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Press Release 

 
 

Application are invited for Diploma Level technical courses & 
Undergraduate course in Bachelor of Engineering (BE),  

Bechelor of Pharmacy, MBBS & BDS 
 

 

 The Embassy of India, Amman is pleased to announce that Ministry of External 
Affairs, Government of India is inviting applications from Foreign students for 
nomination to : 
 
1) Diploma Level technical courses, & 
2) Undergraduate course in Bachelor of Engineering (BE), Bechelor of Pharmacy, 
MBBS & BDS 
 
in prestigious educational institutions in India under self-Financing Scheme for the 
academic year 2021-22 against seats granted by Ministry of Education, and Ministry of 
Health & Family Welfare, New Delhi. The candidates are required to appear in National 
Eligibility cum Entrance Test (NEET) conducted by NTA for admission in MBBS/BDS UG 
courses in India. The applications received completed in all respects will be forwarded 
to Ministry of External Affairs, New Delhi for processing. Hence the interested 
candidates (Jordan nationals) may go through the attached guidelines carefully before 
applying for the course.  
 

2. Interested candidates, with sound knowledge of English, may apply Second 
Secretary(UT), Embassy of India, No.24, Al-Hidhab Street Abdoun, Amman, [P.O. Box 
2168 Amman 11181 (Jordan) 
 
3. The last date for receipt of applications in this Embassy is Thursday, 12 August 
2021. 
 
4. For any further queries, interested applicants may contact the PIC Wing of the 
Embassy of India, Tel : +962-6-4622098 / 4637262  Fax : +962-6-4611916 / 4659540 
Email : pic.amman@mea.gov.in   

 
*****  
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General Guidelines on the application for Diploma Level technical courses & 
Undergraduate course in Bachelor of Engineering (BE),  

Bechelor of Pharmacy, MBBS & BDS 
 
 
1. The applicant must go through all instructions and procedures before filling up and 
submitting the application. The applicant must ensure his eligibility from the attached Eligibility 
Criteria. However the candidate can also apply for nomination with pending final declaration of their 
qualifying examination results equivalent to 10+2 standard of CBSE. 
 
2. Application duly completed in all respects and with all supporting documents needs to be 
submitted in triplicate (with authentic English translations) to Second Secretary(UT), Embassy of 
India, No.24, Al-Hidhab Street Abdoun, Amman, [P.O. Box 2168 Amman 11181 (Jordan). 
 
3. Three copies of candidate’s recent photographs pasted at prescribed places in the 
applications. 
 
4. Three attested copies of Candidates certificates and marks sheets with percentage of 
marks of the qualifying examination (A certificate from the Association of Indian Universities (AIU), 
New Delhi that the candidate’s qualifying examination is equivalent to 10 or 10+2 standard (whatever 
is applicable) of CBSE in India for purpose of admission to B.E./B.Pharmacy/MBBS/BDS must be 
enclosed. (http://www.aiuweb.org/Evaluation/evaluation.asp). 
 
5. Three attested copies of the following documents of the candidates – first 4 pages of the 
passport, citizenship certificate, birth certificate, character certificate from the Head of Institution last 
attended and NEET-UG 2021 Score (for medical seats). 
 
6. All these courses are conducted in English and, therefore, the candidates are expected to be 
proficient in English and required to clear an English Proficiency Test conducted by the Embassy of 
India, Amman. 
 
7. The candidates are required to appear in National Eligibility cum Entrance Test (NEET) 
conducted by NTA for admission in MBBS/BDS UG courses in India. 
 
8. The eligibility is on the basis of marks in NEET and/or Grade 12th or 10th as required in the 
eligibility criteria. 
 

9. The admission will be under Self-Financing Scheme  and the Ministry of External Affairs 
does not provide any financial aid/scholarships hence the selected candidates are expected to 
comply with admission formalities and fee structures and procedures of respective 
colleges/Universities. 
 
10. List of Medical/Dental Colleges, seats available for Diploma Level Technical courses  and 
application forms are attached. 
 
11. Last date for receipt of completed application is 12 August 2021 so that the applications of 
finally selected candidate, after the English Proficiency Test conducted by the Embassy of India, 
Amman, reaches Ministry of External Affairs, New Delhi by 31.08.2021. 
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ي البكالوريوس  و لدبلوما مستوى  عىل  التقنية للدورات التقديم      
 

  الطب الصيدلة، ،الهندسة  ف

 . االسنان طب ،و  والجراحه البشري

 
 تدعو ، الهند حكومة ، الخارجية الشؤون  وزارة أن تعلن أن مانع  ، الهند سفارة يسر   

 : إلى الترشيح طلبات  لتقديم  األجانب الطالب

  الفني الدبلوم مستوى -1

 .االسنان ،طب والجراحه البشري الطب الصيدلة، ، الهندسه في البكالوريس مستوى -2

 

  للسنة   الذاتي  التمويل  مجبرنا  تحت  المرموقه  الهندية  التعليميه  المعاهد   في  وذلك    
  االسريه   والرعايه  الصحة  وزارة  و  التعليم  وزارة  من  المقدمه  للمقاعد  2022-2021  االكاديمية

 الوطنيه   االختبارات  لجنة  تجريه  الذي  القبول  المتحان  التقدم  المرشحين  وعلى  ،  الهندية
  طلبات ال  ارسال  وستيم  ،  االسنان  ،طب   والجراحه  البشري  الطب   تخصصات  في  للقبول 

  االطالع  االردنيين  المتقدمين  وعلى  فيها  للبت  الهند  الخارجية  الشؤون   وزارة  الى  المكتمله
 .  الطلب تقديم قبل طيه المرفق التقديم ارشادات  دليل على اوالا 

 
  بالطلب  التقدم  االنجليزية اللغه مهارات  يملكون والذين المهتمين المرشحين على -2

 11181 عمان 2168 بريد صندوق الهضاب شارع عبدون 24 رقم  الهند جمهورية  لسفارة
 .االردن

 
 
   2021أغسطس  12آخر موعد الستالم الطلب المكتمل هو   -3
او    4659540  4611916فاكس  /    4637262/    4622098للمزيد من االستفسارات الرجاء االتصال على الرقم     -4

   pic.amman@mea.gov.in: ايميل 
 
 
 

 : متطلبات القبول
درجه    -1 مجموع  على   حاصل  يكون  ان  المرشح  على  الهندسة  في  و  %    60الدبلوم  عام  الفيزياء %  60مجموع  في 

 .في اللغه االنجليزية و ارفاق ما يثبت ذلك%  50والكيمياء و الرياضيات على االقل  وعلى عالمة  
 
في الفيزياء والكيمياء و االحياء  %  60مجموع عام و  %    60ن يكون حاصل على درجه  دبلوم الصيدله على المرشح ا  -2

 .في اللغه االنجليزية و ارفاق ما يثبت ذلك%  50على االقل  وعلى عالمة 
 

 .االسنان والجراحه،طب البشري الطب في  البكالوريس مستوى : متطلبات القبول -5

  الفيزياء  في%  60  و  عام  مجموع%    60  درجه  مجموع  على  حاصل  يكون   ان  المرشح  على
  االنجليزية   اللغه  امتحان  في%  50  عالمة  وعلى   االقل  على  الرياضيات   و  واالحياء  والكيمياء

 .ذلك يثبت ما ارفاق و

 NEET امتحان في االقل على%  50  عالمة على الحصول -
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  الموقع  زيارة  نيودلهي  AIMS  معهد  في  الطب   بدراسة  الراغبين  المرشحين  على  -
 . الرسوم قيمة من  للتأكد الليكترونيا

 
 60  درجه   مجموع  على  حاصل  يكون  ان  المرشح  على  الهندسه  بكالوريس  في  القبول  -ب

 وعلى    االقل  على  الرياضيات   و  واالحياء  والكيمياء  الفيزياء  في%  60  و  عام  مجموع%  
 . ذلك يثبت ما ارفاق و االنجليزية اللغه امتحان في% 50 عالمة

 
%   60  درجه  مجموع  على  حاصل  يكون  ان  المرشح  على  الصيدله  بكالوريس  ي ف  القبول   -ج

 عالمة  وعلى   االقل  على  الرياضيات   و  واالحياء  والكيمياء  الفيزياء  في%  60  و  عام  مجموع
 . ذلك يثبت ما ارفاق و االنجليزية  اللغه امتحان في% 50

  الي   المواهب  اختبار  اجتياز  عليهم  العمارة  هندسة  لبرنامج  المتقدمين  الطلبه  على  -د
 . العمارة هندسة هيئة يعقده
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   البكالوريوس  و الدبلوم مستوى عىل التقنية للدورات التقديم  حول عامة إرشادات
  الصيدلة، ،الهندسة  ف 

 . االسنان طب ،و والجراحه البشري الطب
 
يجب على مقدم الطلب التأكد من أهليته  .  تعبئة الطلب وتقديمه  يجب على المتقدم قراءة جميع التعليمات واإلجراءات قبل .  1

+   10ومع ذلك ، يمكن للمرشح أيًضا التقدم بطلب وانتظار نتائج امتحاناته المؤهلة التي تعادل .  بحسب معايير األهلية المرفقة
 . CBSEمعيار  2
 
ع المستندات الداعمة يجب تقديمه في ثالث نسخ عندما يكون الطلب مكتمل على النحو الواجب من جميع النواحي ومع جمي.  2
ب  .  P.O]، شارع الهضاب ، عبدون ، عمان ،    24إلى السكرتير الثاني، سفارة الهند ، رقم  (  مع ترجمات إنجليزية أصلية)

 (.األردن) 11181عمان   2168
 . ددة في الطلباتثالث نسخ  للصورة الشخصيه ويجب ان تكون حديثة للمرشح يتم لصقها في األماكن المح. 3
 
شهادة  )ارفاق ثالث نسخ مصدقة من شهادات المرشحين وشهادة العالمات مع النسبة المئوية من عالمات االمتحان المؤهل . 4

الهندية   الجامعات  اتحاد  معيار  (  AIU)من  يعادل  للمرشح  المؤهل  االمتحان  بأن  نيودلهي  نظام     2+    10أو    10،  من  

CBSE  القبول لغرض  الهند    البشري   الطب  الصيدلة،   ،  الهندسه  في  البكالوريس  مستوىفي    في 
 (. http://www.aiuweb.org/Evaluation/evaluation.asp)  .االسنان  ،طب  والجراحه

 

ن جواز السفر ، اثبات الجنسية ، وشهادة الميالد  صفحات م  4أول    -ثالث نسخ مصدقة من المستندات التالية للمرشحين  .  5
 (. للمقاعد الطبية) NEET-UG 2021توصيه  ، و وعالمة /،شهادة تزكيه

 
تكون الدراسه باللغة اإلنجليزية ، وبالتالي ، من المتوقع أن يتقن المرشحون اللغة اإلنجليزية ويطلب منهم اجتياز اختبار    -6

 . فارة الهند ، عماناللغة اإلنجليزية الذي تعقده س
 
للقبول   NTAالذي تعقده هيئة االمتحانات الوطنية  (  NEET) يُطلب من المرشحين التقدم الختبار القبول لألهلية الوطنية  .  7

 .في المساقات اعاله في الهند
 
 . كما هو مطلوب في معايير األهلية 10أو  12أو الصف   / و  NEETاألهلية على أساس العالمات في . 8
 
منح دراسية ومن ثم يتوقع   / يكون القبول في إطار  التمويل الذاتي وال تقدم وزارة الشؤون الخارجية أي مساعدات مالية  س.  9

 .الجامعات المعنية  /من المرشحين المختارين االمتثال إلجراءات القبول ودفع الرسوم وإجراءات الكليات 
 

 .قاعد المتاحة للدورات الفنية على مستوى الدبلوم ونماذج التقديم طب األسنان ، والم /مرفق طيه قائمة كليات الطب . 10
بحيث تصل طلبات المرشح الذي تم اختياره أخيًرا ، بعد    2021أغسطس    12آخر موعد الستالم الطلب المكتمل هو  .  11

 . 31.08.2021يودلهي بحلول اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية الذي تعقده سفارة الهند ، عمان ، إلى وزارة الشؤون الخارجية بن
 
 

http://www.aiuweb.org/Evaluation/evaluation.asp

