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المرشحين   "االردنيين وغير األردنيين "تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية عن أسماء الطلبة 
وحسب الترتيب  2016/2017الدراسي  للعام  ي الماجستير واالختصاص العالي في طب االسنان للقبول في برنامج

 :التالي
  أنقر هنا  شاهدة أسماء الطلبة المرشحين  للقبولمل - اوال 

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

   ـن ــــيـالدراسات العليا يومي االحد واالثن مراجعة كلية  )االصالء (من المرشحين للقبول يرجى  - ثانيا  
 (مساء 3صباحا الى الساعة  8م خالل ساعات الدوام الرسمي )من الساعة  2016/ 30/5و 29

 يعتبر قبوله الغياوكل من لم يقم بمراجعة الكلية ستكمال اجراءات القبول والتسجيل ال
 

  .لعلياالوثائق المطلوبة الستكمال اجراءات القبول والتسجيل في كلية الدراسات -ثالثا  
 وثيقة اجتياز إمتحان اللغة بنجاح. .1
i.   اذا كان نوع اإلمتحانTOEFL (IBT)  / IELTS   من هيئة إعتماد مؤسسات التعليم االمتحان هذا النوع من على الطالب  اعتماد نتيجة

 العالي االردنية   قبل التسجيل في البرنامج  .
ii. اإلمتحان الوطني يتم إعتماده في كلية الدراسات العليا 

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة .   .2
 .صورة مصدقة عن  المصدقة الجامعية ) وثيقة التخرج (   .3
  الثانوية العامة .صورة مصدقة عن كشف عالمات  .4

 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية " غير االردنية "معادلة الشهادات .5

كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية تحدد تقدير معدل شهادة البكالوريوس )في حال غياب التقدير في وثيقة التخرج  .6
 او كشف العالمات(

 للطلبة االردنيين  خريجي الجامعات غير االردنية .طبي تثبت اجتياز االمتحان االجمالي لسنة االمتياز  شهادة من المجلس ال .7
 *صورة مصدقة عن شهادة  االمتياز    .8

 للطلبة االردنيين *صورة مصدقة عن شهادة عضوية النقابة  .9

 للطلبة االردنيين *صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة  .10
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ة قفي حالة عدم توفر الوثائق التالية )سنة االمتياز وعضوية النقابة وممارسة المهنة ( يتم توقيع الطالب  على  احضارها حال صدورها ومصد: مالحظة  * 
 . يكون قبول الطالب الغياحسب االصول وخالفا لذلك 

 للطلبة غير االردنيين  او صورة مصدقة عن جواز السفر صورة مصدقة عن هوية االحوال المدنية للطلبة االردنيين  .11
 كز من مراكز وزارة الصحة االردنية ر شهادة خلو من االمراض صادرة  اي م .12
 صورة مصدقة عن البطاقة االمنية من المركز االمني  للطلبة السوريين  .13
  4صورة شخصية عدد  .14
 للذكور االردنيين دفتر خدمة العلم  .15
 الرسوم الدراسة  .16

 
 .الجامعات االردنية من الطلبة خريجي مطلوبة فقط.وثيقة حسن سيرة وسلوك  من الجامعة التي تخرج منها الطالب  17

 

 في حال وجود شواغر بسبب االستنكاف سيتم التواصل عن طريق االيميل مع الطلبة البدالء الحقا  -رابعا 

لبرنامجا  المبلغ المطلوب 
بالدينار لالردنيين  

المبلغ المطلوب من 
غير االردنيين بالدوالر 

 االمريكي
 7643.5 2205 ماجستير طب االسنان

 19793 5805 االختصاص العالي في طب االسنان


