
 ةلية معادلة التدريب بالشهادات الدوليآ

 

يقوم الطالب بالتقدم بطلب تدريب عبر بوابته خالل الفترة المسموح فيها بتقديم طلبات للتدريب عبر بوابته ويقوم بإدخال جهة  .1

 ".معادلة التدريب بالشهادات الدولية التدريب "
o  الهدف من هذه العملية هو تذكير مشرف التدريب في القسم الحقا بحالة الطالب وضرورة متابعته له لترصيد عالمته

 تسجيل مادة التدريب الميدانيو التقدم بنجاح إلمتحان الشهادة الدولية والذي تم فيه في نهاية الفصل الدراسي معفى

 ة القبول والتسجيل بالتنسيق مع وحدو

  :الميداني التدريب من تعليمات 13والمادة  (د)فقرة  7المادة وفهم يجب قراءة  .2

  

ن لفصلين امل أي خالواد لماسة ودراني دالميب ايدرلتن ايجمع بيب أن الطللوز ( ال يج5مع مراعاة ما ورد في المادة ) -أ (:7دة )لماا

ت ( ساعا3ن )عد يزيما ال يو لكليةس اا مجلررھخاصة يقت ال في حاالالصيفي ل اصلفاو الثاني ول واألن اسييدرالا

 جھ.رلى تخؤدي ايك لن ذكادة اذا معتم

ل بتسجي ---ني دالميب ايدرلتء اسية باستثنادرالطتھ اخواد نهى مذي ألا ---ب الطيسمح للرة )أ( لفقافي ورد ما ة عاراممع  -ب

 كمي.رالتالھ دمعفع رني لدالميب ايدرلتامنة مع زامتدة ما

ال تحتسب ساعات الدوام الرسمي في الجامعة من ضمن فترة  ( و )ب( من ھذه المادةلحاالت الواردة في الفقرات )أفي ا -ج

التدريب، وعلى الطالب أن يحقق شرط مدة التدريب من خالل زيادة مدة التدريب لغاية تحقيق شرط عدد الساعات الفعلية 

 (.5كما ورد في المادة )

على ل لحاصب االطيسمح للت لتعليمان ھذه ا( م13دة )لماة اعارامورة )أ(  لفقا (4المادة ) فيورد ما ة عارامع م -د

يجا رخن كاواء أسي سل درافصأي في دة / مواد دراسية ماأي منة مع زاني متدالميب ايدرلتدة امال لية تسجيدة دوشها

 عدد الساعات المسموح فيها التسجيل في أي فصل دراسي.ويسمح أن تكون زيادة عن الحد األعلى ل يجارخن يكم لو أ

  :من ھذه المادة رة )أ(لفقافي ورد ما ة عاراممع  -ه

ب بإعتبار عملھ في مجال تخصصھ ولمدة ال تقل عن ثالثة أشهر متواصلة مع تقديم إثبات على ذلك الطللوز يج -1

على أن يكون عمل الطالب بعد  حيث يعتبر ناجحا فيها نيدالميب ايدرلتدة اماب حتسات الغايا توافق عليھ اللجنة

 تاريخ إلتحاقھ بالجامعة.

روط لشن اني ضمدالميب ايدرلتدة المال لتسجياإذا احتسبت الخبرة العملية للطالب بدل مادة التدريب الميداني فعليھ  -2

ن يكم لاو يجا رخن كاواء أسي سل درافصأي في دة / مواد دراسية ماأي منة مع زامت تلتعليماھذه ابة في ولطلما

 ويسمح أن تكون زيادة عن الحد األعلى لعدد الساعات المسموح فيها التسجيل في أي فصل دراسي. يجارخ

ب حتسات الغايادة لشهاد ھذه اعتماوز افيج، لجامعةابها رف ختصاصھ تعتل الية في مجادة دوعلى شهاب الطلول احصل في حا (:13دة )لماا

 لتالية:روط الشن اضموني دالميب ايدرلتدة اما

 ت.لتعليماھذه ابة في ولطلماروط لشن اني ضمدالميب ايدرلتدة المال بالتسجيب الطلوم ايقأن  -1

 لكلية. والمعني م القسن اسبقة ملمافقة والمد اخأ -2

 .نيدالميب ايدرلتاعلمية تكافئ وتقنية دة مادورة لوي اتحأن  -3

روط لشكافة اليخضع وأن ني دالميب ايدرلتدة اتسجيلھ لمارة فتل لكلية خالابا في درلية متدولدة الشهال احامر يعتب  -4

 ب.يدرلخاصة بالتا

 ني.دالميب ايدرلخاصة بالتروط الشالية دولدة الشهااعلى ول لحصاعى في اري -5

 
 معادلةيتم إتفقت لجنة التدريب في الكلية على أن  فقد أعاله التدريب الميداني تعليماتمع مراعاة ما هو منصوص عليه في  .3

 :بحيث التدريب بالشهادات الدولية

د أقصى من بدء الفصل الدراسي وحسب التقويم في بداية الفصل الدراسي )أسبوعين بحيتقدم الطالب إلى قسمه   .1

 االمتحان للشهادة الدوليةعلى تقديم افقة المو من رئيس قسمه فيه الطالب يطلبإلى رئيس القسم استدعاء ب الجامعي(

 .التي يرغب بمعادلتها
للشهادة الدولية خالل الفصل  االمتحانبتقديم لب يقوم الطاأعاله وموافقة رئيس القسم إستدعاء الطالب في ضوء  .2

 .الدراسي
ربعة أل الدراسي بوقبل نهاية الفص يقدم الطالب ما يثبت نجاحه باالمتحان خالل الفصل الدراسي لرئيس قسمه .3

 .ألكثرعلى ا أسابيع
 في حال عدم نجاح الطالب: 

http://pic.hu.edu.jo/Upload/55000000/ta3lemat.pdf


 أو الفصول  فعليه إعادة اإلمتحان وإخبار رئيس القسم بذلك وإعادة الخطوات السابقة في الفصل

 .ةالالحق الدراسية

 لتواصل مع مساعد العميد لشؤون باإلتصال بالصناعة والتدريب للتنسيق لحذف طلب التدريبا 

 عبر البوابة المقدم
 :رئيس القسم يقوم .4

   معادلة التدريب طلب و للطالب دريب مع المواد األخرىالتكتاب مخاطبة للتسجيل ليتم تسجيل بإعداد

ن يكم لاو يجا رخن كاواء أسدة / مواد دراسية ماأي منة مع زامت ببالشهادة الدولية التي حصل عليها الطال

 .سموح فيها التسجيليسمح أن تكون زيادة عن الحد األعلى لعدد الساعات الموعلى أن   يجارخ
 بالشهادة الدولية التي حصل عليها الطال إعداد كتاب للطالب يفيد إعتماد   

 هسجيلوتثبيت ت مادة التدريب الميداني رسوم تسجيل بدفعيقوم الطالب  .5
 يقوم الطالب بمراجعة رئيس قسمه لتعيين مشرف له  .6

يقوم الطالب بعد إعتماد طلب تدريبه على بوابته من قبل مساعد العميد بتحميل "كتاب رئيس القسم والذي يفيد بأنه   .7

 ".تم إعتماد الشهادة الدولية
يقوم الطالب بمتابعة طلب تدريبه على بوابته وإدخال معلومات الجامعة ومشرف التدريب في القسم في شاشة  .8

بعة )تاريخ إنتهاء التدريب يتم إختياره بحيث يكون قبل تاريخ إنتهاء الفصل الدراسي بفترة كافية ال تقل غن المتا

 .(إن أمكن أسبوع إلى أسبوعين

 متابعة طلب التدريب مع مشرف التدريب إلعتماد الطلب وتحديد موعد للمناقشة.ب يقوم الطالب .9
  كبديل لكافة التقارير المطلوب تحميلها قبل يوم المناقشة الشهادة الدولية التي نجح بها يقوم الطالب بتحميل

 .المتدرب والمطلوبة من الطالب
  فقط بتذكير مشرفه بحالته لترصيد  ودون الحاجة لكتابة تقرير للتدريبيقوم الطالب في يوم المناقشة

 . وحدة القبول والتسجيلالتنسييق مع وبفي مادة التدريب الميداني  معفىعالمته 

" في نهاية الفصل الدراسي الذي قام غائباترصيد عالمة الطالب "بوبالتنسيق مع رئيس القسم مشرف التدريب يقوم  .10

 .الطالب بتسجيل مادة التدريب الميداني فيه

، حيث أن هذا  "معفىـ "ب "غائب" عالمةستبدال إل وحدة القبول والتسجيل التنسيق مع/مخاطبةيقوم رئيس القسم ب .11

 .حدة القبول والتسجيلوواإلجراء هو شأن داخلي للقسم 

 

 

 


