
 اعالن 
 

    تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية عن أسماء الطلبة 

لدراس ي طب  للعام  االاملرشحين  للقبول في برنامج االختصاص العالي في  ير األردنيين "غ" 

 :وحسب الترتيب التالي  2016/2017

 

 أنقر هنا ملشاهدة أسماء الطلبة املرشحين  للقبول   -اوال 

https://s 

وم اعتبارا من يالدراسات العليا  املرشحين للقبول )االصالء ( مراجعة كلية الطلبة يرجى من  -ثانيا 

م الستكمال اجراءات القبول 14/7/2016الى يوم الخميس املوافق  19/6/2016االحد املوافق 

 يعتبر قبوله الغياخالل هذه املدة   والتسجيل وكل من لم يقم بمراجعة الكلية 

 

 الوثائق املطلوبة الستكمال اجراءات القبول والتسجيل في برنامج االختصاص العالي في الطب   -ثالثا 

 

 وثيقة إمتحان اللغة. .1

   اذا كان نوع اإلمتحانIELTSTOEFL (IBT)  /    هذا النوع على الطالب  اعتماد نتيجة

من هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي االردنية  قبل التسجيل في االمتحان من 

 البرنامج  .

 اإلمتحان الوطني يتم إعتماده في كلية الدراسات العليا 

 ( 2عدد )صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة .   .2

 (2عدد )صورة مصدقة عن  املصدقة الجامعية ) وثيقة التخرج (  .3

 (2عدد ) صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة . .4

 (2عدد )صورة مصدقة عن شهادة  االمتياز   .5

https://services.just.edu.jo/master_degree/acceptedStudents.aspx
https://services.just.edu.jo/master_degree/acceptedStudents.aspx
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 (2عدد ) من نقابة االطباء االردنية  صورة مصدقة عن شهادة عضوية النقابة املؤقتة  .6

 (2عدد )من وزارة الصحة االردنية  املؤقتة   نةصورة مصدقة عن تصريح مزاولة امله .7

 (2عدد )صورة مصدقة عن جواز السفر   .8

 .اي مزكز من مراكز وزارة الصحة االردنية من شهادة خلو من االمراض صادرة   .9

  4صورة شخصية عدد  .10

مطلوبة فقط من الطلبة وثيقة حسن سيرة وسلوك من الجامعة التي تخرج منها الطالب   .11

 الجامعات االردنية. خريجي

 صورة مصدقة عن البطاقة االمنية من املركز االمني  للطلبة السوريين .12

 ( ةالرسوم املالية )غير مسترد -رابعا 

   الرسوم الدراسية في برنامج االختصاص العالي و  ساعة معتمدة 12السنة الدراسية بان علما 

ند الجدول ادناه  وتدفع ع كما هي في للطلبة غير االردنيين  للسنة الدراسية االولى في الطب

 .قبول الطالب بالدوالر االمريكي 

 

 

 

   ء اليميل مع الطلبة البداال ستنكاف سيتم التواصل عن طريق اال في حال وجود شواغر بسبب  - خامسا

 الحقا .

 رسم الساعة 

 

الخدمات  رسوم الفصل  رسوم القبول 

 التكنولوجية 

رسوم 

 اخرى 

التخصص 

 الدقيق 

 املجموع 

جميع التخصصات ما  0 318 875 600 ساعة 12* 400

عدا  علم االمراض 

 والطب الشرعي

6593 

لتخصص ي  علم    2000 318 875 600 ساعة 12* 400

االمراض والطب 

 الشرعي

8593 


