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  تعليمات معادلة المواد مـن الشهادة الجامعية المتوسطة
  )للطلبة المجسرين(إلى مستوى البكالوريوس 

  ومن مستوى البكالوريوس إلى مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة
  
  

ساعة معتمـدة مـن مـواد    ) 45(يعادل للطلبة المجسرين إلى تخصصهم النظير ماال يزيد عن �F1W�Eא���د���

ساعة معتمدة لنظام الثالث سنوات وذلـك  ) 55(الشهادة الجامعية المتوسطة لنظام السنتين و 

  .اداً ألسس التجسيراستن

� �F2Wא��د� E  يعادل للطلبة المجسرين إلى تخصصهم النظير والذين يحملون أكثر من شهادة جامعية متوسطة

  .ساعة معتمدة من مواد هذه الشهادات) 45(ما ال يزيد بمجموعة عن 

� �F3Wא��د� E  جسر والذي سبق أن يجوز أن  يعادل للطالب الم) 2(والمادة ) 1(مع مراعاة ما ورد في المادة

درس في إحدى الجامعات األردنية أو إحدى الجامعات التي تعترف بها جامعة البلقاء 

التطبيقية ، مواد من الجامعة التي درس فيها سابقاً بحيث ال يزيد مجموع الساعات المعادلة 

من ساعات الخطة الدراسية لتخصص %) 50(للطالب من مرحلة الدبلوم والبكالوريوس عن 

  .طالبلل

� �F4Wא��د� E  وال تنطبق عليهم شروط ) الشامل ( يعادل للطلبة الذين اجتازوا اإلمتحان العام لكليات المجتمع

غير  والتجسير وإلتحقوا ببرنامج البكالوريوس على معدل الثانوية العامة بتخصص نظير أ

  .دةساعة معتم) 30(نظير لتخصصهم في الشهادة الجامعية المتوسطة ماال يزيد عن

إذا إلتحق الطالب ببرنامج البكالوريوس على نظام التجسير بتخصص نظير وانتقل الحقاً إلى �) :5(المادة 

نظير آخر ، يعاد النظر كامالً بمعادلة مواد الشهادة الجامعية المتوسطة لتخصصه  تخصص

  .الجديد ويتحمل الطالب أية مسؤولية مادية أو أكاديمية تترتب على ذلك 

� �F6Wא��د� E� تكون معادلة المواد للخطة الدراسية وليس للطالب ، وعليه يعادل للطلبة الذين درسوا نفس

الخطة الدراسية في مرحلة الشهادة الجامعية المتوسطة نفس المواد إذا التحقوا بنفس 

  .التخصص في برنامج البكالوريوس

� في التخصص الواحد لبرنامج البكالوريوس تكون معادلة مواد الشهادة الجامعية المتوسطة موحدة �F7WEא��د�

  .، إذا كان هذا التخصص يدرس في أكثر من كلية من كليات الجامعة
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� �F8Wא��د� E  على شهادة الثانوية العامة وكان حاصالً على إذا التحق الطالب ببرنامج البكالوريوس بناء

ه الذي التحق به الشهادة الجامعية المتوسطة من خارج األردن بتخصص غير نظير لتخصص

  .ساعة معتمدة) 15(يعادل له ما ال يزيد عن 

� يعادل للطلبة الذين حصلوا على الشهادة الجامعية المتوسطة من خارج األردن واجتازوا  F9WEא��د�

االمتحان الذي تعقدة وحدة التقييم واالمتحانات العامة في الجامعة لغايات التجسير ما ال يزيد 

من مواد الشهادة الجامعية المتوسطة شريطة النجاح في عالمات  ساعة معتمدة) 45(عن 

  .هذه المواد 

� الطلبة الذين التحقوا بإحدى كليات المجتمع األردنية ، وسبق لهم أن درسوا في إحدى الجامعات  F10WEא��د�

 االردنية الحكومية أو الخاصة أو الجامعات التي تعترف بها جامعة البلقاء التطبيقية ، ينظر

من خطة تخصصهم في %) 50(في معادلة مواد البكالوريوس الناجحين بها بما ال يزيد عن 

الشهادة الجامعية المتوسطة ويتقدمون لالمتحان العام لكليات المجتمع بكافة مواد الخطة 

  .الدراسية لتخصصهم بالشهادة الجامعية المتوسطة

� دة الجامعية المتوسطة إلى مرحلة البكالوريوس أو عند معادلة مواد للطالب من مرحلة الشها F11WEא��د�

العكس يجب أن ال يقل عدد الساعات المعتمدة للمادة المراد معادلتها عن عدد الساعات 

  .المعتمدة للمادة المعادله لها 

� ولجنة معادلة            يتتم معادلة المواد للطالب المجسر بتنسيب من القسم األكاديم F12WEא��د�

  .المواد المختصة في كل كلية وموافقة عميد الكلية المعني 

  . لرئيس الجامعة البت في الحاالت التي لم يرد فيها نص : F13Eא��د��

  .تلغي هذه التعليمات أية أسس سابقة تتعارض معها F14WEא��د��

  


