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 2020يناير 

 :أسر آرلينغتونأعزائي 

 مساقاتك فيكمرجع ودليل أثناء تخطيطك لتسلسل  هذه الوثيقة واالعامة! نأمل أن تستخدمآرلينغتون مرحبًا بكم في برنامج الدراسات الثانوية للمدارس 

ية والخدمات في المدارس المدرسة الثانوية. يوفر برنامج الدراسات للطالب وأولياء األمور معلومات عامة ومحددة حول عروض المناهج الدراس

وموضوعيًا للعديد من جهودنا لتحقيق الوضوح والدقة، كتبنا وصفًا موجًزا  ضمنوضمن برامجنا البديلة.  آرلينغتون المهنيالثانوية الشاملة ومركز 

 تكمدرسفي  شادمات االرعناصر المدارس الثانوية. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول الموضوعات عن طريق االتصال بمكتب خد

 الثانوية:

5350-228/  703أرلينغتون الثانوية  مجتمع مدرسة  
 6702-228/  703مدرسة ويكفيلد الثانوية 

 6250-228/  703مدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية 
 5363-228/  703مدرسة يوركتاون الثانوية 

 5800-228/  703 آرلبنغتون المهنيمركز 

703 / 228-5350 

703 / 228-6702 

703 / 228-6250 

703 / 228-5363 

703 / 228-5800 

 
وات ا لتخطيط سنمل معً الع رشدلدى الطالب العديد من الخيارات أثناء متابعة اهتماماتهم وتوسيع تجاربهم. يجب على الطالب وأولياء األمور والم

إلضافة إلى مدى، باجب أن تكون أهداف الطالب واهتماماته بعيدة الالدراسة الثانوية األربع وإجراء المراجعات المناسبة على طول الطريق. ي

عد التعاون مع مكتب تلك العملية. باإلضافة إلى ذلك، سيسايدعم  21-2020برنامج الدراسات  إندليل التخاذ القرارات. هي ال متطلبات التخرج 

وعات ليمية للمجماعدة تعتاحة لطفلك. على سبيل المثال، تقدم المدارس مسفي مدرستك على تحديد العديد من أشكال الدعم األخرى الم رشادخدمات اإل

 التي قد يحتاج الطالب فيها إلى دعم إضافي.والمواضيع الصغيرة في العديد من المجاالت 

 لتي اتخذتهالفريدة اا توجيهاتتعكس هذه المساقات الها كل مدرسة من المدارس الثانوية. قدمتي تفي ختام هذا الكتيب قوائم بالمساقات التجدون 

 موظفيها واهتماماتهم.تلبية االحتياجات المحددة لطالبها وفي االستفادة من نقاط قوة  سبيل المدارس الثانوية في

كنك م. يبرمجةلماالعودة إلى المدرسة، وغيرها من الفرص ية وأمسيات هيالتوجالتعريف على الحفاظ على التواصل مع مدرستك من خالل  منشجعك

 .شخصيأيضا االتصال وتحديد موعد 

 في المدرسة الثانوية. مخالل سنواتك ممن العديد من الفرص المتاحة لك وانأمل أن تستفيد

  المخلص

 

 Bridget Loft بريدجيت لوفت
 ، التعليم والتعلمالعاممساعد المشرف 
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 تخطيط البرامج

ة رامج الشاملخطيط البتالمناهج والخدمات المدرسية وتسهل ما تقدمه إن مراجعة دقيقة لبرنامج الدراسات سوف تعّرف أولياء األمور والطالب ب

تقي لتخطيط. سيلاببرامج  األسئلة المتعلقة عنالمساعدة في اإلجابة  رشاداإل لتلبية متطلبات التخرج والمتطلبات الشخصية. يمكن إلدارة خدمات

تالميذ الع ثانوية مو المدارس الشدلصف التاسع؛ وسيجتمع مرالصاعدين لتالميذ الالمدارس المتوسطة مع  رشدومع الطالب )سيلتقي م رشدونالم

عيد موا واسيحددشباط )فبراير( وآذار )مارس( لوضع خطط البرامج و لصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر( خالل شهريالصاعدين ل

 بعض اإلرشادات للمساعدة في تخطيط البرامج.ل فيما يلي عرضمؤتمرات أولياء األمور عند الطلب. 

 

 

يوم دراسي بسبع 
 حصص

 
 

 اختيار المساق
 
 
 
 
 
 

 اختيار مساقات بديلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحضير للمساقات 
 الصارمة

، قد يآرلينغتون المهنقد تشمل مساقات تدرس في مركز التي  حصصيجب على جميع الطالب التسجيل في سبع 
 للسماح بجدول زمني مختصر للحضور. إعفاءعلى  ،في ظروف استثنائية ،يحصل الطالب

 
 

ب. والطالن رشديلمواعلمين الدراسي مشروًعا تعاونيًا يتطلب دراسة متأنية من قبل اآلباء والم مساقيعد اختيار ال
ب بعد ت الطالأال نحد من خيارا هدف، فكر في متطلبات التخرج واالهتمامات المستقبلية. ناق ماعند اختيار مس

في ة دمخااللتحاق بال فور انتهاء المدرسة الثانوية، ةدائم حصول على وظيفةالمرحلة الثانوية التي قد تشمل الإنهاء 
ت. ربع سنواأنتان أو سعمال التجارية أو الفنية، و / أو تعليم إضافي في كلية مدتها أللمدرسة بات المسلحة، أو قوال

 ها.بين والفرص التي يمكنك االختيار من المساقاتمن ثرية لذلك، ستجد مجموعة 
 
 

عداد إاء من . عند االنتهلالختيار من بينها متاحة أمام الطالبجميع المساقات المدرجة في برنامج الدراسات 
التخطيط  ستدعيك، يطالبًا. لذل 15ن دد المسجلين فيها عقل عيالتي  مساقاتية، قد ال يتم تقديم السول الدراادجال

ن مت بديلة خياراتطلب جدولة يد كما أن التعارض في الجداول ق. مساقات بديلةالسليم أيًضا النظر في اختيار
خرى في أفي مدرسة  المساقلطالب التسجيل في ، فيجوز لحليةفي المدرسة الم مساق. إذا تم إلغاء المساقات

ذل كل يتم بس. كونثمة حاجة ألن لتوفير وسيلة مواصالت من جانب الوالد. قد يقاطعة شريطة توفر مكان فيهاالم
بعض  تعارض. فيحاالت حدوث عند أو  مساقاتالطالب واحتياجاتهم عند إلغاء اهتمامات  تلبيةجهد ممكن ل

ي من ا يستدعهذو ةمعين سنةالمساقات في  دم تقديمميزانية إضافية عدم عتتعلق بالحاالت، قد تتطلب اعتبارات 
ريق افيًا بط كسجيالت المساقات التي ال تشهدبديل. باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تقديم مساق الطالب المتأثرين اختيار 

 التعلم عن بعد.
 
 
 

في  ة الناجحةالمشاركإن متقدمة. مساقات غتون العامة جميع الطالب على التسجيل والنجاح في تشجع مدارس أرلين
 أكبر اوأساسً  ،أفضلة يباإلنجاز، وزيادة احترام الذات، ومهارات دراس امتقدمة تغرس لدى الطالب شعورً  مساقات

ساطة الطالب بب ال يكفي أن يرغبل، على أية حاالمدرسة.  العملية بعدمتقدمة الحقة وللحياة  مساقاتللنجاح في 
ساقات المهذه  مثلأساس متين من المعرفة والمهارات للنجاح في ، فال بد من وجود متقدمة مساقاتفي التسجيل في 

 .، وهذا األساس بحد ذاته هو مؤشر كبير على النجاح فيهاالمتقدمة
 

متين  يع المساقات من أجل بناء أساسلذلك، من المهم أن يسعى الطالب جاهدين لبذل قصارى جهدهم في جم
، حددةالم ائيةد النهة فعالة، واكمال الواجبات، والوفاء بالمواعييعادات دراس كوينللنجاح األكاديمي. وهذا يشمل ت

لتي ساسية اوقت إضافي عند الحاجة، والنجاح في المساقات األساسية والمتطلبات األتخصيص وطلب المساعدة أو 
ت متطلبالى لالقيام بأكثر من الحد األدنأيًضا يتضمن إن بذل قصارى الجهد المتقدمة.  مساقاتتعمل كأساس لل

ون رس آرلينغتتشجع مدابناء المهارات. لثراء أو أخرى لإلمشاريع أو أنشطة نجاز من خالل إفية، ويكون هذا الص
ن أجل ارات معم وتعزيز هذه المهالطالب وأولياء األمور على العمل عن كثب مع المعلمين والمرشدين لبناء ود

 قوموا،أن ي من جميع طالب الصف التاسع مطلوبتعظيم فرص التسجيل في المساقات المتقدمة والنجاح فيها. 
تقدمهم  لخالها تنقيحخطة مدتها أربع سنوات وتحديث تلك الخطة و عدادإب ،بالتشاور مع المرشدين وأولياء األمور

 في المرحلة الثانوية. 
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" ة "مكثفةعالمها بنسم، ويمكن أن التسريف فيهاأو  تم إثراؤهاقات المتقدمة في المدرسة الثانوية هي مساقات لمساا

ل ذا القبيهمثلة من أالعالمات أو قد تؤدي إلى شهادة في الصناعة. يقدم الجدول التالي ثالثة مثل هذه أو غيرها من 
الفرص و  مساقالتاسع أو الصف العاشر على خيارات الالصارمة في الصف اختيار المساقات على كيفية تأثير 

 .12أو  11المتاحة للطالب في الصفوف 
 

 المضمون المساق

 مساقاتب . الطالب المهتمذلك وما بعد 2، هندسة، جبر 1جبر الرياضيات هو  مساقاتتسلسل  هندسة

تسمح ). 10في الصف وهو كيمياء مكثفة يأخذ  12أو  11علوم التنسيب المتقدمة في الصف 

 ستهم فيلكلية أثناء دراساعات معتمدة لللطالب بالحصول على  ةالمتقدم التنسيب مساقات
اء المكثفة. للكيميالمرافقة أحد المتطلبات األساسية  هو 2ر الجب مساقة الثانوية.( حلالمر

رسة مدأخذها في في الصف التاسع سيحتاج إلى أخذ هندسة وهو لذلك، الطالب الذي لم ي
ي فالكيمياء المكثفة  للتسجيل في (New Work for Credit) لالعتماد صيفية كعمل جديد

 .12أو  11متقدمة في الصف تنسيب علوم  حصةو 10الصف 
 

 2اللغة اإلسبانية 
 

اللغة  ذأخمكن الطالب من شأنه أن يفي الصف التاسع من  2إن أخذ مساق اللغة اإلسبانية 

 فيألقل سنتين على ا أن يأخذأو  12و / أو  11و  10ي الصفوف ف 5وحتى  4و 3اإلسبانية 

و وهة، لغة أخرى في المدرسة الثانوية. الحظ أنه للحصول على دبلوم الدراسات المتقدم
ة سنمنها  ة مساقات، مدة كلثالثأن يأخذ الطالب يجب دبلوم مفّضل أكثر للقبول في كلية، 

 .مختلفتين، في لغتين أجنبيتين واحدة أو سنتين

 
 شهادة صناعية

 
 
 
 

 
فضل أو أ B مجموع بالحصول على 3و  2و  1يمكن للطالب الذين يكملون تقنية السيارات 

ي الوطن درجة زمالة، ويمكن أن يأخذوا امتحان شهادة المعهدساعات معتمدة لالحصول على 
 ة.ي( للحصول على شهادة صناعASEخدمة السيارات )فيتميز لل

 
 

 
 
 

 المساقاتتغيير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استثناء متطلبات سابقة 
   للمساقات 

 
ات لمتطلباسنوات خطة األربع  شمليجب على الطالب وأولياء األمور العمل عن كثب مع المرشدين لضمان أن ت

 ءإبقاالل خعلى تحسين الفرص للطالب من تعملمثل هذه المشاركة  إنوالمساقات المتقدمة الالحقة. سابقة ال
 .متاحة خيارات ما بعد المدرسة الثانوية

 
م. لية التعلعطل عميلبي االحتياجات الفردية وال يتطلب تعديالت الحقة قد ت جيد التخطيطيستفيد الطالب من جدول 
، تيارهاتي يتم اخت  الالموظفين، والكتب المدرسية، واللوازم بناًء على المساقاتي تتعلق بيتم تنفيذ االلتزامات ال

ع على إحداث تغييرات على الجدولوبالتالي ال ي  لتغييراطلبات فإن روف مخففة، حصل واستجدت ظ. إذا شجَّ
 تامة وعلى ضوء النقاط التالية:بعناية  على الجدول ستتم مراجعتها 

 
 في مدرسة صيفية. مساقًاأتم بنجاح يكون الطالب قد • 
 .3اللغة الفرنسية المقرر في بينما ،  3اللغة اإلسبانيية ث خطأ في الجدول، مثل طلب وحد• 
 .حسب تأكيدات المرشدالوظيفي،  هقام الطالب بتغيير هدف• 
 كما في السنة السابقة وتغير الرغبات.علم نفس الممع الطالب  تثبيتتم • 
 لعكس.امبادئ الهندسة أو ى لإالهندسة  مثل، هتوافق مع قدراتيال  في مساقالطالب  برمجة تسجيلتم • 
 
ي فمساعدة للمدرجة ة بق. المتطلبات الساقد تستدعي مساقات سابقةكن للطالب التسجيل في مساقات متقدمة يم

كل  رغم. مساقلمهارات أو الخبرة التي قد تكون ضرورية لضمان نجاح الطالب في الباالطالب واألسر  إعالم
هيئة  ع أعضاءمجب على اآلباء مناقشة تفضيالتهم توهم في هذه المساقات. ينائبأقد يواصل اآلباء تسجيل شيء، 

اح هو ضمان نج السعي للحصول على هذه التغذية الراجعةطفلهم. الغرض من  رشدخاصة مع موبالتدريس، 
 ابنهسجيل توالد  األكاديمية. إذا قرر هامتطلباتشدة هذه المساقات والطالب ومساعدة أولياء األمور على إدراك 

السنة  ل نهايةفي البداية للطالب، يجب على الوالد إخطار موظفي المدرسة بهذا القرار قبلم يوص به  مساقفي 
 الدراسية.
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 ةامج الخاصرتيبات البرت

 التسريع
 المدرسة من خالل

 
 

من خالل  التسريع
 المحتوى

 
 

 التسجيل المتزامن
 
 

 الدراسة الخاصة

سة. الل المدرتسريع تقدمهم من خبللطالب الذين يتعلمون بسرعة أكبر بحيث يُسمح خبرات التعلم يمكن ترتيب 
ة ية أو أاالختياريالمواد عات على مستوى الصفوف أو وجمميمكن استخدام العروض المدرسية الصيفية أو ال

 منها لتسريع التقدم.تشكيلة 
 

تعليم الل الأكثر شموالً من خيشجع الطالب على االنتقال إلى مستويات متقدمة من الدراسة أو إلى دراسات 
عروض واالختيارية ، والمواد ، التنسيبعات على مستوى الصفوف ، واختبار الكفاءة ووجممفرد، والمال

 .مددةالمساقات  الم
 

/ أو  وسريع لغرض ت ةمناسبموافقة يُسمح بالتسجيل المتزامن في مدرسة ثانوية ومواصلة المدرسة الثانوية ب
 .مبدأ توفر المكانة الثانوية وعلى أساس إثراء برنامج المدرس

 
غير  شديد للطالب ذوي القدرات العالية والمتحمسين للغاية الستكشاف مجال اهتمام خاصةتسمح الدراسة ال

 لك البحوث، بما في ذالخاصةدراسة الالموافقة على  توزالمدرسة الثانوية. في في برنامج الدراسة  مشمول
اعات سلى ع، للحصول األجر التدريب الداخلي وخبرة العمل التطوعي أو المدفوعوالمساقات ذاتية التوجيه و

 ام، يمكنشكل عبفي المدرسة الثانوية من قبل مدير المدرسة الثانوية وفقًا للشروط المحددة مسبقًا.  معتمدة
دراسة لى الع موافقةعبر اإلنترنت. يمكن للطالب التقدم بطلب لل  مساق يقدمة بنطاق خاصمقارنة الدراسة ال
لتي لسنة ال السابقخالل فصل الربيع  رشادعملية التقديم المتاحة من خالل مكتب خدمات االالخاصة بإكمال 

 خاصةفيها الدراسة التم ست
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 المرشدون المدرسيون المتخصصون

 والرؤية: رسالةال

عالج ب. يجميع الطالة والدعم لمناصرالتعليم العادل والوصول من خالل المدارس أرلينغتون العامة المرشدون المدرسيون في يشجع  :رسالةال

 المدرسي داإلرشاخدمات  والمرونة االجتماعية / العاطفية لجميع الطالب.ذاتي بالحياة الوظيفية النجاح األكاديمي والوعي الالمرشد المدرسي 

 جميع الطالب.متاحة لالشامل 

هارات الوعي مسون في هم متمر شخصية البالغ المتكاملةرس أرلينغتون العامة مفهوم اتعلموا في نظام مد يتبنى جميع األفراد الذين الرؤية:

 لحياة.افي  ذه المهاراتويتم الوفاء به ،وبناء العالقات والوعي االجتماعي ةمسؤول واتخاذذ قراراتالذاتي واإلدارة الذاتية 

 توفير الخدمات:

ون برامج جب أن تكين والمجتمع ككل. ون والمسؤولوتعاونية يستفيد منها الطالب وأولياء األمور والمعلمبرامج اإلرشاد المدرسي هي جهود 

يتم الب. حصيل الطتشركاء في  يونالمدرسالمرشدون اإلرشاد المدرسي جزًءا ال يتجزأ من البيئة التعليمية اليومية للطالب، ويجب أن يكون 

 (.ASCAإلرشاد المدرسي )األمريكي ل لالتحادالنموذج الوطني غرار الشامل على  مكونات برنامج اإلرشاد المدرسي تصميم

  المباشرة يةخدمات الطالبال

 تشمل ما يلي:هي و ،الطالبالمرشدين المدرسيين وهي تفاعالت شخصية بين الخدمات الطالبية المباشرة 

 ات المطلوبة يمصممة لمساعدة الطالب على تحقيق الكفاج األساسي لإلرشاد المدرسي: يتكون هذا المنهج من دروس منظمة االمنه

من . يتم تقديم المناهج األساسية لإلرشاد المدرسي نمائيتزويد جميع الطالب بالمعرفة والمواقف والمهارات المناسبة لمستواهم العلى و

التعاون مع غيرهم من المعلمين بكما يقدمها المرشدون المدرسيون بطريقة منهجية المناهج الدراسية العامة للمدرسة،  خالل

هو برنامج  أحد هذه المصادر: مصادر. تستخدم مدارس أرلينغتون العامة عدة وفي أنشطة جماعية K-12غرفة صف في  تخصصينالم

هذه بناء  K-8. تغطي دروس Committee for Children’s Second Step Program الخطوة الثانية للجنة األطفال

الخطوة الثانية هنا. تستخدم مدارس أرلينغتون العامة  صادرة والعاطفية واألكاديمية. يمكن االطالع على مواد مالمهارات االجتماعي

 Middle االجتماعي العاطفي 2011المدرسة المتوسطة وبرنامج   K-Grade 5مجموعة الخطوة الثانية بأكملها للصف الخامس 

School 2011 Social-Emotional Program المرشدون المدرسيونر المناهج التي يقدمها داصالمزيد حول جميع م. لمعرفة 

 .يالمدرس شدرالمموعد مع  رتيب، يرجى تطفلك ومراجعتهافي مدرسة 

 :هداف حديد األبتنسيق أنشطة منهجية مستمرة مصممة لمساعدة الطالب في ت المرشدون المدرسيونيقوم  التخطيط الفردي للطالب

طالب الت مع على األقل وتتضمن مقابال عملية التخطيط األكاديمي مرة واحدة في السنة نفذالشخصية ووضع الخطط المستقبلية. ت

لعالقة بين المساقات المتاحة ا( مناقشة 2طلبات التخرج ، تلبية متالتأكد من ( 1الهدف ذو ثالثة أبعاد: . سنة التاليةلللمساقاتهم تخطيط لل

 .لها لألسرنق( يتم ACP) خطة أكاديمية ومهنية مقابلةا. ينتج عن ال( تشجيع الطالب على تحدي أنفسهم أكاديمي  3والطموحات المهنية، و 

 :دمات من الخالخدمات المستجيبة هي أنشطة مصممة لتلبية االحتياجات واالهتمامات الفورية للطالب. قد تتض خدمات مستجيبة

 صغيرة أو استجابة لألزمات.مع مجموعات فردية أو بيئات في  إرشادالمستجيبة تقديم 

 أشخاص ع مالمدرسيين ن تفاعالت المرشديلنيابة عن الطالب نتيجة تقدم غير المباشرة الطالبية الخدمات  :غير مباشرة يةخدمات طالب

مع ن وين آخريآخرين بما في ذلك اإلحاالت للحصول على مساعدة إضافية والتشاور والتعاون مع أولياء األمور والمعلمين ومعلم

 .منظمات المجتمع
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 متطلبات التخرج

لتاسع الب للصف االطهذا مطبقة عند دخول تي كانت هي تلك التكون متطلبات حصول الطالب على دبلوم وتخرجه من مدرسة ثانوية في فرجينيا 

 التخرج من مدرسة ثانوية في فرجينيا. عندألول مرة. يمنح الطالب شهادة 

ي أخذها فيتم ف ،12إلى  9العتماد في الصفوف من تي تطرح من أجل االصف التاسع بنجاح المساقات ال من الصفوف دونعندما ينهي الطالب 

متطلبات  لطالب تلبيةالهذه المساقات، يجب على  المؤكدةالمعتمدة  لحصول الساعاتالمطلوبة للتخرج. لفاء بالساعات المعيارية االعتبار للو

 (.HU8VAC20-131-110UHمعايير الجودة في فرجينيا )

ة س إدارة مدرسمجل يقررلم  المتقدمة، مادبلوم الدراسات أو العادي دبلوم اليجب أن تكون المتطلبات التالية هي المتطلبات الوحيدة للحصول على 

 والتي تم رس المحليةالمداإدارة مجالس  تقررهاجميع المتطلبات اإلضافية التي  بقىمجلس التعليم. تاعتمادها من  محلية متطلبات إضافية تم

 فها.عديلها أو وقطلبًا إلى مجلس اإلدارة لت ةلمحليالمدرسة اإدارة  قدم مجلسأن يإلى المفعول من قبل مجلس التعليم سارية اعتمادها 

 .عاديلحصول على دبلوم امتطلبات 

ول على الحصطالب تعين على الي، 18 – 2017دفعة الصف التاسع لسنة وحتى  14 – 2013 دفعة الصف التاسع من سنة . اعتباًرا من1

 من هذا القسم الفرعي. 2 ةالفرعي فقرةفي الوالمبينة المطلوبة  المؤكدةية عادالمعتمدة ساعات الال

 .عاديدبلوم لمطلوبة للتخرج  ساعات معتمدة. 2

الساعات المعتمدة العادية   مجال التخصص

 المطلوبة

 المؤكدة الساعات المعتمدة

 المطلوبة

 2 4 اإلنجليزية اللغة
 1 3  1الرياضيات

 1 3 6ن 1العلوم
 1 3 3،6العلوم االجتماعيةوالتاريخ 
  2 والتربية البدنيةالصحة 

 7تقنياللغة األجنبية، الفنون الجميلة أو تعليم مهني و

 

2  

  1 الشخصيتمويل االقتصاد وال

  4 4مواد اختيارية

 1  5اختبار يختاره الطالب
   8 تقنيشهادة تعليم مهني و

 6 22 9المجموع
 

ل بيانات، جبر وظائف، تحلي ، هندسة، جبر،1من بين: جبر  خيارين مختلفين من خيارات المساقات نجز من أجل تلبية هذا المطلب على األقل تالتي  ساقاتيجب أن تشمل الم1

علوم الحاسوب  اتساقممن  الساعات معتمدةيوافق مجلس اإلدارة على مساقات  للوفاء بهذا المطلب. يمكن اعتبار  2رياضيات األخرى فوق مستوى الجبر  مساقات، أو 2

 رياضيات.ال الساعات معتمدة فيالطالب بمثابة  احصل عليهيي تال

و فيزياء، أ أو ءجيا، كيميامن بين:  علوم األرض، بيولو خيارين مختلفين من خيارات المساقات نجز من أجل تلبية هذا المطلب على األقل تالتي  ساقاتيجب أن تشمل الم2

علوم  اعات معتمدة فيالساعتبار  للوفاء بهذا المطلب. يمكنإضافية المطلوبة لدبلوم البكالوريا الدولية. يوافق مجلس اإلدارة على مساقات  ت العلوممساقا ة منإكمال سلسل

 ال عليهحصيي تب العلوم الحاسو من مساقات الساعات معتمدةحصل عليه الطل يوافق مجلس اإلدارة على مساقات  للوفاء بهذا المطلب. يمكن اعتبار يالحاسوب الذي 

 رياضيات.ال الساعات معتمدة فيرياضيات.اب بمثابة ال الساعات معتمدة فيالطالب بمثابة 

واحد في تاريخ العالم أو الجغرافيا أو مساق حكومة الواليات المتحدة وفرجينيا، و ،الواليات المتحدةتاريخ نجز من أجل تلبية هذا المطلب تالتي  ساقاتيجب أن تشمل الم3

 كليهما. يوافق مجلس اإلدارة على مساقات  للوفاء بهذا المطلب.
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 مطلوب في معايير الجودة.على األقل كما هو  تينمتتابعتين اختياريمادتين نجز من أجل تلبية هذا المطلب تالتي  ساقاتيجب أن تشمل الم4

جاالت مفي قتصاد أو قني أو االفي علوم الحاسوب أو التكنولوجيا أو التعليم المهني والت ةمؤكد الساعات معتمدةيجوز للطالب االستفادة من اختبارات إضافية للحصول على 5

 .AC20V8-131-110 أخرى وفقًا لما يحدده المجلس في

اتحاد هنية من هادة اعتماد مشدات أو امتحان أو تقييم كفاءة مهنية في مجال التعليم المهني والتقني يمنح شها ونجتازيالطالب الذين يكملون تسلسل برنامج تعليم مهني وتقني و6

الكفاءة  أو مؤهالت الشهادةيجوز لهم استبدال رخصة مهنية في مجال التعليم المهني والتقني من كومنولث فرجينيا حصل على ، أو يمعتمد أو تجاري أو مهني يصناع

ما تمنح تاريخ والعلوم االجتماعية عندم أو الوالعلمن  مؤكدةالساعات معتمدة ( إما 2تم اختياره من ِقبل الطالب و )يالذي لساعات معتمدة المثبت ( اال1) ېة أو الرخصة المعتمد

من  ر إضافي للتحققلمهنية كاختباااالختبار أو تقييم الكفاءة . يجب أن يوافق مجلس اإلدارة على المؤكدةالساعات المعتمدة االعتماد أكثر من شهادة أو  ةأو الرخصالشهادة 

 تحصيل الطالب.

 ة واحدةالساعات معتمدلمطلب الهذا  الساعات المعتمدة التي يتم الحصول عليهاوالية فرجينيا، يجب أن تشمل األساسي لقانون المن   § 22.1-253.13:4 الفقرة أحكام عمالً ب7

م المهني التعلي ي مساقفات معتمدة الساعحصل عليه الطالب يعلوم الحاسوب  الساعات معتمدة في مساقية أو التعليم المهني والتقني. يمكن اعتبار دائفي الفنون الجميلة أو األ

 والتقني.

صر، اإلكمال مثال ال الحتشمل، على سبيل المجلس التعليم والتي يمكن أن من جانب وافق عليها ميجب أن يحصل الطالب على شهادة اعتماد في التعليم المهني والتقني 8

 مهني ألماكن العمل في فرجينيا .ستعداد أو تقييم كفاءة مهنية وطني أو تقييم ا من الواليةة أو امتحان ترخيص يالناجح لشهادة صناع

. ه عبر اإلنترنتيتم تقديمو ديحمل صفة االعتما اأو اختياري  ا مساقًا مطلوبً غير معتمد، أو  مساقًاكون يجوز أن يافتراضي واحد بنجاح، و مساقيجب على الطالب إكمال 9

ه مسبقًا أن تتم الموافقة علي يجبمساق يأخذه طالب على يد مزود غيرمدارس آرلينغتون العامة أن أي  ،بديل للتعليمتقديم ، 3.200-20مدارس آرلينغتون العامة  سياسةتتطلب 

مدة من ساعات معتح تمن مدرسة ثانوية. ال ساعات معتمدة منللحصول على  مساقًامن خالل مكتب اإلرشاد بالمدرسة قبل أن يأخذ الطالب ساعات معتمدة للحصول على 

 " لمزيد من المعلومات حول هذا المطلب.Dالمدرسة الثانوية لمتطلبات التخرج دون موافقة مسبقة. يرجى االطالع على الملحق "

، بما في 504أو لجنة خطة  (IEP teamد )فرّ مبرنامج التعليم الفريق  عادي للطالب من جانبللدبلوم الساعات المعتمدة تسهيالت ال قريرعاقة: يتم تللطالب ذوي اإل تسهيالت

ا مالطالب، حسب لي األمر ووالد / من موافقة خطية مستنيرة من الوؤتأن ، في أي مرحلة بعد سنة الصف الثامن للطالب. على المدرسة حيثما يكون ذلك مالئًماذلك الطالب 

 لومات.من المع لمزيد رشدكبعد مراجعة التاريخ األكاديمي للطالب والكشف الكامل عن خيارات الطالب. راجع مالمعتمدة  ، الختيار تسهيالت الساعاتهو مالئم

ب على اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ واإلنعاش القلبي الرئوي تدريب الطال يجب،17-2016 ةالدراسي للسنةطالب الصف التاسع االبتدائي دفعة اعتباًرا من 

ذين يخضعون لبرنامج الطالب الأما وي. واستخدام أدوات إزالة الرجفان الخارجية اآللية، بما في ذلك التدريب العملي على المهارات الالزمة إلعادة تشكيل اإلنعاش القلبي الرئ

-8VAC20منصوص عليه في  كما هوالتخرج هذا،  مطلبعن  فيُمنحوا إعفاءً لذي يوثق أنهم ال يستطيعون إكمال هذا التدريب بنجاح، ، ا504( أو خطة IEP)تعليم مفّرد 

131-420 B. 

 مجلس المدرسة المحلي مناسبًا.حسب ما يراه شرف تقدير مؤهلين للحصول على  عاديالطالب الذين يستكملون متطلبات الدبلوم ال يمكن أن يكون
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 ةمتطلبات دبلوم الدراسات المتقدم

الطالب على  ، سيحصل18 – 2017حتى دفعة الصف التاسع للسنة الدراسية 14 - 2013للسنة الدراسية التاسع  دفعة الصف. اعتباًرا من 1

 من هذا القسم الفرعي. 2 ةالفرعي فقرةموضح في الكما هو  مؤكدةالمستوى المطلوب وساعات معتمدة 

 دبلوم الدراسات المتقدمة.بالمطلوبة للتخرج  الساعات المعتمدة. 2

الساعات المعتمدة العادية  مجال التخصص

 المطلوبة

 المؤكدة الساعات المعتمدة

 المطلوبة

 2 4 اللغة اإلنجليزية
 2 4  1الرياضيات

 2 4 2العلوم
 2 4 3العلوم االجتماعيةوالتاريخ 

  3  4اللغة األجنبية
  2 والتربية البدنيةالصحة 

  1 الفنون الجميلة أو التعليم المهني والتقني  
  1 الشخصيتمويل االقتصاد وال

  3 ةةمواد اختياري

 1  3اختبار يختاره الطالب
 9 26 5المجموع

 اقاتمس، أو 2 جبر ، هندسة،1من بين: جبر  ثالثة خيارات مختلفة من خيارات المساقات نجز من أجل تلبية هذا المطلب على األقل تالتي  ساقاتيجب أن تشمل الم1

 اعليه حصليي تحاسوب العلوم ال من مساقات الساعات معتمدة. يوافق مجلس اإلدارة على مساقات  للوفاء بهذا المطلب. يمكن اعتبار 2رياضيات أخرى فوق مستوى الجبر 

 رياضيات.ال في الساعات معتمدةالطالب بمثابة 

 فيزياء، أو أو جيا، كيمياءعلى األقل من تخصصات العلوم المختلفة: علوم األرض، بيولو ثالثةمن مساقات لتلبية هذا المطلب خيارات تي تنجز ال ساقاتيجب أن تشمل الم2

علوم  اعات معتمدة فيالساعتبار  للوفاء بهذا المطلب. يمكنإضافية ت العلوم المطلوبة لدبلوم البكالوريا الدولية. يوافق مجلس اإلدارة على مساقات مساقا ة منإكمال سلسل

 رياضيات.ال الساعات معتمدة فيبمثابة  بحصل عليه الطاليالحاسوب الذي 

ا أو م أو الجغرافياريخ العالواحد في تمساق حكومة الواليات المتحدة وفرجينيا، و ،الواليات المتحدةتاريخ لب نجز من أجل تلبية هذا المطتالتي  ساقاتيجب أن تشمل الم3

 كليهما. يوافق مجلس اإلدارة على مساقات  للوفاء بهذا المطلب.

 المنجزة للوفاء بهذا المطلب ثالث سنوات من لغة واحدة أو سنتين من لغتين. مساقاتيجب أن تشمل ال4

 التعليم المهني والتقني. الساعات معتمدة لمساقالطالب  احصل عليهيي تعلوم الحاسوب ال الساعات معتمدة فييمكن اعتبار  5

جاالت مفي أو قتصاد قني أو االفي علوم الحاسوب أو التكنولوجيا أو التعليم المهني والت مؤكدة الساعات معتمدةيجوز للطالب االستفادة من اختبارات إضافية للحصول على 6

 .AC20V8-131-110 أخرى وفقًا لما يحدده المجلس في

تنص نترنت. يمه عبر اإليتم تقدو مساقًا مطلوًبا للحصول على هذه الشهادةغير معتمد، أو  مساقًاكون يجوز أن يافتراضي واحد بنجاح، و مساقيجب على الطالب إكمال 7

موافقة ال يكون قد تمتأن  وبمساق يأخذه طالب على يد مزود غيرمدارس آرلينغتون العامة على وجأن أي  ،بديل للتعليمتقديم ، 3.200-20مدارس آرلينغتون العامة  سياسة

ساعات نح تم نوية. المدرسة ثا ساعات معتمدة منللحصول على  مساًقامن خالل مكتب اإلرشاد بالمدرسة قبل أن يأخذ الطالب ساعات معتمدة عليه مسبقًا للحصول على 

 " لمزيد من المعلومات حول هذا المطلب.Dالمدرسة الثانوية لمتطلبات التخرج دون موافقة مسبقة. يرجى االطالع على الملحق "تمدة من مع

 مجلس المدرسة المحلي مناسبًا.حسب ما يراه شرف تقدير مؤهلين للحصول على  عاديالطالب الذين يستكملون متطلبات الدبلوم ال يمكن أن يكون

تدريب الطالب على اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ واإلنعاش القلبي الرئوي  يجب،17-2016 ةالدراسي للسنةطالب الصف التاسع االبتدائي دفعة ا من اعتبارً 

ذين يخضعون لبرنامج الطالب الأما وي. واستخدام أدوات إزالة الرجفان الخارجية اآللية، بما في ذلك التدريب العملي على المهارات الالزمة إلعادة تشكيل اإلنعاش القلبي الرئ

-8VAC20منصوص عليه في  كما هوالتخرج هذا،  مطلبعن  فيُمنحوا إعفاءً ، الذي يوثق أنهم ال يستطيعون إكمال هذا التدريب بنجاح، 504و خطة ( أIEP)تعليم مفّرد 

131-420 B. 
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 عاديمتطلبات للحصول على دبلوم 

 لمعتمدة العادية والا  الساعات علىحصلوا على الطالب أن ي، وما بعد ذلك 19 – 2018للسنة الدراسية التاسع  دفعة الصفاعتباًرا من 

 .المؤكدة

المطلوبة  ساقاتعن طريق اجتياز الممعتمدة عادية الساعات  22ما ال يقل عن أن يحصل على ، يجب على الطالب العاديدبلوم بالللتخرج 

التقييمات ذلك من  أو غير مساقنهاية الفي  SOLمن خالل اجتياز اختبار  مؤكدةساعات معتمدة  ما ال يقل عن خمسالحصول على واالختيارية و

 المعتمدة من قبل مجلس التعليم.

المطلوبة المؤكدةساعات المعتمدة ال الساعات المعتمدة العادية المطلوبة مجال التخصص  

 2 4 اللغة اإلنجليزية )كتابة وقراءة(

 1 3 الرياضيات

 1 3 العلوم

 1 3 التاريخ والعلوم االجتماعية

  2 والتربية البدنيةالصحة 

  2 قنيتاريخ العالم، الفنون الجميلة التعليم المهني والت

  1 االقتصاد والتمويل الشخصي

H4 مواد اختيارية  

 5 22 المجموع

 

 دبلوم الدراسات المتقدمةللحصول على متطلبات 
لمعتمدة العادية ا  الساعات حصلوا علىعلى الطالب أن ي، وما بعد ذلك 19 – 2018للسنة الدراسية التاسع  الصفدفعة طالب اعتباًرا من 

 .المؤكدةو

 ساقاتعن طريق اجتياز الممعتمدة عادية الساعات  26ما ال يقل عن أن يحصل على ، يجب على الطالب الدراسات المتقدمةدبلوم بللتخرج 

ذلك من  أو غير مساقنهاية الفي  SOLمن خالل اجتياز اختبار  مؤكدةساعات معتمدة  ما ال يقل عن خمسالحصول على المطلوبة واالختيارية و

 التقييمات المعتمدة من قبل مجلس التعليم.

المطلوبة مؤكدةالساعات المعتمدة ال الساعات المعتمدة العادية المطلوبة مجال التخصص  

 2 4 اللغة اإلنجليزية )كتابة وقراءة(

 1 4 الرياضيات

 1 4 العلوم

 1 4 والعلوم االجتماعيةالتاريخ 

  3 لغات العالم

  2 الصحة والتربية البدنية

  1 الفنون الجميلة التعليم المهني والتقني

  1 االقتصاد والتمويل الشخصي

H3 مواد اختيارية  

 5 26 المجموع
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مباديء 
توجيهية 

للمواد 
 االختيارية
 المتتابعة

 
 
 
 

شهادات 
 الدبلوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أختام اإلنجاز
 للتخرج

 
 
 
 
 
 
 
 

 عاديم أو دبلو عادي ثانوية ةللحصول على دبلوم مدرس تينمتتابع تيناختياريمادتين ما ال يقل عن  أخذيجب على الطالب 
قل الطالب ه حيث ينتالتي يزيد فيها المحتوى أو يتوسع في نطاقه وتسلسل مساقاتهي التابعة االختيارية المتالمواد معدل. 

جه وبة على . قد تكون هذه المساقات في أي مجال طالما كانت المساقات غير مطلوللمساقاتعبر المستويات المختلفة 
 خدم للوفاءمكن أن تستي العمليةالفنون الجميلة أو  فيواحدة  معتمدةالساعات ب للوفاءالتحديد للتخرج. المساقات المستخدمة 

ة على أيلب؛ هذا المطبلوفاء لمتبوًعا بمساق تمهيدي  ااستكشافيً  مساقًايتضمن  تابع. ال يمكن استخدام تبهذا المطلب جزئيًا
ز من مركّ ابع الالتتلطالب أخذ بإمكان ا. يالدراس قمساالمستوى آخر من نفس متبوًعا بتمهيدي  مساق، يمكن استخدام حال
ار ب في اختية الطالبمساعدرشدون ة الثانوية. سيقوم المحلأي سنتين من المر في االختيارية في سنوات متتالية أو ساقاتمال

 هذا المطلب.للوفاء بالمساقات 
 

ال تحصي/ أو  و اميً أكادي ااعتمادًا على السنة التي يدخل فيها الطالب الصف التاسع، قد يكون الطالب الذين يظهرون تميزً 
 مؤهلين للحصول على واحدة أو أكثر من الجوائز التالية: امتميزً 

 
دراسية على  بنجاح مساقاتنهون " أو أفضل، ويB"الطالب الذين يكملون متطلبات دبلوم الدراسات المتقدمة بتقدير • 

(، APمتقدم )توى القابلة للتحويل في المس جامعية معتمدة ساعات الطالب ما ال يقل عن تسع تعطيمستوى الكلية التي 

 .لدبلوماشهادة تم الحاكم على اخكون ممهورة بالمزدوج يجب أن تتسجيل ال مساقات(، أو IBالبكالوريا الدولية ) 
 
حصلوا على " يجب أن يA"متقدير دراسات متقدمة بأو دبلوم ، عاديمتطلبات الحصول على دبلوم  نهونالطالب الذين ي• 

 .الدبلوم على شهادةتم مجلس التعليم اخ
 
ح دبلوم. تتيهادات الشتقدير على أختام على ، امثالي   ءً أدا ونظهريالطالب الذين يستوفون متطلبات محددة للتخرج و حصلقد ي

 ية:ام التالالمحلية األختتعليمية قسام الاألوزارة التعليم في فرجينيا للمدارس العامة في أرلينغتو وغيرها من 
 
ما هو " أو B"دير للطالب الذين يكملون متطلبات الحصول على دبلوم الدراسات المتقدمة بتق الوالية تم حاكماخ يمنح• 

تحويل ابلة للقساعات جامعية معتمدة  لطالب ما ال يقل عن تسعحسب لبنجاح مساقات على مستوى الكلية ستنهون أفضل، وي
 زدوج.الممساقات التسجيل كامبريدج ، أو أو مساقات (، IBالبكالوريا الدولية ) أو(، APفي المستوى المتقدم )

 
 ".A" قديرتتقدمة بمأو دبلوم دراسات  عاديللطالب الذين يكملون متطلبات الحصول على دبلوم  خاتم مجلس التعليم يمنح• 
 
 للطالب الذين: لمهني والتقنيللتعليم اتم مجلس التعليم اخيمنح • 

 أو قني ليم مهني وتعلى تعا بتركيز قررً تسلساًل منهوا المتقدمة وأ الدراساتلعادي أو دبلوم دبلوم العلى  ونحصلي
 .أفضل في تلك المساقات تقدير" أو B"تقدير ويحافظون على هم تخصص يختارونه ب

  ادة ات أو شهشهادتخصًصا يمنح امتحان أو تقييم كفاءة مهنية في تركيز أو تعليم مهني وتقني أو  ونجتازيأو 
 معتمد  أو تجاري أو مهني يصناعاتحاد ة من مهنيكفاءة اعتماد 

          في مجال التعليم المهني والتقني من كومنولث فرجينيا. ةمهني رخصةأو الحصول على 
 

يوافق مجلس التعليم على جميع التراخيص واالمتحانات المهنية المستخدمة لتلبية هذه المتطلبات. تفضل بزيارة 
http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_industry_certification/index.s

 htmlة.على التراخيص واالمتحانات الحالية المعتمد طالعلال 

 
و دبلوم عادي أدبلوم  للطالب الذين يحصلون إما على خاتم مجلس التعليم للرياضيات والتكنولوجيا المتقدمة يمنح     •

؛ 2لك الجبر ا في ذبم معتمدةجميع متطلبات الرياضيات لدبلوم الدراسات المتقدمة )أربع ساعات  ونالدراسات المتقدمة ويلب
 " أو أفضل وإما:B"ربتقدي( مثبتتانحدتان معتمدتان وو

 
  د. معتم مهني أو تجاري أو يصناعاتحاد شهادات من يجتازون امتحانًا في مجال التعليم المهني والتقني يمنح 
  في مجال التعليم المهني والتقني من كومنولث فرجينيا. ةمهني يحصلون على رخصةأو 
  وبأو الحاس ا على مستوى الكلية في مجال علوم التكنولوجي ساعات معتمدةيمنح متحانًا معتمدًا ايجتازون أو. 

 
يوافق مجلس التعليم على جميع التراخيص واالمتحانات المهنية المستخدمة لتلبية هذه المتطلبات. تفضل بزيارة 

http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_industry_certification/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_industry_certification/index.shtml
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http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_industry_certification/index.s
 htmlعلى التراخيص واالمتحانات الحالية المعتمدة. طالعلال 

 
 ية:ربعة التالير األمن المعاي معيار للطالب الذين يستوفون كل لتميز في التربية المدنيةخاتم مجلس التعليم ليمنح • 

   أو دبلوم دراسات متقدمة عاديأو دبلوم يلبون شرط الحصول على شهادة دبلوم عادي معدل 
  تقدير لواليات المتحدة با -فرجينيا والواليات المتحدة وحكومة فرجينيا ينهون مساقات تاريخ"Bى." أو أعل 
  طوع في مؤسسةالت   خدمة المجتمع أو األنشطة الالمنهجية، مثل  فيالساعات من المشاركة الطوعية  50يكملون 

لكشافة أو تيات اخيرية أو دينية تقدم الخدمات للفقراء أو المرضى أو األقل حًظا؛ المشاركة في فتيان الكشافة، ف
اسية (؛ المشاركة في الحمالت السيJROTC)عون تدريب ضباط ال رقةمنظمات شبابية مماثلة، والمشاركة في ف

مة أوجمعية عا  (Girls State)حكومة الفتيات ، (Boys State) حكومة الفتيان؛ في دوائر حكوميةوالتدريب 

خدمة  طلبوا متوفقد اس مأنه ونسيعتبر ، هؤالءلواليات المتحدة قبل التخرجالقوات المسلحة لفي والمشاركة  نموذجية
 .هذا المجتمع

 المحلية  سياسات مجلس إدارة المدرسة  حسبوعدم وجود مخالفات تأديبية بسجل دوام جيد  يتمتعون. 
 
 :على دبلوم معتمد من مجلس التعليم و نحصلويللطالب الذين  إلجادة لغتينمجلس التعليم تم ايمنح خ• 

 علىألكفاءة أو ستوى ايجتازون جميع التقييمات المطلوبة في نهاية المساقات باللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة على م 
 ا إلنجليزية كمااللغة  غيرمن اللغات واحدة أو أكثر في أو أعلى المتوسط -كفاءة في المستوى المتوسط ونظهري

لغة  (ASL)يكية لغة اإلشارة األمرتعتبر التعليم العام. عام رف خالل تقييم من قائمة معتمدة من قبل مشيظهر من 

 اإلنجليزية.اللغة أخرى غير 
 
 يةسنة الدراسال رة فيمللطالب الذين يلتحقون بالصف التاسع ألول  مجلس التعليم للتميز في العلوم والبيئةتم ايمنح خ• 

 وما بعدها، ويستوفون كل معيار من المعايير التالية: 2018-19

  يحصلون على الدبلوم العادي أو دبلوم الدراسات المتقدمة 
  مجلس جانب  منوافق عليها ممختلفة من علوم المختبرات من المستوى األول مساقات ثالث يكمون ما ال يقل عن

 ةالثانوي المرحلةما بعد مساق مختبر مختبر واحد صارم من المستوى المتقدم أو مساق اإلدارة وما ال يقل عن 
 

 
 NCAA للرابطة الوطنية لرياضة الجامعاتهلية األ -رياضي  -طالب متجه للجامعة 

 
و أقسم األول في ال ىهم األولسنتيجب على الطالب الذين يأملون في ممارسة منحة رياضية أو التنافس عليها أو تلقيها خالل 

مركز  موظفوعمل ي. عاتللرابطة الوطنية لرياضة الجاموا بأنهم مؤهلون من خالل مركز األهلية التابع قرالقسم الثاني، أن ي
ومدربي  وكذلك مع إدارييمع الطالب وأسرهم، بالشراكة  NCAA للرابطة الوطنية لرياضة الجامعاتاألهلية التابع 

 المدارس الثانوية.
 

 1المتطلبات األكاديمية للقسم  – NCAA الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات
 

 ب الرياضي:الطال ، يجب علىفي السنة األولىمن أجل الممارسة والمنافسة وتلقي المساعدات المالية المؤسسية كطالب جديد 
 من خالل الموقع NCAA في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ل مع مركز األهليةيسجالت• 

center.orgwww.eligibility 
 األساسية المعتمدة.من المساقات  16الحد األدنى من المعدل التراكمي المطلوب في  تجميع• 
)يرجى سي للمساق األسا GPAتتوافق مع المعدل التراكمي األساسي  ACTأو  SAT تجميع عالمة كتلة مجمعة في• 

ين المتجهين الرياضي طلبةلل NCAA الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات " في دليلA حدرالرجوع إلى "المقياس المن

 (إلى الجامعات
شهادة  وطلب NCAA في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات مركز األهلية ك لدىالدخول مرة أخرى إلى حساب• 

 نهائية بالهواية
 تخرج من المدرسة الثانويةال •

 
 إلى تلبية متطلبات أكاديمية جديدة. 2016طس أغس 1ذين يسجلون بعد سيحتاج الطالب ال

http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_industry_certification/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_industry_certification/index.shtml
http://www.eligibilitycenter.org/
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 كاديمية:األشهادة من ناحية السيتم تصنيف الطالب الرياضيين في واحدة من ثالث حاالت 

 مؤهل أكاديمي كامل• 
 غير مؤهل• 
 أكاديميةفترة أهلية ممددة ألسباب • 

 
 مؤهل أكاديمي:

 .ىها األولسنته / سنتممارسة والمنافسة خالل على العلى قبول منحة رياضية وا كون قادرً سي -
 :ينغير األكاديمي مؤهلونال
 يل.ممارسة وال يمكن التنافس في السنة األولى من التسجالالحصول على منحة رياضية وال  هال يمكن -

 أكاديمية:األهلية الممددة ألسباب 
ة في السن ولكن ال ينافس ،الفصل األولوقد يتدرب في  ىاألول / سنتها هسنتقد يحصل على منحة رياضية في  -

 لجامعة.ة أو اخالل الفصل الدراسي الثاني على نجاحه األكاديمي في الكلي ممارسةاألولى. تعتمد القدرة على ال
 

 2المتطلبات األكاديمية للقسم  – NCAA الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات
 

 ب الرياضي:الطال ، يجب علىفي السنة األولىمن أجل الممارسة والمنافسة وتلقي المساعدات المالية المؤسسية كطالب جديد 
 من خالل الموقع NCAA في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ل مع مركز األهليةيسجالت• 

center.orgwww.eligibility 

 تخرج من مدرسة ثانويةال •
ال تقل عن  SAT ا وتجميع عالمة مجمعة فيمعتمدً  اأساسي  مساقًا  16في 2.0 ال يقل عن معدل تراكمي  تجميع• 

 .68ال تقل عن  ACT)القراءة النقدية والرياضيات( أو عالمة كمية في  820
 2ال مقياس منحدر للقسم  •
شهادة  وطلب NCAA في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات مركز األهلية لدى كالدخول مرة أخرى إلى حساب• 

 نهائية بالهواية في شهر أبريل نيسان من سنتك النهائية.
 

 قسم الثانيالقسم األول والتفاصيل المساقات األساسية 
 اإلنجليزيةاللغة  •
 الرياضيات• 
 العلوم الطبيعية أو الفيزيائية• 
 االجتماعيةالدراسات  •
 لغات اجنبية •
 الدين المقارن أو الفلسفة )تحت ظروف معينة(• 

 
 

 :اتمساقمتطلبات ال
 أربع سنوات.يمهد لدراسية جامعية مدتها ، اأكاديمي  مساق مساقًا عتبر الييجب أن • 
 .أوأعلى من ذلك مستوى األكاديمي العادي في المدرسة الثانويةالدرس على يجب أن تُ • 
 أو أعلى. 1الرياضيات على مستوى الجبر  مساقاتتكون يجب أن • 
 السلطة األكاديمية المناسبة. جانبمحدد من  كما هويجب أن يدرس من قبل مدرب مؤهل • 
 

مغلقة" بغرض " 1ها قبل الفصل السابع للقسم أخذاألساسية العشرة التي تم  المساقات، أصبحت 2016 آب أغسطس 1حظة: اعتباًرا من مال

 المعدل التراكمي. سابتحا

الخاصة  NCAA الجامعات الرابطة الوطنية لرياضة باللغة اإلنجليزية في قائمةالتي تعطى ( ELDتطور اللغة اإلنجليزية ) مساقاتال يمكن إدراج 

 األساسية المعتمدة. مساقاتبالمدرسة الثانوية لل

 NCAA الرابطة الوطنية لرياضة الجامعاتالمساقات غير المعتمدة من قبل 

http://www.eligibilitycenter.org/
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 وأالفن  أوح حة المفاتيلوقيادة السيارات أو استخدام الفنون الجميلة أو المهن مثل تعليم أو في  مساقات في المجاالت غير األساسية• 
 .تصليح أجسام السياراتالتربية البدنية أو  أوالموسيقى 

ك أو المستهل قيفثصي أو تدرسة فنية، مثل التمويل الشخة مدتها سنتان أو مكليالمساقات التي تعد الطالب لعالم العمل أو الحيا، أو ل• 
 اإلعداد التقني.

ساسية اسية أو األ، مثل المساقات األسأقل صرامة أو عمقبأقل من مستوى الصف، بوتيرة أبطأ أو على مستوى المساقات التي تدرس • 
(basic, essential, fundamental or foundational). 
 .NCAAلدى  عن طريق االمتحانات مقررات أساسية معتمدة لتي تؤخذمساقات االال تعتبر • 

 

 .NCAAعلى قائمة كاملة بالمساقات المعتمدة من  طالعلال NCAA.org/courseتفضل بزيارة قائمة 

 مساقات غير تقليدية وعبر اإلنترنت

 ة أوخاصة الأو الدراس مدةاستبدال الساعات المعتالتعلم عن بُعد أو  بأسلوبعبر اإلنترنت أو عطى ت دروسعبارة عن هي المساقات غير التقليدية 

 أساليب المراسلة.التعليم بفرد أو مالتعليم ال

 :NCAAمن قبل  امعتمدً مساًءا أساسي ا غير تقليدي حتى يمكن اعتبار مساق 
ة في ا للدراسري  ويجب أن يكون تحضيالغرف الصفية  الشدة للحصص التقليدية التي تعطى فيمحتوى وطول الفي  مماثال مساقكون الييجب أن • 

 أربع سنوات.جامعة لمدة 
 دة.ديم المساعالتدريس والتقييم وتقا لغايات منتظم والطالب، وكذلك تفاعال سبين المدر امستمر تواصاليجب أن تشمل جميع المساقات • 
 .كمالهفترة زمنية محددة إل للمساقيجب أن يكون • 
 غير تقليدية.كانت مساقات المساقات  وضوح على كشف عالمات المدرسة الثانوية بأناإلشارة بيجب • 

 

 إصدار مبكر لشهادة أكاديمية عملية 

ً مبكراً للقسم يجوز اعتباره ذا استوفى الطالب معايير محددة بعد ستة فصول دراسية، فإ ممارسة والمنافسة لاويجوز له  ،1مؤهالً أكاديميا

 األولى من التسجيل. ته/سنتهاخالل سنى منحة رياضي والحصول عل

 .ACTمتحان اكحد أدنى في  75عالمة كمية أو  900 هية( ي)الرياضيات والقراءة النقد SAT متحانا للعالمة في: الحد األدنى 1القسم 

 على األقل: مساقًا 14 ما ال يقل عن أو أعلى في 3.0 في مساق أساسي مقداره معدل تراكمي

 إلنجليزيةااللغة  -3
 الرياضيات -2
 العلوم -2
 من اللغة اإلنجليزية / الرياضيات / العلوم المزيد -2
 مساقات أساسية إضافية في أي مجال -2

 
 .ACTامتحان  كحد أدنى في 85عالمة كمية أو  1000 هية( ي)الرياضيات والقراءة النقد SAT متحانا للعالمة في: الحد األدنى 2القسم 

 اللغة اإلنجليزية -3
 الرياضيات -2

 العلوم -2

 مساقات أساسية إضافية في أي مجال -4

 

 وتحديد المعدل التراكمي: للتعامل مع المساقاتالتالي  جدول التقديرات تطبيقسيتم  جدول التقديرات 

التقدير 
 بالحروف

، والمسجلون تسجيل AP ،IB نقاط الجودة النسب المئوية
 مزدوج
 نقاط الجودة

       A 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 4.0 5.0 

       B+ 87, 88, 89 3.5 4.5 



13 
 

       B 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 3.0 4.0 

       C+ 77, 78, 79 2.5 3.5 

       C 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 2.0 3.0 

       D+ 67, 68, 69 1.5 2.5 

       D 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 1.0 2.0 

       E 0 – 59 0.0 0.0 

 
 
 
 
 
 
 

 التنسيب المتقدم
 
 
 
 

 التسجيل المزدوج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعلممعايير تقييم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ساب تحا، يتم ةرابعلاإرسالها بالبريد في بداية السنة الدراسية  جامعات يجبقدم إلى التي تنظًرا ألن معظم الطلبات ال

السنة  األول من النهائي في نهاية الفصل الدراسيالتراكمي المعدل حدد يالمعدل التراكمي في نهاية السنة األولى. 
دم( المتق نسيبالتن متحاال جلس. قيمة الدرجات المكتسبة في مساقات تحديد المستوى المتقدم )طالما أن الطالب يرابعةال

لمستوى فتراض ااساب المعدل التراكمي، يتم تحاات العادية. عندما يتم حصل عليها في المساقيأكبر من القيمة التي 
 حاليًا.مسجالفيه الطالب لمساق مزدوج تسجيل الالمتقدم والبكالوريا الدولية وقيمة ال

 
 المرتبطة لمحددةااالمتحانات  أن يأخذواالمتقدم والبكالوريا الدولية  التنسيبيجب على الطالب المسجلين في مساقات 

ى ا يترتب علومساعات معتمدة محتملة في الجامعات من ون يستفيدفإنهم هذه االمتحانات،  عندما يأخذ الطالب. ابه
تحانات امالمؤهلة. تدفع مدارس أرلينغتون العامة رسوم تقديرات ال لحصول علىمتقدم في حالة ا موقفذلك من 

 .فالصالطالب في أن لبكالوريا الدولية طالما االمتقدم و تنسيبال
 

ة. عند ة الثانويلمرحليتيح التسجيل المزدوج للطالب متابعة منهج متقدم في المدرسة الثانوية ذا صلة باهتماماتهم بعد ا
ن يتم أ. قبل اتجامعفي المدارس الثانوية وال ساعات معتمدةالطالب عطى سجل، يتاالنتهاء بنجاح من مساق مزدوج ال

 ل الساعاتيجوز تحويضعها الكلية. تمتطلبات القبول التي استيفاء  معليهجب تو، يصفوفتسجيل الطالب في هذه ال
 إلى كليات أخرى.طالب عليها ال حصليالتي المعتمدة 

 
طالب السنتين الثالثة لمتاحة ( NOVAفرجينيا الشمالية )مجتمع كلية تي تطرحها المزدوج الإن مساقات التسجيل 

إعفاءات لطالب السنتين األولى . يمكن منح صففون المعايير المحددة لكل المدارس الثانوية الذين يستووالرابعة في 
للتسجيل المزدوج تلبية المعايير  NOVAلطالب المهتمين بأخذ دورات ستطيع اكل حالة على حدة. يوالثانية على أساس 

الحصول على بأو  Placement Test Virginiaفرجينيا للتنسيب اختبار أخذ المحددة بطرق متعددة )أي عن طريق 

ك للحصول على شد(. يرجى استشارة مرSOLأو  APأو  ACTأو  PSATأو  SAT عالمات مؤهلة في امتحانات

، المزدوجالتسجيل  عبرنقاط الجودة الممنوحة  المساقات المطروحةلتسجيل المزدوج، األهلية لمعلومات حول 
الكلية من المؤسسة ل مزدوج كشف عالمات باسم تسجيالطالب الذين يأخذون مساق يتلقى . تحويلوإمكانيات ال

 اتالبديلة ومواعيد اختبارالتنسيب وخيارات التنسيب اختبارات تواريخ ومواقع المانحة. لمزيد من المعلومات حول 
 ./dualenrollmentwww.apsva.usزيارة الرابط التالي على اإلنترنت يرجى الربيع، 

 
لدراسية. يخضع امختلف أرجاء الوالية في نهاية السنة ( في SOLsلتعلم )فرجينيا لمعايير  على أساساختبارات  تقدم

يع ضافة إلى ذلك، يجب على جموإ. 8و  7و  6و  5و  4و  3في نهاية الصفوف  SOLات جميع الطالب لتقييم

 في نهاية المساق: SOLتقييمات لخضوع لالتالية إ مساقاتالطالب المسجلين في ال

 
 قراءة ال: 2اللغة اإلنجليزية 

 : الكتابة2اللغة اإلنجليزية 
  ةميالدي 1500 سنة تاريخ العالم إلى
 يالديةم 1500 سنة  تاريخ العالم بعد
 جغرافي العالم

 تاريخ الواليات المتحدة

 1الجبر 
 هندسة

 2الجبر 
 علوم األرض

 بيولوجيا
 كيمياء

 
 اختبارات ي وتسعةعادللتأهل للحصول على دبلوم المساق نهاية في يُطلب من جميع الطالب اجتياز ستة اختبارات 

 اختبارات الطالب المطلوب منهم اجتياز أخفق. إذا أعالهمتقدمة. أنظر الدراسات اللتأهل للحصول على دبلوم ل
ارات االختب تعقداالختبار مرة أخرى. خذ إضافية أل فرًصايعطون للحصول على دبلوم في أي من تلك االختبارات، فس

 في يناير ويونيو وأغسطس.

http://www.apsva.us/dualenrollment
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 نتائج التقييم
 
 
 

مباديء توجيهية 
 للترفيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يجوز استبدالها لتثبيت ساعات التي وضع حدودًا للعالمات وافق مجلس التعليم في فرجينيا على قائمة من االختبارات و

متاحة على الموقع:  . قائمة االختبارات البديلة اتم التحقق منهمعتمدة 
http://www.doe.virginia.gov/testing/substitute_tests/index.shtml  في من مدير خدمات اإلرشاد

 كل مدرسة ثانوية.
 

راسات لعلوم والدفي ا نهاية المساقلطعن في اختبار اللتخرج خيار  مؤكدةساعات معتمدة لطالب الذي يحتاج إلى أمام ا
ول عملية حلومات ، إذا كان الطالب قد اجتاز المساق في المدرسة. يمكن الحصول على معالذي لم ينجح فيهاالجتماعية 

 .رشادمن إدارة خدمات اإل طعنال
 

 سال نتائجيتم إراختبار. س جلسةالطالب إلى أولياء األمور بعد كل فترة  يأخذهاسيتم إرسال نتائج االختبارات التي 
على  فستنشرتون أرلينغلمقاطعة النتائج اإلجمالية للمدارس وأما مباشرة. فقط إلى الطالب المتقدم  التنسيباختبار 

 .http://www.apsva.usاإللكتروني لمدارس آرلينغتون العامة موقع ال
 

فإن ، لذلكا. لطالب مستوى صفه / صفهي يأخذه االذحدد مساق اللغة اإلنجليزية في المدرسة الثانوية يبشكل عام، 

ي تقدًما أو طالبًا فمطالبًا في الصف التاسع. لكي يُعتبر الطالب طالبًا يعتبر  9الطالب المسجل في اللغة اإلنجليزية 

ة حلول نهايالتي تسمح بالتخرج بمساقات تلك ال لسنة في برنامجه ل أن يدرج، يجب أن يكون قادًرا على 12الصف 

 لسنة الدراسية العادية أو في نهاية المدرسة الصيفية .ا
 

لحصول وكان يسعى ل مؤكدةساعات معتمدة أربعة تجميع ما ال يقل عن دون  10مالحظة: إذا أنهى الطالب الصف 

 لثاني( فترة اإلكمال )الدور امدرسة صيفية في في مساق أن يحضر ي، فسيُطلب من الطالب إما داععلى دبلوم 
الب المساق إذا اجتاز الط SOLأو مساق تعزيز  به  المرتبط SOLاختبار  فيالطالب في مساق و رسبإذا  تعزيزالو

يُطلب من  الطالب في مساق المدرسة الصيفية المطلوب، فقدسجل . إذا لم يبه المرتبط SOLفي اختبار رسب لكنه 

 .11مادة اختيارية في الصف ب SOLالطالب استبدال مساق تعزيز 
 

وصف ي فلرسوم اذكر ، تفي هذه الحالةالعامة.  آرلينغتونات رسوًما للمواد التي ال توفرها مدارس مسابعض ال تتطلب
إلى لب طقديم يمكن تف، نافذة. في الحاالت التي يكون فيها الطالب / األسر غير قادرين على دفع الرسوم الساقالم

 الرسومأو اإلعفاء منها.لتخفيض المدرسة 
 

 لمزيد من المعلومات.بمكتب اإلرشاد في المدرسة الثانوية يرجى االتصال 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doe.virginia.gov/testing/substitute_tests/index.shtml


15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليم المنزلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخدمات الطالبية
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصحة
 
 
 
 
 

 504المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ربية الخاصةوالت يةخدمات الطالبال
 

والمنزل أو مرفق الرعاية الصحية للطالب غرفة الصف لتوفير استمرارية الخدمات التعليمية بين  يالتعليم المنزل صمم
للجوء المدرسة لفترة محدودة من الوقت. يمكن ادوام في الجسدية و / أو النفسية، بالالذين ال تسمح احتياجاتهم الطبية، 

دوام قد تتداخل ظروفهم مع الوللطالب الذين يعانون من إعاقات صحية في برنامج الصالستكمال للتعليم المنزلي ال
الج اإلشعاعي / الكيميائي؛ أو العيتلقون غسيل كلى أو ل خضعونالذين يمثل الطالب لمدرسة )في االيومي المتواصل 

 موقعاللى حصول على تعليم منزلي منشور عالطالب الذين يعانون من حاالت صحية خطيرة أخرى(. طلب ال
يمكن كما . instruction-https://www.apsva.us/homebound اإللكتروني لمدارس آرلينغتون العامة

ربية قبل إرسالها إلى مشرف الت تهاالمدارس. تقدم الطلبات إلى مدرسة الطالب لمراجع منأيًضا طلب نسخ من الطلب 
د فرّ المتعليم الامج ن(، يعقد اجتماع لفريق برIEPد )فرّ مامج تعليم نبرالخاضعين لالب بالسبة للطللموافقة عليها.  ةالخاص

مراجعة األهلية للتعليم المنزلي كل جري ، من أجل تحديد مستوى الخدمة المطلوبة. تمنزليبعد الموافقة على التعليم ال
 تسعة أسابيع.

 
سة ي المدالفعندما تبرز الحاجة، فإن االختصاصيين النفسيين . ةمنتظمصفة في المدارس بنفسية متاحة خدمات الال

وم يققد ا كمري واالجتماعي والعاطفي للطالب. حول التطور الفك علمين مع كل من أولياء األمور والمون يتشاور
صل بين وكحلقة المدرسيون يعمل األخصائيون االجتماعيون وتقييمات نفسية. هؤالء االختصاصيون أيًضا بإجراء 
شاكل ون من مساعد الطالب واألسر الذين يعانالتي يمكن أن ت رداصالمون حددي مالمدرسة والمنزل أو المجتمع. وه

ألداء اتعيق  من مشكالت قد ذلك و غيربشأن الدوام وانتظامه أاجتماعية أو عاطفية أو احتياجات مالية أو مخاوف 
مثل ة يلمجتمعاالمنظمات واألخصائيون االجتماعيون على عالقة وثيقة مع  يونالنفس اإلخصائييوناألكاديمي. يحافظ 

 الصحة العقلية.المعنية ب المنظمات
 

ئية ية وقاهم بخدمات صحأسرلخدمات اإلنسانية، إلى تزويد الطالب والتابع لوزارة ايسعى قسم الصحة المدرسية 
 .ما في طاقاتهمحتى يتمكن الطالب من التعلم بأفضل خدمات تدخل مبكر و
 

لقون مساعدة وي اإلعاقة في أي برنامج يتالتمييز ضد األشخاص ذ 1973لعام لمن قانون التأهيل  504تحظر المادة 

لطالب صول اضمن حوتمالية اتحادية. تلتزم مدارس آرلينغتون العامة بسياسة تجنب وتصحيح أي تمييز تعليمي، مما 
ر الشخص شخًصا ، يُعتب504وفقًا للمادة . ذوي اإلعاقةغير لئك من ذوي اإلعاقة على فرص ومزايا تعليمية مساوية أل

رئيسية حياتية الطة الأو أكثر من األنش ةا كان )أ( يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تحد بشكل كبير من واحدذا إعاقة إذ
ب( لديهم و )،لعمل(ام أو أو التنفس أو التعل كالم، أداء المهام اليدوية، المشي، الرؤية أو السمع أو الذات)مثل رعاية ال

لحياة أنشطة او ات. قائمة اإلعاقعاقةاإل هبمثل هذعلى أنه مصاب بر أو )ج( يُعت ،بمثل هذا الضعفوثيقة بإصابتهم 
 حد بشكل كبير" بشكل فضفاض.تذلك، ينبغي تفسير مصطلح " إضافة إلىالرئيسية ليست شاملة. 

 
لياء إخطار أو ة. يتمتوفير تعليم مجاني مناسب لجميع الطالب ذوي اإلعاقبتقييم وإجراء تقوم مدارس آرلينغتون العامة ب

نبغي على . ي504بموجب المادة استحقاقات أطفالهم األمور وتشجيعهم على المشاركة في جميع االجتماعات المتعلقة ب

لوالدين الطعن في لأو مدير المدرسة. يمكن  رشادإلى مدير خدمات اال 504همومهم يشأن المادة و تهمتوجيه أسئلاآلباء 

 الرقم  البية( علىفي قسم التعليم والتعلم )الخدمات الط 504ال لدى سؤول االمتثقرارات األهلية عن طريق االتصال بم

703-228-6061. 
 

لتعليم اقسم  توفر مدارس أرلينغتون العامة معلومات للطالب حول تعاطي المخدرات من خالل البرنامج الصحي. يعمل
مبكر التدخل اللمخدرات والوقاية من تعاطي اخدمات قديم الخدمات اإلنسانية لت وزارةبالتعاون مع  التابع للدائرةوالتعلم 

 الطالب ظروف. يتلقىبعض التعاطي المخدرات متاح في السري حول تقييم خدمات ال للطالب في مدارس أرلينغتون.
 خدمات العالج.عنية باإلحالة إلى الوكاالت المبوأولياء األمور المساعدة 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.apsva.us/homebound-instruction


16 
 

 
 
 

إرشادات 
إساءة بخصوص 

استعمال المواد 
 المخدرة

 
 
 
 
 
 
 
 

بي  –برنامج إتش 
 وودلون الثانوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برامج األبوة 
واألمومة 
 للمراهقين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برنامج التعليم 
المستمر في 

 المدرسة الثانوية
 
 
 

 خدمات المكتبة
 
عة اد المطبوومعاية اليقوم أمين المكتبة بر. ةلمجتمع المدرس بالنسبةالتعليم والتعلم عملية  حورمكتبة المدرسة م شكلت

ليم ب. يتم تعع الطالالفكري والعاطفي واالجتماعي لجميطور لتبما يعزز اوالموارد الرقمية للتعلم والقراءة المستقلة، 
 على لوماتن للمعتعاون حتى يصبحوا مستخدمين ناجحياإلبداعي والتواصل والالتفكير الطالب مهارات التفكير الناقد و

منزل على سة واليمكن الوصول إليها في المدريجري تحديثها باستمرار و. يحتفظ أمين المكتبة بمجموعة المدى الطويل
جميع لالعرقي ووالتنوع االجتماعي والثقافي طورية واالحتياجات التمتعلقة بالمناهج السواء وتعكس االحتياجات ال

 الطالب.
  

ة من ة متنوعفي البحث عن المعلومات وتقييمها ودمجها في مجموعإرشادات أمناء المكتبات المدرسية الطالب  يعطي
 يم وتوثيقوتنظ تجارب التعلم في جميع مجاالت المحتوى. يستخدم الطالب مواد المكتبة الرقمية والمطبوعة السترجاع

لمناسب دام اعلم الطالب االلتزام بسياسة االستخدام المقبول لالستخوتحليل وتقييم وتوليف وعرض المعلومات. يت
ات لمكتبمناء األدى وبرامج خاصة. ية أيًضا مع المعلمين لبناء وحدات منهجات المكتبأمناء يتعاون كما للمعلومات. 

 .بشكل عاملتعزيز فرص التعلم للطالب ومجتمع المدرسة طوال المدرسية ساعات 
 

ويب حة العلى استخدام موارد المكتبة في المدرسة والمنزل من خالل الوصول إلى صف أسرهمو يتم تشجيع الطالب
 فيها.الخاصة بمكتبتهم المدرسية والموارد المدرجة 

 
 

 برامج بديلة
 

الب يجب أن يقرر الط .H-B Woodlawn البديل بي وودلون الثانوي –هو برنامج إتش لطالب ل الخيار المفضل

ً  ونستخدمكيف ي لصف من ا وقتهم بحكمة للوفاء بالتزاماتهم. يزداد مقدار الوقت غير الخاضع لإلشراف تدريجيا
لم بها، ويتعة لطالبالنوايا الحسنتوفير هذا القدر من حرية العمل تع المدرسة ثقتها السادس إلى الصف الثاني عشر. ل

 الطالب المعاملة بالمثل بدرجة كافية من المسؤولية الشخصية.
 
 يةعوالداف ية بدرجات متفاوتة من االستقالل H-B Woodlawn بي وودلون –إتش برنامج حق جميع الطالب بيلت

م تمكينهل صفوفوالموظفون مع الطالب كأفراد، في مجموعات صغيرة، ومستويات  برنامجال مسؤولو. يعمل ةالذاتي
م اختيار "كلمة ، ت1971عام التصرفاتهم. في  عنمسؤولية ال، يتحمل الطالب وهكذامن التحكم في برنامجهم التعليمي. 

 لمسؤولية.لمدرسة لتعكس االرتباط بين الحرية والشعار ك" a word to the wise is sufficient للحكماء كافية
 

ي. من ، وتعلم ذاتةذاتي ةكمو، حمتعاطفمجتمع  :ثالثةأعمدة ب H-B Woodlawn بي وودلون –إتش  يلتزم برنامج

ألسبوعي جتماع االطالب، واالادر لتأسيسها واألندية التي بهيئات العامة التي يقودها الطالب، والخالل المؤتمرات 
 اعدة جميع، يعمل المجتمع معًا لمسألصوات غيرهوالد حاضر صوت مساو  وأومعلم أللمدينة، حيث يكون لكل طالب 

 الطالب على تطوير أهدافهم التعليمية ومتابعتها.
 

 رلينغتون.اطعة أفي مق باءلتلبية االحتياجات الفريدة للمراهقين الحوامل واآلالدية للمراهقين الوتم تصميم برامج 
 

 Langston والنغستون مجتمع آرلينغتون ومدرسةآرلينغتون المهني يدعم هذا البرنامج الطالب المسجلين في مركز 

وفي هم احتياجات في سن المراهقة في تلبية اآلباءعية حيث يتم دعم ابيئة رنامج مدارسهم المحلية. يخلق البرفي أو 
تياجات ئية، واحاحتياجات المساعدة الغذامعالجة ة. تشمل الخدمات ليمهاراتهم المعيشية استقالالوقت نفسه يطورون 

أن رشاد بشاإلشمل صحة المراهقين، والحمل، وي لتاالدعم المالي، واالحتياجات الصحية أشكال المأوى والسكن، و
 مة وتنميةالسال الخدمات احتياجات عالجر الصحية ألطفالهم. تداصلطفل والمل األساسية رعايةالاعة الطبيعية، ولرضا

سرية قات األالعاطفية االجتماعية والعالصحة نقل. ويركز البرنامج على الالطالب من الواحتياجات عمل مهارات ال
 وفرمة. ياألموع األطفال الصغار وتنمية مهارات األبوة و، وكذلك تعزيز االرتباط الصحي مالعالقات بين الشركاءو

عم لطالب الدتلقى ايرعاية الطفل في الموقع، وتقييم الرضع واألطفال، واإلحاالت والتعليم. ل ا مرخًصاالبرنامج مركزً 
 تصل بالرقمات ، األكاديمي والمساعدة في التسجيل في المدرسة والبقاء في المدرسة حتى التخرج. لمزيد من المعلوما

 .5767أو  5819أو 703-228-5818
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 مركز آرلينغتون
 المهني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهادة البكالوريا
 الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برنامج المدرسة 
ة لالتجاهات ثانويال

 الجديدة
 
 

ب استكر فرصة العاًما أو أكب 16 من عمرللطالب  ستونغالنالمدرسة الثانوية في  التعليم المستمر فييوفر برنامج 

 يزية اإلنجل في تطور اللغة أيًضا دروس النغستونثانوية في بيئة صغيرة وداعمة. تقدم  ةمدرسساعات معتمدة من 
ELD ةغيرالصئتنا بيسمح لنا تالثانوية.  دبلوم المدرسةالذين يسعون للحصول على مدارس آرلينغتون العامة  لطالب 

 قرر. قد يثانويةال دروسهم للحصول على دبلوم المدرسةبعض التسهيالت التي قد يحتاجها الطالب أثناء متابعة تقديم ب
ي فكتل  ربعأالث أو أو ثكتلتين أو  ةواحد كتلةرنامج للطالب بأخذ البرنامج ألسباب عديدة. يسمح البلتحاق بالطالب اال

فة إلى ذلك، ساعات معتمدة في السنة. باإلضا 8تجميع من فإنه سيمكن ، كتلأربع الطالب أخذ إذا كل فصل دراسي. 

سجيل عبر اإلنترنت، والت مساقاتمن خالل التسجيل المتزامن، و ساعات معتمدةلطالب الحصول على ستطيع اي
لينغتون آريمكن للطالب أيًضا أخذ دروس في مركز كما . NOVAفرجينيا الشمالية مجتمع كلية  المزدوج من خالل

 والمشاركة في أنشطة مدرستهم المنزلية. المهني
 

 رلينغتون أل مهنيالمركز الفي  تكأرلينغتون 
 

ة اح في الكليع يقوم بإعداد الطالب للنجاريهو برنامج تعليمي صارم قائم على المش Arlington Tech تكأرلينغتون 

كاديمية م األ. يتعلم الطالب كيفية الجمع بشكل فعال بين معارفهبطريقة تعاونية وفي حل المشاكل في مكان العمل
مشاكل  ( لحلCTEلمهني )التعليم الفني احصص في  حصلوا عليهااألساسية متعددة التخصصات مع المهارات التي 

 وتقديم الخدمات إلى المجتمع المحلي. فعليةالعالم ال
 

التعليم ن مياديمجموعة متنوعة من وليصبحوا معتمدين في الستكشاف لللطالب الفرصة  تكأرلينغتون برنامج يوفر 
ل من خال معتمدةمبكرةللجامعةساعات عن طريق الحصول على  وسرعة االلتحاق بالجامعة CTE  الفني المهني

نامج برم طالب ، سيقوكتتويج لخبرة التعلم القائمة على المشاريعوالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فيرجينيا الشمالية. 
ي وظائف ذا المشروع تشغيل الطالب فه يتم فيومدته سنة واحدة و senior capstoneمشروع تنفيذ ب تكأرلينغتون 

ن )مموثوق و( تحقق)من خالل ال فعال تك تعليمشاري أو باحث مستقل. التعلم في أرلينغتون أو است داخلي  متدرب
 مدفوع بمصلحة الطالب.و خالل المشاريع(

 
 .ات النقلمع عملية تقديم طلب تقديم الطلباتتتوافق فترة 

 
 .73صفحة ال، انظر آرلينغتون المهنيللحصول على معلومات إضافية بخصوص برامج مركز 

 
درسة مفي  12و  11 ينلطالب الصفعالمي ا ومتاح به  فمعتر دراسات برنامجو ه برنامج البكالوريا الدولية

Washington-Liberty  طالب  لب منألي طاالثانوية من ذوي الدافعية العالية والذين ينوون االلتحاق بالجامعة يحق

يوفر هذا  .ةلمدرسافي نظام كما هو محدد خيارات المدرسة  اتباع سياسة وعمليةهذا البرنامج بالتقدم بطلب لآرلينغتون 
رنامج نطوي ب. يعالية لطالب ذوي دوافع أكاديميةالتي تشكل تحديًا والبنية والخبرة الالزمة  صرامةالبرنامج ال

 طالب.لجتماعي لللتعلم تسعى إلى معالجة التطور الفكري والفلسفي واالشاملة ة يفلسفنظرة على البكالوريا الدولية 
 

ج في لبرناممختلف التخصصات. تتمثل مكونات ا ويضمبرنامج البكالوريا الدّوليّة هو برنامج دراسي مدته سنتان 
ال، ، وإكمال امتحان خارجي في كل مجبنجاح إكمال ست دورات دراسية أكاديمية في مجاالت مواضيع مختلفة

 كتابة وتقديمونظرية المعرفة الخاصة  مساق لتسجيل في )اإلبداع والنشاط والخدمة(، وا CAS برنامج والمشاركة في

وريا البكالات معينة من مساقت مساقااهتمام الطالب. يمكن للطالب اختيار من مجاالت ورقة بحثية مستقلة في مجال 

على الحصول  متطلباتطالع على ال 8-7الكامل. انظر الصفحات  ا الدوليةالدولية دون الحصول على دبلوم البكالوري

كالوريا مج الباالتصال بمكتب برناسر دبلوم الدراسات المتقدمة. لمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج، على األ
 .6234-228-703الدولية على رقم 

 
مارهم بلغ أعتبسبب قراراتمحاكم ممن  ة لالتجاهات الجديدة للطالب المعرضين للخطرثانويبرنامج المدرسة اليوفر 
 مة التنظيممحكية . البرنامج عبارة عن بيئة أكاديمحاضنةفرًصا أكاديمية ومهنية في بيئة صغيرة و وقفما فعاًما  14

مج البرنا مدارس ثانوية الزمة للتخرج. تلتزم إدارةتجميع ساعات معتمدة من وداعمة للغاية، ما يتيح للطالب 
ا لعمل معً ابألسر لالذي سيسمح للطالب بالتقدم وي سربتوفير الدعم األكاديمي والسلوكي واأل العاملون فيه والموظفون

جميع  في المجتمع. يعمل الموظفون عن كثب معنافعين لطالب ليصبحوا أعضاء لنحو النجاح وفي سبيل النجاح 
 لزيادة فرص النجاح. األطراف المعنية
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 للموهوبينفرص للطالب الذين يتلقون خدمات 

ن لموهوبيبا متخصصبدوام كامل  معلم مصادركل مدرسة ثانوية  يوجد في. ينلخدمات الموهوبة هو نموذج تقديم الخدم ينموذج التعاونال

(RTG ضمن النموذج التعاوني، يخطط .)ية مكتوبة منهجدر تطبيق مصاوالمعلمون بانتظام للتمايز اليومي بعدة طرق:  معلم المصادر للموهوبين

حدات التعقيد للوووالعمق  الصرامة المستمرةعلى أنها تتسم بر التفكير النقدي واإلبداعي للمتعلمين الموهوبين؛ غرس استراتيجيات محددة في إطا

ت الواجباوع المرن، وصوت الطالب واختيارهم، يوالدروس؛ تمييز الدروس باستخدام تقييمات مسبقة وضغط المناهج الدراسية، والتجم

 لمستقلة.اأو البحوث  /الدراسات و ، و مشاريع مصمم لألشخاصلم الالمتدرجة، والتعلم القائم على حل المشاكل والمشاريع، والتع

نهم طالب يتقرر أ لطالب المدارس الثانوية الذينعلى مستوى المدرسة الثانوية. يقدم  مساقيتم تحقيق تمايز المحتوى عن طريق اختيار ال

دى إحدولية في الوريا المة / المكثفة، بما في ذلك برنامج البكالمتقدمساقات مجموعة متنوعة من الموهوبين في المجاالت األكاديمية والفنون 

شاركة ى ذلك، يمكن للطالب الماألربعة. باإلضافة إلالشاملة قدم في جميع المدارس الثانوية تي تال AP التنسيب المتقدم اتمساقثانوية والمدارس ال

 اتمساقول على يمكن للطالب أيًضا الحصكما الكلية.  مساقاتفي  و / أو التسجيل المزدوج ساعات معتمدةفي دراسة مستقلة للحصول على 

بمدرسة  يةاألكاديم حور السنةالتمويل الكامل للطالب المؤهلين لس آرلينغتون العامة رتقدم مدا. آرلينغتون المهنيتقنية متقدمة في مركز 

Governer's School مدرسة توماس جيفرسون الثانوية للعلوم والتكنولوجيا(. ةاإلقليمي( 

اطفي لفئات الع-جتماعيمحددين بشكل مباشر من خالل الندوات المتخصصة والدعم التعليمي واال اأيًضا طالبً معلم المصادر للموهوبين خدم يقد 

 Governer's Schoolتشمل برنامج مدرسة تي لاالصيفية للفرص الطلبات المتقدمة، وعمليات تقديم  صفوفطالب األقليات الذين يعملون في ال

 في كل مدرسة إعدادهاوالمشاريع األخرى التي تم  PRIME مشروعو الداخلية،الصيفية 

 على مستوى المقاطعة K-12فرص 

 هذهوقد صممت  الفنون.مجاالت األكاديمية وهناك أنشطة على مستوى المقاطعة متاحة للطالب الذين تم تحديدهم لخدمات الموهوبين في ال

 الفرص: الستجابة الهتمامات الطالب. تشمللأنشطة مدرسية وقديم لت خبراتال

 المجاالت األكاديمية:
 (12-4) آراينغتون المهنيالمساقات التي يقدمها مركز • 
 (12-9مدرسة توماس جيفرسون الثانوية للعلوم والتكنولوجيا ) -اإلقليمية للموهوبين  Governer's Schoolمدرسة • 
 (12-10دراسة مستقلة للساعات المعتمدة االختيارية )• 
 •P.R.I.M.E( )(12و  11لصاعدين للصفوف ل. )خبرة التدريب الداخلي المتخصص  / التوجيه ذي الصلة بالمجال 
 (12و  11صيفية الداخلية للمجاالت األكاديمية / التوجيه )الصاعدين للصفوف ال Governer's Schoolمدرسة • 
 (12و  11لصاعدين للصفوف ل)كاديمية مجاالت األغات األجنبية والالصيفية الداخلية لل Governer's Schoolمدرسة • 
 (12و  11لصاعدين للصفوف ل) ةالصيفيالعام ندوة المشرف • 

 الفنون:
 (12-10لى الفنون الجميلة )الصفوف برنامج التلمذة ع• 
 (12و  11الصيفية الداخلية للفنون البصرية واألدائية )للصاعدين للصفوف  Governer's Schoolمدرسة • 
 (12و  11ندوة المشرف العام الصيفية )للصاعدين للصفوف • 
أو  Reflections Contest   K-12أمالت( مثل مسابقة التK-12مجال الفنون مسابقات محلية وعلى مستوى الوالية ووطنية )• 

 (12-7)الصفوف   XII( أو المسابقات الفردية / الجماعية للمنطقة 12-9)الصفوف  Awards  Scholastic Artsجوائز

 

و  واإلحالة يةتصفملية الكيفية تنفيذ الخدمات و / أو عتعرض فيها حول خدمات الموهوبين لآلباء  إعالميةتعقد كل مدرسة ثانوية جلسة )جلسات( 

 أو فرص اإلثراء بعد اليوم المدرسي وفي الصيف. /
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_______________________________________ 
 شنطونوا، وويكفيلد، و * آرلينغتون كوميونيتي فيمقدمة المساقات ال

 يورك تاون، و ليبرتي

ت مجموعة فرعية من هذه المساقا *آرلينغتون كوميونيتي قدم ت

رسة لمدعلى احتياجات الطالب. يرجى الرجوع إلى مرشد ا اعتمادًا

 .معرفة الجدولل

 تعليم الفنون
ب برنامج تعليم الفنون في المدارس الثانوية لتزويد الطالصمم 

متتابع في تخصصات الموسيقى  دراسي لمشاركة في مساقلبفرصة 
خبرات معممة وكذلك هناك رح. ية وفنون المسبصروالفنون ال

يزود فرص متقدمة ومتخصصة متوفرة في جميع مجاالت الفنون. 
 الالزمة لتطوير قدراتهم فنيةتدريب على المهارات الالطالب ب

ي أي ف تمدةالساعة المعفي ت. وتجربتها الفردية لبناء العملية اإلبداعية
 ة.الجميل للفنون العملية /عتماد من هذه المساقات بمتطلبات اال

 
اًء بن تُطرحطالبًا قد ال  15مالحظة: المساقات التي تضم أقل من 

الميزانية. في بعض ب تتعلق على اهتمامات الطالب واعتبارات
 طرحميزانية إضافية عدم تتعلق باعتبارات دعي تسالحاالت، قد ت

لى ، وفي مثل هذه الحالة يتوجب عفي أي سنة معينةمعينة مساقات 
ساقات بديل. باإلضافة إلى ذلك، الممساق الطالب المتأثرين اختيار 

م عن التعليبأسلوب قد تقدم التي ال يسجل فيها عدد كاف من الطالب 
 بعد أو التعلم عبر اإلنترنت.

 
 موسيقىال
 

 (29252الحجرة ) موسيقى
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 أداء بواسطة كورال واختبارسابقة في الخبرة المتطلب السابق: 

 مدير كورال
متسارعة لمطربين  ى حجرةخبرة موسيقجوقة الحجرة ]توفر فرقة 

 على مستوى يات التي تدرس هيمحترفين وذوي كفاءة عالية. األدب
 اتدريبً تشمل البروفات  ف العصور واألنواع.مختل تشملمتقدم و
 في ءةوالعزف بالقرا سيقى،اإلنتاج الصوتي، نظرية المو على امكثفً 

والعروض األدائية في ور العديد من المشاركات حضالبروفات. 
 رس والمجتمع والسفر أمر مطلوب.االمد

 
 (29260جوقة الحفلة الموسيقية )

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
 سليمواإلنتاج الصوتي الصمم لتطوير الموسيقي هذا المساق م

يم . يتم تقدوالعزف بالقراءةوتوفير الخبرات في الغناء الجماعي 
 لدينيةاومجموعة واسعة من الموسيقى ، بما في ذلك الشعبية 

ر والعلمانية من مختلف األنماط والفترات. يجب على الطالب حضو
 جميع العروض.

 
 (29289متقدمة )الجوقة ال

 واحدة ة ساعة معتمدسنة كاملة ، 
 12-9الصف )الصفوف(: 
المدرسة أو المجتمع  فيكورال ال الخبرة السابقة فيالمتطلب السابق: 
إجراء و / أو  موافقة المديرمطلوبة. مطلوب  ليستمفضلة، ولكنها 
 .اختبار بواسطته

 مجموعة متنوعةبما يمثل كورالي الوتؤدي األدب الجوقة تتدرب 
لتي االشعبية الموسيقى ودينية الموسيقى ال هامن األساليب بما في

يشمل متقدمة. الصعوبة المعتدلة إلى تتدرج في صعوبتها من ال
نيك والتك واإلنتاج العزف بالقراءة  على امتقدمً  اتدريبً  المساق

رس امدفي الالصوتي ونظرية الموسيقى األساسية. هناك عروض 
مستوى  على، وكذلك مهرجانات يةعاجتماالالمناسبات وفي 

. الحضور في العروض لنقديةمن العروض اذلك  المقاطعة وغير
 مطلوب.

 
 (29263) عالية الطبقةجوقة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
ت الموسيقي واإلنتاج الصوتي ألصوافن لتطوير  صممم ا المساقهذ

ض . مفتوح لجميع الطالب بغعلى وجه التحديد السوبرانو واأللتو
ات كورال ألصويات الالنظر عن الخبرة أو القدرة على استكشاف أدب

 يالءإ. سيتم والعزف بالقراءةالسوبرانو واأللتو، والغناء الجماعي 
كورال. الالمتنامية ونغمة العالي الطبقة عادات الغناء باهتمام خاص 

موسيقى ، بما في ذلك الشعبية يتم تقديم مجموعة واسعة من ال
ب لطالوالعلمانية من مختلف األنماط والفترات. يجب على ا لدينيةاو

 حضور جميع العروض.
 

 Basso (29266)جوقة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
ا الموسيقي واإلنتاج الصوتي خصيصً فن لتطوير  صممم ا المساقهذ

 لألصوات الذكورية. مفتوح لجميع الشباب بغض النظر عن الخبرة
ة ليكوراال ياتدباأللسماح لهم باستكشاف عالم من أجل اأو القدرة 

 م خاص. سيتم إيالء اهتماوالعزف بالقراءةلرجال والغناء الجماعي ل
 مسيتكورال. ال ونبرة ئيةعادات الغناالللصوت المتغير، وتطوير 

ية الشعبالموسيقى تقديم مجموعة واسعة من الموسيقى، بما في ذلك 
 مطلوب منوالعلمانية من مختلف األنماط والفترات.  لدينيةاو

 الطالب حضور جميع العروض.
 

 (29233الفرقة المتوسطة )
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 .هاختبار بواسطتو / أو  مدير الفرقةموافقة المتطلب السابق:  

فئة الفرقة المتوسطة مفتوحة أمام أي طالب لديه خبرة سابقة 
إيقاع لفرقة أداة أو  هوائية)مدرسة و / أو دراسة خاصة( على أداة 

عزف موسيقية حديثة. يشمل التدريب التطوير المستمر لمهارات ال
اليب مختلفة. األساسية باستخدام موسيقى ذات صعوبة معتدلة وأس

والموسيقى. قد تكون  والعزف بالقراءةكما يتم تقديم نظرية 
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باإلضافة إلى األداء في الحفالت شاة المشاركة في فرقة الم
حددها مدير الفرقة مطلوبة. هناك عدد محدود من يالموسيقية التي 

 األدوات المملوكة للمدرسة متاحة لإليجار.
 

 (29234الفرقة المتقدمة )
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 لفرقةفرقة واختبار من قبل مدير اسابقة مع المتطلب السابق: خبرة 

ى معتدلة إلمؤلفات الفرقة الموسيقية تتدرب وتؤدي الموسيقى من 
فرقة. سمفونية على النحو الذي يحدده مدير الأدبيات فرقة صعبة من 

مناسبات رس والاروض العامة في المدأيًضا العكون مشموال قد ي
 والحفالت الموسيقية والمهرجانات المحلية ورحالتاالجتماعية 
ت ابقالفرقة والمسيرات استعدادًا أللعاب كرة القدم والمسمحتملة ل

 كن أنامتداد مطلوب لهذه الفئة. يم يه فرقة المشاة. ستعراضاتواال
 قدير المدير.ت خرى للفرقة حسباأل المهاميكون حضور العروض و

 
 (29254) فرقة المشاة

 ساعة معتمدةنصف سنة، نصف 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
في  وام في المدرسةبعد ساعات الد جدولة منتظمةيتطلب 

Wakefield ،Yorktown ، وWashington-Liberty .
 .األداء الحضور مطلوب في البروفات وعروض

 لعروض فرقةت على أساليب السير بأسلوب اليتلقى الطالب تدريبا
التعليم على يتم وكرة القدم. ات ما بين شوطي ألعاب واستعراض

ت يليااستخدام التدريبات الدقيقة والتشكيالت وخطوات الرقص والتمث
عدة مع التركيز على الموسيقى والبراعة. قد تشتمل الوحدات المسا

 الرايات و الهراواتراقصي و  فريق رقص  المشاة على  في فرقة
لفائدة. الحضور في لكضمانات  حريرو  بنادقو  حرس األلوانو

 العروض مطلوب.
 

 (29250) المجموعات
 ساعة معتمدةنصف سنة، نصف 
 12-9الصف )الصفوف(: 

دير مالمتطلب السابق: موافقة أو اختبار من فرقة أو أوركسترا أو 
 كورالي

 ئيةبروفات المساال المدرسة أو بعدبعد  يرتب له في العادة
، لمجموعات االهتمام الخاصة، أي فرق موسيقى الجاز، الثالثيات

 لطالب األدوات الهوائيةالرباعية، حرس الشتاء وما إلى ذلك، 
اإليقاع، و / أو طالب الصوت. الحضور و يةالنحاسو والوترية
 مطلوب.

 
 (29200بداية موسيقى اآلالت )

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 ال يوجد المتطلب السابق
حد للطالب الذين ليس لديهم أي تعليم سابق أو  ها المساق مصمم

، آالت نفخ ية، نحاسوترية) أوركستراليةعلى آلة موسيقية  أدنى منه
مع عزف أساليب ال هناك تأكيد علىخشبية، اإليقاع، لوحة المفاتيح(. 

اقشة اختيار األداة مع مدرب ألداء. يجب منلعدم وجود توقعات 
الفرقة أو األوركسترا. هناك عدد محدود من األدوات المملوكة 

 للمدرسة متاحة لإليجار.
 

 (29244) وتريةأوركسترا 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
آلة وترية وموافقة مدير  علىالمتطلب السابق: خبرة سابقة 

 األوركسترا
الطالب تقنياً وموسيقيًا من خالل استخدام مجموعة يتم تحدي 

قى ة واالستوديو والموسيحجرفي األوتار وال ياتمتنوعة من األدب
في  السمفونية في األساليب الكالسيكية والشعبية. العروض العامة

 اناتوالحفالت الموسيقية والمهرج يةة والمجتمعيالمدرس المناسبات
محتملة رحلة  تنظيم مقررالمحلية مطلوبة. قد يكون من ال

ألوركسترا. هناك عدد محدود من األدوات المملوكة للمدرسة ل
 متاحة لإليجار.

 
 (29242أوركسترا الحجرة )

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 
من  موافقةأوركسترا السابقة أو  خببرة سابقة معالمتطلب السابق: 

 المدرب
 ؤهلينتجربة أوركسترا متسارعة للعاملين الم الحجرةتقدم أوركسترا 

توى على مس يها ي تمت دراستهتال ياتوذوي الكفاءة العالية. األدب
 ليةاألص نسخمتقدم يمتد على مختلف العصور واألنواع، وعادة في ال

ء داألواللملحن. يتم تضمين تدريب مكثف على تقنية اآلالت المتقدمة 
بروفات، جنبا إلى جنب مع الفي  والعزف بالقراءة جماعيال

روض العالمعلومات النظرية والتاريخية السياقية. حضور العديد من 
 السفر مطلوب. ثناءواجبات أوالمدارس والمجتمع في 

 
 (29245) 1جيتار 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
دم المتوسط. تستخالمبتديء إلى طالب الغيتار مساق مصمم لال اهذ

المطبوعة، وموسيقى فرقة  الصحائف كتب المنهج، وموسيقى
ل ن خالم، والهياكل اللحنية والوترية نوتاتالجيتار لتدريس قراءة ال

اك . هنةالموسيقي ياتمجموعة متنوعة من األساليب الفنية، واألدب
 كونقد ي عدد محدود من األدوات المملوكة للمدرسة متاحة لإليجار.

مؤهلين للحصول على فرقة مساق ال االطالب الذين يدرسون هذ
 غيتار األداء، بناًء على موافقة المدرب.

 
 29247) ) 2 جيتار

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 أو موافقة المدرب 1المتطلب السابق: جيتار 
إلى لمتوسط االغيتار من المستوى  مساق لطالب ال اتم تصميم هذ

 طالب الغيتار المتقدم. سيتم استخدام كتب المنهج، وموسيقى
المطبوعة، وموسيقى فرقة الجيتار لتعزيز تعليمات قراءة  الصحائف
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وترية، واالعتبارات األسلوبية، واألدب والات والهياكل اللحنية نوتال
 اعيةالجمالمهام الموسيقي. يمكن الحضور في العروض وغيرها من 

 .المدراءدير حسب تق
 
 

 (29225كتابة األغاني، الصوت الرقمي، ونظرية الموسيقى )
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
ى في الموسيقى الصوتية أو موسيقبسيطة المتطلب السابق: خلفية 

 األجهزة
 مساقنظرية كتابة األغاني، الصوت الرقمي ونظرية الموسيقى هي 

وصوتية. بيئات إلكترونية مصمم لدراسة بنية الموسيقى في 
ى ، يتم التركيز علسمعيةباإلضافة إلى تطوير مهارات الطالب ال

ية التطبيق العملي للنظرية وإبداع الطالب في المؤلفات الموسيق
فة األغنية وتكوينها باإلضاشكل  األصلية. سيقوم الطالب بدراسة
مي. سيتعلم الطالب أسس إنتاج إلى خلط ومعالجة الصوت الرق

 وكيفية استخدام محطات عمل تقنيات التسجيل السليموالموسيقى 
ي والترميز إلنتاج الموسيقى ف اإلنشاء مجياتالصوت الرقمي وبر

 .عداداتمجموعة متنوعة من األنواع واإل
 

 (39226) التنسيب المتقدمنظرية الموسيقى، 
 نقطة الجودة 1.0+  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-10الصف )الصفوف(: 
موسيقى المتطلب السابق: خلفية قوية في الموسيقى الصوتية أو 

 ، بما في ذلك البيانواألجهزة
بوتيرة وعمق مساٍو لفئة  APيتم تدريس مقرر نظرية موسيقى 

نظرية الموسيقى على مستوى الكلية. يعمل المساق على تطوير 
ى وسيققدرة الطالب على التعرف على المواد والعمليات األساسية للم

 التي يتم سماعها أو عرضها في درجة موسيقية، وفهمها ووصفها.
ة يغطي المنهج مجموعة واسعة من المهارات التحليلية والتركيبي

 أيًضا مهام مساقتضمن اليوكذلك تدريب األذن والغناء البصري. 
إبداعية، مثل تنسيق لحن من خالل اختيار الصوت عبر الحبال 

و ألتوفير نقطة صوت ثنائية  يالمناسبة أو إنشاء خط جهير موسيق
بإعداد الطالب مساق قوم هذه اليتحقيق تدوين صوت الجهير. س
يجب على الطالب بنجاح.  APإلكمال اختبار نظرية الموسيقى 

 في نهاية APأن يجتازوا اختبار  APالذين يأخذون نظرية موسيقى 
قطة العام. لن يحصل الطالب الذين ال يشاركون في االختبار على ن

 (.29226جودة إضافية )
 
 (29251/ فرقة موسيقى الجاز ) ختبرم

  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 

المتطلب السابق: يتم اختيار الطالب من فرق سمفونية أو فرق 
 موسيقية من خالل اختبار

موسيقى  عزف/ فرقة موسيقى الجاز خبرة عملية في  ختبريوفر م
استوديو. سينصب التركيز على في مجموعة  بيئةجاز متقدمة في 

مجموعة الصوت والمزيج والموسيقى والجوانب األسلوبية 
الجاز والبوب. سيتم توفير فرص للعمل  لمصطلحات موسيقى

المنفرد واالرتجال والعروض العرضية مع فناني موسيقى جاز 

العروض في محليين. الحضور في العديد من المشاركات في 
 أمر مطلوب.المدارس والمجتمع والسفر 

 
       (29280)جاز / بوب صوتية / فرقة  ختبرم

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9لصفوف(: الصف )ا

 درسةالمتطلب السابق: خبرة كورالية سابقة واختبار على مستوى الم
 من قبل مدير كورال

سيقى خبرة عملية في موالجاز / البوب الصوتية / فرقة  ختبريوفر م
لتركيز استوديو. سينصب ابيئة المتقدمة في الجاز / موسيقى البوب 

على مجموعة الصوت والمزيج والموسيقى والجوانب األسلوبية 
لمصطلحات موسيقى الجاز والبوب. سيتم توفير فرص للعمل 
المنفرد واالرتجال والعروض العرضية مع فنانين موسيقى جاز 

 العروض فيمحليين. الحضور في العديد من المشاركات في 
 ر أمر مطلوب.رس والمجتمع والسفاالمد

 
 الفنون البصرية

 
 (29120) 1فن 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
اإلبداعي  حلاللتصميم وامبادئ فن مهارات  باستخدام عناصر

لمشكالت، يستكشف الطالب العمليات الفنية للرسم والطالء ل
ريع عاد. يتم االحتفاظ بالمشاوالرسومات وأشكال الفن ثالثي األب
ت عملية العمل والمنتجا عنالفنية في حقائب مع تأمالت الطالب 

 3فن و 2فن متطلب سابق للمساقات  ا المساق النهائية. هذ
 .APاالستوديو، و
 
 (29130) 2 فن

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 
 أو إذن من مدرس الفنون البصرية 1فن المتطلب السابق: 
. 1فن  على المفاهيم والتقنيات التي تم تعلمها فييبني هذا المساق 

 نحت.يتعلم الطالب تقنيات متقدمة في الرسم والطالء والطباعة وال
 ميواصل الطالب البحث وربط أعمال الفنانين الرئيسيين بأعماله

 .أنفسهم
 

 (29140) 3فن 
 واحدةة ساعة معتمدسنة كاملة، 

 12-11الصف )الصفوف(: 
 أو إذن من مدرس الفنون البصرية 2 فنالمتطلب السابق: 

زمين للغاية الملت ذوي الدافعية العاليةمخصص للطالب  هذا المساق
 ة منبالدراسة الجادة لفن االستوديو. سيقوم الطالب بإنشاء مجموع

والرسم  طالءال ،على سبيل المثال ال الحصر ،األعمال تشمل
 والنحت. يتم التركيز على جودة العمل، الغرافيكية والرسومات
 مفهوم فني معين، واتساع التعبير. علىوالتركيز 

 
 AP (39151)تاريخ الفن، 
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 نقطة جودة 1.0واحدة+ ساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
فن الذي يعطي الطالب في تاريخ المساق جامعي تحضيري هذا 
ثل ايا مألعمال الفنية في سياقها التاريخي من خالل دراسة قضل افهمً 

ذا هوالعرق. كما أن  والوظيفة،دروالجنرعاية السياسة والدين وال
مساق يغطي ال يعلم الطالب التحليل البصري لألعمال الفنية.المساق 

 فنية أخرى، ويتعلم الهندسة المعمارية والنحت والرسم وأشكال
سية بذكاء وحسا نظرة ناقدةهذه األعمال الفنية  النظر إلىالطالب 

 AP فنتاريخ ال المساق الطالب إلكمال امتحانيعد لتحليل ما يرونه. 
اق. المرتبط بهذه المس APيجب على الطالب اجتياز اختبار بنجاح.  

 جودةلن يحصل الطالب الذين ال يشاركون في االختبار على نقطة 
 (29151إضافية. )

 
 AP (39149)، فن االستوديو
 نقطة جودة 1.0+  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 و / أو توصية المعلم 3فن المتطلب السابق: 

على الممارسة الجادة للفن، ويطلب من  APيقوم فن االستوديو 

ل تناوينقطة جودة إضافية.  واسبتكيالطالب تقديم محفظة كاملة ل
ة لفنيالمساق ثالثة مجاالت رئيسية: الجودة العالية في المنتجات ا
 اتساعللطالب؛ التركيز على اهتمام أو مشكلة بصرية معينة؛ و

شارك ن. يالخبرة في الوسائل الرسمية والتقنية والتعبيرية إلنتاج الف
سمية الطالب في التحقيق اإلبداعي والمنهجي للقضايا الر

اذ صناعة الفن كعملية مستمرة تتطلب اتخ ونفهمسيوالمفاهيمية، و
ف مهارات تقنية واإللمام بوظائ ونتطورسيقرار مستنير وناقد، و

 رية.بصالعناصر ال
لهذه المساق. لن يحصل  AP محفظةيجب على الطالب تقديم 

 فية.الطالب الذين ال يقدمون محفظة كاملة على نقطة الجودة اإلضا
(29149) 

 
 (29167) 1سيراميك أعمال ال

  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
ة ظيفيثالثية األبعاد بأشكال و صلصالتناول هذه المساق أشكال اليس

مي ور ويبناء اليدالوزخرفية. سيستخدم الطالب تقنيات مختلفة في 
و تيح هذه المساق للطالب تجربة الصلصال ألول مرة أيالعجالت. 
الطالب األكثر تقدماً من تطوير مهاراتهم. سيتم تشجيع يمكن 

 الزجاج وتقنيات التشطيب.أنواع مختلفة من الطالب على تجربة 
دوالر على الصلصال  50.00 مقدارها رسوم مختبر  هناك

 الرسوم. ضإعفاء لتخفيللحصول على  14انظر الصفحة والزجاج. 
 

 (29168) 2سيراميك أعمال ال
  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 أو إذن من المدرب 1المتطلب السابق: سيراميك 

المساق في معالجة أشكال الصلصال ثالثية األبعاد في  استمر هذي
األشكال الوظيفية والزخرفية. تتيح هذه المساق للطالب صقل  كال

ورمي العجالت. سوف يسمح للطالب  البناء اليدويمهاراتهم في 
 ةثالثاللفنان التي يُتوقع أن يعطيها الصلصال احتماالت  باستقصاء

 إيقادالزجاج والتشطيب وصقل lأخرى أبعاد. سيتعلم الطالب تقنيات 

 هناكدراسة فناني الصلصال وأعمالهم. المساق شمل سيالنار. و
دوالر على الصلصال والزجاج.  50.00مقدارها رسوم مختبر 

 الرسوم. إعفاء لتخفيضللحصول على  14 حةالصف انظر

  
 (29169) 3سيراميك أعمال ال

  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 
 أو إذن من المدرب 2السيراميك أعمال المتطلب السابق: 

زمين للغاية الملت ذوي الدافعية العاليةمخصص للطالب  هذا المساق
 التي لسيراميك. سيبني الطالب على المهاراتابالدراسة الجادة لفن 

ويركزون على االتساع   2 و 1السيراميك أعمال تعلموها في 

 دوالر على الصلصال 50.00 مقدارها رسوم مختبر  هناكوالعمق. 

 الرسوم. إعفاء لتخفيضللحصول على  14انظر الصفحة والزجاج. 
 

 (29160الحرف ) مقدمة إلى
  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المتطلب السابق: ال يوجد

لك، ذيصنع الطالب الفخار والنسيج والمجوهرات واألقنعة، وما إلى 
د قالثقافية التي واألساليب من مجموعة متنوعة من وجهات النظر 

 نييوياآلسين والمكسيكييين وغواتيمالوالتشمل األمريكيين األصليين 
 .واألمريكيين من أبناء المستعمرات

 
 (29162لحرف )ا

  حدةواساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
ث ، سيتعامل الطالب مع التراالمساق الذي يمتد لمدة سنة في هذ

. جمع بين الوظيفة والتصميم الفنيتالثقافي الغني للحرف الذي 
م لمهاستعمل نماذج الحرف متعددة الثقافات على إلهام الردود على ا

ة لخشب إلخ. سيتم تطوير المعرفالتي تشمل الصلصال واأللياف وا
تم الالزمة للعمل بذكاء ومهارة وإبداع مع الوسائط الحرفية. سي
 و / التأكيد على عناصر ومبادئ التصميم والجمال، والنقد المكتوب

 ي، والتراث التاريخي للحرف المنتجة.وأو الشف
 
 (29163و الرسم ) طالءال

 نصف ساعة معتمدة فصل واحد ، 
 12-9)الصفوف(: الصف 

 المتطلب السابق: ال يوجد
مجموعة متنوعة من  طالءيتعلم الطالب الطرق األساسية لرسم و

ل الشكالموضوعات، بما في ذلك الحياة الساكنة والمناظر الطبيعية و
لخط لالمشكالت إدراك اإلجهاد والتنظيم األسلوبي  أظهرتوالخيال. 

من  خدام مجموعة متنوعةوالقيمة والملمس واللون. يتم است حيزوال
 الوسائط. تتم دراسة أعمال كبار الفنانين في هذه الوسائط.
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 (29152الحاسوب )الغرافيكية برسومات ال

  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
التصميم التجاري حل مشكالت إبداعية في يطبق الطالب مهارات 

 اتوعرض المنتج اتوتصميم الشعار اتصور المنتجالتي قد تشمل 
. يمكن للطالب استخدام رسومات اتوالمنشورفحات الصصميم وت

 إلنتاج أعمال مكتملة.من إنشاء الحاسوب 
 
 (29153) 2 الحاسوبالغرافيكية برسومات ال

  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 
 1 الحاسوبالغرافيكية برسومات الالمتطلب السابق: 

ما التصميم التجاري ب مشاكلحل  إبداعية في يطبق الطالب مهارات
 اتوعرض المنتج اتوتصميم الشعار اتفي ذلك صور المنتج

 .اتوالمنشورفحات الصصميم وت
 
 (29154) 3 الحاسوبالغرافيكية برسومات ال

  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 
 2و  1 الحاسوبالغرافيكية برسومات الالمتطلب السابق: 

ي رسومات الحاسوب المتقدمة التي من شأنها التوسع فلهذا مساق 
 الغرافيكيةرسومات من مساقي المهارات الفن الرقمي المستفادة 

وفر هذه المساق للطالب المهارات الالزمة ي. 2و  1 الحاسوبب

إلنشاء تصميمات تركز على الفنون الجميلة الرقمية والفنون 
لهم  لفن الرقمي وستتاحمتقدمة لالتجارية. سيتعلم الطالب تقنيات 

الفرصة الستكشاف وسيلة رقمية لالختيار إلنشاء محفظة عمل. 
هم دراستابعون هذه المحفظة أساًسا جيدًا للطالب الذين يت تبرتع

 .D-2رقمية  APلمحفظة 
 

 (29193) 1تصوير رقمي 
  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المتطلب السابق: ال يوجد

را يتعامل الطالب مع التصوير كشكل فني. سيتعلمون استخدام كامي
لفة العدسة وإنتاج المطبوعات من خالل عمليات مختأحادية  ريفلكس
يشملها هذا لتكنولوجيا الرقمية. تشمل الموضوعات التي تشمل ا
تاريخ التصوير وعناصر ومبادئ التصميم واإلضاءة  المساق

لى عدوالر  50.00 مقدارها رسوم مختبر  هناكووظائف الكاميرا. 

إعفاء للحصول على  14انظر الصفحة الصلصال والزجاج. 
بهم  الكاميرا الخاصة إحضاريُطلب من الطالب  الرسوم. لتخفيض

حدود عدد م هنا. أيًضاورق الصور توفير إن أمكن، ويُطلب منهم 
حسب الحاجة. يتحمل الطالب مسؤولية متاحة من الكاميرات 

 الكاميرات المفقودة أو المسروقة أو التالفة بشكل كبير.
 

 (29194) 2تصوير رقمي 
  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-10الصف )الصفوف(: 

 أو إذن من مدرب التصوير 1المتطلب السابق: تصوير رقمي 
في هذه المساق المتقدم، يتم التركيز على الحلول الفنية والتعبيرية 

المفاهيم في ي توسع هالتي ولمجموعة متنوعة من مشاكل التصوير 
تتم دراسة أعمال . 1تصوير رقمي من والتقنيات األساسية المستفادة 

تعلق بمشاكل التصوير ت التيفناني التصوير الفوتوغرافي الرئيسيين 
 50.00 مقدارها رسوم مختبر  هناك. تعرضةلفوتوغرافي المسا

إعفاء للحصول على  14انظر الصفحة . تكاليف الطباعةدوالر على 
الكاميرا الخاصة بهم  إحضاريُطلب من الطالب  . الرسوم. لتخفيض
عدد محدود  هنا. أيًضاورق الصور توفير ، ويُطلب منهم إن أمكن

حسب الحاجة. يتحمل الطالب مسؤولية متاحة من الكاميرات 
 الكاميرات المفقودة أو المسروقة أو التالفة بشكل كبير.

 (98610W( )29195) 3تصوير رقمي 
 نقطة جودة  1.0+  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-11الصف )الصفوف(: 
 2+  1المتطلب السابق: تصوير رقمي 

. الجاد ريصوتتصوير فوتوغرافي متقدمة لطالب الا مساق هذ
تصوير احترافي خاصة بهم  حفظةفي إنشاء م سنةسيقضي الطالب 

 هناك. 2+  1تطوير المهارات التي تعلموها في تصوير رقمي في و

 دوالر على الصلصال والزجاج. 50.00 مقدارها رسوم مختبر 

يُطلب  الرسوم. إعفاء لتخفيضللحصول على  14انظر الصفحة 

نهم مالكاميرا الخاصة بهم إن أمكن، ويُطلب  إحضارمن الطالب 
حة متاعدد محدود من الكاميرات  هنا. أيًضاورق الصور توفير 

و أحسب الحاجة. يتحمل الطالب مسؤولية الكاميرات المفقودة 
 لمسروقة أو التالفة بشكل كبير.ا
 
زدوج ساعات معتمدة للكلية: قدد يسمح هذا المساق بالتسجيل الم   ●

ت . يجب استيفاء متطلبا(NOVA)في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك  NOVAالقبول في 

 لمزيد من المعلومات.
 

 (29165النحت ) مقدمة إلى
 نصف ساعة معتمدةفصل واحد، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المتطلب السابق: ال يوجد

م يتعلللطالب المهتمين بالفن ثالثي األبعاد. س صفتم تصميم هذا ال
د الطالب مبادئ عمليات النحت واكتساب المعرفة األساسية للموا

واألدوات وإجراءات السالمة. سيقوم الطالب ببناء العديد من 
 صلصالوتعلم التقنيات المختلفة المستخدمة في الالمنحوتات 

 والجص. سيتم استكشاف األهمية التاريخية للنحت.
 

 (29166نحت )
  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
ن مالحرف أو إذن  مقدمة إلىالنحت،  مقدمة إلىالمتطلب السابق: 

 مدرس الفنون البصرية
عبر عن جسام منحوتة تللطالب المهتمين بإنشاء أ هذا المساق مصمم

 ،من خالل مجموعة متنوعة من المواد والتقنيات بما في ذلك انفسه
على سبيل المثال ال الحصر، الصلصال والجص والخشب 
واألسالك. يتم تناول الموضوع من خالل التفسير الواقعي والمجّرد 
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تين النحا أعمال وغير الموضوعي. يتم فحص نماذج من
 المعاصرين.

 
 يةفنون المسرحال
 

 (21400) 1فنون المسرح 
  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المتطلب السابق: ال يوجد

عبارة عن مقدمة لتقنيات الدراما والمسرح، مصمم  هذا المساق
 للطالب الذي يرغب في استكشاف مختلف مجاالت الدراما والمسرح
ن مكوسيلة للتواصل. يتعلم المشاركون تقنيات التمثيل األساسية 

هد. تتم ممارسة تحسين اواالرتجال ودراسة المش صامتخالل ال
ومواهب التمثيل  مسرحيةقراءة الو كلاقدرات حل المشو الصوت

مجموعات. تشمل األنشطة وتحليل الهياكل  من خالل العمل في
 .ذات فصل واحدالدرامية وتصميم وإنتاج مسرحية 

 
 (21415) 2فنون المسرح 

  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 

الفنون أو إذن من مدرب  1 : فنون المسرح المتطلب السابق
 المسرحية

لمواصلة دراسة التقنيات الدرامية ومهارات  المساق مصممهذا 
على  . التركيز1 فنون المسرح تي تم اكتسابها في المساق األداء ال

ت تطوير الشخصية، الماكياج، األزياء، نظريات التمثيل، وتقنيا
ت المسرح. يقوم الطالب بكتابة وإنتاج وأداء العروض والمسرحيا

فات سة تاريخ المسرح. قد تكون البرولمختلف الجماهير. تستمر درا
 هذه األنشطة.نجاز ضرورية إل صفخارج ال

 
 (21425) 3فنون المسرح 

  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-11الصف )الصفوف(: 

الفنون أو إذن من مدرب  2 : فنون المسرح المتطلب السابق
 المسرحية

ورشة عمل حول الفنون الدرامية  مساقعبارة عن  هذا المساق
مجاالت دراسة بالطالب مر تتطلب مشاركة نشطة في اإلنتاج. ي
رحية مسبإنتاج يتوج هذا و  وإنتاج الدراما كأعضاء في شركة إنتاج،

. يُطلب من كل طالب إكمال مشروعين مفصلين يتعلقان ةكامل
 قل منفي فئتين على األ مهام، بما في ذلك صفبأعمال اإلنتاج في ال

واإلدارة  ( اإلنتاج / التوجيه2( األداء؛ )1الفئات الثالث التالية: )

( التصميم / األضواء، األزياء، 3والتاريخ والبحث؛ أو )

المجموعات، والدعائم. تستمر دراسة تاريخ المسرح. قد تكون 
 هذه األنشطة.نجاز ضرورية إل صفالبروفات خارج ال

 
 (21430) 4مسرح متقدم 
  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-11الصف )الصفوف(: 
الفنون أو إذن من مدرب  3 : فنون المسرح المتطلب السابق

 المسرحية

عملية اإلنتاج لتصور وضع ، يقوم الطالب ب4في فنون المسرح 

بقيام طالب . يهاواإلشراف عل بأكملها للعديد من األحداث المسرحية
ج وإدارة المسرحيات أو العروض، وإنتا بإخراج 4فنون المسرح 

وتطبيق جميع العناصر الفنية التي تم تعلمها وليف بتفإنهم يقومون 
، والمهارات الديناميكية الجماعية. خراجمسبقًا، وتقنيات التمثيل واإل
 هذه األنشطة.نجاز ضرورية إل صفقد تكون البروفات خارج ال

 
 (21435المسرح التقني )

  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

الفنون أو إذن من مدرب  1 : فنون المسرح المتطلب السابق
 المسرحية

، يتعلم الطالب العناصر األساسية لإلضاءة، والبناء، واألزياء
ني الف والمكياج، والدعائم من خالل المشاركة بنشاط في تقديم الدعم

في كل فصل دراسي. كل  لمجموعة متنوعة من األحداث المسرحية
يُطلب من كل طالب إكمال مشروعين مفصلين يتعلقان  طالب

ء األزياأو  مجموعاتالباحتياجات اإلنتاج في مجاالت اإلضاءة أو 
قد تكون بعض األنشطة بعد المدرسة أو المكياج أو الدعائم. 

 .ضرورية
 

 إعتبارات خاصة
 

أخذ بيُنصح الطالب المهتمين بدراسة شهادة البكالوريا في الفنون 
(؛ فنون APو  3و  2و  1 )أي فنعطى تسلسل المالمساقات بال

يجوزأن يعمل الطالب ، (. بموافقة المدرب4و 3و 2و 1المسرح 

على مدار عامين من  APالفنون البصرية  على متطلبات محفظة

في السنة   APفنون و انيةثفي السنة ال 3خالل التسجيل في فن

عد بقية ن بالمزيد من الدراسة الموسيوالطالب المهتم ح. يُنصرابعةال
 نظرية الموسيقى. مساقالتخرج بأخذ مقرر 

 
 ، فنون جميلةتلميذ )متدرب(

 عة معتمدةاسسنة كاملة، نصف 
 11-10(، الصف )الصفوف(: 29290) 1فنون جميلة 
 12-11(، الصف )الصفوف(: 29291) 2فنون جميلة 

 .المدربأو إذن من  1المتطلب السابق: فنون جميلة 
 12(، الصف )الصفوف(: 29292) 3فنون جميلة 

 أو إذن من المدرب 2المتطلب السابق: فنون جميلة 
 12-10للطالب في الصفوف  تلمذةيوفر مكتب تعليم الفنون برنامج 

الفنون البصرية أو بن يملتزمالبشكل استثنائي ومن الموهوبين 
ية لألفراد تجارب الفنالالموسيقى أو المسرح أو الرقص. ترتب 

لهؤالء الطالب الذين تم تحديدهم. يتم اختيار والمجموعات الصغيرة 
ومقابلة واختبار /  تقديم طلب خطيالطالب في الربيع من خالل 

موظفي الفنون والموسيقى يمكن الحصول على الطلبات من محفظة. 
صادر المختصين ومعلمي المرشدين بالمدارس الثانوية والم

لموهوبين.با
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 نيتقالالمهني والتعليم 

قدم . تالعملية لبدء حياتهم عالي أولتعليم المرحلة اتساعد دورات التعليم المهني والتقني الطالب على تعلم التطبيقات التقنية للعديد من المهن أثناء التحضير ل

رة لحاسوب وعلوم األسوعلوم ا ( في المدارس الثانوية الشاملة في مجاالت برنامج األعمال وتكنولوجيا المعلوماتCTEالتعليم المهني والتقني )مساقات 

 Wakefieldلمجاالت في افي هذه  CTEالتعليم المهني والتقني مساقات والمستهلك والتسويق، والتجارة والتعليم الصناعي والتعليم التكنولوجي. كما تقدم 

ارجع . CTEمدارس  في، وفي برامج أخرى معتمدة Arlington Career Center / Arlington Techو Yorktownو Washington-Libertyو

 مواقع المدارس. هامعوالمزدوج  بمساقات التسجيلللحصول على قائمة  Cالملحق  إلى

 لمزيد من المعلومات. مرشدك. يرجى مراجعة عاديالدبلوم الباالعتماد المهني والتقني المطلوب لمتطلبات التخرج الفرصة لكسب  تقنيمهنية ومساق قدم كل ي

 Wakefield  ،Washington-Liberty  ،Yorktown High Schools ،Arlington Career Center خيارات التسلسل في

لوفاء بهذا المطلب ، يمكن ا(CTEالتعليم المهني والتقني ). في المتسلسلةاالختيارية المواد من  مادتينما ال يقل عن  عاديتتطلب متطلبات التخرج للدبلوم ال

 لمزيد من التفاصيل. مرشدكباستخدام أحد الخيارات المدرجة أدناه. يرجى مراجعة 
I. األعمال والتواصل 

الفنون، تكنولوجيا 

السمعيات 

والبصريات 

 والتواصل 

 1خيار التسلسل 

تكنولوجيا المعلومات  مقدمة إلى

وأنظمة المعلومات الحاسوبية  (26116)

(26614) 

 2خيار التسلسل 

تكنولوجيا المعلومات  مقدمة إلى

تصميم صفحات الويب و  (26116)

 (26646)والوسائط المتعددة 

 3خيار التسلسل 

 

اإلدارة  و األعمال  1خيار التسلسل  
 QuickBooksالمحاسبة بنظام 

(26320) 
 (26614)أنظمة المعلومات الحاسوبية 

 2خيار التسلسل 
 (26112)األعمال والتسويق  مقدمة إلى

 IB (36114)و إدارة أعمال 

 3خيار التسلسل 
تكنولوجيا المعلومات  مقدمة إلى

وتكنولوجيا المعلومات في  (26116)
 )IB )36613مجتمع عالمي 

 1خيار التسلسل  تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات  مقدمة إلى

(26116)  
تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة 

(26646) 

 2خيار التسلسل 
تكنولوجيا المعلومات  مقدمة إلى

(26116)  
وتصميم قواعد المعلومات والوسائط 

 DE (96660W)المتعددة 

 3خيار التسلسل 
تصميم قواعد المعلومات والوسائط 

 ؛ DE (96660W)المتعددة 
 DEتصميم وإدارة قواعد المعلومات 

(96660W) 

 1خيار التسلسل  علوم الحاسوب
و برمجة  (26639)علوم الحاسوب 

  (26643)الحاسوب، متقدمة 
 

 2خيار التسلسل 
 AP (33186)مباديء علوم الحاسوب، 

أو   AP (33185)وعلوم الحاسوب،  
 (36560) 1علوم الحاسوب الجزء 

   (36570) 2والجزء 

 3خيار التسلسل 
 DE (96638W)برمجة الحاسوب، 

، برمجة الحاسوب، مكثفة CCفي 
(96644W)  و برمجة الحاسوب، مكثفة

DE (96643W) 

 1خيار التسلسل  تسويق
و  DE (99094W)األعمال ريادة 
 DE )99095(، متقدمة األعمال ريادة

 2خيار التسلسل 
و   (28123)رياضة، تسبية، وترفيه 

 (26112)األعمال والتسويق  مقدمة إلى

 3خيار التسلسل 
 (28147)مهنة األزياء  مقدمة إلى

 DE (99094W) ريادة األعمالو

 الصناعة والهندسة     2

العلوم، التكنولوجيا 

الهندسة  والهندسة

 والرياضيات

 1خيار التسلسل 
التصميم الهندسي  مقدمة إلى: 1هندسة 

(28492) 
 (28492): مباديء الهندسة 2هندسة 

 

 2خيار التسلسل 
التصميم الهندسي  مقدمة إلى: 1هندسة 

: مباديء الهندسة 2هندسة و  (28491)
(28492) 

مشروع هندسي: تصميم وتطوير 
(28494) 

 3خيار التسلسل 
رسم فني باالستعانة بالحاسوب 

(98439W) DE  و رسم معماري
 DE (98408W)باالستعانة بالحاسوب 

 

 الصحية واإلنسانيةالخدمات      2

الزراعة، الغذاء 

 والمصادر الطبيعية

 1خيار التسلسل 
وتطور الطفل  )28274( الغذاء واللياقة

   (28232) والرعاية الوالدية
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 1خيار التسلسل  الخدمات اإلنسانية
 (28232) تطور الطفل والرعاية الوالدية

 (28235) وتعليم الطفولة المبكرة 

 2خيار التسلسل 
 (28232) الطفل والرعاية الوالدية تطور

  DE (99062W) 1و معلمو الغد  

 3خيار التسلسل 
و  DE DE (99062W) 1معلمو الغد 
   DE DE (99063) 2معلمو الغد 

 دلمزيمساق لايرجى االطالع على وصف يحصلوا على ساعات معتمدة للجامعة مع تسجيل مزدوج. للطالب المؤهلين ل أيًضا متاح – DEمساق 
 من المعلومات.

 Washington-Liberty high schoolsرس افي مدإال  IB البكالوريا الدوليةال تطرح مساقات * 
خرى متوفرة أيًضا في األ CTE مساقات التعليم المهني والتقني** مستويات إضافية من بعض التسلسالت متوفرة في المدارس الثانوية الشاملة. 

 لمزيد من المعلومات. 74. يرجى االطالع على الصفحة Arlington Career Center رلينغتون المهنيآمركز 
ة معتمدة من يصناع شهادةالنجاح في و CTE التعليم المهني والتقني تسلسلإكمال عند منتقاة  مؤكدةساعات معتمدة الطالب  جمعقد ي• 

 الدولة لهذا التسلسل.
فرصة للحصول على شهادة الصناعة للطالب الذين يلتحقون بالمدرسة  CTE مساق من مساقات التعليم المهني والتقنيوفر كل ي• 

 .العاديالشهادة المهنية والتقنية المطلوبة لمتطلبات التخرج من الدبلوم  لحصول علىل اوما بعده 2014-2013سنة الثانوية في 
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_____________________________________ 
 
 (ITالمعلومات ) تكنولوجياو عمالاأل

 
ساعات معتمدة في المجاالت للحصول على تؤهل  مساقاتجميع ال

 المهنية / التقنية / الفنون الجميلة.
 

يختارها الطالب باجتياز  مؤكدةساعات معتمدة يمكن الحصول على 
 مساق يتعلق بشهادة صناعية.

 
ي ختيارلمساقات مدتها سنتان كاملتان يفي بالمتطلب االأي معادل 

 .التسلسلي
 
مهارات ببرنامج األعمال وتكنولوجيا المعلومات للطالب  زودي

 دارةالصناعة في مجاالت المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وإمرتبطة ب
ة ريادووالمالية واإلدارة واالقتصاد  حاسوبقواعد البيانات وشبكات ال

واألعمال  حاسووباألعمال وتصميم صفحات الويب وتطبيقات ال
و  لعملاة الدولية واألمن السيبراني ومهارات االستعداد لمكان التجاري

ات )الترميز(، وعلوم الحاسوب. تم تصميم هذه الدور حاسوببرمجة ال
 نوخططيالجامعية أو دراستهم ة بعاتلتفيد الطالب الذين يخططون لم

ة لثانوياللعمل بدوام كامل بعد المدرسة الدراسة الجامعية أو لمزيج من 
ت عااسة أو يشهادات صناعختارة الطالب متمنح المساقات المباشرة. 

 .معتمدة للجامعة
 

 على بناءً  تُطرحطالبًا قد ال  15مالحظة: المساقات التي تضم أقل من 
، قد الميزانية. في بعض الحاالتب تتعلق اهتمامات الطالب واعتبارات

ي فمعينة مساقات  طرحميزانية إضافية عدم تتعلق باعتبارات دعي تست
ن الطالب المتأثري، وفي مثل هذه الحالة يتوجب على أي سنة معينة

يها فالتي ال يسجل بديل. باإلضافة إلى ذلك، المساقات مساق اختيار 
بر عالتعليم عن بعد أو التعلم بأسلوب قد تقدم عدد كاف من الطالب 

 اإلنترنت.
 

 QuickBooks)) (26320 بنظامالمحاسبة 
 معتمدة واحدةساعة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
يدرس طالب المحاسبة المبادئ والمفاهيم والممارسات األساسية 

المحاسبة ألعمال الخدمات واألعمال التجارية. تشمل  مساقل
شر الموضوعات التي يتم تناولها تحليل المعامالت وعمل اليومية ون

رة لية وإدااإلدخاالت وإعداد سجالت كشوف المرتبات والبيانات الما
هني. الم يتم التأكيد على أخالقيات العمل والسلوك .أنظمة مراقبة النقد

 ل منيتعلم الطالب اإلجراءات المحاسبية األساسية، وذلك باستخدام ك
بة محاسالنظم اليدوية واإللكترونية. سيتعلم الطالب استخدام تطبيق ال

 أو أي نظام محاسبي مماثل. QuickBooksالمحوسب أو 

 
 " Coop"خبرة العمل التعليمي التعاوني 

اعات ساعات معتمدة( اعتمادا على س 3إلى  1سنة كاملة، متغير )

 العمل
 3(، 28953) (، ساعتان معتمدتان28951ساعة معتمدة واحدة )

 (28954ساعات معتمدة )

 (CTE)قني المهني الساق مالفي  مسجل حالي االمتطلب السابق: 
 ختيارياال

في غرفة التعليم  التعاوني هو أسلوب منظم للتعليم يجمع بينالتعليم 
االستعداد  على والتدريب أثناء العمل لمساعدة الطالبالصف 

إنه عمل مدفوع األجر. يعمل الطالب . ستكشاف أهدافهم المهنيةال
واسطة ب Coopطالب وجه ساعة في األسبوع. ي 15 - 11بمعدل 

تحدد خبرة الطالب العملية. يتم خطة تدريب رسمية فردية ومكتوبة 
صاحب طرف  منالمشرف من تقييم الطالب من قبل المعلم المنسق و

في وخبرة عالمات مقدرة باألحرف للمساق يحصل على العمل ل
( CTEالتعليم المهني والتقني ) مساقالطالب  أن يجتازالعمل. يجب 

. إلى العملية لخبرةرصيد لو ساعات معتمدة للمساقكسب يالمتزامن ل
ساعات معتمدة  3إلى  1، قد يكسب الطالب من اقرصيد المسجانب 

ساعة للحصول  280الطالب يجب أن يعمل . يةالعملمقابل الخبرة 

، أو ما ال ساعتين معتمدتينساعة ل 560و، ةواحدساعة معتمدة على 

ساعات  3كتساب ساعة خالل العام الدراسي الحالي ال 840يقل عن 

خالل فصل تي يعملها الطالب ن الخبرة العملية ال. أي ساعات ممعتمدة
في رصيد العمل للعام الدراسي المقبل، شريطة  هاالصيف سيتم احتساب

. يتوافق عمل بمساق تعليم مهني تقنيأن يستمر الطالب في االلتحاق 
عمل قوانين الطالب مع القوانين واللوائح الفيدرالية وقوانين الواليات و

هي أي من ة ( المتزامنCTEعليم المهني والتقني )الت مساقاتاألطفال. 

، حاسوباألعمال وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الاالختيارية برامج ال
ي والصناعي، والتعليم التكنولوجي، وبرنامج األسرة مهنوالتعليم ال

برنامج . ارجع إلى 12-10في الصفوف التي تقدم المستهلك علوم و
 .المساقعلى معلومات إضافية حول طالع لال الدراسات

 
 (26614W)( 26614لحاسوبية )نظم المعلومات ا

 نقطة جودة 1.0، + ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
يطبق الطالب مهارات حل المشكالت على مواقف واقعية من خالل 

البيانات والعروض معالجة النصوص وجداول البيانات وقواعد 
 طالبالتقديمية متعددة الوسائط وأنشطة البرامج المتكاملة. يعمل ال

وأنظمة  حاسوببشكل فردي وفي مجموعات الستكشاف مفاهيم ال
 تاحةالعمل م خبرةالتشغيل والشبكات واالتصاالت والتقنيات الناشئة. 

 صف)اختياري(. يجمع الطالب بين التدريس في المساق الا لهذ
ستمرار دريب تحت إشراف في الوظيفة في وضع معتمد مع اوالت
 أنلطالب ستطيع ا، يمساقاتذه البه. ة لسنة الدراسيةليإلشراف طا

لذي مساق اوشهادة التخرج من المهنية وتقنية  شهادةيحققوا التخرج ب
 عبر اإلنترنت. يعطى

 
جيل : قدد يسمح هذا المساق بالتسساعات معتمدة للكلية   ●

. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 

 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.
 

 (26542) 1، الجزء 1السبرانية: أكاديمية سيسكو المستوى 

(96542W) 

 نقطة جودة  1.0 فصل، نصف ساعة معتمدة +

 12-10الصف )الصفوف(: 
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: أكاديمية سيسكو  Cyberالتسجيل المتزامن مع المتطلب السابق: 
  2الجزء  2المستوى 

هذا المساق يحضر الطالب لدخول الحياة العملية في مسار أنظمة 
الشبكات. يطور الطالب المهارات الالزمة ليصبحوا فنيي شبكات، 

متخصصين. مشغلي نظم معلومات، أومحللي إخصائيي دعم حاسوب 
ت أمن شبكات. إنه يوفر مقدمة عملية عن الشبكات باستخدام األدوا

لى ن عوواألجهزة الشائعة في البيئات السكنية والتجارية. يشجع المدرب
 الصف. تشتملتسهيل الرحالت الميدانية وخبرات التعلم خارج 

الشخصية، التوصيل تركيب أجهزة الحاسوب على المختبرات 
باإلنترنت، واالتصال الالسلكي، ومشاركة الملفات والمطبوعات، 

 .لوحات األلعاب، وأجهزة السكانر والكاميرات  وتركيب
 

جيل قدد يسمح هذا المساق بالتس ساعات معتمدة للكلية:●   
. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

قبل التسجيل. يرجى  NOVA استيفاء متطلبات القبول في
 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.

 
 (26543) 2، الجزء 2السبرانية: أكاديمية سيسكو المستوى 

(26543W) 

 نقطة جودة  1.0فصل، نصف ساعة معتمدة + 

 12-10الصف )الصفوف(: 
: أكاديمية سيسكو  Cyberالمتطلب السابق: التسجيل المتزامن مع 

 (96543W) (26542) 1الجزء  1المستوى 
هذا المساق يحضر الطالب لوظائف فنيي شبكات ويساعدهم على 
تطوير مهارات إضافية مطلوبة لفنيي الحاسوب وفنيي مكتب 
 المساعدة. يوفر نظرة عامة أساسية حول المسار والوصول عن بُعد

ات خدم ب بالخوادم التي توفروالمخاطبة واألمان. كما أنه يعّرف الطال
الب البريد اإللكتروني. بوجود الحيز، والوصول المعتمد. يتعرف الط
مة على المهارات اللينة المطلوبة لوظائف مكتب المساعدة ومكتب خد

 العمالء، والفصل األخير يساعدهم على االستعداد المتحان شهادة
CCENTخطاء . تدّرس مراقبة الشبكات ومهارات استكشاف األ

 وإصالحها األساسية في السياق.
 

جيل قدد يسمح هذا المساق بالتس ساعات معتمدة للكلية:●   
. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 
 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.

 
 

 (29087) 1ظيف، السنة التعليم من أجل تطوير التو
 سنة كاملة ، ساعة معتمدة واحدة

)عالمات موسعة للطالب  12إلى  9الصف )الصفوف(: من 

دون من أو الطالب الذين يستفي IEPالخاضعين لبرنامج تعليم مفّرد 

 خدمات التربية الخاصة(
 المتطلب السابق: ال يوجد

هذا المساق يعلم الطالب اتخاذ خيارات مستنيرة بخصوص الحياة 
المهنية والتعليم المستمر عند حركتهم من المدرسة واكتساب مهارات 
تقنية والتكيف مع مكان العمل. يتعلم الطالب السلوكيات األخالقية 
واألبحاث المهنية والحصول على وظائف والتواصل في مكان العمل 

دفاع عن الذات وخدمة العمالء والمهارات الحياتية. والوعي بالذات وال
للطالب احتياجات سوق العمل المتكاملة من خالل  المساق اقدم هذي

 تنسيق تطبيقي لتعليم الحصول على وظيفة.
 

 (29088) 2التعليم من أجل اإلعداد للعمل، السنة 
 واحدة معتمدةسنة كاملة، ساعة 

للطالب الخاضعين )صفوف موسعة  12-9الصف )الصفوف(: 
ربية الت لبرنامج تعليم مفّرد أو للطالب الذين يستفيدون من خدمات

 الخاصة(
 1التعليم من أجل تطوير التوظيف، السنة المتطلب السابق: 

 يواصل هذا المساق تطوير مهارات الطالب في اإلعداد واالستعداد
ي ي فمللمكان العمل، وذلك استعدادًا للتعلم القائم على التدريب الع

هذا المساق يعلم الطالب اتخاذ خيارات مستنيرة موقع العمل. 
ة بخصوص الحياة المهنية والتعليم المستمر عند حركتهم من المدرس

واكتساب مهارات تقنية والتكيف مع مكان العمل. يتعلم الطالب 
السلوكيات األخالقية واألبحاث المهنية والحصول على وظائف 

ة ل والوعي بالذات والدفاع عن الذات وخدموالتواصل في مكان العم
ق ت سوالعمالء والمهارات الحياتية. يقدم هذا المساق للطالب احتياجا

العمل المتكاملة من خالل تنسيق تطبيقي لتعليم الحصول على 
مر )اختياري، فرصة لخبرة عملية في الموقع، ما يستند إلى عوظيفة.

 الطالب واستعدادهم وإعدادهم للعمل(.
 
 (99094W)( 29094يادة األعمال )ر

 برنامج أرلينغتون لمشاريع الطالب
 نقطة جودة 1.0+  واحدة ةعتمدمسنة كاملة، ساعة 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المتطلب السابق: ال يوجد

يستكشف الطالب صفات المؤسسة الفردية. يطورون المهارات 
طور يالالزمة للتقدم في بيئة عمل دائمة التغير. على وجه التحديد، 

الطالب كفاءات في صنع القرار والتخطيط بعيد المدى والتواصل 
مم هذا المساق مصالمستمر.الفعال والمساءلة والمسؤولية والتعليم 

ني التركيز على استراتيجيات التطور المهللطالب الذين يرغبون في 
م الخاصة. على الرغم من أنه يت من خالل امتالك / إدارة أعمالهم

ر طوييركز على ت مساقالتأكيد على المهارات الفردية، إال أن محور ال
خطة عمل، بما في ذلك ما يلي: تحديد نوع مؤسسة األعمال، 

ء ي بدفويل، خطوات البدء االعتبارات القانونية، اختيار الموقع، التم
المشروع، واستراتيجية التسويق،  والتفاعل مع رواد األعمال 

 الناجحين.
 

كجزء من مساق ريادة األعمال، يستطيع الطالب التقدم بطلبات 
 Arlington Studentلبرنامج آرلينغتون لمشاريع الطالب )

Enterpriseلى (. يختار الطالب للعمل في مشاريع العمالء بناًء ع
خبرتهم في أحد مجاالت تكنولوجيا المعلومات. على الطالب أن يثبتوا 
أنهم مؤهلون تأهيال عاليا ويمكنهم العمل اعتمادًا على أنفسهم في 

 .ASEمشاريع عمالء 
 

مزدوج : قدد يسمح هذا المساق بالتسجيل الساعات معتمدة للكلية●   
فاء متطلبات . يجب استي(NOVA)في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك  NOVAالقبول في 
 لمزيد من المعلومات.
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 (W29095)( 29095ريادة األعمال المتقدمة )

 نقطة جودة 1.0+  واحدة ةعتمدمسنة كاملة، ساعة 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 (W29095) (29095المتطلب السابق: ريادة األعمال )
للطالب الذين يرغبون في التركيز على  المساقهذا تم تصميم 

تي لااالستراتيجيات المتقدمة لريادة األعمال، بناًء على المفاهيم 
(. ينصب 99094W( )29094ريادة األعمال )تعلموها في مساق 

 خطة عمل وإدارة األعمال الصغيرة. سيقوم وضععلى  المساقتركيز 
 .يهاحفاظ علوال هاوتسويقمصلجة تجارية الطالب بإنشاء 

 
لمزدوج : قدد يسمح هذا المساق بالتسجيل اساعات معتمدة للكلية●   

 . يجب استيفاء متطلبات(NOVA)في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك  NOVAالقبول في 

 لمزيد من المعلومات.
 

 (26116تكنولوجيا المعلومات ) مقدمة إلى
 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة ، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المتطلب السابق: ال يوجد

لطالب مقدمة عملية لدراسات تقنية المعلومات المختلفة المتاحة ا يعطى
بما في ذلك مهارات إنتاج  APS مدارس آرلينغتون العامة من خالل

الوسائط المتعددة وعرضها وتطبيقات برامج الحاسوب وإدارة 
جهزة. سيستكشفون تقنية األالشبكات ولغات البرمجة وأنظمة التشغيل و

قادرين على اتخاذ قرار مستنير  اوسيكونو عملالمعلومات كمجال 
ا خاصة تسلسالت تكنولوجيبلدراسة تقنية المعلومات المتقدمة، و
+ و  Aالصناعة مثل في المعلومات التي تؤدي إلى شهادات 

Network  و +CNA  وCisco Academy . لدى إكمال المساق

دراسة تكنولوجيا المعلومات تابعة لمجاهزين يكون الطالب بنجاح، 
فرجينيا مجتمع في كلية مزدوجة التسجيل كلية مساقات التي تؤدي إلى 

 Associates of Science inؤدي إلى شهادة التي ت شماليةال
Information Technology  أوAssociates of Applied 

Science in Information Technology  فيNOVA. 
 

 (26153تطبيقات تكنولوجيا الحاسوب )
 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة ، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المتطلب السابق: ال يوجد

م تطبيقات تكنولوجيا الحاسوب للطالب الذين ليس لديهمساق يوصى ب
ا كممحدودة. ألديهم مهارات مفاتيح أو اللوحة في استخدام مهارات 

و أتهم في الطباعة لطالب الذين يحتاجون إلى تحسين كفاءيوصى به ل
الصحيح مساق النسيق الكلية. يقدم الدخول قبل  همتحسين مهارات

ات مهاربمعرفة والطالب زود لشخصية وياوثائق والوثائق التجارية لل
ن لتوظيف في القرن الحادي والعشرين. إنه يمّكن الطالب مصالحة ل

لية تطوير كتاباتهم الفنية من خالل تصميم وإنشاء مشاريع أعمال أص
ة مشاريع أكاديمية. يقوم الطالب بالتحضير لشهادات مهنيبإدماج و

 Workplace Readiness لعملفي مجالي جاهزية مكان اوتقنية 

 .Microsoft Office مايكروسوفت أوفيسو

 

 
 
 
 
 
 
 

 (96646W)( 26646تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة )
  واحدة ةعتمدمسنة كاملة، ساعة 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المتطلب السابق: ال يوجد

مج تجهز باستخدام برايطور الطالب كفاءة في تصميم وإنشاء مشاريع 
متعددة ومواقع وسائط سطح المكتب وعروض تقديمية / مشاريع 

بق مع معايير الصناعة. يط ةمتوافق اتمج تطبيقاالويب باستخدام بر
 مباديء التصميم في إكمال المشاريع. يؤسس الطالب محافظ الطالب

المشاريع والوسائط تشتمل على سيرة ذاتية ومجموعة منوعة من 
سطح المكتب جهزت باستخدام برامج  لتيالمتعددة ومواقع الويب ا
 .والتي تم انتاجها في المساق

 
جيل : قدد يسمح هذا المساق بالتسساعات معتمدة للكلية●   

. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 

 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.
 

 (26631تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة ، متقدم )
(W96631) 

  نقطة جودة 1.0+  واحدة ةعتمدمسنة كاملة، ساعة 
 12-10الصف )الصفوف(: 

( 26646متطلب سابق: تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة )
(W96631) 

لية ووسائط متعددة تفاعيطور الطالب مهارات متقدمة إلنشاء مشاريع 
منشورة على سطح المكتب ووسائط متعددة تفاعلية ومواقع ويب 
 .ةحقيقيمشاريع ي مهاراتهم فيعمل الطالب . ومواقع ويب

 
مزدوج قدد يسمح هذا المساق بالتسجيل ال ساعات معتمدة للكلية:●   

 . يجب استيفاء متطلبات(NOVA)في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك  NOVAفي  القبول

 لمزيد من المعلومات.
 

 
 حاسوبعلم ال

ساعات معتمدة في المجاالت للحصول على تؤهل  مساقاتجميع ال
 المهنية / التقنية / الفنون الجميلة.

 
يعد  دراسيهو برنامج COMPUTER SCIENCE حاسوبعلم ال

الطالب للتعليم بعد الثانوي والمهن في مجاالت البرمجة وتكنولوجيا 
المعلومات والرياضيات والعلوم والهندسة. يحصل الطالب على 

. حاسوبمتقدمة في علوم ال مساقاتالرياضيات أو العلوم لفي رصيد 
 يةعملخبرة صناعة، وفي الشهادات الطالب مختارة  مساقاتتقدم 
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، ويمكن أن تلبي صيد ساعات معتمدة للجامعةرمدفوعة األجر، و
معتمدة الفنون الجميلة ومتطلبات في وساعات معتمدة مهنية وتقنية 

 للتخرج. مؤكدة
 

 (96639W)( 26639) حاسوبعلم ال
  نقطة جودة 1.0+  واحدة ةعتمدمسنة كاملة، ساعة 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 بنجاح 1انهاء جبر المتطلب السابق: 

، يتم تعريف الطالب على هياكل التحكم في حاسوبال علممساق في 
رير لغة البرمجة الموجهة للكائنات ، واإلجراءات ، والوظائف ، وتم

م السجالت والمصفوفات والملفات ومجموعات البيانات. يت لم،االمع
والبرمجة المستخدمة في  modularizationالتركيز على نمط 

اللغات هي  Pythonو  Javaبرمجة ال لغاتتطوير البرمجيات. 

 األساسية التي يتم تدريسها.
 

سجيل قدد يسمح هذا المساق بالت ساعات معتمدة للكلية:●   
. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 
 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.

 
يختارها   مؤكدةيمكن تجميع ساعات معتمدة   :عتماداال ●

صناعة ذات صلة في شهادة  لنجاح فيعن طريق االطالب 
 .مساقبال

 
 AP (33185)، حاسوبعلم ال

 ودةجنقطة  1.0الرياضيات + في واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10(: الصفوفالصف )

و أفضل أ" أو Bب بتقدير "وعلم الحاسمساق المتطلب السابق: إكمال 
 إذن من المدرب

صارم  و مساق ه  Advanced Placement حاسوبعلم المساق 

منهجية البرمجة والخوارزميات وهياكل البيانات. يتم يؤكد على 
مصفوفات وقوائم مرتبطة واشجار ب علقالتركيز على تطبيقات تت

ممارسة ودراسة تنطوي على من المشروعات  كثيروتقنيات فرز. 
الصف. يجب أن يكون لدى الطالب الذين فة غروقراءة خارج 

 مساقال البي هذيمعرفة قوية بلغة برمجة جافا.  يلتحقون بهذا المساق
نشره يكما هو موضح في المنهج الذي   APعلم الحاسوب متطلبات 

ار الطالب اجتياز اختب مطلوب من. القبول في الكلياتمجلس امتحان 
AP  لن يحصل الطالب الذين ال يشاركون في بهذا المساق.المرتبط 

 ( سيتم تدريس أجزاء من23185ط جودة إضافية. )ااالختبار على نق
 مساقمتطلبات التخرج ل يلبيعبر اإلنترنت، وبالتالي  هذا المساق
 افتراضي.

 
 AP (33186)مبادئ علم الحاسوب، 

 نقطة جودة 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 
 " أو أفضلB" تقديرجبر بنجاح ب نهاءالمتطلب السابق: إ

يقدم هذا المساق نهًجا متعدد التخصصات لتدريس المبادئ األساسية 
الطالب على الجوانب اإلبداعية للبرمجة،  المساق يعرفللحساب. 

الضخمة باستخدام التجريد والخوارزميات والعمل مع مجموعات 

لبيانات وفهم اإلنترنت وقضايا األمن السيبراني وتأثيرات الحوسبة ل
لعلوم  APSالتي تؤثر على المجموعات السكانية المختلفة. تمنح مبادئ 

لحل المشكالت  حديثةالحاسوب الطالب الفرصة الستخدام تقنيات 
 مطلوب منالكلية(. .  مجلسوإنشاء أدوات حسابية ذات معنى. )

لن يحصل الطالب  بهذا المساق.المرتبط  APبار الطالب اجتياز اخت
( 23185ط جودة إضافية. )االذين ال يشاركون في االختبار على نق

 يلبيعبر اإلنترنت، وبالتالي  هذا المساقسيتم تدريس أجزاء من 
 افتراضي مساق متطلبات التخرج ل

 
 (26643برمجة الحاسوب المتقدمة )

 ساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9)الصفوف(: الصف 

( أو علم الحاسوب 16640متطلب سابق: علم الحاسوب البحثي )
(26639) 
م برمجة الحاسوب المتقدمة على أساس مهارات البرمجة. يستخد قومت

اكل مفاهيم البرمجة الموجهة للكائنات، وهية المتقدمالبرمجة طالب 
، التحكم في اإلدخال / اإلخراج، و / أو الطرق و / أو األساليب

ات، بيانومقتطفات البيانات، وهياكل البيانات لتطوير تطبيقات قواعد ال
ب، لعاوتطبيقات الوسائط المتعددة التفاعلية، بما في ذلك تطبيقات األ

في المساق  بحثوتطبيقات األجهزة المحمولة، وتطبيقات الويب. ي
هندسة شبكات الحاسوب ووظيفة أجهزة الحاسوب، بما في ذلك 

 وأنظمة التشغيل وتنظيم البيانات والخوارزميات وهندسةالشبكات 
هم في الحصول على البرمجيات. يواصل الطالب تطوير مهارات

ي ف يةالمهنالحياة مسارات لتعليم المستمر و فيأثناء بحثهم  وظائف
ة صناعات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والمشاركة في أنشط

 مهنية.مختلفة لبناء حياة 
 

_______________________________________ 
 

 علوم األسرة والمستهلكين
 

ساعات معتمدة في المجاالت للحصول على تؤهل  مساقاتجميع ال
صف ، نساعة معتمدة -المهنية / التقنية / الفنون الجميلة. )سنة كاملة

 مؤكدةيمكن تجميع ساعات معتمدة نصف ساعة معتمدة(  –سنة 
صناعة ذات صلة في شهادة  لنجاح فيطريق اعن يختارها  الطالب 

 .مساقبال
 
ًء على بنا تُطرحطالبًا قد ال  15مالحظة: المساقات التي تضم أقل من  

، قد الميزانية. في بعض الحاالتب تتعلق اهتمامات الطالب واعتبارات
ي فمعينة مساقات  طرحميزانية إضافية عدم تتعلق باعتبارات دعي تست

ن الطالب المتأثريمثل هذه الحالة يتوجب على  ، وفيأي سنة معينة
يها فالتي ال يسجل بديل. باإلضافة إلى ذلك، المساقات مساق اختيار 

بر عالتعليم عن بعد أو التعلم بأسلوب قد تقدم عدد كاف من الطالب 
  اإلنترنت
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 (28230فصل دراسي ) - تطور الطفل والرعاية الوالدية
 معتمدةنصف ساعة فصل واحد، 

 12-9الصفوف 
  المتطلب السابق: فحص السل مطلوب

 طفالللطالب لمعرفة المزيد عن الرعاية الجيدة لأل هذا المساق مصمم
لقرار بخطوات اتخاذ االمساق ومهارات األبوة واألمومة الجيدة. يبدأ 

 شملياألطفال. تعلق ينحو تكوين أسرة ونظرة ثاقبة في الوظائف التي ت
 فلالط ونمو ،والنمو قبل الوالدة، وكيفية رعاية الطفل التغذيةمساق ال

وكيف يلعب . وتطوره، ولماذا يتصرف األطفال كما يتصرفون
 خطيطاألطفال، وكيفية تأديب األطفال، وتقنيات االتصال، وأنشطة الت

 راقبةميشمل جزء من أنشطة المسار لألطفال من مختلف األعمار. 
 طفولة مبكرة.بيئة لألطفال الذين يشاركون في تحت إشراف 

 
 (28232) سنة - تطور الطفل والرعاية الوالدية

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصفوف 

  المتطلب السابق: فحص السل مطلوب
 طفالللطالب لمعرفة المزيد عن الرعاية الجيدة لأل هذا المساق مصمم

حو ومهارات األبوة واألمومة الجيدة. يبدأ بخطوات اتخاذ القرار ن
 شملياألطفال. ب تتعلقتكوين أسرة ونظرة ثاقبة في الوظائف التي 

لطفل مو االطفل ونالعناية بالمساق التغذية والنمو قبل الوالدة، وكيفية 
يف وتطوره، ولماذا يتصرف األطفال بالطريقة التي يتصرفون بها، وك

، تواصلاألطفال، وتقنيات الة تأديب ، وكيفيأن اللعب هو عملهم
ة ألطفال من مختلف األعمار. ويشمل أيًضا دراسنشطة التخطيط ألاو

ء شاإنوخيارات الرعاية النهارية و مطاعيمالتبني وأمراض الطفولة وال
خوة واختيار األلعاب وأنشطة اللعب. روتينية وتنافس اإل عادات

ي المجتمع والمراقبة / المشاركة فصادر تضمن المساق التعرض لموي
 مختبر الحضانة.

 
 (28272فصل ) -الغذاء واللياقة 

 عة معتمدةاسفصل واحد، نصف 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 : ال شيءالسابق طلبتالم
ذائي الغ المساق للطالب الفرصة لزيادة معرفتهم بعالقة النظام اتيح هذي

ة يشمل إدارة الوقت والطاقهو حياة صحي. و نمطوممارسة الرياضة ب
 ذائيةالغ والمال لتوفير الغذاء الكافي للفرد واألسرة. توفر االحتياجات

ها واستخدام معدات المطبخ والعناية بنظافة وممارسات السالمة وال
الطرق في خبرات التي يحصل الطالب عليها من المختبر لإطاًرا ل

 عداد الطعام األساسي.األساسية إل

 
 (28274سنة ) -الغذاء واللياقة 

 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 : ال شيءالسابق طلبتالم
المساق للطالب الفرصة لزيادة معرفتهم بعالقة النظام الغذائي  اتيح هذي

يشمل إدارة الوقت والطاقة هو حياة صحي. و نمطوممارسة الرياضة ب
والمال لتوفير الغذاء الكافي للفرد واألسرة. توفر االحتياجات الغذائية 

واستخدام معدات المطبخ والعناية بها نظافة وممارسات السالمة وال
الطرق في خبرات التي يحصل الطالب عليها من المختبر لإطاًرا ل

يشتمل المحتوى على تحضير  عداد الطعام األساسي.األساسية إل
هدف توفير وجبات مع  صنعاألطعمة للوجبات الغذائية الخاصة، و

من مختلف وإعداد أطباق  سلية،والت، والتعلم عن األطعمة الوقت
 لصلة باألغذية.، والتعرض لمختلف المهن ذات ااألعراق

 
 (28250فنون الطهي ) مقدمة إلىأطعمة الذواقة: 

 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة ، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
في سالمة األغذية  الطالب يبحث .مقدمة لطالب فنون الطهي

ق أطبا، ومهارات الطهي األساسية، وغذية، وأسس إعداد األوالنظافة
 دياتواقتصا لغذاء وإعداد قوائم الطعام، واساليب التقديموأمتنوعة، 
ة ثانويلمرحلة اليستكشف الطالب أيًضا خيار التعليم بعد اكما الطعام. 

 غذاية.األ ميدانوالفرص الوظيفية في 
 

 (28147مهن الموضة ) مقدمة إلى
 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 يوجدالمتطلب السابق: ال 

على تحديد واستكشاف الوظائف  مهن الموضة مقدمة إلىيركز طالب 
الفردية في صناعة المالبس، واإلكسسوارات، وتصميم المنسوجات، 
ين والتصنيع، والتجارة. تشمل وحدات الدراسة العالقات الموجودة ب
ت جميع مجاالت صناعة المالبس؛ القضايا العالمية واالقتصادية ذا

، اإلكسسوارات، وتكنولوجيا الغزل والنسيج؛ المالبس ،الصلة
المجاالت ذات الريادية فرص الاستكشاف الوظائف، بما في ذلك 

الشخصية الالزمة للنجاح في مهن سمات الصلة؛ والمهارات وال
ع يصنتصناعة المالبس واإلكسسوارات وتصميم المنسوجات وال

 والتسويق.
 

 (28289التصميم الداخلي ) مقدمة إلى
 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المتطلب السابق: ال يوجد

التصميم الداخلي التأثيرات على تصميم  مقدمة إلىيستكشف طالب 
الوظائف في صناعة التصميم  ويبحثون فيالمساحات الداخلية، 

عمل لل والمهارات المرغوبةالداخلي، والتركيز على المهارات الفنية 
 فيالتصميم الداخلي. يطور الطالب مشروع تصميم داخلي ي يدانفي م

 عناصر ومبادئ التصميم.شتمل على معايير محددة ويب
 

 (W99062( )29062) 1معلمو الغد 
 نقطة جودة 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-11الصف )الصفوف(: 
 2.7 المتطلب السابق: معدل تراكمي

مهنة ى لطالب السنتين الثالثة والرابعة عالغد  ومعلم مساق يعرف
التعليم. المكونات األساسية للمنهاج هي المتعلم والمدرسة والمعلم 

ا توفر قدرا كبيرً هي و عن عمدوالتدريس. المكونات واسعة النطاق 
. يُطلب رغبة الطالب في مهنة يتخذهاعلى أساس اعتمادًا من المرونة 

غرفة صف خارج  دريب عمليااللتزام يحضور تمن جميع الطالب 
والمشاركة فيه. يمكن أن يتم التدريب من مرحلة ما قبل معلمو الغد 

مالحظة: يمكن للطالب الحاصلين المدرسة حتى الصف الثاني عشر. 
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عوا " أو أفضل أن يB" تقديرعلى  جامعة  ساعات معتمدة في أربعجّمِ
 شيناندواه.

 
سجيل قدد يسمح هذا المساق بالت ساعات معتمدة للكلية:●   

. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 

 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.
 
 

 (29063) 2الغد معلمو 
 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 

 12الصف )الصفوف(: 
 1لغد االمتطلب السابق: معلمو 

يواصل الطالب استكشاف الوظائف في مجموعة التعليم والتدريب 
الفرصة للطالب للتحضير للمهن في يوفر هذا المساق والمسارات. 
 في خيارات ما بعد المرحلة الثانوية، وهم يبحثونمجال التعليم 

جربة في ت المعلم في فرجينيا، والمشاركةاعتماد على عملية  يتعرفونو
 التدريب العملي.

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 
 تسويقال

ساعات معتمدة في المجاالت للحصول على تؤهل  مساقاتجميع ال
 المهنية / التقنية / الفنون الجميلة.

 
 يختارها الطالب باجتياز مؤ كدةساعات معتمدة يمكن الحصول على 

 مساق يتعلق بشهادة صناعية.
 

 مهنالبتم تصميم برنامج التسويق للطالب المهتمين بدراسة التسويق و
، ، الخدمات الماليةأبحاث السوقفي المجاالت التالية: التسويق، 

 يادة، التسويق عبر اإلنترنت، التجارة الدولية، رسليةالرياضة والت
 عمالياء، إدارة التسويق، إدارة المبيعات، األاألز جارةاألعمال، ت

الدولية، تسويق الضيافة ومهارات االستعداد في مكان العمل 
في اإلعداد للدراسات  متينًاواإلعالن. يكتسب الطالب أساًسا 

في  بعد المرحلة الثانوية. يمكن للطالب اختيار المشاركة الوظائفو
تاوطني متحان اال خذ إعداد الطالب أل جري أيًضاالعمل. ي خبرة

 اتم التحقق منه ساعات اعتماد منتقاةخدمة العمالء للحصول على ل
 بواسطة الطالب.

 
بناًء على  تُطرحطالبًا قد ال  15مالحظة: المساقات التي تضم أقل من 

الميزانية. في بعض الحاالت، قد ب تتعلق اهتمامات الطالب واعتبارات
في معينة مساقات  طرحضافية عدم ميزانية إتتعلق باعتبارات دعي تست

الطالب المتأثرين ، وفي مثل هذه الحالة يتوجب على أي سنة معينة
التي ال يسجل فيها بديل. باإلضافة إلى ذلك، المساقات مساق اختيار 

التعليم عن بعد أو التعلم عبر بأسلوب قد تقدم عدد كاف من الطالب 
 اإلنترنت.

 
 (26112األعمال والتسويق ) مقدمة إلى

  ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 : ال شيءالسابق طلبتالم
أساسي لتسلسل مساق تاألعمال والتسويق ك مقدمة إلىمساق يوصى ب

ل أعمال وتكنولوجيا معلومات. يتعلم الطالب وظائف مؤسسات األعما
دوار أاالقتصاد العالمي. تؤكد األنشطة على  ضمناألمريكية والدولية 

ات المستهلك والمسوق والمنتج. يتعلم الطالب أساسيات نظام المؤسس
 الخاصة ويتم تعريفهم بالمهن في مجال األعمال، بما في ذلك فرص

 ريادة األعمال والتجارة العالمية.
 
يختارها   مؤكدةيمكن تجميع ساعات معتمدة   :االعتماد• 

صناعة ذات صلة في شهادة  لنجاح فيعن طريق االطالب 
 .مساقبال

 
 (28123يه والترفيه )تسلالرياضة والتسويق 

  ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
 لمفاهيم دقيقالتمهيدي الطالب على تطوير فهم يساعد هذا المساق 

ونظريات التسويق األساسية من حيث صلتها بالرياضة والترفيه 
ة مكونات العالمات التجاريدرس الطالب بتعمق الترفيه. سي ةوصناع

، وكذلك خطط الترويج الالزمة لألحداث الكفاالت والمصادقاتو
 أيًضا كما يدعم المساقالترفيه. مناسبات الرياضية والترفيهية و

الوظيفي وتستكشف الخيارات الوظيفية. المسار مهارات تطوير 
 يزيةالمهارات األكاديمية )الرياضيات والعلوم واللغة اإلنجل وتشكل

 اهذ بالمحتوى جزًءا من تي تتعلقوالتاريخ / العلوم االجتماعية( ال
 .المساق

_______________________________________ 
 

 التكنولوجياتعليم 
 

 ولوجياالصناعة والتكنخلق توجه نحو التعليم الفني ل مساقاتتم تصميم 
األدوات والمعدات والمواد  هامعوتجارب استكشافية  عرضو

اختيار بعض المجتمع. قد يتم التي ينتجها  منتجاتالوالعمليات و
لمساعدة الطالب في اتخاذ قرارات مستنيرة وذات مغزى  المساقات

عدادهم لمزيد من إلو مهني والتقنيلتعليم الل همخياراتبخصوص 
 التعليم.
ساعات معتمدة في المجاالت للحصول على تؤهل  مساقاتجميع ال

 المهنية / التقنية / الفنون الجميلة. 
 

ح لنجاعن طريق ايختارها  الطالب  مؤكدةيمكن تجميع ساعات معتمدة 
 .مساقصناعة ذات صلة بالفي شهادة  في
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ًء على بنا تُطرحطالبًا قد ال  15مالحظة: المساقات التي تضم أقل من  
، قد الميزانية. في بعض الحاالتب تتعلق اهتمامات الطالب واعتبارات

ي فمعينة مساقات  طرحميزانية إضافية عدم تتعلق باعتبارات دعي تست
ن الطالب المتأثري، وفي مثل هذه الحالة يتوجب على أي سنة معينة

يها فالتي ال يسجل بديل. باإلضافة إلى ذلك، المساقات مساق  اختيار
بر عالتعليم عن بعد أو التعلم بأسلوب قد تقدم عدد كاف من الطالب 

 .اإلنترنت
 

 (98408W( )28439رسم فني باالستعانة بالحاسوب )
 نقطة جودة  1.0+  سنة كاملة، ساعة معتمدة واحدة

 12-10الصف )الصفوف(: 
 السابق: ال يوجدالمتطلب 

مة هذا مساق رسم ميكانيكي من مستوى ابتدائي يقدم المهارات الالز
الب للتواصل بشكل فعال من خالل استخدام لغة غرافيكية. يستخدم الط

 ثالث طرق للتمثيل الغرافيكي: الرسم الحر، والرسم الميكانيكي،
والرسم باالستعانة بالحاسوب. يشتمل محتوى المساق على فرص 

ع أنواومل في ميدان الرسم الفني، والرسم الحر، وتقنيات الكتابة، الع
، بعادالخطوط، والمنشئات الهندسية، والرسومات متعددة المناظر، واأل

والمناظر المقطعية، والمشاهد المساعدة، والتصميم باالستعانة 
 بالحاسوب الكمبيوتر. يوصى بهذه المساق بشكل خاص للطالب الذين

زل، مستقبل مهندسين أو معماريين أو مقاولي بناء مناسيصبحون في ال
 بما في ذلك الطالب المشاركين في مهن البناء.

 
جيل قد يسمح هذا المساق بالتس ساعات معتمدة للكلية:●   

. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 

 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.
 

 (W98408( )28408الرسم المعماري باالستعانة بالحاسوب )
 نقطة جودة  1.0+  سنة كاملة، ساعة معتمدة واحدة

 12-10الصف )الصفوف(: 
 (28439المتطلب السابق: رسم فني باالستعانة بالحاسوب )

(98408W) 
يركز على الممارسات المتبعة في مجاالت المعمار هذا مساق رسم 

 والبناء من خالل استخدام الرسم الميكانيكي والرسم باالستعانة
بالحاسوب. تتضمن هذه الوثائق مخططات األرضيات ومخططات 
 الكهرباء ومقاطع الجدران واالرتفاعات واألداءات. يبني الطالب

ها ء المختلفة وخصائصمقاييس حول مواد البناتقارير حسب النماذج و
يدة يعطي هذا المساق معلومات مفيدة لمالك المنزل وهي مف الفردية.

على وجه الخصوص لمن سيصبح في المستقبل معماري ا أو مصمًما 
 ن فيداخلي ا أو مقاواًل في المستقبل، بما في ذلك الطالب المشارك

حصص مهارات الحرف اإلنشائية. الرسم باالستعانة بالحاسوب 
 باستخدام أوتوكاد هو أحد مكونات هذا المساق.

 
سجيل قدد يسمح هذا المساق بالت ساعات معتمدة للكلية:●   

. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 

 .لتفاصيلاستشارة مرشد مدرستك لمزيد من ا
 

 (28438)باالستعانة بالحاسوب رسم هندسي 
 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، فترة واحدة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 (28439رسم فني باالستعانة بالحاسوب )المتطلب السابق: 
مجاالت الهندسة المتبعة في ممارسات الركز على هذا مساق رسم ي

في تصميم وتصنيع  تلزمرسومات لعمل عد الطالب ستوالتصميم. ي
برامج الرسم الميكانيكي من خالل استخدام  والمجمعات المكونات

 ةتساويوالرسم ياالستعانة بالحاسوب. تشمل هذه الوثائق رسومات م
يدرس ولرسومات. لوكذلك نماذج رسومات أورثوغرافية قياس ومال

اص الفردية. وهو مفيد بشكل خ االطالب أيًضا مواد البناء وخصائصه
الرسم باالستعانة بالحاسوب . المتجهين نحو الكلية STEMب لطال

 هذا المساق.الحساسة لمكونات الباستخدام أوتوكاد هو أحد 
 

 (28440رسم وتصميم متقدم )
  سنة كاملة، ساعة معتمدة واحدة

 12-10الصف )الصفوف(: 
 أو رسم (28438)رسم هندسي باالتعانة بالحاسوب المتطلب السابق: 

 (28408)معماري باالستعانة بالحاسوب 
 موهلتصميم المنتج والتوضيح الفني.  غرافيكيةيستخدم الطالب لغة 

 لباتتي تعلموها في مساات المتطمن فهمهم لتقنيات الرسم الم ونزيدي
ر دووم حددوهم يفي المجاالت المتعلقة بالتصميم  ون. يبحثالسابقة

 نو. يطبقننشاءفي عمليات التصنيع واإل يمالرسم والتصميم المتقدم
يحفظون منتجات عملية التصميم، وتحليل حلول التصميم، و

 ،ADDثالثية األبعاد باستخدام مجسمة نماذج ينشئون ، والمهندسين
ميم اعروض تقديمية متعددة الوسائط للتصو نماذج مادية ئوننشيو

غرافيكي على أساس مشروع  مبنية محفظة العملينجزون النهائية. 
 .منتقى

 
 (28491التصميم الهندسي ) مقدمة إلى: 1هندسة 

 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
 على تطوير التصميم الهندسي. يستخدم الطالب 1يؤكد مساق هندسة 

 مها.إلنتاج نماذج من حلول المشاريع وتحليلها وتقيي حاسوببرامج ال
ن لشكل والوظيفة، ثم يستخدموالمتعلقة بايدرسون مفاهيم التصميم 

ج. نتاأحدث التقنيات لترجمة التصميم المفاهيمي إلى منتجات قابلة لإل
 اهيمالطالب فهم وتطبيق عملية التصميم، وتطبيق مف مساق يعلمال اهذ

يم مشكالت التصم ، وحلاألوليةالتصميم التكيفي في تطوير الرسومات 
مج بتطوير وإنشاء وتحليل نماذج المنتج باستخدام برناوهم يقومون 

 حاسوبي لتصميم النماذج المجسمة.
 

 (28492: مبادئ الهندسة )2هندسة 
 واحدة ساعة معتمدةسنة كاملة، 

الذين  Arlington Techوطالب  12-10الصف )الصفوف(: 
 يبدأون في الصف التاسع
 1المتطلب السابق: هندسة 

يقدم هذا المساق لمحة عامة عن التكنولوجيا الهندسية. يطور الطالب 
. من ةة قيقييمهارات حل المشكالت عن طريق معالجة مشاكل هندس

، يعالج الطالب اآلثار العمل أثناؤالعملية  راتبخخالل النظرية وال
لتغير التكنولوجي. بعض عن ااالجتماعية والسياسية الناشئة 
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، يالموضوعات التي يتم تناولها ستكون نظرة عامة ومنظور هندس
وعملية التصميم، واالتصاالت والتوثيق، واألنظمة الهندسية، 

 واختبار المواد، والديناميكا الحرارية.والمواد واإلحصائيات، 
 

 (28494الهندسة: التصميم والتطوير ) ذروة
 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 

 12-10الصف )الصفوف(: 
 2 و 1المتطلب السابق: هندسة 

موجهين تحت إرشاد ، تعمل فرق من الطالب، هذا المساق البارزفي 
 وتصميم وبناء حلول لمشاكل هندسية.في المجتمع، معًا للبحث  من

ة يقوم الطالب بتجميع المعرفة والمهارات والقدرات من خالل تجرب
موا رسمي ا قديووا طورأنن يمن الطالب يُتوقع . موثوقةهندسية 

ييم تقوم لجنة تقنحو الفريق  اموجهً  اومشروعً  مشروع دراسة مستقلة
 .بتمحيصه والتعقيب عليه

  
 (28461ب )العألتصميم ا مقدمة إلى

 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 

 المتطلب السابق: ال يوجد
عاب ذج والمحاكاة واأللاالنمإعداد سيستكشف الطالب استخدام برامج 

 في العلوم والتكنولوجيا والتصاميم الهندسية ةلحل مشاكل حقيقي
ة حاكاونمذجة البيانات الجغرافية المكانية ومراقبة وتحليل عمليات م

لعاب ألغراض تعليمية وإنشاء أنظمة تصور برمجة األالفيزياء و
والذكاء  ،فتراضيثالثية األبعاد، بما في ذلك الواقع المعزز واالبنماذج 

ألنظمة والعمليات لب بتطوير فهم (. سيقوم الطالAIالصناعي )
 اة.مجال تكنولوجيا النمذجة والمحاك نعناشئة واألدوات واآلثار ال

 
يختارها   مؤكدةيمكن تجميع ساعات معتمدة   :االعتماد• 

صناعة ذات صلة في شهادة  لنجاح فيعن طريق االطالب 
 .مساقبال

_______________________________________ 
 

 والسالمةالسيارات قيادة تعليم 
ممن للحصول على رخصة قيادة بطلبات ن وتقدمأن يكون الذين ييجب 

يم تعل اعتمادعلى بطاقة  اولحصقد تقل أعمارهم عن تسعة عشر عاًما 
تضمن الذي ي القيادة( التي تؤكد إكمال برنامج تعليم DEC-1القيادة )

 عدم (.205-1-22لوالدين / الطالب )الفقرات لقيادة المكونًا لتعليم 
سعة بنجاح يستلزم االنتظار حتى سن التاغرفة الصفية إكمال مكون ال

 .رخصةعشرة قبل التقدم بطلب للحصول على 
 (27010والسالمة ) قيادةتعليم ال

 ساعة معتمدةالفصل األول، نصف 
 (27011تعليم القيادة والسالمة )

 معتمدةساعة الفصل الثاني، نصف 
 12-10الصف )الصفوف(: 
 :المتطلبات السابقة

 لمتعلم،لتصريح فرجينيا • 
 نموذج إذن الوالد / الوصي،• 
خمسة عشر سنة ونصف، اعتبارا من  لعمرالحد األدنى ل• 

. )سيتم سجل فيهاليوم األول من الفصل الدراسي الذي 

اختيار الطالب لتعليم القيادة مع إعطاء األفضلية ألكبر 
 (عمًرا الطالب

 
حسب ما تراه الوالية ومدارس  رسوم ) تحصيليتم • 

خلف عجلة دريب السائقين مقابل برنامج ت  آرلينغتون العامة(
للحصول على معلومات حول  14انظر الصفحة  القيادة.

يجب دفع الرسوم في األسبوع  .عفاءتخفيض الرسوم / اإل
 .غرفة الصففي  باألول من التدري

 
عليهم ياء صواألجب على الطالب وأولياء أمورهم / توي• 

حضور   (HB1782 ;205-22.1§)بموجب قانون الوالية 
 90) تدريب السائقين ناتمكوالذي يعتبر جزًءا من جتماع الا

 .مساقدقيقة( في بداية ال
 
الغرفة من فترات تدريس مقسمة بين  ينالسائقدريب ت مساقتكون ي

الطالب في  خبراتداخل السيارة، بما في ذلك دريب والت الصفية
نصف ساعة المحاكاة. اإلكمال الناجح يتيح للطالب الحصول على 

 ساعة 45(، واستكمال DEC-1) دريب على القيادة، وشهادة تمعتمدة
جب على الطالب تو)سجل الوالد(. ي تحت إشرافمن الممارسة 

 (HB1782) واليةبموجب قانون العليهم ياء صواألوأولياء أمورهم / 
 90) تدريب السائقين ناتمكوالذي يعتبر جزًءا من جتماع الحضور ا

طالب ر / السيبدأ اجتماع مكون أولياء األمو  .مساقدقيقة( في بداية ال
 .لسمح لمن يصل متأخًرا بالدخوولن يفوًرا في الوقت المعلن 

 

 
 فنون اللغة االنجليزية

 
ى ة عليركز برنامج فنون اللغة اإلنجليزية في مدارس أرلينغتون العام

هارات ومالتواصل والوسائط المتعددة والقراءة والكتابة مهارات تعليم 
د . يعتمما بعدهاالبحث التي يحتاجها الطالب للنجاح في المدرسة و

من  فيهاالمنهج القائم على المفاهيم على دراسة األدب التي يُتوقع 
 ةقدينبطريقة الب القراءة والكتابة والتحدث واالستماع والتفكير الط
. يتماشى المنهج في جميع مستويات الصفوف مع معايير بعمقو

 اإلنجليزية.لتعلم اللغة فرجينيا 
 

ت اساعأربع يقتضي التخرج من المدارس الثانوية في فرجينيا تحقيق 
ب للطال الثانوية، يمكنمعتمدة في اللغة اإلنجليزية. في جميع المدارس 

بيل ، بما في ذلك على سمساقاتاالختيار من بين مجموعة كاملة من ال
  AP موالتنسيب المتقدمكثفة المثال ال الحصر، اللغة اإلنجليزية وال

 االختيارية.المواد والتسجيل المزدوج و
 

 على بناءً  تُطرحطالبًا قد ال  15مالحظة: المساقات التي تضم أقل من 
، قد الميزانية. في بعض الحاالتب تتعلق مات الطالب واعتباراتاهتما

ي فمعينة مساقات  طرحميزانية إضافية عدم تتعلق باعتبارات دعي تست
ن الطالب المتأثري، وفي مثل هذه الحالة يتوجب على أي سنة معينة

يها فالتي ال يسجل بديل. باإلضافة إلى ذلك، المساقات مساق اختيار 
بر عالتعليم عن بعد أو التعلم بأسلوب قد تقدم طالب عدد كاف من ال

 اإلنترنت
 



35 
 

 (21130) 9لغة إنجليزية 
 سنة كاملة، ساعة معتمدة واحدة

. الوحدات 9هي الفكرة المركزية في الصف  "Identity"الهوية 
ة ساسيالمنهجية األساسية مصممة حول التفاهمات الدائمة واألسئلة األ

 للصف التاسع. SOLs االستعالمات البنيويةلغة وهي مواءمة 
 يتم التركيز على القراءة االستيعابية عن طريق مقارنة● 

النصوص القصصية وغير القصصية. في النصوص 
القصصية، يقوم الطالب بتطبيق معرفة المصطلحات األدبية 
وبتحليل مجموعة متنوعة من األنواع األدبية. في الصف 

ز متزايد على القراءة غير التاسع، سيكون هناك تركي
القصصية، ويجري الطالب استنتاجات ويتوصلون إلى 

 خالصات باستخدام أدلة نصية صريحة وضمنية.
يقوم الطالب بتوسيع حصيلته من المفردات باستخدام ● 

التحليل الهيكلي للجذور ومقاطع الكلمات لفهم الكلمات 
 المعقدة.

وهو تعديل وجعة امروصياغة ولطالب بتخطيط م ايقو● 
لتحليل اعلى كيز لترامختلفة مع ل لكتابة بأشكايقوم با

دة مضاام ادعاءات باستخدع وهو يدافع عن موقف إلقناوا
 موثوقة.در لة من مصاب ودسباو
ارية يقوم الطالب بتحليل وتفسير الدوافع االجتماعية والتج● 

دم و / أو السياسية الكامنة وراء الرسائل اإلعالمية. يستخ
 أدوات متعددة الوسائط إلنشاء عروض تقديمية بدون الطالب

 مساعدة وفي مجموعات صغيرة.
لتي يقوم الطالب بتطبيق أساليب البحث لتحليل المعلومات ا● 

يتم جمعها من مصادر متنوعة من خالل تحديد المفاهيم 
و أالخاطئة والتحيز المحتمل مع االستشهاد بمقتبسات حرفية 

 .APAأو  MLAاستخدام أسلوب بمعلومات معاد صياغتها ب
يستمر الطالب في العمل في مجموعات متعاونة تساعد ● 

 في وضع القواعد والعمل نحو التوافق واإلجماع.
 

 (20796) 9اإلنجليزية  ELD 3تطور اللغة اإلنجليزية 
 سنة كاملة، ساعة معتمدة واحدة

مال : اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية، أو إكالمتطلب السابق
ELD 2 لغة إنجليزية بنجاح 

حديدهم ( الذين تم تElsهذا المساق مصمم  لمتعلمي اللغة اإلنجليزية )
 مللتعل 9 . يتبع هذا المساق معايير اللغة اإلنجليزية4أو  3في المستوى 

 
 ليزيةنجى اللغة اإليستخدم المساق البديل التالي البنية األساسية ومحتو

 ولكن يتوقع دراسة أشد صرامة. 9
 

 (22132مكثفة ) 9لغة إنجليزية 
 سنة كاملة ، ساعة معتمدة واحدة

زية : التحصيل الدراسي العالي في مساقات لغة إنجليالمتطلب السابق
 سابقة. توصية المعلم / المرشد.

والمتقدمين، هذا المساق مصمم لتلبية احتياجات الطالب الموهوبين 
وتتطلب قراءة وكتابة مستفيضتين، ونحو ومفردات مكثفة، ودراسة 

عالي  أداءً  صارمة للقصص والكتابة الواقعية والدراما والشعر و
اللغة اإلنجليزية بما يتجاوز ما هو مطلوب  جميع فروع فنونلالمستوى 

. يقرأ الطالب مجموعة واسعة من األدب 9في اللغة اإلنجليزية 
" وتطوير  identityوالمعاصر المتعلق بموضوع "الهوية الكنسي

 / AP مهارات كتابة قوية إلظهار فهمهم واستعدادهم لتوقعات مساق 
IB / DE.المستقبلي 

 
 (21140) 10لغة إنجليزية 

 سنة كاملة، ساعة معتمدة واحدة
. 10" هو الفكرة المركزية في الصف  Communityالمجتمع"

 سئلةالوحدات المنهجية األساسية مصممة حول التفاهمات الدائمة واأل
للصف  SOLs لغة االستعالمات البنيويةاألساسية وهي مواءمة 

 العاشر.
هناك تركيز مستمر على القراءة االستيعابية عن طريق ● 

ب مقارنة النصوص القصصية وغير القصصية. يقوم الطال
مية بتحليل الوظيفة الثقافية واالجتماعية والموضوعات العال

للنصوص القصصية من ثقافات مختلفة. يقوم طالب الصف 
العاشر بتحليل وتجميع المعلومات من النصوص غير 
فة الخيالية لحل المشكالت واإلجابة عن األسئلة وتوليد معر

 جديدة.
باستخدام يستمر الطالب في تطوير حصيلته من المفردات ● 

ر عابيالجذور ومقاطع الكلمات، مع االنتباه إلى الدالالت والت
 والتلميحات الكالسيكية واللغة المجازية.

ز يستخدم الطالب عملية الكتابة ليكتب / يؤلف مع التركي● 
ءات على اإلقناع والتحليل أثناء إظهار العالقات بين االدعا

 واألسباب واألدلة من مصادر موثوقة.
الطالب بتأليف رسائل إعالمية وتحليل عالقات  يقوم● 

 اهاتالسبب والنتيجة بين التغطية اإلعالمية الجماهيرية واتج
الرأي العام. سيستمر الطالب في استخدام أدوات متعددة 
الوسائط إلنشاء عروض تقديمية بشكل انفرادي وفي 

 مجموعات صغيرة.
 يستمر الطالب في بناء مهارات البحث التي تقدم● 

يتم جمعها من مصادر متنوعة، وتحديد  المعلومات التي
المفاهيم الخاطئة والتحيز المحتمل مع ذكر المصادر 

 .APAأو  MLAباستخدام أسلوب 
يستمر الطالب في أن يصبحوا محاورين مهرة وهم ● 

يعملون بشكل انفرادي وفي مجموعات متعانة أثناء تقديم 
 داف مشتركة.وجهات نظر بديلة والعمل على تحقيق أه

  
 ELD 4 (20799)تطور اللغة اإلنجليزية 

 سنة كاملة، ساعة معتمدة واحدة
 كمالالمتطلب السابق: اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية ، أو إ

ELD 3 English 9 بنجاح 
ديدهم ( الذين تم تحELsهذا المساق مصمم لمتعلمي اللغة اإلنجليزية )

 10 المساق معايير اللغة اإلنجليزية. يتبع هذا 4أو  3في المستوى 
 للتعلم.

 
لغة يستخدم المساق البديل التالي البنية األساسية ومحتوى ال

 صرامة. شدولكن يتوقع دراسة أ 9اإلنجليزية 

 
 (21142) مكثفةال 10اللغة اإلنجليزية 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
ة اإلنجليزي اللغةمساقات في مرتفع  دراسيل تحصي: المتطلب السابق
 .المرشدأو /والمعلم  من السابقة. توصية
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احتياجات الطالب الموهوبين  ستهدافال هذا المساقتم تصميم 
 عدقواة بوالمعرفة المكثفكتابة القراءة وممارسة التطلب ي، والمتفوقينو

ما الدراوالقصص و يةالخيال للرواياتدقيقة الدراسة الو هاومفردات اللغة
ً الطالب  داءيكون أأن والشعر و ة جميع فروع فنون اللغفي مرتفعا
جليزية اللغة اإلناألداء المطلوب في مساق مستوى  متجاوزاً اإلنجليزية 

مجموعة واسعة من األدب الكنسي بقراءة الطالب وم . يق10

بة مهارات الكتالديهم ر طوتوالمعاصر المتعلق بموضوع "المجتمع" وت
 دوليةالبكالوريا ال/ APالمتقدم لالستعداد لمتطلبات مساقات التنسيب

IB/التسجيل المزدوج DE .المستقبلية 
 

     11اإلنجليزية اللغة 
هاية نفي  SOLيخضع الطالب الختبارين من اختبارات معايير التعلم 

ذه هزية. تم إجراؤهما خالل الصف الحادي عشر للغة اإلنجليي المساق
لب يحصل الطا. 11و  10و  9االختبارات تراكمية وتغطي الصفوف 

 عايير اختباري مكالل هاجتيازعلى ساعتين معتمدتين مؤكدتين عند 
 :التعلم والمساق

 
 كتابةالعلى  اللغة اإلنجليزيةالمساق في اختبارات نهاية  تشتمل

 )مايو(. القراءةو)مارس( 

 
 (21150) 11اإلنجليزية اللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 في الصفموضوع الرئيسي للمساق هي ال" المنظورات الوطنية"

تم تصميم وحدات المنهج الدراسي األساسي حول  الحادي عشر.
علم ير التوتتماشى مع امتحانات معايواألسئلة األساسية المبادئ الثابتة 

SOL .الخاصة بالصف الحادي عشر 
لنصوص الخيالية ا  على فهميتم التركيز بشكل مستمر  ●

ة نسيقوم الطالب بإجراء تحليالت مقارِ  .المقروءة والقصصية
نفس الموضوع لتحديد كيفية وصول نصوص تتناول عدة ل

إلى استنتاجات مماثلة أو مختلفة.  تلك النصوص مؤلفي
وص الخيالية التي كتبها سيقوم الطالب بفحص وتحليل النص

مساهمات الثقافات األخرى فيها مؤلفون أمريكيون يصفون 
، والتي العادات السائدة لكل ثقافةوويحددون المميزات 

 التاريخ والثقافة األمريكية.من عكس تن
التركيز على ، مع مفرداتهيستمر الطالب في تطوير  سوف ●

والتلميحات الكالسيكية  االصطالحية الدالالت والتعابير
 .مجازيةواللغة ال

ممارسة ي استخدام عملية الكتابة لسوف يستمر الطالب ف ●
التي  مع التركيز على اإلقناع والحجج اإلنشاءلكتابة/ا

نصوص إلنشاء  مختلفة جماهيرمتعددة وأغراض  تستهدف
 ومنظمة ومتماسكة. متسقة
  رسائل إعالمية وتحليل العالقات  كتابةسيقوم الطالب ب ●

رأي بين التغطية اإلعالمية الجماهيرية واتجاهات ال السببية
ة متعدد إقناعيةالعام. سيقوم الطالب بإنشاء عروض تقديمية 

 الوسائط تتناول وجهات نظر بديلة.
جمع المعلومات من من خالل جراء بحث سيقوم الطالب بإ ●

األخالقية المبادئ ام بااللتزثانوية مع مصادر أولية و
 جمع واستخدام المعلومات.لوالقانونية 

من خالل سيستمر الطالب في بناء مهارات التواصل  ●
. سيستمر الطالب في مجموعاتضمن بشكل مستقل والعمل 
القدرة على العمل ضمن مجموعات تعاونية أثناء  تطوير

 تقديم وجهات نظر بديلة والعمل على تحقيق أهداف مشتركة.
 

 اقنفس الهيكل األساسي لمحتويات مسيستخدم المساق البديل التالي 
English 11 ، بتعمق أكبرتدريسه  يتملكن 

 
 AP (31196)التنسيب المتقدم ، نشاءواإلاللغة اإلنجليزية 

 جودةدرجة  1.0+  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 11الصف )الصفوف(: 

ية اللغة اإلنجليزمساقات في  تحصيل دراسي مرتفع: المتطلب السابق
 .المرشدأو /والمعلم  من السابقة. توصية

اعدة لمس المتقدمللتنسيب  اإلنشاءاللغة اإلنجليزية و مساقتم تصميم 
تخصصات لنثر المكتوب في فترات وا إتقان قراءةالطالب على 

 يفتألل إتقان الكتابةاألمريكي و مختلفة خالل التاريخ بالغيةوسياقات 
يصبح الطالب . سوف مختلف المواضيع ي تستهدفالنصوص الت

ت وتوقعاة غيوالخيارات البالمؤلف الهداف بين أ لتفاعالتل مدركاً 
ً لكيفية مساهمة  الجمهور والموضوعات، و ية المؤتمرات األدبمدركا

م التي يت تقييماتال وف تعملي الكتابة الفعالة. سوموارد اللغة ف
التخرج  عداد الطالب المتحانفي الصف الدراسي على إ إجراؤها
من أسئلة الخيارات المتعددة ، والذي يتكون من جزأين المؤلف

م تقدالتنسيب الم . يجب على الطالب اجتياز اختبارواألسئلة المقالية
ر تباخضعون لالخ. لن يحصل الطالب الذين ال يذا المساقالمرتبط به
 (21196ضافية. )اإلجودة العلى نقطة 

 
 جي الذاتي المستقلالتعليم العال

(RISE) (20201)  الكتابة 

(RISE )القراءة Reading  (20202) 
 اختياريمن مساق  ساعة معتمدةنصف  فصل دراسي واحد،
 12-11الصف )الصفوف(: 

جتازوا في المجاالت األكاديمية التي االعالجية عمال األالطالب  يجري
خاص ال SOL التعلماختبار معايير في لم ينجحوا لكنهم المساق وفيها 

بر تعليمية و/أو برامج عال رامج الحاسوبيةبالاستخدام سيتم  .بها
 لطالبيغالبية العمل ا تميس. التعليم الصفي لمساندة وإكمال اإلنترنت

 .مع االستعانة بالمعلم حسب الحاجة مستقلةالدراسة العلى أساس 
 

 (21160)  12اإلنجليزية اللغة 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

تم  .الثاني عشرالصف  فيالموضوع الرئيسي للمساق  هي القوة""
سئلة واألالمبادئ الثابتة تصميم وحدات المنهج الدراسي األساسي حول 

ف الخاصة بالص SOLوتتماشى مع امتحانات معايير التعلم األساسية 

 الثاني عشر.
  لنصوص الخيالية ا  على فهميتم التركيز بشكل مستمر

نصوص عدة يقوم الطالب بمراجعة س  .المقروءة والقصصية
التخاذ القرارات وحل  المستخدمة لتحديد وتقييم الموارد

المشكالت. سيقوم الطالب بفحص وتحليل النصوص الخيالية 
من قبل مؤلفين بريطانيين وعالميين لتقييم كيفية استخدام المكتوبة 
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 سير كيفيةمعنى وتفاللمساهمة في االمؤلفين للعناصر الرئيسية 
 النصوص. خاللربط المواضيع ب قيامهم

  التركيز على ، مع مفرداتهسوف يستمر الطالب في تطوير
لغة والوالتلميحات الكالسيكية  االصطالحية الدالالت والتعابير

 .التصويرية

 ممارسة سوف يستمر الطالب في استخدام عملية الكتابة ل
 دفالتي تسته حججمع التركيز على اإلقناع وال اإلنشاءلكتابة/ا

ومنظمة  نصوص متسقةإلنشاء  مختلفة أغراض متعددة وجماهير
ل للعمالكتابة على مستوى مقبول من الطالب  سيتمكن ومتماسكة.
 تعليم ما بعد المرحلة الثانوية.ولمرحلة 

 يةالسببرسائل إعالمية وتحليل العالقات  كتابةسيقوم الطالب ب 
سيقوم  بين التغطية اإلعالمية الجماهيرية واتجاهات الرأي العام.

ط متعددة الوسائ إقناعية/جدليةالطالب بإنشاء عروض تقديمية 
 .بشكل مستقل وضمن مجموعات تعاونية

 جمع المعلومات من جراء بحث من خالل سيقوم الطالب بإ
ية نونقاالمبادئ األخالقية والااللتزام بمصادر أولية وثانوية مع 

 جمع واستخدام المعلومات.ل

  القدرة على العمل ضمن مجموعات  تطويرسيستمر الطالب في
 تحقيق أهداف مشتركة. نحوتعاونية 

 
 قت مسانفس الهيكل األساسي لمحتويا ةالتالي ةالبديل اتستخدم المساقت

English 12 ،لكن يتم تدريسها بتعمق أكبر 
 

 AP (31195) التنسيب المتقدم  ،اإلنشاءاألدب اإلنجليزي و
 جودةدرجة  1.0+  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12الصف )الصفوف(: 
اللغة مساقات في مرتفع  دراسيتحصيل  المتطلب الدراسي السابق:
 .المرشدأو /والمعلم  من اإلنجليزية السابقة. توصية

 بهدفالمتقدم للتنسيب  اإلنشاءدب اإلنجليزي واأل مساقتم تصميم 
دي التحليل النقإجراء القراءة الدقيقة وفي ممارسة الطالب إشراك 

 رةالمختالقراءة الدقيقة للنصوص حيث أن الألدب العالمي الخيالي. 
 ازبراللغة إل المؤلفونلطالب للطريقة التي يستخدم بها تعمق فهم ا

 ةراءالق أثناء الطالب سيدرس. م المتعة أثناء القراءةقرائه ومنح المعنى
ات والموضوعبيئات وال روائيوأسلوبه ومنظوره ال األدبي بنية العمل
ة اللغكدق لعناصر األدبية األاالنتباه إلى ا، باإلضافة إلى المستخدمة
والمقياس الشعري وبناء  والرموزوالصور  المستخدمة التصويرية

 في الصف التي يتم إجراؤها تقييماتال وف تعملالجملة والنبرة. س
من جزأين،  التخرج المؤلف عداد الطالب المتحانعلى إالدراسي 

لى جب ع. يمن أسئلة الخيارات المتعددة واألسئلة المقاليةوالذي يتكون 
ن . لذا المساقالمرتبط بهالتنسيب المتقدم  الطالب اجتياز اختبار

جودة التبار على نقطة خضعون لالخيحصل الطالب الذين ال ي
 (21195ضافية. )اإل
 

 (91160W) التسجيل المزدوج، 12نجليزية اللغة اإل
 جودةدرجة  1.0+  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12 )الصفوف(: الصف

اللغة مساقات في مرتفع تحصيل دراسي  المتطلب الدراسي السابق:
يجب تلبية  .المرشدأو /والمعلم  من اإلنجليزية السابقة. توصية

 لتسجيل.الشمالية قبل االقبول في كلية مجتمع فرجينيا متطلبات 

رجينيا للغة اإلنجليزية التعلم لوالية فمعايير  هذا المساقناول يتس
ف الطالب على التفكير الناقد عرّ سوف يلصف الثاني عشر والخاصة با

وأساسيات الكتابة األكاديمية. من خالل عملية الكتابة، سيقوم الطالب 
تطوير و؛ التي يكتبون عنهاالموضوعات بصقل وتحسين نوعية 

 رتحريوالموارد المناسبة وتقييمها وإدماجها؛ والبحث عن ؛ هاأفكار
حسب مختلف ساليب المناسبة األ؛ وتحديد كتاباتهم لتطوير أنماط الكتابة

على إجراء . ستشمل أنشطة الكتابة السياقات والجماهير واألغراض
قل واحدة على األ بحثية مقالةوالمناقشات وكتابة  العروض التفسيرية

بطريقة  وتحريرهاوتقييمها ودمجها  صادريقوم فيها الطالب بتحديد الم
 فعالة.

 
سجيل قدد يسمح هذا المساق بالت ساعات معتمدة للكلية:●   

. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 

 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.

 
 المساقات االختيارية لفنون اللغة اإلنجليزية

 أو متهمعرفيمكن للطالب االلتحاق بالمساقات المذكورة أدناه إلثراء 
 فنون مساق باإلضافة إلى  ،هماهتماماتممارسة أو  همتحصيلزيادة 

 Major English Language Arts اللغة اإلنجليزية الرئيسية

 منهم. المطلوب
 

 (21180) عناصر واستراتيجيات القراءة
  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 المدرسة من قبل يتم تحديدهالصف )الصفوف(: 
 يوجد: ال المتطلب السابق

 إضافي في دعميحتاجون إلى للطالب الذين  بهذا المساقبشدة وصى ي
 المفرداتوالطالقة والوعي الصوتي و لصوتياتلالقراءة التأسيسية 

ق مع واقعية تتوافونصوًصا خيالية ذا المساق ه قدموف يو/أو الفهم. س
ء فحص األداوفقًا لما تحدده أدوات ب الطلدى كل قراءة المستويات 

 دقصيرة مناسبة إلعدا نصية مقاطع تقديم ، باإلضافة إلىعالميةال
 .SOL معايير التعلم ختبارال الطالب

 
 
 (21185)توسع  11  لغة إنجليزيةال

 من مساق اختياري واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-11الصف )الصفوف(: 

رنامج الذين خرجوا من البمتعلمو اللغة اإلنجليزية : المتطلب السابق
 .11اللغة اإلنجليزية مساق في لملتحقين بالتزامن مؤخًرا وا

خرجوا مؤخًرا من الخدمات  طالب الذينا المساق للتم تصميم هذ
 English Learners المباشرة في برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

program  والذين يحتاجون إلى دعم إضافي في القراءة والكتابة

التي تُعقد  اللغة اإلنجليزية وامتحانات اللغة اإلنجليزية مساقات الجتياز
و تمكينهم من ب لطاللدعم توفير ال. سيتم EOCفي نهاية المساقات 

تطوير مهارات القراءة والكتابة التحليلية المطلوبة للنجاح في المدرسة 
 الثانوية وما بعدها.

 
 (21446) دراسة األفالم

 ساعة معتمدةنصف  فصل واحد،
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 المدرسة من قبل يتم تحديدهالصف )الصفوف(: 
 :المتطلب السابق

 ريخها.في تقدير األفالم وإنتاجها وتا سساألللطالب مساق ال اهذ يوفر
ها سيتم تعريف الطالب بالمفاهيم والتقنيات الرئيسية التي يستخدم

ية الفن بعد تعلم الجوانب .االفالم السينمائيةصناع األفالم في إنتاج 
 قييمبهدف تلطالب وف تُعرض بعض األفالم الكالسيكية أمام اللفيلم، س

صل على صقل مهارات التوامساق مل العيسكما أهميتها كأعمال فنية. 
 مفاتيح تحليلأن هذه المهارات هي  ي للطالب حيثالشفوي والكتاب

ذا تلبي الساعات المعتمدة التي يحصل عليها الطالب من هاألفالم. 
لبرنامج التعليم المهني  المساق متطلبات الساعات المعتمدة

 .للتخرج والفني/الفنون الجميلة الالزمة
 

 (21517) الديناميكي التواصل
 ساعة معتمدةنصف  فصل واحد،

 12-9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

اع : التحدث واالستمتواصلديناميات عملية اليركز هذا المساق على 
 عيوووالتفاعل. يتم التركيز على تطوير الصوت واستخدام اإليماءات 

الب الجمهور باعتبارها عناصر مهمة في هذه العملية. سوف يتعلم الط
العروض في المناقشات و عند الخوض فيأساليب تطوير الثقة 

هها التجارب التي يواج والمقابالت وغيرها من اتباالتقديمية والخط
 .الشخص في الحياة االجتماعية أو العملية

 
 (21218)  اإلذاعةالصحافة: 

  واحدةاعة معتمدة سسنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

طلب اللغة اإلنجليزية، إكمال  علمممن : توصية المتطلب السابق
 .معلمالمقابلة مع إجراء أو ، و/التسجيل

إنتاج برنامج إخباري خاص مساق على يعمل الطالب في هذا ال
مساق بالمدرسة يتم بثه بانتظام. سوف يستكشف الطالب في هذا ال

عبر  باريةوتقنيات إلعداد التقارير وإنتاج األخبار والبرامج اإلخطرقًا 
ون تعلملفزيون واإلنترنت ووسائط الفيديو/األفالم. سوف يالراديو والت

والمحررين والمنتجين والمخرجين  اإلذاعةمسؤوليات صحفيي عن 
خبرة كما سيصبح لدى الطالب . ذاعةوالمديرين المتخصصين في اإل

ج تحرير البرامو ذاعة والتقرير اإلذاعياإل ةتقنيعملية في مبادئ 
الق واألخوالمعايير  امجتصميم وإنتاج البرو ملوالصوت والفيديو/الف

 يرجىباختالف المدرسة الثانوية. مساق المهنية. تختلف توقعات ال
 التفاصيل.لحصول على لعلم استشارة الم

 
 (21207) أدبيةصحافة: مجلة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9لصف )الصفوف(: ا

طلب اللغة اإلنجليزية، إكمال  علمممن : توصية المتطلب السابق
 .المعلممقابلة مع إجراء ، و/أو التسجيل

على نشر مجلة من الكتابات األدبية  المساقيعمل الطالب في هذا 
الكتابات  و/أو تحرير أليفللطالب واألعمال الفنية المصاحبة لها. يتم ت

والقصص والشعر والدراما والموسيقى خالل دورة النشر. يتم  الخيالية
تنسيق الفن المرئي والتصوير الفوتوغرافي والتصميم رقميًا وتحسينه 

باختالف المدرسة الثانوية. مساق تختلف توقعات ال دورة النشر. طوال
 التفاصيل.لحصول على لعلم يرجى استشارة الم

 
 (21205) صحافة: صحيفة

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة ، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

طلب اللغة اإلنجليزية، إكمال  علمممن : توصية المتطلب السابق
 .المعلممقابلة مع إجراء ، و/أو التسجيل

م للمدرسة يت إنتاج صحيفة مطبوعةمساق على يعمل الطالب في هذا ال
 ةسيريالتفأو موقع إلكتروني خاص بالمدرسة. الكتابة و/ نشرها بانتظام

 ال ال. تشمل الكتابة على سبيل المثا المساقهي التركيز الرئيسي لهذ
ت )مقاال واالفتتاحيات واألحداث المميزةاألخبار على كتابة الحصر 

م تيوالكتابة النقدية.  الصحفي والرياضة والعمود الصفحة األولى(
 عرف. يتنسخة الصحيفةالبحث في إعداد م تقنيات المقابلة واستخدا

آليات إنتاج الصحف، بما في ذلك تحرير النسخ  الطالب على
ي راففوتوغوالتصوير ال والتخطيط والتصميم والطباعة وكتابة العناوين

تختلف توقعات وتقنيات النشر المختلفة.  وتحرير الصور الرقمية
 لحصوللعلم باختالف المدرسة الثانوية. يرجى استشارة الممساق ال

 التفاصيل.على 
 

 
 
 

 (21209) صحافة: كتاب سنوي
  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
طلب اللغة اإلنجليزية، إكمال  علمممن : توصية المتطلب السابق

 .المعلممقابلة مع إجراء ، و/أو التسجيل
نشر الكتاب السنوي. يستخدم المساق على يعمل الطالب في هذا 
 ي ذلكالتفسيرية في معظم جوانب العمل، بما فة الطالب مهارات الكتاب

رس ويما. يتعلم والعناوين الفرعيةوالعناوين لحدث الرئيسي كتابة ا
لعام اوالنمط المركزي  التصميمات إنتاج المجالت: أنماط الطالب تقني

تحرير الصور والتصوير الفوتوغرافي والطباعة و تحرير النسخو
رسة باختالف المدمساق توقعات التختلف وتقنيات الطباعة.  التخطيطو

 التفاصيل.لحصول على لعلم الثانوية. يرجى استشارة الم
 

 

 الصحية والبدنيةالتربية 
 

االلتحاق بمساقات التربية الصحية والبدنية لفترة سنتين لتلبية  يجب
مساقات ي يتم التخطيط لتسجيل الطالب ف ،لذلك متطلبات التخرج.
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. وفي بشكل عام في الصفين التاسع والعاشرالتربية الصحية والبدنية 
التربية  التسجيل بمساقات، يمكن الحادي عشر والثاني عشر ينالصف

يتوفر برنامج للتربية كما فصل دراسي أو سنة كاملة. مدة البدنية ل
في الصفوف من  adaptive physical education البدنية التكيفية

 .12إلى  9
 

بناًء  ،طالبًا 15التي تضم أقل من مساقات مالحظة: قد ال يتم تقديم ال
د في بعض الحاالت، قو. المحددة على اهتمامات الطالب والميزانية

في أي سنة ويجب على  مساقات معينة تقديمالميزانية عدم تطلب ت
د يتم قبديل. باإلضافة إلى ذلك، مساق اختيار  بذلك الطالب المتأثرين

 ينعدد كافي من الطالب المسجلمساقات التي ال تحتوي على تقديم ال
 من خالل التعليم عن بعد أو التعلم عبر اإلنترنت.

 
 (27320) 1الصحة 

 ساعة معتمدةفصل واحد، نصف 
 9الصف )الصفوف(: 
مجموعة متنوعة من مهارات المعرفة الصحية  يدمج هذا المساق

 والسعي الموارد الصحية على تحديد الطالبعمل والسلوكيات. سوف ي
. سيقوم ككل والمجتمع همنمط حياة صحي ألنفسهم وأسر لتحقيق
 ممعرفتهم في اإلسعافات األولية الطارئة واستخدابتطبيق  الطالب
 التدريب العملي من خالل AED مزيل الرجفان الخارجي اآللي جهاز

تشمل  .CPR عملية اإلنعاش القلبي على المهارات الالزمة ألداء

عية الجتماوالعقلية وا الصحة العاطفية تناولهاالتي يتم  مجاالت الدراسة
ي وتعاط، والسالمة والتأهب لحاالت الطوارئ، والعالقات، والبيئية

 األسرية. والتربية، الوقاية من األمراضو ،المخدرات
 

 (27330) البدنيةو الصحية التربية
 فقط و ويكفيلد واشنطن ليبرتي

 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة
 9)الصفوف(: الصف 

 يةتطور اللغة اإلنجليز اتمساقمتزامن في  لسجي: تالمتطلب السابق
ELD 

لتحدث محدودة على االقدرة ال ذولتمكين الطالب ا المساق تم تصميم هذ
قة لياليخص ا إيجابي باللغة اإلنجليزية من المشاركة في برنامج تعليمي

حة الصا التي يتم تناولهالصحة البدنية. تشمل مجاالت الدراسة البدنية/
ت حاالالعاطفية والعقلية واالجتماعية والبيئية، والسالمة والتأهب ل

، والوقاية من األمراض، وتعاطي المخدراتالطوارئ، والعالقات، 
 .األسرية والتربية

 
 (27300) 1 البدنيةو الصحية التربية

 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة
 9)الصفوف(:  الصف

 : ال يوجدالسابقالمتطلب 
مجموعة متنوعة من مهارات المعرفة الصحية  المساقيدمج هذا 

إلظهار ما لديهم من معرفة  عملية والسلوكيات ويوفر للطالب فرصة
سوف  .الحياتية نشطةاألمجموعة متنوعة من من خالل ومهارات 

نمط حياة والسعي لتحقيق  الموارد الصحية على تحديد الطالبعمل ي
بتطبيق . سيقوم الطالب ككل والمجتمع همألنفسهم وأسرصحي 

مزيل الرجفان  جهاز معرفتهم في اإلسعافات األولية الطارئة واستخدام

التدريب العملي على المهارات  من خالل AED الخارجي اآللي

التي  تشمل مجاالت الدراسة .CPR عملية اإلنعاش القلبي الالزمة ألداء

ية والعقلية واالجتماعية والبيئية، والسالمة الصحة العاطف يتم تناولها
، والوقاية وتعاطي المخدراتوالتأهب لحاالت الطوارئ، والعالقات، 

أهمية توازن  يبين المساقسوف  األسرية. والتربيةمن األمراض، 
الطاقة والتغذية. سيقوم الطالب بتخطيط أهداف للياقة البدنية وفهم 

المتعلقة بممارسة  لحيوية والتشريحفسيولوجيا والميكانيكا االمبادئ 
 لتحسين لياقتهم الشخصية. الرياضية التمارين

 
 (27400) 2البدنية ية والصحالتربية 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 10الصف )الصفوف(: 

 1 ة والبدنيةيالصحمساق التربية : المتطلب السابق
بالصحة  تتعلقمعرفة ومهارات ما لديهم من سيقوم الطالب بإظهار 

ية تماعة والعقلية واالجوالعافية. تشمل مجاالت التدريس الصحة النفسي
لطوارئ؛ العالقات؛ تعاطي تأهب لحاالت ا؛ السالمة والوالبيئية

مهن والتعريف بال األسرية؛التربية ؛ الوقاية من األمراض، المخدرات
كا فسيولوجيا والميكانيال الب مبادئالطبية. سوف يفهم الط/ةيالصح

 من خالل المتعلقة بممارسة التمارين الرياضية لحيوية والتشريحا
ساق ا المؤكد هذي. الحياتيةالمشاركة في مجموعة متنوعة من األنشطة 

 األنشطةممارسة اللياقة البدنية مدى الحياة من خالل أهمية على 
ى عل المساق الترفيهية. يؤكداألنشطة الرقص ووالفردية والجماعية 

 إعدادواتي تقييم ذإجراء تصميم وتنفيذ والقيام بمن خالل  البدنية اللياقة
 شخصية.لياقة بدنية خطة 

 
 ( الصف التاسع27670التربية البدنية التكيفية )
 العاشر( الصف 27680التربية البدنية التكيفية )
 الحادي عشر( الصف 27690التربية البدنية التكيفية )
 الثاني عشر( الصف 27700التربية البدنية التكيفية )

 
بل من ق التربية البدنية التكيفيةمساقات قد يتم تسجيل الطالب في 

 جأخصائي العالأولياء األمور أو  ممرضة المدرسة بناًء على توصية
د كل فراألنشطة البدنية ل إعدادالبدني أو طبيب األسرة. يتم /وظيفيال

ب األسرة وطبي اتعاون الوالدين والممرضات المدرسيبمساعدة وت
نوع لالممنوعة وفقاً طبيب األسرة تحديد األنشطة  . يجب علىعلموالم
 الطالب. لدى عاقةاإل
 

 المساقات االختيارية للتربية البدنية
  (27510) 3التربية البدنية 

 ( الفصل الدراسي الثاني27515؛ )األولالدراسي الفصل 
 نصف ساعة معتمدةواحد، دراسي فصل 

 12-11الصف )الصفوف(: 
  (27610) 4 التربية البدنية 

 ( الفصل الدراسي الثاني27615الفصل الدراسي األول؛ )
 نصف ساعة معتمدةواحد، دراسي فصل 

 12-11الصف )الصفوف(: 
 2 و 1التربية البدنية مساقات : المتطلب السابق

لمشاركة في األنشطة البدنية ل للطالب فرصةً ا المساق وفر هذي
إلعداد مساقات تدريبية متخصصة  تنسيقالألغراض محددة. يمكن 
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المجاالت باختيار  بأنفسهم الطالب ب. سيقومالجات الطحسب احتيا
 التالية:األمثلة  ضمن نالدراسية التي يرغبون بالتركيز عليها م

 تمارين اآليروبيك
 (اإلنقاذو األلعاب المائية )السباحة والتجديف ⦁
 الرقص ⦁
 لفرديةااألنشطة ات/الرياض ⦁

 األنشطة الخارجية ⦁
 والتكيف البدني تمارين األثقال المتقدمة ⦁
 تزلجال ⦁
 دفاع عن النفسال ⦁
 

 

 اللغة اإلنجليزية يتعلممخدمات 
 

للطالب الذين تم التعليم ( ELاللغة اإلنجليزية ) يتقدم خدمات متعلم
 منهجال. يتماشى من متعلمي اللغة اإلنجليزية تحديدهم على أنهم

تقان إل WIDA ( مع معاييرELDتطور اللغة اإلنجليزية )ل الدراسي 
 Virginia Standards of عايير فرجينيا للتعلموماللغة اإلنجليزية 

Learning. 
 

 ثانييدرس الطالب الذين تم تصنيفهم على أنهم بالمستوى األول أو ال
اللغة  فنون( القراءة/ELPإجادة اللغة اإلنجليزية ) معاييرحسب 

ية برنامج اإلنجليزمعتمد من مدرس من قبل من فترتين( مساق مجمع )
ا مع . يدرس الطالب العلوم والدراسات االجتماعية إمESL كلغة ثانية
الطالب في  دراسي مشترك ويشارك صفمعتمد أو في  ESLمدرس 

ل سجيوصى بتعام والتربية البدنية. يلتعليم الالمساقات االختيارية ل
. يمكن الحصول في مساقات الرياضيات حسب استعدادهمالطالب 
لغة الساعات المعتمدة في اللغة اإلنجليزية من مساقات تطور العلى 

واللغة  ،ELD 2وتطور اللغة اإلنجليزية  ،ELD 1اإلنجليزية 
واللغة  ،ELD English 9 تطور اللغة اإلنجليزيةل 9اإلنجليزية 

لبي تو ،ELD English 10 تطور اللغة اإلنجليزيةل 10اإلنجليزية 

لغة التخرج الخاصة بال متطلباتهذه الساعات المعتمدة جزًءا من 
)إما من مساقات  الساعات المعتمدة نوع تم إدراج . اإلنجليزية

ة مساقات تطور اللغة اإلنجليزيلكل من  اختيارية أو من المحتوى(
 .أدناهاإلضافية 

 
بناًء  ،طالبًا 15التي تضم أقل من مساقات مالحظة: قد ال يتم تقديم ال

د في بعض الحاالت، قو. المحددة على اهتمامات الطالب والميزانية
في أي سنة ويجب على  مساقات معينة تقديمالميزانية عدم تطلب ت

 د يتمقبديل. باإلضافة إلى ذلك، مساق اختيار  بذلك الطالب المتأثرين
 ينمساقات التي ال تحتوي على عدد كافي من الطالب المسجلتقديم ال

 من خالل التعليم عن بعد أو التعلم عبر اإلنترنت.
 

 المتاحة ELD اللغة اإلنجليزيةمساقات تطور 
 سنة كاملة
 بناًء على تقييمات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية يتم التنسيب

للطالب /1 اللغة اإلنجليزيةر القراءة والكتابة لتطور تطو 20775
 ساعة)  ELD 1/SLIFE المتقطعالتعليم الرسمي المحدود أو  يذو

 للطالب اللغة األمب(. قد يتم توفير دعم من مساق اختياري معتمدة
 حسب الحاجة.

التعليم  يذوللطالب  /1تطور اللغة اإلنجليزية القراءة  20776
ساعة معتمدة من )  ELD 1/SLIFE المتقطعالرسمي المحدود أو 

 (مساق اختياري
دة ساعة معتم)  ELD 1 1لتطور اللغة اإلنجليزية  العلوم 20780

 (الخاصة بالعلوم لتخرجا: ال تفي بمتطلبات من مساق اختياري
مدة ساعة معت)   ELD 2 2 لتطور اللغة اإلنجليزية العلوم 20781

 (الخاصة بالعلوم لتخرجا: ال تفي بمتطلبات من مساق اختياري
 ساعة)  ELD لتطور اللغة اإلنجليزية مبادئ الفيزياء 24501

 (معتمدة في العلوم
ساعة )  ELD 1 1لتطور اللغة اإلنجليزية اإلنجليزية اللغة  20786

 اإلنجليزية(معتمدة في اللغة 
مدة ساعة معت)  ELD 1 1لتطور اللغة اإلنجليزية  القراءة 20787

 (من مساق اختياري
اعة س) ELD 1 1لتطور اللغة اإلنجليزية  الكتابةالتحدث/ 20788

 (معتمدة من مساق اختياري
2B20789 1لتطور اللغة اإلنجليزية  الدراسات االجتماعية ELD 1 

 (ساعة معتمدة من مساق اختياري)
   الواليات المتحدة لتطور اللغة اإلنجليزيةفرجينيا وحكومة  22446

    ELD ( اإلجتماعيةساعة معتمدة في الدراسات) 
B20790 2لتطور اللغة اإلنجليزية نجليزية لغة اإلال  ELD 2 

 اإلنجليزية(ساعة معتمدة في اللغة )
B20791  2لتطور اللغة اإلنجليزية القراءة ELD 2  (تمدة ساعة مع

 (من مساق اختياري
B20793 2لتطور اللغة اإلنجليزية  الدراسات االجتماعية ELD 2 

 (مساق اختياريساعة معتمدة من )
ساعة ) ELD 3  3 لتطور اللغة اإلنجليزية 9قراءة ال 20794

 (معتمدة من مساق اختياري
ساعة ) ELD 3  3لتطور اللغة اإلنجليزية نجليزية لغة اإلال 20796

 اإلنجليزية(معتمدة في اللغة 
 ساعة)  ELD  4 4 لتطور اللغة اإلنجليزية 10 القراءة 20797

 (اختياريمعتمدة من مساق 
  ELD 4 4 لتطور اللغة اإلنجليزية 10 نجليزيةلغة اإلال 20799

 اإلنجليزية(ساعة معتمدة في اللغة )
ضر الوقت الحاميالدي حتى  1500العالم: وجغرافيا تاريخ  22345

ساعة معتمدة في )  ELD 3 – 4 4-3لتطور اللغة اإلنجليزية 
 (الدراسات اإلجتماعية

 لتطور اللغة اإلنجليزية  االقتصاد والتمويل الشخصي 22213
ELD   

 
 MATHEMATICS الرياضيات

 
على  Arlington أرلينغتونمدارس برنامج الرياضيات في  يركز

في وظائفهم وفي طالب موضوعات الرياضيات التي سيحتاجها ال
وليس على مستوى المدرسة الثانوية  ،حياتهم كمواطنين فاعلين

التسجيل في مساقات . يتم تشجيع جميع الطالب على فحسب
ب تمكن المساقات المتاحة الطالكل عام في المدرسة. في الرياضيات 

 .على قدر إمكاناتهم وتحصيلهم الدراسيالتقدم من 
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راغبين بالحصول على استثناءات المتطلبات والعائالت ال للطالب
يرجى ، الرياضياتلتسجيل المزدوج في مساقات أو االدراسية 

الدراسية متطلبات الستثناءات عنوان اتحت  2االطالع على صفحة 

التحدث مع معلم الرياضيات هؤالء الطالب ويجب على . السابقة
 .الخاص بهم

 
بناًء  ،طالبًا 15التي تضم أقل من مساقات مالحظة: قد ال يتم تقديم ال

 الحاالت، قدفي بعض و. المحددة على اهتمامات الطالب والميزانية
في أي سنة ويجب على  مساقات معينة طرح الميزانية عدمتطلب ت

د يتم قبديل. باإلضافة إلى ذلك، مساق اختيار  بذلك الطالب المتأثرين
 ينمساقات التي ال تحتوي على عدد كافي من الطالب المسجلتقديم ال

 من خالل التعليم عن بعد أو التعلم عبر اإلنترنت.
 

 (23120)العامة للمدرسة الثانوية  الرياضيات
 اختياريمن مساق واحدة ساعة معتمدة ، سنة كاملة

 11-9الصف )الصفوف(: 
  8الرياضيات مساق : المتطلب السابق

والكسور عداد الصحيحة يقوم الطالب بتطوير فهمهم لألوف س
ه والتقدير. سيتم تطبيق هذ الحساب العشري وحساب النسب المئويةو

 في مجاالت القياس واالحتمالالمسائل العملية المفاهيم على حل 
محتوى تمهيدي الطالب  يدرس. سوف الرياضية واإلحصاء والهندسة

اد ألعدسب واانتوال ةوالنسب األعداد الجذرية، بما في ذلك الجبر مادةل
. نيمنحنى البياوتخطيط الالصحيحة والتعبيرات المتغيرة والمعادالت 

ل خال يفي الطالب بمتطلب الساعات المعتمدة في الرياضيات من نل
 .ريساعة معتمدة من مساق اختيا. هذا المساق يمنح هذا المساق

 
سمي م الرالتعلي يذوللطالب لتطور اللغة اإلنجليزية  أسس الرياضيات

 (23111)المتقطع المحدود أو 
 اختياريمن مساق واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة، 

 11-9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

ذوي التعليم الرسمي المتقطع طالب لل المساق تم تخصيص هذا
 . سيقوم الطالبELDتطور اللغة اإلنجليزية  ببرنامجوالملتحقين 

حساب والكسور والحساب العشري والصحيحة د داعبتطوير فهمهم لأل
ائل مسسيتم تطبيق هذه المفاهيم على حل الالمئوية والتقدير.  النسب
 .يةالرياض في مجاالت القياس واالحتمال واإلحصاء والهندسة العملية

ل خال يفي الطالب بمتطلب الساعات المعتمدة في الرياضيات من نل
 .ريساعة معتمدة من مساق اختيا. هذا المساق يمنح هذا المساق

 
ود أو التعليم الرسمي المحد يذوللطالب تطور اللغة اإلنجليزية 

 ELD SLIFE  (23113) ما قبل الجبر المتقطع
 اختياريمن مساق واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة، 

 11-9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

ذوي التعليم الرسمي المتقطع طالب لل المساق تم تخصيص هذا
الطالب  سوف يدرس. ELDتطور اللغة اإلنجليزية  ببرنامجوالملتحقين 

 ةوالنسب األعداد الجذريةبما في ذلك ، الجبر مادةلتمهيدي محتوى 
سب واألعداد الصحيحة والتعبيرات المتغيرة والمعادالت انتوال

مجموعة متنوعة من  استخدامسيتم  .وتخطيط المنحنى البياني

وتطوير وعملية التعليم  المساق االستراتيجيات الستهداف محتوى
يفي الطالب بمتطلب الساعات المعتمدة في الرياضيات من  نل . اللغة

ساعة معتمدة من مساق . هذا المساق يمنح خالل هذا المساق
 .اختياري

 
 (23131) ، الجزء األول1الجبر 

أو  23132إنهاء مساق  بعد ةواحدساعة معتمدة سنة كاملة، 

 بنجاح 23130
 : ال يوجدالمتطلب السابق

 ومستوىعلى خصائص نظام األعداد الحقيقية يشمل هذا المساق 
ل دواالووأنظمة المعادالت  والمتبايناتاإلحداثيات والمعادالت الخطية 

ساعة معتمدة من مساق اختياري يحصل الطالب على . سائلوحل الم
لوم هادة الدبيسعون للحصول على ش، إال إذا كانوا مقابل هذا المساق

اب يمكن احتس في هذه الحالة؛ مدةالعادي مع تسهيالت الساعات المعت
. الساعات المعتمدة من هذا المساق كساعات معتمدة في الرياضيات

 ، الجزء الثاني1الجبر التسجيل في مساق يجب على الطالب 

Algebra I, Part II المتحان الطالب  خضعال ي. بعد هذا المساق
م الذي لتعلامتحان معايير ا، ولكن المساقفي نهاية  SOLمعايير التعلم 

هذا  يشمل على محتويات ، الجزء الثاني2يُعقد في نهاية مساق الجبر 
 .المساق

 
 (23132) ، الجزء الثاني1جبر 

 ةواحدساعة معتمدة سنة كاملة، 
 11-9الصف )الصفوف(: 

 مساق" أو أفضل في Cدرجة "الحصول على : المتطلب السابق
 المعلممن توصية الحصول على و الرياضيات السابق

يتم ، ثم ، الجزء األول1لجبر مساق امراجعة ليتضمن هذا المساق 

، حل الحدود كثيرات، الجذور، س: األسالتالية الموضوعاتإضافة 
ً  المعادالت التربيعية ورسمها تم ي. وحل المسائل ،اإلحصاء ،بيانيا

احتساب الساعة المعتمدة من هذا المساق كساعة معتمدة في 
، الجزء 1يلتحق الطالب بمساق الجبر  لجميع الطالب.الرياضيات 

م التعل متحان معاييرالالطالب  يخضع. قبل االلتحاق بهذا المساق األول
يحصل . ا المساقهذ في نهاية  Algebra I SOL  1في مادة الجبر 

الطالب على ساعة معتمدة مؤكدة في الرياضيات عند اجتيازهم 
 .لالمتحان والمساق

 
 (23130) 1الجبر 
 واحدة ساعة معتمدة ، كاملةسنة 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 مساق" أو أفضل في Cدرجة "الحصول على : المتطلب السابق

 المعلممن توصية الحصول على الرياضيات السابق و
، خصائص نظام األعداد الحقيقيةعلى دراسة يشمل هذا المساق 

، واألسس، ، وأنظمة المعادالتالمتبايناتوالمعادالت الخطية و
، لحدودكثيرات او، والمعادالت الجذرية، والتعبيرات والجذور

، اً ورسمها بيانيحل المعادالت التربيعية و، والتحليل إلى العوامل
 متحان معاييرالالطالب  يخضع. سائل، وحل الماإلحصاءو، والدوال

. ا المساقهذ في نهاية  Algebra I SOL  1التعلم في مادة الجبر 
ساعة معتمدة مؤكدة في الرياضيات عند يحصل الطالب على 

 .اجتيازهم لالمتحان والمساق
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 (23124) 1استراتيجيات الجبر 

 ة من مساق اختياريواحدساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 : ال يوجدالمتطلب السابق
مخصص للطالب الذين يحتاجون إلى هذا المساق هو مساق اختياري 

سيقوم الطالب  .Algebra I 1مساق الجبر الجتياز إضافي دعم 

 اراختبوالالزمة ببناء المعرفة األساسية  في هذا المساق المسجلون
 األساسي ىمحتوال فهمالمزيد من األساليب المفاهيمية للمحتوى و

 1الجبر مساق التسجيل المتزامن في  يجب. أعمقبشكل  للمساق
(23130.) 
 

 (23145) وتحليل البياناتالدوال الجبر، 
 ةواحدساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-11الصف )الصفوف(: 
  1الجبر مساق : المتطلب السابق

رة نظويزود الطالب ب 1مساق الجبر  لمفاهيميعمل هذا المساق كملحق 

سياق النمذجة  في 2مساق الجبر عامة مفاهيمية على موضوعات 

ة امئص العالرياضية وتحليل البيانات. سيقوم الطالب بدراسة الخصا
معادالت الالتي تتطلب صياغة  سائلوحل الم هاوسلوكيات للدوال

الت لمعادوغاريتمية أو نظام من اأو التربيعية أو األسية أو اللخطية ال
 مماالدوال لهذه عام  فهميتطور لدى الطالب  سوف. المتبايناتأو 

م سيتكما الالحقة.  المساقاتفي صيل أكبر تها بتفسيساعد على دراس
ي فوتحليل البيانات  التصميم والتنفيذ التجريبيو تدمج االحتماال

اشئة ية النالبيانات من خالل التطبيقات العمل توليد، وسيتم الدوالدراسة 
 .الواقعيةعن سيناريوهات الحياة 

 
 (23135) 2الجبر 

 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

مساق الجبر  " أو أفضل فيCدرجة "الحصول على : المتطلب السابق
 الرياضيةهندسة ال)أو  الرياضية هندسةالو المكثف 1الجبر )أو  1
  مكثفةال

والهندسة  1مساق الجبر محتويات يعمل هذا المساق كملحق ل

معالجة شاملة  2الجبر  الدراسي لمساق منهجاليتضمن  الرياضية.

والكسور الجذور د والقوى والحدو معادالت التربيعية وكثيراتلل
دراسة المخروطات كما يتضمن المرتبطة بهذه الموضوعات.  والدوال

والمتتاليات األعداد المركبة والدوال األسية واللوغاريتمات و
االحتماالت واإلحصائيات. تعد والتوليفات ووالتباديل  والمتسلسالت

قد  .ا المساقاستخدامات التكنولوجيا والتطبيقات جزًءا ال يتجزأ من هذ
نهاية في  2في مادة الجبر  SOLخضع الطالب المتحان معايير التعلم ي

معتمدة  ساعةلحصول على لأو المتطلبات الفيدرالية و/المساق لتلبية 
 ات.مؤكدة في الرياضي

 
 (23136مكثف )الالمثلثات  حساب 2الجبر 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

مساق " أو أفضل في B"الحصول على درجة : المتطلب السابق
ة درجأو  الرياضية المكثفة والحصول على توصية من المعلمالهندسة 

"A المعلممن وتوصية الرياضية  والهندسة 1" في كل من الجبر 
، بتعمق أكبر  (23135) 2محتوى مساق الجبر باإلضافة إلى دراسة 

المثلثات حساب  :تناول هذا المساق المتقدم الموضوعات التاليةي
 ا التعد استخدامات التكنولوجيا والتطبيقات جزءً والدوال المثلثية. 

 SOLخضع الطالب المتحان معايير التعلم يقد . ا المساقيتجزأ من هذ
ة و/أو المتطلبات الفيدرالينهاية المساق لتلبية في  2في مادة الجبر 

 ات.لحصول على ساعة معتمدة مؤكدة في الرياضيل
 

 (23155) 3الجبر 
 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة

 12-9الصف )الصفوف(: 
 2الجبر مساق مبادئ " في A" الحصول على درجة: المتطلب السابق

" أو أفضل في الجبر Cدرجة "، أو والحصول على توصية من المعلم
 المعلم من وتوصيةالمكثف  2" أو أفضل في الجبر D"أو درجة  2

المثلثات ومواضيع الجبر  لحسابدراسة متعمقة  المساقهذه يقدم 
 18إلى  12يدرس هذا المساق حساب المثلثات على مدى المتقدمة. 
 لمثلثيةاوالدائرة المثلثية والدوال المثلثات ويتناول مواضيع أسبوًعا 

ها التي يتم تناول موضوعات الجبر المتقدمة سوف تشملوتطبيقاتها. 
ً  تي تممهارات الجبر التكملة ل ة ريتميوغااألسية والل دولوال تعلما سابقا

كما قد يتم دراسة موضوعات إضافية . الجذريةوالتعبيرات 
د . تعةعالمتقطسلسالت والرياضيات توالممتتاليات والكاإلحتماالت 

 .اقا المستطبيقات جزًءا ال يتجزأ من هذاستخدامات التكنولوجيا وال
 

 (23126)  2الجبر  استراتيجيات
 اختياريمن مساق واحدة ساعة معتمدة ، كاملةسنة 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

حتاجون إلى هذا المساق هو مساق اختياري مخصص للطالب الذين ي
ا في هذ سيقوم الطالب المسجلون. 2الجبر مساق  الجتيازدعم إضافي 

 ساليبالمزيد من األ اختباروالالزمة ببناء المعرفة األساسية  المساق
. أعمقبشكل  للمساق األساسي ىمحتوال فهمالمفاهيمية للمحتوى و

 (.23135) 2الجبر  مساق التسجيل المتزامن في يجب
 

 (23143)الرياضية  الهندسة
 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة

 12-9الصف )الصفوف(: 
مساق " أو أفضل في Cالصف "الحصول على درجة : المتطلب السابق

زء الج 1الجبر  أو المجمع 1الجبر  أو 1الجبر  أوالمكثف  1الجبر 
  الثاني
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 البنيةفي دراسة يعمل مساق الهندسة الرياضية على إشراك الطالب 
 ةالمباشر البراهينوتطبيق  االستداللمن خالل استخدام  ةالرياضي

التطابق والت ي. يغطي هذا المساق مفاهيم التحوةوغير المباشر
صائص الدوائر والمضلعات والتعامد وخالتشابه والتوازي و

في وتطبيقها  1الجبر  مساق تتم مراجعة مفاهيمكما . والمجسمات

علم خضع الطالب المتحان معايير التيقد . الرياضية الهندسة مواضيع
SOL  على  لحصوللالمتطلبات الفيدرالية و/أو نهاية المساق لتلبية في

 ات.الرياضيساعة معتمدة مؤكدة في 
 

 (23141) مكثفةال الرياضيةالهندسة 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
مساق الجبر  أو أفضل في"  B"درجة  الحصول على: المتطلب السابق

للمدرسة  1الجبر  في "A"للمدرسة المتوسطة أو درجة  المكثف 1
 المعلممن وتوصية  الثانوية

 طقي منللتفكير المندقيقة المكثفة دراسة  الرياضية الهندسةيقدم مساق 
بر الج مساق مفاهيمالمستويات اإلحداثية والمجسمات و خالل استخدام

التفكير ممارسة مهارة  في هذا المساق . يُتوقع من الطالب1

من خالل بناء البراهين األصلية ضمن نظام افتراضي االستنتاجي 
الب ا المساق للط. تم تصميم هذةحداثيالمباشرة وغير المباشرة واإل

ب خضع الطاليقد . التنسيب المتقدمفي برنامج الراغبين في التسجيل 
 نهايةفي في مادة الهندسة الرياضية  SOLالمتحان معايير التعلم 

تمدة للحصول على ساعة معالمتطلبات الفيدرالية و/أو المساق لتلبية 
 .للتخرج اتمؤكدة في الرياضي

 
 (23142)الرياضية الهندسة مبادئ 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

مساق الجبر  " أو أفضل فيC" حصول على درجة: الالمتطلب السابق
 أو 1أو أفضل في الجبر " Dدرجة " أو الجزء الثاني 1الجبر  أو 1

 ثانيةلامرة اجتاز المساق للإذا كان الطالب قد الجزء الثاني  1الجبر 
من  الرياضية الهندسةدراسة لتمكين الطالب من  تم تصميم هذا المساق
من خالل أمام الطالب وحدة الرياضيات  تبينخالل التطبيقات. ت

ل ناواالستخدام المناسب للجبر في تطوير المبادئ الهندسية. يتم ت
، التي، التحوالزوايا، التطابق، التشابه، التوازي، المثلثاتموضوعات 

ات داثياإلحفيما يتعلق ب يكون ِحمل المادةوالدوائر.  رباعيات األضالع
 الهندسة ِحمل مساقمن أخّف على الطالب  برهان االستدالليوال

ي ف SOLخضع الطالب المتحان معايير التعلم يقد . العادي الرياضية
 يدراليةالمتطلبات الفنهاية المساق لتلبية في مادة الهندسة الرياضية 

 .للتخرج اتلحصول على ساعة معتمدة مؤكدة في الرياضيلو/أو 
 

 (23128)الرياضية  الهندسةاستراتيجيات 
 اختياريمن مساق واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

حتاجون إلى هذا المساق هو مساق اختياري مخصص للطالب الذين ي
يقوم . Geometryالرياضية  الهندسة مساق الجتيازدعم إضافي 

الالزمة ببناء المعرفة األساسية  في هذا المساق الطالب المسجلون
 ىمحتوال فهمالمزيد من األساليب المفاهيمية للمحتوى و اختبارو

 مساق التسجيل المتزامن في يجب. أعمقبشكل  للمساق األساسي
 (.23142)الرياضية الهندسة مبادئ ( أو 23143)الرياضية  الهندسة

 
 (RISE( )20203الذاتي المستقل ) العالجي الجبر للتعليم

 (20204) (RISEالرياضية ) الهندسة
 اختياريساعة معتمدة من مساق ، نصف احدفصل دراسي و

 12-11الصف )الصفوف(: 
 لكنه( ومساقاتالأن يكون الطالب قد اجتاز المساق ): المتطلب السابق

ويفتقر إلى  SOL )اختبارات( معايير التعلماختبار ي لم ينجح ف
 المؤكدة الالزمة للتخرج.ساعات المعتمدة ال

لتي في المجاالت األكاديمية االعالجية عمال األالطالب  يجري/يدرس

 SOL لماختبار معايير التعفي لم ينجحوا لكنهم المساق واجتازوا فيها 

 علىواإلنترنت.  ، باستخدام برامج تعليمية و/أو برامج عبرالخاص بها
مل الرغم من أن الدراسة ستتم بمساعدة المعلم، إال أن غالبية الع

ت المساقا. تشمل مستقلةالدراسة الالطالبي سيتم إكماله على أساس 
ية نجليزلغة اإلاللغة اإلنجليزية )الكتابة( وال العالجية المتاحة

 ياوالبيولوجالرياضية  والهندسة 1األدب والبحث( والجبر /)القراءة

ذ مالحظة: سوف يأخوتاريخ العالم.  وجغرافيا العالم وعلوم األرض
 .لشالنجاح/الف مبدأعلى لمساق الطالب هذا ا

 
 (23162) المثلثات حسابحساب التفاضل والتكامل/ مقدمة إلى
 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة

 12-11الصف )الصفوف(: 
مساق الجبر  أفضل في " أوC" الحصول على درجة: المتطلب السابق

 المعلم من وتوصية 2الجبر في  "Aدرجة "أو  المكثف 2الجبر  أو
كثيرات ألولية: دوال امراجعة متكاملة لل على يشمل هذا المساق

 االت، والمثلثية. تشمل المجالحدود، الخطية، األسية، اللوغاريتمية
لية، حليالت الرياضية دراسة الهندسة التي يتم تناولها الرئيسية األخرى

ت تالياتم، والوالمعادالت البارامترية، واإلحداثيات القطبية
 ، والمتجهات ، والمصفوفات ،تقطعة، والرياضيات المسلسالتتوالم
والمشتقات. تعد استخدامات التكنولوجيا النهايات  مقدمة إلىو

 .من هذا المساقوالتطبيقات جزًءا ال يتجزأ 
 

 (23164)حساب التفاضل والتكامل  مقدمة مكثفة في
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-10الصف )الصفوف(: 
الجبر مساق " أو أفضل في Bالحصول على درجة ": المتطلب السابق

 المعلممن توصية و المكثف المثلثات حساب/2
مة مقدمساق تناولها يدراسة لنفس الموضوعات التي يقدم هذا المساق 

ق عمبالمادة يتم تغطية ، لكن (23162) التفاضل والتكاملحساب  إلى

 يزود كماعلى المفاهيم المجردة والبنية الرياضية. وتركيز أكبر أكبر 
 تكاملحساب التفاضل وال راسةلمهارات والمفاهيم الالزمة لدابلطالب ا

 ،المتجهات وقد يتم تناول الموضوعات التالية:العام التالي.  في
 في الفضاء والمستوياتالتحليلية للخطوط ية الرياضوالهندسة 
، نهاية المتتالية، وتطوير مفهوم والتحويالت الهندسية، الرياضي

 بيقاتالتطواكتمال نظام األعداد الحقيقية. تعد استخدامات التكنولوجيا و
 .هذا المساقجزًءا ال يتجزأ من 

 
 (23190) االحتماالت واإلحصاء
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 ساعة معتمدة واحدة، سنة كاملة
 12-9الصف )الصفوف(: 

الجبر  مساق" أو أفضل في Cدرجة " الحصول على :المتطلب السابق
2  

ث بحي. الحديثة يقدم هذا المساق مقدمة عن اإلحصاءات واالحتماالت
بيق ، والتي يتم تطتالطالب األفكار األساسية لالحتماال فيه يتعلم

في الجزء  لدى الطالب حصائيةتطوير األساليب اإل بعضها بهدف
تفسير و على إنشاء. تشمل دراسة اإلحصائيات التالي من المساق

 ،تشتتوال النزعة المركزية، ومقاييس الرسوم البيانية اإلحصائية
تبار ، واخوالتوزيع الطبيعي ، والتوزيع ثنائي الحدين االعتيانوطرق 

اديل لتب، واالفرضيات، وفترات الثقة، واالنحدار، واالرتباط، واالحتمال
 قد يتموقيام الطالب بتطبيق المعرفة يتم التأكيد على كما . والتوافيق

 اهيماستخدام أجهزة الكمبيوتر لمحاكاة تجارب االحتمال وتوضيح المف
 ائية وإجراء التحليالت اإلحصائية.اإلحص

 
 

 (33192) التنسيب المتقدماإلحصاء، 
 جودة درجة 1.0ساعة معتمدة واحدة + ، سنة كاملة

 12-11الصف )الصفوف(: 
الجبر  مساق" أو أفضل في B" درجة الحصول على :المتطلب السابق

 2الجبر  مساقو أفضل في " أBدرجة " المعلم أو من وتوصية 2
 المعلممن وتوصية  المكثف

فرصة لدراسة  ةلطالب الرياضيات المتقدميوفر هذا المساق 
 كما يقدمه للتنسيب المتقدم حصاءإلا الموضوعات المدرجة في منهج
دراسة على . تشمل الموضوعات مجلس امتحان القبول في الكلية

س قيامتوزيعات االحتماالت، واإلحصاءات الوصفية مثل االحتماالت و
رات ة والتشتت، واألرقام العشوائية والمحاكاة، وفتلمركزينزعة اال

 اول، وجدناتلعينة واحدة وعينين من البيا ، واختبار الفرضياتالثقة
ت تخداماعلى اس التركيزيتم كما ، وتحليل االنحدار. التوافق، واالرتباط

ب على الطال يجبالتكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر لتحليل البيانات. 
صل . لن يحا المساقالمرتبط بهذ AP التنسيب المتقدماجتياز امتحان 

جودة إضافية.  متحان على درجةلال يخضعونالب الذين ال الط
(23192) 
 

 AP (33177),التنسيب المتقدم، ABحساب التفاضل والتكامل 

 درجة جودة 1.0سنة كاملة، ساعة معتمدة واحدة + 
 12-10الصف )الصفوف(: 

مساق مقدمة " أو أفضل في C" درجةالحصول على : المتطلب السابق
" B"أو درجة المعلم.  من وتوصية في حساب التفاضل والتكاملمكثفة 

 من وتوصيةحساب التفاضل والتكامل  مقدمة إلىمساق أو أفضل في 
 المعلممن وتوصية  3الجبر  مساق " فيA"درجة أو  .المعلم

ة لمواضيع الالزمة لدراسة حساب التفاضل والتكامل؛ نظريلمراجعة 
 ،وتطبيقاتهلتكامل احساب و ،النهايات، وحساب التفاضل وتطبيقاته

حساب التفاضل والتكامل. باإلضافة  ى مستوىعل عادالتحل المو
للتنسيب  في منهج حساب التفاضل والتكامل لموضوعات الموجودةل

لى يجب ع. مجلس امتحان القبول في الكلية يقدمهكما  ، ،AB المتقدم
لن  .ا المساقالمرتبط بهذ AP التنسيب المتقدمالطالب اجتياز امتحان 

 جودة إضافية. درجةعلى متحان اليحصل الطالب الذين ال يخضعون ل
(23177) 
 

 AP (33179) التنسيب المتقدم، BCحساب التفاضل والتكامل 

 درجة جودة 1.0سنة كاملة، ساعة معتمدة واحدة + 
 12-10الصف )الصفوف(: 

" أو أفضل في مساق مقدمة Bدرجة " الحصول على :المتطلب السابق
" Aالمعلم. أو درجة "مكثفة في حساب التفاضل والتكامل وتوصية من 

 حساب التفاضل والتكامل وتوصية من المعلم. مقدمة إلىفي مساق 
حساب التفاضل مساق باإلضافة إلى الموضوعات الموجودة في 

 والمساحات القطبية ةيالدوال المتجه ، يتم تغطيةABوالتكامل 
 النهايات التركيز على. يتم المتتاليات والمتسلسالتو واألحجام
 .ABحساب التفاضل والتكامل بمساق  قارنةً ر مبأك بشكل والبراهين

 حساب التفاضل والتكاملمنهج  في تفاصيلالعلى  يمكن االطالع
BC، ،  يجب على مجلس امتحان القبول في الكليةالذي نشره .

. لن ا المساقالمرتبط بهذ AP التنسيب المتقدم الطالب اجتياز امتحان
 جودة إضافية.درجة على خضعون لالمتحان يحصل الطالب الذين ال ي

(23179) 
 

 دراسةمن خالل الالتسجيل المزدوج التالية  مساقاتقد يتم تدريس 
ن ملمزيد دورات عبر اإلنترنت في بعض المواقع. أو كمستقلة ال

 مدرستك. مرشديرجى استشارة المعلومات، 
 

 (W93178حساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات )
 درجة جودة 1.0كاملة، ساعة معتمدة واحدة + سنة 

 12-10الصف )الصفوف(: 
 ،بنجاح BC حساب التفاضل والتكاملإنهاء مساق : المتطلب السابق
 أو أعلى في امتحان حساب التفاضل والتكامل 3درجة والحصول على 

AP BC، مستوى تحديد  اختبارفي  درجة النجاحالحصول على و
 ةمؤهل درجةأو أي  كلية مجتمع فيرجينيا الشماليةفي اللغة االنجليزية 

 ةنجليزيللغة اإلفي اأخرى 
لذين حساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات للطالب امساق  يقدَّم

. سنة تخرجهمقبل  BCحساب التفاضل والتكامل  قاموا بإنهاء مساق
بياني لألسطح الرسم الهي  مساقغطيها اليبعض الموضوعات التي س

هايات والن، المتجهيةدوال ال، والتكامل والتفاضل بين ثالثية األبعاد
، يةوالمشتقات الجزئ واالتصال للدوال المكونة من متغيرين أو أكثر

 حقولال، ووالتكامالت المتعددة، والمشتقات االتجاهية والتدرجات
 ، ونظرية ستوك.، ونظرية جرينالشعاعية )االتجاهية(

 
سجيل قدد يسمح هذا المساق بالت للكلية:ساعات معتمدة ●   

. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 

 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.
 

 (W93175) التفاضل االتجاهي
 جودةة درج 1.0، + نصف ساعة معتمدة، ي واحدفصل دراس

 12الصف )الصفوف(: 
 ،بنجاح BCحساب التفاضل والتكامل  إنهاء مساق: المتطلب السابق
أو أعلى في امتحان حساب التفاضل والتكامل  3درجة  الحصول على

AP BCتحديد مستوى  اختبارفي  النجاحالحصول على درجة ، و
 ةمؤهل درجةأو أي  كلية مجتمع فيرجينيا الشماليةفي اللغة االنجليزية 
 ةنجليزيأخرى في اللغة اإل
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 حساب قاموا بإنهاء مساقلطالب الذين مساق التفاضل االتجاهي ل احتيُ 
بعض الموضوعات التي  قبل سنة تخرجهم. BC التفاضل والتكامل

كامل ، والتبياني لألسطح ثالثية األبعادالرسم الهي مساق غطيها اليس
 كونةللدوال الم النهايات واالتصال، وتجهيةالدوال الموالتفاضل بين 

، ، والمشتقات الجزئية، والتكامالت المتعددةمن متغيرين أو أكثر
، ة(شعاعية )االتجاهيحقول الالوالمشتقات االتجاهية، والتدرجات، و

، قطفعبر اإلنترنت ا المساق هذ تقديمقد يتم  مالحظة:. ونظرية جرين
 مستقلة.الدراسة المن خالل 

 
سجيل قدد يسمح هذا المساق بالت ساعات معتمدة للكلية:●   

. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 

 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.
 

 (W93165) الجبر الخطي
 ة جودةدرج 1.0، + نصف ساعة معتمدةفصل دراسي واحد، 
 12الصف )الصفوف(: 

 بنجاح، BCحساب التفاضل والتكامل  إنهاء مساق: المتطلب السابق
أو أعلى في امتحان حساب التفاضل والتكامل  3درجة  الحصول على

AP BCتحديد مستوى  اختبارفي الحصول على درجة النجاح ، و
 ةمؤهل درجةأو أي  كلية مجتمع فيرجينيا الشماليةفي اللغة االنجليزية 
 ةنجليزيأخرى في اللغة اإل

حساب  بإنهاء مساق اقاموب الذين طالللالجبر الخطي مساق  يُتاح
أنظمة  عنلطالب لم ا. سيتعقبل سنة تخرجهم BCالتفاضل والتكامل 

الت الخطية والقيم يوالتحو والفضاء المتجهيالمعادالت الخطية 
 لاالستدالمهارة على تحسين  مساقال اعمل هذي. س(ذاتيةخاصة )الال

د ق مالحظة: لطالب وتطوير مهارات المنطق االستنتاجي.ادى الكمي ل
 .قلةمستالدراسة الخالل من  بر اإلنترنت فقطعا المساق يتم تقديم هذ

 
سجيل قدد يسمح هذا المساق بالت ساعات معتمدة للكلية:●   

. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 

 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.
 

 (W93180) المعادالت التفاضلية
 ة جودةدرج 1.0، + نصف ساعة معتمدةفصل دراسي واحد، 

 12(: الصفوفالصف )
 بنجاح، BCحساب التفاضل والتكامل  إنهاء مساق: المتطلب السابق

 أو أعلى في امتحان حساب التفاضل والتكامل 3درجة  الحصول علىو
AP BCتحديد مستوى  اختبارفي الحصول على درجة النجاح ، و

 ةمؤهل درجةأو أي  كلية مجتمع فيرجينيا الشماليةفي اللغة االنجليزية 
 ةنجليزيأخرى في اللغة اإل

 قاموا بإنهاء مساقالمعادالت التفاضلية للطالب الذين  مساقتاح يُ 
هذا المساق  فعرّ . يسنة تخرجهمحساب التفاضل والتكامل قبل 

، خطيةالتفاضلية المعادالت ال، تفاضلية من الدرجة األولىالعادالت مبال
غطيها ي. بعض الموضوعات التي سالعددية وتطبيقات عليهاطرق الو
، دالت التفاضلية من الدرجة األولىحل المعا أساليبهي  مساقال

 ذاتلية الخطية المتجانسة وغير المتجانسة والمعادالت التفاض
ة الخطية باستخدام القيم ، وأنظمة المعادالت التفاضليثابتةالمعامالت ال

ا ديم هذقد يتم تق مالحظة: التطبيقية. والمسائل، (ذاتيةخاصة )الال
 .مستقلةالدراسة الخالل ، من عبر اإلنترنت فقطالمساق 

 
قدد يسمح هذا المساق بالتسجيل  ساعات معتمدة للكلية:●   

. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 

 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.
 
 

 (W93167) التحليل الكمي
 ة جودةدرج 1.0، + ساعة معتمدة واحدةفصل دراسي واحد، 

 12)الصفوف(: الصف 
تحديد  مؤهلة في امتحان درجة الحصول على: المتطلب السابق

الحصول على  ،(NOVA) كلية مجتمع فيرجينيا الشماليةمستوى في ال
 والدوال  الرياضية والهندسة  أو أعلى في مواد الجبر "C“درجة 

  2ر والجب وتحليل البيانات
 ضيعموا تُدرس فيهعد هذا المساق من مساقات التسجيل المزدوج و ي
 الحيةودراسات الص المالية والثقافة، ، والنمذجةتناسبيال ستداللاال

اقف األمثلة من المويركز على اتخاذ و)المنطق ونظرية المجموعات(. 
 هاوتحديد األساس الرياضي الالزم لمعالجة المشكلة وحلالواقعية 

 األصلي. المثالوتطبيق ما تم تعلمه على 
 

سجيل قدد يسمح هذا المساق بالت معتمدة للكلية:ساعات ●   
. يجب (NOVA)المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

قبل التسجيل. يرجى  NOVAاستيفاء متطلبات القبول في 
 استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.
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 مساق من  Arlington Public Schoolsمسارات مساق الرياضيات في مدارس أرلينغتون العامة 

 وما فوقه Algebra I 1الجبر 
مختلفة(. سية الالصفوف الدراحدث في مستويات يالذي سو) Algebra I 1الجبر من مساقات الطالب هذه المسارات عند التسجيل في أي  سيدخل

الدراسية  متطلباتمعرفة الل المساقيرجى االطالع على وصف  قد يأخذها الطالب حسب استعدادهم.المساقات التي ومسارات العديد من الهناك 

 السابقة.
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  على أساس لكليةلالساعات المعتمدة المساقات ذات  نحومسارات المدرسة الثانوية خيارات 

 للصف الثامن Math مساق الرياضيات
 

 في الصف التاسع( Intensified Mathلرياضيات المكثفة مساقات ا)للطالب غير المسجلين في 

 
في لتسجيل المزدوج يعتبر هذا المساق من مساقات ا. التنسيب، يجب على الطالب تلبية معايير Quantitative Analysisالتحليل الكمي مساق * للتسجيل في 

 كلية مجتمع فيرجينيا الشماليةعلى كشف العالمات في يتم تسجيل الدرجات وبالتالي  (NVCC) فيرجينيا الشماليةكلية مجتمع 

مساق أعلى في  أو Bالحصول على درجة ، يجب على الطالب Algebra II 2بعد مساق الجبر  AP Statistics للتنسيب المتقدم إلحصاءامساق ** للتسجيل في 

 2الجبر 

جب على ي، Algebra II 2بعد مساق الجبر  Pre-Calculus/ Trigonometryحساب التفاضل والتكامل/حساب المثلثات  مقدمة إلىمساق *** للتسجيل في 

 توصية من المعلموالحصول على  2الجبر  أو أعلى في A الحصول على درجةالطالب 

 

 

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن

 الجبر مقدمة إلى
 Pre-Algebra  

 لطالب الصف الثامن

 1الجبر 

Algebra I 

 الهندسة الرياضية

Geometry 
 2الجبر 

Algebra II 

التحليل الكمي* 

Quantitative Analysis 

 أو

** للتنسيب المتقدم  إلحصاءا

AP Statistics 

 الجبر مقدمة إلى

Pre-Algebra 

 لطالب الصف الثامن

 Algebra I 1الجبر 

 NW)مع الهندسة الرياضية 

Geometry NW  

في الصيف بعد الصف 

 التاسع(

  2الجبر  

Algebra II 

حساب التفاضل  مقدمة إلى

 والتكامل/حساب المثلثات***

Pre-Calculus/ 

Trigonometry 

  حساب التفاضل والتكامل

 AB للتنسيب المتقدم

AP Calculus AB 

 أو

التحليل الكمي 

Quantitative Analysis 

 أو

 للتنسيب المتقدم   إلحصاءا

AP Statistics 

)أو  Algebra I 1الجبر 

المكثف  1الجبر 

Algebra I, 

Intensified  

 أو أقل( C بدرجة

 الهندسة الرياضية

Geometry 
 2الجبر 

Algebra II 

حساب التفاضل  مقدمة إلى

 والتكامل/حساب المثلثات***

Pre-Calculus/ 

Trigonometry 

 حساب التفاضل والتكامل

 AB للتنسيب المتقدم

AP Calculus AB 

 أو

التحليل الكمي 

Quantitative Analysis 

 أو

 للتنسيب المتقدم  إلحصاءا

AP Statistics 

)أو  Algebra I 1الجبر 

المكثف  1الجبر 

Algebra I, 

Intensified  

 أو أقل( C بدرجة

 الهندسة الرياضية

Geometry 

 

 

 2الجبر 

Algebra II 

 3الجبر 

Algebra III 

التحليل الكمي* 

Quantitative Analysis 

 أو

 للتنسيب المتقدم  إلحصاءا

AP Statistics 

الهندسة الرياضية المكثفة 

Intensified 

Geometry  

 أو أقل( C )بدرجة

 2الجبر 

Algebra II 

حساب  مقدمة إلى

التفاضل والتكامل/حساب 

 المثلثات***

Pre-Calculus/ 

Trigonometry 

 حساب التفاضل والتكامل

 AB للتنسيب المتقدم

AP Calculus AB 

 أو

 للتنسيب المتقدم إلحصاءا

AP Statistics 

 حساب التفاضل والتكامل

 AB للتنسيب المتقدم

AP Calculus AB 

 أو

 للتنسيب المتقدم  إلحصاءا

AP Statistics 
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 في الصف التاسع( Intensified Mathلرياضيات المكثفة مساقات ا)للطالب المسجلين في  

 

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن

المكثف  1الجبر 

Algebra I, 

Intensified 

 

الهندسة الرياضية المكثفة 

Geometry, 

Intensified 

 

 

حساب المثلثات  /2الجبر 

 المكثف 

Algebra II/ 

Trigonometry, 

Intensified 

 

مكثفة في حساب مقدمة 

 التفاضل والتكامل

 Pre-Calculus, 

Intensified 

 

 

 حساب التفاضل والتكامل

 BC للتنسيب المتقدم

AP Calculus BC 

 أو

 حساب التفاضل والتكامل

 AB للتنسيب المتقدم

AP Calculus AB 

 أو

 AP للتنسيب المتقدم إلحصاءا

Statistics 

الهندسة الرياضية المكثفة 

Geometry, 

Intensified 

 

 

حساب المثلثات  /2الجبر 

 المكثف 

Algebra II/ 

Trigonometry, 

Intensified 

 

مقدمة مكثفة في حساب 

 التفاضل والتكامل

Pre-Calculus, 

Intensified 

 

 

  حساب التفاضل والتكامل

 BC للتنسيب المتقدم

AP Calculus BC 

 

والتكامل حساب التفاضل 

 متعدد المتغيرات

Multivariable Calculus 

 أو

 Vectorالتفاضل االتجاهي 

Calculus  و الجبر الخطي

Linear Algebra 

 أو

  للتنسيب المتقدم إلحصاءا

AP Statistics 

الهندسة الرياضية المكثفة 

Geometry, 

Intensified 

 

 

حساب المثلثات  /2الجبر 

 المكثف 

Algebra II/ 

Trigonometry, 

Intensified 

 

مقدمة مكثفة في حساب 

 التفاضل والتكامل 

Pre-Calculus, 

Intensified 

 

 

  حساب التفاضل والتكامل

 AB للتنسيب المتقدم

AP Calculus AB 

 أو

 للتنسيب المتقدم حصاء اإل

AP Statistics 

 حساب التفاضل والتكامل

  BC للتنسيب المتقدم

AP Calculus BC 

 أو

   للتنسيب المتقدم إلحصاءا

AP Statistics 
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 Science العلوم
 

 إنبتوفير برنامج علمي شامل.  العامةأرلنغتون تلتزم مدارس 
ب جميع الطال على إشراك المنهاج الدراسي المثالي للعلوم يعمل

 توفير الفرص للطالبوبنفس الوقت على  ،بالعملية التعليمية
 .بالعلومخاًصا الذين بيدون اهتماًما 

 
ا كملجميع الطالب.  العلمية المجاالتتتوفر مجموعة كاملة من 

تسلسل علمي مكثف  من خاللمحّسنة فرص علمية يتم توفير 
 .متقدمال التنسيبوبرامج 

 
 موادمن  الدراسية السابقةالمتطلبات االطالع على من المهم 
لضمان التقدم المساق في كل مستوى من مستويات الرياضيات 

التنسيب المتسلسل ضمن التسلسل العلمي المكثف وبرامج 
 .المتقدم

 
 ،لبًاطا 15التي تضم أقل من مساقات مالحظة: قد ال يتم تقديم ال

ي بعض فو. المحددة بناًء على اهتمامات الطالب والميزانية
ي في أ مساقات معينة تقديمعدم الميزانية تطلب ، قد تالحاالت

بديل. مساق اختيار  بذلك ويجب على الطالب المتأثرين سنة
 لىتحتوي عالتي ال مساقات ، قد يتم تقديم الباإلضافة إلى ذلك

من خالل التعليم عن بعد أو  عدد كافي من الطالب المسجلين
 التعلم عبر اإلنترنت.

 
 رمختب مساق( 24317) تطور اللغة االنجليزيةل بيولوجياال

 ساعة معتمدة واحدة، سنة كاملة
 12-10الصف )الصفوف(: 

 ة في: تحديد المستوى بناًء على تقييمات الكفاءالمتطلب السابق
 LSRC مركز اللغة اإلنجليزية في

دراسة أساسية للخلية والنباتات  علىا المساق هذ شملي
والحيوانات وبيولوجيا اإلنسان. يعمل الطالب بشكل مستقل 

دراسة محتويات المختبرية و إجراء الفحوصاتتعاون على بالو
 .ب المدرسياالكت

 .المساق نهايةفي  (SOLمعايير التعلم ) ختبارال يخضع الطالب
ختبار يحصل الطالب على ساعة معتمدة مؤكدة عند اجتيازه ال

(SOL) المساقو. 
 

 (24310) البيولوجيا
 ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

 قهاتي يمكن تطبييغطي هذا المساق تطور المفاهيم البيولوجية ال
استخدام طرق الدراسي الحياة اليومية. يتضمن المحتوى  خالل

مختلفة من العلوم ودراسة الخاليا وعلم األحياء المجهرية 
علم والنباتات والحيوانات وعلم الوراثة وعلم وظائف األعضاء و

ي. لنقدالبيئة. يتم التركيز على العمل المختبري لتشجيع التفكير ا
ع تشجيلتكميلية لتحفيز ويتم استخدام مجموعة متنوعة من المواد ا

 .همقدرات على اختالفالطالب 
 .المساق نهايةفي  (SOLمعايير التعلم ) ختبارال يخضع الطالب

ختبار يحصل الطالب على ساعة معتمدة مؤكدة عند اجتيازه ال
(SOL) المساقو. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مساق مختبر (24315) ةالمكثف البيولوجيا
 واحدةساعة معتمدة ، نة كاملةس

 9الصف )الصفوف(: 
والمتحمس الذي يسعى  المؤهلللطالب ا المساق تم تصميم هذ

تشمل وشاملة. و دقيقةثانوية للحصول على تجربة علمية 
، الخاليالبيولوجيا الجزيئية، وعلم ا الموضوعات التي يتم تناولها

ودراسة ، البيئةعلم ، وفيزيولوجيا الخليةووعلم الوراثة، 
 ليباالساعلى  التركيزيتم لممالك البيولوجية. وا عن استقصائية

، ى ذلكرب والتحليل. باإلضافة إلاالتجإجراء و ية الشاملةمختبرال
 سيكمل الطالب مشروع تصميم تجريبي أو هندسي مستقل.

 .المساق نهايةفي  (SOLمعايير التعلم ) ختبارال يخضع الطالب
ختبار يحصل الطالب على ساعة معتمدة مؤكدة عند اجتيازه ال

(SOL) المساقو. 
 

 مختبر مساق( 34370) التنسيب المتقدم ،البيولوجيا
عة ساجودة لكل  درجة 1.0واحدة + ساعة معتمدة ، سنة كاملة

حان كل من الساعات المعتمدة وامتعند االنتهاء من معتمدة 
متزامن مع تسجيل ، فترات مزدوجة ،التنسيب المتقدم

(34371) 
 12-11الصف )الصفوف(: 

 اقاتمسأو  العلوم المكثفةمساقات هاء تسلسل نإ: المتطلب السابق
 الحصول علىو بنجاح والكيمياء البيولوجياالمستوى األول في 

 المعلمإذن من 
لكلية على مستوى ا ابيولوجيو مساق هللتنسيب المتقدم  لبيولوجياا
. وجياللبيولقدم للطالب دراسة متعمقة لجميع المجاالت الرئيسية ي

 يةمجلس امتحان القبول في الكلمن قبل مساق تم تطوير مخطط ال
ية. لكلفي ا مساقات البيولوجيابناًء على دراسة استقصائية حديثة ل

الجتياز امتحان الطالب تم تحضير ، يا المساقمن خالل هذ
 عتمدةمالطالب ساعات  قد يتم منحو ، للتنسيب المتقدم لبيولوجياا
 المساق. يعكس محتوى هذا االمتحانل عند اجتيازهم الكليةب

الوراثة  الثة التالية: الجزيئات والخاليا،الموضوعات الرئيسية الث
ري يتم إعداد برنامج مخب، والكائنات الحية والسكان. روالتطو
منهج الالمطلوبة في  يةبرنشطة المخاألعلى  اعتمادًا صارم

ب يجب على الطال. للتنسيب المتقدم لبيولوجياا لمساقالدراسي 
 مساقينالمرتبط بال( AP) التنسيب المتقدمامتحان اجتياز 
على خضعون لالمتحان ال ي ين. لن يحصل الطالب الذينالمطلوب
 (24371( )24370. )مساقينأي من الفي جودة إضافية  درجة

 
 (34371)البيولوجيا موضوعات مختارة في 

 ، فترات مزدوجةةواحد ساعة معتمدة، سنة كاملة
 12-11الصف )الصفوف(: 

 نسيبللت لبيولوجياا مساق : التسجيل المتزامن فيالمتطلب السابق
 (34370) المتقدم
مل . تشهذا المساقفي  اأساسيً  اعنصرً  يةبررب المخاتجالتعتبر 

االنتشار  على: مختبر البيولوجياالموصى بها في موضوعات ال
م االنقساو، واإلنزيم المحفز، )الخاصية االسموزية( والتناضح

، ئيأصباغ النبات والتمثيل الضوو، المنصف واالنقسام المتساوي
 ناتعلم وراثة الكائو، البيولوجيا الجزيئيةوالتنفس الخلوي، و

 فسيولوجياوالنتح ، ووالتطور، الوراثيات السكانية و، الحية
جية األكسجين المذاب واإلنتاو، سلوك الحيوانو، الجهاز الدوري
 المائية األولية.

 
 

 (24365علم البيئة )
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-10الصف )الصفوف(: 
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 بنجاح Biologyإنهاء مساق البيولوجيا : المتطلب السابق
ي لبناء على المفاهيم البيولوجية التلا المساق هذتم تخصيص 

مل . تشتركز على العالقة والتفاعالت بين الكائنات الحية وبيئتها
ات تدفق المادة والطاقة في المكون :التي يتناولها الموضوعات

 يائيةيوكيمالعمليات الج، ولنظام البيئيفي اية والالأحيائية ائحياأل
، والنيتروجين والفوسفور ودورات األكسجين()الكربون 

ه في المياالضرورية للحياة، وكيميائية بيووالعمليات الكيميائية وال
 األرض.أنظمة ، وعمليات وتفاعالت عمليات الحياة

 
 (24361) العلوم البيئية

 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة
 12-9الصف )الصفوف(: 

 : ال يوجدالمتطلب السابق
على المساق متداخل االختصاصات ويركز بشكل خاص هذا إن 

التي  . تشمل الموضوعاتكوكبالالبيئة وتأثير البشر على 
، والعالم المادي، والبيئة المعيشية ،البحث العلمي :يغطيها

د ، والمسؤولية القانونية والمدنية. تعوالحفاظ على الموارد
تم ، والمساق االتجارب المختبرية والميدانية عنصًرا مهًما في هذ

تعزيز وتحفيز التفكير النقدي بشكل يعمل على تصميمها 
 اق كساعة معتمدةا المسهذ يتم احتسابقد المحتوى وتوسيعه. 

 .أو مساق علوم األرض لمساق البيولوجيا
 

 (24362) لتطور اللغة االنجليزية العلوم البيئية
 ةواحد ساعة معتمدةسنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 ة في: تحديد المستوى بناًء على تقييمات الكفاءالمتطلب السابق

 LSRC مركز اللغة اإلنجليزية في
يث بحية. مقدمة لألفكار الهامة للعلوم البيئكهذا المساق تم تصميم 

سيتم التعامل مع الموضوعات على المستوى المفاهيمي 
اظ الحفالبحث العلمي والعالم المادي والبيئة المعيشية و :وستشمل

 على الموارد والمسؤولية القانونية والمدنية. تعد التجارب
ها ميمتم تص، وا المساقوالميدانية عنصًرا مهًما في هذ المختبرية

تعزيز المحتوى وتحفيز التفكير النقدي بشكل يعمل على 
اعة معتمدة لمساق ا المساق كسهذ يتم احتسابقد وتوسيعه. 
 .أو مساق علوم األرض Biologyالبيولوجيا 

 
 مساق مختبر( 24410) كيمياءال

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 

ه أو ما يعادل Algebra I 1 الجبر إنهاء مساق: المتطلب السابق
 بنجاح

ة هو إعطاء الطالب مقدمة واسعمن هذا المساق الهدف األساسي 
 اسات، والتي يمكن تطبيقها على الدراألساسية للكيمياء للنواحي

 فاهيميز المالحياة اليومية. يتم تعزخالل المستقبلية في الكيمياء أو 
 رختباال يخضع الطالبمن خالل العديد من األنشطة المختبرية. 

يحصل الطالب على  .المساق نهايةفي  (SOLمعايير التعلم )
 .المساقو (SOL)ختبار اجتيازه ال ساعة معتمدة مؤكدة عند

 
 مختبرمساق ( 24415) مكثفةالكيمياء ال

 احدةساعة معتمدة و، سنة كاملة
 11-10الصف )الصفوف(: 

 فيه أو التسجيل المتزامن 2مساق الجبر إنهاء : المتطلب السابق
 علممن الم أو الحصول على إذن

الكلية ى مستوى إلى إعداد الطالب للعمل عل هذا المساقهدف ي
المساق مقدمة شاملة لهيكل وسلوك الذرات  قدمفي الكيمياء. ي

 التركيزوالجزيئات والمبادئ التي تحكم التفاعالت الكيميائية. يتم 
بيانات تحليل ال موضوع على التأكيدمع  على العمل المختبري

، سيكمل الطالب مشروع تصميم الكمية. باإلضافة إلى ذلك
معايير التعلم  ختبارال يخضع الطالبتجريبي أو هندسي مستقل. 

(SOL)  يحصل الطالب على ساعة معتمدة  .المساق نهايةفي
 .المساقو (SOL)ختبار مؤكدة عند اجتيازه ال

 
 مساق مختبر AP (34470) التنسيب المتقدم، الكيمياء

عة ساة جودة لكل درج 1.0واحدة + ساعة معتمدة ، سنة كاملة
 انوامتحساعات المعتمدة من العند االنتهاء من كل معتمدة 

متزامن مع ، فترات مزدوجة، تسجيل التنسيب المتقدم
(34471) 

 12-11الصف )الصفوف(: 
 العلوم المكثفة مساقات تسلسلإنهاء : المتطلب السابق

Intensified Science  المستوى األول في الكيمياء مساقأو 
Chemistry علمالممن إذن الحصول على و 

تم على مستوى الكلية  مساق وه للتنسيب المتقدم لكيمياءا
لتطوير فهم متعمق لمجاالت الكيمياء الرئيسية. يعتمد  تصميمه
 مخطط مساقعلى الموضوعات المدرجة في  الدراسي المنهج

 Advanced Placementللتنسيب المتقدم  لكيمياءا
Chemistry  مجلس امتحان القبول في الكليةالمقدم من 

College Entrance Examination Board يتم التركيز .
ياغة الرياضية ، والصعلى الحساب الكيميائيخالل المساق 

امتحان يجب على الطالب اجتياز ، والعمل المختبري. للمبادئ
المطلوبين. لن يحصل  مساقينالمرتبط بال( AP) التنسيب المتقدم

جودة إضافية  درجةعلى خضعون لالمتحان الطالب الذين ال ي
 (24471( )24470. )مساقينأي من الفي 
 
 

 
 

 Selected Topics in موضوعات مختارة في الكيمياء
Chemistry (34471) 

 ، فترات مزدوجةةواحد ساعة معتمدة، سنة كاملة
 12-11الصف )الصفوف(: 

يب للتنس لكيمياءامساق : التسجيل المتزامن في المتطلب السابق
 Advanced Placement Chemistry (34470) المتقدم

 موجًها علىالموضوعات المختارة  مساقسيكون التركيز في 
 نماريلطالب اكتساب الخبرة في التالعمل المخبري الذي يتيح ل

المختبرية التقليدية والحصول على فرص لتصميم وإجراء 
الخاصة. تشمل موضوعات الدراسة، على سبيل المثال  فحوصهم

 ائي،الهيكل الذري، الترابط الكيميال الحصر، النظرية الذرية و
ل، حاليالسوائل والمواد الصلبة، المو الكيمياء النووية، الغازات

علم أنواع التفاعالت، حساب العناصر المتفاعلة، التوازن، 
 ، والديناميكا الحرارية.الحركة

 
 مساق مختبر (24210علوم األرض )

 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة
 12-9الصف )الصفوف(: 

 : القراءة في أو فوق مستوى الصف التاسعالمتطلب السابق
مقدمة للجيولوجيا وعلوم المحيطات  علوم األرضيعد مساق 

 مساق موضوعاتتضمن الياألرصاد الجوية وعلم الفلك. علم و
والعالقات  ،والتغيرات والتضاريس ،تكوين الصخور والمعادن
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 ،والتضاريس طحهاوسألرض المكونات الداخلية لالمتبادلة بين 
تجارب يتم توفير الوظواهر الكونية. ودراسة النظام الشمسي وال

 ختبارال يخضع الطالب. المخبرية المتعلقة بمجاالت الدراسة هذه
يحصل الطالب على  .المساق نهايةفي  (SOLمعايير التعلم )

 .المساقو (SOL)ختبار ساعة معتمدة مؤكدة عند اجتيازه ال
 

 (24215) المكثفةعلوم األرض 
 ةواحد ساعة معتمدةسنة كاملة، 

 12-9لصف )الصفوف(: ا
 : القراءة في أو فوق مستوى الصف التاسعالمتطلب السابق
والمتحمس الذي يسعى المؤهل للطالب  ا المساقتم تصميم هذ

يا وشاملة في الجيولوج دقيقة ثانوية للحصول على تجربة علمية
 مساقتضمن الياألرصاد الجوية وعلم الفلك. ووعلوم المحيطات 

والتغيرات،  والتضاريس، كوين الصخور والمعادنموضوعات ت
سطحها ألرض والمكونات الداخلية لوالعالقات المتبادلة بين 

. حياة وموت النجوم، ودراسة النظام الشمسي، ووالتضاريس
ب خالل المساق على األساليب المخبرية والتجار التركيزيتم و
. باإلضافة إلى ذلك، سيكمل الطالب مشروع تصميم التحليلو

لم معايير التع ختبارال . يخضع الطالبتجريبي أو هندسي مستقل
(SOL)  يحصل الطالب على ساعة معتمدة  .المساق نهايةفي

 .المساقو (SOL)ختبار مؤكدة عند اجتيازه ال
 

 مختبرمساق ( 24500) الفيزياءمبادئ 
  ةواحد معتمدةساعة سنة كاملة، 

 12-10الصف )الصفوف(: 
 يوجد: ال المتطلب السابق

بحيث  دمة لألفكار المهمة في الفيزياء.مقكهذا المساق تم تصميم 
 ركزوعات على المستوى المفاهيمي. ييتم التعامل مع الموضس

يركز و الفصل الدراسي األول على دراسة الحركة والقوى. 
الضوء والكهرباء الفصل الدراسي الثاني على دراسة 

 والمغناطيسية والفيزياء النووية.
 

 ختبرم مساق( 24501) لتطور اللغة االنجليزية مبادئ الفيزياء
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 الكفاءة في ختبار تحديد مستوىال الخضوع :المتطلب السابق

 LSRC مركز اللغة اإلنجليزية في
بحيث  مقدمة لألفكار المهمة في الفيزياء.مساق كالهذا تم تصميم 

سيتم التعامل مع الموضوعات على المستوى المفاهيمي. سيتم 
الحركة والقوى والزخم والطاقة موضوعات التركيز على 

 والحرارة والضوء والكهرباء والمغناطيسية.
 

 مختبر مساق( 24510)  الفيزياء
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-10)الصفوف(: الصف 
 لهأو ما يعاد Algebra I 1الجبر  إنهاء مساق : المتطلب السابق

 بنجاح 
هو إعطاء مقدمة واسعة  المساقالهدف األساسي من 

ى األفكار األساسية في الفيزياء. سيتم التركيز علللمواضيع/
ركة الحب تتعلقالتي  سائلالمهارات الرياضية في حل الماستخدام 

والطاقة والحرارة والضوء والكهرباء والقوى والزخم 
 والمغناطيسية.

 
 مساق مختبر (24515) الفيزياء المكثفة

 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة
 12-11الصف )الصفوف(: 

أو التسجيل  Algebra II 2إنهاء مساق الجبر : المتطلب السابق
 عادلهي أي مساقأو هالمتزامن في

الكفاءات العالية ذوي للطالب ا المساق تم تصميم هذ
للميكانيكا  ودقيقةلة الفيزياء المكثفة هي مقدمة شام .والمتحمسين

، الضوءو، األمواجو، الديناميكا الحراريةو، الكالسيكية
، والفيزياء النووية النسبيةو، ميكانيكا الكمو، الكهرومغناطيسيةو

على تطوير يركز المساق على مستوى المدرسة الثانوية. 
كما شكالت. مرات حل الالرياضية وغيرها من مهاالمهارات 
بري الذي يتضمن جمع البيانات تعلى العمل المخ ركيزسيتم الت

، سيكمل الطالب مشروع كمية وتحليلها. باإلضافة إلى ذلكال
 تصميم تجريبي أو هندسي مستقل.

 
 AP (34578)التنسيب المتقدم ، 1فيزياء 

عة ساجودة لكل  درجة 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة، 
حان كل من الساعات المعتمدة وامتعند االنتهاء من معتمدة 

فترات مزدوجة، تسجيل متزامن مع  ،التنسيب المتقدم
(34568) 

 12-11الصف )الصفوف(: 
 مقدمة إلىإنهاء أو التسجيل المتزامن في مساق : المتطلب السابق

 Algebra 3 أو الجبر Pre-Calculus حساب التفاضل والتكامل
III فيزياءإنهاء مساق ال أو Physics  مكثفةالفيزياء الأو 

Intensified Physics. مساق المتزامن في التسجيل  يلزم
 Selectedالتنسيب المتقدم ، 1 مختارة في فيزياء موضوعات

Topics in Physics I, AP. 
على الجبر ويعادل مساق  قائم هذا المساق مساق فيزياء يعد

 .يةالكل المعطى في الفصل األول فيعلى الجبر  القائم ءالفيزيا
 االديناميكيغطي المساق الميكانيكا النيوتونية )بما في ذلك 

 موجاتال؛ والطاقة والقوة الشغل؛ والزخم الزاوي( يةالدوران
ئية. الدوائر الكهرباف المساق بكما سيعرّ ميكانيكية والصوت. ال

ة جودة درجعلى خضعون لالمتحان لن يحصل الطالب الذين ال ي
 (24568( )24578. )المساقاتمن أي  يفإضافية 

 
 APالتنسيب المتقدم  ،1 يزياءفموضوعات مختارة في 

(34568) 
 ، فترات مزدوجةةواحدساعة معتمدة ، كاملة سنة

 12-11الصف )الصفوف(: 
سيب التن ،1 فيزياءمساق  : التسجيل المتزامن فيالمتطلب السابق

 (34578) المتقدم
لمتعمق بري اختالعمل الم في هذا المساق علىالتركيز  سيغلب

 تعمل. سوف واقعالذي يتحدى الطالب لتطبيق المعرفة على ال
لتي لمواد اكتكملة لالمتناولة في هذا المساق موضوعات الدراسة 

 .Physics I, APالتنسيب المتقدم  ،1 يزياءف تم تدريسها في
 

 (34579) التنسيب المتقدم ،2 فيزياء
عة ساجودة لكل  درجة 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة، 

حان كل من الساعات المعتمدة وامتعند االنتهاء من معتمدة 
فترات مزدوجة، تسجيل متزامن مع  ،التنسيب المتقدم

(34569) 
 12-11الصف )الصفوف(: 

 مقدمة إلىاق إنهاء أو التسجيل المتزامن في مس: المتطلب السابق
 Algebra 3 أو الجبر Pre-Calculus حساب التفاضل والتكامل

III فيزياءإنهاء مساق ال أو Physics  مكثفةالفيزياء الأو 
Intensified Physics. مساق المتزامن في التسجيل  يلزم

 Selectedالتنسيب المتقدم ، 2 مختارة في فيزياء اتعوموض
Topics in Physics II, AP. 

هذا المساق مساق فيزياء قائم على الجبر ويعادل مساق يعد 
 .ليةالك الفيزياء القائم على الجبر المعطى في الفصل الثاني في

 رباءالكه ؛الديناميكا الحرارية يغطي المساق ميكانيكا الموائع؛
حصل يبصريات؛ والفيزياء الذرية والنووية. لن الوالمغناطيسية؛ 

ة جودة إضافية درجعلى تحان يخضعون لالمالطالب الذين ال 
 (24569( )24579. )مساقاتن الأي مي ف
 

 APالتنسيب المتقدم  ،2ء افيزيموضوعات مختارة في 
(34569) 
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 ، فترات مزدوجةةواحدساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-11الصف )الصفوف(: 
التنسيب  ،2: التسجيل المتزامن في فيزياء المتطلب السابق

 Physics II, AP (34579)المتقدم 
المتعمق  ختبريالعمل الم سيغلب التركيز في هذا المساق على

 تعملسوف . واقعالذي يتحدى الطالب لتطبيق المعرفة على ال
لتي لمواد االمتناولة في هذا المساق كتكملة لموضوعات الدراسة 

 .Physics II, APالتنسيب المتقدم  ،2 يزياءف تم تدريسها في
 

قدم ب المتالتنسي: الميكانيكا والكهرباء والمغناطيسية، Cفيزياء 
AP (34570) مساق مختبر 

عة ساجودة لكل  درجة 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة، 

حان كل من الساعات المعتمدة وامتعند االنتهاء من معتمدة 
فترات مزدوجة، تسجيل متزامن مع  ،التنسيب المتقدم

(34569) 
 12الصف )الصفوف(: 
 العلوم المكثفة مساقات تسلسل إنهاء: المتطلب السابق

Intensified Science  المستوى األول في الفيزياء مساقأو 
Physics إنهاء أو التسجيل . من المعلمإذن الحصول على و
التنسيب  ، ABحساب التفاضل والتكامل مساق في المتزامن 
 .BC  ،APأو  Calculus AB, APالمتقدم 

لى عفيزياء مساقات اللتسلسل ول من األ المساق الجزءهذا مثل ي
 Calculusمستوى الجامعة. يستخدم حساب التفاضل والتكامل 

مج برنايتم اتباع  .شكالتحل المو فيزيائيةالشتقاق المبادئ ال
 تنسيبخطط الدراسي لبرنامج الميعمل كتكملة لل صارمتبر مخ

يكا متعمقة للميكانالفصل الدراسي األول دراسة يقدم  المتقدم.
بالكهرباء فيُعنى بأكمله الفصل الثاني أما  ،النيوتونية

تقدم امتحان التنسيب الميجب على الطالب اجتياز والمغناطيسية. 
AP لن يحصل الطالب الذين التطلبينالممساقين المرتبط بال . 
في أي من  ضافيةاإلجودة الة درجعلى  خضعون لالمتحاني

 (24571( )24570. )المساقات
 

 C (34571)فيزياء موضوعات مختارة في 
 ، فترات مزدوجةواحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12الصف )الصفوف(: 
للتنسيب  Cفيزياء  : التسجيل المتزامن فيالمتطلب السابق

 (34570) : الميكانيكا والكهرباء والمغناطيسيةالمتقدم

ي ة فخبريلتوسيع تجاربهم المللطالب الفرصة  يوفر هذا المساق
اح ، تتوالمغناطيسية. باإلضافة إلى ذلك الميكانيكا والكهرباء

هذه ركز الفرصة للطالب لدراسة مجاالت أخرى من الفيزياء. ت
رية والتفكير النقدي لمخبستكشافات الى االالموضوعات ع

 البحوث المستقلة. تشمل موضوعاتإلجراء فرصة ال عرضوت
ئر دواواألمواج و النسبية ، على سبيل المثال ال الحصر،المساق

 وتحويالت الطاقة. التيار المتردد
 

 مختبرمساق ( 24700) علم الفلك
  ةواحدساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-11الصف )الصفوف(: 
 بنجاح علوم األرض أو الفيزياءإنهاء مساق : المتطلب السابق

ين ه والقوانعلم الفلك هو دراسة تمهيدية للكون ومحتوياتمساق 
 فيزياء النظام الشمسي، المالحة واهالفيزيائية. يتضمن محت

، وعلم الكونيات. توفر األنشطة كوكبةال، دراسة السماوية
 نبؤاتتمارين في الميكانيكا السماوية والمالحظات والتخبرية الم

 باألحداث الفلكية.
 
 

 (RISE)  التعليم العالجي الذاتي المستقل
 (RISE( )20205)البيولوجيا 

 (RISE( )20206) علوم األرض
 مساق اختياريساعة معتمدة من  فنص، فصل دراسي واحد

 12-11الصف )الصفوف(: 
( تمساقاالأن يكون الطالب قد اجتاز المساق ): المتطلب السابق

 تقرويف SOL اختبار )اختبارات( معايير التعلمي لم ينجح ف ولكنه
 للتخرج.المؤكدة الالزمة ساعات المعتمدة إلى ال
ية في المجاالت األكاديمالعالجية عمال األالطالب  يجري/يدرس

يير اختبار معافي لم ينجحوا لكنهم المساق وا فيها التي اجتازو
أو برامج ، باستخدام برامج تعليمية و/الخاص بها SOL التعلم

أن الدراسة ستتم بمساعدة  على الرغم منوعبر اإلنترنت. 
اس عمل الطالبي سيتم إكماله على أس، إال أن غالبية الالمعلم

ى عللمساق مالحظة: سوف يأخذ الطالب هذا امستقلة. الدراسة ال
 ل.شالفالنجاح/ مبدأ

 كاملةالتي تكون مدتها سنة برامج العلوم 
 (مهنيالمركز ال)

 

 (28467) تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية
 ساعتين معتمدتين، سنة كاملة

 12-10الصف )الصفوف(: 
 .ا المساقهذعلى وصف  لالطالع 81انظر الصفحة 

 
وعلم وظائف  األساسي التشريح البشري / طب الطوارئفني 

 (98334W) األعضاء
 ة جودةدرج 1.0+  ساعتين معتمدتين، نيسنة كاملة، فترت

 12-10الصف )الصفوف(: 
 .هذا المساقعلى وصف  لالطالع 81انظر الصفحة 

 
 (28332) الطب الرياضيتكنولوجيا  / الطبيعيالعالج 

اعات س 105)اختياري: ساعتين معتمدتين ، ني، فترتسنة كاملة
 ثالث ساعات معتمدة(بسريرية 

 12-10الصف )الصفوف(: 
 .ا المساقهذعلى وصف  لالطالع 91نظر الصفحة ا
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 العلوم اتالمقترحة لمساق تتسلسالال
 المسارات.( إعدادعند  التعليم قائمة المساقات المعتمدة من قبل مجلسمعايير االعتماد وأن تتبع أقسام المدارس على )مالحظة: يجب 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .ات العلوممساق من مساقكل لتخرج. يرجى االطالع على وصف ساعات العلوم المعتمدة الالزمة لب Career Centerمهني مركز الالت العلوم اإلضافية التي يتم تقديمها في مساقالها متطلبات مسبقة أو مشتركة. قد تفي ساقات مالحظات: بعض الم

 (AP/IBغير مساقات العلوم ) مساقاتحواشي 
 Biology Part 1 and 2جزء و 1جزء  بيولوجيا( و24317) ELD Biology لتطور اللغة االنجليزية البيولوجيا، Intensified Biology (24315)البيولوجيا المكثفة ، Standard Biology (24312)البيولوجيا األساسية Biology (43102 ،)البيولوجيا : تتضمن مساقات البيولوجيا1

Part 2  (7، انظر الحاشية لساعات المعتمدةا تسهيالتالمؤهلين للحصول على توفر للطالب والتي ت) 
الساعات  هيالتتسالمؤهلين للحصول على )والتي تتوفر للطالب  Earth Science Part 1 and Part 2  2جزء و 1علوم األرض جزء ، Intensified Earth Science (24215) ، علوم األرض المكثفةEarth Science (24210): علوم األرض علوم األرض تتضمن مساقات2

 (7، انظر الحاشية المعتمدة
 Intensified Chemistry (24415) ، الكيمياء المكثفةChemistry (24410) الكيمياء: الكيمياءتتضمن مساقات 3
 Intensified Physics (24515) ( والفيزياء المكثفة24501) ELD Principles of Physics لتطور اللغة االنجليزية مبادئ الفيزياءPrinciples of Physics (24500 ،) ، مبادئ الفيزياءPhysics (24510) زياء: الفيزياءالفي تتضمن مساقات4
 ELD Environmental Science (24362) لتطور اللغة االنجليزية ( والعلوم البيئية24361)  ScienceEnvironmental العلوم البيئية: العلوم البيئيةتتضمن مساقات 5
 للمساق قابلالم SOL الخضوع الختبار معايير التعلممستوى األول في هذا التخصص المساق في هذا التخصص. يجب على الطالب الذين لم يأخذوا  SOL برنامج معايير التعلم للمستوى األول من األساسيالمساق هو مساقات لهذه ال المتطلب السابق6

الصف 

10 

الصف 

11 

 البيولوجيا1

 الكيمياء3

 الفيزياء4

 

 علوم األرض2

 

 البيولوجيا1

 

 

 3الكيمياء

 4الفيزياء

 2علوم األرض 

 6علم المحيطات

 6علم الفلك

 2بيولوجيا 

 6علم التشريح

 6علم البيئة

 APالتنسيب المتقدم 

 IBوالبكالوريا الدولية 

يقدم  لتسجيل المزدوجوا

حسب التوفر )يختلف 

 (حسب المدرسة

 البيولوجيا1

 علوم األرض2
 الكيمياء3
 الفيزياء4

2علوم األرض   
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 دبلوم الدراسات العليا - 3 تخصصات، 4 ساعات معتمدة8
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، 2 و 1، الجزأين Earth Scienceألرض اعلوم  مساق تخدام كل جزء مناس في العلومالساعات المعتمدة  تسهيالتللطلبة من ذوي اإلعاقة المؤهلين للحصول على الساعات المعتمدة  بتسهيالتالخاصة  s Guidelines’Board of Education تتيح المبادئ التوجيهية لمجلس التعليم7

 كالجزأين إكمال  من Biologyالبيولوجيا و ceEarth Scienعلوم األرض مساق عن طريق أخذ الساعات المعتمدة . يجب على الطالب الذي يختار أن يكسب من ساعات العلوم الثالثة المعتمدة الالزمة للدبلوم العادي فقط ساعات معتمدة ، لكسب2 و 1ن أي، الجزBiology البيولوجياو

 لمعتمدة منالعلوم األخرى ا مساقات ن مدتها عام كامل منوالتي تك دراسيةال المساقاتين مع أت المكونة من جزمساقايمكن دمج الكما . لمساق اختياري ساعة معتمدة واحدةفي العلوم باإلضافة إلى  ساعات معتمدةوكسب ثالثة مساق لل الدنيامتطلبات الللوفاء بمساقين الجزأين من كال ال

 المجلس لتلبية المتطلبات.
والكيمياء والفيزياءالبيولوجيا تشمل علوم مساقات أربع أخذ لطالب الذين يخططون للتقديم أو االلتحاق بالكلية لينصح بشدة 8
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 الدراسات االجتماعية
 

للدراسات شامالً برنامًجا أرلينغتون العامة  تقدم مدارس
دى لية االجتماعية يقوم بتطوير المعرفة والمهارات والقيم األساس

ومسؤولين متعلمين أن يصبحوا مواطنين الطالب ليمكنهم من 
 .متكاتفمجتمع ديمقراطي وعالم  ضمن وعقالنيين

 
 ، بما في ذلكالبلجميع الط لمجاالتمجموعة كاملة من ا تتوفر

 المساقات المكثفة ومساقات التنسيب المتقدم.
 

 ،لبًاطا 15التي تضم أقل من مساقات مالحظة: قد ال يتم تقديم ال
في بعض و. المحددة بناًء على اهتمامات الطالب والميزانية

ي في أ مساقات معينة تقديمالميزانية عدم تطلب الحاالت، قد ت
بديل. مساق اختيار  بذلك سنة ويجب على الطالب المتأثرين
لى عمساقات التي ال تحتوي باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تقديم ال
من خالل التعليم عن بعد أو  عدد كافي من الطالب المسجلين

 التعلم عبر اإلنترنت.

 
  العالم جغرافياوتاريخ 

المطلوبة للتخرج في المدرسة هذا المساق هو أحد المساقات 
 ؤخذ فييولكن يمكن أن التاسع ف الثانوية. يؤخذ عادة في الص

 من الممكن أن. أحد المرشدينالصفوف األخرى بعد التشاور مع 
 كالعدة أش تؤخذ الساعات المعتمدة لمساق تاريخ العالم من خالل

 :على النحو التالي
 

  4-3 اللغة االنجليزية لتطورالعالم وجغرافيا تاريخ:        
                               الوقت الحاضرحتى  يالديم 1500

ELD 3-4 (22345) 
  حتى الوقت  يالديم 1500: العالم جغرافياوتاريخ

 (22216) الحاضر
  يالديم 1500: البدايات حتى عام العالم جغرافياوتاريخ 

(22215) 
 

 1500 :4-3 تطور اللغة االنجليزيةل العالم جغرافياوتاريخ 
 الوقت الحاضرحتى  يالديم

ELD 3-4 (22345) 
 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة

 9الصف )الصفوف(: 
 اتات االستشار: التعيين من قبل قسم خدمالمتطلب السابق
تطور اللغة الدراسات االجتماعية /  أقسامباالشتراك مع 

  االنجليزية
 قمسا لتلبية متطلبات التخرج في خصيًصاا المساق تم تصميم هذ
حتوى م يوازياإلنجليزية. لطالب من متعلمي اللغة ل تاريخ العالم

 ستخدميتاريخ العالم ولكنه  مساقالمحتوى المقدم في مساق ال
 .لدى الطالب المهاراتة ومستويات القراءلمواد أكثر مالءمة 

ب تاريخ العالم بتجارساق المحتوى الرئيسي في مساق يربط الم
باع اتمن بداًل ي الطالب وأنماط التعلم ويتبع إطار عمل مفاهيم

ايير مع ختبارال يخضع الطالبالتقليدية. التسلسل الزمني  أساليب
إن الطالب المحتاجين إلى  .المساق نهايةفي  (SOLالتعلم )

م ساعات معتمدة مؤكدة في مساقات العلوم االجتماعية هم وحده
 ين للخضوع المتحان معايير التعلمالمؤهل

 
 رحتى الوقت الحاض يالديم 1500: العالم جغرافياوتاريخ 

(22216) 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

األحداث واألشخاص واألفكار أهم على ا المساق ركز هذي
 1500الخاصة بالحضارات الغربية وغير الغربية من عام 

الوقت الحاضر. سيكون مفهوم "الهوية" هو  حتى يميالد
. سوف الرئيسي المنظم لمواضيع هذا المساق الدراسيالموضوع 

لتغيرات في التطورات نسبةً إلى اينظر الطالب إلى أنفسهم 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والجغرافية للتاريخ 

مراجعة مختصرة  يتم إجراء. سيالديم 1500المعاصر منذ 
. سيقوم الطالب بدراسة مساقللحضارات القديمة في بداية ال

 حول عامأربعة عصور من التاريخ: التوسع في عدد سكان العالم 
، عصر اتوتبادل االستكشاف المواجهات، يالديم 1500

 يخضع الطالب، والعالم منذ الحرب العالمية األولى. وراتالث
إن الطالب  .المساق نهايةفي  (SOLمعايير التعلم ) ختبارال

المحتاجين إلى ساعات معتمدة مؤكدة في مساقات العلوم 
 االجتماعية هم وحدهم المؤهلين للخضوع المتحان معايير التعلم

 
 يميالد 1500: البدايات حتى عام العالم جغرافياوتاريخ 

 (22215) 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-10الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالسابقالمتطلب 

 الطالب قدراتوالذي يتحدى  الوتيرة لسريعمساق اال اركز هذي
لحضارات الغربية وغير ختصاصات لاال متداخلةلى دراسة ع

. يالديم 1500الغربية القديمة من بدايات البشرية إلى حوالي 
 ،ديانيقارنون الفلسفات واألس، وبيةاألدبالمؤلفات سيقرأ الطالب 

 بدايات اللغة في يبحثونس، واألثرية مكتشفاتلاسيستطلعون و
، والرقصيحللون األعمال الفنية والموسيقى س، والمكتوبة

يستكشفون س، وون أنماط التفاعل البشري والبيئييدرسسو
 تالفترا تلكالثقافات من الوثائق التاريخية والقانونية التي تصف 

 تاريخمساق  اجتياز، بشرط ا المساقهذ يستوفي الزمنية.
،  post-1500 AD ميالدي 1500العالم لما بعد عام  وجغرافيا

اق احتسابه كمسأو يتم  دبلوم الدراسات العليا طلبًا لمرشحيتم
 ختبارال يخضع الطالب. عاديلمرشحي الدبلوم الاختياري 

ن إن الطالب المحتاجي .المساق نهايةفي  (SOLمعايير التعلم )
إلى ساعات معتمدة مؤكدة في مساقات العلوم االجتماعية هم 

 .وحدهم المؤهلين للخضوع المتحان معايير التعلم
 

 1500: البدايات حتى عام المكثف العالم جغرافياوتاريخ 
 ( مكتثف22219) ميالدي

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 

 : ال يوجدالسابقالمتطلب 
 دراسةعبارة عن  وه المتفوقينللطالب إن هذا المساق المصمم 

 1500لتاريخ العالم القديم من فجر اإلنسانية إلى حوالي  دقيقة
لدراما األدب والفن وا -اإلنسانيات التركيز على دمج إن . يالديم

 طور البشريب منظوًرا واسعًا للتسوف يوفر للطال -والفلسفة 
ة في العالم الغربي وغير الغربي. من أول المستوطنات البشري

ً في العالم القديم إلى الحضارات  البتعلم الط، سياألكثر تقدما
. نتيجةً هذا المساق محوروالذي هو ، أصول ونمو "المجتمع"

ة للطالب أساًسا ممتاًزا لفهم طبيعا المساق وفر هذيلذلك، س
األمن والمؤسسات والقيم مجتمعنا العالمي الحديث من حيث 
جه ومجتمعات األخرى. على والمعتقدات والثقافة والتفاعل مع ال

حضارات ، التحديد، سوف يدرس الطالب العصر الحجري
 نطية،لبيز، اليونان القديمة وروما، اإلمبراطورية ااألنهار المبكرة

، وتطور المسيحية واإلسالم، العصور الوسطى المبكرة نهوض
. لوسطىرق آسيا والهند وإفريقيا وأمريكا االحضارة في ش

 عليادبلوم الدراسات المن متطلبات  امتطلبً يستوفي هذا المساق 
 يخضع الطالب. عادياختياري للدبلوم المساق بمثابة يكون و
إن الطالب  .المساق نهايةفي  (SOLمعايير التعلم ) ختبارال

المحتاجين إلى ساعات معتمدة مؤكدة في مساقات العلوم 
 .علماالجتماعية هم وحدهم المؤهلين للخضوع المتحان معايير الت
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  االقتصاد والتمويل الشخصي
 (22212)  االقتصاد والتمويل الشخصي
 (22212V)  االفتراضي االقتصاد والتمويل الشخصي
 ELD   اللغة االنجليزية تطورل االقتصاد والتمويل الشخصي

(22213) 
 

 (22212) االقتصاد والتمويل الشخصي
 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة

 12-10الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

ي. يستكشف هذا المساق النطاق العام لالقتصاد والتمويل الشخص
المساق نظام المؤسسات األمريكية، المبادئ  يستكشف
 نظامل والصناعة، العماقتصاديات العرض/الطلب، ، االقتصادية

نظم ة ال، ومقارن، السياسات المالية الحكومية االحتياطي الفيدرالي
م فهالاالقتصادية في الدول الكبرى وفلسفات االقتصاد لتطوير 

ت جاالأثير التجارة العالمية. يتعلم الطالب المالطالب عن ت لدى
تثماري، وسوق األوراق ة في التخطيط المالي واالسالرئيسي
ط االستثمار، والتقاعد، والتخطيوعائد شات، ، والمعاالمالية
ووضع ئتمان االستهالكي وإدارة األموال، ، واالالعقاري
وملكية  ، والبيانات المالية، والتأمين وإدارة المخاطر،الميزانية

ين لرواتب وقوانضرائب االمنازل، والتخطيط للتعليم الجامعي، و
ن ية. سيتم تدريس أجزاء ممستهلك والمسؤوليات المالحماية ال

تلبية يكون الطالب قد قام ب، وبالتالي عبر اإلنترنتا المساق هذ
خضع سيافتراضي. باجتياز مساق متطلبات التخرج إحدى 

نهم المساق ليمكفي نهاية  الماليةلثقافة ل WISEختبار الطالب ال
 .وفنياعتماد مهني التخرج بالحصول على  من تلبية متطلبات

الثقافة جميع متطلبات التخرج في االقتصاد ومساق ال يجمع
 استيفاء متطلبات التخرج هذه من يمكن للطالب كما المالية.
قتصاد االأو  للتنسيب المتقدم قتصادالاإنهاء مساق خالل 

ا ذوا هنه. قد يتأهل الطالب الذين أحبنجالبكالوريا الدولية ل
للحصول على بنجاح  CTE والفنيمساق التعليم المهني و المساق
لمزيد من المعلومات، يرجى استشارة  .Completer ُمنهيحالة 
 مدرستك مرشد

 
  االفتراضي والتمويل الشخصي االقتصاد

 ةواحدساعة معتمدة ، مجمعسنة كاملة أو فصل دراسي 
(V22212) 

 12-10الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

يستكشف هذا المساق النطاق العام لالقتصاد والتمويل الشخصي. 
يستكشف المساق نظام المؤسسات األمريكية، المبادئ 
االقتصادية، اقتصاديات العرض/الطلب، العمل والصناعة، نظام 

، السياسات المالية الحكومية، ومقارنة النظم  االحتياطي الفيدرالي
فهم الت االقتصاد لتطوير االقتصادية في الدول الكبرى وفلسفا

أثير التجارة العالمية. يتعلم الطالب المجاالت الطالب عن ت لدى
الرئيسية في التخطيط المالي واالستثماري، وسوق األوراق 

االستثمار، والتقاعد، والتخطيط وعائد المالية، والمعاشات، 
ووضع العقاري، واالئتمان االستهالكي وإدارة األموال، 

البيانات المالية، والتأمين وإدارة المخاطر، وملكية ، والميزانية
لرواتب وقوانين ضرائب االمنازل، والتخطيط للتعليم الجامعي، و
الفصل خيار  منيتضس .حماية المستهلك والمسؤوليات المالية

السنة الكاملة.  ن خيارساعة م 140 لهذا المساق المجمع الدراسي
يكون الطالب شكل افتراضي وبالتالي بالمساق  سيتم تدريس هذ

 افتراضي. باجتياز مساق جالتخرمتطلبات إحدى تلبية قد قام ب
المساق في نهاية  الماليةلثقافة ل WISEختبار خضع الطالب السي

اعتماد مهني ليمكنهم من تلبية متطلبات التخرج بالحصول على 

الثقافة جميع متطلبات التخرج في االقتصاد ومساق ال يجمع .وفني
 مدرستك مرشدلمزيد من المعلومات، يرجى استشارة  المالية.

 
 ELDلتطور اللغة االنجليزية  تصاد والتمويل الشخصياالق

(22213) 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 : ال يوجدالمتطلب السابق

ي. يستكشف هذا المساق النطاق العام لالقتصاد والتمويل الشخص
يستكشف المساق نظام المؤسسات األمريكية، المبادئ 
م االقتصادية، اقتصاديات العرض/الطلب، العمل والصناعة، نظا

نظم نة ال، السياسات المالية الحكومية، ومقار االحتياطي الفيدرالي
م فهالاالقتصادية في الدول الكبرى وفلسفات االقتصاد لتطوير 

ت جاالمية. يتعلم الطالب المأثير التجارة العاللدى الطالب عن ت
الرئيسية في التخطيط المالي واالستثماري، وسوق األوراق 

ط االستثمار، والتقاعد، والتخطيوعائد المالية، والمعاشات، 
ووضع العقاري، واالئتمان االستهالكي وإدارة األموال، 

وملكية  ، والبيانات المالية، والتأمين وإدارة المخاطر،الميزانية
ين لرواتب وقوانضرائب ا، والتخطيط للتعليم الجامعي، والمنازل

ن سيتم تدريس أجزاء م حماية المستهلك والمسؤوليات المالية.
تلبية يكون الطالب قد قام بعبر اإلنترنت، وبالتالي ا المساق هذ

خضع سيافتراضي. باجتياز مساق متطلبات التخرج إحدى 
نهم المساق ليمكفي نهاية  الماليةلثقافة ل WISEختبار الطالب ال

 . وفنياعتماد مهني من تلبية متطلبات التخرج بالحصول على 
الثقافة جميع متطلبات التخرج في االقتصاد ومساق ال يجمع
 يمكن للطالب استيفاء متطلبات التخرج هذه من كما المالية.
أو االقتصاد  للتنسيب المتقدم إنهاء مساق االقتصادخالل 

ين . قد يتأهل الطالب الذحبنجا  AP or IBية للبكالوريا الدول
بنجاح  CTE والفنيمساق التعليم المهني و ا المساقوا هذنهأ

لمزيد من المعلومات،  .Completerُمنهي للحصول على حالة 
 مدرستك مرشديرجى استشارة 

 

  الواليات المتحدةوفرجينيا تاريخ 

 
  فرجينيا والواليات المتحدةتاريخ 
ة المدرس فيالمطلوبة للتخرج أحد المساقات هو المساق  هذا

ولكن يمكن أن  الحادي عشرالثانوية. يؤخذ عادة في الصف 
من . المرشدينأحد ؤخذ في الصفوف األخرى بعد التشاور مع ي

رجينيا فتاريخ الممكن أن تؤخذ الساعات المعتمدة لمساق 
 :عدة أشكال من خالل والواليات المتحدة

 
  (22360) والواليات المتحدةفرجينيا تاريخ 
  قدم التنسيب المت، يات المتحدةالوالوفرجينيا تاريخ

(32319) 
  اإلنجليزية اللغة مع مدمج -الحضارة األمريكية 

اإلضافية  المساقات اطلع علىمالحظة: ( 22375)
 ويوركتاون.  يوواشنطن ليبرت ويكفيلدلالمدرجة 

  االفتراضي الواليات المتحدةوتاريخ فرجينيا             
     (V22360) 

 
 تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة

 (22360) 
 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة

 11الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق
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ركز ي. وجهات النظرمحتويات هذا المساق حول موضوع  تدور
كا في تاريخ أمريحداث األشخاص واألماكن واألأهم على مساق ال

هة نظرها على وموقعها ووج سلطتهاوفرجينيا التي أثرت 
وتطور  ،ول الديمقراطيوعملية التح ،الجغرافيا والبيئة

ية التطورات العلم وتأثير ،وتطور التفاعل العالمي ،اتالمؤسس
 ختبارال يخضع الطالبومعنى الحلم األمريكي.  ،والتكنولوجية

ن إن الطالب المحتاجي .المساق نهايةفي  (SOLمعايير التعلم )
إلى ساعات معتمدة مؤكدة في مساقات العلوم االجتماعية هم 

 وحدهم المؤهلين للخضوع المتحان معايير التعلم
 

 التنسيب المتقدمتاريخ فرجينيا والواليات المتحدة، 
AP (32319) 

 جودة درجة 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة، 
 11الصف )الصفوف(: 

" أو أفضل في B"درجة المعلم؛ من : توصية المتطلب السابق
 المدرسة مناللغة اإلنجليزية والدراسات االجتماعية مساقات 
 الثانوية

مجلس التابع لالمتقدم التنسيب جزًءا من برنامج ا المساق د هذيع
 ملحِ على الطالب  ملهحِ عادل يوالذي  ،ةالكلي قبول فيامتحان ال

ا ذهتوقع من الطالب الذين يختارون . يُ كليةال تمهيدي في مساق
يات فرجينيا والوالتاريخ ل اديتيعاالمساق بدالً من الالمساق 
احة إتوالمكثفة القراءة ممارسة القدرة على االلتزام بالمتحدة 
مع ل التعامو مجردةالفكار األمفاهيم ولتفكير باللالكافي الوقت 

 منهجمخطط المواضيع مختلفة في التاريخ األمريكي. يقدم 
أن  . من المتوقعمساقالمتقدم وصفًا كامالً للللتنسيب  الدراسي

وص المواد والنص معمساق ال االطالب الذين يختارون هذ تعاملي
 SOLيخضع الطالب الختبار معايير التعلم على مستوى متقدم. 

يحصل نهاية هذا المساق. في  APواختبار التنسيب المتقدم 
 (SOL)ختبار الطالب على ساعة معتمدة مؤكدة عند اجتيازه ال

 إن الطالب المحتاجين إلى ساعات معتمدة مؤكدة هم .المساقو
يجب على الطالب اجتياز وحدهم المؤهلين للخضوع لالمتحان. 

. لن يحصل ا المساقالمرتبط بهذ APامتحان التنسيب المتقدم 
 ال يخضعون لالمتحان على درجة جودة إضافيةالطالب الذين 

(22319) 
 

 االفتراضي الواليات المتحدةوفرجينيا تاريخ 
واحدة ساعة معتمدة ، مجمع سنة كاملة أو فصل دراسي

(V22360) 
 11الصف )الصفوف(: 

 : ال يوجدالمتطلب السابق
يركز . وجهات النظرمحتويات هذا المساق حول موضوع  تدور
كا في تاريخ أمريحداث األشخاص واألماكن واألأهم على مساق ال

وموقعها ووجهة نظرها على  سلطتهاوفرجينيا التي أثرت 
الجغرافيا والبيئة، وعملية التحول الديمقراطي، وتطور 

ية ، وتطور التفاعل العالمي، وتأثير التطورات العلماتالمؤسس
الفصل خيار  منيتضس. والتكنولوجية، ومعنى الحلم األمريكي

. لةالسنة الكام ن خيارساعة م 140المجمع لهذا المساق  دراسيال
يكون الطالب شكل افتراضي وبالتالي المساق ب سيتم تدريس هذ

 افتراضي. باجتياز مساق جالتخرمتطلبات إحدى تلبية قد قام ب
 .المساق نهايةفي  (SOLمعايير التعلم ) ختبارال يخضع الطالب

إن الطالب المحتاجين إلى ساعات معتمدة مؤكدة في مساقات 
يير العلوم االجتماعية هم وحدهم المؤهلين للخضوع المتحان معا

 التعلم
 

 فرجينيا وحكومة الواليات المتحدة
أحد المساقات  مساق حكومة فرجينيا والواليات المتحدة هو

ار ختييمكن للطالب اال المدرسة الثانوية. فيالمطلوبة للتخرج 
الواليات فرجينيا ومساقات حكومة من بين أنواع مختلفة من 

 :المتحدة

  (22440) الواليات المتحدةفرجينيا وحكومة 
  يفتراضا -الواليات المتحدة فرجينيا وحكومة 

(V22440) 
  ة لتطور اللغة الواليات المتحدفرجينيا وحكومة

 ELD (22446) االنجليزية
 دمالمتق التنسيب ،المتحدةالواليات  فرجينيا وحكومة 

(32445) 
 تسجيل مزدوجالواليات المتحدة فرجينيا وحكومة ، 

(92240W) 
 

 (22440) الواليات المتحدة فرجينيا وحكومة
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

المساق ركز ي. ةلسلطاتدور محتويات هذا المساق حول موضوع 
ة المصادر التي تستمد منها المؤسسات الحكومية األمريكي على

وتطبيقات هذه السلطة على العمليات  ،سلطتها في العمل
دراسة تأثير مجموعات  مت. كما تالحرجةواإلجراءات والنظم 

مختلفة وأنماط حكومات العالم األخرى. المفاهيم األساسية 
 ،والمسؤوليات ،والحقوق ،للدراسة هي أسس الحكومة

 ،مةوالبرامج العا ،والعمليات السياسية ،والمؤسسات ،والحريات
 واألنظمة السياسية واالقتصادية المقارنة. ،وصنع السياسات

 
 فتراضياالالواليات المتحدة  فرجينيا وحكومة

واحدة ساعة معتمدة ، مجمع سنة كاملة أو فصل دراسي
(V22440) 

 12الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق
 .السلطةحول موضوع  هذا المساق تتدور محتويا

على المصادر التي تستمد منها المؤسسات المساق ركز ي
ة وتطبيقات هذه السلط ،الحكومية األمريكية سلطتها في العمل

ثير م دراسة تأت. كما تالحرجةعلى العمليات واإلجراءات والنظم 
المفاهيم مجموعات مختلفة وأنماط حكومات العالم األخرى. 

 ،والمسؤوليات ،والحقوق ،األساسية للدراسة هي أسس الحكومة
 ،مةوالبرامج العا ،والعمليات السياسية ،والمؤسسات ،والحريات

. واألنظمة السياسية واالقتصادية المقارنة ،وصنع السياسات
ساعة  140المجمع لهذا المساق  الفصل الدراسيخيار  منيتضس
ي شكل افتراضالمساق ب سيتم تدريس هذ. ةالسنة الكامل ن خيارم

 جالتخرمتطلبات إحدى تلبية يكون الطالب قد قام بوبالتالي 
 افتراضي. باجتياز مساق

 
 يزيةلتطور اللغة االنجلالواليات المتحدة  فرجينيا وحكومة

ELD (22446) 
 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة

 12-9الصف )الصفوف(: 
ن ميركز هذا المساق على الجوانب العملية للحكومة والمواطنة 

ق االهتمام للوثائ حيث يوليوتنمية المهارات. التثقيف خالل 
ة وظيفاألمريكية األساسية، وحكومة الوالية والحكومة المحلية، و

ى المستوى عل ةالسياس عملالنظام السياسي األمريكي وكيفية 
كل  تزويدلا المساق تصميم هذ. تم ياتالوطني ومستوى الوال

كل ووظيفة كيفية عمل الحكومة ة حول ساسبالمعرفة األطالب 
 شخص كمواطن مشارك في الحكومة.

 
 المتقدم التنسيب ،الواليات المتحدة فرجينيا وحكومة

 (32445) 
 جودةة درج 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة ، 

 12الصف )الصفوف(: 
تاريخ فرجينيا  مساق من معلم: توصية المتطلب السابق
 للصف الحادي عشر  والواليات المتحدة
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مجلس لالمتقدم التابع التنسيب جزًءا من برنامج ا المساق د هذيع
 ملحِ على الطالب يعادل ِحمله والذي ، ة الكلي قبول فيامتحان ال

م ت ة.كليمساق تمهيدي في العلوم السياسية في السنة األولى في ال
االنخراط في ب الجاد الذي يرغب في للطالا المساق تصميم هذ

 تحليل متعمق لكل من الحكومة األمريكية والسياسة والحكومة
خالل ، سيتم التركيز إلى ذلك المقارنة. باإلضافةوالسياسة 
لى النظرية السياسية والحكومة المحلية وحكومة المساق ع
 وقع أنومن المتة يتم التركيز بشكل كبير على الكتابكما الوالية. 

يجب على الطالب اجتياز امتحان . بشكل مكثفيقرأ الطالب 
 . لن يحصل الطالبا المساقالمرتبط بهذ APالتنسيب المتقدم 

 ضافيةاإلجودة الالذين ال يخضعون لالمتحان على درجة 
(22445) 
 

 ، تسجيل مزدوجالواليات المتحدة فرجينيا وحكومة
(92240W) 

 ة جودةدرج 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة ، 
 12الصف )الصفوف(: 

 كلية في : على الطالب تلبية متطلبات القبولالمتطلب السابق
 NOVA مجتمع فرجينيا الشمالية

على المصادر التي تستمد منها المؤسسات المساق ركز ي
ة وتطبيقات هذه السلط ،الحكومية األمريكية سلطتها في العمل

ثير م دراسة تأت. كما تالحرجةعلى العمليات واإلجراءات والنظم 
مجموعات مختلفة وأنماط حكومات العالم األخرى. المفاهيم 

 ،والمسؤوليات ،والحقوق ،األساسية للدراسة هي أسس الحكومة
 ،مةوالبرامج العا ،والعمليات السياسية ،والمؤسسات ،والحريات

 واألنظمة السياسية واالقتصادية المقارنة. ،ساتوصنع السيا
ومة تحلياًل متعمقًا للحكا المساق هذ جرييباإلضافة إلى ذلك، 

 النقدي األمريكية والسياسة مع التركيز على مهارات التفكير
حتويات هذا المساق بشكل دريس بعض مسيتم توالكتابة. 
لى موقع ع هذا المساق بعد المدرسة فقط فييتم تقديم . افتراضي

جدول لأسبوعيًا وفًقا يُعقد هذا المساق مرتين . مستوى المقاطعة
NOVA .الجامعي 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (22210) جغرافيا العالم
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

 تهم في مناطقالى تفاعالت الناس وبيئوف يركز هذا المساق عس
 ريبيالكاوستراليا وأمريكا الوسطى العالم مثل إفريقيا وآسيا وأ

 ةوأوروبا والشرق األوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبي
 . سيتم استخدام الموضوعاتومناطق االتحاد السوفيتي السابق

ية نساناإل لجغرافيا، الموقع، المكان، العالقاتا :الخمسة الرئيسية
 لطبيعيةاالجغرافيا أنواع  لدراسة واألقاليم، والبيئية، الحركة

اق ا المسستوفي هذي. لسياسية واالقتصادية وغيرهاوالثقافية وا
ز اجتا إذاالدبلوم العادي ودبلوم الدراسات العليا متطلبات كل من 
إن الطالب  .SOLمعايير التعلم متحان او الطالب المساق

المحتاجين إلى ساعات معتمدة مؤكدة في مساقات الدراسات 
 .علموحدهم المؤهلين للخضوع المتحان معايير التاالجتماعية هم 

 سالذي يُدرّ  غرافيا العالمجمساق ماثل لا المساق مظة: هذحمال
 في المدارس المتوسطة. لصف الثامنطالب ال
 

  (RISE)للتعليم العالجي الذاتي المستقل العالم  اجغرافي
(20208) 

 (RISE)للتعليم العالجي الذاتي المستقل  2تاريخ العالم 
History II  (20207) 

ذاتي للتعليم العالجي ال الواليات المتحدةوفرجينيا تاريخ 
 (20209)  (RISE) المستقل

 تياريمساق اخساعة معتمدة من ، نصف فصل دراسي واحد

 12-11الصف )الصفوف(: 

( تمساقاالأن يكون الطالب قد اجتاز المساق ): المتطلب السابق
تقر ويف SOL )اختبارات( معايير التعلم اختباري لم ينجح ف ولكنه
 المؤكدة الالزمة للتخرج.ساعات المعتمدة إلى ال
ية في المجاالت األكاديمالعالجية عمال األالطالب  يجري/يدرس

يير اختبار معافي لم ينجحوا لكنهم المساق والتي اجتازوا فيها 
 ، باستخدام برامج تعليمية و/أو برامجالخاص بها SOL التعلم

على الرغم من أن الدراسة ستتم بمساعدة وعبر اإلنترنت. 
اس المعلم، إال أن غالبية العمل الطالبي سيتم إكماله على أس

ة اللغ :يعالجتعليم الة للتاحالممساقات تشمل المستقلة. الدراسة ال
 ،(البحثواألدب /اإلنجليزية )القراءةاللغة و ،)الكتابة( اإلنجليزية
ا جغرافيو ،وعلوم األرض ،والبيولوجيا ، والهندسة ، 1والجبر 
دة. وتاريخ فرجينيا والواليات المتح ،وتاريخ العالم ، العالم

مبدأ على  المساقمالحظة: سوف يأخذ الطالب هذا 
 الفشل.النجاح/

 
 AP (32400)التنسيب المتقدم  ،تاريخ العالم: الحديث

 جودة درجة 1.0احدة + معتمدة وساعة سنة كاملة، 
 *12-9الصف )الصفوف(: 

" B" الحصول على درجة ؛المعلممن : توصية المتطلب السابق
 الدراسات االجتماعية سابق من مساقات مساقأو أفضل في 

مجلس لالمتقدم التابع التنسيب جزًءا من برنامج ا المساق د هذيع
 ملحِ على الطالب يعادل ِحمله ، والذي ة الكلي قبول فيامتحان ال

 في هذا المساق أهمتكشف الطالب يس كلية.مساق تمهيدي في ال
إلى  1200 عام األحداث واألفراد والتطورات والعمليات من

نفس المهارات الب ويستخدم يطور الطسوف الوقت الحاضر. 
والممارسات واألساليب التي يستخدمها المؤرخون: تحليل 

 صنعير الحجج التاريخية؛ والثانوية ؛ تطوالمصادر األولية 
ارنة لمقاتفكير االستنباطي فيما يتعلق بروابط تاريخية واستخدام ال

اق المس درسيمرارية والتغيير مع مرور الوقت. والسببية واالست
بهدف  مساقيستكشفها الطالب خالل ال رئيسية  ستة موضوعات

: أماكن مختلفةروابط بين التطورات التاريخية في أوقات و صنع
م لنظ، الحوكمة، االثقافية ، التطورات والتفاعالتالبشر والبيئة

جيا الجتماعية، والتكنولوا والتنظيماتاالقتصادية، التفاعالت 
 واالبتكار.

المتقدم وصفًا كامالً للتنسيب  الدراسي منهجمخطط اليقدم 
 APيجب على الطالب اجتياز امتحان التنسيب المتقدم  .مساقلل

. لن يحصل الطالب الذين ال يخضعون ا المساقالمرتبط بهذ
تقدم مدرسة  (*22400) ضافيةاإلجودة اللالمتحان على درجة 

ا المساق هذ Yorktown High School يوركتاون الثانوية
 فقط. 12-10لصفوف ل
 
 

 

 لدراسات االجتماعيةالمساقات االختيارية ل
 

 (32399)التنسيب المتقدم ، وروبيالتاريخ األ
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 الجودة درجة 1.0واحدة + ساعة معتمدة ، سنة كاملة
 12-10(: الصفوفالصف )

" B" الحصول على درجة المعلم؛من : توصية المتطلب السابق
 الدراسات االجتماعيةمساق سابق من مساقات أو أفضل في 

مجلس لالمتقدم التابع التنسيب جزًءا من برنامج ا المساق د هذيع
 ملحِ على الطالب يعادل ِحمله ، والذي ة الكلي قبول فيامتحان ال

ية التطورات الثقاف هذا المساق درسي كلية.مساق تمهيدي في ال
ي فيًا واالقتصادية والسياسية واالجتماعية التي لعبت دوًرا أساس

سل بالتسل ةمعرفالالطالب  بديشكيل عالمنا. من المتوقع أن يُ ت
، حركات، والتغييراتالزمني األساسي، واألحداث الكبرى، وال

بدًءا من عصر  اهات في التاريخ األوروبي الحديثواالتج
حاد بإنشاء االتانتهاًءا ، وعشر الخامسالنهضة في القرن 

ق على مهارات ساهذا الم ركزاألوروبي في التسعينيات. ي
 سئلةاأل من خالل، والتي يتم تطبيقها والكتابةالتحليلي التفكير 
م يقد. المناظراتأو والمناقشات الصفية و/والندوات المقالية 
 .مساقالمتقدم وصفًا كامالً للللتنسيب  الدراسي منهجمخطط ال

 المرتبط APيجب على الطالب اجتياز امتحان التنسيب المتقدم 
. لن يحصل الطالب الذين ال يخضعون لالمتحان ا المساقبهذ

 (22399) .ضافيةاإلجودة العلى درجة 
 
 

 AP (32212)التنسيب المتقدم الجغرافيا البشرية، 
 الجودة درجة 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-10الصف )الصفوف(: 
 ليالدراسات االجتماعية الحامن معلم المتطلب السابق: توصية 

مجلس لالمتقدم التابع التنسيب جزًءا من برنامج ا المساق د هذيع
 ملحِ على الطالب يعادل ِحمله ، والذي ة الكلي قبول فيامتحان ال

 تنسيبيعّرف مساق الجغرافيا البشرية لل. كليةمساق تمهيدي في ال
ت التي شكل منهجية لألنماط والعملياتدراسة بلطالب المتقدم ا

 يتعلم الطالببحيث سطح األرض. غيرت و فهداهأفهم اإلنسان و
 فحصللحضرية شاهد اكيفية استخدام المفاهيم المكانية وتحليل الم

ند التنظيم االجتماعي واالقتصادي البشري وعواقبه البيئية. ع
مهارات الطالب قد طور بنجاح، يجب أن يكون  إنهاء المساق

 نية،ليل البيانات الجغرافية المكامن تفسير الخرائط وتح تمكنه
والشبكات بين وشرح اآلثار المترتبة على الجمعيات  وفهم

 بين األنماطمن ، والتعرف على العالقات الظواهر في األماكن
يد وتفسيرها، وتحدالتحليل  على مختلف مستويات والعمليات
 خلةمتداالروابط ال، وتوصيف وتحليل قلمةوتقييم عملية األ األقاليم
ية المفاهيم الجغرافيركز المساق على بين األماكن.  ةالمتغير

ة. العولمو ،األقلمة ، النمط،، المكان، الحجمالحيزالموقع، الية: الت
 ومنظوراتطبيعة  :تشمل الموضوعات التي يتم تناولها

ظيم لتنا؛ جرة؛ األنماط والعمليات الثقافية؛ السكان والهالجغرافيا
ي؛ ، استخدام األراضطعام، إنتاج الالزراعة، لألحيازالسياسي 

األراضي المدن واستخدام ؛ التصنيع والتنمية االقتصادية
ا المتقدم وصفً للتنسيب  الدراسي منهجطط المخيقدم الحضرية. 

 متقدميجب على الطالب اجتياز امتحان التنسيب ال .مساقكامالً لل
AP لن يحصل الطالب الذين ال يخضعونا المساقالمرتبط بهذ . 

 (22209) .ضافيةاإلجودة اللالمتحان على درجة 
 

 (22218القانون ) مقدمة إلى
 نصف ساعة معتمدة، فصل واحد

 12-10)الصفوف(: الصف 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

 يتضمنووظيفة القانون في مجتمعنا. بلطالب ا يعّرف هذا المساق
، عن العملية القانونية األمريكية، ومصادر القوانين لمحة عامة

يقوم وف سوتنظيم كل من المحاكم الفدرالية ومحاكم الواليات. 
مقارنة بين الدعاوى إجراء مع  عملية التقاضي بدراسةالطالب 
 ظر في الحماية الدستوريةالن كما سيتمة والجنائية. المدني

، والمسؤولية التقصيريةالسياسات القضائية،  صنع، وومناقشتها

وف يدرس ، والعدالة الجنائية. سوالقانون التعاقدي والدستوري
 كمةامحإجراء  وسوف يشاركون في المحاكمةالطالب إجراءات 

 دراساتإجراء  باإلضافة إلى، ي الحصة الصفيةف شكلية ومحاكاة
 قانونية. حالة

 
 (22700) من األقران المهارات القيادية لمدربي التنوع

 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 

 : ال يوجدالمتطلب السابق
ورش العمل  إعدادلتدريب الطالب على ا المساق تم تصميم هذ
واالحترام التسامح  نشرقضايا التنوع ولمعالجة ألقرانهم 
 حول الوعي والفهموف ينمي المساق عند الطالب المتبادل. س

م من لوسائل التي يمكنه( ا2و ) ،تنميطلتحيز والتمييز وال( ا1)
بشكل  شكل مباشر في المدرسة والمجتمعالمشاركة ب خاللها
 .أفضل

 
 (22900) علم النفس

 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-10الصف )الصفوف(: 

 : ال يوجدالمتطلب السابق
. تشمل لم النفسبالمجال العام لعلطالب اهذا المساق عرف ي

 األساس الفسيولوجي للسلوك ونمو الطفل محتويات المساق على
، وعلم ، وعلم النفس االجتماعيوتطوره والتعلم، والشخصية

 .لبشريللكائن ا، والمراهقة والنمو النفسي العام الالقياسيالنفس 
 

 AP (32902)التنسيب المتقدم  ،علم النفس
 الجودة درجة 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-11الصف )الصفوف(: 
 ليالدراسات االجتماعية الحا علمممن : توصية المتطلب السابق

نفس العلم  مساقسلوك هو علم النفس. الغرض من علم ال
منهجية الطالب على الدراسة اللتنسيب المتقدم هو تعريف ل

ى. ألخرالعقلية لإلنسان والحيوانات ا اتوالعلمية للسلوك والعملي
ما  AP مساق التنسيب المتقدمتشمل الموضوعات الرئيسية في 

 القواعد البيولوجية. 2الطرق والمناهج والتاريخ.  .1يلي: 
م. التعل .5. حاالت الوعي. 4  اإلحساس واإلدراك.  .3للسلوك. 

موي. . علم النفس التن8    .مشاعروال ية. الدافع7 .اإلدراك. 6
. 11. واالختالفات الفردية التجريب .10الشخصية.  .9

. 13. عالج االضطرابات النفسية. 12االضطرابات النفسية. 
 علم النفس االجتماعي.

 المرتبط APيجب على الطالب اجتياز امتحان التنسيب المتقدم 
صل الطالب الذين ال يخضعون لالمتحان . لن يحا المساقبهذ

 (22902) .ضافيةاإلجودة العلى درجة 
 

 (22500) علم االجتماع
 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة

 12-10الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

 يرعلمية لمجموعات من الناس وتأثعلم االجتماع هو الدراسة ال
 اقخالل المس على حياتنا الفردية. يتم التركيز هذه المجموعات

ء على فهم "الحقائق االجتماعية" في حياة كل شخص. من اآلبا
ا على م الناس إلى معلمي المدارس إلى أقراننا، تؤثر مجموعات

 الء. كما يتم إيبالمستقبل وما نقدره ومن سنصبح اآلن نحن عليه
المجتمعية مثل للمشاكل  بشكل متعمق خالل المساق االهتمام

علم مساق العنصرية والفقر والجريمة. الهدف األساسي ل
 فرداالجتماع هو مساعدة الطالب على فهم تأثير المجتمع على ال

 ودور الفرد داخل هذا المجتمع. بشكل أفضل
 

 World Affairs (22388) شؤون العالم
 ساعة معتمدةنصف ، فصل واحد

 12 - 10الصف )الصفوف(: 
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 : ال يوجدالسابقالمتطلب 
بمراجعة دور الواليات المتحدة في الشؤون ا المساق دأ هذيب

تاريخ السياسة الخارجية االطالع على العالمية من خالل 
مم المتحدة في األمريكية. سوف ندرس دور الواليات المتحدة واأل

قرارات السياسة  اتخاذ يتم كيف ناقشنمختلف النزاعات و
الخارجية. وتشمل المواضيع األخرى التي يتم تناولها الدبلوماسية 
والعالقات الدولية والمؤسسات والمنظمات وحقوق اإلنسان 

والقضايا العالمية  نزاعاتوالواإلرهاب واإلبادة الجماعية 
 والحالية.مؤخرة واألحداث ال واإلقليمية
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 Arlington Public Schools رلينغتون العامةرحة لمساقات الدراسات االجتماعية لطلبة المرحلة الثانوية في مدارس أالمسارات المقت
 التحقق من متطلبات التخرج للدبلوميرجى ذلك. لعند استعدادهم خالل المسار  التقدميجوز للطالب اإلسراع في . عند التنقل من مرحلة ألخرى البقاء في عمود واحديشترط وال  مرنةالمقترحة مسارات الإن 

 . *الدراسات العليادبلوم العادي و

 الصف الثامن
 جغرافيا العالم

.السنة الالحقةمساقات صف التاسع اختيارات المساق في ال اختيار : سيحددمالحظة  

 الصف التاسع

 ميالدي حتى الوقت الحاضر  1500: تاريخ وجغرافيا العالم

World History & Geography: 1500 AD to the 

present  (22216أو ) 
ميالدي حتى  1500العالم: وجغرافيا و تاريخ  9اللغة اإلنجليزية 

 & English 9 & World History اآلن )يوركتاون فقط(

Geography: 1500 AD to the present 
 أو (22216/21130)

 Word History Intensified (22343)تاريخ العالم المكثف 

  :1500تاريخ وجغرافيا العالم لتطور اللغة االنجليزية 

 & World Historyميالدي حتى الوقت الحاضر 

Geography:  1500 AD to present ELD 
(22345) 

 

 ( تاريخ العالم المكثفWord 

History Intensified (22343 )

أو تاريخ وجغرافيا العالم لتطور اللغة 
ميالدي حتى  1500: االنجليزية

 World Historyالوقت الحاضر 

& Geography:  1500 AD to 
present ELD (22345أو )  تاريخ

 Worldالعالم للتنسيب المتقدم 

History AP  مدرسة واشنطن(
 و ويكفيلد   W-Lليبرتي 

Wakefield ) (32400) 

  تاريخ العالم للتنسيب المتقدم

World History AP  مدرسة(

 و ويكفيلد   W-Lواشنطن ليبرتي 
Wakefield( )32400) 

 

 

 

  فرجينيا/الواليات المتحدة الجزء

 VA./US Part. 1األول 

 IEP)برنامج التعليم المفّرد 
 فقط( **

 

  

 

 الصف العاشر

  االقتصاد والتمويل الشخصيEconomics & Personal 

Finance (22212) 

 Virtual Economicsاالقتصاد والتمويل الشخصي االفتراضي 
& Personal Finance (22212V) 

 ELDاالقتصاد والتمويل الشخصي لتطور اللغة االنجليزية 

Economic & Personal Finance (22213 أو االقتصاد )
( )مدارس ويكفيلد AP Economics (32806للتنسيب المتقدم 

Wakefield  و يوركتاونYorktown )فقط 

  ميالدي  1500تاريخ وجغرافيا العالم: البدايات حتى عام

World History & Geography:  Beginnings to 1500 

AD(22215 أو تاريخ وجغرافيا العالم المكثف: البدايات حتى )

  :World History & Geographyميالدي  1500عام 

Beginnings to 1500 AD Intensified  (22219) 

 جغرافيا البشرية للتنسيب المتقدم الHuman Geography, AP 

(32212) 

 القانون  مقدمة إلىIntroduction to Law (22218) 

  علم النفسPsychology (22900) 

  المهارات القيادية للتنوعLeadership Skills for Diversity 

(22700) 

  علم النفس للتنسيب المتقدمPsychology, AP (32902) 

  علم االجتماعSociology (22500) 

  شؤون العالمWorld Affairs (22388) 

  االقتصاد والتمويل الشخصيEconomics & 

Personal Finance (22212) 

 Virtualاالقتصاد والتمويل الشخصي االفتراضي 
Economics & Personal Finance (22212V) 

االقتصاد والتمويل الشخصي لتطور اللغة االنجليزية 

ELD Economic & Personal Finance (22213 )
AP Economics (32806 )أو االقتصاد للتنسيب المتقدم 

 Yorktownو يوركتاون  Wakefield)مدارس ويكفيلد 

 فقط(

  ميالدي  1500تاريخ وجغرافيا العالم: البدايات حتى عام
World History & Geography:  Beginnings to 

1500 AD(22215 :أو تاريخ وجغرافيا العالم المكثف )

 & World Historyميالدي  1500البدايات حتى عام 

Geography:  Beginnings to 1500 AD 
Intensified  (22219) 

 جغرافيا البشرية للتنسيب المتقدم الHuman 

Geography, AP (32212) 

 القانون  مقدمة إلىIntroduction to Law (22218) 

 فس علم النPsychology (22900) 

  المهارات القيادية للتنوعLeadership Skills for 

Diversity (22700) 

  علم النفس للتنسيب المتقدمPsychology, AP (32902) 

  علم االجتماعSociology (22500) 

  شؤون العالمWorld Affairs (22388) 

  الحكومة للتنسيب المتقدمAP 

Government  لطالب برنامج ما(

فقط  Pre-IBقبل البكالوريا الدولية 
 (WLفي مدارس واشنطن ليبرتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االقتصاد للتنسيب المتقدمAP 

Economics (32806 مدارس( )

و يوركتاون  Wakefieldويكفيلد 
Yorktown )فقط 

  التاريخ األوروبي للتنسيب المتقدم

AP European History 
(32399) 

 

 

 

 

  فرجينيا/الواليات المتحدة الجزء

 VA./US Part. 2الثاني 

 IEP)برنامج التعليم المفّرد 
 فقط( **

 

  

الصف 

 الحادي عشر

  تاريخ فرجينيا والواليات المتحدةVA/US History (22360)، 

 Virtual VA/USتاريخ فرجينيا والواليات المتحدة االفتراضي 

History (V22360 أو الحضارة األمريكية )American 

Civilization (22375و ) 

  القتصاد والتمويل الشخصيEconomics & Personal 

Finance (22212) 

  الجغرافيا البشرية للتنسيب المتقدمHuman Geography, AP 

(32212) 

 القانون  مقدمة إلىIntroduction to Law (22218) 

  المهارات القيادية للتنوعLeadership Skills for Diversity 

(22700) 

  علم النفسPsychology (22900 أو علم النفس للتنسيب )

 Psychology, AP (32902)المتقدم 

  تاريخ فرجينيا والواليات المتحدةVA/US History 

تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة االفتراضي  ،(22360)

Virtual VA/US History (V22360 أو تاريخ )

 VA/USفرجينيا والواليات المتحدة للتنسيب المتقدم 

History, AP (32319 أو الحضارة األمريكية )

American Civilization (22375و ) 

  الجغرافيا البشرية للتنسيب المتقدمHuman 

Geography, AP (32212) 

 القانون  مقدمة إلىIntroduction to Law (22218) 

  علم النفسPsychology (22900 أو علم النفس )

 Psychology, AP (32902)للتنسيب المتقدم 

  المهارات القيادية للتنوعLeadership Skills for 

Diversity (22700) 

 تاريخ األمريكيين للبكالوريا الدولية، 

 IBالجزء األول  ،المستوى العالي

History of the Americans 

HL Part 1 (32385و ) 

 المستوى  ،االقتصاد للبكالوريا الدولية

 IB Economics SLالعادي 
(32802) 

 المستوى ،الجغرافيا للبكالوريا الدولية 

 IB Geography SLالعادي 

(32210) 

 علم النفس للبكالوريا الدولية، 

 IB Psychologyالمستوى العادي 

SL (32901)،  المستوى العالي

  تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة

 VA/USللتنسيب المتقدم 

History, AP (32319) 

 

 

 
 

 

  والشؤون الماليةالمعيشة 

Personal Living & 

Finances (20055 ) برنامج(

 فقط( ** IEPالتعليم المفّرد 
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  علم االجتماعSociology (22500) 

  شؤون العالمWorld Affairs (22388) 

  علم االجتماعSociology (22500) 

  شؤون العالمWorld Affairs (22388) 

 HL Part I (32904)الجزء األول 

 المستوى  ،الفلسفة للبكالوريا الدولية

 IB Philosophy SLالعادي 

(32600) 

  علم النفس االجتماعي للبكالوريا

 IB Socialالمستوى العادي  ،الدولية

Anthropology SL (32372)، 
 HLالمستوى العالي الجزء األول 

Part I (32374) 

 الصف الثاني

 عشر

  حكومة فرجينيا والواليات المتحدةVA/US Govt (22440)، 

 Virtial VA/USحكومة فرجينيا والواليات المتحدة االفتراضي 

Govt. (22440V)،  حكومة فرجينيا والواليات المتحدة لتطور
(  أو حكومة 22446)  .ELD VA/US Govtاللغة االنجليزية 

 .VA/US Govt للتسجيل المزدوج فرجينيا والواليات المتحدة

DE (W92240 و االقتصاد والتمويل الشخصي )Economics 
& Personal Finance (22212) 

 القانون  مقدمة إلىIntroduction to Law (22218) 

  المهارات القيادية للتنوعLeadership Skills for Diversity 

(22700) 

  علم النفسPsychology (22900 أو علم النفس للتنسيب )

 Psychology, AP (32902)المتقدم 

  علم االجتماعSociology (22500) 

  شؤون العالمWorld Affairs (22388) 

  حكومة فرجينيا والواليات المتحدةVA/US Govt 

حكومة فرجينيا والواليات المتحدة االفتراضي  ،(22440)

Virtial VA/US Govt. (22440V)،  فرجينيا حكومة
 ELD VA/USوالواليات المتحدة لتطور اللغة االنجليزية 

Govt.  (22446)،  حكومة فرجينيا والواليات المتحدة

أو  ،VA/US Govt, AP (32445)للتنسيب المتقدم 
للتسجيل  حكومة فرجينيا والواليات المتحدة

 ( وW92240) VA/US Govt. DEالمزدوج

 القانون  مقدمة إلىIntroduction to Law (22218) 

  المهارات القيادية للتنوعLeadership Skills for 

Diversity (22700) 

  علم النفسPsychology (22900 أو علم النفس )

 Psychology, AP (32902)للتنسيب المتقدم 

  علم االجتماعSociology (22500) 

  شؤون العالمWorld Affairs (22388) 

  موضوعات في القرن العشرين من

 ،خ العالم للبكالوريا الدوليةتاري

 IBالجزء الثاني  ،المستوى العالي
Topics in 20th Century 

World History HL part 2 

(32386) 

 المستوى  ،االقتصاد للبكالوريا الدولية

 IB Economics SLالعادي 

(32802) 

 علم النفس للبكالوريا الدولية، 

 IB Psychologyالمستوى العادي 
SL (32901)، لمستوى العالي ا

 HL Part IIالجزء الثاني 

(32904) 

 الفلسفة للبكالوريا الدوليةIB 

Philosophy (32600) 

 المستوى ،الجغرافيا للبكالوريا الدولية 

 IB Geography SLالعادي 
(32210) 

  علم النفس االجتماعي للبكالوريا

 IB Socialالمستوى العادي  ،الدولية
Anthropology SL (32372)، 

 (32377الجزء الثاني )

  حكومة فرجينيا والواليات المتحدة

 ,VA/US Govtللتنسيب المتقدم 

AP (32445 أو حكومة فرجينيا )
 VA/USوالواليات المتحدة 

Govt.  و الحكومة المقارنة

 Comparativeللتنسيب المتقدم 
Govt., AP (32245 أو حكومة )

فرجينيا والواليات المتحدة 

VA/US Govt. (W92240) 
DE 

  و علم النفس للتنسيب المتقدم

Psychology, AP (32902) 

  حكومة فرجينيا والواليات

 .VA/US Govtالمتحدة 

( )برنامج التعليم 20018)
 فقط( ** IEPالمفّرد 

 

 
 

 

لتخرج ة متطبات اتلبيمن هذه الفئة لاقين لدبلوم العادي أو مسلمتطلبات التخرج  تلبيةهما ليالجغرافيا أو كلمساقات تاريخ العالم أو  باإلضافة إلى مساق من مساقاتفرجينيا والواليات المتحدة حكومة  إحدى مساقاتتاريخ فرجينيا والواليات المتحدة وأخذ إحدى مساقات * يجب على الطالب 

 .لدبلوم الدراسات العليا

 .بالمساق المرتبط VA SOL معايير التعلم متحانن يخضع الوأ يندرج ضمنها هذا المساقحالية  Individual Education Plan مفّردخطة تعليم  أن يكون لديه، وللمساقكل من الجزء األول والجزء الثاني  إنهاءعلى الطالب  ، يجبساعة دراسات اجتماعية معتمدة من هذا المساق** لكسب 

 .للدبلوم العادي أو دبلوم الدراسات العليامتطلبات التخرج  تلبيةالشخصي لاالقتصاد والتمويل أخذ إحدى مساقات الطالب على *** يجب 
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 Special Education التربية الخاصة

ين لذاخدمات للطالب ذوي اإلعاقة ال التربية الخاصةبرنامج  يقدم
برنامج  إعدادتم بحيث ي. بشكل خاص يحتاجون إلى تعليم مصمم

 قوانينوب وفقًا للقانون الفيدرالي ( لكل طالIEP) المفّردتعليم ال
معلومات حول سياسات وإجراءات مزيد من الفرجينيا. لوالية 

 .التربية الخاصةمكتب يرجى التواصل مع ، التربية الخاصة

 

 ،لبًاطا 15التي تضم أقل من مساقات مالحظة: قد ال يتم تقديم ال
في بعض و. المحددة نيةبناًء على اهتمامات الطالب والميزا

ي في أ مساقات معينة تقديمالميزانية عدم تطلب الحاالت، قد ت
بديل. مساق اختيار  بذلك سنة ويجب على الطالب المتأثرين
لى عمساقات التي ال تحتوي باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تقديم ال
من خالل التعليم عن بعد أو  عدد كافي من الطالب المسجلين

 التعلم عبر اإلنترنت.
 

 (20001)    9إلنجليزية للغة اا
 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة

 جةالطالب على أنه بحا تصنيفتم كون قد أن ي: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

ه بهدف ميصمتم ت بعنايةعبارة عن برنامج منظم ا المساق هذ
الخاص  IEP التعليم المفّرد االحتياجات المحددة في برنامجتلبية 

 دامق على فهم القراءة واإلمالء واستخساالمكل طالب. يركز ب
ل ودراسة األدب من خال ةالفقر وتطويرالمفردات وبنية الجملة 

ب القصة القصيرة والشعر والرواية. يتم اختيار المواد والكت
 طالب.كل المدرسية وفقًا للمستوى التعليمي ل

 
 (20002)   10اللغة اإلنجليزية 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 الخاصةالتربية إلى خدمات 

ه بهدف ميصمتم ت بعنايةعبارة عن برنامج منظم ا المساق هذ
الخاص  IEP التعليم المفّرد تلبية االحتياجات المحددة في برنامج

 كل طالب.ب
 لوإتقان الجمعلى فهم القراءة وتطوير المفردات  قساالميركز 

 ودراسة األدب من وتطوير الفقرة ومراجعة القواعد األساسية
لقصيرة والشعر والرواية. يتم اختيار المواد خالل القصة ا

 طالب.للوالكتب المدرسية وفقًا للمستوى التعليمي 
 
 (20003)اإلنشاء دب واأل

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

ول على لحصل يسعونالذين للطالب  يعد هذا المساق خياًرا
، أو الطالب الذين دخلوا الصف  دبلوم الدراسات التطبيقيةشهادة 

شهادة مؤهلون للحصول على وال 2014-2013 عام التاسع قبل
 IEP التعليم المفّرد بناًء على برنامج العادي المعدلدبلوم ال

تم  بعنايةعبارة عن برنامج منظم ا المساق هذ. الخاص بهم
التعليم  تلبية االحتياجات المحددة في برنامجدف ه بهميصمت

على فهم القراءة  المساقيركز  .كل طالبالخاص ب IEP المفّرد
، يةورقة بحث تضمنتقد التي الكتابة اإلنشائية وتطوير المفردات و

ودراسة القواعد، ودراسة األدب من خالل القصة القصيرة 
والشعر والرواية. يتم اختيار المواد والكتب المدرسية وفقًا 

 سعونيحصل الطالب الذين يوف طالب. سللللمستوى التعليمي 
 العاديدبلوم الوم الدراسات التطبيقية أو دبل شهادة للحصول على

إنهاء هذا اإلنجليزية عند في اللغة ساعة معتمدة معدّل على ال

معايير  متحانالخضوع الالطالب  على  يتوجبالبنجاح. المساق 
 هذا المساق.في نهاية  SOL التعلم
 
 

 (20004)   12اللغة اإلنجليزية 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

ه بهدف ميصمتم ت بعنايةعبارة عن برنامج منظم ا المساق هذ
الخاص  IEP التعليم المفّرد تلبية االحتياجات المحددة في برنامج

، القصص الخيالية والواقعيةكل طالب. يتضمن المحتوى قراءة ب
قد  اللغة، ودراسة المفردات، والكتابة التفسيرية. اتواستخدام

اد ت الوظيفية. يتم اختيار الموالمهارايتضمن المحتوى أيًضا 
 والكتب المدرسية وفقًا للمستوى التعليمي للطالب.

 
 (20015)   القراءة

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 ساعة معتمدة ، نصفدراسي ( فصل20006)

 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

 للطالب الذين يحتاجون إلى دعما المساق يوصى بشدة بهذ
ي ات لدعم األداء األكاديماستراتيجيوإلى  قراءةال إضافي في
تضمن ي. SOL معايير التعلم إلعداد المتحاناتلو بشكل عام

 موضوًعاالذي سيكون لخيالي والواقعي واألدب االمساق دراسة 
 دالقصيرة المناسبة إلعدا والفقرات، لطالببالنسبة لجديدًا 
ركز وف ينقدية لتعزيز الفهم. س، والقراءة اللالختبارات الطالب

ن أمن شأنها ستخدم المواد التي يعلى تحسين القراءة وس مساقال
 األخرى.مساقاتهم تساعد الطالب في القراءة في 

 
 (20008) 1الجزء  1جبر 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصفوف 

 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

معادالت ال، نظام األعداد الحقيقية يتضمن هذا المساق خواص
 ية فيوم البيان، الرسسائل، حل المالدرجة األولىمن والمتباينات 

ن طية. يجب على الطالب الذيالخ والنماذج، المستوى اإلحداثي
 1الجبر  العادي إنهاء مساق دبلومالشهادة للحصول على  سعوني

ساعة معتمدة في لحصول على بعد هذا المساق لالجزء الثاني 
لجزء ل كسب الطالب عند إنهائهي. ا المساقهذمن لرياضيات ا

دتين في ساعتين معتماألول والجزء الثاني من هذا التسلسل 
 تسهيالتع بهدف الحصول على دبلوم عادي ملرياضيات ا

( 23130) 1 الجبرمساق تغطية محتوى يتم . الساعات المعتمدة
ء إنهاالمعطى عند  1لمساق الجبر   SOLمعايير التعلم بامتحان 

 هاجتيازيكسب الطالب ساعة معتمدة مؤكدة عند الجزء الثاني. 
 .معايير التعلممتحان ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (20054)الرياضية  موضوعات مختارة في الهندسة
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
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 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
" أو أفضل Dعلى درجة " هلووحص التربية الخاصةإلى خدمات 

  .الجزء األول 1 الجبرمساق في 
 لحصول علىيسعون لالذين للطالب  يعد هذا المساق خياًرا

لصف ادبلوم الدراسات التطبيقية، أو الطالب الذين دخلوا  شهادة
ن الذين قد يكونون مؤهليو 2014-2013 عام التاسع قبل

 مجبناًء على برنا  العادي المعدلدبلوم الشهادة للحصول على 
ن لتمكيا المساق تم تصميم هذ. الخاص بهم IEP التعليم المفّرد
من خالل التطبيقات مع  الرياضية الهندسةدراسة الطالب من 

م خداواست ،التركيز على مهارات التفكير ثنائية وثالثية األبعاد
موضوعات كما يتم دراسة . سائلالنماذج الهندسية لحل الم

ت الزوايا والتطابق والتشابه والتوازي والمثلثات والرباعيا
 سعون للحصول علىئر. سوف يحصل الطالب الذين يوالدوا
على  لالعادي المعد دبلومالأو  سات التطبيقيةالدرا دبلوم شهادة

 ال. إنهاء هذا المساق بنجاحلرياضيات عند ساعة معتمدة في ا
 .في نهاية المساق SOL متحانيوجد ا

 
 (20055)والشؤون المالية المعيشة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

لحصول على يسعون لالذين للطالب  يعد هذا المساق خياًرا
الصف  ، أو الطالب الذين دخلوا دبلوم الدراسات التطبيقيةشهادة 

ن يؤهلم الذين قد يكونونو 2014-2013 عام التاسع قبل
 مجبناًء على برنا  العادي المعدلدبلوم شهادة الللحصول على 

د لتزويذا المساق تم تصميم ه .الخاص بهم IEP ّردالتعليم المف
الشخصية  شؤونالمهارات الالزمة للتعامل مع الالطالب ب
ل مجاالت األعما على حل المشكالت فييركز المساق والمالية. 
 ،القروض واالئتمان، كسب األجور، شيكاتوال المصرفية

للحصول  سعونيحصل الطالب الذين يوف س .وضع الميزانيةو
في ساعة معتمدة على  معدّلال العاديدبلوم ال شهادة على

 في منح يمكن النظر بنجاح.إنهاء هذا المساق عند الرياضيات 
 Standardلدبلوم العادي شهادة ال الساعات المعتمدة تسهيالت

ان مكل الستعدادفي ا ةمهار 21الـ تقييم يجتازونطالب الذين لل
 .كجزء من هذا المساق للكومنولثلعمل ا

 
 (20040جغرافيا العالم )

 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة
 12-9الصف )الصفوف(: 

 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

بعض تهم في اعلى تفاعالت الناس وبيئسوف يركز هذا المساق 
بي الكاريالوسطى ووأستراليا وأمريكا إفريقيا وآسيا كالعالم  أقاليم

 ةوأوروبا والشرق األوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبي
. سيتم استخدام موضوعات ومناطق االتحاد السوفيتي السابق

ية نسانالعالقات اإل، المكان، الموقعالخمسة:  األساسية الجغرافيا
لمادية الجغرافيا اأنواع لدراسة  واألقاليم ،الحركة ،والبيئية
ل من متطلبات كهذا المساق لبي ي. واالقتصادية وغيرها والثقافية
مساق إذا تم اجتياز العليا والدبلوم العادي الدراسات الدبلوم 

الذي  لمساقماثل لا المساق مهذ) .SOL معايير التعلم ختبارو
 (في المدارس المتوسطة. يُدّرس لطالب الصف الثامن

 
، رحتى الوقت الحاض يالديم 1500، العالموجغرافيا اريخ ت

 (20051الجزء األول )
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

 حداثهم األيركز هذا المساق على التسلسل الزمني أل
إلى  يالديم 1500واألفكار في أوروبا الغربية من شخاص واأل

الوقت الحاضر. سيتم استكشاف الطرق المختلفة التي أثرت بها 

التغيرات السياسية التركيز على الجغرافيا في التاريخ مع 
واالجتماعية واالقتصادية التي تؤثر على المجتمعات المعاصرة. 

من  في الفصل األولالمساق المحتوى المقدم محتوى يوازي 
إلى  يالديم 1500العالم: رافيا وجغتاريخ  التعليم العام في مساق

المواد واستراتيجيات  تكييف ، مع(22216) الحاضر
سوف يحصل لطالب ذوي اإلعاقة. تناسب احتى التعلم /التدريس

الدراسات  سعون للحصول على شهادة دبلومالطالب الذين ي
ساعة معتمدة في على العادي المعدل  دبلومالأو  التطبيقية

يجب على  .إنهاء هذا المساق بنجاحد ندراسات االجتماعية علا
شهادة الدبلوم العادي مع الطالب الذين يسعون للحصول على 

تاريخ  تسهيالت الساعات المعتمدة التقدم نحو إنهاء مساق
، الجزء حتى الوقت الحاضر يالديم 1500 العالموجغرافيا 

دراسات ساعة معتمدة في الالثاني من أجل الحصول على 
في نهاية  SOLمتحان ال يوجد ا . ا المساقجتماعية لهذاال

 .المساق
 

ر، حتى الوقت الحاض يالديم 1500جغرافيا العالم، وتاريخ 
 (20052الجزء الثاني )
 1500العالم، وجغرافيا تاريخ مساق  ءإنها: المتطلب السابق

 World History حتى الوقت الحاضر، الجزء األول يالديم
and Geography, 1500 AD to the Present, Part I 

 بنجاح
 ألحداثهم ايركز هذا المساق على المنظور اإلقليمي أل

 دييالم 1500عام من ألوروبا الغربية  شخاص والمثل العلياواأل
الجزء  الب بمراجعة محتوى. سيقوم الطالوقت الحاضرحتى 
الم إقليم بالعكل تعلمون بشكل معمق عن يس، ثم من المساقاألول 

 تمدةساعة مع لطالبقد يُمنح االمحددة.  التاريخية خالل الفترات
يخضع الطالب . في الدراسات االجتماعية مقابل هذا المساق

 .المساقفي نهاية  SOL معايير التعلم ختبارال
 

 (20016، الجزء األول )فرجينيا والواليات المتحدةتاريخ 
هاء إنعند ة من مساق اختياري واحدساعة معتمدة ، سنة كاملة

 ، الجزء الثانيق تاريخ فرجينيا والواليات المتحدةسام
 12-9الصف )الصفوف(: 

 تاريخ مساق أو جغرافيا العالمنهاء مساق : إالمتطلب السابق
 ةوأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحاج، بنجاح العالم

وبحاجة إلى تسهيالت الساعات  التربية الخاصةإلى خدمات 
 المعتمدة
اكتشاف أمريكا  ذالفترات الزمنية منا المساق غطي هذيسوف 
على تأثير وف يركز المساق فترة إعادة اإلعمار. س وحتى

؛ تطور ياسة واالقتصاد الثقافي األمريكيالجغرافيا على الس
؛ تأثير تلبية احتياجات مجتمع متطور الحكومة األمريكية في
ت أثر؛ الطريقة التي ى المجتمع األمريكيالحركات السكانية عل

ور ؛ ودة والعلمية على الحياة في أمريكابها التطورات التكنولوجي
 إلى والياتمن كونفدرالية صغيرة من ال هاتطور أثناءأمريكا 
ي ية فمتنامية. سيتم التركيز على القضايا واألحداث الرئيس دولة

ييف مسح زمني لتاريخ فرجينيا والواليات المتحدة. سيتم تك
 مستوى تطورحتى تناسب التعلم /التدريسالمواد واستراتيجيات 

يحصل الطالب الذين وف مهارات القراءة لدى الطالب. س
ع تسهيالت م عاديالدبلوم الشهادة للحصول على سعون ي

ة لدراسات االجتماعيساعة معتمدة في الى ع الساعات المعتمدة
بعد  مساقمقابل هذا المساق اذا قاموا بأخذ الجزء الثاني من هذا ال

 .اقفي نهاية هذا المس SOLاختبار ال يوجد . الجزء األول اءإنه
 

 تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة ، الجزء الثاني
 (20019) 

 ةالدراسات االجتماعي فيواحدة ساعة معتمدة ، سنة كاملة
 12-10الصف )الصفوف(: 

الواليات المتحدة، فرجينيا وتاريخ  إنهاء مساق: المتطلب السابق
 وأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحاجة األولالجزء 
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وبحاجة إلى تسهيالت الساعات  التربية الخاصةإلى خدمات 
 المعتمدة

ة ما بعد إعاد عصرالفترات الزمنية من ا المساق غطي هذوف يس
. ما بعد الحرب العالمية الثانية عصرإلى  اإلعمار األمريكي

صاد على تأثير الجغرافيا على السياسة واالقت المساقركز وف يس
 اجاتكية في تلبية احتي؛ تطور الحكومة األمريكيالثقافي األمري
؛ كيت السكانية على المجتمع األمري؛ تأثير الحركامجتمع متطور

ى ة والعلمية علالطريقة التي أثرت بها التطورات التكنولوجي
امية من دولة متن هاتطورأثناء ؛ ودور أمريكا الحياة في أمريكا

سيتم التركيز على القضايا واألحداث كما إلى قوة عالمية. 
سيتم  الرئيسية في مسح زمني لتاريخ فرجينيا والواليات المتحدة.

 مع مستوى تطورالتعلم ييف المواد واستراتيجيات التدريس/تك
معايير  متحانخضع الطالب الالقراءة لدى الطالب. يمهارات 

 محتوىاالمتحان  المساق حتى يغطيفي نهاية  SOL التعلم
زء فرجينيا والواليات المتحدة الجزء األول والج تاريخمساقي 
 يحصل الطالب على ساعة معتمدة مؤكدة عند اجتيازهم. الثاني

 المتحان معايير التعلم والمساق.
 

 (20053) تاريخ الواليات المتحدة، تطبيقات
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 11صف )الصفوف(: ال
 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

لى اكتشاف أمريكا إالفترات الزمنية من ا المساق غطي هذوف يس
ا على تأثير الجغرافي المساقركز وف يإعادة اإلعمار. س فترة

السياسة واالقتصاد األمريكي؛ تطور الحكومة الثقافة وعلى 
تأثير الهجرة األمريكية في تلبية احتياجات مجتمع متطور؛ 

ثرت ؛ الطريقة التي أعلى المجتمع األمريكي يةالسكانالحركات و
ور ؛ ودبها التطورات التكنولوجية والعلمية على الحياة في أمريكا

راتيجيات كييف المواد واستسيتم ت .كقوة عالميةأمريكا 
. القراءة لدى الطالبمهارات  مع مستوى تطورالتدريس/التعلم 

يسعون للحصول على شهادة دبلوم يحصل الطالب الذين وف س
تمدة على ساعة مع معدلالدبلوم العادي الأو  التطبيقيةالدراسات 

يتم . إنهاء هذا المساق بنجاحفي الدراسات االجتماعية عند 
العلوم االجتماعية عتمدة في ا المساق كساعة مهذاحتساب 

يسعون للحصول على شهادة الدبلوم العادي للطالب الذين 
 .في نهاية المساق SOL. ال يوجد اختبار المعدل

 
 (20017) تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة

 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة
أن أن يكون الطالب في الصف الحادي عشر و: المتطلب السابق

 صةالتربية الخاأنه بحاجة إلى خدمات يكون قد تم تصنيفه على 
ه بهدف ميصمتم ت بعنايةعبارة عن برنامج منظم ا المساق هذ

الخاص  IEP التعليم المفّرد تلبية االحتياجات المحددة في برنامج
ته يتابع الطالب التطور التاريخي للمجتمع من بداي كل طالب.ب

 ئيسيةالتركيز على القضايا واألحداث الرإلى الوقت الحاضر. يتم 
خضع في مسح زمني لتاريخ فرجينيا والواليات المتحدة. ي

 .المساقفي نهاية  SOL معايير التعلم ختبارالطالب ال
 

 (20018) الواليات المتحدةوفرجينيا حكومة 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

أن عشر و: أن يكون الطالب في الصف الحادي المتطلب السابق
 صةالتربية الخاأنه بحاجة إلى خدمات يكون قد تم تصنيفه على 

ية يركز المساق على الجوانب العملية للحكومة والمواطنة وتنم
مة وحكولوثائق األمريكية األساسية، ا كما يركز علىالمهارات. 

، الوالية والحكومة المحلية، وعمل النظام السياسي األمريكي
 على المستوى المحلي. اتلسياسعمل اوفهم كيفية 

 
 (24211تطبيقات في علوم األرض والفضاء )

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-10الصف )الصفوف(: 
 أن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحاجة: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

لحصول على يسعون لالذين للطالب  يعد هذا المساق خياًرا
الصف  ، أو الطالب الذين دخلوا دبلوم الدراسات التطبيقيةشهادة 

ن يؤهلم الذين قد يكونونو 2014-2013 عام التاسع قبل
 جبناًء على برنام العادي المعدلدبلوم شهادة الللحصول على 
ة عبارة عن دراسهذا المساق  .الخاص بهم IEP التعليم المفّرد

ل شمالتي تألرض وواللمفاهيم األساسية الشائعة لعلوم الفضاء 
ما كت واألرصاد الجوية وعلم الفلك. الجيولوجيا وعلوم المحيطا

لى تطوير استراتيجيات لمساعدة الطالب عا المساق هذسيقدم 
 ،يموالدراسة والتنظ ،المحتوىعلى مستوى مهاراتهم في القراءة 

مساق ا الهذيتم احتساب . شكال البيانات المختلفةوالترابط بين أ
يسعون للحصول على العلوم للطالب الذين كساعة معتمدة في 

ال  .معدلالدبلوم العادي الأو  التطبيقيةشهادة دبلوم الدراسات 
 .في نهاية المساق SOLيوجد اختبار 

 
 (20020) ، الجزء األولالبيولوجيا

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

 عبارة عن دراسة للمفاهيم األساسية الشائعة فيا المساق هذ
 كائناتالخلية؛ الوراثة والتطور؛ ترابط الالتي تشمل  البيولوجيا
ات نلكائ، الطاقة، التنظيم في النظم الحية؛ وسلوك االمادةالحية؛ 

 شمليمن تسلسل من جزأين وسوف  األول هو ا المساقالحية. هذ
استراتيجيات لمساعدة الطالب على تطوير مهاراتهم في  على

ين بلترابط المحتوى، والدراسة والتنظيم، واعلى مستوى القراءة 
اعة يتم احتساب هذا المساق كسمختلفة من البيانات. الشكال األ

شهادة للطالب الذين يسعون للحصول على معتمدة في العلوم 
وجد يمعدّل. ال ي الالدبلوم العادأو  دبلوم الدراسات التطبيقية

ا أيضً يتم احتساب هذا المساق . قد في نهاية المساق SOLاختبار 
مع تسهيالت  يعادللدبلوم ال كساعة معتمدة في مختبر العلوم

زء وجيا، الجالبيولأتبعه الطالب بمساق إذا  الساعات المعتمدة
 معايير التعلم المرتبط بمساق البيولوجيا.الثاني وامتحان 

 
 (20021) ، الجزء الثانيالبيولوجيا

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
، وأن يكون أنهى مساق البيولوجيا التربية الخاصةإلى خدمات 

 األول بنجاح الجزء
ا يولوجيالبلمفاهيم األساسية الشائعة في اة دراسالمساق  يتابع هذا

؛ ةالحي الخلية؛ الوراثة والتطور؛ ترابط الكائناتبحيث يتم دراسة 
 يةالح ؛ وسلوك الكائناتالطاقة والتنظيم في النظم الحية ؛المادة

من تسلسل من جزأين ا المساق هو الثاني . هذبشكل أعمق
م استراتيجيات لمساعدة الطالب على تطوير مهاراته يقدموسوف 

 وتفسيرالمحتوى، والدراسة والتنظيم، على مستوى في القراءة 
ير يخضع الطالب المتحان معايمختلفة من البيانات. الشكال األ

الطالب الذين يقومون  يحصل. في نهاية المساق SOLالتعلم 
 اعةس على المرتبط به بإنهاء هذا المساق وامتحان معايير التعلم

 واحدة معتمدة مؤكدة في العلوم.
 

 (20049مبادئ الفيزياء )
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-10الصف )الصفوف(: 
 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

لحصول على يسعون لالذين للطالب  يعد هذا المساق خياًرا
، أو الطالب الذين دخلوا الصف  دبلوم الدراسات التطبيقيةشهادة 

ن يؤهلالذين قد يكونون مو 2014-2013 عام التاسع قبل
 بناًء على برنامج العادي المعدلدبلوم شهادة الللحصول على 
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يدرس الطالب خالل المساق  .الخاص بهم IEP التعليم المفّرد
والحركة والقوى والضوء والكهرباء  مفاهيم األساسية للفيزياءال
كما سيتضمن المساق على المغناطيسية والفيزياء النووية. و

استراتيجيات لمساعدة الطالب على تطوير مهاراتهم في القراءة 
وتفسير أشكال مختلفة  ،والدراسة والتنظيم ،في مجال المحتوى

 من البيانات.
 

  الدراسات التعليمية
 (20028) ةواحد ساعة معتمدة، سنة كاملة

 (20030)ساعة معتمدة نصف  فصل دراسي،
 جةأن يكون قد تم تصنيف الطالب على أنه بحا: المتطلب السابق
 التربية الخاصةإلى خدمات 

يم بناَء على برنامج التعل مفّردعمل المساق بشكل  تحديديتم 
 احتياجات على مع التركيزطالب الخاص بكل  IEP المفّرد

 ، يتمباإلضافة إلى ذلك .العام عند كل طالب التعليممساقات 
التركيز على مهارات االستماع ومهارات الكتابة والمهارات 

 الدراسية التنظيمية والعامة.
 

 (20023المهارات االجتماعية )
 ةواحدساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
المهارات االجتماعية لطالب المرحلة الثانوية  مساقيوفر 

جراء الفرصة الكتساب وممارسة المهارات الضرورية إل
 راتهالتفاعالت االجتماعية المناسبة مع اآلخرين. قد تشمل الما

مع  التواصل، ا: تكوين الصداقات والحفاظ عليهاتدريسه تمالتي ي
مع  العمل، تقرير المصير، تبني وجهات النظر، اآلخرين

، وفهم راتيجيات مواجهة الضغوط واإلحباط، واستالمجموعات
ة "القواعد غير المكتوبة" للسلوك االجتماعي. كما سيتم تغطي

 الذاتية.التنظيمية و المناصرة
 

  وظيفيةال ةكاديمياألالبرامج 

لمهارات ايئة بسمى تعليمية ت بيئة ضمنالتالية  المساقاتيتم تقديم 
مية لتعلييتوافق محتوى المنهج مع االحتياجات االحياتية الوظيفية. 

التعلم  معاييرو (IEPد )فرّ مللطالب وفقًا لما تحدده خطة التعليم ال
ركز ي. ينيافي والية فرج لتقييم البديلابرنامج  التي تدعم المتوافقة

الت ات الحياة الوظيفية في مجاالمنهج الدراسي على تطوير مهار
ا مات والمساعدة الذاتية والمهارات االجتماعية والمهار تواصلال

دروس إعطاء الالمهنية والمهارات األكاديمية الوظيفية. يتم قبل 
مجموعة متنوعة من البيئات الطبيعية داخل المدرسة  في

 والمجتمع ككل.
 
 (20035نجليزية )لغة اإلال

 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة
ه بهدف ميصمتم ت بعنايةعبارة عن برنامج منظم ا المساق هذ

الخاص  IEP التعليم المفّرد تلبية االحتياجات المحددة في برنامج
م ق على فهم القراءة واإلمالء واستخداساكل طالب. يركز المب

ل ودراسة األدب من خال ةالفقر وتطويرالمفردات وبنية الجملة 
ب ار المواد والكتالقصة القصيرة والشعر والرواية. يتم اختي

 طالب.كل ل القراءة لدى المدرسية وفقًا لمستوى
 
 
 

 (20036) الرياضيات
 ةواحدساعة معتمدة سنة كاملة، 

ه بهدف ميصمتم ت بعنايةعبارة عن برنامج منظم ا المساق هذ
الخاص  IEP التعليم المفّرد تلبية االحتياجات المحددة في برنامج

 الصحيحةعلى العمليات ذات األعداد ق ساكل طالب. يركز المب
 س.والنسبة المئوية والقيا والتناسبوالكسور العشرية والنسب 

 
 (20039) الدراسات االجتماعية

 ةواحدساعة معتمدة سنة كاملة، 
ه بهدف ميصمتم ت بعنايةعبارة عن برنامج منظم ا المساق هذ

الخاص  IEP التعليم المفّرد تلبية االحتياجات المحددة في برنامج
ته ايتابع الطالب التطور التاريخي للمجتمع من بدايكل طالب. ب

الوقت الحاضر. يتم التركيز على القضايا واألحداث حتى 
 مسح زمني لفرجينيا وتاريخ الواليات المتحدة.في الرئيسية 

 
 

 (20014)القراءة 
 ةواحدساعة معتمدة سنة كاملة، 

ه بهدف ميصمتم ت بعنايةعبارة عن برنامج منظم ا المساق هذ
الخاص  IEP التعليم المفّرد تلبية االحتياجات المحددة في برنامج

أوجه القصور في  لمعالجة هذا المساقكل طالب. تم تصميم ب
ءة لقراعلى ا ركيز. باإلضافة إلى ذلك، يتم التلدى الطالبالقراءة 
د مواالطالب للستخدام في اوفهم مهارات معينة ضرورية  للمتعة

 األخرى.صفية ال
 

 (20005الكتابة )
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
. الفقرةتطور فهم الطالب ل لتحسين وصقلا المساق تم تصميم هذ

ل والتحرير والتدقيق من خالنشاء على مهارات اإل ركيزيتم الت
راسة دنحو تقدم الطالب وي. تفسيريةالكتابة الوصفية والسردية وال
 اءبنيجب أن يكون الطالب على علم بالتقارير متعددة الفقرات. 

 شكل الفقرة.بأساسية معرفة أن يكون لديه الجملة الصحيح و
 

 (20026) المهارات الحياتية
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
هج التعليم في منمشاركاً لطالب يكون اأن : المتطلب السابق

  الوظيفي المتمركز حول الحياة
الصحة  :على أربعة مجاالت أساسيةهذا المساق ركز يس

، واستكشاف زلالمنب والعناية، واإلعداد المهني، والتغذية
 ثال التغطيتها، على سبيل الم التي سيتمع. تشمل المفاهيم المجتم
الشخصية األساسية والوعي بالعالم، تعزيز ، الصحة الحصر

قات العال امة، وإعداد الطعام وإقوائمالقتخطيط  سلوكيات العمل،
احدة أكثر من مرة وذا المساق هيوخذ  من الممكن أناالجتماعية. 

 .الساعات المعتمدةللحصول على 
 

 (20038العلوم )
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 Living Skillsالحياتية مهارات مساق ال: المتطلب السابق
(20026) 
الصحة الشخصية األساسية على ا المساق ركز هذوف يس

حة صر يثأت يةكيف . يتم التأكيد علىالطالب لدى العالمبوالوعي 
 تخداممباشرة. يتم اسال تهبيئعلى  وعنايته بنفسهالفرد الشخصية 

جميع تتعلق . خالل المساق الدراسيةالمواد من  عديدة أنواع
 اليومية.الحياتية التجارب التي يتم تدريسها ب المفاهيم

 

 

 ة خدمات التطوعيال

 
  الخدمة التطوعية

 (20155سنة كاملة )
 (20156واحد ) دراسي فصل
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 12-9الصف )الصفوف(: 
زيد تتزويد الطالب بخبرات التعلم التي  إلىهذا البرنامج يهدف 

ن العديد مفي من معرفتهم بمسؤوليات العمل المهني للموظفين و
كل  على بعنايةن يشرف الموظفوة. األنشطة التشغيلية للمدرس

 إلى ية واإلداريين. باإلضافةطالب يعمل مع المعلمين والسكرتار
تقديم وصف وظيفي إلى الموظفين يقوم مشرف العمل ب، ذلك

الوظيفي يحدد الوصف  بحيث ،موافقةحصول على الاإلداريين لل
 يقوم الموظفون بإعطاء. مسؤوليات طالب الخدمة التطوعية

وغير  المكتبية هامتنوعة من الممجموعة مطالب المتطوعين ال
تى شالعديد من الخبرات التعليمية في  لطالبفيكتسب ابية كتمال

 .المجاالت

 

 

  لغات العالم

في  لطالب في مدارس أرلينغتون العامةا يحصلقد 
في لغات العالم مقابل  ساعات معتمدةعلى  12-7الصفوف 

 الطالبحتى يحصل دراسة اللغة األم ودراسة لغات العالم. 
بية عليهم تل، الساعات المعتمدة في مساقات لغات العالملى ع

 المتطلبات التالية:
 

  ساعة  140مواد يؤكد إنهاء الطالب كشف تقديم
ساعة لكل  الرسميةعلى األقل من دراسة اللغة 

 .معتمدة
  ة عالميجب أن يكون الطالب قد حصل على

 النجاح.
  درجة "حصول الطالب على التحقق منC أو "

دراسة إذا كان الطالب سيواصل المساق أفضل في 
 العامة.أرلينغتون اللغة في مدارس 

 يمّكنه الواليةمعتمد من قبل تقييم خضوع الطالب ل 
أن يكون و من الحصول على الساعات المعتمدة

حتى  تكسبهمستويات كفاءة قد الطالب قد أبدى 
 .ات معتمدةاعسأربعة 

 
خرى التي يتم تدريسها في يجب على متحدثي اللغات األ

 المدرسة مرشدينغتون العامة التشاور مع مدارس أرلي
 .تنسيبختبار لخضوع الل

 
لوم بذين يسعون للحصول على شهادة ديلبي الطالب ال

من خالل لغات العالم  مساقات متطلباتالعليا الدراسات 
دة أو لغة واحلدراسة من ال مستوياتإكمال ثالث سنوات/
يحصل الطالب . للغتين )لغة لكل سنة(سنتين من الدراسة 

 ندع شهادة دبلوم الدراسات العلياعلى ساعة معتمدة واحدة ل
. تتطلب بعض إنهاء كل مساق من مساقات لغات العالم

وية. دراسة لغات العالم في المدرسة الثانأن تستمر الكليات 
 ة بنجاح بعدقد أتم ثالث سنوات من الدراس طالبكإذا كان 

على ، فتأكد من االطالع ولى من الدراسةإكمال السنة األ
 ( التي يختارها الطالب.اتمعايير القبول للكلية )الكلي

 
 ،طالبًا 15التي تضم أقل من مساقات مالحظة: قد ال يتم تقديم ال

في بعض و. المحددة بناًء على اهتمامات الطالب والميزانية
في أي  مساقات معينة تقديمالميزانية عدم تطلب الحاالت، قد ت

بديل. مساق اختيار  بذلك سنة ويجب على الطالب المتأثرين
مساقات التي ال تحتوي على باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تقديم ال
من خالل التعليم عن بعد أو  عدد كافي من الطالب المسجلين

 .التعلم عبر اإلنترنت

 

 

 

 

ولى ت األالمستويا من انيةباأللمانية والياتُتاح مساقات اللغة 
ض ط في مدارسنا الثانوية الشاملة. في بعإلى الثالثة فق

ر عباة معطال المساقات الحاالت، قد ال تتوفر اللغات إال من خالل
الصينية  اللغة خارجيين، مثلمزودين اإلنترنت بواسطة 

 اتقمساليكون ل(. مدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية )باستثناء
كان ي مالتي يقدمها مزودو التعليم عن بعد عبر اإلنترنت في أ

ع فيما يخص وضآخر من الوالية أو في الدولة سياسات خاصة 
ك الحضور قد تختلف عن تلو ةالمنزلي اتوالواجبالعالمات 
ة . تفي لغة اإلشارAPS مدراس أرلينغتون العامةالخاصة ب

عامة ة فرجينيا الجامعالقبول في ( بمتطلبات ASLاألمريكية )
ت مؤسسابعض ال تعترف كلغة عالمية. فرجينيا مجتمع وكلية 

رة إلشاالغة ب واليةخارج الالتي تقع ما بعد المرحلة الثانوية 
 كلغة عالمية. األمريكية

 
 (25990) 1 لغة اإلشارة األمريكية

 واحدة ساعة معتمدة ،سنة كاملة
 12-9الصف )الصفوف(: 

 يوجد: ال المتطلب السابق
ي سوف يتعلم الطالب مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية ف

سياق التفاعل اليومي مع اآلخرين في بيئاتهم في المنزل 
سئلة طرح األكيفية والمدرسة والمجتمع. سوف يتعلم الطالب 

ة واإلجاب تواالحتفاال يةرسألحداث العائلية والمدالتي تخص ا
كيفية المعلومات األساسية مثل  الطالب عليها. سوف يتبادل

 ي بيئةمناقشات فالإجراء و، اإلجازاتطلب و، التعريف بالنفس
باستخدام السلوكيات غير اليدوية المناسبة )مثل اإلشارات 

، والتنظيم المكاني(. سيقوم الوجه، وضعية الجسم اتتعبير
الطالب بدراسة تاريخ لغة اإلشارة األمريكية وسيستكشفون 

 ة الصم.جوانب ثقاف
 

 (25995) 2لغة اإلشارة األمريكية 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

 12-9الصف )الصفوف(: 
أو  احبنج 1لغة اإلشارة األمريكية  قإنهاء مسا: المتطلب السابق

 المعلموفقاً لما يحدده ذلك المساق  امتالك كفاءة تعادل
ة اإلشارلغة سيقوم الطالب بتوسيع وتعزيز مهارات التواصل في 

واإلجابة  التوضيحية قومون بطرح األسئلة. سوف ياألمريكية
 ئهمآراقادرين على التعبير عن  نيكونوسوف و عليها

ب لطالاتهم. سيقوم افيما يتعلق بتجاربهم اليومية وبيئ همتفضيالتو
ل المحادثة من خالالقدرة على إجراء بتوسيع نطاق المفردات و

 كماجردة واألعمال األدبية. دراسة المزيد من الموضوعات الم
مجتمع الصم من تعميق فهم الطالب حول هدف المساق إلى ي

الطالب كما سيفهم المجتمع وقيمه. هذا خالل مناقشة معايير 
م . سيتمجتمع الصم وتأثيراتها على تعلم اللغةخص مفاهيم التي تال

لغة تشجيعهم على التفاعل مع اآلخرين باستخدام مهارات 
 الدراسي. الصف نطاقالخاصة بهم خارج مريكية اإلشارة األ

 
 (25997) 3 لغة اإلشارة األمريكية



68 
 

 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،
 12-9الصف )الصفوف(: 

أو  احبنج 2إنهاء مساق لغة اإلشارة األمريكية : المتطلب السابق
 المعلمذلك المساق وفقاً لما يحدده  امتالك كفاءة تعادل

 ة فيالمهارات اللغوية والمفردات المكتسب سيقوم الطالب بتطبيق
ى عل ، مع التركيزسابقة لزيادة قدراتهم على التحدثالمستويات ال

المزيد من الموضوعات المجردة. تشمل هذه الموضوعات 
م. صعالم الداخل  الحاليةوالقضايا األعمال األدبية واألحداث 

سيقوم الطالب بتعميق فهمهم لمجتمع الصم من خالل مناقشة 
 سوف يكتسب الطالب فهًما أفضل للغةمعايير المجتمع وقيمه. 
 جذورأعمق لدراسة إجراء من خالل مع مقارنتها بلغتهم األم 

. سيتم تشجيع الطالب على ولغويات لغة اإلشارة األمريكية
، ة. على سبيل المثالج بيئة المدرساستخدام اللغة داخل وخار

مجتمع الصم من سيقوم الطالب بإجراء مقابالت مع أعضاء 
العام أو المجتمع  ةشخصيتتعلق باهتماماتهم الحول موضوعات 

 .ةالعالميالقضايا أو و/
 

 IV (25992) 4لغة اإلشارة األمريكية 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

 12-9الصف )الصفوف(: 
أو  احبنج 3مساق لغة اإلشارة األمريكية إنهاء : المتطلب السابق

 المعلمذلك المساق وفقاً لما يحدده  امتالك كفاءة تعادل
 ة فيسيقوم الطالب بتطبيق المهارات اللغوية والمفردات المكتسب

ى عل ، مع التركيزسابقة لزيادة قدراتهم على التحدثالمستويات ال
الوصول استراتيجيات صقل محددة من شأنها أن تساعدهم على 

م هلغة اإلشارة األمريكية لديمهارات  نم إلى المستوى التالي
، ةعلى مستوى الكلي لغة اإلشارة األمريكية لمساقاتوإعدادهم 

تخص لغة اإلشارة هم للمهن المحتملة التي وكذلك إعداد
، ماألعمال األدبية، فن الصالمساق موضوعات . تشمل األمريكية

 داخل مجتمع الصم. سيقوم الطالب حاليةال األحداث والقضايا
 دراسةسرد القصص مع  يق فهمهم لعالم الصم من خاللبتعم
ب سيكتسب الطال. لغة اإلشارة األمريكية لعملية تفسير ةموجز

ألم من مقارنتها بلغتهم امع  للغة اإلشارة األمريكيةفهًما أفضل 
ولغويات لغة اإلشارة  جذورإجراء دراسة أعمق لخالل 
تم . سيالخاصة باللغة المصنفات والمعلمات وباألخص، األمريكية

اخل لغة اإلشارة األمريكية دتشجيع الطالب على استخدام 
 انهم، سيتعاونون مع أقربيئة المدرسة. باإلضافة إلى ذلك وخارج

بيل خرى. على ساألثانوية ال رسامدال الملتحقين بهذا المساق في
لقراءة ل ألدب للصمك الطالب في نادي كتب ا، قد يشارالمثال

بعد ذلك لمشاركة سي درمال فصإلى الليعودوا  ،فصخارج ال
 .أقرانهم معرفتهم الجديدة

 
 

 (الثانيواألول المستويين )العربية ة اللغقديم مساقات قد يتم ت
 بعد. عن في المدارس الثانوية الشاملة من خالل تقنيات التعليم

سطة بوااللغة العربية إال عبر اإلنترنت  يُتاح مساققد ال 
 .ن في برامجنا الثانويةين خارجييمزود

 
 (25800) 1العربية اللغة 

 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،
 12-9الصف )الصفوف(: 

 : ال يوجدالمتطلب السابق
ألبجدية العربية ونظام الطالب على اهذا المستوى يعّرف 

 بالمعلومات الثقافية والتاريخيةجدًا  غنيا المساق الصوت. هذ
شجرة عائلة اللغة العربية وتاريخ اللغة العربية تم تدريس وي

، على أنظمة الصوت والكتابةوالنص. باإلضافة إلى التركيز 
الخاصة تجويد الوالنبر األصوات وأنماط قلد وي البيتعلم الط

النحوية األساسية  تعريف الطالب بالبنيةيتم كما . للغةبا

األساسية صيغ التشكيل  من لطالبامكن تي حتىوالمفردات 
سياقات  ضمنمحادثات في جمل بسيطة ومع اآلخرين للتفاعل 
الكلمات  مستوى المبتدئ. سيتمكن الطالب من كتابةتناسب ال

لجمل التي تم تعلمها ، وقراءة الكلمات واإمالئيةوالجمل بدقة 
، وتشكيل أسئلة التعريف بهماآلخرين و على تحيةإلقاء ال، ومسبقًا

ي التفاعالت االجتماعية األساسية، وإجابات بسيطة، والمشاركة ف
بادل المعلومات ، وتوغيرهم هموالتحدث عن أنفسهم وأفراد أسر

. الموضوع الرئيسي الذي يتم تطوير اللغة الشخصية األساسية
 الحياة الشخصية والعائلية.موضوع حوله هو 

 
 (25822) 2العربية اللغة 

 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،
 12-9الصف )الصفوف(: 

الك أو امت بنجاح 1إنهاء مساق اللغة العربية : المتطلب السابق
 المعلمذلك المساق وفقاً لما يحدده  كفاءة تعادل

 راءةاالستماع والمحادثة والق مهارات تطويريستمر هذا المساق ب
حول مواقف  موضوعاته دورتالمبتدئ ومستوى الوالكتابة على 

 لدولية في االحياة اليومية التي قد تواجه طالب المدارس الثانو
ات يزيد الطالب من بناء المفردسوف الناطقة باللغة العربية. 

ربية الع المزيد حول بنية الجملة األساسية باللغة لديهم وسيتعلمون
عند . اللغة الوظيفيةستخدام النحوية األساسية البنية وتطبيق ال

 ، سيتمكن الطالب من بدء2 اللغة العربيةمساق االنتهاء من 
افية بالمنظورات الثقسيكون لديهم علم ، وت االجتماعيةالتفاعال

 والجملاألساسية. سيتمكن الطالب من فهم األسئلة البسيطة 
ق ، خاصةً فيما يتعلوالرد عليها المتكررةالقصيرة واألوامر 

 ارات التي سبقم الجمل والعببالموضوعات المألوفة. باستخدا
، سيتمكن الطالب من وصف األشخاص ممارستها أو حفظها

وشعورهم وتبادل المعلومات حول أشكالهم والتحدث عن 
 الهوايات وسيكون بمقدورهم قراءة وتكوين جمل بسيطة وفقرات
ة قصيرة باستخدام مواد سبق تعلمها. سيكونون أيًضا على دراي

 عربية الرسمية والعربية المنطوقة.ببعض االختالفات بين ال
ة الحياة المدرسية والحياالتي يتم تناولها تشمل الموضوعات 

ة مامات الشخصية والحياالمنزلية والحياة االجتماعية واالهت
 ، بما في ذلك التسوق والمطاعم والطعام.المجتمعية

 
 (25830) 3عربية لغة الال

 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،
 12-9)الصفوف(: الصف 

الك أو امت بنجاح 2إنهاء مساق اللغة العربية : المتطلب السابق
 المعلمذلك المساق وفقاً لما يحدده  كفاءة تعادل

يواصل الطالب تطوير مهارات االستماع والتحدث والقراءة 
ق والكتابة. يركز المحتوى على القضايا والتحديات التي تتعل

لها التي يتناوالمواضيع تتجاوز طالب المدارس الثانوية. بحياة 
ة لمتعلقاالقضايا االجتماعية  لتناقشمواقف الحياة اليومية المساق 

ءة ، سيتمكن الطالب من قراهم. كجزء من المنهجبالعالم من حول
وفهم النصوص المبسطة التي تتعلق بقضايا تهم العرب كما 

 يتمكن الطالب منعر. سوف والشيتجلى ذلك في أغاني البوب 
التي و ،األكثر تعقيدًاإلى البسيطة األغاني ونصوص الفيديو فهم 

 سيتمكنون منو ،بالنسبة لهم تدور حول موضوعات مألوفة
حول القضايا التي  همعن وجهات نظر بعبارات بسيطة التعبير

. سوف يتعامل الطالب همواألشخاص من حولتعلق بهم أنفسهم ت
قف ام التواصلية غير المعقدة المتعلقة بالموامع عدد من المه

قادرين على قراءة وفهم التعليمات  نيكونوسو ،االجتماعية
ي دة فثل تلك الموجوعتيادية ماألساسية والرسائل والتعبيرات اال

 ممن فه كما سيتمكن الطالبلخرائط وإشارات الطرق. القوائم وا
 وضوعات. تشمل المالموضوعيةنصوص للاألفكار الرئيسية 
 ليةلحياة الشخصية والعائا المزيد من جوانب التي يتم تناولها

 اراتوالخطط والخي ،وثقافة المراهقين ،األكثر تعقيداً وتطوراً 
 والبيئة. ،المستقبلية
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 (25840) 4اللغة العربية 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

 12-9الصف )الصفوف(: 
الك أو امت بنجاح 3العربية إنهاء مساق اللغة : المتطلب السابق

 المعلمذلك المساق وفقاً لما يحدده  كفاءة تعادل
ج تحسين الوظائف اللغوية المحددة في منها المساق بستمر هذي

تعقيداً لدى ث وتطوير مهارات تواصل أكثر المستوى الثال
مع التركيز على اللغة الشفوية والمكتوبة. تركز  الطالب

ية على الخطط والخيارات المستقبلالرئيسية للمساق الموضوعات 
 كما يتناول المساق، والبيئة األحداث الحالية والتاريخيةو

المهن والوظائف والخطط التعليمية، الموضوعات المتعلقة ب
 ظاالبيئة، والحفعلم والعطالت الوطنية والفنون، والطبيعة، و

من تلخيص ، والسياحة البيئية. سيتمكن الطالب على البيئة
التي تمت دراستها  لة المتعلقة بالموضوعاتاألسئوطرح 

 ةبرهن، سيتمكن الطالب من اإلجابة عليها. باإلضافة إلى ذلكو
منتجات ووجهات نظر الثقافات العربية لممارسات و همفهم
 ع ثقافتهم.مقارنتها مو
 

 (25841) 5العربية اللغة 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

 12-9)الصفوف(: الصف 
 الكامتو بنجاح أ 4إنهاء مساق اللغة العربية : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
 مقاالتالاللغة العربية على من مساق يعتمد المستوى الخامس 

قشة تتم منامن مختلف أنحاء العالم العربي. والمأخوذة صحفية ال
دة ول عباستخدام هذه المقاالت التي تدور ح بنية اللغة ومراجعتها

 بما ةاليومي ة الدراسية على الموضوعات. تركز المادموضوعات
سواق الشعبية مثل: األواالقتصادية في ذلك الصحة والثقافة 

، العربية )األسواق التاريخية، أسواق جدة، سوق أم درمان(
الب ، يجب أن يكون الطالمساقواألغاني العربية. في نهاية 

، دمع فهمها عموًما بشكل جيقادرين على قراءة الصحف العربية 
ب . يجب أن يكون الطالألوفةالموضوعات المب ما يتعلقفيخاصةً 

قادرين على التعبير عن أنفسهم من خالل دمج وإعادة دمج 
 .من اللغة العناصر المعروفة

 

، يةثانولغة الصينية في المدارس الجميع مستويات القديم يتم ت
بل قمن  فقط اإلنترنتعبر ليبرتي ،  واشنطن مدرسة باستثناء

 تكون اللغة الصينية هيمزودين خارجيين بدعم من مساعد 
 .لغته األم

 
 I (25615) 1الصينية اللغة 

 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،
 12-9الصف )الصفوف(: 

 : ال يوجدالمتطلب السابق
هم نفسهم وبيئتيتعلق بأالتواصل فيما يطور الطالب القدرة على 

. المباشرة باستخدام جمل بسيطة تحتوي على بنى لغوية أساسية
االستماع  :األربع اللغوية مهاراتلواصل االتهذا في تجلى ت

ت هاراوالقراءة والكتابة. يركز هذا المساق على تنمية م تحدثوال
 يتمبينيين و نظام االستماع والتحدث. يتم تعريف الطالب على

األحرف الصينية المبسطة التي تتعلق بالموضوعات تعليمهم 
 البوالعناصر النحوية المستهدفة في هذا المستوى. يتعلم الط

 فقط لقراءةبهدف ا، ليس التعرف على األحرف بشكل صحيح
على التواصل وقدرتهم  الكتابيةمهاراتهم ولكن بهدف تطوير 

ية جهزة اإللكترونالنصوص على أجهزة الكمبيوتر واأل باستخدام
وضوعات . يبدأ الطالب في استكشاف ودراسة مكذلك األخرى

الحياة الشخصية والعائلية، والحياة المدرسية، والحياة 
 ، والحياة المجتمعية.االجتماعية

 

 (25625) 2 الصينيةاللغة 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

 12-9الصف )الصفوف(: 
الك امتو بنجاح أ 1اللغة الصينية إنهاء مساق : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
م نفسهالتواصل فيما يتعلق بأعلى  قدرتهميواصل الطالب تطوير 

ة وبيئتهم المباشرة باستخدام جمل بسيطة تحتوي على بنى لغوي
 :األربع اللغوية مهاراتالالتواصل هذا في تجلى تأساسية. 

درة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، مع التركيز على الق
على التواصل شفهيًا. يواصل الطالب توسيع دراستهم حول 
موضوعات الحياة الشخصية والعائلية، والحياة المدرسية، 

ي فا ت دراستهية، والحياة المجتمعية، والتي تموالحياة االجتماع
ابة سين مهاراتهم في الكتالمستوى األول. ويستمر الطالب في تح

بالصينية المبسطة. يتعلم الطالب التعرف على األحرف بشكل 
مهاراتهم ، ولكن بهدف تطوير بهدف القراءة فقطصحيح، ليس 

النصوص على أجهزة  من خاللوقدرتهم على التواصل الكتابية 
لى . باإلضافة إكذلك الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية األخرى

ب تعلمها في المستوى األول، يتم تعريف الطال األحرف التي تم
الصينية المبسطة تتعلق بالموضوعات جديدة من على أحرف 

 والعناصر النحوية المستهدفة في هذا المستوى.
 

 (25630) 3 الصينيةاللغة 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

 12-9الصف )الصفوف(: 
الك امتو بنجاح أ 2لغة الصينية إنهاء مساق ال: المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
يواصل الطالب تطوير وصقل كفاءتهم في المهارات اللغوية 

ى ز علاالستماع والتحدث والقراءة والكتابة، مع التركي :األربعة
نى بباستخدام  الطالب يتواصلسوف شفهيًا.  القدرة على التفاعل
جموعة متنوعة من الموضوعات، محول لغوية أكثر تعقيدًا 

دية. تجري األكثر إلى المفاهيم الواقعيةمن المفاهيم سيتم االنتقال و
وبة مكت لمواديفهم الطالب األفكار الرئيسية س، في هذا المستوى

ون تمكنيسوعند قراءتها وسماعها  من قبل ناطقي اللغة األصليين
 تحديد التفاصيل المهمة عندما تكون الموضوعات مألوفة من

ثناء أعمق للعالم من حولهم أ. يكتسب الطالب فهًما بالنسبة لهم
 لحقوق والمسؤوليات والخطط والخيارات المستقبليةل تهمدراس

مراجعة  معوالبيئة والعلوم اإلنسانية  وثقافة المراهقين
حلزوني لطابع الاكما يتطلب موضوعات المستويات السابقة. 

 مدى تطورهامهاراتهم في التواصل و برهنةمن الطالب  للتعليم
وفهم اإلعالنات والرسائل المرتبطة ضمن مستوى تطوري جديد 

بية أو كتايقدم الطالب تقارير شفهية و/سوف مية. باألنشطة اليو
كتابة من  سيتمكن الطالبيد الدراسة. حول الموضوعات ق

 ات من بيئتهم اليومية ومدرستهم.ألشخاص والكائنعن اوصف 
من مجموعة متنوعة من  الطالب معلومات كما سيكتسب
يتطلب الموضوعات التي تتم دراستها. ب المرتبطةالمصادر 
المدرسي خارج وقت الحصة  تأدية العملالطالب  المساق من

 .الصفية
 

 (25640) 4الصينية اللغة 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

 12-9)الصفوف(: الصف 
الك امتو بنجاح أ 3إنهاء مساق اللغة الصينية : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
ءتهم في المهارات اللغوية يواصل الطالب تطوير وصقل كفا

، مع التركيز على ستماع والتحدث والقراءة والكتابةاال :األربع
 تواصلقوم الطالب باليس. والكتابي القدرة على التفاعل الشفهي

مجموعة متنوعة من  حوللغوية أكثر تعقيدًا  بنىاستخدام ب
لمفاهيم المجردة. في هذا ، مع التركيز على االموضوعات

مكتوبة من قبل مواد الطالب األفكار الرئيسية ليفهم س، المستوى
سيتمكنون من ، وعند قراءتها وسماعها ناطقي اللغة األصليين
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سوف التفاصيل المهمة عندما تكون الموضوعات مألوفة.  تحديد
يكتسب الطالب فهًما أعمق للعالم المحيط بهم أثناء دراستهم 

والحياة االجتماعية ة جوانب الثقافة التقليديو بكينمدينة ل
. قد تتكرر بعض في الصين والهوايات والبيئة والعمل والكلية

ي والثالث في والثانالموضوعات المألوفة من المستويات األول 
يتطلب من للتعليم  الحلزوني، فإن الطابع نفس الوقت. ومع ذلك

ضمن  مدى تطورهامهاراتهم في التواصل و برهنةالطالب 
للغة مساق اسيتم تعريف الطالب على مستوى تطوري جديد. 

 وامتحان مجلس الكلية. لمتقدمللتنسيب ا الصينية
 

 (35860)التنسيب المتقدم اللغة والثقافة الصينية، 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

 12-9الصف )الصفوف(: 
 بنجاح 4اللغة الصينية إنهاء مساق : المتطلب السابق

 انإلعداد طالب المدارس الثانوية المتح هذا المساقتم تصميم 
 مساق صارم علىفي مايو. وهو عبارة عن  AP التنسيب المتقدم
في  الذي يؤخذ الماندرين الصينيةمساق عادل ي مستوى الكلية

 متهاء. سيقوم الطالب بإثبات كففي الكلية الفصل الدراسي الرابع
والتواصل بين األشخاص من  تقديمي والتفسيريفي التواصل ال

كما سيقومون  .ستماع والتحدث والقراءة والكتابةخالل اال
 دراسةو؛ والتاريخيةاستكشاف الثقافات الصينية المعاصرة ب

ة مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة باللغة والثقاف
 لميةالمنظورات العاتوسيع و؛ حددها مجلس الكليةي التيالصينية 

 ىعل يجبالصينية مع بيئتهم الخاصة. ومقارنة الثقافات  لديهم
االفتراضية لغات العالم  إحدى مساقاتالطالب المسجلين في 

. لن ا المساقكجزء من هذ بلغتهمرف به وطنياً معت اجتياز اختبار
الجودة درجة المتحان على خضعون ليحصل الطالب الذين ال ي

(25860.) 
 

 (25110) 1الفرنسية اللغة 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

 12-9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

. ةللغالخاصة باتجويد الوالنبر يتعلم الطالب األصوات وأنماط 
ماع ممارسة االستوالمفردات األساسية من خالل البنى يتم تعلم 

 والتحدث والقراءة والكتابة مع التركيز على استخدام اللغة
ل ن خالمللتواصل شفهياً. يعبر الطالب عن أنفسهم شفهيًا وكتابيًا 

وم ة بطريقة إبداعية. يقوياللغالبنى إعادة تجميع المفردات و
التي تتعلق البسيطة  والجملالطالب بفهم وقراءة األسئلة 

ات يتعلم الطالب المعلومكما األنشطة واالهتمامات اليومية. ب
 دولالب الخاصةافيا والعادات والثقافة األساسية حول الجغر
 الناطقة باللغة الفرنسية.

 
 

 (25120) 2الفرنسية اللغة 
 واحدة معتمدةساعة  سنة كاملة،

 12-9الصف )الصفوف(: 
تالك امو بنجاح أ 1إنهاء مساق اللغة الفرنسية : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
ءة يواصل الطالب تطوير مهاراتهم في االستماع والتحدث والقرا

 في نخرط الطالبوالكتابة مع التركيز على التواصل الشفهي. ي
محادثات بسيطة حول موضوعات مألوفة باستخدام المفردات 

 فةمألو موادكما يقومون بقراءة واألنماط النحوية التي يتعلمونها. 
 مؤلفات قصيرة كتابةو مكتوبة من قبل ناطقي اللغة األصليين

 في المفردات معرفتهم الحاليةحول مواضيع ضمن  تحت التوجيه
ة معرفتهم بعادات وثقاف لطالبسع اوسوف يوالقواعد النحوية. 

 الفرنسية لتشمل األنماط االجتماعيةاللغة الناطقة ب دولال
 واألنشطة واألدوار.

 
 (25130) 3الفرنسية اللغة 

 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،
 12-9الصف )الصفوف(: 

امتالك و بنجاح أ 2إنهاء مساق اللغة الفرنسية : المتطلب السابق
 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 

يواصل الطالب تطوير كفاءتهم في اللغة المستهدفة في جميع 
المهارات األربع: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 

ناطقي اللغة  وسيتمكنالمحادثات القصيرة سيتمكنون من فهم 
 . يتمفهمهم منعتادين على التعامل مع األجانب األصليين الم

وف س. صفيةنشطة الاألللغة في  المستمرالتركيز على االستخدام 
 ألحداث والخبرات غير المعقدة شفهيا،برواية االطالب  قومي

هم فل مكتوبة من قبل ناطقي اللغة األصليين قصيرة دمواوقراءة 
دام موضوعات مألوفة باستخالكتابة عن ، ومنها لفكرة الرئيسيةا

 ةمستهدفتم تطوير رؤية أعمق للثقافة الينحوية أكثر تعقيدًا. بنى 
 .خالل هذا المساق

 
 (25140) 4الفرنسية اللغة 

 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،
 12-9الصف )الصفوف(: 

تالك امو بنجاح أ 3إنهاء مساق اللغة الفرنسية : المتطلب السابق
 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 

ند ععلى زيادة دقة ومالءمة الكالم  يركز طالب المستوى الرابع
عند عفوية المحادثات الفي و رسميالتعريف عن النفس بشكل 

 إعطاءها. يقرأ الطالبسرد المعلومات ووصفها والبحث عنها و
، خاصة حول مكتوبة من ناطقي اللغة األصليينمواد 

صرة. كما ، ويناقشون الموضوعات المعاالموضوعات المألوفة
م تيعن هذه المواضيع بشيء من التفصيل. سيتمكنون من الكتابة 
نون بالمساهمات الثقافية في الفلدى الطالب تطوير معرفة أوسع 

 واألحداث التاريخية والحالية في الثقافة الفرنكوفونية.
 

 (25150) 5 الفرنسية اللغة 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

 12-9الصف )الصفوف(: 
تالك امو بنجاح أ 4إنهاء مساق اللغة الفرنسية : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
ة كتوبملمناقشة األحداث الحالية وفهم المواد ا من لطالبامكن تيس
ات )من وسائل اإلعالم والمقتطف ناطقي اللغة األصليين قبل من

من  كما سيتمكن الطالب في هذا المستوىاألدبية وما إلى ذلك(. 
 ببعض العمق حول موضوعات مختارةالقراءة والكتابة والتحدث 

ع يبدأون في توسيسحول ثقافة وتاريخ وأدب اللغة المستهدفة و
مساق بعض تضمن الكما يإلى ما بعد المستوى الحرفي.  فهمهم

 باللغة المستهدفة. مكتوبة لنصوصالتحليل األدبي 
 

 (25160اللغة الفرنسية )في دراسات متقدمة 
 واحدة ساعة معتمدة سنة كاملة،

" أو أفضل في Bدرجة "الحصول على : المتطلب السابق
 المعلم من توصية الحصول على المستوى السابق أو

 12-9الصف )الصفوف(: 
من  يةعال درجة هم علىالذين للطالب ا المساق تم تصميم هذ

ر . ينصب تركيز المنهج على تطويالطالقة في اللغة المستهدفة
التحدث والتواصل من خالل مناقشة  قوية في مهارات

الخلفية التي ب زود الطالبالموضوعات المعاصرة التي ت
. اتاالستفسارالمناقشات الغنية ومن خاللها في نخرطون ي

من العالم  األصليةسيكون الطالب قادرين على فهم المواد 
ون الفرنكوفوني باستخدام المصادر اإلعالمية المختلفة. سيقوم

محادثات حول الكتابة والمشاركة في القراءة والممارسة ب
موضوعات مختارة حول األدب والسينما والتاريخ والثقافة 

 اللغة المستهدفة.الشعبية للثقافات التي تتحدث ب
 

 AP (35165)قدم المت بلتنسياللغة والثقافة الفرنسية، أ
 ة جودةدرج 1.0واحدة + ساعة معتمدة سنة كاملة، 



71 
 

 12-9الصف )الصفوف(: 
" أو أفضل في Bدرجة "الحصول على : المتطلب السابق

 المعلم من توصية الحصول على المستوى السابق أو
درجة عالية من  هم علىللطالب الذين  هذا المساقتم تصميم 

 م المواد المتعلقةويمكنهم فه في اللغة المستهدفة الطالقة
 الطالبهذا المساق  عدّ يُ . واقعية والتجريديةبالموضوعات ال

ب اللغة الفرنسية. سيقوم الطالالتنسيب المتقدم في المتحان 
 حدثقدراتهم في جميع المهارات اللغوية )االستماع والت بإثبات

ملخصات ال، مثل كتابة والقراءة والكتابة( بطرق مختلفة
والمقاالت. سيقومون بفهم وتحليل  والرواياتواألوصاف 

، عة من النصوص المنطوقة والمكتوبةومناقشة مجموعة متنو
 والحياة المعاصرة والثقافة الشعبية. سوف األدبالتي تمثل 

ة للغة الفرنسيا وقواعديستمر الطالب في تحسين بناء الجملة 
 ً  أكثرلغة بشكل أفضل وفي التحكم للتمكن من ال شفهياً وخطيا

 ً  واستخدامها على مستوى فهم التعبيرات االصطالحيةول تقدما
 AP التنسيب المتقدم يجب على الطالب اجتياز اختبار. أعمق

خضعون . لن يحصل الطالب الذين ال يا المساقالمرتبط بهذ
 (.25165) ضافية.اإلجودة الختبار على نقطة لال

رس المدا في جالمدماللغة األلمانية من خالل نموذج التعلم  اتتقديم مساقيتم 
 أنشطتهوساق مثلث اليعني أن  دمجالنموذج المثانوية الثالث الشاملة فقط. ال

راسي. الد صفستويات في اليتم تقديم عدة مباإلنترنت، وقد عبر  يمهيتم تقد
 لمساعدة.تقديم ال اً المعلم حاضرويكون 

 (25210) 1 األلمانيةاللغة 
 واحدةساعة معتمدة ، سنة كاملة

 12-9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

ة. للغالخاصة باتجويد الوالنبر يتعلم الطالب األصوات وأنماط 
اع االستموالمفردات األساسية من خالل ممارسة بنى يتم تعلم ال

 والتحدث والقراءة والكتابة مع التركيز على استخدام اللغة
يًا ن أنفسهم شفهسيتمكن الطالب من التعبير عاصل شفهياً. للتو

 قةطرية بوياللغالبنى وكتابيًا من خالل إعادة دمج المفردات و
ة البسيط والجمليقوم الطالب بفهم وقراءة األسئلة س إبداعية.

الب يتعلم الطسكما األنشطة واالهتمامات اليومية. التي تتعلق ب
صة الخاالمعلومات األساسية حول الجغرافيا والعادات والثقافة 

 .األلمانيةالناطقة باللغة  دولالب
 

 (25220) 2األلمانية اللغة 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
متالك او بنجاح أ 1إنهاء مساق اللغة األلمانية : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
ءة يواصل الطالب تطوير مهاراتهم في االستماع والتحدث والقرا

يشاركون في كما والكتابة مع التركيز على التواصل الشفهي. 
محادثات بسيطة حول موضوعات مألوفة باستخدام المفردات 

اد مو الطالب بقراءةويقوم واألنماط النحوية التي يتعلمونها. 
حول  تحت التوجيهمؤلفات قصيرة بالنسبة لهم وكتابة مألوفة 

في المفردات  الحالي تحكمهممستوى ضمن تقع مواضيع 
ة عرفتهم بعادات وثقافالطالب م يوسعسوف والقواعد النحوية. 

 األلمانية.اللغة الناطقة ب دولال
 

 (25230) 3األلمانية اللغة 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
متالك او بنجاح أ 2إنهاء مساق اللغة األلمانية : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
يواصل الطالب تطوير كفاءتهم في اللغة في جميع المهارات 

سوف يتمكن األربع: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 
وسيتمكن ناطقوا اللغة فهم المحادثات القصيرة الطالب من 

. يتم مع األجانب من فهمهمالذين اعتادوا على التعامل  ناألصليو
. ليةنشطة الفصاألللغة في  المستمرالتركيز على االستخدام 
، حداث والخبرات غير المعقدة شفهيااألسيقوم الطالب برواية 

فهم لمكتوبة من قبل ناطقي اللغة األصليين قصيرة مواد وقراءة 
عن موضوعات مألوفة باستخدام الكتابة ، ومنهالفكرة الرئيسية ا

وسوف تتوسع معرفة الطالب نحوية أكثر تعقيدًا.  بنى
 .للدول الناطقة باللغة األلمانية المعلومات الثقافيةب

 دمجالمم من خالل نموذج التعل اليابانيةاللغة  تقديم مساقيتم 
 جدممفي المدارس الثانوية الثالث الشاملة فقط. النموذج ال

، وقد باإلنترنتعبر  يمهيتم تقدوأنشطته مساق ثلث اليعني أن 
 المعلمويكون الدراسي. صف ستويات في اليتم تقديم عدة م

 لمساعدة.تقديم ال اً حاضر

 
 (25910) 1اليابانية اللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9)الصفوف(: الصف 

 : ال يوجدالمتطلب السابق
م . تتيبدأ الطالب في اكتساب مهارات فهم وتحدث اللغة اليابانية

اة دراسة قواعد اللغة والمفردات األساسية المستخدمة في الحي
يتم تدريس  اليومية والمحادثات العملية ومناقشات الثقافة اليابانية.

، حسب المقاطع الصوتية نظام الكتابة الياباني ،يراغانااله
 تميما كللكلمات األجنبية. نظام الكتابة اليابانية كاتاكانا، الو

سوف  .الحروف الصينية ،الكانجيعدد محدود تعريف الطالب ب
 الخاصة يدرس الطالب التاريخ والجغرافيا والثقافة والعادات

 .باليابان خالل دراستهم للغة
 

 (25920) 2اليابانية اللغة 
 ، واحدة االئتمان سنة كاملة

 12-9الصف )الصفوف(: 
متالك او بنجاح أ 1إنهاء مساق اللغة اليابانية : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
يواصل الطالب زيادة مهاراتهم في الفهم والتحدث والقراءة 

 جي.حرف كان 100والكتابة باللغة اليابانية. يتم تدريس حوالي 
بهدف المفردات وقواعد اللغة المزيد من يتم تعريف الطالب ب

 ريخالتا يتم التركيز علىاالنخراط في محادثات أكثر تعقيدًا. و
 والجغرافيا والثقافة والعادات في اليابان.

 
 (25930) 3اليابانية اللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

متالك او بنجاح أ 2مساق اللغة اليابانية إنهاء : المتطلب السابق
 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 

تابة لتعزيز مهارات التحدث والقراءة والكهذا المساق تم تصميم 
مهارات جديدة من خالل دراسة هم تدريسيتم لطالب. سدى ال

عريف متعلقة بالحياة المعاصرة في اليابان. سيتم تموضوعات 
، مساق. بحلول نهاية الكانجي جديدحرف  100حوالي ب بالطال
ها والتعبير عن هممشاعرو ئهملطالب مناقشة آراكون بمقدور اسي

 الكالم.مختلفة في أنماط  باستخدام
 

تينية الالاللغة واحد أو أكثر من مستويات مستوى  تقدمقد يتم 
 وياتقد ال تتوفر بعض مستالتعليم عن بعد.  من خالل تقنيات

ل قب عبر اإلنترنت من في بعض المواقع إال اللغة الالتينية
 مزودين خارجيين.

 
 (25310) 1الالتينية اللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
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 12-9الصف )الصفوف(: 
 : ال يوجدالمتطلب السابق

ة لى لغالالتينية، يتم تعريف الطالب ع المساق األول من اللغةفي 
سية ساألالرومان القدماء وحياتهم. يتم تعلم المفردات الالتينية ا

ع م جهراً ، ويتعلم الطالب القراءة والعناصر األساسية للقواعد
 انية،الثقافة الرومعريف الطالب بت . يتمأثناء القراءةالتعبير 

يتم  نية.يونانية والروما، واألساطير الفيها وخاصة الحياة األسرية
ء ل الكلمة اإلنجليزية وبناتشكطريقة التركيز بشكل خاص على 

 المفردات من الجذور الالتينية.
 

 (25320) 2الالتينية اللغة 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
متالك او بنجاح أ 1إنهاء مساق اللغة الالتينية : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
 للغةافي مساق  ا المساق في البرنامج الذي تم البدء فيهستمر هذي

ثر أطول وأك المقدمة الالتينية النصوصتصبح سوف . 1الالتينية 
ص حتى يصل الطالب إلى مرحلة قراءة النصو ،بالتدريج تعقيدًا

 األساطيرالثقافة والتاريخ و . تتم دراسةالالتينية األصلية
تم تمعرفة الطالب بالعالم الكالسيكي.  توسيعالرومانية بعمق ل

ر عند تعريف الطالب بالنثوتأكيدها مراجعة المبادئ النحوية 
 والشعر الالتيني.

 
 (25330) 3الالتينية اللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

متالك او بنجاح أ 2مساق اللغة الالتينية  إنهاء: المتطلب السابق
 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 

 تزيدو مفرداتهمتزيد للغة الالتينية ويكمل الطالب دراسة قواعد ا
تحديد وتفسير بناء  نمسيتمكن الطالب بالمشتقات. معرفتهم 
ن كما سيتستمرو. تأليفاتهعند قراءة كل مؤلف خاص بالجملة ال

 منها وتفسير مقاطع محددة جهراً الالتينية النصوص في قراءة 
 فني.عمل ك والتعامل مع النص من خالل التحليل النقدي

 
 (25340) 4الالتينية اللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 
" أو أفضل في Cدرجة "الحصول على : المتطلب السابق

 المعلممن توصية الحصول على المستوى السابق أو 
 ونواصليو مراجعة القواعدالقراءة وممارسة يقوم الطالب ب

يد تحد نمسيتمكن الطالب توسيع مفرداتهم ومعرفتهم بالمشتقات. 
هولة بس عند قراءة تأليفاتهكل مؤلف خاص بوتفسير بناء الجملة ال

 دي.يل النقمهارة التحلمع ممارسة  ،أكبر
 

 (25350) 5الالتينية اللغة 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

يب للتنس الالتينيةاللغة  ا المساق ومساق )يمكن الجمع بين هذ
 .(Latin, APالمتقدم 

 12-9الصف )الصفوف(: 
" أو أفضل في Bدرجة "الحصول على : المتطلب السابق

 المعلممن توصية الحصول على المستوى السابق أو 
 ونواصليو مراجعة القواعدوممارسة القراءة بيقوم الطالب 

يد تحد نمسيتمكن الطالب توسيع مفرداتهم ومعرفتهم بالمشتقات. 
هولة بس عند قراءة تأليفاتهكل مؤلف خاص بوتفسير بناء الجملة ال

 دي.ممارسة مهارة التحليل النقمع  ،أكبر
 

 (35350) التنسيب المتقدم، الالتينيةاللغة 
 جودةدرجة  1.0+  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 Latin 5 الالتينيةاللغة  ا المساق ومساق )يمكن الجمع بين هذ
V). 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المساق" أو أفضل في Bدرجة "الحصول على : المتطلب السابق

 المعلممن توصية الحصول على السابق أو 
على دراية كاملة للطالب الذين هم ذا المساق تم تصميم ه

ل حلين على تيقادرالبالقواعد اللغوية وقواعد اللغة الالتينية و
يب التنس عدادهم المتحانإلالنصوص األصلية، حرفيًا ومجازيًا، 

ن ض المنهج للطالب بعًضا ماللغة الالتينية. يعرفي المتقدم 
راسة الشعر والنثر. عند دفي كل من  ألدب الالتينياأمثلة أفضل 
اسة ، سيقوم الطالب بدرقيصرل يةنثرالمؤلفات اليرجيل وف أشعار

كفاءتهم من تظهر أدب وحضارة هؤالء المؤلفين بعمق كبير وس
بين  لدقيقةمقاالت تحليلية تُظهر فهًما دقيقًا للفوارق اإجراء خالل 

ى ن مع التركيز بشكل خاص علاألنواع األدبية لكل من المؤلفي
ل تناو، يالتحليلية. باإلضافة إلى ذلكابة والكت النقدية لقراءةا

، لفةكي من خالل سياقات ثقافية مختدراسة األدب الكالسيساق الم
ا النصوص القديمة التي يقرؤونه ينبربط المما يسمح للطالب ب

تجاربهم وربطها مع  ،غيرها من أنواع النصوص األخرىو
 . يجب على الطالب اجتياز اختباركذلك الشخصية في الحياة

 . لن يحصل الطالبا المساقالمرتبط بهذ AP نسيب المتقدمالت
 اإلضافية ة الجودةدرجالمتحان على خضعون لالذين ال ي

(25351.) 
 

 (25360) الالتينيةاللغة دراسات متقدمة في 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
 المساق" أو أفضل في Bدرجة "الحصول على : المتطلب السابق

 المعلممن توصية الحصول على السابق أو 
 ،ميوصى بأخذ هذا المساق بعد الخضوع المتحان التنسيب المتقد

ة لغويللطالب الذين هم على دراية كاملة بالقواعد ال هتم تصميمو
اللغة قادرين على تحليل نصوص وقواعد اللغة الالتينية وال

ياق اللغة في س، حرفيًا ومجازيًا. يراجع الطالب قواعد األصلية
ويواصلون توسيع صف التي يقرؤونها في العمال األدبية األ

تحديد  نمسيتمكن الطالب مفرداتهم ومعرفتهم بالمشتقات. 
هولة بس عند قراءة تأليفاتهكل مؤلف خاص بوتفسير بناء الجملة ال

اقات يركب الطالب السي دي.مهارة التحليل النقمع ممارسة ، أكبر
 ة لألعمال التي يقرأونها.الثقافية والتاريخي

 
 (25510) 1اإلسبانية اللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

 : ال يوجدالمتطلب السابق
ة. اللغالخاصة ب تجويدالونبر يتعلم الطالب األصوات وأنماط ال

اع الستمااألساسية والمفردات من خالل ممارسة بنى يتم تعلم ال
 والتحدث والقراءة والكتابة مع التركيز على استخدام اللغة

سهم مستوى المبتدئ. يعبر الطالب عن أنفالللتواصل شفهياً على 
ة يواللغالبنى شفهيًا وكتابيًا من خالل إعادة دمج المفردات و

 جمل. يقوم الطالب بفهم وقراءة األسئلة والإبداعية طريقةب
علم يتكما ألنشطة واالهتمامات اليومية. التي تتعلق باالبسيطة 

لغة الة بالناطقالخاصة بالدول الطالب الجغرافيا والعادات والثقافة 
 اإلسبانية.

 
 (25517) 1بطالقة  بها اإلسبانية للمتحدثيناللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

لما  وفقاً  الطالقة الشفوية باللغة اإلسبانيةإثبات : المتطلب السابق
 يحدده المعلم
أثبتوا امتالك الطالقة للطالب الذين  هذا المساقتم تصميم 
اللغة اإلسبانية لكنهم لم يتقنوا مهارات القراءة الشفوية في 
 من خالل تواصلاسية. يطور الطالب مهارات الوالكتابة األس

ي دراسة قواعد اللغة اإلسبانية. القراءة والكتابة والتحدث والبدء ف
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وممارسات الثقافة  منظوراتطور الطالب فهًما أعمق لي
 اإلسبانية.

 
 (25520) 2اإلسبانية اللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

متالك او بنجاح أ 1إنهاء مساق اللغة اإلسبانية : المتطلب السابق
 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 

ءة يواصل الطالب تطوير مهاراتهم في االستماع والتحدث والقرا
مستوى الوالكتابة مع التركيز على التواصل الشفهي على 

في محادثات بسيطة حول موضوعات  نخرط الطالبالمبتدئ. ي
ا. تي يتعلمونهمألوفة باستخدام المفردات واألنماط النحوية ال

 يهتحت التوجمؤلفات قصيرة كتابة مواد مألوفة وومون بقراءة يق
في المفردات الحالي تحكمهم مستوى ضمن تقع حول مواضيع 

سات بالعادات والممارعرفتهم الطالب م والقواعد النحوية. يوسع
 .اللغة اإلسبانيةالناطقة ب دولالالثقافية الخاصة ب

 
 (25527) 2بطالقة  بها اإلسبانية للمتحدثيناللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 
ها إنهاء مساق اللغة اإلسبانية للمتحدثين ب: المتطلب السابق

 امتالك كفاءة معادلة في اللغةو بنجاح أ 1بطالقة 
كيفية معرفة ب هم علىالذين للطالب ا المساق تم تصميم هذ

ن يحسّ  اإلسبانية على المستوى األساسي.القراءة والكتابة باللغة 
ت ؤلفاقومون بكتابة موي المهارات اإلمالئية والقواعدالطالب 

صلية األدبية األعمال بعض األوم الطالب بقراءة قصيرة. يق
 يستمر الطالبأو تحليل القصص والشعر. ويبدأون في تفسير و/

ن م دراسة قواعد اللغة. يحسن الطالب مهارات االتصال الشفهيب
يتم  .أنشطة التواصلغيرها من خالل العروض التقديمية و

 وتطوير فهم أعمق والممارسات الثقافية المنظوراتاستكشاف 
 .يةاألدب اتسياقدراسة المن خالل  بها

 (25530) 3اإلسبانية اللغة 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
متالك او بنجاح أ 2اإلسبانية إنهاء مساق اللغة : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
يواصل الطالب تطوير كفاءتهم في اللغة في جميع المهارات 

سوف يتمكن األربع: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 
وسيتمكن ناطقوا اللغة فهم المحادثات القصيرة الطالب من 

 تمي. مع األجانب من فهمهمالذين اعتادوا على التعامل  األصليون
. ليةنشطة الفصاألللغة في  المستمرالتركيز على االستخدام 
، األحداث والخبرات غير المعقدة شفهياسيقوم الطالب برواية 

هم فلمكتوبة من قبل ناطقي اللغة األصليين مواد قصيرة وقراءة 
دام وضوعات مألوفة باستخعن مالكتابة ، ومنهالفكرة الرئيسية ا

وسوف تتوسع معرفة الطالب نحوية أكثر تعقيدًا.  بنى
 .للدول الناطقة باللغة اإلسبانية المعلومات الثقافيةب

 
 (25537) 3طالقة ها باإلسبانية للمتحدثين باللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 
ها اإلسبانية للمتحدثين بإنهاء مساق اللغة : المتطلب السابق

ما لامتالك كفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً و بنجاح أ 2طالقة ب
 المعلميحدده 

كيفية ب معرفةهم على للطالب الذين ا المساق تم تصميم هذ
. سيتمكن اأكثر تقدمً  على مستوىً باللغة اإلسبانية القراءة والكتابة 

وتفسير  ،والتقارير والمؤلفات القصيرةالطالب من كتابة الرسائل 
كثر تعقيدًا. باإلضافة إلى ذلك، طول واألو/أو تحليل الروايات األ

تقارير شفوية ومكتوبة حول مجموعة وم الطالب بتقديم سيق
المنظورات والممارسات  مناقشةمتنوعة من المواضيع. يتم 

اللغة اإلسبانية  إنهاء مساق. عند بها طوير فهم أعمقوت الثقافية

 ، يتم تشجيع الطالب على التسجيل في3 بطالقةبها للمتحدثين 
 .AP للتنسيب المتقدماللغة والثقافة اإلسبانية  مساق

 
 (25540) 4اإلسبانية اللغة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 12-9الصف )الصفوف(: 

متالك او بنجاح أ 3اإلسبانية إنهاء مساق اللغة : المتطلب السابق
 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 

ند عيركز طالب المستوى الرابع على زيادة دقة ومالءمة الكالم 
عند عفوية المحادثات الفي رسمي والتعريف عن النفس بشكل 

 سرد المعلومات ووصفها والبحث عنها وإعطاءها. يقرأ الطالب
، خاصة حول صليينناطقي اللغة األ قبل من مكتوبةً  اً مواد

ذات  الموضوعات المألوفة، ويناقشون الموضوعات المعاصرة
ع عن هذه المواضيسيتمكنون من الكتابة كما  .السياق الثقافي
 لمنظوراتلدى الطالب باتم تطوير معرفة أوسع ي. بتفصيل أكبر

 .وثوقةمالوالمواد  يةاألدبالمؤلفات والممارسات الثقافية من خالل 
 

 (25550) 5اإلسبانية اللغة 
 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
متالك او بنجاح أ 4اإلسبانية إنهاء مساق اللغة : المتطلب السابق

 المعلمكفاءة تعادل ذلك المساق وفقاً لما يحدده 
ة مكتوبمناقشة األحداث الحالية وفهم المواد ال من لطالبامكن تيس

ات )من وسائل اإلعالم والمقتطف األصليينمن قبل ناطقي اللغة 
من  كما سيتمكن الطالب في هذا المستوىاألدبية وما إلى ذلك(. 

 ببعض العمق حول موضوعات مختارةالقراءة والكتابة والتحدث 
ع يبدأون في توسيسحول ثقافة وتاريخ وأدب اللغة المستهدفة و

بعض  مساقتضمن الكما ي المستوى الحرفي. إلى ما بعد فهمهم
 باللغة المستهدفة.التحليل األدبي لنصوص مكتوبة 

 
 (25560) اللغة اإلسبانيةفي دراسات متقدمة 

 واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 
 

" أو أفضل في Bدرجة "الحصول على : المتطلب السابق
 المعلممن توصية الحصول على المستوى السابق أو 
 12-9الصف )الصفوف(: 

من  يةعالدرجة  هم علىللطالب الذين هذا المساق تم تصميم 
ر ينصب تركيز المنهج على تطويالطالقة في اللغة المستهدفة. 

التحدث والتواصل من خالل مناقشة  قوية في مهارات
الخلفية التي ب زود الطالبالموضوعات المعاصرة التي ت

 .اتاالستفسارالمناقشات الغنية ومن خاللها في نخرطون ي
من العالم  األصليةن على فهم المواد سيكون الطالب قادري

ون الفرنكوفوني باستخدام المصادر اإلعالمية المختلفة. سيقوم
محادثات حول الكتابة والمشاركة في القراءة وممارسة الب

موضوعات مختارة حول األدب والسينما والتاريخ والثقافة 
 الشعبية للثقافات التي تتحدث باللغة المستهدفة.

 
 AP (35565)التنسيب المتقدم ، ة اإلسبانيةاللغة والثقاف
 جودة درجة 1.0+  واحدةساعة معتمدة سنة كاملة، 

 12-9الصف )الصفوف(: 
" أو أفضل في Bدرجة "الحصول على : المتطلب السابق

 المعلممن توصية الحصول على المستوى السابق أو 
درجة عالية من  هم علىللطالب الذين  هذا المساقتم تصميم 

ويمكنهم فهم المواد المتعلقة  في اللغة المستهدفة الطالقة
الطالب يُعدّ هذا المساق . واقعية والتجريديةبالموضوعات ال

. سيقوم الطالب اإلسبانيةاللغة التنسيب المتقدم في المتحان 
قدراتهم في جميع المهارات اللغوية )االستماع والتحدث  ثباتبإ

ملخصات البة( بطرق مختلفة، مثل كتابة والقراءة والكتا
والمقاالت. سيقومون بفهم وتحليل  والرواياتواألوصاف 

ومناقشة مجموعة متنوعة من النصوص المنطوقة والمكتوبة، 
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والحياة المعاصرة والثقافة الشعبية. سوف  األدبالتي تمثل 
 اإلسبانيةللغة ا وقواعديستمر الطالب في تحسين بناء الجملة 

 ً ً  شفهيا أكثر في اللغة بشكل أفضل وتحكم للتمكن من الوخطيا
 ً واستخدامها على مستوى  فهم التعبيرات االصطالحيةول تقدما
 AP التنسيب المتقدم . يجب على الطالب اجتياز اختبارأعمق

خضعون . لن يحصل الطالب الذين ال يا المساقالمرتبط بهذ
 (.25555) ضافية.اإلجودة الختبار على نقطة لال

 (35580)المتقدم  بالتنسياألدب اإلسباني، 
 جودةدرجة  1.0واحدة + ساعة معتمدة ، سنة كاملة

 12-9الصف )الصفوف(: 
" أو أفضل في المستوى Bدرجة "الحصول على : المتطلب السابق

 المعلممن توصية الحصول على السابق أو 
درجة عالية من الطالقة  هم علىللطالب الذين  هذا المساقتم تصميم 

، بما في واقعية والتجريديةويمكنهم فهم المواد المتعلقة بالموضوعات ال
يُعدّ ذلك النصوص األدبية التي تمثل مختلف األنواع واألساليب األدبية. 

. اإلسباني دباألالتنسيب المتقدم في الطالب المتحان هذا المساق 
من  يةاألدبالمؤلفات مجموعة واسعة من بالمنهج الطالب  فيعرّ 

الناطقة باللغة اإلسبانية. سيقوم الطالب بدراسة األدب  دولمختلف ال
في اللغة سيتمكنون من إثبات كفاءتهم والحضارة بتعمق أكبر و

، مع التركيز بشكل خاص على سبانية في جميع المهارات اللغويةاإل
 ناول هذا المساقيت، لتحليلية. باإلضافة إلى ذلكالقراءة النقدية والكتابة ا

، مما يسمح للطالب بفهم دب من خالل سياقات ثقافية مختلفةدراسة األ
العديد من في الوقت نفسه بها النصوص األدبية التي يقرؤونها مع ربط

تجاربهم وربطها مع  ،من المادة التي يتعلمونها المجاالت األخرى
لتنسيب ا يجب على الطالب اجتياز اختباركذلك.  الشخصية في الحياة

. لن يحصل الطالب الذين ال ا المساقالمرتبط بهذ AP المتقدم
 (25580. )اإلضافية ة الجودةدرجالمتحان على خضعون لي
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 التسلسالت الدراسية لمساقات لغات العالم1
 American Sign Language لغة اإلشارة األمريكية

 

 Arabic اللغة العربية

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر التاسعالصف  الصف الثامن الصف السابع

   5مستوى  4مستوى  3مستوى  2مستوى   1مستوى 

  5مستوى  4مستوى  3مستوى  2مستوى   1مستوى  

 4مستوى  3مستوى  2مستوى   1مستوى   

 

 Chinese اللغة الصينية

 الصف الثاني عشر الحادي عشرالصف  الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

 ،اللغة والثقافة الصينية 4مستوى  3مستوى  2مستوى   1مستوى 

 التنسيب المتقدم

Chinese Language 
& Culture, AP 

 

 ،اللغة والثقافة الصينية 4مستوى  3مستوى  2مستوى   1مستوى  

 التنسيب المتقدم

Chinese Language 
& Culture, AP 

 4مستوى  3مستوى  2 مستوى  1مستوى   

 

 French اللغة الفرنسية

 

 German اللغة األلمانية

 

 Japaneseاللغة اليابانية 

                                                           
، يرجى االطالع على الصفحات لغات الخاصة بالبكالوريا الدوليةالللبرامج المتاحة لمساقات للبرامج العادية. للحصول على وصف كامل  ةمخصص تالتسلسال ههذ 1

113-116 

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

   4مستوى  3مستوى  2مستوى   1مستوى 

  4مستوى  3مستوى  2مستوى  1مستوى  

 4مستوى  3مستوى  2مستوى  1مستوى   

 3مستوى  2مستوى  1مستوى    

 2مستوى  1مستوى     

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

أو مساق اللغة  5مستوى  4مستوى  3مستوى  2مستوى   1مستوى 

التنسيب  ،والثقافة الفرنسية

 المتقدم

French Language & 
Culture, AP 

 ،اللغة  والثقافة الفرنسية

 التنسيب المتقدم

 French Language 

& Culture, AP 

دراسات متقدمة في أو 

   اللغة الفرنسية

Advanced Studies 

in French 

أو مساق اللغة  5مستوى  4مستوى  3مستوى  2مستوى   1مستوى  

التنسيب  ،والثقافة الفرنسية

 المتقدم

French Language & 

Culture, AP 

 4مستوى  3مستوى  2مستوى   1مستوى   

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

  3مستوى   2مستوى   1مستوى   

 3مستوى  2مستوى   1مستوى    

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

  3مستوى   2مستوى   1مستوى   

 3مستوى   2مستوى   1مستوى    

  2مستوى   1مستوى     
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 Latin اللغة الالتينية 

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

أو مساق اللغة  5مستوى  4مستوى  3مستوى   2مستوى   1مستوى 

التنسيب المتقدم  ،الالتينية

Latin, AP 

التنسيب  ،اللغة الالتينية

  Latin, APالمتقدم 

أو دراسات متقدمة في 

 اللغة الالتينية 

Advanced Studies 

in Latin 

أو مساق اللغة  5مستوى  4مستوى  3مستوى   2مستوى   1مستوى  

التنسيب المتقدم  ،الالتينية

Latin, AP 

 4مستوى  3مستوى   2مستوى   1مستوى   

 

 Spanishاللغة االسبانية 

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

أو مساق اللغة  5مستوى  4مستوى  3مستوى   2مستوى   1مستوى 

 ،والثقافة اإلسبانية

 التنسيب المتقدم 

Spanish Language 

& Culture, AP 

 ،اللغة والثقافة اإلسبانية

 التنسيب المتقدم 

Spanish Language 

& Culture, AP 

 ،أو األدب االسباني

 التنسيب المتقدم

Spanish Literature, 

AP 

أو دراسات متقدمة في 

 اللغة االسبانية 

Advanced Studies 

in Spanish 

أو مساق اللغة  5مستوى  4مستوى  3مستوى   2مستوى   1مستوى  

 ،والثقافة اإلسبانية

 التنسيب المتقدم 

Spanish Language 

& Culture, AP 

 4مستوى  3مستوى   2مستوى   1مستوى   

 

 Spanish for Fluent Speakersاللغة اإلسبانية للمتحدثين بها بطالقة 

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

 ،اللغة والثقافة اإلسبانية 3مستوى   2مستوى   1مستوى 

 التنسيب المتقدم

Spanish Language 

& Culture, AP 

التنسيب  ،األدب اإلسباني

 المتقدم

Spanish Literature, 

AP 

دراسات متقدمة في اللغة 

 اإلسبانية

Advanced Studies 

in Spanish 

 ،اللغة والثقافة اإلسبانية 3مستوى   2مستوى   1مستوى  

 التنسيب المتقدم

Spanish Language 

& Culture, AP 

التنسيب  ،األدب اإلسباني

 المتقدم

Spanish Literature, 

AP  

أو دراسات متقدمة في 

 اللغة اإلسبانية

Advanced Studies 

in Spanish 

 ،اللغة والثقافة اإلسبانية 3مستوى   2مستوى   1مستوى   

 التنسيب المتقدم

Spanish Language 

& Culture, AP 

 

 مالحظات:

 .فقط اللغة األلمانية واليابانية في مدارسنا الثانوية الثالثة الشاملةمساقات يتم تقديم  .1

م بدعوية إال عبر اإلنترنت اللغة الصينية في المدارس الثان مساق ، ال يتم تقديمWashington Liberty High School واشنطن ليبرتي الثانوية باستثناء مدرسة .2

 .هي لغته األم اللغة الصينيةتكون مساعد  من

 العربية.اللغة لغة اإلشارة األمريكية أو في  AP التنسيب المتقدم ال يتوفر اختبار .3

 .في مدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية دوليةللبكالوريا ال صينيةلغة الوالللبكالوريا الدولية العربية  تتوفر مساقات اللغة .4

 اللغة األلمانية أو اليابانية.مساق التنسيب المتقدم في ال يتم تقديم  .5

( من 4-1ساعات معتمدة )مستوى  4كفاءة عالية في لغة أجنبية واحدة أو أكثر على ما يصل إلى  يُبدونالذين  APS مدارس أرلينغتون العامة قد يحصل طالب .6

. يرجى االطالع على Credit by Examنجاح في االختبارات التي يحصل الطالب مقابلها على ساعات معتمدة ة بخالل المشارك

www.apsva.us/worldlanguages  .المكررة. ال يُسمح بالساعات المعتمدةلمزيد من المعلومات 

 

 

http://www.apsva.us/worldlanguages
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 ARLINGTON CAREER CENTER المهني أرلينغتون مركز

2020-21 

 
تقديم البرامج  من خالل Arlington Public Schoolsالعامة ينغتون رلأجميع طالب الثانوية في مدارس  المهني أرلينغتون يخدم مركز

من خالل تاحة مؤخًرا مالتي أصبحت الكلية التسجيل المزدوج في مساقات باإلضافة إلى ، (CTEني )فيمية وبرامج التعليم المهني والاألكاد

مهمة  . تنطويGovernor’s Career and Technical Academy of Arlington أرلينتغونفي ية والفنية مهنال الحاكم أكاديمية

( 1: عة مجاالتفي أربللطالب فرًصا المركز المهني يوفر  كماسة. الممارالطالب من خالل  عندغرس شغف التعلم على المركز المهني 

برامج على العمل مثل  ةقائم( تجارب التعلم ال4لكلية. و معتمدة لالساعات ال( 3( شهادات الصناعة؛ 2القائم على المشاريع؛ الدراسي المنهج 

 .التدريب ومشاريع العمالء

 

قامة فرص إلالوتتيح ، "والدقة والصلة حول "العالقاتتتمحور برامج ببناء ( GCTAAغتون )في أرليننية فالمهنية وال الحاكمأكاديمية  تقوم

فرص االلتحاق لطالب ل تيحتكما (. NOVAكلية مجتمع فرجينيا الشمالية ) فيلتسجيل المزدوج ل، وفرص المستوى متكاملة عاليةمشاريع 

، والصحة والهندسة، واالتصاالت والصناعة اإللكتروني، واألمن وعلم الحاسوب، األعمال وتكنولوجيا المعلوماتمجاالت في مساقات ب

في  CTEمساق تسجيل مزدوج من برامج التعليم المهني والفني ، ومسارات التعليم والحكومة. يعتبر أي طالب يلتحق بالبشريةوالخدمات 

ساعة معتمدة مقابل  (SDV 100كما يمكن للطالب التسجيل في مساق التوجيه )(. GCTAAمركز أرلينغتون المهني جزًءا من أكاديمية )

، يرجى وبرامجه المهني . لمزيد من المعلومات حول مركز أرلينغتون(NOVA) كلية مجتمع فرجينيا الشماليةفي  مهنيمركز الالفي  واحدة

 https://careercenter.apsva.us/اإللكتروني  ، أو زيارة موقعنا703-228-5800االتصال بالرقم 

 

 طروحةالبرامج الم
 

 أرلينغتون المهني الفني في مركزو هنيمتسلسل لمساقات التعليم الخيارات 

 

 أرلينغتون المهني في مركز والفني المهني البرنامجمساقات 

 

 أرلينغتون المهني تم تقديمها في مركزيإضافية مساقات 

 

 داخلي تدريبخيارات 

 

 ARLINGTON TECHبرنامج 

 

 THE ACADEMIC ACADEMY األكاديميةاألكاديمية 

 

 ENGLISH LEARNER INSTITUTE تعلم اللغة اإلنجليزيةممعهد 

 

 (PEPبرنامج االستعداد للعمل )

 

 

 

  

https://careercenter.apsva.us/
https://careercenter.apsva.us/


78 

 أرلينغتون المهني في مركز  والفنيالتعليم المهني  لمساقاتخيارات التسلسل 

. CTEفني عليم المهني والمركز الت اه فيهذا المطلب باستخدام أحد الخيارات المدرجة أدنتلبية . يمكن ين على األقلمتتابعالعادي على وجوب التحاق الطالب بمساقين اختياريين متطلبات التخرج للدبلوم تنص 

 .مرشد مدرستكالتفاصيل، يرجى مراجعة . لمزيد من مساق واحد مكون من فترتين وساعتين معتمدتينعبارة عن التسلسل في بعض الحاالت، يكون خيار 
 Business & Communication ألعمال واالتصاالتا. 1

الفنون وتكنولوجيا الصوت/الفيديو 

 واالتصاالت

  

 

 

 :األولخيار التسلسل 

 1الصور والفيديو 

 و( 28625) 

 2الفيديو الصور و

(28626) 

 :الثانيخيار التسلسل 

ونظام  (28457) الرسوم المتحركة الرقمية

 (28458) االتصاالت الرسومية

 :الثالثخيار التسلسل 

 و (98689W) (28689) 1 اإلنتاج التلفزيوني

 2الوسائط المتعددة إنتاج اإلنتاج التلفزيوني و

 (28690) (98690W) DE 

  3 الوسائط المتعددةإنتاج اإلنتاج التلفزيوني و

 (28691) (98691) DE 

 

 تكنولوجيا المعلومات:

 اإللكتروني/الشبكاتاألمن 

 

 

 :األولخيار التسلسل 

 مقدمة إلى تكنولوجيا المعلومات

 و (26116)

 نظم المعلومات الحاسوبية

 (26614) 

 :الثانيخيار التسلسل 

 :1لكتروني المستوى األمن اإل

 (96659W) اإللكترونيأساسيات األمن 

 للتسجيل المزدوج : الشبكة1لكتروني األمن اإل

 (96653W) و 

  : أنظمة التشغيل1لكتروني األمن اإل

 (96654W )DE 

 

 بالتزامن( ت المذكورة أعاله تؤخذمساقا)جميع ال

 :الثالثخيار التسلسل 

 :2المستوى  اإللكترونياألمن 

 للتسجيل المزدوجالكمبيوتربرامج عمليات شبكة 

(96657W) و 

األمن برمجيات : عمليات 2لكتروني األمن اإل

 المزدوج للتسجيل لكترونياإل

(96662W)  

 

 

 بالتزامن( ت المذكورة أعاله تؤخذمساقا)جميع ال

 :الرابعخيار التسلسل 

 :3المستوى  اإللكترونياألمن 

للتسجيل ة متقدمالعمليات شبكة برامج الكمبيوتر 

 و( 96658W) المزدوج

: عمليات برمجيات األمن 3 اإللكترونياألمن 

 ( 96663W) للتسجيل المزدوجة متقدمال لكترونياإل

 

 

 بالتزامن( ت المذكورة أعاله تؤخذمساقا)جميع ال

 تكنولوجيا المعلومات:

 برمجة الحاسوب

  

 :األولخيار التسلسل 

 برمجة الحاسوب

 (26638( )96638W )DE  

 :الثانيخيار التسلسل 

 برمجة الحاسوب المكثفة

(96644W) DE 

 :الثالثخيار التسلسل 

 برمجة الحاسوب المتقدمة

)96643W( DE 

 

 تكنولوجيا المعلومات:

تصميم صفحات الويب أو إدارة قواعد 

 البيانات

 

 :األولخيار التسلسل 

 1تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة 

(26646) (96646W) DE؛ 

 2 تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة

 المتقدم

  

(26631) (96631W) DE  

 :الثانيخيار التسلسل 

 صفحات الويب والوسائط المتعددةتصميم 

 (26646) (96646W DE؛ 

 (26664)  تصميم وإدارة قواعد البيانات

(96660W) DE 

 

  

  Industry & Engineering . الصناعة والهندسة2

 النقل والتوزيع والخدمات اللوجستية

 

 

 :األولخيار التسلسل 

 للتسجيل المزدوج 1تكنولوجيا السيارات 

 (98509W)  و 

 للتسجيل المزدوج 2تكنولوجيا السيارات 

 (98507W)  ** 

 :الثانيخيار التسلسل 

 ( و28677) 1تصليح هياكل السيارات 

 (28678) 2تصليح هياكل السيارات 

 (28680) 3تصليح هياكل السيارات 

 

 

 

 العمارة والبناء

 

 :األولخيار التسلسل 

للتسجيل  المعماري بمساعدة الحاسوب الرسم

 المزدوج
  (98408W) و 

 تكنولوجيا البناء

  (28512) 

 :الثانيخيار التسلسل 

 المواد والعمليات والتقنيات المتجددة

  (28460) 

 :الثالثخيار التسلسل 

 و 1E(28534)الكهرباء 

  (28535)  2الكهرباء 

 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

 والرياضيات

 

 :األولخيار التسلسل 

 الهندسة : مقدمة إلى1الهندسة 

  (28492: مبادئ الهندسة )2

 :الثانيخيار التسلسل 

 حاسوبالرسم الفني بمساعدة ال

 حاسوبالرسم المعماري بمساعدة الو( 28439)

 :الثالثخيار التسلسل 

 للتسجيل المزدوج الرسم الفني بمساعدة الحاسوب

  الحاسوبالرسم الهندسي بمساعدة و (28439)

 :الرابعخيار التسلسل 

 ( و26671) اإللكترونيات الرقمية

 : التصميم والتطويرالمتقدمةالهندسة 
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 للتسجيل المزدوج
(28408)  

 بالحاسوب( وهندسة التصنيع المتكامل 28494) (28438)

(28493) 

  Health & Human Services . الصحة والخدمات البشرية3

 الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية

 

 :األولخيار التسلسل 

 1 العلوم البيطرية/1تقني الحيوان العلم 

(28064) 

 2 العلوم البيطرية/2تقني علم الحيوان ال

(28061) 

 :الثانيخيار التسلسل 

 رعاية الحيوانات الصغيرة/1علم الحيوان المتقدم 

 ( و28062) 1

 رعاية الحيوانات الصغيرة/2علم الحيوان المتقدم 

2 (28063) 

  

 علوم الصحة

 

 :األولخيار التسلسل 

 المصطلحات الطبيةو (28303) علوم الصحة
  للتسجيل المزدوج

 (98383W)** 

 :الثانيخيار التسلسل 

 (28303) علوم الصحة

 (28305) فني صيدلة

 :الثالثخيار التسلسل 

 (28303) علوم الصحة

 العالج الطبيعي/الطب الرياضي

(28332) 

 :الرابعخيار التسلسل 

 (28303) علوم الصحة

وظائف علم و البشري الطوارئ/التشريحفني طب 

 للتسجيل المزدوج األعضاء

(28332( )98334W ) 

 الضيافه والسياحه

 

 :األولخيار التسلسل 

 (28522) 1 فنون وعلوم الطهي

 (28523) 2فنون وعلوم الطهي 

   

 الخدمات البشرية

 

 :األولخيار التسلسل 

للتسجيل  1 التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

 المزدوج
 (98235W ) والتعليم في مرحلة الطفولة

 (28236)  2 المبكرة

 :الثانيخيار التسلسل 

 (28528)  1التجميل 

  (28529)  2التجميل  

 (28530)  3التجميل 

 

 :الثالثخيار التسلسل 

 (28531)الحالقة 

 (28532)  الحالقة

 (28526)  الحالقة

 

 

 

  Education & Government. التعليم والحكومة 4

 الحكومة واإلدارة العامة

 

 :األولخيار التسلسل 

 1تدريب ضباط االحتياط الصغار في سالح الجو 

ROTC I  (28741) و 

 2تدريب ضباط االحتياط الصغار في سالح الجو 

ROTC II  (28742) 

 :الثانيخيار التسلسل 

 3تدريب ضباط االحتياط الصغار في سالح الجو 

و تدريب ضباط االحتياط الصغار في  (28743) 

  (28744)  4سالح الجو 

 :الثالثخيار التسلسل 

 5تدريب ضباط االحتياط الصغار في سالح الجو 

 (28745) 

 6تدريب ضباط االحتياط الصغار في سالح الجو 

  (28746) 

 

اإلصالحيات والسالمة العامة والقانون 

 واألمن

 

 :األولخيار التسلسل 

في  اتالطب الشرعي مع تطبيقتكنولوجيا 

 ( وتقنيات وتطبيقات28325) التكنولوجيا الحيوية

  (28467)   التكنولوجيا الحيوية

   

S – يحصل الطالب على ساعات معتمدة في العلوم من هذا المساق. 
 لمزيد من المعلومات.مساق ليرجى االطالع على وصف ال التسجيل المزدوج.الساعات المعتمدة من مساقات للطالب المؤهلين لكسب  يُتاح هذا المساق – DEالتسجيل المزدوج 

 .تتسلسالالبعض لمستويات إضافية تتوفر ** 
  الفنون الجميلة/والفنيالمهني الخاصة بالتعليم  من المدرسة الثانوية التخرج متطلباتب المساقاتجميع تفي. 
 دى تسلسالت التعليم المهني والفنيإنهاء إحعند على ساعات معتمدة مؤكدة الطالب حصل قد ي CTE لهذا التسلسل بنجاح.والية شهادة صناعة معتمدة من الاجتياز اختبار و 
 مساق من مساقات التعليم المهني والفنيوفر كل ي CTE  الالزمة لتلبية  فنيالمهني والالتعليم شهادة للحصول على وما بعده  2014-2013 عام بالمدرسة الثانوية في التحقوافرصة للحصول على شهادة صناعة للطالب الذين

 .العاديالدبلوم لشهادة التخرج متطلبات 
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 ية تقنالمهنية وال المساقات
 في مركز أرلينغتون المهني 

 
الساعات المعتمدة في  للحصول على المساقاتتؤهل جميع 
 الفنون الجميلة.  /والتقني المجال المهني 

 
ي الفرصة لكسب ساعات وتقنيوفر كل مقرر دراسي مهني 

مطلوبة لمتطلبات التخرج من الدبلوم  تقنيةو ةمعتمدة مهني
 القياسي. يرجى مراجعة مستشاركم لمزيد من المعلومات.

 
 15الدراسية التي تضم أقل من  المساقاتمالحظة: قد ال تقدم 

عض ة. وفي بطالبًا بناًء على رغبة الطالب واعتبارات الميزاني
دم عنية الحاالت، قد تتطلب االعتبارات اإلضافية المتعلقة بالميزا

الدراسية في سنة معينة وعلى الطالب  المساقاتعرض 
يم المتأثرين اختيار مقرر بديل. ويجوز باإلضافة إلى ذلك تقد

لية الدراسية التي لم يسجل بها عدد كافي من خالل عم المساقات
 علم عبر اإلنترنت.التعليم عن بعد أو الت

 
 (28498هندسة الفضاء الجوي )

 ، ساعة معتمدة سنة كاملة
 12-9 الصف )الصفوف(

 (28491علم الهندسة ) مقدمة إلى: 1المتطلبات السابقة: الهندسة 
يدرس الطالب في هذا المقرر المتخصص حول الديناميكا 
ة الهوائية، وعلماء الفضاء، وعلوم الحياة في الفضاء، وهندس

 النظم من خالل المشكالت والمشاريع الهندسية العملية.
 

 1هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 
. يسجل في كال الفصلين الدراسيين 28742و  28741التسلسل: 

 في الوقت ذاته.

 
 1 ويةهيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الج

(28741 ) 

 اعة معتمدة ، سسنة كاملة
 12-9 الصف )الصفوف(

كونوا عاًما وأن ي 14المتطلبات السابقة: ال يقل عمر الطالب عن 
ي فقد سجلوا في مقرر هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين 

 في الوقت ذاته.  2القوات الجوية 
 

 جويةتركز هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات ال
المواطنين ذوي الشخصية المكرسة لخدمة أمتهم على تطوير 

ومجتمعهم. ويتحقق لك من خالل تطوير االنضباط الذاتي 
ة واالحترام والعادات والتقاليد العسكرية والشخصية والنزاه
ب وتقديم الخدمة والقيادة. وال يٌلزم التسجيل في هيئة تدري
 داءالضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية الطالب بأ

 الخدمة العسكرية.
تشمل دورات هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات 
الجوية التعليمية تاريخ الطيران، والقيادة، والدراسات العالمية، 
واستكشاف الفضاء، صحة الطالب العسكري وعافيته، وإدارة 
هيئة الطالب العسكريين. ويتعلم الطالب كونهم طالب عسكريين 

تويين األول والثاني االتباع الفعال والعمل الجماعي من المس
 واالحتراف وسيعينون في مناصب في هيئة الطالب العسكريين.

 
 2 ويةهيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الج

  28742التسلسل: 

 ، ساعة معتمدة سنة كاملة
 12-9 الصف )الصفوف(

 
عاًما، وأن  14الطالب عن المتطلبات السابقة: ال يقل عمر 

نوا يكو يمتثلوا لمعايير الهندام في القوات الجوية األمريكية وأن
 قواتقد سجلوا في هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في ال

 في الوقت ذاته. 1الجوية 
 

 جويةتركز هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات ال
خصية المكرسة لخدمة أمتهم على تطوير المواطنين ذوي الش

ومجتمعهم. ويتحقق لك من خالل تطوير االنضباط الذاتي 
ة واالحترام والعادات والتقاليد العسكرية والشخصية والنزاه
ب وتقديم الخدمة والقيادة. وال يٌلزم التسجيل في هيئة تدري
ء الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية الطالب بأدا

 ية.الخدمة العسكر
 

وات تشمل دورات هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في الق
ية، عالمالجوية التعليمية تاريخ الطيران، والقيادة، والدراسات ال

واستكشاف الفضاء، صحة الطالب العسكري وعافيته، وإدارة 
ن هيئة الطالب العسكريين. ويتعلم الطالب كونهم طالب عسكريي

عي اني االتباع الفعال والعمل الجمامن المستويين األول والث
 واالحتراف وسيعينون في مناصب في هيئة الطالب العسكريين.

 

 3هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 
. يسجل في كال الفصلين الدراسيين 28744و  28743التسلسل: 

 في الوقت ذاته.

 
 3ية القوات الجوهيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في 

(28743 ) 

 ، ساعة معتمدة سنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(

ياط المتطلبات السابقة: إكمال دورات هيئة تدريب الضباط االحت
ندام في واالمتثال لمعايير اله 2و  1المبتدئين في القوات الجوية 

ئة القوات الجوية األمريكية وأن يكونوا قد سجلوا في مقرر هي
في  4تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 

 الوقت ذاته. 
 

 جويةدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات التركز هيئة ت
على تطوير المواطنين ذوي الشخصية المكرسة لخدمة أمتهم 
ومجتمعهم. ويتحقق لك من خالل تطوير االنضباط الذاتي 
ة واالحترام والعادات والتقاليد العسكرية والشخصية والنزاه

 تدريبوتقديم الخدمة والقيادة. وال يٌلزم التسجيل في هيئة 
ء الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية الطالب بأدا

 الخدمة العسكرية.
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وات تشمل دورات هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في الق
ية، عالمالجوية التعليمية تاريخ الطيران، والقيادة، والدراسات ال

واستكشاف الفضاء، صحة الطالب العسكري وعافيته، وإدارة 
ن الطالب العسكريين. ويتعلم الطالب كونهم طالب عسكرييهيئة 

ي فمن المستويين الثالث والرابع القيادة وسيعينون في مناصب 
 هيئة الطالب العسكريين.

 
 4 ويةهيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الج

(28744 ) 

 ، ساعة معتمدة سنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(

ياط المتطلبات السابقة: إكمال دورات هيئة تدريب الضباط االحت
ندام في واالمتثال لمعايير اله 2و  1المبتدئين في القوات الجوية 

ئة القوات الجوية األمريكية وأن يكونوا قد سجلوا في مقرر هي
في  3تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 

 الوقت ذاته. 
 

 جويةدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات التركز هيئة ت
على تطوير المواطنين ذوي الشخصية المكرسة لخدمة أمتهم 
ومجتمعهم. ويتحقق لك من خالل تطوير االنضباط الذاتي 
ة واالحترام والعادات والتقاليد العسكرية والشخصية والنزاه

 تدريبوتقديم الخدمة والقيادة. وال يٌلزم التسجيل في هيئة 
دمة الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية الطالب بالخ

 العسكرية.
 

وات تشمل دورات هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في الق
ية، عالمالجوية التعليمية تاريخ الطيران، والقيادة، والدراسات ال

واستكشاف الفضاء، صحة الطالب العسكري وعافيته، وإدارة 
ن ب العسكريين. ويتعلم الطالب كونهم طالب عسكرييهيئة الطال

ي فمن المستويين الثالث والرابع القيادة وسيعينون في مناصب 
 هيئة الطالب العسكريين. 

 

 5هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 
. يسجل في كال الفصلين الدراسيين 28746و  28745التسلسل: 

 في الوقت ذاته.

 
 5 ويةهيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الج

(28745 ) 

 ، ساعة معتمدة سنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

ياط المتطلبات السابقة: إكمال دورات هيئة تدريب الضباط االحت
ندام في واالمتثال لمعايير اله 4و  3المبتدئين في القوات الجوية 
ئة يكونوا قد سجلوا في مقرر هي القوات الجوية األمريكية وأن

في  6تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 
 الوقت ذاته. 

تركز هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 
على تطوير المواطنين ذوي الشخصية المكرسة لخدمة أمتهم 
ومجتمعهم. ويتحقق لك من خالل تطوير االنضباط الذاتي 
واالحترام والعادات والتقاليد العسكرية والشخصية والنزاهة 

يل في هيئة تدريب وتقديم الخدمة والقيادة. وال يٌلزم التسج

الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية الطالب بأداء 
 الخدمة العسكرية. 

وات تشمل دورات هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في الق
الجوية التعليمية للطالب العسكريين في المستويين الخامس 

ت ئاوالسادس المزيد من دورات القيادة المتعمقة واإلدارة لهي
ل الطالب العسكريين، جنبا إلى جنب مع التطبيق العملي. ويعم

الطالب كونهم طالب عسكريين من المستويين الخامس والسادس 
 ة.داريعن كثب مع المدربين لالستفادة من مهاراتهم القيادية واإل

 
 6 ويةهيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الج

(28746 ) 

 معتمدة  ، ساعةسنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

ياط المتطلبات السابقة: إكمال دورات هيئة تدريب الضباط االحت
دام في واالمتثال لمعايير الهن 4و 3المبتدئين في القوات الجوية 

ئة القوات الجوية األمريكية وأن يكونوا قد سجلوا في مقرر هي
في  5تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 

 الوقت ذاته. 
 جويةيب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات التركز هيئة تدر

على تطوير المواطنين ذوي الشخصية المكرسة لخدمة أمتهم 
ومجتمعهم. ويتحقق لك من خالل تطوير االنضباط الذاتي 
ة واالحترام والعادات والتقاليد العسكرية والشخصية والنزاه
 ريبوتقديم الخدمة والقيادة. وال يٌلزم التسجيل في هيئة تد
دمة الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية الطالب بالخ

 العسكرية.
وات تشمل دورات هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في الق

الجوية التعليمية للطالب العسكريين في المستويين الخامس 
ات والسادس المزيد من دورات القيادة المتعمقة واإلدارة لهيئ

ل ن، جنبا إلى جنب مع التطبيق العملي. ويعمالطالب العسكريي
الطالب كونهم طالب عسكريين من المستويين الخامس والسادس 

 ة.داريعن كثب مع المدربين لالستفادة من مهاراتهم القيادية واإل
 

 (28677) 1إصالح السيارات إثر تعرضها لحادث اصطدام 
 ساعة معتمدة 2، على فترتين، سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
هناك طلب متزايد في مجال إصالح السيارات العالمي على 
ي فالفنيين المؤهلين في مجال هيكل السيارات. ويتعلم الطالب 

هذا المقرر التحليل غير الهيكلي، وإصالح الضرر واللحام. 
ويعمل الطالب مع وجود مجموعة متنوعة من المواد على 

 ح وترميم هيكل السيارة، وذلك باستخدام تقنياتإصالح األسط
ى صقل المعادن وسد ثقوب الهيكل. ويتدرب الطالب باإلضافة إل

 ة.مهنيذلك على معايير السالمة في المتاجر ويكتسبوا المهارات ال
 

 (28678) 2إصالح السيارات إثر تعرضها لحادث اصطدام 
 ساعة معتمدة 2، على فترتين، سنة كاملة
 12-10 صفوف(الصف )ال

المتطلبات السابقة: إصالح السيارات إثر تعرضها لحادث 
 1اصطدام 
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يصمم هذا البرنامج لتجهيز الطالب للعمل في مجال هيكل 
السيارات. هناك مجاالن للتخصص: مجال طالء السيارات 
ومجال أعمال التصادم. وعلى الرغم من حصول الطالب على 

لب التخصص في مجال الخبرة في كال المجالين، يجوز للطا
محدد. ويقضي الطالب معظم مدة هذه المقرر في كسب خبرة 

 تطبيقية عملية. 
 االعتماد: يمكن للطالب بمجرد نجاحهم في تجاوز    ⦁

المستوى الثاني أن يخضعوا المتحان التميز في خدمة 
( أو اختبار منظمة أسكياز يو إس أيه ASEالسيارات )

 للطالء وإعادة الطالء. "SkillsUSAلفنيي السيارات "
 

 (28680) 3إصالح السيارات إثر تعرضها لحادث اصطدام 
 ساعة معتمدة 2، على فترتين، سنة كاملة

 12-11 الصف )الصفوف(

المتطلبات السابقة: إصالح السيارات إثر تعرضها لحادث 
 (28678) 2( و28677) 1اصطدام 

ي الت المهاراتيتيح هذا المقرر للطالب إمكانية تطبيق المهام أو 
تعلموها في دورتي إصالح السيارات إثر تعرضها لحادث 

. ويمكن كذلك استخدام هذه المقرر كمرحلة 2و  1اصطدام 

أخيرة يمكن فيها للطالب تحسين مهاراتهم في مجال هياكل 
 هذا السيارات واالنتقال من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل في

طالب الذين أكملوا سلسة المجال. ويٌجهز في هذه المقرر ال
ليم مقررات البرنامج بنجاح لدخول امتحان المؤسسة الوطنية لتع

ت " أو امتحان التميز في خدمة السياراNATEF فنيي السيارات "

"ASEذات الشأن واجتيازه وتجهيزهم لفرص التعليم الجامعية ". 

 
 (98509W( )28509) 1تكنولوجيا السيارات 

  1.0ساعة معتمدة+ نقاط الجودة  2 ، على فترتين،سنة كاملة
 12-9 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
نامج التمهيدية من سلسلة بر المساقاتهي  1تكنولوجيا السيارات 

 تكنولوجيا السيارات المتقدمة في المركز المهني. ويمكن أن
يخضع الطالب لدراستها باعتباره مقرر ذات فائدة عامة. 
 ويتعرف الطالب فيها على الفرص الوظيفية في مجال السيارات

( AYESوكيف يمكن لنظام تعليم الشباب مجال السيارات )

على مسار مهني في مجال السيارات.  مساعدتهم في العثور
وسيقوم الطالب بتطوير المهارات في العديد من المجاالت 

ات سيارالمعتمدة من هيئة التميز في خدمة السيارات لتكنولوجيا ال
بما في ذلك الفرامل وإصالح المحرك. ويتعلم الطالب كذلك 
كيفية العمل باستخدام األدوات وإجراء عمليات الصيانة 

ات. ويقضي الطالب معظم وقت هذه المقرر في للمركب
ي ممارسات عملية، ويسمح للطالب بالعمل على السيارات، بما ف

 ذلك سياراتهم.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA سجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك قبل الت

 لمزيد من المعلومات.
 

 (98507W( )28507) 2تكنولوجيا السيارات 

  1.0ساعة معتمدة+ نقاط الجودة  2، على فترتين، سنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(

 1المتطلبات السابقة: تكنولوجيا السيارات 
شأة في منعلى "التدريب الميداني"  2تشتمل تكنولوجيا السيارات 

 طالبفيما يشبه الوظيفة. ويمّكن التدريب على أحدث التقنيات ال
 . إنمن اكتساب الخبرة في هذه الصناعة المشوقة والسريعة النمو
ب استخدام المعدات المتخصصة الحديثة مع التركيز على التدري
حاب "العملي" يجعل هذا المقرر مفيد لفنيي المستقبل، وكذلك أص

لمقرر هي مطلب سابق لمقرر تكنولوجيا السيارات. هذا ا
 .3السيارات 

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
تميز امتحانات نهاية البرنامج من هيئة ال االعتماد:  ●

 في خدمة السيارات أو منظمة أسكياز يو إس أيه لفنيي
 السيارات أو نظام تعليم الشباب مجال السيارات. 

 
 (98508W( )28508) 3تكنولوجيا السيارات 

  1.0ساعة معتمدة+ نقاط الجودة  2، على فترتين، سنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

 2المتطلبات السابقة: تكنولوجيا السيارات 
اسية الدر المساقاتتتويًجا لسلسة من  3تعد تكنولوجيا السيارات 

امتدت لمدة ثالث سنوات في برنامج تكنولوجيا السيارات 
جيا المتقدمة. ويواصل الطالب بناء المهارات في مجاالت تكنولو

في  السيارات، بما السيارات المعتمدة من هيئة التميز في خدمة
ذلك المجاالت المتخصصة مثل األنظمة التي يتحكم فيها 
الحاسوب، وحقن الوقود ومحاذاة العجالت األمامية. ويؤدي 
يثة استخدام أجهزة االختبار المتطورة وغيرها من المعدات الحد

 إلى تجهيز الطالب بالمهارات الوظيفية المطلوبة للنجاح في
في فصل الربيع الدراسي، يمكن مجال صناعة السيارات. و

لى للطالب المشاركة في برنامج التدريب الداخلي المعترف به ع
ء المستوى الوطني في المركز المهني، حيث يقوم الطالب بإجرا
 المقابالت لغرض التدريب الداخلي المدفوع األجر في وكاالت

ت. الخدمابيع السيارات المحلية والمرافق المستقلة المعنية بتقديم 
وخالل فصل الصيف، تتحول معظم عمليات التدريب هذه إلى 

 وظائف مدفوعة األجر بدوام كامل. 
 

قدد يسمح هذا المساق  ساعات معتمدة للكلية:●   
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
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تميز امتحانات نهاية البرنامج من هيئة ال االعتماد:  ●
 في خدمة السيارات أو منظمة أسكياز يو إس أيه لفنيي

 السيارات أو نظام تعليم الشباب مجال السيارات. 
 

 (28731تكنولوجيا الطيران )
 ساعة معتمدة  2، على فترتين، سنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(

 عاًما قبل 15المتطلبات السابقة: يجب أن يكون عمر الطالب 
 االنتهاء من المقرر الدراسي.

ناعة الطيران مدخاًل إلى عالم الطيران وص يوفر مقرر تكنولوجيا
الفضاء الجوي. وصمم هذا المقرر للطالب الذين يعتزمون 

لى عريب المهنية سواء المتعلقة بالطيران أو التد متابعة المجاالت
الطيران. وهي واحدة من أربع دورات فقط في جامعة كومنولث 

مل في فرجينيا يحلق فيها الطالب على الطائرات الحقيقية. يشت
محتوى المقرر على وظائف في مجال الطيران والفضاء الجوي، 

، رات واألداءوتاريخ الطيران، ومبادئ الطيران، وأنظمة الطائ
واألرصاد الجوية للطيارين، وتفسير بيانات حالة الطقس، 

ن، طيراوالمالحة األساسية، والمالحة اإللكترونية، وفسيولوجيا ال
وتخطيط الرحالت الجوية واتخاذ القرارات. ويتلقى الطالب 
التدريب على الطيران بأجهزة محاكاة حركة كاملة وثابتة 

 ن للطائرات في مطار محلي. ويتمويشاركون في رحلتين فعليتي
ن إثراء المنهج الدراسي برحالت ميدانية إلى متحف سميثسونيا

للطيران والفضاء ومطار ريغان الوطني ومركز لوكهيد مارتن 
 لعروض الطيران.

 االعتماد: سيخضع الطالب المتحان إدارة الطيران   ●
( الكتابي بشأن المعرفة بالمالحة FAAالفيدرالية )

 ة للحصول على رخصة طيار خاصة.الجوي
 

 (28531) 1الحالقة 

 ساعة معتمدة  2، على فترتين، سنة كاملة
 11-10 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
ب الحالقة هي دراسة الشعر وفروة الرأس والجلد. ويدرس الطال

ويجري تجهيزه في مختبر سريري، باستخدام أدوات عرض 
قيق الحية للمحاكاة. ويركز البرنامج على تحاألزياء والنماذج 

الت السالمة والنظافة والتواصل ومهارات اإلدارة. وتشمل المجا
ذات الصلة بالدراسة علم النفس وقواعد السلوك، والصورة 

 محل المهنية. وتؤهل هذه المهارات الطالب للعمل أو التدريب في
 محلي أو صالون تجميل.

 
 (28532) 2الحالقة 

 ساعة معتمدة  2، على فترتين، ملةسنة كا
 11-10 الصف )الصفوف(

 1المتطلبات السابقة: الحالقة 
يطبق الطالب معرفتهم بمهارات الحالقة في مختبر سريري، 
باستخدام تماثيل العرض والنماذج الحية للمحاكاة. ويركز 
البرنامج على تحقيق السالمة والنظافة والتواصل ومهارات 

مجاالت ذات الصلة بالدراسة علم النفس اإلدارة. وتشمل ال
وقواعد السلوك، والصورة المهنية. وتؤهل هذه المهارات 

 الطالب المتحان ترخيص والية فرجينيا.

 
 (28526) 3الحالقة 

 ساعة معتمدة  2، على فترتين، سنة كاملة
 11-10 الصف )الصفوف(

 (28532و  28531) 2و  1المتطلبات السابقة: مقررا الحالقة 
م لعلويستند الطالب في هذا المقرر المتقدم على أساسهم النظري ل

ر والممارسات العامة في الحالقة لزيادة الكفاءة في قص الشع
وتصفيفه على النماذج الحية، مع مراعاة الكفاءة المهنية، 
ب واستشارة العميل، والسالمة، ومكافحة العدوى. ويدرب الطال

 المتعلقة بخدمات التركيب على العمليات الكيميائية اآلمنة
الكيميائي وتقنيات تلوين الشعر المتقدمة. كما أنها تطور 
. المهارات الفنية في عمليات الشعر المستعار وإضافات الشعر
ر. وتطور كذلك إدارة أعمال متقدمة حتى تركز على إدارة المتج

 وتؤهل هذه المهارات الطالب المتحان ترخيص والية فرجينيا.
الب الجمع بين التدريس في الفصول الدراسية ويمكن للط

والتدريب الوظيفي تحت اإلشراف في وظيفة أو مقرر تدريبة 
 معتمدة مع اإلشراف المستمر طوال العام الدراسي.

 
ن االعتماد: اختبار مجلس والية فيرجينيا للحالقي   ●

ة وإخصائي التجميل. )بعد اتمام الطالب مقررات الحالق
 ( 3و  2و 1

 
 (28467يات التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها )تقن

 ساعة معتمدة 2، سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

  2المتطلبات السابقة: علم األحياء 
يتناول هذا المقرر مبادئ التكنولوجيا الحيوية وتقنياتها 

وية وتطبيقاتها. سيقوم الطالب بفحص إجراءات التكنولوجيا الحي
 بشكل تطبيقها على المشكالت التي يتم تناولهاوبروتوكوالتها مع 

وم لعل شائع في المسارات الوظيفية للتكنولوجيا الحيوية الرئيسية
الطب الشرعي والزراعة والطب والعلوم البيئية والهندسة 

ات ممتصالوراثية. وتشمل التقنيات المحددة التقنيات المعقمة، وال
 يميريز المتسلسلالدقيقة، وزراعة البكتيريا، وتفاعل البول

(PCR ،)استخالص الحمض النووي، واستخدام ناقالت و

ب الحمض النووي، وتحليل البروتين. ويوصى بهذا المقرر للطال
 الذين يحبون العلم.

 
لبي تالساعات المعتمدة اإلضافية للمدرسة الثانوية:    ●

عدد الساعات المعتمدة التي حصل عليها في هذا 
أو  ة الثالثة للشهادة القياسيةالمقرر الشهادة المتقدم

ت ساعات المختبر الرابع المعتمدة. باإلضافة إلى ساعا
مقرر العلوم المعتمدة، سيحصل الطالب على ساعات 

 . معتمدة اخرى للفنون الجميلة / التطبيقية
 

 (22010استكشاف الوظائف )
 ، ساعة معتمدة سنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(

 يوجدالمتطلبات السابقة: ال 
يتألف هذا المقرر من دراسة متعمقة للمجموعات المهنية من 
خالل مجموعة متنوعة من األنشطة االستقصائية. ويقوم الطالب 
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برصد عمليات الطلب على العمال ومؤهالتهم والهياكل التنظيمية 
وإجراءات ضبط الجودة والسياسات واللوائح المختارة والقضايا 

حليل ذلك وتقديم التقارير بشأنه. األخالقية ومكافآت العمل وت
ويقوم كذلك بتحليل نتائج التقييم الوظيفي، ومقارنة الخيارات 
التعليمية المختلفة، وتطوير خطة تتعلق بأهدافهم األكاديمية 

 والمهنية أو مراجعتها. 
 

و  28439الرسم المعماري بمساعدة الحاسوب التسلسل: 

28439Wفي الوقت ذاته. . يسجل في كال الفصلين الدراسيين 

 

و  28439الرسم الهندسي بمساعدة الحاسوب التسلسل: 

28439W.يسجل في كال الفصلين الدراسيين في الوقت ذاته . 

 
 (98439W( و )28439بمساعدة الحاسوب ) فنيالرسم ال

  1.0ساعة معتمدة+ نقاط الجودة  2، على فترتين، سنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(

 السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر الرسمالمتطلبات 
 (28408المعماري بمساعدة الحاسوب )

لذي هذا المقرر هو المستوى األولي من فصل الرسم الميكانيكي ا
م يقدم المهارات الالزمة للتواصل بشكل فعال من خالل استخدا

لغة الرسم البياني. ويستخدم الطالب ثالث طرق للتمثيل 
الحر، ورسم المخططات الميكانيكية، والرسم البيانيالرسم 

بمساعدة الحاسوب. ويشتمل محتوى المقرر على الفرص 
ة، كتابالوظيفية في مجال الرسم التقني، والرسم الحر، وتقنيات ال

وأنواع الخطوط، واإلنشاءات الهندسية، والرسومات متعددة 
 المساقط، وتحديد األبعاد، والمناظر المقطعية، والمساقط

مساعدة، والتصميم بمساعدة الحاسوب. ويوصى بهذا المقرر ال
اة خاصة لمن ينتون العمل مهندسين أو مهندسين معماريين أو بن

مساكن في المستقبل، بما في ذلك الطالب المشاركون في مهن 
 البناء. 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 ( 98408W( و )28408الرسم المعماري بمساعدة الحاسوب )

  1.0ة+ نقاط الجودة ساعة معتمد 2، على فترتين، سنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر الرسم
 (28439التقني بمساعدة الحاسوب )

هذا المقرر هو مقرر رسم يركز على ممارسات مجاالت الهندسة 
المعمارية والبناء من خالل استخدام طريقة رسم المخططات 

بمساعدة الحاسوب. وتتضمن هذه المستندات الميكانيكية والرسم 
مخططات األرضيات ومخططات الكهرباء والمقاطع التفصيلية 
واالرتفاعات والتصيير. ويبني الطالب نماذج ومقاييس مختلفة 
حول مواد البناء المختلفة وخصائصها الفردية. وتوفر هذه الفئة 

العمل معلومات مفيدة لمالك المنزل وهي مفيدة خاصة لمن ينوي 
مهندًسا معماريًا أو مصمًما داخليًا أو مقاواًل في المستقبل، بما في 

المعنية  مهنذلك الطالب المشاركون في فصول مهارات ال

باإلنشاءات. رسم المخططات بمساعدة الحاسوب باستخدام 
تدخل في  Revit ريفيتو برنامج  AutoCADبرنامج أوتوكاد 

 مكونات هذا المقرر.
 

 قدد يسمح هذا المساق معتمدة للكلية:ساعات ●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 ( 28438الرسم الهندسي بمساعدة الحاسوب )
 ساعة معتمدة  2، على فترتين، سنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(

م لرسالمتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر ا
 (28439التقني بمساعدة الحاسوب )

 هذا المقرر هو مقرر رسم يركز على ممارسات مجاالت الهندسة
والتصميم. ويعد الطالب رسومات العمل الالزمة في تصميم 
وتصنيع المكونات والتجميعات من خالل استخدام طريقة رسم 
المخططات الميكانيكية وبرامج الرسم بمساعدة الحاسوب. 

لرأسي وتتضمن هذه المستندات رسومات متساوية القياس وا
وكذلك نماذج الرسومات. ويدرس الطالب أيًضا مواد البناء 
وخصائصها الفردية. ويدرس كذلك في هذا المقرر البرامج 

اصة األساسية للمهندس المستقبلي وهذا األمر يعود بالفائدة وخ
 لطالب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المقيدين

حسوب باستخدام برنامج بالكلية. ورسم المخططات بمساعدة ال
هو جزًءا هاًما  Inventor و برنامج إنفنتر AutoCADأوتوكاد 

 من هذا المقرر.
  

 26646أو  26614التسلسل:  نظم المعلومات الحاسوبيةمقرر 

 
 96646Wأو  26614نظم المعلومات الحاسوبية 

 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
يطبق الطالب مهارات حل المشكالت على مواقف الحياة 
الواقعية من خالل معالجة النصوص وجداول البيانات وقواعد 

 رامجالبيانات والعروض التقديمية متعددة الوسائط وتطبيقات الب
المتكاملة. ويعمل الطالب فرادى وجماعات على استكشاف 

ظمة التشغيل والشبكات واالتصاالت مفاهيم الحاسوب وأن
ر والتكنولوجيات الناشئة. الخبرة العملية متاحة لهذا المقر
 )اختياري(. ويجمع الطالب بين التدريس في الفصول الدراسية
والتدريب على الوظيفة تحت اإلشراف في موقع عمل معتمد 
واإلشراف المستمر طوال العام الدراسي. ويمكن للطالب من 

جال المقرر تلبية مستوى االعتماد عند التخرج في المخالل هذا 
 المهني والتقني ومتطلبات التخرج من المقرر عبر اإلنترنت.

 
قدد يسمح هذا المساق  ساعات معتمدة للكلية:●   

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
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NOVA جى استشارة مرشد مدرستك قبل التسجيل. ير
 لمزيد من المعلومات.

 
 26649أو  26614التسلسل:  نظم المعلومات الحاسوبيةمقرر 

 
 96649Wأو   26649المتقدمة:  -نظم المعلومات الحاسوبية

 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

ظم علم تقنية المعلومات، أو ن مقدمة إلىالمتطلبات السابقة: 
 المعلومات الحاسوبية، أو بإذن من المدرب، و / أو التسجيل

 المزدوج مع مقرر تكنولوجيا األعمال التجارية أخرى. 
يطبق الطالب مهارات حل المشكالت على مواقف الحياة  

ي ما فالواقعية من خالل تطبيقات البرامج المتكاملة المتقدمة، ب
المطبوعة واإللكترونية واإلنترنت. ويعمل  ذلك المنشورات

الطالب فرادى وجماعات على استكشاف أنشطة صيانة 
الحاسوب المتقدمة وتطوير مواقع الويب والبرمجة والشبكات 

 والتكنولوجيا الناشئة والمهارات المؤهلة للتوظيف.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (28702) 1العدالة الجنائية 

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(

 السابقة: ال يوجدالمتطلبات 
ئ يتعرف الطالب على القواعد واإلجراءات القانونية، والمباد
ة والتقنيات والممارسات الستكشاف الوظائف داخل نظام العدال

 الجنائية.
 

 (28703) 2العدالة الجنائية 

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

 (28702) 1العدالة الجنائية المتطلبات السابقة: 
يات لتقنيتعلم الطالب القواعد واإلجراءات القانونية، والمبادئ وا

 والممارسات الستكشاف الوظائف داخل نظام العدالة الجنائية
وتاريخ اإلرهاب في الواليات المتحدة. ويجمع الطالب بين 
التدريس في الفصول الدراسية والخبرة العملية الخاضعة 

 لإلشراف طوال العام الدراسي.
 

 (96116W( )26116إلى علم تكنولوجيا المعلومات )مقدمة 

 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
هذا المقرر عبارة عن فصل دراسي تأسيسي أساسي لجميع 
الطالب المهتمين بالحاسوب والشبكات والتطبيقات والبرمجة 
القائمة على الويب. وعلى الطالب المهتمين بتكنولوجيا 
المعلومات أو وظائف األمن اإللكتروني ويرغبون في تعلم كيفية 

عمل أجهزة إعداد شبكات الحاسوب المنزلية أو معرفة كيفية 
الحاسوب حضور هذا المقرر. التقنيات المضّمنة هي إعدادات 
الشبكة المنزلية للحاسوب، وحلول الحاسوب المستخدمة على 
مستوى األفراد وفي األعمال. ويمكن للطالب أيضا التجهيز 
لعمليات االعتماد المعترف بها للغاية في هذا المجال. ويمكن 

 سجيل المزدوج المعتمدة.للطالب المؤهلين كسب ساعات الت
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (96638W( )26638البرمجة الحاسوبية )
 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 ناجحالمتطلبات السابقة: في حالة التسجيل المزدوج: اإلتمام ال
والتسجيل في الوقت ذاته في مقرر المستوى  2لمقرر الجبر 

التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل مزدوجة التسجيل 
توى التمهيدي في والحصول على درجة اجتياز اختبار المس

 ية.حساب التفاضل والتكامل في كلية فرجينيا الشمالية المجتمع
م المتطلبات السابقة: في حالة التسجيل غير المزدوج: اإلتما

  1الناجح لمقرر مادة الجبر 
 بايثون( وJAVAيتعلم الطالب استخدام لغة البرمجة جافا )

(Python لترميز البرامج وتجميعها في بيئة ) مفتوحة المصدر

أو الويندوز. ويتضمن محتوى المقرر على تصميم البرنامج 
وحل المشكالت، وجمل التحكم، والدوال، وتمرير المعلمات، 
وهياكل البيانات، والمصفوفات، ومعالجة الملفات. وينصب 

 تركيز المقرر على تصميم البرنامج.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
سجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية بالت

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (96644W( )26637البرمجة الحاسوبية المكثفة )
 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 ناجحالمتطلبات السابقة: في حالة التسجيل المزدوج: اإلتمام ال
 لمقرر البرمجة الحاسوبية و اإلتمام الناجح لمقرر المستوى
التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل مزدوجة التسجيل 
والحصول على درجة اجتياز اختبار الرياضيات لمادة حساب 

جيل التسالمجتمعية، و التفاضل والتكامل في كلية فرجينيا الشمالية
في الوقت ذاته في مقرر حساب التفاضل والتكامل مزدوجة 

 التسجيل. 
يركز هذا المقرر على تطوير برنامج الحاسوب لحل مشكلة ما. 
وسيتعرف الطالب أيًضا على مبادئ تصميم البرنامج التي تسمح 
لهم بكتابة برامج مفهومة وقابلة للتكيف وقابلة إلعادة االستخدام. 
وسيتعلم الطالب كذلك مفاهيم علوم الحاسوب وبروتوكوالته 
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المهمة األخرى بما في ذلك تطوير الخوارزميات وتحليلها 
وتطوير واستخدام هياكل البيانات األساسية باستخدام لغات 

 البرمجة المختلفة.
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
 (96643W( )26643البرمجة الحاسوبية المتقدمة )

 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 ناجحالمتطلبات السابقة: في حالة التسجيل المزدوج: اإلتمام ال
في  لمقرر البرمجة الحاسوبية المكثفة والتسجيل في الوقت ذاته

مقرر حساب التفاضل والتكامل مزدوجة التسجيل مع الهندسة 
 التحليلية. 

 اإلتمامالمتطلبات السابقة: في حالة التسجيل غير المزدوج: 
 (.26638الناجح لمقرر البرمجة الحاسوبية )

جة. تستند البرمجة الحاسوبية المتقدمة على أساس مهارات البرم
جمل والكائنية،  البرمجةويستخدم في هذا المقرر المتقدم مفاهيم 

و التحكم في وحدات اإلدخال / اإلخراج، و / أو الدالة و / أ
ت بيانات لتطوير تطبيقاالدوال، وتجريد البيانات، وهياكل ال

ي ما فقواعد البيانات، وتطبيقات الوسائط المتعددة التفاعلية، ب
ات ذلك تطبيقات األلعاب، وتطبيقات األجهزة المحمولة، وتطبيق

الويب. ويناقش هذا المقرر هندسة شبكات الحاسوب ووظيفة 
م أجهزة الحاسوب، بما في ذلك الشبكات وأنظمة التشغيل وتنظي

والخوارزميات وهندسة البرمجيات. ويواصل الطالب البيانات 
تطوير المهارات المؤهلة للتوظيف أثناء بحثهم عن مسارات 
للتعليم المستمر و الفرص الوظيفية في مجال تكنولوجيا 
 المعلومات وعلوم الحاسوب والمشاركة في العديد من األنشطة

 التي تحقق التقدم الوظيفي.
 

 قدد يسمح هذا المساق :ساعات معتمدة للكلية●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

أو  28512التسلسل: التكنولوجيا المستدامة والمتجددة 

 يسجل في كال الفصلين الدراسيين في الوقت ذاته. 28460

 
 

 (28512التشييد ) تكنولوجيا
 ، ساعة معتمدةسنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(

يا ولوجالمتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر التكن
 ( 28460المستدامة والمتجددة )

يتعرف الطالب في هذا المقرر على االنشاءات والصناعات ذات 
الصلة الستكشاف وظائف مثل المهندسين المعماريين 
والمهندسين المدنيين والنجارين والكهربائيين والسباكين 

والمساحين والمقاولين والبنائين وإدارة البناء والبيئة. ويطور 
ناء هياكل الطالب مهارات أعمال النجارة ويستخدمونها لب

نموذجية، وتخطيط إعداد الموقع، وتصميم الهياكل ومشاريع 
البنية التحتية، واستخدام برامج الحاسوب واألدوات المناسبة 

 األخرى المستخدمة في هذه المجاالت.
 

 (28460التكنولوجيا المستدامة والمتجددة )
 ، ساعة معتمدةسنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(

جيا مقرر تكنولوالمتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في 
 ( 28512) التشييد

ية يطلع هذا المقرر الطالب على القضايا التاريخية واالقتصاد
 الميوالسياسية والبيئية والثقافية التي تؤثر على المجتمع الع
 ئتناومستقبله. وسيتناول الطالب القضايا التي تؤثر على صحة بي

شاف الحلول التي تقدمها الزراعة المستدامة وتصميم واستك
المباني الموفرة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. وسيعمل 
ن الطالب على تعزيز مهاراتهم في مهنة النجارة عندما يتعلمو
 علم عن النماذج أو النماذج الهيكلية ويبنونها مع التركيز على

ت ناعاالمستدامة والص المواد وأنظمة الطاقة المتجددة والتقنيات
ذات الصلة. وسيكتشف الطالب الوظائف ذات الصلة في مجال 

اء، كهربالهندسة المعمارية والهندسة المدنية، ومهنة النجارة، وال
د، والسباكة، والتدفئة وتكييف الهواء، والمسح، وإدارة العقو

ي ن. ويببيئةوأعمال البناء، وهندسة التشييد وإدارة البناء، وإدارة ال
قع، الطالب ويختبروا هياكل نموذجية الحجم، وتخطيط إعداد المو

وتصميم هياكل ومشاريع البنية التحتية، واستخدام برامج 
ن الحاسوب واألدوات المناسبة األخرى المستخدمة في هذه المه

 الوظيفية.
 

 (28528) 1علم التجميل 
 ، ساعة معتمدةسنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 السابقة: ال يوجدالمتطلبات 
للطالب المهتمين بأن يصبحوا  1صمم مقرر علم التجميل 

 أخصائيي تجميل مرخصين. ويدرس الطالب العلوم والفنون التي
تجعل منهم خبراء تجميل محترفين من خالل التحقيق فيما 
مضى، وتحليل الحاضر والتوصل إلى نتيجة غاية في الجمال. 

ألخالقيات المهنية، وعلم يكتسب الطالب المعرفة في مجال ا
/  الجراثيم، وعلم التشريح أو علم وظائف األعضاء، والكيمياء

الكهرباء األساسية، وخصائص الشعر وفروة الرأس، ومبادئ 
، تصميم الشعر، والشامبو أو بلسم الشعر، وقص الشعر وتصفيفه

 جهيزوالوجه، والعناية باألظافر واألقدام. وصممت التعليمات لت
 2ستيفاء مؤهالت الالزمة لمقرر علم التجميل الطالب ال

(. وتوفر مجموعات أدوات التجميل لغرض استخدام 28529)

 170ية الطالب، أو يمكنهم شراء أدواتهم الخاصة )التكلفة التقريب

 دوالًرا(.
 

 (28529) 2علم التجميل 
 ساعة معتمدة  2، فترتين، سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 1قة: مقرر علم التجميل المتطلبات الساب
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من خالل نهج علمي  1يعتمد الطالب على مقرر علم التجميل 

لفن علم التجميل. يتعلم الطالب كيفية التضفير مع زيادات 
ات الشعر، وصنع الشعر المستعار، وتجعيد الشعر الدائم، ومرخي
، بيقهالشعر الكميائية، وتجعيد الشعر الناعم، ونظرية اللون وتط

ة بالبشرة، وإزالة الشعر، وماكياج الوجه، والعنايوالعناية 
ل . باألظافر، وتقنيات األظافر المتطورة، وأعمال مجال التجمي

وسيعمل الطالب أيًضا باعتبار ذلك جزًءا من تدريبهم في 
المختبر على العمالء الكتساب خبرة حقيقية في الصالونات، 

ختلف وحضور عروض التجميل، والعمل مع ذوي الخبرة في م
مراكز المجتمع المحلي. وتٌوفر مجموعات أدوات التجميل 
لغرض استخدام الطالب، أو يمكنهم شراء أدواتهم الخاصة 

 دوالًرا(. 170)التكلفة التقريبية 
 

 (28530) 3علم التجميل 
 ساعة معتمدة  2، فترتين، سنة كاملة

 12-11 الصف )الصفوف(

 2المتطلبات السابقة: مقرر علم التجميل 
هو مقرر متقدم المستوى مصمم للطالب الذين  3لم التجميل ع

ن م. وسيواصل الطالب التعلم 2أتموا بنجاح مقرر علم التجميل 

خالل المنهج العلمي بشأن الطريق الموصل أن يصبحوا 
أخصائي تجميل. وسيبدأ الطالب تدريبات صارمة تحضيًرا 

 زيديل، مما المتحان مجلس والية فرجينيا للحالقين و علم التجمي
 من كفاءتهم في جميع المهارات العملية. ويدير الطالب أيضا
صالون المدرسة مع تطوير الخبرة في األعمال التجارية.، 
ي فوسيعمل الطالب باإلضافة إلى ذلك في هذا المجال كمتدربين 
حان الصالون. وعند االنتهاء من البرنامج، سيتأهل الطالب المت

 مجالالقين والتجميل، والعمل في هذا المجلس والية فرجينيا للح
مساعدًا لمدلك الشعر أو مساعدًا لمصفف شعر أو موظف 
 استقبال أو ممثل مبيعات، أو مفتش في مجلس إدارة الوالية.
ا وستكون مستلزمات هذا المقرر على نفقة الطالب الخاصة وفقً 

 الحتياجاته. 
 

 للحالقيناالعتمادات: امتحان مجلس والية فرجينيا    ●
وعلم التجميل )بمجرد أن يتم الطالب مقررات علم 

 (3و  2التجميل ا و 
 

 (28522) 1فنون الطهي وعلومه 
 ساعة معتمدة  2، فترتين، سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

و در أالمتطلبات السابقة: يقدم الطالب فحص باألشعة السينية للص
 اختبار سلبي لمرض الدرن.

سيبدأ الطالب في هذا المقرر في تعلم المعرفة والمهارات 
وعادات العمل المطلوبة للنجاح في مجال خدمات التغذية. 
وسيتعلم الطالب باستخدام المطبخ التجاري وغرفة الطعام في 
المركز المهني السالمة األساسية والنظافة، فضالً عن تقنيات 

تيه وتحميص اللحوم الطهي األساسية مثل القلي في الزيت والسو
والخضروات. وسوف يكتسب الطالب باإلضافة إلى ذلك 
المعلومات األولية عن صناعة الخبز وفهًما لكيفية تحضير األرز 
والمعكرونة والسلطات الطازجة بشكل صحيح. وسيتعرض 

الطالب لسيناريوهات المجال الواقعية التي ستساعدهم في اتخاذ 
 القرارات المهنية.

 
 (28523) 2ي وعلومه فنون الطه
 ساعة معتمدة  2، فترتين، سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

الب وتقديم الط 1المتطلبات السابقة: مقرر فنون الطهي وعلومه 
 ن.لفحص األشعة السينية للصدر أو االختبار السلبي لمرض الدر

داد منهًجا مكثفًا مصمًما إلع 2 يقدم مقرر فنون الطهي وعلومه

 ائية.للتعليم الجامعي أو التوظيف في قطاع الخدمات الغذالطالب 
ويركز هذا المقرر على ما يلي: الطبخ حسب الطلب، والطهي 
الصحيح للحوم واألسماك والخضروات، والبيتزا وصنع الخبز 

 وريادة األعمال وعلوم الغذاء و التغذية.
بات يعمل الطالب في بيئة مطبخية في العالم الحقيقي إلعداد وج
ت الطعام للعمالء الحقيقيين. باإلضافة إلى ذلك، تدرس مهارا
باح صنع الخبز المتقدمة مع التركيز على تكاليف اإلنتاج واألر

ة والخسائر، وتحديد النسب، وإدارة األعمال التجارية الصغير
بنجاح. يمكن للطالب المؤهلين التنافس في مسابقات منظمة 

ة مكنهم الفوز بمنح دراسي، حيث يSkillsUSAأسكياز يو إس أيه 

 وغيرها من الجوائز القيمة.
الكيمياء األساسية  2 يغطي مقرر فنون الطهي وعلومه

ب والرياضيات والتقنيات الالزمة لنجاح الطباخ. وسيقوم الطال
م، بتدريبات النسب والوصفات واستقراء متطلبات الخدمة للوالئ
ات باإلضافة إلى مجموعات أساسية متنوعة من المكون

ا )األحماض والقواعد والبروتينات والدهون( للتحكم في آثاره
 على المنتجات النهائية. 

 
 (28524تخصص ):  3فنون الطهي 

 ساعة معتمدة  2، فترتين، سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 2( و 28522) 1المتطلبات السابقة: مقرر فنون الطهي وعلومه 
(28523.) 

يوفر منهج تخصص فنون الطهي للطالب فرًصا مستمرة 
 للحصول على معرفة شاملة بقطاع الخدمات الغذائية باإلضافة
إلى توسيع مهاراتهم الفنية في مجال تخصص خدمات الطعام. 
ويستكشف الطالب المهن ويحسنوا مهاراتهم في تطبيق معايير 

 ط قوائمالسالمة والنظافة، وتطبيق المبادئ الغذائية، وتخطي
ت الطعام، واستخدام مهارات العمل والرياضيات، واختيار معدا

 خدمات الطعام وصيانتها. 
 

 26654و  26653Wأو  26659، التسلسل: 1األمن السيبراني 

 26662و  26658التالية  المساقات. 

 
 ()26659: أساسيات األمن السيبراني )1األمن السيبراني 

96659W) 
 1.0معتمدة، نقاط الجودة ، ساعة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(
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 المتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر األمن
( ومقرر األمن 26653W( )26653: الشبكات )1السيبراني 
 (.96654W( )26654: نظام التشغيل. )1السيبراني 

سيتعرف الطالب على مبادئ األمن السيبراني، واستكشاف 
ي فحقيق الناشئة، ودراسة تدابير التهديد والوقاية، والتالتقنيات 

عة مرتفالفرص الوظيفية المتنوعة ذات المهارة العالية واألجور ال
ر والطلب الكبير في مجال األمن السيبراني. ويقدم هذا المقر

للطالب كذلك تصميم الشبكات وعملية األمن السيبراني 
 يتبع الطالب عمليةوإجراءات الشبكات الشخصية والمؤسسات. و

 تصميم قياسية لتوسيع وتحديث كل شبكة، بما في ذلك متطلبات
 جمع إثبات الفكرة وإدارة المشروع. ويركز على إرشادات حول
تثبيت نظام التشغيل و / أو لينكس وتهيئته وإدارته ويضمن 
ا إمكانية استخدامه للينكس كعميل شبكة ومحطة عمل. ويعمل هذ

هارات الطالب الالزمة ليصبحوا فنيي المقرر على تطوير م
ر شبكات وفنيي كمبيوتر ومهن األمن السيبراني األولية. ويوف
 المقرر مقدمة عملية عن الشبكات واإلنترنت، وذلك باستخدام
األدوات واألجهزة الشائعة في البيئات التجارية والشركات 

 الصغيرة.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (96653W( )26653: الشبكات )1األمن السيبراني 
 1.0فصل دراسي واحد، نص ساعة معتمدة، نقاط الجودة 

 12-10 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر األمن
( ومقرر األمن السيبراني 26654: نظم التشغيل )1السيبراني 

 26653Wأو  26659: أساسيات األمن السيبراني 1
يطور هذا المقرر مهارات الطالب الالزمة ليصبحوا فنيي 

مكتب شبكات، وفنيي كمبيوتر، ومركبي الكابالت، وفنيي 
المساعدة. ويوفر هذا المقرر مدخاًل لعملية الربط الشبكي 

ات لبيئواإلنترنت، وذلك باستخدام األدوات واألجهزة الشائعة في ا
 التجارية والشركات الصغيرة. وتشمل المعامل تثبيتات أجهزة
، الحاسوب الشخصية، واالتصال باإلنترنت، واالتصال الالسلكي

اب وتثبيت وحدات التحكم في األلع ومشاركة الملفات والطباعة،
والماسحات الضوئية والكاميرات. وسيصبح باإلضافة إلى ذلك 
الطالب بارعين في برامج الميكروسوفت أوفيس، والذي يتضمن 
معالجة النصوص وقاعدة بيانات جدول البيانات وبرنامج 
العروض التقديمية إلظهار المهارات المطلوبة لمحو األمية 

 الرقمية.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (96654W( )26654: نظم التشغيل )1األمن السيبراني 
 1.0واحد، نصف ساعة معتمدة، نقاط الجودة فصل دراسي 

 12-10 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر األمن
( ومقرر األمن 96653W( )26653: الشبكات )1السيبراني 
 (96659W( )26659: أساسيات األمن السيبراني )1السيبراني 

عملية وإجراءات يقدم هذا المقرر للطالب تصميم الشبكات و
 األمن السيبراني للشبكات الشخصية وشبكات المؤسسات. ويتبع
 الطالب عملية تصميم قياسية لتوسيع وتحديث كل شبكة، والتي
تشمل جمع المتطلبات وإثبات صحة الفكرة وإدارة المشروع. 
وينصب تركيز المقرر على إرشادات تثبيت نظام التشغيل 

وتهيئتهما وإدارتهما ويضمن الويندوز أو لينكس أو كليهما 
 إمكانية استخدام نسخة لينكس كعميل شبكة ومحطة عمل.

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
: عمليات برمجيات األمن السيبراني 2األمن السيبراني 

(26662( )96662W) 
 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر األمن
( 26657عمليات شبكة برامج الحاسوب ): 2السيبراني 

(96657W ) 
صمم هذا المقرر لتدريس العديد من جوانب دعم الحاسوب 

، بكاتوإدارة الشبكات. ويتعلم الطالب في هذا المقرر مفاهيم الش
لند ند لبداية من االستخدام إلى المكونات، وإنشاء أنظمة شبكات ال

تثبيت وتكوين وشبكات خادم العميل. ويتعلم الطالب كيفية 
ذلك بطاقات الشبكة وتوصيلها بالشبكات لتثبيت أنظمة التشغيل و
مة لقائاإلنشاء الحسابات وإعدادها وإدارتها لتحميل إدارة الشبكة 

امة على البرامج. ويوفر هذا المقرر للطالب التعليمات ونظرة ع
ا أساسية عن التوجيه والوصول عن بُعد والعنونة واألمان. كم

ني كتروف الطالب بالخوادم التي توفر خدمات البريد اإللأنها تعرّ 
ب ومساحة الويب واألمن والوصول المصادق عليه. ويتعلم الطال

المهارات اللينة المطلوبة إلدارة النظام وتكوين األجهزة 
األساسية. ويتضمن تعليمات مخصصة خصيًصا لمنح الطالب 

 ن السيبرانيمعرفة أساسية بتكوينات األجهزة والبرامج واألم
 وساعات الجامعة المعتمدة.

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.
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( 26657عمليات شبكة برامج الحاسوب ): 2األمن السيبراني 

(96657W ) 

 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

من المتطلبات السابقة: يجب أن يكون الطالب قد أتمو دورات األ
السيبراني من المستوى األول، أو الحصول على إذن من مدرب 

 ألمن السيبراني: عمليات برمجيات ا2مقرر األمن السيبراني 
(26662( )96662W.) 

صمم هذا المقرر لتدريس العديد من جوانب دعم الحاسوب 
، بكاتوإدارة الشبكات. ويتعلم الطالب في هذا المقرر مفاهيم الش
لند ند لبداية من االستخدام إلى المكونات، وإنشاء أنظمة شبكات ال

بكة وشبكات خادم العميل. ويثبت الطالب ويكونوا بطاقات الش
 شغيلوتوصيلها بالشبكات. ويتعلم الطالب كيفية تثبيت أنظمة الت

وذلك إلنشاء الحسابات وتحميل البرامج ووضع خطط األمان 
 وتنفيذها. وقد يغطي هذا المقرر دراسة أنظمة تشغيل الشبكة

 Windows Serverالقائمة على البرامج، مثل ويندوز سيرفير 

 .Linuxأو لينكس 

 
 قدد يسمح هذا المساق معتمدة للكلية:ساعات ●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
دمة : عمليات شبكة برامج الحاسوب المتق3األمن السيبراني 

(26658( )96658W ) 

 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

: عمليات برمجيات األمن السيبراني 2األمن السيبراني 
(26662( )96662W) 

( 26657: عمليات شبكة برامج الحاسوب )2األمن السيبراني 
(96657W ) 

ت : عمليا3التسجيل في الوقت ذاته في مقرر األمن السيبراني 
( أو 96663W( )26663األمن السيبراني المتقدمة )برمجيات 

 الحصول على إذن المدرب. 
يٌدرس في هذا المقرر المفاهيم األساسية والمعماريات 
والبروتوكوالت المتعلقة بأمان الشبكات. سيتعلم الطالب إدارة 
الشبكة، مع التركيز على إدارة ودعم مستخدمي الشبكة وأنظمتها. 

والت االتصال، وتقنيات استكشاف ويتعلم الطالب بروتوك
األخطاء وإصالحها لألنظمة وشبكات خادم العميل، وإدارة موقع 
الويب، وغيرها من موضوعات الشبكات المتقدمة. وتشمل 
الموضوعات التي يتم تناولها: نظرة عامة على أمان الشبكة، 
وأساسيات التشفير والترميز ونماذج التهديد آليات ومعايير 

العامة، وأمن التحتية للمفاتيح  الترخيص، و البنيةالمصادقة و
 تصفية حزمالبريد اإللكتروني، طبقة النقل وأمن الويب و

البيانات، والجدران النارية، وأنظمة كشف التسلل، وأنظمة 
التشغيل االفتراضية، وإعداد الحسابات وإدارتها، وتحميل 

يوفر هذا  البرامج، وإنشاء وتنفيذ خطط أمنية يتم تدريسها. وقد
المقرر تعليمات حول أنظمة تشغيل الشبكة القائمة على البرامج، 

. Linuxأو لينكس  Windows Serverمثل ويندوز سيرفير 

وسيركز تعليمات هذا المقرر على التحضير لالعتماد في هذا 
 المجال. 

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
 : عمليات برمجيات الحاسوب المتقدمة3األمن السيبراني 

(26663( )96663W ) 

 1.0معتمدة، نقاط الجودة ، ساعة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

يات : عمليات برمج2المتطلبات السابقة: مقرر األمن السيبراني 
 (96662W( )26662األمن السيبراني )
( 26657: عمليات شبكة برامج الحاسوب )2األمن السيبراني 

(96657W ) 
ت : عمليا3التسجيل في الوقت ذاته في مقرر األمن السيبراني 

 (.96658W( )26658كة برامج الحاسوب المتقدمة )شب
في تدريس جوانب إدارة  3تستمر دورات األمن السيبراني 

الشبكات، مع التركيز على إدارة ودعم مستخدمي وأنظمة 
الشبكة. وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها فهم مسؤوليات 

 اوجيفنيي الحسوب وتدريب المستخدمين النهائيين وتقييم التكنول
الجديدة وتطوير سياسات النظام واستكشاف مشكالت محطات 
دام العمل وإصالحها وإدارة خدمات الشبكة وبروتوكوالتها واستخ

ب لطالاالبريد اإللكتروني والمراسالت التجارية بفعالية. ويتعلم 
بروتوكوالت االتصال وتقنيات استكشاف األخطاء وإصالحها 

رة الموقع وغيرها من لألنظمة وشبكات خادم العمالء وإدا
يت مواضيع الشبكات المتقدمة. وتدرس التقنيات المستخدمة لتثب

أنظمة التشغيل وإعداد الحسابات وإدارتها وتحميل البرامج 
ظرة وإنشاء خطط األمان وتنفيذها. وتشمل المواضيع اإلضافية: ن

عامة على أمان الشبكة وأساسيات التشفير والترميز ونماذج 
ة التحتي البنيةت ومعايير المصادقة والترخيص والتهديد وآليا

ويب من ال، وأمن البريد اإللكتروني، طبقة النقل وأالعامةللمفاتيح 
لل، البيانات، والجدران النارية، وأنظمة كشف التس تصفية حزمو

وأنظمة التشغيل االفتراضية، وإعداد الحسابات وإدارتها، 
ل تشغيل األمنية مثوتحميل البرامج، وإنشاء وتنفيذ أنظمة ال

. Linuxأو لينكس  Windows Serverويندوز سيرفير 

وستركز تعليمات هذا المقرر على التحضير لالعتماد في هذا 
 المجال 

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.
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 (96660W( )26664تصميم قواعد البيانات وإدارتها )
 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 (26116التكنولوجيا ) مقدمة إلىالمتطلبات السابقة: مقرر 
يتضمن هذا المقرر تصميم قواعد البيانات وبرمجة لغة 

(. يدرس الطالب أساسيات قاعدة SQLاالستعالمات البنيوية )

م تصميالبيانات، بما في ذلك تطوير قواعد البيانات والنمذجة وال
عد والتطبيع. ويتعرف الطالب باإلضافة إلى ذلك على برمجة قوا

رات والمعارف الالزمة البيانات. ويكتسب الطالب المها
الستخدام مميزات برنامج قاعدة البيانات والبرمجة إلدارة 
الوصول إلى البيانات والتحكم فيها. وسيجري تحضير الطالب 

 تحان األول من امتحاني االعتماد.لإلم
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

يسجل  28458و  28457الرسوم المتحركة الرقمية، التسلسل:

 ذاته.في كال الفصلين الدراسيين في الوقت 

 
 (28457) الرسوم المتحركة

 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

المتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر نظام 
 (28458االتصاالت الرسومية )

ا يكتسب الطالب الخبرات المتعلقة بالرسوم المتحركة مستعينً 
ب بالحاسوب باستخدام مفاهيم الرسومات والتصميم. ويحل الطال
اد، المشكالت التي تنطوي على التالعب بالكائنات ثالثية األبع
سة وإعداد اللوح القصصي، واإلكساء، ومفاهيم اإلضاءة، والهند

 متنوعة من الرسوم المتحركةالبيئية. وينشئ الطالب مجموعة 
ج التي تعكس تطبيقات العالم الحقيقي ويتم تقديمها إلى برام

ى ر علالرسوم المتحركة التفاعلية ثالثية األبعاد. ويشتمل المقر
 إنتاج سابقة أعمال تظهر أمثلة من عمل الطالب نفسه. 

 
 (28458نظام االتصاالت الرسومية )

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
 12-10 صفوف(الصف )ال

م المتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر الرسو
 (28457المتحركة الرقمية )

يركز مقرر االتصاالت الرسومية على إنشاء صور رسومية 
عبر الحاسوب لعرضها على شبكة اإلنترنت العالمية. ويكتسب 
الطالب المعرفة فيما يتعلق بالفرق بين رسومات شبكة اإلنترنت 

رسومات الطباعة. ومن خالل المشاريع التي تطرح في و
الفصل، ويعد الطالب العمل باستخدام مجموعة متنوعة من 
برامج صنع الصور. ويتعلم الطالب من خالل تطوير صور فنية 
عالية الجودة مهارات االتصال المرئي القابلة للنقل بدرجة كبيرة. 

المتصل  وهذه المهارات مطلوبة بشكل متزايد في عالمنا

باإلنترنت. ويقوم الطالب بإنشاء سابقة أعمال احترافية للعمل 
 المنجز. 

 
 (98235W( )28235) 1التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 1.0ساعة معتمدة، نقاط الجودة  2، على فترتين، سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

ابة االصالمتطلبات السابقة: قد يكون هناك حاجة للتحقق من عدم 
 بمرض الدرن أو تصوير الصدر باألشعة السينية.
للطالب  1صمم مقرر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

ي رة فالمهتمين بالتحضير ليكونوا معلمين في مجال الطفولة المبك
ات مهن رعاية الطفل والتعليم االبتدائي. ويتلقى الطالب مهار

 عملية في العمل معالتعليم في الفصول الدراسية والخبرة ال
األطفال الرضع واألطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة 
واألطفال في التعليم اإلبتدائي واألطفال ذوي االحتياجات 
ئه، الخاصة. ويتعلم الطالب المبادئ األساسية لنمو الطفل ونما
واستكشاف خصائص برامج الطفولة المبكرة وتنفيذ مناهج 

 الطفولة المبكرة.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (98236W( )28236) 2التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 
 1.0ساعة معتمدة، نقاط الجودة  2على فترتين، ، سنة كاملة

 12-11 الصف )الصفوف(

أو  1رة المتطلبات السابقة: مقرر التعليم في مرحلة الطفولة المبك
نماء الطفل و األبوة واألمومة، وكذلك قد يكون هناك حاجة 
للتحقق من عدم االصابة بمرض الدرن أو تصوير الصدر 

 باألشعة السينية.
مقرر تحسين مهارات الطالب في تعليم األطفال يواصل هذا ال

الصغار. ويتعرف الطالب على المجموعة الكاملة من الفرص 
م المهنية في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ويقو
الطالب بتنفيذ مجموعة متنوعة من أنشطة مناهج الطفولة 
المبكرة من خالل مواضع العمل الميدانية وخبرات تدريس 

، وهي ParaProب. ويخضع الطالب لتقييم "بارا بورا" الطال

دًا خطوة يقوم بها الطالب في طريقة ليصبح معلم مساعد أو مساع
 للمعلم.

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
االعتمادات: سيساعد إتمام مقرري التعليم في    ●

الطالب على  2ور قم  1مرحلة الطفولة المبكرة 
الحصول على االعتماد الوطني لمساعد نماء الطفل 

(CDA.) 
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 (28534) 1علم الكهرباء 

 معتمدةساعة  2، على فترتين، سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
الطالب من تطوير المهارات في  1يمكن مقرر علم الكهرباء 

علم مجال الكهرباء في العمل في البناء السكني )المنزلي(. ويت
ت قنياالطالب االستخدام السليم لألدوات الكهربائية الشائعة، وت

ة قراءالكهربائية وتحليلها، و التوصيل باألسالك، وبناء الدوائر
المخططات الكهربائية، وحل المشكالت الكهربائية. ويتعرف 
. الطالب على اإلنشاءات التجارية وأسالك االتصاالت الجديدة

. يكيةويعتمد التعليم على المواصفات القياسية الكهربائية األمر
تم ويتركز معظم التعليمات على التدريب التطبيقي والعملي. وي

 لتأكيد على السالمة وسلوكيات العمل الجيدة.ا
 

 (28535) 2علم الكهرباء 
 ساعة معتمدة 2، على فترتين، سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

  1المتطلبات السابقة: مقرر علم الكهرباء 
توجيهات حول البناء التجاري ومد  2يوفر مقرر علم الكهرباء 

الكابالت الخاصة باالتصاالت، بما في ذلك مد أسالك الهاتف 
وأسالك تلفزيون الَكْبل وأنظمة خدمات استشارات صناعة البناء 

وشبكة  BICSI / RBT Systemsالدولية و فني السلوك المسجل 

ت المصنوعة من األلياف مد كابالت الشبكة النحاسية والكابال
البصرية. كما يدرس كذلك تشييد إدارة السالمة والصحة المهنية 

(OSHA وقد يكون طالب السنة األخيرة مؤهلين لبرنامج .)

دراسة العمل في مجال توزيع اللوازم الكهربائية. ويدرس 
للطالب مد األسالك التجارية وفقًا لمعايير المواصفات القياسية 

ألمريكية. ويدرس لهم عملية مد كابالت الشبكة وفقًا ا الكهربائية
لمعايير خدمات استشارات صناعة البناء الدولية و فني السلوك 

بما يفي بمعايير رابطة  BICSI / RBT Systemsالمسجل 

 أيه 568 صناعة االتصاالت وتحالف الصناعات اإللكترونية
TIA/EIA 568A ك . وسيقوم الطالب بدراسة معايير شد أسال

االتصاالت، وأساليب وتقنيات شد األسالك، وتاريخ الشبكة 
والكابالت ومصطلحاتهما. وسيحصل الطالب الذين يكملون 
جميع تعليمات شد كابالت الشبكة وتلبية جميع المتطلبات 
الحكومية والمحلية ومتطلبات المدرب على فرصة لالمتحان 

لدولية و الحصول على شهادة خدمات استشارات صناعة البناء ا
، والتي يعترف بها BICSI/RBT Systemsفني السلوك المسجل 

 العاملين في مجال االتصاالت على المستوى الوطني.
 

مة بطاقة سالمة البناء من إدارة السال االعتمادات:• 
. وشهادات خدمات OSHA-10والصحة المهنية 

 استشارات صناعة البناء الدولية وفني السلوك المسجل
BICSI/RBT Systems  لكابالت الشبكة النحاسية

والكابالت المصنوعة من األلياف البصرية )التي ال 
 تقدم إال باللغة اإلنجليزية(.

 

( 28334وعلم وظائف األعضاء ) فني طبي الطوارئ / التشريح

(98334W) 
 1.0ساعة معتمدة، نقاط الجودة  2، على فترتين، سنة كاملة

 12-11 الصف )الصفوف(

ب ويجب أن يفي الطال 1المتطلبات السابقة: مقرر علم األحياء 
ا، بجميع متطلبات األهلية التنظيمية لوزارة الصحة في فرجيني

مكتب خدمات الطوارئ الطبية لحضور برنامج فني طبي 
 عاًما في 16الطوارئ، بما في ذلك: أال يقل عمر الطالب عن 

الب ذا كان عمر الطبداية المقرر، والحصول على إذن الوالدين إ
دث عاًما، وأن يكون بارعا في القراءة والكتابة والتح 18دون 

 غتونوفهم اللغة اإلنجليزية على النحو الذي تحدده مدارس أرلين
 العامة. 

هذا البرنامج عبارة عن مقرر دراسي على مستوى الدراسة 
الجامعية يدرس في المناهج الوطنية الموحدة لفني الطوارئ 

م لعا لنقل على الطرق السريعة / وزارة النقل األمريكيةلسالمة ا

(/ المناهج الوطنية EMT-Bأساسي) –فني طبي الطوارئ  1994

ال الموحدة. ويعد هذا البرنامج مثالي للطالب المهتمين بالمج
 الطبي أو أي مهنة تتطلب شهادة اإلسعافات األولية. وسيقوم

ألعضاء، ومدخل الطالب بدراسة علم التشريح، وعلم وظائف ا
 قييمإلى علم الرعاية الطبية الطارئة، وإدارة مجرى التنفس، وت

المرضى، وحاالت الطوارئ الطبية، وحاالت الطوارئ في 
تخصص النساء والوالدة، ورعاية مرضى الصدمات، وحاالت 
الطوارئ لألطفال، وعمليات اإلسعاف. وسيقوم الطالب أيًضا 

ة من جمعية القلب األمريكي بإتمام مقرر دعم الحياة األساسي
لمقدم الرعاية الصحية ومقرر اإلسعافات األولية. وسيمنح 
الطالب كذلك الفرصة للمساعدة والمالحظة في قسم الطوارئ 
 . بالمستشفى أو أثناء ركوب سيارة اإلسعاف في حاالت الطوارئ

 
: تلبي الساعات المعتمدة اإلضافية للمدرسة الثانوية •

ر مدة التي حصل عليها في هذا المقرعدد الساعات المعت

ات الشهادة المتقدمة الثالثة للشهادة القياسية أو ساع

 المختبر الرابع المعتمدة. باإلضافة إلى ساعات مقرر

العلوم المعتمدة، سيحصل الطالب على ساعات معتمدة 

 . اخرى للفنون الجميلة / التطبيقية

 

المقرر : يجوز في هذا الساعات المعتمدة الجامعية •

ية التسجيل المزدوج في كلية فرجينيا الشمالية المجتمع

(NOVA ويلبي الطالب متطلبات قبول كلية فرجينيا .)

الشمالية المجتمعية قبل التسجيل. يرجى استشارة 

مستشار مدرستكم للحصول على مزيد من التفاصيل. 

ويسمح هذا للطالب بالحصول على شهادة المشارك في 

ع مفي الخدمات حالة الطوارئ الطبية  العلوم التطبيقية

س قبول االلتحاق التلقائي في برنامج درجة البكالوريو

في العلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن برسوم 

 دراسية مخفضة.

 (26448الطاقة والكهرباء )
 ، ساعة معتمدةسنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(
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 المتطلبات السابقة: ال يوجد
 لمقرر بتحليل مصادر الطاقة واستكشافيقوم الطالب في هذا ا

توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها باستخدام وحدات أساسيات 
ة صناعة الطاقة من مركز تطوير القوى العاملة في مجال الطاق

(CEWD ويوفر المقرر تعلم مهارات الرياضيات والعلوم .)

صة والكتابة الفنية من خالل التطبيق العملي. ولدي الطالب فر
 الحصول على تقييم شهادة أساسيات صناعة الطاقة.

 
( 26646تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة )

(96646W) 
 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
 يطور الطالب كفاءتهم في تصميم المشاريع المنشورة على سطح

والعروض التقديمية أو المشاريع متعددة  المكتب وإنشاءها،
ع قة مالوسائط، ومواقع الويب باستخدام برامج التطبيقات المتواف

د معايير الصناعة. ويطبق الطالب مبادئ التخطيط والتصميم عن
استكمال المشروعات. وينشئ الطالب سابقات أعمال تتضمن 

على السيرة الذاتية ومجموعة متنوعة من المشاريع المنشورة 
سطح المكتب والوسائط المتعددة ومواقع الويب المنتجة في 

 المقرر.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (PLTWسلسلة المشروع يقود نحو النجاح )
 المساقاتسلسلة المشروع يقود نحو النجاح هي سلسلة من 

لى إالدراسية المعترف بها على المستوى الوطني لتوجيه الطالب 
عية. علم الهندسة وإعدادهم للنجاح في برامج الهندسة الجام

ي ويسجل الطالب الذين يلتحقون بهذا البرنامج الدراسي هذا ف
 سلسلة الرياضيات والعلوم ما قبل الجامعية. 

 

يسجل في كال  28492و  28491 التسلسل: 1علم الهندسة 

 الفصلين الدراسيين في الوقت ذاته.

 
 (28491التصميم الهندسي ) مقدمة إلى: 1علم الهندسة 

 1.0معتمدة، نقاط الجودة ، ساعة سنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد 
على تطوير التصميم الهندسي.  1يركز مقرر علم الهندسة 

ويستخدم الطالب برامج الحاسوب إلنتاج نماذج من حلول 
المشاريع وتحليلها وتقييمها. ويدرسون مفاهيم التصميم للشكل 

التقنيات لترجمة التصميم النظري والوظيفة، ثم يستخدمون أحدث 
إلى منتجات قابلة لالستخراج. يمكن هذا المقرر الطالب من فهم 
عملية التصميم وتطبيقها، وتطبيق مفاهيم التصميم التكيفي 
لتطوير الرسومات، وحل مشكالت التصميم أثناء قيامهم بتطوير 

 وإنشاء وتحليل نماذج المنتج باستخدام برامج الحاسوب المعنية
 بتصميم النمذجة الصلبة. 

 
 (28492: مبادئ الهندسة )2علم الهندسة 

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
ن وطالب مدرسة أرلينغتون تيك الذي 12-10 الصف )الصفوف(

 يبدءون في الصف التاسع 
سة لهندالمتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر علم ا

1 (28491) 
عامة عن تكنولوجيا الهندسة. ويطور يقدم هذا المقرر لمحة 

الطالب مهارات حل المشكالت عن طريق معالجة مشاكل 
الج الهندسة الواقعية. ومن خالل الخبرة النظرية والعملية، يع

جي. نولوالطالب اآلثار االجتماعية والسياسية الناشئة للتغير التك
وهستكون بعض الموضوعات التي سيتناولها الطالب بالدراسة 

ة عامة على الهندسة ومنظورها، وعملية التصميم، نظر
 موادواالتصال والتوثيق، واألنظمة الهندسية، واإلحصائيات، وال

 واختبارها، والديناميكا الحرارية
 

 (26671اإللكترونيات الرقمية )
 ، ساعة معتمدةسنة كاملة

  12-10 الصف )الصفوف(

 م الهندسةعل مقدمة إلى 1المتطلبات السابقة: مقرر الهندسة 
 (28492: مبادئ الهندسة )2( ومقرر علم الهندسة 28491)

ن صمم هذا المقرر بحيث يسبق دراسة الهندسة ويتبع ذلك مقرري
 تبارالتصميم الهندسي( باع مقدمة إلىأساسيين )مبادئ الهندسة و

ذلك جزًءا من برنامج الهندسة الوطنية. ويستخدم الطالب 
المحاكاة الحاسوبية للتعرف على منطق اإللكترونيات أثناء 
ق تصميم الدوائر واألجهزة واختبارها وإنشاءها بالفعل. ويطب

الطالب برمجة أنظمة التحكم ويستكشفوا المنطق التسلسلي 
 الرقمية. كما تستعرض المواضيع المتعلقة وأساسيات الدوائر

 بالدوائر الحاسوبية في هذا المقرر.
 

. يسجل في كال 28494و  28493 التسلسل: 3علم الهندسة 

 الفصلين الدراسيين في الوقت ذاته.

 
 (28493هندسة التصنيع القائمة على الحاسوب )

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
  12-10 الصف )الصفوف(

 (28492) 2( و 28491) 1لسابقة: مقرري الهندسة المتطلبات ا
في هذا المقرر التخصصي، يدرس للطالب مفاهيم علم اإلنسان 

عاد اآللي والتصنيع اآللي من خالل إنشاء تصميمات ثالثية األب
 اسوبمع برامج النمذجة الحاسوبية وإنتاج نماذج يتحكم فيها الح

 لتصميماتهم.
 

 (28494لتصميم والتطوير )المقرر النهائي في الهندسة: ا
 ، ساعة معتمدةسنة كاملة

  12-10 الصف )الصفوف(

 (28492) 2( و 28491) 1المتطلبات السابقة: مقرري الهندسة 
في هذه المقرر، تعمل فرق من الطالب معًا، يسترشدون بآراء 
األفراد الموجهين في المجتمع، للبحث والتصميم وبناء حلول 
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الطالب بتجميع المعرفة والمهارات  للمشاكل الهندسية. ويقوم
والقدرات من خالل تجربة هندسية أصلية. ومن المتوقع أن يقوم 
الطالب بتطوير وتقديم مشروع دراسة مستقلة ومشروع يعده 

 الفريق يخضع لدراسة نقدية من قبل لجنة التقييم.
 

ية حيوتكنولوجيا الطب الشرعي مع التطبيق في التكنولوجيا ال
(28325) 

 ، ساعة معتمدةكاملة سنة
  12-10 الصف )الصفوف(

  1المتطلبات السابقة: مقرر علم األحياء 
يا صمم مقرر تكنولوجيا الطب الشرعي مع التطبيق في التكنولوج
 الحيوية للطالب المهتمين للغاية بأي من علوم الطب الشرعي
باعتبار ذلك مجال عمل، ال سيما تلك التي تنطوي على 

ة يوية. وهو مقرر يكتنفه التحديات بسبب كميالتكنولوجيا الح
المواد على مستوى الكلية. وسيدرس الطالب كيفية معالجة 
مشاهد الجريمة، وإجراء تحليل الحمض النووي، واستكمال 
اختبارات معامل االنكسار على عينات من الزجاج، وتحليل 
أنماط بقع الدم، والمشاركة في الندوات المصممة لمناقشة 

ت حالة إفرادية. سيُطلب من الطالب أداء البروتوكوالدراسات 
ت. ليالالمختبرية القياسية واتباع الطريقة العلمية في جميع التح

ب وسيتعلم الطالب التقنيات المختلفة المستخدمة في علوم الط
الشرعي المختلفة، على سبيل المثال، علم الحشرات، وعلم 

 عي، وعلم السموم،العظام، وعلم اإلنسان، وعلم النبات الشر
وتحليل الحمض النووي. ينصح بهذا المقرر خاصة للطالب 

 الذين لديهم خلفية علمية قوية.
 

. 98383Wأو  28383و  28303 العلوم الصحية التسلسل:

 يسجل في كال الفصلين الدراسيين في الوقت ذاته.

 
 (28303العلوم الصحية )

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
  12-9 الصف )الصفوف(

المتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر 
 (28283المصطلحات الطبية )

يقدم هذا المقرر للطالب مجموعة متنوعة من وظائف الرعاية 
 الصحية وتطور المهارات األساسية المطلوبة في جميع العلوم
الصحية والطبية. وهي مصممة لمساعدة الطالب في فهم 

حدة نظام الرعاية الصحية في الواليات المتالعناصر الرئيسية ل
 وتعلم المصطلحات األساسية للرعاية الصحية، والتشريح وعلم
وظائف األعضاء لكل نظام الجسم، واألمراض، واإلجراءات 
اية التشخيصية والسريرية، والتدخالت العالجية، وأساسيات الرع

الطبية في حاالت الطوارئ والصدمات. وخالل عرض المقرر، 
تؤكد الدروس المقدمة على السالمة والنظافة واإلحساس 

ية لرعااباالحترام والكفاءة المهنية والمساءلة والكفاءة في بيئة 
الصحية. ويبدأ الطالب أيًضا في اكتساب مهارات البحث عن 
 عمل للدخول في مجال العلوم الصحية والطبية. باإلضافة إلى

إجراءات المختبرات ذلك، قد تشمل الدروس المقدمة أساسيات 
 وية،الطبية، وأساسيات علم األدوية، ومفاهيم التكنولوجيا الحي
 ومهارات االتصال الضرورية لتوفير رعاية جيدة للمرضى. 

االعتمادات: يمكن للطالب الحصول على الساعات المعتمدة 
للمقرر المختار من خالل اجتياز شهادة الصناعة ذات الصلة 

 بالمقرر.
 

 (98383W( )28383لطبية )المصطلحات ا
 1.0، ساعة معتمدة، نقاط الجودة سنة كاملة

  12-10 الصف )الصفوف(

م المتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر العلو
 (28303الصحية )

 مقرر المصطلحات الطبية مصمم لمساعدة الطالب على تعلم لغة
بدًءا من الرعاية الصحية. وتعرض المواضيع بترتيب منطقي، 

علم التشريح وعلم وظائف األعضاء في كل نظام في الجسم 
ويستمر في عرض علم األمراض واإلجراءات التشخيصية 

الب والتدخالت العالجية، وفي األخير علم الصيدلة. ويتعلم الط
 المفاهيم والمصطلحات واالختصارات لكل موضوع.

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

. 
 

االعتمادات: يمكن للطالب الحصول على الساعات المعتمدة 
الصلة للمقرر المختار من خالل اجتياز شهادة الصناعة ذات 

 بالمقرر.
 

 (28433تكنولوجيا المواد والعمليات )
 ، ساعة معتمدةسنة كاملة

  12-9 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
ا يركز الطالب على المواد الفيزيائية، والعمليات حيث يقومو
بصناعة منتجات قابلة لالستخدام ويجروا التجارب. وتشمل 

ت معداي وكذلك استخدام األدوات والخبرات التعلم التحليل الوظيف
 المتعلقة بتحليل المعادن والبالستيك واألخشاب والسيراميك
والمواد المركبة واختبارها ومعالجتها. وينصح بها الفصل 

ية لتقناالمختبري الذي يمتد لفترة واحدة للطالب المهتمين بالمهن 
وغيرهم من الراغبين في تحسين المعارف االستهالكية ومحو 

 األمية التكنولوجية.
 

 (28305صيدلة ) فني
 ساعة معتمدة  2، سنة كاملة

  12-10 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
صمم هذا البرنامج الذي يمنح شهادة لتزويد الطالب بالمهارات 

 المساقاتوالمعارف األساسية لبدء العمل كفني صيدلية. وستفي 
الدراسية بمتطلبات مجلس الصيدلة وإعداد الطالب إلجراء 
امتحان الوالية أو االمتحان الوطني الذي يديره مجلس اعتماد 
فني الصيدلة. وسيكون بمقدور فنيي الصيدلة المدربين وذوي 
الخبرة الذين يستطيعون إظهار المهارات والمعرفة الصحيحة 
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ثيرة والمحترمة أو متابعة العديد من الخيارات الوظيفية الم
 الدراسة الجامعية في مجال الصيدلة.

 
االعتمادات: امتحان الصيدلة العتماد فنيي    ●

 (ExCPTالصيدلة )
 

. يسجل 28626و  28625 تكنولوجيا الصور والفيديو التسلسل:

 في كال الفصلين الدراسيين في الوقت ذاته.

 
 (28625) 1تكنولوجيا الصور والفيديو 

 ساعة معتمدة، سنة كاملة
  12-10 الصف )الصفوف(

 وجياالمتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر تكنول
 (28626) 2الصور والفيديو 

سية تعمل تكنولوجيا التصوير على تعريف الطالب بالمبادئ األسا
للتصوير مع التركيز بشدة على التصوير الرقمي. ويدرس 
 الطالب تطور التصوير كوسيلة اتصال وتطوره إلى عالم رقمي.
 ويتعلم الطالب استخدام برنامج تحرير الصور لمعالجة الصور

 الرقمية. 
الحصول على الساعات االعتمادات: يمكن للطالب    ●

المعتمدة للمقرر المختار من خالل اجتياز شهادة 
 الصناعة ذات الصلة بالمقرر.

 
 (28626) 2تكنولوجيا الصور والفيديو 

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
  12-10 الصف )الصفوف(

 وجياالمتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في مقرر تكنول
 (28625الصور والفيديو  )

 يح هذه المقرر للطالب فرصة التدريب العملي لدراسة جميعيت
صور جوانب إنتاج الفيديو واإلعالم. وسيقوم الطالب بعملية الت

 والتخطيط والمساهمة في جميع مراحل اإلنتاج: مرحلة ما قبل
لى فة إاإلنتاج و مرحلة اإلنتاج و مرحلة ما بعد اإلنتاج. باإلضا

ختلفة لجمع المعلومات ذلك، سوف يمارس الطالب طرقًا م
م وتسجيلها وإنشاء محتوى جديد إلنشاء مجموعة متنوعة من أفال
دات الفيديو والوسائط أثناء تشغيل برامج تحرير االستوديو ومع

 الفيديو والصوت.
 

 (28332العالج الطبيعي / تكنولوجيا الطب الرياضي )
ساعات سريرية  105، ساعة معتمدة )اختياري: سنة كاملة

 ثالث ساعات معتمدة(لمدة 
  12-10 الصف )الصفوف(

ويحتاج إلى فحص  1المتطلبات السابقة: مقرر علم األحياء 

كة الصدر باألشعة السينية واختبار مرض الدرن في حالة المشار
 في المراقبة السريرية لمدة الثالث ساعات. 

صمم مقرر العالج الطبيعي / تكنولوجيا الطب الرياضي للطالب 
المهتمين بجميع جوانب الطب التأهيلي مثل العالج الطبيعي 
والتدريب الرياضي وعلم وظائف األعضاء والتمارين المهنية 
والعالج الرياضي. وهو مقرر يكتنفه العديد من التحديات بسبب 

مستوى الكلية والمناهج  الكم الهائل من المناهج الدراسية على
القائمة على الكفاءة. وسيقوم الطالب بدراسة علم التشريح وعلم 

وظائف األعضاء، واختبار اإلجهاد القلبي الوعائي، والتمرينات 
العالجية، وتكوين الجسم، واالحشاء، وتأثير الموجات فوق 
الصوتية أو التحفيز الكهربائي، والعالج المائي، وقياس الزوايا. 

صبح الطالب ماهرين في تقييم اإلصابات الرياضية، والتقييم وي
الطبي األولي للطوارئ والرعاية، وتطبيق الوسائل العالجية، 
وتشكيل برامج التمرينات التأهيلية واألشرطة. باإلضافة إلى 
ذلك، سوف يحصل الطالب على شهادة من هيئة الصليب األحمر 

جفان القلبي اآللي األمريكية وإنعاش القلب والرئتين/ الر
و اإلسعافات األولية القياسية لمقدمي  CPR / AEDالخارجي 

الرعاية الصحية. كما أن تجربة "التدريب العملي" التي يمكن 
للطالب اكتسابها أثناء مساعدة وعالج المرضى تحت إشراف 
أخصائي العالج الطبيعي المرخص لهم والمدربين الرياضيين 

وعلماء فسيولوجيا التمرين أثناء  المعتمدين وأطباء العظام
 التدريب السريري هي جزء ال يتجزأ من البرنامج. 

 
ات لساعالساعات المعتمدة اإلضافية للمدرسة الثانوية: تلبي عدد ا

 ثالثالمعتمدة التي حصل عليها في هذا المقرر ساعات المختبر ال
 المعتمدة أو ساعات المختبر الرابع للشهادة المتقدمة.

 
 (28421) بالروبوتيم التصم

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
  12-10 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
قة يشارك الطالب في دراسة أجهزة الكمبيوتر والمعالجات الدقي

وتطبيقاتها على أنظمة التصنيع والنقل واالتصاالت. وتشمل 
الموضوعات أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل، والروبوتات، 

هذه لوالبرمجة، وأنظمة التحكم، والتأثير االجتماعي / الثقافي 
التقنيات. وتحث أنشطة حل المشكالت الطالب على تصميم 
وبرمجة وتوصيل األجهزة بأنظمة الكمبيوتر. وتشمل أنشطة 

ع تصنيالتعلم الروبوتات وعمليات التصميم بمساعدة الكمبيوتر وال
في األجهزة الكهرو والتصميم بمساعدة الكمبيوتر والتحكم 

ميكانيكية. وسيكون الطالب مؤهلين للحصول على الشهادة من 
 خالل كل من امتحان تكنولوجيا الروبوتات واألتممة وامتحان

 الجاهزية لمكان العمل.
 

 (99062W( )29062) 1معلمو الغد 
 1.0، ساعة معتمدة + نقاط الجودة سنة كاملة

  12-11 الصف )الصفوف(

  2.7المتطلبات السابقة: المعدل التراكمي 
جال ميعرف مقرر معلمو الغد لألفراد المبتدئين وذو الخبرة مهن 

ي هالتدريس والتعليم. والمكونات األساسية للمناهج الدراسية 
 المتعلم والمدرسة والمدرس والتدريس. وتعد المكونات واسعة

على أساس النطاق عن قصد، وتوفر قدًرا كبيًرا من المرونة 
ر الفائدة المهنية للطالب. ويُطلب من جميع الطالب حضور مقر

دراسي خارج فصول مقرر معلمو الغد والمشاركة فيها. ويمكن 
 أن يتم التدريب من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثاني
عشر. مالحظة: يمكن للطالب الحاصلين على درجة "ب" فما 

راسية معتمدة من جامعة أعلى أن يحصلوا على أربع ساعات د
 شينا ندواه.
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 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 ( 29063) 2معلمو الغد 
 ، ساعة معتمدة سنة كاملة

  12الصف الدراسي: 

 1المتطلبات السابقة: معلمو الغد 
يواصل الطالب استكشاف الوظائف في مجاالت ومسارات 
ير التعليم والتدريب. ويوفر هذا المقرر الفرصة للطالب للتحض
عد للمهن في مجال التعليم حيث يقومون بالبحث في خيارات ما ب

 اليةتعرف على عملية اعتماد المعلم في والمرحلة الثانوية، وال
 فرجينيا، والمشاركة في تجربة التدريب العملي

 

. يسجل في 28061و  28064 التسلسل: 1علم الحيوان التقنية 

 كال الفصلين الدراسيين في الوقت ذاته.

 
 (28064) 1/ العلوم البيطرية  1علم الحيوان التقنية 

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
  12-9 )الصفوف(الصف 

ه في التسجيل في الوقت ذات- 1المتطلبات السابقة: علم األحياء 
 (28061) 2/ العلوم البيطرية  2علم الحيوان التقنية 

ع يتعلم الطالب كيفية رعاية الحيوانات الصغيرة وإدارتها، م
ة، التركيز على المجاالت التعليمية في صحة الحيوان، والتغذي

 على والتقييم. يتضمن محتوى المقرر أيًضا واإلدارة، والتكاثر،
دروس حول األدوات والمعدات والمرافق الخاصة برعاية 
ت الحيوانات الصغيرة، كما يوفر أنشطة لتعزيز تنمية المهارا

 القيادية.
 

 (28061) 2/ العلوم البيطرية  2علم الحيوان التقني 
 ، ساعة معتمدةسنة كاملة

  12-9 الصف )الصفوف(

ه في التسجيل في الوقت ذات- 1ت السابقة: علم األحياء المتطلبا
 (28064) 1/ العلوم البيطرية  1علم الحيوان التقني 

يمكن مقرر الطب البيطري الطالب من اكتساب الصالحية للعمل 
والمعرفة الفنية والمهارات الالزمة للنجاح في التعليم الجامعي 
وكذلك في مهنة في الطب البيطري أو مهنة ذات صلة. يعمل 
الطالب مع مجموعة واسعة من الحيوانات األليفة والغريبة 

محتوى المقرر بين الموجودة في مرفق علم الحيوان. ويدمج 
التطبيقات الموجودة في األوساط األكاديمية، وتطوير الكفاءات 
المهنية، والتدريس وفق معارف ومهارات المقرر، مثل إدارة 
األعمال، واستخدام األدوات والمعدات، والمرافق المتعلقة بالطب 
البيطري. وتتيح شراكات البرنامج القوية مع الشركات المحلية 

بالحيوانات فرًصا لبناء مهارات القيادة والمشاركة في ذات الصلة 
عمليات التدريب الداخلي. ويجب أن يكون للطالب المسجلين في 
هذا المقرر معلومات أساسية عن الرياضيات والعلوم وأن يكونوا 
على دراية برعاية الحيوانات الصغيرة. قد يحصل الطالب على 

تدريب إدارة -276يقة ساعات دراسية معتمدة في برنامج الحد 3

كلية جيفرسون العامة -، من جامعة والية نيويورك 2الحيوانات 

في شهادة مساعد في العلوم التطبيقية في تكنولوجيا حديقة 
 الحيوان.

 
 الساعات المعتمدة اإلضافية للمدرسة الثانوية: تلبي عدد• 

الساعات المعتمدة التي حصل عليها في هذا المقرر الشهادة 
ابع مة الثالثة للشهادة القياسية أو ساعات المختبر الرالمتقد

صل المعتمدة. باإلضافة إلى ساعات مقرر العلوم المعتمدة، سيح
ة. الطالب على ساعات معتمدة اخرى للفنون الجميلة / التطبيقي

 ل.لمعداهذا المقرر الدراسي أيًضا بمثابة تسلسل للدبلوم القياسي 
 

 (98689W)( 28689اإلنتاج التلفزيوني )
 ، ساعة معتمدةسنة كاملة

  12-9 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
نظرية إنتاج الوسائط الرقمية  1يغطي اإلنتاج التلفزيوني 

وممارسته. ويطور الطالب المهارات من خالل مشاريع 
 مركزل"التدريب العملي" في مرفق إنتاج الوسائط الرقمية التابع 

. أفضل المرافق من نوعه في والية فرجينيا التوظيف، وهو أحد
ت، نترنوتتراوح مهام اإلنتاج في مجاالت التلفزيون واإلذاعة واإل
الم األفوتشمل إعالنات الخدمة العامة ومقاطع الفيديو الموسيقية و
م لرسوالقصيرة المستقلة والبث اإلذاعي والمواقع اإللكترونية وا

 زيوني بشكل روتيني علىالمتحركة. يحصل طالب اإلنتاج التلف
 جوائز محلية وحكومية وحتى وطنية من خالل العديد من الفرص

الب للمسابقات وعمل العميل الذي توفره هذه المقرر. ويعمل الط
ة فرادى وفي مجموعات إلنتاج قطع أصلية، يأخذونها معهم سابق

 أعمال رقمية احترافية في نهاية الفصل.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

( 28690) 2اإلنتاج التلفزيوني والوسائط المتعددة 

(98690W) 
 ودة جنقطة  1.0معتمدتان + ، على فترتين، ساعتان سنة كاملة

  12-10 الصف )الصفوف(

 أو إذن المدرب 1المتطلبات السابقة: اإلنتاج التلفزيوني 
عبارة عن مقرر دراسي  2اإلنتاج التلفزيوني والوسائط المتعددة 

مكثفة يعمل على إعداد الطالب للعمل كمنتجين محترفين 
لإلعالم. يقدم الفصل نموذًجا لشركة إنتاج تجارية، مما يتيح 
للطالب فرًصا متعددة إلنتاج مشاريع إبداعية في مرفق اإلنتاج 

توظيف. ويجوز انتاج الرقمي المثير لإلعجاب في مركز ال
المشاريع للمسابقات والعمالء والشركاء في المجتمع. ويمنح 
الطالب أيًضا الفرصة إلنتاج مشاريع مستقلة، مثل األفالم 
القصيرة أو األفالم الوثائقية األصلية. وتقوم هذه المشروعات 
بتعليم الطالب أعمال اإلنتاج اإلعالمي مع مساعدتهم في بناء 

ة تميزهم عن أقرانهم. هذه الميزة تؤدي إلى حقائب احترافي
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الجوائز، والتدريب الداخلي، والمنح الدراسية، ومسارات التعليم 
 العالي والحياة الناجحة.

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) في . يجب استيفاء متطلبات القبول

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

  
( 28691) 3اإلنتاج التلفزيوني والوسائط المتعددة 

(98691W) 
 دة نقطة جو 1.0ساعة معتمدة +  2، على فترتين، سنة كاملة

  12-11 الصف )الصفوف(

  2المتطلبات السابقة: اإلنتاج التلفزيوني 
. الميةبإثبات إتقان معرفة اإلنتاج والمهارات اإلعسيقوم الطالب 

وسيعملون كمنتجين إعالميين عن طريق إنشاء منتجات أصلية 
أثناء تطويرهم برامج للجمهور المستهدف وتسويقها. ويجمع 
 الطالب سابقة أعمال رقمية احترافية لتعزيز أهداف المرحلة
ائط الجامعية والمهنية. وسيبحثون عن صناعة إنتاج الوس

 الديناميكية ويحددون فرص تجارب العالم الحقيقي )على سبيل
ب المثال، التدريب الداخلي، محاكاة الوظيفة(. وسيبحث الطال
ن فرص ما بعد المرحلة الثانوية وصياغة االستراتيجيات لكل م

 النجاح الجامعي والمهني.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

. يسجل في 28063و  28062 التسلسل: 1علم الحيوان المتقدم 

 اته.كال الفصلين الدراسيين في الوقت ذ

 
 1/ رعاية الحيوانات الصغيرة  1علم الحيوان المتقدم 

(28062) 

 ، ساعة معتمدة سنة كاملة
  12-9 الصف )الصفوف(

ت ذاته والتسجيل في الوق 1المتطلبات األساسية: علم األحياء 
 2رة / رعاية الحيوانات الصغي 2في علوم الحيوان المتقدمة 

(28063) 
يجمع مقرر علوم الحيوان المتقدمة بين المهارات العملية الالزمة 
للنجاح في مهن رعاية الحيوانات، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر، العلوم البيطرية، مع المعرفة النظرية إلعداد الطالب 
لمزيد من الدراسة في هذا المجال من خالل التعليم الجامعي. 

وانات الصغيرة األليفة. وتمارس طرق ويركز الطالب على الحي
المناولة والتغذية والرعاية والعناية اليومية. ويتعلم الطالب بشأن 
سلوك الحيوانات ويمارس تدريب مختلف حيوانات المختبر. 
يمكن للطالب أن يحصلوا على شهادة في اإلسعافات األولية 
للقطط والكلب من خالل مؤسسة الصليب األحمر األمريكية. 

تفاعل الطالب مع مجموعة واسعة من الحيوانات األليفة وي

الصغيرة الموجودة في مرفق علوم الحيوان بما في ذلك الكالب 
والقطط واألرانب والفئران والجرذان واليربوع. ويتاح للطالب 
الناجحين من خالل شراكة هذا البرنامج القوية مع الشركات 

شاركة في التدريبات المحلية ذات الصلة بالحيوانات الفرصة للم
 الداخلية.

 
 2/ رعاية الحيوانات الصغيرة  2علم الحيوان المتقدم 

(28063) 

 ، ساعة معتمدة سنة كاملة
  12-10 الصف )الصفوف(

ته في والتسجيل في الوقت ذا 1المتطلبات األساسية: علم األحياء 
 1/ رعاية الحيوانات الصغيرة  1علوم الحيوان المتقدمة 

(28062) 
 نات،يتوسع الطالب في معرفته بالعلوم الحيوانية ورعاية الحيوا
يات بما في ذلك التشريح المقارن والوقاية من األمراض والطفيل

 وعلم الوراثة والتربية. وسوف يركز الطالب على التعامل مع
 الحيوانات الكبيرة والغريبة في المختبر مثل الحصان القزم

ي لكوكاتو والثعابين والسحالوالماعز والدجاج والببغاوات وا
والسالحف والضفادع واألسماك والمفصليات. وستوضح 
م المهارات الفنية اإلضافية في مجال المساعدة البيطرية ويت

ساعات دراسية معتمدة في  3ممارستها. قد يحصل الطالب على 

، من جامعة 2تدريب إدارة الحيوانات -276برنامج الحديقة 

جيفرسون العامة في شهادة مساعد في كلية -والية نيويورك 
 العلوم التطبيقية في تكنولوجيا حديقة الحيوان.

 الساعات المعتمدة اإلضافية للمدرسة الثانوية: تلبي عدد• 
الساعات المعتمدة التي حصل عليها في هذا المقرر الشهادة 

ابع المتقدمة الثالثة للشهادة القياسية أو ساعات المختبر الر
صل اإلضافة إلى ساعات مقرر العلوم المعتمدة، سيحالمعتمدة. ب

ة. الطالب على ساعات معتمدة اخرى للفنون الجميلة / التطبيقي
 ل.لمعداهذا المقرر الدراسي أيًضا بمثابة تسلسل للدبلوم القياسي 

 
 التي قنية غير المدرجة بالتعليم المهني والتيالدراس المساقات

 يقدمها مركز أرلينغتون المهني.
 

علم التشريح / علم وظائف األعضاء، التسجيل المزدوج 
(28085( )98085W) 

 نقطة جودة  1.0، ساعة معتمدة + سنة كاملة

  12-11 الصف )الصفوف(

 1المتطلبات األساسية: علم األحياء 
 هذا المقرر الدراسي مقرر تمهيدي لهيكل جسم اإلنسان ومصمم

 والصحي. ويبحث هذاللطالب المهتمين بممارسة المسار الطبي 
 المقرر في بنية الجسم ووظيفته على مستويات الجهاز الخلوي
واألنسجة واألعضاء واألجهزة مع التركيز على التشريح 

 الطبيعي وعلم وظائف األعضاء طوال المقرر الدراسي.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
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 المستوى التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل، التسجيل
 (93162Wالمزدوج )
 نقطة جودة 1.0معتمدة، + ، ساعة سنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(
 حديدالمتطلبات السابقة: الحصول على درجة التأهيل في اختبار ت
توى المستوى في فرجينيا )اجتياز جميع الوحدات التسعة، إلى مح

 (2مقرر الجبر 
يستعرض مقرر مادة الرياضيات لكلية فرجينيا الشمالية 

فات للدوال الجبرية علوم الجبر والمصفو 163المجتمعية 

ية واألسية واللوغاريتمية. ويستعرض مقرر مادة الرياضيات لكل
علم المثلثات، والهندسة  164فرجينيا الشمالية المجتمعية 

ي دراسالتحليلية، والمتتاليات والمتسلسالت. ويعد هذا المقرر ال
حساب التفاضل  263/264الطالب لمقرر مادة الرياضيات 

 . 2/  1التحليلية  والتكامل والهندسة
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (93176W)حساب التفاضل والتكامل: التسجيل المزدوج 
 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(
ة أو مقرر ماد 163المتطلبات السابقة: مقرر مادة الرياضيات 
ان من أو وحدت 164الرياضيات لكلية فرجينيا الشمالية المجتمعية 

ة مقرر مادة الجبر، ووحدة واحدة من مادة الهندسة، ونصف وحد
لكل من علم المثلثات المستوى التمهيدي في حساب التفاضل 

 والتكامل. 
لهندسة التحليلية للدوال الجبرية ويستعرض هذا المقرر ا

الت المتسامية بما في ذلك دراسة النهايات والمشتقات والتفاضو
ج ومدخل لعلم التكامل مع تطبيقاته. هذا المقرر مصمم لبرنام

 العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
ة مجتمع فرجينيا الشمالية بالتسجيل المزدوج في كلي

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (93179W) 1/2حساب التفاضل والتكامل: التسجيل المزدوج 
 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(
المستوى التمهيدي في حساب التفاضل  المتطلبات السابقة:

( أو المستوى التمهيدي 93162Wوالتكامل، التسجيل المزدوج )
( أو 93162في حساب التفاضل والتكامل/ علم المثلثات )

المستوى التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل/ مكثف 
 الدرجة ج فما فوق  –( 23164)

يستعرض هذا المقرر مفاهيم النهايات والمشتقات والتفاضالت 
بين أنواع مختلفة من الدوال واستخدام قواعد التفاضل وتطبيقه 

والمشتقات العكسية، والتكامالت وتطبيقاته. باإلضافة إلى ذلك، 
سيتعلم الطالب حساب الدوال الجبرية والمتسامية بما في ذلك 

لقطبية والمحدودية والتكامل المحدود الرسوم البيانية المستطيلة وا
وغير المحدود وطرق التكامل ودوال المتجهات والحجوم 
والمتتابعات ومتسلسالت القوى جنبًا إلى جنب مع التطبيقات. 
ويركز المقرر على عملية برهان النظريات الرئيسية. مقومات 

 التدريس لبرامج العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية. 
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية: ●    
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

ل حساب التفاضل والتكامل مع الهندسة التحليلية، التسجي

 (93173Wالمزدوج )
 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

المتطلبات السابقة: الدرجة "ج" أو فما فوق في المستوى 
التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل/ مكثف وتوصية من 
لية المعلم أو الدرجة "ج" فما فوق في مقرر مادة الرياضيات لك

و وتوصية من المعلم أ 264 /263فرجينيا الشمالية المجتمعية 
 فما فوق في المستوى التمهيدي في حساب التفاضل“الدرجة "ب 

والتكامل مع توصية من المعلم أو الدرجة "أ" في التحليل 
 الرياضي / علم المثلثات وتوصية من المعلم.

ويستعرض هذا المقرر الهندسة التحليلية للدوال الجبرية 
الت النهايات والمشتقات والتفاض المتسامية بما في ذلك دراسةو

ج ومدخل لعلم التكامل مع تطبيقاته. هذا المقرر مصمم لبرنام
 العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية.

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
 (92801Wعلم االقتصاد، التسجيل المزدوج )

 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(

في  المتطلبات السابقة: يجب على الطالب تلبية متطلبات القبول
 ة فرجينيا الشمالية المجتمعية. كلي

توفر هذه الدورة نظام الساعات المعتمدة الجامعية وتعادل تلك 
الخاصة بالسنة التمهيدية لطالب علم االقتصاد في الجامعة، 
ويأخذ الطالب المسجلين في هذا المقرر فصاًل دراسيًا في 
االقتصاد الكلي يركز على فهم شامل لمبادئ االقتصاد التي 

افة إلى ذلك، سيأخذ تنطبق على االقتصاد النظام ككل. باإلض
الطالب فصاًل دراسيًا في االقتصاد الجزئي يركز على مبادئ 
االقتصاد التي تنطبق على وظائف صناع القرار الفرديين، سواء 
المستهلكين أو المنتجين داخل النظام االقتصادي. سيكتمل سيوفي 
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النجاح في هذا المقرر الدراسي متطلبات التخرج في مقرر 
 ويل الشخصي للطالب. االقتصاد والتم

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
الجامعية(  )مادة اإلنشاء، التسجيل المزدوج 11اللغة اإلنجليزية 

(91150W) 
 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة

 11 الصف )الصفوف(
ل المتطلبات السابقة: التحصيل الدراسي عالي المستوى في فصو

 على اللغة اإلنجليزية السابقة. توصية المعلم / المستشار. يجب
ة الطالب تلبية متطلبات القبول في كلية فرجينيا الشمالي

 المجتمعية.
يزية نجلسيتناول هذا المقرر معايير كلية فرجينيا لتعليم اللغة اإل

للصف الحادي عشر ويطلع الطالب على التفكير النقدي 
م وأساسيات الكتابة األكاديمية. وخالل عملية الكتابة، سيقو
 الطالب بتحسين الموضوعات، تطوير ودعم األفكار، التحقق من

جل يمها وإدماجها، وتحرير النصوص من أالموارد المناسبة وتقي
ة جموعاألسلوب واالستخدام الفعال، وتحديد األساليب المناسبة لم

 متنوعة من السياقات والمستهدفين واألغراض. وسيركز المقرر
ه بقدر أكبر على المقاالت النقدية والحجج والبحث وتطوير هذ
الكفاءات من خالل فحص مجموعة واسعة من النصوص. 

مل أنشطة الكتابة طريقة العرض والحجج في مقال واحد وستش
على األقل من األبحاث التي تتطلب من الطالب تحديد مصادر 

 الوثائق وتقييمها ودمجها وتعديلها بفعالية.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

اني ، التسجيل المزدوج )األدب البريط12اللغة اإلنجليزية 

 (91161Wوالعالمي( )
 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة

 12 الصف )الصفوف(

ل الدراسي عالي المستوى في فصوالمتطلبات السابقة: التحصيل 
. 11 يزيةاللغة اإلنجليزية السابقة، بما في ذلك مقرر اللغة اإلنجل

 وتوصية المعلم / المستشار. يجب على الطالب تلبية متطلبات
 القبول في كلية فرجينيا الشمالية المجتمعية.

سيستعرض هذا المقرر معايير كلية فرجينيا لتعليم اللغة 
ف الثاني عشر وسيدرس المقرر األعمال اإلنجليزية للص

الرئيسية في األدب البريطاني والعالمي. سيقوم الطالب بدراسة 
األعمال اإلنجليزية الرئيسية من الفترة األنجلوسكسونية إلى 
الوقت الحاضر، مع التركيز على فكرة وخصائص التراث 
األدبي البريطاني. وسيقوم الطالب أيًضا بفحص األعمال 

ة لألدب العالمي، من األعمال المرجعية إلى األعمال الرئيسي
المعاصرة. يتضمن هذا المقرر الدراسي نشاطات قراءة وكتابة 

 نقدية طوال الوقت.
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (94310Wعلم األحياء العامة، التسجيل المزدوج )
 1.0سنة كاملة، رصيد واحد، نقطة جودة +

 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: مقرري علم األحياء وعلم الكيمياء
شمل تيقدم هذا المقرر عرًضا معمقًا للمفاهيم البيولوجية التي 
 اثة،موضوعات في البنية الخلوية، والتمثيل الغذائي، وعلم الور

 وتنوع الحياة، وعلم التشريح وعلم وظائف األعضاء للكائنات
ركز الحية، وتنظيم النظام البيئي وعملياته في سياق تطوري. سي

ختبري الذي يشمل جمع البيانات هذا المقرر على العمل الم
 وتحليلها.

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
 (94501W، التسجيل المزدوج )1الجامعية الفيزياء العامة 

 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

المتطلبات السابقة: المستوى التمهيدي في حساب التفاضل 
ر والتكامل والنتيجة المرضية في اختبار تحديد المستوى لمقر

 11اللغة اإلنجليزية 
 سية للفيزياء. ويغطي علميتناول هذا المقرر المبادئ األسا

اء كهربالميكانيكا والديناميكا الحرارية وظواهر الموجات وعلم ال
وعلم البصريات وظاهرة المغناطيسية ومواضيع مختارة في 

 .2من  1الفيزياء الحديثة. الجزء 
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

 (94502W، التسجيل المزدوج )2الفيزياء العامة الجامعية 
 1.0+سنة كاملة، رصيد واحد، نقطة جودة 

 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(
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المتطلبات السابقة: المستوى التمهيدي في حساب التفاضل 
ر والتكامل والنتيجة المرضية في اختبار تحديد المستوى لمقر

يل ، التسج1، الفيزياء العامة الجامعية 11اللغة اإلنجليزية 
 المزدوج.

 المبادئ األساسية للفيزياء. ويغطي علم يتناول هذا المقرر
اء كهربالميكانيكا والديناميكا الحرارية وظواهر الموجات وعلم ال

وعلم البصريات وظاهرة المغناطيسية ومواضيع مختارة في 
 2من  1الفيزياء الحديثة. الجزء 

الساعات المعتمدة الجامعية: يجوز في هذا المقرر التسجيل 
 (. ويلبيNOVAيا الشمالية المجتمعية )المزدوج في كلية فرجين

ل الطالب متطلبات قبول كلية فرجينيا الشمالية المجتمعية قب
التسجيل. يرجى استشارة مستشار مدرستكم للحصول على مزيد 

 من التفاصيل
 

 (94270Wالعلوم البيئية العامة، التسجيل المزدوج )
 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة

 12-11 وف(الصف )الصف
 المتطلبات السابقة: مقرري علم األحياء وعلم الكيمياء

لتي ايركز المقرر التمهيدي على المكونات األساسية والتفاعالت 
ية تشكل النظم الطبيعية لألرض. ويغطي المقرر المفاهيم العلم

 األساسية في تخصصات العلوم البيولوجية والكيميائية وعلوم
 ايا البيئية ومعالجتها.األرض الضرورية لفهم القض

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
مزدوج ، التسجيل ال1/2المستوى المتوسط في اللغة اإلسبانية 

(95501W) 
 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة

 12-11 الصف )الصفوف(
أو  4نية المتطلبات السابقة: االنتهاء بنجاح من مقرر اللغة اإلسبا
ورة دفي  الكفاءة المماثلة التي يحددها المعلم واالستعداد للتسجيل

 دراسية على مستوى الكلية. 
ية مناقشة األحداث الجارية وفهم المواد األصليستطيع الطالب 

 بما في ذلك دراسة األعمال األدبية وتحليلها. يقرأ الطالب
ويكتبون ويتحدثون بشيء من التعمق حول موضوعات مختارة 

ن عدًا بشأن الثقافة والتاريخ واألدب في اللغة ويبعدون بفهم بعي
 ليل وجهاتالمعنى الحرفي. وتقدم الدروس وفق إطار ثقافي لتح

النظر التي تستمد منتجات وممارسات العالم الناطق باللغة 
ة بانياإلسبانية. صمم هذا المقرر لزيادة اإلجادة في اللغة اإلس

دة كما هو محدد في إرشادات اإلجاأعلى من المستوى المتوسط 
 (.ACTFLفي المجلس األمريكي لتدريس اللغات األجنبية )

 
قدد يسمح هذا المساق  ية:ساعات معتمدة للكل●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
 (93163W، التسجيل المزدوج )1/2علم اإلحصاء 

 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

 ب أوالمتطلبات السابقة: درجة مرضية في اختبار اإلجادة المناس
أو  163أو مقرر مادة الرياضيات  152مقرر مادة الرياضيات 
 .182مقرر مادة الرياضيات 

ويغطي هذا المقرر اإلحصاء الوصفي، واالحتمال األولي،  
ويواصل  وتوزيعات االحتمال، والتقدير، واختبار الفرضيات.

المقرر دراسة تقدير واختبار الفرضيات مع التركيز على 
 ،كأي تربيعاالرتباط واالنحدار وتحليل التباين. واختبارات 

 .الالمعلمية  اإلحصائية واألساليب
 

 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     
بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 

(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .
NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك

 لمزيد من المعلومات.
 

ج زدوتاريخ والية فرجينيا والواليات المتحدة، التسجيل الم
(92360W) 

 نقطة جودة  1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

في  تلبية متطلبات القبولالمتطلبات السابقة: يجب على الطالب 
 كلية فرجينيا الشمالية المجتمعية.

ات يستعرض هذا المقرر التاريخ العام لوالية فرجينيا والوالي
ب المتحدة من األزمنة األولى وحتى الوقت الحالي ويسمح للطال

بالتوصل إلى فهم أساسي للسمات المميزة للتطور التاريخي 
 على التغييرات السياسيةللواليات المتحدة. سيتعرف الطالب 

 التي هامةواالقتصادية واالجتماعية والفكرية والثقافية والدينية ال
. شكلت تطور والية فرجينيا والواليات المتحدة منذ وقت مبكر

حصل ييوجد اختبار في نهاية المقرر اختبار وفق معايير التعلم. 
 . من يجتاز اختبار معايير التعلم والمقرر على ساعات معتمدة

 
 قدد يسمح هذا المساق ساعات معتمدة للكلية:●     

بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية 
(NOVA) يجب استيفاء متطلبات القبول في .

NOVA  قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك
 لمزيد من المعلومات.

 
____________________________________ 

 
 الداخليبرامج التدريب 

 
 (29060تجربة التدريب الداخلي المهني الخاضع لإلشراف ) 

 نقطة جودة  1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(



100 

ادًرا عاًما ويكون ق 16المتطلبات السابقة: أن يكون عمر الطالب 
 على توفير وسائل النقل الخاصة بهم

تجربة التدريب الداخلي المهني الخاضع لإلشراف هو مقرر 
لوا تدريبي للطالب الذين تم اخيارهم لخدمات الموهوبين أو أكم
وقع سنة واحدة على األقل في فصل التعليم المهني والتقني مع ت
الب المواصلة في المستوى التالي. هذا المقرر مصمم لتزويد الط

 في المنظمات المهنية التيبفرصة إدراجهم متدربين داخليين 
تتعلق بالمجاالت التي ينصب اهتمامهم عليها. ويٌعين مرشد 

ساعة خالل فصل الصيف للوصول  140للطالب يقضون معه 

لعدد الساعات المعتمدة. يرجى مراجعة موقع مركز التوظيف 
 للحصول على مزيد من المعلومات والنماذج. 

 
 (29828دريب الداخلي )االنتقال من المدرسة إلى العمل / الت

 نقطة جودة  1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

م عاًما. إتما 16المتطلبات السابقة: ال يقل عمر الطالب عن 
لسلة ( في المركز المهني )سCTEبرنامج التعليم المهني والتقني )

البرنامج الكامل( بدرجة "ج" فما فوق، باإلضافة إلى ذلك، 
 توصية خطية من مدرس مهارات التعليم المهني والتقني. 

م صمم هذا المقرر للطالب الذين أكملوا سلسلة برنامج التعلي
 المهني والتقني ويرغبون في مواصلة تعليمهم ومهاراتهم إما

بهم ة متعلقة باختيارهم المهني أو مواصلة تدريبالعمل في وظيف
 من خالل التمكن من المهارات المتقدمة او في مجال مهارتهم
ن مالمختارة. وسيتلقى الطالب أمر اإلحالة بالتدريب الداخلي 
 ب أنمدرب التعليم المهني والتقني ومنسق التدريب الداخلي. ويج

 ساعة في 280ن يكون الطالب في موقع التدريب لمدة ال تقل ع

خلي السنة الدراسية لكسب ساعتين معتمدتين. ويقيم المشرف الدا
الطالب مرتين كل ربع سنة من أجل تحديد الدرجة في الربع 

 السنوي.
 

 
 البرامج األكاديمية

 
 أرلينغتون تيك في المركز المهني

 نقطة جودة  1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة
 12-9 الصف )الصفوف(

 والهندسة في ساعة 1السابقة: إتمام مقرر الجبر المتطلبات 
 معتمدة قبل االلتحاق بالصف العاشر.

لى عبرنامج أرلينغتون تيك عبارة عن برنامج تعليمي صارم قائم 
المشاريع يقوم بتحضير الطالب للنجاح في الكلية وفي مكان 
العمل من خالل حل المشكالت بشكل تعاوني. ويتعلم الطالب 

ددة الفعال بين معارفهم األكاديمية األساسية متعكيفية الجمع 
حل التخصصات ومهاراتهم المتقدمة في التعليم التقني المهني ل
 .مشاكل العالم الحقيقي وتقديم الخدمات إلى المجتمع المحلي

يوفر برنامج أرلينغتون تيك الفرصة للطالب الستكشاف 
صديق مجموعة متنوعة من برامج التعليم المهني والتقني وت

شهاداتهم والحصول على فرصة تخطي في الجامعة من خالل 
الحصول على ساعات معتمدة من الكلية مبكًرا من خالل 
التسجيل المزدوج في كلية فرجينيا الشمالية المجتمعية. وختاًما 
لتجربة خبرة التعلم القائمة على المشاريع، سيقوم طالب برنامج 

ه على مدار العام الدراسي أرلينغتون تيك بإكمال مشروع ينجزون
يتم فيه تعيينهم متدربين أو استشاريين أو بمثابة باحث مستقل. 
تجربة التعلم في برنامج أرلينغتون تيك فعالة )ويرجع ذلك بسبب 
البحث(، وموثوقة )يرجع لك بسبب المشاريع(، ويغمر البرنامج 

 جو من التحفيز بسبب اهتمامات الطالب. 
 

 (28955) لنهائيةتجربة أرلنجتون تك ا
 عات، ساعة معتمدة للتدريس للفصول الدراسية وساسنة كاملة

 خبرة العمل المتغيرة اإلضافية *
 12-9 الصف )الصفوف(
هني م المالدراسية السابقة في التعلي المساقاتالمتطلبات السابقة: 

والتقني في المجال الذي ينصب عليه تركيز الطالب ومهارات 
لعمل. يجب أن يكون الطالب مسجلين في االستعداد في مكان ا
 الصف الثاني عشر.

 

قابل ساعات معتمدة في خبرة المجال ال 3-1* الساعات المعتمدة: 

 1ة )للتغير لكل عام الدراسي، وذلك بناًء على الساعات المعتمد
 3ساعة،  560ساعة معتمدة =  2ساعة،  280ساعة معتمدة = 
ي ساعات يحصل عليها ساعة(. وتطبق أ 840ساعات معتمدة = 

الطالب خالل فصل الصيف على الفصل الدراسي الخريفي 
 القادم.

ير لتطوبرنامج تجربة أرلنجتون تك النهائية هو تتويًجا للتعلم وا
ا ر هذالمهني القائم على مشاريع الطالب في أرلينغتون تيك. ويوف

ه البرنامج للطالب طريقًا نحو التقدم وتحسين معرفته وخبرات
 مهنيالفنية ومهاراته البحثية المستفادة في مقررات التعليم ال

والتقني ضمن بيئة ومجال عمل على أرض الواقع. ويمكن 
 احدةوللطالب إتمام برنامج تجربة أرلنجتون تك النهائية بطريقة 

 أو ثالث:
ات ذ. متدرب داخلي يتلقى أجُرا أو ال يتلقى أجًرا في وظيفة 1

 1يفي )العمل في موقع العمل(، )من صلة بمسار الطالب الوظ
 ساعات معتمدة متغيرة بناًء على ساعات العمل( * 3إلى 
. مدير / مستشار مشروع يعمل لصالح عميل لتسليم منتج أو 2

 لحل مشكلة )العمل في موقع العمل أو في المدرسة(
. مساعد باحث في جامعة أو مؤسسة حكومية أو مؤسسة غير 3

 ي موقع العمل أو في المدرسة(هادفة للربح )العمل ف
 

يعمل برنامج تجربة أرلنجتون تك النهائية على تطوير معرفة 
الطالب ومهاراته في المسار الوظيفي الذي اختاروه، أو إلجراء 
مزيد من الدراسة البحثية داخل المجال الذي يحوز على اهتمامه. 
ويتحمل الطالب مسؤولية ضمان تعيين المقرر النهائي خالل 

منسق المقرر األخير.  الصف الدراسي الحادي عشر بدعم من
ويطور الطالب ومنسق البرنامج، وموجه محل العمل خطة 
تدريب قائمة على العمل لتوجيه خبرات تعلم الطالب التي تقوم 
على العمل والمساعدة في تقييم التحصيل واألداء. ويدعم منسق 
البرنامج ومرشد الطالب تجربة الطالب العملية في التعلم 

نجازه أو أدائه خالل الصف الثاني عشر. ويساعدان في تقييم إ
وعندما يسجل الطالب في هذا البرنامج، يوقع الوالد أو الوصي 
القانوني، والموجه في مكان العمل، والطالب، وموظفو التعيينات 
المتقدمة على مذكرة تفاهم تمنح الموافقة القانونية الكاملة للطالب 

لنجتون تك بالمشاركة في جميع جوانب برنامج تجربة أر
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كابستون. ويوصى أن يكون لدى الطالب فترة أو فترتين 
ينصرف فيهما من العمل في نهاية اليوم الدراسي لتسهيل العمل 
في برنامج تجربة أرلنجتون تك النهائية. وسيكون هذا مطلبًا 

 لطالب برنامج أرلنجتون تك. 
    

 األكاديمية الدراسية
 12-9 الصف )الصفوف(

بقة: يوافق منسق البرنامج على القبول في المتطلبات السا
 األكاديمية الدراسية.

ة األكاديمية الدراسية هي برنامج مصمم للطالب كبديل للمدرس
الب. الط الثانوية الشاملة لتوفير التدخالت الفردية التي تركز على

 . 12إلى  9وتقدم للطالب في الصفوف 
ي من عدد صمم هذا البرنامج على أن يتألف الفصل الدراس 

صغير من الطالب أو المعلمين والموجهين، واألكاديميين. 
وتشمل مجاالت المناهج اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
ن، والدراسات االجتماعية والعلوم. وباإلضافة إلى األكاديميي

ويتوفر للطالب خيار التسجيل في واحد من الفصول الدراسية 
ي. لمهنلمتوفرة في المركز ااالختيارية للتعليم المهني والتقني ا

لى كز عوتدمج األكاديمية االستشارة الشاملة في البرنامج الذي ير
 مهارات المواجهة والنمو العاطفي االجتماعي. ويمكن للطالب
حضور األكاديمية لمدة خمس فترات والعودة إلى المدرسة 
اء الثانوية الشاملة لفصلين إضافيين، أو قد يختار الطالب قض

 األكاديمي بأكمله في المركز المهني.اليوم 
وث ث 816تقع األكاديمية الدراسية في مركز أرلينغتون المهني، 

والتر ريد درايف، أرلينغتون، فرجينيا. ويمكن التواصل مع 
 .703-228-5790منسق البرنامج عبر الهاتف رقم 

 
 مجتمع متعلمي اللغة اإلنجليزية

 12-9 الصف )الصفوف(
 ة: يقبل منسق البرنامج الطالب في برنامجالمتطلبات السابق

 (. ELCمجتمع متعلم اللغة اإلنجليزية )
 سناً  صمم برنامج مجتمع متعلمي اللغة اإلنجليزية للطالب األكبر

ين ب( )الذين تتراوح أعمارهم ELمن متعلمي اللغة اإلنجليزية )

 غيرةعاًما( والذين سيستفيدون أكثر من بيئة أكاديمية ص 21و 16

ظمة ومتكاملة مع عنصر مهني وفني. ويسجل الطالب الذين ومن
في يتم اختيارهم في برنامج مجتمع متعلمي اللغة اإلنجليزية 
اءة مجموعة متكاملة من فترتين لتدريس اللغة فيما يتعلق بالقر
في  والكتابة والقواعد. كما يأخذون ثالث ساعات معتمدة إضافية

ماعية. وأخيًرا، يسجل الرياضيات والعلوم والدراسات االجت
ني الطالب بفصل دراسي اختياري في برنامج المهن والتعليم الف
ين في المركز المهني المقسم على فترتين. ويستفيد الطالب الذ

يحضرون البرنامج أثناء سعيهم للحصول على شهاداتهم في 
المدارس الثانوية ويحصلون في الوقت ذاته على شهادات أو 

م المهنية المختارة و / أو يحصل على تراخيص في مجاالته
 ساعات معتمدة جامعية لفصولهم الفنية.

 
 (28956برنامج مقرر الريادة النهائي )

 ، ساعة معتمدة، سنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(

المتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في أي برنامج من 
 برامج التعليم المهني والتقني

المقرر النهائي القائم على العمل هو مقرر دراسي ينهي سلسلة 
المنطقية التي درسها الطالب ضمن مجال مهني  المساقات

مختار. وتتاح الفرصة في هذا المقرر للطالب لتطبيق معارفهم 
ومهاراتهم الفنية ومهاراتهم في القيادة واالستعداد لمكان العمل 

ي والتقني المختارة وذلك في المكتسبة في مقررات التعليم المهن
بيئة األعمال والصناعة على أرض الواقع. وسيحتاج الطالب إلى 
الحصول على مقررين دراسيين سابقين على األقل من مقررات 

التعليم المهني والتقني والمدرجة في برنامج الدراسات في 
 المجاالت المهنية التي اختاروها.

الب لعمل تطوير مهارات الطيواصل المقرر النهائي القائم على ا
ومعرفتهم في المسار الوظيفي الذي اختاروه، أو مواصلة 

ب دراستهم في مجاالت اهتمامهم. ويضع الطالب والمعلم والمدر
في مكان العمل خطة تدريبة قائمة على العمل لتوجيه خبرات 

صيل تعليم الطالب القائمة على العمل والمساعدة في تقييم التح
(: WBLك عدة نماذج للتعلم القائم على العمل )واألداء. هنا

اته ذالتعاون الي يمنح ساعات معتمدة )يتطلب تدريًسا في الوقت 
ائم في الفصول الدراسية والتدريب على الوظيفة"(، والتعلم الق
على الخدمة الي يمنح ساعات معتمدة، والتدريب الداخلي، 

قوم الطالب والمؤسسة المدرسية )برامج ريادة األعمال(. وسي
عمل بالتنسيق مع المعلم المنسق لبرنامج التعلم القائم على ال

 يطلبلتحديد أفضل مقررات التعليم القائم على الخبرة مناسبة. و
موافقة ولي أمر الطالب أو وصيه القانوني حتى يتمكن من 
المشاركة. ويوصى أن يكون لدى الطالب فترة أو فترتين 

داء نهاية اليوم الدراسي لتسهيل أينصرف فيهما من المدرسة في 
 التعلم القائم على العمل واإللحاق بالعمل.

 
 (PEPبرنامج التحضير للتعيين )

 ساعات معتمدة 8-6، جميع أيام البرنامج، سنة كاملة
 والخرجين 12 الصف )الصفوف(

المتطلبات السابقة: تبدأ عملية اإلحالة من منسق التحويل في 
لة. وإلى جانب حصول طالب برنامج المدرسة الثانوية الشام

(، يجب أن يكون IEPالتحضير للتعيين على برنامج تعليم فردي )

الطالب قد قرب من إنهاء خبراتهم األكاديمية المدرسية وأن يكون 
قادًرا على العمل بشكل مستقل أو فقط مع بعض المساعدة من 
م الموظفين، وأن يكون قادًرا على استخدام وسائل النقل العا

بشكل مستقل أو بمساعدة بسيطة وذلك بعد الحد األدنى من 
التدريب، ويكون قادًرا على العمل بشكل مستقل أو مع بعض 
المساعدة في المجتمع في عمليات التدريب الداخلي. ويمكن 
للطالب التسجيل في فصول التعليم المهني والتقني في المركز 

أو بمساعدة ثانوية، المهني، شريطة أن يتمكنوا من االستقاللية 
من استيعاب المناهج الدراسية المطلوبة لكل فصل على حدة. 
ويوفر برنامج التحضير للتعيين مجموعة من التكنولوجيا 
المكتبية، والتدريب الداخلي مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر، 
باإلضافة إلى المعرفة المهنية، ويوفر التمويل الشخصي 

ي كل من المركز المهني والمجتمع والمهارات االجتماعية ف
األكاديمية التي يمكن تقديمها بناًء  المساقاتككل. ويوجد بعض 

على االحتياجات الفردية لكل طالب. ويقضي الطالب من أيام 
األسبوع ما بين ثالثة إلى أربعة أيام في مواقع التدريب وقد 
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ة األكاديمية غير المتعلق المساقاتيشمل ذلك البحث في أعمال 
بمعايير التعلم. ويمكن تقديم اإلشراف لبعض الطالب في 
تدريباتهم الداخلية، حيث من المتوقع أن يصل الطالب إلى 

 مستوى معين من االستقالل مع هذا التدريب.
يوفر برنامج التحضير للتعيين للطالب مجموعة من الدروس 
ير األكاديمية المدفوع واالستكشاف الوظيفي المدفوع األجر وغ

لمدفوع في مواقع التدريب في جميع أنحاء المجتمع. ويضم ا
ي جدول الطالب النموذجي يومين كاملين من الفصول الدراسية ف
 ريب.المركز المهني وثالثة أيام لمدة أربع ساعات في موقع التد

 ويستكشف معظم الطالب مهنتين مختلفتين أو ثالث خالل العام
للتعيين على ساعات  الدراسي. ويحصل طالب برنامج التحضير

ة دراسية معتمدة مطلوبة للحصول على اعتماد أو شهادة الدراس
 الثانوية، باإلضافة إلى ساعات االعتماد االختيارية.

 
 (20998المعرفة المهنية )

 ، ساعتين دراسيتين معتمدتينسنة كاملة
 والخرجين 12 الصف )الصفوف(

 للتعيينالمتطلب السابق: التسجيل في برنامج التحضير 
جال يجتمع الطالب في برنامج التحضير للتعيين مع أفراد من الم
. لعملاذاته يومين من كل أسبوع للتعليم األكاديمي المتعلق بسوق 

ويجري تشجيع الطالب على تحليل عمليات تعيينهم وتقييم 
أدائهم. ويفكرون في كيفية المزج بين مطالب نوع معين من 

كل  ين قدراتهم واحتياجاتهم. ويقومالعمل ومستويات قناعتهم وب
طالب بتجميع دفتر مالحظات انتقالي. ويجوز حضور هذه 

 المقرر الدراسي أكثر من مرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (20999استكشاف الوظائف )
 ساعة معتمدة 2، سنة كاملة

 والخرجين 12 الصف )الصفوف(

 للتعيينالمتطلبات السابقة: التسجيل في برنامج التحضير 
يخضع طالب برنامج التحضير للتعيين تدريبًا في مواقع المجتمع 

ساعة تقريبًا.  12المختلفة ثالثة أيام أسبوعيًا ليصبح المجموع 

ويطور فريق برنامج التحضير للتعيين ويحللوا المواقع المحتملة 
قبل تعيين الطالب. ويجري تعيين المواقع على أساس اهتمامات 

، وكذلك متطلبات المواقع المتاحة. ويعمل الطالب وقدراتهم
الموظفون النظاميين في مواقع التدريب المستقلة كموجهين 
ويشرفوا على تقدم الطالب. ويتلقى الطالب تقييًما مكتوبًا ألدائهم 
ومهاراتهم وسلوكياتهم المتعلقة بالعمل. أما في مواقع التدريب 

(، يعمل أحد طالب مع مدرب عمل 5-3الجماعية )عادة ما بين 

أعضاء فريق برنامج التحضير للتعيين لتحديد تقدم الطالب 
وتقييمه. وسيقوم جميع طالب برنامج التحضير للتعيين بإنشاء 
ملف سابقة أعمال أثناء مضي الوقت في برنامج التحضير 
للتعيين الذي يتضمن: إدخاالت دفتر اليومية، ورسائل التوصية، 

مواقع العمل، وصور ألنفسهم في والسيرة الذاتية، وعينات من 

 التدريب، وعرض تقديمي عن الشخص وغيرها من األمور. 
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 مدرسة أرلينغتون العامة الثانوية

يزيد ويكملون شهادة  عاًما أو 16مدرسة أرلينغتون العامة الثانوية هي مدرسة مختارة على مستوى المقاطعة للطالب الذين تبلغ أعمارهم 

لمدرسة ة. وتتميز الدراسياالدراسة الثانوية. وحيث أنها مدرسة ثانوية يطبق بها نظام التسجيل بالساعات المعتمدة، تمنح المدرسة الشهادات 

 8صل إلى ما ي-ة الدراسية المطلوبة للحصول على شهادة الدراسة الثانوية على أساس الفصل الدراسي )الفصول الدراسي المساقاتح بطر

ستمر تقديم نة(. ويما يصل إلى فصلين اختياريين وفصلين أساسيين في الس-ساعات معتمدة في السنة( وعلى أساس سنوي )الفصول المسائية 

 مساًء. 9:10صباًحا إلى الساعة  8:00ي المواعيد النهارية والمسائية، من الساعة الفصول الدراسية ف

ل لكلية والعمعدون لويركز طالب مدرسة أرلينغتون العامة الثانوية شديدي التنوع على الحصول على شهادة الدراسة الثانوية، بينما يست

عات بنظام السا المزدوج خالل جداول المواعيد النهارية والمسائية والتسجيلالوظيفية والفنية من  المساقاتومستقبلهم. وتوجد فرص إلكمال 

يرغبون  لذينا وعلى الطالب المعتمدة في كلية فرجينيا الشمالية المجتمعية هذا باإلضافة إلى تقديم مقررات دراسية لجميع متطلبات الشهادات.

ى معلومات صول عللمدرسة مباشرة أو زيارة مستشار المدرسة الحالي للحفي التسجيل في مدرسة أرلينغتون العامة الثانوية االتصال با

 التسجيل.

 

 مدرسة أرلينغتون العامة الثانوية مقدمة إلىالدراسية اإلضافية غير مقررات التعيين ال المساقات

 (22010االستقصائيات المهنية )
 ، ساعة معتمدةسنة كاملة

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
 بويقوم الطال من دراسة متعمقة للمجموعات المهنية من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة االستقصائية.يتألف هذا المقرر الدراسي 

قية قضايا األخالرة والبمراعاة الطلب على العمال ومؤهالت العمال والهياكل التنظيمية وإجراءات ضبط الجودة والسياسات واللوائح المختا

طوير أو لمختلفة، وتاليمية ل وتحليلها وتقديم التقارير بشأنها. ويحلل الطالب نتائج التقييم الوظيفي، ومقارنة الخيارات التعومكافآت العم

 مراجعة خطة تتعلق بأهدافهم األكاديمية والمهنية.

 (21151) 11استراتيجيات اللغة اإلنجليزية 
 ، ساعة دراسية معتمدةسنة كاملة

  12-9 الصف )الصفوف(

 لمتطلبات السابقة: ال يوجدا
ا ويمضي في هذ .11ية هو المقرر التمهيدي للتسجيل الخاص بالطالب الذين يعملون من أجل إتمام الساعات المعتمدة لمقرر اللغة اإلنجليز

نسبة ب اإلجادة بلطالا المقرر باستخدام نهج شخصي قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتويات. وإذ يحرز

 العتماد.الكامل وساعات ا 11، ينتقل الطالب إلى مقرر اللغة اإلنجليزية 11% أو أكثر من محتوى مقرر اللغة اإلنجليزية 80

 (91160Wالتسجيل المزدوج ) 12اللغة اإلنجليزية 
 نقطة جودة 1.0، ساعة دراسية معتمدة + سنة كاملة

  12 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: يجب على الطالب تلبية متطلبات القبول في كلية فرجينيا الشمالية المجتمعية. 

 يتيح للطالب التفكير 12يزية ( فإن التسجيل المزدوج بمقرر اللغة اإلنجل21160) 12باإلضافة إلى استيفاء المتطلبات المحددة للغة اإلنجليزية 

في  ا، والتحقيقودعمه ية. ومن خالل عملية الكتابة، يقوم الطالب بتحسين الموضوعات، وتطوير األفكارالنقدي وأساسيات الكتابة األكاديم

قات عة من السياة متنوالموارد المناسبة وتقييمها وإدماجها، والتحرير من أجل أسلوب واستخدام فعال، وتحديد األساليب المناسبة لمجموع

حديد مصادر تلطالب ابة العرض والنقد في مقالة واحدة على األقل من األبحاث التي تتطلب من والجماهير واألغراض. وستشمل أنشطة الكتا

 الوثائق وتقييمها ودمجها وتعديلها بفاعلية.

. يجب استيفاء (NOVA)قدد يسمح هذا المساق بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية  ساعات معتمدة للكلية:●     
 قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات. NOVAمتطلبات القبول في 

 

 ( 20891تطوير قواعد اللغة اإلنجليزية )
 نقطة جودة 1.0، ساعة دراسية معتمدة + سنة كاملة

  12-9 الصف )الصفوف(

 ليزية.المتطلبات السابقة: التسجيل بمقرر خدمات متعلم اللغة اإلنج
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غة ن قواعد اللحددة مسيوفر هذا المقرر االختياري فرصة للطالب المتعلمين للغة اإلنجليزية لتلقي تعليمات وممارسة مركزة في مجاالت م
 وفقًا الحتياجاتهم.

 
 (24301علم األحياء ) مقدمة إلى

 ، ساعة دراسية معتمدةسنة كاملة
  12-9 الصف )الصفوف(

ر ي هذا المقريمضى فهو المقرر التمهيدي للتسجيل الخاص بالطالب الذين يعملون من أجل إتمام الساعات المعتمدة لمقرر علم األحياء. و

% أو 80دة بنسبة اإلجا باستخدام نهج شخصي قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتويات. وإذ يحرز الطالب

 محتوى مقرر علم األحياء، ينتقل الطالب إلى مقرر علم األحياء الكامل وساعات االعتماد.  أكثر من

 (24201علم األرض / العلوم ) مقدمة إلى
 ، ساعة دراسية معتمدةسنة كاملة

  12-9 الصف )الصفوف(

 يمضى في هذاوعلوم. مقرر علم األرض / الهو المقرر التمهيدي للتسجيل الخاص بالطالب الذين يعملون من أجل إتمام الساعات المعتمدة ل

نسبة ب اإلجادة بالطال المقرر باستخدام نهج شخصي قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتويات. وإذ يحرز

  عتماد.ل وساعات اال% أو أكثر من محتوى مقرر علم األرض / العلوم، ينتقل الطالب إلى مقرر علم األرض / العلوم الكام80

 (22202تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة ) مقدمة إلى
 ، ساعة دراسية معتمدةسنة كاملة

  12-9 الصف )الصفوف(

 ات المتحدة.الواليوهو المقرر التمهيدي للتسجيل الخاص بالطالب الذين يعملون من أجل إتمام الساعات المعتمدة لمقرر تاريخ فرجينيا 

الب إذ يحرز الطيات. وويمضى في هذا المقرر باستخدام نهج شخصي قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتو

ات المتحدة ينيا والوالي% أو أكثر من محتوى مقرر تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة، ينتقل الطالب إلى مقرر تاريخ فرج80بنسبة اإلجادة 

 الكامل وساعات االعتماد. 

 (22201الجغرافيا العالمية ) مقدمة إلى

 ، ساعة دراسية معتمدةسنة كاملة
  12-9 الصف )الصفوف(

 يمضى في هذاولمية. ل الخاص بالطالب الذين يعملون من أجل إتمام الساعات المعتمدة لمقرر الجغرافيا العاهو المقرر التمهيدي للتسجي

نسبة ب اإلجادة بالطال المقرر باستخدام نهج شخصي قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتويات. وإذ يحرز

  عتماد.فيا العالمية، ينتقل الطالب إلى مقرر الجغرافيا العالمية الكامل وساعات اال% أو أكثر من محتوى مقرر الجغرا80

 (22203تاريخ العالم والجغرافيا ) مقدمة إلى
 ، ساعة دراسية معتمدةسنة كاملة

  12-9 الصف )الصفوف(

ي هذا ففيا. ويمضى الجغراهو المقرر التمهيدي للتسجيل الخاص بالطالب الذين يعملون من أجل إتمام الساعات المعتمدة لمقرر تاريخ العالم و

نسبة ب اإلجادة بالطال المقرر باستخدام نهج شخصي قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتويات. وإذ يحرز

 تماد. ت االع% أو أكثر من محتوى تاريخ العالم والجغرافيا، ينتقل الطالب إلى مقرر تاريخ العالم والجغرافيا الكامل وساعا80
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 مدرسة ويكفيلد الثانوية

 

 برامج خاصة لجميع الطالب

 

2020-2021 

 

 البرنامج التأسيسي للتميز األكاديمي

 (9)الصف 

 

 لطلبة الصف األخيرمتطلبات مشروع التخرج 

 (12)الصف 

 

 شهادة المقرر النهائي في التعيينات المتقدمة

 

 مقررات تعيينات متقدمة إضافية تقدمها مدرسة ويكفيلد.

 

 برنامج الغمر

 

 شبكة التعيينات المتقدمة

 

 

 

W 

 

Wakefield 
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 أرلينغتون، والية فرجينيا

 البرنامج التأسيسي للتميز األكاديمي

 (9)الصف 
 

اجح نفسهم لدخول داد أنيحضر طالب الصف التاسع إلى المدرسة الثانوية مستعدين لمهمة اجتياز مرحلة المراهقة وصواًل لمرحلة البلوغ، وإع

ي ب للنجاح فير الطالاالجتماعي. صمم برنامجنا لطالب الصف التاسع لتحضإلى فضاء التعليم الجامعي وااللتزام الوظيفي والمهني والنضج 

 المجاالت الفكرية واالجتماعية والبدنية لمرحلة البلوغ.

 

األدوات  ة ما نعتبرهلمراهقاونوفر في البرنامج التأسيسي للتميز األكاديمي لطالب الصف التاسع الذين غادروا للتو مدرستهم االعدادية في سن 

ب يكتسب الطالية. وسية والتعليمية األساسية لتحقيق النجاح على المستوى األكاديمي في جميع مجاالت خبراتهم في المدرسة الثانوالفكر

 ني.المهارات، ومعرفة المحتويات، والفطنة الفكرية إلتقان مجموعة الدروس المكثفة ذات المستوى المتقدم للمجال المع

 

مزج بذلك الجتماعية ياسات ااألكاديمي للطالب عرًضا دقيقًا في الرياضيات واللغة اإلنجليزية والعلوم والدر يوفر البرنامج التأسيسي للتميز

قسام أالمتقدمة،  ستوياتالتكنولوجيا في المناهج الدراسية، مما يتيح تجربة أكاديمية أكبر وأكثر قوة لجميع الطالب. ويوفر البرنامج الم

التي  ة األقسام التعليمية، وتاريخ العالم، واألحياء، والرياضيات. وتقدم المجموعات التعليمي9اإلنجليزية  المستوى المكثف والمنتظم للغة

 . التربية الخاصةاألساسية لتلبية االحتياجات التعليمية لطالب  المساقاتيشترك المدرسين في شرحها في 

 

 

 خصائص البرنامج
 

 دروس مقدمة حسب حاجة كل طالب

 

. المعلمون كل طالب أسر"، في جزء من يومهم الدراسي. ويدرس لهم فريق من المعلمين الذين يعرفون“إلى فرق أكاديمية، أو يقسم الطالب 

 قادرون على التمييز بين توجيهات التدريس وتوفير اإلثراء والتعديل والتسريع حسب االقتضاء.

 

 التعلم متعدد التخصصات

 

بط بين الروا خطيط معًا وتطوير وحدات متعددة التخصصات. تسمح هذه الوحدات للطالب برؤيةيسمح نظام األسر لفريق المعلمين بالت

 مجاالت.ميع المجاالت المحتوى ونقل المعرفة والتعلم وبين تجارب الحياة الحقيقية. وتدرس التكنولوجيا كأداة لدعم التعلم في ج

 

 مسؤولية الطالب عن التعلم

 

هداف لى تحديد األنامية عواألدوات الفكرية لتعلم تحمل مسؤولية التعلم الخاص بهم، وتطوير الثقة في قدراتهم المتيكتسب الطالب المهارات 

نوية لمدرسة الثااا بعد مالشخصية، وإدارة الوقت وااللتزامات لتحقيق هذه األهداف. كما أنهم يبدؤون في وضع أهداف طويلة األجل في مرحلة 

 وخطط العمل.

 

 البتقييم الط

 
قًا لما تحدده جتماعية( وفات االيُتوقع من جميع الطالب إثبات إتقان المجاالت األساسية األربعة )اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراس

والواجبات  يدية،التقل تباراتأهداف المنهج لكل مادة بناًء على مناهج التعينات المتقدمة ومعايير فرجينيا للتعلم. وتشمل أشكال التقييم االخ

 اليومية، والمعارض، والمشاريع الجماعية والفردية، والعروض متعددة الوسائط متعددة التخصصات.

 

، راسي الثانيصل الديرصد نسبة تقدم الطالب بشكل مستمر من قبل كل معلم في األسرة ومراجعته مع الطالب. في فترة وضع الدرجات في الف

 خالل الفصل إلنجازاومعلمه يوم مؤتمر البرنامج التأسيسي. ويوفر هذا لآلباء والطالب نظرة عامة على  يعين موعد يجمع المعلم ووالده

ضافية لعقد فرص إ الدراسي األول وأهداف الفصل الدراسي الثاني وإجابات على األسئلة المتعلقة باختيار الدورة للصف العاشر. وتوفر

 اجتماعات أخرى خالل العام حسب الحاجة.
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 لتدريسا
 المنهج الدراسي

ف لمادة لمنهج المكثاف، أو يتبع المنهج المعتمد من قبل المقاطعة في مواد العلوم األساسية، )منهج مادة األحياء، منهج مادة االحياء المكث

راسات االجتماعية )منهج مادة المكثف(، والد 9أو منهج مادة اإلنجليزية  9األحياء مع نظام الغمر(، اللغة اإلنجليزية )منهج مادة اإلنجليزية 

الحاضر(. يمكن  حتى الوقت 1500حتى الوقت الحاضر أو منهج مادة التاريخ العالمي المكثف منذ عام  1500التاريخ العالمي منذ عام 

سر. وس بدون األره الدللطالب الذين يدخلون الصف التاسع وعلى استعداد ألخذ مادة التاريخ العالمي في التعينات المتقدمة أن يحضروا هذ

 يتشارك طالب الصف التاسع األسر في حصص الرياضيات، مما يعني وجود طالب من أكثر من أسرة في فصول الرياضيات. 

 

مثل  تطبيقاتإير في بداية العام الدراسي ويعرض عليهم مجموعة متنوعة من برامج الكمبيوتر وال يحصل الطالب على جهاز ماك بوك

ب يتعلم الطالئية. والبيانات وقواعد البيانات والنشر والرسومات وإنشاء صفحات الويب والبرمجة األساسية المر معالجة النصوص وجداول

 أيًضا كيفية استخدام التكنولوجيا السمعية والبصرية وتكنولوجيا الفيديو لتصميم العروض التقديمية.

 

 بين الموهوبينالتمايز 
 

ل المشكالت نقدي وحالمكثفة والمستوى العلوي دروًسا صريحة وموسعة في التفكير اإلبداعي وال المساقاتيتضمن المنهج المقدم في جميع 

 ب.ومهارات مناقشة الندوة وطرق البحث. وتهدف سرعة التعليم وتوقعات األداء لتلبية الكفاءة الفكرية للطالب الموهو

 

 التسريع / اإلصالح التربوي

 

رغبة. الحاجة وال ظهارهمإيسهل مستويات التعلم المختلفة. وتوفر فرص التعلم المتقدم للطالب أثناء  تعمل كل أسرة بطريقة مرنة ومميزة مما

 م الطالب منفة لدعوتقسم مجموعات داخل األسر الستيعاب الطالب الذين يظهرون استعدادهم لبرنامج مسرع. يوفر هيكل األسر فرًصا مختل

 خالل اإلصالح الفردي وتعزيزه. 

 

 ية الخاصةطالب الترب

 يشتمل البرنامج التأسيسي على فرص إلدراج طالب التربية الخاصة.

 

 والجدول الزمني تنظيمال
 

 لدى كل أسرة فريق من المعلمين األساسيين ومستشار )مستشارين( يشاركون نفس المجموعة من الطالب.• 

 

ن الطالب الذيخاصة، والذين يتلقون خدمات التربية ال تضم كل أسرة الطالب الذين تم تحديدهم لتلقي خدمات الموهوبين، والطالب• 

 يتعلمون اللغة اإلنجليزية.

 

والتربية  الصحة، يأخذ الطالب دروسهم في الرياضيات والدروس االختيارية بعيدًا عن األسرة. وتشمل هذه الدروس االختيارية• 

 ، ودورات اللغة العالمية، والفنون الجميلة واالستعراضية.1البدينة 

 

 

 متطلبات مشروع التخرج لطلبة الصف األخير
 12الصف 

 حلقة دراسية لمشروع التخرج لطلبة الصف األخير

 (20190، ساعة دراسية معتمدة)سنة كاملة

 (20195فصل دراسي، نصف ساعة معتمدة)

  12الصف الدراسي:  

 

 (20191دراسة مستقلة لمشروع التخرج لطلبة الصف األخير )

 االئتمانسنة كاملة، واحدة 

 12الصف 

 

مشروع طلبة الصف االخير هو منتج يبحث كل طالب في الصف الثني عشر في موضوع يختاره ويعده وحده. ويمثل مشروع طلبة الصف 

االخير فرصة للطالب إلثبات قدرته على اختيار منتج مهم وتقديمه إلى لجنة تقييم، بما في ذلك عضو هيئة تدريس، ونظير، وخبير استشاري، 
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شخص بالغ آخر، والبحث عنه وكتابته وإنتاجه. يتضمن مشروع طلبة الصف االخير مقترًحا ومجلة حقيقية للتقدم مع مرور الوقت ومقااًل و

تقديميًا وعرًضا شفهيًا يتضمن وسائل مرئية. ويعمل كل طالب من الصف األخير تحت إشراف مستشار هيئة التدريس وخبير استشاري في 

مشروع. ويمكن لمشروع طلبة الصف االخير أن يكون بمثابة جزء للمراجعة من قبل أرباب العمل في المستقبل، وكذلك إعداد وعرض هذا ال

هذا للمراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والجامعات، ويمكن أن يكون أيًضا بمثابة أساس للبحث المستمر بعد المدرسة الثانوية. ونظًرا ألن 

في ويكفيلد، وهو تحدي تم إعداد الطالب في الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر لتجاوزه، فإن مشروع طلبة  يمثل خبرة نهائية لطالبنا

الصف االخير هو أحد متطلبات التخرج. وسيحصل الطالب على ساعة واحدة معتمدة عند االنتهاء المرضي من مشروع طلبة الصف االخير. 

( أو عن طريق التسجيل في فصل دراسي عن " حلقة دراسية 20191خير " كدراسة مستقلة )ويمكن للطالب إكمال " مشروع طلبة الصف اال

( للحصول على 21095( لمدة عام كامل أو في الفصل الدراسي الثاني من السنة النهائية )20190لمشروع التخرج لطلبة الصف األخير" )

 ساعات معتمدة.  5عدد 
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 النهائي في التعيينات المتقدمةشهادة المقرر 

وني جماعي التعاعمل الشهادة المقرر النهائي في التعيينات المتقدمة هو برنامج مجلس الجامعة الذي يزود الطالب باألبحاث المستقلة وال

نطقية مخاذ قرارات هم التويعدومهارات االتصال تقدر الكليات قيمتها كثيًرا. وهو يضع البذرة لعلماء محبين لالستطالع ومستقلين ومتعاونين 

 قائمة على األدلة. 

كمال هو مصمم الستو-تقدمة مناقشة التعيينات المتقدمة وبحث التعينات الم –تتألف شهادة المقرر النهائي في التعيينات المتقدمة من دورتين 

رر النهائي ج المقس المشاركة استخدام برناموتعزيز الدراسة الخاصة بالمجاالت في دورات التعيينات المتقدمة األخرى. ويمكن للمدار

تشجيع  دمة من خاللالمتق للتعينات المتقدمة لتوفير فرص بحث فريدة لطالب التعيينات المتقدمة الحاليين، أو لتوسيع الوصول إلى التعيينات

 تقدمة النهائيالطالب على إتقان مهارات الكتابة القائمة على الحجج التي يطورها برنامج مقرر التعيينات الم

امعات لكليات والجن قبل اهم المرشحين للتعيينات المتقدمة المقرر النهائي، وهو تمييز معترف به م المساقاتالطالب الذين يشتركون في هذه 

ل ن. ويحصقرريال المفي جميع أنحاء البالد. يحصل الطالب على شهادة المقرر النهائي في التعيينات المتقدمة بعد االنتهاء بنجاح من ك

يينات ائي في التعرر النهالنهائية الذين اجتازوا أيًضا أربعة اختبارات تعيينات متقدمة أخرى في أي مجال على شهادة المق المساقاتمرشحو 

 المتقدمة.

 

 (32110( )22110الحلقة الدراسية، التعيينات المتقدمة )
 نقاط جودة 1.0، ساعة دراسية معتمدة + سنة كاملة

  12-10الصف الدراسي:  

شف ة التي تستكلدراسياالحلقة الدراسية للتعينات المتقدمة هي عبارة عن مقررات تأسيسية تُشرك الطالب في محادثة يمر بها على المناهج 

رب ستقصائي، يتداعمل  التعقيدات أو الموضوعات والقضايا األكاديمية والعالمية من خالل تحليل وجهات النظر المتباينة. وباستخدام إطار

ايات ذاعات والروب واإلالطالب على قراءة المقاالت وتحليلها والدراسات البحثية والنصوص األدبية والفلسفية األساسية، ويستمع إلى الخط

رهم ت نظر وجهاالشخصية وعرضها، وتجربة األعمال الفنية واالستعراضية. ويتعلم الطالب تجميع المعلومات من مصادر متعددة، وتطوي

وفي  و ضمن فريق.فرده االخاصة في المقاالت المكتوبة القائمة على البحوث، وتصميم وتقديم العروض التقديمية الشفوية والبصرية، سواء بم

 على حجج القائمةنقل الونهاية المطاف، يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالقدرة على تحليل المعلومات وتقييمها بدقة وتحقق من أجل صياغة 

لى نقطة االختبار ع ركون فييجب على الطالب اجتياز اختبار التعيينات المتقدمة المرتبط بهذه الدورة. لن يحصل الطالب الذين ال يشا األدلة.

 (.22112جودة إضافية لهذا المقرر )

 

 (32112( )22112البحث، التعيينات المتقدمة )
 نقاط جودة 1.0، ساعة دراسية معتمدة + سنة كاملة

  12-10الصف الدراسي:  

 المتطلبات السابقة: االنتهاء بنجاح من التعيينات المتقدمة، الحلقة الدراسية 

قوم ذا البحث، يهن خالل التعينات المتقدمة للطالب بالبحث في موضوع أو مشكلة أو قضية أكاديمية تهم الفرد كثيًرا. وم-يسمح مقرر البحث 

تهم هارام يعزز الطالب قائم على البحث لمدة عام لمعالجة مسألة البحث. في بحث التعينات المتقدمة، الطالب بتصميم وتخطيط وإجراء تحقيق

حليلها لمعلومات وتإلى ا المكتسبة في مناقشة التعيينات المتقدمة من خالل فهم منهجية البحث، واستخدام ممارسات البحث األخالقي، والوصول

 فنية لتطويرمال الويستكشف الطالب تنمية مهاراتهم، ويوثقوا عملياتهم، ويقومون برعاية األع وتوليفها حيث تحتوي على مسألة البحث.

باستعراض أو  كلمة )يرافقها 5000-4000عملهم األكاديمي في سابقة أعمال. ويتوج المقرر في ورقة بحث أكاديمية تتألف من حوالي 

ذا المرتبط به متقدمةلحجج شفهيا. ويجب أن يجتاز الطالب اختبار التعيينات المستندات للمنتج عند االقتضاء( وعرض تقديمي مع مناقشة ا

 (. 22112المقرر. لن يحصل الطالب الذين ال يشاركون في االختبار على نقطة جودة إضافية لهذا المقر ر )

 

 مقررات تعيينات متقدمة إضافية تقدمها مدرسة ويكفيلد.

 (34270) التعيينات المتقدمة العلوم البيئية،

وامتحان عتمدة نقطة جودة لكل ساعة معتمدة عند إكمال كل من االختبارات المتعلقة بالساعات الم 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة

 (34271فترات مزدوجة، التسجيل في الوقت ذاته في المقرر ) ،التعيينات المتقدمة

  12-11 الصف )الصفوف(
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يل في لتسجا يجوز للطالب المتطلبات السابقة: االنتهاء بنجاح من اثنين من علوم المختبرات )إحداهما حياتية واالخرى فيزيائية(، ومع ذلك،

 رضي أوكمال بنحو مند اإلعمادة الكيمياء في الوقت ذاته في حالة إكمالهم مقررين من علوم المختبرات )إحداهما حياتية واالخرى فيزيائية(، 

ن ملبيئية، مع إذن اأو في أي فصل مكافئ، يمكن التسجيل في الوقت ذاته في موضوعات محددة في العلوم  2في الوقت ذاته في مادة الجبر 

 المعلم. 

ية منهجيات العليم والمهي مقررات دراسية على مستوى الكلية مصممة لتزويد الطالب بالمبادئ والمفاه التعيينات المتقدمةعلوم البيئة في 

لمخاطر النسبية ، ولتقييم اد سواءحالالزمة لفهم العالقات المتبادلة بين العالم الطبيعي، لتحديد وتحليل المشاكل البيئية الطبيعية والبشرية على 

بط المرت تقدمةات المالتعيينالمرتبطة مع هذه المشاكل، ودراسة الحلول البديلة لحلها و/ أو منعها. ويتعين على الطالب اجتياز اختبار 

( 24270ن )لمقرريبالمقررين الدراسيين المطلوبين. لن يحصل الطالب الذين ال يشاركون في االختبار على نقطة جودة إضافية ألي من ا

(24271.) 

 (34271) التعيينات المتقدمة موضوعات مختارة في العلوم البيئية،

 ، ساعة معتمدة، فترة مزدوجةسنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

  التعيينات المتقدمةالمتطلبات السابقة: التسجيل في الوقت ذاته في العلوم البيئية في 
لميدانية ح التجارب ا. وتتيتوفر هذه الموضوعات للطالب فرصة إجراء االختبارات المعملية المكثفة في العديد من المجاالت في العلوم البيئية

 ول الترابطاسي األعرف على البيئة من خالل عمليات الرصد عن كثب. ويغطي الفصل الدرجنبًا إلى جنب مع األبحاث المعملية للطالب الت

بيئة والمجتمع لعالمي، والغيير ابين النظم األرضية والديناميات السكانية والموارد المتجددة/ غير المتجددة. وسوف يتم تغطية جودة البيئة، والت

  في الفصل الدراسي الثاني.

حث بنجاز مشروع ميم وإلدراسي بمثابة مادة اختيارية عامة تخضع لنظام الساعات المعتمد. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب تصيُعد هذا المقرر ا

 فردي أو مكون من مجموعة صغيرة.

 32806)) لتعيينات المتقدمةاالقتصاد، 

 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة+ سنة كاملة

 12-10 الصف )الصفوف(

 يوجدالمتطلبات السابقة: ال 
تمهيدية ها السنة الطالب بهذا المقرر الدراسي يعتبر جزًء من برنامج التعيين المتقدم، والذي يجعل الطلبات على الطالب "تعادل تلك التي ت

ن االقتصاد راسي عدفي االقتصاد على مستوى الطالب المبتدئين في الكلية". سوف يلتحق الطالب المقيدين في هذا المقرر الدراسي بفصل 
ا صاًل دراسيً فلطالب االكلي يركز على فهم شامل لمبادئ االقتصاد التي تنطبق على النظام االقتصادي ككل. باإلضافة إلى ذلك، سوف يأخذ 

تجين داخل و المنأفي االقتصاد الجزئي يركز على مبادئ االقتصاد التي تنطبق على وظائف صانعي القرارات الفردية، سواء المستهلكين 
 قتصادي.النظام اال

نات على ون باالمتحايشارك يتطلب من الطالب اجتياز امتحاني التعيينات المتقدمة المرتبطين بهذا المقرر الدراسي. لن يحصل الطالب الذين ال

 زاءيتم تدريس أج(. إكمال هذا المقرر بنجاح من متطلبات التخرج في االقتصاد والتمويل الشخصي للطالب. و22806نقطة جودة إضافية )

 من هذا المقرر الدراسي عبر اإلنترنت، وبالتالي، فإن هذا البرنامج يلبي شرط التخرج في مقرر دراسي افتراضي.

 (20184)االستشارة، التعيينات المتقدمة 

 ، فترة واحدة، ساعة معتمدةسنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

لذين ا ات المتقدمةالتعيينت أو في مقررين أو أكثر من مقررا يينات المتقدمةالتعمن المتطلبات السابقة: الطالب المسجلين في أول مقرر دراسي 

 هم أيضا على المسار الصحيح للحصول على شهادة متقدمة.

 القراءة، الدراسة الهادئة   ⦁
 التعيينات المتقدمةاإلشراف / المساعدة الفردية في موضوع مادة    ⦁
 الواجب المنزلي/ تشكل العمل   ⦁
 مجموعة الدراسةتشكيل    ⦁
 التعيينات المتقدمةدورات مراجعة الختبار    ⦁
 ورش عمل اختبار القدرات الدراسية التمهيدية والقدرات الدراسية   ⦁
 لموجهة )مثل إدارة الوقت والمهارات التنظيمية وإدارة اإلجهاد( ل التعيينات المتقدمةورش عم   ⦁
 ورش عمل تخطيطية للكلية   ⦁
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 تقدمها مدرسة ويكفيلد التعيينات المتقدمةمقررات دراسية إضافية غير 

 
 (22371الدراسات األمريكية األفريقية )

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(

 ال يوجد المتطلبات السابقة:
واليات العالم وال رها علىاألمريكية األفريقية وتأثيصمم هذا المقرر لتطوير فهم متعمق لألسباب والخصائص والنتائج المترتبة على التجربة 

فريقي، ي للقارة األوثقاف وإذ يبدأ المقرر الدراسي بفهم تاريخي وجغرافي واجتماعي وسياسي واقتصادي المتحدة والمجتمع األمريكي األفريقي.

 فريقية واألفريقية.فيزود المقرر نظرة وصفية وتصحيحية التي تقدم للطالب دراسة التجارب األمريكية األ

 

 (22376( والدراسات االجتماعية، مكثفة )21176الحضارة األمريكية: اللغة اإلنجليزية )

يات ينيا والوالقرر تاريخ فرجساعة معتمدة )ساعة معتمدة في مقرر اللغة اإلنجليزية، وساعة معتمدة أخرى في م 2، فترتان، سنة كاملة

 المتحدة(
 دالمتطلبات السابقة: ال يوج

ة نون التطبيقيوير الفويولى المقرر اهتمام أكبر بتط لموازنة دراسة األدب واللغة ودمجهم للصف الحادي عشر باللغة اإلنجليزية. صمم هذا المقرر
 والياتمن تاريخ ال تاريخيةويستمد عالقات الترابط بين الفترات األدبية وال والفنون الجميلة، وكذلك التاريخ االجتماعي والفكري للواليات المتحدة.

الواليات خ فيرجينيا و، وتاريويوجد ثالثة تقييمات الختبار مستوى تعليم الطالب في نهاية المقرر الدراسي وفق معايير التعليم: قراءة وكتابة المتحدة.
 .هماحاز المقرر الدراسي على شهادتين معتمدتين مصدق عليالمتعلقة بمعايير التعليم، واجتياز االختبارات  المتحدة األمريكية.

 

 (94320W، التسجيل المزدوج )1/2علم التشريح/ علم وظائف األعضاء 

 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة، + سنة كاملة

 12-11 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: علم األحياء وعلوم معملية إضافية
سم رر بنية الجا المقر الطبي والصحي. يدرس هذهذا مقرر دراسي تمهيدي لبنية جسم اإلنسان حيث صمم هذا المقرر للطالب المهتمين بالمسا

الل فترة خعضاء ووظيفته على مستويات الجهاز الخلوي واألنسجة واألعضاء والجهاز مع التركيز على التشريح الطبيعي وعلم وظائف األ

 هذا المقرر الدراسي.

. يجب استيفاء (NOVA)قدد يسمح هذا المساق بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية  ساعات معتمدة للكلية:●     
 قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات.  NOVAمتطلبات القبول في 

 

 (20045علوم األرض، الجزء األول )

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
 12-9 الصف )الصفوف(

 السابقة: يتعين تحديد الطالب باعتباره بحاجة إلى خدمات تعليمية خاصة.المتطلبات 
وية وعلم اد الجهذا المقرر الدراسي هو دراسة للمفاهيم األساسية الشائعة في علم األرض لتشمل الجيولوجيا وعلم المحيطات واألرص

 القراءة في تهم فييات لمساعدة الطالب على تطوير مهاراويعتبر هذا المقرر األول من سلسلة مكونة من جزأين وسيشمل استراتيج الفلك.

ة ادة القياسين الشهوهو بمثابة شهادة علمية للطالب الذين يبحثون ع مجال المحتوى والدراسة والتنظيم وتفسير مختلف أشكال البيانات.

صل على م مختبري يحمثابة علبيمكن أن يعتبر هذا المقرر كما  في نهاية المقرر الدراسي.معايير التعليم وال يوجد اختبارات متعلقة ب المعدلة.

عيار مي، واختبار الثان ساعات معتمدة للحصول على الشهادة القياسية، مع تقديم تسهيالت معتمدة، في حالة اتبعته مقرر علوم األرض، الجزء

 التعلم لمقرر "علوم األرض".

 (20046علوم األرض، الجزء الثاني )

 عتمدة، ساعة مسنة كاملة
 12-9 الصف )الصفوف(

المتطلبات السابقة: يتعين تحديد الطالب باعتباره بحاجة إلى خدمات تعليمية خاصة ويتعين أن يكون قد أكمل "علوم األرض"، الجزء األول 
في مجال الجيولوجيا  يعتبر هذا المقرر الدراسي دراسة مستمرة للمفاهيم األساسية الشائعة في علوم األرض لتشمل مزيدًا من العمق. بنجاح

يعتبر هذا المقرر الثان من سلسلة مكونة من جزأين وسيشمل استراتيجيات لمساعدة الطالب  وعلم المحيطات واألرصاد الجوية وعلم الفلك.
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عايير التعليم في نهاية هناك اختبار م في القراءة في مجال المحتوى والدراسة والتنظيم وتفسير مختلف أشكال البيانات. على مواصلة تطوير مهاراتهم

 في نهاية هذا المقرر والحصول على شهادة علمية معتمدة مصدق عليها. معايير التعليمللطالب الذين يكملون هذا المقرر ويجتازون اختبار  المقرر الدراسي

 

 (24220: علم المحيطات )2علوم األرض 

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
 12-11 الصف )الصفوف(

 وعلوم معملية إضافيةالمتطلبات السابقة: علوم األرض 
ميتها سبب أهويصف هذا المقرر دور المحيطات على أرضنا، و يقدم هذا المقرر للطالب مجاالت التخصص الرئيسية في علم المحيطات.

يع بعض المواض ي ويغطيالمحيطات البيولوجويتناول علم المحيطات الجغرافيا وعلم  بالنسبة لنا، وما تأثير المحيطات على تاريخ الحضارة.

ملوحة ية وحركة الالبحر مثل الجيولوجيا والجغرافيا ألساس المحيطات والخصائص الفيزيائية لمياه البحر، والكيمياء البحرية وعلم األحياء

هيم ج بتعمق مفار يعالصمم هذا المقروالكثافة في المحيطات واألمواج والمد والجزر وأجهزة القياس البحرية والجزر المرجانية والطرق. و

 علم المحيطات.

 

 (21447) 2الدراسة السينمائية 

 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة
 12-11 الصف )الصفوف(

 أو إذن من المدرب 1إتمام الدراسة السينمائية المتطلبات السابقة: 

اذج سينمائية ويصنعوها . ويضع الطالب نم1ا في الدراسة السينمائية في طرح المفاهيم التي تم تدريسه 2سيتوسع مقرر الدراسة السينمائية 

مائية دراسة السينقرر المبشكل كامل كجزء من فهم المشاهدة السينمائية. باإلضافة إلى ممارسة مهارات االتصال الشفوية والكتابية، يستكشف 

 ة.الجريمو وممارسة صناعة األفالم وأفالم الغموض ودراسات المخرج ودراسات الممثلين والسينما العرقية وكتابة السيناري 2

 (27410) 2التعليم الصحي والبدني وتعليم قيادة السيارة 

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
 10 الصف )الصفوف(

 ب )قانون الوالية(. ، حضور اآلباء والطالب في اجتماع السالمة للتعليم القيادي المطلو1المتطلبات السابقة: التعليم الصحي والبدني 
لتعليم اجاالت مسيوضح الطالب المعرفة والمهارات المتعلقة بالصحة والعافية ويكملون تدريس قيادة السيارة في غرفة الصف. وتشمل 

ات عاطي المخدرافحة تة والعقلية واالجتماعية والبيئية والسالمة والتأهب لمواجهة حاالت الطوارئ والعالقات، وأيًضا مكالصحة العاطفي

كانيكا تمرين والميجيا الواألمراض والتثقيف في مجال الحياة االسرية وتعزيز الحياة المهنية الصحية/ الطبية. ويفهم الطالب مبادئ فسيولو

شطة ن خالل األنحياة مريح في مجموعة متنوعة من األنشطة مدى الحياة. ويركز هذا المقرر على اللياقة البدنية مدى الالحيوية وعلم التش

اللياقة  وتعديل خطة م ذاتيالفردية والجماعية والرقص والترفيه، ويركز أيًضا على اللياقة البدنية مدى الحياة من خالل تصميم وتنفيذ وتقيي

والوعي  ير المهاراتة وتطوركز التعليمات الخاصة بالتعليم القيادي في غرفة الصف على المواقف المتعلقة بالقيادة اآلمنالبدنية الشخصية. ت

ت اإليجابية مع اب والتفاعالة الركبالمخاطر والتنبيه أثناء القيادة وموانع تشتيت أثناء القيادة والعواقب االجتماعية واالقتصادية للقيادة وحماي

اء عليهم مور/ األوصيياء األالطريق اآلخرين والظروف البدنية والنفسية التي تؤثر على األداء أثناء القيادة. يُطلب من الطالب وأولمستخدمي 

عين في كل فصل ( حضور اجتماع عنصر قيادة السيارة. وتعقد مدرسة ويكفيلد اجتماHB1782، 205-22.1بموجب قانون الوالية )اإلصدار 

عتبر إتمام المقرر (. ويDEC-1الب بموجب إتمام هذا المقرر بنجاح وحضور االجتماع الحصول على شهادة تعليم القيادة )دراسي. ويحق للط

طالب بحاجة إلى إتمام عاًما )يظل ال 19بنجاح شرًطا أساسيًا مسبقًا للحصول على رخصة قيادة من فرجينيا للطالب الذين تقل أعمارهم عن 

 (. مقرر تعلم القيادة بنجاح

 (22373الدراسات األمريكية الالتينية )

 ، ساعة معتمدة سنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
ينية ميركا الالتأقافات ثيغطي هذا المقرر تاريخ الحضارات القديمة خالل القرن الحادي والعشرين في أمريكا الالتينية. ويتعرف الطالب عن 

ية ايا التاريخيل القضومن خالل تحل السياسية واالقتصادية وتأثيرها على العالم الخاضع للعولمة بمجموعة متنوعة من العدسات.وهياكلها 

ختلف ألنماط في مالت واوالحالية، يكتسب الطالب فهًما أعمق ألميركا الالتينية ويستكشف السبل التي يؤثر بها تاريخ المنطقة على التفاع

 أنحاء العالم.
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 (21518األدب العالمي )

 ، ساعة معتمدةسنة كاملة
 12الصف الدراسي: 

 المتطلبات السابقة: توصية المعلم
مستفيضة في األدب  في على مستوى اللغة واإلنشاء. وتشمل الدراسات قراءة 12ُصمم مقرر األدب العالمي بحيث يوازي اللغة اإلنجليزية 

دراسة ب مشاريع الالطال ا الجنوبية وأمريكا الوسطى مع التركيز على تطوير الفكر الحديث ويبدأالمقارن من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريك

بها للطالب الذي لديه حافز  وكتابة العديد من المقاالت القصيرة الموصي المستقلة لتقديمها إلى الفصل، والمشاركة في حلقات النقاش والندوات

 عال ومنضبط. 
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 برنامج الغمر في مدرسة ويكفيلد

ورات ية وتوفير دالعدادُصمم برنامج الغمر في مدرسة ويكفيلد للمواصلة والتوسع في دراسة اللغة والثقافة اإلسبانية بداية من المرحلة ا

اديمية لمناهج األكفي ا دريبيةتدريبية ذات مستويات عالية للطالب في اللغة الُمستهدف دراستها وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على دورات ت

 باللغة اإلسبانية. ويستكمل طالب برنامج الغمر مشاريع تخرجهم باللغة اإلسبانية سواء كليًا أو جزئيًا. 

 (25511)9برنامج الغمر للغة اإلسبانية 

 كامل، ساعة معتمدة  سنة كاملة
 9 الصف )الصفوف(

 برنامج الغمر في جونستون بنجاح. المتطلبات السابقة: إكمال الصف الدراسي الثامن في
لغة ب لدورات الالطال يواصل الطالب تطوير مهارات تعلم اللغة اإلسبانية بطريقة تجريبية والتركيز على مهارات القراءة والكتابة، ويعد

ط الطالب سباني. ويربب اإلي األداإلسبانية ذات المستويات العالية مثل المستويات المتقدمة في اللغة والثقافة وكذلك المستويات المتقدمة ف

ثقل واإلسبانية  لثقافةادراسة اللغة اإلسبانية بخبراتهم ودراساتهم في المناهج األخرى وباقي التخصصات ويتوسع الطالب في دراسة ومعرفة 

 معارفهم خارج القاعات الدراسية.

 

 ( 25521)10برنامج الغمر للغة اإلسبانية 

  كامل، ساعة معتمدة سنة كاملة
 12-10الصف )الصفوف(

 (. 25511) 9المتطلبات السابقة: اتمام برنامج الغمر للغة اإلسبانية بنجاح 

دب يق دراسة األعن طر يواصل الطالب دراسة اللغة والثقافة اإلسبانية وتطوير مهارات القراءة والقواعد والكتابة واالستماع والمحادثات

النهائية  المساقاتيل في لهؤالء الطلبة الذين يرغبون في التسج 9والمناهج الدراسية التخصصية. تُعد دراسات مكملة لمقررات برنامج الغمر 

 ررات اللغة االسبانية في التعيينات المتقدمة ومقرر األدب االسباني في التعيينات المتقدمة. بمق

 ( 24319برنامج الغمر ) -الدورة التدريبية المكثفة الخاصة بالمختبر البيولوجي

 كامل، ساعة معتمدة  سنة كاملة
  9 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: التسجيل في برنامج الغمر
 هذا المقرر ناولهاهذه الدورة التدريبية للطالب الذي يسعي للحصول على تجربة علمية كاملة وشاملة، وتشمل الموضوعات التي يت ُصممت

ية. ممالك الحيوعن ال الدراسي البيولوجيا الجزيئية وعلم الخاليا وعلم الوراثة وعلم وظائف األعضاء الخلوي والبيئة ودراسة استقصائية

مدة بعد ى ساعات معتالب علة استخدام المختبر والتجربة والتحليل. ويوجد اختبار معايير التعلم في نهاية المقرر، ويحصل الطويركز على تقني

 اجتيازه اختبار معايير التعلم.

 

 (24416برنامج الغمر ) -مقرر الكيمياء المكثف 

 كامل، ساعة معتمدة  سنة كاملة 
 12-10الصف )الصفوف(

 " أو الحصول على اإلذن من المدرب.2وتزامن التسجيل في دراسة الجبر" استكمال السابقة:المتطلبات 

 لمقرر مقدمةام هذا يهدف هذا المقرر إلى الوصول بمستوي طالب المدرسة الثانوية إلى المستوي الجامعي من ناحية دراسة الكيمياء ويقد

لكمية. ال البيانات وتحلي حكم التفاعالت الكيميائية والتركيز على العمل المختبريشاملة عن بنية وسلوك الذرات والجزيئات والمبادئ التي ت

 لم.ويوجد اختبار معايير التعلم في نهاية المقرر، ويحصل الطالب على ساعات معتمدة بعد اجتيازه اختبار معايير التع

 

 ( 22211برنامج الغمر ) -مقرر االقتصاد والتمويل الذاتي المكثف 

 كامل، ساعة معتمدة  ةسنة كامل 
 12-10الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: التسجيل في برنامج الغمر 
ات يقدم محتوى هذا المقرر باللغة اإلسبانية ويوضح ها المقرر النطاق العام لعلم االقتصاد والتمويل الذاتي. ويستعرض المقرر نظام المؤسس

األمريكية والمبادئ االقتصادية واقتصاديات العرض والطلب والقوى البشرية والصناعة ونظام االحتياطي الفيدرالي والسياسات المالية 

ية ومقارنة النظم االقتصادية في الدول الكبرى وفلسفات االقتصاد لفهم تأثير التجارة العالمية. ويدرس الطالب المجاالت الرئيسية في الحكوم
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 التخطيط المالي واالستثماري وسوق األوراق المالية والمعاشات والعائدات من االستثمارات والتقاعد والتخطيط العقاري وقروض المستهلكين

األموال والميزانية والقوائم المالية والتأمين وإدارة المخاطر وملكية المنازل والتخطيط للتعليم الجامعي والضرائب المفروضة على  وإدارة

تقدم أجزاء مه هذا المقرر عبر االنترنت إذ تلبي بذلك برنامج متطلبات الخريجين المرتبات وقوانين حماية المستهلك والمسؤوليات المالية. 

ويجرى اختبار ذا وايز للتوعية المالية في نهاية هذا المقرر حتى يلبي الطالب مطلب التخرج المعني  الدراسية االفتراضية. المساقاتبشأن 

 باعتماد المركز المهني والفني. وتتضمن هذا المقرر دراسة جميع متطلبات التوعية االقتصادية والمالية ويؤهل الطالب الذين اجتازوا هذا

دورة التعليم المهني والتقني الستكمال دراساتهم الجامعية ويستخدم هذا المقرر بمثابة دراسات اجتماعية أو علوم األسرة أو المستهلك المقرر و

 أو ساعات معتمدة في المجال المالي للتخرج. يرجي مراجعة مستشار مدرستكم للمزيد من المعلومات.
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 شبكة برنامج التعيينات المتقدمة

 الجسور لمستقبل طالبكمبناء 
 www.apsva.us/wakefield -703.228.6700مدرسة ويكفيلد الثانوية، أرلينغتون، فرجينيا

 

 ما هي شبكة برنامج المستويات المتقدمة؟ 

(، لطالب ATSدراسية والذي يرعاه المجلس الجامعي )على سبيل المثال، طالب اختبار القدرات ال يوفر برنامج التعيينات المتقدمة

 ات المتقدمةالتعيينوالدراسية من المستوى الجامعي والحصول على الساعات المعتمدة  المساقاتالمدرسة الثانوية الفرصة في الحصول على 

، 1955لتعيينات المتقدمة في امادة، وعندما بدأ برنامج  36ت التعيينات المتقدمة حاليًا في أو كالهما عند االلتحاق بالكلية. وتوفير اختبارا

 2,000ر من مليون اختبار واستخدمت أكث 4.5مليون طالب عدد  2.5أجرى أكثر من  2015طالب هذا االختبار، وفي  1,229أجرى عدد 

 لم وعلى نطاقات واسعة.على مستوي العا جامعة برنامج اختبارات التعيينات المتقدمة

 ما هي شبكة برنامج المستويات المتقدمة في مدرسة ويكفيلد الثانوية؟

ت شبكة ين فقط، بدئلموهوبانطالقًا من إيمان مدرسة ويكفيلد بتصميم الدورات التدريبية للتعيينات المتقدمة للطالب العاديين وليس ا

تُعد . و2004سنة ي ربيعفوية كمشروع تجريبي وافق عليه مجلس مدرسة مقاطعة أرلينغتون برنامج التعيينات المتقدمة في مدرسة ويكفيلد الثان

 تون وعلى منأرلينغ في مدرسة ويكفيلد الثانوية برنامج على مستوى المقاطعة ومقصور على طالب مدينة شبكة برنامج التعيينات المتقدمة

 لد تقديم طلب التحاق أكاديمي للمشاركة في البرنامج.يرغب في االلتحاق بالبرنامج ويقيم بعيدًا عن مدرسة ويكفي

 اسي التاسع.ف الدروبمجرد التسجيل في مدرسة ويكفيلد، تبدأ مشاركة الطالب في شبكة برنامج التعيينات المتقدمة بداية من الص

مستويات ل برنامج الو ما قبنات المتقدمة أالمكثفة غير المرتبطة ببرنامج التعيي المساقاتويسجل الطالب الجدد في مقرر التاريخ العالمي أو 

 ديمية مدتهاطة أكاالمتقدمة في الصف التاسع من البرنامج التأسيسي، وكجزء من تدريب الطالب الجدد، يعمل الطالب مع مدربيهم لوضع خ

 الشديد قدر دراسيمل العبء الأربع سنوات. وُصممت هذه الخطة وفقًا لنقاط قوة الطالب ومجاالت اهتمامهم. ويشجع جميع الطالب على تح

 اإلمكان لتحضيرهم بشكل أفضل لمستقبلهم.

مقرر خاص  37ن أصل م 30تُدرس العديد من مقررات التعيينات المتقدمة الحافلة بالتحديات التي تقدم منها مدرسة ويكفيلد الثانوية 

تفتح باب  لمتحدة التييات اارس الثانوية العامة األولى في الوالبالتعيينات المتقدمة التي صرح بها مجلس الكلية، وباعتبارها واحدة من المد

الشخصية ألكاديمية وديات االتسجيل في دورات التعيينات المتقدمة لجميع الطالب ، أقرت ويكفيلد بالحاجة إلى دعم الطالب ألنهم واجهوا التح

ادرات وعة من المبوعة متنا الدعم وتواصل القيام بذلك من خالل مجم. أنشئت شبكة التعيينات المتقدمة لتقديم هذالمساقاتالتي تكتنفها هذه 

 األكاديمية واالستشارية، بما في ذلك ما يلي:

 اسية لطالب ول الدرثالث أيام متواصلة من ورش العمل والفصبرنامج المستويات المتقدمة في مدرسة ويكفيلد الثانوية الصيفي  يستمر

 فير الدورات التدريبية للتعيينات المتقدمة في العام الدراسي القادم.التعيينات المتقدمة في اغسطس، وتو

 درسي محتوى مل إلى دراسية تجتمع يوميًا في الفترة الثالث تمكن الطالب من الوصو فصول-االستشارة في برنامج التعيينات المتقدمة

 برنامج التعيينات المتقدمة وموعد استكمال واجباتهم فيما يتعلق بالتعيينات المتقدمة. 

  التي  ي التعييناتفالبحث وسية والحلقة الدرا-سلسلة من مقررات التعيينات المتقدمة االختياري النهائية للتعينات المتقدمة المساقاتتعد

 قدمة.ت المتتمنح دارسيها فرصة الحصول على دبلوم المقرر النهائي للتعيينات المتقدمة أو شهادة المقرر النهائي للتعيينا

 ن الطالب ل بيالتحصي ة فجوةالتعاون مع برامج مدرسة ويكفيلد لفئة األقلية من الذكور والبرامج المتحدة لألقليات من اإلناث وذلك لمعالج

 البيض وغير البيض.

 مستويات امج المشاركة أعضاء هيئة التدريس في تدريب الفريق الرئيسي في برنامج المستويات المتقدمة والتدريب على محتوى برن

 المتقدمة والذي يرعاه مجلس إدارة الكلية.

  الدراسية  مساقاتال، الذين من المحتمل نجاهم في 12إلى  8العريف بأعضاء هيئة التدريس واختيار الطالب في الصفوف الدراسية من

 المتقدمة والمكثفة والتي ضمن برنامج التعيينات المتقدمة.

  قدمة. المكثفة ومقررات برنامج التعيينات المت المساقاتورش عمل نظمتها الكلية وعروض تقديمية مسائية تعرض مميزات 

  

http://www.apsva.us/wakefield
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 شنطن ليبرتي الثانويةبرنامج شهادة البكالوريا الدولية في مدرسة وا

ليبرتي لطالب الصف الدراسي الحادي عشر -يُعد برنامج شهادة البكالوريا الدولية برنامج دراسي معترف به دوليًا متاح في مدرسة واشنطن

ب الموهوبين والثاني عشر المستعدين والمتحمسين لمثل هذه الدراسات، ويوفر هذا البرنامج الدقة والبنية والخبرة الالزمة لتحدي الطال

والمتحمسين، ويتبع برنامج شهادة البكالوريا الدولية نهج الدراسات الجامعية للتعلم والتي يسعى إلى معالجة التطور الفكري والفلسفي 

 واالجتماعي للطالب.

 برنامج شهادة البكالوريا الدولية لهو برنامج يمتد لمدة عامين في 

 التخصصات المختلفة، ويتكون البرنامج مما يلي: 

 استكمال ست مقررات تعليمة في مجاالت مختلفة بنجاح.  -

 استكمال االختبارات التطبيقية في كل مجال. -

 المشاركة في اإلبداع والنشاط والخدمة. -

 مقرر نظرية المعرفة.التسجيل في  -

 كتابة وتقديم مقالة موسعة في مجال اهتمام الطالب. -

 

تمنح منظمة البكالوريا الدولية، التي يقع مقرها بجنيف، سويسرا، شهادة دبلوم البكالوريا الدولية للطالب الذين يكملون جميع العناصر 

 عات فيالمذكورة أعاله ويؤدون االختبارات التطبيقية الستة بنجاح، في كثير من األحيان، يعد هذا الدبلوم بمثابة جواز سفر أكاديمي إلى الجام

ر قائمة جميع أنحاء العالم، واعترفت رسميًا العديد من الكليات والجامعات األمريكية بالدبلوم و / أو الشهادات المشابهة له بشكل جرئي. )تتوف

(. ويمكن للطالب www.ibo.orgكاملة بسياسات اإلقرار هذا من قسم االستشارات ومنسق البكالوريا الدولية أو عن طريق اإلنترنت على 

لمعرفة متطلبات  8-7اختيار مقررات دراسية معينة من البكالوريا الدولية دون الحصول على الدبلوم كامال، يرجي الرجوع للصفحات 

 في ملحق برنامج الدراسات. المساقاتالحصول على دبلوم الدراسات المتقدمة، وتُدرج المتطلبات األساسية لجميع 

 

 اد برنامج شهادة البكالوريا الدوليةمو

 تُقسم المواد الدراسية وفقًا لما يلي: 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها واللغة اإلسبانية واألدب أ.-األدب اإلنجليزي أ-دراسات في اللغة واألدب  : 1المجموعة 

 الالتينية واللغة اإلسبانية ب واللغة العربية ب.لغة الماندرين الصينية ب واللغة الفرنسية ب واللغة -اكتساب اللغة  : 2المجموعة 

األعمال واإلدارة واالقتصاد والجغرافيا والتاريخ األمريكي ومواضيع في تاريخ العالم خالل القرن -األفراد والمجتمعات  : 3المجموعة 

 ة.الجتماعيالعشرين وتكنولوجيا المعلومات في المجتمع العالمي والفلسفة وعلم النفس واألنثروبولوجيا ا

علم األحياء والكيمياء وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا التصميم واألنظمة والمجتمعات والفيزياء وممارسة -العلوم التجريبية  : 4المجموعة 

 الرياضة والتمارين الرياضية والعلوم الصحية. 

 الرياضيات: التطبيقات والتفسير والرياضيات: التحليل والنهج.  : 5المجموعة 

 السينما والموسيقى وفنون المسرح والفنون التشكيلية.-الفنون  : 6المجموعة 

 نظرية المعرفة والمقالة المطولة اإلبداع والنشاط والخدمة.  المواد الرئيسية: 

  

http://www.ibo.org/
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 البكالوريا الدولية يمالمح ُمتعلم

هم أنهم خالل إدراك ًما، منويسهمون في خلق عالم أفضل وأكثر سلتهدف جميع برامج البكالوريا الدولية إلى إعداد أفراد يفكرون بعقلية دولية 

 يشتركون مع اآلخرين في الطبيعة اإلنسانية وفي تعهد األرض والوصاية عليها.

 كمتعلمي البكالوريا الدولية، نسعى إلى أن تكون:

 ُمتسائلين
 

 اء والبحثيطّورون حب استطالعهم الفطري. ويكتسبون المهارات الالزمة إلجراء االستقص
 تهم.ل حياوإظهار االستقالل في التعلم. ويستمتعون بالتعلم بنشاط، ويستمر حب التعلم هذا طوا

 
 ُمطلعين

 
طور عمقة وتفة متيستكشفون المفاهيم واألفكار والقضايا المهمة محليًا وعالميًا. وبذلك يكتسبون معر

 في الفهم عبر مجموعة واسعة ومتوازنة من التخصصات.
 

 مفكرين
 

لمعقدة اكل ايأخذون زمام المبادرة في تطبيق مهارات التفكير بشكل ناقد وإبداعي لالعتراف بالمش
 وتناولها، واتخاذ قرارات أخالقية منطقية.

 
 متواصلين

 
ن منوعة يفهمون ويعبرون عن األفكار والمعلومات بثقة وإبداع في أكثر من لغة وفي مجموعة مت

 لون بفعالية وبإرادة طوعية بالتعاون مع اآلخرين.وسائط االتصال. كما يعم
 

 ذوي مبادئ
 

ات يتصرفون بنزاهة وأمانة وشعور قوي باإلنصاف والعدالة واحترام كرامة الفرد والجماع
 والمجتمعات. كما يتحملون المسؤولية عن أفعالهم والعواقب التي تصاحبها.

 
 منفتحي العقل

 
يد وتقال ويقدرونه، كما أنهم منفتحون على وجهات نظر وقيميفهمون ثقافاتهم وتاريخهم الشخصي 

، ييمهااألفراد والمجتمعات األخرى. حيث اعتادوا على البحث عن مجموعة من وجهات النظر وتق
 وهم على استعداد للتعلم من الخبرات.

 
 مهتمين

 
 شخصي التزاميظهرون التعاطف والرأفة واالحترام تجاه احتياجات اآلخرين ومشاعرهم. ولديهم 

 بأداء الخدمة، ويعملون على إحداث فارق إيجابي في حياة اآلخرين وفي البيئة.
 

 مجازفين
 

لروح الل ايواجهون حاالت غير مألوفة وبحالة من عدم اليقين بشجاعة وفكر سابق، ويتحلون باستق
 تهم.معتقداالستكشاف أدوار وأفكار واستراتيجيات جديدة وهم شجعان وبارزون في الدفاع عن 

 متوازنين
 

 م.لغيرهويفهمون أهمية التكافؤ الفكري والجسدي والعاطفي لتحقيق الرفاهية الشخصية ألنفسهم 

 متأملين
 

 اصة بهمد الخيولون اهتمامهم العميق بتعلمهم وخبرتهم، فهم قادرون على تقويم نقاط القوة والقيو
 وفهمها لدعم تعلمهم وتطويرهم الشخصي.

 

  

 

 

 

 

 

 

 2006منظمة البكالوريا الدولية  ©

 



119 

 مناهج البكالوريا الدولية
 بواشنطن ليبرتي هاي سكول

 

مجموعة 

 البكالوريا الدولية
 12الصف  11الصف  10الصف  9الصف 

 1مجموعة 

 اللغة أ

اإلنجليزية  * 9اإلنجليزية 

10 * 

  

اللغة 

اإلسبانية 

ببرنامج 

التعيين 

المتقدم 

للمتحدثين 

 بطالقة 

ى بنظام البكالوريا الدولية )المستو اإلنجليزياألدب 

 1المتقدم( الجزء 

ة بنظام البكالوريا الدولي اللغة اإلنجليزية وآدابها

 1)المستوى القياسي( الجزء 

)المستوى  بنظام البكالوريا الدولية اللغة اإلسبانية وآدابها

 المتقدم(

  1 المتحدثين بطالقة( الجزء –)دبلوم اللغات الثنائية 

بنظام البكالوريا الدولية  األدب اإلنجليزي

 2)المستوى المتقدم( الجزء 

بنظام البكالوريا  اللغة اإلنجليزية وآدابها

 2الدولية )المستوى القياسي( الجزء 

لدولية بنظام البكالوريا ا اللغة اإلسبانية وآدابها

 )المستوى المتقدم(

 المتحدثين بطالقة( –)دبلوم اللغات الثنائية 

 2زء الج

 2المجموعة 

 اكتساب اللغة

 أو 3 اإلسبانية

 2اللغة األجنبية 

 3الفرنسية 

 3الصينية 

 3الالتينية 

 اإلسبانية

اللغة  أو 4

 3األجنبية 

 4الفرنسية 

 4الصينية 

 4الالتينية 

توى اللغة اإلسبانية ب بنظام البكالوريا الدولية )المس

 1القياسي / المستوى المتقدم( الجزء 

القياسي  بنظام البكالوريا الدولية )المستوى الفرنسيةاللغة 

 1المستوى المتقدم( الجزء  /

 بنظام البكالوريا الدولية الصينية / لغة الماندرين

 1)المستوى القياسي / المستوى المتقدم( الجزء 

ى القياسي بنظام البكالوريا الدولية )المستو اللغة الالتينية

 1المستوى المتقدم( الجزء  /

لقياسي( ابنظام البكالوريا الدولية )المستوى  اللغة العربية

 1الجزء 

 

 اللغة اإلسبانية ب بنظام البكالوريا الدولية

)المستوى القياسي / المستوى المتقدم( الجزء 

2 

بنظام البكالوريا الدولية  اللغة الفرنسية

)المستوى القياسي / المستوى المتقدم( الجزء 

2 

بنظام البكالوريا  ينيةالص / لغة الماندرين

( الدولية )المستوى القياسي / المستوى المتقدم

 2الجزء 

بنظام البكالوريا الدولية  اللغة الالتينية

)المستوى القياسي / المستوى المتقدم( الجزء 

2 

بنظام البكالوريا الدولية  اللغة العربية

 2)المستوى القياسي( الجزء 

 

 3المجموعة 

األفراد 

 والمجتمعات

الحكومات  **تاريخ العالم

ببرنامج 

التعيين 

المتقدم 

لطالب 

 السنة الثانية

توى بنظام البكالوريا الدولية )المس تاريخ األمريكيتين

 1 المتقدم( الجزء

 *** تاريخ الواليات المتحدة ببرنامج التعيين المتقدم

موضوعات في تاريخ العالم في القرن 

لمستوى العشرين بنظام البكالوريا الدولية )ا

 اختياري 3المجموعة  أو 2الجزء المتقدم( 

 4المجموعة 
 العلوم التجريبية 

 

سي( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القيا الفيزياء *الكيمياء *علم االحياء

 1الجزء 

قياسي( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى ال علم األحياء

  1)المستوى المتقدم( الجزء  )عام واحد( أو

دم( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتق الكيمياء

 1الجزء 

بنظام البكالوريا الدولية )المستوى  علوم الحاسوب

 1المتقدم( الجزء 

ممارسة الرياضة والعلوم الصحية الدولية بنظام 

 1البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( الجزء 

 وى)المستتكنولوجيا التصميم بنظام البكالوريا الدولية 

 1الجزء ( القياسي

 ىبنظام البكالوريا الدولية )المستواألنظمة البيئية 

 ( )عام واحد، فترة مجمعة(القياسي

 بنظام البكالوريا الدولية )المستوى الفيزياء

 2القياسي( الجزء 

توى بنظام البكالوريا الدولية )المس علم األحياء

  2المتقدم( الجزء 

 البكالوريا الدولية )المستوىبنظام  الكيمياء

 2المتقدم( الجزء 

بنظام البكالوريا الدولية  علوم الحاسوب

 2)المستوى المتقدم( الجزء 

ممارسة الرياضة والعلوم الصحية بنظام 

 2 البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( الجزء

 تكنولوجيا التصميم بنظام البكالوريا الدولية

 2 الجزء( القياسي )المستوى

بنظام البكالوريا الدولية األنظمة البيئية 

 ( )عام واحد، فترة مجمعة(القياسي )المستوى

 5المجموعة 

 الرياضيات

 الهندسة * أو

 * 2الجبر 

*  2الجبر 

 أو

 الرياضيات

بنظام 

البكالوريا 

الدولية 

 )المستوى

( القياسي

 1جزء ال

 3الجبر 

 نهجياتالتحليل والمبنظام البكالوريا الدولية: الرياضيات 

)المستوى التمهيدي في  1الجزء  )المستوى القياسي(

 حساب التفاضل والتكامل(

 نهجياتالتحليل والمبنظام البكالوريا الدولية: الرياضيات 

زء / )المستوى المتقدم الج 2الجزء  )المستوى القياسي(

 ببرنامج التعيين المتقدم التفاضل والتكامل )حساب 1

BC) 

 ىبنظام البكالوريا الدولية )المستو الرياضيات

 تطبيقات والتفسير )عام واحد((: الالقياسي

 ىبنظام البكالوريا الدولية )المستو الرياضيات

 2الجزء  التحليل والمنهجيات القياسي(:

ببرنامج التعيين  التفاضل والتكامل )حساب

 (BCأو  APالمتقدم

 ىبنظام البكالوريا الدولية )المستو ياتالرياض

 2الجزء  التحليل والمنهجيات(: المتقدم
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 )المعجل(

 و 6المجموعة 

المواضيع 

 االختيارية

( يالقياس بنظام البكالوريا الدولية )المستوىالموسيقى  اختياري اختياري

 )عام واحد(

 (القياسي بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المسرح

 1الجزء  )المستوى المتقدم( المسرح)عام واحد( أو 

 بنظام البكالوريا الدولية )المستوى الفنون البصرية

)عام واحد( أو الفنون البصرية )المستوى ( القياسي

 1الجزء  المتقدم(

/  (القياسي بنظام البكالوريا الدولية )المستوىالفيلم 

 1)المستوى المتقدم( الجزء 

 وىا الدولية )المستبنظام البكالورياألعمال واإلدارة 

ة ( أو علم االقتصاد بنظام البكالوريا الدوليالقياسي

ية لدولا( أو الجغرافيا بنظام البكالوريا القياسي )المستوى

( أو برنامج دبلوم تكنولوجيا القياسي )المستوى

ة دوليالمعلومات في المجتمع العالمي بنظام البكالوريا ال

ة دوليم البكالوريا ال( أو الفلسفة بنظاالقياسي )المستوى

ية لدولا)المستوى القياسي( أو علم النفس بنظام البكالوريا 

 )المستوى القياسي( أو علم اإلنسان االجتماعي بنظام

 ام(ع( )كلها لمدة القياسي البكالوريا الدولية )المستوى

 قدم(علم النفس بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المت

 1الجزء 

االجتماعي بنظام البكالوريا الدولية علم اإلنسان 

 أو موضوع اختياري  1المتقدم( الجزء  )المستوى

 

 بنظام البكالوريا الدولية )المستوىالموسيقى 

 ( )عام واحد(القياسي

 بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المسرح

)المستوى  )عام واحد( أو المسرح( القياسي

 2الجزء  المتقدم(

نظام البكالوريا الدولية ب الفنون البصرية

)عام واحد( أو الفنون ( القياسي )المستوى

 2الجزء  البصرية )المستوى المتقدم(

 بنظام البكالوريا الدولية )المستوىالفيلم 

 2( / )المستوى المتقدم( الجزء القياسي

بنظام البكالوريا الدولية األعمال واإلدارة 

 ( أو علم االقتصاد بنظامالقياسي )المستوى

( أو القياسي البكالوريا الدولية )المستوى

 ىالجغرافيا بنظام البكالوريا الدولية )المستو

( أو برنامج دبلوم تكنولوجيا القياسي

المعلومات في المجتمع العالمي بنظام 

( أو القياسي البكالوريا الدولية )المستوى

الفلسفة بنظام البكالوريا الدولية )المستوى 

ة وليفس بنظام البكالوريا الدالقياسي( أو علم الن

 )المستوى القياسي( أو علم اإلنسان االجتماعي

( القياسي بنظام البكالوريا الدولية )المستوى

 )كلها لمدة عام(

ى علم النفس بنظام البكالوريا الدولية )المستو

 2المتقدم( الجزء 

علم اإلنسان االجتماعي بنظام البكالوريا 

أو  2المتقدم( الجزء  الدولية )المستوى

 موضوع اختياري 

 

التربية البدنية  أخرى

  1والصحية 

التربية 

البدنية 

  2والصحية 

زمن الجنراالت / نظرية  / مواضيع اختيارية زمن الجنراالت / نظرية المعرفة / مواضيع اختيارية

 المعرفة

  

ية وال بمتطلبات لكنه يفيالمتقدم أو مكثف. *** مقرر غير تابع للبكالوريا الدولية ومالحظة: *يوصى بأخذ مكثف مكثفة. **موصى به ببرنامج التعيين 

 .للحصول على دبلوم فرجينيا فرجينيا / الواليات المتحدة

 SLامين. يُقصد ب على مدار ع المتقدمة المستوى المساقاتعلى األقل. وتُدرس كافة  ساعة تعليم 240المستوى المتقدم والذي يتطلب  HL يُقصد ب

د. ويُمكن ن كل مجموعة موامتعليم على األقل. ويجب أن يأخذ طالب دبلوم البكالوريا الدولية على مادة واحدة  ساعة 150المستوى القياسي والذي يتطلب 

في  تبارات المستوى القياسيالطالب اختبارين من اخويُمكن أن يدخل  .أن يحصل الطالب على دبلوم ثنائي اللغة من خالل أخذ مادتين من المجموعة األولى

 .الخيارات الشخصية لكل طالب 12و 11نهاية السنة األولى وتعكس الجداول الزمنية المحددة في الصفين 
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 النشاط والخدمةواإلبداع 

اماتهم الخاصة. إلى اهتم ( باالستنادCASسيقوم الطالب بتحديد وتصميم تجارب لكل عنصر من عناصر اإلبداع والنشاط والخدمة )

في تجارب  لدبلوملويمكن تصميم العديد من التجارب حول البرامج الدراسية والبرامج الخارجة عن المنهج. حيث يجب أن يشارك كل مرشح 

ذه التجارب هزء من اإلبداع والنشاط والخدمة، خالل العامين الماضيين )بما في ذلك الصيف( من المدرسة الثانوية. كما يجب أن يكون ج

والنشاط  إلبداعاموجًها للخدمات. ويمكن تقديم هذه الخدمة بشكل فردي أو في مجموعات. وتتوفر المعلومات حول فرص الخدمة من منسق 

اع بدلى منسق اإلإلهامة اوالخدمة أو مكتب البكالوريا الدولية في واشنطن ليبرتي الثانوية. ويجب على المرشح تقديم اقتراح بهذه التجارب 

 والنشاط والخدمة للموافقة عليها قبل القيام بها.

 نظرية المعرفة

كشاف طبيعة ( لتوفير الترابط المنطقي من خالل استTOKُصمم المقرر الدراسي نظرية المعرفة الجامع بين فروع تخصصات مختلفة )

 المعرفة عبر التخصصات وتشجيع تقدير وجهات النظر األخرى.

 المقال المطول

ريا ي منهج البكالو( كلمة بأنه دراسة متعمقة لموضوع محدود ُمختار من واحدة من المجموعات الست ف4000المقال المطول )حوالي يُعرف 

خاصة لهم.  أهمية الدولية. وهو مصمم لتزويد المرشح بالفرصة للمشاركة في البحوث المستقلة. حيث يُشجع الطالب على متابعة مجال ذي

شروع خالل لى المعلسنة األولى موضوع معين ويُحدد له مشرف هيئة التدريس. ومن المتوقع أن يبدأ الطالب العمل ويقرر الطالب خالل ا

نه أموسعة، إال الة الالسنة األولى وأن يستمروا خالل فصل الصيف التالي تحت إشراف المشرف. وبينما يوجد جدول زمني محدد لمكونات المق

الب لناشئ على طااديمي ا إلنشاء جدول زمني للعمل الستكمال المقال والذي يأخذ في االعتبار العبء األكيمكن للمشرف والطالب العمل سويً 

 ة.لسنة األخيراول من السنة األخيرة وعملية التقديم بالكلية والقيود الزمنية األخرى. ويُقدم المقال الموسع خالل الفصل الدراسي األ

 

 راسيةمنح مقررات البكالوريا الدولية الد

 1مجموعة 

 Aاللغة 

األدب اإلنجليزي بنظام البكالوريا 

 الدولية )المستوى المتقدم(

 (31197) 1الجزء 

 (31198) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من كال السنتين(

 

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 
 المكثفة أو توصية من المعلم  10المتطلبات السابقة: اإلنجليزية 

لدولية األدب اإلنجليزي بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( هو مقرر دراسي مدته عامان، والذي يمتثل لمتطلبات برنامج البكالوريا ا

ية فرجينيا ومدارس أرلينغتون العامة. ويركز الطالب في سياق مقرر األدب اإلنجليزي بنظام البكالوريا الدولية على باإلضافة لمتطلبات وال

 دراسة األدب وفقًا إلرشادات البكالوريا الدولية المقررة. وفي الوقت نفسه، يطور الطالب قدرات التفكير اإلبداعي والناقد مما يزيد من

مة لوضع مساهماتهم ضمن مواطني العالم والمتعلمين مدى الحياة. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان المهارات والمعرفة الالز

يكملون البكالوريا الدولية في اللغة اإلنجليزية )المستوى المتقدم( والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة األخيرة. وال يحصل الطالب الذين ال 

(. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا 21198( )21197يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية ) التقييم الداخلي و / أو ال

من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي. ويأهل االنتهاء الناجح من هذا 

. ويمنح 1إضافية أ الطالب لدبلوم البكالوريا الدولية ثنائي اللغة. ويوجد اختبار لتقييم مستوى التعلم في نهاية الجزء المقرر الدراسي ومقرر لغة 

 اجتياز اختبار تقييم مستوى التعلم والمقرر الدراسي ساعة معتمدة.

اللغة اإلنجليزية وآدابها بنظام 

 البكالوريا الدولية )المستوى القياسي(

 (31190) 1الجزء 

 (31191) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من كال السنتين(
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 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 
 المكثفة أو توصية من المعلم  10المتطلبات السابقة: اإلنجليزية 

البكالوريا  لبات برنامجل لمتطاللغة اإلنجليزية وآدابها بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( هو مقرر دراسي مدته عامان، والذي يمتث
يا الدولية ظام البكالوربها بنة. ويركز الطالب في سياق مقرر اللغة اإلنجليزية وآداباإلضافة لمتطلبات والية فرجينيا ومدارس أرلينغتون العام الدولية

نصوص ي وفهم أن اليل النص)المستوى القياسي( على دراسة اللغة واألدب وفقاً إلرشادات البكالوريا الدولية المقررة. حيث يطور الطالب مهارات التحل
ً ويشجعون على التناول النقدي للمعنى الناتج عن األدبية وغير األدبية يمكن أن ترتبط بممارس لوقت لنصوص. وفي اللغة وااات القراءة المحددة ثقافيا

دى موالمتعلمين  العالم نفسه، يطور الطالب قدرات التفكير اإلبداعي والناقد مما يزيد من المهارات والمعرفة الالزمة لوضع مساهماتهم ضمن مواطني
السنة األخيرة.  الب في نهايةأخذه الطالدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في اللغة اإلنجليزية )المستوى القياسي( والذي يالحياة. ويُعد هذا المقرر 

(. ويعزز مقرر 21191( )21190وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

ل االنتهاء لدراسي. ويأهلمقرر ابكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من اال
. 1هاية الجزء التعلم في ن توىم مسالناجح من هذا المقرر الدراسي ومقرر لغة إضافية أ الطالب لدبلوم البكالوريا الدولية ثنائي اللغة. ويوجد اختبار لتقيي

 ويمنح اجتياز اختبار تقييم مستوى التعلم والمقرر الدراسي ساعة معتمدة.

 

 ريااللغة اإلسبانية وآدابها بنظام البكالو

 الدولية )المستوى المتقدم(

 (35577) 1الجزء 

 (35587) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من كال السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 ببرنامج التعيين المتقدم أو توصية من المعلم  4المتطلبات السابقة: اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 

لبكالوريا ات برنامج المتطلب الدولية )المستوى المتقدم( هو مقرر دراسي مدته عامان، والذي يمتثلاللغة اإلسبانية وآدابها بنظام البكالوريا 

دب وفقًا ة اللغة واألى دراسالدولية. ويركز الطالب في سياق مقرر اللغة اإلسبانية وآدابها بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( عل

ارات زيد من المهير مما ة. وفي الوقت نفسه، يطور الطالب قدرات التفكير اإلبداعي والناقد بشكل أكبإلرشادات البكالوريا الدولية المقرر

يا ان البكالورالمتح والمعرفة الالزمة لوضع مساهماتهم ضمن مواطني العالم والمتعلمين مدى الحياة. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب

تقييم الداخلي  يكملون اللذين الاتقدم( والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة األخيرة. وال يحصل الطالب الدولية في اللغة اإلسبانية )المستوى الم

راسي هذا من خالل (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الد25587( )25577و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

ر الدراسي ن هذا المقرملناجح اف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي. ويأهل االنتهاء اتطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُض

 ومقرر لغة إضافية أ الطالب لدبلوم البكالوريا الدولية ثنائي اللغة. 

 

 2المجموعة 

 اللغة ب

ة اللغة العربية بنظام البكالوريا الدولي

 )المستوى القياسي(

 (35841) 1الجزء 

 (35845) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من كال السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(

 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 وتوصية من المعلم  4المتطلبات السابقة: العربية المستوى 
الب في سياق . ويركز الطلدوليةاالعربية بنظام البكالوريا الدولية هو مقرر دراسي مدته عامان، والذي يمتثل لمتطلبات برنامج البكالوريا  اللغة

د عة من الموام مجموهذا المقرر على اكتساب اللغة وتطوير المهارات اللغوية. وتُنمى هذه المهارات اللغوية من خالل الدراسة واستخدا

ة من جموعة متنوعمضوعية توبة والمنطوقة. وتمتد هذه المواد من التبادالت الشفوية اليومية إلى النصوص األدبية. وتشمل الوحدات الموالمك

ه والعلوم صحة والترفييد والالموضوعات مثل االتصاالت واإلعالم والقضايا العالمية والعالقات االجتماعية والتنوع الثقافي والعادات والتقال

لمستوى القياسي( العربية )ا اللغة لتكنولوجيا باإلضافة إلى الدراسة األدبية. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية فيوا

ن في وو ال يشاركأي و / والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة السادسة من دراسة اللغة. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخل

ق قيمة نقطة جودة (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبي25845( )25841االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 الدراسي. إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر 
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لغة الماندرين الصينية  مقدمة إلى

بنظام البكالوريا الدولية )المستوى 

 القياسي(

 (35815) 1الجزء 

 (35825) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من كال السنتين(

 
 12-11 الصف )الصفوف(

 الثانوية المستوفون للشروط.بواشنطن ليبرتي  12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 
 وتوصية من المعلم  4المتطلبات السابقة: الصينية المستوى 

الذي ُصمم وا الدولية. كالوريلغة الماندرين الصينية بنظام البكالوريا الدولية هو مقرر دراسي مدته عامان، والذي يمتثل لمتطلبات برنامج الب

بلغة  لتواصلا. حيث يطور الطالب مهارات االستماع والتحدث والتفاعل أثناء تعلم للطالب ذوي التعرض السابق المحدود للماندرين

ا ب. ويُعد هذالكوك الماندرين. وينصب التركيز على خمسة موضوعات: الهويات والخبرات واإلبداع اإلنساني والتنظيم االجتماعي ومشاركة

نة السادسة ي نهاية السفلطالب ماندرين الصينية )مدخل إلى اللغة( والذي يأخذه االمقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في لغة ال

( 25815إلضافية )الجودة من دراسة اللغة. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة ا

نتهاء ية عند االة النهائخالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرج(. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من 25825)

 من المقرر الدراسي.

 

لغة الماندرين الصينية ب بنظام 

 البكالوريا الدولية )المستوى القياسي(

 (3581) 1الجزء 

 (35826) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 االنتهاء من كال السنتين(عند 

 12-11 الصف )الصفوف(

 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 وتوصية من المعلم  4المتطلبات السابقة: الصينية المستوى 

الذي ُصمم وا الدولية. كالوريلمتطلبات برنامج الب لغة الماندرين الصينية بنظام البكالوريا الدولية هو مقرر دراسي مدته عامان، والذي يمتثل

ور وية. حيث يطت اللغللطالب ذوي التعرض السابق للغة المستهدفة. ويركز الطالب في سياق هذا المقرر على اكتساب اللغة وتطوير المهارا

وفة وغير ات مألطالب التواصل في سياقالطالب قدرتهم على التواصل بشكل أكبر من خالل طالب اللغة والموضوعات والنصوص. ويتعلم ال

ة للغة الصينيمدخل المألوفة. ويُحسن الطالب الذين يأخذون هذا المقرر الدراسي من مهاراتهم إلى مستوى أعلى من مستوى طالب الدارسين 

ستوى لصينية )المادرين غة المانحيث يتعمقون في الموضوعات المحددة. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في ل

ال يشاركون  اخلي و / أويم الدالقياسي( والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة السادسة من دراسة اللغة. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقي

ة طبيق قيمة نقطة جودذا من خالل ت(. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي ه25826( )25816في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.

 

 

ا لغة الماندرين الصينية بنظام البكالوري

 الدولية )المستوى المتقدم(

 (35817) 1الجزء 

 (35827) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

 نقطة جودة لكل سنة 1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من كال السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 وتوصية من المعلم  4المتطلبات السابقة: الصينية المستوى 

ز الطالب لغة الماندرين الصينية بنظام البكالوريا الدولية هو مقرر دراسي مدته عامان، والذي يمتثل لمتطلبات برنامج البكالوريا الدولية. ويرك

ن في سياق هذا المقرر على اكتساب اللغة وتطوير المهارات اللغوية. وتُنمى هذه المهارات اللغوية من خالل الدراسة واستخدام مجموعة م

المواد المكتوبة والمنطوقة. وتمتد هذه المواد من التبادالت الشفوية اليومية إلى النصوص األدبية. وتشمل الوحدات الموضوعية مجموعة 

متنوعة من الموضوعات مثل االتصاالت واإلعالم والقضايا العالمية والعالقات االجتماعية والتنوع الثقافي والعادات والتقاليد والصحة 

ة يه والعلوم والتكنولوجيا باإلضافة إلى الدراسة األدبية. ويتعلم طالب كٍل من مقرر لغة الماندرين الصينية ب بنظام البكالوريا الدوليوالترف

غة )المستوى القياسي( ومقرر المستوى المتقدم التواصل باللغة المستهدفة في سياقات مألوفة وغير مألوفة. ويمكن مالحظة الفارق بين مقرر ل

ا لماندرين الصينية ب بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( ومقرر المستوى المتقدم في مستوى الكفاءة التي من المتوقع أن يطورها

قع الطالب في مهارات االستماع والتحدث والتفاعل. حيث يجب في المستوى المتقدم دراسة عملين أدبيين مكتوبين أصالً باللغة المستهدفة ويتو

ن الطالب توسيع نطاق وتعقيد اللغة التي يستخدمونها وفهمها من أجل التواصل. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا م

تقييم الدولية في لغة الماندرين الصينية والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة السادسة من دراسة اللغة. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون ال
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(. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من 25827( )25817داخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )ال

 خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.

 

 يةاللغة الفرنسية بنظام البكالوريا الدول

 )المستوى القياسي(

 (35157) 1الجزء 

 (35167) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من كال السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 وتوصية من المعلم  4المتطلبات السابقة: الفرنسية المستوى 
لى عوية ويُركز ب النحيواصل الطالب تنمية إجادة التحدث واالستماع والقراءة والكتابة وكل ذلك بدقة متزايدة. وتُراجع وتُصقل التراكي

لمجالت صحف وانوعة من المصادر بما في ذلك التطوير المفردات وإثرائها. ويستمد الطالب لغتهم ومعرفتهم الثقافية من مجموعة مت
اضيع ثة مووالتسجيالت من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية ومن األدب )القصصي وغير القصصي( والتي تكون كلها متركزة حول ثال

للغة لدولية في اريا البكالورئيسية هي: التغيير والمجموعات والترفيه. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب للمستوى المطلوب في امتحان ا
ال  اخلي و / أويم الدالفرنسية والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة السادسة من دراسة اللغة. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقي

خالل تطبيق قيمة  من(. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا 25167( )25157يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.
 

 

بنظام البكالوريا  اللغة الفرنسية ب

 الدولية )المستوى المتقدم(

 (35158) 1الجزء 

 (35168) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 االنتهاء من كال السنتين(عند 

 

 12-11 الصف )الصفوف(

 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 وتوصية من المعلم  4المتطلبات السابقة: الفرنسية المستوى 

سعة من وعة وافي نهاية مقرر اللغة ب، من المتوقع أن يُظهر مرشحو المستوى المتقدم القدرة على التواصل بوضوح وفعالية في مجم

ف، وفهم ليب والمواقاألسا المواقف، وإظهار الدقة في استخدام وفهم جميع األشكال الشفوية والمكتوبة األساسية للغة المطلوبة في مجموعة من

 فكار بوضوحعن األ عة من المفردات واستخدام جزء كبير منها، وتحديد اللهجة واألسلوب المناسبين عموًما للموقف والتعبيرمجموعة واس

للغة، اتقييم جودة بياً، وبناء الحجج بطريقة واضحة ومتماسكة ومقنعة، وفهم وتحليل المواد المنطوقة والمكتوبة المعقدة نسووطالقة عامين، 

للغة الفرنسية لدولية في اوريا الثقافة )الثقافات( المتصلة باللغة المدروسة. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوإظهار الوعي با

اركون في / أو ال يش اخلي و)المستوى القياسي( والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة األخيرة. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الد

ق قيمة نقطة جودة (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبي25168( )25158ار على نقطة الجودة اإلضافية )االختب

 إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.

 

 

 ليةاللغة الالتينية بنظام البكالوريا الدو

 )المستوى القياسي(

 (35357) 1الجزء 

 (35367) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من كال السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(

 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 وتوصية من المعلم  4المتطلبات السابقة: الالتينية المستوى 

كز على يستند هذا المقرر الدراسي ومدته سنتان على المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب خالل سنوات الدراسة السابقة باللغة الالتينية وير

النصوص التي كتبها مؤلفون كالسيكيون باللغة األصلية. وسيتمكن المرشحون من تقدير الجوانب األوسع للنصوص الكالسيكية )بما في ذلك 

وعة ستخدام التعابير البالغية والتفعيلة والمفردات والسياق الثقافي( وتقديم استجابة شخصية لهم. وباإلضافة إلى ذلك، سيقرأ المرشحون مجما

واسعة من األدبيات في الترجمة والمقاالت العلمية كمكمل لدراسة النصوص في الالتينية األصلية وتعزيز قدرتهم على جمع وتحليل 

ذات الصلة وتعميق فهمهم للحضارة الكالسيكية واختالفاتها الجوهرية والتشابه بينها وبين حضارتهم. ويُغطي المقرر الدراسي لمدة المعلومات 

فيرجيل واإلنيادة للشاعر -( "التحوالت للشاعر أوفيد" والمؤلفين والمواضيع التالية: األشرار 2022عامين )يستمر المنهج حتى ربيع عام 

، وآب أوربي كونديتا )تقويم بداية روما( لليفي، ومقاطع متعلقة بـلوكريشا، وأجزاء من بيلوم كاتيلينا )مؤامرة كاتيلين( 10وأجزاء من الكتاب 
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رر الدراسي الطالب دي بيلو غاليكو )تعليقات على الحرب الغالية( لقيصر، وأجزاء من الكتاب السابع. ويُعد هذا المق -لسالوست، وتاريخ 

ذين ال المتحان البكالوريا الدولية في اللغة الالتينية )المستوى القياسي( والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة األخيرة. وال يحصل الطالب ال

البكالوريا الدولية (. ويعزز مقرر 25367( )25357يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.

 

 

 ليةاللغة الالتينية بنظام البكالوريا الدو

 )المستوى المتقدم(

 (35362) 1الجزء 

 (35372) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0 معتمدة )+

 عند االنتهاء من كال السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 وتوصية من المعلم  4المتطلبات السابقة: الالتينية المستوى 
 برنامج الثانية من لمجموعةاالمتقدم( هو مقرر دراسي مدته عامان، والذي يلبي متطلبات اللغة الالتينية بنظام البكالوريا الدولية )المستوى 

ة الالتينية لسابقة باللغدراسة االبكالوريا الدولية. ويستند هذا المقرر الدراسي ومدته سنتان على المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب خالل سنوات ال
 )بما في ذلك السيكيةون كالسيكيون باللغة األصلية. وسيتمكن المرشحون من تقدير الجوانب األوسع للنصوص الكويركز على النصوص التي كتبها مؤلف

اسعة من حون مجموعة وأ المرشاستخدام التعابير البالغية والتفعيلة والمفردات والسياق الثقافي( وتقديم استجابة شخصية لهم. وباإلضافة إلى ذلك، سيقر
ميق ات الصلة وتعلومات ذمة والمقاالت العلمية كمكمل لدراسة النصوص في الالتينية األصلية وتعزيز قدرتهم على جمع وتحليل المعاألدبيات في الترج

ام عهج حتى ربيع مر المنفهمهم للحضارة الكالسيكية واختالفاتها الجوهرية والتشابه بينها وبين حضارتهم. ويُغطي المقرر الدراسي لمدة عامين )يست
، وآب أوربي كونديتا )تقويم 10فيرجيل واإلنيادة وأجزاء من الكتاب للشاعر  -( "التحوالت للشاعر أوفيد" والمؤلفين والمواضيع التالية: األشرار 2022

ات على اليكو )تعليقبيلو غ دي–بداية روما( لليفي، ومقاطع متعلقة بلوكريشا وفرجينيا، وأجزاء من بيلوم كاتيلينا )مؤامرة كاتيلين( لسالوست، وتاريخ 
ويُعد هذا  ة تراسيمينو.كة بحيرالحرب الغالية( لقيصر، وأجزاء من الكتاب السابع، وآب أوربي كونديتا )تقويم بداية روما( لليفي، الفقرات المتعلقة بمعر

غطي امتحان األخيرة. ويُ  ة السنةذه الطالب في نهايالمقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في اللغة الالتينية )المستوى المتقدم( والذي يأخ
رة مكتوبة باللغة من مقالة قصيسي ويتضاللغة الالتينية بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( مواد أكثر بنسبة الثلث تقريباً عن امتحان المستوى القيا

مستند  اخلي" في شكلتقييم دية والمقاالت العلمية. ويُطلب من الطالب أيًضا كتابة "اإلنجليزية التي تشمل عناصر من قراءات المنهج والقراءات الخارج
كلمة(. وال  1200مصدر أساسي وبحد أقصى  12-10بحثي مكتوب باللغة اإلنجليزية حول موضوع االهتمام الشخصي المتعلق بالعالم الكالسيكي )

(. ويعزز مقرر 25372( )25362يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية ) يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال

 لدراسي.لمقرر االبكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من ا
 
 

اللغة اإلسبانية ب بنظام البكالوريا 

 لقياسي(الدولية )المستوى ا

 (35575) 1الجزء 

 (35585) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من كال السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 وتوصية من المعلم 3أو اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  4 المتطلبات السابقة: اإلسبانية المستوى
ة جموعة متنوعى من مسيتم التركيز على تطوير مهارات التحدث للتواصل باإلضافة إلجادة االستماع والقراءة والكتابة. ويطلع الطالب عل

وضوعات تعد الموتمع إلثراء اكتساب الطالب للغة. من الموارد مثل وسائل اإلعالم والمسرح واالختصاصيين من ذوي األصول اإلسبانية في المج
ً محورية للتخطيط للمناهج الدراسية. اللغة اإلسبانية وآدابها بن لية )المستوى كالوريا الدوظام البالرئيسية الثالثة: التغيير والمجموعات والترفيه نقاطا

يا الدولية في حان البكالورب المتكالوريا الدولية. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالالمتقدم( هو مقرر دراسي مدته عامان، والذي يمتثل لمتطلبات برنامج الب
الداخلي و /  ملون التقييمن ال يكاللغة اإلسبانية )المستوى القياسي( والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة السادسة من دراسة اللغة. وال يحصل الطالب الذي

الل تطبيق قيمة نقطة (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خ25585( )25575ة الجودة اإلضافية )أو ال يشاركون في االختبار على نقط

 جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي. 
 
 

بنظام البكالوريا  اللغة اإلسبانية ب

 الدولية )المستوى المتقدم(

 (35578) 1الجزء 

 (35588) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من كال السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 وتوصية من المعلم  4المتطلبات السابقة: اإلسبانية المستوى 
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سعة من وعة وافي نهاية مقرر اللغة ب، من المتوقع أن يُظهر مرشحو المستوى المتقدم القدرة على التواصل بوضوح وفعالية في مجم

ف، وفهم ليب والمواقاألسا المواقف، وإظهار الدقة في استخدام وفهم جميع األشكال الشفوية والمكتوبة األساسية للغة المطلوبة في مجموعة من

 فكار بوضوحعن األ عة من المفردات واستخدام جزء كبير منها، وتحديد اللهجة واألسلوب المناسبين عموًما للموقف والتعبيرمجموعة واس

للغة، اتقييم جودة بياً، وبناء الحجج بطريقة واضحة ومتماسكة ومقنعة، وفهم وتحليل المواد المنطوقة والمكتوبة المعقدة نسووطالقة عامين، 

للغة اإلسبانية لدولية في اوريا الثقافة )الثقافات( المتصلة باللغة المدروسة. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوإظهار الوعي با

اركون في / أو ال يش اخلي و)المستوى القياسي( والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة األخيرة. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الد

ق قيمة نقطة جودة (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبي25588( )25578بار على نقطة الجودة اإلضافية )االخت

 إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.

 

 3المجموعة 

 األفراد والمجتمعات

 األعمال واإلدارة بنظام البكالوريا الدولية

(36114 ) 

 )المستوى القياسي(

 نقطة جودة( 1.0، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة (36114)

 

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 الدراسية السابقة للرياضيات والعلوم  المساقاتالمتطلبات السابقة: معدل ب في 
ث يتناول ناميكية. حيال الديهذا المقرر الدراسي لتوفير دراسة دقيقة ونقدية للطرق التي يتفاعل بها األفراد والمجموعات في بيئة األعمُصمم 

 عاون الدوليات التكيفية اتخاذ القرارات التجارية وكيف تؤثر هذه القرارات على البيئات الداخلية والخارجية وكيف تعزز هذه القرار
لتدريب تحت فصل واة المسؤولة. وتُتاح طريقة التعليم التعاوني لهذا المقرر الدراسي. حيث يجمع الطالب بين التدريس في الوالمواطن

لوريا متحان البكاالب الإشراف أثناء أداء المهام في وضع معتمد مع اإلشراف المستمر خالل العام الدراسي. ويُعد هذا المقرر الدراسي الط
التقييم  ن ال يكملونب الذيال واإلدارة )المستوى القياسي( والذي يأخذه الطالب في نهاية المقرر الدراسي. وال يحصل الطالالدولية في األعم

ول على ساعات (. وينتج عن هذا المقرر الدراسي الحص26114الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 التقني / الفنون الجميلةمعتمدة في المجال المهني و
 
 

 علم االقتصاد بنظام البكالوريا الدولية

 ( )المستوى القياسي(32802)

نقطة  1.0، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة (32802)

 جودة(

 

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 توصية خطية من معلم الدراسات االجتماعية السابق أو إذن من المعلم المتطلبات السابقة:
علم االقتصاد هو علم اجتماعي ديناميكي يبحث في كيفية وسبب توزيع الموارد. فهو يجمع بين عناصر التاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم 

عي االجتماع والسياسة والرياضيات والعلوم في دراسة مثيرة لالهتمام ووثيقة الصلة بكيفية تنظيم األفراد والمنظمات والدول لنفسها في الس
قيق األهداف االقتصادية. وسينصب تركيز الفصل على تطبيق النظريات على المشكالت العملية الواقعية. وتتضمن مجاالت لتح

ر الموضوعات الرئيسية االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي والتجارة الدولية والتنمية االقتصادية. وهناك عدد من القضايا التي يتعين النظ
لضرائب أو تخفيضها؟ هل العجز التجاري مهم؟ هل من الممكن الحد من البطالة؟ هل يمكن لحكومة مستقبلية أن فيها وهي: هل يجب رفع ا

بغي تدفع الضمان االجتماعي وهل ينبغي لها اعتبار المكاسب المادية قبل سالمة البيئة؟ وما هي الحجج إللغاء ديون البلدان النامية؟ وهل ين
 اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية؟ أن تستمر الواليات المتحدة في 

االنتهاء ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في علم االقتصاد والذي يأخذه الطالب في نهاية المقرر الدراسي. ويوفي 

زاء من هذا المقرر الدراسي عبر اإلنترنت الكامل لهذا المقرر الدراسي بمتطلبات التخرج في االقتصاد والتمويل الشخصي. وتُدرس أج

وبالتالي تلبية متطلبات التخرج للمقرر الدراسي االفتراضي. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في 

تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة  (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل22802االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.
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الجغرافيا بنظام البكالوريا الدولية 

 ( )المستوى القياسي(32210)

، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة  

 نقطة جودة( 1.0

 

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 المتطلبات السابقة: توصية من معلم الدراسات االجتماعية أو منسق البكالوريا الدولية

لموارد كان واهذا المقرر الدراسي موضوعي التنظيم ويركز على اإلنسان وشامل التغطية. وتركز جوهر موضوعاته المترابطة على الس

التي وا الطبيعية جغرافيلك المبادئ االقتصادية ونوعية الحياة. وتُصاحب موضوعاته الجوهرية بسلسلة من الخيارات في الوالتنمية بما في ذ

ميز ستخدام المتلى االعيشدد كٍل منها على مسألة اإلدارة البشرية واالستجابة. حيث تسعى خيارات التوجيه القوي للمهارات وإلقاء الضوء 

لخرائط بوغرافية وائط الطات المشابهة من قبل الجغرافيين إلى دمج الجوانب البشرية والمادية للموضوع من خالل الخرالرسم الخرائط والتقني

الدراسي.  هاية المقررب في نوالصور األخرى. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في الجغرافيا والذي يأخذه الطال

(. ويعزز مقرر 22210لذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )وال يحصل الطالب ا

 راسي.المقرر الد هاء منالبكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنت

 

 

ام البكالوريا تاريخ األمريكيتين بنظ

 الدولية )المستوى المتقدم(

، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة (32385) 1الجزء  

نقطة جودة عند إكمال كٍل من  1.0

امتحان السنوات والبكالوريا الدولية 

 المستوى المتقدم(

 

 11 الصف )الصفوف(
 للشروط.بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون  11مفتوح لجميع طالب الصف 

 المتقدم  لتعييناالمتطلبات السابقة: تاريخ العالم )المكثف "مستحسن"( وإكمال حكومة والية فيرجينيا والواليات المتحدة ببرنامج 
 صًصا ويساعداره تخيوفر تاريخ األمريكيتين للطالب دراسة موضوعية متعمقة لألمريكيتين. حيث يقدم هذا المقرر التاريخ للطالب باعتب

 دي والثقافيالقتصاب على فهم عمليات االستقصاء التاريخي. تاريخ األمريكيتين هو دراسة مفصلة للتاريخ السياسي واالجتماعي واالطال
جزء من ها لألدلة وي منهجفلدول األمريكيتين مع التركيز على تاريخ الواليات المتحدة. ويُعرف الطالب بالتاريخ باعتباره جزًءا من العلوم 

الل دراسة خئه من ل تسجيل وتوصيل نتائجه. فالتاريخ هو محاولة قام بها المؤرخون المحترفون لتسجيل الماضي وإعادة بناالفن من خال
 واالقتصادي جتماعياألدلة المستمدة من مجموعة متنوعة من المصادر. حيث يهتم باألفراد والمجتمعات في السياق األوسع: السياسي واال

راسي المقرر الد وفي هذايطبيعة التاريخ ويمكنهم من التعامل مع المصادر األولية لتفسير السجل التاريخي وفهمه. والثقافي. ويفهم الطالب 
متحان اللطالب اباإلضافة إلى موضوعات في تاريخ العالم في القرن العشرين بمتطلبات والية فرجينيا في التاريخ األمريكي. ويُعد 

ن التقييم ين ال يكملوب الذلمستوى المتقدم( والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة األخيرة. وال يحصل الطالالبكالوريا الدولية في التاريخ )ا
دراسي هذا من خالل (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية ال22385الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة 
 

ن يتين وامتحاألمريكاويحصل الطالب الذين يختارون عدم المتابعة إلى الموضوعات في تاريخ القرن العشرين، والذين اجتازوا دورة تاريخ 

لكنهم وات المتحدة الواليوتمدة لتاريخ والية فيرجينيا تقييم مستوى التعلم لوالية فيرجينيا والواليات المتحدة على رصيد من الساعات المع

 يخسرون نقطة الجودة ويُغير مستخلص الدرجات الخاص بهم لقراءة تاريخ الواليات المتحدة وفرجينيا.

 

موضوعات في تاريخ العالم في القرن 

العشرين بنظام البكالوريا الدولية 

 )المستوى المتقدم(

ساعة معتمدة واحدة )+ ، سنة كاملة (32386) 2الجزء  

نقطة جودة عند إكمال كٍل من  1.0

امتحان السنوات والبكالوريا الدولية 

 المستوى المتقدم(

 12 الصف )الصفوف(

 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12مفتوح لجميع طالب الصف 

  1المتطلبات السابقة: تاريخ األمريكيتين بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( الجزء 
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تين يخ األمريكيلى تاريتيح هذا المقرر الدراسي للطالب الفرصة لدراسة مواضيع مختارة في تاريخ العالم في القرن العشرين مع التركيز ع

تين من لى األمريكييرها عحداث الرئيسية وقضايا تاريخ القرن العشرين وقت حدوثها و / أو تأثباعتباره التركيز اإلقليمي. حيث تُستكشف األ

ريخ نيا في التاة فرجيخالل دراسة تاريخ الحاالت الفردية.. ويوفي هذا المقرر الدراسي باإلضافة إلى تاريخ األمريكيتين بمتطلبات والي

وال يحصل  نة األخيرة.ية السولية في التاريخ )المستوى المتقدم( والذي يأخذه الطالب في نهااألمريكي. ويُعد الطالب المتحان البكالوريا الد

عزز مقرر البكالوريا الدولية (. وي22386الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 سي.ودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراالدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة ج

 

 

تكنولوجيا المعلومات في المجتمع 

العالمي بنظام البكالوريا الدولية 

 )المستوى القياسي(

، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة (36623) 

 نقطة جودة( 1.0

 

 12أو  11 الصف )الصفوف(

 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11الصف مفتوح لجميع طالب 

 المتطلبات السابقة: ال يوجد 

( على األفراد ITت )( هو دراسة وتقييم تأثير تكنولوجيا المعلوماITGSمقرر برنامج دبلوم تكنولوجيا المعلومات في المجتمع العالمي )

لوجيا وم تكنوالرقمية على المستوى المحلي والعالمي. ويوفر برنامج دبلوالمجتمع. حيث يستكشف مزايا وعيوب استخدام المعلومات 

ر د هذا المقر. ويُعالمعلومات في المجتمع العالمي إطاًرا للطالب إلصدار أحكام وقرارات مستنيرة بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات

أخذه ياسي( والذي ى القيالمعلومات في المجتمع العالمي )المستو الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في برنامج دبلوم تكنولوجيا

ودة لى نقطة الجعختبار الطالب في نهاية المقرر الدراسي. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في اال

ند النهائية ع ضاف للدرجةبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُ (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تط26616اإلضافية )

 االنتهاء من المقرر الدراسي.

 

الفلسفة بنظام البكالوريا الدولية 

 )المستوى القياسي(

، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة (32600) 

 نقطة جودة( 1.0

 

 12أو  11 الصف )الصفوف(

 ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط.بواشنطن  12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 المتطلبات السابقة: توصية خطية من معلم الدراسات االجتماعية السابق أو إذن من المعلم

طالب يث سيقوم الحولية. مقرر الفلسفة بنظام البكالوريا الدولية هذا هو مقرر مدته عام واحد والذي يلبي متطلبات برنامج البكالوريا الد

نى؟ هل ل للحياة معهلحياة؟ األسئلة األساسية حول الوجود اإلنساني: ماذا أكون أنا؟ لماذا خلقت؟ ما هي السعادة؟ ما هو معنى ابالتحقيق في 

ً حتى لو كنا نعتقد أنه قانون سيء؟ ويُتوقع م مهم ب إظهار فهن الطاليتحمل البشر مسؤولية تجاه البيئة؟ هل يجب أن نطيع القانون دائما

اسكة مناسبة ومتمتصرة وصوص الفلسفية وتطوير استراتيجية جدلية لتطوير حس حول تعددية التقاليد الفلسفية واستخدام لغة مخللعبارات والن

الذي وى القياسي( المستو)بطريقة تنقل المعنى المقصود بوضوح. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في الفلسفة 

طة تبار على نقي االخفنهاية المقرر الدراسي. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون  يأخذه الطالب في

لدرجة احدة تُضاف ل(. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية و22600الجودة اإلضافية )

 المقرر الدراسي النهائية عند االنتهاء من

 

 

علم النفس بنظام البكالوريا الدولية 

 )المستوى القياسي(

، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة (32901) 

 نقطة جودة( 1.0

 

 12أو  11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 معلم الدراسات االجتماعية السابق أو إذن من المعلمالمتطلبات السابقة: توصية خطية من 
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ة برنامج . وبعد دراسلدوليةمقرر علم النفس بنظام البكالوريا الدولية هذا هو مقرر مدته عام واحد والذي يلبي متطلبات برنامج البكالوريا ا
يسية نظورات الرئية للمقارنة وتقييم األفكار الرئيسعلم النفس بنظام البكالوريا الدولية "المستوى القياسي"، سيتمكن الطالب من وصف وم

 ة بحثية تضمها ورقالثالثة لعلم النفس: المنظور البيولوجي والمعرفي والتعلمي. ويجب على الطالب إكمال تجربة علمية واحدة ينتج عن
عالم اطني الضع مساهماتهم ضمن موكلمة ويقوم الطالب بتطوير مهارات التفكير النقدي واكتساب المعرفة الالزمة لو 2000 - 2000

ذه الطالب ( والذي يأخلقياسياوالمتعلمين مدى الحياة. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في علم النفس )المستوى 
ضافية ة الجودة اإلى نقطاالختبار عل في نهاية المقرر الدراسي. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في

نتهاء ئية عند االة النها(. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرج22901)

 من المقرر الدراسي.
 
 

علم النفس بنظام البكالوريا الدولية 

 )المستوى المتقدم(

 (32903) 1الجزء 

 (32904) 2زء الج

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من السنتين(

 12أو  11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 أو إذن من المعلم المتطلبات السابقة: توصية خطية من معلم الدراسات االجتماعية السابق
ب بدراسة يقوم الطال ة. حيثمقرر علم النفس بنظام البكالوريا الدولية هذا هو مقرر مدته عامين والذي يلبي أهداف برنامج البكالوريا الدولي

ء ثالث اريين وإجراتين اخالمنظورات النفسية األربعة: المنظورات البيولوجية والمعرفية واإلنسانية والتعلمية. ويدرس الطالب أيًضا مجالي
 البكالوريا متحانالدراسات بحثية: دراسة تجريبية ودراسة استقصائية ودراسة قائمة على المالحظة. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب 

م الداخلي ن التقييملوال يك الدولية في علم النفس )المستوى المتقدم( والذي يأخذه الطالب في نهاية المقرر الدراسي. وال يحصل الطالب الذين
راسي هذا من خالل (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الد22904( )22903و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

دراسي ا المقرر العن هذ تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي لمدة عامين. وينتج
 ساعة معتمدة بالدراسات االجتماعية.  2رصيد عدد 

 
 

علم اإلنسان االجتماعي بنظام 

 البكالوريا الدولية )المستوى القياسي(

، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة (32372) 

 نقطة جودة( 1.0

 

 12أو  11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 إذن من المعلم المتطلبات السابقة: توصية خطية من معلم الدراسات االجتماعية السابق أو
هو الدراسة الدولية. و الوريامقرر علم اإلنسان االجتماعي بنظام البكالوريا الدولية هو مقرر مدته عام واحد والذي يلبي متطلبات برنامج البك
بقون هذه لثقافية ويطاعية والمقارنة للثقافة والمجتمع مع التركيز على الناس العاديين. حيث يستكشف الطالب المبادئ العامة للحياة االجتما

موضوعات  من بينوالمبادئ على مجتمعات وثقافات محددة. وينتهج المقرر منظوًرا محليًا وعالميًا ويهتم بالمجتمع الحضري والريفي. 
قضايا فهم الي في جتماعاالستقصاء والتحري عالقات القرابة والرمزية واللغة والعرق ونوع الجنس وعالقات القوى. ويُساهم علم اإلنسان اال
ان لطالب المتحادراسي المعاصرة الحرجة مثل الحرب والصراع والبيئة والفقر والظلم وعدم المساواة وحقوق اإلنسان. ويُعد هذا المقرر ال
لذين اب حصل الطالي. وال البكالوريا الدولية في علم اإلنسان االجتماعي )المستوى القياسي( والذي يأخذه الطالب في نهاية المقرر الدراسي

كالوريا الدولية الدراسي (. ويعزز مقرر الب22372ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.
 
 

ماعي بنظام علم اإلنسان االجت

 البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم(

 ( 32375) 1الجزء 

  (32377) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من السنتين(

 12و 11 لصف )الصفوف(ا
 للشروط.بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون  12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 المتطلبات السابقة: توصية خطية من معلم الدراسات االجتماعية السابق أو إذن من المعلم
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وريا نامج البكالبات برمقرر علم اإلنسان االجتماعي بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( هو مقرر مدته عامين والذي يلبي متطل
لحياة دئ العامة لالمبا هو دراسة مقارنة للثقافة والمجتمعات اإلنسانية. حيث يستكشف الطالب الدولية. وعلم اإلنسان االجتماعي والثقافي

غير ان التاالجتماعية والثقافية ويطبقون هذه المبادئ على مجتمعات وثقافات محددة. وتشمل موضوعات بحث واستقصاء علم اإلنس
حضري المجتمع ال لثقافيق وعالقات القوى. ويتناول علم اإلنسان االجتماعي وااالجتماعي وعالقات القرابة والتبادل ونظم المعتقدات والعر

ة صراع والبيئرب والوالريفي والدول القومية الحديثة. حيث يساهم علم اإلنسان االجتماعي والثقافي في فهم القضايا المعاصرة مثل الح
ظرية الجوانب الن"لمنهج اطالب المستوى المتقدم بدراسة جزء إضافي من  والفقر والظلم وعدم المساواة والحقوق اإلنسانية والثقافية. ويقوم

. 3والورقة  2والورقة  (3و 2)السؤاالن  1في علم اإلنسان". ومن المتوقع أن يدمج الطالب إطاًرا نظريًا في إجاباتهم على أسئلة الورقة 
ذا ات. ويُعد هلمالحظب المستوى القياسي تقرير ومقالة نقدية باويُجري طالب المستوى المتقدم دراسة ميدانية وتقديمها بينما يجهز طال

سي. وال لمقرر الدراهاية انالمقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في علم اإلنسان )المستوى المتقدم( والذي يأخذه الطالب في 
(. ويعزز 22377( )22374الختبار على نقطة الجودة اإلضافية )يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في ا

 ء من المقررالنتهاامقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند 
 الدراسي لمدة عامين. 

 

 4المجموعة 

 العلوم التجريبية

البكالوريا الدولية علم األحياء بنظام 

 )المستوى القياسي(

، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة (34378) 

 نقطة جودة( 1.0

 12أو  11 الصف )الصفوف(

 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 والكيمياء  1المتطلبات السابقة: األحياء 

ية. عضاء البشرظائف األالخاليا والبيولوجيا الجزيئية والوراثة وعلم البيئة والتطور والتنوع البيولوجي وعلم ويشمل هذا المقرر دراسة 

فهم ولنقدي اوباإلضافة إلى ذلك، يدرس طالب المستوى القياسي موضوعين من بين سبع موضوعات اختيارية. حيث سيركز على التفكير 

ي( والذي ستوى القياسء )المد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في علم األحياالنظريات العلمية وكذلك التجريب. ويُع

طة تبار على نقي االخفيأخذه الطالب في نهاية المقرر الدراسي. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون 

لدرجة احدة تُضاف للبكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية و(. ويعزز مقرر ا24378الجودة اإلضافية )

 النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.

 

علم األحياء بنظام البكالوريا الدولية 

 )المستوى المتقدم( "فصل مخبري"

 (34376) 1الجزء  

 (34377) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 والكيمياء  1المتطلبات السابقة: األحياء 
لتركيز المختلفة مع ياتها اعلى االستقصاء والذي يدرس الحياة بمستوعلم األحياء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( هو علم قائم 

ة ت الكيميائيلعمليااعلى وسائل التواصل المكتوبة. حيث يُستكشف األنظمة الحية من المستوى الجزيئي إلى المستوى العالمي بما في ذلك 
التكاثر ح المقارن والتشريدسة الوراثية والتطور وعلم التصنيف والحيوية للحياة والتركيب الخلوي والوظيفي واالستتباب وعلم الوراثة والهن

ي مشروع مخبر إجراء والتطور والبيئة والنظم اإليكولوجية والدراسات السكانية وبنية ووظيفة النظم البشرية. ومن متطلبات هذا المقرر
ر ألول. ويستملجزء ااأكثر عمقًا للمبادئ الواردة في  وبحثي مستقل. وباعتبار السنة األولى كأساس، توفر السنة الثانية دراسة وتطبيق

تمر عامين لذي يساستكشاف النظم الحية من المستوى الجزيئي إلى المستوى العالمي. وتغطي أبحاث العام الثاني من المقرر الدراسي ا
ة ووظيفة التطور وبنيوتكاثر التشريح المقارن والالعمليات الكيميائية الحيوية للحياة واالستتباب وبيولوجيا النبات والتطور وعلم التصنيف و

المقرر  . ويُعد هذالدراسياالنظم البشرية. وينبغي أن تشمل التقارير المخبرية الرسمية على التحليل اإلحصائي والبحث المستقل لهذا المقرر 
يحصل  ألخيرة. واللسنة ايأخذه الطالب في نهاية ا الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في علم األحياء )المستوى المتقدم( والذي

(. ويعزز مقرر 24377( )24376الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

راسي المقرر الد هاء منلنهائية عند االنتالبكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة ا
 واالمتحان.
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الكيمياء بنظام البكالوريا الدولية 

 )المستوى المتقدم( "فصل مخبري"

 (34476) 1الجزء 

 (34477) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

ا و / أو إذن من المعلم. أو ما يعادله 2المتطلبات السابقة: درجة ب أو أفضل في الكيمياء العادية أو المكثفة، درجة ب أو أفضل في الجبر 
 إكمال الواجب الصيفي مع بداية الجزء األول.

هذا المقرر  بحثية. ومدةية والرها أحد العلوم الرئيسية، هي علم تجريبي يجمع بين الدراسة األكاديمية واكتساب المهارات العملالكيمياء باعتبا
 زويدهم بفرصيين لتالدراسي سنتان والذي يلبي أهداف برنامج البكالوريا الدولية. وهو مصمم للطالب من ذوي االنضباط الشديد والفضول

علم والترابط و لدوريةهارات التجريبية وتحليل وتقييم المعلومات العلمية. وتشمل موضوعات الدراسة النظرية الذرية واوافرة لتطوير الم
سيتضمن والبيانات.  معالجةالطاقة وعلم الحركة والتوازن واألحماض والقواعد والكيمياء اإللكترونية والكيمياء العضوية والكيمياء الكمية و

لحيوية اوالكيمياء  صناعيةموضوعين إضافيين مثل الطب والعقاقير والكيمياء التحليلية والكيمياء البيئية والكيمياء ال هذا المقرر الدراسي
خصصات ومشروع بحث متعدد الت 4البشرية وكيمياء األغذية أو الكيمياء العضوية اإلضافية. ويتعين على الطالب تنفيذ مشروع المجموعة 

وع من وى حول كل موضمن كيمياء البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( مواد إضافية متقدمة المست 2الجزء  مستقل. ويدرس الطالب خالل

ي الكيمياء فيا الدولية بكالورمواضيع الكيمياء وإكمال متطلبات منظمة البكالوريا الدولية. ويُعد جزئي هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان ال
ن في وأو ال يشارك /اخلي و يأخذه الطالب في نهاية السنة األخيرة. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الد)المستوى المتقدم( والذي 

ق قيمة نقطة جودة (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبي24477( )24476االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

الب الذين ال يحصل الطلية. ونهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي وامتحان الكيمياء بنظام البكالوريا الدوإضافية واحدة تُضاف للدرجة ال
 لم يشاركوا االمتحان على نقطة الجودة اإلضافية. 

 

علوم الكمبيوتر بنظام البكالوريا 

 الدولية )المستوى القياسي( 

 (36540) 1الجزء 

 (36550) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 بدرجة ب أو أفضل قبل السنة األولى 2المتطلبات السابقة: االنتهاء من الجبر 
لكلية ة األولى باوى السنالبكالوريا الدولية هو مقرر دراسي لمدة عامين والمصمم لتغطية المناهج الدراسية على مستعلوم الكمبيوتر بنظام 

(CSI وCS2حيث يطور الطالب فهم للمفاهيم األساسية للتفكير الحسابي باإلضافة إلى معرفة كيفية عمل أجهزة الكم .)األجهزة بيوتر و

لطالب االذي يأخذه وقياسي( قرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في علوم الكمبيوتر )المستوى الويُعد هذا الم الرقمية األخرى.
فية لجودة اإلضاانقطة  في نهاية السنة العليا. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على

 ة النهائيةف للدرجلبكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضا(. ويعزز مقرر ا26550( )26540)

 ي والتقني /المهن عند االنتهاء من المقرر الدراسي لمدة عامين. وينتج عن هذا المقرر الدراسي الحصول على ساعات معتمدة في المجال
 الفتراضي.راسي ارر الدراسي عبر اإلنترنت وبالتالي تلبية متطلبات التخرج للمقرر الدالفنون الجميلة. وتُدرس أجزاء من هذا المق

 
 

علوم الكمبيوتر بنظام البكالوريا 

 ( المتقدم الدولية )المستوى

 (36560) 1الجزء 

 (36570) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 بدرجة ب أو أفضل قبل السنة األولى 2المتطلبات السابقة: االنتهاء من الجبر 
الدراسية على مستوى السنة األولى بالكلية علوم الكمبيوتر بنظام البكالوريا الدولية هو مقرر دراسي لمدة عامين والمصمم لتغطية المناهج 

(CSI وCS2( التي أوصت بها جمعية آالت الحوسبة .)ACM وغيرها من الجمعيات في االتحاد األمريكي لجمعيات معالجة المعلومات )

(AFIPS وتُستخدم لغة برمجة الكمبيوتر جافا الستكشاف المنهج الدراسي. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب .) المتحان البكالوريا الدولية في

/ أو ال علوم الكمبيوتر )المستوى المتقدم( والذي يأخذه الطالب في نهاية السنة العليا. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و 
لدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية ا26570( )26560يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي لمدة عامين. وينتج عن هذا المقرر الدراسي الحصول 
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ترنت وبالتالي يُلبي على ساعات معتمدة في المجال المهني والتقني / الفنون الجميلة. وتُدرس أجزاء من هذا المقرر الدراسي عبر اإلن
 متطلبات التخرج للمقرر الدراسي االفتراضي.

 
 

تكنولوجيا التصميم بنظام البكالوريا 

 ( القياسي الدولية )المستوى

 (38496) 1الجزء  

 (38497) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 المتطلبات السابقة: ال يوجد 
جة تلك ومعال يمكن تعريف التصميم على أنه "تصور خطة عقلية لشيء ما". ويتكون التصميم من جمع المعلومات حول العالم من حولنا

ًضا أن يتمتع أيومادية وجود بالفعل أو تقديم شيء جديد. ويجب أن يكون المصمم على دراية بالبيئة الالمعلومات ووضع خطة لتعديل ما هو م
رفة م يدمج المعللتعل بفهم لألثر السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي يؤثر على أولويات الناس. وتعتمد تكنولوجيا التصميم على نموذج

ال يشترط هولة. والمشكالت وفي نفس الوقت يزيد من استخدام الموارد المحلية والمتاحة بسوالمهارات ومبادئ التصميم في سياقات حل 
ي فذه العملية هلطالب وجود خبرة سابقة في تكنولوجيا التصميم أو التصميم. ويتمحور المقرر حول دورة التصميم ومن المتوقع أن يستخدم ا

رر ذا المقهالطالب إكمال مشروع تصميم وأنشطة عملية ودفتر سجل. ويُعد العمل االستقصائي العملي وكذلك النظري. وسيُطلب من 
لداخلي اون التقييم  يكملالالدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في تكنولوجيا التصميم )المستوى القياسي(. وال يحصل الطالب الذين 

راسي هذا من خالل (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الد28497( )28496و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي لمدة عامين. 
 
 

النظم البيئية والمجتمعات بنظام 

( القياسي البكالوريا الدولية )المستوى

 "فصل مخبري"

، فترة مزدوجة مجمعة، كاملةسنة  (34275)

نقطة  1.0ساعة معتمدة )+  2عدد 

 جودة(

 

 12أو  11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 ب في دورات العلوم السابقة وتوصية المعلم وإذن من المعلمالمتطلبات السابقة: معدل درجات 
دراسي هو (. والغرض من هذا المقرر ال4و 3البيئية والمجتمعات هو مقرر قياسي مشترك بين التخصصات )المجموعات مقرر النظم 

م ماذج والنظاة والنتزويد الطالب بمنظور متماسك للعالقات المتبادلة بين النظم البيئية والمجتمعات. وتشمل موضوعات الدراسة األنظم
اري حتباس الحرقضية االاالستيعابية واستخدام الموارد وحفظ النوع والتنوع البيولوجي وإدارة التلوث ووالقدرة  وعدد السكان اإليكولوجي

وتوفير  لى العالميةإمحلية وأنظمة القيم البيئية. ويهدف هذا المقرر إلى تعزيز فهم العمليات البيئية في مجموعة متنوعة من المقاييس من ال
طالب ي وتمكين الالعالمهارات التي يمكن استخدامها في تحليل القضايا البيئية على المستويين المحلي والمحتوى المعرفي والمنهجيات والم

 لطالب لكلتالبات امن تطبيق المعرفة والمنهجيات والمهارات المكتسبة. ونظًرا ألن المقرر التدريبي متعدد التخصصات، فإنه يوفر متط
خرى بما في الب الفرصة لدراسة موضوع آخر من أي مجموعة من المجموعات السداسية األ، مما يُعطي للط4و 3المجموعتين السداسية 

تمعات لبيئية والمج. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية في النظم ا4أو  3ذلك موضوع آخر من المجموعات 

اركون / أو ال يش وداخلي اسي. وال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم ال)المستوى القياسي( والذي يأخذه الطالب في نهاية المقرر الدر

ة مة نقطة جودة إضافي(. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قي24275في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.
 
 

الفيزياء بنظام البكالوريا الدولية 

 )المستوى القياسي( "فصل مخبري"

 (34576) 1الجزء 

 (34577) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من السنتين(

 12-11 الصف )الصفوف(
 المستوفون للشروط.بواشنطن ليبرتي الثانوية  12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 المكثف. 2أو درجة ج أو أفضل في الجبر  2المتطلبات السابقة: درجة ب أو أفضل في الجبر 
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اضي لتعبير الرياف على ُصمم مقرر الفيزياء الدراسي، وهي العلم األساسي الذي يُبنى عليه جميع العلوم األخرى، لتمكين الطالب من التعر
نامج منظمة لبات برزياء هي الوصف الرياضي للكون. وهذا المقرر الدراسي مدته سنتان والذي يلبي متطفالفي -للعالم المادي من حولهم 

لطالب على تعرف االبكالوريا الدولية. ومن خالل استخدام جميع الرياضيات التي درسها الطالب خالل حياتهم التعليمية في المدارس ي
في ذلك  لبسيطة )بمافقية ايزياء الحرارية والكهرباء والمغناطيسية والموجات والحركة التوامواضيع أساسية مثل الميكانيكا الكالسيكية والف

فلكية" الفيزياء الولموجة الصوت والضوء( والفيزياء الذرية والنووية والنسبية. ويُختتم هذا المقرر الدراسي بموضوعين اختياريين "ظواهر ا
ب المعملية خدام التجارلى استعساسية إلكمالها. وتأكد دراسة الفيزياء بنظام البكالوريا الدولية والتي تتطلب استخداًما كبيًرا للموضوعات األ

ة موعة الرابعت المجوجمع وتفسير البيانات وعرضها لتطوير نماذج رياضية لألنظمة الفيزيائية. ويُلزم الطالب بتنفيذ مشروع من مشروعا
 البكالوريا بنظام لبكالوريا الدولية األخرى في واشنطن ليبرتي. ويخضع طالب الفيزياءمتعدد التخصصات مع الربط بفصول علوم نظاما ا

تحان الطالب الم ، يخضعالدولية الختبار شامل في نهاية السنة األولى حول المواضيع األساسية المنتهية. وفي شهر مايو من السنة الثانية
تقييم الداخلي  يكملون اللذين الالُمقدم للطالب في جميع أنحاء العالم. وال يحصل الطالب االبكالوريا الدولية )المستوى القياسي( في الفيزياء و

راسي هذا من خالل (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الد24577( )24576و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة 
 
 

ممارسة الرياضة والعلوم الصحية 

بنظام البكالوريا الدولية )المستوى 

 القياسي(

 (38055) 1الجزء  

 (38057) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من السنتين(

 

 12-11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 المتطلبات السابقة: درجة ب أو أفضل في مقررات العلوم السابقة و / أو توصية المعلم.
شريح وعلم علم الت التخصصات التقليدية فيممارسة الرياضة والعلوم الصحية بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( يشمل مقرر 

ة لطالب بتغطييقوم اسوظائف األعضاء والميكانيكا الحيوية وعلم النفس والتغذية والتي تُدرس في سياق الرياضة والتمارين والصحة. حيث 
ذلك  يوفروانية. مجموعة من الموضوعات األساسية واالختيارية وإجراء تحقيقات عملية )تجريبية( في كٍل من الظروف المخبرية والميد

المقرر  سبًا يتناوللك منافرصة الكتساب المعرفة والفهم الالزمين لتطبيق المبادئ العلمية وتحليل األداء البشري بشكل نقدي. وحيثما كان ذ
دراسي لذا المقرر ايُعد هالدراسي القضايا الدولية واألخالقيات في سياق الرياضة والتمارين والصحة بالنسبة للفرد وفي السياق العالمي. و

يم كملون التقيذين ال ي)المستوى القياسي(. وال يحصل الطالب الممارسة الرياضة والعلوم الصحية الطالب المتحان البكالوريا الدولية في 
 ولية الدراسي هذا من(. ويعزز مقرر البكالوريا الد28057( )28055الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

 خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي. 
 

 المجموعة الخامسة

 الرياضيات

 رياضيات البكالوريا الدولية: التطبيقات

 )المستوي القياسي( والتفسير

 ، ساعة معتمدة سنة كاملة (33170)

 نقطة جودة( 1.0)+

   القياسي( المجتمعات )المستوي
   12أو  11 الصف )الصفوف(

 المستوفون للشروط. 12و  11مفتوح لكل طالب مدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية الصف 

 ( وتوصية المعلم ومعدل "ب" أو أفضل في مقررات الرياضيات السابقة.3المتطلبات السابقة: الجبر )
ذا مخصص لدراسي هادراسي يركز على معنى الرياضيات في السياق. والمقرر  هي مقرر والتفسير: التطبيقات رياضيات البكالوريا الدولية

الموضوعات  رواويتح للطالب المهتمين بتطوير مادة الرياضيات لديهم لوصف العالم المحيط بنا وحل المشكالت العملية. يدرس الطالب
رتبط التكامل. وتفاضل وحصاء واالحتماالت والدوال وحساب التالرياضية التالية: نظرية األعداد والجبر والهندسة وعلم المثلثات وعلم اإل

شاف ن من االستكي المكو، حيث يكمل كل طالب التقييم الداخلالبكالوريا الدوليةالمواضيع باستخدام المفاهيم األساسية وفقًا لما تفتضيه 
ب ال يحصل الطالو. فسيرالتطبيقات والترية المطلوبة في الفردي. حيث يؤهل هذا المقرر الطالب المتحان مستوى البكالوريا الدولية المعيا

رر البكالوريا الدولية هذه (. ويُعزز مق33170)الذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو الذين ال يجتازون االختبار على نقطة جودة إضافية 

 النتهاء من المقرر الدراسي.، التي ُخصصت للصف النهائي عند ا1.0من خالل تطبيق قيمة نقطة الجودة اإلضافية 
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رياضيات البكالوريا الدولية: 

مستوي التحليل والمنهجيات )

 (معياري

 (33171الجزء األول )

 (33172الجزء الثاني )

 ، ساعة معتمدة سنة كاملة

نقطة الجودة عند االنتهاء  1.0)+

 من كل سنتين(.

 

   12أو  11 الصف )الصفوف(
 المستوفون للشروط. 11و  10ليبرتي الثانوية الصف  مفتوح لكل طالب مدرسة واشنطن

قررات الرياضيات مأو أفضل في (، المكثف وتوصية المعلم ومعدل تراكمي ب 2( والهندسة المكثفة والجبر )1المتطلبات السابقة: الجبر )
 السابقة.

ضوعات المو حريصمم للسماح للطالب بدراسة وت، هي مقرر دراسي م)مستوي قياسي(التحليل والمنهجيات : رياضيات البكالوريا الدولية
لم لمصفوفات وعاهي وا: نظرية األعداد والمواضيع ذات الصلة والجبر والهندسة وموضوعات علم المثلثات والتحليل االتجالرياضية التالية

ما غير واحد، ممل لمتلتفاضل والتكااالحتماالت واإلحصاءات والدوال. حيث يتضمن محتوى المقرر في السنة الثانية دراسة لمفاهيم حساب ا
مل . ويُكنهجياتوالمل يحقق أهداف برنامج التعيين المتقدم لحساب التفاضل والتكامل وكذلك مراجعة المتحان البكالوريا الدولية: التحلي

لما يتطلبه برنامج  وفقًا 2بمعدل ج أو أفضل لكي يصبح مؤهل للجزء  1الجزء والمنهجيات : التحليل رياضيات البكالوريا الدوليةالطالب 

لطالب ا. وال يحصل ي فرديالبكالوريا الدولية، ويُكمل كل طالب التقييم الداخلي في السنة الثانية. هذا التقييم الداخلي هو استكشاف رياض
يُعزز مقرر البكالوريا و(. 23172( أو )23171الذين ال يكملون التقييم الداخلي و/ أو الذين ال يجتازون االختبار على نقطة جودة إضافية )

 ر الدراسي.والتي تضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقر 1.0الدولية هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة الجودة اإلضافية 

 
 

رياضيات البكالوريا الدولية: 

مستوي التحليل والمنهجيات )ال

 (المتقدم

 (33181الجزء األول )

 (33182الجزء الثاني )

ساعة  2دراسين، عدد عامين 

نقطة الجودة عند  1.0معتمدة )+

 االنتهاء من كل سنتين(.

 

   12أو  11 الصف )الصفوف(
 المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لكل طالب مدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية الصف 

ليل دولية: التحريا الالمتطلبات السابقة: االنتهاء بنجاح من المستوى التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل المكثفة / رياضيات البكالو
لرياضيات في مقررات ابمعدل ب أو أفضل أو توصية المعلم والمعدل التراكمي ب أو أفضل  1والمنهجيات المستوى القياسي الجزء 

 .السابقة
ولى السنة األ ُمكثف لمدة سنتين. وتتضمن ، هي مقرر دراسي)المستوي المتقدم(التحليل والمنهجيات : البكالوريا الدوليةرياضيات 

التطبيقات اضلي وموضوعات التفاضل والتكامل، بما في ذلك الدوال وحدود الرسم البياني واالستمرارية وحساب التفاضل والتكامل التف
ة لفية الشاملفة الخالموضوعات عن المعر تتمحورلتكامل والتطبيقات المكمالت والمتتابعات والمتسلسالت. والتفاضلية وحساب التفاضل وا

المنهجيات والتحليل : ةالدولي رياضيات البكالوريافي الجبر والهندسة البديهية وحساب المثلثات والهندسة التحليلية. وتتضمن السنة الثانية من 
ت والدوال والمعادال والتحوالت واألعداد المركبة واالحتماالت واإلحصاء والوظائفالتحليل االتجاهي مثل  موضوعات، )المستوي المتقدم(

داء وعادات أ لمتقدم()المستوي االتحليل والمنهجيات : رياضيات البكالوريا الدوليةالدائرية وحساب المثلثات وهندسة المتجهات. وتتطلب 
. % من الدرجة80يمثل  عمل على مستوى الكلية ويُقدم امتحان البكالوريا الدولية الخارجي لمدة خمس ساعات في نهاية السنة العليا والذي

ياضي فردي رف لي استكشاالداخ ووفقًا لما يقتضيه برنامج البكالوريا الدولية، يُكمل كل طالب التقييم الداخلي في الجزء الثاني. ويعد التقييم
ر على زون االختبان ال يجتاوال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و/ أو الذي% من درجة امتحان البكالوريا الدولية. 20ويُشكل 

تي وال 1.0افية مقرر البكالوريا الدولية هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة الجودة اإلض (. ويُعزز23182) -(23181)نقطة جودة إضافية 

 تضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي.
 

 المجموعة السادسة

 الفنون

  

الفيلم بنظام البكالوريا الدولية 

 )المستوي المعياري(

 (31144الجزء األول )

 (31145الجزء الثاني )

، ساعتان  سنتين دراسيتين

نقطة الجودة عند  1.0معتمدان )+

 االنتهاء من كل سنتين(.

 



135 

   12أو  11 الصف )الصفوف(
 الذين سيستوفون الشروط. 12و  11مفتوح لكل طالب واشنطن ليبرتي الثانوية الصف 

  المتطلبات السابقة: توصية خطية من مدرس اللغة اإلنجليزية السابق أو إذن من المعلم.
رات لتطوير مها . ويهدفمقرر دراسي تنموي مدته سنتان ويُلبي متطلبات برنامج البكالوريا الدوليةالفيلم بنظام البكالوريا الدولية: هو 

مشاركة ي يتحقق باللي الذالطالب ليصبحوا بارعين في الفهم بوضوح والتفكير النقدي والتحليل االنعكاسي والمشاركة الفعالة والتوليف الخيا
ب فرصة رر للطالوتحليل النصوص السينمائية والتمارين في صناعة األفالم، يوفر هذا المقالعملية في فن وصناعة األفالم. وبدراسة 

ات وعة من مهاريق مجمالستكشاف تاريخ الفيلم وإقامة روابط عبر المناهج الدراسية لمبادئ نظرية المعرفة األساسية، وكذلك لتطوير وتطب
التواصل ت الترجمة وهم عملياأيًضا القدرة على فالبكالوريا الدولية رر الفيلم بنظام وتقنيات صناعة األفالم بطريقة إبداعية. ويطور طالب مق

ه ممارسة ياقات بتوجيذه السبلغة الفيلم والمشاركة فيها، مع استكشاف الفيلم بسياقات شخصية ونظرية وثقافية، مما يعزز فهمهم لكيفية قيام ه
ل منها نسبة كعلم. ويمثل بل المقيا الدولية وداخليًا من صناعة األفالم وتشكيلها واستقبالها. حيث يُقيم الطالب خارجيًا بواسطة منظمة البكالور

 لدراسي لمدةالمقرر % من درجة امتحان البكالوريا الشاملة. ويُعد هذا المقرر الطالب لتقييم المستوى القياسي المطلوب في نهاية ا50

(. 21145( )21144)فية الختبار على نقطة جودة إضاوال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و/ أو الذين ال يجتازون اعامين. 

ية عند االنتهاء من المقرر ، والتي تضاف للدرجة النهائ1.0مقرر البكالوريا الدولية هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة الجودة اإلضافية  ويُعزز

 وينتج عن هذا المقرر الدراسي الحصول على ساعة معتمدة في الفنون الجميلة.. الدراسي
 
 

الفيلم بنظام البكالوريا الدولية 

  )المستوي المتقدم(

 (31147الجزء األول )

 (31149الجزء الثاني )

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة عند  1.0معتمدة )+

 االنتهاء من كل سنتين(.

   12أو  11 الصف )الصفوف(
 المستوفون للشروط. 12و 11مفتوحة لكل طالب مدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية الصف 

  المتطلبات السابقة: توصية خطية من مدرس اللغة اإلنجليزية السابق أو إذن من المعلم.
إلى  4رر الفيلم يهدف مقوهو مقرر دراسي تنموي مدته سنتان يلبي متطلبات برنامج البكالوريا الدولية.  :الفيلم بنظام البكالوريا الدولية

في  تمارينتطوير مهارات الطالب حتى يصبحوا بارعين في تفسير نصوص األفالم وصنعها. وبدراسة وتحليل النصوص السينمائية وال
 كتبوا دراسةنما ويصناعة األفالم، يستكشف هذا المقرر تاريخ السينما والنظرية والخلفية االجتماعية واالقتصادية. ويبحث طالب السي

تم تحديده  ن فيلمبمشروع عملي ويقدموا عرض تقديمي شفهي استنادًا إلى التحليل الدقيق لمستخلص مدته خمس دقائق م مستقلة، ويقوموا
صي بشكل تحليل نو. ويمّكن الجزء الثاني من المقرر الطالب من تطوير مهارات إبداعية وفهم نظري منظمة البكالوريا الدوليةبواسطة 

الوريا الدولية منظمة البك يًا منب على تطوير قدرتهم على المعالجة التالية إلنتاج الفيلم. ويُقيم الطالب خارجكامل. ويُمكن الجزء الثاني الطال
قدم متحان المستوى المت% من درجة امتحان البكالوريا الشاملة. ويُعد هذا المقرر الطالب ال50ويمثل كل منها نسبة وداخليًا من المدرب. 

بار على تازون االختن ال يجوال يحصل الطالب الذين ال يكملون التقييم الداخلي و/ أو الذياسي في نهاية السنتان. المطلوب لهذا المقرر الدر
تي ، وال1.0فية ويُعزز مقرر البكالوريا الدولية هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة الجودة اإلضا(. 21149( )21147)نقطة جودة إضافية 

راسي المقرر الد ن هذاعوينتج  . يحصل هذا المقرر على ائتمان فنون مهنية وجميلة.هاء من المقرر الدراسيتضاف للدرجة النهائية عند االنت
 الحصول على ساعة معتمدة في المجال المهني والتقني والفنون الجميلة.

 

الموسيقى بنظام البكالوريا الدولية 

 ( القياسي )المستوى

 1.0 ، ساعة معتمدة واحدة )+سنة كاملة (39227) 

 نقطة جودة(

 

 12أو  11 الصف )الصفوف(
 بمدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 الدراسة لمدة عام ألي مقرر موسيقى دراسي في المدرسة الثانوية و / أو إذن من المعلمالمتطلبات السابقة: 
ل ألقل للتسجياة على يجب أن يكون لدى الطالب معرفة عملية جيدة بأساسيات الموسيقى وأن يكونوا قادرين على قراءة عالمة موسيقية واحد

ة. وسيألف مجتمعيفي الفصل. حيث سيقومون بدراسة موسيقى العديد من الثقافات والفترات الزمنية لفهم بنيتها الموسيقية والصالت ال
لعمل حطات امو يؤدوا بعض األعمال البارزة. وينصح بأخذ دروس خاصة إضافية ولكنها ليست بمتطلب. ويستخدم الطالب الطالب و / أ
المتحان ضافة إلى االموسيقي. ويتطلب إقامة أداء أو عرض توضيحي لمؤلفات الطالب باإل اإلنشاءلتسهيل تعلم مهارات  M.I.D.Iالحاسوبية 

(. 29227ة )إلضافياذين ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة وال يحصل الطالب ال التحريري.

لمقرر االنتهاء من اة عند ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائي
 اسي الحصول على ساعة معتمدة في الفنون الجميلة.الدراسي. وينتج عن هذا المقرر الدر
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فنون المسرح بنظام البكالوريا الدولية 

 ( القياسي )المستوى

 1.0، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة (39141)

 نقطة جودة(

 

 12أو  11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 علم.مأو توصية ال /المتطلبات السابقة: االنتهاء بنجاح من أي مقرر دراما دراسي )يمكن أن يشمل المسرح الفني( بدرجة ج أو أفضل؛ و 
ارسة وفهمه والمم تتمثل أهداف برنامج فنون المسرح في مساعدة الطالب على فهم طبيعة المسرح، حيث يكون هذا الفهم من خالل الدراسة

فهموا يافاتهم وأن الف ثقلهم ولكن بحواسهم وأجسادهم وعواطفهم لفهم األشكال التي تتخذها هذه الفنون في الثقافات األخرى بخليس فقط بعقو
ء امهارات األد أنفسهم ومجتمعهم وعالمهم بشكل أفضل من خالل هذا الفهم. ويتكون منهج المستوى القياسي من أربعة أجزاء إجبارية:

لية الوريا الدون البكي والتحليل العملي للمسرحية واإلنتاج المسرحي. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحاودراسات المسرح العالم
 20إلى  15ي )كلمة وعرض تقديمي شفه 1750المعياري )المستوى القياسي( في نهاية المقرر والذي يتكون من ورقة بحثية تحتوي على 

لطالب الذين كلمة تعكس مستوى تعلم وتطور المرشح في فنون المسرح. وال يحصل ا 3000الي دقيقة كحد أقصى( وحافظة أوراق تضم حو

كالوريا الدولية الدراسي (. ويعزز مقرر الب29141ال يكملون التقييم الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

ذا المقرر ج عن هضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي. وينتهذا من خالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُ 
 الدراسي الحصول على ساعة معتمدة في الفنون الجميلة

 
 

فنون المسرح بنظام البكالوريا الدولية 

 ( المتقدم )المستوى

 (31942) 1الجزء 

 (39143) 2الجزء 

ساعة  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة  1.0معتمدة )+ 

 عند االنتهاء من السنتين(

 

 12و 11 الصف )الصفوف(
 بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون للشروط. 12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 لم.ية المعالمتطلبات السابقة: االنتهاء بنجاح من أي مقرر دراما دراسي )يمكن أن يشمل المسرح الفني( بدرجة ج أو أفضل؛ و / أو توص
ه ليس فقط سة وفهمتتمثل أهداف برنامج فنون المسرح في مساعدة الطالب على فهم طبيعة المسرح، حيث يكون هذا الفهم من خالل الدراسة والممار

معهم سهم ومجتأنف يفهموا بعقولهم ولكن بحواسهم وأجسادهم وعواطفهم لفهم األشكال التي تتخذها هذه الفنون في الثقافات األخرى بخالف ثقافاتهم وأن
يل عالمي والتحلمسرح الوعالمهم بشكل أفضل من خالل هذا الفهم. ويتكون منهج المستوى المتقدم من خمسة أجزاء إجبارية: مهارات األداء ودراسات ال

المقرر  دم( في نهايةالمتق ستوىالعملي للمسرحية واإلنتاج المسرحي ومشروع شخصي. ويُعد هذا المقرر الدراسي الطالب المتحان البكالوريا الدولية )الم
تحليل عملي  دقيقة كحد أقصى( حول 30إلى  20كلمة وعرض تقديمي شفهي ) 2500الدراسي لمدة عامان والذي يتكون من ورقة بحثية تحتوي على 

ملون التقييم الذين ال يككلمة تعكس مستوى تعلم وتطور المرشح في فنون المسرح. وال يحصل الطالب  4500لمسرحية وحافظة أوراق تضم حوالي 

اسي هذا من خالل تطبيق (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدر29143( )29142الداخلي و / أو ال يشاركون في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )

ساعة  2عدد  حصول علىالمقرر الدراسي القيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي. وينتج عن هذا 

 معتمدة في الفنون الجميلة
 

الفنون البصرية بنظام البكالوريا 

 ( القياسي الدولية )المستوى

نقطة  1.0، ساعة معتمدة واحدة )+ سنة كاملة (39144)

 جودة(

 

 12أو  11 الصف )الصفوف(
 المستوفون للشروط.بواشنطن ليبرتي الثانوية  12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

 بنجاح وإذن من المعلم 2المتطلبات السابقة: إكمال مقرر الفن 
لشفهية ادام األشكال ن باستخيشارك الطالب في األبحاث المتقدمة حول العمليات الفنية والقضايا الجمالية والنقد الفني وتاريخ الفن والثقافة. ويعبرو

ل يتفق عليه ي في مجافهم الموضوعات المختارة. ويُلزم الطالب بكتابة كتيب بحثي يظهر البحث النقدوالخطية والرسومات كيف قادتهم أبحاثهم إلى 
ييم يكملون التق لذين الالمعلم والطالب. ويوجد تقييم داخلي، وباإلضافة إلى ذلك يجب على الطالب إعداد معرض ليُقيم خارجياً. وال يحصل الطالب ا

من خالل تطبيق قيمة نقطة  (. ويعزز مقرر البكالوريا الدولية الدراسي هذا29144الختبار على نقطة الجودة اإلضافية )الداخلي و / أو ال يشاركون في ا

ن مدة في الفنواعة معتجودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي. وينتج عن هذا المقرر الدراسي الحصول على س
 الجميلة

 

البصرية بنظام البكالوريا  الفنون

 الدولية )المستوى المتقدم(

 (39146) 1الجزء 

 (39148) 2الجزء 

ساعة معتمدة )+  2، عدد سنتين دراسيتين

نقطة جودة لكل سنة عند االنتهاء من  1.0

 السنتين(
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 12و 11 الصف )الصفوف(
 للشروط.بواشنطن ليبرتي الثانوية المستوفون  12و 11مفتوح لجميع طالب الصف 

  يا الدولية بكالورالمتطلبات السابقة: إذن المعلم عند تقييم وفحص مجموعة العمل التي توضح أن قدراته تتناسب مع توقعات برنامج ال
ث لقدرة على البحساعة )عامان أو ما يعادلهما( كنصف متطلباته، االحتفاظ بكتيب بحثي يثبت ا 240يتضمن هذا المقرر الدراسي ومدته 

ئل استخدام وسابتوديو ي في مجال يتفق عليه المعلم والطالب. أم النصف اآلخر من هذا المقرر، فهو إنتاج مجموعة من األعمال باألسالنقد
رغبون في يساعة، يلزم عمل معرض أو عرض. ويجب على الطالب الذين  240وتقنيات مختلفة. وفي ذروة هذا المقرر الدراسي ومدته 

 فن سة / مدونة الرسم معأن يدركوا أن هذا التزام مدته سنتان. وتداخل دراسة كرا الفن بنظام البكالوريا الدوليةاالستمرارية في برنامج 
يم كملون التقين ال ياالستوديو في هذا المقرر. ويوجد تقييم داخلي وكذلك يلزم تنفيذ معرض عمل يُقيم خارجياً. وال يحصل الطالب الذي

ولية الدراسي هذا من (. ويعزز مقرر البكالوريا الد29148( )29146ي االختبار على نقطة الجودة اإلضافية )الداخلي و / أو ال يشاركون ف

رر الدراسي ا المقخالل تطبيق قيمة نقطة جودة إضافية واحدة تُضاف للدرجة النهائية عند االنتهاء من المقرر الدراسي. وينتج عن هذ
 يلة.الحصول على ساعة معتمدة في الفنون الجم

 

 متطلبات اإلضافية للبكالوريا الدوليةال

 نقطة جودة  1.0، ساعة معتمدة واحدة، +سنة كاملة       ( 32605نظرية المعرفة )
 12 الصف )الصفوف(

 بواشنطن ليبرتي الثانوية  مفتوح فقط للمرشحين لاللتحاق بدبلوم البكالوريا الدولية للصف الثاني عشر
د في تفكير الناقشجيع التاألساسية في الفلسفة التعليمية للبكالوريا الدولية. والغرض منه هو  هو الركيزةالمقرر الدراسي نظرية المعرفة 

تند إلى صية تسالمعرفة والخبرات المكتسبة داخل وخارج الفصول الدراسية ولتقييم قواعد المعرفة والخبرة وتطوير طريقة تفكير شخ
 يعتمد على يًا( ومقااًل م داخلدي لألدلة والحجة. وتشمل تقييمات البكالوريا الدولية الرسمية لنظرية المعرفة عرًضا تقديميًا )يُقيالفحص النق

ب الذين لم الطال موضوع محدد )يُقيم خارجيًا( ويُحدد المعلم درجات المقرر وتشمل مجموعة متنوعة من التقييمات الداخلية. ال يحصل
 (.22605يم الداخلي و/ أو التقييم الخارجي على نقطة الجودة اإلضافية )يكملوا التقي

 

 واشنطن ليبرتي مقدمة إلىاإلضافية ال مقررات برنامج التعيين المتقدم

 

 (20184) مقرر تعريفي، برنامج التعيين المتقدم
  12-11 الصف )الصفوف(، فترة واحدة، ساعة معتمدة واحدة، سنة كاملة

ي طور الحصول على فمقرر من مقررات برنامج التعيين المتقدم وأن يكونوا  2أو  1السابقة: أن يكون الطالب مسجلين في عدد المتطلبات 

 دبلوم متقدم
 صامتة القراءة، دراسة 
 اإلرشاد المدرسي/ المساعدة الشخصية في مواضيع برنامج التعيين المتقدم 
 الواجبات المنزلية، واجب اإلعداد المدرسي 
 تشكيل مجموعة دراسة 
 جلسات مراجعة اختبار برنامج التعيين المتقدم 
  "ورش عمل اختبار القدرات الدراسية "سات"/ اختبار القدرات الدراسية التمهيدي "بسات 
 ات التنظيمية وإدارة الضغط(ورش عمل التكيف مع برنامج التعيين المتقدم )مثل إدارة الوقت والمهار 
 ورش عمل التخطيط للكلية 

 

 واشنطن ليبرتي مقدمة إلىال األخرى الغير تابعة لبرنامج التعيين المتقدماإلضافية  المساقات

 

 (21064األدب األمريكي اإلفريقي )

 ، ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة
  12-10 الصف )الصفوف( 

ما بواع متعددة ي من أناألمريكي اإلفريقي مقدمة لبعض األعمال العظيمة للمؤلفين األمريكيين من أصل أفريقسيكون المقرر الدراسي األدب 
 تمع اليوم.في مج في ذلك الشعر واألدب القصصي والدراما والتراجم الذاتية. ويركز هذا المقرر على أهمية األدب األمريكي اإلفريقي
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 (22371الدراسات األمريكية األفريقية )
 ، ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة

  12-10 الصف )الصفوف( 
 المتطلبات السابقة: ال يوجد

العالم  تأثيرها علىيقية وُصمم المقرر الدراسي الدراسات األمريكية اإلفريقية لتطوير فهم ألسباب وشخصية وعواقب التجربة األمريكية األفر
لقارة لي والثقافي قتصاددايةً من الفهم التاريخي والجغرافي واالجتماعي والسياسي واالوالواليات المتحدة والمجتمع األمريكي األفريقي. ب

 األفريقية، سيوفر المقرر نظرة عامة وصفية وتصحيحية ستقدم للطالب لدراسة التجارب األفريقية واألمريكية.
 

 (98423Wاألدوات والتقنيات الجغرافية المكانية )
 نقطة جودة  1.0+ ، ساعة معتمدة واحدة،سنة كاملة

   12و 11 الصف )الصفوف(
 المتطلبات السابقة: ال يوجد

الب بتجربة ود للطهذا المقرر الدراسي هو جزأ من برنامج الفصل الدراسي لدراسة الجغرافية المكانية بجامعة جيمس ماديسون والذي يز
( واالستشعار عن GPSمواقع )( واألنظمة العالمية لتحديد الGISالجغرافية )بحثية في تطبيق التقنيات الجغرافية المكانية مثل نظم المعلومات 

يد مشكلة لى تحدعبعد ألحد المشكالت المستهدفة. وسيمكن هذا المقرر الطالب من تصميم وتنفيذ مشروع بحثي موسع. حيث سيعمل الطالب 
، يل البياناتة، وتحلالجغرافية المكانية الالزمة لحل المشكلمستهدفة، وتحديد أصحاب المصلحة في المشكلة، وتقييم البيانات واألدوات 

 واقتراح الحلول الممكنة ونقلها إلى أصحاب المصلحة.
 

 ( الساعات المعتمدة الجامعية: هذا المقرر هو مقرر تسجيل مزدوج في جامعة جيمس ماديسونJMU ) باسمGeog 161 قابل م

 لدراسي علىساعات معتمدة عند االنتهاء الناجح المعلق بمقرر جامعة جيمس ماديسون. ويُدرس هذا المقرر ا 6إجمالي عدد 

 المستوى الجامعي. يرجى استشارة مستشار مدرستكم للحصول على مزيد من التفاصيل.

 

 

 (24220: علم المحيطات )2علوم األرض 
 ، ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة

   12و 11 الصف )الصفوف(
 المتطلبات السابقة: علوم األرض ومادة علمية إضافية من العلوم المخبرية 

ماذا هي ضنا وليُعرف هذا المقرر الدراسي الطالب على المجاالت الرئيسية لعلوم المحيطات. ويصف هذا المقرر دور المحيطات في أر
ضوعات مثل يغطي مووالحضارة. ويتناول علم المحيطات جغرافيا وعلم أحياء المحيطات مهمة بالنسبة لنا وما تأثير المحيطات على تاريخ 

الكثافة في ة الملوحة وة ودورالجيولوجيا والجغرافيا ألساس المحيط والخصائص الفيزيائية لمياه البحر والكيمياء البحرية وعلم األحياء البحري
ً لمفليكون سرداً متعمق وقد صمم هذا المقرر الدراسي م المحيطات.المحيطات واألمواج والمد والجزر وأدوات وأساليب عل اهيم علم ا

 المحيطات.
 

 (22373دراسات أمريكا الالتينية )
 ، ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة

   12-10 الصف )الصفوف(
 المتطلبات السابقة: ال يوجد

ت ب على ثقافاف الطالالحادي والعشرين في أمريكا الالتينية. حيث يتعريُغطي هذا المقرر التعليمي تاريخ الحضارات القديمة حتى القرن 
طالب من ما يكتسب الظير. كأمريكا الالتينية وبنيتها السياسية واالقتصادية وتأثيرها على النطاق العالمي من خالل مجموعة متنوعة من المنا

ت واألنماط لى التفاعالعمنطقة ينية واستكشاف الطرق التي يؤثر بها تاريخ الخالل تحليل القضايا التاريخية والحالية فهًما أعمق ألمريكا الالت
 في جميع أنحاء العالم.

 

 (93162Wالمستوى التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل، التسجيل المزدوج )
 نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة واحدة، +سنة كاملة

   12-9 الصف )الصفوف(
التسعة، حتى محتوى  ( )اجتياز جميع الوحداتVPTى درجة التأهيل في اختبار تحديد المستوى في فرجينيا )المتطلبات السابقة: الحصول عل

 (2مقرر الجبر 
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سية واللوغاريتمية. علوم الجبر والمصفوفات للدوال الجبرية واأل 163يستعرض مقرر مادة الرياضيات لكلية فرجينيا الشمالية المجتمعية 

سالت. ويعد هذا المقرر علم المثلثات والهندسة التحليلية والمتسل 164ويستعرض مقرر مادة الرياضيات لكلية فرجينيا الشمالية المجتمعية 

 .2/  1حساب التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية  173/174ي الطالب لمقرر مادة الرياضيات الدراس
 

. يجب استيفاء (NOVA)قدد يسمح هذا المساق بالتسجيل المزدوج في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية  ساعات معتمدة للكلية:●     
 قبل التسجيل. يرجى استشارة مرشد مدرستك لمزيد من المعلومات. NOVAمتطلبات القبول في 

 

 

 

 يورك تاون مقدمة إلىال األخرى الغير تابعة لبرنامج التعيين المتقدماإلضافية  المساقات

 

 (21175( واألدب )22375الحضارة األمريكية: التاريخ األمريكي )
  إلنجليزية(،اتمدة في اللغة ساعة معتمدة )ساعة معتمدة في تاريخ فيرجينيا والواليات المتحدة وساعة مع 2، فترتان، عدد سنة كاملة

   11 الصف )الصفوف(
 المتطلبات السابقة: ال يوجد

رابط بين لى التالتعرف عيسرد هذا المقرر األدب واللغة ودراسة تكوين اللغة اإلنجليزية للصف الحادي عشر. حيث يتعاون الطالب في 
زمني العام لسل الالجوانب التاريخية المختلفة للمجتمع األمريكي وربطها بالتجارب في الوقت الحاضر. ويُظهر الطالب معرفتهم بالتس

قييم اختبار لتد ما يوجللتاريخ األمريكي وعالقته باألدب والفن والموسيقى والعلوم والرياضيات واالقتصاد والسياسة والدين والفلسفة. ك
اسي ساعة المقرر الدرومتحدة مستوى التعلم في نهاية المقرر الدراسي. ويمنح اجتياز اختبار تقييم مستوى التعلم لتاريخ فرجينيا والواليات ال

 .مؤكدة معتمدة
 

 ( 24400الكيمياء، المقرر الدراسي مبادئ المختبر )
 ، ساعة معتمدة واحدة سنة كاملة

   12-10 الصف )الصفوف(
 المتطلبات السابقة: ال يوجد

ملية. لتجارب المعفية واالهدف األساسي هو تعريف الطالب بجوانب الكيمياء ذات الصلة بالحياة اليومية. حيث يتم التركيز على األنشطة الص
 ويمنح اجتياز اختبار تقييم مستوى التعلم والمقرر الدراسي ساعة معتمدة.

 

 (22216م حتى الوقت الحاضر ) 1500وتاريخ وجغرافيا العالم: ( 21130) 9اللغة اإلنجليزية 
 ساعة معتمدة، فترتان  2، عدد سنة كاملة

 المتطلبات السابقة: ال يوجد
تى الوقت م ح 1500من  وتاريخ وجغرافيا العالم: 9يمنح هذا المقرر الفرصة للطالب لالنخراط في دراسة تفاعلية ومكثفة للغة اإلنجليزية 

ب لمقرر الطالمكن اث يشارك الطالب في المناقشات والندوات والمحاكات واألبحاث المرتبطة بالمواضيع في كال المجالين. ويُ الحاضر. حي
والمقرر الدراسي ساعة  2لعالم من االشتراك مع أقرانهم ومعلميهم في بيئة تعليمية تعاونية. ويمنح اجتياز اختبار تقييم مستوى التعلم لتاريخ ا

 معتمدة.
 
 

 ( 22343(، تاريخ العالم المكثف )21132) 9اإلنجليزية 
 ساعة معتمدة، )ساعة معتمدة للغة اإلنجليزية وساعة معتمدة لتاريخ العالم( 2، فترتان، عدد سنة كاملة

 أو المستشار لم و /المتطلبات السابقة: التحصيل الدراسي العالي في كل من اللغة اإلنجليزية والدراسات االجتماعية. وتوصية من المع
 التعليمي.

ثفة وُصمم هذا المقرر الدراسي لتلبية احتياجات الطالب الموهوبين والمتقدمين ويتطلب: القراءة والكتابة المكثفة والقواعد والمفردات المك
اإلنجليزية بمستوى والدراسة الدقيقة لألدب القصصي والال قصصي والدراما والشعر واألداء العالي المستوى في جميع فروع فنون اللغة 

.. حيث تُدرس مقررات اللغة اإلنجليزية والتاريخ العالمي معًا باستخدام نهج جامع بين فروع 9أعلى من متطلبات اللغة اإلنجليزية 

التخصصات المختلفة. ويستكشف الطالب من خالل دراسة األنواع المختلفة من األدب والقصص المفاهيم الموضوعية للتاريخ والثقافة 
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ويخضع الطالب الختبار قياس مستوى التعلم لتاريخ العالم في الهوية والتاريخ. ويُنسق هذا المقرر الدراسي مع قسم خدمات الموهوبين. و
 نهاية هذا المقرر.

 

 (21447) 2دراسة الفيلم 
 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة

   12-11 الصف )الصفوف(
 أو إذن المعلم  1المتطلبات السابقة: إكمال مقرر دراسة الفيلم 

على عينات األفالم  . حيث يقوم الطالب باالطالع1في التوسع في المفاهيم التي دُرست في مقرر دراسة الفيلم  2وتستمر دراسة السينما 

دراسة  شف مقرراالتصال الشفوية والكتابية، يستكوصنعها بشكل كامل كجزء من فهم مشاهدة األفالم. وباإلضافة إلى ممارسة مهارات 
 .سوداأل الفيلمدراسات اإلخراج والتمثيل واألفالم العرقية وكتابة السيناريو وممارسة صناعة األفالم وأفالم الغموض و 2الفيلم 

 

 (20152سوار )النجاح والفرصة والنتائج( )
 ، ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة

  9 الصف )الصفوف(
ة المجراة في المدارس ٪ أو أعلى في االختبارات المختلف80بات السابقة: التحصيل الدراسي السابق و / أو الدرجات المئوية بنسبة المتطل

 اإلعدادية أو بموجب توصية من المدرسة اإلعدادية
SOAR  هو برنامج فريد من نوعه مصمم لمجموعة مختارة من طالب الصف التاسع من األقليات. ويمثل مقررSOAR ة على بيئة داعم

ت التنظيمية والتفكير مهارات الدراسة واالستراتيجيا SOARأساس من التمكين واإلنجاز واالستقالل والمشاركة واالحترام. كما يعزز منهج 

 النقدي ومهارات القيادة.
 

 ( مقرر مخبري 24312علم األحياء القياسي )
 ، ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة

 12-9 الصف )الصفوف(
 المتطلبات السابقة: ال يوجد

تعاوني على ستقل وميشتمل هذا المقرر الدراسي على دراسة للخاليا والنباتات والحيوانات وبيولوجيا اإلنسان. حيث يعمل الطالب بشكل 
مستوى  ختبار تقييماجتياز اويمنح التحقيقات المخبرية ومواد الكتب المدرسية. ويوجد اختبار لتقييم مستوى التعلم في نهاية المقرر الدراسي. 

 علم والمقرر الدراسي ساعة معتمدة.الت
 

 (21518األدب العالمي )
 ، ساعة معتمدة واحدةسنة كاملة

 12 الصف )الصفوف(
 المتطلبات السابقة: توصية المعلم

األدب المقارن من  في اللغة والتكوين. وتشمل الدراسات قراءة موسعة في 12ُصمم مقرر األدب العالمي ليوازي مقرر اللغة اإلنجليزية 

ضها لمستقلة لعرادراسة أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى مع التركيز على تطوير الفكر الحديث. ويبدأ الطالب مشاريع ال
ية ن ذو الدافعلمنضبطيموصى به للطالب ال والمشاركة في حلقات النقاش والحلقات الدراسية وكتابة العديد من األوراق القصيرة. على الفص
  الكبيرة.

 
 يورك تاون مقدمة إلىاإلضافية ال مقررات برنامج التعيين المتقدم

 

 (32806االقتصاد، مقرر برنامج التعيين المتقدم )

 نقطة جودة  1.0، ساعة معتمدة واحدة، +سنة كاملة
 12-10 الصف )الصفوف(
  ال يوجدالمتطلبات السابقة: 

اد يُعد هذا المقرر الدراسي جزًءا من برنامج التعيين المتقدم الذي يفرض متطلبات على الطالب "تعادل متطلبات السنة التمهيدية في االقتص
يأخذ الطالب المسجلين في هذا المقرر الدراسي فصاًل دراسيًا عن االقتصاد الكلي يركز على مستوى طالب الكلية بالسنة األولى". وسوف 

على فهم شامل لمبادئ االقتصاد التي تنطبق على النظام االقتصادي ككل. وباإلضافة إلى ذلك، سوف يأخذ الطالب فصاًل دراسيًا في 
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م صناع القرار الفرديين والمستهلكين والمنتجين داخل النظام االقتصادي. االقتصاد الجزئي يركز على مبادئ االقتصاد التي تنطبق على مها
 ويجب على الطالب اجتياز امتحاني برنامج التعيين المتقدم المعني بهذا المقرر. وال يحصل الطالب الغير مؤديين لالمتحان على نقطة جودة

لبات التخرج في االقتصاد والتمويل الشخصي للطالب. وتُدرس أجزاء (. ويوفي االنتهاء الكامل لهذا المقرر الدراسي بمتط22806إضافية )

 من هذا المقرر الدراسي عبر اإلنترنت وبالتالي تلبية متطلبات التخرج للمقرر الدراسي االفتراضي.
 

 (34270العلوم البيئية، مقرر برنامج التعيين المتقدم )

ج التعيين امتحان مقرر برنامولكل ساعة معتمدة عند اكتمال كٍل من ساعات االعتماد  نقطة جودة 1.0، ساعة معتمدة واحدة، +سنة كاملة

 المتقدم
 12-11 الصف )الصفوف(

تزامن ملطالب بشكل جيل اتس يجوز المتطلبات السابقة: االنتهاء الناجح الثنين من العلوم المخبرية )واحد حياتي وواحد فيزيائي(، ومع ذلك،
 2لجبر متزامن في اجيل الكملوا اثنين من العلوم المخبرية )واحد حياتي وواحد فيزيائي(، واإلكمال المرضي أو التسفي مقرر الكيمياء إذا أ

 أو فصل معادل، والتسجيل المتزامن في مواضيع مختارة في العلوم البيئية وإذن المعلم. 
لعلمية المنهجيات افاهيم والكلية مصمم لتزويد الطالب بالمبادئ والممقرر العلوم البيئية ببرنامج التعيين المتقدم مقرر دراسي على مستوى 

النسبية المرتبطة  ييم المخاطرشأ وتقالالزمة لفهم العالقات المتبادلة بين العالم الطبيعي وتحديد وتحليل المشكالت البيئية الطبيعية والبشرية المن

دراسيين المقررين اللمعني باويُلزم الطالب بخوض امتحان برنامج التعيين المتقدم  .بهذه المشاكل ودراسة الحلول البديلة لحلها و / أو منعها

 (.24271( )24365الالزمين. وال يحصل الطالب غير المشاركين في االختبار على نقطة الجودة اإلضافية ألي من المقررين. )

 

 (34271موضوعات مختارة في العلوم البيئية )
 واحدة، فترة مزدوجة، ساعة معتمدة سنة كاملة

 12-11 الصف )الصفوف(
 المتطلبات السابقة: التسجيل المتزامن في مقرر العلوم البيئية ببرنامج التعيين المتقدم

انية تجارب الميدتيح الستمنح هذه المواضيع الطالب الفرصة إلجراء تحقيقات مخبرية مكثفة في العديد من المجاالت في العلوم البيئية. وت
ين ل الترابط بي األوإلى األبحاث المخبرية للطالب التعرف على البيئة من خالل المالحظات المباشرة. وسيتناول الفصل الدراس باإلضافة

ي والبيئة تغير العالمية والأنظمة األرض وديناميكا السكان والموارد المتجددة / غير المتجددة. ويتناول الفصل الدراسي الثاني الجودة البيئ
شروع بحثي إنجاز موويُعد هذا المقرر بمثابة رصيد اختياري عام من الساعات المعتمدة. وباإلضافة إلى ذلك، يُتطلب تصميم  والمجتمع.

 فردي أو داخل مجموعة صغيرة.
 

 (32443حكومة والية فرجينيا والواليات المتحدة والحكومات المقارنة، مقرر برنامج التعيين المتقدم )

  نقطة جودة 1.0ة واحدة، +، ساعة معتمدسنة كاملة
 12 الصف )الصفوف(

 المتطلبات السابقة: توصية من معلم مقرر تاريخ والية فرجينيا والواليات المتحدة للصف الحادي عشر
تطلبات مالب "تعادل لى الطيُعد هذا المقرر الدراسي جزًءا من برنامج التعيين المتقدم التابع لمجلس القبول بالكلية والذي يفرض متطلبات ع
ي فصل دراسي فبلمقرر السنة التمهيدية في العلوم السياسية على مستوى طالب الكلية بالسنة األولى". ويلتحق الطالب المسجلون في هذا ا

ب ة عام للطالمج لمدحكومة وسياسات الواليات المتحدة / حكومة فرجينيا وفصل في الحكومات المقارنة والسياسة. ويتيح هذا المقرر المد
ومة لمتعمق للحكحليل اوض امتحانان ببرنامج التعيين المتقدم. وُصمم هذا المقرر الدراسي للطالب الجاد الذي يرغب في تلبية مطالب التخ

شكل كبير ركز بيُ والسياسة األمريكية وكذلك مطالب تحليل حكومات الصين وبريطانيا العظمى وإيران والمكسيك ونيجيريا وروسيا. حيث 
  والكتابة على نطاق واسع.على القراءة 

لى االختبار ع كين فيويُلزم الطالب بخوض امتحاني برنامج التعيين المتقدم المعني بهذا المقرر الدراسي. وال يحصل الطالب غير المشار
 (22440)نقطة الجودة اإلضافية. 
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 التسجيل المزدوج 

 

 

 

مقررات مدة للالمزدوج هو فرصة إثرائية وشاملة تسمح لطالب المدارس الثانوية بتحصيل رصيد من الساعات الجامعية المعت التسجيل

لثانوية. ويُسجل طالب ( أثناء التسجيل في المدرسة اNOVAالدراسية التي يتم االلتحاق بها من خالل كلية فرجينيا الشمالية المجتمعية )

 .NOVAمن المدرسة الثانوية وكلية فرجينيا الشمالية المجتمعية  التسجيل المزدوج في كل

 من يمكنه حضور فصول التسجيل المزدوج؟

وج. تسجيل المزدصول اليتأهل طالب السنوات األولى واألخيرة بالمدارس الثانوية أو ما يماثلهم من طالب التعليم المنزلي للمشاركة في ف

للكليات  ة المجتمعيةلشماليالكفاءة في القراءة والكتابة والرياضيات. وتسمح سياسة نظام كلية فرجينيا ولاللتحاق يهذه الفصول يجب أن تظهر ا

ل طالب يُنظر إلى كوجامعي. الدراسية ذات المستوى ال المساقاتبدراسة طالب السنة األولى والثانية المتميزين الذين يبدون استعدادهم لتلقي 

 في السنة الثانية على أساس كل حالة على حدة.

 فوائد التسجيل المزدوج

 ح هذ للطالب. ويتييمكن أن يوفر التسجيل المزدوج للطالب فرصة لتعزيز تعليمهم من خالل التسجيل المبكر في مقررات الكلية الدراسية

لذين اأن الطالب  ات إلىكاديمي التالي دون الحاجة إلى االنتظار حتى التخرج من المدرسة الثانوية. حيث تشير الدراسالنمو نحو هدفهم األ

 مهم الرسمي.ة تعليحصلوا على شهادات جامعية أثناء دراستهم في المدرسة الثانوية هم أكثر عرضة للتخرج من المدرسة الثانوية ومواصل

 

 تسجيل المزدوج:وباإلضافة إلى ذلك، فإن ال
 .يتيح للطالب الحصول على رصيد بنظام الساعات المعتمدة في المدرسة الثانوية والجامعية في وقت واحد 
  الدراسية المتلقاة في المدرسة الثانوية والكلية. المساقاتيمكن أن يقصي على االزدواجية في 
 بكر أو في ي وقت ميسمح للطالب بتجميع رصيد الساعات المعتمدة قبل االلتحاق بالكلية حتى يتمكنوا من التخرج من الكلية ف

 الوقت المحدد.
  ي معظم فلمطلوبة الدراسية مما يتيح لهم الفرصة إلكمال مقررات التعليم العام ا المساقاتيوفر للطالب مجموعة واسعة من

 م باستكشاف مجاالت مختلفة قبل إعالن التخصص.الكليات ويسمح له
 .يُسهل االنتقال السلس من المدرسة الثانوية إلى الكلية 
 .يمكن أن يُخفض من تكلفة التعليم بعد الثانوي 

 

 حقائق التسجيل المزدوج
 يمكن تحويل الساعات المعتمدة التي تأخذها كطالب تسجيل مزدوج إلى الكليات نظام األربع سنوات. 
  أخذ مقررات كلية فرجينيا الشمالية المجتمعيةNOVA .كطالب تسجيل مزدوج يمكن أن يوفر لك الوقت والمال 
  تقدم كلية فرجينيا الشمالية المجتمعيةNOVA ًء على توفر المعلم.فصول التسجيل المزدوج في العديد من المدارس الثانوية بنا 
 .يمكن لطالب التسجيل المزدوج العمل للحصول على شهادة أو درجة الزمالة 
 .يمكن لطالب التسجيل المزدوج العمل من أجل الحصول على شهادة التعليم العام القابلة للتحويل 

 

 أخذ مقررات التسجيل المزدوج الدراسية
 توى أو يل المزدوج. ويُحدد اختبار تحديد المسيجب على جميع الطالب إظهار االستعداد الجامعي ألخذ فصول التسج

 الكلياتتبار اخأو  االستثناءات من خالل نتائج اختبار القدرات الدراسية "سات" أو اختبار القدرات الدراسية التمهيدي "بسات"
. ارجع قرر الدراسيور الملحضاألمريكية "آكت" أو برنامج التعيين المتقدم أو اختبار تقييم مستوى التعلم ما إذا كان الطالب مؤهالً 

 للمستشار التعليمي للحصول على نموذج نية االلتحاق بمقرر التسجيل المزدوج. 
 
  يُشترط على الطالب ألخذ مقرر االلتحاق المزدوج التقدم عبر اإلنترنت لدى كلية فرجينيا الشمالية المجتمعيةNOVA  على

 ps://apply.vccs.eduhtt/   

https://apply.vccs.edu/
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  1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504بموجب المادة ( وقانون األمريكيين ذوي اإلعاقةADA توفر خدمات ذوي اإلعاقة ،)

للطالب إذا كانوا مسجلين حاليًا ولديهم إعاقة موثقة تحدهم بشكل كبير في ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الرئيسية للحياة ولكنهم 

مالية بخالف ذلك مؤهلين أكاديميا. يرجى مراجعة المعلومات بعناية على موقع خدمات ذوي اإلعاقة التابع لكلية فرجينيا الش

 NOVA :/services-https://nvcc.edu/disabilityالمجتمعية 

 لمين ة للمتعمن المتوقع أن يشارك طالب التسجيل المزدوج في محتوى مقررات دراسية على مستوى الكلية ومناقشات مناسب

 البالغين. 

 الدراسية للتسجيل المزدوج هي جزء من مستخرج المواد لدى كلية فرجينيا الشمالية المجتمعية  المساقاتNOVA  والتي يجب

 إرسالها إلى أي كلية / جامعة يحضرها الطالب.

  .تيازعدم اج في حالةوقد يؤثر امتناع الطالب عن المشاركة / الحضور سلبًا على قدرته على البقاء في مقرر التسجيل المزدوج 

فصل ائيًا من الها تلقالطالب للفصل الدراسي األول من مقرر دراسي مكون من فصلين دراسيين )سنة كاملة( فإنه يتم إسقاطه / إسقاط

 الدراسي الثاني في فصل التسجيل المزدوج.

  الدراسية لكلية فرجينيا الشمالية المجتمعية  المساقاتسوف تستمرNOVA ب الذين ويمكن للطال كمله.على مدار العام الدراسي بأ

ية الشمالية المجتمع ( االلتحاق بمقررين دراسيين متتاليتين لدى كلية فرجينياDEيدرسون في مقررات التسجيل المزدوج لمدة عام )

NOVA  أو  جخالل فصل الخريف والربيع. ويرجى مالحظة أن مقررات الرياضيات تتطلب من الطالب أن يحصلوا على درجة

لمقررات األخرى، ل(. وبالنسبة 162والرياضيات  161 أعلى للترحيل إلى مقرر الفصل الدراسي الثاني بالكلية )مثال: الرياضيات

يل على سب)ي األول هو الشرط المسبق لدخول مقرر الفصل الدراسي الثاني يعد الحصول على درجة النجاح في الفصل الدراس

(. ومن أجل االستفادة 112واللغة اإلنجليزية  111ببرنامج التسجيل المزدوج هو اللغة اإلنجليزية  12المثال مقرر اللغة اإلنجليزية 

 أو أعلى. جدرجة  ة أخرى، يجب أن يحصل الطالب علىمن المقرر الدراسي للوفاء بمتطلبات التخرج أو التحويل إلى كلية أو جامع

 .حيث سيكون  تستند فصول التسجيل المزدوج على جدول الفصل الدراسي الجامعي والذي يختلف عن جدول المدرسة الثانوية

خ حيث يمكن واريلتاللمقررات تواريخ بداية ونهاية وانسحاب مميزة والتي سيتم سردها في مخطط المقرر الدراسي. انتبه إلى هذه 

 أن تؤثر هذه التخلفات أو االنسحابات على سجلك األكاديمي الرسمي.

 لشمالية ارجينيا يحق لطالب التسجيل المزدوج الحصول على نفس المنافع واالمتيازات التي يتمتع بها أي طالب آخر بكلية ف

معية ية المجتونظام مكتبة كلية فرجينيا الشمال . ويشمل ذلك الوصول إلى دروس اإلرشاد الدراسي المجانيةNOVAالمجتمعية 

NOVA الب بكلية ية طوأنشطة الحرم الجامعي والخدمات الطالبية وغيرها الكثير. فبمجرد التسجيل يمكن للطالب طلب بطاقة هو

 والتي تتيح لهم الوصول إلى هذه المزايا والخدمات NOVAفرجينيا الشمالية المجتمعية 

 يرجى االطالع على دليل التسجيل المزدوج علىولمزيد من المعلومات 
                                       enrollment/manual.html-https://www.nvcc.edu/dual     

https://nvcc.edu/disability-services/
https://www.nvcc.edu/dual-enrollment/manual.html
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 منح مقررات التسجيل المزدوج التي تقدمها المدرسة

 

 أرلينغتون المهنيمركز 

 .ع

           نوان مقرر المدرسة الثانوية

مقرر ال

الدراسي لكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 
 

عنوان المقرر الدراسي لكلية فرجينيا الشمالية 

 (NOVAالمجتمعية )

الساعات 

المعتمدة بكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 

 2 ممارسات متجر السيارات مقدمة إلى AUT 100 (98509W) 1تكنولوجيا السيارات 

 4 أنظمة فرامل السيارات AUT 265 (98507W) 2تكنولوجيا السيارات 

 4 محاذاة السيارات والتعليق والتوجيه AUT 266 (98508W) 2تكنولوجيا السيارات 

 1 علم التشريح / علم وظائف األعضاء

(98085W) 

BIO 141  4 وعلم وظائف األعضاءالتشريح البشري 

 (93176Wحساب التفاضل والتكامل )

* 

MTH 263  4 1حساب التفاضل والتكامل 

/  1 حساب التفاضل والتكامل

2(93179W) * 

MTH 

263/264 

 8 2/  1حساب التفاضل والتكامل 

حساب التفاضل والتكامل مع الهندسة 

 * (93173Wالتحليلية )

MTH 264  4 2حساب التفاضل والتكامل 

 الرسم الفني بمساعدة الحاسوب

(98439W) 

CAD  140 3 رسم الفني ال 

 الرسم المعماري بمساعدة الحاسوب

(98408W) 

ARC 

123/124 

 6 2/  1الرسومات المعمارية 

 ITN 100 (96614W) نظم المعلومات الحاسوبية

ITE 170 

 / برامج االتصاالت مقدمة إلى

 الوسائط المتعددة

6 

 3 تطبيقات الحاسوب ومفاهيمه مقدمة إلى ITE 115 (96614Wالحاسوبية ) نظم المعلومات

 ITP 100 (96638W)البرمجة الحاسوبية 

CSC 200 

 تصميم البرمجيات

 علوم الحاسوب مقدمة إلى

7 

البرمجة الحاسوبية المكثفة 

(96644W)  

ITP 120 

CSC 201 

 برمجة الجافا

 1علوم الحاسوب 

8 

البرمجة الحاسوبية المتقدمة 

(96643W) 

CSC 202 / 

CSC 205 

 2علوم الحاسوب 

 تنظيم الحاسوب

8 

، 1السيبرانية: مستوى أكاديمية سيسكو 

الجزء الثاني  2 الجزء األول والمستوى

(96542 )(96543) 

ITN 106 

ITN 107 

 أنظمة تشغيل الحواسيب الصغيرة

األخطاء أجهزة الكمبيوتر الشخصية واستكشاف 

 وإصالحها

6 

: أساسيات األمن 1األمن السيبراني 

 (96659W) السيبراني

ITN 106 

  

 أنظمة تشغيل الحواسيب الصغيرة

  

3 

 : الشبكات(96653W)األمن السيبراني 

 : أنظمة التشغيل1األمن السيبراني 

(96654W) 

ITN 107 واستكشاف األخطاء  أجهزة الكمبيوتر الشخصية

 وإصالحها

3 

: عمليات شبكة 2األمن السيبراني 

 (96657W) برمجيات الكمبيوتر

ITN 101 3 مقدمة لمفاهيم الشبكة 

: عمليات برمجيات 2األمن السيبراني 

 (96662Wاألمن السيبراني )

INT 171  3 1نظام التشغيل يونيكس 

: عمليات شبكة شبكة 3األمن السيبراني 

 (96658Wالكمبيوتر، متقدم )

ITN 200 

  

 إدارة موارد الشبكة

  

3 

: عمليات برمجيات 3األمن السيبراني 

 (96663Wاألمن السيبراني، متقدم )

ITN 260 3 أساسيات أمن الشبكة 

 تصميم وإدارة قواعد البيانات 

(96660W) 

ITD 25 6 3 إدارة قواعد البيانات المتقدمة 

 3 الطفولة المبكرة مقدمة إلى 120 CHD (98235W) وظائف الطفولة المبكرة
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 مركز أرلينغتون المهني، تابع

مقرر ال           عنوان مقرر المدرسة الثانوية

الدراسي لكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 
 

عنوان المقرر الدراسي لكلية فرجينيا الشمالية 

 (NOVAالمجتمعية )

الساعات 

المعتمدة بكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 

 3 المالحظة والمشاركة في الطفولة المبكرة CHD 165  (98236W) 2وظائف الطفولة المبكرة 

ببرنامج التسجيل المزدوج  علم االقتصاد

(92801W) * 

ECO 

201/202 

 6 مبادئ االقتصاد الكلي / االقتصاد الجزئي

فني الطوارئ الطبية / التشريح البشري 

 (98334W) وعلم وظائف األعضاء

EMS 111 

EMS 120 

 أساسي -فني الطوارئ الطبية 

 إكلينيكي أساسي -فني الطوارئ الطبية 

8 

  

ببرنامج التسجيل  11اإلنجليزية 

)التركيب اللغوي للكلية( المزدوج 

(91150W) * 

ENG 111 

ENG 112 

 6 2/  1التركيب اللغوي للكلية 

ببرنامج التسجيل  12اإلنجليزية 

اللغوي للكلية( )التركيب المزدوج 

(91160W) * 

ENG 

111/112 

 6 2/  1التركيب اللغوي للكلية 

ببرنامج التسجيل  12اإلنجليزية 

)األدب البريطاني والعالمي( المزدوج 

(91161W) * 

ENG 243 

ENG 244 

 6  2/  1 استعراض األدب اإلنجليزي

 3 ريادة األعمال BUS 116 (99094W) 1ريادة األعمال 

 3 إدارة األعمال الصغيرة BUS 165 (99095Wاألعمال، متقدم )ريادة 

ببرنامج التسجيل  علم األحياء العام

  * (94310W) *المزدوج 

BIO 

101/102 

 8 2/  1علم األحياء العام 

 ENV * (94270W)العلوم البيئية العامة 

121/122 

 8 2/  1العلوم البيئية العامة 

ببرنامج التسجيل  الكلية العامة فيزياء

 * (94501W) 1 المزدوج

PHY 201  4 1فيزياء الكلية العامة 

ببرنامج التسجيل  الكلية العامة فيزياء

 * (94501W) 1 المزدوج

PHY 202  4 2فيزياء الكلية العامة 

 3 1 المصطلحات الطبية HIM  111 (98383W) العلوم الصحية

 تكنولوجيا المعلومات مقدمة إلى

(96116W) 

ITE 115 

ITE 100 

 تطبيقات الحاسوب ومفاهيمه مقدمة إلى

 نظم المعلومات مقدمة إلى

6 

المستوى التمهيدي في حساب التفاضل 

ببرنامج التسجيل المزدوج والتكامل 

(93162W* ) 

MTH 163 

MTH 164 

 6 2/  1المستوى التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل 

 3 المنطق الكمي MTH 154 * ( 93167Wالتحليل الكمي )

المستوى المتوسط في اللغة اإلسبانية 

 2/  1ببرنامج التسجيل المزدوج 

(95501W* ) 

SPA 

201/202 

 6 2/  1المستوى المتوسط في اللغة اإلسبانية 

ببرنامج التسجيل المزدوج  علم اإلحصاء

1  /2 (93163W)   * 

MTH 245 3 1 علم اإلحصاء 

 3 التدريس كمهنة مقدمة إلى EDU 200 (99062W) 1 معلمو الغد

 3 1الفيديو  PHT 130 (98689W) 1اإلنتاج التلفزيوني 

 3 2الفيديو  PHT 131 (98690W) 2 اإلنتاج التلفزيوني

 3 مونتاج األفالم الرقمية وما بعد اإلنتاج PHT 274 (98691W) 3 اإلنتاج التلفزيوني

تاريخ والية فرجينيا والواليات المتحدة 

 (92360W)ببرنامج التسجيل المزدوج 

HIS 

121/122 

 6 2/  1تاريخ الواليات المتحدة 

حكومة والية فرجينيا والواليات المتحدة 

 (92240W)ببرنامج التسجيل المزدوج 

PLS 

211/212 

 6 2/  1حكومة الواليات المتحدة 

والوسائط  الويب صفحات تصميم

 (96646W) المتعددة

ITD 110 

ITD 210 

 6 2و 1تصميم صفحات الويب 



146 

والوسائط  الويب صفحات تصميم

 (96631W)المتعددة، متقدم 

ITN 225 3 لغات برمجة الويب 

 متاح فقط للطالب بدوام كامل في مركز أرلينغتون المهني * *

 أرلينغتون كومينتي هاي سكول

مقرر ال           عنوان مقرر المدرسة الثانوية

الدراسي لكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 
 

عنوان المقرر الدراسي لكلية فرجينيا الشمالية 

 (NOVAالمجتمعية )

الساعات 

المعتمدة بكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 

ببرنامج التسجيل  12اإلنجليزية 

 (91160W)المزدوج 

ENG 

111/112 

 6 2/  1التركيب اللغوي للكلية 

 3 ريادة األعمال BUS 116 (99094W) 1األعمال ريادة 

حكومة والية فرجينيا والواليات المتحدة 

 (92240W)ببرنامج التسجيل المزدوج 

PLS 

211/212 

 6 2/  1حكومة الواليات المتحدة 

 وودلون هاي سكول إتش بي

مقرر ال           عنوان مقرر المدرسة الثانوية

الدراسي لكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 
 

عنوان المقرر الدراسي لكلية فرجينيا الشمالية 

 (NOVAالمجتمعية )

الساعات 

المعتمدة بكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 

 3 المعادالت التفاضلية MTH 267 (93180Wالمعادالت التفاضلية )

 3 ريادة األعمال BUS 116 (99094W) 1ريادة األعمال 

 3 الجبر الخطي MTH 266 (93165Wالجبر الخطي )

حساب التفاضل والتكامل متعدد 

 (93178Wالمتغيرات )

MTH 265  4 3حساب التفاضل والتكامل 

 3 المنطق الكمي MTH 154 (93167W) الكمي التحليل

 4 3حساب التفاضل والتكامل  MTH 265 (93175W) حساب المتجهات

 مدرسة ويكفيلد الثانوية

مقرر ال           عنوان مقرر المدرسة الثانوية

الدراسي لكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 
 

عنوان المقرر الدراسي لكلية فرجينيا الشمالية 

 (NOVAالمجتمعية )

الساعات 

المعتمدة بكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 

 1علم التشريح / علم وظائف األعضاء 

/ 2 (94320W) 

  

BIO 141 

BIO 142 

 8 2و 1تشريح جسم اإلنسان وعلم وظائف األعضاء 

 مدرسة ويكفيلد الثانوية، تابع

مقرر ال           عنوان مقرر المدرسة الثانوية

الدراسي لكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 
 

عنوان المقرر الدراسي لكلية فرجينيا الشمالية 

 (NOVAالمجتمعية )

الساعات 

المعتمدة بكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 

 3 1التصوير  PHT 101 (98610W) 3التصوير الرقمي 

 3 المعادالت التفاضلية MTH 267 (93180Wالمعادالت التفاضلية )

ببرنامج التسجيل  12اإلنجليزية 

 (91160W)المزدوج 

ENG 

111 / 112 

 6 2/  1التركيب اللغوي للكلية 
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 3 ريادة األعمال BUS 116 (99094W) 1ريادة األعمال 

 3 إدارة األعمال الصغيرة BUS 165 (99095Wريادة األعمال، متقدم )

 3 الجبر الخطي MTH 266 (93165Wالجبر الخطي )

حساب التفاضل والتكامل متعدد 

 (93178Wالمتغيرات )

MTH 265  4 3حساب التفاضل والتكامل 

 3 المنطق الكمي MTH 154 (93167W) الكمي التحليل

 3 التدريس كمهنة مقدمة إلى EDU 200 (99062W) 1 معلمو الغد

حكومة والية فرجينيا والواليات المتحدة 

 (92240W)ببرنامج التسجيل المزدوج 

PLS 

211/212 

 6 2/  1حكومة الواليات المتحدة 

 4 3 حساب التفاضل والتكامل MTH 265 (93175W) حساب المتجهات

والوسائط  الويب صفحات تصميم

 (96646W) المتعددة

ITD 

110/210 

 6 2و 1تصميم صفحات الويب 

والوسائط  الويب صفحات تصميم

 (96631W)المتعددة، متقدم 

ITN 225 3 لغات برمجة الويب 

 واشنطن ليبرتي هاي سكول 

مقرر ال           عنوان مقرر المدرسة الثانوية

الدراسي لكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 
 

عنوان المقرر الدراسي لكلية فرجينيا الشمالية 

 (NOVAالمجتمعية )

الساعات 

المعتمدة بكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 

 3 1التصوير  PHT 101 (98610W) 3التصوير الرقمي 

 3 التفاضليةالمعادالت  MTH 267 (93180Wالمعادالت التفاضلية )

 3 ريادة األعمال BUS 116 (99094W) 1ريادة األعمال 

 3 إدارة األعمال الصغيرة BUS 165 (99095Wريادة األعمال، متقدم )

 3 الجبر الخطي MTH 266 (93165Wالجبر الخطي )

حساب التفاضل والتكامل متعدد 

 (93178Wالمتغيرات )

MTH 265  4 3حساب التفاضل والتكامل 

 3 الجبر الخطي MTH 266 (93165W) الجبر الخطي

المستوى التمهيدي في حساب التفاضل 

ببرنامج التسجيل المزدوج والتكامل 

(93162W ) 

MTH 

163 /164 

 6 2/  1المستوى التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل 

 3 المنطق الكمي MTH 154 (93167W) الكمي التحليل

 3 التدريس كمهنة مقدمة إلى EDU 200 (99062W) 1 معلمو الغد

حكومة والية فرجينيا والواليات المتحدة 

 (92240W)ببرنامج التسجيل المزدوج 

PLS 

211/212 

 6 2/  1حكومة الواليات المتحدة 

 4 3حساب التفاضل والتكامل  MTH 265 (93175W) حساب المتجهات

 يورك تاون هاي سكول

مقرر ال           عنوان مقرر المدرسة الثانوية

الدراسي لكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 
 

عنوان المقرر الدراسي لكلية فرجينيا الشمالية 

 (NOVAالمجتمعية )

الساعات 

المعتمدة بكلية 

فرجينيا 

الشمالية 

المجتمعية 

(NOVA) 

 3 1التصوير  PHT 101 (98610W) 3التصوير الرقمي 

 3 المعادالت التفاضلية MTH 267 (93180Wالمعادالت التفاضلية )

 3 ريادة األعمال BUS 116 (99094W) 1ريادة األعمال 

 3 إدارة األعمال الصغيرة BUS 165 (99095Wريادة األعمال، متقدم )

 3 الجبر الخطي MTH 266 (93165Wالجبر الخطي )

حساب التفاضل والتكامل متعدد 

 (93178Wالمتغيرات )

MTH 265  4 3التفاضل والتكامل حساب 

 3 المنطق الكمي MTH 154 (93167W) الكمي التحليل
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 3 التدريس كمهنة مقدمة إلى EDU 200 (99062W) 1 معلمو الغد

حكومة والية فرجينيا والواليات المتحدة 

 (92240W)ببرنامج التسجيل المزدوج 

PLS 

211/212 

 6 2/  1حكومة الواليات المتحدة 

 4 3حساب التفاضل والتكامل  MTH 265 (93175W) حساب المتجهات

 المختلفة بناًء على توفر المعلم برنامج التعيين المتقدم قد تُقدم مقررات التسجيل المزدوج المعتمدة في مواقع

  

  

 APSNOVA_Partners@تابعنا على تويتر 
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 (NOVAشهادة الدراسات العامة لكلية فرجينيا الشمالية المجتمعية )

 مدارس أرلينغتون العامة
  

(. وليتأهل NOVAأرلينغتون العامة إلكمال شهادة الدراسات العامة لكلية فرجينيا الشمالية المجتمعية ) يوضح ما يلي طريقًا للطالب المؤهل في مدارس

اعات المعتمدة في دورات التسجيل ( الس9٪(، أو تسعة ) 25للحصول على هذه الشهادة، يجب أن يحصل على خمسة وعشرون في المئة على األقل )

     .الكلية الدراسية يكون من الحكمة التحقق من قابلية النقل للكلية التي تأمل في حضورهاالمزدوج.  وعند اختيار مقررات 

مقرر الدراسي ال

لكلية فرجينيا 

الشمالية المجتمعية 

(NOVA) 
 

عدد 

الساعات 

المعتمدة 

 للكلية

عدد 

الساعات 

المعتمدة 

للمدرسة 

 الثانوية

متطلب التخرج من 

 المدرسة الثانوية
 مقررات المدرسة الثانوية الممكنة

ENG 111/112 

التركيب اللغوي 

  2و 1للكلية 

 أو أفضل في االمتحان 3مقررات برنامج التعيين المتقدم مع درجة   12اإلنجليزية  1 6

 ENG 111 & 112اللغة والتراكيب ببرنامج التعيين المتقدم = 

 ENG 111 & 112األدب والتراكيب ببرنامج التعيين المتقدم = 

قًا وف ررينو مقلمقرر دراسي واحد أ من الساعات المعتمدة يُكتسب رصيد البكالوريا الدّوليّة

 .للنتيجة النهائية

 ENGأو  ENG 111اإلنجليزية بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( = 

111 -112 

 رر التسجيل المزدوج أو أعلىدرجة "ج" بمق

  DE ENG 111 / 112 -  2و 1للكلية  التركيب اللغوي  

 

MTH 154  

المنطق 

مقررات  أو الكمي

الرياضيات ذات 

 المستوى المتقدم

  
 

3-10 

اعتمادا 

على 

 المقرر

الرياضيات المستوى  1

 المتقدم

  

 االمتحانأو أفضل في  3مقررات برنامج التعيين المتقدم مع درجة 

 AB  =Math 173حساب التفاضل والتكامل ببرنامج التعيين المتقدم 

 BC  =MTH 173-174حساب التفاضل والتكامل ببرنامج التعيين المتقدم 

 MTH 241 علم اإلحصاء ببرنامج التعيين المتقدم = 

ا وفقً  ررينمقو لمقرر دراسي واحد أ من الساعات المعتمدة يُكتسب رصيد البكالوريا الدّوليّة

 .للنتيجة النهائية

 أو  MTH 173الرياضيات بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( = 

MTH 173-174 

 درجة "ج" بمقرر التسجيل المزدوج أو أعلى

                  DE MTH 154 المنطق الكمي 

  DE MTH 161/162 المستوى التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل 

                  DE MTH 263 1حساب التفاضل والتكامل 

                  DE MTH 265 3حساب التفاضل والتكامل 

                  DE MTH 266 الجبر الخطي 

الفيزيائية أو العلوم 

 الحياتية 

 2و 1مع المختبر 

رصيد من ساعات  1-2 8

 االعتماد في العلوم

 أو أفضل في االمتحان 3مع درجة مقررات برنامج التعيين المتقدم 

 BIO 101-102علم االحياء بنظام التعيين المتقدم = 

  CHM 111-112 الكيمياء بنظام التعيين المتقدم = 

 PHY 201-202 الفيزياء ب بنظام التعيين المتقدم = 

  ENV 121-122 العلوم البيئية بنظام التعيين المتقدم = 

ا وفقً  رينو مقرلمقرر دراسي واحد أ من الساعات المعتمدة الدّوليّةيُكتسب رصيد البكالوريا 

 .للنتيجة النهائية

 BIOأو  BIO 101=  علم األحياء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم(

101-102  

 CHMأو  CHM 111 = الكيمياء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم(

111-112       

 بمقرر التسجيل المزدوج أو أعلىدرجة "ج" 

 Biology 141 - 2علم األحياء بنظام التسجيل المزدوج  

 DE PHY 201 -  1فيزياء الكلية العامة 

فصول علوم  3

اجتماعية موافق 

 عليها من المنطقة

9 1.5 - 2  

ساعة 

معتمدة، 

يحتاج 

الطالب 

إلى 

مقررين 

 على األقل

رصيد من ساعات 

االعتماد التاريخ 

 والعلوم االجتماعية

 أو أفضل في االمتحان 3مقررات برنامج التعيين المتقدم مع درجة 

 HIS 101-102 التاريخ األوروبي ببرنامج التعيين المتقدم = 

-HIS 121 تاريخ والية فرجينيا والواليات المتحدة ببرنامج التعيين المتقدم = 

122 

 HIS 111-112 تاريخ العالم ببرنامج التعيين المتقدم = 

 PLS 120 الحكومات المقارنة والسياسة = 

-PLS 211حكومة والية فرجينيا والواليات المتحدة ببرنامج التعيين المتقدم = 

212 

 ECO 201 الكلي ببرنامج التعيين المتقدم =  االقتصاد

 ECO 202الجزئي ببرنامج التعيين المتقدم =  االقتصاد

 PSY 201-202 تقدم = علم النفس ببرنامج التعيين الم
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 GEO 210 الجغرافيا البشرية ببرنامج التعيين المتقدم = 

قًا وف ررينو مقلمقرر دراسي واحد أ من الساعات المعتمدة يُكتسب رصيد البكالوريا الدّوليّة

 .للنتيجة النهائية

 HIS = موضوعات في تاريخ العالم بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم(

101 or HIS 101-112 

 اختياري HIS = بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( تاريخ األميركيتين

 PSY أو   PSY 201 = بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( علم النفس

201-202      

 SOC = بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( علم اإلنسان االجتماعي

 SOC 211-212 أو  211

 

 درجة "ج" بمقرر التسجيل المزدوج أو أعلى

DE PLS 211/212-   2و 1حكومة الواليات المتحدة  

من فصول  2

اإلنسانية موافق 

 عليها من المنطقة

 مادة اختيارية 1 6

 أو لغة عالمية أو

 12اإلنجليزية 

  

يعتمد نوع الساعات 

المعتمدة على المقرر 

 الُمدرس

 أو أفضل في االمتحان 3المتقدم مع درجة  مقررات برنامج التعيين

 CHI 201-202 ببرنامج التعيين المتقدم =  الصينية

 CHI 201-202 ببرنامج التعيين المتقدم =  5الفرنسية 

 GER 201-202 ببرنامج التعيين المتقدم =  5األلمانية 

 SPA 201-202 ببرنامج التعيين المتقدم =  5اإلسبانية 

 ي اختيار  SPA 233 + SPA ببرنامج التعيين المتقدم =  5األدب اإلسباني 

 SPA 271-272 أو 

 ART 101-102ببرنامج التعيين المتقدم =  تاريخ الفن

قًا وف ررينو مقلمقرر دراسي واحد أ من الساعات المعتمدة يُكتسب رصيد البكالوريا الدّوليّة

 .للنتيجة النهائية

                                            PHI 101-102 أو PHI 101 = لوريا الدولية )المستوى المتقدم(الفلسفة بنظام البكا

أو  6معدل  مع  FRE 201-202 = الفرنسية الكيمياء البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم(

7                                                         

                                                         7أو  6دل مع مع SPA 201-202=  البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( اإلسبانية بنظام

SDV 100 

مهارات النجاح في 

 الكلية

 درجة "ج" بمقرر التسجيل المزدوج أو أعلى غير منطبق   1

DE SDV 100- مهارات النجاح في الكلية (ACC) 

ال تُمنح أي ساعات معتمدة أو أعلى. و 5والتي تبلغ  (HL) كافة مقررات البكالوريا الدولية المذكورة أعاله فقط درجات امتحان المستوى المتقدم تشمل

من الساعات  ةالدّوليّ يا يُكتسب رصيد البكالورفي واشنطن ليبرتي فقط. و المساقاتالبكالوريا الدولية من المستوى القياسي. وتُقدم هذه  المتحانات

 (NOVA)رربشكل عام على أنه مق 5ويُحسب المعدل  .وفقًا للنتيجة النهائية (NOVAلمقرر دراسي واحد أو مقررين من مقررات ) المعتمدة

 . (NOVAمن مقررات )بشكل عام على أنها مقررين دراسيين  7أو  6ومعدل  واحد
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 21-2020برنامج الدراسات  فيمقدمة الدراسية ال المساقاتفهرس 
               

 التربية الفنية

 (25-20 )الصفحات

 الرمز اسم المقرر التعليمي

 29234 الفرقة المتقدمة

 29289 الجوقة المتقدمة

 21430 4المسرح المتقدم 

 39151 تاريخ الفن، برنامج التعيين المتقدم 

 29120 1الفن 

 29130 2الفن 

 29140 3الفن 

 29266 جوقة الرخيم

 29200 موسيقى اآلالت االفتتاحية

 22010 التحقيقات المهنية

 29167 1علم الخزف 

 29168 2علم الخزف 

 29169 3علم الخزف 

 29252 جوقة الغرفة

 29242 أوركسترا الغرفة

 29152 الرسومات الحاسوبية

 29153  2الرسومات الحاسوبية 

 29154 3الرسومات الحاسوبية 

 29260 جوقة الحفل

 29162 الحرف اليدوية 

 29193 1التصوير الرقمي 

 29194 2 التصوير الرقمي

 29195 3التصوير الرقمي 

 98610W ، التسجيل المزدوج3التصوير الرقمي 

 29250 * فرق الغناء الموحد

 29290 1برنامج متدربي الفنون الجميلة 

 29291 2متدربي الفنون الجميلة برنامج 

 29292 3برنامج متدربي الفنون الجميلة 

 29245 1الجيتار 

 29247 2الجيتار 

 29233 الفرقة المتوسطة

 29165 * النحت مقدمة إلى

 29160 * الحرف اليدوية  مقدمة إلى

 29251 فرق غناء موسيقى الجاز الموحدة

 29280 البوب فرق األداء الصوتي لموسيقى الجاز / 

 29254 * الفرق الراجلة 

 39226 نظرية الموسيقى، برنامج التعيين المتقدم 

 29163 * الرسم والتلوين 

 29166 النحت

 29225 كتابة األغاني واألصوات الرقمية والموسيقى

 29244 أوركسترا اآلالت الوترية 

 39149 استوديو الفن، برنامج التعيين المتقدم

 21435 الفنيالمسرح 

 21400 1فنون المسرح 

 21415 2فنون المسرح 

 21425 3فنون المسرح 

 29263 جوقة الطبقات الصوتية العالية 

 

 والفنيالتعليم المهني 

 ( 98-78و 34-26)الصفحات 

 الرمز اسم المقرر التعليمي

 QuickBooks 26320 مع المحاسبة

 28062  1 الحيوانات الصغيرةرعاية  / 1 علوم الحيوان المتقدمة

 28063 2 / رعاية الحيوانات الصغيرة 2علوم الحيوان المتقدمة 

 28440 الرسم والتصميم المتقدم

 28498 هندسة الطيران

 28741  1هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 

 28742  2هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 

 28743  3هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 

 28744  4هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 

 28745  5هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 

 28746  6هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية 

 28677 1إصالح السيارات إثر تعرضها لحادث اصطدام 

 28678 2إصالح السيارات إثر تعرضها لحادث اصطدام 

 28680 3إصالح السيارات إثر تعرضها لحادث اصطدام 

 28509 1تكنولوجيا السيارات 

 28507 2 تكنولوجيا السيارات

 28508 3 تكنولوجيا السيارات

 28731 تكنولوجيا الطيران

 28531 1الحالقة 

 28532 2الحالقة 

 28526 3الحالقة 

 28467 تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية

 28467 تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية

 28232 تنمية الطفل واألبوة واألمومة

 28230*  1واألمومة تنمية الطفل واألبوة 

 28408 الرسم المعماري بمساعدة الحاسوب  

 28438 الرسم الهندسي بمساعدة الحاسوب  

 28439 الرسم الفني بمساعدة الحاسوب  

 26614 نظم المعلومات الحاسوبية

 96614W نظم المعلومات الحاسوبية، التسجيل المزدوج

 26649 نظم المعلومات الحاسوبية، المتقدمة

 96649W نظم المعلومات الحاسوبية، المتقدمة، تسجيل مزدوج 

 28493 هندسة التصنيع باستخدام الحواسيب 

 26638 البرمجة الحاسوبية

 96638W البرمجة الحاسوبية، التسجيل المزدوج

 26643 البرمجة الحاسوبية المتقدمة

 96643W البرمجة الحاسوبية المتقدمة، التسجيل المزدوج

 26637 البرمجة الحاسوبية المكثفة

 96644W البرمجة الحاسوبية المكثفة، التسجيل المزدوج

 26639 علوم الحاسوب 

 33186 مبادئ علوم الحاسوب، برنامج التعيين المتقدم 

 33185 علوم الحاسوب، برنامج التعيين المتقدم

 28512 تكنولوجيا البناء

 Coop" 28951والتعليم "الخبرة التعاونية في العمل 

 28528 1فن التجميل 

 28529 2فن التجميل 

 28530 3فن التجميل 
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 28702  1العدالة الجنائية 

 28703 2العدالة الجنائية 

  التعليم المهني والفني

 (98-78و  34-26)الصفحات 

 الرمز اسم المقرر التعليمي

 28522 فنون وعلوم الطهي

 28523 2 فنون وعلوم الطهي

 28524 : التخصص3 فنون الطهي

 26659 أساسيات األمن السيبراني :1األمن السيبراني 

 96659W دوجأساسيات األمن السيبراني، التسجيل المز :1األمن السيبراني 

 26657 برمجيات الحاسوب عمليات شبكة :2األمن السيبراني 

التسجيل برمجيات الحاسوب،  عمليات شبكة :2األمن السيبراني 

 المزدوج
96657W 

 26658 برمجيات الحاسوب المتقدمة عمليات شبكة :2األمن السيبراني 

 برمجيات الحاسوب المتقدمة، عمليات شبكة :2األمن السيبراني 

 التسجيل المزدوج
96658W 

 26662 برمجيات األمن السيبراني عمليات :2األمن السيبراني 

يل برمجيات األمن السيبراني، التسج عمليات :2األمن السيبراني 

 المزدوج
96662W 

 26663 برمجيات األمن السيبراني، متقدم عمليات :2األمن السيبراني 

ة، المتقدم برمجيات األمن السيبراني عمليات :2األمن السيبراني 

 التسجيل المزدوج
96663W 

 26542 1السيبرانية: أكاديمية سيسكو المستوى األول، الجزء 

يل ، التسج1السيبرانية: أكاديمية سيسكو المستوى األول، الجزء 

 .المزدوج
96542W 

 26543 2السيبرانية: أكاديمية سيسكو المستوى الثاني، الجزء 

جيل ، التس2السيبرانية: أكاديمية سيسكو المستوى الثاني، الجزء 

 .المزدوج
96543W 

 26664 تصميم وإدارة قواعد البيانات

 96660W تصميم وإدارة قواعد البيانات، التسجيل المزدوج

 28457 الرسوم المتحركة الرقمية

 26671 االلكترونيات الرقمية

 21517 * التواصل الديناميكي

 28235 التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

 98235W ، التسجيل المزدوج1التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 28236 2 الطفولة المبكرة التعليم في مرحلة

 98236W ، التسجيل المزدوج2التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 29087 التعليم لغرض التطور الوظيفي السنة األولى

 29088 التعليم لغرض التطور الوظيفي السنة الثانية

 28534 1الكهرباء 

 28535 2 الكهرباء

 98334W وعلم وظائف األعضاءفني الطوارئ الطبية / التشريح البشري 

 26448 الطاقة والقوة 

 28491 التصميم الهندسي مقدمة إلى: 1الهندسة 

 28492 : مبادئ الهندسة2الهندسة 

 28494 المستوى النهائي في الهندسة: التصميم والتطوير

 29094 ريادة األعمال

 99094W ريادة األعمال، التسجيل المزدوج

 29095 متقدمريادة األعمال، 

 99095W ريادة األعمال، متقدم، تسجيل مزدوج

 28274 الغذاء واللياقة

 28272 * الغذاء واللياقة

 28325 ةتكنولوجيا الطب الشرعي مع / التطبيق في التكنولوجيا الحيوي

 28458 نظام االتصاالت الرسومية

 28250 فنون الطهي مقدمة إلىتذوق األطعمة: 

 28303 العلوم الصحية

 26112 األعمال والتسويق مقدمة إلى

 28147 وظائف الموضة مقدمة إلى

 28461 تصميم األلعاب  مقدمة إلى

 26116 تكنولوجيا المعلومات مقدمة إلى

 96116W تقنية المعلومات، التسجيل المزدوج مقدمة إلى

 28289 التصميم الداخلي مقدمة إلى

 28956 المستوى النهائي في القيادة

 28305 تكنولوجيا المواد والعمليات

 28383 المصطلحات الطبية

 28305 فني صيدلة 

 28625 1تكنولوجيا الصور والفيديو 

 28626 2تكنولوجيا الصور والفيديو 

 28332 العالج الطبيعي / تكنولوجيا الطب الرياضي

 29060 جربة التدريب الداخلي المهني الخاضع لإلشراف 

 28421 تصميم الروبوتات 

 29828 االنتقال من المدرسة إلى العمل / التدريب

 28123 الرياضة والترفيه والتسويق الترفيهي 

 28460 التكنولوجيات المستدامة والمتجددة

 29062  1 معلمو الغد

 99062W ، التسجيل المزدوج1 معلمو الغد

 29063 2 معلمو الغد

 28064  1/ العلوم البيطرية  1علوم الحيوان التقنية 

 28061 2/ العلوم البيطرية  2علوم الحيوان التقنية 

 26153 تطبيقات تكنولوجيا الحاسوب 

 28689 1اإلنتاج التلفزيوني 

 98689W ، التسجيل المزدوج1اإلنتاج التلفزيوني 

 28690  2 اإلنتاج التلفزيوني والوسائط المتعددة

 98690W ، التسجيل المزدوج2 اإلنتاج التلفزيوني والوسائط المتعددة

 28691  3 اإلنتاج التلفزيوني والوسائط المتعددة

 98691W ، التسجيل المزدوج3 اإلنتاج التلفزيوني والوسائط المتعددة

 26646 تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة

 96646W التسجيل المزدوجتصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة، 

 26631 تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة، متقدم

 96631W تقدمتصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة، التسجيل المزدوج الم

  

 

 فنون اللغة االنجليزية

 ( 39 - 34 )الصفحات

 الرمز اسم المقرر التعليمي

 21064 األدب األمريكي اإلفريقي

ون األمريكية: التاريخ واألدب األمريكي )يورك تاالحضارة 

 هاي سكول فقط(

22375/ 

21175 

الحضارة األمريكية: اللغة اإلنجليزية والدراسات 

 االجتماعية، مكثفة

21176/ 

22376 

 21180 عناصر واستراتيجيات القراءة

 21130 9اللغة اإلنجليزية 

دي ميال 1500وتاريخ وجغرافيا العالم:  9اللغة اإلنجليزية 

 حتى الوقت الحاضر )يورك تاون هاي سكول فقط(

21130/ 

22216 

اي )يورك تاون ه وتاريخ العالم، مكثفة 9اللغة اإلنجليزية 

 سكول فقط(

21132/ 

22343 

 فنون اللغة االنجليزية

 (39-34)الصفحات 

  الرمز اسم المقرر التعليمي
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  21140 10اللغة اإلنجليزية 

  21142 ، مكثفة10اإلنجليزية اللغة 

  21150 11اإلنجليزية 

 ، )التركيب اللغوي للكلية(، تسجيل11اللغة اإلنجليزية 

 مزدوج
91150W 

 21185 ممتد ،11تطوير اللغة اإلنجليزية 

اي ه)أرلينغتون كومينتي  11استراتيجيات اللغة اإلنجليزية 

 سكول فقط(
21151 

 21160 12اإلنجليزية 

 91160W ، التسجيل المزدوج12اإلنجليزية اللغة 

تسجيل ، )األدب البريطاني والعالمي(، ال12اللغة اإلنجليزية 

 المزدوج
91161W 

دم متقاألدب والتركيب اللغوي اإلنجليزي، ببرنامج التعيين ال

 11الصف 
31196 

دم متقاألدب والتركيب اللغوي اإلنجليزي، ببرنامج التعيين ال

 12الصف 
31195 

 21446 * دراسة الفيلم

 21447 * 2دراسة الفيلم 

 21218 الصحافة: البث

 21207 الصحافة: المجالت األدبية 

 21205 الصحافة: الجرائد والصحف 

 21209 الصحافة: الكتاب السنوي

 20202 * القراءة  –التعلم التنموي الذاتي القائم على الموارد 

 20201 * الكتابة   –التعلم التنموي الذاتي القائم على الموارد 

 21518 األدب العالمي

  

 التربية الصحية والبدنية 

 ( 40 - 39 )الصفحات

 الرمز اسم المقرر التعليمي

 GR 9 27670 - التربية البدنية التكيفية

 GR 10 27680 - التربية البدنية التكيفية

 GR 11 27690 - التكيفيةالتربية البدنية 

 Gr 12 27700 - التربية البدنية التكيفية

 27010 * تعليم القيادة والسالمة 

 27011 * تعليم القيادة والسالمة 

 27330 "تطوير اللغة اإلنجليزية"  التربية الصحية والبدنية

 27300 1 التربية الصحية والبدنية

 27400 2 التربية الصحية والبدنية

 27320 * 1الصحة 

تون )مدرسة ورثينج 2وتعليم القيادة  التربية الصحية والبدنية

 كيلبورن الثانوية فقط(
27410 

 27510 * األول( الدراسي )الفصل 3التربية البدنية 

 27515 * الثاني( الدراسي )الفصل 3التربية البدنية 

 27610 * األول( الدراسي )الفصل 4التربية البدنية 

 27615 * الثاني( الدراسي )الفصل 4التربية البدنية 

  

 تطوير اللغة اإلنجليزية

 ( 40 )صفحة

 الرمز اسم المقرر التعليمي

 20799 "4"تطوير اللغة اإلنجليزية  10اإلنجليزية 

 20796 "3"تطوير اللغة اإلنجليزية  9اإلنجليزية 

الطالب  / 1تنمية اإللمام بالقراءة والكتابة "تطوير اللغة اإلنجليزية 

 الحاصلين على تعليم رسمي محدود أو متقطع" 
20775 

 الطالب الحاصلين /أسس الرياضيات "تطوير اللغة اإلنجليزية  

 على تعليم رسمي محدود أو متقطع"
23111 

ب الطال /زية المستوى التمهيدي في الجبر "تطوير اللغة اإلنجلي

 الحاصلين على تعليم رسمي محدود أو متقطع"
23113 

الطالب الحاصلين على تعليم  / 1القراءة "تطوير اللغة اإلنجليزية 

 رسمي محدود أو متقطع"
20776 

 20786 "1اإلنجليزية " تطوير اللغة اإلنجليزية 

 20787 "1القراءة "تطوير اللغة اإلنجليزية 

 20780 "1اللغة اإلنجليزية العلوم "تطوير 

 20789 "1الدراسات االجتماعية "تطوير اللغة اإلنجليزية 

 20788 "1التحدث / الكتابة "تطوير اللغة اإلنجليزية 

 20790 "2اإلنجليزية "تطوير اللغة اإلنجليزية 

 20791 "2القراءة "تطوير اللغة اإلنجليزية 

 20781 "2العلوم "تطوير اللغة اإلنجليزية 

 20793 "2الدراسات االجتماعية "تطوير اللغة اإلنجليزية 

 24362 العلوم البيئية "تطوير اللغة اإلنجليزية "

 24501 الفيزياء "تطوير اللغة اإلنجليزية " مبادئ

 22446 ليزية "فرجينيا والواليات المتحدة "تطوير اللغة اإلنج حكومة والية

ي ن هااللغة اإلنجليزية" )أرلينغتو تنمية القواعد اللغوية "تطوير

 سكول فقط(
20891 

 24317 المخبري "تطوير اللغة اإلنجليزية" مقرر علم األحياء

 20797 "4القراءة "تطوير اللغة اإلنجليزية 

 20794 "3القراءة "تطوير اللغة اإلنجليزية 

م حتى اآلن "تطوير اللغة  1500تاريخ وجغرافيا العالم، 

 اإلنجليزية"
22345 

  

 الرياضيات

 ( 47 - 41 )الصفحات

  

   الرمز اسم المقرر التعليمي

   23130 1الجبر 

   23131 1، الجزء 1الجبر 

   23132 2، الجزء 1الجبر 

   23135 2الجبر 

   23136 / حساب المثلثات، مكثف 2الجبر 

   23155 3الجبر 

   23145 الجبر، الدوال وتحليل البيانات

   33177 ، ببرنامج التعيين المتقدم AB التفاضل والتكاملحساب 

   33179 ، ببرنامج التعيين المتقدم BC حساب التفاضل والتكامل

   93173W دوجحساب التفاضل والتكامل مع الهندسة التحليلية، التسجيل المز

   93176W حساب التفاضل والتكامل، التسجيل المزدوج

   93179W ، التسجيل المزدوج2/  1حساب التفاضل والتكامل 

   93180W المعادالت التفاضلية

   23143 علم الهندسة

   23141 علم الهندسة، مكثف

   23142 علم الهندسة، المبادئ

   23120 الرياضيات العامة للثانوية العامة

   93165W الجبر الخطي

   93178W حساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات

   93162W وجالمستوى التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل، التسجيل المزد

   23164 المستوى التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل، مكثف

   23162 تالمستوى التمهيدي في حساب التفاضل والتكامل / حساب المثلثا

   23190 االحتماالت واإلحصاء

   93167W التحليل الكمي، التسجيل المزدوج

   20203 الجبر –التعلم التنموي الذاتي القائم على الموارد 

   20204 التعلم التنموي الذاتي القائم على الموارد

   93163W ، التسجيل المزدوج2 / 1 علم اإلحصاء

   33192  علم اإلحصاء، برنامج التعيين المتقدم

   23124 1استراتيجيات الجبر 
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   23126 2استراتيجيات الجبر 

   23128 استراتيجيات الهندسة 

   93175W حساب المتجهات 

 العلوم 

 ( 52 - 48 )الصفحات

  الرمز اسم المقرر التعليمي

  98085W ، التسجيل المزدوج1 علم التشريح / علم وظائف األعضاء

  94320W ، التسجيل المزدوج2/  1 علم التشريح / علم وظائف األعضاء

  28955 أرلنجتون تك النهائيةتجربة 

  24700 علم الفلك

  24310 علم االحياء

  28085 / علم األحياء البشري 2علم األحياء 

  24319 مقرر علم األحياء المخبري، الغمر المكثف

  34370 علم األحياء، برنامج التعيين المتقدم

  24410 الكيمياء

  34470 الكيمياء، برنامج التعيين المتقدم

  24210 علوم األرض

  24220 : علم المحيطات2علوم األرض 

  24361 العلوم البيئية

  24365 العلوم البيئية الحيوية 

رن يلبوكالعلوم البيئية، برنامج التعيين المتقدم )مدرسة ورثينجتون 

 الثانوية ويورك تاون هاي سكول فقط(
34270 

 

  94310W علم األحياء العام، التسجيل المزدوج

  94501W ، التسجيل المزدوج1فيزياء الكلية العامة 

  94502W ، التسجيل المزدوج2فيزياء الكلية العامة 

  94270W العلوم البيئية العامة، التسجيل المزدوج

  98423W فقط( )واشنطن ليبرتي األدوات والتقنيات الجغرافية المكانية

  24315 علم األحياء المكثف

  24415 مكثفةكيمياء 

  24215              علوم األرض المكثفة

  24515 الفيزياء المكثفة

  24301 فقط( )أرلينغتون كومينتي هاي سكول علم األحياء مقدمة إلى

 ل)أرلينغتون كومينتي هاي سكو علوم األرض / الفضاء مقدمة إلى

 فقط(
24201 

 

  24510 الفيزياء

لتعيين الميكانيكا والكهرباء والمغناطيسية، برنامج ا  :ج الفيزياء

 المتقدم 
34570 

 

  34578 ، برنامج التعيين المتقدم1الفيزياء 

  34579 ، برنامج التعيين المتقدم2الفيزياء 

  24500 مبادئ الفيزياء

  24400 فقط( )يورك تاون هاي سكول مبادئ الكيمياء

  20205 * األحياء  –التعلم التنموي الذاتي القائم على الموارد 

  20206 * علوم األرض  –التعلم التنموي الذاتي القائم على الموارد 

  34371 موضوعات مختارة في علم األحياء

  34471 موضوعات مختارة في الكيمياء

  34271 موضوعات مختارة في العلوم البيئية، برنامج التعيين المتقدم

  34571 موضوعات مختارة في الفيزياء ج

  34568 1موضوعات مختارة في الفيزياء 

  34569 2موضوعات مختارة في الفيزياء 

  24312 فقط( )يورك تاون هاي سكول علم األحياء القياسي

  

 

 الدراسات االجتماعية

 ( 59 - 53 )الصفحات

 الرمز اسم المقرر التعليمي

ة ثانوي)مدرسة ورثينجتون كيلبورن ال األمريكية األفريقيةالدراسات 

 وواشنطن ليبرتي فقط(
22371 

ي الحضارة األمريكية: التاريخ واألدب األمريكي )يورك تاون ها

 سكول فقط(

22375/ 

21175 

 الحضارة األمريكية: اللغة اإلنجليزية والدراسات االجتماعية

 الثانوية فقط()مدرسة ورثينجتون كيلبورن  مكثفة

21176/ 

22376 

 22212 علم االقتصاد والتمويل الشخصي

 22211 علم االقتصاد والتمويل الشخصي، الغمر

ن لبورعلم االقتصاد، برنامج التعيين المتقدم )مدرسة ورثينجتون كي

 الثانوية ويورك تاون هاي سكول فقط(
32806 

 92801W علم االقتصاد، التسجيل المزدوج

تى ميالدي ح 1500وتاريخ وجغرافيا العالم:  9اللغة اإلنجليزية 

 )يورك تاون هاي سكول فقط(  الوقت الحاضر

21130/ 

22216 

 32399 التاريخ األوروبي، برنامج التعيين المتقدم

 32212 الجغرافيا البشرية، برنامج التعيين المتقدم

 22218 * القانون مقدمة إلى

ن )أرلينغتو والواليات المتحدة والية فرجينيا تاريخ مقدمة إلى

 كومينتي هاي سكول فقط(
22202 

 22201 (فقط )أرلينغتون كومينتي هاي سكول الجغرافيا العالمية مقدمة إلى

 22203 كول(تاريخ وجغرافيا العالم )أرلينغتون كومينتي هاي س مقدمة إلى

 22700 المهارات القيادية لمدربي نظراء التنوع 

 22900 علم النفس

 32902 علم النفس، برنامج التعيين المتقدم

حكومة والية  –التعلم التنموي الذاتي القائم على الموارد 

 والواليات المتحدة فرجينيا
* 20209 

 

 م جغرافية العال -التعلم التنموي الذاتي القائم على الموارد 
* 20208  

 

 2تاريخ العالم  -على الموارد التعلم التنموي الذاتي القائم 
* 20207  

 
 22500 علم االجتماع

 
 22440 والواليات المتحدة والية فرجينيا حكومة

 
 92240W والواليات المتحدة، التسجيل المزدوج والية فرجينيا حكومة

 
 32445 ممتقدوالواليات المتحدة، برنامج التعيين ال والية فرجينيا حكومة

 
 22360 والواليات المتحدة فرجينياوالية  تاريخ

 
 32319 ممتقدوالواليات المتحدة، برنامج التعيين ال والية فرجينيا تاريخ

 
 92360W والواليات المتحدة، التسجيل المزدوج والية فرجينيا تاريخ

 
امج ودراسة مقارنة، برن والواليات المتحدة حكومة والية فرجينيا

 فقط( هاي سكول)يورك تاون  التعيين المتقدم
32443 

 

 22212V االقتصاد والتمويل الشخصي االفتراضي
 

 22440V حكومة والية فرجينيا والواليات المتحدة االفتراضي
 

 22360V تاريخ والية فرجينيا والواليات المتحدة االفتراضي
 

 22388 * الشؤون العالمية
 

 22210 جغرافيا العالم
 

 فقط( )يورك تاون هاي سكول مكثف ،9تاريخ العالم واإلنجليزية 
22343/ 

21132  

 22216 م حتى الوقت الحاضر 1500تاريخ وجغرافيا العالم، 
 

 22215 م 1500تاريخ وجغرافيا العالم: من البداية إلى 
 

 22219 م، مكثف 1500تاريخ وجغرافيا العالم: من البداية حتى 
 

 32400 تاريخ العالم، برنامج التعيين المتقدم
 

  

 التربية الخاصة

 ( 64 - 60 )الصفحات

 الرمز اسم المقرر التعليمي
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 20008 1 الجزء ،1الجبر 

 24211 تطبيقات في علوم األرض والفضاء

 20020 1 الجزء علم األحياء،

 20021 2 الجزء علم األحياء،

 20045 ()مدرسة ورثينجتون كيلبورن الثانوية فقط 1 الجزء األرض علوم

 20046 ()مدرسة ورثينجتون كيلبورن الثانوية فقط 2 الجزء األرض علوم

 التربية الخاصة

 ( 64 - 60 )الصفحات

 الرمز اسم المقرر التعليمي

 20035 اإلنجليزية

 20001  9اإلنجليزية 

 20002 10اإلنجليزية 

 20004 12اإلنجليزية 

 20028 الدراسات التعليمية

 20003 والتركيب اللغوي  األدب

 20026 المعيشة مهارات

 20036 الرياضيات

 20998 المعرفة المهنية

 20976 التدريب المهني / التعليم من أجل التوظيف

 20999 المهني االستكشاف

 20055 والتدبير المالي المعيشة الشخصية

 20049 مبادئ الفيزياء

 20014 القراءة

 20015 القراءة

 20006 * القراءة

 20038 العلوم 

 20054 الهندسة في موضوعات مختارة

 20023 االجتماعية المهارات

 20039 الدراسات االجتماعية

 20053 الواليات المتحدة تطبيقات تاريخ

 20018 والواليات المتحدة حكومة والية فرجينيا

 20017 تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة

 20016 1تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة، الجزء 

 20019 2تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة، الجزء 

 20040 العالم جغرافيا

 20051 1تاريخ وجغرافيا العالم، الجزء 

 20052 2تاريخ وجغرافيا العالم حتى الوقت الحاضر، الجزء 

 20005 * الكتابة

  

 لغات العالم

 (74 – 64 )الصفحات

 الرمز اسم المقرر التعليمي

 25160 في اللغة الفرنسية متقدمة دراسات

 25360 الالتينية في اللغة دراسات متقدمة

 25560 االسبانية في اللغة دراسات متقدمة

 25990  1األمريكية  لغة اإلشارة

 25995 2 األمريكية لغة اإلشارة

 25997 3 األمريكية لغة اإلشارة

 25992 4 األمريكية لغة اإلشارة

 25800 1 العربية

 25822 2 العربية

 25830 3 العربية

 25840 4 العربية

 25841 5 العربية

 25615 1 الصينية

 25625 2 الصينية

 25630 3 الصينية

 25640 4 الصينية

 35860 الصينية، برنامج التعيين المتقدم  والثقافة اللغة

 25110 1الفرنسية 

 25120 2الفرنسية 

 25130 3الفرنسية 

 25140 4الفرنسية 

 25150 5الفرنسية 

 35165 الفرنسية، برنامج التعيين المتقدم والثقافة اللغة

 25210 1األلمانية 

 25220 2األلمانية 

 25230 3األلمانية 

 25910 1 اليابانية

 25920 2 اليابانية

 25930 3 اليابانية

 25310 1الالتينية 

 25320 2 الالتينية

 25330 3 الالتينية

 25340 4الالتينية 

 25350 5 الالتينية

 35350 ، برنامج التعيين المتقدم5 الالتينية

 25517  1اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 

 25527 2 اإلسبانية للمتحدثين بطالقة

 25537 3 اإلسبانية للمتحدثين بطالقة

 25510 1 اإلسبانية

 25520 2 اإلسبانية

 25530 3 االسبانية

 25511  9اإلسبانية، الغمر 

 25521  10اإلسبانية، الغمر 

 25540 4 االسبانية

 25550 5 اإلسبانية

 35565 اإلسبانية، برنامج التعيين المتقدم والثقافة اللغة

 35580 اإلسباني، برنامج التعيين المتقدم األدب

  

 ليبرتي مقررات البكالوريا الدولية في واشنطن

 ( 132 - 110 )الصفحات

 الرمز اسم المقرر التعليمي

 35841 1الجزء  بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( اللغة العربية

 35845 2الجزء  بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( اللغة العربية

 34376 1لجزء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( ا علم األحياء

 34377 2لجزء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( ا األحياءعلم 

 34378 بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي(  علم األحياء

 36114 سي( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القيا األعمال واإلدارة

 34476 1ء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( الجز الكيمياء

 34477 2ء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( الجز الكيمياء

 XXX 1لجزء ابنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي(  علوم الحاسوب

 XXX 2لجزء ابنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي(  علوم الحاسوب

 36560 1لجزء ا)المستوى المتقدم( بنظام البكالوريا الدولية  علوم الحاسوب

 36570 2لجزء ابنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم(  علوم الحاسوب
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اسي( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القي تكنولوجيا التصميم

 1الجزء 
38496 

اسي( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القي تكنولوجيا التصميم

 2الجزء 
38496 

 32802 ي(بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياس الدولي االقتصاد

 31197 1جزء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( ال اإلنجليزية

 31198 2جزء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( ال اإلنجليزية

ى القياسي( لمستوبنظام البكالوريا الدولية )ا اللغة اإلنجليزية وآدابها

 1الجزء 
31190 

وى القياسي( بنظام البكالوريا الدولية )المست اللغة اإلنجليزية وآدابها

 2الجزء 
31191 

 ليبرتي مقررات البكالوريا الدولية في واشنطن

 ( 132 - 110 )الصفحات

 الرمز اسم المقرر التعليمي

وى النظم البيئية والمجتمعات بنظام البكالوريا الدولية )المست

 القياسي( 
34275 

 31147 1بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( الجزء  الفيلم

 31149 2بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( الجزء  الفيلم

 31144 1الجزء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي(  الفيلم

 31145 2بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( الجزء  الفيلم

 35158 1جزء ب بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( ال الفرنسية

 35168 2جزء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( ال الفرنسية ب

 35157 1جزء )المستوى القياسي( البنظام البكالوريا الدولية  الفرنسية ب

 35167 2جزء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( ال الفرنسية ب

 32210 بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي(  الجغرافيا

 قدم( الجزءبنظام البكالوريا الدولية )المستوى المت تاريخ األمريكيتين

1 
32385 

 36613 ية لدولاتكنولوجيا المعلومات في المجتمع العالمي بنظام البكالوريا 

 35362 1زء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( الج الالتينية

 35372 2زء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( الج الالتينية

 35357 1ء اسي( الجزبنظام البكالوريا الدولية )المستوى القي الالتينية

 35367 2زء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( الج الالتينية

توى المس)مدخل إلى لغة الماندرين الصينية بنظام البكالوريا الدولية 

 1القياسي( الجزء 
35815 

توى المس)مدخل إلى لغة الماندرين الصينية بنظام البكالوريا الدولية 

 2 القياسي( الجزء
35825 

سي( لقياابنظام البكالوريا الدولية )المستوى  لغة الماندرين الصينية

 1الجزء 
35816 

سي( لقياابنظام البكالوريا الدولية )المستوى  لغة الماندرين الصينية

 2الجزء 
35826 

دم( لمتقابنظام البكالوريا الدولية )المستوى  لغة الماندرين الصينية

 1الجزء 
35816 

م( لمتقدابنظام البكالوريا الدولية )المستوى  الماندرين الصينيةلغة 

 2الجزء 
35826 

ى المستوالتحليل والمنهجيات )بنظام البكالوريا الدولية: الرياضيات 

  1الجزء  القياسي(
33171 

ى المستوالتحليل والمنهجيات )بنظام البكالوريا الدولية: الرياضيات 

  2الجزء  القياسي(
33172 

قات طبيت(: الالقياسي بنظام البكالوريا الدولية )المستوى الرياضيات

 والتفسير
33170 

ى المستوالتحليل والمنهجيات )بنظام البكالوريا الدولية: الرياضيات 

  1الجزء  المتقدم(
33181 

ى المستوالتحليل والمنهجيات )بنظام البكالوريا الدولية: الرياضيات 

  2الجزء  المتقدم(
33182 

 39227 القياسي( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى الموسيقى

 32600 القياسي( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى الفلسفة

 34576  1ء القياسي( الجز بنظام البكالوريا الدولية )المستوى الفيزياء

 34577  2ء القياسي( الجز بنظام البكالوريا الدولية )المستوى الفيزياء

 32903 1زء المتقدم( الج بنظام البكالوريا الدولية )المستوى علم النفس

 32904 2زء المتقدم( الج بنظام البكالوريا الدولية )المستوى علم النفس

 32901 القياسي( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى علم النفس

( قدملمتا علم اإلنسان االجتماعي بنظام البكالوريا الدولية )المستوى

 1الجزء 
32375 

( قدملمتا علم اإلنسان االجتماعي بنظام البكالوريا الدولية )المستوى

 2الجزء 
32377 

 32372 ( اسيلقيا علم اإلنسان االجتماعي بنظام البكالوريا الدولية )المستوى

 35578 1جزء ( الالمتقدم بنظام البكالوريا الدولية )المستوى اإلسبانية ب

 35588 2جزء ( الالمتقدم بنظام البكالوريا الدولية )المستوى ة باإلسباني

 35575 1جزء ( الالقياسي بنظام البكالوريا الدولية )المستوى اإلسبانية ب

 35585 2جزء ( الالقياسي بنظام البكالوريا الدولية )المستوى اإلسبانية ب

( المتقدم )المستوىبنظام البكالوريا الدولية  اللغة اإلسبانية وآدابها

 1الجزء 
35577 

( المتقدم ىبنظام البكالوريا الدولية )المستو اللغة اإلسبانية وآدابها

 2الجزء 
35587 

ية لدولممارسة الرياضة والعلوم الصحية الدولية بنظام البكالوريا ا

 1)المستوى القياسي( الجزء 
38055 

ة لدوليالبكالوريا اممارسة الرياضة والعلوم الصحية الدولية بنظام 

 2)المستوى القياسي( الجزء 
38057 

تقدم( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى الم فنون المسرح الدولي

 1الجزء 
39142 

تقدم( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى الم فنون المسرح الدولي

 2الجزء 
39143 

 39141 اسي( وى القيبنظام البكالوريا الدولية )المست فنون المسرح الدولي

ا في تاريخ العالم في القرن العشرين بنظام البكالوري موضوعات

 2الدولية )المستوى المتقدم( الجزء 
32386 

 39146 1( الجزء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم الفنون البصرية

 39148 2( الجزء بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم الفنون البصرية

 39144 ( بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي الفنون البصرية

 22605 نظرية المعرفة

    

    

    

    

 الدراسية اإلضافية المساقات

  

 الرمز اسم المقرر الدراسي

رسة المشورة والنصح، برنامج التعيين المتقدم )واشنطن ليبرتي مد

 20184 الثانوية(ورثينجتون كيلبورن 

 20030 * الدراسات التعليمية

 32112 ط(ة فقالبحث، برنامج التعيين المتقدم )ورثينجتون كيلبورن الثانوي

 حلقات النقاش الدراسية، برنامج التعيين المتقدم )ورثينجتون

 32110 كيلبورن الثانوية فقط(

 (21095* مشروع السنة األخيرة )خيار الفصل الدراسي

 20190 )ورثينجتون كيلبورن الثانوية فقط(

 الدراسة المستقلة لمشروع السنة األخيرة )ورثينجتون كيلبورن

 20191 الثانوية فقط(

ل برنامج سوار )النجاح والفرصة والنتائج( )يورك تاون هاي سكو

 20152 فقط(

 20155 (20156*  )خيار الفصل الدراسي التطوعية الخدمة

  

  

 * مقرر فصل دراسي 



157 

   

 A الملحق

 مدارس أرلينغتون العامة

 منح مقررات الفنون الجميلة
  

أكثر  ن مقررين أومالنتهاء االدراسية التالية متطلبات التعريف الحالي للفنون الجميلة. ويمكن أخذ مقررات الفصل الدراسي شريطة  المساقاتتلبي 

 .لساعة واحدة معتمدة

  

       

 الفنون البصرية
 (29120) 1الفن 

 (29130) 2الفن 

 (29140) 3الفن 

 (39149)ن المتقدم ستوديو الفن، برنامج التعيي

 (39151)تاريخ الفن، برنامج التعيين المتقدم 

 1جزء  )المستوى المتقدم(، بنظام البكالوريا الدولية الفنون البصرية

 (39148) 2(، جزء 39146)

 (39144)بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( الفنون البصرية 

 (29167) 1علم الخزف 

 (29168) 2علم الخزف 

 (29169) 3علم الخزف 

 (29160)الحرف اليدوية  مقدمة إلى

 (29162)الحرف اليدوية 

 (29163)والتلوين  الرسم

 (29152)الرسومات الحاسوبية 

 (29153) 2الرسومات الحاسوبية 

 (29154) 3الرسومات الحاسوبية 

 (29193) 1 الرقمي التصوير

 (29194) 2 الرقمي التصوير

 (29195) 3 الرقمي التصوير

 (29165)النحت  مقدمة إلى

 (29166)النحت 

 (28689) 1 اإلنتاج التلفزيوني

 (28690) 2 والوسائط المتعددة اإلنتاج التلفزيوني

 (28691) 3 اإلنتاج التلفزيوني والوسائط المتعددة

  

 الموسيقى
 (29252)جوقة الغرفة 

 (29260) جوقة الحفلة الموسيقية

 (29263)جوقة الطبقات الصوتية العالية 

 (29266)جوقة الرخيم 

 (29289)الجوقة المتقدمة 

 (29233) الفرقة المتوسطة

 (29234) الفرقة المتقدمة

 (29254)الفرقة الراجلة 

 (29250)الفرق الموحدة 

 (29200)موسيقى اآلالت االفتتاحية 

 (29244)أوركسترا اآلالت الوترية 

 (29242) أوركسترا الغرفة

 (29245) 1الجيتار 

 (29247) 2 الجيتار

 (29225) كتابة األغاني واألصوات الرقمية ونظرية الموسيقى

 (39226)نظرية الموسيقى، برنامج التعيين المتقدم 

 (39227الموسيقى بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( )

 (29251)فرق غناء موسيقى الجاز الموحدة 

 (29280ب )فرق األداء الصوتي لموسيقى الجاز / البو

  

 الفنون المسرحية
 (21400) 1فنون المسرح 

 (21415) 2فنون المسرح 

 (21425) 3فنون المسرح 

 (21430) 4 المتقدمة الفنون المسرحية

 (21435)المسرح الفني 

 (39141فنون المسرح بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( )

زء )المستوى المتقدم( الجفنون المسرح بنظام البكالوريا الدولية 

 (39143) الجزء الثاني (39142) األول

 (21446) دراسة الفيلم

 1جزء )المستوى القياسي( ال بنظام البكالوريا الدولية دراسة الفيلم

  (31145)( الجزء الثاني 31144)

 1جزء )المستوى المتقدم( ال بنظام البكالوريا الدولية دراسة الفيلم

  (31149)ني ( الجزء الثا31147)

  

 الفنون الجميلة متدربي برنامج
 (29290) 1 برنامج متدربي الفنون الجميلة

 (29291)  2 برنامج متدربي الفنون الجميلة

 (29292) 3 برنامج متدربي الفنون الجميلة
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 B الملحق

 مدارس أرلينغتون العامة

 (CTE)لمحة عن مقررات التعليم المهني والفني 

  21-2020منح مقررات 
المركز 

 المهني
 ويكفيلد

واشنطن 

 ليبرتي
 يورك تاون 

         األعمال وتكنولوجيا المعلومات

 QuickBooks (26320) X X X X المحاسبة مع

 X X X X (26614) نظم المعلومات الحاسوبية

       X (26638)البرمجة الحاسوبية 

       X  (XXXX)البرمجة الحاسوبية، مكثفة 

 X X X X  (26643) البرمجة الحاسوبية المتقدمة 

 X X X X (26542) 1السيبرانية: أكاديمية سيسكو المستوى األول، الجزء 

 X X X X (26543) 2السيبرانية: أكاديمية سيسكو المستوى الثاني، الجزء 

       X (26659) أساسيات األمن السيبراني: 1األمن السيبراني 

       X (26657): عمليات شبكة برمجيات الحاسوب 2األمن السيبراني 

       X (26662) : عمليات برمجيات األمن السيبراني2األمن السيبراني 

 نيمهني والفالتعليم ال " التعاونية األولى والثانية والثالثة االلتحاق المتزامن بمقررCoopتتطلب خبرة العمل "

 (28951, 28953, 28954) 
X X X X 

       X (28703) (28702) 2و 1العدالة الجنائية 

 X X X X (26646)تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة 

 X X X X (26631)تصميم صفحات الويب والوسائط المتعددة، متقدم 

 X X X X (29094)ريادة األعمال 

 X X X X (29095)ريادة األعمال المتقدمة 

 X X X   (26112)والتسويق  األعمال مقدمة إلى

 X X X X (26116)تكنولوجيا المعلومات  مقدمة إلى

   IB Business & Management SL (36114)     X شهادة

 علوم الحاسوب 
        

 X X X   (26639)علوم الحاسوب 

 X X X   (33185) التعيين المتقدمعلوم الحاسوب، برنامج 

 X X X X (33186) علوم الحاسوب، برنامج التعيين المتقدم مبادئ

   X     (36550) 2والجزء  (36540) 1 علوم الحاسوب بنظام البكالوريا الدولية )المستوى القياسي( الجزء

   X     (36570) 2والجزء  (36560) 1 علوم الحاسوب بنظام البكالوريا الدولية )المستوى المتقدم( الجزء

   X     (36613) تكنولوجيا المعلومات في المجتمع العالمي بنظام البكالوريا الدولية

         التسويق

 X X X   (26112) والتسويق األعمال مقدمة إلى   

 X X X   (28123) الرياضة والترفيه والتسويق الترفيهي    

         والمستهلك علوم األسرة

 X X X   (28230)فصل دراسي  (28232) عام - واألبوة واألمومة تنمية الطفل

       X (28236)   2( و28235) 1التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 X X X   (28272)فصل دراسي  ( 28274 )  عام - اللياقة البدنية و الغذاء

 X X X   فنون الطهي مقدمة إلىتذوق األطعمة: 

 X X X   (28147)وظائف الموضة  مقدمة إلى

 X X X   (28289) التصميم الداخلي مقدمة إلى

 X X X X (29063) 2و (29062) 1معلمو الغد 

         البرامج الصناعية والتجارية  / التعليم الفني

       X (28063)  2و (28062) 1 علوم الحيوان المتقدمة: رعاية الحيوانات الصغيرة

 X X X X (28440) الرسم والتصميم المتقدم

       X (28498) هندسة الفضاء الجوي
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  21-2020منح مقررات 
المركز 

 المهني
 ويكفيلد

واشنطن 

 ليبرتي
 يورك تاون 

       X  (28742) 2( و28741) 1 هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية

       X  (28744) 4( و28743) 3 هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية

       X  (28746) 6( و28745) 5 الضباط االحتياط المبتدئين في القوات الجوية هيئة تدريب

       X (28680) 3( و28678) 2( و28677) 1إصالح السيارات إثر تعرضها لحادث اصطدام 

       X (28509) 1 تكنولوجيا السيارات

       X (28507) 2 تكنولوجيا السيارات

       X (28508) 3 تكنولوجيا السيارات

       X (28731) تكنولوجيا الطيران

       X (28531) 1الحالقة 

       X (28532) 2الحالقة 

       X (28526) 3الحالقة 

       X (28467) تطبيقات وتقنيات التكنولوجيا الحيوية

     X     X (28408) بمساعدة الحاسوب الرسم المعماري

       X (28438) بمساعدة الحاسوب الهندسيالرسم 

 X X X X (28439)  بمساعدة الحاسوب الرسم الفني

       X (28512تكنولوجيا البناء )

       X (28528) 1علم التجميل 

       X (28529)  2علم التجميل 

       X (28530) 3علم التجميل 

       X (28703) 2( و28702) 1العدالة الجنائية 

       X (28523) 2و (28522) 1فنون وعلوم الطهي 

       X (28524) : التخصص3 فنون الطهي

       X (28457) الرسوم المتحركة الرقمية

       X (28535) 2و (28534) 1 الكهرباء

       X (28334)فني الطوارئ الطبية / التشريح البشري وعلم وظائف األعضاء 

       X (26448)الطاقة والقوة 

 X X X X (28491) التصميم الهندسي مقدمة إلى :1 الهندسة

 X X X X (28492) : مبادئ الهندسة 2الهندسة 

       X (26671) اإللكترونيات الرقمية 

       X (28493هندسة التصنيع باستخدام الحواسيب )

 X X X X (28494) والتطويرالمستوى النهائي في الهندسة: التصميم 

       X (28325) تكنولوجيا الطب الشرعي مع التطبيق في التكنولوجيا الحيوية

       X (28458) نظم االتصاالت الرسومية

    X (28303العلوم الصحية )

 (38496) 1تكنولوجيا التصميم بنظام البكالوريا الدولية الجزء 
 

  X   

 (38497) 2بنظام البكالوريا الدولية الجزء تكنولوجيا التصميم 
 

  X   

       X المواد والعمليات

       X (28283) المصطلحات الطبية

       X (28305)فني الصيدلة 

       X (28332) تكنولوجيا الطب الرياضي / العالج الطبيعي

       X (28625)  1 والفيديو الصور

       X (28625)  2 والفيديو الصور

       X (28421) تصميم الروبوتات 

       X (29828) تدريب االنتقال من المدرسة إلى العمل

       X (28061)  2( و28064) 1/ العلوم البيطرية  1علوم الحيوان الفنية 

       X (28460) التقنيات المستدامة والمتجددة

       X (28689) 1 اإلنتاج التلفزيوني

       X (28690) 2 والوسائط المتعددة اإلنتاج التلفزيوني

       X (28691) 3 اإلنتاج التلفزيوني والوسائط المتعددة

       X (28063) 2و (28062) 1 رعاية الحيوانات الصغيرة / 1 علوم الحيوان المتقدمة

الحصول على امتحان الترخيص الحكومي الذي يلبي متطلبات  الفرصة الحصول على شهادة صناعية أو المساقاتمالحظة: يشمل االلتحاق بأي من هذه 

  .التخرج للحصول على دبلوم قياسي
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 Cالملحق 

 مدارس أرلينغتون العامة

 الدراسية االفتراضية للوفاء بمتطلبات التخرج المساقاتمنح 

 

 التسليم التعليمية خيارات  I-7.2.8متطلبات المقرر الدراسي االفتراضي 

راضي واحد بنجاح ، يُلزم قانون فرجينيا الطالب الملتحقين بالصف التاسع إكمال مقرر افت14-2013ابتداًء من السنة الدراسية 

د من نظام دون رصيبللحصول على الدبلوم القياسي أو دبلوم الدراسات المتقدمة. وقد يكون المقرر الدراسي عبارة عن مقرر دراسي 

 ات المعتمدة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، مقرر المكياج أو التقوية.الساع

 

 االفتراضية المساقاتمعايير الموافقة على 
 يجب على أي مقرر دراسي افتراضي مستخدم لتلبية متطلبات التخرج أو يُحتسب في حساب نقطة التقدير إما:

 ، أولدراساتتراضية من قبل مدارس أرلينغتون العامة في برنامج ا. أن يكون مدرًجا كمقرر دراسي مقدم في بيئة اف1
س ي لمدار. في حالة عدم تقديمه بواسطة مدارس أرلينغتون العامة )أو عدم قدرة الطالب على أخذ المقرر الدراس2

 أرلينغتون العامة ألسباب أقرتها وتحققت منها المدرسة(، يجب أن يكون المقرر الدراسي:
aموافقة مسبقة من قبل المشرف المعين؛ . قد حصل على 
bلمقدمي  رجينيا. ُمقدم من مؤسسة معتمدة أو مقدم من قبل مقدم خدمة يستوفي معايير إدارة التعليم في والية ف

 الخدمات المعتمدين؛
cمتماشياً مع معايير التعلم بوالية فرجينيا، عند االقتضاء؛ و . 
dامة أنبمستوى أي مقرر دراسي مماثل في مدرسة أرلينغتون الع . بمستوى ومحتوى صف مناسب يمكن مقارنته 

ً لجميع المتعلمين وأن يمتثل ألفضل الممارسات للتصميم التعليمي كما حددتها الراب  لية للتعلمطة الدويكون متاحا
 .K-12للصفوف االثنا عشر  iNACOL)عبر اإلنترنت )

 

المراجع: السياسة   I-7.2.8 خيارات التسليم التعليمية    

 

 :21-2020الدراسية المقدمة خالل اليوم الدراسي والتي تلبي المتطلبات االفتراضية في  المساقات

 

  تاريخ الفن، برنامج التعيين المتقدم 
 االقتصاد والتمويل الشخصي 
  1الصحة 
  الدراسات االجتماعية 2تطوير اللغة اإلنجليزية 
 تاريخ والية فيرجينيا / الواليات المتحدة 
 ( 5 - 1اللغة العربية* ) 
 ( 1اللغة الصينية - * )برنامج التعيين المتقدم 
 ( 2 - 1اللغة الالتينية) 

 

للوفاء بمتطلبات  Virtual @ APS* يمكن استخدام االنتهاء الناجح للمقرر الدراسي ذو نظام الساعات المعتمدة في المدرسة االعدادية الُمقدم عبر 

 التخرج. يرجى مراجعة المستشار التعليمي الخاص بك لمزيد من المعلومات.

 @ Virtualيرجى االطالع على وصف المقرر الدراسي في قسم منطقة المحتوى ذو الصلة في هذا المستند. كما تتوفر معلومات إضافية حول 

APS   :على/https://virtualaps.apsva.us 

 

https://virtualaps.apsva.us/

