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الكــــرام، املرحلتني اإلعدادية والثانوية أولياء أمور /السادة

ة للمعادلة. اجلديد علومات عن القواعدمبكما وعدان أولياء األمور والطالب األكرب عمرًا أن يتم إخطاركم 

(  41أن القرار الوزاري رقم )  للتو    عديالت على قواعد معادلة الثانوية العامة، لقد مت إبالغنالقد قامت وزارة الرتبية والتعليم إبجراء بعض الت
 (. 884م إلغاء القرار الوزاري )وسيت 2022/2023الدراسي احلايل سيكون ساري املفعول للعام 

زء أنه للحصول على املعادلة حيتاج الطالب إىل اجتياز ذا اجلملتعلق ابملدراس اليت تتبع املنهاج الربيطاين، ُيشري ها من القرار الوزاري زءمرفق اجل
 مادتيناجتياز   ، ابإلضافة إىل     A* - E  :التقديرات  أو    3  –  9  :  درجات بنيحد ال أب   GCSE( يف  5ما ال يقل عن مخسة مواد )

 A*- Eلية:  أبحد التقديرات التا   A2يف املستوى املتقدم    واحدةننمادة  أو  A - E*أبحد التقديرات    AS  املتقدم الفرعي  يف املستوى
 مواد وزارة الرتبية والتعليم )اللغة العربية، الرتبية اإلسالمية، الرتبية اإلخالقية(.  ابإلضافةنإىلنذلكنمطلوبنأيًضا

عاًما اثناعشر  أن  يُدركون  إهنم  الدراسية،  للمنح  املطلوبة  النتائج  يف  مبا  هبا  اخلاصة  القبول  متطلبات  اجلامعات  الرمسي    سُتحدد  التعليم  من 
  ASمستوايت  ةلوبة واليت تبدأ ابلصف األول وتنتهي ابلصف الثاين عشر، يدرس الطالب يف الصف الثاين عشر للشهادة الربيطاني مط

GCE  قد تقبل بعض اجلامعات الطالب احلاصلني على شهادة ،GCSE  عتاد إكمال السنة التأسيسية إذا كان هذا هو
ُ
،  لكن من امل

معادلة الثانوية العامة حتتاج  ية يف جمال التخصص الذي سيتم دراسته وليست ابلضرورة دورة لغة اجنليزية،  د تكون هذه دورة حتضري احلال، ق
 اثنا عشر عاًما من التعليم الرمسي من الصف األول إىل الصف الثاين عشر كما هو موضح أعاله. 

طالب لقاء بكم إذا لزم األمر، كما أنين سأانقش هذا األمر مع  ح واالستفسار، سيتم اليُرجى االتصال ابملدرسة إذا رغبتم ابملزيد من اإليضا 
لفرتة أطول    يف مدرسة الفجرية اخلاصةبطالبنا  اآلن  الصفوف من التاسع فما أعاله للتأكد من فهمهم للمسارات املتاحة، أنمل أن حنتفظ  

 يتبع نفس النظام املتبع مع نظم املدارس األخرى.  سللطالب اإلماراتيني، كما أن نظام اخلدمة العسكرية كان   مما

شاكرين حسن تعاونكم معنا يف هذا الشأن وتفهمكم األمر. 

، و شكــرًا
جان برتنجهام 

املديرة 



ن2023(نلسنةنن41قرارنوزارينرقمن)ن
ن

ن9201(نلسنةن199بشأننتعديلنبعضناألحكامنومتديدنالعملنابلقرارنالوزارينرقمن)
ناملدارسناخلاصةننننظامنمعادلةنشهاداتنبشأ

نوزيرنالرتبيةنوالتعليم،
 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء تعديالته. 1972( لسنة 1بعد االطالع على القانون االحتادي  رقم )

 وتعديالته اديةالحتاحلكومة ا يف م، بشأن املوارد البشرية 2008( لسنة 11ن احتادي رقم )وعلى املرسوم بقانو 
 م، بشأن التعليم اخلاص 2020( لسنة 18وعلى املرسوم بقانون احتادي رقم )

 م ، بشأن الالئحة التنظيمية للتعليم اخلاص2008( لسنة 29وعلى قرار جملس الوزراء رقم )
م بشـأن  2008( لسـنة 11رقـم ) ادي ن احتـالالئحة التنفيذية للمرسـوم بقـانو ، بشأن  م 2018( لسنة 1وعلى قرار جملس الوزراء رقم )

املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته.
 م، بشأن اهليكل التنظيمي لوزراة الرتبية والتعليم  2021( لسنة 21وعلى قرار جملس الوزراء رقم )
/ 2020قاليـة حـهن هنايـة العـام الدراسـي النترتة ا( م بشـأن نظـام معادلـة شـهادات املـدارس اخلاصـة يف الفـ199وعلى القرار الوزاري رقم )

م 2021
 نظام معادلة شهادات املدارس اخلاصة  بشأن  م، 2019( لسنة 883وعلى القرار الوزاري رقم )  

واملكاتــب واألقســام واختصاصــااا ومهامهــا بــوزراة  م، بشــأن اهليكــل التنظيمــي لــ دارات 2021( لســنة 50وعلــى القــرار الــوزاري رقــم )
 الرتبية والتعليم 

وعلى ماتقتضيه املصحلة العامة   

نقـــــــــــــــــــــررنمانيلي:
ناملادةناألوىلن

ن نظام معادلة شهادات املدارس اخلاصة.أم بش 2019لسنة ( 883يُلغى القرار الوزاري رقم ) .1
دد فــرتة ســراين القــرار الــوزا .2 م ، بشــأن نظــام معادلــة شــهادات املــدارس اخلاصــة خــهن هنايــة العــام  2019( لســنة 199ري رقــم )ُتــُ

م 2023/ 2022الدراسي 

ناملادةنالثانيةن
النص اآليت: 2019( لسنة 199املادة اخلامسة من القرار الوزاري  رقم ) من(  5  (ُيستبدل بنص النقطة رقم

نالنصناجلديدننالنصنالسابقن
  الدولة:لطالب من مواطين. أن جيتاز ا5

أ. اختبــــــار اإلمــــــارات القياســــــي للغــــــة االجنليزيــــــة للقبــــــول اجلــــــامعي 
((EmSAT Achieve - English  مبعـدل ال يقـل عـن

 درجة 1100
ب. اختبـــــــار اإلمـــــــارات القياســــــــي للرايضـــــــيات للقبـــــــول اجلــــــــامعي 

(EmSAT Achieve – Mathematics)  مبعـدل ال
 درجة   500يقل عن 

 لطالب من مواطين الدولة:ا . أن جيتاز5
رًا يف اللغة االجنليزية ضمن أحد االختبارات الوارد أدانه:أ. اختبا
( مبعــــدل  TOEFLاختبـــار التوفـــل للغـــة االجنليزيـــة )•

درجـــــــة يف االمتحـــــــان اليتقـــــــدم لـــــــه  61ال يقـــــــل عـــــــن 
 iBT)الطالب بواسطة االنرتنت )

أو اختبـــــــــــار اآليلـــــــــــتس األكـــــــــــاد ي للغـــــــــــة االجنليزيـــــــــــة •
(IELTS Acadmic مبعـدل ال يقـل عـن )5.0 
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●
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●
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●

●

●



أو اختبار اإلمارات القياسي للغة االجنليزية للقبول اجلامعي  •
(EmSAT Achieve – English  مبعدل ال يقل )

درجة   1100عن  
ب. اختبارًا يف الرايضيات ضمن أحد االختبارات الواردة أدانه:  

 SAT 1 –Mathsاختبار السات يف الرايضيات  )•

Reasoning Test  رجة  د  450( مبعدل ال يقل عن
اختبار اإلمارات القياسي للرايضيات للقبول اجلامعي  •

(EmSAT  Achieve- Mathematics  مبعدل )
 درجة    500ال يقل  عن  

ناملادةنالثالثة

ص اآلتية:  النصو   2019( لسنة  199من املادة السادسة من القرار الوزاري رقم )  4و    3  طُيستبدل بنصوص النقا

نالنصناجلديدنالنصنالسابقن
GCSEمواد يف املستوى العادي  )  (5)  الطالب مخس .أن جيتاز3

 (A*,A,B,C,D,E( أبحد تقديرات النجاح )IGCSEأو 
أو   GCSE( مــواد يف املســتوى العــادي )5.أن جيتــاز الطالــب مخــس )3

IGCSE( أبحد تقديرات النجاح )A*,A,B,C,D,E  ) 
 (9,8,7,6,5,4,3أو  )

 GCEالعايل الفرعي )  ( يف املستوى2.أن جيتاز الطالب مادتني )4

Advanced Subsidiary Level( أو مــادة )واحــدة  1 )
ــايل ) ــتوى العـ ( أبحـــد  GCE Advanced Levelيف املسـ
 (A*,A,B,C,Dتقديرات النجاح )

GCE( يف املســـــــتوى العـــــــايل الفرعـــــــي )2.أن جيتـــــــاز الطالـــــــب مـــــــادتني )4

Advanced Subsidiary Level( أو مـــادة )واحـــدة يف  1 )
تقديرات النجــاح    ( أبحدGCE Advanced Levelيل )املستوى العا

(A*,A,B,C,D,E) 

ناملادةنالرابعةن

نىنكلننصنُُيالفنأحكامه.يـُبَـَلغنهذانالقرارنملننيلزمنلتنفيذهنوالعملنمبوجبهنويُلغَن

ند.نأمحدنابهلولنالفالسي
نوزيرنالرتبيةنوالتعليم    
ناألصلنبتوقيعنمعايلنالوزير 

16/02/2023املوافق:    -هـ  1444/  7/  25صدر يف:    




