
 

 
 

 

 فيجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن بدء استقبال طلبات االلتحاق في تعلن كلية الدراسات العليا        
للعام الدراسي يين للطلبة االردنبتخصصاته المختلفه برامج شهادة االختصاص العالي في الطب 

 م وذلك حسب الترتيب التالي: 2102/2101
 

 أوال : مواعيد تقديم الطلبات

م وحتى نهاية دوام يوم الخميس 02/3/0200الموافق  الثالثاءيبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من صباح يوم 

 امعة : م ، فعلى الراغبين بالتقدم تعبئة الطلب الكترونيا على موقع الج00/4/0200 الموافق

www.just.edu.jo/reg/pages/ApplyOnline.aspx 

وطباعة نسخة من طلب االلتحاق وتسلميها لعمادة كلية الدراسات العليا خالل ساعات الدوام الرسمي 

 الى االوراق الثبوتية المطلوبة. باالضافة

في تمام م 03/4/0200الموافق  االثنينوم يعقد االمتحان النظري تحت اشراف كلية الطب صباح يس

      10H2  /10H3  /  10H4  -لساعة التاسعة في القاعات التالية:ا

مبنى عيادات طب األسنان للدراسات العليا/ الطابق الثالث في الحرم مختبرات الحاسوب / والكائنة في 

 .الجامعي

النظري  بعد االمتحان ةتمام الساعة الثانية عشرفي عمادة كلية الطب في المبدئية صية تتم المقابالت الشخ

 :التاليحسب الترتيب المقابالت الشخصية وسوف تعقد  ،03/4/0200ين الموافق وم االثنيمن 

/  الساعة : التاسعة صباحا    02/4/0200االحد الموافق  ومي:المقابالت الشخصيةالجولة االولى من *

 عمادة كلية الطبفي 

         / التاسعة صباحا: الساعة م6/5/0200يوم االحد الموافق : الجولة الثانية من المقابالت الشخصية*         

 في عمادة كلية الطب

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



خامساً: الشروط العامة للقبول:

في الطب أو ما يعادلها من جامعة أو  معهد معترف أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس  -0

 بهما وبتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله. 

 أن يكون قد أتم سنة تدريب في المستشفيات )سنة امتياز(. -0

 أن يكون مسجال في نقابة األطباء األردنية تسجيال دائما لألردنيين.   -3

 أن يكون مرخصا من وزارة الصحة األردنية  -4

 ( كحد أدنى أو مايعادله.522اجتياز امتحان التوفل بعالمة ) -5 

 اجتياز الفحص الطبي المقرر.   -6

أن ال يكون قد فصل من التخصص المتقدم اليه -7

سادساً: الوثائق المطلوبة ) مصدقة حسب األصول(:

 صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى )البكالوريوس(. -0

 عالمات السنوات الدراسية لدرجة البكالوريوس في الطب.كشوف مصدقه ب -0

 معادلة شهادة معتمدة من مجلس التعليم العالي لخريجي الجامعات غير األردنيـة. -3

 شهادة من المجلس الطبي تثبت اجتياز االمتحان االجمالي لخريجي الجامعات غير األردنية. -4

 شهادة االمتياز.  -5

 األطباء األردنية.صورة عن تسجيل نقابة  -6

 .صورة عن تصريح مزاولة المهنة في األردن  -7

 صورة عن الهوية الشخصية. -8

 2.صورة شخصية  عدد -2

 صورة عن شهادة الميالد. -02

 .  دينار اردني  (05بقيمة ) طلب التحاقوصل رسم -00

 

موقع كلية الدراسات العليا ولمزيد من المعلومات حول برامج الدراسات العليا في الكلية ندعوكم لزيارة 

 على شبكة االنترنت.                     just.edu.jo www.: على موقع جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية المتوفر

    

 


