
 

  
  

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

ــــــي  ــــــة تخصصــــــاتالدرجــــــة الــــــدكتوراة ف ــــــي الطــــــب البشــــــري او طــــــب مــــــن حملــــــة درجــــــة  التالي البكــــــالوريوس ف
ــــــور صــــــيدلة  األســــــنان ــــــانأو دكت ــــــا ب ــــــي الطــــــب  ، علم ــــــالوريوس ف ــــــة شــــــهادة البك ــــــاد لحمل ــــــي اإليف ــــــة ف األولوي

  :البشري و حملة شهادة الماجستير في التخصص المطلوب والحاصلين على قبول جامعي
  

  

الســــــريري المبــــــرمج ولمــــــدة ثــــــالث ســــــنوات علــــــى  بللتــــــدري اإليفــــــاد إلــــــىجامعــــــة عــــــن حاجتهــــــا العلــــــن تكمــــــا و 

دول االتحــــــــــاد  إحــــــــــدى أو،كندا،اســــــــــتراليا،المملكة المتحــــــــــدة، أمريكاالــــــــــدول التاليــــــــــة (  إحــــــــــدىفــــــــــي  األقــــــــــل
ـــــــي  ـــــــون  )األوروب ـــــــةويفضـــــــل ان تك ـــــــة اللغ ـــــــةهـــــــي  االنجليزي ـــــــدة اللغ ـــــــي المعتم ـــــــد  ف ـــــــة الموف  ألغـــــــراضجامع

  التخصصات التالية :     التدريس والتدريب في

  
يكــــــــــون حاصــــــــــًال علــــــــــى شــــــــــهادة  أنفــــــــــي التــــــــــدريب الســــــــــريري ألغــــــــــراض اإليفــــــــــاد  **  ويشــــــــــترط فــــــــــي مــــــــــن  يتقــــــــــدم

 و/أوفــــــــــــي التخصــــــــــــص العـــــــــــــام  األردنيـــــــــــــةالبكــــــــــــالوريوس فــــــــــــي الطــــــــــــب البشـــــــــــــري وشــــــــــــهادة االختصــــــــــــاص العــــــــــــالي 
ــــــــــورد  ــــــــــدقيق والب ــــــــــيال ــــــــــدريب إنهــــــــــاءوبعــــــــــد  الموفــــــــــد. وعلــــــــــى األردن ــــــــــة  الســــــــــريري الت ان يحصــــــــــل علــــــــــى شــــــــــهادة مهني

ـــــــــذي  ـــــــــه أوفـــــــــدتؤهلـــــــــه للعمـــــــــل فـــــــــي التخصـــــــــص ال  المملكـــــــــة المتحـــــــــدة أو أو األوروبـــــــــيدول االتحـــــــــاد  إحـــــــــدىفـــــــــي  إلي
  أمريكا أو ايرلندا أو استراليا أو نيوزلندا أو كندا.  

  ) جامعة في العالم .500( أولللحاصلين على قبول جامعي من  اإليفادفي  األولوية** تعطى 
 :المطلوبة لإليفاد هي كالتالي الشروط العامةعلمًا بأن 

 الجنسية أردنييكون  أن .1
ـــــــــــرف  أن .2 ـــــــــــة بالدراســـــــــــة المنتظمـــــــــــة ومـــــــــــن جامعـــــــــــات تعت ـــــــــــع شـــــــــــهاداته الجامعي يكـــــــــــون حاصـــــــــــًال علـــــــــــى جمي

 وزارة التعليم العالي .بها 
ــــازان  .3  (TOEFL IBT)   ) او213) بعالمــــة (TOEFL Computer( لفــــالتو امتحــــان  يجت

 ) فما فوق 6.5) بعالمه (IELTSاو امتحان ( ما يعادلها ) او80بعالمة ( 
 ) جامعة في العالم .500اول (أن يحصل على قبول غير مشروط من  .4
 ) عام 35يزيد عمر المتقدم عن ( ان ال .5
  جنحة مخلة بالشرف عليه بجناية اومحكوم أن ال يكون  .6

ـــــــــــــــــــم وظـــــــــــــــــــائف                   واألنسجةعلم التشريح   األعضـــــــــــــــــــاءعل

  (الفسيولوجي)
  الكيمياء الحيوية 

  الجزيئية الوراثة  الدقيقة والمناعة           األحياء

    األطفالأمراض    الجراحة العامة          الباطنية      األمراض  
  جراحة العظام والمفاصل    النسائية والتوليد        العيون وجراحتها  أمراض
 والحنجـــــــــــــــــرة  واألذن األنــــــــــــــــف أمــــــــــــــــراض  التشخيصية  األشعة

  وجراحتها
  مراض الجلدية والتناسلية  أ

    وجراحتها  المسالك البوليةأمراض   التخدير والعناية الحثيثة  



 
علـــــــــى الـــــــــراغبين فـــــــــي التقـــــــــدم بطلبـــــــــاتهم مراجعـــــــــة دائـــــــــرة البعثـــــــــات العلميـــــــــة خـــــــــالل ســـــــــاعات الـــــــــدوام الرســـــــــمي لمـــــــــلء 

  -النموذج المخصص لذلك مصطحبين معهم صورًا عن الوثائق الثبوتيه التالية:
 صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة. .1
 .صورة عن شهادة البكالوريوس وكشف العالمات .2
 . لمن يحمل شهادة الماجستير  صورة عن شهادة الماجستير وكشف العالمات .3
 .األردنيةللشهادات غير  معادلة من وزارة التعليم العاليالشهادة صورة عن  .4
 صورة عن نتيجة امتحان البورد األردني للتخصصات السريرية  .5
 صورة عن شهادة عدم محكومية. .6
 السيرة العلمية والعملية. .7
 العائلة.صورة عن دفتر  .8
 .ان وجدت )IELTS(الـ ) او TOEFL( الـصورة عن شهادة  .9
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