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15.9.2021 

 

 سيرة ذاتية مختصره

 عبدالكريم عبدالرحمن محمد القضاة

 13407قسم االطفال ، ص.ب. –العنوان:مستشفى الجامعة األردنية 

 

  1989عضو هيئة تدريس في كلية الطب /الجامعة االردنية منذ عام. 

 2000منذ عام  برفسور في كلية الطب /الجامعة األردنية. 

  استشاري أول في طب االطفال وطب الدماغ واالعصاب وتخطيط الدماغ واالعصاب لالطفال

 في مستشفى الجامعة األردنية.

 المؤهالت
  1979شهادة البكالوريس في الطب والجراحه من كلية الطب / الجامعة األردنية حزيران 

 1983حزيران  شهادة الماجستير في طب االطفال من الجامعة األردنية 

  1983شهادة المجلس الطبي االردني في اختصاص طب االطفال  في تموز 

 1989  -1986تورنتو/كندا   الزماله في اختصاص طب الدماغ واعصاب االطفال من جامعة 

 والبورد االردني في اختصاص طب الدماغ واالعصاب لالطفال.

 في 1997االردني البورد و 1992لول شهادة البورد االمريكي في تخطيط الدماغ واالعصاب  اي

 .التخصص

 المناصب االكاديميه واالدارية
 

 2021اب  4 – 2018أيلول  2معة االردنية  رئيس الجا. 

 

  نائب رئيس الجامعة األردنية لشوؤن البحث العلمي والدراسات العليا والجوده والمستشفى ايلول

 2010ايلول -2008

  2010تشرين ثاني  -2005ايلول مديرعام مستشفى الجامعة األردنية 
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 2009تشرين ثاني  - 2009ق.أ.عميد البحث العلمي في الجامعة األردنية اب. 

  1998تشرين ثاني -1997نائب عميد كلية الطب تموز 

  2005-2002رئيس قسم االطفال مستشفى الجامعة األردنية وكلية الطب في الجامعة األردنية 

 1997-1993و

 لالن-1991غ واالعصاب رئيس وحدة تخطيط الدما 

 1997واالعصاب لالطفال منذ  رئيس شعبة الدماغ  

  1998تموز-1997المدير الطبي لمستشفى االردن الخاص )اتفاقيه مع الجامعة االردنية(  تموز 

 عضوية مجالس تعليم عالي وامناء ومجالس وادارة

  ولالن  2020كانون ثاني شبكة الجامعات االردنية الرسمية  رئيس هيئة مديري. 

  لالن- 2020نائب رئيس هيئة فولبرايت االمريكية االردنية ايار 
  لالن. -2019عضو مجلس الهيئة االمريكية االردنية فولبرايت اذار 

  لالن-2019مجلس امناء جائزة الملك عبدهللا الثاني لالبداع عضو 

  ولالن.- 2018رئيس المجلس العربي لتدريب الطلبة واالبداع ايلول 

  2015حزيران -2014عضو مجلس التعليم العالي تشرين ثاني. 

  لالن.– 2018عضو مجلس امناء جامعة عمان األهليه كانون اول 

 2014تشرين ثاني – 2011عضو مجلس امناء الجامعة االمريكيه في مأدبا ايلول  

  2013تشرين ثاني – 2012عضو مجلس االداره لصندوق دعم البحث العلمي حزيران 

  2010-2006لمستشفى االسالمي عمان مجلس اداره اعضو 

  2010-2008عضو مجلس االداره لهيئة االعتماد للمؤسسات الصحيه األردنية. 

 

 (:و عضو في فريق)كرئيس أ تأسيس/انجاز 

كلية  /رئيس قسم االطفالطفاليئة تدريس في الدماغ واالعصاب لألكعضو ه.1

 .الطب

 االردنية مستشفى الجامعةواالول في   تخطيط الدماغ بالفيديوادخال خدمة  •

 .1993 االردنو

 واالول في   ECOG ) التخطيط الدماغي المباشر من الدماغ )ادخال خدمة  •

 . 1993 االردنمستشفى الجامعة االردنية و
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دماغ واالعصاب  األول في في ال للحواس تخطيط الطاقة الكامنةادخال خدمة  •

 . 1995 االردنمستشفى الجامعة االردنية و

 .  1993 شعبة فسلجة االعصاب السريرية في مستشفى الجامعة االردنية استحداث  •

برنامج اختصاص الدماغ واالعصاب لالطفال في حداث شعبة تاس •

مستشفى الجامعة االردنية واالول في االردن معترف به للمجلس الطبي 

 .2007االردني 

 (2010-2005.كمدير لمستشفى الجامعة االردنية )2

 
 .2009 جناح القلب في مستشفى الجامعة االردنيةانشاء  •

 . 2010مبنى الوالدة والمواليد في مستشفى الجامعة االردنية مؤسس ل •

شهادات الجودة واالعتماد التالية والول مرة حصل المستشفى خالل ادارتي على  •

 في المستشفى:
 .JCIة شهادة االعتماد الدولي-

  ISOشهادة ال -

 .HCAC للمؤسسات الصحية االردنية شهادة االعتماد-

 HCCPشهادة سالمة الدواء والغذاء-

  2009استقر الوضع المالي في المستشفى وحصل وفر مالي في المستشفى عام  

 مليون. 5بقيمة 

 

.كنائب رئيس للجامعة االردنية للبحث العلمي والجودة 3

 2010-2008والدراسات العليا 
 

 . 2009  في الجامعة االردنيةجائزة الباحث المتميز استحداث   •

 . MPhil    2009درجة ال استحداث  •

 .2010 بة الجامعة االردنية/فرع العقعضو مؤسس: •

مركز ضمان الجودة واالعتماد في الجامعة استحداث نواة  •

 . 2010يةاالردن

 2009مكتب موقع الجامعة االلكتروني.انشاء  •



 

4 
 

 2009مكتب توثيق البحث العلمي.انشاء  •

 

 

 

 لالن.-2018للجامعة االردنية كرئيس .4

 

 :انجاز مشروع الطاقة الشمسية 

  2018تشرين أول  مشروع الطاقة الشمسيةحالة العطاء لاب 

بالكامل ربط الجامعة والمستشفى ،ومتوقع االنتهاء من  

بعد  2021بحلول تشرين االول  على الطاقة الشمسية 

 . 2021توقيع اتفاقية الربط مع الشركة تموز 

 وانجازات انشاءات : 

 

 . 2019قافي منتدى الجامعة االردنية الثانشاء  •

 . 2019المياه  صنعمانشاء )في مرحلة العطاء(  •

 . 2020رجمة مركز التانشاء  •

 . 2020ويق تسلوا دائرة البرنامج الدوليانشاء  •

 .2021مكتب الخريجين انشاء  •

 . 2021دنية مكتب موقع الجامعة االراعادة انشاء  •

 الوثائق الهاشمية في مركز المخطوطات.انشاء مكتب  •

 2019انشاء دائرة المحطات الزراعية. •

 2021د علوم المستقبل.هعانشاء م •

 2021انشاء معهد كيجونج االمريكي. •

 2019انشاء مكتب التبرعات والوقفية. •

 2020ردنية في الشتاء.انشاء قناة اسمنتية لحل فيضانات الجامعة اال •

 2021عطائه الى انجازه. انجاز مبنى الجاما نايف بطرح •
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 تم انجاز المراحل النهائية من: •

 مبنى كلية الطب الجديد. -

 مبنى الكيمياء الجديد.-

 الصيدلة )طابق(.مبنى -

 مبنى رؤوف ابوجابر وهو في مرحلة التجهيز.-

 2021 قطار نقل الطلبةالحصول على تبرع وشراء  •

لشراء الف دينار  150برع من شركة الكهرباء ب الحصول على ت •

 لنقل الطالب. باصات

حوالي مليون  2020زادت التبرعات بشكل ملفت حيث بلغت في عام  •

’ ونصف،وكذلك حصلت الجامعة على وقفية قطعة ارض في صويلح

 وشقة.

 2021مجسمها وجداريتها وساريتها.انشاء ساحة المئوية والبدء ب •

 2020 انشاء جدارية الوطن بجانب مركز الحاسوب. •

 2020.في المستشفى سرير 35مركزة بسعة انجاز عناية  •

 2020انشاء قسم الرياضيات في فرع العقبة. •

 2019.انجاز مشروع كلية التمريض في العقبة •

 2021انشاء مشروع الطاقة الشمسية/محطة العلوم البحرية.  •

 مراكز تطعيم ضد كورونا. 3وفرت الجامعة  •

 تم انشاء زوايا ثقافية أجنبية. •

 الجوانب المالية •

 . 18مليون الى  27تخفيض الدين من  •

 12سداد ديون مختلفة وخاصة للتأمين الصحي في المستشفى بحوالي  •

 مليون.

 مليون دينار. 5رفد صندوق نهاية الخدمة ب  •

 . 2020وصل العجز المالي في فرع العقبة صفر في عام  •

المالية في الجامعة بصورة  تحسن الوضع المالي للمستشفى والصناديق •

 %.1000حيث زادت ارباح صندوق االدخار عن  ملفتة،

 البحث العلمي. •

 تضاغف البحث العلمي النوعي المنشور في سكوبس واي اس اي. •
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حافظت الجامعة االردنية على المركز األول محليا في تصنيف  •

كيواس،ويبمتركس، التايمز)التصنيف العربي( والعاشر عربيا على 

 تخصصات على تصنيف شنقهاي.  3كيواس، وتقدمت في 

منها تعليمات جديدة للترقية طبقت اتخذت قرارت لتشجيع البحث العلمي  •

من نظام الهيئة  13ة ،تفعيل الماد  1.12.2020اعتبارا من 

بحث عن  130، ونشر 43الى  التدريسية،وزادت براءات االختراع

كورونا،وادخل متطلب البحث الوطني التطبيقي،واتخذت قرارات مالية 

 لصالح اعضاء هيئة التدريس والجامعة.

 التدريس: •

نجوم للتعلم االلكتروني من  5حصلت الجامعة على درجة شهادة   •

 امعة رسمية.تصنيف كيواس كأول ج

دريس في التدريس لمقيمين ارسال ملف عضو هيئة التاتخذ قرار ب •

 خارجيين كجزء من ملف الترقية.

 حصلت الجامعة على العديد من االعتمادات الدولية وخاصة ايبيت. •

 %.98% وبعدها 20مساقات الكترونية مفعلة قبل الكورونا  •

 برامج سنويا. 7ادخال برامج جديدة سنوية بمعدل  •

 اريع مستقبليةمش •

اتخذ مجلس العمداء قرارا بانشاء معهد العلوم المستقبلية بشهر اب  •

2021. 

 اجتماعات عديدة النشاء مبنى المراكز الطبية المتميزة )مراحل نهائية •

 (.للبدء بطرح عطاء المخططات

خطوات اولى النشاء مركز الجينوم بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة  •

 هارفارد.

 

 مجالس تحرير مجالت طبية ورئاسة تحريرعضوية 
  

  لالن.– 2018رئيس تحرير المجلة الطبية األردنية ايار 

 2018- 2011عضو تحرير المجله الطبيه األردنية 

  2005 -2006             عضو تحرير المجله البريطانيه لطب االطفال 
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  2003-2005عضو مجلة العلوم العصبيه السعوديه 

  لالن.-2005االطفال التركيهعضو مجلة أعصاب 

•  

 مناصب نقابية
 2005-1998االمين العام التحاد اطباء االطفال العرب  •

 1996-1993رئيس اتحاد أطباء االطفال العرب  •

 2001-1999رئيس جمعية أطباء العلوم العصبيه األردنية  •

 .1997-1993رئيس جمعية أطباء االطفال األردنية  •

 شوؤن الطلبة 
  1973/1974الطلبه في الجامعة األردنية عضو مجلس اتحاد 

  1976عضو الجمعيه الطالبيه في الجامعة األردنية 

  2010- 2008رئيس اللجنه العليا النتخابات اتحاد الطلبه في الجامعة األردنية مرتين 

 رئاسة مؤتمرات
 2001رئيس مؤتمر جمعية أطباء العلوم العصبيه نيسان 

  1995األطفال  نيسان رئيس المؤتمرالخامس لجمعية أطباء  

 1995رئيس مؤتمر اتحاد أطباء االطفال العرب الخامس نيسان  

   1997رئيس مؤتمر جمعية أطباء االطفال األردنية السادس أيار                    

  2004رئيس اللجنه التنفيذيه لمؤتمر كليات الطب الالردنيه نيسان 

      

 ممتحن 
 خارجي:    

  لالختصاصات الطبيه في مختلف الدول العربية.المجلس العربي 

 جامعة الفاتح ليبيا 

 جامعة صنعاء اليمن 

 جامعة  دبي للبنات 

 جامعة البحرين 

 داخلي:
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 المجلس الطبي االردني 

 الجامعات االردنية التي بها كلية طب 

 برنامج تدريبي المستشفيات الخاصة التي بها      

 وزارة الصحة
 

 1992وزارة الصحة عضو لجنة شلل االطفال في 

 1992عضو لجنة االمصال في وزارة الصحة 

 1992عضو لجنة المطاعيم في وزارة الصحة 

 1994عضو اللجنه االستشارية لالمراض التنفسيه في وزارة الصحة 

 المجلس الطبي االردني
 

  1996عضو اللجنة العلمية لطب االطفال 

 2000 رئيس اللجنه العلميه 

  2003اعصاب االطفالعضو اللجنة العلميه لطب 

 لالن.-2013ة العلميه لطب اعصاب االطفال رئيس اللجنه االستشاري 

 المجلس العربي لالختصاصات الطبيه
 

  1999-1998عضو لجنة االمتحانات 

  1998ممتحن في كافة مراكز االمتحان في الدول العربيه 

 هيئة اعتماد المؤسسات التعليمية 
  2018و  2012جامعة العلوم والتكنلوجيا رئيس لجنة تقييم كلية الطب في . 

  2011عضو لجنة تقييم الجامعة الملكية الطبيه  

  2013رئيس لجنة امتحان الكفاءة الفرع الصحي 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )معظمها مذكور اعاله(

  2014عضو لجنة معادلة الشهادات في الوزاره اب. 

 2001الصحيه في جامعة العلوم والتكنولوجيا  عضو مجلس كلية العلوم التطبيقيه 

 :الجامعة االردنية

 من الصعب حصرها في هذا الملخص. داخل الجامعة عدد كبير جدا من رئاسة مجالس ولجان
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 الجهات االقليمية

 1994-1993رئيس اتحاد اطباء االطفال العرب 

 1998-1995نائب رئيس اتحاد اطباء االطفال العرب 

  2004-1998اطباء االطفال العرب امين عام اتحاد 

  1994-1992عضو اللجنة االداريه التحاد اطباء العلوم العصبية العرب 

  1997-1993عضو اللجنه االدارية لجمعيات اطباء اطفال البحر االبيض المتوسط 

 الجهات الدولية

  1998-1988عضو االكاديميه االمريكيه لطب االعصاب 

 1992ا االعصاب السريريه عضو الجمعية االمريكيه لفسلوجي 

 .لالن-1990عضو الجمعية الدولية لطب اعصاب االطفال 

  2000-1999عضو اكاديمية نيويورك العلمية 

  لالن-1990عضو االكاديمية العالمية لطب االعصاب 

 لالن-2002 االطفال اعصاب لطب االسيويه عضوالجمعية 

     متفرقات

  1995-1993العصبيهعضو الهيئة االداريه لجمعية العلوم. 

  1983عضو جمعية اطباء االطفال األردنية 

 1990عضو جمعية اطباء العلوم العصبية   

 1981عضو نقابة االطباء االردنية 

  2006-2001رئيس مجموعة مرض الصرع االردنية 

 جمعيات خيريه.

 قلب والصدر االردنية الخيرية عضو الهيئة االدارية لجمعية األردنية لجمعية ال 

 ية مرض الصرع   في الصندوق الهاشمرئيس اللجنه العلمية لجائز 

 عضو الهيئة االستشارية لجمعية عون الثقافية. 
 ية االردنية السويدية الطبية عضو الهيئة االدارية لجمع 

                                               

 :دورات متخصصه

  1990اساليب البحث العلمي جامعة السويس 

 2013الرخصه الدوليه لقيادة الحاسوب 
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   SPSS   2014التحليل االحصائي 

 الهوايات
 

 .الزراعه 

 .الرياضه بانواعها 

 .العزف على الشبابة 

 والتاريخ. ةاءة بمختلف الفروع وخاصة الروايشغف بالقر 

 

 لجامعاتنافس على رئاسة االت

 المختلفة لجامعات االردنيهالمختصره لمقابلة لجان الترشيح  لرئاسة ا كنت في القائمة 

 مرات. 5

 

 االنجازات والمحطات الرئيسيه :

 المؤهالت العلمية

        أول برفسور سريري من خريجي كليات الطب األردنية 

  (لألطفال  )في االردن( 1989أول استشاري في طب الدماغ واألعصاب و)تخاطيطهما. 

    1979خريج كلية الطب من الجامعة االردنية . 

  والبورد االردني. 1983وحاصل على درجة الماجستير في طب االطفال من الجامعة االردنية 

 وحاصل على: 

  (1989) الزمالة الكندية في طب الدماغ واألعصاب لألطفال من جامعة تورنتو -

  (1991واالعصاب ) المريكي في تخطيط الدماغشهادة البورد اعلى وحاصل. 

 االردني فيالبورد  شهادات حاصل على : 

 اختصاص طب االطفال،-

 واختصاص الدماغ واالعصاب لالطفال , -
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 واختصاص تخطيط الدماغ واالعصاب )فسلجة االعصاب السريرية(.-

 البحث العلمي  .

 االكتشافات.                      

  1988المواليد  الجدد  قيليان باريه في   نشرت اول بحث في العالم عن متالزمة   . 

 2000لذي اكتشف مرض جرش وعضو في الفريق البحثي ا  . 

 2015يه والتخلف العقلي وعضو في فريق نشرعن مرض جديد اخر له عالقه بالصفائح الدمو  . 

 2012   ض عضلي خلقي من جامعة هارفاردروعضو في الفريق الذي اكتشف طفره جينية لم . 

 كتشف طفرة جينية وقبرص والجامعة الهاشمية الذي ا االمريكية معة ييلوعضو في فريق من جا

 .2019نشرت في ايلول خاليا الحبل الشوكي  يصيبلمرض 

  بحثيه عالميه كما هي مذكوره في بند البحث العلميبالتعاون مع مراكز وفرق   بحثا 11ونشرت. 

 بحث علمي منشور.

  ملخص بحث جميعها  21بحث منشور و 49مادة علمية محليا واقليميا ودوليا منها 70نشرت

 كتب. 3منشورة في مجالت محكمة ومعظمها عالمية و شاركت في تاليف واشراف على 

 البحث العلمي المدعوم 

  داخل االردن:مع فريق من  -

فريق عالمي من جامعة ييل ومعهد قبرص والجامعة الهاشمية على منحة لعمل بحث عضو في  -

 تم نشره كما هو مذكور اعاله.( ييل االمريكيةالمدعوم من جامعة ) علمي 

لعمل  2016-2013ألف دينار في الفترة  118حصلت مع فريق علمي بحثي على مبلغ  -

دراسة عن مرض الصرع في االردن وتم نشر بحثين في مجالت علمية عالمية محكمة 

 لالن نتيجة هذا البحث.

 4ض العضالت في االردن واالف دينار لدعم بحث مر 6وكذلك حصلت على دعم ب  -

 االف لدعم بحث الطاقة الكامنة من الجامعة األردنية ونشرت عدة ابحاث في هذا المجال.

 : خارج االردنمع فرق من    -
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ساهمت كعضو في مجموعة ابحاث مذكورة في السيرة الذاتية المفصلة وبالتعاون وتمويل 

 سيرة الحياه في األبحاث المنشورة :من مراكز ابحاث وجامعات عالمية كما هو موثق في 

 معهد االعصاب القبرصي . معاألبحاث  -

 . ريق من جامعة هارفارد والبحث مع ف-

 . تورنتو كندا  في مجموعة ابحاث ومع فريق من جامعة-

اب الطرفية في منطقة جرش. مع فريق من جامعة ييل االمريكيه حول مرض في االعصو-

. 

              Research 

Google scholar: H.index:12/14, citations 751 . 

Scopus:H index. 11. 

Research Gate RG:score    27.78  

 

                                   Published Research 

 Published Papers  
 

1. Yasmin Dodin,…… Abdlkarim  A Al-qudah…..Population 

Pharmacokinetics Modeling of Lamotrigine in Jordanian Epileptic 

Patients Using Dried Blood Spot Sampling. . 2021 Jul 12. doi: 10.1055/a-

1524-0913. Drug Res (Stuttg)Online ahead of print. 

 

2. Tamimi A, Tamimi F, Juweid M, Al-Qudah AA, Al Masri A, Dahbour 

S, Al Bahou Y, Shareef A, Tamimi I Could vagus nerve stimulation 

influence bone remodeling?J Musculoskelet Neuronal Interact. 

2021 Jun 1;21(2):255-262. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34059570/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34059570/
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3. Albsoul AM, Masri AT…..Abdelkarim A Al-

Qudah…..Frequency of antiepileptic drugs and response change 

in pediatric patients receiving 2 or more antiepileptic 

drugs.Neurosciences 2020,25 (4):269-275. 
 

4. Masri AT, Khatib F, Al Qudah A, Nafi O, Almomani M, Bashtawi M, 

Alomari F, Qutifan S, Qutifan A. Parental use of conventional and 

complementary therapy for autism in Jordan. 

Complement Ther Med. 2020 Jan;48:102275. 

d10.1016/j.ctim.2019.102275. Epub 2019 Dec 6.PMID: 31987222. 

 

5. Distal hereditary motor neuronopathy of the Jerash type is caused by a novel 
SIGMAR1 c.500A>T missense mutation.Ververis A, Dajani R, Koutsou P, 
Aloqaily A, Nelson-Williams C, Loring E, Arafat A, Mubaidin AF, Horany K, 
Bader MB, Al-Baho Y, Ali B, Muhtaseb A, DeSpenza T Jr, Al-Qudah AA, 
Middleton LT, Zamba-Papanicolaou E, Lifton R, Christodoulou K. J Med 
Genet. 2020 Mar;57(3):178-186. 

6. Masri A., Al Qudah AA…...Parental knowledge and attitudes towards 

epilepsy -A study from Jordan.Seizure. 2017 Nov 8;53:75-80. 

7. Al-Qudah A.A et al.Type and etiology of pediatric epilepsy in 

Jordan.Multi centre study.Neurosciences 2017; Vol. 22 :267-273 . 

8. Abla Albsoul-Younis, AL-Qudah AA... Patterns of antiepileptic drugs 

use in epileptic pediatric patients in Jordan. Neurosciences, 2016 

;21(3):264-7, 

9. Odeh R, Alassaf A, Al-Qudah AA .Donohue syndrome: a new case with 

a new complication. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 

2015 Jul;28(7-8):951-4.  
10. Abeer Alassaf, Amira Masri, Etienne Mornet, Rasha Odeh, and A.A. Al-

Qudah (2015) Pseudotumor Cerebri as a Rare Presentation of Infantile 

Hypophosphatasia: A Case Report. AACE Clinical Case Reports: 2015, 

Vol. 1, No. 4, pp. e221-e224. 

11. AKL KF,Al-Qudah AA,AbadiA.Macrothrombocytopenia,psychomotor 

retardation and nephropathy: a novel familial syndrome.Saudi Journal of 

Kidney diseases and transplantation 2014 Nov.25:1304. 

12.  Manzini MC,Al-Qudah AA,..WalshCA.Exome sequencing and 

functional validation in Zebrafish identify GTDC2 mutations as a cause 

of Walker-Warburg Syndrome.AM J Hum Genet 2012 sept,91:541 

13. Masri A,Al-Qudah  AA…… Lead levels in developmentally delayed 

children Neuroscience 2009, 3:302. 

14. Al–GhanemSSM,.Al-Qudah AA….. Anesthesia and 

electrocorticography for epilepsy surgery : A Jordanian experience . 

M.E.S. Anesthesia 2009 (20): 31- 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31511340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31511340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25741786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25741786
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15. Masri A,.Al-Qudah AA,…. Familiarity, Knowledge and attitudes 

towards epilepsy among attendees of a Family clinic in Amman. 

Neurosciences, 2008, 3:35-56. 

16. Masri A,Al-Qudah AA …. .Etiologies,outcomes,and risk factors for 

epilepsy in infants: case control study. Clinical neurol 

neurosurg,2008:110:352-6. 

17. HawamdehZM, IbrahimAI, Al-QudahAA. long term effect of botulin 

toxin (A) in the management of calf spasticity in Children with diplegic 

cerebral palsy. Europa Medicophysica:2007;43:311-8. 

18. Badran EF , Al-Qudah AA,…… Etiological and clinical profile of 

neonatal seizures in a highly consanguineous population. J Pediatric 

Neurology 2007 (5), 305-309 . 

19. Ibrahim IA,Hawamdeh ZM,Al-Qudah AA. Functional outcome of 

botulin toxin injection of gastrocnemius and adductors in spastic 

hemiplegic cerebral palsied children.Europa Medicophysica:2006;43:13-

20. 

20. Al-QudahAA.Landau-Kleffne syndrome.Neuroscineces,2004,9:80-. 

21. AL-Qudah AA.Value of Immunoglobulins in Landau-Kleffner 

syndrome. Jordan Medical Journal 2004,38,177. 

22. Zamba E, Christodoulou K, Al-Qudah AK, Horani K, Kyriakides T, 

Middleton LT, Mubaidin A.   Autosomal recessive distal hereditary 

motor neuropathies.  ACTA MYOLOGICA 2001: XX-1, 53-56. 

23. Zamba E,....Al_QudahAA et al.Clinical and genetic heterogenicity in 

autosomal recessive congenital myashthenic syndrome in Jordanian 

families.ActaMyologica ,2000;XIX:37-40. 

24. TamimiAF,Al-QudahAA.Epilepsy surgery in  Jordan. Proceedings of the 

World Federation of Neurosurgery Text Book,ed;McGullochGaj,Reilly  

PL,Sydney,2001:43-47. 

25. MajeedHA,Al-QudahAA,QubainH,ShaheenH.The Clinical  patterns 

of Myalgia in Familial Mediteranian Fever. Seminars in Arthritis and 

Rheumatism 2000,30:138-143. 

26. Al-Qudah AA,TamimiFA,GhanemS Electroccorticography in the 

management of surgically treated epileptic patients. Neurosciences 2000, 

5:22-25. 

27. Christdoulou,K. …….Al-Qudah AA.A novel form of distal hereditary 

motor neuronopathy (Jerash type) maps to chromosome 9p21.1-p12.  

Annals of Neurology, 2000:48;877-884. 

28. TamimiFA,Al-QudahAA.Surgical treatment of Temporal lobe epilepsy 

;PERSONAL EXPERIENCE.neurocirugia 2000;13:34-37.  

29. Tamimi AF, Khateeb M, MaaniW,Al-Qudah AA.LDH in infantile non-

tumoral hydrocephalus.Neurocirugia, 2000:11:59-62. 
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30. Al-Qudah AA, Abu-Sheik S,Tamimi AF. Diagnostic value of short 

duration outpatient video electroencephalogram   monitoring. Pediatric 

Neurology, 1999;21:622-625. 

31. Al-Qudah AA, Abu-Sheik S. Clinical Patterns of Cerebral Palsy in 202  

JordanianPatients. Jordan Medical Journal 1999;33:116-120. 

32. MiddletonLT,K.Christodoulou,Mubaidin.A,ZambaE,TsingisM,Kyriacou.

K,SKyriakidesT,neocleousV,GeorgiouDM,El-KhateebM,Al-

QudahA.A,Horany K. Distal hereditary motor neuronopathy of the 

Jerashtype.Ann.N.Y.Acad.Sci 1999;883:65-68. 

33. MiddletonLT,et al....Al-QudahAA.et al Distal Hereditary neuronopathy 

of the Jerash type.ANY .Acad.Sci 1999,883:439-42. 

34. Al-Qudah A A.Clinical patterns of neuronal migrational disorders in 

Jordanian Children.Journal of Tropical Pediatrics 1998;44:351-354. 

35. MiddletonLT,ChristodoulouK,DeymeerF,SerdarogluP,Ozdemir ,Al-

QudahAA,etal.Congenitalmyasthenic syndrome (CMS) type 1a.Annals 

New York Academy of Sciences   1998;841:157-166. 

36. Al-Qudah A.A ,TarawnehM.Congenital Muscular Dystrophy in 

Jordanian Children .Journal of Child Neurology  1998,13:383- 386. 

37. AL-Qudah A.A.Screening for congenital hypothyroidismin in 

cognitively delayed children.Annals of Tropical pediatrics 1998,18:285-

288. 

38. AL-Qudah A.A.Congenital muscular dystrophy.Review .ActaMyologica 

1998;2:59-64. 

39. Daoud As, Al-Sheyyab M, Al-Qudah A.A, KhuriBulos N.  H. EL Shanti 

. An outbreak of Poliomyelitis in Jordan :  Clinical observations, and 

epidemiology, Indian Pediatrics 1997; 34 : 51-54. 

40.   Al-Qudah A.A, Value of Brain CT Scan in Children with Febrile 

Convulsions.  Journal of Neurological Sciences 1995; 128 : 107 – 110. 

41. Al-Qudah A.A, W. Abu-Hamour. Evaluation of Children headache by 

brain CT .Jordan Medical  Journal,1994;29:33. 

42. AL-Qudah A.A,Khateeb M, Abu-Hammour W, Khouri N. Smith-

Magenis Syndrome:  Report of Two Cases and Review of the Literature.  

Annals of Saudi Medicine.1994; 14:417-419.   

43. AL-Qudah A.A.,Immunoglobulins in the Treatment of Guillain-Barre 

Syndrome in Early Childhood.  Journal of Child Neurology. 1994;9:178-

18 . 

44. Tamimi A,AL-Qudah A.A,S. Tamimi, S. Ghanem.  Sturge-weber 

 disease without nevus.  Jordan Medical Journal 1993;27:96-101. 

45. P. Comfield, P. Hwang,G. Comfield. A. Fraser, S. Soldin, AL-  Qudah 

A.A.The Pharmacology of Chewable Versus Regular Carbamazepine in 

Chronically Treated Children with Epilepsy. The Canada Journal of 

Neurological Sciences 1992; 19:205 - 207 . 
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46. AL-Qudah A.A:P.A. Hwang, S. Soldin, E.  Giesbrecht  Contribution of 

Carbamazepine -10-11-Epoxide to Neurotoxicity in Epileptic Children on 

Polytherapy.  Jordan Medical Journal 1991, 25: 171-177 . 

47. AL-Qudah A.A: J. Kobayashi, M. Dennis, S. Chung, P. Ray. Etiology of 

Intellectual Impairment in Duchenne Muscle Dystrophy.  Pediatric 

Neurology 1990, 6:57 – 59. 

48. AL-Qudah A.A:W. J. Logan, E.G. Murphy:  Neonatal Guillain - Barre 

Syndrome.   Pediatric Neurology 1988; 4: 25 

49. N. Bulos, AL-Qudah A.A:  The Importance of V. Cholera in Pediatric 

Diarrhea  in Epidemic Situations.  Jordan     Medical Journal 1987: 22:27-

31. 

 

 Published Abstracts 

 

1. AL-Qudah A.A, P.A. Hwang S, Soldin, E. Giesbrecht:Correlation 

Between Plasma Carbamazepine10-11- Epoxide    Concentration and 

Drug Neurotoxicity in Children Taking Carbmazepine. Epilepsia 1988; 

Vol. 29: 654.(Abstract)                                                           

2. AL-Qudah A.A et al.NeonatalGillain-Barre Syndrome. The Canadian 

Journal of Neurological Sciences 1988; 15:205.(Abstract)   

3. .P.R. Camfield, P.A. Hwang, C.S Comfield, S. Soldin, A. Fraser andAL-

Qudah A.A:  Significant Differences in the Pharmacology of Chewable 

Versus Regular Carbmazepine.  The Canadian Journal of Neurological 

Sciences 1988: 15:203 . (Abstract). 

4. AL-Qudah A.A, J. Kobayashi, S. Chuang, M. Dennis, R.  

Worton.Cognitive Delay in Duchene Muscular Dystrophy.  The Canadian 

 Journal of Neurological Sciences 1988: 16: 274. (Abstract)   

5. AL-Qudah A.A, P.A Hwang, S. Soldin, E.  Giesbrecht: Is Carbmazepine 

- 10-11-Epoxide Neruotoxic?.The Canadian Journal of Neurological 

Sciences 1989:    16:257. The  24th (Abstract)  . 

6. A.Asha,Al-Qudah A.A, Corpus Callosum Hypoplasia-Agenesis 

.Pediatrics (AWE) 1995 ; 95; 31 . (Abstract).                           
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7. A. Tamimi, M. Khateeb, W. Maani, Al-Qudah A.A.  LDH activity in 

Pediatric non-tumoral hydrocephalus.  Pediatrics (AWE) 1995 ; 95 : 

33.(Abstract) 

8. Al-Qudah AA, The value of brain imaging in children 

with,headaches.Pediatrics(AWE)1995:42(commentary)  

9. Al-Qudah AA.Congenital muscular dystrophy in Jordanain  children. 

Neurosiences 1997;2:S93 (Abstract) 

10. Al-Qudah AA Neuronal Migrational 

Disorders.Neurosciences1997;2:106.(Abstract) 

11. Al-QudahAA.AFalehA,ShehabA,GhanemS.Preoperative-Intraoperative 

Evaluation and Outcome of Surgically Treated Epileptic 

Patients.Neurosciences1997;2:143.(Abstract) 

12. Middleton LT, Al-Qudah AA et al. Anovel form of Hereditary Motor 

Neuronopathy Maps to chromosome 9921.1-p12.Neurology April 

199;52:S01:006(Abstract). 

13. Christodoulou K ,Al-Qudah AA et al. Mapping of a novel of autosomal 

recessive hereditary motor neuronopathy to chromosome 9. Am.J .Human 

Genetics 1998;63:A285 (Abstract). 

14. MIDDLETON, L. T., CHRISTODOULOU, K., AL-QUDAH  A. K., 

AL-SHEHAB, A. H. M. A. D., TSINGIS, M., ZAMBA, E., & 

KYRIALLIS, K. (1998). Congenital Myasthenic Syndrome (CMS) Type 

la. Myasthenia gravis and related diseases: disorders of the 

neuromuscular junction, 5, 15. 

15. .Al-Qudah AA et al. Clinical utility of Video EEG monitoring  

Neurosciences 1999;4:s46.(abstract). 

16. .Al-Oudah AA et al. Electrocorticograhpy in the management of 

epileptic patients.Neurosciences 1999;4:s68.(abstract) 

17. Al-Qudah AA.language disorders and epilepsy.Brain and Development 

2002,24:526.(abstract) 
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18. .Neonatal seizures—Jordanian experience E Badran, A.A. Al-Qudah 

Revue Neurologique,2007, 163 (4), 487. 

19. Bone mineral density (bmd) in refractory epilepsy treated with epilepsy 

surgery outcome. af Tamimi, AA AL-QUDAH, ss dahbour, yg albahou, 

at al-masri, epilepsia 2013: 54, 188-189. 

20. Tamimi AF,Al-QudahAA et al.Vagus nerve stimulation Decrease the 

Risk of Bone Fracture?.August 2017 XVI Congress of World Federation 

of Neurosurgical Scieties. 

21.Al-qudah AA et al 2018.Type and etiology of epilepsy in             

Jordan.Neuroscienc.Feb.2018.Correspondence. 

 

 Books 

 .Member of the committee who supervised editing the following 2 

books: 

      1.  Childhood education (theoretical part) for professional secondary 

school  students, ministry of education, first edition, Amman, 1996. 

       2. Childhood education (practical part) for professional secondary 

school students, Ministry of education, first edition, Amman, 1996. 

 Editorial team member of the book “pediatrics medicine is available 

for you” 2010 supported by Jordan University.    

  

 Conferences  presentations 

   

Research presentations outside Jordan (56). 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=C-7fjhkAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=C-7fjhkAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=C-7fjhkAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=C-7fjhkAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=C-7fjhkAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=C-7fjhkAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC
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o A.A. AL-Qudah, P.A. Hwang S, Soldin, E. Giesbrecht:Correlation 

Between Plasma Carbamazepine 10-11- Epoxide Concentration and 

Drug Neruotoxicity in Children Taking  Carbmazepine. Ame. 

Epilepsy Society Oct. 1988 .(San Francisco - USA). 

o A.A.AL-Qudah et al. Neonatal Gillain-BarreSyndrome.The 23rd 

Canadian Congress of Neurological Sciences1988. ( Ottawa - Canada) 

o P.R. Camfield, P.A. Hwang, C.S Comfield, S. Soldin, A. Fraser and 

A.A. AL-Qudah:  Significant Differences in the Pharmacology of 

Chewable Versus Regular Carbmazepine. The 23rd Candian Congress 

of Neurological Sciences 1988 (Ottawa - Canada ). 

o A.A. AL-Qudah, J. Kobayashi, S. Chuang, M. Dennis, 

R.Worton.Cognitive Delay in Duchene Muscular Dystrophy. The 24
th
 

Canadian Congress of Neurological Sciences 1989 .(Quebec - Canada . 

o A.A. AL-Qudah, P.A. Hwang, S. Soldin, E. Giesbrecht: Is                                             

o arbamazepine-10-11-Epoxide Neurotoxic?1989 (Quebec) 

canada.neurlogical society 

o A.A. AL-Qudah, Frequent Febrile Seizures: Revisited.  American EEG 

Society Sept. 1992 (San Francisco- USA) 

o AL-Qudah A.A, What is the Value of Brain CT for Children 

Presenting with headache?  Fifth Congress of Pan-Arab Union of 

Neurological Sciences-Tunisia, March 1993.(Tunis Tunisia). 

o AL-QudahA.A.Floppy infant.5th Syrian Pedi.Soc.Conf.Dec.1995. 

o A.A. AL-Qudah Value of electroencephalogram in Frequent Febrile 

convulsions. Third Conference of  Pediatric UniversityHospital 

Damascus - Syria , May 5 , 1994 (Damascus - Syria). 

o A.A. Al-Qudah, Immunoglobulins in the treatment of Guillain-

Barre`syndrome, XXI congress of the Union of Middle-Eastern and 

Mediterranean Pediatric Societies, Abu-Dabi: UAE . Nov. 
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o Al-QudahAA.Headache in children.4th Damascus Children hospital 

confer. May 1995.Damascus Syria. 

o Al-QudahAA.Neuronalmigrational disorders in Syrian children.7th 

Syrian ped.soci.confer.Oct.1995.Damascus Syria.                                            

o A.A. Al-Qudah. Muscle diseases in Jordanian Children  May1995 

1996 Fifth Conference of Damascus Children's Hospital - Syria . 

o A.A. Al-Qudah , Congenital Muscle diseases in Jordan Nov. 11, 1996 

XXIII confecrenceNicosia - Cyprus . 

o AlQudah,AA.FebrileConvulsions.Nov.1996.XXIII.Nicosia Cyprus. 

o Al-QudahAA.Stroke in children.8th SyrianPedi.Society Conf.Oct.1996 

o A.A. Al-Qudah , Neuronal Migrational Disorders Seventh Pan-Arab 

Neuroscientist Congress.  Riayadh Saudi Arabia , March 2 - 5, 1997 . 

o A.A. Al-Qudah ,MuslehTarawneh, Congenital Muscle Dystrophy in 

Jordanian Children.Seventh pan-Arab Neuroscientist Congress . 

Riyadh, Saudi  Arabia.  March 2 - 5, 1997 . 

o A.A.Al-Qudah,A.Tamimi,A.Shehab,S.Ghanem. Preoperative and post-

operative evaluation and outcome of surgically treated  epileptic 

patients.Riyadh, SaudiaArabia .  March 2 - 5, 1997  

o Al-Qudah.AA.Movementsdisorders.9th 

Pedi.Soci.conf.DamascusSyria.Oct.1997.                                    

o A.A.Al-Qudah.Intractable Epilepsy.7th Conference of the Damascus 

Children,sHospitalDamascus Syria. April,1998. 

o A.A.Al-Qudah.Congenital Muscular Dystophies.3rd Mediteranian 

Myology Society Conference NapolyItaly.May 1998. 

o Al-QudahAA.Congenital Muscular Dystrophies.6th 

 Pan-Arab Paediatricsocieties conf.Septe.1998. Damasc.Syria.     

o Al-QudahAA.Abu-Sheik S, Cerebral Palsy in Jordanian Children.Pan-

Arab Union Conf. of Pediat  .Socities. Sept.  1998.DamascusSyria. 
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o Middleton LT,Christodouou K, Al-QudahAA,et al. A novel form of 

Hereditary Motor Neuronopathy maps chromosome 9p21.1-p12. 51st 

Amer.Acad.Neurmeeting ,March,1999. 

o Al-Qudah AA. The hypotonic infant. The 25th UMEMPS conference  

,Beirut April ,1999. 

o Al-QudahAAetal.Value of Video EEG in intractable epilepsy. Seventh 

Damascus Children Hospital ,Syria May1999. 

o Al-Qudah AA et al. Short duration Video EEG in intractable epilepsy.  

Saudi Epilepsy Chapter, Octob.1999 (Riyodh Saudi Arabia). 

o Al-Qudah AA et al. Electrocorticography in management of intractable 

epilepsy Saudi Epilepsy Chapter,October 1999 (Riyad Saudi Arabia).. 

o Al-QudahAA,Middleton LT et al. Jerash Autosomal Recessive Motor 

Hereditary Neuronopathy Eleventh Syrian Pediatric Society Conference 

Oct.1999. 

o Al-QudahAA,Lefkos Middleton LT,et al. Jerash ARHM Neuronopathy 

Seventh Pan-Arab Pediatric Societies, Cairo,Nov.1999. 

o Al-QudahAA.Floppy infant.32nd Pan-Arab  medical conference 

,Dubai March 2000.   

o AlQudahAA.Cong.Musc.Dystr.IstAm.Un.BeiruitConference.Lebanon,

April 2000. 

o Al-QudahAA.Distal Neuronopathies.8th Pan-Arab 

Neurosccienceconference,Lebanon,April 2000. 

o Al-QudahAA.Short duration Video EEG.8th Pan-Arab Neuroscience 

conference.Lebanon,April 2000. 

o Al-Qudah AA. Headache.12th Children Univ.Hosp.Syria, May ,2000. 

o Al-QudahAA.Photoconvulsive epilepsy.12th Syrian Pediatric Society 

Conference,Lattakia,September 2000. 

o Al-QudahAA.An update on Febrile convulsion.8th Pan Arab Union of 

Pediatric societies.Lebanon,Nov.2000. 
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o Al-Qudah AA.CNS formation Disorders.Eleventh Conference of the 

ChildrenHospital,DamascusSyria.May 2001. 

o Al-QudahAA.Language disorders .13th pediatric confer of Syrian 

Society.Oct.2001.Damascus Syria. 

o Al-QudahAA.Epilepsy and languge disorders.9th Pan ArabUnion of 

Arab Pediatric Society,Jeddah Saudi  Arabia,Nov.2001. 

 

o Al-QudahAA. Epilepsy and language disorders.9
th
mediteranian 

conference of Child neurologists.Cairo,March 2002. 

o Al-QudahAA. Landau-Kleffnersyndrome.International child neurology 

conference,Bejine-China sept.2002. 

o Al-QudahAA.Cerebralpalsy ,botulin toxin update.11
th
panarab pediatric 

societies conference,Bahrain .Dec.2003       

o Al-Qudah AA et al. Electrocorticography, Jordan 

Experience.Mediteranian Chapters of Epilepsy,Jeddah Janu.2004 

o Al-Qudah et al.Electrocorticography.4
Th

 Pan Arab Pediatric  

Neurologyconference,March 2004,CairoEgypt. 

o Al-Qudah et al,Botulin Toxin in CP,12
th
 conference of Pediatric  

Hospital,DamascusSyria,May 2004. 

o Al-Qudah et al.muscle disease in children38
TH

  conference of   Middle 

East Medical Association.American University of Beiruit May,2004 

o Al-Qudah, et al.Neonatal seizures.16
Th

conf.ofSyrian Pediatric Society 

,Oct,2004. 

o Al-Qudah t al.Febrile convulsions.12
th
 conference of Pan Arab 

Ped.Socities.Beiruit ,April 2005. 

o Al-Qudah,.Neuromuscular disorders in children .12
th
 conference of Pan 

Arab Pediatric Societies.Beiruit April 2005. 
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o Al-QudahAA.etiology of status epilepticus.International child 

neurology Association June 2006 ,Montreal Canada. 

o Al-Qudah AA. Myasthenia gravis, meet the expert. International child 

neurology Association May 2010,cairo, Egypt. 

o Al-Qudah AA et al.Type and etiology of epilepsy in 

Jordan.International leaugue against epilepsy and 3
rd

 mediteranian 

epilepsy conference,Dubai March,2016. 

o Al-Qudah AA.Chairman of session in the Asian Child neurology 

society conference,Fukoyako ,Japan may 2017. 

                   

Conference research presentations inside Jordan 

Many presentations (available upon request). 

 

 


