
ية التطبيق�شاطات طلبة �لية العلوم الطبية 
املساندة الالمن�جية٢٠٨/٢٠١٩



ة الیوم المفتوح في ساحة كلیة العلوم ا لطبی
المساندة



مساندةحفل تخریج طلبة كلیة العلوم الطبیة ال





مان استقبال ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وض
جودتھا 



ة العلوم اقامة حفل استقبال الطلبة المستجدین في كلی
الطبیة المساندة 



ف بإطار خدمة المجتمع المحلي قد تم استقبال طلبة الص
"  ام شریك األنصاري"األول ثانوي العلمي من مدرسة 

ث تم الھاشمیة حی/ الثانویة المختلطة في مدینة الزرقاء 
اطالعھم على مختبرات كلیة العلوم الطبیة المساندة 





اندة مشاركة كوادر الطلبة كلیة العلوم الطبیة المس
"۳شیك على حالك"بالیوم الطبي المجاني 



ات قسمي قسم التربیة الخاصة في مختبر/استقبال طلبة كلیة الملكة رانیا للطفولة 
لطبیعي الدور التكاملي بین تخصصات العالج اوتوضیح العالج الطبیعي والوظیفي 

والوظیفي وتخصص التربیة الخاصة



ي حیث تم توزیع شا" شاي أخضر"فعالیة 
أخضر مع شاي على نكھات أعشاب مختلفة 

مع عرض فوائد األعشاب الطبیعیة 
"المیرمیة، الزعتر، الینسون"مثل



ة تم عقد اجتماع للطلبة الوافدین في كلی
العلوم الطبیة المساندة 



د األماحتفال كلیة العلوم الطبیة المساندة بعی



أقامة كلیة العلوم الطبیة المساندة 
یوم التعلیم الدامج 

في رحاب الجامعة الھاشمیة







مع تم مشاركة طلبة كلیة العلوم الطبیة المساندة
"اعرف جدولك وتخصصك"طلبة كوادر بفعالیة 



ة التنسیق مع وزارة الصحة لتقدیم محاضر
"  مزاولة المھن"بعنوان 



م
ة كلیة العلوم الطبیة المساندة في بطولشاركة 

خماسي كرة القدم 
التي عقدت في الجامعة الھاشمیة





احتفال كوادر وطلبة كلیة العلوم
الطبیة المساندة بیوم الشجرة



قراءة األوراق العلمیة



محاضرة توعویة بعنوان 
»المرأة والسكري«



احتفال طلبة قسم العالج الطبیعي والوظیفي في
»ید األمبع«مستشفى المركز الوطني للصحیة النفسیة 



ة حفل تكریم لطلبة قسم العلوم الطبی
ي المخبریة لحصولھم على المركز األول ف

امتحان الكفاءة الجامعیة 





حفل قسم العالج الطبیعي والوظیفي 
»العالج الوظیفي«بتخریج طلبة تخصص 



حفل قسم التغذیة السریریة والحمیات
بتخریج الطلبة





اندة مشاركة كوادر وطلبة كلیة العلوم الطبیة المس
لواء الھاشمیة/ في الیوم الطبي المجاني 



محاضرة االستخدام اآلمن لتغذیة الریاضیین 
قدمھا أخصائیون من مؤسسة الغداء والدواء





الیوم العلمي
لكلیة العلوم الطبیة المساندة
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