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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على معلم البشرية اخلري األمني أما بعد :
فنظراً ملا يطرأ على أنظمة التعليم من تغريات و تطورات متعاقبة يف خمتلف دول العامل ،وللحاجة ملواكبة تلك التغريات من أجل تدلديم ملدمات
تربوية مناسبة ألبنائنا الطالب الذين يدرسون يف أحناء العامل  ،وللطالب الذين يفدون للمملكة من خمتلف اجلنسيات برزت أهمية إصلدار الطبعلة
الثانية ملن دليل معادللة الشلاادات مللا دون املراللة اجلامعيلة ل يواكل تللك املسلتتدات ويرصلد حتملر تلديثاتاا وينيلعاا بلني أيلدمب املالتمني عادللة
الشاادات والوثائق الدراسية  .وجاء هذا اإلصدار احلديث لدلي املعادالت ملبياً لتلك االاتياجات.
ينيم هذا اإلصدار بني دفتيه معلومات رئيسة اديثة عن األنظمة التعليمية ملعظم دول العامل ملا دون املرالة اجلامعية  ،متناوالً إياها بشك مناتي
صيغت عباراته بشك موجز وواضح ليسا الرجوع إليه يف زمن يسري ،و قد تنيلمن معلوملات علن اجلالات املشلرفة عللى التعلليم والسللم التعليملي
احلالي والسابق والسن النظامي للدبول يف التعليم والسلم التعليمي املدارن وختصصات املرالة الثانوية لك دولة من دول العامل .
ونتطلع إىل أن يسام هذا اإلصدار -

شيئة اهلل  -يف تساي إجراءات املعلادالت والدبلول للشلاادات والوثلائق الدراسلية عللى مسلتور إدارات

التعليم  ،و أن يكون داعماً لنظام املعادالت اإللكرتوني يف حمتواه الفل  ،ومتاملاً ال يسلعنا إال أن نوجله الشلكر اجلزيل لكل ملن سلاهم يف هلذا
العم و على وجه اخلصوص املختصون باملعادالت يف اإلدارة العامة لالمتبارات والدبول(بنني/بنات) متمنني للتميع التوفيق والسداد.
واهلل اهلادمب إىل سواء السبي .
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الفصل التمهيدي
التعريفات األساسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـادلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـش ـ ـهـ ـ ـ ـ ـادات .
* األسس العامة ملعادلة الشه ـادات.
* أسـ ـ ـبـ ـ ــاب حـج ـ ـب امل ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـادلـ ـ ـ ـة .
* شـ ـ ــروط وإج ـ ـراءات امل ـ ـ ـعـ ـادل ـ ـ ـة .
* ل ـجـنـ ـ ـة املـ ـ ـ ـعـ ـ ـادالت ب ـ ـالـ ـ ـ ـوزارة .

() 6

مــــعــــادلـــــة الـــــشـــــهـــــادات
* نظام أساسي من أنظمة العملية التعليمية والوظيفية .
* يعتمد على الدراسة املقارنة بني الشهادات الدراسية املمنوحة من نظـ ـم وجهـ ـات
تعليميــة عديدة مـع الـشـهـ ـادات الـدراسيـ ـة املمنوح ـ ـة من مـ ـ ـدارس التعليم الـعـام أو
املتـخـصـص يف اململكة العربية السعودية .
* تتوىل مهمة (معادلة الشهادات الثانوية فما دون) جلنة املعادالت (التعليم العام)
بوزارة التعليم منذ عام 4214هـ * مبوجب القرار الوزاري رقم  1541يف 4214/5/12هـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* معادلة الشهادات ملا بعد الثانوية تتواله جلنة معادلة الشهادات بالتعليم العالي .
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األســـس الـــعـــامـــة ملـــعـــادلـــة الـــشــهـــادات
تعتمد الدراسـ ـ ـات املقارنة للشهـ ـ ـادات املطلوبـ ـة معـ ـ ـادلتها علـ ـ ـى عدد مـ ـن األسـ ـس
العامة  ،من أهمها ما يلي :
* نظام وسلم التعليم الصادرة مبوجبه الشهادة .
* املنهج واخلطة الدراسية املطبقة .
* مدة العام الدراسي وأيام الدراسة .
* أنظمة القبول ونظام االختبارات.
* مستوى الشهادة يف بلدها .

* نظرًا الختالف األنظمة التعليمية ونظام تقدير الدرجات يف شهادات التخرج فإن اجلهة اليت ميكنها حساب النسبة أو
معدل الطالب هي اجلهات املعنية بالقبول يف الكليات و اجلامعات حسب متطلبات القبول فيها و يتم ذلك من واقع كشوف
الدرجات و ما حتويه من مواد و تقديرات مفصلة حسب التخصص.
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أســبــاب حجب املــعــادلــة
من أهمها :
* احلصول على شهادات دراسية ثبت تزويرها .
* الكشط والتعديل يف بيانات الشهادات الدراسية .
* النقص يف إمجالي املدة واملواد الدراسية.
* احلصول على الشهادة من املؤسسات التعليمية اليت ال تشرتط التدرج الدراسي .
* الـحصــول علــى الـ ـشـ ـهـ ــادة مــن مـ ـ ـ ـدارس مجعيـ ـ ـ ـات ومــؤسس ـ ـ ـ ـات أهليـ ـ ـة(خاصـ ـ ـة) عــن
طــريــق االنتساب أو املنازل من خارج اململكة العربية السعودية.
* احلصول على الشهادة عن طريق الدراسة عن بعد أو باملراسلة أو الشبكة العنكبوتية .
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شـــروط وإجـــراءات املـــعـــادلـــة
يعترب توفر معلومات عن النظام التعليمي للجهة املاحنة للشهـ ـادة شرطـ ـ ـاً أسـ ـاسي ـ ـ ًا للمعادلة  ،وتصدر
قرارات املعادلة لشهادات النظام التعليم ـ ـ ـ ـي ال ـ ـعـ ـام يف الـ ـ ـدول ولي ـ ـس لشهادات كل مؤسسة تعليمية على حدة.

شروط املعادلة :
- 4أن يرد الطلب رمسياً من إحدى اجلهات احلكومية أو املؤسسات أو القطاع اخلاص.
- 1تقديم الوثيقة/الوثائق الدراسية األصلية وال تقبل صورها .
 - 2أن تكون الوثائق املقدمة مستكملة التصديق والتوثيق من اجلهات التالية :
أ) وزارة الرتبية والتعليم يف البلد الذي صدرت عنه أو من يقوم مقامها.
ب) وزارة اخلارجية أو من يقوم مقامها يف البلد الذي صدرت عنه .
ج) السفارة السعودية أو من يقوم مقامها.
أما يف حالة وجود ملحق ثقايف سعودي يف البلد الذي صدرت منه هذه الوثائق فيكتفى مبصادقته على وثائق
اجلهات التعليمية لذلك البلد.
 - 1بالنسبة لشهادات أبناء وبنات مواطين دول جملس التعاون اخلليجي( الصادرة من مدارس تتبع هلذه
الدول فقط ) يكتفى باعتمادها من وزارة الرتبية يف البلد اخلليجي مصدر الشهادة أو من يقوم مقامها
كاملنطقة أو اإلدارة  /التعليمية  ،أو هيئة االمتحانات .
 - 2أن ختلو الشهادة املقدمة للمعادلة من أي كشط أو تعديل يف بياناتها  ،وأن يك ـ ـ ـ ـون اسم صاحبها مطابق ًا
المسه يف وثائقه الدراسية السابقة ويف بطاقة اهلوية الوطنية أو سجل األسرة (للسعوديني) أو اإلقامة أو جواز
السفر(لغري السعوديني).
- 6تعبئة النموذج اخلاص باملعادلة.
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جلنة املعادالت (التعليم العام) بوزارة التعليم
* هـي املرج ـ ـع الوحيد يف اململك ـ ـة العربيـ ـة السعوديـ ـة املعنية بدراسـ ـة معادلـ ـة الشه ـ ـادات
والوثائق الدراسية دون اجلامعية بكافة املراحل والتخصصات .
* ختتص اللجنة بإصدار قرارات معادلة الشهادات والوثائق الدراسية دون اجل ـ ـامـ ـ ـ ـعي ـ ـة
لتحديد مستواها الدراسي .
* هي إحدى اللجان الدائمة بالوزارة منذ تأسيسها عام 4214هـ حتى اآلن .
* تولت اللجنة منذ تشكيلها ألول مرة معادلـ ـ ـة الشهـ ـادات والوثائــق الدراسيـ ـ ـة لـ ـ ـكاف ـ ـة
املراحل حتى عام 4257هـ .
* يف العام 4257هـ تولت وزارة التعليـ ـم العالـ ـي معادلـ ـة الشهـ ـادات اجلـ ـامعيـ ـة ،وخصـ ـت
وزارة التعليـم بـ ـمـعادلة الشهادات دون ال ـ ـجامعي ـ ـة بقـرار جملس الوزراء املوقر رقم 241
يف 4257/2/5هـ .
* تعتمد اللجنة يف إصدار قراراتها على الدراسات واملعلومات املوثقـ ـة بش ـ ـأن الشهـ ـ ـادات
واألنظمـ ـة التعليميـ ـة املاحنـ ـة هلا  ،وتستشـ ـري جهـ ـات العـالقـة واالختصـاص واملؤسسـات
التعليمي ـ ـة  ،وتستـ ـأنس مبا يسري علي ـ ـه العمل يف الدول الشقيقة والصديقة ومبا يصدر
عن املنظمات اإلقليمية والدولية يف شأن املعادالت .
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اإلدارة العامة لالختبارات والقبول
(املعادالت)
* هي جهة االختصاص يف جهاز الوزارة باستقبال مراسالت وطلبات معادلة الشهادات
والتحقق من استيفائها شروط وإجراءات املعادلة .
* تتوىل تطبيق قرارات اللجنة على الشهادات املقدمة للمعادلة  ،واإلشراف على جهات
تطبيقها ألغراض القبول بإدارات التعليم يف اململكة العربية السعودية .
* تتوىل إجراء االتصاالت وإعداد الدراسات األولية ومجع املعلومات الالزمة للمعادالت ،
وإعداد حماضر االجتماعات  ،وتبليغ القرارات وحفظها والرجوع هلا عند احلاجة،
وغريها من املهام الفنية واإلدارية للجنة املعادالت .
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لــــالتــــــصــــــال
توجه مجيع املخاطبات حول املعادالت إىل رئيس جلنة املعادالت أو إىل نائبه على العنوان التالي :
سعادة وكيل الوزارة للتعليـم رئيـ ـس جلنة املعـ ـادالت أو إىل مدير عام االختبارات والقبول نائب رئيس جلنة
املعادالت:
هــاتــف  1622422 /فاكس1614576 /
الربيد اإللكرتوني إلدارة املعادالت
cer-equiv@hotmail.com
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التعريف بـالـدلـيـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الـ ـ ــدلـ ـ ـي ـ ــل ف ــي نـ ـ ـ ـقـ ـ ــاط .
* دلـ ـ ـ ـيـ ـ ــل اسـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ــه .
* م ـ ـنـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــج ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـتـ ـ ــه .
* املصطلحات املستعملة فيه .
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حملة موجزة عن الدليل
* هو إصدار متخصص يتميز باحتوائه علـ ـى معلومـ ـات رئيسـ ـة عن شه ـ ـادات وأنظمـة
التعليـ ـم يف معظم دول العامل حيتاجه املختصون يف جهات القبول يف املــعاهـد واملـدارس
و إدارات التعليم و يستفيد منه الباحثون و املعنيون بشؤون التعليم وتطوي ـ ـره إضافة إىل
الراغبون يف مواصل ـة تعليمهـ ـم بالداخل أو اخلارج أو للغرض الوظيفي.
* يتكـ ـون من ثـ ـالثة أقس ـام  ،خص ـص قسمـ ـه األول لل ـع ـديـ ـد م ــن الشهـ ـادات والوثائ ـ ـق
الدراسيـة الصادرة من اململكة العربية السعودية وفق تنوع واختالف التعليم بها .
* خصص قسمه الثاني للشهادات والوثائق الدراسيـة الصادرة من خارج اململكـة العربيـة
السعودية وصنف إىل أربع جمموعات لدول العامل هي :
( )4اجملموعة األوىل  :الدول العربية .
( )1اجملموعة الثانية  :دول قارتي آسيا وأسرتاليا .
( )2اجملموعة الثالثة  :دول قارة إفريقيا .
( )1اجملموعة الرابعة  :دول قارات األمريكيتني وأوروبا .
* خصص قسمه الثالث للملحقات التالية :
( )4حملة موجزة عن اخلطة الدراسية للتعليم الثانوي (نظام املقررات) .
( )1جمموعة من التعاميم و القرارات املهمة ختص معادلة الوثائق الدراسية .
( )2قائمة بيانات باألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج حتى تاريخ صدور الدليل.
( )1قوائم بيانات باملدارس األجنبية ومدارس اجلاليات املعتمدة يف اململكة حتى تاريخ
صدور الدليل.
( )2قوائم بيانات باملدارس واملعاهد الثانوية التابعة للجمعيات واملؤسسات اإلسالمية يف
اخلارج املعادلة شهاداتها بالثانوية العامة يف اململكة .
( )6قوائم بيانات بامللحقيات الثقافية السعودية يف اخلارج .
()01

* روعي يف ترتيب الدول بعد اململكة العربية السعوديـة  .دول جمل ـس التع ـاون
اخلليج ـي ثم الدول العربية ثم الدول حبسب موقعها بالنسبة لقارات العامل  ،وذلك
ال  ،وإفريقيا ثانيـ ـًا وأمريك ـ ـ ـا ث ـم أوروبـ ـا ثالثـ ـاً ،
وفق الرتتيب اهلجائي فوقعت قارة آسيا أو ً
وضمت قارات األمريكتني وأوروبا يف جمموعة واحدة .
*املعلومات املتوفرة يف الدليل حمدثة حتى نهاية 4126هـ أو حسب ما توفر من معلومات
قبل هذا التاريخ.
واهلل ولي التوفيق ، ، ،
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دلـــيـــل االســـتـــخـــدام
( )4احبث عن املؤسسة التعليمية أو الدولة املاحنة للشهادة .
( )1استخدم يف البحث قائمة الرتتيب اهلجائي للدول واملؤسس ـات التعليميـ ـة .
( )2الستخدام املختصني عند البحث عن شهادات صادرة من اململكة :
احبث عن املؤسسة التعليمية املاحنة للشهادة عن طريق متابعـة الفئـ ـة التعليميـ ـة
التـ ـي تتبعها واملوضحة على أطراف صفحات الدليل  ،ويف النسخ اإللكرتونية للدليل
ميكن البحث بإدخال مسمى املوضوع أو برقم الصفحة من الفهرس صفحة()64للتصفح
السريع.
( )1الصفحة األوىل ألي دولة وردت بالدليل مت تضمني سلمها التعليمي يف مجيع
املراحل الدراسية ما دون اجلامعية والسلم التعليمي املقارن له يف اململكة العربية
السعودية وكذلك سن القبول يف املرحلة االبتدائية ويف حالة عدم توفر السلم
التعليمي املقارن ألي مرحلة من املراحل الدراسية يرجع للتنبيهات الواردة يف نفس
الصفحة أو إىل تسلسل قرارات اللجنة حول الوثائق التابعة لنفس الدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة  :الرتتيب اهلجائي ـ ـ ـ ـ أينما وجد يف الدليل ـ ـ ـ مت مع استبعاد (أل) التعريف من أصل اسم الدولة
أو املؤسسة التعليمية .
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مــنــهــج كــتــابــة الــدلــيــل
* ت ـم تض ـم ـني هـ ـذا الـ ـدليـ ـل مجي ـع قـ ـرارات جلنة املعادالت الســابقــة اليت تضمنـهــا
اإلصدار الثــانــي عـ ـام 4116هـ .
* رتبت قرارات كل ختصص يف ختصصها أو دولتها حسب تاريخ القرار األقدم فاألحدث
* تضـمـنـت الـصـفـحـة األولـ ـى لكـ ـل دول ـ ـه يف الدلي ـل معـل ـومـ ـات أســاسيــة عـ ـن
نـظ ـامهـ ـا التعليمـ ـي  ،مت مجعها من مصادرها أو حتديثها حسب ما توفر من معلومات .
* مت كتابة اسم املرحلة يف تلك الصفحات كما هو مستعمل يف البلد املانـح
للشه ـ ـادة بن ـاءً على الرتمجة احلرفية لالسم يف لغة البلد األصلية  ،أو وفق لغة
املطبوع ـ ـة الصـ ـادرة بهـ ـا املعلومة .
* مت استخدام مسمى الصفوف الدراسية كما وردت يف خطابات امللحقيـات الثقافي ـة
السعودية يف اخلارج ع ـن البل ـد املانح للشهادة  ،وعند تعذر ذلك أعطي الصف امساً مـن
واقع ترتيبه يف السلم التعليمي.
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املصطلحات املستعملة يف الدليل
إن هذه الكلمات أينما وردت يف هذا الدليل تعين املدلول املوضح أمامها :
املصطلح

السلم التعليمي

مدلوله
عدد سنوات الدراسة املطلوب إنهاؤها للحصول على شهادة
نهاية املرحلة أو نهاية الدراسة .
احلصول على املستوى الدراسي واملستويات السابقة له عن

التدرج الدراسي

طريق االنتقال من املستوى الدراسي إىل الذي يليه كل
سنة يف سنتها وحسب السلم التعليمي .
نظام تعليمي يتيح للطالب املنقطعني عن الدراسة مدة عام

الدراسة احلرة

أو أكثر  ،التقدم الختبار نهاية املرحلة دون شرط التدرج
الدراسي املفرتض خالل سنوات االنقطاع .
مصطلح يقصد به أن املعادلة متت لالستفادة منها يف

املعادلة وظيفياً

أغراض وظيفية وال جيوز االستفادة منها ألغراض القبول
ملواصلة الدارسة .

جامعة اإلمام
اجلامعة اإلسالمية
اجلامعتان

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية واجلامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة .
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قرارات و تعاميم مهمة
مت اعتماد عدد من القرارات و التعاميم املهمة يف املعادالت و تتضمن اآلتي :
 - 4آلية معادلة شهادات الثانوية الصادرة من مدارس أجنبية أو عاملية داخل اململكة(لالطالع ص  27و .)17
 -1تعد وثيقة الطالب الذي أمت دراسة الثانوية العامة خارج اململكة ومت قبوله يف جامعة بنفس البلد أو بلد
آخر معادلة بالثانوية العامة شريطة أن تكون اجلامعة معرتف بها من قبل وزارة التعليم (التعليم العالي)
باململكة العربية السعودية و أن تكون وثيقته مصدقة حسب األصول الواردة يف شروط املعادلة (صفحة )5من
هذا الدليل.
 -2يف حال قدوم الطالب من خارج اململكة بعد أو قبيل اختبار الفصل األول تعادل دراسته دون احتساب درجات
او تقديرات وتتم املعادلة حسب الضوابط اآلتية :
أ -أن يكون الطالب منتظماً وليس منتسباً والوثيقة الدالة على انتظامه من بداية العام الدراسي وحتى
القدوم مصدقة من اجلهات الرمسية حسب األصول كغريها من وثائق النجاح .
ب -قبل معادلة وثيقة الفصل األول حيدد الصف الدراسي املعادل لوثيقة  /وثائق جناحه السابقة هلا حسب
السلم التعليمي املقارن للبلد املوضح يف الدليل.
ج -أن تتفق املدة الزمنية اليت قضاها الطالب يف املدرسة قبل قدومه مع الفرتة الزمنية احملددة يف التعميم
الوزاري ( )264661152بتاريخ 4126/2/47هـ.
د -يف حالة عدم اتفاق أي من الشروط يعامل حسب الئحة التقويم ودليل نظم االختبارات.
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القسم األول
الشهادات الدراسية الصادرة من
اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

6

شهر
-

أوالً  :ختصصات نظام التعليم العام (النظام السنوي و ينتهي العمل به يف الصف الثالث الثانوي يف العام : )4121/4127
 - 4تعليم البنني :
أ -ختصص العلوم الشرعية واللغة العربية.
ب -ختصص العلوم اإلدارية واالجتماعية.
ج -ختصص العلوم الطبيعية .
 - 1تعليم البنات:
أ -علمي.

*التخصصات يف املرحلة الثانوية

ب  -أدبي
ثانيا  :ختصصات نظام التعليم العام (النظام الفصلي املعمول به ابتداءً من عام- 4126/4122انظر للتنبيهات العامة):
املسار العلمي .
املسار األدبي .
املسار اإلداري
ثالثاً  :ختصصات نظام املقررات ( قطاعي تعليم البنني والبنات) :
مسار العلوم الطبيعية .
مسار العلوم اإلنسانية .
*السن املعتمد للقبول يف املد ارس االبتدائية باململكة العربية السعودية هو ست سنوات وحيتسب بالتاريخ اهلجري وليس
امليالدي والتجاوز دون ذلك يف حدود تسعون يوماً فقط .
* مت البدء بتطبيق النظام الفصلي يف املرحلة الثانوية من عام 4126/4122هـ تدرجيياً حبيث يقبل خرجيي املرحلة املتوسطة
ذلك العام يف هذا النظام أما النظام السنوي يستمر مع من سبق التحاقه للمرحلة الثانوية حتى خترجهم يف العام
. 4121/4127

تنبيهات عامة

و تنقسم املرحلة الثانوية (النظام الفصلي) اىل ستة مستويات دراسية كل منها يستغرق فصل دراسي واحد و يبدأ التخصص
(علمي أو أدبي أو إداري ) من املستوى الثالث.
*نظام املقررات يتكون من برنامج مشرتك يدرسه مجيع الطالب يتفرع إىل مسارين ختصصني أحدهما للعلوم اإلنسانية
واآلخر للعلوم الطبيعية يتجه الطالب للدراسة يف أحدهما .
* شهادات املعاهد املتخصصة يف اململكة نتيجة إنهاء ثالث سنوات دراسية مسبوقة بالكفاءة املتوسطة تعادل الثانوية العامة يف
جمال ختصصها ومنها (املعاهد الثانوية التجارية  ،املعهد الثانوي الزراعي ،معهد الدراسات الفنية (للقوات اجلوية) ،معاهد
املراقبني الفنيني ،املعاهد الصناعية الثانوية ،معهد الربيد السعودي ،املعاهد الثانوية املهنية للبنات*).

* أنواع من التعليم والتخصصات باملرالة الثانوية املوجودة يف اململكة إضافة إىل ختصصات التعليم العام ،واجلاات اليت تتبعاا انظر الصفحات (  32و. ) 32
* املعاهد الثانوية املانية للبنات مت ايداف الدبول فياا اعتباراً من العام الدراسي 6231/6231هل.
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السلم التعليمي ملا دون املرحلة اجلـامعية
يف اململكة العربية السعودية
التعليم يف املرحلة الثانوية
التعليم الثانوي
قطاع تعليم (بنني و بنات)

31

31

النظام الفصلي
املسار

املسار

العلمي

األدبي

نظام

1

املدررات *

مسار العلوم

املسار اإلدارمب

الطبيعية
أو

36

2

مسار العلوم
اإلنسانية

3
1

31

التعليم املتوسط

31
32
33
31
9

التعليم اإللزامي

34

2
3
6
1

التعليم االبتدائي

4
1

1

2

1

3

6

1

1
4
1

ما قبل املدرسة

3
العـــمر

املرحلة والتخصص
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( ) 11

3
الصفوف الدراسية

2

الروضة

2

أنواع من التعليم والتخصصات باملرحلة الثانوية املوجودة يف اململكة باإلضافة إىل ختصصات التعليم العام واجلهات اليت تتبعها .

اجلهات

أنواع التعليم والتخصصات
 مدارس تفيظ الدران الكريم .
 مراكز تعليم الكبار .
قطاع تعليم
البنني

 معاهد األم للصم – برامج ضعاف السمع .
 معاهد الرتبية الفكرية – الربنامج الرتبومب التأهيلي للرتبية
الفكرية بعد املرالة املتوسطة.
 معاهد النور للمكفوفني – برامج العوق البصرمب .
 مدارس تفيظ الدرحتن الكريم .

وزارة التعليم

 مدارس تعليم الكبار .
 معاد األم للصم – برنامج دمج اإلعاقة السمعية باملدرسة .
قطاع تعليم
البنات

 معاد النور للكفيفات – برنامج دمج الكفيفات باملدرسة .
 معاد الرتبية الفكرية – برنامج الرتبية الفكرية باملدرسة .
 الربنامج التأهيلي املا للرتبية الفكرية بعد املرالة املتوسطة –
برنامج صعوبات التعلم .

وزارة الدفاع

 التخصصات العسكرية .

وزارة الداملية

 التخصصات العسكرية .

وزارة الزراعة

 مركز التدري البيطرمب واإلنتاج احليواني .

رئاسة احلرس الوط

 التخصصات العسكرية .

جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية

 املعاهد العلمية .

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 معاهد ودور اجلامعة اإلسالمية .

املؤسسة العامة للتدري التد واملا

 املعاهد الصناعية الثانوية .
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فهرس املؤسسات التعليمية يف اململكة العربية السعودية الواردة يف الدليل وفق الرتتيب اهلجائي
املؤسسة التعليمية
تدريب أرامكو

الصفحة

الصفحة

املؤسسة التعليمية

..................................................... ..................................................................

17

معاهد الربيد

..........................................................................................

12

معاهد اجلامعة اإلسالمية

الثانوية التجارية

..................................................................... .....................................

16

املعاهد العلمية جبامعة اإلمام

الثانوية الزراعية

............................................................................................................

12

معاهد الرتبية الفكرية

الثانوية الشاملة

.............................................................................................................

17

املعاهد الصحية

.......................................................................................................

14

معهد القرآن الكريم باحلرس الوطين

................................................................................................................

17

املعاهد املتخصصة (عموماً)

..............................................................................

12

معاهد املراقبني (املساعدين) الفنيني

............................................................................

11

..................................................................

17

...........

17

.........................................................................................

27

..................................................................................................

22

..........................................................................

21

..................................................................................................................

21

..................................................................................

17

................................................................................................... .

15

مدرسة دار احلديث اخلريية مبكة

........................................................

16

مدرسة دار احلديث املكية واملدنية

........................................................

21

مدرسة دار العلوم الدينية مبكة

................................................................

25

مدرسة العلوم الشرعية باملدينة

..............................................................

27

..................................................................................

12

................................................................................................................

21

.........................................................................

24

................................................................................

17

........................................................................................................................

24

تدريب احلرس الوطين

الثانوية الصناعية

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

الثانوية املطورة

كلية قوى األمن الداخلي

املدارس األجنبية يف اململكة

مدارس حتفيظ القرآن الكريم

مدارس حتفيظ القرآن الكريم باحلرس الوطين
مدارس التعليم األهلي
مدارس تعليم الكبار

املدارس السعودية يف اخلارج
مدارس املنارات

مدرسة حتسني اخلطوط
مدرسة دار التوحيد

مركز التدريب البيطري
مراكز التوحد

مراكز الدراسات التكميلية
مراكز الدورات التدريبية
معاهد األمل
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..........................................................................................................

16

..................................................................

21

......................................................
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معهد اجلوازات

معهد احلرم املكي

معهد اخلط العربي

معهد الرتبية الفنية

معهد الدراسات البحرية

معهد الدراسات الفنية (للقوات اجلوية)
املعهد العلمي السعودي

املعهد امللكي الفين (للقوات الربية)

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية

3

2

1

4

ثللللالو سللللنوات يف اململكللللة وال يشللللرتط العامة ولو تص
على شاادة الكفاءة.
للدبول فياا شاادة الكفاءة .
شللاادات املعاهللد املتخصصللة يف اململكللة تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
نتيتة إنااء ثالو سنوات دراسية مسلبوقة
بالكفاءة املتوسطة .

ختصصاا.

شللاادات املعاهللد املتخصصللة يف اململكللة

تعادل شاادة

203/3

203/1

6203/2/61هل

6203/2/20هل

الللليت ملللدة دراسلللتاا ثلللالو سلللنوات بعلللد الكفاءة املتوسطة
يف جمال ختصصاا.
احلصول على الشاادة االبتدائية .
وثللائق الندلل ملللن املعاهللد املتخصصلللة يف

ال تعادل دراسي ًا

203/60

6203/66/69هل

اململكللللة لغللللر مواصلللللة الدراسللللة يف
مراا التعليم العام .

وتعام احلاالت
الفردية وفق الدرار

وأيني ًا
261/1

6261/1/69هل

الوزارمب رقم
21/3616/2/6/23
يف 6261/1/8هل.
1

وثللللائق التللللدري اللللليت تسللللتادف إعللللداد ال تعادل بالشاادات
املسلللتفيدين منالللا ملالللن معينلللة أو تطلللوير
قلللدراتام يف جملللال ختصلل
منام .

مانلللة كل ل

الدراسية وتصنف
وتديم من قب
الديوان العام للخدمة
املدنية واجلاات
املعنية.
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201/2

6201/2/61هل

الـــــفـــــهـــــرس /الــــقــــرارات الــــمــــرجــــعــــيــــة الــــعــــامــــة

3

شلاادات املعاهللد اللليت ملدة الدراسللة فياللا

ال تعادل بالثانوية

99/63

6299/63/32هل

الـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

3

الثانوية الشاملة واملطورة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

حيتس ك فصلني
دراسيني سنة دراسية

202/2

6202/2/2هل

6

دراسة الثانوية الشاملة يف اململكة .

1

دراسة الثانوية املطورة يف اململكة .

1

الشلللاادات الثانويلللة ملللن ملللدارس تفللليظ

تعادل شاادة الثانوية

الدلللرحتن الكلللريم بلللوزارة الرتبيلللة والتعلللليم

العامة يف جمال

(وزارة املعلللللارف ورئاسلللللة تعلللللليم البنلللللات)
سابداً .

ختصصاا.

كاملة على أال يد
عدد الساعات عن 00
ساعة يف الفصلني.
تعام اس التعميم الوزارمب رقم  262/6/6/23بتاريخ
6201/8/60هل بشأن قواعد وجاات إجراء معادلة هذا
النمط الدراسي .

مدارس حتفيظ القرآن الكريم

9

شاادة الكفلاءة املتوسلطة لتحفليظ الدلرحتن تعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة بالتعليم
الكريم ملواصلة الدراسة بالثانوية العامة .

200/2

202/2

6200/3/30هل

6202/3/32هل

العام.
31

وثللللائق الندلل ل باملرالللللة الثانويللللة للللدارس

يعام وفق ما ورد يف الئحة االنتدال و املعادالت يف

تفلليظ الدللرحتن الكللريم ملواصلللة الدراسللة

النظام الفصلي.

بالثانوية العامة .
حتفيظ القرآن الكريم باحلرس

33

شلللاادة مدرسلللة تفللليظ الدلللرحتن الكلللريم

تعادل شاادة املرالة

املتوسطة باحلرس الوط .

اإلعدادية عاد
احلرم املكي املعادلة
لشاادة الكفاءة
املتوسطة وظيفياً.

() 17

201/2

6201/2/38هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

 31شلللاادة ثانويلللة معالللد الدلللرحتن الكلللريم
وعلومه بالريا التابع للتماعة اخلرييلة
لتحفيظ الدرحتن الكريم .
34

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل ثانوية املعاهد

261/3

6261/2/1هل

العلمية وظيفياً.
ال تعادل .

201/63

3
التحفيظ باحلرس

 32شللاادة معاللد الدللرحتن الكللريم بللاحلرس
الللوط اللليت مللدتاا ثللالو سللنوات بعللد
الدراسة املتوسطة .

3

6201/9/63هل

لتحفللليظ الدلللرحتن الكلللريم تعامللل وفلللق

العام ومدارس
تفيظ الدرحتن
الكريم .
تعادل الشاادة
(ب) شاادة املرالة املتوسطة.

269/63

6269/9/60هل

املتوسطة يف التعليم
العام ويف املعاهد
العلمية جبامعة اإلمام
.
تعادالن ما يناظرهما

(ج) وثيدتللللا النتللللاف مللللن الصللللفني األول
والثاني الثانويني.

269/63

6269/9/60هل

يف املعاهد العلمية
جبامعة اإلمام .

شللاادة إمللام الدراسللة للعلللوم العاليللة مللن تعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة وظيفياً .
مدرسة العلوم الشرعية باملدينة املنورة .
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2/666

6296/66/63هل

معاهد اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم

التالي :
(أ) شاادة املرالة االبتدائية.

تعادل شاادة املرالة
االبتدائية يف التعليم

269/63

6269/9/60هل

التعليم العام  /مدارس حتفيظ القرآن الكريم

شللاادات معاللد الدللرحتن الكللريم وعلوملله
بالريللللللا التللللللابع للتماعللللللة اخلرييللللللة

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

31

شاادة متوسطة دار التوايد .

36

وثلللللائق الندللل ل باملراللللللة املتوسلللللطة بلللللدار

3

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الكفاءة

2/202

6291/66/61هل

املتوسطة .
تعادل ما يناظرها يف

مـــــــــــــــــــدارس دار الـــــتــــــــوحـــــــــــيـــــــــــــد

التوايد .

2/202

6291/66/61هل

املرالة املتوسطة
بالتعليم العام .

31

تعادل شاادة الثانوية

شاادة ثانوية دار التوايد .

201/63

6201/8/1هل

العامة (الدسم األدبي).

تطبيد ًا لدرار معالي وزير الرتبية والتعليم (املعارف سابداً) الداضي بتعدي مطة ومناهج مدرسة دار
التوايد الصادر برقم  29/6101/6/2يف 6260/1/2هل فإن الشاادات الدراسية الصادرة من املدرسة تعام
معاملة الشاادات الدراسية بالثانوية العامة يف ختص العلوم الشرعية واللغة العربية وفق ما يلي :
أوالً  :كافة وثائق الند والشاادات الصادرة من املدرسة تعام معاملة شاادات املرالة الثانوية بالتعليم العام
اعتباراً من العام الدراسي 6230/6269هل .
ثانياً  :اعتباراً من العام الدراسي 6268/6261هل تعام وثائق الند بني الصفوف الدراسية حبس اخلطة
واملناهج التابعة هلا (وفداً للتدرج املتبع يف تطبيق التعدي ) فما كان اس اخلطة واملناج السابق يعادل  ،وما
كان اس اخلطة واملناج املعدل فال حيتاج ملعادلة ويعام كوثائق التعليم العام .
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الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
بيانات الشهادة

م

باالبتدائية .

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة

26/2111

6280/66/60هل

الكفاءة املتوسطة

(ت)

وظيفياً .
عالللد املعلملللني االبتلللدائي

 39وثلللائق الندللل
(اللللذمب ملللدة الدراسلللة بللله ثلللالو سلللنوات
مسبوقة باالبتدائية ) .

تعادل وثائق الند

206/66

6206/0/60هل

باملرالة املتوسطة
بالتعليم العام وفق

3

معاهد املعلمني االبتدائية

 31شلللاادة معالللد إعلللداد املعلملللني االبتلللدائي
اليت ملدة دراسلتاا ثلالو سلنوات مسلبوقة

3

السلم التعليمي
 21شللاادة معاهللد إعللداد املعلمللني اللليت مللدة تعادل شاادة الثانوية
العامة .
دراسللللتاا ثللللالو سللللنوات بعللللد الكفللللاءة
املتوسطة .

املتوسطة .
 22وثللائق الندلل مللن الصللف األول أو الثلللاني
عاهد املعلمني اليت مدتاا ثلالو سلنوات

وأيني ًا
2/22

6292/1/31هل

2/22

6292/1/31هل

جامعية وظيفياً فدط.
تعاجل كحاالت فردية لدبوهلا يف الصف األعلى يف
ختص

بعللد الكفللاءة املتوسللطة لغللر مواصلللة
الدراسلللة يف التعلللليم العلللام بعلللد اسلللتنفا
مرات الرسلوب يف الصلف الثاللث باملعالد
أو االندطاع .
(ت) = رقم تبليغ قرار اللتنة .
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العلوم الشرعية واللغة العربية .

معاهد املعلمني الثانوية

 23شاادات معاهد املعلمني الثانوية اليت ملدة تعادل شاادة الثانوية
دراسللللتاا أربللللع سللللنوات بعللللد الكفللللاءة العامة وسنة دراسية

2/31

6292/2/31هل

إعــــــــــــــــداد املــــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــــني

وظيفياً فدط .

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
بيانات الشهادة

م

24

شاادة كفاءة املعلمات املتوسطة .

21

شاادة معاد الرتبية الرياضية للمعلمني .

26

وثيدة ند ملن الصلف األول الثلانومب عالد
الرتبية الرياضية للمعلمني .

الرتبية الفنية

21

شاادة معاد الرتبية الفنية للمعلمني .

الدراسات التكميلية

إعداد املعلمات

21

شاادة معاد إعداد املعلمات الكفيفات .

3

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة املعاهد

2/20

6292/1/8هل

الثانوية للمعلمات .
تعادل شاادة الكفاءة

203/6

6203/6/38هل

املتوسطة بالتعليم
العام .
تعادل شاادة الثانوية

2/622

6292/1/62هل

معاهد الرتبية الرياضية

العامة يف جمال
ختصصاا .
تعادل النتاف من
الصف األول الثانومب

206/68

6206/66/32هل

يف جمال ختصصاا
وظيفياً .
تعادل شاادة الثانوية

2/622

6292/1/62هل

العامة يف جمال
ختصصاا .

معاهد األمل

21

شاادات مراكز الدراسات التكميلية .

تعادل شاادة الثانوية
العامة وظيفياً .

2/22

6292/1/31هل

29

الشللاادة الثانويللة مللن معاهللد األملل للصللم

تعادل شاادة الثانوية

261/0

6261/1/62هل

الثانوية واليت مدة الدراسة باا (1للل2للل. )2

العامة يف جمال
ختصصاا .

11

الشللللللاادة الثانويللللللة مللللللن معاهللللللد النللللللور

النور

للمكفوفني .

تعادل شاادة الثانوية
العامة .
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2/30

6293/2/62هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

 13شللللاادة مرلللللي الصللللف السللللادس
االبتدائي من معاهد الرتبية الفكرية
.

3

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الصف

220 /6

6220/6 /62هل

السادس االبتدائي
بالتعليم العام

* ملللناج الصلللف السلللادس للرتبيللللة

وظيفياً والصف

الفكرية باملراللة االبتدائيلة مسلتداة
من مناج التعليم العام إال أنله ال يزيلد

الرابع االبتدائي
دراسياً .
الرتبية الفكرية

يف حمتللواه مللن املاللارات عللن ماللارات
ملللناج الصلللف الثاللللث أو الرابلللع ملللن
التعليم العام .

* شاادات املرالتني املتوسطة والثانوية يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية ال ميكن قياساا اكادميي ًا و ال
تعادل مثيالتاا يف التعليم العام ( ألن ك طال له مطة فردية مستدلة تتناس مع قدراته) و املعادلة تتم
فدط على حمتور املاارات الدراسية اليت لتازها الطال يف برناجمه الرتبومب الفردمب مدارنة ا يداب لك
يف مناج التعليم العام ينياف على لك شرط اجتياز الطال املداييس اخلاصة بالذكاء والدابلية أو الددرة
على التعلم اليت لرياا مركز التشخي لتحديد مستور الددرات واملكان الرتبومب املالئم له و احلالة
اليت تستكم وفق هذه الداعدة تعر على اللتنة.

سعود للتواد .

الصف السادس
االبتدائي يف التعليم
العام وظيفياً
والصف الرابع
االبتدائي دراسياً .
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مراكز التوحد

 12شللاادة النتللاف مللن الصللف السللادس
االبتللدائي مللن مركللز والللدة األمللري/
فيصلل بلللن فالللد بلللن عبلللد العزيلللز حتل

تعادل النتاف من

6220 /8/38 220 /62هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

3

رقم احملضر

تارخيه

3

 11السلللنوات الدراسلللية يلللو األميلللة وتعلللليم
الكبار اس مناهج سابدة .
مناج قديم :
[السنة األوىل مكافحة] .

تعادل النتاف من
الصف الثاني االبتدائي

203/8

6203/1/31هل

(تعليم عام) .
[السنة الثانية مكافحة] .

[السنة األوىل متابعة] .

تعادل النتاف من
الصف الرابع االبتدائي
(تعليم عام) .
تعادل النتاف من

203/8

6203/1/31هل

تعادل النتاف من
الصف السادس
االبتدائي
(تعليم عام) .

203/8

6203/1/31هل

 14الربنامج املعت :
(الصف األول يف الربنامج) .

يعادل الصف األول
مكافحة (الصف

200/6

6200/3/69هل

الثاني تعليم عام) .
(الصف الثاني يف الربنامج) .

يعادل الصف الثاني
مكافحة (الصف
الرابع تعليم عام) .

( ) 11

200/6

6200/3/69هل

تــــعــــلــــيم الـــــكــــبــــار

الصف اخلامس
االبتدائي
(تعليم عام) .

[السنة الثانية متابعة] .

203/8

6203/1/31هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
معادلة اللجنة

م

بيانات الشهادة

11

السللللنوات الدراسللللية يللللو األميللللة وتعللللليم

3
رقم احملضر

تارخيه

الكبار اس املناهج احلالية :
تعادل النتاف من
الصف الثاني

تـــعلــــــــــيــــــــــــم الـــــــــــكــــــــــبـــــــــار

(السنة األوىل) .

266/0

6266/2/31هل

االبتدائي بالتعليم
العام .
تعادل النتاف من

(السنة الثانية) .

الصف الرابع االبتدائي

266/0

6266/2/31هل

بالتعليم العام .
تعادل النتاف من
الصف السادس

(السنة الثالثة) .

266/0

6266/2/31هل

االبتدائي بالتعليم
العام .
16

شلللاادة الصلللف الثلللاني عشلللر ملللن ملللدارس

تعادل شاادة الثانوية

املنلللارات (الدسلللم اإل ليلللزمب) اتلللى ناايلللة
العام الدراسلي 6261/6261هلل وفلق تعمليم

العامة
(الدسم العلمي) .

260/2

6260/0/36هل

معللالي الللوزير بتحديللد الصللفوف الدراسللية
مـــــــــدارس املــــــــنــــــــــارات

يف الدسللللم اإل ليللللزمب للللدارس املنللللارات
الصللللللللللادر بللللللللللرقم /26ت 69/بتللللللللللاريخ
6262/6/61هل .
11

وثللللائق الصللللفوف ( )63/66/60للللدارس

تعادل الصفوف

املنلللللارات (الدسلللللم اإل ليلللللزمب) للطلللللالب

(األول/الثاني/

املدبللولني باللا قب ل صللدور التعملليم الللوزارمب
رقم /26ت 69/يف 6262/6/61هل .

الثالث) الثانوية على
التوالي يف التعليم

262/6

6262/6/61هل

العام .
11

وثللللائق الصللللفوف مللللن ( 6للللللل  )9للللدارس

تعادل النتاف من

املنلللارات (الدسلللم اإل ليلللزمب) بعلللد صلللدور

الصفوف (من األول

التعمللللللللللللللللليم اللللللللللللللللللوزارمب /26ت 69/يف االبتدائي اتى الثالث
املتوسط) بالتعليم
6262/6/61هل .
العام .

() 11

262/6

6262/6/61هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م
19

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

الشاادات اليت منح على نظلام االمتبلارات تعام معاملة الشاادات
الربيطانيللة مللن مللدارس املنللارات للحصللول

الصادرة من املدارس

على شاادة مث شاادة (. )G.C.S.E

الربيطانية وتديّم من
اللتنة اس املدة

3
رقم احملضر

تارخيه

262/6

6262/6/61هل

واملواد الدراسية * .
41

دبلوم الثانويلة العاملة ملن الدسلم اإل ليلزمب يعادل الثانوية العامة يف
للللللللدارس منللللللللارات الريللللللللا

(املللللللللناج

231/1

6231/1/66هل

اململكة .

مـــــــــدارس املــــــــنــــــــــارات

األمريكللي) نتيتللة دراسللة الصللفوف مللن
(60لللللللللل )63ملللللللالل الفلللللللرتة ملللللللن علللللللام
(3002/3003م) للللللللللللللللللللللل (3000/3002م)
واملسلللللللللبوقة بالصلللللللللف التاسلللللللللع مللللللللللن
األكادمييللللللللللة اإلسللللللللللالمية السللللللللللعودية
بأمريكا .
43

دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن ملللللدارس يعادل الثانوية العامة يف
منارات الريلا

(الدسلم اإل ليلزمب) نتيتلة

231/63

6231/9/36هل

اململكة .

الدراسلللللة بالصلللللفني ( )63 ، 66لللللدارس
املنللارات املللناج األمريكللي بالريللا مللالل
عللللامي (3002/3003م لللللللل3002/3002م)
واملسلللبوقة بالصلللفني ( )9،60ملللن ملللدارس
الرواد العاملية بالريا .
42

شللاادة الدراسللة الثانويللة الربيطانيللة نتيتللة تعادل الثانوية العامة يف
اململكة .
الدراسلللللة املنتظملللللة يف ملللللدارس منلللللارات
الريلللللا

العامليلللللة واجتيلللللاز ( )8ملللللواد يف

امتبللارات ) )G.C.S.Eمناللا مللادة بتدللدير
(. )D
* انظر صفحة (  ) 389تسلس ( . ) 62

() 11

239/61

6239/63/33هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م
41

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

شاادة ( ) I.G.C.S.Eمن ملدارس منلارات تعادل الثانوية العامة يف

مـــــــــدارس املــــــــنــــــــــارات

الريا عام 3001م بعد احلصول على ()2
مواد بتددير ال يد عن ( ) Cوملادتني ملن
ملللللدارس جلللللواهر الريلللللا

علللللام 3008م

بتدللدير ال يدلل عللن (  ) Cواحلصللول علللى
مادتني يف امتبارات ( ) G.C.Eمن اجمللس
الثدلللايف الربيطلللاني يف الريلللا بتدلللدير ال
يد عن ( ) Dواملسبوقة بالصف التاسع من
مدارس منارات الريا

.

() 16

اململكة .

3
رقم احملضر

تارخيه

220/62

6220/8/38هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية

3

44

شللاادة دبلومللا الثانويللة األمريكيللة
دارس الريا .

تعادل الثانوية العامة يف
اململكة.

220/60

6220/60/20هل

41

كافة الربامج التعليمية الدولية يف املدارس األهلية املرمصة من وزارة التعليم

220/60

6220/60/20هل

باململكلللة وللللدياا شلللاادة اعتملللاد دوللللي (دبلوملللا الثانويلللة األمريكيلللة،
البكالوريا الدولية، IGCSE،أو أمب برامج دولية مشاباة تستتد)

الـــتــــعــــلــــيــــم األهـــــلــــــي

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

تعادل الثانوية العامة يف اململكة وفق النيوابط التالية :
 )6إرفاق ما يثبت االنتظام و املدة الزمنية والوادات أو الساعات أو النداط
أو امللللواد الدراسلللية للحصلللول عللللى شلللاادة التخلللرج ملللن الربنلللامج اللللدولي
 ) 3استيفاء متطلبات النتاف يف الربنامج املنفذ يف املدرسة.
 )2اعتماد الشاادات و متماا خبتم املعادلة ملن اجلالات اإلشلرافية يف ادارة
التعليم .
 )6شاادات ووثائق مدارس التعليم األهلي املطبدة للمناج السعودمب و املرم

هلا (بنني و بنات) متمشية وفق أنظمة التعليم العام يف

اململكة وال تتاج إىل معادلة.

 )3املدارس املطبدة للربنامج الدولي الربيطاني منح الطالب الناجحني وثائق اجتياز اتى نااية الصف التاسع و ابتداءً من
الصف العاشر (يف ناايته) يبدأ الطال التحنيري المتبارات الشاادة الثانوية الربيطانية الدولية ( )IGCSEو مينح شاادة
تفيللد باالنتظللام يف االللة انتداللله أو سللفره ليللتمكن مللن دمللول امتب ل ارات هللذه الشللاادة و مواصلللة الدراسللة ،أمللا نتللائج
االمتبارات يف تلك املواد فتصدر من جاة االعتماد .
 ) 2تتعدد اجلاات املاحنة للشاادات الربيطانية الدولية (،)IGCSEو أهماا.(RSA, AQA, OCR, Edexcel (:
 )2املؤهالت الصادرة من املدارس الرمسية يف الدول املطبدة هلذه الربامج و ضوابط معادلتالا يرجلع للتنبيالات العاملة يف
الصفحات املخصصة هلذه الدول يف هذا الدلي .
 ) 0وثائق صفوف الند من الربامج الدولية تعادل و تدب يف التعليم العام اس النيوابط الواردة يف التسلس ( )601صفحة
( )21شريطة استكمال متطلبات النتاف و ال يتطل تويل الطالل ايلول ملن الربنلامج اللدولي إجلراء امتبلار تديلد
مستور يف مدررات (مواد الرتبية اإلسالمية و اللغة العربية و االجتماعيات).
* ملعادلة وثائق املدارس األجنبية املرمصة باململكة انظر ضوابط معادلتاا يف التسلس رقم ( )601صفحة ()21

()17

التعليم األهلي /الربامج التعليمية الدولية

والشاادات السابدة هلا (من الصف التاسع اتى نااية الربنامج الدولي).

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
بيانات الشهادة

م

3

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الكفاءة املتوسطة بالتعليم

6/166

6291/66/33هل

العام .

(ت)

 41وثللللائق الندلللل باملرالللللة املتوسللللطة يف
املعاهد العلمية جبامعة اإلمام .

تعادل مثيالتاا بالتعليم العام .

2/390

6291/6/39هل

 41شللاادة ثانويللة املعاهللد العلميللة جبامعللة
اإلمام .

تعادل شاادة الثانوية العامة(الدسم

202/8

6202/8/39هل

 46شلللاادة الكفلللاءة املتوسلللطة باملعاهلللد
العلمية جبامعة اإلمام .

املعاهد العلمية جبامعة اإلمام

49

األدبي) .

)213632801
وثلللائق الندل ل بثانويلللة املعاهل لد العلميلللة تعام احلاالت الفردية عند التحوي وفق التعميم الوزارمب رقم (213632801
بتاريخ 6221/63/2هل حبيث :
جبامعة اإلمام .

- 6يتم قبول الطال الناجح من الصف األول الثانومب باملستور الثالث يف النظام
الفصلي و تعترب دراسته السابدة معادلة له باملستويني األول و الثاني.
- 3للطال ايول احلق يف االنتدال بني النظام الفصلي و نظام املدررات وفق
الئحة املعادلة بني النظامني.
- 2توي الطال الناجح من الصف الثاني الثانومب باملعاهد العلمية يتم اىل املسار
األدبي يف املستور اخلامس من النظام الفصلي .

11

13

شللاادة املرالللة املتوسللطة مللن اجلامعللة

تعادل شاادة الكفاءة املتوسطة .

2/202

6291/66/61هل

اإلسالمية .
وثلللائق الندللل باملراللللة املتوسلللطة ملللن

تعادل مثيالتاا يف املرالة املتوسطة

معاهد اجلامعة اإلسالمية

اجلامعة اإلسالمية .

 12شلللللاادة املعالللللد الثلللللانومب باجلامعلللللة
اإلسالمية .

2/202

6291/66/61هل

بالتعليم العام .
تعادل الثانوية العامة يف جمال
ختصصاا .

 11الشللاادات االبتدائيللة مللن دار احلللديث تعادل الشاادة االبتدائية بالتعليم العام
.
كلللللة املكرملللللة واملدينلللللة املنلللللورة
التابعتللان للتامعللة اإلسللالمية اعتبللاراً
من 6299/98هل
(ت) = رقم تبليغ قرار اللتنة .

()18

2/23

6292/1/0هل

99/2

6299/2/2هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

3

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة
الكفاءة املتوسطة

200/6

6200/6/38هل

بالتعليم العام .

للتامعة اإلسالمية اتى عام 6200هل .
 11الشاادة االبتدائيلة ملن مدرسلة دار العللوم
الدينية كة املكرمة من علام 6202هلل
اتى عام 6200هل .

االبتدائية .

 11الشلللاادة العليلللا ملللن مدرسلللة دار العللللوم
الدينيللللة كللللة املكرمللللة بعللللد ضللللماا

تعادل شاادات
معاهد اجلامعة

للتامعة اإلسالمية عام 6206هل .

تعادل الشاادة

2/10

201/62

التعليم األهلي

 16الشلللاادة العليلللا ملللن مدرسلللة دار العللللوم
الدينيللللة كللللة املكرمللللة قبلل ل ضللللماا

ال تعادل .

2/10

6296/1/68هل

6296/1/68هل

معاهد اجلامعة اإلسالمية

 11الشاادة الثانويلة ملن دار احللديث املكيلة تعادل الثانوية العامة
يف جمال ختصصاا .
التابعة للتامعة اإلسالمية .

2/23

6292/1/0هل

مــــــعــــــاهــــــد الـــــــجـــــامــــعـــــات

 14الشاادة املتوسطة من دار احلديث التابعلة
للتامعة اإلسالمية .

3

6201/9/32هل

اإلسالمية .

 19شاادة معاد املساعدين الفنيني الذمب ملدة
الصف الثاني الثانومب
الدراسة به سنتان دراسيتان .

عام 6209هل .

()19

املراقبني

 61شلللللاادات املعاهلللللد الثانويلللللة للملللللراقبني تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
الفنللللليني اللللللذمب مدتللللله ثالثلللللة سللللللنوات
ختصصاا .
واملسبوقة بالكفاءة املتوسطة اعتباراً ملن

266/0

6266/2/31هل

املعاهد املتخصصة

يف جمال ختصصاا .

املساعدين

تعادل النتاف من

260/60

6260/66/0هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية

3

االتصاالت

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

63

شللللاادة دبلللللوم فللل اتصللللاالت مللللن معاللللد

تعادل شاادة الثانوية

203/3

6203/2/61هل

العامة يف جمال
ختصصاا .

االتصاالت .

الربيد

تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال

التجارية

62

شاادة ثانوية معاهد الربيد .

61

شاادة دبلوم الثانوية التتارية .

64

شلللاادة إملللام الدراسلللة باملعاهلللد الصلللحية

203/3

6203/2/61هل

ختصصاا .
تعادل شاادة الثانوية

203/3

6203/2/61هل

العامة يف جمال
ختصصاا .

61

الثانوية اعتباراً من عام 6201/6200هل .

تعادل شاادة الثانوية

203/3

6203/2/61هل

العامة يف جمال
ختصصاا .

الـــــــــــصـــــــــــحــــــــــيـــــــــــة

شللاادة معاللد العلللوم الصللحية للبنللات التللابع ال تعادل ثانوية املعاهد
الصحية لند املواد
لوزارة الدفاع والطريان .

208/66

6208/66/62هل

الدراسية .
66

شاادة التدري والدراسلة يف العللوم الطبيلة
املسلاعدة

)(City and Guild's of London Institute

ملللن معالللد هيئلللة الصلللحة اإلقليميلللة التلللابع
ألكادمييللللة لنللللدن يف بريطانيللللا وبرنللللامج
الدوات املسلحة بالريا

واملمنوالة ألفلراد

الدلللللوات املسللللللحة والللل ليت ملللللدة الدراسلللللة
والتلللدري للحصلللول عليالللا ثلللالو سلللنوات
متصلة مسبوقة بالكفاءة املتوسطة .

()11

تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
ختصصاا وظيفياً .

260/8

6260/60/30هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

 61دورات املسلللللاعدين الطبللللليني يف بلللللرامج
مستشلللللفى الدلللللوات املسللللللحة بالريلللللا
واخللللرج بالتعلللاون ملللع مصللللحة الصلللحة
اإلقليمية يف بريطانيا .

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

ال تعادل الشاادات

266/2

6266/2/0هل

3

الدراسية ب هي
دورات ختصصية
تفيد يف جمال
التعليم األهلي

ال تعادل شاادة
الثانوية العامة .

263/60

6263/8/39هل

املــــــعـــــــاهـــــــــــد املـــــــتــــــخــــــــصــــــــصــــــة

 61شلللللللاادة املعاهلللللللد الصلللللللحية املسلللللللبوقة تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
بالكفلللللللللاءة املتوسلللللللللطة قبللللللل ل علللللللللام
ختصصاا .
6201/6200هل .

263/60

6263/8/39هل

الــــــصـــــحـــــيــــــة

العم .

 69شلللاادة املعاهلللد الصلللحية لللري املسلللبوقة
بالكفاءة املتوسطة (اتى لو تص عللى

3

الكفاءة بعد تاريخ االلتحاق باملعاد) .
 11وثيدلللة ندلل ملللن الصلللف األول يف املراللللة تعادل دبلوم املدارس
الصناعية
الثانويللة املانيللة مسللبوقة بالصللف الثالللث
املتوسللط الصللناعي (نظللام أربللع سللنوات)
عام 6281/81هل .

2/61

6296/3/61هل

(نظام قديم)
وظيفي ًا املعادل
املتوسطة وظيفياً .

 13شاادة الدراسة املتوسطة الصناعية (نظام تعادل الشاادة املانية
أربلللع سلللنوات) باإلضلللافة ألربلللع سلللنوات الثانوية ودبلوم ف
ملدة سنتني بعد
دراسة وتدري باخلارج .
املانية الثانوية
باإلضافة لسنة
دراسية مع التدري .

()10

2/60

6293/6/39هل

الــــــصــــــنــــــاعــــــيـــــة

لشاادة الكفاءة

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية

3

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

12

شللاادة املللدارس املتوسللطة الصللناعية اللليت
مدة الدراسة باا أربع سلنوات باإلضلافة إىل

تعادل الشاادة املانية
الثانوية وظيفياً .

2/60

6293/6/39هل

سلللللنتني دراسللللليتني ملللللع التلللللدري ملللللارج
اململكة .
11

شاادات امللدارس املتوسلطة الصلناعية الليت

تعادل الشاادة املانية

2/60

6293/6/39هل

الــــــــــــــصـــــــــــناعــــــــــــــيــــــــــــــة

مدة الدراسة باا أربع سلنوات باإلضلافة إىل الثانوية وسنة دراسية
ثالو سنوات مع التدري مارج اململكة  .مع التدري بعد املانية
الثانوية .

14

11

شاادات امللدارس املتوسلطة الصلناعية الليت

تعادل الشاادة املانية

مدة الدراسة باا أربع سلنوات باإلضلافة إىل

الثانوية ودبلوم ف

أربع سنوات مع التدري مارج اململكة .

ملدة سنتني بعد املانية
الثانوية .

الشاادة الصلناعية (نظلام اخلملس سلنوات)
املسبوقة باالبتدائية باإلضافة لسلنة دراسلية

تعادل الشاادة املانية
الثانوية وظيفياً .

2/60

2/60

6293/6/39هل

6293/6/39هل

وتدري مارج اململكة .
16

الشاادة الصلناعية (نظلام اخلملس سلنوات)

تعادل الشاادة املانية

املسلللللبوقة باالبتدائيلللللة باإلضلللللافة لسلللللنتني

الثانوية وسنة دراسية
وظيفياً .

دراسية وتدري مارج اململكة .

() 11

2/60

6293/6/39هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 11شاادة الدراسة املتوسطة الصناعية (نظام تعادل الشاادة املانية
أربع سلنوات) باإلضلافة إىل ثلالو سلنوات الثانوية ودبلوم ف
دراسة وتدري باخلارج .

3

رقم احملضر

تارخيه

2/60

6293/6/39هل

ملدة سنتني بعد
املانية الثانوية .

 11الشلللاادة الصلللناعية الللليت ملللدة الدراسلللة تعادل مامسة معاهد
وظيفياً .
للحصللول علياللا نللس سللنوات مسللبوقة

2/21

6292/1/62هل

ختصصاا .
 11شاادة دبلوم املعاهد املانية الصناعية اليت تعادل الثانوية العامة
يف جمال ختصصاا .
تصدرها املؤسسة العاملة للتلدري اللتد
واملا باململكة نتيتة إنااء ( )60فلرتات

239 /1

الـــصـــنـــاعــــيــــة

تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال

203/3

6203/2/61هل

6239 /0 /9هل

تدريبيللة وملللدة ( )20شللاراً بعللد احلصللول

املــــــعـــــــاهـــــــــــد املـــــــتــــــخــــــــصــــــــصــــــة

باالبتدائية .
 19شاادة دبلوم املدارس الصناعية الثانوية .

3

على شاادة الكفاءة املتوسطة .
 13شاادات املعاهد الثانوية الزراعية .

تعادل شاادة الثانوية

ختصصاا .

()11

الدراسات الفنية

ختصصاا .

203/3

6203/2/61هل

مدارس عسكرية

 11شاادات إمام الدراسلة عالد الدراسلات تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
الفنيللللة بللللالظاران (الصللللادرة قبلللل عللللام
6201هل) واملسبوقة بالكفاءة املتوسطة .

261/2

6261/0/61هل

الـــــزراعـــــيـــــة

العامة يف جمال
ختصصاا .

 12شللاادة دبلللوم مركللز التللدري البيطللرمب تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
واإلنتلاج احليلواني باألاسللاء واللذمب مدتلله
ثالو سنوات بعد الكفاءة املتوسطة .

203/3

6203/2/61هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م
الدراسات الفنية بالقوات اجلوية

14

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

الشاادات املتخصصة باململكة نتيتة إنااء تعادل شاادة الكفاءة
ثللالو سللنوات دراسللية بعللد احلصللول علللى
شاادة االبتدائية .

11

3
رقم احملضر

تارخيه

203/1

6203/2/20هل

املتوسطة يف جمال
ختصصاا .

شلللاادة إملللام الدراسلللة عالللد الدراسلللات

تعادل النتاف من

201/3

6201/6/60هل

الفنية بالظاران (اعتباراً من علام 6201هلل) الصف الثاني الثانومب
بعلللللللد ختفلللللللليت الدراسلللللللة إىل سللللللللنتني يف جمال ختصصاا .
(واملسبوقة بالكفاءة املتوسطة) .

القوات الربية

16

شلاادة املعالد امللكلي الفل للدلوات الربيللة

تعادل شاادة املعاهد

والللللذمب مللللدة الدراسللللة بلللله ثللللالو سللللنوات

الثانوية الصناعية يف

مسبوقة بالكفاءة .
11

266/8

6266/60/32هل

جمال ختصصاا .

شاادة التخرج من معاد الدراسات البحريلة
اللليت مللدتاا ثالثللة أعللوام دراسللية واملسللبوقة
بالكفاءة املتوسطة .

تعادل الثانوية املانية
يف جمال ختصصاا

209/2

6209/1/60هل

وظيفياً ملماثلتاا

القوات البحرية

الشاادات البحرية من
أمريكا .
11

شللللاادات التخللللرج مللللن معاللللد الدراسللللات
البحريللة اللليت مللدتاا ثالثللة أعللوام دراسللية

تعادل الكفاءة
املتوسطة يف جمال

واملسللللبوقة ؤهلللل أدنللللى مللللن الكفللللاءة

ختصصاا وظيفياً .

املتوسطة .

()11

209/2

6209/1/60هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

.

تعادل شاادة

202/1

6202/0/31هل

الكفاءة املتوسطة
وظيفياً .

يعادل سنتني يف
 91دبلوم معاد اجللوازات املسلبوق بالكفلاءة
املتوسللللطة أو الشللللاادة االبتدائيللللة (اتللللى جمال التخص بعد

200/3

6200/2/9هل

الدورة التاسعة) .
 94دبلوم معاد اجللوازات اعتبلاراً ملن اللدورة
العاشرة عام 6202هل .

املؤه السابق له .
ال يعادل
(لتغيري نظام

200/3

6200/2/9هل

وزارة الداخلية

 92شاادة دورة املرشحني لنيباط صلف قلور ال تعادل بالشاادات
الدراسية .
األمن الداملي .

2/396

6291/6/39هل

معهد اجلوازات

 93شللاادة كليللة قللور األمللن الللداملي عللام تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
6289/88هل واليت مدة الدراسة باا ثلالو
ختصصاا.
سنوات بعد الكفاءة املتوسطة .

2/613

6292/8/32هل

احلرس الوطين

 91دورات اهلندسللة بسللالف اإلشللارة بللاحلرس
الوط مسبوقة بالصف الثاني املتوسط .

230/2

6230/8/62هل

القوات البحرية

املتوسلللطة بعلللد تعلللدي اخلطلللة واملنلللاهج
الدراسية اعتباراً من العام 6236/30هل .

اس التخص

رقم احملضر

تارخيه

3

الدراسة) .
الدراسية .

()11

حرس احلدود

 91شلللاادات معالللد التلللدري البحلللرمب التلللابع
حلرس احلدود .

ال تعادل الشاادات

262/1

6262/0/60هل

مـــــــــــــــــــدارس ومــــــــعـــــــاهـــــــــد عـــــــســــــكــــــريــــــــة

 19شاادة معالد الدلوات البحريلة الليت ملدتاا تعادل دبلوم الثانوية
 2سلللللنوات مسلللللبوقة بشلللللاادة الدراسلللللة التتارية أو الصناعية

3

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية

3

معهد احلرم املكي
املعهد العلمي السعودي

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

96

شلللاادات معالللد احللللرم املكلللي للمرااللل
اإلعدادية والثانوية .

تعادل بشاادات
املعاهد العلمية جبامعة

26/20
(ت)

6296/6/61هل

91

شاادة املعاد العلمي السعودمب .

91

شللللاادات مدرسللللة دار احلللللديث اخلرييللللة ال تعادل لند

اإلمام وظيفياً .
تعادل شاادة الثانوية

2/601

6296/66/2هل

العامة (الدسم األدبي)
وظيفياً .

املواد .

201/8

6201/1/2هل

دار احلديث اخلريية مبكة املكرمة

كللة املكرمللة (قبلل التعللدي يف اخلطللة
الدراسية) .

99

311

شلللاادة الدراسلللة املتوسلللطة بلللدار احللللديث تعادل شاادة الدراسة
كللة املكرمللة (بعللد التعللدي يف اخلطللة
الدراسية) اعتباراً من العام 6261/61هل .

املتوسطة بالتعليم
العام .

شللاادة ثانويللة دار احلللديث اخلرييللة كللة
املكرملللة وفلللق اخلطلللة الدراسلللية املعدللللة

تعادل شاادة الثانوية
جبامعة اإلمام .

261/2

268/6

6261/9/0هل

6268/1/38هل

(اعتباراً من العام الدراسي 6268/61هل) .
معهد حتسني اخلطوط

313

شاادة معاد تسني اخلطوط (اللذمب مدتله تعادل شاادة الكفاءة
أربع سنوات) مسبوقة باالبتدائية .

املتوسطة وسنة دراسية
وظيفياً .

()16

206/1

6206/2/38هل

3

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية

6296/8/6هللل اتللى 6293/2/39هللل (مسللبوقاً تسني اخلطوط بعد االبتدائية
بالشاادة االبتدائية) .

311
314

.

شاادات معاد اخلط العربي هي دراسات إعدادية مانية ال تعادل شاادات معاد

260/1

6260/1/69هل

الرتبية الفنية للمعلمني .
شاادة دبلوم معاد اخلط العربي باملدينة املنلورة

تعادل شاادة الثانوية العامة يف

اليت مدة دراستاا  2سنوات مسلبوقة بالكفلاءة

جمال ختصصاا .

230
230/6

6230/3/61هل

املتوسطة وفق املناج واخلطة الدراسلية ايلددة
من الوزارة .

أرامكو

ثلللالو سلللنوات ملللن مركلللز التلللدري بشلللركة
الزيلللت العربيلللة ايلللدودة (أرامكلللو) مسلللبوقة

وظيفي ًا .

بشاادة الكفاءة .

 311الوثائق والشاادات الدراسية الصادرة من املدارس األجنبية يف اململكة ملواصلة
الدراسة بالتعليم العام تعادل اس النيوابط اآلتية:
 - 6اعتمادها من جاة اإلشراف على املدارس األجنبية بإدارة التعليم وفق
النيوابط التالية:
أ .أن تكون مرمصة من الوزارة و تدرس املناج املرم

هلا بتدريسه.

ب .أن تلتزم املدرسة بتدريس املواد اليت وردت يف الالئحة املنظمة ملدارس التعليم
األجنيب وفق النسبة ايددة هلا وأن تتنيمن الوثائق الدراسية هذه املواد.
ج .أن يكون قبول الطال يف املدرسة قبوالً نظامياً ووثائده مواصفاتاا وفق
الشروط املبلغة من الوزارة ،و يتم فحصاا و تدقيداا واعتمادها من اجلاة املشرفة
على التعليم األهلي األجنيب.
- 3حيدد الصف الدراسي اس السلم التعليمي املدارن والعمر وج الوثائق
املددمة و نتيتة االمتبار اس الفدرة التالية رقم (.)2
 - 2خيترب الطال يف مدررات (مواد الرتبية اإلسالمية و اللغة العربية و
االجتماعيات) بالصف املعادل للصف الذمب اجتازه ،ويتحدد امتبار الطال من
عدمه اس التصنيف املعتمد للمدرسة من قب ادارة التعليم.
- 2إ ا

ح الطال يدب يف الصف األعلى ،ويف االة رسوبه يدب يف الصف الذمب

امترب فيه.
 - 0ملعادلة وثيدة الصف الثاني عشر يشرتط أن تكون املدرسة ااصلة على
اعتماد أكادميي معرتف به واستكمال النيوابط الواردة يف الفدرة السابدة رقم
( )6ثم ختتم خبتم املعادلة من اجلاة املعنية بإدارة التعليم.
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263/2

التدريبية

املدنية واجلاات املعنية .

6263/2/69هل

و
226/1

6226/2/69هل

مراكز الدورات

 316وثائق التدري اليت تصدرها هيئات تدريبية .

تصنف من قب ديوان اخلدمة

2/60

6292/2/60هل

مركز تدريب

311

النتاف بدور ة امليكانيكلا (تلدرج) الليت ملدتاا

تعادل شاادة الثانوية املانية

200/8

6200/2/32هل

مدرسة حتسني اخلطوط  /معهد اخلط العربي

312

دبللللوم مدرسلللة تسلللني اخلطلللوط للملللدة ملللن

يعادل سنة تدري يف جمال

2/602

6292/2/32هل

مــــــــعـــــــاهـــــــــد ومـــــــــــــــــــــــدارس أخــــــــــــــــــــــرى

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

املدارس األجنبية يف اململكة

 311دبلوم الدراسة الثانوية من املدرسة السعودية يعادل الثانوية العامة يف
العاملية جبدة بناءً على :
اململكة .
أ) الدراسة يف أكادميية راند لوف
بأمريكا مالل األعوام (6991للل3000م)
وإنااء ( )69وادة دراسية .
ب) الدراسة يف املدرسة السعودية الدولية
عام 3006م وإنااء ( )2230وادة دراسية .
ج) مطاب مدير عام التعليم األجنيب عن
املدرسة ونظاماا التعليمي .
 319شاادة الثانويلة نتيتلة الدراسلة النظاميلة يف تعادل الثانوية العامة يف
اململكة .
املدرسللللة الباكسللللتانية العامليللللة بالطللللائف

3
رقم احملضر

تارخيه

232/1

6232/1/30هل

232/8

6232/9/36هل

( )Secondaryعللام 6991م والثانويللة العاليللة
( )Higher Secondaryعام 6999م .
 331شللللللللاادة الثانويللللللللة ( )Secondaryمللللللللن تعادل الثانوية العامة يف
اململكة .
املدرسللللة الباكسللللتانية العامليللللة بالطللللائف
والتدلللللللدم بعلللللللدها المتبلللللللارات الشلللللللاادة

232/8

6232/9/36هل

املتوسلللطة ( )Intermediate.Examعلللام
3000م .
 333شلللاادة البكالوريلللا ملللن املدرسلللة الفرنسلللية تعادل الثانوية العامة يف
اململكة .
العامليللللللة بالريللللللا بعللللللد دراسللللللة عللللللامي
3006/3000م و 3003/3006م مسلللللللللللبوقة
بالصلللف الثلللاني الثلللانومب ملللن املغلللرب علللام
6999/6998م .
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232/8

6232/9/36هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م
332

بيانات الشهادة
شلاادة الثانويلة العاليلة (Secondary

)Higher

عللام 3003م نتيتلللة الدراسلللة يف ملللدارس دار

3

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الثانوية العامة

232/9

6232/66/61هل

يف اململكة .

اهلتللللرة لللللل الدسللللم البلللاكستانللللللي باملدينللللة
املنورة مللالل الللفرتة  3000للل3003م مسلبوقة
بشللللللللللاادة الثانويللللللللللة ( )Secondaryعللللللللللام
6992م .
 331دبلوم الدراسة الثانوية ملن أكادمييلة رايملة
(مللللدارس اجملموعللللة العامليللللة) عللللام 3006م
نتيتللة دراسللة الصللفني ( )63+66يف املدرسللة

يعادل الثانوية العامة

232/9

6232/66/61هل

يف اململكة .

مسبوقة بالصف ( )60من مدرسة املنارات .
املدارس األجنبية يف اململكة

 334دبلوم الدراسة الثانوية ملن ملدارس اجملموعلة
العاملية بلالظاران علام 3006م نتيتلة لدراسلة

يعادل الثانوية العامة

232/60

6232/63/2هل

يف اململكة .

الصفني ( )63+66مسبوقلة بالصف ( )60ملن
مدرسة البحرين عام 6999م .
 331دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن مدرسلللة نافلللذة
املسللللتدب العامليللللة بالريللللا نتيتللللة دراسللللة

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

232/2

6232/3/66هل

الصللللللللللللف ( )63يف العلللللللللللللام الدراسلللللللللللللي
3003/3006م واملسبوقة بالنتاف ملن الصلف
الثاني الثانومب من اململكة .
336

شلاادة الثانويلة العاليلة (Secondary

)Higher

نتيتلللللللة الدراسلللللللة النظاميلللللللة يف املدرسلللللللة

تعادل الثانوية العامة

232/2

6232/3/31هل

يف اململكة .

الباكسللللللتانية العامليللللللة جبللللللدة يف الفللللللرتة
 6989لللل3006م .
 331دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن أكادمييلللللة
الظاللران الدوليللة عللام 3002م نتيتللة دراسللة
الصلللللللفني ( )63+66ملللللللالل الفلللللللرتة ملللللللن
 3006/8/38للللللللللل 3002/0/39م ومسللللللبوقة
بالصفني ( )60+9من املدرسة الربيطانية .

()19

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

232/9

6232/0/1هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 331دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن أكادمييلللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الظاران الثانوية بعد دراسلة الصلف ()63
علللام 3002م مسلللبوق بدراسلللة الصلللفوف

3

رقم احملضر

تارخيه

232/60

6232/0/32هل

3

(9للللل )66مللن مدرسللة جاكسللون الثانويللة
بأمريكا .
 339دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن املدرسللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
األمريكيللة العامليللة جبللدة نتيتللة دراسللة
الصلللللفني ( )63 + 66املسلللللبوق بدراسلللللة

232/66

6232/8/32هل

الصلللللللللللللفني ( )60 + 9باألكادمييلللللللللللللة
اإلسالمية السعودية بأمريكا .
 321شللللللاادات ( )GCE( + )IGCSEاملسللللللتور تعادل الثانوية العامة
املتدللدم مللن مللالل دراسللة الصللفوف ( + 9يف اململكة األقسام
 )60يف مدارس املنارات الدسم اإل ليزمب

232/63

6232/9/68هل

العلمية .
املدارس األجنبية يف اململكة

جبللللللللللللللللدة عللللللللللللللللامي 3006/3000م ،
3003/3006م والتدللللللللللدم المتبللللللللللارات
( )IGCSEواجتيللاز ( )8مللواد بتفللوق ثللم
التدللللللدم المتبللللللارات ( )GCEاملسللللللتور
املتدلللللللللدم علللللللللام 3002م يف ( )2ملللللللللواد
واجتيازها بتفوق .
 323دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مللللدارس يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
اجملموعللة العامليللة بالللدمام نتيتللة دراسللة

230/2

6230/2/61هل

الصللللللف (+ )66الصللللللف ( )63مسللللللبوقة
بدراسللللة الصللللفني ( )60+9يف بريطانيللللا
واليابان وإمام متطلبات الدراسة الثانويلة
عام 3002م .
 322دبلوم الدراسة الثانوية من املدرسة املتحدة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
العامليلللة بالريلللا علللام 3002م واملسلللبوق
بدراسة فصل دراسلي يف الصلف ( )66يف
مدارس املنارات والصف العاشر وما قبلله
يف األكادمييللللللة اإلسللللللالمية السللللللعودية
بواشنطن .
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230/0

6230/0/9هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
بيانات الشهادة

م

 321وثيدللة التخللرج مللن الصللف ( )63مللن مدرسللة
امللللك مالللد العامليللة عللام 3003م بعللد دراسللة
الصللللفوف ( )66+60يف مدرسللللة الشللللويفات

3

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الثانوية العامة

230/0

6230/0/9هل

يف اململكة .

العامليلللة بلنلللدن ومدرسلللة املللللك عبلللد العزيلللز
العامليللة بالريللا ومسللبوقة بالصللف الثالللث
املتوسط من اململكة عام 6269هل .
 324دبلوم الدراسة الثانوية ملن املدرسلة السلعودية
العامليللة جبللدة نتيتللة الدراسللة باللا الصللفني

يعادل الثانوية العامة

230/1

6230/0/68هل

يف اململكة .

( )63+66علللامي ( 3003للللللل 3002م) مسلللبوق
بالصللف العاشللر مللن األكادمييللة اإلسللالمية
املدارس األجنبية يف اململكة

بواشنطن .
 321دبلوم الدراسة الثانويلة ملن جمموعلة امللدارس
العامليللللة بالللللدمام نتيتللللة دراسللللة الصللللفوف

يعادل الثانوية العامة

230/8

6230/1/8هل

يف اململكة .

( 9لللللل )63مللللالل الفللللرتة ( 3006للللللل 3002م)
وإمام ( )32وادة دراسية .
 326دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن املدرسللللللة
األمريكية العاملية جبدة بعد دراسلة الصلفني

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

231/3

6231/2/60هل

()63+66علللللللللللللللللامي 3003/3006م لللللللللللللللللللل
3002/3003م ودراسللللللللللة الصللللللللللف ( )9يف
بريطانيلللللا علللللام 6999/6998م ثلللللم دراسلللللة
برنللللللللامج مللللللللاص يف دار الفكللللللللر عللللللللام
3006/3000م .
 321دبلوم الدراسة الثانويلة ملن مدرسلة اخلطلوط
اجلويللللللللة العربيللللللللة السللللللللعودية (املدرسللللللللة
األمريكيلللللة العامليلللللة) بعلللللد الدراسلللللة بالللللا
للصللللللللللفوف (9للللللللللللل )63مللللللللللالل الفللللللللللرتة
( 3000لللل3002م) .
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يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

231/2

6231/2/33هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 321دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مللللدارس يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
اجملموعلللة العامليلللة (اللللدمام) علللام 3000م

3

رقم احملضر

تارخيه

231/0

6231/0/0هل

3

بعلللد دراسلللة األول الثلللانومب يف اململكلللة
علللام 6232/6232هللللل واملسلللتور الثللللاني
( )Level 3بنيوزيلندا عام 3002م .
 329دبلوم الدراسة الثانوية من املدرسة املتحدة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
العاملية بالريا عام 3000م نتيتة دراسة

231/1

6231/1/66هل

الصفوف من ( 1للل  )63مالل الفلرتة ملن
عللام (3000/6999م لللللل (3000/3002م)
وإناللللللاء متطلبللللللات التخللللللرج باملرالللللللة
الثانوية .

(3003/3006م)

_ ( 3000/3002م)

وإنااء متطلبات التخرج باا .
 313دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الروابلللي اخلنيلللراء العامليلللة جبلللدة نتيتلللة
دراسلة الصللف ( )63باللا مسللبوقة بدراسللة

231/8

6231/1/2هل

الصلللللللللفوف ( 9للللللللللل )66باألكادمييلللللللللة
اإلسالمية السعودية بأمريكا .
 312دبلوم الدراسة الثانوية من مدرسة الروابي يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
اخلنيلللراء العامليلللة جبلللدة نتيتلللة دراسلللة
الصفوف ( 9للل. )63

231/8

6231/1/2هل

 311دبلوم الدراسة الثانوية من املدرسة املتحدة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
العامليلة بالريللا عللام 3000م بعللد دراسللة
الصفوف ( 8للل . )63

231/9

6231/1/68هل
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املدارس األجنبية يف اململكة

 311دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن املدرسللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
األمريكيللة العامليللة بالريللا بعللد دراسللة
الصللفوف (9للللل)63مللالل الفللرتة مللن عللام

231/1

6231/1/66هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

 314دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن
مدرسللللللللللة زهللللللللللرة الصللللللللللحراء العامليللللللللللة
جبللللدة عللللام 3002م بعللللد دراسللللة الصللللفني

3

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الثانوية العامة

231/9

6231/1/68هل

يف اململكة .

( )63+66مسلللبوق بدارسلللة الصلللفني ()60+9
دارس االتاد العاملية .
 311دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن
مدرسة املاارات العاملية جبدة نتيتة الدراسلة
باللللا يف الصللللف ( )63عللللام 3000م مسللللبوقة

يعادل الثانوية العامة

231/60

6231/8/61هل

يف اململكة .

بدراسللة الصللفوف (9للللل )66درسللة الروابللي
اخلنيراء العاملية جبدة .
 316شاادة الدراسة الثانوية من املدرسلة اإلرترييلة
العاملية جبدة عام 3002م نتيتلة الدراسلة بالا

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

231/66

6231/8/36هل

املدارس األجنبية يف اململكة

للمرالة الثانوية ( 9لللل . )63
 311دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن أكادمييلللللة
الظاران العامليلة علام 3002م نتيتلة الدراسلة

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

231/66

6231/8/36هل

باللللا للصللللفني ( )63 + 66مسللللبوقة بدراسللللة
الصلللللفني ()60+9
الوطنية بالبحرين .

درسلللللة ابلللللن مللللللدون

 311دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن املدرسللللللة
األمريكية العاملية جبدة عام 3000م نتيتة

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

231/66

6231/8/36هل

الدراسلللة بالللا للصلللفني ( )63 ، 66مسلللبوقة
بشللللاادة الدراسللللة املتوسللللطة مللللن اململكللللة
والصف العاشر من أمريكا .
 319دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
نافلللللللللذة املسلللللللللتدب العامليلللللللللة بالريلللللللللا
علللللللللام 3000م نتيتلللللللللة الدراسلللللللللة بالللللللللا
للصلللللفوف ( 60لللللللل  )63ملللللالل الفلللللرتة ملللللن
( 3002لللللل 3000م) مسللبوقة بالصللف التاسللع
من كندا عام 3003م .

()11

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

231/66

6231/8/36هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

 341دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن املدرسللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
األمريكية العامليلة يف جلدة نتيتلة دراسلة
الصللللفوف ( 9للللللل  )63مللللالل الفللللرتة مللللن

3

رقم احملضر

تارخيه

231/63

6231/9/36هل

3

عام 3006/3000م إىل 3002/3002م .
 343شلللاادة الثانويلللة العاليلللة نتيتلللة الدراسلللة تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
املنتظمللللة يف املدرسلللللة اهلنديلللللة يف جلللللدة

231/62

6231/63/6هل

والتدللللدم المتبللللارات ( )Secondaryعللللام
3002م ثللللللللللللللم الثانويللللللللللللللة العاليللللللللللللللة
( )Senior Secondaryعام 3000م .
 342دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الظاران العاملية التابعة مللدارس اجملموعلة

231/6

 6231/6/39هل

عام ( 3000/6999م إىل 3002/3003م)
وإنااء ( )38وادة دراسية .
 341شللللللللاادة الثانويللللللللة مللللللللن مدرسللللللللة دار تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
جنلللى العامليلللة يف جلللدة علللام 3000م بعلللد
دراسة الصفوف ( 9ل )63مالل الفلرتة ملن

231/6

6231 /6/39هل

عام (3003 /3006م إىل 3000 /3002م)
وإنااء املتطلبات الدراسية .
 344شاادة الثانوية العاملة ملن مدرسلة الشلرق تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
األوسلللط العامليلللة بالريلللا بعلللد دراسلللة
الصللللفوف (9لللللل )63مللللالل الفللللرتة مللللن

231 /6

6231 /6/39هل

3003 /3006م إىل 3000 /3002م وإنااء
متطلبات الدراسة الثانوية .
 341دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
احلصان العاملية بالدمام علام 3002م بعلد
دراسة الصفني (60للل )66مالل الفرتة من
عللللام 3003 /3006م اتللللى عللللام /3003
3002م يف أكادميية كلز بكندا .
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231 /2

6231 /2/2هل

املدارس األجنبية يف اململكة

بللللللاخلرب عللللللام 3002م نتيتللللللة دراسللللللة
الصللللفوف ( )63- 9مللللالل الفللللرتة مللللن

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
بيانات الشهادة

م

 346دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن مدرسلللة زهلللرة
الصلللحراء العامليلللة جبلللدة علللام 3000م بعلللد
دراسللللة الصللللفوف ( ) 63 ، 66 ، 60مللللالل

3

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

يعادل الثانوية العامة

231 /2

6231 /2/2هل

يف اململكة .

الفللللرتة مللللن عللللام 3002/3003م إىل /3002
3000م واملسلللبوق بالصلللف الثاللللث املتوسلللط
عللام 6262 /6263هللل مللن مدرسللة املسللتدب
األهلية جبدة .
 341دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
زهرة الصحراء العاملية جبدة عام 3000م بعد
دراسلللة الصلللفوف ( )66،60،9درسلللة دار

يعادل الثانوية العامة

231 /2

6231 /2/2هل

يف اململكة .

جنللللللللى العامليللللللللة مللللللللالل الفللللللللرتة مللللللللن
املدارس األجنبية يف اململكة

عام 3003 /3006م إىل 3002/3002م .
 341دبلللوم الدراسللة الثانويللة مللن مدرسللة الشللرق
األوسط العاملية بالريا بعد دراسة الصلفني
(  66للللل  )63علللامي 3003 /3006م و /3002

يعادل الثانوية العامة

231/2

6231 /2/0هل

يف اململكة .

3002م مسللللبوقة بالصللللفني ( 9للللللل  )60مللللن
املدرسللللللللللة املتحللللللللللدة العامليللللللللللة عللللللللللامي
3000 /6999م .
349

دبلللوم الدراسللة الثانويللة مللن مدرسللة دار جنللى يعلللادل الثانويلللة العاملللة يف
العامليلللللة جبلللللدة علللللام 3000م بعلللللد دراسلللللة اململكة.

الصللللللللللللللللفوف ( )63+66+60+9مللللللللللللللللالل
الفلللللللللرتة ملللللللللن علللللللللام (3003/3006م إىل
عام 3000/3002م ) .
قررت اللتنة أن املدارس األجنبية الليت سلبق أن عودللت أكثلر ملناالللة ومل يللتغري مناتاللا أو نظاماللا تعللادل تلدائيللا(انظر ص  )21وإ ا
ادو تغري يف املناج أو ريه تعر على اللتنة على أن يكون تلدريس
املدرسة يف اجملال املرم هلا فيه (أمريكي  ،بريطاني) .
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231/2

 6231/2/0هل

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م
311

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة يعادل الثانوية العامة
االتللللاد العامليللللة جبللللدة عللللام /3001
3001م واملسللبوقة بالصللفوف ( 9للللل )66

3

رقم احملضر

تارخيه

239 /6

6239 /6/62هل

3

يف اململكة .

مللن املدرسللة نفسللاا مللالل األعللوام مللن
3002 /3002م إىل 3001 /3000م .
313

شاادة الثانويلة العاملة ملن مدرسلة املللك تعادل الثانوية العامة
سللعود العامليللة بالريللا نتيتللة دراسللة
الصلللفوف ( 8لللللل  )63ملللالل الفلللرتة ملللن

239/2

6239 /2/60هل

يف اململكة .

312

شلاادة الثانويلة العاملة الربيطانيلة نتيتللة تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الدراسللللللللللللة املنتظمللللللللللللة باملدرسللللللللللللة

239/1

6239 /1/0هل

البنتالديشلللية العامليلللة باللللدمام ملللالل
الفللرتة مللن عللام 3002م إىل عللام 3001م
واجتيلللللللللاز ( )1ملللللللللواد يف امتبللللللللارات
) )G.C.S.Eإضللللافة إىل ( )2مللللواد يف
املسللتور املتدللدم ) (A.Levelsبتدللدير
(.) E
311

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
العلللم العامليللة بالريللا نتيتللة الدراسللة

239 /9

6239 /1/0هل

املنتظملللللة بالصلللللف ( )63علللللام 3008م
واملسلللللبوقة بالصلللللفوف ( )66- 9ملللللن
مدارس امللك مالد العاملية ملالل الفلرتة
من عام 3000م إىل عام 3001م .
314

دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن ملللدارس يعادل الثانوية العامة
الرسللالة العامليللة بالريللا

عللام /3001

يف اململكة .

3008م بعلد دراسللة الصللفني ( 60للللل )66
مللن مدرسللة امللللك مالللد العامليللة مللالل
الفللرتة مللن عللام 3001 /3000م إىل عللام
3001 /3001م واملسللللبوق بالصللللف ()9
من أمريكا عام 3000م .
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239 /60

6239 /1/31هل

املدارس األجنبية يف اململكة

علللللام 3006 /3000م إىل علللللام /3002
3000م .

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
بيانات الشهادة

م

 311شللللللاادة الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
امللللللللك عبللللللد العزيللللللز العامليللللللة بالريللللللا

3

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الثانوية العامة

239/66

6239 /8/68هل

يف اململكة .

نتيتللللة دراسللللة الصللللفوف ( 9لللللل  )63مللللالل
الفللللللللللرتة مللللللللللن عللللللللللام 3000/3002م إىل
عام 3008 /3001م .
 316دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
اللللللربامج العامليلللللة بلللللاخلرب نتيتلللللة دراسلللللة

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

239 /62

/60 /69
6239هل

الصللفوف ( 9لللل  )63مللالل الفللرتة مللن عللام
3000 /3002م إىل علللللللللللللام 3008 /3001م
وإنااء ( )38وادة دراسية .

املدارس األجنبية يف اململكة

 311دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
الروابللللي اخلنيللللراء نتيتللللة دراسللللة الصللللف
( )63علللللللام 3008م واملسلللللللبوق بالصلللللللف

يعادل الثانوية العامة

239 /60

6239 /63/68هل

يف اململكة .

العاشلللللللللللر ملللللللللللن املدرسلللللللللللة الفلبينيلللللللللللة
عام 3001م .
 311دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
سللدر العامليللة جبللدة نتيتللة دراسللة الصللفوف
(  9لللللللللل  )63ملللللللالل الفلللللللرتة ملللللللن علللللللام

يعادل الثانوية العامة

239 /60

6239 /63/68هل

يف اململكة .

3000/3002م إىل عام 3008 /3001م .
 319دبلللللللللوم البكالوريللللللللا الفرنسللللللللية نتيتللللللللة
دراسللللللللللللللة الصللللللللللللللف ( )63باملدرسللللللللللللللة

يعادل الثانوية العامة

239 /61

6239 /63/33هل

يف اململكة .

الفرنسللللللية العامليللللللة جبللللللدة عللللللام 3002م
واملسبوق بالصف احلادمب عشر ملن مدرسلة
األمم العاملية عام 3003 /3006م .
 361شللللللاادة الثانويلللللللة العامللللللة ملللللللن املدرسلللللللة
اإلندونيسللللللللللية العامليللللللللللة جبللللللللللدة عللللللللللام
3000 /3002م واملسلللللبوقة بوثيدلللللة النتلللللاف
ملللللللللللللن الصلللللللللللللف الثلللللللللللللاني الثلللللللللللللانومب
عام 3002 /3002م .
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تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

220/6

6220 /6 /62هل

3

الشهادات الصادرة من اململكة العربية السعودية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

363

شلللللللللللللللللللللللللاادة الثانويلللللللللللللللللللللللللة العاملللللللللللللللللللللللللة

تعادل الثانوية

220/1

6220/2/60هل

الربيطانيللللللللللة نتيتللللللللللة الدراسللللللللللة املنتظمللللللللللة

العامة يف

درسللللللللللللللة حتسلللللللللللللليا العامليللللللللللللللة بالللللللللللللللدمام

اململكة .

3

مللللللللللللللالل الفللللللللللللللرتة مللللللللللللللن عللللللللللللللام 3001م
إىل علللام 3008م واجتيلللاز ( )0ملللواد يف امتبلللارات
( )G.C.Eيف املسللللللتور املتدللللللدم () A.Levels
واملسبوقة بشاادة ( ) Secondary Schoolمن
املدرسة العاملية اهلندية .
الكلللللللللللللللون العامليلللللللللللللللة جبلللللللللللللللدة علللللللللللللللام
3008 /3001م نتيتللة دراسللة الصللف ( )66مللن
األردن عللام 3001 /3001م واملسللبوق بالصللفني

اململكة .

( 9للللل  )60مللن مدرسللة املنللارات بالريللا مللالل
الفرتة من عام 3000 /3002م إىل عام /3000

املدارس األجنبية يف اململكة

362

دبلللللللللوم الدراسللللللللة الثانويللللللللة مللللللللن مدرسللللللللة

يعادل الثانوية
العامة يف

220/66

6220/1/31هل

3001م .

361

دبلللللللللللللللللوم الدراسللللللللللللللللة الثانويللللللللللللللللة مللللللللللللللللن

يعادل الثانوية

ملللللللللدارس اجملموعلللللللللة العامليلللللللللة بلللللللللالظاران

العامة يف

بعللللللللللد دراسللللللللللة الصللللللللللفوف ( )63 ،66،60،9
مللللللللللللالل الفللللللللللللرتة مللللللللللللن عللللللللللللام 3001م إىل
عللللللللام 3009م وإكمللللللللال الواللللللللدات املطلوبللللللللة

220 /63

6220 /1 /38هل

اململكة .

للتخرج .
 364الدراسلللللة باألكادمييلللللة اإلسلللللالمية السلللللعودية تعادل النتاف من
بواشللنطن للصللفوف ( )66/60/9بعللد إناللاء ( )30الصف الثاني
وادة دراسية .

268/2

6268/8/1هل

الثانومب باململكة

شااداتاا الدراسية إىل معادلة ،وتعام معاملة شاادات املدارس السعودية يف الدام اعتباراً من عام
6261/6261هل و ما عداها يعام عند املعادلة معاملة الربنامج املماث له دام اململكة ل (انظر بيان
األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج بدسم امللحدات صفحة (.)200
* مراكز التدوية أو مراكز األندية السعودية يف بعت دول أوربا و أمريكا وكندا و ريها ال تتبع املدارس
السعودية باخلارج وليست من املدارس املرمصة وإمنا تادف إىل تدريس الطالب مواد اللغة العربية والرتبية
االسالمية لربطام باملناج السعودمب ليسا بعد عودتام للمملكة اندماجام يف املدارس السعودية لذا ال تعادل
الشاادات الصادرة من هذه املراكز ويعتمد عند املعادلة على الشاادات الدراسية اليت تُثبت االجتياز بعد
االنتظام يف املدارس الرمسية املعتمدة يف البلد.

()18

املدارس السعودية يف اخلارج

* كافة األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج اليت تطبق مناهج ونظام التعليم يف اململكة ال تتاج

القسم الثاني
الشهادات الدراسية الصادرة من خارج
اململكة العربية السعودية

دليل الرتقيم
دول جملس التعاون اخلليجي

2

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة

1

آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

4

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

1

إفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

6

األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـي ـ ــن

1

أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

1
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فـهـرس دول العامل الواردة يف الدليل وفق الرتتيب اهلجائي
الدولة

الدولة

الصفحة

أ

الصفحة

د

أثيوبيا

680

أرتريا

683

األرجنتني

330

األردن

83

أسبانيا

310

أسرتاليا

611

313

الدمنارك
ر

312

روسيا
ز
زامبيا

الدولة
كندا

332

كوريا

612

كوسوفا

382

الكويت

18

كينيا

301

692

ل
لبنان

س

الصفحة

601

أفغانستان

622

ساا العاج (كوت ديفوار)

692

ليبيا

660

ألبانيا

316

سريالنكا

606

ليبرييا

308

أملانيا

313

سنغافورة

602

م

فــــهـــرس الـــــــــــدول

الشهادات الدراسية من خارج اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

11

السنغال

691

مالي

360

إندونيسيا

620

السودان

93

ماليزيا

610

أو ندا

682

سوريا

90

مصر

662

إيران

621

السويد

310

املغرب

630

ايرلندا

312

سويسرا

311

املكسيك

331

إيطاليا

311

سرياليون

698

اململكة املتحدة

381

موريتانيا

631

ص

ب
الباكستان

629

الصومال

99

ن

البحرين

19

الصني ( تايوان)

601

النرويج

390

الربازي

336

الصني الشعبية

600

النمسا

391

بلتيكا

318

ع

النيتر

363

بنغالديش

622

العراق

606

نيترييا

362

بنني

682

عمان

12

نيوزيلندا

611

بوركينا فاسو

681

هـــ

غ

البوسنة واهلرسك

319

انا

300

اهلند

611

بولندا

316

ينيا

303

هولندا

398

هونج كونج

612

ف

ت
تايالند

620

فرنسا

386

و

تركيا

629

الفلبني

609

الواليات املتحدة األمريكية

تشاد

688

فلسطني

602

ي

331

تنزانيا

689

فنزويال

332

اليابان

610

تونس

81

فنلندا

382

اليمن

639

اليونان

200

ق

ج
جامبيا

690

قطر

11

اجلزائر

88

الدمر املتحدة

600

جنوب أفريديا

693

جيبوتي

93

ك
الكامريون
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302

الشهادات الصادرة من خارج اململكة العربية السعودية
م
3

الــــــــــــقــــــــــــــرارات الـــــــــمــــــــرجــــــــــــعــــــــــيـــــــــة الـــــــــعــــــــامـــــــــــــــة

2

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

الوثللائق الدراسللية مللللا دون شللاادة إملللام تدارن وتعادل وفد ًا

رقم احملضر

تارخيه

92/62

6292/2/8هل

الدراسة الثانوية العامة الصلادرة ملن دول للسلم التعليمي يف
اململكة العربية
عربية و ري عربية .
شللاادات الثانويللة العامللة الرمسيللة أو مللا السعودية ،أما يف االة
يعادهلللا الصلللادرة مللن دول عربيلللة و لللري االمتالف بني السلمني
يتم الرجوع لسلم لك
عربية.

6206/1/39 206/62هل
و 6269/60/38 269/62هل

البلد و قرارات اللتنة و

التنبياات املتعلدة.
1

4

وثللللائق الندللل مللللن املعاهللللد املتخصصللللة

ال تعادل ا مياثلاا يف

الصادرة من مارج اململكة .

اململكة (لغر الدبول
باملدارس) .

الشاادات والوثائق الدراسية بنظام ثالو
سلللنوات يف سلللنة واالللدة (باالنتسلللاب أو
املنازل) من مارج اململكة .

ال تعادل بالسنوات
الدراسية (الند ) وال

203/60

266/0

6203/66/69هل

6266/2/31هل

بشاادات نااية املراا
يف التعليم العام .

1

الشللللاادات والوثللللائق الدراسللللية (بنظللللام

ال تعادل بالسنوات

االنتسللاب واملنللازل) مللن املعاهللد األهليللة
واجلمعيللللات واملؤسسللللات اخلاصللللة مللللن

الدراسية (الند ) وال
بشاادات نااية املراا
يف التعليم العام .

مارج اململكة .

()61

261/6

6261/3/1هل

الشهادات الصادرة من خارج اململكة العربية السعودية
معادلة اللجنة

الشاادات الثانوية عن طريق الدراسة ال تعادل وتعام وج
احلرة اليت منح من الدول تت مسميات قرارات اللتنة الصادرة
خمتلفة وال يتطل احلصول علياا تدرج ًا

لألردن وسوريا اللتني

دراسياً أو انتظاماً يف الدراسة .

لدياما مث هذا النظام

احملضر

الشهادات الدراسية الصادرة من خارج اململكة العربية السعودية

م
6

بيانات الشهادة

رقم

تارخيه

6269/60/38 269/62هل

 /6الطال الذمب مت قبوله يف صف (أدنى) من صفه املستحق نظاماً يف بلد أجنيب نتيتة العتبارات اللغة
أو ألمب سب حتمر تعادل وثيدته وفق اآلتي :
أ  /ال عربة بالوثيدة األجنبية اليت اص

علياا يف اخلارج حلصوله على ما مياثلاا من اململكة.

ب  /تعادل وثائق النتاف اليت تلي اا باملستور  /املستويات التالية للوثيدة السعودية اس السلم التعليمي باململكة.
ج  /يف االة ر بة ولي األمر معاجلة وضع ابنه بتعوينيه السنة الدراسية املفدودة لرر للطال امتبار تديد
الطالب يف مث هذه احلاالت وللمرالتني االبتدائية واملتوسطة مشياً مع الدواعد التنفيذية لالئحة التدويم.
/ 3الطال

الذمب مت قبوله يف صف (أعلى) من صفه املستحق نظاماً يف بلد أجنيب نتيتة المتالف السلم

التعليمي أو العتبارات السن ثم اصوله على وثيدة

اف أو أكثر يعام وفق اآلتي:

أ /إ ا كان الطال يف صفوف املرالتني االبتدائية واملتوسطة وحتمر مستور اجتازه الصف التاسع يتم
معادلة وثيدته ا مياثلاا اس السلم التعليمي املدارن شريطة أن يكون العمر متفق مع السن النظامي
لصفه باململكة.
ب /إ ا كان سن الطال أق من السن النظامي للدبول يف صفوف املرالتني االبتدائية واملتوسطة تبنى
املعادلة على وثيدته األصلية اليت اص علياا من اململكة قب سفره وتعادل له ك سنة دراسية اجتازها بنتاف
يف اخلارج بسنة دراسية واادة تلي مستواه السابق باململكة.

ج /الطال الذمب اجتاز الصف العاشر او احلادمب عشر ال بد أن تكون وثائده السابدة ابتداءً من الصف
التاسع متدرجة مع وثيدته األمرية يف املرالة الثانوية ثم تعادل ا مياثلاا اس السلم التعليمي
باململكة ،اما إ ا كانت ري متدرجة تبنى املعادلة على وثيدته األصلية طبداً للفدرة السابدة ( ب ).
بالنسبة للدول مث اسرتاليا و ما مياثلاا من دول نصف الكرة األرضية اجلنوبي كنتيتة المتالف زمن ومواعيد
الدراسة بيناا وبني اململكة فتعادل وثائق صفوف الند الصادرة مناا وفق الدواعد الواردة صفحة ( )611من
الدلي .

()61

القرارات املرجعية العامة

مستور وفق ما ورد يف التعميم الوزارمب رقم ( )213016296بتاريخ 6221/66/30هل اخلاص

عاجلة وضع

مــــجــــمــــوعـــــــة
الـــــــــــــــــــــــدول
الــــعــــربـــــيــــــة

()61

تنويه
* يتم تدوين السلم التعليمي املقارن مع السلم
التعليمي يف اململكة عند متاثل عدد سنوات السلمني .
* ويف حالة االختالف بينهما  . . .دونت املقارنة حسب
قرار جلنة املعادالت .
* أما ما دوّن كرقم إمجالي داخل مستطيل فهو جزء
غري مقارن من السلم  ،وبانتظار ورود املعلومات الالزمة
عنه من الدول املعنية لتحديد قرار بشأنه .

()61

اإلمارات العربية املتحدة
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية و التعليم

املراحل الدراسية

املرحلة التأسيسية

املرحلة التأسيسية

احللقة األوىل

احللقة الثانية

عدد السنوات

الصفوف ( ) 2- 4

الصفوف ( ) 5- 6

عدد السنوات

املرحلة الثانوية
الصفوف ( ) 41- 46

االبتدائية ( )6اإلعدادية ( )2الثانوية (. )2

السن النظامي للقبول يف املرحلة التأسيسية احللقة األوىل

سنة

شهر

2

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعوديـة

السلم التعليمي املقارن

الصفوف

اإلمـ ــارات الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0

1

1
0

0

1

1

1

1

6

7

8

9

0
0
01

1

1

00

01

1

املرحلة التأسيسية

الثانوية

تضم املرحلة الثانوية مسارين تعليميني بدءاً من الصف احلادي عشر هما :

التخصصات يف املرحلة الثانوية



القسم العلمي .



القسم األدبـي .



تنقسم احللقة األوىل يف املرحلة التأسيسية إىل مستويني تعليميني يضم املستوى األول الصفوف
التعليمية (  ، ) 2 ، 1,4ويضم املستوى الثاني الصفوف التعليمية ( . ) 2 ، 1



تنبيهات عامة

تنقسم احللقة الثانية يف املرحلة التأسيسية إىل مستويني تعليميني هما :املستوى الثالث ويضم
الصفوف التعليمية (  ) 7 ،6املستوى الرابع ويضم الصفوف التعليمية ( . )5 ، 1



املرحلة الثانوية ( املستوى التعليمي اخلامس ) وتضم الصفوف التعليمية ( . ) 41 ، 44 ، 46



السلم التعليمي احلالي طبق اعتباراً من العام الدراسي 1662/1661م .



يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يوليو ومدته ترتاوح بني ( 411
وينقسم إىل ثالثة فصول دراسية .

()66

 )412 -يوماً ،

دولة اإلمارات العربية املتحدة
م
3

بيانات الشهادة

2

معادلة اللجنة

شلللاادات الدراسلللة اإلعداديلللة ملللن املعاهلللد تعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة .
العلمية اإلسالمية .
ال تعادل الثانوية

2

شاادة الثانوية العامة (نظام السنتني) .

1

دبلوم الدراسة الثانوية الصناعية .

4

شاادة دبلوم الدراسلة الثانويلة التتاريلة ملن تعادل الثانوية التتارية

رقم احملضر

تارخيه

203/2

6203/2/61هل

201/0

6201/2/0هل

العامة.
تعادل شاادة الثانوية

230/6

6230/3/61هل

الصناعية يف جمال
ختصصاا .

دولة اإلمارات العربية املتحدة

دولللة اإلمللارات العربيللة املتحللدة واللليت مللدة
الدراسة للحصول عليالا ثلالو سلنوات بعلد

236/8

6236/63/20هل

يف اململكة يف جمال
ختصصاا .

اإلعدادية .
1

دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة الصلللف ( )63ملللن

يعادل الثانوية العامة

مدرسة الشويفات باإلمارات العربية املتحدة

يف اململكة الدسم

عام 3006م .
6

1

233/0

6233/66/32هل

العلمي.

دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة الصلللف ( )63ملللن

يعادل الثانوية العامة

مدرسة املواك اخلاصة باإلمارات العربية
املتحدة عام 3003م .

يف اململكة .

دبلوم الدراسة الثانوية من مدرسة اإلملارات
الدوليللة ()Emirates International School

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

بعد دراسة الصفوف ( 8للل  )63مالل الفلرتة
6991م لللللل3003م وإناللاء متطلبللات الدراسللة
الثانوية .
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232/3

232/1

6232/3/0هل

6232/2/9هل

دولة اإلمارات العربية املتحدة
م
1

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

شللللاادة الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة تعادل الثانوية العامة
الشلللللللارقة العاملللللللة علللللللام 3002/3003م
واملسللبوقة بدراسللة الصللفني ( )66+60يف

2
رقم احملضر

تارخيه

231/2

6231/2/33هل

2

يف اململكة قسم
العلوم الطبيعية .

مدرسلة دار املعرفللة اخلاصللة بالشللارقة ثللم
التدللدم المتبللارات ( )I.G.C.S.Eيف نللس
مللواد اسلل متطلبللات االعتمللاد يف وزارة
الرتبية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .
9

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن املدرسللللة يعادل الثانوية العامة
األمريكيللللة الدوليللللة يف أبللللو ظلللليب عللللام

231/9

6231/1/68هل

يف اململكة .

3000/3002م بعلللد دراسلللة الصلللف ()63
مسلللبوق بدراسلللة الصلللفوف (9لللللل )66ملللن
31

شاادة الثانوية من مدرسة املعرفلة الدوليلة تعادل الثانوية العامة
اخلاصة يف الشارقة نتيتلة دراسلة الصلف

231/60

6231/8/61هل

يف اململكة .

( )63علام 3002م مسلبوقة بوثيدلة النتللاف
من الصف الثاني الثانومب من اململكة .
33

شلللللللللاادة الثانويلللللللللة العاملللللللللة نتيتلللللللللة رأت اللتنة إرفاق
الدراسللللللللللللة املنتظمللللللللللللة يف مدرسلللللللللللللة وثيدة الصف السابع
()The Cambridge High School Dubai
يف دبللللي والتدللللدم المتبللللارات ))G.C.S.E

239/2

6239 /3 /69هل

لتتم املعادلة .

ملللالل الفلللرتة ملللن علللام 3002م إىل علللام
3002م واجتيلللللاز االمتبلللللارات يف امللللللواد
املطلوبة للمعادلة .
 32دبلوم الدراسة الثانوية من أكادميية دبي يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
األمريكيلللللة نتيتلللللة دراسلللللة الصلللللفوف
( )63- 9ملللللللالل الفلللللللرتة ملللللللن علللللللام
3000 / 3002م إىل عللللام 3008 /3001م
وإنااء ( )20وادة دراسية بنتاف .

()68

220/0

6220/2/2هل

دولة اإلمارات العربية املتحدة

مدارس منارات الريا

.

مملكة البحرين
اجلهة املشرفة على التعليم العام

وزارة الرتبية والتعليم

السلم التعليمي

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

التعليم الثانوي

احلالي

عدد السنوات

5

2

السابق

عدد السنوات

2- 2- 6

السن النظامي للقبول يف التعليم

سنة

األساسي

6

شهر
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0
0

البحــرين الصفوف

0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

1

1

1

1

6

7

8

9

01

00

01

1

التعليم األساسي

الثانوية

يطبق يف التعليم الثانوي نظام الساعات املعتمدة الذي يقدم خيارات واسعة من املواد الدراسية واملساقات ويضمن هذا النظام حرية

التخصصات يف املرحلة الثانوية

اختيار الدراسة يف إحدى املسارات التالية :
(املساران العلمي واألدبي ،املسار التجاري ،املسار التطبيقي ،املسار الصناعي الفين والتطبيقي )

تنبيهات عامة


التعليم األساسي يشمل املرحلتني االبتدائية واإلعدادية واليت تنقسم إىل ثالث حلقات وذلك على النحو التالي :

أوالًٍ  :املرحلة االبتدائية تنقسم إىل حلقتني هما :


احللقة األوىل وتضم الصفوف الثالثة األوىل .



احللقة الثانية وتضم الصفوف الثالثة العليا .

ثانياً  :املرحلة اإلعدادية متثل احللقة الثالثة واألخرية من التعليم األساسي ومدتها ثالث سنوات .
املتطلبات اإلمجالية إلمتام الدراسة الثانوية ( نظام الساعات املعتمدة )  :هي جمموع الساعات الالزمة إلتقان الطالب الكفايات التعل يمية املقررة يف منهج املرحلة الثانوية واحلصول
على الشهادة الثانوية العامة وعددها  411ساعة معتمدة  ،منها  426ساعة معتمدة كحد أدنى يف مجيع املسارات ماعدا ( املسار الصناعي  146ساعة معتمدة)  ،حتتسب ضمن معدل
الطالب الرتاكمي  ،و 16س اعة معتمدة ال حتتسب ضمن معدل الطالب الرتاكمي وتتوزع الساعات على ثالث جمموعات من املساقات كما يف اجلدول التالي :
النسبة املئوية التقريبية

املساقات

عدد الساعات املعتمدة

عدد احلصص

أ  .مساقات يشرتط النجاح فيها وحتتسب يف املعدل الرتاكمي
مساقات مشرتكة

%66

51

4176

مساقات اختيارية

%16

21

176

426

1216

اجملموع
ب .مساقات يشرتط اجتيازها وال حتتسب يف املعدل الرتاكمي



مساقات إثرائية تطبيقية

11

226

خدمة جمتمع

1

66

اجملموع

16

256

عند املعادلة للمسارات (العلمي و األدبي) يعمل باآلتي:
 - 4اجتياز ( )21ساعة معتمدة كحد أدنى إىل ( ) 462ساعة معتمدة يعادل بالنجاح من الصف األول الثانوي باململكة.
 - 1اجتياز ( )461ساعة معتمدة كحد أدنى إىل ( )422ساعة معتمدة يعادل بالنجاح من الصف الثاني الثانوي باململكة.
 - 2اجتياز ( )426ساعة معتمدة كحد أدنى فأكثر مبوجب شهادة التخرج و السجل األكادميي تعادل بالنجاح من الثانوية العامة باململكة.



املسارات ( :التجاري ،التطبيقي  ،الصناعي الفين والتطبيقي) ال تعادل إال يف جمال ختصصها (انظر اىل التسلسل رقم ( )5و ( )46يف الصفحات  76و .)74



التعليم الديين  :االبتدائية ( ،)6سنوات اإلعدادية ( )2سنوات ،الثانوية ( )2سنوات .وثائق صفوف النقل تعادل و تقبل بالقسم األدبي باململكة .



يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف نهاية شهر يونيو .

()69

2

مملكة البحرين
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شلللللاادة إملللللام الدراسلللللة الثانويلللللة إلعلللللداد

تعادل شاادة معاهد

2/66

6293/3/62هل

املعلمات الثانوية

املعلمات .

وظيفياً .
يعادل شاادة الثانوية

2

دبلوم الدراسة الثانوية التتارية .

1

إملام (كللورس الدراسلة) املطلللوب لاللتحللاق

يعادل شاادة الثانوية

باجلامعللات األمريكيللة واملعللادل يف البحللرين
بالثانوية العامة .

العامة .

2/369

6290/1/32هل

التتارية .
2/399

6291/2/8هل

مــــمــــــلــــــكـــــة الـــــبــــــحــــــــرين

4

دبلوم املدارس الصناعية .

يعادل شاادة الثانوية
املانية .

202/6

6202/66/63هل

1

تعادل النتاف من
شلللاادة إملللام الدراسلللة الثانويلللة ملللن املعالللد
الللللدي عللللام 6202/6202هللللل (الللللذمب مللللدة الصف الثاني الثانومب

201/2

6201/2/38هل

الدراسة به نس سنوات) بعد احلصول على
االبتدائية .
6

(الدسم األدبي)
والثاني الثانومب
عاهد جامعة اإلمام .

شللاادة الثانويللة العامللة (شللعبة التمللريت) مللن
كليلللة العللللوم الصلللحية (مسلللبوقة بالشلللاادة

يعادل شاادة الثانوية
العامة .

201/62

6201/8/20هل

اإلعدادية) .
1

1

شللاادة التمللريت العملللي مللن كليللة العلللوم
الصحية (مسبوقة بالثاني الثانومب) .

الصحية .

شلللاادات إنالللاء متطلبلللات الدراسلللة الثانويلللة
(علللى نظللام املدللررات) يف املسللارين (العلمللي
واألدبي) عدل ( 601ساعة) معتمدة .

9

تعادل ثانوية املعاهد

201/62

6201/8/20هل

تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال

266/9

6266/60/20هل

ختصصاا .

شاادة إنااء متطلبات الدراسلة الثانويلة (عللى تعادل شاادة الدراسة
نظلللللام املدلللللررات) يف املسلللللارين (التتلللللارمب

الثانوية العامة يف

والتطبيدي) عدل ( 601ساعة) معتمدة .

جمال ختصصاا .

()71

266/9

6266/60/20هل

2

مملكة البحرين
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

31

شاادة إنااء متطلبات الدراسلة الثانويلة (عللى

تعادل شاادة الثانوية

266/9

6266/60/20هل

نظللام املدللررات) يف املسللار الصللناعي عللدل
( 361ساعة) معتمدة (قب التعدي األمري) .

العامة يف جمال
ختصصاا .

33

وثيدللة الصللف الثللامن مللن (مدرسللة البحللرين
املتوسطة الثانوية) .

تعادل النتاف من
الصف الثاني

32

شلللللاادة الثانويلللللة (فلللللرع الثلللللروة الزراعيلللللة

تعادل شاادة الثانوية

واحليوانيللة) والللليت مللدة الدراسلللة باللا ثلللالو

(ختص

عام) من

سنوات .

املعاهد الزراعية .

266/60

6266/66/39هل

املتوسط.

31

إناللاء مرالللة حمللو األميللة واملتابعللة يف تعللليم تعادل تعليم الكبار يف
الكبار .

262/0

262/1

6262/2/66هل

6262/1/20هل

مــــمــــــلــــــكـــــة الـــــبــــــحــــــــرين

اململكة (انظر قسم
تعليم الكبار يف
اململكة) .
تعادل النتاف من

34

مرالة األول تدوية يف تعليم الكبار .

31

شللاادة إمللام املرالللة املتوسللطة (ثللاني تدويللة) تعادل شاادة الكفاءة

262/1

6262/1/20هل

الصف األول املتوسط .

بتعليم الكبار .

262/1

6262/1/20هل

املتوسطة .

 36املرالة الثانوية يف تعلليم الكبلار الليت ملدتاا تعادل سنوات الدراسة
يف املرالة الثانوية .
ثالو سنوات دراسية .

262/1

6262/1/20هل

شلللاادة الثانويلللة العاملللة (الفلللرع اللللدي ) ملللن

تعادل شاادة الثانوية

262/1

6262/1/6هل

املعاللللد الللللدي بعللللد تعللللدي مللللدة الدراسللللة
لتكون ( 1لل  2لل . )2

العامة (قسم العلوم
الشرعية والعربية) .

31

دبلللوم الدراسللة الثانويللة مللن املدرسللة الدوليللة
اخلاصة .

يعادل شاادة الثانوية
العامة اس السلم

39

شاادة (التلملذة املانيلة) ملن مركلز التلدري

تعادل شاادة الثانوية

املالل واللليت مللدتاا ثللالو سللنوات (مسللبوقة

الصناعية وظيفياً .

31

260/9

6260/66/30هل

التعليمي .

بالشاادة اإلعدادية) .

()70

268/2

6268/8/62هل

مملكة البحرين
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

 21شللاادة إمللام متطلبللات الدراسللة الثانويللة تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
(على نظام املدررات) يف املسلار الصلناعي
ختصصاا .
عللدل ( 680سللاعة) معتمللدة اعتبللاراً مللن

2
رقم احملضر

تارخيه

268/0

6268/60/30هل

2

العام 6990/92م .
تعادل شاادات

 23شلللاادات مدرسلللة دار احلكملللة الدوليلللة
النمو جيللللة بدسللللمياا العربللللي واألجللللنيب

السنوات الدراسية

املعادلللللللة يف البحللللللرين بشللللللاادات وزارة
الرتبية .

يف اململكة ا
مياثلاا وفق إنااء

236/2

6236/1/31هل

متطلبات ك سنة
دراسية واملدررة
للتخرج من الدسم

معتمدة ويف الدسم
األجنيب ( )630ساعة
معتمدة .
 22دبلللوم الدراسللة الثانويللة مللن مدرسللة ابللن يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
مللللدون الوطنيلللة بلللالبحرين علللام 3006م

232/6

6232/6/31هل

واليت تطبق النظام األمريكي وشلااداتاا
معادلة يف دولة البحرين .
 21دبلوم الدراسة الثانوية من مدرسلة النسليم يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الدوليللة بللالبحرين نتيتللة لدراسللة املرالللة

230/1

6230/0/61هل

الثانويلللللللللة ( 9للللللللللل  )63وإنالللللللللاء ()2320
والللللللللدة دراسلللللللللية ملللللللللالل األعلللللللللوام
(3006/3000م للل 3002/3002م) .
 24دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
البحللرين ملكللة البحللرين عللام 6989م
نتيتللة الدراسللة باللا للصللفوف ( 60للللل )63
مسبوقة بدراسة الصف ( )9من أمريكا .
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231/60

6231/8/61هل

مــــمــــــلــــــكـــــة الـــــبــــــحــــــــرين

العربي يف املرالة
الثانوية ( )601ساعة

2

مملكة البحرين
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

21

شللللاادة الدراسللللة الثانويللللة العامللللة (املسللللار

تعادل الثانوية العامة

238/0

6238/1/30هل

العلمي) نظام السلاعات املعتملدة ملن مدرسلة
اإلميللللان اخلاصللللة ملكللللة البحللللرين عللللام

(الدسم العلمي) يف
اململكة .

3001/3001م بعلللد إنالللاء متطلبلللات التخلللرج
واجتياز( )680ساعة معتمدة بنتاف .
مــــمــــــلــــــكـــــة الـــــبــــــحــــــــرين

 26شللللاادة الثانويللللة العامللللة مللللن مدرسللللة بيللللان
البحرين النمو جية عام 3001/3001م .
 21دبلللوم الدراسللة الثانويللة مللن مدرسللة الرجللاء
ملكلللة البحلللرين نتيتلللة دراسلللة الصلللفوف
( ) 63- 9ملللللللللالل الفلللللللللرتة ملللللللللن علللللللللام

تعادل الثانوية العامة

238/8

6238/9/60هل

يف اململكة .
تعادل الثانوية العامة

239 /62

6239 /60/69هل

يف اململكة

3000 /3002م إىل عام 3008 /3001م .
 21دبللللوم الثانويلللة العاملللة ملللن ملللدارس املعلللارف
احلديثة ملكة البحلرين الليت تطبلق امللناج
األمريكي نتيتة دراسة الصلفوف ()63- 9
مالل الفرتة من عام 3000 /3002م إىل علام
3008 /3001م وإنالللاء العلللدد املطللللوب ملللن
الوادات الدراسية بنتاف .

()71

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة

220/2

6220/3/61هل

سلطنة عُمان
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

التعليم ما بعد األساسي

عدد السنوات

46

1

السابق

2+2+6
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السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

سنة
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التعليم األساسي التعليم ما بعد األساسي

ال توجد فروع أو ختصصات يف التعليم ما بعد األساسي ( الصفني احلادي عشر والثاني عشر)  ،إمنا هناك مواد

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة

أساسية جيب على الطالب دراستها إىل جانب جمم وعة من املواد االختيارية يقوم الطالب باختيار املواد اليت
تتوافق مع ميوله ورغباته.


تنقسم سنوات التعليم األساسي العشر إىل حلقتني هما :



احللقة األوىل  :من الصف األول حتى الصف الرابع .



احللقة الثانية  :من الصف اخلامس حتى الصف العاشر .



يتم قبول الطالب يف اجلامعات والكليات حسب املواد اليت يتطلبها التخصص .



يبدأ العام الدراسي يف األول من شهر سبتمرب وينتهي يف نهاية شهر يونيو .

* التعليم العام ومدته ( ) 41عاماً ( يبدأ من الصف األول العام إىل الصف الثاني عشر العام ) وهو النوع الذي
كان سائداً للتعليم  ،إال أن وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان بدأت منذ العام الدراسي 4555 /51م باستبداله
تدرجيياً بالتعليم األساسي .

()71

سلطنة عُمان

ســــلــــطــــنــــة عُــــمــــان

م

بيانات الشهادة

2
معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

الشاادة الثانوية التتارية .

تعادل شاادة الثانوية
التتارية .

201/2

6201/3/39هل

2

شاادة الثانوية الزراعية .

تعادل شاادة الثانوية

201/2

6201/2/38هل

يف جمال ختصصاا .

()71

دولة قطر
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

اجمللس األعلى للتعليم – هيئة التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

السابق

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
قطــر

الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

0

1

1

1

1

6

7

8

9

01

00

01

1

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

التخصصات يف املرحلة الثانوية هي :

التخصصات يف مرحلة الثانوية

تنبيهات عامة



أدبي .



علمي .



ينقسم التعليم الثانوي إىل  ( :تعليم عام وتعليم ختصصي ) .



املدارس التخصصية ثالث هـي :



مدرسة التجارة الثانوية .



مدرسة قطر التقنية .



املعهد الديين الثانوي .



املعهد الديين الثانوي يبدأ من الصف السابع حتى نهاية الصف الثاني عشر و تعادل صفوفه مبا
مياثلها حسب السلم التعليمي املقارن أعاله ،و يتم معادلة وثائق صفوف املرحلة الثانوية
باألقسام األدبية باململكة.



يبدأ العام الدراسي غالباً يف ( ) 42من شهر سبتمرب أو تاريخ قبله حيدد يف القرار الوزاري وينتهي
يف شهر يونيو أو تاريخ حيدد يف القرار الوزاري  ،وينقسم إىل فصلني  ،وعدد أيام الدراسة ال تقل
عن ( )416يوماً .

()76

دولة قطر
م

2

بيانات الشهادة

3

شاادة الثانوية الصناعية الدطرية .

2

شاادة دبلوم الدراسة الثانوية التتارية .

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية املانية

2/691

6290/3/3هل

.

الصحي بوزارة

تعادل شاادة املدارس
الثانوية التتارية .

200/60

6200/0/31هل

تعادل دبلوم املعاهد
الصحية واملعادل للثانوية

201/9

6201/1/8هل

1

شاادة معاد التدري
الصحة.

4

شاادة املسااة من املركز اإلقليمي تعادل سنتني دراسيتني يف

العامة يف جمال التخص
.

دولــــــــــة قـــــطــــــر

للتدري
باإلعدادية .

الف

واملا

مسبوقة

266/2

6266/2/31هل

جمال ختصصاا بعد
الكفاءة
املتوسطة .

1

وثيدة النتاف من احللدة الرابعة (تعليم

تعادل النتاف من السنة

كبار) عام 6261/6261هل

الثالثة للتعليم الكبار

266/0

6266/2/31هل

املعادل للنتاف من الصف
السادس االبتدائي بالتعليم
العام
6
1

الثانوية الفنية للتمريت واليت مدتاا تعادل شاادة ثانوية املعاهد
ثالو سنوات .

262/60

6262/8/39هل

الصحية .

دبللللوم التأهيللل املاللل ملللللدارس الرتبيللللة

يعادل ثانوية معاهد األم

اخلاصلللة (الرتبيلللة السلللمعية) ملللن قطلللر

يف اململكة يف جمال
التخص

واللللذمب ملللدة الدراسلللة للحصلللول عليللله
( 1ابتدائي  3 +إعدادمب ما  2 +تأهي

236/8

6236/63/20هل

.

ما ) .
دولــــــــــة قـــــطــــــر

1

شللاادة الثانويللة العامللة مللن مدرسللة حتمنللة

تعادل الثانوية العامة يف

بنلللت وهل ل الثانويلللة املسلللتدلة للبنلللات يف

اململكة .

قطر عام 3001م واملسبوقة بالصف ()66
مدرسة اخلليج اإل ليزية للبنات
من
عام 3001 /3000م .
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220/2

6220/3/61هل

دولة الكويت
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

2

1

2

عدد السنوات

1

1

1

السابق

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

ال عربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

الكويـــت

الصفوف

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1
3

1

1
0
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1
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الثانوية

تنقسم ختصصات املرحلة الثانوية ( النظام املوحد ) إىل قسمني :

التخصصات يف املرحلة الثانوية



علمي .



أدبي .



يبدأ التخصص يف املرحلة الثانوية من الصف احلادي عشر .



ُيسمح للطالب يف الصف احلادي عشر بتغيري اخلطة الدراسية من جمموعة العلوم الطبيعية والرياضيات إىل جمموعة العلوم
اإلنسانية واللغات وبالعكس  .وتنتهي فرتة السماح بتغيريها مع نهاية األسبوع الثاني من بدء الدراسة يف الصف احلادي عشر .



يشتمل العام الدراسي على أربع فرتات تقوميية .



ُيعمل بنظام املعدل الرتاكمي للمرحلة الثانوية على النحو التالي :
الصفوف

تنبيهات عامة

الصف العاشر

 ٪ 46من الدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب يف كل مادة وفق اجملموع الكلي .

الصف احلادي عشر

 ٪ 26من الدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب يف كل مادة وفق اجملموع الكلي .

الصف الثاني عشر

 ٪ 66من الدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب يف كل مادة وفق اجملموع الكلي .

جمموع املعدل الرتاكمي





النسبة املئوية

 ٪ 466نتيجة الطالب عند إمتام املرحلة الثانوية .

مت اعتماد السلم التعليمي احلالي ( )2+1+2اعتباراً من بداية العام الدراسي 1662/1661م .
بدأ العمل بتطبيق النظام الثانوي املوحد يف العام الدراسي 1667/1666م .
نظام سلم التعليم الديين  :املرحلة املتوسطة يلتحق بها الطالب بعد الصف الرابع االبتدائي ومدتها أربع سنوات تبدأ من الصف
اخلامس اىل الصف الثامن  ،املرحلة الثانوية ومدتها أربع سنوات (من الصف التاسع إىل الصف الثاني عشر ) و مبوجب ذلك تعادل
هذه الصفوف وفق السلم التعليمي املقارن أما شهادتي النجاح من الصفني العاشر و احلادي عشر فتعادل وفق السلم التعليمي املقارن
أعاله بالقسم األدبي يف التعليم العام باململكة.



مرحلة حمو األمية بعد تطبيق السلم التعليمي احلالي مكون من ثالث سنوات  :الصف األول يعادل الصفني األول و الثاني ،والصف
الثاني من حمو األمية يعادل الصفني الثالث و الرابع  ،والصف الثالث حمو األمية يعادل الصف اخلامس االبتدائي من التعليم العام.



يبدأ العام الدراسي من شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يونيو .

()78

دولة الكويت
م
3

2
معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

رقم احملضر

شللاادة إمللام الدراسللة املتوسللطة (التتاريللة) تعادل شاادة الكفاءة 26/3910
عام 6911م .

تارخيه
6289/8/3هل

د ولــــــــة الــــــكــــــــويـــــت

املتوسطة وظيفياً .

(ت)

2

شاادة إمام الدراسة الثانوية (التتارية) .

تعادل شاادة الثانوية
التتارية وظيفياً .

2/22

6292/1/31هل

1

وثيدة ند من الصف األول عاد املعلمات .

تعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة .

2/22

6292/1/8هل

4

شاادة ثانوية املدرسة الدولية (األمريكية) .

تعادل شاادة الثانوية

2/621

6292/1/0هل

1

شللللاادة إمللللام الدراسللللة املتوسللللطة (الرابللللع

العامة وظيفياً .
ال تعادل شاادة

املتوسط) .

200/1

6200/2/33هل

الكفاءة املتوسطة
وتعام وفق السلم
التعليمي .

6

الشللاادة الناائيللة لللدار الدللرحتن الكللريم مللن
وزارة األوقاف .

1

وثيدة مساعد ممر

.

1

شللللاادة التأهلل ل املالللل مللللن معاللللد الرتبيللللة

تعادل الشاادات
االبتدائية ملدارس

202/1

6202/0/30هل

تفيظ الدرحتن
الكريم وظيفياً .
تعادل سنتني دراسيتني

201/1

6201/0/62هل

يف جمال ختصصاا
بعد الصف السادس
االبتدائي .
اخلاصة (شعبة األم للل بنني) .

تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
ختصصاا .

(ت) = رقم تبليغ قرار اللتنة .
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201/66

6201/8/3هل

2

دولة الكويت
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

9

شللاادة التمللريت العللام اللليت مللدتاا ثللالو
سللللنوات مسللللبوقة بللللاألول الثللللانومب مللللن

تعادل شاادة ثانوية
املعاهد الصحية .

208/8

6208/1/1هل

2

الكويت .
31

شللاادة دار الدللرحتن الكللريم ( املعادلللة يف

ال تعادل الشاادات

الكويللللت بشلللللاادة الدراسللللة املتوسلللللطة

الدراسية لند

وظيفياً ) .

املواد الدراسية ،
وباعتبارها دراسة

262/6

6262/6/61هل

متخصصة .
 33وثيدة األول ثانومب ( جتارمب ) .

تعادل شاادة

260/2

6260/0/69هل

يف جمال ختصصاا .
 32إمللام ( )20واللدة دراسللية بنتللاف ( نظللام يعادل شاادة الثانوية
العامة اس مواد
املدررات ) .
التخص
 31إملللللام ( ) 60والللللدات دراسلللللية بنتلللللاف
( نظام املدررات ) .

260/9

6260/66/30هل

.

يعادل سنة دراسية

260/9

6260/66/30هل

اس السلم
التعليمي .

 34الشللللاادة الثانويللللة مللللن مدرسللللة البيللللان تعادل شاادة الثانوية
العامة .
اخلاصللة ثنائيللة اللغللة اللليت مللدة الدراسللة
للحصول علياا أربع سنوات عدل ( 32للل
 )30واللللدة دراسللللية مسللللبوقة بالدراسللللة
االبتدائية أو املتوسطة ( )2+2سنوات .
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230/3

6230/2/32هل

د ولــــــــة الــــــكــــــــويـــــت

الكفاءة املتوسطة

2

دولة الكويت
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

31

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن املدرسللللللة
األمريكيللللللللللللة الدوليللللللللللللة يف الكويللللللللللللت

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

236/1

6236/66/32هل

( ) The American International School
واللليت مللدة الدراسللة للحصللول علياللا ( ) 63
عاماً دراسياً واملعادلة بشلاادات التعلليم العلام
يف الكويت .
 36شللاادة دبلللوم الدراسللة الثانويللة مللن املدرسللة
األمريكية بالكويت واليت مدة الدراسة باا
( )2:2:0واللللللللليت معادلتاللللللللا يف الكويللللللللت

تعادل الثانوية العامة

233/2

6233/66/62هل

يف اململكة .

د ولــــــــة الــــــكــــــــويـــــت

بالشاادة الثانوية الكويتية .
31

شللاادة املرالللة الثانويللة مللن مدرسللة الر يللة

تعادل الثانوية العامة

ثنائيلللللة اللغلللللة يف الكويلللللت نتيتلللللة دراسلللللة

يف اململكة .

239/60

6239 /1 /31هل

الصلللفوف ( )63- 9ملللالل الفلللرتة ملللن علللام
 3000/3002م إىل عام 3008/3001م .
31

شلللاادة الدراسلللة الثانويلللة (نظلللام مدلللررات )
ملللن وزارة الرتبيلللة والتعلللليم بالكويلللت علللام
3008 /3001م بعللد إناللاء متطلبللات الدراسللة
واجتياز ( )20وادة بنتاف .

39

تعادل شاادة الثانوية
العامة اس مواد
التخص

220/6

6220 /6 /62هل

يف

اململكة .

شللللاادة الثانويللللة العامللللة (قسللللم االقتصللللاد

تعادل الثانوية العامة

االجتملللاعي ) ملللن ثانويلللة البنلللات بالكويلللت يف جمال ختصصاا يف
اململكة .
التابعلللة للللوزارة الرتبيلللة والتعلللليم بلللإيران علللام
6992 /6992م واملسلللللبوقة بوثيدلللللة الصلللللف
الثالث الثانومب عام  6993 /6996م .
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220/0

6220/2/2هل

اململكة األردنية اهلامشية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

التعليم الثانوي

عدد السنوات

46

1

عدد السنوات

االبتدائية ( )6اإلعدادية ( )2الثانوية ()2
سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

6

اململك ـ ــة

االبتدائية

العربي ـ ــة
السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
األردن

الصفوف

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

املتوسطة
0

6

6

1

7

1

8

الثانوية
1

0
0

9

01

1

0

التعليم األساسي الثانوية

1

1
0

التخصصات يف املرحلة الثانوية:
يتألف التعليم الثانوي من مسارين :
أوال  :مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشرتكة وثقافية متخصصة أكادميية أو مهنية ويتكون هذا املسار من أربعة فصول دراسية ويتألف من
فرعني :
أ  -األكادميي وفروعه  ( :األدبي – العلمي  -الشرعي  -اإلدارة املعلوماتية – التعليم الصحي ) .
ب  -املهين وفروعه  ( :الصناعي – الزراعي  -االقتصاد املنزلي  -الفندقي والسياحي ).
*الفروع  (:األدبي و العلمي والشرعي) تعادل باملسارات املماثلة باململكة العربية السعودية ،أما بقية الفروع األكادميية و املهنية فال تعادل إال يف جمال ختصصها فقط.
وتقسم املباحث اليت يدرسها الطلبة يف فروع التعليم الثانوي الشامل إىل جمالني هما :
 ( الثقافة العامة املشرتكة ،املتطلبات التخصصية)
ثانياً  :مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على اإلعداد والتدريب املهين .

التنبيهات العامة


حسب أسس النجاح والرسوب يف النظام التعليمي باألردن ال رسوب يف الصفوف األساسية الثالثة األوىل إال إذا رسب الطالب يف كال مادتي الرياضيات واللغة العربية  ،كما
يعترب الطالب ناجحاً يف أي صف من صفوف مرحلة التعليم األساسي من الرابع وحتى العاشر إذا حصل على نسبة جناح ال تقل عن  %26يف كل مادة أو مبحث دراسي.



الوثائق الدراسية يف مرحلة التعليم األساسي اعتباراً من العام الدراسي 4552/4551م (بعد التعديل الذي طرأ على أسس النجاح واإلكمال والرسوب) تعامل حسب اآلتي:
أ  -آخر وثيقة جناح دراسية تثبت حصول الطالب على الدرجة الصغرى للنجاح يف مجيع املواد تعادل حسب السلم التعليمي املقارن.
ب -يف حالة وجود مواد إكمال يشرتط تقديم ما يثبت النجاح يف هذه املواد  ،واذا تبني الرسوب تبنى املعادلة على وثيقة النجاح السابقة هلا.



عدل نظام املرحلة الثانوية من سنتني إىل أربع مستويات دراسية أو أربعة فصول اعتبارً من عام 1661/1662م.



تعرف نتيجة الطالب باملرحلة الثانوية يف كل مبحث أو يف كل مادة دراسية سواء كانت اختيارية أو إجبارية عن طريق دمج مبحث املستويني األول والثاني للمادة اليت يرمز
هلا بـ ـ ـ ـ (ف 4أو ف .) 1واستخراج معدهلما فإذا اجتاز الطالب النهاية الصغرى هلا وهي  % 26من النهاية العظمي يعترب ناجحاً مع مراعاة االختالف يف النهايات العظمى و
الصغرى من مبحث آلخر يف املستويات األربعة.



اجتياز املستويني األول والثاني من الصف األول الثانوي باألردن يعادل بالنجاح من الصف الثاني الثانوي باململكة يف املسار املماثل له أدبي أو علمي أو شرعي وماعدا ذلك من
التخصصات األكادميية أو املهنية ال تعادل ملواصلة الدراسة بالتعليم العام باململكة و يعامل الطالب يف هذه التخصصات اليت ال تعادل مبوجب شهادة الصف العاشر من
التعليم األساسي شريطة تقدميه وثيقة معتمدة تثبت عدم استك ماله متطلبات احلصول على شهادة الثانوية العامة األردنية .



ال حيول رسوب الطالب التحصيلي يف أي مستوى من مستويات أي مبحث يف املرحلة الثانوية دون تسجيله للمستويات الالحقة هلذا املبحث .



ملعادلة املستويني األول و الثاني من املرحلة الثانوية بالنجاح من الصف الثاني الثانوي باململكة يشرتط استكمال متطلبات النجاح يف املستويني بعد دمج درجات كل مادة يف
املستويني واحلصول على النهاية الصغرى للنجاح .



يف حالة رسوب الطالب يف أي مستوى من مستويات املرحلة الثانوية تعامل وثيقته كوثائق الرسوب وتبنى املعادلة على شهادة النجاح السابقة هلا.



يتقدم الطالب المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الوزارية بعد إنهائه مجيع املستويات األربعة املطلوبة  ،ويف حالة رسوبه يف هذه االمتحانات مينح إثبات عدم استكمال
متطلبات النجاح يف هذه املرحلة ليتاح له إعادة امتحاناتها.



مت تطبيق السلم التعليمي احلالي اعتباراً من العام الدراسي 4556 /15م .



يبدأ العام الدراسي يف الثاني والعشرين من آب وينتهي يف الثامن عشر من حزيران .

()81

اململكة األردنية اهلامشية
م
3

بيانات الشهادة

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

وثيدلللة الصلللف األول الثللانومب (اسلل السللللم تعادل شاادة الكفاءة 26/2223
التعليمي الدديم ).

تارخيه
6288/1/9هل

املتوسطة .

(ت)

2

شاادة امتحان املعلمني األدنى عام 6910م .

تعادل شاادة الثانوية
العامة وظيفياً .

2/2

6292/6/2هل

1

شاادة إمام الدراسة الثانوية العامة ( الدسلم
األدبي ) عام 6912م .

تعادل شاادة الثانوية
العامة

2/32

6292/2/2هل

4

شاادة الدراسة الثانوية املانية الزراعيلة علام
6912م .

1

شلللللاادة الدراسلللللة الثانويلللللة العاملللللة املانيلللللة

( الدسم األدبي ) .
اململكة األردنية اهلامشية

تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال

2/610

6292/60/69هل

ختصصاا .

6

تعادل شاادة الثانوية

الصناعية عام 6910م .

العامة يف جمال
ختصصاا .

شللللاادة تعللللليم الكبللللار وحمللللو األميللللة عللللام

تعادل الشاادة

6912م .

2/611

2/320

6292/60/33هل

6291/6/31هل

االبتدائية .

1

دبلوم معاد ( منيورمب) الزراعي بطولكرم .

1

شاادة الثانوية العامة ( دراسة ماصة ) والليت

يعادل شاادة الثانوية

99/9

6299/1/32هل

العامة وظيفياً .

ال تطبق السلم التعليمي .

ال تعادل الثانوية

201/3

العامة .

وأيني ًا
201/2

(ت) = رقم تبليغ قرار اللتنة .

()81

6201/6/60هل
6201/3/39هل

1

اململكة األردنية اهلامشية

9

شاادة الثانوية العامة ( الفرع التتارمب ) .

تعادل شاادة الثانوية
التتارية .

201/1

6201/0/30هل

 31شاادة الدراسة الثانويلة املانيلة للتملريت
مسبوقة بالشاادة اإلعدادية .

تعادل شاادة ثانوية
املعاهد الصحية .

209/2

6209/1/60هل

يعادل النتاف من

266/8

6266/60/32هل

33

دبللللوم فلل تربيلللد وتكييلللف اهللللواء ملللن

(وكاللللة الغلللوو الدوليلللة) واللللذمب مدتللله الصف الثاني الثانومب
سنتان مسبوق ًا بالشاادة اإلعدادية .

 32شللاادة الثانويللة العامللة (فللرع التمللريت)
واملسلللبوقة بالصلللف الثلللاني الثلللانومب ملللن
األردن .

يف جمال التخص

.

تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
ختصصاا .

()81

262/66

6262/66/31هل

اململكة األردنية اهلامشية

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

1

1

اململكة األردنية اهلامشية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

34

دبلوم التلمذة الصناعية من مؤسسلة التلدري

يعادل الثانوية

236/0

6236/8/32هل

31

املا بلاألردن نتيتلة الدراسلة والتلدري مللدة
سنتني بعد الصف العاشر .

الصناعية يف جمال
التخص وظيفياً

وثيدة النتاف من الفص الثاني بالصف األول
الثللانومب مللن األردن عللام 3002م بعللد دراسللة

تعادل النتاف من
الصف األول الثانومب

الفصللللل األول ملللللن الصلللللف األول الثلللللانومب

باململكة

231 /3

 6231 /3/33هل

اململكة األردنية اهلامشية

باململكة .
36

31

شلللللاادة الدراسلللللة الثانويللللللة ملللللن املدرسللللللة

تعادل الثانوية العامة

الربيطانيلللة يف األردن علللام 3001م واملسلللبوقة
بالصف احلادمب عشر عام 3000/3002م .

يف اململكة

دبللللللللوم البكالوريلللللللا الدوليلللللللة ( )IBملللللللن
مدرسللللللللة عمللللللللان للبكالوريللللللللا بللللللللاألردن

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة

عللللام 3000 /6999م نتيتللللة الدراسللللة ملللللدة
سنتني دراسليتني واحلصلول عللى ( )26ندطلة
إضللللافة إىل اجتيللللاز ( )2مللللواد يف امتبللللارات
( )I.G.C.S.Eبتدلللللللللللدير ( )Cعلللللللللللام 6998م
واملسللللبوقة بشللللاادة الدراسللللة املتوسللللطة يف
اململكة .

()81

238/6

220/3

6238/6/2هل

6220/3/62هل

اجلمهورية التونسية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية
التعليم األساسي

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادية

6

2

عدد السنوات
عدد السنوات

السابق

-

1
-

سنة

السن النظامي للقبول يف مرحلة التعليم األساسي

شهر

6

االبتدائية

اململك ـ ــة
العربيـ ــة

السلم التعليمي املقارن

الثانوية

السعودية الصفوف
تـ ــونس

الصفوف

املتوسطة

0

1

1

1

1

6

0

1

1

0

1

1

1

1

6

7

8
0

9

1

اإلعدادية

االبتدائية

الثانوية
0

1

1

1

الثانوية

مدة الدراسة يف التعليم الثانوي أربع سنوات وهي على النحو التالي :
اوالً :السنة األوىل ثـانوي  :متثـل جـذعاً مشـرتكاً لكـل التالميـذ وتهـدف إىل مزيـد مـن الـدعم والتكـوين العـام
للتلميذ و النجاح من األول الثانوي حسب قرارات جلنة املعادالت يعادل بالنجاح من الثالث املتوسط باململكة.
ثانياً  /يتفرع التعليم الثانوي ابتداءً من الصف الثاني ثانوي إىل أربعة مسالك (اآلداب  ،العلوم ،التكنولوجيا
االعالمية ،االقتصاد واخلدمات) و النجاح من هذه املسـالك األربعـة يعـادل النجـاح مـن الصـف األول الثـانوي
باململكة .
ثالثاً /تتفرع املسالك األربعة ابتداءً من الصف الثالث الثانوي إىل ختصصات كربى على النحو اآلتي:

التخصصات يف املرحلة الثانوية

.4

مسلك اآلداب و ختصصاته ( اللغات  ،والعل وم االنسانية ) ويعادل النجاح من الصف الثاني ثانوي (القسم
األدبي ) باململكة .

.1

مسلك العلوم و ختصصاته ( الرياضيات  ،العلوم التجريبية  ،العلوم التقنية ) ويعادل النجاح من الصف
الثاني ثانوي (القسم العلمي ) باململكة ..

.2

مسلك التكنولوجيا االعالمية و ختصصاته ( إع المية وملتيميديا  ،إعالمية صناعية ) و ال يعادل إال يف
جمال ختصصه.

.1

مســلك االقتصــاد واخلــدمات و ختصصــاته ( اقتصــاد وتصــرف ،

ــارة أعمــال ) و ال يعــادل إال يف جمــال

ختصصه.


التعليم األساسي تعليم إلزامي ومدته تسع سنوات .



ينقسم العام الدراسي إىل ثالث ثالثيات وختت تم كل ثالثية بامتحانات .



يرتقي (ينتقل) التلميذ يف املرحلة االبتدائية إىل املستوى الدراسي املوالي بقرار من جملس املعلمني وعلى
أساس معدله العام السنوي .



تنبيهات عامة

يرتقي التلميذ يف املرحلة اإلعدادية إىل املستوى الدراسي املوالي بقـرار مـن جملـس القسـم وعلـى أسـاس
معدله العام السنوي .



ينظم امتحان وطين اختياري يف نهاية السنة التاسعة للحصول على شهادة ختم التعليم األساسي وتعتمد
نتائجه بالنسبة للتالميذ املتفوقني للدخول يف املعاهد النموذجية .



يتـــوج التعلـــيم الثـــانوي بامتحـــان وطـــين إجبـــاري عـــول التالميـــذ احلصـــول علـــى شـــهادة البكالوريـــا
( الثانوية العامة ) .



يبدأ العام الدراسي يف منتصف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر جوان (يونيو).

()86

1

اجلمهورية التونسية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شلللاادة التحصلللي يف العللللوم ملللن مشللليخة

تعادل شاادة الثانوية

2/18

6293/9/6هل

2
اجلمهورية التونسية

1

العامة وظيفياً .

اجلامع األعظم وفروعه عام 6906م .

تعادل شاادة معاهد

شاادة متم الدروس العاملة مللدارس ترشليح
املعلمني (صنف ب) .

2/322

6291/6/68هل

املعلمني للمرالة
االبتدائية .

طل امللحق الثدايف السعودمب يف تونس

رأت اللتنة أن السلم

اول االعرتاف باملدرسة العراقية بتونس .

الدراسي يف املدرسة
العراقية يف تونس هو
نفسه السلم التعليمي
يف العراق الذمب يوافق
السلم التعليمي
السعودمب .

()87

238/9

6238/66/61هل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية الوطنية
التعليم األساسي

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

والتكنولوجي

2

1

2

عدد السنوات
السابق

التعليم الثانوي العام

عدد السنوات

االبتدائية ( )6املتوسطة ( )1الثانوية ()2
سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

اجلزائـ ـــر الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0

1

1

1

1

0

1
0

1

1

1

االبتدائية

0
0

1
0

1

0
1

1
1

1
1

املتوسطة

الثانوية

السنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي تنظم يف شكل جذعني مشرتكني هما :
اجلذ ع املشرتك (آداب) و اجلذع املشرتك ( علوم وتكنولوجيا ).
أوالً :اجلذع املشرتك (آداب) يرتكز على اللغة العربية واللغات األجنبية والتاريخ واجلغرافيا  ،وينبثق عنه يف



السنتني الثانية والثالثة الثانوي شعبتني هما :شعبة اآلداب والفلسفة و شعبة اللغات األجنبية و تعادل

التخصصات يف املرحلة الثانوية

باملسار األدبي باململكة .
ثانياً :اجلذع املشرتك (علوم وتكنولوجيا) يرتكز على الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية



واإلعالم اآللي  ،وينبثق عنه يف السنتني الثانية والثالثة الثانوي أربع شعب هي  :شعبة الرياضيات – شعبة
التسيري واالقتصاد – شعبة العلوم التجريبية – شعبة تقين رياضي واليت تشمل أربع اختيارات هي (هندسة
ميكانيكية ،هندسة مدنية ،هندسة كهربائية  ،هندسة الطرائق) .


تتوج نهاية مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة ( البكالوريا) .



العام الدراسي ينقسم اىل ثالثة فصول دراسية (الثالثي األول ،الثالثي الثاني  ،الثالثي الثالث) ،و النتيجة

تنبيهات عامة

النهائية موضحة يف نهاية الثالثي الثالث باالنتقال اىل املستوى األعلى (النجاح) أو التكرار و اإلعادة
(الرسوب).


يبدأ العام الدراسي من شهر سبتمرب وينتهي يف نهاية شهر جوان ( يونيو) .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
م

بيانات الشهادة

3

شاادة البكالوريا للتعليم األصلي .

2

شلللللاادة املراللللللة الثانويلللللة اسلللل السللللللم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

1

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية

2/623

6292/1/30هل

العامة .
تعادل شاادة الثانوية

التعليمي الدديم ( 1للل  2للل . )2

202/0

6202/0/6هل

العامة .

وثللائق الندلل يف املرالللة املتوسللطة بللالتعليم

تعادل مثيالتاا يف

العلللللام اسللل ل السللللللم التعليملللللي الدلللللديم
( 1للل  2للل . )2

املرالة املتوسطة
بالتعليم العام عدا

202/0

6202/0/6هل

الند من الصف
الثالث املتوسط
باجلزائر فيعادل الند
من الصف الثاني
املتوسط يف اململكة
والند من الرابع
باجلزائر يعادل شاادة
الكفاءة املتوسطة .
4

شللللاادة املرالللللة االبتدائيللللة اسللل السلللللم
التعليمي الدديم ( 1للل  2للل . )2
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تعادل الشاادة
االبتدائية .

202/0

6202/0/6هل

مجهورية جيبوتي
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العالي
التعليم األساسي

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

2

1

عدد السنوات
عدد السنوات

السابق

الثانوية
2

ابتدائي ( )6إعدادي ( )1ثانوي ()2
سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

7
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
جيبوتـي الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1

0
0

1
0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0
1

1
1

1
1

1

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

أوالً  :ختصصات املرحلة الثانوية على النحو التالي :


القسم األدبي ويرمز له باللغة الفرنسية (. ) L



قسم العلوم ( . ) S



قسم االقتصاد واالجتماع ( . ) E.S



قسم السكرتاريا واحملاسبة ( . ) S.T.G

ثانياً  :الثانوية الصناعية والتجارية  ،وفروعها هـي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة



السكرتاريا .



احملاسبة .



التجارة .



اللحام .



البناء .



علوم البحار .



امليكانيكا .



مجيع ختصصات املرحلة الثانوية تؤهل لاللتحاق باجلامعة حسب التخصص .



القسمان األدبي و العلمي تعادل مبا مياثلها من مسارات باململكة  ،أما بقية األقسام
و الفروع فتعادل يف جمال ختصصها.
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مجهورية جيبوتي
م

مجهورية جيبوتي

رقم احملضر

تارخيه

3

شللاادات مللدارس الفرقللان اإلسللالمية اللليت تعادل شاادات مراا
التعليم العام .
مدة الدراسة باا ( 1للل  2للل . )2

260/2

6260/0/32هلل

2

شلللللاادة الثانويلللللة ملللللن ملللللدارس الفرقلللللان ال تعادل شاادة الثانوية

233/3

6233/2/30هل

1

بيانات الشهادة

1
معادلة اللجنة

اإلسالمية جبيبوتي (انتساب) .

العامة يف اململكة .

شللللللاادة إناللللللاء تعللللللليم املرالللللللة الثانويللللللة

تعادل الثانوية العامة

( بكالوريللللا) الدسللللم التتللللارمب مللللن وزارة
الرتبيلللة الوطنيلللة والتعلللليم العلللالي جبيبلللوتي

يف اململكة يف جمال
ختصصاا .

عللام 3001م واملسللبوقة بوثيدللة النتللاف مللن
الصف الثاني الثانومب عام 3001/3000م .
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239 /62

6239 /66/1هل

مجهورية السودان
اجلهة املشرفة على التعليم العام

وزارة التعليم العام

السلم التعليمي احلالي

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

الثانوية

اعتبارا من عام

عدد السنوات

1

2

3991
/3992
السابق

عدد السنوات

ابتدائي ( ) 6متوسط ( )2ثانوي ()2

سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

6

اململك ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

االبتدائية

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

السـودان الصفوف

0

1

1

الثانوية

املتوسطة

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

1

1

6

7

*

8

0

1

1

3

التعليم األساسي

الثانوية

يبدأ التخصص من الصف الثالث الثانوي:
التخصصات يف املرحلة الثانوية

 )4األكادميي (بقسميه األدبي و العلمي) .
 )1الفين ويشمل ( :

اري  ،صناعي  ،زراعي  ،نسوى ) .

 )2الشهادة األهلية والقراءات .

تنبيهات عامة
*التعليم األساسي ينقسم اىل ثالثة حلقات( :احللقة األوىل تشمل الصفوف  )2- 4و( احللقة الثانية تشمل الصفوف  )6- 1و(احللقة الثالثة تشمل الصفوف) 1- 7
*جهة اإلشراف ملرحلة التعليم األساسي احملليات  ،وملرحلة التعليم الثانوي الوالية .
*بدأ تطبيق السلم التعليمي احلالي بدءاً من العام الدراسي 4552/4551م .
*أسس النجاح والرسوب :
أ -ال يشرتط للنجاح يف امتحان مرحلة التعليم األساسي النجاح يف كل مادة  ،و إمنا النجاح باجملموع العام (حبيث ال يقل عن  ) % 26وتتكون االمتحانات من فرتتني  :الفرتة
األوىل  %16من الدرجة و الفرتة الثانية تتكون من أعمال سنة ثم االمتحان النهائي  ،و يتحدد املعدل النهائي أو النتيجة النهائية للطالب يف صفوف هذه املرحلة بالتقديرات  ،و من
يقل معدل تقديره عن  %26يف نهاية كشف النتيجة هو دليل على الضعف و الرسوب.
ب -ال يعمل بنظام املالحق ( الدور الثاني ) يف نقل الطالب من صف دراسي إىل صف أعلى يف مرحلة األساس من الصف ( ) 1- 4ويقاس النجاح حسب القاعدة السابقة .
ج  -ال يشرتط لالنتقال من صف اىل صف أعلى يف املرحلة الثانوية النجاح يف مجيع املواد ويعترب الطالب ناجحاً حتى وإن كان راسباً يف مادتني أو أقل وال حيملها الطالب معه .
د -الطالب الراسب يف ثالث مواد أو أربع مواد يف املرحلة الثانوية يدخل اختبار املالحق ( الدور الثاني ) الذي يعمل به يف هذه املرحلة ويف هاتني احلالتني فقط وال ينتقل للصف
األعلى إال إذا جنح يف مادتني منها على األقل وإال اعترب راسباً يف صفه.
*ملعادلة وثائق صفوف النقل انظر قرار جلنة املعادالت بالصفحة (  )52تسلسل ( )42و ( . )41
*يبدأ العام الدراسي من شهر يوليو وينتهي يف شهر مارس ومدته ( )146يوماً.
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1

مجهورية السودان
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

وثيدة النتاف من الصلف الثلاني املتوسلط ملن

تعادل النتاف من

2/81

6296/9/8هل

(مدارس كمبوني) عام 6910/6919م .

الصف السادس
االبتدائي .
تعادل شاادة كفاءة
املعلمات املتوسطة .

2

شلللللللاادة كليلللللللة املعلملللللللات بلللللللأم درملللللللان
عام 6913م .

1

تعادل النتاف من
شللللللاادة السللللللنة السادسللللللة الثانويللللللة مللللللن
الصف الثاني املتوسط
(مشيخة السودان العلمية) بأم درمان .

2/26

6292/1/8هل

2/602

6292/8/1هل

يف جمال ختصصاا
وظيفياً .
4
جـــــمــــهـــــوريــــة الـــــســــودان

الشللاادة الثانويللة الصللناعية مللن املعاللد الفل

تعادل شاادة املدارس

باخلرطوم .

املانية الثانوية (قسم
املراقبني الفنيني) .

1

شاادة إدارة وإعداد وتدري املعلمني .

6

وثيدللللللللللللة الصللللللللللللف الثللللللللللللاني بكليللللللللللللة

1

2/322

6291/6/61هل

تعادل شاادة ثانوية
معاهد إعداد املعلمني .

2/321

6291/0/30هل

تعادل النتاف من

2/383

6291/66/60هل

( ردون التذكارية) بوزارة الرتبية .

الصف األول الثانومب
وظيفياً .

شللاادة التللدري اخلاصللة علمللي ومعلمللات
املرالللللة االبتدائيللللة مللللن (معاللللد املعلمللللات)

تعادل شاادة ثانوية
إعداد املعلمات .

201/66

6201/8/3هل

باألبيت .
1

الشلللاادة األهليلللة الثانويلللة ملللن وزارة الرتبيلللة
والتعليم .

تعادل شاادة الثانوية

99/2

6299/2/1هل

العامة .

9

وثيدة النتاف من الصف الرابع الثانومب العالي
من (مدارس كمبوني) عام 6900/6929م .

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

99/2

6299/2/1هل

31

الشللاادة الثانويللة الصللغرر مللن وزارة الرتبيللة تعادل شاادة الكفاءة

200/3

6200/6/38هل

املتوسطة .

والتوجيه عام 6911م .
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مجهورية السودان
بيانات الشهادة

م

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية العامة يف جمال

202/6

6202/3/38هل

33

شاادة أهلية الدراءات .

32

الشلللللاادة الثانويلللللة ملللللن ال تعادل الثانوية لعدم اشرتاط شاادة حمددة

1

ختصصاا .
املركللللللللللز اإلسللللللللللالمي

260/3

6260/2/39هل

للدبول يف املركز .

اإلفريدي باخلرطوم .

31

الشلللللللاادات والوثلللللللائق وثائق الصفوف (- 6إىل  )1تعادل وفق ما
الدراسية بلالتعليم العلام مياثلاا اس السلم التعليمي و وثيدة الصف

262/6

6262/6/61هل

بعلللد ختفلللليت سللللنوات الثامن (نااية التعليم األساسي) تعادل النتاف
الدراسة إىل ( )8سنوات من الصف الثالث املتوسط شريطة أن
تكون الوثيدة السابدة هلا صادرة من

سنوات تعليم ثانومب .

ما يعادله صادرة من اململكة أو بلد حتمر
شريطة التدرج.

34

شلللاادة ووثلللائق الدراسلللة
باملرالة الثانوية .

تعادل الدراسة الثانوية اس سنوات

262/6

6262/6/61هل

الدراسة (الصف ثيله) شريطة أن تكون
دراسته للصفوف السابع و الثامن من
السودان أو ما يعادهلما(اس الداعدة
الواردة يف التسلس السابق).

*استثنا ًء من الداعدة الواردة يف تسلس 62شاادة التعليم األساسي الصادرة من السفارة السودانية باململكة تعادل
بالثالث املتوسط يف اململكة يف االة أن الطال منتظم يف مدرسة بالسودان بالصفني السابع والثامن ويف نااية العام
الدراسي بالسودان قدم للمملكة وأدر االمتبار بالسفارة السودانية وج وثيدة مصدقة تثبت انتظامه اتى تاريخ
قدومه.
* الشاادات الدراسية الصادرة من مراكز وجمموعات تدوية وما يف اكماا ال تعادل اتى وإن اعتمدت من قب
السفارة و املعادلة تتم على شاادات النتاف الصادرة من اجلاات التعليمية بالسودان شريطة املصادقة علياا اس
األصول.
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جـــــمــــهـــــوريــــة الـــــســــودان

تعللللللليم أساسللللللي و ()2

السودان أو وثيدة

اف من الصف الثامن أو

اجلمهورية العربية السورية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

التعليم الثانوي

عدد السنوات

5

2

عدد السنوات

االبتدائية ( ، )6اإلعدادية ( ، )2الثانوية ( )2
سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربيـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

سوري ـ ــا

الصفوف

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

1

1

1

1

6

7
6
7

8

9

0

1
0

1

0
0
0

1

التعليم األساسي



التخصصات يف املرحلة الثانوية

الصف األول الثانوي ميثل جذع مشرتك .
التخصص يف الثانوية العامة فرعان هما :

أ -

الفرع العلمي .

ب -

الفرع األدبي .



الثانوية

الثانوية املهنية وتشمل عدة فروع أساسية هي :

( الصناعية  -التجارية

 -الفنون النسوية – الزراعية ) ولكل من هذه الفروع ختصصات فرعية .

 الثانوية الشرعية .

تنبيهات عامة


يتكون التعليم األساسي من حلقتني  :احللقة األوىل (من الصف األول اىل الصف السادس) و احللقة الثانية (من الصف السابع اىل الصف التاسع)



حيصل الطالب على شهادة التعليم األساسي بعد أن عضعوا المتحان عام وموحد على مستوى القطر .



وثيقة امتام املستوى الثالث (التمكني) يف تعليم الكبار تعادل النجاح من الصف السادس االبتدائي باململكة .



يعد الطالب ناجحاً يف امتحان التعليم األساسي عند توافر شروط النجاح التالية:



أ  .حصوله على جمموع النهايات الصغرى جلميع املواد .



ب .حصوله على النهاية الصغرى يف مادة اللغة العربية .



ج .حصوله على النهاية الصغرى يف بقية املواد عدا مادة واحدة أو مادتني على أال يقل جمموع درجتيهما عن  % 12من جمموع النهاية العظمى للمادتني.



ميكن ملن يرغب من الطالب االلتحاق بالتعليم الشرعي ابتداءً من الصف السابع وحتى الصف التاسع حيصل بعدها الطالب على شهادة التعليم الشرعي .



يتم منح الشهادة الثانوية العامة بإحدى طريقتني  :األوىل الدراسة املنتظمة املتدرجة  ،الثانية بنظام الدراسة احلرة ( ال طالب األحرار) اليت ال تتطلب تدرجاً دراسياً ( أنظر
قرار اللجنة بالصفحة ( )57تسلسل( . )41



الثانوية املهنية  :مدة الدراسة فيها ( ) 2سنوات حيصل بعدها الطالب على شهادة التعليم الثانوي املهنية اليت تؤهلهم لاللتحاق باملعاهد املتوسطة  ،كما ميكن لنسبة
حمدودة من الطالب املتفوقني االلتحاق باجلامعات حسب االختصاص .



الثانوية الشرعية  :تشرف عليها وزارة األوقاف  ،ومدة الدراسة فيها ( ) 2سنوات ويقبل يف هذا النوع من التعليم الطالب احلاصلون على شهادة التعليم األساسي العام
والشرعي  ،وتؤهل شهادة الثانوية الشرعية الطالب لاللتحاق باملعاهد الشرعية  ،كما ميكن للمتفوقني االلتحاق باجلامعات( كلية الشرعية أو كلية اآلداب قسم اللغة
العربية ) .
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اجلمهورية العربية السورية
بيانات الشهادة

م

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل النتاف من

3/0

6290/2/36هل

3

شاادة (معاد العلوم الشرعية) بدمشق .

2

شاادة الدراسة الثانويلة (الفنيلة النسلوية) ملن تعادل الشاادة الثانوية

الصف الثالث
اإلعدادمب باجلامعة
اإلسالمية .
مديرية الرتبية حافظة (مح ) .

املانية وظيفياً .

1

شاادة الثانوية الفنية (فرع التتارة) .

تعادل شاادة الثانوية

4

الشللاادة الثانويللة الفنيللة (فللرع الصللناعة) مللن تعادل الشاادة الثانوية

2/11

2/206

6292/66/66هل

6291/0/36هل

التتارية .

وزارة الرتبية .

99/66

6299/66/8هل

املانية .

اجلمهورية العربية السورية

1

شلللللاادة معالللللد الفرقلللللان للعللللللوم الشلللللرعية تعادل الشاادة الثانوية
من معاهد اجلامعتني .
والعربية يف دمشق .

201/1

6201/0/62هل

6

شاادة معاد العلوم اإلسلالمية التلابع جلمعيلة تعادل الشاادة الثانوية

201/1

6201/0/62هل

1

(إسعاف طالب العلوم اإلسالمية) يف دمشق .

عاهد اجلامعتني .

شاادة الثانوية من دار نانية العللوم الشلرعية تعادل الشاادة الثانوية
يف ال .

1

شاادة الثانوية الفنية الزراعية .

201/62

6201/8/9هل

عاهد اجلامعتني .
تعادل شاادة الثانوية

201/62

6201/8/9هل

الزراعية .

9

شللاادة التمللريت مللن وزارة الصللحة مسللبوقة
بالشاادة اإلعدادية .

تعادل شاادة املعاهد
الصحية الثانوية .

209/1

6209/8/36هل

31

شلللاادة مدرسلللة املسلللااة ملللن وزارة الزراعلللة

تعادل دبلوم ف يف

260/6

6260/2/30هل

والليت مللدتاا سللنتان دراسلليتان بعللد احلصللول
على اإلعدادية .

جمال التخص ملدة
سنتني بعد الكفاءة
املتوسطة .
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اجلمهورية العربية السورية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

 33شاادة التمريت اليت مدتاا ثالو سلنوات تعادل شاادة كفاءة
املعاهد الصحية .
مسبوقة باالبتدائية .
ال تعادل شاادة

 32الثانويللللة العامللللة مللللن وزارة الرتبيللللة وفللللق
(الدراسللة احلللرة) اللليت ال تتطللل تللدرجاً
دراسياً .

الثانوية .

 31الشللللاادات الدراسللللية للمعاللللد الشللللرعي
للدعوة واإلرشاد بدمشق .

تعادل شاادات
املعاهد العلمية

1
رقم احملضر

تارخيه

262/66

6262/66/31هل

260/8

6260/60/30هل

268/2

1

6268/8/62هل

جبامعة اإلمام .
ال تعادل بسب

 34شللاادة األول الثللانومب مللن املعاللد الشللرعي
احلصول على األول
للدعوة واإلرشاد بدمشق عام 6261هل .

268/2

6268/8/62هل

عام وااد .
 31شاادة الدراسة الثانللويللللة الشلللرعيلللة مللن تعادل الثانوية العامة
(قسم العلوم
معاد مجعية ايدو األكرب الشيخ /بدر
الدين احلسنللي الشرعلللي يف سوريللا عام
3001 /3001م واملسبوقة بالنتاف من

239 /9

6239 /1/0هل

الشرعية والعربية )
يف اململكة .

الصف الثاني الثانومب من املعاد نفسه
عام 3001 /3000م .
 36شاادة الثانوية املانية الصناعية من وزارة تعادل شاادة الثانوية
املانية الصناعية
الرتبية يف سوريا عام 3000م نتيتة دراسة
( )2سنوات بعد شاادة التعليم األساسي .

ختص
(تدنية احلاس
اآللي) بدسم
اإللكرتونيات يف
اململكة .
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239 /62

6239 /60/69هل

اجلمهورية العربية السورية

الثانومب وشاادة
الدراسة املتوسطة يف

اجلمهورية العربية السورية

1

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

31

شاادة الثانوية العامة نتيتة الدراسة املنتظمة

تعادل الثانوية العامة

220 /2

6220 /3/31هل

باملدرسة الباكستانية الدولية يف سوريا
مالل الفرتة من عام 3001م إىل عام 3008م

يف اململكة .

واجتياز أربع مواد يف امتحان الفص
الناائي وإكمال ( )63سنة دراسية لللل مت دمج
اجلمهورية العربية السورية

املنااجني السورمب والربيطاني لللل واجتياز ()2
مواد يف امتبارات ( ) I.G.C.S.Eإضافة إىل
مادة يف املستور املتددم (  ) G.C.Eبتددير
(. )B
31

كشف درجات الصف ( )63من املدرسة

تعادل الثانوية العامة

الباكستانية الدولية بدمشق عام /3002

يف اململكة .

3000م نتيتة دراسة الصف ( )66من مدرسة
اخلليج الوطنية بدولة اإلمارات العربية
املتحدة عام 3002م واملسبوقة بوثيدة النتاف
من الصف األول الثانومب من اململكة عام
6232 /6232هل .
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220/60

6220/1/33هل

مجهورية الصومال
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية والثقافة والتعليم العالي

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

1

1

1

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

الصومال الصفوف

0

1

1

1

1

6

7

8
0

9

0
1

1
1

1
1

1

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

املرحلة الثانوية يف الصومال "عامة " ال توجد بها ختصصات وإمنا يدرس الطالب مجيع املواد املقررة يف

التخصصات يف املرحلة الثانوية

هذه املرحلة وهـي :
( الرتبية اإلس المية  ،اللغة العربية  ،اللغة الصومالية  ،اللغة االجنليزية  ،الرياضيات  ،األحياء  ،الفيزياء
 ،الكيمياء  ،التاريخ  ،اجلغرافيا ) .


نظام االختبارات مركزي  ،ومتطلبات احلصول على الشهادة الثانوية هي أن ينجح الطالب يف
"سبع مواد" على األقل بدرجة . ٪26



املدارس يف الصومال كلها مدارس أهلية ( غري حكومية ) حتت مظالت تعليمية نظامية تأسست
عام  4554م  ،وكل مظلة تعليمية هلا شهاداتها اخلاصة واليت تعتمد من قبل وزارة الرتبية والثقافة

تنبيهات عامة

والتعليم العالي مع مراعاة أن بعضها يطبق التقسيم حسب السلم التعليمي السابق على وثائق
صفوف النقل.


يبدأ العام الدراسي يف شهر أغسطس وينتهي يف شهر مايو ،ومدته عشرة أشهر
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1

مجهورية الصومال
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

الشلللللاادة الثانويلللللة ملللللن معالللللد التنيلللللامن
اإلسلللللالمي دديشلللللو (التلللللابع للتامعلللللة

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

2/39

6292/0/1هل

اإلسالمية باملدينة املنورة) .
مجهورية الصومال

2

1

شللللاادة املدرسللللة الثانويللللة الناائيللللة عللللام

تعادل شاادة الثانوية

6911م .

2/81

6292/3/68هل

العامة وظيفياً .

تعادل شااداتاما
الشلللاادة الصلللادرة ملللن جممعلللي أم الدلللرر
وطيبلللة بالصلللومال الللللذان يطبدلللان منلللاهج اس السلم التعليمي
ومطللة التعللليم العللام يف اململكللة وتشللرف يف اململكة ا مياثلاا
علياملللا هيئلللة اإل اثلللة اإلسلللالمية وتعتملللد وفق أنظمة املعادالت .
الوثائق الصادرة عناما .

()011

233/2

6233/8/69هل

مجهورية العراق
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

اإلعدادية

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململكـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

العراق

الصفوف

0
0

1
0

1
0

0

1

1

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

1

6

0

1
0

1

1
1

1
1

1

االبتدائية

املتوسطة

فروع املرحلة اإلعدادية :

التخصصات يف املرحلة اإلعدادية (الثانوية)

تنبيهات عامة



الفرع العلمي والفرع األدبي .



الفرع اإلسالمي .



الفرع املهين .



اجتياز املرحلة اإلعدادية ( الثانوية ) يعادل ( )41سنة دراسية .



تسمى وثيقة نهاية املرحلة اإلعدادية ( البكالوريا ) .



تصدر الوثائق الدراسية من قبل املديرية العامة للتقويم واالمتحانات .

()010

1

6
1

اإلعدادية

1

مجهورية العراق
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

وثيدلللة لللاف ملللن الصلللف الثاللللث اإلعلللدادمب
الفرع الزراعي .

تعادل شاادة الثانوية
املانية وظيفياً .

2/12

6293/8/61هل

2

وثيدلللللة الصلللللف الثاللللللث ملللللن دار املعلملللللات

تعادل شاادة معاهد

2/11

6293/8/68هل

1

املعلمات الثانوية
وظيفياً .

االبتدائية .

شلللللاادة ثانويلللللة (دار الفنلللللون البيتيلللللة) بعلللللد تعادل الشاادة الثانوية
العامة يف جمال
احلصول على الكفاءة املتوسطة .
التخص

2/11

6292/66/66هل

.

جــمهـــوريـــــــة الـــــعــــــــراق

4

شاادة معاد (الفنون البيتية) الذمب مدته سلت تعادل الشاادة الثانوية
العامة وظيفياً .
سنوات بعد االبتدائية .

2/18

6292/66/66هل

1

شاادة دورة املعلمني واملعلمات العراقية .

تعادل شاادة الثانوية
العامة وظيفياً

2/621

6292/1/30هل

6

شللللللاادة معاللللللد (الفنللللللون اجلميلللللللة) عللللللام تعادل الشاادة الثانوية

200/1

6200/2/1هل

العامة يف جمال
ختصصاا .

6916/6910م (تابع لوزارة الرتبية) .

1

وثيدة الصف اخلامس الثانومب (نظام قديم) .

تعادل شاادة الثانوية
العامة وظيفياً .

206/61

6206/8/62هل

1

شللاادة الدراسللة اإلعداديللة التتاريللة العراقيللة تعادل الشاادة الثانوية

203/0

6203/2/61هل

ات الثالو سنوات بعد الدراسة املتوسطة .

العامة يف جمال
ختصصاا .

9

شلللاادة اإلعداديلللة التتاريلللة نظلللام اخلملللس
سنوات (نظام قديم) .

تعادل شاادة الثانوية
التتارية وظيفياً .

201/60

6201/1/61هل

31

دورة التأهيل املال مسللبوقة بشللاادة الصللف
السادس من معاهد األم .

تعادل شاادة مركز
التدري املا يف

201/62

6201/8/9هل

جمال ختصصاا .
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دولة فلسطني
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية والتعليم العالي

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

التعليم الثانوي

عدد السنوات

46

1

عدد السنوات

-

-

سنة

شهر

2

6

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
فلسطني الصفوف

1
0

0
0
0

1

1
0
1

1

1

1
0
1

6
0
6

0
0
7

1
0
8

1
0
9
9

0
0

1
0

01

0

1

التعليم األساسي

التخصصات يف املرحلة الثانوية



يبدأ التخصص يف املرحلة الثانوية بعد الصف العاشر.



التعليم الثانوي األكادميي بفرعيه العلمي والعلوم اإلنسانية (األدبي ) .



التعليم الثانوي املهين وينقسم إىل فروع مخسة هي :
( صناعي -

1

1
0

الثانوية

اري  -زراعي  -متريضي  -فندقي ) .



يعد الطالب ناجحاً من صفه يف حالة حصوله على النهاية الصغرى للنجاح يف مجيع املواد.



التعليم الثانوي األكادميي  :يعد الطالب للتقدم المتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) والذي
ُميكّن الناجحني منهم من االلتحاق باجلامعات .



التعليم الثانوي املهين  :يعد الطالب للتقدم المتحان الثانوية العامة ( التوجيهي املهين ) والذي
ُميكّن الناجحني منهم من االلتحاق بكليات اجملتمع أو بعض الكليات اجلامعية املناسبة .

تنبيهات عامة



اجلهات املخولة بالتصديق على الشهادات :
أوالً  :الشهادات املدرسية  :جيب أن تكون مصدقة من أربعة جهات هي :
مدرسة الطالب  ،و مديرية الرتبية والتعليم اليت تتبع هلا مدرسة الطالب  ،ووزارة الرتبية والتعليم
العالي  ،ووزارة اخلارجية الفلسطينية أو من يقوم مقامها .
ثانياً  :شهادة الثانوية العامة  :جيب أن تكون مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم  ،وأن يكون عليها
توقيع وزير الرتبية والتعليم العالي  ،ومصدقة من وزارة اخلارجية الفلسطينية أو من يقوم مقامها .



يبدأ العام الدراسي يف األول من شهر أيلول وينتهي يف الثالثني من شهر حزيران ومدته ( )5أشهر .
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1

دولة فلسطني
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

وثيدلللة إملللام الصلللف اخللللامس الثلللانومب ملللن

تعادل النتاف من

2/6

6292/6/2هل

مدرسة العائشية الثانوية عام  20للل 6900م .

الصف الثاني الثانومب .

2

الشاادات االبتدائية للمعلمني عام 6922م .

تعادل شاادة الثانوية

1

شللاادة الصللف الثالللث الثللانومب مللن املدرسللة
الثانويللللة احلديثللللة للبنللللات (تابعللللة جلمعيللللة

2/601

6292/8/60هل

العامة يف جمال
ختصصاا وظيفياً .
تعادل شاادة الثانوية
العامة وظيفياً .

2/328

6291/3/62هل

االتاد النسائي العربي) عام 6912م .
4

شاادة النتاف ملن الصلف الثلاني الثلانومب ملن تعادل شاادة الكفاءة

دولــــة فلسطني

مدرسة فلسطني الثانوية (تابعة لدسم التعلليم

2/301

6291/2/60هل

املتوسطة وظيفياً .

بوكالة اإل اثلة يف األردن) واملعادللة للشلاادة
اإلعدادية يف األردن .
1

الشاادة الصناعية من (دار األيتلام اإلسلالمية تعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة الصناعية يف
يف الددس) .

200/2

6200/3/63هل

جمال ختصصاا .
6

1

شاادة إمام مدرر الدراسة الثانوية من كلية

تعادل شاادة الثانوية

زة عام 6910م .

206/60

6206/0/0هل

العامة وظيفياً .

الشلللاادات والوثلللائق الدراسلللية املمنوالللة ملللن

تعادل الشاادات

السلللطة الفلسللطينية مللن قطللاع للزة والنيللفة
الغربية اليت مدتاا ( )63سنة دراسية .

والوثائق الدراسية
باململكة وفق السلم
التعليمي .

()011

261/2

6261/9/0هل

مجهورية القمر املتحدة
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية الوطنية

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

6

1

2

السابق

-

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6

اململك ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

-

العربي ـ ــة
السعودية

االبتدائية

الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

القمر املتحدة الصفوف

0

1

1

1

1

6

املتوسطة
0
0

1
0

1
0

الثانوية
0
0

1
0

"* "3+4

1

االبتدائية

املتوسطة

ختصصات املرحلة الثانوية ثالثة فروع هي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة





الفرع املهين .



تسمى شهادة الثانوية العامة ( بكالوريا ) .

الفرع األدبي .
الفرع العلمي .

* انظر ق رار معادلة اللجنة للمرحلتني املتوسطة والثانوية صفحة (  )466تسلسل ( . ) 1

()011

الثانوية

1

1

مجهورية القمر املتحدة
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شللاادة املعاهللد اإلسللالمية اللليت مللدتاا ()2

تعادل الكفاءة

208/66

6208/66/62هلل

سللنوات دراسللية بعللد االبتدائيللة اللليت مللدتاا
( )1سنوات .

املتوسطة بالتعليم
العام .

2

231/8

الشلللاادات الدراسلللية يف التعلللليم العلللام ملللن
مجاوريللة جللزر الدمللر املتحللدة واللليت مللدة
الدراسللللة فياللللا ( 1ابتللللدائي  2 +متوسللللط
"إعدادمب"  2 +ثانومب) تعادل وتدب كالتالي
:
* وثائق املرالة االبتدائية من ( 6للل . ) 1

تعادل ما مياثلاا يف
اململكة .

مجهورية القمر املتحدة

* وثائق املرالة املتوسطة من
( 6للل  )2كاآلتي :
* الناجح من الصف األول املتوسط .

يدب يف الصف األول
املتوسط يف اململكة .

* الناجح من الصف الثاني املتوسط .

يدب يف الصف الثاني
املتوسط يف اململكة .

* الناجح من الصف الثالث املتوسط .

يدب يف الصف الثالث
املتوسط يف اململكة .

* النتاف من الصف الرابع املتوسط (نااية تعادل النتاف من
املرالة املتوسطة).

الصف الثالث املتوسط
يف اململكة و يدب يف
الصف األول الثانومب.

* وثائق املرالة الثانوية ( 6للل . )2

تعادل ما مياثلاا يف
اململكة .

()016

6231/1/2هل

اجلمهورية اللبنانية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية والتعليم العالي

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

الثانوية

عدد السنوات

5

2

عدد السنوات

السابق

االبتدائية ( )2اإلعدادية ( )1الثانوية (. )2
سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
الصفوف

لبنـ ـ ــان

0
0

1
0

0

1

1
0

1
0
1

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1
0

1

6

7

8

9

0

1

1

التعليم األساسي

التخصصات يف املرحلة الثانوية

الثانوية

* يبدأ التخصص من الصف الثاني الثانوي.
* فروع الثانوية العامة أربعة هي (اآلداب واإلنسانيات  ،االجتماع واالقتصاد  ،العلوم العامة ،علوم احلياة) .


تتكون مرحلة التعليم األساسي من ثالث حلقات على النحو التالي :
)4

احللقة األوىل  :مدتها ثالث سنوات (األول  ،الثاني  ،الثالث ) األساسي .

)1

احللقة الثانية  :مدتها ثالث سنوات ( الرابع  ،اخلامس  ،السادس ) األساسي .

)2

احللقة الثالثة  :مدتها ثالث سنوات (السابع  ،الثامن  ،التاسع ) األساسي  ،وتؤدي نهاية هذه املرحلة إىل
الشهادة املتوسطة حبيث عضع تلميذ الصف التاسع األساسي يف املدارس الرمسية المتحانات موحدة
ينال يف حال جناحه فيها الشهادة املتوسطة.



عضع تلميذ الصف الثالث الثانوي إىل امتحانات رمسية ينال يف حال جناحه فيها شهادة الثانوية العامة يف
أحد الفروع األربعة .



ضوابط احلصول على الشهادة الثانوية من املدارس األجنبية املعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية :
 النظام التعليمي يف لبنان يسمح قانوناً بتدريس أربعة أنظمة أجنبية ( النظام الفرنسي ،النظام األملاني ،نظام البكالوريا الدولية  ،النظام األمريكي ) إضافة إىل املنهج اللبناني .
 -حيق للتلميذ اللبناني أو األجنيب احلائز على إذن مسبق من أمانة سر جلنة املعادالت مبتابعة منهاج أجنيب

تنبيهات عامة

وفقاً للقانون  ، 72/15اختيار أحد هذه املناهج ومتابعتها يف مدارس التعليم اخلاص املرخصة من قبل وزارة الرتبية
والتعليم العالي علماً أن على التلميذ إمتام دراسة اثنيت عشرة سنة منهجية على األقل بنجاح مع اإلشارة إىل أن
الشهادة املدرسية للصف النهائي ال ختول حام لها االنتساب إىل اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي .
النظام األمريكي :على الطالب احلاصل على إذن مبتابعة الدراسة حسب املنهاج األجنيب :أ  -إمتام دراسة ( ) 41سنة منهجية بنجاح يف املـدارس اخلاصـة املرخصـة مـن قبـل وزارة الرتبيـة والتعلـيم العـالي
اللبنانية واحلصول على شهادة إنهاء املرحلة الثانوية (.(High school diploma
ب -النجاح بامتحاني ( ) Sat І , Sat Пواحلصول على املعدل املقرر من قبل جلنة املعادالت .
ج -إمتام دراسة ( ) 26رصيد نصف سنوي أو ( ) 12رصيد ربع سنوي بنجاح حسب التوزيع الوارد يف قرار جلنة
املعادالت وذلك يف اجلا معات ومعاهد التعليم العالي املرخص هلا قانوناً بتدريس صف الفرمشن (السنة التحضريية)
وعندها حيق للطالب احلصول على معادلة لشهادة خترجه .


يبدأ العام الدراسي يف املدارس والثانويات الرمسية يف أول يوم عمل يلي اخلامس عشر من شهر أيلول (سبتمرب)
وينتهي يف الثالثني من شهر حزيران ( يونيو ) من العام التالي .

()017

1

اجلمهورية اللبنانية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شلللاادة إملللام اللللدروس الدانونيلللة املدلللررة يف
الصف السادس الثانومب (اهلامب سلكول) ملن

ال تعادل .

2/10

6293/8/61هل

مدرسة الشويفات عام 6910م .
2
1

شللاادة دراسللة الصللف السللادس الثللانومب مللن

تعادل شاادة الثانوية

(ثانوية ابن سيناء) .

العامة وظيفياً .

شاادة الثانوية املتوسطة من مدرسة (الشلوف تعادل شاادة الكفاءة

اجلمهورية اللبنانية

الوطنية العالية) .

املتوسطة وظيفياً .

4

شاادة ثانوية أزهر لبنان عام 6912م .

تعادل النتاف من

1

شاادة ثانوية بريوت الوطنية .

6

شلللاادة إملللام املراللللة التكميليلللة (املراللللة تعادل شاادة الكفاءة

1
1

2/80
2/621

6292/6/60هل
6292/1/31هل

الصف األول الثانومب .
تعادل شاادة الثانوية

2/600

6292/8/62هل

العامة يف جمال
ختصصاا وظيفياً .
املتوسطة) من مدرسة ماصة لتعليم الصم .
شللاادة إمللام املرالللة االبتدائيللة مللن مدرسللة
ماصة لتعليم الصم .

206/63

6206/1/68هل

املتوسطة وظيفياً .
تعادل الشاادة

206/63

6206/1/68هل

االبتدائية وظيفياً .

دبلللوم (الفللرمن) مللن مدرسللة (مللانور هللاوس تعادل شاادة الثانوية
ديكلللارت) واملعادللللة يف لبنلللان بالبكالوريلللا العامة (الدسم العلمي)
اللبنانية .

9

2/26

6292/1/0هل

262/9

6262/1/62هل

باململكة .

وثيدة الصف الثاني بكالوريلا فنيلة ختصل

تعادل النتاف من

268/0

6268/60/30هل

(عللللوم جتاريلللة) ملللن مركلللز بلللريوت للتعلللليم الصف الثاني الثانومب
التتارمب .
املا مسبوقة بشاادة الدراسة املتوسلطة ملن
اململكة .

31

شلللللاادة معالللللد اإلملللللام البخلللللارمب للشلللللريعة تعادل الشاادة الثانوية
اإلسللللالمية يف عكللللار اللللليت مللللدة الدراسللللة
للحصللللللول علياللللللا ( 0سللللللنوات ابتدائيللللللة ،
 2متوسطة  2 ،ثانوية) .

()018

عاهد اجلامعتني .

230/2

6230/1/8هل

اجلمهورية اللبنانية
م
33

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

دبلللللللللللوم الدراسلللللللللللة الثانويللللللللللة ملللللللللللن يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
املدرسللللللللللللللة التحنيللللللللللللللريية بلبنللللللللللللللان
(Lebanese Preparatory School

1
رقم احملضر

تارخيه

230/2

6230/3/38هل

1

) T he

بعلللد دراسلللة الصلللفوف ( 9للللل  )63ملللالل
الفرتة  6999للل 3002م .
 32شلللاادة البكالوريلللا الفنيلللة ( امتصلللاص تعادل الثانوية العامة
اياسلللبة واملعلوماتيلللة ) ملللن لبنلللان علللام يف جمال ختصصاا
3000م مسللللللللللبوقة بالصللللللللللف الثللللللللللاني

231 /2

 6231 /2/0هل

يف اململكة .

 31شللاادة الدراسللة الثانويللة مللن ثانويللة معاللد تعادل الثانوية العامة
بلللللللللريوت الشلللللللللرعي يف لبنلللللللللان علللللللللام قسم العلوم الشرعية
3001/3000م .

238/1

6238/8/31هل

والعربية يف اململكة.

 34شاادة الثانوية البكالوريلا الفرنسلية ملن تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
مدرسلة ( Grand Lycee Franco - Libanais
 )de Beyrouthيف لبنللان عللام 3001م بعللد
دراسللة الصللفوف ( األول والثللاني والثالللث
الثللللللانومب ) مللللللالل الفللللللرتة مللللللن عللللللام
3000 /3002م إىل عللللللام 3001 /3001م
واملسبوقة بشاادة الدراسلة املتوسلطة علام
3002م .

()019

239 /62

6239 /66/1هل

اجلمهورية اللبنانية

( حماسللللبة ومعلوماتيللللة )إ ليللللزمب عللللام
3002 /3002م .

ليبيا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

اللجنة الشعبية العامة للتعليم

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

التعليم املتوسط ( الثانوي )

عدد السنوات

5

2

عدد السنوات

االبتدائية ( )6املتوسطة ( )2الثانوية ()1
سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

الصفوف

0

1

1

1

ليبيـا

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

6

7

8

9

0

1
0

1

التعليم األساسي

1
1

الثانوية

ختصصات املرحلة املتوسطة (الثانوية) وفق نظام الثانويات التخصصية (من عام  )1667/1666على
النحو التالي :

التخصصات يف املرحلة املتوسطة ( الثانوية)








ثانوية الفنون واإلعالم .



حلت الثانويات التخصصية حمل الثانوية العامة بقسميها ( األدبي والعلمي ) يف عام /1664

ثانوية العلوم األساسية .
ثانوية العلوم اهلندسية .
ثانوية علوم احلياة .
ثانوية العلوم االجتماعية .
ثانوية العلوم االقتصادية .

1661م .


تنبيهات عامة

ختصص العلوم األساسية يعادل القسم العلمي باململكة  ،وختصص العلوم االجتماعية يعادل
القسم األدبي و ما عدا ذلك يعادل يف جمال ختصصه.



طبق قرار تعديل مدة الدراسة يف الثانويات التخصصية لتصبح ثالث سنوات بدالً عن النظام
السابق أربع سنوات من بداية العام الدراسي 1667 /1666م .



تسمى املرحلة الثانوية بالتعليم املتوسط .



يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب .

()001

ليبيا
م
3

1
معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

شلللاادة دبللللوم إجلللازة التلللدريس العاملللة ملللن تعادل دبلوم مسلكي
(معالللد عملللر املختلللار) الللليت ملللدة الدراسلللة مدته أربع سنوات بعد
للحصول عليالا أربلع سلنوات بعلد احلصلول
على االبتدائية .

االبتدائية .

2

شلللاادة إجلللازة التلللدريس اخلاصلللة (شلللعبة
العلوم والرياضيات) من معاد املعلمني .

تعادل شاادة معاد
إعداد املعلمني

1

إجازة التدريس العامة (نظام السلنتني) علام تعادل دبلوم مسلكي

رقم احملضر

تارخيه

2/628

6292/1/0هل

2/220

6291/2/60هل

الثانومب .

6291هل واملسلبوقة بالشلاادة اإلعداديلة ملن

مدته سنتان بعد

مصر .
4

الكفاءة املتوسطة .

شلللاادات املراللللة الثانويلللة يف اجلماهرييلللة  )6النللاجح مللن الصللف
الليبيلة بعلد تغليري نظلام التعلليم الثلانومب باللا األول الثانومب ملن ليبيلا

لـــــــــيـــــــــبـــــــــيـــــــــا

إىل ( )2سللنوات اعتبللاراً مللن عللام  3006و يدبل ل يف الصلللف األول
اتللى عللام  3001/3000يللتم التعاملل وفللق الثلللللللللللانومب اسللللللللللل
اآلتي :

206/3

6206/6/39هل

التخص

.

 )3النللاجح مللن الصللف
الثاني الثانومب من ليبيا
يدب يف الصلف الثلاني
الثلللللللللللانومب اسللللللللللل
التخص

.

 )2النللاجح مللن الصللف
الثالللللث الثللللانومب مللللن
ليبيلللا يدبلل يف الصلللف
الثالللث الثللانومب اس ل
التخص .
 )2النللاجح مللن الصللف
الرابلللع (ناايلللة املراللللة
الثانويللللللللللة ) تعللللللللللادل
الثانويللة العامللة اسلل
التخص .

()000

232/1

6232/2/31هل

ليبيا
م
1

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

شلللاادة الدراسلللة الثانويلللة يف اجلماهرييلللة اعتمللللللللللللاد السلللللللللللللم

1
رقم احملضر

تارخيه

238/8

6238/9/60هل

1

الليبيللة بعللد التعللدي مللن ( )2سللنوات إىل التعليملللللللي اجلديلللللللد
باجلماهرييللللة الليبيللللة
( )2سنوات اعتباراً من عام  3001م .
الذمب مدتله ( )63سلنة
بعللللللد تعللللللدي عللللللدد
سللللللللللنوات املرالللللللللللة
الثانويلللللللللة ملللللللللن ()2

لللك تعللادل السللنوات
الدراسللية للا مياثلللاا
اسلللللللللللل السلللللللللللللم
التعليملللي املدلللارن ملللع
الرجللللللوع مللللللللا ورد يف
التنبياللللات العامللللة يف
صللفحة ( )660ملعادلللة
ختصصلللللات املراللللللة
الثانوية.

()001

لـــــــــيـــــــــبـــــــــيـــــــــا

سللللللللللللللللللنوات إىل ()2
سللللنوات و بنللللاءً علللللى

مجهورية مصر العربية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية والتعليم
التعليم األساسي

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادية

6

2

عدد السنوات
السابق

عدد السنوات

الثانوية
2

احللقة االبتدائية ( )2احللقة اإلعدادية ()2

2

سنة

شهر

السن النظامي للقبول يف احللقة االبتدائية

-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف
السلم التعليمي املقارن

مصـــر

الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

0

1

1

1

1

6

0

1
0

1

0
1

1
1

1
1

1

اإلعدادية

االبتدائية

الثانوية

التعليم الثانوي ينقسم إىل شقني هما :


التعليم الثانوي العام :

مدة الدراسة يف مرحلة التعليم الثانوي العام ثالث سنوات دراسية  ،وتكون الدراسة يف الصف األول الثانوي العام دراسة عامة جلميع الطالب طبقا

التخصصات يف املرحلة الثانوية

للقرار الوزاري رقم  262لسنة 1666م وختصصية اختيارية يف الصفني الثاني والثالث على مرحلتني وذلك طبقاً لألقسام والشعب اليت يصدر بها
قرار من وزير التعليم طبقاً لقانون التعليم رقم  466لسنة 4557م.




التعليم الثانوي الفين ويشمل التخصصات ( :ثانوي صناعي ،ثانوي زراعي ،ثانوي

اري).

املعاهد األزهرية يرجع للقرار اللجنة رقم( )114/1التسلسل ( )14صفحة ()445

تنبيهات عامة


يؤدي مجيع الطالب املتقدمني المتحان شهادة إمتام الدراسة الثانوية العامة االمتحان يف املواد اإلجبارية واملواد االختيارية التخصصية يف كل مرحلة من املرحلتني وذلك كما يلي :

أوالً  :املرحلة األوىل ( الصف الثاني الثانوي العام ) :
يؤدي الطالب االمتحان يف املواد اإلجبارية يف مقرر الصف الثاني الثانوي العام ملواد  :الرتبية الدينية ( )4واللغة العربية ( )4واللغة األجنبية األوىل ( )4واللغة األجنبية الثانية ويف مادة

.4

الرياضيات (. )4
يؤدي الطالب االمتحان يف مادة واحدة من املواد االختيارية التخصصية التالية  :املواد العلمية ( الكيمياء  -األحياء  -اجليولوجيا والعلوم البيئية ) أو مادة واحدة من املواد األدبية ( الفلسفة

.1

واملنطق  -اجلغرافيا  -علم النفس واالجتماع  -االقتصاد واإلحصاء – التاريخ) و يتحدد التخصص عند املعادلة حسب املادة االختيارية من واقع كشف الدرجات.
يؤدي الطالب االمتحان يف مادة واحدة من املواد التطبيقية التالية  :الرتبية الفنية – الرتبية املوسيقية  -االقتصاد املنزلي  -اجملال الزراعي  -اجملال الصناعي – اجملال التجاري – احلاسب

.2

اآللي .
ثانياً  :املرحلة الثانية ( الصف الثالث الثانوي العام ) :
.4

يؤدي الطالب االمتحان يف املواد اإلجبارية يف مقرر الصف الثالث الثانوي العام يف مواد  :الرتبية الدينية ( )1واللغة العربية ( )1واللغة األجنبية األوىل ( )1ويف مادة الرتبية القومية .

.1

يؤدي الطالب االمتحان يف ثالث مواد اختيارية ختصصية من املواد ال تالية ( بشرط أال يكون قد أدى االمتحان فيها يف املرحلة األوىل )  :املواد العلمية (الكيمياء  -األحياء – الفيزياء –
الرياضيات ( – )1اجليولوجيا والعلوم البيئية ) و املواد األدبية ( التاريخ – اجلغرافيا – االقتصاد واإلحصاء  -الفلسفة واملنطق – علم النفس واالجتماع) .
جيوز للطالب أن يؤدي االمتحان يف مادة واحدة من مواد املستوى الرفيع التالية  :اللغة العربية  -اللغة األجنبية األوىل  -الرياضيات  -األحياء – اجلغرافيا – الفلسفة واملنطق ( .ال تعترب

.2

مادة املستوى الرفيع ضمن مواد الرسوب وال حتتسب للطالب إال الدرجات اليت تزيد عن النهاية الصغرى للنجاح وتضاف درجة املستوى الرفيع إىل اجملموع الكلي عن طريق مكتب تنسيق القبول
باجلامعات واملعاهد ) .


جيرى نظام االمتحان للحصول على شهادة إمتام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتني  ،األوىل يف نهاية السنة الثانية واألخرى يف نهاية السنة الثالثة ويعقد يف نهاية الصف الثاني والثالث
من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين لكل صف .



صدر تنظيم جديد للتعليم الثانوي يف مصر برقم  16لسنة 1641م ونص على العمل به اعتباراً من عام 1642/1641م ومت تقسيم املواد الدراسية على الفصلني
و عتار الطالب يف بداية العام إحدى الشعبتني ( العلمية أو األدبية ) وفقا لقدراته وميوله.



يعترب الطالب ناجحاً من الصف الثاني الثانوي حبصوله على النهاية الصغرى للنجاح يف مجيع املواد.



مت ختيري الراسب يف هذا الصف على النظام السابق أو املوقوف قيده يف هذا الصف إما باالستمرار بالدراسة واالمتحان وفق نظام املرحلتني واحلصول على الشهادة العامة على نظامها أو
الدراسة بنظام السنة الواحدة .



مت اعتماد السلم التعليمي ( 2 + 6تعليم أساسي  2 +ثانوي ) وبدأ تطبيقه يف الصف األول االبتدائي اعتباراً من العام 1666/4555م .



يبدأ العام الدراسي للتعليم العام لعام 1641/1644م من 1644 / 5 /47م إىل 1641 / 6 / 7م  ،ومدته ( )26أسبوع تقريباً .

()001

مجهورية مصر العربية
بيانات الشهادة

م

1
معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

دبلوم املدارس الثانوية الزراعية .

يعادل شاادة الثانوية
العامة وظيفياً .

26/681
(ت)

6289/6/62هل

2

شاادة إمام الدراسة الثانوية املعادلة (الدسلم

تعادل شاادة الثانوية

26/262

6290/6/1هل

اإل ليللللزمب) مللللن هيئللللة امتحانللللات الثانويللللة

العامة وظيفياً .

(ت)

املعادلة عام 6912م .
تعادل شاادة الثانوية

26/601

اخلمس سنوات) عام 6919م .

العامة وظيفياً .

(ت)

4

شاادة الثانوية األزهرية أدبي .

تعادل شاادة الثانوية

26/2190

العامة

(ت)

1

شلللاادة دبللللوم الرتبيلللة لللللل إجلللازة تلللدريس يف

1

شللللاادة دبلللللوم املعلمللللني واملعلمللللات (نظللللام

6290/6/66هل

6290/63/68هل

جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة

(الدسم األدبي) .

6

1

تعادل شاادة الثانوية

التعليم االبتدائي للل عام 6921م .

2/01

6296/1/68هل

العامة وظيفياً .

شاادة كفاءة معاد املعلمات  +شلاادة دبللوم

تعادل شاادة ثانوية

(الدسللللم اإلضللللايف للمعلمللللات) الللللذمب مدتلللله
سنتان دراسيتان .

معاد املعلمات
وظيفياً .

شللاادة إمللام الدراسلللة للزائللرات الصلللحيات تعادل دبلوم يف هذا
التخص مدته سنتان
عام 6906م بعد الشاادة االبتدائية .

2/23

2/669

6292/1/8هل

6292/0/38هل

بعد الشاادة
االبتدائية وظيفياً .
1
9
31

يعادل شاادة الثانوية

دبلوم الدراسة الثانوية التتارية .

2/628

6292/1/30هل

التتارية .
وثيدللللة

تعادل ثانوية إعداد

للللاف مللللن الصللللف الثالللللث مللللن دار

املعلمات عام 6912/12م .

2/691

6290/6/39هل

املعلمات وظيفياً .

شللاادة الدراسللة الثانويللة الدسللم األدبللي عللام

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

6931م .

(ت) = رقم تبليغ قرار اللتنة .

()001

2/321

6291/3/8هل

مجهورية مصر العربية
بيانات الشهادة

م

 33شلللللاادة التخصللللل
6911م .

معادلة اللجنة

1
رقم
احملضر

تارخيه

يف الدلللللراءات علللللام

تعادل شاادة الكفاءة
لدار التوايد وظيفياً .

2/321

6291/3/8هل

 32شللللاادة دبلللللوم التملللللريت مللللن مدرسلللللة
التمللريت بكليللة الطل جبامعللة الدللاهرة

يعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة وظيفياً .

6/329

6291/1/30هل

1

عام 6900م ملدة ثالو سنوات دراسية بعد
االبتدائية (نظام قديم) .
 31شاادة كفاءة التعليم األوىل للمعلمات .
 34دبلوم مدرسة الفنون والصلناعات املسلبوق
بشاادة املدارس الصناعية االبتدائية .

 36الشلللاادة اإلعداديلللة األزهريلللة الللليت ملللدة
الدراسللة باللا ثللالو سللنوات بعللد احلصللول

العامة وظيفياً .
يعادل شاادة الثانوية

2/381

6291/6/33هل

العامة وظيفياً .
تعادل ا مياثلاا من

2/388

6291/6/30هل

الصفوف الدراسية
باملرالة املتوسطة .
تعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة .

98/2

6298/66/31هل

على االبتدائية .
- 6النتاف من الصف

 31وثلائق صللفوف الند ل مللن املرالللة الثانويللة
األول الثانومب يعادل
باملعاهلللد األزهريلللة (اسللل سللللم املعالللد
الثانومب األزهرمب السلابق اللذمب مدتله اربلع النتاف من الصف الثالث
سنوات ) .

املتوسط باململكة.
- 3النتاف من الصف
الثاني الثانومب يعادل
بالنتاف من الصف األول
الثانومب باململكة.
 - 2النتاف من الصف
الثالث الثانومب يعادل
بالنتاف من الصف الثاني
الثانومب باململكة .

()001

98/6

6298/3/30هل

جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة

 31وثلللائق الندل ل ملللن الصلللف األول والصلللف
الثلللللاني (املراللللللة املتوسلللللطة) باملعاهلللللد
األزهرية .

تعادل شاادة الثانوية

2/381

6291/6/33هل

1

مجهورية مصر العربية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

31

شلللاادة التلللدري ملللن املعالللد الفللل العلللالي

تعادل الشاادة املانية

99/3

6299/3/6هل

للمصلللانع احلربيلللة صلللر مسلللبوقة بشلللاادة الثانوية  +سنة دراسية
املدارس املتوسطة الصناعية من اململكة .

39
21

23

دبللللوم الدراسلللة املتوسلللطة مللللدارس الزراعلللة

تدريبية .
يعادل شاادة الثانوية

(شعبة الزراعة) عام 6902م .

99/1

6299/1/2هل

الزراعية وظيفياً .
تعادل ثيالتاا

وثائق الند باملدارس الثانوية التتارية .

206/2

6206/3/3هل

باملدارس التتارية
الثانوية يف اململكة .
شاادة ختص

تعادل شاادة الثانوية
العامة  +دبلوم تربومب

الدراءات .

206/0

6206/2/68هل

جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة

ملدة عامني .
تعادل شاادة الثانوية

 22شاادة عالية الدراءات .

العامة وظيفياً .

 21شاادة إجازة التتويد .
24

206/0

6206/2/68هل

دبللللوم التملللريت ملللن وزارة الرتبيلللة والتعلللليم
(اللللذمب مدتللله ثلللالو سلللنوات دراسلللية) بعلللد

تعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة وظيفياً .

206/0

6206/2/68هل

يعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال

203/2

6203/2/61هل

ختصصه .

اإلعدادية .

 21دبللوم املللدارس الصللناعية عللام 6921م (الللذمب يعادل شاادة الكفاءة
مدتللله نلللس سلللنوات) مسلللبوقاً باالبتدائيلللة املتوسطة يف جمال
(أربع سنوات) .

202/1

6202/1/61هل

ختصصه .

 26دبللللللوم املعالللللد االبتلللللدائي للرتبيلللللة البدنيلللللة يعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة وظيفياً .
للمعلمني عام 6903م .

202/9

6202/1/30هل

 21شلللاادة الدراسلللة اإلعداديلللة الصلللناعية علللام تعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة وظيفياً .
6911م .

2/66

6296/6/20هل

201/60

6201/1/61هل

 21دبلوم املدارس الثانويلة الصلناعية اللذمب مدتله
ثالو سنوات مسبوقاً باإلعدادية .

يعادل شاادة الثانوية

()006

الصناعية .

مجهورية مصر العربية
م

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

 29شاادة التمريت العام من كلية الطل تعادل الثانوية العامة يف
جمال ختصصاا .
جبامعة اإلسكندرية اليت مدة دراستاا

1
رقم احملضر

تارخيه

208/9

6208/8/2هل

1

ثللللالو سللللنوات بعللللد احلصللللول علللللى
اإلعدادية .
 11دبللللللوم اإلسلللللعاف ملللللن وزارة الرتبيلللللة
والتعللللليم الللللذمب مللللدة دراسللللته ثللللالو
سللللنوات مسللللبوقة باإلعداديللللة (نظللللام

يعادل شاادة ثانوية

266/2

6266/2/0هل

املعاهد الصحية .

التسع سنوات) .
 13وثلللللائق صلللللفوف املراللللللة الثانويلللللة يف ال تغيري عن قرار اللتنة
املعاهد األزهرية اليت مدة الدراسلة بالا السابق الصادر برقم
أربلللع سلللنوات بعلللد اإلعداديلللة املعادللللة
بالكفاءة املتوسطة يف اململكة .

263/2

6263/0/62هل

 98/6وتاريخ
6298/3/30هل (راجع
(. )61

 12دبلوم الزائرات الصحيات االجتماعيات
.

يعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
التخص

 11وثيدة الصف اخلامس االبتلدائي (ناايلة
احللدلللة األوىل ملللن التعلللليم األساسلللي)

.

تعادل النتاف من
الصف السادس

(وفق السلم السابق الذمب انتاى تطبيده

االبتدائي باململكة

يف الصلللف اخللللامس االبتلللدائي بناايلللة
عام .)3002/3003

شريطة أن تكون
الدراسة باالنتظام يف
كال الصفني الرابع و
اخلامس من إادر
املدارس املصرية و ليس
عن طريق السفارة
املصرية أو االنتساب
وفق التعميم الوزارمب
رقم  69/80يف
6263/3/2هل .
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262/2

6262/6/38هل

262/6

6262/6/61هل

جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة

ن

الدرار بتسلس

مجهورية مصر العربية
م
14

11

بيانات الشهادة

1

معادلة اللجنة

احملضر

الوثللائق والشللاادات بعللد الصللف تعادل الصفوف الدراسية يف املرالتني 262/6
اخلللامس (اسل السلللم السللابق و
بعد معادلتاا بالصف السادس ملن

املتوسطة والثانوية باململكة
(الصف ثيله) شريطة تطبيق قرار

اململكللة اسلل ضللوابط املعادلللة
الواردة يف م .22

اللتنة يف التسلس ( )21عند معادلة
وثيدة الصف الثاني الثانومب.

دبلللوم الدراسللة الثانويللة ()C.A.C

يعادل شاادة الثانوية العامة .

تارخيه
6262/6/61هل

6260/60/36 260/8هل

مللن الكليللة األمريكيللة بالدللاهرة
الذمب مدة الدراسة للحصلول عليله
( )63سلللنه واملعلللادل يف مجاوريلللة
مصر العربية بالثانوية العامة .

جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة

 16وثيدة الصف الثاني الثانومب (ناايلة اصول الطال على الناايات الصغرر 261/2
للنتاف يف املواد اإلجبارية و املادة
املراللللللة األوىل) اسللللل (نظللللللام
الثانوية العاملة) بعلد تعديلله ودملج

االمتيارية اس كشف درجات

الصللفني الثللاني والثالللث الثللانويني
اعتبللللللاراً مللللللن العللللللام الدراسللللللي

النتاف من الصف الثاني الثانومب
(املرالة األوىل من الثانوية العامة)

6990/6992م .

6261/1/6هل

تعادل النتاف من الصف الثاني
الثانومب باململكة  ،أما يف االة وجود
مادة اجبارية أو امتيارية درجتاا أق
من النااية الصغرر و الطال مندول
بنتاف اس كشف الدرجات املددم
خيترب يف املادة املماثلة هلا باململكة إن
وجدت فإن ح يدب يف الصف
الثالث الثانومب مشياً مع التعميم
الصادر برقم  69/220يف
6261/1/3هل  ،ويف االة الرسوب
يدب يف الصف الذمب امترب فيه .

 11شللللللللاادات املللللللللدارس الدوليللللللللة
األمريكيللللة يف مجاوريللللة مصللللر

ينظر يف ك االة حبس الوثائق
املددمة ونظام املعادالت .

العربيللللللة اللللللليت مللللللدة الدراسللللللة
للحصللللول علياللللا ( )2+8سللللنوات
دراسية .

()008

261/2

6261/9/0هل

مجهورية مصر العربية
م

بيانات الشهادة

 11شللاادة الدراسللة مللن املدرسللة األمريكيللة
الدوليلللللللة جبماوريلللللللة مصلللللللر العربيلللللللة

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية

269/1

6269/8/2هل

1

العامة .

()The American International School
بعد إنالاء ( )1والدات دراسلية يف الصلف
( )63علللللام 91/91م (مسلللللبوقة بالصلللللف
الثاني الثانومب من سلطنة عمان) .
 19شللاادة الدراسللة مللن املدرسللة األمريكيللة
الدولية جبماورية مصلر العربيلة  ،دراسلة
يف الصلللللللللفني ( )63،66علللللللللام 98/91م

تعادل شاادة الثانوية

269/1

6269/8/2هل

العامة .

41

دبللللوم الدراسلللات الثانويلللة الفنيلللة للصلللم
وضعاف السمع .

تعادل ثانوية معاهد

230/3

6230/2/32هل

األم يف اململكة
املعادلة للثانوية العامة
يف جمال ختصصاا .

43

شللاادات املعاهللد األزهريللة وفللق اخلطللط تسلللتمر معادللللة شلللااداتاما
واملنللللاهج اجلديللللدة يف املرالللللة الثانويللللة اسلللللل قللللللرارات اللتنللللللة
السابدة .

املعدلللة إىل ثللالو سللنوات بللدالً مللن األربللع
تتم معادلة شلااداتاا اسل
سنوات تعادل وفق اآلتي :

السلللللنوات الدراسلللللية لللللا

أو ًال  :امللللللرالتني االبتدائيلللللة واإلعداديلللللة الللللليت مياثللللللاا يف التعلللللليم العلللللام
واملتخصللللل يف اململكللللللة
مدتاما (. ) 2+1
اعتبللاراً مللن العللام الدراسللي

6999/6998م للطلبلللللللللللللللللة
ثانيل ًا  :املرالللة الثانويلة بعللد تعلدي مللدة الدراسللة
املديلللللدين يف الصلللللف األول
إىل ثالو سنوات .
الثانومب .
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236/2

6236/1/68هل

جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة

(مسلللللبوقة بالصلللللف األول الثلللللانومب ملللللن
سلطنة عمان) .

1

مجهورية مصر العربية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

42

دبلللوم التلمللذة الصللناعية مللن مجاوريللة مصللر

يعادل دبلوم املعاهد

233/6

6233/3/63هل

العربيلللللة والللللليت ملللللدة الدراسلللللة والتلللللدري
للحصول عليه ( )2سنوات بعد اإلعدادية .

الثانوية الصناعية يف
اململكة يف جمال
التخص

41

وظيفياً .

دبللللللللوم اخللللللللط العربلللللللي ملللللللن ملللللللدارس يعادل سنتني دراسيتني
تسللني اخلطلللوط جبماوريللة مصلللر العربيلللة

يف جمال التخص

والللللللذمب مللللللدة الدراسللللللة للحصللللللول عليلللللله
أربللللللللللللع سللللللللللللنوات و عللللللللللللدل ثللللللللللللالو

بعد الدراسة
املتوسطة .

233/3

6233/2/30هل

سلللاعات دراسلللية يوميلللاً والدراسلللة مسلللائية
ومسبوقة بالشاادة اإلعدادية .
جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــــة

44

دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة العليلللا ملللن مدرسلللة

يعادل الثانوية العامة

ممفلللس للغلللات يف مجاوريلللة مصلللر العربيلللة
والللليت تطبلللق النظلللام األمريكلللي املعلللادل يف

يف اململكة
(الدسم العلمي) .

233/0

6233/66/32هل

مجاورية مصر العربية .
41

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة الصللللف ( )63مللللن

يعادل الثانوية العامة

مدرسة الشويفات الدولية بالداهرة جبماورية

يف اململكة

مصر العربية عام 3006م .

233/0

6233/66/32هل

(الدسم العلمي) .

 46دبللللللوم امللللللدارس الثانويلللللة الفنيلللللة لللللل دارة
واخللللللدمات (شلللللعبة مطلللللبخ) ملللللن مدرسلللللة

يعادل الثانوية العامة
يف جمال ختصصاا .

232/2

6232/3/33هل

االورمللللللان الفندقيللللللة الثانويللللللة جبماوريللللللة
مصللللللللر العربيللللللللة بعللللللللد الدراسللللللللة ملللللللللدة
ثللللللللالو سللللللللنوات واملسللللللللبوقة بالشللللللللاادة
اإلعدادية .
41

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة

يعادل الثانوية العامة

شلللللللللللوتز األمريكيلللللللللللة باإلسلللللللللللكندرية

يف اململكة .

( )Schutz American Schoolبعلللد دراسلللة
الصلللللللللفوف ( 9لللللللللللل  )63ملللللللللالل الفلللللللللرتة
6980/19م للل 6982/83م وإنااء ( )32وادة
دراسية .

()011

232/2

6232/3/31هل

مجهورية مصر العربية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

 41دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن دار الرتبيلللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الدسم األمريكي بالداهرة نتيتلة دراسلة
الصفني ( )63+66عامي 3000/6999م للل

1
رقم احملضر

تارخيه

230/1

6230/0/61هل

1

3006/3000م واجتيللللاز امتبللللار تديللللد
مسللتور يف الصللف ( )60مسللبوق بالصللف
الثالللللث اإلعللللدادمب مللللن مدرسللللة اليسللللية
الفرنسية بالداهرة .
 49دبلللللللللوم الدراسللللللللة الثانويللللللللة مللللللللن دار يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الرتبيلللللة الدسلللللم األمريكلللللي بالدلللللاهرة
نتيتللة دراسللة الصللفوف (60للللل )63مللالل

230/1

6230/0/61هل

الفرتة ( 6999لللل 3006م) مسلبوق باجتيلاز

الفرنسية بالداهرة .
 11شاادة الثانوية العامة ملن مجاوريلة مصلر تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
العربيلللللة علللللام 3001/3000م واملسلللللبوقة

238/1

6238/9/0هل

بالنتلللاف ملللن الصلللف األول الثلللانومب علللام
3002/3002م نتيتللللة دراسللللة الصللللفوف
الرابلللع واخللللامس االبتلللدائي يف اململكلللة
مالل الفلرتة ملن علام 6230/6269هلل إىل
عام 6236/ 6230هل .
 13شاادة الثانوية العامة ملن مجاوريلة مصلر تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
العربيلللللة علللللام 3001/3001م واملسلللللبوقة
بالنتلللاف ملللن الصلللف األول الثلللانومب علللام
3000/3002م نتيتة دراسة الصف الرابع
االبتدائي يف اململكة عام 6236/6230هل
ث لم االلتحللاق بالصللف اخلللامس االبتللدائي
يف مصر عام 3006م .
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238/1

6238/9/0هل

جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة

امتبللللللار تديللللللد مسللللللتور الصللللللف ()9
والثلللاني املتوسلللط ملللن مدرسلللة اليسلللية

1

مجهورية مصر العربية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

12

شلاادة الللدبلوما األمريكيلة مللن كليلة طيبللة

رأت اللتنة إرفاق

239/3

6239 /3/2هل

11

وثيديت الصفوف
األمريكية يف مصر واملسبوقة بالصلف ()66
( 9للل )60لتتم معادلتاا.
من املدرسة نفساا .
دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن

يعادل الثانوية العامة

املدرسلللللللة األمريكيلللللللة يف مصلللللللر نتيتلللللللة
دراسلة الصللفوف ( 60لللل )63مللالل الفللرتة مللن

يف اململكة .

239 /2

6239 /3/69هل

عام 3000 /3002م إىل علام 3001 /3001م
واملسللللللللبوق بالصللللللللف الثالللللللللث املتوسللللللللط
من اململكة عام 6232 /6232هل .
جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة

14

شللاادة إمللام الدراسللة الثانويللة مللن مدرسللة
رمسيس للغات التابعة إلدارة الدقي التعليميلة

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

239 /0

6239 /2/32هل

يف مصللر عللام 3001 /3000م نتيتللة دراسللة
الصفوف ( 9لللل. )63
11

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
( )The American School of Alexandriaيف

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

239 /60

6239 /1/31هل

مصللللللللللر نتيتللللللللللة الدراسللللللللللة املنتظمللللللللللة
للصلللللفوف ( 60للللللل )63ملللللالل الفلللللرتة ملللللن
عللللللللللللللللللام 3000 /3002م – 3001 /3001م
واملسلللبوق بشلللاادة الكفلللاءة املتوسلللطة ملللن
اململكة عام 6232 /6232هل .
 16دبللللللوم مركلللللز تلللللدري شلللللركة ترسلللللانة
اإلسلللللكندرية ملللللن مصلللللر علللللام 3006م يف
ختصلل بللرادة مواسللري بعللد إمللام الشللاادة
اإلعدادية .

()011

يعادل دبلوم املعاهد
املانية الصناعية يف
اململكة .

239 /1

6239 /1/0هل

مجهورية مصر العربية
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 11دبلوم الدراسة الثانوية من مدرسة بايونريز يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
للغلللات ( الدسلللم األمريكلللي ) يف مصلللر

1
رقم احملضر

تارخيه

239 /1

6239 /1/0هل

1

نتيتللة دراسلللة الصللفني ( 66للللل )63ملللالل
الفلللرتة ملللن علللام 3001/3000م إىل علللام
3001 /3001م بعللد دراسللة الصللف ()60
من مدرسة فيوتشر ( الدسم األمريكي )
يف مصلللر علللام 3000 /3002م واملسلللبوق
بشلللاادة إملللام الدراسلللة راللللة التعلللليم
األساسي يف مصر عام 3002 /3002م .
 11دبلوم الدراسة الثانوية من مدرسة أمحلس يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
اخلاصللللة األمريكيللللة يف مصللللر نتيتللللة

239 /66

6239 /8 /68هل

ملللللللللن علللللللللام 3002/3002م إىل علللللللللام
3001 /3001م .
 19دبلللوم املللدارس الفنيللة املتددمللة الصللناعية يعادل الثانوية العامة
( نظللللام السللللنوات اخلمللللس ) مللللن وزارة يف جمال ختصصه
الرتبيللللة والتعللللليم يف مصللللر عللللام 3001م

220/0

6220/2/2هل

يف اململكة .

ومسللبوق بشللاادة إمللام الدراسللة رالللة
التعليم األساسي عام 3003م .
 61دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
مصلللللللللللللر  3000احلديثلللللللللللللة للغلللللللللللللات
()Modern Language school of Egypt 3000
نتيتللة دراسللة الصللفوف ( 60ل لل )63مللالل
الفللللللللللرتة مللللللللللن عللللللللللام 3000 /3002م
إىل علللللللللللام 3008 /3001م واملسلللللللللللبوق
بشللللللللاادة إمللللللللام الدراسللللللللة رالللللللللة
التعللليم األساسللي عللام 3002 /3002م يف
مصر .

()011

220 /1

6220 /2/60هل

جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة

دراسللة الصللفوف ( 9للللل  )63مللالل الفللرتة

1

مجهورية مصر العربية

جــــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

63

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة

يعادل الثانوية العامة

220 /66

6220 /1/31هل

( ) Future Language Schoolبوزارة الرتبيلة

يف اململكة .

والتعلللللليم صلللللر بعلللللد دراسلللللة الصلللللفوف
( 60لللللل )63ملللالل الفلللرتة ملللن علللام 3000م/
3001م إىل عللللللام 3008 /3001م واملسللللللبوق
بشاادة الكفاءة املتوسطة ملن اململكلة علام
6230هل .
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اململكة املغربية
وزارة الرتبية الوطنية

اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادي الثانوي (املتوسط)

الثانوي التأهيلي

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

ابتدائي ( )2ثانوي سلك أول ( )1ثانوي سلك ثاني (. )2
سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

الصفوف

0

1

1

1

1

6

0

1
0

1

0
1

1
1

1
1

املغــرب

1

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوي التأهيلي

تستغرق الدراسة بالثانوية التأهيلية ثالث سنوات وهي على النحو التالي :
سنة باجلذع املشرتك ( األول الثانوي) وسنتان بسلك الباكلوريا (الثاني والثالث الثانوي) تتوج بنيل شهادة الباكلوريا للناجحني .
مت اعتماد أربعة جذوع مشرتكة هي :
)4

اجلذع املشرتك (األول الثانوي) للتعليم األصيل (تشمل العلوم الشرعية و اللغة العربية و االجتماعيات).

التخصصات يف املرحلة

)1

اجلذع املشرتك (األول الثانوي) لآلداب والعلوم اإلنسانية .

)2

اجلذع املشرتك (األول الثانوي) العلمي .

الثانوية (التأهيلي)

)1

اجلذع املشرتك (األول الثانوي) التكنولوجي .

يتم انتقال التالميذ من سلك اجلذوع املشرتكة إىل السنة األوىل من سلك الباكلوريا ( الصف الثاني الثانوي) على أساس املراقبة املستمرة
( التقويم املستمر ) اليتُتعتمد نتائجها أيضاً يف توجيههم إىل الشعب املختلفة من سلك الباكلوريا  ،و هذه الشعب تعامل كاآلتي :
-

التعليم األصيل واآلداب والعلوم اإلنسانية تعادل بالقسم األدبي

-

شعب القسم العلمي تعادل بالقسم العلمي

-

أما التخصصات الفرعية يف جمال العلوم والتقنيات احملاسبية واإلدارية واهلندسية فال تعادل إال يف جمال ختصصها.

تنبيهات عامة


يعد ناجحاً يف ش هادة السلك االبتدائي كل تلميذ حصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق  2من  46على األقل  ،وكل تلميذ يقل معدله عن ذلك  ،يُعد راسباً ،وذلك
من خالل النقاط اليت حيصل عليها خالل الدورتني الدراسيتني -تقويم مستمر  -وبالنسبة للسنة السادسة االبت دائي يعتمد فيها على املراقبة املستمرة ثم امتحان التخرج
على املستوى اجلهوي (اجلهة أو املنطقة التعليمية ) .



تعتمد السنتني األوىل والثانية من السلك اإلعدادي( املرحلة املتوسطة ) على املراقبة املستمرة فقط للنجاح  ،أما السنة الثالثة منه فتعتمد على املراقبة املستمرة ملواد السنة
الثالثة خالل الدورتني الدراسيتني وتعتمد على الفروض واألسئلة الكتابية والشفهية واالختبارات البدنية والرياضية واألشغال التطبيقي ة والواجبات املنزلية والعروض وذلك
يف كل املواد الدراسية املعممة أو غري املعممة  ،ويف ختامها يعقد امتحان موحد على صعيد اجلهة يف مواد ( اللغة العربية  ،اللغة الفرنسية ،الرياضيات ،الرتبية اإلسالمية ،
االجتماعيات تاريخ أو جغرافيا ).
* يعد ناجحاً يف شهادة السلك اإلعدادي كل تلميذ حصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق  46من  16على األقل  ،وكل تلميذ يقل معدله عن ذلك ،ال يعد ناجحاً إال بعد

مداوالت خاصة بناء على ملفه املدرسي .






سلك الباكلوريا مدته سنتان ويشمل الصفني الثاني والثالث الثانوي و يرمز هلا بـ (باك  ،bac 4=4باك .)bac 1= 1
يستخدم مصطلح (األسدس األول و األسدس الثاني) يف تقسيم السنة الدراسية .
تسمى شهادة نهاية املرحل ة الثانوية بشهادة (الباكلوريا ) .
متنح شهادة الباكلوريا بطريقتني األوىل بنظام الدراسة املتدرجة املنتظمة ( املرشحون الرمسيون )  ،والثانية بنظام الدراسة احلرة ( املرشحون األحرار) اليت ال تتطلب تدرج ًا
دراسياً أنظر قرار جلنة املعادالت بالصفحة ( )62تسلسل (. )7




يف حالة عدم اجتياز الطالب امتحان شهادة البكالوريا مينح ما يفيد عدم االجتياز (.)NON ADMIS
يبدأ العام الدراسي يف اخلامس عشر من شهر سبتمرب وينتهي يف الثالثني من شهر يونيو .
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1

اململكة املغربية

املــــملــكـــة املـــغـــربـــيــــة

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

وثيدلللة الصلللف األول الثلللانومب اسل ل النظلللام

تعادل النتاف من

202/3

6202/3/20هل

الدديم ( 6للل  3للل  3للل . )1

الصف السادس
االبتدائي .

2

وثيدللة الصللف الرابللع الثللانومب اسلل النظللام
الدديم .

تعادل النتاف من
الصف الثالث

1

شاادة إمام الدراسة الثانوية (الصف السلابع

202/3

6202/3/20هل

املتوسط .

4

تعادل شاادة الثانوية

الثانومب) النظام الدديم .

202/3

6202/3/20هل

العامة .

وثيدللللة الصللللف الثللللاني الثللللانومب (ختصلللل
حماسبة) من املغرب .

تعادل النتاف من
الصف الثاني الثانومب
يف جمال ختصصاا يف
اململكة .
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238/8

6238/9/60هل

اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
اجلهة املشرفة على التعليم العام

السلم التعليمي احلالي

وزارة الدولة للتهذيب الوطين والتعليم العالي والبحث العلمي

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

عدد السنوات

6

عدد السنوات

السابق

التعليم الثانوي
اإلعدادية

الثانوية

1

2

التعليم األساسي ( )6الثانوية ()2+2

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

سنة

شهر

1- 6

-

اململك ـ ــة
العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

االبتدائية

السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

موريتانيــا الصفوف

0

1

1

1

1

6

املتوسطة
0
0

1
0

1
0

الثانوية
0
0

1
0

1

1+1

1

التعليم األساسي

اإلعدادية

الثانوية

أقسام املرحلة الثانوية على النحو التالي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية





)4

اآلداب العصرية .

)1

الرياضيات .

)2

العلوم .

)1

اآلداب األصلية .
تشكل كل سنتني من سنوات مرحلة التعليم األساسي حلقة دراسية كما يلي :
o

احللقة األوىل ( السنتني  4و ) 1وتسمى األقسام التمهيدية .

o

احللقة الثانية ( السنتني  2و  )1وتسمى األقسام التحضريية .

o

احللقة الثالثة ( السنتني  2و . )6

الشهادات الدراسية يف التعليم العام من اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية واليت مدة الدراسة فيها ( 6ابتدائي 1 +
متوسط "إعدادي"  2 +ثانوي) تعادل وتقبل كالتالي :

* وثائق املرحلة االبتدائية من ( 4ـ ـ  ) 6تعادل ما مياثلها يف اململكة .
* وثائق املرحلة املتوسطة من ( 4ـ ـ  )1كاآلتي :

تنبيهات عامة



- 4الناجح من الصف األول املتوسط يقبل يف الصف األول متوسط يف اململكة .



- 1الناجح من الصف الثاني املتوسط يقبل يف الصف الثاني متوسط يف اململكة.



 - 2الناجح من الصف الثالث املتوسط يقبل يف الصف الثالث متوسط يف اململكة.



 - 1الناجح من الصف الرابع املتوسط يقبل يف الصف األول الثانوي يف اململكة.



وثائق صفوف املرحلة الثانوية تعادل ما مياثلها يف اململكة.



تسم ى شهادة نهاية الدراسة الثانوية بشهادة ( الباكالوريا ) .



جيب على الطالب أن حيصل على معدل  16/46على األقل لكي ينجح يف البكالوريا ويلتحق باجلامعات .



املقصود بالدراسة املزدوجة التعليم ثنائي اللغة (العربية و الفرنسية)



ترد عبارة (مستحق للدروس الثانوية) على وثائق الرسوب و تعين السماح للطالب باإلعادة المتحان البكالوريا



يبدأ العام الدراسي من فاتح أكتوبر وينتهي مع نهاية يونيو  ،ومدته تسعة أشهر .
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اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

املوريتانية

اجلمهورية اإلسالمية

م
3

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

تعادل النتاف من
شللاادة دروس التعللليم االبتللدائي العربللي مللن
الصف األول املتوسط .
وزارة التاذي الوط املوريتاني .

()018

1
رقم احملضر

تارخيه

2/22

6292/1/8هل

اجلمهورية اليمنية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

التعليم الثانوي

عدد السنوات

5

2

عدد السنوات

السابق

االبتدائية ( )6اإلعدادية ( )2الثانوية (. )2
سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

6

اململك ـ ــة

االبتدائية

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
اليــمن

الصفوف

1
0

0

0

1

1
0
1

1
0
1

1
0
1

6
0
6

0
0
7

1

8

1

9

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1

التعليم األساسي

الثانوية

أوالً :التعليم الثانوي العام وينقسم إىل :




التخصصات يف املرحلة الثانوية

القسم العلمي .
القسم األدبي .

ثانياً :التعليم الثانوي التخصصي :يتيح للتالميذ احلاصلني على شهادة املرحلة األساسية تنمية معارفهم
العلمية والتخصصية وتستغرق الثانوية التخصصية ثالث سنوات يستطيع خرجيوها الدخول لسوق العمل
مباشرة أو مباشرة تعليمهم الذاتي .

تنبيهات عامة



ي شمل العام الدراسي الفرتة الزمنية الواقعة بني بداية شهر سبتمرب ونهاية شهر مايو من كل عام .
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اجلمهورية اليمنية
م
3

بيانات الشهادة

1
معادلة اللجنة

شاادة دار املعلمني الليت ملدتاا ثلالو سلنوات تعادل شاادة الكفاءة
(مسبوقة باالبتدائية) عام 6916/6910م .

املتوسطة .

2

شاادة تدريس من معاد املعلمات يف عدن .

تعادل شاادة معاهد
املعلمات الثانوية

1

دبللللوم املعلملللني واملعلملللات مسلللبوقاً بشلللاادة

يعادل شاادة إمام

كفاءة املعلمات املتوسطة من اململكة .

الدراسة عاهد

رقم احملضر

تارخيه

2/603

6296/60/62هل

2/302

6291/1/39هل

وظيفياً .
203/1

6203/2/20هل

املعلمات الثانوية
املعادلة بشاادة الثانوية
العامة .
4
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــيــــمــــنــــيــــة

دبلللللوم املعلمللللني األوىل (اتللللى عللللام 6980م)

يعادل شاادة إمام

الذمب مدة دراسته ثالو سنوات .

الدراسة عاهد

203/9

6203/1/60هل

املعلمني واملعلمات
االبتدائية
(نظام قديم) .
1

شاادات الدسم األدبي والشرعي ملن املعاهلد

تعادل شاادة الثانوية

العلمية .

201/60

6201/60/36هل

العامة
(الدسم األدبي) .

6

شاادات الدسم العلمي من املعاهد العلمية .

1

شلللللاادة الثانويلللللة التتاريلللللة نظلللللام السللللللنة
(أمب ثالو سنوات يلؤدمب امتبلار كل سلنة يف

تعادل شاادة الثانوية

201/60

6201/60/36هل

العامة
(الدسم العلمي) .
تعادل شاادة الثانوية
التتارية .

209/3

6209/2/39هل

ايناللللا) املطللللابق لنظللللام املللللدارس التتاريللللة
باململكة .
1

شللللاادة الثانويللللة التتاريللللة نظللللام السللللنتني

ال تعادل الشاادة

والثالو سنوات (يؤدمب امتبارها مرتني مالل
مدة سنتني أو يؤدمب امتبارها مرة واادة علن

الثانوية التتارية .

مدة ثالو سنوات) .

()011

209/3

6209/2/39هل

مــــجــــمــــوعـــــــة
دول قارتي
آسيا وأسرتاليا

()010

تنويه
* يتم تدوين السلم التعليمي املقارن مع السلم التعليمي يف
اململكة عند متاثل عدد سنوات السلمني .
* ويف حالة االختالف بينهما  . . .دونت املقارنة حسب قرار
جلنة املعادالت .
* أما ما دوّن كرقم إمجالي داخل مستطيل فهو جزء غري
مقارن من السلم  ،وبانتظار ورود املعلومات الالزمة عنه من
الدول املعنية لتحديد قرار بشأنه .
*السالمل التعليمية اليت مل يتم مقارنتها يف السلم املقارن
بالسلم التعليمي يف اململكة ستلحق بالدليل حال إقرار
معادلتها .

()011

مجهورية أفغانستان اإلسالمية
اجلهة املشرفة على التعليم العام

وزارة الرتبية والتعليم

التعليم األساسي

السلم التعليمي احلالي

السابق

التعليم الثانوي

املرحلة الدراسية
االبتدائية

املتوسطة

عدد السنوات

6

2

عدد السنوات

1

الثانوية
2
1

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6

اململك ـ ــة

االبتدائية

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السلم التعليمي املقارن

السعوديــة الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1

1
0

0
0

1
0

1

أفغـانستان الصفوف

0

1

1

1

1

6

7

8
0

9

01

00

01

1

االبتدائية


التخصصات يف املرحلة الثانوية

يف املرحلة الثانوية ثالثة أنواع من املؤسسات التعليمية وهي :
.4

الثانويات العامة .

.1

الثانويات التخصصية واملهنية .

.2

الثانويات التخصصية احلرفية والفنية.

()011

املتوسطة

الثانوية

مجهورية أفغانستان اإلسالمية
م

بيانات الشهادة

4

مجهورية أفغانستان اإلسالمية

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية

2/611

6292/9/69هل

3

شاادة النتاف من الصف الثاني عشر .

2

شللللللللاادة الثانويللللللللة الشللللللللرعية جملاهللللللللدمب ال تعادل شاادة الثانوية
العامة .
أفغانستان .

العامة .

()011

201/63

6201/9/63هل

اجلمهورية اإلندونيسية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم الوطين
التعليم األساسي

املرحلة الدراسية
عدد السنوات

السابق

التعليم الثانوي

االبتدائية

الثانوية الدنيا (اإلعدادية)

الثانوية العليا

6

2

2

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
إندونيسيـا الصفوف

0
0
0

1
0

1
0
1

1

1
1

1
0
1

6
0
6

1

االبتدائية

0
0
0

1
0
1
0

1
0
1

الثانوية الدنيا

0
0
0
1

1
0
1
1

1
1
1

الثانوية العليا

يتألف التعليم الثانوي من :
أوالً  :الثانوية العامة ،وختصصات برامج الدراسة فيها على النحو التالي :
)4

برنامج العلوم الطبيعية .

)1

برنامج العلوم االجتماعية .

)2

برنامج اللغات .

ثانياً :التعليم الثانوي املهين و يتكون من عدد من التخصصات  ،ويف النظام التعليمي الوطين يتكون

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة

الربنامج املهين من ست جمموعات هي :
)4

الزراعة والغابات .

)1

التقنية والصناعة .

)2

األعمال واإلدارة .

)1

الرفاهية االجتماعية .

)2

االقتصاد احمللي .

)6

الفنون والصناعة اليدوية .

يبدأ العام الدراسي من منتصف شهر يوليو وينتهي يف منتصف شهر يونيو .
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4

اجلمهورية اإلندونيسية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شلللاادة إملللام الدراسلللة ملللن مدرسلللة تربيلللة

تعادل شاادة الثانوية

2/360

6290/0/60هل

املعلمللللني الدينيللللة احلكوميللللة عللللام 6919م

العامة
(الدسم العلمي) .

جباكرتا .

تعادل شاادة الثانوية

2

شاادة املدرسة الثانوية العامة .

1

شاادة معاللد املعلمني يف مسفانج .

4

الشاادة العالية مللدارس دار العللوم اإلسلالمية

206/62

6206/1/0هل

العامة .
تعادل شاادة الكفاءة

202/0

6202/2/39هل

املتوسطة وظيفياً .
تعادل ثانوية معاهد

جباوة الشرقية .

201/62

6201/8/9هل

اجلامعتني .

اجلمهورية اإلند ونيسية

1

شللللاادة املرالللللة العاليللللة مللللن معاللللد النللللور
الكشاف .

6

شاادة معاللد النور الكشاف الثانوية .

1

شلللاادة الثانويلللة ملدرسلللة التدلللور اإلسلللالمية

تعادل ثانوية معاهد
اجلامعتني .

209/0

6209/1/33هل

تعادل شاادة الكفاءة
املتوسطة يف معاهد

209/0

6209/1/33هل

اجلامعتني .

1

تعادل الثانوية العامة

التابعة ملؤسسة التدور اإلسالمية .

209/0

6209/1/3هل

(الدسم األدبي) .

شلللاادة الثانويلللة للمعالللد اإلسلللالمي (إايلللاء تعادل الشاادة الثانوية

260/1

6260/60/62هل

العلوم) بدوكون للل جاوة الشرقية للل اليت ملدة يف معاهد اجلامعتني .
الدراسة للحصول علياا ( 1للل 2للل. )2

9

31

الشاادة العاليلة ملن املعالد اإلسلالمي (إايلاء

تعادل الثانوية العامة

العلللوم) اللليت مللدة الدراسللة للحصللول علياللا
( 1للل  3للل  2للل. )2

(أدبي) .

شللاادة الدراسللة الثانويللة مللن معاللد اجملتمللع تعادل الثانوية العامة
للرتبيلة واللدعوة الليت ملدة الدراسلة للحصللول (قسم العلوم الشرعية
والعربية) .

علياا ( 1للل  2للل . )2

()016

263/2

261/0

6263/0/62هل

6261/66/31هل

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

2

2

1

عدد السنوات

السابق

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

إيـ ـ ـــران

الصفوف

0

1
0

1
0

1
0

1
0

6
0

0
0

1

1

0
0

1
0

1
0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

االبتدائية

املتوسطة

ينقسم التعليم الثانوي إىل ثانوي عام وآخر فين تقين أو زراعي أو

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة

الثانوية

اري أو مهين .

وينقسم التعليم الثانوي العام بدوره إىل عدة أقسام هي  :الرياضيات والفيزياء والعلوم التجريبية
والعلوم اإلنسانية واالقتصاد .



يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يونيو .
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اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
بيانات الشهادة

م

4

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شاادة إمام دراسة الدور الثاني املتوسط .

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

2/661

6292/0/60هل

2

الدراسة املانية (الفرع الصناعي) من املدرسة

تعادل شاادة الثانوية

262/9

6262/60/32هل

التدنيلة العليللا  ،اللليت مللدة الدراسللة للحصللول

العامة يف جمال

علياا  2سنوات بعد الدراسة املتوسطة .
1

ختصصاا .
تُعادل احلاالت

الشلللللاادة الصلللللادرة ملللللن مدرسلللللة السلللللعادة

236/6

6236/2/32هل

احلديثللة بللإيران والللليت تطبللق مللناج ومطلللة املعروضة اس السلم
الدراسللة يف الكويللت (اسل السلللم السللابق التعليمي و ا يدابلاا
 )2:2:2وتشللرف علياللا وزارة الرتبيللة والتعللليم
اإليرانية .

يف اململكة ويتم

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

دراسة معادلة احلاالت
اليت تستتد بصورة
فردية ووفق املعلومات
عن الطال وظروفه
الدراسية .

4

تعادل النتاف من
وثيدللة النتللاف مللن الصللف األول الثللانومب عللام
3000/6999م مللن مدرسللة السللعادة احلديثللة الصف الثالث املتوسط
بللإيران واملسللبوقة بوثيدللة النتللاف مللن الصللف

236/2

6236/1/31هل

باململكة .

الرابع املتوسط من املدرسة نفساا .
1

وثيدة النتاف من الصف الثالث املتوسط علام

تعادل النتاف من

236/2

6236/1/31هل

3000/6999م مللن مدرسللة السللعادة احلديثللة الصف األول املتوسط
باململكة .
بللإيران املسللبوقة بوثيدللة النتللاف مللن الصللف
الثاني املتوسط من املدرسة نفساا .

6

شللاادة الصللف الثللاني املتوسللط مللن مدرسللة

تعادل النتاف من

السعادة احلديثة بإيران عام 3000/6999م .

الصف السادس
االبتدائي
يف اململكة .

()018

236/2

6236/1/68هل

مجهورية باكستان اإلسالمية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

الثانوية العليا

عدد السنوات

2

2

1

1

عدد السنوات

االبتدائية ( )2الثانوية ( )2املاترك ( )1الثانوية العليا ()1
سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

2
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعوديـة الصفوف

السلم التعليمي املقارن

باكسـتان الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

0

1

1

1

1

6

7

8

1

االبتدائية

تنبيهات عامة



يبدأ العام الدراسي يف شهر أبريل وينتهي يف شهر مارس .
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1
0

0
0

1
0

1

9
1

01

00

01

املتوسطة الثانوية  +الثانوية العليا

مجهورية باكستان اإلسالمية
م

بيانات الشهادة

3

شاادة الثانوية العامة العالية .

2

شلللللاادة البحريلللللة يف ختصللللل

1

4

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية

2/309

6290/2/2هل

العامة .
الكاربلللللاء

تعادل الثانوية املانية

مسللللبوقة بشللللاادة الكفللللاءة املتوسللللطة مللللن
اململكة .

يف جمال ختصصاا .

شاادة التدري يف البحرية الليت ملدتاا ثلالو
سنوات دراسية متصلة مسبوقة بالصف األول

تعادل الكفاءة
املتوسطة يف جمال

املتوسط .

ختصصاا .

شاادة اللدورات التدريبيلة املتعلددة ات امللدد

ال تعادل .

206/6

201/3

201/62

6206/6/68هل

6201/6/60هل

6201/9/69هل

املختلفللة واملددملللة ملللن بعللت أفلللراد الدلللوات

مجهورية باكستان اإلسالمية

اجلوية لغر
1

4

الرتقية .

الشلللاادة اإلعداديلللة ملللن جامعلللة الدراسلللات تعادل شاادة الدراسة
اإلسالمية .

209/9

6209/66/32هل

املتوسطة عاهد
اجلامعتني .

6

الشللللاادة الثانويللللة مللللن جامعللللة الدراسللللات
اإلسالمية .

تعادل شاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .

209/9

6209/66/32هل

1

شاادة الثانوية من جامعة بلتسلتان اإلسلالمية

تعادل شاادة الثانوية

260/63

6260/66/31هل

1

اللللللليت مللللللدة الدراسللللللة للحصللللللول علياللللللا
( 0للل  3للل  2للل . )2
شللاادة إمللام الدراسللة الثانويللة مللن املدرسللة
الثانويللللة التابعللللة ملركللللز الللللدعوة واإلرشللللاد

عاهد اجلامعة
اإلسالمية .
تعادل شاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .

266/1

6266/0/39هل

جبنبوت والليت ملدة الدراسلة للحصلول عليالا
( 0للل  2للل . )2
9

الشاادة الثانوية من اجلامعلة السللفية دينلة تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .
فيصل ل حتبلللاد والللليت ملللدة الدراسلللة للحصلللول
علياا ( 63عاماً) .

()011

266/1

6266/8/31هل

4

مجهورية باكستان اإلسالمية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

31

شللاادة الدراسللات الفنيللة مللن الباكسللتان

تعادل الشاادة

266/9

6266/60/20هل

واحلاص علياا أفراد ملن الدلوات اجلويلة
واليت مدة الدراسلة للحصلول عليالا ثلالو

املتوسطة يف جمال
ختصصاا .

4

سنوات مسبوقة بالشاادة االبتدائية .
33

شاادة الثانوية العاملية من اللتنة التعليمية تعادل شاادة الثانوية
للتعليم الثانومب العام يف كراتشي .

العامة .

 32الشللللاادة العامليللللة ملركللللز دار العلللللوم يف
بلتستان اليت مدة الدراسة للحصول علياا
( 0للل  2للل  2للل . )3

تعادل الشاادة
الثانوية يف معاهد
اجلامعتني .

 31الوثللائق الصللادرة مللن مدرسللة دار األيتللام
االبتدائيللة التابعللة ملؤسسللة املدينللة املنللورة

تعادل ما مياثلاا
بالتعليم االبتدائي .

266/60

266/60

262/9

6266/66/39هل

6266/66/39هل

6262/60/32هل

 34الشاادة العالية (العامليلة) ملن جامعلة أهل
احلللللديث بالهللللور اللللليت مللللدة الدراسللللة
للحصول علياا ( 0للل  3للل  2للل . )3

تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
ختصصاا .

 31شللللاادة مللللن اجمللللللس االتللللادمب للتعللللليم تعادل شاادة الثانوية
العامة .
املتوسط والثانومب بإسالم حتباد عام 6998م
بعد الدراسلة املنتظملة يف املدرسلة العامليلة
الباكستانية بالريا

260/8

6260/60/30هل

269/60

6269/8/31هل

.
تعادل شاادات

 36شللاادات الدراسللة املتوسللطة لللدار األيتللام
اخلريية بباكستان التابعة ملؤسسة املدينة الدراسة املتوسطة يف

236/6

6236/2/32هل

املنورة واليت تطبق مطة ومناهج اململكلة اململكة املماثلة هلا .
يف املرالللة املتوسللطة واللليت تعتللرب امتللداداً
للمرالة االبتدائية اليت سبق معادلتاا .
 31شلللللللللللللللللاادة الثانويلللللللللللللللللة العاليلللللللللللللللللة تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Higher Secondaryملن باكسلتان علام
3000م نتيتللللللة الدراسللللللة النظاميللللللة يف
املدرسة الباكسلتانية العامليلة يف الطلائف
مالل الفرتة من 6998م لللل3000م .

()010

232/3

6232/3/0هل

مجهورية باكستان اإلسالمية

اخلريية يف بيشاور .

4

مجهورية باكستان اإلسالمية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

31

شلللاادة الثانويلللة ملللن اجلامعلللة ايمديللللة يف

تعادل الثانوية العامة

232/1

6232/2/31هل

باكستان واليت مدة الدراسة للحصول علياا
( )2:2:0بناءً عللى اخلطلة الدراسلية واملنلاهج

يف اململكة
قسم العلوم الشرعية

املددمة .
39

والعربية .

مجهورية باكستان اإلسالمية

شللاادة الثانويللة مللن املعاللد الشللرعي إلعللداد

تعادل الثانوية العامة

الللللدعاة التللللابع جلامعللللة اإلمللللام حممللللد بللللن

قسم العلوم الشرعية

220 /9

6220 /1/61هل

إمساعيل ل البخلللارمب بباكسلللتان والللليت ملللدة والعربية يف اململكة .
الدراسة للحصول علياا ( )63عاماً .

21

الشللللاادة الثانويللللة مللللن دار العلللللوم اخلرييللللة

تعادل الثانوية العامة

السلللللفية بباكسللللتان واللللليت مللللدة الدراسللللة

قسم العلوم الشرعية

للحصول علياا ( )63عاماً .

والعربية يف اململكة .

()011

220/60

6220/1/33هل

مجهورية بنغالديش
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية و التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية

الثانوية العليا

عدد السنوات

1

1

1

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعوديـة الصفوف

السلم التعليمي املقارن

بنغالديش الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

0

1

1

1

1

6

7

8

9
1

01

00

01

1

االبتدائية

تنبيهات عامة

الثانوية الثانوية العليا



تسمى الشهادة النهائية للتعليم العام ( نهاية الثانوية العامة ) ( . ) S.S.E



تصدر هذه الشهادة من جمالس التعليم الثانوي والثانوي العالي األربعة يف كل من (دكا ) و ( كومال)
و( رجشاهي ) و (جيسور ) .

()011

مجهورية بنغالديش
م
3
مجهورية بنغالديش

2

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

شاادة الثانوية من املركز اإلسالمي السلفي تعادل الشاادة الثانوية
اليت مدتاا ( 0للل  0للل . )3

رقم احملضر

تارخيه

269/2

6269/3/31هل

عاهد اجلامعتني .

شلللللاادة العامليلللللة ملللللن اجلامعلللللة اإلسلللللالمية

تعادل شاادة الثانوية

فتيللة لللل شلليتا ونغ للللل ببللنتالديش واللليت مللدة
الدراسللللة للحصللللول علياللللا ( 2ابتللللدائي2+

العامة يف اململكة
قسم العلوم الشرعية

متوسط 2+ثانومب2+عاملية) .
1

4

232/0

6232/2/1هل

والعربية .

شللللاادة الفنيلللليلة والتكميللل مللللن اجلامعللللة

تعادل الثانوية العامة

النوريلللة اإلسلللالمية ببلللنغالديش والللليت ملللدة

قسم العلوم الشرعية

الدراسة للحصول علياا (. )3+3+0+0

والعربية يف اململكة .

()011

231/0

6231/0/0هل

مملكة تايالند
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية الدنيا

الثانوية العليا

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

السابق

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربيـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

تــايالنــد الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

0

1

1

1

1

6

0

1
0

1

1
1

1
1

6
1

1

االبتدائية

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة

 القسم العلمي . -القسم األدبي .

 -يبدأ العام الدراسي من منتصف شهر مايو وينتهي يف شهر مارس .

()011

الثانوية الدنيا

الثانوية العليا

4

مملكة تايالند
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شلللللاادة املراللللللة اإلعداديلللللة ملللللن املدرسلللللة

تعادل النتاف من

3/3

6290/2/36هل

الصف الثاني املتوسط

الرمحانية .

عاد اجلامعة
اإلسالمية .
تعادل شاادة املرالة
االبتدائية .

2

شلللللاادة املراللللللة االبتدائيلللللة ملللللن املدرسلللللة
الرمحانية .

1

الشللاادة الثانويللة مللن مدرسللة دار السللالم يف تعادل الشاادة الثانوية
للمعاهد العلمية
مدينة (بوكيت سامى) .

3/3

6290/2/36هل

99/60

6299/66/0هل

جبامعة اإلمام .
تعادل شاادة الثانوية

مـــمـــلـــكـــة تـــايـــالنـــد

4

شاادة ثانوية معاد دار املعارف بفطاني .

1

شللاادة معاللد الرتبيللة اإلسللالمية (بللاتن لبللدون

201/8

6201/8/62هل

العامة
(الدسم األدبي) .
ال تعادل الثانوية

جنوب تايالند) .

201/66

6201/9/0هل

للند يف
معظم املواد .

6

شللللللللاادة معاللللللللد دار السللللللللالم بللللللللانكول تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .
كسي للل جاها جاال للل جبنوب تايالند .

201/6

6201/6/0هل

1

شلللاادة ثانويلللة املعالللد اإلسلللالمي (باتسلللكو
ساقابون) جبنوب تايالند .

تعادل شاادة الثانوية
العامة

201/9

6201/1/8هل

1

شللاادة مركللز الدراسللات اإلسللالمية العاليللة
التابع للمتلس اإلسالمي لوالية فطاني .

9

شاادة الثانوية من مؤسسلة (فلومينج فنلاريق) تعادل الشاادة الثانوية

(الدسم األدبي) .
تعادل شاادة الثانوية
العامة

201/62

6201/8/20هل

(الدسم األدبي) .

31

بفطاني .

208/6

6208/3/1هل

عاهد اجلامعتني .

شللللللاادة الثانويللللللة مللللللن املعاللللللد اإلسللللللالمي تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .

(سايبورر فطاني) .
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208/60

6208/8/30هل

4

مملكة تايالند
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

33

شللاادة الثانويللة مللن معاللد (نللور اإلسللالم)

تعادل النتاف من

208/66

6208/66/62هل

جبنوب تايالند .

4

الصف األول الثانومب
عاهد اجلامعتني .
تعادل الشاادة
الثانوية عاهد

 32شاادة الثانوية من املدرسة العلوية الدينيلة
جبنوب تايالند .

209/1

6209/9/69هل

اجلامعتني .
تعادل الشاادة

 31شلللاادة الثانويلللة ملللن مدرسلللة دار األرقلللم
اإلسالمية جبنوب تايالند .

209/9

6209/66/32هل

الثانوية عاهد
اجلامعتني .

(جرا بللللاتو) بواليللللة فطللللاني الللللذمب مللللدة
الدراسة به ( 1للل  2للل . )2

الثانوية عاهد
اجلامعتني .

 31الشللللاادة الثانويللللة مللللن مدرسللللة األرقللللم
اإلسلللللالمية بواليلللللة فطلللللاني الللل ليت ملللللدة

تعادل الشاادة
الثانوية عاهد

الدراسة للحصول علياا ( 1للل  2للل . )2

اجلامعتني .

34

 36شاادة مدرسة اهلدايلة اإلسلالمية اخلرييلة ال تعادل الثانوية العامة
بتايالند والليت ملدة الدراسلة بالا ( )2:2:2يف اململكة لند يف

 +سنتني تنيريية .

268/3

233/2

6268/1/9هل

6233/66/62هل

املواد العلمية

واالجتماعيات واللغة
اإل ليزية إضافة إىل
سنوات الدراسة

ند

يف املرالة االبتدائية .

 31معاللد نللور الللدين للللل تاب ل لللل تدبللار جنللوب
تايالنللد والللذمب ميللنح شللاادات دراسللية يف
املراا االبتدائية واملتوسطة والثانوية بعد
الدراسة ملدة (. )2:2:2

ال تعادل الشاادة
الثانوية يف اململكة
املواد العلمية

لند

واالجتماعيات واللغة
اإل ليزية إضافة إىل
ند

السنوات

الدراسية يف املرالة
االبتدائية .

()017

233/2

6233/66/62هل

مـــمـــلـــكـــة تـــايـــالنـــد

شللللللاادة الثانويللللللة مللللللن معاللللللد العلللللللوم

تعادل الشاادة

260/1

6260/60/62هل

4

مملكة تايالند
مـــمـــلـــكـــة تـــايـــالنـــد

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

31

شلللاادة مدرسلللة دار اهللللدر ويتيلللا ملكلللة

تعادل الثانوية العامة

220/2

6220/3/61هل

تايالنللد واللليت مللدة الدراسللة للحصللول علياللا قسم العلوم الشرعية
والعربية يف اململكة .
(1إبتدائي  2 +إعدادمب  2 +ثانومب ) .

()018

اجلمهورية الرتكية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية الوطنية

املرحلة الدراسية

االبتدائية (التعليم األولي)

الثانوية

عدد السنوات

1

1

عدد السنوات

1

2

سنة

شهر

السابق

السن النظامي للقبول يف التعليم األولي (االبتدائي)

-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
تركيـ ـــا الصفوف

1
0

1
0

1

1

0
0
0

1
1

1
0
1

0
0

6
0
6

7

1
0
8

0
0

1
0

1

01

00

01

1
0
9

1

االبتدائية (التعليم األولي)

الثانوية

تنقســم الثانويــات يف النظــام التعليمــي إىل ( ) 44قســماً تعمــل وفــق اخلطــط التعليميــة لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة
وهي على النحو التالي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

.4

الثانويات العامة  :تهدف إلعداد الطالب للمرحلة اجلامعية .

.1

الثانويات التقنية .

.2

ثانويات األناضول  :تدرس فيها اللغات ا ألجنبية بكثافة .

.1

ثانويات العلوم  :تهدف إلعداد صفوة الطالب األذكياء ملراحل التعليم اجلامعي .

.2

ثانويات العلوم االجتماعية  :وتتطلب دراسة سنة حتضريية قبل بدء الدراسة .

.6

الثانويات املهنية .

.7

ثانويات املدرسني .

.1

ثانويات الفنون اجلميلة  :ثانويات موازية لثانويات األناضول .

.5

ثانويات األئمة واخلطباء .

 .46ثانويات الشرطة .
 .44الثانويات العسكرية .

تنبيهات عامة



مرحلة التعليم األولية (االبتدائية) إلزامية  ،ومدتها ( )1سنوات .



يف نهاية مرحلة التعليم األولي يعقد امتحان لتحديد املستوى ومن خالله يتم حتديد الثانوية املناسبة
ملستوى الطالب .



يتكون العام الدراسي من فصلني دراسيني ويبدأ يف األسبوع الثاني من شهر سبتمرب وينتهي يف األسبوع
الثاني من شهر يونيو ومدته ( )416يوماً دراسياً.

()019

اجلمهورية الرتكية
م

بيانات الشهادة

4
معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية

201/6

6201/6/0هل

3

شاادة الثانوية التتارية .

2

دراسلللة التملللريت مللللدة ثلللالو سلللنوات بعلللد تعادل كفاءة املعاهد
الصحية باململكة +
الدراسة اإلعدادية يف تركيا .

التتارية .
208/8

6208/1/1هل

اجلمهورية الرتكية

سنة دراسية يف املعاهد
الصحية الثانوية .
1

الشللاادة املانيللة مللن ثانويللة جللوركم املانيللة

تعادل الثانوية العامة

للفنللادق والسلليااة برتكيللا واللليت مللدتاا ()2
سلنوات دراسلية مسلبوقة بالدراسلة االبتدائيللة

.

يف جمال التخص

232/3

6232/3/8هل

واإلعدادية (. )2+0
4

شلللاادة الثانويلللة املفتوالللة ملللن تركيلللا علللام

تعادل الثانوية العامة

3003م بعلللد دراسلللة االبتدائيلللة يف اململكلللة

يف اململكة .

واملتوسللللطة مللللن مدرسللللة األئمللللة واخلطبللللاء
برتكيا ملدة ( )2سلنوات ثلم الثانويلة مللدة ()2
سنوات مناا سنتني بالثانوية املفتواة .

()011

231/2

6231/2/38هل

مجهورية سريالنكا
اجلهة املشرفة على التعليم العام

السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

عدد السنوات

2

عدد السنوات

الثانوية الدنيا

الثانوية العليا

(املتوسطة )

( املتقدمة )

1

1

( للجامعة )
1

سنة

شهر

6- 2

-

اململك ـ ــة

االبتدائية

العربي ـ ــة
0
0

السعودية الصفوف

1
0

سريالنكـا الصفوف

1
0

1

1
0

6
0

االبتدائية
0



التأهيلية

االبتدائية ( )2التعليم األدنى ( )2التعليم األعلى()1

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

السلم التعليمي املقارن

املرحلة

1

1

3

1

املتوسطة
0
0

1
0

1
0

الثانوية الدنيا
1

6

7

8

الثانوية
0
0

1
0

1

الثانوية العليا
9

01

01 00

الثانوية العليا ) (Senior Secondaryالصفان (  : ) 44 - 46وُتدرس فيها مثان مواد هـي :

( الدين  -اللغة األوىل  -اللغة اإلجنليزية – الرياضيات  -العلوم والتقنية  -العلوم االجتماعية والتاريخ – دراسات
مجالية  -مواد فنية ) .

التخصصات يف املرحلة الثانوية



املرحلة )  (Collegiateالتأهيلية لدخول اجلامعة الصفان (  : )42- 41و تتضمن أربعة ختصصات رئيسية هي :
)4

اآلداب .

)1

التجارة .

)2

علوم احلياة البيولوجي .

)1

علوم الطبيعة .

تنبيهات عامة


الثانوية العليا ( (Senior Secondaryمدة الدراسة فيها سنتان الصفان ( ، )44- 46وحيصل الطالب يف نهايتها على شهادة التعليم العام )( ) G.C.Eالثانوية العامة) .



عند معادلة الوثائق السريالنكية لغرض قبوهلا يف التعليم العام و ما يف مستواه باململكة يتم العمل مبا يلي :

 - 4الصفوف من (  ) 5- 4تعادل حسب السلم التعليمي املقارن أعاله مع اشرتاط االنتظام واتفاق العمر  ،واذا تبني نقص العمر تعادل الوثيقة باملستوى املتفق مع العمر.
- 1وثيقة النجاح من الصف العاشر تعادل بالنجاح من الصف األول الثانوي و النجاح من الصف احلادي عشر تعادل بالنجاح من الصف الثاني الثانوي باململكة شريطة االنتظام و
التدرج الدراسي ابتداءً من الصف التاسع واتفاق العمر و إذا تبني نقص العمر تعادل بالصف األدنى.


يشرتط حصول الطالب على شهادة ) ) G.C.Eقبل الدراسة يف املرحلة )  (Collegiateالتأهيلية لدخول اجلامعة .

()010

مجهورية سريالنكا
م
3

بيانات الشهادة

4
معادلة اللجنة

شللاادة الكليللة الغفوريللة العربيللة للدراسللات تعادل الشاادة الثانوية
اإلسالمية واليت مدة الدراسة للحصول علياا

رقم احملضر

تارخيه

266/1

6266/8/31هل

عاهد اجلامعتني .

( 1للل . )1
2

1
مجهورية سريالنكا

4

شلللاادة الثانويلللة ملللن الكليلللة العربيلللة لتبليلللغ تعادل الشاادة الثانوية
اإلسللالم اللليت مللدة الدراسللة للحصللول علياللا
( 0للل  2للل . )2

عاهد اجلامعتني .

شللاادة الكليللة العربيللة للسلليدات املسلللمات تعادل الشاادة الثانوية
(ك اليا لللل سلريالنكا) وملدة الدراسلة بالا العامة (قسم العلوم
( )9سنوات بعد االبتدائية .

الشرعية والعربية) .

شللاادة معاللد الصللحوة اإلسللالمية اللليت مللدة

تعادل الثانوية العامة

261/2

230/6

6261/1/6هل

6230/3/61هل

الدراسللللة للحصللللول علياللللا ( 1ابتللللدائي ( 6 ،قسم العلوم الشرعية
مايدمب  2 ،متوسط  2 ،ثانومب) .

1

263/66

6263/66/39هل

والعربية) .

شاادة الثانوية من كلية أنوار العللوم العربيلة

تعادل الثانوية العامة

لل دار األيتام املسلمني للل يف سلريالنكا والليت
ملللدة الدراسلللة للحصلللول عليالللا ()2 + 2 + 3

يف اململكة ( قسم
العلوم الشرعية

مسلللللبوقة بإنالللللاء الدراسلللللة االبتدائيلللللة ملللللن

والعربية ).

232/2

6232/3/31هل

املدارس احلكومية .
6

شلاادة الثانويلة ملن معالد دار العللوم امليزانيلة

تعادل الثانوية العامة

جبماوريللة سلللريالنكا والللليت ملللدة الدراسلللة (قسم العلوم الشرعية
والعربية يف اململكة) .
للحصول علياا (. )2+2+1

()011

238/1

6238/9/0هل

مجهورية سنغافورة
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

عدد السنوات

6

عدد السنوات

التعليم قبل اجلامعي

الثانوية
1

-

(حتضريي)

2-

2-

1

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

سنغافورة الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

0

1

1

1

1

6

0

1
0

1

1

0
1

1
1

1

ابتدائي

ثانوي

حتضريي

أوالً :التعليم الثانوي وفيه يتخصص الطالب يف أحد الفرعني التاليني :

التخصصات يف املرحلة الثانوية ويف التعليم ما قبل



فرع املواد األكادميية ( العلوم اإلنسانية واآلداب ) .



).

فرع املواد التقنية

( الرياضيات والعلوم

ثانياً :التعليم قبل اجلامعي ويتخصص الطالب يف أحد الفرعني التاليني :

اجلامعي





فرع املواد األكادميية ( العلوم اإلنسانية واآلداب ) .
فرع املواد التقنية

( الرياضيات والعلوم )

.

املرحلة االبتدائية إلزامية وتتكون من مرحلتني  :املرحلة األوىل ( املرحلة التأسيسية ) متتد من الصف األول إىل الصف
الرابع االبتدائي  ،واملرحلة الثانية ( املرحلة التأهيلية ) متتد من الصف اخلامس إىل الصف السادس االبتدائي .

تنبيهات عامة



يشرتط إلنهاء املرحلة االبتدائية اجتياز الطالب االختبار العام املنعقد على مستوى الدولة و يرمز له بـ (. ) PSLE



ميكن للطالب يف مرحلة التعليم الثانوي االنتقال بني أي من فرعيه بناءً على مستوى أدائه  ،وتقييم أساتذته ومدير
مدرسته .



ملعادلة وثائق صفوف النقل يعتمد على العمر و السلم التعليمي املقارن أعاله.



يشرتط اجتياز االختبار العام ( )GCEيف التعليم قبل اجلامعي ومبستوى ( .) A



يتكون العام الدراسي من فصلني دراسيني يبدأ الفصل الدراسي األول منه يف ( )2يناير وينتهي يف ( )12مايو ،ويبدأ
الفصل الدراسي الثاني يف ( )12يونيو وينتهي يف ( )46نوفمرب .

()011

4

مجهورية سنغافورة

مجهورية سنغافورة

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة

يعادل الثانوية العامة

231/1

6231/1/30هل

( )Overseas Family Schoolيف سلنغافورة
عللللللللللللام 3000/3002م بعللللللللللللد دراسللللللللللللة

يف اململكة .

الصلللفوف ( 9لللللل  )63ملللالل الفلللرتة ملللن علللام
( )3003/3006م للللل ( )3000/3002م وإنالاء
( )3120وادة .

()011

مجهورية الصني الشعبية
اجلهة املشرفة على التعليم العام

السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

ثانوية دنيا

عدد السنوات

6

2

عدد السنوات

-

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

ثانوية عليا
2
-

سنة

شهر

 6أو 2

-

االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعوديــة الصفوف

السلم التعليمي املقارن

الصني

الصفوف

الشعبية

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1

1

1
0
1

6
0
6

0
0
7

1

االبتدائية

تنبيهات عامة

1

8
0

1
0
9

ثانوية دنيا

0
0
01

1
0
00

1
01

ثانوية عليا



مدة الدراسة من االبتدائية حتى نهاية الثانوية العليا (  ) 41عاماً .



يف حالة التحاق الطالب باملرحلة االبتدائية يف سن (  ) 2سنوات يستمر يف الدراسة للحصول على الثانوية
العليا ملدة (  ) 42عاماً بزيادة سنة يف املرحلة االبتدائية .

()011

مجهورية الصني الشعبية
مجهورية الصني الشعبية

م
3

بيانات الشهادة

4
معادلة اللجنة

الشللاادات الثانويللة مللن معاللد اللغللة العربيللة تعادل الشاادة الثانوية
والصينية والدراسات اإلسالمية يف (بلنشيا) .

()016

(الدسم األدبي) .

رقم احملضر

تارخيه

266/60

6266/66/39هل

الصني «تايوان »
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم
التعليم األساسي

املرحلة الدراسية
عدد السنوات

السابق

التعليم املتوسط

االبتدائية

ثانوية دنيا (املتوسطة)

ثانوية عليا

6

2

2

عدد السنوات

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
تاي ـ ــوان

الصفوف

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1

3

1

1
0

6
0

0

1

1
0

0
0

1
0

1

1

6

7

8

9

01

00

01

االبتدائية

ثانوية دنيا

ثانوية عليا

تنقسم ختصصات املرحلة الثانوية إىل فرعني هما :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة



الثانوية األكادميية ( النظرية ) .



الثانوية املهنية

( التقنية ) .



التعليم اإللزامي يف تايوان من الصف األول حتى الصف التاسع .



للحصول على ا لشهادة الثانوية املهنية أو النظرية جيب على الطالب اجتياز االختبارات
النهائية بنسبة ال تقل عن . ٪66



تؤهل الثانوية املهنية والنظرية الطالب لدخول اجلامعات والكليات .



يبدأ العام الدراسي من أول شهر أغسطس وينتهي يف (  )24من شهر يوليو .

()017

الصني (تايوان)
م

بيانات الشهادة

4

الصني (تايوان)

رقم احملضر

تارخيه

معادلة اللجنة

3

شلاادة املراللة الثانويلة ملن معالد دراسلات للللل تعادل الشاادة الثانوية
العامة .
ليان هو للل املتوسطة العالية .

2/02

6293/1/61هل

2

شاادة التمريت اليت ملدة الدراسلة للحصلول تعادل الشاادة الثانوية
العامة يف جمال
علياا ( 1للل  2للل . )2

260/9

6260/66/30هل

ختصصاا .

()018

الفلبني
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

1

1

1

عدد السنوات

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

7
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعوديـة الصفوف

السلم التعليمي املقارن

0
0

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0

1

1

1

1

6
0

0
1

1
1

1
1
1
1
الثانوية 1

الفلبيـن الصفوف

1

االبتدائية

املتوسطة

1
0

1

ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ



التعليم االبتدائي واملتوسط إلزامي ومدته ست سنوات وُيكّون التعليم األساسي للتالميذ .



التعليم الثانوي هو استمرار للتعليم األساسي وفيه يتم توسيع الربنامج ليشتمل على التعليم العام
والتدريب على املهارات األساسية للتوظيف ( التعليم املهين /التقين ) .



تنبيهات عامة

يبدأ العام الدراسي يف األسبوع األول من شهر يونيو وينتهي يف األسبوع الثالث من شهر مارس ومدته
( )22أسبوعاً دراسياً يف املدارس العامة .



مبا أن الصف العاشر هو نهاية املرحلة الثانوية يف الفلبني املعادل للصف األول الثانوي باململكة،
فعليه يقبل الطالب الناجح من الصف العاشر يف الصف الثاني الثانوي بعد تطبيق شروط القبول.



من خالل املعلومات اليت توفرت مؤخراً مت إقرار سلم تعليمي جديد عام  1641و مدته  41سنة و
تطبيقه اعتبارا من  1646و مت اإلبقاء على السلم التعليمي املوضح أعاله اىل ان تتوفر معلومات
اضافية مؤكدة من املصدر.

()019

الفلبني
م
3
2

4
معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

الشاادة الثانويلة ملن معالد (منلدانوا العربلي) تعادل الشاادة الثانوية
التابع (جمللس الشورر إلقامة اإلسالم) .

رقم احملضر

تارخيه

2/368

6290/1/0هل

العامة .

الشلللللاادة الثانويلللللة ملللللن معالللللد (زمبو لللللا تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعة
اإلسالمي) باجلنوب .

201/9

6201/8/30هل

اإلسالمية
تعادل الشاادة الثانوية

1

شاادة ثانوية معاد (أليغان اإلسالمي) .

4

شاادة معاد (كالن اإلسالمي) .

1

شاادات مدرسة (التنمية اإلسالمية) .

6

شاادة معاد (الثدافة اإلسالمية بارانج) .

1

شاادة معاد (بوتنينغ اإلسالمي) .

1

شاادة معاد (ليبوتان اإلسالمي) .

201/60

6201/8/31هل

عاهد جامعة اإلمام .
تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعة

201/63

6201/9/63هل

اإلسالمية .
الـــــفـــــلـــــبـــــيـــــن

ال تعادل .

201/63

6201/9/63هل

تعادل الشاادة الثانوية

201/62

6201/9/69هل

عاهد اجلامعة
اإلسالمية .
تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعة

201/62

6201/9/69هل

اإلسالمية .
تعادل الشاادة الثانوية

201/62

6201/8/9هل

عاهد اجلامعتني .

9

شاادة معالد (إيرانلون العربلي اإلسلالمي) يف تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .
(ماجنداناو) .

208/3

6208/2/0هل

31

شللللللللللاادة معاللللللللللد الللللللللللدعوة اإلسللللللللللالمية تعادل الشاادة الثانوية
العامة
(ساليفو ان) باجلنوب .

209/1

6209/9/69هل

(الدسم األدبي) .
33

شللاادة معاللد (كوتللاواتو اإلسللالمي) دينللة تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .

(كوتاواتو) .

()061

209/8

6209/60/30هل

الفلبني
بيانات الشهادة

م

 32شاادة معاد (النانيلة اإلسلالمية) دينلة
(كوتاباتو) .
 31شللللللللاادات معاللللللللد (كامفو ارنللللللللاو)
اإلسللللالمي والللللذمب مللللدة الدراسللللة فيلللله
( 1للل  2للل . )2

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الشاادة

209/8

6209/60/30هل

تعادل املراا
الدراسية عاهد

260/3

6260/2/39هل

اجلامعتني .
260/9

6260/60/36هل

(الدسم األدبي) .

 36الشلللللاادة الثانويلللللة ملللللن معالللللد (بوايلللللان تعادل الثانوية العامة
(الدسم األدبي/
اإلسلللالمي) يف (ماجنلللداناو) والللليت ملللدة

262/2

6262/0/33هل

العلوم الشرعية
والعربية) .

 31دبللللوم الدباللللة ملللن الفللللبني علللام 6910م يعادل ثانوية املعاهد
واملسللبوق بالدراسللة الثانويللة عللام 6912م الصحية يف اململكة
مللللن الفلللللبني املعللللادل لللللألول الثللللانومب يف يف جمال التخص .

230/9

6230/8/38هل

اململكة .
 31شللللاادة الثانويللللة مللللن املللللناج الدراسللللي تعادل الثانوية العامة 239/1
(قسم العلوم
مللللللن معاللللللد جمنللللللداناو اإلسللللللالمي يف
الفللللبني والللليت ملللدة الدراسلللة للحصلللول الشرعية والعربية)
عليالللللللا ( 1ابتلللللللدائي  2 +متوسلللللللط 2 +

6239 /0 /9هل

يف اململكة .

ثانومب).
 39شللللللاادة معاللللللد داتوفللللللا الس العربللللللي تعادل الثانوية العامة
اإلسللالمي بلللالفلبني واللليت ملللدة الدراسلللة قسم العلوم الشرعية
والعربية يف
للحصللول علياللا ( 1ابتللدائي  2 +إعللدادمب
 2 +ثانومب ) .

اململكة .

()060

220 /1

6220/2/60هل

الـــــفـــــلـــــبـــــيـــــن

 31شاادة الثانوية من املعاد (األصلي العربلي تعادل شاادة الثانوية
العامة
اإلسللالمي) اللليت مللدة الدراسللة للحصللول
(الدسم األدبي) .
علياا ( 1للل  2للل . )2

266/1

6266/0/39هل

الدراسة للحصول علياا ( 1للل  2للل . )2

4

الثانوية عاهد
اجلامعتني .

 34شللاادة الثانويللة مللن معاللد (شللرق منللدناو) تعادل شاادة الثانوية
العامة
الللللليت ملللللدة الدراسلللللة للحصلللللول عليالللللا
( 1للل  2للل . )2

4

4

الفلبني

الـــــفـــــلـــــبـــــيـــــن

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

21

دبللللللللوم الثانويلللللللة العاملللللللة ملللللللن مدرسلللللللة
( ) International School Manilaبلللالفلبني

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

220/62

6220/8/38هل

نتيتلللة دراسلللة الصلللفوف ( )63- 60ملللالل
الفلللللرتة ملللللن علللللام 3000 /3002م إىل علللللام
3001 /3001م واملسبوقة بالصف التاسع من
اململكة عام 6232 /6232هل .

()061

مجهورية كوريا اجلنوبية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا

املراحل الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

7
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
كوري ـــا الصفوف

0
0

1
0

0

1

1
0
1

1
0
1

1
0

6
0

0
0

1

6

0

1

1
0

0
0

1
0

1

1

0

1

1
1

اجلنوبية
االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

يتألف التعليم الثانوي من :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

)4

مدارس ثانوية عامة .

)1

مدارس ثانوية علمية .

)2

مدارس ثانوية مهنية  :وتشمل ختصصات عدة منها :
( التجارة

)1

 -الزراعة

 -اهلندسة

-العلوم البحرية ) .

مدارس ثانوية متخصصة  :وتشمل ختصصات عدة منها :
( اللغات األجنبية – الفنون – الرتبية البدنية ) .



الدراسة يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة إلزامية لذلك يكون االنتقال إىل الصف األعلى
تلقائي .



تنبيهات عامة

يتطلب القبول يف اجلامعات اج تياز االختبار الوطين الشامل واالختبار اخلاص الذي

ريه

كل جامعة .


يتكون العام الدراسي من فصلني و ترتاوح مدته ما بني ( 21إىل  )21أسبوعاً دراسياً  ،يبدأ الفصل
الدراسي األول يف األول من شهر مارس وينتهي يف مطلع شهر يوليو  ،ويبدأ الفصل الدراسي
الثاني من شهر سبتمرب وينتهي بنهاية شهر ديسمرب .

()061

مجهورية كوريا اجلنوبية
مجهورية كوريا اجلنوبية

م
3

بيانات الشهادة
شاادة الثانوية التتارية .

4
معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية
التتارية .

201/60

6201/60/36هل

()061

مملكة ماليزيا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

عدد السنوات

6

عدد السنوات

الثانوية

الثانوية

الدنيا

العليا

2

1

-

التحضري للجامعة
1
-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

7
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

ماليــزيـا الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

0

1

1

1

1
0

6
0

1

6

0
0

1
0

1
0

1
0

0
0

1

""2+2+3

1

االبتدائية

الثانوية
الدنيا

الثانوية التحضري
العليا

للجامعة

تتكون الثانوية العليا من أربع فئات رئيسة هي :
.4

الفئة األكادميية وتشتمل على ختصصني هما  :التخصص العلمي – التخصص األدبي .

.1

الفئة الفنية واملهنية وتنقسم إىل قسمني هما :
 -قسم الفئة الفنية وتشتمل على ( اهلندسة امليكانيكية  ،اهلندسة املدنية  ،اهلندسة

التخصصات يف املرحلة الثانوية

الكهربائية ،الزراعة  ،التجارة  ،إدارة األغذية ) .
 قسم الفئة املهنية وتشتمل على ( احلرف ،االقتصاد املنزلي  ،التجارة ،علوم احلاسب،الزراعة ) .
.2

الفئة اإلسالمية  :الدراسة يف اجملاالت اإلسالمية باملدارس الدينية .

.1

الفئة اخلاصة  :تقدم هذه الفئة االحتياجات التعليمية الالزمة لذوي االحتياجات اخلاصة .



شهادات نهايات املراحل الدراسية ( املوضحة بعاليه) كالتالي :

.4
 .1شهادة نهاية الدراسة الثانوية الدنيا تدعى شهادة اختبار املرحلة الثانوية الدنيا (. ) PMR
 .2شهادة نهاية الدراسة الثانوية العليا تدعى شهادة اختبار الرتبية املاليزية ( .) SPM
 .1شهادة التحضري للجامعة تدعى شهادة التعليم املاليزية العليا ).) STPM
شهادة نهاية الدراسة االبتدائية تدعى شهادة اختبار املرحلة االبتدائية (. )UPSR

تنبيهات عامة



يتكــون العــام الدراســي مــن فصــلني دراســيني  ،يبــدأ الفصــل الدراســي األول يف بدايــة شــهر ينــاير
وينتهي يف شهر يونيو  ،ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يف شهر يونيو وينتهي يف شهر نوفمرب ،ومدة
العام الدراسي ( ) 167يوماً دراسياً.

()061

مملكة ماليزيا
م
3

2

4
معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

شللاادة إمللام الدراسللة الثانويللة مللن مدرسللة تعادل الشاادة الثانوية
(مشاور اإلسالمية) .

رقم احملضر

تارخيه

200/9

6200/2/20هل

العامة .

شللاادة الثانويللة الناائيللة مللن اجمللللس األعلللى تعادل الشاادة الثانوية
للشؤون اإلسالمية بوالية (قدف) .

201/63

6201/8/1هل

العامة
(الدسم األدبي) .

مـــــمـــــلــــكـــــة مـــــــــالـــــــــيـــــــــزيــــــا

1

شللاادة الثانويللة العاليللة مللن املللدارس الدينيللة تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .
بوالية (فرياق) .

208/6

6208/3/1هل

4

شللاادة الثانويللة العاليللة مللن هيئللة االمتحانللات تعادل الشاادة الثانوية

208/1

6208/0/32هل

عاهد اجلامعتني .

التابعة للمتلس اإلسالمي يف (كلنتان) .

تعادل الشاادة الثانوية

1

شاادة الثانوية الدينية بوالية (سال ور) .

6

الثانويللة مللن املللدارس الدينيللة التابعللة لواليللة تعادل الشاادة الثانوية
العامة
(باللللانج دار املعمللللور) واللللليت مللللدة الدراسللللة

عاهد اجلامعتني .

للحصول علياا ( 1للل  6للل . )0
1

209/1

6209/9/69هل

260/1

6260/1/69هل

(الدسم األدبي) .

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن املدرسللللللة
الدوليلللة بكواالملبلللور اليزيلللا علللام 6992م

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

()International School of Kuala Lumpur
بعللللد دراسللللة أربللللع سللللنوات مللللالل الفللللرتة
6989م لللللللللل6992م وإنالللللللاء ( )3120والللللللدة
دراسية .

()066

232/2

6232/2/69هل

اهلند
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

إدارة التعليم املركزية ويتبعها اجمللس اهلندي ملنح شهادة االمتحان املدرسي النهائي ،واجمللس القومي للبحث
الرتبوي والتدريب .باإلضافة إىل هيئة التعليم الثانوي املركزي وجهات أخرى .

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

2

2

1

عدد السنوات

السابق

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

الــهن ـــد الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

0

1

1

1

1

6

7

8
0

9

01

00

1

االبتدائية
تنقسم فروع املرحلة الثانوية إىل اجملاالت التالية :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة



جمال العلوم الطبية وغري الطبية والعلوم الداخلية .



جمال التجارة .



جمال الفنون .



جمال القانون .

يبدأ العام الدراسي يف شهر مارس وينتهي يف شهر أبريل .

()067

املتوسطة

1
01

الثانوية

اهلند
م
3
2

4
معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

الشاادة الثانوية ملن جمللس امتحلان الشلاادة تعادل الشاادة الثانوية
الثانوية بللل (بوميب) .

رقم احملضر

تارخيه

2/362

6290/0/66هل

العامة .

شاادة ثانوية اجلامعة اإلسالمية (فيت علام)
قبللللل تعلللللدي اخلطلللللة واملنلللللاهج الدراسلللللية

ال تعادل الشاادة
الثانوية للند يف

(انظر تسلس . )69

املواد الدراسية .
تعادل الشاادة الثانوية

1

شاادة مدرسة الكلية العربية الفالاية .

4

شاادة دار التعليم (العاملية الثانوية) .

1

شللاادة الثانويللة العامللة مللن (دار العلللوم فللالف تعادل الشاادة الثانوية
العامة
الدارين) .

201/8

201/0

6201/8/62هل

6201/2/32هل

العامة
(الدسم األدبي) .
ال تعادل الشاادة
الثانوية للند
بعت املواد .

201/9

6201/1/8هل

يف

الـــــــــــــــهــــــــــــــــنــــــــــــــد

201/60

6201/60/36هل

(الدسم األدبي) .
6

ال تعادل الشاادة

شللللاادة ثانويللللة جامعللللة الدامسيللللة الشللللارية

الثانوية للند

درسة (شاهي) يف (مراد أباد) .

208/3

6208/2/0هل

يف

مواد الرتبية
اإلسالمية .
1

شللللللللللاادة العامليللللللللللة مللللللللللن دار احلللللللللللديث تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني
(اجلامعة األثرية) .

208/60

6208/8/30هل

1

شاادة الثانوية ملعاد التعلليم اإلسلالمي التلابع تعادل الشاادة الثانوية

209/3

6209/2/39هل

ملركز أبو الكالم أزاد للتوعية اإلسالمية .

9

شاادة الثانوية من الكلية اإلهلية .

عاهد اجلامعتني .
تعادل الشاادة الثانوية

209/0

6209/1/33هل

العامة
(الدسم األدبي) .

31

شللللللاادة الكليللللللة اإلسللللللالمية يف اجململلللللع تعادل الشاادة الثانوية
العامة .
اإلسالمي بوادمب اهلدر .

209/1

6209/8/36هل

33

شلللاادة الفنيللليلة ملللن اجلامعلللة العربيلللة (دار تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .
اهلدر ما تفلسه) .

209/9

6209/66/32هل

()068

اهلند
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الشاادة

260/1

6260/1/69هل

 32شاادة الثانوية العليا بالكلية اإلصلالاية
يف كللللرياال باهلنللللد اللللليت مللللدة الدراسللللة
للحصول علياا ( 2للل  2للل  2للل. )2

الثانوية عاهد
اجلامعتني .

 31شللللاادة الكليللللة الدينيللللة الفنيللللة التابعللللة
جلمعية دعوة تبليلغ اإلسلالم يف (كلرياال)

تعادل الشاادة
الثانوية عاهد

الللللليت ملللللدة الدراسلللللة للحصلللللول عليالللللا

4

260/1

4

6260/60/62هل

اجلامعتني .

( 60للل . )0
الثانوية عاهد
اجلامعتني .

 31شاادة العاملية من اجلامعة العاليلة العربيلة
الللللليت ملللللدة الدراسلللللة للحصلللللول عليالللللا

تعادل الشاادة
الثانوية عاهد

 36شللاادة العامليللة مللن (جامعللة الفللالف) اللليت
مدة الدراسة للحصول علياا ( 0للل  2للل .)0

260/8

6260/60/30هل

اجلامعتني .
تعادل الشاادة

260/8

6260/60/30هل

الثانوية العامة
(الدسم األدبي) .

 31شاادة الثانوية ملن (كليلة مركلز العللوم
العربيللة) التابعللة جلمعيللة أنصللار اإلسللالم
(كندوتي) .
 31شلللاادة (الفنيللليلة) الثانويلللة ملللن اجلامعلللة
السلفية (مفتاف العلوم) اليت ملدة الدراسلة
للحصول علياا ( 1للل  2للل . )2

تعادل الشاادة

260/9

6260/60/31هل

الثانوية العامة
(الدسم األدبي) .
تعادل الشاادة

260/6

6260/66/0هل

الثانوية عاهد
اجلامعتني .

 39الشاادات الدراسلية للثانويلة فملا دون ملن تعادل شاادة معاهد
اجلامعتني .
اجلامعلللة اإلسلللالمية (فللليت علللام) وفلللق
اخلطة واملناهج املعدلة للطالب املنلتظمني
اعتبارًا من تارخيه .

()069

268/2

6268/8/1هل

الـــــــــــــــهــــــــــــــــنــــــــــــــد

 34شلللاادة العامليلللة ملللن اجلامعلللة السللللفية يف
(بنلللاريس) الللليت ملللدة الدراسلللة للحصلللول
علياا ( 0للل  3للل  2للل . )2

( 0للل  2للل  3للل . )3

تعادل الشاادة

260/8

6260/60/30هل

4

اهلند
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

21

شلللاادة الدراسلللة املتوسلللطة باالنتسلللاب ملللن

ال تعادل  ،وهذا

269/6

6269/6/1هل

مركللللللللز (أبللللللللو الكللللللللالم أزاد للتوعيللللللللة
اإلسالمية) .

تأكيد لدرار اللتنة
السابق برقم 261/6
يف 6261/3/1هل .

23

ال تعادل الشاادة

ثانوية معاد العلوم اإلسالمية .

269/3

6269/3/30هل

الثانوية العامة لند
املدة واملواد وماصة
املواد العلمية .

 22شلللاادة الفنيللليلة ملللن دار العللللوم (باجلامعلللة تعادل الشاادة الثانوية
من معاهد جامعة
الرايمية) اليت مدة الدراسة للحصلول عليالا
( 2للل  2للل . )0
الـــــــــــــــهــــــــــــــــنــــــــــــــد

21

24

21

269/2

6269/3/31هل

اإلمام .

شاادة العاملية من املعاهد التابعة جلامعلة إبلن تعادل الشاادة الثانوية
تيميلللة الللليت ملللدة الدراسلللة للحصلللول عليالللا
( 1للل  3للل  3للل . )2

العامة قسم (العلوم
الشرعية والعربية) .

شللاادة العامليللة مللن اجلامعللة اإلسللالمية (دار

تعادل شاادة الثانوية

العلللوم) اللليت مللدة الدراسللة للحصللول علياللا
(0ابتدائية 2 ،متوسطة 2،مولومب 3 ،عاملية).

العامة (قسم العلوم
الشرعية والعربية) .

شاادة الدراسة الثانوية من اهلند علام 6910م
واجتيللاز ( )1مللواد نتيتللة امتبللارات كمللربج

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

269/63

230/6

236/0

6269/9/60هل

6230/3/61هل

6236/8/32هل

واحلصول على شاادة جامعية بعدها .
 26شاادة الكلية السلفية لؤمن أبلاد سلرينتر
كشلللمري باهلنلللد والللليت ملللدة الدراسلللة بالللا
( 2ابتدائي  2+متوسط 2 +ثانومب 2 +عالية) .

شاادة العالية تعادل

233/6

6233/3/63هل

الثانوية العامة يف
اململكة قسم العلوم
الشرعية والعربية .

 21اجلامعة الرمحانية ببومبلامب باهلنلد رااللاا شاادة الفنييلة تعادل
الثانوية العامة يف
الدراسللللية االبتللللدائي واإلعللللدادمب والثللللانومب
والعاملية والفنييلة .

اململكة قسم العلوم
الشرعية والعربية .
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233/3

6233/2/30هل

اهلند
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 21شلللاادة الثانويلللة ملللن اهلنلللد بعلللد الدراسلللة تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
النظاميللللللللللللة يف املدرسللللللللللللة اهلنديللللللللللللة
جبللللللللدة والتدللللللللدم المتبللللللللار الثانويللللللللة

4
رقم احملضر

تارخيه

232/2

6232/3/66هل

4

( )Secondaryعلللللللللللللللللام 6990م ثلللللللللللللللللم
الثانويلة العاليلة ( )Senior Secondaryعلام
6993م .
 29شللاادة الفنيلليلة مللن جامعللة سللراج العلللوم تعادل الثانوية العامة
يف اململكة
يف اهلنلللد والللليت ملللدة الدراسلللة للحصلللول
علياللا( 0ابتللدائي 3 +متوسللط 2 +ثللانومب
3 +عاملية  3+الفنييلة) .

232/8

6232/2/30هل

( قسم العلوم
الشرعية والعربية )
باعتبار االبتدائي

والعاملية والفنييلة
(ثانومب) .
 11شاادة الثانويلة ملن املدرسلة اإلسلالمية يف تعادل الثانوية العامة
(قسم العلوم
اهلند واليت ملدة الدراسلة للحصلول عليالا
(2إبتللللللللدائي 2 +ثللللللللانومب 3 +عامليللللللللة  +الشرعية والعربية)
3فنييلة).

239 /2

6239 /3/69هل

يف اململكة .

 13شللاادة الدراسللة الثانويللة العامللة (الدسللم تعادل الثانوية العامة
األدبي ) من املدرسة اإلسالمية الدولية يف (الدسم األدبي) يف
اململكة .
مومبللللامب باهلنللللد عللللام 6239 /6238هللللل

239 /9

6239 /1/0هل

واملسللللبوقة بالنتللللاف مللللن الصللللف الثللللاني
الثللللللللللانومب مللللللللللن املدرسللللللللللة نفسللللللللللاا
عام 6238 /6231هل .
 12شلللاادة الفنيللليلة الصلللادرة ملللن اجلامعلللة تعادل الثانوية العامة
(قسم العلوم
اإلسلللالمية يف نوربلللاد باهلنلللد والل ليت ملللدة
الدراسللة للحصللول علياللا ( 2متوسللط 2+
ثانومب (عاملية )  3 +فنييلة ) .

الشرعية والعربية)
يف اململكة .
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220 /2

6220 /3/31هل

الـــــــــــــــهــــــــــــــــنــــــــــــــد

واملتوسط (ابتدائي)
والثانوية (متوسط)

اهلند
م

4

بيانات الشهادة

الـــــــــهـــــــــنــــــــد

 11شلللللاادة السلللللنة الثانيلللللة مللللللا قبلللل اجلامعلللللة
من كليلة بيشلاب كلاتون النسلائية يف اهلنلد

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الثانوية العامة

220/61

6220 /66/61هل

علللللام 3001م نتيتلللللة دراسلللللة الصلللللف األول
الثللانومب (  ) Secondary Schoolمللن املدرسللة
اإل ليزيلللة يف اهلنلللد علللام 3000م واملسلللبوقة
بالصف الثالث املتوسط من مدرسلة السلناب
األهلية باململكة عام 6232 /6232هل .
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يف اململكة .

هونج كونج
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

دائرة التعليم يف حكومة هونج كونج

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية

الثانوية العليا

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

6

2

1

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

سنة

شهر

-

االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية

السلم التعليمي املقارن

الصفوف

هونج كونج الصفوف

0
0

0

1
0

1

1
0

1

1
0

1

1

1

6
0

6

1

االبتدائية

0
0

0

1
0

1
0

1
0

1

الثانوية

0
0

1
1

1
0

1
1

1

6
1

الثانوية العليا

يف املرحلة الثانوية فالغالب أن عتار الطالب الدراسة يف أي من الشعب الثالث التالية :

التخصصات يف املرحلة الثانوية



شعبة األدبي .



شعبة العلمي .



شعبة التجاري.



بدأ تطبيق السلم احلالي للتعليم الثانوي منذ شهر سبتمرب لعام  1665م واملشتمل على تغيري مدة
الدراسة يف الثانوية العليا من أربع سنوات إىل ثالث سنوات ،و سـتحل شـهادة دبلومـا هـونج كـونج
اجلديــدة ( ) HKDSEبــدالً مــن شــهادة هــونج كــونج للتحصــيل الدراســي ( )HKCEEوشــهادة

تنبيهات عامة

هونج كونج للمستوى املتقدم ( . (HKALE


يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يونيو.

()071

4

هـــونـــج كـــونـــج

هـــونـــج كـــونـــج

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن مدرسلللة دليلللا

يعادل الثانوية العامة

232/60

6232/0/32هل

الكنديلة ( )Delia School of candaيف

يف اململكة .

هونج كونج بعلد دراسلة الصلف ( )63ملالل
الفرتة 3006/9/2م لللل 3002/1/30م مسبوق
بالصف الثاني الثانومب من اململكة .

()071

اليابان
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

عدد السنوات

6

2

2

-

عدد السنوات

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
اليابـان

الصفوف

0
0

1

1
0

1

1
0

6

0
0

1
0

1
0

0

1

1

1

1

6

0

1
0

1

1

االبتدائية

0
0
0

اإلعدادية

1
0
1

1
1

الثانوية

يف اليابان العديد من املدارس الثانوية ومنها :
(الثانوية االعتيادية  ،والثانوية احلديثة  ،والثانوية التخصصية) وغريها .


أوالً  :املدارس الثانوية االعتيادية :
وعادة ما تكون قسم واحد ( عام ) أو قسمني هما :
)4

القسم العام .

)1

القسم التخصصي .

وينقسم القسم التخصصي إىل عدة فروع ختتلف باختالف املدا رس أو باختالف حاجة العمل يف منطقة تواجد

التخصصات يف املرحلة الثانوية

املدرسة أو امليول العامة للطالب  ،وأكثر هذه الفروع شيوعاً هي ختصصات  ( :الفنون  ،والتجارة  ،واهلندسة ،
والعالقات الدولية وغريها ) .


ثانياً  :املدارس الثانوية احلديثة :
ويلتحق بها الطالب املتخرجني من املرحلة االبتدائية ومدة الدراسة فيها ( )6سنوات  ،وتنقسم إىل قسمني
هما :
 -القسم الثانوي األولي (القسم املتوسط ) ويشمل الثالث سنوات األوىل .

-

تنبيهات عامة

القس م الثانوي العالي ويشمل الثالث سنوات املتبقية.



املرحلتني االبتدائية واإلعدادية إلزامية ومدتهما تسع سنوات دراسية .



املدارس الثانوية احلديثة مرحلة حديثة بدأت الدراسة فيها مع بداية العام الدراسي 4555م .



مجيع املدارس الثانوية تؤهل الطالب لدخول اجلامعة بالشروط األساسية التالية :



.4

إمتام السنوات الدراسية الالزمة لدخول اجلامعة وهي ( )41سنة دراسية .

.1

اجتياز اختبارات القبول يف اجلامعة أو الكلية يف التخصص املطلوب .

يبدأ العام الدراسي يف األول من شهر أبريل وينتهي يف ( )24من شهر مارس .
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أسرتاليا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

 (-وزارة الرتبية ) .

حكومة الواليات واملقاطعات واحلكومة الفيدرالية

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية

عدد السنوات

 6أو 7

 6أو 2

عدد السنوات

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

-

-

سنة

شهر
-

6
االبتدائية

اململكة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
أسرتاليا الصفوف

0
0

1
0

1
0

0

1

1

1

3

1

االبتدائية

التخصصات يف املرحلة الثانوية



1
0
1

6
0
6

0
0
7

1
0
8

1
0
9

0
0

1
0

1

01

00

01

الثانوية

من الصف احلادي عشر إىل الصف الثاني عشر يتاح للطالب دراسة عدد من املـواد املتنوعـة و يعتمـد اختيـاره للمـواد الدراسـية علـى
التخصص الذي يريد دراسته يف املرحلة اجلامعية .

تنبيهات عامة :
 ختتلف سنوات الدراسة يف املرحلة االبتدائية والثانوية من والية أو مقاطعة ألخرى ،ولكن يف النهاية مدة السلم التعليمي  41عاماً .
 يتم تقدير مستوى الطالب كالتالي :
 ٪26من تقدير العالمة املعطاة للطالب يف امتحان الثانوية الع امة يعتمد من قبل املدرسة اليت بدورها تقوم مستوى الطالب خالل العامني الدراسيني .
 ٪26من تقدير العالمة املعطاة للطالب يعتمد على النتائج اليت حصل عليها الطالب يف امتحانات الثانوية العامة .
 بالنسبة للدول مثل اسرتاليا الواقعة يف نصف الكرة األرضية اجلنوبي كنتيجة الختالف زمن ومواعيد الدراسة بينها وبني اململكة فتعادل وثائق صفوف النقل الصادرة منها
وفق االتي:
 - 4حيدد عمر الطالب حسب اليوم األول من الدراسة يف اململكة.
 - 1عند حتديد الصف املعادل للشهادة االسرتالية يعتمد أوالً على شهادة النجاح السابقة ملعرفة تدرج الطالب الدراسي سواء كان حصوله عليها من اسرتاليا أو من أكادميية أو
مدرسة سعودية بالداخل أو اخلارج .
 - - 2الطالب الذي أمت سنة دراسية كاملة بنجاح يف أسرتاليا أو التحق بالدراسة يف أسرتاليا بالفصل الدراسي الثاني فقط تعادل وثيقته أو وثيقة اجتيازه لنهاية هذا الفصل
بسنة دراسية وفق السلم التعليمي املقارن شريطة ما يلي:
أ  -أال يتعارض ذلك مع عمر الطالب احملدد مبوجب الفقرة السابقة.
ب  -أن تكون الشهادة السابقة للوثيقة األسرتالية وثيقة جناح وانتقال اىل الصف األعلى.
 - 1إذا ثبت تعارض املعادلة مع العمر -نتيجة لنقص مدة الد راسة يف املستوى األخري أو أحد املستويات السابقة  -يبقى على وضعه ويقبل يف الصف املماثل (املعادل) للصف
الذي اجتازه يف اسرتاليا وليس يف الصف املنقول إليه هناك.
 - 2ا لطالب إذا قدم من اسرتاليا مع بداية الفصل الدراسي الثاني باململكة يعامل بالنسبة الختبار الفصل الدراسي األول الذي فات عليه وفق ما يلي :
أ  -من كانت دراسته يف الفصل الدراسي الثاني فقط بأسرتاليا ومل تعادل له وثيقة جناحه تعادل له دراسته بالفصل الثاني مقابل الدراسة بالفصل الدراسي األول باململكة وال
ضرورة أن عترب يف مقرر الفصل الدراسي األول باململكة استثناءً من التعميم الوزاري رقم ( )264661152وتاريخ 4127/2/47هـ .
ب  -من مت معادلة وثيقة جناحه بالفصل الدراسي الثاني حسب الضوابط املشار هلا أعاله عترب يف مقرر الفصل الدراسي األول باململكة يف موعده أو بالبديل .
 - 6إذا كان قدوم الطالب من اسرتاليا مع بدا ية العام الدراسي باململكة تعادل له وثائق النجاح حسب السلم التعليمي املقارن أما وثيقته بالفصل األول الذي أنهاه قبل قدومه فال
تعادل.
 يف حالة مجع الطالب للدراسة بني النظام االسرتالي والنظام السعودي كالذين ينتسبون يف أكادميية جاكرتا أو املدرسة السعودية يف كواالملبور ويلتحقون بالنظام
االسرتالي يبنى على وثيقة النجاح السعودية حبيث يعادل ما يليها من شهادات أجنبية متدرجة بعدها وال عربة بأي شهادة أجنبية يتم احلصول عليها مع الشهادة السعودية
يف نفس العام .
 بشكل عام يبدأ العام الدراسي من شهر فرباير وينتهي يف شهر ديسمرب .
 تطبق قواعد املعادلة املشار إليها أعاله على حاالت الطالب القادمني من الدول املشابهة ألسرتاليا .
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نيوزيلندا
اجلهة املشرفة على التعليم العام

وزارة الرتبية

السلم التعليمي

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

احلالي

عدد السنوات

6

1

2

السابق

عدد السنوات

-

-

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

-

سنة

شهر

 2أو 6

االبتدائية

اململكة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية

الصفوف

0

1

1

1

1

6

نيوزيلنـدا

الصفوف

0

1

1

1

1

6

0

1

1

1

0

1

" "1 + 1

املتوسطة

االبتدائية

الثانوية

تنبيهات عامة


مبا أن السلم التعليمي يف نيوزلندا مدته  42سنة وسن القبول من  6 – 2سنوات والصفوف التاسع والعاشر ضمن مستويات املرحلة الثانوية حسب التوزيع املعتمد يف البلد لذا
تعامل وثائق النجاح الصادرة من نيوزلندا إذا كان عمر الطالب  6سنوات عند قبوله وفق اآلتي:

- 4

الصفوف من  7 – 4تعادل مبا مياثلها يف اململكة .

- 1

الصف الثامن أو الصف التاسع يعادالن النجاح من الصف الثاني املتوسط .

- 2

الصف العاشر يعادل النجاح من الصف الثالث املتوسط .



إذا كان عمر الطالب  2سنوات عند قبوله تعامل وثائق النجاح وفق اآلتي:

- 4

الصف األول يعادل السنة التمهيدية

- 1

الصفوف من  46 - 1تعادل الصفوف من األول االبتدائي إىل الصف الثالث املتوسط.

أما بقية الصفوف للمرحلة الثانوية فتعادل حسب ما هو موضح يف اجلدول أدناه .



مت إدخال الشهادات الوطنية لإلجنازات التعليمية (  )NCEAيف عام 1661م  ،وقد حلت حمل الشهادات املدرسية وهي تسمح للطالب بالدراسة على ثالثة مستويات من
الشهادات يف الصفوف (  ) 42 - 44وذلك على النحو التالي :



o

الشهادة الوطنية لإلجناز التعليمي املستوى األول ( مؤهل الصف احلادي عشر ) .

o

الشهادة الوطنية لإلجناز التعليمي املستوى الثاني ( مؤهل الصف الثاني عشر ) .

o

الشهادة الوطنية لإلجناز التعليمي املستوى الثالث ( مؤهل الصف الثالث عشر ) .

يتعني على الطالب أن حيصل يف كل مستوى من مستويات الشهادات الوطنية لإلجناز التعليمي على عدد معني من الوحدات الدراسية للحصول على شهادة االجناز الوطين
لذلك املستوى ،وذلك على النحو التالي :
مستوى الشهادة الوطنية

املعادلة

املتطلبات

لإلجناز التعليمي
املستوى (. )4

( ) 08وحدة دراسية في جميع المستويات (مستوى , 1مستوى  , 2مستوى ) 3
بما فيها مهارات القراءة والكتابة والحساب .

الصف األول الثانوي بالمملكة

املستوى (. )1

( ) 08وحدة دراسية في المستوى(  ) 2فأعلى باإلضافة إلى ( )28وحدة دراسية
في أي من المستويات الثالث (. )3,2,1

الصف الثاني الثانوي بالمملكة

( ) 66وحدة دراسية يف املستوى (  ) 2باإلضافة إىل ( )16وحدة دراسية يف املستوى ( ) 1

الصف الثالث الثانوي باململكة

املستوى (. )2



فأعلى .

الطالب الذين أنهوا املست وى الثاني من مستويات الشهادات الوطنية لإلجناز التعليمي وحصلوا على عدد من الوحدات والساعات أهلتهم للقبول يف اجلامعات قبل احلصول
على املستوى الثالث تعرض حاالتهم على اللجنة.



الشهادات الوطنية لإلجناز التعليمي (  ) NCEAهي املؤهل الوطين الرمسي لطالب املرحلة الثانوية يف نيوزيلندا .



يبدأ العام الدراسي من شهر فرباير وينتهي يف شهر نوفمرب يف معظم املؤسسات الرتبوية  ،وينقسم إىل فصلني دراسيني .
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مــــجــــمــــوعـــــــة
دول قارة
.

إفــــــريــــــقـــــيــــــا

()078

تنويه
* يتم تدوين السلم التعليمي املقارن مع السلم
التعليمي يف اململكة عند متاثل عدد سنوات السلمني .
* ويف حالة االختالف بينهما  . . .دونت املقارنة حسب
قرار جلنة املعادالت .
* أما ما دوّن كرقم إمجالي داخل مستطيل فهو جزء
غري مقارن من السلم  ،وبانتظار ورود املعلومات الالزمة
عنه من الدول املعنية لتحديد قرار بشأنه .
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مجهورية إثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية
وزارة التعليم

اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

املراحل الدراسية

االبتدائية

الثانوية (احللقة األوىل)

الثانوية (احللقة الثانية)

عدد السنوات

1

1

1

ابتدائي ( )6إعدادي ( )1ثانوي ()1

عدد السنوات

السابق

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

7
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

الصفوف

0

1

1

1

1

6

7

8

9

01

00

01

إثيوبيــا

1

الثانوية

الثانوية

االبتدائية

احللقة األوىل

احللقة الثانية

عقب إمتام احللقة األوىل من التعليم الثانوي ( الصف  ) 46ينضم التالميذ إىل أي من  :احللقة الثانية
من املرحلة الثانوية " صف  ، " 41- 44أو إىل التعليم املهين والتقين .

التخصصات يف املرحلة الثانوية

وتنقسم ختصصات احللقة الثانية " صف  " 41- 44إىل :
)4

العلم الطبيعي .

)1

العلم االجتماعي .

 )4تسمى احللقة األوىل من املرحلة الثانوية بـ (مرحلة الثانوية  /العامة ) .
 )1تسمى ا حللقة الثانية من املرحلة الثانوية بـ ( املرحلة التمهيدية ) .
 )2يعقد امتحان وطين يف نهاية املرحلة االبتدائية  ،ويف نهاية مرحلة الثانوية  /العامة .
 )1الطالب الذين يفضلون االلتحاق بالتعليم املهين والتقين سينضمون إىل املؤسسات املهنية والتقنية

تنبيهات عامة

وفق الرتتيب  "46+4" :و" "46+1و "  "46+2ويعترب األول نظام الشهادات بينما ""46+2هو مستوى الدبلوم.
 )1الطالب الذين أنهوا عامني يف املرحلة التمهيدية جيرون امتحان للقبول يف التعليم العالي .
 )2ال توجد أي ختصصات يف مرحلة احللقة األوىل (مرحلة الثانوية  /العامة ).
 )6يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يونيو .
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مجهورية إثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية
م
3

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

شلللللاادة إملللللام الدراسلللللة الثانويلللللة العاملللللة تعادل الشاادة الثانوية
(الدسم التتارمب) .

6
رقم احملضر

تارخيه

2/300

6290/2/38هل

التتارية .

مجهورية إثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية

2

شللاادة إناللاء الصللف الثللاني عشللر درسلللة تعادل الشاادة الثانوية
العامة .
(كرن الثانوية احلكومية) .

206/61

6206/66/2هل

1

شاادة دبلوم ف يف الرسلم ومللدة أثنلى عشلر تعادل شاادة إمام
الدراسة الثانوية املانية
عاماً .

201/66

6201/9/0هل

يف جمال ختصصاا
وظيفياً .
4
1

شللاادة إمللام الدراسللة الثانويللة مللن املدرسللة

تعادل شاادة الثانوية

األولية يف (أديس أبابا) .

262/0

6262/0/31هل

العامة .

الوثائق الدراسية من مدرسة األم النمو جية

تعادل النتاف من

بأثيوبيللا نتيتللة لدراسللة الصللفوف ( )60،9،8الصف الثاني الثانومب
باململكة .
باملرالة الثانوية اليت تنتاي بالصف (. )66

()080

236/3

6236/1/69هل

دولة إريرتيا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم (قسم التعليم العام)

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

2

2

1

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

إريرتيا

الصفوف

0
0
0

1
0
1

1
0

1

1

1

1
0
1

6
0
6

0
0
7

1
0
8

1

االبتدائية

1
0
9
1

املتوسطة

0
0
01

1
0
00

1

01

الثانوية

يدرس التالميذ تعليماً عاماً يف الصفني التاسع والعاشر  ،ويف الصف احلادي عشر يتجهون إىل أحد

التخصصات يف مرحلة الثانوية

املساقني التاليني :
 -املساق العلمي ( العلوم الطبيعية ) .

-

تنبيهات عامة

املساق األدبي ( اآلداب والعلوم االجتماعية ) .



يعقد امتحان الشهادة الثانوية اإلرتريية عند إمتام الصف الثاني عشر .



ينقسم التعليم الفين واملهين يف ارترييا إىل زراعي وفين و اري ويشرتك القسمان الفين واملهين
يف دراسة املواد األكادميية خالل مدة التدريب وعتلفان يف التخصصات.



يبدأ العام الدراسي يف األسبوع األول من شهر سبتمرب وينتهي بنهاية شهر مايو بالنسبة ملدارس
أقاليم املنخفضات ونهاية شهر يونيو بالنسبة ملدارس أقاليم املرتفعات .
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مجهورية أوغندا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم والرياضة

املراحل الدراسية

االبتدائية

الثانوية الدنيا (املتوسطة)

عدد السنوات

7

1

عدد السنوات

السابق

-

الثانوية العليا
(املتقدمة)
1
-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

أوغنـ ــدا

الصفوف

0
0

1
0

1
0

0

1

1

1

1
0

6
0

0
0

1

1

6

7

3

االبتدائية

1
0

1
0

0
0

1
0

1

""1+1

الثانوية الدنيا الثانوية العليا

توزع املواد الدراسية يف املرحلة الثانوية يف حنو (  )41جمموعة  ،وكل جمموعة من املواد الدراسية تكون

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تهيئة للتخصص املراد دراسته مستقبالً يف املرحلة اجلامعية  ،ومنها على سبيل املثال :


جمموعة  ( :الفيزياء – الكيمياء

 -البيولوجيا – التغذية ) .



جمموعة  ( :الفيزياء – الكيمياء

 -الرياضيات ) .

مسميات شهادات املراحل الدراسية األوغندية ورموزها على النحو التالي :

تنبيهات عامة



شهادة إمتام املرحلة االبتدائية يرمز هلا بـ (. ) PLE



شهادة إمتام املرحلة الثانوية الدنيا ( اإلعدادية ) يرمز هلا بـ ( . ) U C E



شهادة إمتام املرحلة الثانوية العليا ( املتقدمة ) يرمز هلا بـ ـ (  ( UACEوهي الشهادة املؤهلة
لاللتحاق باملرحلة اجلامعية .
-جلنة االمتحانات الوطنية األوغندية (  ) UNEBهي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن االمتحانات

ومنح وإصدار الشهادات .
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مجهورية بنني
اجلهة املشرفة على التعليم العام

السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم األولي واالبتدائي  ،ووزارة التعليم الثانوي والفين واملهين .

املرحلة الدراسية

االبتدائية

عدد السنوات
السابق

التعليم الثانوي
ثانوية دنيا

ثانوية عليا

1

2

6

عدد السنوات

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

-

-

سنة

شهر
-

6- 2
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0

1

1

1

1

6

الصفوف

0

1

1

1

1

6

بنـني

1

0

1

0

1

1

"" 1 +1

1

االبتدائية

الثانوية الدنيا

الثانوية العليا

يبدأ التخصص يف بداية مرحلة الثانوية العليا يف األقسام التالية :

التخصصات يف املرحلة الثانوية





املواد األدبية .



املواد العلمية .



املواد املهنية والفنية .

يعقد امتحان على مستوى الدولة عند نهاية الثانوية الدنيا يعرف بامتحان الشهادة (الدنيا) العامة ثم امتحان
الشهادة العليا عند نهاية الثانوية العليا .



طالب املواد العلمية واألدبية يتحدد قبوهلم يف اجلامعات والكليات بنجاحهم يف امتحانات شهادة الثانوية العليا ،
أما طالب املواد املهنية والفنية فإن عليهم أيضاً النجاح يف امتحانات شهادة الثانوية العليا أو النجاح يف شهادة
الدبلوم الوسيط قبل أن يتم قبوهلم يف اجلامعات والكليات .



ملعادلة وثائق صفوف النقل يعمل باآلتي:
- 4الصفوف من ( )6- 4يعادل الصف مبثيله مع تطبيق قاعدة العمر عند املعادلة.

تنبيهات عامة

 – 1الصفني األول و الثاني من الثانوية الدنيا بالتعليم الثانوي تعادل النجاح من األول و الثاني املتوسط
باململكة.
- 2وثيقة النجاح من ال صف الثالث من الثانوية الدنيا بالتعليم الثانوي تعادل النجاح من الصف الثاني
املتوسط ووثيقة النجاح من الصف الرابع بنفس املرحلة تعادل بالنجاح من الصف الثالث املتوسط .
 - 1الصفوف الثالثة من الثانوية العليا تعادل بالصفوف املماثلة هلا من املرحلة الثانوية باململكة حسب
التخصص.


يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يونيو ومدته تسعة أشهر .
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مجهورية بـــنـــني
م
3

6
معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

شاادة الثانوية من مركز عماد الدين للتعليم تعادل الثانوية العامة
العربي اإلسالمي ( كوتونو ) جبماورية بنني ( قسم العلوم الشرعية

رقم احملضر

تارخيه

230/2

6230/3/38هل

مجهورية بـــنـــني

اسلل اخلطلللة املعدللللة والللليت ملللدة الدراسلللة والعربية ) يف اململكة.
للحصول علياا (. )2:2:1
2

شللللاادة املعاللللد الللللدي للدراسللللات العربيللللة

تعادل الثانوية العامة

والثدافللة اإلسللالمية جلمعيللة أنصللار اإلسللالم ( قسم العلوم الشرعية
يف مدينللة سللاكييت جبماوريللة بللنني  ،واللليت والعربية ) يف اململكة.
مدة الدراسلة للحصلول عليالا ( 1إبتلدائي 2+
إعدادمب  2+ثانومب ) .

()081

220/3

6220/3/62هل

مجهورية بوركينا فاسو
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم األساسي وحمو األمية ووزارة التعليم الثانوي والعالي

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

6

1

2

عدد السنوات

السابق

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة
العربي ـ ــة
الصفوف

0

1
0

1
0

1

1

6

بوركينا فاسو الصفوف

0

1

1

1

1

6

السعوديـة

السلم التعليمي املقارن

املتوسطة

1

االبتدائية

0

1

1

الثانوية
0

1

1

"" 1 +1

املتوسطة

الثانوية

تنقسم التخصصات يف الثانوية إىل قسمني هما :

التخصصات يف املرحلة الثانوية



القسم العلمي ومواده األساسية هي  ( :الرياضيات



القسم األدبي ومواده األساسية هي  ( :الفلسفة – اللغة ) .



ملعادلة وثائق صفوف النقل يعمل باآلتي:

 -الفيزياء – العلوم الطبيعية ) .

- 4الصفوف من ( )6- 4يعادل الصف مبثيله.
 – 1الصفني األول و الثاني من املرحلة املتوسطة تعادل النجاح من األول و الثاني املتوسط باململكة.
- 2وثيقة النجاح من الصف الثالث من املرحلة املتوسطة تعادل النجاح من الصف الثاني املتوسط ووثيقة النجاح

تنبيهات عامة

من الصف الرابع بنفس املرحلة تعادل بالنجاح من الصف الثالث املتوسط .
- 1الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية تعادل بالصفوف املماثلة هلا من املرحلة الثانوية باململكة حسب
التخصص.


يشرتط حلصول خريج القسم العلمي باملرحلة الثانوية على منحة دراسية الستكمال تعليمه اجلامعي
داخلياً أو خارجياً حصوله على معدل  ،16 /42وخلريج القسم األدبي حصوله على معدل .16/42

()086

6

مجهورية بوركينا فاسو
مجهورية بوركينا فا سو

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شلللاادة الثانويلللة ملللن مدرسلللة سلللبي الفلللالف

تعادل الثانوية العامة

232/60

6232/63/2هل

يف اململكة
التابعة للتمعية اإلسالمية لتطوير تعليم اللغلة
العربية جبماورية بوركينلا فاسلو والليت ملدة ( قسم العلوم الشرعية
والعربية ).

الدراسة للحصول علياا (.)2+2+1

()087

مجهورية تشاد
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية
عدد السنوات
عدد السنوات

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

6

1

2

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململكـ ــة
العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

تشــاد

الصفوف

0

1
0

1
0

1

1

6

0

1

1

1

1

6

املتوسطة
1

0

1

الثانوية
0

1

1

"" 1 +1

1

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

أوالً  :الثانوية العامة وتنقسم إىل قسمني هما :

التخصصات يف املرحلة الثانوية



القسم العلمي بفرعيه (ختصص أحياء – ختصص رياضيات ) .



القسم األدبي .

ثانياً  :الثانوية الفنية التجارية .
• ملعادلة وثائق صفوف النقل يعمل باآلتي:
- 4الصفوف من ( )6- 4يعادل الصف مبثيله.
 – 1الصفني األول و الثاني من املرحلة املتوسطة تعادل النجاح من األول و الثاني املتوسط باململكة.
 - 2وثيقة النجاح من الصف الثالث من املرحلة املتوسطة تعادل النجاح من الصف الثاني املتوسط ووثيقة النجاح من

تنبيهات عامة

الصف الرابع بنفس املرحلة تعادل بالنجاح من الصف الثالث املتوسط .
 - 1الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية تعادل بالصفوف املماثلة هلا من املرحلة الثانوية باململكة حسب التخصص.



حيصل الطالب يف نهاية الثانوية الفنية التجارية على شهادة الثانوية التجارية ،واليت مدة الدراسة فيها
ثالث سنوات .

6

مجهورية تشاد

مجهورية تشاد

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

الشـ ــهادة اإلعداديـ ــة مسـ ــبوقة بالصـ ــفني األول و الثـ ــاني
اإلعــدادي مـ ــن معهــد القـ ــراءات و الدراســات اإلسـ ــالمية

تعادل النجاح من الصف
الثالث املتوسط باململكة.

55/4

4255/4/11هـ

مبركز امللك فيصل اإلسالمي .

2

الشـ ــهادة اإلعداديـ ــة مسـ ــبوقة بالصـ ــفني األول و الثـ ــاني

تعادل النجاح من الصف

اإلعـدادي مــن ثانويــة مســجد النــور التــابع ملعهــد امللــك

الثالث املتوسط باململكة.

فيصل اإلسالمي .

()088

55/4

4255/4/11هـ

مجهورية تنزانيا املتحدة
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية والتعليم والثقافة

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية العليا

(املستوى االبتدائي)

(املستوى العادي)

( املستوى املتقدم)

7

1

1

عدد السنوات
عدد السنوات

السابق

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

7
االبتدائية

اململك ـ ــة
العربيـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعوديـة الصفوف

0
0

1
0

1
0

تنزانيــا الصفوف

0

1

1

املتوسطة

1

1
0

6
0

0
0

1

1

6

7

3

االبتدائية

1
0

الثانوية
0
0

1
0

1
0

1
0

""1+1

اإلعدادية

الثانوية العليا

تنقسم ختصصات املرحلة الثانوية إىل ثالثة فروع هـي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية





الفرع العلمي .



الفرع األدبي .



الفرع التجاري .

يسري نظام االختبارات على النحو التالي :
أوالً  :اختبارات املستوى االبتدائي :

o

االختبار الوطين للصف الرابع االبتدائي .

o

االختبار الوطين إلمتام التعليم االبتدائي .
ثانياً  :اختبارات املستوى اإلعدادي :

تنبيهات عامة

o

االختبار الوطين للصف الثاني اإلعدادي .

o

االختبار الوطين إلمتام التعليم اإلعدادي .

o

ثالثاً :اختبارات املستوى الثانوي :

o
• ملعادلة وثائق صفوف النقل يعمل باآلتي:

االختبار الوطين إلمتام املرحلة الثانوية العليا .

- 4الصفوف من (( )7- 4املستوى االبتدائي)يعادل بالنجاح من الصف األول االبتدائي اىل الصف األول املتوسط باململكة .
 – 1وثيقة النجاح من الصف األول اإلعدادي (املستوى العادي)يعادل بالنجاح من الصف الثاني املتوسط باململكة.
- 2وثيقة النجاح من الصف الثاني اإلعدادي (املستوى العادي) تعادل بالنجاح من الصف الثاني املتوسط باململكة.
 - 1وثيقة النجاح من الصف الثالث اإلعدادي (املستوى العادي) تعادل بالنجاح من الصف الثالث املتوسط باململكة.
 - 2وثيقة النجاح من الصف الرابع اإلعدادي (املستوى العادي) تعادل بالنجاح من الصف األول الثانوي باململكة.
 - 6وثائق النجاح من الصفوف األول و الثاني بالثانوية العليا (املستوى املتقدم) تعادل بالنجاح من الصفني الثاني و الثالث
الثانوي باململكة حسب التخصص.


عتلف تاريخ بداية ونهاية العام الدراسي باختالف املراحل الدراسية  ،لكن مدة العام الدراسي تسعة أشهر يف كافة
املستويات .

()089

مجهورية جامبيا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم
التعليم األساسي

املرحلة الدراسية
عدد السنوات
عدد السنوات

السابق

االبتدائية

املتوسطة

6

2

-

الثانوية
2
-

سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

7
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربيـ ـ ـة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
جامبيـ ــا الصفوف

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1
3

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1
0

1

6

0

1

1

0

1

1

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

التخصصات يف املرحلة الثانوية ثالث هي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

)4

اآلداب .

)1

التجارة .

)2


العلوم .

للتعليم يف جامبيا شهادتان أساسيتني هما  :شهادة النجاح يف التعليم األساسي أي بعد ()5
سنوات دراسية  ،وشهادة النجاح يف نهاية التعليم الثانوي وكال الشهادتني معدة من قبل جممع

تنبيهات عامة

االمتحانات لغرب أفريقيا .


يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وي نتهي يف شهر يوليو ومدته تسعة أشهر مقسمة على ثالثة
فصول دراسية .

()091

6

مجهورية جامبيا

مجهورية جامبيا

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شاادة الثانوية من املعاد اإلسالمي بريكاما

تعادل الثانوية العامة

232/9

6232/0/1هل

يف اململكة
يف مجاوريللللللة جامبيللللللا  ،اسلللللل املنللللللاهج
( قسم العلوم الشرعية
واخلطط الدراسية املددمة (. )2:2:1
والعربية ).

()090

مجهورية جنوب أفريقيا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية والتعليم الوطنية

املرحلة الدراسية

األساسية

املتوسطة

املتقدمة

التعليم اإلضايف والتدريب

عدد السنوات

2

2

2

2

عدد السنوات

السابق

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة األساسية

شهر
-

2
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
جنـوب

الصفوف

أفريقيا

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1

األساسية



تنبيهات عامة

1

1

1
0
1
0

6
0
6

املتوسطة

0
0
7
1

1
0
8
1

1
0
9
1

املتقدمة

01

00

01

التعليم اإلضايف

سن اخلامسـة هـو السـن النظـامي للقبـول يف املرحلـة االبتدائيـة (األساسـية) علـى أن يبلـغ عمـر
الطفل السادسة حبلول تاريخ ( ) 26من شهر يونيو للعام الذي يقبل فيه .



0
0

1
0

1

يبدأ العام الدراسي يف شهر يناير .

()091

مجهورية زامبيا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

التعليم الثانوي

عدد السنوات

5

2

عدد السنوات

السابق

التعليم أساسي ( )2+1الثانوية ( )2+1التحضري للجامعة ()4
سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

7
االبتدائية

اململكـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
زامبيـ ــا

الصفوف

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1

1

1
0
1

6
0
6

0
0
7

1
0
8

1
0
9

0
0
01

1
0
00

1
01

1

التعليم األساسي

التعليم الثانوي

يدرس الطالب يف املرحلة الثانوية (العليا ) املواد التالية :
اللغة االجنليزية  ،األدب االجنليزي  ،التعليم املدني  ،الدين  ،التاريخ  ،اجلغرافيا  ،اللغة الفرنسية  ،اللغات الزامبية

التخصصات يف املرحلة الثانوية

 ،الرياضيات  ،العلوم الزراعية  ،الفيزياء  ،الكيمياء  ،األحياء  ،العلوم  ،الفنون واملوسـيقى  ،التجـارة  ،السـباكة ،
التصــميم  ،اخلياطــة  ،الغــذاء والتغذيــة  ،إدارة املنــزل  ،احلاســوب  ،اهلندســة  ،التصــميم امليكــانيكي  ،مبــاد علــم
احملاسبة .


للقبول يف اجلامعات يشرتط أن ينجح الطالب يف مخس مواد دراسية يف امتحان شهادة الثانوية
النهائي من بينها اللغة االجنليزية والرياضيات بعد إكمال ( )41سنة دراسية .



تنبيهات عامة

يتكون العام الدراسي من ثالثة فصول دراسية بواقع ثالثة أشهر لكل فصل دراسي ،ويبدأ الفصل
الدراسي األول يف األسبوع الثاني من شهر يناير وينتهي يف األسبوع األول من شهر أبريل  ،ويبدأ الفصل
الدراسي الثاني يف األسبوع الثاني من شهر مايو وينتهي يف األسبوع األول من شهر أغسطس  ،أما
الفصل الدراسي الثالث واألخري فيبدأ يف األسبوع الثاني من شهر سبتمرب وينتهي يف األسبوع األول من
شهر ديسمرب .

()091

مجهورية كوت ديفوار (ساحل العاج )
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية الوطنية

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

عدد السنوات

6

1

2

عدد السنوات

السابق

ابتدائي ( )6إعدادي ( )2ثانوي ()2
سنة

السن النظامي القبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية

السلم التعليمي املقارن

الصفوف

ساحـل العاج الصفوف

1
0

1
0

1

1

0
0
0

1

1

1
0
1

6
0

0
0

1
0

6

1

0

1
0

1

"" 1 + 1

1

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

أقسام املرحلة الثانوية على النحو التالي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

)4

القسم األدبي ( )4خيار ( :اآلداب والرياضيات ) .

)1

القسم األدبي ( )1خيار ( :اآلداب والفلسفة ) .

)2

القسم العلمي( )4خيار ( :الرياضيات والعلوم الطبيعية ) .

)1

القسم العلمي( )1خيار  (:الرياضيات وعلوم احلياة ) .

)2

قسم الفنون ( )4خيار( :الفنون التشكيلية ) .

)6

قسم الفنون ( )1خيار ( :املوسيقى ) .

)7


قسم الفنون ( )2خيار ( :الفنون املسرحية ) .

ملعادلة وثائق صفوف النقل يعمل باآلتي:

- 4الصفوف من ( )6- 4يعادل الصف مبثيله.
 – 1الصفني األول و الثاني من املرحلة اإلعدادية تعادل النجاح من األول و الثاني املتوسط باململكة.
 - 2وثيقة النجاح من الصف الثالث اإلعدادي تعادل النجاح من الصف الثاني املتوسط ووثيقة النجاح من الصف الرابع

تنبيهات عامة

بنفس املرحلة تعادل بالنجاح من الصف الثالث املتوسط .
- 1الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية تعادل با لصفوف املماثلة هلا من املرحلة الثانوية باململكة حسب التخصص.




يبدأ العام الدراسي يف منتصف شهر سبتمرب وينتهي يف منتصف شهر يوليو .
تسمى شهادة نهاية املرحلة الثانوية شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي .

()091

مجهورية كوت ديفوار (ساحل العاج)

6

مجهورية كوت ديفوار (ساحل العاج)

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

الشلللللاادة الثانويلللللة ملللللن املدرسلللللة العربيلللللة
الفرنسية (سلبي النتلاف) الليت ملدة الدراسلة

تعادل الثانوية العامة
(الدسم األدبي) .

260/6

6260/2/30هل

للحصول علياا ( 1للل  2للل . )2
2

الشلللاادة الثانويلللة ملللن مدرسلللة دار احللللديث تعادل الشاادة الثانوية
دينلللللة (بلللللواكي) والللللليت ملللللدة الدارسلللللة

باملعاهد العلمية يف

للحصول علياا ( 1للل  2للل . )2
1

266/0

6266/2/31هل

جامعة األمام .

شلللاادة الثانويلللة ملللن مدرسلللة صلللالف اللللدين

تعادل الثانوية العامة

األيلللوبي بسلللاا العلللاج والللليت ملللدة الدراسلللة
للحصول علياا ( )2 : 2 : 1بناءً عللى اخلطلة

يف اململكة ( قسم
العلوم الشرعية
والعربية ) .

الدراسية واملناهج املددمة .

()091

232/1

6232/2/31هل

مجهورية السنغال
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

6

1

2

عدد السنوات

2

1

1

السابق

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية

الصفوف

0
0

1
0

1
0

السنغـــال

الصفوف

0

1

1

1

1
0

6
0

1

1

6

3

االبتدائية

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

"" 1 +1

املتوسطة

الثانوية

فروع التعليم الثانوي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

)4

فرع اآلداب ويرمز له بـ ( . ) L

)1

فرع العلوم ويرمز له بـ ( . ) S

)2


فرع الفنية واإلدارية ويرمز له بـ ( . ) T,G
ملعادلة وثائق صفوف النقل يعمل باآلتي:

- 4الصفوف من ( ) 6- 4يعادل الصف مبثيله.
 – 1الصفني األول و الثاني من املرحلة املتوسطة تعادل النجاح من األول و الثاني املتوسط باململكة.
 - 2وثيقة النجاح من الصف الثالث من املرحلة املت وسطة تعادل النجاح من الصف الثاني املتوسط ووثيقة النجاح
من الصف الرابع بنفس املرحلة تعادل بالنجاح من الصف الثالث املتوسط باململكة.

تنبيهات عامة

 - 1الصــفوف الثالثــة مــن املرحلــة الثانويــة تعــادل بالصــفوف املماثلــة هلــا مــن املرحلــة الثانويــة باململكــة حســب
التخصص.




احلصول على شهادة ا لثانوية ( البكالوريا ) شرط إجباري للقبول يف املرحلة اجلامعية .
مرحلة التعليم الثانوي العام والفين تشمل ثالثة مستويات ومدة الدراسة بها ( ) 2سنوات يعد الطالب فيها
لنيل شهادة الثانوية ( البكالوريا ) .



يبدأ العام الدراسي من بداية شهر أكتوبر وينتهي يف نهاية شهر يوليو .

()096

6

مجهورية السنغال
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شاادة مدرسة (مجعية التعلاون لنشلر الثدافلة

تعادل شاادة الثانوية

201/66

6201/9/0هل

العامة
(الدسم األدبي) .

اإلسالمية) .

مجهورية السنغال

2

الشلللاادة الثانويلللة مللللدارس (اركلللة الفلللالف تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .
للثدافة اإلسالمية السلفية) .

209/9

6209/66/32هل

1

الشلللللاادة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة (التوعيلللللة تعادل الشاادة الثانوية
العامة يف جمال
اإلسلللالمية) والللليت ملللدة الدراسلللة للحصلللول

260/9

6260/60/31هل

علياا ( 1للل  2للل . )2
4

ختصصاا وظيفياً .

شاادة الثانوية من معاد (أمحد الصغري للوف) تعادل الشاادة الثانوية
لتحفللليظ الدلللرحتن الكلللريم وتلللدريس العللللوم
اإلسللالمية  ،واللليت مللدة الدراسللة للحصلللول
عليالللا ( 2سلللنوات إعلللداد لتحفللليظ الدلللرحتن
الكريم  2 +سلنوات ابتلدائي  2 +إعلدادمب +
 2ثانومب) .

()097

عاهد اجلامعتني .

260/3

6260/2/39هل

مجهورية سرياليون
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية الدنيا

الثانوية العليا

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

7

2

1

السابق

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربيـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
سرياليون الصفوف

0
0
0

1
1

1
0
1

1
1

1
0
1

6
6

0
0
0

1

االبتدائية

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة

)2
)1

العلوم .

)2

املهن والفنون .



يبدأ التخصص اعتباراً من الصف األول يف الثانوية العليا .



السلم التعليمي احلالي بدأ العمل به اعتباراً من عام  4552م .

()098

1
0

1

الثانوية الدنيا

التخصصات ثالث شعب هي :
اآلداب .

1
0

1
0

0
0
0

1
0
1

1
1

الثانوية العليا

6

مجهورية سرياليون
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

الشللاادة الثانويللة مللن معاللد أنصللار اإلسللالم

تعادل شاادة الثانوية

208/8

6208/1/1هل

مجهورية سرياليون

2
1

عاهد اجلامعتني .

التابع جلمعية أنصار اإلسالم .

شللللاادة الثانويللللة مللللن مدرسللللة أهلللل السللللنة تعادل الشاادة الثانوية
واجلماعة .

209/8

6209/60/30هل

عاهد اجلامعتني .

الشاادة الثانوية من مدرسة مجعية بدر الدين

تعادل الثانوية العامة

يف اململكة
اإلسلللالمية جبماوريلللة سلللرياليون والللليت ملللدة
( قسم العلوم الشرعية
الدراسة للحصول علياا (. )2:2:1
والعربية ) .

()099

231/3

6231/2/60هل

مجهورية غانا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

عدد السنوات

6

السابق

 ( -إدارة التعليم الغانية )

األحداث العليا

الثانوية العليا

( املتوسطة )

1

2

عدد السنوات

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
غانـ ـــا

الصفوف

0
0
0

1
0
1

1
0

1
0
1

1

1
0
1

6
0

0
0

6

1
0

0
0

1
0

1

1
0

""1+1

االبتدائية ا ألحداث العليا

الثانوية العليا

يشتمل التعليم الثانوي على املدارس التالية :

التخصصات يف مرحلة التعليم الثانوي

( املدرســة الثانويــة العليــا

 -املدرســة الفنيــة

 -املدرســة املهنيــة

 -املدرســة التجاريــة

 -املدرســة

الزراعية )  .ومدة الدراسة بها ( )1سنوات .




التعليم األساسي مدته (  ) 44سنة ويشتمل على اآلتي :
أ -

روضة األطفال ( سنتان ) .

ب -

التعليم االبتدائي ( ست سنوات ) .

ت -

مدرسة األحداث العليا ( ثالث سنوات ) .

ملعادلة وثائق صفوف النقل يعمل باآلتي:

- 4الصفوف االبتدائية من ( )6- 4يعادل الصف مبثيله.
 – 1صفوف األحداث العليا (املتوسطة) من ( )2- 4تعادل بالصفوف الثالثة املماثلة هلا من املرحلة
املتوسطة باململكة.
 - 2الصف األول من الثانوية العليا يعادل النجاح من الصف الثالث املتوسط باململكة و وثيقة النجاح

تنبيهات عامة

من الصف الثالث من امل رحلة املتوسطة تعادل النجاح من الصف الثاني املتوسط ووثيقة النجاح من
الصف الرابع بنفس املرحلة تعادل بالنجاح من الصف الثالث املتوسط .
- 1النجاح من الصفوف الثاني و الثالث من مرحلة الثانوية العليا تعادل النجاح من الصفوف األول و
الثاني الثانوي من باململكة حسب التخصص.
 - 2شهادة النجاح من الثانوية العليا(املستوى الرابع) تعادل شهادة الثانوية العامة باململكة حسب
التخصص.


يتكون العام الدراسي يف مرحلة التعليم األساسي (ابتدائي ومتوسط ) من ثالث فرتات دراسية تبدأ
الفرتة األوىل يف شهر سبت مرب وتنتهي يف نهاية شهر ديسمرب وتبدأ الفرتة الثانية يف شهر يناير
وتنتهي يف شهر أبريل وتبدأ الفرتة الثالثة يف شهر مايو وتنتهي يف نهاية شهر يوليو .ويبلغ إمجالي
مدة العام الدراسي للتعليم األساسي مابني 16إىل  12أسبوعاً دراسياً ،وتزيد عدد األسابيع الدراسية
يف املرحلة الثانوية عن ذلك .

()111

6

مجهورية غانا
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شلللاادة الثانويلللة ملللن مدرسلللة (إايلللاء عللللوم

تعادل شاادة الثانوية

201/66

6201/9/0هل

مجهورية غانا

عاد اجلامعة
اإلسالمية .

الدين) .

2

شاادة الثانويلة للمدرسلة األزهريلة بغانلا الليت تعادل الشاادة الثانوية
(الدسم األدبي) .
مدة الدراسة باا للحصول علياا ( 9للل . )3

262/60

6262/8/39هل

1

شلللللاادة الثانويلللللة (انتظامللل لاً) ملللللن املدرسلللللة

تعادل الثانوية العامة

232/1

6232/2/9هل

األزهرية للثدافة اإلسالمية بغانا عام 6232هل

يف اململكة

واملسبوقة بالصفني األول والثاني الثلانومب ملن ( قسم العلوم الشرعية
والعربية ) .
معاد الدراسات اإلسالمية بغانا .

()110

مجهورية غينيا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم ما قبل اجلامعي والرتبية الوطنية

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

عدد السنوات

6

1

2

عدد السنوات

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

7
اململك ـ ــة

االبتدائية

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

-

السعودية الصفوف
غينيا

الصفوف

0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0

1

1

1

1

6

املتوسطة
0
0

1
0

1
0

الثانوية
1
0

0
0

1

""1+1

1

االبتدائية

التخصصات يف مرحلة الثانوية



القسم األدبي ( العلوم االجتماعية ) .



القسم العلمي ( العلوم التجريبية ) .



قسم الرياضية ( العلوم الرياضية ) .

اإلعدادية

الثانوية

• ملعادلة وثائق صفوف النقل يعمل باآلتي:
- 4الصفوف من ( )6- 4يعادل الصف مبثيله.
 – 1الصفني األول و الثاني من املرحلة اإلعدادية تعادل النجاح من األول و الثاني املتوسط باململكة.
- 2وثيقة النجاح من الصف الثالث اإلعدادي تعا دل النجاح من الصف الثاني املتوسط ووثيقة النجاح من

تنبيهات عامة

الصف الرابع بنفس املرحلة تعادل بالنجاح من الصف الثالث املتوسط .
 - 1الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية تعادل بالصفوف املماثلة هلا من املرحلة الثانوية باململكة حسب
التخصص.


يعقد اختبار وطين لنيل شهادة الثانوية العامة يف القسم الذي ختصص فيه الطالب .



يبدأ العام الدراسي يف بداية شهر أكتوبر وينتهي يف نهاية شهر يونيو  ،ومدته تسعة أشهر .

()111

6

مجهورية غينيا
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شاادة الثانويلة ملن املدرسلة اإلسلالمية سلبي
النتللللاف التابعللللة جلمعيللللة االتللللاد الثدللللايف

تعادل شاادة الثانوية
العامة يف املعاهد

236/1

6236/9/62هل

اإلسالمي بغينيا واليت مدة الدراسة للحصول العلمية جبامعة اإلمام
علياا (. )2:2:1

مجهورية غينيا

حممد بن سعود
اإلسالمية ومعاهد
اجلامعة اإلسالمية .

2

وثيدللللة األول الثللللانومب مللللن معاللللد عمللللر بللللن تعادل األول الثانومب يف
اخلطلللللاب اإلسلللللالمي بغينيلللللا علللللام 3003م
مسللبوقة بالثالللث املتوسللط مللن اململكللة عللام
6236هل .

()111

اململكة .

232/2

6232/3/66هل

مجهورية الكامريون
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم األساسي ووزارة التعليم الثانوي

املرحلة الدراسية

االبتدائية

عدد السنوات

 6أو 7

عدد السنوات

الثانوية
املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

 1أو 2

 2أو 1

-

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

الكامريون الصفوف

0

1

1

1

1

6

( وفق النظام الدراسي الفرنسي )

0
0

""1+1

1

االبتدائية

التخصصات يف مرحلة الثانوية

1
0

1
0

0
0

1
0

1



القسم األدبي ( يشمل مجيع التخصصات األدبية ) .



القسم العلمي ( يشمل ختصصات الرياضيات واألحياء) .



القسم الفين ( يشمل التخصصات الفنية ) .

الثانوية ( املرحلتني )

تنبيهات عامة


ينقسم النظام التعليمي العام يف الكامريون إىل نظامني هما النظام الفرنسي أو النظام اإلجنليزي وذلك على النحو التالي :
o

النظام الدراسي الفرنسي ( الفرنكوفوني ) ويتبع السلم التعليمي التالي  :املرحلة االبتدائية ( )6سنوات  ،املرحلة الثانوية (  ) 7سنوات وتتكون من مرحلتني مدة
املرحلة األوىل (  ) 1سنوات واملرحلة الثانية (  )2سنوات و تعادل وثائق صفوف النقل وفق اآلتي:

- 4الصفوف من ( )6- 4يعادل الصف مبثيله.
 – 1الصفني األول و الثاني من املرحلة األوىل الثانوية تعادل النجاح من األول و الثاني املتوسط باململكة.
- 2وثيقة النجاح من الصف الثالث من املرحلة األوىل الثانوية تعادل النجاح من الصف الثاني املتوسط ووثيقة النجاح من الصف الرابع بنفس املرحلة تعادل بالنجاح
من الصف الثالث املتوسط باململكة.
- 1وثائق الصفوف األول و الثاني من املرحلة الثانية الثانوية تعادل بالنجاح من الصفوف األول و الثاني الثانوي حسب التخصص.
o

النظام الدراسي اإلجنليزي ( اإلجنلوفوني ) ويتبع السلم التعليمي التالي  :املرحلة االبتدائية (  )7سنوات  ،املرحلة الثانوية ( )7سنوات وتتكون من مرحلتني مدة املرحلة
األوىل (  ) 2سنوات واملرحلة الثانية سنتان .

o


التعليم التقين ينقسم يف املرحلة الثانوية إىل مرحلتني يف كال النظامني  :للمرحلة األوىل ثالث سنوات وللمرحلة الثانية أربع سنوات .

مجهورية الكامريون دولة ثنائية اللغة تعتمد اللغتني الفرنسية واإلجنليزية كلغتني رمسيتني للدولة ( حوالي  ٪16من السكان يتحدثون باللغة الفرنسية ) وبالتالي يعتمدون
النظام الدراسي الفرنسي يف حني أن حوالي  ٪16من السكان يتحدثون باللغة اإلجنليزية وبالتالي يعتمدون النظام اإلجنليزي .



تسمى شهادة التخرج من املرحلة الثانوية نهاية املرحلة الثانية من الثانوية يف النظام الدراسي الفرنسي ( الفرنكوفوني ) بـ ـ )  ، ) Baccalaureateوتسمى يف النظام
الدراسي اإلجنليزي اإلجنلوفوني) بـ ـ ( . ) GCE A Level



يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يوليو  ،ومدته ( )44شهراً .
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6

الكامريون

الكامـريون

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن املدرسللللللة

يعادل الثانوية العامة

232/63

6232/9/68هل

األمريكيللة يف الكللامريون عللام 3002م بعللد
دراسللة الصللف ( )63مسللبوقة بالصللف الثللاني

يف اململكة .

الثانومب من اململكة .
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مجهورية كينيا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية

عدد السنوات

1

1

عدد السنوات

السابق

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

-

-

سنة

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

كينيـ ـ ـ ــا الصفوف

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1

1

1

1

6
0
6

0

7

1
0
8

1
0
0

1

االبتدائية


0

1
0

1
0
1

1

1

الثانوية

يف نهاية املرحلة االبتدائية يعقد اختبار وطين الجتياز هذه املرحلة برعاية جملس كينيا الوطين
لالمتحانات ( . ( K N E C

تنبيهات عامة



يف نهاية املرحلة الثانوية يعقد اختبار الجتياز التعليم الثانوي واحلصول على الشهادة الكينية برعاية
جملس االمتحانات وتكون التقديرات على النحو التالي ( A, A-,B+ ,B , B-, C+, C, C-, D+, D) :



يشرتط للقبول يف مرحلة الدبلوم احلصول على تقدير (  ) Cيف املرحلة الثانوية .



يشرتط ل لقبول يف املرحلة اجلامعية أن ال يقل تقدير الطالب يف اختبار املرحلة الثانوية عن ( . ) C+

()116

مجهورية كينيا
م
3

6
معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

شلللاادة إملللام الدراسلللة الثانويلللة ملللن معالللد تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .
كيسا نى اإلسالمي بللل (ممباسلا) الليت ملدة

رقم احملضر

تارخيه

266/1

6266/0/39هل

الدراسة للحصول علياا ( 8للل . )2
مجهورية كينيا

2

شاادة الثانوية من مدرسة السلالم اإلسلالمية
بدارسلللليا لللللللل كينيللللا واللللليت مللللدة الدراسللللة

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة

232/8

6232/2/30هل

للحصول علياا ( )2:2:1وفق اخلطة واملنلاهج (قسم العلوم الشرعية
والعربية ) .
املددمة .
1

شاادة الدراسة الثانوية من معاد نور اإلسالم
نديرا جبماورية كينيا واليت مدة الدراسلة
للحصول علياا (. )2+2+1

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة
( قسم العلوم الشرعية
والعربية ) .
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238/0

6238/1/30هل

مجهورية ليبرييا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

السابق

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

ليبرييا الصفوف

1
0

0

0

1

1
0
1

1

1

1
0
1

6
0
6

1

االبتدائية

0

0

1

1
0

1
0
1

0

0
1

املتوسطة

1
0
1
1

1

1
1

الثانوية

التخصص يف املرحلة الثانوية فرعان هما :

التخصصات يف مرحلة الثانوية

تنبيهات عامة



الفرع العلمي .



الفرع األدبي .



يف نهاية املرحلة الثانوية

رى امتحانات عامة من قبل جملس االمتحانات لدول غرب إفريقيا و من جيتازها

مينح شهادات الثانوية العامة ( . ) G . C . E


يف نهاية الصف الثالث املتوسط

رى امتحانات عامة للمرحلة املتوسطة من قبل جملس االمتحانات لدول

غرب إفريقيا و من جيتازها مينح شهادات يتم التصديق عليها من وزارة الرتبية يف ليبرييا .
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مجهورية ليبرييا
م
3
مجهـورية ليبرييا

2

بيانات الشهادة

6
معادلة اللجنة

شللاادة ناايللة املرالللة املتوسللطة مللن مدرسللة تعادل شاادة الكفاءة
(التنيامن اإلسالمي) .

رقم احملضر

تارخيه

201/3

6201/3/0هل

املتوسطة .

شللاادة إمللام الدراسللة الثانويللة مللن مدرسللة تعادل الشاادة الثانوية
العامة
(التنيامن اإلسالمي) .

201/3

6201/3/0هل

(الدسم العلمي) .
1

شلللاادة ناايلللة املراللللة الثانويلللة ملللن مدرسلللة تعادل الشاادة الثانوية
(تؤازملللا اإلسلللالمية) التابعلللة جلمعيلللة إتلللاد
مسلللمي ليبرييللا اللليت مللدة الدراسللة للحصللول
علياا ( 1للل  2للل . )2

()119

عاهد اجلامعتني .

260/6

6260/6/63هل

مجهورية مالي
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية األساسية وحمو األمية واللغات احمللية

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي

الثانوية

عدد السنوات

5

2

عدد السنوات

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

-

-

سنة

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

مـ ــالي

الصفوف

0
0

0

1
0

1

1
0

1

1

1

6
0

0
0

1
0

1
0

3

1

1

6

7

8

9

التعليم األساسي

0
0

0

1
0

1

1

1

الثانوية

ينقسم التعليم الثانوي إىل قسمني هما :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة

)1
 )2ثانوي فين ويشمل ختصصات  ( :فنية وتقنية خمتلفة ) .

ثانوي عام ويشمل التخصصات  ( :اآلداب  ،العلوم اإلنسانية  ،العلوم الطبيعية  ،الرياضيات ) .



متنح يف نهاية التعليم األساسي شهادة الدراسة األساسية .



تسمى شهادة إمتام املرحلة الثانوية العامة ( البكالوريا ) واليت تؤهل حاملها لاللتحاق بالتعليم العالي .



تسمى شهادة إمتام الثانوية الفنية ( البكالوريا ) ومتنح يف التخصصات الفنية والتقنية املختلفة .



شهادات البكالوريا العالية املمنوحة من املدارس العربية يف مالي تتطلب التأكد

 -بصورة خاصة -

من التصديق عليها من اإلدارة الوطنية للتعليم الثانوي العام يف مالي .


يبدأ العام الدراسي يف العشرين من شهر سبتمرب وينتهي يف الثالثني من شهر يونيو من كل عام ومدته
تسعة أشهر .
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مجهورية مالي
م
3

6
معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

شللاادة ثانويللة مدرسللة (الشلليخ حممللد األمللني تعادل الشاادة الثانوية
الدارمي) التابعلة للتمعيلة اإلسلالمية لللدعوة
السلفية .

رقم احملضر

تارخيه

201/60

6201/60/36هل

عاهد اجلامعتني .

2

الشللللللاادة الثانويللللللة مللللللن املعاللللللد الثللللللانومب تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .
اإلسالمي .

209/9

6209/66/32هل

1

الشلللللاادة الثانويلللللة ملللللن ملللللدارس (اهللللللالل تعادل الشاادة الثانوية

260/9

6260/60/31هل

جـــــــمــــــــــهـــــــــــوريــــــــــة مـــــــــــــــالـــــــــــــــي

4

اإلسالمية) اليت مدة الدراسة للحصول علياا العامة (الدسم األدبي).
( 1للل  2للل . )2
شلللاادة الثانويلللة ملللن معالللد (اإلملللام إبلللراهيم تعادل الشاادة الثانوية
دارس تفيظ
اإلسالمي) اليت مدة الدراسة للحصول عليالا
( 1للل  2للل . )2

260/1

6260/0/32هل

الدرحتن الكريم
وثانويات املعاهد
باجلامعتني .

1

الش لاادتان االبتدائيللة واملتوسللطة مللن مدرسللة
(دار احلديث أله السنة واجلماعة) .

6

شلللاادات مدرسلللة (عللللوم اللللدين) ( رااللللاا تعادل شاادات معاهد

1

تعادل مثيالتاا يف
التعليم العام .

الثالو) للطلبلة املنلتظمني الليت ملدة الدراسلة
باا ( 1للل  2للل . )2

261/2

6261/9/0هل

268/2

6268/8/1هل

اجلامعتني .

شاادة إمام الدراسة الثانوية العامة من معاد تعادل الثانوية العامة
نالللر جوليبلللا اإلسلللالمي يف باملللاكو لللالي (قسم العلوم الشرعية

230/3

6230/3/62هل

واليت مدة الدراسة للحصول علياا ( . )2:2:1والعربية ) يف اململكة.
1

تعادل الثانوية العامة
الشاادة الثانويلة ملن املدرسلة األزهريلة سلبي
اهلللدر جبماوريللة مللالي واللليت مللدة الدراسللة (قسم العلوم الشرعية
للحصول علياا (. )2:2:1

والعربية ) يف اململكة.
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231/3

6231/2/60هل

مجهورية النيجـر
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية الوطنية ووزارة التعليم الثانوي والعالي والبحث والتكنولوجيا

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي األول

عدد السنوات

6

عدد السنوات

التعليم األساسي الثاني

التعليم العام املتوسط

(اإلعدادية)

(الثانوية)

1

2

-

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي األول

-

سنة

شهر

7- 6

االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربيـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

النيجـ ــر الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0

1

1

1

1

6

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

" " 1 +1

1

التعليم األساسي األول

اإلعدادية



السنة األوىل من التعليم العام املتوسط ( الثانوي ) شعبة عامة .



ينقسم التخصص يف السنة الثانية والثالثة يف التعليم العام املتوسط ( الثانوي)

الثانوية

إىل قسمني هما  :القسم األدبي (  ) Aو القسم العلمي (  Cو . ) D
القسم األدبي (  ( : ( Aاألدب والعلوم اإلنسانية ) .

التخصصات يف املرحلة الثانوية

القسم العلمي (  ( : ( Cالرياضيات  ،الفيزياء ) .
القسم العلمي (  ( : ) Dالرياضيات والفيزياء والعلوم الصحية والطبيعية ) .


ثانوية التعليم التقين .



ثانوية التعليم املهين .



ملعادلة وثائق صفوف النقل يعمل باآلتي:



- 4الصفوف من ( )6- 4يعادل الصف مبثيله.



 – 1الصفني األول و الثاني من املرحلة اإلعدادية تعادل النجاح من األول و الثاني املتوسط باململكة.



- 2وثيقة النجاح من الصف الثالث اإلعدادي تعادل النجاح من الصف الثاني املتوسط ووثيقة النجاح من
الصف الرابع بنفس املرحلة تعادل بالنجاح من الصف الثالث املتوسط .

تنبيهات عامة



 - 1الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية تعادل بالصفوف املماثلة هلا من املرحلة الثانوية باململكة حسب
التخصص.



تتوج نهاية مرحلة التعليم العام املتوسط ( الثانوية) بشهادة ( البكالوريا) يف القسم األدبي (  ، ) Aوالقسم
العلمي ( . ) D ، C



متنح شهادة بكالوريا ( تقين ) للتعليم الثانوي التقين .



متنح شهادة بكالوريا (مهين ) للتعليم الثانوي املهين .



يبدأ العام الدراسي من شهر أكتوبر إىل شهر( يونيو) ومدته ( )5أشهر .

()101

6

مجهورية النيجر

جــــمهـــوريــــة النـــيـــجـــــر

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

وثيدة النتلاف ملن الصلف الثاللث الثلانومب ملن

تعادل الثانوية العامة

238/1

6238/9/0هل

املدرسللللة الليبيللللة بللللالنيتر نتيتللللة لدراسللللة
السللللنوات (األوىل والثانيللللة والثالثللللة) مللللالل

يف اململكة .

الفلللللرتة ملللللن علللللام 3002/3002م إىل علللللام
3001/3000م واملسبوقة بالنتاف ملن الصلف
الثالث املتوسط باململكة عام 6232هل .
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مجهورية نيجرييا االحتادية
اجلهة املشرفة على التعليم العام

السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية والتعليم االحتادية

التعليم األساسي

املرحلة الدراسية
عدد السنوات

السابق

االبتدائية

اإلعدادية

6

2

-

عدد السنوات

الثانوية
2
-

سنة

السن النظامي للقبول يف مرحلة التعليم األساسي

شهر
-

6
اململك ـ ــة

االبتدائية

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف
السلم التعليمي املقارن

نيجرييــا الصفوف

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

0

0

1

االبتدائية

التخصصات يف املرحلة الثانوية



أقسام املرحلة الثانوية قسمان هما :



القسم األكادميي  :ويشتمل على ( علمي



القسم الفنـ ـي  :ويشتمل على ( صناعي – زراعي ) .

 -أدبي –

1

1
0

1

1

اإلعدادية

0

0

1

1

1

1

الثانوية

اري ) .



ختتم مرحلة الدراسة االبتدائية بالشهادة االبتدائية .



ختتم مرحلة الدراسة اإلعدادية بالشهادة اإلعدادية .



الشهادات األكادميية اليت تشرف عليها وزارة الرتبية والتعليم االحتادية النيجريية ووزارات الرتبية
والتعليم الوالئية هي :

تنبيهات عامة



.4

الشهادة الثانوية لغرب إفريقيا . ) W. A . E .C ( .

.1

الشهادة الثانوية النيجريية

. ) N. E . C . O( .

.2

الشهادة الثانوية العامة النيجريية . ) G.C.E ( .

.1

الشهادة الثانوية العامة الربيطانية . )G .C .E ( .

.2

الشهادة الوطنية الفنية . ) N.B.T.E.C ( .
يبدأ العام الدراسي يف األسبوع األول من شهر سبتمرب وينتهي يف بداية شهر يوليو .
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مجهورية نيجرييا االحتادية

6

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شللاادة املرالللة الثانويللة مللن املدرسللة (العربيللة

تعادل النتاف من

2/20

6292/0/8هل

الصف الثاني الثانومب
عاد اجلامعة

اخلراشية) بغرب نيترييا .

اإلسالمية .
2

1
4
جــــمهـــوريــــة نــــيــــجــــرييـــا االتـــحـــاديـــة

1

الشاادة الثانوية من املعالد العربلي اإلسلالمي تعادل الشاادة الثانوية
التابع جلمعية (حمي الدين اإلسالمي) .

من معاد اجلامعة
اإلسالمية .

شللللللللللللاادة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن مدرسلللللللللللللة تعادل الشاادة الثانوية
(زمرة الصاحلني) .

عاهد اجلامعتني .

شللللللللللللاادة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن مدرسلللللللللللللة

تعادل النتاف من

(الدعوة اإلسالمية) بللل (أبادن) .

1

1

208/1
208/60

6208/0/32هل
6208/8/30هل

الصف األول الثانومب
عاهد جامعة األمام .

تعادل النتاف من
الشللللللاادة الثانويللللللة مللللللن املعاللللللد (العربللللللي
النيتريمب) اليت مدة الدراسة للحصلول عليالا الصف الثاني الثانومب
( 2للل  2للل . )2

6

201/9

6201/8/30هل

260/1

6260/1/39هل

عاهد اجلامعتني .

الشلللاادة الثانويلللة ملللن (املركلللز اإلسلللالمي تعادل الشاادة الثانوية
اخلريمب) اليت مدة دراستاا ( 1للل  2للل . )2

260/66

6260/66/31هل

العامة (الدسم األدبي).

شللاادة الثانويللة مللن مدرسللة (التعللليم العربللي تعادل الشاادة الثانوية
اإلسالمي) اليت مدة الدراسة للحصول عليالا
( 1للل  3للل  2للل . )2

263/2

6263/0/62هل

عاهد اجلامعتني .

شللاادة الثانويللة مللن مدرسللة (النانيللة العربيللة تعادل الشاادة الثانوية
عاهد اجلامعتني .
العامليللللة) بلللللل (أبللللادن) اللللليت مللللدة الدراسللللة

263/2

6263/0/62هل

للحصول علياا ( 1للل  2للل . )2
9

شاادة الثانويلة ملن مدرسلة (الكملال األدبلي تعادل الشاادة الثانوية
للدراسلللللللللللللات العربيلللللللللللللة واإلسلللللللللللللالمية)
اللللللليت مللللللدة الدراسللللللة للحصللللللول علياللللللا
( 1للل  3للل  2للل . )2
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عاهد اجلامعتني .

263/9

6263/1/68هل

6

مجهورية نيجرييا االحتادية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

31

شللاادة الدراسللات اإلسللالمية العاليللة مللن

تعادل الشاادة

262/66

6262/66/31هل

مدرسة (دروس اإلسالم العاليلة) املسلبوقة
بالصللف الثللاني الثللانومب مللن دار التوايللد

الثانوية العامة
(الدسم األدبي) .

6

باململكة .
33

شاادات مدرسة (تعليم اللدين اإلسلالمي)

تعادل شاادات

268/3

6268/1/9هل

الللللليت ملللللدة الدراسلللللة للحصلللللول عليالللللا املعاهد باجلامعتني .
( 1للل  2للل . )2

 32شللاادة الثانويللة مللن كليللة (دار الكتللاب تعادل شاادة الثانوية
من معاهد
والسنة) بواليلة كلوارا بعلد إنالاء املراال
اجلامعتني .
الدراسللية االبتدائيللة واإلعداديللة والثانويللة

230/2

6230/8/62هل

اليت مددها ( )63عاماً (. )2 + 2 + 1

الدراسللللللللة للحصللللللللول علياللللللللا ()2:2:2
بنلللللللاءً عللللللللى رأمب جالللللللة االمتصلللللللاص

(قسم العلوم
الشرعية والعربية).

يف املنلللللللللاهج املدلللللللللررة وبنلللللللللاءً عللللللللللى
الدراسللللللة املدارنللللللة للخطللللللة الدراسللللللية
املعدلة .
34

شللللاادة الثانويللللة مللللن املعاللللد اإلسللللالمي تعادل شاادة الثانوية
دين لة أيللدمب أوشللن بنيترييللا واللليت مللدة العامة يف اململكة
الدراسة فيه انتظاماً (. )2:2:1

233/6

6233/3/63هل

(قسم العلوم
الشرعية والعربية) .

 31شللاادة الثانويللة مللن املدرسللة العربيللة لنللور تعادل شاادة الثانوية
الللللدين اإلسللللالمي بنيترييللللا واللللليت مللللدة يف املعاهد العلمية يف
الدراسللة فياللا ( )2+2+2مسللبوقة بدراسللة جامعة اإلمام حممد
تنيلللريية وبنلللاءً عللللى الدراسلللة املدارنلللة بن سعود اإلسالمية
ومعاهد اجلامعة
للخطللة الدراسللية ورأمب جاللة االمتصللاص
يف اإلدارة العامة للمناهج .

اإلسالمية .
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232/2

6232/2/69هل

جــــمهـــوريــــة نــــيــــجــــرييـــا االتـــحـــاديـــة

 31شلللللللاادة الثانويلللللللة ملللللللن دار الكتلللللللاب تعادل شاادة الثانوية
والسللللللللللنة بنيترييللللللللللا واللللللللللليت مللللللللللدة العامة يف اململكة

236/1

6236/9/62هل

مجهورية نيجرييا االحتادية
بيانات الشهادة

م

6

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الثانوية العامة

232/2

6232/2/69هل

مجهورية نيجرييا االحتادية

 36شاادة الثانويلة ملن مدرسلة روضلة الدراسلات
اإلسللللالمية والعربيللللة بنيترييللللا واللللليت مللللدة (قسم العلوم الشرعية
الدراسة للحصول علياا ( )2+2+1وبنلاءً عللى والعربية) يف اململكة .
الدراسة املدارنلة للخطلة الدراسلية ورأمب جالة
االمتصاص يف اإلدارة العامة للمناهج .
31

شاادة إنااء املرالة الثانوية من معاد الرمحة

تعادل الثانوية العامة

اإلسلللالمي يف نيترييلللا والللليت ملللدة الدراسلللة (قسم العلوم الشرعية
للحصللللللول علياللللللا ( 1ابتللللللدائي اكللللللومي والعربية ) يف اململكة.
. ) 2+2 +2+
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231/62

6231/63/6هل

مــــجــــمــــوعـــــــة
دول قــــــــــــــارات
األمـــــريـــكــــتــني
وأوربـــــــــــــــــــــــــا

()108

تنويه
* يتم تدوين السلم التعليمي املقارن مع السلم التعليمي يف
اململكة عند متاثل عدد سنوات السلمني .
* ويف حالة االختالف بينهما  . . .دونت املقارنة حسب قرار
جلنة املعادالت .
* أما ما دوّن كرقم إمجالي داخل مستطيل فهو جزء غري
مقارن من السلم  ،وبانتظار ورود املعلومات الالزمة عنه من
الدول املعنية لتحديد قرار بشأنه .
*السالمل التعليمية اليت مل يتم مقارنتها يف السلم املقارن
بالسلم التعليمي يف اململكة ستلحق بالدليل حال إقرار
معادلتها.
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األرجنتني
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

الدولة وحكومات الواليات عرب الوزارات املعنية

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية

عدد السنوات

 6أو 7

 6أو 2

عدد السنوات

االبتدائية (  )5اإلعدادية () 2
سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

األرجنتني الصفوف

0

1

1

1

1

6

0

1
0

1

1
1

1
1

6
1

1

االبتدائية

الثانوية

تشمل م رحلة التخصص على ثالثة فروع رئيسة هي :


التخصص العام املوجه ويشتمل على التخصصات احملددة التالية  ( :العلوم االجتماعية
واإلنسانية  ،العلوم الطبيعية  ،االقتصاد وإدارة األعمال  ،اللغات  ،الزراعة والبيئة  ،االتصاالت ،

التخصصات يف املرحلة الثانوية

املعلوماتية  ،الرتبية البدنية  ،السياحة  ،الفنون املختلفة ) .


التخصص التقين .



التخصص الفين .

ينص القانون على أن تستغرق مدة الدراسة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية ( )41عاماً  ،ولكن يسمح
للمدارس بأن ختتار أحد اخليارين التاليني :



.4

اخليار األول  :مرحلة ابتدائية مدتها (  ) 6سنوات ،ومرحلة ثانوية مدتها (  ) 6سنوات .

.1

اخليار الثاني  :مرحلة ابتدائية مدتها (  ) 7سنوات  ،ومرحلة ثانوية مدتها (  ) 2سنوات .

ملعادلة وثائق صفوف النقل الصـادرة وفـق اخليـارين األول و الثـاني تعـادل مجيعهـا حسـب السـلم
التعليمي املقارن أعاله.

تنبيهات عامة



تنقسم املرحلة الثانوية إىل مرحلتني هما :

o

املرحلــة األوىل وهـــي املرحلـــة امل توســـطة املشـــرتكة بـــني كافـــة امليـــول التعليميـــة ومـــدتها ثـــالث
سنوات .

o

املرحلة الثانية وهي مرحلة التخصص ومدتها سنتان أو ثالث سنوات وذلك حسـب اخليـار الـذي
تعتمده املدرسة بالنسبة لعدد سنوات كل مرحلة كما ورد ذكره أعاله.



مرحلة التعليم األولية تكون إلزام ية عندما يكون الطفل يف سن اخلامسة وتصدر املدرسة شهادة
خاصة بنهاية هذه املرحلة مما عول الطالب التسجيل يف املرحلة االبتدائية .



يبدأ العام الدراسي عادة يف مطلع شهر مارس وينتهي يف مطلع شهر ديسمرب من كل عام وال تقل
السنة الدراسية عن ( )416يوماً دراسياً .
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مجهورية الربازيل االحتادية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية

التعليم األساسي ( املرحلة األولية)

التعليم املتوسط ( الثانوية )

عدد السنوات

5

2

عدد السنوات

السابق

1+ 1
سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

7
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربيـ ــة
السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

1
0

0
0

1
0

0
0

1
0

1

السلم التعليمي املقارن
الربازيل الصفوف

0

1

1

1

1

6

7

8

9

األساسي

التخصصات يف مرحلة التعليم املتوسط
( الثانوية )

0

1

1

املتوسط



فرع العلوم البحتـ ــة ( الرياضيات  ،الطبيعة  ،الكيمياء ،اجليولوجيا  ،األحياء ).



فرع العلوم اإلنسانية ( اجملتمع  ،التاريخ  ،اجلغرافيا ،األدب والنصوص ،الثقافة ،اللغة االجنليزية ،
مباد االقتصاديات ) .



تتضمن مرحلة التعليم األساسي مرحلتني  :املرحلة األولية (لتعليم األساسي) وهي إلزامية ،أما مرحلة
التعليم املتوسط (الثانوية) فهي غري إلزامية .


تنبيهات عامة

تتألف املراحل التعليمية املتخصصة بعد فرتة التعليم األولية من  ( :املدارس الصناعية والتجارية ،
التأهيل املهين ) .



يبدأ العام الدراسي يف شهر يناير وينتهي يف شهر ديسمرب ومدته ( )166يوماً .
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مجهورية الربازيل اإلحتادية

1

مجهورية الربازيل اإلحتادية

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شاادة الدراسة الثانوية ملن ثانويلة بروفيسلور
هيليلللوس هيبريلينلللو الرمسيلللة بالربازيل ل بعلللد

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

231/9

6231/1/68هل

دراسللة ( )2سللنوات وإناللاء املرالللة الثانويلللة
عللللام 6999م مسللللبوقة بدراسللللة ( )8سللللنوات
التعليم األولي .

()111

مجهورية فنزويال البوليفارية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة السلطة الشعبية لشؤون التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية

عدد السنوات

6

2

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربيـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

0
0

1
0

1
0
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ميكن لطالب املرحلة الثانوية االختيار بني منطني من الدراسة هما :


الدراسة يف املدارس البوليفريية العامة .



الدراسة يف املدارس التقنية اخلاصة باحلمالت التعليمية احلكومية " روبنسون " و" سامورا " وميكن للطالب أن عتار
الدراسة يف الفروع التالية :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

)1
)2
)3
)4
)5
)0

فرع األمن واحلماية .



حيصل الطالب املتخرجون من املدارس ال بوليفرية العامة على " شهادة الثانوية العامة ( البكالوريا ) " يف ختصص الفرع

فرع التعليم الزراعي .
فرع التعليم الصناعي .
فرع التعليم التجاري واخلدمات اإلدارية .
فرع التعليم االجتماعي وخدمات الصحة .
فرع الفنون .

املختار من قبلهم  ،أما الطالب املتخرجون من املدارس التابعة للحمالت التعليمية كحملة روبنسون ومحلة سامورا
فيحصلون على " الشهادة التقنية املتوسطة " يف التخصص الذي مت دراسته .


أنشأت احلكومة الوطنية يف عام 1662م احلمالت التعليمية التالية :

( محلة روبنسون األوىل  -محلة روبنسون الثانية  -محلة روبنسون الثالثة  -محلة روبنسون اإلنتاجية  -محلة ريباس )

تنبيهات عامة

وذلك لتقديم اخلدمات التعليمية للذين مل يتم مشلهم بالنظام التعليمي الرمسي حتى تاريخ تسجيلهم يف تلك احلمالت .


وثائق صفوف التعليم العام يف فنزويال من ( 4إىل  )46تعادل حسب السلم التعليمي باململكة شريطة اتفاق العمر .



احلصول على شهادة الثانوية العامة (البكالوريا)من املدارس البوليفرية العامة تعادل بالثانوية العامة شريطة التدرج
الدراسي ابتداءً من الصف التاسع و ما عدا ذلك من فروع دراسية يف املدارس التقنية اخلاصة ال تعادل إال يف جمال
ختصصها.



يبدأ العام الدراسي يف اخلامس عشر من شهر سبتمرب وينتهي يف اخلامس عشر من شهر يوليو ومدته ( )416يوماً دراسياً .
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كندا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

6

1

1

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن
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الصفوف
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االبتدائية
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املتوسطة

1
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00
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01

الثانوية



يف بعض املقاطعات تستمر املرحلة االبتدائية إىل السنة الثامنة (. )1- 4



املعتاد أن مينح طالب صفوف النقل تقارير وصفية ملستوياتهم يف املواد الدراسية موضحاً فيها التقديرات أو
النتيجة النهائية .



تقدم مجيع املقاطعات باستثناء كيوبيك مرحلة التعليم الثانوي يف أربع سنوات الصفوف من ( )5إىل (. )41



التعليم الثانوي يف مقاطعة كيوبيك حتى الصف ( )44املعادل للنجاح من الصف الثاني الثانوي باململكة .



يلتحق الطالب بعد الصف احلادي عشر يف مقاطعة كويبيك يف برنامج الكلية ( التعليم العام واملهين ) ،أما
دراسة اآلداب والعلوم فتحتاج إىل سنتني إضافيتني يف الكلية قبل االلتحاق باجلامعة .



يف مقاطعة بريتش كولومبيا يتطلب التخرج من الثانوية العامة أن يتحصل الطالب خالل السنوات (، 44 ، 46
 ) 41على ( )16وحدة دراسية منها ( )11وحدة إجبارية و (  ) 11وحدة اختيارية و ( ) 1وحدات انتقالية للتخرج .

تنبيهات عامة



يف مقاطعة أونتاريو يتطلب التخرج واحلصول على دبلوم الثانوية العامة ( (OSSDأن ينجز الطالب ابتدا ًء
من السنة ( )5ما يلي :



o

حتصيل ( )26وحدة دراسية تشمل ( )41وحدة إجبارية و ( )41وحدة اختيارية

o

إمتام ( )16ساعة من العمل التطوعي املدني .

o

حتقيق متطلبات التخرج اخلاصة بالقراءة والكتابة .

شهادة الثانوية العامة ( (OSSCيف مقاطعة أونتاريو  :هي أقل من الدبلوم ( ال تؤهل صاحبها لدخول الكلية أو
اجلامعة ) وتعطى للطلبة الذين يريدون مغادرة الثانوية قبل االنتهاء من متطلبات دبلوم الثانوية يف مقاطعة
أونتاريو.



عند املعادلة يُعتمد الصف الدراسي الذي أنهاه الطالب حتى و ان احتوت وثيقته على مواد مقررة لصف دراسي
أعلى.



يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف آخر مجعة من شهر يونيو ومدته ( )456يوماً دراسياً .
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1

كــــنــــدا
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

الوثيدة الدراسية من كندا ملالل الفلرتة ملن

تعادل النتاف من

236/2

6236/1/68هل

6998/9/2م إىل 3000/1/20م وإناللاء ( )61الصف الثاني الثانومب
يف اململكة .
والللدة دراسلللية واملسلللبوقة بشلللاادة الدراسلللة
املتوسطة من اململكة عام 6269هل .

2
كــــنــــدا

دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة العاملللة ملللن كنلللدا

تعادل الثانوية العامة

نتيتللة للدراسللة املكثفللة بالصللف ( )63عللام

يف اململكة .

238/1

6238/9/0هل

3001/3000م واملسللبوق بالصللفني ()66+60
مللن بريطانيللا بعللد اجتيللاز مللادتني مللن املللواد
املطلوبة وبعد احلصلول عللى شلاادة الدراسلة
املتوسطة من اململكة عام 6233/6236هل .
1

شللللاادة الثانويللللة مللللن مدرسللللة موسللللكروب

تعادل الثانوية العامة

الثانوية بكندا عام 3000/3002م واملسبوقة
بالصف احلادمب عشر عام 3002/3002م .

يف اململكة .
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238/9

6238/66/61هل

املكسيك
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم العام

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

اإلعدادية (الثانوية)

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

السابق

-

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
املكسيــك الصفوف

0
0
0
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1
0
1

1

1
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0
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الثانوية

التخصص يف السنة الثالثة واألخرية من املرحلة اإلعدادية ( الثانوية ) وعتار الطالب الدراسة يف أحد

التخصصات التالية :

التخصصات يف املرحلة اإلعدادية (الثانوية)



الفيزياء الرياضية )) Fisico - Matematicas



الكيمياء والبيولوجيا ) . (Quimico - Biologicas

.



علم االجتماع ( ( Ciencias Sociales



العلوم اإلنسانية واالجتماعية ( . ) Humanidades y Sociales



.

لالنتقال من مرحلة دراسية إىل املرحة اليت تليها يف املراحل الدراسية االبتدائية – املتوسطة – اإلعدادية
(الثانوية)  يشرتط حصول الطالب على معدل ال يقل عن ( )6من ( ) 46ويف حال احلصول على معدل أقـل

تنبيهات عامة

يتوجب على الطالب إعادة السنة .



لدخول اجلامعات والكليات يشرتط اجتياز املرحلة اإلعدادية ( الثانوية ) مبعدل ال يقـل عـن ( )1مـن (، )46
باإلضافة إىل اجتياز اختبار القبول للجامعة أو الكلية .



يبدأ العا م الدراسي يف اليوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس وينتهي يف اليوم التاسع من شهر يوليو .
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الواليات املتحدة األمريكية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

السلطات التعليمية احلكومية بكل والية من الواليات  ،ووكالة االعرتاف األكادميي لإلقليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية واملتوسطة

الثانوية

عدد السنوات
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عدد السنوات
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سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
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املتوسطة
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3

3

االبتدائية واملتوسطة



1

01

الثانوية

ال يوجد باملرحلة الثانوية فصول متخصصة ( أدبي أو علمي ) إال أنه ميكن للطالب التنسيق مع املستشار التعليمي باملدرسة
الختيار املواد ال دراسية اليت تؤهله لنوعية الدراسة اجلامعية اليت يرغب دراستها بعد حصوله على الثانوية األمريكية .

التخصصات يف املرحلة الثانوية



يدرس الطالب يف املرحلة الثانوية مواد دراسية رئيسة  ،ومواد دراسية اختيارية عتارها من بني مواد حمددة ولكل مادة عدد من
الوحدات الدراسية ( (Creditsيتوجب على الطالب إنهائها بنجاح .



احلد األدنى لعدد الوحدات الدراسية املطلوبة إلنهاء هذه املرحلة واحلصول على الثانوية األمريكية يف حدود ( )11وحدة دراسية
على األقل يف معظم الواليات األمريكية .

تنبيهات عامة:


يبدأ السلم التعليمي األمريكي من الصف )  ، ( 41 - Kوالصف ( ) K : Kindergartenهو الصف التمهيدي السابق للصف األول من املرحلة االبتدائية ويبدأ قبول
الطالب به من سن مخس سنوات و ينتقلون اىل الصف األول االبتدائي بعد بلوغهم سن السادسة.



حيصل الطالب يف نهاية العام على تقرير دراسي يوضح مستوى حتصيله يف كل مادة دراسية درسها وتقديراتها اليت تتفاوت بني (  )A B C D Fويعترب الطالب راسباً يف
املادة إذا حصل فيها على تقدير .F



الطالب الراسب يف مادة دراسية له خياران :
أ  -االلتحاق بربنامج صيفي يدرس فيه مادة الرسوب ويف حالة االجتياز ينقل للمستوى األعلى.

ب  -االنتقال للمستوى األعلى مع تكرار دراسة مادة الرسوب ويتضح ذلك من خالل وجود مادة دراسية لصف أدنى يف كشف الدرجات النهائي للصف األعلى .





الصف الثاني عشر هو نهاية الدراسة باملرحلة الثانوية .
عند املعادلة يُعتمد الصف الدراسي الذي أنهاه الطالب حتى و ان احتوت وثيقته على مواد مقررة لصف دراسي أعلى.
اذا احتوت الوثيقة الدراسية األخرية للطالب على مادة دراسية واحدة تقديره فيها ( )Fعترب يف املادة املماثلة هلا يف كامل املقرر فإن جنح يقبل يف الصف األعلى  ،وإن رسب
يقبل يف الصف الذي اخترب فيه مبوجب وثيقة النجاح السابقة.



الشهادات الدراسية الثانوية اليت ال تشرتط للحصول عليها التدرج الدراسي ويتقدم الطلبة الختباراتها النهائية مباشرة بدون مؤهالت سابقة أو باملراسلة ال تعادل الشهادات
الدراسية يف اململكة العربية السعودية.



شهادة ( General Educational Development (GEDبعد انتظام الطالب يف املدرسة و جناحه بالتدرج من الصفوف التاسع حتى احلادي عشر مبوجب الوثائق
األصلية املصدقة تعادل الثانوية العامة باململكة.



احلصول على شهادة ( (GEDعن طريق الدراسة الليلية أو باملراسلة اليت ال يشرتط هلا االنتظام و التدرج ال تعادل الثانوية العامة .



. )126
ملزيد من املعلومات عن الشهادات اليت مل تعادل انظر قرارات اللجنة بدءً من الصفحة (126



الطالب الذي يقبل يف صف أدنى من املستحق له يف أمريكا يعامل وفق ما ورد يف الصفحة رقم ( )62بهذا الدليل.



يبدأ العام الدراسي عادة يف شهر سبتمرب وينتهي يف األسبوع األول أو الثاني من شهر يونيو .

()117

1

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

شلللللللللاادة الدراسلللللللللة الثانويلللللللللة الصلللللللللادرة

تعادل شاادة الثانوية

2/19

6296/8/1هل

ملللللللن إدارة التعلللللللليم يف واليلللللللة بنسللللللللفانيا

العامة .

عام 6910م .
2

شللللاادة إمللللام املللللواد املدللللررة مللللن املدرسللللة

تعادل شاادة الثانوية

الشللللرقية الثانويللللة نطدللللة شللللامنى ميشللللن
التعليمية .

العامة وظيفياً .

2/60

6293/3/38هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

1

شاادة صادرة من مدرسلة (جرانلد جلنكس)
الثانوية يف والية (كلورادو) .

تعادل شاادة الثانوية
العامة وظيفياً .

2/21

6293/1/30هل

4

شلللللللللللللاادة صلللللللللللللادرة ملللللللللللللن ملللللللللللللدارس

تعادل شاادة الثانوية

2/16

6293/8/2هل

(كليفلللللللللود سلللللللللكوو) ملللللللللن مداطعلللللللللة
إيسللللللللللللللكس بواليللللللللللللللة (نيوجرسللللللللللللللي)

العامة .

عام 6919م .
1

6

1

دبللللوم ملللن مدرسلللة روزفللللت الثانويلللة دينلللة

العامة .

(سانت لويس) .
شاادة إمام الصلناعية الثانويلة علام 6289هلل

تعادل دبلوم ف ملدة

+شلللاادة دراسلللة وتلللدري سلللنتني ملللن معالللد

سنتني بعد الثانوية

نلللللورثرب للتكنولوجيلللللا يف (كاليفورنيلللللا)
عام 6912م .

الصناعية .

شللاادات دراسللات فنيللة عسللكرية يف جمللال تعادل شاادة إمام
(ايركللللللات النفاثللللللة) مسللللللبوقة بشللللللاادة الدراسة املانية الثانوية
الكفاءة املتوسطة .

1

تعادل شاادة الثانوية

2/12

6293/8/63هل

2/21

200/63

6292/1/2هل

6200/8/66هل

يف جمال ختصصاا .

وثيدلللللة ملللللن مدرسلللللة (برانفلللللورد) الثانويلللللة

تعادل النتاف من

بواليللللللللللللللللة كونكتكللللللللللللللللت تفيللللللللللللللللد الصف الثاني الثانومب
أن الطالبلللللللة احلاصلللللللللة عليالللللللا مسللللللللتلة
بالصلللللللللللللف قبللللللللللللل األملللللللللللللري للعلللللللللللللام
6980/6919م وأملللللللللللللللللللت مدلللللللللللللللللللررات
الدراسة بنتاف .
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(الدسم العلمي) .

200/62

6200/66/1هل

الواليات املتحدة األمريكية
م
9

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

شلللاادات الثانويلللة العاملللة ملللن أمريكلللا تعادل الثانوية العامة
ختلللف مسللمياتاا مللن املللدارس الثانويللة
واملؤسسلللات التعليميلللة ملللن مجيلللع أحنلللاء
الواليات املتحدة األمريكية .

1
رقم احملضر

تارخيه

206/2

6206/2/1هل

1

يف اململكة وفق
النيوابط التالية :
 )6أن يكون الطال
أو الطالبة قد أمنييا
اثنى عشر عام ًا
دراسياً بنتاف
للحصول على
الشاادة .

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

 )3إرفاق ما يوضح
املدة الزمنية
للحصول على
الشاادة والشاادات
السابدة هلا ابتداءً من
الصف التاسع ،
سواء مت احلصول
علياا من اململكة أو
من مارجاا .
 )2تطبيق قرار السلم
التعليمي على مجيع
املراا .
31

شلللللاادة معاللللللد الدراسلللللات اإلسللللللالمية
(لوس أ لوس) .

تعادل اس السلم
التعليمي .

 33شللاادة صللادرة مللن مدرسللة (أمفيثيللاتري) تعادل شاادة الثانوية
العامة وظيفياً .
الثانوية بوالية (أريزونا) .
للاف مللن الصللف احلللادمب عشللر

 32شللاادة
صادرة من ثانوية نورمان بأكالهوما .

201/1

6201/2/69هل

تعادل النتاف من
الصف الثاني
الثانومب .
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201/3

6201/3/0هل

201/2

6201/2/9هل

1

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

31

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
(كليفالنلللد) علللام 6919م مسلللبوقة بشلللاادة

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

201/1

6201/1/30هل

الصلللف الثلللاني الثلللانومب ملللن معالللد املعلملللات
باململكة .
34
31

تعادل النتاف من

شاادة ثانوية مللدة علام دراسلي بعلد الكفلاءة
املتوسطة من اململكة .

الصف األول الثانومب .

دبلوم الدراسة الثانويلة ملن مدرسلة (حتن حتربلر)

تعادل شاادة الثانوية

مسبوقة بشاادة السنة الثانية ثانومب .

201/8
201/8

6201/1/2هل
6201/1/2هل

العامة .

 36شاادة دبلوم تشلغي حتالت التشلكي وصليانة
اإللكرتونيات بعد الكفاءة املتوسطة .

تعادل شاادة الثانوية

201/60

6201/60/36هل

الصناعية قسم

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

اإللكرتونيات
وظيفياً .
31

شاادة دراسة ملدة أربع سنوات (بعد احلصول تعادل النتاف من األول
الثانومب .
على االبتدائية من اململكة) .
شاادة الثانوية نتيتلة دارسلة سلنتني وفصللني

تعادل النتاف من

صللللليفيني (بعلللللد الكفلللللاءة املتوسلللللطة ملللللن
اململكة) .

الصف الثاني
الثانومب .

39

شاادة الثانوية من مدرسة (براوت ميموريلال)
(بعد الصف الثاني املتوسط من اململكة) .

تعادل النتاف من
الصف الثاني

21

شللللاادة الصللللف التاسللللع عللللام 6981م (بعللللد

31

208/6

6208/3/1هل

208/6

6208/3/1هل

208/3

6208/2/0هل

الثانومب .
الصف األول املتوسط من اململكة) .

تعادل النتاف من

208/3

6208/2/0هل

الصف الثاني
املتوسط .

23

شلللاادة الدراسلللة الثانويلللة ملللالل الفلللرتة ملللن

تعادل النتاف من

(82/9م لللللللل 82/2م) (بعلللللد الصلللللف الثلللللاني
املتوسط من اململكة) .

الصف األول
الثانومب .

 22شللللاادة الثانويللللة مللللن مدرسللللة (كيفالنللللد)
الثانويللة مللالل الفللرتة مللن (82م للللل 82م) بعللد
احلصلللللول عللللللى الكفلللللاءة املتوسلللللطة ملللللن
اململكة .
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تعادل النتاف من
الصف الثاني
الثانومب .

208/2

208/2

6208/2/63هل

6208/2/63هل

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل النتاف من

 21دراسلللة الثانويلللة ملللن مدرسلللة (بليزانلللت)
مللللالل الفللللرتة مللللن ( 82للللللل 6981م) بعللللد الصف الثاني الثانومب
(أدبي) .
الكفاءة املتوسطة .

208/2

6208/2/2هل

 24دراسللة الثانويللة مللن مدرسللة (كلفرسلليت) تعادل النتاف من
لتعللليم الكبللار بعللد الصللف األول الثللانومب الصف الثاني الثانومب

208/0

6208/2/32هل

من اململكة .

(أدبي) .

 26شلللللللاادة ملللللللن ملللللللدارس (كوللللللللون) يف تعادل شاادة الثانوية
العامة .
كاليفورنيللا مللالل الفللرتة (مللن 80/6/9م
إىل 81/1/60م) مسللبوقة بالصللف الثللاني

208/1

6208/0/3هل

الثانومب من اململكة .
 21شلللللاادة ملللللن مدرسلللللة (لوجلللللان الثانويلللللة تعادل شاادة الثانوية
العامة .
للكبار) للفرتة (من عام 18م للل 86م) بعلد

208/1

6208/0/3هل

الكفاءة املتوسطة من اململكة .

مسبوقة بالكفاءة من اململكة .

تعادل النتاف من
الصف الثاني
الثانومب .

 29الدراسة الثانوية ملالل الفلرتة (ملن صليف تعادل شاادة الثانوية
العامة (الدسم
عام 81م +مريلف علام 88/81م) مسلبوقة
بدراسللللة مللللن بريطانيللللا معادلللللة بالثللللاني

208/1

6208/0/32هل

208/9

6208/8/2هل

العلمي) .

الثلللانومب علملللي (قلللرار اللتنلللة 201/62يف
6201/8/20هل) .
 11شاادة الثانوية من مدرسة (جريللى وسلت)
ملدة سنة دراسية مسبوقة بإنااء  29سلاعة
معتمللدة مللن ثانويللة الريمللوك الشللاملة مللن

تعادل النتاف من
الصف الثاني
الثانومب .

اململكة .
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209/2

6209/2/2هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

 21شاادة الثانوية ملالل علام (81/80م) بعلد تعادل شاادة الثانوية
العامة .
الصف الثاني الثانومب من اململكة .

208/0

6208/2/32هل

 21دراسة يف مدرسة (الس كروسز الثانوية)
مللللالل الفللللرتة مللللن 80/82م إىل 81/80م

1

1

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

13

شلاادة البحريلة الليت ملدة الدراسلة بالا ثلالو

تعادل الثانوية املانية

209/2

6209/1/60هل

سللللللنوات دراسللللللية واملسللللللبوقة بالكفللللللاءة

يف جمال ختصصاا

املتوسطة .
12

وظيفياً .
تعادل النتاف من

وثيدللللة دراسللللية مللللن املدرسللللة األمريكيللللة

209/1

6209/8/36هل

(بشيكا و) بعلد إنالاء ( )2والدات مسلبوقة الصف الثاني الثانومب
الدسم األدبي .
بالصف األول الثانومب من اململكة .

 11شللللاادة الثانويللللة مللللن (أكادمييللللة ونتللللورو
العسكرية) بوالية ميزورمب بعد إنالاء ()6220

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

209/8

6209/60/30هل

واللللدة مللللالل الفللللرتة (مللللن 80/3/60م إىل
الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

83/8/1م) بعلللللد الكفلللللاءة املتوسلللللطة ملللللن
اململكة .
14

شلللاادة الثانويلللة ملللن مدرسلللة (سلللان ملللاتيو)
الثانوية لتعليم الكبار (بكاليفورنيلا) ملالل

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

260/3

6260/2/39هل

عام 86/80م مسبوقة بالصف الثاني الثلانومب
من اململكة .
11

شاادة مدرسة (جاردن جروف) بكاليفورنيلا
مللالل عللام 89/88م (بعللد النتللاف مللن األول

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

260/3

6260/2/39هل

الثللانومب واإلكمللال يف الرياضلليات يف الثللاني
الثانومب باململكة .
 16الشللللاادة مللللن مدرسللللة (شللللور) للفللللرتة مللللن
( 80/9/63إىل 89/1/33م) مسبوقة بالصف
الثاني املتوسط من اململكة .

تعادل شاادة الثانوية

260/2

6260/2/2هل

العامة .

تعادل النتاف من
 11الشللللاادة مللللن مدرسللللة (شللللور) للفللللرتة مللللن
(80/9/63م إىل 89/1/33م) املسلللللللللللللللللبوقة الصف الثاني الثانومب
(الدسم العلمي) وال

بالصف األول املتوسط من اململكة .

تعادل الشاادة الثانوية
لند املدة واملواد .

()111

260/2

6260/2/2هل

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

رقم احملضر

تارخيه

 11الشاادة ملن مدرسلة (للورانس كنسلاس) تعادل شاادة الثانوية
العامة .
للفرتة من ( 11إىل 19م) مسلبوقة بالصلف
األول املتوسط من اململكة .

260/2

6260/2/2هل

 19الشلللاادة ملللن مدرسلللة (مونلللت بليزانلللت) تعادل النتاف من
بواليلللللللة (ميتشلللللللتان) ملللللللالل علللللللامي الصف الثاني الثانومب

260/2

6260/2/2هل

( 83/86لللللل 82/82م) بعلللد الصلللف األول

معادلة اللجنة

1
1

(الدسم األدبي) .

إعداد معلمات من اململكة .
 41شلللاادة الثانويلللة ملللن مدرسلللة (الغلللرب يف تعادل شاادة الثانوية
العامة .
ماديسللون) بواليللة (وسكانسللن) املسللبوقة

260/0

6260/1/0هل

 43شلللاادة الثانويلللة ملللن مدرسلللة (ترياهلللوت تعادل النتاف من
ساوو فيتو) بوالية أنديانا مالل العلامني الصف الثاني الثانومب
( 86/80للللل 83/86م) املسللبوقة بالكفللاءة

260/0

6260/1/0هل

(الدسم األدبي) .

املتوسللللطة مللللن معاللللد إعللللداد املعلمللللات
باململكة .
 42دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن جامعلللللة تعادل شاادة الثانوية
العامة .
(كاليفورنيلللللللا التدنيلللللللة) للفلللللللرتة ملللللللن

266/2

6266/2/31هل

( 82/6/62إىل 6981/6/63م) .
 41دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة تعادل شاادة الثانوية
العامة .
(أورفيل ل ) للكبلللار علللام 6990م مسلللبوقة

266/2

6266/2/31هل

بالصف الثاني الثانومب من اململكة .
 44الدراسلللللللللة الثانويلللللللللة ملللللللللن مدرسلللللللللة
(كلريمونت جاردن جروف) بكاليفورنيا
مالل الفرتة (من  88/81إىل 6990/89م)

تعادل النتاف من
الصف الثاني

266/2

6266/2/31هل

الثانومب .

مسبوقة بالكفاءة من اململكة .
 41دراسللللة الثانويللللة يف مدرسللللة (وودسللللون)
للصلللللللفوف  63/60/9ملللللللالل األعلللللللوام
(81/81/80م) .

تعادل النتاف من
الصف الثاني
الثانومب .
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266/2

6266/2/0هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

بالصللللف الثللللاني الثللللانومب مللللن مدرسلللللة
(الصراط املستديم) يف ماديسون .

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

 46شللاادة الثانويللة مللن مدرسللة (فنلليس) بلللوس
أ للللللوس لللللللل كاليفورنيلللللا ملللللالل الفلللللرتة
(من 86/2/38م إىل 6982/6/31م) مسبوقة

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية

266/2

6266/2/0هل

العامة .

بالصف الثالث املتوسط من اململكة .
41

41

دراسة الثانوية من مدرسة (وودسلون) للصلف

تعادل النتاف من

الثللاني عشللر مللالل عللام (89/88م) املسللبوقة

الصف األول

بالصللف التاسللع مللن األكادمييللة اإلسللالمية
السعودية بواشنطن .

الثانومب .

دراسللة الثانويللة يف الصللفني الثللامن والتاسللع
مالل عام (6990/89م) املسبوقة باإلعادة يف

تعادل النتاف من
الصف الثاني

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

الصف الثاني املتوسط باململكة .
49

11

266/2

266/1

6266/2/0هل

6266/0/39هل

املتوسط .

شلاادة الثانويلة ملن كليلة (واتكلوم) ايليلة

تعادل شاادة الثانوية

ملللالل األعلللوام ملللن ( 19إىل 86م) املسلللبوقة
بالكفاءة املتوسطة من اململكة .

العامة .

الشللاادة الدراسللة بعللد إناللاء ( )63واللدة يف

تعادل النتاف من

266/1

266/8

6266/8/31هل

6266/60/32هل

أربعة فصول دراسية مالل الفرتة من ( 82إىل الصف األول الثانومب .
81م) واملسبوقة بالصف السابع من اهلند .

13

شللاادة ثانويللة مللن مللدارس (سللبوكلني) مللدة

تعادل شاادة الثانوية

دراسلللتاا أربعلللة أشلللار مسلللبوقة باإلعلللادة يف

العامة .

263/3

6263/2/1هل

الصف الثالث الثانومب باململكة .
12

11

شاادة الثانوية مالل الفرتة من ( 82إىل 80م)

تعادل شاادة الثانوية

املسبوقة باإلعادة يف الصلف الثاللث املتوسلط
باململكة .

العامة .

شللاادة الثانويللة مللالل الفللرتة (80م إىل 88م)
بعللد إناللاء ( )61 ،0واللدة دراسللية املسللبوقة

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

263/2

263/2

6263/2/69هل

6263/0/62هل

بالكفاءة املتوسطة من اململكة .
14

شاادة الثانوية مالل الفرتة (من  89إىل 96م)

تعادل شاادة الثانوية

املسبوقة بفص دراسلي ملن الثانويلة التتاريلة

العامة .

بعد الكفاءة املتوسطة من اململكة .
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263/1

6263/1/63هل

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 11الشللاادة الثانويللة مللن مدرسللة (هوليللوود) تعادل شاادة الثانوية
العامة .
باإلضلللللافة لفصللللللني دراسلللللة ماصلللللة يف

1
رقم احملضر

تارخيه

263/9

6263/1/68هل

1

املدرسللللة نفسللللاا عللللام 6911م مسللللبوقة
بالصلللللفوف (التاسلللللع والعاشلللللر وفصللللل
دراسي بالصف احلادمب عشر من إيران) .
 16الشلللاادة الدراسلللية ملللن مدرسلللة (أورال) تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
للصم ملالل الفلرتة ملن (6912/9/9م إىل
6919/1/62م) .

263/9

6263/1/68هل

ختصصاا .

89م)  +فصلل صلليفي عللام 89م مسللبوقة
بالصف األول املتوسط .
 11شللاادة الثانويللة مللن مدرسللة (رانللدل مللور) تعادل شاادة الثانوية
العامة .
بعللد إناللاء  2والللدات مللالل الفللرتة (ملللن
 89/2/60إىل 90/3/1م) مسللللللللللللللللللبوقة

262/2

6262/2/9هل

باإلعلللادة يف الصلللف الثاللللث الثلللانومب ملللن
اململكة .
 19شلللاادة الدراسلللة الثانويلللة ملللن أكادمييلللة تعادل شاادة الثانوية
العامة .
(هريجريلللف العسلللكرية) بعلللد إنالللاء 62

262/1

6262/2/68هل

واللللللللللدة دراسللللللللللية مللللللللللالل عللللللللللامي
(96/90م لللللل 93/96م) مسلللبوقة بدراسلللة
الفص األول من الصف األول الثانومب ملن
اململكة .
 61شاادة الدراسة الثانوية من مدرسة (مايو)
ينسوتا ملدة فصلني دراسيني ملالل علام
(81/81م) املسبوقة بالصف األول الثانومب
من اململكة .

تعادل النتاف من
الصف الثاني
الثانومب .
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262/60

6262/8/39هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

 11شاادة الثانوية من مدرسة (شلور) الثانويلة تعادل شاادة الثانوية
العامة
بكاليفورنيلللللا نتيتللللللة احلصللللللول علللللللى
320ندطلللة للفلللرتة (ملللن علللام  80إىل علللام (الدسم العلمي) .

263/60

6263/8/39هل

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

 63دبلوم الدراسة الثانوية من مدرسة (أوكالنلد
بواليللة بنسلللفانيا) مللالل الفللرتة (مللن 96م إىل
 )6992املسلللبوق بفصللل دراسلللي يف الصلللف

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية

262/3

6262/2/63هل

العامة .

األول الثانومب باململكة .
 62دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن أكادمييلللللة
(هريجريللللللللللف العسللللللللللكرية) بإكمللللللللللال

تعادل شاادة الثانوية

262/1

6262/1/20هل

العامة يف جمال
ختصصاا .

 1والللللدات دراسلللللية ملللللالل الفلللللرتة ملللللن
(93/8م إىل 6992/0م) مسللللللبوقاً بالصللللللف
الثاني الثانومب التتارمب يف اململكة .
الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

 61شللاادة الثانويللة مللن مدرسللة (جللورج مارشللال)
بواليللللة فرجينيللللا بعللللد إناللللاء ( )3020واللللدة
دراسلللللية ملللللالل الفلللللرتة ملللللن ( 81إىل 90م)

تعادل شاادة الثانوية

262/8

6262/1/39هل

العامة .

مسبوقة بالكفاءة املتوسطة من اململكة .
تعادل النتاف من

 64الدراسة الثانوية ملن مدرسلة (سلتارفي ) بعلد
إنااء ( )820وادة دراسية مسلبوقة بالكفلاءة الصف األول الثانومب .

260/3

6260/2/39هل

املتوسطة من اململكة .
 61دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة بدراسللللة فصلللللني
دراسللليني يف الصلللف الثلللاني عشلللر مسلللبوقاً

يعادل شاادة الثانوية
العامة .

260/2

6260/0/32هل

بالصف الثاني الثانومب من اململكة .
تعادل النتاف من

 66الدراسة الثانوية يف الصف احلادمب عشلر ملن
مدرسللة (جريللر بواليللة بنسلللفانيا) مللالل عللام الصف الثاني الثانومب
6992/92م مسلللبوقة بالصلللف األول الثلللانومب
من اململكة .
 61دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
(أوكالند) يف بتسربج بوالية بنسلفانيا مالل

260/2

6260/0/32هل

(الدسم العلمي) .
يعادل شاادة الثانوية
العامة .

عللام 6990م املسللبوق بالصللف الثللاني الثللانومب
(الفصلل األول مللن اململكللة والفصلل الثللاني
مللن مدرسللة الفللاروق الثانويللة بأمريكللا عللام
6989م) .
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260/1

6260/8/32هل

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 61دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن (أكادمييلللة يعادل شاادة الثانوية
العامة .
نيويلورك العسلكرية) وكليلة (بورتالنللد)
ايليللللة مللللالل الفللللرتة (مللللن 6986م إىل

1
رقم احملضر

تارخيه

260/1

6260/8/32هل

1

6981م) املسللللللبوقة بالفصلللل ل األول مللللللن
الصف األول الثانومب يف اململكة .
 69دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن (أكادمييلللة يعادل شاادة الثانوية
العامة .
ساوو وسرتن) بعد إنااء  630ندطلة ()63

260/8

6260/60/30هل

واللللللدة دراسللللللية مللللللالل الفللللللرتة (مللللللن
6982/8/39م إىل 6980/1/1م) مسللبوق
بالصف األول الثانومب ملن ملدارس الرتبيلة
 11دبلوم الدراسة الثانوية من أمريكا ملالل يعادل شاادة الثانوية
العامة .
الفللللللللللللللللرتة مللللللللللللللللن (6980/8/69م إىل

261/2

6261/0/61هل

6981/0/8م) بعلللللد إنالللللاء ( )1والللللدات
دراسية مسبوق باإلعادة يف الصف الثالث
الثانومب من اململكة .
 13دبلللوم الدراسللة الثانويللة مللن ثانويللة تعللليم يعادل شاادة الثانوية
العامة .
الكبللار التابعللة (ملؤسسللة مللدارس فيدلللو

261/3

6261/2/68هل

كللللونتى) بواليللللة أنللللديانا مللللالل الفللللرتة
(ملللللللللللللللللللللن 6992/6/63م إىل /6/62
 6992م ) واملسلللللللبوق بالصلللللللف الثلللللللاني
الثانومب علمي من اململكة .
 12شللللاادة الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة تعادل شاادة الثانوية
العامة .
(كسلكي سالتسللبريج) بواليللة بنسلللفانيا
بعد إنااء ( )68وادة دراسية يف الصفوف
( )63/66/60ملللللللللالل الفلللللللللرتة (ملللللللللن
6990/9/63م إىل 6992/1/3م) مسبوقة
بالكفاءة املتوسطة من اململكة .
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261/3

6261/2/68هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

صر .

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

 11الدراسة الثانوية ملن معالد (كارسلون لونلق)
يف الصللفني  63266بعللد إناللاء ( )60210والدة

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل شاادة الثانوية

261/6

6261/6/61هل

العامة .

دراسية مالل الفرتة من (92/3م إىل 92/1م)
املسللبوقة بالصللف األول الثللانومب مللن مللدارس
الشرق للغات صر .
14

الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة (إعداديلللللة

تعادل شاادة الثانوية

أمريكانللا) بديرفيلللد بيللتش بواليللة فلوريللدا

العامة .

261/6

6261/6/61هل

بعد إنااء ( )60والدات دراسلية ملالل علامي
(88م لللللل 89م) مسلللبوقة بلللاألول الثلللانومب ملللن
اململكة .
11

الدراسلللللللللللللللللة الثانويلللللللللللللللللة درسلللللللللللللللللة

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

(High School

تعادل شاادة الثانوية

 )Denverبواليلللة كللللورادو

261/3

6261/2/1هل

العامة .

وأينيلا درسلة (
 )Schoolبعلللد إملللام متطلبلللات التخلللرج ملللن
Shawnee Mission High

الثانويلللة مسلللبوقة بالكفلللاءة املتوسلللطة ملللن
اململكة .
 16شلللللللللاادة الدراسلللللللللة الثانويلللللللللة درسلللللللللة
( )Annandle High Schoolبعلللد إنالللاء 31

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

261/2

6261/1/1هل

والللدة دراسلللية ملللالل الفلللرتة (ملللن 82م إىل
88م) املسلللبوقة بالصلللف األول املتوسلللط ملللن
اململكة  +تديد مستور بأمريكا .
 11الدراسلللللللللللة الثانويلللللللللللة ملللللللللللن مركلللللللللللز
 )Woodson Adultداطعلللللللة
(Center

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

261/2

6261/1/1هل

فريفاكس فرجينيا بعد إنااء  30والدة علام
91م املسلللبوقة بالصلللف احللللادمب عشلللر ملللن
األكادميية اإلسالمية السعودية بواشنطن .
 11دبلوم الدراسة الثانويلة ملن مدرسلة (كيملرب)
العسكرية ( )Kember Military Schoolبعلد

يعادل شاادة الثانوية
العامة .

إناللللللاء ( )66واللللللدة مللللللالل الفللللللرتة مللللللن
(6990/6/60م إىل 6991/0/68م) املسللللبوق
بالصف األول الثانومب من مصر .
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261/2

6261/9/0هل

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 19شللاادة علللوم الطللريان مللن مركللز التعللليم تعادل شاادة الثانوية
العامة يف جمال
الوط مدرسلة (سلبارتان لعللوم الطلريان)
ختصصاا .
ملللللللللالل الفلللللللللرتة ملللللللللن (92/8/8م إىل

1
رقم احملضر

تارخيه

261/0

6261/66/31هل

1

91/3/63م) واملسللبوقة بشللاادة الكفللاءة
املتوسطة من اململكة .
 11الشاادة الثانوية من اجلامعة التدنية بوالية تعادل شاادة الثانوية
العامة .
كاليفورنيلللللللا بعلللللللد إنالللللللاء الصلللللللفوف
( )63/66/60ملللالل الفلللرتة ملللن ( 89إىل

261/0

6261/66/31هل

6996م) املسبوقة بالكفاءة املتوسطة ملن
اململكة .

دراسي عام 91م مسلبوقة بدراسلة الفصل
الدراسي األول بالصف الثالث الثانومب من
اململكة .
 12دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل شاادة الثانوية
العامة .
( )Randolph Ma – Con Academyبعللد

268/6

6268/1/38هل

إنااء  33والدة دراسلية ملالل الفلرتة (ملن
92/6/30م إىل 90/1/2م) املسللللللللللللللللبوق
بالكفاءة املتوسطة من اململكة) .
 11دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن ملللللدارس يعادل شاادة الثانوية
العامة .
( )Accelerated Schoolبعلللد إملللام 6220

268/6

6268/1/38هل

والللللدة دراسلللللية علللللام 6981م املسلللللبوق
بالكفاءة املتوسطة من اململكة .
 14دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل شاادة الثانوية
العامة .
( )South Eugene High Schoolبعلد إنالاء
الصللفوف ( )63/60/9عللام 6991م بواقللع
( )61وادة دراسية  020 +والدة لدارس
دار الفكر باململكة .
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268/6

6268/1/38هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

 13دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل شاادة الثانوية
العامة
( )South – Field Adult Academyبعللد
(الدسم العلمي) .
إناللللاء  220واللللدة دراسللللية مللللالل فصلل ل

268/6

6268/1/38هل

1

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

11

الدراسلللللللللللة الثانويلللللللللللة ملللللللللللن مدرسلللللللللللة

تعادل النتاف من

268/1

6268/66/30هل

( )El Camion High Schoolملالل الفلرتة ملن الصف الثاني الثانومب
وال تعادل شاادة
(81/6/0م إىل 88/1/61م) املسللللللللللللللللللللبوقة
الثانوية العامة لند
املدة واملواد .

بالكفاءة املتوسطة من اململكة .
 16شللللللاادة الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
( )Washington Lee High Schoolبعلد إنالاء
متطلبلللات الدراسلللة الثانويلللة علللام (96/90م)

تعادل شاادة الثانوية

268/1

6268/66/30هل

العامة .

املسللللللبوقة بالصللللللف الثللللللاني الثللللللانومب مللللللن
الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

اململكة .
 11شللللللللللللاادة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن مدرسلللللللللللللة
( )Mirabeau B . Lamar High Schoolبعلد

تعادل شاادة الثانوية

269/3

6269/3/30هل

العامة .

إناللللللللللاء  920واللللللللللدة دراسللللللللللية مللللللللللالل
األعلللللللللللللللوام 96م93/م92/م واملسلللللللللللللللبوقة
بالصف األول الثانومب من اململكة .
 11شللللللللللللاادة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن مدرسلللللللللللللة
( )Pimmit Alterntive High Schoolبعد إنااء
 1والللللللللللللدات دراسلللللللللللللية علللللللللللللام 6998م

تعادل شاادة الثانوية

269/3

6269/3/30هل

العامة
(الدسم األدبي) .

(واملسللللللللبوقة بالصللللللللف الثللللللللاني الثللللللللانومب
مللللللن األكادمييللللللة اإلسللللللالمية السللللللعودية
بواشنطن) .
 19شلللاادة الثانويلللة ملللن مدرسلللة (سلللانت ملللارك
سللللوو يللللورو مللللا ستشوسللللس) بعللللد دراسللللة
الصللللللفني ( )63 ، 66مللللللالل الفللللللرتة مللللللن

تعادل شاادة الثانوية

 6990/9اتللى 6991/0م املسللبوقة بالشللاادة
املتوسللطة مللن مللدارس (دار الفكللر) ودراسللة
تنيريية ملدة عام دراسي .

()111

العامة .

230/2

6230/8/62هل

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 91دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل شاادة الثانوية
رانللللللللللللللللللللد رفللللللللللللللللللللر الثانويللللللللللللللللللللة العامة يف اململكة .
بأمريكلا ()The Grand River Academy

1
رقم احملضر

تارخيه

236/6

6236/2/32هل

1

نتيتة إمام دراسة ( )66وادة دراسلية يف
أمريكلللا ملللالل علللامي 6999/6998م و
3000/6999م بعلللللد األول الثلللللانومب ملللللن
اململكة عام 6268 / 6261هل .
 93شللللللللللاادة الدراسلللللللل لة الثانويللللللللللة مللللللللللن تعادل شاادة الثانوية
مدرسللللللللللة فلللللللللللورت لللللللللللي الثانويلللللللللللة العامة يف اململكة.
( )Fort Lee High Schoolعللام 3000م

236/3

6236/1/69هل

ملللللالل الفلللللرتة ملللللن 6991/60/31م إىل

املعت .
 92شاادة الثانوية من مدرسلة جلورج مارشلال تعادل شاادة الثانوية
بفرجينيللللللا عللللللام 6999م نتيتللللللة إناللللللاء العامة يف اململكة .

236/0

6236/8/32هل

متطلبلللات الدراسلللة الثانويلللة ( )33والللدة
دراسللللية وااللتحللللاق وجباللللا بالدراسللللة
اجلامعية .
 91دبللللللوم الدراسللللللة الثانويلللللة مللللللن معاللللللد يعادل شاادة الثانوية
كارسون لونج العسكرمب بأمريكا عام العامة يف اململكة .

236/1

6236/66/32هل

6998م ()Carson Long Institute
وإنالللللللاء ( )60والللللللدة ملللللللالل علللللللامي
(6991/6991م و 6998/6991م مسبوقة
بدراسلللة الفصل ل األول ملللن الصلللف األول
الثانومب يف اململكة .
 94دبللللوم الدراسلللة التحنيلللريية للكليلللة ملللن يعادل شاادة الثانوية
أكادمييللللة نيويللللورك العسللللكرية عللللام العامة يف اململكة
6991م وإكمللللال ( )2واللللدات دراسللللية

وظيفياً .

مسبوقة بدراسة الفصل األول ملن الصلف
الثالث الثانومب يف اململكة .

()110

236/1

6236/66/32هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

3000/1/36م وإملللام متطلبلللات التخلللرج
مللن املدرسللة ( )63220واللدة يف الربنللامج

الواليات املتحدة األمريكية

1

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

91

دبلللللوم الدراسللللة التحنيللللريية للكليللللة مللللن

يعادل الثانوية العامة

233/2

6233/8/69هل

أكادمييلللللللللة رانللللللللللد وللللللللللف بأمريكللللللللللا
()Randolph Macon Academyملالل الفلرتة ملن

يف جمال ختصصاا .

6991م 3000 /م وإناللاء ( )30واللدة دراسللية
مسللللبوقة بشللللاادة الدراسللللة املتوسللللطة مللللن
اململكة .
 96شلللللاادة مدرسلللللة رتشلللللارد ميلبلللللورن العليلللللا
( )Richard Milburn Schoolبأمريكا بعد إنااء

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة

( ) 2واللللللللللللللللدات دراسللللللللللللللللية مللللللللللللللللالل
العللللللام الدراسللللللي 6999/6998م املسللللللبوقة

233/0

6233/66/32هل

(الدسم العلمي) .

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

بالصللللللف الثللللللاني الثللللللانومب مللللللن اململكللللللة
والرسللوب يف الصلللف الثاللللث الثلللانومب لللادة
الرياضيات .
 91دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
( )Hun School of Princetonبأمريكللا وإناللاء
( )0واللدات دراسللية يف الصللف ( )63مللالل

يعادل الثانوية العامة

232/2

6232/3/33هل

يف اململكة .

الفللرتة مللن سللبتمرب 3000م إىل يونيللو 3006م
مسبوق بالصف الثاني الثانومب من اململكة .
 91دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن
مدرسللة ( )Ridge view High Schoolجنللوب
كارولينا وإنااء ( )3220وادة دراسية ملالل

يعادل الثانوية العامة

232/0

6232/1/60هل

يف اململكة .

الفرتة 6992م لللل6991م .
99

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
جلللللللللللللللللللورج مارشلللللللللللللللللللارل الثانويلللللللللللللللللللة

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

بأمريكلا ()George Marshall High School
ملللللالل األعللللللوام 3000م للللللللل3003م وإناللللللاء
متطلبلللللللات التخلللللللرج ملللللللن املدرسلللللللة ()33
وادة دراسية .

()111

232/0

6232/1/60هل

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

 311دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
جللللللورج مارشللللللال الثانويللللللة بأمريكللللللا

1
رقم احملضر

تارخيه

232/0

6232/1/60هل

1

( )George marshall high schoolملللن
ملللالل دراسلللة األعلللوام 6991م لللللل 6999م
وإنااء متطلبات التخرج من املدرسلة ()36
وادة دراسية .
 313دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )crescent valley high schoolبأمريكلا
ودراسلللللة الصلللللفوف ( )63،60،9ملللللالل

232/1

6232/1/30هل

األعوام 6998م للل3000م مسبوقة بدراسة
الصفوف ( 1للل  )8بأمريكا .

6999/6998م3006/3000،م/3006،
3003م إضافة إىل دراسة الصف العاشلر
علللام 3000/6999م ملللن مدرسلللة العللللوم
التطبيدية بكاليفورنيا بأمريكا .
 311دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن أكادمييلللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
هللللللللارجريف العسللللللللكرية بأمريكللللللللا

232/8

6232/9/36هل

( )Hargrave Military Academyمللالل
الفرتة ملن3000/8/36م لللل 3006/1/31م
وإنالللللاء ( )9والللللدات دراسلللللية مسلللللبوقة
بالصف األول الثانومب من اململكة .
 314دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن املدرسللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الفرنسللللللية الثانويللللللة يف لللللللوس أ لللللللس
بأمريكلللللا علللللام 6999م نتيتلللللة دراسلللللة
الصللفوف ( 60لللللل  )63وإناللاء ( )62واللدة
دراسللللللية مسللللللبوقة بشللللللاادة الدراسللللللة
املتوسطة من اململكة عام 6261هل .

()111

232/9

6232/66/61هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

 312دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
سللللللللللان بيللللللللللدرو الثانويللللللللللة يف بليللللللللللز
( )san pedro high schoolملالل األعلوام

232/1

6232/8/39هل

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

 311دبللللللللوم الدراسلللللللة الثانويلللللللة علللللللام 3006م
ملللللللن مدرسلللللللة واشلللللللنطن للللللللي الثانويلللللللة
()washington lee high schoolيف ارلنتتلون

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

يعادل الثانوية العامة

232/60

6232/63/2هل

يف اململكة .

فرجينيللللا نتيتللللة إنالللا ( )63واللللدة دراسللللية
مسلللللبوقة بالصلللللف الثاللللللث املتوسلللللط ملللللن
اململكة عام 6269هل .
 316دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن مدرسلللة أوملبيلللا
الثانويلللة ( )Olympia H.Sبأمريكلللا ملللالل

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

232/6

6232/6/31هل

عللللللام 3003/3006م وإناللللللاء ( )8واللللللدات
الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

دراسللية مسللبوقة بالصللف الثللاني الثللانومب مللن
اململكة .
 311دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
ايست النسنج الثانوية بأمريكلا علام 6911م
(Lansing High School

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

232/3

6232/3/0هل

 )Eastوإنالاء ()220

واللللللللللدة دراسللللللللللية  +واللللللللللدة دراسللللللللللية
يف مدرسللة ( )Ann Arborالثانويللة واملسللبوقة
بالصللللللللللف األول الثللللللللللانومب واإلعللللللللللادة يف
الصف الثاني الثانومب يف اململكة .
 311دبلللوم الدراسللة الثانويللة مللن املدرسللة الثانويللة
( )Paul Vi High Schoolبأمريكلللا علللام

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

232/2

6232/3/66هل

6991م وإناللللللللللاء ( )1واللللللللللدات دراسللللللللللية
واملسلللللبوقة بالنتلللللاف ملللللن الصلللللف الثلللللاني
الثانومب يف اململكة عام 6261هل .
 319دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن
مدرسلة()John F. Hodge S. High School

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

علللام 3006م بأمريكلللا واملسلللبوقة بالصللللف
الثللاني الثللانومب مللن مراكللز أنديللة الطلبللة يف
أوهايو بأمريكا .

()111

232/0

6232/2/1هل

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 331دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Winchendon Schoolبأمريكللا
مالل الفرتة 6999/6/2م للل3006/8/66م

1
رقم احملضر

تارخيه

232/1

6232/2/31هل

1

وإنالللللاء ( )61والللللدة دراسلللللية مسلللللبوقة
بالفص األول من الصف األول الثانومب يف
اململكة .
 333دبلوم الدراسة الثانويلة ملن مدرسلة فلورت يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
لللي الثانويللة ()Fort Lee High School

232/1

6232/2/9هل

بأمريكلللا (يف الربنلللامج املعتللل ) ملللالل
الفللللللرتة 6998/9/8م للللللللللل3000/1/36م
ودراسلللللة الصلللللفوف ( )63+60مسلللللبوقة

 332دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Oakton High Schoolبأمريكلا ملالل

232/1

6232/2/9هل

الدراسلللة علللام 6991/6991م ملللع فصللللي
الصليف مسلبوق بالصلفوف ( )60 ، 9مللن
األكادميية اإلسالمية السعودية .
 331دبلوم الدراسة الثانوية من ثانوية فورت لي يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Fort Lee High Schoolبأمريكلا علام

232/8

6232/2/30هل

3003م يف الربنللامج املعتلل مللالل الفللرتة
3000/9/1م لللللللللل 3003/6/31م وإناللللللاء
( )93واللدة بعللد الصللف الثالللث املتوسللط
من اململكة .
 334دبلللللللللللوم الدراسلللللللللللة الثانويللللللللللة ملللللللللللن يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
أكادمييلللللللة هرجريللللللللف العسللللللللكرية
بأمريكا()Hargrave Military Academy
ملللللللللالل الفلللللللللرتة ملللللللللن 3006/8/30م
للللللللللل3002/0/26م وإناللللللاء ( )62واللللللدة
دراسية مسبوقة بالصف األول الثانومب من
اململكة .

()111

232/9

6232/0/1هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

بالصللللللللللف التاسللللللللللع مللللللللللن مدرسللللللللللة
(. )Oakton High School

الواليات املتحدة األمريكية
م

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

 331دبلللللللللللوم الدراسلللللللللللة الثانويللللللللللة ملللللللللللن يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
مدرسلللللة بلللللارلينت الثانويلللللة بأمركلللللا
(High School

1
رقم احملضر

تارخيه

232/60

6232/0/32هل

1

 )Burlingtonبعللد دراسللة

الصلللللفوف ( )63+66+60ملللللالل الفلللللرتة
6991م لللللللللللللللللل3000م وإناللللللللللللللاء ()6120
واللللللللدة دراسللللللللية مسللللللللبوقة بالصللللللللف
الثالث املتوسط من اململكة .
 336دبلللللللللللوم الدراسلللللللللللة الثانويللللللللللة ملللللللللللن يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
أكادمييللللللللللللة سللللللللللللانت جونسللللللللللللبريمب

232/60

6232/0/32هل

الفلللرتة 3000/1/62م لللللللل 3003/1/2م
وإناللللللللللللاء ( )6920واللللللللللللدة دراسللللللللللللية
مسلللبوقة بالصلللف الثاللللث املتوسلللط ملللن
اململكة .
 331دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن أكادمييلللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( Cushing Academyبأمريكللللا مللللالل
الفلللللرتة ملللللن 6999م لللللللل 3006م ودراسلللللة

232/63

6232/9/68هل

الصفني ( )63+66مسلبوقة بالصلف األول
الثانومب من اململكة .
 331دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن ثانويلللة أثنلللز يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
بأمريكللا ()Athens High Schoolمللالل
الفللرتة مللن عللام 3000م للللللل3002م نتيتللة
دراسللة الصللفوف ( 60لللللل  )63إضللافة إىل
برنلللللللللللللللامج الدراسللللللللللللللللة الثانويللللللللللللللللة
اخلللللاص (Secondary program

)Post

مسلللبوقة بالصلللف الثاللللث املتوسلللط ملللن
اململكة .

()116

232/63

6232/9/68هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

( )Saint johnsbury Academyبأمريكللا
بعد دراسة الصفوف ( )63+66+60مالل

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

 339دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
( )South Burlington H.Sالثانويلة بأمريكلا

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

يعادل الثانوية العامة

232/62

6232/60/31هل

يف اململكة .

علللللللام 3003م نتيتلللللللة دراسلللللللة الصلللللللفوف
( 60لللللللل  )63وإناللللاء ( )6120واللللدة دراسللللية
مسللللبوقة بشللللاادة الدراسللللة املتوسللللطة مللللن
اململكة .
 321دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
( )South Burlington H.Sالثانويللللللة يف
أمريكا عام 3003م نتيتلة دراسلة الصلفوف

يعادل الثانوية العامة

232/62

6232/60/31هل

يف اململكة .

( 60لللللللل  )63وإنالللاء ( )6120والللدة مسلللبوقة
الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

بشاادة الدراسة املتوسطة من اململكة .
 323دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
( )Fayetteville High Schoolبأمريكلا علام
3002م بعد دراسة الصفوف ( 60لل  )63مالل

يعادل الثانوية العامة

230/6

6230/6/20هل

يف اململكة .

الفرتة (3000م للل 3002م) وإنالاء ( )61والدة
دراسية مسبوق بشاادة الدراسة املتوسطة من
اململكة عام 6230هل .
 322دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
( )Fayetteville High Schoolبأمريكلا علام

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

230/6

6230/6/20هل

3003م بعلللللللد دراسلللللللة الصلللللللفني ()63،66
مللللللللللللللللللالل عللللللللللللللللللامي (3006/3000م و
3003/3006م) واملسبوق بالنتاف من الصلف
الثاني الثانومب باململكة عام 6230هل .
 321دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن
امللللللللللللللللللدارس التدنيلللللللللللللللللة بأمريكلللللللللللللللللا
()Hudson County School of Technology

يعادل الثانوية العامة

من مالل الدراسة عام 6998/6991م فصلني
دراسلللليني مسللللبوق بإعللللادة الصللللف الثالللللث
الثانومب يف اململكة عام 6261هل .

()117

يف اململكة .

230/6

6230/6/20هل

الواليات املتحدة األمريكية
م
324

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Dos Pueblos High Schoolبأمريكلا

1
رقم احملضر

تارخيه

230/3

6230/3/62هل

1

بعللللللد الدراسللللللة مللللللالل الفللللللرتة مللللللن
6998/8/31م إىل 6999/1/61م وإنااء
( )220والللدة دراسلللية مسلللبوقة بالصلللف
الثلللللللللاني الثلللللللللانومب ملللللللللن اململكلللللللللة
عام 6998م .
321

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة يعادل الثانوية العامة
(Wellington School

 )Theبأوهلللايو

230/3

6230/3/62هل

يف اململكة .

واللدة دراسللية مسللبوقة بالصللف الثالللث
املتوسط من اململكة .
 326دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Excelsior High Schoolبأمريكا من

230/0

6230/0/9هل

ملللالل دراسللللة الصللللف ( )63وإكمللللال
( )121والللللللدة دراسلللللللية علللللللام 3003م
مسلللبوقة بالصلللف الثلللاني الثلللانومب ملللن
مراكلللز األنديلللة السلللعودية بأمريكلللا
عام 3006م .
321

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة يعادل الثانوية العامة
( )Langley High Schoolبأمريكا علام
3003م ملللللللالل الدراسلللللللة يف الفلللللللرتة

يف اململكة .

(3006/1م لللللللللللل 3002/1م) مسلللللللللبوقة
بالصللف الثالللث املتوسللط مللن اململكللة
وإنااء متطلبات التخرج .

()118

230/0

6230/0/9هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

بأمريكللا نتيتللة الدراسللة مللالل الفللرتة
(6999م إىل 3003م) وإكملللللال ()6220

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

 321دبللللللللللوم الدراسلللللللللة الثانويلللللللللة ملللللللللن مدرسلللللللللة
()Cumberland Valley high School
بأمريكللا عللام 3002م نتيتللة دراسللة الصللف ()63

1
معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

يعادل الثانوية

230/1

6230/0/61هل

العامة يف
اململكة .

وإنااء ( )120وادة مسبوقة بالصلف الثلاني الثلانومب
من اململكة عام 6232هل .
 329دبللللللللللوم الدراسلللللللللة الثانويلللللللللة ملللللللللن مدرسلللللللللة
()Eastern Regional High School
بأمريكلللللللا ملللللللالل الفلللللللرتة (3006/3000م لللللللللل

يعادل الثانوية

230/1

6230/0/68هل

العامة يف
اململكة .

3002/3002م) وإناللاء ( )620واللدة دراسللية ايللث

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

املتطلل ل للتخلللرج ملللن هلللذه املدرسلللة إملللام ()630
وادة دراسية كحد أدنى.
 311دبللللللللللوم الدراسلللللللللة الثانويلللللللللة ملللللللللن مدرسلللللللللة
أوفرالنلللللللللللللللللد بأمريكلللللللللللللللللا علللللللللللللللللام 6991م
( )Overland High Schoolنتيتللة لدراسللة

يعادل الثانوية
العامة يف

230/1

6230/0/68هل

اململكة .

املراللللللللللللللللة الثانويلللللللللللللللة ملللللللللللللللالل الفلللللللللللللللرتة
(6992/6992م للللللل 6991/6990م) وإناللللاء ()3320
وادة دراسية .
 313دبلوم الدراسة الثانوية من مدرسة جورج مارشال
بأمريكا ( George Marshall High
 )Schoolبعد دراسة الصف العاشر عام 6996م /

يعادل الثانوية

230/1

6230/0/68هل

العامة يف
اململكة .

6993م وإنااء ( )2وادات دراسية والصفني
( )63+66مالل عام 6992/6993م وإنااء ()120
وادة دراسية ومسبوق بالصف الثالث املتوسط من
اململكة عام 6919م .
 312دبلللللللللللوم الدراسللللللللللة الثانويللللللللللة مللللللللللن معاللللللللللد
كارسللن لللونج ()Carson Long Institute
بأمريكللللللا مللللللن مللللللالل الدراسللللللة فيلللللله عللللللامي
6998/6991م لللللللللل 6999/6998م وإنالللللللاء ()6020
واللدة واحلصللول علللى األول الثللانومب مللن اململكللة
عام 6232هل .

()119

يعادل الثانوية
العامة يف
اململكة .

230/8

6230/1/8هل

الواليات املتحدة األمريكية
م
311

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مللللدارس يعادل الثانوية العامة
( )Boulder Valley Schoolsمدرسلللة
( )Centaurus High Schoolبأمريكللا

1
رقم احملضر

تارخيه

230/8

6230/1/8هل

1

يف اململكة .

مللللللالل األعللللللوام (3003م للللللللل 3002م)
ومسللللبوقة بدراسللللة الفصلللل األول مللللن
الصف األول الثانومب يف اململكة .
314

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Fort Collins High Schoolبأمريكلا

230/8

6230/1/8هل

مللالل عللامي 3000م و 3006م ودراسللة
الصفني ( )63+66وإمام ( )8 ¸ 3والدة
دراسللية مسللبوقة بدراسللة الصللف األول
311

دبللللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللللة الثانويللللللللللللللللة يعادل الثانوية العامة
مللن ثانويللة ()Fort Lee High School
بأمريكا عام 3002م ملن ملالل دراسلة

230/9

6230/8/38هل

يف اململكة .

الصلللفوف ( 60لللللل  )63مسلللبوق بالصلللف
األول الثانومب باململكة .
 316دبللللللللللوم الدراسلللللللللة الثانويلللللللللة ملللللللللن يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
مدرسللللة كسللللتون للللللل بنسلللللفانيا عللللام
3002م ()Keystone Oaks High School

231/6

6231/6/68هل

بعلللد دراسلللة الصلللفوف (9لللللل )63ملللالل
الفلللللللللللرتة ملللللللللللن ( )3006/3000لللللللللللللل
(3002/3002م) وإنالللللللاء ( )38والللللللدة
دراسية واملتطلبات للتخرج ( )30وادة .
311

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن مدرسللللة يعادل الثانوية العامة
(Academy Charter School

)Winfree

يف اململكة .

بأمريكلللا نتيتلللة دراسلللة الصلللف ()63
عللام 3002/3002م وإناللاء ( )020واللدة
دراسية مسبوقة بالصلف الثلاني الثلانومب
من اململكة .

()111

231/6

6231/6/68هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

الثانومب من اململكة عام 6230هل .

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

 311دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن
مدرسة ( )Bradenton Academyبفلوريدا بعد
دراسلللة الصلللفوف (9لللللل )63ملللالل األعلللوام

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

يعادل الثانوية العامة

231/6

6231/6/68هل

يف اململكة .

(3000/6999م) للللللل (3002/3002م) وإناللللاء
( )32وادة دراسلية ومتطلبلات املدرسلة ()33
وادة .
 319دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن
مدرسة ( )Bradenton Academyبفلوريدا بعد

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

231/6

6231/6/68هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

دراسللللة الصللللفوف (9للللللل )63مللللالل األعللللوام
(3000/6999م) لللللللل(3002/3002م) وإنالللللاء
( )31وادة دراسلية ومتطلبلات املدرسلة ()33
وادة .
 341دبللللللللوم الدراسلللللللة الثانويلللللللة ملللللللن ثانويلللللللة
( )West Houston Schoolبأمريكلللا علللام

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

231/0

6231/0/0هل

6999م بعلد دراسلة الصلفوف (9لللل )63وإنالاء
( )3020وادة دراسية .
 343دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن
مدرسلللللة فشلللللبورن العسلللللكرية بأمريكلللللا
( )Fishburne Militray Schoolوإنالللاء ()1

يعادل الثانوية العامة

231/8

6231/1/2هل

يف اململكة .

والللدات بعلللد دراسلللة الصلللفوف (9لللللل )66يف
األكادميية اإلسالمية السعودية بأمريكا .
 342دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
( )Copley High Schoolبأمريكلللا نتيتلللة
الدراسللة باللا عللام 3000/6999م وإناللاء ()2

يعادل الثانوية العامة

واللللدات دراسللللية مسللللبوقة بالصللللف الثللللاني
الثللللانومب مللللن اململكللللة والفصلل ل األول مللللن
الصف الثالث الثانومب .

()110

يف اململكة .

231/60

6231/8/61هل

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

 341شللللاادة الدراسللللة الثانويللللة مللللن املدرسللللة تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
اهلولندية الثانويلة العليلا جنلوب كارولينلا
بأمريكلا بعللد دراسلة الصللفوف ( 8للللل)63

1
رقم احملضر

تارخيه

231/62

6231/63/6هل

1

مالل الفرتة ملن علام (3003م للللل 3000م)
وإنااء ( )39وادة دراسية .
 344التدريلللر املدرسلللي للمسلللتور التاسلللع ملللن
مدرسة اهلادمب للتعليم املكثلف بأمريكلا

يعادل النتاف من
الصف الثالث

231 /3

 6231 /3/33هل

علللام 3002م بعلللد دراسلللة الصلللفني األول املتوسط باململكة .
والثاني املتوسط باململكة .

الثانومب من اململكة عام 6999/6998م .
 346دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Emerson Preparatoryبأمريكا نتيتلة
الدراسلللللة للصلللللفوف ( 9للللللللل  )63ملللللالل

238/2

6238/2/0هل

األعللللللللللللللوام مللللللللللللللن 3000/6999م إىل
3006/3000م واملسللبوق بالصللف الثللاني
املتوسللللللللللط مللللللللللن اململكللللللللللة عللللللللللام
6262/6263هل .
 341دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة تعادل الثانوية العامة
(الدسم األدبي)
( The Islamic School of Greater Kansas
 )Cityبأمريكلللللللا علللللللام 6999م3000/م

يف اململكة .

واملسللبوق بوثيدلللة الصلللف الثلللاني الثلللانومب
(أدبلللللي) مللللللن إدارة األنديلللللة واملراكللللللز
التعليميلللللللة بسلللللللفارة ملللللللادم احللللللللرمني
الشريفني بأمريكا عام 6230هل .

()111

238/66

6238/63/39هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

 341دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Gilbert High Schoolبأمريكللا عللام
3000/6999م واملسلللبوق بالصلللف الثلللاني

238/6

6238/6/2هل

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

 341شللللللاادة الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
)(Brookline High School ,Brookline, MA
بأمريكلللللللللللا علللللللللللام 3001م واملسلللللللللللبوقة
بوثيدلللللللللللة الصلللللللللللف الثلللللللللللاني الثلللللللللللانومب

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

239 /3

6239 /3/2هل

(منازل) من األكادميية اإلسالمية السلعودية
بأمريكا عام 6231 /6231هل .
 349دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن
مدرسة ) )Ironwood High Schoolبأمريكا

يعادل الثانوية العامة

239 /0

6239 /2/32هل

يف اململكة .

نتيتلللللة دراسلللللة الصلللللفوف ( )66- 9بعلللللد
إناللللللللاء ( )38واللللللللدة دراسللللللللية املطلوبللللللللة
الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

للتخلللللرج اسلللل النظلللللام التعليملللللي لواليلللللة
( ) Arizonaمللللللللالل الفللللللللرتة مللللللللن علللللللللام
3002 /3002م إىل عام 3001 /3000م .
 311دبلللللللللللللللللللللوم الدراسللللللللللللللللللللة الثانويللللللللللللللللللللة
مللن مدرسللة ()Fort Collins High School
بأمريكللا عللام 3008 /3001م نتيتللة دراسللة

يعادل الثانوية العامة

239 /8

6239 /1 /31هل

يف اململكة .

الصلللف ( )63واجتيلللاز ( )10والللدة دراسلللية
إضلللافة إىل ( ) 68120والللدة ااتسلللبت علللن
دراسلللللة الصلللللفني الثاللللللث املتوسلللللط واألول
الثللانومب يف اململكللة مللن الواللدات املطلوبللة
للتخرج من املدرسة ( )330وادة دراسية .
 313دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
()ST.Stephen,s Episcopal School Houston
بأمريكا نتيتة دراسة الصلفوف ()63- 60

يعادل الثانوية العامة

مللللللالل الفللللللرتة مللللللن عللللللام 3001 /3000م
إىل علللللللللللللللام 3008 /3001م واملسلللللللللللللللبوق
بالصف الثالث املتوسلط ( الفصل األول ملن
اململكة ) و (الفص الثاني من أمريكا) .

()111

يف اململكة .

239 /66

6239 /8 /68هل

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

معادلة اللجنة

 312دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Palm Bay High Schoolبأمريكلللا
نتيتللة دراسللة الصللفوف ( )63- 9مللالل

1
رقم احملضر

تارخيه

239 /63

6239 /8/30هل

1

الفللللللللرتة مللللللللن عللللللللام 3000/3002م إىل
عام 3001 /3001م .
 311دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( )Melbourne High Schoolبأمريكلللا

239 /63

6239 /8/30هل

نتيتللة دراسللة الصللفوف ( )63- 9مللالل
الفلللللللرتة ملللللللن علللللللام 3000 /3002م إىل
عام 3008 /3001م .

 )Houston TXبأمريكلللا نتيتلللة دراسلللة
الصفوف ( )63 ،60مالل الفرتة ملن علام
3001 /3001م إىل عللللللام 3008 /3001م
واحلصلللللللللللللللول عللللللللللللللللى الوالللللللللللللللدات
املطلوبللللللة للتخللللللرج  ،مسللللللبوق بشللللللاادة
الدراسللللة املتوسللللطة مللللن اململكللللة عللللام
6231هل .
 311دبللللللوم الدراسللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
( ) Carson Long Military Instituteيف جمال ختصصاا
بأمريكلللللللا نتيتلللللللة دراسلللللللة الصلللللللفني
( )63 - 66مللللللالل الفللللللرتة مللللللن عللللللام

يف اململكة .

6991 /6991م إىل عللللللام 6998 /6991م
واملسللبوق بالصللف األول الثللانومب التتللارمب
من اململكة وإنالاء ( )3020والدة دراسلية
بنتاف .
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220/6

6220 /6/62هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

 314دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
( Mirabeau B. Lamar High School

239 /60

6239 /63 /68هل

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات معادلة)

 316دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
( ) Falls Church High Schoolيف أمريكلا
نتيتة دراسة الصفوف ( 9للل  60لللل  )63ملالل

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

يعادل الثانوية العامة

220 /3

6220 /3/62هل

يف اململكة .

الفللللرتة مللللن عللللام 3002م إىل عللللام 3001م )
واحلصلللول عللللى الوالللدات املطلوبلللة للتخلللرج
وهي ( )32وادة .
 311دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة العاملللة ملللن مدرسلللة
( ) Kent Hill Schoolبأمريكا نتيتة دراسلة

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

الصلللللفوف ( )63- 60ملللللالل الفلللللرتة ملللللن
عللام 3002 /3002م إىل عللام 3001 /3000م
بعلللد تديللليم امللللواد الللليت درسلللاا يف املدرسلللة
التحنيريية ( )Wolfeboroبالصف التاسع عام
3002م .
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220/60

6220 /1/33هل

الواليات املتحدة األمريكية
م
3

بيانات الشهادة

1

معادلة اللجنة

شاادات ( )G.E.Dتطوير التعليم  ،وشاادات ال تعادل الثانوية العامة
الثانوية املعادلة للثانوية األمريكية (.)H.S.E

رقم احملضر

تارخيه

202/1

6202/0/62هل

وال تعادل الكفاءة
املتوسطة وال الشاادة
االبتدائية وال بوثائق
اجتياز الصفوف
الدراسية (الند ) .

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات غري معادلة)

2

الشاادة الثانوية من مدرسة (إيالند) الثانوية .ال تعادل الثانوية لند
املواد الدراسية .

201/60

6201/8/31هل

1

الشللللاادة الثانويللللة مللللن مدرسللللة (مزلرتللللون) ال تعادل الثانوية لند
املواد الدراسية .
بكاليفورنيا .

201/62

6201/9/32هل

201/2

6201/2/9هل

ال تعادل الثانوية
لدراسة صفني يف عام

4

شاادة صادرة من مدرسة (راندل مور) .

1

ش لاادة صللادرة مللن كليللة (تاكومللا) ايليللة ال تعادل بأمب صف من

وااد .
بواشنطن .

201/0

6201/2/32هل

املرالة الثانوية لند
املواد الدراسية .

6

شللاادة دبلللوم صللادرة مللن مدرسللة (نيومللان)

ال تعادل الشاادة

الثانويللللللة التحنيللللللريية للللللا ساتشوسللللللتس
واشنطن .

الثانوية لند
الدراسة .

1

شللاادة الثانويللة مللن مدرسللة (أميلللي جرفللت)
الرمسية بدنفر .

ال تعادل الشاادة
الثانوية لند املدة

1

شاادة الثانوية من مدرسة (بلللراناام) نطدة

201/0

6201/2/32هل

مدة
201/66

6201/8/3هل

واملواد الدراسية .
إتاد كامب للمدارس الثانوية .

ال تعادل الشاادة
الثانوية لند

201/63

6201/8/1هل

املدة

واملواد الدراسية .
9

شاادة الثانويلة ملن مدرسلة (جمتملع اجلامعلة

ال تعادل أمب مرالة

للكبلللار) قسلللم التعلللليم اللللوظيفي املسلللتمر تعليمية لعدم استيفائاا
ملتطلبات املعادلة .
بلوس أ لوس مسبوقة بالصف األول الثانومب
من اململكة .
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209/2

6209/1/60هل

الواليات املتحدة األمريكية
م
31

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

ال تعادل لند املدة
شللاادة مللن معاللد (كلللوفر بللارك) املا ل
الفلللل (بتاكوملللللا) واشلللللنطن مسلللللبوقة واملواد الدراسية .

1
رقم احملضر

تارخيه

260/3

6260/2/39هل

1

بالصف الثاني الثانومب من اململكة .
33

الدراسلللة الثانويلللة ملللن مدرسلللة (مادسلللون

ال تعادل الشاادة

كنرتال هلامب سلكول) بإنالاء  020والدة

الثانوية لند

دراسللية مللالل الفللرتة (مللن 86/0/6م إىل
6983/1م) واملسللللبوقة بالصلللللف الثاللللللث

واملواد الدراسية .

266/60

6266/66/39هل

املدة

املتوسط من اململكة .
الثانوية لند

املدة

(6981/80م) مسللللللللللللبوقة بالكفللللللللللللاءة
املتوسطة من اململكة .

واملواد الدراسية .

 31شاادة الدراسلة الثانويلة ملن مدرسلة (دون
أنتونيو) بعد إنااء  80ساعة معتمدة مالل

ال تعادل الشاادة
الثانوية لند املدة

الفللللللللللللللرتة (مللللللللللللللن 6990/60/66م إىل

واملواد الدراسية .

263/66

6263/66/39هل

6996/1/62م) واملسلللبوقة بالصلللف األول
الثانومب من اململكة .
 34شاادة الدارسة الثانوية من كليلة (فلورت
سلللتيلكوم) بعلللد إنالللاء  90سلللاعة ملللالل

ال تعادل الشاادة
الثانوية لند املدة

الفلللرتة (ملللن مريلللف 86م إىل ربيلللع 82م)

واملواد الدراسية .

263/66

6263/66/39هل

واملسللللللبوقة بالكفللللللاءة املتوسللللللطة مللللللن
اململكة .
 31دبلوم الدراسلة الثانويلة ملن كليلة (فلورت
سللللتيلكوم) بعللللد إناللللاء فصلللل دراسللللي
(عام 80م) ثلم الفصلول الصليفية لألعلوام
(80م لللللللل 86م لللللللل 83م لللللللل 82م لللللللل 82م)

ال يعادل لند
متطلبات الدراسة
الثانوية .

مسلللللللبوقة بالكفلللللللاءة املتوسلللللللطة ملللللللن
اململكة .
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262/2

6262/6/38هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات غري معادلة)

 32شاادة ثانوية التعلليم املسلتمر ملن ملدارس
(حتن حتربر) احلكومية بوالية ميتشغان عام

ال تعادل الشاادة

263/2

6263/2/69هل

الواليات املتحدة األمريكية
بيانات الشهادة

م

 36دبلوم تدنية اهلندسة اإللكرتونية ملن مدرسلة
(تست ل لكرتونيات) بوالية فرجينيا .
31

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

دورة متخصصة ال

262/2

6262/6/38هل

تعادل الشاادات
الدراسية .

دبلللوم تعللليم الكبللار مللن كليللة (شللورالين)
بواشللنطن سلليات ومللدة دراسللته مللن (مريللف

ال تعادل الشاادة
الثانوية لند املدة

عام 11م) اتى صيف عام 6982م ملع فلرتات

واملواد الدراسية .

262/2

6262/2/9هل

اندطللللاع مسللللبوقة بالشللللاادة االبتدائيللللة مللللن
اململكة .
31
الواليات املتحدة األمريكية (شهادات غري معادلة)

39

شلللاادة الدراسلللة الثانويلللة بإنالللاء  320والللدة
دراسللية مسللبوقة بالصللف الثللاني الثللانومب مللن

ال تعادل الشاادة
الثانوية لند املدة

اململكة .

واملواد الدراسية .

شلللاادة الدراسلللة الثانويلللة بإنالللاء  110سلللاعة

ال تعادل الشاادة

زمنيلللة املعادللللة لللللل( )28سلللاعة معتملللدة عللللى

الثانوية لندصاا عن

النظام الثانومب املطلور يف اململكلة واملسلبوقة
بالنتللللللاف يف الصللللللف الثللللللاني الثللللللانومب يف

متطلبات الدراسة
الثانوية يف اململكة .

262/1

262/8

6262/0/60هل

6262/1/30هل

اململكة .
21

دبلللوم الدراسللة الثانويللة للكبللار مللن كليللة

ال يعادل الشاادة

(وارنلللر باسلللفيك) بيورتالنلللد واليلللة أورللللون

الثانوية لند

ملللدة فصلللني عللام (6983م) مسللبوق بالصللف
الثاني الثانومب أدبي من اململكة .

واملواد الدراسية .

شاادة الدراسة الثانوية من مدرسة (لكفيلو)
للكبار يتشغان مالل األعوام (ملن  81إىل

ال تعادل الشاادة
الثانوية لند املدة

6990م) مسلللبوقة بالكفلللاءة املتوسلللطة ملللن
اململكة .

واملواد الدراسية .

 22شاادة الثانوية من مدرسة (تريتلنج فريمونلث)
بأوهللايو بعللد إناللاء  2واللدات مللالل األعللوام
مللللن ( 81إىل 88م) مسلللللبوقة بالصلللللف األول

ال تعادل الشاادة

23

الثانومب من اململكة .
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262/8

6262/1/30هل

املدة

الثانوية لند املدة
واملواد الدراسية .

262/0

262/0

6262/0/31هل

6262/0/31هل

الواليات املتحدة األمريكية
م

بيانات الشهادة

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

 21دبلللوم الدراسللة التحنيللريية للتامعللة عللام
(6992/92م) املسللللللللبوق باإلكمللللللللال يف

ال تعادل لرسوبه يف
الصف الثاني

260/9

6260/66/30هل

الصف الثاني الثانومب من اململكة .

ولكون الدراسة يف

 24شللللاادة مللللن مدرسللللة (ميلللللواكى) عللللام
6988م بعللللد إناللللاء  0230واللللدة دراسللللية

ال تعادل شاادة
الثانوية العامة يف

مسبوقة بدراسة الفصل األول ملن الصلف اململكة لند
األول الثانومب يف اململكة .
 21وثيدللة الصللف احلللادمب عشللر مللن مدرسللة
ابرشلللللللللللللللللللية واللللللللللللللللللللش العليلللللللللللللللللللا
بأمريكللللللللللللللا عللللللللللللللام 3000م3001/م
(. )Archbishop Walsh High School

269/66

6269/9/66هل

املواد

الدراسية .
رأت اللتنة النظر
فياا من قب اجلاة
املختصة كحالة
قبول وليست كحالة
معادلة لعدم
احلصول على الصف
الثالث املتوسط .
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238/6

6238/6/2هل

الواليات املتحدة األمريكية (شهادات غري معادلة)

أمريكا تنيريية
للمرالة اجلامعية .

1

مملكة أسبانيا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية و التعليم

املراحل الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

6

1

1

عدد السنوات

السابق

تعليم أساسي ( )1ثانوية ()2
سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

أسبانيــا الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

0

1

1

1

1

6

0

1
0

1

1

0
1

1
1

1

االبتدائية

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة



العلوم اإلنسانية واالجتماعية .



العلوم والتكنولوجيا .



الفنون .

املتوسطة البكالوريا



تسمى املرحلة املتوسطة بالتعليم الثانوي اإللزامي ويرمز هلا عادة بالرمز ( . ) E . S . O



تسمى شهادة نهاية التعليم الثانوي (ما بعد اإللزامي ) شهادة البكالوريا.



يبدأ العام الدراسي يف العاشر من شهر سبتمرب وينتهي يف الثاني والعشرين من شهر يونيو.
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مجهورية ألبانيا
اجلهة املشرفة على التعليم العام

السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم والعلوم
التعليم األساسي

املرحلة الدراسية
عدد السنوات

السابق

التعليم الثانوي

االبتدائية

ثانوية دنيا

2

1

2

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

ألبانيــا

الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0

1

1

1

1

0

1
0

1

1

1

االبتدائية


التخصصات يف املرحلة الثانوية

ثانوية دنيا

0
0
0

1

1
0
1

1

ثانوية

يتكون التعليم الثانوي من :


املدارس الثانوية العامة ( انتظام – انتساب ) .



املدارس الثانوية التخصصية .

ويشتمل اإلطار التعليمي على تسعة جماالت هــي :
( الفنون – الرتبية البدنية والرياضة – اللغات األجنبية واللغة األلبانية – األدب  -الرياضيات – التقنية –
العلوم الطبيعية -العلوم االجتماعية والتأهيل للحياة – االرتقاء الوظيفي ) .


تنبيهات عامة

عضع التالميذ لالختبارات احلكومية املركزية يف نهاية الصف التاسع  ،والختبارات النضوج احلكومية
يف نهاية الصف الثاني عشر .



يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يونيو ومدته ( )26أسبوعاً كحد أقصى .
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مجهورية أملانيا االحتادية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

املؤمتر الدائم لوزراء التعليم يف الواليات األملانية

املرحلة الدراسية

األولية

الرئيسية

الثانوية

عدد السنوات

1

2

1

السابق

-

عدد السنوات
سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة األولية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

الصفوف

أملانيا

0
0

1
0

1
0

1

0

1

1

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

""1 +1

1

األولية


الرئيسية

الثانوية

بعد خترج ا لطالب من املرحلة الرئيسية يلتحق مبرحلة (الثانوية العليا)من الصف احلادي عشر حتى الثالث
عشر (يف بعض الواليات من العاشر حتى الثاني عشر) :


عتار الطالب بني ثالثة أفرع أو ا اهات رئيسية (فرع اللغات و اآلداب و الفنون ،فرع العلوم االجتماعية
 ،فرع الرياضيات و العلوم الطبيعية و التقنية)

التخصصات يف املرحلة الثانوية



للحصول على شهادة الثانوية العامة ( )Abiturجيب اجتياز الطالب الختبار يف اربعة مواد رئيسية .



هنالك نوع آخر من املدارس الثانوية (الثانوية الشاملة) يدرس الطالب حتى الصف العاشر و يلتحق
بعدها مبرحلة ختصصية تشبه الثانوية العليا.

تنبيهات عامة



الصفوف من الصف األول و حتى الصف احلادي عشر تعادل مبا مياثلها يف اململكة.



الصفوف الثاني عشر و الثالث عشر وحصول الطالب على شهادة الثانوية العامة ( )Abiturتعادل بالثانوية
العامة باململكة.



اجتياز الصف الثاني عشر مع عدم احلصول على شهادة ( )Abiturيعادل بالنجاح من الصف الثاني الثانوي
باململكة .



يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يونيو.

()161

مجهورية أملانيا االحتادية

1

مجهورية أملانيا االحتادية

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

وثيدة تدري عملي لتأهي املدرسلني املانليني

تعادل شاادة الثانوية

2/82

6292/3/3هل

يف أملانيا مالل الفرتة (من  6918/9/60اتى

املانية وظيفياً .

6910/60/33م) مسللللللللللللبوقة بالكفللللللللللللاءة
املتوسطة  +شاادة مركز التدري املا .

()161

مجهورية ايرلندا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم واملهارات

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية

عدد السنوات

1

6

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

1
االبتدائية

اململك ـ ــة
العربي ـ ــة

ريا

السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

ايرلندا الصفوف

0

الثانوية

املتوسطة

اطفال و مايدمب

0
0

1
0

1
0

1
0

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

1

1

1

1

6

7

8

0

1

1

0
0
1

1
0

1
0

1

6

1

االبتدائية

الثانوية

الثانوية االيرلندية ( ) Irish Leaving Certificateحتتوي على ثالثة خيارات هي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة

.4

برنامج الثانوية االيرلندية العام  ،ويعترب الربنامج األساسي .

.1

برنامج الثانوية االيرلندية للمرحلة املهنية وهو يشبه الربنامج األساسي مع إضافة حمتوى مهين ومواد
فنية .

.2

برنامج الثانوية االيرلندية للمرحلة التطبيقية الذي يتكون من مشروعات عملية وأعمال



يعد برنامج الثانوية االيرلن دية العام (الربنامج األساسي) أكثر الربامج انتشاراً مقارنة بالربامج الثانوية
األخرى .

()161

ارية .

1

مجهورية إيرلندا
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

أ) شللللللللللاادة الدراسللللللللللة مللللللللللن ايرلنلللللللللللدا

تعادل الثانوية العامة

231/2

6231/2/38هل

( )Leaving Certificateوهللي ناايللة الدراسللة
الثانويللللة املؤهلللللة للللللدمول اجلامعللللات بعلللللد

يف اململكة .

الدراسة يف التعليم العام ( 1سلنوات ابتلدائي
مجهورية إيرلندا

 0 +أو  1ثانومب) .
تعام وفق قرارات

ب) شاادات الند .

اللتنة اخلاصة بالسلم
التعليمي ويعر على
اللتنة احلاالت اليت
تستدعي اختا
قرارات جديدة .

()161

231/2

6231/2/38هل

مجهورية إيطاليا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

عدد السنوات

2

عدد السنوات

الثانوية

الثانوية

الدرجة األوىل (املتوسطة )

( الدرجة الثانية)

2

2

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر

6

االبتدائية

اململك ـ ــة
العربيـ ــة

السلم التعليمي املقارن

-

املتوسطة

السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1
0

1
0

6
0

0
0

1
0

إيطــالــيا الصفوف

0

1

1

1

1

0

1

1

الثانوية

االبتدائية

الثانوية

1
0
0أو 1

0
0

1
0

1
0

1

1

1

الثانوية

الدرجة األوىل ( املتوسطة ) الدرجة ( الثانية )

ختصصات املرحلة الثانوية ( الدرجة الثانية ) على النحو التالي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية



( أدبي ) الثانوية الكالسيكية .



علمي .



العلوم اإلنسانية .



اللغات .



الفنون .



املوسيقى .



يعقد اختبار على مستوى الدولة يف التعليم الثانوي( الدرجة الثانية ) يف نهاية الصف اخلامس من
التعليم الثانوي واجتيازه عول الطالب التسجيل باجلامعات .



تنبيهات عامة

التقويم الدراسي ال يطبق على الصعيد الوطين بصفة متشابهة  ،وينص القانون على أن عدد األيام
الدراسية جيب أن يكون ( ) 166يوماً دراسياً يف السنة .



معادلة الصفوف من ( 2- 4االبتدائ ية) و الصفوف من ( 2- 4املتوسـطة) و الصـف األول الثـانوي
تعادل طبقاً للسلم التعليمي املقارن أعاله و سن القبول يف املرحلة االبتدائية وفق الفقرتني ( 4و )1
من التسلسل الوارد يف صفحة (.)167

* الصفوف (  )2- 1الثانوي ملعادلتها انظر الفقرة ( )2من قرار اللجنة بالصفحة التالية تسلسل ( .) 4

()166

مجهورية إيطاليا
م

بيانات الشهادة

3

شللاادات التعللليم العللام يف إيطاليللا واللليت مللدة

1
معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

232/62

6232/60/31هل

الدراسة فيه (  0سنوات ابتلدائي  2 +سلنوات
متوسط  0 +سنوات ثانومب ) وسلن الدبلول يف
املرالللة االبتدائيللة سللت سللنوات تعللادل وفللق
اآلتلي :
 )6الصفوف ( 6للل )0ابتدائي  +األول املتوسط تعادل الصف السادس
االبتدائي يف اململكة .
يف إيطاليا .
 )3الصفوف الثاني والثالث املتوسلط  +األول تعادل الثالث املتوسط
يف اململكة .
الثانومب يف إيطاليا .

جـــــمـــــــهــــــوريــــــة إيـــــطــــــالـــــيـــــــا

 )2الصفوف ( 3للل )0الثانومب يف إيطاليا تعادل
كما يلي :
يدب يف الصف األول

أ) الناجح من الصف الثاني الثانومب .

الثانومب .
يدب يف الصف الثاني

ب) الناجح من الصف الثالث الثانومب .

الثانومب .
يدب يف الصف الثالث

ج) الناجح من الصف الرابع الثانومب .

الثانومب .

2

د) نااية املرالة الثانوية (الصف اخلامس) يف
إيطاليا .

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة نتيتلللة الدراسلللة يف
مدرسلة ()Marymount International School

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

بإيطاليللا للصللفوف (  9للللل  )63مللالل األعللوام
(6991/6991م) للللللل (3000/6999م) وإناللللاء
( )39وادة دراسية .

()167

231/0

6231/0/0هل

اململكة البلجيكية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

تتبع املدارس يف بلجيكا لسلطة منظمة وألدوار خمتلفة منسوبة لكل سلطة كالسلطة الفدرالية ،
وسلطة اجملموعات .

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

عدد السنوات

6

6

عدد السنوات

السابق

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

-

-

سنة

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0

1

1

0

1

1

بلجيكـ ــا الصفوف

0

1

1

1

1

6

0

1

1

1

1

6

1

االبتدائية

التخصصات يف املرحلة املتوسطة

املتوسطة

يشتمل التعليم العام على عدة مواد دراسية سواءً كان السياق :( علمي  -أو أدبي  -أو اقتصادي  -أو اجتماعي ) .


يف نهاية كل سنة دراسية من سنوات املرحلة االبتدائية يعقد امتحان للطالب لالنتقال إىل
السنة التالية هلا .

تنبيهات عامة



تسمى شهادة نهاية املرحلة االبتدائية (السنة السادسة) بشهادة الدراسات األساسية .



يف السنة الثالثة من املرحلة املتوسطة يعتمد النظام التعليمي طريقتني هما :
الطريقة األوىل ( :التعليم اهلادف للدراسات العليا) .
الطريقة الثانية ( :التعليم املؤهل للدراسات التقنية) حبيث من مل ينجح يف االنتقال
للمرحلة الدراسية العليا يتجه حنو التكوين املهين أو الفين .



يبدأ العام الدراسي يف األول من شهر سبتمرب وينتهي يف األول من شهر يوليو .

()168

مجهورية البوسنة واهلرسك
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الشؤون املدنية "قسم التعليم"  ،ووزارة التعليم والثقافة يف صربسكا  ،ووزارة التعليم يف مقاطعة برتشكو
 ،وعشر وزارات تعليم على مستوى الكانتونات.

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية

عدد السنوات

1

1

عدد السنوات

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

-

-

سنة

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
البوسنة الصفوف
واهلرسك

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1
3

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1

6

7

8

1
0
0

0
0

1
0

1

1

1

1

االبتدائية

التخصصات يف املرحلة الثانوية



أنواع املدارس الثانوية :

.4

املدارس الثانوية العامة .

.1

املدارس الثانوية ( للمعلمني ) .

.2

املدارس الثانوية الفنية .

.1

املدارس الثانوية الدينية .

.2

املدارس الثانوية املهنية .



أقسام املدارس الثانوية العامة هــي :

الثانوية

( القسم العام  ،القسم العلمي  ،قسم املعلوماتية واحلاسب اآللي  ،القسم الرتبوي  ،القسم الرياضي  ،قسم
اللغات واآلداب ) .


تستغرق فرتة التعليم الثانوي العام ( ) 1سنوات  ،حيصل الطالب الذين أمتوا التعليم فيها على دبلوم
إمتام الدراسة الثانوية  ،وميكنهم االلتحاق يف الكليات واألكادمييات .



تنبيهات عامة

املدارس الثانوية املهنية هلا ب رامج ومناهج تعليمية ملدة ثالث سنوات ( الدرجة الثالثة من التأهيل ) ،
وملدة أربع سنوات ( الدرجة الرابعة من التأهيل ) .



املدارس الثانوية الفنية هلا برامج ومناهج تعليمية ملدة أربع سنوات .



تقوم وزارة التعليم والعلوم الفيدرالية بتنسيق عمل اجلهات املشرفة على التعليم العام .



يبدأ العام الدراسي يف األول من شهر سبتمرب وينتهي يف ( )24من شهر أغسطس .

()169

مجهورية البوسنة واهلرسك
م
3

بيانات الشهادة

1

معادلة اللجنة

شلللللاادة الثانويلللللة اإلسلللللالمية ملللللن البوسلللللنة تعادل الشاادة الثانوية
واهلرسللللك (يو سللللالفيا سللللابداً) اللللليت مللللدة

رقم احملضر

تارخيه

260/63

6260/63/30هل

عاهد اجلامعتني .

مجهورية البوسنة واهلرسك

الدراسة للحصول علياا ( 8للل . )2
2

شللاادة التعللليم الناللائي مللن مدرسللة اقتصللاد

تعادل الثانوية العامة

232/6

6232/6/60هل

تكنولوجيلللا الثانويلللة املختلطلللة يف ملللا المب يف جمال ختصصاا يف
اململكة .
جبماوريللة البوسللنة واهلرسللك اسلل السلللم
التعليمي للمدارس املانية (. )2:8

1

دبلوم إنالاء الدراسلة باملدرسلة الثانويلة الفنيلة يعادل الثانوية العامة
( نااية الصف الرابلع ) يف البوسلنة واهلرسلك يف جمال ختصصه يف
اململكة .

واليت مدة الدراسة باا ( )63عاماً .

()171

239 /62

6239 /66/1هل

مجهورية بولندا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم الوطين

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية ( العامة )

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6

االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
بولـندا

الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0

1

1

1

1

6

0

1

1

1
0

0
0
0

1

1
1

1

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

يندرج حتت املرحلة الثانوية املدارس التالية :


املدارس الثانوية العامة  ،ومدة الدراسة فيها ( )2أعوام .



املدارس الثانوية املصنفة  ،ويتم فيها دراسة ختصص معني من بني التخصصات اليت تشملها الدراسة ،ومدة
الدراسة فيها ( )2أعوام .



التخصصات يف املرحلة الثانوية

مدارس األساس املهين الثانوية  ،ومدة الدراسة فيها ال تقل عن عامني وال تتجاوز ثالثة أعوام  ،وهي
متخصصة يف دراسة مهن معينة .



املدارس الثانوية الفنية  ،ومدة الدراسة فيها ( )1أعوام .



املدارس الثانوية الفنية التكميلية  ،ومدة الدراسة فيها ( )2أعوام .



املدارس الثانوية العامة التكميلية  ،ومدة الدراسة فيها عامني " .خمصصة للطالب املتخرجني من مدارس
األساس املهين الثانوية ".



املدارس الثانوية لذوي االحتياجات اخلاصة  ،ومدة الدراسة فيها ( )2أعوام .



مدة الدراسة باملرحلة االبتدائية ست سنوات وتأخذ مسارين هما :



o

املسار األول ومدته ثالثة أعوام ( من الصف األول إىل الصف الثالث ) .

o

املسار الثاني ومدته ثالثة أعوام ( من الصف الرابع إىل الصف السادس) .

يعقد امتحان إلزامي يف نهاية الصف السادس االبتدائي موحد على عموم بولندا الختبار املعرفة واملقدرة غري
أن ليس له تأثري على إنهاء املرحلة االبتدائية أو القبول يف املرحلة املتوسطة لكون املرحلة املتوسطة ملزمة

تنبيهات عامة

باستيعاب مجيع طالب املرحلة االبتدائية .


يعقد امتحان حتريري إلزامي يف نهاية املرحلة املتوسطة لعموم بولندا يسمى امتحان الشهادة املتوسطة.



ختتم الثانوية العامة باحلصول على شهادة الثانوية بعد اجللوس المتحانها و اوزه.



يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يونيو.
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مملكة الدمنارك
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية

عدد السنوات

4+5

2

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
اململك ـ ــة

املتوسطة

االبتدائية

الثانوية

العربيـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

الدمنارك الصفوف

0

1

1

1

1

6

7

8

9أو01

0
0

1
0

1

00

01

01

1

االبتدائية

الثانوية

يستطيع الطالب االختيار بني عدد من الثانويات اليت تبدأ بعد املرحلة االبتدائية وتسمى ( بالبكالوريا ) وهي على النحو
التالي :

التخصصات يف املرحلة الثانوية



الثانوية العامة  :تركز على املعرفة العامة .



الثانوية التجارية :تركز على التخصصات التجارية واالقتصادية واالجتماعية باإلضافة إىل اللغات األجنبية .



الثانوية التقنية  :يتم التعليم فيها من خالل اجلمع بني النظرية واملمارسة يف ورشات العمل واملختربات .



الثانوية التحضريية العليا  :تركز على النظريات والتطبيق .



الصفوف من األول حتى التاسع إلزامية و يعادل كل صف مبثيله يف اململكة وفق السلم التعليمي املقارن أعاله .



الصف العاشر االبتدائي (بعد التاسع) يعترب عام إضايف ( اختياري ) غري إلزامي للطالب و يعادل بالنجاح من
الصف الثالث املتوسط باململكة.

تنبيهات عامة



وثيقة النجاح من الصف احلادي عشر بالثانوية العامة تعادل بالنجاح من الصف األول الثانوي ووثيقة النجاح من
الصف الثاني عشر بالثانوية العامة تعادل النجاح من الصف الثاني الثانوي باململكة.


مدة الدراسة يف مجيع الثانويات ثالث سنوات ماعدا الثانوية التحضريية العليا مدتها سنتان ومجيعها تؤهل
لاللتحاق باجلامعات .



يبدأ العام الدراسي يف شهر أغسطس وينتهي يف شهر يونيو .
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روسيا االحتادية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم والعلوم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

1

2

1

عدد السنوات

السابق

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية

السلم التعليمي املقارن

روسيـــا

الصفوف
الصفوف

0
0

1
0

1
0

0

1

1

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1
0

1

1

6

7

8

9

01

*

00

3

االحتادية
االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

مدة العام الدراسي ( )21أسبوعاً دراسياً يشتمل على ( ) 26ساعة دراسية يف األسبوع وتدرس يف هذه املرحلة املواد

التخصصات يف املرحلة الثانوية

التالية :
( اللغة الروسية  ،األدب  ،اللغات األجنبية  ،الرياضيات  ،احلاسب  ،التاريخ  ،علم االجتماع  ،اجلغرافيا  ،الفيزياء،
الكيمياء  ،اجليولوجيا  ،علم الفلك  ،االقتصاد  ،التكنولوجيا  ،الرياضة  ،أسس األمن  ،أنشطة احلياة ) .


يف نهاية املرحلة املتوسطة جيب على التلميذ اجتياز اختبار نهاية املرحلة املتضمن مواد اللغة الروسية
والرياضيات كمواد إجبارية ومادتني اختيارية  ،ومدة العام الدراسي يف هذه املرحلة ( )21أسبوعاً دراسياً .



تنبيهات عامة

متطلبات التخرج يف املرحلة الثانوية .
)4

التقييم السنوي ملعلم املادة .

)1

البحث الذي يقدمه التلميذ نهاية العام لكل مادة .

)2

يف نهاية الصف ( ) 44يعقد اختبار حكومي موحد للتالميذ من قبل وزارة التعليم والعلوم يتضمن "مواد
اللغة الروسية والرياضيات كمواد إجبارية باإلضافة إىل ( )1مواد اختيارية"  .حيصل الطالب يف حال
اجتيازها على الشهادة الثانوية ) )ATTECTATاليت متكنه من االلتحاق باملؤسسات التعليمية العليا
 ،وحتتسب الدرجات من (  4إىل  ) 2واحلد األدنى لالجتياز ( )2درجات .



يبدأ العام الدراسي يف مجيع املراحل من أول شهر سبتمرب وينتهي بنهاية شهر مايو من كل عام .

* انظر قرار جلنة املعادالت بالصفحة التالية تسلسل ( . ) 1 ، 4
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1

روسيا االحتادية

روسيا االحتادية

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

وثلللائق صلللفوف التعلللليم العلللام يف روسللليا ملللن
( 6إىل . )60

تعادل اس السلم
التعليمي

269/3

6269/3/30هل

2

الشلللللاادة الثانويلللللة ) (ATTECTATملللللن تعادل شاادة الثانوية

(الصف ثيله) .
روسللليا بإنالللاء الربنلللامج الدراسلللي املكتمل ل
كوادة واادة (أاد عشر صفاً) ايلث ملدة
العام الدراسي ( 22أسبوعاً) .
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العامة .

269/3

6269/3/30هل

مملكة السويد
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

الوكالة الوطنية للتعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية (األساس)

الثانوية العليا

عدد السنوات

5

2

عدد السنوات

السابق

 2 +5أو 1
سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

7- 6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
السويد

الصفوف

0
0

1

08

1

1
1

1
1

1
1

6
6

0
0
7

1
8

1
9

االبتدائية

0

1

1

0

1

1

الثانوية

تتألف التخصص ات يف مرحلة الثانوية العليـا مـن ( ) 47ختصصـاً وكـل ختصـص يتطلـب ثـالث سـنوات

التخصصات يف املرحلة الثانوية

دراسية وهي على النحو التالي :
(برنامج الطفل والرتفيه  ،برنامج البناء  ،برنامج الكهرباء  ،برنامج الطاقة  ،برنـامج الفنـون  ،برنـامج
ميكانيكا السـيارات  ،برنـامج األعمـال واإلدارة  ،برنـامج األشـغ ال اليدويـة  ،برنـامج الفنـادق واملطـاعم ،
برنامج الصناعة  ،برنامج األغذية  ،برنامج اإلعالم  ،برنامج العلوم الطبيعية  ،برنامج املوارد الطبيعية ،
برنامج الرعاية الصحية  ،برنامج العلوم االجتماعية  ،برنامج التكنولوجيا ) .


يتألف النظام التعليم ي يف السويد من تعليم إلزامي وتعليم غري إلزامي :

يشمل التعليم اإللزامي  ( :مدرسة األساس  ،مدرسة السامي وهي خاصة باألقلية السويدية ،
مدرسة ذوي احلاجات اخلاصة ) .

تنبيهات عامة

ويشمل التعليم غري اإللزامي  ( :مرحلة ما قبل االبتدائية  ،الثانوية العليا  ،الثانوية العليا لذوي
احلاجات اخلاصة ،تعليم الكبار و مدة الدراسة فيه ثالث سنوات ) .
* مدة الدراسة يف التعليم املهين الثانوي و كذلك لذوي احلاجات اخلاصة بالتعليم الثانوي أربعة
سنوات.


يبدأ العام الدراسي يف نهاية شهر أغسطس وينتهي يف بداية شهر يونيو .
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سويسرا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة الرتبية والتعليم
التعليم اإللزامي

املرحلة الدراسية
عدد السنوات

السابق

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

 1أو 6

 2أو 2

 2أو 1

-

عدد السنوات
سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية
السلم التعليمي املقارن

التعليم ما بعد اإللزامي

شهر
-

6
مبا إن السلم التعليمي يف سويسرا متنوع  ،فريجع للتوضيحات يف التنبيهات

* مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي  :تتبع أحد ثالثة مسارات متشعبة يلتحق بها الطالب تبعاً ملستواه خالل التعليم اإلعدادي وهي على
النحو التالي :
.4

مسار التعليم الثانوي العام  :هو أول و أعلى املسارات يكمل به الطالب (  ) 41سنة دراسية وحيصل على شهادة الثانوية العامة اليت
تؤهله ملتابعة الدراسة اجلامعية أو ما يعادهلا .

.1

التخصصات يف مرحلة الثانوية

مسار معاهد التكوين العلمي  :عبارة عن أقسام تعليمية متخصصة وهي :
( التجارية  ،الطب املساعد  ،الرتبية واالجتماع  ،املعلوماتية أو الثقافة العامة ) ومدة الدراسة فيها من (  )1- 2سنوات  ،وشهادة

الثانوية وفق هذا املسار تؤهل للمتابعة يف مستوى دبلوم املعاهد العليا املتخصصة أو ما يعادهلا بعض أقسام اجلامعات تستقبل طلبة هذا
املسار وأحياناً تشرتط امتحان قبول أو سنة حتضريية .
.2

مسا ر معاهد التكوين املهين  :مسار جيمع بني اجلانب األكادميي واجلانب التطبيقي وجماالته هي ( :الصناعية  ،امليكانيكيـة ،
الكهربائية  ،اإللكرتونية  ،املعلوماتية  ،االتصاالت) ومدة الدراسة فيها من (  )2- 2سنوات  ،وشهادة الثانوية الصناعية وفق هذا
املسار تعترب الرا فد األساسي للمعاهد املهنية العليا .



النظام التعليمي يف سويسرا ليس موحداً  ،فأنظمة التعليم بها متعددة تبلغ ( )16نظاماً بعدد الكانتونات اليت يتكون منها االحتاد
السويسري .



مرحلة التعليم اإللزامي ومدتها عموما ( )5سنوات وتشمل املرحلتني االبتدائية واإلعدادية وختتلف مدة الدراسة يف كل مرحلة
منهما باختالف املقاطعات ( الكانتونات )  ،وحيصل الطالب يف نهاية املرحلة اإلعدادية على الشهادة اإلعدادية .



قد يكتفي الطالب مبستوى دون الثانوية وحيصل بعد دراسة ثالث سنوات على شهادة الكفاءة الفدرالية ( . ) CFC



كل ما سبق عن السلم التعليمي على وجه العموم ولكن قد توجد ضمن مقاطعة (ما) مدرسة أو أكثر تطبق سلماً تعليميًا
خمتلفاً يتبع أنظمة املدارس الناطقة بالفرنسية أو اإليطالية أو األملانية أو نظام املدارس األمريكية أو الربيطانية وسلمها
التعليمي كما يلي :

تنبيهات عامة



السلم التعليمي يف القطاعات الفرنسية واإليطالية  :ابتدائي ( )6متوسطة ( )2ثانوية (. )1



السلم التعليمي يف القطاعات األملانية

 :ابتدائي ( )1متوسطة ( )2ثانوية (. )1



السلم التعليمي يف النظام األمريكي

 :ابتدائي ( )6متوسطة ( )1ثانوية (. )1



السلم التعليمي يف النظام اإلجنليزي

 :ابتدائي ( )6متوسطة ( )2ثانوية (. )1



معادلة وثائق صفوف النقل تعتمد على عمر الطالب والسلم التعليمي املطبق والسلم التعليمي املقارن له لكل دولة حسب ما ورد
يف هذا الدليل.



شهادة (()IBDدبلوم البكالوريا الدولية ) تعادل الثانوية العامة باململكة .



دراسة الصف الثاني عشر و احلصول على شهادة (( ) IBCشهادة البكالوريا الدولية) ال تعادل الثانوية العامة باململكة و يشرتط
احضار (( )IBDدبلوم البكالوريا الدولية ) من اجلهة املاحنة مصدقة حسب األصول (انظر مسلسل .)42



يبدأ العام الدراسي يف بداية شهر سبتمرب وينتهي يف بداية شهر يوليو .
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1

سويسرا
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

دبللللوم املدرسلللة العليلللا ملللن كليلللة أدنلللربة يف
جنيللف مسللبوق بشللاادة الصللف الثللاني ثللانومب

يعادل شاادة الثانوية
العامة .

208/2

6208/8/2هل

من اململكة .
2

شللاادة الثانويللة مللن املدرسللة الدوليللة ()G.I.S

تعادل شاادة الثانوية

ملللالل الفلللرتة (ملللن 80م إىل 81م) املسلللبوقة

(الدسم األدبي) .

262/1

6262/1/6هل

بالصللللف األول الثللللانومب واإلعللللادة يف الثللللاني
ثانومب أدبي باململكة .
1

البكالوريا الدولية مالل الفرتة (ملن 96/90
إىل 93/96م) مسبوقة بالصف الثاني الثانومب

تعادل شاادة الثانوية
العامة .

261/6

6261/6/61هل

باململكة .
4
ســـــــــــويـــــــســــــــرا

شللللللللللاادة إناللللللللللاء متطلبللللللللللات الدراسللللللللللة

تعادل الثانوية العامة

الثانويللللللة مللللللن املدرسللللللة الدوليللللللة جبنيللللللف

يف اململكة .

232/3

6232/3/8هل

()The international school of Geneva
بعلللد إنالللاء ( )30والللدة دراسلللية وتشلللم ()1
واللللدات يف املدرسللللة الدوليللللة و( )62واللللدة
حموله .
1

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة
( )ST.George`s school in switzerlandعلام

يعادل الثانوية العامة
(الدسم العلمي) يف

3000م بعلللللللد دراسلللللللة الصلللللللفني ()63+66

اململكة .

232/0

6232/1/60هل

مسلللبوقة بلللاألول الثلللانومب ملللن اململكلللة علللام
6269هل .
6

دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن مدرسلللة ليلللزين
األمريكيلللة ()Leysin American School

يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

بسويسلللللرا ملللللن ملللللالل دراسلللللة الصلللللفوف
(60لللل )63ملالل الفلرتة (6998م للللل 3006م)
املسللبوقة بالصللف التاسللع مللن مللدارس امللللك
فيص بالريا

.

()177

232/1

6232/1/30هل

سويسرا
م
1

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

دبللللوم الدراسلللة التحنيلللريية ملللن املدرسلللة يعادل الثانوية العامة
األمريكية بسويسرا عام 3000م ودراسة
الصللللللللللللللللللللللفني ( )63+66مللللللللللللللللللللللالل

1
رقم احملضر

تارخيه

232/1

6232/1/30هل

1

يف اململكة .

الفلللرتة 6998م لللللل3000م مسلللبوقة بلللاألول
الثانومب من اململكة عام 6269هل .
1

دبللللللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللللللة الثانويلللللللللللللللللة يعادل الثانوية العامة
ملللللن مدرسلللللة ()Gstaad international
نتيتة لدراسلة الصلفوف (60للللل )63ملالل

232/1

6232/8/39هل

يف اململكة .

األعوام 3000م للل3003م .
9

دبلللللللللللوم الدراسلللللللللللة الثانويللللللللللة ملللللللللللن يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

6992م للللل6991م بعللد الكفللاءة املتوسللطة
من اململكة .
31

دبلللللوم الدراسللللة الثانويللللة مللللن املدرسللللة يعادل الثانوية العامة
الدوليللللة يف بللللرين سويسللللرا عللللام 3002م
()The International School of Berne

230/3

6230/3/62هل

يف اململكة .

نتيتللة الدراسللة يف املرالللة الثانويللة اتللى
نااية الصف (. )63
 33دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة يعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
سلللانت جلللورجز يف سويسلللرا علللام 3000م
( )St . George's School in switبعللد
دراسلللللللللة الصلللللللللفني ( )63+66ملللللللللالل
الفرتة (6999 / 6998م للل 3000/6999م)
مسلللللبوقة بدراسلللللة الصلللللفني ( )60+9يف
برنللللللللللامج مللللللللللاص بللللللللللدار الفكللللللللللر
باململكة .
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230/2

6230/2/61هل

ســـــــــــويـــــــســــــــرا

معالللللللللللللللللللللللللللد الروزمب اللللللللللللللللللللللللللللدولي
بسويسللللرا ( ) Le Roseyمللللالل الفللللرتة

232/1

6232/8/39هل

1

سويسرا
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

32

برنللللللللللللللللللامج الدراسللللللللللللللللللة الثانويللللللللللللللللللة

يعادل الثانوية العامة

230/2

6230/2/61هل

مللللللللللللللن كليللللللللللللللة بللللللللللللللريال نتمونللللللللللللللت

يف اململكة .

()Brillantmont International College
يف سويسلللللللرا ملللللللالل الفلللللللرتة ملللللللن علللللللام
(3000م للللللللل 3002م) وإناللللللاء ( )60واللللللدة
دراسية مسبوقة بالصلف التاسلع ملن املدرسلة
األمريكية بالبحرين عام 3000م .
ســـــــــــويـــــــســــــــرا

31

دبللللوم الدراسلللة الثانويلللة ملللن معالللد روزنلللربد

يعادل الثانوية العامة

( )Rosenbergيف سويسرا عام 3000/3002م

يف اململكة .

238/2

6238/2/0هل

واملسللبوق بالصللف احلللادمب عشللر مللن املعاللد
نفسه عام 3002/3002م .
34

شلللللللاادة الثانويلللللللة العاملللللللة ملللللللن مدرسلللللللة
()The International School of Geneva

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

يف سويسرا نتيتة الدراسلة املنتظملة للصلفني
( )62- 63مالل األعوام من 3000/3002م
إىل 3001 /3001م واملسلللللللبوقة بالصلللللللفوف
( )66- 8من املدرسة األمريكيلة يف جلدة
ملللللللالل األعلللللللوام ملللللللن  3006 /3000م إىل
3002 /3002م .
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239/2

6239 /2 /60هل

سويسرا
م
31

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة
تعادل الثانوية العامة يف

شاادة دبلوم البكالوريا الدولية
( )IBDاليت تصدرها املنظمة الدولية اململكة وفق الشروط التالية:
للبكالوريا يف جنيف .

1
رقم احملضر

تارخيه

220/1

6220/0/8هل

1

 )6أن حيص الطال /الطالبة
على كشف الدرجات وشاادة
الدبلوما ( )Diplomaمصدقة
من امللحق الثدايف السعودمب .
 )3أن حيص الطال /الطالبة
على ( )32ندطة كحد أدنى
للنتاف والنتاف يف املواد
اإلضافية الثالو أو ( )38ندطة
 )2أن ال تد مدة دراسة
الطال  /الطالبة عن سنتني.
 )2إرفاق كشف درجات
الصف العاشر .
ويف مجيع احلاالت السابدة
يشرتط أن تكون الدراسة
منتظمة وليست باملراسلة
ومتدرجة من الصف العاشر
إىل نااية احلصول على
الدبلوما .
أما احلاالت اليت ال تستويف
املتطلبات املشار إلياا فتعر
على اللتنة الختا ما تراه وفق
املواد والنظام الدراسي .
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ســـــــــــويـــــــســــــــرا

بدون املواد اإلضافية .

اجلمهورية الفرنسية
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة الرتبية والتعليم

املرحلة الدراسية

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

عدد السنوات

2

1

2

عدد السنوات

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململكـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

فرنسـ ــا

الصفوف

0
0
cp

1
0
ce0

1

1
0

1

1
0

Ce1

Cm0

Cm1

االبتدائية

التخصصات يف املرحلة الثانوية

6
0
6e

1
0

0
0
2e

1e

1
0
2e

املتوسطة



العلوم البحتة ( رياضيات  ،فيزياء  ،كيمياء  ،أحياء  ،هندسة ) .



العلوم االقتصادية واالجتماعية .



اآلداب والفنون .

0
0
1de

1
0
4e

1

baccalauréat

الثانوية

تنبيهات عامة:
معادلة صفوف النقل يف التعليم العام يف فرنسا كما يلي :
الصف الدراسي
(التعليم الفرنسي)

ما يعادله يف التعليم
باململكة

الصف الدراسي
(التعليم الفرنسي)

ما يعادله يف التعليم
باململكة

CP / 44è
44ème

األول االبتدائي

2e

األول املتوسط

CE4 / 46è
46ème

الثاني االبتدائي

1e

الثاني املتوسط

CE1 / 5ème

الثالث االبتدائي

2e

الثالث املتوسط

CM4 / 1ème

الرابع االبتدائي

1de

األول الثانوي

CM1 / 7ème

اخلامس االبتدائي

6e

السادس االبتدائي

4e
Terminale

الثاني الثانوي
الثالث الثانوي



تسمى شهادة نهاية املرحلة الثانوية ( بشهادة البكالوريا ) (. )baccalauréat



مع أن التخصصات يف املرحلة الثانوية تؤهل الطالب ملواصلة الدراسة اجلامعية يف امليدان نفسه  ،إال أنها ليست شرطاً حيدد التخصص يف املرحلة اجلامعية  ،حيث ميكن
حلاملي الثانوية العامة يف اجملال العلمي دخول الكليات األدبية كما ميكن حلاملي الثانوية العامة يف اجملال األدبي مواصلة الدراسة يف الكليات العلمية كالطب واهلندسة
وغريها .



يبدأ العام الدراسي يف بداية شهر سبتمرب وينتهي يف بداية شهر يوليو من كل عام .

()180

اجلمهورية الفرنسية
بيانات الشهادة

م

1
رقم احملضر

تارخيه

معادلة اللجنة

3

شلللاادة الدراسلللة املانيلللة الللليت ملللدتاا ثلللالو تعادل الكفاءة املانية
وظيفياً .
سنوات بعد الشاادة االبتدائية .

201/60

6201/1/61هل

2

تعادل شاادة الثانوية
العامة

208/1

6208/0/3هل

شللاادة دبلللوم الدراسللات العامللة مللن املدرسللة
األمريكيلللة يف سويسلللرا فلللرع فرنسلللا علللام
6981م .

الـــجــــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة

1

(الدسم العلمي) .

تعادل النتاف من
شلللللاادة التلللللدري يف فرنسلللللا مللللللدة سلللللنتني
احلاصلللل بعلللللدها عللللللى الصلللللف السلللللادس الصف الثاني املتوسط
االبتدائي من اململكة .

260/66

6260/66/31هل

يف جمال ختصصاا
وظيفياً .

4

شللاادة البكالوريللا مللن الدرجللة الثانيللة مللن ال تعادل الثانوية العامة

260/2

6260/0/69هل

فرنسللا عللام 6993م املسللبوقة بللاألول الثللانومب باململكة لند املدة
واملواد ايث الدراسة
باململكة وعدم دراسة الثاني الثانومب .
يف فرنسا
( 0للل  2للل . )2

1

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن مدرسللللللة

يعادل الثانوية العامة

( )The Victor Hugo Schoolيف فرنسا نتيتة
دراسة الصفوف ( )63- 9ملالل الفلرتة ملن

يف اململكة .

عللام 6998 /6991م إىل عللام 3006 /3000م
وإنااء ( )30وادة دراسية املطلوبة للتخرج .
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220/0

6220/2/2هل

مجهورية فنلندا
اجلهة املشرفة على التعليم العام

السلطات احمللية واجمللس القومي للتعليم
التعليم األساسي

السلم التعليمي احلالي

املرحلة الدراسية

املرحلة

املرحلة

األساسية األوىل

األساسية الثانية

6

2

عدد السنوات
السابق

التعليم الثانوي
2

عدد السنوات

سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

7
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

فنـلنـدا الصفوف

0
0

1

1
0

1

0

1

1

1

1
0

6

1

6

0

1
0

1
0

7

8

9

1

0

1

1

*"  1سنوات"
" " ""

التعليم األساسي

الثانوية

يتألف التعليم الثانوي من شقني هما :
( التعليم الثانوي العام ) و ( التعليم الثانوي املهين ) .

التخصصات يف مرحلة التعليم الثانوي

 4511م إىل دورات دراسية حتتوي كل
 التعليم الثانوي العام  :وفيه مت تقسيم منهج التعليم الثانوي العام منذ عام 4511دورة منها على (  )21حصة دراسية  ،ويتكون املنهج الدراسي من ( ) 72دورة كحد أدنى وتشمل على دورات إجبارية ودورات
ختصصية وأخرى تطبيقية .
 -برامج التدريب املهين  :تعنى بالدراسة يف اجملاالت املهنية .

تنبيهات عامة


التعليم األساسي ت عليم إلزامي ومدته تسع سنوات .



التعليم اإلضايف ( الصف العاشر)  :هو صف اختياري بعد التعليم األساسي ومدته سنة دراسية ويهدف إىل حتسني مستوى التخرج من التعليم األساسي .



ال يوجد يف التعليم األساسي نظام اختبارات و ينتقل الطالب اىل صف أعلى تلقائياً  ،و ال مينح الطالب شهادة نهائية إال عند إكمال املنهج الدراسي هلذه املرحلة .



إنهاء الطالب ألي مستوى دراسي من التعليم األساسي يعادل له بالنجاح من الصف املماثل له باململكة.



* مدة الدراسة يف التعليم الثانوي العام ( ثالث سنوات ) حيصل الطالب بعد إمتامها على شهادة الثانوية الع امة  ،ولكون التحصيل العلمي فردي لذا ال توجد صفوف
دراسية باملعنى التقليدي ( الصف األول  ،الصف الثاني إىل آخره ) بل جيلس الطالب ألداء امتحان الشهادة الثانوية العامة متى ما كان جاهزاً  ،وذلك بعد إنهائه للمنهج
الدراسي املعد أصالً لثالث سنوات  ،وميكن للطالب وفق قدراته إنهاء دراسته الثانوية يف عامني أو يف أربعة أعوام كحد أقصى.



اجتياز الطالب يف املرحلة الثانوية ( ) 12مادة دراسية يف العام الدراسي يعادل بالسنة الدراسية املماثلة هلا باململكة



تتكون امتحانات الشهادة الثانوية الفنلندية من أربعة امتحانات هي :
 امتحان يف اللغة األم ( إجباري جلميع الطالب ) . -عتار الطالب ثالثة امتحانات أخرى من املواد اإلجبارية وهي :

امتحان لغة وطنية أخرى  ،امتحان لغة أجنبية  ،امتحان الرياضيات  ،امتحان العلوم العامة  ،كما حيق للطالب اجللوس ألداء امتحان أو أكثر يف املواد االختيارية .


يبدأ العام الدراسي يف منتصف شهر أغسطس وينتهي يف نهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو ومدته ( )456يوماً دراسياً .
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مجهورية كوسوفا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

وزارة التعليم والعلوم والتقنية
التعليم األساسي

املرحلة الدراسية

االبتدائية

ثانوية دنيا

2

1

عدد السنوات
عدد السنوات

السابق

ثانوية عليا
 2أو 1

ابتدائي (  ) 1متوسط (  ) 1ثانوي ( ) 1
سنة

السن النظامي للقبول يف التعليم األساسي

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

كوسوفــا الصفوف

0
0
0

1
0

1
1

1

1
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االبتدائية

ثانوية دنيا

ا

ثانوية عليا

يشت مل التعليم يف مرحلة الثانوية العليا واليت مدتها ( 2أو  )1سنوات على :


التخصصات يف املرحلة الثانوية

املدارس العامة .

ومنها  ( :املدرسة العلمية العامة  ،املدرسة العامة للرياضيات واملعلوماتية  ،املدرسة العامة للعلوم
الطبيعية  ،املدرسة العامة للغات).


املدارس التخصصية .

ومنها  ( :املدرسة التقنية  ،مدرسة الطب  ،مدرسة الزراعة  ،مدارس الفنون ) .


تنبيهات عامة

ع ضع التالميذ يف نهاية املدارس الثانوية لالختبار النهائي أو ما يعرف باختبار النضوج
الذي يؤهلهم بعد احلصول على الشهادة لاللتحاق باجلامعة .



يبدأ العام الدراسي يف مطلع شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يونيو أو يف شهر مايو بالنسبة
لثانوية العليا .
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1

مجهورية كوسوفا
مجهورية كوسوفا

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

دبلوم الدراسة الثانوية اهلندسية من مجاوريلة

يعادل الثانوية العامة

232/6

6232/6/60هل

كوسوفا اس السلم التعليمي (. )2:2:2

يف جمال ختصصاا يف
اململكة .
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االبتدائية


التخصصات يف املرحلة الثانوية

الثانوية

A-Level

الشهادة الثانوية الربيطانية ( )GCEأو ( )GCSEاملقصود بها الشهادة العامة للتعليم الثانوي و يدرس الطالب فيها عدداً من املواد الدراسية
يصل عددها اىل ( )76مادة منها مواد إجبارية ومنها مواد اختيارية يف جماالت خمتلفة على النحو التالي :



جماالت الدراسة اإلجبارية ( العلوم – اللغة اإلجنليزية – الرياضيات ) .



جماالت الدراسة االختيارية ( الفنون -العلوم االجتماعية – اللغات ) .

تنبيهات عامة

:



تعقد اختبارات يف نهاية املرحلة االبتدائية العليا ويف مرحلة الثانوية الدنيا يف مواد (الرياضيات



يتم االنتقال بني الصفوف حتى نهاية التاسع تلقائياً ،وعضع الطالب فيها عادة لالمتحانات املقدمة من املدرسة أو تقويم مستمر للصفوف األولية و مينح تقارير وصفية تبني مستواه.



ابتداءً من الصف العاشر (يف نهايته) يبدأ الطالب التحضري الختبارات املستوى العادي ( )O-levelمن الثانوية الربيطانية ( )GCSEو مينح وثيقة بنتيجته يف املواد اليت أدى االختبار فيها

-العلوم – اللغة االجنليزية) .

صادرة من جهة االعتماد (مركز االمتحانات املعرتف به).


للحصول على مستويات أعلى متقدمة من شهادة (  ( GCSEيدرس الطالب يف املستوى احلادي عشر (  (A.S - levelوالثاني عشر و الثالث عشر من مستوى (( )A-levelمرحلة الكلية) و
وثائق النجاح فيهما تصدر من مركز االمتحانات املعرتف به من قبل وزارة الرتبية والتعليم الربيطانية و تتعدد اجلهات املاحنة هلذه الوثائق و من أهمهاAQA, OCR, Edexcel, ( :
.)RSA



يعتمد النظام التعليمي الثانوي يف بريطانيا ( )GCSEالتقديرات التالية للنجاح يف املادة )A,B,C,D,E,F,G( :و يعتمد تقدير الرسوب ( )Uاختصارا لـ(.)ungraded



من متطلبات املعادلة تقديم الوثائق األصلية وال تقبل الوثائق املؤقتة املدون عليها عبارات(provisional result), (statement of result),(this is not a document (:



عند معادلة الوثائق الربيطانية لغرض قبوهلا يف التعليم العام و ما يف مستواه باململكة يتم العمل مبا يلي :
 - 4الصفوف من (  )5- 4تعادل حسب السلم التعليمي املقارن أعاله مع اشرتاط االنتظام واتفاق العمر ،واذا تبني نقص العمر تعادل الوثيقة باملستوى املتفق مع العمر.
 - 1ابتداءً من الصف العاشر يشرتط اجتياز ما ال يقل عن ثالث مواد بتقدير ( )Cكحد أدنى أو مخس مواد بتقادير جناح خمتلفة حسب ما ورد أعاله لتعادل بالنجاح من الصف األول الثانوي
باململكة شريطة احضار وثيقة الصف التاسع أو ما يعادهلا.
 - 2اجتياز ما ال يقل جمموعه عن مخس مواد يف الصفني العاشر و احلادي عشر بتقدير ( )Cكحد أدنى أو مثان مواد بتقادير جناح خمتلفة يف مستوى ( )O-levelمسبوقة بوثيقة الصف
التاسع تعادل بالنجاح من الصف الثاني الثانوي باململكة.
- 1يف حالة حصول الطالب على مادة أو أكثر من مواد املستوى املتقدم ( )A.S- levelبتقدير ال يقل عن ( )Dحتتسب له املادة الدراسية من هذا املستوى مبادة ونصف من مواد املستوى
العادي (  )O- levelثم تستكمل املعادلة وفق الفقرة السابقة رقم ( )2مع جرب الكسر عند االحتساب لصاحل الطالب.
- 2يف مجيع األحوال السابقة الواردة يف الفقرات ( 1و  )2يشرتط االنتظام والتدرج الدراسي.



الشهادات اليت يعتمدها أو يصدرها اجمللس الثقايف الربيطاني داخل اململكة أو خارجها ال تعادل الشرتاط الدراسة يف مدارس مرخصة و باالنتظام وليس باالنتساب .



من شروط القبول يف اجلامعات والكليات الربيطانية املتقدمة كالطب أن حيصل الطالب على شهادة  A-levelوأن يكون ناجحًا يف ثالث مواد على األقل من املواد االختيارية.



مؤهالت الشهادة املهنية ( ) BTECهي دراسة متخصصة يف جماالت التعليم الفين و اإلداري و ال تعادل إال يف جمال ختصصها و ال تؤهل حاملها لدخول اجلامعات إال بشرط اجتياز بعض املواد
يف املستوى املتقدم ( )A-levelحيث تشرتط بعض اجلامعات اجتياز مادتني أو ثالث من هذا املستوى.




يبدأ العام الدراسي يف بداية شهر سبتمرب وينتهي يف شهر يونيو ومدته ( )456يومًا دراسياً .
ملعادلة شهادات الثانوية الربيطانية ( )GCSEيستمر العمل بالقرار ( )145/1املبني بالتسلسل رقم ( )41صفحة ( )115إىل أن يصدر تنظيم جديد.
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اململكة املتحدة (بريطانيا)
م
3

بيانات الشهادة

1

معادلة اللجنة

شاادة ( )G.C.Eمن جامعلات لنلدن أو تعادل الشاادة الثانوية بشرط
إكسفورد أو كامربدج (قب التنظيم النتاف يف نس مواد خمتلفة

رقم احملضر

تارخيه

2/03

6296/1/2هل

اجلديللد للمعادلللة مللن اللتنللة بتللاريخ إاداها يف املستور العالي ،

2

6269/2/66هل) .

وليس من بيناا مواد اللغة
العربية والدين .

شاادة (أنرتناشونال إيرارديو ملتد) من
كليللة (بيلللربوك) يف جمللال األرصللاد

تعادل شاادة الثانوية املانية
يف جمال ختصصاا .

200/1

6200/2/1هل

اجلويللللة ملللللدة  22شللللاراً عللللام (19م)
مسللللبوقة بالكفللللاءة املتوسللللطة مللللن
اململكة .
1
اململكة املتحدة (بريطانيا)

دبلللوم الدراسللات التتاريللة مللن كليللة
(دالتون) ملالل الفلرتة (ملن  83/9إىل

يعادل سنة دراسية يف جمال
ختصصه بعد الكفاءة

82/1م) .
4

208/66

6208/66/62هل

املتوسطة .

الشللللللاادة الربيطانيللللللة للمتدللللللدم إىل

ال تعادل (لعدم اشرتاطاا

امتبارهللا مللن اخلللارج وبللدون اجتيللاز

مؤهالت سابدة) .

260/2

6260/0/36هل

املراا الدراسية السابدة هلا .
1

6

1

وثيدة امتبارات جامعة لندن (املستور ال تعادل لند

املعلومات عن

العللادمب) مللالل عللام 88م وامتبللارات
الثانوية اهلندية .

التدرج الدراسي والشاادات
السابدة .

الشلللللاادة ملللللن مدرسلللللة (الشلللللويفات
الدوليللة) بلنللدن بعللد إناللاء الصللفوف

تعادل النتاف من الصف
الثاني الثانومب (الدسم

( )63/66/60مسللبوقة بالصللف األول
املتوسط من اململكة .

العلمي) .

شاادة ( )G.C.Eمن بريطانيا املسلتور

تعادل شاادة الثانوية يف

العلللللادمب ( )O-Levelsيف سلللللت ملللللواد
مسلللبوقة بالصلللف األول الثلللانومب ملللن

جمال التخص

اململكللللللة  +مللللللربات وشللللللاادات يف
الطريان .
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260/0

260/0

260/60

6260/1/0هل

6260/1/0هل

6260/66/0هل

اململكة املتحدة (بريطانيا)
م
1

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

دبللللللوم الدراسلللللة الثانويلللللة ملللللن مدرسلللللة تعادل شاادة الثانوية
العامة .
(الشللللويفات الدوليللللة) بلنللللدن للصللللفوف

1
رقم احملضر

تارخيه

266/3

6266/3/3هل

1

( )63/66/60مللللللللللالل الفللللللللللرتة مللللللللللن
(82م إىل 81م) .
9

شلللللللالللللللللللادة ( )G.C.E O-Levelsملللللللللن تعادل شاادة الثانوية
بلللريلللطلانليللللا املسلللتور العلللادمب يف عشلللر
مللللللواد عللللللام 81م مسللللللبوقة بالكفللللللاءة

263/8

6263/1/31هل

العامة .

املتوسطة من اململكة .
 31شلللاادة ( )G.C.S.Eملللن املركلللز الثدلللايف
الربيطللاني بالللدمام عللن طريللق امتحانللات
كمربدج يف مثاني مواد .

ال تعادل شاادة

262/0

6262/2/66هل

الثانوية العامة
للحصول على النتاف
من الصف الثاني

العام نفسه .
 33وثيدللللة النتللللاف يف سللللت مللللواد سللللتور تعادل شاادة الثانوية
العامة .
( )G.C.S.Eملللن مدرسلللة (ديفيلللز كلللوجل)

262/8

6262/1/30هل

علللللللام 6988م مسلللللللبوقة بالصلللللللف األول
الثانومب من اململكة .
 32دراسللللة ( )G.C.Eلتسللللع مللللواد باملسللللتور تعادل شاادة الثانوية
العامة .
العلللادمب ( + )O-Levelsملللادتني باملسلللتور

261/3

6261/2/1هل

املتدللدم ( )A-Levelsمللن بريطانيللا مللالل
الفرتة (من  19إىل 82م) .
 31نتللائج امتبللارات ( )G.C.S.Eالربيطانيللة يف
سللت مللواد عللام 91/90م بعللد الدراسللة يف
أكادمييلة املللك فالد بلنلدن ملالل الفلرتة

ال تعادل الثانوية
للند يف املدة
واملواد الدراسية .

من (96م إىل 91م) .
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268/1

6268/66/30هل

اململكة املتحدة (بريطانيا)

الثانومب من مدارس
منارة الشرقية يف

اململكة املتحدة (بريطانيا)
م
34

معادلة اللجنة

بيانات الشهادة

1
رقم احملضر

تارخيه

1

الشاادات الربيطانية بدراسة منتظمة ومتدرجة من الصف التاسع اتى الثاني عشر وليست باملراسلة وباجتياز
االمتبارات الربيطانية وفق التالي :
 )6مثلللان ملللواد يف امتبلللارات ( )G.C.S.Eال

تعادل شاادة الثانوية العامة .

269/2

6269/2/66هل

يد التددير يف أمب مناا عن (. )C
 )3نس ملواد يف امتبلارات ( )G.C.S.Eال

تعادل شاادة الثانوية العامة .

269/2

6269/2/66هل

يد التددير فياا عن ( + )Cمادة يف املسلتور
املتدلللدم ( )A-Levelsبتدلللدير ال يدللل علللن
(. )D
 )2نس ملواد يف امتبلارات ( )G.C.S.Eال

تعادل شاادة الثانوية العامة .

269/2

6269/2/66هل

يدللل التدللللدير فياللللا عللللن ( + )Cمللللادتني يف
امتبللار ( )A-S-Levelsبتدللدير ال يد ل عللن
(. )D
 ) 2الشللللاادات الربيطانيللللة مللللالف مللللا جللللاء
* ملعادلة الشاادات الربيطانية لغر الدبلول
بالتعليم العام وما يف مسلتواه انظلر مللا ورد يف
التنبياات يف صفحة رقم ()381

تعر

الختا ما تراه وفق مدة

اململكة املتحدة (بريطانيا)

بأعاله تسلس ( .)2/62 ، 3/62 ، 6/62

ك االة على اللتنة

269/2

6269/2/66هل

الدراسة وموادها والنظام
املدرسي .
* عر

احلاالت يدتصر على

الشاادات اليت مل يرد هلا
معادلة يف التنبياات او يف
تسلس الدرارات

31

الشلللاادة الربيطانيلللة باجتيلللاز تسلللع ملللواد يف

تعادل شاادة الثانوية العامة .

269/0

6269/2/68هل

امتبارات (( )G.C.S.Eسبع مواد من التسلع
بتدلللدير ( )Cووااللللدة بتدلللدير ( )Dوأمللللرر
بتددير ( )Eانتظاماً وتدرجاً عام 6993م) .

 36شللاادات ( )G.C.Eمللالل املللدة (مللن 6980م
إىل 6993م) االمتبللار يف إاللدر عشللرة مللادة

تعادل شاادة الثانوية العامة .

269/66

6269/9/66هل

باملسلللللتور العلللللادمب إضلللللافة إىل  2ملللللواد يف
املستور املتددم .

31

شلللللاادة ( )G.C.S.Eملللللن بريطانيلللللا تفيلللللد

تعادل شاادة الثانوية العامة .

النتللاف يف ( )66مللادة بتدللديرات خمتلفللة بعللد
الدراسة يف أكادميية امللك فاد بلندن .
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269/66

6269/9/66هل

اململكة املتحدة (بريطانيا)

1

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

31

الوثائق الدراسية من بريطانيا نتيتة الدراسلة

تعادل النتاف من

236/2

6236/1/68هل

يف معالللد النكاسلللرت ( )LANCASTERمللللدة الصف الثاني الثانومب
يف اململكة .
علللامني دراسللليني وتدلللدم بعلللدها المتبلللارات
( )G.C.S.Eيف ( )1ملللواد مسلللبوقة بشلللاادات
الدراسللللللة املتوسللللللطة مللللللن مدرسللللللة نللللللادمب
ليسللللللرت للطلبللللللة السللللللعوديني يف اململكللللللة
املتحدة .

39

تعادل النتاف من

الوثلللللللائق الدراسلللللللية نتيتلللللللة الدراسلللللللة يف

236/2

6236/1/68هل

أكادمييللللللة املللللللللك فالللللللد بلنلللللللدن ملللللللالل الصف الثاني الثانومب
يف اململكة .
عللللللللللللللللللامي 6998/6991م و 6999/6998م
والتدلللللدم بعلللللدها المتبلللللارات ( )G.C.S.Eيف

اململكة املتحدة (بريطانيا)

سلللللت ملللللواد مسلللللبوقة بشلللللاادة الدراسلللللة
املتوسللللللللللللطة مللللللللللللن اململكللللللللللللة عللللللللللللام
6268هل .
21

شللللاادات امتبللللارات الثانويللللة الربيطانيللللة يف

تعادل الثانوية العامة

( )63مللادة سللتويات ومعللدالت خمتلفللة بعللد

يف اململكة .

232/2

6232/3/33هل

الدراسلة منتظملاً يف مدرسلة ()Ewell Castle
مللالل الفلللرتة ملللن سلللبتمرب 6981م إىل يوليلللو
6999م .
23

الشاادات الدراسية نتيتة للدراسلة النظاميلة
يف مدرسللة

( high school

تعادل الثانوية العامة

 ) Lancasterيف

232/1

6232/8/39هل

يف اململكة .

بريطانيللللللا للصللللللفوف ( 8للللللللل  )66والتدللللللدم
المتبللللللللللللللارات ( )G.C.S.Eيف ( )1مللللللللللللللواد
إضافة إىل امتبارات (. )G.N.V.Q
 22شللللللللللللللاادة ( )G.C.Eمللللللللللللللالل الفللللللللللللللرتة
(6916م لللللللل6912م) والنتلللللاف يف ( )8ملللللواد

تعادل الثانوية العامة

مناللللا ( )2يف املسللللتور املتدللللدم ( )A-Levelو
( ) 0ملللللللللللللللواد يف املسلللللللللللللللتور العلللللللللللللللادمب
( )O-Levelواللللللللليت مت الدبللللللللول وجباللللللللا
يف اجلامعة .
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يف اململكة .

232/60

6232/63/2هل

اململكة املتحدة (بريطانيا)
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

 21شللاادات ( )G.C.S.Eمللن بريطانيللا نتيتللة تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الدراسللة النظاميللة درسللة بللورت مسللث
( )Portsmouthواحلصول على معدالت يف

1
رقم احملضر

تارخيه

232/3

6232/3/0هل

1

( )1ملللللواد مل يدلللل التدلللللدير فيالللللا علللللن
( )2( + )Cمواد أق من (. )C
 24شلللللللاادات ( )G.C.Eاملسلللللللتور املتدلللللللدم تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
والعللللللللللللادمب ( )66+3مللللللللللللادة نتيتللللللللللللة
الدراسلللللللللللة النظاميللللللللللللة يف مدرسللللللللللللة

232/0

6232/2/1هل

( )Dean Close Schoolيف بريطانيلللا يف
الفللرتة 6911م للللل6919م مسللبوقة بالصللف
الثالث املتوسط من لبنان .
العامة يف اململكة

مانشسرت بربيطانيا بالصلف األول والثلاني
الثللللللللانومب مللللللللع الدراسللللللللة يف مدرسللللللللة

لعدم احلصول على
التدديرات املطلوبة

 )Whalleyمللالل

يف عدد من املواد

الفللرتة 6999م لللللل 3002م واحلصللول علللى
نتائج امتبارات متعددة .

الالزمة للمعادلة .

 26الوثلللللللائق الدراسلللللللية نتيتلللللللة الدراسلللللللة تعادل النتاف من
بأكادمييلللة املللللك فالللد بلنلللدن للصلللفني الصف الثاني الثانومب
( )60+9وبعلللللللللت امللللللللللواد يف مسلللللللللتور

اململكة املتحدة (بريطانيا)

 21الوثلللللائق الدراسلللللية نتيتلللللة الدراسلللللة يف
ملللللدارس أنديلللللة الطلبلللللة السلللللعوديني يف

(Range High School

ال تعادل الثانوية

232/66

6232/8/32هل

232/66

6232/8/32هل

يف اململكة .

( )G.C.S.Eللصلللللللللف ( )66إضلللللللللافة إىل
دراسلللة الصلللف ( )63لللدارس املداصلللد
اخلريية بلبنان .
 21شلللاادات الدراسلللة ملللن بريطانيلللا نتيتلللة تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الدراسللة اتللى الصللف الثللاني الثللانومب مللن
أكادمييللة امللللك فاللد بلنللدن عللام 6991م
والتدللللدم المتبللللارات ( )I.G.C.S.Eيف ()9
مواد منالا ( )0ملواد بتدلديرات ( Aو  )Bو
( )2مواد بتدديرات (. )D
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231/3

6231/2/60هل

اململكة املتحدة (بريطانيا)
بيانات الشهادة

م

 21الشلللللللاادات الدراسلللللللية نتيتلللللللة الدراسلللللللة
النظاميللللللللة يف بريطانيللللللللا مللللللللالل الفللللللللرتة
ملللن علللام (6998/9/9م) لللللل (3002/1/31م)

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الثانوية العامة

231/0

6231/0/0هل

يف اململكة .

والتدلللدم المتبلللارات ( )GCSEيف ( )60ملللواد
بتدللديرات خمتلفللة إضللافة إىل االمتبللارات يف
بعت املواد يف (. )G.N.V.Q
 29شاادة الثانوية العامة نتيتة الدراسة املنتظمة
درسلللة ( )Queensbridgeيف بريطانيلللا علللام

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

238/2

6238/0/31هل

3000م والتدلللللللللدم المتبلللللللللارات ()G.C.S.E
واجتياز ( )1مواد إضافة إىل مادة يف املستور
املتددم (. )A.level
11
اململكة املتحدة (بريطانيا)

شلللاادة الثانويلللة العاملللة ملللن بريطانيلللا علللام

ال تعادل الثانوية

3001م بعد اجتياز مادتني يف املستور العادمب

للند

يف املواد

واملسلللبوق بوثيدلللة النتلللاف ملللن الصلللف األول
الثلللانومب ملللن أكادمييلللة املللللك فالللد بلنلللدن

املطلوبة للمعادلة .

238/2

6238/0/31هل

عام 3000/3002م .
13
12

شللللاادة الثانويللللة العامللللة مللللن األكادمييللللة

تعادل الثانوية العامة

السعودية يف بريطانيا عام 3002م .

238/1

6238/8/31هل

يف اململكة .

شلللاادة الدراسلللة الثانويلللة العاملللة ملللن كليلللة

تعادل الثانوية العامة

مانشسرت لآلداب والتدنية يف بريطانيلا نتيتلة
دراسللللللة الصللللللف ( )63عللللللام 3001/3001م

يف اململكة .

238/1

6238/9/0هل

واملسبوقة بالصفني (  )66 ، 60من أمريكلا
ملللللالل الفلللللرتة ملللللن علللللام 3003م إىل علللللام
3002م .
 11دبلللللوم الدراسلللللة الثانويللللة نتيتلللللة الدراسلللللة
املنتظمللة يف مدرسللة ()Mountbatten School

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

يف بريطانيللللللللللللا والتدللللللللللللدم المتبللللللللللللارات
( )G.C.S.Eواملسللتور املتدللدم ( )G.C.Eمللالل
الفلللللرتة ملللللن علللللام 6992م إىل علللللام 6999م
واجتياز االمتبارات املطلوبة يف املواد املطلوبة
للمعادلة .
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238/9

6238/66/61هل

اململكة املتحدة (بريطانيا)
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

 14دبللللللللللوم الدراسلللللللللة الثانويلللللللللة نتيتلللللللللة تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
الدراسللللللللللللة املنتظمللللللللللللة يف مدرسللللللللللللة
( )The Ellen Wilkinson School For Girlsيف

1
رقم احملضر

تارخيه

238/66

6238/63/39هل

1

بريطانيللا والتدللدم المتبللارات يف املسللتور
املتدلللللللدم ( )G.C.Eعلللللللام 3001/3001م
واجتيللللاز االمتبللللارات يف املللللواد املطلوبللللة
للمعادلللة واملسللبوقة بالصللفني ( 60للللل )66
من مدرسلة دار جنلى العامليلة جبلدة ملالل
األعلللللللللللللللوام ملللللللللللللللن 3002/3002م إىل
3000/3002م .
ال تعادل الثانوية
العامة يف اململكة
للند يف املدة

ملللن ملللدارس أنديلللة الطلللالب السلللعوديني

واملواد الدراسية .

باململكللللللللللللللة املتحللللللللللللللدة وايرلنللللللللللللللدا
عام 3000 /3002م .
 16شلللاادة الدراسلللة الثانويلللة الربيطانيلللة ملللن تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
كلية نيوكاس نتيتة الدراسلة املنتظملة

239 /60

6239 /63/68هل

يف بريطانيللللللللا واجتيللللللللاز ( )0مللللللللواد يف
امتبللللللللللارات ( ) G.C.S.Eعللللللللللام 3008م
واملسلللللبوقة بالصلللللف األول الثلللللانومب ملللللن
املدرسللللة السللللعودية يف نيوكاسلللل عللللام
6230 /6232هل .
 11شلللللللللاادة الثانويلللللللللة الربيطانيلللللللللة ملللللللللن تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .
مدرسللة ( ) Queen Wood Schoolنتيتللة
الدراسللة املنتظمللة مللالل الفللرتة مللن عللام
3001م إىل عام 3008م واجتيلاز ( )2ملواد
يف امتبلللارات ( )G.C.S.Eإضلللافة إىل ()1
مواد يف املستور املتددم (. ) G.C.E
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220/9

6220 /1/61هل

اململكة املتحدة (بريطانيا)

 11شلللللللللللللللاادة الثانويلللللللللللللللة الربيطانيلللللللللللللللة
ملللن ( )EXETER COLLEGEعلللام /3002
3002م واملسللبوقة بالصللف الثللاني الثللانومب

239 /9

6239 /1/0هل

اململكة املتحدة (بريطانيا)
بيانات الشهادة

م

 11شلللللللللللاادة الثانويلللللللللللة الربيطانيلللللللللللة ملللللللللللن
مدرسلللة ( ) Gosforth High Schoolنتيتلللة

1

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

تعادل الثانوية العامة

220 /60

6220 / 1/33هل

يف اململكة .

الدراسللللة املنتظمللللة مللللالل الفللللرتة مللللن عللللام
3001م إىل علللام 3008م واملسلللبوقة بالصلللف
الثلللاني الثلللانومب ملللن ملللدارس أنديلللة الطلللالب
السعوديني باململكة املتحدة وايرلندا .
19

شلللللاادة الثانويلللللة الربيطانيلللللة ملللللن مدرسلللللة

تعادل الثانوية العامة

220/62

6220 /8/38هل

اململكة املتحدة (بريطانيا)

( ) EXETER COLLEGEنتيتللللللة الدراسللللللة يف جمال ختصصاا يف
اململكة .
املنتظمللللة يف بريطانيللللا والتدللللدم المتبللللارات
شللاادة ( ) BTECاملانيللة املعادلللة لللل ( )2مللواد
مللن امتبللارات ( )G.C.S.Eبدرجللة جيللد جللدًا
( )Meritمالل الفرتة من عام 3001م إىل عام
3001م واملسللبوقة بالصللف األول الثللانومب مللن
اململكة عام 3000/3002م .

41

شللللللللللللللللاادة البكالوريللللللللللللللللا الدوليللللللللللللللللة
( )IB CERTIFICATEمن املدرسة الربيطانية

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

العامليلللة يف لنلللدن علللام 3001م نتيتلللة دراسلللة
الصف العاشلر ملن ملدارس منلارات الشلرقية
عللام 3001م واجتيللاز ( )1مللواد يف امتبللارات
( )I.G.C.S.Eملللن ملللدارس منلللارات الشلللرقية
عام 3001م .
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220/61

6220/66/61هل

مملكة النرويج
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة املعرفة " ممثلة يف وزارة الرتبية والتعليم "

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

عدد السنوات

7

2

2

عدد السنوات

-

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة
السعودية الصفوف

السلم التعليمي املقارن

النرويج الصفوف

0
0

0

1
0
1

1
0
1

1

1

1
0

1

0
0

6
0

6

7

1
0

0
0

1
0

1

*01/9/8

0

1
0

1

1
0

1

التعليم األساسي

الثانوية

التعليم الثانوي نوعان هما :

التخصصات يف املرحلة الثانوية



التعليم الثانوي العام األكادميي .



التعليم الثانوي املهين .



الشهادة اليت متنح يف التعليم الثانوي العام هي  :شهادة الثانوية العامة .



الشهادة اليت متنح يف التعليم الثانوي املهين هي  :دبلوم" فاغ بريف "



التعليم يف النرويج إلزامي ملدة ( )46سنوات من بلوغ الطفل عمر ست سنوات وتدعى هذه الفرتة بفرتة " املدرسة
النروجيية التأسيسية" .

* ملعادلة وثائق النجاح يعمل باآلتي:

تنبيهات عامة

- 4وثائق الصفوف من  7- 4تعادل بالصفوف املقابلة هلا من الصف األول االبتدائي اىل الصف األول املتوسط باململكة.
- 1النجاح من الصف األول اإلعدادي (الثامن) يعادل بالنجاح من الصف الثاني املتوسط باململكة.
 - 2النجاح من الصف الثاني اإلعدادي (التاسع ) يعادل بالنجاح من الصف الثاني املتوسط باململكة.
 - 1النجاح من الصف الثالث اإلعدادي (العاشر) يعادل بالنجاح من الصف الثالث املتوسط باململكة.
- 1الصفوف األول و الثاني و الثانوي من التعليم الثانوي العام األكادميي تعادل بالصفوف املماثلة هلا باململكة.


يبدأ العام الدراسي من شهر أغسطس وينتهي يف شهر يونيو .
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مجهورية النمسا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي

الوزارة االحتادية للتعليم والفنون والثقافة

املرحلة الدراسية

االبتدائية

الثانوية

عدد السنوات

1

1 + 1

عدد السنوات

السابق

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف

0
0

1
0

1
0

1

1
0

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

النمسا

الصفوف



الفرع األدبي .



الفرع العلمي .



الفرع اإلنساني أو االقتصادي .



الفروع الفنية .



مدة الدراسة يف الثانوية العليا يف التعليم العام ( ) 1سنوات  ،ويصبح جمموع السنوات الدراسية للتخرج

1

1

االبتدائية

التخصصات يف املرحلة الثانوية

1

الثانوية الدنيا

الثانوية العليا

واحلصول على الثانوية العامة ( )41عاماً .


مدة الدراسة يف الثانوية الفنية (املهنية) ( ) 2سنوات  ،ويصبح جمموع السنوات الدراسية للتخرج
واحلصول على الثانوية الفنية ( )42عاماً .

تنبيهات عامة



من التخصصات يف الثانوية الفنية التخصصات التالية  :التخصصات التجارية  ،التخصصات التقنية ،
التخصصات الزراعية  ،وغريها. )...



مجيع التخصصات يف الثانوية العامة أو الفنية تؤهل حاملها لاللتحاق باجلامعات .



يبدأ العام الدراسي يف األول من شهر سبتمرب وينتهي يف األول من شهر يوليو من كل عام ومدته 25
أسبوعاً دراسياً .
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1

مجهورية النمسا

جـــمـــــهــــوريـــة الـــنـــمـــســـا

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

دبللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللة الثانويلللللللللللللة ملللللللللللللن

يعادل الثانوية العامة

239 /60

6239 /1/31هل

املدرسلللللللللللللة األمريكيلللللللللللللة يف النمسلللللللللللللا
()The American International School

يف اململكة .

نتيتة دراسة الصفني ( 66للل ) 63مالل الفرتة
مللللللللللللن عللللللللللللام 3001 /3000م إىل عللللللللللللام
3001 /3001م بعد دراسة الصلفني ( 9لللل)60
ملللللن مدرسلللللة النسللللليم الدوليلللللة بلللللالبحرين
واملسبوق بالنتاف من الصف الثلاني املتوسلط
من اململكة عام 6233هل .
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مملكة هولندا
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم والثقافة والبحث العلمي

املرحلة الدراسية

االبتدائية (التعليم األساسي )

الثانوية

عدد السنوات

1

6- 1

عدد السنوات

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

-

-

سنة

شهر
-

2- 1
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
هولنـدا

الصفوف

0
0
K

K

0

1
0
1

1
0
1

1
1

1
0
1

6
0
6

0
0
7

1
0
8
0

1
0
9
0

0
0

1
0

1

01

00

01

1

االبتدائية

الثانوية

يتم توجيه الطالب إىل ختصصات املرحلة الثانوية بناءً على نتيجة اختبار نهاية املرحلة االبتدائية واليت على ضوئها يتم
توجيههم ليتابعوا دراستهم يف مراحل تعليمية أخرى وختصصات أخرى مثل :

التخصصات يف املرحلة الثانوية

تنبيهات عامة






التعليم ما قبل اجلامعة .



تستمر املرحلة االبتدائية لثماني سنوات ،وتستمر املرحلة الثانوية لفرتة من أربع إىل ست سنوات .



يطبق السن املعتمد للقبول باململكة و مبا يتفق مع السلم التعليمي املقارن أعاله عند معادلة وثائق الطالب.



مبوجب القانون فإن كل طفل هولندي ملزم مبتابعة الدراسة لفرتة ال تقل عن ( )41عاماً دراسياً .



تسمح املدارس بتسجيل الطفل يف املرحلة االبتدائية يف سن الرابعة ويصبح إلزامياً يف سن اخلامسة .



يبدأ العام الدراسي يف شهر أغسطس وينتهي يف شهر يوليو من كل عام .

التعليم التطبيقي/العملي .
التعليم الثانوي العالي .
التعليم الثانوي املهين .
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1

مملكة هولندا
م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

3

دبلللللللوم الدراسللللللة الثانويللللللة مللللللن املدرسللللللة
األمريكية يف هولندا نتيتة دراسة الصفوف

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

238/2

6238/0/31هل

( 66لللللللللل  )63مللللللالل األعللللللوام مللللللن عللللللام
3000/3002م إىل عللللللللللللللللللام 3001/3000م
واملسللبوق بالصلللفوف ( 9للللل  )60ملللن مدرسلللة
مملكة هولندا

عامليللة مللالل الفللرتة مللن عللام 3002/3003م
إىل عام 3002/3002م .
2

شلللاادة الثانويلللة الربيطانيلللة نتيتلللة الدراسلللة

تعادل الثانوية العامة

املنتظمة باملدرسة الربيطانية يف هولندا مالل

يف اململكة .

الفلللللرتة ملللللن علللللام 3000م إىل علللللام 3001م
واجتيللللللاز ( )2مللللللواد يف املسللللللتور املتدللللللدم
(  ) A-Levelsواملسللبوقة بالنتللاف مللن الصللف
األول الثانومب يف اململكة .
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220/60

6220/60/20هل

دولة اليــونــان
اجلهة املشرفة على التعليم العام
السلم التعليمي احلالي
السابق

وزارة التعليم والشؤون الدينية

املرحلة الدراسية

االبتدائية

اإلعدادية

الثانوية

عدد السنوات

6

2

2

عدد السنوات

-

-

سنة

السن النظامي للقبول يف املرحلة االبتدائية

شهر
-

6
االبتدائية

اململك ـ ــة

الثانوية

املتوسطة

العربي ـ ــة

السلم التعليمي املقارن

السعودية الصفوف
اليــونــان الصفوف

1
0

0
0
0

1

1
0
1

1
1

1
0
1

0
0

6
0
6

0

1

االبتدائية

التخصصات يف املرحلة الثانوية

1
0
1
0

1
0
1

0
0
0
1

اإلعدادية



ينقسم التعليم الثانوي إىل نوعني هما :

.4

تعليم ثانوي عام ويرمز له بـ ( . ) ELS

.1

تعليم ثانوي فين ويرمز له بـ (. ( TEES



يبدأ التخصص من الصف الثاني الثانوي يف األقسام التالية  ( :علمي

1
0
1
1

1

1
1

الثانوية

 -أدبي – فين ) ويتشعب

التخصص الفين يف الصف الثالث الثانوي إىل تقنية وإنتاج أو علم حاسوب وخدمات .


يدرس الطالب يف الصف الثالث الثانوي  :مواد عامة و مواد اختيارية ومواد تكميلية ( لكل قسم
من األقسام "علمي – أدبي  -فين "مواد تكميلية خاصة به ) .

تنبيهات عامة



التعليم يف املر حلتني االبتدائية واإلعدادية إلزامي و يستمر ملدة تسع سنوات .



تتكون السنة الدراسية يف املرحلة الثانوية من فصلني دراسيني يبدأ الفصل الدراسي األول من بداية
شهر سبتمرب وينتهي يف ( )16يناير  ،ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من ( )14يناير و ينتهي يف ()42
مايو .

()111

1

دولة اليونان

3

دبلوم الدراسة الثانوية من املدرسة الربيطانيلة

يعادل الثانوية العامة

238/6

6238/6/2هل

يف اليونلللللان علللللام 3002/3002م واملسلللللبوق

يف اململكة .

دولة اليونان

م

بيانات الشهادة

معادلة اللجنة

رقم احملضر

تارخيه

بالصلللف الثلللاني الثلللانومب ملللن اململكلللة علللام
6232هل .
2

شللللاادة الللللدبلوما األمريكيللللة مللللن املدرسللللة
األمريكية باليونان عام 3001م .

تعادل الثانوية العامة
يف اململكة .

()110

238/1

6238/8/31هل

امللحقات

( ) 111

حملة موجزة عن اخلطة الدراسية
()110

للتعليم الثانوي
(نظام املقررات)

() 111

حملة موجزة عن اخلطة الدراسية للتعليم الثانوي ( نظام املقررات )
ماهية الدراسة يف نظام املقررات :
هي هي ك جديد للتعليم الثانومب يتكون من برنامج مشرتك يدرسه مجيع الطالب يتفرع إىل مسارين
ختصصني أادهما للعلوم اإلنسانية واآلمر للعلوم الطبيعية ،يتته الطال للدراسة يف أادهما  ،وتتبنى هذه
اخلطة يف هيكلاا اجلديد جوان عديدة من أهماا :
 نظام الساعات الدراسية املدننة اليت يستلاا الطال يف ك فص دراسي .
 نظام املعدالت الفصلية والرتاكمية .
 نظام املناج التكاملي .
 أسالي نوعية يف التعليم والتعلم وأدوات جديدة يف التدويم .
اخلطة الدراسية وفق نظام املدررات :
تتكون اخلطة الدراسية لنظام املدررات من ثالثة برامج وهي الربنامج املشرتك والربنامج التخصصي والربنامج
االمتيارمب (.ميكن للطال يف نظام املدررات تسريع خترجه وفق قدراته( ميكنه التخرج يف سنتني ونصف ) .

اخلطة الدراسية للتعليم الثانومب وفق
نظام املدررات (300ساعة )

الربنامج املشرتك

الربنامج التخصصي

الربنامج االمتيارمب

(  ) 630ساعة

( )10ساعة (  )62مدرراً

( ) 60ساعات ال يد عن

(  ) 30مدرراً.

 مسار العلوم
الطبيعية .
 أو مسار العلوم
اإلنسانية

()111

.

مدررين وال يزيد عن ( ) 2
مدررات .

بيان باألكادمييات
واملدارس السعودية يف
اخلارج

()111

بيان باملدارس واألكادمييات السعودية باخلارج والنظام التعليمي املنفذ فيها حتى عام 4126/4122هـ
م

األكادميية أو املدرسة

مقرهــــا

3

األكادميية اإلسالمية السعودية

أمريكا

يف واشنطن

النظام التعليمي املنفذ
 -6املناج األمريكي.
 -3البكالوريا الدولية ()PYP,MYP,DP
البكالوريا الدولية ()PYP,MYP,DP

2

أكادميية امللك فاد يف لندن

بريطانيا

1

أكادميية امللك فاد يف بون

أملانيا

4

أكادميية امللك فاد يف برلني

أملانيا

مناج سعودمب (مت اقرار مناج البكالوريا الدولية ومل يطبق )

1

املدرسة السعودية يف موسكو

روسيا

 -6مناج سعودمب انتساب

6

املدرسة السعودية يف باريس

فرنسا

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

1

املدرسة السعودية يف أندرة

تركيا

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

1

املدرسة السعودية يف اسطنبول

تركيا

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

9

املدرسة السعودية يف جاكرتا

إندونيسيا

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

31

املدرسة السعودية يف كواالملبور

ماليزيا

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

33

املدرسة السعودية يف روما

ايطاليا

 -6مناج سعودمب انتساب

(مدرسة امللك عبد العزيز )

 -6مناج سعودمب انتساب
 - 3البكالوريا الدولية ويعم به يف الثانومب فدط

 - 3البكالوريا الدولية ويعم به يف الثانومب فدط

 - 3البكالوريا الدولية ويعم به يف الثانومب فدط

32

املدرسة السعودية يف جيبوتي

جيبوتي

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

31

املدرسة السعودية يف مدريد

أسبانيا

 -6مناج سعودمب انتساب

34

املدرسة السعودية يف فيينا

النمسا

 - 3البكالوريا الدولية ويعم به يف الثانومب فدط
 -6مناج سعودمب انتساب
 - 3البكالوريا الدولية

31

املدرسة السعودية يف إسالم حتباد

باكستان

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

36

املدرسة السعودية يف كراتشي

باكستان

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

31

املدرسة السعودية يف نيودهلي

اهلند

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

31

املدرسة السعودية يف اجلزائر

اجلزائر

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

39

املدرسة السعودية يف بكني

الصني

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)

21

املدرسة السعودية يف الرباط

املغرب

مناج سعودمب (انتظام و انتساب)
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بيانات املدارس واملعاهد
الثانوية التابعة للجمعيات
واملؤسسات اإلسالمية بدول
العامل املعادلة شهاداتها
بالثانوية العامة يف
اململكة العربية السعودية
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( )3بيانات املدارس واملعاهد الثانوية التابعة للجمعيات واملؤسسات اإلسالمية بدول العامل املعادلة شهاداتها بالثانوية العامة
يف اململكة العربية السعودية
سنوات الدراسة للحصول على الشهادة

الدولة

مالحظات

اسم املعهد أو املدرسة

م
3

جامعة الفالف

0/2/0

اهلند

اسم الشاادة (العاملية)

2

كلية مركز العلوم العربية

2/2/1

اهلند

-

1

الكلية اإلصالاية

2/2/2/2

اهلند

بوالية كرياال  -ثانوية عليا

4

الكلية الدينية الفنية

0/60

اهلند

بوالية كرياال

1

اجلامعة السلفية

2/2/3/0

اهلند

دينة بنارس

6

اجلامعة العالية العربية

3/3/2/0

اهلند

-

1

اجلامعة السلفية ( مفتاف العلوم )

2/2/1

اهلند

اسم الشاادة ( الفنييلة )

1

اجلامعة اإلسالمية يف نورباد

3/2/2

اهلند

اسم الشاادة ( الفنييلة )

9

الكلية السلفية ؤمن أباد سرينتر

2/2/2/2

اهلند

اسم الشاادة ( العالية )

31

اجلامعة الرمحانية ببومبامب

-

اهلند

اسم الشاادة ( الفنييلة )

33

جامعة سراج العلوم

3/3/2/3/0

اهلند

اسم الشاادة ( الفنييلة )

32

املدرسة اإلسالمية باهلند

3/3/2/2

اهلند

اسم الشاادة ( الثانوية )

31

املدرسة اإلسالمية الدولية يف

-

اهلند

اسم الشاادة ( الثانوية العامة )

مبومبامب

34

اجلامعة اإلسالمية ( فيت عام )

-

اهلند

-

31

مدرسة الكلية العربية الفالاية

-

اهلند

-

36

دار العلوم فالف الدارين

-

اهلند

-

31

دار احلديث ( اجلامعة األثرية)

-

اهلند

اسم الشاادة (العاملية)

31

معاد التعليم اإلسالمي

-

اهلند

تابع ملركز أبو الكالم أزاد

39

الكلية اإلهلية باهلند

-

اهلند

-

21

الكلية اإلسالمية

-

اهلند

اجملمع اإلسالمي بوادمب اهلدر

23

اجلامعة العربية دار اهلدر (ماتفلسه)

-

اهلند

اسم الشاادة ( الفنييلة )

22

مدرسة سبي الفالف

2/2/1

بوركينا فاسو

اسم الشاادة ( الثانوية )

21

مدرسة مجعية بدر الدين اإلسالمية

2/2/1

سرياليون

اسم الشاادة ( الثانوية )
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( )2بيانات املدارس واملعاهد الثانوية التابعة للجمعيات واملؤسسات اإلسالمية بدول العامل املعادلة شهاداتها بالثانوية العامة
يف اململكة العربية السعودية
سنوات الدراسة للحصول على الشهادة

الدولة

مالحظات

م

اسم املعهد أو املدرسة

-

تايوان

الشاادات املتوسطة ( العالية )

24

معاد دراسات – ليان هو -

2/2/1

تايالند

والية فطاني جنوب تايالند

21

مدرسة األرقم اإلسالمية

-

تايالند

والية فطاني جنوب تايالند

26

مدرسة دار األرقم اإلسالمية

تايالند

والية فطاني جنوب تايالند

21

معاد العلوم ( جرا باتو )

2/2/1

-

21

مدرسة دار اهلدر ويتيا

2/2/1

تايالند

29

مدرسة دار السالم

-

تايالند

11

مدرسة دار السالم بانكول كسي

-

تايالند

(جاها جاال )جنوب تايالند

13

املعاد اإلسالمي باتسكو

-

تايالند

ساقابون

12

معاد دار املعارف التابع للمتلس

-

تايالند

بوالية فطاني

دينة بوكيت سامى

اإلسالمي

11

مركز الدراسات اإلسالمية العالية

-

تايالند

بوالية فطاني

14

مؤسسة فومينج/فناريق

-

تايالند

بوالية فطاني

11

املعاد اإلسالمي ( سايبورمب)

-

تايالند

بوالية فطاني

16

املدرسة العلوية الدينية

-

تايالند

بوالية فطاني

11

مدرسة التعليم العربي اإلسالمي

2/2/3/1

نيترييا

-

11

املركز اإلسالمي اخلريمب

2/2/1

نيترييا

-

19

مدرسة النانية العربية العاملية

2/2/1

نيترييا

-

41

مدرسة تعليم الدين اإلسالمي

2/2/1

نيترييا

دينة أبادن

43

مدرسة زمرة الصاحلني

-

نيترييا

دينة أبادن

42

املعاد العربي اإلسالمي

-

نيترييا

41

دار الكتاب والسنة

2/2/2

نيترييا

اسم الشاادة ( الثانوية )

44

املعاد اإلسالمي دينة أيدمب أوشن

2/2/1

نيترييا

اسم الشاادة ( الثانوية )

41

املدرسة العربية لنور الدين

2/2/2

نيترييا

اسم الشاادة ( الثانوية )

46

مدرسة روضة الدراسات اإلسالمية

2/2/1

نيترييا

اسم الشاادة ( الثانوية )

41

التابع جلمعية حمي الدين
اإلسالمية

والعربية .
معاد الرمحة اإلسالمي

2/2/2/1

()119

نيترييا

اسم الشاادة ( الثانوية )

( )1بيانات املدارس واملعاهد الثانوية التابعة للجمعيات واملؤسسات اإلسالمية بدول العامل املعادلة شهاداتها بالثانوية العامة
يف اململكة العربية السعودية
م

اسم املعهد أو املدرسة

41

معاد نار جوليبا اإلسالمي

2/2/1

49

مدرسة األزهرية سبي اهلدر

2/2/1

مالي

11

مدارس اهلالل اإلسالمية

2/2/1

مالي

-

13

مدارس اإلمام إبراهيم اإلسالمي

2/2/1

مالي

-

12

مدرسة علوم الدين

2/2/1

مالي

-

11

مدرسة الشيخ حممد األمني الدارمي

-

مالي

التابعة للتمعية اإلسالمية

14

املعاد الثانومب اإلسالمي

-

مالي

-

11

املدرسة األزهرية

-

انا

-

16

معاد أمحد الصغري لوف (للتحفيظ)

2/2/2/2

السنغال

-

11

مدرسة مجعية التعاون لنشر الثدافة

-

السنغال

-

11
19
61

سنوات الدراسة للحصول على الشهادة

الدولة

مالحظات

مالي

يف باماكو
اسم الشاادة ( الثانوية )

للدعوة السلفية .

اإلسالمية
مدارس اركة الفالف للثدافة

-

السنغال

-

اإلسالمية السلفية
مركز عماد الدين للتعليم العربي

2/2/1

بنني

اسم الشاادة ( الثانوية )

اإلسالمي  -كوتونو
املعاد الدي للدراسات العربية

2/2/1

بنني

دينة ساكييت

والثدافة اإلسالمية
2/2/1

ليبرييا

-

63

مدرسة تؤازما اإلسالمية

ليبرييا

-

62

مدرسة التنيامن اإلسالمي

-

بلندن

61

مدرسة الشويفات الدولية

-

بريطانيا

مداطعة بلينشيا

64

معاد اللغة العربية و الصينية

2/2/1

الصني
الشعبية

والدراسات اإلسالمية

61

املعاد اإلسالمي (إاياء العلوم )

2/2/1

إندونيسيا

اسم الشاادة ( الثانوية )

66

املعاد اإلسالمي (إاياء العلوم )

2/2/3/1

إندونيسيا

اسم الشاادة ( العالية )

61

معاد اجملتمع للرتبية والدعوة

-

إندونيسيا

-

61

مدرسة التدور اإلسالمية

-

إندونيسيا

-

69

مدرسة دار العلوم اإلسالمية

-

إندونيسيا

جباوة الشرقية

11

معاد نور الكشاف

-

إندونيسيا

-

()101

( )4بيانات املدارس واملعاهد الثانوية التابعة للجمعيات واملؤسسات اإلسالمية بدول العامل املعادلة شهاداتها بالثانوية العامة
يف اململكة العربية السعودية
اسم املعهد أو املدرسة

م

2/2/1

كينيا

اسم الشاادة ( الثانوية )

كينيا
كينيا

13

معاد نور اإلسالم-

12

معاد كيسا ني اإلسالمي

2/8

11

مدرسة السالم اإلسالمية -

2/2/1

14

نديرا

سنوات الدراسة للحصول على الشهادة

الدولة

مالحظات

اسم الشاادة ( الثانوية )

بدارسيا
الكلية الغفورية العربية للدراسات

1/1

سريالنكا

-

اإلسالمية .

11

الكلية العربية لتبليغ اإلسالم .

16

الكلية العربية للسيدات املسلمات

11

دينة (ممباسا )

2/2/0

سريالنكا

-

9سنوات بعد االبتدائية

سريالنكا

-

( ك اليا سريالنكا) .
كلية أنوار العلوم العربية (دار األيتام

 2/2/3بعد االبتدائية

سريالنكا

اسم الشاادة ( الثانوية )

املسلمني )

11

معاد دار العلوم امليزانية

2/2/1

سريالنكا

اسم الشاادة ( الثانوية )

19

معاد جمنداناو اإلسالمي

2/2/1

الفلبني

اسم الشاادة ( الثانوية )

11

معاد داتوفا الس العربي االسالمي

2/2/1

الفلبني

-

13

معاد ( كامفو ارناو)

2/2/1

الفلبني

-

12

معاد ( شرق مندناو)

2/2/1

الفلبني

-

11

املعاد األصلي العربي اإلسالمي

2/2/1

الفلبني

-

14

معاد بوايان اإلسالمي

2/2/1

الفلبني

-

11

معاد مندانو العربي

-

الفلبني

-

16

معاد زمبونجا اإلسالمي

-

الفلبني

-

11

معاد أليغان اإلسالمي

-

الفلبني

-

11

معاد كالن اإلسالمي

-

الفلبني

-

19

معاد الثقافة اإلسالمية بارانج

-

الفلبني

-

91

معاد بوتنينغ اإلسالمي

-

الفلبني

-

93

معاد ليبوتان اإلسالمي

-

الفلبني

-

92

معاد إيرانون العربي اإلسالمي

-

الفلبني

91

معاد الدعوة اإلسالمي

-

الفلبني

بساليفو ان

94

معاد كوتاواتو اإلسالمي

-

الفلبني

دينة كوتاواتو

91

مدرسة النانية اإلسالمية

-

الفلبني

دينة كوتاباتو

()100

اجنداناو

( )1بيانات املدارس واملعاهد الثانوية التابعة للجمعيات واملؤسسات اإلسالمية بدول العامل املعادلة شهاداتها بالثانوية العامة
يف اململكة العربية السعودية
اسم املعهد أو املدرسة

م
96

اجلامعة ايمدية

91

جامعة الدراسات اإلسالمية

91

املعاد الشرعي إلعداد الدعاة التابع

سنوات الدراسة للحصول على الشهادة

الدولة

مالحظات

2/2/0

باكستان

اسم الشاادة ( الثانوية )

-

باكستان

اسم الشاادة ( الثانوية )

 63عاما

باكستان

اسم الشاادة ( الثانوية )

جلامعة اإلمام حممد بن إمساعي
البخارمب

99

دار العلوم اخلريية السلفية .

 63عاما

باكستان

اسم الشاادة ( الثانوية )

311

مركز دار العلوم بوالية بلتستان

3/2/2/0

باكستان

اسم الشاادة ( العاملية )

313

جامعة بلتستان اإلسالمية

2/2/3/0

باكستان

بوالية بلتستان

(  )63عاماً

باكستان

دينة فيص اباد

2/2/0

باكستان

جبنبوت

3/2/3/0

باكستان

اسم الشاادة ( العالية )

2/2/1

ساا العاج

اسم الشاادة ( الثانوية )

 316مدرسة دار احلديث

2/2/1

ساا العاج

 311املدرسة العربية الفرنسية (سبي
النتاف )

2/2/1

ساا العاج

_

 311املدرسة اإلسالمية سبي النتاف

2/2/1

ينيا

اسم الشاادة ( الثانوية )

 319املعاد اإلسالمي بريكاما

2/2/1

جامبيا

اسم الشاادة ( الثانوية )

0/6/1

ماليزيا

بوالية ( باانج دار املعمور )

-

ماليزيا

( كلنتان )

 332مدرسة مشاور اإلسالمية

-

ماليزيا

-

 331ثانوية اجمللس األعلى للشؤون
اإلسالمية

-

ماليزيا

بوالية (قدف )

334

الثانوية الدينية

-

ماليزيا

بوالية سال ور

331

املدارس الدينية

-

ماليزيا

بوالية ( فرياق )

 336اجلامعة اإلسالمية فتية -شيتا ونغ.

2/2/2/2

بنتالديش

اسم الشاادة ( العاملية )

 331اجلامعة النورية اإلسالمية

3/3/0/0

بنتالديش

اسم الشاادة ( الفنييلة

 331مدارس الفرقان اإلسالمية

2/2/1

جيبوتي

-

2/8

البوسنة

-

 312اجلامعة السلفية
 311ثانوية مركز الدعوة واإلرشاد
314

جامعة أه احلديث دينة الهور

311

مدرسة صالف الدين األيوبي

331

املدارس الدينية

333

هيئة امتحانات اجمللس اإلسالمي

 339الثانوية اإلسالمية

دينة بواكي

والتكمي )

()101

بيان امللحقيات
الثقافية السعودية
باخلارج

()101

( )3هواتف وعناوين امللحقيات الثقافية السعودية يف اخلارج
الملحقية الثقافية
وعنوانها
امللحقية الثقافية يف دولة

رقم الهاتف

رقم الفاكس

الموقع االلكتروني

 665741مفتاح الدولة

1651111

ae.mohe.gov.sa

اإلمارات .

 1651144مباشر

دبي – منطقة الوحيدة

1651111سنرتال

ص.ب1146 /
امللحقية الثقافية يف مملكة

 66572مفتاح الدولة

البحرين  .مبنى  11طريق

 47221166مباشر

 -4761املنامة  247ص .

47222444سنرتال

47227722

sacml@batelco.com.bh

ب 2612 /
امللحقية الثقافية يف

 66561مفتاح الدولة

سلطنة عمان  .رقم البناية

 11155211مباشر

1672رقم السكة  1121رقم

 11156416سنرتال

6656111157422

sacu@mo.mohe.gov,sa

املربع  6العذيبة مسقط
ص  .ب  – 4515 /الرمز
الربيدي  426 /العذبية-
سلطنة عمان .
امللحقية الثقافية يف دولة

 66562مفتاح الدولة

الكويت  .الفيحاء -شارع

11226656مباشر

عبدالعزيز يوسف املزيين

 11226654/56سنرتال

11226651

sacm@ku.mohe.gov.sa

جادة  76قطعة  7منزل 4
ص  .ب  14112 /الرمز
الربيدي -42672
الصفاة -الكويت .
امللحقية الثقافية يف دولة

 66571مفتاح الدولة

قطر  .منطقة اجلامعة –

 1121765مباشر

الدوحة ص  .ب 7122 /

 1121711سنرتال

الدوحة .

 1142465سنرتال

1121742

665674116117

امللحقية الثقافية يف

 665674مفتاح الدولة

اجلمهورية اليمنية  .حدة

 665674116126مباشر

– خلف فج عطان – شارع

 15/ 665674116111سنرتال

saudian@qatar.net.qa

Mostagbal1666@hotmail.com

بريوت ص  .ب 1112 /
صنعاء – اليمن .
امللحقية الثقافية يف

 665616مفتاح الدولة

اململكة األردنية اهلامشية.

 2271111مباشر

عمان – اجلبيهه قرب قصر

 2272222سنرتال

2224122

األمرية بسمة خلف حمطة
اللوزي للمحروقات ص  .ب
 1747عمان  44114األردن
بناية  17شارع النهروان حي
ابن عوف .

()101

sacajo@sacm.com

( )2هواتف وعناوين امللحقيات الثقافية السعودية يف اخلارج
الملحقية الثقافية
وعنوانها
امللحقية الثقافية يف

رقم الهاتف

رقم الفاكس

الموقع االلكتروني

 6656244مفتاح الدولة

2222262

sca@scs-net.org

اجلمهورية العربية

 2215411مباشر

السورية.

 2221716سنرتال

بناية  26شارع الروضة –
ص  .ب  2225 /دمشق .
امللحقية الثقافية يف

 66564مفتاح الدولة

اجلمهورية اللبنانية .

 755261سنرتال

قرطم – شارع مدام كوري

 755262سنرتال

755264

Sacm_lb@yahoo.com

ص  .ب 42 - 2666 /
شوران  -بريوت
امللحقية الثقافية يف

 66161مفتاح الدولة

مجهورية مصر العربية .

 22266641مباشر

 5شارع السلولي -تقاطع

 22266642سنرتال

27154742

contact@mohe.org.sa

هارون ص  .ب -127 /
الدقي – اجليزة – القاهرة
.
66115412174414

امللحقية الثقافية يف

 66115412مفتاح الدولة

مجهورية السودان .

 162121 -161616سنرتال

Scb_sudan@hotmail.com

طريق امللك عبدالعزيز
العمارات -شرق االمتداد
شارع  15ص  .ب 4111 /
اخلرطوم .
امللحقية الثقافية يف

 66146مفتاح الدولة

اجلمهورية التونسية .

 74721162مباشر

السفارة السعودية  /شارع 7

 74122166سنرتال

نوفمرب  – 4517جبوار

 4611 /4625حتويلة

74721146

tn.webmaster@mohe.gov.sa

مدينة العلوم ص  .ب /
 414املهرجان تونس .
امللحقية الثقافية يف

 66142مفتاح الدولة

مجهورية اجلزائر

 14541616مباشر

الدميقراطية الشعبية.

 14542626سنرتال

14542626

sacoalg@dz.mohe.gov.sa

 7شارع دودو خمتار-
ص  .ب  412 /بن عكنون
 46622اجلزائر العاصمة .
امللحقية الثقافية يف

 66141مفتاح الدولة

اململكة املغربية  .شارع

 227621724مباشر

املهدي بن بركة – فيال

 227621722سنرتال

رقم  2حي السويسي /

 227621721سنرتال

227621721

الرباط .

()101

moroccoattache@sac.org.ma

( )1هواتف وعناوين امللحقيات الثقافية السعودية يف اخلارج
امللحقية الثقافية وعنوانها

رقم اهلاتف

رقم الفاكس

امللحقية الثقافية يف اجلمهورية

 66111مفتاح الدولة

6611112127126

اإلسالمية املوريتانية .

 6611112121527مباشر

العنوان :
BUREAU DE LATTACHE
CULTUREL SEOUDLFN
P.BOX 254 NOUAKCHOTTMAURLTANLA
امللحقية الثقافية يف مجهورية باكستان

 665124مفتاح الدولة

اإلسالمية .

 1117171مباشر

العنوان :
SAUDI ARABIAN
CULTURAL MISSiON
HOUSE NO 46A

 1117177مباشر

1174156

املوقع االلكرتوني
-

sacm@dsi.net.pk

STREET NO 12A F-6/1
ISLAMABAD-PAKISTAN
امللحقية الثقافية يف مجهورية تركيا .

 6656241مفتاح الدولة

العنوان :
SAUDI ARABISTAN
KULTUR ATESELIGI P.K
765 YENI SEHIR PTT66112
ANKARA- TURKEY
مركز امللك فهد الثقايف يف مجهورية

 1671161مباشر

 66217مفتاح الدولة

البوسنة واهلرسك .

 6621722776662مباشر

العنوان :
&Bosnia
herzegovins/sarajevo74666/Sem

 6621722776666سنرتال

1671162

Suudikultur@dsl.ttmail.com

 1671161سنرتال

6621722776666

info@KcKf.org

ira Freste 41/A
امللحقية الثقافية يف مملكة إحتاد

 66662مفتاح الدولة

ماليزيا .العنوان :

51117424مباشر

Jalan tun Razak 121 Kuala

 51116516سنرتال

51116172

My.webmaster@mohe.gov.
sa

Lumpurx 26126
امللحقية الثقافية يف مجهورية الصني

 661646مفتاح الدولة

الشعبية .

 11611162هاتف

11611161

mohechina@gmail.com

العنوان :
ROOM.1161/KUNSHA
CENTER NO.46/XIN YUAN
LI ROAD
CHAO YANG DISTRICT
466617,BEIJING-CHINA
امللحقية الثقافية يف إمرباطورية اليابان

 6614مفتاح الدولة

.

 66146222112644مباشر

العنوان :
ROYAL EMBASSY OF
SAUDIA ARABIA
Cultural offlce .Nakano Asahl
Bldg Chuo. Nakano-ku.tokyo
461-6644,2-27-1 jpan

()106

66146222112641

info@saudiculture.jp

( )4هواتف وعناوين امللحقيات الثقافية السعودية يف اخلارج
امللحقية الثقافية وعنوانها

رقم اهلاتف

رقم الفاكس

امللحقية الثقافية يف مجهورية سنغافورة.

 6662مفتاح الدولة

67212124

العنوان :

 67212122اهلاتف

املوقع االلكرتوني
saudiculoff@singnet.com.sg

174,BUKIT TIMAH
ROAD461-62,BALMORL
PLAZA
SINGAPORE/125761
امللحقية الثقافية يف مجهورية اهلند .

 665444مفتاح الدولة

العنوان :

 11212445مباشر

11-sunder Nagar.New Delhi

 11212416مباشر

)446662(India

 11212414سنرتال

امللحقية الثقافية يف مجهورية ايطاليا.

 6625مفتاح الدولة
 6612212627مباشر

العنوان :
Saudi Arabian cultural Office
Via G.B.
PERGOLEST.5/66451 ROME.
ITALY
امللحقية الثقافية يف اجلمهورية

 662مفتاح الدولة

الفرنسية

6622426662مباشر

العنوان :
Bureau Cultural saoudlen
21/avenue hoche

 6622426662666سنرتال

11212446

661111226

 WWW.sacaindia.cominfo@sacaindia.com

Saco_italy@hotmail.com

 661111244621سنرتال

6622426662246

contact@culturearabie.net

72661 Paris france
امللحقية الثقافية يف مجهورية أملانيا

 6615مفتاح الدولة

االحتادية  .العنوان :
Botschaft des Konigreiches
Saudi Arabien
Kulturburo
Bundesallee411

 66152616521675مباشر

661526165216726

sacuof@de.mohe.gov.sa

 661526165216741سنرتال

D-46747 Berlin
Federal Republic of Germany
امللحقية الثقافية يف مجهورية النمسا .

 66124مفتاح الدولة

العنوان :

 746545746مباشر

NEUSTIFTGASSE 61/24 A-

 7425457سنرتال

7426656

Austria@at.mohe.gov.sa

4676 VIENNA / AUSTRIA
امللحقية الثقافية يف اململكة املتحدة

 6611162مفتاح الدولة

1157662

( بريطانيا )  .العنوان :

 1157666سنرتال

1157661
1157664

626 Chiswick high road
London w1 2ry uk
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sacbuk@uksacb.org

( )1هواتف وعناوين امللحقيات الثقافية السعودية يف اخلارج
امللحقية الثقافية وعنوانها

رقم اهلاتف

رقم الفاكس

امللحقية الثقافية يف الواليات املتحدة

 664مفتاح الدولة

2271571

األمريكية  .العنوان :

 161 -1511155مباشر

1666 Virginia Ave. N.W. SUITE

 161 - 2275126سنرتال

املوقع االلكرتوني
sacmusa@sacm.org

4166 Washington D.C.16627
امللحقية الثقافية يف مملكة كندا .

 664642مفتاح الدولة

العنوان :

 1216667مباشر

1464 THURSTON DRIVE
OTTAWA, ONTARIO
CANADA K4G 6C5

 2112222سنرتال

امللحقية الثقافية يف مملكة أسرتاليا.

 66641مفتاح الدولة

العنوان :
Cultural mission of royal
Embassy of Saudi Arabia
p.o.Box 4166 DICKSON, Act,

 61212515مباشر

2625646

6664161212571

office@saudibureau.org

bmasterwe@msac.org.au

61652476سنرتال

1661 Australia
امللحقية الثقافية يف نيوزالندا .

( 6661 )5مفتاح الدولة

العنوان :

 5625666مباشر

666155625611

administrator@sacm.org.nz

456,Great South Road,Green
Lane
P.O.Box 55512 New Market.
Auckland 4415 New Zealand
امللحقية الثقافية يف كوريا اجلنوبية .

 66111مفتاح الدولة

العنوان :

 661117111271مباشر

627-421.Hannam-Dong, Yongsangu, seoul,korea

 661117116174سنرتال
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661117116172

-

مت حبمد اهلل تعاىل

