معلومات لمقدم الطلب
خطوات اتمام عملية تصديق شهادات الثانوية االمريكة الممنوحة وعالمات امتحان ال  SAT/APمن المدارس
الدولية داخل االردن
اذا تخرجت من إحدى المدارس المعتمدة في األردن فإن األوراق المطلوبة لعملية التصديق كالتالي :
 .1كشوف عالمات لمراحل (الصف العاشر ،الحادي عشر و الصف الثاني عشر) (باللغه األنجليزية) مصدقة من قبل
وزارة التربية والتعليم /مديرية التعليم الخاص (هاتف )06-4640023
 .2شهادة التخرج – الدبلوما التي تم استالمها عند التخرج ويشترط ان تكون مصدقة من التعليم الخاص أيضا.
 .3احضار جميع كشوفات العالمات االصلية المتحان ال  SAT/APوالنجاح بامتحانات إحدى البدائل التي أقرتها
وزارة التربيه والتعليم األردنيه وهي كالتالي :
•

سبع مواد من امتحان ( )SAT IIبحيث تكون العالمة الدنيا لكل مادة (.)450

•

ستة مواد من امتحان ( )Advanced Placement( )APبحيث تكون العالمة الدنيا ( )3شريطة أن تكون

من ضمنها مادة اللغة العربية من إحدى البرامج المذكورة في البند الخامس من التعليمات الوزاريه الموجود على

الرابط التالي .
http://www.moe.gov.jo/ar/node/2165
• خليط من مواد ( )SAT II + APو بأي نسب بحيث تكون سبع امتحانات.
•

 + ACTاربع مواد .SAT II

•

 + ACTثالث مواد .AP

•
•
•

 4مواد .AP

 3مواد + APمادتين .SAT II

مادتين  +APاربع مواد .SAT II

 .4تزويد امديست باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ب  College Boardللتحقق من صحة نتائج . AP /SAT
سيتم تسليم المعاملة خالل سبعة إلى عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم المعاملة .رسوم هذه الخدمة اربعون ( )40دينار ويتم
اضافة مبلغ  25دينار في حال تم طلب خدمة مستعجلة حيث يتم تسليم المعاملة بعد  4-3ايام عمل.
مالحظة :يتم االحتفاظ باألوراق والشهادت لفترة ال تزيد عن ستة أشهر .سوف يتم التخلص من هذه األوراق بعد مرور
الفترة المذكورة اعاله دون تحمل أمديست أدنى مسؤولية.
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بخبيرة التصديق عفراء رمضان
 aramadan@amideast.orgاو االتصال على  06-5929994فرعي 117

على

البريد

االلكتروني

مساعدة قسم التصديق ايناس بسطاس على البريد االلكتروني  ebastas@amideast.orgأو االتصال على06-
 5929994فرعي 126

Guidelines for Applicants
Processes for Authentication of American High school diploma and SAT scores from
International schools in Jordan
If you graduated from an accredited high School with regional accreditation, i.e. AdvancED
community.
You need to bring the following documents for the authentication process:
1- Original report cards for grades 10, 11 and 12. All report cards have to be stamped by
the Ministry Of Education.
2- Your original high school diploma, this needs to be stamped from the Ministry of
Education.
• All original SAT/AP subject tests SCORE REPORT. you need to pass exams at one of the
alternatives below:
• Seven SAT subject tests with a score of at least 450 on each exam. .
•

Six Advanced Placement (AP) exams, with scores of at least 3 on each and one of
these six subjects has to be A-level Arabic or Tawjihi exam in Arabic, please visit
the following link http://rce.mohe.gov.jo/UnconventionalStudy

•

A combined total of seven Advanced Placement (AP) exams and/or SAT II exams
with scores of at least 3 on each AP, and at least 450 on each SAT II.
ACT+ Four SAT II subject tests.
ACT+ Three AP tests.
Four AP tests.
Three AP tests + Two SAT II subject tests.
Two AP tests+ Four SAT II subject tests.

•
•
•
•
•

3- Provide your College Board account details (username and password) for
purpose of verification.
The authentication process shall take from 7 up to 10 business days. The fees for this service
is 40 JD, AMIDEAST provides the Rush service which costs extra 25 JOD and the process will
take 3 business days. Note: Documents are kept at AMIDEAST for no longer than 6 months
after which all documents will be destroyed. For any further information please contact our
Authentication specialist Afra’ Ramadan at aramadan@amideast.org or call 06-5929994 ext.
117 or contact Authentication assistant, Enas Bastas at e-mail ebastas@amideasts.org or call
06-5929994 Ext. 126

معلومات لمقدم الطلب
خطوات اتمام عملية توثيق شهادات الثانوية االمريكة ونتائج امتحان ال  SAT/APالممنوحة من المدارس في
البلدان العربية :
.1
•
•
•
•
.2

كشف عالمات لمراحل (الصف العاشر ،الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر) األصلية (باللغه األنجليزية)
مصدقة من األماكن التاليه:
من قبل وزارة التربية والتعليم في ذلك البلد الذي توجد فيه المدرسه .
من وزارة الخارجيه لذلك البلد.
من السفاره األردنيه في نفس الدوله .
من الخارجيه األردنيه .
شهادة التخرج األصلية )الدبلوما( التي تم استالمها عند التخرج ويشترط ان تكون مصدقة من األماكن التي يتم
تصديق كشوفات العالمات منها.

. 3احضار جميع كشوف العالمات االصلية المتحان ال  ،SAT/APأو النجاح بامتحانات إحدى البدائل التي أقرتها
وزارة التربيه والتعليم األردنيه وهي كالتالي :
•

سبع مواد من امتحان ( )SAT IIبحيث تكون العالمة الدنيا لكل مادة ( )450عالمة.

•

ستة مواد من امتحان ( )Advanced Placement( )APبحيث تكون العالمة الدنيا ( )3شريطة أن تكون

من ضمنها مادة اللغة العربية من إحدى البرامج المذكورة في البند الخامس من التعليمات الوزاريه الموجوده على

•
•

الرابط التالي
http://www.moe.gov.jo/ar/node/2165
خليط من مواد ( )SAT II + APو بأي نسب بحيث تكون سبع امتحانات.

•

 + ACTاربع مواد .SAT II

•

 + ACTثالث مواد .AP

•

 4مواد .AP

•

 3مواد + APمادتين .SAT II

• مادتين  +APاربع مواد .SAT II
 .4تزويد االمديست باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ب  College Boardللتحقق من صحة نتائجAP
.SAT/
سيتم تسليم المعاملة خالل سبعة الى عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم المعاملة .رسوم هذه الخدمة ثمانون ( )80دينار
ويتم اضافة مبلغ  25دينار في حال تم طلب خدمة مستعجلة حيث يتم تسليم المعاملة بعد ثالث ايام عمل.
مالحظة :يتم احتفاظ باألوراق و الشهادت لفترة ال تزيد عن ستة أشهر .سوف يتم التخلص من هذه األوراق بعد مرور
الفترة المذكورة اعاله دون تحمل أمديست أدنى مسؤولية.لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بخبيرة التصديق عفراء رمضان
على البريد االلكتروني  aramadan@amideast.orgاو االتصال على  06-5929994فرعي  117أو االتصال بمساعدة قسم
التصديق ايناس بسطاس على البريد االلكتروني  ebastas@amideast.orgأو االتصال على فرعي 126

Guidelines for Applicants
Processes for authentication of American High school diploma and SAT
scores from International schools from Arab countries
Please provide the following documents for the authentication process:
1- Original report cards for grades 10, 11 and 12. All report cards have to be stamped by
the followings:
• The Ministry Of Education of the same country of graduation
• From the Ministry of foreign Affairs of the country of graduation.
• Then stamp it from the consulate/Embassy of Jordan.
• From the Jordanian Ministry of foreign affairs.
2- Your original high school diploma also needs to hold same stamps as your report
cards.
3-All original SAT /AP subject tests SCORE REPORT. You need to pass tests of one of the
following alternatives
•

•

Seven SAT subject tests with a score of at least 450 on each exam. .
Six Advanced Placement (AP) exams, with scores of at least 3 on each and one of
these six subjects has to be A-level or Tawjihi exam in Arabic, please visit the
following link: http://rce.mohe.gov.jo/UnconventionalStudy

•

A combined total of seven Advanced Placement (AP) exams and/or SAT II exams
with scores of at least 3 on each AP, and at least 450 on each SAT II.
• ACT+ Four SAT II subject tests.
• ACT+ Three AP tests.
• Four AP tests
• Three AP tests + Two SAT II subject tests
• Two AP tests+ Four SAT II subject tests.
4-Provide your College Board account details (username and password) for purpose of
verification.
The authentication process shall take 7 up to 10 business days. The fees for this service is
80 JD, AMIDEAST provides the Rush service which costs extra 25 JOD and the process will
take 3 business days.
Note: Documents are kept at AMIDEAST for no longer than 6 months after which all
documents will be destroyed. For any further information please contact our Authentication
specialist Afra’ Ramadan at aramadan@amideast.org Or call 06-5929994 ext. 117.
Or
contact Authentication assistant, Enas Bastas at her e-mail ebastas@amideasts.org and
her Ext. 126

