
 إعــالن صــادر عن كليــة الدراســات العليـــا

 في جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة
 

االختصىىاا العىىالي فىىي بىى  األسىىنان   و رنىىام  فىىي  رنىىام    المرشىىنين للو ىىو   "االصىىال "علىىا البل ىىة 
كليىىة الدراسىىات العليىىا فىىي جامعىىة  مراجعىىة  .م4102/4102 للسىىنة الدراسىىية  الماجسىىتير فىىي بىى  األسىىنان

 -العلوم والتكنولوجيا األردنية ونس  الترتي  التالي:
 

 اوالً : الطلبة االردنيين 

 الى يوم الخميس الموافق  م6/7/4102االحد الموافق  برنامج الماجستير

 م42/7/4102

 يوم الخميس الموافق  م 0/6/4102اعتبارا من يوم االحد الموافق  برنامج االختصاص

 م04/6/4102

 ال ال د ال األص التخصا

  يان صالح ع د الغني الشرع  1 توويم األسنان والفكين  

 سهيلة منمد علي خلي  النجار 2

 الع د هللا يوسف اسعد  سوسن   1

 نمودة منمود ع دهللا رائد 2

 

 عمايره أنمد ا راهيم اال  1 ب  أسنان األبفا  

 النابور قاسم منمد  نان 2

 الرفاعي منمد فيص  أسي   1

 الج ار ع د منمد ن ي  اري   2

 

 شوير أ و منصور منمد شهد 1 أمراض وجرانة اللثة

        يوسف الكريم ع د عماد  سام 2

 غ اشنة توفيق منمود توفيق 1

 نداد أدي  سهي  أدي  2

 

 العدوس ا و سالم منمد انمد 1 التركي ات السنية
 به و  ر ني ينيا كوك   2

 ا راهيمي منمود خلي  عال  1
 الذيا ات منمد أنمد  ثينة  2

 

 الخليلي عزت فواز شهد 1 المعالجة الل ية

 ع دالخضر نسني زاهر سخا 2

 

 يوسف راجح ع دال اسب وفا   1

 الرنيم ع د أنمد ا راهيم أنمد 2

العالي في  االختصاا
 جرانة الفم والفكين

 عو  اعويالن شاكر صالح 1 عتوم منمد علي منا   1
 

 

 

 

 

 



 ثانيا : الطلبة غير االردنيين 

 دفع قيمة "الرسوم يرجى منهم  " فقط "الطلبة االصالء  برنامج الماجستير

( دوالر امريكي اعتبارا من يوم االحد الموافق 762467" مبدئيا والبالغة )المستحقة 

واشعارنا بالدفع عن طريق  م 01/6/4102الى يوم الخميس الموافق  م0/6/4102

ومراجعة الكلية (  tareqm@just.edu.joتحميل وثيقة الحواله على االيميل )

علما بان الدراسة في برنامج الماجستير تبدأ بمنتصف اعتبارا من بداية  شهر أيلول 

 م 4102شهر أيلول 

 ال دي  األصي  التخصا

 الجنيد الوادر ع د مرثد سما ال نيصي أنمد منمد زياد توويم األسنان والفكين  

 منمود زيد أ و أنمد مروة منمد ع دالوادر ياسين رشا ب  أسنان األبفا 

 ع دهللا علي أنمد به الوفاف ايني درهم الهام أمراض وجرانة اللثة

 ظاهر أنمد رياض مرام ُدرادُ  مارييا اناليتا التركي ات السنية

 ال يك منمد زياد منمد الرنمن ع د علي نمد علي سها المعالجة الل ية

 

 يمكن دفع المبلغ عن طريق
 

  في وحدة الشؤون الماليه في الجامعة مباشرة الدفع. 

 التالي:العلوم والتكنولوجيا االردنية  حوالة مالية على حساب جامعة- 
 

 رقم الحساب رقمIBAN البنك

بنك القاهرة عمان / دوالر 
  

JO69 CAAB 1300 0000 0009 0003424846 09 0003424846 

 

 

يراجع كلية الدراسات العليا في التاريخ المندد لم  ك  من لم  يسدد الم لغ او : ثالثا  

 .يعت ر مستنكفا وفاقدا لنوة في الو و  

 رابعا : الوثائق المطلوبة 

 

 مصدقة وثيوة التخرج أو ) صورة مصدقة عنها( -0
 (صورة مصدقة  )كشف عالمات ال كالوريوس أو -4
 صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة -3
  (اواالمتنان الوبني IELTSاو  IBT   TOEFL)اللغة  امتنان وثيوة - 2

 -ونس  الجدو  المعلن علا الموقع :    

http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGrad

Exam.aspx-uateStudies/Pages/TOEFL 

http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/TOEFL-Exam.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/TOEFL-Exam.aspx


 

  نجاح  إجتياز امتنان اللغة االنجليزيةوثيوة  ة االردنيينللبل 

التودم المتنان اللغة االنجليزية وفي نا  عدم اجتيازه  نجاح وثيوة  ينغيراالردنيللبل ة 

 .إلمتنان أثنا  السنة األولا من التناقهم في ال رنام ا مشروبا   اجتيازيكون ق و  البال  

 
يتم االنتها  من  وثيوة تث ت  داية فترة االمتياز وعلا ان او  شهادة تث ت  انها  فترة االمتياز -2

 ) للبل ة االردنيين ( .02/9/4102فترة االمتياز ق   التسجي  في ال رنام  في 
) للبال   فترة تدري ية  عد نصوله علا ال كالوريوس  لمدة ال تو  عن ستة اشهر او وثيوة    

 غير االردني(
يين من  خريجي شهادة تث ت اجتياز االمتنان اإلجمالي المورر ألب ا  األسنان األردن -6

 ) للبل ة االردنيين (.الجامعات غير األردنية 
 ) للبل ة االردنيين ( تصريح مزاولة مهنة وشهادة عضوية النوا ة -7
 من وزارة التعليم العالي( غير االردنية)الجامعات  البل ة االردنيين خريجيينمعادلة شهادة  -8   

من شرب االعتراف المس ق  استثنا  البل ة غيراألردنيين وال نث العلمي االردنية.

 رام  الدراسات العليا في  الجامعات التي  تخرجوا منها ومعادلة شهاداتهم  لغاية االلتناق 

لجامعات اشريبة اعتراف دولهم ومؤسساتهم التعليمية  تلك  في الجامعات األردنية

 .اوشهاداته

 

 

مراجعة كلية الدراسات العليا او التواصل معنا بعد "البدالء "على الطلبة : خامسا 

 وجنسيتة "ه التواريخ المحددة للطلبة االصالء " كل حسب برنامج
 
 

 

ولمزيد من المعلومات حول برامج الدراسات العليا في الكلية ندعوكم لزيارة 

موقع كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية على شبكة 

 . www.fgs.just.edu.joنترنت على العنوان التالي: اإل

 

 

http://www.fgs.just.edu.jo/

