
 جامعت العلىم والتكىىلىجيا الاسدهيت

 كليت الذساساث العليا

حعلً كلُت الدراضاث العلُا في حامعت العلىم والخكىىلىحُا الاردهُت عً بدء 

الاخخصاص العالي في طب الاضىان  واملاحطخير  ياضخلبال طلباث الالخداق في بزهامج

وخطب الترجِب . 6201/7201للطىتالدراضُت  "الاردهُين وغير الاردهُين"للطلبت 

 -الخالي:

 -ججذونها على الشابط الالكترووي التالي>اوال >  التخصصاث املطشوخت   

 اضغط هنا

 ثاهيا > مىاعيذ جقذيم الطلباث 

 ولغاًت ًىم   م14/3/2016  املىافمنثىين دأ جلدًم الطلباث اعخبارا مً ًىم الاًب

 .م7/4/2016املىافم   لخمِظا

علما باهه ٌطمذ بخلدًم طلب واخد فلط لبرهامج املاحطخير في طب الاضىان 

في احطخير طب الاضىان الدكُلت ملخخصصاث الواخخُار نثالنثت جخصصاث مً 

 هفظ الطلب.

 لبرهامج الاخخصاص العالي في طب الاضىان   مستقلخز اوطلب 

 . الزابطفعلى الزاغبين بالخلدم حعبئت الطلب الكتروهُا على 

 اضغط هنا

 نثالثا: الامخدان الخىافس ي )حمُع الجيطُاث(   

ضُعلد الامخدان الخىافس ي "الامخدان الكخابي" لجمُع املخلدمين في جمام  .1

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي كاع م2/5/2016املىافم  الانثىينمً صباح ًىم الخاضعت الطاعت 

( 10-H4 ) وضِخم .ًزجى الحظىر كبل املىعد بىصف ضاعت على الاكل

الثالنثاء و   يمً صباح ًىم الخاضعتجمام الطاعت في عملي" المخدان علد "الا 
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في مبنى عُاداث العملُت وجلدم الامخداهاث  ،م4/5/2016-3الاربعاء املىافم 

  طب الاضىان للدراضاث العلُا /الحزم الجامعي

ت.  وحغطي  100ًخكىن الامخدان مً  .2 ضؤال اخخُار مً مخعدد باللغت الاهجليًز

التي  الاساسيت في افشع طب الاسىان املختلفتجىاهب املعشفت الاضئلت 

 ًفترض ان ًكىن املخفدم ملما بها خالل دراضخه للبكالىرٍىص

عىد كبىل الطالب  في الجىلى الاولى في البرهامج ًخطلب مىه دفع مبلغ  .3

كما هى مىضح في الجدول  ( ضاعت مً كبىله48الزضىم الجامعُت خالل )

 وخالفا لزلك يفقذ خقه في القبىل  -الخالي:

. 

 > ششوط القبىل  سابعا   

 -يشترط  في قبىل الطالب ما يلي>       

او ما ٌعادلها مً في طب الاضىان ان ًكىن خاصال على درحت البكالىرٍىص  .1

شترط ان جكىن دراضت البكالىرٍىص  حامعت او معهد علمي معترف بهما ، َو

 .باالهخظام ولِظ باالهدطاب

ان ًكىن الطالب كد اجم فترة الامخُاس كما ًدددها املجلظ الطبي الاردوي او  .2

على ان ًخم الاهتهاء مً فترة الامخُاس   و مخُاس ونثُلت جثبذ بداًت فترة الا لدًه 

 )للطلبت الاردهُين(في البرهامج  بدء الدراضتكبل 

بُت او فتر  ونثُلت او  البكالىرٍىصشهادة بعد خصىله على  ملذة سىتة جدٍر

ب جثبذ بداًت فترة بعلى ان ًخم الاهتهاء مً فترة  و الخدٍر كبل بدء  الخدٍر

 الاردهُين( غير  )للطلبتفي البرهامج الدراضت 

 املبلغ املطلىب البرهامج

 لالسدهيين بالذيىاس

املبلغ املطلىب مً غير الاسدهيين 

 بالذوالس الامشيكي

 986567 4427 ماجستير طب الاسىان

 5;9;3 7:27 الاختصاص العالي في طب الاسىان



ان ًكىن كد احخاس الامخدان الاحمالي امللزر الطباء الاضىان الاردهُين مً  .3

جي الجامعاث غير الاردهُت   (للطلبت الاردهُين)خٍز

)للطلبت ان ًكىن مسجال في هلابت اطباء الاضىان الاردهُت حسجُال دائما  .4

 الاردهُين(

)للطلبت ان ًكىن مزخصا مً وسارة الصحت الاردهُت للعمل كطبِب اضىان  .5

 الاردهُين(

 ان ال ًكىن كد فصل مً الخخصص الذي ضِخلدم الُه. .6

إمخدان اللغت خطب كزاراث وسارة الخعلُم العالي والبدث جدلُم شزط  .7

 العلمي.

 -يشترط في امتدان اللغت ما يلي>

ششيطت  ان ال يكىن قذ مض ى على امتدان اللغت اكثر مً  اجتياص إمتدان اللغت بىجاح

باستثىاء الطلبت الزيً جاسيخ التسجيل في البرهامج )الحصىل على الشقم الجامعي( مً سيتين 

 سبق لهم الالتداق في بشامج الذساساث العليا وكان الامتدان ششطا للقبىل في البرهامج 6

   ارا كان هىع إلامتدان TOEFL (IBT)  / IELTS  هزا الىىع مً على الطالب  اعتماد هتيجت

 قبل التسجيل في البرهامج  6  مً هيئت إعتماد مؤسساث التعليم العالي الاسدهيت الامتدان 

جامعت العلىم والتكىىلىجيا  وإرا كان إلامتدان الىطني يتم إعتماده في كليت الذساساث العليا /

 الاسدهيت 

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

 اطغط هىا

 > الىثائق املطلىب جدميلها الكتروهيا خامسا

 إمخدان اللغت احخُاس ونثُلت  .1

 .صىرة مصدكت عً كشف عالماث الجامعت    .2

 .صىرة مصدكت عً  املصدكت الجامعُت ) ونثُلت الخخزج (  .3

ت العامت  .4  .صىرة مصدكت عً كشف عالماث الثاهٍى
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ونثُلت الامخُاس  كما ًدددها املجلظ الطبي الاردوي او ونثُلت جثبذ بداًت فترة  .5

 كبل بدء الدراضت في البرهامجالامخُاس وعلى ان ًخم الاهتهاء مً فترة الامخُاس  

 .)للطلبت الاردهُين(

بُت نثُلت جثبذ بداًت و  او بعد خصىله على البكالىرٍىص  ملدة ضىت او فترة جدٍر

ب  ب وعلى ان ًخم الاهتهاء مً فترة الخدٍر كبل بدء الدراضت في فترة الخدٍر

 .الاردهُين(غير)للطلبت البرهامج 

شهادة جثبذ احخاس الامخدان الاحمالي امللزر الطباء الاضىان الاردهُين مً   .6

جي الجامعاث غير الاردهُت   .(للطلبت الاردهُين)خٍز

 .)للطلبت الاردهُين( شهادة عظىٍت الىلابت  .7

ذ مشاولت املهىت  .8  .)للطلبت الاردهُين(جصٍز

جي الجامعاث غي .9 ر صىرة مصدكت عً معادلت الشهادة الجامعُت لخٍز

 .(للطلبت الاردهُين)الاردهُت 

كخاب مً وسارة الخعلُم العالي والبدث العلمي الاردهُت جددد جلدًزمعدل  .10

في ونثُلت الخخزج او كشف  )في خال غُاب الخلدًزشهادة البكالىرٍىص 

 .العالماث(

ت الاخىال املدهُت للطلبت الاردهُين أو  .11 صىرة عً حىاس صىرة مصدكت عً هٍى

 . الاردهُينالطفز للطلبت غير 

 > سسىم طلب الالتداق سادسا 

  لجمُع الجيطُاث ( دًىار اردوي 15رضم بلُمت )

 يمكً دفع الشسىم عً طشيق

 ( بطاكت الفيزاVISA card) 

  الدفع في وخدة الشؤون املالُت في الجامعت 

 ملضيذ مً املعلىماث خىل بشامج الذساساث العليا قي الكليت هذعىكم

الذساساث العليا في جامعت العلىم والتكىىلىجيا ألاسدهيت على لضياسة مىقع كليت 

 -شبكت إلاهترهت على املىقع التالي>



 اضغط هنا
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