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 كلمة معالي

الدكتورة وزيرة التربية 

والتعليم



احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني، وعلى اآله و�صحبة اأجمعني.

اأنحاء  جميع  يف  وتختلف  وتتنوع  الطلبة  عليها  يح�صل  التي  الدولية  املوؤهالت  تتزايد 

العامل، وهذا التنوع والختالف اأ�صبح من اأهم التحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية 

حاليا ملا يرتتب عليه من اختالف يف نوعية املخرجات التعليمية.

ونظرا للقيمة التعليمية التي حتملها املوؤهالت الدولية كونها متنح من موؤ�ص�صات تعليمية 

اأكادمييا ودوليا، تت�صمن روؤية عاملية وا�صعة للعملية التعليمية، وت�صجع الطلبة  معتمدة 

على التفاعل مع الثقافات العاملية الأخرى فاإن ال�صلطنة ت�صهد طلبا متزايدا على هذه 

املوؤهالت الدولية، مما دفع بوزارة الرتبية والتعليم اإىل �صرورة تقييم هذه املوؤهالت؛ 

باإيجاد معايري حمددة، وو�صع ا�صرتاطات وا�صحة ملعادلتها.

متنح  التي  الدولية  للموؤ�ص�صات  واإر�صاديا  تعريفيا  دليال  ليكون  الإ�صدار  هذا  وياأتي 

املنت�صرة خارجها  اأو تلك  ال�صلطنة  املوؤهالت عرب مدار�صها �صواء املوجودة داخل  هذه 

وي�صتهدف جميع الفئات التي لها عالقة بتنظيم هذا الأمر.

تنبع اأهمية هذا الدليل من كونه وثيقة ر�صمية لنظام تقييم املوؤهالت الدولية يف ال�صلطنة 

مطابقته  ومدى  بدرا�صته،  يقوم  الذي  التعليمي  بالربنامج  الأمر  وويل  الطالب  يعرف 

وبخا�صة  ل�صلطنة عمان  التعليمي  النظام  املناظرة يف  بال�صفوف  املعادلة  ل�صرتاطات 

دبلوم التعليم العام.

راجني اأن يحقق هذا الإ�صدار اأهدافه وغاياته التي و�صعت من اأجله، واأن يكون مرجعا 

للمهتمني والدار�صني... واهلل املوفق،،،

 د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية 
وزيــرة التـربيـة والتعليـم





املقدمة  ١٠  n
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١٠

المقدمة

درا�صة  هو   )Equivalency System( ومعادلتها  الدرا�صية  املــوؤهــالت  تقييم  نظام 

املطبق  التعليمي  بــالــنــظــام  ومــقــارنــتــه  الــدرا�ــصــيــة،  لــلــمــوؤهــالت  التعليمي  للنظام 

لـــه، وتــعــد املـــوؤهـــالت الــدولــيــة املدر�صية  يف دولـــة مــا ومــعــادلــتــه بــاملــوؤهــل املــكــافــئ 

)International School Qualfiacations(  اأحد املوؤهالت الدرا�صية التي يح�صل عليها 

الطالب بعد اإكمال درا�صة برنامج تعليمي على م�صتوى دويل واجتيازه لالمتحانات املعدة 

من مركز المتحانات الدويل.

ي�صتمل هذا الدليل على املوؤهالت الدولية املدر�صية املطبقة يف املدار�س اخلا�صة والدولية 

يف ال�صلطنة وتقييمها مقارنة ب�صفوف ال�صلم التعليمي املدر�صي يف ال�صلطنة، واملوؤهالت 

الدولية املدر�صية هي كالآتي:

 )IGCSE( ال�شهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي  n
 )GCE: O level( ال�شهادة العامة للتعليم: امل�شتوى العادي  n
 )GCE: A level( ال�شهادة العامة للتعليم: امل�شتوى املتقدم  n

)AS-L( ال�صهادة العامة للتعليم  n
)A-L( ال�صهادة العامة للتعليم  n

 )IB Diploma( دبلوم البكالوريا الدولية  n
)IB Course Certificate( شهادة البكالوريا الدولية�  n
)BTEC( موؤهالت جمل�س التعليم التجاري والفني  n

)High School Diploma( شهادة املدر�شة الثانوية العليا�  n





١١

ويتم تقييم املوؤهالت الدولية املدر�شية بناء على الأ�ش�س العامة الآتية:
املتطلبات الأعلى والأدنى من عدد ال�صنوات الدرا�صية اأو ال�صاعات املعتمدة  اأ( 

املقررة للح�صول على ال�صهادة.

املناهج الدرا�صية واملقررات املطلوبة للح�صول على ال�صهادة. ب( 

نظم التقومي املتبعة يف املوؤ�ص�صة املانحة لها. ج( 

املكانة العلمية للموؤ�ص�صات املانحة لل�صهادة خ�صو�صا من حيث:  د( 

العرتاف الر�صمي لل�صهادة يف الدولة املانحة لها .  n

النظام التعليمي وال�صيا�صة الرتبوية للموؤ�ص�صة.   n

الهدف من اإن�صاء املوؤ�ص�صة فيما اإذا كان جتاريا اأو علميا.   n

تبعية املوؤ�ص�صة فيما اإذا كانت حكومية اأو خا�صة.   n

�صمعة املوؤ�ص�صة على امل�صتوى املحلي اأو الإقليمي اأوالدويل.       n

تقومي املوؤ�ص�صة يف املراجع الدولية اخلا�صة باملوؤ�ص�صات التعليمية والن�صرات  هـ( 

الدورية التي ت�صدرها الدول اأو املنظمات املحلية اأو الدولية املعتمدة، واأدلة 

اجلامعات يف الدولة التي تعمل فيها. 

املعلومات الوثائقية املتعلقة بقيمة ال�صهادة وم�صتواها حمليا واإقليميا ودوليا. و( 

املزايا واحلقوق التي متنح حلاملي ال�صهادة يف الدولة ال�صادرة منها. ز( 

لربامج  املمنوحة  ال�صهادات  تقبل  ل  حيث  منتظمة  الدرا�صة  نوع  تكون  اأن  ح( 

الدرا�صة عن بعد اأو باملرا�صلة. 



١٢

كما يتم معادلة املوؤهالت الدولية املدر�شية حتقيقا لأحد الأهداف الآتية:
اللتحاق مبرحلة تعليمية اأعلى من اآخر مرحلة و�صل اإليها الطالب.  n

التوظيف يف اإحدى املوؤ�ص�صات احلكومية اأو اخلا�صة.  n

اإكمال الدرا�صة اجلامعية يف اإحدى املوؤ�ص�صات احلكومية اأو اخلا�صة.  n

تعديل امل�صتوى الوظيفي اأو املهني.  n

مدر�صي  دويل  موؤهل  برنامج  يف  الت�صجيل  الطالب  رغب  حال  يف  اأنه  بالذكر  واجلدير 

القيا�س  مركز  مراجعة  عليه  فاإنه  الدليل  هذا  يف  املذكورة  الدولية  املوؤهالت  غري  من 

والتقومي الرتبوي؛ للتاأكد اإذا كان املوؤهل الذي يرغب الت�صجيل فيه معادل لأحد �صفوف 

ال�صلم التعليمي يف ال�صلطنة، ونظرا ملا تطرحه املوؤهالت الدولية من تنوع وا�صع يف املواد 

الدرا�صية فاإن على الطالب مراعاة قدراته وتطلعاته املهنية امل�صتقبلية عند اختيار املوؤهل 

الدويل مراعيا يف ذلك ا�صرتاطات القبول التي ت�صدرها موؤ�ص�صات التعليم العايل.

الربامج  على  التناف�س  تعني  ل  الدرا�صي  املوؤهل  معادلة  بــاأن  العتبار  يف  يوؤخذ  كما 

بع�س  يف  املو�صوعة  ال�صروط  واأن  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  لدى  املطروحة  الدرا�صية 

اأعلى من �صروط معادلة  ا�صرتاطات  تتطلب  املوؤ�ص�صات قد  التخ�ص�صات من قبل هذه 

املوؤهل الدرا�صي، حيث اأن املعادلة متثل احلد الأدنى للتقدم يف اأحد الربامج الدرا�صية.



١3

تقييم ومعادلة
المؤهالت الدولية المدرسية 

في سلطنة ُعمان



١4

١
 ال�شهادة  العامة  الدولية
)IGCSE( للتعليم الثانوي

 اجلهة املانحة
لل�شهادة

.)CAIE( كامربدج للتقييم والتعليم الدويل  n

بري�صون للموؤهالت الدولية  n 
.)Pearson Qualifications - Edexcel(

اختبارات اأك�صفورد وكامربدج واجلمعية امللكية   n 

.)OCR( لالآداب

.)CCEA( جمل�س المتحانات واملناهج والتقومي باإيرلندا  n

.)AQA(منظمة التقومي واملوؤهالت باململكة املتحدة  n

اللجنة الرتبوية امل�صرتكة ملقاطعة ويلز باململكة   n 

.)WJEC( املتحدة

املدة الزمنية 
�صنتان بح�صب املواد املختارة من قبل الطالب.لربنامج الدرا�شة 

ما بني ١4-١6�صنة.الفئة العمرية

التا�صع والعا�صر اأو ال�صنتني العا�صرة واحلادية ع�صرة*.ال�شف الدرا�شي

يت�صمن برنامج ال�صهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي املجالت الدرا�شية  n

)IGCSE( برامج درا�صية متعمقة ت�صمل اجلانب النظري 

والعملي، تنا�صب الطلبة بجميع م�صتوياتهم التح�صيلية.

يتم طرح اأكرث من ٧٠ مادة، بحيث ميكن للطالب اختيار اأكرب   n

عدد ممكن من املواد التي يرغب يف درا�صتها.

اأهم املجالت الدرا�صية: اللغات، العلوم، العلوم الجتماعية   n

والإن�صانية، الريا�صيات، الفنون، مهارات الإبداع، والتقانة.

 مواعيد الختبارات
والنتائج

ملعرفة مواعيد ونتائج المتحانات ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين   n

للجهة املانحة اأو مراكز المتحانات املنفذة.

عادة تقدم المتحانات يف نهاية ال�صف العا�صر.  n

*تبعا للنظام التعليمي يف اململكة املتحدة يح�صل الطالب على املوؤهل يف نهاية ال�صنة احلادية ع�صرة.



١5

ال�صهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي معرتف بها عامليا وتقابلها العرتاف بالربنامج  n

املتحدة. اململكة  يف   )GCSE( الثانوي  للتعليم  العامة  ال�صهادة 

يعمل بال�صهادة يف اأكرث من ١٠٠ دولة حول العامل.  n

يوؤهل الربنامج الطالب للح�صول على ال�صهادات الدولية   n

.)IB Diploma(و )GCE( املتقدمة ك�صهادة

معظم املدار�س اخلا�صة ثنائية اللغة والعاملية وعدد من   n

املدار�س الدولية يف ال�صلطنة تطبق برامج هذه ال�صهادة.

 �شروط احل�شول
على املوؤهل

األ تقل �صنوات الدرا�صة للمقررات الدرا�صية لل�صهادة عن �صنتني 

ويقوم الطالب خاللها باختيار املواد التي تتنا�صب مع ميوله. 

مينح الطالب يف كل مادة درا�صية ميتحنها اأحد امل�صتويات التالية نظام الدرجات

)A*،A،B،C،D،E،F،G( وفق النظام القدمي اأما النظام اجلديد 

فيكون )١-9(،امل�صتوى )*A()9( مينح لأعلى م�صتوى حت�صيلي 

وامل�صتوى )G( )١( لأدنى م�صتوى حت�صيلي 

وعلى الطالب الرجوع اإىل املوقع الإلكرتوين على �صبكة الإنرتنت 

للموؤ�ص�صات املانحة لهذا املوؤهل ملعرفة امل�صتوى التح�صيلي املطلوب 

لكل مادة ونظام الدرجات اخلا�س بها.

 الوثائق التي يح�شل
عليها الطالب

يح�صل الطالب على ال�صهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي   n

)IGCSE( لكل مادة جنح فيها.

www.cambridgeinternational.orgاملواقع الإلكرتونية  n

  qualifications.pearson.com  n

www.aqa.org.uk       n  www.ccea.org.uk      n

www.wjec.org.uk    n      www.ocr.org.uk  n

 �شروط املعادلة
يف ال�شلطنة

النجاح فيما ل يقل عن خم�س مواد درا�صية.  n

النجاح يف مادة الرتبية الإ�صالمية )للطلبة العمانيني من داخل   n

ال�صلطنة فقط(.  

تعادل هذه ال�شهادة النجاح يف ال�شف العا�شر يف النظام   n

التعليمي بال�شلطنة.



١6

٢
 ال�شهادة العامة للتعليم 

 )GCE: O level( امل�شتوى العادي

 اجلهة املانحة
لل�شهادة

بري�صون للموؤهالت الدولية  n 

.)Pearson Qualifications - Edexcel(

.)CAIE( كامربدج للتقييم والتعليم الدويل  n

 يكمل الطالب ١5٠ �صاعة درا�صية ح�صب املواد املقررة املدة الزمنية

خالل �صنتني درا�صيتني.

ما بني ١4-١6�صنة.الفئة العمرية

التا�صع والعا�صر اأو ال�صنتني العا�صرة واحلادية ع�صرة*.ال�شف الدرا�شي

يت�صمن الربنامج برامج درا�صية ت�صمل اجلانب جمالت املواد  n 

النظري والعملي.

يتم طرح اأكرث من 6٠ مادة بحيث يكون احلد الأدنى للطالب   n

هو درا�صة 5 مواد درا�صية خمتلفة واحلد الأعلى 9 مواد 

درا�صية خمتلفة.

املجالت الدرا�صية: اللغات، اللغة الإجنليزية، العلوم   n

الإن�صانية ، العلوم، العلوم الجتماعية، الريا�صيات، فنون، 

تقنية املعلومات.

 مواعيد الختبارات
والنتائج

ملعرفة مواعيد ونتائج المتحانات ميكن زيارة املوقع   n

الإلكرتوين للجهة املانحة اأو مراكز المتحانات املنفذة. 

تقدم المتحانات يف نهاية ال�صف العا�صر.  n

*تبعا للنظام التعليمي يف اململكة املتحدة يح�صل الطالب على املوؤهل يف نهاية ال�صنة الدرا�صية احلادية ع�صرة.



١٧

يوؤهل الربنامج الطالب للح�صول على ال�صهادة العامة العرتاف بالربنامج  n

.)GCE( للتعليم: امل�صتوى املتقدم

يطبق الربنامج يف عدد من املدار�س الدولية واخلا�صة  n 

 يف ال�صلطنة.

 �شروط احل�شول
على املوؤهل

األ تقل �صنوات الدرا�صة للمقررات الدرا�صية عن �صنتني يقوم 

الطالب خاللهما باختيار املواد التي تنا�صب ميوله واهتماماته.

مينح الطالب يف هذه ال�صهادة يف كل مادة درا�صية ميتحنها اإحدى نظام الدرجات

امل�صتويات التالية: )A،B،C،D،E( امل�صتوى)A(مينح لأعلى م�صتوى 

حت�صيلي وامل�صتوى )E( يعترب احلد الأدنى لالأداء.

 الوثائق التي يح�شل
عليها الطالب

 ال�صهادة العامة للتعليم:

)GCE: O Level( لكل مادة درا�صية جنح بها. امل�صتوى العادي

www.cambridgeinternational.orgاملواقع الإلكرتونية  n

 qualifications.pearson.com  n

�شروط املعادلة يف 
ال�شلطنة

النجاح فيما ل يقل عن خم�س مواد درا�صية.  n

النجاح يف  مادة الرتبية الإ�صالمية  n 

)للطلبة العمانيني من داخل ال�صلطنة(.  

تعادل هذه ال�شهادة النجاح يف ال�شف العا�شر يف النظام   n

التعليمي يف ال�شلطنة.



١٨

3
 ال�شهادة العامة للتعليم 

 )GCE: A level( امل�شتوى املتقدم

 اجلهة املانحة
لل�شهادة

بري�صون للموؤهالت الدولية  n 

.)Pearson Qualifications - Edexcel(

.)CAIE( كامربدج للتقييم والتعليم الدويل  n

.)OCR( اختبارات اأك�صفورد وكامربدج واجلمعية امللكية لالآداب  n

.)CCEA( جمل�س المتحانات واملناهج والتقومي باإيرلندا  n

.)AQA(منظمة التقومي واملوؤهالت باململكة املتحدة  n

.)WJEC( املتحدة  باململكة  ويلز  ملقاطعة  امل�صرتكة  الرتبوية  اللجنة   n

AS   �صنة واحدة.املدة الزمنية

A2   �صنة واحدة. )يتم منح الطالب بعدهما �صهادة A-L  يف تلك املادة(

IAL  �صنتان. )مت البدء يف هذا النظام يف العام الدرا�صي

                     ٢٠١6/٢٠١5م(

ما بني ١6-١9�صنة.الفئة العمرية

احلادي ع�صر والثاين ع�صر اأو ال�صنتني الثانية ع�صرة والثالثة ع�صرة*.ال�شف الدرا�شي

A-Sجمالت املواد

A-L

على الطالب درا�صة  3- 4 مواد اأو اأكرث.   n

يتم طرح اأكرث من ٨٠ مادة تت�صمن املجالت الدرا�صية الآتية:   n

العلوم الجتماعية والإن�صانية، الت�صميم، التجارة، التقنية 

 املهنية، الريا�صيات، اللغة الإجنليزية، 

العلوم واللغات.

املواد الدرا�صية للم�صتوى )AS Level( تعادل ن�صف مواد   n

.)A Level( امل�صتوى

للح�صول على ال�صهادة العامة للتعليم: امل�صتوى املتقدم  n 

 )GCE: A Level( يجب على الطالب درا�صة امل�صتويني: 

.A2 و AS

 مواعيد الختبارات
والنتائج

ملعرفة مواعيد ونتائج المتحانات ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين   n

للجهة املانحة اأو مراكز المتحانات املنفذة.

*تبعا للنظام التعليمي يف اململكة املتحدة يح�صل الطالب على املوؤهل يف نهاية ال�صنة الدرا�صية الثالثة ع�صرة.



١9

 العرتاف 
هذا الربنامج  مطبق يف عدد من املدار�س اخلا�صة ثنائية اللغة بالربنامج  n

واملدار�س الدولية بال�صلطنة.

يعترب من اأعلى املوؤهالت الأكادميية التي متنحها مراكز   n

المتحانات الدولية.

يح�صل الطالب على فر�س كثرية لاللتحاق بالدرا�صة اجلامعية،   n

ويقبل يف خمتلف جامعات العامل.

 �شروط احل�شول
على املوؤهل

األ تقل �صنوات الدرا�صة عن �صنتني يختار الطالب خاللهما  .١ 

املواد التي تتنا�صب مع ميوله املهنية.  

يح�صل الطالب على ال�صهادة العامة للتعليم: امل�صتوى املتقدم   .٢ 

.A2 و AS : يف حالة اجتيازه امل�صتويني )GCE: A Level (

مينح الطالب يف كل مادة درا�صية ميتحنها اإحدى امل�صتويات التالية: نظام الدرجات

)A*,A،B،C،D،E( امل�صتوى )*A( مينح لأعلى م�صتوى حت�صيلي و 

امل�صتوى )E( لأدنى م�صتوى حت�صيلي.

 الوثائق 
 التي يح�شل

عليها الطالب

AS

A-L

 ال�صهادة العامة للتعليم لكل مادة درا�صية من امل�صتوى

.AS Level

 ال�صهادة العامة للتعليم لكل مادة درا�صية من امل�صتوى

.A Level

www.cambridgeinternational.orgاملواقع الإلكرتونية  n

  qualifications.pearson.com  n

www.aqa.org.uk       n  www.ccea.org.uk      n

www.wjec.org.uk    n      www.ocr.org.uk  n

 �شروط املعادلة 
يف ال�شلطنة

النجاح يف اأربع مواد خمتلفة يف )GCE( منها مادتان من   n

مواد امل�صتوى املتقدم )AS Level( ومادتان من مواد امل�صتوى 

املتقدم)A Level( اأو النجاح يف ثالث مواد من امل�صتوى 

)A Level( املتقدم

النجاح يف مادتي الرتبية الإ�صالمية والدرا�صات الجتماعية   n

)للطلبة العمانيني من داخل ال�صلطنة(.

احل�صول على ال�صهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي   n

)IGCSE(اأو ما يعادلها.

يتم معادلة املوؤهل بدبلوم التعليم العام بال�صلطنة.  n

 )International Advanced Certificate( يتم معادلة �صهادة  n

 بدبلوم التعليم العام وفق ال�صروط املو�صحة يف معادلة 

.)GCE: A Level(
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دبلوم البكلوريا الدولية )IB Diploma( و�شهادة 4
)IB Course Certificate( البكالوريا الدولية

 اجلهة املانحة
لل�شهادة

 منظمة البكالوريا الدولية )IBO( يف جنيف التي تاأ�ص�صت 

عام ١96٠.

�صنتان درا�صيتان.املدة الزمنية

ما بني ١6-١9�صنة.الفئة العمرية

احلادي ع�صر والثاين ع�صر اأو ال�صنتني الثانية ع�صرة والثالثة ع�صرة.ال�شف الدرا�شي

املناهج تكون �صمن برنامج الدبلوم الذي يحتوي على 6 جمالت جمالت املواد

درا�صية )مادتني يف اللغات، الأفراد واملجتمع، الريا�صيات وعلم 

احلا�صب الآيل، الفنون، والعلوم التجريبية( ويقوم الطالب باختيار 

6 مواد منها اإىل جانب درا�صته ملتطلبات اخلدمة الجتماعية 

.)EE( كتابة مقالت طويلة ،)TOK( نظرية املعرفة ،)CAS(

 مواعيد الختبارات
والنتائج

ملعرفة مواعيد ونتائج المتحانات ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين   n

للجهة املانحة اأو مراكز المتحانات املنفذة.

يقبل الدبلوم يف جامعات العامل واملوؤ�ص�صات التعليمية ويوفر العرتاف بالربنامج  n

للطالب فر�صا عالية للقبول يف الدرا�صة اجلامعية.

تقبل �صهادة البكالوريا الدولية )IB Course Certificate( يف   n

بع�س اجلامعات واملوؤ�ص�صات التعليمية.

من اأكرث الربامج املتكاملة التي تنمي مهارات التفكري الناقد والتحليل.  n

 �شروط احل�شول
على موؤهل دبلوم 

البكالوريا الدولية

النجاح يف �صت )6( مواد)ثالث اأو اأربع مواد فقط من امل�صتوى   .١

.))SL( وباقي املواد تكون من امل�صتوى العادي )HL(العايل

اأن تكون عدد �صاعات تدري�س مواد امل�صتوى العايل ٢4٠ �صاعة   .٢

وعدد �صاعات مواد امل�صتوى العادي ١5٠�صاعة.

يجب األ يقل معدل الطالب عن ٢4 نقطة.  .3

.)CAS( اإكمال الطالب متطلبات برنامج اخلدمة الجتماعية  .4

ح�صول الطالب على معدل )د( على الأقل يف اأحد متطلبات   .5

النظرية املعرفية اأو متطلبات كتابة املقالت الطويلة.

ح�صول الطالب على ١٢ نقطة على الأقل يف مواد امل�صتوى   .6

.)HL( العايل
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مينح الطالب اإحدى النقاط الآتية:)٧،6،5،4،3،٢،١( بحيث متنح  نظام الدرجات

النقطة ٧ لأعلى م�صتوى والنقطة ١ لأدنى م�صتوى.

الوثائق التي 
 يح�شل

عليها الطالب
)IB Diploma( دبلوم البكالوريا الدولية  n

)IB Course Certificate( صهادة البكالوريا الدولية�  n

www.ibo.orgاملواقع الإلكرتونية

�شروط معادلة 
دبلوم البكالوريا 

الدولية

تقدمي ال�صهادة الدالة على ح�صوله على دبلوم البكالوريا   n

الدولية من اجلهة املانحة.

يتم معادلة موؤهل دبلوم البكالوريا الدولية  بدبلوم التعليم العام   n

يف ال�صلطنة عند اإكمال الطالب اثنتي ع�صرة �صنة درا�صية على 

الأقل.

النجاح يف مادتي الرتبية الإ�صالمية والدرا�صات الجتماعية  n 

)للطلبة العمانيني من داخل ال�صلطنة(.

�شروط معادلة 
�شهادة البكالوريا 

الدولية

تقدمي �صهادة )IB Course Certificate( احلا�صل عليها من   n

اجلهة املانحة.

يتم معادلة �صهادة )IB Course Certificate( بدبلوم التعليم   n

العام ب�صرط اإكمال 6 مواد درا�صية منها مادتان من املواد ذات 

امل�صتوى العايل )HL( ب�صرط احل�صول على النقطة 3 كحد 

اأدنى يف كل مادة وعلى اأن  ل يقل جمموع النقاط احلا�صل 

عليها الطالب يف املواد ال�صت عن  ٢١ نقطة.

يف  العام  التعليم  بدبلوم  الدولية  البكالوريا  �صهادة  معادلة  يتم   n

ال�صلطنة عند اإكمال الطالب اثنتي ع�صرة �صنة درا�صية على الأقل.

النجاح يف مادتي الرتبية الإ�صالمية والدرا�صات الجتماعية   n

)للطلبة العمانيني من داخل ال�صلطنة(.

* ُتطبق هذه ال�صروط بدًءا من العام الدرا�صي ٢٠٢3/٢٠٢4
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 موؤهالت جمل�س التعليم
)BTEC( التجاري والفني

 �شهادة املدر�شة الثانوية العليا
 )High School Diploma(

 �شروط املعادلة 
يف ال�شلطنة

١. يتم معادلة �صهادة BTEC Level 3 بدبلوم التعليم العام باحل�صول 

على اأحد هذه ال�صهادات الآتية:

)BTEC NATIONAL DIPLPMA _ LEVEL 3( صهادة�  اأ. 

ال�صادرة قبل عام ٢٠١٠م

)BTEC EXTENDED DIPLOMA - LEVEL 3( صهادة�  ب. 

ال�صادرة منذ عام ٢٠١٠-٢٠١٧

)BTEC NATIONAL EXTENDED DIPLPMA _ LEVEL 3( صهادة�  ج. 

ابتداءا منذ عام ٢٠١٨م

ل يقل عمر الطالب عن ١٧ �صنة عند اإنهائه الربنامج  .٢

يجب على الطالب احل�صول على �صهادة ال�صف العا�صر اأو ما   .3

يعادلها.

 �شروط معادلة
�شهادة املدر�شة 

الثانوية العليا يف 
ال�شلطنة

 High School( ح�صول املدار�س املطبقة لدبلوم املدر�صة العليا  .١

Diploma( على العتماد الأكادميي من اإحدى املوؤ�ص�صات 

املعتمدة دوليا.

وجود ختم موؤ�ص�صة العتماد الأكادميي على ال�صهادة ال�صادرة   .٢

من املدر�صة اأو ختم املجل�س التعليمي يف الولية  اإذا كانت 

�صادرة من الوليات املتحدة الأمريكية.

اإرفاق الطالب لل�صهادة النهائية وك�صف لآخر اأربع �صنوات درا�صية.  .3

يطبق على جميع �صهادات High School Diploma ال�صادرة من   .4

الوليات املتحدة اأو خارجها.

وهي املوؤهل الذي يح�صل عليه الطالب بعد اإمتامه بنجاح مرحلة 

الدرا�صة الثانوية فى اإحدى املدار�س اخلا�صة اأو الدولية، التي ل 

تقل �صنوات الدرا�صة فيها عن اثنتي ع�صرة �صنة درا�صية.


