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  وزارة التربـية والتعليــم
  إدارة االم��انات واالخ��ارات

  ق�� معادلة ال�هادات
  ) I.Bمعادلة شهادة ال� ال�ر�ا ال�ول�ة ( دل�ل

٢٠١٩/٢٠٢٠  
  

  - : ت�ةاآلشهادة ال� ال�ر�ا ال�ول�ة لل:ل�ة ال8اغ5�6 في ال3عادلة وف1 األس.  ُتعادل

I�ن تن أعلى  اً نGام� ال�اً Fع�8ة س@ة دراس�ة  يال:الD اث@� أن ی@هيأوًال : 
3�ةس. اع�3اد وت8خ�N ال86امج ال�عأخ�8ة 3Lا ورد في ة األال�@�ات الKالث� ل

O3اإلالQ ادرةRل ب�@ها ال��ة أ ) م5 قان /٣١س�@اد لل3ادة ( �لفة وال���V8ن ال��
  .١٩٩٤) ل�@ة  ٣وال�عل�� رق� ( 

  
Lل  ات�رس�ًا في ج3�ع م����ال@Xاح م ال3�ارس األردن�ةال:ل�ة خ8�Xي على ثان�ًا  : 

�ة:  في الRف�5 ال�اد_ ع�8 والKاني ع�8 اآلت�ةم��[ م5 ال�3اح[ V8و  اللغة الع�V8ة ال�
لى إضافة Qاإل ال3ع�3�ة،م5 ال3@اهج األردن�ة  وتار�خ األردناإلسالم�ة (لل:الD ال�3ل�) 

  م�اح[ م@هاج ال� ال�ر�ا ال�ول�ة 

 

  لى األقل م5 م�اد ال� ال�ر�ا.. ال@Xاح في سf م�اد ع١:    ثالKاً 
 ٢fاد ال��العالي في مادت�5 على األقل م5 ال3 g���3الQ احX@ال ..  
  تI�ن إح�g هiه ال3�اد م 8رة مع غ�8ها. أال. ٣ 
. ال@Xاح في ال8�اض�ات وkح�g م�اد العل�م م5 ض53 ال3�اد ٤ 

  ال�f إما على ال��3�g العاد_ أو العالي.

 ٥�V8ن اللغة الع�Iة. أن ت ) (Aة او�V8اللغة الع ) (B g�إح
.5��  ال3�اد ال�f لل:الD العV8ي في أ_ م5 ال��3�
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   )٧ – ٢(��3�g العاد_ م5في الو  )٧ – ٣نقاn ال@Xاح في ال��3�g العالي م5 ( : راQعاً 
�ة في ال��3�g العالي   rل3ادة إضا Dم ال:ال�g ال��3�  هiه ال3ادة في له ��Dف�وkذا تق

  ال@قاn . ب@ف. و العاد_
  
،  ع العل3يالف8  شهادة ال� ال�ر�ا ال�ول�ة �Qهادة ال�راسة الKان��ة األردن�ة تعادل:  خام�اً 

 nال�8وQة�  : اآلت
�ن اث@�ان تIأن ش8�:ة ال8�اض�ات  ح�اهاإ أن �Xxاز ال:الD ثالث م�اد عل3�ة -أ

�ة و لغة Qال��3�g العالي على األقل ها م@V8ة و أو اللغة الع��ار�ةمادة اخج@6�.   
  ) نق:ة.٤٢) نق:ة م5 أصل (٢١ت��Rل ما م3X�عه ( -ب
  
 ،  ألدبيلف8ع اا�Qهادة ال�راسة الKان��ة األردن�ة  ال�ول�ة شهادة ال� ال�ر�ا تعادل :  سادساً 

 nال�8وQة�  - : اآلت
�ة  ح�اهاإدب�ة أثالث م�اد  ن �Xxاز ال:الDأ -أV8ةاللغه الع:�ن تI�ن اث@�ان أ ش8

   .مادة اخ��ار�ةومادة عل3�ة و ال8�اض�ات و Qال��3�g العالي ى األقل علا م@ه
  .نق:ة )٤٢) نق:ة م5 أصل (٢١��Rل ما م3X�عه (ت -ب
  
3�ع ال�هادات هي آخ8 س@ة ساQعًا :X8ج لOن س@ة ال��Iة ت�الR�x Dل ف�ها ال:  دراس

    على م�:ل�ات ال3عادلة.
8�قة ح�اب مع�ل شهادة ال� ال�ر�ا   : ثام@اً  F ة�  - : ال�ول

  على ع�دها. �ق�� ال3X3�ع** ت3Xع ال3�اد ال�f و 
١٠٠=٧  
٩٥=٦  
٨٨=٥  
٧٧=٤  
٦٦=٣  
  ) ال��3�g العاد_ فق�(  ٥٥=٢
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س��� اح��اب  نقاn ال�بل�ما لل�R�ل على عالمة أو ج�ء م5  مالحGة : •
 . %١٠٠العالمة  ت�اف على ال3ع�ل العام Q��[ ال ی�Xاوز ال3ع�ل 

 �8الRف الKاني عم5 العام ال�الي على خ8�Xي ُت:16 الق8ارات ب�ءًا  •
 . ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام ال�راسي  

   
  

  -:ال�ثائ1 ال3:ل�Vة 
�قة ح�D األص�ل  IBن�ائج ام��انات  -١Rم.  
�قة ح�D ة األشهادات ال3�رسة للRف�ف الKالث -٢Rل.خ�8ة م�األص  
�قة ح�D  الKان��ة نهاء ال83حلةإشهادة  -٣Rل.م�األص  
�ة لإ-٤ROث�ات شDم ال:ل�   .ل:الD ومق
    .�Lاب Q:لD ال3عادلة لل:الD غ�8 األردني -٥
  
  


