
 
 

 
تعلن كلية الدراسات العليا عن أسماء الناجحين في االمتحان النظري للقبول في االختصاص 

وفيما يلي قائمة بأسماء الناجحين مرتبين  17/6/2020العالي في الطب الذي عقد يوم األربعاء 

 %100ترتيبا تنازلياً حسب المجموع الكلي لعالمات التنافس من 

 

ن ــــــــاألطباء الناجحين والحاصلين على الترتيب م كما تدعو كلية الطب البشري

في  21/6/2020الحضور الى الجولة األولى من المقابالت وذلك يوم االحد  1-192

 على النحو التالي:  مبنى كلية الطب البشري

 صباحاً  8:30الحضور الساعة  1-100

 صبحاً  10:30الحضور الساعة  101-192

 مع مراعاة ما يلي: 

( يعتبر 192-1يتغيب عن الحضور من األطباء المدعوين للمقابلة )األرقام من  كل من .أ

 مستنكفاً ويفقد حقه في كافة الجوالت القادمة. 

في حال لم يعبأ أي من الشواغر المطلوبة في أي من التخصصات )حسب القائمة  .ب

ع عليه ( فانه سيتم االتصال مع المتقدم الذي يق192- 1المرفقة( من قائمة األطباء )

( على ان يراجع كلية الطب في موعد 401-193الخيار حسب التسلسل من األرقام )

 ظهراً الستكمال إجراءات القبول  12:00الساعة  23/6/2020أقصاه يوم االثنين 

كل من يستنكف عن قبول الخيار األول او الثاني فانه يفقد حقه في المنافسة خالل  .ج

 الجوالت الالحقة. 

( لم يحالفه الحظ في اختيار التخصص المناسب او حضر للجولة 192-1أي متقدم من ) .د

األولى واستنكف عن الخيار الثالث او الرابع يحتفظ بحق المنافسة في الجوالت الالحقة 

 حسب الترتيب التسلسلي وحسب االختيارات المقدمة في طلب االلتحاق. 

ار حسب الفقرة ب( يحتفظ ( )باستثناء من يقع عليه الخي401-193جميع المتقدمين )  .ه

بحق المنافسة في الجوالت الالحقة حسب الترتيب التسلسلي وحسب االختيارات المقدمة 

 في طلب االلتحاق.

 

 



 علما الوثائق المطلوب:

بعد اجراءات المقابلة في الجولة االولى  في كلية الطب وعند   

استكمال اجراءات القبول في كلية الدراسات العليا خالل الفترة من 

  2020 /23/6الى يوم الثالثاء  21/6يوم االحد 

  ان وجدت او اجتياز امتحان اللغة     2وثيقة التقدم المتحان اللغة بنجاح،عدد

 30/12/2020في مدة اقصاها 

 

  2صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة . عدد 

 2المصدقة الجامعية ) وثيقة التخرج ( عدد   صورة مصدقة عن 

  2صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة . عدد 

  معادلة الشهادات" غير االردنية "من وزارة التعليم العالي والبحث

 2العلمي االردنية للطلبة االردنيين عدد 

  كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية تحدد تقدير

معدل شهادة البكالوريوس )في حال غياب التقدير في وثيقة التخرج او 

 2كشف العالمات( عدد 

  شهادة من المجلس الطبي تثبت اجتياز االمتحان االجمالي لسنة

 2دنيين . عدد للطلبة االر لخريجي الجامعات غير االردنية  االمتياز 

  من )  او وثيقة تثبت بداية فترة االمتياز  االمتياز صورة عن شهادة

 2مكان عمل االمتياز( عدد 

 2عدد   صورة عن شهادة عضوية النقابة 

  2صورة عن تصريح مزاولة المهنة عدد 

  2صورة عن هوية االحوال المدنية مصدقة عدد 

  ان شهادة خلو أمراض من اي مركز صحي تابع لوزارة الصحه

 وجدت او احضارها الحقا 

  مالحظة:



 م28/7/2020اليجوز االنسحاب من البرنامج بعد .1

أي طالب يحصل على رقم جامعي اليجوز له التقدم للعام القادم  .2

مهما كانت حالته   2021/2022 لبرنامج االختصال العالي 

 االكاديمية )منسحبا، مستنكفا... الخ(

 

الرسوم الجامعيه المطلوبة الستكمتا اجراءات القبول والحصول الرقم 

 دينارا اردنيا  585الجامعي مبلغ 
 

 


