
 

 سدهيتجامعت العلوم والتكنولوجيا لاأ

 كليت الذساساث العليا
ردهيت عن بدء الخكىىلىحيا لا  حعلن كليت الدراضاث العليا في حامعت العلىم و

ردهيين "لا للطلبت خخصاص العالي في الطب إلا لخداق في بزهامج ضخلبال طلباث إلاإ

  .2016/2017 تالدراضيلطىتل" ردهيين وغير لا 

أاوال :  التخصصاث املطشوخت   

 -ملشاهذة التخصصاث املطشوخت اطغط على الشابط التالي:      

أاطغط هنا

أثاهيا : مواعيذ جقذيم الطلباث 

ولغاًت  م22/3/2016املىافم  الثالثاء ًبدأ جلدًم الطلباث اعخبارا من ًىم  

 . م7/4/2016املىافم  الخميظ ًىم نهاًت 

جخصصاث  اربعتلبرهامج واخخيار لعلما باهه ٌطمذ بخلدًم طلب واخد فلط 

 الاخخصاص العالي في الطب.من جخصصاث 

 - الزابط الخالي:فعلى الزاغبين بالخلدم حعبئت الطلب الكتروهيا على 

 اضغط هىا

 سدهيين فقطللطلبت لاأمخدان الخىافس ي ثالثا: إلا    

خخصاص العالي برهامج إلا لللمخلدمين  الىظزي الخىافس ي  مخدانضيعلد إلا  

لى إالخاضعت صباخا الطاعت من  م19/4/2016املىافم لثالثاءافي الطب ًىم 

اللاعاث مجمع في مبنى  NB63و   NB66اث كاع في صباخا  الحادًت عشزة

  الصفيت في خزم الجامعت .

 

https://services.just.edu.jo/master_degree/programs_opened.aspx
https://services.just.edu.jo/master_degree/programs_opened.aspx
https://services.just.edu.jo/master_degree/login.aspx
https://services.just.edu.jo/master_degree/login.aspx


 

 

 

أسدهيين فقطللطلبت لاأ مواعيذ )املقابالث (:  سابعا   

  م20/4/2016املىافم  الاربعاء ًىمولى من امللابالث ضيخم علد الجىلت لا 

 .كليت الطبعمادة صباخا في الخاضعت الطاعت 

 املىافم الثالثاء ًىم  الجىلت الثاهيت من امللابالثضيخم علد

 .كليت الطبعمادة صباخا في  الخاضعتالطاعت  م26/4/2016

 برهامج الششوط القبول في خامسا :    

أ-قبول الطالب ما يلي:ليشترط           

و ما ٌعادلها من حامعت اطب الفي ان ًكىن خاصال على درحت البكالىرٍىص  .1

 .معهد علمي معترف بهماو أ

بيت في املطدشفياث املعخمدة )ضىت امخياس( جم ان ًكىن كد أ .2  ضىت جدٍر

جي الجامعاث ل مخياس إلا لطىت ان ًكىن كد احخاس الامخدان الاحمالي امللزر  .3 خٍز

 .غير الاردهيت

ان ًكىن مزخصا  وطباء الاردهيت حسجيال دائما ان ًكىن مسجال في هلابت الا  .4

 .ردهيين للطلبت لا من وسارة الصحت الاردهيت للعمل كطبيب 

 .ان ًجخاس الفدص الطبي امللزر  .5

 ان ال ًكىن كد فصل من الخخصص الذي ضيخلدم اليه. .6

إمخدان اللغت خطب كزاراث وسارة الخعليم العالي والبدث جدليم شزط  .7

 العلمي.

أ-يشترط في امتدان اللغت ما يلي:



ششيطت  ان ال يكون قذ مض ى على امتدان اللغت اكثر من سنتين  إمتدان اللغت بنجاحاجتياص 

باستثناء الطلبت الزين سبق من جاسيخ التسجيل في البرهامج )الحصول على الشقم الجامعي( 

 لهم الالتداق في بشامج الذساساث العليا وكان الامتدان ششطا للقبول في البرهامج .

   ارا كان هوع إلامتدان TOEFL (IBT)  / IELTS  هزا النوع من على الطالب  اعتماد هتيجت

أمن هيئت إعتماد مؤسساث التعليم العالي الاسدهيت   قبل التسجيل في البرهامج  .الامتدان 

 جامعت العلوم والتكنولوجيا الاسدهيت  وإرا كان إلامتدان الوطني يتم إعتماده في كليت الذساساث العليا /

يدمل النتيجت على  على انبذون امتدان اللغت  بليمكن جقذيم الط:  مالخظت

الى كليت الذساساث الامتدان بنجاح   جتييدظش الطالب هت طلب الالتداق او 

أ.17/4/2016نهايت دوام يوم الاخذ املوافق  العليا قبل

د عن امخدان  اللغت ًزجى   -الاطالع على املىكع الخالي:للمٍش

 اطغط هنا

 الوثائق املطلوب جدميلها الكتروهيا  سادسا :

 .وثيلت احخياس إمخدان اللغت بىجاح .1

 .صىرة مصدكت عن كشف عالماث الجامعت    .2

 صىرة مصدكت عن  املصدكت الجامعيت ) وثيلت الخخزج (  .3

ت العامت  .4  .صىرة مصدكت عن كشف عالماث الثاهٍى

من وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي " غير الاردهيت "معادلت الشهاداث .5

 للطلبت الاردهيين الاردهيت 

معدل  والبدث العلمي الاردهيت جددد جلدًزكخاب من وسارة الخعليم العالي  .6

في وثيلت الخخزج او كشف  شهادة البكالىرٍىص )في خال غياب الخلدًز

 العالماث(

 لطىت الامخياس مخدان الاحمالي اس الا يجثبذ احخمن املجلظ الطبي  شهادة  .7

جي الجامعاث غير الاردهيت ل  .للطلبت الاردهيين  خٍز

ب واو الامخياس   شهادة صىرة عن  .8 على ان ًخم  وثيلت جثبذ بداًت فترة الخدٍر

ب كبل بدء الدراضت في البرهامج  (1/7/2016 )الاهتهاء من فترة الخدٍر

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


 للطلبت الاردهيينشهادة عضىٍت الىلابت  صىرة عن  .9

ذ مشاولت املهىت صىرة عن . 10  للطلبت الاردهيينجصٍز

أ: سسوم طلب الالتداق ا بعسا 

 ( دًىار اردوي  للطلبت الاردهيين 15رضم بليمت ) 

 يمكن دفع الشسوم عن طشيق

 ( بطاكت الفيزاVISA card) 

  الدفع في وخدة الشؤون املاليت في الجامعت 

هي خسب علما بان الشسوم الذساسيت في بشهامج الاختصاص العالي في الطب للطلبت غير الاسدهيين 

الامشيكي  لب بالذوالسأوجذفع عنذ قبول الطا الجذول ادهاه   
أسسم الساعت 

أ

سسوم 

أالقبول 

سسوم 

أالفصل 

الخذماث 

أالتكنولوجيت 

سسوم 

أاخشىأ

أاملجموع أالتخصص الذقيق 

جميع التخصصاث ما عذا  علم أ0أ318أ875أ600أساعت 12* 400

أالامشاض والطب الششعي

أ6593

لتخصص ي  علم الامشاض أ  2000أ318أ875أ600أساعت 12* 400

أالششعيوالطب 

أ8593

أ ساعت معتمذة 12السنت الذساسيت 

أ

أملضيذ من املعلوماث خول بشامج الذساساث العليا قي الكليت هذعوكم

لضياسة موقع كليت الذساساث العليا في جامعت العلوم والتكنولوجيا لاسدهيت على 

أ-التالي: الشابطشبكت إلاهترهت على 

 اضغط هنا

 

 

 

http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/Default.aspx

