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  وزارة ال����ة وال�عل��

  إدارة االم��انات واالخ��ارات

  ق�� معادلة ال�هادات

  دل&ل معادلة شهادة ال#قافة العامة ال ���ان�ة 
G.C.E, I.G.C.S.E, G.C.S.E 

٢٠١٩/٢٠٢٠  

  : ال��و7 العامة لل6عادلةأوًال : 
  (نGام الEفCف) دراس�ة ع��ة س;ة يال�ال? اث;� أن ی;هي )١( 

ن تCMن ال�;Cات أعلى  اً نGام�ّ Jال�ًا  (نGام ال�;Cات )دراس�ة  وثالث ع�� س;ة  
 .هنف� ال#الث األخ&�ة على األقل في ال �نامج

 )V&)Advanced Level على األقل مV ال6��UC ال�6قTمال�ال? في م��# ی;Sحأن  )٢( 
        UC��تCMن  على أن) ، Ordinary Levelالعادb ( وفي س�ة م�اح` مV ال6

) وفي ال6��UC العادE – A* bلل�ال? في ال6��UC ال�6قTم مV (عالمة ال;Sاح 

)A *- D( ) ٩-٤او(.  

أحT ال�6اح` ال#6ان�ة لل�ال? الع��ي (لغة أولى) أن Cpqن م��` اللغة الع���ة  )٣( 
  CLASSICAL ARABIC ,(   الbt یTرس في بلT ع��ي

) . 1AA4, ARABIC  3180FIRST LANGUAGE  ,ARABIC  
 )٤(  Vل م� Tعq T;لة عEفي ال��6` مادة م;ف bالعاد UC��ال6��UC ال�6قTم وال6

 في ال6��UC ال�6قTم ودرسها فيم#ًال ، فإذا درس ال�ال? مادة األح�اء ال6عادلة
 bالعاد UC�� V ع;T ال6عادلة.�&V م;فEل&مادت ف�عTّانال6

` ال�ل�ة خ��Sي الT6ارس األردن�ة ال;Sاح مTرس�ًا في ج�6ع م��C�ات �ل م��على  )٥( 
ال����ة  و اللغة الع���ة: في الEف&V ال�ادb ع�� وال#اني ع�� اآلت�ةمV ال�6اح` 

�اإلضافة ، اإلسالم�ة (لل�ال? ال6�ل�) وتار�خ األردن مV ال6;اهج األردن�ة ال6ع�T6ة
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  .إلى م;اهج ال#قافة العامة ال ���ان�ة 
  
 

مTرس�ًا في الEفCف ج; �ة خارج األردن ال;Sاح ال�ل�ة خ��Sي الT6ارس األعلى  )٦( 
صCل، مTEقة ح�? األشهاداتها ح�ار �و  العاش�، ال�ادb ع��، ال#اني ع��،

 O-Level)وشهادات ( (AS)وشهادات  )A-levelضافة إلى شهادات (�اإل
 Vقة مTEمBritish Council .ع6ان  

 
دبي سCاء أكان� في ال6��UC م����ة للف�ع&V العل6ي واألمCاد ال�اسCب مCاد  Tتع )٧( 

  ال6��UC العادb. أمال�6قTم 
 

ة  E�qل ف&ها ال�ال? على دراس�تCMن س;ة ال���ج ل�6Sع ال�هادات هي آخ� س;ة  )٨( 
 م��ل�ات ال6عادلة .

  

  - ت�ة:حT ال��ارات اآلأ��qار  على ال�ال? أن لل6عادلة �الف�ع العل6يثان�ًا : 

إحTاه6ا مادة ال��اض�ات أو الف& �اء �املة مادت&V علV&�&6 مV ال6��UC ال�6قTم  -

)A-Level (أ) وال#ان�ة مادة عل�6ةU�خA-Level(اإل� ، V&ضافة إلى مادت

 V&�&6&ــة (لغة أولى) عل�ومادة اللغة الع� UC��مV ضV6 الC6اد ال�� في ال6

  bالعاد( O-Level) .  

  

،  AS) و مادت&V علV&�&6 في م��A-Level UCمادة ال��اض�ات أو الف& �اء ( -

 V&�&6عل V&&ـــة (لغة أولى) �اإلضافة إلى مادت�اد ومادة اللغة الع�C6ال V6ض Vم

  bالعاد UC��  ).(O-Level ال�� في ال6
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  - :ت�ةحT ال��ارات اآلأ��qار على ال�ال? أن  لل6عادلة �الف�ع األدبيثال#ًا: 

  

-  UC��) A-Levelال�6قTم إحTاه6ا اللغة الع���ة �املة (مادت&V أدب&�&V في ال6

)  U�وال#ان�ة مادة أدب�ة أخA-Levelاإل� ، ( UC��ضافة إلى مادت&V علV&�&6 في ال6

  العادb مV ضV6  الC6اد ال�� ال6�لC�ة.

ضافة إلى �اإل،  AS) و مادت&V أدب&�&V في م��A-Level UCاللغة الع���ة �املة ( -

  ال6��UC العادb مV ضV6  الC6اد ال�� ال6�لC�ة.مادت&V علV&�&6 في 

 AS عل�6ة في م��UC  مادةمادة أدب�ة و و )  A-Levelاللغة الع���ة �املة ( -

  �اإلضافة إلى مادت&V علV&�&6 في ال6��UC العادb مV ضV6  الC6اد ال�� ال6�لC�ة.

  

  الCثائ¢ ال6�لC�ة :

 .ع�� مTEقة ح�? االصCلشهادات الEفCف  العاش�، ال�ادb ع��، ال#اني  -

 BritishمTEقة مO-Level   V)وشهادات ( (AS)وشهادات  )A-levelشهادات ( -

Council .ع6ان  

   .مقTم ال�ل?اث�ات ش��Eة لل�ال?  و  -

  .ردني�اب ��ل? ال6عادلة لل�ال? غ&� األ � -
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   -: J��قة ح�اب معTل شهادة ال#قافة العامة ال ���ان�ة را�عًا :

  على ع�دها. ال����ع العالمات ال���	ة لل��اد ال��ان�ة و	ق�� ت��ع  -أ

  ١٠٠= ٩=  A  *  -ب

٩٧=   ٨  

A   =٩٥=    ٧  

٨٨= ٦  

B     =٨٥  

٨٠=      ٥ 

C          =٧٥=  ٤  

D             =٦٥  

                               E   =م فق¦ )     ٥٥Tال�6ق UC��  ( ال6

 الEف ال#اني ع��ُت� ¢ الق�ارات بTءًا مV العام ال�الي على خ��Sي  •
 . ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الTراسي  

   

 مالحGة : •
إضا©�ة لل�CEل على عالمة أو ج ء مA level(    V  (�إمpان ال�ال? تق�qT مادة 

 . %١٠٠العالمة  ت�اف على معTلة العام ��&` ال ی�Sاوز معTلة 
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