
 إعالن التقدم لبرامج الدراسات العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

 كلية الدراسات العليا

تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية عن بدء 

برنامج املاجستير السريري والاختصاص العالي في طب استقبال طلبات الالتحاق 

. 2018/2017للسنةالدراسية  "الاردنيين وغير الاردنيين" للطلبة  ،وجراحة الاسنان

 -وحسب الترتيب التالي:

 اوال :  التخصصات املطروحة  

 اضغط هناملشاهدة التخصصات املطروحة على الرابط 

 ثانيا : مواعيد تقديم الطلبات 

 يوم  ولغاية  م6/3/7102  املوافقنثين  يوم الادأ تقديم الطلبات اعتبارا من يب

 م 03/4/7102املوافق   لخميسا

 علما بانه يسمح بتقديم 

  تخصص واحد فقططلب واحد فقط لبرنامج املاجستنر في طب الاسيا  واختيار 

 .اجستنر طب الاسيا الدقيقة ملتخصصات المن 

  جراحة الفم لبرنامج الاختصاص العالي في طب الاسيا    مستقلخر اطلب/

 والوجه والفكن  

 اضغط هيا- :تحاق على الرابطلجراء بتعبئة طلب االاالويبدأ 

 

 

 

 

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


 نثالثا: الامتحا  التيافس ي )جميع الجنسيات(   

سيعقد الامتحا  التيافس ي "الامتحا  الكتابي" لجميع املتقدمن  في تمام  .0

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي قاع م02/4/7102املوافق  الانثين صباح يوم من التاسعة الساعة 

( 10-H1  ) وسيتم عقد .يرجى الحضور قبل املوعد بيصف ساعة على الاقل

س و الخمي الاربعاء يمن صباح يوم التاسعةتمام الساعة في  عملي"المتحا  "الا 

في مبنى عيادات طب العملية وتقدم الامتحانات  ،م71/4/7102-01املوافق 

  الاسيا  للدراسات العليا /الحرم الجامعي

سؤال اختيار من متعدد باللغة الانجلنزية.  وتغطي  011يتكو  الامتحا  من  .7

يفترض  التي جوانب املعرفة الاساسية في افرع طب الاسنان املختلفةالاسئلة 

 دراسته للبكالوريوسدم ملما بها خالل قا  يكو  املت

الاولى في البرنامج يتطلب ميه دفع مبلغ الرسوم  ةعيد قبول الطالب  في الجول .3

وخالفا  -كما هو موضح في الجدول التالي: ( ساعة من قبوله44الجامعية خالل )

 لذلك يفقد حقه في القبول 

. 

 : شروط القبول  رابعا   

 -يشترط  في قبول الطالب ما يلي:       

ما يعادلها من  او في طب الاسيا  ا  يكو  حاصال على درجة البكالوريوس  .0

، ويشترط ا  تكو  دراسة البكالوريوس  جامعة او معهد علمي معترف بهما

 .باالنتظام وليس باالنتساب

 املبلغ املطلوب البرنامج

 لالردنيين بالدينار

املبلغ املطلوب من غير الاردنيين 

 بالدوالر الامريكي

 5.34.2 0022 ماجستير طب الاسنان

 39594 2022 الاختصاص العالي في طب الاسنان



ديه لا  يكو  الطالب قد اتم فترة الامتياز كما يحددها املجلس الطبي الاردني او  .7

ء بدل على ا  يتم الانتهاء من فترة الامتياز  قب و ونثيقة تثبت بداية فترة الامتياز 

 )للطلبة الاردنين (في البرنامج  الدراسة

خبرة عملية في طب الاسنان ملدة سنة على الاقل بعد  ا  يكو  لديه او 

على ا   و التدريب ونثيقة تثبت بداية فترةاو حصوله على شهادة البكالوريوس 

 الاردنين ( نر غ )للطلبةفي البرنامج قبل بدء الدراسة  التدريبيتم الانتهاء من فترة 

ا  يكو  قد اجتاز الامتحا  الاجمالي املقرر الطباء الاسيا  الاردنين  من خريجي  .3

 (للطلبة الاردنين )الجامعات غنر الاردنية 

 ردنين ()للطلبة الا ا  يكو  مسجال في نقابة اطباء الاسيا  الاردنية تسجيال دائما  .4

)للطلبة ا  يكو  مرخصا من وزارة الصحة الاردنية للعمل كطبيب اسيا   .5

 الاردنين (

 ا  ال يكو  قد فصل من التخصص الذي سيتقدم اليه. .6

 إمتحا  اللغة حسب قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.تحقيق شرط  .2

 -يشترط في امتحان اللغة ما يلي:

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

 باستثناء الطلبة الذينسنتين من تاريخ التسجيل في البرنامج )الحصول على الرقم الجامعي( 

 سبق لهم الالتحاق في برامج الدراسات العليا وكان الامتحان شرطا للقبول في البرنامج .

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

 من هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي الاردنية   قبل التسجيل في البرنامج  .الامتحان 

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

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

امتحان 

 اللغة

 iBTالتوفل 

 AMIDEASTمركز  

 فقط في الاردن

IELTS 

 British Councilمركز  

 فقط في الاردن

الامتحان 

 الوطني

العالمة 

 املطلوبة

90 6.5 52 



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

( وتسليمها لكلية  13/4/7102اجتياز امتحا  اللغة بيجاح قبل تاريخ )بشرط ا  يتم 

 الدراسات العليا 

 : الوثائق املطلوب تحميلها الكترونيا خامسا

 إمتحا  اللغة اجتياز ونثيقة  .0

 .صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة  .7

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

 .صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة  .4

ونثيقة الامتياز  كما يحددها املجلس الطبي الاردني او ونثيقة تثبت بداية فترة 

 قبل بدء الدراسة في البرنامجالامتياز وعلى ا  يتم الانتهاء من فترة الامتياز  

او فترة تدريبية ملدة سية بعد حصوله على البكالوريوس او  .)للطلبة الاردنين (

ونثيقة تثبت بداية فترة التدريب وعلى ا  يتم الانتهاء من فترة التدريب قبل بدء 

 )للطلبة غنرالاردنين (.الدراسة في البرنامج 

 -الشهادات التالية ا  وجدت : .5

MFDs    

ORE The Overseas Registration Exam 

National American Board   

شهادة تثبت اجتاز الامتحا  الاجمالي املقرر الطباء الاسيا  الاردنين  من خريجي  .6

 .(للطلبة الاردنين )الجامعات غنر الاردنية 

 .)للطلبة الاردنين ( شهادة عضوية اليقابة  .2

 .)للطلبة الاردنين (تصريح مزاولة املهية  .4

صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الجامعية لخريجي الجامعات غنر الاردنية  .1

 .(للطلبة الاردنين )



كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية تحدد تقديرمعدل شهادة  .01

 .في ونثيقة التخرج او كشف العالمات( )في حال غياب التقديرالبكالوريوس 

صورة عن جواز صورة مصدقة عن هوية الاحوال املدنية للطلبة الاردنين  أو  .00

 . السفر للطلبة غنر الاردنين 

( دييار اردني لجميع الجنسيات و يمكن دفع 05طلب الالتحاق بقيمة ) رسوم: سادسا 

وحدة  فيالرسوم عن طريق رقم امللف املالي في طلب الالتحاق  ويتم الدفع 

 في الجامعة او  بنك القاهرة عمان او بطاقة الفيزا )املالية الشؤو  

(Visa Card  

ومعايير قبول أطباء الاسنان في برنامج املاجستير السريري طالع على اسس لال :  سابعا

 اضغط هيا والاختصاص العالي في طب وجراحة الاسنان 

 

 ملزيد من املعلومات حول برامج الدراسات العليا قي الكلية ندعوكم

لزيارة موقع كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا ألاردنية على 

 -شبكة إلانترنت على املوقع التالي:

 اضغط هيا

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%A9/15.pdf
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/Default.aspx

