
 

 إعالن التقدم لبرامج الدراسات العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

 كلية الدراسات العليا

 ستقبال طلباتإردنية عن بدء التكنولوجيا لا  تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم و

 ةالدراسينةلسل" ردنيين وغير لا ردنيين "لا للطلبة ختصاص العالي في الطب إلا لتحاق في برنامج إلا

2018/2017  

 اوال :  التخصصات املطروحة   

 -ملشاهدة التخصصات املطروحة اضغط على الرابط التالي:      

 اضغط هنا

 ثانيا : مواعيد تقديم الطلبات 

لثالثاء ايوم نهاية ولغاية  م6/3/1027املوافق الاثنين  دأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوميب 

 .م4/4/1027املوافق  

تخصصات من تخصصات  اربعةواختيار لبرنامج لعلما بانه يسمح بتقديم طلب واحد فقط 

 الاختصاص العالي في الطب.

 اضغط هنا- :على الرابطتحاق لاالجراء بتعبئة طلب االويبدأ 

 

 ردنيين فقطلا للطلبة متحان التنافس ي ثالثا: لا    

 ختصاص العالي في الطب يومبرنامج إلا لللمتقدمين  النظري التنافس ي  متحانسيعقد إلا  

  NB66ات قاع في صباحا9::33الى الساعة  9::0 الساعة من  م9/4/1027املوافق الاحد 

يرجى الحضور قبل املوعد بنصف .القاعات الصفية في حرم الجامعة مجمع في مبنى  NB63و 

  .ساعة على الاقل

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


 ردنيين فقطللطلبة لا  مواعيد )املقابالت (:  رابعا   

  الساعة  م20/4/1027املوافق  الاثنين يومولى من املقابالت سيتم عقد الجولة لا

 .كلية الطبعمادة صباحا في التاسعة 

 التاسعةالساعة  م26/4/1027املوافق  الاحديوم  الجولة الثانية من املقابالتسيتم عقد 

 .كلية الطبعمادة صباحا في 

 برنامج الشروط القبول في خامسا :    

 -قبول الطالب ما يلي:ليشترط           

و معهد علمي أو ما يعادلها من جامعة اطب الفي ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس  .2

 .معترف بهما

بداية  او وثيقة تثبتسنة تدريبية في املستشفيات املعتمدة )سنة امتياز( تم ان يكون قد أ .1

ببداية   على ان يتم الانتهاء من فترة الامتياز  قبل بدء الدراسة في البرنامج  و فترة الامتياز 

 م7/1027شهر 

امعات خريجي الج )للطلبة الاردنين متياز إلا لسنة ان يكون قد اجتاز الامتحان الاجمالي املقرر  .3

 .(غير الاردنية

ان يكون مرخصا من وزارة الصحة  وطباء الاردنية تسجيال دائما ان يكون مسجال في نقابة الا  .4

 .ردنيين للطلبة لا الاردنية للعمل كطبيب 

 .ان يجتاز الفحص الطبي املقرر  .5

 ان ال يكون قد فصل من التخصص الذي سيتقدم اليه. .6

 إمتحان اللغة حسب قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.تحقيق شرط  .7

 -امتحان اللغة ما يلي:يشترط في 

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

باستثناء الطلبة الذين سبق لهم الالتحاق في برامج الدراسات العليا في البرنامج )الحصول على الرقم الجامعي( 

 البرنامج .وكان الامتحان شرطا للقبول في 

   اذا كان نوع لامتحانTOEFL (IBT)  / IELTS   من هيئة الامتحان هذا النوع من على الطالب  اعتماد نتيجة

 إعتماد مؤسسات التعليم العالي الاردنية   قبل التسجيل في البرنامج  .

 جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية  في كلية الدراسات العليا / الامتحان الوطني يتم إعتماد 



 :علما بان العالمة املطلوبة  في امتحان اللغة هي كما في الجدول ادناه- 

 

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظ

 تقديم الطلب في حالة عدم الحصول على العالمة املطلوبة بشرط  ويمكن للطالب الاردني

( وتسليمها لكلية الدراسات  5/4/1027ان يتم اجتياز امتحان اللغة بنجاح قبل تاريخ )

 .العليا 

 تقديم الطلب في حالة عدم الحصول على العالمة املطلوبة الب غير الاردني ويمكن للط

( وتسليمها لكلية  10/6/1027بشرط ان يتم اجتياز امتحان اللغة بنجاح قبل تاريخ )

 الدراسات العليا 

 

 الوثائق املطلوب تحميلها الكترونيا  سادسا :

 ،التقدم المتحان اللغة بنجاحوثيقة  .2

 .صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة  .1

 صورة مصدقة عن  املصدقة الجامعية ) وثيقة التخرج (  .3

 .صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة  .4

ة للطلبمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية " غير الاردنية "معادلة الشهادات .5

 الاردنيين 

معدل شهادة  والبحث العلمي الاردنية تحدد تقديركتاب من وزارة التعليم العالي  .6

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

عات خريجي الجامل لسنة الامتياز متحان الاجمالي از الا يتثبت اجتمن املجلس الطبي شهادة  .7

 .للطلبة الاردنيين  غير الاردنية 

 )من مكان عمل الامتياز(   وثيقة تثبت بداية فترة الامتياز او الامتياز   شهادة صورة عن  .8

امتحان 

 اللغة

 iBTالتوفل 

 AMIDEASTمركز  

 في الاردن فقط

IELTS 

 British Councilمركز  

 في الاردن فقط

الامتحان 

 الوطني

العالمة 

 املطلوبة

90 6.5 57 



 للطلبة الاردنيينشهادة عضوية النقابة  صورة عن  .9

 للطلبة الاردنيينتصريح مزاولة املهنة صورة عن . 20

( دينار اردني لجميع الجنسيات و يمكن دفع الرسوم  عن 25طلب الالتحاق بقيمة ) رسوم: ا بعسا 

املالية في وحدة الشؤون  فيطريق رقم امللف املالي في طلب الالتحاق  ويتم الدفع 

عمان او بطاقة الفيزا الجامعة او  بنك القاهرة  ( Visa Card ( 

هي حسب الجدول علما بان الرسوم الدراسية في برنامج الاختصاص العالي في الطب للطلبة غير الاردنيين 

الامريكي  وتدفع عند قبول الطالب بالدوالر  ادناه   
 رسم الساعة 

 

رسوم 

 القبول 

رسوم 

 الفصل 

الخدمات 

 التكنولوجية 

رسوم 

 اخرى 

 املجموع  التخصص الدقيق 

جميع التخصصات ما عدا  علم  9 35: 557 099 ساعة 31* 099

 الامراض والطب الشرعي

070: 

لتخصص ي  علم الامراض    1999 35: 557 099 ساعة 31* 099

 والطب الشرعي

570: 

  ساعة معتمدة 31السنة الدراسية 

 

ثامنا: لالطالع على لاسس واملعايير املتبعة في كلية الطب البشري في قبول الاطباء الاردنيين في 

 اضغط هنابرنامج الاختصاص العالي في الطب 

 

 

 ملزيد من املعلومات حول برامج الدراسات العليا قي الكلية ندعوكم

لزيارة موقع كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا لاردنية على شبكة لانترنت 

 -التالي: الرابطعلى 

 اضغط هنا

 

 

 

http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/46%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/13.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/46%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/13.pdf
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/Default.aspx

