
2018يوليو 7الموافق -هـ 1439شوال 23آخر تحديث كان في 

(سيتم تحديث الملف باستمرار قدر المستطاع)

.عا  فإذا كان هناك مالحظة أو اقتراح أو إضافة أو تعديل فنرحب بها جمي. هذا العمل هو اجتهاد و تطوع شخصي

Prepared by: Yasir Alsamdani & Abdulsalam Alamri
Email: yasir.usa1@gmail.com



بركاتهالسالم عليكم و رحمة هللا و 

(( الخارج تخصص األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية في للمبتعثين لدراسة دليل الجامعات )) بين يديكم 

.ألمانيا، هولندا، نيوزلندا، أستراليا، إيرلندا،بريطانيا،كندا، أمريكا: الدليل يشمل الدول التالية-

:الرسمية التي تم الرجوع إليهاالمراجع 
.  قائمة الجامعات الموصى بها على موقع وزارة التعليم1.
.قائمة الجامعات المتميزة على موقع وزارة التعليم2.
.جمعيات األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية الرسمية في كل دولة3.

:مالحظات
ك الدول ربما يجب للتدول ال يتوفر فيها برامج أكاديمية لتخصص األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية أو أنها تكون محدودة جداً و بالتالي إذا كنت مبتعث هناك •

.عليك تغيير دولة الدراسة كما فعل بعض المبتعثين و تم قبول تحويلهم إلى دولة أخرى من قبل وزارة التعليم

:وجدت اآلتي, من خالل بحثي في جميع الدول عن برامج األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية•

.برامج ماجستير موصى بها في أمريكا7هناك . أمريكاهو الدراسة في األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية ماجستيرلدراسة الخيار األفضل 1.

GREة الـ تواصل مع القسم مباشرة و استفسر عن ما إذا كان هناك إمكانية للتغاضي عن درج. ال تجعل متطلبات القبول في الجامعة عقبة لكأمريكافي 2.
. و التوفل لكونهم أول طالب سعوديين يتم قبولهم في البرنامجGREهناك طالب تم قبولهم و لم يتم التدقيق على درجتهم في الـ . أو غيرها من المتطلبات

.و مثل هذه التفاصيل ال تتضح إال بعد تواصلك مع القسم في الجامعة و شرح وضعك الحالي لهم

.المواد التكميلية, الساعات التطوعية أو الخبرة, GRE, التوفل: مثل, في أمريكا هناك متطلبات عليك وضعها في الحسبان منذ بداية مرحلة اللغة3.

التخصص و ليس في إحداهما يشترط أن يكون البكالوريوس في نفس. بريطانيايوجد برنامجين فقط لماجستير األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية في 4.
.وأيضا هناك فقط برنامجين لمرحلة البكالوريوس. تخصص العالج الطبيعي

.و يجب التواصل مع الملحقية للتأكد من إعتمادهأستراليافقط في واحديوجد برنامج ماجستير أطراف صناعية و أجهزة تعويضية . 3

.أما في بقية الدول فبرامج الماجستير لتخصص األطراف الصناعية تكاد تكون معدومة. 4

.هناإضغط , الواتسابعلى مجموعة مبتعثي األطراف الصناعية لالنضمام إلى •

https://chat.whatsapp.com/2s2ReIGSnVdCmDkqde2Wtw


: دولة الدراسة

United States of America  أمريكا



أمريكا: الدراسةدولة 

اسم الجامعة.م

التخصص 

موصى به 

في هذه 

الجامعة

جامعة 

متميزة

تصنيف
US

News
المدينةالوالية

الدرجة 

العلمية
IELTS

TOFEL 
(IBT)

GRE

المعدل 

المطلوب 

للقبول 

GPA  بعد

المعادلة

الشركات المقبولة لمعادلة 

الشهادة
معدل القبول

Credits 
hours 

Deadline البرنامج رابط البدايةالتقديم عن طريق

1University of Washingtonyesyes#56WASeattle الماجستير
not 

accepted
93 - 92

No 
minimum 

score
4من 3

not accepting any 
credential agency 

طالب كل 12

سنة
11415-Dec

OPCAS  + UW Grad 
School application 

To go to the program webpage, click Here.

2
The University of Texas 
Southwest medical ctr

yesyesكليةTXDallas100-الماجستير
No 

minimum 
score

4WESمن 3
طالب كل 14

سنة
60

5 p.m. 
December 31

OPCASMAYTo go to the program webpage, click Here.

3Baylor College of MedicineyesyesكليةTXHoustonالماجستير-Required
50th 

percentile
4WES--15-NovOPCASToمن 3 go to the program webpage, click Here.

4University of Pittsburghyesyes#68PAPittsburgh6.580الماجستير
50th 

percentile
4من 3

Joseph Silney & 
Associates, Inc. (JS&A)

طالب كل 20

سنة
66

Fall 
admission: 

April 15
Spring 

admission: 
September 1

Summer 
admission: 
February 1

OPCASTo go to the program webpage, click Here.

5
California State University -

Dominguez Hills
yesno-CACarson6.580الماجستيرrequired3 4من-

طالب كل 24

سنة
66 - 6431-Jan

OPCAS + CSU DH 
Grad Studies 
application

To go to the program webpage, click Here.

6University of Hartfordyesno#176CT
West 

Hartford
6.580الماجستير

Not 
required 

4WES-601-Decمن 3
through the 

university site
JuneTo go to the program webpage, click Here.

7
Georgia Institute of 

Technology - Main Campus
yesno#34GAAtlanta95-الماجستير

No 
minimum 

score
4WESمن 3.20

طالب كل 14

سنة
4815-Jan

through the 
university site

every 
Fall

To go to the program webpage, click Here.

8

Eastern Michigan Universityyesno-
MIYpsilanti6.579الماجستيرrequired3 6031--4من-Dec

EMU's Graduate 
School + OPCAS

Feb 
1st 

To go to the program webpage, click Here.
* Eastern Michigan University has a conditional admission: 

Once you finish all of their ESL  program levels with B grade or higher you will get admission without IELTS or TOFEL test 

9
Florida International 

University 
nonoMaster of Science in Engineering Management Orthotics and Prosthetics Track  is fully online

غير موصى بها جامعات
10Alabama State Universitynonoالجامعة ليست ضمن قائمة الجامعات الموصى بها

11Loma Linda Universitynonoالتخصص غير موصى به في هذه الجامعة

12Northwestren University nono التخصص غير موصى به في هذه الجامعةThere are online courses   

13Concordia Universitynono  التخصص غير موصى به في هذه الجامعةCourses are fully online   

:المراجع الرسمية

.  هناللذهاب لموقع الجمعية إضغط , الهيئة الوطنية المعنية بتعليم تخصص األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية بأمريكا-

.  هناللذهاب لموقع الجمعية إضغط , األمريكية لألطراف الصناعية و األجهزة التعويضيةالجمعية -

(ال يوجد تصنيف خاص بأفضل برامج األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية في أمريكا).هناللذهاب للموقع إضغط , ألفضل الجامعات على مستوى أمريكا بشكل عام US Newsتصنيف موقع -

-OPCAS :هناللذهاب إلى موقع االستمارة إضغط , االستمارة اإللكترونية الموحدة للتقديم على برامج األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية في أمريكا.

http://rehab.washington.edu/education/degree/po/
http://www.utsouthwestern.edu/education/school-of-health-professions/programs/prosthetics-orthotics/
https://www.bcm.edu/education/schools/school-of-allied-health-sciences/programs/orthotics-and-prosthetics/admissions
http://www.shrs.pitt.edu/po
http://www4.csudh.edu/health-sciences/oandp/index
http://www.hartford.edu/enhp/academics/rehabilitation-sciences/prosthetics-orthotics-master/
http://www.gatech.edu/academics/degrees/masters/prosthetics-and-orthotics-ms
http://catalog.emich.edu/preview_program.php?catoid=24&poid=11483
http://resident.ncope.org/prostudents/schools/
http://www.aopanet.org/
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities
https://opcas.liaisoncas.com/applicant-ux/#/login


: دولة الدراسة

Canada  كندا

:المرجع الرسمي

.هناالجمعية إضغط للذهاب لموقع , التعويضيةالصناعية و األجهزة الجمعية الكندية لألطراف -

http://www.opcanada.ca/english/residents-interns/opc-accredited-po-programs.html


×كندا: دولة الدراسة×

الجامعةاسم.م
التخصص 

موصى به في

هذه الجامعة

جامعة 

متميزة

تصنيف 
QS

المدينةالوالية
الدرجة 
العلمية

المعتمد و الموصى بهالبرنامجاسم 
مدة 

الدراسة 
البرنامجرابطالبرنامجالمواد األساسية في

1George Brown College (GBC)الال-ONTorontoدرجة الدبلوم غير موصى بهادبلوم

2
British Columbia Institute of 

Technology (BCIT)
ليست ضمن قائمة الجامعات الموصى بهاالجامعةدبلومQCMontréal-الال



:دولة الدراسة

United Kingdom  بريطانيا

:المرجع الرسمي

.  هناللذهاب لموقع الجمعية إضغط , لألطراف الصناعية و األجهزة التعويضيةالجمعية البريطانية -

https://www.bapo.com/public/report.aspx?memberqueryid=E57A2BD5-3667-45E5-833D-5ED64B88C171&atc=aag&nodeid=0E00D4ED-905A-439E-8535-644160E68803


بريطانيا: دولة الدراسة

الجامعةاسم.م
التخصص 

موصى به في 

هذه الجامعة

جامعة 

متميزة
QSتصنيف 

أوالوالية
المقاطعة

البرنامجرابطالبرنامجالمواد األساسية فيمدة الدراسة المعتمد و الموصى بهالبرنامجاسم الدرجة العلميةالمدينة

1University of Southamptonنعمنعم-
England 

-

South West
Southamptonالماجستير

MSc Health Sciences – Amputation
& Prosthetic Rehabilitation

--To go to the program webpage, click Here.

2University of Strathclydeالنعم-ScotlandGlasgowالماجستيرMSc Prosthetics & Orthotics-
للقبول أن تكون درجة البكالوريوس في يشترط

تخصص األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية
To go to the program webpage, click Here.

الجامعةاسم.م
التخصص 

موصى به في 

هذه الجامعة

جامعة 

متميزة
البرنامجرابطالبرنامجالمواد األساسية فيمدة الدراسة المعتمد و الموصى بهالبرنامجاسم الدرجة العلميةالمدينةالواليةQSتصنيف 

1University of Strathclydeالنعم-ScotlandGlasgowالبكالوريوسBSc Prosthetics & Orthotics4 yearsbasicsTo go to the program webpage, click Here.

2University of Salfordالنعم-
England

- Northern
Salfordالبكالوريوس

PROSTHETICS AND ORTHOTICS
BSC (HONS)

3 yearsbasicsTo go to the program webpage, click Here.

https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/postgraduate/taught_courses/msc-health-sciences-amputation-prosthetic-rehabilitation.page
https://www.strath.ac.uk/courses/postgraduatetaught/prostheticsorthotics/
https://www.strath.ac.uk/courses/undergraduate/prostheticsorthotics/
http://www.salford.ac.uk/ug-courses/prosthetics-and-orthotics


:دولة الدراسة

Ireland  إيرلندا



×إيرلندا: دولة الدراسة×

الجامعةاسم.م

التخصص 

موصى به 

في هذه 

الجامعة

جامعة 

متميزة

تصنيف
QS

أو الوالية
المنطقة

المدينة
الدرجة 
العلمية

البرنامجرابطالبرنامجبعض المواد األساسية فيمدة الدراسة المعتمد و الموصى بهالبرنامجاسم 

:آلتيلتوصلت,بعد بحث عميق في جميع مواقع جامعات ايرلندا المدرجة في قائمة الجامعات الموصى بها، 

.و ال حتى ضمن برامج كليات الطب أو العلوم الصحية  Prosthetic and orthoticsبرامج بكالوريوس أو ماجستير تحت مسمىال يوجد•

Biomedicalأقرب تخصص وجدناه لألطراف الصناعية هو تخصص • engineering تحت كلية الهندسة و أغلب الجامعات في إيرلندا تعطي درجة البكالوريوس و الماجستير في

.و معظمها موصى بها في قائمة الجامعات الموصى بهاهذا التخصص



:دولة الدراسة

Australia  أستراليا



أستراليا: دولة الدراسة

الجامعةاسم.م
التخصص 

موصى به في

هذه الجامعة

جامعة 

متميزة

تصنيف
QS

المدينةالوالية
الدرجة 
العلمية

المعتمد و الموصى بهالبرنامجاسم 
مدة 

الدراسة 
البرنامجرابطالبرنامجالمواد األساسية في

1La Trobe University318 #النعمVICMelbourne الماجستير
Master of Clinical Prosthetics 

and Orthotics
2 years

ر التواصل مع ملحقية أستراليا للتأكد أكثيرجى
من إعتماد البرنامج

To go to the program webpage, click Here.

http://www.latrobe.edu.au/courses/master-of-clinical-prosthetics-and-orthotics


:دولة الدراسة

New Zealand  نيوزلندا

:المرجع الرسمي

موقع للذهاب ل, األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية النيوزلندية جمعية -

.  هناالجمعية إضغط 

https://www.nzopa.org.nz/


نيوزلندا: دولة الدراسة

الجامعةاسم.م

التخصص 

موصى به 

في هذه 

الجامعة

جامعة 

متميزة

تصنيف

QS
المدينةالوالية

الدرجة 

العلمية
البرنامجرابطالبرنامجبعض المواد األساسية فيمدة الدراسة المعتمد و الموصى بهالبرنامجاسم 

جمعية األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية في نيوزلندا حسب تعميم   Prosthetic and orthoticsبرامج بكالوريوس أو ماجستير لتخصص يوجدال

.النيوزلندية



: دولة الدراسة

Netherlands  هولندا



هولندا: دولة الدراسة

الجامعةاسم.م

التخصص 

موصى به 

في هذه 

الجامعة

جامعة 

متميزة

تصنيف
QS

أو الوالية
المنطقة

المدينة
الدرجة 
العلمية

البرنامجرابطالبرنامجبعض المواد األساسية فيمدة الدراسة المعتمد و الموصى بهالبرنامجاسم 

يوجد برامج ماجستير أطراف صناعية و أجهزة تعويضية موصى بها في هولنداال1

الجامعةاسم.م

التخصص 

موصى به 

في هذه 

الجامعة

جامعة 

متميزة

تصنيف

QS
أو الوالية

المنطقة
المدينة

الدرجة 

العلمية
المعتمد و الموصى بهالبرنامجاسم 

مدة 

الدراسة 
البرنامجرابطالبرنامجالمواد األساسية في

1
Fontys University of 

Applied Sciences
-النعم

North 
Brabant

EindhovenالبكالوريوسBachelor of Orthopaedics4 yearsBasics, instruction in DutchTo go to the program webpage, click Here.

https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Mens-en-Techniek-Differentiatie-Orthopedische-Technologie.htm?returnurl={"fields":[],"keywords":"Orthopedie"}


: دولة الدراسة

Germany  ألمانيا

:المرجع الرسمي
(:  ضيةالتعوياألطراف الصناعية و األجهزة )األلمانية لتكنولوجيا العظام الجمعية -

.هناللذهاب للموقع اضغط 

https://biv-ot.org/index_ger.html


ألمانيا: دولة الدراسة

الجامعةاسم.م

التخصص 

موصى به في

هذه الجامعة

جامعة 

متميزة

أو الوالية
المنطقة

البرنامجرابطالبرنامجبعض المواد األساسية فيمدة الدراسة المعتمد و الموصى بهالبرنامجاسم الدرجة العلميةالمدينة

1
PFH Private 

University of Applied 
Sciences

غير موصى بهاالال

2

Fachhochschule
Dortmund

University of Applied 
Sciences 
and Arts

النعم
North Rhine-
Westphalia

Dortmund
بكالوريوس

+
ماجستير

orthopedic and rehabilitation technology
و باأللماني

Orthopädie- und Rehabilitationstechnik

سنوات 3

بكالوريوس

يرسنتين ماجست

في ماجستيرو بكالوريوستحت مسمى

الهندسة
Bachelor of engineering
Master’s of engineering

البد من التأكد من أن البرنامجين معتمدين لدى 

ين آلن البرنامجالثقافية السعودية في ألمانياالملحقية

الجمعية األلمانية لتكنولوجيا العظام هما بالتعاون مع 

وعدد ( األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية)

و يعتبر قليل3سنوات الدراسة للبكالوريوس 

To go to the program webpage, click Here.

الجامعةاسم.م
التخصص 

موصى به في

هذه الجامعة

جامعة 

متميزة

أو الوالية
المنطقة

البرنامجرابطالبرنامجبعض المواد األساسية فيمدة الدراسة المعتمد و الموصى بهالبرنامجاسم الدرجة العلميةالمدينة

1

FACHHOCHSCHULE 
MÜNSTER

University of Applied 
Sciences 

النعم
North Rhine-
Westphalia

Münsterالبكالوريوس

Bachelor's degree program in Technical 
Orthopedics comes in 2 versions:

1- Bachelor of engineering
(full time study)

2- Bachelor of engineering
(dual degree program).

Orthopedic Technology 
و باأللماني

Technische Orthopädie

:برنامجينهناك

.سنوات3-
.سنوات4-

في الهندسةبكالوريوستحت مسمى

Bachelor of engineering

البد من التأكد من أن البرنامج معتمد لدى الملحقية

آلن عدد سنوات الدراسةالثقافية السعودية في ألمانيا

ويعتبر قليل3للبكالوريوس 

To go to the program webpage, click Here.

:تخصص األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية في ألمانيامسميات

Orthopedic Technology (formal name) 
ORTHOPÄDIE TECHNIKباأللماني 

or
Orthopedic engineering

or
rehabilitation engineering

or
Orthobionic

https://www.fh-dortmund.de/de/fb/10/bachelor/bachelorstudiengaenge.php
https://www.fh-muenster.de/fb11/studiengaenge/technische-orthopaedie.php

