
 ـالن صــادر عن كليــة الدراســات العليـــاإعـ

 في جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة

ببرنننام  بننات اتلتقننا  لط بجامعننة العلننوم والتكنولوجيننا األردنيننة عننن اسننت با كليننة الدراسننات العليننا تعلننن 
  خصصننات المبينننل تاليننا فنني الت برنننام  الماجسننتير فنني طنن  األسنننان  و اتختصنناا العننالي فنني طنن  األسنننان

 .2102/2102 الدراســـيام ــللع

  مواعيد تقديم الطلبات : أوالأوال   
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ق

  عل  درجة البكالوريو  في ط  اتسنان أو ما يعادلاا من جامعة أو معاد معتر  باما.    أن يكون قاصال-0

 أن يكون قاصال عل  ت دير ت ي   عن جيد أو ما يعادلل في درجة البكالوريو .  -2
 أن يكون قد أتم فترة اتمتياز كما يقددها المجل  الطبي األردني. -2
 أن يكون قد اجتاز اتمتقان اإلجمالي الم رر ألطباء األسنان األردنيين من خريجي الجامعات غير األردنية. -4
 لل بو  في برام   الدراسات العليا. ت تؤهللأن ت يكون قد صدر بق ل أية ع وبة تأديبية خال  دراستل الساب ة  -5
أن يكون مرخصا من وزارة الصقة  -7 سجيال دائما لألردنيين أن يكون مسجال في ن ابة أطباء األسنان األردنية ت -6

ن قد فص  أن ت يكو  -9 ذلك الفقا الطبي الم ررأن يجتاز اتمتقان التنافسي لل بو  وك -8األردنية للعم  كطبي  أسنان.
 ( كقد أدن  أو ما يعادلل.511جتياز امتقان التوف  بعالمة )ا-01 من التخصا المت دم إليل

 

 -2كش  عالمات البكالوريو  أو صورة مصدقة  -2 .مصدقة  وثي ة التخرج أو ) صورة مصدقة عناا(  -0
شاادة تثبت  -5( كقد أدن  أو ما يعادلل.511اجتياز امتقان التوف  بعالمة ) -4صورة مصدقة عن كش  الثانوية العامة.

خريجي الجامعات  از اتمتقان اإلجمالي الم رر ألطباء األسنان األردنيين من شاادة تثبت اجتي  -6متياز. تبانااء فترة ا
معادلة الشاادة من التعليم  -9،   2صورة شخصية عدد -8تصريح مزاولة مانة وشاادة عضوية الن ابة . -7 غير األردنية.

م دفعاا في الدائرة المالية في خمسة عشرة دينارا رسم طل  التقا  يت   -01العالي لخريجي الجامعات غير األردنية.
  الجامعة.
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