وزارة التربية والتعليم
إدارة االمتحانات واالختبارات
قسم معادلة الشهادات
أسس معادلة شهادة الثقافة العامة البريطانية
G.C.E, I.G.C.S.E, G.C.S.E
ابتداء من العام الدراسي 2004/2003
أوالً  :الشروط العامة للمعادلة :
( )1إنهاء الطالب اثنتا عشرة سنة دراسية كطالب نظامي.

( )2نجاح الطالب في مبحثين على األقل من المستوى المتقدم ()Advanced Level

وفي ستة مباحث من المستوى العادي ( ، )Ordinary Levelعلى أن تكون عالمة

النجاح للطالب في المستوى المتقدم من ( )A* – Eوفي المستوى العادي (.)A *- D

( )3أن يكون مبحث اللغة العربية (لغة أولى) أحد المباحث الثمانية للطالب العربي الذي يدرس
في بلد عربي.

( )4المبحث الذي يدرسه الطالب في المستويين المتقدم والعادي يعتبر كل منهما مادة منفصلة
عند المعادلة ،فإذا درس الطالب مادة األحياء في المستوى المتقدم ودرسها في المستوى

العادي فيعتبران مادتان منفصلتان عند المعادلة.
( )5الطلبة خريجي المدارس األردنية عليهم النجاح مدرسياً في جميع مستويات كل مبحث من

المباحث التالية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر باإلضافة إلى مناهج الثقافة العامة

البريطانية  :اللغة العربية (مهارات االتصال) والثقافة اإلسالمية (للطالب المسلم) وتاريخ
األردن من المناهج األردنية وذلك لخريجي العام الدراسي  2008/2007فما بعد.
( )6الطلبة خريجي المدارس االجنبية خارج األردن عليهم النجاح مدرسي ًا في الصفوف العاشر،

الحادي عشر ،الثاني عشر ،واحضارها مصدقة حسب االصول ،باالضافة إلى الشهادات

( )A-levelوشهادات ( (O-Levelمصدقة من  British Councilعمان.
( )7تعتبر مواد الحاسوب مواد علمية سواء أكانت في المستوى المتقدم او المستوى العادي.

( )8تكون سنة التخرج لجميع الشهادات هي آخر سنة يحصل فيها الطالب على متطلبات
المعادلة .

ثانياً  :للمعادلة بالفرع العلمي على الطالب أن ينجح في مادتين علميتين من المستوى المتقدم

إحداهما مادة الرياضيات أو الفيزياء كاملة ( )A-Levelوالثانية مادة علمية اخرى ويمكن أن

تكون مادتين علميتين في مستوى  ، ASباإلضافة إلى مادتين علميتين ومادة اللغة العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

(لغة أولى) من ضمن المواد الست في المستوى العادي ). ( O-Level

ثالثاً  :للمعادلة بالفرع األدبي على الطالب أن ينجح في مادتين أدبيتين في المستوى المتقدم إحداهما
اللغة العربية كاملة ( )A-Levelوالثانية مادة أدبية أخرى ويمكن أن تكون مادتين أدبيتين أو
مادة أدبية واألخرى علمية في مستوى  ASباإلضافة إلى مادتين علميتين في المستوى العادي
من ضمن المواد الست المطلوبة.

رابعاً  :يتم حساب المعدل المئوي للطالب باعتماد التقديرات التالية -:

أ-

98 = *A
95 = A
85 = B

75 = C
65 = D
55 = E

ب ـ تجمع العالمات المئوية للمواد الثمانية ويقسم على عددها.
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