نموذج نظام تخزين المعرفة الضمنية
رمز النموذج
مورد

ادارة التخطيط
اسم الخبير

المنصب

الموقع

التاريخ :
المؤهل

مجال التخصص  /المعرفة

عناوينه

/

/

الموثوقية

المعرفة
د.صفاء
القسوس

د .ضيف هللا
اللوزي

أمين عام وزارة
الصحة

وزارة
الصحة

بورد انف اذن
وحنجرة
بكالوريوس طب
و جراحة

د .غسان
فاخوري

مستشار معالي
وزير الصحة
رئيس فريق
جائزة الملك عبد
هللا للتميز و
الشفافية

وزارة
الصحة

ماجستير صحة
عامة
البورد األردني
طب مجتمع
بكالوريوس طب
و جراحة

زراعة القوقعة منذ عام
 2012 -2008في مستشفى
األمير حمزة استخدام الليزر
CO2للحنجرة و احبال
الصوت و تجميل سقف الحلق
1998
استخدام التنظير الستخراج
foreign bodies.
Rigid bronchoscope
لجراحة األطفال
)(ENT department
1993-2003
ادارة خدمات صحية
التخطيط

وزارة الصحة
تلفون

خبرة عملية مع خبراء
دوليين و في المستشفيات في
األردن

وزارة الصحة
تلفون
0777650009

خبرة عملية
و العمل مع منظمات دولية
منظمة الصحة العالمية
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د.محمد رسول
الطراونه

مدير ادارة
التخطيط

وزارة
الصحة

د.صفاء
القسوس

مساعد مدير
ادارة التخطيط

وزارة
الصحة

بورد اردني في
طب األسرة
بكالوريوس طب
و جراحة
دبلوم طب مجتمع الجودة و سالمة المرضى
جائزة الملك عبد هللا للتميز
EFQM/
بكالوريوس طب
و جراحة

د.رياض العكور

مدير التخطيط و

و ازرة

ماجستير ادارة

صحة المراهقين و الشباب

الصحة

خدمات صحية

ادارة خدمات صحية و

دبلوم تخصصي

مستشفيات

تلفون

ادارة األزمات و الطوارئ

0776730187

ادارة المشاريع

طب األسرة
األمراض غير السارية

في التخطيط و

السياسات

وزارة الصحة
تلفون
0798465655
وزارة الصحة
0795903588
تلفون

وزارة الصحة

خبرة عملية داخل و خارج
األردن
منظمة الصحة العالمية
المنظمة العالمية ألطباء األسرة
خبير اقليمي للجودة و سالمة
المرضى /لمنظمة الصحة
العالمية /حوض البحر المتوسط
مقيم جائزة الملك عبد هللا للتميز
عضو المجلس العالمي للجودة
JCI
خبرة عملية
منظمة الصحة العالمية
هيئة تنمية المجتمع /دبي
الهيئة الخيرية الهاشمية

الصحية
بكالوريوس
طب و جراحة
د.عبد الرزاق

الشافعي
د.
فردوس

مديرية االقتصاد

و ازرة

الصحي

الصحة

البورد العربي طب حسابات كلف االقتصاد

مجتمع
بكالوريوس طب و
جراحة

الصحي

الالمركزية  /التأمين الصحي

تيسير مدير االقتصاد

و ازرة

البورد العربي

الحسابات الصحية الوطنية و

الصحي

الصحة

طب المجتمع

التمويل الصحي و المحددات

بكالوريوس طب

االجتماعية للصحة

وزارة الصحة
تلفون
و ازرة الصحة
تلفون

0799063823

خبرة عملية داخل األردن و
خارجها

منظمة الصحة العالمية
خبرة عملية
منظمة الصحة العالمية
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و جراحة
د.نهى خضير

رئيس قسم تقييم

و ازرة

ماجستير ادارة

األداء

الصحة

مستشفيات و

الجودة و تقييم األداء

مؤسسات صحية

و ازرة الصحة

تلفون

منظمة الصحة العالمية /جنوب

0797474776

بكالوريوس طب

خبرة عملية

و جراحة

شرق آسيا(اإلتحاد العالمي
لتنظيم األسرة ،اقليم العالم
العربي /تونس)

مشاريع ممولة مع و ازرة الصحة
د.نعمة البرعاوي

رئيس قسم

و ازرة

البورد العربي

تطوير الخطط اإلستراتيجية و

التخطيط

الصحة

طب المجتمع

التنفيذية( الصحية  ،ادارة

و جراحة

األمومة و الطفولة

و ازرة

البورد العربي

تطوير القوى العاملة و

الصحة

طب المجتمع

التدريب تنظيم األسرة

و جراحة

الصحية األولية

اإلستراتيجي

د.منال جريسات

مديرية االقتصاد
الصحي

بكالوريوس طب المعرفة و ادارة المخاطر )...

بكالوريوس طب الجودة و االعتماد للمراكز

و ازرة الصحة
تلفون

0777557747

خبرة عملية داخل االردن و
خارجها

و مع القطاعات الصحية

الوطنية
و ازرة الصحة
تلفون

0795990224

خبرة عملية مع و ازرة الصحة
و منظمات دولية

شهادات معتمدة
كمدرب مدربين
في القيادة و

الجودة في الرعاية
الصحية األولية
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مهندسة منى
حرز هللا

رئيس قسم ادارة
المشاريع

و ازرة
الصحة

ماجستير هندسة

و ازرة الصحة

ادارة المشاريع

معمارية

الوكالة الكورية للتعاون الدولي و

تلفون

بكالوريوس هندسة

و ازرة الصحة والبنك الدولي ،
منظمات دولية

0776740498
رمز النموذج :

ادارة الرعاية الصحية األولية

اسم الخبير

المنصب

د.حنان نجمة

رئيسة قسم صحة
المرأة

الموقع

و ازرة
الصحة

التاريخ :

المؤهل

مجال التخصص  /المعرفة

بكالوريوس طب

تدريب مدربين في مجال

و جراحة

الصحة اإلنجابية و الرضاعة

البورد العربي

الطبيعية و العنف و تنظيم

طب مجتمع

األسرة

البورد العالمي في

تقييم المستشفيات صديقة

الرضاعة

عناوينه

و ازرة الصحة
تلفون

/ /

الموثوقية

خبرة عملية و منظمة الصحة
العالمية و منظمات دولية

0795576854

الطفل

الطبيعية
رمز النموذج
اسم الخبير

ادارة المستشفيات
المنصب

الموقع

المؤهل

التاريخ :
مجال

التخصص

/

عناوينه

/ /

الموثوقية

المعرفة
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د .رجاء خاطر

مديرة الجودة

و ازرة
الصحة

 CPHQ,EFQMالجودة و االعتماد
CHPRM

الحوسبة الصحية

و ازرة الصحة
0799534858

خبرة عملية في الجودة و
االعتماد

البورد األردني

تقييم جائزة الملك عبد هللا

تخصص األطفال

تقييم المستشفيات لمجلس

مقيم مجلس اعتماد المؤسسات

بكالوريوس طب

اعتماد المؤسسات الصحية

الصحية

في

للتميز و الشفافية

مقيم جائزة الملك عبد هللا للتميز
و الشفافية

و جراحة
المجلس الصحي العالي

د.جمال ابو

مدير الشؤون

المجلس

البورد العربي

تمويل الرعاية الصحية في

سيف

الفنية و الدراسات

الصحي

طب المجتمع

الدول النامية والسياسات

بكالوريوس طب

الصحية و الحسابات الصحية

العالي

و جراحة

الوطنية و التأمين الصحي

المجلس الصحي
العالي
تلفون

0796136987

خبرة عملية داخل و خارج
األردن
منظمة الصحة العالمية

منظمات دولية

مجلس اعتماد المؤسسات الصحية
السيدة سلمى

المدير التنفيذي

مجلس

ماجستير ادارة

الجاعوني

لمجلس اعتماد

اعتماد

عامة

المؤسسات

الصحية

المؤسسات
الصحية

دبلوم ادارة انظمة
صحية
بكالوريوس علوم

ادارة مؤسسات االعتماد في

مجلس اعتماد

خبرة عملية داخل و خارج

الرعاية الصحية

المؤسسات

األردن

مدرب على القيادة و مهارات
االتصال
ادارة الموارد البشرية
تطوير السياسات االجتماعية

و العامة و وضع الخطط

الصحية /عمان
األردن

تلفون

0796288477

عضو المجلس التمريضي

األردني
عضو مجلس الجمعية الدولية
لجودة الرعاية الصحية

التنفيذية
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