
 إعــالن صــادر عن كليــة الدراســات العليـــا

 ـةـــــــــفي جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردني

استقبال طلبات االلتحاا    بدء تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن

للعـااااـام الدراســااااـي   "للطلبااااة اياااار االردنيااااين"طاااا   الاالختصاااااع العااااالي فااااي فااااي برنااااام  

م ولغايااة ياااوم الخماايف الموافااا  3/3/4102الموافااا   االثنااين اعتبااارا ماان ياااوم .4102/4102

 -وحس  التالي : ، م 3/2/4102

0ةواًل : التخصصات المطروحا  

 

  0للقبول ة:الشروط العامثانيا

،  معترف بهماعلمي ط  أو ما يعادلها من جامعة أو معهدالأن يكون حاصال على درجة البكالوريوف في -0

 .ويشترط ان تكون دراسة البكالوريوف باالنتظام وليف باالنتسا  
 ) سنة امتياز ( .المستشفيات المعتمدةسنة تدري  في أن يكون قد أتم  -4  

 طل  عند الترشيح للقبول (ي)  مؤقتاتسجيال االردنية طباء األأن يكون مسجال في نقابة  -3

 طل  عند الترشيح للقبول (ي)  وان يكون مرخصا من وزارة الصحة األردنية للعمل كطبي 

 .أن يجتاز الفحع الطبي المقرر  - 2

 .أن ال يكون قد فصل من التخصع المتقدم إليه   -2

 

 

 

 االمراض النفسية 01 ط  األسرة 1

 الجراحة العامة 00 علم األمراض  2

 جراحة المسالك البولية والتناسلية  04 الط  الشرعي 3

  التخدير واإلنعاش 03  األشعة التشخيصية 4

  أمراض وجراحة النسائية والتوليد 44 ط  وجراحة األنف واألذن والحنجرة 5

  ط  األطفال 02 جراحة العظام 6

 جراحة الدماغ واألعصا  01  ط  وجراحة العيون 7

  أمراض الدماغ واألعصا  01 الط  الباطني 8

 ط  الطوارىء 01 الجلدية  االمراض 9

http://oldwww.just.edu.jo/uploads/programType/files/ENT%20PLAN%20A_E.doc
http://oldwww.just.edu.jo/uploads/programType/files/ENT%20PLAN%20A_E.doc
http://oldwww.just.edu.jo/uploads/programType/files/Obstetrics%20and%20Gynecology%20A_E.doc
http://oldwww.just.edu.jo/uploads/programType/files/Obstetrics%20and%20Gynecology%20A_E.doc


 

  (اواالمتحان الوطني IELTSاو  IBT   TOEFL)اللغة  متحانالتقدم ال -1

 -وحس  الجدول المعلن على الموقع :    

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

Exam.aspx-uateStudies/Pages/TOEFL 

 

المتحان اللغة االنجليزية وفي حال عدم اجتيازه بنجاح  التقدموثيقة  ينايراالردنيللطلبة 

 .إلمتحان أثناء السنة األولى من التحاقه في البرنام ا مشروطاً باجتيازيكون قبول الطال  

 

 .الكترونيا تحميل الوثائق المطلوبة التالية ثالثا: 

 مصدقة وثيقة التخرج أو ) صورة مصدقة عنها( . -0
 (صورة مصدقة  )البكالوريوف أوكشف عالمات  -4
 صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة -3
 (اواالمتحان الوطني IELTSاو  IBT   TOEFL)اللغة  امتحانالتقدم  وثيقة – 2
  شهادة االمتياز. -2
 عند الترشيح للقبول ( انطلبت) . تصريح مزاولة مهنة وشهادة عضوية النقابةوثيقة -1

 

 ماليوصل  :رابعا       

 يمكن دفع المبلغ ( دوالر امريكي رسم طلب التحاق 15( دينار اردني او )51بقيمة ) 
  عن طريق بطاقة الفيزا(VISA ELECTRON ) 

  الصندوق المالي او الدفع في وحدة الشؤون الماليه في الجامعة / 

  حسب الجدول التالي :او عن طريق  حوالة مالية على حساب الجامعة- 

 
 رقم الحساب IBANرقم  البنك

 JO82 CAAB 1300 0000 0015 3053 5511 00                01530 535511 بنك القاهرة عمان / دينار
 JO44 CAAB 1300 0000 0025 3053 5511 00              02530 535511  بنك القاهرة عمان / دوالر 
 JO25 ARAB 1200 0000 0012 0059 640700      0120/59640/700 البنك العربي / دينار        

 

ولمزيد من المعلومات حول برامج الدراسات العليا في الكلية ندعوكم لزيارة موقع كلية 

الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية على شبكة اإلنترنت على العنوان 

 . www.fgs.just.edu.jo: التالي

 

                                                                          

 كلية الدراسات العليا   

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

