
 خرىأمجتمع  و كلياتأللطلبة الدراسين في جامعات معادلة المواد 

 

أخرى الكترونيا  من  و كلية مجتمعا تتم معادلة المواد التي درسههههلا ال ال  اي ةامعة  -

 .المواد حس  تعليمات معادلة المواد النااذةقبل االقسام المعنية بتدريس 

 

عة اخرىاي المواد التي درسههههلهها ال ههالهه  يشههههترع لمعههادلههة   - ية او في  جام كل

 ما يلي :  المجتمع)شهادة الدبلوم(

 

ستلا أكثر من سبع سنوات من تاريخ آخر اصل دراسي له  - أن ال يكون قد مضى على درا

( أو ما يعادللا اي تلك %60إلى تاريخ قبوله اي الجامعة، وأن ال تقل عالمته عن )ج( أو )

 لل ال  التي درسلا اي ةامعة اخرى. المادة أو المواد

 

أن ال يكون قد مضههى على دراسههتلا أكثر من سههبع سههنوات من تاريخ آخر اصههل درسههه   -

قل العالمة عن )ج ( أو  مل ، وأن ال ت مه لالمتحان الشههههها قدي تاريخ ت ل  وليس من  ال ا

سههة إ  ( أو ما يعادللا اي تلك المادة أو المواد باسههتثنات تصصههصههات الصههيدلة واللند68%)

كلية ( أو ما يعادللا لل ال  التي درسههههلا اي %70يج  أن ال تقل العالمة عن )ج ( أو )

 سوات درسلا داخل األردن أو خارةه. )شهادة الدبلوم( المجتمع
 

 ال تعادل لل ال  مواد التدري  العملي والميداني. -
 

 المنتقل اليلا.( من مواد خ تة الدراسية %50ال تحس  لل ال  من هذه المواد اكثر من ) -
 

ال تدخل عالمات ما يعادل من هذه المواد اي حسهههال المعدل اليصهههلي او التراكمي اي  -

 .الجامعة
 

 

ل   - عدد  ت بق على ال ا عة و ية وطبي مدة الزمن يث ال صارةي من ح قال ال كام االنت أح

حيث يج  على ال ال  أن ُيكمل بنجاح اي الجامعة السههاعات المعتمدة الالةمة لتصرةه، 

االردنية  ما ال يقل عن نصهههد عدد السهههاعات المعتمدة الم لوبة للتصرج حسههه  الص ة 

الدراسية المقرة حين قبول ال ال ، وأن يكون من ضمنلا على األقل نصد عدد الساعات 

 .التصصص االةباري واالختياريالمعتمدة من مت لبات 
 

( سهههاعة 15راسهههي واحد من الحد األعلى لسهههنوات التصرج مقابل كل )ُيحسهههم اصهههل د -

 معتمدة تحس  لل ال .

  


