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 ستقوم كلية عمان للعلوم الصحية بـــ:     

  تطوير برامج تعليمية عالية الجودة في مختلف المهن الصحييية

 لتواكب احتياجات الخدمات الصحية بالسلطنة والمنطقة.

 .لعب دوراً نشطاً في منظومة التعليم الصحي المستمر 

  التعاون مع مؤسسات التعليم العالي  لضيميان جيودة اليجيراميج

 المقدمة.

   تطجيق آخر مستجدات األساليب وتقنيات المنياجيج اليتيعيليييمييية

 واإلكلينيكية )السريرية(.

  المشاركة في الجحوث التي ترقى بالعمليية اليتيعيليييمييية ليليكيلييية

 . وتطوير المهن الصحية في سلطنة عمان

 

   

 سيكون بوسع خريجي كلية عمان للعلوم الصحية القيام بالتالي :         

  تسخير المعرفة واليميهيارات اليميكيتيسيجية واليقيدرة اليتيعيليييمييية

 لممارسة آمنة في مختلف المؤسسات الصحية.

 .تطجيق مهارات حل المشكالت بمنهجية علمية 

 .التواصل بفعالية مع المرضى وزمالء المهنة 

   العمل بفعالية كفريق عمل في بيئة مختلطة ومتساوية اليفير

 لكال الجنسين.

 .المشاركة في انشطة االتثقيف الصحي لألفراد والمجتمع 

 .العمل وفق معايير مهنية وأخالقية عالية 

 .تجني الجديد من سياسات واجراءات التعليم الصحي والمهني 

  .تحمل المسؤلية الشخصية نحو التأجيل والتطور المهني 

 .المشاركة في الجحوث ذات العالقة بمجال العمل 

 أهداف إستراتيجية

 الخريج  كفايات 

 

تطمح كلية عمان للعلوم الصحية بتخريج  كادر صحية 

مساعدة تلتزم بالتعليم مدى الحياة ولديها القدرة على التأثير 

اإليجابي في النظام الصحي وتقديم خدمات صحية ذات جودة 

  عالية للمواطن والمقيم بسلطنة عمان .

 

 

 تلتزم كلية عمان للعلوم الصحية بــ:

  إعداد كوادر صحية عمانية ذات كفاءة عالية ولديها

القدرة على تقديم رعاية فاعلة وآمنة تلبي 

 احتياجات المجتمع وثقافته.

  توفير تعليم ذو جودة عالية وبيئة تعليمية مالئمة

 يلبي احتياجات الرعاية الصحية وتوقعات المجتمع.

  ضمان استمرار التطوير المهني بالتعاون مع

أصحاب العالقة من أفراد ومؤسسات على 

 . المستويين المحلي والدولي

 

 

 إن ثقافة كلية عمان للعلوم الصحية تأطرت من خالل

 قيم ومبادئ واخالق المهن الصحية  

 على أسلوب العمل وسياسات التعليم

االبتكار والتعليم االحترافية و :ومبادئ الكلية هي

 والجودة. التفاعلي والرعاية واالهتمام  

 الرؤية 

 الرسالة 

 القيم والمبادئ 



 

يهدف برنامج علوم المختبرات الطبيه إلى تخريج كودار مدربة  

في مجال المختبرات الطبية حاملي درجة البكالوريوس وذلك 

لمساعدة االطباء في تشخيص حاالت المرضى وعالجهم ويكون 

يتيح  البرنامج كما البرنامج في وسط مختلط ذكورا وإناثا. 

الفرصة ل"أخصائي مختبرات طبية" تدريباً مكثفاً في مختلف 

مجاالت المختبرات الطبية من خالل الفصول الدراسية و التجارب 

وباإلضافة إلى فرص العمل في مختبرات  .المعملية والميدانية

المستشفيات والعيادات الطبية، فإن الخريجين  لديهم فرصة قيمة 

للعمل في مجاالت التقنية الحيوية، مراكز األبحاث الطبية، مجاالت 

األجهزة الطبية، مراكز تحليل  -تنمية المنتجات الطبية )المحاليل 

 . المعلومات الطبية، ومختلف مجاالت الصحة العامة(

أثناء الدراسة يقوم الطالب بعمل التدريب ويطبق ما يدريه عملياً  

  في المؤسسات الصحية المختلفة.

 

 

 

 

 

 

إن تخصص المختبرات الطبية من التخصصات المتطورة وهى 

مهنة فعالة تقوم على أسس علمية مدروسة واستخدام أجهزة 

حديثة . ولقد أدى التطور المستمر بالطب و اكتشاف الكثير من 

األمراض إلى الحاجة إلى وسائل حديثة تمكن الطبيب من تشخيص 

 .تلك األمراض, ومن ثم كانت الحاجة إلى مثل هذا التخصص

  ةبرنامج علوم المختبرات الطبي 

برنامج العالج الطبيعي يهدف إلى تقديم العالج لبعض  

مشاكل الجهاز العظمي ،العضلي ، العصبي ، التنفسي، 

واإلصابات الرياضية وغيرها بعد عمل كافة الفحوصات 

 النظرية والعملية للحصول على أنسب خطة عالج .

يتحتم على الطالب فهم وإدراك األسس النفسية والتشريحية  

والعلوم الطبية الحيوية والسلوكية وفهم وإدراك العوامل 

 النفسية واإلجتماعية للمريض .

يطبق العالج الطبيعي وفق اإلطار األخالقي والقانوني  

ويتحتم على الطالب والخريج العمل في وسط مختلط للمهنة 

 ذكورا وإناثا .

يهدف البرنامج للمشاركة باألبحاث الطبية في مجال العالج 

 الطبيعي التي تعود بالفائدة على المجتمع .

يقوم الطالب أو الطالبة بدراسة المواد النظرية والتطبيق 

العملي بالتدريب المكثف ومن ثم التدريب السريري في 

 المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.

 

 

 

 

 

 

يتطلب التدريب العملي عمل الفحوصات الجسدية المختلفة 

التي تساعد المتدرب على استنتاج التشخيص الصحيح  

  ومن ثم تقديم العالج المناسب.

  برنامج العالج الطبيعي  

يهدف برنامج التصوير الطبي يشتمل على دراسته علوم  

 مختلفة مثل علم التشريح ووظائف األعضاء وعلم األمراض

اإللمام بتطبيق تقنيات التموضع المعياري،و  

 و إدراك أعضاء الجسم من خالل صور األشعة،

و إستخراج المعلومات المدرجة في إستمارة طلب إجراء 

 التصوير االشعاعي.

 التدريب العملي في البرنامج يشمل على:

مختبر المحاكاة للتدريب على مهارات التصوير اإلشعاعي 

ويشترط من الملتحقين بالبرنامج  عدم الممانعة في العمل في 

 ً  وسط مختلط ذكوراً  واناثا

حيث سيتحتم على الطالب وخريج البرنامج  التعامل مع 

 المريض ذكرا كان أو أنثى.

 

 

 

 

 

 

أثناء الدراسة يقوم الطالب بعمل التدريب ويطبق ما يدرسه 

  نظرياً في المؤسسات الصحية المختلفة.

 برنامج التصوير الطبي 


