
 إعالن التقدم لبرامج الدراسات العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية

 كلية الدراسات العليا

اسماء الطلبة تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية عن 

االختصاص العالي في  و ابرنامج املاجستير السريري  املرشحين للقبول "االردنيين وغير االردنيين" 

صالء مراجعة كلية الدراسات العليا من كأ. 2018/2017للسنةالدراسية  طب وجراحة االسنان

م وكل من يتخلف عن هذا 10/5/2017يوم االربعاء  مساء م الى7/5/2017صباح يوم االحد 

حتياط ) حسب على قائمة اال  املوعد يفقد حقه في القبول  وستيم استدعاء الطلبة البدالء

 -وحسب الترتيب التالي: .(فستنكاشواغر اال 

    اضغط هناملشاهدة االسماء الطلبة املرشحين  اوال :  

 االصول .ة مصدقة حسب ثانيا : الوثائق املطلوب

 بنجاحوثيقة اجتياز إمتحان اللغة  .1

شريطة  ان ال يكون قد مض ى على امتحان اللغة اكثر من سنتين من تاريخ التسجيل في 

البرنامج )الحصول على الرقم الجامعي( باستثناء الطلبة الذين سبق لهم االلتحاق في 

 برامج الدراسات العليا وكان االمتحان شرطا للقبول في البرنامج .

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

 هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي االردنية   قبل التسجيل في البرنامج  .

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

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة . .2

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

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة . .4

وثيقة االمتياز  كما يحددها املجلس الطبي االردني او وثيقة تثبت بداية فترة االمتياز وعلى 

. او فترة )للطلبة االردنيين( بدء الدراسة في البرنامجان يتم االنتهاء من فترة االمتياز  قبل 

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


تدريبية ملدة سنة بعد حصوله على البكالوريوس او وثيقة تثبت بداية فترة التدريب وعلى 

 )للطلبة غيراالردنيين(.ان يتم االنتهاء من فترة التدريب قبل بدء الدراسة في البرنامج 

 -الشهادات التالية ان وجدت : .5

MFDs    

ORE The Overseas Registration Exam 

National American Board   

شهادة تثبت اجتاز االمتحان االجمالي املقرر الطباء االسنان االردنيين من خريجي الجامعات غير  .6

 .)للطلبة االردنيين(االردنية 

 إن وجدت. )للطلبة االردنيين(شهادة عضوية النقابة   .7

 ن وجدت.االردنيين()للطلبة تصريح مزاولة املهنة  .8

للطلبة صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الجامعية لخريجي الجامعات غير االردنية ) .9

 االردنيين(.

كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية تحدد تقديرمعدل شهادة  .10

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

صورة عن جواز السفر للطلبة عن هوية االحوال املدنية للطلبة االردنيين أو صورة مصدقة  .11

 . غير االردنيين

 شهادة خلو امراض من اي مركز تابع لوزارة الصحة االردنية. .12

 صورة مصدقة عن البطاقة االمنية للطلبة السوريين. .13

 
 
 الرسوم املطلوبة: ثالثا

 املبلغ املطلوب البرنامج

 لالردنيين بالدينار

املبلغ املطلوب من غير االردنيين 

 بالدوالر االمريكي

 7643.5 2205 ماجستير طب االسنان

 19793 5805 االختصاص العالي في طب االسنان



 
 
: الطلبة البدالء على قائمة االحتياط يمكنهم مراجعة كلية الدراسات العليا في حال توفرت رابعا

 م.15/5/2017-14شواغر يومي االحد واالثنين 

 


