اعالى تمذَن غلباث اجازة االختصاص فٍ التورَط والمبالت
استٌاداً لتعلُواث هٌخ إجازة االختصاص فٍ ههٌت التورَط والمباله الصادرة عي الوجلس
التورَعٍ االردًٍ بوىجب ًظام االختصاص والتصٌُف الفٌٍ فٍ ههٌت التورَط والمبالت رلن 58لسٌت
.2012
َعهٍ انًدهص انتًرَضٍ االردٍَ عٍ انجذء ثتقذَى طهجبد يُح اخبزح االختظبص نًطتىي انًختض
وانًختض انًتقذو نهتخظظبد انتبنُخ:
المبالت ،صذت هرظً السكرٌ ،صذت الوجتوع ،الصذت الٌفسُت ،الرعاَت التلطُفُت ،االغفال ،صذت االم
ودذَثٍ الىالدة ،صذت هرظً السرغاى ،الرعاَت الذثُثت ،األدارة والمُادة فٍ التورَط ،تورَط
العٌاَت بالجروح والتمرداث ،صذت هرظً الكلً.
 .1يطتىي يختض نهحبطهٍُ عهً دثهىو عبنٍ او يهٍُ او تذرَت يتخظض ثعذ انشهبدِ اندبيعُّ
االونً(انجكبنىرَىش/انقجبنّ) هعتوذ هي الوجلس التورَعٍ االردًٍ
.2

يطتىي يختض يتقذو نهحبطهٍُ عهً شهبدح انًبخطتُر.

علوا باى األهتذاى سُعمذ خالل شهر كاًىى األول فٍ الفترة بُي .2020/12/21 -2020/12/11


وَبذأ استمبال الطلباث هي َىم األربعاء الوىافك .2020/11/1

 علوا باى اخر هىعذ الستمبال غلباث اجازة االختصاص واالوراق الثبىتُت الوطلىبت
َىم الخوُس الوىافك .2020/11/11
 وعهً انراغجٍُ ثبنتقذو نإلخبزح يراخعخ انًدهص انتًرَضٍ االردٍَ انكبئٍ فٍ ضبحُخ
االيُر راشذ نتعجئخ طهت االخبزح واططحبة االوراق انثجىتُخ انًطهىثخ .
 ونًسَــذ يــٍ انًعهىيــبد َرخــً زَـــبرح يىقـــع انًدهــــص انتًرَضـــٍ االردٍَ
 http://www.jnc.gov.joاو االتظبل ثبنجرَذ االنكتروٍَ . jnc@jnc.gov.jo

االوراق الثبىتُت الوتعلمت بتمذَن غلب اجازة االختصاص لوستىي هورض الوختص  /لابلت هختصت:
أ .تقذَى طهت أخبزح االختظبص انخبص ثًذَرَخ االختظبص يرفقب االوراق انثجىتُّ انتبنُّ :
 -1االوراق انشخظُخ :
 طىرح يظذقخ عٍ تظرَح يساونخ انًهُخ طىرح عٍ تطدُم انُقبثّ ضبرَخ انًفعىل طىرح عٍ انجطبقخ انشخظُخ انظبدرح عٍ دائرح األحىال انًذَُخ ضبرَخ انًفعىل طىرح عٍ خىاز انطفر ضبرَخ انًفعىل طىرح شخظُّ -2انشهبداد انعهًُخ :
 طىرح يظذقخ عٍ انشهبدح اندبيعُخ األونً (انجكبنىرَىش) فٍ انتًرَض أو يب َعبدنهب يٍ خبيعخأويؤضطخ تعهًُخ يعترف ثهب .
 طىرح يظذقخ عٍ شهبدح انذثهىو انعبنٍ أوانًهٍُ أوانتذرَت انًتخظض أويب َعبدنهب يٍ خبيعخ أويؤضطختعهًُخ يعترف ثهب .
 وثُقخ وطف نًطبقبد ويحتىي ثرَبيح انذثهىو انعبنٍ او انًهٍُ أوانتذرَت انًتخظض فٍ انتًرَضانُظرٌ وانعًهٍ.
االوراق الثبىتُت الوتعلمت بتمذَن غلب اجازة االختصاص لوستىي هورض هختص هتمذم /لابلت هختصت هتمذهت :
أ .تقذَى طهت أخبزح االختظبص انخبص ثًذَرَخ االختظبص يرفقب االوراق انثجىتُّ انتبنُّ:
 -1االوراق انشخظُخ :
 طىرح يظذقخ عٍ تظرَح يساونخ انًهُخ طىرح عٍ تطدُم انُقبثّ ضبرَخ انًفعىل طىرح عٍ انجطبقخ انشخظُخ انظبدرح عٍ دائرح األحىال انًذَُخ ضبرَخ انًفعىل طىرح عٍ خىاز انطفر ضبرَخ انًفعىل طىرح شخظُّ -2انشهبداد انعهًُخ :
 طىرح يظذقخ عٍ انشهبدح اندبيعُخ األونً (انجكبنىرَىش) فٍ انتًرَض أو يب َعبدنهب يٍ خبيعخأويؤضطخ تعهًُخ يعترف ثهب .
 ط ىرح يظذقخ عٍ شهبدح انًبخطتُر فٍ انتًرَض عهً األقم أو يب َعبدنهًب ثعذ انذرخخ اندبيعُخ األونً(انجكبنىرَىش) فٍ انتًرَض يٍ خبيعخ أو يؤضطخ تعهًُُخ يعترف ثهب.
 طىرح يعبدنخ انشهبداد انظبدرح يٍ خبرج االردٌ. وثُقخ ثجىتُخ ثعذد ضبعبد انتذرَت انعًهٍ فٍ يدبل االختظبص انًعٍُ ثًب الَقم عٍ  060ضبعخ . -وثُقخ نهخطخ انذراضُخ ووطف نهجرَبيح انًبخطتُر وانًطبقبد انُظرَخ وانعًهُخ .

