وزارة التربـية والتعليــم
إدارة االمتحانات واالختبارات
قسم معادلة الشهادات

أسس معادلة شهادة البكالوريا الدولية ()I.B
تتم معادلة شهادة البكالوريا الدولية للطلبة الراغبين في المعادلة وفق األسس التالية -:
أوالً  :انهاء الطالب اثنتاعشرة سنة دراسية كطالب نظامي على أن تكون السنوات
الثالث األخيرة على األقل في نفس البرنامج .

ثانياً  :الطلبة خريجي المدارس األردنية عليهم النجاح مدرسياً في جميع مستويات

كل مبحث من المباحث التالية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر باإلضافة إلى

مباحث منهاج البكالوريا الدولية  :اللغة العربية و التربية اإلسالمية (للطالب المسلم)
وتاريخ األردن من المناهج األردنية المعتمدة.
ثالثاً  .1 :النجاح في ست مواد على األقل من مواد البكالوريا.

 .2النجاح بالمستوى العالي في مادتين على األقل من المواد الست.
 .3أن ال تكون إحدى هذه المواد مكررة مع غيرها.
 .4النجاح في الرياضيات واحدى مواد العلوم من ضمن المواد
الست إما على المستوى العادي أو العالي.

 .5أن تكون اللغة العربية إحدى المواد الست للطالب العربي في
أي من المستويين.
رابعاً  :نقاط النجاح في المستوى العالي من ( )7 – 3وللمستوى العادي من
(.)7 – 2

وتحتسب المادة اإلضافية من المستوى العالي في النجاح وحساب النقاط
كما هي مواد المستوى العادي إذا تم حسابها في هذا المستوى.

خامساً  :لمعادلة شهادة البكالوريا الدولية بشهادة الدراسة الثانوية األردنية
الفرع العلمي  ،تتم المعادلة بالشروط التالية :
1

أ -النجاح بالمواضيع التالية :
-

المستوى العالي  :الرياضيات ومادة علمية أو مادتان علميتان.
المستوى العادي  :اللغة العربية  /مادة علمية أو رياضيات /

لغة أجنبية  /علوم اجتماعية أو تاريخ الفن والتصميم.

ب -تحصيل ما مجموعه ( )21نقطة من أصل ( )42نقطة.
سادساً  :لمعادلة شهادة البكالوريا الدولية بشهادة الدراسة الثانوية األردنية
الفرع األدبي  ،تتم المعادلة بالشروط التالية -:
أ -النجاح بالمواضيع التالية -:
-

المستوى العالي  :اللغة العربية ومادة أدبية أو مادتان أدبيتان.
المستوى العادي  :اللغة العربية أو مادة أدبية  /مادة علمية  /رياضيات
 /لغة اجنبية /علوم اجتماعية أو تاريخ الفن والتصميم.

ب -تحصيل ما مجموعه ( )21نقطة من أصل ( )42نقطة.
سابعاً  :تكون سنة التخرج لجميع الشهادات هي آخر سنة يحصل فيها الطالب على
متطلبات المعادلة.
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