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 وزارة التربـية والتعليــم 

 إدارة االمتحانات واالختبارات 
 قسم معادلة الشهادات 

 (  I.Bمعادلة شهادة البكالوريا الدولية )  دليل
2022/2023 

 

 -:  اآلتيةشهادة البكالوريا الدولية للطلبة الراغبين في المعادلة وفق األسس  ُتعادل
ينهي:    أوالا  اثنت   أن  دراسية    يالطالب  سنة  تكون  أعلى    اا نظامي   طالباا عشرة  ن 

الثالث األالسنوات  في  ة  ورد  كما  التعليمية  أخيرة  البرامج  وترخيص  اعتماد  سس 
/ أ ( من قانون التربية  31ستناد للمادة )  تلفة والتحويل بينها الصادرة باالالمخ

 . 1994( لسنة  3والتعليم رقم ) 
 

خريجي  على  :  ثانياا   األردنية الطلبة  مستويات  المدارس  جميع  في  مدرسياا  كل    النجاح 
التربية  و   اللغة العربية:    في الصفين الحادي عشر والثاني عشر  اآلتيةمبحث من المباحث  

المسلم(   )للطالب  األردناإلسالمية  األردنية    وتاريخ  المناهج  إلى    المعتمدة,من  باإلضافة 
   . مباحث منهاج البكالوريا الدولية

 
 . النجاح في ست مواد على األقل من مواد البكالوريا. 1:     ثالثاا 

 . النجاح بالمستوى العالي في مادتين على األقل من المواد الست. 2 
 تكون إحدى هذه المواد مكررة مع غيرها.  أال. 3 
المواد  4  العلوم من ضمن  مواد  وإحدى  الرياضيات  في  النجاح   .

 الست إما على المستوى العادي أو العالي. 

العربية5  اللغة  تكون  أن   .  ( (Aاو   ( (B  الست المواد  إحدى 
 للطالب العربي في أي من المستويين. 
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 ( 7 – 2) العادي منمستوى في الو  (7 –  3نقاط النجاح في المستوى العالي من ) :  رابعاا 
هذه المادة في المستوى   له  حسبفتوإذا تقدم الطالب لمادة إضافية في المستوى العالي  

 بنفس النقاط . و  العادي
 
األردنية    تعادل:    خامساا  الثانوية  الدراسة  الدولية بشهادة  البكالوريا  العلمي شهادة  ،  الفرع 

 :  اآلتية بالشروط 
مواد    -أ ثالث  الطالب  يجتاز  اثنتان  أن  شريطة  الرياضيات    حداها إ  علميةأن  تكون 

 . مادة اختياريةجنبية و أاللغة العربية ولغة و بالمستوى العالي على األقل  ها من
 ( نقطة. 42( نقطة من أصل )21تحصيل ما مجموعه ) -ب
 
،   الفرع األدبيبشهادة الدراسة الثانوية األردنية  الدولية  شهادة البكالوريا تعادل:  سادساا 

 -: اآلتية بالشروط 
ن تكون اثنتان  أ شريطةاللغه العربية  حداهاإدبية أثالث مواد   ن يجتاز الطالبأ -أ

 . مادة اختياريةومادة علمية و الرياضيات و بالمستوى العالي على األقل  ا منه
 . نقطة   (42)( نقطة من أصل 21تحصيل ما مجموعه ) -ب
 
يحصل فيها الطالب   دراسية  تكون سنة التخرج لجميع الشهادات هي آخر سنة سابعاا :

 على متطلبات المعادلة. 
 -: ساب معدل شهادة البكالوريا الدولية  تحاطريقة   : ثامناا  

 على عددها بالتدرج اآلتي:  يقسم المجموع** تجمع المواد الست و 
7=100 
6=95 
5=88 
4=77 
3=66 
 (  المستوى العادي فقط)  55=2
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 . ضافية على نقاط الدبلوماإلن يتم زيادة أي درجات مالحظة : 

 
 
الصف الثاني    على خريجيالحالي الدراسي ُتطبق القرارات بدءاا من العام  •

 وال تطبق بأثر رجعي. .  2022/2023  للعام الدراسي عشر
 

 
 

 -:الوثائق المطلوبة  
 . مصدقة حسب األصول   IBنتائج امتحانات  -1
 شهادة إنهاء المرحلة الثانوية مصدقة حسب األصول. -2
 شهادات المدرسة للصفوف الثالثة األخيرة مصدقة حسب األصول.  -3
 . مقدم الطلب لثبات شخصية للطالب و إ-4
 رسوم المعادلة   ادينارا  5-50
 
 
 


