
 

 

 

 

 

 

 أولياء األمور األعزاء:

نود أن نذكركم بأن معظم البالد والجامعات تشترط اجتياز الطالب الختبار السات باإلضافة الى شهادة المدرسة المعتمدة من 

قبل  واجتيازها وذلك للقبول في الجامعة. لهذا يجب على جميع الطالب التحضير الختبارات السات المطلوبة منهم ادفانس اد

في  1-ابتداء من الصف التاسع وتستمر في التحضير للسات 1-نهاية الصف الثاني عشر. ان المدرسة تبدأ بتجهيز الطلبة للسات

في  2-أن مناهج المدرسة في الرياضيات والعلوم تحضر الطلبة للسات. كما 11و10الرياضيات واإلنجليزي في الصفوف 

 الرياضيات والعلوم.

ان ولي األمر هو المسؤول عن تسجيل الطالب في االختبار والتخطيط والتنسيق لذلك والتأكد أن جميع المتطلبات قد تحققت قبل 

. تأكد من استخدام االسم وتاريخ www.collegeboard.com. للتسجيل في السات، يرجى زيارة الموقع 12نهاية الصف 

. 2-والسات 1-. ال عالقة أو ترابط بين السات2-ليس مرتبط بالسات 1-الميالد المطابق لجواز السفر. كما يجب فهم أن السات

هو امتحان تحصيلي في مواد منفصلة مثل  2-ما الساتهو امتحان قدرات في اإلنجليزي والرياضيات بين 1-وذلك ألن السات

 الرياضيات، الفيزياء، األحياء، الكيمياء، التاريخ األمريكي أو العالمي، واألدب االنجليزي.

 فيما يلي ملخص لمتطلبات وزارات التعليم في بعض البلدان:

 المملكة العربية السعودية .1

اختبار السات. المطلوب هو اختبار القدرات )متوفر باللغة  ال تطلب الوزارة والجامعات السعودية الحكومية

اإلنجليزية( وتطلب بعض الجامعات اختبار التحصيلي وهو اختبار باللغة العربية للرياضيات والمواد العلمية. تطلب 

. يجب على الطالب وولي أمره التواصل مع الجامعة في أقرب فرصة 1-بعض الجامعات الخاصة اختبار السات

 /https://www.qiyas.saرفة المطلوب. يمكن التسجيل في اختبار القدرات على الموقع لمع

 جمهورية مصر العربية .2

في  2-واختبار السات 1-تشترط لجنة التنسيق لقبول الجامعات على طالب الدبلوما األمريكية عمل اختبار السات

فقط للقبول في التخصصات  1-علوم مثل األحياء أو الكيمياء(. يستطيع الطالب عمل السات 1مادتين )الرياضيات + 

غير العلمية. يجب على الطالب وولي أمره معرفة المتطلبات كاملة بزيارة الموقع 

ik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Mo3adla/Dalel/5.htmhttps://tans 
 

 المملكة األردنية الهاشمية و دولة فلسطيــن .3

مادة تاريخ، أدب انجليزي( أو  2مواد علوم،  3مواد )رياضيات،  7في  2-يجب على الطالب اجتياز اختبار سات

أو غير ذلك حسب الدليل المتوفر على الموقع التالي  APاختبارات دولية مثل  7الى  4تجميع من 

http://www.iis.edu.jo/appendix/ministry_of_education_tawjihi_equivalency_american_

m.aspx?lang=arprogra 

 جمهورية السودان .4

في مادتين تحدد حسب التخصص. لطالب الطب يجب عمل األحياء  2-والسات 1-يجب على الطالب اجتياز السات

يجب على الطالب + اما الكيمياء أو الفيزياء. ويجب لطالب الهندسة عمل الرياضيات + اما الفيزياء أو الكيمياء. 

  http://www.admission.gov.sd/andملة بزيارة المواقع وولي أمره معرفة المتطلبات كا

http://www.sudan4.com/2018/07/20182019.html 

 الواليات المتحدة األمريكية و كندا .5

يجب على الطالب وولي أمره والتوفل. وذلك قد يتغير حسب الجامعة.  1-مل الساتتشترط معظم الجامعات ع

 معرفة المتطلبات كاملة بزيارة موقع الجامعة.
 دولة لبنان .6

 علوم(. 2)رياضيات +  2-امتحانات سات وثالثة 1-تشترط وزارة التعليم في لبنان عمل امتحان السات
 الدول األخرى .7

رفة المتطلبات كاملة بزيارة الموقع الخاص للدولة أو الجامعة في أقرب وقت يجب على الطالب وولي أمره مع

 ممكن.

أخيراً، نرجو من ولي األمر أخذ الموضوع بجدية والتأكد من المصدر وعدم االعتماد على كالم الناس أو الطالب فقط ألن 

 نتائج ذلك تحدد دخول الطالب الى الجامعة أو عدمه. نتمنى التوفيق للجميع.

 ةــور العالميــإدارة مدارس الن
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