
 إعــالن صــادر عن كليــة الدراســات العليـــا

 في جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة

تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن بدء تقديم طلبات االلتحاق فيي برنيام   
  للطلبة االردنييين وييير االردنييين االختصاص العالي في طب األسنان ، وبرنام  الماجستير في طب األسنان

 -:وحسب التالي  .م4102/4102 للسنة الدراسية 
 

 اوالً : التخصصات المطروحة

 

 

 ثانيا : االمتحان التنافسي )جميع الجنسيات(

في تمام الساعة لجميع المتقدمين  االمتحان الكتابي""التنافسيسيعقد االمتحان         

مبنى القاعات  NB66في مبنى  م2/4/2104االربعاء الموافق العاشرة من صباح يوم 

تمام في " لكل من اجتاز اإلمتحان الكتابي وذلك متحان عمليإوسيتم عقد " .الصفية

في مبنى عيادت طب  م3/4/2104الموافق  الخميسالساعة العاشرة من صباح يوم 

 األسنان للدراسات العليا /الحرم الجامعي .

  

 ثالثاً : مواعيد تقديم الطلبات 

ولغاية يوم  م6/3/4102الموافق  لخميساموعد تقديم طلبات االلتحاق يبدأ اعتبارا من يوم 

الكترونيىىا علىىى مو ىىع  فعلىىى الىىرا بين بالتقىىدم تعبلىىة ال لىىب م31/3/4102االحددد الموافددق 

 الجامعة .

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

 رابعا :الشروط العامه للقبول 

ويشترط ان ف بهما. أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في طب االسنان أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معتر-0

 .تكون دراسة البكالوريوس باالنتظام وليس باالنتساب 

 سنة دراسية "ثالثة فصول" وكل( سنوات 3) برنامج الماجستير في طب االسنان .0

 التركيبات السنية الثابتة والمتحركة              

 المعالجة اللبية                  

 أمراض وجراحة اللثة              

 تقويم األسنان والفكين              

 طب أسنان األطفال              

 ( سنوات5برنامج االختصاص العالي في طب االسنان)  .2
 جراحة الفم والوجه والفكين              

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


وثيقة تثبت بداية فترة االمتياز وعلى او   أن يكون قد أتم فترة االمتياز كما يحددها المجلس الطبي األردني -4

 االردنيين () للطلبة  .02/9/4102ان يتم االنتهاء من  فترة االمتياز قبل التسجيل في البرنام  في 

 
 ) للطالب يير االردني( تدريبية بعد حصوله على البكالوريوس  لمدة ال تقل عن ستة اشهر او فترة    

   ) للطلبة  األردنيين من خريجي الجامعات يير األردنية أن يكون قد اجتاز االمتحان اإلجمالي المقرر ألطباء األسنان -3

 االردنيين (

 أية عقوبة تأديبية خالل دراسته السابقة ال تؤهله للقبول في برام   الدراسات العليا. أن ال يكون قد صدر بحقه -2

 ) للطلبة االردنيين (أن يكون مسجال في نقابة أطباء األسنان األردنية تسجيال دائما  -2

 ) للطلبة االردنيين ( أن يكون مرخصا من وزارة الصحة األردنية للعمل كطبيب أسنان -6

 .ز االمتحان التنافسي للقبول وكذلك الفحص الطبي المقرر أن يجتا - 8

 .أن ال يكون قد فصل من التخصص المتقدم إليه   -9

  (اواالمتحان الوطني IELTSاو  IBT   TOEFL)اللغة  امتحان وثيقة -01

 -وحسب الجدول المعلن على الموقع :    

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

Exam.aspx-s/Pages/TOEFL 

 

 إجتياز امتحان اللغة االنجليزية بنجاح وثيقة  ة االردنيينللطلب

يكون قبول الطالب التقدم المتحان اللغة االنجليزية وفي حال عدم اجتيازه بنجاح وثيقة  ينييراالردنيللطلبة 

 .إلمتحان أثناء السنة األولى من التحاقهم في البرنام ا مشروطاً باجتياز

والبحث العلمي  من وزارة التعليم العالي( يير االردنية)الجامعات  الطلبة االردنيين خريجيينمعادلة شهادة  -00

من شرط االعتراف المسبق بالجامعات التي  تخرجوا منها ومعادلة  استثناء الطلبة ييراألردنيين االردنية.

م شريطة اعتراف دولهم ومؤسساته شهاداتهم  لغاية االلتحاق ببرام  الدراسات العليا في الجامعات األردنية

 الجامعات وشهاداتهاالتعليمية بتلك 

 

 الوثائق المطلوبة التالية :تحميل خامسا: 

 مصدقة وثيقة التخرج أو ) صورة مصدقة عنها( . -0
 (صورة مصدقة  )كشف عالمات البكالوريوس أو -4
 صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة -3
 (اواالمتحان الوطني IELTSاو  IBT   TOEFL)اللغة  امتحانوثيقة – 2
 يمكن تحميل وثيقة تثبت بداية فترة االمتياز وعلى ان يتم االنتهاء من  او شهادة تثبت بانهاء فترة االمتياز -2

 ) للطلبة االردنيين ( .02/9/4102االمتياز قبل التسجيل في البرنام  في فترة 
 ) للطالب يير االردني( فترة تدريبية بعد حصوله على البكالوريوس  لمدة ال تقل عن ستة اشهر او وثيقة    
شهادة تثبت اجتياز االمتحان اإلجمالي المقرر ألطباء األسنان األردنيين من  خريجي الجامعات يير األردنية  -6

 .) للطلبة االردنيين (
 للطلبة االردنيين ()  تصريح مزاولة مهنة وشهادة عضوية النقابة -7
والبحث العلمي  من وزارة التعليم العالي( يير االردنية)الجامعات  الطلبة االردنيين خريجيينمعادلة شهادة  -8     

من شرط االعتراف المسبق بالجامعات التي  تخرجوا منها ومعادلة  استثناء الطلبة ييراألردنيين االردنية.

شريطة اعتراف دولهم ومؤسساتهم  برام  الدراسات العليا في الجامعات األردنيةفي شهاداتهم  لغاية االلتحاق 

 الجامعات وشهاداتهاالتعليمية بتلك 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

يمكن دفع ( دوالر امريكي رسم طلب التحاق 25( دينار اردني او )55وصل مالي بقيمة ) :سادسا 

 عن طريق المبلغ 
 

  بطاقة الفيزا(visa electron) 

  الدفع في وحدة الشؤون الماليه في الجامعة 

 : حوالة مالية على حساب الجامعة حسب الجدول التالي- 
 

 رقم الحساب رقمIBAN البنك

   JO82 CAAB 1300 0000 0015 3053 5511 00 بنك القاهرة عمان / دينار
             

01530 535511 

بنك القاهرة عمان / دوالر 
  

JO44 CAAB 1300 0000 0025 3053 5511 00   

           

02530 535511 

البنك العربي / دينار       
  

JO25 ARAB 1200 0000 0012 0059 640700    

  

0120/59640/700 

 

 

ولمزيد من المعلوماات حاول بارامج الدراساات العلياا فاي الكلياة نادعوكم لزياارة موقاع كلياة 

الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنياة علاى شابكة ارنترنات علاى العناوان 

 . www.fgs.just.edu.joالتالي: 

 

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

