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  وزارة التربية والتعليم

  إدارة االمتحانات واالختبارات
  قسم معادلة الشهادات

  
  معادلة شهادة دبلوما الثانوية األمريكية دليل 
)High School Diploma (  

2019/2020  
  

) والمقترنة بامتحـانات H.S.Dادة دبلوما الثانوية األمـريكية (ــــــشه ُتعادل
)SAT II(- ) امتحاناتAP( -  امتحان(ACT)  اآلتيةوفق األسس : -  
  

ن تكون أعلى  اً نظامي طالباً عشرة سنة دراسية  يتالطالب اثن أن ينهي أوًال :
سس اعتماد وترخيص البرامج أخيرة كما ورد في ة األالسنوات الثالث
/ أ ) 31ستناد للمادة ( تلفة والتحويل بينها الصادرة باإلالتعليمية المخ

  .1994) لسنة 3والتعليم رقم (من قانون التربية 
من جهة تربوية  أن تكون المدارس التي تخرج منها الطلبة معتمدة : ثانياً 

) مصدقة من مكتب H.S.Dالثانوية المدرسية ( أمريكية وشهاداتها
  (األمديست) في عمان.

مدرسيًا في جميع  حالنجا المدارس األردنيةالطلبة خريجي على ثالثًا : 
في الصفين الحادي عشر  اآلتيةمستويات كل مبحث من المباحث 

عشر: اللغة العربية والتربية اإلسالمية (للطالب المسلم) وتاريخ والثاني 
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مباحث المنهاج باإلضافة إلى  األردن من المناهج األردنية المعتمدة
   .األمريكي

  خيارات المعادلة  :رابعاً 
  : حد الخيارات اآلتيةأ  يختار أن على الطالب 

حداها إمنها على األقل علمية  يكون ثالثٌ على أن  SAT IIست مواد  .1
الرياضيات للحصول على الفرع العلمي ويحتسب المعدل على النحو 

 -اآلتي:
 ) بنسب متساوية مجتمعة ( % من الصفوف الثالثة األخيرة 25 -
  SAT II% من عالمات  75 -

 
    AP+ مادة     SAT IIأربع مواد  .2

منها  يكون ثالثٌ على أن   ACTامتحان  +    SAT IIربع مواد أو أ
حداها الرياضيات للحصول على الفرع العلمي إعلى األقل علمية 

 -ويحتسب المعدل على النحو اآلتي :
 )بنسب متساوية مجتمعة( % من الصفوف الثالثة األخيرة25 -
 SAT II% من 50 -
 APأو    ACT% من 25 -

 
 AP  ن  + مادتا   SAT IIن تامادّ  .3

للحصول على الفرع العلمي  علميتين APالـ  على أن تكون مادتا
 -ويحتسب المعدل على النحو اآلتي :

 )بنسب متساوية مجتمعة( % من الصفوف الثالثة األخيرة25 -
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 SAT II% من امتحانات 25 -
  AP% من امتحانات  50 -

للحصول على الفرع  على أن تكون اثنتان منها علميتين APثالث مواد  .4
 العلمي ؛ ويحتسب المعدل على النحو اآلتي :

 ) بنسب متساوية مجتمعة( % من الصفوف الثالثة األخيرة25 -
 AP% من امتحانات 75 -

 
 علميتين AP على أن تكون مادتا   ACT امتحان+   AP  ن  مادتا .5

  بالفرع العلميللحصول على المعادلة 
  -ويحتسب المعدل على النحو اآلتي : 

 ) بنسب متساوية مجتمعة( % من الصفوف الثالثة األخيرة25 -
 AP% من امتحانات 50 -
     ACT% من امتحان  25 -

  
على أن تكون مواد       AP   +ACT+  مادة  SAT II  ن  مادتا .6

SAT II  وAP  للحصول على الفرع العلمي حداها الرياضيات إ علمية
  -المعدل على النحو اآلتي :ويحتسب 

 )بنسب متساوية مجتمعة( % من الصفوف الثالثة األخيرة25 -
 SAT II% من امتحانات 25 -
 AP% من امتحان 25 -
     ACT% من امتحان 25 -

حتساب العالمات بإيرغب  ال  مالحظة : يمكن للطالب الذي
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   متحان دولي بنفس الوزنإستبدالها بفي المعدل إ المدرسية
  ). ACT او امتحان   APاو امتحان   SAT II(امتحانين  
  

وية العامة األردنية تحتسب مواد الثقافات المشتركة من امتحان الثان : خامساً 
اللغة العربية  ومادتاسالمية، اللغة العربية، تاريخ األردن) (التربية اإل

 من مناهج الدول التي تعتمد االمتحان الوطنيسالمية اإلوالتربية 
  في تقييم طلبتها  (امتحان وزاري )

  ، من المنهاج البريطاني ) A-Level( ومادة اللغة العربية
من المستوى العالي من منهاج البكالوريا الدولية بدائل   Aوالعربي  

  في كل الخيارات السابقة. فقط SAT II(أدبية) اختيارية عن مواد 
  

  : كل من المواد التالية ومثيالتها ال تعتبر مواد منفصلة سادساً 
AP Calculus Bc, AP Calculus AB 
AP Physics B, AP Physics C 

SAT II Biology M, SAT II Biology E 

Language , Language with listening 
 

  :المواد التالية مواد منفصلة كل من  تعد: سابعاً 

AP Microeconomic / AP Macroeconomics    
SAT II  Math I/ SAT II Math II 

                     
  

  -:مريكيةالجديده لدبلوما الثانوية األ: تدرج الخيارات ثامنا 
 :   ACT عالمات امتحان -
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    18  =65 %  /19=67 /  %20=69 /   %21=71 / %
22=73/ %23 =75....... / %  
 

 :  APعالمات  -
  5=100 %     

4  =93  %   
3=86 %  
 

 2019(ينطبق على خيارات  :وفق اآلتي وه  SAT IIعالماتالتدرج ل  -
 فقط ) ةالجديد
• 450-470 =65% 
• 480-500=70% 
• 510-530=73% 
• 540-560=77% 
• 570-590=80% 
• 600-620=83% 
• 630-650=86% 
• 660-680=90% 
• 690-710=93% 
• 720-740=95% 
• 750-770=98% 



6 
 

• 780-800=100% 
 
 

 .% من عالمة المادة50الثقافات المشتركة هي عالمة النجاح لمواد  -
  

ـــــتعــــادل شهالطلبــــة الــــذين  : تاســــعاً  دون   H.S.D مريكيــــةالثانويــــة األ هماداتــــ
) بشــهادة الثانويــة العامــة SAT IIاقترانهــا بشــهادة اجتيــاز امتحــان (

ـــة علـــيهم اثبـــات أنهـــم  2016/2017ولغايـــة العـــام الدراســـي  األردني
(بكـــالوريوس) مـــن جامعـــة خـــارج األردن  حصـــلوا علـــى شـــهادة جامعيـــة

ــــــــــــــا مــــــــــــــن وزارة التعلــــــــــــــيم العــــــــــــــالي األردنيــــــــــــــة   .معتــــــــــــــرف به
  
  

يحصل فيها  دراسية تكون سنة التخرج لجميع الشهادات هي آخر سنة:  عاشراً 
   الطالب على متطلبات المعادلة.

  
  

من العام الحالي على خريجي الصف الثاني  بدءاً ُتطبق القرارات حد عشر: أ  
مكانية تخيير الطالب خريج إمع  2019/2020عشر للعام الدراسي  

  بين البدائل القديمة والبدائل الجديدة (التدرج الجديد ). فقط السنة الحالية
  

  
  



7 
 

  
  
  
  

  - :الوثائق المطلوبة للمعادلة 
الشهادات المدرسية يحتوي على مديست/ عمان كتاب تغطية من مكتب اإل .1

مصدقة  (H.S.D) ةنهاء المرحلة الثانويإخر ثالث صفوف وشهادة آل
  . SAT II     +APصول ونتائج االمتحانات الدولية حسب األ

كة من امتحان الثانوية العامة كشف عالمات مواد الثقافات المشتر  .2
  . )ن وجدإ( ردنيةاأل 

    المنهاج البريطانيمن   (A-Level)نتيجة امتحان اللغة العربية  .3
    .مجلس الثقافي البريطاني / عمانالمصدقة من  )ن وجدإ (

من منهاج  (المستوى العالي )  Aاللغه العربية  نتيجة  امتحان  .4
   حسب األصول .مصدقة  ن وجد )إة( البكالوريا الدولي

ن الطالب تقدم لالمتحان أيثبت  ن وجد )إ(  كشف عالمات منفصل .5
مادتي اللغه العربية والتربية اإلسالمية أو إحداهما  الوزاري الموحد ل
 .صولمصدق حسب األ

من مكتب  ن وجد ) موثق إ(   ACTكتاب تغطية بنتيجة امتحان  .6
CONNEC ME   عمان. 

 .مقدم الطلبإثبات شخصية للطالب  و  .7
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  .ردني تاب بطلب المعادلة للطالب غير األ ك .8
  
  


