
اختصاصي مختبرات طبیةمنح شھادة مزاولة مھنة 

العلوم الطبیة والمخبریة.الحاصلین على شھادة البكالوریوس والماجستیر في الفئات المستفیدة من الخدمة

الحاصلین على شھادة الماجستیر والدكتوراه في العلوم الطبیة والمخبریة.

الطبیب الحاصل على الماجستیر في العلوم الطبیة المخبریة.

وزارة الصحة /مدیریة ترخیص المھن والمؤسسات  الصحیة / قسم ترخیص مكان تقدیم الخدمة
المھن الصحیة.

أردني الجنسیة.على الخدمةشروط الحصول 

.عن شھادة الثانویة العامة مصدقة صورة الوثائق المطلوبة

والماجستیر في العلوم الطبیة والمخبریة صورة عن شھادة البكالوریوس 
مصّدقة.

صورة عن شھادة الماجستیر والدكتوراه في العلوم الطبیة والمخبریة مصّدقة.

الطبیة المخبریة مصّدقة للطبیب العامصورة عن الماجستیر في العلوم 

ریجي الجامعات غیر االردنیة.صورة معادلة لخ

شھادة عدم محكومیة.

صورة عن ھویة األحوال المدنیة.

).2صورة شخصیة عدد (

مراجعة قسم ترخیص المھن الصحیة وتعبئة النموذج وإرفاق الوثائق المطلوبة.یم الخدمةاجراءات تقد

الوثائق وإعتماد النموذج.تدقیق 

عرض الوثائق على لجنة ترخیص المختبرات الطبیة الخاصة.

في حال موافقة اللجنة على الترخیص یتم مراجعة قسم ترخیص المھن الصحیة.

دفع الرسوم المقرر في الشؤون المالیة.

إدخال معلومات طالب الخدمة على برنامج إصدار شھادات المزاولة.

اولة المھنة.إصدار شھادة مز

توقیع الشھادة من الوزیر او من یفًوضھ.

تسلیم شھادة المزاولة لمتلقي الخدمة.

ال یوجد.المؤسسات الشریكة في تقییم الخدمة وادوارھا

دینار.25رسوم الخدمة

.من تاریخ الموافقھساعة24وقت إنجاز الخدمة

مؤجل أو شھادة اإلعفاء من الخدمة.إحضار دفتر خدمة العلم 1989مالحظة:على موالید 



فني مختبرات طبیةمنح شھادة مزاولة مھنة 

الحاصلین على شھادة البكالوریوس في العلوم الطبیة الفئات المستفیدة من الخدمة
والمخبریة

وزارة الصحة /مدیریة ترخیص المھن والمؤسسات  مكان تقدیم الخدمة
الصحیة / قسم ترخیص المھن الصحیة.

أردني الجنسیة.شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

.عن شھادة الثانویة العامة مصدقة صورة 

في العلوم الطبیة صورة عن شھادة البكالوریوس 
مصّدقة.والمخبریة 

ھادة عدم محكومیة.ش

صورة عن ھویة األحوال المدنیة.

).            2صورة شخصیة عدد (

یم الخدمةاجراءات تقد

مراجعة قسم ترخیص المھن الصحیة وتعبئة النموذج 
وإرفاق الوثائق المطلوبة.

تدقیق الوثائق وإعتماد النموذج.

دفع الرسوم المقررة في الشؤون المالیة.

إدخال معلومات طالب الخدمة على برنامج إصدار 
شھادات المزاولة.

إصدار شھادة مزاولة المھنة.

توقیع الشھادة من الوزیر او من یفًوضھ.

تسلیم شھادة المزاولة لمتلقي الخدمة.

ال یوجد.المؤسسات الشریكة في تقییم الخدمة وادوارھا

دنانیر10رسوم الخدمة

ساعة.24وقت إنجاز الخدمة
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مساعد فني مختبرات طبیةمنح شھادة مزاولة مھنة 

الطبیة الحاصلین على شھادة الدبلوم الشامل في العلوم الفئات المستفیدة من الخدمة
المخبریة.

وزارة الصحة /مدیریة ترخیص المھن والمؤسسات  مكان تقدیم الخدمة
الصحیة / قسم ترخیص المھن الصحیة.

أردني الجنسیة.شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

.صورة عن شھادة الثانویة العامة مصدقة 

الدبلوم الشامل في العلوم الطبیة صورة عن شھادة 
مصّدقة.والمخبریة 

شھادة عدم محكومیة.

صورة عن ھویة األحوال المدنیة.

).2صورة شخصیة عدد (

یم الخدمةاجراءات تقد

مراجعة قسم ترخیص المھن الصحیة وتعبئة النموذج 
وإرفاق الوثائق المطلوبة.

النموذج.تدقیق الوثائق وإعتماد 

دفع الرسوم المقررة في الشؤون المالیة.

إدخال معلومات طالب الخدمة على برنامج إصدار 
شھادات المزاولة.

إصدار شھادة مزاولة المھنة.

توقیع الشھادة من الوزیر او من یفًوضھ.

تسلیم شھادة المزاولة لمتلقي الخدمة.

جد.ال یوالمؤسسات الشریكة في تقییم الخدمة وادوارھا

دنانیر.10رسوم الخدمة

ساعة.24وقت إنجاز الخدمة

إحضار دفتر خدمة العلم مؤجل أو شھادة اإلعفاء من الخدمة.1989مالحظة:على موالید 



شھادة مزاولة مھنة  تصدیق 

الراغبین بتصدیق نسخ عن مزاولة المھنة.الفئات المستفیدة من الخدمة

/مدیریة ترخیص المھن والمؤسسات  وزارة الصحة مكان تقدیم الخدمة
الصحیة / قسم ترخیص المھن الصحیة.

ال یوجد.شروط الحصول على الخدمة

شھادة مزاولة المھنة االصلیة.الوثائق المطلوبة

صورة عن مزاولة المھنة.

تصویر عدد من النسخ وضع طوابع التصدیق على كل یم الخدمةاجراءات تقد
نسخة.

قسم ترخیص المھن الصحیة.مراجعة

ختم وتوقیع نسخ مزاولة المھنة بعد دمغھا بالطوابع.

تسلیم شھادة المزاولة لمتلقي الخدمة.

ال یوجد.المؤسسات الشریكة في تقییم الخدمة وادوارھا

طوابع بقیمة دینار لكل نسخة.رسوم الخدمة

دقیقة.10وقت إنجاز الخدمة



إدارة مختبرات طبي خاصمنح شھادة مزاولة مھنة  

الراغبین بإدارة المختبرات الطبیة.الفئات المستفیدة من الخدمة

وزارة الصحة /مدیریة ترخیص المھن والمؤسسات  الخدمةمكان تقدیم 
الصحیة / قسم ترخیص المھن الصحیة.

أردني الجنسیة.شروط الحصول على الخدمة

صورة عن  مزاولة مھنة اختصاصي مختبرات طبیة.

سنوات تدریب بعد حصولھ على درجة 4إنھاء مدة 
الماجستیر لدى مختبرات معتمدة.

عن مزاولة مھنة اختصاصي مختبرات طبیة.صورة عن الوثائق المطلوبة

محددة الفترة الزمنیة لمدة أربع صورة عن شھادة  تدریب 
سنوات مصّدقة حسب األصول  بعد الحصول على الماجستیر 

أشھر لكل مادة في المجاالت التالیة(الكیمیاء 6(منھا سنتان كل 
علم المناعة).الحیویة ،علنم الدم، علم األحیاء الدقیقة الطبیة ،

صورة عن ھویة األحوال المدنیة.

مراجعة قسم ترخیص المھن الصحیة وتعبئة النموذج یم الخدمةاجراءات تقد
وإرفاق الوثائق المطلوبة.

تدقیق الوثائق وإعتماد النموذج.

عرض الشھادات والخبرات على لجنة تراخیص 
المختبرات الطبیة الخاصة.

دفع الرسوم المقررة في الشؤون ي حال الموافقة یتم ف
المالیة.

إدخال معلومات طالب الخدمة على برنامج إصدار 
شھادات المزاولة.

.كتاب بالموافقة على إدارة مختبر طبيإصدار 

توقیع الشھادة من الوزیر او من یفًوضھ.

تسلیم شھادة المزاولة لمتلقي الخدمة.

ال یوجد.تقییم الخدمة وادوارھاالمؤسسات الشریكة في 

ال یوجد.رسوم الخدمة

ساعة.24وقت إنجاز الخدمة

إحضار دفتر خدمة العلم مؤجل أو شھادة اإلعفاء من الخدمة.1989مالحظة:على موالید 




