
عن الكلية:  
   

التعليم  روافد  إحدى  هي  المساندة  الطبية  العلوم  كلية 
األردنية  المملكة  تشهدها  اليت  الشاملة  للنهضة  الصحي 
األهلية  عمان  جامعة  كليات  إحدى  وهي  الهاشمية، 
الكلية  تهدف  األردن.  في  الخاصة  الجامعات  أوىل  العريقة 
اىل االرتقاء بالخدمات الصحية والعالجية المقدمة للمرىض، 
المؤهلة  الصحية  الكوادر  تخريج  عاتقها  عىل  أخذت  حيث 
قسم  أول  تأسس  الصحية.  الرعاية  مجال  في  للعمل 
المخربية  الطبية  العلوم  بمسمى  للكلية  تابع  أكاديمي 
إنشاء  تم   2001 1990. وفي عام  الطبية) في عام  (التحاليل 
قاعدتها  اتساع  في  الكلية  لزتيد  والنطق  السمع  قسم 
اإلعداد  خالل  من  أهدافها  وتحقيق  واألكاديمية  العلمية 
للعمل في مجال  المتمزية وتأهيلها  الصحية  للكوادر  الجيد 
الرعاية الصحية سواء في األردن أو في المنطقة المحيطة. 
البرصيات  علم  تخصص  استحداث  ايضًا  تم   2015 عام  وفي 
مستوى  عىل  والوحيد  نوعه  من  األول  التخصص  وهو 
الجامعات الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية لمواكبة 
الطلب عىل مهنة البرصيات محليًا وعربيًا واقليميًا باإلضافة 
ألهمية هذا التخصص للعناية بصحة العني والبرص. وتحقيقًا 
سوق  متطلبات  تخدم  نوعية  برامج  باستحداث  الكلية  لرؤية 
العمل الحديثة، تم استحداث تخصص علم التجميل في عام 
درجه  يمنح  الذي  نوعه  من  األول  التخصص  وهو   2019
البكالوريوس في منطقه الرشق األوسط. وفي بداية العام 
لتنفرد  الطبيعي  العالج  برنامج  استحداث  تم   ،2023/2022
الجامعة بالتخصصات الطبية اليت ترفد سوق العمل المحيل 

والعالمي بمختصني في شىت مجاالت العلوم الطبية.
واستكماًال لتحقيق رؤية الكلية ورسالتها، بدأت الكلية بطرح 
في  المخربية  الطبية  العلوم  تخصص  في  الماجستري  برامج 
عام  في  التواصل  واضطرابات  علوم  ،وماجستري   2019 عام 

.2021

رشوط القبول لدرجة البكالوريوس:

- العلوم الطبية المخربية.
- علوم واضطرابات التواصل.

تخصصات كلية العلوم الطبية
المساندة لدرجة الماجستري:

شهادة  عىل  الحاصل  الطالب  الكلية  تخصصات  في  يقبل 
(العلمي  للفروع  يعادلها  ما  او  العامة  الثانوية  الدراسة 
عن  العام  المعدل  يقل  أال  عىل  الشامل  الصحي  والتعليم 
%70 لكل التخصصات كما يقبل في تخصصات الكلية الطلبة 
الناجحون في االمتحان الشامل من خريجي كليات المجتمع 
الطالب  يقل معدل  أال  تجسريًا عىل  النظارة  التخصصات  من 
%68 بحيث يتم معادلة المواد للطالب حسب التعليمات  عن 

النافذة.

الهيئة التدريسية:

أعضـــاء  مـن  نخبــــــة  الكلية  في  التدريس  عىل  يقــوم 
والماجستيــــر  الدكتوراه  حملة  من  التدريسيــة  الهيئـة 
حيث  المعرفيـــة.  المجـــاالت  مختــلف  في  المتخصصــــني 
في  عالية  وعملية  نظرية  بخبـرة  التدرييس  الكادر  يتمـــــتع 
من  الكادر  استقطـاب  تم  حيث  والتدريب  التدريس  مجــال 

جامعات عالمية مرموقة.

مجاالت سوق العمل:
العلوم الطبية المخربية:

مختربات المستشفيات والمختربات التشخيصية.
رشكات التكنولوجيا الحيوية.

مختربات الطب الرشعي.
مختربات العيادات البيطرية.

بنوك الدم.
عيادات الخصوبة.

مصانع الصناعات الغذائية.
مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي.

السمع والنطق:
مراكز فحص السمع.

مراكز بيع السماعات الطبية.
اخصائي نطق (مدرسة مستشفى مركز تأهيل).

عضو في فريق تأهيل ما بعد زراعة القوقعة.

علم البرصيات:
مراكز البرصيات.

عيادات طب العيون داخل المستشفيات.
مراكز طب العيون وتصحيح النظر.

علم التجميل:
طيب  إرشاف  تحت  التجميلية  والمراكز  الجلدية  العيادات 

متخصص.
تأسيس مراكز العناية بالبرشة وتنظيفها.

واسترياد  تسجيل  قسم   / والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة 
المستحرضات التجميلية.

مستودع االدوية \ قسم مستحرضات التجميل.
الصيدليات الكربى \ قسم مستحرضات التجميل.

الرشكات المسوقة للمستحرضات التجميلية.

العالج الطبيعي:
مراكز إعادة التأهيل (العالج الطبيعي).

عيادات طب العظام وعيادات طب األطفال.
مراكز الرعاية الصحية وذوي االحتياجات الخاصة.

المستشفيات.
دور رعاية المسنني.

الفرق الرياضية والمنتخبات.
التعليم في المدارس والجامعات.

البحث والتطوير في مجاالت العالج الطبيعي والصحة.
تعزيز الصحة.
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العلوم الطبية المخربية.
السمع والنطق.

علم البرصيات.
علم التجميل.

العالج الطبيعي.

تخصصات كلية العلوم الطبية
المساندة لدرجــة البكالوريوس:
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كلية العلوم الطبية المساندة

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال عىل:
0096253500211 فرعي 2352

E-mail: dean_medsci@ammanu.edu.jo
www.ammanu.edu.jo

الخطط الدراسية:
العلوم الطبية المخربية  (137) ساعة 
(24) ساعة  متطلبات الجامعة 
(22) ساعة متطلبات الكلية  
(91) ساعة متطلبات التخصص 

(142) ساعة السمع والنطق 
(24) ساعة  متطلبات الجامعة 
(22) ساعة متطلبات الكلية  
(96) ساعة متطلبات التخصص 

(132) ساعة علم البرصيات 
(24) ساعة  متطلبات الجامعة 
(22) ساعة متطلبات الكلية  
(86) ساعة متطلبات التخصص 

(139) ساعة علم التجميل 
(24) ساعة  متطلبات الجامعة 
(22) ساعة متطلبات الكلية  
(93) ساعة متطلبات التخصص 

(134) ساعة علم التجميل 
(24) ساعة  متطلبات الجامعة 
(22) ساعة متطلبات الكلية  
(88) ساعة متطلبات التخصص 

مخترب علم االحياء الدقيقة
مخترب البيولوجيا الجزيئية

مخترب علم الغدد الصماء
مخترب علم الدم وبنك الدم

مخترب التحضري المجهري الضوئي
مخترب تحليل آيل طيب
مخترب علم الطفيليات

مخترب علم المناعة واألمصال
مخترب فحص البرص والرؤية المتدنية

مخترب تجهزي النظارات
مخترب العدسات الالصقة

مخترب علم وظائف األعضاء
مخترب علم الترشيح واألنسجة

مخترب الكيمياء التحليلية
مخترب الكيمياء الحيوية والرسيرية

مخترب الكيمياء العامة
مخترب الكيمياء الحيوية

مخترب علم األحياء العام
مخترب العناية بالبرشة

مخترب تركيب وتطوير المستحرضات التجميلية

المختربات
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الخدمات والمختربات:
مركـز جامعــة عمـان األهلية للسمع والنطق:

اللغوية  لالضطرابات  المبكر  اإلكتشــاف  فرصة  المركـــز  يتيـــح 
ومساعدة  والكبار  للصغــار  السمعيـــة  والمشاكــل  والنطقية 
ومنحهـــم  والنطق،  السمع  اضطـــرابات  مـــن  يعانون  من 
الفرصـــة للتعلم والنمو بشكل طبيعي وسليــم، ويضم المركـــز 
التشخيصـية  التجهيــــزات  بأحـدث  ومجهزة  متخصصة  عيــادات 
والتأهيلــــية بإرشاف نخبة مـــن الخرباء والمختصني من أعضاء 

هيئة تدريسية وأخصائيني سمع ونطق.

العيادات

عيادات فحـــــص الســــمع وعددها 12 عيادة منها:
- 6 عيادات فحص السمع.

- عياداتان فحص األذن الوسطى.
- عياداتان فحص األذن الداخيل. 

- عيادة تخطيط السمع الدماغي.
- عيادة فحص التوازن .

عيادات تقويم وعالج النطق وعددها 10عيادات منها:
- 8 عيادات تقويم النطق واللغة.

- عيادة تقويم النطق المعزولة لحاالت التوحد.
- وحدة تنظري الحنجرة.


