
جاللة امللك عبدالله الثاين بن احل�سني املعظم





�سمو الأمري رعد بن زيد 

رئي�ص املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني





معايري اعتماد مراكز الت�سخي�ص

يف اململكة الأردنية الها�سمية





وملا كانت ق�سية الت�سخي�ص املبكر من الق�سايا ذات الأولوية 

يف جمال تربية وتعليم الأ�سخا�ص ذوي الإعاقات فقد عمدت 

ووزارة  ال�سحة،  وزارة  يف  ممثلة  املخت�سة  اجلهات  من  العديد 

الأ�سخا�ص  ل�سوؤون  الأعلى  واملجل�ص  الجتماعية،  التنمية 

ت�سخي�ص  يف  متخ�س�سة  مراكز  ا�ستحداث  اإىل  املعوقني 

الإعاقات املبكرة يف عمان حيث مت ا�ستحداث مركز ت�سخي�ص 

ا�ستحدث مركز  دير عال حيث  املبكرة، ويف منطقة  الإعاقات 

الر�سيفة حيث  ويف  املبكرة  الإعاقات  لت�سخي�ص  املنطح  تل 

ويف  املبكرة  الإعاقات  لت�سخي�ص  حطني  مركز  ا�ستحدث 

حمافظة الكرك ا�ستحدث املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص 

املعوقني مركز الأمري احل�سن لت�سخي�ص الإعاقات املبكرة.

جودة  ل�سبط  معايري  وتطوير  اإعداد  اإىل  احلاجة  ظهرت  وقد 

اخلدمات الت�سخي�سية املقدمة يف هذه املراكز ملا يف ذلك من 

ايجابيات تتمثل يف توحيد مرجعية هذه املراكز، وحت�سني نوعية 

اخلدمات الت�سخي�سية املقدمة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقات من 

خالل توحيد منط اخلدمة املقدمة، واإعداد التقارير الت�سخي�سية 

وفق تلك املرجعية، متهيداً لتخاذ القرارات املنا�سبة.

واإننا يف املجل�ص الأعلى نفخر بهذا الإجناز الوطني والذي يعد 

من الإجنازات الرائدة على م�ستوى املنطقة، واإنني اأتقدم بكل 

املحبة والمتنان اإىل جميع العاملني وامل�ساهمني يف اإجناز هذا 

العمل املتميز والذين بذلوا كل اجلهد وكان لهم الدور الأكرب 

يف ترجمة هذا الإجناز وحتويله اإىل اأداة قابلة للتطبيق.

كل ال�سكر اإىل اجلهات الداعمة لهذا امل�رشوع واأخ�ص بالذكر 

يقدم  والذي  الربيطاين  الثقايف  واملجل�ص  الربيطانية  ال�سفارة 

الدعم املادي والفني لإ�سدار هذه املعايري.

                                                                                                                         

رعد بن زيد

رئي�ص املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني

وما  الإعاقة  ت�سخي�ص  عملية  اأثر  اأن  اإىل  املتخ�س�سة  والأبحاث  الدرا�سات  ت�سري 

يتبعها من برامج يف التدخل املبكر، ويف اجلوانب التعليمية والتاأهيلية والتدريبية ل 

يتوقف يف احلد من خطورة وم�ستوى العجز اأو الإعاقة، و م�ساعدة ال�سخ�ص املعوق 

على التكيف مع متطلبات  احلياة  اليومية فقط، واإمنا ميتد اأثرها اإىل متكني الأ�رشة من 

التعاي�ص مع ال�سغوطات الناجمة عن الإعاقة ويح�سن من قدراتها على التعامل 

مع  ال�سخ�ص املعوق وتطوير قدراته واإمكاناته يف اجلوانب النمائية املختلفة. 

كلمة رئي�ص املجل�ص 



كما نتقدم بخال�ص التقدير للموؤ�س�سات التي �ساهمت يف مراجعة ومناق�سة هذه املعايري وهي:

اخلدمات الطبية امللكية

وزارة ال�سحة

وزارة التنمية الجتماعية

اجلامعة الأردنية

جامعة الريموك

جامعة موؤتة

جامعة اآل البيت

وخال�ص تقدير املجل�ص للداعمني لهذا امل�رشوع ال�سفارة الربيطانية واملجل�ص الثقايف الربيطاين.

اإن اإجناز معايري مراكز الت�سخي�ص يف اململكة الأردنية الها�سمية مل يكن ليتم لول ا�ستعانة 

اإىل كل امل�ساهمني والداعمني من  املجل�ص باخلربات الوطنية املتميزة وال�سكر مو�سول 

الأفراد واملوؤ�س�سات واملنظمات:

• العقيد الدكتور زيدان اخلماي�سة

• الدكتورة خولة حيا�سات

• الدكتور حممد عبد الرحمن

• الدكتور حممد مهيدات

�سكر وتقدير



الركائز  من  اخلا�سة  الرتبية  يف  والت�سخي�ص  القيا�ص  عملية  تعترب 

الأ�سا�سية للعمل مع  الأ�سخا�ص املعوقني ملا لها من اأهمية يف عملية 

اتخاذ القرار ب�ساأن و�سع الربامج واخلطط التدريبية املنا�سبة، كما وتعترب 

ذوي  الأ�سخا�ص  التعرف على  الأ�سا�سي يف  الزاوية  القيا�ص حجر  عملية 

الإعاقات، ويتطلب الت�سخي�ص املنا�سب توفر الأداوت والختبارات املالئمة، 

والرتبوية، وتوفرياخلدمات  التخ�س�سات الطبية  املوؤهلني من  والفاح�سني 

امل�ساندة، وذلك ليتم و�سع ال�سخ�ص املعوق يف املكان املنا�سب له وبناء 

الربنامج الرتبوي املنا�سب لقدراته واإمكاناته.

وتن�ص  املادة »4« بند )اأ( من قانون حقوق الأ�سخا�ص املعوقني رقم )31( 

خدمات  على  احل�سول  يف  املعوقني  الأ�سخا�ص  حق  على   2007 ل�سنة 

الت�سخي�ص والت�سنيف العلمي، واحل�سول على التقارير الطبية الالزمة،  

والنف�سي  الطبي  التاأهيل  خدمات  على  بي�رش  احل�سول  يف  وحقهم 

مهام   »7« املادة  حددت  كما  املختلفة،  مب�ستوياتها  العالجية  واخلدمات 

املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني، حيث ن�ست على اأن املجل�ص 

لالأ�سخا�ص  الوطنية  الإ�سرتاجتية  بنود  تنفيذ  ودعم  متابعة  �سالحية  له 

املعوقني وما ينبثق عنها من خطط وبرامج، وو�سع املعايري الالزمة جلودة 

العالقة.  ذات  اجلهات  مع  بالتن�سيق  لهم  املقدمة  واخلدمات  الربامج 

ولتحقيق ذلك  فقد انتهينا يف املجل�ص من تنفيذ م�رشوع  تقييم  مراكز 

ت�سخي�ص الإعاقات يف املمكلة  كخطوة اأوىل للتعرف على جوانب القوة 

املعوقني  لالأ�سخا�ص  املقدمة  الت�سخي�سية  اخلدمات  وحت�سني  وتعزيزها 

الت�سخي�ص كمرحلة لحقة  واعداد معايري مراكز  وياأتي تطوير  واأ�رشهم. 

وتقييم  قيا�ص  يف  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتن�سيق  توظيفها  �سيتم 

اخلدمات الت�سخي�سية وفق منحى رقابي ت�ساركي يهدف اإىل دعم ومتكني 

املراكز من تقدمي اخلدمات النوعية لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقات.

يت�سق  مبا  املعايري  هذه  تطوير  على  الأعلى  املجل�ص  يف  حر�سنا  ولقد 

مراكز  واإمكانات  وطبيعة  وواقع  العالقة  ذات  والدرا�سات  الأدبيات  مع 

باملراحل  املعايري  وقد مرت عملية تطوير هذه  القائمة، كما  الت�سخي�ص 

التالية:

1. ت�سكيل فريق وطني  لتطوير معايري مراكز الت�سخي�ص.

2. تطوير املكونات والأبعاد الرئي�سية للمعايري واإ�ستقاق الفقرات واملوؤ�رشات 

وطرق التحقق من كل معيار.

مراكز  يف  والعاملني  والأكادمييني  املخت�سني  جلنة  على  املعايري  عر�ص   .3

ت�سخي�ص الإعاقات والرتبية اخلا�سة وتعديلها.

الأهداف  اإىل حتقيق  الأ�سخا�ص املعوقني  الأعلى ل�سوؤون  ويتطلع املجل�ص 

اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  مع  يت�سق  مبا  املعايري  هذه  تطبيق  ت�سمن  التي 

الت�سخي�سية وذلك من خالل الإجراءات التالية:

بالتن�سيق  الت�سخي�سية  اخلدمات  ملتابعة  وطني  عمل  فريق  تاأ�سي�ص   .1

والتعاون مع اجلهات ذات العالقة وو�سع اخلطط والربامج الالزمة لذلك.

2. تدريب العاملني يف مراكز  ت�سخي�ص الإعاقات على ا�ستخدام وتطبيق 

هذه املعايري. 

الت�سخي�سية  املراكز  جاهزية  من  والتاأكد  ذاتي  تقييم  باإجراء  القيام   .3

وحتقيقها للمعايري.

4. تنفيذ خطة العمل وتذليل كافة العقبات وال�سعوبات بالعمل �سمن 

الفريق الواحد لتحقيق املعايري.

ي�سمن حقوق  مبا  املرجو  بالنجاح  املبذولة  اجلهود  تتكلل جميع  اأن  ناأمل 

الت�سخي�سية  اخلدمات  على  احل�سول  يف  الإعاقات  ذوي  الأ�سخا�ص 

باملوا�سفات التي تكفل جودة هذه اخلدمات. 

د. اأمل نحا�ص

الأمني العام

املقدمة
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التعريف االجرائي  املعيارالرقم

1
الروؤية والر�سالة والقيم

املوؤ�س�سة بغية حتقيق ال�سدارة يف  التي تتبناها  هي الأطر الفكرية والفل�سفية 

متكاملة  ب�سورة  املعاقني  لالأ�سخا�ص  والت�سخي�ص  املبكر  الك�سف  خدمة  تقدمي 

متميزة، تواكب التقدم العاملي يف هذه املجالت لتقدمي اخلدمات املنا�سبة بجودة 

عالية وللتخطيط لربنامج التدخل املبكر. 

2
معيار  القيا�ص والت�سخي�ص

الإجراءات التي يتم تنفيذها يف املركز لتحديد وجود اأو عدم وجود الإعاقة وحتديد 

طبيعتها و�سدتها وحتديد الأ�سباب اإذا اأمكن ذلك للخروج بتو�سيات وذلك اإعتماداً 

على تطبيق الإختبارات والفحو�سات الطبية والنمائية والنف�سية.                                                                                                                                     

3
 معيار العاملني 

واأخ�سائيني،  واأطباء،  اإداريني،  الت�سخي�ص من  الذين يعملون مبراكز  الأ�سخا�ص  هم 

وم�ساعدين، بحيث يكونون موؤهلني تاأهيالً علمياً وعملياً يتنا�سب مع اخت�سا�ساتهم 

والواجبات املناطة بهم بهدف حتقيق روؤية ور�سالة وقيم تلك املراكز.  

4
معيار املبنى واملرافق

البناء  لكودة  وفقاً  واملبني  الت�سخي�ص  عملية  لإجراء  واملعد  املخ�س�ص  املكان 

اخلا�سة بالأ�سخا�ص املعوقني واملت�سمن لكافة املرافق الأ�سا�سية والرتفيهية و�سبل 

والذي  و...(  والتهوية  )الإ�ضاءة  والفيزيقية  الفيزيائية  وال�رشوط  العامة  ال�ضالمة 

يتو�سط يف املوقع بحيث يخدم اأكرب فئة ممكنة من الأ�سخا�ص املعوقني. 

5
 معيار خدمة املجتمع

يعترب مركز الت�سخي�ص جزًءا من املجتمع املحيط به ويجب اأن يكون هنالك تفاعل 

ايجابي بينهما يهدف اإىل خدمة الإن�سان عن طريق امل�ساركة الفعالة بينهما وذلك 

نابع من الر�سالة والروؤية والقيم التي اتخذها املركز وترجمتها على �سكل اأهداف 

ت�سعى جميعها خلدمة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.    

6
معيار نظام املعلومات

هو جمموعة مكونات )اإجراءات واأفراد واأجهزه وقواعد بيانات وبرجميات واإت�سالت( 

التي تهدف اإىل اإنتاج معلومه حمدده، وترجع اأهميته اإىل اأنه ي�سهل عملية اإتخاذ 

القرارات املنا�سبة جلعل العمليات الإدارية اأكرث كفاءة وفعالية وي�ساعد الإدارة يف 

التعرف على فر�ص التح�سني امل�ستمر ويكون مبثابة اآلية داخلية للمتابعة والر�سد 

واملراجعات الدورية لالأداء،  وباإمكاننا اإعتبار هذا النظام الإداري نظام معلومات اإداريه 

اإذا اإ�ستهدف خدمة جانب واحد على القل من جوانب العمليه الداريه )تخطيط، 

وتوجيه، وتنظيم، ورقابه(. 

الأبعاد والتعريفات الإجرائية
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التعريف االجرائي  املعيارالرقم

7
الإدارة والتنظيم

اإداريون  يقودها  والتي  للتنفيذ،  والقابلة  املكتوبة  واخلطط  ال�سيا�سات  جمموعة 

وقيمها  ور�سالتها  روؤيتها  �سمن  املراكز  واأغرا�ص  اأهداف  حتقيق  بهدف  موؤهلون 

اجلوهرية.  

8
 املوارد  املالية

تتمثل يف امليزانية العامة للمراكز والتي تبني م�سادر التمويل واأوجه الإنفاق وفقاً 

لل�سجالت والتقارير ال�سنوية املالية واملراقبة من قبل الهيئات املخت�سة مثل ديوان 

املحا�سبة.

9
التقييم الذاتي

وهي املراجعة امل�ستمرة والتي تهدف اإىل الوقوف على الو�سع احلايل للمراكز 

وتقييم مدى حتقيقها لأهدافها ثم العمل على دفعها نحو التح�سن ومتابعة ما 

ي�ستجد من ا�سرتاتيجيات وتوظيفها لتطوير العمل وتنمية القوى الب�رشية بهدف 

الرقي باخلدمات التي تقدمها تلك املراكز.
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ا�سم املركز

 �سنة التاأ�سي�ص

ا�سم رئي�ص املركز

املحافظة/ اللواء/ املنطقة

رقم الهاتف

رقم الفاك�ص

 ا�سم ال�سارع

رقم املبنى

احلي

�ساعات الدوام

 الربيد الليكرتوين

موقع النرتنت

عدد الكوادر الدارية

عدد الكوادر الفنية

حكومي/ اأهلي/ خا�ص ت�سنيف املركز

البيانات واملعلومات العامة عن املركز



اأولً

الروؤية والفكر والر�سالة والقيم

1
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يرجى قراءة كل عبارة وو�سع ا�سارة ) P ( يف املكان املنا�سب

طرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

املقيا�س

نا�شىءفعالمن�ذجي
غري 

م�ج�د

1

تنبثق روؤية ور�سالة وقيم املركز من 

روؤية ال�سرتاتيجية الوطنية ل�سوؤون 

الأ�سخا�ص املعوقني، وتخدم اأهداف 

املركز الأهداف الوطنية وت�سهم يف 

حتقيقها.

الطالع على روؤية 

ور�سالة املركز 

ومدى توافقها مع 

ال�سرتاتيجية الوطنية

2
يعمل املركز وفقاً لالأنظمة والقوانني 

والت�رشيعات املعمول بها يف الأردن. 

الإطالع على تعليمات 

الرتخي�ص ومطابقتها 

مع املمار�سات

3

تعك�ص روؤية ور�سالة وقيم املركز 

وجهات نظر ذات بعد اإن�ساين 

وحقوقي.

الطالع على النظام 

الداخلي للموؤ�س�سة 

واملن�سورات ال�سادرة 

عنها

4

يتبنى املركز فل�سفة وفكر ي�سعى 

اإىل حتقيق ال�سدارة يف تقدمي خدمة 

الت�سخي�ص ب�سكل يواكب التقدم 

العاملي يف هذا املجال.

الطالع على النظام 

الداخلي للموؤ�س�سة 

واملن�سورات ال�سادرة 

عنها

5

يطلع العاملون يف املركز على اطالع 

ومعرفة بروؤية ور�سالة املركز ويلتزمون 

بالعمل على حتقيق الأهداف املنبثقة 

عنها وتنفيذ اخلطط املبنية عليها.

مقابلة العاملني 

والتعرف على مدى 

معرفتهم بروؤية ور�سالة 

املركز ومدى التزامهم 

بتنفيذ اخلطط 

املو�سوعة.

6

يعلن املركز عن روؤيته ور�سالته وقيمه 

وذلك ب�سكل مكتوب ووا�سح يف 

اأماكن بارزة يف املركز وكذلك يف 

مطوياته بحيث يت�سنى جلميع 

العاملني واملراجعني واأولياء الأمور من 

الإطالع عليها. 

زيارة املركز والإطالع على 

ن�رشاته ومطوياته.

7

يعلن املركز عن اخلدمات التي 

يقدمها والوثائق املطلوبة يف اأماكن 

بارزة ويف مطوياته بحيث يت�سنى 

جلميع املراجعني واأولياء الأمور 

الإطالع عليها.

1- التاأكد من وجود لوحة  

يف مكان بارز يف املركز 

تبني اخلدمات املقدمة.

2- الطالع على مطويات 

املركز والتاأكد من 

الإعالن عن اخلدمات 

فيها.   

8

ي�سعى القائمون على املركز لي�سبح 

مركزاً مرخ�ساً عاملياً ومعتمداً من 

بع�ص الوكالت الدولية.

مراجعة اإجراءات 

التح�سني واملرا�سالت مع 

الوكالت الدولية بهذا 

اخل�سو�ص.

اأوالً : الروؤية والفكر والر�شالة والقيم



ً ثانيا

القيا�ص والت�سخي�ص

2
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اأ- االأهداف:

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د

1

ي�ستند الت�سخي�ص اإىل تطبيق  

)الختبارات ذات اخل�سائ�ص 

ال�سيكومرتية املنا�سبة، والأجهزة، 

واأ�سلوب املالحظة، واملقابلة 

الإكلينيكية(    

الطالع على الإختبارات 

والأجهزة وطرق 

الت�سخي�ص.

2

ي�سنف الأ�سخا�ص املعوقني وفقاً 

لنوع اإعاقته و�سدتها.

مراجعة ملفات 

الأ�سخا�ص الذين مت 

تقييمهم.

3

ت�ستخدم نتائج القرارات املتعلقة 

بنتائج الت�سخي�ص يف عمليات 

التخطيط، والقبول، والإر�ساد 

والتوجيه، وتطوير الأدوات واملناهج، 

وقرارات التحويل والت�سنيف، 

وبناء اخلطة العالجية، والقرارات 

الت�رشيعية والقانونية.                                                      

الطالع على عينة 

ع�سوائية من التقارير.

4

ت�سارك الأ�رشة يف عملية التقييم 

والت�سخي�ص، واعتبارها الأ�سا�ص يف 

تقدمي املعلومات، خا�سًة النمائية 

والجتماعية والتعليمية عن الطفل 

املراد ت�سخي�سه.

مراجعة درا�سة احلالت  

خا�سة الفقرات التي 

تبني دور الأ�رشة يف 

الت�سخي�ص.

5

يعمل املركز على بناء وتطوير اأدوات 

القيا�ص مبا يخدم فئة املعوقني يف 

الأردن.

الطالع على اجنازات 

املركز فيما يخ�ص 

عملية بناء وتطوير ادوات 

القيا�ص.

6

يتبنى املركز �سيا�سة امل�ساهمة يف 

البحوث والدرا�سات ذات العالقة 

بالتقييم والت�سخي�ص يف املوؤ�س�سات 

واجلامعات الأردنية.

الطالع على م�ساهمات 

املركز يف مثل هذه 

الأن�سطة، والتاأكد من 

و�سع جزء من امليزانية 

لغايات تطوير املقايي�ص 

والبحوث.

7

ي�سع ا�سرتاتيجيات من �ساأنها 

التغلب على حمددات القيا�ص 

والت�سخي�ص املتمثلة يف حتديد 

ال�سمات املنوي ت�سخي�سها، وكذلك 

مدى متثيل العينة للظاهرة )درا�سة(.

الطالع على املحددات 

التي تواجه عملية 

الت�سخي�ص من وجهة 

نظر الأخ�سائيني و�سبل 

التغلب عليها وكذلك 

مقابلتهم ومناق�ستهم 

بذلك.

ثانياً : القيا�س والت�شخي�س
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8

يتم الت�سخي�ص املبكر با�ستخدام 

اأدوات امل�سح للوقوف على حجم 

امل�سكلة وطنياً، ثم الت�سخي�ص 

املتعمق لتحقيق اأهداف املركز 

وغاياته.

الطالع على اعمار 

الأطفال، وكذلك ادوات 

الك�سف املبكر.

9

يتم مراعاة العتبارات اخلا�سة يف 

تطبيق الختبارات واإجراء الفحو�ص 

الالزمة لتحقيق اأغرا�ص الت�سخي�ص 

واأهدافه.

مطابقة اأنواع الإختبارات 

املتوفرة يف املركز مع 

الإعاقات و�سمان 

تغطيتها لكافة انواع 

الإعاقة.

10

التعاون مع مراكز الرتبية اخلا�سة 

وم�ست�سفيات اململكة، وذلك لغايات 

التحويل للح�سول على مزيد من 

املعلومات حول ال�سخ�ص املعاق بغية 

حتقيق اأق�سى دقة يف الت�سخي�ص.

الطالع على مناذج 

التحويل وال�ست�سارات 

وكذلك عدد التحاويل 

وملن وجهت.

11

 تكتب التقارير الت�سخي�سية 

والتحويلية ب�سكل دقيق ووا�سح 

وفقاً لل�سيغ املتعارف عليها. 

الطالع على مناذج 

التقارير ومطابقتها 

لل�سيغ املتعارف عليها.

12

يتبنى املركز �سمان حق ال�سخ�ص 

املعوق وذويه باحل�سول على اأف�سل 

خدمة ت�سخي�سية موثقة ونتائجه 

عن التطبيق الأمثل لأدوات القيا�ص 

املطبقة من قبل فريق متخ�س�ص 

وموؤهل.

مطابقة موؤهالت 

الأخ�سائيني العلمية 

والعملية مع الو�سف 

الوظيفي لكل منهم.

ومراجعة عينة ع�سوائية 

من التقارير

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د
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1

يوجد اختبارات لقيا�ص القدرة 

العقلية )الذكاء( عند جميع فئات 

الرتبية اخلا�سة * معدلة على 

البيئة الأردنية وتتمتع بخ�سائ�ص 

�سيكومرتية ذات دللت.

الطالع على اأدوات 

الت�سخي�ص امل�ستعملة 

يف كل اخت�سا�ص من 

اخت�سا�سات الرتبية 

اخلا�سة. )الذكاء( 

واملقننة على البيئة 

الردنية، وكذلك تلك 

التي مت بناوؤها مبا يتفق 

مع البيئة الردنية.   

2

يوجد اختبارات لقيا�ص )البعد 

الرتبوي( عند جميع فئات الرتبية 

اخلا�سة * معدلة على البيئة الأردنية 

وتتمتع بخ�سائ�ص �سيكومرتية ذات 

دللت.

الطالع على اأدوات 

الت�سخي�ص امل�ستعملة 

يف كل اخت�سا�ص من 

اخت�سا�سات الرتبية 

اخلا�سة. )البعد الرتبوي(

3

يوجد اختبارات لقيا�ص )البعد 

الجتماعي( عند جميع فئات الرتبية 

اخلا�سة * معدلة على البيئة الأردنية 

وتتمتع بخ�سائ�ص �سيكومرتية ذات 

دللت.

الطالع على الختبارات 

امل�ستعملة واملقننة على 

البيئة الردنية، وكذلك 

تلك التي مت بناوؤها مبا 

يتفق مع البيئة الردنية. 

)البعد الجتماعي(  

4

يوجد اختبارات لقيا�ص )البعد 

املهني( عند جميع فئات الرتبية 

اخلا�سة * معدلة على البيئة الأردنية 

وتتمتع بخ�سائ�ص �سيكومرتية ذات 

دللت.

الطالع على اأدوات 

الت�سخي�ص امل�ستعملة 

يف كل اخت�سا�ص من 

اخت�سا�سات الرتبية 

اخلا�سة واملقننة على 

البيئة الردنية. )البعد 

املهني(

5

يوجد اختبارات لقيا�ص )البعد 

الوظيفي( عند جميع فئات الرتبية 

اخلا�سة * معدلة على البيئة الأردنية 

وتتمتع بخ�سائ�ص �سيكومرتية ذات 

دللت.

الطالع على اأدوات 

الت�سخي�ص امل�ستعملة 

يف كل اخت�سا�ص من 

اخت�سا�سات الرتبية 

اخلا�سة واملقننة على 

البيئة الردنية . )البعد 

الوظيفي(

6

يوجد اختبارات لقيا�ص )ال�سعوبات 

النطقية( عند جميع فئات الرتبية 

اخلا�سة * معدلة على البيئة الأردنية 

وتتمتع بخ�سائ�ص �سيكومرتية ذات 

دللت.

الطالع على اأدوات 

الت�سخي�ص امل�ستعملة 

يف كل اخت�سا�ص من 

اخت�سا�سات الرتبية 

اخلا�سة واملقننة 

على البيئة الأردنية. 

)ال�سعوبات النطقية(

ب. االختبارات:

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د

*: )العقلية، وال�سمعية، والب�رشية، وال�سلوكية، واجل�سمية، و�سعوبات التعلم، ا�سطرابات النطق، والنمائية ، ال�سحية املزمنة، اإ�سابات 

الدماغ، الإعاقات املتعددة، ال�سمم والعمى، التوحد(.
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7

يوجد اختبارات لقيا�ص وت�سخي�ص 

)التوحد( * معدلة على البيئة 

الأردنية وتتمتع بخ�سائ�ص 

�سيكومرتية ذات دللت.

الطالع على اأدوات 

الت�سخي�ص امل�ستعملة 

يف كل اخت�سا�ص من 

اخت�سا�سات الرتبية 

اخلا�سة واملقننة على 

البيئة الردنية. )التوحد(.

8

يوجد اختبارات لقيا�ص )البعد الطبي 

امل�ساند( عند جميع فئات الرتبية 

اخلا�سة.

الطالع على اأدوات 

الت�سخي�ص امل�ستعملة 

يف كل اخت�سا�ص من 

اخت�سا�سات الرتبية 

اخلا�سة. )البعد الطبي(

9

يتم ا�ستخدام اختبارات لقيا�ص 

تطور الطفل بجميع حماوره احلركي 

واملعريف والنف�سي... اإلخ

الطالع على اختبارات 

التطور امل�ستعملة 

و املحاور التي تقوم 

بقيا�سها.  

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د
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1

تتوفر الظروف الفيزيقية املنا�سبة يف 

غرفة الت�سخي�ص )الإ�ساءة، التهوية، 

عدم وجود امل�ستتات(

القيام بزيارة اإىل غرف 

الت�سخي�ص ومطابقة 

ذلك بالواقع.

2

يتم مراعاة الظروف النف�سية 

والجتماعية للمفحو�ص وكذلك 

الإجهاد اجل�سدي قبل عملية 

الت�سخي�ص.  

ح�سور بع�ص جل�سات 

الت�سخي�ص امل�سورة 

م�سبقاً اأو الطالع من 

خالل غرفة املراقبة من 

خالل النافذة اأحادية 

الروؤية

3

ي�ستعمل الفاح�ص العبارات املهذبة 

ويبتعد عن النفعالت اأثناء عملية 

الت�سخي�ص.

ح�سور بع�ص جل�سات 

الت�سخي�ص امل�سورة 

م�سبقاً اأو الطالع من 

خالل غرفة املراقبة من 

خالل النافذة اأحادية 

الروؤية

4

يحرتم الأخ�سائي هوية وخ�سو�سية 

املفحو�ص وذويه، ويحافظ على �رشية 

املعلومات ونتائج الت�سخي�ص. 

ر�سد ال�سكاوي املقدمة 

من اأولياء المور.

5

يعمل الأخ�سائي بروح الفريق 

ويتعاون مع باقي الخت�سا�سات

الطالع على عدد 

ونوعية التحاويل منه 

واإليه، ومدى التزامه 

بح�سور مناق�سات 

احلالت وظهور توقيعه 

على حما�رشها.

6

يتم اإنهاء اجلل�سة الت�سخي�سية يف 

الوقت املنا�سب لها.

بيان مربرات اإنهاء 

اجلل�سة من مالحظات 

الأخ�سائي على منوذج 

تقدم احلالة.

ج.- البيئة التي تنفذ فيها عملية الت�شخي�س والتقييم

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د
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د. االأجهزة:

1

يوجد اأجهزة لت�سخي�ص حالت 

الإعاقة ال�سمعية.

الك�سف العيني على 

الأجهزة ومطابقتها 

مع الكتلوجات واملعايري 

احلديثة.

2

يوجد غرف معزولة لقيا�ص حدة 

ال�سمع.

الك�سف العيني على 

الأجهزة ومطابقتها 

مع الكتلوجات واملعايري  

احلديثة.

3

يوجد اأجهزة لت�سخي�ص حالت 

الإعاقة الب�رشية.

الك�سف العيني على 

الأجهزة ومطابقتها 

مع الكتلوجات واملعايري 

احلديثة.

4

يوجد اأجهزة لت�سخي�ص حالت 

الإعاقة جل�سمية. )اأدوات الطبيب، 

واملعالج الفيزيائي(.

الك�سف العيني على 

الأجهزة ومطابقتها 

مع الكتلوجات واملعايري 

احلديثة.

5

يوجد اأجهزة لت�سخي�ص حالت 

ال�سعوبات النطقية، )خمترب 

ال�سوت، وحدة تنظري الأوتار 

ال�سوتية، اخلنة النطقية(.

الك�سف العيني على 

الأجهزة ومطابقتها 

مع الكتلوجات واملعايري 

احلديثة.

6

يوجد اأجهزة ي�ستعملها املعالج 

الوظيفي لت�سخي�ص وظائف 

الع�سالت الدقيقة.

الك�سف العيني على 

الأجهزة ومطابقتها 

مع الكتلوجات واملعايري  

احلديثة.

7

يوجد اأجهزة مثل )جهاز لتخطيط 

الدماغ، األرتا�ساوند، جهاز اأ�سعة، 

اأجهزة لال�ست�سارات الوراثية(

الك�سف العيني على 

الأجهزة ومطابقتها 

مع الكتلوجات واملعايري  

احلديثة.

8

يوجد برنامج لل�سيانة الدورية 

واملعايرة  لالأجهزة املوجودة يف املركز.

الطالع على قوائم 

الأجهزة املوجودة  يف 

املركز وال�سيا�سات 

اخلا�سة ب�سيانتها 

والتفتي�ص عليها.

9

يتم تدريب الكوادر املعنية على 

ا�ستخدام الأجهزة ومتابعة طريقة 

ال�ستخدام للتحكم يف جودة هذه 

الأجهزة

الطالع على برامج 

الدورات واأ�سماء املن�سبني 

ونتائج الدورات.

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د



ً ثالثا

العاملون يف املركز

3
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1

يوجد مدير موؤهل ومتفرغ للمركز 

يحمل درجة الدكتوراه يف الرتبية 

اخلا�سة، خربة يف العمل الإداري من 

مركز اأو م�ست�سفى معرتف به. 

مراجعة امللف اخلا�ص 

باملدير ومطابقة 

ال�سهادات واخلربات 

املوجودة يف امللف مع 

الو�سف الوظيفي 

للمدير.

2

يوجد م�ساعد  فني )مدير احلالت( 

يحمل درجة الدكتوراه يف القيا�ص 

اأو الرتبية اخلا�سة اأو اأحد العلوم 

ال�سحية امل�ساندة مع خربة معتمدة 

يف الت�سخي�ص والإ�رشاف.

مراجعة امللف اخلا�ص 

بامل�ساعد الفني 

ومطابقة ال�سهادات 

واخلربات املوجودة يف 

امللف مع الو�سف 

الوظيفي للم�ساعد 

الفني.

3

يوجد م�ساعد اإداري يحمل درجة 

البكالوريو�ص يف الإدارة، خربة يف 

العمل الإداري لتقل عن ثالث 

�سنوات يف مركز اأو م�ست�سفى 

معرتف به.

مراجعة امللف اخلا�ص 

بامل�ساعد الإداري 

ومطابقة ال�سهادات 

واخلربات املوجودة يف 

امللف مع الو�سف 

الوظيفي للم�ساعد 

الإداري.

4

يوجد حما�سب يحمل درجة 

البكالوريو�ص يف املحا�سبة مع خربة 

معتمدة.

مراجعة امللف اخلا�ص 

باملحا�سب ومطابقة 

ال�سهادات واخلربات 

املوجودة يف امللف مع 

الو�سف الوظيفي 

للمحا�سب.

5

يقوم على العملية الت�سخي�سية 

اأخ�سائيون موؤهلون تاأهيالً علمياً 

وعملياً.

مراجعة ملفات العاملني 

والتاأكد من ذلك 

ومطابقة ال�سهادات 

واخلربات املوجودة يف 

امللف مع الو�سف 

الوظيفي لكل منهم.

طبيب اأخ�سائي منو وتطور اأطفال 

متفرغ للمركز.

طبيب اأخ�سائي وراثة بدوام جزئي.

طبيب اأخ�سائي اأنف واأذن وحنجرة 

بدوام جزئي. 

ثالثاً : العامل�ن يف املركز

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د
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طبيب اأخ�سائي اأع�ساب بدوام 

جزئي.

د. اأخ�سائي يف القيا�ص النف�سي 

يحمل درجة املاج�ستري يف حقل 

الخت�سا�ص مع خربة معتمدة. 

اأخ�سائي يف )اخلدمة الجتماعية( 

يحمل درجة املاج�ستري يف حقل 

الخت�سا�ص مع خربة معتمدة

اأخ�سائي تقييم تربية خا�سة 

تخ�س�ص )اإعاقة عقلية( يحمل درجة 

املاج�ستري يف حقل اخت�سا�سه مع 

خربة معتمدة .

اأخ�سائي تقييم تربية خا�سة 

تخ�س�ص )اإعاقة �سمعية( يحمل 

درجة املاج�ستري يف حقل اخت�سا�سه 

مع خربة معتمدة.

اأخ�سائي تقييم تربية خا�سة 

تخ�س�ص )اإعاقة ب�رشية( يحمل 

درجة املاج�ستري يف حقل اخت�سا�سه 

مع خربة معتمدة.

اأخ�سائي تقييم تربية خا�سة 

تخ�س�ص )اإعاقة انفعالية( يحمل 

درجة املاج�ستري يف حقل اخت�سا�سه 

مع خربة معتمدة.

اأخ�سائي تقييم تربية خا�سة 

تخ�س�ص )�سعوبات تعلم( يحمل 

درجة املاج�ستري يف حقل اخت�سا�سه 

مع خربة معتمدة.

اأخ�سائي تقييم تربية خا�سة 

تخ�س�ص )اإعاقة ج�سمية( يحمل 

درجة املاج�ستري يف حقل اخت�سا�سه 

مع خربة معتمدة.

اأخ�سائي يف الفحو�سات ال�سمعية 

يحمل درجة املاج�ستري يف حقل 

الخت�سا�ص مع خربة معتمدة.

اأخ�سائي يف )العالج الفيزيائي( 

يحمل درجة البكالوريو�ص يف حقل 

اخت�سا�سه مع خربة معتمدة.

اأخ�سائي يف )العالج املهني( 

يحمل درجة البكالوريو�ص يف حقل 

اخت�سا�سه مع خربة معتمدة.

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د
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اأخ�سائي يف )الفحو�سات الب�رشية( 

يحمل درجة البكالوريو�ص يف حقل 

اخت�سا�سه مع خربة معتمدة.

عدد من ال�سكرتريات والإداريني 

والطابعني وعمال النظافة 

وال�سائقني وموظفو الكفترييا بالعدد 

الكايف واملنا�سب. 

ممر�سات موؤهالت

كوادر لوحدة املعلومات وال�سجالت 

الطبية من خرباء نظم معلومات 

ومربجمي كمبيوتر ومدخلي بيانات 

واإح�سائيني ومتخ�س�سني يف جمال 

ال�سجالت الطبية.

كوادر لالأمن وال�سالمة.

6

تعمل اإدارة املركز على بناء قدرات 

العاملني بدرا�سة الحتياجات 

التدريبية وو�سع خطط و برامج 

التدريب.

مراجعة روؤية ور�سالة 

املركز واخلطة 

الإ�سرتاتيجية و الإجراءات 

املتخذة لتح�سني جودة 

اخلدمات املقدمة 

و�سموليتها وللح�سول 

على العتماد الوطني.

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د



ً رابعا

املبنى واملرافق  

4
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1
يقام املبنى وفقاً للكودة البنائية 

اخلا�سة بالأ�سخا�ص املعوقني

زيارة املركز ومطابقة 

ذلك بالكوده البنائية.

زيارة املوقع توفر الرامبات2

زيارة املوقع توفر امل�ساعد اإذا تطلب املبنى ذلك3

زيارة املوقع توفر اللوائح الإر�سادية4

5
 توفر املرافق ال�سحية اخلا�سة 

باملعوقني

زيارة املوقع

6
يخدم موقع بناء املركز �رشيحة كبرية 

من ال�سكان

زيارة املركز وفح�ص 

البيئة املحيطة من حيث 

بعد املركز عن ال�سكان 

ومقارنة حجم املركز 

بالكثافة ال�سكانية.

7
وجود نظام لالإنذار من احلريق

 زيارة املركز ومطابقة 

ذلك بالكوده البنائية، 

و�رشوط الدفاع املدين.

زيارة املوقعوجود خراطيم مياه اإطفاء احلريق8

9
وجود �سالمل جناه على �سكل رامبات 

حلزونية
زيارة املوقع

زيارة املوقعمراعاة خا�سة يف متديدات الكهرباء10

زيارة املوقعالأبواب مقاومه للحريق11

زيارة املوقعوجود �سبك احلماية على النوافذ12

زيارة املوقعوجود عدد من الطفايات13

14
وجود غرفة معزولة لقيا�ص ال�سمع

زيارة املركز ومطابقة ذلك 

بالكوده البنائية. ومدى 

توفر هذه املوا�سفات.

زيارة املوقعوجود غرفة لأجهزة الت�سخيي�ص15

زيارة املوقعوجود اأر�سيات مرنة يف الأق�سام16

زيارة املوقعوجود تهوية كافية يف الأق�سام17

زيارة املوقعوجود اإنارة كافية يف الأق�سام18

زيارة املوقعوجود نظام للتدفئة �ستاًء19

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د

رابعاً : املبنى واملرافق  
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زيارة املوقعوجود نظام للتكييف �سيفا20ً

21

وجود كراج لل�سيارات يتنا�سب وحاجة 

املراجعني والعاملني يف املركز.

زيارة املركز ومطابقة ذلك 

بالكوته البنائية. ومدى 

توفر هذه املوا�سفات.

زيارة املوقعوجود كفترييا للمراجعني وذويهم22

زيارة املوقعوجود �ساحة األعاب اآمنه23

زيارة املوقعوجود غرف انتظار منا�سبة24

زيارة املوقعوجود خدمات الإنرتنت25

26
الإدارة

زيارة املركز ومطابقة ذلك 

بالكوده البنائية. ومدى 

توفر هذه املوا�سفات.

زيارة املوقعوجود مكتب للمدير العام املركز

زيارة املوقعوجود مكتب ل�سكرترية املديرالعام

زيارة املوقعوجود مكتب للم�ساعد الإداري

زيارة املوقعوجود مكتب ل�سكرترية املدير الإداري

وجود مكتب للم�ساعد الفني )مدير 

احلالة(

زيارة املوقع

وجود مكتب ل�سكرترية امل�ساعد 

الفني
زيارة املوقع

زيارة املوقعوجود مرافق �سحية ملوظفي الإدارة

زيارة املوقعوجود مكتب للت�سوير والطباعة

زيارة املوقعوجود غرفة اجتماعات

وجود عدد من العيادات املنا�سبة 

لالخت�سا�سات املتوفرة
زيارة املوقع

وجود قاعة ا�ستقبال و�سجالت طبية 

قريبة من غرف النتظار

زيارة املوقع

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د



ً خام�سا

خدمة املجتمع

5
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1

يعمل املركز على توعية املجتمع 

بالإعاقة واأ�سبابها و�سبل الوقاية 

منها.

الطالع على املطويات 

الإر�سادية والن�ساطات 

واملحا�رشات ذات العالقة، 

واإقامة الأيام العلمية 

التوعوية واملعار�ص 

وا�ستخدام و�سائل 

الإعالم املختلفة.

2

الت�سبيك مع موؤ�س�سات املجتمع 

املحلي بهدف التعرف على 

احتياجاتهم واأولياتهم.

الطالع على تقارير 

ن�ساطات املركز.

3

يقوم املركز باجراء امل�سوحات يف 

اأماكن خمتلفة من موؤ�س�سات 

املجتمع املحلي كاملدار�ص واجلمعيات 

والنوادي. 

الطالع على تقارير 

ن�ساطات املركز املنهجية 

وغري املنهجية. 

4

وجود جلنة حملية وممثلة للمجتمع 

وداعمة للمركز. 

الطالع على جدول 

اأ�سماء اللجنة وحما�رش 

اجتماعاتها.

5

يقوم املركز بتقدمي الدعم الفني 

وال�ست�سارات الالزمة ملوؤ�س�سات 

املجتمع املحلي.

الطالع على اأن�سطة 

املركز وموؤ�س�سات 

املجتمع املحلي العاملة 

يف نف�ص املجال.

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د

خام�شاً : خدمة املجتمع



ً �ساد�سا

نظام املعلومات 

6
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1

يتم ا�ستخدام  ملف يحتوي على 

كافة جوانب التقييم والت�سخي�ص 

الطبية والرتبوية والنف�سية لتوثيق 

الفحو�سات والختبارات ومتابعة 

احلالة.

الطالع على امللف 

ودرا�سة مدى �سموليته 

جلميع جوانب 

الت�سخي�ص والتقييم.

2

يوجد نظام وتعليمات حمو�سبة 

حلفظ امللفات يف ال�سجل الطبي 

�سهل ال�ستخدام وي�سمن عدم 

�سياع امللفات.

الطالع على النظام 

والتعليمات.

3
يوجد يف املركز نظام حو�سبة 

لالختبارات.

الطالع على عينة من 

الختبارات املحو�سبة.

4

يوجد يف املركز نظام حلو�سبة 

واأر�سفة التقارير باأنواعها. 

الطالع على عينة 

من التقارير املحو�سبة 

واملوؤر�سفة.

5

يوجد نظام ربط الكرتوين مع مراكز 

الت�سخي�ص الأخرى وكذلك مراكز 

الأمومة.

ت�سغيل نظام الربط مع 

مراكز ع�سوائية.

6

يوجد يف املركز قاعدة بيانات 

دقيقة وموثقة ونظام معلومات 

ميكن العتماد عليه يف التخطيط 

للخدمات والتقييم واملتابعة

مراجعة قاعدة البيانات 

املتوفرة ونظام املعلومات 

والتاأكد من دقة 

املعلومات و�سموليتها 

لتخاذ القرارات ذات 

العالقة.

�شاد�شاً : نظام املعل�مات 

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د



ً �سابعا

الإدارة والتنظيم

7
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1

يوجد للمركز �سيا�سات وخطط 

مكتوبة وقابلة للتنفيذ.

الطالع على خطط 

املركز الفنية والدراية 

احلالية وامل�ستقبلية.

2
يوجد للمركز خطط فنية واإدارية 

بديلة ت�ستعمل يف احلالت الطارئة.

الطالع على اخلطط 

الفنية والإدارية البديلة.

3

يوجد يف املركز كادر اإداري وفني قادر 

عاى تنفيذ اخلطط وال�سيا�سات.

الطالع على الو�سف 

الوظيفي للعاملني يف 

املركز.

4
تنبثق اخلطط وال�سيا�سات للمركز 

من روؤية ور�سالة املوؤ�س�سة.

الطالع على روؤية 

ور�سالة وقيم املركز.

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د

�شابعاً : االإدارة والتنظيم



ً ثامنا

املوارد املالية

8
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1

يوجد للمركز موازنة حمددة من 

اجلهة التي يتبع لها.

الطالع على 

املخ�س�سات املالية 

وم�سادرها.

2
يحدد املركز وجوه الإنفاق وفقاً 

للقيود املحا�سبية القانونية.     

الطالع على القيود 

املالية.

3

تخ�سع وجوه الإنفاق يف املركز اإىل 

رقابة ديوان املحا�سبة.

الطالع على عينة 

من م�سادقات ديوان 

املحا�سبة.

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د

ثامناً : امل�ارد املالية



ً تا�سعا

التقييم الذاتي

9
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1

يجري مركز الت�سخي�ص تقييما  

لرباجمه وخدماته وفقا خلطة 

مكتوبة.

الطالع على خطط 

التقييم.

2

يتم التقييم ب�سكل منتظم من 

قبل كادر اإداري وفني من اأجل حتديد 

اخلدمات التي يحتاجها املركز وحتديد 

قدرته على الوفاء بالتزاماته اخلا�سة 

وتوقعات املجتمع.

الطالع على �سجالت 

التقييم.

3

يتم ا�ستخدام ال�ست�سارات املنا�سبة 

لحتياجات مركز الت�سخي�ص يف 

تقييم براجمه وخدماته واأ�ساليب 

تقدمي اخلدمات ونوعيتها.

الطالع عقود 

ال�ست�سارات اخلارجية.

4

يتم الحتفاظ بالبيانات الالزمة 

للتقييم ب�سكل قابل لال�سرتجاع 

كجزء من نظام حفظ ال�سجالت يف 

املركز.

الطالع على ال�سجالت.

5

تراجع اإدارة مركز الت�سخي�ص  

بانتظام ال�سيا�سات والإجراءات 

الإدارية ل�سمان ال�ستخدام الفعال 

للموارد املتاحة.

الطالع على ال�سيا�سات 

والجراءات املحدثة من 

ال�سجالت.

6

يتم الإطالع على مهام العمل 

وتوزيع عبء العمل وتقييم اأداء 

املوظفني وممار�ساتهم وغريها من 

املمار�سات الإدارية الداخلية ب�سكل 

منتظم.

الطالع على التعليمات 

الدارية والو�سف 

الوظيفي للوظائف 

الدارية.

تا�شعاً : التقييم الذاتي

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

غري نا�شىءفعالمن�ذجي

م�ج�د



ملحق بطاقات الو�سف الوظيفي 

للعاملني يف مركز الت�سخي�ص
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بطاقة ال��شف ال�ظيفي الأخ�شائي علم النف�س االإكلينيكي

 ،)Psychological Distress( اإن الهدف من عمل اأخ�سائي علم النف�ص الإكلينيكي هو التقليل من م�ستوى  ال�سغوطات النف�سية

وحت�سني ال�سحة النف�سية للفرد. غالباً ما يعمل اأخ�سائي علم النف�ص الإكلينيكي يف احلقل ال�سحي والجتماعي كاأحد اأع�ساء 

الفريق �سمن جانبي الت�سخي�ص والعالج. ي�ستعمل اأخ�سائي علم النف�سي الإكلينيكي الأ�ساليب املنبثقة عن النظريات النف�سية، 

وذلك بهدف تغيري حياة الفرد لالأف�سل.

يعمل اأخ�شائي� علم النف�س مع جميع االأفراد الذين يعان�ن من ا�شطرابات نف�شية و�شل�كية بغ�س النظر عن اأعمارهم 

واأجنا�شهم، وقد تت�شمن جماالت عملهم ما يلي:

امل�ؤ�رشالرقم

القلق والإكتئاب1

الأمرا�ص العقلية الدائمة2

التكيف مع الأمرا�ص3

الأمرا�ص الع�سبية4

الإدمان5

ا�سطرابات الطعام6

ال�سطرابات ال�سلوكية7

ا�سطرابات التعلم8

ال�اجبات

1
تقييم حاجات، وقدرات، و�سلوكات الفرد با�ستخدام العديد من الأ�ساليب التي تت�سمن القيا�ص النف�سي با�ستخدام 

الختبارات واملقابالت واملالحظة املبا�رشة لل�سلوك.

2
العمل �سمن فريق متعدد الخت�سا�سات مثل: الأطباء، واملمر�سات، والأخ�سائي الجتماعي، واأخ�سائيو الرتبية اخلا�سة، 

واأخ�سائيو النطق، والعالج الفيزيائي واملهني.

3
بناء وا�ستخدام ومتابعة الربامج العالجية املنا�سبة واملت�سمنة املعاجلة والإر�ساد والتوجيه بالتعاون مع زمالئه من 

الخت�سا�سات الأخرى.

القدرة على تقييم الربامج والختبارات النف�سية، وكذلك تقييم الربامج العالجية.4

القدرة على اإدارة املقابلة واملالحظة الإكلينيكية.5

القدرة على التوا�سل مع اأع�ساء الفريق التقييمي، وتوفري امل�سورة العلمية لهم.6

القدرة على تدريب الأخ�سائيني اجلدد.7

تاأليف الأبحاث العلمية ذات العالقة.8
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امل�ؤهالت العلمية والعملية:

يف علم النف�ص الإكلينيكي، ويف�سل الدكتوراه يف علم النف�ص الإكلينيكي.1 كحد اأدنى –  ماج�ستري – 

2
خربة يف علم النف�ص الإكلينيكي )يف معهد اأو م�ست�سفى متخ�س�ص يف الأمرا�ص النف�سية وال�سطرابات النفعالية 

وال�سلوكية مدة ل تقل عن ثالث �سنوات(.

القدرة على تطوير وبناء الختبارات النف�سية وتطبيقها، وحتليل نتائجها.3

التمكن من اللغة الإجنليزية كتابة وقراءة وحمادثة.4

معرفة املهارات احلا�سوبية.   5

القدرة على كتابة التقارير الت�سخي�سية والتحويلية.6



45

بطاقة ال��شف ال�ظيفي الأخ�شائي الفح��شات ال�شمعية 

 Audiologist Job Description and Activities  

اإن علم ال�سمعيات هو من العلوم ال�سحية، حيث يقوم الأخ�سائي يف هذا املجال بتقييم وت�سخي�ص وتاأهيل الأ�سخا�ص الذين يعانون 

من �سعوبات يف ال�سمع والتوازن، وم�سكالت الطنني، بالإ�سافة اإىل اإجراء الأبحاث يف هذا املجال.     

ال�اجبات

اإجراء الختبارات ال�سمعية لالأطفال والكبار.1

التعامل مع كافة الأجهزة التي ت�ساعد يف ت�سخي�ص ال�سعوبات ال�سمعية.2

القدرة على معايرة اأجهزة الفحو�سات ال�سمعية.3

القدرة على تقييم املعينات ال�سمعية.4

5
تاأهيل الأ�سخا�ص الذين يعانون من �سعوبات �سمعية من خالل اإر�سادهم وتوجيههم نحو املعيقات ال�سمعية املنا�سبة، 

.)AVT( وكذلك اإجراء تدريبات العالج ال�سمعي اللفظي

تقييم طنني الأذن وتاأهيل الأ�سخا�ص الذين يعانون منه.6

�سيانة املعينات ال�سمعية.7

تدريب اأخ�سائيي ال�سمعيات امل�ستجدين.8

العمل كع�سو يف فريق الت�سخي�ص.9

القدرة على التعامل وتقييم احلالت املر�سحة لزراعة القوقعة، وكذلك عمل الربجمة احلا�سوبية للقوقعة بعد الزراعة.10

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

ماج�ستري يف علم ال�سمعيات كحد اأدنى.1

خربة ل تقل عن ثالث �سنوات يف التقييم والت�سخي�ص، ومعايرة الأجهزة ال�سمعية.2

خربة يف الفحو�سات ال�سمعية الكالمية ل تقل عن �سنة واحدة.3

خربة يف تقييم حالت زراعة القوقعة، وبرجمة جهاز القوقعة با�ستخدام احلا�سوب.4

التمكن من اللغة الإجنليزية كتابة وقراءة وحمادثة ومعرفة املهارات احلا�سوبية.5

القدرة على كتابة التقارير الت�سخي�سية والتحويلية.6
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Social Worker     بطاقة ال��شف ال�ظيفي الأخ�شائي اخلدمة االجتماعية

تعد اخلدمة الجتماعية نوعاً من الن�ضاط املتخ�ض�ص والهادف اإىل العمل مع الأ�ضخا�ص، واجلماعات، واملجتمعات، بغية حت�ضني الوظائف 

الجتماعية لدى الأفراد اأو اإعادة القدرات املناطة بهم عن طريق توفري الظروف الجتماعية الإيجابية. تت�سمن ممار�سات الأخ�سائي 

الجتماعي تطبيق النظم والقيم واملبادئ الجتماعية با�ستخدام اأ�ساليب اجتماعية من �ساأنها اأن ت�ساعد النا�ص يف احل�سول على 

خدمات ملمو�سة، وكذلك العمل كمر�سد لالأفراد والأ�رش واجلماعات، وذلك بتطوير مهاراتهم الجتماعية والقت�سادية والثقافية، 

والتفاعل بني هذه العنا�رش. يعد الأخ�سائي الجتماعي مبثابة الو�سيط بني النا�ص وحاجاتهم، واملوؤ�س�سات املعنية بتقدمي الدعم لهم.          

ال�اجبات

حت�سني اأ�ساليب حل امل�سكالت بطريقة متخ�س�سة، وكذلك تطوير قدرات الأفراد الجتماعية.1

2
تنظيم وحت�سني فعالية املكت�سبات التي يوفرها النظام املوؤ�س�سي القائم، والرتكيز على م�سادر الدعم الجتماعي 

واخلدماتي.

3
لعب دور الو�سيط بني الأفراد واملوؤ�س�سات الداعمة، والعمل دائماً على تطوير ذلك الدور لريقى باملتطلبات املتنوعة التي 

يحتاجها الأفراد.

4
تقييم الأ�سخا�ص من خالل املقابالت، ومراجعة تقاريرهم النف�سية والجتماعية بهدف و�سع التو�سيات املنا�سبة، وكذلك 

�سياغة الأهداف املرجوة.

تاأ�سي�ص وتطوير اخلطط العالجية الجتماعية بالتعاون مع الفريق الت�سخي�سي والعالجي.5

6
العمل كو�سيط بني موؤ�س�سات الدعم الجتماعي )املوؤ�س�سات الجتماعية الوطنية واخلا�سة(، والأفراد )الأ�سخا�ص الذين 

هم بحاجة اإىل الدعم الجتماعي(.

تطوير العالقة بني الأفراد واملوؤ�س�سات الداعمة با�ستخدام الطرق املتخ�س�سة يف اأخذ املعلومات والتزود بها.7

8
القيام بدور املر�سد الجتماعي، واملت�سمن التقييم الجتماعي، وتقدمي العالج اأو احللول املنا�سبة عن طريق تطوير مهارات 

الأفراد اأولً، ثم دعم املوؤ�س�سات الجتماعية ثانياً.

9
حتديد الأفراد والأ�رش التي تعاين من وطاأة الظروف الجتماعية املزمنة وامل�ستجدة، وذلك بو�سع ال�سرتاتيجيات امل�سبقة 

وبالتعاون مع املوؤ�س�سات الداعمة، وت�سمل هذه الظروف: امل�سكن، والتنقل، والعالج، والدعم املادي.

10
تطوير اخلطط العالجية الجتماعية لالأ�سخا�ص املقيمني يف املوؤ�س�سات الجتماعية اأو امل�ست�سفيات، وكذلك الأ�سخا�ص 

من ذوي الحتياجات اخلا�سة.

العمل كع�سو يف الفريق الت�سخي�سي.11
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امل�ؤهالت العلمية والعملية:

يف علم الجتماع، مع خربة ل تقل 1 كحد اأدنى –  كحد اأدنى - يف تخ�س�ص اخلدمة الجتماعية، اأو ماج�ستري –  ماج�ستري – 

عن �سنة يف موؤ�س�سة متخ�س�سة بتقييم واإر�ساد وتاأهيل الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة.

خربة يف اإدارة العالقات الإن�سانية، مع طالقة يف املهارات اللفظية والتوا�سلية مع الآخرين.2

التحلي باللياقة ال�سخ�سية، والتمتع بقدرة عالية على التحمل واإدارة احلديث والإقناع.3

القدرة على العمل مع الفريق.4

اإتقان مهارات احلا�سوب واإتقان اللغة الإجنليزية.5

القدرة على كتابة التقارير الت�سخي�سية والتحويلية واخلطط.6
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Occupational Therapist     اأخ�شائي العالج ال�ظيفي

يُعنى اأخ�سائي العالج الوظيفي )OT( بتقييم وعالج ورفع واإعادة واملحافظة على وظائف اأع�ساء اجل�سم، خا�سًة احلركية منها، ذات 

العالقة بالع�سالت الدقيقة والتي تهدف اإىل تاأهيل املري�ص وظيفياً، والإفادة من اأق�سى اإمكاناته حتى ي�سبح ع�سواً م�ستقالً ومفيداً 

يف املجتمع.                                                                

يعمل اأخ�سائي العالج الوظيفي مع الأطفال والكبار، والذين تكون �سعوباتهم ولدية اأو ناجتة عن الإ�سابات املكت�سبة، اأو الأمرا�ص، اأو 

تقدم العمر.        

تعد مهنة الأخ�سائي يف العالج الوظيفي من املهن ال�سحية والتي تهدف اإىل م�ساعدة الأ�سخا�ص من ذوي الحتياجات اخلا�سة على 

ال�ستقالل، وحتقيق اأق�سى درجات الر�سا عن حياتهم.

ال�اجبات

تقييم املهارات ال�ستقاللية، وكذلك ن�ساطات احلياة اليومية عند الأ�سخا�ص من ذوي الحتياجات اخلا�سة.1

2
تقييم وت�سخي�ص ال�سعوبات ذات العالقة بالوظائف احليوية الناجتة عن الإ�سابات، اأو الأمرا�ص الولدية اأو املكت�سبة من 

مثل: وظائف الإطعام، والعناية بالذات، والكتابة، والقراءة.

3
اإر�ساد الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة وذويهم على تطوير وحت�سني وتعزيز واإعادة ال�ستقاللية، والتي تاأثرت نتيجة 

الإ�سابة، اأو املر�ص، اأو ال�سطرابات النف�سية.

تقييم قدرة املري�ص على امل�ساركة يف الن�ساطات اليومية املختلفة، واإر�ساد الأ�رشة نحو تطوير تلك الن�ساطات.4

5
تدريب الأ�سخا�ص على حتقيق املهارات ال�ستقاللية، وتطويع البيئة التي يعي�ص فيها الفرد كي تكون بيئًة داعمًة لتحقيق 

اأهداف الربنامج العالجي.

تقييم قدرات املري�ص وحمدداته )جوانب القوة وال�سعف(.6

7
و�سع اأهداف العالج القائمة على نتائج التقييم واملتعلقة بامل�سكالت احلركية والإح�سا�ص، والإدراك، والقدرات املعرفية، 

ومدى احلركة، والبلع.

تطبيق اخلطط العالجية م�ستخدماً الإجراءات والأجهزة املنا�سبة.8

تدريب ال�سخ�ص وذويه على اأهداف اخلطة العالجية.9

اختيار الأدوات والأجهزة واملعينات املنا�سبة للمري�ص مثل: الكر�سي املتحرك، وال�رشير، والتواليت املنا�سب.10

اإعادة التقييم، ومتابعة التح�سن، وكتابة التو�سيات.11

تقييم البيئة املنزلية، وكتابة التو�سيات املنا�سبة لتعديلها مبا يتفق مع حاجات املري�ص.12
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امل�ؤهالت العلمية والعملية:

يف العالج الوظيفي )Occupational Therapy( من جامعة معرتف بها.1 كحد اأدنى –  البكالوريو�ص – 

2
خربة ل تقل عن ثالث �سنوات يف جمال التقييم والعالج الوظيفي يف موؤ�س�سة تعنى بالتاأهيل لذوي ال�سعوبات احلركية، 

والع�سبية، والنمائية

الإجادة التامة للغة الإجنليزية.و القدرة على التعامل مع )اإتقان مهارات احلا�سوب(3

القدرة على العمل بروح الفريق.4

اإجادة مهارات التحويل لالخت�سا�سات الأخرى.5

القدرة على اإتقان مهارة ال�ست�سارات املتخ�س�سة اإجابًة وا�ستف�ساراً.6

التمتع مبهارات التوا�سل الجتماعي، والقدرة على التعامل مع ال�سخ�ص وبيئته وذويه.7

القدرة على اإتقان مهارات العمل امليداين )املنزيل( خا�سًة فيما يتعلق بتقييم البيئة املنزلية لل�سخ�ص.8
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Optician     بطاقة ال��شف ال�ظيفي الأخ�شائي الفح��شات الب�رشية

تعد هذه املهنة من املهن ال�سحية التي تعنى بفح�ص حدة الب�رش عند الأ�سخا�ص، وت�ساعد وتعلم الأ�سخا�ص على كيفية اختيار 

النظارات الطبية املنا�سبة اأو العد�سات الال�سقة، كما يقوم الأخ�سائي اأي�ساً مبتابعة الأ�سخا�ص بعد ت�سخي�ص حدة الإب�سار، واختبار 

املعينات الب�رشية املنا�سبة، وبالتعاون مع طبيب العيون.                                                              

ال�اجبات

قيا�ص حدة الإب�سار عند الأ�سخا�ص املحولني من طبيب العيون.1

تقدمي املعينات الب�رشية املنا�سبة واملو�سى بها من قبل طبيب العيون.2

تعليم الأ�سخا�ص كيفية ا�ستعمال العد�سات الال�سقة من حيث و�سعها داخل العني واإزالتها والعناية بها.3

�سيانة النظارات الطبية بال�سكل الذي ير�سي املري�ص.4

م�ساعدة الأ�سخا�ص على اختيار الإطارات والعد�سات الال�سقة املنا�سبة لهم.5

اإجابة الأ�سخا�ص عن حاجاتهم الب�رشية بطريقة علمية.6

مواكبة التطورات يف تكنولوجيا الب�رشيات، وذلك عن طريق الدورات املتخ�س�سة.7

الإ�رشاف على تدريب الأخ�سائيني اجلدد.8

تدريب ال�سخ�ص وذويه على اأهداف اخلطة العالجية.9

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

يف علم الب�رشيات من جامعة معرتف بها.1 كحد اأدنى –  درجة البكالوريو�ص – 

خربة يف قيا�ص حدة الب�رش ل تقل عن �سنتني يف م�ست�سفى للعيون اأو عيادة للعيون، وحتت اإ�رشاف طبيب عيون.2

القدرة على فهم وترجمة الو�سفات الطبية املعنية باملعينات الب�رشية واملو�سوفة من قبل طبيب العيون.3

حتويل املر�سى اإىل طبيب العيون ملزيد من الت�سخي�ص.4

القدرة على العمل مع الفريق، واإجادة اللغة الإجنليزية.5

كتابة التقارير الت�سخي�سية.6
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Speech Pathologist     بطاقة ال��شف ال�ظيفي الأخ�شائي النطق

اأخ�سائي النطق هو �سخ�ص ذو اخت�سا�ص يوؤهله اإىل تقييم وعالج ا�سطرابات التوا�سل والبلع. وهذه ال�سطرابات ت�سمل ال�سطرابات 

اللفظية، وا�سطرابات ال�سوت والرنني، وا�سطرابات الطالقة )اللعثمة(، وتاأخر النطق واللغة عند الأطفال، وامل�سكالت النطقية 

واللغوية ذات املن�ساأ الع�سبي مثل: الأفيزيا، والأبراك�سيا، والدي�سارثريثا، وم�سكالت النطق واللغة املرتافقة مع بع�ص الأمرا�ص مثل: 

ال�سلل الدماغي، واإ�سابات الراأ�ص، واخلرف )الزهامير(، وباركن�سون، وامل�سكالت اخللقية مثل: ت�سوه ال�سفة، و�سقف احللق، وامل�سكالت يف 

اأع�ساء النطق الطرفية. وكل هذا عند الكبار اأو ال�سغار. عادةً ما يعمل اأخ�سائي النطق مع الفريق الطبي والذي يعنى بتقييم وعالج 

الأ�سخا�ص ومتابعة حالتهم                                                                              

ال�اجبات

حتديد الأطفال الذين يعانون من ا�سطرابات التوا�سل النمائية.1

2
تقييم وت�سخي�ص حالت ال�سعوبات التوا�سلية عند ال�سغار والكبار بغ�ص النظر عن اأ�سبابها، وكذلك معاجلة تلك 

ال�سعوبات.

تقييم وعالج حالت ال�سعوبات يف البلع عند ال�سغار والكبار3

و�سع اخلطط العالجية لالأ�سخا�ص الذين يعانون من م�سكالت يف التوا�سل.4

5
تقييم احلالت املر�سحة لزراعة القوقعة قبل اإجراء العملية اجلراحية، وكذلك تقدمي العالج ال�سماعي اللفظي لهم بعد 

زراعة القوقعة.

و�سع الربامج الوقائية وبرامج التدخل املبكر وتقدميها لالأ�سخا�ص وذويهم.6

تقييم البيئة التوا�سلية.7

مراقبة ومتابعة حالة التقدم عند ال�سخ�ص الذي يعاين من �سعوبات اللغة والنطق.8

تدريب ال�سخ�ص وذويه على اأهداف اخلطة العالجية.9

القدرة على التعامل الدقيق مع الأجهزة الت�سخي�سية والعالجية.10

اإعادة التقييم، ومتابعة التح�سن، وكتابة التو�سيات.11

اإجراء اجلل�سات العالجية الفردية وكذلك اجلماعية.12

كتابة التقارير اخلا�سة باملراجع.13

الإ�رشاف على تدريب الأخ�سائيني اجلدد.14

امل�ساركة يف اإجراء الدرا�سات والأبحاث املتخ�س�سة.15

العمل مع الفريق الطبي.16
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امل�ؤهالت العلمية والعملية:

يف اخت�سا�ص النطق من جامعة معرتف بها.1 كحد اأدنى –  درجة املاج�ستري – 

خربة ل تقل عن �سنتني يف موؤ�س�سة متخ�س�سة يف الت�سخي�ص والعالج النطقي، وحتت اإ�رشاف اأخ�سائي مرخ�ص.2

احل�سول على �سهادة مزاأولة املهنة من وزارة ال�سحة.3

القدرة على العمل مع الفريق الت�سخي�سي.4

اإتقان مهارات التحويل وا�ستقبال ال�ست�سارات، وكتابة التقارير الت�سخي�سية والتحويلية.5

القدرة على و�سع اخلطط العالجية وتنفيذها.6

اإتقان مهارات احلا�سوب.7

القدرة على التوا�سل مع الأطباء ذوي العالقة، والخت�سا�سات الأخرى امل�ساندة.8

اإتقان اللغة الإجنليزية.9
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Physiotherapist     بطاقة ال��شف ال�ظيفي الأخ�شائي العالج الفيزيائي

يقوم اأخ�سائي العالج الفيزيائي مب�ساعدة املر�سى الذين يعانون من م�سكالت يف وظائف الأع�ساء احلركية، عن طريق اإعادتها، اأو حت�سني 

حركتها، اأو التخفيف من اآلمها والوقاية اأو احلد من ا�ستفحالها، اإ�سافًة اإىل رفع لياقة املري�ص.

يعمل اأخ�سائي العالج الفيزيائي �سمن الفريق ال�سحي يف امل�ست�سفيات ومراكز التاأهيل  

                                                                        .                             

يقوم اأخ�سائي العالج الفيزيائي بفح�ص الأ�سخا�ص وتقييم حالتهم احلركية والع�سلية وحركة املفا�سل، وكذلك يقوم بو�سع اخلطط 

العالجية الفردية، ويكون ذلك عن طريق التدليك، واحلرارة، واملياه ال�ساخنة، والثلج، وبع�ص الأجهزة مثل: جهاز الأمواج فوق ال�سوتية، 

واأجهزة احلث الكهربائي، والأ�سعة فوق البنف�سجية. يقوم الأخ�سائي يف العالج الفيزيائي بتعليم الأ�سخا�ص بع�ص التمرينات احلركية 

التي تهدف اإىل حت�سني حركة ال�سخ�ص وتخفيف اآلمه.    

                                                                                                          

اإن املهمة الأوىل لهذا الخت�سا�ص هي العالج للخلل يف اجل�سم، اأو �سعف الع�سالت با�ستخدام الو�سائل الطبيعية والأجهزة الكهربائية.                                                   

ال�اجبات

تقييم الوظائف احلركية والع�سلية والع�سبية عند الأ�سخا�ص، وذلك بالتعاون مع الطبيب املخت�ص.1

2
و�سع اخلطط العالجية لالأ�سخا�ص الذين يعانون من �سعف اأو حمدودية يف احلركة، ومن اآلم املفا�سل والع�سالت، وتنفيذ 

تلك اخلطط والربامج.

اإدارة اأجهزة العالج الفيزيائي وت�سغيلها.3

تعليم املري�ص وذويه التمرينات الالزمة واملنا�سبة حلالته، وذلك بعد اأخذ الن�سائح الطبية من الأطباء املحولني..4

الإ�رشاف على تدريب الأخ�سائيني اجلدد.5

العمل مع الفريق الت�سخي�سي كع�سو فّعال له مهامه املناطة به.6

تقييم بيئة املري�ص املنزلية والوظيفية، والعمل على تعديلها مبا يتفق مع و�سع املري�ص احلايل.7

و�سع الربامج الوقائية للحد من الإ�سابة، اأو التقليل من اآثارها.8
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امل�ؤهالت العلمية والعملية:

احل�سول على البكالوريو�ص يف العالج الفيزيائي كحد اأدنى من جامعة معرتف بها.1

2
خربة ل تقل عن �سنتني يف تقييم ومعاجلة الأ�سخا�ص الذين يعانون من ا�سطرابات ج�سمية ولدية اأو مكت�سبة حتد اأو 

ت�سعف من وظائفه احلركية والع�سلية.

القدرة على العمل كع�سو يف الفريق الت�سخي�سي.3

القدرة على التوا�سل العلمي مع الأطباء املخت�سني، وذلك من خالل تلقي التحويالت وكتابة ال�ست�سارات.4

القدرة على كتابة التقارير الت�سخي�سية والتحويلية والق�سائية، وكذلك و�سع اخلطط والربامج العالجية.5

القدرة على و�سع اخلطط العالجية وتنفيذها.6

اإتقان مهارات احلا�سوب.7

القدرة على التوا�سل مع الأطباء ذوي العالقة، والخت�سا�سات الأخرى امل�ساندة.8

اإتقان اللغة الإجنليزية.9
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Psycho-Metric     بطاقة ال��شف ال�ظيفي الأخ�شائي القيا�س النف�شي

يعنى الأخ�سائي يف هذا املجال بنظريات وتقنيات القيا�ص الرتبوي والنف�سي، والتي تت�سمن قيا�ص املعرفة، والقدرات، والجتاهات، 

وخ�سائ�ص ال�سخ�سية، والذكاء، واملهارات الرتبوية، وذلك با�ستخدام الختبارات املعيارية وغري املعيارية، وال�ستبيانات. يقوم اأخ�سائي 

القيا�ص النف�سي ببناء اأدوات القيا�ص، كما اأنه يقوم بتطوير الأدوات عن ال�سور غري العربية. 

ال�اجبات

تقييم الأطفال والكبار من قدراتهم وذكائهم وخ�سائ�سهم ال�سخ�سية والنف�سية با�ستخدام الختبارات املعيارية املقننة، 1

وغري املعيارية.

بناء وتطوير مقايي�ص الذكاء وال�سخ�سية، ومقايي�ص اللغة والنطق، وو�سع معايريها وتطبيقها.2

تف�سري نتائج الختبارات.3

اإجراء امل�سوح للتعرف على فئات الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة.4

كتابة تقارير الت�سخي�ص والتحويل وال�ست�سارة5

العمل كع�سو يف الفريق الت�سخي�سي.6

الإ�رشاف على تدريب الأخ�سائيني اجلدد.7

اإجراء الدرا�سات والبحوث ذات العالقة.8

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

يف القيا�ص من جامعة معرتف بها.1 كحد اأدنى –  درجة املاج�ستري – 

خربة ل تقل عن ثالث �سنوات يف جمال اإجراء الختبارات وترجمة نتائجها.2

اإجادة واإتقان اللغة الإجنليزية واملهارات احلا�سوبية.3

احل�سول على اإجازة يف تطبيق الختبارات، وتف�سري نتائجها من اجلهات املخت�سة.4

القدرة على العمل مع الفريق الت�سخي�سي.5
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Case Manager     )بطاقة ال��شف ال�ظيفي للم�شاعد الفني )مدير احلاالت

يقوم مدير احلالة مبقابلة احلالت وتن�سيق اخلدمات لتلك احلالت. ويعد مبثابة حلقة التوا�سل بني املري�ص اأو احلالة وذويه من جهة، وباقي 

الخت�سا�سات الت�سخي�سية من جهة  اأخرى.

يتمتع مدير احلالة بدينامية خا�سة من حيث اللباقة، والقدرة على ا�ستقبال احلالة وذويها، وامت�سا�ص اأثر ال�سدمة اأو الآثار النف�سية 

التي قد تطراأ على احلالة ومرافقيها. يكون مدير احلالة على اطالع تام يعمل كافة اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي، ويجب اأن يكون قادراً 

على توجيه احلالة لالأخ�سائي املعني، كما يرتاأ�ص مدير احلالة اجتماعات اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي، وتن�سيق العمل بينهم، ودعوة 

الأخ�سائيني اأو بع�سهم اإىل جل�سة مناق�سة احلالة.     

                                                                                                                         

ميثل مدير احلالة الأخ�سائيني يف الجتماعات العليا وهو املرجع الرئي�ص لهم من الناحية الفنية.                                                                                              

ال�اجبات

ا�ستقبال احلالة وذويه، والتعرف املبدئي على امل�سكلة التي تعانيها احلالة.1

اإجراء م�ضح عام من خالل ا�ضتخدام ا�ضتبيان ت�ضم فقراته جميع اخلطوط الرئي�ضة لباقي التخ�ض�ضات.2

حتليل ال�ستبيانات، واخلروج بنتائج من �ساأنها اأن توجه نحو اإر�ساد املري�ص اإىل الأخ�سائي املنا�سب.3

التن�سيق بني احلالة والأخ�سائي من حيث املوعد وخمرجات التقييم.4

تلقي التقرير الأويل من الأخ�سائي، ومتابعة تو�سيات ذلك التقرير، ثم توجيه احلالة اإىل الأخ�سائي.5

م�ؤهالت امل�شاعد الفني :

الدكتوراه يف الرتبية اخلا�سة من جامعة معرتف بها، وبنظام الدرا�سة املنتظمة.1

خربة ل تقل عن خم�ص �سنوات يف امل�ست�سفيات اأو مراكز التاأهيل.2

خربة اإدارية ل تقل عن �سنة يف اإدارة الأفراد والخت�سا�سات فنياً واإدارياً.3

اإتقان اللغة الإجنليزية ومهارات ا�ستخدام احلا�سوب.4

اإتقان كتابة وتف�سري التقارير الت�سخي�سية والتحويلية.5

الدراية التامة بكافة فروع الخت�سا�سات الت�سخي�سية.6

7
اأن يكون قد تلقى دورات يف كل فرع من فروع الخت�سا�سات الت�سخي�سية مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر، وهي الفحو�سات 

النف�سية والرتبوية، والعالج النطقي، والعالج الفيزيائي، والعالج الوظيفي.
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بطاقة ال��شف ال�ظيفي لطبيب اأخ�شائي من� وتط�ر االأطفال

اإن اخت�سا�ص منو وتطور الأطفال يتناأول اجلوانب ال�سحية، والنمائية، والع�سبية عند الطفل، ويقوم الأخ�سائي يف هذا املجال 

بت�سخي�ص حالت الأطفال من حيث منوها اجل�سمي والع�سبي، وتقييم احلالت من حيث الأمرا�ص املزمنة والوراثية واملكت�سبة والتي توؤثر 

على منوهم.                                                                                                     .

يعد اأخ�سائي منو وتطور الأطفال من الخت�سا�سات املهمة يف تقييم حالت الأطفال بال�سرتاك مع الخت�سا�سات الت�سخي�سية 

الأخرى، خا�سًة ذات التما�ص باجلوانب الطبية مثل: اأخ�سائي الفحو�سات ال�سمعية، واأخ�سائي النطق، واأخ�سائي العالج الفيزيائي 

والوظيفي.  

ال�اجبات

ا�ستقبال ال�ست�سارات والتحويالت الطبية من باقي اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي.1

2.)Case Manager( حتويل الأ�سخا�ص اإىل اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي بالتعاون مع مدير احلالة

3
ت�سخي�ص الأطفال من النواحي النمائية واملتاأثرة بالأمرا�ص املزمنة اأو الولدية اأو املكت�سبة، وذلك بالتعاون مع 

الخت�سا�سات الطبية الأخرى مثل: اأخ�سائيو الأ�سعة واملختربات والأطفال، وهند�سة اجلينات.

درا�سة احلالة ومقابلة ذوي الطفل لتتبع امل�سار النمائي للطفل، ومراجعة التقارير امل�سبقة يف هذا املجال.4

5
اتخاذ القرارات الطبية مثل: اإدخال املري�ص للم�ست�سفى، و�رشف العالجات، والتن�سيق مع الأطباء الآخرين، مثل: اخت�سا�سي 

جراحة الأطفال والعظام، وغريها.

درا�سة حالت الت�سوهات اخللقية والتي توؤثر على وظائف الفرد وتقييميها واتخاذ القرارات املنا�سبة لها.6

العمل مع الفريق الت�سخي�سي، وح�سور جل�سات مناق�سة احلالة بالتن�سيق مع مدير احلالت.7

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

احل�سول على درجة البكالوريو�ص يف الطب من جامعة معرتف بها.1

احل�سول على البورد الأردين يف اخت�سا�ص الأطفال.2

احل�سول على الزمالة يف اخت�سا�ص منو وتطور الطفل.3

اإتقان اللغة الإجنليزية ومهارات احلا�سوب.4

خربة يف ميدان منو وتطور الطفل لفرتة ل تقل عن ثالث �سنوات.5
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Special Educators     بطاقة ال��شف ال�ظيفي الأخ�شائيي الرتبية اخلا�شة

يعد اخت�سا�ص الرتبية اخلا�سة من اأمهات الخت�سا�سات للحالت ذات الحتياجات اخلا�سة، مثل: الإعاقة العقلية، والإعاقة ال�سمعية، 

والإعاقة الب�رشية، والإعاقة اجل�سمية، والإعاقة النفعالية وال�سلوكية، وبطء التعلم، و�سعوبات التعلم.

يقوم الأخ�سائيون يف جمال الرتبية اخلا�سة بتقييم الأطفال املعاقني من النواحي الرتبوية مثل: التاأخر الدرا�سي النا�سئ عن الإعاقة 

العقلية اأو الب�رشية، وغريها.   

                    

اإن اأخ�سائيي الرتبية اخلا�سة متعددو الهتمامات، فمنهم من يخت�ص يف الإعاقة العقلية، ومنهم من يخت�ص يف �سعوبات التعلم، 

وغريها من الخت�سا�سات التي تكون حتت مظلة الرتبية اخلا�سة.

ال�اجبات

1
تقييم نواحي الق�سور اأو التفوق الرتبوي كل ح�سب اخت�سا�سه، فمثالً يتتبع املخت�ص يف الإعاقة ال�سمعية اأ�سباب 

الق�سور الرتبوي النا�سئ عن تلك الإعاقة، والقيام بت�سخي�سها، ومعرفة اأثر تلك الإعاقة على اجلوانب الرتبوية للفرد.

2
يقوم اأخ�سائي الرتبية اخلا�سة يف جمال ما بتحويل الفرد الذي يرى اأنه يعاين من ق�سور تربوي مرده اإىل اإعاقة اأخرى اإىل 

ال�سخ�ص املخت�ص بتلك الإعاقة.

يقوم اأخ�سائيو الرتبية اخلا�سة بو�سع اخلطط الرتبوية الفردية، وو�سع اأهدافها ومعايريها و�سبل تطبيقها.3

4
يقوم اأخ�سائيو الرتبية اخلا�سة بالتعاون مع باقي اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي بدرا�سة احلالة للو�سول اإىل الت�سخي�ص 

الدقيق لتلك احلالة.

5
ي�ستقبل اأخ�سائيو الرتبية اخلا�سة احلالت املحولة من مدير احلالة اأو باقي اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي ملزيد من 

الت�سخي�ص.

يطبق اأخ�سائيو الرتبية اخلا�سة الختبارات الرتبوية وغريها كل ح�سب اخت�سا�سه.6

يقوم اأخ�سائيو الرتبية اخلا�سة برتجمة نتائج الختبارات كل ح�سب اخت�سا�سه.7

ي�سنف اأخ�سائيو الرتبية اخلا�سة احلالت كل ح�سب �سدتها ونوعها.8

يقوم اأخ�سائيو الرتبية اخلا�سة بكتابة التقارير الت�سخي�سية والتحويلية.9

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

1
درجة املاج�ستري على الأقل يف اخت�سا�ص الرتبية اخلا�سة من جامعة معرتف بها، وح�سب نظام الدرا�سة املنتظم يف جمال 

الخت�سا�سات املختلفة للرتبية اخلا�سة )عقلية، وانفعالية، و�سمعية، ...(.

2
خربة ل تقل عن ثالث �سنوات يف جمال التقييم والت�سخي�ص كل ح�سب فئة الإعاقة املخت�ص بها يف مركز متخ�س�ص اأو 

م�ست�سفى.

القدرة على العمل مع الفريق.3

القدرة على كتابة وتف�سري التقارير الت�سخي�سية والتحويلية والعالجية.4

اإتقان اللغة الإجنليزية ومهارات احلا�سوب.5
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بطاقة ال��شف ال�ظيفي لطبيب اأخ�شائي وراثة

اإن اخت�سا�ص الوراثة يتناأول اجلوانب الوراثية واجلينية، لتف�سري وجود الإعاقة كما انه يلعب دورا مهما يف عملية الك�سف املبكر والوقاية 

من الإعاقة.   

                               

يعد اخت�سا�ص علم الوراثة من الخت�سا�سات املهمة يف تقييم حالت الأطفال بال�سرتاك مع الخت�سا�سات الت�سخي�سية الأخرى، 

خا�سًة ذات التما�ص باجلوانب الطبية مثل: اأخ�سائي الفحو�سات ال�سمعية، واأخ�سائي النطق، واأخ�سائي العالج الفيزيائي والوظيفي.                                                                                                                  

ال�اجبات

ا�ستقبال ال�ست�سارات والتحويالت الطبية من باقي اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي.1

2.)Case Manager( حتويل الأ�سخا�ص اإىل اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي بالتعاون مع مدير احلالة

اجراء الفحو�سات الالزمة للن�ساء احلوامل.3

ت�سخي�ص الجنة والمرا�ص الوراثية.4

درا�سة احلالة ومقابلة ذوي الطفل لتتبع امل�سار النمائي للطفل، ومراجعة التقارير امل�سبقة يف هذا املجال.5

6
اتخاذ القرارات الطبية مثل: اإدخال املري�ص للم�ست�سفى، و�رشف العالجات، والتن�سيق مع الأطباء الآخرين، مثل: اخت�سا�سي 

جراحة الأطفال والعظام، وغريها.

درا�سة حالت الت�سوهات اخللقية والتي توؤثر على وظائف الفرد وتقييميها واتخاذ القرارات املنا�سبة لها.7

العمل مع الفريق الت�سخي�سي، وح�سور جل�سات مناق�سة احلالة بالتن�سيق مع مدير احلالت.8

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

احل�سول على درجة البكالوريو�ص يف الطب من جامعة معرتف بها.1

اإتقان اللغة الإجنليزية ومهارات احلا�سوب.2

خربة يف ميدان الفحو�سات اجلينية لفرتة ل تقل عن ثالث �سنوات.3
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بطاقة ال��شف ال�ظيفي لطبيب اأخ�شائي اأنف واأذن وحنجرة

اإن اخت�سا�ص النف والذن واحلنجرة يتناول اجلوانب املتعلقة باجلهاز ال�سمعي وال�سوتي وامرا�سها عند ال�سغار والكبار.               

                                                                             

يعد اأخ�سائي النف والذن واحلنجرة من الخت�سا�سات املهمة يف تقييم حالت الأطفال بال�سرتاك مع الخت�سا�سات الت�سخي�سية 

الأخرى، خا�سًة ذات التما�ص باجلوانب الطبية مثل: اأخ�سائي الفحو�سات ال�سمعية، واأخ�سائي النطق، واأخ�سائي العالج الفيزيائي 

والوظيفي.

ال�اجبات

ا�ستقبال ال�ست�سارات والتحويالت الطبية من باقي اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي.1

2.)Case Manager( حتويل الأ�سخا�ص اإىل اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي بالتعاون مع مدير احلالة

ت�سخي�ص الأطفال من نواحي البحث عن الإعاقات ال�سمعية وم�ساكل ال�سوت املتعددة.3

درا�سة احلالة ومقابلة ذوي الطفل لتتبع امل�سار التاريخ املر�سي والوراثي، ومراجعة التقارير امل�سبقة يف هذا املجال.4

5
اتخاذ القرارات الطبية مثل: اإدخال املري�ص للم�ست�سفى، و�رشف العالجات، و�رشف املعينات ال�سمعية، والتن�سيق مع 

الأطباء الآخرين، مثل: اخت�سا�سي جراحة الأطفال والعظام، وغريها.

درا�سة حالت الت�سوهات اخللقية والتي توؤثر على وظائف الفرد وتقييميها واتخاذ القرارات املنا�سبة لها.6

العمل مع الفريق الت�سخي�سي، وح�سور جل�سات مناق�سة احلالة بالتن�سيق مع مدير احلالت.7

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

احل�سول على درجة البكالوريو�ص يف الطب من جامعة معرتف بها.1

احل�سول على البورد الأردين يف اخت�سا�ص النف والذن واحلنجرة.2

احل�سول على الزمالة يف اخت�سا�ص النف والذن واحلنجرة.3

اإتقان اللغة الإجنليزية ومهارات احلا�سوب.4

خربة يف اخت�سا�ص النف والذن واحلنجرة لفرتة ل تقل عن ثالث �سنوات.5
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بطاقة ال��شف ال�ظيفي لطبيب الأخ�شائي طب اأع�شاب

اإن اخت�سا�ص الأع�ساب يتناأول اجلوانب ال�سحية، والنمائية، والع�سبية عند الطفل، ويقوم الأخ�سائي يف هذا املجال بت�سخي�ص حالت 

الأطفال من حيث منوها اجل�سمي والع�سبي، وتقييم احلالت من حيث الأمرا�ص املزمنة والوراثية واملكت�سبة والتي توؤثر على منوهم.

يعد اأخ�سائي الع�ساب من الخت�سا�سات املهمة يف تقييم حالت الأطفال بال�سرتاك مع الخت�سا�سات الت�سخي�سية الأخرى، 

خا�سًة ذات التما�ص باجلوانب الطبية مثل: اأخ�سائي الفحو�سات ال�سمعية، واأخ�سائي النطق، واأخ�سائي العالج الفيزيائي والوظيفي.               

ال�اجبات

ا�ستقبال ال�ست�سارات والتحويالت الطبية من باقي اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي.1

2.)Case Manager( حتويل الأ�سخا�ص اإىل اأع�ساء الفريق الت�سخي�سي بالتعاون مع مدير احلالة

3
ت�سخي�ص الأطفال من النواحي الع�سبية واملتاأثرة بالأمرا�ص املزمنة اأو الولدية اأو املكت�سبة، وذلك بالتعاون مع 

الخت�سا�سات الطبية الأخرى مثل: اأخ�سائيو الأ�سعة واملختربات والأطفال، وهند�سة اجلينات.

درا�سة احلالة ومقابلة ذوي الطفل لتتبع امل�سار النمائي للطفل، ومراجعة التقارير امل�سبقة يف هذا املجال.4

5
اتخاذ القرارات الطبية مثل: اإدخال املري�ص للم�ست�سفى، و�رشف العالجات، والتن�سيق مع الأطباء الآخرين، مثل: اخت�سا�سي 

جراحة الأطفال والعظام، وغريها.

درا�سة حالت الت�سوهات اخللقية والتي توؤثر على وظائف الفرد وتقييميها واتخاذ القرارات املنا�سبة لها.6

العمل مع الفريق الت�سخي�سي، وح�سور جل�سات مناق�سة احلالة بالتن�سيق مع مدير احلالت.7

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

احل�سول على درجة البكالوريو�ص يف الطب من جامعة معرتف بها.1

احل�سول على البورد الأردين يف اخت�سا�ص الأع�ساب.2

احل�سول على الزمالة يف اخت�سا�ص الع�ساب.3

اإتقان اللغة الإجنليزية ومهارات احلا�سوب.4

خربة يف اخ�سا�ص امرا�ص الع�ساب لفرتة ل تقل عن ثالث �سنوات.5
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بطاقة ال��شف ال�ظيفي للم�شاعد االإداري

يعترب امل�ساعد الداري يف املركز مبثابة الداة التنفيذية واليد اليمنى للمدير فيما يخ�ص ادارة املوارد الب�رشية ، وحمتويات املركز واملحافظة 

على موجوداته وادامتها ، كما انه م�سوؤول امام مدير املركز عن المور الدارية املتعلقة بالتزويد وال�سيانه ، وادارة �سوؤون الفراد 

الوظيفية واجازاتهم ، كما انه يقوم بتمثيل املركز فيما يخ�ص اجلوانب الدارية.

ال�اجبات

متابعة النق�ص يف القوى الب�رشية وذلك بالرجوع اإىل احلاجات الفنية من الأخ�سائيني والداريني وفقاً لكوادر املركز.1

متابعة امور املوظفني )حقوق وواجبات(2

الحتفاظ بامللفات الدارية التي تخ�ص اجلوانب الدارية للموظفيني.3

الحتفاظ بامللفات املت�سخمة ملحتويات املركز وال�رشاف على جوانب التزويد وامل�رشوفات الدارية.4

ال�رشاف على حركة الآليات التابعة للمركز.5

ير�سم �سيايات تر�سيد و�سبط الطاقة للمركزمثل الكهرباء واملاء، والديزل.6

التن�سيق بني اجلوانب الفنية والدارية وذلك بالرجوع اإىل مدير املركز والجتماع مع املدير الفني امل�ساعد.7

متابعة امور ال�سيانه وادامة مرافق املركز8

مقابلة املوظفني اجلدد من الناحية الدارية9

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

احل�سول على درجة البكالوريو�ص كحد ادنى يف اخت�سا�ص الدارة اأو ادارة امل�ست�سفات1

2
خربة ل تقل عن ثالثة �سنوات يف املجال الداري يف موؤ�س�سات اأو م�ست�سفيات ذات عالقة بالأ�سخا�ص املر�سى اأو ذوي 

العاقة.

اجادة ا�ستعمال مهارات الكمبيوتر.3

اجادة اللغة الجنليزية4

التمتع ب�سخ�سية ادارية جيدة5
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بطاقة ال��شف ل�ظيفي مل�ظف ال�شالمة العامه

تعترب �ضالمة الأ�ضخا�ص واملبنى وحمتوياته من ا�ضا�ضيات العمل املناط مبوظف ال�ضالمة العامه يف املركز اذ على عاتقة تقع 

م�سوؤوليات الوقاية من حدوث احلوادث والكوادر كما انه مطالب بوجود خطط و�سيا�سات عالجية يف حال نعر�ص الأ�سخا�ص اأو املبنى 

وحمتويات الكوارث مثل احلرائق والنهيارات ، وال�ضقوط ... وغريها من احلوادث التي توؤثر على امن الأ�ضخا�ص واملركز.

ال�اجبات

و�سع خطط مكتوبة للوقاية من احلوادث التي قد يتعر�ص لها الفراد واملركز وحمتوياته.1

التاأكد من �سالمة نظام النذار يف املركز2

التاأكد من �سالمة نظام الطفاء يف املركز3

التاأكد من �سالحية ادراج الطواريء وابوابها4

و�سع تعليمات توعية مطبوعة عن كيفية ا�ستعمال ادوات ال�سالمة باملركز5

التاأكد من وجود تعليمات لإ�ستخدام امل�ساعد6

القدرة على القيام بال�سعافات الأولية7

و�سع �سيا�سات مطبوعه حول �سبل التعامل مع احلوادث مثل احلريق يف جمال حدوثها8

تدريب العاملني يف املركز على �سبل الوقاية من احلوادث وكيفية التعامل معها حال حدوثها.9

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

 �سهادة الثانوية العامه كحد ادنى 1

خربة يف الدفاع املدين لتقل عن )5( �سنوات2

دورات يف ال�سعافات الأولية3
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بطاقة ال��شف ال�ظيفي لل�شكرتري /ة

ان تنظيم العمل الداري والفني والواجبات املناطه باملدراء يحتاج اإىل تن�سيق مكتبي وزمني وتعترب ال�سكرتاريا ال�سابط ال�سا�سي لإدارة 

العمل املكتبي من حيث التنظيم وادارة الوقت ، كما انها حلقة الو�سل بني املدير وموؤ�س�سات املجتمع املحلي.

ال�اجبات

تن�سيق العمال املكتبية1

ادارة الوقت2

تنظيم مواعيد املدير3

متابعة الكتب ال�سادرة والواردة ملكتب املدير4

ح�سور اجتماعات املدير مع املوظفني والزوار والوفود5

كتابة حما�رش الجتماعات و�سياغتها بطرق فنية6

طباعة الكتب ال�سادرة عن مكتب املدير7

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

البكالوريو�ص يف ادارة العمال اأو الدبلوم يف ال�سكرتاريا 1

خربة لتقل عن ثالثة �سنوات يف ادارة املكاتب2

اتقان مهارات احلا�سوب3

اتقان اللغه الجنليزية4

القدرة على التعامل مع الآخرين وح�سن ا�ستعمال اللفاظ5
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بطاقة ال��شف ال�ظيفي للممر�س /ة

ان عمل املمر�ص يعترب من العمال املهمة والتي من �ساأنها خدمة املراجع من ذوي احلاجات اخلا�سة ، كما انها الوحيدة التي ت�ستطيع 

ترجمة افكار وا�ساليب الطبيب وتطبيقها على املر�سى واملراجعني من ذوي الإعاقة.

ال�اجبات

ا�ستقبال الأ�سخا�ص املعوقني وذويهم1

اخذ املعلومات الأولية من الأ�سخا�ص املعوقني اأو ذويهم 2

اعداد امللف الطبي للمراجع3

تن�سيق عمل الطبيب الفني4

القيام باإجراء الفحو�سات الروتينية للمري�ص مثل اخذ حرارة املري�ص ، �سغطه..... وتزويد الطبيب بها5

ادخال املري�ص اإىل غرفة الطبيب6

م�ساعدة الطبيب والبقاء معه اثناء عملية الفح�ص واعداد املواد الالزمه للفح�ص7

تعقيم املعدات التي ي�ستخدمها الطبيب8

ت�سنيف النفايات الطبية من غري الطبية9

اعادة �رشح ا�ستخدامات الدوية للمري�ص10

امل�ؤهالت العلمية والعملية:

الدبلوم كحد ادنى يف التمري�ص1

خربة يف امل�ست�سفيات اأو العيادات لتقل عن �سفتني2

اتقان اللغة الجنليزية3

دورات يف الوقاية ال�سحية4


