
 إعالن التقدم لبرامج الدراسات العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية

 كلية الدراسات العليا

للطلبة  " عن توفر شواغر   تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية 

حة برنامج املاجستير السريري في طب وجرا" في  (جنسية أردنية ن ال يحملو الذين ) األردنيينغير 

 االسنان

 . 2018/2017للسنةالدراسية 

 -وحسب الترتيب التالي:

  شاغرةاوال :  التخصصات ال

 عدد الشواغر التخصص ت

 2 طاا األ طب أسنان  1

 2 التركيبات السنية 2

 1 أمراض وجراحة اللثة 3

 

 ثانيا : مواعيد تقديم الطلبات 

 حدولغاية يوم  ال   م15/6/2017املوافق   الخميسيبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوم 

 م 2/7/2017املوافق  

لبرنامج املاجستير في طب السنان واختيار تخصص طلب واحد فقط علما بانه يسمح بتقديم 

 واحد فقط من التخصصات الدقيقة ملاجستير طب السنان.

 اضغط هنا- :تحاق على الرابطلويبدأ االجراء بتعبئة طلب اال

 

https://services.just.edu.jo/master_degree/login.aspx
https://services.just.edu.jo/master_degree/login.aspx


ن قبوله م اسبوعالبرنامج يتطلب منه دفع مبلغ الرسوم الجامعية خالل  الطالب فيعند قبول 

 وخالفا لذلك ياقد حقه في القبو   -التالي: كما هو موضح في الجدول 

. 

 : شروط القبو  ثالثا   

 -يشترط  في قبو  الطالب ما يلي:       

ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس في طب السنان او ما يعادلها من جامعة او معهد  .1

 علمي معترف بهما ، ويشترط ان تكون دراسة البكالوريوس بالنتظام وليس بالنتساب.

عملية في طب االسنان ملدة سنة على االقل بعد حصوله على  خبرةلديه او ان يكون  .2

يتم النتهاء من فترة  ان وعلىاو وثيقة تثبت بداية فترة التدريب شهادة البكالوريوس 

 التدريب قبل بدء الدراسة في البرنامج 

 ان ل يكون قد فصل من التخصص الذي سيتقدم اليه. .3

 التعليم العالي والبحث العلمي. تحقيق شرط إمتحان اللغة حسب قرارات وزارة .4

ال يكون قد مض ى على امتحان اللغة اكثر من سنتين من تاريخ  شريطة ان اجتياز إمتحان اللغة بنجاح-

باستثناء الطلبة الذين سبق لهم االلتحاق في برامج التسجيل في البرنامج )الحصو  على الرقم الجامعي( 

 الدراسات العليا وكان االمتحان شرطا للقبو  في البرنامج .

   اذا كان نوع اإلمتحانTOEFL (IBT)  / IELTS   من االمتحان هذا النوع من على الطالب  اعتماد نتيجة

 في البرنامج  .هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي االردنية   قبل التسجيل 

 / جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية  يتم إعتماداالمتحان الوطني  في كلية الدراسات العليا 

يمكن  للطالب تقديم الطلب في حالة عدم الحصول على العالمة املطلوبة بشرط ان يتم  مالحظة

 ( وتسليمها لكلية الدراسات العليا  3/9/2017اجتياز امتحان اللغة بنجاح قبل تاريخ )

 االردنيين بالدوالر االمريكياملبلغ املطلوب من غير  البرنامج

 7643.5 ماجستير طب االسنان



 : الوثائق املطلوب تحميلها الكترونيا رابعا

 متحان اللغة التقدم ل وثيقة  .1

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة . .2

 صورة مصدقة عن  املصدقة الجامعية ) وثيقة التخرج ( . .3

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة . .4

وثيقة تثبت بداية فترة التدريب وعلى ان يتم النتهاء من فترة التدريب قبل بدء الدراسة في  .5

 البرنامج 

 -الشهادات التالية ان وجدت : .6

MFDs    

ORE The Overseas Registration Exam 

National American Board   

كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية تحدد تقديرمعدل شهادة البكالوريوس  .7

 )في حال غياب التقدير في وثيقة التخرج او كشف العالمات(.

 صورة عن جواز السفر  .8

( دينار اردني لجميع الجنسيات و يمكن دفع الرسوم عن 15طلب اللتحاق بقيمة ) رسوم:  خامسا

ية في املالوحدة الشؤون  فيطريق رقم امللف املالي في طلب اللتحاق  ويتم الدفع 

  Visa Card) الجامعة او  بنك القاهرة عمان او بطاقة الايزا )

 

الرقم الوطني األردني  مالحظة: ال يجوز التقدم لهذه الشواغر لكل من يحمل

 أو الجنسية األردنية ازدواجا مع أي جنسية أخرى.



 

 ملزيد من املعلومات حو  برامج الدراسات العليا 

 اضغط هنا

http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/Default.aspx

