
برنامج البكالوريوس في العالج الطبيعي

نبذة عامة:
أساليب  ضمن  العمل  سوق  احتياجات  تليب  برامج  باستحداث  الجامعة  لرؤية  تحقيقًا 
الطبية  العلوم  كلية  رؤية  مع  وتماشيًا   ،2023/2022 العام  بداية  وفي  عرصية،  تدريس 
المساندة في استحداث برامج نوعية ذات مستوى عالمي في المهن الطبية التطبيقية، 
الربامج  مجموعة  اىل  لينضم  الطبيعي  العالج  في  البكالوريوس  برنامج  استحداث  تم 
الفريدة واليت تطرحها كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عّمان األهلية. ويهدف 
الربنامج لتخريج كوادر ُمؤهلة ومدربة ضمن خطة دراسية مواكبة للتطورات العالمية في 
مجال العالج الطبيعي وبنية تحتية توفر للطالب أحدث أساليب التعليم والتعلم االلكرتونية 
الُمعارصة، والتطبيق ضمن مختربات ذات معايري عالمية مجهزة بأحدث األجهزة ليتمكن 
المحيل والمستوى االقليمي  المستوى  العمل عىل  المنافسة في سوق  الخريج من 
علمية  أبحاث  إلنجاز  عالمي  مستوى  ذات  بحثية  تحتية  بنية  توفري  إىل  إضافًة  والدويل، 
والقطاع  المجتمع  خدمة  في  ُتسهم  واليت  الطبيعي  العالج  مجال  في  تطبيقية 

الطيب/الصحي في هذا المجال.

٢١٫٤٨٤ 



رشوط القبول لدرجة البكالوريوس:
الثانوية العامة األردنية او ما  الدراسة  يقبل في الربنامج الطالب الحاصل عىل شهادة 
العام عن  (العلمي والتعليم الصحي الشامل عىل أن ال يقل المعدل  للفروع  يعادلها 

%70). أما بالنسبة للشهادات األجنبية فيتم القبول لمعدالت تقل عن 70%.

الخطة الدراسية وعدد الساعات:
 يمنح الربنامج شهادة البكالوريوس في العالج الطبيعي 
بواقع 134 ساعة معتمدة واليت ُتنمي مهارات التفكري 
والريادة  التواصل  ومهارات  العلمي  والبحث  االبداعي 
لدى الطالب، ويكون توزيع الساعات المعتمدة كالتايل:

مراكز إعادة التأهيل.
عيادات طب وجراحة العظام.

مراكز الرعاية الصحية.
المستشفيات.

عيادات طب األطفال.
دور رعاية المسنني.

التعليم في المدارس والجامعات.
المنتخبات و الفرق الرياضية.
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مجاالت سوق العمل:

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال عىل:
E-mail: dean_medsci@ammanu.edu.jo   |   2335 0096253500211 فرعي

www.ammanu.edu.jo

الهيئة التدريسية:
التدريسيــة من حملة  الهيئـة  نخبــــــة مـن أعضـــاء  الكلية  التدريس في  يقــوم عىل 
المجـــاالت  مختــلف  في  المتخصصــــني  الماجستيــــر  ودرجة  الدكتوراة  درجة 
في  عالية  وبحثية  ورسيرية  نظرية  بخبـرة  التدرييس  الكادر  يتمـــــتع  حيث  المعرفيـــة. 

مجــال التدريس والتدريب حيث تم استقطـاب الكادر من جامعات عالمية مرموقة.

(24) ساعة  متطلبات الجامعة 
(22) ساعة متطلبات الكلية  
(88) ساعة متطلبات التخصص 


