اعالن تقديم طلبات اجازة االختصاص في التمريض والقبالة
استناداً لتعليمات منح إجازة االختصاص في مهنة التمريض والقباله الصادرة عن المجلس التمريضي
االردني بموجب نظام االختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85لسنة .2016
يعلن المجلس التمريضي االردني عن البدء بتقديم طلبات منح اجازة االختصاص لـ :
 .1مستوى مختص للحاصلين على دبلوم عالي او مهني او تدريب متخصص بعد الشهاده الجامعيه
االولى(البكالوريوس/القباله)
 .2مستوى مختص متقدم للحاصلين على شهادة الماجستير
لكل من التخصصات المرفقة بالجدول اضافة الى أن مواعيد امتحانات االختصاص ستكون كالتالي :

التخصص
الصحة النفسية
صحة مرضى السرطان
صحة مرضى السكري
الرعاية التلطيفية
صحة المجتمع
الكلى
القبالة
صحة االم وحديثي الوالدة
العناية بالجروح والتقرحات
الرعاية الحثيثة
االطفال

موعد االمتحان
يوم االربعاء تاريخ 2019/10/16
يوم االحد تاريخ 2019/10/20
يوم الثالثاء تاريخ 2019/10/22
يوم االربعاء تاريخ 2019/10/23
يوم االحد تاريخ 2019/10/27
يوم االربعاء تاريخ 2019/10/30
يوم االحد تاريخ 2019/11/3
يوم الثالثاء تاريخ 2019/11/5
يوم الخميس تاريخ 2019/11/7
يوم االحد تاريخ 2019/11/10
يوم االثنين تاريخ 2019/11/11

علما بان اخر موعد الستقبال طلبات اجازة االختصاص واالوراق الثبوتية المطلوبة يوم االثنين
.2019/9/30
وعلى الراغبين بالتقدم لإلجازة تعبئة طلب االجازة االلكتروني عبر الرابط التالي :
 http://www.jnc.gov.jo/en/certificates/Pages/default.aspxواحضار الوثائق المطلوبة
الى المجلس التمريضي األردني
ولمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيـــارة الموقع االلكتروني للمجلـــس التمريضـــي االردني
 http://www.jnc.gov.joاو االستفسار عن طريق البريد االلكتروني . jnc@jnc.gov.joاو
االتصال على هاتف المجلس  065818724فرعي  29او 19

االوراق الثبوتية المتعلقة بتقديم طلب اجازة االختصاص لمستوى ممرض المختص  /قابلة
مختصة:
أ .تقديم طلب أجازة االختصاص الخاص بمديرية االختصاص مرفقا االوراق الثبوتيه التاليه:
 .1االوراق الشخصية:






صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة
صورة عن تسجيل النقابه سارية المفعول
صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة األحوال المدنية سارية المفعول
صورة عن جواز السفر سارية المفعول
صورة شخصيه

 .2الشهادات العلمية :




صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى (البكالوريوس) في التمريض أو ما يعادلها
من جامعة أومؤسسة تعليمة معترف بها .
صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم العالي أوالمهني أوالتدريب المتخصص أوما يعادلها من
جامعة أومؤسسة تعليمة معترف بها .
وثيقة وصف لمساقات ومحتوى برنامج الدبلوم العالي او المهني أوالتدريب المتخصص
في التمريض النظري والعملي.

االوراق الثبوتية المتعلقة بتقديم طلب اجازة االختصاص لمستوى ممرض مختص متقدم /قابلة مختصة
متقدمة:
أ .تقديم طلب أجازة االختصاص الخاص بمديرية االختصاص مرفقا االوراق الثبوتيه التاليه:
 -1االوراق الشخصية:






صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة
صورة عن تسجيل النقابه سارية المفعول
صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة األحوال المدنية سارية المفعول
صورة عن جواز السفر سارية المفعول
صورة شخصيه

 -2الشهادات العلمية:






صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى (البكالوريوس) في التمريض أو ما يعادلها
من جامعة أومؤسسة تعليمة معترف بها .
صورة مصدقة عن شهادة الماجستير في التمريض على األقل أو ما يعادلهما بعد الدرجة
الجامعية األولى (البكالوريوس) في التمريض من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها.
صورة معادلة الشهادات الصادرة من خارج االردن.
وثيقة ثبوتية بعدد ساعات التدريب العملي في مجال االختصاص المعني بما اليقل عن
 560ساعة .
وثيقة للخطة الدراسية ووصف للبرنامج الماجستير والمساقات النظرية والعملية .

