
 

 

ة ـة كليـوية زمالـعض لوجيـا االردنيـة عن عقـد امتحـانتعلن كليـة طـب األسنـان / جامعة العلـوم والتكنو

، علـماً بـأن آخـر 1/11/2112 الموافق، يـوم اإلثنين MFD RCSI Part 1الجراحين الملكية / ايرلندا 

 .2/8/2112موعـد للتسجيل  هـو الخميس الموافـق 

( 1101227211111ف )ــهات /ب األسنانــة طـــادة كليــال بعمـــن االتصـة المهتميـن كافـــى مـجير

ورة أروى ـالدكتـأو ُمراسلـة  (1101227211181س )ـ( فاك26571(،)26576(، )26510ي )ـفرع

 ة،ـوم المطلوبـع الرسـم ودفـل أسمائهــسجيلت aowais@just.edu.joعلـى البـريـد اإللكترونـي  سـعويـ

وخمسـون (  )تسعمائة  905 يـه(MFD RCSI Part 1) زء األولــللج ــوم االمتحانأن رســاً بــعلم

ا ـوالتكنولوجيوم ـة العلــر جامعــة ألمــات مدفوعـة أو شيكـحواالت بنكيـداً أو بــنق، يمكن دفعها  ديناراً أردنياً 

يرجى مطالعة الخاصة باالمتحان علومات لمزيد من الم ان.ـب األسنــالة لطــات الزمـ/ امتحانـةاألردني

 يرلندا:إكتروني لكلية الجراحين الملكية / العنوان اإلل

http:www.rcsi.ie/postgraduate examination 

 هي: (MFD RCSI Part 1)المتحان الجزء األول الوثائق المطلوبة 

 :تعبئة الطلب: موجود على الموقع التالي 

http://dentistry.rcsi.ie/wp/examinations/mfd-examination/mfd-exam-information/ 

 صورتان شخصيتان. 

 .صورة عن جواز السفر 

 .صورة عن ُمصّدقة التخرج 

 ( 051الرسوم الُمقررة )وخمسون ديناراً أردنياً. تسعمائة 

 

mailto:aowais@just.edu.jo


Faculty of Dentistry, Jordan University of Science and Technology announces that the 

(MFD RCSI Part 1) examination will be held in coordination with the Royal College of 

Surgeons in Ireland at JUST campus on Monday, October 1st ,2012 ,and the Deadline for 

registration and paying fees is Thursday, August 2nd , 2012. 

 
The examination fees is 950 JD (Nine Hundred and fifty JD) paid as registered cheques, 

cash money, or money order payable to Jordan University of Science and Technology 

MFD Exam. Required documents are: 

 Completed application form. Available at: 
http://dentistry.rcsi.ie/wp/examinations/mfd-examination/mfd-exam-information/ 

 Two personal photographs (passport type). 

 Copy of your passport. 

 Copy of the Dentistry Certificate 

 Exam fees :950 JD (Nine Hundred and fifty JD) 

 
Those who are interested in sitting the examinations are requested to contact the 

Deanship of the Dental Faculty Tel: 0096227201000, Ext: 23569, 23573,23576.  

Fax: 00962 2 7201080. Or Contact Dr. Arwa Owais at aowais@just.edu.jo 

All material should be mailed to JUST mailing address: 

Dean of the Faculty of Dentistry 

Jordan University of Science & Technology 

P.O.BOX:3030, Post Code: 22110 

  Irbid – Jordan  

mailto:aowais@just.edu.jo

