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  وزارة ال����ة وال�عل��

  إدارة االم��انات واالخ��ارات
  ق�� معادلة ال�هادات

  
  معادلة شهادة دبل#ما ال$ان#!ة األم�! �ة دل�ل 
)High School Diploma (  

٢٠١٩/٢٠٢٠  
  

ام��ـانات 4) وال3ق��نة H.S.Dادة دبل#ما ال$ان#!ة األمـ�! �ة (ــــــشه ُتعادل
)SAT II(- ) ام��اناتAP(  -  ام��ان(ACT)  7اآلت�ةوف9 األس : -  
  

تI#ن  نأعلى  اً نGام� Fال�اً ع��ة س@ة دراس�ة  ي�الDالC اث@ أن ی@هي أوًال :
 س7 اع�3اد وت�خ�N الM�امجأخ��ة 3Kا ورد في ة األال�@#ات ال$الث
O3ادرة 4اإلال�عل��3ة الQ@ها ال�أ )  /٣١ س�@اد لل3ادة (�لفة وال��#!ل ب

  .١٩٩٤) ل�@ة ٣وال�عل�� رق� (مT قان#ن ال����ة 
!ة مT جهة ت��#  أن تI#ن الW3ارس ال�ي تO�ج م@ها الDل�ة مع�W3ة : ثان�اً 

) مWQقة مT م �H.S.D Cال$ان#!ة الW3رس�ة ( أم�! �ة وشهاداتها
�]) في ع3ان.\Wاألم)  

 مWرس�ًا في ج�3ع حال@[ا الW3ارس األردن�ةالDل�ة خ�![ي على ثال$ًا : 
ي في الQف�T ال�ادb ع�� وال$ان اآلت�ةم��#!ات Kل م��` مT ال�3اح` 

ن ألرداع��: اللغة الع���ة وال����ة اإلسالم�ة (للDالC ال3�ل�) وتار!خ 
   .! يم�اح` ال3@هاج األم� 4اإلضافة إلى  مT ال3@اهج األردن�ة ال3ع�W3ة
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  خ�ارات ال3عادلة  :را4عاً 
 CالDار أن على ال�O\  ارات اآلت�ةأ�Oال Wح :  

حWاها إم@ها على األقل عل�3ة  \ #ن ثالثٌ على أن  SAT IIس] م#اد  .١
ال�!اض�ات لل�Q#ل على الف�ع العل3ي و!���C ال3عWل على ال@�# 

 - اآلتي:
 ) ب@�C م��او!ة م[�3عة ( % مT الQف#ف ال$الثة األخ��ة ٢٥ -
  SAT II% مT عالمات  ٧٥ -

 
    AP+ مادة     SAT IIأر�ع م#اد  .٢

 م@ها \ #ن ثالثٌ على أن   ACTام��ان  +    SAT IIر�ع م#اد أو أ
حWاها ال�!اض�ات لل�Q#ل على الف�ع العل3ي إعلى األقل عل�3ة 

 -و!���C ال3عWل على ال@�# اآلتي :
 )ب@�C م��او!ة م[�3عة( مT الQف#ف ال$الثة األخ��ة %٢٥ -
- ٥٠%  TمSAT II 
- ٢٥%  TمACT    أوAP 

 
 AP  ن  + مادتا   SAT IIن تامادّ  .٣

لل�Q#ل على الف�ع العل3ي  عل3���AP Tالـ  على أن تI#ن مادتا
 -و!���C ال3عWل على ال@�# اآلتي :

 )ب@�C م��او!ة م[�3عة( مT الQف#ف ال$الثة األخ��ة %٢٥ -
 SAT IIمT ام��انات  %٢٥ -
  APمT ام��انات   %٥٠ -
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 لل�Q#ل على الف�ع على أن تI#ن اث@�ان م@ها عل3���AP Tثالث م#اد  .٤
 العل3ي ؛ و!���C ال3عWل على ال@�# اآلتي :

 ) ب@�C م��او!ة م[�3عة( مT الQف#ف ال$الثة األخ��ة %٢٥ -
 APمT ام��انات  %٧٥ -

 
 عل3���AP T على أن تI#ن مادتا   ACT ام��ان+   AP  ن  مادتا .٥

  4الف�ع العل3يلل�Q#ل على ال3عادلة 
  - و!���C ال3عWل على ال@�# اآلتي : 

 ) ب@�C م��او!ة م[�3عة( مT الQف#ف ال$الثة األخ��ة %٢٥ -
 APمT ام��انات  %٥٠ -
     ACTمT ام��ان   %٢٥ -

  
على أن تI#ن م#اد       AP   +ACT+  مادة  SAT II  ن  مادتا .٦

SAT II  وAP  اها ال�!اض�ات إ عل�3ةWل على الف�ع العل3ي ح#Qلل�
 C�  -ال3عWل على ال@�# اآلتي :و!��

 )ب@�C م��او!ة م[�3عة( مT الQف#ف ال$الثة األخ��ة %٢٥ -
 SAT IIمT ام��انات  %٢٥ -
 APمT ام��ان  %٢٥ -
     ACTمT ام��ان  %٢٥ -

bxال CالDلل T 3\ : ةGال  مالح  Cاب العالمات 4إی�غ�ح�
   م��ان دولي ب@ف7 ال#زن إس�WMالها 4في ال3عWل إ الW3رس�ة

  T�ام��ان) SAT II  او ام��ان AP  او ام��ان ACT .(  
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ن�ة ألرد#!ة العامة ات���C م#اد ال$قافات الK���3ة مT ام��ان ال$ان : خام�اً 
غة الع���ة الل ومادتاسالم�ة، اللغة الع���ة، تار!خ األردن) (ال����ة اإل

 @يمT م@اهج الWول ال�ي تع�W3 االم��ان ال#Fسالم�ة اإلوال����ة 
( bام��ان وزار)  ها�MلF ���في تق  

  ، D!�MانيمT ال3@هاج ال ) A-Level( ومادة اللغة الع���ة
Wائل بمT ال3��#� العالي مT م@هاج ال� ال#ر!ا الWول�ة   Aوالع��ي  

  .في Kل ال�Oارات ال�ا4قة فق� SAT II(أدب�ة) اخ��ار!ة عT م#اد 
  

  : Kل مT ال3#اد ال�ال�ة وم$�التها ال تع�M� م#اد م@فQلة 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 

 
  :ال3#اد ال�ال�ة م#اد م@فQلة Kل مT  تعW: سا4عاً 

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

                     
  

  - :م�! �ةال[WیWه لWبل#ما ال$ان#!ة األ: تWرج ال�Oارات ثام@ا 
 :   ACT عالمات ام��ان -

    ٧١=٢١/    %٦٩=٢٠/   %٦٧=١٩/  % ٦٥=  ١٨%  /
٧٥= ٢٣/ %٧٣=٢٢% ....... /  
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 :  APعالمات  -
  ١٠٠=٥ %     

٩٣=  ٤  %   
٨٦=٣ %  
 

 ٢٠١٩(ی@9MD على خ�ارات  :وف9 اآلتي #ه  SAT IIعالماتال�Wرج ل  -
WیW]فق� ) ةال 
• ٦٥= ٤٧٠-٤٥٠% 
• ٧٠=٥٠٠-٤٨٠% 
• ٧٣=٥٣٠-٥١٠% 
• ٧٧=٥٦٠-٥٤٠% 
• ٨٠=٥٩٠-٥٧٠% 
• ٨٣=٦٢٠-٦٠٠% 
• ٨٦=٦٥٠-٦٣٠% 
• ٩٠=٦٨٠-٦٦٠% 
• ٩٣=٧١٠-٦٩٠% 
• ٩٥=٧٤٠-٧٢٠% 
• ٩٨=٧٧٠-٧٥٠% 
• ١٠٠=٨٠٠-٧٨٠% 

 
 

 .مT عالمة ال3ادة %٥٠ال$قافات الK���3ة هي عالمة ال@[اح ل3#اد  -
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ون اق��انهـا د  H.S.D م�! �ـةال$ان#!ة األ ه�اداتـــــتعادل شهالDل�ة الxیT  : تاسعاً 

 ) �4ــهادة ال$ان#!ــة العامــة األردن�ــة�4SAT IIــهادة اج��ــاز ام��ــان (
ــة العــام الWراســي  ــى  ٢٠١٦/٢٠١٧ولغا\ ــات أنهــ� حQــل#ا عل علــ�ه� اث�

(4 ــال#ر!#س) مــT جامعــة خــارج األردن مع�ــ�ف بهــا مــT  شــهادة جام��ــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي األردن�   .وزارة ال�عل

  
  

ا \�Qل ف�ه دراس�ة تI#ن س@ة ال�O�ج ل[�3ع ال�هادات هي آخ� س@ة:  عاش�اً 
   الDالC على م�Dل�ات ال3عادلة.

  
  

اني مT العام ال�الي على خ�![ي الQف ال$ بWءاً ُت9MD الق�ارات حW ع��: أ  
م ان�ة تO��� الDالC خ�!ج إمع  ٢٠١٩/٢٠٢٠ع�� للعام الWراسي  

  [WیW ).ج الب�T الWMائل القW\3ة والWMائل ال[WیWة (ال�Wر  فق� ال�@ة ال�ال�ة
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  - :ال#ثائ9 الD3ل#�ة لل3عادلة 
�]/ ع3ان ك�اب تغ�Dة مT م �C اإل .١\Wعلى م b#��\رس�ةW3ال�هادات ال 

مWQقة  (H.S.D) ةنهاء ال3�حلة ال$ان#!إخ� ثالث صف#ف وشهادة آل
  . SAT II     +APص#ل ون�ائج االم��انات الWول�ة ح�C األ

 ن�ةردأل Kة مT ام��ان ال$ان#!ة العامة اك�ف عالمات م#اد ال$قافات ال��3�  .٢
  . )ن وجWإ(

    الD!�Mاني ال3@هاجمT   (A-Level)ن��[ة ام��ان اللغة الع���ة  .٣
    .3[ل7 ال$قافي الD!�Mاني / ع3انالمWQقة مT  )ن وجWإ (

� ال#ر!ا مT م@هاج ال (ال3��#� العالي )  Aاللغه الع���ة  ن��[ة  ام��ان  .٤
   ح�C األص#ل .مWQقة  ن وجW )إة( الWول�

ن الDالC تقWم لالم��ان أی$M]  ن وجW )إ(  ك�ف عالمات م@فQل .٥
  اه3ا3ادتي اللغه الع���ة وال����ة اإلسالم�ة أو إحWال#زارb ال3#حW ل
 .ص#لمWQق ح�C األ

مT م �C  ن وجW ) م#ث9 إ(   ACTك�اب تغ�Dة ب@��[ة ام��ان  .٦
CONNEC ME   ع3ان. 

 .مقWم الDلCإث�ات ش�QOة للDالC  و  .٧

  .ردني �اب D4لC ال3عادلة للDالC غ�� األ ك .٨
  
  


