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  مديرية الخدمات الطبيه الملكيه 
دائرة التأهيل الفني وتنمية القوى البشريه 
 الرسوم التدريبيه للمتدربين المدنيين 

الملحق ( أ )  االطباء :- 
 
 

غير االردنيين االردنيين االختصاص الفقره 

برنامج االقامه للتخصصات التاليه :   .1
( الباطنيه العامه , النفسيه , التخدير واالنعاش , طب الطوارئ , طب 

االسره وطب االطفال) 

  دوالر سنويًا 3500معفى لجميع السنوات   
يعفى مقيمي السنه الثالثه فما فوق 

 برنامج االقامة للتخصصات التاليه :  .2
الجراحة العامة والنسائية و المختبرات واالشعة والتأهيل وطب المجتمع 

  دينار اردني سنويًا 1200
يعفى مقيمي السنه الثالثه فما فوق  

  دوالر سنويًا 3500
ولجميع سنوات االقامه 

 برنامج االقامة للتخصصات التاليه :  .3
العيون االذنية وجراحة العظام جراحة المسالك وجراحة الدماغ واالعصاب  

  دينار اردني سنويًا 2400
يعفى مقيمي السنه الرابعه فما فوق 

  دوالر سنوياً 6000
ولجميع سنوات االقامه 

 :للتخصصات التاليه برنامج االقامه  .4
الجلديه والتناسليه  والمعالجه باالشعه 

ولجميع سنوات االقامه   دوالر سنوياً 6000دينار اردني سنويًا ولجميع سنوات االقامه 2400 

 دوالر سنويا ولجميع سنوات 10000 دينار سنويا ولجميع سنوات االقامه.  3600برنامج االقامه الختصاص الطب النووي   .5
االقامة 

 دوالر سنويًا ولجميع السنوات 10000 دينار سنويًا ولجميع السنوات 3600برنامج الزماله للتخصصات الفرعيه للدوائر الجراحيه    .6
برنامج الزماله للتخصصات الفرعيه للدوائر الباطنيه  ما عدا الوارد في   .7

) 8الفقره (
 دوالر سنويًا ولجميع السنوات 6000 دينار سنويًا ولجميع السنوات 2400

 :برنامج الزماله للتخصصات الفرعيه للدوائر الباطنيه التاليه  .8
الصدريه، امراض القلب ، تصحيح النظر بالليزك ، امراض الجهاز 

 الهضمي ، االشعة التداخلية ، والجلديه والليزر

 
دينار اردني سنويًا ولجميع السنوات  3600

 
 دوالر سنويًا ولجميع السنوات 10000
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 دوالر شهريا 1500 دينار شهريا 500دوره اطفال انابيب لالطباء   .9

 دوالر للدورة  150 دينار للدورة BLS 70 )دورة انعاش القلب اساسي لالطباء (   .10
 دوالر سنويًا  1000 دينار للدورة ATLS).   (500دورة االنعاش المتقدم لالصابات  .11
 دوالر للدورة 10,000 دينار للدورة 3000 اسابيع )  6دورة طب طيران لالطباء (   .12

 دوالر للدورة  3000  دينار للدورة1000 اسابيع)  3دورة االخالء الجوي لالطباء (  .13
 دوالر شهريًا 5000 دينار شهريًا 2000المعالجة باالوكسجين فوق الجوي ( لالطباء )    .14
 دوالر للدورة 3000 دينار للدورة 1500 ) اشهر 3دورة تدريب الفسيولوجي لالطباء (  .15

 دوالر شهريًا 1500 دينار شهريًا 500 اشهر   6-3دوره تدريبيه لالطباء في الطب النووي لمدة   .16

 دوالر سنويًا ولجميع السنوات  8000 دينار اردني سنويًا ولجميع السنوات  3600  )18مقيم االسنان ما عدا الوارد في الفقرة (  .17

 دوالر سنويًا ولجميع السنوات  10000 دينار اردني سنويًا ولجميع السنوات  4500 مقيم االسنان لتخصص التقويم  و تخصص جراحة فكين   .18
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 :- الصيدلة)  بالملحق (
 

غير االردنيين االردنيين االختصاص الفقره 

 دوالر سنويًا  4000 دينار اردني سنويًا 1200مقيم صيدلة او متدرب    .1

دوره تدريبيه في مجال الصيدله   .2
الشعاعيه / طب نووي 

 دوالر سنويًا 15000 دينار سنويًا 6000
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التمريض: الملحق( ج ) 
 

  الكلياتكلية االميرة منى للتمريض والمهن الطبية المساندة
الرسوم التدريبية مدة الدراسة/ الدورة اسم الدورة * 

 ) امريكيالتكلفة للدول الصديقة والشقيقة (دوالر بالدينار التكلفة لالردنين
  في التمريض بكالوريوس  01

  
  سنوات4

  ساعة157عدد الساعات المعتمدة 
 

 دينار اردني غير شامل 6491
  والمنام تكايف المعيشهو الكتب

. شامل تكايف المعيشه دوالرسنوياً 22,750
  دوالر سنوياً  غير شامل تكاليف المعيشة.12,750

التجسير لدرجة البكالوريوس   02
 في التمريض

 55لدبلوم الثالث سنوات (يتم احتساب 
ساعة معتمدة) 

 ساعة 45لدبلوم السنتين (يتم احتساب 
 معتمدة)

 دينار اردني للساعة باالضافة 40
 للرسوم االضافية ورسوم التسجيل

 دوالر للساعة باالضافة لرسوم التسجيل والرسوم 100
 والمنام تكايف المعيشهو االضافية غير شامل الكتب

الماجستير في تمريض   03
االطفال 

 دينار للساعة المعتمدة 100 ساعة معتمدة) 33سنتان (
باالضافة لرسوم التسجيل والرسوم 

 دينار 3970 المجموع –االضافية 
اردني 

 دوالر للساعة باالضافة للرسوم االضافية- المجموع 300
 يف المعيشهلتكاو  دوالر امريكي) غير شامل الكتب12540(

والمنام 

 دوالر للساعة + رسوم التسجيل والمتفرقات 180 دينار للدورة  2055  ساعة30سنة اكاديمية  قبالةدبلوم عالي   04
 تكايف المعيشهو غير شامل الكتب دوالر للدورة 7040
 والمنام
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 كلية الخدمات الطبية الملكية للتمريض والمهن الطبية المساندة
مدة الدراسة/ اسم الدورة * 

الدورة 
الرسوم التدريبية 

 ) امريكيالتكلفة للدول الصديقة والشقيقة (دوالر بالدينار التكلفة لالردنين

كلية الخدمات الطبية للتمريض والمهن   .1
المساعدة 

دبلوم شامل 
سنتان 

شامل تكاليف   سنوياً  الف دوالرخمسة عشر 15,000------ 
 المعيشة. 

 
 المركز التعليمي الوطني لالسعاف والطواريء

 التكلفة لالردني مدة الدورة اسم الدورة واختصارها ت
 بالدينار

 ) امريكيالتكلفة للدول الصديقة والشقيقة (دوالر

1.  Paramedic Associate Degree 
 اإلسعاف الفوري(دبلوم مشارك)

 دينار 7440التكلفة: سنتين دراستين
 للشخص الواحد

شامل تكاليف   سنوياً  الف دوالرخمسة عشر 15,000
 المعيشة. 

 مسعف فوري تأسيسي  .2
Emergency Medical Technician Basic 

(EMT-B) 

 ساعة 110مدة الدورة (
  اشهر)4- صفية، شهرين

 

 2000التكلفة: 
دينار للشخص 

 الواحد
 

  دوالر للشخص الواحد5000التكلفة: 
 

 مسعف فوري متوسط  .3

Emergency Medical Technician 
(EMT-I) 

 ساعة صفية، أربع 400(
  اشهر)6-اشهر

 3500التكلفة: 
دينار للشخص 

 الواحد

  دوالر7000التكلفة: 
  للشخص الواحد

 إسعاف اإلصابات في موقع الحدث   .4

RMS/ PRE-HOSPITAL TRAUMA 
LIFE SUPPORT (PHTLS) 

 دينار 200التكلفة:   أيام3
 للشخص الواحد 

  دوالر للشخص الواحد التكلفة500التكلفة: 
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5.  Basic Life Support (BLS) for 
Healthcare Provider Course 
لموفري الرعاية    االنعاش القلبي الرئوي االساسي

 الطبية

دينار  50 التكلفة: يوم واحد
 للشخص الواحد

 دوالر للشخص الواحد 70 التكلفة:

6.  BASIC TRAUMA LIFE SUPPORT 
COURSE (BTLS) 

 إسعاف اإلصابات التأسيسي

 دينار 200التكلفة:   أيام3
 للشخص الواحد

 

  دوالر للشخص الواحد500التكلفة: 
 

7.  Advanced Cardiac Life Support 
(ACLS) 

 االنعاش القلبي الرئوي المتقدم للبالغي

 التكلفة: يومين
 دينار للشخص 150

 الواحد

 التكلفة:
  دوالر للشخص الواحد215

8.  Neonatal Resuscitation Program 
(NRP) 

 دورة اإلنعاش ألوليدي

 التكلفة: يومين
 دينار للشخص 150

 الواحد

 التكلفة:
  دوالر للشخص الواحد215

9.  Pediatric Advanced Life Support 
Course – PALS 

 االنعاش القلبي الرئوي المتقدم لالطفال

 التكلفة: يومين
 دينار للشخص 150

 الواحد

 التكلفة:
  دوالر للشخص الواحد215

  قطب 12دورة تحليل تخطيط القلب الكهربائي ذو   .10

12 Lead EKG Interpretations for 
Health Care Professionals 

 دينار 140 :لتكلفة ا (يومين)
 للشخص الواحد

 

  دوالر للشخص الواحد200 :لتكلفة ا
 

11.  Primary Trauma Care (PTC) 
 دورةالرعاية االولية لالصابات

 دينار 245التكلفة :  يومين
 للشخص الواحد

  دوالر للشخص الواحد350التكلفة : 
 

12.  Tactical Medic Training (TMT) 

 مسعف تعبوي ميداني (متم)

 4 000التكلفة :   أسابيع7
دينار للشخص 

 الواحد
 

 دوالر للشخص الواحدعشرة االف  10.000) (التكلفة :
 

13.  Heart saver 

 دورة انقاذ القلب

 دينار 50 التكلفة : يوم واحد
 للشخص

  دوالر للشخص70 التكلفة :
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دورات التمريض التخصصية للممرض القانوني 
مدة الدراسة/ اسم الدورة * 

الدورة 
الرسوم التدريبية للدورة 

 التكلفة للدول الصديقة والشقي  بالدينار التكلفة لالردنين
 )امريكي

 دوالر  1500 دينار   500 ثالثة شهور دورة تمريض كلى    01
 دوالر  1500 دينار   500 ثالثة شهور دورة تمريض حروق    02
 دوالر  1500 دينار   500 ثالثة شهور دورة تمريض العناية الحثيثة    03
 دوالر  1500 دينار   500 ثالثة شهور دورة تمريض عمليات    04
 دوالر  1500 دينار   500 ثالثة شهور دورة تمريض الخداج   05
 دوالر  1500 دينار  500ثالثة شهور دورة تمريض المعالجة بالضغط العكسي واالكسجين المضغوط   06
 دوالر  1200 دينار  400ثالثة شهور دورة تمريض اطفال    07
 دوالر  1200 دينار  400ثالثة شهور دورة تمريض الطوارئ   08
 دوالر  1200 دينار  400ثالثة شهور دورة التعقيم   09
  دوالر 900  دينار 300ثالثة شهور  دورة تمريض البالغين  10
  دوالر 900  دينار 300ثالثة شهور دورة تمريض اصابات النخاع الشوكي    11
  دوالر 900  دينار 300ثالثة شهور دورة تمريض النسائية والصحة االنجابية   12
 دوالر  3000 دينار  1000اسبوعين دورة تمريض اخالء جوي للتمريض    13
 ,.Cardiac Cath للقلب ( واالاجتياحيةدورة الفحوصات االجتياحية  14

Echo,  ( ودورة قلب ورئة اصطناعية 
 دوالر  4500  دينار 1500 شهور 6

 

دورات التمريض التخصصية للممرض المشارك 
مدة الدراسة/ اسم الدورة * 

الدورة 
الرسوم التدريبية للدورة 

 ) امريكيالتكلفة للدول الصديقة والشقيقة (د بالدينار التكلفة لالردنين
 دوالر  700  دينار 150ثالث شهور دورة تمريض الطوارئ   01
 دوالر  700  دينار 150ثالث شهور  دورة تمريض البالغين  02
 دوالر  700  دينار 250ثالث شهور تمريض عمليات    03
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 دوالر  700  دينار 250ثالث شهور دورة تمريض كلية صناعية    04
 دوالر  600  دينار 150 شهرين فني تخطيط اعصاب ودماغ   05
 دوالر  600  دينار 200 شهرين فني تنفسية   06
 دوالر  600  دينار150شهرين فني تعقيم    07
 دوالر  600  دينار150شهرين فني جبص    08
 دوالر  600  دينار150شهرين فني تخطيط قلب    09

 

 للممرض القانوني/ المشارك  السريريالتدريب
مدة الدراسة/ اسم الدورة * 

الدورة 
الرسوم التدريبية 

 ) امريكيالتكلفة للدول الصديقة والشقيقة (د بالدينار التكلفة لالردنين
1.   (Echo, Cardiac Cath.)  اجتياحياالجتياحي وااللقلب امختبر 

  والقلب والرئة االصطناعية
 دوالر شهرياً 600 دينار شهريا   300 شهور 6الحد االدنى 

 دوالر شهرياً 600 دينار شهريا   250 شهران الحد االدنى تنظير الجهاز الهضمي وتنظيرالقصبات   .2
تدريب عمليات تخصصية( القلب، العيون، العظام، االطفال،   .3

 الليزك، الدماغ واالعصاب)
 دوالر شهرياَ 500 دينار شهرياً 200  شهور3الحد االدنى 

 دوالر شهرياً 300  دينار شهرياً 100حسب المدة المطلوبة تدريب في التخصصات التمريضية المختلفة   .4
 شهور Internship Program  (6برنامج تاهيل القادم الجديد (  .5

 شهر 12
 دوالر شهرياَ 300 دينار شهرياً 100

  طلبة التمريض من الجامعات الخاصة وغير المشمولين باالتفاقيات  .6
( تدريب مستشفيات )  

 - دينار شهرياً 70حسب المدة المطلوبة 
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  :-المهن الطبية المساندةالملحق( د ) 
 

 
 التسلس اسم الدورة السعر لالردنيي السعر للغير االرد

 .1 فني اشعة طبقي محوري رنين مغناطيسي وبزوتروني دينار شهريا250   دوالر شهريا500

 .2 فني اشعة عامة    دينار شهريا250    دوالر شهريا 500
 .3 اشهر 6-3دوره تدريبيه للفنيين في الطب النووي لمدة  دينار شهريًا 350 دوالر شهريًا 1000
دوره تدريبيه في مجال الفيزياء النوويه  دينار شهريًا 500 دوالر شهريًا 1200 4. 

 .5 فني اشعة قسطرة قلب    دينار شهريا250    دوالر شهريا 500

 .6  فني مختبرات طبية عامة  دينار شهريا150   دوالر شهريا 500

 .7 فني مختبر اطفال انابيب    دينار شهريا300    دوالر شهريا 700

 .8 فني مختبرات طبية متخصصة    دينار شهريا300    دوالر شهريا 700

 .9 فني مختبرات طبية جينات خاليا    دينار شهريا300    دوالر شهريا 700

 .10 فني مختبرات طبية جينات جزيئية    دينار شهريا300    دوالر شهريا 700

 .11 فني مختبرات طبية مجهر الكتروني    دينار شهريا300    دوالر شهريا 700

 .12 فني مختبرات طبية ايضي واستقالب    دينار شهريا300    دوالر شهريا 700

 .13 فني فصل مشتقات الدم وغسيل البالزما    دينار شهريا300    دوالر شهريا 700

 .14 فني مختبر اسنان    دينار شهريا150    دوالر شهريا 400

 .15 فني سمعيات    دينار شهريا100    دوالر شهريا 500

 .16 فني وقاية صحية  دينار شهريا75   دوالر شهريا 150

 .17 مفتش وقاية صحية  دينار شهريا75   دوالر شهريا 200

 .18 فني  معالجة فيزيائية  دينار شهريا75   دوالر شهريا 400

 .19 فني معالجة مهنية  دينار شهريا75  دوالر شهريا400

 .20 فني تخدير وانعاش  دينار شهريا75   دوالر شهريا 300

 .21 سجالت طبية  دينار شهريا75   دوالر شهريا 150
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 .22 فني بصريات  دينار شهريا75   دوالر شهريا 600

 .23 فني نطق عام  دينا شهريا75  دوالر شهريا150

 .24 فني تنظير وظيفي للحنجرة والبلع  دينار شهريا150  دوالر شهريا300

 .25 زراعة صمامات استرجاع الصوت  دينار شهريا250  دوالر شهريا500

 .26 فني تربية خاصة  دينار شهريا75  دوالر شهريا150

 .27 فني علم النفس  دينار شهريا75  دوالر شهريا150

 .28 اخصائي تغذية سريرية  دينار شهريا75  دوالر شهريا300

 .29 فني اسنان ( تركيب, جسور متحركة وثابتة)  دينار شهريا75  دوالر شهريا300

 .30 صحة فم واسنان  دينار شهريا75  دوالر شهريا200

 اطراف اصطناعية  

 جميع الدورات ال تشمل االقامة والوجبات الغذائية

31. 

  ئر طبية بالستيكية لمدة اسبوعين - دورة تدريبية جبا1  دينار700  دوالر1400

  لمدة شهر - دورة تدريبية جهاز شلل طويل2 دينار 2100  دوالر 4200  

  - دورة تدريبية جهاز شلل قصير لمدة اسبوعين3  دينار1050  دوالر2100

  - دورة تدريبية جهاز تقويم العمود الفقري لمدة شهر4  دينار2800  دوالر5600

   اسابيع6- دورة تدريبية طرف صناعي فوق الركبة لمدة 5  دينار4200  دوالر8400

  - دورة تدريبية طرف صناعي تحت الركبةلمدة شهر6  دينار2100  دوالر4200

  - دورة تدريبية طرف صناعي علوي تجميلي لمدة اسبوعين7  دينار1400  دوالر2800

  - دورة تدريبية طرف صناعي علوي ميكانيكي لمدة شهر8  دينار3500  دوالر7000

 - دورة تدريبية طرف صناعي علوي كهربائي لمدة شهر 9  دينار10000  دوالر16800

  دينار اردني غير مستردة8000بسبب صرف يد كهربائية لكل متدرب ثمنها 

 

  - دورة تدريبية ظبانات طبية لمدة اسبوع10  دينار700  دوالر1400

   لمدة شهرCAD- CAM. دورة تدريبية 11  دينار4200  دوالر8400

 
 


