
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم      

 مديرية التأهيل الفني وتنمية القوى البشرية  الخدمات الطبية الملكية /مديرية                

                  

  ــالن ــالن ــــــــــــــــــــــإعإع                            

    

 

 

ب التسجيل لبرنامج فتح با عن    وتنمية القوى البشرية  الفنيالتأهيل  مديرية    /  تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية 

بمستشفيات الخدمات الطبية الملكية في التخصصات الطبية التالية لدوره  ) برنامج االقامه(  تدريب االطباء المدنيين  

  : 2022/  تموز

 

 

 الشهادات االخرى   % او ما يعادلها من75ان ال يقل معدل الثانوية العامة عن   •

 مصدقة الحصول على مزاولة المهنة الدائمة  •

العضوية الدائمة لدى نقابة االطباء االردنيين بالنسبة لالطباء االردنيين ، اما بالنسبة لغير االردنيين   •

 يطلب التسجيل لدى وزارة الصحة للحصول على مزاولة المهنة بعد القبول . 

 لطب االسنان : باإلضافة الى ما ورد اعاله ، احضار شهادة خبرة سنة على االقل بعد االمتياز .  •

كورونا   • فايروس  من  الوقايه  بتعليمات  والتباعد    ارتداءضمن  تالم   COVID-19األلتزام  الكمامه 

 .و احضار شهادة المطعوم  األجتماعي

 موقع االكتروني للخدمات الطبيه الملكيه سيتم االعالن عن موعد االمتحان الكتابي الحقا على ال •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطب البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
  الجراحة العامة 

ستة  يشترط انهاء 

بعد انهاء  شهور

فترة االمتياز 

اليقبل طلب   )بنجاح

سنة   اممن انهو

-1-1االمتياز بعد 

2022 ) 

   الباطنية العامة

 

يشترط انهاء سنة  

 االمتياز بنجاح 

 طب االطفال  االنف واالذن والحنجره

 التخدير و العنايه المركزه جراحة العظام والمفاصل 

 النسائية و التوليد جراحة الدماغ و االعصاب

 طب االسرة  جراحة المسالك

 طب الطوارئ االشعة التشخيصية

  التاهيل و العالج الطبيعي 

  االشعة العالجية

  الطب النووي

 طب االسنان 
يشترط سنه خبره   جراحة الفم والوجه والفكين

بعد انهاء االمتياز  

شهاده    واحضار

تثبت      خطيه 

 الخبره 

بعد   المعالجة التحفظية خبره  سنه  يشترط 

االمتياز    واحضارانهاء 

تثبت  خطيه  شهاده 

 الخبره 

 المعالجة اللبية امراض اللثة 

 التركيبات السنية اسنان اطفال 

  تقويم االسنان

      

  شروط و تعليمات التقدم المتحان قبول االقامة  للطب البشري و طب االسنان  ) للمدنيين ( شروط و تعليمات التقدم المتحان قبول االقامة  للطب البشري و طب االسنان  ) للمدنيين ( 
  



 : االوراق المطلوبة

 

 صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة   •

 شهادة الطب ) بكالوريوس( صورة مصدقة عنها  •

   مصدقه مزاوله مهنه دائمه •

 شهادة انهاء سنة االمتياز من المجلس الطبي االردني  •

 معتمد خلو من االمراض من مركز طبي شهادة  •

   صوره شخصيه للمتقدم •

دينار(   • )خمسون  بمبلغ   المالي  الوصل  عن  مستردةصورة  غير  امتحان  تدفع    اجور   (

 بماليه الخدمات الطبيه الملكيه بعد تدقيق الوثائق المطلوبه( 

 
  

 .   تصاصات الطب البشرييرجى النظر في الشروط  الخاصة للمتقدم الخ  -

 ثالث صفحات تروني للخدمات الطبية الملكية والمكون من  يق الموقع االلكسحب الطلب عن طر يتم    -

وتعبئته كامالً وتسليمه لمديرية    طلب االنتساب لدخول االقامة   )ج(لغير االردنيينو)ب(    لالردنيين  )أ(

                في الموعد المحدد ادناه :. ي وتنمية القوى البشرية التاهيل الفن

الفترة  - الطلبات خالل  استقبال  ذلك ال   2022/ 4/ 27ولغايه    4/2022/ 11    سيتم  بعد  باي طلب  ينظر 

 .التاريخ

صباحاً  التاسعة   من الساعة)) ----- بمديريه التدريب الفني والتخطيط موعد استالم الطلبات  -

 ظهراً(( الثانيهولغاية الساعة 

 لن يتم استالم اي طلب غير مستوفي كافة الشروط المطلوبة .  -
 

 
 


