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 اسیل سعادة   صباحي:مسؤول حضور المقیمین ال    -
 عبدالكریم الرفاعیة :تمسؤول مقیمي العیادا   -
 .اسیل الضمور مسؤول االمتیاز:    -
 
 اال في ظروف طارئھ.یمنع منعاً باتاً تبدیل المناوبات دون اخذ اذن مسبق بذلك، وال یسمح بالتبدیل  -
 . ویتبعھ عواقب أي تأخیر سیحسب غیابالتقریر الصباحي یبدأ الساعھ الثامنھ تماما. الحضور الزامي للجمیع، و -
یبدأ االستالم بین الساعھ السابعھ والسابعھ والنصف صباحاً خالل ایام االسبوع والتسلیم عند الساعھ الثالثھ والنصف  -

 ظھراً. 
 . السابعھ والنصف صباحاً والثالثھ والنصف مساء الساعھ الطوارئ عند استالم وتسلیم -
یتم اعطاء  .ظھرا وحتى الرابعھ عصرا واحده الساعھ البین والخمیس  ,لموالید الجدد ایام االثنین واالربعاء یتم فحص ا -

 األھل موعد لعیادة االختصاص بعد عمل الالزم لھ، وال یتم تحویلھ لعیاده االختصاص في نفس الیوم.
 یقوم مقیم الحضانھ بمساعدة المقیم في طوارىء الموالید عند الحاجھ. -
المرضى من المناوب  ویتم استالم  على مقیمي الطابق طباعة تسلیمة المرضى یومیا على الكمبیوتر وبشكل دقیق، -

 بالمرور على جمیع المرضى بغرفھم، و على كل مقیمي الطابق حضور االستالم بدون استثناء.
فریق الدكتوره امیره المصري (المقیمین و االمتیاز) ھو المسؤول عن تنسیق صور الرنین المغناطیسي ایام االثنین و  -

 مر الدخول في الیوم الذي یسبقھ.احضار قائمھ المرضى وتحضیر اذلك االربعاء. ویشمل 
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 بھاء عاشور 
  د. جمانھ البرامكي    النا بریك

 د. فرید خضیر
 أ.د. ایاد العموري   +أ.د. امیره المصري  ایة ارشید مجد   + ھدیل ابو داري 

 عمر حسین 
 لین مسمار 

 د. ایناس الزیادنھ   نور غانم
 د. عبیر العساف 

 سارة سعادة 
 خدیجة الرواد 

 د. رشا عودة  غانم غانم 
 د. منتھى العیدي

Resident PICU 
  اسیل سعادة  + وئام الزغول 

Team Residents NICU 
 أ.د. ایمان بدران  لینا ابو ناعمة  نور الضمیري +  سارة قصاد     + 

 د. منار اللواما القواسمةرفیف اسیل ضمور   +    میس عكیلة   +  

Subspecialty clinics 
 عبدالكریم الرفاعیة , سالم الكاید , اسراء عربیات  

General pediatric clinic 
 ھبة قطیشات 

ER (A+ B/C Shifts) 
 فرح العمري + بیان االعرج + محمود ابو زھرة 

Nursery 
 ازھار شماسنة

KHCC 
 ھدیل الزعبي 

Introductory course 
 دینا ابو عصب , اروى الكسواني 


