
 

  
  

  ( ايفاد خارجي) عن جامعة البلقاء التطبيقية عالن صادرإ
للحصــــــول علــــــى خارجيــــــة علــــــن جامعــــــة البلقــــــاء التطبيقيــــــة عــــــن حاجتهــــــا الــــــى اإليفــــــاد فــــــي بعثــــــات علميــــــة ت

فــــــي قســــــم العلــــــوم الطبيــــــة االساســــــية الــــــى إحــــــدى الــــــدول التاليــــــة  التاليــــــة تخصصــــــاتالدرجــــــة الــــــدكتوراة فــــــي 
ـــــــــدا أو نيوزلنـــــــــدا، او اامريكا،كندا،اســـــــــتراليا( ـــــــــي أو ايرلن ـــــــــحـــــــــدى دول االتحـــــــــاد األوروب ـــــــــة درجـــــــــة ) م ن حمل

لحملـــــــة شـــــــهادة  األولويـــــــة فـــــــي اإليفـــــــاد، علمـــــــا بـــــــان األســـــــنانالبكـــــــالوريوس فـــــــي الطـــــــب البشـــــــري او طـــــــب 
البكـــــــالوريوس فـــــــي الطـــــــب البشـــــــري و حملـــــــة شـــــــهادة الماجســـــــتير فـــــــي التخصـــــــص المطلـــــــوب والحاصـــــــلين 

  :على قبول جامعي
  

  

تتـــــــراوح مـــــــا بـــــــين  الســـــــريري المبـــــــرمج ولمـــــــدة بللتـــــــدري اإليفـــــــاد إلـــــــىجامعـــــــة عـــــــن حاجتهـــــــا العلـــــــن تكمـــــــا و 
فـــــــــي احـــــــــدى الـــــــــدول التاليـــــــــة ( امريكا،كندا،اســـــــــتراليا،المملكة  ثـــــــــالث ســـــــــنوات علـــــــــى االقـــــــــل ســـــــــنتين الـــــــــى

     في التخصصات التالية : ) األوروبي أو ايرلندا أو نيوزلندااالتحاد  تحدة، او احدى دولالم

  
ـــــــــــــدريب الســـــــــــــريري ان يكـــــــــــــون حاصـــــــــــــ فـــــــــــــي مـــــــــــــن يشـــــــــــــترط و   ** ـــــــــــــي الت ـــــــــــــدم لالبتعـــــــــــــاث ف ـــــــــــــى شـــــــــــــهادة  الً يتق عل

الطــــــــــب البشــــــــــري وشــــــــــهادة االختصــــــــــاص العــــــــــالي االردنيــــــــــة فــــــــــي التخصــــــــــص العــــــــــام او الــــــــــدقيق البكــــــــــالوريوس فــــــــــي 
  والبورد االردني. 
 :المطلوبة لإليفاد هي كالتالي العامة الشروطعلمًا بأن 

 ان يكون اردني الجنسية .1

  االساسية ةالعلوم الطبيقسم 

  التشريح واالنسجة

  علم وظائف االعضاء

  علم االحياء الدقيقة

  الطب الشرعي 

  العلوم الطبية السريريةقسم 

  طب االم والجنين   النسائية والتوليد 

  اورام نسائية 

  جراحة الكبد والقنوات والمرارية  الجراحة العامة 

  طب الطوارىء  الجراحة الخاصة 

  ناية الحثيثة التخدير والع

  امراض الجهاز التنفسي   الباطني

  االمراض النفسية 

  طب االسرة 

  امراض الغدد الصم والسكري   االطفال 

  امراض الجهاز التنفسي 

  امراض الدماغ واالعصاب 



   85أن اليقل معدل الثانوية العامة عن  .2
ـــــــــــرف  .3 ـــــــــــة بالدراســـــــــــة المنتظمـــــــــــة ومـــــــــــن جامعـــــــــــات تعت ـــــــــــع شـــــــــــهاداته الجامعي ان يكـــــــــــون حاصـــــــــــًال علـــــــــــى جمي

 وبتقدير ال يقل عن جيد . بها جامعة البلقاء التطبيقية
ــــازان  .4  (TOEFL IBT)   ) او213) بعالمــــة (TOEFL Computer( لفــــالتو امتحــــان  يجت

، او امتحـــــــــــــان ) فمـــــــــــــا فـــــــــــــوق 6.5) بعالمـــــــــــــه (IELTSاو امتحـــــــــــــان (،  مـــــــــــــا يعادلهـــــــــــــا او) 80بعالمـــــــــــــة ( 
 . المستوياتفي كل   B) بعالمة ال تقل عن OET(ـ ال

ــــــــــة ا .5 ــــــــــر مشــــــــــروط مــــــــــن احــــــــــدى الجامعــــــــــات العالمي ــــــــــول غي ــــــــــى قب ــــــــــة المعتمــــــــــدة مــــــــــن أن يحصــــــــــل عل لمرموق
 حسب تصنيف التايمز.جامعة  500على أن يكون تصنيفها ضمن أول  قبل الجامعة

 ) عام 35يزيد عمر المتقدم عن ( ان ال .6
  عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرفمحكوم كون أن ال ي .7

 
خـــــــــالل ســـــــــاعات الـــــــــدوام الرســـــــــمي لمـــــــــلء النمـــــــــوذج  كليـــــــــة الطـــــــــب علـــــــــى الـــــــــراغبين فـــــــــي التقـــــــــدم بطلبـــــــــاتهم مراجعـــــــــة 

  -المخصص لذلك مصطحبين معهم صورًا عن الوثائق الثبوتيه التالية:
 صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة. .1
 .شف العالماتصورة عن شهادة البكالوريوس وك .2
 صورة عن شهادة الماجستير وكشف العالمات . .3
 .للشهادات غير االردنية معادلة من وزارة التعليم العاليالشهادة صورة عن  .4
 صورة عن شهادة عدم محكومية. .5
 السيرة العلمية والعملية. .6
 صورة عن دفتر العائلة. .7
 ).OETالـ ( أ و )IELTS(الـ ) او TOEFL( الـصورة عن شهادة  .8
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