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 2022ینایر 
 

 األسر الكریمة في أرلینغتون:
 

نأمل أن تستخدموا ھذه الوثیقة كمرجع ودلیل  مرحبًا بكم في برنامج الدراسات للمدارس الثانویة لمدارس أرلینغتون العامة!
یوفر برنامج الدراسات للطالب وأولیاء األمور  الدورات الخاصة بكم في المدارس الثانویة.في أثناء تخطیطكم لتسلسل 

معلومات عامة ومحددة حول المناھج والخدمات الُمقدَّمة في المدارس الثانویة الشاملة، والمركز المھني، وضمن البرامج 
یمكنكم  وموضوعیًا للعدید من عناصر المدارس الثانویة.ا وتوخیًا للوضوح واإلیجاز، كتبنا وصفًا موجزً  البدیلة التي نقدمھا.

الحصول على مزیٍد من المعلومات حول الموضوعات عن طریق االتصال بمكتب خدمات المشورة في المدرسة الثانویة 
 لدیكم:

 
 5350-228 /703 مدارس أرلینغتون كومیونتي الثانویة

 Arlington Career Center( 703/ 228-5800مركز أرلینغتون المھني (
 5295-228 /703 النجستون

 2117-228 /703 نیو دایركشنز
 6702-228 /703 مدرسة ویكفیلد الثانویة

 6250-228 /703 مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة
 5350-228 /703 مدرسة یوركتاون الثانویة

 
یجب أن یعمل الطالب، وأولیاء األمور،   اھتماماتھم وتوسیع خبراتھم.یُتاح للطالب العدید من الخیارات من أجل تلبیة 

ویجب أن تمثل  والمستشارون معًا للتخطیط لسنوات الدراسة الثانویة للطالب وإجراء مراجعات مناسبة طوال ھذه الفترة.
یدعم  عملیة صنع القرار.األھداف والمصالح طویلة المدى للطالب وكذلك متطلبات التخرج المعیار الذي یُسترشد بھ في 

إضافة إلى ذلك، سیساعد التعاون مع مكتب خدمات المشورة  ھذه العملیة. 2023-2022برنامج الدراسات للعام الدراسي 
على سبیل المثال، تُقّدم المدارس مساعدة تعلیمیة  في المدارس في تحدید العدید من وسائل الدعم األخرى المتاحة لطفلكم.

 ي العدید من المجاالت التي قد یحتاج الطالب فیھا إلى دعم إضافي.لمجموعات صغیرة ف
 

تعكس ھذه الدورات التوجیھات الفریدة التي  في نھایة ھذا الكتیب، ستجد قوائم بالدورات الُمقدَّمة في المدارس الثانویة الفردیة.
  مكامن القوة واالھتمامات الخاصة بموظفیھا.اتخذتھا المدارس الثانویة لتلبیة االحتیاجات الخاصة لطالبھا واالستفادة من 

 
نحن نشجعكم على المحافظة على التواصل مع مدرستكم من خالل حضور فعالیات التوجیھ واللیلة التي تسبق بدء العام 

د یمكنك أیًضا االتصال بالمستشار أو المعلم في مدرسة طفلك وتحدید موع الدراسي وغیرھا من الفعالیات األخرى المجدولة.
 فردي معھما.

 
 نأمل أن تستفیدوا من الفرص العدیدة المتاحة لكم خالل سنوات الدراسة الثانویة.

 
 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
Bridget Loft 

 مساعد المشرف، كبیر المسؤولین األكادیمیین
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 تخطیط البرنامج
 

الدراسات من شأنھا تعریف أولیاء األمور والطالب بعروض المناھج الدراسیة والخدمات المدرسیة وتسھیل تخطیط البرامج مراجعة دقیقة لبرنامج 
یمكن لقسم خدمات االستشارات المساعدة في اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بتخطیط   الشاملة لتلبیة كل من متطلبات التخرج والمتطلبات الشخصیة.

لمستشارون مع الطالب (سیلتقي مستشارو المدارس المتوسطة مع الطالب المنقولین إلى الصف التاسع؛ وسیلتقي مستشارو سیلتقي ا البرامج.
المدارس الثانویة مع الطالب المنقولین إلى الصفوف العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر) خالل شھَري فبرایر ومارس لوضع خطط البرنامج 

 ستِرد بعض اإلرشادات للمساعدة في تخطیط البرنامج بعد ذلك.  مع أولیاء األمور عند الطلب. وسیُحّددون مواعید اجتماعات

یجب على جمیع الطالب التسجیل في سبع فترات قد تشمل الدورات التي یتم تدریسھا في المركز المھني أو تلك التي  یوم الفترات السبع
االستثنائیة، قد یحُصل الطالب على إعفاء لتوفیر جدول حضور في الظروف   تتم عبر اإلنترنت خالل الیوم الدراسي.

 مختصر لھم.
 

اختیار دورة دراسیة یُعد أمًرا تعاونیًا یتطلب دراسة متأنیة من قِبل أولیاء األمور، والمعلمین، والمستشارین،  اختیارات الدورات
 ج واالھتمامات المستقبلیة بشكٍل شامل.عند اختیار دورة دراسیة، من الضروري مراعاة متطلبات التخر  والطالب.

جھم من المدرسة الثانویة والتي قد تشمل التوظیف الدائم  نھدف إلى توسیع نطاق الخیارات المتوفرة للطالب بعد تخرُّ
بعد التخرج من المدرسة الثانویة مباشرةً، و/أو الحصول على وظیفة في القوات المسلحة، و/أو االلتحاق بمدرسة 

لذلك، ستجد مجموعة متنوعة  فنیة، و/أو الحصول على تعلیم إضافي في كلیة مّدتھا عامین أو أربعة أعوام.تجاریة أو 
 من الدورات والفرص التي یمكنك االختیار من بینھا.

 

وعند االنتھاء من جداول الدورات   تكون جمیع الدورات المدرجة في برنامج الدراسات متاحة للطالب الذین یطلبونھا. اختیارات الدورات البدیلة
ومن ثم، یتضمن التخطیط السلیم أیًضا   طالبًا. 15النھائیة، قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن 

وفي   قد یحتم التعارض في الجداول الزمنیة تخطیط مواعید بدیلة للدورات.  النظر في اختیارات الدورات البدیلة.
ي دورة دراسیة في مدرسة الطالب، یجوز للطالب التسجیل في الدورة في مدرسة أخرى في المقاطعة حالة إلغاء أ

سیتم بذل كل جھد ممكن الستیعاب   وقد یتعین على ولي األمر توفیر وسیلة النقل.  شریطة وجود أماكن متاحة.
بعض الحاالت، قد تتطلب اعتبارات  في  اھتمامات الطالب واحتیاجاتھم في حالة إلغاء الدورات أو حدوث تعارضات.

إضافةً إلى   المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات كل عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.
 ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر كاٍف من خالل التعلم عن بعد أو عبر اإلنترنت.

 
 اإلعداد

 الدراسیة الصارمةللدورات 
تغرس المشاركة الناجحة  تشجع مدارس أرلینغتون العامة جمیع الطالب على التسجیل والنجاح في الدورات المتقدمة.

في الدورات المتقدمة في الطالب اإلحساس باإلنجاز، وتزید من تقدیرھم لذاتھم، وتحسن مھارات الدراسة لدیھم، 
ومع ذلك، ال یكفي أن یرغب  ت المتقدمة الالحقة ولحیاتھم خارج المدرسة.وترسي أساًسا أقوى لنجاحھم في الدورا

یُعد األساس القوي للمعرفة والمھارات ضروریًا كما أنھ یُمثّل  الطالب ببساطة في التسجیل في الدورات المتقدمة.
 مؤشًرا رائعًا للنجاح في الدورات المتقدمة.

 
وھذا یشمل  یع الدورات لبناء أساس قوي للنجاح األكادیمي.لذلك یجب على الطالب بذل قصارى جھدھم في جم

تطویر عادات الدراسة الفعالة، وإتمام المھام، والوفاء بالمواعید النھائیة، وطلب المساعدة، أو إعطاء وقت إضافي 
 ات المتقدمة.عند الحاجة، والنجاح في الدورات األساسیة والدورات ذات المتطلبات األساسیة التي تُمثّل األساس للدور

یقتضي بذل قصارى الجھد من الطالب القیام بأكثر من الحد األدنى من متطلبات الفصول وذلك من خالل إتمام 
ویتم تشجیع الطالب وأولیاء األمور على العمل عن  المشاریع أو األنشطة اإلثرائیة أو التي تُعنى ببناء المھارات.

تعزیز ھذه المھارات لزیادة فرص التسجیل في الدورات المتقدمة كثب مع المعلمین والمستشارین لبناء ودعم و
یُطلب من جمیع طالب الصف التاسع بالتشاور مع المستشارین وأولیاء األمور إتمام خطة مدتھا أربع  والنجاح فیھا.

 سنوات وتحدیث ھذه الخطة وتنقیحھا مع تقدُّمھم في صفوف المدرسة الثانویة.
 

في المدرسة الثانویة بالثراء وسرعة الوتیرة، والتي یمكن تسمیتھا بأنھا دورات "مكثفة" أو تتسم الدورات المتقدمة 
یعرض الجدول التالي ثالثة أمثلة  أي تسمیة أخرى من ھذا القبیل أو قد تؤدي إلى الحصول على شھادة في المجال.

ى خیارات الدورات والفرص المتاحة على مدى تأثیر اختیارات المقررات الصارمة في الصفین التاسع أو العاشر عل
 للطالب في الصفین الحادي عشر والثاني عشر.
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 التأثیر: الدورة:
یأخذ الطالب المھتم  ، وما یلیھ.2، والھندسة، والجبر 1تسلسل دورات الریاضیات ھو الجبر  الریاضیات

الكیمیاء المكثفة في بدورات العلوم للتعیین المتقدم في الصفین الحادي عشر والثاني عشر دورة 
(تُتیح الدورات المتقدمة للطالب الحصول على وحدات دراسیة جامعیة أثناء  الصف العاشر.

لذلك، یجب  متطلبًا مشترًكا للكیمیاء المكثفة. 2تمثل دورة الجبر  وجودھم في المدرسة الثانویة.)
ورة المدرسة الصیفیة بمثابة على الطالب الذي لم یُكمل دورة الھندسة في الصف التاسع أخذ ھذه الد

للتسجیل في دورة الكیمیاء المكثفة في الصف العاشر وحصور  New Work for Creditدورة 
 صف العلوم للتعیین المتقدم في الصفین الحادي عشر أو الثاني عشر.

 
ذ دورات في اللغة في الصف التاسع الطالب من اتخا 2یمّكن اتخاذ دورات في اللغة األسبانیة  2اللغة اإلسبانیة 

في الصفوف العاشر، و/أو الحادي عشر، و/أو الثاني عشر أو دراسة  5، وحتى 4، و3األسبانیة 
تُرجى مالحظة أنھ للحصول على دبلوم  عامین على األقل في لغة أخرى في المدرسة الثانویة.

ة أجنبیة واحدة الدراسات المتقدمة، وھو دبلوم یمنح أفضلیة عند دخول الجامعة، یلزم دراسة لغ
 لمدة ثالث سنوات أو لغتین أجنبیتین مختلفتین لمدة سنتین لكل منھما.

 
" أو أفضل الحصول Bبدرجة " 3، و2، و1یمكن للطالب الذین أكملوا دورات تكنولوجیا السیارات  شھادة المجال

ني للتمیز على الساعات المعتمدة لدرجات الزمالة ویمكنھم الخضوع الختیار شھادة المعھد الوط
 ) للحصول على شھادة في المجال.ASEفي خدمة السیارات (

 
یجب أن یعمل الطالب وأولیاء األمور عن كثب مع المستشارین للتأكد من أن خطة السنوات األربع تتضمن المتطلبات     

من خالل الحفاظ تعمل ھذه المشاركة على تحسین الفرص المتاحة للطالب  األساسیة والدورات المتقدمة الالحقة.
 على توافر الخیارات المتاحة بعد المدرسة الثانویة.

 
یستفید الطالب من جدول زمني مخطط جیًدا یتناول االحتیاجات الفردیة وال یتطلب تعدیالت الحقة قد تُعّطل عملیة  تغییرات الدورة 

والمستلزمات بناًء على الدورات المحددة، ومن  یتم تحدید االلتزامات الخاصة بالموظفین، والكتب المدرسیة،  التعلم.
في حالة وجود ظروف تخفیفیة، تتم مراجعة طلبات تغییر   ثم ال یتم التشجیع على إجراء تغییرات في الجدول.

 الجدول بعنایة، بناًء على ما یلي:
 

 إكمال الطالب للدورة بنجاح في المدرسة الصیفیة. ·
، وتم تحدید موعد 3لمثال، تم طلب دورة اللغة اإلسبانیة حدوث خطأ في الجدول، على سبیل ا ·

 .3للطالب في دورة اللغة الفرنسیة 
 تغییر الطالب لھدفھ المھني، وفقًا لتأكید المستشار. ·
 تم تعیین نفس معلم العام السابق للطالب وكان الطالب یرغب في التغییر. ·
ورة الھندسة إلى دورة مبادئ الھندسة أو تعیین الطالب لدورة غیر متوافقة مع قدراتھ، مثل د ·

 العكس.
 

یجوز للطالب التسجیل في الدورات المتقدمة ذات المتطلبات األساسیة حتى إذا لم یستوِف الطالب ھذه المتطلبات      
مطلوبة لضمان یتم إدراج المتطلبات األساسیة إلبالغ الطالب واألسر بالمھارات أو الخبرات التي قد تكون  األساسیة.

یجب على أولیاء األمور  ال یزال بإمكان أولیاء األمور تسجیل الطالب في ھذه الدورات. نجاح الطالب في الدورة.
یتمثل الغرض من التماس ھذه التعقیبات في  مناقشة تفضیالتھم مع موظفي المدرسة، خصوًصا مع مستشار طفلھم.

إذا قّرر أي   ى الدرایة بالمتطلبات األكادیمیة الصارمة لھذه الدورات.تعزیز نجاح الطالب ومساعدة أولیاء األمور عل
ولي أمر تسجیل طالب في دورة لم یُوصى بھا في البدایة للطالب، فیجب على ولي األمر إخطار موظفي المدرسة بھذا 

 القرار قبل نھایة العام الدراسي.
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 ترتیبات البرنامج الخاصة
 

  تسریع الوتیرة
 لمدرسةمن خالل ا

یمكن   یمكن ترتیب تجارب التعلم للسماح للطالب الذین یتعلمون بسرعة أكبر بتسریع وتیرة تقدُّمھم في المدرسة.
استخدام عروض المدارس الصیفیة، أو المجموعات متعددة الصفوف، أو المواد االختیاریة، أو أي مزیج منھا لتسریع 

 وتیرة التقدم.
 

 تسریع الوتیرة
  المحتوىمن خالل 

یتم تشجیع الطالب على االنتقال إلى مستویات متقدمة من الدراسة أو إلى دراسات أكثر شموالً من خالل التعلیم الفردي، 
 والمجموعات متعددة الصفوف، واختبار الكفاءة وتحدید المستوى، والمواد االختیاریة، وعروض الدورات الممتدة.

 
 التسجیل
 المتزامن

المتزامن في المدارس الثانویة واستمرار المدارس الثانویة مع الحصول على تصریح مناسب بغرض یُسمح بالتسجیل 
 تسریع وتیرة و/أو إثراء برنامج المدارس الثانویة وذلك على أساس األماكن المتاحة.

 
 الدراسة
 المستقلة

التي یھتمون بھا بشّدة  باستكشاف المجاالتتسمح الدراسة المستقلة للطالب ذوي القدرات العالیة والمتحمسین للغایة 
یجوز أن یوافق مدیر المدرسة الثانویة على الدراسة   والتي ال یتم تقدیمھا في برنامج الدراسة بالمدرسة الثانویة.

المستقلة، بما في ذلك األبحاث، والدورات ذاتیة التوجیھ، والتدریبات الداخلیة، وخبرات العمل التطوعي أو المدفوع 
بشكٍل عام، یمكن مقارنة   جر، للحصول على ساعات معتمدة من المدرسة الثانویة وفقًا للشروط الُمحّددة مسبقًا.األ

یجوز للطالب التقدم بطلب للمشاركة في دراسة مستقلة من خالل  الدراسة المستقلة بنطاق الدورة عبر اإلنترنت.
االستشاریة خالل فصل الربیع السابق للعام الدراسي الذي استكمال عملیة التقدیم المتاحة من خالل مكتب الخدمات 

 ستُجَرى فیھ الدراسة المستقلة.
 



4 

 المستشارون المدرسیون المھنیون
 

 :المھمة والرؤیة
خالل تأیید ودعم جمیع  یشجع المستشارون المدرسیون في مدارس أرلینغتون العامة على المساواة في التعلم والوصول إلى الموارد من :المھمة

یتمتع جمیع الطالب  یتناول مستشار المدرسة النجاح األكادیمي، والوعي الذاتي بالمھنة، والمرونة االجتماعیة/العاطفیة لجمیع الطالب. الطالب.
 بإمكانیة الوصول إلى االستشارات المدرسیة الشاملة.

نغتون العامة یتبنّون مفھوم الشخص البالغ تماًما ویتدّربون على مھارات الوعي الذاتي، جمیع األفراد الذین تعلّموا في نظام مدارس أرلیالرؤیة: 
 واإلدارة الذاتیة، واتخاذ القرارات المسؤولة، وتكوین العالقات والوعي االجتماعي، ویُحقّقون أھدافھم في الحیاة.

 
 تقدیم الخدمات:

یجب أن تكون برامج  ید الطالب، وأولیاء األمور، والمعلمین، واإلداریین، والمجتمع ككل.برامج االستشارات المدرسیة تُمثّل جھوًدا تعاونیة تُف
تمت نمذجة  االستشارات المدرسیة جزًءا أساسیًا من البیئة التعلیمیة الیومیة للطالب، ویجب أن یكون مستشارو المدرسة شركاء في تحصیل الطالب.

 .)ASCAلى النموذج الوطني للجمعیة األمریكیة لالستشارات المدرسیة (مكونات برنامج االستشارات المدرسیة الشامل ع
 

 عملیات تفاعل شخصیة بین مستشاري المدرسة والطالب وتشمل ما یلي: الخدمات الطالبیة المباشرة تُمثّل 
تحقیق الكفاءات المطلوبة وتزوید یتكون ھذا المنھج من دروس ُمنّظمة ُمصّممة لمساعدة الطالب على المنھج األساسي لالستشارات المدرسیة:  •

یتم تقدیم المنھج األساسي لالستشارات المدرسیة على مدار  جمیع الطالب بالمعرفة، والسلوكیات، والمھارات المناسبة لمستواھم المتطور.
آلخرین في أنشطة المجموعات المنھج العام للمدرسة ویتم تقدیمھ بشكٍل منھجي من قِبل مستشاري المدرسة بالتعاون مع المعلمین المھنیین ا

یتمثل أحد الموارد في برنامج  تستخدم مدارس أرلینغتون العامة العدید من الموارد: والفصول الدراسیة من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
Second Step .والعاطفیة، تتناول ھذه الدروس للصفوف من الروضة وحتى الصف الثامن الجوانب االجتماعیة التابع للجنة الطفولة 

باإلضافة إلى ذلك، یقوم المستشارون المدرسیون بتنفیذ الدروس التي تتماشى  وبناء المھارات األكادیمیة. والتنمر ومنع إساءة معاملة األطفال،
ة الذاتیة، والوعي ) التابعة لوزارة التعلیم بوالیة فرجینیا: الوعي الذاتي، واإلدارSELمع الكفاءات األساسیة للتعلم االجتماعي العاطفي (

https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/social-االجتماعي، ومھارات العالقات، واتخاذ القرارات 
emotional/index.shtml.  موارد المناھج الدراسیة التي یُقّدمھا مستشارو المدرسة في مدرسة الطالب لمعرفة المزید عن جمیع

 ومراجعتھا، یُرجى تحدید موعد مع مستشار المدرسة.
مة لمساعدة الطالب في وضع األھداف الشخصیة التخطیط الفردي للطالب:  • یتولى مستشارو المدرسة تنسیق األنشطة النظامیة المستمرة والُمصمَّ

تحُدث عملیة التخطیط األكادیمي مرة واحدة على األقل في السنة وتتضمن االجتماع مع الطالب لتخطیط دوراتھم  مستقبلیة.ووضع الخطط ال
) مناقشة عالقة الدورات المتاحة بالطموحات 2) ضمان تلبیة متطلبات التخرج، 1یتمثل الغرض في ثالثة جوانب؛  الدراسیة للعام التالي.

 ) تتم مشاركتھا مع األسر.ACPیتمّخض االجتماع عن خطة أكادیمیة ومھنیة ( ب على تحّدي أنفسھم أكادیمیًا.) تشجیع الطال3المھنیة، 
قد تشمل خدمات االستجابة  خدمات االستجابة ھي أنشطة ُمصّممة لتلبیة االحتیاجات الفوریة للطالب ومواجھة مخاوفھم.خدمات االستجابة:  •

 عات صغیرة أو االستجابة لألزمات.تقدیم المشورة بشكل فردي أو في مجمو
یتم تقدیم الخدمات غیر المباشرة نیابةً عن الطالب نتیجة لتفاعل مستشاري المدرسة مع اآلخرین، بما في ذلك خدمات الطالب غیر المباشرة  •

ین اآلخرین، والمنظمات اإلحاالت للحصول على مساعدة إضافیة، وتقدیم االستشارات والتعاون مع أولیاء األمور، والمعلمین، والمدرس
 المجتمعیة

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/social-emotional/index.shtml
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/social-emotional/index.shtml
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 متطلبات التخرج
 
تكون المتطلبات الالزمة لحصول الطالب على دبلوم وشھادة تخرج من مدرسة فرجینیا الثانویة ھي تلك المتطلبات الساریة عند انتقال 

  إحدى مدارس فرجینیا الثانویة.یحصل الطالب على دبلوم عند التخرج من  الطالب إلى الصف التاسع للمرة األولى.

، یتم 12إلى  9وعندما یجتاز الطالب المسجلون في صف دون الصف التاسع بنجاحٍ دوراٍت تدریبیة مقدمة مقابل اعتماد للصفوف من 
رات، یجب أن للحصول على وحدة اعتماد مثبتة لھذه الدو احتساب االعتماد عند تحدید مدى اإلیفاء بالوحدات القیاسیة الالزمة للتخرج.

 ).8VAC20UH-131-110یستوفي الطالب متطلبات معاییر الجودة لوالیة فرجینیا (

لدراسات المتقدمة، ما لم یُحّدد مجلس تُمثّل المتطلبات التالیة المتطلبات الوحیدة الالزمة للحصول على الدبلومة العادیة أو دبلومة ا
تظل جمیع المتطلبات اإلضافیة التي تحددھا مجالس المدارس المحلیة ویعتمدھا  مدرسة محلیة متطلبات إضافیة معتمدة من مجلس التعلیم.

 ئھا.مجلس التعلیم نافذة إلى أن تقدم المدرسة المحلیة طلبًا إلى مجلس التعلیم بتعدیل ھذه المتطلبات أو إلغا

  .متطلبات الدبلوم القیاسیة
 

 ، یحصل الطالب على وحدات االعتماد القیاسیة والُمثبتة.وما یلیھ 2019-2018الصف التاسع لعام بدءاً من 
وحدة اعتماد قیاسیة من خالل اجتیاز الدورات والمواد  22للتخرج والحصول على الدبلوم القیاسي، یجب أن یحصل الطالب على ما ال یقل عن 

) أو غیرھا من SOLاالختیاریة المطلوبة وما ال یقل عن خمس اعتمادات مثبتة من خالل اجتیاز اختبارات نھایة الدورات وفق معاییر التعلم (
 التقییمات المعتمدة من مجلس التعلیم.

 

وحدة االعتماد القیاسیة  التخصص
 المطلوبة

 عتمادات المثبتة المطلوبةاال
 

 2 4 اإلنجلیزیة (القراءة والكتابة)
 1 3  الریاضیات

 1 3  العلوم
 1 3  التاریخ والعلوم االجتماعیة

 0 2 التربیة الصحیة والبدنیة
 0 2  اللغات العالمیة أو الفنون الجمیلة أو التعلیم المھني والتقني

 0 1 االقتصاد وتمویل األفراد

یجب أن تتضمن الدورات التدریبیة لتلبیة ھذا المتطلب  4االختیاریةالمواد 
 اثنین على األقل من المواد االختیاریة المتسلسلة.

 5 22  اإلجمالي
 

 متطلبات إضافیة للتخرج
 

) 1وفقًا لمعاییر الجودة، یجب على الطالب إّما ( –التعیین المتقدم، أو برنامج المتفوقین، أو دورة البكالوریا الدولیة، أو اعتمادات التعلیم المھني والفني  •
) الحصول على اعتمادات التعلیم المھني والفني المعتمدة من 2إكمال برنامج التعیین المتقدم، أو برنامج المتفوقین، أو دورة البكالوریا الدولیة، أو (

المھني والفني في مجال ُمعیّن متاحة بسھولة أو مناسبة أو ال تقیس كفاءة الطالب مجلس اإلدارة، باستثناء الحاالت التي ال تكون فیھا اعتمادات التعلیم 
یمكن أن تشمل   ادیة.بشكٍل كاٍف، وفي ھذه الحالة، یجب أن یتلقّى الطالب تعلیًما كافیًا قائًما على الكفاءة في مجال التخصص لتلبیة متطلبات الدبلومة الع

االقتضاء، إتمام إحدى الشھادات بنجاح في أحد المجاالت، أو امتحان للحصول على ترخیص معتمد من الوالیة،  اعتمادات التعلیم المھني والفني، عند
 أو بیان الكفاءة المھنیة الوطنیة، أو تقییم والیة فرجینیا لمھارات الجاھزیة لمكان العمل.

لتي قد ال تكون بنظام الساعات المعتمدة أو دورة اختیاریة إلزامیة یجب على الطالب إكمال دورة افتراضیة واحدة بنجاح، وا –الدورات االفتراضیة  •
 بنظام الساعات المعتمدة یتم تقدیمھا عبر اإلنترنت.

یجب تدریب الطالب  -) AEDالتدریب على اإلسعافات األولیة الطارئة، واإلنعاش القلبي الرئوي، واستخدام مزیالت الرجفان الخارجیة األوتوماتیكیة ( •
افات األولیة الطارئة، واإلنعاش القلبي الرئوي، واستخدام مزیالت الرجفان الخارجیة األوتوماتیكیة، بما في ذلك التدریب العملي على على اإلسع

ل ھذا تُوثّق عدم قدرتھم على إكما 504یتم إعفاء الطالب الذین لدیھم برنامج تعلیم فردي أو خطة   المھارات الالزمة إلجراء اإلنعاش القلبي الرئوي.
 B-131-8vac20 420التدریب بنجاح من متطلب التخرج ھذا، كما ھو منصوص علیھ في 

یجب على الطالب اكتساب وإبراز المھارات األساسیة في التفكیر النقدي، والتفكیر اإلبداعي، والتعاون،  –البرھنة على المھارات في المجاالت الخمسة  •
 ریجین في فیرجینیا المعتمد من مجلس اإلدارة.والتواصل، والمواطنة وفقًا لملف تعریف الخ

 
 

http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000+reg+8VAC20-131-110
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  .متطلبات دبلوم الدراسات المتقدمة
 

 ، یحصل الطالب على وحدات االعتماد القیاسیة والُمثبتة.وما یلیھ 2019-2018الصف التاسع لعام بدًءا من 
وحدة اعتماد قیاسیة من خالل اجتیاز الدورات  26للتخرج والحصول على دبلوم الدراسات المتقدمة، یجب أن یحصل الطالب على ما ال یقل عن 

 ) أو غیرھاSOLوالمواد االختیاریة المطلوبة وما ال یقل عن خمس اعتمادات مثبتة من خالل اجتیاز اختبارات نھایة الدورات وفق معاییر التعلم (
 من التقییمات المعتمدة من مجلس التعلیم.

 

 االعتمادات المثبتة المطلوبة وحدة االعتماد القیاسیة المطلوبة التخصص
 

 2 4 اإلنجلیزیة (القراءة والكتابة)
 1 4  الریاضیات

 1 4  العلوم
 1 4  التاریخ والعلوم االجتماعیة

 لغة من اللغتین. ثالث سنوات للغة واحدة أو سنتین لكل 3  لغات العالم
  2 التربیة الصحیة والبدنیة

  1  الفنون الجمیلة أو التعلیم المھني والتقني
  1 االقتصاد وتمویل األفراد

یجب أن تتضمن الدورات التدریبیة لتلبیة ھذا المتطلب  3 المواد االختیاریة
 اثنین على األقل من المواد االختیاریة المتسلسلة.

 5 26  اإلجمالي
 

 متطلبات 
المواد االختیاریة 

 المتسلسلة

یجب أن یأخذ الطالب على األقل مادتین من المواد االختیاریة المتسلسلة للحصول على دبلومة المدرسة الثانویة العادیة أو الدبلومة 
انتقال الطالب عبر المستویات  المواد االختیاریة المتسلسلة ھي دورات یزید فیھا المحتوى أو یتوسع نطاقھ في أثناء العادیة الُمعّدلة.

الدورات الُمستخَدمة   قد تكون ھذه الدورات في أي تخصص طالما كانت غیر مطلوبة خصیًصا للتخرج.  المختلفة للدورات.
ام دورة ال یمكن استخد  الستیفاء وحدة اعتماد واحدة في الفنون الجمیلة أو الفنون العملیة یمكن استخدامھا لتلبیة ھذا المتطلب جزئیًا.

تسلسلیة تتضّمن دورة استكشافیة متبوعة بدورة تمھیدیة لتلبیة ھذا المتطلب؛ ومع ذلك، یمكن استخدام دورة تمھیدیة متبوعة بمستوى 
یمكن للطالب الحصول على التسلسل المركز للدورات االختیاریة في عامین متتالیین أو أي عامین من   آخر من نفس الدورة.

 سیساعد المستشارون الطالب على اختیار الدورات التي تُلبّي ھذا المتطلب.  المدرسة الثانویة.
من دورات لغات العالم  3إلى  1ال یجوز للطالب الذین یتنافسون للحصول على دبلومة الدراسات المتقدمة استخدام المستویات 

  من دورات لغات العالم فقط الستیفاء ھذا المتطلب. 5و 4یمكن استخدام المستویْین   الستیفاء ُمكّون الدورة االختیاریة المتسلسلة.

بناًء على عام التحاق الطالب بالصف التاسع، قد یكون الطالب الذین یُظھرون التمیز األكادیمي و/أو اإلنجاز المتمیز مؤھلین  الدبلومات
 للحصول على واحدة أو أكثر من المكافآت التالیة:

 
" أو أعلى، ویكملون بنجاح المقررات Bدبلومة الدراسات المتقدمة بمتوسط درجة " یحصل الطالب الذین یكملون متطلبات •

)، أو APالجامعیة التي تُكسب الطالب ما ال یقل عن تسع ساعات معتمدة جامعیة قابلة للتحویل في دورات التعیین المتقدم (
 ة)، أو التسجیل المزدوج على ختم الحاكم في الدبلومIBالبكالوریا الدولیّة (

 
" على ختم مجلس Aیحصل الطالب الذین یكملون متطلبات الدبلومة العادیة ودبلومة الدراسات المتقدمة بمتوسط درجة " •

 التعلیم لھذه الدبلومة
 

 
 أختام اإلنجاز بالتخرج

 
تُوفّر وزارة التعلیم في فرجینیا  التقدیر.قد یحصل الطالب الذین یستوفون متطلبات محددة للتخرج ویُظھرون أداًء نموذجیًا على أختام دبلومة كنوع من 

 األختام التالیة لمدارس أرلینغتون العامة وغیرھا من أقسام المدارس المحلیة:
 

" أو أعلى، ویكملون بنجاح الدورات المقررة الجامعیة Bللطالب الذین یكملون متطلبات دبلومة الدراسات المتقدمة بمتوسط درجة " ختم الحاكمیُمنح  •
)، أو التسجیل IB)، أو البكالوریا الدولیّة (APتُكسب الطالب ما ال یقل عن تسع ساعات معتمدة جامعیة قابلة للتحویل في دورات التعیین المتقدم (التي 

 المزدوج.
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 ."Aللطالب الذین یكملون متطلبات الدبلومة العادیة أو دبلومة الدراسات المتقدمة بمتوسط درجة "ختم مجلس التعلیم یُمنح  •
 
 

 للطالب الذین: ختم مجلس التعلیم المھني والفني یُمنح •
  یحصلون على دبلومة عادیة أو دبلومة دراسات متقدمة ویكملون سلسلة محددة من الدورات الدراسیة في مجال أو تخصص تعلیم مھني

 " أو أعلى في تلك الدورات.Bوفني یختارونھ ویحصلون على متوسط درجة "
  تقییم كفاءة مھنیة في مجال أو تخصص التعلیم المھني والفني الذي یمنح االعتماد أو شھادات اعتماد الكفاءة المھنیة أو یجتازون اختبار أو

 من جمعیة صناعیة، أو تجاریة، أو مھنیة معترف بھا.
 .أو یحصلون على ترخیص مھني في مجال تعلیم مھني وفني من كومنولث فیرجینیا 

 
تفضَّل بزیارة  لتراخیص واالختبارات المھنیة الُمستخَدمة لتلبیة ھذه المتطلبات.یوافق مجلس التعلیم على جمیع ا

try_certification/index.shtmlhttp://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_indus  للتعرف على
 التراخیص واالختبارات المعتمدة الحالیة.

 
للطالب الذین یحصلون على دبلومة عادیة أو دبلومة دراسات متقدمة ویستوفون جمیع  ختم مجلس التعلیم للریاضیات والتكنولوجیا المتقدمةیُمنح  •

؛ وحدتا ساعات معتمدة متحقق منھما) بمتوسط 2أربع وحدات ساعات معتمدة، بما في ذلك الجبر متطلبات الریاضیات لدبلومة الدراسات المتقدمة (
 أو أعلى؛ وإّما: ”B“درجة 
 .یجتازون اختباًرا في مجال التعلیم المھني والفني یمنح شھادة من قطاع صناعي معترف بھ، أو جمعیة تجاریة، أو مھنیة معترف بھا 
  مجال تعلیم مھني وفني من كومنولث فیرجینیا.أو یحصلون على ترخیص مھني في 
 .أو یجتازون اختباًرا معتمًدا من المجلس الذي یمنح ساعات معتمدة جامعیة في مجال التكنولوجیا أو علوم الحاسب 

 
تفضَّل بزیارة  یوافق مجلس التعلیم على جمیع التراخیص واالختبارات المھنیة الُمستخَدمة لتلبیة ھذه المتطلبات.

http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_industry_certification/index.shtml  للتعرف
 على التراخیص واالختبارات المعتمدة الحالیة.

 للطالب الذین یستوفون كل معیار من المعاییر األربعة التالیة: ختم مجلس التعلیم للتمیز في مجال التربیة المدنیةیُمنح  •
 استیفاء متطلب الحصول على دبلومة عادیة معدلة، أو دبلومة عادیة، أو دبلومة دراسات متقدمة 
 لمتحدة وحكومة حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة بدرجة "إكمال الدورات الدراسیة في مجال تاریخ فیرجینیا والوالیات اB.أو أعلى " 
  ساعة من المشاركة الطوعیة في الخدمة المجتمعیة أو األنشطة خارج المنھج الدراسي، مثل التطوع في منظمة خیریة أو دینیة  50إكمال

افة للبنین، أو البنات، أو المنظمات الشبابیة المماثلة؛ أو المشاركة تُقّدم خدمات للفقراء، أو المرضى، أو البائسین؛ أو المشاركة في فرق الكش
؛ أو المشاركة في الحمالت السیاسیة، أو الدورات التدریبیة Junior Reserve Officer Training Corps (JROTC)في برنامج 

یة أو الجمعیة العمومیة النموذجیة للبنات؛ ، أو اجتماع الجمعیة العمومیة للوالGirls Stateأو  Boys Stateالحكومیة، أو برامج 
أي طالب یُجنَّد في الجیش األمریكي   والمشاركة في األنشطة خارج المنھج الدراسي التي ترعاھا المدرسة والتي تُرّكز على التربیة المدنیة.

 قبل التخرج سیتم اعتباره مستوفیًا لمتطلبات الخدمة المجتمعیة ھذه.
 الب جیدة وأال یتعرض ألي مخالفات تأدیبیة وفقًا لما تُحّدده سیاسات مجلس إدارة المدرسة المحلیة.أن تكون نسبة حضور الط 

 
 للطالب الذین یحصلون على دبلومة معتمدة من مجلس التعلیم و: )Seal of Biliteracyختم مجلس التعلیم إلتقان لغتین (یُمنح  •

  مستوى ینجحون في جمیع التقییمات الالزمة وتقییمات نھایة الدورة الدراسیة في مجال القراءة والكتابة باللغة اإلنجلیزیة بمستوى اإلجادة أو
 أعلى.

 .لغة  یجیدون المستوى المتوسط أو أعلى في لغة واحدة أو أكثر غیر اإلنجلیزیة، وفقًا لتقییم من قائمة معتمدة من مشرف التعلیم العام
 اإلشارة األمریكیة مؤھلة كلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة.

 
وما بعده،  2019-2018للطالب الذین یلتحقون بالصف التاسع ألول مرة في العام الدراسي  ختم مجلس التعلیم للتمیز في العلوم والبیئةیُمنح  •

 ویستوفون كل معیار من المعاییر التالیة:
  دبلومة الدراسات المتقدمةالحصول على الدبلومة العادیة أو 
  إكمال ما ال یقل عن ثالث دورات مختلفة من المستوى األول في العلوم المختبریة المعتمدة من مجلس اإلدارة ودورة صارمة من المستوى

" أو أعلى Bدرجة "المتقدم واحدة على األقل في العلوم المختبریة أو دورة العلوم المختبریة لما بعد المرحلة الثانویة، مع الحصول على 
 في كل دورة

 إكمال األبحاث المختبریة أو العلمیة المیدانیة وتقدیم تلك األبحاث في إطار رسمي ُمحلّف 
  ساعة من المشاركة الطوعیة في الخدمة المجتمعیة أو األنشطة خارج المنھج الدراسي التي تنطوي على تطبیق العلوم مثل  50إكمال

 ة، أو اإلدارة، أو االستعادة.المراقبة البیئیة، أو الحمای
 

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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 أھلیة الرابطة الوطنیة لریاضات الجامعات للطالب الریاضیین في الكلیات
 

سم یجب على الطالب الذین یأملون في ممارسة الریاضة، أو التنافس فیھا، أو الحصول على منحة ریاضیة خالل عامھم األول في مدرسة تابعة للق
 ).NCAAقّدموا شھادة تُثبْت أنھم مؤھلون وذلك من خالل مركز األھلیة التابع للرابطة الوطنیة لریاضة الجامعات (األول أو القسم الثاني، أن یُ 

  ین.یشارك موظفو مركز األھلیة التابع للرابطة الوطنیة لریاضة الجامعات مع الطالب وأسرھم، باإلضافة إلى مدیري المدارس الثانویة والمدرب
   لالّطالع على أحدث المعلومات واإلرشادات. ncaa.org/playcollegesportsلتالیة سنویًا، یُرجى زیارة الموقع یتم تحدیث المعلومات ا

 
 الجامعاتالمتطلبات األكادیمیة للقسم األول التابع للرابطة الوطنیة لریاضة 

 
ن تطلب مدارس القسم األول من الطالب الریاضیین الُمتطلّعین لاللتحاق بالكلیة تلبیة المعاییر األكادیمیة للدورات األساسیة المعتمدة م

سة، لكي تكون مؤھالً للممارسة، والمناف  الرابطة الوطنیة لریاضات الجامعات، والمعدل التراكمي للدورة األساسیة، ودرجات االختبار.
والحصول على منحة دراسیة ریاضیة في العام الدراسي األول بدوام كامل في إحدى مدارس القسم األول، یجب علیك التخرج من 

 المدرسة الثانویة وتلبیة جمیع المتطلبات التالیة:
 

 دورة أساسیة إجماالً في المجاالت التالیة: 16إكمال  .1
 أعوام 4 –اللغة اإلنجلیزیة  .أ
 أعوام 3 –أو أعلى)  1الریاضیات (الجبر  .ب
 عامان –العلوم الطبیعیة/الفیزیائیة (بما في ذلك عام واحد من المختبر، إذا تم تقدیمھ)  .ج
 عام واحد –دورة إضافیة (اللغة اإلنجلیزیة أو الریاضیات أو العلوم الطبیعیة/الفیزیائیة)  .د
 عامان –العلوم االجتماعیة  .ه
 أعوام 4 –ل ُمدرج أعاله، اللغة األجنبیة أو الدین المقارن/الفلسفة المقارنة) الدورات اإلضافیة (أي مجا .و

دورة دراسیة، بما في ذلك سبع دورات في اللغة اإلنجلیزیة، أو الریاضیات، أو العلوم  16دورات أساسیة من أصل  10إكمال  .2
ل الدراسي السابع، ال یمكن استبدال أو تكرار أي بمجرد أن تبدأ الفص  الطبیعیة/الفیزیائیة، قبل بدء الفصل الدراسي السابع.

 .10/7دورة الزمة لتلبیة متطلبات 
دورة دراسیة، بما في ذلك سبع دورات في اللغة اإلنجلیزیة، أو الریاضیات، أو  16دورات أساسیة من أصل  10 .أ

 العلوم الطبیعیة/الفیزیائیة، قبل بدایة الفصل الدراسي السابع.
یمكن تكرار الدورات أو استبدالھا   .10/7سیستخدم مركز األھلیة أفضل مجموعة من الدورات لتلبیة متطلبات  .ب

 .10/7طالما أنھا لیست مطلوبة لتلبیة متطلبات 
ال یُطلب من الطالب الحاصلین على اعتمادات أكادیمیة دولیة فقط (بما في ذلك كندا) تلبیة متطلبات  .أ

10/7. 
ساسیة المعتمدة من الرابطة الوطنیة لریاضات الجامعات في ثمانیة فصول دراسیة أو أربع سنوات دراسیة إكمال الدورات األ .3

 إذا تخّرجَت من المدرسة الثانویة مبكًرا، فال یزال یتعین علیك تلبیة متطلبات الدورة األساسیة.  متتالیة من بدایة الصف التاسع.
یتطابق مع معدل الدرجات التراكمي  ACTو مجموع درجات في اختبار أ SATالحصول على درجة ُمجّمعة في اختبار  .4

راجع المقیاس المتدرج للتأكد من أن   كحد أدنى) في مقیاس متدرج مؤھل تماًما في القسم األول. 2.300للدورة األساسیة (
ونتائج االختبارات على  19-یمكن العثور على مزید من المعلومات حول تأثیر كوفید  درجتك تُلبّي متطلبات القسم األول.

http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/COVID19_Fall2022_Public.pdf 
 
 

 تالمتطلبات األكادیمیة للقسم الثاني التابع للرابطة الوطنیة لریاضة الجامعا
 

الرابطة  تطلب مدارس القسم الثاني من الطالب الریاضیین المتطلعین لاللتحاق بالكلیة تلبیة المعاییر األكادیمیة للدورات األساسیة المعتمدة من
لكي تكون مؤھالً للممارسة، والمنافسة، والحصول على   الوطنیة لریاضات الجامعات، والمعدل التراكمي للدورة األساسیة، ودرجات االختبار.

میع منحة دراسیة ریاضیة في العام الدراسي األول بدوام كامل في إحدى مدارس القسم الثاني، یجب علیك التخرج من المدرسة الثانویة وتلبیة ج
 المتطلبات التالیة:

 
 دورة أساسیة في المجاالت التالیة: 16إكمال  .1

 أعوام 3 –اللغة اإلنجلیزیة  .أ
 عامان –أو أعلى)  1الریاضیات (الجبر  .ب
 عامان –العلوم الطبیعیة/الفیزیائیة (بما في ذلك عام واحد من المختبر، إذا تم تقدیمھ)  .ج
 أعوام 3 –دورة إضافیة (اللغة اإلنجلیزیة، أو الریاضیات، أو العلوم الطبیعیة/الفیزیائیة)  .د
 نعاما –العلوم االجتماعیة  .ه
 أعوام 4 –الدورات اإلضافیة (أي مجال ُمدرج أعاله، اللغة األجنبیة أو الدین المقارن/الفلسفة المقارنة)  .و

https://www.ncaa.org/sports/2021/2/8/student-athletes-future.aspx
http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/COVID19_Fall2022_Public.pdf
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یتطابق مع معدل الدرجات التراكمي للدورة األساسیة  ACTأو مجموع درجات في اختبار  SATالحصول على درجة ُمجّمعة في اختبار  .2
ونتائج  19-یمكن العثور على مزید من المعلومات حول تأثیر كوفید  ًما في القسم الثاني.كحد أدنى) في مقیاس متدرج مؤھل تما 2.200(

 http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/COVID19_Fall2022_Public.pdfاالختبارات على 
 قدیم إثبات التخرج إلى مركز األھلیةت .3

 
، أو بعده والذین ال یُلبّون 2021أغسطس  1سیتم اعتبار الطالب الریاضیین المسجلین في مدرسة عضو في الرابطة الوطنیة لریاضة الجامعات في 

ئیًا في القسم الثاني منحة دراسیة ریاضیة وممارسة قد یتم منح جمیع الطالب المؤھلین جز  معاییر التأھیل للقسم الثاني، من الطالب المؤھلین جزئیًا.
 في أثناء عامھم األول أو التحاقھم بدوام كامل بإحدى مدارس القسم الثاني، ولكن ال یجوز لھم المنافسة.

 
 الدورات غیر التقلیدیة والدورات عبر اإلنترنت

 
التعلم عن بُعد، أو بنظام استرداد الساعات المعتمدة، أو الدراسة المستقلة،  الدورات غیر التقلیدیة ھي فصول یتم تدریسھا عبر اإلنترنت أو من خالل

 أو التعلیم الفردي، أو طرق المراسلة.
 

 لكي یتم احتساب دورة غیر تقلیدیة باعتبارھا دورة أساسیة معتمدة من الرابطة الوطنیة لریاضات الجامعات:
المحتوى وصرامة الدورة التي یتم تدریسھا في بیئة الفصل الدراسي التقلیدیة ویجب یجب أن تكون الدورة قابلة للمقارنة من حیث طول  •

 أن تكون إعدادیة لكلیة مدة الدراسة بھا أربعة أعوام.
یجب أن تنطوي جمیع الدورات على التواصل المستمر بین المعلم والطالب، باإلضافة إلى التفاعل المنتظم ألغراض التدریس، والتقییم،  •

 لمساعدة.وتقدیم ا
 یجب أن تكون للدورة التدریبیة فترة زمنیة محددة إلكمالھا. •
 یجب تحدید الدورات غیر التقلیدیة بوضوح على أنھا كذلك في سجل المدرسة الثانویة. •

 
 عملیة الشھادة األكادیمیة المبكرة

 
أكادیمیًا مبكًرا للقسم األول ویمكنھ ممارسة الریاضة، والتنافس إذا كان الطالب یستوفي معاییر محددة بعد ستة فصول دراسیة، فقد یُعتبر مؤھالً 

 فیھا، والحصول على منحة ریاضیة خالل السنة األولى من التحاقھ.
 

على  75(الریاضیات والقراءة النقدیة) أو الحصول على نتیجة إجمالیة تبلغ  SATعلى األقل في اختبار  900الحصول على درجة   القسم األول:
 .ACTي اختبار األقل ف

 

 دورة كحد أدنى: 14أو أعلى في  3.0تحقیق معدل تراكمي للدورة األساسیة یبلغ 
 اللغة اإلنجلیزیة – 3
 الریاضیات – 2
 العلوم – 2
 المزید من اللغة اإلنجلیزیة/الریاضیات/العلوم – 2
 دورات أساسیة إضافیة في أي مجال – 2

 
 85(الریاضیات والقراءة النقدیة) أو الحصول على نتیجة إجمالیة تبلغ  SATاألقل في اختبار  على 1000الحصول على درجة   القسم الثاني:

 .ACTعلى األقل في اختبار 
 

 دورة كحد أدنى: 12أو أعلى في  3.0تحقیق معدل تراكمي للدورة األساسیة یبلغ 
 اللغة اإلنجلیزیة – 3
 الریاضیات – 2
 العلوم – 2
 دورات أساسیة إضافیة في أي مجال – 5

 
 
 
 
 
 

http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/COVID19_Fall2022_Public.pdf
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 سیتم استخدام مقیاس الدرجات التالي في تحدید مقررات الدورات وتحدید المعدل التراكمي:  مقیاس الدرجات
 

الدرجة ُممثّلة 
 باألحرف

نقاط الجودة للتسجیل المزدوج،  نقاط الجودة النسب المئویة
والتعیین المتقدم، والبكالوریا 

 الدولیة
A 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 

100 
4.0 5.0 

B+ 87، 88، 89 3.5 4.5 
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 

 

نظًرا ألن معظم طلبات االلتحاق بالكلیات تحتاج إلى إرسالھا بالبرید في وقٍت مبكر من السنة النھائیة، یتم حساب 
یتم تحدید المعدل التراكمي النھائي في نھایة الفصل   متوسط الدرجات للطالب في نھایة السنة الدراسیة الثالثة.

المكتسبة في دورات التعیین المتقدم (طالما أن الطالب یخضع  قیمة الدرجات  الدراسي األول من السنة النھائیة.
عند حساب المعدل التراكمي، یتم   الختبار التعیین المتقدم) أكبر من تلك التي یحُصل علیھا في الدورات العادیة.

یھا الطالب حساب قیمة درجات دورات التعیین المتقدم، والبكالوریا الدولیة، والتسجیل المزدوج للدورة الُمسّجل ف
 حالیًا.

 
من خالل   یجب على الطالب المسجلین في دورات التعیین المتقدم الخضوع لالختبارات المحددة ذات الصلة.                         التعیین المتقدم

الخضوع لھذه االختبارات، یستفید الطالب من الساعات المعتمدة الجامعیة المحتملة وما یترتب علیھا من مكانة 
تدفع مدارس أرلینغتون العامة رسوم اختبارات التعیین المتقدم للدورات  متقدمة إذا تم الحصول على درجاٍت مؤھلة.

 الدراسیة الُمدرجة في ھذا البرنامج إذا كان الطالب مسجالً في الفصل الدراسي للعام الدراسي الحالي.
 

  ج متقدم في المدرسة الثانویة یتعلق باھتماماتھم لما بعد المرحلة الثانویة.یسمح التسجیل المزدوج للطالب بدراسة منھ التسجیل المزدوج 
قبل تسجیل  عند االنتھاء بنجاح من دورة تسجیل مزدوج، یتم منح الطالب ساعات معتمدة للمدرسة الثانویة والكلیة.

الساعات المعتمدة الجامعیة  قد تكون الطالب في ھذه الفصول، علیھ أن یستوفي متطلبات القبول التي وضعتھا الكلیة.
    المكتسبة قابلة للتحویل إلى كلیاٍت أخرى.

 
) لطالب السنوات األولى NOVAتتوفر دورات التسجیل المزدوج التي تُقّدمھا كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة (

لجدد وطالب السنة یمكن منح الطالب ا واألخیرة من المرحلة الثانویة الذین یستوفون المعاییر المحددة لكل فصل.
یمكن للطالب المھتمین بالحصول على دورات التسجیل المزدوج  الثانیة استثناءات على أساس كل حالة على ِحدة.

بطرق متعددة (أي من خالل الخضوع الختبار تحدید  في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة تلبیة المعاییر المحددة
، ACT، أو PSAT، أو SATالمستوى التابع لوالیة فرجینیا أو من خالل الحصول على درجات مؤھلة في اختبار 

یُرجى الرجوع إلى المستشار للحصول على معلومات حول األھلیة لدورة    أو التعیین المتقدم أو معاییر التعلم.)
زدوج، والعروض، ونقاط الجودة الممنوحة من خالل االلتحاق بدورات التسجیل المزدوج، وإمكانیات التسجیل الم

للمزید   یحصل الطالب الذین یأخذون دورة تسجیل مزدوج على سجل جامعي من المؤسسة المانحة.  قابلیة التحویل.
ة، وتواریخ ومواقع االختبار في فصل من المعلومات حول اختبار تحدید المستوى، وخیارات تحدید المستوى البدیل

 .www.apsva.us/dualenrollment الربیع، تفضَّل بزیارة الرابط التالي على اإلنترنت
. 
 

 فیرجینیا في جمیع أنحاء الوالیةیتم تقدیم االختبارات القائمة على معاییر التعلم في والیة                         معاییر التعلم
، 7، و6، و5، و4، و3یخضع جمیع الطالب لتقییمات معاییر التعلم في نھایة الصفوف   في نھایة العام الدراسي.   التقییمات

باإلضافة إلى ذلك، یجب على جمیع الطالب المسجلین في الدورات التالیة الخضوع لتقییمات معاییر التعلم في   .8و
 ورة:نھایة الد

 
 1الجبر     القراءة :11اللغة اإلنجلیزیة 
 الھندسة    الكتابة :11اللغة اإلنجلیزیة 

 2الجبر    میالدیة 1500تاریخ العالم حتى عام 
 علوم األرض   میالدیة 1500تاریخ العالم بعد عام 

 األحیاء                 جغرافیا العالم
 الكیمیاء      تاریخ الوالیات المتحدة
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وما بعده اجتیاز خمسة  2019-2018یجب على جمیع الطالب المسجلین في الصف التاسع في العام الدراسي 

یُطلب من الطالب المسجلین في  ) للتأھل للحصول على دبلومة عادیة أو متقدمة.EOCاختبارات لنھایة الدورة (
) للتأھل EOCارات لنھایة الدورة (وما بعده اجتیاز خمسة اختب 2019-2018الصف التاسع قبل العام الدراسي 

إذا فشل الطالب   انظر أعاله.  للحصول على دبلومة عادیة وتسعة اختبارات للتأھل للحصول على دبلومة متقدمة.
المطلوب منھم اجتیاز اختبارات للحصول على دبلومة في أي من ھذه االختبارات، فسیتم منحھم فرًصا إضافیة 

 سیتم إجراء االختبارات في ینایر، ویونیو، وأغسطس.  إلعادة االختبار مرة أخرى.
 

 متطلبات معاییر التعلم في والیة فرجینیا
 

 الصف التاسع
 یجب على جمیع الطالب الخضوع لتقییم معاییر التعلم في الریاضیات في نھایة الدورة •
(األحیاء أو اختبار العلوم في یجب على جمیع الطالب الخضوع لتقییم معاییر التعلم في الریاضیات في نھایة الدورة  •

 نھایة الدورة)
 الصف العاشر

 ال توجد تقییمات لمعاییر التعلم ما لم: •
o یحتاج الطالب إلى ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا في الریاضیات، أو العلوم، أو التاریخ 
o یأخذ الطالب مادة األحیاء 

 الصف الحادي عشر
 لتعلم في القراءة والكتابة في نھایة الدورةیجب على جمیع الطالب الخضوع لتقییم معاییر ا •
أو أكثر في تقییم معاییر التعلم) في الریاضیات، أو  400الطالب الذین لیس لدیھم ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا ( •

 العلوم، أو التاریخ
 الصف الثاني عشر

أو أكثر في تقییم معاییر التعلم) في مجال واحد  400فقط الطالب الذین یحتاجون إلى ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا ( •
  أو أكثر من المجاالت األربعة المطلوبة

 
 

وافق مجلس التعلیم في فرجینیا على قائمة باالختبارات ودرجات تحدید المستوى التي یمكن استبدالھا إلنشاء ساعات 
 Hتتوفر قائمة االختبارات البدیلة على   معتمدة ُمتحقَّق منھا.

http://www.doe.virginia.gov/testing/substitute_tests/index.shtml  من مدیر الخدمات
 االستشاریة في كل مدرسة ثانویة.

 
لطعن في الرسوب في اختبار نھایة الدورة الطالب الذي یحتاج إلى ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا للتخرج لدیھ خیار ا

یمكن الحصول على معلومات   في مواد العلوم والدراسات االجتماعیة، إذا كان الطالب قد اجتاز الدورة في المدرسة.
 حول عملیة الطعن من قسم الخدمات االستشاریة.

 
برید إلى أولیاء األمور أو مشاركتھا في سیتم إرسال نتائج االختبارات التي یخضع لھا الطالب عبر ال نتائج التقییم

ParentVUE Portal .سیتم إرسال نتائج اختبار التعیین المتقدم فقط إلى الطالب مباشرةً.  بعد كل فترة اختبار  
وسیتم نشر النتائج اإلجمالیة للمدارس وأرلینغتون على موقع الویب الخاص بمدارس أرلینغتون العامة على 

 http://www.apsva.us. 
 

  بشكل عام، تُحّدد دورة اللغة اإلنجلیزیة للمدرسة الثانویة التي یأخذھا الطالب مستوى الصف الدراسي الُملتحق بھ. المبادئ التوجیھیة للترقیة
كي یُعتبر الطالب في السنة ل  ھو طالب في الصف التاسع. 9ومن ثّم، فإن الطالب الُمسّجل في دورة اللغة اإلنجلیزیة 

النھائیة أو في الصف الثاني عشر، یجب أن یكون قادًرا على تضمین الدورات التي تسمح بالتخرج في نھایة العام 
 الدراسي العادي أو في نھایة المدرسة الصیفیة في برنامجھ.

 
تحقَّق منھا على األقل وكان إذا أنھى الطالب الصف العاشر دون الحصول على أربع ساعات معتمدة مُ   ملحوظة:

یسعى إلى الحصول على دبلومة عادیة، فسیُطلب منھ إّما االلتحاق بدورة صیفیة للتعویض والتعزیز وذلك إذا رسب 
الطالب في إحدى الدورات واختبار معاییر التعلم المرتبط بھا أو االلتحاق بدورة تعزیز معاییر التعلم إذا اجتاز 

إذا لم یلتحق الطالب بالدورة الصیفیة المطلوبة، فقد   از اختبار معاییر التعلم المرتبط بھا.الطالب الدورة دون اجتی
 یُطلب منھ استبدال دورة تعزیز معاییر التعلم بدورة اختیاریة في الصف الحادي عشر.

  

http://www.doe.virginia.gov/testing/substitute_tests/index.shtml
http://www.apsva.us/
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االقتضاء، تتم اإلشارة إلى عند   تتطلب بعض الدورات رسوًما للمواد التي ال تُقّدمھا مدارس أرلینغتون العامة. الرسوم
في الحاالت التي یتعذر فیھا على الطالب/األسر دفع الرسوم الساریة، یمكن تقدیم   الرسوم ضمن وصف الدورة.

 طلب إلى المدرسة لتخفیض الرسوم أو اإلعفاء منھا.
 

 یُرجى االتصال بمكتب االستشارات في المدرسة الثانویة للحصول على مزید من المعلومات.
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 خدمات الطالب والتعلیم الخاص
 

 محتَجز بالمنزل
 التعلیم

تم تصمیم التعلیم في المنزل لتوفیر استمراریة الخدمات التعلیمیة بین الفصل الدراسي والمنزل أو مرفق الرعایة 
ة الصحیة، للطالب الذین ال تسمح احتیاجاتھم الطبیة، و/أو الجسدیة، و/أو النفسیة، بالحضور إلى المدرسة لفتر

یمكن استخدام التعلیم في المنزل الستكمال برنامج الفصل الدراسي للطالب الذین یُعانون من إعاقات صحیة  محدودة.
والذین ال تسمح ظروفھم بالحضور الیومي المستمر إلى المدرسة (على سبیل المثال، الطالب الذین یخضعون للغسیل 

یتم نشر طلب  الذین یُعانون من حاالت صحیة خطیرة أخرى).الكلوي أو العالج اإلشعاعي/الكیمیاوي؛ أو الطالب 
التعلیم في المنزل على الموقع اإللكتروني لمدارس أرلینغتون العامة، 

instruction-https://www.apsva.us/homebound. دارس.یمكن أیًضا طلب نُسخ من الطلب في الم  
  ویتم تقدیم الطلبات إلى المدرسة الخاصة بالطالب لمراجعتھا قبل إرسالھا إلى مشرف التعلیم الخاص للموافقة علیھا.

)، سیتم عقد اجتماع لفریق برنامج التعلیم الفردي بعد الموافقة IEPبالنسبة للطالب الذین لدیھم برامج تعلیم فردي (
تتم مراجعة األھلیة للتعلیم في المنزل كل تسعة   د مستوى الخدمة المطلوبة.على التعلیم في المنزل من أجل تحدی

 أسابیع.
 

یتشاور االختصاصیون النفسیون في المدرسة مع كل من أولیاء   تتوفر الخدمات النفسیة في المدارس بشكٍل منتظم. خدمات الطالب
وقد یُقّدمون أیًضا تقییمات   للطالب عند الحاجة.األمور والمعلمین حول التطور الفكري، واالجتماعي، والعاطفي 

  یعمل االختصاصیون االجتماعیون بالمدرسة بمثابة جھات اتصال بین المدرسة والمنزل أو المجتمع،  نفسیة فردیة.
المالیة، كما یُحّددون الموارد المناسبة لمساعدة الطالب واألسر في المشكالت االجتماعیة أو العاطفیة، أو االحتیاجات 

یتمتع االختصاصیون النفسیون   أو المخاوف المتعلقة بالحضور، أو المشكالت األخرى التي قد تُعیق األداء األكادیمي.
 واالجتماعیون بعالقة وثیقة مع الوكاالت المجتمعیة مثل الصحة النفسیة.

 
الب وأسرھم بالخدمات الصحیة الوقائیة یسعى قسم الصحة المدرسیة، وإدارة الخدمات اإلنسانیة، إلى تزوید الط الصحة

 وخدمات التدخل المبكر حتى یتسنّى للطالب التعلم بأقصى طاقاتھم.
 

التمییز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في أي برنامج یتلقّى  1973من قانون إعادة التأھیل لعام  504یحظر القسم   504القسم 
العامة بسیاسة تجنُّب أي تمییز تعلیمي وتصحیحھ، بما یضمن حصول تلتزم مدارس أرلینغتون   مساعدة مالیة فیدرالیة.

، یُعتبر 504بموجب القسم   الطالب ذوي اإلعاقة على فرص ومزایا تعلیمیة مساویة لغیرھم من الطالب األصّحاء.
أكثر من  الشخص شخًصا ذا إعاقة إذا (أ) كانت لدیھ إعاقة بدنیة أو عقلیة تِحّد بشكل كبیر من ممارستھ لواحد أو

األنشطة الحیاتیة الرئیسیة (مثل االعتناء بنفسھ، أو أداء المھام الیدویة، أو المشي، أو الرؤیة، أو السمع، أو التحدث، 
  أو التنفس، أو التعلم، أو العمل)، أو (ب) كان لدیھ سجل بمثل ھذا العجز، أو (ج) كان یُعتبر ُمصابًا بھذا العجز.

عالوة على ذلك، یجب تفسیر المصطلح "ُمقیّد إلى   حیاتیة الرئیسیة لیست قائمة حصریة.قائمة اإلعاقات واألنشطة ال
 حد كبیر" بشكٍل فضفاض.

 
یتم إخطار أولیاء   ستقوم مدارس أرلینغتون العامة بتقییم وتوفیر تعلیم مجاني ومناسب لجمیع الطالب ذوي اإلعاقة.

یجب على أولیاء  .504المتعلقة بأھلیة الطالب بموجب القسم  األمور وتشجیعھم على المشاركة في جمیع االجتماعات
یجوز ألولیاء   إلى مدیر الخدمات االستشاریة أو مدیر المدرسة. 504األمور توجیھ األسئلة والمخاوف المتعلقة بالقسم 

درسي في مكتب الدعم الم 504األمور الطعن على قرارات األھلیة من خالل االتصال بمسؤول االمتثال للقسم 
 .6061-228-703(خدمات الطالب) على الرقم 

 
یعمل مكتب   تُوفّر مدارس أرلینغتون العامة معلومات للطالب عن تعاطي المخدرات من خالل البرنامج الصحي. استشارات تعاطي المخدرات

دمات التدخل المبكر الدعم المدرسي بالتعاون مع إدارة الخدمات اإلنسانیة لتقدیم خدمات مكافحة تعاطي المخدرات وخ
یتلقّى الطالب وأولیاء   یتوفّر التقییم السري لتعاطي المخدرات في ظروٍف ُمعیّنة.  للطالب في مدارس أرلینغتون.

 األمور المساعدة في اإلحاالت إلى الجھات المناسبة للحصول على خدمات العالج.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ویتولى أمین المكتبة مھمة تنسیق الموارد  مركز التدریس والتعلم داخل المجتمع المدرسي. مكتبة المدرسة ھي 
المطبوعة والرقمیة للتعلم والقراءة المستقلة من أجل تعزیز التنمیة الفكریة، والعاطفیة، واالجتماعیة لجمیع 

اون حتى یُصبحوا منتجین ویتعلم الطالب مھارات التفكیر النقدي واإلبداعي، والتواصل، والتع  الطالب.
یحتفظ أمین المكتبة بمجموعة حدیثة من الكتب یمكن الوصول إلیھا   ومستخدمین ناجحین للمعلومات مدى الحیاة.

تعكس ھذه المجموعة االحتیاجات المنھجیة والتنمویة، باإلضافة إلى التنوع  في كل من المدرسة والمنزل.
 طالب.االجتماعي، والثقافي، والِعرقي لجمیع ال

  
یعمل أمناء المكتبات المدرسیة على توجیھ الطالَب في العثور على المعلومات، وتقییمھا، ودمجھا في مجموعة 

ویستخدم الطالب مواد  متنوعة من تجارب التعلم في جمیع مجاالت المحتوى بالتعاون مع معلمي منطقة المحتوى.
نظیمھا، وتوثیقھا، وتحلیلھا، وتقییمھا، وتجمیعھا، المكتبة المطبوعة والرقمیة للحصول على المعلومات، وت

ویتعاون   كما یتم تعلیم الطالب االلتزام بسیاسة االستخدام المقبول من أجل االستخدام المالئم للمعلومات.  وتقدیمھا.
عاٍت وتعمل مكتبات المدرسة لسا أمناء المكتبات أیًضا مع الموظفین لبناء الوحدات المنھجیة والبرامج الخاصة.

  طویلة من أجل تعزیز فرص التعلم.
یُشّجع الطالب وأسُرھم على استخدام موارد المكتبة في المدرسة وفي المنزل على السواء من خالل الوصول إلى 

 .Canvasصفحة الویب الخاصة بمكتبة المدرسة ومن خالل موارد خدمات المكتبة في 
 
 

 البرامج البدیلة                                                           
 

 H-Bبرنامج 
Woodlawn  للمرحلة

  الثانویة

للمرحلة الثانویة بأربع ركائز: مجتمع الرعایة، والحوكمة الذاتیة، والمساواة،  H-B Woodlawnیلتزم برنامج 
التي یقودھا الطالب، والمواد االختیاریة والنوادي التي یقودھا الطالب،  من خالل المؤتمرات والتعلم الُموّجھ ذاتیًا.

واالجتماعات األسبوعیة في المدینة، حیث یكون لكل طالب، ومعلم، وولي أمر یحُضر صوت متساٍو، یعمل المجتمع 
  نتماء.معًا لمساعدة جمیع الطالب على وضع أھدافھم التعلیمیة والسعي لتحقیقھا مع تطویر الشعور باال

 
یجب أن یُقّرر الطالب كیفیة  البدیل للمرحلة الثانویة. H-B Woodlawnاختیار الطالب ھو محور تركیز برنامج 
یزداد مقدار الوقت الموجھ ذاتیًا تدریجیًا من الصف السادس إلى الصف الثاني  استغالل وقتھم بحكمة للوفاء بالتزاماتھم.

 ، تثق المدرسة في النوایا الحسنة لطالبھا، وتُعلِّمھم قیمة المسؤولیة الشخصیة.ولجعل حریة االختیار ھذه ُمجدیة عشر.
" (الحكیم تكفیھ اإلشارة) كشعار المدرسة a word to the wise is sufficient، تم اختیار عبارة "1971في عام 

    لتعكس ارتباط الحریة بالمسؤولیة.
 

یعمل أعضاء  ٍت متفاوتة من االستقاللیة والتحفیز الذاتي.بدرجا H-B Woodlawnیدخل كل طالب البرنامج في 
ھیئة التدریس مع الطالب على المستوى الفردي، وفي مجموعات صغیرة، وعلى مستویات الصف الدراسي لتمكینھم 

احتیاجات كل طالب من خالل  H-B Woodlawnكما یتناول برنامج  من زیادة تحكُّمھم في برنامجھم التعلیمي.
یضمن برنامج المستشار المعلم أن یكون كل طالب متواصالً مع شخص بالغ في المدرسة  مستشار المعلم.برنامج ال

یعمل المعلمون والعاملون في برنامج المستشار المعلم مع األسر   وأن یكون لدى جمیع األسر نقطة اتصال ُمخّصصة.
   نیاتھ الدراسیة واالجتماعیة.لضمان حصول كل طالب على ما یحتاج إلیھ إلطالق العنان ألقصى إمكا

 
بتجربة الوجود والتعلم في مجتمع یُقّدر أفراده  H-B Woodlawnتتمثّل مھّمتنا في تزوید الخریجین من برنامج 

ویُِعدُّھم للُمضي في حیاتھم بعد المدرسة الثانویة مع فھم ناضج وواقعي الھتماماتھم وقدراتھم، ومع التزام متزاید بالتعلم 
 یمتھ المتأصلة.من أجل ق

 
 

 الفریدة للطالبات الحوامل والطالب اآلباء في مقاطعة أرلینغتون. تم تصمیم برامج أبوة المراھقین لتلبیة االحتیاجات برامج الطالب اآلباء
 

 أرلینغتون.الفریدة للطالبات الحوامل والطالب اآلباء في مقاطعة  تم تصمیم برنامج أبوة المراھقین لتلبیة االحتیاجات
یدعم ھذا البرنامج الطالب المسجلین في المركز المھني، ومدرسة أرلینغتون المجتمعیة الثانویة، أو النغستون أو 

مع إكسابھم مھارات یوفر البرنامج بیئة رعایة حیث یتم دعم الطالب اآلباء في تلبیة احتیاجاتھم  مدارسھم المنزلیة.
یة احتیاجات المساعدة الغذائیة، واحتیاجات المأوى واإلسكان، والدعم المالي، تشمل الخدمات تلب المعیشة المستقلة.

واالحتیاجات الصحیة التي تشمل استشارات صحة المراھقین، والحمل، والرضاعة الطبیعیة، ورعایة األطفال 
یف، واحتیاجات انتقال تتناول الخدمات احتیاجات السالمة، وتنمیة مھارات التوظ األساسیة، والموارد الصحیة ألطفالھم.

یُرّكز البرنامج على الرفاھیة االجتماعیة العاطفیة، وصحة األسرة، والعالقات مع الشركاء، باإلضافة إلى  الطالب.
یُقّدم البرنامج مركًزا ُمرّخًصا لرعایة  تعزیز االرتباط الصحي مع األطفال الصغار وتنمیة مھارات تربیة األطفال.

یتلقّى الطالب الدعم األكادیمي  ییًما للُرّضع واألطفال الصغار، واإلحاالت، وخدمات التثقیف.األطفال في الموقع، وتق
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للمزید من المعلومات، اتصل على الرقم   والمساعدة للتسجیل في المدرسة واالستمرار في المدرسة حتى التخرج.
 .5767أو  5819أو  703-228-5818

 
برنامج استمرار المدرسة 

 الثانویة
عاًما فأكثر فرصة الحصول  16للطالب الذین تبلغ أعمارھم  النغستونیُوفّر برنامج استمرار المدرسة الثانویة في 

أیًضا فصول تطویر اللغة اإلنجلیزیة  النغستونتُقّدم   على ساعات معتمدة للمدارس الثانویة في بیئة صغیرة وداعمة.
یُتیح لنا المكان الصغیر لدینا  ول على دبلومة المدرسة الثانویة.لطالب مدارس أرلینغتون العامة الذین یسعون للحص

یمكن  توفیر بعض امكان اإلقامة التي قد یحتاج إلیھا الطالب في أثناء سعیھم للحصول على دبلومة المدرسة الثانویة.
ن، أو ثالثة، أو أربع من یسمح البرنامج للطالب بأخذ واحد، أو اثنی  للطالب اختیار االلتحاق بالبرنامج ألسباب عدیدة.

ن الطالب من الحصول على   الجداول الُمجّمعة كل فصل دراسي.  8إن أخذ أربعة فصل في الفصل الدراسي یُمّكِ
باإلضافة إلى ذلك، یمكن للطالب الحصول على ساعات معتمدة من خالل التسجیل المتزامن،   ساعات معتمدة في العام.

یمكن للطالب أیًضا حضور  ل المزدوج من خالل كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.والدورات عبر اإلنترنت، والتسجی
 فصول في المركز المھني والمشاركة في أنشطة المدرسة المنزلیة لدیھم.

 
 مركز

 أرلینغتون المھني
 

 في مركز أرلینغتون المھني Arlington Techبرنامج 
 

ھو برنامج تعلیمي صارم قائم على المشاریع یُِعد الطالب للنجاح في الكلیة وحل المشاكل  Arlington Techبرنامج 
یتعلم الطالب كیفیة الجمع بفعالیة بین معرفتھم األكادیمیة األساسیة متعددة التخصصات   بشكٍل تعاوني في مكان العمل.

حل المشكالت الواقعیة وتقدیم الخدمات للمجتمع ) لCTEوالمھارات التي تم اكتسابھا في فصول التعلیم الفني المھني (
 المحلي.

 
للطالب فرصة االستكشاف والحصول على اعتماد في مجموعة متنوعة من مجاالت  Arlington Techیُوفّر برنامج 

التعلیم المھني والفني، والبدء في االلتحاق بالكلیة من خالل الحصول على ساعات معتمدة جامعیة مبكرة من خالل 
وكخالصة لتجربة التعلم القائمة على المشاریع، یُكمل الطالب  سجیل المزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.الت

كبیر لمدة عام حیث سیتم توظیفھم كمتدربین، أو مستشارین،  capstoneمشروع  Arlington Techفي برنامج 
نشًطا (من خالل االستعالم)، وأصیالً (من  Arlington Techیكون التعلم في برنامج  أو یعملون كباحثین مستقلین.

 خالل المشاریع)، وُموّجًھا حسب اھتمام الطالب.
 

 تتوافق فترة تقدیم الطلبات مع عملیة طلب النقل.
 

 .76للمزید من المعلومات حول برامج المركز المھني، راجع صفحة 
 
 

 برنامج
 البكالوریا

 الدولیة

، ھو برنامج دراسات معترف بھ دولیًا متاح للطالب IBبرنامج البكالوریا الدولیة، المعروف اختصاًرا باسم برنامج 
شدیدي الحماس في الصفین الحادي عشر والثاني عشر في مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة والذین یرغبون في االلتحاق 

رنامج من خالل اتّباع سیاسة وعملیة الخیارات المدرسیة في النظام یمكن ألي طالب في أرلینغتون التقدم للب  بالكلیة.
  یوفر ھذا البرنامج الدقة، والھیكل، والخبرة الالزمین إلطالق العنان لقدرات الطالب ذوي الدوافع الدراسیة.  المدرسي.

 والفلسفي، واالجتماعي للطالب. یتألف برنامج البكالوریا الدولیة من فلسفة تعلم شاملة تھدف إلى معالجة التطور الفكري،
 

تتمثّل مكونات البرنامج في إتمام   برنامج البكالوریا الدولیة ھو برنامج دراسي لمدة عامین في مختلف التخصصات.
 CASست دورات أكادیمیة بنجاح في مجاالت مختلفة، وإتمام اختبار خارجي في كل مجال، والمشاركة في نظام 

مات)، والتسجیل في الدورة الخاصة حول نظریة المعرفة، وكتابة وتقدیم ورقة بحثیة مستقلة (اإلبداع، واألنشطة والخد
یمكن للطالب اختیار بعض دورات البكالوریا الدولیة دون الحصول على دبلومة   في المجال الذي یھتم بھ الطالب.

للمزید   بلومة الدراسات المتقدمة.للتعرف على متطلبات الحصول على د 6راجع صفحة   البكالوریا الدولیة الكامل.
من المعلومات حول ھذا البرنامج، یجب على العائالت االتصال بمكتب برنامج البكالوریا الدولیة على الرقم 

703-228-6234. 
 

 
 Newبرنامج 

Directions  للمدارس
 الثانویة

ضین للتقا New Directionsیوفر برنامج  عاًما فأكثر،  14ضي في المحكمة، بعمر للمدارس الثانویة للطالب الُمعرَّ
والبرنامج عبارة عن بیئة أكادیمیة ُمھیكلة وداعمة للغایة، تسمح   وُمثمرة. فرًصا أكادیمیة ومھنیة في بیئة صغیرة

تلتزم إدارة البرنامج وموظفوه بتقدیم الدعم  للطالب بالحصول على ساعات معتمدة للتخرج من المدرسة الثانویة.
والسلوكي، واألسري الذي سیسمح للطالب بالتقدم، ولألسر بالعمل معًا لتحقیق النجاح، وللطالب كي األكادیمي، 

 یعمل الموظفون عن كثب مع جمیع أصحاب المصلحة لزیادة فرصة النجاح.  یُصبحوا أعضاء مساھمین في المجتمع.
 
 

 



16 

 خیار تقدیم تعلیم إضافي
 

  
، یُطلب من الطالب الملتحقین بالصف التاسع بموجب قانون فرجینیا أن یُكملوا 2014-2013ابتداًء من العام الدراسي  الدورات االفتراضیة

قد تكون الدورة ال تُقّدم ساعات معتمدة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، دورة   بنجاح دورة افتراضیة واحدة.
 تعویض أو تقویة.

 
دین خارجیین.تُتاح للطالب فرص تلقي ا من المھم مالحظة أنھ یجب على الطالب   لدورات افتراضیًا من خالل ُموّرِ

قد یؤدي عدم القیام بذلك إلى عدم الحصول على   عدم التسجیل في أي دورة دون التحدث مع مستشارھم المدرسي.
خیارات/تقدیم التعلم االفتراضي  I-7.2.8 PIP 2إجراء تنفیذ السیاسة   ساعات معتمدة للمدرسة الثانویة إلكمال الدورة.

   ینُص على:
 

  معاییر الموافقة على الدورات االفتراضیة
  
  یجب أن تكون أي دورة افتراضیة تُستخَدم لتلبیة متطلبات التخرج أو سیتم احتسابھا في حساب متوسط الدرجات إّما:

  العامة في برنامج الدراسات، أوُمدَرجة كدورة مقدمة في بیئة افتراضیة من قِبل مدارس أرلینغتون  .1
في حالة عدم تقدیم الدورة من قِبل مدارس أرلینغتون العامة (أو إذا كان الطالب غیر قادر على االلتحاق بدورة  .2

مدارس أرلینغتون العامة ألسباب معتمدة وُمتحقَّق منھا من قِبل المدرسة التي یحُضر إلیھا الطالب)، یجب أن تكون 
  الدورة:

 مسبقًا من نائب المشرف.معتمدة  .أ
مي الخدمة  .ب م خدمة یستوفي معاییر وزارة التعلیم بوالیة فیرجینیا لُمقّدِ ُمقدَّمة من مؤسسة معتمدة أو ُمقّدِ

  المعتمدین.
  تتماشى مع معاییر التعلم المناسبة في فرجینیا، حسب االقتضاء؛ .ج
الدقّة مع أي دورات مماثلة في تكون ذات صف مناسب ومستوى محتوى مناسب یمكن مقارنتھ في مستوى  .د

  مدارس أرلینغتون العامة، ویمكن لجمیع المتعلمین الوصول إلیھا،
تُلبّي أفضل الممارسات للتصمیم التعلیمي على النحو الُموضَّح من قِبل الرابطة الدولیة للتعلیم اإللكتروني  .ه

 للصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر 
)International Association for K-12 Online Learning) (iNACOL.(  

  
یجب على المستشارین   یجب على الطالب وولي األمر/الوصي مناقشة خیارات الدورة مع المستشار المدرسي.

 I-7.2.8المدرسیین تقدیم طلب نیابةً عن الطالب للحصول على موافقة مسبقة وفقًا لسیاسة مجلس إدارة المدرسة 
   خیارات تقدیم التعلیم.

  
في المدرسة المتوسطة وتُوفّر ساعات معتمدة  Virtual@APS*یمكن استخدام اإلتمام الناجح لدورة تُقدَّم من خالل 

  یُرجى الرجوع إلى المستشار لدیك للحصول على مزید من المعلومات.  للمدرسة الثانویة لتلبیة متطلبات التخرج.
  

 وصاف الدورة في قسم مجال المحتوى المناسب من ھذا المستند. یُرجى االّطالع على أ
 

https://www.apsva.us/virtual-على  Virtual@APSتتوفّر معلومات إضافیة حول 
 instruction/ 

 
 

https://www.apsva.us/virtual-instruction/
https://www.apsva.us/virtual-instruction/
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 فرص للطالب الذین یحصلون على خدمات الموھوبین
 

وضمن النموذج  ).RTGویكون لكل مدرسة ثانویة معلم موارد بدوام كامل للموھوبین ( النموذج التعاوني ھو نموذج تقدیم خدمات الموھوبین.
بین؛ والمعلمون بانتظام للتمییز الیومي بمجموعة متنوعة من الطرق: تنفیذ الموارد المنھجیة المكتوبة للمتعلمین الموھو RTGالتعاوني، یُخّطط معلم 

لدروس وترسیخ إستراتیجیات محددة في إطار التفكیر النقدي واإلبداعي لتحقیق الدقّة المستمرة، وعمق وتعقید الوحدات والدروس؛ والتمییز بین ا
و/أو التعلم  باستخدام التقییمات المسبقة وضغط المناھج الدراسیة، و/أو التجمیع المرن، و/أو صوت الطالب واختیارھم، و/أو الواجبات المتدرجة،

  القائم على حل المشاكل والمشاریع، و/أو التعلم الشخصي، و/أو مشاریع الدراسة، و/أو البحوث المستقلة.
 

یتم تقدیم مجموعة متنوعة من الدورات المتقدمة/المكثفة لطالب  یتم تحقیق تمایز المحتوى عن طریق اختیار الدورة على مستوى المدرسة الثانویة.
ویة الموھوبین في المجاالت األكادیمیة والفنون، بما في ذلك برنامج البكالوریا الدولیة في مدرسة ثانویة واحدة ودورات المستوى المدارس الثان

باإلضافة إلى ذلك، یمكن للطالب المشاركة في دراسة مستقلة للحصول على ساعات  المتقدم الُمقدَّمة في جمیع المدارس الثانویة األربعة الشاملة.
تُقّدم مدارس  یمكن للطالب أیًضا الحصول على دورات تقنیة متقدمة في المركز المھني. مدة و/أو تسجیل مزدوج في الدورات الجامعیة.معت

للعلوم أرلینغتون العامة التمویل الكامل للطالب المؤھلین لاللتحاق بمدرسة الحاكم اإلقلیمیة للعام الدراسي (مدرسة توماس جیفرسون الثانویة 
  تكنولوجیا).وال

 
) دعم الطالب من خالل الندوات المتخصصة والدعم التعلیمي واالجتماعي العاطفي لمجموعات من RTGكما یجوز لمعلم الموارد للموھوبین (

م دورات غیر متقدمة. لموارد للموھوبین كما أن معلمي ا الطالب الذین یكون تمثیلھم تاریخیًا غیر كاٍف في خدمات الموھوبین والملتحقین بفصول تُقّدِ
، PRIMEیُمثّلون جھة االتصال المعنیة بعملیات تقدیم الطلبات للفرص الصیفیة لالشتراك في برنامج مدرسة الحاكم السكنیة الصیفیة، وبرنامج 

 وفرص اإلثراء األخرى لدعم اھتمامات الطالب.
 

م جلسات التوعیة مثل لیالي المعلومات ألولیاء األمور والمشاركة في تستخدم كل معلم موارد للموھوبین ُسبالً متنوعة للتواصل مع األسر لتقدی
واستخدام  listservs، وCanvas، وNavianceالفعالیات على مستوى المقاطعة، وإرسال التحدیثات، واإلعالنات المستمرة إلى األسر عبر 

 .Twitterوسائل التواصل االجتماعي مثل 
 

  الروضة إلى الصف الثاني عشرفرص على مستوى المقاطعة للصفوف من 
 

تم تصمیم ھذه  ھناك أنشطة متاحة على مستوى المقاطعة للطالب المؤھلین للحصول على خدمات الموھوبین في الدورات األكادیمیة والفنون.
 تشمل الفرص ما یلي: التجارب لتوسیع األنشطة المدرسیة واالستجابة الھتمامات الطالب.

 
  الدراسات األكادیمیة:

 عروض الدورات في المركز المھني (للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر) •
 مدرسة توماس جیفرسون الثانویة للعلوم والتكنولوجیا (للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر) –مدرسة الحاكم اإلقلیمیة للموھوبین  •
 ر إلى الثاني عشر)دراسة مستقلة للحصول على ساعات معتمدة من المواد االختیاریة (للصفوف من العاش •
• P.R.I.M.E (للمنقولین إلى الصف الحادي عشر والثاني عشر) (تجارب التوجیھ/التدریب المھني ذات الصلة) 
 مدرسة الحاكم السكنیة الصیفیة للدراسات األكادیمیة/التوجیھ (للمنقولین إلى الصف الحادي عشر والثاني عشر) •
 كنیة الصیفیة (للمنقولین إلى الصف الحادي عشر والثاني عشر)أكادیمیات اللغة األجنبیة لمدرسة الحاكم الس •
 ندوة المشرف الصیفیة (للمنقولین إلى الصف الحادي عشر والثاني عشر) •
  الفنون:
  برنامج المتدربین على الفنون الجمیلة (للصفوف من العاشر إلى الثاني عشر) •
 یة (للصفوف من العاشر إلى الثاني عشر)دراسة مستقلة للحصول على ساعات معتمدة من المواد االختیار •
 مدرسة الحاكم السكنیة الصیفیة للفنون البصریة والتمثیلیة (للمنقولین إلى الصف الحادي عشر والثاني عشر) •
 ندوة المشرف الصیفیة (للمنقولین إلى الصف الحادي عشر والثاني عشر) •
الروضة إلى الصف الثاني عشر) في مجال الفنون مثل مسابقة  المسابقات المحلیة والوطنیة وعلى مستوى الوالیة (للصفوف من •

 Scholastic) (للصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر)، أو جوائز الفنون الجمالیة (Reflections Contestالتأمالت (
Arts Awardsثانیة عشر (الصفوف من ) (للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر)، أو المسابقات الفردیة/مسابقات الفرق للمنطقة ال

  السابع إلى الثاني عشر)
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الدورات الُمقدَّمة في مدارس أرلینغتون المجتمعیة*، وویكفیلد، 

 وواشنطن لیبرتي، ویوركتاون
*تُقّدم مدرسة أرلینغتون المجتمعیة مجموعة فرعیة من ھذه الدورات اعتماًدا على 

 إلى المستشار المدرسي لمعرفة الجدولة. یُرجى الرجوع  احتیاجات الطالب.
 
 

 التربیة الفنیة4
تم تصمیم برنامج التربیة الفنیة في المدارس الثانویة لتزوید الطالب 
بفرصة المشاركة في دورة متسلسلة في مجاالت الموسیقى، والفنون 

تتوفر تجارب عامة باإلضافة إلى فرص   البصریة، والفنون المسرحیة.
یتم تدریب الطالب   ة للغایة في جمیع مجاالت الفنون.متقدمة ومتخصص

على المھارات الفنیة الالزمة لتطویر قدراتھم الفردیة لتشكیل العملیة 
تُحقّق الساعات المعتمدة المكتسبة في أي من ھذه   اإلبداعیة وتجربتھا.

 الدورات متطلبات الساعات المعتمدة للفنون العملیة/الفنون الجمیلة.
 

 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:
في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.

الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات 
 في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.

قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر إضافةً إلى ذلك، 
 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.

 
 التربیة الموسیقیة

 
 )29252كورال الحجرة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 خبرة سابقة في الكورال وتجربة أداء أمام مدیر الكورال  متطلب أساسي:
تُوفّر فرقة كورال الحجرة تجربة حجرات موسیقیة سریعة للمطربین 

المعزوفات التي تتم دراستھا ذات مستوى   شدیدي البراعة والتفوق.
یتضّمن التدریب   متقدم وتمتد عبر مختلف العصور واألنواع الموسیقیة.

على البروفات تدریبًا مكثفًا على اإلنتاج الصوتي، ونظریة الموسیقى، 
یلزم حضور العدید من المشاركات األدائیة   ة النوتة الموسیقیة.وقراء

 المدرسیة، والمجتمعیة، والُمتنقّلة.
 

 )29260كورال الحفالت الموسیقیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب أساسي:

الصوتي الصحي، ُصّممْت ھذه الدورة لتنمیة البراعة الموسیقیة واإلنتاج 
تُقدَّم   ولتوفیر تجارب في الغناء الجماعي وقراءة النوتة الموسیقیة.

مجموعة كبیرة من األنواع الموسیقیة، بما في ذلك الموسیقى الشعبیة، 
یتعیّن على الطالب   والدینیة، والعالمیة، من أنماط وفترات مختلفة.

 حضور جمیع العروض.
 

 )29289الكورال المتقدم (
 امل، وحدة دراسیة واحدةعام ك

  12-9 الصف (الصفوف):
یُفضَّل وجود خبرة سابقة في الكورال في المدرسة أو   متطلب أساسي:

یلزم إجراء تجربة أداء و/أو موافقة   المجتمع، ولكنھا لیست أساسیة.
 المدیر.

یتدّرب الكورال على الموسیقى الكورالیة التي تُمثّل مجموعة متنوعة من 
بما في ذلك الموسیقى الدینیة والشھیرة ذات الصعوبة المتوسطة األنماط، 

یتم توفیر تدریب متقدم على قراءة النوتة الموسیقیة،   إلى المتقدمة.
یتم إجراء   واإلنتاج الصوتي واألسالیب، ونظریة الموسیقى األساسیة.

عروض مدرسیة وعروض في المناسبات المجتمعیة، باإلضافة إلى 
یلزم حضور   طعة وغیرھا من مھرجانات تقییم األداء.مھرجانات المقا

 العروض.
 
 

 )Treble Chorus) ( 29263)الجوقة الثالثیة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب (متطلبات) أساسي:

تم تصمیم ھذه الدورة لتنمیة البراعة الموسیقیة واإلنتاج الصوتي 
متاحة لجمیع الطالب  األصوات السوبرانو واأللتو. خّصیًصا وطبقات

بغض النظر عن الخبرة أو القدرة على استكشاف المؤلفات الكورالیة 
لطبقات األصوات السوبرانو واأللتو، والغناء الجماعي وقراءة النوتة 

سیتم إیالء اھتمام خاص لعادات الغناء بأصوات األطفال  الموسیقیة.
 تُقدَّم مجموعة كبیرة من األنواع الموسیقیة، طورة.والنبرة الكورالیة المت

بما في ذلك الموسیقى الشعبیة، والدینیة، والعالمیة، من أنماط وفترات 
 یتعیّن على الطالب حضور جمیع العروض. مختلفة.

 
 )Basso Chorus)( 29266)جوقة الباسو 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد  :متطلب أساسي
تم تصمیم ھذه الدورة لتنمیة البراعة الموسیقیة واإلنتاج الصوتي 

متاحة لجمیع الشباب بغض النظر   خّصیًصا لطبقات أصوات الرجال.
عن الخبرة أو القدرة على استكشاف المؤلفات الكورالیة لطبقات 

  األصوات الخاصة بالرجال، والغناء الجماعي وقراءة النوتة الموسیقیة.
یتم إیالء اھتمام خاص لتغیُّر الصوت، وعادات الغناء، والنبرة س

ستُقدَّم مجموعة كبیرة من األنواع الموسیقیة، بما   الكورالیة المتطورة.
في ذلك الموسیقى الشعبیة، والدینیة، والعالمیة، من أنماط وفترات 

 یتعیّن على الطالب حضور جمیع العروض.  مختلفة.
 

 الفرقة الموسیقیة للمستوى المتوسط 
)Intermediate Band) (29233( 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

 موافقة مدیر الفرقة أو تجربة أداء أمامھ  متطلب أساسي:
فصل الفرقة الموسیقیة للمستوى المتوسط متاح ألي طالب لدیھ خبرة 

الدراسة الخاصة) في العزف على آلة سابقة (عن طریقة المدرسة و/أو 
یتضّمن التدریب التطویر    موسیقیة أو آلة نقر في فرقة موسیقیة حدیثة.

المستمر لمھارات العزف األساسیة باستخدام الموسیقى ذات الصعوبة 
كما یتم تقدیم نظریة الموسیقى وقراءة   المعتدلة واألسالیب المختلفة.

مشاركة في فرقة موسیقیة سیّارة وكذلك قد تلزم ال  النوتة الموسیقیة.
  العزف في الحفالت الموسیقیة التي یُحّددھا مدیر الفرقة الموسیقیة.
 یتوفر عدد محدود من األدوات المملوكة للمدرسة والمتاحة لإلیجار.

 
 Advanced Bandالفرقة الموسیقیة للمستوى المتقدم (

(29234)( 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصفوف):الصف (
خبرة سابقة في العمل في الفرق الموسیقیة وتجربة أداء   متطلب أساسي:
 أمام مدیر الفرقة

تتدّرب الفرقة الموسیقیة ذات المستوى المتقدم وتعزف موسیقى سیمفونیة 
وقد یتم أیًضا   متوسطة الصعوبة إلى صعبة، وفقًا لما یُحّدده مدیر الفرقة.

المناسبات المدرسیة والمجتمعیة، والحفالت  تضمین العروض العامة في
الموسیقیة، ومھرجانات المقاطعة، ورحالت الفرق الموسیقیة المحتملة، 
والمسیرات الموسیقیة قبل مباریات كرة القدم، والمسابقات، 

تُعد دورة الفرقة الموسیقیة السیّارة امتداًدا مطلوبًا لھذا   واالستعراضات.
العروض ومھام الفرقة األخرى وفقًا لتقدیر قد یتم طلب حضور  الفصل.
 المدیر.
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 )29254الفرقة الموسیقیة السیّارة (
 نصف سنة، نصف ساعة معتمدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

تتطّلب جدولة منتظمة بعد ساعات المدرسة في مدارس ویكفیلد، 
 روض.یلزم حضور البروفات والع ویوركتاون، وواشنطن لیبرتي.

یتلقّى الطالب تدریبًا على أسالیب السیر الرسمیة للعروض والمواكب 
یتم تعلیم استخدام   التي تُجرى في فترات االستراحة بمباریات كرة القدم.

التدریبات الدقیقة، والتكوینات، وخطوات الرقص، والقصص الھزلیة مع 
في  الوحدات المساعدة  التركیز على البراعة الموسیقیة والعروض.

، Drill Teamالفرقة الموسیقیة السیّارة قد تشمل الفریق االستعراضي 
وقائدة الفرقة الموسیقیة السیّارة، والفرقة حاملة الرایات، والفرقة حاملة 

، حسب Silksو Rifles)، وفرق Color Guardاألعالم الرسمیة (
 یلزم حضور العروض.  المطلوب.

 
 )29250الفرق (

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

موافقة مدیر فرقة موسیقیة، أو أوركسترا، أو كورال،   متطلب أساسي:
 أو تجربة أداء أمامھ

تتم جدولتھا بانتظام بعد المدرسة أو التدریبات المسائیة للفرق المھتمة 
خّصیًصا، أي فرق موسیقى الجاز، والثالثیات، والرباعیات، وفرق 

Winter Guard إلى ذلك، للطالب الذین یتدّربون على آالت ، وما
النفخ، أو اآلالت الوتریة، أو آالت النفخ النحاسیة، والقرع، و/أو الطالب 

 الحضور مطلوب.  الذین یتدّربون على األداء الصوتي.
 

 )29200البیانو (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

وسیغطي  ذه الدورة لتقدیم مھارات البیانو األساسیة للطالب.تم تصمیم ھ
الطالب معاییر الموسیقى األدائیة الخاصة بمعاییر التعلم في المستوى 

ولن یُطلب من  االبتدائي، وسیتطرقون أیًضا إلى بعض معاییر التحقیق.
ألنھ سیتم توفیر لوحات  الطالب شراء البیانو أو لوحات مفاتیح األرغن،

 ح األرغن اإللكترونیة من قبل المدرسة وستظل في المدرسة.مفاتی
 سیتمكن الطالب من:

 تعلم مھارات البیانو األساسیة. •
 تعلم قراءة األلحان والمقاطع الموسیقیة البسیطة واللعب علیھا. •
تعلم كیفیة اللعب على الساللم الموسیقیة وقراءة الرموز  •

 الموسیقیة.
 نماط اإلیقاعیة وتنفیذھا.تعلم كیفیة التعرف على مختلف األ •
 تعلم التقنیة األساسیة لعالمة الصوت المستمر. •

 
 )29244أوركسترا اآلالت الوتریة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

خبرة سابقة في العزف على آلة وتریة وموافقة مدیر   متطلب أساسي:
 األوركسترا

فنیًا وموسیقیًا على حٍد سواء باستخدام یتم إطالق العنان لقدرات الطالب 
مجموعة متنوعة من المؤلفات الموسیقیة باستخدام اآلالت الوتریة، 
وموسیقى الحجرة، واالستودیو، والموسیقى السیمفونیة ذات األنماط 

یلزم تقدیم عروض عامة في المناسبات المدرسیة   الكالسیكیة والشھیرة.
قد یتم تحدید   ومھرجانات المقاطعة. والمجتمعیة، والحفالت الموسیقیة،

یتوفر عدد محدود من األدوات   موعد لخوض رحلة أوركسترا محتملة.
 المملوكة للمدرسة والمتاحة لإلیجار.

 

 )29242أوركسترا الحجرة (
 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 لمعلمخبرة سابقة في األوركسترا أو تصریح من ا  متطلب أساسي:

تُوفّر أوركسترا الغرفة تجربة أوركسترا متسارعة للعازفین شدیدي 
المؤلفات الموسیقیة التي تمت دراستھا على مستوى   البراعة والتطور.

متقدم، والتي تمتد عبر عصور وأنواع مختلفة، عادةً في اإلصدارات 
یتم في البروفات تضمین تدریب مكثف على أسالیب   األصلیة للمؤلف.

زف المتقدم على اآلالت واألداء الجماعي في الفرقة وقراءة النوتة الع
یلزم   الموسیقیة، إلى جانب المعلومات النظریة والتاریخیة السیاقیة.

 حضور العدید من المشاركات األدائیة المدرسیة، والمجتمعیة، والُمتنقّلة.
 

 (29245)  1 الجیتار
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 ):الصف (الصفوف
 ال یوجد متطلب أساسي:

تم تصمیم ھذه الدورة للطالب الذین یمكنھم العزف على الجیتار بمستوى 
تُستخدم كتب تعلیم العزف، واألوراق الموسیقیة   ابتدائي إلى متوسط.

المطبوعة، وموسیقى فرق الجیتار لتعلیم قراءة النوتة الموسیقیة، 
موعة متنوعة من األسالیب والھیاكل اللحنیة والوتریة من خالل مج

یتوفر عدد محدود من األدوات المملوكة   التقنیة، والمؤلفات الموسیقیة.
قد یكون الطالب الذین یدرسون ھذه الدورة   للمدرسة والمتاحة لإلیجار.

مؤھلین لالنضمام إلى فرقة الجیتار االستعراضیة، بناًء على موافقة 
 المعلم.

 
 )29247الجیتار للمستوى المتقدم (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 أو موافقة المعلم 1إكمال دورة الجیتار  متطلب أساسي:
تم تصمیم ھذه الدورة للطالب الذین یمكنھم العزف على الجیتار بمستوى 

تُستخدم كتب تعلیم العزف، واألوراق الموسیقیة   متوسط إلى متقدم.
لتعزیز تعلیم قراءة النوتة الموسیقیة، والھیاكل وموسیقى فرق الجیتار 

قد یتم   اللحنیة والوتریة، واالعتبارات األسلوبیة، والمؤلفات الموسیقیة.
طلب حضور العروض ومھام الفرقة األخرى وفقًا لتقدیر المدیر أو 

 المشرف.
 

 )29251فرقة/معمل آالت موسیقي الجاز (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 صفوف):الصف (ال
یتم اختیار الطالب من الفرق السیمفونیة أو فرق  متطلب أساسي:

 الحفالت الموسیقیة عن طریق تجربة األداء  
تُوفّر فرقة/معمل موسیقى الجاز خبرة عملیة في عزف موسیقى الجاز 

سیتم التركیز على الصوت   المتقدم في أجواء مجموعات االستودیو.
اعة الموسیقیة، والجوانب األسلوبیة لموسیقى الجماعي، والمزیج، والبر

سیتم توفیر فرص لألداء الفردي، واالرتجال،   الجاز وموسیقى البوب.
یلزم حضور العدید من   والعروض اآلنیة مع فنّاني الجاز المحلیّین.

 .المشاركات األدائیة المدرسیة، والمجتمعیة، والُمتنقّلة
 

 )29280جاز/البوب (فرقة/معمل العزف الصوتي لموسیقى ال
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
خبرة سابقة في الكورال وتجربة أداء على مستوى  متطلب أساسي:

 المدرسة أمام مدیر الكورال
تُوفّر فرقة/معمل العزف الصوتي لموسیقى الجاز/البوب خبرة عملیة في 

سیتم التركیز   استودیو.عزف موسیقى الجاز/البوب المتقدم في أجواء 
على الصوت الجماعي، والمزیج، والبراعة الموسیقیة، والجوانب 

سیتم توفیر فرص لألداء   األسلوبیة لموسیقى الجاز وموسیقى البوب.
یلزم   الفردي، واالرتجال، والعروض اآلنیة مع فنّاني الجاز المحلیّین.

 مجتمعیة، والُمتنقّلة.حضور العدید من المشاركات األدائیة المدرسیة، وال
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 )29222تاریخ أنواع الموسیقى والھویة الثقافیة ( تقدیر الموسیقى:
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

سیستكشف الطالب  دورة تقدیر الموسیقى ھي دورة تمھیدیة للموسیقى.
وفھم أعمق لجمیع أنواع الوظائف المختلفة للموسیقى الكتساب تقدیر 

تبدأ الدورة بدراسة الثقافة الموسیقیة األساسیة والعناصر  الموسیقى.
 الموسیقیة األساسیة مثل األلحان، واإلیقاع، والتناغم، والشكل، والقوام.

ق لألنماط، والفترات،  ھذا الفصل عبارة عن استبیان عام ولكن ُمعمَّ
فئات الموسیقى الكبیرة والمتنوعة وتدفقات التأثیر الرئیسیة التي تُشّكل 

للغایة وتشمل الموسیقى الكالسیكیة، والروك، والبوب، والھیب ھوب، 
یتناول النص العدید من األسالیب، ولكن ینَصب  والراب، والریجي.

التركیز على الموسیقى الشائعة السائدة، التي تم إنتاجھا في الفترة من 
ن لدى الطالب فھم أكبر لمصدر بنھایة الدورة، سیكو وحتى اآلن. 1954

 الموسیقى (تاریخیًا)، ودورھا (موسیقیًا)، وكیفیة إنشائھا (تقنیًا).
 

 )39226نظریة الموسیقى، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
على خلفیة قویة في الموسیقى الصوتیة أو المعزوفة  متطلب أساسي:

 اآلالت، بما في ذلك البیانو
یتم تدریس دورة نظریة الموسیقى للتعیین المتقدم بوتیرة وعمق مساویْین 

ر الدورة قدرة  لدورة نظریة الموسیقى ذات المستوى الجامعي. تُطّوِ
الطالب على التعّرف على المواد األساسیة وعملیات الموسیقى التي یتم 

یتناول المنھج  ، وفھمھا، ووصفھا.سماعھا أو عزفھا في نوتة موسیقیة
مجموعة واسعة من المھارات التحلیلیة والتركیبیة باإلضافة إلى تدریب 

تتضّمن الدورة أیًضا مھاًما إبداعیة، مثل تناغم  األذن والغناء البصري.
األلحان عن طریق اختیار صوت األوتار المناسبة، أو تكوین خط جھیر 

ة ثنائیة، أو التعرف على النوتة موسیقي لتوفیر نقطة اتصال صوتی
ستُِعد ھذه الدورة الطالب إلكمال اختبار  الموسیقیة ذات اللحن الُمرقَّم.

یتعین على الطالب الذین   نظریة الموسیقى للتعیین المتقدم بنجاح.
یدرسون دورة نظریة الموسیقى للتعیین المتقدم الخضوع الختبار التعیین 

یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار لن  المتقدم في نھایة العام.
 ).29226على نقطة الجودة اإلضافیة (

 
 )29225نظریة الموسیقى، والصوت الرقمي، وتألیف األغاني (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

بعض المعلومات األساسیة عن الموسیقى الصوتیة أو   متطلب أساسي:
 المعزوفة على اآلالت

دورة نظریة الموسیقى والصوت الرقمي وتألیف األغاني ُمصّممة 
یتم التركیز   لدراسة بُنیة الموسیقى في البیئات اإللكترونیة والصوتیة.

على التطبیق العملي للنظریة وإبداع الطالب في التركیبات الموسیقیة 
سیدرس   األصلیة، باإلضافة إلى تطویر المھارات السمعیة للطالب.

شكل األغاني وتركیبھا باإلضافة إلى المزج واستغالل الصوت الطالب 
سیتعلم الطالب أسس إنتاج الموسیقى؛ وأسالیب التسجیل   الرقمي.

المناسبة؛ وكیفیة استخدام محطات العمل الصوتیة الرقمیة وبرامج 
التركیب والنوتة الموسیقیة لتألیف الموسیقى في مجموعة متنوعة من 

 األنواع واإلعدادات.
 

 الفنون البصریة
 

 1 (29120) الفنون 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

یستكشف الطالب العملیات الفنیة للرسم، والتلوین، والرسومیات، 
واألشكال الفنیة ثالثیة األبعاد وذلك باستخدام عناصر المبادئ الفنیة 

یتم االحتفاظ بالمشروعات   اإلبداعیة. للتصمیم ومھارات حل المسائل
الفنیة في مجموعات مع رؤى الطالب حول عملیة العمل والمنتجات 

، 2تُعد ھذه الدورة شرًطا أساسیًا لدورات الفنون   النھائیة الخاصة بھم.
 ، واالستودیو، والتعیین المتقدم.3و

 
 (29130)  2 الفنون

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-10  ف):الصف (الصفو
أو تصریح من معلم الفنون  1إكمال دورة الفنون   متطلب أساسي:

  البصریة
تعتمد ھذه الدورة على المفاھیم والتقنیات التي تم تعلُّمھا في دورة الفنون 

. یتعلم الطالب األسالیب المتقدمة في الرسم، والتلوین، وصناعة 1
اث بشأن أعمال یُواصل الطالب إجراء األبح  المطبوعات، والنحت.

 كبار الفنانین وربطھا بعملھم الخاص.
 

 (29140) 3الفنون 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-11  الصف (الصفوف):
أو تصریح من معلم الفنون  2إكمال دورة الفنون   متطلب أساسي:

 البصریة
ھذه الدورة ُمخّصصة للطالب المتحمسین للغایة الملتزمین بدراسة فنون 

سیُنشئ الطالب مجموعة من األعمال التي   االستودیو بشكٍل جاد.
ستشمل، على سبیل المثال ال الحصر، التلوین، والرسم، والرسومیات، 

یتم التركیز على جودة العمل، وعلى مفھوم فني ُمعیّن، واتساع  والنحت.
 نطاق التعبیر.

 
 )39149الفنون والتصمیم، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-9 الصف (الصفوف):
 و/أو توصیة المعلم 3إكمال دورة الفنون   متطلب أساسي:

تعتمد دورة فنون االستودیو للتعیین المتقدم على الممارسة الجادة للفن، 
ویجب على الطالب تقدیم مجموعة أعمال كاملة للحصول على نقطة 

تتناول الدورة ثالثة مجاالت رئیسیة: الجودة العالیة  ة.الجودة اإلضافی
في أعمال الطالب الفنیة؛ والتركیز على مسألة أو مشكلة بصریة ُمعیّنة؛ 
واتساع نطاق الخبرة في الوسائل الرسمیة، والفنیة، والتعبیریة إلنتاج 

سیشارك الطالب في التحقیق اإلبداعي والمنھجي للمسائل الرسمیة  الفن.
اھیمیة، وفي فھم إنتاج الفنون كعملیة مستمرة تتطلب اتخاذ قرارات والمف

مستنیرة وحاسمة، وسیكتسبون المھارات الفنیة والمعرفة بوظائف 
 العناصر البصریة.

لن یحُصل   یُطلب من الطالب تقدیم مجموعة تعیین متقدم لھذه الدورة.
 دة اإلضافیة.الطالب الذین ال یُقّدمون المجموعة الكاملة على نقطة الجو

(29149) 
 

 )39151تاریخ الفنون، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12-10  الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب أساسي:

ھذه دورة تمھیدیة جامعیة في تاریخ الفنون تمنح الطالب فھًما لألعمال 
ضایا مثل السیاسة، الفنیة ضمن سیاقھا التاریخي من خالل دراسة ق

كما  والدین، والرعایة، والنوع االجتماعي، والوظیفة، واألصل العرقي.
تتناول الدورة  تُعلِّم الدورة الطالب التحلیل البصري لألعمال الفنیة.

الھندسة المعماریة، والنحت، والتلوین، واألشكال الفنیة األخرى، ویتعلم 
بشكٍل نقدي، مع التمتع بالذكاء  الطالب كیفیة النظر لھذه األعمال الفنیة

تُِعد الدورة الطالب إلكمال اختبار تاریخ  والحساسیة، لتحلیل ما یرونھ.
یتعین على الطالب الخضوع الختبار التعیین   الفن للتعیین المتقدم بنجاح.

لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون   المتقدم المرتبط بھذه الدورة.
 (29151) إلضافیة.لالختبار على نقطة الجودة ا

 



21 

 29167)( 1 األعمال الخزفیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

تتناول ھذه الدورة أشكال الصلصال ثالثیة األبعاد من خالل األعمال 
سیستخدم الطالب أسالیب مختلفة في التصنیع   الفنیة العملیة والزخرفیة.

ستسمح ھذه الدورة للطالب بتجربة   واستخدام عجلة الفخار.الیدوي 
الصلصال ألول مرة أو تمكین الطالب األكثر خبرة في ھذا المجال من 

سیتم تشجیع الطالب على تجربة أنواع مختلفة من   تطویر مھاراتھم.
دوالًرا  55یتم فرض رسوم مختبر بقیمة  أسالیب التزجیج والتشطیب.

لمعرفة  13راجع صفحة   صال وأعمال التزجیج.أمریكیًا نظیر الصل
 نظام اإلعفاء من تخفیض الرسوم.

 
 

 29168)( 2 األعمال الخزفیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 أو تصریح من المعلم 1إكمال دورة األعمال الخزفیة  متطلب أساسي:

األبعاد من خالل  ستستمر ھذه الدورة في تناول أشكال الصلصال ثالثیة
ستسمح ھذه الدورة للطالب بصقل   األعمال الفنیة العملیة والزخرفیة.

سیسمح ھذا   مھاراتھم في التصنیع الیدوي واستخدام عجلة الفخار.
للطالب بمزید من اكتشاف اإلمكانیات التي یمكن للصلصال بھا عمل 

ج، والتشطیب، سیتعلم الطالب أسالیب التزجی  أشكال فنیة ثالثیة األبعاد.
ومن المقرر أن تشمل الدورة دراسة فنانِي   والتجفیف بالنار األخرى.

دوالًرا أمریكیًا  55یتم فرض رسوم مختبر بقیمة  الصلصال وأعمالھم.
لمعرفة نظام  13راجع صفحة   نظیر الصلصال وأعمال التزجیج.

 اإلعفاء من تخفیض الرسوم.
 

 (29169)  3 األعمال الخزفیة
 ، وحدة دراسیة واحدةعام كامل

 12-10  الصف (الصفوف):
 أو تصریح من المعلم 2إكمال دورة األعمال الخزفیة  متطلب أساسي:

ھذه الدورة ُمخّصصة للطالب المتحمسین للغایة الملتزمین بدراسة 
سیصقل الطالب المھارات التي تعلّموھا   األعمال الخزفیة بشكل جاد.

 والتركیز على اتساع النطاق والعمق. 2و 1في دورة األعمال الخزفیة 
دوالًرا أمریكیًا نظیر الصلصال  55یتم فرض رسوم مختبر بقیمة 

لمعرفة نظام اإلعفاء من تخفیض  13راجع صفحة   وأعمال التزجیج.
 الرسوم.

 
 )29160مقدمة إلى الِحرف الیدویة (

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

 ال یوجد سي:متطلب أسا
یبتكر الطالب أعمال الفخار، والنسیج، والمجوھرات، واألقنعة، وما إلى 
ذلك، من مجموعة متنوعة من المنظورات واألسالیب الثقافیة التي قد 
تشمل األمریكیین األصلیین، وأعمال فنانِي غواتیماال، والمكسیك، وآسیا، 

 والمستوطنات األمریكیة.
 

 )29162الِحرف الیدویة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

في ھذه الدورة التي تستمر لمدة عام، سیتعامل الطالب مع التراث الثقافي 
  الغني للِحرف الیدویة التي تجمع بین الجوانب الوظیفیة والتصمیم الفني.

ام الطالب إلكمال ستعمل نماذج الحرف الیدویة متعددة الثقافات على إلھ
المھام التي تنطوي على استخدام الصلصال، واألقمشة، والخشب، وما 

سیتم اكتساب المعرفة الالزمة للعمل بذكاء، ومھارة، وإبداع   إلى ذلك.
سیتم التركیز على عناصر ومبادئ التصمیم   مع الوسائط الِحرفیة.

ریخي للِحرف التي والجمالیات، والنقد الكتابي و/أو الشفھي، والتراث التا
 یتم إنتاجھا.

 

 )29163الرسم والتلوین (
 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

یتعلم الطالب النُُھج األساسیة لرسم وتلوین مجموعة متنوعة من المواد، 
بما في ذلك الجمادات، والمناظر الطبیعیة، واألنماط، واألشكال 

قّدمْت المشكالت تصوًرا ُمرّكًزا وتنظیًما نمطیًا للخطوط،   خیالیة.ال
یتم استخدام مجموعة متنوعة   والمساحة، والقیمة، والملمس، واللون.

 تتم دراسة أعمال كبار الفنانین في ھذه الوسائط.  من الوسائط.
 

 )29152الرسومیات على الحاسوب (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 لصفوف):الصف (ا
 ال یوجد متطلب أساسي:

یُطبّق الطالب مھارات مبتكرة في حل المشكالت على مشكالت التصمیم 
التجاري التي قد تشمل صور المنتجات، وتصمیم الشعارات، وعرض 

یمكن   المنتجات، وتوضیح القصة، وتخطیط الصفحات والمنشورات.
تخدام أجھزة الحاسوب للطالب استخدام الرسومیات التي یتم إنشاؤھا باس

 إلنتاج أعمال مكتملة.
 

 (29153)  2 الرسومیات على الحاسوب
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
   1إكمال دورة الرسومیات على الحاسوب  متطلب أساسي:

یُطبّق الطالب مھارات مبتكرة في حل المشكالت على مشكالت التصمیم 
صور المنتجات، والعالمات التجاریة، والعرض، التجاري التي تشمل 

 وتوضیح القصة، وتخطیط الصفحات والمنشورات.
 

 29154)( 3 الرسومیات على الحاسوب
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-10  الصف (الصفوف):
   2و 1إكمال دورة الرسومیات على الحاسوب  متطلب أساسي:

ستتوّسع في مھارات الفنون  ھذه دورة متقدمة للرسومیات على الحاسوب
 .2و 1الرقمیة التي تم تعلُّمھا في دورتَي الرسومیات على الحاسوب 

تُوفّر ھذه الدورة للطالب المھارات الالزمة إلنشاء تصمیمات تُرّكز على 
سیتعلم الطالب أسالیب الفنون  الفنون التجاریة والفنون الجمیلة الرقمیة.

لفرصة الستكشاف وسیلة رقمیة مختارة الرقمیة المتقدمة وستُتاح لھم ا
تُعد ھذه المجموعة أساًسا جیًدا للطالب  إلنشاء مجموعة من األعمال.

الذین یسعون للحصول على مجموعة األعمال الرقمیة ثنائیة األبعاد 
 للتعیین المتقدم الرقمیة.

 
 29193)( 1 التصویر الفوتوغرافي الرقمي

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  (الصفوف):الصف 

 ال یوجد متطلب أساسي:
وسیتعلمون كیفیة  یتعامل الطالب مع التصویر الفوتوغرافي كشكٍل فنّي.

استخدام كامیرا انعكاسیة ذات عدسة واحدة، إلنتاج مطبوعات من خالل 
تشمل الموضوعات التي تم  عملیات مختلفة تتضمن التكنولوجیا الرقمیة.

وغرافي، وعناصر ومبادئ التصمیم، تناولھا تاریخ التصویر الفوت
دوالًرا  50یتم فرض رسوم مختبر بقیمة   واإلضاءة، ووظائف الكامیرا.

للحصول على  13راجع صفحة   أمریكیًا مقابل تكالیف الطباعة.
یُطلب من الطالب  معلومات بشأن تخفیض الرسوم/اإلعفاء من الرسوم.

م ورق الصور الخاص استخدام كامیراتھم الخاصة إن أمكن، وكذلك تقدی
یتحّمل الطالب   یتوفر عدد محدود من الكامیرات حسب الحاجة.   بھم.

 مسؤولیة فقدان الكامیرات، أو سرقتھا، أو تلفھا بشكٍل كبیر.
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 (29194)  2 التصویر الفوتوغرافي الرقمي
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
أو  1إكمال دورة التصویر الفوتوغرافي الرقمي   متطلب أساسي:

  تصریح من معلم التصویر
یتم في ھذه الدورة المتقدمة التركیز على الحلول الفنیة والتعبیریة 
لمجموعة متنوعة من مشكالت التصویر الفوتوغرافي التي تُوّسع 
المفاھیم واألسالیب األساسیة التي تم تعلُّمھا في دورة التصویر 

. تتم دراسة أعمال كبار فناني التصویر الفوتوغرافي من 1افي الفوتوغر
یتم   حیث ارتباطھا بمشكالت التصویر الفوتوغرافي التي تم استكشافھا.

 دوالًرا أمریكیًا مقابل تكالیف الطباعة. 50فرض رسوم مختبر بقیمة 
للحصول على معلومات بشأن تخفیض  13راجع صفحة 

طلب من الطالب استخدام كامیراتھم یُ  الرسوم/اإلعفاء من الرسوم.
یتوفر عدد   الخاصة إن أمكن، وكذلك تقدیم ورق الصور الخاص بھم.

یتحّمل الطالب مسؤولیة فقدان   محدود من الكامیرات حسب الحاجة.
 الكامیرات، أو سرقتھا، أو تلفھا بشكٍل كبیر.

 
 

 (98610W) (29195)  3 التصویر الفوتوغرافي الرقمي
 نقطة جودة 1عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-11 الصف (الصفوف):
 2و 1إكمال دورة التصویر الفوتوغرافي الرقمي  متطلب أساسي:

ھذه دورة متقدمة في التصویر الفوتوغرافي ُمخّصصة للطالب الجادین 
سیقضي الطالب عاًما في إنشاء مجموعة الصور   في دراسة التصویر.

الحترافیة الخاصة بھم وتطویر المھارات التي تعلّموھا في الفوتوغرافیة ا
یتم فرض رسوم مختبر بقیمة  .2و 1دورتَي التصویر الفوتوغرافي 

للحصول  13راجع صفحة    دوالًرا أمریكیًا مقابل تكالیف الطباعة. 50
على معلومات بشأن تخفیض الرسوم/اإلعفاء من الرسوم یُطلب من 

م الخاصة إن أمكن، وكذلك تقدیم ورق الصور الطالب استخدام كامیراتھ
یتحّمل   یتوفر عدد محدود من الكامیرات حسب الحاجة.  الخاص بھم.

 الطالب مسؤولیة فقدان الكامیرات، أو سرقتھا، أو تلفھا بشكٍل كبیر.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  المجتمعیة.تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا 

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

 )29165مقدمة إلى النحت (
 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب أساسي:
سیتعّرف   دورة للطالب المھتمین بالفنون ثالثیة األبعاد.ُصّممت ھذه ال

الطالب على مبادئ عملیات النحت ویكتسبون معرفة أساسیة بالمواد، 
سیُنشئ الطالب العدید من المنحوتات،   واألدوات، وإجراءات السالمة.

سیتم   ویتعلمون العدید من األسالیب المستخدمة في الصلصال والجص.
 التاریخیة للنحت. استكشاف األھمیة

 )29166النحت (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
إكمال دورة مقدمة إلى النحت، أو مقدمة إلى الِحرف  متطلب أساسي:

 الیدویة، أو تصریح من معلم الفنون البصریة
ُصّممت ھذه الدورة للطالب المھتمین بإنشاء منحوتات ذاتیة التعبیر، من 

مجموعة متنوعة من المواد والتقنیات، بما في ذلك على سبیل خالل 
یتم   المثال ال الحصر، الصلصال، والجص، والخشب، واألسالك.

التعامل مع الموضوع من خالل التفسیر الواقعي، والمجرد، وغیر 
 یتم فحص نماذج صنعھا النحاتون المعاصرون.  الموضوعي.

 الفنون المسرحیة
 

 21400)( 1 الفنون المسرحیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

تُعَد ھذه الدورة مقدمة إلى تقنیات المسرح والدراما، وھي ُمصّممة 
للطالب الذین یرغبون في استكشاف مجاالت مختلفة من الدراما 

اسیة یتعلم المشاركون أسالیب التمثیل األس  والمسرح كوسیلة للتواصل.
  من خالل فن التمثیل اإلیمائي (البانتومیم)، واالرتجال، ودراسة المشھد.

تتم ممارسة تحسین الصوت، وقدرات حل المشكالت، وقراءة 
تشمل   المسرحیات، ومواھب التمثیل من خالل العمل في مجموعات.

األنشطة دراسة تاریخ المسرح، والجوانب الفنیة لإلنتاج المسرحي، 
 كل الدرامیة، وتصمیم وإنتاج مسرحیة ذات فصل واحد.وتحلیل الھیا

 
 21415)( 2 الفنون المسرحیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-10  الصف (الصفوف):

أو تصریح من معلم  1إكمال دورة الفنون المسرحیة   متطلب أساسي:
 الفنون المسرحیة

ُصّممت ھذه الدورة لمواصلة دراسة األسالیب الدرامیة ومھارات األداء 
. ینَصب التركیز على تطویر 1المكتسبة في دورة الفنون المسرحیة 

الشخصیة، والمكیاج، والتزیین، ونظریات التمثیل، واألسالیب 
یكتب الطالب العروض والمسرحیات، ویُنتجونھا ویُؤّدونھا   المسرحیة.

قد یلزم إجراء   تستمر دراسة تاریخ المسرح.  اھیر.لمختلف الجم
 تدریبات خارج الفصل إلكمال ھذه األنشطة.

 
 21425) ( 3 الفنون المسرحیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-11 الصف (الصفوف):

أو تصریح من معلم  2إكمال دورة الفنون المسرحیة   متطلب أساسي:
  الفنون المسرحیة
دورة ورشة عمل في الفنون الدرامیة وتتطلب مشاركة ھذه الدورة ھي 

یستكشف الطالب مجاالت الدراسة وإنتاج األعمال   نِشطة في اإلنتاج.
  الدرامیة كأعضاء في شركة إنتاج، ویِصلون إلى مرحلة اإلنتاج الكامل.

یتعین على كل طالب إتمام مشروعْین ُمفّصلْین یتعلقان بأعمال إنتاج في 
ذلك مھام في فئتْین على األقل من الفئات الثالث التالیة:  الفصل، بما في

) اإلنتاج/اإلخراج، واإلدارة، والتاریخ، واألبحاث؛ أو 2) األداء؛ أو (1(
تستمر  ) التصمیم/اإلضاءة، واألزیاء، والمجموعات، والدعائم.3(

قد یلزم إجراء تدریبات خارج الفصل إلكمال   دراسة تاریخ المسرح.
 .ھذه األنشطة

 
 (21430)  4 المسرح للمستوى المتقدم

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-11 الصف (الصفوف):

أو تصریح من معلم  3إكمال دورة الفنون المسرحیة   متطلب أساسي:
 الفنون المسرحیة

، یضع الطالب تصوًرا لعملیة اإلنتاج 4في دورة الفنون المسرحیة 
من خالل   من الفعالیات المسرحیة.بأكملھا ویُشرفون علیھا في العدید 

إخراج، وإنتاج، وإدارة المسرحیات أو العروض، یقوم الطالب في دورة 
بتجمیع وتطبیق جمیع العناصر الفنیة، وأسالیب  4الفنون المسرحیة 

 التمثیل واإلخراج، والمھارات الدینامیكیة الجماعیة التي تم تعلُّمھا سابقًا.
 الفصل إلكمال ھذه األنشطة. قد یلزم إجراء تدریبات خارج

 



23 

 )21435المسرح الفني (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
أو تصریح من معلم  1إكمال دورة الفنون المسرحیة   متطلب أساسي:

 الفنون المسرحیة
یتعلم الطالب العناصر األساسیة لإلضاءة، والتركیب، واألزیاء، 

الل المشاركة الفعّالة في تقدیم الدعم الفني والمكیاج، والدعائم من خ
یتعیّن   لمجموعة متنوعة من الفعالیات المسرحیة في كل فصل دراسي.

على كل طالب إكمال مشروعْین ُمفّصلْین یتعلقان باحتیاجات اإلنتاج في 
  مجاالت اإلضاءة، أو المجموعات، أو األزیاء، أو المكیاج، أو الدعائم.

 ساعات الدراسة.تلزم المشاركة بعد 
 

 اعتبارات خاصة
 
یُنصح الطالب المھتمین بدراسة البكالوریا في مجال الفنون بأخذ تسلسل 

، والتعیین المتقدم؛ 3، و2، و1الدراسة الُمشار إلیھ (أي دورات الفنون 
بعد الحصول على موافقة   ).4، و3، و2، و1ودورات الفنون المسرحیة 

المعلم، یمكن للطالب العمل على متطلبات مجموعة الفنون البصریة 
 3للتعیین المتقدم على مدى عامْین من خالل التسجیل في دورة الفنون 
  في السنة الحادیة عشر ودورة الفنون للتعیین المتقدم في السنة النھائیة.

لموسیقى بعد التخرج بشّدة یُنصح الطالب المھتمین بدراسة المزید من ا
 بأخذ دورة نظریة الموسیقى.

 
 متدرب، الفنون الجمیلة 

 عام كامل، نصف ساعة معتمدة
  11-10 ، الصف (الصفوف):29290)( 1 الفنون الجمیلة
  12-11 ، الصف (الصفوف):(29291)  2 الفنون الجمیلة
 أو تصریح من المعلم 1إكمال دورة الفنون  متطلب أساسي:

  12 ، الصف (الصفوف):(29292)  3 الجمیلة الفنون
 أو تصریح من المعلم 2إكمال دورة الفنون  متطلب أساسي:

یوفر مكتب تعلیم الفنون برنامج المتدرب للطالب في الصفوف من 
العشر إلى الثاني عشر الذین یتمتّعون بموھبة استثنائیة ویھتّمون بدراسة 

یتم ترتیب  ح، أو الرقص.الفنون البصریة، أو الموسیقى، أو المسر
تجارب الفنون الفردیة وفي مجموعات صغیرة لھؤالء الطالب 

یتم اختیار الطالب في فصل الربیع من خالل تقدیم طلب   المختارین.
  كتابي، وإجراء مقابلة شخصیة، وإجراء اختبار أداء/مجموعة أعمال.

مدارس تتوفر طلبات التقدیم من خالل موظفي الفنون والموسیقى في ال
 الثانویة، والمستشارین، ومعلمي الموارد للموھوبین.
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 التعلیم المھني والفني
الدورات تُقدَّم  مل بعد المرحلة الثانویة.تساعد دورات التعلیم المھني والفني الطالب على تعلُّم التطبیقات الفنیة للعدید من المھن في أثناء إعدادھم للدراسة الجامعیة أو الع

ق، والتعلیم التجاري والصناعي، في المدارس الثانویة الشاملة في مجاالت البرنامج في األعمال وتكنولوجیا المعلومات، وعلوم الحاسب، وعلوم األسرة والمستھلك، والتسوی
ي مركز أرلینغتون المھني الذي یُقّدم دورات غیر متاحة في جمیع طالب المدارس الثانویة في مدارس أرلینغتون العامة مؤھلون ألخذ دورات ف والتعلیم التكنولوجي.

دورات  باإلضافة إلى ذلك، یُقّدم التعلیم المھني والفني العدید من  یُرجى الرجوع إلى قسم المركز المھني لالّطالع على عروض الدورات ھذه. المدارس الثانویة الشاملة.
 ى قائمة بالدورات ومواقعھا بالمدرسة. التسجیل المزدوج، یُرجى مراجعة القسم للحصول عل

یُرجى الرجوع إلى المستشار   لعادیة.تُوّفر كل دورة من دورات التعلیم المعني والفني فرصة للحصول على المؤھالت المھنیة والفنیة المطلوبة للتخرج والحصول على الدبلومة ا
 لدیك للحصول على مزید من المعلومات.

 ویكفیلد، وواشنطن لیبرتي، ویوركتاون الثانویة، ومركز أرلینغتون المھنيخیارات التسلسل في مدارس 
 في ما یلي بعض نماذج خیارات التسلسل العدیدة المتاحة في دورات التعلیم الفني والمھني.  تقتضي متطلبات التخرج للدبلومة العادیة الحصول على دورتْین اختیاریتْین متسلسلتْین على األقل.

 إلى المستشار لدیك للحصول على قائمة كاملة بجمیع تسلسالت دورات التعلیم الفني والمھني.یُرجى الرجوع 
 األعمال واالتصاالت .1

الفنون، وتكنولوجیا 
الصوتیات، والمرئیات، 

 واالتصاالت

 :1 خیار التسلسل
) ونُظم 26116مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات (

  )26614معلومات الحاسوب (

 :2خیار التسلسل 
 ) و26116مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات (

تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة 
)26646( 

 :3خیار التسلسل 
تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة 

)26646( 
وتصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة، 

 )26631المستوى المتقدم (
 إدارة

 األعمال
  

 :1خیار التسلسل 
 QuickBooks (26320) المحاسبة باستخدام 

  )26614نُظم معلومات الحاسوب (

 :2خیار التسلسل 
) وإدارة 26112مقدمة إلى األعمال والتسویق (

 األعمال للبكالوریا الدولیة
(36114) 

 :3خیار التسلسل 
  ) و26116مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات (

ة في مجتمع تكنولوجیا المعلومات للبكالوریا الدولی
 )36613عالمي (

 :1خیار التسلسل  تكنولوجیا المعلومات
) تصمیم 26116مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات (

 )26646صفحات الویب والوسائط المتعددة (

 :2خیار التسلسل 
 ) و26116مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات (

تصمیم وإدارة قاعدة البیانات للتسجیل المزدوج 
)96660W( 

 :3خیار التسلسل 
تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة للتسجیل 

 )؛96646Wالمزدوج (
تصمیم وإدارة قاعدة البیانات للتسجیل المزدوج 

)96660W( 
 :1خیار التسلسل  علوم الحاسب

 ) و26638برمجة الحاسوب (
 )26643برمجة الحاسوب، للمستوى المتقدم (

 :2خیار التسلسل 
) وعلوم AP (33186مبادئ علوم الحاسب، 

) أو علوم 33185الحاسب اآللي، للتعیین المتقدم (
 2) والجزء 36560) 1الحاسب الجزء 

 للبكالوریا الدولیة (36570)

 :3خیار التسلسل 
برمجة الحاسوب، للتسجیل المزدوج 

)96638W برمجة الحاسوب، مكثفة، للتسجیل ،(
 ) و96644Wالمزدوج (

الحاسوب، للتسجیل المزدوج للمستوى برمجة 
 ACC) في 96643Wالمتقدم (

 :1خیار التسلسل  التسویق
 ) للتسجیل المزدوج و99094Wریادة األعمال (

)، 99095ریادة األعمال، للمستوى المتقدم (
 للتسجیل المزدوج

 :2خیار التسلسل 
) ومقدمة 28123الریاضة، والترفیھ، واالستجمام (

 )26112سویق (إلى األعمال والت

 :3خیار التسلسل 
) 28147مقدمة إلى الوظائف في مجال األزیاء (

  و
 ) للتسجیل المزدوج99094Wریادة األعمال (

 الصناعة والھندسة   .2
العلوم، والتكنولوجیا، 

والھندسة، 
 والریاضیات

 :1خیار التسلسل 
مقدمة إلى التصمیم الھندسي   :1الھندسة 

 ) و28491(
 )28492مبادئ الھندسة (  :2الھندسة 

 

 :2خیار التسلسل 
مقدمة إلى التصمیم الھندسي   :1الھندسة 

 ) و28491(
 )28492مبادئ الھندسة (  :2الھندسة 

Capstone :التصمیم والتطویر  الھندسة
)28494( 

 :3خیار التسلسل 
) 98439Wالرسم الفني بمساعدة الحاسوب (

  للتسجیل المزدوج و
) 98408Wمساعدة الحاسوب (الرسم المعماري ب
 للتسجیل المزدوج

العلوم، والتكنولوجیا، 
والھندسة، 
 والریاضیات

 

 :4خیار التسلسل 
 (98439Wالرسم الفني بمساعدة الحاسوب (

(28439) (98439Wو ( 
 )28438الرسم الھندسي بمساعدة الحاسوب (

  

 الصحة والخدمات اإلنسانیة .2
الزراعة، والغذاء، 

 الطبیعیةوالموارد 
 :1خیار التسلسل 

) ونمو 28274التغذیة والعافیة ( أطعمة الذّواقین:
   )28232األطفال واالبوة (

 :2خیار التسلسل 
مقدمة إلى فنون الطھي  أطعمة الذّواقین:

التغذیة والعافیة  ) وأطعمة الذّواقین:28250(
)28274( 

 

 :1خیار التسلسل الخدمات اإلنسانیة
) والتعلیم في مرحلة 28232واألبوة (نمو األطفال 

 (28235) 1الطفولة المبكرة 

 :2خیار التسلسل 
) ودورة 28232نمو األطفال واألبوة (

Teachers for Tomorrow (99062W) 
 للتسجیل المزدوج

 :3خیار التسلسل 
 Teachers for Tomorrow 1دورة 

(99062W) للتسجیل المزدوج وTeachers 
for Tomorrow  2(29063)  

 یُرجى االّطالع على وصف الدورة للمزید من المعلومات.  الدورة متاحة أیًضا للطالب المؤھلین للحصول على ساعات معتمدة جامعیة للتسجیل المزدوج. –للتسجیل المزدوج 
 *یتم تقدیم دورات البكالوریا الدولیة في مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة فقط

للحصول على مزید  76یُرجى االّطالع على الصفحة رقم   كما تتوفّر دورات التعلیم المھني والفني األخرى في مركز أرلینغتون المھني.  من بعض التسلسالت في المدارس الثانویة الشاملة. **تتوفّر مستویات إضافیة
 من المعلومات.

 دورات تعلیم مھني وفني واجتیاز شھادة المجال المعتمدة من الوالیة لھذا التسلسل بنجاح.یمكن للطالب الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا محددة عند إكمال تسلسل  •
المطلوبة وما بعده للحصول على شھادة التعلیم المھني والفني  2014-2013تُوفّر كل دورة تعلیم مھني وفني فرصة للحصول على شھادة في المجال للطالب الملتحقین بالمدرسة الثانویة في العام الدراسي  •

 للتخرج والحصول على الدبلومة العادیة.
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 األعمال

 وتكنولوجیا المعلومات
 
جمیع الدورات مؤھلة للحصول على ساعات معتمدة في مجال التعلیم 

 المھني والفني/الفنون الجمیلة.
 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا یختارھا الطالب من 

 شھادة المجال المتعلقة بالدورة. خالل اجتیاز
 

أي دورة تُعادل دورتْین مّدتھما عام كامل تستوفي متطلبات المواد  
 االختیاریة المتسلسلة.

 
 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:

في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.
تطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات الحاالت، قد ت

 في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.
إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر 

 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.
 

 QuickBooks (26320)المحاسبة باستخدام 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

  12-9 الصف (الصفوف):
یدرس طالب دورة المحاسبة المبادئ، والمفاھیم، والممارسات األساسیة 

تتضّمن الموضوعات  لدورة المحاسبة لألعمال الخدمیة وأعمال الترویج.
التي یتم تناولھا تحلیل المعامالت، وإجراء قیود الیومیة، ونشر البنود، 

 عداد سجالت الرواتب والبیانات المالیة، وإدارة أنظمة مراقبة النقود.وإ
یتعلم الطالب  یتم التأكید على أخالقیات العمل والسلوك المھني.

 اإلجراءات المحاسبیة األساسیة، باستخدام األنظمة الیدویة واإللكترونیة.
المحوسب أو  QuickBooks سیتعلم الطالب استخدام تطبیق المحاسبة

 ام محاسبة محوسب ُمشابھ.نظ
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

  بالدورة.
 

 خبرة عملیة في التعلیم التعاوني
ساعات معتمدة) بناًء على ساعات  3إلى  1عام كامل، متغیر (من 

 العمل 
  3،  )28953( ساعتان معتمدتان )،28951ساعة معتمدة (

 )28954ساعات معتمدة (
التسجیل المتزامن في مادة اختیاریة في مجال التعلیم  متطلب أساسي:
 المھني والفني

التعلیم التعاوني ھو طریقة ُمنّظمة للتعلیم تجمع بین التعلیم في الفصل 
 الدراسي والتدریب في أثناء العمل لمساعدة الطالب على االستعداد

  وتكون ھذه الوظیفة مدفوعة األجر.  ألھدافھم المھنیة أو استكشافھا.
یتم   ساعة في األسبوع. 15إلى  11یعمل الطالب في المتوسط من 

توجیھ الطالب في دورة التعلیم التعاوني من خالل خطة تدریب رسمیة، 
د خبرة الطالب العملیة. ل یتم تقییم الطالب من قِب  وفردیة، ومكتوبة تُحّدِ

المعلم الُمنّسق والمشرف لدى صاحب العمل للحصول على الدرجات 
یجب أن یجتاز الطالب دورة  بالحروف الخاصة بالدورة والخبرة العملیة.

) المتزامنة للحصول على ساعات معتمدة CTEالتعلیم المھني والفني (
باإلضافة إلى الساعات   للدورة وساعات معتمدة في الخبرة العملیة.

ساعات معتمدة  3ة للدورة، قد یحُصل الطالب على ساعة إلى المعتمد
ساعة للحصول على  280یجب أن یعمل الطالب    في الخبرة العملیة.

ساعة للحصول على ساعتْین معتمدین،  560ساعة معتمدة واحدة، أو 
ساعات معتمدة خالل العام  3ساعة على األقل للحصول على  840أو 

احتساب أي ساعات خبرة عملیة مكتسبة خالل سیتم     الدراسي الحالي.
الصیف ضمن الساعات المعتمدة للخبرة العملیة للعام الدراسي التالي، 

  شریطة أن یستمر الطالب في التسجیل في دورة التعلیم المھني والفني.
یتوافق توظیف الطالب مع القوانین واللوائح الفیدرالیة، والمحلیة، 

دورات التعلیم المھني والفني   لة األطفال.والخاصة بالوالیة بشأن عما

المتزامنة ھي أي من المواد االختیاریة ببرنامج األعمال وتكنولوجیا 
المعلومات، وعلوم الحاسب، والتعلیم التجاري والصناعي، والتعلیم 
التكنولوجي، وعلوم األسرة والمستھلك الُمقدَّمة في الصفوف من العاشر 

للحصول على معلومات  رنامج الدراساتبراجع    إلى الثاني عشر.
 إضافیة عن الدورة.

 
 )96614W) (26614نُظم معلومات الحاسوب (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-9 الصف (الصفوف):

 متطلب أساسي: ال یوجد
یُطبّق الطالب مھارات حل المشكالت على مواقف الحیاة الواقعیة من 

الكلمات، وجداول البیانات، وقواعد البیانات، والعروض خالل معالجة 
یعمل الطالب  التقدیمیة للوسائط المتعددة، وأنشطة البرامج المتكاملة.

بشكٍل فردي وفي مجموعات الستكشاف مفاھیم الحاسوب، وأنظمة 
التشغیل، والشبكات، واالتصاالت السلكیة والالسلكیة، والتقنیات 

یجمع الطالب بین  (اختیاري).مل لھذه الدورة تتوفّر خبرة الع الناشئة.
الدراسة في الفصول الدراسیة واإلشراف على التدریب في أثناء العمل 

من خالل  في منصب معتمد مع اإلشراف المستمر طوال العام الدراسي.
ھذه الدورات، یمكن للطالب استیفاء متطلبات شھادة التخرج من المجال 

 خرج للدورات على اإلنترنت.المھني والفني ومتطلبات الت
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

  بالدورة.
 

  )96649W) (26649نُظم معلومات الحاسوب، للمستوى المتقدم (
  نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
إكمال دورة مقدمة إلى تكنولوجیا   أساسي:متطلب (متطلبات) 

المعلومات، أو نُظم معلومات الحاسوب، أو تصریح من المعلم، و/أو 
التسجیل المتزامن في دورة أخرى في مجال األعمال وتكنولوجیا 

  المعلومات
یُطبّق الطالب مھارات حل المشكالت على مواقف الحیاة الواقعیة من 

متكاملة متقدمة، بما في ذلك المنشورات خالل تطبیقات برمجیة 
یعمل الطالب بشكٍل فردي وفي  المطبوعة، واإللكترونیة، وعلى الویب.

مجموعات الستكشاف أنشطة صیانة الحاسوب المتقدمة، وتطویر 
المواقع اإللكترونیة، والبرمجة، والشبكات، والتكنولوجیا الناشئة، 

  ومھارات التوظیف.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    امعیة:الساعات المعتمدة الج •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على  التسجیل.

 مزید من التفاصیل.
 

ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على ساعات معتمدة  الشھادة:  •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

  بالدورة.
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 (26542) 1 المستوى األول، الجزء Ciscoأكادیمیة  اإلنترنت:
(96542W) 

 نقطة جودة  1.0فصل دراسي، نصف ساعة معتمدة + 
  12-10 الصف (الصفوف):

 Ciscoأكادیمیة  التسجیل المتزامن في دورة اإلنترنت: متطلب أساسي:
 96543W) (26543)( 2 المستوى األول، الجزء

 تُِعد ھذه الدورة الطالب لمھن المستوى األولي في مسار أنظمة الشبكات.
یكتسب الطالب المھارات الالزمة لیُصبحوا فنیّي شبكات، ومتخّصصین 

كما  في دعم الحاسوب، وُمشغّلي نظم المعلومات، وُمحلّلي أمن الشبكات.
قدمة عملیة للشبكات باستخدام األدوات واألجھزة الموجودة عادةً توفر م

تشمل المعامل تثبیت أجھزة الحاسوب،  في البیئات السكنیة والتجاریة.
واالتصال باإلنترنت، واالتصال الالسلكي، ومشاركة الملفات والطباعة، 
 وتثبیت وحدات التحكم في األلعاب، والماسحات الضوئیة، والكامیرات.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

اعات معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على سالشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

  بالدورة.
  

 (26543)  2المستوى األول، الجزء  Ciscoأكادیمیة  اإلنترنت:
(96543W) 

 نقطة جودة  1.0فصل دراسي، نصف ساعة معتمدة + 
  12-10 الصف (الصفوف):

 Ciscoأكادیمیة  ورة اإلنترنت:التسجیل المتزامن في د متطلب أساسي:
 )96542W) (26542)( 1 المستوى األول الجزء

تُِعد ھذه الدورة الطالب للعمل في وظائف فنیّي الشبكات وتساعدھم على 
اكتساب مھارات إضافیة مطلوبة لفنیّي أجھزة الحاسوب وفنیّي مكتب 

عد، وتُوفّر نظرة عامة أساسیة على التوجیھ والوصول عن بُ  المساعدة.
كما تُطِلع الطالب على الخوادم التي تُوفّر خدمات  والعناوین، واألمن.
 نحن نوفر المساحة وإمكانیة الوصول الموثوقة. البرید اإللكتروني.

یتعّرف الطالب على المھارات الشخصیة المطلوبة لوظائف مكتب 
المساعدة وخدمة العمالء، ویساعدھم الفصل األخیر على االستعداد 

یتم تدریس مراقبة الشبكة والمھارات  .CCENT ر شھادةالختبا
 األساسیة الستكشاف األخطاء وإصالحھا في السیاق.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
 استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

  بالدورة.
 

 )29087التعلیم من أجل تطویر التوظیف، العام األول (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

(صفوف ممتدة للطالب الملتحقین ببرنامج التعلیم  12-9الصفوف: 
 الفردي أو الطالب الذین یحصلون على خدمات التعلیم الخاص)

 متطلب أساسي: ال یوجد
تُعلِّم ھذه الدورة الدراسیة الطالب كیفیة اتخاذ خیارات مستنیرة في الحیاة 

تمر في أثناء انتقالھم من المدرسة، واكتساب المھنیة والتعلیم المس

یتم تعلیم الطالب السلوكیات  المھارات الفنیة، والتكیف مع مكان العمل.
األخالقیة، واألبحاث المھنیة، ومھارات الحصول على الوظائف، 
والتواصل في مكان العمل، والوعي الذاتي، ومناصرة النفس، وخدمة 

قّدم ھذه الدورة للطالب احتیاجات سوق تُ  العمالء، والمھارات الحیاتیة.
  العمل المتكاملة من خالل صیغة التعلیم التوظیفي التطبیقیة.

 
 )29089التعلیم من أجل تطویر التوظیف، العام الثاني (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
(صفوف ممتدة للطالب الملتحقین ببرنامج التعلیم  12-9الصفوف: 

 یحصلون على خدمات التعلیم الخاص) الفردي أو الطالب الذین
 
تُعلِّم ھذه الدورة الدراسیة الطالب كیفیة اتخاذ خیارات مستنیرة في الحیاة 
المھنیة والتعلیم المستمر في أثناء انتقالھم من المدرسة، واكتساب 

یتم تعلیم الطالب السلوكیات  المھارات الفنیة، والتكیف مع مكان العمل.
المھنیة، ومھارات الحصول على الوظائف، األخالقیة، واألبحاث 

والتواصل في مكان العمل، والوعي الذاتي، ومناصرة النفس، وخدمة 
تُقّدم ھذه الدورة للطالب احتیاجات سوق  العمالء، والمھارات الحیاتیة.

 العمل المتكاملة من خالل صیغة التعلیم التوظیفي التطبیقیة.
 

 عام األولالتعلیم من أجل اإلعداد للتوظیف، ال
(29083) 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
(صفوف ممتدة للطالب الملتحقین ببرنامج التعلیم  12-9الصفوف: 

 الفردي أو الطالب الذین یحصلون على خدمات التعلیم الخاص)
تُِعد ھذه الدورة الطالب لمھارات االستعداد والجاھزیة لمكان العمل، 

تُعلِّم ھذه الدورة  مل في مكان العمل.استعداًدا للتعلم القائم على الع
الدراسیة الطالب كیفیة اتخاذ خیارات مستنیرة في الحیاة المھنیة والتعلیم 
المستمر في أثناء انتقالھم من المدرسة، واكتساب المھارات الفنیة، 
والتكیف مع التواصل في مكان العمل، والوعي الذاتي، ومناصرة النفس، 

تُقّدم ھذه الدورة للطالب احتیاجات  ھارات الحیاتیة.وخدمة العمالء، والم
 سوق العمل المتكاملة من خالل صیغة التعلیم التوظیفي التطبیقیة.

 
 التعلیم من أجل اإلعداد للتوظیف، العام الثاني

(29088) 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

(صفوف ممتدة للطالب الملتحقین ببرنامج التعلیم  12-9الصفوف: 
 دي أو الطالب الذین یحصلون على خدمات التعلیم الخاص)الفر

 التعلیم من أجل تطویر التوظیف، العام األول  متطلب أساسي:
تُواِصل ھذه الدورة تطویر مھارات الطالب لالستعداد والجاھزیة لمكان 

تُعلِّم ھذه الدورة  العمل، استعداًدا للتعلم القائم على العمل في مكان العمل.
الطالب كیفیة اتخاذ خیارات مستنیرة في الحیاة المھنیة والتعلیم الدراسیة 

المستمر في أثناء انتقالھم من المدرسة، واكتساب المھارات الفنیة، 
یتم تعلیم الطالب السلوكیات األخالقیة،  والتكیف مع مكان العمل.

واألبحاث المھنیة، ومھارات الحصول على الوظائف، والتواصل في 
الوعي الذاتي، ومناصرة النفس، وخدمة العمالء، مكان العمل، و

تُقّدم ھذه الدورة للطالب احتیاجات سوق العمل  والمھارات الحیاتیة.
(اختیاري، فرصة  المتكاملة من خالل صیغة التعلیم التوظیفي التطبیقیة.

لتجربة العمل في الموقع، حسب عمر الطالب واالستعداد والجاھزیة 
 للعمل).
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 )99094W) (29094( ریادة األعمال
 Arlington Student Enterpriseبرنامج 

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 12-9  الصف (الصفوف):

 ال یوجد  متطلب أساسي:
حیث یستكشفون  یستكشف الطالب خصائص المؤسسة الفردیة.
التحدید، وعلى وجھ   المھارات الالزمة للتقدم في بیئة عمل دائمة التغیر.

یُطّور الطالب الكفاءات في عملیة صنع القرار، والتخطیط طویل المدى، 
ُصّممت   والتواصل الفعال، والمساءلة، والمسؤولیة، والتعلیم المستمر.

ھذه الدورة للطالب الذین یرغبون في التركیز على إستراتیجیات 
لرغم على ا  التطویر المھني من خالل امتالك/إدارة أعمالھم الخاصة.

من التأكید على المھارات الفردیة، ینَصب تركیز الدورة على وضع 
خطة عمل، بما في ذلك ما یلي: تحدید نوع المؤسسة التجاریة، 
واالعتبارات القانونیة، واختیار الموقع، والتمویل، وخطوات بدء عمل 
 المؤسسة، وإستراتیجیة التسویق، والتفاعل مع ُرّواد األعمال الناجحین.
 

ء من دورة ریادة األعمال، یمكن للطالب التقدم لبرنامج كجز
Arlington Student Enterprise (ASE).  یتم اختیار الطالب

للعمل في مشاریع العمالء بناًء على خبرتھم في مجال تكنولوجیا 
سیحتاج الطالب إلى إثبات أنھم مؤھلون تأھیالً عالیًا ویمكنھم  المعلومات.

 .ASEمشاریع العمالء ضمن برنامج  العمل بشكٍل مستقل في
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 التفاصیل.مزید من 
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

  بالدورة.
 

 )99095W) (29095ریادة األعمال للمستوى المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12-9 الصف (الصفوف):
 )99094W) (29094األعمال (ریادة   متطلب أساسي:

ُصّممْت ھذه الدورة الدراسیة للطالب الذین یرغبون في التركیز على 
اإلستراتیجیات المتقدمة لریادة األعمال بناًء على المفاھیم الُمقدَّمة في 

تُرّكز الدورة الدراسیة على  ).99094W) (29094ریادة األعمال (
سیؤسس الطالب األعمال  وضع خطة عمل وإدارة الشركات الصغیرة.

 التجاریة، ویُسّوقون لھا، ویحافظون علیھا.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
مدرستك للحصول على  التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار

 .مزید من التفاصیل
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

  بالدورة.
 

 ) 26116مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
 یوجدال  متطلب أساسي:

یتلقّى الطالب مقدمة عملیة لمختلف دراسات تكنولوجیا المعلومات 
المتاحة من خالل مدارس أرلینغتون العامة بما في ذلك مھارات إنتاج 
وعرض الوسائط المتعددة، وتطبیقات برامج الحاسوب، وإدارة 
الشبكات، ولغات البرمجة، وأنظمة التشغیل، والمكونات المادیة 

ستكشفون تكنولوجیا المعلومات كمجال مھني كما سی  للحاسوب.
وسیتمّكنون من اتخاذ خیار مستنیر لدراسة تكنولوجیا المعلومات 
المتقدمة، خصوًصا لتسلسالت تكنولوجیا المعلومات التي تؤدي إلى 

، CNA، و+Network، و+Aالحصول على شھادة في المجال مثل 
ون الطالب على استعداد بعد إتمام الدورة بنجاح، یك  .Ciscoوأكادیمیة 

لمواصلة الدراسة في مجال تكنولوجیا المعلومات التي تؤدي إلى 
االلتحاق بدورات جامعیة مزدوجة التسجیل في كلیة شمال فیرجینیا 

 Associates of Science inالمجتمعیة التي تُنطبَّق على برنامج 
Information Technology  أوAssociates of Applied 

Science in Information Technology  في كلیة شمال
 فرجینیا المجتمعیة.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 بالدورة

 
 )96646W) (26646تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
 12-9الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:52
یكتسب الطالب الكفاءة في تصمیم وإنشاء المشاریع المنشورة على سطح 
المكتب، والعروض التقدیمیة/المشاریع، ومواقع الویب متعددة الوسائط، 

یُطبّق الطالب مبادئ  باستخدام برامج التطبیقات القیاسیة في المجال.
یقوم الطالب بإنشاء مجموعات   إتمام المشاریع.التخطیط والتصمیم في 

تتضّمن السیر الذاتیة ومجموعة متنوعة من مشاریع سطح المكتب، 
  والوسائط المتعددة، والمواقع اإللكترونیة التي یتم إنتاجھا في الدورة.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  یا المجتمعیة.تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجین
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 .بالدورة
 

تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة، المستوى المتقدم 
)26631( 

(96631W)  
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12-10 الصف (الصفوف):
تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة  متطلب أساسي:52

)26646) (96646W( 
وسائط متعددة، ومواقع یكتسب الطالب مھارات متقدمة إلنشاء مشاریع 
یعمل الطالب باستخدام  إلكترونیة تفاعلیة منشورة على سطح المكتب.

 أجھزة وبرمجیات متطورة، مع تطبیق المھارات على مشاریع واقعیة.
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قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

طلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل استیفاء مت
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة متحقق منھا  الشھادات: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 .بالدورة
 

 
 علوم الحاسب

 
الدورات مؤھلة للحصول على ساعات معتمدة في مجال التعلیم جمیع 

 المھني والفني/الفنون الجمیلة
 
علوم الحاسب ھو برنامج دراسي یُِعد الطالب للتعلیم بعد المرحلة الثانویة 
والمھن في مجاالت البرمجة، وتكنولوجیا المعلومات، والریاضیات، 

معتمدة في الریاضیات  یحُصل الطالب على ساعات  والعلوم، والھندسة.
تُوفّر الدورات   أو العلوم لدورات علوم الحاسب للمستوى المتقدم.

المختارة شھادات في المجال للطالب، وخبرة عمل مدفوعة األجر، 
وساعات معتمدة جامعیة، ویمكنھا استیفاء متطلبات الساعات المعتمدة 

ت الساعات في مجال التعلیم المھني والفني/الفنون الجمیلة ومتطلبا
 المعتمدة الُمتحقَّق منھا للتخرج.

 
 )26638برمجة الحاسوب (

  عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

" أو Bیُوصى بشّدة بإتمام مادة الجبر بنجاح بدرجة " متطلب أساسي:
 أعلى

لترمیز  Pythonو/أو  Javaیتعلم الطالب استخدام لغة البرمجة 
  .Windowsالبرامج وتجمیعھا في بیئة مفتوحة المصدر أو بیئة 

یتضّمن محتوى الدورة تصمیم البرنامج وحل المشكالت، وھیاكل 
التحكم، والدوال، وتمریر المعلمات، وھیاكل البیانات، والمصفوفات، 

یمكن للطالب أیًضا  یتم التركیز على تصمیم البرنامج.  ومعالجة الملفات.
  تعداد للحصول على شھادات ُمعترف بھا في المجال.االس

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق   الشھادة: •

منھا یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال 
 المتعلقة بالدورة.

 
   )26643برمجة الحاسوب، للمستوى المتقدم (

  عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

  )26638برمجة الحاسوب ( متطلب أساسي:
 تعتمد برمجة الحاسوب للمستوى المتقدم على أساس مھارات البرمجة.

یستخدم طالب البرمجة للمستوى المتقدم مفاھیم البرمجة الُموّجھة 
للكائنات، وھیاكل التحكم في اإلدخال/اإلخراج، والدوال و/أو النُھج، 

البیانات لتطویر تطبیقات قواعد وعملیات استخراج البیانات، وھیاكل 
البیانات، وتطبیقات الوسائط المتعددة التفاعلیة، بما في ذلك تطبیقات 

تُناقش الدورة  األلعاب، وتطبیقات األجھزة المحمولة، وتطبیقات الویب.
بُنیة شبكة الحاسوب ووظیفة المكونات المادیة للحاسوب، بما في ذلك 

البیانات، والخوارزمیات، وھندسة الشبكات وأنظمة التشغیل، وتنظیم 
یُواصل الطالب تطویر مھارات التوظیف في أثناء بحثھم عن  البرامج.

مسارات التعلیم المستمر والمھن في مجاالت تكنولوجیا المعلومات 
یمكن للطالب  وعلوم الحاسب والمشاركة في مختلف أنشطة بناء المھنة.

 بھا بشّدة في المجال. أیًضا االستعداد للحصول على شھادات ُمعترف
یمكن للطالب أیًضا االستعداد للحصول على شھادات ُمعترف بھا بشّدة 

  في المجال.
  

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق   الشھادة: •
منھا یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال 

 المتعلقة بالدورة.
 

 )33185علوم الحاسب، للتعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة في الریاضیات + 

  12-10الصف (الصفوف):
 MSأو  26638إكمال دورة برمجة الحاسب (  متطلب أساسي:

 المعلم " أو أعلى أو تصریح منB) بدرجة "16640
تُعد دورة علوم الحاسب للمستوى المتقدم دورة صارمة تُرّكز على 

یتم التركیز على   زمیات، وھیاكل البیانات.منھجیة البرمجة، والخوار
التطبیقات التي تتضّمن المصفوفات، والقوائم المرتبطة، واألشجار، 

تتضّمن العدید من المشاریع ممارسة، ودراسة، وقراءة   وأسالیب الفرز.
یجب أن یكون لدى الطالب الملتحقین بھذه الدورة معرفة   خارج الفصل.

تُلبّي ھذه الدورة متطلبات علوم الحاسب   .Javaقویة بلغة البرمجة 
للتعیین المتقدم كما ھو ُموّضح في المقرر الدراسي الذي نشره مجلس 

یتعین على الطالب الخضوع الختبار التعیین   اختبار االلتحاق بالكلیة.
لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون   المتقدم المرتبط بھذه الدورة.
) سیتم تدریس أجزاء 23185( إلضافیة.لالختبار على نقطة الجودة ا

من ھذه الدورة عبر اإلنترنت، ومن ثّم ستُلبّي متطلبات التخرج الخاصة 
 بالدورة االفتراضیة.

 
 )33186مبادئ علوم الحاسب، للتعیین المتقدم (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 12-9  الصف (الصفوف):

 " أو أعلىBالجبر بنجاح بدرجة "إتمام مادة  متطلب أساسي:
تُقّدم ھذه الدورة نھًجا متعدد التخصصات لتعلیم المبادئ األساسیة 

ف الدورة الطالب بالجوانب اإلبداعیة للبرمجة،  للحوسبة. ستُعّرِ
واستخدام االستخالص والخوارزمیات، والعمل مع مجموعات البیانات 

اني، وتأثیرات الحوسبة الكبیرة، وفھم اإلنترنت ومشكالت األمن السیبر
ستمنح دورة مبادئ علوم الحاسب  التي تُؤثّر على مختلف التجمعات.

الُمقدَّمة في مدارس أرلینغتون العامة الطالب الفرصة الستخدام 
التكنولوجیات الحالیة لحل المشكالت وإنشاء أدوات حوسبیة ذات 

بار یتعین على الطالب الخضوع الخت (مجلس إدارة الكلیة). مغزى.
لن یحُصل الطالب الذین ال   التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة.

سیتم  .(23186) یخضعون لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة.
تدریس أجزاء من ھذه الدورة عبر اإلنترنت، ومن ثّم ستُلبّي متطلبات 

 التخرج الخاصة بالدورة االفتراضیة.
 

 ) 26643برمجة الحاسوب، للمستوى المتقدم (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

 12-9  الصف (الصفوف):
أو   MS (16640)إكمال دورة برمجة الحاسوب لـ  متطلب أساسي:

 )26638برمجة الحاسوب (
 تعتمد برمجة الحاسوب للمستوى المتقدم على أساس مھارات البرمجة.

یستخدم طالب البرمجة للمستوى المتقدم مفاھیم البرمجة الُموّجھة 
للكائنات، وھیاكل التحكم في اإلدخال/اإلخراج، والدوال و/أو النُھج، 
وعملیات استخراج البیانات، وھیاكل البیانات لتطویر تطبیقات قواعد 
البیانات، وتطبیقات الوسائط المتعددة التفاعلیة، بما في ذلك تطبیقات 

ورة تُناقش الد األلعاب، وتطبیقات األجھزة المحمولة، وتطبیقات الویب.
بُنیة شبكة الحاسوب ووظیفة المكونات المادیة للحاسوب، بما في ذلك 
الشبكات وأنظمة التشغیل، وتنظیم البیانات، والخوارزمیات، وھندسة 

یُواصل الطالب تطویر مھارات التوظیف في أثناء بحثھم عن  البرامج.
مسارات التعلیم المستمر والمھن في مجاالت تكنولوجیا المعلومات 

 الحاسب والمشاركة في مختلف أنشطة بناء المھنة. وعلوم
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 علوم األسرة والمستھلك

 
جمیع الدورات مؤھلة للحصول على ساعات معتمدة في مجال التعلیم 
المھني والفني/الفنون الجمیلة (عام كامل بساعة معتمدة واحدة، نصف 

 عام بنصف ساعة معتمدة)
منھا یختارھا الطالب من یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق 

 خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة بالدورة
 

 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:
في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.

الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات 
 ي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.في أ

إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر 
 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.

 
 )28230فصل دراسي ( –نمو األطفال واألبوة 

 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة
 12-9الصفوف 

 فحص السل مطلوب  تطلب أساسي:م
ُصّممت ھذه الدورة لكي یتعّرف الطالب على الرعایة الجیدة لألطفال 

تبدأ الدورة بخطوات صنع القرار نحو تكوین   ومھارات األبوة الجیدة.
تشمل   أسرة ورؤى حول الوظائف التي تتضّمن االعتناء باألطفال.

یفیة رعایة الُرّضع، ونمو الدورة التغذیة ونمو الجنین قبل الوالدة، وك
رھم، وسبب سلوك األطفال بالطریقة التي یقومون بھا،  األطفال وتطوُّ
وكیفیة لعب عمل األطفال، وكیفیة تأدیب األطفال، وأسالیب التواصل، 

یتضّمن جزء من الدورة  وأنشطة التخطیط لألطفال من مختلف األعمار.
 بیئة الطفولة المبكرة. مالحظات ُموّجھة بشأن األطفال مع المشاركة في

 
 )28232عام ( –نمو األطفال واألبوة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 فحص السل مطلوب  متطلب أساسي:
ُصّممت ھذه الدورة لكي یتعّرف الطالب على الرعایة الجیدة لألطفال 

تكوین  تبدأ الدورة بخطوات صنع القرار نحو  ومھارات األبوة الجیدة.
تشمل   أسرة ورؤى حول الوظائف التي تتضّمن االعتناء باألطفال.

الدورة التغذیة ونمو الجنین قبل الوالدة، وكیفیة رعایة الُرّضع، ونمو 
رھم، وسبب سلوك األطفال بالطریقة التي یقومون بھا،  األطفال وتطوُّ

ل، وكیفیة لعب عمل األطفال، وكیفیة تأدیب األطفال، وأسالیب التواص
كما تشمل أیًضا دراسة  وأنشطة التخطیط لألطفال من مختلف األعمار.

التبني، وأمراض الطفولة والتطعیمات، وخیارات الرعایة النھاریة، 
ووضع اإلجراءات الروتینیة، وتنافس األخوة، واختیار األلعاب، وأنشطة 

تشمل الدورة التعرض للموارد المجتمعیة والمالحظة/المشاركة  اللعب.
 مختبر الحضانة. في

 
 )28272فصل دراسي ( –التغذیة والعافیة  أطعمة الذّواقین:

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

 ال یوجد متطلب أساسي:
تُوفّر ھذه الدورة للطالب الفرصة لزیادة معرفتھم بعالقة النظام الغذائي 

ویشمل ذلك إدارة   ي.وممارسة التمارین الریاضیة بنمط الحیاة الصح
تُوفّر   الوقت، والطاقة، والمال لتوفیر الغذاء الكافي للفرد واألسرة.

االحتیاجات الغذائیة، وممارسات السالمة والنظافة الصحیة، واستخدام 
معدات المطبخ والعنایة بھا إطار عمل لتجارب المختبر لعملیات إعداد 

 الطعام األساسیة.
 

 )28274عام ( –تغذیة والعافیة ال أطعمة الذّواقین:
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

تُوفّر ھذه الدورة للطالب الفرصة لزیادة معرفتھم بعالقة النظام الغذائي 
ویشمل ذلك إدارة   وممارسة التمارین الریاضیة بنمط الحیاة الصحي.

تُوفّر   لتوفیر الغذاء الكافي للفرد واألسرة.الوقت، والطاقة، والمال 
االحتیاجات الغذائیة، وممارسات السالمة والنظافة الصحیة، واستخدام 
معدات المطبخ والعنایة بھا إطار عمل لتجارب المختبر لعملیات إعداد 

یشمل المحتوى إعداد األطعمة لألنظمة الغذائیة  الطعام األساسیة.
مع توفیر الوقت، والتعرف على األطعمة الخاصة، وإعداد الوجبات 

ض  الترفیھیة، وإعداد أطباق خاصة بأصول ِعرقیة متنوعة، والتعرُّ
 لمختلف المھن المتعلقة باألطعمة.

 
 )28250مقدمة إلى فنون الطھي ( أطعمة الذّواقین:

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب (متطلبات) أساسي:
یدرس الطالب الملتحقون بدورة مقدمة إلى فنون الطھي سالمة الطعام 
والنظافة الصحیة، وأسس إعداد الطعام، ومھارات الطھي األساسیة، 
والمطابخ المتنوعة، وأسالیب الخدمات، والتغذیة ووضع قوائم األطعمة، 

كما یستكشف الطالب أیًضا خیار التعلیم بعد  واقتصادیات الطعام.
  لثانویة والفرص المھنیة في قطاع األغذیة.المدرسة ا

 
 )28147مقدمة إلى الوظائف في مجال األزیاء (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
یُرّكز الطالب الملتحقون بدورة مقدمة إلى الوظائف في مجال األزیاء 

داخل قطاع األزیاء، على تحدید واستكشاف الوظائف الفردیة 
وتشمل  واإلكسسوارات، وتصمیم المنسوجات، والتصنیع، والتسویق.

وحدات الدراسة العالقات القائمة بین جمیع مجاالت قطاع األزیاء؛ 
والمسائل العالمیة واالقتصادیة ذات الصلة؛ والتكنولوجیا في مجال 

ي ذلك األزیاء، واإلكسسوارات، والمنسوجات؛ واستكشاف المھن، بما ف
فرص ریادة األعمال في المجاالت ذات الصلة؛ والمھارات والِسمات 
الشخصیة الالزمة للنجاح في الوظائف في قطاع األزیاء، 

 واإلكسسوارات، وتصمیم المنسوجات، والتصنیع، والتسویق.
 

 )28289مقدمة إلى ھندسة الدیكور (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد أساسي: متطلب

یستكشف الطالب الملتحقون بدورة مقدمة إلى ھندسة الدیكور التأثیرات 
على تصمیم المساحات الداخلیة، ویستكشفون الوظائف في مجال ھندسة 
الدیكور، ویُرّكزون على المھارات الفنیة والشخصیة الالزمة للتوظیف 

كور یُلبّي یُطّور الطالب مشروع ھندسة دی في مجال ھندسة الدیكور.
 معاییر محددة ویتضّمن عناصر ومبادئ التصمیم.
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 Teachers for Tomorrow 1 (29062)برنامج 
(99062W) 

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 12-11 الصف (الصفوف):

 2.7تحقیق معدل درجات تراكمي  متطلب أساسي:
ف دورة  األولى طالب السنة  Teachers for Tomorrowتُعّرِ

المكونات   والثانیة وطالب السنة النھائیة بمھنة في التدریس والتعلیم.
  األساسیة للمنھج الدراسي ھي المتعلم، والمدرسة، والمعلم، والتدریس.

المكونات واسعة النطاق عن قصد وتُوفّر قدًرا كبیًرا من المرونة استناًدا 
طالب المالحظة یتعین على جمیع ال  إلى االھتمام المھني للطالب.

 Teachers forوالمشاركة في تدریب خارج فصل دورة 
Tomorrow.   یمكن إجراء التدریب من مرحلة ریاض األطفال وحتى

" Bیمكن للطالب الحاصلین على درجة " ملحوظة:  الصف الثاني عشر.
 أو أعلى الحصول على أربع ساعات معتمدة من جامعة شیناندواه.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة الساعات المعتمدة الجامعیة:    •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 

یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على  التسجیل.
 مزید من التفاصیل

 
اعات معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على س الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 بالدورة.

 
  Teachers for Tomorrow 2 (29063)برنامج 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
 12  الصف (الصفوف):

 Teachers for Tomorrow 1برنامج  متطلب أساسي:
مسارات ومجموعة التعلیم یُواصل الطالب استكشاف المھن في 

تُوفّر ھذه الدورة الفرصة للطالب لالستعداد لوظائف في  والتدریب.
مجال التعلیم في أثناء بحثھم عن خیارات ما بعد المرحلة الثانویة، 
ف على عملیة اعتماد المعلمین في والیة فرجینیا، والمشاركة في  والتعرُّ

 تجربة عملیة.
 

ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 
 
 
 

 التسویق
جمیع الدورات مؤھلة للحصول على ساعات معتمدة في مجال التعلیم 

 المھني والفني/الفنون الجمیلة.
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا یختارھا الطالب من 

 اجتیاز شھادة المجال المتعلقة بالدورةخالل 
 
تم تصمیم برنامج التسویق للطالب المھتمین بدراسة التسویق والمھن في 
المجاالت التالیة: التسویق، وأبحاث التسویق، والخدمات المالیة، 
والریاضة والترفیھ، والتسویق عبر اإلنترنت، والتجارة الدولیة، وریادة 

وإدارة التسویق، وإدارة المبیعات، واألعمال األعمال، وتسویق األزیاء، 
الدولیة، وتسویق الضیافة، ومھارات االستعداد لمكان العمل، 

یكتسب الطالب أساًسا قویًا في اإلعداد للدراسات والتوظیف  واإلعالنات.
یمكن للطالب اختیار المشاركة في تجارب   بعد المرحلة الثانویة.

خضوع الختبار خدمة العمالء الوطني كما یتم إعداد الطالب لل  العمل.
)National Customer Service Exam للحصول على (

 ساعات معتمدة ُمحّددة ُمتحقَّق منھا للطالب.

 
 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:

في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.
تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات  الحاالت، قد

 في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.
إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر 

 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.
 

 )26112مقدمة إلى األعمال والتسویق (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
36B:ال یوجد متطلب أساسي 

یُوصى بإكمال دورة مقدمة إلى األعمال والتسویق كدورة تمھیدیة 
یتعّرف الطالب على   لتسلسل دورة األعمال وتكنولوجیا المعلومات.

  العالمي.وظائف منظمات األعمال األمریكیة والدولیة في االقتصاد 
ق، والُمنتِج. یتعرف   تُؤّكد األنشطة على أدوار المستھلك، والُمسّوِ

الطالب على أساسیات نظام المؤسسات الخاصة وعلى المھن في مجال 
 األعمال، بما في ذلك فرص ریادة األعمال والتجارة العالمیة.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •

ب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة یختارھا الطال
 بالدورة.

 
 )28123تسویق الریاضة، والترفیھ، واالستجمام (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
تساعد ھذه الدورة التمھیدیة الطالب على اكتساب فھم شامل لمفاھیم 

حیث ارتباطھا بقطاعات الریاضة، ونظریات التسویق األساسیة من 
سیستكشف الطالب مكونات العالمة التجاریة،  والترفیھ، واالستجمام.

والرعایة، والمصادقات، وكذلك خطط الترویج الالزمة للفعالیات 
تدعم الدورة أیًضا  الریاضیة، والترفیھیة، وتلك الخاصة باالستجمام.
تُعد المھارات  ھنیة.مھارات التطویر المھني وتستكشف الخیارات الم

األكادیمیة (الریاضیات، والعلوم، واللغة اإلنجلیزیة، والتاریخ/العلوم 
 االجتماعیة) المتعلقة بالمحتوى جزًءا من ھذه الدورة.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 بالدورة.

 
 

 التعلیم التكنولوجي
 
ُصّممت دورات التعلیم الفني لتقدیم التوجیھ بشأن القطاع والتكنولوجیا 
وتوفیر تجارب استكشافیة مع أدوات المجتمع، ومعداتھ، ومواده، 

یمكن اختیار الدورات لمساعدة الطالب في اتخاذ   وعملیاتھ، ومنتجاتھ.
وإعدادھم لمزید من خیارات تعلیمیة مھنیة وفنیة مستنیرة وذات مغزى 

 التعلیم.
 
جمیع الدورات مؤھلة للحصول على ساعات معتمدة في مجال التعلیم 

 .المھني والفني/الفنون الجمیلة
 

 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:
في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.

طلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات الحاالت، قد تت
 في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.

إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر 
 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.
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 )98439W) (28439الرسم الفني بمساعدة الحاسوب (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، فترة واحدة، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد  متطلب (متطلبات) أساسي:
م المھارات المطلوبة  ھذه دورة رسم میكانیكي من المستوى االبتدائي تُقّدِ

 یستخدم الطالب ثالث طرق للتواصل بفعالیة باستخدام اللغة الرسومیة.
لتمثیل الرسومیات: الرسومات الیدویة، والرسم المیكانیكي، والرسم 

یتضّمن محتوى الدورة فرًصا مھنیة في مجال الرسم  بمساعدة الحاسوب.
الفني، والرسومات الیدویة، وأسالیب الكتابة باألحرف، وأنواع الخطوط، 
واإلنشاءات الھندسیة، والرسومات متعددة العروض، واألبعاد، 

القطاعیة، والعروض المساعدة، والتصمیم بمساعدة والعروض 
یُوصى بھذه الدورة خّصیًصا للطالب الراغبین في العمل  الحاسوب.

مستقبالً في مجال الھندسة، أو الھندسة المعماریة، أو بنّاء المنازل، بما 
  في ذلك الطالب المشاركین في أعمال اإلنشاء.

 
ھذه الدورة دورة قد تكون    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

 )98408W) (28408الرسم المعماري بمساعدة الحاسوب (
 نقطة جودة 1.0واحدة، ساعة معتمدة واحدة +  عام كامل، فترة

  12-10 الصف (الصفوف):
 (28439) الرسم الفني بمساعدة الحاسوب  متطلب (متطلبات) أساسي:

(98439W 
ھذه دورة في الرسم تُرّكز على ممارسات مجاالت الھندسة المعماریة 

مل وتش واإلنشاء باستخدام الرسم المیكانیكي والرسم بمساعدة الحاسوب.
ھذه المستندات مخططات الطوابق، والمخططات الكھربائیة، وأقسام 

یُنشئ الطالب نماذج قیاس وتقاریر  الجدران، والمصاعد، والعروض.
تُوفّر ھذه الدورة  حول مواد البناء المختلفة وخصائصھا الفردیة.

معلومات مفیدة لمالك المنزل وھي مفیدة بشكٍل خاص للراغبین في العمل 
في مجال الھندسة المعماریة، أو تصمیم الدیكور، أو المقاولة،  مستقبالً 

بما في ذلك الطالب المشاركین في فصول المھارات التجاریة في مجال 
أحد  AutoCADیُعد الرسم بمساعدة الحاسوب باستخدام   اإلنشاءات.

 مكونات ھذه الدورة.
 

 قد تكون ھذه الدورة دورة   الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 .مزید من التفاصیل
 

 ) 28438الرسم الھندسي بمساعدة الحاسوب (
 ة عام كامل، فترة واحدة، ساعة معتمدة واحد

  12-9 الصف (الصفوف):
 )28439الرسم الفني بمساعدة الحاسوب ( متطلب أساسي:

یقوم  ھذه دورة رسم تُرّكز على ممارسات مجاالت الھندسة والتصمیم.
الطالب بإعداد رسومات العمل الالزمة لتصمیم المكونات وتصنیعھا 
ة وعملیات التجمیع باستخدام برامج الرسم المیكانیكي والرسم بمساعد

وتتضّمن ھذه المستندات رسومات متساویة القیاس ورسومات  الحاسوب.
یدرس الطالب أیًضا مواد البناء  متعامدة باإلضافة إلى نماذج الرسومات.

یتم في ھذه الدورة تدریس البرامج األساسیة  وخصائصھا الفردیة.
اص للراغبین في العمل مستقبالً في مجال الھندسة، وھي مفیدة بشكٍل خ

لطالب العلوم، والتكنولوجیا، والھندسة، والریاضیات الراغبین في 

 AutoCADیُعد الرسم بمساعدة الحاسوب باستخدام  االلتحاق بالجامعة.
 جزًءا مھًما من ھذه الدورة.

 
 )28440الرسم والتصمیم للمستوى المتقدم (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

) 28438إكمال دورة الھندسة بمساعدة الحاسوب ( متطلب أساسي:
  )28408الرسم أو الرسم المعماري بمساعدة الحاسوب (

 یستخدم الطالب لغة رسومیة لتصمیم المنتجات والتوضیح الفني.
ویزیدون فھمھم ألسالیب الرسم التي تعلّموھا في دورات المتطلبات 

علقة بالتصمیم مع تحدید كما یُجرون األبحاث في المجاالت المت األساسیة.
 دور الرسم والتصمیم المتقدمْین في عملیات قطاع التصنیع والبناء.

ویُطبّقون عملیة التصمیم، ویُحلّلون حلول التصمیم، ویحفظون منتجات 
، CADDالمھندسین، ویُنشئون نماذج ثابتة ثالثیة األبعاد باستخدام 

متعددة الوسائط  ویُنشئون نماذج مادیة، ویُنشئون عروًضا تقدیمیة
ویُكملون مجموعة عمل بناًء على مشروع رسومي  للتصمیمات النھائیة.

 مختار.
 

 )28491مقدمة إلى التصمیم الھندسي (  :1الھندسة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

 12-9  الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

یستخدم الطالب  على تطویر التصمیم الھندسي. 1تُرّكز دورة الھندسة 
 برامج الحاسوب إلنتاج نماذج حلول المشروعات، وتحلیلھا، وتقییمھا.

ویدرسون مفاھیم تصمیم الشكل والوظیفة، ثم یستخدمون أحدث التقنیات 
تُعلِّم ھذه الدورة  لترجمة التصمیم المفاھیمي إلى منتجات قابلة لإلنتاج.

ق مفاھیم التصمیم الطالب كیفیة فھم عملیة التصمیم وتطبیقھا، وتطبی
التكیفي لتطویر الرسومات، وحل مشكالت التصمیم في أثناء تطویرھم 
لنماذج المنتجات، وإنشائھا، وتحلیلھا باستخدام برنامج تصمیم حاسوبیة 

 ذات نمذجة ثابتة.
 

 )28492مبادئ الھندسة (  :2الھندسة 
 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 )28491) 1إتمام دورة الھندسة  ي:متطلب أساس

م ھذه الدورة نظرة عامة على التكنولوجیا الھندسیة. یكتسب الطالب  تُقّدِ
 مھارات حل المشكالت من خالل معالجة المشكالت الھندسیة الواقعیة.

من خالل الخبرات النظریة والعملیة، یتعامل الطالب مع العواقب 
وستكون بعض  التكنولوجي. االجتماعیة والسیاسیة الناشئة للتغیر

الموضوعات التي سیتم تناولھا: نظرة عامة ومنظوًرا للھندسة، وعملیة 
التصمیم، واالتصاالت والتوثیق، واألنظمة الھندسیة، والجمادات، 

 والمواد واختبارھا، والدینامیكا الحراریة.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة  یختارھا الطالب

 بالدورة.
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Capstone :28494التصمیم والتطویر ( الھندسة( 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 28492)( 2 إتمام دورة الھندسة متطلب أساسي:

ھذه، تعمل فرق من الطالب، بتوجیھ من مرشدین  capstoneفي دورة 
مجتمعیّین، معًا للبحث عن حلول للمشكالت الھندسیة، وتصمیمھا، 

یقوم الطالب باكتساب المعرفة، والمھارات، والقدرات من  وإنشائھا.
من المتوقع أن یُنشئ الطالب ویُقّدموا  خالل تجربة ھندسیة حقیقیة.
 ومشروًعا ُموّجًھا نحو الفریق تتولّى لجنة رسمیًا مشروًعا دراسیًا مستقالً 

 تقییم تحلیلھ وتقییمھ.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 )28461مقدمة إلى تصمیم األلعاب (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب أساسي:

سیستكشف الطالب استخدام برامج النمذجة، والمحاكاة، وتطویر األلعاب 
لحل المشكالت الواقعیة في مجاالت العلوم، والتكنولوجیا، والتصمیمات 
الھندسیة، ونمذجة البیانات الجغرافیة المكانیة، ومالحظة عملیات محاكاة 

جة لألغراض التعلیمیة، وإنشاء أنظمة الفیزیاء وتحلیلھا، وألعاب البرم
تصوریة بنماذج ثالثیة األبعاد، بما في ذلك الواقع المعزز واالفتراضي، 

سیكتب الطالب فھًما لألنظمة، والعملیات،  والذكاء االصطناعي.
   .واألدوات، واآلثار المترتبة على مجال النمذجة وتكنولوجیا المحاكاة

 
ساعات معتمدة ُمتحقَّق یمكن الحصول على   الشھادة: •

منھا یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال 
 المتعلقة بالدورة.

 
 

 تعلیم السائقین وسالمتھم
 
یجب على المتقدمین للحصول على رخصة القیادة الذین تقل أعمارھم 

-DECعن تسعة عشر عاًما أن یحملوا بطاقة ترخیص تعلیم السائق (
لبرنامج تعلیم السائقین الذي یتضّمن ُمكّون تعلیم ) التي تُثبت إتمامھم 1

إن عدم إكمال   ).205-22.1(§السائقین من أولیاء األمور/الطالب 
ُمكّون الفصل الدراسي بنجاح یستلزم االنتظار حتى سن التاسعة عشر 

 قبل التقدم بطلب للحصول على رخصة.
 )27010تعلیم السائقین وسالمتھم (

 نصف ساعة معتمدةالفصل الدراسي األول، 
 )27011تعلیم السائقین وسالمتھم (

 الفصل الدراسي الثاني، نصف ساعة معتمدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 متطلبات أساسیة:
 تصریح متعلم فیرجینیا، •
 نموذج موافقة ولي األمر/الوصي، •
الحد األدنى للسن ھو خمسة عشر عاًما ونصف، اعتباًرا من  •

(سیتم  ي الذي تم التسجیل فیھ.الیوم األول من الفصل الدراس
اختیار الطالب لاللتحاق ببرنامج تعلیم السائقین مع إعطاء 

 \األولویة للطالب األكبر سنًا). 
 

یتم فرض رسوم (بناًء على تمویل الوالیة ومدارس أرلینغتون  •
للحصول  13راجع صفحة العامة) نظیر برنامج تعلیم القیادة.

  على معلومات بشأن تخفیض الرسوم/اإلعفاء من الرسوم.
یجب دفع الرسوم بحلول األسبوع األول من بدایة الفصل 

 الدراسي.
 

یتعین على الطالب وأولیاء أمورھم/األوصیاء علیھم بموجب  •
حضور اجتماع  (HB1782 ;205-22.1§)قانون الوالیة 

دقیقة) في  90ب (عنصر تعلیم السائقین ألولیاء األمور/الطال
 بدایة الدورة.

 
تتكّون دورة تعلیم السائقین من فترات تعلیمیة مقسمة بین الفصل الدراسي 
والتعلیم داخل السیارة، بما في ذلك تجارب الطالب على أجھزة 

یحُصل الطالب بعد اإلكمال الناجح للدورة على نصف ساعة   المحاكاة.
ساعة من  45)، وإتمام DEC-1معتمدة، وشھادة تعلیم السائقین (

یتعین على الطالب وأولیاء  التدریب الُموّجھ (سجل أولیاء األمور).
حضور  (HB1782)أمورھم/األوصیاء علیھم بموجب قانون الوالیة 

دقیقة) في  90اجتماع عنصر تعلیم السائقین ألولیاء األمور/الطالب (
الفور في الوقت  سیبدأ اجتماع أولیاء األمور/الطالب على   بدایة الدورة.

 الُمعلن عنھ ولن یتم قبول من یِصل متأخًرا. 
 
 
 

 مھارات اللغة اإلنجلیزیة
 
یُرّكز برنامج آداب اللغة اإلنجلیزیة في مدارس أرلینغتون العامة على 
مھارات التواصل والمھارات اللغویة متعددة الوسائط، ومھارات القراءة، 

طالب للنجاح في المدرسة وما والكتابة، والبحث التي یحتاج إلیھا ال
یتمحور المنھج القائم على المفاھیم حول دراسة األدب التي یُتوقَّع   بعدھا.

من الطالب فیھا القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع، والتفكیر النقدي 
یتوافق المنھج في جمیع مستویات الصفوف مع معاییر   وواسع النطاق.

 والیة فرجینیا.تعلُّم اللغة اإلنجلیزیة ب
 
یلزم الحصول على أربع ساعات معتمدة للغة اإلنجلیزیة للتخرج من 

یجوز للطالب في جمیع المدارس الثانویة   المدرسة الثانویة في فرجینیا.
االختیار من بین مجموعة كاملة من الدورات، بما في ذلك، على سبیل 

والتعیین المتقدم،  المثال ال الحصر، اللغة اإلنجلیزیة، والمستوى المكثف،
 والتسجیل المزدوج، والمواد االختیاریة.

 
 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:

في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.
الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات 

 عیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.في أي عام مُ 
إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر 

 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.
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 (21130)  9 اللغة اإلنجلیزیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

یتم تصمیم وحدات   التاسع. ھي الموضوع الرئیسي في الصف"الھویة" 
المناھج األساسیة حول الفھم الدائم واألسئلة األساسیة وتتماشى مع معاییر 

 التعلم للصف التاسع.
یتم التركیز على القراءة والفھم عن طریق مقارنة النصوص الخیالیة  ●

في النصوص الخیالیة، سیُطبّق الطالب المعرفة   والواقعیة.
لّلون مجموعة متنوعة من أنواع بالمصطلحات األدبیة ویُح

في الصف التاسع، سیتم التركیز بشكٍل متزاید على   النصوص.
قراءة النصوص الخیالیة وسیُقّدم الطالب استنتاجات ویستخلصون 

 استنتاجات باستخدام أدلة نصیة صریحة وُمضّمنة.
سیزید الطالب من مفرداتھ اللغویة باستخدام التحلیل الھیكلي لجذور  ●

 ت ولواِحقھا لفھم الكلمات المعقدة.الكلما
ط الطالب، ویصیغ، ویراجع، ویُحّرر في أثناء الكتابة في  ● سیُخّطِ

مجموعة متنوعة من األشكال مع التركیز على التحلیل واإلقناع في 
أثناء الدفاع عن موقٍف ما باستخدام دعاوى مضادة، والمنطق، وأدلة 

 من مصادر موثوقة.
سیر الدوافع االجتماعیة، و/أو التجاریة، سیقوم الطالب بتحلیل وتف ●

سیستخدم الطالب   و/أو السیاسیة الكامنة وراء الرسائل اإلعالمیة.
أدوات متعددة الوسائط إلنشاء عروض تقدیمیة بشكٍل مستقل وفي 

 مجموعات صغیرة.
سیُطبّق الطالب أسالیب البحث لتحلیل المعلومات التي تم جمعھا من  ●

تحدید المفاھیم غیر الصحیحة والتحیز مصادر متنوعة من خالل 
المحتمل، مستشھدین بالمعلومات المقتبسة والُمعاد صیاغتھا 

" أو MLAباستخدام إّما أسلوب الجمعیة األمریكیة للغات الحدیثة "
 ".APAأسلوب الجمعیة األمریكیة السیكولوجیة "

سیُواصل الطالب العمل في مجموعات تعاونیة للمساعدة في وضع  ●
 د والعمل على تحقیق اإلجماع.القواع

 
 (20796)  9 اللغة اإلنجلیزیة – 3تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
اختبار تحدید مستوى إجادة اللغة اإلنجلیزیة، أو اجتیاز  متطلب أساسي:

 ) بنجاحELD 2 English) 2تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
مة لدراسي اللغة اإلنجلیزیة الذین تم تحدید مستواھم  ھذه الدورة ُمصمَّ

تتبَع ھذه الدورة معاییر التعلم لدورة اللغة   .4أو  3ضمن المستوى 
 9اإلنجلیزیة 

 
 9تستخدم الدورة البدیلة التالیة البنیة األساسیة لدورة اللغة اإلنجلیزیة 

 مة.ومحتویاتھا، ولكنھا بمستوى دراسة أكثر صرا
 

 )22132المكثّفة ( 9دورة اللغة اإلنجلیزیة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

الحصول على إنجاز أكادیمي مرتفع في دورات اللغة  متطلب أساسي:
 توصیة المعلم و/أو المرشد  اإلنجلیزیة السابقة.

ُصّممت ھذه الدورة لتلبیة احتیاجات الطالب الموھوبین وذوي المستوى 
ل على قراءة وكتابة شاملة، وقواعد نحویة ومفردات المتقدم وتشتم

مكثّفة، ودراسة دقیقة لألدب القصصي، وغیر القصصي، والدراما، 
والشعر، واألداء عالي المستوى في جمیع مجاالت آداب اللغة اإلنجلیزیة 

یقرأ الطالب   .9ما ھو مطلوب في دورة اللغة اإلنجلیزیة  بِخالف
كالسیكیة والمعاصرة المتعلقة بموضوع مجموعة واسعة من اآلداب ال

"الھویة" ویكتسبون مھارات كتابة قویة إلظھار فھمھم واالستعداد 
لتوقعات دورة التعیین المتقدم/البكالوریا الدولیة/التسجیل المزدوج 

 المستقبلیة.
 

 (21140)  10 اللغة اإلنجلیزیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

یتم تصمیم   ھو الموضوع الرئیسي في الصف العاشر. "المجتمع"
وحدات المناھج األساسیة حول الفھم الدائم واألسئلة األساسیة وتتماشى 

 مع معاییر التعلم للصف العاشر.
یستمر التركیز على القراءة والفھم عن طریق مقارنة النصوص  ●

سیقوم الطالب بتحلیل الوظیفة الثقافیة   الخیالیة والواقعیة.
واالجتماعیة والموضوعات العالمیة للنصوص الخیالیة من ثقافات 

سیُحلّل طالب الصف العاشر المعلومات من النصوص   مختلفة.
غیر الخیالیة ویجمعونھا لحل المشكالت، واإلجابة عن األسئلة، 

 واكتساب معرفة جدیدة.
سیُواصل الطالب اكتساب المفردات باستخدام جذور الكلمات  ●

االنتباه إلى الدالالت، والمصطلحات، والتلمیحات  ولواحقھا، مع
 الكالسیكیة، واللغة المجازیة.

سیستخدم الطالب عملیة الكتابة للكتابة/اإلنشاء مع التركیز على  ●
اإلقناع والتحلیل مع إظھار العالقات بین االدعاءات، واألسباب، 

 واألدلة من مصادر موثوقة.
وتحلیل عالقات السبب سیقوم الطالب بإنشاء رسائل إعالمیة  ●

  والنتیجة بین التغطیة اإلعالمیة الجماھیریة واتجاھات الرأي العام.
سیُواصل الطالب استخدام أدوات متعددة الوسائط إلنشاء عروض 

 تقدیمیة بشكٍل مستقل وفي مجموعات صغیرة.
سیُواصل الطالب بناء مھارات البحث مع تقدیم المعلومات التي تم  ●

تنوعة، وتحدید المفاھیم غیر الصحیحة والتحیز جمعھا من مصادر م
المحتمل في أثناء اعتماد المصادر باستخدام أسلوب الجمعیة 

" أو أسلوب الجمعیة األمریكیة MLAاألمریكیة للغات الحدیثة "
 ".APAالسیكولوجیة "

سیُواصل الطالب التمتع بمھارات التواصل الفعالة ویعملون بشكٍل  ●
نیة مع تقدیم وجھات نظر بدیلة ویعملون مستقل وفي مجموعات تعاو

 على تحقیق األھداف المشتركة.
 

  10 اللغة اإلنجلیزیة – 4تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
(20799) 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
اختبار تحدید مستوى إجادة اللغة اإلنجلیزیة، أو اجتیاز  متطلب أساسي:

    (ELD 3 English 9) 3 المستوى  9تطویر اللغة اإلنجلیزیة 
 بنجاح

ھذه الدورة مصممة لدراسي اللغة اإلنجلیزیة الذین تم تحدید مستواھم 
تتبَع ھذه الدورة معاییر التعلم لدورة اللغة  .4أو  3ضمن المستوى 

 .10اإلنجلیزیة 
 

تستخدم الدورة البدیلة التالیة البنیة األساسیة لدورة اللغة اإلنجلیزیة 
 .تویاتھا، ولكنھا بمستوى دراسة أكثر صرامةومح 9

 
 )21142المكثّفة ( 10دورة اللغة اإلنجلیزیة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
الحصول على إنجاز أكادیمي مرتفع في دورات اللغة  متطلب أساسي:

 توصیة المعلم و/أو المرشد.  اإلنجلیزیة السابقة.
الطالب الموھوبین وذوي المستوى ُصّممت ھذه الدورة لتلبیة احتیاجات 

المتقدم وتشتمل على قراءة وكتابة شاملة، وقواعد نحویة ومفردات 
مكثّفة، ودراسة دقیقة لألدب القصصي، وغیر القصصي، والدراما، 
والشعر، واألداء عالي المستوى في جمیع مجاالت آداب اللغة اإلنجلیزیة 

یقرأ الطالب   .10ة ما ھو مطلوب في دورة اللغة اإلنجلیزی بِخالف
مجموعة واسعة من اآلداب الكالسیكي والمعاصرة المتعلقة بموضوع 
"المجتمع" ویكتسبون مھارات كتابة إلظھار فھمھم واالستعداد لتوقعات 

 دورة التعیین المتقدم/البكالوریا الدولیة/التسجیل المزدوج المستقبلیة.
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 11اللغة اإلنجلیزیة 
) یتم EOC) لنھایة الدورة (SOLالتعلم (ھناك اختباران لمعاییر 
ھذه االختبارات تراكمیة،   للغة اإلنجلیزیة. 11إجراؤھما خالل الصف 

یتم الحصول على ساعتین معتمدتین   .11، و10، و9وتشمل الصفوف 
 ) والدورة:SOLُمتحقَّق منھما عند اجتیاز اختبارات معاییر التعلم (

 
تتضّمن اختبارات نھایة الدورة باللغة اإلنجلیزیة 

  (شھر مایو).القراءة (شھر مارس) والكتابة 
 (21150)  11 اللغة اإلنجلیزیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
ھي الموضوع الرئیسي في الصف الحادي  "المنظورات الوطنیة"

واألسئلة یتم تصمیم وحدات المناھج األساسیة حول الفھم الدائم   عشر.
 األساسیة وتتماشى مع معاییر التعلم للصف الحادي عشر.

  یستمر التركیز على قراءة وفھم النصوص الخیالیة والواقعیة. ●
سیقوم الطالب بإجراء تحلیالت مقارنة لنصوص متعددة تتناول 
نفس الموضوع لتحدید كیفیة توّصَل المؤلفین إلى استنتاجات 

الب بفحص وتحلیل النصوص سیقوم الط  متشابھة أو مختلفة.
الخیالیة التي كتبھا مؤلفون أمریكیون والتي تصف إسھامات 
الثقافات األخرى وتحدید الموضوعات والِسمات السائدة، والتي 

 تعكس التاریخ والثقافة األمریكیین.
سیُواصل الطالب اكتساب المفردات، مع االنتباه إلى الدالالت،  ●

 كیة، واللغة المجازیة.والمصطلحات، والتلمیحات الكالسی
سیستمر الطالب في استخدام عملیة الكتابة للكتابة/التركیب مع  ●

التركیز على اإلقناع والحجج ألغراض وجمھور متعددین إلنشاء 
 نص كتابي ُمرّكز، وُمنّظم، ومتّسق.

سیقوم الطالب بإنشاء رسائل إعالمیة وتحلیل عالقات السبب  ●
  لجماھیریة واتجاھات الرأي العام.والنتیجة بین التغطیة اإلعالمیة ا

سیُنشئ الطالب عروًضا تقدیمیة متعددة الوسائط تتّسم باإلقناع 
 وتتناول وجھات النظر البدیلة.

سیُنتج الطالب منتًجا بحثیًا من مزیج من المعلومات من مصادر  ●
أساسیة وثانویة مع الحفاظ على المبادئ التوجیھیة األخالقیة 

 لومات واستخدامھا.والقانونیة لجمع المع
سیُواصل الطالب اكتساب مھارات التواصل مع العمل بشكٍل مستقل  ●

سیُواصل الطالب إبراز قدرتھم على   وفي مجموعات تعاونیة.
العمل داخل مجموعات تعاونیة مع تقدیم وجھات نظر بدیلة والعمل 

 على تحقیق األھداف المشتركة.
 

 11تستخدم الدورة البدیلة التالیة البنیة األساسیة لدورة اللغة اإلنجلیزیة 
  ومحتویاتھا ولكنھا تُقّدم دراسة أكثر صرامة

 
اللغة اإلنجلیزیة وتكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة، التعیین المتقدم 

)31196( 
 نقطة جودة  1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  11 الصف (الصفوف):
الحصول على إنجاز أكادیمي مرتفع في دورات اللغة  تطلب أساسي:م

 توصیة المعلم و/أو المرشد.  اإلنجلیزیة السابقة.
ُصّممت دورة اللغة اإلنجلیزیة وتكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة للتعیین 
المتقدم لمساعدة الطالب على أن یُصبحوا ماھرین في قراءة النصوص 

فترات متنوعة من التاریخ األمریكي، وكذلك القراءة النثریة المكتوبة في 
في مختلف التخصصات والسیاقات البالغیة، وأن یُصبحوا ُكتّابًا ماھرین 

سیُصبح الطالب   یمكنھم تكوین الُجمل لمجموعة متنوعة من األغراض.
على درایة بالتفاعالت بین أغراض الكاتب والخیارات البالغیة، 

اد، باإلضافة إلى الطریقة التي تُساھم بھا وتوقعات الجمھور، والمو
ستُِعد تقییمات   االصطالحات األدبیة والموارد اللغویة في الكتابة الفعالة.

الفصل الدراسي الطالب الختبار التخرج الُمكّون من جزأْین لدى مجلس 

الكلیة، والذي یتكّون من اسئلة االختیار من متعدد ومقاالت ذات إجابات 
على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه یتعین   حرة.

لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة   الدورة.
 (21196) الجودة اإلضافیة.

 
، (تكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة للجامعات) 11اللغة اإلنجلیزیة 

 (91150W)التسجیل المزدوج 
 نقطة جودة 1.0+  عام كامل، ساعة معتمدة واحدة

  11 الصف:
الحصول على إنجاز أكادیمي مرتفع في   متطلب (متطلبات) أساسي:

یجب   توصیة المعلم و/أو المرشد.  دورات اللغة اإلنجلیزیة السابقة.
 استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل التسجیل.

نیا للغة اإلنجلیزیة للصف تتناول ھذه الدورة معاییر التعلم في فرجی
ف الطالب على التفكیر النقدي وأساسیات الكتابة  الحادي عشر وتُعّرِ

من خالل عملیة الكتابة، سیقوم الطالب بتنقیح الموضوعات؛   األكادیمیة.
وتطویر األفكار ودعمھا؛ واستكشاف الموارد المناسبة، وتقییمھا، 

الستخدام؛ وتحدید النُُھج ودمجھا؛ وتحریر العبارات لتحسین األسلوب وا
  المناسبة لمجموعة متنوعة من السیاقات، والجماھیر، واألغراض.

ستشمل أنشطة الكتابة العرض والحجج مع كتابة مقالة بحثیة واحدة على 
األقل تتطلب من الطالب تحدید المصادر، وتقییمھا، ودمجھا، وتوثیقھا، 

 تخدام.وتعدیلھا بفعالیة من أجل تحسین األسلوب واالس
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
 ENGتسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة 

111 / ENG 112.  یجب استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة
یُرجى التشاور مع  التسجیل.  شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل

 مستشار مدرستك للحصول على مزید من التفاصیل.
 

 التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة
)RISE) 20201) الكتابة( 
)RISE) 20202) القراءة( 

 ُمنتقاةفصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة 
 12-11  الصف (الصفوف):

یُشارك الطالب في أعمال تعویضیة في المجاالت الدراسیة التي اجتازوا 
 ).SOLفیھا تقییم معاییر التعلم (فیھا تقییم الفصل الدراسي ولم یجتازوا 

یمكن استخدام البرامج التعلیمیة و/أو البرامج عبر اإلنترنت الستكمال 
سیتم إتمام غالبیة أعمال الطالب بنظام الدراسة المستقلة،   الدراسة.

   بمساعدة المعلم حسب الحاجة.
 

 (21160)  12 اللغة اإلنجلیزیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

یتم تصمیم   ھي الموضوع الرئیسي في الصف الثاني عشر. "القدرة"
وحدات المناھج األساسیة حول الفھم الدائم واألسئلة األساسیة وتتماشى 

 مع معاییر التعلم للصف الثاني عشر.
  یستمر التركیز على قراءة وفھم النصوص الخیالیة والواقعیة. ●

رد وتقییمھا التخاذ سیراجع الطالب نصوًصا متعددة لتحدید الموا
سیقوم الطالب بدراسة وتحلیل   القرارات وحل المشكالت.

النصوص الخیالیة للمؤلفین البریطانیین والعالمیین مع تقییم كیفیة 
استخدام المؤلفین للعناصر األساسیة للمساھمة في فھم وتفسیر كیفیة 

 ارتباط الموضوعات عبر النصوص.
مع االنتباه إلى الدالالت،  سیُواصل الطالب اكتساب المفردات، ●

 والمصطلحات، والتلمیحات الكالسیكیة، واللغة المجازیة.
سیستمر الطالب في استخدام عملیة الكتابة للكتابة/التركیب مع  ●

التركیز على اإلقناع والحجج ألغراض وجمھور متعددین إلنشاء 
سیكتب الطالب نصوًصا وفقًا   نص كتابي ُمرّكز، وُمنّظم، ومتّسق.

 عیار مقبول لكل من مكان العمل والتعلیم ما بعد الثانوي.لم
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سیقوم الطالب بإنشاء رسائل إعالمیة وتحلیل عالقات السبب  ●
  والنتیجة بین التغطیة اإلعالمیة الجماھیریة واتجاھات الرأي العام.

سیُنشئ الطالب عروًضا متعددة الوسائط مقنعة/جدلیة بشكٍل مستقل 
 وفي مجموعات تعاونیة.

نتج الطالب منتًجا بحثیًا من مزیج من المعلومات من مصادر سیُ  ●
أساسیة وثانویة مع الحفاظ على المبادئ التوجیھیة األخالقیة 

 والقانونیة لجمع المعلومات واستخدامھا.
سیُواصل الطالب إبراز قدرتھم على العمل داخل فرق متنوعة  ●

 ومجموعات تعاونیة تعمل على تحقیق األھداف المشتركة.
 

 12تستخدم الدورات البدیلة التالیة البنیة األساسیة لدورة اللغة اإلنجلیزیة 
 ومحتویاتھا ولكنھا تُقّدم دراسة أكثر صرامة.

 
األدب اإلنجلیزي وتكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة، التعیین المتقدم 

)31195( 
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12 الصف (الصفوف):
الحصول على إنجاز أكادیمي مرتفع في دورات اللغة  متطلب أساسي:

 توصیة المعلم و/أو المرشد.  اإلنجلیزیة السابقة.
ُصّممت دورة األدب اإلنجلیزي وتكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة للتعیین 
المتقدم إلشراك الطالب في القراءة الدقیقة والتحلیل النقدي لألدب 

ن خالل القراءة المتأنیة للنصوص المختارة، یمكن م  العالمي القصصي.
للطالب تعمیق فھمھم للطریقة التي یستخدم بھا الُكتّاب اللغة لتوفیر كل 

في أثناء القراءة، سیدرس الطالب ھیكل   من المغزى والمتعة للقّراء.
العمل األدبي، وأسلوبھ، ومنظوره السردي، وموقعھ، وموضوعاتھ، 

دبیة أكثر دقّة مثل اللغة المجازیة، والصور، باإلضافة إلى عناصر أ
ستُِعد تقییمات   والرمزیة، والمقیاس الشعري، وبناء الجملة، والنبرة.

الفصل الدراسي الطالب الختبار التخرج الُمكّون من جزأْین لدى مجلس 
الكلیة، والذي یتكّون من اسئلة االختیار من متعدد ومقاالت ذات إجابات 

الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه یتعین على   حرة.
لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة   الدورة.

 (21195) الجودة اإلضافیة.
 

، (تكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة للجامعات) 12اللغة اإلنجلیزیة 
 )91160Wالتسجیل المزدوج (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12 الصف:

الحصول على إنجاز أكادیمي مرتفع في   متطلب (متطلبات) أساسي:
یجب   توصیة المعلم و/أو المرشد.  دورات اللغة اإلنجلیزیة السابقة.

 استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل التسجیل.
للغة اإلنجلیزیة للصف الثاني تتناول ھذه الدورة معاییر التعلم في فرجینیا 

ف الطالب على التفكیر النقدي وأساسیات الكتابة  عشر وتُعّرِ
من خالل عملیة الكتابة، سیقوم الطالب بتنقیح الموضوعات؛   األكادیمیة.

وتطویر األفكار ودعمھا؛ واستكشاف الموارد المناسبة، وتقییمھا، 
خدام؛ وتحدید النُُھج ودمجھا؛ وتحریر العبارات لتحسین األسلوب واالست

  المناسبة لمجموعة متنوعة من السیاقات، والجماھیر، واألغراض.
ستشمل أنشطة الكتابة العرض والحجج مع كتابة مقالة بحثیة واحدة على 
األقل تتطلب من الطالب تحدید المصادر، وتقییمھا، ودمجھا، وتوثیقھا، 

 م.وتعدیلھا بفعالیة من أجل تحسین األسلوب واالستخدا
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
 ENGتسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة 

111 / ENG 112.  یجب استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة
شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل التسجیل. یُرجى التشاور مع 

 مستشار مدرستك للحصول على مزید من التفاصیل.
 

، (األدب البریطاني والعالمي) التسجیل المزدوج 12غة اإلنجلیزیة الل
)91161W( 

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 12 الصف:

، 11اإلكمال الناجح لدورة اللغة اإلنجلیزیة   متطلب (متطلبات) أساسي:
تكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة للجامعات، التسجیل المزدوج 

)91150W ( تكوین الفقرات باللغة 12أو دورة اللغة اإلنجلیزیة ،
 ENGدورتا  ).91160Wاإلنجلیزیة للجامعات، التسجیل المزدوج (

 بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة. ENG 112و 111
تتناول ھذه الدورة معاییر فیرجینیا للتعلم لدورة اللغة اإلنجلیزیة للصف 

األدب البریطاني  الثاني عشر وتدرس األعمال الرئیسیة في
سیدرس الطالب األعمال الرئیسیة باللغة اإلنجلیزیة من فترة   والعالمي.

األنجلوسكسونیّین إلى الوقت الحاضر، مع التركیز على أفكار 
سیدرس الطالب أیًضا األعمال   وخصائص األنماط األدبیة البریطانیة.

تتضّمن   لحاضر.الرئیسیة لألدب العالمي، من الفترة الكنسیة إلى الوقت ا
 ھذه الدورة تجارب القراءة والكتابة النقدیة الشاملة.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

 ENGتسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة 
251 / ENG 243.  یجب استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة

یُرجى التشاور مع  شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل التسجیل.
 مستشار مدرستك للحصول على مزید من التفاصیل.

 
 دورات آداب اللغة اإلنجلیزیة االختیاریة

 
آداب اللغة  یمكن للطالب أخذ الدورات الُمدَرجة أدناه باإلضافة إلى دورة

المطلوبة إلثراء دراستھم، أو زیادة تحصیلھم، أو  اإلنجلیزیة الرئیسیة
   متابعة اھتماماتھم.

 
 )21180عناصر وإستراتیجیات القراءة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 تُحدَّد الحقًا من قِبل المدرسة الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلبات أساسیة:

یُوصى بھذه الدورة بشّدة للطالب الذین سیستفیدون من دعم القراءة 
القة، األساسي اإلضافي في مجاالت الصوتیات، والوعي الفونیمي، والط

ستُوفّر الدورة نصوًصا خیالیة وغیر خیالیة   والمفردات، و/أو الفھم.
مطابقة لمستویات القراءة الفردیة للطالب على النحو الذي تُحّدده أدوات 
الفحص العالمیة، باإلضافة إلى فقرات قصیرة مناسبة لإلعداد الختبار 

 ).SOLمعاییر التعلم (
 

 (21185) 11امتداد اللغة اإلنجلیزیة 
 عام كامل، ساعة معتمدة ُمنتقاة واحدة

  12-11 الصف (الصفوف):
متعلمو اللغة اإلنجلیزیة الخارجون حدیثًا والمسجلون  متطلبات أساسیة:

 .11في الوقت نفسھ في دورة اللغة اإلنجلیزیة 
ُصّممت ھذه الدورة للطالب الذین خرجوا مؤخًرا من الخدمات المباشرة 

ة اإلنجلیزیة والذین یحتاجون إلى دعم إضافي في برنامج متعلمي اللغ
في القراءة والكتابة للنجاح في فصل اللغة اإلنجلیزیة وفي اختبارات اللغة 

سیتم دعم الطالب في أثناء تطویر مھارات   اإلنجلیزیة في نھایة الدورة.
القراءة والكتابة التحلیلیة المطلوبة للنجاح في المدرسة الثانویة وما 

 بعدھا.
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 )21446دراسة األفالم (
 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة

 تُحدَّد الحقًا من قِبل المدرسة الصف (الصفوف):
 متطلب أساسي: 

ستُوفّر ھذه الدورة للطالب أساًسا لتقدیر األفالم، ومجال اإلنتاج، 
سیتعّرف الطالب على المفاھیم واألسالیب الرئیسیة التي   والتاریخ.

بعد التعرف على   األفالم في إنتاج صورة متحركة.یستخدمھا صانعو 
الجوانب الفنیة لألفالم، سیتعّرف الطالب أیًضا على األفالم الكالسیكیة 

ستعمل الدورة أیًضا على صقل مھارات   وسیُقیّمون أھمیتھا كأعمال فنیة.
 التواصل الشفھي والكتابي لدى الطالب ألنھا تُمثّل أسًسا لتحلیل األفالم.

ي الساعات المعتمدة المكتسبة في ھذه الدورة متطلبات الساعات ستُلبّ 
 المعتمدة في مجال التعلیم المھني والفني/الفنون الجمیلة للتخرج.

 
 )21517التواصل الدینامیكي (

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

 ال یوجد متطلب أساسي:
عملیة التواصل: التحدث، واالستماع، تُرّكز ھذه الدورة على دینامیكیات 

یتم التركیز على تطویر الصوت، واستخدام اإلیماءات،   والتفاعل.
سیتعّرف   والوعي الجماھیري باعتبارھا عناصر مھمة في ھذه العملیة.

الطالب على أسالیب بناء الثقة في المناقشات، والعروض التقدیمیة، 
االجتماعیة/المھنیة الفعالة والخطابات، والمقابالت، وتجارب التحدث 

 األخرى.
 

 )21218البث (  الصحافة:
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
توصیة من معلم اللغة اإلنجلیزیة، واستكمال طلب   متطلب أساسي:

 التقدیم، و/أو إجراء مقابلة مع المعلم.
خاص بالمدرسة یعمل الطالب في ھذه الدورة على إنتاج برنامج إخباري 

سیستكشف الطالب في ھذا الفصل الدراسي طرق   یتم بثّھ بانتظام.
وأسالیب اإلبالغ عن البرامج اإلخباریة واألخبار، وإنتاجھا، وتقدیمھا 

سیتم   عبر الرادیو، والتلفزیون، واإلنترنت، ووسائط الفیدیو/األفالم.
المدیرین استكشاف مسؤولیات الصحفیین، والُمحّررین، والمنتجین، و

كما سیكتسب الطالب خبرة عملیة في مبادئ   المتخصصین في البث.
تكنولوجیا البث؛ وإعداد تقاریر البث؛ والبرامج، والصوت، وتحریر 
الفیدیو/األفالم؛ وتصمیم البرامج وإنتاجھا؛ والمعاییر المھنیة 

تختلف توقعات الدورة الدقیقة حسب المدرسة الثانویة؛   واألخالقیات.
 ى استشارة المعلم للحصول على التفاصیل.یُرج

 
 )21207المجلة األدبیة (  الصحافة:

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

توصیة من معلم اللغة اإلنجلیزیة، واستكمال طلب   متطلب أساسي:
 التقدیم، و/أو إجراء مقابلة مع المعلم.

شر مجلة تحتوي على یعمل الطالب في ھذا الفصل الدراسي على ن
یتم إنشاء و/أو تحریر   كتابات أدبیة للطالب وأعمال فنیة مصاحبة.

القصص الخیالیة، وغیر الخیالیة، والشعر، والدراما، والموسیقى طوال 
یتم تنظیم أعمال الفن المرئي، والتصویر الفوتوغرافي،  دورة النشر.

تختلف توقعات   وتصمیم التخطیطات رقمیًا وتنقیحھا طوال دورة النشر.
الدورة الدقیقة حسب المدرسة الثانویة؛ یُرجى استشارة المعلم للحصول 

 على التفاصیل.
 

 )21205الصحف ( الصحافة:
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
توصیة من معلم اللغة اإلنجلیزیة، واستكمال طلب   متطلب أساسي:

 المعلم.التقدیم، و/أو إجراء مقابلة مع 
یعمل الطالب في ھذا الفصل الدراسي على إصدار صحیفة مطبوعة 

یتم التركیز   و/أو موقع إلكتروني خاص بالمدرسة یتم نشره بانتظام.
تشمل الكتابة، على   على الكتابة التفسیریة بشكٍل أساسي في ھذه الدورة.

سبیل المثال ال الحصر، األخبار، واألحداث المھمة، والمقاالت 
تُستخدم أسالیب   حریریة، والریاضة، واألعمدة، والكتابة النقدیة.الت

یتم عرض آلیات إنتاج الصحف، بما   المقابلة والبحث في إعداد النسخة.
في ذلك تحریر النصوص، والتخطیط، والتصمیم، والطباعة، وكتابة 
العناوین الرئیسیة، والتصویر الفوتوغرافي، وتحریر الصور الرقمیة، 

تختلف توقعات الدورة الدقیقة حسب المدرسة   النشر المختلفة.وتقنیات 
 الثانویة؛ یُرجى استشارة المعلم للحصول على التفاصیل

 
 )21209الحولیات (  الصحافة:

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

توصیة من معلم اللغة اإلنجلیزیة، واستكمال طلب   متطلب أساسي:
 و إجراء مقابلة مع المعلم.التقدیم، و/أ

یستخدم   یعمل الطالب في ھذا الفصل الدراسي على نشر الحولیات.
الطالب مھارات الكتابة التوضیحیة في معظم جوانب العمل، بما في ذلك 

یتعلم الطالب   كتابة األحداث المھمة، والعناوین الرئیسیة، والتعلیقات.
التخطیط، والموضوع  ویتدربون على آلیات إنتاج المجالت: أنماط

الرئیسي، وتحریر النصوص، والطباعة، والتصویر الفوتوغرافي، 
تختلف توقعات الدورة   وتحریر الصور، والتخطیط، وأسالیب الطباعة.

الدقیقة حسب المدرسة الثانویة؛ یُرجى استشارة المعلم للحصول على 
 التفاصیل.

 التربیة الصحیة والبدنیة2
 

لتلبیة ھذا   التربیة الصحیة والبدنیة للتخرج. یلزم إمضاء عامین في
المتطلب، یلزم حضور الطالب بشكٍل عام لفصول التربیة الصحیة 

في الصفین الحادي عشر والثاني   والبدنیة في الصفْین التاسع والعاشر.
عشر، یمكن اختیار دورات التربیة البدنیة للفصل الدراسي أو العام 

مج التربیة البدنیة التكیفیة في الصفوف من یتوفّر أیًضا برنا  الكامل.
 التاسع إلى الثاني عشر.

 
 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:

في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.
الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات 

 عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة. في أي
إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر 

 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.
 

 (27320)  1 الصحة
 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة

  9 الصف (الصفوف):
مجموعة متنوعة من سلوكیات ومھارات المعرفة تضم ھذه الدورة 

سیحدد الطالب الموارد الصحیة وینتھجون نمط حیاة صحي   الصحیة.
سیُظھر الطالب معرفتھم باإلسعافات   ألنفسھم، وأسرھم، ومجتمعھم.

األولیة في حاالت الطوارئ واستخدام ُمزیل الرجفان الخارجي اآللي 
ة ألداء اإلنعاش القلبي الرئوي تشمل والممارسة العملیة للمھارات الالزم

مجاالت الدراسة الصحة النفسیة، والعقلیة، واالجتماعیة، والبیئیة، 
والسالمة والتأھب في حاالت الطوارئ، والعالقات، وتعاطي المخدرات، 

 والوقایة من األمراض، والتربیة على الحیاة األسریة.
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 )27330التربیة الصحیة والبدنیة (
 ن لیبرتي وویكفیلد فقطمدرستا واشنط

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  9 الصف (الصفوف):

 التسجیل المتزامن في دورات تطویر اللغة اإلنجلیزیة  متطلب أساسي:
ُصّممت ھذه الدورة لتمكین الطالب الذي لدیھ قدرة محدودة على التحدث 
باللغة اإلنجلیزیة من المشاركة في برنامج تعلیمي إیجابي خاص 

تشمل مجاالت الدراسة الصحة النفسیة، والعقلیة،   لصحة/اللیاقة البدنیة.با
واالجتماعیة، والبیئیة، والسالمة والتأھب في حاالت الطوارئ، 
والعالقات، وتعاطي المخدرات، والوقایة من األمراض، والتربیة على 

 الحیاة األسریة.
 

 (27300)  1التربیة الصحیة والبدنیة 
 دراسیة واحدةعام كامل، وحدة 

 9الصف 
 ال یوجد متطلب أساسي:

تضم ھذه الدورة مجموعة متنوعة من سلوكیات ومھارات المعرفة 
الصحیة، وتُوفّر للطالب فرصة إلظھار معرفتھم ومھاراتھم جسدیًا في 

سیُحّدد الطالب الموارد   مجموعة متنوعة من األنشطة مدى الحیاة.
  م، وأسرھم، ومجتمعھم.الصحیة وینتھجون نمط حیاة صحي ألنفسھ

سیُظھر الطالب معرفتھم باإلسعافات األولیة في حاالت الطوارئ 
واستخدام ُمزیل الرجفان الخارجي اآللي والممارسة العملیة للمھارات 

وتشمل مجاالت الدراسة الصحة   الالزمة ألداء اإلنعاش القلبي الرئوي.
مة والتأھب في حاالت النفسیة، والعقلیة، واالجتماعیة، والبیئیة، والسال

الطوارئ، والعالقات، وتعاطي المخدرات، والوقایة من األمراض، 
سیُوّضح المحتوى التعلیمي أھمیة توازن  والتربیة على الحیاة األسریة.

سیُخّطط الطالب ألھداف اللیاقة البدنیة ویفھمون مبادئ  الطاقة والتغذیة.
علم التشریح لتحسین لیاقتھم فسیولوجیا التمارین، والمیكانیكا الحیویة، و

 البدنیة الشخصیة.
 

 (27400)  2 التربیة الصحیة والبدنیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  10 الصف (الصفوف):
 1إكمال دورة التربیة الصحیة والبدنیة  متطلب أساسي:

تشمل   سیُظِھر الطالب معرفتھم ومھاراتھم في مجال الصحة والعافیة.
الصحة النفسیة، والعقلیة، واالجتماعیة، والبیئیة، مجاالت الدراسة 

والسالمة والتأھب في حاالت الطوارئ، والعالقات، وتعاطي المخدرات، 
والوقایة من األمراض، والتثقیف بشأن الحیاة األسریة، والتعزیز المھني 

سیفھم الطالب مبادئ علم وظائف األعضاء   في المجال الصحي/الطبي.
یة والتشریح من خالل المشاركة في مجموعة متنوعة والمیكانیكا الحیو

تُرّكز ھذه الدورة على اللیاقة البدنیة مدى الحیاة  من األنشطة الحیاتیة.
  من خالل األنشطة الفردیة، والجماعیة، والترفیھیة، وأنشطة الرقص.

كما تُرّكز على اللیاقة الشخصیة من خالل تصمیم خطة لیاقة شخصیة، 
 مھا ذاتیًا، وتعدیلھا.وتنفیذھا، وتقیی

 
 ) للصف التاسع27670التربیة البدنیة التكیفیة (
 ) للصف العاشر27680التربیة البدنیة التكیفیة (
 ) الصف الحادي عشر27690التربیة البدنیة التكیفیة (
 ) الصف الثاني عشر27700التربیة البدنیة التكیفیة (

 
التربیة البدنیة التكیفیة یجوز لممرضة المدرسة تسجیل الطالب في دورة 

بناًء على توصیة من أولیاء األمور، أو اختصاصي العالج الوظیفي و/أو 
یتم وضع األنشطة البدنیة لكل فرد بمساعدة   الطبیعي، أو طبیب العائلة.

یجب   وتعاون ولي األمر، وممرضة المدرسة، وطبیب األسرة، والمعلم.
حظر استخدامھا بسبب تسبُّبھا في أن یُحّدد طبیب األسرة األنشطة التي یُ 

 إعاقة الطالب.
 

 دورات التربیة البدنیة االختیاریة
 (27510)  3 التربیة الریاضیة

 ) الفصل الدراسي الثاني27515الفصل الدراسي األول؛ (
 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة

  12-11 الصف (الصفوف):
 (27610) 4التربیة الریاضیة 
 ) الفصل الدراسي الثاني27615األول؛ (الفصل الدراسي 

 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة
 12-11 الصف (الصفوف):

 2 ،1إكمال دورة التربیة الریاضیة  متطلب أساسي:
تُوفّر ھذه الدورة للطالب الفرصة للمشاركة في األنشطة البدنیة ألغراٍض 

حسب  یمكن تكوین خیارات تقدیم دورات تنقُّل متخصصة  ُمحّددة.
سیختار الطالب بأنفسھم مجاالت تركیز الدراسة   احتیاجات الطالب.
 من األمثلة التالیة:

 تمارین األیروبكس •
 الریاضات المائیة (السباحة، التجدیف، ُحّراس اإلنقاذ) •
 الرقص •
 األنشطة/الریاضات الفردیة •
 األنشطة الخارجیة •
 تدریبات رفع األوزان والتكیف المتقدمة •
 التزلج •
 النفس الدفاع عن •

 
 
 

 خدمات متعلمي اللغة اإلنجلیزیة
 

) التعلیمَ للطالب الذین تم تحدیدھم ELتقدم خدمات تعلم اللغة اإلنجلیزیة (
ویتوافق منھج تطویر اللغة اإلنجلیزیة مع معاییر  كمتعلمي لغة إنجلیزیة.

ومعاییر التعلم في  WIDAالكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة الخاصة باتحاد 
 فرجینیا.

 
یدرس الطالب المحددون على أنھم ضمن درجة الكفاءة في اللغة 

فنون القراءة/اللغة (مجموعة  2أو المستوى  1اإلنجلیزیة من المستوى 
ویدرس الطالب العلوم والدراسات  معتمد. ESLثنائیة الفترة) مع معلم 

معتمد أو في فصل دراسي مشترك  ESLاالجتماعیة إما مع معلم 
وتتم  ویشاركون في الدورات المختارة للتعلیم العام والتربیة البدنیة.

التوصیة بالطالب للحصول على دورات الریاضیات بناًء على 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة للغة اإلنجلیزیة من خالل  استعدادھم.

 ELD، وELD English 9، وELD 2، وELD 1دورات 
English 10.وتفي بشكل جزئي بمتطلبات اللغة اإلنجلیزیة للتخرج ، 

اإلضافیة ساعات معتمدة منتقاة أو للمحتوى كما ھو  ELDتُوفّر فصول 
  ُموّضح أدناه.

 
 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:

ي بعض ف طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.
الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات 
 في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.

إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر 
 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.
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 )ELDلغة اإلنجلیزیة (عروض تطویر ال
 عام كامل

 یتم تحدید المستوى بناًء على تقییمات إجادة اللغة اإلنجلیزیة
20775 ELD 1/SLIFE Literacy Development 

(ساعات معتمدة ُمنتقاة).  (تطویر تعلُّم القراءة والكتابة)
 یمكن تقدیم الدعم باللغة األصلیة حسب الحاجة.

20776 ELD 1/SLIFE Reading ) (القراءة) ساعات معتمدة
 ُمنتقاة)

20780 ELD 1 Science (العلوم)  ساعات معتمدة ُمنتقاة: ال تفي)
 بمتطلبات التخرج للعلوم)

20781 ELD 2 Science (العلوم)  ساعات معتمدة ُمنتقاة: ال تفي)
 بمتطلبات التخرج للعلوم)

24317 ELD Biology (األحیاء) (وحدات معتمدة للعلوم( 
24362 ELD Environmental Science  العلوم البیئیة)

 )(وحدات معتمدة للعلوم
24501 ELD Principles of Physics  (مبادئ الفیزیاء)

 )(وحدات معتمدة للعلوم
20786 ELD 1 English  (اللغة اإلنجلیزیة) وحدات معتمدة للغة)

 )اإلنجلیزیة
20787 ELD 1 Reading  (القراءة)وحدات معتمدة ُمنتقاة)) 

20788 ELD 1 Speaking/Writing  (التحدث/الكتابة)
 )(وحدات معتمدة ُمنتقاة

2B20789 ELD 1 Social Studies (الدراسات االجتماعیة) 
 )ساعات معتمدة ُمنتقاة(

22446 ELD Virginia & US Government  حكومة)
(ساعات معتمدة للدراسات فیرجینیا والوالیات المتحدة) 

 االجتماعیة)
B20790 ELD 2 English (اللغة اإلنجلیزیة)  ساعات معتمدة للغة)

 اإلنجلیزیة)
B20791 ELD 2 Reading (القراءة) (ساعات معتمدة ُمنتقاة) 

B20793 ELD 2 Social Studies (الدراسات االجتماعیة) 
 (ساعات معتمدة ُمنتقاة)

20794 ELD 3 Reading 9  (القراءة)(ساعات معتمدة ُمنتقاة) 
20796 ELD 3 English 9 (اللغة اإلنجلیزیة)  وحدات معتمدة)

 للغة اإلنجلیزیة)
20797 ELD 4 Reading 10   ساعات معتمدة 10(القراءة) (

 ُمنتقاة)
20799 ELD 4 English 10 (اللغة اإلنجلیزیة)  وحدات معتمدة)

 للغة اإلنجلیزیة)
22345 ELD 3 – 4 World History & Geography 

(وحدات بعد المیالد حتى اآلن  1500من عام  عالم:(جغرافیا وتاریخ ال
 معتمدة للدراسات االجتماعیة)

22213 ELD Economics & Personal Finance 
 (ساعات معتمدة للدراسات االجتماعیة) (االقتصاد وتمویل األفراد) 

 
 
 

 الریاضیات
 
یُؤّكد برنامج الریاضیات في أرلینغتون على أن طالب الریاضیات 
سیحتاجون إلى الدراسة بعد المدرسة الثانویة للُمضي في الحیاة المھنیة 

یتم تشجیع جمیع الطالب على دراسة   وضمان المواطنة الفعالة.
تُتیح عروض الدورات  الریاضیات في كل عام یدرسون فیھ في المدرسة.

 للطالب التقدم في الدراسة وفقًا لمستوى تحصیلھم.
لمھتمین بالحصول على استثناءات من یجب على الطالب واألسر ا

متطلبات الدورة أو التسجیل المزدوج في دورات الریاضیات الرجوع 

تحت عنوان "االستثناءات من الشروط األساسیة  2إلى الصفحة 
 على ھؤالء الطالب التحدث مع معلم الریاضیات.  للدورة".

 
 15ل عدد الطالب فیھا عن قد ال یتم تقدیم الدورات التي یق ملحوظة:

في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.
الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات 
 في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.

عدد التسجیل بھا غیر إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون 
 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.

 
 )23120الریاضیات العامة للمدرسة الثانویة (

 واحدة ُمنتقاةعام كامل، ساعة معتمدة 
  11-9 الصف (الصفوف):

 إكمال دورة ما قبل الجبر لطالب الصف الثامن  متطلب أساسي:
ة، والكسور، واألرقام العشریة، سیُطّور الطالب فھمھم لألعداد الصحیح

سیتم تطبیق ھذه المفاھیم على حل   وحساب النسبة المئویة، والتقریب.
  المسائل العملیة في مجاالت القیاس، واالحتمال، واإلحصاء، والھندسة.

سیتعلّم الطالب محتوى ما قبل الجبر، بما في ذلك األعداد النسبیة، 
الصحیحة، والتعبیرات، والمعادالت والنسبة والتناسب، واألعداد 

تفي ھذه الدورة بمتطلبات الساعات  لن المتغیرة، والرسوم البیانیة.
 المعتمدة في الریاضیات؛ فھي تُوفّر ساعات معتمدة ُمنتقاة.

 
 

ELD SLIFE Math Foundations )الریاضیات)  أسس
)23111( 

 واحدة ُمنتقاةعام كامل، ساعة معتمدة 
  11-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
ھذه الدورة ُمخّصصة للطالب الذین توقفوا عن الدراسة والمسجلین في 

سیُطّور الطالب فھمھم لألعداد   برنامج تطویر اللغة اإلنجلیزیة.
الصحیحة، والكسور، واألرقام العشریة، وحساب النسبة المئویة، 

ئل العملیة في مجاالت سیتم تطبیق ھذه المفاھیم على حل المسا والتقریب.
تفي ھذه الدورة  لن  القیاس، واالحتمال، واإلحصاء، والھندسة.

بمتطلبات الساعات المعتمدة في الریاضیات؛ فھي تُوفّر ساعة معتمدة 
 .منتقاة واحدة

 
ELD SLIFE Pre-Algebra ) (ما قبل الجبر)23113( 

 واحدة ُمنتقاةعام كامل، ساعة معتمدة 
 11-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
ھذه الدورة ُمخّصصة للطالب الذین توقّفوا عن الدراسة والمسجلین في 

سیتعلم الطالب محتوى ما قبل الجبر،  برنامج تطویر اللغة اإلنجلیزیة.
بما في ذلك األعداد النسبیة، والنسب والتناسب، واألعداد الصحیحة، 

سیتم تنفیذ مجموعة  وم البیانیة.والتعبیرات والمعادالت المتغیرة، والرس
متنوعة من اإلستراتیجیات الستھداف تطویر المحتوى، والعملیات، 

أو الجبر  1بالنسبة للطالب المتوقع تسجیلھم في دورة الجبر  واللغة.
تفي ھذه الدورة بمتطلبات  لن بعد إتمام ھذه الدورة بنجاح.  1، الجزء 1

تُوفّر ساعة معتمدة ُمنتقاة الساعات المعتمدة في الریاضیات؛ فھي 
 واحدة.
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 (23131)  1 ، الجزء1الجبر 
 بنجاح 23130أو  23132عام كامل، ساعة معتمدة واحدة بعد إتمام 

 ال یوجد متطلب أساسي:
خصائص  تتضّمن ھذه الدورة الممتدة على مدار عام كامل لفترة واحدة

نظام األعداد الحقیقیة، والمستوى اإلحداثي، والمعادالت والمتباینات 
سیحُصل الطالب   الخطیة، وأنظمة المعادالت، والدوال، وحل المسائل.

على ساعات معتمدة ُمنتقاة لھذه الدورة، ما لم یكونوا یتطلّعون إلى 
لدورة الحصول على دبلومة عادیة مع ترتیباٍت تیسیریة، تُقّدم ھذه ا

  ساعات معتمدة في الریاضیات للدبلومة العادیة مع ترتیباٍت تیسیریة.
ال   .2، الجزء 1بعد ھذه الدورة، یجب على الطالب دراسة مادة الجبر 

یخضع الطالب الختبار معاییر التعلم في نھایة ھذه الدورة، ولكن یظھر 
ھایة دورة في ن 1محتوى ھذه الدورة في اختبار معاییر التعلم في الجبر 

 .2، الجزء 1الجبر 
 

 (23132)  2 ، الجزء1الجبر 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  11-9 الصف (الصفوف):
" أو أعلى في دورة الریاضیات Cالحصول على درجة " متطلب أساسي:

 السابقة وتوصیة المعلم
، 1تتضّمن ھذه الدورة التي تستمر لمدة عام كامل مراجعة دورة الجبر 

ثم إضافة ھذه الموضوعات: األسس، والجذور، ومتعددات  1الجزء 
  الحدود، وحل المعادالت التربیعیة وتمثیلھا، واإلحصاء، وحل المسائل.

قبل ھذه   تُقّدم ھذه الدورة ساعات معتمدة في الریاضیات لجمیع الطالب.
. 1، الجزء 1الدورة، كان یجب على الطالب الخضوع الختبار الجبر 

  في نھایة ھذه الدورة. 1ختبار معاییر التعلم في الجبر الطالب الیخضع 
یؤدي اجتیاز االختبار والدورة إلى الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق 

 منھا في مادة الریاضیات للتخرج. 
 

 (23130)  1 الجبر
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
أعلى في دورة " أو Cالحصول على درجة "  متطلب أساسي:

 الریاضیات السابقة وتوصیة المعلم
تتضّمن ھذه الدورة خصائص نظام األعداد الحقیقیة، والمعادالت 
والمتباینات الخطیة، وأنظمة المعادالت والمتباینات، واألسس، والجذور، 
والتعبیرات والمعادالت النسبیة، ومتعددات الحدود، والتحلیل، وحل 

  یلھا، والدوال، واإلحصاء، وحل المسائل بیانیًا.المعادالت التربیعیة وتمث
  في نھایة ھذه الدورة. 1یخضع الطالب الختبار معاییر التعلم في الجبر 

یتم الحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار معاییر 
 ) والدورة:SOLالتعلم (

 
 (23124) 1إستراتیجیات الجبر 

 تقاة واحدةعام كامل، ساعة معتمدة ُمن
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد  متطلب أساسي:
ھي دورة اختیاریة للطالب الذین یحتاجون  1دورة إستراتیجیات الجبر 

. سیحصل الطالب المسجلون في 1إلى دعم إضافي للنجاح في الجبر 
الدورة على معرفة أساسیة مستھدفة أكثر ُعمقًا، ویتعّرفون على المزید 

فاھیمیة للمحتوى، ویُطّورون محتوى الدورة األساسیة من األسالیب الم
 1یلزم التسجیل المتزامن في دورة الجبر   بشكٍل أكثر شموالً.

(23130). 
 

 )AFDA( )23145الجبر، والدوال، وتحلیل البیانات ((
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 الجبر متطلب أساسي:

نحو نظرة  1تھدف ھذه الدورة إلى أن تكون امتداًدا لمفاھیم دورة الجبر 
ریة لموضوعات دورة الجبر  مع سیاق النمذجة الریاضیة  2عامة تصوُّ

 وتحلیل البیانات، باإلضافة إلى دراسة أكثر ُعمقًا لموضوعات اإلحصاء.
باستخدام نھج االكتشاف في التعلم، سیدرس الطالب الخصائص العامة 

لدوال وسلوكیاتھا ویِحلّون المسائل التي تتطلب صیاغة المعادالت ل

الخطیة، والتربیعیة، واألُّسیة، واللوغاریتمیة أو نظام المعادالت أو 
سیكتسب الطالب فھًما عاًما لھذه الوظائف مّما سیساعد على  المتباینات.

سیتم دمج مواضیع  دراسة أكثر تفصیالً في الدورات الالحقة.
الت، والتصمیم التجریبي والتنفیذ، وتحلیل البیانات في دراسة االحتما

الدوال، وسیتم تولید البیانات من خالل التطبیقات العملیة الناشئة عن 
وقبل  1*یمكن أخذ ھذه الدورة بعد الجبر  سیناریوھات الحیاة الواقعیة.

 .2وال یمكن أخذھا بعد الجبر   .2الھندسة، أو بعد الھندسة وقبل الجبر 
 

 (23135)  2 الجبر
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
(أو  1" أو أعلى في الجبر Cالحصول على درجة " متطلب أساسي:

 المكثفة) والھندسة (أو دورة الھندسة المكثفة) 1دورة الجبر 
یتضّمن منھج الجبر   والھندسة. 1تُعد ھذه الدورة امتداًدا لدورة الجبر 

ة شاملة للمربعات، ومتعددات الحدود، واألسس، والجذور، معالج 2
وعالمات الجذور، واألسس المنطقیة، والدوال المرتبطة بھذه 

یتم تضمین دراسة اللوغاریتمات، والدوال األُّسیة،   الموضوعات.
واألعداد المعقدة، والمتوالیات، والمتسلسالت، والتبادیل، والتوافیق، 

تُعد استخدامات التكنولوجیا والتطبیقات جزًءا  واالحتماالت، واإلحصاء.
یوجد اختبار لمعاییر التعلم في نھایة الدورة   ال یتجزأ من ھذه الدورة.

والذي على الطالب الخضوع لھ لتلبیة المتطلبات  2في دورة الجبر 
الفیدرالیة و/أو الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا في الریاضیات 

 للتخرج.
 

 )23136حساب المثلثات، مكثف (/2الجبر 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
" أو أعلى في دورة الھندسة Bالحصول على درجة " متطلب أساسي:

والھندسة  1" في كل من الجبر Bالمكثفة وتوصیة المعلم أو درجة "
 وتوصیة المعلم

بشكل أكثر  (23135) 2باإلضافة إلى دراسة محتوى دورة الجبر 
عمقًا، یتم تضمین الموضوعات التالیة في دورة المستوى المتقدم ھذه: 

تُعد استخدامات التكنولوجیا   حساب المثلثات والدوال المثلثیة.
یوجد اختبار لمعاییر التعلم  والتطبیقات جزًءا ال یتجزأ من ھذه الدورة.

وع لھ والذي على الطالب الخض 2في نھایة الدورة في دورة الجبر 
لتلبیة المتطلبات الفیدرالیة و/أو الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق 

 منھا في الریاضیات للتخرج.
 

 (23155)  3 الجبر
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 2" أو أعلى في دورة الجبر Cالحصول على درجة "  متطلب أساسي:

 المكثفة وتوصیة المعلم. 2" أو أعلى في دورة الجبر Dأو درجة "
تُعَد ھذه الدورة دراسة متعمقة لحساب المثلثات وموضوعات الجبر 

أسبوًعا  18-12إن دراسة حساب المثلثات التي تستغرق   المتقدمة.
  ستشمل حساب المثلثات ودوائر الوحدات والدوال المثلثیة وتطبیقاتھا.

متقدمة امتداًدا لمھارات الجبر السابقة، ستشمل موضوعات الجبر ال
قد تشمل   والدوال األسیة واللوغاریتمیة، والتعبیرات النسبیة.

الموضوعات اإلضافیة االحتماالت، والتسلسالت، والریاضیات 
تُعد استخدامات التكنولوجیا والتطبیقات جزًءا ال یتجزأ من   المتقطعة.

 ھذه الدورة.
 

 (23126)  2 إستراتیجیات الجبر
 عام كامل، ساعة معتمدة ُمنتقاة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب أساسي:

ھي دورة اختیاریة للطالب الذین یحتاجون  2دورة إستراتیجیات الجبر 
سیبني الطالب الملتحقون   .2إلى مزید من الدعم للنجاح في الجبر 

تعلمون المزید من النُھج بالدورة معرفة أساسیة مستھدفة أكثر ُعمقًا، وی
المفاھیمیة للمحتوى، ویُطّورون المحتوى األساسي للدورة على نحٍو أكثر 

 .(23135) 2یلزم التسجیل المتزامن في دورة الجبر   دقّة.
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 )23143الھندسة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

 1ورة الجبر " أو أعلى في دCالحصول على درجة " متطلب أساسي:
   2، الجزء 1، أو دورة الجبر 1المكثفة، أو دورة الجبر 

یدرس الطالب في دورة الھندسة التركیب الریاضي باستخدام االستدالل 
تتناول ھذه الدورة   االستنتاجي وتطبیق البرھنة المباشرة وغیر المباشرة.

باإلضافة مفاھیم التحویالت، والتطابق، والتوازي، والتشابھ، والتعامد، 
تتم مراجعة مفاھیم   إلى خصائص الدوائر، والمضلعات، والجمادات.

یوجد اختبار لمعاییر   وتطبیقھا على إحداثیات الھندسة. 1دورة الجبر 
التعلم في نھایة الدورة في الھندسة والذي على الطالب الخضوع لھ لتلبیة 

قَّق منھا في المتطلبات الفیدرالیة و/أو الحصول على ساعات معتمدة ُمتح
 الریاضیات للتخرج.

 
 )23141الھندسة، المكثفة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 1" أو أعلى في دورة الجبر Bالحصول على درجة " متطلب أساسي:
 وتوصیة المعلم 1" في دورة الجبر Aالمكثفة أو درجة "

ستدالل المنطقي من خالل دورة الھندسة المكثفة تُمثّل دراسة دقیقة لال
. من المتوقع أن 1استخدام األشكال المستویة والجمادات ومفاھیم الجبر 

یُظِھر الطالب تفكیًرا استنتاجیًا داخل نظام ُمسلّمات من خالل إنشاء 
ُصّممت ھذه   البراھین األصلیة المباشرة، وغیر المباشرة، والتنسیقیة.

یوجد  في برنامج التعیین المتقدم. الدورة للطالب الذین یعتزمون التسجیل
اختبار لمعاییر التعلم في نھایة الدورة في الھندسة والذي على الطالب 
الخضوع لھ لتلبیة المتطلبات الفیدرالیة و/أو الحصول على ساعات 

 معتمدة ُمتحقَّق منھا في الریاضیات للتخرج.
 

 )23142الھندسة، األساسیات (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
 1" أو أعلى في دورة الجبر Cالحصول على درجة " متطلب أساسي:

أو الجبر  1" أو أعلى في دورة الجبر Dأو درجة " 2الجزء  1أو الجبر 
 إذا أكمل الطالب الدورة واجتازھا في المرة الثانیة 2الجزء  1

من  دورة الھندسة، األساسیات، ھي دورة ُمصّممة لتمكین الطالب
تظھر وحدة الریاضیات من   التعرف على الھندسة من خالل التطبیقات.

یتم تضمین   خالل االستخدام المناسب للجبر في وضع أساسیات الھندسة.
موضوعات مثل الزوایا، والتطابق، والتشابھ، والتوازي، والمثلثات، 

 المتطلبات، في ما یتعلق  والتحویالت، واألشكال الرباعیة، والدوائر.
بالتنسیق والبراھین االستنتاجیة، أقل مقارنةً بمتطلبات دورة الھندسة 

یوجد اختبار لمعاییر التعلم في نھایة الدورة في الھندسة   ).23143(
والذي على الطالب الخضوع لھ لتلبیة المتطلبات الفیدرالیة و/أو 

 الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا في الریاضیات للتخرج.
 

 )23128الھندسة ( تیجیاتإسترا
 عام كامل، ساعة معتمدة ُمنتقاة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب أساسي:

دورة إستراتیجیات الھندسة ھي دورة اختیاریة للطالب الذین یحتاجون 
سیبني الطالب الملتحقون   إلى مزید من الدعم للنجاح في الھندسة.

أكثر ُعمقًا، ویتعلمون المزید من النُھج بالدورة معرفة أساسیة مستھدفة 
المفاھیمیة للمحتوى، ویُطّورون المحتوى األساسي للدورة على نحٍو أكثر 

) أو الھندسة، 23143یلزم التسجیل المتزامن في دورة الھندسة (  دقّة.
 ).23142األساسیات (

 

 )20203) الجبر (RISEالتعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة (
) الھندسة RISEتعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة (ال
)20204( 

 ُمنتقاةفصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة 
 12-11  الصف (الصفوف):

اجتیاز الطالب الفصل الدراسي ذي الصلة ولكن فشلھم  متطلب أساسي:
) وعدم حصولھم على الساعات SOLفي اجتیاز تقییم معاییر التعلم (

 الُمتحقَّق منھا الالزمة للتخرج.المعتمدة 
دراسة الطالب/قیامھ بمھام تعویضیة مستھدفة في المجاالت األكادیمیة 
التي اجتاز فیھا تقییم الفصل الدراسي ولكن لم یجتز تقییم معاییر التعلم، 

على الرغم من   باستخدام البرامج التعلیمیة و/أو البرامج عبر اإلنترنت.
دة المعلم، إال أن معظم أعمال الطالب سیتم أن الدراسة ستكون بمساع

تشمل الدورات المقدمة للتعویض؛   إكمالھا على أساس الدراسة المستقلة.
اللغة اإلنجلیزیة (الكتابة)، واللغة اإلنجلیزیة (القراءة/األدب والبحث)، 

، والھندسة، واألحیاء، وعلوم األرض، وجغرافیا العالم، 1والجبر 
سیلتحق الطالب بھذا الصف الدراسي على   وظة:ملح  وتاریخ العالم.

 أساس النجاح/الرسوب.
 

 )23162ما قبل التفاضل والتكامل/حساب المثلثات (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-11  الصف (الصفوف):
 3" أو أعلى في دورة الجبر Cالحصول على درجة "  متطلب أساسي:

 وتوصیة المعلم 2" في دورة الجبر Aالمكثفة أو درجة " 2أو الجبر 
تتكّون ھذه الدورة من مراجعة متكاملة للدوال األولیة: الدوال متعددات 

تشمل المجاالت   الحدود، والخطیة، واألُّسیة، واللوغاریتمیة، والمثلثیة.
الرئیسیة األخرى دراسة الھندسة التحلیلیة، والمعادالت الوسیطیة، 

والیات والمتسلسالت، والریاضیات المتقطعة، واإلحداثیات القطبیة، والمت
سیدرس  والمتجھات، والمصفوفات، ومقدمة إلى الحدود والمشتقات.

الطالب أیًضا الدوال المثلثیة، ویِحلّون المعادالت المثلثیة، والمتطابقات 
تُزّود ھذه الدورة الطالب بالمھارات والمفاھیم الالزمة لدراسة  المثلثیة.

تُعد استخدامات التكنولوجیا  أ ب في العام التالي. التفاضل والتكامل
 والتطبیقات جزًءا ال یتجزأ من ھذه الدورة.

 
 )23164ما قبل التفاضل والتكامل، المكثفة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

" أو على في دورة الجبر Bالحصول على درجة " متطلب أساسي:
" في دورة الجبر Aالمكثفة، وتوصیة المعلم أو درجة "حساب المثلثات /2
 وتوصیة المعلم. 3

تُقّدم ھذه الدورة للطالب دراسة لنفس الموضوعات الموجودة في دورة 
)، ولكن یتم تناول 23162ما قبل التفاضل والتكامل/حساب المثلثات (

جردة المادة العلمیة بعُمق وثراء أكبر مع زیادة التركیز على المفاھیم الم
وھي تُزّود الطالب بالمھارات والمفاھیم الالزمة   والبنیة الریاضیاتیة.

باإلضافة إلى ذلك، قد یتم   لدراسة التفاضل والتكامل في العام التالي.
تضمین الموضوعات التالیة: المتجھات، والھندسة التحلیلیة للخطوط 

طویر واألسطح المستویة في الفضاء، وتحوالت األسطح المستویة، وت
تُعد استخدامات   مفھوم حد التسلسل، واكتمال نظام األعداد الحقیقیة.

 التكنولوجیا والتطبیقات جزًءا ال یتجزأ من ھذه الدورة.
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 )23190االحتماالت واإلحصاء (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-10  الصف (الصفوف):
 2 " أو أعلى في دورة الجبرCالحصول على درجة " متطلب أساسي:

 المكثفة.  2أو الجبر 
یتعلّم   تُوفّر ھذه الدورة مقدمة عن اإلحصاء واالحتماالت الحدیثة.

الطالب األفكار األساسیة لالحتماالت، ویتم تطبیق بعضھا على تطویر 
تتضّمن دراسة اإلحصاء   الطرق اإلحصائیة في الجزء التالي من الدورة.
وقیاسات المیل المركزي إنشاء وتفسیر الرسوم البیانیة اإلحصائیة، 

والتباین، وطرق أخذ العینات، والتوزیعات ذات الحّدْین والتوزیعات 
العادیة، واختبار الفرضیات، وفترات الثقة، واالنحدار، واالرتباط، 

یتم التركیز على التطبیقات وسیتم   واالحتماالت، والتبادیل، والتوافیق.
االحتماالت، وتوضیح المفاھیم استخدام التكنولوجیا لمحاكاة تجارب 

 اإلحصائیة، وإجراء التحلیالت اإلحصائیة.
 

 )33192اإلحصاء، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-11 الصف (الصفوف):
 2" أو أعلى في دورة الجبر Bالحصول على درجة " متطلب أساسي:

وتوصیة  3المكثفة، أو االحتماالت واإلحصاء، أو الجبر  2أو الجبر 
 المعلم

تُوفّر ھذه الدورة لطالب الریاضیات من المستوى المتقدم الفرصة لدراسة 
الموضوعات الُمدَرجة في منھج اإلحصاء للتعیین المتقدم كما ھو ُمقدَّم 

تشمل الموضوعات دراسة   من قِبل مجلس اختبار االلتحاق بالكلیة.
حتماالت وتوزیعات االحتماالت، واإلحصاء الوصفیة مثل قیاس المیل اال

المركزیة والتباین، واألرقام العشوائیة والمحاكاة، وفترات الثقة، واختبار 
الفرضیة لعینة واحدة أو اثنتین من البیانات، وجداول الطوارئ، 

ا یتم التركیز على استخدامات التكنولوجی  واالرتباط، وتحلیل االنحدار.
یتعین على الطالب الخضوع الختبار   وبرامج الحاسوب لتحلیل البیانات.

لن یحُصل الطالب الذین ال   التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة.
 (23192) یخضعون لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة.

 
 )33177التفاضل والتكامل أ ب، التعیین المتقدم (

 نقطة جودة 1.0 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة +
  12-10 الصف (الصفوف):

" أو أعلى في دورة ما قبل Cالحصول على درجة " متطلب أساسي:
" Bالحصول على درجة "  التفاضل والتكامل المكثفة، وتوصیة المعلم.

أو أعلى في دورة ما قبل التفاضل والتكامل/حساب المثلثات، وتوصیة 
 المعلم 

لدراسة التفاضل والتكامل؛  مراجعة الموضوعات التالیة ضروریة
نظریة الحدود، التفاضل والتكامل التفاضلي وتطبیقاتھ؛ التفاضل 
والتكامل األساسي وتطبیقاتھ، حل المسائل على مستوى التفاضل 
والتكامل؛ والموضوعات الواردة في منھج التفاضل والتكامل أ ب للتعیین 

یتعین على  حاق بالكلیة.المتقدم على النحو الذي یُحّدده مجلس اختبار االلت
لن   الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة.

 یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة.
(23177) 

 

 )33179التفاضل والتكامل ب ج، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 لصفوف):الصف (ا
" أو على في ما قبل التفاضل Bالحصول على درجة " متطلب أساسي:

" في دورة ما قبل التفاضل Aوالتكامل المكثفة، وتوصیة المعلم أو درجة "
 والتكامل وتوصیة المعلم 

باإلضافة إلى الموضوعات الُمضّمنة في دورة التفاضل والتكامل أ ب، 
جاالت القطبیة، واألحجام، والمتوالیات، یتم تناول دوال المتجھات، والم

یتم التركیز على الحدود والبراھین بشكٍل أكبر مقارنةً   والتسلسالت.
یمكن العثور على التفاصیل في منھج  بدورة التفاضل والتكامل أ ب.

  التفاضل والتكامل ب ج الذي نشره مجلس اختبار االلتحاق بالكلیة.
الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه یتعین على الطالب الخضوع 

لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة   الدورة.
 (23179) الجودة اإلضافیة.

 
یمكن تدریس دورات التسجیل المزدوج التالیة كدورات دراسیة مستقلة أو 

یُرجى التشاور مع مستشار   دورات عبر اإلنترنت في بعض المواقع.
 للحصول على مزید من المعلومات.مدرستك 

 
 (93178W)التفاضل والتكامل متعدد المتغیرات 
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12  الصف (الصفوف):
إكمال دورة التفاضل والتكامل ب ج بنجاح، ویجب أن   متطلب أساسي:

معاییر دورات التسجیل المزدوج في كلیة شمال  یستوفي الطالب جمیع
 فیرجینیا المجتمعیة

یتم تقدیم التفاضل والتكامل متعدد المتغیرات للطالب الذین أكملوا دورة 
تشمل بعض الموضوعات   التفاضل والتكامل ب ج قبل السنة النھائیة.

مل التي ستتناولھا الدورة التمثیل البیاني لألسطح ثالثیة األبعاد، وتكا
وتمایز الدوال المتجھة الُمقیّمة، والحدود، واستمراریة دوال متغیرْین أو 
أكثر، والمشتقات الجزئیة، والتكامالت المتعددة، والمشتقات االتجاھیة، 

 والتدرجات، وحقول المتجھات، ومبرھنة غرین، ومبرھنة ستوك.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة تسجیل    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب استیفاء  زدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.م

متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل التسجیل. 
یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على مزید من 

 التفاصیل.
 

 )93175Wالتفاضل والتكامل الشعاعي (
 نقطة جودة 1.0فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة، + 

  12 لصف (الصفوف):ا
إكمال دورة التفاضل والتكامل ب ج، التعیین المتقدم،   متطلب أساسي:

بنجاح، ویجب أن یستوفي الطالب جمیع معاییر دورات التسجیل 
 المزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة

یتم تقدیم التفاضل والتكامل الشعاعي للطالب الذین أكملوا دورة التفاضل 
تشمل بعض الموضوعات التي   ج قبل السنة النھائیة.والتكامل ب 

ستتناولھا الدورة التمثیل البیاني لألسطح ثالثیة األبعاد، وتكامل وتمایز 
الدوال المتجھة الُمقیّمة، والحدود، واستمراریة دوال متغیرْین أو أكثر، 
والمشتقات الجزئیة، والتكامالت المتعددة، والمشتقات االتجاھیة، 

  ، وحقول المتجھات، ومبرھنة غرین.والتدرجات
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 التفاصیل.مزید من 
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 )93165Wالجبر الخطي (
 نقطة جودة 1.0فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة، + 

  12 الصف (الصفوف):
إكمال دورة التفاضل والتكامل ب ج، التعیین المتقدم،  متطلب أساسي:

بنجاح، ویجب أن یستوفي الطالب جمیع معاییر دورات التسجیل 
 المجتمعیةالمزدوج في كلیة شمال فیرجینیا 

یتم تقدیم الجبر الخطي للطالب الذین أكملوا دورة التفاضل والتكامل ب 
سیتعّرف الطالب على أنظمة المعادالت الخطیة،   ج قبل السنة النھائیة.

ستعمل ھذه   ومساحات المتجھات، والتحویالت الخطیة، وقیم إیجن.
لمنطقیة الدورة على تحسین التفكیر الكمي للطالب وتطویر المھارات ا

  االستنتاجیة لھم.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

 )93180Wالمعادالت التفاضلیة (
 نقطة جودة 1.0فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة، + 

 12الصف (الصفوف): 
إكمال دورة التفاضل والتكامل ب ج، التعیین المتقدم،  متطلب أساسي:

بنجاح، ویجب أن یستوفي الطالب جمیع معاییر دورات التسجیل 
 المزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة

یتم تقدیم المعادالت التفاضلیة للطالب الذین أكملوا دورة التفاضل 
تُقّدم ھذه الدورة المعادالت التفاضلیة   والتكامل ب ج قبل السنة النھائیة.

من الدرجة األولى، والمعادالت التفاضلیة الخطیة، والطرق العددیة، 
لیب تشمل بعض الموضوعات التي ستتناولھا الدورة: أسا  والتطبیقات.

حل المعادالت التفاضلیة من الدرجة األولى، والمعادالت التفاضلیة 
الخطیة المتجانسة وغیر المتجانسة مع المعامالت الثابتة، وأنظمة 

   المعادالت التفاضلیة الخطیة باستخدام قیم إیجن، والمسائل التطبیقیة.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة تسجیل    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب استیفاء  زدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.م

متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل التسجیل. 
یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على مزید من 

 التفاصیل.
 

 )93167Wالتحلیل الكّمي (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12و  11 الصف (الصفوف):
الدرجة المؤھلة في اختبار تحدید المستوى لدى كلیة  متطلب أساسي:

، أو 1" أو أعلى في دورة الجبر Cشمال فیرجینیا المجتمعیة؛ درجة "
 2الھندسة، أو الدوال، وتحلیل البیانات أو الجبر 

تُقّدم دورة التسجیل المزدوج ھذه موضوعات تتعلق باالستنتاج التناسبي، 
ومحو األمیة المالیة، ودراسات الصالحیة (النظریة المنطقیة والنمذجة، 

یتم التركیز على عملیة اتخاذ موقف من واقع الحیاة،  والنظریة المحددة).
وتحدید األساس الریاضیاتي الالزم لمعالجة المشكلة، وحل المسألة، 

 وتطبیق ما تم تعلُّمھ على الموقف األصلي.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
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 وما یلیھ 1ینغتون العامة بدًءا من الجبر مسارات دورات الریاضیات في مدارس أرل
ھناك مسارات ودورات متعددة قد  (تُقدم على مستویات الصفوف المختلفة). 1سیلتحق الطالب بھذه المسارات عند التسجیل في أي دورة دراسیة في الجبر 

 متطلبات األساسیة.یُرجى االطّالع على مواصفات الدورات المحددة لمعرفة ال یحضرھا الطالب حسب استعدادھم.

الجبر، والدوال، وتحلیل 
 البیانات*

  3الجبر 
 

 

 الدورات االختیاریة للریاضیات: 
 2یمكن الحصول علیھا في أي وقت بعد اجتیاز الجبر 

حساب المثلثات، مكثف، ویمكن أن تؤخذ /2أو الجبر 
 بالتزامن مع فصول الریاضیات األخرى.

  التحلیل الكمي
 

 االحتمالیة واإلحصاء
 أو

 اإلحصاءات للتعیین المتقدم

التفاضل والتكامل متعدد المتغیرات، والتفاضل 
االتجاھي، والجبر الخطي، والمعادالت التفاضلیة، 

من المستوى األعلى من  2والتحلیل والنُِھج بالجزء 
 لي فقط)-برنامج البكالوریا الدولیة (مدرسة واشنطن

 (تختلف الخیارات الشخصیة حسب المدرسة)
 

ما قبل التفاضل والتكامل/حساب المثلثات 
 ما قبل التفاضل والتكامل، مكثفأو 

من المستوى القیاسي لمادة  1(الجزء 
 الریاضیات في برنامج البكالوریا الدولیة)

  التفاضل والتكامل
(برنامج التقییم، والبكالوریا الدولیة 

من  2الجزء  -(مادة الریاضیات 
من  1المستوى القیاسي، والجزء 

المستوى األعلى)، وتختلف خیارات 
    

 1الجبر 
 أو

 (یحتاج عامین لإلتمام) 2الجزء  - 1، والجبر 1الجزء  - 1الجبر 
 أو

 ، مكثف1الجبر 

 2الجبر 
 أو

 حساب المثلثات، مكثف/2الجبر 

 الریاضیات
 أو

 الھندسة، األساسیات
 أو

 الھندسة، مكثف

والدوال، وتحلیل الجبر، 
 البیانات*

 في المدارس الثانویة الفردیة. لالّطالع على دورات معینة من دورات البكالوریا الدولیة والتسجیل المزدوج لم یرد ذكرھا ھنا، یُرجى الرجوع إلى فھرس الدورات المتوفر
 ، وإحدى دورات االستراتیجیات.2و الھندسة، أو الجبر ، أ1یمكن للطالب الذین یحتاجون إلى دعم إضافي التسجیل في الوقت نفسھ في دورة الجبر 

 في المدرسة الثانویة فقط. 2وقبل الھندسة، أو بعد الھندسة وقبل الجبر  1" بعد الجبر AFDA*یمكن الحصول على شھادة الجبر والدوال وتحلیل البیانات "
 
 



44 

خیارات مسارات المدرسة الثانویة للحصول على دورات ساعات معتمدة جامعیة بناًء على دورة الریاضیات 
 للصف الثامن

 
 المسجلین في دورات الریاضیات الُمكثّفة في الصف التاسع) غیر(للطالب 

 12الصف  11الصف  10الصف  9الصف  8الصف 
لطالب دورة ما قبل الجبر 
 الصف الثامن

 التحلیل الكمي* 2الجبر  الریاضیات 1الجبر 
 أو

 اإلحصاء للتعیین المتقدم**
دورة ما قبل الجبر لطالب 

 الصف الثامن
 1الجبر 
في  NW(مع الھندسة 

 الصیف بعد الصف التاسع)

ما قبل التفاضل  2الجبر 
 والتكامل/حساب المثلثات***

 

التفاضل والتكامل أ ب للتعیین 
 المتقدم

 أو
 التحلیل الكمي

 أو
 اإلحصاءات للتعیین المتقدم

(أو دورة  1دورة الجبر 
 Cالُمكثّفة بدرجة  1الجبر 

 أو أقل)

ما قبل التفاضل  2الجبر  الریاضیات
 والتكامل/حساب المثلثات***

 

التفاضل والتكامل أ ب للتعیین 
 المتقدم

 أو
 التحلیل الكمي

 أو
 اإلحصاءات للتعیین المتقدم

(أو دورة  1دورة الجبر 
 Cالُمكثّفة بدرجة  1الجبر 

 أو أقل)

 التحلیل الكمي* 3الجبر  2الجبر  الریاضیات
 أو

 اإلحصاءات للتعیین المتقدم
دورة الھندسة المكثفة (مع 

أو  Cالحصول على درجة 
 أقل)

ما قبل التفاضل  2الجبر 
والتكامل/حساب 

 المثلثات***

التفاضل والتكامل أ ب 
 المتقدمللتعیین 
 أو

 اإلحصاءات للتعیین المتقدم

التفاضل والتكامل ب ج 
 للتعیین المتقدم

 أو
 اإلحصاءات للتعیین المتقدم

ھذه دورة ذات تسجیل مزدوج ضمن كلیة شمال فیرجینیا   للتسجیل في دورة التحلیل الكمي، یجب أن یستوفي الطالب معاییر تحدید المستوى.*
 یل الدرجات في سجل ھذه الكلیةالمجتمعیة، وبالتالي سیتم تسج

 2أو أعلى في دورة الجبر  B، یجب أن یحُصل الطالب على درجة 2للتسجیل في دورة اإلحصاء للتعیین المتقدم بعد دورة الجبر  **
 2ي دورة الجبر أو أعلى ف A، یجب أن یحُصل الطالب على درجة 2*** للتسجیل في دورة ما قبل التفاضل والتكامل/حساب المثلثات بعد الجبر 

 وأن یحُصلوا على توصیة من المعلم
 

 (للطالب المسجلین في دورات الریاضیات المكثفة في الصف التاسع)
 12الصف  11الصف  10الصف  9الصف  8الصف 

حساب المثلثات، /2الجبر  الھندسة، مكثف ، مكثف1الجبر 
 مكثفة

ما قبل التفاضل والتكامل، 
 مكثفة

التفاضل والتكامل ب ج 
 للتعیین المتقدم

 أو
التفاضل والتكامل أ ب للتعیین 

 المتقدم
 أو

 اإلحصاءات للتعیین المتقدم
حساب المثلثات، /2الجبر  الھندسة، مكثف

 مكثفة
ما قبل التفاضل والتكامل، 

 مكثفة
التفاضل والتكامل ب ج 

 للتعیین المتقدم

 

التفاضل والتكامل متعدد 
 المتغیرات

 أو
الشعاعي التفاضل والتكامل 

 والجبر الخطي
  أو

 اإلحصاءات للتعیین المتقدم
حساب المثلثات، /2الجبر  الھندسة، مكثف

 مكثفة
ما قبل التفاضل والتكامل، 

 مكثفة
التفاضل والتكامل أ ب 

 للتعیین المتقدم
 أو

 اإلحصاءات للتعیین المتقدم

التفاضل والتكامل ب ج 
 للتعیین المتقدم

  أو
 دماإلحصاءات للتعیین المتق
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 العلوم
 

منھج العلوم   تلتزم مدارس أرلینغتون العامة بتوفیر برنامج علوم شامل.
المثالي یُشِرك جمیع الطالب ویُوفّر فرًصا للطالب الذین یُظِھرون 

 استعداًدا واھتماًما علمیًا متزایًدا.
 

  لجمیع الطالب.تتوفّر مجموعة كاملة من عروض دورات العلوم 
باإلضافة إلى ذلك، یتم توفیر فرص علمیة ُمعّززة من خالل تسلسل علوم 

 مكثف وبرامج تعیین متقدم.
 
من المھم مالحظة المتطلبات األساسیة للریاضیات في كل مستوى من 
مستویات الدورة لضمان التقدم التسلسلي في تسلسل العلوم المكثف 

 وبرامج التعیین المتقدم.
 

 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ة:ملحوظ
في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.

الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات 
 في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.

ك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر إضافةً إلى ذل
 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.

 
(مختبر  ELD Biology (24317) Laboratoryدورة 

 األحیاء)
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
ى تقییمات إجادة اللغة یتم تحدید المستوى بناًء عل   متطلب أساسي:

 اإلنجلیزیة 
تتكّون ھذه الدورة من دراسة أساسیة للخلیة، واألحیاء النباتیة، 

یعمل الطالب بشكٍل مستقل وتعاوني على   والحیوانیة، والبشریة.
  االستكشافات المعملیة ومواد الكتب المدرسیة.
ساعة  یتم الحصول على  یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة.

 ) والدورة:SOLمعتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار معاییر التعلم (
 

 (مختبر األحیاء) Biology (24310) Laboratoryدورة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

الحیاة تتناول ھذه الدورة تطویر المفاھیم البیولوجیة التي تنطبق على 
یشمل المحتوى استخدام أسالیب علمیة مختلفة ودراسة الخالیا،   الیومیة.

واألحیاء الدقیقة، والنباتات، والحیوانات، وعلم الوراثة، وعلم وظائف 
یتم التركیز على أعمال المختبر لتشجیع التفكیر   األعضاء، وعلم البیئة.

یة لتحفیز وتشجیع تُستخدم مجموعة متنوعة من المواد التكمیل  النقدي.
یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة  الطالب ذوي القدرات المختلفة.

یتم الحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار   الدورة.
 ) والدورة:SOLمعاییر التعلم (

 
 Intensified Biology (24315) Laboratoryدورة 

 (مختبر األحیاء المكثف)
 وحدة دراسیة واحدةعام كامل، 

 9  الصف (الصفوف):
تھدف ھذه الدورة إلى إعداد الطالب للعمل على مستوى الكلیة في 

تشمل الموضوعات التي یتم تناولھا: علم األحیاء الجزیئي،   األحیاء.
وعلم الخالیا، وعلم الوراثة، وفسیولوجیا الخالیا، وعلم البیئة، ومسح 

على األسالیب المختبریة الشاملة،  یتم التركیز الممالك البیولوجیة.
باإلضافة إلى ذلك، سیكمل الطالب مشروع   والتجارب، والتحلیل.

یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة  تصمیم تجریبي أو ھندسي مستقل.
یتم الحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار   الدورة.

 ) والدورة:SOLمعاییر التعلم (
 

 )34370ة مختبر علم األحیاء، التعیین المتقدم (دور
نقطة جودة لكل ساعة معتمدة  1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

عند إكمال كل من الساعات المعتمدة واختبار التعیین المتقدم، وفترات 
 )34371مزدوجة، والتسجیل المتزامن مع (

  12-11 الصف (الصفوف):
ناجح لتسلسل العلوم المكثفة أو دورات اإلكمال ال  متطلب أساسي:

 المستوى األول في األحیاء والكیمیاء وتصریح من المعلم
دورة األحیاء للتعیین المتقدم ھي دورة دراسیة في علم األحیاء من 
م للطالب دراسة متعمقة لجمیع مجاالت علم  المستوى الجامعي وتُقّدِ

ل مجلس اختبار تم وضع مخطط الدورة من قِب  األحیاء الرئیسیة.
   االلتحاق بالكلیة استناًدا إلى استبیان حدیث لدورات األحیاء الجامعیة.

من خالل ھذه الدورة، یكون الطالب مستعًدا للخضوع الختبار مادة 
یعكس   األحیاء للتعیین المتقدم والذي یمكنھ منح ساعات معتمدة جامعیة.

الجزیئات والخالیا،   یة:محتوى الدورة الموضوعات الرئیسیة الثالثة التال
یعتمد البرنامج المعملي   والوراثة والتطور، والكائنات الحیة والسكان.

الصارم على األنشطة المعملیة المطلوبة في منھج مادة األحیاء للتعیین 
یتعیّن على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط  المتقدم.

الطالب الذین ال یخضعون لالختبار  لن یحُصل  بالدورتْین المطلوبتْین.
 (24371) (24370) على نقطة الجودة اإلضافیة ألي من الدورتْین.

 
 )34371موضوعات مختارة في األحیاء (

 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة، فترات مزدوجة
 12-11   الصف (الصفوف):

التسجیل المتزامن في دورة األحیاء للتعیین المتقدم   متطلب أساسي:
)34370( 

تتضّمن   تُعد الخبرة المعملیة عنصًرا أساسیًا من جوانب الدورة.
الموضوعات المختبریة لألحیاء الموصى بھا االنتشار والتناضح، وتحلُّل 
اإلنزیمات، واالنقسام الفتیلي واالنقسام االختزالي، واألصباغ النباتیة 

وعلم الوراثة والبناء الضوئي، وتنفس الخالیا، والبیولوجیا الجزیئیة، 
للكائنات الحیة، وعلم الوراثة والتطّور السكاني، والنتح، وفسیولوجیا 
الجھاز الدوري، والسلوك الحیواني، واألكسجین الذائب، واإلنتاجیة 

 األولیة المائیة.
 

 )24365علم البیئة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 ل دورة األحیاء بنجاح إكما  متطلب (متطلبات) أساسي:

تم تخصیص ھذه الدورة للبناء على المفاھیم البیولوجیة التي تُرّكز على 
تشمل الموضوعات تدفق  العالقة والتفاعالت بین الكائنات الحیة وبیئتھا.

المادة والطاقة في المكونات الحیویة وغیر الحیویة للنظام البیئي، 
ن، والنیتروجین، والفوسفور، والعملیات الجیوكیمیائیة (دورات الكربو

واألكسجین)، والعملیات الكیمیائیة والبیوكیمیائیة الضروریة للحیاة، 
 والمیاه في العملیات الحیاتیة، وعملیات وتفاعالت أنظمة األرض.

 
 )24361العلوم البیئیة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
تعددة التخصصات، تُرّكز على البیئة وتأثیر البشر على ھذه دورة م

تشمل الموضوعات: االستقصاء العلمي، والعالم المادي، وبیئة    كوكبنا.
تُعد  المعیشة، والحفاظ على الموارد، والمسؤولیة القانونیة والمدنیة.

التجارب المعملیة والمیدانیة مكونًا مھًما في ھذه الدورة، وتم تصمیمھا 
قد تُحَسب ھذه  یز التفكیر النقدي وكذلك تعزیز المحتوى وتوسیعھ.لتحف

 الدورة كساعات معتمدة لدورات األحیاء أو علوم األرض. 
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ELD Environmental Science (24362)  العلوم)
 البیئیة)

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

تقییمات إجادة اللغة یتم تحدید المستوى بناًء على  متطلب أساسي:
 اإلنجلیزیة 

سیتم  تم تصمیم الدورة لتكون مقدمة لألفكار المھمة حول العلوم البیئیة.
تناول الموضوعات على مستوى مفاھیمي وستشمل االستقصاء العلمي، 
والعالم المادي، وبیئة المعیشة، والحفاظ على الموارد، والمسؤولیة 

المعملیة والمیدانیة مكونًا مھًما في ھذه تُعد التجارب  القانونیة والمدنیة.
الدورة، وتم تصمیمھا لتحفیز التفكیر النقدي وكذلك تعزیز المحتوى 

قد تُحَسب ھذه الدورة كساعات معتمدة لدورات األحیاء أو  وتوسیعھ.
 علوم األرض.

 
 )24410دورة مختبر الكیمیاء (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 أو ما یُعادلھا بنجاح 1إكمال دورة الجبر  متطلب أساسي:
الھدف األساسي ھو إعطاء الطالب مقدمة واسعة عن الجوانب األساسیة 
للكیمیاء، والتي یمكن تطبیقھا على الدراسات المستقبلیة في الكیمیاء أو 

یتم تعزیز المفاھیم من خالل العدید من األنشطة   على الحیاة الیومیة.
یتم الحصول على   یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة. ة.المعملی

) SOLساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار معاییر التعلم (
 والدورة:

 
 )24415دورة مختبر الكیمیاء المكثفة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  11-10 الصف (الصفوف):
و التسجیل المتزامن فیھا أو أ  2إكمال دورة الجبر  متطلب أساسي:

 الحصول على تصریح من المعلم
تھدف ھذه الدورة إلى إعداد الطالب للعمل على مستوى الكلیة في 

تُوفّر الدورة مقدمة شاملة عن بُنیة وسلوك الذرات والجزیئات   الكیمیاء.
یتم التركیز على العمل   واألسس التي تحُكم التفاعالت الكیمیائیة.

باإلضافة إلى ذلك،  لذي یُرّكز على تحلیل البیانات الكمیة.المختبري، ا
یوجد اختبار  سیكمل الطالب مشروع تصمیم تجریبي أو ھندسي مستقل.

یتم الحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق   معاییر تعلُّم في نھایة الدورة.
 ) والدورة:SOLمنھا عند اجتیاز اختبار معاییر التعلم (

 
 )،34470الكیمیاء، التعیین المتقدم (دورة مختبر 

نقطة جودة لكل ساعة معتمدة  1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
عند إكمال كل من الساعات المعتمدة واختبار التعیین المتقدم، وفترات 

 )34471مزدوجة، والتسجیل المتزامن مع (
  12-11 الصف (الصفوف):

لعلوم المكثفة أو دورة المستوى اإلكمال الناجح لتسلسل ا  متطلب أساسي:
 األول في الكیمیاء وتصریح من المعلم

دورة الكیمیاء للتعیین المتقدم ھي دورة دراسیة من المستوى الجامعي 
یعتمد   ُمصّممة لتقدیم فھم متعمق لجمیع مجاالت علم الكیمیاء الرئیسیة.
للتعیین المنھج الدراسي على الموضوعات الُمتضّمنة في منھج الكیمیاء 

یتم التركیز على    المتقدم الُمقدَّم من مجلس اختبار االلتحاق بالكلیة.
 الحساب الكیمیائي، والصیاغة الریاضیاتیة للمبادئ، والعمل المختبري.

یتعیّن على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بالدورتْین 
لالختبار على نقطة لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون   المطلوبتْین.

 (24471) (24470) الجودة اإلضافیة ألي من الدورتْین.
 

 )34471موضوعات مختارة في الكیمیاء (
 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة، فترات مزدوجة

 12-11  الصف (الصفوف):
التسجیل المتزامن في دورة الكیمیاء للتعیین المتقدم   متطلب أساسي:

)34470( 
الموضوعات المحددة على العمل المختبري الذي سیكون تركیز فصل 

یسمح للطالب باكتساب الخبرة في التمارین المختبریة التقلیدیة وإتاحة 
تتضّمن   الفرص لھم لتصمیم وتنفیذ عملیات التحقق الخاصة بھم.

موضوعات الدراسة، على سبیل المثال ال الحصر، النظریة الذریة 
ئیة، والكیمیاء النوویة، والغازات، والتركیب الذري، والروابط الكیمیا

والسوائل والمواد الصلبة، والمحالیل، وأنواع التفاعالت، والقیاس الكمي 
 الكیمیائي، والتوازن، والطاقة الحركیة، والدینامیكا الحراریة.

 
 )24210دورة مختبر علوم األرض (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 القراءة على مستوى الصف التاسع أو أعلى  متطلب أساسي:
دورة علوم األرض ھي مقدمة للجیولوجیا، وعلم المحیطات، واألرصاد 

تتضّمن الدورة تكوین الصخور والمعادن،   الجویة، وعلم الفلك.
والتضاریس والتغیرات بھا، والعالقات المتبادلة بین األجزاء الداخلیة 

ة النظام الشمسي، لألرض، وخصائص السطح واألرض، ودراس
یتم توفیر التجارب المعملیة في مجاالت الدراسة   والظواھر الكونیة.

یتم الحصول على ساعة   یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة. ھذه.
 ) والدورة:SOLمعتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار معاییر التعلم (

 
 )،24215دورة مختبر علوم األرض المكثفة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 القراءة على مستوى الصف التاسع أو أعلى متطلب أساسي:
تھدف ھذه الدورة إلى إعداد الطالب للعمل على مستوى الكلیة في 

تتضّمن   الجیولوجیا، وعلم المحیطات، واألرصاد الجویة، وعلم الفلك.
والتضاریس والتغیرات بھا، الدورة تكوین الصخور والمعادن، 

والعالقات المتبادلة بین األجزاء الداخلیة لألرض، وخصائص السطح 
یتم التركیز   واألرض، ودراسة النظام الشمسي، وحیاة النجوم وانھیارھا.

باإلضافة إلى ذلك،  على األسالیب المختبریة، والتجارب، والتحلیل.
یوجد اختبار   مستقل.سیكمل الطالب مشروع تصمیم تجریبي أو ھندسي 

یتم الحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق   معاییر تعلُّم في نھایة الدورة.
 ) والدورة:SOLمنھا عند اجتیاز اختبار معاییر التعلم (

 
)، عام كامل، ساعة معتمدة 24500دورة مختبر مبادئ الفیزیاء (

 واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

53B:ال یوجد متطلب أساسي 
سیتم التعامل   یم الدورة لتكون مقدمة لألفكار المھمة في الفیزیاء.تم تصم

یُرّكز الفصل الدراسي األول   مع الموضوعات على مستوى مفاھیمي.
یُرّكز الفصل الدراسي الثاني على دراسة   على دراسة الحركة والقوى.

 الضوء، والكھرباء، والمغناطیسیة، والفیزیاء النوویة.
 

 ELD Principles of Physics (24501)دورة 
Laboratory (مختبر مبادئ الفیزیاء) 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

 اختبار تحدید المستوى إلجادة اللغة اإلنجلیزیة   متطلب أساسي:
سیتم التعامل  تم تصمیم الدورة لتكون مقدمة لألفكار المھمة في الفیزیاء.

سیتم التركیز على الحركة،  مستوى مفاھیمي.مع الموضوعات على 
والقوى، والقوة الدافعة، والطاقة، والحرارة، والضوء، والكھرباء، 

 والمغناطیسیة.
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 )24510دورة مختبر الفیزیاء (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
أو التسجیل المتزامن فیھا أو   2إكمال دورة الجبر   متطلب أساسي:

 دورة مماثلة
الھدف الرئیسي من الدورة ھو تقدیم مقدمة واسعة النطاق عن 

سیتم التركیز على استخدام   الموضوعات/األفكار األساسیة في الفیزیاء.
المھارات الریاضیاتیة في حل المسائل التي تتضّمن الحركة، والقوى، 

 ارة، والضوء، والكھرباء، والمغناطیسیة.والقوة الدافعة، والطاقة، والحر
 

 )24515دورة مختبر الفیزیاء المكثفة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-11 الصف (الصفوف):
أو التسجیل المتزامن فیھا أو دورة   2إكمال دورة الجبر  متطلب أساسي:

 مماثلة
 تھدف ھذه الدورة إلى إعداد الطالب للعمل على مستوى الكلیة في

دورة الفیزیاء المكثفة ھي مقدمة شاملة ودقیقة للمیكانیكیات   الفیزیاء.
الكالسیكیة، والدینامیكیة الحراریة، والموجات، والضوء، والمغناطیسیة 
الكھربائیة، والمیكانیكیات الكمیة، والنسبیة، والفیزیاء النوویة على 

ات تُرّكز الدورة على تطویر المھار  مستوى المدرسة الثانویة.
سیتم التركیز على العمل   الریاضیاتیة وغیرھا من مھارات حل المسائل.

باإلضافة إلى  المختبري الذي یتضّمن جمع البیانات الكمیة وتحلیلھا.
 ذلك، سیكمل الطالب مشروع تصمیم تجریبي أو ھندسي مستقل.

 
 )،34578، التعیین المتقدم (1دورة مختبر الفیزیاء 

نقطة جودة لكل ساعة معتمدة  1.0واحدة + عام كامل، ساعة معتمدة 
عند إكمال كل من الساعات المعتمدة واختبار التعیین المتقدم، وفترات 

 )34568مزدوجة، والتسجیل المتزامن مع (
  12-11 الصف (الصفوف):

اإلكمال الناجح أو التسجیل المتزامن في دورة ما قبل   متطلب أساسي:
إكمال دورة الفیزیاء أو الفیزیاء  أو 3التفاضل والتكامل أو الجبر 

یلزم التسجیل المتزامن في دورة الموضوعات المختارة في   المكثفة.
 ، التعیین المتقدم.2دورة الفیزیاء 

ھذه دورة في الفیزیاء قائمة على الجبر تُعاِدل دورة جامعیة في الفصل 
یكانیكا تتناول الدورة م  الدراسي األول في الفیزیاء القائمة على الجبر.

نیوتن (بما في ذلك الدینامیكیات الدورانیة والقوة الدافعة الّزاویة)؛ 
كما ستتناول   والشغل، والطاقة، والقوة؛ واألمواج المیكانیكیة؛ والصوت.

لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على   الدوائر الكھربائیة.
 (24568) (24578) نقطة الجودة اإلضافیة ألي من الدورتْین.

 
 )34568، التعیین المتقدم (1موضوعات مختارة في الفیزیاء 

 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة، فترات مزدوجة
  12-11 الصف (الصفوف):

، التعیین المتقدم 1التسجیل المتزامن في دورة الفیزیاء   متطلب أساسي:
)34578( 

العمل سیكون التركیز الرئیسي لدورة الموضوعات المختارة على 
المختبري المتعمق الذي یتحّدى الطالب لتطبیق المعرفة على الحیاة 

ستُكمل موضوعات الدراسة المواد التي یتم تدریسھا في دورة   الواقعیة.
 ، التعیین المتقدم.1الفیزیاء 

 
 )،34579، التعیین المتقدم (2دورة مختبر الفیزیاء 

لكل ساعة معتمدة نقطة جودة  1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
عند إكمال كل من الساعات المعتمدة واختبار التعیین المتقدم، وفترات 

 )34569مزدوجة، والتسجیل المتزامن مع (
  12-11 الصف (الصفوف):

اإلكمال الناجح أو التسجیل المتزامن في دورة ما قبل   متطلب أساسي:
و الفیزیاء أو إكمال دورة الفیزیاء أ 3التفاضل والتكامل أو الجبر 

یلزم التسجیل المتزامن في دورة الموضوعات المختارة في  المكثفة.
 ، التعیین المتقدم.2دورة الفیزیاء 

ھذه دورة في الفیزیاء قائمة على الجبر تُعاِدل دورة جامعیة في الفصل 
تتناول الدورة میكانیكا   الدراسي الثاني في الفیزیاء القائمة على الجبر.

والدینامیكا الحراریة؛ والكھرباء والمغناطیسیة؛ والبصریات؛ السوائل؛ 
لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون   والفیزیاء الذریة والنوویة.

 (24579) لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة ألي من الدورتْین.
(24569) 

 
 )34569، التعیین المتقدم (2موضوعات مختارة في الفیزیاء 

 عتمدة واحدة، فترات مزدوجةعام كامل، ساعة م
  12-11 الصف (الصفوف):

، التعیین المتقدم 2التسجیل المتزامن في دورة الفیزیاء   متطلب أساسي:
)34579( 

سیكون التركیز الرئیسي لدورة الموضوعات المختارة على العمل 
المختبري المتعمق الذي یتحّدى الطالب لتطبیق المعرفة على الحیاة 

كمل موضوعات الدراسة المواد التي یتم تدریسھا في ستُ   الواقعیة.
 ، التعیین المتقدم.2دورة الفیزیاء 

 
دورة مختبر المیكانیكا والكھرباء والمغناطیسیة، التعیین   الفیزیاء ج:

 )،34570المتقدم (
نقطة جودة لكل ساعة معتمدة  1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

عند إكمال كل من الساعات المعتمدة واختبار التعیین المتقدم، وفترات 
 )34571مزدوجة، والتسجیل المتزامن مع (

  12 الصف (الصفوف):
اإلكمال الناجح لتسلسل العلوم المكثفة أو دورة المستوى   متطلب أساسي:

مال الناجح أو التسجیل اإلك  األول في الفیزیاء وتصریح من المعلم.
المتزامن في دورة التفاضل والتكامل أ ب، للتعیین المتقدم أو ب ج، 

 للتعیین المتقدم.
تُمثّل دورة الفیزیاء ج، للتعیین المتقدم الجزء األول من تسلسل دورات 

یُستخَدم التفاضل والتكامل الشتقاق   المستوى الجامعي في الفیزیاء.
یتم إجراء برنامج معملي صارم یُكمل   المسائل.المبادئ الفیزیائیة وحل 

الفصل الدراسي األول ھو دراسة متعمقة لمیكانیكا   منھج التعیین المتقدم.
نیوتن، والفصل الدراسي الثاني یتعلّق بالكامل بدراسة الكھرباء 

یتعیّن على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم   والمغناطیسیة.
لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون   المطلوبتْین.المرتبط بالدورتْین 

 (24570) لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة ألي من الدورتْین.
(24571) 

 
 )34571موضوعات مختارة في الفیزیاء ج (

 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة، فترات مزدوجة
  12 الصف (الصفوف):

  زیاء ج للتعیین المتقدم:التسجیل المتزامن في دورة الفی  متطلب أساسي:
 )34570المیكانیكا والكھرباء والمغناطیسیة (

تُوفّر دورة موضوعات مختارة في الفیزیاء للطالب فرصة توسیع 
باإلضافة إلى   خبراتھم المعملیة في المیكانیكا والكھرباء والمغناطیسیة.

تُرّكز ھذه   ذلك، یمكن للطالب دراسة مجاالت أخرى من الفیزیاء.
وضوعات على االستكشافات المعملیة، والتفكیر النقدي، وتُمثّل فرصة الم

تتضّمن الموضوعات، على سبیل المثال ال   للمشاركة في بحث مستقل.
 الحصر، النسبیة، والموجات، ودوائر التیار المتردد، وتحویالت الطاقة.
 

 )24700دورة مختبر علم الفلك (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

  12-11 (الصفوف):الصف 
 اإلتمام الناجح لدورة علوم األرض أو الفیزیاء  متطلب أساسي:

تُمثّل دورة علم الفلك دراسة تمھیدیة للكون، ومحتویاتھ، والقوانین 
یشمل المحتوى فیزیاء النظام الشمسي، والمالحة السماویة،   الفیزیائیة.

المعملیة تمارین تُوفّر األنشطة   ودراسة مجموعة النجوم، وعلم الكون.
 على اآللیات السماویة والمالحظات والتنبؤ باألحداث الفلكیة.
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 التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة 

)RISE) (20205) األحیاء (RISE) 20206) علوم األرض( 
 ُمنتقاةفصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة 

  12-11 الصف (الصفوف):
الطالب الفصل (الفصول) ذي الصلة ولكن اجتیاز   متطلب أساسي:

) وعدم حصولھم SOLفشلھم في اجتیاز تقییم (تقییمات) معاییر التعلم (
 على الساعات المعتمدة الُمتحقَّق منھا الالزمة للتخرج.

دراسة الطالب/قیامھ بمھام تعویضیة في المجاالت األكادیمیة التي اجتاز 
ز تقییم معاییر التعلم، باستخدام فیھا تقییم الفصل الدراسي ولكن لم یجت

على الرغم من أن   البرامج التعلیمیة و/أو البرامج عبر اإلنترنت.
الدراسة ستكون بمساعدة المعلم، إال أن معظم أعمال الطالب سیتم 

سیلتحق الطالب بھذا   ملحوظة: إكمالھا على أساس الدراسة المستقلة.
 الصف الدراسي على أساس النجاح/الرسوب.

 
 برامج العلوم للعام الكامل

 (المركز الوظیفي)
 

 )28326التكنولوجیا الحیویة في مجال الصحة والعلوم (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 لالّطالع على وصف ھذه الدورة. 82راجع صفحة 

 
  (98334W) 1فنّي الطوارئ الطبیة 

 ة جودةنقط 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-10 الصف (الصفوف):

 لالّطالع على وصف ھذه الدورة. 90راجع صفحة 
 

  (98335W) 2فني الطوارئ الطبیة 
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
 لالّطالع على وصف ھذه الدورة. 90راجع صفحة 

 
 )28332تكنولوجیا العالج الطبیعي/الطب الریاضي (

ساعات  105عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان (اختیاري: 
 سریریة مقابل ثالث ساعات معتمدة)

  12-10 الصف (الصفوف):
 لالّطالع على وصف ھذه الدورة. 93راجع صفحة 
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 تسلسالت دورة العلوم المقترحة
 اد وقائمة الدورات المعتمدة من المجلس عند وضع المسارات الدراسیة.)(مالحظة: یجب على األقسام المدرسیة اتّباع معاییر االعتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یُرجى االّطالع على أوصاف دورة العلوم الفردیة.  قد تستوفي دورات العلوم اإلضافیة المقدمة في المركز المھني الساعات المعتمدة في العلوم المطلوبة للتخرج. متزامنة.تتضّمن بعض الدورات متطلبات مسبقة أو   مالحظات:
 (دورات لیست ضمن التعیین المتقدم/البكالوریا الدولیة) حواشي دورة العلوم

  )7(المتاحة للطالب ذوي تیسیرات الساعات المعتمدة، راجع الحاشیة  2والجزء  1)، واألحیاء الجزء ELD Biology( )24317)، ودورة األحیاء (24315)، واألحیاء المكثفة (24310األحیاء ( دورات في علم األحیاء تتضّمن1
 )7لمتاحة للطالب ذوي تیسیرات الساعات المعتمدة، راجع الحاشیة (ا 2والجزء  1ض الجزء )، وعلوم األر24215)، وعلوم األرض المكثفة (24210دورات في علوم األرض تشمل علوم األرض (2
 )24415)، الكیمیاء المكثفة (24410دورات في الكیمیاء تشمل الكیمیاء (3
 )24515)) والفیزیاء المكثفة s (24501ELD Principles of Physic))، ومبادئ الفیزیاء (24500)، ومبادئ الفیزیاء (24510دورات في الفیزیاء تشمل الفیزیاء (4
 )ELD Environmental Science (24362)) والعلوم البیئیة (24361دورات في العلوم البیئیة تشمل العلوم البیئیة (5
 ) ذي الصلةSOLلم یحُصلوا على دورة المستوى األول في ھذا التخصص الخضوع الختبار معاییر التعلم ( یُطلب من الطالب الذین المحتوى األساسي لھذه الدورات ھو دورة معاییر التعلم األساسیة من المستوى األول في ھذا التخصص.6
، الحصول على ساعات معتمدة قیاسیة من الساعات 2و 1، واألحیاء، الجزأْین 2و 1رة علوم األرض، الجزأْین معتمدة في العلوم استخدام كل جزء من دوتُتیح المبادئ التوجیھیة لمجلس التعلیم بشأن تیسیرات الساعات المعتمدة للطالب ذوي اإلعاقة المؤھلین للحصول على تیسیرات الساعات ال7

جزأي الدورة الستیفاء الحد األدنى من متطلبات الدورة، وقد یحُصل على ثالث ساعات معتمدة كال یق أخذ دورة علوم األرض واألحیاء على جزئْین إكمال یجب على الطالب الذي یختار الحصول على ساعات معتمدة قیاسیة عن طر المعتمدة الثالثة في العلوم المطلوبة للدبلومة العادیة فقط.
 مر لمدة عام كامل في دورات أخرى معتمدة من المجلس في مادة العلوم لتلبیة المتطلبات.یمكن أیًضا دمج الدورات المكونة من جزأْین مع الدورات التي تست قیاسیة في العلوم، باإلضافة إلى ساعة معتمدة ُمنتقاة إضافیة.

 اء، والفیزیاءیُوصى بشّدة بأن یحُصل الطالب الذین یُخّططون للتقدم إلى الجامعة أو االلتحاق بھا على أربع دورات في العلوم تشمل األحیاء، والكیمی8

الصف 
10 

الصف 
11 

 1األحیاء
 

 3الكیمیاء
 

 2علوم األرض
 3الكیمیاء
 4الفیزیاء

 
  2علوم األرض 

  6علم المحیطات
 6 علم الفلك

 
 2األحیاء 
 6التشریح
 6 علم البیئة

 
دورات التعیین 

المتقدم/البكالوریا 
الدولیة/التسجیل 

حسب التوفر  المزدوج
   

 

الصف 
12 

 8ساعات معتمدة 4تخصصات،  3 –دبلومة الدراسات المتقدمة 

 3الكیمیاء
 4الفیزیاء

 
  2علوم األرض 

  6علم المحیطات
 6 علم الفلك

 
 2األحیاء 
 6التشریح
 6 علم البیئة

 
دورات التعیین 

المتقدم/البكالوریا 
 الدولیة/التسجیل المزدوج

حسب التوفر (تختلف حسب 
 

  1األحیاء
 

 1علوم األرض
 3الكیمیاء
 4الفیزیاء

 
 

 ساعات معتمدة إجماالً  3تخصصان في العلوم،  –الدبلومة العادیة 

 5 العلوم البیئیة

 1األحیاء
 

 4الفیزیاء

 
العلوم للتعیین 

المتقدم/البكالوریا 
 المزدوجالدولیة/التسجیل 

متاحة (تختلف  الدورات
 حسب المدرسة)

 
  2علوم األرض 

  6علم المحیطات
 6 علم الفلك
 2األحیاء 
 6التشریح
 6 علم البیئة

 

 )5العلوم البیئیة

 (اختیار حسابھا كساعات معتمدة في مجال علوم األرض)

 1األحیاء

 
 

 3الكیمیاء
 
 

 4الفیزیاء
 

دورات العلوم للتعیین المتقدم/البكالوریا 
حسب التوفر (تختلف  الدولیة/التسجیل المزدوج

 حسب المدرسة)
 2علوم األرض 
 6علم المحیطات

 6علم الفلك
 2األحیاء 
 6التشریح
 6 علم البیئة

 
 

الصف 
9 
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 الجتماعیةالدراسات ا
 
تُقّدم مدارس أرلینغتون العامة برنامًجا شامالً للدراسات االجتماعیة 
یُطّور المعرفة، والمھارات، والقیم األساسیة التي تُمّكن الطالب من أن 
یُصبحوا مواطنین مستنیرین، ومسؤولین، وذوي حكم رشید في مجتمع 

 دیمقراطي وعالم مترابط.
 

الدورات لجمیع الطالب، بما في ذلك تتوفّر مجموعة كاملة من عروض 
 الدورات المكثفة ودورات التعیین المتقدم.

 
 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:

في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.
الدورات  الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض

 في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.
إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر 

 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.
 

 تاریخ وجغرافیا العالم
ریخ أو الجغرافیا یحتاج الطالب إلى ساعة معتمدة واحدة أو أكثر في التا

یمكن الحصول على الساعات   أو كلیھما لتلبیة متطلبات التخرج.
 المعتمدة باألشكال التالیة:

 
• ELD 3-4 World History & Geography 

میالدیة حتى  1500من عام  (جغرافیا وتاریخ العالم):
 )22345الوقت الحاضر (

میالدیة حتى  1500من عام  تاریخ وجغرافیا العالم: •
 )22216وقت الحاضر (ال

 )22343دورة تاریخ العالم المكثفة ( •
 1500من بدایة التاریخ إلى عام   تاریخ وجغرافیا العالم: •

 )22215میالدیة (
 1500من بدایة التاریخ إلى عام  تاریخ وجغرافیا العالم: •

 )22219میالدیة، مكثفة (
 )32400المعاصر، التعیین المتقدم ( تاریخ العالم: •
 )22210العالم (جغرافیا  •

 
ELD 3-4 World History & Geography  جغرافیا)

میالدیة حتى الوقت الحاضر  1500من عام  وتاریخ العالم):
)22345( 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  9 الصف (الصفوف):

التعیین من قِبل إدارة الخدمات االستشاریة بالتعاون مع   متطلب أساسي:
 یة في إدارات متعلمي اللغة اإلنجلیزیةمكاتب الدراسات االجتماع

ُصّممت ھذه الدورة خّصیًصا لتلبیة متطلبات التخرج في تاریخ العالم 
تُوازي الدورة   للطالب الذین یُجیدون اللغة اإلنجلیزیة بشكٍل محدود.

المحتوى الُمقدَّم في دورة تاریخ العالم العادیة ولكنھا تستخدم مواد أكثر 
تربط الدورة   القراءة وتنمیة المھارات لدى الطالب.مالءمة لمستویات 

مجال التخصص في تاریخ العالم بتجارب الطالب وأسالیب التعلم وتتبَع 
یوجد اختبار معاییر تعلُّم  إطاًرا مفاھیمیًا أكثر من النُھج الزمنیة التقلیدیة.

ھا الطالب الذین یحتاجون إلى ساعات معتمدة ُمتحقَّق من في نھایة الدورة.
في الدراسات االجتماعیة ھم فقط المؤھلین للخضوع الختبار معاییر 

 ).SOLالتعلم (
 
 

میالدیة حتى الوقت الحاضر  1500من عام  تاریخ وجغرافیا العالم:
)22216( 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد  متطلب أساسي:
ستُرّكز ھذه الدورة على األحداث المھمة، واألشخاص المھمین، وأفكار 

میالدیة وحتى عصرنا  1500الحضارات الغربیة وغیر الغربیة من عام 
  سیكون مفھوم "الھویة" ھو الموضوع الُمنّظم لھذه الدورة.  الحالي.

سیربط الطالب أنفسھم بالتغیرات في التطورات السیاسیة، واالقتصادیة، 
 1500الجتماعیة، والثقافیة، والجغرافیة للتاریخ المعاصر منذ عام وا

سیتم إجراء مراجعة موجزة للحضارات القدیمة في بدایة   میالدیة.
سیدرس الطالب أربع عصور تاریخیة: زیادة تعداد سكان العالم   الدورة.

میالدیة، والمواجھات وتبادل االستكشافات، وعصر  1500حوالي عام 
یوجد اختبار معاییر تعلُّم والعالم منذ الحرب العالمیة األولى. الثورات، 

الطالب الذین یحتاجون إلى ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  في نھایة الدورة.
في الدراسات االجتماعیة ھم فقط المؤھلین للخضوع الختبار معاییر 

 ).SOLالتعلم (
 

 )22343دورة تاریخ العالم المكثفة (
 راسیة واحدةعام كامل، وحدة د
 9  الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
ُصّممت ھذه الدورة لتلبیة احتیاجات الطالب ذوي المستوى المتقدم 
الستكشاف المفاھیم الموضوعیة لتاریخ العالم والمتعلقة بالھویة، 

تتماشى الدورة مع معاییر فیرجینیا للتعلم في تاریخ  والثقافة، والصراع.
میالدیة حتى الوقت  1500من عام  وتتجاوزھا: وجغرافیا العالم

الطالب الذین  یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة. الحاضر.
یحتاجون إلى ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا في الدراسات االجتماعیة ھم 

 ).SOLفقط المؤھلین للخضوع الختبار معاییر التعلم (
 

میالدیة  1500اریخ إلى عام من بدایة الت تاریخ وجغرافیا العالم:
)22215( 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
ستُرّكز ھذه الدورة سریعة الوتیرة التي تتّسم بالتحدي على دراسة متعددة 
التخصصات للحضارات الغربیة وغیر الغربیة القدیمة من بدایات 

سیقرأ الطالب األدب،   میالدیة. 1500البشریة إلى حوالي عام 
ویُقارنون بین الفلسفات والدیانات، ویبحثون النتائج األثریة، ویبحثون 
في بدایات اللغة المكتوبة، ویُحلّلون األعمال الفنیة، والموسیقى، 
والرقص، ویستكشفون أنماط التفاعل البشري والبیئي، ویبحثون في 

تفي   ي تصف ثقافات ھذه الحقبة الزمنیة.الوثائق التاریخیة والقانونیة الت
ھذه الدورة، مع شرط أساسي لدراسة دورة جغرافیا وتاریخ العالم بعد 

میالدیة، بمتطلب للمرشحین لدبلومة الدراسات المتقدمة أو  1500عام 
یوجد  یمكن اعتبارھا بمثابة مادة اختیاریة للمرشحین للدبلومة العادیة.

الطالب الذین یحتاجون إلى ساعات  ھایة الدورة.اختبار معاییر تعلُّم في ن
معتمدة ُمتحقَّق منھا في الدراسات االجتماعیة ھم فقط المؤھلین للخضوع 

 ).SOLالختبار معاییر التعلم (
 
 

میالدیة  1500من بدایة التاریخ إلى عام  تاریخ وجغرافیا العالم:
 )، مكثفة22219(

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 وف):الصف (الصف

 ال یوجد متطلب أساسي:
تُعد ھذه الدورة، الُمصّممة للطالب ذوي المستوى المتقدم، دراسة دقیقة 

  میالدیة. 1500لتاریخ العالم القدیم من فجر البشریة إلى حوالي عام 
إن التركیز على دمج األدب، والفن، والدراما، والفلسفة اإلنسانیین سیُوفّر 

واسعًا للتنمیة البشریة في العالمْین الغربي وغیر للطالب منظوًرا 
من أوائل المستوطنات البشریة إلى أكثر الحضارات تقّدًما في   الغربي.

العالم القدیم، سیتعلم الطالب أصول ونمو "المجتمع"، وھو محور تركیز 
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ونتیجة لذلك، ستُوفّر ھذه الدورة للطالب أساًسا ممتاًزا لفھم   الدورة.
معنا العالمي الحدیث من حیث األمن، والمؤسسات، والقیم طبیعة مجت

وعلى وجھ   والمعتقدات، والثقافة، والتفاعل مع المجتمعات األخرى.
التحدید، سیدرس الطالب العصر الحجري، وحضارات ودیان األنھار 
المبكرة، وحضارات الیونان وروما القدیمة، واإلمبراطوریة البیزنطیة، 

ر الحضارة ونشأة المسیحیة واإل سالم، والعصور الوسطى األولى، وتطوُّ
تفي ھذه الدورة   في شرق آسیا، والھند، وإفریقیا، وأمریكا الوسطى.

بمتطلبات دبلومة الدراسات المتقدمة وتُعد بمثابة مادة اختیاریة للدبلومة 
الطالب الذین  یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة.  العادیة.

ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا في الدراسات االجتماعیة ھم یحتاجون إلى 
 ).SOLفقط المؤھلین للخضوع الختبار معاییر التعلم (

 
 )32400المعاصر، التعیین المتقدم ( تاریخ العالم:

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 *12-9  الصف (الصفوف):

" أو Bعلى درجة "توصیة من المعلم؛ الحصول   متطلب أساسي:
 أعلى في دورة الدراسات االجتماعیة السابقة

تُعد ھذه الدورة جزًءا من برنامج التعیین المتقدم لمجلس اختبار االلتحاق 
بالكلیة الذي یجعل الطلبات على الطالب ُمكافِئة لتلك الخاصة بدورة 

 التاریخ الحدیث، في تاریخ العالم للتعیین المتقدم:  جامعیة تمھیدیة.
یستكشف الطالب األحداث المھمة، واألشخاص المھمین، والتطورات 

یكتسب الطالب  حتى الوقت الحاضر. 1200والعملیات من عام 
ویستخدمون نفس المھارات، والممارسات، واألسالیب التي یستخدمھا 
الُمؤّرخون: تحلیل المصادر األولیة والثانویة؛ وتطویر الحجج التاریخیة؛ 

ریخیة؛ واستخدام التفكیر المنطقي بشأن المقارنة، وإنشاء روابط تا
تُوفّر الدورة ستة  والسببیة، واالستمراریة والتغییر بمرور الوقت.

موضوعات یستكشفھا الطالب طوال الدورة من أجل إنشاء روابط بین 
التطورات التاریخیة في أوقات وأماكن مختلفة: البشر والبیئة، 

، والحوكمة، واألنظمة االقتصادیة، والتطورات والتفاعالت الثقافیة
 والتفاعالت االجتماعیة والتنظیم، والتكنولوجیا واالبتكار.

یتعین على الطالب   .یُقّدم منھج التعیین المتقدم وصفًا كامالً للدورة
لن یحُصل   الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة.

 طة الجودة اإلضافیة.الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نق
تُقّدم مدرسة یوركتاون الثانویة ھذه الدورة في الصفوف  * (22400)

 .من العاشر إلى الثاني عشر فقط
 )22210جغرافیا العالم (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
ستُرّكز ھذه الدورة على التفاعالت بین األشخاص وبیئتھم في مختلف 
مناطق العالم مثل إفریقیا، وآسیا، وأسترالیا، وأمریكا الوسطى، ومنطقة 
البحر الكاریبي، وأوروبا، والشرق األوسط، وأمریكا الشمالیة، وأمریكا 

ضیع سیتم استخدام الموا  الجنوبیة، ومناطق االتحاد السوفیتي السابق.
الخمسة للجغرافیا: الموقع، والمكان، والعالقات البشریة والبیئیة، 

لدراسة األنواع الجغرافیة المادیة، والثقافیة،  والحركة، والمناطق
تفي ھذه الدورة  والسیاسیة، واالقتصادیة، وغیرھا من األنواع الجغرافیة.

ة إذا تم بمتطلبات كل من دبلومات الدراسات المتقدمة والدبلومات العادی
الطالب الذین یحتاجون إلى   اجتیاز الدورة وكذلك اختبار معاییر التعلم.

ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا في الدراسات االجتماعیة ھم فقط المؤھلین 
ھذه الدورة مطابقة  ملحوظة: ).SOLللخضوع الختبار معاییر التعلم (

 في الصف الثامن. لدورة جغرافیا العالم الُمقدَّمة في المدارس المتوسطة
 

 االقتصاد وتمویل األفراد
 تستكشف ھذه الدورات النطاق العام لالقتصاد وتمویل األفراد.

وتستكشف نظام المؤسسات األمریكیة، والمبادئ االقتصادیة، 
واقتصادیات العرض/الطلب، والعمالة والصناعة، ونظام االحتیاطي 

نة األنظمة االقتصادیة الفیدرالي، والسیاسات المالیة الحكومیة، ومقار
یتعّرف   للبلدان الكبرى والفلسفات االقتصادیة لفھم أثر التجارة العالمیة.

الطالب على المجاالت الرئیسیة للتخطیط المالي واالستثماري، وسوق 
األسھم، واألجور السنویة، والعائد على االستثمارات، والتقاعد وتخطیط 

رة األموال، وإعداد المیزانیة، العقارات، واالئتمان االستھالكي وإدا

والتأمین وإدارة المخاطر، وملكیة المنازل، والتخطیط  والبیانات المالیة،
للتعلیم الجامعي، والضرائب على الرواتب، وقوانین حمایة المستھلك، 

 WISEیمكن إجراء اختبار المعرفة المالیة  والمسؤولیات المالیة.
  ل في االعتماد المھني والفنّي.للطالب لتلبیة متطلب التخرج الُمتمثّ 

تتضّمن الدورة جمیع متطلبات التخرج في االقتصاد والمعرفة األساسیة 
یمكن للطالب أیًضا استیفاء متطلب التخرج ھذا من خالل اإلتمام   المالیة.

قد یتأھل   الناجح لدورة االقتصاد للتعیین المتقدم أو البكالوریا الدولیة.
ھذه الدورة ودورة التعلیم المھني والفني بنجاح  الطالب الذین یُكملون
تشاَور مع مستشار   ).completer statusإلى حالة االكتمال (

  مدرستك للحصول على مزید من المعلومات.
 یمكن الحصول على الساعات المعتمدة باألشكال التالیة:

 
 )22212االقتصاد وتمویل األفراد (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 (الصفوف): الصف

 ال یوجد  متطلب أساسي:
سیتم تدریس أجزاء من ھذه الدورة  یتم تدریس ھذه الدورة وجًھا لوجھ.

عبر اإلنترنت، ومن ثّم ستُلبّي متطلبات التخرج الخاصة بالدورة 
 االفتراضیة.

 
 دورة االقتصاد وتمویل األفراد االفتراضیة
 )22212Vمعتمدة واحدة (عام كامل أو فصل دراسي ُمجّمع، ساعة 

 12-10  الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب أساسي:

 تتناول ھذه الدورة نفس محتوى دورة االقتصاد وتمویل األفراد
وھي تُلبّي   ) ولكن یتم تقدیمھا بشكٍل افتراضي بالكامل.22212(

 متطلبات التخرج للدورة االفتراضیة.
 

ELD Economics & Personal Finance  االقتصاد)
 )22213وتمویل األفراد) (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

یتم تحدید المستوى بناًء على تقییمات إجادة متعلمي   متطلب أساسي:
 اللغة اإلنجلیزیة

سیتم تدریس أجزاء من ھذه الدورة عبر اإلنترنت، ومن ثّم ستُلبّي 
 الفتراضیة.متطلبات التخرج الخاصة بالدورة ا

 
 )32806االقتصاد، التعیین المتقدم (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد  متطلب أساسي:
تُعد ھذه الدورة جزًءا من برنامج التعیین المتقدم، والذي یجعل الطلبات 

القتصاد على على الطالب "ُمكافِئة لتلك الخاصة بالسنة التمھیدیة في ا
سیأخذ الطالب المسجلون في   مستوى الطالب المبتدئین في الجامعة".

ھذه الدورة فصالً دراسیًا عن االقتصاد الكلي یُرّكز على الفھم الشامل 
باإلضافة   لمبادئ االقتصاد التي تنطبق على النظام االقتصادي ككل.

ئي والذي إلى ذلك، سیأخذ الطالب فصالً دراسیًا عن االقتصاد الجز
یُرّكز على مبادئ االقتصاد التي تنطبق على وظائف ُصنّاع القرار 

یتعین   الفردیّین، سواًء المستھلكین أو المنتجین داخل النظام االقتصادي.
  على الطالب الخضوع الختبارْین للتعیین المتقدم مرتبطْین بھذه الدورة.

نقطة الجودة لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبارْین على 
إن إكمال ھذه الدورة بنجاح یفي بمتطلبات التخرج  ).22806اإلضافیة (

سیتم تدریس أجزاء  الخاصة بدورة االقتصاد وتمویل األفراد للطالب*.
من ھذه الدورة عبر اإلنترنت، ومن ثّم ستُلبّي متطلبات التخرج الخاصة 

 بالدورة االفتراضیة.
، فسیحتاج الطالب Virtual Virginia*إذا تم أخذ ھذه الدورة من خالل 

إلى أخذ وحدات إضافیة حول تمویل األفراد في مدرستھم لتلبیة متطلبات 
 التخرج من دورة االقتصاد وتمویل األفراد
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 تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة
وعادةً   ھذه واحدة من الدورات المطلوبة للتخرج من المدرسة الثانویة.

ف الحادي عشر ولكن یمكن أخذھا في صفوٍف ما یتم أخذھا في الص
یمكن الحصول على الساعات   أخرى بعد التشاور مع أحد المستشارین.

 المعتمدة باألشكال التالیة:
 

 )22360تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة ( •
دورة تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة االفتراضیة  •

)22360V( 
 )32319دة، التعیین المتقدم (تاریخ فیرجینیا والوالیات المتح •

 
اّطلع على الدورات اإلضافیة الُمدَرجة للمركز المھني، ومدارس ویكفیلد، 

 وواشنطن لیبرتي، ویوركتاون والتي تفي بھذا المتطلب
 

 )22360تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 11  الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

تُرّكز أھداف الدورة   تم تنظیم ھذه الدورة حول موضوع وجھات النظر.
على األشخاص المھمین، واألماكن، واألحداث المھمة في تاریخ 
الوالیات المتحدة وفیرجینیا، الذین أحدث تأثیرھم، وموقفھم، ووجھة 
نظرھم تأثیًرا على الجغرافیا والبیئة، وعملیة الدیمقراطیة، وتطویر 

ر التفاعل العالمي، وتأثیر التطورات العلمیة الشركات،  وتطوُّ
یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة  والتكنولوجیة، ومعنى الحلم األمریكي.

الطالب الذین یحتاجون إلى ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا في   الدورة.
الدراسات االجتماعیة ھم فقط المؤھلین للخضوع الختبار معاییر التعلم 

)SOL.( 
 

 دورة تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة االفتراضیة
 )22360Vعام كامل أو فصل دراسي ُمجّمع، ساعة معتمدة واحدة (

  11 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

یُرّكز ھدف الدورة  تم تنظیم ھذه الدورة حول موضوع وجھات النظر.
على األشخاص المھمین، واألماكن، واألحداث المھمة في تاریخ 
الوالیات المتحدة وفیرجینیا، الذین أحدث تأثیرھم، وموقفھم، ووجھة 
نظرھم تأثیًرا على الجغرافیا والبیئة، وعملیة الدیمقراطیة، وتطویر 
 الشركات، وتطور التفاعل العالمي، وتأثیر التطورات العلمیة

سیتضّمن الفصل الدراسي  والتكنولوجیة، ومعنى الحلم األمریكي.
سیتم تدریس  ساعة من نسخة الدورة للعام الكامل. 140الُمجّمع للدورة 

ھذه الدورة افتراضیًا، ومن ثّم ستُلبّي متطلبات التخرج عبر اإلنترنت 
 رة.یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدو الخاصة بالدورة االفتراضیة.

الطالب الذین یحتاجون إلى ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا في الدراسات 
 ).SOLاالجتماعیة ھم فقط المؤھلین للخضوع الختبار معاییر التعلم (

 
 )32319تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة، التعیین المتقدم (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  11 الصف (الصفوف):

" أو أعلى Bتوصیة من المعلم؛ الحصول على درجة " متطلب أساسي:
في دورة الدراسات االجتماعیة ودورات اللغة اإلنجلیزیة السابقة في 

 المدرسة الثانویة
تُعد ھذه الدورة جزًءا من برنامج التعیین المتقدم لمجلس اختبار االلتحاق 

لتلك الخاصة بدورة بالكلیة الذي یجعل الطلبات على الطالب ُمكافِئة 
من المتوقع أن یقرأ الطالب الذین یختارون ھذه الدورة   جامعیة تمھیدیة.

بدالً من دورة تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة العادیة بشكٍل مكثف، 
وأن یقضوا الوقت الكافي الستیعاب المفاھیم واألفكار المجردة، وأن 

یُقّدم منھج التعیین   مریكي.یتعاملوا مع موضوعات مختلفة في التاریخ األ
یُتوقَّع من الطالب الذین یختارون ھذه   المتقدم وصفًا كامالً للدورة.

یوجد اختبار   الدورة التعامل مع المواد والنصوص على مستوى متقدم.
یتم الحصول على   معاییر تعلُّم واختبار تعیین متقدم في نھایة الدورة.

) SOLاجتیاز اختبار معاییر التعلم (ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند 

الطالب الذین یحتاجون إلى ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا ھم   والدورة:
یتعین على الطالب الخضوع الختبار  فقط المؤھلین للخضوع لالختبار.

لن یحُصل الطالب الذین ال   التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة.
 (22319) اإلضافیة.یخضعون لالختبار على نقطة الجودة 

 
 

 حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة
یمكن  ھذه واحدة من الدورات المطلوبة للتخرج من المدرسة الثانویة.

 الحصول على الساعات المعتمدة باألشكال التالیة:
 

)22440حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة ( •
  

دورة حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة االفتراضیة  •
)22440V( 

• ELD Virginia & United States 
Government  (حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة)

)22446  ( 
حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة، التعیین المتقدم  •

)32445(
  

حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة، التسجیل المزدوج   •
)92240W( 

 
 )22440حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة (

 كامل، وحدة دراسیة واحدة عام
  12 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
تُرّكز األھداف على   .السُلطةتم تنظیم ھذه الدورة حول موضوع 

المصادر التي تستمد منھا المؤسسات الحكومیة األمریكیة سُلطتھا للعمل، 
  وتطبیقات ھذه السلطة على العملیات، واإلجراءات، واألنظمة المھمة.

ما تتم دراسة تأثیر المجموعات المختلفة وأنماط حكومات العالم ك
تتمثّل المفاھیم الرئیسیة للدراسة في أسس الحكومة، والحقوق،   األخرى.

والمسؤولیات، والحریات، والمؤسسات، والعملیات السیاسیة، والبرامج 
  العامة، وُصنع السیاسات، واألنظمة السیاسیة واالقتصادیة المقارنة.

 
 ورة حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة االفتراضیةد

 )22440Vعام كامل أو فصل دراسي ُمجّمع، ساعة معتمدة واحدة (
  12 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
 .الُسلطةتم تنظیم ھذه الدورة حول موضوع 

تُرّكز األھداف على المصادر التي تستمد منھا المؤسسات الحكومیة 
سُلطتھا للعمل، وتطبیقات ھذه السلطة على العملیات، األمریكیة 

كما تتم دراسة تأثیر المجموعات   واإلجراءات، واألنظمة المھمة.
تتمثّل المفاھیم الرئیسیة   المختلفة وأنماط حكومات العالم األخرى.

للدراسة في أسس الحكومة، والحقوق، والمسؤولیات، والحریات، 
یة، والبرامج العامة، وُصنع السیاسات، والمؤسسات، والعملیات السیاس

سیتضّمن الفصل الدراسي  واألنظمة السیاسیة واالقتصادیة المقارنة.
سیتم تدریس  ساعة من نسخة الدورة للعام الكامل. 140الُمجّمع للدورة 

ھذه الدورة افتراضیًا، ومن ثّم ستُلبّي متطلبات التخرج عبر اإلنترنت 
 الخاصة بالدورة االفتراضیة.
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ELD Virginia & United States Government 
 )22446(حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

تُرّكز ھذه الدورة على الجوانب العملیة للحكومة والمواطنة من خالل 
األساسیة، یتم االھتمام بالمستندات األمریكیة  تنمیة اإلدراك والمھارات.

وحكومة الوالیة والحكومة المحلیة، ووظیفة النظام السیاسي األمریكي 
تم  وفھم كیفیة عمل السیاسة على المستوى الوطني ومستوى الوالیة.

تصمیم ھذه الدورة لتزوید كل طالب بفھم أساسي لكیفیة عمل الحكومة 
 وكل شخص بصفتھ مواطنًا ُمشاِرًكا في الحكومة.

 
 )32445والوالیات المتحدة، التعیین المتقدم ( حكومة فیرجینیا

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12 الصف (الصفوف):

توصیة من معلم تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة   متطلب أساسي:
 للصف الحادي عشر

تُعد ھذه الدورة جزًءا من برنامج التعیین المتقدم لمجلس اختبار االلتحاق 
بالكلیة الذي یجعل الطلبات على الطالب ُمكافِئة لتلك الخاصة بدورة عام 
جامعي تمھیدیة في العلوم السیاسیة على مستوى الطالب المبتدئین في 

تم تصمیم الدورة للطالب الجادین الذین یرغبون في تلبیة   الجامعة.
لك متطلبات التحلیل المتعمق لكل من السیاسة والحكومة األمریكیة، وكذ

باإلضافة إلى ذلك، سیتم التركیز على   الحكومة والسیاسة المقارنة.
یتم التركیز كثیًرا   النظریة السیاسیة والحكومة المحلیة وحكومة الوالیة.

یتعین على   على الكتابة ومن المتوقع أن یقرأ الطالب على نطاٍق واسع.
لن   ورة.الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه الد

 یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة.
(22445) 

 
 )92240Wحكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة، التسجیل المزدوج (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 12الصف (الصفوف): 

كلیة شمال یجب أن یستوفي الطالب متطلبات االلتحاق ب  متطلب أساسي:
 فرجینیا المجتمعیة

تُرّكز أھداف ھذه الدورة على المصادر التي تستمد منھا المؤسسات 
الحكومیة األمریكیة سُلطتھا للعمل، وتطبیقات ھذه السلطة على العملیات، 

كما تتم دراسة تأثیر المجموعات   واإلجراءات، واألنظمة المھمة.
تتمثّل المفاھیم الرئیسیة   المختلفة وأنماط حكومات العالم األخرى.

للطالب في أسس الحكومة، والحقوق، والمسؤولیات، والحریات، 
والمؤسسات، والعملیات السیاسیة، والبرامج العامة، وُصنع السیاسات، 

باإلضافة إلى ذلك، تُقّدم ھذه   واألنظمة السیاسیة واالقتصادیة المقارنة.
مریكیة مع التركیز على الدورة تحلیالً متعمقًا للسیاسة والحكومة األ

سیتم تدریس بعض مكونات ھذه الدورة  مھارات التفكیر النقدي والكتابة.
تُقدَّم ھذه الدورة بعد ساعات المدرسة في موقع على مستوى  افتراضیًا.
یتم تدریس الدورة مرتین أسبوعیًا وفقًا لجدول كلیة شمال  المقاطعة.

 فیرجینیا المجتمعیة. 
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الجامعیة: الساعات المعتمدة •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة 
قبل التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول 

 على مزید من التفاصیل.
 

 التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة
)RISE) 20208) جغرافیا العالم( 
)RISE(20207)  2 ) تاریخ العالم 
)RISE) 20209) تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة( 

 ُمنتقاةفصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة 
  12-11 الصف (الصفوف):

اجتیاز الطالب الفصل (الفصول) ذي الصلة ولكن   متطلب أساسي:
) وعدم حصولھم SOL(تقییمات) معاییر التعلم (فشلھم في اجتیاز تقییم 

 على الساعات المعتمدة الُمتحقَّق منھا الالزمة للتخرج.
یُشارك الطالب في مھام تعویضیة في المجاالت األكادیمیة التي اجتاز 
فیھا تقییم الفصل الدراسي ولكن لم یجتز تقییم معاییر التعلم، باستخدام 

على الرغم من أن   ج عبر اإلنترنت.البرامج التعلیمیة و/أو البرام
الدراسة ستكون بمساعدة المعلم، إال أن غالبیة أعمال الطالب سیتم 

تشمل الدورات المقدمة للتعویض؛   إكمالھا على أساس الدراسة المستقلة.
اللغة اإلنجلیزیة (الكتابة)، واللغة اإلنجلیزیة (القراءة/األدب والبحث)، 

یاء، وعلوم األرض، وجغرافیا العالم، ، والھندسة، واألح1والجبر 
سیلتحق   ملحوظة:  وتاریخ العالم وتاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة.

 الطالب بھذا الصف الدراسي على أساس النجاح/الرسوب.
 
 

 دورات اختیاریة في الدراسات االجتماعیة
 

 )22371الدراسات األمریكیة اإلفریقیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:5

ُصّممت دورة الدراسات األمریكیة اإلفریقیة لفھم أسباب التجربة 
األمریكیة اإلفریقیة، وِسماتھا، وتبعاتھا، وتأثیرھا على العالم، والوالیات 
المتحدة، والمجتمع األمریكي اإلفریقي، وستُوفّر الدورات نظرة عامة 

من شأنھا تعریف الطالب بدراسة التجارب اإلفریقیة وصفیة وتصحیحیة 
 واألمریكیة.

 
 )32399التاریخ األوروبي، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10الصف (الصفوف):
" أو أعلى Bتوصیة من المعلم؛ الحصول على درجة "  متطلب أساسي:

 السابقةفي دورة الدراسات االجتماعیة 
تُعد ھذه الدورة جزًءا من برنامج التعیین المتقدم لمجلس الكلیة الذي 
یجعل الطلبات على الطالب ُمكافِئة لتلك الخاصة بدورة جامعیة 

ف ھذه الدورة الصارمة الطالب بالتطورات الثقافیة،   تمھیدیة. تُعّرِ
في تشكیل  واالقتصادیة، والسیاسیة، واالجتماعیة التي أّدْت دوًرا أساسیًا

من المتوقع أن یُظِھر الطالب معرفة بالتسلسل الزمني األساسي،   عالمنا.
واألحداث الرئیسیة، والحركات، والتغیرات، واالتجاھات في التاریخ 
األوروبي الحدیث بدًءا من عصر النھضة في القرن الرابع عشر وانتھاًء 

ز ھذه الدورة تُ  بإنشاء االتحاد األوروبي في تسعینیات القرن الماضي. رّكِ
على مھارات التفكیر التحلیلي والكتابة، والتي تُطبَّق على مقاالت األسئلة 
المستندة إلى المستندات، والندوات، والمناقشات و/أو الجدال في 

یتعین على   یُقّدم منھج التعیین المتقدم وصفًا كامالً للدورة.  الفصل.
لن   لمرتبط بھذه الدورة.الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم ا

 یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة.
(22399)  
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 )32212الجغرافیا البشریة، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
 لحاليتوصیة من معلم الدراسات االجتماعیة ا  متطلب أساسي:

تُعد ھذه الدورة جزًءا من برنامج التعیین المتقدم لمجلس الكلیة الذي 
یجعل الطلبات على الطالب ُمكافِئة لتلك الخاصة بدورة جامعیة 

ف دورة الجغرافیا البشریة للتعیین المتقدم الطالب بالدراسة   تمھیدیة. تُعّرِ
واالستخدام، المنھجیة لألنماط والعملیات التي شّكلْت الفھم البشري، 

یتعّرف الطالب على المفاھیم المكانیة   والتغییرات في سطح األرض.
وتحلیل المشھد لفحص التنظیم االجتماعي واالقتصادي البشري وتبعاتھ 

نھم   البیئیة. عند االنتھاء بنجاح من الدورة، سیكتسب الطالب مھارات تُمّكِ
نیة، وفھم وشرح من تفسیر الخرائط وتحلیل البیانات الجغرافیة المكا

اآلثار المترتبة على الروابط والشبكات بین الظواھر في األماكن، 
ویتعّرفون على العالقات بین األنماط والعملیات ویُفّسرونھا على نطاقاٍت 
مختلفة من التحلیل، مع تحدید المناطق وتقییم عملیة التقسیم اإلقلیمي، 

تمثّل المفاھیم الجغرافیة ت  ووصف وتحلیل الروابط المتغیرة بین األماكن.
التي یتم التركیز علیھا في الدورة في الموقع، والمكان، والمساحة، 

تشمل الموضوعات   والمقیاس، والنمط، والتقسیم اإلقلیمي، والعولمة.
التي یتم تناولھا الطبیعة والمنظورات الجغرافیة؛ والسكان والھجرة؛ 

یاسي للمساحة، والزراعة، والعملیات واألنماط الثقافیة؛ والتنظیم الس
وإنتاج الغذاء واستخدام األراضي؛ والتصنیع والتنمیة االقتصادیة؛ 

یُقّدم منھج التعیین المتقدم وصفًا   والمدن واستخدام األراضي الحضریة.
یتعین على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم   كامالً للدورة.

الذین ال یخضعون لالختبار لن یحُصل الطالب   المرتبط بھذه الدورة.
  (22209) على نقطة الجودة اإلضافیة.

 
 )22218مدخل إلى القانون (

 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:5
ف ھذه الدورة الطالب بوظیفة القانون في مجتمعنا. وتتضّمن نظرة   تُعّرِ

األمریكیة، ومصادر القوانین، وتنظیم كل من عامة على العملیة القانونیة 
سیستكشف الطالب عملیة التقاضي،   المحاكم الفیدرالیة ومحاكم الوالیة.

ستشمل ھذه الدورة النظر   مع مقارنات بین التقاضي المدني والجنائي.
في ومناقشة الحمایة الدستوریة، ووضع السیاسات القضائیة، والمسؤولیة 

سیدرس   التعاقدي والدستوري، والعدالة الجنائیة.التقصیریة، والقانون 
الطالب إجراءات المحاكمة وسیُشاركون في محاكمات وھمیة داخل 

 الفصل، وعملیات محاكاة، ودراسات حالة قانونیة.
 

 )22373دراسات أمریكا الالتینیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

ستتناول ھذه الدورة تاریخ الحضارات القدیمة خالل القرن الحادي 
سیتعّرف الطالب على ثقافات أمریكا  والعشرین في أمریكا الالتینیة.

الالتینیة، وھیاكلھا السیاسیة واالقتصادیة، وتأثیرھا على عالم العولمة 
من خالل تحلیل القضایا  من خالل مجموعة متنوعة من المنظورات.

یة والمعاصرة، سیكتسب الطالب فھًما أعمق ألمریكا الالتینیة التاریخ
ویستكشفون الطرق التي یُؤثّر بھا تاریخ المنطقة على التفاعالت 

 واألنماط في جمیع أنحاء العالم.
 

 )22700مھارات القیادة للُمدّربین األقران المتنوعین (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 ال یوجد أساسي: متطلب

ُصّممت ھذه الدورة لتدریب الطالب على تسھیل ورش العمل ألقرانھم 
سیكتسب   والتي تُعالج قضایا التنوع وتُعّزز التسامح واالحترام المتبادل.

) 2) التحیز، والتمییز، والتنمیط، و(1الطالب الوعي والفھم بشأن (

مباشر أكثر في المدرسة الوسائل التي یمكنھم من خاللھا المشاركة بشكٍل 
 والمجتمع.

 
 )22900علم النفس (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
  یتعّرف الطالب من خالل ھذه الدورة على المجال العام لعلم النفس.

ره،  تشمل الدراسة األساس الفسیولوجي للسلوك، ونمو الطفل وتطوُّ
لشخصیة، وعلم النفس االجتماعي، وعلم النفس الالقیاسي، والتعلم، وا

 والمراھقة والتطور النفسي العام للبشر.
 

 )32902علم النفس، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-11 الصف (الصفوف):
 توصیة من معلم الدراسات االجتماعیة الحالي متطلب أساسي:

الغرض من دورة علم النفس للتعیین المتقدم   ھو علم النفس. علم السلوك
ھو تعریف الطالب بالدراسة المنھجیة والعلمیة للسلوك والعملیات العقلیة 

تتضّمن الموضوعات الرئیسیة في دورة   لإلنسان والحیوانات األخرى.
. القواعد 2  . الطرق، واألسالیب، والتاریخ.1 التعیین المتقدم ما یلي:

 . التعلم.5 . حاالت الوعي.4  . اإلحساس والفھم.3  البیولوجیة للسلوك.
. 9  . علم النفس التنموي.8  . التحفیز والعاطفة.7 . اإلدراك.6

. االضطرابات 11  . االختبارات والفروق الفردیة.10  الشخصیة.
 . علم النفس االجتماعي.13  . عالج االضطرابات النفسیة.12  النفسیة.
على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه یتعین 
لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة   الدورة.

 (22902) الجودة اإلضافیة.
 

 )22500علم االجتماع (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

  12-10 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:5

الدراسة العلمیة لمجموعات األشخاص وتأثیرھم على علم االجتماع ھو 
یتم التركیز على فھم "الحقائق االجتماعیة" في حیاة كل   حیاتنا الفردیة.

تُؤثّر مجموعات األشخاص، من أولیاء األمور إلى معلمي   شخص.
كما   المدارس إلى أقراننا، على ھویتنا، وما نُقّدره، ومن نرید أن نكون.

م كبیر للمشكالت المجتمعیة مثل العنصریة، والفقر، یتم إیالء اھتما
الھدف األساسي لعلم االجتماع ھو مساعدة الطالب على فھم   والجریمة.

 تأثیر المجتمع على الفرد ودوره داخل ذلك المجتمع بشكٍل أفضل.
 

 )22388الشؤون العالمیة (
 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة

  12 – 10 الصف (الصفوف):
 ال یوجد لب أساسي:متط5

تبدأ ھذه الدورة بمراجعة دور الوالیات المتحدة في الشؤون العالمیة من 
سنستكشف دور الوالیات  خالل تاریخ السیاسة الخارجیة األمریكیة.

المتحدة واألمم المتحدة في مختلف النزاعات ونناقش كیفیة اتخاذ قرارات 
رى التي یتم وتشمل الموضوعات األخ وحلول السیاسة الخارجیة.

تناولھا؛ الدبلوماسیة، والعالقات الدولیة، والمؤسسات والمنظمات، 
وحقوق اإلنسان، واإلرھاب، واإلبادة الجماعیة، والنزاعات والقضایا 

 العالمیة واإلقلیمیة، واألحداث األخیرة والحالیة.
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 ة بمدارس أرلینغتون العامةمسارات الدراسات االجتماعیة المقترحة للمدارس الثانوی
 تحقَّق من متطلبات دورة التخرج من الدبلومة العادیة والمتقدمة. * ویمكن للطالب تسریع وتیرة دراستھم بمجرد أن یكونوا مستعدین لذلك.   تتّسم المسارات بالمرونة، وال تقتصر على البقاء في حیّز واحد.

 8الصف 
 جغرافیا العالم

 اختیار دورة الصف التاسع اختیارات دورات العام التالي.سیُحّدد   االقتراح:

 9الصف 

میالدیة حتى  1500من عام  تاریخ وجغرافیا العالم: •
 ) أو22216الوقت الحاضر (
من عام  وتاریخ وجغرافیا العالم: 9اللغة اإلنجلیزیة 

میالدیة حتى الوقت الحاضر (مدرسة یوركتاون  1500
 ) أو22216/21130فقط) (
 )22343اریخ العالم المكثفة (دورة ت

میالدیة حتى  1500من عام   تاریخ وجغرافیا العالم: •
 )ELD (22345الوقت الحاضر 

 

) 22343دورة تاریخ العالم المكثفة ( •
من   أو دورة تاریخ وجغرافیا العالم:

میالدیة حتى الوقت  1500عام 
) أو دورة ELD (22345الحاضر 

(مدرسة تاریخ العالم للتعیین المتقدم 
واشنطن لیبرتي وویكفیلد فقط) 

)32400( 

تاریخ العالم للتعیین المتقدم (مدرسة  •
واشنطن لیبرتي وویكفیلد فقط) 

)32400( 

تاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة  •
(برنامج التعلیم  1 الجزء

 الفردي فقط) **
 

 10الصف 

 )22212االقتصاد وتمویل األفراد ( •
)، 22212Vاالفتراضیة ( دورة االقتصاد وتمویل األفراد

)، أو ELD (22213أو دورة االقتصاد وتمویل األفراد 
  )32806دورة االقتصاد للتعیین المتقدم (

 1500من بدایة التاریخ إلى عام   تاریخ وجغرافیا العالم: •
من بدایة   ) أو تاریخ وجغرافیا العالم:22215میالدیة (

 ثفة)، مك22219میالدیة ( 1500التاریخ إلى عام 
 )32212الجغرافیا البشریة، التعیین المتقدم ( •
 )22218مدخل إلى القانون ( •
 )22900علم النفس ( •
 )22700مھارات القیادة للُمدّربین األقران المتنوعین ( •
 )32902علم النفس، التعیین المتقدم ( •
 )22500علم االجتماع ( •
 )22388الشؤون العالمیة ( •

 )22212االقتصاد وتمویل األفراد ( •
)، 22212Vدورة االقتصاد وتمویل األفراد االفتراضیة (

)، أو ELD (22213أو دورة االقتصاد وتمویل األفراد 
  )32806دورة االقتصاد للتعیین المتقدم (

 1500من بدایة التاریخ إلى عام   تاریخ وجغرافیا العالم: •
من بدایة   ) أو تاریخ وجغرافیا العالم:22215میالدیة (

 )، مكثفة22219میالدیة ( 1500عام التاریخ إلى 
 )32212الجغرافیا البشریة، التعیین المتقدم ( •
 )22218مدخل إلى القانون ( •
 )22900علم النفس ( •
 )22700مھارات القیادة للُمدّربین األقران المتنوعین ( •
 )32902علم النفس للتعیین المتقدم ( •
 )22500علم االجتماع ( •
 )22388الشؤون العالمیة ( •

للتعیین المتقدم (طالب  الحكومة •
مرحلة ما قبل البكالوریا الدولیة فقط 

في مدرسة واشنطن لیبرتي) 
)32445( 

االقتصاد للتعیین المتقدم  •
) التاریخ األوروبي 32806(

 )32399للتعیین المتقدم (

تاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة  •
(برنامج التعلیم  2 الجزء.

 الفردي فقط) **

 11الصف 

)، دورة تاریخ 22360فیرجینیا/الوالیات المتحدة (تاریخ  •
  )22360Vفیرجینیا/الوالیات المتحدة االفتراضیة (

 )22212االقتصاد وتمویل األفراد ( •
 )32212الجغرافیا البشریة، التعیین المتقدم ( •
 )22218مدخل إلى القانون ( •
 )22700مھارات القیادة للُمدّربین األقران المتنوعین ( •
) أو علم النفس، التعیین المتقدم 22900علم النفس ( •

)32902( 
 )22500علم االجتماع ( •
 )22388الشؤون العالمیة ( •

)، دورة تاریخ 22360تاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة ( •
)، أو 22360Vفیرجینیا/الوالیات المتحدة االفتراضیة (

تاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة، التعیین المتقدم 
 ) و32319(
 )32212الجغرافیا البشریة، التعیین المتقدم ( •
 )22218مدخل إلى القانون ( •
) أو علم النفس، التعیین المتقدم 22900علم النفس ( •

)32902( 
 )22700مھارات القیادة للُمدّربین األقران المتنوعین ( •
 )22500علم االجتماع ( •
 )22388الشؤون العالمیة ( •

تاریخ األمریكتین للبكالوریا الدولیة  •
HL  (32385) 1الجزء 

& 
 SLاالقتصاد للبكالوریا الدولیة  •

(32802) 
 SLالجغرافیا للبكالوریا الدولیة  •

(32210( 
 SLعلم النفس للبكالوریا الدولیة  •

(32901) HL  1الجزء 
(32904) 

 SLالفلسفة للبكالوریا الدولیة  •
(32600) 

تماعیة للبكالوریا األنثروبولوجیا االج •
الجزء  SL (32372) HLالدولیة 

1 (32374) 

تاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة،  •
 )32319التعیین المتقدم (

المعیشة الشخصیة والتمویل  •
) (برنامج التعلیم 20055(

 الفردي فقط) **

 12الصف 

)، دورة 22440( حكومة فیرجینیا/الوالیات المتحدة •
 المتحدة االفتراضیة حكومة فیرجینیا/الوالیات

)22440V)، ELD 1  حكومة فیرجینیا/الوالیات المتحدة
) أو حكومة فیرجینیا/الوالیات المتحدة للتسجیل 22446(

) واالقتصاد وتمویل األفراد 92240Wالمزدوج (
)22212( 
 )22218مدخل إلى القانون ( •
 )22700مھارات القیادة للُمدّربین األقران المتنوعین ( •
) أو علم النفس، التعیین المتقدم 22900( علم النفس •

)32902( 
 )22500علم االجتماع ( •
 )22388الشؤون العالمیة ( •

دورة  .(22440) حكومة فیرجینیا/الوالیات المتحدة •
 حكومة فیرجینیا/الوالیات المتحدة االفتراضیة

)22440V)، ELD .حكومة فیرجینیا/الوالیات المتحدة 
الیات المتحدة، التعیین )، حكومة فیرجینیا/الو22446(

)، حكومة فیرجینیا/الوالیات المتحدة 32445( المتقدم.
 ) و92240Wللتسجیل المزدوج (

 )22218مدخل إلى القانون ( •
 )22700مھارات القیادة للُمدّربین األقران المتنوعین ( •
) أو علم النفس، التعیین المتقدم 22900علم النفس ( •

)32902( 
 )22500علم االجتماع ( •
 )22388الشؤون العالمیة ( •

 

موضوعات في القرن العشرین  •
 2الجزء  HLلتاریخ العالم، 

 للبكالوریا الدولیة (32386)
 SLاالقتصاد للبكالوریا الدولیة  •

(32802) 
 SLعلم النفس للبكالوریا الدولیة  •

(32901) HL  2الجزء 
(32904) 

 )32600( الفلسفة للبكالوریا الدولیة •
 SLریا الدولیة الجغرافیا للبكالو •

(32210) 
األنثروبولوجیا االجتماعیة للبكالوریا  •

 2الجزء  SL (32372) الدولیة 
(32377) 

حكومة فیرجینیا/الوالیات المتحدة،  •
) أو 32445التعیین المتقدم (

 حكومة فیرجینیا/الوالیات المتحدة
والحكومة المقارنة، التعیین المتقدم 

) أو حكومة 32245(
یات المتحدة للتسجیل فیرجینیا/الوال

 )92240Wالمزدوج (
علم النفس، التعیین المتقدم  •

)32902( 

حكومة فیرجینیا/الوالیات  •
) (برنامج 20018( المتحدة

 التعلیم الفردي فقط) **
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   دمة.المتق ة إلى دورة واحدة في تاریخ أو جغرافیا العالم أو كلیھما لتلبیة متطلبات التخرج للدبلومة الھادیة أو دورتْین من ھذه الفئة للدبلومة*یجب أن یأخذ الطالب إصداًرا من دورة تاریخ فرجینیا والوالیات المتحدة وإصداًرا من دورة حكومة فرجینیا والوالیات المتحدة، باإلضاف
 ) الخاص بتقییم فرجینیا ذي الصلة بالدورة.SOLعلى حٍد سواء، ووضع خطة تعلیم فردي حالیة تُحّدد ھذه الدورة، والخضوع الختبار معاییر التعلم ( 2والجزء  1**للحصول على ساعات معتمدة للدراسات االجتماعیة لھذه الدورة، یجب على الطالب إكمال الجزء 

***یجب أن یحُصل الطالب على إصدار من دورة االقتصاد وتمویل األفراد لتلبیة متطلبات التخرج للدبلومة العادیة أو المتقدمة.
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 التعلیم الخاص

 
یتكّون التعلیم الخاص من خدمات للطالب ذوي اإلعاقة الذین یحتاجون 

التعلیم لتلبیة احتیاجات  یتم تخصیص  إلى تعلیٍم ُمصّمم خّصیًصا.
) لكل طالب وفقًا للقانون IEPیتم وضع برنامج تعلیم فردي (  الطالب.

اتصل بمكتب التعلیم الخاص للحصول   الفیدرالي ولوائح والیة فرجینیا.
 على معلومات إضافیة حول سیاسات وإجراءات التعلیم الخاص.

 
 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:

في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.
الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات 
 في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.

قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر إضافةً إلى ذلك، 
 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.

 
 (20001)  9 اللغة اإلنجلیزیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم   متطلب أساسي:

 الخاص
م للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات ھذه الدورة عبارة عن برنامج ُمنظّ 

ویركز مقرر   المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب.
الدورة على فھم القراءة، والھجاء، واستخدام المفردات، وبناء الجملة، 
وتطویر الفقرات، ودراسة األدب من خالل القصة القصیرة، والِشعر، 

لكتب الدراسیة وفقًا للمستوى التعلیمي ویتم اختیار المواد وا  والروایة.
 للطالب.

 
 (20002)  10 اللغة اإلنجلیزیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم   متطلب أساسي:

 الخاص
ھذه الدورة عبارة عن برنامج ُمنّظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات 

 برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب.المحددة في 
ویُرّكز ُمقّرر الدورة على فھم القراءة، واكتساب المفردات، وإتقان تكوین 
الجملة، وتطویر الفقرات، ومراجعة القواعد النحویة األساسیة 
والتراكیب، ودراسة األدب من خالل القصة القصیرة، والِشعر، 

الدراسیة وفقًا للمستوى التعلیمي  یتم اختیار المواد والكتب  والروایة.
 للطالب.

 
 (20003)  11 اللغة اإلنجلیزیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم   متطلب أساسي:

 الخاص
تُعد ھذه الدورة خیاًرا للطالب الذین یعملون على الحصول على دبلومة 

أو الطالب الذین التحقوا بالصف التاسع قبل العام الدراسات التطبیقیة، 
والمؤھلین للحصول على دبلومة عادیة ُمعّدلة  2013-2014الدراسي 

ھذه الدورة عبارة عن   بناًء على برنامج التعلیم الفردي الخاص بھم.
برنامج ُمنّظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات المحددة في برنامج 

یُرّكز ُمقّرر الدورة على فھم القراءة،   بكل طالب. التعلیم الفردي الخاص
واكتساب المفردات، وكتابة الجمل الُمرّكبة التي یمكن أن تشمل ورقة 
بحثیة، ودراسة القواعد النحویة والتراكیب، ودراسة األدب من خالل 

یتم اختیار المواد والكتب الدراسیة   القصة القصیرة، والِشعر، والروایة.
سیحُصل الطالب الذین یسعون   وى التعلیمي للطالب.وفقًا للمست

للحصول على دبلومة الدراسات التطبیقیة، أو الدبلومة العادیة الُمعّدلة 
  على ساعات معتمدة في اللغة اإلنجلیزیة عند إتمام ھذه الدورة بنجاح.

یُطلب من الطالب في ھذه الدورة الخضوع الختبار معاییر التعلم  لن
)SOLة الدورة.) في نھای 

 

 (20004)  12 اللغة اإلنجلیزیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم   متطلب أساسي:
 الخاص

ھذه الدورة عبارة عن برنامج ُمنّظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات 
یشمل المحتوى  المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب.

قراءة القصص الخیالیة وغیر الخیالیة، واستخدام اللغة، ودراسة 
  یمكن أیًضا تضمین المھارات الوظیفیة.  المفردات، والكتابة التفسیریة.

 یتم اختیار المواد والكتب الدراسیة وفقًا للمستوى التعلیمي للطالب.
 

 )20015القراءة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 ) فصل دراسي، نصف ساعة معتمدة20006(
یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقِّي خدمات التعلیم   متطلب أساسي:

 الخاص.
یُوصى بشّدة بھذه الدورة للطالب الذین یحتاجون إلى دعم إضافي في 
القراءة وإستراتیجیات دعم األداء األكادیمي العام، ولإلعداد الختبارات 

تشمل الدورة األدب القصصي وغیر القصصي  ).SOLمعاییر التعلم (
الذي سیكون جدیًدا على الطالب، مع قطع قصیرة مناسبة لإلعداد 

ستُرّكز الدورة على تحسین  لالختبار، والقراءة النقدیة لتعزیز الفھم.
القراءة وستستخدم مواد تساعد الطالب على القراءة في دوراتھم 

 األخرى.
 

 1 (20008) الجزء  1الجبر 
 كامل، وحدة دراسیة واحدة عام

 12-9الصفوف 
یجب تحدید الطالب على أنّھ بحاجة لتلقي خدمات  متطلب أساسي:
 التعلیم الخاص

تتضّمن ھذه الدورة خصائص نظام األعداد الحقیقیة، ومعادالت الدرجة 
األولى والمتباینات، وحل المسائل، والرسوم البیانیة في المستوى 

یجب على الطالب الذین یسعون للحصول  الخطیة.اإلحداثي، والنمذجة 
للحصول  2الجزء  1على دبلومة عادیة االستمرار إلكمال دورة الجبر 

 1إن إكمال الجزء  على الساعات المعتمدة في الریاضیات لھذه الدورة.
من ھذا التسلسل یمنح ساعتْین معتمدتْین في الریاضیات  2والجزء 

محتوى   یسیرات الساعات المعتمدة.للحصول على دبلومة عادیة مع ت
) مشمول في اختبار معاییر التعلم لدورة الجبر 23130) 1دورة الجبر 

یؤدي اجتیاز اختبار   .2والذي یتم تقدیمھ عند االنتھاء من الجزء  1
 معاییر التعلم إلى الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا.

 
 )20054موضوعات مختارة في الھندسة (

 كامل، وحدة دراسیة واحدةعام 
یجب تحدید الطالب على أنھ بحاجة لتلقِّي خدمات التعلیم   متطلب أساسي:

، 1" أو أعلى في دورة الجبر Dالخاص ویجب أن یحُصل على درجة "
 1الجزء 

تُعد ھذه الدورة خیاًرا للطالب الذین یعملون على الحصول على دبلومة 
ن التحقوا بالصف التاسع قبل العام الدراسات التطبیقیة، أو الطالب الذی

وقد یكونوا مؤھلین للحصول على دبلومة  2013-2014الدراسي 
تم تصمیم   عادیة ُمعّدلة بناًء على برنامج التعلیم الفردي الخاص بھم.

الدورة لتمكین الطالب من التعرف على الھندسة من خالل تطبیقاتھا  ھذه
مع التركیز على مھارات التفكیر ثنائیة وثالثیة األبعاد، والتنسیق في 

یتم تضمین   الھندسة واستخدام النماذج الھندسیة لحل المسائل.
موضوعات مثل الزوایا، والتطابق، والتشابھ، والتوازي، والمثلثات، 

سیحُصل الطالب الذین یسعون للحصول   الرباعیة، والدوائر. واألشكال
على دبلومة الدراسات التطبیقیة أو الدبلومة العادیة الُمعّدلة على ساعات 

ال یوجد اختبار   معتمدة في الریاضیات عند إتمام ھذه الدورة بنجاح.
 معاییر تعلُّم في نھایة الدورة.
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 )20055المعیشة الشخصیة والتمویل (
 م كامل، وحدة دراسیة واحدةعا

یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم  متطلب أساسي:
 الخاص

تُعد ھذه الدورة خیاًرا للطالب الذین یعملون على الحصول على دبلومة 
الدراسات التطبیقیة، أو الطالب الذین التحقوا بالصف التاسع قبل العام 

ن مؤھلین للحصول على دبلومة وقد یكونو 2013-2014الدراسي 
ُصّممت ھذه   عادیة ُمعّدلة بناًء على برنامج التعلیم الفردي الخاص بھم.

الدورة لتزوید الطالب بتلك المھارات الالزمة للتعامل مع األعمال 
یتم التركیز على حل المشكالت في   التجاریة والتمویالت الشخصیة.

وكسب األجور، والقروض  مجاالت مثل الخدمات المصرفیة والشیكات،
سیحُصل الطالب الذین یسعون للحصول   واالئتمان، ووضع المیزانیة.

على دبلومة عادیة ُمعّدلة على ساعات معتمدة في الریاضیات عند إتمام 
 Workplace 21الطالب الذین یشاركون في  ھذه الدورة بنجاح.

Readiness Skills (WRS) for the Commonwealth ،
بنجاح، یمكن النظر في  WRSمن ھذه الدورة مع اجتیاز تقییم كجزٍء 

 حصولھم على تیسیرات ساعات معتمدة للدبلومة العادیة.
 

 )20040جغرافیا العالم (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم  متطلب أساسي:

 الخاص
ھذه الدورة على التفاعالت بین األشخاص وبیئتھم في مختلف  ستُرّكز

مناطق العالم مثل إفریقیا، وآسیا، وأسترالیا، وأمریكا الوسطى، ومنطقة 
البحر الكاریبي، وأوروبا، والشرق األوسط، وأمریكا الشمالیة، وأمریكا 

سیتم استخدام المواضیع   الجنوبیة، ومناطق االتحاد السوفیتي السابق.
الموقع، والمكان، والعالقات البشریة والبیئیة، مسة للجغرافیا: الخ

لدراسة األنواع الجغرافیة المادیة، والثقافیة،  والحركة، والمناطق
تفي ھذه   والسیاسیة، واالقتصادیة، وغیرھا من األنواع الجغرافیة.

الدورة بمتطلبات كل من دبلومة الدراسات المتقدمة والدبلومة العادیة إذا 
(ھذه الدورة ُمطابقة للدورة اجتیاز الدورة وكذلك اختبار معاییر التعلم. تم

 .)الُمقدَّمة في المدارس المتوسطة في الصف الثامن
 

میالدیة حتى الوقت الحاضر،  1500تاریخ وجغرافیا العالم، من عام 
 (20051)  1 الجزء

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
على أنّھ بحاجة لتلقي خدمات یجب تحدید الطالب  متطلب أساسي:
 التعلیم الخاص

تُرّكز ھذه الدورة على التسلسل الزمني لألحداث، واألشخاص، واألفكار 
میالدیة حتى الوقت  1500المھمة في أوروبا الغربیة من عام 

سیتم استكشاف الطرق المختلفة التي أثرت بھا الجغرافیا على   الحاضر.
للتغیرات السیاسیة، واالجتماعیة،  التاریخ مع إیالء اھتمام متزاید

تُوازي الدورة   واالقتصادیة التي تُؤثّر على المجتمعات المعاصرة.
المحتوى الُمقدَّم في الفصل الدراسي األول من دورة التعلیم العام: تاریخ 

)، 22216میالد حتى الوقت الحاضر ( 1500من عام  وجغرافیا العالم:
التدریس/التعلم الُمكیّفة للطالب ذوي مع مواد متواترة وإستراتیجیات 

سیحُصل الطالب الذین یسعون للحصول على دبلومة الدراسات   اإلعاقة.
التطبیقیة أو الدبلومة العادیة الُمعّدلة على ساعات معتمدة في الدراسات 

یجب على الطالب الذین   االجتماعیة عند إتمام ھذه الدورة بنجاح.
یة مع تیسیرات ساعات معتمدة أن یسعون للحصول على دبلومة عاد

میالدیة  1500یُواصلوا إكمال دورة تاریخ وجغرافیا العالم من عام 
للحصول على ساعات معتمدة في  2حتى الوقت الحاضر، الجزء 

ال یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة   الدراسات االجتماعیة لھذه الدورة.
 الدورة.

 

میالدیة حتى الوقت الحاضر،  1500تاریخ وجغرافیا العالم، من عام 
 (20052)  2 الجزء

اإلتمام الناجح لدورة تاریخ وجغرافیا العالم، من عام  متطلب أساسي:
 1میالدیة حتى الوقت الحاضر، الجزء  1500

تُرّكز ھذه الدورة على المنظور اإلقلیمي لألحداث، واألشخاص، 
یالدیة حتى الوقت م 1500واألفكار المھمة في أوروبا الغربیة من عام 

ثم یتعلّمون محتوًى  1سیُراجع الطالب المحتوى من الجزء   الحاضر.
قد   متعمقًا لكل منطقة من مناطق العالم خالل فترات التاریخ المحددة.

یحُصل الطالب على ساعات معتمدة في الدراسات االجتماعیة لھذه 
 لدورة.یلزم الخضوع الختیار معاییر التعلم في نھایة ا  الدورة.

 
 (20016)  1 تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة، الجزء

عام كامل، ساعة معتمدة ُمنتقاة عند إكمال دورة تاریخ 
 2فیرجینیا/الوالیات المتحدة، الجزء 

  12-9 الصف (الصفوف):
اإلتمام الناجح لدورة جغرافیا العالم أو تاریخ العالم،  متطلب أساسي:

نھ بحاجة لتلقِّي خدمات التعلیم الخاص ویجب تحدید الطالب على أ
 وبحاجة إلى تیسیرات ساعات معتمدة

 
ستمتد ھذه الدورة للتعرف على الفترات الزمنیة منذ اكتشاف أمریكا إلى 

ستُرّكز أھداف الدورة على تأثیر الجغرافیا على   فترة إعادة البناء.
ر الحكومة األ مریكیة في السیاسة واالقتصاد الثقافي األمریكي؛ وتطوُّ

تلبیة احتیاجات المجتمع المتطور؛ وتأثیر التحركات السكانیة على 
المجتمع األمریكي؛ والطریقة التي أثّرْت بھا التطورات التكنولوجیة 
رھا من اتحاد  والعلمیة على الحیاة في أمریكا؛ ودور أمریكا من تطوُّ

ایا سیتم التركیز على القض  صغیر من الوالیات إلى دولة متنامیة.
واألحداث الرئیسیة في مسح زمني لتاریخ والیة فیرجینیا والوالیات 

سیتم تكییف المواد التنظیمیة وإستراتیجیات التدریس/التعلم وفقًا   المتحدة.
ر مستوى القراءة لدى الطالب. سیحُصل الطالب الذین یسعون   لتطوُّ

إلى الحصول على دبلومة عادیة مع تیسیرات ساعات معتمدة على 
اعات معتمدة في الدراسات االجتماعیة لھذه الدورة عندما یُواصلون س

ال یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة   من ھذه الدورة. 2دراسة الجزء 
 ھذه الدورة.

 
 (20019)  2 تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة، الجزء

 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة في الدراسات االجتماعیة 
  12-10 (الصفوف):الصف 

اإلتمام الناجح لدورة تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة،  متطلب أساسي:
، ویجب تحدید الطالب على أنھ بحاجة لتلقِّي خدمات التعلیم 1الجزء 

 الخاص وبحاجة إلى تیسیرات ساعات معتمدة
ستمتد ھذه الدورة لدراسة الفترات الزمنیة من عصر ما بعد إعادة البناء 

ستُرّكز أھداف   األمریكي إلى عصر ما بعد الحرب العالمیة الثانیة.
الدورة على تأثیر الجغرافیا على السیاسة واالقتصاد الثقافي األمریكي؛ 
ر الحكومة األمریكیة في تلبیة احتیاجات المجتمع المتطور؛ وتأثیر  وتطوُّ

ْت بھا التحركات السكانیة على المجتمع األمریكي؛ والطریقة التي أثّر
التطورات التكنولوجیة والعلمیة على الحیاة في أمریكا؛ ودور أمریكا من 

رھا من دولة متنامیة إلى قوة عالمیة. سیتم التركیز على القضایا   تطوُّ
واألحداث الرئیسیة في مسح زمني لتاریخ والیة فیرجینیا والوالیات 

تدریس/التعلم وفقًا سیتم تكییف المواد التنظیمیة وإستراتیجیات ال  المتحدة.
ر مستوى القراءة لدى الطالب. ھناك اختبار معاییر تعلُّم في نھایة   لتطوُّ

، 1الدورة یشمل محتوى دورتي تاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة الجزء 
یتم الحصول على ساعة   .2وتاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة الجزء 

 ) والدورة:SOLمعاییر التعلم (معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار 
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 )20053تاریخ الوالیات المتحدة، التطبیقات (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  11 الصف (الصفوف):

یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم  متطلب أساسي:
 الخاص

تمتد ھذه الدورة للتعرف على الفترات الزمنیة منذ اكتشاف أمریكا إلى 
تُرّكز أھداف الدورة على تأثیر الجغرافیا على السیاسة  فترة إعادة البناء.

ر الحكومة األمریكیة في تلبیة  واالقتصاد الثقافي األمریكي؛ وتطوُّ
احتیاجات المجتمع المتطور؛ وتأثیر الھجرة والتحركات السكانیة على 

یة المجتمع األمریكي؛ والطرق التي أثّرْت بھا التطورات التكنولوج
سیتم   والعلمیة على الحیاة في أمریكا؛ ودور أمریكا بصفتھا قوة عالمیة.

ر  استخدام المواد وإستراتیجیات التدریس/التعلم المناسبة لمستوى تطوُّ
سیحُصل الطالب الذین یسعون للحصول   مھارات القراءة لدى الطالب.

ت معتمدة على دبلومة دراسات تطبیقیة أو دبلومة عادیة ُمعّدلة على ساعا
تُعد ھذه الدورة  في الدراسات االجتماعیة عند إتمام ھذه الدورة بنجاح.

بمثابة ساعات معتمدة في العلوم االجتماعیة للطالب الذین یسعون إلى 
ال یوجد اختبار معاییر تعلُّم في   .دبلومة عادیة ُمعّدلةالحصول على 

 نھایة الدورة.
 

 )20017تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

یجب أن یكون الطالب في الصف الحادي عشر وأن   متطلب أساسي:
 التعلیم الخاص یتم تحدیده على أّنھ بحاجة لتلقِّي خدمات

ھذه الدورة عبارة عن برنامج ُمنّظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات 
یُتابع الطالب   لب.المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طا

یتم التركیز   التطور التاریخي للمجتمع من بدایتھ إلى الوقت الحاضر.
على القضایا واألحداث الرئیسیة في مسح زمني لتاریخ والیة فیرجینیا 

 یلزم الخضوع الختیار معاییر التعلم في نھایة الدورة. والوالیات المتحدة.
 

 )20018حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

یجب أن یكون الطالب في الصف الثاني عشر وأن یتم   متطلب أساسي:
 تحدیده على أنّھ بحاجة لتلقِّي خدمات التعلیم الخاص

تُرّكز الدورة على الجوانب العملیة للحكومة، والمواطنة، وتنمیة 
األساسیة، وحكومة الوالیة یتم االھتمام بالمستندات األمریكیة   المھارات.

والحكومة المحلیة، ووظیفة النظام السیاسي األمریكي، وفھم كیفیة عمل 
 السیاسة على المستوى المحلي.

 
 (20020)  1 األحیاء، الجزء

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم  متطلب أساسي:

 الخاص
ورة دراسة للمفاھیم األساسیة الشائعة في علم األحیاء وتشمل تُعد ھذه الد

الخلیة؛ والوراثة والتطور؛ واعتماد الكائنات الحیة المتبادل على بعضھا؛ 
  والمادة، والطاقة، والتنظیم في األنظمة الحیة؛ وسلوك الكائنات الحیة.

ھذه ھي الدورة األولى من تسلسل ُمكّون من جزأْین وستتضّمن 
یجیات لمساعدة الطالب على تطویر مھاراتھم في القراءة في إسترات

مجال المحتوى، والدراسة والتنظیم، واالعتماد المتبادل على أشكال 
تُعد ھذه الدورة بمثابة ساعات معتمدة في العلوم  مختلفة من البیانات. 

االجتماعیة للطالب الذین یسعون إلى الحصول على دبلومة دراسات 
ال یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة   ومة عادیة معدلة.تطبیقیة أو دبل

یمكن أن یتم اعتبار ھذه الدورة أیًضا بمثابة ساعات معتمدة في  الدورة.
العلوم المعملیة للدبلومة العادیة، مع تیسیرات الساعات المعتمدة، إذا 

 اء.، واختبار معاییر التعلم في األحی2تبعھا اختبار دورة األحیاء، الجزء 
 

 (20021)  2 األحیاء، الجزء
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقِّي خدمات التعلیم  متطلب أساسي:
 بنجاح 1الخاص ویجب أن یكون قد أكمل دورة األحیاء، الجزء 

تُواِصل ھذه الدورة دراسة المفاھیم األساسیة الشائعة في علم األحیاء 
سة أكثر تعّمقًا للخلیة؛ والوراثة والتطور؛ واعتماد الكائنات وتشمل درا

الحیة المتبادل على بعضھا؛ والمادة، والطاقة، والتنظیم في األنظمة 
ھذا ھو الجزء الثاني من تسلسل ُمكّون   الحیة؛ وسلوك الكائنات الحیة.

من دورتْین دراسیّتْین وسیشمل إستراتیجیات لمساعدة الطالب على 
تطویر مھاراتھم في القراءة في مجال المحتوى، والدراسة مواصلة 

یوجد اختبار معاییر تعلُّم   والتنظیم، وتفسیر أشكال مختلفة من البیانات.
سیحُصل الطالب الذین یُكملون ھذه الدورة ویجتازون   في نھایة الدورة.

اختبار معاییر التعلم في نھایة دورة األحیاء على ساعة واحدة معتمدة 
 ُمتحقَّق منھا في العلوم.

 
 )20049مبادئ الفیزیاء (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-10  الصف (الصفوف):

یجب تحدید الطالب على أنّھم بحاجة لتلقِّي خدمات  متطلب أساسي:
 التعلیم الخاص

تُعد ھذه الدورة خیاًرا للطالب الذین یعملون على الحصول على دبلومة 
، أو الطالب الذین التحقوا بالصف التاسع قبل العام الدراسات التطبیقیة

وقد یكونون مؤھلین للحصول على دبلومة  2013-2014الدراسي 
تُعد ھذه   عادیة ُمعّدلة بناًء على برنامج التعلیم الفردي الخاص بھم.

الدورة دراسة للمفاھیم األساسیة للفیزیاء، والحركة، والقوى، والضوء، 
ستشمل ھذه الدورة   سیة، والفیزیاء النوویة.والكھرباء، والمغناطی

إستراتیجیات لمساعدة الطالب على تطویر مھاراتھم في القراءة في 
 مجال المحتوى، والدراسة والتنظیم، وتفسیر أشكال مختلفة من البیانات.
 

 الدراسات التعلیمیة
 )20028عام كامل، وحدة دراسیة واحدة (

 )20030فصل دراسي، نصف ساعة معتمدة (
یجب تحدید الطالب على أّنھ بحاجة لتلقي خدمات التعلیم   متطلب أساسي:

 الخاص
یتم تخصیص نظام الدورة على أساس فردي بناًء على برنامج التعلیم 

) للطالب بما یدعم احتیاجات دورات التعلیم العام لكل IEPالفردي (
ماع باإلضافة إلى ذلك، یجري التركیز على مھارات االست  طالب.

 والكتابة والمھارات الدراسیة التنظیمیة والعامة.
 

 )20023المھارات االجتماعیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
یُوفّر الفصل الدراسي للمھارات االجتماعیة لطالب المرحلة الثانویة 

ع الفرصة الكتساب المھارات الالزمة للتفاعالت االجتماعیة المناسبة م
  قد تشمل المھارات التي سیتم تعلُّمھا ما یلي:  اآلخرین وممارستھا.

تكوین الصداقات، والحفاظ علیھا، والتواصل مع اآلخرین، وتكوین 
وجھات النظر، واتخاذ القرارات، والعمل في مجموعات وإستراتیجیات 
التكیف مع حالتَي اإلجھاد واإلحباط، وفھم "القواعد العرفیة" فیما یتعلق 

كما سیتم تناول المھارات التنظیمیة للعالقات   بالسلوك االجتماعي،
 ومھارات االعتماد على الذات.
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 المواد األكادیمیة الوظیفیة
 
یتم تقدیم الفصول الدراسیة التالیة في مكان یُسّمى مھارات الحیاة 

ویتوافق محتوى المنھج الدراسي مع االحتیاجات التعلیمیة   الوظیفیة.
) ومعاییر IEPعلى النحو المحدد من خالل خطة التعلیم الفردي ( للطالب

  ).VAAPالتعلم المتوافقة التي تدعم برنامج التقییم البدیل في فرجینیا (
ویركز المنھج الدراسي على تطویر مھارات الحیاة الوظیفیة في مجاالت 

نیة التواصل، والمساعدة الذاتیة، والمھارات االجتماعیة، والمھارات المھ
ویتم التعلیم في مجموعة   التمھیدیة، والمھارات األكادیمیة الوظیفیة.

 متنوعة من البیئات الطبیعیة داخل المدرسة والمجتمع على نطاق واسع.
 

 )20035اللغة اإلنجلیزیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

ھذه الدورة عبارة عن برنامج ُمنّظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات 
ویركز مقرر   المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب.

الدورة على فھم القراءة، والھجاء، واستخدام المفردات، وبناء الجملة، 
وتطویر الفقرات، ودراسة األدب من خالل القصة القصیرة، والِشعر، 

دى ویتم اختیار المواد والكتب الدراسیة وفقًا لمستوى القراءة ل  والروایة.
 الطالب.

 
 )20036الریاضیات (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
ھذه الدورة عبارة عن برنامج ُمنّظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات 

یُرّكز ُمقّرر   المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب.
الدورة على العملیات التي تتضّمن األعداد الصحیحة، والكسور، 

العشریة، واألعداد الصحیحة، والنسب والتناسب، والنسب واألعداد 
 المئویة، والقیاس.

 
 )20039الدراسات االجتماعیة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
ھذه الدورة عبارة عن برنامج ُمنّظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیاجات 

یُتابع الطالب  المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب.
یتم التركیز   التطور التاریخي للمجتمع من بدایتھ إلى الوقت الحاضر.

على القضایا واألحداث الرئیسیة في مسح زمني لتاریخ والیة فیرجینیا 
 والوالیات المتحدة.

 
 )20014القراءة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
جات ھذه الدورة عبارة عن برنامج ُمنّظم للغایة یھدف إلى تلبیة االحتیا

وتم تصمیم ُمقّرر   المحددة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بكل طالب.
الدورة الدراسیة لمواجھة أوجھ القصور في القراءة المحددة التي یُظھرھا 

باإلضافة إلى ذلك، یتم التركیز على القراءة ألغراض المتعة   الطالب.
لمواد والفھم من أجل تعزیز مھارات معینة ضروریة في استخدام ا

 األخرى للفصل الدراسي.
 

 )20005الكتابة (
 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة

یتم   تم تصمیم ھذه الدورة لتحسین وصقل مھارات تكوین الفقرات.
التركیز على مھارات التكوین، والتحریر، والمراجعة من خالل الكتابة 

  تعددة الفقرات.یُقّدم الطالب تقاریًرا م  الوصفیة، والسردیة، والتفسیریة.
یلزم تركیب الجملة بشكٍل صحیح ویلزم توفُّر المعرفة األساسیة بنموذج 

 الفقرة.
 

 )20026مھارات الحیاة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
یجب أن یُشارك الطالب في منھج التعلیم المھني الذي  متطلب أساسي:

 یُرّكز على الحیاة
الدورة الدراسیة على أربعة مجاالت أساسیة تشمل الصحة ستُرّكز ھذه 

 والتغذیة، واإلعداد المھني، وصیانة المنازل، واالستكشاف المجتمعي.
تشمل المفاھیم التي سیتم تناولھا، على سبیل المثال ال الحصر، الصحة 
الشخصیة األساسیة والوعي بالعالم، وتعزیز سلوكیات التوظیف، 

 ، وإعداد الطعام، وإقامة العالقات االجتماعیة.وتخطیط قوائم الطعام
یمكن أخذ ھذه الدورة الدراسیة أكثر من مرة واحدة للحصول على 

 ساعاٍت معتمدة.
 

 )20038العلوم (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 )20026مھارات الحیاة ( متطلب أساسي:
  م.ستُرّكز ھذه الدورة على الصحة الشخصیة األساسیة والوعي بالعال

یتم التركیز على مفھوم كیفیة تأثیر الصحة الشخصیة وتحسین المظھر 
یتم استخدام العدید من أنواع   الشخصي على البیئة المباشرة للشخص.

 ترتبط جمیع المفاھیم بالتجارب الیومیة.  المواد المختلفة.
 

 
 خدمات المتطوعین

 
 خدمة المتطوعین 

 )20155عام كامل، (
 )20156فصل دراسي واحد، (

 12-9  الصف (الصفوف):
یتمثّل الغرض من ھذا البرنامج في تزوید الطالب بخبرات تعلیمیة ذات 
صلة تزید من معرفتھم بمسؤولیات العمل المھني للموظفین والعدید من 

یتولّى المشرفون اإلشراف عن كثب على   األنشطة التشغیلیة للمدرسة.
باإلضافة إلى   واإلداریّین. كل طالب یعمل مع المعلمین، والسكرتاریة،

ذلك، یتم تقدیم وصف وظیفي من جانب مشرف بالغ یُحّدد المسؤولیات 
المحددة لطالب الخدمة التطوعیة إلى الموظفین اإلداریّین للموافقة 

یستعین العدید من الموظفین والمكاتب بشكٍل فعال بالمساعدین   علیھ.
ولیات الكتابیة وغیر المتطوعین في أداء مجموعة متنوعة من المسؤ

 الكتابیة التي تُوفّر مجموعة واسعة من تجارب التعلم للطالب.

 
 المواد االختیاریة للتعیین المتقدم

 
 )20184االستشارة، التعیین المتقدم (

 عام كامل، فترة واحدة، ساعة معتمدة واحدة
  12-11 الصف (الصفوف):

لھم للتعیین المتقدم  الطالب المسجلون في أول دورة  متطلبات أساسیة:
أو في اثنتین أو أكثر من دورات التعیین المتقدم الذین یمُضون أیًضا 

 على المسار الصحیح للحصول على دبلومة متقدمة
 القراءة، الدراسة الھادئة •
 المساعدة التعلیمیة/الفردیة في مجال التعیین المتقدم •
 الواجب المنزلي، المھام التعویضیة •
 الدراسةتكوین مجموعة  •
 جلسات مراجعة اختبار التعیین المتقدم •
ورش عمل حول اختبار القدرات الدراسیة األولیة  •

)PSAT) اختبار القدرات الدراسیة/(SAT( 
ورش عمل التكیف مع التعیین المتقدم (مثل إدارة الوقت،  •

 والمھارات التنظیمیة، وإدارة اإلجھاد)
 ورش عمل التخطیط لاللتحاق بالكلیات •
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 العالملغات 
قد یحُصل الطالب في مدارس أرلینغتون العامة في الصفوف من السابع 
إلى الثاني عشر على وحدة دراسیة في لغة عالمیة لدراسة اللغة األم 

للحصول على وحدة دراسیة في اللغة العالمیة، یجب   واللغات العالمیة.
 استیفاء المتطلبات التالیة:

 
حد أدنى من اللغة ساعة ك 140تقدیم سجل یؤكد دراسة  •

 لكل وحدة دراسیة یلزم تقدیمھا. الرسمیة
 یجب أن یكون الطالب قد حصل على درجة النجاح. •
" أو Cیجب التحقق من حصول الطالب على تقدیر " •

أعلى منھ في الدورة التدریبیة إذا كان الطالب سیستمر 
 في اللغة في مدارس أرلینغتون العامة.

ات باالختبارات المعتمدة تم إجراء تقییم اجتیاز المقرر •
من الوالیة، وقد أظھر الطالب مستویات كفاءة قد تصل 

 إلى أربع وحدات دراسیة معتمدة.
 

یجب على متحدثي اللغات األخرى التي تُدّرس في مدارس أرلینغتون 
 العامة استشارة المرشدین بشأن وضع اختبار تحدید المستوى.

یسعون إلى الحصول على دبلوم الدراسات العلیا  سیلبي الطالب الذین
متطلبات اللغة العالمیة من خالل إكمال ثالثة أعوام/مستویات دراسیة 

عند إكمال الطالب  بلغة واحدة أو عامین من الدراسة بكل لغة من اللغتین.
لكل دورة لغة عالمیة بنجاح، سیحصل على وحدة دراسیة واحدة من 

تتطلب بعض الكلیات دراسة لغات عالمیة  لیا.أجل دبلوم الدراسات الع
إذا أكمل الطالب بنجاح ثالث سنوات   لالستمرار في المدرسة الثانویة.

من الدراسة بعد االنتھاء من عامھ األول، تأكد من االطالع على معاییر 
وفقًا لـ  القبول في الكلیات الخاصة بكلیة (كلیات) الطالب المختارة.

SB323  یجوز للطالب الذي یسعى للحصول على ، 2020في عام
) IEPدبلومة الدراسات المتقدمة والذي یُحّدد برنامج التعلیم الفردي (

الخاص بھ تیسیرات ساعات معتمدة للغة عالمیة أن یحل محل ساعتین 
 معتمدتین في علوم الحاسب مقابل ساعتین معتمدتین في لغة عالمیة.   
 

خرج للطالب الملتحقین (متطلبات الت 8VAC20-131-51بموجب 
أو ما بعده)، فإن دبلومة  19-2018بالصف التاسع في العام الدراسي 

الدراسات المتقدمة یكون لھا متطلبات مواد اختیاریة تسلسلیة لكل من 
ومن ثّم، ال یمكن احتساب سوى عام  لغات العالم والمواد االختیاریة.

اد االختیاریة رابع وخامس من اللغة العالمیة ضمن متطلبات المو
 المتسلسلة.

 
 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:

في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.
الحاالت، قد تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات 

 ختیار دورة بدیلة.في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین ا
إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر 

 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.
 

یمكن  من اللغة األلمانیة في المركز المھني. 3-1یتم تقدیم المستوى 
اللغة للطالب في المدرسة الثانویة االنتقال إلى المركز المھني لدراسة 

یتم تقدیم المستویات من  مرات یومیًا. 3تتوفّر خدمة النقل  األلمانیة.
 في اللغة الیابانیة فقط في مدارسنا الثانویة الشاملة المجاورة. 3إلى  1

في بعض الحاالت، قد تتوفّر اللغات فقط من خالل الدورات عبر اإلنترنت 
ة (باستثناء مدرسة من قِبل ُمقّدمي خدمات خارجیّین، مثل اللغة الصینی

تشتمل الدورات الدراسیة التي یوفرھا  واشنطن لیبرتي الثانویة).
مقدمو خدمات التعلم عن بُعد عبر اإلنترنت في مكان آخر في الوالیة 
أو البلد على سیاساٍت لتصنیف الدرجات والواجب المنزلي والحضور 

غة تلبي ل  قد تختلف عن تلك الخاصة بمدارس أرلینغتون العامة.
) المتطلبات العامة لاللتحاق بجامعة فرجینیا ASLاإلشارة األمریكیة (

ال تعترف بعض معاھد ما بعد المرحلة  والكلیات المجتمعیة كلغة عالمیة.
الثانویة الكائنة خارج الوالیة بلغة اإلشارة األمریكیة باعتبارھا لغة 

المطلوبة للبكالوریا  ال تُعتبر لغة اإلشارة األمریكیة من اللغات عالمیة.

 الدولیة.

 
  (25990)  1 لغة اإلشارة األمریكیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد  متطلب أساسي:
سیتعلم الطالب مھارات اللغة االستقبالیة والتعبیریة في سیاق التفاعل 

سیتعلم   عیة.الیومي مع اآلخرین في منزلھم، ومدرستھم، وبیئاتھم المجتم
الطالب طرح أسئلة واإلجابة عنھا حول األسرة واألنشطة المدرسیة 

وسوف یتبادلون المعلومات األساسیة مثل التعریف   واالحتفاالت.
بأنفسھم، والوداع، وجذب االنتباه، والتفاوض بشأن بیئة اإلشارة 
باستخدام سلوكیات غیر یدویة مناسبة (أي تعبیرات الوجھ، ووضعیات 

وسیقوم الطالب بدراسة تاریخ لغة اإلشارة   سم، والتنظیم المكاني).الج
 األمریكیة واستكشاف جوانب ثقافة الُصم.

 
  (25995)  2 لغة اإلشارة األمریكیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

   (ASL I) 1 إكمال دورة لغة اإلشارة األمریكیة  متطلب أساسي:
" أو أعلى، أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده C"بنجاح بدرجة 

 المعلم
سیتوسع الطالب في مھارات التواصل في لغة اإلشارة األمریكیة 

وسیطرحون أسئلة للتوضیح ویُجیبون عنھا وسیكونون   ویُعّززونھا.
قادرین على التعبیر عن آرائھم وتفضیالتھم فیما یتعلق بالتجارب والبیئة 

وسع الطالب من حصیلة مفرداتھم وقدرتھم على المحادثة سی  الیومیة.
  من خالل دراسة المزید من الموضوعات المجردة واألعمال األدبیة.

كما سیكون الفھم األعمق لمجتمع الُصم ھدفًا لھذا المستوى، من خالل 
سیكتسب الطالب فھًما للمفاھیم الفریدة   مناقشة معاییر المجتمع وقیمھ.

سیتم تشجیعھم على التفاعل مع   آثارھا على تعلُّم اللغة.لمجتمع الُصم و
اآلخرین باستخدام مھاراتھم في لغة اإلشارة األمریكیة خارج مستوى 

 الفصل الدراسي.
 

 (25997)  3 لغة اإلشارة األمریكیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
) بنجاح ASL II) 2إكمال دورة لغة اإلشارة األمریكیة   متطلب أساسي:

 " أو أعلى، أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلمCبدرجة "
سیُطبّق الطالب مھارات اللغة والمفردات التي اكتسبوھا في المستویات 
السابقة لزیادة قدراتھم في المحادثة، مع التركیز على المزید من 

وتشمل ھذه الموضوعات األعمال األدبیة   دة.الموضوعات المجر
كما سیُعّمق الطالب فھمھم   واألحداث والقضایا الحالیة لعالم الُصم.

من خالل دراسة   لمجتمع الُصم من خالل مناقشة معاییر المجتمع وقیمھ.
أكثر انخراًطا لجذور لغة اإلشارة األمریكیة ولغویاتھا، سیكتسب الطالب 

سیتم تشجیع الطالب   القدرة على مقارنتھا بلغتھم. فھًما أفضل للغة مع
على سبیل المثال، سیُقابل   على استخدام اللغة داخل المدرسة وخارجھا.

الطالب أعضاء مجتمع الُصم للنقاش حول موضوعات ذات اھتمام 
 شخصي، و/أو خاصة بمجتمع أكبر، و/أو ذات اھتمام عالمي.

 
  (25992)  4 لغة اإلشارة األمریكیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

) بنجاح ASL III) 3إكمال دورة لغة اإلشارة األمریكیة  متطلب أساسي:
 " أو أعلى، أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم.Cبدرجة "

سیُطبّق الطالب مھارات اللغة والمفردات التي اكتسبوھا في المستویات 
دة قدراتھم في المحادثة، مع التركیز على إستراتیجیات تكیفیة السابقة لزیا

محددة ستُساعدھم على الوصول إلى المستوى التالي من مھارات لغة 
اإلشارة األمریكیة وإعدادھم لدورات لغة اإلشارة األمریكیة الجامعیة، 
وكذلك إعدادھم للمھن المحتملة التي تنطوي على استخدام لغة اإلشارة 

تشمل الموضوعات األعمال األدبیة، وفنون الُصم، واألحداث  ة.األمریكی
سیُعّمق الطالب فھمھم لعالم الُصم  الحالیة، والقضایا داخل مجتمع الُصم.

من خالل سرد القصص مع لمحة موجزة عن عملیة تفسیر لغة اإلشارة 
من خالل دراسة أكثر انخراًطا لجذور لغة اإلشارة األمریكیة  األمریكیة.
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)ASL ولغویاتھا، وخصوًصا الُمصنِّفات والُمعلِّمات، سیكتسب الطالب (
سیتم تشجیع الطالب على  فھًما أفضل للغة عند مقارنتھا بلغتھم األصلیة.

باإلضافة إلى  استخدام لغة اإلشارة األمریكیة داخل المدرسة وخارجھا.
 4 ذلك، سیتعاونون مع أقرانھم الملتحقین بدورة لغة اإلشارة األمریكیة

على سبیل المثال، قد یُشارك الطالب في نادي  من مدرسة ثانویة أخرى.
وسیعودون إلى الفصل  كتب آداب الُصم، والقراءة خارج الفصل.

الدراسي حیث سیشاركون معارفھم الجدیدة بلغة اإلشارة األمریكیة مع 
 بعضھم البعض.

 
بیة في یمكن تقدیم دورتَي المستویْین األول والثاني من اللغة العر

في برامجنا بالمدارس  المركز المھني من خالل تقنیات التعلم عن بُعد.
الثانویة، قد تكون اللغة العربیة متاحة فقط من خالل الدورات عبر 

 اإلنترنت من قِبل ُمقّدمي خدمات خارجیّین.
 

 25800)  1 اللغة العربیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد  أساسي:متطلب 

وتعد   یعّرف ھذا المستوى الطالب باألبجدیة العربیة والنظام الصوتي.
ویتم تقدیم تاریخ    ھذه الدورة ثریة للغایة بالمعلومات الثقافیة والتاریخیة.

وإضافةً إلى التركیز   اللغة العربیة وشجرة العائلة للغة العربیة والكتابة.
بة، یتعلّم الطالب األصوات وأنماط األولي على أنظمة الصوت والكتا

ویتم تقدیم التراكیب النحویة   التشدید والتنغیم في اللغة وإنتاجھا جمیعًا.
والمفردات األساسیة بحیث یمكن للطالب إنتاج تبادل صیغ أساسیة في 

وسیتمكن   جمل بسیطة ومحادثات في سیاقات مناسبة للمستوى االبتدائي.
الجمل بدقة من خالل اإلمالء، وقراءة الطالب من كتابة الكلمات و

الكلمات والجمل التي تعلموھا سابقًا، والترحیب باآلخرین والتعریف بھم، 
وتكوین أسئلة وإجابات بسیطة، والمشاركة في التفاعالت االجتماعیة 
األساسیة، والتحدث عن أنفسھم، وعن أفراد األسرة واآلخرین، وتبادل 

ویتمثل الموضوع الرئیسي الذي یتم   المعلومات الشخصیة األساسیة.
 تطویر اللغة حولھ في الحیاة الشخصیة واألسریة.

 
 (25822)  2 اللغة العربیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

" أو Cبنجاح بدرجة " 1إكمال دورة اللغة العربیة   متطلب أساسي:
 یُحّدده المعلمأعلى، أو كفاءة مماثلة على النحو الذي 

تُواِصل ھذه الدورة الدراسیة تنمیة مھارات االستماع، والتحدث، 
والقراءة، والكتابة في مستوى الكفاءة للمبتدئین وتدور حول مواقف 
الحیاة الیومیة التي قد یُواجھھا طالب المدرسة الثانویة في الدول التي 

ون في تعلم یزید الطالب من بناء المفردات ویستمر  تتحدث العربیة.
المزید عن بنیة الجملة العربیة األساسیة وتطبیق الھیاكل النحویة 

وعند االنتھاء من اللغة العربیة   األساسیة للتفاعل باللغة الوظیفیة.
المستوى الثاني، سیتمكن الطالب من بدء التفاعالت االجتماعیة، وإدراك 

ھم األسئلة وسیتمكن الطالب من ف  وجھات النظر الثقافیة األساسیة.
البسیطة والعبارات القصیرة واألوامر األكثر تكراًرا واالستجابة لھا، 

وباستخدام الجمل والعبارات التي   خاصةً في الموضوعات المألوفة.
سبقت ممارستھا أو حفظھا، سیتمكن الطالب من وصف األشخاص 
والتحدث عن مظھرھم وشعورھم وتبادل المعلومات حول الھوایات، 

قادرین على قراءة وتكوین جمل بسیطة وفقرات قصیرة  وسیكونون
كما أنھم سیكونون على درایة ببعض   باستخدام مواد سبق تعلمھا.

وتشمل   االختالفات بین اللغة العربیة الرسمیة واللغة المنطوقة.
الموضوعات الحیاة المدرسیة، والحیاة المنزلیة، والحیاة االجتماعیة، 

لحیاة المجتمعیة، بما في ذلك التسوق، واالھتمامات الشخصیة، وا
 والمطاعم، والطعام.

 
 
 

 (25830)  3 اللغة العربیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
" أو Cبنجاح بدرجة " 2إكمال دورة اللغة العربیة   متطلب أساسي:

 أعلى، أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم
ب اكتساب مھارات القراءة، والكتابة، والتحدث، یُواصل الطال

یُرّكز المحتوى على القضایا والتحدیات المتعلقة بحیاة   واالستماع.
المواضیع والمواقف تتجاوز مواقف الحیاة   طالب المدارس الثانویة.

  الیومیة للطالب إلى القضایا االجتماعیة المتعلقة بالعالم من حولھم.
تمّكن الطالب من قراءة وفھم النصوص الُمبّسطة كجزٍء من المنھج، سی

التي تتعلّق بالقضایا التي تُھم العرب كما تظھر في أغاني البوب 
سیفھم الطالب األغاني ونصوص الفیدیو البسیطة إلى األكثر   والشعر.

تعقیًدا التي تدور حول موضوعات شائعة وسیتمّكنون من التعبیر عن 
حول القضایا التي تدور حولھم وجھات النظر بعباراٍت بسیطة 

سیتعامل الطالب مع عدد من مھام التواصل   واألشخاص من حولھم.
غیر المعقدة المتعلقة بالمواقف االجتماعیة وسیتمّكنون من قراءة وفھم 
التعلیمات األساسیة والرسائل والتعبیرات القیاسیة، مثل تلك الموجودة 

كما سیفھمون األفكار   في القوائم، والخرائط، وعالمات الطریق.
تشمل   الرئیسیة في النصوص التي تكون ذات سیاق ُمعقّد بعض الشيء.

الموضوعات جوانب إضافیة وأكثر تطوًرا من الحیاة الشخصیة 
 واألسریة، وثقافة المراھقین، والخطط والخیارات المستقبلیة والبیئة.

 
 (25840)  4 اللغة العربیة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

" أو Cبنجاح بدرجة " 3إكمال دورة اللغة العربیة   متطلب أساسي:
 أعلى، أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم

تُواِصل ھذه الدورة تحسین الوظائف اللغویة المحددة في منھج المستوى 
اللغة وتُكِسب الطالب مھارات تواُصل أكثر تطوًرا مع التركیز على  3

تُرّكز الموضوعات على الخطط والخیارات   الشفھیة والمكتوبة.
المستقبلیة، واألحداث الحالیة والتاریخیة والبیئة، وتشمل موضوعات 
حول المھن، والوظائف، والخطط التعلیمیة، والعطالت الوطنیة، 

سیتمّكن الطالب   والفنون، والطبیعة، والبیئة، والحفاظ والسیاحة البیئیة.
تلخیص الموضوعات التي تتم دراستھا، وطرح األسئلة حولھا، من 

باإلضافة إلى ذلك، سیتمّكن الطالب من إظھار فھمھم   واإلجابة عنھا.
للممارسات، والمنتجات، ووجھات النظر الخاصة بالثقافات العربیة 

 وكیفیة مقارنتھا وتباینھا مع ثقافتھم.
 

 25841)( 5 اللغة العربیة
 راسیة واحدةعام كامل، وحدة د
  12-9 الصف (الصفوف):

" أو Cبنجاح بدرجة " 4إكمال دورة اللغة العربیة   متطلب أساسي:
 أعلى، أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم

على مقاالت صحفیة من أجزاء  5المستوى  -تعتمد دورة اللغة العربیة 
دید من الموضوعات، تدور المقاالت حول الع  مختلفة من العالم العربي.

تُرّكز مواد الدورة على الموضوعات   وتتم مناقشة بُنیة اللغة ومراجعتھا.
المھنیة ذات االھتمام الیومي، بما في ذلك الصحة، والثقافة االقتصادیة، 

األسواق العربیة (األسواق التاریخیة، أسواق جدة،   والثقافة الشعبیة مثل:
في نھایة الدورة، یجب أن یكون   .سوق أم درمان)، واألغاني العربیة

الطالب قادرین على قراءة الصحف العربیة بفھٍم عام جید، خصوًصا 
یجب أن یكون الطالب قادرین على التعبیر   في الموضوعات المألوفة.

 عن أنفسھم من خالل جمع العناصر المعروفة وإعادة تجمیعھا.
 

س الثانویة، باستثناء یتم تقدیم جمیع مستویات اللغة الصینیة في المدار
مدرسة واشنطن لیبرتي، فقط من خالل الدورات عبر اإلنترنت من قِبل 
ُمقّدمي خدمات خارجیّین بدعم من مساعد متحدث باللغة الصینیة كلغة 

 أولى.
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 (25615)  1 اللغة الصینیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب أساسي:

الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسھم وبیئتھم المباشرة یطور 
یتضح ھذا   باستخدام جمل بسیطة تحتوي على تركیبات لغویة أساسیة.

التواصل في مھارات اللغة األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، 
وتركز ھذه الدورة الدراسیة على تنمیة مھارات االستماع   والكتابة.

ف الطالب على البینیین ویتعلمون أیًضا الحروف ویتعر  والتحدث.
الصینیة المبسطة التي تتعلق بالموضوعات والعناصر النحویة المستھدفة 

ویتعلّم الطالب التعرف على الحروف بشكل صحیح،   في ھذا المستوى.
لیس للقراءة فقط، بل أیًضا بھدف تنمیة كتابتھم وقدرتھم على التواصل 

ویبدأ   بیوتر وعلى األجھزة اإللكترونیة األخرى.كتابةً على أجھزة الكم
الطالب في استكشاف موضوعات الحیاة الشخصیة واألسریة والحیاة 

 المدرسیة والحیاة االجتماعیة والحیاة المجتمعیة ودراستھا.
 

 (25625)  2 الصینیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 1ورة الصینیة إكمال د  متطلب أساسي:

 أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم
یستمر الطالب في تنمیة القدرة على التحدث عن أنفسھم وبیئتھم المباشرة 

ویتضح ھذا   باستخدام جمل بسیطة تحتوي على تركیبات لغویة أساسیة.
والتحدث، والقراءة،  التواصل في مھارات اللغة األربعة: االستماع،

ویواصل   والكتابة، مع التركیز على القدرة على التواصل الشفھي.
الطالب توسیع دراستھم لموضوعات الحیاة الشخصیة واألسریة والحیاة 
المدرسیة والحیاة االجتماعیة والحیاة المجتمعیة، التي تم تقدیمھا في 

الكتابة بالصینیة المستوى األول. كما یستمر الطالب في تحسین مھارات 
ویتعلّم الطالب التعرف على الحروف بشكل صحیح، لیس   المبسطة.

للقراءة فقط، بل أیًضا بھدف تنمیة كتابتھم وقدرتھم على التواصل كتابةً 
وباإلضافة   على أجھزة الكمبیوتر وعلى األجھزة اإللكترونیة األخرى.
الطالب على  إلى الحروف التي تم تعلمھا في المستوى األول، یتعرف

حروف صینیة مبسطة جدیدة تتعلق بالموضوعات والعناصر النحویة 
 المستھدفة في ھذا المستوى.

 
 (25630)  3 الصینیةاللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 2إكمال دورة الصینیة  متطلب أساسي:
 الذي یُحّدده المعلمأو كفاءة مماثلة على النحو 

یُواصل الطالب تطویر وتحسین إجادتھم لجمیع المھارات اللغویة 
األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، مع التركیز على القدرة 

كما یتواصل الطالب باستخدام ھیاكل لغویة أكثر   على التواصل شفھیًا.
قلون من المفاھیم تعقیًدا في مجموعة متنوعة من الموضوعات، وینت

في ھذا المستوى، یفھم الطالب   الملموسة إلى المفاھیم األكثر تجریًدا.
األفكار الرئیسیة للمواد األصلیة التي یقرؤونھا ویسمعونھا، ویمكنھم 

یكتسب   تحدید التفاصیل المھمة عندما تكون الموضوعات مألوفة لھم.
اسة الحقوق الطالب فھًما أعمق للعالم من حولھم في أثناء در

والمسؤولیات، والخطط والخیارات المستقبلیة، وثقافة المراھقین، 
والبیئة، والعلوم اإلنسانیة في أثناء إعادة النظر في الموضوعات من 

ومع ذلك، تتطلب الِسمة المتداخلة للتعلیم القائم على  المستویات السابقة.
ور على الموضوعات من الطالب إظھار مھاراتھم في التواصل والتط

مستوى تنموي جدید وفھم اإلعالنات والرسائل المتعلقة باألنشطة 
یُقّدم الطالب تقاریر شفھیة و/أو كتابیة حول الموضوعات التي   الیومیة.

ویمكنھم كتابة أوصاف لألشخاص واألشیاء من بیئتھم   تتم دراستھا.
یحصل الطالب أیًضا على معلومات من مجموعة  الیومیة ومدرستھم.

یلزم أداء  وعة من المصادر حول الموضوعات التي تتم دراستھا.متن
 الطالب لمھام بعد انتھاء ساعات الدراسة بالفصل.

 

 (25640)  4 الصینیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 3إكمال دورة الصینیة   متطلب أساسي:
 على النحو الذي یُحّدده المعلمأو كفاءة مماثلة 

یُواصل الطالب تطویر وتحسین إجادتھم لجمیع المھارات اللغویة 
األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، مع التركیز على القدرة 

ویتواصلون باستخدام ھیاكل لغویة أكثر   على التواصل شفھیًا وكتابیًا.
ضوعات، مع التركیز على المفاھیم تعقیًدا في مجموعة متنوعة من المو

في ھذا المستوى، یفھم الطالب األفكار الرئیسیة للمواد   المجردة.
األصلیة التي یقرؤونھا ویسمعونھا، ویمكنھم تحدید التفاصیل المھمة 

یكتسب الطالب فھًما أعمق للعالم   عندما تكون الموضوعات مألوفة لھم.
وجوانب الثقافة الصینیة التقلیدیة،  من حولھم في أثناء دراسة مدینة بكین،

قد  والحیاة االجتماعیة، والھوایات، والبیئة، والعمل، والكلیة في الصین.
في الوقت  3، و2، و1تتكّرر بعض الموضوعات الشائعة من المستویات 

ومع ذلك، تتطلب السمة المتداخلة للتعلیم القائم على الموضوعات   نفسھ.
في التواصل والتطور على مستوى تنموي  من الطالب إظھار مھاراتھم

سیتم تعریف الطالب بدورة اللغة الصینیة للتعیین المتقدم واختبار   جدید.
  مجلس الجامعات.

 
 )35860اللغة والحضارة الصینیة، التعیین المتقدم (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

" أو أعلى في Bجاح بدرجة "بن 2إكمال دورة الصینیة   متطلب أساسي:
 المستوى السابق أو توصیة المعلم

تم تصمیم ھذه الدورة إلعداد طالب المدارس الثانویة الختبار التعیین 
المتقدم في مایو.  إنھا دورة دراسیة صارمة من المستوى الجامعي تُعادل 

  دورة جامعیة في الفصل الدراسي الرابع في اللغة الصینیة المندرینیة.
ظھر الطالب الكفاءة في إجراء العروض التقدیمیة، والتواصل بین سیُ 

األفراد، والتواصل التفسیري من خالل االستماع، والتحدث، والقراءة، 
والكتابة؛ واستكشاف الثقافات الصینیة المعاصرة والتاریخیة؛ ودراسة 
مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة باللغة والثقافة الصینیة كما 

وّضح من قِبل مجلس الكلیة؛ وسیعملون على توسیع وجھات نظرھم ھو مُ 
سیُطلب من الطالب   العامة ومقارنة الثقافات الصینیة ببیئتھم الخاصة.

المسجلین في دورة لغات العالم االفتراضیة في فرجینیا الخضوع الختبار 
ن لن یحُصل الطالب الذی  ُمعترف بھ وطنیًا بلغتھم كجزٍء من ھذه الدورة.

 .(25860ال یخضعون لالختبار على نقطة الجودة (
 

 (25110)  1الفرنسیة اللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:4

یتم تعلُّم   یتعلّم الطالب األصوات، وأنماط التشدید، والتنغیم في اللغة.
ممارسة االستماع، البنى اللغویة األساسیة والمفردات من خالل 

والتحدث، والقراءة، والكتابة مع التركیز على استخدام اللغة للتواصل 
یُعبّر الطالب عن أنفسھم شفھیًا وكتابیًا عن طریق إعادة تجمیع   الشفھي.

یفھم الطالب األسئلة   المفردات والبنى اللغویة بطریقة إبداعیة.
یتعلم   ومیة ویقرؤونھا.والعبارات البسیطة عن األنشطة واالھتمامات الی

الطالب أیًضا معلومات أساسیة حول جغرافیا الدول الناطقة بالفرنسیة، 
 وعاداتھا، وثقافتھا.
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 (25120)  2 الفرنسیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 1إكمال دورة الفرنسیة   متطلب أساسي:

 اثلة على النحو الذي یُحّدده المعلمأو كفاءة مم
یُواصل الطالب اكتساب مھارات القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع 

فھم یشاركون في محادثات بسیطة   مع التركیز على التواصل الشفھي.
حول الموضوعات المألوفة باستخدام المفردات واألنماط النحویة التي 

ألوفة ویكتبون عبارات قصیرة، وُموّجھة ویقرؤون المواد الم  یتعلّمونھا.
كما   حول موضوعات بالمفردات التي تعلّموھا ووفق مستواھم اللغوي.

یُوّسعون معرفتھم بعادات وثقافة الدول الناطقة بالفرنسیة لتشمل األنماط، 
 واألنشطة، واألدوار االجتماعیة.

 
 (25130)  3الفرنسیة اللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 2إكمال دورة الفرنسیة   متطلب أساسي:
 أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم

یُواصل الطالب تطویر إجادتھم لجمیع المھارات األربعة في اللغة 
فھم یفھمون   المستھدفة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.

ثات القصیرة ویمكن للسكان األصلیین المعتادین على التعامل مع المحاد
یتم التركیز على االستخدام المستمر للغة في أنشطة   األجانب فھمھم.

یُعید الطالب سرد األحداث والخبرات غیر المعقدة   الفصل الدراسي.
شفویًا، ویقرؤون المواد األصلیة القصیرة حول الفكرة الرئیسیة، 

الموضوعات المألوفة باستخدام تركیبات نحویة أكثر ویكتبون عن 
 یتم تطویر رؤیة أعمق للثقافة المستھدفة.  تعقیًدا.

 
 (25140)  4 الفرنسیةاللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 3إكمال دورة الفرنسیة   متطلب أساسي:
 النحو الذي یُحّدده المعلمأو كفاءة مماثلة على 

على زیادة دقّة الكالم ومالءمتھ في  4یُرّكز الطالب في دورة المستوى 
العروض التقدیمیة الرسمیة والمحادثات العفویة عند سرد المعلومات، 

یقرأ الطالب المواد األصیلة، خصوًصا   ووصفھا، وطلبھا، وتقدیمھا.
كما یكتبون عن ھذه   المعاصرة.في المواد المألوفة، ویناقشون المواد 

یتم اكتساب معرفة أوسع بالمساھمات   الموضوعات ببعض التفصیل.
 الثقافیة في الفنون، واألحداث التاریخیة والمعاصرة في الثقافة الفرنسیة.
 

 (25150)  5 الفرنسیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

 12-9  الصف (الصفوف):
" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 4رة الفرنسیة إكمال دو  متطلب أساسي:

 أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم
یمكن للطالب مناقشة األحداث الحالیة وفھم المواد األصیلة (من وسائل 

  اإلعالم، والمقتطفات األدبیة من المتحدثین األصلیین، وما إلى ذلك).
ق إلى حد ما حول كما أنھم یقرؤون، ویكتبون، ویتحدثون بتعمُّ 

موضوعات محددة حول ثقافة اللغة المستھدفة، وتاریخھا، وآدابھا 
تتضّمن   ویبدؤون في توسیع فھمھم إلى أكثر من المستوى الحرفي.

 الدورة أیًضا بعض التحلیالت األدبیة باللغة المستھدفة.
 

 )25160الدراسات المتقدمة باللغة الفرنسیة (
 دة عام كامل، وحدة دراسیة واح

" أو أعلى في المستوى السابق Bالحصول على درجة "  متطلب أساسي:
 أو توصیة المعلم

  12-9 الصف (الصفوف):
ُصّممت ھذه الدورة للطالب الذین یُظِھرون مستوى عاٍل من الطالقة في 

یُرّكز المنھج على تطویر مھارات قویة في المحادثة   اللغة المستھدفة.
الموضوعات المعاصرة التي تُوفّر الخلفیة والتواصل من خالل مناقشة 

  التي یُشارك الطالب من خاللھا في االستفسار والمناقشات الثریة.
سیتمّكن الطالب من فھم المواد األصیلة من الدول الناطقة باللغة الفرنسیة 

كما سیقرؤون، ویكتبون، ویشاركون   باستخدام مصادر إعالمیة مختلفة.
مختارة حول األدب، والسینما، والتاریخ،  في محادثات حول موضوعات

 والثقافة الشعبیة للثقافات التي یتم فیھا التحدث باللغة المستھدفة.
 

 )35165اللغة والحضارة الفرنسیة، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-9 الصف (الصفوف):
أعلى في المستوى السابق " أو Bالحصول على درجة "  متطلب أساسي:

 أو توصیة المعلم
ُصّممت ھذه الدورة للطالب الذین یُظھرون مستوى عاٍل من الطالقة 

تُِعد ھذه   ویمكنھم فھم المواد المتعلقة بالموضوعات الملموسة والُمجّردة.
سیُظھر   الدورة الطالب الختبار التعیین المتقدم في اللغة الفرنسیة.

جمیع المھارات اللغویة (االستماع، والتحدث، الطالب قدراتھم في 
والقراءة، والكتابة) بطرق مختلفة، مثل كتابة ملخصات، وأوصاف، 

كما یفھمون، ویُحلّلون، ویناقشون مجموعة   وسرد، ومقاالت متّسقة.
متنوعة من النصوص المنطوقة والمكتوبة التي تُمثّل األعمال األدبیة، 

سیُواصل الطالب تحسین الصیاغة   لشعبیة.والحیاة المعاصرة، والثقافة ا
وآلیات اللغة الفرنسیة شفھیًا وكتابیًا، مع إظھار تحكُّم أكثر تقدًما في اللغة 

یتعین على الطالب   وكذلك فھًما أعمق واستخداًما للتعابیر الرمزیة.
لن یحُصل   الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة.

 یخضعون لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة.الطالب الذین ال 
(25165). 

 
 (25210)  1 األلمانیةاللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
یتم تعلُّم   یتعلّم الطالب األصوات، وأنماط التشدید، والتنغیم في اللغة.

خالل ممارسة االستماع، البنى اللغویة األساسیة والمفردات من 
والتحدث، والقراءة، والكتابة مع التركیز على استخدام اللغة للتواصل 

یُعبّر الطالب عن أنفسھم شفھیًا وكتابیًا عن طریق إعادة تجمیع   الشفھي.
یفھم الطالب األسئلة   المفردات والبنى اللغویة بطریقة إبداعیة.

یتعلّم   ت الیومیة ویقرؤونھا.والعبارات البسیطة عن األنشطة واالھتماما
الطالب أیًضا معلومات أساسیة حول جغرافیا الدول الناطقة باأللمانیة، 

 وعاداتھا، وثقافتھا.
 

 (25220)  2 األلمانیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 1إكمال دورة األلمانیة   متطلب أساسي:

 كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم أو
یُواصل الطالب اكتساب مھارات القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع 

فھم یشاركون في محادثات بسیطة   مع التركیز على التواصل الشفھي.
حول الموضوعات المألوفة باستخدام المفردات واألنماط النحویة التي 

لمواد المألوفة ویكتبون عبارات قصیرة، وُموّجھة ویقرؤون ا  یتعلّمونھا.
  حول موضوعات بالمفردات التي تعلّموھا ووفق مستواھم اللغوي.

  ویُوّسعون معرفتھم بعادات وثقافة الدول الناطقة باأللمانیة.
 

 (25230)  3 األلمانیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 2مال دورة األلمانیة إك  متطلب أساسي:

 أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم
یُواصل الطالب تطویر إجادتھم لجمیع المھارات األربعة في اللغة: 

فھم یفھمون المحادثات   االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.
على التعامل مع غیر  القصیرة ویمكن للمتحدثین األصلیین المعتادین

یتم التركیز على االستخدام المستمر للغة في   الناطقین باأللمانیة فھمھم.
یُعید الطالب سرد األحداث والخبرات غیر   أنشطة الفصل الدراسي.

المعقدة شفویًا، ویقرؤون المواد األصلیة القصیرة حول الفكرة الرئیسیة، 
تركیبات نحویة أكثر  ویكتبون عن الموضوعات المألوفة باستخدام

 یتم توسیع نطاق المعلومات الثقافیة.  تعقیًدا.
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 (25910)  1 الیابانیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

تتم   یبدأ الطالب في اكتساب مھارات فھم اللغة الیابانیة والتحدث بھا.
األساسیة والمفردات المستخدمة في الحیاة دراسة القواعد النحویة 

یتم تدریس   الیومیة، والمحادثات العملیة، ومناقشات الثقافة الیابانیة.
، وھو نظام الكتابة المنھجیة الیاباني، Hiraganaمنھج 

  ، وھو نظام المقاطع الدراسیة الیاباني للكلمات األجنبیة.Katakanaو
یدرس الطالب   الصینیة. Kanjiكما یتم تقدیم عدد محدود من حروف 

 التاریخ، والجغرافیا، والثقافة، والعادات الیابانیة من خالل اللغة.
 

 (25920)  2 الیابانیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
أو  " أو أعلى،Cبنجاح بدرجة " 1إكمال دورة الیابانیة   متطلب أساسي:

 كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم
یُواصل الطالب زیادة مھاراتھم في الفھم، والتحدث، والقراءة، والكتابة 

یتعّرف الطالب   .kanjiحرف  100یتم تعلیم حوالي   باللغة الیابانیة.
نھم من المشاركة في محادثات  على مفردات وقواعد نحویة إضافیة تُمّكِ

یتم التركیز على تاریخ الیابان، وجغرافیتھا، وثقافتھا،   أكثر تعقیًدا.
 وعاداتھا.

 
 25930)  3 الیابانیةاللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

" أو أعلى، أو Cبنجاح بدرجة " 2إكمال دورة الیابانیة  متطلب أساسي:
 كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم

لتعزیز مھارات الطالب في التحدث، والقراءة،  3ُصّممت دورة الیابانیة 
ستُعلِّم الدورة مھارات جدیدة من خالل دراسة الموضوعات   والكتابة.

حرف  100سیتم تقدیم حوالي   المتعلقة بالحیاة المعاصرة في الیابان.
kanji .سیتمّكن الطالب بنھایة الدورة من مناقشة اآلراء   جدید

  مشاعر والتعبیر عنھا بأسالیب تخاُطب مختلفة.وال
 

 (25310)  1 الالتینیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

یتعّرف الطالب في دورة اللغة الالتینیة األولى على اللغة والحیاة 
ألساسیة والعناصر یتم تعلُّم المفردات الالتینیة ا  الرومانیة القدیمة.

األساسیة للقواعد النحویة، ویتعلّم الطالب القراءة بصوٍت مرتفع مع 
یتم تقدیم الثقافة الرومانیة، وخصوًصا الحیاة   التعبیر واالستمتاع.

یتم التركیز بشكٍل خاص على   األسریة، واألساطیر الیونانیة والرومانیة.
 ة من الجذور الالتینیة.تكوین الكلمات اإلنجلیزیة والمفردات المستمد

 
 (25320)  2 الالتینیةاللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 1إكمال دورة الالتینیة   متطلب أساسي:
 أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم

. تُصبح 1تُواِصل ھذه الدورة البرنامج المحدد في دورة الالتینیة 
القراءات الالتینیة أطول وأكثر تعقیًدا تدریجیًا مع عمل الطالب على 

تتم دراسة الثقافة والتاریخ   قراءة النصوص الالتینیة األصلیة.
واألساطیر الرومانیة بشكٍل متعّمق الستیضاح معرفة الطالب بالعالم 

تتم مراجعة المبادئ النحویة وتوحیدھا مع تعریف الطالب بالنثر   .القدیم
 والشعر الالتیني.

 

 (25330)  3 الالتینیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 2إكمال دورة الالتینیة   متطلب أساسي:

 المعلم أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده
یُكمل الطالب دراسة القواعد النحویة الالتینیة ویزیدون مفرداتھم 

كما یمكنھم تحدید   اللغویة، مع اكتساب معرفة متزایدة بالمشتقات.
ویستمرون في   وتفسیر الصیاغة المشتركة لكل مؤلف یقرؤون أعمالھ.

خالل القراءة باللغة الالتینیة بصوت مرتفع وتفسیر الفقرات المختارة من 
 التحلیل النقدي، والنظر إلى العمل كشكٍل فني.

 
 (25340)  4 الالتینیةاللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

" أو أعلى في المستوى السابق Cالحصول على درجة " متطلب أساسي:
 أو توصیة المعلم

صلون زیادة یُراجع الطالب القواعد النحویة في سیاقھا، ویقرؤون، ویُوا
كما یُحّددون ویُفّسرون أسلوب   مفرداتھم اللغویة ومعرفتھم بالمشتقات.

یقوم الطالب   كل مؤلف بقدرة أكبر ویُمارسون مھارة التحلیل النقدي.
  بتجمیع السیاقات الثقافیة والتاریخیة للعمل الذي تمت قراءتھ.

 
 (25350)  5 الالتینیةاللغة 

 ةعام كامل، وحدة دراسیة واحد
 (یمكن الجمع بین ھذه الدورة ودورة الالتینیة، التعیین المتقدم).

  12-9 الصف (الصفوف):
" أو أعلى في الدورة السابقة Bالحصول على درجة " متطلب أساسي:

 أو توصیة المعلم
یُراجع الطالب القواعد النحویة في سیاق العمل، ویقرؤون، ویُواصلون 

كما یُحّددون ویُفّسرون   بالمشتقات. زیادة مفرداتھم اللغویة ومعرفتھم
یقوم   أسلوب كل مؤلف بقدرة أكبر ویُمارسون مھارة التحلیل النقدي.

 الطالب بتجمیع السیاقات الثقافیة والتاریخیة للعمل الذي تمت قراءتھ.
 

 )35350الالتینیة، التعیین المتقدم (اللغة 
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 ).5الجمع بین ھذه الدورة ودورة الالتینیة (یمكن 
  12-9 الصف (الصفوف):

" أو أعلى في الدورة السابقة Bالحصول على درجة " متطلب أساسي:
 أو توصیة المعلم

ُصّممت ھذه الدورة للطالب الملمین تماًما بقواعد اللغة الالتینیة وبُنیتھا 
ا ومجازیًا، كما اللغویة والذین یمكنھم تحلیل النصوص األصلیة حرفیً 

یعرض المنھج الدراسي   تُِعّدھم الختبار التعیین المتقدم في اللغة الالتینیة.
للطالب بعًضا من أفضل األمثلة على األدب الالتیني، الذي یتألف من 

سیدرس الطالب، من خالل استكشاف   النصوص الشعریة والنثریة.
ق كبیر شعر فیرجیل ونثر قیصر، أدب وحضارة المؤلفین  بتعمُّ

وسیُظھرون كفاءتھم من خالل المقاالت التحلیلیة التي تُظھر فھًما قویًا 
للفروق الدقیقة لألنواع األدبیة لھؤالء المؤلفین مع التركیز بشكٍل خاص 

باإلضافة إلى ذلك، تتناول الدورة   على القراءة النقدیة والكتابة التحلیلیة.
ات ثقافیة مختلفة، مّما یسمح دراسة األدب الكالسیكي من خالل سیاق

للطالب بعمل روابط بین النصوص القدیمة التي یقرؤونھا ومجموعة 
متنوعة من التخصصات األخرى، باإلضافة إلى تجارب حیاتھم 

یتعین على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط   الشخصیة.
ختبار على نقطة لال لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون   بھذه الدورة.

 ).25351الجودة (
 



66 

 )25360الدراسات المتقدمة باللغة الالتینیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
" أو أعلى في الدورة السابقة Bالحصول على درجة "  متطلب أساسي:
 أو توصیة المعلم

للطالب  ُصّممت ھذه الدورة، الُموصى بھا بعد دورة التعیین المتقدم،
الُمِلّمین تماًما بقواعد اللغة الالتینیة وبُنیتھا اللغویة والذین یمكنھم تحلیل 

یُراجع الطالب القواعد النحویة في   النصوص األصلیة حرفیًا ومجازیًا.
سیاق األعمال التي یقرؤونھا في الفصل، ویُواصلون زیادة مفرداتھم 

طالب ویُفّسرون أسلوب كل كما یُحّدد ال  اللغویة ومعرفتھم بالمشتقات.
مؤلف یقرؤون أعمالھ في الفصل بقدرة أكبر ویُمارسون مھارات التحلیل 

یقوم الطالب بتجمیع السیاقات الثقافیة والتاریخیة لألعمال التي   النقدي.
 یقرؤونھا.

 
 (25510)  1 اإلسبانیةاللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد أساسي:متطلب 
یتم تعلُّم   یتعلّم الطالب األصوات، وأنماط التشدید، والتنغیم في اللغة.

البنى اللغویة األساسیة والمفردات من خالل ممارسة االستماع، 
والتحدث، والقراءة، والكتابة مع التركیز على استخدام اللغة للتواصل 

فسھم شفھیًا وكتابیًا یُعبّر الطالب عن أن  الشفھي على مستوى المبتدئین.
یفھم   عن طریق إعادة تجمیع المفردات والبنى اللغویة بطریقة إبداعیة.

الطالب األسئلة والعبارات البسیطة عن األنشطة واالھتمامات الیومیة 
یتعّرف الطالب أیًضا على جغرافیا الدول الناطقة   ویقرؤونھا.

 باإلسبانیة، وعاداتھا، وثقافتھا.
 

 (25517)  1 ة للمتحدثین بطالقةاإلسبانیاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
إظھار الطالقة الشفھیة باللغة األسبانیة حسبما یقرره   متطلب أساسي:

 المعلم
یتم تصمیم ھذه الدورة للطالب الذین یتمتعون بطالقة شفھیة في اللغة 

یُنمي   سیة للقراءة والكتابة.األسبانیة ولكنھم لم یتقنوا المھارات األسا
الطالب مھارات التواصل في القراءة والكتابة والتحدث ویبدأون دراسة 

یكتسب الطالب فھًما أعمق لوجھات النظر   القواعد اللغویة األسبانیة.
 والممارسات المتعلقة بالثقافة األسبانیة.

 
 (25520)  2 اإلسبانیةاللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 1إكمال دورة اإلسبانیة   متطلب أساسي:
 أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم

یُواصل الطالب اكتساب مھارات القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع 
كون فھم یُشار  مع التركیز على للتواصل الشفھي على مستوى المبتدئین.

في محادثات بسیطة حول الموضوعات المألوفة باستخدام المفردات 
ویقرؤون المواد المألوفة ویكتبون   واألنماط النحویة التي یتعلّمونھا.

عبارات قصیرة، وُموّجھة حول موضوعات بالمفردات التي تعلّموھا 
ویُوّسعون معرفتھم بالرؤى والممارسات   ووفق مستواھم اللغوي.

 الثقافیة.
 

 (25527)  2 اإلسبانیة للمتحدثین بطالقةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
إكمال دورة اإلسبانیة للمتحدثین بطالقة بنجاح من   متطلب أساسي:

 " أو أعلى، أو بدرجة تُعادلھا من إجادة اللغةCالمستوى األول بدرجة "
ب الذین یعرفون مسبقًا كیفیة یتم تصمیم ھذه الدورة التدریبیة للطال

ویعمل الطالب على   القراءة والكتابة باللغة اإلسبانیة بمستوى أساسي.
ویقومون   تحسین اإلمالء واآللیات ویكتبون موضوعات تعبیر قصیرة.

  بقراءة أعمال أصلیة ویبدأون في تفسیر و/أو تحلیل الروایات والشعر،
ویُحسن الطالب مھارات   یة.مع استمرارھم في دراسة القواعد النحو

التواصل الشفھي لدیھم من خالل العروض التقدیمیة داخل الفصل 
ویتم استكشاف وجھات النظر   واألنشطة الجماعیة األخرى.

  والممارسات الثقافیة، واكتساب فھم أعمق من خالل سیاق األدب.
 

 (25530)  3 اإلسبانیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 (الصفوف):الصف 
" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 2إكمال دورة اإلسبانیة   متطلب أساسي:

 أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم
یُواصل الطالب تطویر إجادتھم لجمیع المھارات األربعة في اللغة: 

فھم یفھمون المحادثات   االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.
مكن للمتحدثین األصلیین المعتادین على التعامل مع غیر القصیرة وی

یتم التركیز على االستخدام المستمر للغة في   الناطقین باإلسبانیة فھمھم.
یُعید الطالب سرد األحداث والخبرات غیر   أنشطة الفصل الدراسي.

المعقدة شفویًا، ویقرؤون المواد األصلیة القصیرة حول الفكرة الرئیسیة، 
ن عن الموضوعات المألوفة باستخدام تركیبات نحویة أكثر ویكتبو
 یتم توسیع المعرفة بالرؤى والممارسات الثقافیة.  تعقیًدا.

 
 (25537)  3 اإلسبانیة للمتحدثین بطالقةاللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

 2للمتحدثین بطالقة، المستوى  إكمال دورة اإلسبانیة  متطلب أساسي:
" أو أعلى، أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده Cبنجاح بدرجة "

 المعلم
تم تصمیم ھذه الدورة الدراسیة للطالب الذین یعرفون كیفیة القراءة 

وسیتمكن الطالب من كتابة الرسائل،   والكتابة بمستوى أكثر تقدًما.
و/أو تحلیل الروایات األكثر تعقیًدا والتراكیب، والتقاریر، وتفسیر، 

باإلضافة إلى ذلك، سیقدم الطالب تقاریر شفھیة ومكتوبة حول   وطوالً.
وتتم مشاركة وجھات النظر   مجموعة متنوعة من الموضوعات.

والممارسات الثقافیة، ویتم تطویر فھٍم أعمق من خالل سیاق المؤلفات 
بنجاح، یتم تشجیع  3دثین بطالقة عند إتمام دورة اإلسبانیة للمتح األدبیة.

 الطالب على التسجیل في دورة اللغة والثقافة اإلسبانیة، التعیین المتقدم.
 

 (25540)  4 اإلسبانیةاللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 3إكمال دورة اإلسبانیة   متطلب أساسي:
 على النحو الذي یُحّدده المعلمأو كفاءة مماثلة 

على زیادة دقّة الكالم ومالءمتھ في  4یُرّكز الطالب في دورة المستوى 
العروض التقدیمیة الرسمیة والمحادثات العفویة عند سرد المعلومات، 

یقرأ الطالب المواد األصیلة، خصوًصا   ووصفھا، وطلبھا، وتقدیمھا.
كما   المعاصرة ضمن سیاق ثقافي. في المواد المألوفة، ویناقشون المواد

یتم تعمیق الفھم بالرؤى   یكتبون عن ھذه الموضوعات بتفصیل أكبر.
 والممارسات الثقافیة خالل المواد األدبیة واألصلیة.

 
 (25550)  5 اإلسبانیةاللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

" أو أعلى، Cبنجاح بدرجة " 4إكمال دورة اإلسبانیة   متطلب أساسي:
 أو كفاءة مماثلة على النحو الذي یُحّدده المعلم

یمكن للطالب مناقشة األحداث الحالیة وفھم المواد األصیلة (من وسائل 
  اإلعالم، والمقتطفات األدبیة من المتحدثین األصلیین، وما إلى ذلك).

ق إلى حد ما  حول كما أنھم یقرؤون، ویكتبون، ویتحدثون بتعمُّ
موضوعات محددة حول ثقافة اللغة، وتاریخھا، وآدابھا، ویبدؤون في 

تتضّمن الدورة أیًضا   توسیع فھمھم إلى أكثر من المستوى الحرفي.
 بعض التحلیالت األدبیة باللغة المستھدفة.
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 )25560الدراسات المتقدمة باللغة اإلسبانیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

" أو أعلى في المستوى Bالحصول على درجة " متطلب أساسي:
 السابق أو توصیة المعلم

 12-9  الصف (الصفوف):
ُصّممت ھذه الدورة للطالب الذین یُظِھرون مستوى عاٍل من الطالقة في 

یُرّكز المنھج على تطویر مھارات قویة في المحادثة   اللغة المستھدفة.
التي تُوفّر الخلفیة  والتواصل من خالل مناقشة الموضوعات المعاصرة

  التي یُشارك الطالب من خاللھا في االستفسار والمناقشات الثریة.
سیتمّكن الطالب من فھم المواد األصیلة التي تُمثّل ثراء الدول الناطقة 

كما سیقرؤون، ویكتبون،   باإلسبانیة باستخدام مصادر إعالمیة مختلفة.
ول األدب، ویشاركون في محادثات حول موضوعات مختارة ح

  والسینما، والتاریخ، والثقافة الشعبیة باللغة المستھدفة.
 

 )35565اللغة والحضارة اإلسبانیة، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-9 الصف (الصفوف):
" أو أعلى في المستوى السابق Bالحصول على درجة "  متطلب أساسي:
 مأو توصیة المعل

 
ُصّممت ھذه الدورة للطالب الذین یُظھرون مستوى عاٍل من الطالقة 

تُِعد ھذه   ویمكنھم فھم المواد المتعلقة بالموضوعات الملموسة والُمجّردة.
سیُظھر   الدورة الطالب الختبار التعیین المتقدم في اللغة اإلسبانیة.

تحدث، الطالب قدراتھم في جمیع المھارات اللغویة؛ (االستماع، وال
والقراءة، والكتابة) بطرق مختلفة، مثل كتابة ملخصات، وأوصاف، 

كما یفھمون، ویُحلّلون، ویناقشون مجموعة   وسرد، ومقاالت متّسقة.
متنوعة من النصوص المنطوقة والمكتوبة التي تُمثّل األعمال األدبیة، 

ة سیُواصل الطالب تحسین الصیاغ  والحیاة المعاصرة، والثقافة الشعبیة.
وآلیات اللغة اإلسبانیة شفھیًا وكتابیًا، مع إظھار تحكُّم أكثر تقدًما في اللغة 

یتعین على الطالب   وكذلك فھًما أعمق واستخداًما للتعابیر الرمزیة.
لن یحُصل   الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة.

ضافیة الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة الجودة اإل
)25555.( 

 
 )35580األدب اإلسباني، التعیین المتقدم (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-9 الصف (الصفوف):

" أو أعلى في المستوى السابق Bالحصول على درجة "  متطلب أساسي:
 أو توصیة المعلم

الطالقة ُصّممت ھذه الدورة للطالب الذین یُظھرون مستوى عاٍل من 
ویمكنھم فھم المواد المتعلقة بالموضوعات الملموسة والُمجّردة، بما في 

تُِعد   ذلك النصوص األدبیة التي تُمثّل مختلف األنواع واألسالیب األدبیة.
ھذه الدورة الطالب الختبار التعیین المتقدم في دورة اإلسبانیة، التعیین 

ة من األعمال األدبیة من یعِرض المنھج الطالب مجموعة كبیر  المتقدم.
سیدرس الطالب األدب والحضارة   جمیع الدول الناطقة باإلسبانیة.

ق أكبر وسیثبتون إجادتھم للغة اإلسبانیة عبر جمیع المھارات  بتعمُّ
  اللغویة، مع التركیز بشكٍل خاص على القراءة النقدیة والكتابة التحلیلیة.

دراسیة دراسة األدب من خالل باإلضافة إلى ذلك، تتناول ھذه الدورة ال
سیاقات ثقافیة مختلفة، مّما یسمح للطالب بفھم النصوص األدبیة التي 
یقرؤونھا مع ربط ھذا المحتوى في الوقت نفسھ بالعدید من مجاالت 

یتعین على الطالب الخضوع الختبار   التعلم األخرى وبحیاتھم الخاصة.
یحُصل الطالب الذین ال لن   التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة.

 (25580)یخضعون لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة. 
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1 تسلسل دراسة لغات العالم
0F 

 
 لغة اإلشارة األمریكیة

 
 العربیة

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع
من  5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

 1البكالوریا الدولیّة 
 2البكالوریا الدولیّة 

 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   

 
 اللغة الصینیة

 الصف الثاني عشر الحادي عشرالصف  الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع
اللغة والحضارة  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

الصینیة، التعیین 
المتقدم/البكالوریا الدولیّة 

1 

 2البكالوریا الدولیّة 

اللغة والحضارة  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 الصینیة، التعیین المتقدم

 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 

 اللغة الفرنسیة

 

 اللغة األلمانیة

 
  

                                                           
 121إلى  117للحصول على وصف كامل لعروض لغة البكالوریا الدولیة، یُرجى االّطالع على الصفحات من   ھذا التسلسل مخصص للبرامج العادیة. 1

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع
   4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 3المستوى  2المستوى  1المستوى    
 2المستوى  1المستوى     

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع
أو اللغة  5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

والحضارة الفرنسیة، 
 التعیین المتقدم

أو البكالوریا الدولیة 
1* 

اللغة والحضارة 
الفرنسیة، التعیین 

 المتقدم أو
الدراسات المتقدمة 
باللغة الفرنسیة أو 
 2البكالوریا الدولیّة 

 أو 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
اللغة والحضارة 

الفرنسیة، التعیین 
 المتقدم

 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 3المستوى  2المستوى  1المستوى    
 2المستوى  1المستوى     
 1المستوى      

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع
  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 3المستوى   2المستوى  1المستوى    
 2المستوى  1المستوى     
 1المستوى      
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 اللغة الیابانیة

 اللغة الالتینیة
 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر التاسعالصف  الصف الثامن الصف السابع

أو اللغة  5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 
الالتینیة، التعیین 

المتقدم أو البكالوریا 
 1الدولیّة 

اللغة الالتینیة، التعیین 
 المتقدم أو

الدراسات المتقدمة 
 باللغة الالتینیة

 2أو البكالوریا الدولیة 
 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

أو اللغة الالتینیة، 
 التعیین المتقدم

 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 3المستوى  2المستوى  1المستوى    
 2المستوى  1المستوى     
 1المستوى      

 
 اإلسبانیةاللغة 

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر التاسعالصف  الصف الثامن الصف السابع
 أو 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

اللغة والحضارة 
اإلسبانیة، التعیین 

 المتقدم
 

 أو
 1البكالوریا الدولیّة 

اللغة والحضارة 
اإلسبانیة، التعیین 

 المتقدم أو
األدب األسباني، 

 التعیین المتقدم
 أو

الدراسات المتقدمة 
باللغة اإلسبانیة أو 
 2البكالوریا الدولیّة 

أو اللغة  5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
والحضارة اإلسبانیة، 

 التعیین المتقدم

 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 3المستوى  2المستوى  1المستوى    
 2المستوى  1المستوى     
 1المستوى      

 
 األسبانیة للمتحدثین بطالقةاللغة 

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع
اللغة والحضارة  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

اإلسبانیة، التعیین 
 المتقدم

األدب األسباني، 
 التعیین المتقدم

المتقدمة الدراسات 
 باللغة األسبانیة

اللغة والحضارة  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
اإلسبانیة، التعیین 

 المتقدم

األدب األسباني، 
 التعیین المتقدم

  أو
الدراسات المتقدمة 

 باللغة األسبانیة
اللغة والحضارة  3المستوى  2المستوى  1المستوى   

اإلسبانیة، التعیین 
 المتقدم

 3المستوى  2المستوى  1المستوى    

 2المستوى  1المستوى     

 1المستوى      

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع
  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 3المستوى  2المستوى  1المستوى    
 2المستوى  1المستوى     
 1المستوى      
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 مالحظات:

 اللغتان األلمانیة والیابانیة متوفرتان فقط على مستوى المدارس الثانویة. .1
 خدمة عبر اإلنترنت بدعم من مساعد من متحدثي اللغة الصینیة كلغة أم.وباستثناء مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة، ال تُدرس اللغة الصینیة في المدارس الثانویة إال من خالل مقدم  .2
 ال یتوفر اختبار التعیین المتقدم بلغة اإلشارة األمریكیة أو اللغة العربیة. .3
 تتوفر لغات مستوى البكالوریا الدولیّة فقط في مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة .4
  لمانیة أو الیابانیة.ال تقدم دورة برنامج التعیین المتقدم باللغة األ .5
) من خالل المشاركة بنجاح في االعتماد بموجب 4-1اعتمادات (المستوى  4طالب مدارس أرلینغتون العامة الذین یثبتون إجادتھم للغة أجنبیة أو أكثر یمكنھم اكتساب ما یصل إلى  .6

 ال یُسمح بالساعات المعتمدة الُمكّررة.  لمزیٍد من المعلومات.  www.apsva.us/worldlanguagesیُرجى زیارة   ).Credit by Examامتحان (

http://www.apsva.us/worldlanguages
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 Arlington Career Centerمركز أرلینغتون المھني (

2022-2023 
 

في مدارس أرلینغتون العامة من خالل تقدیم البرامج األكادیمیة وبرامج التعلیم المھني  یخدم مركز أرلینغتون المھني جمیع طالب المدارس الثانویة
تتمثّل مھمة المركز   )، واآلن یُقّدم دورات جامعیة للتسجیل المزدوج من خالل أكادیمیة الحاكم للتعلیم المھني والفني في أرلینغتون.CTEوالفني (

المناھج  )1 باإلضافة إلى ذلك، یوفر المركز المھني فرًصا ُمحّسنة في أربعة مجاالت أال وھي:  عمل.المھني في غرس الشغف بالتعلم من خالل ال
) خبرات التعلم القائمة على العمل مثل برامج التدریب 4) الساعات المعتمدة الجامعیة؛ و3) شھادات المجال؛ و2الدراسیة القائمة على المشاریع؛ و

 الداخلي ومشاریع العمالء.
 

) ببناء برامج حول "العالقات، والصلة، والصرامة"، مع فرص مستویات GCTAAتقوم أكادیمیة الحاكم للتعلیم المھني والفني في أرلینغتون (
تُتاح للطالب فرص االلتحاق بدورات في  ).NOVAأعلى، ومشروعات متكاملة، وفرص التسجیل المزدوج مع كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة (

عمال وتكنولوجیا المعلومات، وعلوم الحاسب، واألمن السیبراني، واالتصاالت والصناعة والھندسة، والصحة والخدمات اإلنسانیة، مجاالت األ
) ذات التسجیل المزدوج في مركز أرلینغتون المھني CTEأي طالب یُسّجل في إحدى دورات التعلیم المھني والفني (  والتعلیم والشؤون الحكومیة.

) بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة SDV 100كما یمكنھ االلتحاق بدورة التوجیھ ذات الساعة المعتمدة الواحدة (  .GCTAAمن أكادیمیة  یُعد جزًءا
، أو زیارة 5800-228-703للمزید من المعلومات حول مركز أرلینغتون المھني وبرامجھ، یُرجى االتصال على الرقم   في حرم المركز المھني.

 https://careercenter.apsva.us/ إللكتروني موقعنا ا
 

 عروض البرنامج
 

 خیارات التسلسل لدورات التعلیم المھني والفني في مركز أرلینغتون المھني
 

 دورات التعلیم المھني والفني في مركز أرلینغتون المھني
 

 مركز أرلینغتون المھنيدورات إضافیة ُمقدَّمة في 

 خیارات التدریب الداخلي

  ARLINGTON TECHبرنامج 

 أكادیمیة األكادیمیة

 معھد متعلمي اإلنجلیزیة
 

 )PEPبرنامج الجاھزیة للتوظیف (
 
 

https://careercenter.apsva.us/
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 خیارات التسلسل لدورات التعلیم المھني والفني في مركز أرلینغتون المھني
 

في بعض   في التعلیم المھني والفني، یمكن استیفاء ھذا الشرط باستخدام أحد الخیارات الُمدَرجة أدناه.  تقتضي متطلبات التخرج للدبلومة العادیة الحصول على دورتْین اختیاریتْین متسلسلتْین على األقل.
 یُرجى الرجوع إلى المستشار لدیك للحصول على مزید من التفاصیل.  یحصل فیھا الطالب على التسلسل.الحاالت، یكون الخیار عبارة عن دورة من فترتین تمنح ساعتْین معتمدتْین 

 . األعمال واالتصاالت1
الفنون، وتكنولوجیا الصوتیات، 

 والمرئیات، واالتصاالت
 :1خیار التسلسل 

والصور  (28625)  1 الصور والفیدیو
 (28626)  2 والفیدیو

 :2 خیار التسلسل
) ونظام 28457الرسوم المتحركة الرقمیة (

 )28458االتصاالت الرسومیة (

 :3خیار التسلسل 
 (98689W) (28689)  1 اإلنتاج التلفزیوني

  و
 2اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 

(28690) (98690W) للتسجیل المزدوج 
 3اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 

 ل المزدوجللتسجی (98691) (28691)
 

 

 تكنولوجیا المعلومات:
 األمن السیبراني/الشبكات

  :1خیار التسلسل 
) 26116مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات (

  )26614ونُظم معلومات الحاسوب (

 :2خیار التسلسل 
أساسیات األمن : 1األمن السیبراني، المستوى 

 ) و96659Wالسیبراني (
) 96667Wأنظمة شبكات األمن السیبراني (

  للتسجیل المتقدم
 
 
(جمیع الدورات المذكورة أعاله یتم أخذھا في نفس 

 الوقت

 :3 خیار التسلسل
عملیات شبكات : 2األمن السیبراني، المستوى 

) للتسجیل المزدوج 96657Wبرامج الحاسوب (
  و

 عملیات :2األمن السیبراني 
) للتسجیل 96662Wبرامج األمن السیبراني (

 المزدوج
 
 
 

(جمیع الدورات المذكورة أعاله یتم أخذھا في  
 نفس الوقت)

 :4خیار التسلسل 
 : 3األمن السیبراني، المستوى 

عملیات شبكات برامج الحاسوب، المستوى المتقدم 
)96658Wللتسجیل المزدوج و (  

عملیات برامج األمن  :3األمن السیبراني 
) للتسجیل 96663Wالسیبراني للمستوى المتقدم (

 وجالمزد
 
(جمیع الدورات المذكورة أعاله یتم أخذھا في نفس 

 الوقت)

 تكنولوجیا المعلومات:
 برمجة الحاسوب 

 :1خیار التسلسل 
 )26638برمجة الحاسوب (

)96638Wالتسجیل المزدوج ( 
 

 :2خیار التسلسل 
دورة برمجة الحاسوب المكثفة، التسجیل المزدوج 

)96644W(  

 :3 خیار التسلسل
) 96643Wالحاسوب للمستوى المتقدم (برمجة 

 للتسجیل المزدوج

 

 تكنولوجیا المعلومات:
تصمیم صفحات الویب أو إدارة قاعدة 

 البیانات
 

 :1خیار التسلسل 
 1تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة 

(26646) (96646W) .للتسجیل المزدوج 
، 2تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة 

) 96631W) (26631المتقدم (المستوى 
 للتسجیل المزدوج

 

 :2خیار التسلسل 
تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة 

)26646) (96646W.للتسجیل المزدوج ( 
 (26664)تصمیم وإدارة قاعدة البیانات 

(96660W) للتسجیل المزدوج 

  

  الصناعة والھندسة  .2
 :1خیار التسلسل  النقل، والتوزیع، والخدمات اللوجستیة

للتسجیل  (98509W)  1 تكنولوجیا السیارات
  المزدوج و

للتسجیل  (98507W) 2 تكنولوجیا السیارات
 المزدوج **

 

 :2خیار التسلسل 
  و (28677)  1 إصالح تصادم السیارات
 (28678)  2 إصالح تصادم السیارات
 3إصالح تصادم السیارات 

(28680) 

 
 

 

 :1خیار التسلسل  العمارة واإلنشاءات
الرسم المعماري بمساعدة الحاسوب 

)98408W للتسجیل المزدوج وتكنولوجیا (
 )28512اإلنشاءات (

 :2خیار التسلسل 
المواد والعملیات والتكنولوجیات المتجددة 

)28460( 

 :3خیار التسلسل 
  و 28534)( 2 الكھرباء
  (28535)  2 الكھرباء
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والھندسة، العلوم، والتكنولوجیا، 
 والریاضیات

 :1خیار التسلسل 
مبادئ الھندسة  :2مقدمة والھندسة   :1الھندسة 

)28492( 
 

 :2خیار التسلسل 
) 28439الرسم الفني بمساعدة الحاسوب (

) 28408والرسم المعماري بمساعدة الحاسوب (
  للتسجیل المزدوج

 :3خیار التسلسل 
) 28439الرسم الفني بمساعدة الحاسوب (

للتسجیل المزدوج والرسم الھندسي بمساعدة 
 )28438الحاسوب (

 

 :4 لخیار التسلس
 Capstone) و26671اإللكترونیات الرقمیة (

) وھندسة 28494التصمیم والتطویر ( الھندسة:
  التصنیع المتكاملة للحاسوب

(28493) 
  الصحة والخدمات اإلنسانیة. 3

 :1 خیار التسلسل الزراعة، والغذاء، والموارد الطبیعیة
 و (28064)  1 العلوم البیطریة
 (28061)  2 العلوم البیطریة

 :2خیار التسلسل 
  و (28062)  1 رعایة الحیوانات الصغیرة
 (28063)  2 رعایة الحیوانات الصغیرة

  

 :1خیار التسلسل  العلوم الصحیة
 ) و28303العلوم الصحیة (

) للتسجیل 98383Wالمصطلحات الطبیة (
 المزدوج**

 :2خیار التسلسل 
  )28303العلوم الصحیة (

 )28305فنّي صیدلیة (
 

 :3 خیار التسلسل
 )28303العلوم الصحیة (

 )28332العالج الطبیعي/الطب الریاضي (
 

 :4خیار التسلسل 
 )28303العلوم الصحیة (

 (98334W) (28334)  1 فني الطوارئ الطبیة
 للتسجیل المزدوج

 
 :1خیار التسلسل  والسیاحةقطاع الضیافة 

  (28522)  1 فنون وعلوم الطھي
 (28523)  2 وفنون وعلوم الطھي

 

   

 :1 خیار التسلسل الخدمات اإلنسانیة
 1التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة 

(98235W)  للتسجیل المزدوج والتعلیم في
  (28236)  2 مرحلة الطفولة المبكرة

 

 :2 خیار التسلسل
 2علم التجمیل  28528)  1 علم التجمیل
(28529)  
 )28530) 3علم التجمیل 

 :3خیار التسلسل 
 (28531)  1 الحالقة
 (28532)  2 الحالقة
 (28526)  3 الحالقة

 

 

  التعلیم والحكومة. 4
 :1خیار التسلسل  الحكومة واإلدارة العامة

 Space Force Junior ROTC برنامج 
 و )29911( 1

 Space Force Junior ROTCبرنامج 
2 )29912( 

 

 :2خیار التسلسل 
 Space Force Junior ROTC برنامجا

 Space Force Juniorو  (29913) 3
ROTC 4  )29914( 

  

القانون، والسالمة العامة، 
 واإلصالحیات، واألمن

 :1 خیار التسلسل
تكنولوجیا الطب الشرعي مع تطبیقات في مجال 

  ) و28325الحیویة (التكنولوجیا 
التكنولوجیا الحیویة في مجال الصحة والعلوم 

 )28326الصحیة (
 

   

 
S – .الدورة تُوفّر ساعات معتمدة في العلوم 

 من المعلومات.یُرجى االّطالع على وصف الدورة للمزید   الدورة متاحة أیًضا للطالب المؤھلین للحصول على ساعات معتمدة للتسجیل المزدوج. –للتسجیل المزدوج 
 **تتوفّر مستویات إضافیة من بعض التسلسالت.

 تستوفي جمیع الدورات متطلبات التعلیم المھني والفني/الفنون الجمیلة للتخرج من المدرسة الثانویة.   •
 دة المجال المعتمدة من الوالیة لھذا التسلسل بنجاح. یمكن للطالب الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا محددة عند إكمال تسلسل دورات تعلیم مھني وفني واجتیاز شھا •
وما بعده للحصول على شھادة التعلیم المھني والفني المطلوبة  2014-2013تُوّفر كل دورة تعلیم مھني وفني فرصة للحصول على شھادة في المجال للطالب الملتحقین بالمدرسة الثانویة في العام الدراسي  •

 لومة العادیة.للتخرج والحصول على الدب
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 دورات التعلیم المھني والفني 
 في مركز أرلینغتون المھني

 
جمیع الدورات مؤھلة للحصول على ساعات معتمدة في مجال التعلیم 

 المھني والفني/الفنون الجمیلة.
 
تُوفّر كل دورة من دورات التعلیم المعني والفني فرصة للحصول على 

والفنیة المطلوبة للتخرج والحصول على الدبلومة المؤھالت المھنیة 
یُرجى الرجوع إلى المستشار لدیك للحصول على مزید من   العادیة.

 المعلومات.
 

 15قد ال یتم تقدیم الدورات التي یقل عدد الطالب فیھا عن  ملحوظة:
في بعض  طالبًا بناًء على اھتمامات الطالب واعتبارات المیزانیة.

تتطلب اعتبارات المیزانیة اإلضافیة عدم عرض الدورات الحاالت، قد 
 في أي عام ُمعیّن ویجب على الطالب المتأثرین اختیار دورة بدیلة.

إضافةً إلى ذلك، قد یتم تقدیم الدورات التي یكون عدد التسجیل بھا غیر 
 كاٍف من خالل التعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت.

 
 )28498ھندسة الفضاء (

 وحدة دراسیة واحدةعام كامل، 
  12-9 الصف (الصفوف):

 ) 28491مقدمة إلى الھندسة ( :1الھندسة  متطلب أساسي:
في ھذه الدورة المتخصصة، یتعلم الطالب علم الدینامیكا الھوائیة وعلم 
الفضاء وعلوم الحیاة الفضائیة، وھندسة األنظمة من خالل المشكالت 

 والمشاریع الھندسیة العملیة.
 

 )Space Force Junior ROTC 1 )29911 برنامج 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
 عاًما على األقل  14یجب أن یكون عمر الطالب   متطلب أساسي:

على إعداد الطالب لیُصبحوا  SFJROTCینَصب تركیز برنامج 
ویتحقّق ذلك   مواطنین ذوي شخصیة ُمكّرسة لخدمة وطنھم ومجتمعھم.

خالل تحقیق االنضباط الذاتي، واالحترام، ومراعاة العادات  من
التسجیل في   والمجامالت، والشخصیة، والنزاھة، والخدمة، والقیادة.

 ال یُلِزم الطالب بالخدمة العسكریة. SFROTCبرنامج 
تاریخ الطیران، والقیادة، والدراسات  SFJROTCتشمل دورات 

افیة قوات الطالب العسكریین، العالمیة، واستكشاف الفضاء، وصحة وع
سیتعّرف الطالب الملتحقین بقوات   وإدارة قوات الطالب العسكریین.

الطالب العسكریین من المستویْین األول والثاني على االتباع الدینامیكي، 
والعمل الجماعي، واالحترافیة وسیتم تعیینھم في مناصب في سرب 

 الطالب.
 

 Space Force Junior ROTC 2 (29912)برنامج 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
ویجب أن  SFJROTC 1إكمال برنامج  متطلب (متطلبات) أساسي:

عاًما على األقل مع االلتزام بارتداء زي القوات  14یكون عمر الطالب 
 الجویة األمریكیة 

على إعداد الطالب لیُصبحوا  SFJROTCینَصب تركیز برنامج 
ویتحقّق ذلك   مواطنین ذوي شخصیة ُمكّرسة لخدمة وطنھم ومجتمعھم.

من خالل تحقیق االنضباط الذاتي، واالحترام، ومراعاة العادات 
التسجیل في   والمجامالت، والشخصیة، والنزاھة، والخدمة، والقیادة.

 .ال یُلِزم الطالب بالخدمة العسكریة SFROTCبرنامج 
تاریخ الطیران، والقیادة، والدراسات  SFJROTCتشمل دورات 

العالمیة، واستكشاف الفضاء، وصحة وعافیة قوات الطالب العسكریین، 
سیتعّرف الطالب الملتحقین بقوات   وإدارة قوات الطالب العسكریین.

الطالب العسكریین من المستویْین األول والثاني على االتّباع الدینامیكي، 
الجماعي، واالحترافیة وسیتم تعیینھم في مناصب في سرب  والعمل

 الطالب.

 
 Space Force Junior ROTC 3 (29913)برنامج 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
  12-10 الصف (الصفوف):

، 2و SFJROTC 1إتمام برنامَجي   متطلب (متطلبات) أساسي:
 االمتثال لمعاییر زي القوات الجویة األمریكیة 

على إعداد الطالب لیُصبحوا  SFJROTCینَصب تركیز برنامج 
ویتحقّق ذلك   مواطنین ذوي شخصیة ُمكّرسة لخدمة وطنھم ومجتمعھم.

من خالل تحقیق االنضباط الذاتي، واالحترام، ومراعاة العادات 
التسجیل في   والمجامالت، والشخصیة، والنزاھة، والخدمة، والقیادة.

  ال یُلِزم الطالب بالخدمة العسكریة. SFJROTCبرنامج 
تاریخ الطیران، والقیادة، والدراسات  SFJROTCتشمل فصول 

العالمیة، واستكشاف الفضاء، وصحة وعافیة قوات الطالب العسكریین، 
سیتعّرف الطالب الملتحقین بقوات   وإدارة قوات الطالب العسكریین.

ابع على القیادة وسیتم الطالب العسكریین من المستویْین الثالث والر
 تعیینھم في مناصب قیادیة في سرب الطالب.

 
 Space Force Junior ROTC 4 (29914)برنامج 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
  12-10 الصف (الصفوف):

 3، و2، وSFJROTC 1إتمام برامج   متطلب (متطلبات) أساسي:
لتسجیل المتزامن في واالمتثال لمعاییر زي القوات الجویة األمریكیة وا

SFJROTC 3 
على إعداد الطالب لیُصبحوا  SFJROTCینَصب تركیز برنامج 

ویتحقّق ذلك   مواطنین ذوي شخصیة ُمكّرسة لخدمة وطنھم ومجتمعھم.
من خالل تحقیق االنضباط الذاتي، واالحترام، ومراعاة العادات 

سجیل في الت  والمجامالت، والشخصیة، والنزاھة، والخدمة، والقیادة.
  ال یُلِزم الطالب بالخدمة العسكریة. SFJROTCبرنامج 

تاریخ الطیران، والقیادة، والدراسات  SFJROTCتشمل دورات 
العالمیة، واستكشاف الفضاء، وصحة وعافیة قوات الطالب العسكریین، 

سیتعّرف الطالب الملتحقین بقوات  وإدارة قوات الطالب العسكریین.
الطالب العسكریین من المستویْین الثالث والرابع على القیادة وسیتم 

 تعیینھم في مناصب قیادیة في سرب الطالب.
 

 (28677)  1 إصالح تصادم السیارات
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب (متطلبات) أساسي:

إصالح السیارات العالمي، ھناك طلب متزاید على فنیّي ھیاكل في قطاع 
وفي ھذه الدورة، سیتعلّم الطالب التحلیل غیر   السیارات المؤھلین.

یعمل الطالب مع   الھیكلي للسیارة، وإصالح األضرار، واللحام.
مجموعة متنوعة من المواد، باستخدام تقنیات تشطیب المعادن وحشوة 

باإلضافة إلى ذلك، یُمارس   طح وإصالح األلواح.الھیكل إلعداد األس
  الطالب السالمة في المتاجر ویكتسبون مھارات مھنیة.

 
 

 (28678)  2 إصالح تصادم السیارات
 عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان

 12-10  الصف (الصفوف):
51B:1إصالح تصادم السیارات   متطلب (متطلبات) أساسي. 

البرنامج إلعداد الطالب للعمل في مجال ھیاكل تم تصمیم ھذا 
ھناك مجاالن للتخصص: طالء السیارات وإصالح آثار   السیارات.
على الرغم من أن الطالب یكتسبون خبرة في كال المجالْین،   التصادم.

یتم قضاء معظم الوقت   إال أنھ من الممكن التخصص في مجاٍل واحد.
 في التجربة العملیة.

 
عند إتمام المستوى الثاني بنجاح، یمكن للطالب   الشھادة: •

)/اختبار ASEالخضوع الختبار التمیز في خدمة السیارات (
فنیّي السیارات المھرة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

)Skills USA Automotive Technicians لطالء (
 السیارات وإعادة تجدیدھا.
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 (28680)  3 إصالح تصادم السیارات

 ، فترتان، ساعتان معتمدتانعام كامل
  12-11 الصف (الصفوف):

51B:1دورتا إصالح تصادم السیارات   متطلب (متطلبات) أساسي 
  (28678) 2و  (28677)

تسمح ھذه الدورة الدراسیة للطالب بتطبیق المھام/ المھارات التي تم 
یمكن استخدام ھذه  .2و 1تعلُّمھا في دورتَي إصالح تصادم السیارات 

یمكن للطالب فیھا إتقان مھارات  capstoneالدورة أیًضا كدورة 
سیتم إعداد  التعامل مع ھیاكل السیارات واالنتقال إلى العمل في القطاع.

الطالب الذین یُكملون تسلسل البرنامج بنجاح ألخذ واجتیاز اختبار 
ASE/NATEF ثانویة.وسیتم إعدادھم لفرص التعلیم بعد المرحلة ال 

 
 Automotive Maintenanceصیانة السیارات وإصالحاتھا (

& Light Repair ()28675( 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

  12-9 الصف (الصفوف):
یمكن الحصول على ھذه الدورة   ال یوجد. متطلب (متطلبات) أساسي:

 )28677( 1 بالتزامن مع دورة إصالح تصادم السیارات
في ھذه الدورة الوظائف األساسیة إلصالح المحرك، یستكشف الطالب 

وناقل الحركة األوتوماتیكي، ومجموعة نقل الحركة، وُموّجھ القیادة 
الیدویة والمحاور، وأنظمة التعلیق، والتوجیھ، والمكابح، ویتعاملون 

قد یكون الطالب الذین أكملوا بنجاح برنامج  معھا، ویقومون بھا.
Automotive Technology ) تكنولوجیا السیارات) مؤھلین

شھادة  ).ASEللخضوع الختبار شھادة التمیز في خدمة السیارات (
التمیز في خدمة السیارات للطالب ھي الخطوة األولى في بناء مھنة 

 احترافیة في مجال الصیانة بقطاع السیارات.
 

 (98509W) (28509)  1 تكنولوجیا السیارات
 نقطة جودة 1.0دتان + عام كامل، فترتان، ساعتان معتم

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب (متطلبات) أساسي:
ھي الدورات األولى في تسلسل برنامج  1تُعد تكنولوجیا السیارات 

كما یمكن أیًضا أخذھا   تكنولوجیا السیارات المتقدمة في المركز المھني.
مجال یتعّرف الطالب على الفرص المھنیة في   كدورة اھتمام عام.

) AYESالسیارات وكیف یمكن لنظام تعلیم الشباب في قطاع السیارات (
  أن یساعدھم في العثور على عمل في مسار مھني في قطاع السیارات.

سیكتسب الطالب كفاءات في العدید من مجاالت تكنولوجیا السیارات 
سیتعلّم   ، بما في ذلك إصالح المحرك والمكابح.ASEالمعتمدة من 

معظم   یًضا كیفیة التعامل مع األدوات وإجراء صیانة السیارات.الطالب أ
ھذه الدورة عملیة، وتسمح للطالب بالعمل على السیارات، بما في ذلك 

 السیارات الخاصة بھم.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

طلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل استیفاء مت
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

 (98507W) (28507)  2 تكنولوجیا السیارات
 نقطة جودة 1.0عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان + 

  12-10 الصف (الصفوف):
 )28509) 1تكنولوجیا السیارات   متطلب (متطلبات) أساسي:

"تدریبًا واقعیًا" في أحد المرافق في  2تتضّمن دورة تكنولوجیا السیارات 
ن التدریب على أحدث التكنولوجیات الطالب من اكتساب   أثناء العمل. یُمّكِ

إن استخدام المعدات   الخبرة في ھذا القطاع المثیر وسریع النمو.
على التدریب "العملي" یجعل ھذه الدورة المتخصصة الحدیثة مع التركیز 

مفیدة للراغبین في العمل كفنیّي سیارات في المستقبل، وكذلك لمالكي 
تُعد ھذه الدورة متطلبًا أساسیًا لاللتحاق بدورة تكنولوجیا   السیارات.
  .3السیارات 

 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  شمال فیرجینیا المجتمعیة.تسجیل مزدوج في كلیة 

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

اختبارات نھایة البرنامج لدى   الشھادة: •
ASE/AYES/SkillsUSA Automotive 

Technician 
 

 (98508W) (28508)  3 تكنولوجیا السیارات
 نقطة جودة 1.0عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان + 

  12-11 الصف (الصفوف):
 2تكنولوجیا السیارات   متطلب (متطلبات) أساسي:

تتویًجا لتسلسل السنوات الثالث في  3تُعد دورة تكنولوجیا السیارات 
اكتساب یستمر الطالب في   برنامج تكنولوجیا السیارات المتقدمة.

، بما في ASEالكفاءات في مجاالت تكنولوجیا السیارات المعتمدة من 
ذلك المجاالت المتخّصصة مثل األنظمة التي یتم التحكم فیھا بالحاسوب، 

إن استخدام أجھزة االختبار   وحقن الوقود، ومحاذاة العجالت األمامیة.
ب المتطورة وغیرھا من المعدات الحدیثة یعمل على إكساب الطال

في فصل الربیع،   المھارات الوظیفیة الالزمة للنجاح في قطاع السیارات.
یمكن للطالب المشاركة في برنامج التدریب الُمعترف بھ وطنیًا بالمركز 
المھني، حیث یُجري الطالب مقابالت للحصول على تدریبات مدفوعة 

 خالل  األجر في وكاالت السیارات المحلیة ومرافق الخدمة المستقلة.
فصل الصیف، تتحّول معظم برامج التدریب ھذه إلى وظائف مدفوعة 

 األجر بدوام كامل.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على التسجیل. یُرجى 

 مزید من التفاصیل.
 

اختبارات نھایة البرنامج  الشھادة: •
 ASE/AYES/SkillsUSA Automotiveلدى

Technician 
 

 (28731)  1 تكنولوجیا الطیران
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
یجب أن یكون عمر الطالب خمسة عشر  متطلب (متطلبات) أساسي:

 عاًما قبل إتمام الدورة.
وھي   تُعرف دورة تكنولوجیا الطیران الطالب بعالم الطیران وقطاعھ.

مة للطالب الذین یعتزمون المواصلة في مجاالت تدریب الطیارین  ُمصمَّ
وھذه واحدة من أربع دورات   أو المجاالت المھنیة المتعلقة بالطیران.

یتضّمن   فقط في كومنولث فیرجینیا یسافر فیھا الطالب بطائرة حقیقیة.
محتوى الدورة وظائف في مجال الطیران والفضاء، وتاریخ الطیران، 
ومبادئ الطیران، وأنظمة الطائرات واألداء، والظروف الجویة 

والمالحة  للطیّارین، وتفسیر بیانات الطقس، والمالحة األساسیة،
اإللكترونیة، وفسیولوجیا الطیران، وتخطیط الطیران، واتخاذ 

یتلقّى الطالب تدریبًا على الطیران بنظاَمي محاكاة الطیران   القرارات.
  الكامل والثابت ویُشاركون في رحلتَي طیران فعلیّتْین في مطار محلي.

ن والفضاء یُعّزز المنھج الدراسي بالرحالت المیدانیة إلى متحف الطیرا
الوطني التابع لمؤسسة سمیثسونیان، ومطار ریغان الوطني، ومركز 

Flight Experience Center .التابع لشركة لوكھید مارتن 
 

سیخضع الطالب الختبار المعرفة بالطیران   الشھادة: •
) FAAالتحریري التابع إلدارة الطیران الفیدرالیة (

 للحصول على رخصة طیار خاص.
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  (28732)  2 لطیرانتكنولوجیا ا
 عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان 

  12-10 الصف (الصفوف):
یجب أن یكون عمر الطالب خمسة عشر  متطلب (متطلبات) أساسي:

 (28731) 1 عاًما وأن یكونوا قد أكملوا بنجاح دورة تكنولوجیا الطیران
یستمر الطالب في المشاركة في التدریب على الطیران، ومدرسة تعلیم 
نظریات الطیران، وتدریبات المحاكاة لدعم منھج الطیران في أثناء 
دراسة األرصاد الجویة، والدینامیكیة الھوائیة، والمالحة، وعلم وظائف 
األعضاء، وبیئات المطارات والطیران، ومناورات الطائرات، ووزن 

یُواصل الطالب تلقي التدریب على الطیران بنظاَمي  وتوازنھا.الطائرة 
محاكاة الطیران الكامل والثابت ویشاركون في رحلتَي طیران فعلیّتْین في 

یُعّزز المنھج الدراسي بالرحالت المیدانیة إلى متحف   مطار محلي.
الطیران والفضاء الوطني التابع لمؤسسة سمیثسونیان، ومطار ریغان 

التابع لشركة  Flight Experience Centerومركز الوطني، 
  لوكھید مارتن.

 
سیخضع الطالب الختبار المعرفة بالطیران  الشھادة: •

) للحصول FAAالتحریري التابع إلدارة الطیران الفیدرالیة (
 على رخصة طیار خاص.

 
 (28531) 1الحالقة 

 عام كامل، ساعتان معتمدتان، فترتان
  11-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
یدرس الطالب ویتم   الحالقة ھي دراسة الشعر، وفروة الرأس، والبشرة.

إعدادھم في بیئة معملیة سریریة، باستخدام المانیكان والنماذج الحیة 
ویُرّكز البرنامج على مھارات السالمة، والنظافة،   للممارسة الیدویة.

ذات الصلة علم النفس، تشمل مجاالت الدراسة  والتواصل، واإلدارة.
تُِعد عملیات إكمال الكفاءة الطالب للعمل  واألخالقیات، والصورة المھنیة.

 أو التدریب في صالون تجمیل أو صالون حالقة محلي.
 

 (28532) 2الحالقة 
 عام كامل، ساعتان معتمدتان، فترتان

 11-10  الصف (الصفوف):
 1الحالقة  متطلب أساسي:

م بمھارات حالقة الشعر في بیئة معملیة سریریة، یُطبّق الطالب معرفتھ
یركز البرنامج على  باستخدام المانیكان والنماذج الحیة للممارسة الیدویة.

مھارات السالمة والنظافة، والتواصل، وإدارة صالون حالقة أو صالون 
تشمل مجاالت الدراسة ذات الصلة علم النفس، واألخالقیات،  تجمیل.

تُِعد عملیات إكمال الكفاءة الطالب الختبار الحصول  والصورة المھنیة.
 على ترخیص بوالیة فیرجینیا.

 
 (28526)  3 الحالقة

 عام كامل، ساعتان معتمدتان، فترتان
 11-10  الصف (الصفوف):

 )28531،28532( 2 و 1الحالقة  متطلب أساسي:
في ھذه الدورة المتقدمة، یعتمد الطالب على األساس النظري للعلوم 
والممارسات العامة في الحالقة لزیادة كفاءتھم في قص الشعر وتصفیفھ 
على النماذج الحیة، مع االھتمام بالجوانب المھنیة، واستشارة العمالء، 

ئیة یتم تدریب الطالب على العملیات الكیمیا والسالمة، ومكافحة العدوى.
 اآلمنة المتعلقة بخدمات النسیج الكیمیائي وتقنیات تلوین الشعر المتقدمة.

كما یكتسبون المھارات الفنیة في التعامل مع الشعر المستعار وإضافات 
یُِعد  إدارة أعمال متقدمة إلى أن یتم التركیز على إدارة المتجر. الشعر.

 بوالیة فرجینیا.إكمال الكفاءة الطالب الختبار الحصول على ترخیص 
یمكن للطالب الجمع بین بین التدریس في الفصول الدراسیة واإلشراف 
على التدریب في أثناء العمل في منصب معتمد أو تدریب مع اإلشراف 

 المستمر طوال العام الدراسي.
 

اختبار مجلس والیة فرجینیا لحالقة الشعر   الشھادات: •
رات حالقة وعلم التجمیل (بمجرد أن یُكمل الطالب دو

 ).3، و2، و1الشعر 

 
 

أسس التكنولوجیا الحیویة في مجال الصحة والعلوم الطبیة 
)28326( 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

) والتسجیل 24310إكمال دورة األحیاء ( متطلب (متطلبات) أساسي:
ل المتزامن في دورة تكنولوجیا الطب الشرعي مع تطبیقات في مجا

 )28325التكنولوجیا الحیویة (
تُرّكز ھذه الدورة الدراسیة على التكنولوجیات والتقنیات الحدیثة المختلفة 

سیستكشف الطالب الصحة  ذات الصلة بمجال الصحة والعلوم الطبیة.
سیستكشف الطالب تحلیل  المترابطة لجمیع الكائنات الحیة والبیئة.

األكسجین، والمعلوماتیة ) منقوص DNAالحمض النووي الریبوزي (
سیكتسب  الحیویة، واالعتبارات األخالقیة في التكنولوجیا الحیویة.

الطالب رؤیة وفھًما بشأن المجاالت المھنیة للتكنولوجیا الحیویة في 
 الصحة والعلوم الصحیة.

 
ستُلبّي الساعة   ساعات معتمدة إضافیة للمدارس الثانویة: •

الدورة الساعة المعتمدة الثالثة المعتمدة المكتسبة في ھذه 
لعلوم المختبر للدبلومة العادیة أو الساعة المعتمدة الرابعة 

باإلضافة إلى الساعة  لعلوم المختبر للدبلومة المتقدمة.
المعتمدة في العلوم، سیحُصل الطالب على ساعة معتمدة 

 ثانیة في الفنون الجمیلة/العملیة
 

 )22010التحقیقات المھنیة (
 امل، وحدة دراسیة واحدةعام ك

 12-9  الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

تتكّون ھذه الدورة من دراسة ُمتعّمقة للمجموعات المھنیة من خالل 
یُالحظ الطالب، ویُحلّلون،  مجموعة متنوعة من األنشطة البحثیة.

ویُبلّغون عن الطلب على العمال، ومؤھالت العمال، والھیاكل التنظیمیة، 
وتدابیر مراقبة الجودة، والسیاسات واللوائح المختارة، والمسائل 

یُحلّل الطالب نتائج التقییم المھني، ویُقارنون  األخالقیة، ومكافآت العمل.
بین مختلف الخیارات التعلیمیة، ویضعون أو یُراجعون خطة تتعلق 

 بأھدافھم األكادیمیة والمھنیة.
 

 (28519)  1 النجارة
 دراسیة واحدة عام كامل، وحدة

 12-10  الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

دورة أساسیة الكتساب مھارات فائقة في قطاع  1تُعد دورة النجارة 
من خالل التركیز  التشیید یمكن أن تؤدي إلى مستقبل مھني ُمثیر ومربح.

على السالمة، یتعلم الطالب استخدام األدوات الیدویة والكھربیة، وقطع 
األخشاب، وتطبیق ریاضیات البناء، وتفسیر المخططات، وفھم التركیبات 

سیُصبح الطالب بارعین في تحدید أنواع مكونات البناء السكني  األساسیة.
 لھیكلة الجدران، واألرضیات، واألسقف، واألسطح، واألبواب، والنوافذ.
رة سیحُصل جمیع الطالب على شھادات اعتماد السالمة المطلوبة من إدا

 ) في قطاع البناء.OSHA 10السالمة والصحة المھنیة (
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 )98439W) (28439الرسم الفني بمساعدة الحاسوب (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، فترة واحدة، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب (متطلبات) أساسي:

م المھارات المطلوبة ھذه دورة رسم میكانیكي من المستوى االبتدائي  تُقّدِ
یستخدم الطالب ثالث طرق  للتواصل بفعالیة باستخدام اللغة الرسومیة.

لتمثیل الرسومیات: الرسومات الیدویة، والرسم المیكانیكي، والرسم 
یتضّمن محتوى الدورة فرًصا مھنیة في مجال الرسم  بمساعدة الحاسوب.

باألحرف، وأنواع الخطوط،  الفني، والرسومات الیدویة، وأسالیب الكتابة
واإلنشاءات الھندسیة، والرسومات متعددة العروض، واألبعاد، 
والعروض القطاعیة، والعروض المساعدة، والتصمیم بمساعدة 

یُوصى بھذه الدورة خّصیًصا للطالب الراغبین في العمل  الحاسوب.
زل، بما مستقبالً في مجال الھندسة، أو الھندسة المعماریة، أو بنّاء المنا

  في ذلك الطالب المشاركین في أعمال اإلنشاء.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
للحصول على التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا الشھادة:  •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 )98408W) (28408الرسم المعماري بمساعدة الحاسوب (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، فترة واحدة، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 (الصفوف):الصف 
إكمال دورة الرسم الفني بمساعدة الحاسوب   متطلب (متطلبات) أساسي:

)28439) (98439W.أو التسجیل المتزامن فیھا ( 
ھذه دورة في الرسم تُرّكز على ممارسات مجاالت الھندسة المعماریة 

وتشمل ھذه  واإلنشاء عبر الرسم المیكانیكي والرسم بمساعدة الحاسوب.
ات مخططات الطوابق، والمخططات الكھربائیة، وأقسام المستند

یُنشئ الطالب نماذج قیاس وتقاریر  الجدران، والمصاعد، والعروض.
تُوفّر ھذه الدورة معلومات  حول مواد البناء المختلفة وخصائصھا الفردیة.

مفیدة لمالك المنزل وھي مفیدة بشكٍل خاص للراغبین في العمل مستقبالً 
سة المعماریة، أو تصمیم الدیكور، أو المقاولة، بما في في مجال الھند

ذلك الطالب المشاركین في فصول المھارات التجاریة في مجال 
 AutoCADیُعد الرسم بمساعدة الحاسوب باستخدام   اإلنشاءات.

 من مكونات ھذه الدورة. Revitو
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.تسجیل 

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا الشھادة: •
دة المجال المتعلقة یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھا

 بالدورة.
 

 ) 28438الرسم الھندسي بمساعدة الحاسوب (
 عام كامل، فترة واحدة، ساعة معتمدة واحدة 

  12-9 الصف (الصفوف):
إكمال دورة الرسم الفني بمساعدة الحاسوب  متطلب أساسي:

)28439) (98439Wأو التسجیل المتزامن فیھا ( 
یقوم  مجاالت الھندسة والتصمیم.ھذه دورة رسم تُرّكز على ممارسات 

الطالب بإعداد رسومات العمل الالزمة لتصمیم المكونات وتصنیعھا 
وعملیات التجمیع باستخدام برامج الرسم المیكانیكي والرسم بمساعدة 

وتتضّمن ھذه المستندات رسومات متساویة القیاس ورسومات  الحاسوب.
الطالب أیًضا مواد البناء یدرس  متعامدة باإلضافة إلى نماذج الرسومات.

یتم في ھذه الدورة تدریس البرامج األساسیة  وخصائصھا الفردیة.
للراغبین في العمل مستقبالً في مجال الھندسة، وھي مفیدة بشكٍل خاص 
لطالب العلوم، والتكنولوجیا، والھندسة، والریاضیات الراغبین في 

 AutoCADاستخدام یُعد الرسم بمساعدة الحاسوب ب االلتحاق بالجامعة.
 جزًءا مھًما من ھذه الدورة. Inventorو

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا الشھادة:  •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 بالدورة.

 
   .26646و/أو  26614تسلسل نُظم معلومات الحاسوب: 

 
 )96614W) (26614نُظم معلومات الحاسوب (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-9 الصف (الصفوف):

 متطلب أساسي: ال یوجد
یُطبّق الطالب مھارات حل المشكالت على مواقف الحیاة الواقعیة من 
خالل معالجة الكلمات، وجداول البیانات، وقواعد البیانات، والعروض 

یعمل الطالب  المتكاملة.التقدیمیة للوسائط المتعددة، وتطبیقات البرامج 
بشكٍل فردي وفي مجموعات الستكشاف مفاھیم الحاسوب، وأنظمة 
 التشغیل، والشبكات، واالتصاالت السلكیة والالسلكیة، والتقنیات الناشئة.

یجمع الطالب بین الدراسة  (اختیاري).تتوفّر خبرة العمل لھذه الدورة 
ثناء العمل في مكان في الفصول الدراسیة واإلشراف على التدریب في أ

من خالل ھذه  عمل معتمد مع اإلشراف المستمر طوال العام الدراسي.
الدورة، یمكن للطالب استیفاء متطلبات شھادة التخرج من المجال المھني 

    والفني ومتطلبات التخرج للدورات على اإلنترنت. 
  

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.تسجیل 

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا الشھادة: •
شھادة المجال المتعلقة یختارھا الطالب من خالل اجتیاز 

 بالدورة.
 

  .26649و 26614التسلسالت المتقدمة لنُظم معلومات الحاسوب: 
 
 

 )96649W) (26649نُظم معلومات الحاسوب، للمستوى المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
إلى تكنولوجیا إكمال دورة مقدمة   متطلب (متطلبات) أساسي:

المعلومات، أو نُظم معلومات الحاسوب، أو تصریح من المعلم، و/أو 
التسجیل المتزامن في دورة أخرى في مجال األعمال وتكنولوجیا 

 المعلومات
یُطبّق الطالب مھارات حل المشكالت على مواقف الحیاة الواقعیة من 

ورات خالل تطبیقات برمجیة متكاملة متقدمة، بما في ذلك المنش
یعمل الطالب بشكٍل فردي وفي  المطبوعة، واإللكترونیة، وعلى الویب.

مجموعات الستكشاف أنشطة صیانة الحاسوب المتقدمة، وتطویر المواقع 
اإللكترونیة، والبرمجة، والشبكات، والتكنولوجیا الناشئة، ومھارات 

 التوظیف.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
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یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یاز شھادة المجال المتعلقة یختارھا الطالب من خالل اجت

 بالدورة.
 

 (28702)  1 العدالة الجنائیة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 11-10  الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب (متطلبات) أساسي:

یتعّرف الطالب على األسس والعملیات، والمبادئ، والتقنیات، 
 الجنائیة. والممارسات القانونیة الستكشاف الوظائف داخل نظام العدالة

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 بالدورة.

 
 (28703) 2العدالة الجنائیة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
  12-11 الصف (الصفوف):

 )28702) 1العدالة الجنائیة  متطلب (متطلبات) أساسي:
یتعّرف الطالب على األسس والعملیات، والمبادئ، والممارسات القانونیة 
الستكشاف الوظائف داخل نظام العدالة الجنائیة، وتاریخ اإلرھاب في 

یجمع الطالب بین الدراسة في الفصول الدراسیة  الوالیات المتحدة.
 واإلشراف، والخبرة العملیة طوال العام الدراسي.

 
الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن  الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 بالدورة.

 
 )96116W) (26116مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب (متطلبات) أساسي:
الدورة أساسیة لجمیع الطالب المھتمین بالحاسب اآللي، تُعد ھذه 

ھذه الدورة مناسبة   والشبكات، والتطبیقات القائمة على الویب والبرمجة.
تماًما للطالب المھتمین بالوظائف في مجال تكنولوجیا المعلومات أو 
األمن السیبراني ویرغبون في تعلُّم كیفیة إعداد شبكات الحاسوب 

التكنولوجیات   لتعرف على كیفیة عمل أجھزة الحاسوب.المنزلیة، أو ا
الُمضّمنة ھي عملیات إعداد شبكة الحاسوب المنزلیة، وحلول الحاسوب 

یمكن للطالب أیًضا االستعداد   المستخدمة شخصیًا وفي األعمال.
یمكن للطالب  للحصول على شھادات ُمعترف بھا بشّدة في المجال.

 عتمدة للتسجیل المزدوج.المؤھلین الحصول على ساعات م
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا لشھادة:ا •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 )96638W) (26638برمجة الحاسوب (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
اإلكمال الناجح لدورة  للتسجیل المزدوج:  متطلب (متطلبات) أساسي:

والتسجیل المتزامن في دورة ما قبل التفاضل والتكامل للتسجیل  2الجبر 
المزدوج والحصول على درجة النجاح في اختبار ما قبل التفاضل 

 والتكامل لمادة الریاضیات بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
الجبر إكمال دورة  لغیر التسجیل المزدوج: متطلب (متطلبات) أساسي:

 بنجاح. 1

لترمیز البرامج  Pythonو JAVAیتعلّم الطالب استخدام لغة البرمجة 
یتضّمن   .Windowsوتجمیعھا في بیئة مفتوحة المصدر أو بیئة 

محتوى الدورة تصمیم البرنامج وحل المشكالت، وھیاكل التحكم، 
والدوال، وتمریر المعلمات، وھیاكل البیانات، والمصفوفات، ومعالجة 

 یتم التركیز على تصمیم البرنامج.  الملفات.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 زید من التفاصیل.م
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 )96644W) (26637دورة برمجة الحاسوب المكثفة (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
اإلكمال الناجح لدورة برمجة  للتسجیل المزدوج: متطلب أساسي:

الحاسوب للتسجیل المزدوج واإلكمال الناجح لدورة ما قبل التفاضل 
والتكامل للتسجیل المزدوج والحصول على درجة النجاح في اختبار كلیة 
شمال فیرجینیا المجتمعیة للریاضیات في التفاضل والتكامل للتسجیل 

دورة في التفاضل والتكامل للتسجیل  المزدوج؛ التسجیل المتزامن
 المزدوج.

سیتعّرف  تُرّكز ھذه الدورة على تطویر برنامج حاسوب لحل مشكلة ما.
الطالب أیًضا على مبادئ تصمیم البرامج التي ستسمح لھم بكتابة برامج 

سیتعلّم الطالب أیًضا مفاھیم  مفھومة، وقابلة للتكیف، وإعادة االستخدام.
الحاسب المھمة األخرى، بما في ذلك تطویر  وبروتوكوالت علوم

الخوارزمیات وتحلیلھا، وتطویر واستخدام ھیاكل البیانات األساسیة 
 باستخدام لغات برمجة مختلفة.

 
ھذه الدورة دورة تسجیل    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب استیفاء  مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل متطلبات االلتحاق بكلیة 

التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 
 مزید من التفاصیل.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 بالدورة.

 
 )96643W) (26643برمجة الحاسوب، للمستوى المتقدم (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-10 الصف (الصفوف):

االنتھاء بنجاح من دورة برمجة  للتسجیل المزدوج: متطلب أساسي:
الحاسوب المكثفة للتسجیل المزدوج والتسجیل المتزامن في دورة 

 التفاضل والتكامل للتسجیل المزدوج مع الھندسة التحلیلیة. 
االنتھاء بنجاح من دورة برمجة  لغیر التسجیل المزدوج:  اسي:متطلب أس

 ).26638الحاسوب (
 تعتمد برمجة الحاسوب للمستوى المتقدم على أساس مھارات البرمجة.

یستخدم طالب البرمجة للمستوى المتقدم مفاھیم البرمجة الُموّجھة 
النُھج، للكائنات، وھیاكل التحكم في اإلدخال/اإلخراج، والدوال و/أو 

وعملیات استخراج البیانات، وھیاكل البیانات لتطویر تطبیقات قواعد 
البیانات، وتطبیقات الوسائط المتعددة التفاعلیة، بما في ذلك تطبیقات 

تُناقش الدورة  األلعاب، وتطبیقات األجھزة المحمولة، وتطبیقات الویب.
ما في ذلك بُنیة شبكة الحاسوب ووظیفة المكونات المادیة للحاسوب، ب

الشبكات وأنظمة التشغیل، وتنظیم البیانات، والخوارزمیات، وھندسة 
یُواصل الطالب تطویر مھارات التوظیف في أثناء بحثھم عن  البرامج.

مسارات التعلیم المستمر والمھن في مجاالت تكنولوجیا المعلومات وعلوم 
 الحاسب والمشاركة في مختلف أنشطة بناء المھنة.



79 

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    المعتمدة الجامعیة:الساعات  •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على ساعات  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 )28512تكنولوجیا البناء والتشیید (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

یتعّرف الطالب في ھذه الدورة على الھیاكل والصناعات ذات الصلة 
وظائف في مجال الھندسة المعماریة، والھندسة المدنیة، للبحث في 

والنجارة، والكھرباء، والِسباكة، والمساحة، والمقاوالت، والتشیید، 
یكتسب الطالب مھارات النجارة ویستخدمونھا   والبناء، واإلدارة البیئیة.

لبناء ھیاكل النماذج، وتخطیط إعداد الموقع، وتصمیم الھیاكل ومشاریع 
لتحتیة، واستخدام برامج الحاسوب واألدوات المناسبة األخرى البنیة ا

 الُمستخدمة في ھذه القطاعات.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 )28460تكنولوجیات االستدامة والطاقة المتجددة (
 وحدة دراسیة واحدةعام كامل، 

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

تُعّرف ھذه الدورة الطالب بالمشكالت التاریخیة، واالقتصادیة، 
  والسیاسیة، والبیئیة، والثقافیة التي تُؤثّر على المجتمع العالمي ومستقبلھ.

سیتناول الطالب المشكالت التي تُؤثّر على سالمة البیئة ویستكشفون 
الحلول التي تُقّدمھا الزراعة المستدامة، وتصمیم المباني الُموفّرة للطاقة، 

سیُعّزز الطالب مھارات النجارة لدیھم في   ومصادر الطاقة المتجددة.
أثناء تعلُّمھم للنماذج الھیكلیة و/أو النماذج األولیة وبنائھم لھا مع التركیز 

تكنولوجیات المستدامة، على علم المواد، وأنظمة الطاقة المتجددة، وال
سیستكشف الطالب الوظائف ذات الصلة في   والقطاعات ذات الصلة.

المعمار، والھندسة المعماریة، والھندسة المدنیة، والنجارة، والكھرباء، 
والِسباكة، والتدفئة وتكییف الھواء، والمساحة، وإدارة العقود، والبناء، 

یقوم الطالب   دارة البیئیة.وھندسة اإلنشاءات وإدارة اإلنشاءات، واإل
ببناء واختبار ھیاكل نموذج القیاس، وتخطیط إعداد الموقع، وتصمیم 
الھیاكل ومشاریع البنیة التحتیة، واستخدام برامج الحاسوب واألدوات 

 المناسبة األخرى الُمستخدمة في ھذه المھن.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
لطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة یختارھا ا

 بالدورة.
 

 (28528)  1 علم التجمیل
 عام كامل، ساعتان معتمدتان 

  12-10 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب (متطلبات) أساسي:

للطالب المھتمین بأن یُصبحوا  1ُصّممت دورة عالم التجمیل 
وفنون العمل یتعلم الطالب علوم  اختصاصیّي تجمیل ُمرّخصین.

كاختصاصیّي تجمیل من خالل دراسة الماضي، وتحلیل الحاضر، 
یكتسب الطالب المعرفة بأساسیات   والختام بنتیجة جمالیة كاملة.

األخالقیات المھنیة، وعلم البكتیریا، وعلم التشریح/علم وظائف 
األعضاء، والكیمیاء/الكھرباء األساسیة، وخصائص الشعر وفروة 

تصفیف الشعر، وغسل الشعر بالشامبو/الترطیب، وقص الرأس، ومبادئ 

ُصّممت الدورة   الشعر، والعنایة بھ الشعر، والعنایة بالوجھ واألظافر.
یتم  .(28529) 2إلعداد الطالب لتلبیة مؤھالت دورة علم التجمیل 

توفیر أطقم مستحضرات التجمیل الستخدام الطالب، أو یمكنھم شراء 
 دوالًرا تقریبًا). 170أطقمھم الخاصة (بتكلفة 

 
 (28529)  2 علم التجمیل

 عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان
  12-10 الصف (الصفوف):

 .1علم التجمیل   متطلب (متطلبات) أساسي:
من خالل التعلم عن طریق نھج  1یعتمد الطالب على دورة علم التجمیل 

بالملحقات، وعمل یتعلم الطالب كیفیة التضفیر   علمي لعلم التجمیل.
الشعر المستعار، والتمویج الدائم، ومستحضرات استرخاء الشعر 
الكیمیائیة، وتمویجات الشعر المرنة، ونظریة وتطبیق األلوان، والعنایة 
بالبشرة، وإزالة الشعر، ومكیاج الوجھ، والعنایة باألظافر، وتقنیات 

یًضا كجزٍء من وسیتعامل الطالب أ  األظافر المتقدمة، وأعمال التجمیل.
تدریبھم في المعمل مع العمالء الكتساب خبرة حقیقیة في صالون 
التجمیل، وحضور معارض العنایة الجمالیة، وسیعملون مع خبراء في 

یتم توفیر أطقم مستحضرات التجمیل   مختلف المراكز المجتمعیة المحلیة.
دوالًرا  170الستخدام الطالب، أو یمكنھم شراء أطقمھم الخاصة (بتكلفة 

 تقریبًا).
 

 (28530)  3 علم التجمیل
 عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان

  12-11 الصف (الصفوف):
 2دورة علم التجمیل   متطلب (متطلبات) أساسي:

ھي دورة للمستوى المتقدم ُمصّممة للطالب الذین  3دورة علم التجمیل 
الطالب التعلم من سیُواصل   بنجاح. 2أتموا دراسة دورة علم التجمیل 

  خالل نھج علمي حول كیف یُصبحوا اختصاصیّین في مجال التجمیل.
سیبدأ الطالب تدریبًا صارًما استعداًدا المتحان مجلس والیة فرجینیا 
لحّالقي الشعر واختصاصیّي الجمال، مّما یزید من كفاءتھم في جمیع 

درسة في أثناء كما یُدیر الطالب صالون التجمیل الم  المھارات العملیة.
باإلضافة إلى ذلك، سیعمل الطالب في القطاع   زیادة خبراتھم في العمل.

عند االنتھاء من البرنامج، سیكون   كمتدّربین في صالونات التجمیل.
الطالب مؤھلین للخضوع الختبار مجلس والیة فرجینیا لعلم التجمیل، 

بالشامبو وسیعملون في القطاع في وظائف مساعدین في إعداد الشعر 
ومساعد مصفف شعر، و/أو موظف استقبال، و/أو مندوب مبیعات، و/أو 

ستكون مستلزمات ھذه الدورة وفقًا   باحث لمجلس إدارة الوالیة.
 الحتیاجات الطالب وعلى نفقتھم الخاصة.

 
اختبار مجلس والیة فرجینیا لحالقة الشعر   الشھادات: •

وعلم التجمیل (بمجرد أن یُكمل الطالب دورات علم 
 ).3، و2، و1التجمیل 

 
 (28522)  1 فنون وعلوم الطھي

 عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان
  12-10 الصف (الصفوف):

یجب على الطالب تقدیم اختبار أشعة سینیة  متطلب (متطلبات) أساسي:
 الصدر أو نتیجة سلبیة لتحلیل السل على الجلد.على 

سیبدأ الطالب في ھذه الدورة في تعلُّم المعرفة، والمھارات، وعادات 
سیتعلّم الطالب،   العمل المطلوبة للنجاح في قطاع الخدمات الغذائیة.

باستخدام المطبخ التجاري وغرفة تناول الطعام بالمركز المھني، تدابیر 
والنظافة الصحیة، باإلضافة إلى أسالیب الطھي السالمة األساسیة 

باإلضافة   األساسیة مثل القلي، والسوتیھ، وشواء اللحوم والخضروات.
إلى ذلك، سیتعّرف الطالب على مقدمة عن الخبز، مع فھم كیفیة إعداد 

سیتعّرف   األرز، والمعكرونة، والسلطات الطازجة بشكٍل صحیح.
الواقعیة التي ستُساعدھم في اتخاذ الطالب على سیناریوھات الحیاة 

 القرارات المھنیة.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
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 (28523)  2 فنون وعلوم الطھي

 عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان
  12-10 الصف (الصفوف):

وتقدیم  1إكمال دورة فنون وعلوم الطھي   (متطلبات) أساسي:متطلب 
 اختبار أشعة سینیة على الصدر أو نتیجة سلبیة لتحلیل السل على الجلد

منھًجا مكثفًا ُمصّمًما إلعداد الطالب  2تُوفّر دورة فنون وعلوم الطھي 
للتعلیم ما بعد الثانوي أو التوظیف على مستوى المبتدئین في قطاع 

تُرّكز ھذه الدورة على ما یلي: األطباق الرئیسیة التي   ت الغذائیة.الخدما
یتم طھیھا حسب الطلب؛ والطھي الصحیح للّحوم، واألسماك، 
والخضروات؛ وإعداد البیتزا والخبز؛ وریادة األعمال؛ وعلوم الغذاء 

 والتغذیة.
  یعمل الطالب في بیئة مطبخ واقعیة إلعداد الوجبات لعمالء حقیقیّین.

باإلضافة إلى ذلك، یتم تعلیم مھارات الَخبز المتقدمة مع التركیز على 
تكالیف اإلنتاج، واألرباح والخسائر، وتطویر التركیبات، وإدارة 

یمكن أن یتنافس الطالب المؤھلون في   الشركات الصغیرة بنجاح.
، حیث یمكنھم الفوز بالِمنح الدراسیة والجوائز SkillsUSAمسابقات 
 خرى.القیمة األ

الریاضیات، والكیمیاء األساسیة،  2تتناول دورة فنون وعلوم الطھي 
سیتدّرب الطالب   والتقنیات المطلوبة من اختصاصي الطھي الناجح.

على قیاس التركیبات والوصفات؛ واستقراء متطلبات الخدمة للمآدب؛ 
باإلضافة إلى مجموعات أساسیة متنوعة من المكونات (األحماض، 

والبروتینات، والدھون) للتحكم في آثارھا على المنتجات والقلویات، 
 النھائیة.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 بالدورة.

 
 )28524المخبوزات والمعجنات ( :3فنون الطھي 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-11 (الصفوف):الصف 

 :3التسجیل المتزامن في دورة فنون الطھي  أساسي:متطلب (متطلبات) 
 (28522) 1  فنون وعلوم الطھي ).28525تقدیم الطعام للمآدب (

 . (28523) 2و
تُوفّر الدورة المتخّصصة في فنون الطھي والخبز والمعجنات للطالب 

نھم من العمل في  مھن في مجال الخدمات المھارات والمعرفة التي تُمّكِ
في بیئة عملیة، یُطبّق الطالب المبادئ الغذائیة، ویضعون قوائم  الغذائیة.

الطعام، ویستخدمون مھارات األعمال والریاضیات، ویختارون معدات 
تقدیم الطعام ویُحافظون علیھا، ویلتزمون بمعاییر السالمة والصحة 

  العامة.
 

معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على ساعات  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 ) 28525تقدیم الطعام/المآدب ( :3فنون الطھي 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

  12-11 الصف (الصفوف):
التسجیل المتزامن في دورة فنون الطھي   متطلب (متطلبات) أساسي:

 1. فنون وعلوم الطھي 28524والمعجنات (دورة المخبوزات  :3
 ) 28523) 2) و28522)

إن المنھج المتخّصص في فنون الطھي لتقدیم األطعمة والمآدب یُوفّر 
للطالب فرًصا مستمرة للحصول على معرفة شاملة بقطاع خدمات الطعام 

یستكشف  باإلضافة إلى توسیع مھاراتھم الفنیة في مجال خدمات الطعام.
ھن ویُحّسنون مھاراتھم في تنفیذ معاییر السالمة والصحة الطالب الم

العامة، وتطبیق المبادئ الغذائیة، ووضع قوائم الطعام، واستخدام مھارات 
  األعمال والریاضیات، واختیار معدات تقدیم الطعام والحفاظ علیھا.

 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
الل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة یختارھا الطالب من خ

 بالدورة.
 

 تتضّمن دورات األمن السیبراني متطلبات تسجیل متزامن.
 .26667و 26659 األمن السیبراني، العام األول:
 .26662و 26657 األمن السیبراني، العام الثاني:

 
 أساسیات األمن السیبراني :1األمن السیبراني 

(26659) (96659W) 
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
التسجیل المتزامن في دورة أنظمة شبكات األمن  متطلب أساسي:

 ) 96667W) (26667السیبراني (
سیتم تعریف الطالب بمبادئ األمن السیبراني، ویستكشفون التكنولوجیات 

الوقائیة، ویكتشفون الفرص الناشئة، ویدرسون التھدیدات والتدابیر 
المھنیة المتنوعة عالیة المھارات، ومرتفعة األجور التي یزداد الطلب 

ف ھذه الدورة الطالب على  علیھا في مجال األمن السیبراني. كما تُعّرِ
تصمیم الشبكات وعملیة وإجراءات األمن السیبراني للشبكات الشخصیة 

یة لتوسیع كل شبكة یتبع الطالب عملیة تصمیم قیاس والمؤسسیة.
یُرّكز  وترقیتھا، تتضّمن متطلبات جمع إثبات المفھوم وإدارة المشروع.

و/أو  Windowsالمنھج على تثبیت، وتكوین، وإدارة نظام التشغیل 
Linux  ویُرّكز على استخدام نظامLinux .كعمیل شبكة ومحطة عمل 

ر ھذه الدورة مھارات الطالب الالزمة لیُصبح فنّي ش بكات، وفنّي تُطّوِ
كما  حاسوب، وكي یتمّكن من العمل في مھن األمن السیبراني للمبتدئین.

تُوفّر مقدمة عملیة للشبكات واإلنترنت باستخدام األدوات واألجھزة 
 الموجودة عادةً في البیئات المنزلیة وفي الشركات الصغیرة.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.تسجیل 
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  یمكن الحصولالشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 )96667W) (26667أنظمة شبكات األمن السیبراني (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
من السیبراني التسجیل المتزامن في دورة األ متطلب (متطلبات) أساسي:

 ).96659W) (26659أساسیات األمن السیبراني ( :1
ف ھذه الدورة الطالب على تصمیم الشبكات وعملیة وإجراءات األمن  تُعّرِ

یتبع الطالب عملیة تصمیم  السیبراني للشبكات الشخصیة والمؤسسیة.
قیاسیة لتوسیع كل شبكة وترقیتھا، تتضّمن متطلبات جمع إثبات المفھوم 

یُرّكز المنھج على تثبیت، وتكوین، وإدارة نظام  المشروع. وإدارة
 Linuxویُرّكز على استخدام نظام  Linuxو/أو  Windowsالتشغیل 

ر الدورة مھارات الطالب  كعمیل شبكة ومحطة عمل. وبالتالي، تُطّوِ
الالزمة للعمل في وظائف اختصاصیّي األمن السیبراني من المستوى 

نظمة، وفنیّي أجھزة الحاسوب لفنیّي الشبكات، االبتدائي، ومسؤولي األ
كما تُوفّر مقدمة عملیة للشبكات  وُمثبّتي الكابالت، وفنیّي مكتب المساعدة.

واإلنترنت باستخدام األدوات واألجھزة الموجودة عادةً في البیئات 
تشمل المعامل تثبیت أجھزة الحاسوب،  المنزلیة وفي الشركات الصغیرة.

رنت، واالتصال الالسلكي، ومشاركة الملفات والطباعة، واالتصال باإلنت
 وتثبیت وحدات التحكم في األلعاب، والماسحات الضوئیة، والكامیرات.

 Microsoftباإلضافة إلى ذلك، سیُصبح الطالب بارعین في برامج 
Office ،والتي تتضّمن معالجة الكلمات، وقواعد بیانات جداول البیانات ،

 دیمیة إلظھار المھارات المطلوبة للمعرفة الرقمیة.وبرامج العروض التق
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قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
على  التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 (26662)عملیات برامج األمن السیبراني :2األمن السیبراني 
(96662W) 

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-10 (الصفوف):الصف 

عملیات  :2التسجیل المتزامن في دورة األمن السیبراني  متطلب أساسي:
 ).96657W) (26657شبكات برامج الحاسوب (

تم تصمیم ھذه الدورة لتعلیم العدید من جوانب دعم الحاسوب وإدارة 
یتعلّم الطالب مفاھیم الشبكات، من االستخدام إلى المكونات،  الشبكات.
یتعلّم الطالب  أنظمة شبكة نظیر إلى نظیر وشبكات خوادم العمیل.وإنشاء 

كیفیة تثبیت بطاقات الشبكة، وتكوینھا، وتوصیلھا بالشبكات لتثبیت أنظمة 
التشغیل؛ إنشاء الحسابات، وإعدادھا، وإدارتھا لتحمیل إدارة الشبكة 

 تُوفّر ھذه الدورة تعلیمات للطالب ونظرة عامة القائمة على البرامج.
ف  أساسیة على التوجیھ والوصول عن بُعد، والعناوین، واألمن. كما تُعّرِ

الطالب بالخوادم التي تُوفّر خدمات البرید اإللكتروني، ومساحات الویب، 
یتعلّم الطالب المھارات الشخصیة  واألمان، والوصول الُمصادق.

تتضّمن الدورة  المطلوبة إلدارة النظام وتكوین األجھزة األساسي.
علیمات ُمصّممة خّصیًصا إلعطاء الطالب معرفة أساسیة بتكوینات ت

  األجھزة والبرامج واألمن السیبراني، ساعات معتمدة جامعیة.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

یرجینیا المجتمعیة قبل استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال ف
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 (26657)عملیات شبكات برامج الحاسوب  :2األمن السیبراني 
(96657W) 

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-10 الصف (الصفوف):

یجب أن یكون الطالب قد أكملوا دورات المستوى األول  متطلب أساسي:
من األمن السیبراني، أو حصلوا على تصریح من المعلم، مع التسجیل 

ألمن السیبراني عملیات برامج ا :2المتزامن في دورة األمن السیبراني 
)26662) (96662W.( 

تم تصمیم ھذه الدورة لتعلیم العدید من جوانب دعم الحاسوب وإدارة 
یتعلّم الطالب مفاھیم الشبكات، من االستخدام إلى المكونات،  الشبكات.

یقوم الطالب  وإنشاء أنظمة شبكة نظیر إلى نظیر وشبكات خوادم العمیل.
یتعلّم الطالب  ا، وتوصیلھا بالشبكات.بتثبیت بطاقات الشبكات، وتكوینھ

كیفیة تثبیت أنظمة التشغیل، وإعداد الحسابات وإدارتھا، وتحمیل البرامج، 
قد تتناول ھذه الدورة أنظمة تشغیل الشبكة  ووضع خطط األمان وتنفیذھا.

 .Linuxأو  Windows Serverالمستندة إلى البرامج، مثل 
 

تكون ھذه الدورة دورة قد    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا الشھادة: •
ا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة یختارھ

 بالدورة.
 

عملیات شبكات برامج الحاسوب للمستوى  :3األمن السیبراني 
 )96658W) (26658المتقدم (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-10 الصف (الصفوف):

 (26662)عملیات برامج األمن السیبراني  :2األمن السیبراني 
(96662W)؛ 

 (26657) عملیات شبكات برامج الحاسوب  :2األمن السیبراني 
(96657W) و 

عملیات برامج األمن  :3التسجیل المتزامن في دورة األمن السیبراني 
)، أو تصریح من 96663W) (26663السیبراني، المستوى المتقدم (

 المعلم.
لبروتوكوالت المتعلقة تُعلِّم ھذه الدورة المفاھیم األساسیة، والبُنیات، وا

سیتعلّم الطالب إدارة الشبكات، مع التركیز على إدارة  بأمن الشبكات.
یتعّرف الطالب على بروتوكوالت  ودعم مستخدمي الشبكات وأنظمتھا.

االتصال، وأسالیب استكشاف األخطاء وإصالحھا لألنظمة وشبكات خادم 
 الشبكات المتقدمة.العمیل، وإدارة مواقع الویب، وغیرھا من موضوعات 

تتضّمن الموضوعات التي یتم تناولھا نظرة عامة على أمن الشبكة؛ 
وأساسیات الترمیز والتشفیر؛ ونماذج التھدیدات، وآلیات ومعاییر 
المصادقة والتصریح؛ والبنیة التحتیة للمفتاح العام؛ وأمن البرید 

ن الحمایة، اإللكتروني؛ وطبقة النقل وأمن الویب؛ وتصفیة الحزم، وُجدرا
واكتشاف حاالت التسلل، وأنظمة التشغیل االفتراضیة، وإعداد الحسابات 

قد تُوفّر ھذه  وإدارتھا، وتحمیل البرامج، وإنشاء خطط األمان وتنفیذھا.
الدورة إرشادات حول أنظمة تشغیل الشبكة المستندة إلى البرامج، مثل 

Windows Server  أوLinux. اإلعداد  ستُرّكز الدورة كذلك على
 لالعتماد في المجال.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 یل.مزید من التفاص
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

عملیات برامج األمن السیبراني، المستوى  :3األمن السیبراني 
 )96663W) (26663المتقدم (

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-10 (الصفوف):الصف 

عملیات برامج  :2األمن السیبراني  متطلب أساسي: متطلب أساسي:
 )؛96662W) (26662األمن السیبراني (
 (26657عملیات شبكات برامج الحاسوب ( :2األمن السیبراني 

(96657Wو ( 
عملیات شبكات برامج  :3التسجیل المتزامن في دورة األمن السیبراني 

 )96658W) (26658المتقدم (الحاسوب للمستوى 
من األمن السیبراني في تدریس جوانب إدارة  3تستمر دورات المستوى 

تشمل  الشبكات، مع التركیز على إدارة ودعم مستخدمي الشبكة وأنظمتھا.
الموضوعات التي تم تناولھا فھم مسؤولیات اختصاصیّي الحاسوب، 

التكنولوجیا الجدیدة، وتطویر وتدریب المستخدمین النھائیّین، وتقییم 
سیاسات النظام، واستكشاف أخطاء محطات العمل وإصالحھا، وإدارة 
خدمات وبروتوكوالت الشبكة، واالستخدام الفعال للبرید اإللكتروني 

یتعّرف الطالب على بروتوكوالت االتصال،  وأنظمة اتصاالت األعمال.
ات خادم العمیل، وأسالیب استكشاف األخطاء وإصالحھا لألنظمة وشبك

یتم  وإدارة مواقع الویب، وغیرھا من موضوعات الشبكات المتقدمة.
تدریس األسالیب المستخدمة لتثبیت أنظمة التشغیل، وإعداد الحسابات 

تتضّمن   وإدارتھا، وتحمیل البرامج، ووضع خطط األمان وتنفیذھا.
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رمیز الموضوعات اإلضافیة نظرة عامة على أمن الشبكة؛ وأساسیات الت
والتشفیر؛ ونماذج التھدیدات، وآلیات ومعاییر المصادقة والتصریح؛ 
والبنیة التحتیة للمفتاح العام؛ وأمن البرید اإللكتروني؛ وطبقة النقل وأمن 
الویب؛ وتصفیة الحزم، وُجدران الحمایة، واكتشاف حاالت التسلل، 

یل وأنظمة التشغیل االفتراضیة، وإعداد الحسابات وإدارتھا، وتحم
 Windows البرامج، وإنشاء أنظمة تشغیل أمنیة وتنفیذھا، مثل

Server أو Linux.  ستُرّكز الدورة كذلك على التوجیھ للحصول على
 االعتماد في المجال.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 )96660W) (26664دة البیانات وإدارتھا (تصمیم قاع
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12-10الصف (الصفوف) 
 )26116مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات ( متطلب أساسي:

تتضّمن ھذه الدورة الدراسیة تصمیم قاعدة البیانات وبرمجة لغة االستعالم 
أساسیات قاعدة البیانات، بما في ذلك یدرس الطالب  ).SQLالُمھیكلة (

باإلضافة  تطویر قاعدة البیانات ووضع النماذج، والتصمیم، والتطبیع.
یكتسب الطالب  إلى ذلك، یتعّرف الطالب على برمجة قواعد البیانات.

المھارات والمعرفة الالزمة الستخدام میزات برنامج قاعدة البیانات 
سیستعد الطالب  نات والتحكم فیھ.والبرمجة إلدارة الوصول إلى البیا

  للخضوع ألول اختباَري االعتماد.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
مستشار مدرستك للحصول على التسجیل. یُرجى التشاور مع 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 )28457الرسوم المتحركة الرقمیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
التسجیل المتزامن في نظام االتصاالت الرسومیة   متطلب أساسي:

)28458( 
یكتسب الطالب خبرات تتعلق بمجال الصور المتحركة عبر الحاسوب 

یحل الطالب المسائل التي   باستخدام ومفاھیم التصمیم والرسومیات.
تتضّمن استخدام الكائنات ثالثیة األبعاد، وسرد القصص، ورسم 

یقوم الطالب بإنشاء   ءة، والھندسة البیئیة.النص/التخطیط، ومفاھیم اإلضا
مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة التي تعكس تطبیقات واقعیة ویتم 

یتم تضمین   تعریفھم ببرنامج الرسوم المتحركة التفاعلیة وثالثیة األبعاد.
 إنتاج مجموعة أعمال تعِرض أمثلة على عمل الطالب األصلي.

 
ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على  الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 بالدورة.

 

 )28458نظام االتصاالت الرسومیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
التسجیل المتزامن في الرسوم المتحركة الرقمیة  متطلب أساسي:

)28457( 
ت الرسومیة على إنشاء صور رسومیة بالحاسوب یُرّكز نظام االتصاال

یكتسب الطالب المعرفة فیما   لعرضھا على شبكة اإلنترنت العالمیة.
من خالل   یتعلق بالفرق بین رسومات الویب والرسومات المطبوعة.

المشاریع في الفصل الدراسي، یقوم الطالب بإنشاء أعمال باستخدام 
من خالل تطویر صور فنیة   ر.مجموعة متنوعة من برامج إنتاج الصو

عالیة الجودة، یتعلّم الطالب مھارات التواصل البصري القابلة للنقل بشكٍل 
تتزاید الحاجة إلى ھذه المھارات في عالمنا المتصل بشبكة   كبیر.

 یُنشئ الطالب مجموعة رقمیة احترافیة من األعمال الكاملة.  اإلنترنت.
 

معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على ساعات  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 بالدورة.
 

 (98235W) (28235)  1 التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
 نقطة جودة 1.0عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان + 

 12-10  الصف (الصفوف):
السل أو تصویر قد یلزم تقدیم فحص لمرض   متطلب (متطلبات) أساسي:

 الصدر باألشعة السینیة.
للطالب المھتمین  1تم تصمیم دورة التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة 

بالتحضیر لیكونوا معلمین لمرحلة الطفولة المبكرة في وظائف رعایة 
یتلقّى الطالب تعلیًما في الفصل الدراسي   األطفال والتعلیم االبتدائي.

األطفال الُرّضع، والصغار، واألطفال في وخبرة عملیة في العمل مع 
 مرحلة ما قبل المدرسة، والمرحلة االبتدائیة وذوي االحتیاجات الخاصة.

ره، ویستكشفون  یتعلّم الطالب المبادئ األساسیة لنمو الطفل وتطوُّ
 خصائص برامج الطفولة المبكرة وتنفیذ منھج الطفولة المبكرة.

 
ون ھذه الدورة دورة تسجیل قد تكالساعات المعتمدة الجامعیة:  •

یجب استیفاء  مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
  بالدورة.

 
 (98236W) (28236)  2 التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة

 نقطة جودة 1.0عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان + 
  12-11الصف (الصفوف):

، 1دورة التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة  متطلب (متطلبات) أساسي:
أو دورة نمو األطفال واألبوة؛ كما قد یلزم تقدیم فحص لمرض السل أو 

 تصویر الصدر باألشعة السینیة
  تُواِصل ھذه الدورة تحسین مھارات الطالب في تعلیم األطفال الصغار.

تعلیم یتعّرف الطالب على مجموعة كاملة من الفرص المھنیة في مجال ال
یُنفِّذ الطالب مجموعة متنوعة من أنشطة   في مرحلة الطفولة المبكرة.

منھج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل عملیات التوظیف في 
یخضع الطالب لتقییم  العمل المیداني وتجارب تعلیم الطالب.

ParaPro.وھو خطوة في سبیل أن یُصبحوا ُمساعدي معلمین ، 
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    المعتمدة الجامعیة:الساعات  •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 .مزید من التفاصیل
 



83 

سیساعد إكمال دورة التعلیم في مرحلة الطفولة   الشھادات: •
الطالب في الحصول على االعتماد الوطني  2و 1المبكرة 

 Child Developmentمن شریك تنمیة الطفل (
Associate (CDA).( 

 
 (28534)  1 الكھرباء

 عام كامل، فترة واحدة، ساعة معتمدة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد  متطلب (متطلبات) أساسي:
ن دورة الكھرباء  الطالب من اكتساب مھارات في مجال الكھرباء  1تُمّكِ

یتم تعلیم الطالب االستخدام   للعمل في مجال اإلنشاء السكني (المنزلي).
السلیم لألدوات الكھربائیة الشائعة، وأسالیب توصیل األسالك، وبناء 

ئیة، وحل المشكالت الدوائر الكھربائیة وتحلیلھا، وقراءة الخطط الكھربا
یتعّرف الطالب على التوصیالت الكھربائیة التجاریة الجدیدة   الكھربائیة.

یعتمد محتوى الدورة على القانون   الخاصة باإلنشاءات واالتصاالت.
یتم التأكید على السالمة   معظم المحتوى عملي.  الوطني للكھرباء.

 وعادات العمل الجیدة.
 

على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

  بالدورة.
 

 (28535)  2 الكھرباء
 عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان

  12-10 الصف (الصفوف):
 1الكھرباء   متطلب (متطلبات) أساسي:

إرشادات حول طرق توصیل األسالك الخاصة  2تُوفّر دورة الكھرباء 
باإلنشاءات التجاریة وكابالت االتصاالت، بما في ذلك توصیل أسالك 
الھاتف، وأسالك تلفاز الكابل، وكابالت الشبكة النحاسیة ألنظمة 

BICSI/RBT.كما یتم تقدیم إنشاءات  ، وكابالت شبكة األلیاف البصریة
قد یكون الطالب في   ).OSHAإدارة السالمة والصحة المھنیة (

السنوات النھائیة مؤھلین لبرنامج دراسة عمل في مجال توزیع اإلمدادات 
یتم تدریس األسالك التجاریة وفقًا لمعاییر قانون الكھرباء   الكھربائیة.

 BICSI/RBTیتم تدریس كابالت الشبكة وفقًا لمعیار أنظمة   الوطني.
رس الطالب معاییر توصیل سید  .TIA/EIA 568Aوبما یُلبّي معیار 

أسالك االتصاالت، وأسالیب وتقنیات توصیل األسالك، وسجل الشبكة 
سیحظى الطالب الذین یكملون   والكابالت، والمصطلحات الخاصة بھا.

جمیع إرشادات توصیل كابالت الشبكة ویستوفون جمیع متطلبات الوالیة، 
الختبار شھادة  والمتطلبات المحلیة، ومتطلبات المعلم بفرصة الخضوع

BICSI/RBT والتي یتم االعتراف بھا وطنیًا من قِبل قطاع ،
 االتصاالت.

 
شھادات ؛ OSHA-10بطاقة سالمة البناء   الشھادات: •

وكابالت  BICSI/RBTكابالت الشبكة النحاسیة ألنظمة 
 (تُعطى باللغة اإلنجلیزیة فقط). شبكة األلیاف البصریة

 
ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على  الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
  بالدورة.

 
 (98334W) (28334)  1 فني الطوارئ الطبیة

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-11 الصف (الصفوف):

التسجیل المتزامن في دورة فني الطوارئ   متطلب (متطلبات) أساسي:
. یجب أن تستوفي دورة األحیاء )98335) (28335( 2 الطبیة

) والطالب جمیع متطلبات األھلیة التنظیمیة الخاصة بمكتب 24310(
الخدمات الطبیة الطارئة التابع لوزارة الصحة بوالیة فرجینیا وذلك 
لحضور برنامج فني الطوارئ الطبیة، بما في ذلك یجب أال تقل أعمار 

عاًما في بدایة الدورة؛ وأن یكون لدیھم إذن  16 الطالب المسجلین عن
عاًما؛ وأن یكونوا بارعین في قراءة  18من ولي األمر إذا كانوا دون سن 

وكتابة وفھم اللغة اإلنجلیزیة والتحدث بھا على النحو الذي تُحّدده مدارس 
 أرلینغتون العامة.

ھا لمنھج ھذا البرنامج عبارة عن دورة من المستوى الجامعي یتم تدریس
التابع  1994) لعام EMT-Bالمعیار الوطني لفنّي الطوارئ الطبیة (

للوكالة الوطنیة لسالمة النقل على الطرق السریعة/وزارة النقل 
ھذا البرنامج مثالي للطالب المھتمین بالمجال الطبي أو أي   األمریكیة.

ب سیدرس الطال  مھنة تتطلّب الحصول على شھادة اإلسعافات األولیة.
علم التشریح، وعلم وظائف األعضاء، ومقدمة إلى الرعایة الطبیة 
الطارئة، والتعامل مع مجاري التنفس، وتقییم المرضى، والطوارئ 
الطبیة، والطوارئ التولیدیة/النسائیة، ورعایة المرضى المصابین 

سیُكمل   بالرضح، والطوارئ المتعلقة باألطفال، وعملیات اإلسعاف.
رة دعم الحیاة األساسیة الُمقدَّمة من جمعیة القلب الطالب أیًضا دو

مي الرعایة الصحیة ودورة اإلسعافات األولیة. كما ستُتاح   األمریكیة لُمقّدِ
للطالب الفرصة للمساعدة والمالحظة في قسم الطوارئ بالمستشفى أو 

 ركوب سیارة إسعاف للطوارئ.
 

الساعة تُلبّي   ساعات معتمدة إضافیة للمدارس الثانویة: •
المعتمدة المكتسبة في ھذه الدورة الساعة المعتمدة الثالثة 
لعلوم المختبر للدبلومة العادیة أو الساعة المعتمدة الرابعة 

سیحُصل الطالب على   لعلوم المختبر للدبلومة المتقدمة.
ساعة معتمدة في علوم المختبر وساعة معتمدة ثانیة في 

 الفنون الجمیلة/العملیة.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    المعتمدة الجامعیة:الساعات  •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

وھذا یسمح للطالب بالحصول على درجة  مزید من التفاصیل.
AAS ) في الخدمات الطبیة الطارئةEMS مع القبول (

التلقائي في برنامج درجة البكالوریوس في العلوم الصحیة عبر 
 اإلنترنت من جامعة جورج واشنطن برسوم دراسیة ُمخفّضة.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا الشھادة: •

قة یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعل
  بالدورة.

 
 (98335W) (28335)  2 فني الطوارئ الطبیة

  نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-11 الصف (الصفوف):

التسجیل المتزامن في دورة فني الطوارئ الطبیة  متطلب (متطلبات) أساسي:
1  

الطارئة تُمثّل مھام ھذه الدورة الدراسیة المعاییر التعلیمیة للخدمات الطبیة 
)EMS.یعتمد الطالب على معرفتھم  ) الوطنیة وفي والیة فرجینیا

ومھاراتھم في تقدیم الدعم األساسي للحیاة من خالل التركیز على مجاالت 
عملیات الخدمات الطبیة الطارئة، وحاالت الطوارئ الطبیة، وإدارة فئات 

ن یلزم وجود خبرة میدانیة خاضعة لإلشراف تتضمّ  خاصة من المرضى.
 جھات اتصال على األقل بالمریض خارج ساعات الدوام المدرسي. 10

إّن النجاح في إكمال ھذه الدورة الثانیة في التسلسل سیُكِسب الطالب حالة 
قد یؤدي اإلكمال الناجح لجمیع متطلبات  مكتمل في التعلیم الفني والمھني.

ر النفسي الدورة الدراسیة وإقرار المعلم إلى التأھل للخضوع لالختبا
 Virginia State Psychomotorالحركي في والیة فرجینیا (

Exam واالختبار المعرفي للسجل الوطني لفنیّي طب الطوارئ (
)National Registry of Emergency Medical 

Technicians (NREMT.((  یجب أن یستوفي الطالب متطلبات
) Functional Position Descriptionوصف المنصب الوظیفي (

) Basic Life Support Providerلُمقّدم دعم الحیاة األساسي (
في قانون  12VAC5-31-1501و EMS.TR.14B(راجع 
% على األقل من الجوانب 85یجب على الطالب إكمال  فرجینیا).

في  12VAC5-31-1501التعلیمیة والمعملیة للدورة الدراسیة، وفقًا لـ 
    قانون فرجینیا.
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عاًما على األقل قبل الیوم  16أن یكون عمر الطالب  یجب ملحوظة:
على جمیع الطالب الخضوع  األول من دورة فنّي الطوارئ الطبیة.

لفحص الخلفیة الجنائیة الذي یتضّمن بصمات األصابع وفحص 
    المخدرات.

  
تُلبّي  ساعات معتمدة إضافیة للمدارس الثانویة: •

الدورة الساعة المعتمدة الساعة المعتمدة المكتسبة في ھذه 
الثالثة لعلوم المختبر للدبلومة العادیة أو الساعة المعتمدة 

سیحصل   الرابعة لعلوم المختبر للدبلومة المتقدمة.
الطالب على ساعة معتمدة في علوم المختبر وساعة 

  معتمدة ثانیة في الفنون الجمیلة/العملیة.
  

ه الدورة قد تكون ھذ   الساعات المعتمدة الجامعیة: •
 دورة تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

یجب استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا 
یُرجى التشاور مع مستشار  المجتمعیة قبل التسجیل.

وھذا یسمح  مدرستك للحصول على مزید من التفاصیل.
في الخدمات الطبیة  AASللطالب بالحصول على درجة 

) مع القبول التلقائي في برنامج درجة EMSالطارئة (
البكالوریوس في العلوم الصحیة عبر اإلنترنت من 

  جامعة جورج واشنطن برسوم دراسیة ُمخفضة.
یمكن الحصول على ساعات معتمدة  الشھادة: •

من خالل اجتیاز شھادة  ُمتحقَّق منھا یختارھا الطالب
  المجال المتعلقة بالدورة.

 
  (28336)  3 الطبیةفنّي الطوارئ 

  عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
  12-11 الصف (الصفوف):

  2فنّي الطوارئ الطبیة  متطلب (متطلبات) أساسي:
ھذه الدورة ُمخّصصة للطالب الذین أكملوا دورة فني الطوارئ الطبیة  
، وحصلوا على موافقة المعلم، والذین حصلوا على شھادة فني 2و 1

من مكتب فرجینیا للخدمات الطبیة الطارئة الطوارئ الطبیة 
)OEMS.(  سیُعّزز الطالب المھارات التي أتقنوھا في الدورات

األساسیة في أثناء اكتسابھم للمھارات الالزمة لمساعدة ُمقّدمي خدمات 
)، واالعتماد على أسس تعلیم الخدمات الطبیة ALSدعم الحیاة المتقدم (

التعلیم للحصول على االعتماد أو )، وتلبیة متطلبات EMSالطارئة (
كما یتعلم الطالب أیًضا التنسیق مع خدمات الصحة  إعادة االعتماد.

والسالمة العامة األخرى، مثل سلطات مكافحة الحرائق، وإنفاذ القانون، 
یجب على  تتضمن الدورة تجارب إرشادیة وتعلیمیة. وإدارة الطوارئ.
الجوانب التعلیمیة والمعملیة % على األقل من 85الطالب إكمال 

    للدورة.
   

یمكن الحصول على ساعات معتمدة  الشھادة: •
من خالل اجتیاز شھادة  ُمتحقَّق منھا یختارھا الطالب

  المجال المتعلقة بالدورة.
 

 )26448الطاقة والقدرة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 یوجد ال  متطلب (متطلبات) أساسي:

في ھذه الدورة، یُحلّل الطالب مصادر الطاقة ویستكشفون تولید الكھرباء، 
ونقلھا، وتوزیعھا باستخدام وحدات أساسیات قطاع الطاقة من مركز 

تُوفّر الدورة مھارات  ).CEWDتطویر القوى العاملة للطاقة (
 تُتاح الریاضیات، والعلوم، والكتابة التقنیة من خالل التطبیق العملي.

 للطالب الفرصة للخضوع لتقییم شھادة أساسیات قطاع الطاقة.
 
 

 Project Lead the Way (PLTW)سلسلة دورات 
 

"Project Lead the Way ھو تسلسل ُمعترف بھ وطنیًا من "
الدورات لتوجیھ الطالب إلى الھندسة وإعدادھم للنجاح في برامج الھندسة 

یجب تسجیل الطالب الملتحقین بھذا البرنامج الدراسي في   الجامعیة.
 تسلسل اإلعداد للجامعات في الریاضیات والعلوم. 

 
 )28491مقدمة إلى التصمیم الھندسي ( :1الھندسة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب (متطلبات) أساسي:
یستخدم الطالب  على تطویر التصمیم الھندسي. 1تُرّكز دورة الھندسة 

 برامج الحاسوب إلنتاج نماذج حلول المشروعات، وتحلیلھا، وتقییمھا.
ویدرسون مفاھیم تصمیم الشكل والوظیفة، ثم یستخدمون أحدث التقنیات 

تُعلِّم ھذه الدورة  لترجمة التصمیم المفاھیمي إلى منتجات قابلة لإلنتاج.
ملیة التصمیم وتطبیقھا، وتطبیق مفاھیم التصمیم الطالب كیفیة فھم ع

التكیفي لتطویر الرسومات، وحل مشكالت التصمیم في أثناء تطویرھم 
لنماذج المنتجات، وإنشائھا، وتحلیلھا باستخدام برنامج تصمیم حاسوبیة 

 ذات نمذجة ثابتة.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة  یختارھا الطالب

  بالدورة.
 

 )28492مبادئ الھندسة ( :2الھندسة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 1الھندسة  متطلب أساسي:

م ھذه الدورة نظرة عامة على التكنولوجیا الھندسیة. یكتسب الطالب  تُقّدِ
 المشكالت الھندسیة الواقعیة. مھارات حل المشكالت من خالل معالجة

من خالل الخبرات النظریة والعملیة، یتعامل الطالب مع العواقب 
ستكون بعض   االجتماعیة والسیاسیة الناشئة للتغیر التكنولوجي.

الموضوعات التي سیتم تناولھا: نظرة عامة ومنظوًرا للھندسة، وعملیة 
یة، والجمادات، التصمیم، واالتصاالت والتوثیق، واألنظمة الھندس

 والمواد واختبارھا، والدینامیكا الحراریة
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة  من الطالبیختارھا 
  بالدورة.

 
 )26671اإللكترونیات الرقمیة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 :2) والھندسة 28491مقدمة إلى الھندسة ( 1 الھندسة: أساسي:متطلب 
 ) 28492مبادئ الھندسة (

تم تصمیم دورة ما قبل الھندسة ھذه كتمھید لدورتْین أساسیّتْین (مبادئ 
الھندسة ومقدمة إلى التصمیم الھندسي) كجزٍء من برنامج الھندسة 

ف على  الوطني. منطق یستخدم الطالب محاكاة الحاسوب للتعرُّ
 اإللكترونیات في أثناء تصمیم الدوائر واألجھزة، واختبارھا، وُصنعھا.

كما یُطبّقون برمجة أنظمة التحكم ویستكشفون أسس الدوائر الرقمیة 
 كما یتم عرض موضوعات عن دوائر الحاسوب. والمنطق المتسلسل.

 
یجب التسجیل في   .28494و 28493  :2 تسلسل الھندسة

 الوقت.الدورتْین في نفس 
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 )28493ھندسة التصنیع المتكاملة للحاسوب (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 )28492) 2إتمام دورة الھندسة  متطلب أساسي:
في دورة التخصص ھذه، یتعلّم الطالب مفاھیم الروبوتات والتصنیع اآللي 

برامج نمذجة الحاسوب من خالل إنشاء تصمیمات ثالثیة األبعاد باستخدام 
 وإنتاج نماذج من تصمیماتھم یتم التحكم فیھا بالحاسوب.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
  بالدورة.

 
Capstone :28494التصمیم والتطویر ( الھندسة( 

 واحدةعام كامل، وحدة دراسیة 
  12-10 الصف (الصفوف):

 (28492) 2) و28491( 1الھندسة  متطلب أساسي:
ھذه، تعمل فرق من الطالب، بتوجیھ من مرشدین  capstoneفي دورة 

مجتمعیّین، معًا للبحث عن حلول للمشكالت الھندسیة، وتصمیمھا، 
یقوم الطالب باكتساب المعرفة، والمھارات، والقدرات من  وإنشائھا.

من المتوقع أن یُنشئ الطالب ویُقّدموا رسمیًا  جربة ھندسیة حقیقیة.خالل ت
مشروًعا دراسیًا مستقالً ومشروًعا ُموّجًھا نحو الفریق تتولّى لجنة تقییم 

 تحلیلھ وتقییمھ.
 
تكنولوجیا الطب الشرعي مع تطبیقات في مجال التكنولوجیا الحیویة 

)28325( 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 لصفوف):الصف (ا
 )24310األحیاء ( متطلب (متطلبات) أساسي:

تم تصمیم دورة تكنولوجیا الطب الشرعي مع تطبیقات في مجال 
التكنولوجیا الحیویة للطالب المھتمین جدیًا بأي من علوم الطب الشرعي 

إنھا دورة   كمجاٍل مھني، خصوًصا تلك التي تتضّمن التكنولوجیا الحیویة.
سیتعلّم الطالب   سبب كمیة المواد ذات المستوى الجامعي.دراسیة صعبة ب

كیفیة معالجة مشاھد الجریمة، وإجراء تحلیل الحمض النووي، وإكمال 
اختبارات مؤشر االنكسار على العینات الزجاجیة، وتحلیل أنماط ترشیش 

مة لمناقشة دراسات الحالة. سیُطلب  الدم، والمشاركة في الندوات الُمصمَّ
تنفیذ بروتوكوالت معملیة قیاسیة واتّباع المنھج العلمي في  من الطالب

سیتعلّم الطالب العدید من األسالیب الُمستخدمة في   جمیع التحلیالت.
مختلف علوم الطب الشرعي، على سبیل المثال، علم الحشرات، وعلم 
العظم، وعلم األنثروبولوجیا، وعلم النبات الشرعي، وعلم السموم، 

یُوصى بھذه الدورة خّصیًصا للطالب الذین   لنووي.وتحلیل الحمض ا
 لدیھم خلفیة علمیة قویة.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
  بالدورة.

 
 )28303العلوم الصحیة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
ف ھذه الدورة الطالب بمجموعة متنوعة من مھن الرعایة الصحیة  تُعّرِ
ر المھارات األساسیة المطلوبة في جمیع العلوم الصحیة والطبیة.  وتُطّوِ

وھي ُمصّممة لمساعدة الطالب على فھم العناصر الرئیسیة لنظام الرعایة 
م مصطلحات الرعایة الصحیة الصحیة في الوالیات المتحدة وتعلُّ 

األساسیة، وعلم التشریح وعلم وظائف األعضاء لكل جھاز من أجھزة 
الجسم، واألمراض، واإلجراءات التشخیصیة والسریریة، والتدخالت 

خالل  العالجیة، وأساسیات الرعایة في حاالت الطوارئ والصدمات.
یم، واالحترافیة، الدورة، یُرّكز التعلیم على السالمة، والنظافة، والتعق

یبدأ الطالب أیًضا في  والمساءلة، والكفاءة داخل بیئة الرعایة الصحیة.
اكتساب مھارات البحث عن عمل للدخول في مجال الصحة والعلوم 

باإلضافة إلى ذلك، قد یشمل التعلیم في الدورة أساسیات  الطبیة.
كنولوجیا اإلجراءات المعملیة الطبیة، وأساسیات الصیدلة، ومفاھیم الت

الحیویة، ومھارات التواصل الضروریة لتقدیم رعایة عالیة الجودة 
 للمرضى.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 .بالدورة

 
 )98383W) (28383المصطلحات الطبیة (

 نقطة جودة 1.0 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة +
  12-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد  متطلب أساسي:
تم تصمیم دورة المصطلحات الطبیة لمساعدة الطالب على تعلُّم 

یتم تقدیم الموضوعات  المصطلحات اللغویة في مجال الرعایة الصحیة.
ف  بترتیب منطقي، بدًءا من تشریح كل جھاز من أجھزة الجسم والتعرُّ

الخاصة بھ، ثم الُمضي في علم األمراض، واإلجراءات على الفسیولوجیا 
یتعرف الطالب  التشخیصیة، والتدخالت العالجیة، وأخیًرا علم الصیدلة.

 على المفاھیم، والمصطلحات، واالختصارات الخاصة بكل موضوع.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  المجتمعیة. تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 .بالدورة
 

 )28433تكنولوجیا المواد والعملیات (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب (متطلبات) أساسي:

یُرّكز الطالب على المواد المادیة، وعملیات مثل تصنیع المنتجات القابلة 
تشمل خبرات التعلم؛ التحلیل المھني  لالستخدام وإجراء التجارب.

اإلضافة إلى استخدام األدوات والمعدات المتعلقة بتحلیل المعادن، ب
والمواد البالستیكیة، واألخشاب، والسیرامیك، والمواد الُمرّكبة، 

یُوصى بھذه الدورة المعملیة التي تستمر لفترة  واختبارھا، ومعالجتھا.
واحدة للطالب المھتمین بالوظائف التقنیة وغیرھم مّمن یرغبون في 

 معرفتھم بالمستھلكین ومحو األمیة التكنولوجیة. تحسین
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 .بالدورة
 

 )28305فنّي صیدلیة (
 عام كامل، ساعتان معتمدتان

  12-10 الصف (الصفوف):
 یوجد ال  متطلب (متطلبات) أساسي:

تم تصمیم ھذا البرنامج الذي ینطوي على شھادة لتزوید الطالب 
تفي المقررات   بالمھارات والمعرفة األساسیة لبدء العمل كفنّي صیدلیة.

الدراسیة بمتطلبات مجلس الصیدلة وتُِعد الطالب إّما للخضوع الختبار 
  لیات.الوالیة أو االمتحان الوطني الذي یُدیره مجلس اعتماد فنّي الصید

بون ذوي الخبرة الذین یمكنھم إظھار  سیتمّكن فنیّو الصیدلیات الُمدرَّ
المھارات والمعرفة المناسبة من الحصول على العدید من الخیارات 
المھنیة التي تتّسم بالتقدیر واالحترام أو یمكنھم الدراسة بعد المرحلة 

 الثانویة في مجال الصیدلة.
 

عتماد فنّي الصیدلیات اختبار الصیدلیة ال  الشھادات: •
)ExCPT( 
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یجب   .28626و 28625تسلسل تكنولوجیا الصور والفیدیو: 
 التسجیل في الدورتْین في نفس الوقت.

 
 (28625)  1 تكنولوجیا الصور والفیدیو

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

التسجیل المتزامن في دورة تكنولوجیا الصور والفیدیو   متطلب أساسي:
2 )28626( 

تُطِلع دورة تكنولوجیا التصویر الطالب على المبادئ األساسیة للتصویر 
یدرس الطالب  الفوتوغرافي مع التركیز الشدید على التصویر الرقمي.

ره في المجال  تطویر التصویر الفوتوغرافي كوسیط تواُصل وتطوُّ
علّم الطالب استخدام برامج تحریر الصور لمعالجة الصور یت الرقمي.
 الرقمیة.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 .بالدورة

 
 (28626) 2تكنولوجیا الصور والفیدیو 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

التسجیل المتزامن في دورة تكنولوجیا الصور والفیدیو   متطلب أساسي:
1 (28625) 

تُوفّر ھذه الدورة للطالب فرصة عملیة لدراسة جمیع جوانب إنتاج الفیدیو 
سیضع الطالب تصوًرا لكل مراحل اإلنتاج، ویُخّططون لھا،  والوسائط

 ، وما بعد اإلنتاج.ویُساھمون فیھا: مرحلة ما قبل اإلنتاج، واإلنتاج
باإلضافة إلى ذلك، سیُمارس الطالب طرقًا مختلفة لجمع المعلومات، 
وتسجیلھا، وإنشاء محتوى جدید إلنشاء مجموعة متنوعة من إنتاج الفیدیو 
والوسائط في أثناء تشغیل برامج تحریر االستودیو ومعدات الفیدیو 

 والصوت.
 

 )28332تكنولوجیا العالج الطبیعي/الطب الریاضي (
ساعات  105عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان (اختیاري: 

 سریریة مقابل ثالث ساعات معتمدة)
  12-10الصف (الصفوف):

) وفحص الصدر 24310دورة األحیاء ( متطلب (متطلبات) أساسي:
باألشعة السینیة أو اختبار التوبركولین الجلدي مطلوبین في حالة 

م اعتماد من جھة خارجیة.المشاركة في مالحظة طبیة اخ  تیاریة تُقّدِ
تم تصمیم دورة تكنولوجیا العالج الطبیعي/الطب الریاضي للطالب 
المھتمین بجمیع جوانب الطب التأھیلي مثل العالج الطبیعي، والتدریب 
الریاضي، وفسیولوجیا التمارین الریاضیة، والعالج المھني، والطب 

ب دراسة كمیة كبیرة من المواد إنھا دورة صعبة للغایة بسب  الریاضي.
سیدرس   ذات المستوى الجامعي والمناھج الدراسیة القائمة على الكفاءة.

الطالب علم التشریح وعلم وظائف األعضاء، واختبار اإلجھاد القلبي 
الوعائي، والتمارین العالجیة، وتكوین الجسم، والتنقل، وتأثیرات 

والعالج المائي، وقیاس  الموجات فوق الصوتیة/التحفیز الكھربائي،
ویكتسبون مھارات في تقییم اإلصابات الریاضیة، والتقییم   الزوایا.

والرعایة الطبیة األولیة في حاالت الطوارئ، وتطبیق المالءمة، وتكوین 
باإلضافة إلى ذلك،   برامج التمارین التأھیلیة واألشرطة الخاصة بھا.

مي الرعایة سیحُصل الطالب على شھادة اإلسعافات األول یة القیاسیة لُمقّدِ
الصحیة واإلنعاش القلبي الرئوي/استخدام ُمزیل الرجفان الخارجي اآللي 

تُعد الخبرة العملیة التي یمكن أن  من جمعیة الصلیب األحمر األمریكي.
یكتسبھا الطالب في أثناء مساعدة المرضى وعالجھم تحت إشراف 

بین ریاضیین معتمدین، اختصاصیّین عالج طبیعي ُمرّخص لھم،  وُمدّرِ
وأطباء تقویم العظام، وأطباء فیزیولوجیا التمارین الریاضیة في أثناء 

 التدریبات السریریة جزء ال یتجزأ من البرنامج.
 

ستُلبّي الساعة   ساعات معتمدة إضافیة للمدارس الثانویة: •
المعتمدة المكتسبة في ھذه الدورة الساعة المعتمدة الثالثة 

المختبر للدبلومة العادیة أو الساعة المعتمدة الرابعة لعلوم 
 لعلوم المختبر للدبلومة المتقدمة.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 .بالدورة

 
 )28421التصمیم الروبوتي (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب (متطلبات) أساسي:
یُشارك الطالب في دراسة الحواسیب والمعاِلجات الدقیقة وتطبیقاتھا في 

وتشمل الموضوعات معدات  أنظمة التصنیع، والنقل، واالتصاالت.
الحاسوب وأنظمة التشغیل والروبوتات والبرمجة وأنظمة التحكم والتأثیر 

وتعمل أنشطة حل المشاكل على تحدي  االجتماعي/الثقافي لھذه التقنیات.
الطالب في تصمیم أنظمة األجھزة وبرمجتھا والتفاعل معھا باستخدام 

وتشمل األنشطة التعلیمیة الروبوتات، والتصمیم بمساعدة  الحاسوب.
الحاسوب، والتصنیع والتصمیم بمساعدة الحاسوب، والتحكم في األجھزة 

سیكون الطالب مؤھلین للحصول على الشھادة من  ومیكانیكیة.الكھر
خالل الخضوع الختبار تكنولوجیا األتمتة والروبوتات واختبار الجاھزیة 

 لمكان العمل.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 .بالدورة
 

  .28063و 28062: الصغیرة الحیوانات ورات رعایةتسلسل د
 یجب التسجیل في الدورتْین في نفس الوقت.

 
  (28062)  1 رعایة الحیوانات الصغیرة

  عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

) والتسجیل المتزامن في دورة 24310دورة األحیاء ( متطلبات أساسیة:
  (28063) 2رعایة الحیوانات الصغیرة 

دورة رعایة الحیوانات الصغیرة تجمع بین المھارات العملیة الالزمة 
للنجاح في المھن التي تتطلّب رعایة الحیوانات، بما في ذلك على سبیل 
المثال ال الحصر العلوم البیطریة، والمعرفة النظریة إلعداد الطالب 

یُرّكز  مزید من الدراسة في ھذا المجال من خالل التعلیم ما بعد الثانوي.ل
ویتم التعامل معھا،  الطالب على الحیوانات الصغیرة المصاحبة.

یتعلّم الطالب السلوك ویُدّربون  وتغذیتھا، والحفاظ علیھا، وتزیینھا یومیًا.
ي یمكن أن یحُصل الطالب على شھادات ف مختلف حیوانات المختبر.

 اإلسعافات األولیة للقطط والكالب من جمعیة الصلیب األحمر األمریكي.
یتفاعل الطالب مع مجموعة كبیرة من الحیوانات الصغیرة المصاحبة 
الموجودة في منشآت علوم الحیوان، بما في ذلك الكالب، والقطط، 

من خالل الشراكة القویة لھذا  واألرانب، والفئران، والجرذان، والجریبل.
برنامج مع الشركات المحلیة المرتبطة بالحیوانات، یحظى الطالب ال

  الناجحون بفرصة للمشاركة في تدریب داخلي.
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادة: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

  بالدورة
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  (28063)  2 رعایة الحیوانات الصغیرة
  كامل، وحدة دراسیة واحدةعام 

  12-10 الصف (الصفوف):
التسجیل المتزامن في دورة رعایة  - 1دورة األحیاء  متطلب أساسي:

  (28062)  1 الحیوانات الصغیرة
ع الطالب معرفتھم بعلم الحیوان ورعایة الحیوانات، بما في ذلك  یُوّسِ

وعلم الوراثة،  التشریح المقارن، والوقایة من األمراض، وعلم الطفیلیات،
سیُرّكز الطالب على التعامل مع الحیوانات الصغیرة والمجلوبة  والتوالد.

من الخارج في المختبر مثل الببغاوات متعددة األلوان، وببغاوات 
الكوكاتو، والثعابین، والسحالي، والسالحف، والضفادع، واألسماك، 

مجال  سیتم تقدیم وممارسة مھارات فنیة إضافیة في والمفصلیات.
ساعات معتمدة جامعیة  3قد یحُصل الطالب على  المساعدة البیطریة.
 ZOO 276 - Animal Managementنظیر برنامج 
Internship 2  كلیة جیفرسون المجتمعیة  –من جامعة والیة نیویورك

للحصول على شھادة مشارك في العلوم التطبیقیة في تكنولوجیا حدیقة 
  الحیوان.

 
ستُلبّي  إضافیة للمدارس الثانویة:ساعات معتمدة  •

الساعة المعتمدة المكتسبة في ھذه الدورة الساعة المعتمدة 
الثالثة لعلوم المختبر للدبلومة العادیة أو الساعة المعتمدة 

باإلضافة إلى  الرابعة لعلوم المختبر للدبلومة المتقدمة.
الساعة المعتمدة في العلوم، سیحُصل الطالب على ساعة 

تُحَسب ھذه  ثانیة في الفنون الجمیلة/العملیة. معتمدة
   الدورة أیًضا كتسلسل للدبلومة العادیة

یمكن الحصول على ساعات معتمدة  الشھادة: •
ُمتحقَّق منھا یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة 

  المجال المتعلقة بالدورة
 

یجب التسجیل في   .28061و 28064تسلسل العلوم البیطریة: 
 الدورتْین في نفس الوقت.

 
 (28064)  1 العلوم البیطریة

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12-9  الصف (الصفوف):

) والتسجیل المتزامن في دورة العلوم 24310األحیاء ( متطلب أساسي:
 )28061) 2البیطریة 

یتعلّم الطالب كیفیة رعایة الحیوانات الصغیرة والتعامل معھا، مع 
المجاالت التعلیمیة في صحة الحیوانات، والتغذیة،  التركیز على

یتضّمن محتوى الدورة أیًضا تعلیمات بشأن  واإلدارة، والتكاثر، والتقییم.
األدوات، والمعدات، والمرافق الخاصة برعایة الحیوانات الصغیرة، 

 ویُوفّر أنشطة لتعزیز تطویر القیادة.
 

ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على ساعات معتمدة  الشھادات: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 .بالدورة
 

 (28061)  2 العلوم البیطریة
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-9  الصف (الصفوف):
) والتسجیل المتزامن في دورة العلوم 24310األحیاء ( متطلب أساسي:

 )28064) 1البیطریة 
ن دورة العلوم الب یطریة الطالب من اكتساب القدرة على العمل تُمّكِ

والمعرفة الفنیة والمھارات الالزمة للنجاح في التعلیم ما بعد الثانوي 
یعمل الطالب مع  وكذلك في مھنة الطب البیطري أو المھن ذات الصلة.

مجموعة واسعة من الحیوانات المنزلیة والمجلوبة من الخارج الموجودة 
یدمج محتوى الدورة تطبیق المواد األكادیمیة،  في منشآت علوم الحیوان.

وتطویر الكفاءات المھنیة، والتعلیم في المعرفة والمھارات الخاصة 
بالدورة، مثل إدارة األعمال، واستخدام األدوات، والمعدات، والمنشآت 

تُتیح شراكات البرنامج القویة مع الشركات  المتعلقة بالطب البیطري.
الحیوانات فرًصا للطالب الكتساب مھارات  المحلیة التي تتعامل مع

یجب أن یتمتّع  القیادة والمشاركة في التدریبات الداخلیة بھذه الشركات.
الطالب المسجلون في الدورة الدراسیة بخلفیة قویة في الریاضیات 

قد یحُصل  والعلوم وأن یكونوا على درایة برعایة الحیوانات الصغیرة.
 ZOOجامعیة نظیر برنامج  ساعات معتمدة 3الطالب على 

276- Animal Management Internship 2  من جامعة والیة
كلیة جیفرسون المجتمعیة للحصول على شھادة مشارك في  –نیویورك 

 العلوم التطبیقیة في تكنولوجیا حدیقة الحیوان.
 

ستُلبّي الساعة   ساعات معتمدة إضافیة للمدارس الثانویة: •
ذه الدورة الساعة المعتمدة الثالثة لعلوم المعتمدة المكتسبة في ھ

المختبر للدبلومة العادیة أو الساعة المعتمدة الرابعة لعلوم 
باإلضافة إلى الساعة المعتمدة في  المختبر للدبلومة المتقدمة.

العلوم، سیحُصل الطالب على ساعة معتمدة ثانیة في الفنون 
ل للدبلومة تُحسب ھذه الدورة أیًضا كتسلس الجمیلة/العملیة.
 العادیة المعدلة.

 
یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •

یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 
 .بالدورة

 
 (98689W) (28689)  1 اإلنتاج التلفزیوني

 نقطة جودة 1.0عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان + 
  12-9 الصف (الصفوف):

 ال یوجد  متطلب (متطلبات) أساسي:
الجوانب النظریة والعملیة إلنتاج  1تتناول دورة اإلنتاج التلفزیوني 

یكتسب الطالب المھارات من خالل المشاریع   الوسائط الرقمیة.
"العملیة" في مرفق اإلنتاج اإلعالمي الرقمي التابع للمركز المھني، وھو 

تتراوح مھام اإلنتاج بین   فرجینیا.أحد أفضل المرافق من نوعھ في 
مجاالت التلفزیون، والرادیو، واإلنترنت، وتشمل إعالنات الخدمة العامة 

)PSAs ،ومقاطع الفیدیو الموسیقیة، واألفالم القصیرة المستقلة ،(
یحُصل   ومحطات الرادیو، والمواقع اإللكترونیة، والرسوم المتحركة.

كٍل روتیني على جوائز محلیة، طالب دورة اإلنتاج التلفزیوني بش
ووطنیة، وعلى مستوى الوالیة من خالل العدید من الفرص للمسابقات 

یعمل الطالب بشكٍل فردي   وأعمال العمالء التي تُوفّرھا ھذه الدورة.
وفي مجموعات إلنتاج مقاطع أصلیة یأخذونھا معھم باعتبارھا مجموعات 

 إنتاج رقمیة احترافیة في نھایة الفصل.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    لساعات المعتمدة الجامعیة:ا •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا یمكن الحصول على  الشھادات: •
یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة 

 .بالدورة
 

 (98690W) (28690)  2 اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة
 نقطة جودة 1.0عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان + 

  12-10 الصف (الصفوف):
 أو تصریح من المعلم 1دورة اإلنتاج التلفزیوني   متطلب أساسي:

ھي دورة مكثفة وعملیة  2دورة اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 
یُعد الفصل الدراسي   تُِعد الطالب للعمل كمنتجین إعالمّیین محترفین.

نموذًجا لشركة إنتاج تجاریة، مّما یمنح الطالب فرًصا متعددة إلنتاج 
رقمیة الرائعة بالمركز مشاریع إبداعیة في مرفق إنتاج الوسائط ال

یمكن إنتاج المشاریع للمنافسات، والعمالء، والشركاء   المھني.
كما یُمنح الطالب الفرصة إلنتاج مشاریع مستقلة، مثل   المجتمعیّین.

تُعلِّم ھذه المشاریع الطالب   األفالم القصیرة األصلیة أو األفالم الوثائقیة.
ي إنتاج مجموعات احترافیة من أعمال اإلنتاج اإلعالمي مع مساعدتھم ف

وتؤدي ھذه المیزة إلى الحصول على   شأنھا أن تُمیّزھم عن أقرانھم.
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جوائز، وتدریبات داخلیة في الشركات، ومنح دراسیة، وتعلیم عاٍل 
  ومسارات مھنیة ناجحة.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة. تسجیل
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 .مزید من التفاصیل
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •
شھادة المجال المتعلقة یختارھا الطالب من خالل اجتیاز 

 .بالدورة
 

  (98691W) (28691)  3 اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة
 نقطة جودة 1.0عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان + 

  12-11 الصف (الصفوف):
 2اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة  متطلب أساسي:

 ِھرون معرفتھم بھ.سیُتقن الطالب مھارات اإلنتاج اإلعالمي ویُظ
وسیعملون كمنتجین إعالمیّین من خالل إنشاء منتجات أصلیة في أثناء 

سیجمع الطالب  تطویرھم للبرامج وتسویقھا للجمھور المستھدف.
مجموعة أعمال رقمیة احترافیة لتعزیز أھداف ما بعد المرحلة الثانویة 

دینامیكي وسیبحثون في مجال اإلنتاج اإلعالمي ال واألھداف المھنیة.
ویُحّددون فرًصا لتجارب واقعیة (مثل التدریب الداخلي، واستكشاف 

سیبحث الطالب عن فرص ما بعد المرحلة الثانویة  طبیعة الوظیفة).
 ویضعون إستراتیجیات للنجاح الجامعي والمھني.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  فیرجینیا المجتمعیة.تسجیل مزدوج في كلیة شمال 
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل
 

یمكن الحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منھا  الشھادات: •
 یختارھا الطالب من خالل اجتیاز شھادة المجال المتعلقة

 .بالدورة
 
 الدورات اإلضافیة بِخالف دورات التعلیم المھني والفني الُمقدَّمة في 

 مركز أرلینغتون المھني
 

 (28085)، التسجیل المزدوج 1علم التشریح/علم وظائف األعضاء 
(98085W) 

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 12و 11الصف (الصفوف): 

 ) 24310األحیاء ( متطلب (متطلبات) أساسي: 
مة للطالب المھتمین  ھذه دورة تمھیدیة عن بُنیة جسم اإلنسان وھي ُمصمَّ

ستدرس ھذه الدورة بُنیة الجسم ووظائفھ على   بالصحة والمسار الطبي.
مستویات الخالیا، واألنسجة، واألعضاء، وأجھزة األعضاء مع التركیز 

 الدورة.على التشریح الطبیعي وعلم وظائف األعضاء طوال 
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

 ) 93162Wوالتكامل، التسجیل المزدوج (ما قبل التفاضل 
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
لة في  متطلب (متطلبات) أساسي:  VPTالحصول على درجة مؤّھِ

 )2(اجتیاز جمیع الوحدات التسع، حتى محتوى دورة الجبر 
وال الجبر، والمصفوفات، والد NOVA MTH 161تُقّدم دورة 

تُقّدم دورة  الجبریة، واألُّسیة، واللوغاریتمیة للمستوى الجامعي.
NOVA MTH 162  ،حساب المثلثات، والھندسة التحلیلیة
تُِعد ھذه الدورة الطالب لدورة التفاضل  والتسلسالت، والمتوالیات.

 .MTH 263/264 1/2والتكامل 
 

دورة قد تكون ھذه الدورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 .مزید من التفاصیل
 

 )93176Wالتفاضل والتكامل، التسجیل المزدوج (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12-11 الصف (الصفوف):
أو وحدتین  MTH 164أو  MTH 163 متطلب (متطلبات) أساسي:

من الجبر، وحدة واحدة من الھندسة، ونصف وحدة لكل من حساب 
 المثلثات وما قبل التفاضل والتكامل

تُقّدم ھندسة تحلیلیة للدوال الجبریة والمتسامیة، بما في ذلك دراسة 
ُمصّممة  ات، والتفاضالت، ومقدمة للتكامل مع تطبیقاتھ.الحدود، والمشتق

 لبرنامج العلوم الریاضیاتیة، والفیزیائیة، والھندسیة.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

المجتمعیة قبل استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 .مزید من التفاصیل
 

 (93179W) 1/2التفاضل والتكامل، التسجیل المزدوج 
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-11الصف (الصفوف):
 دورة ما قبل التفاضل والتكامل، التسجیل متطلب (متطلبات) أساسي:

) أو دورة ما قبل التفاضل والتكامل/حساب 93162Wالمزدوج (
)، أو دورة ما قبل التفاضل والتكامل المكثفة 23162(المثلثات 

 أو أعلى "Cبدرجة " –) 23164(
تُقّدم مفاھیم الحدود، والمشتقات، وتمایز األنواع المختلفة من الدوال 

ت العكسیة، واستخدام قواعد التمایز، وتطبیق التمایز، والمشتقا
باإلضافة إلى ذلك، سیتعلّم الطالب   والتكامالت، وتطبیقات التكامل.

حساب التفاضل والتكامل للدوال الجبریة والمتسامیة، بما في ذلك الرسم 
البیاني المستطیلي، والقطبي، والبارامتري، والتكامالت غیر المحددة 

المتوالیات، والمحددة، وطرق التكامل، ودوال المتجھات، واألحجام، و
كما یتم التركیز على البراھین على  وسالسل القوى إلى جانب التطبیقات.

تحتوي على تعلیمات لبرنامج العلوم الریاضیاتیة،   النظریات الرئیسیة.
 والفیزیائیة، والھندسیة.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة تسجیل الساعات المعتمدة الجامعیة: 

یجب استیفاء  مجتمعیة.مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا ال
متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 

یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على  التسجیل.
 مزید من التفاصیل.

 



89 

التفاضل والتكامل مع الھندسة التحلیلیة، التسجیل المزدوج 
)93173W( 

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-11 (الصفوف):الصف 

" أو أعلى في دورة Cالحصول على درجة " متطلب (متطلبات) أساسي:
" أو أعلى Cما قبل التفاضل والتكامل المكثفة وتوصیة المعلم أو درجة "

" Bوتوصیة المعلم أو درجة " NOVA MTH 163/164في دورة 
 أو أعلى في دورة ما قبل التفاضل والتكامل مع توصیة المعلم أو درجة

"A.في دورة التحلیل الریاضي/حساب المثلثات وتوصیة المعلم " 
تُقّدم الدورة ھندسة تحلیلیة وحساب للدوال الجبریة والمتسامیة، بما في 
ذلك دراسة الحدود، والمشتقات، والتفاضالت، ومقدمة للتكامل مع 

وھي ُمصّممة لبرامج العلوم الریاضیاتیة، والفیزیائیة،  تطبیقاتھ.
 .والھندسیة

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

 )92801Wدوج (االقتصاد، التسجیل المز
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
یجب أن یستوفي الطالب متطلبات االلتحاق  متطلب (متطلبات) أساسي:

 بكلیة شمال فرجینیا المجتمعیة
تُوفّر ھذه الدورة ساعات معتمدة جامعیة، وھي معادلة لتلك الخاصة 

في علم االقتصاد للطالب الجدد بالسنة األولى  بالسنة التمھیدیة الجامعیة
الجامعیة، وسیأخذ الطالب المسجلین في ھذه الدورة فصالً دراسیًا عن 
االقتصاد الكلي یتم فیھ التركیز على الفھم الشامل لمبادئ االقتصاد التي 

باإلضافة إلى ذلك، سیأخذ الطالب فصالً  تنطبق على النظام االقتصادي.
قتصاد الجزئي والذي یُرّكز على مبادئ االقتصاد التي دراسیًا عن اال

تنطبق على وظائف ُصنّاع القرار الفردیّین، سواًء المستھلكین أو 
إن إكمال ھذه الدورة بنجاح یفي  المنتجین داخل النظام االقتصادي.

 بمتطلبات التخرج الخاصة بدورة االقتصاد وتمویل األفراد للطالب.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الجامعیة:الساعات المعتمدة  •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

 )94310Wدورة األحیاء العامة، التسجیل المزدوج (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-11 الصف (الصفوف):
 األحیاء والكیمیاء متطلب (متطلبات) أساسي:

تُقّدم ھذه الدورة استكشافًا متعمقًا للمفاھیم البیولوجیة التي تتضّمن 
موضوعات في البنیة الخلویة، والتمثیل الغذائي، وعلم الوراثة، وتنوع 

تشریح وفسیولوجیا الكائنات الحیة، وتنظیم النظام البیئي  الحیاة، وعلم
ستُرّكز الدورة على العمل المختبري الذي  وعملیاتھ في سیاق تطوري.

 یتضّمن جمع البیانات الكمیة وتحلیلھا.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
ب یج تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

العامة للمستوى الجامعي، التسجیل المزدوج  1الفیزیاء 
)94501W( 

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 12-11  الصف (الصفوف):

ما قبل التفاضل والتكامل، التسجیل  متطلب (متطلبات) أساسي:
) ودرجة مناسبة لتحدید المستوى في دورة 93162Wالمزدوج (

ENG 111 
تتناول المیكانیكیات، والدینامیكا  تُعلِّم المبادئ األساسیة للفیزیاء.

الحراریة، وظواھر الموجات، والكھرباء، والبصریات، والمغناطیسیة، 
 .2من  1الجزء  مختارة في الفیزیاء الحدیثة. وموضوعات

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

 )94502Wالعامة للمستوى الجامعي، التسجیل المزدوج ( 2الفیزیاء 
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12-11  الصف (الصفوف):
العامة للمستوى الجامعي،  1الفیزیاء  متطلب (متطلبات) أساسي:

 )94501Wالتسجیل المزدوج (
تتناول المیكانیكیات، والدینامیكا  للفیزیاء.تُعلِّم المبادئ األساسیة 

الحراریة، وظواھر الموجات، والكھرباء، والبصریات، والمغناطیسیة، 
 .2من  2الجزء  وموضوعات مختارة في الفیزیاء الحدیثة.

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

جب ی تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

 )94270Wالعلوم البیئیة العامة، التسجیل المزدوج (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-11 الصف (الصفوف):
 األحیاء والكیمیاء (متطلبات) أساسي:متطلب 

ل  تُرّكز الدورة التمھیدیة على المكونات والتفاعالت األساسیة التي تُشّكِ
تتناول الدورة المفاھیم العلمیة األساسیة، مثل  األنظمة الطبیعیة لألرض.

تخصصات العلوم البیولوجیة، والكیمیائیة، وعلوم األرض الضروریة 
 معالجتھا.لفھم القضایا البیئیة و

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

، التسجیل المزدوج 1/2اللغة اإلسبانیة، المستوى المتوسط 
)95501W( 

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 12-11  الصف (الصفوف):

أو ما  4اإلكمال الناجح لدورة اإلسبانیة  متطلب (متطلبات) أساسي:
جیل یُعادلھا من الكفاءة على النحو الذي یُحّدده المعلم واالستعداد للتس

 في دورة على مستوى الكلیة
یمكن للطالب مناقشة األحداث الحالیة وفھم المواد األصلیة، بما في ذلك 

كما أنھم یقرؤون، ویكتبون، ویتحدثون  دراسة األعمال األدبیة وتحلیلھا.
ق إلى حد ما حول موضوعات محددة حول ثقافة اللغة، وتاریخھا،  بتعمُّ

یتم دمج الدروس  من المستوى الحرفي.وآدابھا وتوسیع فھمھم إلى أكثر 
في إطار ثقافي لتحلیل وجھات النظر التي تستخلص منتجات وممارسات 

ُصّممت ھذه الدورة لزیادة إجادة اللغة اإلسبانیة  الدول الناطقة باإلسبانیة.
فوق المستوى المتوسط كما ھو ُمحّدد في توجیھات الكفاءة الصادرة عن 

 ).ACTFLللغات األجنبیة (المجلس األمریكي لتدریس ا
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قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

 )93163W، التسجیل المزدوج (1/2اإلحصاء 
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-11 الصف (الصفوف):
الحصول على درجة مناسبة في اختبار  متطلب (متطلبات) أساسي:

 MTH182أو  MTH163أو  MTH152الكفاءة المناسب أو في 
وزیعات االحتمالیة، تتناول اإلحصاء الوصفیة، واالحتمالیة األولیة، وت

تُواِصل دراسة التقریب واختبار الفرضیة  والتقریب، واختبار الفرضیة.
اختبارات تشي  مع التركیز على االرتباط، واالنحدار، وتحلیل التباین.

 المربعة، والطرق غیر الوسیطیة.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  شمال فیرجینیا المجتمعیة.تسجیل مزدوج في كلیة 

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.
 

، التسجیل المزدوج Teachers for Tomorrow 2برنامج 
)29063) (99063W( 

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-11 الصف (الصفوف):

 Teachers for Tomorrow 1برنامج  متطلب أساسي:
(99062W) 

یُواصل الطالب استكشاف المھن في مسارات ومجموعة التعلیم 
تُوفّر ھذه الدورة الفرصة للطالب لالستعداد لوظائف في مجال  والتدریب.

ف التعلیم في أثناء بحثھم عن خیارات ما بعد المرحلة  الثانویة، والتعرُّ
على عملیة اعتماد المعلمین في والیة فرجینیا، والمشاركة في تجربة 

 عملیة.
 

قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •
یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
جیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على التس

 مزید من التفاصیل.
 

 )92360Wتاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة، التسجیل المزدوج (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-11 الصف (الصفوف):
یجب أن یستوفي الطالب متطلبات االلتحاق  متطلب (متطلبات) أساسي:

 بكلیة شمال فرجینیا المجتمعیة.
تتناول ھذه الدورة التاریخ العام لوالیة فیرجینیا والوالیات المتحدة منذ 
األزمنة القدیمة حتى وقتنا الحالي وتسمح للطالب بالوصول إلى فھم 

سیتعّرف  أساسي للخصائص الممیزة للتطور التاریخي للوالیات المتحدة.
واالقتصادیة، واالجتماعیة، والفكریة، الطالب على التغیرات السیاسیة، 

والثقافیة، والدینیة المھمة التي شّكلْت تطور والیة فیرجینیا والوالیات 
 یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة. المتحدة من األزمنة القدیمة.

یتم الحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار معاییر 
  الدورة:) وSOLالتعلم (

 
قد تكون ھذه الدورة دورة    الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یجب  تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.
استیفاء متطلبات االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل 
التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على 

 مزید من التفاصیل.

 
 

 الداخلي برامج التدریب
 

 PRIME( (29060)تجربة التوجیھ/التدریب الداخلي االحترافیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12-11 الصف (الصفوف):
عاًما وأن  16یجب أن یكون عمر الطالب   متطلب (متطلبات) أساسي:

 یتمّكنوا من توفیر وسائل نقل ألنفسھم
ھو برنامج تدریب داخلي للطالب الذین تم اختیارھم  PRIMEبرنامج 

لتقدیم خدمات الموھوبین و/أو الذین أكملوا عاًما واحًدا على األقل في 
 أحد فصول التعلیم المھني والفني مع توقُّع المتابعة إلى المستوى التالي.

وقد تم تصمیمھ لمنح الطالب فرصة للعمل كمتدربین في المنظمات 
یتم تعیین مرشد للطالب یقضون   لة في مجاالت اھتمامھم.المھنیة العام

 ساعة خالل فصل الصیف للحصول على ساعات معتمدة. 140معھ 
یُرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز المھني للحصول على مزید 

 من المعلومات والنماذج.
 

 )29828االنتقال من المدرسة إلى العمل/التدریب الداخلي (
 رتان، ساعتان معتمدتانعام كامل، فت

  12-11 الصف (الصفوف):
عاًما كحد أدنى؛ إتمام برنامج  16بلوغ سن   متطلب (متطلبات) أساسي:

التعلیم المھني والفني بالمركز المھني (سلسلة برامج كاملة) مع الحصول 
" أو أعلى؛ باإلضافة إلى توصیة مكتوبة من معلم مھارات Cعلى درجة "

 فنيالتعلیم المھني وال
ُصّممت ھذه الدورة الدراسیة للطالب الذین أكملوا تسلسل برنامج التعلیم 

) ویرغبون في تعزیز تعلیمھم ومھاراتھم إّما من CTEالمھني والفني (
خالل العمل في وظیفة مرتبطة باختیاراتھم المھنیة أو مواصلة تدریبھم 

سیحُصل   .من خالل إتقان المھارات المتقدمة في مجال مھاراتھم المختار
الطالب على مساعدة إحالة للتدریب الداخلي من معلم التعلیم المھني 

یجب أن یحُضر الطالب في موقع   والفني وُمنّسق التدریب الداخلي.
ساعة في كل عام دراسي للحصول على  280التدریب الداخلي بحد أدنى 

اخلي یتم تقییم الطالب من قِبل مشرف التدریب الد  ساعتْین معتمدتْین.
 مرتین كل ربع سنة لتحدید الدرجة ربع السنویة.

 
 

 البرامج األكادیمیة
 

 في المركز المھني Arlington Techبرنامج 
  12-9 الصف (الصفوف):

والھندسة مع ساعة  1إكمال دورة الجبر  متطلب (متطلبات) أساسي:
 معتمدة واحدة ُمتحقَّق منھا في الریاضیات قبل االلتحاق بالصف العاشر.

ھو برنامج تعلیمي صارم قائم على  Arlington Techبرنامج 
المشاریع یُِعد الطالب للنجاح في الكلیة وحل المشاكل في مكان العمل 

معرفتھم األكادیمیة یتعلّم الطالب كیفیة الجمع بفعالیة بین   بشكٍل تعاوني.
األساسیة متعددة التخصصات والمھارات التي تم اكتسابھا في دورات 

) لحل المشكالت الواقعیة وتقدیم الخدمات CTEالتعلیم الفني المھني (
  للمجتمع المحلي.

 
ھذه المجموعة متوفرة في  – الھندسة/1مجموعة دورة الجبر  ملحوظة:
الب الذین لم یكملوا دورة الجبر ستُتاح للط .Arlington Techبرنامج 

 الھندسة./1عند الدخول فرصة التسجیل في مجموعة دورة الجبر  1
والھندسة في دورة  1یجمع عرض المجموعة ھذا بین دورتي الجبر 

ج بخضوع الطالب الختبار معاییر التعلم في  واحدة مّدتھا عام واحد تُتوَّ
نھا للتخرج، كما للحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق م 1الجبر 

 سیحُصل على ساعتْین معتمدتْین معیاریتْین للتخرج.
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للطالب فرصة االستكشاف  Arlington Techیُوفّر برنامج 
والحصول على اعتماد في مجموعة متنوعة من برامج التعلیم المھني 
والفني، والبدء في االلتحاق بالكلیة من خالل الحصول على ساعات 

من خالل التسجیل المزدوج في كلیة شمال فیرجینیا معتمدة جامعیة مبكرة 
وكخالصة لتجربة التعلم القائمة على المشاریع، یُكمل الطالب  المجتمعیة.

كبیر لمدة عام  capstoneمشروع  Arlington Techفي برنامج 
حیث سیتم توظیفھم كمتدربین، أو مستشارین، أو یعملون كباحثین 

نِشًطا (من خالل  Arlington Tech یكون التعلم في برنامج مستقلین.
االستعالم)، وأصیالً (من خالل المشاریع)، وُموّجًھا حسب اھتمامات 

 الطالب.
 

 Arlington Tech Capstone Experienceتجربة 
(28955) 

عام كامل، ساعة معتمدة واحدة للتعلیم في الفصل وساعات معتمدة 
 إضافیة للخبرة العملیة المتغیرة*

  12 (الصفوف):الصف 
مقرر دراسي سابق في مجال التعلیم المھني  متطلب (متطلبات) أساسي:

والفني في المسار المھني محل االھتمام للطالب مع إظھار مھارات 
یجب أن یكون الطالب ملتحقین بالصف الثاني  الجاھزیة لمكان العمل.

 عشر.
متغیرة لكل ساعات معتمدة للخبرة العملیة ال 3-1 *الساعات المعتمدة:

 280عام دراسي، استناًدا إلى الساعات الموثقة (ساعة معتمدة واحدة=
) سیتم 840ساعات معتمدة= 3ساعة،  560ساعة، ساعتان معتمدتان=

تطبیق أي ساعات تم الحصول علیھا خالل فصل الصیف على الفصل 
 الدراسي القادم في فصل الخریف.

 
ذروة  Arlington Tech Capstone Experienceتُعد تجربة 

التعلم والتطویر المھني القائم على المشاریع للطالب الملتحقین ببرنامج 
Arlington Tech.  تُوفّر تجربةCapstone Experience 

للطالب بوابة لتطبیق وتطویر معرفتھ، وخبرتھ الفنیة، ومھاراتھ البحثیة 
وصناعیة  التي تعلَّمھا في دورات التعلیم المھني والفني ضمن بیئة عملیة

 Capstone Experienceیمكن للطالب إكمال تجربة  حقیقیة.
 بطریقة واحدة أو بثالث طرق:

 
العمل كمتدرب في وظیفة مدفوعة األجر أو غیر مدفوعة  .1

األجر ذات صلة بالمسار المھني للطالب (العمل في موقع 
ساعات معتمدة متغیرة بناءً على ساعات  3إلى  1العمل)، (من 

 العمل) *
 

العمل كمدیر مشروع/مستشار لدى عمیل لتسلیم منتج أو لحل  .2
 مشكلة (العمل في موقع العمل أو في المدرسة)

 
العمل كمساعد أبحاث في جامعة، أو منظمة حكومیة، أو  .3

 منظمة غیر ربحیة (العمل في موقع العمل أو في المدرسة)
 

في تطویر معرفة الطالب  Capstone Experienceتستمر 
مساره المھني الذي اختاره، أو مواصلة الدراسة البحثیة في  ومھارتھ في

یتحّمل الطالب مسؤولیة الحصول على مكان في مشروع  مجال اھتمامھ.
Capstone  خالل الصف الحادي عشر بدعم من ُمنّسق
Capstone.  بعد ذلك، یتم وضع خطة تدریب قائمة على العمل من

مكان العمل لتوجیھ تجارب  ، وُموّجھCapstoneقِبل الطالب، وُمنّسق 
التعلم القائمة على العمل الخاصة بالطالب والمساعدة في تقییم التحصیل 

وُموّجھ الطالب على تسھیل تجربة  Capstoneیعمل ُمنّسق  واألداء.
التعلم القائمة على العمل للطالب والمساعدة في تقییم تحصیلھ وأدائھ خالل 

 Capstoneالب في دورة تجربة عندما یُسّجل الط الصف الثاني عشر.
Experience یُوقِّع ولي األمر أو الوصي القانوني، والُموّجھ في مكان ،

العمل، والطالب، وموظفي مدارس أرلینغتون العامة مذّكرة تفاھم تمنح 
موافقة قانونیة كاملة على أن الطالب لدیھ إذن بالمشاركة في جمیع جوانب 

صى بأن یكون لدى الطالب یُو .Capstone Experienceتجربة 
فترة أو اثنتین للخروج من العمل في نھایة الیوم الدراسي لتسھیل 

سیكون ھذا متطلبًا  .Capstone Experienceالتوظیف في تجربة 
 .Arlington Techللطالب المشاركین في برنامج 

      
 أكادیمیة األكادیمیة
  12-9 الصف (الصفوف):

یتم القبول في أكادیمیة األكادیمیة بواسطة   متطلب (متطلبات) أساسي:
 ُمنّسق البرنامج

أكادیمیة األكادیمیة ھي برنامج ُمصّمم للطالب كبدیل للمدرسة الثانویة 
یتم إلحاق الطالب   الشاملة لتوفیر تدخالت فردیة تُرّكز على الطالب.

 في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر.
 

دراسیة صغیرة، ونسبة منخفضة بین تم تصمیم ھذا البرنامج بفصول 
عدد المعلمین والطالب، وتوجیھ فردي من المعلمین، وأكادیمیات 

تشمل مجاالت المناھج الدراسیة: اللغة اإلنجلیزیة، والریاضیات،  ُمنظَّمة.
باإلضافة إلى المواد األكادیمیة، یتوفّر    والدراسات االجتماعیة، والعلوم.

حد من العدید من الفصول االختیاریة للتعلیم للطالب خیار التسجیل في وا
تدمج األكادیمیة   ) الُمقدَّمة في المركز المھني.CTEالمھني والفني (

االستشارات الشاملة في برنامج یُرّكز على مھارات التكیف والنمو 
یمكن للطالب الحضور إلى األكادیمیة لمدة خمس  العاطفي االجتماعي.

الثانویة الشاملة لحضور فصلْین إضافّیْین،  فترات والعودة إلى المدرسة
 أو یمكن للطالب اختیار قضاء الیوم الدراسي بأكملھ في المركز المھني.

 816تقع أكادیمیة األكادیمیة في مركز أرلینغتون المھني ومقّره 
South Walter Reed Drive, Arlington.بوالیة فیرجینیا ،  

 .5790-228-703الرقم یمكن التواصل مع منسق البرنامج على 
 

 مجتمع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة
  12-9 الصف (الصفوف):

یتم القبول في مجتمع متعلمي اللغة   متطلب (متطلبات) أساسي:
 ) بواسطة ُمنّسق البرنامجELCاإلنجلیزیة (

ُصّمم مجتمع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة األكبر 
عاًما) الذین سیستفیدون أكثر من البیئة الدراسیة  21إلى  16سنًا (من سن 

یُسّجل الطالب   الصغیرة والُمنّظمة، التي تتكامل مع عنصر مھني وفنّي.
الذین یتم اختیارھم لاللتحاق بمجتمع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة في مجموعة 

كما   متكاملة من فترتْین لتعلُّم القراءة، والكتابة، والقواعد النحویة.
یحُصلون على ثالث ساعات معتمدة إضافیة في الریاضیات، والعلوم، 

وأخیًرا، یلتحق الطالب بدورة اختیاریة من   والدراسات االجتماعیة.
یستفید   فترتْین من دورات التعلیم المھني والتقني في المركز المھني.

الطالب الذین یحُضرون البرنامج من خالل العمل للحصول على 
المدرسة الثانویة في أثناء الحصول على شھادات أو تراخیص دبلومات 

في المجاالت المھنیة المحددة، و/أو الحصول على ساعات معتمدة جامعیة 
 للدورات الفنیة.

 
Capstone ) 28956القیادة( 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

أي دورة تعلیم مھني التسجیل المتزامن في   متطلب (متطلبات) أساسي:
 وفنّي

) الدورة WBLCالتعلم القائم على العمل ( Capstoneتُمثّل دورة 
النھائیة في التسلسل المنطقي للدورات للطالب ضمن مجال اھتمام مھني 

في ھذه الدورة، یمكن للطالب تطبیق معرفتھم، ومھاراتھم الفنیة،  ُمحّدد.
المكتسبة في المواد االختیاریة ومھارات القیادة، والجاھزیة لمكان العمل 

سیحتاج  ضمن التعلیم المھني والفني في بیئة عملیة وصناعیة حقیقیة.
الطالب إلى الحصول على دورتْین سابقتْین على األقل في التعلیم المھني 
والفني مدرجتْین في برنامج الدراسات في المجاالت المھنیة المختارة 

 التي یھتم بھا.
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التعلم القائم على العمل تطویر مھارات  Capstoneتُواِصل دورة 
الطالب ومعارفھ في مساره المھني المختار، أو تجعلھ یُواصل دراستھ 

یتم وضع خطة تدریب قائمة على العمل من  في المجاالت التي یھتم بھا.
قِبل الطالب، والمعلم، وُموّجھ مكان العمل لتوجیھ تجارب التعلم القائمة 

ھناك  بالطالب والمساعدة في تقییم التحصیل واألداء.على العمل الخاصة 
): التعلم التعاوني الذي WBLالعدید من نماذج التعلم القائم على العمل (

یُقّدم ساعات معتمدة (یتطلب تعلیًما متزامنًا في الفصل الدراسي وتدریبًا 
 في أثناء العمل)، والتعلم القائم على الخدمات الذي ال یقدم ساعات معتمدة
 والتدریب الداخلي والمشروعات المدرسیة (برامج ریادة األعمال).

سیُنّسق الطالب مع معلم التنسیق في دورة التعلم القائم على العمل لتحدید 
تلزم موافقة ولي األمر أو الوصي القانوني  التعلم المناسب للطالب.

ج یُوصى بأن یكون لدى الطالب فترة أو اثنتین للخرو لمشاركة الطالب.
من التعلم على العمل في نھایة الیوم الدراسي لتسھیل التعلم القائم على 

 العمل والتوظیف.
 

 )PEPبرنامج الجاھزیة للتوظیف (
 ساعات معتمدة 8-6عام كامل، برنامج طوال الیوم؛ 

 وما بعد التخرج 12الصف (الصفوف): 
نتقال یجب أن تبدأ عملیة اإلحالة بُمنّسق االمتطلب (متطلبات) أساسي: 

إلى جانب وجود برنامج تعلیم فردي   في المدرسة الثانویة الشاملة.
)IEP حالي، یجب أن یكون الطالب المشاركین في برنامج الجاھزیة (

للتوظیف على وشك إنھاء تجاربھم األكادیمیة في المدرسة المنزلیة؛ وأن 
ین؛ یكونوا قادرین على العمل بشكٍل مستقل أو بمساعدة بسیطة من الموظف

وأن یكونوا قادرین على استخدام وسائل النقل العام بشكٍل مستقل أو 
بمساعدة بسیطة، بعد الحد األدنى من التدریب؛ وأن یكونوا قادرین على 
العمل بشكٍل مستقل أو ببعض المساعدة في المجتمع في فترات التدریب 

ة یمكن تسجیل الطالب في فصول التعلیم المھني والفني، شریط المھني.
أن یكون بإمكانھ استیعاب المناھج المطلوبة لكل فصل في المركز المھني 

یُوفّر برنامج الجاھزیة للتوظیف مزیًجا   بشكٍل مستقل أو بمساعدة بسیطة.
من التكنولوجیا المكتبیة، والتدریبات الداخلیة مدفوعة األجر أو غیر 

ارات مالیة مدفوعة األجر، باإلضافة إلى المعرفة المھنیة، ویُقّدم مھ
ھناك  شخصیة واجتماعیة في كل من المركز المھني والمجتمع ككل.

بعض الدورات الدراسیة التي یمكن تقدیمھا بناًء على االحتیاجات الفردیة 
یلتحق الطالب بالتدریب الداخلي لمدة ثالث إلى أربع ساعات  لكل طالب.

یر المتعلقة یومیًا في األسبوع وقد یشمل استكشاف المقررات الدراسیة غ
یمكن توفیر اإلشراف لبعض الطالب في فترات التدریب  بمعاییر التعلم.

الداخلي، حیث من المتوقع أن یصل الطالب إلى مستوى ُمعیّن من 
  االستقاللیة من خالل التدریب.

 
یُوفّر برنامج الجاھزیة للتوظیف للطالب مزیًجا من االستكشاف المھني 

األجر للتعلیم األكادیمي في مواقع التدریب مدفوع األجر وغیر مدفوع 
یتضّمن جدول الطالب النموذجي یومْین كاملْین   في جمیع أنحاء المجتمع.

من الفصول الدراسیة في المركز المھني ومدة أربع ساعات في الیوم في 
سیستكشف معظم الطالب مھنتْین أو ثالث   موقع التدریب لمدة ثالثة أیام.

یحُصل الطالب الملتحقین ببرنامج   لعام الدراسي.مھن مختلفة خالل ا
الجاھزیة للتوظیف على ساعات معتمدة أكادیمیة مطلوبة للحصول على 

   شھادة أو دبلومة الثانویة العامة، باإلضافة إلى ساعات معتمدة منتقاة.
 

 )20998المعرفة المھنیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 وما بعد التخرج 12الصف (الصفوف): 
 التسجیل في برنامج الجاھزیة للتوظیف  متطلب (متطلبات) أساسي:

یلتقي الطالب الملتحقون ببرنامج الجاھزیة للتوظیف مع حاملي الحاالت 
  لدیھم یومْین في األسبوع لتلقِّي التعلیم األكادیمي المتعلق بعالم العمل.

وینظرون في   ائھم.یتم تشجیع الطالب على تحلیل مستواھم وتقییم أد
كیفیة تداُخل متطلبات نوع معیّن من العمل ومؤھالتھ مع قدراتھم 

یمكن أخذ   یقوم كل طالب بتجمیع دفتر مالحظات انتقالي.  واحتیاجاتھم.
 ھذه الدورة أكثر من مرة.

 
 )20999االستكشاف المھني (

 عام كامل، ساعتان معتمدتان
 وما بعد التخرج 12الصف (الصفوف): 

  التسجیل في برنامج الجاھزیة للتوظیف  لب (متطلبات) أساسي:متط
یتدّرب الطالب الملتحقون ببرنامج الجاھزیة للتوظیف في مواقع مجتمعیة 

یقوم موظفو برنامج   ساعة تقریبًا. 12مختلفة ثالثة أیام في األسبوع لمدة 
  الطالب.الجاھزیة للتوظیف بتطویر وتحلیل المواقع المحتملة قبل تعیین 

یتم تعیین المواقع بناًء على اھتمام الطالب وقدراتھ، باإلضافة إلى 
في مواقع التدریب المستقلة، یعمل الموظفون   متطلبات المواقع المتاحة.

یتلقّى   العاملون بدوام كامل كُموّجھین ویُشرفون على تقدُّم الطالب.
  المرتبطین بالعمل.الطالب تقییًما مكتوبًا لألداء، والمھارات، والسلوك 

طالب مع مدرب وظیفي)،  5-3في مواقع التدریب الجماعي (عادةً بین 
سیقوم   یعمل أحد موظفي برنامج الجاھزیة للتوظیف مع الطالب ویُقیّمھ.

جمیع الطالب الملتحقین ببرنامج الجاھزیة للتوظیف بإنشاء مجموعة 
توظیف والتي أعمال مھنیة خالل فترة عملھم في برنامج الجاھزیة لل

تتضّمن مدخالت دفتر الیومیة، وخطابات التوصیة، والسیر الذاتیة، 
 All Aboutوعینات العمل، وصور لھم في مواقع التدریب، وعرض 

Me التقدیمي، وغیر ذلك الكثیر 
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 مدارس أرلینغتون كومیونتي الثانویة
 

عاًما أو أكثر للحصول على دبلومة المدرسة  16مدرسة أرلینغتون الثانویة المجتمعیة ھي مدرسة على مستوى المقاطعة یختارھا الطالب الذین تبلُغ أعمارھم 
یّز بتقدیم الدورات المطلوبة وتتم  وبصفتھا مدرسة ثانویة معتمدة للتسجیل، یتم منح الدبلومات تحت اسم مدرسة أرلینغتون الثانویة المجتمعیة.  الثانویة.

حتى فصلْین  –ساعات معتمدة سنویًا) وعلى مدار العام (فصول مسائیة  8حتى  –لدبلومة المدرسة الثانویة على أساس الفصل الدراسي (فصول یومیة 
یتم  مساًء. 9:10صباًحا إلى الساعة  8:00ة تعمل الفصول في ساعات النھار والمساء، من الساع  للمواد االختیاریة وفصلْین للمواد األساسیة كل عام).

 تقدیم الدورات من خالل نموذج قائم على الكفاءة، مّما یسمح للطالب بإظھار إتقان التعلم بشكٍل فردي.
 

إعداد أنفسھم للكلیة، تُرّكز مجموعات الطالب المتنوعة للغایة في مدرسة أرلینغتون الثانویة المجتمعیة على الحصول على دبلومة المدرسة الثانویة، مع 
وباإلضافة إلى تقدیم دورات لجمیع متطلبات الدبلومة، توجد فرص إلكمال دورات التعلیم المھني والفني من خالل الفصول النھاریة   والعمل، ومستقبلھم.

لى الطالب الراغبین في التسجیل في مدرسة والمسائیة والساعات المعتمدة الجامعیة لدورات التسجیل المزدوج في كلیة شمال فرجینیا المجتمعیة. یجب ع
 أرلینغتون الثانویة المجتمعیة االتصال بالمدرسة مباشرةً أو استشارة مستشارھم المدرسي الحالي للحصول على معلومات التسجیل.

 
 الدورات اإلضافیة بِخالف الدورات التعیین المتقدم الُمقدَّمة في مدرسة أرلینغتون الثانویة المجتمعیة

 
 )22010التحقیقات المھنیة (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 ال یوجد  متطلب أساسي:

یُالحظ الطالب، ویُحلّلون، ویُبلّغون عن الطلب  تتكّون ھذه الدورة من دراسة ُمتعّمقة للمجموعات المھنیة من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة البحثیة.
یُحلّل  التنظیمیة، وتدابیر مراقبة الجودة، والسیاسات واللوائح المختارة، والمسائل األخالقیة، ومكافآت العمل.على العمال، ومؤھالت العمال، والھیاكل 

 ة.الطالب نتائج التقییم المھني، ویُقارنون بین مختلف الخیارات التعلیمیة، ویضعون أو یُراجعون خطة تتعلق بأھدافھم األكادیمیة والمھنی
 

 (21151)  11 اإلنجلیزیةإستراتیجیات اللغة 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

  12-9 الصف (الصفوف):
 ال یوجد متطلب أساسي:

 11تتم دراسة منھج دورة اإلنجلیزیة  .11تُعد ھذه الدورة دورة التسجیل األولیة للطالب الذین یعملون على إكمال ساعات معتمدة لدورة اإلنجلیزیة 
% أو أكثر من محتوى 80ومع إتقان الطالب لنسبة  باستخدام نھج ُمخّصص قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتوى.

 الكاملة والحصول على ساعات معتمدة. 11، ینتقل الطالب إلى دورة اإلنجلیزیة 11دورة اإلنجلیزیة 
 

 )ELD ()20891تطویر قواعد اللغة اإلنجلیزیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 ).ELالتسجیل في خدمات متعلمي اللغة اإلنجلیزیة (  متطلب (متطلبات) أساسي:

لقواعد النحویة وفقًا ستُوفّر ھذه الدورة االختیاریة فرصة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة دراسة الجانبْین النظري والعملي الُمرّكزْین في مجاالت محددة من ا
 الحتیاجاتھم.

 
 )24301مقدمة إلى األحیاء (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

تتم دراسة منھج األحیاء باستخدام نھج مخصص  تُعد ھذه الدورة دورة التسجیل األولیة للطالب الذین یعملون على إكمال ساعات معتمدة في األحیاء.
% أو أكثر من محتوى دورة األحیاء، ینتقل 80ومع إتقان الطالب لنسبة  الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتوى.قائم على 

 الطالب إلى دورة األحیاء الكاملة والحصول على ساعات معتمدة.
 

 )24201مقدمة إلى األرض/العلوم (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
تتم دراسة منھج دورة علوم األرض باستخدام  تُعد ھذه الدورة دورة التسجیل األولیة للطالب الذین یعملون على إكمال ساعات معتمدة في علوم األرض.

من محتوى دورة علوم  % أو أكثر80ومع إتقان الطالب لنسبة  نھج ُمخّصص قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتوى.
 األرض، ینتقل الطالب إلى دورة علوم األرض الكاملة والحصول على ساعات معتمدة.
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 )22202مقدمة إلى تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
تتم دراسة منھج دورة  إكمال ساعات معتمدة في تاریخ الوالیات المتحدة وفیرجینیا.تُعد ھذه الدورة دورة التسجیل األولیة للطالب الذین یعملون على 

ومع إتقان الطالب  تاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة باستخدام نھج ُمخّصص قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتوى.
ینیا/الوالیات المتحدة، ینتقل الطالب إلى دورة تاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة الكاملة والحصول % أو أكثر من محتوى دورة تاریخ فیرج80لنسبة 

 على ساعات معتمدة.
 

 )22201مقدمة إلى جغرافیا العالم (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
تتم دراسة منھج دورة جغرافیا العالم باستخدام  األولیة للطالب الذین یعملون على إكمال ساعات معتمدة في جغرافیا العالم. تُعد ھذه الدورة دورة التسجیل

% أو أكثر من محتوى دورة 80ومع إتقان الطالب لنسبة  نھج ُمخّصص قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتوى.
 لم، ینتقل الطالب إلى دورة جغرافیا العالم الكاملة والحصول على ساعات معتمدة.جغرافیا العا

 
 )22203مقدمة إلى تاریخ وجغرافیا العالم (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-9 الصف (الصفوف):

تتم دراسة منھج دورة تاریخ وجغرافیا  غرافیا العالم.تُعد ھذه الدورة دورة التسجیل األولیة للطالب الذین یعملون على إكمال ساعات معتمدة في تاریخ وج
% أو أكثر من 80ومع إتقان الطالب لنسبة  العالم باستخدام نھج ُمخّصص قائم على الكفاءة، مع إثراء إضافي لدعم التعلم وبناء المعرفة بالمحتوى.

 لعالم الكاملة والحصول على ساعات معتمدة.محتوى دورة تاریخ وجغرافیا العالم، ینتقل الطالب إلى دورة تاریخ وجغرافیا ا
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 مدرسة ویكفیلد الثانویة

 
 برامج خاصة لجمیع الطالب

 
2022 - 23 

 
 Foundation Program for Academic Excellenceالبرنامج التأسیسي للتمیز األكادیمي (

 )9(الصف 
 

 متطلب مشروع التخرج للطالب في السنة النھائیة
 )12(الصف 

 
 للتعیین المتقدم CAPSTONEدبلومة 

 
 عروض دورات إضافیة في مدرسة ویكفیلد الثانویة

 
 برنامج االستغراق اللغوي

 
 شبكة تعیین متقدمة
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 )Foundation Program for Academic Excellenceالبرنامج التأسیسي للتمیز األكادیمي (
 

 9الصف 
 

سھم لالنطالق یأتي طالب الصف التاسع إلى المدرسة الثانویة وھم مستعدون للتحدي المھم الُمتمثّل في اجتیاز مرحلة المراھقة إلى الُرشد، وإعداد أنف
ُصّمم برنامجنا الُمخّصص لطالب الصف   جتماعي.بنجاح في عالم التعلیم العالي بعد المدرسة الثانویة، وااللتزام الوظیفي والمھني، والنُضج اال

 التاسع إلعداد الطالب للنجاح في المجاالت الفكریة، واالجتماعیة، والمادیة بمرحلة البلوغ.
 

) لدینا، نُقّدم لطالب الصف التاسع الذین Foundation Program for Academic Excellenceفي البرنامج التأسیسي للتمیز األكادیمي (
ربتھم جوا للتو من مدرستھم المتوسطة كمراھقین صغار، ما نعتبره األدوات الفكریة والتعلیمیة األساسیة للنجاح أكادیمیًا في جمیع مجاالت تجتخرّ 

 حیث سیكتسبون المھارات، والمعرفة بالمحتوى، والذكاء الفكري إلتقان مجموعات مكثفة من مواد المستوى المتقدم.  في المدرسة الثانویة.
 

) للطالب عروًضا صارمة في مواد Foundation Program for Academic Excellenceیُوفّر البرنامج التأسیسي للتمیز األكادیمي (
ة أكبر وأكثر الریاضیات، واللغة اإلنجلیزیة، والعلوم، والدراسات االجتماعیة التي تدمج التكنولوجیا في المنھج، مّما یسمح بالتمتع بتجربة أكادیمی

، وتاریخ العالم، واألحیاء، 9یُوفّر البرنامج دورات التعیین المتقدم، والدورات المكثفة، والدورات العادیة في اإلنجلیزیة   ة لجمیع الطالب.قو
 م الخاص.كما تُقّدم الُدور أقساًما من الدورات األساسیة التي یتم تدریسھا بشكٍل مشترك لتلبیة احتیاجات التعلم لطالب التعلی  والریاضیات.

 
 

 خصائص البرنامج
 

 تعلیم ُمخّصص
 

  یتم التدریس بواسطة فریق من المعلمین الذین یتعّرفون على كل طالب.  "، لجزٍء من یومھم الدراسي.ُدوریتم تجمیع الطالب في فرق أكادیمیة، أو "
 وتسریع وتیرة التعلیم حسب االقتضاء.یمكن للمعلمین تمییز االحتیاجات التعلیمیة، وتوفیر اإلثراء والتعویض التعلیمیین، 

 
 التعلم متعدد التخصصات

 
تسمح ھذه الوحدات للطالب برؤیة الروابط بین مجاالت   یسمح تنظیم الدار لفریق المعلمین بالتخطیط معًا ووضع وحدات متعددة التخصصات.

 اة لدعم التعلم في جمیع المجاالت.یتم تدریس التكنولوجیا كأد  المحتوى ونقل المعرفة والتعلم إلى تجارب واقعیة.
 

 مسؤولیة الطالب عن التعلم
 

ل المسؤولیة عن تعلُّمھم، وتنمیة الثقة في قدراتھم المتنامیة لوضع أھداف شخص یة، وإدارة یكتسب الطالب المھارات واألدوات الفكریة لتعلُّم تحمُّ
 اف طویلة األجل في خطط ما بعد المدرسة الثانویة والخطط المھنیة.كما یبدؤون في وضع أھد  الوقت وااللتزامات لتحقیق ھذه األھداف.

 
 

 تكلیفات الطالب   
 

یة) على النحو من المتوقع أن یُظِھر جمیع الطالب إتقانًا للمجاالت األساسیة األربعة (اللغة اإلنجلیزیة، والریاضیات، والعلوم، والدراسات االجتماع
تشمل أشكال التقییم: االختبارات   لكل مادة استناًدا إلى مناھج مدارس أرلینغتون العامة ومعاییر فیرجینیا للتعلم. الُمحّدد في أھداف المناھج الدراسیة

 التقلیدیة، والمھام الیومیة، والمعارض، والمشاریع الجماعیة والفردیة، والعروض التقدیمیة متعددة الوسائط ومتعددة التخصصات.
 

في منتصف فترة التصحیح الثانیة، یتم تعیین موعد لمؤتمر أولیاء  م الطالب على أساٍس مستمر ویُراجعھ مع الطالب.یُراقب كل معلم في الدار تقدُّ 
وھذا یُوفّر ألولیاء األمور والطالب نظرة عامة على  مستوى التحصیل  األمور، والطالب، والمعلمین لكل طالب خالل یوم مؤتمر برنامج المؤسسة.

یتم توفیر فرص إضافیة   األول، وأھداف الفصل الدراسي الثاني، وإجابات عن األسئلة المتعلقة باختیار الدورة للصف العاشر.خالل الفصل الدراسي 
 لعقد المؤتمرات خالل العام حسب الحاجة.

 
 التعلیم               

 
 المنھاج

 
و دورة األحیاء یتم اتّباع المنھج الدراسي المعتمد من المقاطعة في الموضوعات األساسیة التالیة: العلوم (دورة األحیاء، أو دورة األحیاء المكثفة، أ

میالدیة  1500م من عام المكثفة)، والدراسات االجتماعیة (دورة تاریخ العال 9أو اإلنجلیزیة  9المكثفة باالنغماس)، واللغة اإلنجلیزیة (اإلنجلیزیة 
یمكن للطالب الملتحقین بالصف التاسع والمستعدین  میالدیة حتى الوقت الحاضر). 1500حتى الوقت الحاضر أو دورة تاریخ العالم المكثفة من عام 

التاسع لدینا تكون متعددة الُدور،  فصول الریاضیات لطالب الصف  لاللتحاق بدورة تاریخ العالم للتعیین المتقدم أخذ الدورة (الدورات) خارج الدار.
 مّما یعني وجود طالب من أكثر من دار واحدة في فصول الریاضیات.

 
في بدایة العام الدراسي ویتعاملون مع مجموعة متنوعة من برامج وتطبیقات الحاسوب مثل برامج  MacBook Airیحُصل الطالب على جھاز 

یتعلّم   .visual basicمعالجة الكلمات، وجداول البیانات، وقواعد البیانات، والنشر، والرسومات، وإنشاء صفحات الویب، والبرمجة ببرنامج 
 ت، والصورة، والفیدیو لتصمیم العروض التقدیمیة.الطالب أیًضا كیفیة استخدام تكنولوجیا الصو
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 تمییز الموھوبین
 

، ومھارات یتضّمن المنھج الُمقدَّم في جمیع الدورات المكثفة وعالیة المستوى محتوى واضًحا وشامالً في التفكیر اإلبداعي والنقدي، وحل المشكالت
 ألداء إلى تلبیة الرغبات الفكریة للطالب الموھوب.تھدف وتیرة التعلیم وتوقعات ا  مناقشة الندوات، وطرق البحث.

 
 تسریع وتیرة/تعویض التعلم

 
ل مستویات التعلم المختلفة. یتم توفیر فرص التعلم المتقدم للطالب الذین یظھرون الحاجة والرغبة في   تعمل كل دار بطریقة مرنة ومتمیزة تُسّھِ

یُوفّر ھیكل الدار فرًصا متمیزة لدعم   ب الذین یُظھرون استعدادھم لبرنامج سریع الوتیرة.یوجد نظام مجموعات داخل الدار الستیعاب الطال  ذلك.
 الطالب من خالل التعویض والتقویة الفردیة للطالب.

 
 طالب التعلیم الخاص

   یتضّمن البرنامج التأسیسي فرًصا لتضمین طالب التعلیم الخاص.
 
 

 التنظیم والجدول الزمني
 

 من المعلمین األساسیین ومستشار (مستشارین) یشتركون في مجموعة الطالب نفسھا.لدى كل دار فریق  •
 
 

تشمل كل دار الطالب الذین تم اختیارھم لتلقِّي خدمات الموھوبین، والطالب الذین یتلقّون خدمات التعلیم الخاص، والطالب ضمن برنامج  •
 متعلمي اللغة اإلنجلیزیة.

 
، ودورات لغات 1تشمل ھذه المواد االختیاریة: الصحة والتربیة البدنیة   والمواد االختیاریة من الدار.یأخذ الطالب دروس الریاضیات  •

 العالم، والفنون الجمیلة والتمثیلیة.
 
 

 متطلب مشروع التخرج للطالب في السنة النھائیة
 

 12الصف 
 ندوة عن مشروع طالب السنة النھائیة

 )20190عام كامل، وحدة دراسیة واحدة (
 )20195فصل دراسي، نصف ساعة معتمدة (

  12الصف 
 

 )20191دراسة مستقلة عن مشروع طالب السنة النھائیة (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

 12الصف 
 

  مشروع طالب السنة النھائیة ھو مشروع یتم بحثھ وإعداده بشكٍل مستقل یُكملھ كل طالب في الصف الثاني عشر في موضوع یختاره بنفسھ.
تقییم  مشروع طالب السنة النھائیة ھو فرصة للطالب إلظھار قدرتھ على اختیار مشروع مھم، والبحث فیھ، وكتابتھ، وإنتاجھ لیتم تقدیمھ إلى لجنة

یتضّمن مشروع طالب السنة النھائیة عرًضا، وسجل تقدُّم حقیقي بمرور   تشمل عضو ھیئة تدریس، وزمیل، واستشاري خبیر، وشخص بالغ آخر.
یعمل كل طالب في السنة النھائیة تحت إشراف مستشار ھیئة تدریس واستشاري   لوقت، ومقالة توضیحیة، وعرًضا شفویًا مع وسائل بصریة.ا

یمكن أن یكون مشروع طالب السنة النھائیة بمثابة جزء یمكن ألصحاب العمل في المستقبل مراجعتھ، وكذلك   خالل إعداد ھذا المشروع وعرضھ.
نظًرا ألن ھذا األمر یُمثّل تجربة رائعة   لموظفي الكلیة والجامعة، ویمكن أن یكون أیًضا أساًسا للبحث المستمر بعد المدرسة الثانویة.یمكن ذلك 

التاسع، فوف لطالب مدرسة ویكفیلد الثانویة، فإن مشروع طالب السنة النھائیة یُمثّل متطلبًا للتخرج نظًرا ألنھ تحٍدّ یتم إعداد الطالب لھ من الص
یمكن للطالب إكمال   سیحُصل الطالب على ساعة معتمدة واحدة عند إتمام مشروع طالب السنة النھائیة بشكٍل ُمرٍض.  والعاشر، والحادي عشر.

 ) لمدة عام20190) أو عن طریق التسجیل في فصل ندوة مشروع طالب السنة النھائیة (20191مشروع طالب السنة النھائیة كدراسة مستقلة (
 ساعة معتمدة. 0.5) للحصول على 21095كامل أو في الفصل الدراسي الثاني من عامھم الدراسي األخیر (

 
 للتعیین المتقدم CAPSTONEدبلومة 

 
ھو برنامج تابع لمجلس الجامعات یُزّود الطالب بمھارات إجراء األبحاث المستقلة، والعمل الجماعي التعاوني،  ™AP Capstoneبرنامج 

ویھدف إلى تخریج علماء یتمتّعون بالفضول العلمي، واالستقاللیة، والتعاون ویُجّھزھم  متزاید من الكلیات.ومھارات التواصل التي تحظى بتقدیر 
 ائمة على األدلة.التخاذ قرارات منطقیة ق

 
وھو ُمصّمم إلكمال وتحسین  –الندوات للتعیین المتقدم واألبحاث للتعیین المتقدم  –من دورتْین للتعیین المتقدم  AP Capstoneیتكّون برنامج 

لتوفیر فرص بحثیة  AP Capstoneیمكن للمدارس المشاركة استخدام برنامج  الدراسة المتعلقة بالتخصص في دورات التعیین المتقدم األخرى.
الكتابة فریدة لطالب دورات التعیین المتقدم الحالیّین، أو زیادة الوصول إلى دورات التعیین المتقدم من خالل تشجیع الطالب على إتقان مھارات 

 .AP Capstoneالقائمة على البراھین التي یُطّورھا برنامج 
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، وھو تمیُّز معترف بھ من قِبل الكلیات والجامعات في جمیع أنحاء AP Capstoneنامج الطالب الذین یلتحقون بھذه الدورات ھم المرشحون لبر
الذین اجتازوا  Capstoneیحُصل المرشحون لبرنامج  بعد إكمال كلتا الدورتْین بنجاح. AP Capstoneیحُصل الطالب على شھادة  البالد.

 .AP Capstoneة أیًضا أربعة اختبارات للتعیین المتقدم في أي مجال على دبلوم
 

 )32110) (22110الندوة الدراسیة، التعیین المتقدم (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
ئل دورة الندوات للتعیین المتقدم ھي دورة أساسیة تُشِرك الطالب في محادثة عبر المناھج الدراسیة تستكشف التعقیدات أو الموضوعات والمسا

باستخدام إطار عمل االستفسار، یتدّرب الطالب على قراءة وتحلیل المقاالت، والدراسات  األكادیمیة والواقعیة من خالل تحلیل وجھات النظر المتباینة.
فون على األعمال البحثیة، والنصوص األدبیة والفلسفیة التأسیسیة؛ واالستماع إلى الخطابات، وعملیات البث، والحسابات الشخصیة وعرضھا؛ ویتعرّ 

یتعلّم الطالب تجمیع المعلومات من مصادر متعددة، وتكوین وجھات نظرھم الخاصة في المقاالت المكتوبة القائمة على البحث،  والعروض الفنیة.
بالقدرة على تحلیل  في النھایة، تھدف الدورة إلى تزوید الطالب وتصمیم وتقدیم عروض تقدیمیة شفھیة وبصریة، سواء بشكٍل فردي أو ضمن فریق.

 وتقییم المعلومات بدقّة لصیاغة وتوصیل الحجج القائمة على األدلة.
لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة الجودة  یتعین على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة.

 ).22110اإلضافیة لھذه الدورة (
 

 )32112) (22112المتقدم (األبحاث، التعیین 
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12و  11 الصف (الصفوف):
 اإلتمام الناجح لدورة الندوة الدراسیة، التعیین المتقدم متطلب أساسي:

ومن خالل ھذا االستكشاف، یقوم  فردي.تُتیح دورة األبحاث للتعیین المتقدم للطالب استكشاف موضوع، أو قضیة، أو مسألة أكادیمیة ذات اھتمام 
في دورة األبحاث للتعیین المتقدم، یزید الطالب من  الطالب بتصمیم، وتخطیط، وإجراء تحقیق قائم على األبحاث لمدة عام لمعالجة مسألة بحثیة.

رسات األبحاث األخالقیة؛ والوصول إلى مھاراتھم المكتسبة في دورة الندوات للتعیین المتقدم من خالل فھم منھجیة األبحاث؛ واستخدام مما
ر مھاراتھم، ویُوثّقون عملیاتھم، ویُنّسقون األدوات الخاصة  المعلومات، وتحلیلھا، وتجمیعھا في أثناء تناولھم لسؤال بحثي. یستكشف الطالب تطوُّ

كلمة تقریبًا (مصحوبة بأداء أو  5000-4000من تبلغ الدورة ذروتھا في تقدیم ورقة أكادیمیة مكونة  بتطویر عملھم العلمي في مجموعة أعمال.
 یتعین على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة. عرض للمنتج حیثما أمكن) وعرض تقدیمي مع دفاع شفھي عن الُحّجة.

 ).22112لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة لھذه الدورة (
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 دورات التعیین المتقدم اإلضافیة الُمقدَّمة في مدرسة ویكفیلد
 

 )34270العلوم البیئیة، التعیین المتقدم (
نقطة جودة لكل ساعة معتمدة عند إكمال كل من الساعات المعتمدة واختبار التعیین المتقدم، وفترات  1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 )34271مزدوجة، والتسجیل المتزامن مع (

  12-11 الصف (الصفوف):
یمكن تسجیل الطالب بشكٍل إكمال دورتْین في العلوم المختبریة بنجاح (واحدة في علوم الحیاة وواحدة في الفیزیاء)؛ ومع ذلك،  متطلب أساسي:

التسجیل المتزامن متزامن في دورة الكیمیاء إذا أكملوا دورتْین في العلوم المختبریة (واحدة في علوم الحیاة وواحدة في الفیزیاء)؛ اإلكمال المناسب أو 
 وتصریح من المعلم أو دورة مكافئة، والتسجیل المتزامن في دورة موضوعات مختارة في العلوم البیئیة 2في دورة الجبر 

طلوبة لفھم دورة العلوم البیئیة للتعیین المتقدم ھي دورة ذات مستوى جامعي تھدف إلى تزوید الطالب بالمبادئ، والمفاھیم، والمنھجیات العلمیة الم
نسبیة المرتبطة بھذه المشكالت، ودراسة العالقات المتبادلة للعالم الطبیعي، وتحدید وتحلیل المشكالت البیئیة الطبیعیة والبشریة، وتقییم المخاطر ال

 الحلول البدیلة لحلّھا و/أو منعھا.
لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة   یتعیّن على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بالدورتْین المطلوبتْین.

 (24271) (24270) الجودة اإلضافیة ألي من الدورتْین.
 

 )34271ضوعات مختارة في العلوم البیئیة، التعیین المتقدم (مو
 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة، فترة مزدوجة

  12-11 الصف (الصفوف):
 التسجیل المتزامن في دورة العلوم البیئیة للتعیین المتقدم متطلب أساسي:

ستسمح التجارب المیدانیة،   العدید من المجاالت حول العلوم البیئیة.ستُوفّر ھذه الموضوعات للطالب فرصة إجراء استكشافات مختبریة مكثفة في 
ف على البیئة من خالل المالحظات المباشرة. وسیتم تناول الترابط بین أنظمة األرض، والدینامیات   إلى جانب األبحاث المختبریة، للطالب بالتعرُّ

سیتم كذلك تناول الجودة البیئیة، والتغیر العالمي، والبیئة والمجتمع في الفصل   األول. السكانیة، والموارد المتجددة/غیر المتجددة في الفصل الدراسي
 الدراسي الثاني.

 باإلضافة إلى ذلك، یلزم تصمیم وإتمام مشروع بحثي فردي أو ضمن مجموعة صغیرة.  سیتم احتساب ھذه الدورة بأنھا ساعة معتمدة ُمنتقاة عامة.
 

 رات التعیین المتقدم الُمقدَّمة في مدرسة ویكفیلدالدورات اإلضافیة بِخالف دو
 

 )22376) والدراسات االجتماعیة، المكثفة (21176دورة اإلنجلیزیة (  الحضارة األمریكیة:
 عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان (ساعة معتمدة في اإلنجلیزیة وساعة معتمدة في تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة)

  یوجدال متطلب أساسي:
یتم إیالء اھتمام أكبر لتطور الفنون التمثیلیة   تم تصمیم ھذه الدورة لتُوازي دراسة األدب، واللغة، وتراكیب اللغة اإلنجلیزیة للصف الحادي عشر.

  لتاریخ الوالیات المتحدة. یتم عمل روابط بین الفترات األدبیة والتاریخیة  والجمیلة، باإلضافة إلى التاریخ االجتماعي والفكري للوالیات المتحدة.
یتم الحصول على ساعتْین معتمدتْین   ھناك ثالثة تقییمات لمعاییر التعلم في نھایة الدورة: القراءة، والكتابة، وتاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة.

 ) والدورة.SOLُمتحقَّق منھما عند اجتیاز اختبارات معاییر التعلم (
 

 )94320W، التسجیل المزدوج (1/2عضاء علم التشریح/علم وظائف األ
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12و 11الصف (الصفوف): 
 دورة األحیاء ودورة واحدة إضافیة في العلوم المختبریة متطلب أساسي:

مة للطالب المھتمین بالصحة والمسار الطبي. ستدرس ھذه الدورة بُنیة الجسم ووظائفھ على  ھذه دورة تمھیدیة عن بُنیة جسم اإلنسان وھي ُمصمَّ
 مستویات الخالیا، واألنسجة، واألعضاء، وأجھزة األعضاء مع التركیز على التشریح الطبیعي وعلم وظائف األعضاء طوال الدورة.

 
یجب استیفاء متطلبات  قد تكون ھذه الدورة دورة تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.   الساعات المعتمدة الجامعیة: •

 االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على مزید من التفاصیل.
 

 (20045)  1 علوم األرض، الجزء
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 لتلقي خدمات التعلیم الخاصیجب تحدید الطالب على أنّھ بحاجة  متطلب أساسي:

ھذه ھي  ھذه الدورة خاصة بدراسة المفاھیم األساسیة الشائعة في علوم األرض شاملة الجیولوجیا، وعلم المحیطات، واألرصاد الجویة، وعلم الفلك.
القراءة في مجال المحتوى، والدراسة الدورة األولى من تسلسل ُمكّون من جزأْین وستتضّمن إستراتیجیات لمساعدة الطالب على تطویر مھاراتھم في 

تُعد ھذه الدورة بمثابة ساعات معتمدة في العلوم للطالب الذین یسعون إلى الحصول على دبلومة عادیة  والتنظیم، وتفسیر أشكال مختلفة من البیانات.
ا بمثابة ساعات معتمدة في العلوم المعملیة للدبلومة العادیة، یمكن أن یتم اعتبار ھذه الدورة أیضً  ال یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة. معدلة.

 ، واختبار معاییر التعلم في األحیاء.2مع تیسیرات الساعات المعتمدة، إذا تبعھا اختبار دورة علوم األرض، الجزء 
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 (20046) 2 علوم األرض، الجزء
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-9 الصف (الصفوف):
 بنجاح 1یجب تحدید الطالب على أنّھ بحاجة لتلقِّي خدمات التعلیم الخاص ویجب أن یكون قد أكمل دورة علوم األرض، الجزء  متطلب أساسي:

الفلك  تُواِصل ھذه الدورة دراسة المفاھیم األساسیة الشائعة في علوم األرض شاملة دراسة الجیولوجیا، وعلم المحیطات، واألرصاد الجویة، وعلم
ق  ھذا ھو الجزء الثاني من تسلسل ُمكّون من دورتْین دراسیّتْین وسیشمل إستراتیجیات لمساعدة الطالب على مواصلة تطویر مھاراتھم  أكبر.بتعمُّ

الب یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة سیحُصل الط في القراءة في مجال المحتوى، والدراسة والتنظیم، وتفسیر أشكال مختلفة من البیانات.
 .الذین یُكملون ھذه الدورة ویجتازون اختبار معاییر التعلم في نھایة دورة علوم األرض على ساعة واحدة معتمدة ُمتحقَّق منھا في العلوم

 
 ) 24220علم المحیطات ( :2علوم األرض 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
 12و 11الصف (الصفوف): 

 حدة إضافیة في العلوم المختبریةدورة علوم األرض ودورة وا متطلب أساسي:
ف ھذه الدورة الطالب بمجاالت الموضوعات الرئیسیة في علم المحیطات. تصف ھذه الدورة دور المحیطات على األرض، وسبب أھمیّتھا  تُعّرِ

جي ویتناول موضوعات مثل علم المحیطات یتعامل مع الجغرافیا وعلم المحیطات البیولو بالنسبة لنا، وتأثیر المحیطات على تاریخ الحضارة.
ة في جیولوجیا وجغرافیا أساس المحیطات، والخصائص الفیزیائیة لمیاه البحر، والكیمیاء البحریة، واألحیاء البحریة، والملوحة ودوران الكثاف

تُمثّل معالجة متعمقة لمفاھیم تم تصمیم ھذه الدورة ل المحیطات، واألمواج، والمد والجزر، والمعدات، والرسوم، والمنھجیات الخاصة بالمحیطات.
 علم المحیطات.

 
 (21447)  2 دراسة األفالم

 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة
 12و 11 الصف (الصفوف):

 أو تصریح من المعلم 1إكمال دورة دراسة األفالم  متطلب أساسي:
. سیتعّرف الطالب على عینات كاملة من األنواع 1في التوسع في المفاھیم التي تم تدریسھا في دورة دراسة األفالم  2ستستمر دورة دراسة األفالم 

باإلضافة إلى ممارسة مھارات التواصل الشفھیة والمكتوبة، ستستكشف دورة   ویتعّرفون على نماذج لصناعة األفالم كجزٍء من فھم عرض الفیلم.
 المخرجین، ودراسات الممثلین، واألفالم الِعرقیة، وكتابة الشاشة، وممارسة صناعة األفالم، واأللغاز، وأفالم النوار. دراسات 2دراسة األفالم 

 
 (27410)  2 التربیة الصحیة والبدنیة وتعلیم السائقین

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  10 الصف (الصفوف):

، حضور ولي األمر والطالب في اجتماع السالمة التعلیمیة للسائقین المطلوب (قانون 1إكمال دورة التربیة الصحیة والبدنیة  متطلب أساسي:
 الوالیة).

، تشمل مجاالت التعلیم الصحة النفسیة، والعقلیة، واالجتماعیة سیُظھر الطالب معرفة ومھارات الصحة والعافیة ویُكملون تعلیم السائقین في الفصل.
التعزیز والبیئیة، والسالمة والتأھب في حاالت الطوارئ، والعالقات، وتعاطي المخدرات، والوقایة من األمراض، والتثقیف بشأن الحیاة األسریة، و

نشطة سیفھم الطالب مبادئ علم وظائف األعضاء، والمیكانیكا الحیویة، والتشریح في مجموعة متنوعة من األ المھني في المجال الصحي/الطبي.
كما تُرّكز على اللیاقة  تُرّكز ھذه الدورة على اللیاقة البدنیة مدى الحیاة من خالل األنشطة الفردیة، والجماعیة، والترفیھیة، وأنشطة الرقص. الحیاتیة.

ین داخل الفصل الدراسي على مواقف سیُرّكز تعلیم السائق البدنیة مدى الحیاة من خالل تصمیم خطة لیاقة شخصیة، وتنفیذھا، وتقییمھا ذاتیًا، وتعدیلھا.
دیة للقیادة، القیادة اآلمنة، وتنمیة المھارات، والوعي بالمخاطر، وتنبیھ السائقین، وعوامل تشتیت انتباه السائقین، والعواقب االجتماعیة واالقتصا

یتعیّن على الطالب  التي تُؤثّر على أداء السائق. وحمایة الركاب، والتفاعالت اإلیجابیة مع مستخدمي الطرق اآلخرین، والظروف البدنیة والنفسیة
 ) حضور اجتماع عنصر تعلیم السائقین ألولیاء األمور/الطالب.HB1782 ;205-22.1(§وأولیاء أمورھم/األوصیاء علیھم بموجب قانون الوالیة 
االجتماع یُؤّھِل الطالب للحصول على شھادة تعلیم إن اإلكمال الناجح لھذه الدورة وحضور  ستعقد مدرسة ویكفیلد اجتماعْین في كل فصل دراسي.

یُعد إكمال الدورة بنجاح متطلبًا أساسیًا جزئیًا للحصول على رخصة قیادة من والیة فیرجینیا للطالب الذین تقل أعمارھم عن  ).DEC-1السائقین (
 عاًما (سیكون الطالب ال یزال بحاجة إلى إكمال التعلیم داخل السیارة بنجاح). 19

 
 )29243األوركسترا للمستوى المتوسط (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

  12-9 الصف (الصفوف):
 خبرة سابقة في األوركسترا أو تصریح من المعلم متطلب أساسي:

أسالیب العزف للمستوى یتم في البروفات تضمین تدریب مكثف على  تُعد دورة األوركسترا للمستوى المتوسط للطالب لاللتحاق بأوركسترا الحجرة.
یلزم حضور العدید  المتوسط على اآلالت واألداء الجماعي في الفرقة وقراءة النوتة الموسیقیة، إلى جانب المعلومات النظریة والتاریخیة السیاقیة.

 من المشاركات األدائیة المدرسیة، والمجتمعیة، والُمتنقّلة.
 

 )21432الدراسات المسرحیة المتقدمة (
 ل، وحدة دراسیة واحدةعام كام

  12 الصف (الصفوف):
 4المسرح للمستوى المتقدم  متطلب أساسي:

حیث یتصّور الطالب  4في دورة الدراسات المسرحیة المتقدمة، سیُواصل الطالب العمل الذي بدأ في دورة المسرح للمستوى المتقدم 
من خالل إخراج وإنتاج وإدارة المسرحیات أو العروض،  لمسرحیة.عملیة اإلنتاج بالكامل ویُشرفون علیھا في العدید من الفعالیات ا

 قًا.سیقوم الطالب بتجمیع وتطبیق جمیع العناصر الفنیة، وأسالیب التمثیل واإلخراج، والمھارات الدینامیكیة الجماعیة التي تم تعلُّمھا ساب
 ریبات خارج الفصل إلكمال ھذه األنشطة.قد یلزم إجراء تد تُرّكز ھذه الدورة بشكل أكبر على المشروعات المستقلة.
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 )21518األدب العالمي (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 
  12 الصف (الصفوف):

 توصیات المعلم متطلب أساسي:
من أوروبا، تشمل الدراسات القراءة المكثفة في األدب المقارن   في اللغة والتراكیب. 12ُصّممت دورة األدب العالمي لتوازي دورة اإلنجلیزیة 

ر الفكر الحدیث. یبدأ الطالب مشروعات دراسیة مستقلة لعرضھا في الفصل،   وإفریقیا، وآسیا، وأمریكا الجنوبیة والوسطى، مع التركیز على تطوُّ
 واالنضباط الشدید.یُوَصى بھذه الدورة للطالب ذوي التحفیز   والمشاركة في حلقات نقاشیة وحلقات دراسیة، وكتابة العدید من األبحاث القصیرة.
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 في مدرسة ویكفیلد  IMMERSIONبرنامج 
 

في مدرسة ویكفیلد لمواصلة دراسة اللغة والثقافة اإلسبانیة التي بدأْت في المدرسة الثانویة والتوسع  Immersion Programتم تصمیم برنامج 
یمكن للطالب   المتقدم للغة المستھدفة ویُتاح لھم خیار أخذ دورات مجال المحتوى باللغة اإلسبانیة.یُقدَّم للطالب مقرر دراسي من المستوى   فیھا.

جھم كلیًا أو جزئیًا باللغة اإلسبانیة. Immersionالملتحقین ببرنامج   أیًضا إكمال مشروع تخرُّ
 

 )Immersion )25511في برنامج  9 ةاإلسبانیاللغة 
 واحدةعام كامل، وحدة دراسیة 

  9 الصف (الصفوف):
 .Gunstonللصف الثامن في  immersionاالنتھاء بنجاح من برنامج  متطلب أساسي:

إن التركیز على مھارات القراءة والكتابة یُِعد الطالب لدورات اللغة اإلسبانیة عالیة  یُواِصل الطالب تطویر مھارات اللغة اإلسبانیة في بیئة تجریبیة.
یربط الطالب دراسة اللغة اإلسبانیة بالتجارب في   للغة والثقافة اإلسبانیة للتعیین المتقدم، وكذلك دورة األدب اإلسباني للتعیین المتقدم.المستوى مثل دورة ا

قون معرفتھم ویُواصلون زیادة معرفتھم بثقافة الدول الناطقة باإلسبانیة ویُطبّ   مجاالت المناھج الدراسیة األخرى ویُنشئون روابط متعددة التخصصات.
 خارج الفصل الدراسي.

 
 )Immersion )25521في برنامج  10اإلسبانیة اللغة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 .Immersion(25511) في برنامج  9االنتھاء بنجاح من دورة اإلسبانیة  متطلب أساسي:
لدولة الناطقة باإلسبانیة مع التركیز المستمر على مھارات القراءة، والقواعد النحویة، والكتابة، واالستماع، یُواصل الطالب دراستھم للغة اإلسبانیة وثقافة ا

للطالب الذین یرغبون  Immersionببرنامج  9وھي استمرار لدورة اإلسبانیة   والتحدث من خالل دراسة األدب ووحدات مجاالت المحتوى الموضوعیة.
 لتدریب للتسجیل في النھایة في دورة اللغة اإلسبانیة للتعیین المتقدم ودورة األدب اإلسباني للتعیین المتقدم.في الحصول على مزید من ا

 
)عام كامل، Immersion) (مختبر األحیاء المكثف ببرنامج Intensified Biology Laboratory-Immersion )24319دورة 

 وحدة دراسیة واحدة
  9 الصف (الصفوف):

 Immersionالتسجیل في برنامج   أساسي:متطلب 
تشمل   نویة.ُصّممت ھذه الدورة الدراسیة للطالب الذین یتّسمون بالكفاءة والحماس والذین یتطلّعون إلى تجربة علمیة دقیقة وشاملة في المرحلة الثا

یتم التركیز  وجیا الخالیا، وعلم البیئة، ومسح الممالك البیولوجیة.الموضوعات التي یتم تناولھا: علم األحیاء الجزیئي، وعلم الخالیا، وعلم الوراثة، وفسیول
یتم الحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز   یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة.  على األسالیب المختبریة الشاملة، والتجارب، والتحلیل.

 ) والدورة:SOLاختبار معاییر التعلم (
 

 )Immersion )24416برنامج  –لكیمیاء المكثفة دورة ا
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
 أو التسجیل المتزامن فیھا أو الحصول على تصریح من المعلم 2إكمال دورة الجبر  متطلب أساسي:

الدورة مقدمة شاملة عن بُنیة وسلوك الذرات والجزیئات واألسس  تُوّفر تھدف ھذه الدورة إلى إعداد الطالب للعمل على مستوى الكلیة في الكیمیاء.
 یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة. یتم التركیز على العمل المختبري، الذي یُرّكز على تحلیل البیانات الكمیة. التي تحُكم التفاعالت الكیمیائیة.

 ) والدورة:SOLز اختبار معاییر التعلم (یتم الحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیا
 

 )Immersion )22211برنامج  -االقتصاد وتمویل األفراد 
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10الصف (الصفوف):
 Immersionالتسجیل في برنامج   متطلب أساسي:

تستكشف الدورة نظام المؤسسات   العام لالقتصاد وتمویل األفراد.تستكشف ھذه الدورة النطاق   محتوى/تدریس ھذه الدورة متوفر باللغة اإلسبانیة.
میة، ومقارنة األمریكیة، والمبادئ االقتصادیة، واقتصادیات العرض/الطلب، والعمالة والصناعة، ونظام االحتیاطي الفیدرالي، والسیاسات المالیة الحكو

یتعّرف الطالب على المجاالت الرئیسیة في التخطیط المالي   م أثر التجارة العالمیة.األنظمة االقتصادیة للبلدان الكبرى والفلسفات االقتصادیة لفھ
موال، وإعداد واالستثماري، وسوق األسھم، واألجور السنویة، والعائد على االستثمارات، والتقاعد وتخطیط العقارات، واالئتمان االستھالكي وإدارة األ

وإدارة المخاطر، وملكیة المنازل، والتخطیط للتعلیم الجامعي، والضرائب على الرواتب، وقوانین حمایة المستھلك،  التأمین المیزانیة، والبیانات المالیة، و
یمكن   سیتم تدریس أجزاء من ھذه الدورة عبر اإلنترنت، ومن ثّم ستُلبّي متطلبات التخرج الخاصة بالدورة االفتراضیة.  .والمسؤولیات المالیة

تتضّمن الدورة جمیع متطلبات التخرج   للطالب لتلبیة متطلب التخرج الُمتمثّل في االعتماد المھني والفنّي. WISEالمالیة  إجراء اختبار المعرفة
قد یتأھل الطالب الذین یُكملون ھذه الدورة ودورة التعلیم المھني والفني بنجاح إلى حالة االكتمال  في االقتصاد والمعرفة األساسیة المالیة.

)completer status.(  .یمكن استخدام ھذه الدورة كساعات معتمدة في الدراسات االجتماعیة، أو علوم األسرة والمستھلك، أو األعمال للتخرج  
 تشاَور مع مستشار مدرستك للحصول على مزید من المعلومات.
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 AP)®(شبكة التعیین المتقدم 
Building Bridges to Your Student’s Future 

 

Wakefield High School, Arlington, VA - 703.228.6700 - www.apsva.us/wakefield 
 

 
 ؟AP®(ما المقصود ببرنامج التعیین المتقدم (

، الذي یرعاه مجلس الكلیة (أي "أعضاء فریق اختبار القدرات الدراسیة") لطالب المرحلة الثانویة )AP)®برنامج التعیین المتقدم یُوفّر  
التسجیل في دورات ذات مستوى جامعیة في المدرسة الثانویة والحصول على ساعات معتمدة، أو تعیین متقدم، أو كلیھما عند االلتحاق  فرصة
طالبًا  1229، خضَع 1955) في عام AP®عندما بدأ برنامج التعیین المتقدم ( مادة. 36في  ®APحالیًا، یتم تقدیم اختبارات برنامج  .بالكلیة
جامعة في جمیع أنحاء  2000مالیین اختبار، وما یزید عن  4.5ملیون طالب ألكثر من  2.5، خضَع أكثر من 2015في عام  .AP®ات الختبار

  إلى حد ما. AP®العالم تستخدم برنامج 
 

 ) بمدرسة ویكفیلد الثانویة؟AP®ما المقصود بشبكة التعیین المتقدم (
" AP®بمفھوم أن دورات  التزام مدرسة ویكفیلد انطالقًا من   AP®بدأْت شبكة  ، "الموھوبینمُصّممة للطالب المستعدین ولیس فقط 

شبكة مدرسة ویكفیلد للتعیین المتقدم  .2004كمشروع نموذجي معتمد من مجلس إدارة مدارس مقاطعة أرلینغتون في ربیع عام  بمدرسة ویكفیلد
للطالب المقیمین في أرلینغتون ولكن یعیشون خارج منطقة الحضور إلى مدارس ویكفیلد تقدیم ھي برنامج على مستوى المقاطعة بمعنى أنھ یمكن 

  طلب نقل دراسي للمشاركة في البرنامج.
 
یمكن  سع.بمجرد تسجیل في الطالب في مدرسة ویكفیلد، یمكن أن تبدأ مشاركتھ في شبكة التعیین المتقدم في وقت ُمبّكر من الصف التا
ي برنامج للطالب الجدد التسجیل في دورة تاریخ العالم للتعیین المتقدم أو غیرھا من الدورات المكثفة قبل التعیین المتقدم والتي یتم تقدیمھا ف

Foundation .الخطة  وھذه یعمل الطالب الجدد، كجزٍء من تجربتھم، مع مستشاریھم لوضع خطة دراسیة مّدتھا أربع سنوات. للصف التاسع
یتم تشجیع جمیع الطالب على االلتزام بأقصى قدر ممكن من الِحمل الصارم  ُمصّممة خّصیًصا لتناول مكامن القوة ومجاالت االھتمام لدى الطالب.

  للدورة إلعدادھم على أفضل نحو لمستقبلھم.
 

دورة للتعیین  37دورة من  30قّدم مدرسة ویكفیلد یتم تدریس العدید من ھذه الدورات الصارمة في صورة دورات للتعیین المتقدم، حیث تُ 
ونظًرا ألن مدرسة ویكفیلد واحدة من أولى المدارس الثانویة العامة في الوالیات المتحدة التي تفتح  للمستوى المتقدم معتمدة من مجلس الجامعات.

طالب في أثناء مواجھتھم للتحدیات األكادیمیة والشخصیة التي التسجیل في دورات التعیین المتقدم لجمیع الطالب، فقد أدركْت الحاجة إلى دعم ال
) لتوفیر ھذا الدعم وتستمر في القیام بذلك من خالل مجموعة متنوعة من AP Networkتم إنشاء شبكة التعیین المتقدم ( تُقّدمھا ھذه الدورات.

 المبادرات األكادیمیة واإلرشادیة، بما في ذلك ما یلي:
 
  

أیام لطالب  3سلسلة من ورش العمل والجلسات الدراسیة لمدة  – Wakefield AP Summer Bridge Program برنامج •
 دورات التعیین المتقدم تُعقد في شھر أغسطس إلعدادھم بشكٍل أفضل لدورات التعیین المتقدم التي سیتلقّونھا في العام الدراسي التالي.

• AP Consult – مال المقرر الدراسي، والدراسة بشكٍل مستقل، ومقابلة معلم (معلمي) دورة فصل ُمخّصص یسمح للطالب بإك
 (دورات) التعیین المتقدم، إن أمكن.

• AP Capstone – التي تؤدي إلى —الندوات للتعیین المتقدم واألبحاث للتعیین المتقدم—سلسلة من دورات التعیین المتقدم االختیاریة
 .AP Capstoneومة أو دبل AP Capstoneالحصول على شھادة 

لمعالجة فجوة التابعة لمدرسة ویكفیلد  United Minority Girlsو Cohort for Minority Malesبرامج التعاون مع  •
 التحصیل بین الطالب البیض وغیر البیض.

ن المتقدم في الفعالیات مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في تدریب فریق العمل الرأسي للتعیین المتقدم والتدریب على محتوى دورات التعیی •
 التي ترعاھا الكلیة.

تحدید الطالب وتوظیفھم من قِبل أعضاء ھیئة التدریس، في الصفوف من الثامن إلى الثاني عشر، الذین لدیھم القدرة على النجاح في  •
 الدورات المتقدمة، والمكثفة، وفي مستوى التعیین المتقدم.

 عضاء ھیئة التدریس تشرح مزایا الدورات المكثفة ودورات التعیین المتقدم.ورش عمل وعروض تقدیمیة مسائیة یُقّدمھا أ •
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 برنامج البكالوریا الدولیة في مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة
 

ْین الحادي عشر والثاني ) ھو برنامج دراسات معترف بھ دولیًا متاح في مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة لطالب الصفIBبرنامج البكالوریا الدولیة (
یُوفّر ھذا البرنامج الدقّة، والھیكل، والخبرة الالزمین إلطالق العنان لقدرات الطالب الموھوبین أكادیمیًا ذوي الدوافع  عشر ذوي الدوافع العالیة.

 الفلسفي واالجتماعي للطالب.یتألف برنامج البكالوریا الدولیة من فلسفة تعلم شاملة تھدف إلى معالجة التطور الفكري و  الدراسیة.

 
 

 مكونات البرنامج كما یلي:  البكالوریا الدولیة ھي برنامج دراسي لمدة عامْین في مختلف التخصصات.
 

 إكمال ست دورات دراسیة في مجاالت مختلفة بنجاح •
 إتمام اختبار خارجي في كل مجال •
 )CASالمشاركة في نظام اإلبداع والنشاط والخدمة ( •
 دورة نظریة المعرفةالتسجیل في  •
 كتابة وتقدیم مقال ممتد في المجال الذي یھتم بھ الطالب •

 
 
تمنح منظمة البكالوریا الدولیة في جنیف بسویسرا دبلومة البكالوریا الدولیة للطالب الذین یُكملون جمیع 

  لدبلومة بمثابة جواز سفر أكادیمي للجامعات حول العالم.وغالبًا ما تكون ھذه ا  المكونات المذكورة أعاله وینجحون في االختبارات الخارجیة الستة.
  للشھادة جزئیًا.كما منحْت العدید من الكلیات والجامعات األمریكیة اعترافًا رسمیًا بالدبلومة و/أو الشھادات الخاصة التي تم الحصول علیھا استیفاًء 

) یمكن للطالب /www.ibo.orgنّسق البكالوریا الدولیة أو على موقع اإلنترنت (تتوفّر قائمة كاملة بسیاسات اإلقرار ھذه من قسم االستشارات ومُ 
للتعرف على متطلبات الحصول على  6راجع صفحة   .اختیار بعض دورات البكالوریا الدولیة دون الحصول على دبلومة البكالوریا الدولیة الكاملة

 جمیع الدورات في ملحق برنامج الدراسات ھذا.یتم سرد المتطلبات األساسیة لدبلومة الدراسات المتقدمة.  
 

3Bمكونات برنامج دبلومة البكالوریا الدولیة 
 

  یتم تجمیع مجاالت الدراسة وفقًا لما یلي:
 

  –دراسات في اللغة واألدب  :1المجموعة 
 األدب اإلنجلیزي "أ" •
 اللغة اإلنجلیزیة "أ" وآدابھا •
 اللغة اإلسبانیة "أ" وآدابھا •

 
  -اكتساب اللغة  :2المجموعة 

 العربیة أ ب/ب •
 الصینیة المندرینیة أ ب/ب •
 اللغة الفرنسیة أ ب/ب •
 اللغة الالتینیة •
 اللغة اإلسبانیة أ ب/ب •

 
  –األفراد والمجتمعات  :3المجموعة 

 األعمال واإلدارة •
 االقتصاد •
 الجغرافیا •
 العالمي (العام الثاني)تاریخ األمریكتْین (العام األول)/موضوعات في تاریخ العالم بالقرن العشرین  •
 تكنولوجیا المعلومات في مجتمع عالمي •
 الفلسفة •
 علم النفس •
  األنثروبولوجیا االجتماعیة •
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  -العلوم التجریبیة  :4المجموعة 
 علم األحیاء •
 الكیمیاء •
 علوم الحاسب •
 تكنولوجیا التصمیم •
 المجتمعات واألنظمة البیئیة •
 الفیزیاء •
  الریاضات، والتمارین، والعلوم الصحیة  •

 
  –الریاضیات  :5المجموعة 

 التطبیقات والتفسیر الریاضیات: •
 التحلیل والنُُھج الریاضیات: •

 
  -الفنون  :6المجموعة 

 األفالم •
 التربیة الموسیقیة •
 الفنون المسرحیة •
 الفنون البصریة •

 
 )CASونظام اإلبداع، والنشاط، والخدمة ( نظریة المعرفة، والمقاالت الُموّسعة،           األساس:
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 ملف تعریف المتعلم في البكالوریا الدولیة
 
 

د تھدف جمیع برامج البكالوریا الدولیة إلى تخریج أشخاص ذوي عقلیة دولیة، یُدركون أنھم یشتركون مع اآلخرین في الطبیعة اإلنسانیة وفي  تعھُّ
 وأكثر أمنًا.األرض ورعایتھا ویساعدون في خلق عالٍم أفضل 

 
 یسعى متعلمو البكلوریا الدولیة لیكونوا:

 
 .یكتسبون المھارات الالزمة إلجراء التحقیقات واألبحاث وإظھار االستقاللیة في التعلم یكون لھم فضولھم الطبیعي. ُمحقّقین 

 یستمتعون بفعالیة بالتعلم، وسیستمر حب التعلم معھم طوال حیاتھم.
 

وبذلك، یكتسبون معرفة متعمقة ویطورون  المفاھیم، واألفكار، والقضایا التي لھا أھمیة محلیة وعالمیة. یستكشفون واسعي المعرفة 
 فھًما عبر مجموعة واسعة ومتوازنة من التخصصات.

 
 یُبادرون بتطبیق مھارات التفكیر بشكٍل نقدي وإبداعي للتعرف على المشكالت المعقدة والتعامل معھا، واتخاذ قرارات مفكرین 

 منطقیة وأخالقیة.
 

یعملون  یفھمون ویُعبّرون عن األفكار والمعلومات بثقة وإبداع بأكثر من لغة وبمجموعة متنوعة من طرق التواصل. فعالین في التواصل 
 بفعالیة ورغبة في التعاون مع اآلخرین.

 
 كرامة الفرد، والمجموعات، والمجتمعات.یتصّرفون بنزاھة وأمانة، مع شعور قوي بالعدالة، واإلنصاف، واحترام  أصحاب مبادئ 

 یتحّملون مسؤولیة أفعالھم وتبعاتھا.
 

یفھمون ویُقّدرون ثقافاتھم وتاریخھم الشخصي، ومنفتحون على وجھات نظر، وقیم، وتقالید األفراد والمجتمعات  متفتحتین 
 لالستفادة من التجربة.معتادین على البحث عن مجموعة من وجھات النظر وتقییمھا وعلى استعداد  األخرى.

 
لدیھم التزام شخصي بتقدیم الخدمة، ویعملون  یُبدون التفھم، والتعاطف، واالحترام تجاه احتیاجات ومشاعر اآلخرین. مھتمین 

 على إحداث فارق إیجابي في حیاة اآلخرین وفي البیئة.
 

  بشجاعة ورؤیة مسبقة،یتعاملون مع المواقف غیر المألوفة وعدم الیقین   مبادرین بخوض المخاطر 
یتحلّون بالشجاعة والصراحة  ویتمتعون باستقاللیة الروح الستكشاف األدوار، واألفكار، واإلستراتیجیات الجدیدة.

 في الدفاع عن معتقداتھم.
 

 یفھمون أھمیة التوازن الفكري، والبدني، والعاطفي لتحقیق الرفاھیة الشخصیة ألنفسھم ولآلخرین. متّزنین 
 

رھم التعلیمي  یُولون اھتماًما عمیقًا بتعلُّمھم وتجاربھم. ن متأّملی یمكنھم تقییم وفھم مواطن قوتھم وحدودھم من أجل دعم تطوُّ
 والشخصي.

 ملف تعریف المتعلم في البكالوریا الدولیة
 مملوكة لمنظمة البكالوریا الدولیة 2006© حقوق الطبع والنشر 
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 رتي الثانویةمدرسة واشنطن لیب
 منھج البكالوریا الدولیة

 
مجموعة البكالوریا 

 الدولیة
 12الصف  11الصف  10الصف  9الصف 

 1المجموعة 
 اللغة "أ"

 *10اإلنجلیزیة  *9اإلنجلیزیة 
 
اإلسبانیة للمتحدثین بطالقة 

 للتعیین المتقدم

 1الجزء  HLاألدب اإلنجلیزي للبكالوریا الدولیة 
 1الجزء  SLاللغة اإلنجلیزیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة 
  HLاللغة اإلسبانیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة 

 1دبلومة ثنائیة اللغة) الجزء  –(المتحدثون بطالقة 

 2الجزء  HLاألدب اإلنجلیزي للبكالوریا الدولیة 
 2الجزء  SLاللغة اإلنجلیزیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة 

 HLة اإلسبانیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة اللغ
 2دبلومة ثنائیة اللغة) الجزء  –(المتحدثون بطالقة 

 2المجموعة 
 اكتساب اللغة

أو المتحدثین  3اإلسبانیة 
 2 بطالقة

 3الفرنسیة 
 3الصینیة 

 3اللغة الالتینیة 

أو المتحدثین  2اإلسبانیة 
 3 بطالقة

 4الفرنسیة 
 4الصینیة 

 4اللغة الالتینیة 

 1الجزء  SL/HLاإلسبانیة "ب" للبكالوریا الدولیة 
 1الجزء  SL/HLالفرنسیة للبكالوریا الدولیة 

 1الجزء  SL/HLالماندرین/الصینیة للبكالوریا الدولیة 
 1الجزء  SL/HLاللغة الالتینیة للبكالوریا الدولیة 
 1الجزء  SLاللغة العربیة للبكالوریا الدولیة 

  2الجزء  SL/HLانیة "ب" للبكالوریا الدولیة اإلسب
  2الجزء  SL/HLالفرنسیة للبكالوریا الدولیة 

  2الجزء  SL/HLالماندرین/الصینیة للبكالوریا الدولیة 
 2الجزء  SL/HLاللغة الالتینیة للبكالوریا الدولیة 
 2الجزء  SLاللغة العربیة للبكالوریا الدولیة 

 3المجموعة 
 والمجتمعاتاألفراد 

  الحكومة للتعیین المتقدم  تاریخ العالم**
للطالب في الصف الثاني 

 الجامعي

 1الجزء  HLتاریخ األمریكتین للبكالوریا الدولیة 
 (عام واحد) SLاألعمال واإلدارة للبكالوریا الدولیة 

 (عام واحد) SLاالقتصاد للبكالوریا الدولیة 
 م واحد)(عا SLالجغرافیا للبكالوریا الدولیة 

(عام  SLتكنولوجیا المعلومات في مجتمع عالمي للبكالوریا الدولیة 
 واحد)

 (عام واحد) IN SLالفلسفة 
 1الجزء  HL(عام واحد) أو  SLعلم النفس للبكالوریا الدولیة 

 HL(عام واحد) أو  SLاألنثروبولوجیا االجتماعیة للبكالوریا الدولیة 
 1الجزء 

للبكالوریا  2الجزء  HLموضوعات في القرن العشرین لتاریخ العالم، 
 الدولیة

  (عام واحد) SLاألعمال واإلدارة للبكالوریا الدولیة 
  (عام واحد) SLاالقتصاد للبكالوریا الدولیة 
  (عام واحد) SLالجغرافیا للبكالوریا الدولیة 

(عام  SLدولیة تكنولوجیا المعلومات في مجتمع عالمي للبكالوریا ال
  واحد)

  (عام واحد) SLالفلسفة للبكالوریا الدولیة 
 2الجزء  HL(عام واحد) أو  SLعلم النفس للبكالوریا الدولیة 

 HL(عام واحد) أو  SLاألنثروبولوجیا االجتماعیة للبكالوریا الدولیة 
 2الجزء 

 4المجموعة 
 العلوم

 التجریبیة

   1الجزء  HL(عام واحد) أو  SLاألحیاء للبكالوریا الدولیة  الكیمیاء* األحیاء*
   1الجزء  HLالكیمیاء للبكالوریا الدولیة 

   1الجزء  HLأو  1الجزء  SLعلوم الحاسب للبكالوریا الدولیة 
  1الجزء  SLتكنولوجیا التصمیم للبكالوریا الدولیة 

  موعة مزدوجة)(عام واحد، مج SLاألنظمة البیئیة للبكالوریا الدولیة 
  1الجزء  SLالفیزیاء للبكالوریا الدولیة 

 1الجزء  SLالریاضات، والتمارین، والعلوم الصحیة للبكالوریا الدولیة 

  2الجزء  HL(عام واحد) أو  SLاألحیاء للبكالوریا الدولیة 
  2الجزء  HLالكیمیاء للبكالوریا الدولیة 

  2الجزء  HLأو  1الجزء  SLعلوم الحاسب للبكالوریا الدولیة 
  2الجزء  SLتكنولوجیا التصمیم للبكالوریا الدولیة 

  (عام واحد، مجموعة مزدوجة) SL األنظمة البیئیة للبكالوریا الدولیة.
  2الجزء  SLالفیزیاء للبكالوریا الدولیة 

 2الجزء  SLالریاضات والتمارین والعلوم الصحیة للبكالوریا الدولیة 
 5المجموعة 
 الریاضیات

 الھندسة* أو
 *2الجبر 

 * أو2الجبر 
الریاضیات للبكالوریا 

(بوتیرة  1الدولیة الجزء 
 ُمسّرعة)

 3الجبر 
(ما قبل  1الجزء  SLالتحلیل والنُھج  الریاضیات للبكالوریا الدولیة:

 التفاضل والتكامل)
الجزء  HL/2الجزء  SLالتحلیل والنُُھج  الریاضیات للبكالوریا الدولیة:

 (التفاضل والتكامل ب ج) 1

  (عام واحد) SLالتطبیقات والتفسیر  الریاضیات للبكالوریا الدولیة:
(التفاضل  2الجزء  SLالتحلیل والنُُھج  الریاضیات للبكالوریا الدولیة:

  والتكامل أ ب أو ب ج)
 2الجزء  HLالتحلیل والنُُھج  الریاضیات للبكالوریا الدولیة:

 و 6المجموعة 
 االختیاریةالمواد 

   1الجزء  HLأو  1الجزء  SLاألفالم للبكالوریا الدولیة  مادة اختیاریة مادة اختیاریة
  (عام واحد) SLالموسیقى للبكالوریا الدولیة 
  1الجزء  HL(عام واحد) أو المسرح  SLالمسرح للبكالوریا الدولیة 

  الجزء HLالفنون البصریة للبكالوریا الدولیة 
 

   2الجزء  HLأو  2الجزء  SLاألفالم للبكالوریا الدولیة 
   (عام واحد) SLالموسیقى للبكالوریا الدولیة 
  2الجزء  HL(عام واحد) أو المسرح  SLالمسرح للبكالوریا الدولیة 

(عام واحد) أو الفنون البصریة  SLالفنون البصریة للبكالوریا الدولیة 
HL  2الجزء  

 
 مادة اختیاریة/فترة عامة/نظریة المعرفة مادة اختیاریة/فترة عامة/نظریة المعرفة 2التربیة الصحیة والبدنیة  1یة الصحیة/البدنیة الترب طریقة أخرى
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  ** یُوصى بالدورة المكثفة أو دورة التعیین المتقدم. *یُوصى بالدورة المكثفة. ملحوظة:
HL  س جمیع دورات المستوى األعلى ( ساعة تعلیمیة على األقل. 240تعني مستوى أعلى وتتطّلب یجب أن یأخذ طالب دبلومة   ساعة تعلیمیة على األقل. 150تعني مستوى قیاسي أعلى وتتطلّب  SL  ) على مدار عامْین.HLتُدرَّ

في نھایة  SLیجوز للطالب الخضوع لما یصل إلى اختبارْین من اختبارات   .1ة ثنائیة اللغة من خالل أخذ مادتْین من مواد المجموعة یمكن للطالب الحصول على دبلوم البكالوریا الدولیة الكاملة مادة واحدة من كل مجموعة مواد.
 ستعكس الجداول الزمنیة المحددة في الصفْین الحادي عشر والثاني عشر الخیارات الشخصیة لكل طالب.  السنة األولى.



 اإلبداع، والنشاط، والخدمة
 

یمكن  ) استناًدا إلى اھتماماتھم الخاصة.CASسیُحّدد الطالب ویُصّممون التجارب لكل ُمكّون من مكونات اإلبداع، والنشاط، والخدمة ( 
، خالل العامْین األخیرْین CASیجب أن یُشارك كل مرشح للدبلومة في تجارب   تصمیم العدید من التجارب حول برامج المنھج الدراسي وخارجھ.

یمكن تقدیم الخدمة بشكٍل فردي أو   یجب أن یكون جزء من ھذه التجارب ُموجًھا نحو الخدمات. ي ذلك فصل الصیف) من المدرسة الثانویة.(بما ف
أو مكتب البكالوریا الدولیة في مدرسة واشنطن لیبرتي. یجب على المرشح  CASتتوفّر معلومات حول فرص الخدمة من ُمنّسق   في مجموعات.

 للموافقة علیھا قبل تنفیذھا. CASتقدیم عرض لھذه التجارب المھمة إلى ُمنّسق 
 
 

 نظریة المعرفة
 

مختلف  ) متعددة التخصصات لتوفیر االتساق من خالل استكشاف طبیعة المعرفة عبرTOKتم تصمیم دورة نظریة المعرفة ( 
 التخصصات، مّما یُشّجع على احترام وجھات النظر األخرى.

 
 

 المقال الممتد
 

كلمة) بأنھ دراسة متعمقة لموضوع محدود یتم اختیاره من إحدى المجموعات الست لمنھج البكالوریا  4000یُعّرف المقال الممتد (حوالي  
خالل السنة األولى،   یتم تشجیع الطالب على البحث في مجال یھتمون بھ. مستقل.وھو ُمصّمم لمنح المرشح الفرصة للمشاركة في بحث   الدولیة،

من المتوقع أن یبدأ الطالب العمل في المشروع خالل السنة األولى ویستمرون خالل   یختار الطالب موضوًعا ویتم تعیینھ لمشرف ھیئة التدریس.
ي ُمحّدد لمكونات المقال الممتد، یمكن للمشرف والطالب العمل معًا لوضع وفي حین أن ھناك جدول زمن  الصیف التالي تحت إشراف مشرف.

ة، والقیود جدول زمني عملي إلتمام المقال تتم فیھ مراعاة العبء األكادیمي المتزاید على الطالب في السنوات النھائیة، وعملیة التقدم بطلب للكلی
  الدراسي األول من السنة النھائیة.یتم تقدیم المقال الممتد خالل الفصل   الزمنیة األخرى.

 
 

 
 عروض دورات البكالوریا الدولیة

 
 1المجموعة 

 
" "أ  اللغة 

 
 عامان، ساعتان معتمدتان  (31197)  1 الجزء )HLاألدب اإلنجلیزي للبكالوریا الدولیة (

نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (31198)  2 الجزء 
 العامْین)

    12-11 الصف (الصفوف):
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 الُمكثّفة أو توصیة من المعلم 10دورة اإلنجلیزیة  متطلب أساسي:
مّدتھا عامین، وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا الدولیة، وكذلك متطلبات والیة فیرجینیا ومدارس  HLدورة األدب اإلنجلیزي للبكالوریا الدولیة 

على دراسة األدب وفقًا للمبادئ التوجیھیة المحددة  HLیُرّكز الطالب في سیاق دورة األدب اإلنجلیزي للبكالوریا الدولیة   أرلینغتون العامة.

نفسھ، یُطّور الطالب قدراتھم على التفكیر اإلبداعي والنقدي، مّما یزید من المھارات والمعرفة الالزمة لتخریج  وفي الوقت  للبكالوریا الدولیة.
تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى العالي في اللغة   مواطنین ذوي رؤى عالمیة ومتعلّمین مدى الحیاة.

لن یحُصل الطالب الذین لم یُكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة  سیتم إجراؤه في نھایة عام التخرج. اإلنجلیزیة والذي
یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة ). 21198) (21197الجودة اإلضافیة (
لھ للحصول على دبلومة البكالوریا الدولیة ثنائیة اللغة.  الدورة. النھائیة عند إكمال  إن إكمال الطالب لھذه الدورة ودورة اللغة "أ" إضافیة یُؤّھِ

)، باإلضافة SOLیتم الحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار معاییر التعلم ( .1یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الجزء 
 ى الدورة.إل
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 عامان، ساعتان معتمدتان  (31190)  1 الجزء اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا للبكالوریا 
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (31191)  2 الجزء )SLالدولیة (

 العامْین)
   12-11  الصف (الصفوف):

 لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.مفتوحة 
 الُمكثّفة أو توصیة من المعلم 10دورة اإلنجلیزیة  متطلب أساسي:

مدتھا عامْین، وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا الدولیة، وكذلك متطلبات والیة فیرجینیا  SLدورة اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة 
على دراسة اللغة واألدب وفقًا للمبادئ  SLیُرّكز الطالب في سیاق دورة اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة   ومدارس أرلینغتون العامة.

یكتسب الطالب مھارات التحلیل النصي ویفھمون أن النصوص، سواء األدبیة أو غیر األدبیة، یمكن أن   ولیة.التوجیھیة المحددة للبكالوریا الد
وفي الوقت نفسھ، یُطّور  ترتبط بممارسات القراءة الُمحّددة ثقافیًا، ویتم تشجیعھم على طرح األسئلة حول المعنى الناتج عن اللغة والنصوص.

بداعي والنقدي، مّما یزید من المھارات والمعرفة الالزمة لتخریج مواطنین ذوي رؤى عالمیة ومتعلمین مدى الطالب قدراتھم على التفكیر اإل
یة تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في اللغة اإلنجلیزیة والذي سیتم إجراؤه في نھا  .الحیاة

). 21191) (21190الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (لن یحُصل  عام التخرج.
إن إكمال الطالب   یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.

لھ للحصول على دبلومة البكالوریا الدولیة ثنائیة اللغة.لھذه الدورة ودورة  یتم  .1یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الجزء  اللغة "أ" إضافیة یُؤّھِ
 )، باإلضافة إلى الدورة.SOLالحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار معاییر التعلم (

 
 

 عامان، ساعتان معتمدتان (35577)  1 الجزء اللغة اإلسبانیة وآدابھا للبكالوریا 
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (35587)  2 الجزء )HLالدولیة (

 العامْین)
    12-11 الصف (الصفوف):

 یستوفون المتطلبات األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین 
 أو اللغة اإلسبانیة للتعیین المتقدم وتوصیة المعلم 3اللغة اإلسبانیة للمتحدثین بطالقة  متطلب أساسي:

یُرّكز الطالب في سیاق دورة اللغة   مّدتھا عامْین وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا الدولیة. HLدورة اللغة اإلسبانیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة 
وفي الوقت نفسھ، یزید   على دراسة اللغة واألدب وفقًا للمبادئ التوجیھیة المحددة للبكالوریا الدولیة. HLاإلسبانیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة 

زمة لھم لیكونوا مواطنین ذوي رؤى عالمیة ومتعلمین الطالب تطویر قدراتھم على التفكیر اإلبداعي والنقدي، مّما یزید من المھارات والمعرفة الال
 تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى العالي في اللغة اإلسبانیة والذي سیتم إجراؤه في نھایة  مدى الحیاة.

 ).25587) (25577یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (لن یحُصل الطالب الذین لم یُكملوا التقییم الداخلي و/أو لم  عام التخرج.
إن إكمال الطالب   یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.

لھ للحصول على دبلومة الب  كالوریا الدولیة ثنائیة اللغة.لھذه الدورة ودورة اللغة "أ" إضافیة یُؤّھِ
 

 
 2المجموعة 

 
"ب"  اللغة 

 
      

 عامان، ساعتان معتمدتان  (35841)  1 الجزء )SLاللغة العربیة للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (35845)  2 الجزء 

 العامْین)
    12-11 (الصفوف):الصف 

 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.
 دورة اللغة العربیة المستوى الرابع وتوصیة المعلم متطلبات أساسیة:

تُرّكز ھذه الدورة على اكتساب اللغة وتطویر   برنامج البكالوریا الدولیة.دورة اللغة العربیة للبكالوریا الدولیة مدتھا عامین وتُلبّي متطلبات 
ستمتد ھذه المواد من   یتم تطویر ھذه المھارات اللغویة من خالل دراسة واستخدام مجموعة من المواد المكتوبة والمنطوقة.  المھارات اللغویة.

لوحدات الموضوعیة مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل التواصل والوسائط، تتضّمن ا  المحادثات الشفھیة الیومیة إلى النصوص األدبیة.
فة إلى الدراسات والقضایا العالمیة، والعالقات االجتماعیة، والتنوع الثقافي، والعادات والتقالید، والصحة، والترفیھ، والعلوم، والتكنولوجیا، باإلضا

البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في اللغة العربیة، والذي سیتم إجراؤه في نھایة  تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار األدبیة. 
لن یحُصل الطالب الذین لم یُكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة   السنة السادسة من دراسة اللغة.

وریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال یتم ترجیح دورة البكال).  25845) (25841(
 الدورة.
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الصینیة المندرینیة للبكالوریا الدولیة أ ب 
initio  

 عامان، ساعتان معتمدتان  (35815)  1 الجزء

(SL) نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (35825)  2 الجزء
 العامْین)

    12-11 الصف (الصفوف):
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 دورة اللغة الصینیة المستوى الرابع وتوصیة المعلم متطلبات أساسیة:
وھي ُمصّممة للطالب   المندرینیة للبكالوریا الدولیة ھي دورة مّدتھا عامْین الكتساب اللغة وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا الدولیة.دورة الصینیة 

التواصل باللغة یُطّور الطالب المھارات االستقبالیة، واإلنتاجیة، والتفاعلیة في أثناء تعلُّم  الذین تعّرضوا سابقًا للغة المندرینیة بشكٍل محدود.
تُِعد  ینَصب التركیز على خمسة موضوعات وھي: الھویات، والخبرات، واإلبداع البشري، والتنظیم االجتماعي، ومشاركة الكوكب. المندرینیة.

سیتم إجراؤه في ، والذي initioھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في الصینیة المندرینیة أ ب 
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة  نھایة السنة السادسة من دراسة اللغة.

لنھائیة عند إكمال یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة ا).  25825) (25815(
 الدورة.

     
 

 عامان، ساعتان معتمدتان  (35817)  1 الجزء الصینیة المندرینیة ب للبكالوریا الدولیة
(SL) نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (35827)  2 الجزء

 العامْین)
    12-11 الصف (الصفوف):

 عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي 
 دورة اللغة الصینیة المستوى الرابع وتوصیة المعلم متطلبات أساسیة:

وھي ُمصّممة للطالب   الدولیة.دورة الصینیة المندرینیة للبكالوریا الدولیة ھي دورة مّدتھا عامْین الكتساب اللغة وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا 
یزید الطالب تطویر قدرتھم على التواصل من  تُرّكز الدورة على اكتساب اللغة وتطویر المھارات اللغویة. الذین تعّرضوا سابقًا للغة الھدف.

یأخذ الطالب ھذه الدورة لالرتقاء بمھاراتھم  یتعلّم الطالب التواصل في سیاقاٍت مألوفة وغیر مألوفة. خالل دراسة اللغة، والمواضیع، والنصوص.
قھم أكثر في الموضوعات المحددة. initioإلى مستوى أعلى من طالب دورة أ ب  تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا  مع تعمُّ

لن یحُصل الطالب  سنة السادسة من دراسة اللغة.، والذي سیتم إجراؤه في نھایة الSLالدولیة الالزم للمستوى القیاسي في الصینیة المندرینیة 
یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ).  25827) (25817الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (

 ة.ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدور
    

 
 عامان، ساعتان معتمدتان  (35816)  1 الجزء الصینیة المندرینیة للبكالوریا الدولیة

(HL) نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (35826)  2 الجزء
 العامْین)

    12-11 الصف (الصفوف):
 واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس 

 دورة اللغة الصینیة المستوى الرابع وتوصیة المعلم متطلبات أساسیة:
تُرّكز ھذه الدورة على اكتساب اللغة وتطویر   دورة الصینیة المندرینیة للبكالوریا الدولیة مّدتھا عامْین وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا الدولیة.

ستمتد ھذه المواد من   یتم تطویر ھذه المھارات اللغویة من خالل دراسة واستخدام مجموعة من المواد المكتوبة والمنطوقة.  المھارات اللغویة.
تتضّمن الوحدات الموضوعیة مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل التواصل والوسائط،   المحادثات الشفھیة الیومیة إلى النصوص األدبیة.

إلى الدراسات قضایا العالمیة، والعالقات االجتماعیة، والتنوع الثقافي، والعادات والتقالید، والصحة، والترفیھ، والعلوم، والتكنولوجیا، باإلضافة وال
مكن مالحظة ی التواصل باللغة المستھدفة في سیاقاٍت مألوفة وغیر مألوفة. HLو SLیتعلّم كل من طالب اللغة المندرینیة/الصینیة ب  .األدبیة

في   في مستوى إجادة الطالب المتوقعة للمھارات االستقبالیة، واإلنتاجیة، والتفاعلیة. HLوالمستوى  SLالفرق بین دورة اللغة ب بالمستوى 
التي یستخدمونھا ، یلزم دراسة عملْین أدبیّْین مكتوبْین في األصل باللغة المستھدفة ویُتوقّع من الطالب توسیع نطاق وتعقید اللغة HLالمستوى 

تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في الصینیة المندرینیة، والذي سیتم   ویفھمونھا للتواصل.
خضعوا لالختبار على نقطة الجودة لن یحُصل الطالب الذین لم یُكملوا التقییم الداخلي و/أو لم ی  إجراؤه في نھایة السنة السادسة من دراسة اللغة.

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة   ).25826) (25816اإلضافیة (
 عند إكمال الدورة.
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 عامان، ساعتان معتمدتان  (35157)  1 الجزء )SLالفرنسیة للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (35167)  2 الجزء 

 العامْین)
    12-11 الصف (الصفوف):

 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.
 المستوى الرابع وتوصیة المعلم دورة اللغة الفرنسیة متطلبات أساسیة:

تتم مراجعة البنى النحویة وتنقیحھا، ویتم التركیز   یُواصل الطالب تطویر إجادتھم لمھارات التحدث، واالستماع، والقراءة، والكتابة بدقّة متزایدة.
مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك یستمد الطالب حصیلتھم اللغویة ومعرفتھم الثقافیة من   على زیادة حصیلة المفردات وإثرائھا.

ة الصحف، والمجالت، والتسجیالت من البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة ومن النصوص األدبیة (القصصیة وغیر القصصیة)، وكلّھا مبنیة على ثالث
وریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكال موضوعات رئیسیة: التغییر، والمجموعات، والترفیھ.

لم یُكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لن یحُصل الطالب الذین  اللغة الفرنسیة، والذي سیتم إجراؤه في نھایة السنة السادسة من دراسة اللغة.
ولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة یتم ترجیح دورة البكالوریا الد ).25167) (25157لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (

 ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.
 
 

 عامان، ساعتان معتمدتان  (35158)  1 الجزء )HLالفرنسیة ب للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (35168)  2 الجزء 

 العامْین)
    12-11 الصف (الصفوف):

 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.
 دورة اللغة الفرنسیة المستوى الرابع وتوصیة المعلم متطلب أساسي:

ل بوضوح وفعالیة في مجموعة كبیرة من المواقف؛ في نھایة دورة اللغة ب، یُتوقَّع من المرشحین ذوي المستوى األعلى إظھار القدرة على التواص
ة إظھار الدقّة في استخدام وفھم جمیع األشكال األساسیة المنطوقة والمكتوبة للغة والمطلوبة في مجموعة من األنماط والمواقف؛ فھم مجموع

قف، التعبیر عن األفكار بوضوح وطالقة بشكٍل كبیرة من المفردات واستخدام جزء كبیر منھا؛ تحدید السجل واألسلوب المناسبْین عموًما للمو
؛ وإظھار عام؛ ھیكلة المناقشات بطریقة واضحة، ومتسقة، ومقنعة؛ فھم المواد المنطوقة والمكتوبة المعقدة إلى حٍد ما وتحلیلھا؛ تقییم دقة اللغة

الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة للمستوى األعلى في اللغة تُِعد ھذه الدورة   الوعي بالثقافة (الثقافات) المتعلقة باللغة التي تتم دراستھا.
یخضعوا لالختبار على نقطة  لم یُكملوا التقییم الداخلي و/أو لملن یحُصل الطالب الذین   الفرنسیة والذي سیتم إجراؤه في نھایة عام التخرج.

الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة  یتم ترجیح دورة البكالوریا).  25168) ،(25158الجودة اإلضافیة (
 النھائیة عند إكمال الدورة.

 
 

 عامان، ساعتان معتمدتان  (35357)  1 الجزء )SLاللغة الالتینیة للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (35367)  2 الجزء 

 العامْین)
   12-11  (الصفوف):الصف 

 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.
 وتوصیة المعلم  4اللغة الالتینیة  متطلبات أساسیة:

خالل سنوات دراستھم السابقة للغة الالتینیة وتُرّكز على تعتمد ھذه الدورة التي تستمر لمدة عامْین على المھارات اللغویة التي اكتسبھا الطالب 
سیتمّكن الطالب المرشحون من تقدیر الجوانب األوسع للنصوص الكالسیكیة (بما   النصوص التي كتبھا المؤلفون الكالسیكیون باللغة األصلیة.

باإلضافة إلى ذلك، سیقرأ الطالب   ن رد شخصي علیھا.في ذلك استخدام األنظمة البالغیة، والمجاز، والمفردات، والسیاق الثقافي) وتكوی
یز المرشحون مجموعة أوسع من المؤلفات األدبیة في الترجمة، والمقاالت العلمیة، كتكملة لدراسة النصوص باللغة الالتینیة األصلیة، مع تعز

التشابھ واالختالف األساسیة بینھا وبین حضارة  القدرة على جمع وتحلیل المعلومات ذات الصلة وتعمیق فھمھم للحضارة الكالسیكیة وأوجھ
) قصیدة المتحوالت 2022ستتناول الدورة التي تستمر لمدة عامْین (یكون المنھج الدراسي قید الدراسة حتى ربیع   الطالب.

)Metamorphoses:للشاعر أوفید والمؤلفین والموضوعات التالیة ( Villains - Vergil, Aeneid, 10ب أجزاء من الكتا, Livy ,Ab 
Urbe Conditaقطع مرتبطة بـ ، Lucretia; Sallustأجزاء من , Bellum Catilinae;  التاریخ- Caesar, De Bello Gallico, 
إجراؤه تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في اللغة الالتینیة والذي سیتم   .7أجزاء من الكتاب 

 (25357لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (  في نھایة عام التخرج.
 رة.یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدو).  25367)
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 عامان، ساعتان معتمدتان  (35362) 1 الجزء )HLاللغة الالتینیة للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (35372)  2 الجزء 

 العامْین)
    12-11 الصف (الصفوف):

 یستوفون المتطلبات األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین 
 وتوصیة المعلم 4اللغة الالتینیة  متطلبات أساسیة:

تعتمد ھذه الدورة التي   من برنامج البكالوریا الدولیة. 2مّدتھا عامْین، وتُلبّي متطلبات المجموعة  HLدورة اللغة الالتینیة للبكالوریا الدولیة 
التي اكتسبھا الطالب خالل سنوات دراستھم السابقة للغة الالتینیة وتُرّكز على النصوص التي كتبھا تستمر لمدة عامْین على المھارات اللغویة 

سیتمّكن الطالب المرشحون من تقدیر الجوانب األوسع للنصوص الكالسیكیة (بما في ذلك استخدام   المؤلفون الكالسیكیون باللغة األصلیة.
باإلضافة إلى ذلك، سیقرأ الطالب المرشحون مجموعة   لسیاق الثقافي) وتكوین رد شخصي علیھا.األنظمة البالغیة، والمجاز، والمفردات، وا

ع وتحلیل أوسع من المؤلفات األدبیة في الترجمة، والمقاالت العلمیة، كتكملة لدراسة النصوص باللغة الالتینیة األصلیة، مع تعزیز القدرة على جم
ستتناول الدورة   ارة الكالسیكیة وأوجھ التشابھ واالختالف األساسیة بینھا وبین حضارة الطالب.المعلومات ذات الصلة وتعمیق فھمھم للحض

) للشاعر أوفید Metamorphoses) قصیدة المتحوالت (2022التي تستمر لمدة عامین (یكون المنھج الدراسي قید الدراسة حتى ربیع 
قطع مرتبطة بـ  ,Livy, Ab Urbe Condita ,10أجزاء من الكتاب  ,Villains - Vergil, Aeneid :والمؤلفین والموضوعات التالیة

Lucretia وVerginia; Sallust أجزاء من ,Bellum Catilinae التاریخ ;- Caesar, De Bello Gallico 7, أجزاء من الكتاب، 
Livy, Ab Urbe Condita قطع مرتبطة بـ ,Battle of Lake Trasimine.  طالب للخضوع الختبار البكالوریا تُِعد ھذه الدورة ال

في اللغة الالتینیة محتوى  HLیغطي اختبار المستوى  الدولیة الالزم للمستوى األعلى في اللغة الالتینیة والذي سیتم إجراؤه في نھایة عام التخرج.
لیزیة، یتضّمن عناصر من قراءات المنھج الدراسي، ، ویتضّمن مقاالً قصیًرا، مكتوبًا باللغة اإلنجSLأكثر بمعدل الثلث تقریبًا مقارنةً بالمستوى 

كما یُطلب من الطالب كتابة تقییم داخلي في شكل ملف بحثي باللغة اإلنجلیزیة حول موضوع ذي اھتمام  والقراءات الخارجیة، والمقاالت العلمیة.
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي  كلمة كحد أقصى). 1200مصدًرا أساسیًا، بمعدل  12-10شخصي یتعّلق بالعالم الكالسیكي (

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة ).  25372) (25362و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (
 نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.

 
 

 عامان، ساعتان معتمدتان  (35575)  1 الجزء )SLلوریا الدولیة (اإلسبانیة ب للبكا
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (35585)  2 الجزء 

 العامْین)
    12-11 الصف (الصفوف):

 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.
 دورة اللغة اإلسبانیة المستوى الرابع أو دورة اللغة اإلسبانیة للمتحدثین بطالقة المستوى الثالث وتوصیة المعلم متطلبات أساسیة:

یتم االعتماد على مجموعة متنوعة من الموارد،   سیتم التركیز على تطویر مھارات التحدث للتواصل، وكذلك إجادة االستماع، والقراءة، والكتابة.
المواضیع الرئیسیة الثالثة:   ثل وسائل اإلعالم، والمسرح، والمھنیین البارزین من أصول إسبانیة في المجتمع، إلثراء اكتساب الطالب للغة.م

دولیة تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا ال  التغییر، والمجموعات، والترفیھ تُمثّل نقاًطا محوریة لتخطیط المنھج الدراسي.
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا   الالزم للمستوى القیاسي في اللغة اإلسبانیة، والذي سیتم إجراؤه في نھایة السنة السادسة من دراسة اللغة.

ھذه من خالل یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ).  25585) (25575التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (
 تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.

 
 

 عامان، ساعتان معتمدتان  (35578)  1 الجزء )HLاإلسبانیة ب للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+   (35588)  2 الجزء 

 العامْین)
    12-11 الصف (الصفوف):

 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.
 دورة اللغة اإلسبانیة المستوى الرابع وتوصیة المعلم   متطلب أساسي:

بوضوح وفعالیة في مجموعة كبیرة من المواقف؛  في نھایة دورة اللغة ب، یُتوقَّع من المرشحین ذوي المستوى األعلى إظھار القدرة على التواصل
ة إظھار الدقّة في استخدام وفھم جمیع األشكال األساسیة المنطوقة والمكتوبة للغة والمطلوبة في مجموعة من األنماط والمواقف؛ فھم مجموع

ف، التعبیر عن األفكار بوضوح وطالقة بشكٍل كبیرة من المفردات واستخدام جزء كبیر منھا؛ تحدید السجل واألسلوب المناسبْین عموًما للموق
؛ وإظھار عام؛ ھیكلة المناقشات بطریقة واضحة، ومتسقة، ومقنعة؛ فھم المواد المنطوقة والمكتوبة المعقدة إلى حٍد ما وتحلیلھا؛ تقییم دقة اللغة

الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة للمستوى األعلى في اللغة تُِعد ھذه الدورة   الوعي بالثقافة (الثقافات) المتعلقة باللغة التي تتم دراستھا.
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة   اإلسبانیة والذي سیتم إجراؤه في نھایة عام التخرج.

الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة یتم ترجیح دورة البكالوریا ).  25588) (25578الجودة اإلضافیة (
 النھائیة عند إكمال الدورة.
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 3المجموعة 
 

 األفراد والمجتمعات
 
 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة  (36114) األعمال واإلدارة للبكالوریا الدولیة 
(SL)   +)1.0 (نقطة جودة 

   12أو  11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 " في دورات الریاضیات والعلوم السابقةBالحصول على متوسط درجة " متطلب أساسي:
فھي تستكشف كیفیة   والمجموعات في بیئة عمل دینامیكیة.تم تصمیم ھذه الدورة لتقدیم دراسة صارمة وحاسمة للطرق التي یتفاعل بھا األفراد 

طنة اتخاذ قرارات األعمال، وكیف تُؤثّر ھذه القرارات على البیئات الداخلیة والخارجیة، وكیف تُعّزز ھذه القرارات التعاون الدولي والموا
راسة في الفصول الدراسیة واإلشراف على التدریب في أثناء العمل یجمع الطالب بین الد   تتوفّر طریقة التعلیم التعاوني لھذه الدورة.  المسؤولة.

تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى   في منصب معتمد مع اإلشراف المستمر طوال العام الدراسي.
م یُكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة لن یحُصل الطالب الذین ل  القیاسي في األعمال واإلدارة في نھایة الدورة.

م ھذه الدورة ساعة معتمدة في مجال التعلیم المھني والفني/الفنون الجمیلة.). 26114اإلضافیة (  تُقّدِ
 
 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة  SL ( (32802)االقتصاد للبكالوریا الدولیة (
 نقطة جودة) 1.0(+   

   12أو  11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 توصیة مكتوبة من معلم الدراسات االجتماعیة السابق أو تصریح من المعلم متطلب أساسي:
فھو یجمع بین عناصر التاریخ، والجغرافیا،   كیفیة توزیع الموارد وسبب توزیعھا على ھذا النحو.االقتصاد ھو علم اجتماعي دینامیكي یتناول 

ألمم وعلم النفس، وعلم االجتماع، والسیاسة، والریاضیات، والعلوم في دراسة مثیرة لالھتمام وذات صلة لكیفیة تنظیم األفراد، والمؤسسات، وا
  سیكون تركیز الدراسة في الفصل الدراسي على تطبیق النظریات على مسائل عملیة من واقع الحیاة.  یة.ألنفسھم سعیًا لتحقیق األھداف االقتصاد

في ما یلي عدد من المسائل التي یجب   الموضوعات الرئیسیة تشمل االقتصاد الجزئي، واالقتصاد الكلي، والتجارة الدولیة، والتنمیة االقتصادیة.
ھل یمكن لحكومة   ھل من الممكن الحد من البطالة؟  ھل یُعتبر العجز التجاري أمًرا مھًما؟ أم خفضھا؟ھل یجب رفع الضرائب  مراعاتھا:

ھل على الوالیات   ما حجج إلغاء دیون الدول النامیة؟  مستقبلیة أن تتحّمل دفع الضمان االجتماعي، وھل علیھا أن تضع عالمة أسعار على البیئة؟
تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى   التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة؟المتحدة االستمرار في اتفاقیة 

سیتم تدریس  إن إكمال ھذه الدورة بنجاح یفي بمتطلبات التخرج الخاصة بدورة االقتصاد وتمویل األفراد.  القیاسي في االقتصاد في نھایة الدورة.
لن یحُصل الطالب الذین لم یُكملوا التقییم  رة عبر اإلنترنت، ومن ثّم ستُلبّي متطلبات التخرج الخاصة بالدورة االفتراضیة.أجزاء من ھذه الدو

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة  .(22802) الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة.
 ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة. جودة إضافیة

 
 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة  SL ( (32210)الجغرافیا للبكالوریا الدولیة (
 نقطة جودة) 1.0(+   

   12أو  11الصف (الصفوف): 
 المتطلبات األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون 

 توصیة من معلم الدراسات االجتماعیة أو ُمنّسق البكالوریا الدولیة  متطلبات أساسیة:
وفي جوھرھا، تكُمن المواضیع المترابطة للسكان، والموارد، والتنمیة،  تُعد ھذه الدورة موضوعیة التنظیم، وبشریة التركیز، وشاملة التغطیة.

یُصاِحب جوھر الدورة سلسلة من الخیارات في الجغرافیا المادیة، وكل منھا یُؤّكد على مسألة   االقتصادیة وجودة الحیاة.بما في ذلك المبادئ 
تُرّكز الخیارات بقوة على المھارات وتسلُّط الضوء على االستخدام الممیز للخرائط واألسالیب المماثلة من قِبل   اإلدارة البشریة واالستجابة.

تُِعد ھذه الدورة   وتسعى إلى دمج الجوانب البشریة والمادیة للمادة من خالل الخرائط الطبوغرافیة، والخرائط والصور األخرى. الجغرافیین،
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم  الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في الجغرافیا في نھایة الدورة.

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة ). 22210خلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (الدا
 جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.
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 دراسیة واحدةعام كامل، وحدة  (32385)  1 الجزء ) HLتاریخ األمریكتین للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة عند إتمام كال العامْین  1.0(+  

   11 الصف: )HLواختبار البكالوریا الدولیة للمستوى 
 مفتوحة لجمیع طالب الصف الحادي عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 المكثفة) وإتمام دورة حكومة فیرجینیا/حكومة الوالیات المتحدة للتعیین المتقدم إتمام دورة تاریخ العالم (یُوصى بأخذ الدورة متطلبات أساسیة:
ف ھذه الدورة الطالب بالتاریخ كتخصص، وتساعد الطالب   تُوفّر دورة تاریخ األمریكتین للطالب دراسة موضوعیة متعمقة عن األمریكتین. تُعّرِ

ن ھو دراسة تفصیلیة للتاریخ السیاسي، واالجتماعي، واالقتصادي، والثقافي لدول تاریخ األمریكتی  على فھم عملیات االستعالم التاریخي.
یتعّرف الطالب على التاریخ باعتباره جزًءا من العلوم في نھجھ القائم على األدلة وجزًءا  األمریكتین، مع التركیز على تاریخ الوالیات المتحدة.

ر الماضي من خالل دراسة  التاریخ ھو  من الفنون في تسجیل نتائجھ وتوصیلھا. محاولة یقوم بھا المؤرخون المھنیون لتسجیل وإعادة تصوُّ
وھو یتعلّق باألفراد والمجتمعات في السیاق األوسع: السیاسي، واالجتماعي، واالقتصادي،   األدلة المستمدة من مجموعة متنوعة من المصادر.

تُلبّي ھذه الدورة، إلى جانب دورة   المصادر األساسیة لتفسیر السجل التاریخي وفھمھ. یفھم الطالب طبیعة التاریخ ویمكنھم معالجة  والثقافي.
الي موضوعات في تاریخ العالم بالقرن العشرین، متطلبات والیة فیرجینیا في التاریخ األمریكي وتُِعد الطالب الختبار البكالوریا الدولیة ع

لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا  في نھایة السنة النھائیة.المستوى المطلوب في دورة التاریخ الذي یتم أخذه 
یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة ). 22385لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (

  للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.
لذین یختارون عدم االستمرار في دورة موضوعات في تاریخ العالم بالقرن العشرین، الذین اجتازوا دورة تاریخ األمریكتین واختبار الطالب ا

حُصلوا التعلم الخاص بدورة فیرجینیا/الوالیات المتحدة سیحُصلون على ساعات معتمدة في تاریخ والیة فرجینیا/الوالیات المتحدة؛ ومع ذلك، لن ی
  قطة الجودة وسیتم تغییر سجلّھم لقراءة تاریخ الوالیات المتحدة وفیرجینیا.على ن

 
 

موضوعات في تاریخ العالم بالقرن العشرین 
 للبكالوریا

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة (32386)  2 الجزء

نقطة جودة عند إتمام كال العامْین  HL(  +)1.0الدولیة (
  12  الصف: )HLواختبار البكالوریا الدولیة للمستوى 

 مفتوحة لجمیع طالب الصف الثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.
 1) الجزء HLتاریخ األمریكتین للبكالوریا الدولیة ( متطلب أساسي:

الطالب فرصة لدراسة موضوعات محددة في تاریخ العالم بالقرن العشرین مع التركیز على تاریخ األمریكتین باعتباره التركیز تمنح ھذه الدورة 
یتم استكشاف األحداث والقضایا الرئیسیة الحادثة في تاریخ القرن العشرین و/أو تأثیرھا على األمریكتین من خالل دراسة تاریخ   اإلقلیمي.

تُلبّي ھذه الدورة، إلى جانب دورة تاریخ األمریكتین، متطلبات والیة فیرجینیا في التاریخ األمریكي وتُِعد الطالب الختبار   .الحاالت الفردیة
لن یحُصل الطالب الذین لم یُكملوا التقییم  البكالوریا الدولیة عالي المستوى المطلوب في دورة التاریخ الذي یتم أخذه في نھایة السنة النھائیة.

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة ).  22386لداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (ا
 جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.

 
 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة (36623) تكنولوجیا المعلومات في مجتمع عالمي
 نقطة جودة) SL(   +)1.0للبكالوریا الدولیة (

  12أو  11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 ال یوجد متطلب أساسي:
  ) دراسة وتقییم تأثیر تكنولوجیا المعلومات على األفراد والمجتمع.ITGS( یُعَد برنامج دبلومة دورة تكنولوجیا المعلومات في مجتمع عالمي

تُوفّر دورة تكنولوجیا المعلومات في مجتمع عالمي   وھي تستكشف مزایا وعیوب استخدام المعلومات الرقمیة على المستویْین المحلي والعالمي.
)ITGSتُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار   ستخدام تكنولوجیا المعلومات.) إطار عمل للطالب التخاذ أحكام وقرارات مستنیرة حول ا

الذین لم یُكملوا التقییم  لن یحُصل الطالب  البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في تكنولوجیا المعلومات في مجتمع عالمي في نھایة الدورة.
یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة  ). 26616إلضافیة (لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة ا الداخلي و/أو

 جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.
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 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة SL  ( (32600)الفلسفة للبكالوریا الدولیة (
 نقطة جودة) 1.0(+   

   12أو  11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 توصیة مكتوبة من معلم الدراسات االجتماعیة السابق أو تصریح من المعلم متطلب أساسي:
سیدرس الطالب األسئلة األساسیة حول الوجود   البكالوریا الدولیة.دورة الفلسفة للبكالوریا الدولیة مدتھا عام واحد وتُلبّي متطلبات برنامج 

 ھل یتحّمل البشر مسؤولیة تجاه البیئة؟ ھل الحیاة لھا معنى؟ ما معنى الحیاة؟ ما المقصود بالسعادة؟ ما الغرض من وجودي؟ من أنا؟ البشري:
یُتوقَّع من الطالب إظھار فھمھم للعبارات والنصوص الفلسفیة، ووضع   يء؟ھل علینا دائًما االلتزام بالقانون، حتى لو ُكنّا نعتقد أنھ قانون س

نى المقصود إستراتیجیة جدلیة، وتحقیق الحساسیة تجاه مجموعة التقالید الفلسفیة، واستخدام لغة موجزة، ومناسبة، ومتسقة بطریقة یتم فیھا نقل المع
لن یحُصل الطالب  لوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في الفلسفة في نھایة الدورة.تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكا  بوضوح.

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من ). 22600یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (لم یُكملوا التقییم الداخلي و/أو لم الذین 
 جة النھائیة عند إكمال الدورةخالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة مخصصة للدر

 
 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة SL ( (32901)علم نفس للبكالوریا الدولیة (
 نقطة جودة) 1.0(+   

   12أو  11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 توصیة مكتوبة من معلم الدراسات االجتماعیة السابق أو تصریح من المعلم متطلب أساسي:
بعد دراسة برنامج علم النفس للبكالوریا الدولیة  دورة علم النفس للبكالوریا الدولیة ھذه مّدتھا عام واحد وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا الدولیة.

الطالب من وصف األفكار الرئیسیة لوجھات النظر الرئیسیة الثالث لعلم النفس ومقارنتھا وتقییمھا: المنظور في المستوى القیاسي، سیتمّكن 
 3000إلى  2000یتعیّن على الطالب إكمال تجربة علمیة واحدة تؤدي إلى إنتاج ورقة بحثیة من  البیولوجي، واإلدراكي، ومنظور التعلم.

تُِعد ھذه الدورة   ر النقدي ویكتسبون المعرفة الالزمة للمساھمة كمواطنین عالمیّین ومتعلّمین مدى الحیاة.سیُطّور الطالب مھارات التفكی  كلمة.
لم یُكملوا التقییم لن یحُصل الطالب الذین  الطالب للخضوع الختبار المستوى القیاسي الالزم في علم النفس في مجتمع عالمي في نھایة الدورة.

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة ). 22901الختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (یخضعوا لالداخلي و/أو لم 
 جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.

 
 

 عامان، ساعتان معتمدتان (32903)  1 الجزء ) HLعلم نفس للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (32904)  2 الجزء 

  12أو  11الصف (الصفوف):  العامْین)
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 توصیة مكتوبة من معلم الدراسات االجتماعیة السابق أو تصریح من المعلم متطلب أساسي:
 سیدرس الطالب جمیع المنظورات النفسیة األربعة:  دورة علم النفس للبكالوریا الدولیة مّدتھا عامْین وتُلبّي أھداف برنامج البكالوریا الدولیة.

دراسات سیدرس الطالب أیًضا مجالْین اختیاریْین من مجاالت الدراسة وسیُجرون ثالث  المنظور البیولوجي، والعاطفي، واإلنساني، والتعلمي.
تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار المستوى العالي الالزم في علم النفس في مجتمع   بحثیة: دراسة تجریبیة، واستبیان، ودراسة رصدیة.

 (22903یة (لن یحُصل الطالب الذین لم یُكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضاف  عالمي في نھایة الدورة.
یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة التي ).   22904)

 تُقّدم ھذه الدورة ساعتْین معتمدتْین في الدراسات االجتماعیة. مّدتھا عامْین.
 
 

الدولیة  األنثروبولوجیا االجتماعیة للبكالوریا
)SL ( 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة  (32372)

 نقطة جودة) 1.0(+   
   12أو  11الصف (الصفوف): 

 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.
 االجتماعیة السابق أو تصریح من المعلمتوصیة مكتوبة من معلم الدراسات  متطلب أساسي:

ع التركیز على دورة األنثروبولوجیا االجتماعیة مّدتھا عام واحد وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا الدولیة، وھي دراسة مقارنة للثقافة والمجتمع م
تستخدم   طبّقون ھذه المبادئ على مجتمعات وثقافات محددة.یستكشف الطالب المبادئ العامة للحیاة االجتماعیة والثقافیة ویُ   األشخاص العادیّین.

من بین موضوعات البحث: عالقات القرابة، والرمزیة،   ھذه الدورة منظوًرا محلیًا وعالمیًا على حٍد سواء، وتھتم بالمجتمع الحضري والریفي.
ة في فھم القضایا المعاصرة المھمة مثل الحرب، والصراع، تُساھم األنثروبولوجیا االجتماعی  واللغة، والِعرق، والجنس، وعالقات السلطة.

تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي   والبیئة، والفقر، والظلم، وعدم المساواة، وحقوق اإلنسان.
ن لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة لن یحُصل الطالب الذی في األنثروبولوجیا االجتماعیة في نھایة الدورة.

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال ). 22372اإلضافیة (
 الدورة.
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األنثروبولوجیا االجتماعیة للبكالوریا الدولیة 
)HL  ( 

 عامان، ساعتان معتمدتان (32375)  1 الجزء

نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (32377)  2 الجزء 
  12و 11الصف (الصفوف):  العامْین)

 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.
 مكتوبة من معلم الدراسات االجتماعیة السابق أو تصریح من المعلم توصیة متطلب أساسي:

األنثروبولوجیا   دورة األنثروبولوجیا االجتماعیة للمستوى األعلى للبكالوریا الدولیة مّدتھا عامْین وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا الدولیة.
یستكشف الطالب المبادئ العامة للحیاة االجتماعیة والثقافیة ویُطبّقون   عات البشریة.االجتماعیة والثقافیة ھي الدراسة المقارنة للثقافة والمجتم

تتضّمن موضوعات االستعالم األنثروبولوجي؛ التغییر االجتماعي، والقرابة، والرمزیة، والتبادل،   ھذه المبادئ على مجتمعات وثقافات محددة.
درس األنثروبولوجیا االجتماعیة والثقافیة المجتمع الحضري وكذلك الریفي والدول القومیة ت  وأنظمة المعتقدات، واإلثنیة، وعالقات السلطة.

تُساھم األنثروبولوجیا في فھم القضایا المعاصرة مثل الحرب والصراع، والبیئة، والفقر، والظلم، وعدم المساواة، وحقوق اإلنسان،   الحدیثة.
یُتوقَّع من الطالب   ى جزًءا إضافیًا من المنھج الدراسي، التصورات النظریة في األنثروبولوجیا.سیدرس طالب المستوى األعل  والحقوق الثقافیة.

سیقوم طالب المستوى األعلى بإجراء دراسة   .3، والورقة 2)، والورقة 3و 2(السؤاالن  1تضمین إطار نظري في إجاباتھم على أسئلة الورقة 
تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع  ) بإجراء مالحظة، واإلبالغ عنھا، ونقدھا. SLالمستوى القیاسي (میدانیة واإلبالغ عنھا، بینما یقوم طالب 

لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم   لالختبار الالزم للمستوى األعلى في األنثروبولوجیا االجتماعیة في نھایة الدورة.
یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة ).  22377) (22374اإلضافیة ( یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة

 إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة التي مّدتھا عامْین
 
 

 4المجموعة 
 

 العلوم التجریبیة
 
 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة  SL ( (34378)األحیاء للبكالوریا الدولیة (
 نقطة جودة) 1.0(+   

   12أو  11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 ) والكیمیاء24310األحیاء ( متطلب أساسي:
وعلم األحیاء الجزیئي، وعلم الوراثة، وعلم البیئة، والتطور والتنوع الحیوي، وعلم وظائف األعضاء ستشمل ھذه الدورة دراسة الخالیا، 

سیتم التركیز على التفكیر النقدي وفھم   موضوعْین من بین سبعة موضوعات اختیاریة. SLباإلضافة إلى ذلك، یدرس طالب مستوى   البشري.
ورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في األحیاء الذي سیتم إجراؤه تُِعد ھذه الد  النظریات والتجارب العلمیة.

یتم ).  24378لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (  في نھایة الدورة.
 ذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھ

  
 

 عامان، ساعتان معتمدتان (34376)  1 الجزء )  HLاألحیاء للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (34377)  2 الجزء فصل المختبر

   12 -11 الصف (الصفوف): العامْین)
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 والكیمیاء 1األحیاء  متطلب أساسي:
ھي فصل علمي قائم على البحث یدرس الحیاة بمستویاتھا المختلفة، مع التركیز على التواصل  HLدورة األحیاء للبكالوریا الدولیة من المستوى 

 یتم استكشاف األنظمة الحیة من المستوى الجزیئي إلى المستوى العام، بما في ذلك العملیات الكیمیائیة الحیویة للحیاة، وتركیب الخالیا  الكتابي.
ة الجینیة، والتطور، والتصنیف، والتشریح المقارن، والتكاثر والتطور، والبیئة واألنظمة البیئیة، ووظیفتھا، واالتزان، والجینات والھندس

تُقّدم السنة   یلزم حضور المختبرات وإجراء مشروع بحثي مستقل في ھذه الدورة.  والدراسات السكانیة، وبُنیة ووظیفة أجھزة جسم اإلنسان.
. یستمر استكشاف األنظمة الحیة 1السنة األولى، دراسة وتطبیقًا أكثر عمقًا للمبادئ الُمقدَّمة في الجزء الثانیة من الدورة، والقائمة على أساس 
أبحاث السنة الثانیة من ھذه الدورة التي مّدتھا عامْین تتناول عملیات الكیمیاء الحیویة للحیاة، والتوازن،   من المستوى الجزیئي إلى المستوى العام.

یلزم وجود تقاریر معملیة   ات، والتطور، والتصنیف، والتشریح المقارن، والتكاثر والتطور، وھیكل ووظیفة أجھزة جسم اإلنسان.وبیولوجیا النبات
تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم   رسمیة، تشمل التحلیل اإلحصائي وبحثًا مستقالً، لھذه الدورة الدراسیة.

لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا   العالي في األحیاء والذي سیتم إجراؤه في نھایة عام التخرج. للمستوى
یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ).  24377) (24376لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (

 للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة واالختبار.ُمخّصصة 
 
 



118 

 عامان، ساعتان معتمدتان (34476)  1 الجزء ) HLالكیمیاء للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (34477)   2 الجزء فصل المختبر

  12 -11 الصف (الصفوف): العامْین)
 الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین 

 2" أو أعلى في دورة الجبر B" أو على في دورة الكیمیاء العادیة أو المكثفة؛ الحصول على درجة "Bالحصول على درجة " متطلبات أساسیة:
 .1إتمام التكلیف الصیفي بحلول بدایة الجزء  أو ما یُعادلھا و/أو تصریح من المعلم.

ھذه الدورة مّدتھا عامْین وتُلبّي   الكیمیاء، العلم المركزي، ھي علم تجریبي یجمع بین الدراسة األكادیمیة واكتساب المھارات العملیة والبحثیة.
زویدھم بفرص وفیرة لتطویر مھارات التجریب وتحلیل وھي ُمصّممة للطالب شدیدي االنضباط والفضول لت  أھداف برنامج البكالوریا الدولیة.

تتضّمن موضوعات الدراسة: النظریة الذریة، والجدول الدوري، والروابط، والطاقة، والحركیة، والتوازن،   المعلومات العلمیة وتقییمھا.
ستشمل ھذه الدورة موضوعْین إضافیّْین   ة البیانات.واألحماض والقلویات، والكیمیاء الكھربائیة، والكیمیاء العضویة، والكیمیاء الكمیة، ومعالج

ء الغذائیة أو الكیمیاء مثل الطب والعقاقیر، أو الكیمیاء التحلیلیة، أو الكیمیاء البیئیة، أو الكیمیاء الصناعیة، أو الكیمیاء الحیویة البشریة، أو الكیمیا
من دورة  2خالل الجزء   متعدد التخصصات ومشروع بحثي مستقل. 4یتعیّن على الطالب تنفیذ مشروع المجموعة   العضویة اإلضافیة.

)، سیدرس الطالب مواد إضافیة ذات مستوى أعلى في كل موضوع من موضوعات الكیمیاء ویُكملون متطلبات HLالكیمیاء للبكالوریا الدولیة (
لوریا الدولیة الالزم للمستوى العالي في الكیمیاء، والذي سیتم یُِعد جزءا ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكا  منظمة البكالوریا الدولیة.

 (24476لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة ( إجراؤه في نھایة عام التخرج.
مة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة واختبار یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قی ).24477)

 لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة.  دورة الكیمیاء للبكالوریا الدولیة.
 
 

 عامان، ساعتان معتمدتان (36540)  1 الجزء ) SLعلوم الحاسب للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (36550)  2 الجزء 

  12 -11  الصف (الصفوف): العامْین)
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 األولى" أو أعلى قبل السنة Bبدرجة " 2إتمام دورة الجبر  متطلب أساسي:
سیكتسب  ).CS2و CSIدورة علوم الحاسب للبكالوریا الدولیة مدتھا عامین وھي ُمصّممة لتناول المنھج الدراسي على المستوى الجامعي (

الب تُِعد ھذه الدورة الط الطالب فھًما للمفاھیم األساسیة للتفكیر الحوسبي وكذلك معرفة كیفیة عمل أجھزة الحاسوب واألجھزة الرقمیة األخرى.
لن یحُصل الطالب  للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في علوم الحاسب والذي سیتم إجراؤه في نھایة عام التخرج.

الدولیة یتم ترجیح دورة البكالوریا ).  26550) (26540الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (
م ھذه الدورة ساعة معتمدة  ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال ھذه الدورة التي مّدتھا عامْین. تُقّدِ

ات التخرج الخاصة سیتم تدریس أجزاء من ھذه الدورة عبر اإلنترنت، ومن ثّم ستُلبّي متطلب .في مجال التعلیم المھني والفني/الفنون الجمیلة
 بالدورة االفتراضیة.

 
 

 عامان، ساعتان معتمدتان (36560)  1 الجزء ) HLعلوم الحاسب للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (36570) 2 الجزء 

  12 -11  الصف (الصفوف): العامْین)
 عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني 

 " أو أعلى قبل السنة األولىBبدرجة " 2إتمام دورة الجبر  متطلب أساسي:
) وتُوصي بھا CS2و CSIدورة علوم الحاسب للبكالوریا الدولیة مّدتھا عامْین وھي ُمصّممة لتناول المنھج الدراسي على المستوى الجامعي (

والجمعیات األخرى في االتحاد األمریكي لجمعیات معالجة المعلومات  )Association for Computer Machinery (ACMجمعیة 
)AFIPS.(   تُستخدم لغة برمجة الحاسوبJava .تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم  الستكشاف المنھج

لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا  عالي في علوم الحاسب والذي سیتم إجراؤه في نھایة عام التخرج.للمستوى ال
یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ).  26570) (26560لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (

م ھذه الدورة ساعة معتمدة في مجال التعلیم المھني والفني/الفنون الجمیلة للدرجة النھائیة عند إكمال ھذه الدورة التي مّدتھا عامْین.ُمخّصصة   .تُقّدِ
 سیتم تدریس أجزاء من ھذه الدورة عبر اإلنترنت، ومن ثّم ستُلبّي متطلبات التخرج الخاصة بالدورة االفتراضیة.
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 عامان، ساعتان معتمدتان (38496)  1 الجزء ) SLم للبكالوریا الدولیة (تكنولوجیا التصمی
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (38497)  2 الجزء 

  12 -11  الصف (الصفوف): العامْین)
 األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات 

 ال یوجد متطلب أساسي:
ویتكّون التصمیم من جمع معلومات عن العالم من حولنا، ومعالجة تلك المعلومات،  یمكن تعریف التصمیم على أنھ "وضع خطة ذھنیة لشيٍء ما".

م على درایة بالبیئة المادیة ووضع خطة لتعدیل الموجود بالفعل أو إدخال شيء جدید. وأن یكون لدیھ فھم للتأثیر السیاسي،  یجب أن یكون الُمصّمِ
تعتمد تكنولوجیا التصمیم على نموذج التعلم الذي یدمج المعرفة، والمھارات،  واالجتماعي، واالقتصادي الذي یؤثر على أولویات األشخاص.

وال یفترض وجود  متاحة بسھولة.ومبادئ التصمیم في سیاقات حل المشكالت، وفي الوقت نفسھ، تعظیم استخدام الموارد المحلیة والموارد ال
تُمثّل دورة التصمیم صمیم ھذه الدورة الدراسیة، ومن المتوقع أن یستخدم الطالب ھذه  خبرة سابقة سواء في تكنولوجیا التصمیم أو التصمیم.

تُِعد ھذه الدورة الطالب   ل.سیُطلب من الطالب إكمال مشروع تصمیم، وأنشطة عملیة، وِسج العملیة في العمل البحثي العملي وكذلك النظري.
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم  للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في تكنولوجیا التصمیم.

ذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھ). 28497) (28496یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (
 إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال ھذه الدورة التي مّدتھا عامْین.

 
 

عام كامل، فترة ُمجّمعة مزدوجة، ساعتان  (34275) المجتمعات واألنظمة البیئیة للبكالوریا
  )SLالدولیة ( نقطة جودة) 1.0معتمدتان + (

   دورة مختبریة
   12أو  11الصف (الصفوف): 

 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.
 " في دورات العلوم السابقة، توصیة المعلم وتصریح من المعلمBالحصول على متوسط درجة " متطلبات أساسیة:

یتمثّل الغرض من ھذه الدورة   ) من المستوى القیاسي.4و 3ئیة ھي دورة متعددة التخصصات (المجموعتان دورة المجتمعات واألنظمة البی
تشمل موضوعات الدراسة األنظمة والنماذج،   في تزوید الطالب بمنظور مترابط حول العالقات المتبادلة بین المجتمعات واألنظمة البیئیة.

تیعابیة واستخدام الموارد، والحفاظ والتنوع البیولوجي، وإدارة التلوث، ومشكلة االحتباس الحراري، والنظام البیئي، والسكان، والقدرة االس
تھدف ھذه الدورة إلى تعزیز فھم العملیات البیئیة على نطاقات متنوعة، من المحلیة إلى العالمیة، وتوفیر مجموعة من   وأنظمة القیمة البیئیة.

التي یمكن استخدامھا في تحلیل القضایا البیئیة على الصعیدْین المحلي والعالمي، وتمكین الطالب من تطبیق المعارف، والمنھجیات، والمھارات 
نظًرا ألن ھذه الدورة متعددة التخصصات، فإنھا تُوفّر للطالب متطلبات لكل من المجموعتْین   المعرفة، والمنھجیات، والمھارات المكتسبة.

  .4أو  3لطالب فرصة دراسة مادة أخرى من أي مجموعة سداسیة، بما في ذلك مادة أخرى من المجموعتْین ، مّما یُتیح ل4و 3السداسیتْین 
ؤه في نھایة تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في المجتمعات واألنظمة البیئیة الذي سیتم إجرا

یتم ترجیح دورة ). 24275ذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (لن یحُصل الطالب ال الدورة.
 البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.

 
 

 عامان، ساعتان معتمدتان (34576) 1 الجزء ) SLالفیزیاء للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (34577)  2 الجزء فصل المختبر

   12 -11 الصف (الصفوف): العامْین)
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 " أو أعلىCالمكثفة بدرجة " 2" أو أعلى، أو دورة الجبر Bبدرجة " 2إكمال دورة الجبر   متطلب أساسي:
للعالم تم تصمیم دورة الفیزیاء، وھو العلم األساسي الذي تستند إلیھ جمیع العلوم األخرى، لتمكین الطالب من التعرف على التعبیر الریاضیاتي 

من   ھذه الدورة مّدتھا عامْین وتُلبّي أھداف برنامج منظمة البكالوریا الدولیة.  تي للكون.الفیزیاء ھي الوصف الریاضیا –المادي من حولھم 
خالل استخدام الطالب لجمیع المفاھیم الریاضیاتیة التي درسوھا في المدرسة، یدرسون في ھذه الدورة موضوعات أساسیة مثل المیكانیكیات 

مغناطیسیة، والموجات والحركة التوافقیة البسیطة (بما في ذلك الصوت والضوء)، والفیزیاء الكالسیكیة، والفیزیاء الحراریة، والكھرباء وال
ستختتم الدورة بموضوعْین اختیاریْین، وھما ظاھرة الموجات والفیزیاء الفلكیة، والتي ستتطلّب استخداًما كبیًرا   الذریة، والنوویة، والنسبیة.

رة الفیزیاء للبكالوریا الدولیة على استخدام التجارب المعملیة، وجمع البیانات وتفسیرھا، وعرضھا، تُرّكز دو  للموضوعات األساسیة إلكمالھا.
متعدد التخصصات بالتزامن مع تسجیلھم في فصول  4یتعیّن على الطالب تنفیذ مشروع المجموعة   لتطویر نماذج ریاضیاتیة لألنظمة الفیزیائیة.

في مدرسة واشنطن لیبرتي. سیخضع الطالب في دورة الفیزیاء للبكالوریا الدولیة الختبار شامل في نھایة  البكالوریا الدولیة األخرى في العلوم
في شھر مایو من العام الثاني، سیخضع الطالب الختبار المستوى القیاسي للبكالوریا   .العام األول حول الموضوعات األساسیة التي تم إكمالھا

یخضعوا لالختبار على یُكملوا التقییم الداخلي و/أو لم لن یحُصل الطالب الذین لم   للطالب في جمیع أنحاء العالم.الدولیة في الفیزیاء والمتوفّر 
یتم ترجیح ھذه الدورة من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند ). 24577) (24576نقطة الجودة اإلضافیة (

 إكمال الدورة.
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والتمارین، والعلوم الصحیة  الریاضات،
 للبكالوریا الدولیة

 عامان، ساعتان معتمدتان (38055)  1 الجزء

نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+  (38057)  2 الجزء )SLالدولیة (
   12 -11 الصف (الصفوف): العامْین)

 لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن 
 " في دورات العلوم السابقة و/أو توصیة المعلمBالحصول على متوسط درجة " متطلبات أساسیة:

التخصصات التقلیدیة في علم التشریح، وعلم وظائف األعضاء،  SLتتضّمن دورة الریاضات، والتمارین والعلوم الصحیة للبكالوریا الدولیة 
سیتناول الطالب مجموعة من   انیكیات الحیویة، وعلم النفس، والتغذیة، والتي تتم دراستھا في سیاق الریاضة، والتمارین، والصحة.والمیك

سیُوفّر ذلك الفرصة   الموضوعات األساسیة واالختیاریة ویقومون بإجراء تحقیقات عملیة (تجریبیة) في كل من البیئات المختبریة والمیدانیة.
عند االقتضاء، ستتناول الدورة مسائل الدولیة   المعرفة والفھم الضروریْین لتطبیق المبادئ العلمیة وتحلیل األداء البشري بشكٍل نقدي.الكتساب 

تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع الختبار   واألخالقیات من خالل النظر في الریاضة، والتمارین، والصحة المتعلقة بالفرد وفي سیاق عالمي.
لن یحُصل الطالب   بكالوریا الدولیة الالزم للمستوى القیاسي في الریاضات، والتمارین، والعلوم الصحیة الذي سیتم إجراؤه في نھایة الدورة.ال

لدولیة یتم ترجیح دورة البكالوریا ا).  28057) (28055الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (
 ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة عند إكمال الدورة.

 
 

 5المجموعة 
 

 الریاضیات 
 

 
التطبیقات  الریاضیات للبكالوریا الدولیة:

 ) SLوالتفسیر (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة  (33170)

 نقطة جودة) 1.0(+ 
  )SLالدولیة (

   12أو  11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 " أو أعلى في دورات الریاضیات السابقةBوتوصیة المعلم والحصول على متوسط درجة " 3دورة الجبر  متطلبات أساسیة:
ھذه الدورة ُمخّصصة للطالب المھتمین بتطویر  التطبیقات والتفسیر تُرّكز على معنى الریاضیات في السیاق.دورة  الریاضیات للبكالوریا الدولیة:

یدرس الطالب ویستكشف الموضوعات الریاضیاتیة التالیة: نظریة األعداد والجبر،  مھاراتھم في الریاضیات لوصف عالمنا وحل المسائل العملیة.
یتم ربط الموضوعات باستخدام المفاھیم   صاء واالحتماالت، والدوال، ومقدمة إلى الحساب التفاضلي.والھندسة وحساب المثلثات، واإلح

ستُِعد ھذه الدورة الطالب  سیُكمل كل طالب تقییًما داخلیًا یتكون من استكشاف فردي على النحو المطلوب في البكالوریا الدولیة. األساسیة.
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو  الزم للمستوى القیاسي في التطبیقات والتفسیرات.للخضوع الختبار البكالوریا الدولیة ال

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ). 23170لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (
 مال الدورة.ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إك

 
 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة (33171)  1 الجزء التحلیل و الریاضیات للبكالوریا الدولیة:
 نقطة جودة عند إتمام كال العامین) 1.0(+  (33172)  2 الجزء )SLالنُُھج (

  12أو  11الصف (الصفوف): 
 لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة. مفتوحة لجمیع طالب الصفین العاشر والحادي عشر بمدارس واشنطن

" أو أعلى في دورات الریاضیات Bالمكثفة أو توصیة المعلم والحصول على متوسط درجة تراكمیة بمعدل " 2دورة الجبر  متطلبات أساسیة:
 السابقة

بدراسة واستكشاف الموضوعات الریاضیاتیة التالیة: نظریة  ) ُمصّممة للسماح للطالبSLدورة التحلیل والنُُھج ( الریاضیات للبكالوریا الدولیة:
األعداد والموضوعات ذات الصلة، وموضوعات الجبر، والھندسة، وحساب المثلثات، والمتجھات، والمصفوفات، واالحتماالت، واإلحصاء، 

یر واحد وسیتم تناول أھداف دورة حساب التفاضل یتضّمن محتوى الدورة في العام الثاني دراسة مفاھیم حساب التفاضل والتكامل لمتغ والدوال.
یجب على الطالب إكمال دورة الریاضیات   اختبار التحلیل والنُُھج. والتكامل للتعیین المتقدم وكذلك مراجعة دورة الریاضیات للبكالوریا الدولیة:

كما ھو مطلوب من قِبل برنامج البكالوریا  .2للتسجیل في الجزء  " أو أعلى لیكونوا مؤھلینCبدرجة " 1التحلیل والنُُھج الجزء  للبكالوریا الدولیة:
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا   وھذا التقییم الداخلي ھو استكشاف ریاضیاتي فردي.  الدولیة، سیُكمل كل طالب تقییًما داخلیًا في العام الثاني.

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل ). 23172) 23171ضافیة (التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإل
 تطبیق قیمة جودة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.
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 عامان، ساعتان معتمدتان (33181)  1 الجزء التحلیل و الریاضیات للبكالوریا الدولیة:
 (33182)  2 الجزء )HLالنُُھج ( نقطة جودة عند إتمام كال العامین) 1.0(+ 

  12و 11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

التحلیل والنُُھج المستوى القیاسي الجزء  الدولیة:اإلكمال الناجح لدورة ما قبل التفاضل والتكامل المكثفة/الریاضیات للبكالوریا  متطلبات أساسیة:
 " أو أعلى في دورات الریاضیات السابقة.B" أو أعلى؛ أو توصیة المعلم؛ والحصول على متوسط درجات تراكمي بمعدل "Bبدرجة " 1

األول موضوعات التفاضل والتكامل، بما یشمل العام  ھو مسار دراسي صارم لمدة عامْین. HLالتحلیل والنُُھج  الریاضیات للبكالوریا الدولیة:
تطبیقات في ذلك الدوال، وحدود الرسم البیاني واالستمراریة، وحساب التفاضل والتكامل، والتطبیقات التفاضلیة، والتفاضل والتكامل األساسي، وال

لجبر، والھندسة البدیھیة، وحساب المثلثات، تفترض الموضوعات تمتع الطالب بخلفیة معرفیة شاملة في ا التكاملیة، والتسلسالت والمتوالیات.
موضوعات مثل المتجھات، والتحویالت،  HLتشمل دورة التحلیل والنُُھج  العام الثاني من دورة الریاضیات للبكالوریا الدولیة: والھندسة التحلیلیة.

الریاضیات للبكالوریا  اب المثلثات وھندسة المتجھات.واألرقام المركبة، واالحتماالت واإلحصاء، والدوال والمعادالت، والدوال الدائریة وحس
یُجرى اختبار بكالوریا دولیة خارجي لمدة خمس ساعات في  أداًء وعادات تحصیل بمستوى جامعي. HLتتطلّب دورة التحلیل والنُُھج  الدولیة:

مج البكالوریا الدولیة، سیُكمل كل طالب تقییًما داخلیًا في الجزء كما ھو مطلوب من قِبل برنا نھایة السنة النھائیة ویُمثّل ثمانین بالمائة من الدرجة.
لن یحُصل الطالب الذین لم  وھذا التقییم الداخلي ھو استكشاف ریاضیاتي فردي وسیُمثّل عشرین بالمائة من درجة اختبار البكالوریا الدولیة.  .2

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من ). 23182) (23181دة اإلضافیة (یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجو
 خالل تطبیق قیمة جودة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.

 
 
 

 6المجموعة 
 

 الفنون
 
 

 عامان، ساعتان معتمدتان (31144)  1 الجزء )SLاألفالم للبكالوریا الدولیة (
 (31145)  2 الجزء  نقطة جودة عند إتمام كال العامین) 1.0(+ 

  12و 11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 المعلمتوصیة مكتوبة من معلم اللغة اإلنجلیزیة السابق أو تصریح من  متطلب أساسي:
تھدف ھذه الدورة إلى تطویر مھارات  دورة األفالم للبكالوریا الدولیة ھي دورة تطویریة مّدتھا عامْین وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا الدولیة.

الذي یتم تحقیقھ من  الطالب حتى یُصبحوا بارعین في وضوح الفھم، والتفكیر النقدي، والتحلیل التأملي، والمشاركة الفعالة، والتولیف الخیالي
من خالل دراسة نصوص األفالم والتمارین وتحلیلھا في صناعة األفالم، تُوفّر ھذه الدورة  خالل المشاركة العملیة في فن وصناعة األفالم.

ضافة إلى تطویر للطالب الفرصة الستكشاف تاریخ األفالم وإنشاء روابط عبر المناھج الدراسیة مع المبادئ األساسیة لنظریة المعرفة، باإل
كما یُطّور طالب دورة األفالم للبكالوریا الدولیة القدرة على الفھم  مجموعة من مھارات وأسالیب صناعة األفالم وتطبیقھا بشكٍل إبداعي.

الثقافیة، مّما یُعّزز والمشاركة في عملیات التفسیر والتواصل بلغة األفالم، في أثناء استكشاف األفالم من خالل السیاقات الشخصیة، والنظریة، و
سیتم تقییم الطالب خارجیًا من قِبل منظمة     فھمھم لكیفیة تقدیم ھذه السیاقات لمعلومات عن ممارسة صناعة األفالم، واستقبالھا، وتشكیلھا.

تُِعد ھذه الدورة الطالب  وریا الدولیة. یُمثّل كل تقییم خمسین بالمائة من إجمالي درجة اختبار البكال  البكالوریا الدولیة وداخلیًا من قِبل المعلم.
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا   للخضوع لتقییم المستوى القیاسي الالزم في نھایة الدورة التي تستمر عامْین.

ولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة یتم ترجیح دورة البكالوریا الد).  21145) (21144لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (
م ھذه الدورة ساعة معتمدة في مجال التعلیم المھني والفني/الفنون الجمیلة. ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.  تُقّدِ
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 عامان، ساعتان معتمدتان (31147)  1 الجزء )HLاألفالم للبكالوریا الدولیة (
 (31149)  2 الجزء  نقطة جودة عند إتمام كال العامین) 1.0(+ 

  12و 11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 المعلمتوصیة مكتوبة من معلم اللغة اإلنجلیزیة السابق أو تصریح من  متطلب أساسي:
إلى تطویر  4تھدف دورة األفالم  دورة األفالم للبكالوریا الدولیة ھي دورة تطویریة مّدتھا عامْین وتُلبّي متطلبات برنامج البكالوریا الدولیة.

ناعة من خالل دراسة وتحلیل نصوص األفالم والتدریبات في ص مھارات الطالب حتى یُصبحوا بارعین في تفسیر نصوص األفالم وإعدادھا.
یجب على جمیع الطالب في دورة األفالم إجراء  األفالم، تستكشف ھذه الدورة األفالم، والنظریة، والخلفیة االجتماعیة االقتصادیة الخاصة بھا.

تختاره بحث وكتابة دراسة مستقلة، وإجراء مشروع عملي، وتقدیم عرض شفوي استناًدا إلى التحلیل الدقیق لمستخرج مّدتھ خمس دقائق من فیلم 
یُمّكن الجزء الثاني من الدورة الطالب من اكتساب المھارات اإلبداعیة، والمفاھیم النظریة، والتحلیل النصي بشكٍل  منظمة البكالوریا الدولیة.

یُمثّل كل  قِبل المعلم.سیتم تقییم الطالب خارجیًا من قِبل منظمة البكالوریا الدولیة وداخلیًا من  یمتد الجزء الثاني إلى تطویر فیلم ِسجل. كامل.
تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع لتقییم المستوى العالي الالزم في نھایة الدورة  تقییم خمسین بالمائة من إجمالي درجة اختبار البكالوریا الدولیة.

 (21147نقطة الجودة اإلضافیة (لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على  التي تستمر عامْین.
م  یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.). 21149) تُقّدِ

   ھذه الدورة ساعة معتمدة في مجال التعلیم المھني والفني/الفنون الجمیلة.
 
 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة  SL ( (39227)الدولیة (الموسیقى للبكالوریا 
   نقطة جودة) 1.0(+ 

   12أو  11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 المدرسة الثانویة و/أو تصریح من المعلمإتمام عام واحد من أي دورة موسیقى في  متطلب أساسي:
یجب أن یكون لدى الطالب معرفة عملیة جیدة بأساسیات الموسیقى وأن یتمّكنوا من قراءة الموسیقى في عالمة موسیقیة واحدة على األقل 

سیقوم   ة وِصالتھا االجتماعیة بشكٍل كامل.كما سیدرسون موسیقى العدید من الثقافات والفترات الزمنیة لفھم بُنیتھا الموسیقی  للتسجیل في الدورة.
سیستخدم الطالب محطات عمل   یُوصى بأخذ دروس خاصة تكمیلیة ولكنھا غیر مطلوبة بالضرورة.  الطالب بتألیف و/أو عزف أعمال مھمة.

 باإلضافة إلى االختبار التحریري. یلزم تقدیم عرض توضیحي أو أداء نھائي لمؤلفات الطالب  . لتسھیل مھاراتھم في التألیف.M.I.D.Iالحاسوب 
یتم ترجیح دورة البكالوریا ).  29227لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة (

تُقّدم ھذه الدورة ساعة معتمدة في الفنون   الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة نقطة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.
 الجمیلة.

 
 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة SL ( (39141)الفنون المسرحیة للبكالوریا الدولیة (
   نقطة جودة) 1.0(+ 

   12أو  11الصف (الصفوف): 
 یستوفون المتطلبات األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین 

 " أو أعلى؛ و/أو توصیة من المعلمCإكمال أي دورة عن الدراما بنجاح (قد تشمل المسرح الفني) بدرجة " متطلب أساسي:
دراستھ، تتمثّل أھداف البرنامج في الفنون المسرحیة في مساعدة الطالب على فھم طبیعة المسرح، والتعرف علیھ من خالل إعداده وكذلك 

لفھم، واستیعابھ لیس فقط بعقولھم، ولكن بحواسھم، وأجسادھم، وعواطفھم، لفھم األشكال التي تأخذھا الثقافات بِخالف ثقافاتھم ومن خالل ھذا ا
رات األداء، مھا یتكّون المقرر الدراسي في المستوى القیاسي من أربعة أجزاء إلزامیة: یمكنھم فھم أنفسھم، ومجتمعھم، وعالمھم بشكٍل أفضل.

تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع لتقییم البكالوریا الدولیة من  ودراسات المسرح العالمیة، وتحلیل المسرحیات العملي، واإلنتاج المسرحي.
قة) دقی 20إلى  15كلمة وعرض تقدیمي شفوي (بحد أقصى  1750المستوى القیاسي المطلوب في نھایة الدورة وتضم ورقة بحثیة تتكّون من 

ر مستواه 3000ومجموعة أعمال ُمكّونة من    كلمة تقریبًا تعكس تعلُّم المرشح وتطوُّ
یتم ).  29141لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة ( في الفنون المسرحیة.

تُقّدم ھذه الدورة ساعة معتمدة في الفنون  افیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.ترجیح ھذه الدورة من خالل تطبیق قیمة جودة إض
 الجمیلة.
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 عامان، ساعتان معتمدتان (31942)  1 الجزء )  HLالفنون المسرحیة للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+ 

 العامْین)
 (39143)  2 الجزء 

  12و 11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 " أو أعلى؛ و/أو توصیة من المعلمCإكمال أي دورة عن الدراما بنجاح (قد تشمل المسرح الفني) بدرجة " متطلب أساسي:
تتمثّل أھداف البرنامج في الفنون المسرحیة في مساعدة الطالب على فھم طبیعة المسرح، والتعرف علیھ من خالل إعداده وكذلك دراستھ، 

لفھم، واستیعابھ لیس فقط بعقولھم، ولكن بحواسھم، وأجسادھم، وعواطفھم، لفھم األشكال التي تأخذھا الثقافات بِخالف ثقافاتھم ومن خالل ھذا ا
مھارات األداء،  یتكّون المقرر الدراسي في المستوى األعلى من خمسة أجزاء إلزامیة:  نھم فھم أنفسھم، ومجتمعھم، وعالمھم بشكٍل أفضل.یمك

تُِعد ھذه الدورة الطالب للخضوع لتقییم البكالوریا   ودراسات المسرح العالمیة، وتحلیل المسرحیات العملي، واإلنتاج المسرحي، ومشروع فردي.
كلمة، وعرض تقدیمي شفوي  2500الدولیة من المستوى العالي المطلوب في نھایة الدورة التي تستمر عامین وتضم ورقة بحثیة تتكّون من 

ر مستواه  4500دقیقة) عن تحلیل مسرحیة عملي، ومجموعة أعمال مكونة من  30إلى  20(بحد أقصى  كلمة تقریبًا تعكس تعلُّم المرشح وتطوُّ
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة الجودة اإلضافیة  سرح، ومشروع فردي.في مجال الم

تُقّدم ھذه    یتم ترجیح ھذه الدورة من خالل تطبیق قیمة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة. .(29143) (29142(
 تمدتْین في الفنون الجمیلة.الدورة ساعتْین مع

 
 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة SL ( (39144)الفنون البصریة للبكالوریا الدولیة (
   نقطة جودة) 1.0(+ 

   12أو  11الصف (الصفوف): 
 األساسیة.مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات 

 بنجاح وتصریح من المعلم 2إكمال دورة الفنون  متطلب أساسي:
ویُعبّرون بأشكال لفظیة،   یُشارك الطالب في األبحاث المتقدمة للعملیات الفنیة، والقضایا الجمالیة، والنقد الفني، والتاریخ والثقافة الفنیّْین.

یلزم تقدیم كتاب تدریبات بحثي یُثبت وجود بحث مھم في مجال یتفق علیھ   محددة.ومكتوبة، ورسومیة عن كیف أّدى بحثھم إلى فھم موضوعات 
لن یحُصل الطالب الذین لم یكملوا   یوجد تقییم داخلي؛ باإلضافة إلى ذلك، یجب على الطالب إعداد معرض لیتم تقییمھ خارجیًا.  المعلم والطالب.

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة ). 29144الجودة اإلضافیة (التقییم الداخلي و/أو لم یخضعوا لالختبار على نقطة 
   تُقّدم ھذه الدورة ساعة معتمدة في الفنون الجمیلة.  جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة النھائیة عند إكمال الدورة.

 
 

 ساعتان معتمدتانعامان،  (39146)  1 الجزء )  HLالفنون البصریة للبكالوریا الدولیة (
نقطة جودة كل عام عند إتمام كال  1.0(+ 

 العامْین)
 (39148)  2 الجزء 

  12و 11الصف (الصفوف): 
 مفتوحة لجمیع طالب الصفین الحادي عشر والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي الذین یستوفون المتطلبات األساسیة.

 وفحص محتوى العمل الذي یُظھر قدرات الطالب بما یتناسب مع توقعات البكالوریا الدولیةتصریح من المعلم عند تقییم  متطلبات أساسیة:
ساعة (عامان أو ما یُعادلھما) تشتمل على مقرر دراسي یتضّمن، في نصف متطلباتھ، االحتفاظ بكتاب تدریبات  240تتكّون ھذه الدورة من 

أّما النصف اآلخر من الدورة فھو خاص بإنتاج محتوى العمل في استودیو   طالب.بحثي یُثبت وجود بحث مھم في مجال یتفق علیھ المعلم وال
یحتاج الطالب الذین یرغبون   ساعة، یلزم تقدیم عرض أو معرض. 240في نھایة ھذه الدورة التي تستغرق   باستخدام وسائل وأسالیب مختلفة.

یتم الربط بین الكتاب التخطیطي/المجلة وفن   ھذه الدورة تُمثّل التزاًما لمدة عامْین. في االستمرار في برنامج الفنون للبكالوریا الدولیة إلى فھم أن
لن یحُصل الطالب الذین لن یُقّدموا العرض  یوجد تقییم داخلي، باإلضافة إلى معرض عمل مطلوب بتم تقییمھ خارجیًا. االستودیو في ھذه الدورة.

یتم ترجیح دورة البكالوریا الدولیة ھذه من خالل تطبیق قیمة جودة إضافیة ُمخّصصة للدرجة ). 29148) (29146على نقطة الجودة اإلضافیة (
 تُقّدم ھذه الدورة ساعة معتمدة في الفنون الجمیلة.  النھائیة عند إكمال الدورة.
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 متطلبات إضافیة لدبلومة البكالوریا الدولیة
 

 (22604)  1 الجزء نظریة المعرفة/أساس البكالوریا الدولیة
 (32604)  2 الجزء

  عامان، ساعتان معتمدتان
فقط عند إتمام  2نقطة جودة للجزء  1.0(+ 

  كال العامْین)
  12و 11الصف (الصفوف): 

مفتوحة فقط للطالب المرشحین لدبلومة البكالوریا الدولیة الكاملة بالصفّین الحادي عشر 
  والثاني عشر بمدارس واشنطن لیبرتي

 

 في الصف الثاني عشر. 2في الصف الحادي عشر والجزء  1یُكمل الطالب الجزء  نظریة المعرفة/أساس البكالوریا الدولیة مّدتھا عامْین.دورة 
بكالوریا تھدف الدورة إلى دعم الطالب في أثناء ُمضیّھم في برنامج دبلومة البكالوریا الدولیة مع توفیر الوقت والتوجیھ لمتطلبات دورة أساس ال

یُرّكز منھج الدورة على مساعدة الطالب على تطویر المھارات الالزمة للنجاح في فصول البكالوریا الدولیة  ).TOK، وEE، وCASالدولیة (
یتم تخصیص فصل   ) للبكالوریا الدولیة.ATLویتم التركیز على مھارات نُُھج التعلم (  التي تُمثّل تحدیًا مع دعم الطالب بالمكونات األساسیة.

تُعد نظریة  ).TOKدراسي واحد تقریبًا في الصف الحادي عشر وفصل دراسي واحد في الصف الثاني عشر لتقدیم منھج نظریة المعرفة (
والغرض منھا ھو تحفیز التفكیر النقدي للمعرفة والخبرات المكتسبة   ) العنصر األساسي في الفلسفة التعلیمیة للبكالوریا الدولیة.TOKالمعرفة (

تشمل   لفصل الدراسي وخارجھ، لتقییم قواعد المعرفة والخبرة، وتطویر نمط تفكیر شخصي استناًدا إلى التفحُّص النقدي لألدلة والحجج.داخل ا
یتم  رجیًا).تقییمات البكالوریا الدولیة الرسمیة لنظریة المعرفة إنشاء معرض (یتم تقییمھ داخلیًا) ومقال یستند إلى موضوع ُمحّدد (یتم تقییمھ خا

لن یحُصل الطالب الذین لم یُكملوا التقییم الداخلي و/أو التقییم  تحدید درجات الدورة من قِبل المعلم وتشمل مجموعة متنوعة من التقییمات.
 ).22605الخارجي على نقطة الجودة اإلضافیة في العام الثاني (

 
 

 نقطة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة +  (32605) نظریة المعرفة 
 جودة  

   12 الصف (الصفوف):
مفتوحة فقط للطالب المرشحین لدبلومة البكالوریا الدولیة الكاملة بالصف الثاني عشر بمدارس 

 واشنطن لیبرتي
 

للمعرفة والغرض منھا ھو تحفیز التفكیر النقدي   ) العنصر األساسي في الفلسفة التعلیمیة للبكالوریا الدولیة.TOKتُعد دورة نظریة المعرفة (
 والخبرات المكتسبة داخل الفصل الدراسي وخارجھ، لتقییم قواعد المعرفة والخبرة، وتطویر نمط تفكیر شخصي استناًدا إلى التفحُّص النقدي

لى موضوع تشمل تقییمات البكالوریا الدولیة الرسمیة لنظریة المعرفة تقدیم عرض تقدیمي (یتم تقییمھ داخلیًا) ومقال یستند إ  لألدلة والحجج.
لن یحُصل الطالب الذین لم  ُمحّدد (یتم تقییمھ خارجیًا) یتم تحدید درجات الدورة من قِبل المعلم وتشمل مجموعة متنوعة من التقییمات الداخلیة.

 ).22605یُكملوا التقییم الداخلي و/أو التقییم الخارجي على نقطة الجودة اإلضافیة (
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 اإلضافیة بِخالف دورات التعیین المتقدم الُمقدَّمة في مدرسة واشنطن لیبرتيالدورات 
 

 )21064األدب األمریكي اإلفریقي (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  12-10 الصف (الصفوف):
مجموعة متنوعة من األنواع ستكون دورة األدب األمریكي اإلفریقي مقدمة لبعض األعمال الرائعة للمؤلفین األمریكیّین من أصل إفریقي في 

 ستُؤّكد ھذه الدورة على أھمیة األدب األمریكي اإلفریقي في مجتمع الیوم. األدبیة، بما في ذلك الشعر، والقصص، والدراما، والسیرة الذاتیة.
 

 )98423Wاألدوات واألسالیب الجغرافیة المكانیة (
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

 12و 11فوف): الصف (الص
 متطلب أساسي: ال یوجد

تقنیات تُعَد ھذه الدورة جزًءا من برنامج الفصل الدراسي للجغرافیا المكانیة بجامعة جیمس مادیسون، وتُوفِّر للطالب خبرة بحثیة في تطبیق ال
  )، واالستشعار عن بُعد لمشكلة ذات أھمیة.GPS)، وأنظمة تحدید المواقع العالمیة (GISالجغرافیة المكانیة، مثل أنظمة المعلومات الجغرافیة (

سیعمل الطالب على تحدید مشكلة ذات أھمیة، وتحدید أصحاب المصلحة المعنیّین   ستسمح ھذه الدورة للطالب بتصمیم مشروع بحثي ُموّسع وتنفیذه.
البیانات، واقتراح الحلول الممكنة ألصحاب المصلحة وإبالغھم بالمشكلة، وتقییم البیانات واألدوات الجغرافیة المكانیة الالزمة لحل المشكلة، وتحلیل 

 بھا.

 
 6وتُوفّر إجمالي  Geog 161) بالرمز JMUھذه دورة تسجیل مزدوج في جامعة جیمس مادیسون (  الساعات المعتمدة الجامعیة: •

یُرجى   .ھذه الدورة على مستوى جامعيیتم تدریس محتوى   ساعات معتمدة في جامعة جیمس مادیسون لحین االنتھاء بنجاح من الدورة.
 التشاور مع مستشارك للحصول على مزید من التفاصیل.

 
 )24220علم المحیطات ( :2علوم األرض 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
 12و 11الصف (الصفوف): 

 دورة علوم األرض ودورة واحدة إضافیة في العلوم المختبریة متطلب أساسي:
ف ھذه الدورة  تصف ھذه الدورة دور المحیطات على األرض، وسبب أھمیّتھا  الطالب بمجاالت الموضوعات الرئیسیة في علم المحیطات.تُعّرِ

علم المحیطات یتعامل مع الجغرافیا وعلم المحیطات البیولوجي ویتناول موضوعات مثل  بالنسبة لنا، وتأثیر المحیطات على تاریخ الحضارة.
یطات، والخصائص الفیزیائیة لمیاه البحر، والكیمیاء البحریة، واألحیاء البحریة، والملوحة ودوران الكثافة في جیولوجیا وجغرافیا أساس المح

تم تصمیم ھذه الدورة لتُمثّل معالجة متعمقة لمفاھیم  المحیطات، واألمواج، والمد والجزر، والمعدات، والرسوم، والمنھجیات الخاصة بالمحیطات.
 علم المحیطات.

 
 ) 93162Wالتفاضل والتكامل، التسجیل المزدوج ( ما قبل

 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
  12-9 الصف (الصفوف):

لة في  متطلب (متطلبات) أساسي:  )2(اجتیاز جمیع الوحدات التسع، حتى محتوى دورة الجبر  VPTالحصول على درجة مؤّھِ
 NOVA MTHتُقّدم دورة  الجبر، والمصفوفات، والدوال الجبریة، واألُّسیة، واللوغاریتمیة للمستوى الجامعي. NOVA MTH 161تُقّدم دورة 

 .MTH 263/264 1/2تُِعد ھذه الدورة الطالب لدورة التفاضل والتكامل  حساب المثلثات، والھندسة التحلیلیة، والتسلسالت، والمتوالیات. 162
 

یجب استیفاء متطلبات  قد تكون ھذه الدورة دورة تسجیل مزدوج في كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.   الساعات المعتمدة الجامعیة: •
 االلتحاق بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة قبل التسجیل. یُرجى التشاور مع مستشار مدرستك للحصول على مزید من التفاصیل.
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 الُمقدَّمة في مدرسة یوركتوونالدورات اإلضافیة بِخالف دورات التعیین المتقدم 

 
 )24400دورة مبادئ مختبر الكیمیاء (

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
  المعملیة.یتم التركیز على أنشطة الفصل الدراسي والتجارب   الھدف األساسي ھو تعریف الطالب بجوانب الكیمیاء ذات الصلة بالحیاة الیومیة.

 ) والدورة:SOLیتم الحصول على ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا عند اجتیاز اختبار معاییر التعلم (  یوجد اختبار معاییر تعلُّم في نھایة الدورة.
 

 )22216میالدیة حتى الوقت الحاضر ( 1500من عام  وتاریخ وجغرافیا العالم: (21130)  9 اإلنجلیزیة
 عام كامل، ساعتان معتمدتان، فترتان 

 ال یوجد متطلب أساسي:
میالدیة حتى الوقت  1500من عام  وتاریخ وجغرافیا العالم: 9تُوفّر ھذه الدورة للطالب فرصة المشاركة في دراسة تفاعلیة مكثفة للغة اإلنجلیزیة 

یُتیح الفصل للطالب إشراك   المرتبطة بالموضوعات في كال المجالْین. یُشارك الطالب في المناقشات، والندوات، والمحاكاة، واألبحاث  الحاضر.
 وتُقّدم الدورة ساعة معتمدة ُمتحقَّق منھا. 2اجتیاز تقییم معیار التعلم في دورة تاریخ العالم   أقرانھم ومعلمیھم بالدورة في بیئة تعلُّم تعاونیة.

 
 )22343عالم المكثفة ()، ودورة تاریخ ال21132المكثفة ( 9دورة اإلنجلیزیة 

 عام كامل، فترتان، ساعتان معتمدتان (ساعة معتمدة في اإلنجلیزیة وساعة معتمدة في تاریخ العالم)
 توصیة المعلم و/أو المرشد.  التحصیل األكادیمي المرتفع في اللغة اإلنجلیزیة والدراسات االجتماعیة. متطلب أساسي:

الطالب الموھوبین وذوي المستوى المتقدم، وتشتمل على قراءة وكتابة شاملة، وقواعد نحویة ومفردات مكثفة، ُصّممت ھذه الدورة لتلبیة احتیاجات 
ھو  ودراسة دقیقة لألدب القصصي، وغیر القصصي، والدراما، والشعر، واألداء عالي المستوى في جمیع مجاالت آداب اللغة اإلنجلیزیة بِخالف ما

من خالل دراسة   یتم تدریس دورتي اللغة اإلنجلیزیة وتاریخ العالم معًا باستخدام نھج متعدد التخصصات.  .9ة مطلوب في دورة اللغة اإلنجلیزی
یتم تنسیق ھذه   أنواع مختلفة من األعمال األدبیة وغیر القصصیة، یستكشف الطالب مفاھیم تاریخ العالم الموضوعیة للھویة، والثقافة، والصراع.

 سیخضع الطالب الختبار معاییر التعلم في تاریخ العالم في نھایة ھذه الدورة.  بین.الدورة مع خدمات الموھو
 

 (21447)  2 دراسة األفالم
 فصل دراسي واحد، نصف ساعة معتمدة

  12-11 الصف (الصفوف):
 أو تصریح من المعلم 1إكمال دورة دراسة األفالم  متطلب أساسي:

. سیتعّرف الطالب على عینات كاملة من األنواع 1في التوسع في المفاھیم التي تم تدریسھا في دورة دراسة األفالم  2ستستمر دورة دراسة األفالم 
باإلضافة إلى ممارسة مھارات التواصل الشفھیة والمكتوبة، ستستكشف دورة   ویتعّرفون على نماذج لصناعة األفالم كجزٍء من فھم عرض الفیلم.

 المخرجین، ودراسات الممثلین، واألفالم الِعرقیة، وكتابة الشاشة، وممارسة صناعة األفالم، واأللغاز، وأفالم النوار. دراسات 2دراسة األفالم 
 

 )SOAR( )20152النجاح والفرص والنتائج (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة

  9 الصف (الصفوف):
% أو أعلى في اختبارات مختلفة تُجرى في المدرسة المتوسطة، أو 80اإلنجاز األكادیمي السابق و/أو الحصول على درجة  متطلب أساسي:

 توصیة المدرسة المتوسطة
م لمجموعة مختارة من طالب األقلیات في الصف التاسع. SOARبرنامج  بیئة داعمة تقوم على  SOARتُمثّل دورة  ھو برنامج فرید ُمصمَّ

مھارات الدراسة، واإلستراتیجیات التنظیمیة، والتفكیر النقدي،  SOARیُعّزز منھج  .التمكین، واإلنجاز، واالستقاللیة، والمشاركة واالحترام
 ومھارات القیادة.

 
 )20151( (النجاح، والفرص، والنتائج) SOARندوة 

 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة
  12-10 الصف (الصفوف):

 ال یوجد متطلب أساسي:
الذین یریدون دعًما إضافیًا الكتساب المھارات الالزمة للمنح الدراسیة المتقدمة، والقیادة، والتعلیم فرصة للطالب غیر البیض  SOAR یُمثّل برنامج

سیُواصل الطالب تطویر مھارات إدارة الوقت والمھارات األكادیمیة، والمشاركة في قضیة العدالة االجتماعیة مع صقل مھارات  ما بعد الثانوي.
  م طلب االلتحاق بالكلیة وعملیة المساعدة المالیة.القیادة لدیھم، واالستعداد لتقدی
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 )21518األدب العالمي (
 عام كامل، وحدة دراسیة واحدة 

  12 الصف (الصفوف):
 توصیات المعلم متطلب أساسي:

األدب المقارن من أوروبا، تشمل الدراسات القراءة المكثفة في   في اللغة والتراكیب. 12ُصّممت دورة األدب العالمي لتوازي دورة اإلنجلیزیة 
ر الفكر الحدیث. یبدأ الطالب مشروعات دراسیة مستقلة لعرضھا في الفصل،   وإفریقیا، وآسیا، وأمریكا الجنوبیة والوسطى، مع التركیز على تطوُّ
 ب ذوي التحفیز واالنضباط الشدید.یُوَصى بھذه الدورة للطال  والمشاركة في حلقات نقاشیة وحلقات دراسیة، وكتابة العدید من األبحاث القصیرة.

 
 دورات التعیین المتقدم اإلضافیة الُمقدَّمة في مدرسة یوركتاون

 
 

 )34270العلوم البیئیة، التعیین المتقدم (
رات نقطة جودة لكل ساعة معتمدة عند إكمال كل من الساعات المعتمدة واختبار التعیین المتقدم، وفت 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 
 )34271مزدوجة، والتسجیل المتزامن مع (

 12-11  الصف (الصفوف):
اة وواحدة في الفیزیاء)؛ ومع ذلك، یمكن تسجیل الطالب بشكٍل إكمال دورتْین في العلوم المختبریة بنجاح (واحدة في علوم الحی متطلب أساسي:

التسجیل المتزامن متزامن في دورة الكیمیاء إذا أكملوا دورتْین في العلوم المختبریة (واحدة في علوم الحیاة وواحدة في الفیزیاء)؛ اإلكمال المناسب أو 
 موضوعات مختارة في العلوم البیئیة وتصریح من المعلم أو دورة مكافئة، والتسجیل المتزامن في دورة 2في دورة الجبر 

لوبة لفھم دورة العلوم البیئیة للتعیین المتقدم ھي دورة ذات مستوى جامعي تھدف إلى تزوید الطالب بالمبادئ، والمفاھیم والمنھجیات العلمیة المط
یعیة والبشریة، وتقییم المخاطر النسبیة المرتبطة بھذه المشكالت، ودراسة العالقات المتبادلة للعالم الطبیعي، وتحدید وتحلیل المشكالت البیئیة الطب

 الحلول البدیلة لحلّھا و/أو منعھا.
لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبار على نقطة   یتعیّن على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بالدورتْین المطلوبتْین.

 .(24271) (24365) ن الدورتْین.الجودة اإلضافیة ألي م
 

 )34271موضوعات مختارة في العلوم البیئیة (
 عام كامل، ساعة معتمدة واحدة، فترة مزدوجة

  12-11 الصف (الصفوف):
 التسجیل المتزامن في دورة العلوم البیئیة للتعیین المتقدم متطلب أساسي:

ستسمح التجارب المیدانیة،   مختبریة مكثفة في العدید من المجاالت حول العلوم البیئیة.ستُوفّر ھذه الموضوعات للطالب فرصة إجراء استكشافات 
ف على البیئة من خالل المالحظات المباشرة. وسیتم تناول الترابط بین أنظمة األرض، والدینامیات   إلى جانب األبحاث المختبریة، للطالب بالتعرُّ

سیتم كذلك تناول الجودة البیئیة، والتغیر العالمي، والبیئة والمجتمع في الفصل   في الفصل الدراسي األول. السكانیة، والموارد المتجددة/غیر المتجددة
باإلضافة إلى ذلك، یلزم تصمیم وإتمام مشروع بحثي فردي أو ضمن   سیتم احتساب ھذه الدورة بأنھا ساعة معتمدة ُمنتقاة عامة. الدراسي الثاني.

 مجموعة صغیرة.
 

 )32442لمقارنة، التعیین المتقدم (الحكومة ا
 نقطة جودة 1.0عام كامل، ساعة معتمدة واحدة + 

  12-10 الصف (الصفوف):
 ال یوجد  متطلب أساسي:

یات تستخدم الدورة نھًجا مقارنًا لدراسة الھیاكل السیاسیة؛ والسیاسات؛ والتحد ھذه دورة تمھیدیة على مستوى الكلیة في السیاسات والحكومة المقارنة.
یُطّور الطالب فھمھم  الصین، وإیران، والمكسیك، ونیجیریا، وروسیا، والمملكة المتحدة. السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة لِست دول محددة:

ة للحكومة والسیاسات المقارنة من خالل تحلیل البیانات والمصادر النصیة في أثناء استكشافھم لموضوعات مثل القوة والسلطة، والمشروعی
 واالستقرار، والدیموقراطیة، والقوى الداخلیة والخارجیة، وطرق التحلیل السیاسي.

لن یحُصل الطالب الذین ال یخضعون لالختبارات على نقطة الجودة   یتعین على الطالب الخضوع الختبار التعیین المتقدم المرتبط بھذه الدورة.
 اإلضافیة.

 
 

 التسجیل المزدوج
 
 

المزدوج فرصة ثریة وصارمة تسمح لطالب المدارس الثانویة بالحصول على ساعات معتمدة جامعیة للدورات الدراسیة التي یتم یُعد التسجیل 
الطالب الملتحقون بدورات التسجیل  ) في أثناء االلتحاق بالمدرسة الثانویة.NOVAالحصول علیھا من خالل كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة (

 ).NOVAفي كل من المدرسة الثانویة وكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة ( المزدوج یتم تسجیلھم
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 من یمكنھ االلتحاق بدورات التسجیل المزدوج؟
ولاللتحاق  طالب المدارس الثانویة في السنوات األولى أو النھائیة أو طالب المنازل الُمعاِدلون مؤھلین للمشاركة في دورات التسجیل المزدوج.

تسمح سیاسة نظام كلیات فرجینیا المجتمعیة بمراعاة طالب  یجب على الطالب إظھار الكفاءة في القراءة، والكتابة، والریاضیات.بھذه الدورات، 
سیتم النظر في وضع كل طالب في السنة الثانیة  السنة األولى والثانیة االستثنائّیین الذین یُظھرون استعداًدا لاللتحاق بالدورات على مستوى الكلیة.

  لى أساس كل حالة على ِحدة.ع
 

 مزایا التسجیل المزدوج
وھذا یسمح للطالب بالتقدم نحو تحقیق  یمكن أن یُوفّر التسجیل المزدوج للطالب فرصة لتعزیز تعلیمھم من خالل إلحاقھم مبكًرا بالدورات الجامعیة.

ھر الدراسات أن الطالب الذین یحُصلون على ساعات معتمدة جامعیة تُظ ھدفھم األكادیمي التالي دون االنتظار حتى التخرج من المدرسة الثانویة.
 في أثناء وجودھم في المدرسة الثانویة ھم أكثر احتماالً للتخرج من المدرسة الثانویة ومواصلة تعلیمھم الرسمي.

 
 باإلضافة إلى ذلك، فإن التسجیل المزدوج:

 نویة والجامعة في وقٍت واحد.یسمح للطالب بالحصول على ساعات معتمدة من المدرسة الثا •
 یمكنھ منع أخذ دورات ُمكّررة في الجامعة سبق أخذھا في المدرسة الثانویة. •
 یسمح للطالب بتجمیع الساعات المعتمدة قبل االلتحاق بالكلیة حتى یتمّكنوا من التخرج من الكلیة مبّكًرا أو في الوقت الُمحّدد. •
لتي تمنحھم فرصة إلكمال دورات التعلیم العام المطلوبة في معظم الكلیات ویسمح لھم یُوفّر للطالب مجموعة أوسع من الدورات ا •

 باستكشاف مجاالٍت مختلفة قبل اإلعالن عن التخصص.
  یسُھل االنتقال السلس من المدرسة الثانویة إلى الكلیة. •
 یمكنھ خفض تكلفة التعلیم ما بعد الثانوي. •

 
 حقائق حول التسجیل المزدوج

 الساعات المعتمدة التي یحُصل علیھا الطالب في دورات التسجیل المزدوج إلى الدراسة في كلیات مّدتھا أربع سنوات. یمكن تحویل •
 إن أخذ دورات كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة ضمن نظام التسجیل المزدوج یمكن أن یُوفّر للطالب الوقت والمال. •
 یة لدورات التسجیل المزدوج في العدید من المدارس الثانویة بناًء على توفُّر الُمعلّمین.تُقّدم كلیة شمال فرجینیا المجتمعیة فصوالً دراس •
 یمكن للطالب الملتحقین بدورات التسجیل المزدوج العمل على الحصول على اعتماد أو شھادة زمالة. •
 العام القابلة للتحویل.یمكن للطالب الملتحقین بدورات التسجیل المزدوج العمل على الحصول على شھادة التعلیم  •

 
 االلتحاق بدورة (دورات) تسجیل مزدوج

، أو PSATستُحّدد نتائج اختبار  یجب أن یُظھر جمیع الطالب استعدادھم لاللتحاق بالكلیة من خالل االلتحاق بفصول التسجیل المزدوج. •
SAT أو ،ACT أو ،AP أو ،SOL یتطلّب االلتحاق بدورة تسجیل  ن عدمھ.ما إذا كان الطالب مؤھالً ألخذ دورة تسجیل مزدوج م

) على الرابط NOVAمزدوج أن یتقّدم الطالب بطلب عبر اإلنترنت على موقع كلیة شمال فرجینیا المجتمعیة (
https://apply.vccs.edu/ 

 /https://nvcc.dualenroll.com ب التسجیل في الموقع من أجل طلب االلتحاق بدورة (دورات) تسجیل مزدوج، یجب على الطال •
)، تتوفّر خدمات اإلعاقة للطالب إذا ADAوقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة ( 1973من قانون إعادة التأھیل لعام  504بموجب القسم  •

تِحّد من قدرتھم بشكٍل كبیر على أداء واحد أو أكثر من األنشطة الرئیسیة في الحیاة، مع كونھم كانوا مسجلین حالیًا، ولدیھم إعاقة ُموثّقة 
یُرجى مراجعة المعلومات الموجودة على الموقع اإللكتروني لخدمات اإلعاقة التي تُقّدمھا كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة  مؤھلین أكادیمًیا.

 services/-https://nvcc.edu/disabilityوذلك على الرابط: 
من المتوقع أن یُشارك الطالب الملتحق بدورة تسجیل مزدوج في محتوى دورة على مستوى الكلیة وفي المناقشات المناسبة للمتعلمین  •

 البالغین.
 یا المجتمعیة، والذي یجب إرسالھ إلى أي كلیة/جامعة یلتحق بھا الطالب.تُعد دورات التسجیل المزدوج جزًءا من سجل كلیة شمال فیرجین •
إذا لم یجتاز الطالب الفصل الدراسي  قد یُؤثّر عدم مشاركة/حضور الطالب سلبًا على قدرتھ على المواصلة في دورة تسجیل مزدوج. •

 ن فصل التسجیل المزدوج في الفصل الدراسي الثاني.األول من دورة مّدتھا فصالن دراسیان (عام كامل)، فسیتم استبعاده تلقائیًا م
یجوز تسجیل الطالب الذین یدرسون في دورات التسجیل   سیتم تقدیم دورات كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة طوال العام الدراسي بأكملھ. •

  فترة الدراسة بفصلَي الخریف والربیع. ) على مدار العام في دورتْین متتالیّتْین من كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة خاللDEالمزدوج (
" أو أعلى للتقدم إلى الفصل الدراسي الثاني من دورة Cیُرجى مالحظة أن دورات الریاضیات تتطلّب من الطالب الحصول على درجة "

شرًطا أساسیًا  بالنسبة للدورات األخرى، فإن درجة النجاح في الفصل الدراسي األول تُمثّل  ).MTH 162و MTH 161الكلیة (مثل 
من أجل استخدام   ).ENG 112و ENG 111للتسجیل المزدوج ھي  12لاللتحاق بدورة الفصل الدراسي الثاني (مثل دورة اإلنجلیزیة 

 " أو أعلى.Cدورة الستیفاء متطلب التخرج أو االنتقال إلى كلیة أو جامعة أخرى، یجب أن یحُصل الطالب على درجة "
 

سیكون للدورات تواریخ  مزدوج على جدول الفصل الدراسي الجامعي الذي یختلف عن جدول المدرسة الثانویة.تعتمد فصول التسجیل ال •
یجب االنتباه إلى ھذه التواریخ ألن حاالت  بدء، وإسقاط، وسحب، وانتھاء فریدة من نوعھا سیتم إدراجھا في المقرر الدراسي للصف.

   جل الرسمي في الكلیة.اإلسقاط أو االنسحاب یمكن أن تُؤثّر على السِ 
 

یحق لطالب دورات التسجیل المزدوج الحصول على نفس المزایا واالمتیازات التي یحُصل علیھا أي طالب آخر في كلیة شمال فرجینیا  •
وغیر ، واألنشطة داخل الحرم الجامعي، وخدمات الطالب، NOVAویشمل ذلك الوصول إلى الدروس المجانیة، ونظام مكتبة  المجتمعیة.
 التي تمنحھم إمكانیة الوصول إلى ھذه المزایا والخدمات NOVAبمجرد التسجیل، یمكن للطالب طلب بطاقة ھویة طالب  ذلك الكثیر.

 
 

  للمزید من المعلومات، یُرجى االّطالع على دلیل التسجیل المزدوج على
enrollment/manual.html-https://www.nvcc.edu/dual 

https://apply.vccs.edu/
https://nvcc.dualenroll.com/
https://nvcc.edu/disability-services/
https://www.nvcc.edu/dual-enrollment/manual.html
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 عروض دورات التسجیل المزدوج
 

 دورة عنوان دورة المدرسة الثانویة           
كلیة شمال 

 فیرجینیا المجتمعیة

الساعات  عنوان دورة كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة                                                      
المعتمدة 
في كلیة 

شمال 
فیرجینیا 
 المجتمعیة

 2 مقدمة إلى ممارسات ورش السیارات  AUT 100 (98509W)  1 تكنولوجیا السیارات
 4 أنظمة مكابح السیارات  AUT 265  (98507W)  2 تكنولوجیا السیارات
 4 التعلیق والتوجیھمحاذاة عجالت السیارات، وأنظمة   AUT 266  (98508W)  3 تكنولوجیا السیارات

 4 1التشریح البشري وعلم وظائف األعضاء  BIO 141 (98085W)  1 علم التشریح/علم وظائف األعضاء
 8 2و 1التشریح البشري وعلم وظائف األعضاء  BIO 141/142 (94320W)  1/2 علم التشریح/علم وظائف األعضاء

 4 1التفاضل والتكامل  93176W( * MTH 263التفاضل والتكامل (
 8 1/2التفاضل والتكامل  93179W)( * MTH 263/264  1/2 التفاضل والتكامل

 4  2التفاضل والتكامل  93173W( * MTH 264التفاضل والتكامل مع الھندسة التحلیلیة (
 3 الرسم الفني 98439W( CAD  140بمساعدة الحاسوب ( الرسم الفني

 6 1/2الرسومات المعماریة  98408W( ARC 123/124الحاسوب (الرسم المعماري بمساعدة 
 96614W( ITN 100نُظم معلومات الحاسوب (

ITE 170 
 مقدمة إلى االتصاالت السلكیة والالسلكیة/

 برامج الوسائط المتعددة
6 

 3 مقدمة إلى تطبیقات ومفاھیم الحاسوب 96649W( ITE 115نُظم معلومات الحاسوب، المستوى المتقدم (
 3 مقدمة إلى حل المشكالت والبرمجة 96638W(  CSC 221برمجة الحاسوب (

دورة برمجة الحاسوب المكثفة، التسجیل المزدوج 
)96644W( 

CSC 222 
CSC 208 

 البرمجة الموجھة للكائنات
 مقدمة إلى الھیاكل المنفصلة

7 

 96643W(  CSC 223برمجة الحاسوب، المستوى المتقدم (
CSC 205 

  البیانات وتحلیل الخوارزمیاتھیاكل 
 تنظیم الحاسوب

7 

 1المستوى األول، الجزء  Ciscoأكادیمیة  اإلنترنت:
(96542W 96543) 2) والمستوى األول، الجزءW( 

ITN 106 
ITN 107 

 أنظمة تشغیل أجھزة الحاسوب الصغیرة
المكونات المادیة ألجھزة الحاسوب الشخصي واستكشاف األخطاء 

 وإصالحھا بھا

6 

 96659W* ( ITN 106أساسیات األمن السیبراني ( :1األمن السیبراني 
 

 أنظمة تشغیل أجھزة الحاسوب الصغیرة
 

3 

المكونات المادیة ألجھزة الحاسوب الشخصي واستكشاف األخطاء  96667W( * ITN 107أنظمة شبكات األمن السیبراني (
 وإصالحھا بھا

3 

برامج الحاسوب عملیات شبكات  :2األمن السیبراني 
)96657W) (96657W* ( 

ITN 101 3 مقدمة إلى مفاھیم الشبكة 

عملیات برامج األمن السیبراني،  :2األمن السیبراني 
)96662W* ( 

INT 171 Unix I 3 

عملیات شبكات برامج الحاسوب، المستوى  :3األمن السیبراني 
 ) *96658Wالمتقدم (

ITN 200 
 

 إدارة موارد الشبكة
 

3 

عملیات برامج األمن السیبراني للمستوى  :3األمن السیبراني 
 ) *96663Wالمتقدم (

ITN 260 3 أساسیات أمن الشبكة 

 96660W(  ITD 256تصمیم قاعدة البیانات وإدارتھا (
ITE 140 

 إدارة قاعدة البیانات المتقدمة
 برنامج جدول البیانات

6 

 3 المعادالت التفاضلیة 93180W( MTH 267المعادالت التفاضلیة (
 3 1التصویر الفوتوغرافي  98610W( PHT 101) 3التصویر الفوتوغرافي الرقمي 

 دورة عنوان دورة المدرسة الثانویة           
كلیة شمال 

 فیرجینیا المجتمعیة

الساعات  عنوان دورة كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة                                                      
المعتمدة 
في كلیة 
شمال 

فیرجینیا 
 المجتمعیة

 (98235W)  1 التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
 

CHD 120 
CHD 145 

 مقدمة إلى الطفولة المبكرة
 والموسیقى، والحركة لألطفالالتدریس، والفن، 

6 

 3 المالحظة والمشاركة في الطفولة المبكرة CHD 165  (98236W)  2 التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
 92801W* ( ECO 201االقتصاد، التعیین المتقدم (

ECO 202 
 6 مبادئ االقتصاد الكلي/االقتصاد الجزئي

فنّي الطوارئ الطبیة  (98334W)  1 فنّي الطوارئ الطبیة
2  (98335W) 

EMS 111 
EMS 120 

 أساسي –فنّي الطوارئ الطبیة 
 أساسي سریري –فنّي الطوارئ الطبیة 

8 
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(تكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة للجامعات)،  11اإلنجلیزیة 
  )91150Wللتسجیل المزدوج (

 (تكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة للجامعات)، 12اإلنجلیزیة 
 للتسجیل المزدوج

(91160W) 

ENG 111 
ENG 112 

 6 1/2تكوین اللغة اإلنجلیزیة للجامعات 

(األدب البریطاني والعالمي)، للتسجیل المزدوج  12اإلنجلیزیة 
)91161W(  

ENG 251 
ENG 243 

 6 1/2استبیان األدب اإلنجلیزي العالمي 

 3 ریادة األعمال BUS 116 (99094W)  1 ریادة األعمال
 3 إدارة الشركات الصغیرة 99095W( BUS 165ریادة األعمال للمستوى المتقدم (

 94310W(  BIO 101األحیاء العامة للتسجیل المزدوج (
BIO 102 

 8 1/2األحیاء العامة 

 94270W( * ENV 121العلوم البیئیة العامة (
ENV 122 

 8 1/2العلوم البیئیة العامة 

العامة للمستوى الجامعي، للتسجیل المزدوج  1الفیزیاء 
)94501W( * 

PHY 201  4 العامة للمستوى الجامعي 1الفیزیاء 

العامة للمستوى الجامعي، للتسجیل المزدوج  2الفیزیاء 
)94502W( * 

PHY 202  4 العامة للمستوى الجامعي 2الفیزیاء 

 3  الجبر الخطي 93165W( MTH 266الجبر الخطي (
 3 1المصطلحات الطبیة  98383W(  HIM 111المصطلحات الطبیة (

 4 3التفاضل والتكامل  93178W( MTH 265التفاضل والتكامل متعدد المتغیرات (
 96116W( ITE 115مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات (

ITE 100 
 مقدمة إلى تطبیقات ومفاھیم الحاسوب

 مقدمة إلى نُظم المعلومات
6 

 93162W* ( MTH 161التفاضل والتكامل للتسجیل المزدوج (ما قبل 
MTH 162 

 6 1/2ما قبل التفاضل والتكامل 

 3  االستدالل الكمي 93167W(  MTH 154التحلیل الكمي (
للتسجیل المزدوج  1/2اإلسبانیة، المستوى المتوسط، 

)95501W* ( 
SPA 201 
SPA 202 

 6 1/2اإلسبانیة، المستوى المتوسط، 

 3  1اإلحصاء  93163W( * MTH 245للتسجیل المزدوج ( 1/2اإلحصاء 
 3 مقدمة عن التدریس كمھنة Teachers for Tomorrow 1 (99062W) EDU 200برنامج 
 3  النمو والتطور البشري Teachers for Tomorrow 2 (99063W) * EDU 207برنامج 

 3 1الفیدیو  PHT 130  (98689W)  1 اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 
 3 2الفیدیو  PHT 131  (98690W)  2 اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة
 3 تحریر األفالم الرقمیة وما بعد إنتاجھا PHT 274 (98691W)  3 اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة

تاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة للتسجیل المزدوج 
)92360W( * 

HIS 121 
HIS 122 

 6 1/2تاریخ الوالیات المتحدة 

حكومة فیرجینیا/حكومة الوالیات المتحدة للتسجیل المزدوج 
)92240W( 

PLS 135  3 1حكومة الوالیات المتحدة 

 4  3التفاضل والتكامل  93175W( MTH 265التفاضل والتكامل الشعاعي (
 96646W( ITD 110تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة (

ITD 210  
 6 2و 1تصمیم صفحات الویب 

  تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة، المستوى المتقدم
(96631W) 

ITN 225 3 لغات البرمجة النصیة للویب 

 *متاحة فقط لطالب مركز أرلینغتون المھني بدوام كامل*
 
 

 مختلفة تابعة لمدارس أرلینغتون العامة بناًء على توفُّر المعلم.یمكن تقدیم دورات التسجیل المزدوج المعتمدة في مواقع 
 للحصول على معلومات إضافیة، یُرجى التحدث إلى مستشارك المدرسي.

 
 

  APSNOVA_Partners@تابعنا على تویتر 
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 شھادة الدراسات العامة لكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة
 أرلینغتون العامةمدارس 
) ساعات معتمدة 9%) أو تسع (25ال یقل عن خمسة وعشرین بالمائة (لكي تكون ُمؤّھالً للحصول على ھذه الشھادة، یجب الحصول على ما  یُوّضح ما یلي مساًرا للطالب المؤھل في مدارس أرلینغتون العامة الستكمال شھادة الدراسات العامة بكلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة.

  عند اختیار الدورات الدراسیة الجامعیة، من الضرورة التحقق من قابلیة النقل مع الكلیة التي تأَمل في االلتحاق بھا. في دورات التسجیل المزدوج. 
 

دورة كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة 
)NOVA( 

 الدورات المحتملة في المدرسة الثانویة
سیتم الحصول على الساعات المعتمدة للبكالوریا  دورات التعیین المتقدم

الدولیة إّما لدورة واحدة أو دورتْین اعتماًدا على 
 الدرجة النھائیة.

" " أو أعلى في Cالحصول على درجة 
 التسجیل المزدوج

 
ENG 111/ 112  2و 1تكوین اللغة اإلنجلیزیة للجامعات 

 6 الجامعیة:الساعات المعتمدة 
 1 الساعات المعتمدة للمدارس الثانویة:

 12اللغة اإلنجلیزیة  متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة:

 أو أكثر في االختبار: 3دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 
 ENG 111اللغة اإلنجلیزیة وتكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة للتعیین المتقدم = 

 ENG  112األدب اإلنجلیزي وتكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة، التعیین المتقدم = 

 HL = ENGاللغة اإلنجلیزیة للبكالوریا الدولیة 
 ENG 111/112أو  111

ENG 111/112  تكوین اللغة اإلنجلیزیة
 للتسجیل المزدوج 2و 1للجامعات 

DE ENG 251/243  استبیان األدب
 للتسجیل المزدوج 1/2اإلنجلیزي العالمي 

MTH 154   
 التفكیر الكّمي 

 أو دورات الریاضیات ذات المستوى األعلى
 حسب الدورة. 10إلى  3الساعات المعتمدة الجامعیة: من 

 1 الساعات المعتمدة للمدارس الثانویة:
المستوى المتقدم في  متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة:

 الریاضیات

أو أكثر  3دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 
 في االختبار:

 MTHالتفاضل والتكامل أ ب للتعیین المتقدم = 
263 

 MTH 245اإلحصاء للتعیین المتقدم = 

أو أكثر  4دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 
 في االختبار:

 MTHالتفاضل والتكامل ب ج للتعیین المتقدم = 
263/264 

 

 HL = MTH 263الریاضیات للبكالوریا الدولیة 
 MTH 263/264أو 

 

DE MTH 154 – االستدالل الكّمي 
DE MTH 161/162 -  ما قبل التفاضل

  2و 1والتكامل 
DE MTH 263 –  1التفاضل والتكامل  

DE MTH 263/264 –  التفاضل والتكامل
 2و 1

DE MTH 265-  3التفاضل والتكامل  
DE MTH 266 – الجبر الخطي 

 العلوم الفیزیائیة أو علوم الحیاة 
  2و 1مع المعمل 

 8 الساعات المعتمدة الجامعیة:
 2 -1 الساعات المعتمدة للمدارس الثانویة:

 ساعة معتمدة في العلوم متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة:

أو أكثر  3دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 
 في االختبار:

 BIO 101األحیاء للتعیین المتقدم = 
 CHM 101الكیمیاء للتعیین المتقدم = 

 PHY 101للتعیین المتقدم =  1الفیزیاء 
 PHY 201 –للتعیین المتقدم  2الفیزیاء 

الفیزیاء ج للتعیین المتقدم الكھرباء والمغنسیوم = 
PHY 202 

 PHY 201 –میكانیكا الفیزیاء للتعیین المتقدم 
 

أو أكثر  4دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 
 في االختبار:

 BIO 101/102األحیاء للتعیین المتقدم = 
 CHM 111الكیمیاء للتعیین المتقدم = 

 PHY 201للتعیین المتقدم =  1الفیزیاء 
 PHY 202للتعیین المتقدم =  2الفیزیاء 

الفیزیاء ج للتعیین المتقدم الكھرباء والمغنسیوم = 
PHY 232  

  PHY 231میكانیكا الفیزیاء للتعیین المتقدم = 
   ENV 121/122للتعیین المتقدم =  العلوم البیئیة

أو  HL = BIO 101األحیاء للبكالوریا الدولیة 
BIO 101/102  

أو  HL = CHM 111الكیمیاء للبكالوریا الدولیة 
CHM 111/112       

 

 – 101/102األحیاء للتسجیل المزدوج 
  2و 1األحیاء العامة 

DE PHY 201/202-  2و1الفیزیاء 
 العامة للمستوى الجامعي

 فصول في العلوم االجتماعیة معتمدة من المنطقة التعلیمیة. 3
 9 الساعات المعتمدة الجامعیة:

(یحتاج الطالب  2 - 1.5الساعات المعتمدة للمدارس الثانویة: 
 إلى دورتْین)

ساعات معتمدة في التاریخ  المدرسة الثانویة:متطلبات التخرج من 
 والعلوم االجتماعیة

أو أكثر  3دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 
 في االختبار:

 HIS 101التاریخ األوروبي للتعیین المتقدم = 
تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة للتعیین المتقدم = 

HIS 121 
 HIS 111تاریخ العالم للتعیین المتقدم = 

للتعیین المتقدم =  المقارنة الحكومة والسیاسات
PLS 140 

الحكومة والسیاسة األمریكیة للتعیین المتقدم = 
PLS 135 

 ECO 201االقتصاد الكلي، للتعیین المتقدم = 
 ECO 202االقتصاد الجزئي، للتعیین المتقدم = 

 PSY 200علم النفس للتعیین المتقدم = 
 GEO 210ن المتقدم = الجغرافیا البشریة للتعیی

أو أكثر  4دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 
 في االختبار

 HISالتاریخ األوروبي للتعیین المتقدم = 
101/102  

تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة للتعیین المتقدم = 
HIS 121/122  

 HIS 111/112تاریخ العالم للتعیین المتقدم = 

للبكالوریا الدولیة  موضوعات في تاریخ العالم
HL = HIS 101  أوHIS 101-112 

 HL = HISتاریخ األمریكتین للبكالوریا الدولیة 
Elective  

 HL = PSY 201علم النفس للبكالوریا الدولیة 
      PSY 201-202أو 

 HLاألنثروبولوجیا االجتماعیة للبكالوریا الدولیة 
= SOC 211  أوSOC 211-212 

 

DE PLS 135/136-  حكومة الوالیات
 2و 1المتحدة 

DE JIS 121/122 –  تاریخ فرجینیا
 2و 1والوالیات المتحدة 

فصالن دراسیان في الدراسات اإلنسانیة معتمدان من المنطقة 
 التعلیمیة.

 6 الساعات المعتمدة الجامعیة:
 1 الساعات المعتمدة للمدارس الثانویة:

دورة اختیاریة، أو دورة  متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة:
(تعتمد الساعة المعتمدة على  12لغة عالمیة، أو دورة اإلنجلیزیة 

 الدورة الُملتحق بھا)

أو أكثر  3دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 
 في االختبار:

 ART 101تاریخ الفن للتعیین المتقدم = 
أو أكثر  4دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 

 في االختبار
 CHI 201الصینیة للتعیین المتقدم = 

 FRE 201للتعیین المتقدم =  5الفرنسیة 
 GER 201للتعیین المتقدم =  5األلمانیة 

أو أكثر  4دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 
 في االختبار

 SPA 201للتعیین المتقدم =  5اإلسبانیة 
 ART 101-102تاریخ الفن للتعیین المتقدم = 

أو أكثر  5دورات التعیین المتقدم مع تحقیق درجة 
 في االختبار

 ART 101/102تاریخ الفن للتعیین المتقدم = 
 

 PHIأو  PHI 101الفلسفة البكالوریا الدولیة = 
101-102                                            

-HL = FRE 201الفرنسیة للبكالوریا الدولیة 
أو  6ة بدرج 202

7                                                        
-HL = SPA 201اإلسبانیة للبكالوریا الدولیة 

 7أو  6بدرجة  202

DE SPA 201 / 202 –  اإلسبانیة
 2و 1المستوى المتوسط 
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 SDV 100مھارات النجاح في الجامعة 
 1 الساعات المعتمدة الجامعیة:

 ال ینطبق للمدارس الثانویة:الساعات المعتمدة 
 ال ینطبق متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة:

  DE SDV 100-  مھارات النجاح في
 (ACC) الجامعة

م ھذه الدورات في مدرسة  ).SLال یتم منح أي ساعات معتمدة نظیر اختبارات البكالوریا الدولیة للمستوى القیاسي ( درجات أو أعلى. 5التي تبلغ  )HLتتضّمن جمیع دورات البكالوریا الدولیة المدرجة أعاله فقط درجات اختبار المستوى األعلى ( تُقدَّ
عموًما كدورة واحدة من دورات كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة  5ستُحتسب الدرجات  نیا المجتمعیة اعتماًدا على الدرجة النھائیة.سیتم الحصول على الساعات المعتمدة للبكالوریا الدولیة إّما لدورة واحدة أو دورتْین في كلیة شمال فیرجی واشنطن لیبرتي فقط.

عموًما كدورتْین من دورات كلیة شمال فیرجینیا المجتمعیة 7أو  6وسیتم احتساب الدرجات 
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 2023-2022فھرس الدورات الُمقدَّمة في برنامج الدراسات للعام الدراسي 
 تعلیم الفنون

 ) 22-18(الصفحات 
 الرمز اسم الدورة

 Advanced Band( 29234الفرقة الموسیقیة للمستوى المتقدم (
 29289 الكورال المتقدم

 21430 4المسرح للمستوى المتقدم 
 WKHS & YHS( 21432المسرحیة المتقدمة (الدراسات 

 39151 تاریخ الفنون، التعیین المتقدم
 29120 1الفنون 
 29130 2الفنون 
 29140 3الفنون 

 Basso Chorus( 29266جوقة الباسو (
 29200 البیانو

 22010 التحقیقات المھنیة
 29167 1األعمال الخزفیة 
 29168 2األعمال الخزفیة 
 29169 3األعمال الخزفیة 

 29252 كورال الحجرة
 29242 أوركسترا الحجرة

 29152 الرسومیات على الحاسوب
 29153 2الرسومیات على الحاسوب 
 29154 3الرسومیات على الحاسوب 
 29260 كورال الحفالت الموسیقیة

 29162 الحرف الیدویة
 29193 1التصویر الفوتوغرافي الرقمي 
 29194 2التصویر الفوتوغرافي الرقمي 
 29195 3التصویر الفوتوغرافي الرقمي 
 98610W ، التسجیل المزدوج3التصویر الفوتوغرافي الرقمي 

 29250* الِفرق
 29290 1برنامج المتدربین على الفنون الجمیلة 
 29291 2برنامج المتدربین على الفنون الجمیلة 
 29292 3برنامج المتدربین على الفنون الجمیلة 

 29245 1الجیتار 
 29247 الجیتار للمستوى المتقدم

 Intermediate Band( 29233الفرقة الموسیقیة للمستوى المتوسط (
 29165* مقدمة إلى النحت

 29160* مقدمة إلى الحرف الیدویة
 29251 فرقة/معمل آالت موسیقي الجاز

 29280 العزف الصوتي لموسیقى الجاز/البوبفرقة/معمل 
 29254* الفرقة الموسیقیة السیّارة

 29222 تاریخ الموسیقى، واألنواع، والُمعّرف الثقافي. تقدیر الموسیقى:
 39226 نظریة الموسیقى، التعیین المتقدم

 29163* الرسم والتلوین
 29166 النحت

 29225 الموسیقى، والصوت الرقمي، وتألیف األغاني
 29244 أوركسترا اآلالت الوتریة

 39149 الفنون والتصمیم، التعیین المتقدم
 21435 المسرح الفني

 21400 1الفنون المسرحیة 
 21415 2الفنون المسرحیة 
 21425 3الفنون المسرحیة 
 Treble Chorus( 29263الجوقة الثالثیة (

 التعلیم المھني والفني
 )92-74و 32-25(الصفحات 
 الرمز اسم الدورة

 QuickBooks 26320المحاسبة باستخدام 
 28062 1رعایة الحیوانات الصغیرة 
 28063 2رعایة الحیوانات الصغیرة 

 28440 الرسم والتصمیم للمستوى المتقدم
 28498  ھندسة الفضاء

 Space Force Junior ROTC 1 29911برنامج 
 Space Force Junior ROTC 2 29912برنامج 
 Space Force Junior ROTC 3 29913برنامج 
 Space Force Junior ROTC 4 29914برنامج 

 28677 1إصالح تصادم السیارات 
 28678 2إصالح تصادم السیارات 
 28680 3إصالح تصادم السیارات 

 & Automotive Maintenanceصیانة السیارات وإصالحاتھا (
Light Repair( 28675 

 28509 1تكنولوجیا السیارات 
 28507 2تكنولوجیا السیارات 
 28508 3تكنولوجیا السیارات 
 28731 1تكنولوجیا الطیران 
 28732 2تكنولوجیا الطیران 

 28531 1الحالقة 
 28532 2الحالقة 
 28526 3الحالقة 

 28326 التكنولوجیا الحیویة في مجال الصحة والعلوم الصحیة
 28232  واألبّوة نمو األطفال

 28230* 1نمو األطفال واألبّوة 
 28408 الرسم المعماري بمساعدة الحاسوب
 28438 الرسم الھندسي بمساعدة الحاسوب

 28439 الرسم الفني بمساعدة الحاسوب
 26614 نظم معلومات الحاسوب

 96614W نظم معلومات الحاسوب، التسجیل المزدوج
 26649 للمستوى المتقدمنظم معلومات الحاسوب، 

 96649W نظم معلومات الحاسوب، المستوى المتقدم، التسجیل المزدوج
 28493 ھندسة التصنیع المتكاملة للحاسوب

 26638 برمجة الحاسوب
 96638W برمجة الحاسوب، التسجیل المزدوج
 26643 برمجة الحاسوب، للمستوى المتقدم

 96643W التسجیل المزدوجبرمجة الحاسوب، للمستوى المتقدم، 
 26637 دورة برمجة الحاسوب المكثفة

 96644W دورة برمجة الحاسوب المكثفة، التسجیل المزدوج
 33186 مبادئ علوم الحاسب، التعیین المتقدم

 33185 علوم الحاسب، التعیین المتقدم
 28512 تكنولوجیا البناء والتشیید

 28951 خبرة عملیة في التعلیم التعاوني
 28528 1علم التجمیل 
 28529 2علم التجمیل 
 28530 3علم التجمیل 

 28702 1العدالة الجنائیة 
 28703 2العدالة الجنائیة 

 28522 1فنون وعلوم الطھي 
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 28523 2فنون وعلوم الطھي 
 التعلیم المھني والفني (یُتبع)

 )92-74و 32-25(الصفحات 
 الرمز اسم الدورة

 28524 المخبوزات والمعجنات :3فنون الطھي 
 28525  تقدیم الطعام/المآدب :3فنون الطھي 

 26659 أساسیات األمن السیبراني :1األمن السیبراني 
 96659W  أساسیات األمن السیبراني، التسجیل المزدوج :1األمن السیبراني 

 26667 أنظمة شبكات األمن السیبراني
  السیبراني،أنظمة شبكات األمن 

 96667W التسجیل المزدوج

 26662 عملیات برامج األمن السیبراني :2األمن السیبراني 
 96662W عملیات برامج األمن السیبراني، التسجیل المزدوج :2األمن السیبراني 
 26657 عملیات شبكات برامج الحاسوب :2األمن السیبراني 
 96657W الحاسوب، التسجیل المزدوجعملیات شبكة برامج  :2األمن السیبراني 
 26658 عملیات شبكات برامج الحاسوب، المستوى المتقدم :3األمن السیبراني 
عملیات شبكة برامج الحاسوب للمستوى المتقدم،  :3األمن السیبراني 
 96658W التسجیل المزدوج

 26663 عملیات برامج األمن السیبراني للمستوى المتقدم :3األمن السیبراني 
عملیات برامج األمن السیبراني للمستوى المتقدم،  :3األمن السیبراني 
 96663W التسجیل المزدوج

 26542 1المستوى األول الجزء  Ciscoأكادیمیة  اإلنترنت:
  ،1المستوى األول الجزء  Ciscoأكادیمیة  اإلنترنت:

 96542W التسجیل المزدوج.

 26543 2المستوى األول الجزء  Ciscoأكادیمیة  اإلنترنت:
  ،2المستوى األول الجزء  Ciscoأكادیمیة  اإلنترنت:

 96543W التسجیل المزدوج

 26664 تصمیم قاعدة البیانات وإدارتھا
 96660W تصمیم قاعدة البیانات وإدارتھا، التسجیل المزدوج

 28457 الرسوم المتحركة الرقمیة
 26671 اإللكترونیات الرقمیة
 21517* التواصل الدینامیكي

 28235 1التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة 
  ،2التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 98235W التسجیل المزدوج

 28236 2التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة 
 98236W ، التسجیل المزدوج2التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 29087 التوظیف، العام األولالتعلیم من أجل تطویر 
 29089 التعلیم من أجل تطویر التوظیف، العام الثاني
 29083 التعلیم من أجل اإلعداد للتوظیف، العام األول
 29088 التعلیم من أجل اإلعداد للتوظیف، العام الثاني

 28534 1الكھرباء 
 28535 2الكھرباء 

 28334 1فنّي الطوارئ الطبیة 
 98334W ، التسجیل المزدوج1فنّي الطوارئ الطبیة 
 28335 2فنّي الطوارئ الطبیة 
 28336 2فنّي الطوارئ الطبیة 
 98335W ، التسجیل المزدوج2فنّي الطوارئ الطبیة 

 26448 الطاقة والقدرة
 28491 مقدمة إلى التصمیم الھندسي :1الھندسة 
 28492 مبادئ الھندسة  :2الھندسة 

Capstone :28494 التصمیم والتطویر الھندسة 
 29094 ریادة األعمال

 99094W ریادة األعمال، التسجیل المزدوج

 29095 ریادة األعمال، للمستوى المتقدم
 99095W ریادة األعمال، للمستوى المتقدم، التسجیل المزدوج

  تكنولوجیا الطب الشرعي مع تطبیقات في مجال
 28325 الحیویةالتكنولوجیا 

 28274 التغذیة والعافیة (عام) أطعمة الذّواقین:
 28272* التغذیة والعافیة (فصل دراسي) أطعمة الذّواقین:
 28250  مقدمة إلى فنون الطھي أطعمة الذّواقین:

 28458 نظام االتصاالت الرسومیة
 28303 العلوم الصحیة

 26112 مقدمة إلى األعمال والتسویق
 28147 إلى الوظائف في مجال األزیاءمقدمة 

 28461 مقدمة إلى تصمیم األلعاب
 26116 مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات

 96116W مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات، التسجیل المزدوج

 28289 مقدمة إلى ھندسة الدیكور
Capstone 28956 القیادة 

 28305 تكنولوجیا المواد والعملیات
 28383 الطبیة المصطلحات

 98383W المصطلحات الطبیة، التسجیل المزدوج
 28305 فنّي صیدلیة

 28625 1تكنولوجیا الصور والفیدیو 
 28626 2تكنولوجیا الصور والفیدیو 

 28332 تكنولوجیا العالج الطبیعي/الطب الریاضي

 PRIME( 29060تجربة التوجیھ/التدریب الداخلي االحترافیة (

 28421 الروبوتيالتصمیم 
 29828 االنتقال من المدرسة إلى العمل/التدریب الداخلي

 28123 تسویق الریاضة، والترفیھ، واالستجمام
 28460 تكنولوجیات االستدامة والطاقة المتجددة

 Teachers for Tomorrow 1 29062برنامج 
 99062W ، التسجیل المزدوجTeachers for Tomorrow 2برنامج 
 Teachers for Tomorrow 2 29063برنامج 
 99063W ، التسجیل المزدوجTeachers for Tomorrow 2برنامج 

 28064 1العلوم البیطریة 
 28061 2العلوم البیطریة 

 28689 1اإلنتاج التلفزیوني 
 98689W ، التسجیل المزدوج1اإلنتاج التلفزیوني 

 28690 2اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 
  ،2اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 

 98690W التسجیل المزدوج

 28691 3اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 
 98691W ، التسجیل المزدوج3اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 

 26646 تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة
 96646W المتعددة، التسجیل المزدوجتصمیم صفحات الویب والوسائط 

  تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة،
 26631 متقدم

تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة، المستوى المتقدم، التسجیل 
 96631W المزدوج
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 التربیة الصحیة والبدنیة

 )37-36(الصفحات 
 الرمز الدورةاسم 

 27670 9الصف  –التربیة البدنیة التكیفیة 
 27680 10الصف  –التربیة البدنیة التكیفیة 
 27690 11الصف  –التربیة البدنیة التكیفیة 
 27700 12الصف  –التربیة البدنیة التكیفیة 

 27010* تعلیم السائقین وسالمتھم
 27011* تعلیم السائقین وسالمتھم
 ELD 27330التربیة الصحیة والبدنیة 
 27300 1التربیة الصحیة والبدنیة 
 27400 2التربیة الصحیة والبدنیة 

 27320* 1الصحة 
 27410 فقط) WKHS) 2التربیة الصحیة والبدنیة وتعلیم السائقین 

 27510* (الفصل الدراسي األول) 3التربیة البدنیة 
 27515* (الفصل الدراسي الثاني) 3التربیة البدنیة 
 27610* (الفصل الدراسي األول) 4التربیة البدنیة 
 27615* (الفصل الدراسي الثاني) 4التربیة البدنیة 

 
 
 

 خدمات متعلمي اللغة اإلنجلیزیة
 )36-32(الصفحتان 

 الرمز اسم الدورة
 20799  10اللغة اإلنجلیزیة  - 4تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 
 20796  9اللغة اإلنجلیزیة  - 3تطویر اللغة اإلنجلیزیة، المستوى 

ELD 1/SLIFE Literacy Development  تطویر مھارات القراءة)
 20775 والكتابة)

ELD SLIFE Math Foundations (أسس الریاضیات) 23111 
ELD SLIFE Pre-Algebra (ما قبل الجبر) 23113 

ELD 1/SLIFE Reading (القراءة) 20776 
ELD 1 English (اللغة اإلنجلیزیة) 20786 

ELD 1 Reading (القراءة) 20787 
ELD 2 Science (العلوم) 20780 

ELD 1 Social Studies (الدراسات االجتماعیة) 20789 
ELD 1 Speaking/Writing (التحدث/الكتابة) 20788 

ELD 2 English (اللغة اإلنجلیزیة) 20790 
ELD 2 Reading (القراءة) 20791 
ELD 2 Science (العلوم) 20781 

ELD 2 Social Studies (الدراسات االجتماعیة) 20793 
ELD Environmental Science (العلوم البیئیة) 24362 

ELD Principles of Physics (مبادئ الفیزیاء) 24501 
ELD Virginia & US Government  حكومة فیرجینیا والوالیات)

 22446 المتحدة)

ELD Grammar Development  (تطویر قواعد اللغة اإلنجلیزیة)
)ACHS (20891 فقط 

 24317 (مختبر العلوم) ELD Biology Laboratoryدورة 
ELD 4 Reading (القراءة)  20797 
ELD 3 Reading (القراءة)  20794 

ELD 3-4 World Hist.  &Geography  ،(تاریخ وجغرافیا العالم)
 22345 میالدیة حتى الوقت الحاضر 1500من عام 

 

 مھارات اللغة اإلنجلیزیة
 )36-32(الصفحات 

 الرمز اسم الدورة
 21064 األدب األمریكي اإلفریقي

 /21176 دورة اإلنجلیزیة والدراسات االجتماعیة الُمكثّفة الحضارة األمریكیة:
22376 

 21180 عناصر وإستراتیجیات القراءة
 21130 9اللغة اإلنكلیزیة 
میالدیة حتى  1500من عام  وتاریخ وجغرافیا العالم: 9اللغة اإلنجلیزیة 
 فقط) YHSالوقت الحاضر (

21130/ 
22216 

 /21132 فقط) YHSوتاریخ العالم، ُمكثّفة ( 9اإلنجلیزیة 
22343 

 21140 10اللغة اإلنجلیزیة 
 21142 ، مكثفة10اللغة اإلنجلیزیة 
 21150 11اللغة اإلنجلیزیة 
، (تكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة للجامعات) 11اللغة اإلنجلیزیة 

 91150W التسجیل المزدوج

 ELD 21185 11امتداد اللغة اإلنجلیزیة 
 21151 فقط) ACHS) 11إستراتیجیات اللغة اإلنجلیزیة 

 21160 12اللغة اإلنجلیزیة 
، (تكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة للجامعات) 12اللغة اإلنجلیزیة 

 91160W التسجیل المزدوج

  (األدب البریطاني والعالمي) 12اإلنجلیزیة 
 التسجیل المزدوج

91161W 

اللغة اإلنجلیزیة وتكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة، التعیین المتقدم الصف 
11 31196 

األدب اإلنجلیزي وتكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة، التعیین المتقدم 
 31195 12الصف 

 21446* دراسة األفالم
 21447* فقط) YHSو WKHS) 2دراسة الفیلم 

 21218 البث  الصحافة:
 21207 المجلة األدبیة  الصحافة:
 21205 الصحف  الصحافة:
 21209 الحولیات  الصحافة:

 20202* القراءة-التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة
 20201* الكتابة-التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة

 21518 األدب العالمي
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 الریاضیات
 )42-38(الصفحات 

 الرمز اسم الدورة
 23130 1الجبر 
 23131 1، الجزء 1الجبر 
 23132 2، الجزء 1الجبر 
 23135 2الجبر 
 23136 حساب المثلثات، مكثف/2الجبر 
 23155 3الجبر 

 23145 الجبر، والدوال، وتحلیل البیانات
 33177 التفاضل والتكامل أ ب، التعیین المتقدم

 33179 التفاضل والتكامل ب ج، التعیین المتقدم
 93173W التفاضل والتكامل مع الھندسة التحلیلیة، التسجیل المزدوج

 93176W التفاضل والتكامل، التسجیل المزدوج
 93179W التسجیل المزدوج، 1/2التفاضل والتكامل 

 93180W المعادالت التفاضلیة
 23143 الریاضیات

 23141 الھندسة، مكثف
 23142 الھندسة، األساسیات

 23120 الریاضیات العامة للمدرسة الثانویة
 93165W الجبر الخطي

 93178W التفاضل والتكامل متعدد المتغیرات
 93162W  المزدوجما قبل التفاضل والتكامل، التسجیل 

 23164 ما قبل التفاضل والتكامل، مكثفة
 23162 ما قبل التفاضل والتكامل/حساب المثلثات

 23190 االحتماالت واإلحصاء
 93167W التحلیل الكّمي، التسجیل المزدوج

 20203 الجبر –التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة 
 20204 بالوتیرة الذاتیةالتعلیم المستقل التعویضي 

 93163W ، التسجیل المزدوج1/2اإلحصاء 
 33192 اإلحصاء للتعیین المتقدم
 23124 1اإلستراتیجیات، الجبر 
 23126 2اإلستراتیجیات، الجبر 

 23128 اإلستراتیجیات، الھندسة
 93175W التفاضل والتكامل الشعاعي

  
 العلوم

 )48-45(الصفحات 
 الرمز اسم الدورة

 98085W ، التسجیل المزدوج1علم التشریح/علم وظائف األعضاء 
 94320W ، التسجیل المزدوج1/2علم التشریح/علم وظائف األعضاء 

 Arlington Tech Capstone Experience 28955تجربة 
 24700 علم الفلك

 24310 علم األحیاء
 28085  األحیاء البشریة/2األحیاء 

 Biology Laboratory Intensified Immersionدورة 
 Immersion( 24319(مختبر األحیاء الُمكثّف ببرنامج 

 34370 األحیاء، التعیین المتقدم
 24410 الكیمیاء

 34470 الكیمیاء، التعیین المتقدم
 24210 علوم األرض
 24220 علم المحیطات :2علوم األرض 

 24361 العلوم البیئیة
 24365 علم البیئة

العلوم البیئیة، التعیین المتقدم (مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة ومدرسة 
 34270 یوركتاون الثانویة فقط)

 94310W دورة األحیاء العامة، التسجیل المزدوج
 94501W العامة للمستوى الجامعي، التسجیل المزدوج 1الفیزیاء 
 94502W العامة للمستوى الجامعي، التسجیل المزدوج 2الفیزیاء 

 94270W العلوم البیئیة العامة، التسجیل المزدوج
األدوات واألسالیب الجغرافیة المكانیة (مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة 

 98423W فقط)

 24315 دورة األحیاء الُمكثّفة
 24415 دورة الكیمیاء الُمكثّفة

 24215  دورة علوم األرض الُمكثّفة
 24515 دورة الفیزیاء الُمكثّفة

 24301 مقدمة إلى األحیاء (مدرسة مدینة اإلسكندریة الثانویة فقط)
مقدمة إلى علوم األرض/الفضاء (مدرسة مدینة اإلسكندریة الثانویة 

 24201 فقط)

 24510 الفیزیاء
 34570 المیكانیكا والكھرباء والمغناطیسیة، التعیین المتقدم الفیزیاء ج:

 34578 ، التعیین المتقدم1الفیزیاء 
 34579 ، التعیین المتقدم2الفیزیاء 

 24500 مبادئ الفیزیاء
 24400 مبادئ الكیمیاء (مدرسة یوركتاون الثانویة فقط)

 20205* األحیاء -التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة 
 20206* علوم األرض -التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة 

 34371 في األحیاءموضوعات مختارة 
 34471 موضوعات مختارة في الكیمیاء

 34271  موضوعات مختارة في العلوم البیئیة، التعیین المتقدم
 34571 موضوعات مختارة في الفیزیاء ج

 34568 1موضوعات مختارة في الفیزیاء 
 34569 2موضوعات مختارة في الفیزیاء 

 الدراسات االجتماعیة
 )54-53(الصفحات 

 الرمز اسم الدورة
 22371  الدراسات األمریكیة اإلفریقیة

دورة اإلنجلیزیة والدراسات االجتماعیة المكثفة  الحضارة األمریكیة:
 (مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة فقط)

21176/ 
22376 

 32442  الحكومة المقارنة، التعیین المتقدم
 22212 االقتصاد وتمویل األفراد

 Immersion 22211االقتصاد وتمویل األفراد ببرنامج 
 32806  االقتصاد، التعیین المتقدم

 92801W االقتصاد، التسجیل المزدوج
میالدیة حتى  1500من عام  وتاریخ وجغرافیا العالم: 9اللغة اإلنجلیزیة 
 فقط) YHSالوقت الحاضر (

21130/ 
22216 

 32399 التاریخ األوروبي، التعیین المتقدم
 32212 الجغرافیا البشریة، التعیین المتقدم

 22218* مدخل إلى القانون
مقدمة إلى تاریخ فیرجینیا/الوالیات المتحدة (مدرسة مدینة اإلسكندریة 

 22202 الثانویة فقط)

 22201 مقدمة إلى جغرافیا العالم (مدرسة مدینة اإلسكندریة الثانویة فقط)
 22203 العالم (مدرسة مدینة اإلسكندریة الثانویة)مقدمة إلى تاریخ وجغرافیا 

 22373 دراسات أمریكا الالتینیة
 22700 مھارات القیادة للُمدّربین األقران المتنّوعین

 22900 علم النفس
 32902 علم النفس، التعیین المتقدم
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حكومة فیرجینیا/الوالیات  -التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة 
 20209* المتحدة

 20208* جغرافیا العالم –التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة 
 20207* 2تاریخ العالم  –التعلیم المستقل التعویضي بالوتیرة الذاتیة 

 22500 علم االجتماع
 22440 حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة

 92240W المزدوجحكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة، التسجیل 
 AP 32445حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة، 

 22360 تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة
 AP 32319تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة، 

 92360W تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة، التسجیل المزدوج
 22212V دورة االقتصاد وتمویل األفراد االفتراضیة

 22440V حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة االفتراضیةدورة 
 22360V دورة تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة االفتراضیة

 22388* الشؤون العالمیة
 22210 جغرافیا العالم

 /22343 ، المكثفة (مدرسة یوركتاون الثانویة فقط)9دورة تاریخ العالم واإلنجلیزیة 
21132 

 22216 میالدیة حتى الوقت الحاضر 1500العالم، من عام  تاریخ وجغرافیا
 22215 میالدیة 1500من بدایة التاریخ إلى عام  العالم: تاریخ وجغرافیا
 22219  میالدیة، ُمكثّفة 1500من بدایة التاریخ إلى عام  العالم: تاریخ وجغرافیا

 32400 تاریخ العالم، التعیین المتقدم
 
 
 
 
 
 
 

 التعلیم الخاص
 )59-57(الصفحات 

 الرمز اسم الدورة
 20008 1، الجزء 1الجبر 

 24211 تطبیقات في علوم األرض والفضاء
 20020 1األحیاء، الجزء 
 20021 2األحیاء، الجزء 

 20045 (مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة فقط) 1علوم األرض الجزء 
 20046 (مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة فقط) 2علوم األرض الجزء 

 20035 اإلنجلیزیة
 20001   اللغة اإلنكلیزیة للصف التاسع

 20002  10اللغة اإلنجلیزیة 
 20004 12اللغة اإلنجلیزیة 

 20028 الدراسات التعلیمیة
 20003 11اللغة اإلنجلیزیة  

 20026  مھارات الحیاة
 20036 الریاضیات

 20998  المھنیةالمعرفة 
 20976 التدریب المھني/التعلیم من أجل التوظیف

 20999 االستكشاف المھني
 20055  المعیشة الشخصیة والتمویل

 20049 مبادئ الفیزیاء
 20014 القراءة
 20015 القراءة
 20006* القراءة

 20038  العلوم
 20054 موضوعات مختارة في الھندسة

 20023  المھارات االجتماعیة
 20039 الدراسات االجتماعیة

 20053 تطبیقات التاریخ األمریكي
 20018 حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة
 20017 تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة

 20016 1تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة، الجزء 
 20019 2تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة، الجزء 

 20040 العالمجغرافیا 
 20051 1تاریخ وجغرافیا العالم، الجزء 

 20052 2تاریخ وجغرافیا العالم حتى الوقت الحاضر، الجزء 
 20005* الكتابة

 
 لغات العالم

 )67-61(الصفحات 
 الرمز اسم الدورة

 25160 الدراسات المتقدمة باللغة الفرنسیة
 25360 الدراسات المتقدمة باللغة الالتینیة
 25560 الدراسات المتقدمة باللغة األسبانیة

 25990 1لغة اإلشارة األمریكیة 
 25995 2لغة اإلشارة األمریكیة 
 25997 3لغة اإلشارة األمریكیة 
 25992 4لغة اإلشارة األمریكیة 

 25800 1اللغة العربیة 
 25822 2اللغة العربیة 
 25830 3اللغة العربیة 
 25840 4اللغة العربیة 

 لغات العالم (یُتبع)
 )67-61(الصفحات 

 الرمز اسم الدورة
 25841 5اللغة العربیة 

 25615 1الصینیة 
 25625 2الصینیة 
 25630 3الصینیة 
 25640 4الصینیة 

 35860 اللغة والحضارة الصینیة، التعیین المتقدم
 25110 1الفرنسیة 
 25120 2الفرنسیة 
 25130 3الفرنسیة 
 25140 4الفرنسیة 
 25150 5الفرنسیة 

 35165 اللغة والحضارة الفرنسیة، التعیین المتقدم
 25210 1األلمانیة 
 25220 2األلمانیة 
 25230 3األلمانیة 
 25910 1الیابانیة 
 25920 2الیابانیة 
 25930 3الیابانیة 

 25310 1اللغة الالتینیة 
 25320 2اللغة الالتینیة 
 25330 3اللغة الالتینیة 
 25340 4اللغة الالتینیة 
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 25350 5اللغة الالتینیة 
 35350 ، التعیین المتقدم5اللغة الالتینیة 

 25517 1اإلسبانیة للمتحدثین بطالقة 
 25527 2اإلسبانیة للمتحدثین بطالقة 
 25537 3اإلسبانیة للمتحدثین بطالقة 

 25510 1اإلسبانیة 
 25520 2اللغة اإلسبانیة 

 25530 3اإلسبانیة 
 Immersion 25511في برنامج  9اإلسبانیة 
 Immersion 25521في برنامج  10اإلسبانیة 
 25540 4اإلسبانیة 
 25550 5اإلسبانیة 

 35565 اللغة والحضارة اإلسبانیة، التعیین المتقدم
 35580 األدب األسباني، التعیین المتقدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دورات البكالوریا الدولیة في مدرسة واشنطن لیبرتي
 )127-109(الصفحات 
 الرمز اسم الدورة

 35841 1) الجزء SLاللغة العربیة للبكالوریا الدولیة (
 35845 2) الجزء SLاللغة العربیة للبكالوریا الدولیة (

 34376 1) الجزء HLاألحیاء للبكالوریا الدولیة (
 34377 2) الجزء HLللبكالوریا الدولیة ( األحیاء

 SL( 34378األحیاء للبكالوریا الدولیة (
 SL( 36114األعمال واإلدارة للبكالوریا الدولیة (

 34476 1) الجزء HLالكیمیاء للبكالوریا الدولیة (
 34477 2) الجزء HLالكیمیاء للبكالوریا الدولیة (

 36540 1) الجزء SLعلوم الحاسب للبكالوریا الدولیة (
 36550 2) الجزء SLعلوم الحاسب للبكالوریا الدولیة (
 36560 1) الجزء HLعلوم الحاسب للبكالوریا الدولیة (
 36570 2) الجزء HLعلوم الحاسب للبكالوریا الدولیة (

 38496 1) الجزء SLتكنولوجیا التصمیم للبكالوریا الدولیة (
 38496 2) الجزء SLللبكالوریا الدولیة (تكنولوجیا التصمیم 

 SL( 32802االقتصاد للبكالوریا الدولیة (
 31197 1) الجزء HLاللغة اإلنجلیزیة للبكالوریا الدولیة (
 31198 2) الجزء HLاللغة اإلنجلیزیة للبكالوریا الدولیة (

 31190 1) الجزء SLاللغة اإلنجلیزیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة (
 31191 2) الجزء SLاللغة اإلنجلیزیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة (

 SL( 34275الدولیة ( األنظمة البیئیة للبكالوریا الدولیة.
 31147 1) الجزء HLاألفالم للبكالوریا الدولیة (
 31149 2) الجزء HLاألفالم للبكالوریا الدولیة (

 31144 1) الجزء SLاألفالم للبكالوریا الدولیة (
 31145 2) الجزء SLاألفالم للبكالوریا الدولیة (

 35158 1) الجزء HLالفرنسیة للبكالوریا الدولیة ب (
 35168 2) الجزء HLالفرنسیة للبكالوریا الدولیة ب (
 35157 1) الجزء SLالفرنسیة للبكالوریا الدولیة ب (
 35167 2) الجزء SLالفرنسیة للبكالوریا الدولیة ب (

 SL( 32210الجغرافیا للبكالوریا الدولیة (
 32385 1) الجزء HLتاریخ األمریكتین للبكالوریا الدولیة (

 36613 تكنولوجیا المعلومات للبكالوریا الدولیة في مجتمع عالمي
 35362 1) الجزء HLاللغة الالتینیة للبكالوریا الدولیة (
 35372 2) الجزء HLاللغة الالتینیة للبكالوریا الدولیة (
 35357 1) الجزء SLاللغة الالتینیة للبكالوریا الدولیة (
 35367 2) الجزء SLاللغة الالتینیة للبكالوریا الدولیة (

 35815 1) الجزء initio (SLالصینیة المندرینیة للبكالوریا الدولیة أ ب 
 35825 2) الجزء initio (SLالصینیة المندرینیة للبكالوریا الدولیة أ ب 
 35817 1) الجزء SLالصینیة المندرینیة للبكالوریا الدولیة ب (
 35827 2) الجزء SLالصینیة المندرینیة للبكالوریا الدولیة ب (

 35816 1) الجزء HLالصینیة المندرینیة للبكالوریا الدولیة (
 35826 2) الجزء HLالصینیة المندرینیة للبكالوریا الدولیة (

 33171 1) الجزء SLالتحلیل والنُُھج ( الریاضیات للبكالوریا الدولیة:
 33172 2) الجزء SLالتحلیل والنُُھج ( الریاضیات للبكالوریا الدولیة:
 SL( 33170التطبیقات والتفسیر ( الریاضیات للبكالوریا الدولیة:
 33181 1) الجزء HLالتحلیل والنُُھج ( الریاضیات للبكالوریا الدولیة:
 33182 2) الجزء HLالتحلیل والنُُھج ( الریاضیات للبكالوریا الدولیة:
 SL( 39227الموسیقى للبكالوریا الدولیة (

 SL( 32600الفلسفة للبكالوریا الدولیة (
 34576 1) الجزء SLالفیزیاء للبكالوریا الدولیة (
 34577 2) الجزء SLالفیزیاء للبكالوریا الدولیة (

 32903 1) الجزء HLالنفس للبكالوریا الدولیة (علم 
 32904 2) الجزء HLعلم النفس للبكالوریا الدولیة (
 SL( 32901علم نفس للبكالوریا الدولیة (

 32375 1) الجزء HLاألنثروبولوجیا االجتماعیة للبكالوریا الدولیة (
 32377 2) الجزء HLاألنثروبولوجیا االجتماعیة للبكالوریا الدولیة (
 SL( 32372األنثروبولوجیا االجتماعیة للبكالوریا الدولیة (

 35578 1) الجزء HLاإلسبانیة "ب" للبكالوریا الدولیة (
 35588 2) الجزء HLاإلسبانیة "ب" للبكالوریا الدولیة (
 35575 1) الجزء SLاإلسبانیة "ب" للبكالوریا الدولیة (
 35585 2) الجزء SL(اإلسبانیة "ب" للبكالوریا الدولیة 

 35577 1) الجزء HLاللغة اإلسبانیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة (
 35587 2) الجزء HLاللغة اإلسبانیة وآدابھا للبكالوریا الدولیة (

) الجزء SLالریاضات، والتمارین، والعلوم الصحیة للبكالوریا الدولیة (
1 38055 

) الجزء SLللبكالوریا الدولیة ( الریاضات، والتمارین، والعلوم الصحیة
2 38057 

 39142 1) الجزء HLالفنون المسرحیة للبكالوریا الدولیة (
 39143 2) الجزء HLالفنون المسرحیة للبكالوریا الدولیة (
 SL( 39141الفنون المسرحیة للبكالوریا الدولیة (

) HLموضوعات في القرن العشرین لتاریخ العالم للبكالوریا الدولیة (
 32386 2الجزء 

 39146 1) الجزء HLالفنون البصریة للبكالوریا الدولیة (
 39148 2) الجزء HLالفنون البصریة للبكالوریا الدولیة (
 SL( 39144الفنون البصریة للبكالوریا الدولیة (

 32605 نظریة المعرفة
  *دورة فصل دراسي



139 

  
  

 دورات إضافیة
 
 الرمز اسم الدورة

 20184 االستشارة، التعیین المتقدم
 20030*  الدراسات التعلیمیة

 32112 األبحاث، التعیین المتقدم (مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة فقط)
الندوة الدراسیة، التعیین المتقدم (مدرسة واشنطن لیبرتي الثانویة ومدرسة 

 32110 یوركتاون الثانویة فقط)

) (مدرسة 21095(خیار الفصل الدراسي *مشروع طالب السنة النھائیة 
 20190 واشنطن لیبرتي الثانویة فقط)

دراسة مستقلة عن مشروع طالب السنة النھائیة (مدرسة واشنطن لیبرتي 
 20191 الثانویة فقط)

 20152 (مدرسة یوركتاون الثانویة فقط) SOARبرنامج 
 20151 (مدرسة یوركتاون الثانویة فقط) SOARندوة 

 20155 )20156المتطوعین (خیار الفصل الدراسي *خدمة 
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 الملحق أ
 مدارس أرلینغتون العامة

 عروض دورات الفنون الجمیلة
 

على وحدة ساعة  یمكن الحصول على دورات الفصل الدراسي شریطة إكمال اثنین أو أكثر للحصول  تستوفي الدورات التالیة التعریف الحالي للفنون الجمیلة.
 معتمدة.

 
 الفنون البصریة

 (29120) 1الفنون 
 (29130) 2الفنون 
 (29140) 3الفنون 

 )39149الفنون والتصمیم، التعیین المتقدم (
 )39151تاریخ الفنون، التعیین المتقدم (

) الجزء 39146) 1) الجزء HLالفنون البصریة للبكالوریا الدولیة (
2 (39148) 

 )SL) (39144الفنون البصریة للبكالوریا الدولیة (
 (29167) 1األعمال الخزفیة 
 (29168) 2األعمال الخزفیة 
 (29169) 3األعمال الخزفیة 

 (29160) (S) مقدمة إلى الِحرف الیدویة 
 )29162الِحرف الیدویة (
  (29163) (S)الرسم والتلوین 

 )29152الرسومیات على الحاسوب (
 (29153) 2الرسومیات على الحاسوب 
 (29154) 3الرسومیات على الحاسوب 

 (29193) 1التصویر الفوتوغرافي الرقمي 
 (29194) 2التصویر الفوتوغرافي الرقمي 
 (29195) 3التصویر الفوتوغرافي الرقمي 

 (29165) (S) مقدمة إلى النحت 
 )29166النحت (

 (28689) 1اإلنتاج التلفزیوني 
 (28690) 2التلفزیوني والوسائط المتعددة اإلنتاج 

 (28691) 3اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 
 

 التربیة الموسیقیة
 )29252كورال الحجرة (

 )29260كورال الحفالت الموسیقیة (
  (29263) (Treble Chorus)الجوقة الثالثیة 

 (29266) (Basso Chorus) جوقة الباسو 
 )29289الكورال المتقدم (

 (Intermediate Band)الفرقة الموسیقیة للمستوى المتوسط 
(29233) 

 (Advanced Band) الفرقة الموسیقیة للمستوى المتقدم 
(29234) 

 (29254) (S) الفرقة الموسیقیة السیّارة 
 (29250) (S) الِفرق 

 )29200البیانو (
 )29244أوركسترا اآلالت الوتریة (

 )29242أوركسترا الحجرة (
 (29245) 1الجیتار 

 )29247الجیتار للمستوى المتقدم (
  (29225) نظریة الموسیقى، والصوت الرقمي، وتألیف األغاني

 )29222األنواع والھویة الثقافیة ( تاریخ الموسیقى: تقدیر الموسیقى:
 )39226نظریة الموسیقى، التعیین المتقدم (

  SL (39227)الموسیقى للبكالوریا الدولیة 
 )29251فرقة/معمل آالت موسیقي الجاز (

 )29280فرقة/معمل العزف الصوتي لموسیقى الجاز/البوب (
 الفنون المسرحیة
 (21400) 1الفنون المسرحیة 
 (21415) 2الفنون المسرحیة 
 (21425) 3الفنون المسرحیة 

 (21430) 4الفنون المسرحیة للمستوى المتقدم 
 )21435المسرح الفني (

 SL (39141) حیة للبكالوریا الدولیة الفنون المسر
الجزء  (39142) 1الجزء  HLالفنون المسرحیة للبكالوریا الدولیة 

2 (39143) 
 2الجزء  (31144) 1الجزء  SLاألفالم للبكالوریا الدولیة 

(31145) 
 2الجزء  (31147) 1الجزء  HLاألفالم للبكالوریا الدولیة 

(31149) 
 

 بین على الفنون الجمیلة برنامج المتدر
 (29290) 1برنامج المتدربین على الفنون الجمیلة 
 (29291) 2برنامج المتدربین على الفنون الجمیلة 
 (29292) 3برنامج المتدربین على الفنون الجمیلة 
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 الملحق ب
 مدارس أرلینغتون العامة

 لمحة عن دورات التعلیم المھني والفني

المركز 0B10B  2022-2023الدورات للعام الدراسيعروض 
 ویكفیلد1B11B المھني

مدرسة 
واشنطن 

 لیبرتي

مدرسة 
 یوركتاون

26Bاألعمال وتكنولوجیا المعلومات 
 QuickBooks (26320)X X X X المحاسبة باستخدام 

 X X X X )26614نُظم معلومات الحاسوب (
    X )26638برمجة الحاسوب (

    X )26637برمجة الحاسوب الُمكثّفة (دورة 
 X X X X  )26643برمجة الحاسوب، للمستوى المتقدم (

 X X X X (26542) 1المستوى األول الجزء  Ciscoأكادیمیة  اإلنترنت:
 X X X X (26543) 2المستوى األول الجزء  Ciscoأكادیمیة  اإلنترنت:

    X )26659السیبراني (أساسیات األمن  :1األمن السیبراني 
    X  )26657عملیات شبكات برامج الحاسوب ( :2األمن السیبراني 
    X )26662عملیات برامج األمن السیبراني ( :2األمن السیبراني 
    X )26658شبكات برامج الحاسوب ( :3األمن السیبراني 
    X )26663برامج األمن السیبراني ( :3األمن السیبراني 

التسجیل المتزامن في دورة التعلیم المھني  3، و2، و1تتطلّب الخبرة العملیة في التعلیم التعاوني 
 X X X X )28954، و28953، و28951والفني، (

    X )28703) (28702) 2و 1العدالة الجنائیة 
 X X X X )26646تصمیم صفحات الویب والوسائط المتعددة (

 X X X X )26631المتعددة، المستوى المتقدم ( تصمیم صفحات الویب والوسائط
 X X X X  )29094ریادة األعمال (

 X X X X )29095ریادة األعمال، للمستوى المتقدم (
 X X X  )26112مقدمة إلى األعمال والتسویق (

 X X X X )26116مقدمة إلى تكنولوجیا المعلومات (
  SL (36114)   X األعمال واإلدارة للبكالوریا الدولیة 

 علوم الحاسب
 X X X  )33185علوم الحاسب، للتعیین المتقدم (

 X X X X )33186مبادئ علوم الحاسب، للتعیین المتقدم (
  X   (36550) 2والجزء  (36540) 1الجزء  SLعلوم الحاسب للبكالوریا الدولیة، 
  X   (36570) 2والجزء  (36560) 1الجزء  HLعلوم الحاسب للبكالوریا الدولیة، 

  X   )36613تكنولوجیا المعلومات للبكالوریا الدولیة في مجتمع عالمي (
 التسویق

 X X X  )26112مقدمة إلى األعمال والتسویق (   
 X X X  )28123تسویق الریاضة، والترفیھ، واالستجمام (   

2B32Bعلوم األسرة والمستھلك 
 X X X  )28230) فصل دراسي (28232كامل ( عام –نمو األطفال واألبّوة 

    X (28236) 2و (28235) 1التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة 
 X X X  )28272) فصل دراسي (28274عام كامل ( –التغذیة والعافیة  أطعمة الذّواقین:
 X X X  مقدمة إلى فنون الطھي أطعمة الذّواقین:

 X X X  )28147األزیاء (مقدمة إلى الوظائف في مجال 
 X X X  )28289مقدمة إلى ھندسة الدیكور (

 X X X X (29063) 2و Teachers for Tomorrow 1 (29062) برنامج 
 التعلیم الفني/البرامج التجاریة والصناعیة

 X X X X )28440الرسم والتصمیم للمستوى المتقدم (
    X )28498ھندسة الفضاء (

    X (28680) 3، و(28678) 2، و(28677) 1إصالح تصادم السیارات 
    X (28675) (Automotive Maintenance & Light Repair) صیانة السیارات وإصالحاتھا 

    X (28509) 1تكنولوجیا السیارات 
    X (28507) 2تكنولوجیا السیارات 
    X (28508) 3تكنولوجیا السیارات 
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المركز 0B10B  2022-2023الدورات للعام الدراسيعروض 
 ویكفیلد1B11B المھني

مدرسة 
واشنطن 

 لیبرتي

مدرسة 
 یوركتاون

 الفني/البرامج التجاریة والصناعیةالتعلیم 
    X (28731) 1تكنولوجیا الطیران 
    X (28732) 2تكنولوجیا الطیران 

    X (28531) 1الحالقة 
    X (28532) 2الحالقة 
    X (28526) 3الحالقة 

    X )28326التكنولوجیا الحیویة في مجال الصحة والعلوم الصحیة (
    X (28519) 1النجارة 

 X     X    X     X )28408الرسم المعماري بمساعدة الحاسوب (
 X     X    X     X )28438الرسم الھندسي بمساعدة الحاسوب (

 X X X X    )28439الرسم الفني بمساعدة الحاسوب (
    X    )28493ھندسة التصنیع المتكاملة للحاسوب (

    X (28512)تكنولوجیا البناء والتشیید 
    X  (28528) 1علم التجمیل 
    X (28529) 2علم التجمیل 
    X (28530) 3علم التجمیل 

    X (28703) (28702) 2و 1العدالة الجنائیة 
    X (28523) 2و (28522) 1فنون وعلوم الطھي 

    X )28524المخبوزات والمعجنات ( :3فنون الطھي 
    X )28525الطعام/المآدب (تقدیم  :3فنون الطھي 

    X )28457الرسوم المتحركة الرقمیة (
    X )26671اإللكترونیات الرقمیة (

    X (28535) 2) و28534) 1الكھرباء 
    X (28335) 2و (28334) 1فنّي الطوارئ الطبیة 
    X (28336) 3فنّي الطوارئ الطبیة 

    X )26448الطاقة والقدرة (
 X X X X    )28491مقدمة إلى التصمیم الھندسي (  :1الھندسة 
 X X X X    )28492مبادئ الھندسة ( :2الھندسة 

Capstone :28494التصمیم والتطویر ( الھندسة(    X X X X 
    X )28325تكنولوجیا الطب الشرعي مع تطبیقات في مجال التكنولوجیا الحیویة (

    X )28458( نُظم االتصاالت الرسومیة
    X  )28303العلوم الصحیة (

  X   (38497) 2والجزء  (38496) 1تكنولوجیا التصمیم للبكالوریا الدولیة الجزء 
    X    المواد والعملیات

    X  )28383المصطلحات الطبیة (
    X )28305فنّي صیدلیة (

    X )28332تكنولوجیا العالج الطبیعي/الطب الریاضي (
    X (28625) 1الصورة والفیدیو 
    X (28626) 2الصورة والفیدیو 

    X )28421التصمیم الروبوتي (
    X )29828االنتقال من المدرسة إلى العمل/التدریب الداخلي (

    X (28063) 2و (28062) /1رعایة الحیوانات الصغیرة 
    X (29912) 2و Space Force Junior ROTC 1 (29911) برنامج 
    X (29914) 4و Space Force Junior ROTC 3 (29913)برنامج 

    X )28460تكنولوجیات االستدامة والطاقة المتجددة (
    X (28061) 2و (28064) 1العلوم البیطریة /1العلوم الفنیة للحیوانات 

    X (28689) 1اإلنتاج التلفزیوني 
    X (28690) 2اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 
    X (28691) 3اإلنتاج التلفزیوني والوسائط المتعددة 

 لدبلومة العادیة. یتضّمن التسجیل في أي من ھذه الدورات فرصة الحصول على شھادة في المجال أو الخضوع الختبار رخصة من الوالیة یستوفي متطلبات التخرج ل  ملحوظة:
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 الملحق ج
 مدارس أرلینغتون العامة

 عروض الدورات االفتراضیة
 

 التربیة الفنیة
 تاریخ الفنون، التعیین المتقدم •
 الموسیقى، التعیین المتقدمنظریة  •

 

 الدراسات االجتماعیة
 التاریخ األمریكي اإلفریقي •
 الحكومة والسیاسات المقارنة، التعیین المتقدم •
 االقتصاد وتمویل األفراد •
االقتصاد، التعیین المتقدم (تجمع بین االقتصاد الكلّي للتعیین المتقدم  •

 واالقتصاد الجزئي للتعیین المتقدم)
 وبي، التعیین المتقدمالتاریخ األور •
 الجغرافیا البشریة، التعیین المتقدم •
 علم النفس •
 علم النفس، التعیین المتقدم •
 تاریخ فیرجینیا والوالیات المتحدة •
 حكومة فیرجینیا والوالیات المتحدة •
 جغرافیا العالم •
 میالدیة 1500جغرافیا وتاریخ العالم حتى عام  •
 میالدیة حتى الوقت الحاضر 1500من عام  تاریخ وجغرافیا العالم: •
 المعاصر، التعیین المتقدم تاریخ العالم: •

 ) وتعلیم الكبارCTEالتعلیم المھني والفني (
 علوم الحاسب أ، التعیین المتقدم •
 مبادئ علوم الحاسب، التعیین المتقدم •

 
 )ELAآداب اللغة اإلنجلیزیة (

 9اللغة اإلنجلیزیة  •
  10اللغة اإلنجلیزیة  •
 11اللغة اإلنجلیزیة  •
 12اللغة اإلنجلیزیة  •
 اللغة اإلنجلیزیة وتكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة، التعیین المتقدم •
 األدب اإلنجلیزي وتكوین الفقرات باللغة اإلنجلیزیة، التعیین المتقدم •

 
 التربیة الصحیة والبدنیة

 ساعة معتمدة) 0.5) 1الصحة  •
 لغات العالم

 *1لغة اإلشارة األمریكیة  •
 *2لغة اإلشارة األمریكیة  •
 *3لغة اإلشارة األمریكیة  •
 * 1اللغة العربیة  •
 *2اللغة العربیة  •
 *3اللغة العربیة  •
 *1الصینیة  •
 *2الصینیة  •
 3الصینیة  •
 4الصینیة  •
 اللغة والحضارة الصینیة، التعیین المتقدم •
 *1الفرنسیة  •
 *2الفرنسیة  •
 3الفرنسیة  •
 4الفرنسیة  •
 اللغة والحضارة الفرنسیة، التعیین المتقدم •
 *1اللغة الالتینیة  •
 *2اللغة الالتینیة  •
 3اللغة الالتینیة  •
 4اللغة الالتینیة  •
 اللغة الالتینیة، التعیین المتقدم •
 *1اإلسبانیة  •
 *2اإلسبانیة  •
 3اإلسبانیة  •
 4اإلسبانیة  •
 اللغة والحضارة اإلسبانیة، التعیین المتقدم •
 إلسبانیة، التعیین المتقدماألدب والثقافة ا •

 

 الریاضیات
 1الجبر  •
 الریاضیات •
 2الجبر  •
 )AFDAالجبر، والدوال، وتحلیل البیانات ( •
 ما قبل التفاضل والتكامل/التحلیل الریاضي •
 التفاضل والتكامل أ ب، التعیین المتقدم •
 التفاضل والتكامل ب ج، التعیین المتقدم •
 اإلحصاء للتعیین المتقدم •
 العلوم 
  األحیاء علم •
 علم التشریح/علم وظائف األعضاء :2األحیاء  •
 علم البیئة :2األحیاء  •
 األحیاء، التعیین المتقدم •
 1الكیمیاء  •
 2الكیمیاء  •
 علوم األرض والفضاء* •
 علم الفلك :2علوم األرض  •
 علم المحیطات :2علوم األرض  •
 العلوم البیئیة، التعیین المتقدم •
 الفیزیاء •
 قدم، التعیین المت1الفیزیاء  •
 ، التعیین المتقدم2الفیزیاء  •

 
 *تتوفّر الدورة للصفوف من السابع إلى الثاني عشر.
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