اعـــــــــالى اهححاى هزاولة ههنة الحوزٌض الذي سٍعقذ بحارٌخ
1212/21/7

جارٌخ اإلهححاى :االثٍٍُ انًٕافك 2020/12/7
وقث اإلهححاى :انسبػخ انؼبششح صجبحب ً ٔنغبٌخ انسبػخ انثبٍَخ ػشش ظٓشاً
هكاى اإلهححاى:انًجهس انزًشٌضً االسدًَ
ٌلحزم الوحقذهىى بوا ٌلً:
 إحضبس ثطبلخ االحٕال انًذٍَخ أ ٌْٕخ االلبيخ نغٍش االسدٍٍٍَ ػُذ انحضٕس ناليزحبٌ انزٕاجذ لجم سبػخ يٍ ٔلذ االيزحبٌ اإلنزضاو ثششٔط انساليخ انؼبيخ ٔانزجبػذ اإلجزًبػًًٌُ -غ دخٕل أي يزمذو ثذٌٔ كًبيخ

إجزاءات الحسجٍل لإلهححاى

الوحقذهىى لإلهححاى للوزة األولى والوسجلىى على هنصة الحسجٍل للوزة األولى
أٔالًٌ :مذو طهت االنزحبق ػجش انشاثظ انزبنً :
http://licensureexam.jnc.gov.jo/JNC/User/Registration

 .1رؼجئخ انجٍبَبد انزبنٍخ:
-

فئخ انًسجم

-

فئخ اإليزحبٌ

-

انشلى انٕطًُ ٔ سلى ثطبلخ االحٕال نالسدٍٍٍَ

-

انشلى انشخصً ٔربسٌخ انًٍالد نغٍش االسدٍٍٍَ

 .2ضغظ صس اسزؼالو ٔانزبكذ يٍ صحخ انًؼهٕيبد انظبْشح ػهى انشبشخ
 .3اسزكًبل رؼجئخ انجٍبَبد انفبسغخ
-

سلى ْبرف نهزٕاصم ( ْزِ انشلى سٍزى اػزًبدِ إلسسبل سسبئم  SMSانًزؼهمخ ثبإليزحبٌ)

-

انجشٌذ اإلنكزشًَٔ ٔكهًخ انًشٔس إلػزًبدْب نذخٕنك نهًُصخ ( َفس سلى انٓبرف)

-

انشلى انُمبثً (سلى انزسجٍم ) ٔربسٌخ اإلَزسبة إنى انُمبثخ

 .4انزأكٍذ يٍ صحخ يب ٔسد

ثبٍَب ً  :رحًٍم انًشفمبد انًطهٕثخ كًهف PDF File
ٌزى اسفبق االٔساق انزبنٍخ ٔنٍ ٌُظش فً اي طهت يخبنف نهًشفمبد :
-

انُسخخ األصهٍخ أٔ صٕسِ يصذلخ ػٍ انشٓبدح انؼهًٍخ( .انًصذلخ انجبيؼٍخ)

-

انُسخخ األصهٍخ أٔ صٕسح يصذلخ ػٍ كشف ػاليبد انجبيؼخ.

-

شٓبدح رسجٍم انُمبثخ (سبسٌخ انًفؼٕل) أٔ صٕسح يصذلخ ػُٓب.

-

صٕسح جٕاص انسفش نغٍش االسدٍٍٍَ .

هالحظات هاهة
-

ٌجت أٌ ٌظٓش انخزى فً انٕثبئك انًشفمخ
أٌ ركٌٕ انٕثبئك ٔاضحخ ٔسٍى سفض انًشفمبد غٍش انٕاضحخ
رحًٍم كشف انؼاليبد كبيالً

نزحًٍم أكثش يٍ ٔسلخ كًهف ٌٕ PDFجذ ػذح رطجٍمبد يثم :
Camscanner ،Image to PDF convertor

ثالثا ً  :الضغط على "جسجٍل"
سزصهك سسبنخ َصٍخ ػهى ْبرفك ثزسجٍهك ٔاٌ طهجك لٍذ انذساسخ
رابعا ً  :دفع رسىم اإلهححاى
 .1ثؼذ يشاجؼخ طهجك ٔانًٕافمخ ػهٍّ سزصهك سسبنخ َصٍخ  SMSثشلى ٔلًٍخ انذفغ ػهى حسبة
ششكخ اي فٕارٍشكى  eFawateercomالسزكًبل اجشاءاد انذفغ ٌٔجت انذفغ خالل يذح الصبْب
 24سبػخ يٍ ٔصٕل انشسبنخ انُصٍخ .
 .2سزصهك سسبنخ َصٍخ ػهى ْبرفك (ٌٕ )SMSو  2020/12/6رزضًٍ ٔلذ ٔربسٌخ اإليزحبٌ
ٔيكبٌ اَؼمبد االيزحبٌ انًجهس انزًشٌضً االسدًَ

الوعٍذٌي (لن ٌحالفهن الحظ فً الوزات السابقة) ولذٌهن حساب شخصً على الونصة
لى ثبنذخٕل انى حسبثك انشخصً ػهى انًُصخ ػجش انٕصهخ انزبنٍخ
http://licensureexam.jnc.gov.jo/JNC/User/Login

 .1انزأكذ يٍ اٌ انُزٍجخ غٍش َبجح

 .2ارْت انى يٕاػٍذ ايزحبَبرً

 .3اخزش انمبػخ انًزبحخ ثى اضغظ اسزؼالو

 .4سزصهك سسبنخ َصٍخ  SMSثزفؼٍم ٔرسجٍم االيزحبٌ ٔسلى انذفغ االنكزشًَٔ ل
ٔ 5555555552 eFawateercomلًٍزّ 30دٌُبسٌٔ ،جت انذفغ خالل يذح الصبْب  24سبػخ
يٍ ٔصٕل انشسبنخ انُصٍخ .
 .5سزصهك سسبنخ َصٍخ ػهى ْبرفك (ٌٕ )SMSو  2020/12/6رزضًٍ ٔلذ ٔربسٌخ اإليزحبٌ
ٔإسى انمبػخ فً انًجهس انزًشٌضً االسدًَ

نهضشٔسح ٌشجى يب ٌهً:
يزبثؼخ صفحخ انًجهس ٔ Facebookيٕلغ انًجهس انشسًً نإلػالَبد انًزؼهمخ ثبإليزحبٌ يزبثؼخ حسبثك انشخصً ثصٕسح يسزًشحرسزطٍغ االطالع ػهى كبفخ انًؼهٕيبد انخبصخ ثك ػجش انذخٕل انى حسبثك

:ًدنٍم ايزحبٌ يضأنخ يُٓخ انزًشٌض اضغظ ػهى انشاثظ انزبن
http://www.jnc.gov.jo/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%85%
D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%
D8%B6%202020.pdf

