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 وزارة التربية والتعليم 

 إدارة االمتحانات واالختبارات 

 قسم معادلة الشهادات 

 دليل معادلة شهادة الثقافة العامة البريطانية  
G.C.E, I.G.C.S.E, G.C.S.E 

2022/2023 

 :   الشروط العامة للمعادلةأواًل : 
 )نظام الصفوف(   دراسية عشرة سنة  يالطالب اثنت أن ينهي (1)

ن تكون السنوات  أعلى  اً نظامي  طالبًا  )نظام السنوات (دراسية   وثالث عشر سنة  
 . هنفس  الثالث األخيرة على األقل في البرنامج 

 (Advanced Level)  ين على األقل من المستوى المتقدمالطالب في مبحث ينجحأن  (2)
المستوى         من  مباحث  ستة  )  وفي  أن ،  (Ordinary Levelالعادي  تكون    على 

( من  المتقدم  المستوى  في  للطالب  النجاح  العادي *E–Aعالمة  المستوى  وفي   )   
(A *- D) ( 9-4و )أ . 

العربية   (3) اللغة  مبحث  يكون  أولى(  أن  العربي  )لغة  للطالب  الثمانية  المباحث  أحد 
 First languageعلى أن يكون واحد من اآلتية: )   الذي يدرس في بلد عربي

Arabic     ،Arabic 3180    ،Arabic 4AA1 .)                                                                 
عند   (4) منفصلة  مادة  المبحث  في  العادي  والمستوى  المتقدم  المستوى  من  كل  يعد 

األحياء  المعادلة  مادة  الطالب  درس  فإذا  المتقدم  مثاًل  ،  المستوى  في في    ودرسها 
ان المستوى العادي   ن عند المعادلة. تين منفصل يمادت فتعد 

في جميع مستويات كل مبحث   النجاح مدرسياً الطلبة خريجي المدارس األردنية على  (5)
التربية  و  اللغة العربية: في الصفين الحادي عشر والثاني عشر اآلتية من المباحث 

باإلضافة  , المناهج األردنية المعتمدة اإلسالمية )للطالب المسلم( وتاريخ األردن من 
 . إلى مناهج الثقافة العامة البريطانية 
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جنبية خارج األردن النجاح مدرسيًا في الصفوف الطلبة خريجي المدارس األعلى  (6)
صول،  مصدقة حسب األشهاداتها حضار إو  العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر،

 O-Level)وشهادات ) (AS)وشهادات   (A-levelضافة إلى شهادات ) باإل
 عمان. / British Councilمصدقة من  

 
 س       واء أ ان       ل ف       ي المس       توى المتق       دم  ًاعلمي       ةم       واد الحاس       و  مواد دتع        ( 7)
 . الع                                                                                                ادي  المس                                                                                                توى  أو
 
 
 ( ال يج              و  للطال              ب تك              رار الم              واد م              ن نف                المجموع              ة .8)
 
سنة   (9) آخر  هي  الشهادات  لجميع  التخرج  سنة  الطالب    ةدراسي تكون  فيها  يحصل 

 على متطلبات المعادلة . 
 

 -تية:الخيارات اآل حدأيختار  على الطالب أن للمعادلة بالفرع العلميثانيًا :  

  إحداهما مادة الرياضيات أو الفيزياء كاملة مادتين علميتين من المستوى المتقدم  -
(Level-A ) خرى أوالثانية مادة علمية  (Level-A), ضافة إلى مادتين  باإل

من ضمن المواد السل في المستوى ومادة اللغة العربي  ة )لغة أولى(  علميتين 
 .   (O-Level )العادي  

وى   ي مست  ن ف  ن علميتي مادتيو ( Level-A)   اء  ات أو الفيزي  ادة الرياضيم  -
AS Level من  ومادة اللغة العربي   ة )لغة أولى(  ، باإلضافة إلى مادتين علميتين

 (. (O-Level ضمن المواد السل في المستوى العادي  
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األدبي  للمعادلة ثالثًا:   أن    بالفرع  الطالب  اآلأيختار  على  الخيارات   -:تية حد 
المتقدم    - المستوى  في  أدبيتين  العربية مادتين  اللغة  )   إحداهما  (  Level-Aكاملة 

ضافة إلى مادتين علميتين في المستوى  , باإل (A-Level)    والثانية مادة أدبية أخرى 
 العادي من ضمن  المواد السل المطلوبة. 

كاملة   - العربية  و Level-A)  اللغة  مستوى  (  في  أدبيتين  ,  Level ASمادتين 
 ضافة إلى مادتين علميتين في المستوى العادي من ضمن  المواد السل المطلوبة. باإل

ي      ة ف    علمي األخرى و  ة   أدبيتين إحداهما اد  مو (  Level-A)  ة   ة العربية كامل  اللغ -
ن     المستوى العادي من ضمفي  باإلضافة إلى مادتين علميتين،  AS Level ى مستو 

 المواد السل المطلوبة. 

   -:سا  معدل شهادة الثقافة العامة البريطانيةت حاطريقة  رابعًا :
 على عددها.  المجموع  تجمع العالمات المئوية للمواد الثمانية ويقسم -أ

 A*  =9   =100تدرج العالمات :                       - 

8  =97 
A  = 7  =95  

 6    =88 

B   = 85 

5   = 80 

C          =4   =75 

D    =65 

E =55 ) المستوى المتقدم فقط ( 



4 
 

 الصف الثاني عشرُتطبق القرارات بدءًا من العام الحالي على خريجي  •
 وال تطبق بأثر رجعي .  2022/2320للعام الدراسي  

 

 مالحظة : 
ضافية التي يمتحنها  إللن يتم احتسا  أي عالمة أو جزء من العالمة على المواد ا

 استيفاء متطلبات المعادلة .    الطالب بعد
 
    

 الوثائق المطلوبة : 
 .شهادات الصفوف  العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر مصدقة حسب االصول - 

 O-Level)وشهادات )  (AS)وشهادات   ( A-levelشهادات ) -
 .   عمان/   Council British مصدقة من     
 . مقدم الطلبل للطالب  و ثبات شخصية  إ -
 . رسوم المعادلة  ا  دينارً  50 -

 
 


