
1 
 

العالي في طب وجراحة  واالختصاصفي برنامج الماجستير السريري  القبولومعايير  أسس

 االردنيين للطلبةاألسنان 
 

 : المادة 
 :يشترط في قبول الطالب ما يلي

أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في طب األسنان أو ما يعادلها من جامعة أو معهد  .1
 .اسة البكالوريوس باالنتظام وليس باالنتسابعلمي معترف بهما، ويشترط ان تكون در

أن يكون الطالب قد أتم فترة االمتياز كما يحددها المجلس الطبي األردني أو لديه وثيقة تثبت بداية  .2
 .فترة االمتياز وعلى أن يتم االنتهاء من فترة االمتياز قبل بدء الدراسة في البرنامج

 .رر ألطباء األسنان خريجي الجامعات غير األردنيةأن يكون قد اجتاز االمتحان االجمالي الُمق .3
 .أن يكون مسجالً في نقابة أطباء األسنان األردنية تسجيالً دائماً قبل بدء البرنامج .4
أن يكون حاصال على ترخيص من وزارة الصحة األردنية للعمل كطبيب أسنان قبل بدء الدراسة  .5

 .في البرنامج
 .تقدم إليهأال يكون قد فُصل من التخصص الذي سي .6
تحقيق شرط اللغة االنجليزية حسب السياسة العامة لقبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في   .7

 .الجامعات األردنية المقرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 :2المادة 

 :موعد تقديم الطلبات
واالختصاص العالي في جراحة الفم  يتم اإلعالن عن موعد تقديم الطلبات لبرنامج الماجستير السريري

والوجه والفكين وعن مواعيد تقديم االمتحان النظري وجوالت الُمقابالت الشخصية على الموقع االلكتروني 
 .لكلية الدراسات العليا

 :3المادة 
 :اختيارات الُمتقدمين

 .  تخصصات كحد اقصى ُمرتبة حسب رغبته 4ُيسمح للمتقدم باختيار  .1
تيار من قائمة تخصصات الماجستير السريري واالختصاص العالي في جراحة تتم عملية االخ .2

 .الفم والوجه والفكين المتاحة في كلية طب األسنان
 4يجب على المتقدم تعبئة الخانات ُمرتبة بالتسلسل حسب رغبته وفي حال تم اختيار أقل من  .3

 .خيارات تترك الخانة فارغة
 :4المادة 

 :االمتحان النظري
المتحان من أسئلة بصيغة اختيار من ُمتعدد باللغة االنجليزية، وتغطي األسئلة جوانب المعرفة يتكون ا

األساسية في أفرع طب األسنان المختلفة التي ُيفترض أن يكون المتقدم ُملماً بها خالل دراسته في مرحلة 
 .البكالوريوس

 :5المادة 
 :المصفوفة التاليةيتم تقييم المتقدم بمجموع عالمات من مئة موزعة حسب 

 :عالمة تحسب كاآلتي( 35)معدل البكالوريوس وُيخصص له  . 
 :                                         ُيحول الُمعدل النقطي إلى ُمعدل مئوي باستخدام المعادلة اآلتية: أوالً 

 ] 3225× ( 2 -المعدل في البكالوريوس ) [+   66=    *المعدل المئوي
                                                              2 

 .2بدال من  3إذا كان الحد األعلى خمسة بدالً من أربعة فيصبح المقام *: 
 :إذا كانت الجامعة ال تصدر معدل للطالب، ولكن تصدر تقدير للطالب فُيعامل الُمعدل كالتالي: اً ثاني
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 الُمعدل التقدير

 2225 مقبــــول

 22.5 دجيـــــــ

 3225 جيد جدا  

 32.5 ممتـــاز
 

 المعدل المئوي X 6235= العالمة المستحقة 
عالمات وُتحسب العالمة المخصصة لمصدر الشهادة كما هو ( 1 )مصدر الشهادة ويخصص له : ا  ثالث

 :موضح بالجدول أدناه
 لخريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عالمات 1    

 جامعة عالمية( 566)الجامعات األردنية األخرى والجامعات الُمصنفة من أفضل  لخريجي عالمات 5

 جامعة عالمية( 566)لخريجي الجامعات األخرى والُمصنفة بترتيب أكثر من  عالمتان
 

 :عالمات( 5)شهادات وأنشطة أخرى ويخصص لها  .2
 :أي من عالمات إذا كان حاصال على( 5)يستحق المتقدم 

 (.National Board Dental Examination) البورد األمريكي .1
 .أو ما يعادلها( MFD/MFDS)عضوية كلية الجراحين الملكية  .2
 .بحيث يكون المتقدم الباحث األول Q2بحث واحد على األقل منشور في مجلة تصنيفها ال يقل عن  .3

 

 عالمة( 51)ويخصص له  النظرياالمتحان التنافسي  .3
 :6المادة 

مين تنازلياً حسب مجموع العالمات لهم ويتم إعالنها على لوحة إعالنات كلية يتم ترتيب أسماء المتقد
طب األسنان، وفي حال تساوى المجموع الكلي لنقاط الُمتقدمين تمنح األفضلية للمتقدم الذي حصل على 

في عالمة االمتحان التنافسي وفي حال تساوت عالمة االمتحان التنافسي تمنح األفضلية الُمعدل األعلى 
للمتقدم الذي حصل على الُمعدل األعلى في البكالوريوس وفي حال تساوت عالمة معدل البكالوريوس 

 .2بند  5ُيرجح من اجتاز قدر أعلى في االمتحانات المذكورة في المادة 
 :.المادة 

 :ضلة والمقابلةاجراءات المفا
لتوزيع الشواغر الُمتاحة على الُمتقدمين حسب ترتيبهم  (Matching)يتم استخدام طريقة الُمزاوجة  .1

بالمصفوفة، بحيث ُيعطى الُمتقدم حسب ترتيبه بالمصفوفة أول خيار ُمتاح حسب ترتيب الُمتقدم 
 .للخيارات

ب المصفوفة، ويعطى الخيار األول تبدأ عملية التوزيع بالمتقدم الحاصل على الترتيب األول حس .2
ثم يتم االنتقال للُمتقدم التالي حسب ترتيب المصفوفة وُيعطى الخيار األول . للمتقدم حسب اختياره

غير متوفر بسبب تعبئة الشواغر، يتم إعطاؤه الخيار التالي حسب  خياره المتاح له، وفي حال كان
الي غير متاح ال يحصل المتقدم على أي قبول ويتم وفي حال كان الخيار الت .خياراته إن كان متاحاً 
 .االنتقال للمتقدم التالي

كلية الدراسات العليا ويتم  من خالل لوحة اعالنات كلية طب األسنان وموقع نتائج القبولتعلن  .3
الطلبة المقبولين ببرنامج عمل ليقوم  أيام( 5)ارسال بريد الكتروني للمقبولين ويمنح المقبولين فترة 

الساعات كرسوم مبدئية  بالتسجيل ودفع جميع الرسوم المستحقة ما عدا رسوم ختصاص العالياال
او احضار كتاب تغطية النفقات  غير مستردة على أن يتم احتسابها من الرسوم المدفوعة الحقا

م دفع فعليه اما الطلبة المقبولين ببرنامج الماجستير. المالية من قبل الجهة المانحة للطلبة المبعوثين
الرسوم المستحقة مع رسوم الساعات او احضار كتاب تغطية النفقات المالية من قبل الجهة المانحة 

 .للطلبة المبعوثين
، ويتم تعبئة 3فقرة  7ُيعتبر المتقدم مستنكفاً في حال لم يقم بالتسجيل ضمن الفترة المحددة بالمادة  .4

 .ورة أعاله، ويتم إعالن قائمة قبوالت جديدةالمذك(Matching)الشواغر بالعودة لطريقة الُمزاوجة 
 .عند الحاجة حتى يتم تعبئة جميع الشواغر(Matching)يتم تكرار عملية الُمزاوجة  .5
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 وبعد (Matching)يتم إعالن القائمة الرسمية النهائية للمقبولين بعد االنتهاء من عملية الُمزاوجة  .6
 .قةتسجيل الطلبة وتعبئة جميع الشواغر حسب هذه الطري

 .بعد اصدار القبول الطلبة ال يجوز تغيير التخصص .7
أسابيع ( 4)في حالة انسحاب الطالب المقبول في برنامج االختصاص العالي من البرنامج قبل مرور  .8

من بدء الفصل الدراسي، أو انسحاب الطالب المقبول في برنامج الماجستير في فترة السحب 
رنامج الماجستير السريري يتم تعبئة الشاغر بالعودة الى واإلضافة حسب التقويم الجامعي الخاص بب

 .طريقة المزاوجة المذكورة أعاله
 :8المادة 

 :لطلبة االختصاص العالي بالنسبة
اسابيع فقط من بداية الفصل الدراسي األول ليلتحق المتقدمون في تخصصاتهم  3تعطى مهله  -أ

 .ماعن ذلك يعتبر مستنكفا وفاقدا لمقعده حك ومن يتخلف
أسابيع من بداية الفصل الدراسي األول وتعلن من خالل لوحة  3تحصر الشواغر بعد اول  -ب

اعالنات كلية طب األسنان وكلية الدراسات العليا، ثم يدعى المتقدمون الذين لم يتم قبولهم 
 .6 بالجوالت السابقة إلى جولة أخرى لتعبئة هذه الشواغر حسب ما ورد بالمادة

 :لبة الماجستيراما بالنسبة لط
تطبق التعليمات المعمول بها في الجامعة وحسب التقويم الجامعي الخاص ببرنامج الماجستير  

 .السريري
 :9المادة 

 : االختصاصات المطلوبة وعدد الطلبة المقبولين
يتم تحديد التخصصات الُمتاحة وأعداد الطلبة المقبولين فيها من قبل لجان الدراسات العليا في 

 .م والكلية وينسب بها إلى عميد كلية الدراسات العليااألقسا
 .عميد كلية طب األسنان وعميد كلية الدراسات العليا مسؤوالن عن تطبيق هذه األسس والمعايير :1 المادة 
يبت مجلس العمداء في اإلشكاليات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه األسس أو الحاالت التي لم يرد  :  المادة 

 .على تنسيب من مجلس كلية الدراسات العليا بها نص بناءً 


