
 إعــالن 

 صــادر عن كليــة الدراســات العليـــا

 في جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة
 

 برنامج تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن بدء تقديم طلبات االلتحاق في

 (االردنيين وغير االردنيين)لطلبة ل  وبرنامج الماجستير في طب األسناناالختصاص العالي في طب األسنان 

 م.3102/3102للعــام الدراســـي 

 ومواعيد تقديم الطلبات إجراءاتأوال: 

على الراغبين بالتقدم اإلطالع على تفصيالت اإلعالن الموجود على موقع كلية الدراسات العليا  .1
: ن التاليبكة االنترنت على العنواعلى ش األردنيةوموقع جامعة العلوم والتكنولوجيا 

www.just.edu.jo ( والوثائق ، التخصصات المطروحة، وشروط القبولوالذي يشتمل على
 المطلوبة( لغايات تقديم طلب االلتحاق.

: موقع الجامعة من خاللتعبئة الطلب الكترونيا   الذين تنطبق عليهم الشروطالمتقدمين على  .2
www.just.edu.jo/reg/pages/ApplyOnline.aspx  علما بأن موعد تقديم طلبات االلتحاق يبدأ

 م72/2/7102الموافق  األحدولغاية يوم  م72/7/7102الموافق  األربعاءاعتبارا من يوم 
ذلك يعتبر شرطا للقبول  إنحيث  الكترونياقديم وثيقة امتحان التوفل او ما يعادله بنجاح ضرورة ت .3

مرة واحدة على تقديم امتحان التوفل او ما يعادله  (األردنيينلطلبة غير ا)وعلى (األردنيين)للطلبة 
 .وعلى ان يتم اجتيازه بنجاح خالل السنة األولى من االلتحاق في البرنامج األقل،

  ا: االمتحان التنافسيثاني

 تمام الساعة العاشرة من صباح يومفي  وبدون استثناء جميع المتقدمينل سيعقد االمتحان التنافسي

 .التعليمية /الحرم الجامعي األسنانعيادات طب في مبنى  م42/2/4102الموافق  األربعاء

 

  عميد كلية الدراسات العليا

 د السالمـــالـخ ..د أ                                                                                          
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 صــادر عن كليــة الدراســات العليـــا إعــالن

 في جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة

فنني برنننامج  ت االلتحنناقبنندء تقننديم طلبنناتعلننن كليننة الدراسننات العليننا فنني جامعننة العلننوم والتكنولوجيننا األردنيننة عننن 

فنني  للطلبننة االردنيننين وغيننر االردنيننين  االختصنناص العننالي فنني طننب األسنننان و برنننامج الماجسننتير فنني طننب األسنننان
 .3102/3102التخصصات المبينة تاليا  للعــام الدراســـي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : مواعيد تقديم الطلبات 

يبدأ تقديم الطلبات اعتباارا مان صاباح  

 :التالي جامعةفعلى الراغبين بالتقدم تعبئة الطلب الكترونيا على موقع ال،  

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

 

 أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف بهما.     األسنانأن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في طب -0

 في درجة البكالوريوس.  على تقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادلهأن يكون حاصال  -3

 ) للطلبة األردنيين ( أن يكون قد أتم فترة االمتياز كما يحددها المجلس الطبي األردني. -2

 ) للطالب غير األردني( تدريبية بعد حصوله على البكالوريوس  لمدة ال تقل عن ستة أشهر او فترة    

 () للطلبة األردنيين  األردنيين من خريجي الجامعات غير األردنية. أن يكون قد اجتاز االمتحان اإلجمالي المقرر ألطباء األسنان -2

 أن ال يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية خالل دراسته السابقة ال تؤهله للقبول في برامج  الدراسات العليا. -5

 ) للطلبة األردنيين (طباء األسنان األردنية تسجيال دائما أن يكون مسجال في نقابة أ -6

 ) للطلبة األردنيين ( أن يكون مرخصا من وزارة الصحة األردنية للعمل كطبيب أسنان. -7

 .للقبول وكذلك الفحص الطبي المقرر  االمتحان التنافسيأن يجتاز  - 8

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

 ) للطلبة األردنيين ( ( كحد أدنى أو ما يعادله.511از امتحان التوفل بعالمة )اجتي-01
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 وثيقة التخرج.  نعصورة مصدقة  -0

 كشف عالمات البكالوريوس عن  مصدقة صورة  -3

 صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة -2

  ) للطلبة األردنيين (( كحد أدنى أو ما يعادله511اجتياز امتحان التوفل بعالمة )وثيقة – 2

(ينغير األردني ة) للطلب 

. 

 ) للطلبة األردنيين ( فترة االمتياز. إنهاءشهادة تثبت  -5

 (ينغير األردني لبة) للط حصوله على البكالوريوس  لمدة ال تقل عن ستة أشهرفترة تدريبية بعد  وثيقةاو     

  ) للطلبة شهادة تثبت اجتياز االمتحان اإلجمالي المقرر ألطباء األسنان األردنيين من  خريجي الجامعات غير األردنية.   -6

 األردنيين (

 يين () للطلبة األردن تصريح مزاولة مهنة وشهادة عضوية النقابة -7

     8- 

 . 

9-  

  31533535511بالدينار األردني: رقم  

 32533535511ألمريكي: رقم  بالدوالر ا  

 

األربعععاا الموافعع  صااباح يااوم  فااي تمااام الساااعة العاشاارة ماان لجميععع المتقععدمين االمتحااان التنافساايساايعقد  

 حرم الجامعي.مبنى عيادات طب األسنان التعليمية /الفي  م22/2/2313

www.fgs.just.edu.jo 

 

ية الدراسات العلياكل  
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