
 وزارة التربية والتعليم
 إدارة االمتحانات واالختبارات

 قسم معادلة الشهادات
 

 أسس معادلة شهادة دبلوما الثانوية األمريكية 
(High School Diploma ) 

 
( أو SAT II( والمقترنة بامتحـانات )H.S.Dتتم معادلة شهادة دبلوما الثانوية األمـريكية )

 -ة :( وفق األسس التاليAPامتحانات )
 

على ان تكون السنوات الثالث األخيرة على  ا عشرة سنة دراسية كطالب نظاميتإنهاء الطالب اثن أواًل :
 .األقل في نفس البرنامج

أن تكون المدارس التي تخرج منها الطلبة معتمدة من جهة تربوية أمريكية وشهاداتهم الثانوية  :ثانيا 
 ت( في عمان.( مصدقة من مكتب )األمديسH.S.Dالمدرسية )

 
مدرسيًا في جميع مستويات كل مبحث من  حعليهم النجا المدارس األردنيةالطلبة خريجي ثالثًا : 

مباحث المنهاج المباحث التالية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر باإلضافة إلى 
ناهج من الم تاريخ األردنو اإلسالمية )للطالب المسلم(  التربيةو  : اللغة العربية األمريكي
 .المعتمدةاألردنية 

 

 

 أن يجتاز الطلبة :رابعًا : 
 ( عالمة.450( بحيث تكون العالمة الدنيا لكل مادة )SAT IIمواد من امتحان ) سبع •

 ( بحيث تكون العالمة AP( )Advanced Placementست مواد من امتحان )  •
 خامسًا.لبرامج المذكورة في البند ( شريطة أن تكون من ضمنها مادة اللغة العربية من إحدى ا3لدنيا )ا  

 ( و بأي نسب بحيث تكون سبع امتحانات.SAT II + AP) من مواد خليط  •

• ACT  اربع مواد +SAT II. 

• ACT  ثالث مواد +.AP 

 AP.مواد  4 •

 .SAT II+مادتين   APمواد  3 •

 .SAT II+ اربع مواد  APمادتين  •
    



( SATIIواد )لي كمادة اختيارية من ضمن مـــــــالعا توىد مادة اللغة العربية في المساعتما خامسَا :
 ( المطلوبة للمعادلة إذا حصل الطالب عليها من امتحانات عامة ألحد المناهج اآلتية :APأو )

 (.A-Levelمنهاج الثقافة العامة البريطانية في المستوى المتقدم ) -أ
 (.A1( بمستوى )IBمنهاج البكالوريا الدولية ) -ب
 في الثانوية العامة األردنية. بفصليها االول و الثاني في مادة اللغة العربية ني ج األردهاالمن -ج

 تعتمد عالمة النجاح في هذا المبحث كما تعتمده الجهة المسؤولة عنه.
  English Language Proficiency Test (ELPTالعالمة الدنيا لمادة )  :  سادساً 

 (.961هي )
 

في الثانوية العامة األردنية  2ف +1ف وتاريخ األردن،  اإلسالمية التربيةاعتماد مادتي :  سابعاً 
 . SATIIكمادتين اختياريتين بديلتين عن مادتي 

 
( مواد علمية من مواد 3للحصول على معادلة بالفرع العلمي يجب أن يجتاز الطالب ) :  ثامناً 

(SATII( أو )APمن ضمنها الرياضيات ). 
 

 د التالية ومثيالتها ال تعتبر مواد منفصلةكل من الموا:  تاسعاً 
AP Calculus Bc, AP Calculus AB 
AP Physics B, AP Physics C 
SAT II Biology M, SAT II Biology E 

 
 مادتين منفصلتين   AP Macroeconomicsتعد مادة :  عاشراً 

                   AP Microeconomics 
 

دون اقترانها بشهادة اجتيـاز   H.S.D مريكيةالثانوية األ هماداتـــــل شهتعادالطلبة الذين   : حادي عشر
 2016/2017ولغاية العام الدراسي  ( بشهادة الثانوية العامة األردنيةSAT IIامتحان )

علــيهم اثبــات أنهــم حصــلوا علــى شــهادة جامعيــة )بكــالوريوس( مــن جامعــة خــارج األردن 
 .ألردنيةمعترف بها من وزارة التعليم العالي ا

 

تكون سنة التخرج لجميع الشهادات هي آخر سنة يحصل فيها الطالب على متطلبات عشر:  ثاني
 المعادلة.


