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 :األمور أولیاء/  األمور وأولیاء الطالب أعزائي
  
 فھم على لمساعدتك مھمة معلومات على) LCPS( العامة لودون مقاطعة مدارس دراسات برنامج یحتوي 

 الدورات من واسعة مجموعة LCPS یقدم.  الثانویة أو/  و المتوسطة المرحلة لطالب المتاحة الفرص
 .المتعلمین جمیع احتیاجات تلبي التي والبرنامجیة واالختیاریة األكادیمیة

  
 ومرشدي األمور وأولیاء الطالب بین التعاون خالل من شاملة ووظیفیة أكادیمیة خطة تحقیق األفضل من 

 ودعم المحدد الوقت في التخرج متطلبات تلبیة جیًدا مطورة خطة ستضمن.  والمدیرین والمعلمین المدارس
 أو المھني التدریب أو الكلیة مثل الثانویة المرحلة بعد ما لخیارات التحضیر في والشخصي األكادیمي النمو

 .التوظیف أو العسكریة الخدمة
  
 یرجى.  LCPS في كمتعلم رحلتھ في التنقل على الطالب لمساعدة ممتاًزا مرجعًا الدراسات برنامج یعد 

 حول محددة معلومات تتضمن ألنھا الكتیب ھذا في الواردة المعلومات لمراجعة الوقت بعض تخصیص
 ، للتعلم فیرجینیا معاییر اختبار ومعلومات ، والمھني األكادیمي والتخطیط ، والدرجات ، الدورات أوصاف

 الریاضیة والمشاركة ، فیرجینیا في التعلیم وزارة قبل من علیھ المنصوص النحو على التخرج ومتطلبات
 ذلك من وأكثر ، العلیا الطبقة رتبة ، والوظیفیة المھنیة المجموعات ، الدبلوم متطلبات ،  VHSL ومشاركة

 .بكثیر
  
 كذلك أنا ، الناجح الدراسي للعام التمنیات أطیب مع 
  
 لك، المخلص 
 المشرف.  إد ، ویلیامز إریك 
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 الطالب الجدد في مدارس مقاطعة الودون العامة
يجب على أولياء أمور الطالب الجدد في مدارس مقاطعة الودون العامة زيارة الموقع التالي: 

https://www.lcps.org/site/Default.aspx?PageID=1012 .للحصول على معلومات التسجيل، والنماذج، والوثائق المطلوبة لتسجيل الطالب  
 

 
 الغرض من برنامج الدراسات

  ُصّمم دليل التخطيط التعليمي هذا لمساعدة الطالب وأولياء أمورهم على:

  مة في المدارس المتوسطة والثانوية لمدارس مقاطعة  الودون العامةالتعرف على الدورات والبرامج الُمقدَّ
 إجراء اختيارات مستنيرة حول الدورات الدراسية 
 ( استيعاب متطلبات تخرج والية فرجينيا واالستعداد لها، ومساعدة الطالب في وضع خططهم األكاديمية والمهنيةACP وتنقيحها لتلبية األهداف التعليمية )

 والمهنية

 أمورهم، ومستشاريهم المدرسّيين، ومدّرسيهم في وضع خططهم الفردية. يجب على الطالب دراسة هذا الدليل والتشاور مع أولياء
 

 معلومات عامة
بدايًة من الصف السابع، ُيراجع مستشارو  يتحمل كل طالب وولي أمر متطلبات الدبلومة التطبيقية، أو المعايير القياسية، أو دبلومة الدراسات المتقدمة.  

يجب أن يعمل أولياء األمور  ًيا، كما أن فريق االستشارات المدرسية في كل مدرسة متاح لمساعدة الطالب وأولياء األمور.المدارس متطلبات التخرج مع الطالب سنو
لتحديد متطلبات التخرج، يجب على الطالب وأولياء األمور النظر في كل من  عن كثب مع المستشار المدرسي للطالب في اتخاذ أفضل القرارات األكاديمية لطالبهم.

  خيار الدبلومة المرغوبة وعام التحاق الطالب بالصف التاسع.
 

 كيف يمكنني االستعداد؟
يحتاج الطالب  ويتطلب ذلك نجاح التخطيط وتحديد هدف مهني مناسب للطالب. يأمل خريجو المدرسة الثانوية في العمل، وكسب العيش، وبناء حياة مهنية.  

رة بمساعدة مستشار المدرسة  على سنوات دراستهم الثانوية.إلى وضع أهداف شخصية من شأنها التركيز  يجب تحديد هذه األهداف في خطة أكاديمية ووظيفية ُمطوَّ
 :يجب على الطالب مراعاة ما يلي أثناء وضع خطتهم واختيار الدورات الدراسية توفر الخطة األكاديمية والمهنية للطالب استراتيجية لتحقيق األهداف. وأولياء األمور.

 
 قدرات الطالب، واهتماماته، وقيمه ونقاط قوته، وما يحب ويكره 
 يشتمل المنهج في المجال المهني الختيار الطالب على الخيارات المرتبطة بالعمل 
 التكلفة، والنقل، واألنشطة خارج المنهاج 
 المهن المحتملة التي ترتبط بمهارات الطالب 

 
 التخطيط األكاديمي والمهني

مقاطعة الودون العامة جهودها لتطوير طالب مفكرين ناقدين ذوي خبرة واسعة، ومتواصلين، ومتعاونين، ومنّظمين، ومساهمين، وُيَعد ُتكّرس مدارس  
اتي، لضمان مشاركة الطالب في االستكشاف الذ برامج مؤسسة نافيانسيستخدم مستشارو المدرسة ومدّرسوها  التخطيط األكاديمي والمهني جزًءا من هذه العملية.

بدًءا من الصف  واالستكشاف المهني، وتطوير المهارات التي ستساعد في تحقيق أهدافهم الشخصية.
السابع

، سيشارك الطالب في أنشطة التخطيط األكاديمي والمهني 
المعلومات حول عملية التخطيط األكاديمي لمزيد من  لضمان دخولهم كلية و/أو بدء حياة مهنة بعد التخرج عبر مهام مخصصة يجب إتمامها في المدرسة وفي المنزل.

 .الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم بفرجينياوالمهني، ُيرجى االتصال بالمستشار المدرسي للطالب أو زيارة 

 

  

https://www.lcps.org/site/Default.aspx?PageID=1012
https://www.lcps.org/site/Default.aspx?PageID=1012
http://www.doe.virginia.gov/
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 المجموعات المهنية
ولهذا السبب، اعتمدت والية فيرجينيا الهيكل  وتصميم دوراتهم الدراسية لتعزيز أهدافهم المهنية.تساعد المجموعات المهنية الطالب على البحث عن المهن  

 المقبول وطنًيا للمجموعات المهنية ومساراتها، وعينات من التخصصات أو الوظائف المهنية
اخل كل مجموعة مهنية مسارات وظيفية متعددة تمثل يوجد د المجموعة المهنية هي مجموعة من الوظائف وقطاعات واسعة قائمة على قواسم مشتركة.  

الالزمة لتعقُّب مجموعة كاملة من الفرص المهنية داخل هذا المسار، وتتراوح من مستوى  -سواًء األكاديمية أو الفنية  -مجموعة مشتركة من المهارات والمعارف 
س، تتسق جميع دورات التعليم المهني والفني مع واحد  االلتحاق إلى اإلدارة، وتشمل التخصصات المهنية الفنية واالحترافية. استناًدا إلى مجموعات المهارات التي ُتدرَّ

 وزارة التعليم بفيرجينيا – أو أكثر من المجموعات المهنية ومساراتها.
ww.careertech.org/sites/default/files/CareerClusterSpathways.pdfhttps://w 

 

 

 

  

 الزراعة، واألغذية، والموارد الطبيعية

المنتجات الغذائية وأنظمة المعالجة؛ وأنظمة النباتات؛ 
وأنظمة الحيوانات؛ واألنظمة الكهربائية والهيكلية والفنية؛ 

البيئية؛ وأنظمة  وأنظمة الموارد الطبيعية؛ وأنظمة الخدمات
 األعمال الزراعية

 
 الهندسة المعمارية واإلنشاء

 التصميم/ما قبل اإلنشاء؛ واإلنشاء؛ والصيانة/العمليات

 
 الفنون، والتكنولوجيا السمعية والبصرية واالتصاالت

التكنولوجيا السمعية والبصرية واألفالم؛ وتكنولوجيا 
األدائية؛ والصحافة الطباعة؛ والفنون البصرية؛ والفنون 

 واإلذاعة؛ واالتصاالت

 
 األعمال، واإلدارة، والتنظيم

اإلدارة العامة؛ وإدارة معلومات األعمال؛ وإدارة الموارد 
 البشرية؛ وإدارة العمليات؛ والدعم اإلداري

 

 
 التعليم والتدريب

اإلدارة والدعم اإلداري؛ وخدمات الدعم المهني؛ 
 والتدريس/التدريب

 

 
 المالية

األوراق المالية واالستثمارات؛ وتمويل األعمال؛ والمحاسبة؛ 
 والتأمين؛ والخدمات المصرفية

 
 اإلدارة الحكومية والعامة

الحوكمة؛ واألمن القومي؛ والخدمات األجنبية؛ والتخطيط؛ 
 واإليرادات والضرائب؛ والتنظيم؛ واإلدارة العامة والتنظيم

 
 العلوم الصحية

خدمات التشخيصية؛ والمعلوماتية الخدمات العالجية؛ وال
الصحية؛ وخدمات الدعم؛ وأبحاث التكنولوجيا الحيوية 

 وتطويرها
 

 الضيافة والسياحة

المطاعم وخدمات األطعمة/المشروبات؛ واإلقامة؛ والسفر 
 والسياحة؛ واالستجمام، والمالهي وأماكن الجذب

 
 الخدمات اإلنسانية

وخدماتها؛ وخدمات التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة 
االستشارة والصحة العقلية؛ وخدمات األسرة والمجتمع؛ 

 وخدمات الرعاية الشخصية؛ وخدمات المستهلك

 
 تكنولوجيا المعلومات

أنظمة الشبكة؛ ودعم المعلومات والخدمات؛ واالتصاالت 
 الرقمية وعبر اإلنترنت؛ وتطوير البرمجيات والبرمجة

 

 
 والتصحيحات، واألمنالقانون، والسالمة العامة، 

خدمات التصحيح؛ وخدمات إدارة الطوارئ والحرائق؛ 
وخدمات األمن والحماية؛ وخدمات إنفاذ القانون؛ والخدمات 

 القانونية

 
 التصنيع

اإلنتاج؛ وتطوير عملية إنتاج التصنيع؛ والصيانة، والتركيب، 
واإلصالح؛ وضمان الجودة؛ واللوجستيات ومراقبة المخزون؛ 

 والسالمة، والضمان البيئيوالصحة، 

 
 التسويق 

إدارة التسويق؛ والمبيعات المهنية؛ والتسويق؛ واتصاالت 
 التسويق؛ وأبحاث التسويق

 
 العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات

 الهندسة والتكنولوجيا؛ والعلوم والرياضيات
 

 
 النقل، والتوزيع، واللوجستيات

اللوجستيات وخدمات اإلدارة؛  عمليات النقل؛ وتخطيط الخدمات
وعمليات التخزين ومركز التوزيع؛ وصيانة المعدات واألجهزة 

المحمولة؛ وتخطيط أنظمة النقل/البنية التحتية، واإلدارة 
والتنظيم؛ وإدارة الصحة، والسالمة، والبيئة؛ والمبيعات 

 والخدمات
 

https://www.careertech.org/sites/default/files/CareerClustersPathways.pdf
https://www.careertech.org/sites/default/files/CareerClustersPathways.pdf
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 مقياس الدرجات وشرحها
 
 
 

 المدرسة المتوسطة والثانوية -الدرجات مقياس 
 .2010-2009اعُتمدت في بداية العام الدراسي 

 

 
 

 المعدل التراكمي ورتبة الصف

ل عليها أو كان يمكن الحصول عليها في الصفوف م   إلى  9ن يتضمن المعدل التراكمي ورتبة الصف جميع الدورات الدراسية للساعات المعتمدة الُمتحصَّ
ية( المنجزة على مستوى ؛ واللغة العالم2؛ والهندسة؛ وجبر 1؛ وجبر 2و  1، والجزءان 1كما تتضمن الدورات الدراسية القائمة على الساعات المعتمدة )جبر  .12

بناًء على معدلهم التراكمي، ُيصنَّف  عند تكرار الدورة الدراسية، يتم تضمين كال درجتي الدورة النهائية عند حساب المعدل التراكمي ورتبة الصف. المدرسة المتوسطة.
 الدراسي. الطالب في بداية العام الدراسي للصف الثاني عشر وفي نهاية كل فصل دراسي من نفس العام

ل الدورة الدراسية في السجل المدرسي.   ل جميع الدرجات  إذا انسحب الطالب من دورة دراسية قبل نهاية األسبوع الحادي عشر منها، فلن ُتسجَّ ُتسجَّ
ول؛ ومع ذلك، يتم تضمين الدرجات الممنوحة ال ُتمنح الساعات المعتمدة جزئًيا للدورات السنوية الُمسقَطة في نهاية الفصل الدراسي األ الممنوحة في كشف الدرجات.

 في تحديد المعدل التراكمي ورتبة الصف.
لفترات وضع  F، أو WF، أو WPإذا انسحب الطالب من دورة دراسية سنوية بعد األسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني، فسوف يتم تسجيل درجة   

ل الدرجة النهائية في الس الدرجات المتبقية. . انظر المخطط المقابل تحت Fجل الدراسي وُتضمَّن عند حساب المعدل التراكمي ورتبة الصف حال إذا كانت الدرجة ُتسجَّ
 عنوان "المواد الدراسية الُمسَقطة / الُمنسَحب منها".

ح دورات المستوى المتقدم، والمتفوقين، وااللتحاق المزدوج، وأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا، وأكاد   على قيمة  1.0أو  0.5يمية العلوم، حيث ُيضاف ُترجَّ
  "، ويتم إدراج تصنيفات الترجيح في فهرس هذا المنشور.Fنقطة الدرجة، باستثناء الدرجة "

 

  

 النقاط الممنوحة المكافئ العددي الدرجة
A+ 98-100 4.3 
A 93-97 4.0 
A- 90-92 3.7 
B+ 87-89 3.3 
B 83-86 3.0 
B- 80-82 2.7 
C+ 77-79 2.3 
C 73-76 2.0 
C- 70-72 1.7 
D+ 67-69 1.3 
D 63-66 1.0 
D- 60-62 0.7 
F 59 0.0 وما أقل 

 :WP منسحب ناجح 
 :WF منسحب راسب 

 بطاقات التقرير المدرسي
 

وُتصَدر في يوم  يتلقى الطالب بطاقات التقرير المدرسية أربع مرات كل عام.
تقدم  العمل السابع للمدّرسين بعد نهاية كل فترة وضع درجات لمدة تسع أسابيع.

مقاطعة الودون العامة بوابة رئيسية ألولياء األمور على اإلنترنت مدارس 
 الستعراض مهام الطالب، وتقييماتهم، ومواردهم، وجداولهم الزمنية، ودرجاتهم.
وُيعد الغرض من بوابة أولياء األمور أن يظل التواصل مفتوًحا بين المدرسين، 

ل إلى البوابة على ُتنشر نماذج إذن طلب الوصو والطالب، وأولياء األمور.
الموقع اإللكتروني لكل مدرسة. 

https://www.lcps.org/Domain/17270 
 

 

https://www.lcps.org/Domain/17270
https://www.lcps.org/Domain/17270
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 معلومات الدورة الدراسية العامة ومتطلبات التخرج

 

 

 

 
 
 
 
 

 ساعات معتمدة كاملة -دورة دراسية سنوية 
لن ُتحتسب الدورات الدراسية  *الفترة األولى لوضع الدرجات

الُمسقطة في المعدل التراكمي أو 
 رتبة الصف

 WFأو  WPتسجيل  الثانية لوضع الدرجاتالفترة 
 

لن ُتحتسب الدورات الدراسية 
الُمسقطة في المعدل التراكمي أو 

 رتبة الصف
 WFأو  WPتسجيل  الفترة الثالثة لوضع الدرجات

 
لن ُتحتسب الدورات الدراسية 

الُمسقطة في المعدل التراكمي أو 
 رتبة الصف

 Fأو  WPتسجيل  الفترة الرابعة لوضع الدرجات
 

لن ُتحتسب الدورات الدراسية 
الُمسقَطة في المعدل التراكمي ما لم 

 Fتكن 
 

في المعدل التراكمي  Fسُتحتسب 
 ورتبة الصف.

  بأيال تتعلق التوضيحات المذكورة أعاله بإسقاط دورة دراسية 
 دورة التحاق مزدوج.

 
 نصف الساعات المعتمدة -دورة دراسية فصلية 
لن ُتحتسب الدورات الدراسية  الدرجات *الفترة األولى لوضع

 الُمسقطة في المعدل التراكمي
 Fأو  WPتسجيل  الفترة الثانية لوضع الدرجات

 
لن ُتحتسب الدورات الدراسية 

الُمسقَطة في المعدل التراكمي ما لم 
 Fتكن 

 
في المعدل التراكمي  Fسُتحتسب 

 ورتبة الصف
 

المعدل 
 التراكمي

راسية الُمسقطة في المعدل لن ُتحتسب الدورات الد
 Fالتراكمي إال عند الحصول على 

 
 *بالنسبة للفترة األولى لوضع الدرجات فقط، سُيمنح الطالب الُملتحق في 

 أيام دراسية( بعد تاريخ إرسال  5دورة دراسية سنوية أو فصلية أسبوًعا )
 بطاقات التقرير المدرسية إلى المنزل، إلسقاط دورة دراسية دون 

لة.  الحصول على الدرجة الُمسجَّ

 المواد الدراسية الُمسقطة / الُمنسحب منها 
يوضح المخطط الموجود على اليسار ما إذا كان الهدف من الدورة 

الدراسية هو أن ُتؤّثر على المعدل التراكمي للطالب ورتبة صفه، كما هو 
ح في  باإلضافة  .5-5الئحة مدارس مقاطعة الودون العامة رقم موضَّ

إلى ذلك، قد يؤدي إسقاط الدورة الدراسية إلى تغيير حالة دبلومة الطالب 
 التأثير على أهلية جامعة فرجينيا الثانوية. أو
 

 تحديد الدورة الدراسية، وتحميلها، وتغييرات الجدول الزمني
سيتم تضمين الدورات الدراسية المدرجة في المنهج   

إذا كان هناك عدد كاٍف من  2021-2020الدراسي للعام الدراسي 
 8إلى  6ُيتوقَّع من طالب الصفوف من  الملتحقين والعاملين المتاحين.

أن يختاروا ثمانية صفوف دراسية ويلتحقوا بها، على أن يكون أحدها 
إلى  9ُيتوقّع من طالب الصفوف من  صف الموارد أو صف الطيف.

أن يختاروا سبع مواد قائمة على ساعات معتمدة أو ما ُيعادلها  11
 8يأخذون ما يصل إلى ويلتحقوا بها، وأن يلتزموا باختياراتهم وقد 

تضع كل مدرسة  دورات دراسية سنوية عبر الودون االفتراضية.
يتطلب أي تغيير  .إجراءات تغيير الجدول الزمني في ظل مواقف خاصة

 الحصول على إذن من مدير المدرسة.
 

 تغييرات مستوى الدورة الدراسية
قد ال ُتوضع طلبات خفض مستوى الصعوبة في االعتبار   

بالدورة الدراسية السنوية المتسارعة )أي من مستوى المتفوقين إلى 
المستوى األكاديمي( قبل الفترة المؤقتة للفترة األولى لوضع الدرجات أو 
بعد الفترة المؤقتة للفترة الثالثة لوضع الدرجات ما لم ُيعتبر خالف ذلك 

 .مدير المبنى أو من ينوب عنه ن قِبلمضرورًيا 
قبل طلب خفض مستوى الصعوبة، يجب التواصل بين   

الطالب، أو المدرس، أو ولي األمر، أو الوصي، أو المستشار لدعم 
  الطالب في استراتيجيات محاولة النجاح عند مستوى الصعوبة المحدد.

إذا استمرت المطالبة بخفض مستوى الصعوبة بعد   
ر استراتيج يات محاولة النجاح والتعاون مع جميع األطراف المعنية، ُيمرَّ
 .مدير المبنى أو من ينوب عنه لمراجعته والموافقة عليه إلىالطلب 
في حالة الموافقة، سُيجرى طلب خفض مستوى الصعوبة   

قد  فقط إذا كان هناك مجال في مستوى الدورة الدراسية المطلوب.
تغيير دورات دراسية و/أو مدّرسين آخرين يتطلب تغيير الجدول الزمني 

د إدارة المدرسة وضع الدورة  ضمن الجدول الزمني للطالب. سُتحدِّ
سُتنقل  الدراسية الجديدة )جدول مجمع للدورة الدراسية ومدّرسها(.

درجات الدورة الدراسية الممنوحة في الدورة الدراسية المتسارعة 
قد يكون الطالب مسؤوالً عن  السابقة إلى مستوى دورة دراسية جديدة.

استكمال عمل تعويضي في المستوى الجديد لتغطية أي مادة غير مغطاة 
  في المستوى السابق.
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 تغييرات دورة االلتحاق المزدوج

د سياسات االنسحاب ووضع درجات دورات االلتحاق   إذا لم يجتز الطالب الفصل الدراسي األول من دورة االلتحاق  المزدوج بكلية أو جامعة االعتماد.ُتحدَّ
د الدورة الدراسية للطالب للفصل الدراسي الثاني ضمن إرشادات تغيير  المزدوج السنوية، سُيسقط تلقائًيا من الفصل الدراسي الثاني من دورة االلتحاق المزدوج. سُتحدَّ

 الدراسية كما هو موضح أعاله.مستوى الدورة 
 

 إضافة دورة دراسية

20ال يجوز للطالب إضافة دورة دراسية سنوية جديدة للحصول على ساعات معتمدة بعد  
ساعة 

ويقع هذا عادًة بالقرب من الفترة المؤقتة للفترة  من التدريس. 
 األولى لوضع الدرجات.

 
 توافر الصفوف الدراسية

إذا كان االلتحاق بصف دراسي  الدراسية المدرجة في هذا المنشور في كل من المستويات الوسطى والثانوية في كل المدارس.قد تتوفر بعض الصفوف  
وفر الصف الدراسي على منخفًضا، فقد ال يكون الصف الدراسي متاًحا، وقد ُتدمج الصفوف الدراسية السنوية مع الفصل الدراسي، أو كما هو مذكور أعاله، قد ال يت

 ستكون مكاتب اإلرشاد المدرسية في كل مدرسة قادرة على تقديم معلومات عن الصفوف الدراسية المتاحة في تلك المدرسة. اإلطالق.
 

 مجموعة من الدورات الدراسية
 

 المدرسة المتوسطة
ال ُتعاَمل  والرياضيات، والعلوم االجتماعية. يمكن للطالب اختيار مجموعة من الصفوف األكاديمية وصفوف المتفوقين في اللغة اإلنجليزية، والعلوم،

 الصفوف الدراسية المخصصة كفصول للمتفوقين في المدرسة المتوسطة عند تحديد المعدل التراكمي للطالب.
أن يلتزم الطالب بالواجب ويتوقع كال المستويْين  يعتمد كال المستويْين على المهارات السابقة ويتطلبان جهًدا أكاديمًيا وجهوًدا مستقلة خارج المدرسة.

سُتتاح أنشطة تعميم مستوى المتفوقين  المنزلي المنتظم والمتكرر؛ ومع ذلك، ستتطلب صفوف مستوى المتفوقين التزاًما أكبر بالوقت والجهد خارج الصف الدراسي.
ر للعمل، واستقالالً للطالب، وإتقاًنا للمفهوم على مستوى إدراكي كما ستحمل ممارسات وضع الدرجات ضمن مستوى المتفوقين توقًعا أكب لجميع المدرسين الستخدامها.

 أعلى.
 لتحديد الدورات الدراسية التي تعكس أهداف كل طالب، يجب على أولياء األمور والطالب مراعاة ما يلي:

 ل عليها في المادة الدراسية على مدى السنوات القليلة الماضية؟  ما هي الدرجات الُمتحصَّ
  المعلومات الُمستنَتجة من درجات االختبار الموحد والتقديرات األخرى للطالب عن مهاراته الخاصة واهتماماته؟ما هي 
 هل الطالب مستعد لاللتزام بالوقت الذي يتطلبه كل دورة دراسية؟ 
 ما هي توصيات أولياء أمور الطالب، ومدّرسيه، ومستشاريه؟ 

ولذلك، ُتوضع اإلرشادات للمستوى الموصى به في  جاح أكثر تسلسالً وتطوًرا من الدورات الدراسية األخرى.في الرياضيات، ُتعد المهارات المطلوبة للن
 صفوف الرياضيات في المدارس المتوسطة بناًء على نجاح الطالب في االختبارات الموحدة وأدائه السابق في الرياضيات.

ب بهم لمناقشة مستشاري المدرسة، أ   و المدّرسين، أو مدير المدرسة ألي أسئلة قد تكون لديهم حول مستوى طفلهم في أي صف دراسي.أولياء األمور ُمرحَّ
 

 المدرسة الثانوية
ُتِعد الدورات الدراسية الدقيقة للمدارس الثانوية الطالب  يجب على جميع طالب المدارس الثانوية اختيار الصفوف الدراسية التي تزيد من فرصهم التعليمية. 

  من التعليم والوظائف الناجحة.لمزيٍد 
 يجب على أولياء األمور والطالب مراعاة ما يلي عند اتخاذ القرارات بشأن أي مستوى يختارونه: 

 األداء السابق في مجال المادة الدراسية 
 نتائج االختبارات الموحدة 
 التزام الطالب 
 توصيات من المدّرسين، والمستشارين، ومدير المدرسة 
  العملزيادة عبء 

 ( المعمول بها في فرجينيا في جميع الصفوف الدراسية.SOLُتدَمج معايير التعليم )

 
 الوسطى والثانوية -تعيينات مستوى الدورة الدراسية 

م الصفوف يسير محتوى الدورة الدراسية بخطى سريعة مع عمق إضافي. :المتفوقون، والمستوى المتقدم، وااللتحاق المزدوج الدراسية لتكون معقدة،  غالًبا ما ُتصمَّ

 ومتجردة، ومنفتحة.
 

 يتطلب محتوى الدورة الدراسية واألداء المتوقع للطالب مستوى قراءة وكتابة إضافي على مستوى أكثر صعوبة. األكاديمية:
  
يمكن استعراض الدورات  عام الدراسي الحالي.سُيحّدد طالب المدارس الثانوية الدورات الدراسية للعام الدراسي القادم في أواخر الشتاء / أوائل الربيع لل 

  .StudentVUE/ParentVUEالدراسية المتاحة عبر حساب 
 

  



 مدارس مقاطعة الودون العامة

 

6 
 

 التعليم الفردي
تشمل هذه البرامج للطالب الذين ُيعانون من إعاقات تعليمية، أو عقلية، أو ذهنية، أو غيرها  ُتوضع أحكام للتعليم الفردي للطالب ذوي اإلعاقات المحددة. 

  ( التسويات الفردية.IEpsتحدد خطط التعليم الفردية ) اإلعاقات الصحية، أو ضعف السمع، أو الكالم، أو البصر، أو الضعف الجسدي.من 
 

 دورات دراسية فصلية
مة في أكاديميات الود   ون.يحصل الطالب على نصف ساعات معتمدة لكل دورة دراسية يجتازونها بنجاح، باستثناء بعض الدورات الُمقدَّ

 
 دورات دراسية سنوية

قد توفر بعض الدورات الدراسية السنوية أكثر من وحدة كاملة  يحصل الطالب على ساعات معتمدة كاملة بناًء على اجتيازه بنجاح دورة دراسية سنوية. 
 لساعات معتمدة قياسية.

ل المثال، الطالب الذي يجتاز دورة دراسية سنوية بنجاح في الفصل على سبي. ال يحصل الطالب على أي ساعات معتمدة جزئًيا للدورة الدراسية السنوية 

لم ُيتم دورة دراسية سنوية بعد الدراسي ولكنه راسب في النتيجة الكلية للعام الدراسي؛ فلن ُيمنح ساعات معتمدة جزئًيا لنجاحه في الفصل الدراسي، وكذلك الطالب الذي 
 مدة جزئًيا في الفصل الدراسي لهذا الدورة؛ بل يجب عليه إعادة الدورة الدراسية بالكامل للحصول على ساعات معتمدة.الفصل الدراسي األول؛ فلن ُيمنح ساعات معت

  
 األنشطة غير القائمة على ساعات معتمدة

ر له قضاء فترة بالقاعة الدراسية، أو الجمعية التعاونية   (، أو برنامج اإلنجاز الجامعي SCAللطالب )لن ُيمنح الطالب الذي يعمل كمساعد للطالب أو الُمقرَّ
 (، أو برنامج مساعد النظراء، أو المجلة األدبية، أو منتجات الفيديو اعتماًدا لفترة الصف الدراسي هذه.CAMPUSمتعدد الثقافات للطالب المتفوقين )

 
 الدورات الدراسية المجتازة بالفعل

يتم تسجيل كال الدرجتْين في  اجتازوها من أجل تحسين درجاتهم، ولكن لن ُيمنحوا ساعات معتمدة مكررة.قد ُيكّرر الطالب دراسة الدورة الدراسية التي  
 كشف درجات الطالب ويتم تضمينهما عند حساب المعدل التراكمي ورتبة الصف.

 
 مواد اختيارية متسلسلة

لوا مادتين اختياريتين متسلسلتين على األقل.يجب على الطالب الُسعاة إلى دبلومات الدراسات القياسية أو المتقدمة أن يُ   ويجب أن تكونا هاتان المادتان  حصِّ
يجب أن يتحدث الطالب إلى مستشاريهم المدرسّيين للحصول على  ، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، إلخ.2و  1االختياريتان في مجال مادة دراسية واحد مثل الفن 

 .مزيد من التفاصيل
 

 الجميلة أو التعليم المهني والفنيالفنون 
في مجال الفن، أو المسرح، أو  12إلى  9دورة الفنون الجميلة أو التعليم المهني والفني هي أي دورة دراسية معتمدة من الوالية ُتجتاز في الصفوف من  

كنولوجيا األعمال والمعلومات، وعلوم األسرة والمستهلك، والعلوم صحافة الصحف، أو الصحافة المصورة، أو التعليم المهني والفني )ويشمل التعليم الزراعي، وت
 الصحية والطبية، وتعليم التسويق، والعلوم العسكرية، والتعليم التجاري، والصناعي، والتكنولوجي، والهندسي(.

 
 برامج أوراق اعتماد الطالب

دة توفر بعض البرامج في التعليم المهني والفني للطالب فرصة للحصول على   أوراق اعتماد يمكن أن ُتعد أيًضا بمثابة ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها "ُمحدَّ
وافق مجلس اإلدارة على جدول لالختبارات المهنية والفنية للحصول على ترخيص أو تصديق يجوز أن يحل محل  للطالب" تجاه متطلبات تخريج والية فيرجينيا.

دة للطالب.( للحصول على وحSOLاختبارات معيار التعلم ) قد تؤدي اختبارات الترخيص أو التصديق التي تتطلب إثباًتا  دات ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها وُمحدَّ
 لمعارف ومهارات بعيدة بعض الشيء عّما يرتبط بدورة دراسية واحدة إلى منح وحدَتي ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها.

دة  للطالب، يجب على الطالب اجتياز تسلسل دورة التعليم المهني والفني بنجاح والحصول على أوراق  للحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها وُمحدَّ
 االعتماد المطلوبة من قِبل وكالة االعتماد.

ن الخيارات في توفر أوراق االعتماد هذه للطالب ميزة تنافسية في مكان العمل، وتوفر فرًصا أفضل لكسب المال لتغطية نفقات الكلية، وقد توفر مزيًدا م 
 الخدمة العسكرية، وتساعد في تحديد المسارات المهنية.

دة من قِبل الطالب من المستشار المدرسي الطالب أو عبر االنتقال إلى الرابط التالي:    www.doe.virginia.govتتوفر معلومات عن االختبارات الُمحدَّ
  ق "متطلبات التخرج"، ثم "استبدال الساعات المعتمدة الُمتحقَّق منها".والنقر فو

 
 ساعات معتمدة من المدرسة المتوسطة

، وتكنولوجيا التصميم اآللي و/أو العام األول، أو الثاني، أو الثالث من اللغة العالمية في 2، والهندسة، وجبر 1ُيمنح الطالب المجتازون لمواد: جبر  
تستند كل ساعة معتمدة على متطلبات التخرج وُتضمَّن في المعدل  المتوسطة، ساعات معتمدة من المدرسة الثانوية للدورات الدراسية في تلك المواد الدراسية.المدرسة 

 التراكمي ورتبة الصف.
 

 الدرجات غير المكتملة
م في  وفي مثل  ها المهام المطلوبة بسبب ظروف غير اعتيادية ولكنها تشتمل على عذر.يجوز للمدرسين تعيين درجاٍت "غير مكتملة" في الحاالت التي لم ُتقدَّ

ستؤدي الدرجات غير المكتملة إلى  هذه الحاالت، يجب أن يحدد المدرس موعد نهائي إلنجاز العمل؛ ومع ذلك يجب استكمال العمل بنهاية الفترة التالية لوضع الدرجات.
 لها." حال عدم استكماFالحصول على درجة "

 ال يجوز نقل الدرجات غير المكتملة من عام أكاديمي إلى آخر.
 

http://www.doe.virginia.gov/
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 الدرجات المشطوبة
ف( يجوز لولي أمر أي طالب حاصل على دورة دراسية قائمة على ساعات معتمدة في المدرسة الثانوية، أثناء المدرسة المتوسطة، اختيار شطب )حذ

إذا اختار ولي األمر شطب هذه الدرجة نهائًيا، فيجب على ولي األمر تقديم إخطار كتابي بهذا االختيار  الطالب.الدرجة )والساعات المعتمدة( نهائًيا من كشف درجات 
إلى مستشار الطالب بالمدرسة المتوسطة )بالنسبة للطالب الُمترقِّين للصفين 

السابع
و 

الثامن
الطالب  ( أو إلى إدارة االستشارات المدرسية بالمدرسة الثانوية التي سيلتحق بها

)بالنسبة لطالب المترقين للصف 
التاسع

الطالب  أغسطس من العام الذي سُيكمل فيه 15في يوم  ،(
الصف

يجب تقديم إخطار كتابي ألولياء األمور الطالب  أو قبله. الثامن 

سياسة مدارس مقاطعة  النهائي من المدرسة المتوسطة.المؤهلين إلجراء هذا االختيار، ونموذٍج لُيستخدم في هذا االختيار حين حصول الطالب على بطاقة التقرير 
  5.1-5.الودون العامة رقم

 
 الترقي بالمدراس المتوسطة

 :8إلى  7ومن الصف  7إلى  6من الصف 
  االجتماعية.اللغة اإلنجليزية؛ والرياضيات؛ والعلوم؛ والعلوم  اجتياز ما ال يقل عن ثالثة من المواد األكاديمية األساسية األربعة: 
 :9إلى  8من الصف 

اجتياز أي دورة دراسية واللغة اإلنجليزية؛ والرياضيات؛ والعلوم؛ والعلوم االجتماعية  اجتياز ما ال يقل عن ثالثة من المواد األكاديمية األساسية األربعة: 

 اختيارية سنوية، أو دورتين دراسيتين فصلية، أو دورة التربية البدنية الصحية.
 

 قي بالمدراس الثانويةالتر
مستوى الصف  في المدرسة الثانوية، يجب أن يحصل الطالب على الحد األدنى من الساعات المعتمدة المذكورة أدناه للترقي إلى مستوى الصف التالي. 

 الدراسي للطالب غير خاضع للتغيير خالل العام الدراسي.
 ساعات معتمدة5   10:الصف 
 ساعة معتمدة 11: 11الصف  

 يجب تنظيم جدول الطالب لتلبية جميع متطلبات التخرج بحلول شهر يونيو. :12الصف 
  

 ساعات معتمدة قياسية وساعات معتمدة ُمتحقَّق منها
 ساعة تدريس بنجاح. 140ُتمنح وحدة كاملة لساعات معتمدة قياسية عبر اجتياز دورة دراسية من  
( المرتبط بها في نهاية الدورة الدراسي، حيث يلزم SOLا عبر اجتياز دورة دراسية واختبار معايير التعلم )ُتمنح وحدة كاملة لساعات معتمدة ُمتحقَّق منه 

  قد يكرر الطالب اختبارات نهاية الدورة الدراسية للحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها والزمة للتخرج. إجراء اختبار نهاية الدورة الدراسية.
 

دة للطالبالساعات المعتمدة   الُمتحقَّق منها الُمحدَّ
د للطالب. .2019-2018هذا المطلب مخصص للطالب الملتحقين بالصف التاسع قبل   إذا رسب الطالب في  سيحدد الطالب اختبار االختيار األول الُمحدَّ

إذا  الطالب في اختبار االختيار الثاني، فسيخضع للتصحيح ثم ُيعيد االختبار.إذا رسب  االختبار، فسيخضع للتصحيح ثم ُيعيد االختبار قبل االنتقال إلى اختياره الثاني.
 تبقَّى وقت في نافذة االختبار، يمكن للطالب تحديد اختياًرا واختباًرا ثالًثا.

 
ق عليها للحصول على  ق منها على الرابط التالي: يمكن العثور على قائمة كاملة باالختبارات المعتمدة من قِبل وزارة التعليم بفرجينيا والمتفَّ ساعات معتمدة ُمتحقَّ

http://www.doe.virginia.gov/testing/substitute_tests/substitute_tests_verified_credit.pdf 
 

 اضيةالودون االفتر
دورات عبر اإلنترنت عبر رؤية مدارس مقاطعة الودون العامة باستخدام المحتوى الذي يتماشى مع معايير التعلم لتقديم فرص  الودون االفتراضيةُتقّدم  

ودورات قائمة على ساعات معتمدة على مستوى المدرسة الثانوية للطالب باستخدام الموارد على تقدم هذه الدورات الدراسية مواد تعليمية  تعليمية جديدة للطالب.
دورات الودون االفتراضية هي دورات دراسية  كما تستخدم مدارس مقاطعة الودون العامة موّردين آخرين عبر اإلنترنت لتقديم الدورات الدراسية للطالب. اإلنترنت.

م في فص ساعة إلنجاز دورة قائمة على ساعة معتمدة واحدة خالل فترة الفصل  140ُيتوقَّع من الطالب، في المتوسط، تخصيص  ل دراسي مكثف.لعاٍم كامل ُتقدَّ
 الدراسي.

 التحاق الطالب لكل مدرسة: 
 .ت في كل مدرسة أولويات ُتحدد إدارة االستشارا لكل مدرسة ثانوية عدد محدود من المقاعد للطالب في الفصلين الدراسّيْين األول والثاني

 المقاعد المتاحة.
  د المقاعد المتاحة بناًء على التمويل المتاح والمقاعد المتبقية من المدارس  األخرى.بمجرد أن تصل المدرسة إلى الحد األقصى لاللتحاق، ُتحدَّ
  للصف ُيسمح للطالب بأخذ دورة دراسي واحد في العام الدراسي األكاديمي المتسارع )ساعات معتمدة

”الثامن“
 فقط(. 

 :ُيسمح للطالب الملتحقين ألغراض التعليم المتسارع الحصول على إجمالي وحَدتي ساعات معتمدة من المدرسة  الفصل الدراسي الصيفي
على تنطبق قيود الفصل الدراسي المتسارع  الثانوية عبر البرنامج الصيفي االفتراضي لالودون في سنوات دراستهم المتوسطة والثانوية.

الطالب الملتحقين بالصف 
الثامن

 وما بعده. 2017-2016في العام الدراسي  
 

  

http://www.doe.virginia.gov/testing/substitute_tests/substitute_tests_verified_credit.pdf
http://www.doe.virginia.gov/testing/substitute_tests/substitute_tests_verified_credit.pdf
https://www.lcps.org/VirtualLoudoun
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 الحصول على ساعات معتمدة جامعية في المدرسة الثانوية
 

AP (Advanced Placement) -  اختبار تحديد المستوى المتقدم 
ُتتيح دورات المستوى المتقدم للطالب  تعليمية تعاونية مع مجلس الجامعات.، هو عبارة عن مساعي APبرنامج المستوى المتقدم، المعروف اختصاًرا باسم  

ُيتوقَّع من الطالب الملتحقين بدورات المستوى المتقدم إجادة القراءة، والكتابة،  الفرصة ألخذ دورات دراسية على مستوى الجامعة أثناء االلتحاق بالمدرسة الثانوية.
 ب بشكل عام وقًتا إضافًيا.والتفكير النقدي حصرًيا والذي يتطل

ع الطالب على أخذ اختبار )اختبارات( المستوى المتقدم القياسي على المستوى الوطني.  قد تمنح الكليات والجامعات ساعات معتمدة  في فصل الربيع، ُيشجَّ
 أكاديمية و/أو تحديد مستوى خاص إذا حصل الطالب على درجة التأهل في االختبار المنعقد في مايو.

( تطوير عادات الدراسة الالزمة لمعالجة الدورات الدراسية على مستوى الكلية؛ وتحسين APتشمل األمثلة على بعض فوائد صفوف المستوى المتقدم ) 

 مهارات الكتابة وأساليب حل المشكالت؛ ودراسة المواد الدراسية بمزيد من العمق والتفصيل. 

DE (Dual Enrollment) - االلتحاق المزدوج 
ية بالتزامن مع ُتتيح المشاركة في دورات االلتحاق المزدوج للطالب تلبية المتطلبات الخاصة بتخرج المدرسة الثانوية مع الحصول على ساعات معتمدة للكل 

مدارس مقاطعة الودون العامة للطالب  ُتتيح دورات االلتحاق المزدوج التي يتم تدريسها بالمدرسة الثانوية من قِبل مدرس معتمد من إنجاز الدورة الدراسية بنجاح.
تسرد تفاصيل دورة االلتحاق المزدوج عدد الساعات المعتمدة الجامعية  الحصول على الساعات المعتمدة هذه عبر االتفاقيات المبرمة مع الكليات أو الجامعات الشريكة.

  التي يمكن الحصول عليها.
د عروض دورة االلتحاق المزدوج في مدارس   مقاطعة الودون العامة الثانوية حسب اهتمامات الطالب، وعروض الدورات الدراسية الحالية، وتوافر ُتحدَّ

يجب  لن ُتتاح جميع دورات االلتحاق المزدوج في جميع مدارس مقاطعة الودون الثانوية العامة. المدّرسين الحاصلين على الموافقات المطلوبة لتدريس الدورة الدراسية.
 ب مع مستشارهم المدرسي لتحديد الدورات الدراسية المتاحة في المدرسة الثانوية.أن يتحدث الطال

سيعمل الطالب  إذا قام طالب بااللتحاق بدورات االلتحاق المزدوج، فقد ُيطلب منه استيفاء معايير قبول معينة تنص عليها الكلية أو الجامعة الشريكة. 
  تلك المتطلبات وكيفية االلتحاق بهذا الدورة الدراسية.مباشرة مع مدرستهم الثانوية لتحديد ماهية 

( للطالب بالصفين NVCCتتوفر دورات االلتحاق المزدوج عبر كلية المجتمع بشمال والية فرجينيا )
11

و 
12

، ويجب على الطالب اجتياز اختبار تحديد 
( أو PSAT( أو عبر تقييم بديل، مثل: اختبار التقييم الدراسي األولي )NVCCيا )( الذي تعقده كلية المجتمع بشمال والية فرجينVPTالمستوى بوالية فيرجينيا )

قد تتطلب بعض صفوف االلتحاق المزدوج  باإلضافة إلى ذلك، قد تكون هناك متطلبات مسبقة معّينة الزمة للدورات الدراسية المحددة. (.SATاختبار التقييم الدراسي )
 دفع رسوم دراسية.

( لمدارس مقاطعة الودون العامة الُمنشأة 504مال والية فرجينيا غير ملزمة بتسويات برنامج التعليم الفردي وخطة االحتياجات الخاصة )كلية المجتمع بش 
ي الحصول على تسويات ( بكلية المجتمع بشمال والية فرجينيا إذا كانوا يرغبون فDSSيجوز للطالب المتلقِّين لهذه الخدمات التقديم عبر خدمات دعم اإلعاقة ) بالفعل.

 services/-https://www.nvcc.edu/disabilityكما يجوز للطالب إجراء ذلك عبر اإلنترنت على الموقع التالي:  مطبقة على دوراتهم لاللتحاق المزدوج.
إذا لم  ن كلية المجتمع بشمال والية فرجينيا والتي سيتعين تقديمها إلى ُمحاِضرهم لاللتحاق المزدوج.سيحصل الطالب المعتمدون على مذكرة التسوية م

خطة االحتياجات الخاصة يتقدم الطالب بطلب للحصول على خدمات دعم اإلعاقة بكلية المجتمع بشمال والية فرجينيا، فيجوز تطبيق تسويات برنامج التعليم الفردي / 
جميع الطالب مؤهلين لالستفادة من مركز التدريس وتعليم الكتابة المجاني  مدرسته الثانوية فقط وليس درجته الجامعية في صف االلتحاق المزدوج. ( على درجة504)

  في أي حرم لكلية المجتمع بشمال والية فرجينيا.
عادًة ما ُتنقل الدورات األكاديمية الُمَعّدة للنقل  .على ساعات معتمدة ُيحّدد المعهد الُمتلقِّي قابلية نقل دورة الكلية إلى كلية أو جامعة أخرى للحصول

يمكن  الكليات والجامعات. جميع" أو أعلى إلى معاهد عليا ذات أربع سنوات؛ ومع ذلك، ال يمكن تقديم أي ضمان للطالب بشأن قابلية النقل إلى Cالحاصلة على درجة "
 قع اإللكترونية للجامعة والكلية أو عبر االتصال بمكتب القبول.العثور على هذه المعلومات في معظم الموا

كلية المجتمع بشمال والية فرجينيا؛ وجامعة جورج ماسون؛ وجامعة جيمس ماديسون؛ وكلية ريتشارد بالند؛  تشمل المعاهد الشريكة الحالية ما يلي:
  وجامعة شيناندواه؛ وجامعة إلينوي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 متطلبات التخرج

يجب أن يفي الطالب بمتطلبات التخرج بناًء 

على وقت التحاقهم بالصف 
التاسع
 ألول مرة. 

تعكس متطلبات التخرج الواردة في هذا 

المنشور تلك التي اعتمدها مجلس التعليم 

انظر المخططات في  في والية فيرجينيا.

. 12إلى  9الصفحات من 

http://www.doe.virginia.gov/i

nstruction/graduation/index.

shtml 

 

 التخرج من المدرسة الصيفية
 

ُيعد الطالب الُمستكملون لمتطلبات التخرج 
في برنامج المدرسة الصيفية المعتمد من 
 الوالية مؤهلين للحصول على الدبلومات.

تمنح آخر مدرسة تم الحضور إليها خالل 
 الفصل الدراسي العادي الدبلومة.

 

https://www.nvcc.edu/disability-services/
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/index.shtml
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 وما بعده 2019-2018( للطالب الملتحقين بالصف التاسع للمرة األولى في العام الدراسي 8VAC20-131-51) متطلبات دورة الدبلومة القياسية
 المواصفات ساعات معتمدة ُمتحقق منها معتمدة قياسيةساعات  مجال المادة

 ال ينطبق 2 4 اللغة اإلنجليزية
 

يجب أن تتضمن الدورات المكتملة لتلبية هذا المطلب على األقل دورتين مختلفتين  1 3 الرياضيات
، أو 2، أو الهندسة، أو معادالت الجبر وتحليل البيانات، أو الجبر 1من بين: الجبر 

وفًقا لمعايير  الرياضيات األخرى المعتمدة من المجلس لتلبية هذا المطلب.دورات 
الجودة، يمكن اعتبار الساعات المعتمدة لدورة علوم الحاسوب الذي حصل عليها 

 الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة رياضيات.

دورة من اثنين على  يجب أن تشمل الدورات المكتملة لتلبية هذا المتطلب اختيار 1 3 علوم المختبرات
األقل من التخصصات العلمية المختلفة: علوم األرض، أو األحياء، أو الكيمياء، أو 

الفيزياء، أو إكمال تسلسل الدورات العلمية المطلوبة لدبلومة البكالوريا الدولّية، 
ويجب أن تشمل دورات متعددة التخصصات تتضمن محتوى معايير التعلم من 

وفًقا  يتولى المجلس اعتماد الدورات لتلبية هذا المطلب. عددة.مجاالت أكاديمية مت
لمعايير الجودة، يمكن اعتبار الساعات المعتمدة لدورة علوم الحاسب التي حصل 

 عليها الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة علوم.
 

 الطالب الذين يكملون تسلسل برنامج التعليم المهني والفني ويجتازون اختبار أو تقييم
الكفاءة المهنية في مجال التعليم المهني والفني والذي يمنح الشهادة أو اعتماد كفاءة 
مهنية من قطاع صناعي معترف به، أو جمعية تجارية أو مهنية، أو يحصل على 

رخصة مهنية في مجال التعليم المهني والفني من كومنولث فرجينيا، يمكنهم استبدال 
للشهادة أو مؤهالت الكفاءة، أو الرخصة سواء بعلوم الساعات المعتمدة المتحقق منها 

المختبرات أو التاريخ والعلوم االجتماعية وذلك عندما تمنح الشهادة، أو الرخصة، أو 
يجب اعتماد االختبار أو تقييم الكفاءة المهنية  االعتماد أكثر من ساعة معتمدة واحدة.

 الب.من قِبل المجلس كاختبار إضافي للتحقق من إنجاز الط

يجب أن تشمل الدورات المكتملة لتلبية هذا المطلب تاريخ فرجينيا والواليات  1 3 التاريخ والعلوم االجتماعية
المتحدة، وحكومة فرجينيا والواليات المتحدة، ودورة واحدة في تاريخ أو جغرافيا 

 يتولى المجلس اعتماد الدورات لتلبية هذا المطلب. العالم أو كليهما.
 

الذين يكملون تسلسل برنامج التعليم المهني والفني ويجتازون اختبار أو تقييم الطالب 
الكفاءة المهنية في مجال التعليم المهني والفني والذي يمنح الشهادة أو اعتماد كفاءة 
مهنية من قطاع صناعي معترف به، أو جمعية تجارية أو مهنية، أو يحصل على 

والفني من كومنولث فرجينيا، يمكنهم استبدال رخصة مهنية في مجال التعليم المهني 
الساعات المعتمدة المتحقق منها للشهادة أو مؤهالت الكفاءة، أو الرخصة سواء بعلوم 
المختبرات أو التاريخ والعلوم االجتماعية وذلك عندما تمنح الشهادة، أو الرخصة، أو 

و تقييم الكفاءة المهنية يجب اعتماد االختبار أ االعتماد أكثر من ساعة معتمدة واحدة.
 من قِبل المجلس كاختبار إضافي للتحقق من إنجاز الطالب.

 ال ينطبق 0 2 التربية البدنية والصحة

اللغة العالمية، أو الفنون 
الجميلة، أو التعليم المهني 

 والفني

وفًقا لمعايير الجودة، يجب أن تشمل الساعات المعتمدة المكتسبة لهذا المطلب ساعة  0 2
وفًقا لمعايير  معتمدة في الفنون الجميلة أو المسرحية أو التعليم المهني والفني.

الجودة، يمكن اعتبار الساعات المعتمدة لدورة علوم الحاسب التي حصل عليها 
 الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة تعليم مهني وفني.

االقتصاد والتمويل 
 الشخصي

 ال ينطبق 0 1

يجب أن تشمل الدورات التي ُتلّبي هذا المطلب ما ال يقل عن اثنين من المواد  0 4 مواد اختيارية

 االختيارية المتسلسلة على النحو المطلوب في معايير الجودة.

  5 22 المجموع

 المتطلبات اإلضافية للتخرج:

  ( 1وفًقا لمعايير الجودة، يجب على الطالب إّما ) - التعليم المهني والفنيدورة المستوى المتقدم، أو المتفوقون، أو شهادة البكالوريا الدولّية، أو اعتمادات

( الحصول على اعتمادات التعليم المهني والفني المعتمدة من المجلس، إال إذا 2إكمال دورة المستوى المتقدم، أو المتفوقون، أو شهادة البكالوريا الدولّية، أو )
في مجال معين غير متاحة بسهولة أو غير مناسبة أو ال تقيس كفاءة الطالب بشكل مناسب، وفي هذه الحالة يجب أن كانت اعتمادات التعليم المهني والفني 

يمكن أن تشمل اعتمادات التعليم المهني والفني، عند  يحصل الطالب على تعليم قائم على الكفاءة كاٍف في مجال التخصص لتلبية متطلبات الدبلومة القياسية.
 رجينيا.كمال الناجح لشهادة صناعية، أو امتحان الترخيص بالوالية، أو تقييم الكفاءة المهنية الوطني، أو تقييم الجاهزية في مكان العمل في فاالقتضاء، اإل

 ائمة على ساعات يجب على الطالب إكمال دورة افتراضية واحدة بنجاح، والتي قد تكون دورة غير قائمة على ساعات معتمدة أو دورة ق - الدورة االفتراضية

 معتمدة إلزامية أو اختيارية وُتقدم على اإلنترنت.

 ( التدريب على اإلسعافات األولّية الطارئة، واإلنعاش القلبي الرئوي، واستخدام أجهزة إزالة الرجفان الخارجية اآلليةAED )-  يجب تدريب الطالب على

تخدام أجهزة إزالة الرجفان الخارجية اآللية، بما في ذلك التدريب العملي على المهارات الالزمة ألداء اإلسعافات األولّية الطارئة، واإلنعاش القلبي الرئوي، واس
( التي توثق عدم استطاعتهم إكمال هذا التدريب بنجاح 504ُيمنح الطالب ذوي برنامج التعلم الفردي أو خطة االحتياجات الخاصة ) اإلنعاش القلبي الرئوي.
 .8VAC20 B-131-420 ج هذا، على النحو المنصوص عليه فيإعفاًء من مطلب التخر

  اإلبداعي، والتعاون، والتواصل، يجب على الطالب اكتساب وإظهار المهارات األساسية في التفكير الناقد، والتفكير  -إبراز المهارات الخمس األساسية

 والمواطنة وفًقا لملف تعريف خريج فرجينيا المعتمد من المجلس.
  

  

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section420/
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 2017-2011( للطالب الملتحقين بالصف التاسع للمرة األولى في العام الدراسي 8VAC20-131-50متطلبات دورة الدبلومة القياسية )
 المواصفات ُمتحقق منهاساعات معتمدة  ساعات معتمدة قياسية مجال المادة

 ال ينطبق 2 4 اللغة اإلنجليزية
 

يجب أن تتضمن الدورات المكتملة لتلبية هذا المطلب على األقل دورتين مختلفتين  1 3 الرياضيات
، أو 2، أو الهندسة، أو معادالت الجبر وتحليل البيانات، أو الجبر 1من بين: الجبر 

وفًقا لمعايير  المجلس لتلبية هذا المطلب.دورات الرياضيات األخرى المعتمدة من 
الجودة، يمكن اعتبار الساعات المعتمدة لدورة علوم الحاسوب الذي حصل عليها 

 الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة رياضيات.

يجب أن تشمل الدورات المكتملة لتلبية هذا المتطلب اختيار دورة من اثنين على  1 3 علوم المختبرات
التخصصات العلمية المختلفة: علوم األرض، أو األحياء، أو الكيمياء، أو األقل من 

الفيزياء، أو إكمال تسلسل الدورات العلمية المطلوبة لدبلومة البكالوريا الدولّية، 
ويجب أن تشمل دورات متعددة التخصصات تتضمن محتوى معايير التعلم من 

وفًقا  دورات لتلبية هذا المطلب.يتولى المجلس اعتماد ال مجاالت أكاديمية متعددة.
لمعايير الجودة، يمكن اعتبار الساعات المعتمدة لدورة علوم الحاسب التي حصل 

 عليها الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة علوم.
 

الطالب الذين يكملون تسلسل برنامج التعليم المهني والفني ويجتازون اختبار أو تقييم 
عليم المهني والفني والذي يمنح الشهادة أو اعتماد كفاءة الكفاءة المهنية في مجال الت

مهنية من قطاع صناعي معترف به، أو جمعية تجارية أو مهنية، أو يحصل على 
رخصة مهنية في مجال التعليم المهني والفني من كومنولث فرجينيا، يمكنهم استبدال 

و الرخصة سواء بعلوم الساعات المعتمدة المتحقق منها للشهادة أو مؤهالت الكفاءة، أ
المختبرات أو التاريخ والعلوم االجتماعية وذلك عندما تمنح الشهادة، أو الرخصة، أو 

يجب اعتماد االختبار أو تقييم الكفاءة المهنية  االعتماد أكثر من ساعة معتمدة واحدة.
 من قِبل المجلس كاختبار إضافي للتحقق من إنجاز الطالب.

يجب أن تشمل الدورات المكتملة لتلبية هذا المطلب تاريخ فرجينيا والواليات  1 3 اعيةالتاريخ والعلوم االجتم
المتحدة، وحكومة فرجينيا والواليات المتحدة، ودورة واحدة في تاريخ أو جغرافيا 

 يتولى المجلس اعتماد الدورات لتلبية هذا المطلب. العالم أو كليهما.
 

التعليم المهني والفني ويجتازون اختبار أو تقييم الطالب الذين يكملون تسلسل برنامج 
الكفاءة المهنية في مجال التعليم المهني والفني والذي يمنح الشهادة أو اعتماد كفاءة 
مهنية من قطاع صناعي معترف به، أو جمعية تجارية أو مهنية، أو يحصل على 

يمكنهم استبدال  رخصة مهنية في مجال التعليم المهني والفني من كومنولث فرجينيا،
الساعات المعتمدة المتحقق منها للشهادة أو مؤهالت الكفاءة، أو الرخصة سواء بعلوم 
المختبرات أو التاريخ والعلوم االجتماعية وذلك عندما تمنح الشهادة، أو الرخصة، أو 

يجب اعتماد االختبار أو تقييم الكفاءة المهنية  االعتماد أكثر من ساعة معتمدة واحدة.
 قِبل المجلس كاختبار إضافي للتحقق من إنجاز الطالب. من

 ال ينطبق 0 2 التربية البدنية والصحة

اللغة العالمية، أو الفنون 
الجميلة، أو التعليم المهني 

 والفني

وفًقا لمعايير الجودة، يجب أن تشمل الساعات المعتمدة المكتسبة لهذا المطلب ساعة  0 2
وفًقا لمعايير  أو المسرحية أو التعليم المهني والفني.معتمدة في الفنون الجميلة 

الجودة، يمكن اعتبار الساعات المعتمدة لدورة علوم الحاسب التي حصل عليها 
 الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة تعليم مهني وفني.

االقتصاد والتمويل 
 الشخصي

 ال ينطبق 0 1

ُتلّبي هذا المطلب ما ال يقل عن اثنين من المواد يجب أن تشمل الدورات التي  0 4 مواد اختيارية

 االختيارية المتسلسلة على النحو المطلوب في معايير الجودة.

يجوز للطالب االستفادة من اختبارات إضافية للحصول على ساعات معتمدة ُمتحقَّق  1 0 االختبار المحدد من الطالب
منها في علوم الحاسوب، أو التكنولوجيا، أو التعليم المهني والفني، أو االقتصاد، أو 

 .8VAC20-131-110المجاالت األخرى التي يحددها المجلس في 

اعتماد التعليم المهني 
 والفني

يجب على الطالب الحصول على اعتمادات التعليم المهني والفني المعتمدة من  0 0
مجلس التعليم، إال إذا كانت اعتمادات التعليم المهني والفني في مجال معين غير 

تقيس كفاءة الطالب بشكل مناسب، وفي هذه  متاحة بسهولة أو غير مناسبة أو ال
الحالة يجب أن يحصل الطالب على تعليم قائم على الكفاءة كاٍف في مجال التخصص 

يمكن أن تشمل اعتمادات التعليم المهني والفني،  لتلبية متطلبات الدبلومة القياسية.
والية، أو عند االقتضاء، اإلكمال الناجح لشهادة صناعية، أو امتحان الترخيص بال

 تقييم الكفاءة المهنية الوطني، أو تقييم الجاهزية في مكان العمل في فرجينيا.

  6 22 المجموع

 المتطلبات اإلضافية للتخرج:

  بنجاح، والتي يجب على الطالب إتمام دورة افتراضية واحدة وما يليه:  2014-2013بالنسبة للطالب الملتحقين بالصف التاسع للمرة األولى في العام الدراسي

م عبر اإلنترنت.  قد تكون دورة غير قائمة على ساعات معتمدة أو دورة قائمة على ساعات معتمدة إلزامية أو اختيارية ُتقدَّ

  طارئة، يجب تدريب الطالب على اإلسعافات األولّية الوما يليه:  2017-2016بالنسبة للطالب الملتحقين بالصف التاسع للمرة األولى في العام الدراسي

ُيمنح  نعاش القلبي الرئوي.واإلنعاش القلبي الرئوي، واستخدام أجهزة إزالة الرجفان الخارجية اآللية، بما في ذلك التدريب العملي على المهارات الالزمة ألداء اإل
كمال هذا التدريب بنجاح إعفاء من مطلب التخرج هذا، ( التي ُتوّثق عدم استطاعتهم إ504الطالب الملتحقين ببرنامج التعلم الفردي أو خطة االحتياجات الخاصة )

 .0VAC28 B-131-420 على النحو المنصوص عليه في

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section110/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section420/
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 وما يليه 2019-2018( للطالب الملتحقين بالصف التاسع للمرة األولى في العام الدراسي 8VAC20-131-51متطلبات دورة دبلومة الدراسات المتقدمة )
 المواصفات ساعات معتمدة ُمتحقق منها ساعات معتمدة قياسية مجال المادة

 ال ينطبق 2 4 اللغة اإلنجليزية
 

يجب أن تتضمن الدورات المكتملة لتلبية هذا المطلب على األقل ثالث  1 4 الرياضيات
، أو دورات 2، أو الهندسة، أو الجبر 1دورات مختلفة من بين: الجبر 

يتولى المجلس اعتماد  .2الرياضيات األخرى فوق مستوى الجبر 
وفًقا لمعايير الجودة، يمكن اعتبار الساعات  الدورات لتلبية هذا المطلب.

المعتمدة لدورة علوم الحاسوب الذي حصل عليها الطالب بمثابة ساعات 
 .معتمدة لدورة رياضيات

يجب أن تشمل الدورات المكتملة لتلبية هذا المتطلب اختيار دورة من  1 4 علوم المختبرات
ثالثة على األقل من التخصصات العلمية المختلفة من بين: علوم األرض، 

، أو الفيزياء، أو إكمال تسلسل الدورات العلمية أو األحياء، أو الكيمياء
المطلوبة لدبلومة البكالوريا الدولّية، ويجب أن تشمل دورات متعددة 

 التخصصات تتضمن محتوى معايير التعلم من مجاالت أكاديمية متعددة.
وفًقا لمعايير  يتولى المجلس اعتماد الدورات اإلضافية لتلبية هذا المطلب.

عتبار الساعات المعتمدة لدورة علوم الحاسب التي حصل الجودة، يمكن ا
 عليها الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة علوم.

يجب أن تشمل الدورات المكتملة لتلبية هذا المطلب تاريخ فرجينيا  1 4 التاريخ والعلوم االجتماعية
والواليات المتحدة، وحكومة فرجينيا والواليات المتحدة، ودورتين في 

يتولى المجلس اعتماد الدورات  تاريخ أو جغرافيا العالم أو كليهما.
 اإلضافية لتلبية هذا المطلب.

يجب أن تشمل الدورات المكتملة لتلبية هذا المطلب ثالث سنوات من  0 3 لغة العالم
 دراسة لغة واحدة أو سنتين من دراسة لغتين.

 ال ينطبق 0 2 التربية البدنية والصحية

الجميلة أو التعليم الفنون 
 المهني والفني

وفًقا لمعايير الجودة، يمكن اعتبار الساعات المعتمدة لدورة علوم الحاسب  0 1
 التي حصل عليها الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة تعليم مهني وفني.

االقتصاد والتمويل 
 الشخصي

 ال ينطبق 0 1

ُتلّبي هذا المطلب ما ال يقل عن اثنين من يجب أن تشمل الدورات التي  0 3 مواد اختيارية

 المواد االختيارية المتسلسلة على النحو المطلوب في معايير الجودة.

  5 26 المجموع

  المتطلبات اإلضافية للتخرج:

  ( 1لمعايير الجودة، يجب على الطالب إّما )وفًقا  -دورة المستوى المتقدم، أو المتفوقين، أو شهادة البكالوريا الدولّية، أو اعتمادات التعليم المهني والفني

( الحصول على اعتمادات التعليم المهني والتقني المعتمدة من المجلس، إال إذا 2إكمال دورة المستوى المتقدم، أو المتفوقين، أو شهادة البكالوريا الدولّية، أو )

أو غير مناسبة أو ال تقيس كفاءة الطالب بشكل مناسب، وفي هذه الحالة يجب أن  كانت اعتمادات التعليم المهني والتقني في مجال معين غير متاحة بسهولة

يمكن أن تشمل اعتمادات التعليم المهني والفني،  يحصل الطالب على تعليم قائم على الكفاءة كاٍف في مجال التخصص لتلبية متطلبات دبلومة الدراسات المتقدمة.

 اعية، أو امتحان الترخيص بالوالية، أو تقييم الكفاءة المهنية الوطني، أو تقييم الجاهزية في مكان العمل في فرجينيا.عند االقتضاء، اإلكمال الناجح لشهادة صن

  يجب على الطالب إكمال دورة افتراضية واحدة بنجاح، والتي قد تكون دورة غير قائمة على ساعات معتمدة أو دورة قائمة على ساعات  -الدورة االفتراضية

م على اإلنترنت.معتمدة   إلزامية أو اختيارية وُتقدَّ

 ( التدريب على اإلسعافات األولّية الطارئة، واإلنعاش القلبي الرئوي، واستخدام أجهزة إزالة الرجفان الخارجية اآلليةAED )-  يجب تدريب الطالب على

رجفان الخارجية اآللية، بما في ذلك التدريب العملي على المهارات الالزمة ألداء اإلسعافات األولّية الطارئة، واإلنعاش القلبي الرئوي، واستخدام أجهزة إزالة ال

( التي توثق عدم استطاعتهم إكمال هذا التدريب بنجاح 504ُيمنح الطالب ذوي برنامج التعلم الفردي أو خطة االحتياجات الخاصة ) اإلنعاش القلبي الرئوي.

 .8VAC20 B-131-420 نصوص عليه فيإعفاًء من مطلب التخرج هذا، على النحو الم

  والتواصل، يجب على الطالب اكتساب وإظهار المهارات األساسية في التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، والتعاون،  -إبراز المهارات الخمس األساسية

 والمواطنة وفًقا لملف تعريف خريج فرجينيا المعتمد من المجلس.

 

( دورة علوم الحاسوب ُتحتسب في الساعات المعتمدة في الرياضيات فقط، إال إذا كانت جزًءا من دورة LCPSتعتبر مدارس مقاطعة الودون العامة ) :مالحظة

 (.AETدراسية لجائزة التعليم والتدريب )

 

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section420/
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2018-2017حتى  2012-2011( للطالب الملتحقين بالصف التاسع للمرة األولى في العام الدراسي 8VAC20-131-51دورة دبلومة الدراسات المتقدمة )متطلبات 

المواصفات ساعات معتمدة ُمتحقق منهاساعات معتمدة قياسيةمجال المادة

ال ينطبق42اللغة اإلنجليزية

يجب أن تتضمن الدورات المكتملة لتلبية هذا المطلب على األقل ثالث دورات 42الرياضيات
، أو دورات الرياضيات 2، أو الهندسة، أو الجبر 1مختلفة من بين: الجبر 

 يتولى المجلس اعتماد الدورات لتلبية هذا المطلب. .2األخرى فوق مستوى الجبر 
مدة لدورة علوم الحاسوب الذي وفًقا لمعايير الجودة، يمكن اعتبار الساعات المعت

حصل عليها الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة رياضيات.

يجب أن تشمل الدورات المكتملة لتلبية هذا المتطلب اختيار دورة من ثالثة على 42علوم المختبرات
األقل من التخصصات العلمية المختلفة من بين: علوم األرض، أو األحياء، أو 

الفيزياء، أو إكمال تسلسل الدورات العلمية المطلوبة لدبلومة الكيمياء، أو 
البكالوريا الدولّية، ويجب أن تشمل دورات متعددة التخصصات تتضمن محتوى 

يتولى المجلس اعتماد الدورات  معايير التعلم من مجاالت أكاديمية متعددة.
الساعات المعتمدة  وفًقا لمعايير الجودة، يمكن اعتبار اإلضافية لتلبية هذا المطلب.

لدورة علوم الحاسب التي حصل عليها الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة علوم.

يجب أن تشمل الدورات المكتملة لتلبية هذا المطلب تاريخ فرجينيا والواليات 42التاريخ والعلوم االجتماعية
جغرافيا المتحدة، وحكومة فرجينيا والواليات المتحدة، ودورتين في تاريخ أو 

يتولى المجلس اعتماد الدورات اإلضافية لتلبية هذا المطلب. العالم أو كليهما.

يجب أن تشمل الدورات المكتملة لتلبية هذا المطلب ثالث سنوات من دراسة لغة 30لغة العالم
واحدة أو سنتين من دراسة لغتين.

ال ينطبق20التربية البدنية والصحية

التعليم  الفنون الجميلة أو
 المهني والفني

وفًقا لمعايير الجودة، يمكن اعتبار الساعات المعتمدة لدورة علوم الحاسب التي 10
حصل عليها الطالب بمثابة ساعات معتمدة لدورة تعليم مهني وفني.

االقتصاد والتمويل 
الشخصي

ال ينطبق10

المطلب ما ال يقل عن اثنين من المواد يجب أن تشمل الدورات التي ُتلّبي هذا 30مواد اختيارية

االختیاریة على النحو المطلوب في معاییر الجودة.
يجوز للطالب االستفادة من اختبارات إضافية للحصول على ساعات معتمدة 01االختبار المحدد من الطالب

متحقَّق منها في علوم الحاسوب، أو التكنولوجيا، أو التعليم المهني أو الفني، أو 

8VAC20-131-االقتصاد، أو المجاالت األخرى التي يحددها المجلس في 

110.

269المجموع

المتطلبات اإلضافية للتخرج:

 يجب على الطالب إكمال دورة افتراضية واحدة بنجاح، والتي قد تكون دورة غير قائمة على الساعات المعتمدة، أو دورة تتطلب الحصول  - التعلم االفتراضي

م على اإلنترنت. على هذه الدبلومة وُتقدَّ

  التدريب على اإلسعافات األولّية الطارئة، واإلنعاش القلبي الرئوي، واستخدام أجهزة إزالة الرجفان( الخارجية اآلليةAED )-  بدايًة من الطالب الملتحقين

، يجب تدريب الطالب على اإلسعافات األولّية الطارئة، واإلنعاش القلبي الرئوي، واستخدام أجهزة إزالة 2017-2016بالصف التاسع في العام الدراسي 

ُيمنح الطالب ذوي برنامج التعلم الفردي أو خطة  ة ألداء اإلنعاش القلبي الرئوي.الرجفان الخارجية اآللية، بما في ذلك التدريب العملي على المهارات الالزم

 ( التي توثق عدم استطاعتهم إكمال هذا التدريب بنجاح إعفاًء من مطلب التخرج هذا، على النحو المنصوص عليه في504االحتياجات الخاصة )

 420-131-8VAC20 B.

( دورة علوم الحاسوب ُتحتسب في الساعات المعتمدة في الرياضيات فقط، إال إذا كانت جزًءا من دورة دراسية LCPSتعتبر مدارس مقاطعة الودون العامة ) :مالحظة

 (.AETلجائزة التعليم والتدريب )

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section110/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section110/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section110/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section420/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section420/
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 معدلةدبلومة قياسية 

متطلبات الساعات أُِعّدت الدبلومة القياسية المعدلة مخصصة للطالب الملتحقين بالمرحلة الثانوية والذين ُيعانون من إعاقة ومن غير المرجح أن يستوفوا 
يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة باألهلية  برنامج.ُيحّدد الطالب وفريق برنامجه للتعليم الفردي، عند االقتضاء، األهلية والمشاركة في ال المعتمدة للدبلومة القياسية.

 يجب الحصول على موافقة كتابية من ولي األمر / الوصي لكي يختار الطالب برنامج الدبلومة هذا. والمشاركة في أي مرحلة بعد الصف الثامن للطالب.
 يجب على الطالب ما يلي: 

  المتقدمة في أي وقت طوال فترة دراسته بالمدرسة الثانوية؛أن ُيسمح له بمتابعة دبلومة الدراسات القياسية أو 

 أال ُيستبعد من الدورات واالختبارات المطلوبة للحصول على دبلومة الدراسات القياسية أو المتقدمة؛ 

 :اجتياز تقييمات إجادة القراءة والكتابة والحساب وفًقا لما ُيحّدده المجلس 

 أُِعّدت تقييمات إجادة القراءة والكتابة والحساب بمثابة االختبارات الفرعية 2001-2000ع قبل العام الدراسي بالنسبة للطالب الملتحقين بالصف التاس ،
 (.LPTللقراءة والرياضيات في اختبار معالجة اللغات )

  والكتابة والحساب بمثابة اختبار قراءة وما يليه، ُتعد تقييمات إجادة القراءة  2001-2000بالنسبة للطالب الملتحقين بالصف التاسع في العام الدراسي
 (.2000نوفمبر  30 -( الرياضيات للصف الثامن )قرار المجلس SOLاللغة اإلنجليزية واختبار معايير تعلُّم )

  قياسية معّدلة.كما وافق المجلس على أربعة تقييمات بديلة إضافية لتلبية متطلبات القراءة والكتابة والحساب للطالب الُسعاة للحصول على دبلومة 
عات تسويات السا .2014-2013لن تكون الدبلومة القياسية المعّدلة خياًرا للطالب ذوي اإلعاقة الملتحقين بالصف التاسع ألول مرة بدًءا من العام الدراسي  مالحظة:
 ُتتيح للطالب ذوي اإلعاقة الُسعاة من قبل للحصول على دبلومة قياسية معّدلة بالحصول على دبلومة قياسية. المعتمدة

 
    

 وحدات ساعات معتمدة قياسية التخصص األكاديمي
 

 4 اللغة اإلنجليزية

الرياضيات
1

 3 

علوم المختبرات
2

 2 

التاريخ والعلوم اإلنسانية
3

 2 

 2 البدنية والصحيةالتربية 

 1 الفنون الجميلة أو التعليم المهني والفني

اختياري
4

 6 

 20 اإلجمالي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد اختيارية

  في الحصول على دبلومة قياسية أو قياسية معدلة اجتياز ، يجب على الطالب الراغبين 2003اعتباًرا من فصل التخرج لعام  -مواد اختيارية متسلسلة

ية المتسلسلة للدبلومة القياسية والقياسية على مبادئ توجيهية للمواد االختيار، وافق مجلس التعليم 2002فبراير  5في  دراستين اختياريتين متسلسلتين بنجاح.
 (.PDF)ملف  المعّدلة

 .قد تكون المواد االختيارية المتسلسلة في أي مجال طالما كانت الدورات الدراسية غير إلزامية تحديًدا للتخرج 

 يلة أو دورة التعليم المهني والفني لتلبية هذا المطلب يجوز استخدام الدورات الدراسية المستخدمة لتلبية وحدة كاملة من الساعات المعتمدة في الفنون الجم
 جزئًيا.

 2051-225 (804)بالنسبة للمواد االختيارية للتعليم المهني والفني، ُيرجى مراجعة مكتب التعليم المهني والفني على الرقم . 

 .ال يجوز استخدام دورة استكشافية تليها دورة تمهيدية لتلبية المطلب 

  دورة تمهيدية يليها مستوى آخر لنفس الدورة الدراسية.يجوز استخدام 

 .ال يجب دراسة المواد االختيارية المتسلسلة في سنوات متتالية 
 
 

  تحتوي كل من الدبلومات القياسية المعّدلة، والدراسات المتقدمة والقياسية على متطلبات الحصول على وحدة كاملة  -الفنون الجميلة والتعليم المهني والفني

ال تتطلب معايير االعتماد أن يعتمد المجلس الدورات الدراسية المستخدمة لتلبية متطلبات  للساعات المعتمدة القياسية في الفنون الجميلة أو التعليم المهني والفني.
حديد الدورات الدراسية التي يدرسها الطالب لذلك، يجب على مسؤولي المدارس المحلية استخدام ُحكمهم الخاص في ت الفنون الجميلة أو التعليم المهني والفني.

 لتلبية هذا المطلب.
  

1
يجب أن تشمل الدورات الُمكتملة لتلبية هذا المطلب محتوى من بين تطبيقات الجبر، والهندسة، والتمويل 

  الشخصي واإلحصاء في الدورات الدراسية المعتمدة من المجلس.
2

الدورات الُمكتملة محتوى من اثنين على األقل مّما يلي: تطبيقات علوم األرض، أو األحياء، يجب أن تشمل 
 أو الكيمياء، أو الفيزياء في الدورات الدراسية المعتمدة من المجلس.

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/credit_accommodations.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/credit_accommodations.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/credit_accommodations.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/guidelines_sequent_electives.pdf
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/guidelines_sequent_electives.pdf
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 أختام نجاح دبلومة التخرج

 شهادات ودبلومات التخرج األخرى
 

 شهادة إكمال البرنامج
 ت.متاحة للطالب الذين أكملوا برامج الدراسات المقررة للدراسات التي حددها مجلس إدارة المدرسة ولكنهم غير مؤهلين للحصول على الدبلوما 

 
 (GEDالتعليم العام ) اختبار تطوير

ر لتمكين األشخاص GEDحالًيا، ُيعد اختبار المدارس الثانوية الوحيد المعتمد من مجلس إدارة والية فيرجينيا هو اختبار تطوير التعليم العام ) (، والذي ُطوِّ
  الدراسة الثانوية.غير المتخرجين من المدرسة الثانوية من إثبات تحقيق القدرات المرتبطة عادًة بإكمال برنامج 

 

 

 

 

 قد يلزم تقديم طلب للحصول على بعض األختام

 

 ختم الحاكم

" أو أعلى، واجتياز دورات دراسية جامعية Bُيمنح ختم الحاكم للطالب الذين يكملون متطلبات الحصول على دبلومة الدراسات المتقدمة بتقدير تراكمي "
(، أو كامبريدج، أو دورات IB(، أو شهادة البكالوريا الدولية )APالطالب على ما ال يقل عن تسعة ساعات معتمدة جامعية قابلة للنقل بالمستوى المتقدم )يحصل منها 

 االلتحاق المزدوج.

 

 ختم مجلس التعليم

" بدًءا من الصف Aأو دبلومة الدراسات المتقدمة بتقدير تراكمي "ُيمنح ختم مجلس التعليم للطالب الذين يكملون متطلبات الحصول على الدبلومة القياسية 
 وما يليه. 2006-2007التاسع للعام الدراسي 

 

 ختم مجلس التعليم للتعليم المهني والفني

 ُيمنح ختم مجلس التعليم للتعليم المهني والفني للطالب التالي ِذكرهم:

  الدراسات المتقدمة وأكملوا تسلسالً محدًدا من الدورات الدراسية في مجال أو تخصص التعليم المهني والفني الذي الحاصلون على الدبلومة القياسية أو دبلومة
  " أو أعلى في هذه الدورات الدراسيةBيختارونه ويحصلون على تقدير تراكمي "

  الذي يمنح شهادة أو اعتماد الكفاءة المهنية من جمعية صناعية، أو أو اجتازوا اختبار أو تقييم الكفاءة المهنية في مجال أو تخصص التعليم المهني والفني
 تجارية، أو مهنية معترف بها

 .أو الحاصلون على ترخيص مهني في مجال التعليم المهني والفني من والية فيرجينيا 
 

للتراخيص واالختبارات  مسار الشهادة الصناعيةاجع ر يوافق مجلس التعليم على جميع التراخيص واالختبارات المهنية المستخدمة لتلبية هذه المتطلبات.
 المعتمدة الحالية.

 

 ختم مجلس التعليم للتميز في التربية المدنية

 التربية المدنية للطالب المستوفين لكل معيار من المعايير األربعة التالية:ُيمنح ختم مجلس التعليم للتميز في 

 تلبية مطلب الحصول على دبلومة قياسية معّدلة، أو دبلومة قياسية، أو دبلومة الدراسات المتقدمة 

 ألمريكية بتقدير تراكمي "إكمال دورات تاريخ فرجينيا والواليات المتحدة األمريكية ودورات حكومة فرجينيا والواليات المتحدة اBأو أعلى " 

  أو  ساعة من المشاركة الطوعية في الخدمات المجتمعية أو األنشطة الالمنهجية، مثل التطوع في مؤسسة خيرية أو دينية ُتقّدم خدمات للفقراء، 50إكمال
لمشابهة؛ والمشاركة في فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين المرضى، أو محدودي الدخل؛ والمشاركة في فتيان أو فتيات الكشافة أو المنظمات الشبابية ا

(JROTC؛ والمشاركة في الحمالت السياسية، أو التدريبات الحكومية، أو برامج القيادة الصيفية للفتيان أو الفتيات أو الجمعية العامة النموذ)( جيةMGA ؛)
ُيعد أي طالب ُيجنَّد في الجيش األمريكي قبل التخرج بأنه قد استوفى  تركز على التربية المدنية. والمشاركة في األنشطة الالمنهجية التي ترعاها المدرسة والتي

 مطلب الخدمات المجتمعية هذا.

 .احصل على معدل حضور جيد بال مخالفات تأديبية وفًقا لسياسات مجلس إدارة المدرسة المحلي 
 

 ختم البراءة لمجلس التعليم 

 للطالب الحاصلين على دبلومة معتمدة من مجلس التعليم وما يلي: ختم البراءةيمنح مجلس التعليم 

 غة اإلنجليزية على مستوى اإلجادة أو أعلىاجتياز جميع تقييمات نهاية الدورة الدراسية المطلوبة في القراءة والكتابة بالل 

 شرف التعليم العام.إثبات إجادة اللغة في المستوى المتوسط أو األعلى في لغة واحدة أو أكثر غير اإلنجليزية كما هو موضح عبر تقييم من قائمة معتمدة من م 
 لغة اإلشارة األمريكية مؤهلة كلغة أخرى غير اإلنجليزية.

  

http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_industry_certification/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/diploma_seals/seal_of_biliteracy/index.shtml
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 االنتقال إلى مدارس والية فرجينيا العامة بصفة طالب بمدرسة ثانوية

 للتميز في العلوم والبيئة ختم مجلس التعليم

وما يليه، ومستوفين لكل معيار من  2019-2018ُيمنح ختم مجلس التعليم للتميز في العلوم والبيئة للطالب الملتحقين بالصف التاسع ألول مرة في العام الدراسي 
 المعايير التالية:

 الحصول إّما على دبلومة الدراسات القياسية أو المتقدمة 

  يقل عن ثالث دورات دراسية مختلفة من المستوى األول في علوم المختبرات معتمدة من المجلس ودورة دراسية واحدة على األقل من المستوى إكمال ما ال
 " أو أعلىBالمتقدم أو ما فوق الثانوي في علوم المختبرات، مع تقدير تراكمي "

 ي إطار رسمي محكمإكمال بحث في العلوم المختبرية أو الميدانية وطرح هذا البحث ف 

  ساعة من المشاركة الطوعية في الخدمات المجتمعية أو األنشطة الالمنهجية التي تنطوي على تطبيق العلوم مثل المراقبة البيئية، أو  50إكمال ما ال يقل عن
 الحماية، أو اإلدارة، أو الترميم.

 

 أختام الدبلومات األخرى أو جوائزها

منح أختام الدبلومات األخرى أو جوائزها لألداء األكاديمي االستثنائي، أو للتعليم المهني والفني، أو المواطنة أو األداء يجوز ألقسام المدارس المحلية 

لة تقع مسؤولية تصميم هذه األختام، وإنتاجها، واستخدامها على عاتق مجالس المدارس المحل المثالي وفًقا للمعايير المحددة من مجلس إدارة المدرسة المحلي. ية الُمخوَّ

 بمنح الختم.

 

 

 
ل عليها، وكذلك للتأكد من العدد المت بقي لوحدات الساعات المعتمدة ُيقيَّم كل سجل أكاديمي للطالب المنقول لتحديد عدد وحدات الساعات المعتمدة القياسية الُمتحصَّ

د العدد اإلجمالي للساعات المعتمدة القياسية والُمتحقق منها الالزمة للتخرج نوَع الدبلومة التي يرغب  القياسية والُمتحقَّق منها التي يحتاجها الطالب من أجل التخرج. ُيحدِّ
ح الدورات الدراسية المنقولة التي اجتازها الطالب في الشعبة ا الطالب في الحصول عليها. لمدرسية قبل االلتحاق بمدارس مقاطعة الودون العامة إال إذا كانت ال ُترجَّ

لمزيد من التفاصيل حول النقل، ُيرجى االنتقال إلى الرابط التالي:  هذه الدورات الدراسية قد ُرّجحْت كدورات دراسية للمتفوقين في مدارس مقاطعة الودون العامة.

www.doe.virginia.gov ."والنقر فوق نقل المعلومات تحت عنوان "متطلبات التخرج 
"بداية" يشمل  يجب أن يناقش الطالب متطلبات الدورة الدراسية المحددة وخياراتها مع مستشار المدرسة. فيما يلي مخطط موجز للساعات المعتمدة الالزمة للتخرج.

 ُتشير إلى التحاق الطالب بعد أول عشرين ساعة تدريس.” خالل“ أول عشرين ساعة تدريس. الوقت من يوم الدراسة األول حتى نهاية
 

 متطلبات الطالب المنقولين ألول مرة بصفتهم طالب بمدرسة ثانوية

 

 في بداية الصف التاسع أو خالله:

 

 واألعوام التي سبقته: 2021-2020العام الدراسي 
 لدبلومات الدراسات القياسية والمتقدمة 8VAC20-131-50جميع متطلبات  

 

 في بداية الصف العاشر أو خالله:
 

 واألعوام التي سبقته: 2021-2020العام الدراسي 
 لدبلومات الدراسات القياسية والمتقدمة باستثناء ما يلي: 8VAC20-131-50( جميع متطلبات 2020-2019)
 (؛ 1(؛ والتاريخ )1(؛ والرياضيات )2اإلنجليزية )اللغة  )أربع( ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها تتطلب ما يلي: 4وما قبلها( للدبلومة القياسية فقط  2018-2019)

 (.1والعلوم )
(؛ والتاريخ 1(؛ والرياضيات )2اللغة اإلنجليزية ) )ست( ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها تتطلب ما يلي: 6وما قبلها( لدبلومة الدراسات المتقدمة فقط  2018-2019)
  (؛ ومحددة للطالب.1(؛ والعلوم )1)

 :2021-2020العام الدراسي 
 لدبلومات الدراسات القياسية والمتقدمة 8VAC20-131-50جميع متطلبات  

 
 في بداية الصف الحادي عشر

 
 واألعوام التي سبقته: 2021-2020العام الدراسي 

 لدبلومات الدراسات القياسية والمتقدمة باستثناء ما يلي: 8VAC20-131-50( جميع متطلبات 2020-2019)
 (؛ 1(؛ والتاريخ )1(؛ والرياضيات )1اللغة اإلنجليزية ) تتطلب ما يلي:)أربع( ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها  4وما قبلها( للدبلومة القياسية فقط  2018-2019)

 (.1والعلوم )
(؛ والتاريخ 1(؛ والرياضيات )2اللغة اإلنجليزية ) )ست( ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها تتطلب ما يلي: 6وما قبلها( لدبلومة الدراسات المتقدمة فقط  2018-2019)
  للطالب.(؛ ومحددة 1(؛ والعلوم )1)

 
  

http://www.doe.virginia.gov/
http://www.doe.virginia.gov/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section50/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section50/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section50/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section50/
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 خالل الصف الحادي عشر
 

 واألعوام التي سبقته: 2021-2020العام الدراسي 
 ما يلي: لدبلومات الدراسات القياسية والمتقدمة باستثناء 8VAC20-131-50( جميع متطلبات 2020-2019)
يجب أن تكون الساعات  (.1(، والمحددة للطالب )1اللغة اإلنجليزية ) وما قبلها( للدبلومة القياسية فقط ساعتين معتمدتين ُمتحقَّق منهما تتطلبان ما يلي: 2018-2019)

 الفيدرالي.المعتمدة المحددة للطالب في الرياضيات إذا كان اختبار الرياضيات إلزامًيا بموجب القانون 
يجب أن  (.3(، والمحددة للطالب )1اللغة اإلنجليزية ) )أربع( ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها تتطلب ما يلي: 4وما قبلها( لدبلومة الدراسات المتقدمة فقط  2018-2019)

 ن الفيدرالي.تكون أحد الساعات المعتمدة المحددة للطالب في الرياضيات إذا كانت الرياضيات إلزامية بموجب القانو

 
 في بداية الصف الثاني عشر

 
 واألعوام التي سبقته: 2021-2020العام الدراسي 

 لدبلومات الدراسات القياسية والمتقدمة باستثناء ما يلي: 8VAC20-131-50جميع متطلبات 
يجب أن تكون الساعات المعتمدة  (.1(، والمحددة للطالب )1اللغة اإلنجليزية ) للدبلومة القياسية فقط ساعتين معتمدتين ُمتحقَّق منهما تتطلبان ما يلي:

 ا بموجب القانون الفيدرالي.المحددة للطالب في الرياضيات إذا كان اختبار الرياضيات إلزاميً 
يجب أن تكون أحد  (.3(، والمحددة للطالب )1اللغة اإلنجليزية ) )أربع( ساعات معتمدة ُمتحقَّق منها تتطلب ما يلي: 4لدبلومة الدراسات المتقدمة فقط 

 درالي.الساعات المعتمدة المحددة للطالب في الرياضيات إذا كانت الرياضيات إلزامية بموجب القانون الفي

 
 خالل الصف الثاني عشر

 
 واألعوام التي سبقته: 2021-2020العام الدراسي 
لم يكن ذلك ممكًنا، يجب إجراء الترتيبات  إذا .8VAC20-131-50يجب منح الطالب جميع الفرص للحصول على دبلومة وفًقا لمتطلبات التخرج في  

إذا تعّذر إجراء هذه الترتيبات، فقد يطلب مجلس إدارة المدرسة المحلي من إدارة تعليم فرجينيا إعفاًء من متطلبات  لمدرسة الطالب السابقة للحصول على الدبلومة.
  الساعات المعتمدة الُمتحقق منها.

 
 االختبارات والتقييمات الموحدة

 
 اختبار التقييم الدراسي األولي - PSATاختبار 

مل لتحسين يستفيد الطالب من التدريب عند إجراء هذا االختبار ويمكنهم الوقوف على نقاط القوة والضعف األكاديمي أثناء إنجازهم الوقت الالزم للع 
 درجاتهم.

ُيجري طالب الصف  
العاشر

  والكتابة، والرياضيات لإلعداد الختبارات القبول بالكلية. االمتحان لتوفير التدريب على مهارات القراءة، 
قد يكون طالب الصف  

الحادي عشر
( عبر إجراء اختبار PSATمؤهلين لمسابقات منحة دراسية خاصة بناًء على درجتهم في اختبار التقييم الدراسي األولي ) 

وتشمل المنظمات المنحة الدراسية الوطنية، وبرنامج اإلنجاز الوطني، وبرنامج  (.PSAT/NMSQT)التقييم الدراسي األولي / اختبار التأهل للمنح الدراسية الوطنية 
  المنحة الوطنية للطالب ذوي األصول اإلسبانية.

بة لكنه ال ( على عنصر كتاPSATيشتمل اختبار التقييم الدراسي األولي ) ُيجرى هذا االختبار في جميع المدارس الثانوية في موعد االختبار الوطني. 
 يتضمن مقاالً.

 
 ( SATاختبار التقييم الدراسي )

( في الصف SATيتم تشجيع الطالب على بدء اختبار التقييم الدراسي ) 
الحادي عشر

ُتجرى اختبارات التقييم  ويجوز للطالب تكرار االختبار عّدة مرات. .
يمكن  أسابيع )أو أكثر(. 6يجب على الطالب التسجيل قبل االختبار بما يقارب  الودون وما حولها.( عّدة مرات سنوًيا في المدارس الثانوية في مقاطعة SATالدراسي )

االختبار التي من خالل التسجيل عبر اإلنترنت، سيتعرف الطالب على مواقع  .www.collegeboard.orgللطالب التسجيل عبر اإلنترنت على الرابط التالي: 
 تتوفر بها أماكن شاغرة.

 
 (SATاختبارات التقييم الدراسي للمواد الدراسية )

يمكن  ُتجرى االختبارات في العديد من المواد الدراسية. ُتقّيم اختبارات المواد معارف الطالب ومهاراتهم في مادة معّينة وقدرتهم على تطبيق تلك المعارف. 
 .www.collegeboard.orgللطالب التسجيل عبر اإلنترنت على الرابط التالي: 

على سبيل المثال، إذا كان الطالب يستكمل مادة الكيمياء في الصف يجب إجراء االختبار )االختبارات( عند نهاية إكمال المادة الدراسية. 
الحادي عشر

فيجب أن ، 
( في مادة الكيمياء في ربيع الصف SATيخضع الختبار التقييم الدراسي للمواد الدراسية )

الحادي عشر
. 

يجب أن يتحقق الطالب من متطلبات االختبار لدى الكليات  (.SATال تتطلب جميع الكليات والجامعات اختبارات التقييم الدراسي للمواد الدراسية ) 
 .المهتمين بااللتحاق بها

ُتجرى االختبارات في نفس المواعيد الثابتة التي ُتجرى فيها اختبارات التقييم الدراسي للتفكير  يجوز للطالب التسجيل في ثالث اختبارات يومًيا بحد أقصى. 
(SAT.) 

روني ويوفر معلومات حول االختبارات ، يتوفر منشور مجاني على موقع مجلس الجامعات اإللكتكتيب اإلعداد الختبار التقييم الدراسي للمواد الدراسية 
  وأسئلة اختبار العينات.

  

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section50/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section50/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section50/
http://www.collegeboard.org/
http://www.collegeboard.org/
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 البرامج والفرص الخاصة

ACT - االختبار الموحد للقبول بالكليات األمريكية 
 اختياري.اختبار الكتابة  لمي.ُيقّيم االختبار الموحد للقبول بالكليات األمريكية اإلنجازات األكاديمية في اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والقراءة، والتفكير الع 

 .www.act.orgيجوز للطالب التسجيل عبر اإلنترنت على الرابط التالي:  يجب أن يتحقق الطالب من الكليات المحددة لمعرفة ما إذا كان اختبار الكتابة إلزامًيا أم ال.
يجب على الطالب  مرات سنوًيا في المدارس الثانوية في مقاطعة الودون وما حولها. ( عّدةACTُيجرى االختبار الموحد للقبول بالكليات األمريكية ) 

 التسجيل قبل عّدة أسابيع من االختبار لضمان توافر أماكن شاغرة.
 

AP - اختبارات تحديد المستوى المتقدم 
 ُتقّيم االختبارات معارف الطالب في مجاالت محددة. الجامعات.( في مواعيد فصل الربيع التي حّددها مجلس APُتجرى اختبارات تحديد المستوى المتقدم ) 
(، التي ُيدرسها مدرسون متخصصون ومتعهدون بالمدارس الثانوية، األسس لنجاح الطالب في APتضع دورات اختبارات تحديد المستوى المتقدم ) 

ع جميع الطالب الملتحقين بصفوف تحديد المستوى المتقدم )في مدارس مقاطعة الودون العامة،  (.APاختبارات تحديد المستوى المتقدم ) ( على استكمال APُيشجَّ
 (.APتجربة تلك االختبارات عبر إجراء االختبارات بالقرب من نهاية صف تحديد المستوى المتقدم )

 (.APطالب إلجراء اختبار تحديد المستوى المتقدم )( وفًقا الختيار الAPيعكس كشف درجات الطالب التعيين المستقل الختبارات تحديد المستوى المتقدم ) 
ح جميع الدرجات النهائية بمقدار   إذا اجتاز الطالب الدورة الدراسية. 1.0ُترجَّ

معة ( بدون أخذ الدورة الدراسية إلى الكلية )الكليات( أو الجاAPيجوز إرسال درجات الطالب الذين يختارون الخضوع الختبار تحديد المستوى المتقدم ) 
   ( ذات الصلة.APتقدم ))الجامعات( التي ُيخّططون للتقدم إليها؛ ومع ذلك، ُتمَنح وحدات الساعات المعتمدة فقط للطالب الذين يكملون دورات تحديد المستوى الم

 
 اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية -توفل 

يجوز للطالب المتقدمين للكلية مّمن ُتعد اللغة اإلنجليزية لغتهم الثانية إثبات  وكتابتها، وفهمها.ُيقّيم اختبار توفل قدرة الطالب على قراءة اللغة اإلنجليزية،  
ستقبل بعض الكليات والجامعات اختبار التقييم الدراسي  تتطلب بعض الكليات والجامعات هذا االختبار لمتحدثي اللغة الثانية. قدرتهم على استخدام اللغة اإلنجليزية.

 ( في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بدالً من اختبار توفل.SATراسية )للمواد الد

 
 

 

 
 (AVIDبرنامج الترقية عبر التحديد الفردي )

" D"، أو حتى "C"، أو "B" -، أو الترقية عبر التحديد الفردي، هو برنامج وطني يستهدف الطالب الحاصلين على معدل تراكمي أكاديمي AVIDبرنامج 
( بدورات AVIDيلتحق طالب برنامج الترقية عبر التحديد الفردي ) الراغبين في االلتحاق بالكلية والعمل الجاد في الدورات الدقيقة بالمدارس المتوسطة والثانوية. -

خالل هذا الصف االختياري، يتعلم الطالب  ( االختيارية.AVID(، عندما يكونون مؤهلين، ودورة الترقية عبر التحديد الفردي )APالمتفوقين والمستوى المتقدم )
 أنشطة إثرائية وتحفيزية. مهارات تنظيمية ودراسية، ويعملون على بناء مهارات التفكير النقدي، ويتلقون المساعدة األكاديمية من النظراء والمدرسين، ويشاركون في

( في AVIDيتوفر برنامج الترقية عبر التحديد الفردي ) ( المشاركة سنوًيا في المسابقة االختيارية.AVIDُيتوقَّع من طالب برنامج الترقية عبر التحديد الفردي )
(، ومدرسة بارك فيو الثانوية DHS(؛ مدرسة دومينيون الثانوية )STM( ومدرسة سترلينغ المتوسطة )SMMمدرسة سمارتز ميل المتوسطة ) المدارس التالية:

(PVHS ومدرسة توسكارورا ،)( الثانويةTHS.) 
 

 (CAMPUSبرنامج اإلنجاز الجامعي متعدد الثقافات للطالب المتفوقين )

إلى  9( عبارة عن مبادرة إعداد أكاديمية وجامعية للطالب في الصفوف من CAMPUSُيعد برنامج اإلنجاز الجامعي متعدد الثقافات للطالب المتفوقين )
( هو برنامج وصول الطالب إلى الجامعات من المدارس الثانوية يهدف إلى إزالة العوائق CAMPUSللطالب المتفوقين ) برنامج اإلنجاز الجامعي متعدد الثقافات .12

  و/أو تلبية االحتياجات المحددة للجيل األول من الطالب الملتحقين بالجامعات من طالب مدارس مقاطعة الودون العامة.
( إلى تقديم الدعم والتشجيع للطالب القادرين على تحقيق النجاح األكاديمي CAMPUSللطالب المتفوقين ) يسعى برنامج اإلنجاز الجامعي متعدد الثقافات

يلتزم الطالب  (.CAMPUSُيعد القبول في الجامعة والتخرج منها من أهداف برنامج اإلنجاز الجامعي متعدد الثقافات للطالب المتفوقين ) والقبول في الجامعات.
( بحضور اجتماعاته و/أو صفوفه اإللزامية خالل اليوم الدراسي وحضور أنشطته CAMPUSاإلنجاز الجامعي متعدد الثقافات للطالب المتفوقين ) الملتحقين ببرنامج
ع أولياء  احه.( ونجCAMPUSكما أن أولياء األمور يمثلون جزًءا ال يتجزأ من برنامج اإلنجاز الجامعي متعدد الثقافات للطالب المتفوقين ) على مدار العام. ُيشجَّ

( وأن يدعموا الطالب في عملية البحث عن الجامعات CAMPUSاألمور على المشاركة في مبادرات برنامج اإلنجاز الجامعي متعدد الثقافات للطالب المتفوقين )
 والتقدم بها.

 

 مدرسة دوغالس

( للطالب غير الحاصلين على ساعات AEPالعامة، برنامج التعليم البديل )ُتقدم مدرسة دوغالس، مركز التعليم البديل التابع لمدارس مقاطعة الودون 
رسي آخر يستخدم تنسيق جدول معتمدة كافية، والطالب الذين ال يفضلون مدرسة ثانوية تقليدية كبيرة، والطالب المنتقلين إلى مدارس مقاطعة الودون العامة من نظام مد

يقدم  ة إلنشاء بيئة يتمكن الطالب فيها من أداء أفضل ما لديهم من قدرات وتعزيز االحترام، والمسؤولية، والتعاون.تسعى مدرسة دوغالس جاهد (.4×4زمني بديل )
( صفوف أصغر حجًما، وجدول مجّمع بديل، وتركيز على المهارات التنظيمية والدراسية، وتعليمات مخّصصة لمساعدة الطالب على نجاح AEPبرنامج التعليم البديل )

يلتزم الطالب بنفس القواعد السلوكية وتلبية نفس  تتبع دورات دوغالس منهج مدارس مقاطعة الودون العامة وتشمل إدارة اختبارات معايير التعلم بنهاية العام. بة.التجر
عبر مدير مدرسة منزلية بالتعاون مع األماكن الشاغرة محدودة وُتجرى اإلحاالت  متطلبات الترقي/التخرج مثل غيرهم من طالب مدارس مقاطعة الودون العامة.

  مستشار المدرسة المنزلية.

  

http://www.act.org/
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 إذن إنصراف مبكر قبل الموعد المقرر
 يجب أن يلتحق جميع الطالب بالمدرسة لليوم الدراسي الكامل؛ حيث يجب أال يقل متوسط اليوم الدراسي القياسي للطالب عن خمس ساعات تدريس 

راجع  تحقين ببرامج التعليم التعاوني إذن انصراف مبكر طالما التحقوا بخمس ساعات معتمدة بالمواد الدراسية أو ما ُيعادلها.يجوز منح الطالب المل ونصف الساعة.
 لمزيد من التعريفات. VAC 20 8-131-5الئحة فرجينيا رقم 

ر الشديد، يجب على طالب الصفين الحادي عشر والثاني عشر الحصول على طلب من مدير المدرسة إلذن االنصراف المبكر لُيقدَّ في   م إلى حاالت التعسُّ
  المشرف أو من ينوب عنه للموافقة عليه.

 
 برنامج طالب الجامعة االستباقيين

ويجوز  صول على ساعات معتمدة جامعية لفصل دراسي كامل قبل االنتهاء من الدراسة الثانوية.يسمح برنامج طالب الجامعة االستباقيين للطالب التزام الح
ُيصبح الطالب "طالب جامعة استباقيين" عبر استيفاء المؤهالت  للطالب الحصول على ساعات معتمدة عبر مجموعة من دورات المستوى المتقدم وااللتحاق المزدوج.

 ر المدرسة.والتوقيع على اتفاقية مع مستشا
 للتأهل، يجب على الطالب ما يلي: 
 " الحصول على تقدير تراكميBأو أعلى " 
 السعي للحصول على دبلومة الدراسات المتقدمة 
 15ل السعي للحصول على دورة على المستوى الجامعي أو الحصول عليها بالفعل، مثل المستوى المتقدم أو االلتحاق المزدوج، بما يعادل على األق 

 ساعة معتمدة جامعية قابلة للنقل.
قاطعة الودون كما يجوز للطالب في البرنامج التسجيل للحصول على صفوف المستوى المتقدم االفتراضية المرئية عبر اإلنترنت والتي ال ُتقّدمها مدارس م

 العامة بموافقة مسبقة.
 سة في نهاية العام الدراسي لصفهم الحادي عشر.للتسجيل، يجب على الطالب وأولياء األمور التحدث إلى مستشار المدر 

 
 مدرسة توماس جيفرسون الثانوية للعلوم والتكنولوجيا

( على أساس مهارات كمية استثنائية واالهتمام بالعلوم، أو TJHSSTيتم اختيار طالب مدرسة توماس جيفرسون الثانوية للعلوم والتكنولوجيا ) 
نظًرا ألن مدرسة الحاكم للعلوم والتكنولوجيا تقع في شمال فرجينيا، تستقبل المدرسة طلبات المتقدمين المؤهلين من العديد من  يات.التكنولوجيا، أو الهندسة، أو الرياض

 توفر مدارس مقاطعة الودون العامة وسائل النقل لجميع الطالب المقبولين بهذه المدرسة. المناطق التعليمية بالمنطقة، بما في ذلك مقاطعة الودون.
يات الخاصة يتم اختيار الطالب للحضور عبر عملية تنافسية ُتقّيم بشكل كامل أداء اختبارات القبول، واإلنجاز األكاديمي، وكتابة المقاالت، والتوص 

بالصف ُيقبل معظم الطالب بصفتهم طالًبا  % من المتقدمين.15ُيقبل حوالي  بالمدّرسين، واالهتمامات واألنشطة الُمبلَّغ عنها شخصًيا.
التاسع

دت عمليات التبادل  . ُحدِّ
الطالبي لألماكن الشاغرة على مستوى الصفّْين 

العاشر
و 

الحادي عشر
يجب على الطالب الرجوع إلى مستشاره بحلول  التطبيقات متاحة عبر اإلنترنت. .

الخامس عشر
من العام  

الدراسي للصف 
الثامن

األسئلة إلى مكتب القبول في مدرسة توماس جيفرسون الثانوية للعلوم والتكنولوجيا يجب توجيه  للحصول على أحدث المعلومات الحالية. 
(TJHSST على الرقم )يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني التالي الخاص بالمدرسة:  .571-423-3770 

admissions-jefferson-https://www.fcps.edu/registration/thomas. 
  

http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?000+reg+8VAC20-131-5
https://www.fcps.edu/registration/thomas-jefferson-admissions
https://www.fcps.edu/registration/thomas-jefferson-admissions
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 المشاركة في األنشطة واأللعاب الرياضية

وُتمَنح هذه الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الذي من المقرر  تعترف وزارة تعليم الوالية بالساعات المعتمدة للدورات الدراسية. يجب أن مالحظة:
 يجب تطبيق الساعات المعتمدة للعمل المدرسي الصيفي على الفصل أو العام الدراسي السابق مباشرة. إكمال العمل فيه.

 لمتطلبات التأهل للجامعات، والتي تتضمن معلومات االختبار الموحد.  www.ncaa.orgيجب على الطالب وأولياء األمور زيارة الموقع التالي:  

 

 

 
 

ا هو لكي يشارك الطالب في فريق رياضي لمدراس مقاطعة الودون العامة، يجب أن يكون كل رياضي قد استوفى جميع متطلبات األهلية األكاديمية كم
  موضح أدناه.

 مكن استخدامها في الفصل الدراسي األول، يجب أن يكون الطالب قد التحق بما ال يقل عن خمسة مواد دراسية، أو ما ُيعادلها، والتي توفر ساعات معتمدة ي
ج من العام الدراسي السابق مباشرة للتخرج، وأن يكون قد اجتاز خمسة مواد دراسية، أو ما ُيعادلها، والتي توفر ساعات معتمدة يمكن استخدامها للتخر

 للفصل الدراسي السابق مباشرة للمدارس التي تعتمد الساعات على أساس الفصل الدراسي.
  يمكن استخدامها في الفصل الدراسي الثاني، يجب أن يكون الطالب قد التحق بما ال يقل عن خمسة مواد دراسية، أو ما ُيعادلها، والتي توفر ساعات معتمدة

 مباشرة. رج، وأن يكون قد اجتاز خمسة مواد دراسية، أو ما ُيعادلها، والتي توفر ساعات معتمدة يمكن استخدامها للتخرج من الفصل الدراسي السابقللتخ
 .ال يجوز للطالب تلقِّي أموال أو جوائز عن اللعب و/أو المنافسة في األحداث الرياضية 
 االحترافية بينما ال يزال يحتفظ بأهلية المنافسة للمدرسة الثانوية. ال يجوز للطالب توقيع عقد لممارسة الرياضات 
  عاًما في  19ال يجوز أن يكون عمر الطالب

األول
 من أغسطس للعام الحالي أو قبل ذلك. 

  لدى الطالب ثمانية فصول دراسية متتالية فقط من أهلية المنافسة بعد التحاقه بالصف
التاسع

 ألول مرة. 
  الطالب بقواعد النشاط المدرسي ولوائحه.يجب أن يلتزم 
 .ال يجوز للطالب تكرار الدورات الدراسية ألغراض التأهل التي ُمنِحت ساعاتها المعتمدة في وقت سابق 
  عاًما في  14ُيعد طالب الصف الثامن البالغين من العمر

األول
اإلعداد قبل  من أغسطس أو قبله مؤهلين لأللعاب الرياضية الشبه جامعية )وتشمل برامج 

ويصبح جميع طالب الصف  الموسم وبعده( بالمدرسة الثانوية الُملتحقين بها.
الثامن

 اآلخرين مؤهلين عند تلبية متطلبات الترقي إلى الصف التاسع. 
 .أي طالب غير مؤهل للمشاركة في األلعاب الرياضية الشتوية لن يظل غير مؤهل لموسم الشتاء بأكمله 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ncaa.org/
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 مخطط تطور الرياضيات
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تفاصيل دورة 

 المتوسطة المدارس

 

 8إلى  6الصفوف من 
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 نظرة عامة على برنامج المدراس المتوسطة
طلبات األكاديمية في مدارس مقاطعة الودون العامة، توفر المدراس المتوسطة بيئة داعمة ومحفزة للطالب أثناء انتقالهم إلى مرحلة المراهقة، وُتعّزز المت 

 واالعتماد على الذات.
ة، والفكرية المدارس المتوسطة بعين االعتبار االحتياجات التنموية لسنوات المراهقة الشبابية التي تتسم بالتنمية االجتماعية، والبدنية، والعاطفييأخذ برنامج  

 غير المتكافئة.
ة وسنوات الدراسة الثانوية التي تعمل المدارس المتوسطة كجسر بين سنوات الدراسة االبتدائية التي تركز بشكل أساسي على تطوير المهارات األساسي 

 تؤكد على اإلعداد المتخصص للتعليم والحياة المهنية لما بعد المرحلة الثانوية.
لك حياتهم أثناء استخدام المهارات األساسية، تشجع المدارس المتوسطة الطالب على استكشاف مجموعة متنوعة من المواد الدراسية واألنشطة، بما في ذ 

  هم الشخصية.المهنية ومصالح
 

 هيكل المدراس المتوسطة
ُيعيَّن كل مستوى صف دراسي لدار أكاديمية  تنقسم كل مدرسة متوسطة إلى ثالث وحدات فرعية ُتسّمى الُدور؛ واحدة لكل مستوى صف دراسي. :الُدور 

 الدار.لصفوف المناهج الدراسية األساسية، مع انتقال الطالب إلى مناطق تعليمية اختيارية أخرى خارج 
 قد يشتمل الموظفون في كل دار على ما يلي: مًعا لتنسيق األنشطة، وتقديم التعليم، وتلبية العديد من احتياجات الطالب. الموظفون في كل داريعمل  

 المسؤول الرئيسي للمنطقةمدير المدرسة : 
 العاطفية لألفراد، والمجموعات، والصفوف الدراسية: تقديم االستشارات األكاديمية، والجامعية/المهنية، واالجتماعيةمستشار المدرسة/ 
 تقديم التعليم في المجاالت األكاديمية األساسية ومساعدة الطالب على تطوير قدراتهم ومهاراتهم األكاديميةالمدرسون : 
 توفير االحتياجات الكتابية للدارالسكرتير : 

 التقرير المدرسي والمعلومات العامة.ُيعيَّن كل طالب إلى صف دراسي حيث يتلقى الطالب بطاقات 
 

 الجدول المجّمع
لدى الطالب أربع جداول  دقيقة تقريًبا. 89يبلغ طول كل جدول مجّمع تعليمي  يخضع الطالب في كل مدرسة متوسطة لجدول مجّمع بديل من ثمان فترات. 

 مجّمعة تعليمية يومًيا.
بالنسبة لطالب الصف  .مواردفي كل يوم يكون لدى معظم الطالب فترة  

السادس
و 

السابع
دقيقة؛ وبالنسبة لطالب الصف  45، قد تستمر فترة الموارد حوالي 

الثامن
تشتمل بعض أنشطة فترة الموارد على  الطالب المختارون لفترة الطيف يشاركون في فترة الطيف بدالً من فترة الموارد. ، تستمر فترة الموارد جدول مجّمع كامل.

لمنزلية، مع المعلمين لتوسيع نطاق التعلم واالهتمامات، وتلقِّي تصحيحات وتعزيز للمهارات، ومراجعة المعلومات الدقيقة، والعمل على الواجبات ا العمل مباشرة
 واستخدام مركز الوسائط.

، صف دراسي سنوي، يوفر إثراًء لطالب الصفوف فترة الطيف 
السادس،

، و
السابع

، و
الثامن

فين بكونهم   م هذه  موهوبين من حيث القدرة الفكرية العامة.الُمعرَّ ُتقدَّ

الدورة الدراسية بدالً من فترة الموارد لطالب الصفين 
السادس

و 
السابع

. وُيقسم طالب الصف 
الثامن

د التأهل  دقيقة بين فترة الطيف وفترة الموارد. 90جدول مجّمع من   ُيحدَّ
ُتقدم فترة الطيف مجموعة متنوعة من التجارب األكاديمية متعددة التخصصات مع  المدرسية ومعتمدة بوالية فرجينيا. لبرنامج الموهوبين وفًقا لمعايير محددة من الشعبة

يخضع الطالب الموهوبين لتحدٍّ أكاديمي عبر االلتحاق بالتعليم على مستوى المتفوقين، مثل العلوم، واللغة  التركيز على مهارات التفكير النقدي وحل المشكالت.
 نجليزية، والعلوم االجتماعية، أو في صفوف الرياضيات المتقدمة.اإل
 

 الفرق متعددة التخصصات
يتعاون هؤالء المدّرسين  ُيعيَّن الطالب لفريق متعدد التخصصات، وهو مجموعة من المدّرسين األكاديميين الذين يشاركون مجموعة مشتركة من الطالب. 

 ة االحتياجات الفردية لإلثراء والتصحيح، واالجتماع بأولياء األمور، والعمل لضمان نجاح الطالب.لتخطيط الدروس والمهام وتنسيقها، ودراس
 

 التسجيل في الصفوف الدراسية
ُتجرى عملية التسجيل للطالب في مرحلة الترقي للصف  

السادس
وطالب الصف  

السادس
الحاليين، وطالب الصفين  

السابع
و 

الثامن
راسي بالقرب من بداية الفصل الد 

 يتحمل مستشارو المدارس المسؤولية بصفة عامة عن هذا النشاط، ولكن المدّرسين يشاركون كذلك في تقديم التوصيات. من كل عام دراسي.

  يجتمع مستشار المدرسة على مستوى الصف مع الطالب في مجموعة صغيرة، أو صف دراسي، أو صف إعداد موارد، أو بشكل فردي لشرح خيارات
  تستند اختيارات الدورة الدراسية إلى التقدم األكاديمي الحالي للطالب واهتماماته وكذلك توصيات المدرس. راسية، وتوصياتها، ومتطلباتها.الدورة الد

 .ية إلى المستشار يجب توجيه أي أسئلة تتعلق باختيار الدورة الدراس يشارك الطالب اختيارات هذه الدورة الدراسية مع أولياء األمور / األوصياء لمراجعتها
 المدرسي للطالب.

  يبدأ طالب الصف
السادس

ُتتيح الخطة للطالب التخطيط بشكل مبدئي الختيارات  ( بمساعدة مستشارهم المدرسي.ACPفي وضع خطة مهنية أكاديمية ) 
يجوز تغيير الخطط خالل المرحلة  في عالم العمل. الدورات الدراسية المستقبلية بالدراسة الثانوية التي تدعم األهداف لمزيد من التحصيل العلمي والمناصب

 الثانوية بناًء على االحتياجات والرغبات المتغيرة الفردية للطالب.

 تؤثر القرارات التي ُتتَّخذ أثناء المرحلة المتوسطة على نجاح الطالب في االختيارات األكاديمية والمستقبلية.
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 للحصول على ساعات معتمدة بالمدرسة الثانويةاختيار الدورة الدراسية، دورات دراسية 
 ُتعد الدورات الدراسية المحددة أثناء الدراسة المتوسطة هي التي يجوز للطالب االلتحاق بها أثناء الدراسة الثانوية. 
المدرسة المتوسطة من إكمال الصفوف ، والهندسة، أو دراسة اللغة العالمية لمدة عام أو عامين ب1سيتمكن الطالب الذين يكملون دراسة مادَتي الجبر  

 المتقدمة، بما في ذلك الصفوف الدراسية على مستوى الجامعات، أثناء الدراسة الثانوية.
ن الوقت في سيتمكن الطالب البادئين دراسة اللغة العالمية أُثناء الدراسة المتوسطة من تحسين مهاراتهم اللغوية ألنهم سيتمكنون من قضاء المزيد م 

بالنسبة للطالب اآلخرين، تسمح لهم دراسة اللغة العالمية مبكًرا بفرص متابعة دورات  كما يختار بعض الطالب دراسة لغة عالمية ثانية أثناء الدراسة الثانوية. ها.دراست
 ية أخرى.التعليم المهني والفني المتقدمة، أو متابعة دراسات الفنون الجميلة بشكل أكثر عمًقا، أو التعمق في مجاالت دراس

( في 1يجوز للطالب االلتحاق بدورة دراسية واحدة ) .2و 1غير متاحة لطالب المرحلة المتوسطة خالل الفصلْين الدراسّيْين الودون االفتراضية  دورات 

لطالب المدارس المتوسطة خالل العام باإلضافة إلى ذلك، ال تتوفر دورات لغير مدارس مقاطعة الودون العامة الفصل الدراسي الثالث بفصل الربيع / الصيف. 

 ال يجوز نقل الدورات الدراسية المجتازة بمعهد ما أو عبر ُموّرد للحصول على ساعات معتمدة خالل المرحلة المتوسطة.  الدراسي أو خالل فصل الصيف.

 
 الخطط األكاديمية والمهنية

( شخصية خالل الصف ACPسيضع جميع الطالب خطة أكاديمية ومهنية )
السابع

بدعم من مستشارهم المدرسي وأسرهم لمراجعتها بحلول خريف العام  
الدراسي لطالب الصف 

الثامن
وإكمالها عند وصولهم إلى العام الدراسي لصفهم  

الحادي عشر
(، على سبيل المثال ال ACPتشمل عناصر الخطة األكاديمية والمهنية ) .

 لمدرسة الثانوية ومسار الحياة المهنية بعدها والجدول الدراسي بناًء على االهتمامات األكاديمية والمهنية للطالب.الحصر، برنامج الدراسة الخاص بتخرج الطالب من ا
ة والثانوية وُصّممت الخطة األكاديمية والمهنية لتكون وثيقة عمل ُتعّظم إنجازات الطالب عبر تشجيع الطالب على تحقيق أهداف في المدرستين المتوسط 

باإلضافة إلى ذلك، ستزود كل طالب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بخطة تعلُّم شخصية تعمل على  إلى االستعداد لما بعد المرحلة الثانوية والمهنية.التي تؤدي 
تنسيق األهداف األكاديمية والمهنية مع مسار دراسة الطالب. 

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/academic_career_plan/index.shtml 
 

 كيفية قراءة تفاصيل الدورة الدراسية
 يوضح ما يلي التفاصيل، والمتطلبات، والمواد االختيارية لكل مستوى من مستويات المرحلة المتوسطة: 

 ان الدورة الدراسية: االسم المخصص لكل دورة دراسيةعنو 
 .يستخدم مديرو المدرسة ومرشدوها بصفة عامة رمز الدورة  رمز الدورة الدراسية: الرقم المخصص للدورة الدراسية لالستخدام مع نظام معلومات الطالب

 الدراسية لتخطيط الجداول
 على مستوى الصف الدراسي أو صف المتفوقين المستويات: ُتشير إلى ما إذا كانت الدورة الدراسية 
 المتطلبات األساسية: المتطلبات التي يجب على الطالب تلبيتها لكي يتمكن من االلتحاق في هذا الصف الدراسي 
 ساعة معتمدة: ُتشير إلى ما إذا كانت الدورة الدراسة قائمة على ساعات معتمدة بالمدرسة الثانوية 
 ( رمز معايير التعلمSOL:) ( اختبار معايير التعلمSOL)  ُيشير إلى أن الدورة الدراسية تحتوي على اختبار معايير تعلُّم والية فرجينيا في نهاية العام

  الدراسي
 (.ACPsتساعد مخططات تطوير الرياضيات المتضمنة في هذا المنشور الطالب في وضع خططهم األكاديمية والمهنية )

  

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/academic_career_plan/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/academic_career_plan/index.shtml
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  الصف السادس 

 
 

 6اللغة اإلنجليزية 
 100000 مستوى الصف الدراسي

 100200 صف المتفوقين
تركز عملية القراءة على عناصر البناء  ُيرّكز في الصف السادس، على تعليم اللغة الشفهية بالمشاركة في أنشطة المجموعات الصغيرة. (SOLاختبار معايير التعلم )

يتعلم الطالب توسيع األفكار وتضمينها  المعلومات من مصادر مختلفة، والقدرة على اختيار المعلومات المناسبة لغرض معّين.األدبية والقصصية، والقدرة على مقارنة 
يوجه المدرسون الطالب في استخدام األصول المرجعية  في كتاباتهم، واختيار الظروف واألحوال المناسبة، وإتقان توافق األفعال مع األسماء من حيث اإلفراد والجمع.

 للكلمات لبناء المفردات. 
 

 101600 ورشة عمل استراتيجيات القراءة )الصف السادس(
 ُتحّدد المدارس الطالب المؤهلين لهذا البرنامج المطلب األساسي:

ضرورة تعزيز مهارات القراءة األساسية واستراتيجياتها، وكذلك لمساعدة الطالب ُخصِّصت هذه الدورة الدراسية للطالب الذين ُيشير أدائهم في القراءة إلى  
سُترّكز التعليمات على الصوتيات، والطالقة، والفهم، والتفكير النقدي، والمفردات، ومشاركة القراءة، والمشاهدة،  (.SOLعلى االستعداد الختبارات معايير التعلم )

 ستستخدم الدورة الدراسية المواد التي تساعد الطالب على القراءة في دورات دراسية أخرى. فًقا الحتياجات الطالب.وسُتمّيزها و والخضوع لالختبارات.
 

 510000 6رياضيات 
 مستوى الصف الدراسي المستوى:

ُتتيح األنشطة  فرًصا متزايدة للطالب لتطبيق التفكير النقدي وحل المشكالت كجزء من دراساتهم للرياضيات. 6توفر رياضيات   (SOLاختبار معايير التعلم )

ُيرّكز على التفكير التناسبي، والتواصل الرياضي، واالستنتاج، وكذلك التطبيقات  للطالب إمكانية إجراء عالقات رياضية مع العالَم المتغير باستمرار الذي نعيش فيه.
يتم تضمين حل المشكالت في جميع مجاالت الدراسة بحيث يطور الطالب مجموعة كبيرة من المهارات واالستراتيجيات لحل  اضية طوال الدورة الدراسية.الري

لرياضيات المتقدمة بعد ذلك ُتشّكل الموضوعات التي تشمل التقدير، ونظرية األعداد، والهندسة، والجبر، والقياس أساس دراسة ا المشكالت القياسية وغير القياسية.
سيخضع الطالب الذين يكملون هذه الدورة الدراسية  ُتدمج التقنيات الناشئة في المنهج الدراسي إلتاحة الفرصة للطالب الستكشاف المصطلحات. بالمدرسة الثانوية.

 ( لمادة الرياضيات بالصف السادس. SOLالختبار معايير التعلم )
 

 514000 مبادئ الجبر
. وتوفر فرًصا متزايدة للطالب لتطبيق التفكير النقدي وحل المشكالت 1ُصّممت هذه الدورة الدراسية إلعداد الطالب لمادة الجبر   (SOLار معايير التعلم )اختب

والمعادالت الجبرية، وتمثيل البيانات تتضمن الموضوعات تطبيقات عملية لألعداد النسبية والتفكير التناسبي، والهندسة والقياس،  كجزء من دراساتهم للرياضيات.
( SOLسيخضع الطالب الذين يكملون هذه الدورة الدراسية الختبار معايير التعلم ) ُيركز على التواصل الرياضي والتفكير المنطقي طوال الدورة الدراسية. وتوضيحها.

 لمادة الرياضيات بالصف السابع. 
 

 6علوم 
 610000 مستوى الصف الدراسي

 610200 المتفوقينصف 

تركيًزا متكامالً على دور طاقة الشمس على أنظمة األرض، والمياه في البيئة، والهواء والغالف الجوي، والفضاء، والقوى، وتحوالت  6توفر مادة العلوم  
ُترّكز دورة الصف  الطاقة والمادة، ومفاهيم الكيمياء األساسية.

السادس
  على التجارب وتحليل البيانات. 

ُصّممت الدروس لتشجيع الطالب على وضع شرح لمفاهيم العلوم التي تستند إلى  على مواصلة تطوير فهم الطالب لطبيعة العلوم. 6رّكز مادة العلوم تُ  
  قواعد األدلة والتفكير المنطقي عبر التجريب، والمالحظة، والتعامل مع المتغيرات.

 
 1865تاريخ الواليات المتحدة حتى عام 

 710000 صف الدراسيمستوى ال
 710200 صف المتفوقين

تلك هي األسئلة الثالثة الرئيسية التي يتعلم  بمجرد إنشاء بلد ما، كيف تحافظ عليه من االنهيار؟ وكيف يقومون بذلك؟ لما ُينشئ الناس بلًدا جديًدا كلًيا؟ 
يتعلمون حول مولد بالدنا، "ومولدها من جديد" خالل الحرب األهلية، سيطور الطالب حين  الطالب اإلجابة عليها أثناء دراسة الجزء األول من التاريخ األمريكي.

 القدرة على ما يلي:
 

 قراءة نص لمعلومات المحتوى 

 قراءة المصادر األساسية ومقارنتها 

 القراءة حول "وجهة نظر" المستند 

 فهم العالقات بين السبب والنتيجة 

 التفكير النقدي 

 الثقافية المتنوعة فهم الخلفيات 

 الكتابة بالبناء اللغوي والغرض 

 المشاركة في مناقشة الصف الدراسي 

  تطوير ذاكرتهم واستخدامها بشكل مناسب لمفردات العلوم
 االجتماعية

 تطبيق المصطلحات والمفاهيم الجغرافية 

 تفسير الخطابات التاريخية الشهيرة 

 الكتابة بالبناء اللغوي والغرض 
 

وهذا يعني أنهم سيصبحون  عبر بناء المهارات في المجاالت المذكورة أعاله، عادات تفكير منتظمة، ومستقلة حول تاريخ الواليات المتحدة.يطور الطالب 
 "مفكرين تاريخيين"!
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 410000 6التربية البدنية والصحة 

م للطالب مجموعة متنوعة من األنشطة الدقيقة مع التركيز على اللياقة البدنية.   تتوفر صفوف التعليم الصحي والبدني يومًيا في المدرسة المتوسطة. ُيقدِّ
باإلضافة إلى  يخضع الطالب للتدريس الطالب في مجال التشريح وعلم وظائف األعضاء، وتخطيط اللياقة البدنية، والتنمية االجتماعية، وتوازن الطاقة. 

ة، والرياضات الفردية والثنائية، والرياضات الجماعية، واألنشطة اإليقاعية، واختبار اللياقة البدنية، ذلك، تتوفر مجموعة متنوعة من األنشطة تشمل األلعاب التعاوني
يشتمل المنهج الصحي للصف  واللياقة البدنية مدى الحياة، واألنشطة الترفيهية.

السادس
على التدريس في مجال النظام الغذائي والتغذية، واإلجهاد والصحة العقلية، واللياقة  

استراتيجيات االمتناع المتعلقة البدنية والصحية مدى الحياة، واإلسعافات األولية والسالمة، واألمراض المعدية وغير المعدية، والعصابات، والتنمر، والدعوة الصحية، و
  ( في هذه الدورة الدراسية. FLEكما يتم تضمين تعليم الحياة األسرية ) والتبغ، وغيرها من المخدرات.بالمشروبات الكحولية، 

 
 808700 مقدمة إلى تطبيقات الحاسوب لفصل دراسي واحد

 فصل دراسي واحد
ستخدام لوحة المفاتيح، والمهن المحتملة المتعلقة ُصّممت هذه الدورة الدراسية لتعليم طالب المرحلة المتوسطة أساسيات الحاسوب، ومهارات ا مادة اختيارية

 سيطور الطالب مهارات اللمس ويعززونها إلدخال المعلومات باستخدام لوحة المفاتيح إلنشاء مستندات شخصية، وتعليمية، ومهنية وإنتاجها.  به.
 ُتعتبر هذه الدورة الدراسية مليئة بقدرات ريادة األعمال وأهداف علوم الحاسوب. 

 
 200700 6فن ال

 فصل دراسي واحد
ُصّمم برنامج الصف  تعليم اإلنتاج الفني، والتاريخ الفني، والنقد الفني، والنقد الجمالي. 6تغرس مادة الفن  مادة اختيارية

السادس
لمنح الطالب الفرصة  

يشارك الطالب في عملية إبداع أعمالهم الفنية، وعرضها، والتجاوب مع األعمال الفنية  لمواصلة تطوير أسس المهارات، واألساليب، والمفاهيم، واألفكار المتنوعة.
 لغيرهم، والتواصل معها. 

 ُينشئ الطالب محفظة دائمة لتضمين الوثائق المكتوبة والمرئية للعملية اإلبداعية. 
 

 003000 6موارد 

د.ُيعّين الطالب لصف الموارد يومًيا، حيث يشغل نفس الجدول المج   ّمع لصف الموسيقى الُمحدَّ
اختيار يستطيع الطالب خالل الفصل االستفادة من مجموعة متنوعة من الفرص مثل الحصول على مساعدة من المدّرسين، وإجراء االختبارات والمهام، و 

درسية مثل مهارات الدراسة وإدارة الوقت، وإنجاز الواجبات أنشطة اإلثرائية والتعزيزية المتنوعة التي توفرها المدرسة، والمشاركة فيها وفي صفوف االستشارات الم
 المنزلية، وموضوعات البحث، والمهام، والمشاركة في التدارس مع األقران.

 

 010000 6مادة الطيف 
د الطالب المؤهلين عبر عملية فرز متعددة الخطوات ُيجريها المتخصصون في مجال التعليم بمقاطعة  المطلب األساسي: الودون، وُيعَرفون رسمًيا بكونهم ُيحدَّ

 موهوبين من حيث القدرة الفكرية العامة.
يشتمل منهاج طالب الصف 

السادس
 على الوحدات التالية: 

 األعمال واالقتصاد 

 التقنية والهندسة 

 التواصل والثقافة 

 األخالقيات ووجهات النظر 

 بر منهاج المدرسة المتوسطة داخل األنشطة التعليمية.( من دورات دراسية مختلفة عSOLsُتدمج اختبارات معايير التعلم )

 235000 6الجوقة 
ُترّكز على تطوير تقنيات ومهارات صوتية مناسبة  ُتعتبر هذه الدورة الدراسية للطالب المحّبين للغناء ويرغبون في تطوير مهاراتهم الغنائية. مادة اختيارية

سيطور  النظرية الموسيقية األساسية، بما في ذلك قراءة الرموز الموسيقية )النوتة(، وتدريب األُذن، والغناء البصري.سُترّكز على المهارات  الزمة للغناء في فرقة.
 بة. المشاركة في أنشطة األداء، مثل حفالت الشتاء والربيع مطلو الطالب معرفتهم بالقراءة والكتابة الكورالية عبر غناء مجموعة متنوعة من األدب الديني والدنيوي.

 

 6205000 مختبر الموسيقى
التعلم النشط هو  ُصّمم هذا الصف الدراسي لتمكين الطالب من االستمتاع بدمج الموسيقى في حياتهم بصفتهم مستهلكين ومشاركين متعلمين. مادة اختيارية

أنشطة مثل قرع الطبول الموسيقية العالمية، ومقدمة إلى الجيتار، سيكستشف الطالب الموسيقى ويطورون الثقافة الموسيقية عبر  موضوع هذه الدورة الدراسية العملية.
 كما يجوز للطالب التعاون في مشروعات موسيقية فريدة باستخدام األدوات القائمة على اإلنترنت.  والغناء وإبداع موسيقاهم الخاصة.

 
 207000 6اآلالت الوترية 
سيتعلم الطالب العناصر األساسية  تدريس أولي آللة الكمان، أو الفيوال، أو التشللو، أو الكونترباص.توفر هذه المادة االختيارية السنوية  مادة اختيارية

يحتاج الطالب لحضور ليلة تسجيل  سيوفر الطالب آالتهم الخاصة بالتأجير أو الشراء. للموسيقى أثناء تطوير تقنيات ومهارات مناسبة لآلالت الوترية األوركسترية.
 المشاركة في أنشطة األداء، مثل حفالت الشتاء والربيع مطلوبة.  يتعين على الطالب التدريب على العزف يومًيا خارج أوقات المدرسة. الختيار آالتهم.صف اآلالت 

 
 230000 6الفرق الموسيقية 

نيت، أو األوبوا، أو ألتو ساكسفون، أو الباسون، أو يتوفر هذا الصف الدراسي للطالب المهتمين بتعلُّم العزف على آلة الفلوت، أو الكالر مادة اختيارية

يوفر الطالب آالتهم الخاصة  قرع(.الترومبيت، أو الهورن الفرنسي، أو الترومبون، أو الفونيوم / الباريتون، أو التوبا، أو اآلالت اإليقاعية )الطبل الجانبي / أدوات ال
بين في االنضمام إلى فرقة موسيقية أن يحُضروا صف الفرقة الموسيقية المسائي الُمنعقد في المدارس بالتأجير أو الشراء. يجب على طالب الصف الخامس الراغ

وهذا لضمان  خالل هذه الصف، سيلتقي الطالب مع أعضاء الفرقة الموسيقية وُيقيَّمون بشكل فردي على كل آلة من آالت الفرقة الموسيقية. المتوسطة في فصل الربيع.
يتعين على الطالب التدريب على العزف يومًيا خارج أوقات المدرسة والمشاركة  ناسب خصائص مواصفاتهم الطبيعية وتضمن نجاحهم بأفضل صورة.التوافق مع آلة ت

 في الحفالت الموسيقية وتدريبات األداء بعد ساعات الدوام المدرسي. 
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 الصف السابع

 
 
 

 7اللغة اإلنجليزية 
 102000 مستوى الصف الدراسي

 102200 المتفوقين صف
ب  ُيرّكز تعليم اللغة الشفهية في الصف السابع على التواصل غير اللفظي وكذلك على شرح مصادر اإلعالم. (SOLاختبار معيار التعلم ) تشتمل مهارات القراءة الُمتدرَّ

عليها في الصف 
السابع

يز الحقائق عن اآلراء، واستخدام المصادر المطبوعة واإللكترونية لتحديد على مقارنة النماذج وتحديد أوجه التباين بينها، ِوشرح القصائد، وتمي 
 يستمر الطالب في بناء مفردات باستخدام الجذور والزوائد وتحديد دالالت الكلمات.  موقع المعلومات.

 
 115400 دراسات التواصل
 عام دراسي كامل

اإلنساني، بما في ذلك التواصل بين األفراد والكيانات الصغيرة، والتواصل بين الثقافات  تقدم هذه الدورة الدراسية للطالب المبادئ األساسية للتواصل 
ُترّكز وحدات الدراسة على عملية التواصل، وصفات التواصل المختص، ودور التواصل في  وتسوية الخالفات )سواء كانت مجّمعة أو إلكترونية(، والخطابة العامة.

 سينصب التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي ومساعدة الطالب على تطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة في وسائل اإلعالم.و تطوير العالقات الديمقراطية.
لفزيون، الراديو، والتتعتمد هذه الدورة الدراسية على المشاريع؛ وسيتعلم الطالب عبر األنشطة المنشورة )الصحف، والكتاب السنوي، والمجلة األدبية(، والبث )

 واألفالم(، و/أو الخطابة العامة )المناظرات واألعمال الدرامية(.
 

 115600 مهارات القراءة والكتابة المتسارعة
 عام دراسي كامل

ن مهارات يكتب الطالب بصيغ مختلفة لتحسي يقرأ الطالب نصوص مختلفة )غالًبا ما يختارونها شخصًيا( لزيادة سرعة القراءة، والفهم، ومعرفة المفردات. 
يتم التركيز على أن الكتابة والتحدث للتعلم كأساليب لتحسين الفهم وإظهار إتقان المحتوى /  في التنظيم، والشرح، وتنوع الجملة، واختيار الكلمات، واالستخدام/اآللية.

  المهارة.
و مهارات أداب اللغة تعليًما أكثر دقة وكثافة لتوصيلهم إلى أداء يتلقى الطالب الذين ُيعانون من عجز في معرفة أ يتميز التعليم حسب احتياجات كل طالب. 

ه الطالب المؤدين لمستوى الصف أو أعلى نحو تحسين األداء. المستوى الدراسي.  سُيوجَّ
 

 103600 ورشة عمل استراتيجيات القراءة )الصف السابس(
 ُتحّدد المدارس الطالب المؤهلين لهذا البرنامج المطلب األساسي:

لمساعدة الطالب  ُخّصصت هذه الدورة الدراسية للطالب الذين ُيشير أدائهم في القراءة إلى ضرورة تعزيز مهارات القراءة األساسية واستراتيجياتها، وكذلك 
مفردات، ومشاركة القراءة، والمشاهدة، سُترّكز التعليمات على الصوتيات، والطالقة، والفهم، والتفكير النقدي، وال (.SOLعلى االستعداد الختبارات معايير التعلم )

 ستستخدم الدورة الدراسية المواد التي تساعد الطالب على القراءة في دورات دراسية أخرى. وسُتمّيزها وفًقا الحتياجات الطالب. والخضوع لالختبارات.
 

 514000 مبادئ الجبر
. وتوفر فرًصا متزايدة للطالب لتطبيق التفكير النقدي وحل المشكالت 1ُصّممت هذه الدورة الدراسية إلعداد الطالب لمادة الجبر   (SOLاختبار معايير التعلم )

البيانات  تتضمن الموضوعات تطبيقات عملية لألعداد النسبية والتفكير التناسبي، والهندسة والقياس، والمعادالت الجبرية، وتمثيل كجزء من دراساتهم للرياضيات.
( SOLسيخضع الطالب الذين يكملون هذه الدورة الدراسية الختبار معايير التعلم ) ُيركز على التواصل الرياضي والتفكير المنطقي طوال الدورة الدراسية. وتوضيحها.

 لمادة الرياضيات بالصف السابع. 
 

 521000 مبادئ الجبر
تشتمل الموضوعات  .1وتشتمل هذه الدورة على مفاهيم ومهارات أوسع من أسس الجبر وُتِعد الطالب للمفاهيم المجردة في مادة الجبر ( SOLاختبار معايير التعلم )

النقدي، والتواصل،  يتم التركيز على حل المشكالت الرياضية، والتفكير على المعادالت، والدوال، والتطبيقات الجبرية للقياس، والهندسة، واالحتماالت، وتحليل البيانات.
 ( لمادة الرياضيات بالصف الثامن. SOLسيخضع الطالب الذين يكملون هذه الدورة الدراسية الختبار معايير التعلم ) والتفكير المنطقي طوال الدورة الدراسية.

 
 540000 1الجبر 

  1أسس الجبر أو مبادئ الجبر: الساعات المعتمدة لمادة  المطلب األساسي:
تتسع الخواص الحسابية  مفاهيم ومهارات ضرورية للطالب لمتابعة دراسة الرياضيات المتقدمة الدقيقة. 1تتضمن مادة الجبر  (SOLمعايير التعلم )اختبار 

ليل البيانات األنشطة التي ُتتيح ُتوّجه المفاهيم األساسية للمعادالت، والدوال، والتمثيالت المتعددة، واالحتماالت، وتح لألعداد لتشمل تطوير نظام األعداد الحقيقية.
ُتدمج أجهزة الحاسوب وتقنيات حاسبة الرسوم البيانية في المنهاج الدراسي إلتاحة الفرصة للطالب الستكشاف المفاهيم، وتوفير  للطالب تعزيز مهارات حل المشكالت.

ز على التواصل الرياضي والتفكير المنطقي طوال الدورة  اينات والتحقق منها.نماذج مرئية لدعم تعلُّم المفاهيم الجبرية، وكأدوات قوية لحل المعادالت والمتب ُيركَّ
 الدراسية. 
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 علوم األحياء
 620000 مستوى الصف الدراسي

 620200 صف المتفوقين

الحية؛ والعالقات الديناميكية بين  تشمل مجاالت الدراسة التنظيم الخلوي وتصنيف الكائنات علوم األحياء هي دراسة عالم األحياء واألنظمة البيولوجية. 
تشمل مهارات االستفسار في هذا المستوى التنظيم  الكائنات الحية، والسكان، والمجتمعات، واألنظمة البيئية، والتغير نتيجًة لنقل المعلومات الجينية من جيل إلى جيل.

 صادر الخطأ التجريبي.وتحليل البيانات الرياضية، والتعامل مع المتغيرات في التجربة، وتحديد م
جرى باستخدام تستمر دورة علوم األحياء في التركيز على نمو الطالب في فهم طبيعة العلوم عبر ترسيخ فكرة أن تطوير التفسيرات الطبيعية واختبارها يُ  

إليها التفسيرات العلمية على التفكير المنطقي؛ وخاضعة لقواعد  تتضمن طبيعة العلم المفاهيم التي تستند المراقبة، والتجربة، والنماذج، واألدلة، والعمليات المنهجية.
  األدلة؛ ومنفتحة على النقد العقالني؛ وخاضعة للتنقيح والتغيير عبر إضافة األدلة العلمية الجديدة.

 
 حتى الوقت الحاضر 1865تاريخ الواليات المتحدة من عام 

 720000 مستوى الصف الدراسي
 720200 صف المتفوقين

بينما إذا أراد أجدادكم إرسال رسالة مكتوبة إلى أصدقائهم في كاليفورنيا حينما  مكنكم اليوم إرسال رسالة نصية إلى صديق في كاليفورنيا في لمح البصر.ي 
ي هذه الدورة الدراسية، سيتعرف الطالب على ف كيف تغيرت بالدنا كثيًرا منذ أيام أجدادكم؟ كانوا مراهقين، كان األمر يستغرق أياًما بقطار البريد لتسليم رسالة ورقية.

ل بالدنا من العصر  .2018إلى مجتمع معلومات عالي التقنية في عام  1865كيفية تغيُّر الواليات المتحدة من االقتصاد الزراعي في عام  حين يعلم الطالب حول تحوُّ
 الصناعي إلى "عصر المعلومات"، سيعززون قدراتهم على ما يلي:

 

 لمعلومات المحتوى قراءة نص 

 قراءة المصادر األساسية ومقارنتها 

 القراءة حول "وجهة نظر" المستند 

 فهم العالقات بين السبب والنتيجة 

 التفكير النقدي 

 فهم الخلفيات الثقافية المتنوعة 

 الكتابة بالبناء اللغوي والغرض 

 المشاركة في مناقشة الصف الدراسي 

  مناسب لمفردات تطوير ذاكرتهم واستخدامها بشكل
 العلوم االجتماعية

 تطبيق المصطلحات والمفاهيم الجغرافية 

 تفسير الخطابات التاريخية الشهيرة 

وهذا يعني أنهم سيصبحون  سيطور الطالب عبر بناء المهارات في المجاالت المذكورة أعاله، عادات تفكير منتظمة ومستقلة حول تاريخ الواليات المتحدة.
 !"مفكرين تاريخيين"

 

 420000 7التربية البدنية والصحة 
م للطالب مجموعة متنوعة من األنشطة الدقيقة مع التركيز على اللياقة البدنية.   تتوفر صفوف التعليم الصحي والبدني يومًيا في المدرسة المتوسطة. ُيقدِّ
باإلضافة إلى  البدنية، والتنمية االجتماعية، وتوازن الطاقة.يخضع الطالب للتدريس الطالب في مجال التشريح وعلم وظائف األعضاء، وتخطيط اللياقة  

ية، واختبار اللياقة البدنية، ذلك، تتوفر مجموعة متنوعة من األنشطة تشمل األلعاب التعاونية، والرياضات الفردية والثنائية، والرياضات الجماعية، واألنشطة اإليقاع
يتسع منهج الصحة للصف  هية.واللياقة البدنية مدى الحياة، واألنشطة الترفي

السابع
بناًء على تعليم سابق في النظام الغذائي والتغذية، واإلجهاد والصحة العقلية، واللياقة  

( FLEسرية )كما يتم تضمين تعليم الحياة األ البدنية والصحة مدى الحياة، وأهمية النوم، والوراثة واألمراض، والتنمر، وعالقة أنظمة الجسم السليمة بالصحة العامة.
  في هذه الدورة الدراسية.

 
 806700 7علوم األسرة والمستهلك 

 فصل دراسي واحد
ُيرّكز  ُترّكز هذه الدورة الدراسية على المسؤولية الشخصية عن متطلبات األدوار الحياتية المتعددة عبر التعليم العملي القائم على المشاريع. مادة اختيارية

 الفردية، والحفاظ على بيئاتهم الشخصية، وتطبيق ممارسات التغذية والصحة، وإدارة موارد األسرة والمستهلك، وابتكار المنتجات المنسوجةالطالب على التنمية 
هيم العلوم، والتكنولوجيا، ُيرّكز التعليم في هذه الدورة الدراسية على مفا واألزياء والمالبس، واستكشاف المهن المتعلقة بعلوم األسرة والمستهلك مثل رعاية األطفال.

 (، حيثما كان ذلك مناسًبا.STEMوالهندسة، والرياضيات )
 سيتعرف الطالب الملتحقون بالدورة الدراسية على كفاءات مرحلة التحقيقات المهنية. 

 
 801700 7التعليم التكنولوجي والهندسي 

 فصل دراسي واحد
يتعرف الطالب على مشكلة  سًيا ُيوفّر للطالب فرًصا لتطبيق عملية التصميم لحل المشكالت بشكل إبداعي.ُيعد التعليم التكنولوجي فصالً درا مادة اختيارية

يتعلم الطالب ويستخدمون أساليب لتوصيل أفكار التصميم عبر الرسومات البيانية، والنماذج الصلبة،  الوحدة وُيطلب منهم أن يضعوا روابط للمشكلة عبر دروس الوحدة.
يعمل الطالب في فرق لتحديد متطلبات  سُيدرك الطالب كيفية محاكاة النماذج لتمثيل حالة حقيقية وإنشاء بيانات لمزيد من التحليل والمراقبة. رياضية.والنماذج ال

 التصميم، والبحث في الموضوع، وإشراك أصحاب المصلحة.
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 002000 7موارد 

د.ُيعين الطالب لصف الموارد يومًيا، حيث يشَغل نفس    الجدول المجّمع لصف الموسيقى الُمحدَّ
اختيار يستطيع الطالب خالل الفصل االستفادة من مجموعة متنوعة من الفرص مثل الحصول على مساعدة من المدّرسين، وإجراء االختبارات والمهام، و 

ستشارات المدرسية مثل مهارات الدراسة وإدارة الوقت، وإنجاز الواجبات أنشطة اإلثرائية والتعزيزية المتنوعة التي توفرها المدرسة، والمشاركة فيها وفي صفوف اال
  المنزلية، وموضوعات البحث، والمهام، والمشاركة في التدارس مع األقران.

 
 015000 7مادة الطيف 

د الطالب المؤهلين عبر عملية فرز متعددة الخطوات ُيجريها المتخصصون في مجال التعل المطلب األساسي: يم بمقاطعة الودون، وُيعَرفون رسمًيا بكونهم ُيحدَّ
 موهوبين من حيث القدرة الفكرية العامة.

يشتمل منهج طالب الصف 
السابع

 على الوحدات التالية: 

 األعمال واالقتصاد 

 التقنية والهندسة 

 التواصل والثقافة 

 األخالقيات ووجهات النظر 
  دراسية مختلفة عبر منهاج المدرسة المتوسطة داخل األنشطة التعليمية.( من دورات SOLsُتدمج اختبارات معايير التعلم )

 
 340000 1اللغة الفرنسية 

  1ساعات معتمدة: ال توجد المطلب األساسي:
 باللغة الفرنسية. يطور الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسهم وبيئتهم المباشرة في المستوى المبتدئ، مّما ينُتج عنه بنى لغوية أساسية مادة اختيارية

 ُيسّهل كل من االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا.  ُيستدل على هذه التواصل في مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.
 

 370000 1اللغة األلمانية 
  1ساعات معتمدة: ال توجد المطلب األساسي:

 نية.يطور الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسهم وبيئتهم المباشرة في المستوى المبتدئ، مّما ينُتج عنه بنى لغوية أساسية باللغة األلما مادة اختيارية

 لى التواصل شفهًيا وكتابًيا. ُيسّهل كل من االستماع والقراءة القدرة ع ُيستدل على هذه التواصل في مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.
 

 350000 1اللغة الالتينية 
  1ساعات معتمدة: ال توجد المطلب األساسي:

 لية.تستكشف هذه الدورة الدراسية القواعد اللغوية الالتينية األساسية والمفردات وُتطّور المهارات الالزمة لقراءة النصوص الالتينية األو مادة اختيارية

يتم التركيز على على المشتقات  اللغوية للدورة بإلقاء نظرة عامة على الحضارة اليونانية الرومانية، بما في ذلك التاريخ، والحياة اليومية، واألساطير.ُتستكمل الطبيعة 
 اللغوية اإلنجليزية إلظهار تأثير اللغة الالتينية على اللغة اإلنجليزية والمساهمة في نمو المفردات الشخصية لكل طالب.

 
تتوفر اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة للناطقين باللغة  ُتعد دورات اللغة اإلسبانية التالية للطالب الراغبين في دراسة اللغة اإلسبانية كلغة ثانية.

 اإلسبانية األصلية / التراثية.
 

 367000 1اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 
  1معتمدة:ساعات  الختبار المستوى المطلب األساسي:

لتلبية احتياجات الطالب التي ُتعد اإلسبانية لغتهم األساسية والحاصلين على الحد األدنى من  1ُصّممت مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  مادة اختيارية

 رسمًيا، يركز الطالب على اكتساب إجادة مماثلة في القراءة والكتابة.أثناء تطوير إجادتهم الحالية في التحدث واالستماع  التعليم أو لم يتلقوا تعليًما رسمًيا في اللغة.
 عند إكمال الدورة الدراسية بنجاح، قد يستمر الطالب في دراسة باقي تسلسل مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة. 

 
 360000 1اللغة اإلسبانية 

  1ساعات معتمدة: ال توجد المطلب األساسي:
بانية ُيطّور الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسهم وبيئتهم المباشرة في المستوى المبتدئ، مّما ينُتج عنه بنى لغوية أساسية باللغة اإلس مادة اختيارية

اءة القدرة على التواصل شفهًيا ُيسّهل كل من االستماع والقر ُيستدل على هذه التواصل في مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة. للمبتدئين.
 وكتابًيا.

 
 201700 7الفن 

 تعليم التاريخ الفني، والنقد الفني، والنقد الجمالي. 7تغرس مادة الفن  مادة اختيارية

عة بما يتجاوز ما تعلّموه ُصّممت هذه الدورة الدراسية لمنح الطالب الفرصة لمواصلة تطوير أسس المهارات، واألساليب، والمفاهيم، واألفكار الفنية المتنو 
في برنامج الصف 

السادس
  سُتربط التجارب التعليمية بالعالم الحقيقي، مّما يسمح للطالب بفهم كيفية ارتباط الفن بكل شيء حولنا. .

 دائمة.كما سُينشئ الطالب محفظة فنية  سيستمر الطالب في مناقشة أعمالهم الفنية وكتابتها، وكذلك أعمال غيرهم من الفنانين. 
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 231000 7الفرق الموسيقية 
 بنجاح أو ما ُيعادلها دراسات من تجارب. 6إكمال دراسة الفرق الموسيقية  المطلب األساسي:

 سيواصل الطالب الملتحقين بهذا الصف الدراسي التعلم وتطوير المهارات األساسية لعزف آلة موسيقة في فرقة موسيقية مع مزيد من التركيز مادة اختيارية

 يوفر الطالب آالتهم الموسيقية.  على األداء الجماعي.
تشمل  سي.يتعين على الطالب التدريب على العزف يومًيا والمشاركة في الحفالت الموسيقية، والمهرجانات، وتدريبات األداء بعد ساعات الدوام المدر 

 والفلوت / األوبوا، وآالت النفخ النحاسية، والساكسفون.اآلالت اإليقاعية، والكالرنيت، والترومبيت،  اآلالت الموسيقية ما يلي:
 

 236000 7الجوقة 
سُيطّبق الطالب أساسيات أساليب الغناء المناسبة أثناء  ُيتاح هذا الصف الدراسي لجميع الطالب الراغبين بشّدة في الغناء وال يتطلب أي اختبار. مادة اختيارية

يتم التركيز على مهارات قراءة الرموز الموسيقية في هذا الصف الدراسي وسيطور الطالب  الكورالية المكونة من جزئين أو ثالث.أداء مجموعة متنوعة من الموسيقي 
ء التي يتعين على الطالب حضور العديد من الحفالت الموسيقية وتدريبات األدا مهارات القراءة والكتابة الكورالية عبر غناء مجموعة من األدب الديني والدنيوي.

 ُتجرى بعد ساعات الدوام المدرسي. 
 

 208000 7الجيتار 
ُتتاح مادة الجيتار للصف  مادة اختيارية

السابع
ُيستخدم الجيتار الكالسيكي ذو أوتار النايلون لتعريف الطالب بأسلوب الجيتار المناسب،  لجميع الطالب. 

)تبلتثر(، ومخططات الوتر، ونظرية وتاريخ الموسيقى، والعزف الفردي والجماعي في مجموعة متنوعة من ووضعية الجلوس، والرمز الموسيقية القياسية، واالْصِطفاح 
 كما ُيرّكز على أساليب العناية والصيانة المناسبة لآللة. األساليب الموسيقية.

قد تتطلب المشاركة في المستوى األول من صف الجيتار بالصف  
السابع

 م المدرسي.إجراء تجارب أداء بعد الدوا 
 

 207100 7اآلالت الوترية 
 بنجاح أو ما ُيعادلها دراسات من تجارب. 6إكمال دراسة اآلالت الوترية  المطلب األساسي:

سيواصل الطالب الملتحقين بهذا  توفر هذه المادة االختيارية السنوية للطالب تدريس آللة الكمان، أو الفيوال، أو التشللو، أو الكونترباص. مادة اختيارية

يتعين على الطالب التدريب  مع مزيد من التركيز على العزف الجماعي. 6الصف الدراسي تطوير مهارات األداء األساسية السابق تدريسها في مادة اآلالت الوترية 
 سيوفر الطالب آالتهم الموسيقية.  بعد ساعات الدوام المدرسي. على العزف يومًيا خارج أوقات المدرسة والمشاركة في الحفالت الموسيقية وتدريبات األداء

 
 201100 فن التمثيل الوصفي

سيكتسب الطالب  سيوفر فن التمثيل الوصفي للطالب مقدمة حول دراسة األداء، وتاريخ المسرح، واألدب التمثيلي واإلنتاج المسرحي. مادة اختيارية

ُتعد هذه الدورة  النقدي، والحل التعاوني للمشكالت عبر البحث، والتخطيط، وكتابة السيناريوهات، واإلنتاج، وتجارب أدائهم.مهارات في توصيل األفكار، والتفكير 
 قد ال تتوفر هذه الدورة الدراسية في جميع المدارس. الدراسية الطالب لمزيد من الدراسة المسرحية في المدرسة الثانوية.

 
CAMS - 527000 متوسطةالترميز في المدارس ال 

( مقدمة لعلوم الحاسوب التي تتكامل مع مفاهيم الرياضيات، مع التركيز على حل CAMSُتعد مادة الترميز في المدارس المتوسطة ) مادة اختيارية

سُيطّور الطالب مشاريع برمجة يتعلمون  سيقوم الطالب بإنشاء ومشاركة القصص التفاعلية الخاصة بهم، والرسوم المتحركة، واأللعاب، والموسيقى، والفن. المشكالت.
تعاون الفعال، والتصميم التفاعلي، فيها المهارات الالزمة للنجاح في المستقبل: التفكير اإلبداعي، والتواصل بشفافية، والتحليل المنهجي، واستخدام التقنيات بسالسة، وال

 الدورة الدراسية.  سُتستخدم لغة البرمجة وغيرها من اللغات في هذه والتعلم باستمرار.
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  الصف الثامن 

 

 
 

 8اللغة اإلنجليزية 
 120000 مستوى الصف الدراسي

 120200 صف المتفوقين
في الصف الثامن، ُتعد أساليب إجراء المقابالت محور التركيز البارز لمهارات اللغة الشفوية بالصف  (SOLاختبار معايير التعلم )

الثامن
القراءة ُيرّكز تعليم  .

يستمر الطالب في النمو كما  على القدرة على مقارنة أساليب المؤلفين واختصاراتهم، وتحليل بيانات اعتماد المؤلف، ووجهة النظر، والمؤثرات التي دعته للتأليف.
يطور  ت األحوال والظروف التفاضلية والنسبية.يتطور الُكتاب في عملهم بأنواع متعددة عبر ممارسة استخدام حروف العطف والكلمات االنتقالية واستخدام درجا

 الطالب المفردات من خالل دراستهم ألساليب التشبيه والتمثيل وأشكال التعبير المجازي األخرى. 
 

 115400 دراسات التواصل
 عام دراسي كامل

بين األفراد والكيانات الصغيرة، والتواصل بين الثقافات  تقدم هذه الدورة الدراسية للطالب المبادئ األساسية للتواصل اإلنساني، بما في ذلك التواصل 
ُترّكز وحدات الدراسة على عملية التواصل، وصفات التواصل المختص، ودور التواصل في  وتسوية الخالفات )سواء كانت مجّمعة أو إلكترونية(، والخطابة العامة.

 ت التفكير النقدي ومساعدة الطالب على تطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة في وسائل اإلعالم.وسينصب التركيز على تطوير مهارا تطوير العالقات الديمقراطية.
الراديو، والتلفزيون، تعتمد هذه الدورة الدراسية على المشاريع؛ وسيتعلم الطالب عبر األنشطة المنشورة )الصحف، والكتاب السنوي، والمجلة األدبية(، والبث )

   بة العامة )المناظرات واألعمال الدرامية(.واألفالم(، و/أو الخطا
 

 521000 مبادئ الجبر
تشتمل  .1وتشتمل هذه الدورة على مفاهيم ومهارات أوسع من أسس الجبر وُتِعد الطالب للمفاهيم المجردة في مادة الجبر  (SOLاختبار معايير التعلم )

يتم التركيز على حل المشكالت الرياضية، والتفكير  للقياس، والهندسة، واالحتماالت، وتحليل البيانات.الموضوعات على المعادالت، والدوال، والتطبيقات الجبرية 
( لمادة الرياضيات SOLسيخضع الطالب الذين يكملون هذه الدورة الدراسية الختبار معايير التعلم ) النقدي، والتواصل، والتفكير المنطقي طوال الدورة الدراسية.

 بالصف الثامن. 
 

 540000 1الجبر 
  1ساعات معتمدة: المطلب األساسي: إلكمال دراسة أسس الجبر أو مبادئ الجبر بنجاح

تتسع الخواص الحسابية  مفاهيم ومهارات ضرورية للطالب لمتابعة دراسة الرياضيات المتقدمة الدقيقة. 1تتضمن مادة الجبر  (SOLاختبار معايير التعلم )

ُتوّجه المفاهيم األساسية للمعادالت، والدوال، والتمثيالت المتعددة، واالحتماالت، وتحليل البيانات األنشطة التي ُتتيح  األعداد الحقيقية.لألعداد لتشمل تطوير نظام 
ستكشاف المفاهيم، وتوفير ُتدمج أجهزة الحاسوب وتقنيات حاسبة الرسوم البيانية في المنهاج الدراسي إلتاحة الفرصة للطالب ال للطالب تعزيز مهارات حل المشكالت.

ز على التواصل الرياضي والتفكير المنطقي طوال الدورة  نماذج مرئية لدعم تعلُّم المفاهيم الجبرية، وكأدوات قوية لحل المعادالت والمتباينات والتحقق منها. ُيركَّ
 الدراسية. 

 
 550000  الهندسة

  1:ساعات معتمدة لمادة الجبر المطلب األساسي:
ُتعد مادة الهندسة دراسة مدمجة للمفاهيم الهندسية المستوية، والصعبة، والتنسيقية والتي توفر للطالب المهارات الالزمة لدراسة  (SOLمعايير التعلم )اختبار 

واألشكال ثالثية األبعاد لتوفير دورة كاملة ُتدمج التحقيقات في الخطوط، والمستويات، والتطابقات، والتماثالت، والمساحات، واألحجام، والدوائر،  الرياضيات المتقدمة.
ر مهارات التفكير االستداللي الرسمية وغير الرسمية وُتطبَّق على وضع البراهين الرسمية. للدراسة. وتركز على التفكير، وحل المشكالت، والبرهان في الدورة  ُتطوَّ

ُتدمج أجهزة الحاسوب وتقنيات حاسبة الرسوم البيانية في المنهج الدراسي إلتاحة  ين التنسيقية.الدراسية وتتضمن براهين ثنائية األعمدة، وبراهين الفقرات، والبراه
وكأدوات قوية لحل المعادالت الفرصة للطالب الستكشاف المفاهيم، والمشاركة في التعلم القائم على االستفسار، وتوفير نماذج مرئية لدعم تعلُّم المفاهيم الهندسية، 

 يتم التركيز على التواصل الرياضي والتفكير المنطقي طوال الدورة الدراسية. تحقق منها.والمتباينات وال
 

 علوم الفيزياء
 630000 مستوى الصف الدراسي

 630200 صف المتفوقين
تشتمل مجاالت الدراسة على التركيب الذري، وتنظيم الجدول الدوري  علوم الفيزياء هي دراسة المادة وخصائص الطاقة. (SOLاختبار معايير التعلم )

ادئ العمل وتطبيقاته، والقوة، واستخدامه، والتغيرات الفيزيائية والكيميائية، وأشكال الطاقة وتحويالتها، والحرارة ونقلها، والصوت والضوء وتطبيقاتهما الفنية، ومب
 والحركة، والمغناطيسية، ومبادئ الكهرباء. 

جرى باستخدام تستمر دورة علوم الفيزياء في التركيز على نمو الطالب في فهم طبيعة العلوم عبر ترسيخ فكرة أن تطوير التفسيرات الطبيعية واختبارها يُ  
 المراقبة، والتجربة، والنماذج، واألدلة، والعمليات المنهجية.

علمية على التفكير المنطقي؛ وخاضعة لقواعد األدلة؛ ومنفتحة على النقد العقالني؛ وخاضعة تتضمن طبيعة العلم المفاهيم التي تستند إليها التفسيرات ال 
  للتنقيح والتغيير عبر إضافة األدلة العلمية الجديدة.
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 التربية المدنية واالقتصاد
 730000 مستوى الصف الدراسي

 730200 صف المتفوقين

في هذه الدورة الدراسية، سيكتشف الطالب ما يمكنهم عمله كمقيمين في بالدنا،  ما هي حقوقك كطالب؟ المتحدة؟ما هي الحقوق التي تمتلكها في الواليات  
 كما سيتعلم الطالب اإلجابات على األسئلة االقتصادية، مثل "لماذا ينخفض سعر نظام إكس بوكس الجديد بمرور الوقت؟" وما تعتمد بالدنا عليهم للقيام به أثناء نموهم.

  ما يتعلّم الطالب األسئلة المهمة في حياتهم كمقيمين ومستهلكين في الواليات المتحدة، فسيطورون قدراتهم على ما يلي:بين
 

 قراءة نص لمعلومات المحتوى 

 قراءة المصادر األساسية ومقارنتها 

 القراءة عن "وجهة نظر" المستند وتمييز حقيقة الرأي 

  وتحديد الحلول المحتملة فهم العالقات بين السبب والنتيجة
 للمشكالت

 التفكير النقدي 

 فهم الخلفيات الثقافية المتنوعة 

 الكتابة بالبناء اللغوي والغرض 

 المشاركة في مناقشة الصف الدراسي 

  تطوير ذاكرتهم واستخدامها بشكل مناسب لمفردات العلوم
 االجتماعية

 اسيةتطبيق المعرفة الجغرافية على الخرائط االقتصادية أو السي 

  ،تفسير المخططات، والرسوم البيانية، والرسوم الكرتونية
 والخرائط السياسية

حوا أعضاء أثناء عمل الطالب على جعل المهارات المذكورة أعاله جزًءا من أدائهم المنتظم في التربية المدنية واالقتصادية، سيطورون قدراتهم ليصب
 اقتصادنا!نشطين في مجتمعهم ومستهلكين أكثر ذكاًء في 

 430000 8التربية البدنية والصحة 

م للطالب مجموعة متنوعة من األنشطة الدقيقة مع التركيز على اللياقة البدنية.  تتوفر صفوف التعليم الصحي والبدني يومًيا في المدرسة المتوسطة. ُيقدِّ
باإلضافة إلى  لياقة البدنية، والتنمية االجتماعية، وتوازن الطاقة.يخضع الطالب للتدريس الطالب في مجال التشريح وعلم وظائف األعضاء، وتخطيط ال 

ية، واختبار اللياقة البدنية، ذلك، تتوفر مجموعة متنوعة من األنشطة تشمل األلعاب التعاونية، والرياضات الفردية والثنائية، والرياضات الجماعية، واألنشطة اإليقاع
يتوسع منهج الصحة للصف  الترفيهية.واللياقة البدنية مدى الحياة، واألنشطة 

الثامن
في المواضيع التي سبق تغطيتها، كما يشمل اللياقة البدنية والصحة مدى الحياة،  

لرياضة والنظام الغذائي والتحكم في الوزن، وتعاطي الكحول، والتبغ، وغيرهما من المخدرات، واضطرابات األكل، واالكتئاب واالنتحار، واألهداف الذكية، وتأثير ا
 ( في هذه الدورة الدراسية. FLEحياة األسرية )كما يتم تضمين تعليم ال على الجسم.

 
 001000 8موارد 

 عام دراسي كامل

اختيار يستطيع الطالب خالل الفصل االستفادة من مجموعة متنوعة من الفرص مثل الحصول على مساعدة من المدّرسين، وإجراء االختبارات والمهام، و 
المدرسة، والمشاركة فيها وفي صفوف االستشارات المدرسية مثل مهارات الدراسة وإدارة الوقت، وإنجاز الواجبات أنشطة اإلثرائية والتعزيزية المتنوعة التي توفرها 

 المنزلية، وموضوعات البحث، والمهام، والمشاركة في التدارس مع األقران.

 010700 8مادة الطيف 
د الطالب المؤهلين عبر عملية فرز متعددة الخطو المطلب األساسي: ات ُيجريها المتخصصون في مجال التعليم بمقاطعة الودون، وُيعَرفون رسمًيا بكونهم ُيحدَّ

 موهوبين من حيث القدرة الفكرية العامة.

يشتمل منهج طالب الصف 
السابع

 على الوحدات التالية: 

 األعمال واالقتصاد 

 التقنية والهندسة 

 التواصل والثقافة 

 األخالقيات ووجهات النظر 
  ( من دورات دراسية مختلفة عبر منهاج المدرسة المتوسطة داخل األنشطة التعليمية.SOLsمعايير التعلم )ُتدمج اختبارات 

 
 340000 1اللغة الفرنسية 

  1ساعات معتمدة: ال توجد المطلب األساسي:
 مّما ينُتج عنه بنى لغوية أساسية باللغة الفرنسية.يطور الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسهم وبيئتهم المباشرة في المستوى المبتدئ،  مادة اختيارية

 ُيسّهل كل من االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا.  ُيستدل على هذه التواصل في مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.
 

 342000 2اللغة الفرنسية 
  1ساعات معتمدة: 1لمادة اللغة الفرنسية  المطلب األساسي:

 بة.يواصل الطالب تطوير إجادتهم للغة الفرنسية في المستوى المتوسط في جميع مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتا مادة اختيارية

كما أنهم يقرؤون  الطالب العمل في مواقف واقعية باستخدام جمل وبنى لغوية أكثر تعقيًدا.يتعلّم  ُيسّهل كل من االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا.
 المواد على موضوعات مألوفة ويقدمون عينات قصيرة من الكتابة. 
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 370000 1اللغة األلمانية 
  1ساعات معتمدة: ال توجد المطلب األساسي:

 بشأن أنفسهم وبيئتهم المباشرة في المستوى المبتدئ، مّما ينُتج عنه بنى لغوية أساسية باللغة األلمانية.يطور الطالب القدرة على التواصل  مادة اختيارية

 ُيسّهل كل من االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا.  ُيستدل على هذه التواصل في مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.
 

 2اللغة األلمانية 
 372000 

  1ساعات معتمدة: 1لمادة اللغة األلمانية  المطلب األساسي:
 ابة.يواصل الطالب تطوير إجادتهم للغة األلمانية في المستوى المتوسط في جميع مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكت مادة اختيارية

كما أنهم يقرؤون  يتعلّم الطالب العمل في مواقف واقعية باستخدام جمل وبنى لغوية أكثر تعقيًدا. القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا. ُيسّهل كل من االستماع والقراءة
 المواد على موضوعات مألوفة ويقدمون عينات قصيرة من الكتابة. 

 
 350000 1اللغة الالتينية 

  1ساعات معتمدة: ال توجد المطلب األساسي:
 لية.تستكشف هذه الدورة الدراسية القواعد اللغوية الالتينية األساسية والمفردات وُتطّور المهارات الالزمة لقراءة النصوص الالتينية األو اختيارية مادة

يتم التركيز على على المشتقات  ، واألساطير.ُتستكمل الطبيعة اللغوية للدورة بإلقاء نظرة عامة على الحضارة اليونانية الرومانية، بما في ذلك التاريخ، والحياة اليومية
 اللغوية اإلنجليزية إلظهار تأثير اللغة الالتينية على اللغة اإلنجليزية والمساهمة في نمو المفردات الشخصية لكل طالب.

 
 352000 2اللغة الالتينية 

  1ساعات معتمدة:  1 لمادة اللغة الالتينية المطلب األساسي:
، ويتعلمون القواعد اللغوية والمفردات وسيواصلون تطوير المهارات الالزمة لقراءة النصوص 1يراجع الطالب المواد من مادة اللغة الالتينية  مادة اختيارية

 يوسعون فهمهم للحضارة الرومانية اليونانية ومشتقات اللغة اإلنجليزية.  الالتينية.
 

تتوفر اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة للناطقين باللغة  بين في دراسة اللغة اإلسبانية كلغة ثانية.ُتعد دورات اللغة اإلسبانية التالية للطالب الراغ
 اإلسبانية األصلية / التراثية.

 
 367000 1اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 

  1ساعات معتمدة:  1 الختبار المستوى المطلب األساسي:
لتلبية احتياجات الطالب التي ُتعد اإلسبانية لغتهم األساسية والحاصلين على الحد األدنى من  1ُصّممت مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  مادة اختيارية

عند  اكتساب إجادة مماثلة في القراءة والكتابة.أثناء تطوير إجادتهم الحالية في التحدث واالستماع رسمًيا، يركز الطالب على  التعليم أو لم يتلقوا تعليًما رسمًيا في اللغة.
 إكمال الدورة الدراسية بنجاح، قد يستمر الطالب في دراسة باقي تسلسل مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة.

 
 367300 2اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 

  1ساعات معتمدة: ار المستوىأو اختب 1لمادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  المطلب األساسي:
ُتراجع نقاط القواعد  لزيادة إجادة القراءة والكتابة للطالب التي ُتعد اإلسبانية لغتهم األساسية. 2ُصّممت مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  مادة اختيارية

ُتعّزز مهارات الفهم والتواصل عبر قراءة االختيارات المكتوبة من قِبل المؤلفين التقليدين  األساسية والنقاط النحوية الدقيقة، مع التركيز على أسلوب البناء اللغوي ودقته.
عند إكمال الدورة الدراسية بنجاح، يجوز للطالب مواصلة دراسة باقي تسلسل مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين  والعصريين ومناقشتها في مجموعة متنوعة من األنواع.

 بطالقة. 
 

 360000 1بانية اللغة اإلس
  1ساعات معتمدة: ال توجد المطلب األساسي:

بانية ُيطّور الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسهم وبيئتهم المباشرة في المستوى المبتدئ، مّما ينُتج عنه بنى لغوية أساسية باللغة اإلس مادة اختيارية

ُيسّهل كل من االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا  األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.ُيستدل على هذه التواصل في مهارات اللغة  للمبتدئين.
 وكتابًيا.

 
 362000 2اللغة اإلسبانية 

  1ساعات معتمدة: 1لمادة اللغة اإلسبانية  المطلب األساسي:
 المستوى المتوسط في جميع مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة. يواصل الطالب تطوير إجادتهم للغة اإلسبانية في  مادة اختيارية

كما أنهم يقرؤون  يتعلّم الطالب العمل في مواقف واقعية باستخدام جمل وبنى لغوية أكثر تعقيًدا. ُيسّهل كل من االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا.
 ضوعات مألوفة ويقدمون عينات قصيرة من الكتابة. المواد على مو
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 8الفن 
 202700 فصل دراسي واحد
 202000 عام دراسي كامل

ُتعد مادة الفن مادة اختيارية، يجوز دراستها لفصل دراسي واحد أو عام دراسي كامل. ُترّكز مادة الفن للصف  مادة اختيارية
الثامن

على اإلنتاج الفني،  

ُصّممت  يشارك الطالب في عملية إبداع أعمالهم الفنية، وعرضها، والتجاوب مع األعمال الفنية لغيرهم والتواصل معها. والتاريخ الفني، والنقد الفني، والنقد الجمالي.
 صية مع االستمتاع بمزيد من العمق داخل نطاق واسع من الوسائط.الدورة الدراسية لتوفير للطالب فرصة اكتساب مهارات فنية، وتطوير رؤيتهم وأفكارهم الشخ

 يواصل الطالب تطوير محافظهم الفنية لتوصيل العملية اإلبداعية. 
 

 203000 التصميم ثالثي األبعاد 8الفن 
ُصّممت هذه الدورة الدراسية لُتتيح لطالب مادة الفن بالصف  مادة اختيارية

الثامن
الفرصة الستكشاف الفن ثالثي األبعاد عبر العملية اإلبداعية باستخدام  

سيشرع الطالب ويطورون أفكاًرا مبتكرة أثناء استكشافهم نماذج الوسائط المتعددة مع تطبيق العمق، والمساحة، والحجم، والسطح بطريقة  عناصر ومبادئ التصميم.
سُتتيح التجارب التعاونية  ت مبتكرة عملية الكتشاف النحت، والهندسة المعمارية، والخزف، والمجموعات الفنية.ستوفر التجارب المتنوعة للطالب تحديا تكاملية.

 سيضع طالب مادة الفن محفظة دائمة من التصميم ثالثي األبعاد. للطالب فرًصا فريدة من نوعها البتكار إنشاءات ثالثية األبعاد للمدرسة و/أو المجتمع.
 

 237000 8الجوقة 
 بنجاح، غير إلزامي 7ُيوصى بإكمال مادة الجوقة  المطلب األساسي:

ًها نحو األداء. 8ُتعد مادة الجوقة  مادة اختيارية سيطور  ُترّكز على مهارات الغناء البصري وكذلك على األساليب الصوتية السليمة. صًفا دراسًيا موجَّ

 مجموعة من األدب الديني والدنيوي. الطالب معرفتهم بالقراءة والكتابة الكورالية عبر غناء 
 يتعين على الطالب التدريب في الحفالت الموسيقية، والمهرجانات، وتدريبات األداء بعد ساعات الدوام المدرسي.

 
 201100 فن التمثيل الوصفي

سيكتسب الطالب  التمثيلي واإلنتاج المسرحي.سيوفر فن التمثيل الوصفي للطالب مقدمة حول دراسة األداء، وتاريخ المسرح، واألدب  مادة اختيارية

ُتعد هذه الدورة  أدائهم.مهارات في توصيل األفكار، والتفكير النقدي، والحل التعاوني للمشكالت عبر البحث، والتخطيط، وكتابة السيناريوهات، واإلنتاج، وتجارب 
 الدراسية الطالب لمزيد من الدراسة المسرحية في المدرسة الثانوية.

 
 232000 8فرق الموسيقية ال

 بنجاح أو ما يعادلها من دراسات وتجارب. 7إكمال دراسة الفرق الموسيقية  المطلب األساسي:
يوجد تركيز  للطالب الفرصة لمواصلة تنمية مهاراتهم الموسيقية استعداًدا لألداء على مستوى المدراس الثانوية. 8توفر مادة الفرق الموسيقية  مادة اختيارية

 مستمر على تطوير أساليب األداء، ومهارات القراءة البصرية، والعزف الجماعي، فضالً عن مجموعة عزف موسيقية أكثر صعوبة وتنوًعا. 
  رسي.يتعين على الطالب التدريب على العزف يومًيا والمشاركة في الحفالت الموسيقية، والمهرجانات، وتدريبات األداء بعد ساعات الدوام المد

 
 207003 8اآلالت الوترية 

 بنجاح أو ما ُيعادلها من دراسات وتجارب. 7إكمال دراسة اآلالت الوترية  المطلب األساسي:
تركيز يوجد  للطالب الفرصة لمواصلة تنمية مهاراتهم الموسيقية استعداًدا لألداء على مستوى المدراس الثانوية. 8توفر مادة اآلالت الوترية   مادة اختيارية

  مستمر على أساليب األداء، ومهارات القراءة البصرية، والعزف الجماعي، فضالً عن مجموعة عزف موسيقية أكثر صعوبة وتنوًعا.
سيوفر  سي.يتعين على الطالب التدريب على العزف يومًيا والمشاركة في الحفالت الموسيقية، والمهرجانات، وتدريبات األداء بعد ساعات الدوام المدر

  الطالب آالتهم الموسيقية.
 

 210000 المستوى األول - 8الجيتار 
المستوى األول للصف  -ُتتاح مادة الجيتار  مادة اختيارية

الثامن
يستخدم الجيتار الكالسيكي ذو أوتار النايلون لتعريف الطالب بأسلوب الجيتار  لجميع الطالب. 

القياسية، واالْصِطفاح )تبلتثر(، ومخططات الوتر، ونظرية وتاريخ الموسيقى، والعزف الفردي والجماعي في مجموعة المناسب، ووضعية الجلوس، والرمز الموسيقية 
 كما يتم التركيز على أساليب العناية والصيانة لآللة كذلك. متنوعة من األساليب الموسيقية.

  المدرسي.قد تتطلب المشاركة في هذا الصف الدراسي إجراء تجارب أداء بعد الدوام 
 

 209000 المستوى الثاني - 8الجيتار 
 بنجاح أو ما يعادلها من دراسات وتجارب. 7إكمال دراسة الجيتار  المطلب األساسي:

مة في مادة الجيتار للصف  مادة اختيارية تبدأ هذه الدورة الدراسية بمراجعة المهارات والمفاهيم الُمقدَّ
السابع

ز بشكل أكبر على عناصر  . أسلوب الجيتار ُيركَّ

لتجنُّب اإلصابات، ووضع نمط  وتشمل النوت المنتظمة التصاعدية أو التنازلية، واألصوات المتتابعة )نوتة الوتر المكسور(، وعالمات الربط الموسيقية، وتمديد األصابع
 ُيستخدم الجيتار التقليدي من أوتار النايلون.  تدريب منتظم.
قد تتطلب المشاركة في المستوى الثاني من مادة الجيتار بالصف  موسيقية أو فردًيا بصورة أكثر تعقيًدا. يقدم الطالب أداًء موحًدا كفرقة 

الثامن
إجراء تجارب  

 أداء بعد الدوام المدرسي.
 
(AVID MS برنامج الترقية عبر التحديد الفردي للمدارس المتوسطة ) 096000 

(، ومدرسة سينيكا ريدج المتوسطة STM(، ومدرسة سترلينغ المتوسطة )SMMسمارتز ميل المتوسطة )يتوفر البرنامج فقط في المدارس التالية: مدرسة 
(SRM( ومدرسة جيه. لوبتون سيمبسون المتوسطة ،)JLS.) 

ُترّكز هذه الدورة  (.AVIDُتعد هذه الدورة الدراسية هي المكون األساسي لنظام اإلعداد الجامعي لبرنامج الترقية عبر التحديد الفردي ) مادة اختيارية

ط، واألدوا ت التنظيمية، وإدارة الوقت، الدراسية على مهارات التواصل، ودعوات الذاتية التعليمية، والمهارات الدراسية والتنظيم المادي ضمن جدول األعمال/الُمخطِّ
لم، واالستفسار، والتعاون، والتنظيم، والقراءة ألنشطة التعلم في جميع ُتماَرس هذه المهارات عبر الكتابة للتع وتحديد األهداف، واستراتيجيات تدوين المالحظات.

 مجاالت المحتوى. 
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 105600 ورشة عمل استراتيجيات القراءة للصف الثامن
 ُتحّدد المدارس الطالب المؤهلين لهذا البرنامج المطلب األساسي:

القراءة إلى ضرورة تعزيز مهارات القراءة األساسية واستراتيجياتها، وكذلك لمساعدة الطالب ُخصِّصت هذه الدورة الدراسية للطالب الذين ُيشير أدائهم في  
سُترّكز التعليمات على الصوتيات، والطالقة، والفهم، والتفكير النقدي، والمفردات، ومشاركة القراءة، والمشاهدة،  (.SOLعلى االستعداد الختبارات معايير التعلم )

  ستستخدم الدورة الدراسية المواد التي تساعد الطالب على القراءة في دورات دراسية أخرى. وسُتمّيزها وفًقا الحتياجات الطالب. والخضوع لالختبارات.
 

 807000 8علوم األسرة والمستهلك 
تركيزها على تحسين الهوية الذاتية،  وينَصب دورة دراسية اختيارية يمكن دراستها لعام دراسي كامل. 8ُتعد مادة علوم األسرة والمستهلك  مادة اختيارية

 والتواصل مع اآلخرين، والمهارات االجتماعية، وزيادة التحصيل الدراسي، وإدارة الموارد، وأن يصبح التوجه إلى عالم العمل.
سيتم التوسع  بأساليب مناسبة. يتعلم الطالب عبر منهج عملي لحل المشكالت، كيفية دراسة االهتمامات بشكل نقدي، والبحث عن الحلول، وحل المشكالت 

 FCCLAُتدمج مهارات القيادة في المنهج الدراسي عبر مؤسسة  .7بشكل أعمق في دراسة المفاهيم المختلفة التي تم استكشافها في دراسة مادة األسرة والمستهلك 
 )األسرة، والوظيفة، وقادة المجتمع األمريكي(.

 دوالر  20.00رسوم المختبر: 
 

 843000 مقدمة إلى برنامج المدرس الصغير 
  8الصف )الصفوف(:

يتعلم  تعزز هذه الدورة االستكشافية اهتمام الطالب بمهنة التدريس وفهمها وتقديرها، وتسمح للطالب بالتعرف على المهن في مجال التعليم. مادة اختيارية

ُصّمم المنهج لمساعدة الطالب  وإنشاء بيئات تعليمية إيجابية، واكتشاف اختالفات التعلم لدى اآلخرين.الطالب تطوير الوعي الذاتي، والتعاون والتواصل مع النظراء، 
س هذه الدورة الدراسية في مدارس معينة على تحديد أهداف قابلة للتحقيق في مجموعة المهن التعليمية والتدريبية.  .ُتدرَّ

 
 802000 8التعليم التكنولوجي 

وهي صف دراسي شامل يستخدم منهج تعليمي  ادة التعليم التكنولوجي دورة دراسية اختيارية يمكن دراستها لعام دراسي كامل.ُتعد م مادة اختيارية

نولوجًيا مجاالً تك 14سُيماِرس الطالب التجربة، والتصميم، واالختراع، واإلبداع، واإلنشاء، واالختبار، والتحليل أثناء استكشافهم  تكنولوجي معياري متعدد الوسائط.
 مختلًفا.

يكتسب الطالب عبر  تساعد هذه الدورة الدراسية الطالب على فهم كيفية عمل المعرفة، واألدوات، والموارد في األنظمة التكنولوجية، ومنفعتها للمجتمع. 
 التكنولوجي وفرصه.محاكاة األنظمة وتقييم آثارها وتأثيراتها على الناس، نظرة ثاقبة حول كيفية التعامل مع مشكالت العالم 

 دوالر  20.00رسوم المختبر:
 

 803000 تكنولوجيا التصميم اآللي
  1ساعات معتمدة:  8الصف )الصفوف(:

تشمل الموضوعات  يشارك الطالب في دراسة أجهزة الحاسوب وأجهزة المعالجة الدقيقة وتطبيقاتها في أنظمة التصنيع، والنقل، واالتصاالت. مادة اختيارية

تضع أنشطة حل المشكالت  والتأثير االجتماعي/الثقافي لهذه التقنيات. الحاسوب وأنظمة التشغيل، والروبوتات )األجهزة اآللية(، وأنظمة البرمجة والتحكم.أجهزة 
اآللية(، والتصميم بمساعدة تشمل األنشطة التعليمية الروبوتات )األجهزة  الطالب في تحدي يحث على التصميم، والبرمجة، وتوصيل األجهزة بأنظمة الحاسوب.
 الحاسوب، والتصنيع والتصميم بمساعدة الحاسوب، والتحكم في األجهزة الكهروميكانيكية. 

 دوالر  10.00رسوم المختبر: 
 

CAMS - 527000 الترميز في المدارس المتوسطة 
التي تتكامل مع مفاهيم الرياضيات، مع التركيز على حل ( مقدمة لعلوم الحاسوب CAMSُتعد مادة الترميز في المدارس المتوسطة ) مادة اختيارية

سُيطّور الطالب مشاريع برمجة يتعلمون  سيقوم الطالب بإنشاء ومشاركة القصص التفاعلية الخاصة بهم، والرسوم المتحركة، واأللعاب، والموسيقى، والفن. المشكالت.
ي، والتواصل بشفافية، والتحليل المنهجي، واستخدام التقنيات بسالسة، والتعاون الفعال، والتصميم التفاعلي، فيها المهارات الالزمة للنجاح في المستقبل: التفكير اإلبداع

 سُتستخدم لغة البرمجة وغيرها من اللغات في هذه الدورة الدراسية.  والتعلم باستمرار.
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  متعلمو اللغة اإلنجليزية 

 
 
 

فين بكونهم متعلمين للغة اإلنجليزية )تتوفر برامج تعليمية خاصة للطالب  عندما يلتحق الطالب  ( في جميع المدارس المتوسطة.English Learners, ELالُمعرَّ
إذا أُشير إلى لغة أخرى غير اإلنجليزية في أي من هذه  بمدارس مقاطعة الودون العامة، ُيطرح عليهم العديد من أسئلة اللغة المحلية في نموذج تسجيل الطالب.

 اإلجابات، فإن اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية
ب. تشمل العوامل التي يجب وضعها في  يتم تحديد مستوى كل طالب على أساس فردي. يساعد االختبار على تحديد مستوى إجادة الطالب. يتم إجراؤه عبر ُمقّيم ُمدرَّ

 االعتبار قبل تحديد مستوى الدورة الدراسية، 
 ا يلي:على سبيل ال الحصل على م

 مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية •
 تجربة تعليمية سابقة •
 كشف درجات الطالب •

 
 
 
 

 100011 8إلى  6اللغة اإلنجليزية للمبتدئين، لصفوف المدارس المتوسطة من 

 )مستوى المبتدئين(
اإلنجليزية، والنحو، وتركيب الجملة، وذلك لمساعدتهم في تطوير ( مفردات اللغة 1.9 - 1.0يتعلم طالب اللغة اإلنجليزية )مستوى إجاة اللغة اإلنجليزية  

سيطور الطالب مهاراتهم في القراءة والكتابة عبر مجموعة متنوعة من أنشطة القراءة والكتابة أثناء استكشاف أنواع  المهارات األكاديمية، والثقافية، والحياتية.
لدعم لتحصيل الطالب للغة  -االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة  -ُتدمج جميع المجاالت األربعة  يالية.النصوص المختلفة وتشمل الروايات الخيالية وغير الخ

 اإلنجليزية األكاديمية.
 

 100012 8إلى  6اللغة اإلنجليزية المتوسطة لمتعلميها، لصفوف المدارس المتوسطة من 

 )المستوى المتطور(
 المفردات األكاديمية واستراتيجيات القراءة التي 3.0 - 2.0) إجادة اللغة اإلنجليزية  سيدرس الطالب في هذا المستوى )مستوى 

هم لصفوف مجال المحتوى. ُتدمج  سيعزز الطالب مهارات اللغة اإلنجليزية، والقراءة، والكتابة باستخدام مجموعة متنوعة من الروايات الخيالية وغير الخيالية. سُتِعدُّ
 لدعم لتحصيل الطالب للغة اإلنجليزية األكاديمية. -االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة  - جميع المجاالت األربعة

 
 610010 8إلى  6المفاهيم العلمية للمبتدئين، لصفوف المدارس المتوسطة من 

ر(  )مستوى المبتدئين والمستوى الُمطوَّ
(، لغة العلوم جنًبا إلى جنب مع المفاهيم الرئيسية 1.9 - 1.0جادة اللغة اإلنجليزية يدرس طالب اللغة اإلنجليزية في هذه الدورة الدراسية )مستوى إ 

يمكن دراسة دورة المفاهيم العلمية لطالب اللغة اإلنجليزية المبتدئين  للمناهج العلمية على مستوى الصف، وتشمل نظرية العلوم العامة، وعلوم األرض، واألحياء.
ُتعد هذه الدورة الدراسية األنسب للطالب ذوي المستويات المنخفضة من  مستوى الصف لتوفير دعم إضافي لطالب اللغة اإلنجليزية.بالتزامن مع دورة العلوم على 

  إجادة اللغة اإلنجليزية ولديهم خلفية محدودة في العلوم و/أو تلقُّوا تعليًما محدوًدا أو متقطًعا قبل المدرسة.
 

 771300 وسطةالتاريخ للمبتدئين بالمدارس المت
 8إلى  6الصفوف من 

( لغة العلوم االجتماعية جنًبا إلى جنب مع 1.9 - 1.0في هذه الدورة الدراسية، يدرس طالب اللغة اإلنجليزية للمبتدئين )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية  
يمكن دراسة دورة المفاهيم العلمية  ريخ الواليات المتحدة ووالية فيرجينيا.المفاهيم الرئيسية لمناهج العلوم االجتماعية على مستوى الصف، وتشمل التاريخ العالمي وتا

ُتعد هذه الدورة الدراسية  ية.االجتماعية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية بالتزامن مع دورة العلوم االجتماعية على مستوى الصف لتوفير دعم إضافي لمتعلمي اللغة اإلنجليز
 نخفضة من إجادة اللغة اإلنجليزية ولديهم خلفية محدودة في العلوم االجتماعية و/أو تلقُّوا تعليًما محدوًدا أو متقطًعا قبل المدرسة.األنسب للطالب ذوي المستويات الم

 
 710010 ، الصف السادس1مفاهيم تاريخ/جغرافيا الواليات المتحدة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 

 ( على التاريخ األمريكي من عصر االستكشاف2.5إلى  1.5جليزية )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية من ُترّكز هذه الدورة الدراسية لطالب اللغة اإلن 
يتعلم الطالب موضوعات مثل التضاريس، والمستعمرات، والتوسع  تشتمل الدورة الدراسية على الجغرافية، والتاريخ، والتربية المدنية، والثقافة. إلى الحرب األهلية.

يتعلم الطالب اللغة اإلنجليزية باستخدام موضوعات العلوم االجتماعية للقراءة، والكتابة، والدخول في مناقشات حول تاريخ الواليات  واالختراعات.باتجاه الغرب، 
س استراتيجيات القراءة ومفردات العلوم االجتماعية إلعداد الطالب للنجاح الحًقا في صفوف العلوم االجتماعية. المتحدة.  ُتدرَّ

 
 720010 ، الصف السابع2مفاهيم تاريخ/جغرافيا الواليات المتحدة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 

 (، دراسة تاريخ الواليات المتحدة من نهاية2.5إلى  1.5يواصل طالب اللغة اإلنجليزية في هذه الدورة الدراسية )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية من  
الحرب األهلية وعصر إعادة اإلعمار إلى القرن 

الحادي والعشرين
تشمل الموضوعات في الدورة الدراسية عصر إعادة اإلعمار، وعصر الصناعة، والحروب العالمية،  .

جتماعية للقراءة، والكتابة، والدخول في يواصل الطالب تعلُّم اللغة اإلنجليزية باستخدام موضوعات العلوم اال والتغيرات االجتماعية في القرن الحادي والعشرين.
س  يوجد العديد من الفرص الستخدام مهارات المكتبة والحاسب اآللي البتكار مشروعات وعروض تقديمية مثيرة. مناقشات حول تاريخ الواليات المتحدة. ُتدرَّ

 لهم في صفوف العلوم االجتماعية.استراتيجيات القراءة ومفردات العلوم االجتماعية إلعداد الطالب للنجاح أثناء انتقا
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 730010 مفاهيم التربية المدنية واالقتصادية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية، الصف الثامن

(، يدرس الطالب نبذة عن الحكومة األمريكية، وسياساتها، ومسؤوليات 2.5إلى  1.5في هذه الدورة الدراسية )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية من  
يدرس طالب  تتضمن الدورة الدراسية موضوعات مثل الدستور األمريكي، واألحزاب السياسية، وحقوق التصويت، وفروع الحكومة، واألنظمة االقتصادية. المواطنين.

مة بهذا الص يدرس الطالب نبذة حول  ف الدراسي.اللغة اإلنجليزية مفردات التربية المدنية واالقتصادية ويمكنهم استخدام مفرداتهم الجديدة للدخول في المناقشات الُمقدَّ
 الحكومة األمريكية ويعززون مهاراتهم في القراءة و

 الكتابة األكاديمية.
 

 531000 الرياضيات للمبتدئين بالمدارس المتوسطة

ضيات جنًبا إلى جنب مع المفاهيم ( لغة الريا2.5 - 1.0في هذه الدورة الدراسية، يدرس الطالب اللغة اإلنجليزية الجدد )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية  
يمكن دراسة دورة اللغة اإلنجليزية للمبتدئين بالتزامن مع دورة الرياضيات على مستوى الصف لتوفير  .8إلى  6الرئيسية لمناهج الرياضيات على مستوى الصفوف من 

 دعم إضافي للطالب اللغة اإلنجليزية.
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تفاصيل دورة 

 الثانوية المدارس

 

 12إلى  9الصفوف من 
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 التعليم المهني والفني

 

 الموقع اإللكتروني:
www.lcps.org/cte 

 

 
عروض المدراس الثانوية لدورة التعليم 

 المهني والفني

 
EPCSPCL@ 

 

 تكنولوجيا األعمال والمعلومات
األعمال والمعلومات، يتوفر للطالب فرًصا الستكمال إعدادهم األكاديمي مع استكشاف مجموعة متنوعة من المهن ومهارات التعلم  عبر برنامج تكنولوجيا ملخص:

إلنترنت م، وتكنولوجيا اوالمفاهيم في مجاالت تطبيقات الحاسوب؛ والتمويل والمحاسبة؛ وقانون األعمال واإلدارة؛ وتطوير التطبيقات؛ واألمن السيبراني؛ والتصمي
 والوسائط المتعددة؛ ومبادئ األعمال والتسويق.

 
 (FBLAبرنامج إعداد قادة أعمال أمريكا المستقبليين ): (CTSOمنظمة طالبية للتعليم المهني والفني )

 
ت محو األمية المالية واالستعداد في مهارا” W!se“شهادة أخصائي مايكروسوفت أوفيس، وشهادة خبير مايكروسوفت أوفيس، وشهادة  للطالب: الشهادات الصناعية

 3لمعيار العالمي آي سي للعمل، وشهادة برنامج كويكبوكس المحاسبي من شركة إنتويت، وشهادة أساسيات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة من شركة كومبيتيا، وشهادة ا
 (.GS5لمحو األمية الرقمية )

 
 

 علوم األسرة والمستهلك
م الطالب نحو مجموعة من األهداف الموحدة في مجاالت اإلنجاز األكاديمي، والقضايا الثقافية والبيئية، والصحةُتسّهل دورات علوم  :ملخص ُّ ّّ  األسرة والمستهلك تقّد

 والسالمة، والعالقات الفردية واألسرية، وأخالقيات القيادة ومكان العمل، وتطبيق التكنولوجيا.
 

 ( ومؤسسة إديوكاتورز رايسنغFCCLAاألسرة، والوظيفة، وقادة المجتمع األمريكي ) :(CTSOمنظمة طالبية للتعليم المهني والفني )

 
 واختبار بارابرو )المساعد المهني(، واختبار براكسيس، واختبار مهارات االستعداد للعمل للطالب: الشهادات الصناعية

 

 

 تعليم التسويق
 الثانوية والمهن في مجاالت التسويق، والتمويل، والضيافة، واإلدارة، وريادة األعمال.ُتعد برامج التسويق الطالب للتعليم بعد المرحلة ملخص: 

 
 )نوادي التعليم التوزيعية األمريكية( DECAمؤسسة  :(CTSOمنظمة طالبية للتعليم المهني والفني )

 
(، NRFوشهادة خدمة عمالء ومبيعات االتحاد الوطني لتجارة التجزئة )(، GS5لمحو األمية الرقمية ) 3شهادة المعيار العالمي آي سي  للطالب: الشهادات الصناعية

 (، واختبار مهارات االستعداد للعمل، واختبار احترافي معتمد في إدارة الضيافة والسياحة.NRFوشهادة أعمال بيع التجزئة لالتحاد الوطني لتجارة التجزئة )
 
 

 التعليم التكنولوجي والهندسي

يتلقى الطالب دورات دراسية إلعدادهم لبرامج فنية أو احترافية  التعليم التكنولوجي تجارب تؤدي إلى تطوير األفراد من متعلمي التكنولوجيا.يوفر برنامج  ملخص:

 )العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات(، أو الهندسة، أو الهندسة المعمارية. Stemللتعليم العالي مثل مهن 

 
 (TSAرابطة طالب التكنولوجيا ) :(CTSOليم المهني والفني )منظمة طالبية للتع

 
ر تقييم الدورة في نهاية العام الدراسي لكل لما يلي: مهارات شركة أوتودسك واالستعداد للعمل، وبرنامج أوتوكاد، وبرنامج أوتودسك إنفنت للطالب: الشهادات الصناعية

 )المخترع(، ومنظمة بروجيكت ليد ذا واي.

http://www.lcps.org/cte
http://www.lcps.org/cte
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 تكنولوجيا األعمال والمعلومات

 830000 المحاسبة
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ُيوصى بدراسة أنظمة معلومات الحاسوب أو مقدمة إلى األعمال والتسويق المطلب األساسي:

تشتمل الموضوعات الُمتناولة  ألعمال الخدمات التجارية.في هذه الدورة الدراسية، يدرس الطالب مبادئ دورة المحاسبة، ومفاهيمها، وممارساتها األساسية  
ُترّكز على أخالقيات العمل والسلوك  على تحليل المعامالت، وإدراج المدخالت ونشرها، وإعداد سجالت كشوف الرواتب والبيانات المالية، وإدارة أنظمة التحكم النقدي.

  خدام األنظمة اليدوية واإللكترونية على حد سواء.يتعلم الطالب إجراءات المحاسبة األساسية، باست المهني.
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 

 
 831000 المحاسبة المتقدمة

  1ساعة معتمدة: 12إلى 11  :)الصفوف(الصف 
 المحاسبة المطلب األساسي:

المحاسبة المتقدمة، واإلجراءات، والتقنيات المستخدمة في حل مشكالت األعمال واتخاذ القرارات ُتتيح هذه الدورة الدراسية المتقدمة للطالب معرفة مبادئ  
يعمل الطالب في بيئة مدمجة تكنولوجًيا  يستخدم الطالب برامج المحاسبة وجداول البيانات لتحليل البيانات المالية لألعمال، وتجميعها، وتقييمها، وتفسيرها. المالية.

عند إكمال الدورة الدراسية، يجب أن يكون الطالب قادرين على إظهار  يوهات صناعة مكان العمل األصلي تعكس اتجاهات الصناعة ومعاييرها الحالية.باستخدام سينار
  فهم لمبادئ صنع القرار، وحل المشكالت، والتفكير النقدي، وتطبيقها على الحاالت المالية الشخصية واألعمال على حد سواء.

 الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.ُتعد هذه 
 

 828002 أنظمة معلومات الحاسوب المتقدمة
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 أنظمة معلومات الحاسوب المطلب األساسي:

مايكروسوفت أوفيس وفرصة لتعزيز مهاراتهم عبر مجموعة متنوعة من توفر هذه الدورة الدراسية المتقدمة للطالب الفهم األساسي لحزمة برامج  
يطبق الطالب مهارات حل المشكالت في حاالت واقعية عبر تطبيقات البرامج المدمجة المتقدمة، وتشمل المنشورات المطبوعة،  المشروعات واألنشطة البحثية.

دي وفي مجموعات الستكشاف أنشطة صيانة الحاسوب المتقدمة، وتطوير المواقع اإللكترونية، يعمل الطالب بشكل فر واإللكترونية، والمنشورة على اإلنترنت.
قد يصبح الطالب مؤهلين أيًضا الختبار المستوى الخبير لشهادات أخصائي مايكروسوفت  والبرامج، والشبكات، والتكنولوجيا الناشئة، ومهارات القدرة على العمل.

 أوفيس.
 الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.ُتعد هذه الدورة 

 
 839002 التصميم، والوسائط المتعددة، وتقنيات الويب المتقدمة 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 التصميم، والوسائط المتعددة، وتقنيات الويب المطلب األساسي:

تشتمل الموضوعات الُمتناولة على  تعليًما قائًما على المشروعات لتعزيز التصميم ومهارات الوسائط المتعددة للطالب.تقدم هذه الدورة الدراسية المتقدمة  
  عايير األعمال والصناعة.تصميم مواقع الويب، وإنشائها، ونشرها؛ وااللتزام بالقوانين واألخالقيات المهنية؛ والتصميمات ذات الصلة وتطبيق الوسائط المتعددة لم

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

 1تطوير التطبيقات 
 828500 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ُيوصى بدراسة عمليات برمجيات األمن السيبراني المطلب األساسي:

مفاهيم البرمجة، واستخدام اإلجراءات الخوارزمية، وتنفيذ إجراءات البرمجة باستخدام إحدى اللغات األكثر  1يستكشف الطالب في دورة تطوير التطبيقات  
يجوز استخدام واجهات المستخدم الرسومية وفًقا لتصميم الطالب وتطوير تطبيقات الوسائط  ُيستخدم الترميز طوال الدورة الدراسية. قياسية، وإتقان أساسيات البرمجة.

( إلنشاء JavAscript( أو لغة جافا سكريبت )HTMLباإلضافة إلى ذلك، يستخدم الطالب لغة ترميز النص الفائق ) دة التفاعلية، بما في ذلك برامج األلعاب.المتعد
كأداة أساسية  ®برمجة بايثونتهدف هذه الدورة الدراسية باستخدام لغة  يطور الطالب مهارات قابلية توظيفهم عبر مجموعة متنوعة من األنشطة. صفحات الويب.

المهنية التي تعزز ودمج منصات ولغات متعددة للحساب، إلى تطوير التفكير الحسابي، وخلق شغف حول المسارات المهنية التي تستخدم الحوسبة، وتقديم األدوات 
تشتمل المشروعات والمشكالت على تطوير  طريقة عمل اإلنترنت.الطالب على تطوير خبرة البرمجة واستكشاف  1تساعد مادة تطوير التطبيقات  اإلبداع والتعاون.

(، ومدرسة دومينيون BWHتتوفر هذه الدورة الدراسية في المدارس التالية: مدرسة براير وودز الثانوية ) التطبيقات، وتصور البيانات، واألمن السيبراني، والمحاكاة.
(، ومدرسة توسكارورا الثانوية SBH(، ومدرسة ستون بريدج الثانوية )RVHرسة ريفرسايد الثانوية )(، ومدFHS(، ومدرسة فريدوم الثانوية )DMHالثانوية )

(THS.) 
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
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 835700 قانون األعمال لفصل دراسي واحد

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يكتسب الطالب المعرفة  يدرس الطالب في دورة الفصل الدراسي الواحد هذه، أسس النظام القانوني األمريكي ويتعلمون حقوق المواطنين ومسؤولياتهم. 
تشمل مجاالت التركيز العقود، وحماية  م األعمال واألفراد.العملية والمهارات الحياتية عبر استكشاف المفاهيم االقتصادية واالجتماعية المتعلقة بالقوانين التي تحك

كما يجب أن يراعي  محاماة.المستهلك، والقانون الجنائي، وقانون المسؤولية التقصيرية، والقانون الدولي، والقانون األسري/المحلي، وقانون العمل، ووظائف مهنة ال
 إدارة األعمال لفصل دراسي واحد.الطالب المهتمين بهذه الدورة الدراسية دراسة مادة 

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

 836700 إدارة األعمال لفصل دراسي واحد
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

مفاهيم اإلدارة األساسية وأساليب القيادة أثناء استكشافهم لملكية األعمال، والتخطيط، والعمليات، يدرس الطالب في دورة الفصل الدراسي الواحد هذه،  
القرارات تمثل مفاهيم الجودة، وإدارة المشروعات، وحل المشكالت، واتخاذ  والتسويق، والتمويل، واالقتصاد، واالتصاالت، والسوق العالمي، والعالقات اإلنسانية.

يمكن تعزيز مهارات القيادة لدى الطالب عبر المشاركة في فرص التعلم القائمة على العمل وبرنامج إعداد قادة أعمال  األخالقية جزًءا ال يتجزأ من الدورة الدراسية.
 قانون األعمال لفصل دراسي واحد.كما يجب أن يراعي الطالب المهتمين بهذه الدورة الدراسية دراسة مادة  (.FBLAأمريكا المستقبليين )

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

 828001 أنظمة معلومات الحاسوب
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 إجادة استخدام لوحة المفاتيح المطلب األساسي:

ه نحو المشروعات عبر استخدام حزمة برمجيات توفر أنظمة معلومات الحاسوب   للطالب فرًصا لتطوير مهارات المستوى االحترافي في منهج موجَّ
يطبق الطالب مهارات حل المشكالت في حاالت واقعية عبر معالجة الكلمات، وجداول البيانات، وقواعدها، والعروض التقديمية للوسائط  مايكروسوفت أوفيس.
يعمل الطالب بشكل فردي وفي مجموعات الستكشاف مفاهيم الحاسوب، وأنظمة التشغيل، والشبكات، واالتصاالت، والتقنيات  برامج المدمجة.المتعددة، وأنشطة ال

 قد يصبح الطالب مؤهلين أيًضا الختبار المستوى المبتدئ لشهادات أخصائي مايكروسوفت أوفيس. الناشئة.
 معتمدة اختيارية. ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات

 
 894103 عمليات برامج األمن السيبراني

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 مقدمة إلى األمن السيبراني المطلب األساسي:

االستخدام وانتهاًء بالمكونات، يتعلم الطالب مفاهيم الشبكات، بدًءا من  ُصّمم برنامج األمن السيبراني لتعليم العديد من جوانب دعم الحاسوب وإدارة الشبكة. 
يتعلم الطالب كيفية تثبيت بطاقات الشبكة، وتهيئتها، وربطها بالشبكات؛ وتثبيت أنظمة التشغيل؛ وإنشاء الحسابات،  وإنشاء شبكات شبكة النظراء وشبكات خادم العميل.

قد تغطي هذه الدورة الدراسية أنظمة تشغيل الشبكات القائمة على البرامج، مثل  نتها.وإعدادها، وإدارتها؛ وتحميل البرامج؛ وإنشاء خطط أمن الشبكات، وتنفيذها، وصيا
 ويندوز سيرفر أو لينكس، إلعداد الطالب ألساسيات إدارة شبكات الحاسوب.

  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 
 

 839001 التصميم، والوسائط المتعددة، وتقنيات الويب
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ُيوصى بدراسة أنظمة معلومات الحاسوب المطلب األساسي:

تطبيق يطور الطالب الكفاءة في إنشاء منشورات سطح المكتب، والعروض التقديمية / مشروعات الوسائط المتعددة، ومواقع الويب باستخدام برامج ال 
ُيصّمم الطالب محافظ األعمال التي قد تشمل بطاقات األعمال،  يدمج الطالب مبادئ التخطيط والتصميم في استكمال المنشورات والمشروعات. الصناعية.القياسية 

مؤهلين أيًضا الختبار قد يصبح الطالب  والرسائل اإلخبارية، والصفحات الصغيرة، وصفحات الويب، والعروض التقديمية/المشروعات، والتقاويم، والرسومات.
  المستوى المبتدئ لشهادات أخصائي مايكروسوفت أوفيس.

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

 االقتصاد والتمويل الشخصي
 823V00 الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 12إلى  9الترقي من  الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

نيات، الطالب كيفية التعامل مع القرارات المالية التي يجب عليهم مواجهتها واتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق باالستكشاف المهني، وإعداد الميزا سيتعلم 
توفر تنمية مهارات  والميراث. والخدمات المصرفية، واالئتمان، والتأمين، واإلنفاق، والضرائب، واالدخار، واالستثمار، وشراء / تأجير المركبات، والعيش باستقاللية،

باإلضافة إلى تنمية مهارات التمويل الشخصي، يدرس الطالب دورة على  القراءة والكتابة المالية وفهم المبادئ االقتصادية أساًسا للمواطن المسؤول والنجاح المهني.
 لعمل على مستوى االلتحاق في مجال التمويل.أسبوًعا حول المهارات والمفاهيم المهنية األساسية استعداًدا ل 36اإلنترنت لمدة 
س هذه الدورة خالل اليوم الدراسي العادي مع أحد المدرسين الُمعّينين.  تتضمن هذه الدورة الدراسية جميع األهداف االقتصادية والمالية التي ُضمِّنت  سُتدرَّ

ج الطالب. 36تي تستغرق ُتعد هذه الدورة الدراسية ال .03B-200-22.1رقم قانون والية فيرجينيافي  كجزء من المنهج المعتمد من وزارة التعليم  أسبوًعا إلزامية لتخرُّ
 في مهارات محو األمية المالية.” W!se“(، سيستكمل الطالب اختبار شهادة 6120.153بفرجينيا )

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
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 821000 مقدمة إلى األعمال والتسويق
  1ساعة معتمدة: 11إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

م هذه الدورة الدراسية على مستوى المبتدئين لجميع الطالب، وُيوصى بها كمقدمة لبرنامج االستعداد المهني في مادة تعليم األعما  يستكشف  ل والتسويق.ُتقدَّ
وتنمية مهارات  والتسويق في نظام المشروعات الحرة واالقتصاد العالمي وتطبيق مهارات صنع القرار كمستهلكين، وموظفين، ومواطنين. الطالب دور األعمال

 التواصل والمهارات الشخصية عبر أنشطة متنوعة.
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 894101 مقدمة إلى األمن السيبراني

  1ساعة معتمدة: 11إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

تركز هذه الدورة الدراسية على البيئة التكنولوجية المتطورة وواسعة االنتشار مع التركيز على تأمين  يؤثر األمن السيبراني على كل فرد، ومنظمة، وأمة. 
الطالب بمبادئ األمن السيبراني، واستكشاف التقنيات الناشئة، ودراسة التهديدات والتدابير الوقائية، والتحقق من سيتعلم  المعلومات الشخصية، والتنظيمية، والوطنية.

  الفرص المهنية التي تتسم باالحترافية العالية، والرواتب المرتفعة، والطلب المتزايد في مجال األمن السيبراني.
  ة اختيارية.ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمد 

 
 825000 التمويل الشخصي لفصل دراسي واحد

  0.5:معتمدة ساعة 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

الميزانيات، يتعلم الطالب كيفية التعامل مع القرارات المالية التي يجب عليهم مواجهتها واتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق باالستكشاف المهني، وإعداد  
توفر تنمية مهارات  والميراث.والخدمات المصرفية، واالئتمان، والتأمين، واإلنفاق، والضرائب، واالدخار، واالستثمار، وشراء / تأجير المركبات، والعيش باستقاللية، 

مية مهارات التمويل الشخصي، يدرس الطالب المهارات باإلضافة إلى تن القراءة والكتابة المالية وفهم المبادئ االقتصادية أساًسا للمواطن المسؤول والنجاح المهني.
نت في قانون  والمفاهيم المهنية األساسية استعداًدا للعمل على مستوى االلتحاق في مجال التمويل. تتضمن الدورة الدراسية جميع األهداف االقتصادية والمالية التي ُضمِّ

ج الطالب بدًءا من الصف الدراسي لعام ُتعد دورة الفصل الد .03B-200-22.1والية فيرجينيا رقم  كجزء من المنهج المعتمد  .2015راسي الواحد هذه إلزامية لتخرُّ
 في مهارات محو األمية المالية.” W!se“(، سيستكمل الطالب اختبار شهادة 6120.153من وزارة التعليم بفرجينيا )

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 
 

 علوم األسرة والمستهلك

 
 844100  1التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

  2ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ُيوصى بدراسة مادة التنمية البشرية أو مقدمة إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لفصل دراسي واحد؛ ويلزم إجراء اختبار مرض السل المطلب األساسي:

حيث ُتِعد  هذه الدورة الدراسية المختلطة التعلم التقليدي وجًها لوجه والتعلم االفتراضي/عبر اإلنترنت عبر بيئة التعليم االفتراضية )سكولوجي(.تتضمن  
مي خدمات رعاية األطفال في المنزل، أو األسرة، أو المؤسسة عبر التركيز على تخطيط أنشطة اللعب والتعلم  الهادفة، وتنظيمها، وإجرائها، الطالب ليكونوا مقدِّ

يتم التركيز على التفكير النقدي، وحل المشكالت عملًيا وفرص ريادة األعمال في مجال التعليم  ومراقبة األطفال واإلشراف عليهم، وحفظ السجالت، وإجراءات اإلحالة.
الرعاية النهارية المحلية، والمدارس االبتدائية، والمعاهد األخرى( تحت إشراف  يلزم وجود تجارب عملية )مثل: مختبر بالمدرسة، ومراكز في مرحلة الطفولة المبكرة.

ُتشّجع  تعليم(.كما يستعد الطالب للتعليم المتواصل الذي يؤدي إلى الحصول على وظائف في مجاالت الطفولة المبكرة )مثل الخدمات االجتماعية الطبية وال الُمحاضر.
يجمع الطالب بين التدريس في الصفوف الدراسية والتجارب المعتمدة من المدّرسين مع مواصلة اإلشراف  ل في هذه الدورة الدراسية.أساليب التعلم المعتمدة على العم

 في مختبر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة خالل العام الدراسي.
 قبل بداية العام الدراسي.  يتحمل الطالب مسؤولية إجراء اختبار مرض السل (.TBيلزم إجراء اختبار مرض السل ) 

300/-https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1 
  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 844306 لاللتحاق المزدوج 1يم في مرحلة الطفولة المبكرة ندوة التعل

  2ساعات معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ُيوصى بدراسة مادة التنمية البشرية أو مقدمة إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لفصل دراسي واحد؛ ويلزم إجراء اختبار مرض السل المطلب األساسي:

تقدم هذه  الدراسية المختلطة التعلم التقليدي وجًها لوجه والتعلم االفتراضي/عبر اإلنترنت عبر بيئة التعليم االفتراضية )سكولوجي(.تتضمن هذه الدورة  
رياض األطفال، حلة الدورة الدراسية تنمية في مرحلة الطفولة المبكرة عبر األنشطة والتجارب في مرحلة الطفولة المبكرة، وما قبل مرحلة رياض األطفال، ومر

، يتحقق الطالب من تنظيم الصف الدراسي وإجراءاته، واستخدام وقت الصف الدراسي ومواده، ومناهج تعليم األطفال الصغار، والكفاءة المهنية والبرامج االبتدائية.
لة المبكرة، وتصنيف خصائص نمو األطفال الصغار سيصف الطالب ويوضحون األسس النظرية والتاريخية للتعليم في مرحلة الطفو وإجراءات المناهج الدراسية.

الصحة، والسالمة، والتغذية وتوضحيها بدًءا من عمر الرضاعة وانتهاًء بعمر الثمانية أعوام، وكذا تصنيف خصائص المواد واألنشطة المناسبة للنمو، وتحديد احتياجات 
يكتسب الطالب خبرة حقيقية عبر إشراف المدّرسين  ث صلتها بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.الالزمة لألطفال وتوضيحها، وتطبيق معايير التعلم المناسبة من حي

 في مختبر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة خالل العام الدراسي.
 يتحمل الطالب مسؤولية إجراء اختبار مرض السل قبل بداية العام الدراسي. (.TBيلزم إجراء اختبار مرض السل ) 

300/-https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1  تتوفر هذه الدورة الدراسية في المدارس التالية: مدرسة دومينيون
(، ومدرسة توسكارورا الثانوية PVH(، ومدرسة بارك فيو الثانوية )LRH(، ومدرسة اليتريدج الثانوية )IHSوية )(، ومدرسة اندبندنس الثانDMHالثانوية )

(THS.) 
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 

 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1-300/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1-300/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1-300/
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 844200 2التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 
  2ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 ؛ واختبار مرض السل1يلزم دراسة مادة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  األساسي:المطلب 
ُيرّكز الطالب  لوجي(.تتضمن هذه الدورة الدراسية المختلطة التعلم التقليدي وجًها لوجه والتعلم االفتراضي/عبر اإلنترنت عبر بيئة التعليم االفتراضية )سكو 

ها الموظفون العاملون في المجاالت المرتبطة باألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة مثل التعليم والرعاية الطبية / الصحية، والخدمات على المهارات المهنية التي يحتاج
هارية المحلية، يلزم وجود تجارب تعليمية قائمة على العمل )مثل: مختبر بالمدرسة، ومراكز الرعاية الن االجتماعية، واالستشارات، وعلم النفس، وريادة األعمال.

يتم التركيز على التفكير النقدي، وحل المشكالت عملًيا وفرص ريادة األعمال في مجال التعليم في  والمدارس االبتدائية، والمعاهد األخرى( تحت إشراف الُمحاضر.
عند إكمال الدورة الدراسية  الطالب بين التدريس في الصف الدراسي.يجمع  ُتشّجع أساليب التعلم المعتمدة على العمل في هذه الدورة الدراسية. مرحلة الطفولة المبكرة.

  بنجاح، سيكون الطالب مؤهلين إلجراء اختبار اعتماد بارابرو )المساعد المهني(.
 يتحمل الطالب مسؤولية إجراء اختبار مرض السل قبل بداية العام الدراسي. (.TBيلزم إجراء اختبار مرض السل )

300/-https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1  
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 844406 لاللتحاق المزدوج 2ندوة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

  2ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ؛ واختبار مرض السل1يلزم دراسة مادة ندوة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  المطلب األساسي:

ُترّكز هذه  ة التعليم االفتراضية )سكولوجي(.تتضمن هذه الدورة الدراسية المختلطة التعلم التقليدي وجًها لوجه والتعلم االفتراضي/عبر اإلنترنت عبر بيئ 
ُيرّكز الطالب على المهارات المهنية التي يحتاجها  الدورة الدراسية على المراقبة باعتبارها الطريقة األساسية لجمع المعلومات عن األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

يلزم وجود تجارب تعليمية قائمة على العمل في مختبر بالمدرسة، ومراكز الرعاية  طفولة المبكرة.الموظفون العاملون في المهن ذات الصلة باألطفال في مرحلة ال
عند إكمال الدورة الدراسية بنجاح، سيكون الطالب مؤهلين إلجراء اختبار اعتماد بارابرو  النهارية، والمدارس االبتدائية، والمعاهد األخرى تحت إشراف الُمحاضر.

تتوفر هذه الدورة الدراسية في  يتحمل الطالب مسؤولية إجراء اختبار مرض السل قبل بداية العام الدراسي. (.TBيلزم إجراء اختبار مرض السل ) )المساعد المهني(.
(، PVHو الثانوية )(، ومدرسة بارك فيLRH(، ومدرسة اليتريدج الثانوية )IHS(، ومدرسة اندبندنس الثانوية )DMHالمدارس التالية: مدرسة دومينيون الثانوية )

 (.THSومدرسة توسكارورا الثانوية )
 يتحمل الطالب مسؤولية إجراء اختبار مرض السل قبل بداية العام الدراسي.  (.TBيلزم إجراء اختبار مرض السل )

300/-s.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1https://law.li 
 

 846700 لفصل دراسي واحد تصميم األزياء والتسويق
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

واستكشافها داخل مجال تصميم المنسوجات، والمالبس، ُيرّكز الطالب في مادة تصميم األزياء والتسويق لفصل دراسي واحد على تحديد المهن الفردية  
تشمل وحدات الدراسة العالقات الموجودة بين جميع مجاالت صناعة المالبس؛ والقضايا العالمية واالقتصادية ذات الصلة؛  واإلكسسوارات، وتصنيعها، ومجال التسويق.

مهن، وتشمل الفرص تنظيم المشروعات في المجاالت ذات الصلة؛ والمهارات والخصائص وتقنيات صناعة المنسوجات، والمالبس، واإلكسسوارات؛ واستكشاف ال
 الشخصية الالزمة للنجاح في مهن تصميم المنسوجات، واألزياء، واإلكسسوارات، وتصنيعها، ومجال التسويق.

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 دوالر  20.00رسوم المختبر: 

 
 846100 1مهن مجال األزياء 
  2معتمدة: ساعة 11إلى   10الصف )الصفوف(:
 يلزم دراسة مادة تصميم األزياء والتسويق لفصل دراسي واحد المطلب األساسي:

األزياء، وتشمل ويدرسون أعمال  يبحث الطالب عن فرص العمل في تصميم المالبس، وإنتاجها، والعناية بها. ُتعد هذه الدورة الدراسية ذات شقين. 
ُيرّكز المدّرسون  مع فرص تعلُّم قائمة على العمل للطالب لتطوير مهارات استخدام الموظفين. تكنولوجيا المنسوجات، ومهارات تصميم األزياء، وتقنيات إنتاج المالبس.

 تكنولوجيا.في هذه الدورة الدراسية على المهارات في مجاالت الفن، واالتصاالت، والرياضيات، والعلوم، وال
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 

 
 845200 علوم الغذاء والتغذية
  1:معتمدة ساعة 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 الكيمياء المتطلبات المسبقة / األساسية:
سيكتشف  الغذاء وتأثير العلوم على صناعات الغذاء والتغذية.سيحظى الطالب عبر التجارب المعملية وغيرها من التجارب العملية، بتقدير أعمق لنظام  

تتسم فرص العمل بأنها واسعة النطاق وتشمل  الطالب مصادر الغذاء؛ وعلوم وتقنيات إنتاج الغذاء ومعالجته، واآلثار المترتبة على الصحة والعافية الفردية والعالمية.
 لتنمية، والتصنيع.الرعاية الصحية، وعلم التغذية، وبحوث األغذية، وا

  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 
  

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1-300/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1-300/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1-300/
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 845700 غذاء الذواقة لفصل دراسي واحد
  0.5:معتمدة ساعة 12إلى   9الصف )الصفوف(:

 845100 غذاء الذواقة
  1:معتمدة ساعة 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يتعلم الطالب عالقة العلم باألغذية، واستخدام التكنولوجيا، والتغذية،  العلوم في األحياء، والكيمياء، والفيزياء هاٌم لدراسة األغذية.ُيعد تطبيق مفاهيم   
معاصرة، واستخدام دليل ال والصحة، والتغذية الرياضية، وسالمة األغذية، والنظام الصحي، وإدارة الوقت والموارد، واألغذية والتنوع الثقافي، والتوجهات والقضايا

ُتشّجع األنشطة العملية في مهارات إعداد الغذاء وأساليبه، وفي التخطيط الفعلي للوجبات المغذية، وإعدادها، وحفظها، وتقديمها، على  ”.My Plate“طبقي الصحي 
يستخدم الطالب أجهزة الحاسوب لتحليل محتوى التغذية من األغذية  تطوير الترابط اإليجابي، والمساءلة الفردية، والمهارات االجتماعية، والعمل الجماعي الفعال.

كما يجب على الطالب المهتمين بدراسة مادة أغذية الذواقة لفصل دراسي واحد أن يدرسوا مادة التنمية البشرية أو مادة العيش  والتخطيط لالحتياجات الغذائية الخاصة.
 المستقل لفصل دراسي واحد.

 دراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.ُتعد هذه الدورة ال
 دوالر للعام الدراسي الواحد 40.00دوالر للفصل الدراسي الواحد،   20.00رسوم المختبر:

 
 846000 التنمية البشرية لفصل دراسي واحد

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

التنمية البشرية على تحليل أدوار تربية األطفال ومسؤولياتها، وضمان بداية صحية لألم والطفل، وتقييم أنظمة الدعم التي ُيرّكز الطالب الملتحقون بمادة 
استخدام دراسات ُترّكز على التفكير النقدي، وحل المشكالت عملًيا ب ُتقّدم خدمات ألولياء األمور، وتقييم ممارسات تربية األطفال التي تزيد من النمو والتنمية البشرية.

 ُيسلّط المدّرسون الضوء على الحالة، وفرص ريادة األعمال ضمن نطاق مسؤوليات تربية األطفال وتنميتهم.
ية كما يجب على الطالب المهتمين بدراسة مادة التنمية البشرية لفصل دراسي واحد أن يدرسوا مادة أغذ مهارات الرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا إذا لزم األمر.

 الذواقة أو مادة العيش المستقل لفصل دراسي واحد.
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 840700 العيش المستقل لفصل دراسي واحد

  ساعة معتمدة:  12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

تعليمهم بعد الدراسة الثانوية، يجب عليهم اكتساب المهارات الحياتية الالزمة لالنتقال إلى العيش  سواء اختار الطالب االلتحاق بالقوى العاملة أو مواصلة
دوار جني ُيصبح الطالب مفّوضين التخاذ خيارات المستهلك المسؤولة عبر تطبيق عمليات صنع القرار، وحل المشكالت، وإدارتها؛ واعتبار أنفسهم في أ المستقل.

كما يجب على الطالب  حتساب الدوالرات مقابل مصاريف المأكل، والملبس، والسكن، وتطبيق موارد الوقت، والمواد، والتكنولوجيا لعيش ناجح.األموال وإدارتها؛ وا
ومادة التصميم السكني اقة، المهتمين بدراسة مادة العيش المستقل لفصل دراسي واحد دراسة مادة تصميم األزياء والتسويق، ومادة التنمية البشرية، ومادة أغذية الذو

  والداخلي )الديكور( لفصل دراسي واحد.
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 875101 مقدمة إلى فنون الطهي 

  1ساعة معتمدة:  11إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يحقق الطالب في  الستكشاف الخيارات المهنية وفرص تنظيم المشروعات في مجال الخدمات الغذائية.ُيقّدم منهاج مقدمة إلى فن الطهي للطالب فرًصا 
والتحقق من تطوير سالمة الغذاء والنظام الصحي، واستكشاف أسس إعداد الطهي، وممارسة مهارات الطهي األساسية، واستكشاف أنماط الطهي والخدمات المتنوعة، 

 ُيرّكز المنهاج بشكل كبير على المعرفة والمهارات العلمية والرياضية. اسة اقتصاديات الطعام.التغذية وقائمة الطعام، ودر
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 دوالر  40.00رسوم المختبر:
 

 894101 مقدمة إلى األمن السيبراني
  1ساعة معتمدة: 11إلى   9الصف )الصفوف(:

 ال شيء األساسي:المطلب 
تركز هذه الدورة الدراسية على البيئة التكنولوجية المتطورة وواسعة االنتشار مع التركيز على تأمين  يؤثر األمن السيبراني على كل فرد، ومنظمة، وأمة. 

الناشئة، ودراسة التهديدات والتدابير الوقائية، والتحقق من سيتعلم الطالب بمبادئ األمن السيبراني، واستكشاف التقنيات  المعلومات الشخصية، والتنظيمية، والوطنية.
  الفرص المهنية التي تتسم باالحترافية العالية، والرواتب المرتفعة، والطلب المتزايد في مجال األمن السيبراني.

  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 
 

 844003 المبكرةمقدمة إلى التعليم في مرحلة الطفولة 
  1ساعة معتمدة: 11إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

مهاراته؛ وتقدير ُيرّكز الطالب على المهن المرتبطة بمجال مرحلة الطفولة المبكرة عبر التجارب العملية، وتشمل نظرة عامة على مبادئ نمو الطفل وتنمية  
  ومبادئ التوجيه المالئم والفعال؛ وبيئات صحة وآمنة؛ وتطوير المفاهيم الذاتية وبناء الكفاءة الذاتية. التنوع؛ ومشاركة خبرات التعلم لألطفال؛

  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 
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 847700 مقدمة إلى التصميم السكني والداخلي لفصل دراسي واحد
  0.5ساعة معتمدة:  12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُتغّطي المادة كل من: تحديد السكن؛ وتطوير  يتعلم الطالب كيفية وضع خطط لبيئة معيشة ممتعة وتقييمها باستخدام إبداعاتهم، ومواهبهم، وتعبيرهم عن أنفسهم.
يتعلم الطالب استخدام الحاسوب  واإلكسسوارات؛ ومكونات التصميم الداخلية.خطط الطوابق؛ وتصميم مناطق معيشة متنوعة؛ وتحديد األثاث المنزلي وتأسيسه؛ والمعدات، 

كما  قد تكون هناك حاجة لمشروعات التصميم الفردي التي يجب على الطالب توفير موادها. لتصميم التصميمات الخارجية والداخلية للسكن وكذلك تصميم المناظر الطبيعية.
 لدورة الدراسية دراسة مادة العيش المستقل لفصل دراسي واحد.يجب أن يراعي الطالب المهتمين بهذه ا

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 دوالرات  5.00رسوم المختبر:

 
 827700 إدارة المشروعات لفصل دراسي واحد

  0.5ساعة معتمدة:  12إلى  9 الصف )الصفوف(:
 827000 إدارة المشروعات

  1ساعة معتمدة:  12إلى   9)الصفوف(:الصف 
 ال شيء المطلب األساسي:

يتضمن محتوى الدورة الدراسية وحدات في مبادئ القيادة، والقانون  ُصّممت هذه الدورة الدراسية إلعداد الطالب عبر مهارات القيادة الفردية والجماعية.
ُتستخدم فرص القيادة المجتمعية والمدرسية لوفير  ت اإلنسانية الفعالة، وتطوير عالقات عامة إيجابية.البرلماني، والخطابة العامة، وتطوير مهارات التواصل والعالقا

 تطبيق عملي لمحتوى الدورة الدراسية.
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 844006 لاللتحاق المزدوج 1برنامج المدرس الصغير 

  1:معتمدة ساعة 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 بالمعدل التراكمي، وعملية تقديم الطلب، والمقال، وتوصية المدرس؛ واختبار مرض السل 2.7يلزم ما يلي:  المطلب األساسي:

الطالب  سيحصل ُصّمم برنامج المدّرس الصغير لجذب الطالب الموهوبين في المدارس الثانوية إلى مهنة التعليم عبر تقديم مقدمة مشجعة عن التدريس.
  الذي يكمل برنامج المدرس الصغير على ساعات معتمدة من جامعة شيناندواه قابلة للنقل إلى كليات أو جامعات أخرى.

يم في مدارس يسعى البرنامج إلى تزويد هؤالء الطالب بنظرة ثاقبة حول طبيعة التدريس، ومشكالت التعليم، والقضايا الهامة التي تؤثر على جودة التعل
 ا.أمريك

يعمل الطالب مع المدّرسين في  يشارك الطالب في التجارب الميدانية في مدارس مقاطعة الودون العامة للصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر.
 الصف الدراسي في مستوى اهتمام صفّهم المحدد.

 يتحمل الطالب مسؤولة إجراء اختبار مرض السل (.TBيلزم إجراء اختبار مرض السل )
 بداية العام الدراسي.قبل 

  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

  844005 لاللتحاق المزدوج 2برنامج المدرس الصغير 
  1ساعة معتمدة:  12 الصف )الصفوف(:
 لاللتحاق المزدوج، وإجراء اختبار مرض السل 1يلزم ما يلي: برنامج المدرس الصغير  المطلب األساسي:

توفر هذه الدورة الدراسية الفرصة للطالب لالستعداد للمهن في مجال  يستمر الطالب في استكشاف الوظائف في مجموعة التعليم والتدريب والمسارات.
يلزم إجراء  ربة التدريب العملي.التعليم حيث يبحثون عن خيارات ما بعد المرحلة الثانوية، والتعرف على عملية اعتماد المدّرسين في والية فيرجينيا، والمشاركة في تج

 يتحمل الطالب مسؤولية إجراء اختبار مرض السل قبل بداية العام الدراسي. (.TBاختبار مرض السل )
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 
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 التسويق

 
 823000 التسويق التعاوني المتقدم 

  2معتمدة:ساعة  12إلى   11الصف )الصفوف(:
 823100 التسويق غير التعاوني المتقدم

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 التسويق التعاوني أو التسويق غير التعاوني المطلب األساسي:

وُتتيح للطالب مواصلة توفيق توفر هذه الدورة الدراسية التدريب على مهارات مستوى ما قبل اإلدارة وُمخصَّصة للطالب المهتمين بشّدة بمهنة التسويق، 
ُيرّكز التعليم بشكل أساسي في برنامج هذا العام الدراسي على تطوير  الدمج بين التعليم في الصف الدراسي والتدريب تحت اإلشراف العملي في أعمال التسويق المحلي.

يتوفر للطالب مجموعة  دة األعمال جزًءا ال يتجزأ من هذا الصف الدراسي.ُتعد ريا الكفاءات في مجاالت ترويج المبيعات، والتسويق، وبحوث التسويق، واإلدارة.
ومن المتوقع أن يظل الطالب المتعاونون ُمعّينين  متنوعة من أساليب التعلم تشمل األنشطة العملية، والمحاكاة، وأنشطة الحاسوب، والمتحدثين للضيوف، ولعب األدوار.

)نوادي التعليم التوزيعية األمريكية( جزًءا ال يتجزأ من هذه الدورة  DECAُتعتبر مؤسسة  لتسويق ومعتَمدة من المدّرس.طوال العام الدراسي في وظيفة مرتبطة با
 الدراسية.

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

 823006 ندوة عن التسويق التعاوني المتقدم لاللتحاق المزدوج 
  2ساعة معتمدة:  12 إلى  11الصف )الصفوف(:

 823106 ندوة عن التسويق غير التعاوني المتقدم لاللتحاق المزدوج
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 التسويق التعاوني أو التسويق غير التعاوني المطلب األساسي:

س  التسويقية المطبقة على االقتصاد الديناميكي عالي التقنية. ُصّممت هذه الدورة الدراسية لتزويد الطالب بنظرة عامة على المبادئ واالستراتيجيات ُتدرَّ
ل مشكالت تخطيط األعمال  وكيفية تحليل هذه األنشطة عبر الوظائف التنظيمية الرئيسية األخرى. أنشطة التسويق كجزء من عملية التخطيط االستراتيجي. سُتفصَّ

سيتم التركيز على التفكير النقدي والتكنولوجيا حيث يدرس الطالب األساليب الجديدة والتقليدية  ويق العصري.واألبحاث والخدمات اللوجستية التي تواجه مدير التس
تتوفر هذه الدورة الدراسية في المدارس التالية: مدرسة اندبندنس  لوضع قيمة للعمالء وتطوير عالقات العمالء باستخدام اإلنترنت كأحد األدوات المتعددة المتاحة.

 (.WHS(، ومدرسة وودجروف الثانوية )RRH(، ومدرسة روك ريدج الثانوية )IHSوية )الثان
  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 894100 األمن السيبراني في مجال التسويق 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 مقدمة إلى األمن السيبراني المطلب األساسي:

البيانات في  ُيرّكز األمن السيبراني في مجال التسويق على فهم مواطن الضعف والمخاطر المتغيرة باستمرار التي تواجهها المنظمات، واستخدام تحليالت 
ينما يستكشفون أساليب حماية سيتعرف الطالب على مشكالت مثل إدارة المخاطر، وضمان الخصوصية، وعوامل التهديد، ب األمن، والفروق بين األخالقيات والقوانين.

 كما يتم التحقق أيُضا من الفرص المهنية في مجال األمن السيبراني في مجال التسويق. العالمات التجارية وانتهاكات التسويق.
  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 

 
 821000 مقدمة إلى األعمال والتسويق 

  1ساعة معتمدة: 11إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

م هذه الدورة الدراسية على مستوى المبتدئين لجميع الطالب، وُيوصى بها كمقدمة لبرنامج االستعداد المهني في مادة تعليم األعما يستكشف  ل والتسويق.ُتقدَّ
وتنمية مهارات  لمي وتطبيق مهارات صنع القرار كمستهلكين، وموظفين، ومواطنين.الطالب دور األعمال والتسويق في نظام المشروعات الحرة واالقتصاد العا

 التواصل والمهارات الشخصية عبر أنشطة متنوعة.
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 894101 مقدمة إلى األمن السيبراني

  1ساعة معتمدة: 11إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء األساسي:المطلب 

تركز هذه الدورة الدراسية على البيئة التكنولوجية المتطورة وواسعة االنتشار مع التركيز على تأمين  يؤثر األمن السيبراني على كل فرد، ومنظمة، وأمة. 
لناشئة، ودراسة التهديدات والتدابير الوقائية، والتحقق من سيتعلم الطالب بمبادئ األمن السيبراني، واستكشاف التقنيات ا المعلومات الشخصية، والتنظيمية، والوطنية.

  الفرص المهنية التي تتسم باالحترافية العالية، والرواتب المرتفعة، والطلب المتزايد في مجال األمن السيبراني.
  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 
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 822000 التسويق التعاوني 
  2ساعة معتمدة:  12إلى   11)الصفوف(:الصف 

 822100 التسويق غير التعاوني 
  1ساعة معتمدة:  12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ُيوصى بدراسة مقدمة إلى األعمال والتسويق؛ واختبار إجراء مناقشة مع الُمحاضر المطلب األساسي:

التسويق لمستوى المبتدئين، حيث تجمع بين التعليم في الصف الدراسي والتدريب تحت توفر الدورة الدراسية توجيهات عبر توفير التدريب على مهنة 
ُيرّكز الطالب في هذا العام على تطوير الكفاءات الالزمة من قِبل عّمال التسويق في مجاالت العالقات اإلنسانية،  إشراف ُمحاضر في أعمال التسويق المحلي.

يتوفر للطالب مجموعة متنوعة من أساليب التعلم تشمل األنشطة العملية،  مليات، والمبيعات، وتكنولوجيا المنتجات والخدمات.واالتصاالت، واإلعالنات، والعرض، والع
التسويق ومن المتوقع أن يظل الطالب المتعاونون ُمعّينين طوال العام الدراسي في وظيفة مرتبطة ب والمحاكاة، وأنشطة الحاسوب، والمتحدثين للضيوف، ولعب األدوار.

 )نوادي التعليم التوزيعية األمريكية( جزًءا ال يتجزأ من هذه الدورة الدراسية. DECAُتعتبر مؤسسة  ومعتَمدة من المدرس.
  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 822100 التسويق غير التعاوني 

  1ساعة معتمدة:  12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ُيوصى بدراسة مقدمة إلى األعمال والتسويق األساسي:المطلب 

سيتعرف الطالب على كيفية تطوير  يدرس الطالب أنشطة في التسويق واألعمال التجارية الهامة للنجاح في مجال التسويق والتعليم بعد المرحلة الثانوية.
 الطالب االتجاهات الصناعبة ويكتسبون خبرة عملية في تسويق السلع، والخدمات، واألفكار.سُيحلّل  المنتجات، والعالمات التجارية، وبيعها إلى الشركات والعمالء.

 ير التكنولوجيا على السوق.وستشمل الموضوعات المهنية في مكان العمل، وتخطيط المنتجات وتحديد المواقع، والترويج، والتسعير، والبيع، والقضايا االقتصادية، وتأث
 التعليم التوزيعية األمريكية(، وهي منظمة طالبية تعليمية، فرًصا في القيادة، والمجتمع، واألحداث التنافسية.)نوادي  DECAتقدم مؤسسة 

  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

 821100 التسويق الرياضي والترفيهي
  1ساعة معتمدة:  12إلى   10الصف )الصفوف(:
 بدراسة مقدمة إلى األعمال والتسويق ُيوصى المطلب األساسي:

يستكشف هذا البرنامج الفريد  ُتعد مادة التسويق الرياضي والترفيهي دورًة دراسيًة مخصصة للطالب المهتمين بمجال الرياضة، والترفيه، واالستجمام.
والتخطيط االستراتيجي؛ وترخيص المنتجات؛ والتعامل مع الوكالء والمديرين والمبتكر المجاالت التالية: توجيًها وفهًما لمجال الرياضة، والترفيه، واالستجمام؛ 

وإنتاج حدث متوجه الشخصيين؛ ودراسة االمتيازات والترويج في الموقع؛ وتحليل التسويق؛ والتحقيق في إجراءات السالمة واألمن؛ وتسويق األحداث وتنفيذها؛ 
 وزيعية األمريكية( جزًءا ال يتجزأ من هذه الدورة الدراسية.)نوادي التعليم الت DECAُتعتبر مؤسسة  وتحليله.

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

 822500 مبيعات التسويق في مجال السياحة والسفر
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ُيوصى بدراسة مقدمة إلى األعمال والتسويق المطلب األساسي:

يتعرف الطالب على المشكالت المتعلقة  ُصّممت هذه الدورة الدراسية لتزويد الطالب بنظرة متعمقة عن التسويق والمبيعات في مجال السفر والسياحة. 
بينما يطورون الكفاءات  ال السياحة.بإدارة األعمال والموارد، وتأثير السياحة على االقتصاد العالمي، والتأثير السياسي للسياحة، وكيفية تأثير عملية المبيعات على مج

يا الصناعية؛ والتخطيط المتقدمة في مجاالت التواصل؛ والعالقات اإلنسانية؛ والتمويل؛ والصحة، والسالمة، والقضايا البيئية؛ والمبيعات والتسويق؛ والتكنولوج
كما ُتعد المهارات األكاديمية )مثل الرياضيات، والعلوم، واللغة  ت والفرص المهنية.باإلضافة إلى ذلك، يكتسب الطالب فهًما لالتجاها الترويجي؛ واألبحاث التسويقية.

 اإلنجليزية، والتاريخ، والعلوم االجتماعية( المتعلقة بالمحتوى جزًءا من هذه الدورة الدراسية.
 ة بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.ُتعد هذه الدورة الدراسي 

 

 العلوم العسكرية

 
 848000  1العلوم البحرية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
د الطالب كملتحٍق بمدرسة مقاطعة الودون الثانوية المطلب األساسي:  عملية تقديم طلبات تنافسية إذا لم ُيحدَّ

( إلى تشجيع الطالب للمنحة الدراسية كأساس NJROTCتهدف هذه الدورة التمهيدية لبرنامج فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين بسالح البحرية )
( برنامًجا فيدرالًيا ترعاه القوات المسلحة األمريكية في المدارس الثانوية في JROTCُيعد فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ) للمواطنة والقيادية بصورة أسمى.

اطنة الصالحة وحب الوطن؛ وتطوير االعتماد على الذات، والقيادة، واإلذعان للسلطة التشريعية؛ تتمثل أهداف البرنامج في تطوير المو جميع أنحاء الواليات المتحدة.
ريكية في دعم األهداف الوطنية؛ وتحسين القدرة على التواصل بشكل جيد شفهًيا وكتابًيا؛ وتطوير تقدير أهمية اللياقة البدنية، وتعزيز احترام دور القوات المسلحة األم

 ُيرّكز المنهج الدراسي المحدد على دراسات العلوم البحرية وفرص القيادة. ة بالمهارات العسكرية األساسية.وتطوير المعرف
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
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 849000  2العلوم البحرية 
  1ساعة معتمدة:  12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1العلوم البحرية  المطلب األساسي:

لمواصلة تنمية سمات المواطنة والقيادة في  1تعتمد هذه الدورة الدراسية للعام الدراسي الثاني على مقدمة عامة عّما تم تدريسه في مادة العلوم البحرية 
يتضمن محتوى  اليات المتحدة.طالب البحرية، وتعريفهم بالمجاالت التقنية للعلوم البحرية، وإدراك عميق لألهمية الحيوية للمحيطات العالمية على استمرار رفاهية الو

 1815لتخطيط المهني، والمواطنة في الواليات المتحدة وغيرها من الدول، والتاريخ البحري من عام الدورة الدراسية نظرية قيادة التعليم المستمر، والتوجيه البحري وا
والقوارب ، والسفن البحرية وتطوراتها، واألسلحة البحرية: األسلحة النارية، والصواريخ والقنابل الموجهة، وأساسيات المالحة وقواعد المسارات، 1930حتى عام 

  رصاد الجوية والطقس، والتدريب على النجاة والتوجيه.البحرية الصغيرة، واأل
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 847000  3العلوم البحرية 

  1ساعة معتمدة:  12إلى   11الصف )الصفوف(:
 2العلوم البحرية  المطلب األساسي:

، كما تواصل تنمية سمات 2و 1تعتمد هذه الدورة الدراسية للعام الدراسي الثالث على معلومات عامة ُتغّطي ما تم تدريسه في مادتي العلوم البحرية 
ية على استمرار رفاهية الواليات المواطنة والقيادة في طالب البحرية، وتعريفهم بالمجاالت التقنية للعلوم البحرية، وإدراك عميق لألهمية الحيوية للمحيطات العالم

كما ُتنمَّى مهارات تواصل إضافية، تشمل طرق التعليم، واإلعداد، والسلوك  يواصل الطالب في تنمية مهاراتهم القيادية عبر العمل كقادة للفرق والموظفين. المتحدة.
 ناميات الجماعية، والتوجيه،كما تشمل العالقات اإلنسانية، والدي السليم للصفوف التي يقودها طالب البحرية.

 وقضايا الواليات المتحدة المعاصرة، ودراسات التاريخ العسكري المتقدمة.
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 
 845000  4العلوم البحرية 

  1ساعة معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 3العلوم البحرية  المطلب األساسي:

، وتنمية مهارات القيادة عبر العمل كقادة 3، و2، و1تعتمد هذه الدورة الدراسية للعام الدراسي الرابع على معلومات عامة ُتغّطي مواد العلوم البحرية 
كما تشمل العالقات  البحرية. كما ُتنمَّى مهارات تواصل إضافية، تشمل طرق التعليم، واإلعداد، والسلوك السليم للصفوف التي يقودها طالب للفرق والموظفين.

  اإلنسانية، والديناميات الجماعية، والتوجيه، وقضايا الواليات المتحدة المعاصرة، ودراسات التاريخ العسكري المتقدمة.
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 

 التعليم التكنولوجي والهندسي

 
 854500 الرسم والتصميم المتقدم

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 الرسم والتصميم الهندسي أو الرسم والتصميم المعماري المطلب األساسي:

سة في دورات المتطلبات األساسي  َّ يبحث الطالب  ة.يستخدم الطالب لغة رسومية لتصميم المنتج والزخرفة التكنولوجية لزيادة فهمهم ألساليب الرسم الُمدرَّ
حيث ُيطّبقون عملية التصميم، وتحليل حلول التصميم،  ت المتعلقة بالتصميم مع تحديد دور الرسم والتصميم المتقدم في عمليات مجال التصنيع واإلنشاء.في المجاال

اء النماذج المادية، وإنشاء عروض (، وإنشCADDومنتجات الهندسة العكسية، وإنشاء نماذج صلبة ثالثية األبعاد باستخدام أدوات الرسم والتصميم باستخدام الحاسوب )
 سُيكمل الطالب محفظة عمل بناًء على مشروع رسومات ُمحّدد. تقديمية بالوسائط المتعددة للتصميمات النهائية.

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

 810000  1علوم الفضاء 
  1معتمدة: ساعة  12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

م علوم الفضاء  يستكشف الطالب مجالي  مقدمة إلى مجال الفضاء عبر نهج عملي واستكشاف موضوعات مثل الطيران، والفضاء، والتقنيات الداعمة. 1ُتقدِّ
لمطار وعمليات الطيران، وأنظمة الفضاء، وعلم الطيران والفضاء عبر دراسة تاريخ الطيران، والديناميكيا الهوائية ومكونات الطائرات، وظروف الطيران، وا

 الصواريخ، والعيش والعمل في الفضاء.
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.

 دوالر  20.00رسوم المختبر:
 

 810500 2علوم الفضاء 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1علوم الفضاء  المطلب األساسي:

 استكشاًفا متقدًما لرحالت الطيران، والسفر إلى الفضاء، والتقنيات الداعمة عبر أسلوب حل المشكالت والتطبيق العملي. 2توفر مادة علوم الفضاء  

خ؛ وأنظمة الفضاء؛ والعيش يستكشف الطالب مفاهيم عمليات الطائرات وتصميمها، وسالمة رحالت الطيران وصيانتها؛ والبنية التحتية للمطارات؛ وتكنولوجيا الصواري

 والعمل في بيئة فضائية.

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 

 دوالر  20.00رسوم المختبر: 
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 854000 الرسم والتصميم المعماري
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 الرسم والتصميم الفني المطلب األساسي:

سة في دورة المتطلبات األساسية.يتعلم الطالب   وتشتمل التجارب على  مبادئ الهندسة المعمارية ويزداد فهمهم لرسومات العمل وأساليب اإلنشاء الُمدرَّ
( والمعايير CADD) يستخدم الطالب أدوات الرسم والتصميم باستخدام الحاسوب تصميمات المباني السكنية والتجارية، والطالء، وتطوير النماذج، والتفاصيل الهيكلية.

ُتعد هذه الدورة الدراسية مفيدة بشكل خاص للمهندسين المعماريين، أو المصممين الداخليين، أو بّنائي المنازل  أو الرموز المحددة إلعداد نماذج للعرض التقديمي.
 المستقبلين.

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

 894102 مجال التصنيعاألمن السيبراني في 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:

 مقدمة إلى األمن السيبراني المطلب األساسي:

سيتعلم الطالب مبادئ األمن  سُترّكز هذه الدورة الدراسية على أنظمة التصنيع، والسالمة، والمواد، واإلنتاج، ومفاهيم األعمال، وعملية التصنيع. 
سُيشارك الطالب في أنشطة فريق المؤسسة إلنشاء منتجات ُتظهر عناصر األعمال  ويستكشفون التقنيات الناشئة، ويدرسون التهديدات واإلجراءات الوقائية.السيبراني، 

 والتصنيع مع إظهار مفاهيم األمن السيبراني وسياساته، بما في ذلك إدارة المخاطر.

 تمدة اختيارية.ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات مع 
 

 853500 الرسم والتصميم الهندسي
  1ساعة معتمدة: 12إلى  10 الصف )الصفوف(:
 الرسم والتصميم الفني المطلب األساسي:

رسومات يستكشف الطالب عملية التصميم الهندسي ويستخدمون لغة رسومية لتصميم المنتج، والزخرفة التكنولوجية، والتجميع، وبراءات االختراع، وال 
سة في دورة المتطلبات األساسية. الهيكلية. يستخدم الطالب أجهزة الحاسوب، والحاسبات الهندسية، والهندسة  ويعززون فهمهم للرسم وعملية التصميم واألساليب الُمدرَّ

 الوصفية ويلتزمون بالمعايير الموضوعة لحل مشكالت التصميم.
 اختيارية.ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة  

 
 894101 مقدمة إلى األمن السيبراني

  1ساعة معتمدة: 11إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

تركز هذه الدورة الدراسية على البيئة التكنولوجية المتطورة وواسعة االنتشار مع التركيز على تأمين  يؤثر األمن السيبراني على كل فرد، ومنظمة، وأمة. 
سيتعلم الطالب بمبادئ األمن السيبراني، واستكشاف التقنيات الناشئة، ودراسة التهديدات والتدابير الوقائية، والتحقق من  المعلومات الشخصية، والتنظيمية، والوطنية.

  ي.الفرص المهنية التي تتسم باالحترافية العالية، والرواتب المرتفعة، والطلب المتزايد في مجال األمن السيبران
  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 

 
 852400 1أنظمة التصنيع 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 المواد والعمليات أو تكنولوجيا التصميم اآللي المطلب األساسي:

سُترّكز هذه الدورة الدراسية على أنظمة التصنيع، والسالمة، والمواد، واإلنتاج،  تقدم هذه الدورة الدراسية توجيًها للمهن في مجاالت التصنيع المختلفة. 
من المتوقع أن يتبع الطالب متطلبات  ُيشارك الطالب في أنشطة فردية وجماعية إلنشاء منتجات توضح عناصر التصنيع الهامة. ومفاهيم األعمال، وعملية التصنيع.

 عليم في مختبر إنتاج التعليم التكنولوجي.السالمة الصارمة عند تنفيذ عناصر الت
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 
 دوالر  20.00رسوم المختبر: 

 

 852800 2أنظمة التصنيع 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 1أنظمة التصنيع  المطلب األساسي:

يعمل الطالب في  (.CIMُترّكز األنشطة على عمليات التصنيع المرنة والتصنيع المتكامل بالحاسوب ) اآللي وتطبيقاته.يطور الطالب فهًما متعمًقا للتصنيع  
 من المتوقع أن يتبع الطالب متطلبات السالمة الصارمة عند تنفيذ عناصر فرق لحل المشكالت المعقدة بين التخصصات الناشئة من األنظمة الرئيسية في التصنيع اآللي.

 التعليم في مختبر إنتاج التعليم التكنولوجي.
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 
 دوالر  20.00رسوم المختبر: 
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 852000 المواد والعمليات
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يستكشف الطالب مواد اإلنتاج  الصناعية/التكنولوجية أثناء تصنيعهم للمنتجات القابلة لالستخدام وإجراء التجارب.ُيرّكز الطالب على المواد والعمليات  
بة. المواد يستكشف الطالب المواد وخصائصها، ويتحققون من استخدام  المتعددة وُيتقنوها، وتشمل المواد البالستيكية، والمعادن، واألخشاب، والسيراميك، والمواد المركَّ

من المتوقع أن يتبع الطالب متطلبات السالمة الصارمة عند تنفيذ عناصر التعليم في مختبر إنتاج التعليم  في المنتجات، وُيجّربون تطوير المنتجات باستخدام المواد.
 كما ُيرّكزون على كفاءات االستعداد للعمل في والية فيرجينيا. التكنولوجي.

 مثابة ساعات معتمدة اختيارية.ُتعد هذه الدورة الدراسية ب
 دوالر 20.00رسوم المختبر:  

 
 898400 إلى التصميم الهندسي للمدارس الثانوية” بروجيكت ليد ذا واي“مقدمة منظمة 

  1ساعة معتمدة: 11إلى   9الصف )الصفوف(:

 ال شيء المطلب األساسي:

ويعملون بشكل فردي وجماعي  الرياضيات، والعلوم، والهندسة في المشروعات العملية.يتعمق الطالب في عملية التصميم الهندسي، وتطبيق معايير  
عبر أنشطة الفريق الفردية والتعاونية، مثل  لتصميم حلول لمجموعة متنوعة من المشكالت باستخدام برامج نمذجة ثالثية األبعاد واستخدام مفكرة هندسية لتوثيق عملهم.

سُيطّور الطالب مهارة في التمثيل الفني وتوثيق حلول التصميم وفًقا للمعايير الفنية المقبولة، وسيستخدمون برامج تصميم ونمذجة  راء.إدارة المشروعات ومراجعة النظ
ندسية، وتشمل التحليل باإلضافة إلى ذلك، ُيرّكز على تطوير الطرق الحسابية شائعة االستخدام في حل المشكالت اله ثالثية األبعاد الحالية لتمثيل الحلول وتنفيذها.

تتوفر هذه الدورة الدراسية في المدارس التالية: مدرسة  كما ُتستعرض القضايا األخالقية المتعلقة بالممارسة المهنية وتطوير المنتجات. اإلحصائي والنمذجة الرياضية.
(، ومدرسة الودون فالي LRH(، ومدرسة اليتريدج الثانوية )IHSة )(، ومدرسة اندبندنس الثانويHTH(، ومدرسة هيريتاج الثانوية )BWHبراير وودز الثانوية )

 (.LVHالثانوية )
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 

 

 851000 أنظمة اإلنتاج
  1ساعة معتمدة:  12 الصف )الصفوف(:

 2أنظمة التصنيع  المطلب األساسي:

وُتوضع  يستكشف الطالب استخدام التكنولوجيا المتطورة في إنتاج المنتجات. الطالب بعالم التكنولوجيا والتصميم.ُصّممت هذه الدورة الدراسية لتعريف  
يتنقل الطالب عبر عملية حل المشكالت لتخطيط مؤسسة ومرفق إنتاج، وتصميم وإعداد نموذج أولي، ووضع خطة تسويق  اآلثار االقتصادية واالجتماعية في االعتبار.

كما ُيرّكزون على  من المتوقع أن يتبع الطالب متطلبات السالمة الصارمة عند تنفيذ عناصر التعليم في مختبر إنتاج التعليم التكنولوجي. وتقييم النجاح المحتمل. للمنتج،
 كفاءات االستعداد للعمل في والية فيرجينيا.

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 دوالر  20.00ختبر:رسوم الم 

 853000 الرسم والتصميم الفني
  1ساعة معتمدة: 11إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

النماذج األولية في هذه الدورة الدراسية األساسية، يتعلم الطالب اللغة األساسية للرسم والتصميم الفني، وُيصّممون الرسومات الفنية، أو النماذج، أو  
ونها.  ُيوصى بالدورة الدراسية بشكل خاص لطالب الهندسة والهندسة المعمارية المستقبليين. لمشكالت التصميم الحقيقية، ويرسمونها، وُيِعدُّ

  ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 

 858000 التقييم التكنولوجيا
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 نقل التقنية المطلب األساسي:

م مادة التقييم التكنولوجيا كدورة تتويجية لطالب المدارس الثانوية.  يستخدم الطالب معرفتهم وقدراتهم في التكنولوجيا، والرياضيات، والعلوم، وغيرها  ُتقدَّ
 الطالب المعلومات التي يكتسبونها عبر األنشطة واألبحاث للتنبؤ بالمستقبل.يستخدم  من التخصصات لتحليل آثار األجهزة واألنظمة التكنولوجية على مستوى العالم.
وُيصّممون منتجاتهم أو أنظمتهم المبتكرة مؤخًرا وُيقّدمون عروًضا  تأثيرها المحتمل. ويستخدمون أجهزة الحاسوب وأنشطة التقييم لتحليل المنتجات واألنظمة لتحديد

 تقديمية عنها.

 راسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.ُتعد هذه الدورة الد 

 دوالر  20.00رسوم المختبر: 
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 856000 أسس التكنولوجيا
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُيبدع الطالب، المتحمسون عبر  التكنولوجي.يكتسب الطالب أساًسا في المواد التكنولوجية، والطاقة، والمعلومات، ويطبقون العمليات المرتبطة بالمفكر  
ويعملون في  وسبب ذلك.أنشطة المختبر، أفكاًرا وابتكارات جديدة، ويبنون أنظمة، وُيحلّلون المنتجات التكنولوجية لمعرفة المزيد حول كيفية عمل التكنولوجيا 

وتشتمل التكنولوجيات المكتشفة على التكنولوجيا الحيوية، واالتصاالت،  كنولوجيا.مجموعات لبناء أنظمة والتحكم فيها باستخدام التصميم الهندسي في تطوير الت
(، JCH(، ومدرسة جون شامب الثانوية )BRHتتوفر هذه الدورة الدراسية في المدارس التالية: مدرسة بورد ران الثانوية ) واإلنشاء، والتصنيع، والطاقة، والنقل.

(، RRH(، ومدرسة روك ريدج الثانوية )LVH(، ومدرسة الودون فالي الثانوية )LCHومدرسة مقاطعة الودون الثانوية )(، DHSومدرسة دومينيون الثانوية )
 (.WHS(، ومدرسة وودجروف الثانوية )THS(، ومدرسة توسكارورا الثانوية )SBHومدرسة ستون بريدج الثانوية )

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية.
 دوالر 20.00 رسوم المختبر:

 
 857000 نقل التقنية

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 أسس التكنولوجيا المطلب األساسي:

الرياضيات، تعمل المجموعات مًعا في تطبيق مفاهيم  يعمل الطالب مع مجموعة متنوعة من أجهزة الحاسوب، والمواد، واألنظمة لتحسين مهاراتهم ومعارفهم. 
وتعمل األنشطة الموضوعية على  ى.والعلوم، واالتصاالت في مشروع يجمع بين األنظمة مثل اإلنتاج، والطاقة، واالتصاالت، والنقل، والتكنولوجيا الحيوية، والتقنيات األخر

 ستكشاف الفضاء، واإلسكان.إشراك الطالب في المشكالت المجتمعية حيث ينقلون األسلوب التقني للتعامل مع إعادة التدوير، وا
 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 
 دوالر  20.00رسوم المختبر: 

 

 803000 تكنولوجيا التصميم اآللي

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:

 ال شيء المطلب األساسي:

تشمل الموضوعات أجهزة  الدقيقة وتطبيقاتها في أنظمة التصنيع، والنقل، واالتصاالت.يشارك الطالب في دراسة أجهزة الحاسوب وأجهزة المعالجة  
تضع أنشطة حل المشكالت الطالب في  .الحاسوب وأنظمة التشغيل، والروبوتات )األجهزة اآللية(، وأنظمة البرمجة والتحكم، والتأثير االجتماعي / الثقافي لهذه التقنيات

تشمل األنشطة التعليمية الروبوتات )األجهزة اآللية(، والتصميم بمساعدة الحاسوب،  برمجة، وتوصيل األجهزة بأنظمة الحاسوب.تحدي يحث على التصميم، وال
  والتصنيع والتصميم بمساعدة الحاسوب، والتحكم في األجهزة الكهروميكانيكية.

 ُتعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية. 

 دوالر  10.00:رسوم المختبر 
  



 مدارس مقاطعة الودون العامة

 

53 
 

 
 

  اللغة اإلنجليزية 
  

األمريكي، لكل  يجب أن يحصل الطالب على أربع ساعات معتمدة لمادة اللغة اإلنجليزية، وتشمل دراسة استقصائية للمطبوعات البريطانية واستطالع عن األدب
الودون العامة أن يلتحقوا بدورة دراسية باللغة اإلنجليزية لكل عام من يجب على الطالب في مدارس مقاطعة  من دبلومتي الدراسات القياسية والمتقدمة.

 الثانوية. دراستهم
 

 
 القراءة والكتابة ، يجب أن يخضع الطالب الختبارْين لمعايير التعليم:11بالقرب من نهاية مادة اللغة اإلنجليزية 

 

  (.SOLالختبارات معايير التعليم )يتلقى الطالب في جميع صفوف اللغة اإلنجليزية تعليًما إلعدادهم 
 

يمارس الطالب القراءة المستقلة  تعليًما باللغة الشفهية، والقراءة، واألدب، والكتابة، والنحو، والبحث، والمفردات.دورات اللغة اإلنجليزي بالمدارس الثانوية توفر 

يكتب الطالب لمجموعة متنوعة من األغراض ويتبعون مجموعة من  ية وغير الخيالية.والجماعية مع الصف بأكمله، ويقدم المدّرسون مهارات لقراءة القصص الخيال
ُيرّكز التعليم البحثي على القدرة على تحليل المعلومات، وتوليفها، وتقييمها من مصادر مختلفة، كما ُيتطلَّب من الطالب  القواعد اللغوية ومهارات االستخدام ويتقنوها.

ُتعد يساعد تعليم المفردات على تنمية فهم الطالب للقراءة وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم شفهًيا وكتابًيا في جميع الصفوف الدراسية، كما  تقديم أوراق بحثية رسمية.
(، واختبار ACTت األمريكية )(، واالختبار الموحد للقبول بالكلياSAT(، واختبار التقييم الدراسي )PSATالطالب الختبارات التالية: اختبار التقييم الدراسي األولي )

ي ُيرّكز المدرسون على تعريف جذور الكلمات وزوائدها؛ واستخدام دالالت السياق لفهم الكلمات غير المألوفة؛ والتمييز بين المعنى الدالل (.SOLمعايير التعليم )
  والضمني؛ ودراسة الترادف، والتضاد، والتجانس.

 
في حين أنها ُترّكز على  .11، و10، و9في الصفوف  المتفوقين دوراتتتوفر  الطالب على إتقان معايير دقيقة مع تقديم الدعم الفردي. الدورات األكاديميةُتشّجع 

ع دورات تحصل جمي نفس المهارات بوصفها دورات أكاديمية، تتميز دورات المتفوقين تبدراسة أكثر دقة وقائمة على االستقصاء للنصوص األدبية وغير الخيالية.
 وتتحرك هذه الدورات الدراسية بوتيرة سريعة، وتغطي نطاًقا أوسع وأعمق من الدراسة النصية، وتتطلب أعماالً أكثر استقاللية. .0.5المتفوقين السنوية على 

 
 في مستويات صفوف أعلى وقد تسمح للطالب بالحصول على ساعات معتمدة جامعية. االلتحاق المزدوج والمستوى المتقدم تتوفر دورات 

 
 
 
 

 9اللغة اإلنجليزية 

 140300 أكاديمي
 140200  المتفوقون

 140V00 الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 8لمادة اللغة اإلنجليزية  المطلب األساسي:

ط لها. في الصف التاسع، ُيرّكز تعليم اللغة الشفهية على  ُيرّكز عنصر القراءة واألدب  القراءة القصصية لمقتطفات أدبية والعروض التقديمية الشفهية الُمخطَّ

يعزز تعليم المفردات المباشرة من  ويطور تعليم الكتابة مهارات في الكتابة السردية، والتوضيحية، والمعلوماتية. على دراسة لألنواع القصص الخيالية وغير الخيالية.

هم لالختبارات التالية: اختبار معايير التعليم ) (، واالختبار الموحد للقبول بالكليات SAT(، واختبار التقييم الدراسي )SOLطالقة القراءة والكتابة لدى الطالب وُيِعدُّ

  اإلنترنت. ُيِعد الطالب أوراق بحثية موثقة باستخدام قواعد بيانات إلكترونية مطبوعة، ومصادر عبر (.ACTاألمريكية )

 
 10اللغة اإلنجليزية 

 150300 أكاديمي
 150200  المتفوقون

 150V00 الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 9لمادة اللغة اإلنجليزية  ساعات معتمدة المطلب األساسي:

يشتمل عنصر القراءة واألدب على  ونقِدها.في الصف العاشر، ُيرّكز تعليم اللغة الشفهية على المشاركة في األنشطة التعليمية للمجموعات الصغيرة  

الملصقات التعريفية،  استطالع للكتب البريطانية، وخاصًة قراءة الشعر والقصص؛ وُترّكز قراءة القصص غير الخيالية على فهم معلومات المستهلكين وتقييمها مثل

يعزز تعليم المفردات المباشرة من طالقة القراءة والكتابة لدى  ابة االحترافية وكتابة النظراء.يحدد تعليم الكتابة البناء اإليضاحي والقدرة على الكت والضمانات، والعقود.

هم لالختبارات التالية: اختبار معايير التعليم ) يتعلم  (.ACT(، واالختبار الموحد للقبول بالكليات األمريكية )SAT(، واختبار التقييم الدراسي )SOLالطالب وُيِعدُّ

  لمعلومات، وتنظيمها، وتقديمها في ورقة بحثية موثقة.الطالب جمع ا
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 11اللغة اإلنجليزية 
 160300 أكاديمي

 160200  المتفوقون
 160V00 الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 10لمادة اللغة اإلنجليزية  ساعات معتمدة المطلب األساسي:

ُيرّكز عنصر  اللغة الشفهية على القدرة على تقديم العروض التقديمية اإلخبارية والمعلوماتية ونقِدها. ، ُيرّكز تعليم11في الصف  (SOLاختباران لمعايير التعليم )

ت، والتقارير، والكتالوجات، القراءة واألدب على استطالع لألدب األمريكي والقدرة على قراءة وفهم أنواع مختلفة من األدلة، والكتابات التجارية، والصحف، والكتيبا

ُيرّكز تعليم الكتابة الكتابة على القدرة على الكتابة بشكل مقنع، وكذلك على المراسالت الشخصية، والمهنية،  ت، والخطب، والسير الذاتية، والقصص الذاتية.والمجال

هم لالختبارات التالية: اخ واإلعالمية. (، واختبار التقييم الدراسي SOLتبار معايير التعليم )يعزز تعليم المفردات المباشرة من طالقة القراءة والكتابة لدى الطالب وُيِعدُّ

(SAT( واالختبار الموحد للقبول بالكليات األمريكية ،)ACT.)  .باإلضافة إلى األوراق البحثية، ُيِعد الطالب تقارير بحثية متعددة الوسائط 

 
 160100 اللغة اإلنجليزية والبناء اللغوي للمستوى المتقدم

  1ساعة معتمدة: 11 الصف )الصفوف(:
 10اللغة اإلنجليزية  المطلب األساسي:

ُيوصى بدراسة مادة اللغة اإلنجليزية والبناء اللغوي للمستوى المتقدم للطالب الراغبين في دورة دراسية دقيقة ُترّكز على القصص  (SOLاختباران لمعايير التعليم )

تتطلب  مختلف األنواع، والفترات الزمنية، والثقافات، وتشمل التركيز على كتابات المؤلفين األمريكيين.يقرأ الطالب مجموعة متنوعة من األعمال من  غير الخيالية.

 مهام البناء اللغوي المتنوعة والمتكررة قراءة عن كثب، وتحليالً بالغًيا، وعرًضا لألفكار، وفهم أشكال ومصطلحات بالغية دقيقة.

  اللغة اإلنجليزية والبناء اللغوي للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة  

 

 12اللغة اإلنجليزية 
 170300 أكاديمي

 170V00 الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة:  11لمادة اللغة اإلنجليزية ساعات معتمدة المطلب األساسي:

 فصلْين دراسّيْين ممّيزْين، أحدهما ُيرّكز على دراسة المطبوعات العالمية واألخر على الكتابة.تنقسم هذه الدورة إلى  

وتشمل األنشطة في هذا الفصل الدراسي  يقرأ الطالب مؤلفات تمثيلية من العديد من الثقافات، والبلدان، والفترات الزمنية لزيادة فهمهم لألدبيات ومؤلفيها. 

 للقراءات، ولمحات عامة عن المجتمع والتاريخ تتعلق باختيار معّين، وتقييم أساليب المؤلف وموضوعاته. تحليالت شفهية وكتابية

تبدأ دورة الفصل الدراسي  في الفصل الدراسي اآلخر، يتلقى الطالب تدريًبا على الكتابة الشاملة في النماذج التوضحية، والسردية، والوصفية، والمقنعة. 

يتدرب الطالب على مهارات البناء اللغوي عبر كتابة  وب ودراسة تطوير كتابة الفقرات إلعداد الطالب للمهام األكثر شموالً التالي ِذكرها.بمراجعة عناصر األسل

  مقاالت نقدية، وإبداعية، ووصفية، وسردية، وإقناعية، وتوضيحية.

 

 170100 األدب اإلنجليزي والبناء اللغوي للمستوى المتقدم
  1ساعة معتمدة:  12 (:الصف )الصفوف
 أو اللغة اإلنجليزية والبناء اللغوي للمستوى المتقدم 11اللغة اإلنجليزية  المطلب األساسي:

ة وتحليل األدب ُيوصى بدراسة مادة األدب اإلنجليزي والبناء اللغوي للمستوى المتقدم للطالب الراغبين في دورة دراسية دقيقة ُترّكز على دراسة الكتاب 

تتطلب مهام البناء اللغوي المتنوعة  يقرأ الطالب مجموعة متنوعة من األعمال من مختلف األنواع والثقافات. )النثر، والقصص الخيالية، والشعر، والروايات(.

 والمتكررة قراءة عن كثب، وتحليالً أدبًيا، وعرًضا لألفكار، وفهم أشكال ومصطلحات بالغية دقيقة.
  إلجراء اختبار مادة األدب اإلنجليزي والبناء اللغوي للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.ُتتاح للطالب الفرصة  

 

 170006 لاللتحاق المزدوج 12اللغة اإلنجليزية 
  1ساعة معتمدة: أو اللغة اإلنجليزية والبناء اللغوي للمستوى المتقدم 11ساعات معتمدة لمادة اللغة اإلنجليزية  المطلب األساسي:

ُتَعد اللغة  .12توفر مدارس مقاطعة الودون العامة للطالب الفرصة للحصول على ساعات معتمدة جامعية عند استيفاء متطلبات دورة اللغة اإلنجليزية  

وُتعتبر دورة سريعة  ستوى الجامعات ُترّكز على البناء اللغوي، والمناقشات، ومهارات القراءة الهامة.دورًة دقيقة على م (DEلاللتحاق المزدوج ) 12اإلنجليزية 

بوالية فرجينيا، لكنها أيًضا فصلْين دراسّيْين كاملْين للبناء اللغوي والقراءة على مستوى  12( لمادة اللغة اإلنجليزية SOLالوتيرة ال تغطي فقط اختبار معايير التعلم )

 جامعات.ال

س مادة اللغة اإلنجليزية     لاللتحاق المزدوج من قِبل مدّرسي مدارس مقاطعة الودون العامة وهم أيًضا أعضاء هيئة تدريس في كليات مشاركة. 12ُتدرَّ
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 مواد اللغة اإلنجليزية االختيارية
 

 160700 الكتابة اإلبداعية
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى  9 الصف )الصفوف(:

 ال شيء األساسي:المطلب 

لشعر، والروايات، ُتعد الكتابة اإلبداعية دورًة اختيارية للغة اإلنجليزية لفصل دراسي واحد توفر بيئة داعمة يستطيع الطالب من خاللها كتابة النثر، وا 
اعية، وتشمل وضع استراتيجيات للكتابة بشكل إبداعي، وممارسة ُترّكز هذه الدورة الدراسية على دراسة العناصر األساسية للكتابة اإلبد وقراءة أمثلة من أنواع مختلفة.

يحتفظ الطالب بمحفظة كتابية، ويتعاون من أجل نقد أعمالهم وتحسينها للمراجعة النهائية،  جوانب الكتابة السردية، واستخدام األجهزة الشعرية، وتطوير الصوتيات.
 والبحث عن فرص لنشر كتاباتهم.

 
 160702 أسس الكتابة

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   9لصف )الصفوف(:ا
 ال شيء المطلب األساسي:

توفر دورة الفصل الدراسي الواحد هذه بيئة  ُتَعد أسس الكتابة دورة كتابة تذكيرية للُكتَّاب من جميع مستويات القدرة الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم. 
ُترّكز هذه الدورة الدراسية على دراسة العناصر األساسية  مهاراتهم في الكتابة، وخاصًة للكتابة اإليضاحية والفنية.داعمة يشارك فيها الطالب في أنشطة مختلفة لتحسين 

 لنهائية.يحتفظ الطالب بمحفظة كتابية، ويتعاونون من أجل نقد أعمالهم وتحسينها للمراجعة ا للكتابة، وتشمل استراتيجيات الكتابة وجوانب الكتابة القصصية غير الخالية.
 

 185700 علم أصول الكلمات
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يدرس الطالب  علم أصول الكلمات هو دراسة أُسر اللغات، وجذور الكلمات الجذرية، والبادئات، والالحقات، والتطورات الداللية، وعناصر الكلمات. 
ُتَعد هذه الدورة الدراسية مفيدة بشكل خاص للطالب الذين يستعدون للخضوع الختبار  ومشتقاتها لتوسيع معرفتهم باللغة اإلنجليزية وقواعدها.معاني الكلمات اإلنجليزية 

 (.ACT( واالختبار الموحد للقبول بالكليات األمريكية )SATالتقييم الدراسي )
 

استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن 
الحادي والعشرين

 1 192000 
 لكل عام دراسي 1ساعة معتمدة:  12إلى   9الصف )الصفوف(:

استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن 
الحادي والعشرين

 1 192700 
 لكل فصل دراسي؛ يجوز للطالب الحصول على فصلْين دراسّيْين 0.5ساعة معتمدة:  12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

 جياتها.الدورة الدراسية للطالب المستتفيدين من تعليم محدد في قراءة مواد محتوى المرحلة الثانوية وتعزيز مهارات القراءة والكتابة واستراتي ُصّممت هذه 
القراءة، والكتابة، والمراجعة، والتفكير يدعم التعليم تنمية القدرة على القراءة والكتابة عبر تعليم المهارات المتعلقة بالمبدأ األبجدي، والطالقة، والمفردات، واستيعاب 

  تزيد استراتيجيات التدريس من التحفيز عبر جعل القراءة ذات صلة بحياة الطالب. (.SOLالنقدي، واإلعداد الختبارات معايير التعلم )
 

استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن 
الحادي والعشرين

 2 193000 
 لكل عام دراسي 1ساعة معتمدة:  12إلى   10الصف )الصفوف(:

استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن 
الحادي والعشرين

 2 193700 
 لكل فصل دراسي؛ يجوز للطالب الحصول على فصلْين دراسّيْين 0.5ساعة معتمدة:  12إلى   10الصف )الصفوف(:

المتطلبات األساسية: استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن 
لعشرينالحادي وا

 1 
. يعتمد التعليم على مهارات القراءة والكتابة لدى 1ُتعد هذه الدورة الدراسية مواصلة لدراسة مادة استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن الحادي والعشرين  

ت وتشمل النصوص، والتمثيالت المرئية، الطالب ودعم جهود الطالب لتحليل المعلومات، ومقارنتها، وتقييمها، وتوضيحها من مجموعة متنوعة من التخصصا
  والوسائط.

 
استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن 

الحادي والعشرين
 3 192003 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
المتطلبات األساسية: استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن 

الحادي والعشرين
 2 

يواصل التعليم االعتماد على مهارات القراءة  .2ُتعد هذه الدورة الدراسية مواصلة لدراسة مادة استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن الحادي والعشرين  
وتشمل النصوص، والتمثيالت  والكتابة لدى الطالب ودعم جهود الطالب لتحليل المعلومات، ومقارنتها، وتقييمها، وتوضيحها من مجموعة متنوعة من التخصصات

  المرئية، والوسائط.
 

استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن 
الحادي والعشرين

 4 193004 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:

المتطلبات األساسية: استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن 
الحادي والعشرين

 3 
يواصل التعليم االعتماد على مهارات القراءة  .3ُتعد هذه الدورة الدراسية مواصلة لدراسة مادة استراتيجيات القراءة والكتابة في القرن الحادي والعشرين  

وتشمل النصوص، والتمثيالت  والكتابة لدى الطالب ودعم جهود الطالب لتحليل المعلومات، ومقارنتها، وتقييمها، وتوضيحها من مجموعة متنوعة من التخصصات
  المرئية، والوسائط.
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 191500 دراسات نسائية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

وسيشاركون في سيستكشف الطالب التاريخ عبر منظور جنساني  ُصّممت هذه الدورة الدراسية لدراسة المرأة وأدوارها المتغيرة في المجتمع طوال الوقت. 
 األبحاث، وقراءة القصص الخيالية وغير الخيالية، والكتابة، والخطابة العامة.

 
 195000 األساطير

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

لمساعدة الطالب على التعرف على النماذج الثقافية وُصّممت  تقدم هذه الدورة الدراسية للطالب األساطير والخرافات من الثقافات السابقة والحالية. 
سيقرأ  فن، والتنمية الثقافية.والمجتمعية األصلية، واكتساب أدوات لمقارنة الثقافات المتنوعة وفهمها، وتقدير القوة الكامنة لألساطير في تحفيز الخيال البشري، وال

 يناقشونها، وُيحلّلونها.الطالب مختلف األساطير والخرافات من جميع أنحاء العالم، و
سُيكمل الطالب المجالت الدورية، والمسابقات، واالختبارات، والمشروعات، والعروض التقديمية التي تتعلق باألساطير للحصول  التوقعات والتقييمات: 

 على ساعات معتمدة للدورة الدراسية.
 

 187000 مقدمة إلى الصحافة
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يتعلم الطالب كيفية  ُتقّدم هذه المادة االختيارية السنوية للطالب العديد من جوانب الصحف اليومية ووسائل اإلعالم العامة: اإلنتاج، والتاريخ، والكتابة. 
الجماعي في المجتمع الحديث، وفهم التعديل األول لدستور  استخدام مجموعة متنوعة من مهارات الصحافة للكتابة بأسلوب صحفي، والتعرف على دور التواصل

 الواليات المتحدة.
  يجب أن يكون لدى الطالب المختارين لهذه الدورة مهارات كتابية قوية أو اهتمام بتطوير مهاراتهم الكتابية. 
 (.1( أو موظفي الكتاب السنوي )الصحافة المصورة 1ُصّممت هذه الدورة الدراسية إلعداد الطالب للعمل كموظفي الصحف اليومية )صحافة الصحف  

 
 188000 1صحافة الصحف 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 مقدمة إلى الصحافة المطلب األساسي:

  يتعلم الطالب أساسيات إصدار الصحف أثناء العمل كُكّتاب صحفيين في فريق العمل بالصحيفة المدرسية. 
الدراسة على قانون الصحافة المدرسية وأخالقياتها، والتخطيط والتصميم، والتصوير الفوتوغرافي األساسي، وتكنولوجيا النشر األساسية، تشتمل وحدات  

 والبحث الصحفي، وإجراء المقابالت، وإعداد المواد الصحفية، واإلعالنات.
ف الطالب ببرمجيات النشر.   ُيعرَّ

 
 188002 2صحافة الصحف 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11)الصفوف(:الصف 
 1صحافة الصحف  المطلب األساسي:

 يعمل الطالب كُكّتاب صحفيين في فريق العمل ومحّرري صفحات في الصحيفة المدرسية. 
وُتضيف المنشورات عبر اإلنترنت، واالستطالعات واإلحصائيات، وتقييم  1وتتوسع وحدات الدراسة بناًء على ما تم تدريسه في مادة صحافة الصحف  

 الصحف.
 يستخدم الطالب برامج النشر إلصدار الصحيفة المدرسية 

 
 188003 3صحافة الصحف 

  1ساعة معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 2صحافة الصحف  المطلب األساسي:

 يعمل الطالب كمحّررين في الصحيفة المدرسية. 
وُتضيف البرامج والخدمات عبر اإلنترنت، والقانون الصحفي، وإدارة  2و 1تتوسع وحدات الدراسة بناًء على ما تم تدريسه في مادَتي صحافة الصحف  

 الصور، وإجراء مقابالت الفيديو.
 يستخدم الطالب برامج النشر إلصدار الصحيفة المدرسية. 

 
 189001 1الصحافة المصورة 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 مقدمة إلى الصحافة المطلب األساسي:

 يتعلم الطالب أساسيات إصدار الكتاب السنوي أثناء العمل كموظفين في الكتاب السنوي المدرسي. 
األساسي، وتكنولوجيا النشر األساسية، تشتمل وحدات الدراسة على قانون الصحافة المدرسية وأخالقياتها، والتخطيط والتصميم، والتصوير الفوتوغرافي  

 والبحث الصحفي، وإجراء المقابالت، وتوحيد المصطلحات، وإعداد المواد الصحفية، واإلعالنات.
ف الطالب ببرمجيات النشر.   ُيعرَّ
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 189002 2الصحافة المصورة 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1الصحافة المصورة  المطلب األساسي:

 عمل الطالب كأعضاء في فريق العمل ومحّرري الصفحات في الكتاب السنوي المدرسي.ي 
وُتضيف الشمولية والدقة واإلنصاف؛ واالستطالعات واإلحصائيات؛ وإدارة  1تتوسع وحدات الدراسة على ما تم تدريسه في مادة الصحافة المصورة  

  الكتاب السنوي.
 الكتاب السنوي المدرسي.يستخدم الطالب برامج النشر إلصدار  

 
 189003 3الصحافة المصورة 
  1ساعة معتمدة:  12 الصف )الصفوف(:
 2الصحافة المصورة  المطلب األساسي:

 يعمل الطالب كمحّررين في الكتاب السنوي المدرسي. 
والثانية وُتضيف القانون الصحفي، وتقييم الكتاب السنوي، وإجراء  2و 1تتوسع وحدات الدراسة بناًء على على ما تم تدريسه في مادَتي الصحافة المصورة  

 مقابالت الفيديو، والعالقات العامة.
  يستخدم الطالب برامج النشر إلصدار الكتاب السنوي المدرسي. 

 
 194700 الخطابة العامة

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى  10 الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

الطالب عملية إبداع األفكار والمشاعر، ونقلها، وتلقِّيها، وتقييمها عبر التواصل الشخصي بين األشخاص، واإليضاح الشفهي، والمناقشة يستكشف  
 برات الحياة.ُتنّمي هذه الدورة الدراسية النمو والتطور الشخصي، وكذا مهارات التواصل الشفهي للتخصصات األكاديمية األخرى وخ الجماعية، والخطابة العامة.

 
 استراتيجيات ورشة القراءة

 101100 1االستراتيجيات 
 101200 2االستراتيجيات 
 101300 3االستراتيجيات 
 101400 4االستراتيجيات 

  1ساعة معتمدة للمادة االختيارية: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

س  ( والذين يحتاجون إلى تعليم محدد في القراءة واستراتيجياتها.IEPاختيارية لطالب الخطط التعليمية الفردية )ُتعد استراتيجيات القراءة دورة دراسية   ُتدرَّ
 هذه الدورة الدراسية بناًء على االحتياجات الفردية للطالب.

 
 160801 1مركز الكتابة 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 المدرستصريح  المطلب األساسي:

يستعد الطالب  ية.ُتزّود هذه الدورة الدراسية الطالب بدراسة متعمقة عن الكتابة في التخصصات األكاديمية عبر التدريس في مركز الكتابة بالمدرسة الثانو 
وُيتوقَّع أن ُينقّح الطالب قدراتهم الكتابية ويطورونها  تابة.ليكونوا مدّرسين لنظرائهم عبر دراسة مكثفة لقواعد البناء اللغوي، والقراءة النقدية، والتفكير التحليلي حول الك

  عبر التدارس مع األقران وكتابة مقاالت تأملية حول تجاربهم التدريسية.
 

 160802 2مركز الكتابة 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1مركز الكتابة  المطلب األساسي:

 بدراسة متعمقة ومتواصلة عن الكتابة في التخصصات األكاديمية عبر التدريس في مركز الكتابة بالمدرسة الثانوية. ُتزّود هذه الدورة الدراسية الطالب 
قدراتهم  وُيتوقَّع أن ُينّقح الطالب يستعد الطالب ليكونوا مدّرسين لنظرائهم عبر دراسة مكثفة لقواعد البناء اللغوي، والقراءة النقدية، والتفكير التحليلي حول الكتابة.

أن يحملوا  2باإلضافة إلى ذلك، ُيتوقَّع من طالب مادة مركز الكتابة  الكتابية ويطورونها عبر التدارس مع األقران وكتابة مقاالت تأملية حول تجاربهم التدريسية.
  بة في كمهنة تتسم باالنضباط.مناصب قيادية في العمليات اليومية بمركز الكتابة، وُيجرون مشروًعا بحثًيا وعرًضا تقديمًيا حول الكتا

 
 160803 3مركز الكتابة 

  1ساعة معتمدة:  12 الصف )الصفوف(:
 2مركز الكتابة  المطلب األساسي:

 سة الثانوية.ُتزّود هذه الدورة الدراسية الطالب بدراسة متعمقة ومتواصلة عن الكتابة في التخصصات األكاديمية عبر التدريس في مركز الكتابة بالمدر
وُيتوقَّع أن ُينّقح الطالب قدراتهم  يستعد الطالب ليكونوا مدّرسين لنظرائهم عبر دراسة مكثفة لقواعد البناء اللغوي، والقراءة النقدية، والتفكير التحليلي حول الكتابة.

أن يحملوا  3لى ذلك، ُيتوقَّع من طالب مادة مركز الكتابة باإلضافة إ الكتابية ويطورونها عبر التدارس مع األقران وكتابة مقاالت تأملية حول تجاربهم التدريسية.
 مناصب قيادية في العمليات اليومية بمركز الكتابة، وُيجرون مشروًعا بحثًيا وعرًضا تقديمًيا حول الكتابة في كمهنة تتسم باالنضباط.
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 متعلمو اللغة اإلنجليزية
 

فين    ( في جميع المدارس الثانوية.ELبكونهم متعلمين للغة اإلنجليزية )تتوفر برامج تعليمية خاصة للطالب الُمعرَّ
 

إذا أُشير إلى لغة أخرى غير  عندما يلتحق الطالب بمدارس مقاطعة الودون العامة، ُيطرح عليهم العديد من أسئلة اللغة المحلية في نموذج تسجيل الطالب.
ب. اإلنجليزية في أي من هذه اإلجابات، فُيجرى اختبار إجادة  يساعد االختبار على تحديد مستوى إجادة الطالب. اللغة اإلنجليزية تحت إشراف ُمقيِّم ُمدرَّ

 
 تشمل العوامل التي يجب وضعها في االعتبار قبل تحديد وضع الدورة، على سبيل المثال ال الحصر:  يتم تحديد مستوى كل طالب على أساس فردي.

 مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية 
 ليمية سابقةتجربة تع 
 كشف درجات الطالب 
 

في بعض الحاالت، قد يحتاج الطالب في عمر المدرسة  يجب أن يستوفي طالب اللغة اإلنجليزية جميع متطلبات التخرج من أجل الحصول على الدبلومة.
لتعليم أو لم يتلقوا تعليًما مسبًقا، ألكثر من أربع سنوات إلكمال الثانوية الذين ال يملكون سوى القليل من مهارات اللغة اإلنجليزية أو الحاصلين على الحد األدنى من ا

في هذه الحاالت، يجب أن يقدم مدير المدرسة الثانوية طلبات اإلعفاء من العمر للطالب الذين تبلغ  الساعات المعتمدة واالختبارات الالزمة للتخرج من المدرسة الثانوية.
عاًما أو أكثر قبل  20أعمارهم 

األول
 أغسطس من العام الدراسي، إلى المشرف المساعد لخدمات التالميذ للموافقة عليها. من 

  
 

 
 190011 1قراءة اللغة اإلنجليزية وكتابتها 

  1ساعة معتمدة للمادة االختيارية: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
( مهاراتهم في القراءة والكتابة عبر مجموعة متنوعة 2.0 - 1.5في هذه الدورة الدراسية، سُيطّور طالب اللغة اإلنجليزية )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية  

ن أنواع النصوص تشمل القصص سيتعلم الطالب استراتيجيات لدعم تنميتهم كقّراء نشطين وناقدين، وسيستكشفون مجموعة متنوعة م من أنشطة القراءة والكتابة.
كما سُينشئ الطالب بنى لغوية أصلية ذات أطوال، وأنماط، وأنواع مختلفة لدعم تطورهم كُكّتاب في المحتوى األساسي ومجاالت الدراسة  الخيالية وغير الخيالية.

  االختيارية.
 

 190012 2قراءة اللغة اإلنجليزية وكتابتها 
  1معتمدة للمادة االختيارية:ساعة  12إلى   9الصف )الصفوف(:

( مهاراتهم في القراءة والكتابة لكي يصبحوا قُّراًئا أكثر 3.0 - 2.0في هذه الدورة الدراسية، سُيوّسع طالب اللغة اإلنجليزية )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية  
ءة بحيث يصبحون قُّراًء أكثر نشاًطا ونقًدا حال تزايد تحديات نصوص القصص سُيطّبق الطالب مجموعة متنوعة من استراتيجيات القرا نضًجا وُكّتاًبا أكثر تحسًنا.

  كما سُينشئ الطالب بنى لغوية أصلية ذات أطوال، وأنماط، وأنواع مختلفة بحيث ُيوّسعون مهاراتهم كُكّتاب. الخيالية وغير الخيالية.
 

 394010 اللغة اإلنجليزية للمبتدئين
  1ة معتمدة للمادة االختيارية:ساع 12إلى   9الصف )الصفوف(:

( يتمتع طالب اللغة اإلنجليزية الجدد بتنمية مكثفة للغتهم اإلنجليزية قراءًة وكتابًة لتطوير مهاراتهم االجتماعية، 1.9 - 1.0)مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية  
هة، والصوتيات المنهجية، بينما يستكشفون أنواع ُيشارك طالب اللغة اإلنجليزية في هذه الدورة الدراسية  واألكاديمية، والثقافية. في أنشطة القراءة والكتابة الُموجَّ

لدعم لتحصيل الطالب للغة  -االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة  -ُتدمج جميع المجاالت األربعة  النصوص المختلفة والتي تشمل القصص الخيالية وغير الخيالية.
 اإلنجليزية األكاديمية.

 
 395010 (EWLلغة اإلنجليزية كلغة عالمية )ال

 1 ساعة معتمدة للغة العالمية: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
( لتنمية مهاراتهم باالتصال في مجاالت اللغة األربعة 3.0 - 2.0في هذه الدورة الدراسية، يتعلم طالب اللغة اإلنجليزية )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية  

 ُتستخدم المفردات المعقدة، والنحو، وبناء الجمل لتوسيع تنمية اللغة اإلنجليزية األكاديمية لدى الطالب. والقراءة، والكتابة(.)االستماع، والتحدث، 
 

 197010 (ADV ELمتعلمو اللغة اإلنجليزية المتقدمة )
  1ساعة معتمدة للغة اإلنجليزية: 12إلى   9الصف )الصفوف(:

( في مجاالت اللغة األربعة )االستماع، والتحدث، والقراءة، 3.0في هذه الدورة الدراسية، ُيشارك طالب اللغة اإلنجليزية )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية  
س هذه الدورة الدراسية إّما والكتابة( حول مجموعة متنوعة من الموضوعات أثناء تنمية لغتهم اإلنجليزية األكاديمية. عبر متعلم اللغة اإلنجليزية أو مدّرس أداب  ُتدرَّ

 اللغة اإلنجليزية.
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 588005 الرياضيات لمتعلمي اللغة اإلنجليزية للمبتدئين 
 )ليست ساعة معتمدة لمادة الرياضيات( 1ساعة معتمدة للمادة االختيارية:  12إلى   9الصف )الصفوف(:

( لغة الرياضيات باإلضافة إلى مهارات 2.0إلى  1.0في هذه الدورة الدراسية، يتعلم طالب اللغة اإلنجليزية المبتدئين )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية من  

للمبتدئين. وُتَعد هذه الدورة  1للغة اإلنجليزية الرياضيات األساسية والمفاهيمية الستيعاب المفاهيم األساسية المرتبطة بمادة مفاهيم الرياضيات الحديثة والجبر لمتعلمي ا

لقوا تعليًما محدوًدا أو متقطًعا الدراسية أكثر مالءمًة للطالب ذوي المستويات المنخفضة من إجادة اللغة اإلنجليزية ولديهم خلفية محدودة في العلوم االجتماعية و/أو ت

  المدرسة.

 

 588010 ئين الرياضيات لمتعلمي اللغة اإلنجليزية للمبتد
 )ليست ساعة معتمدة لمادة الرياضيات( 1ساعة معتمدة للمادة االختيارية:  12إلى   9الصف )الصفوف(:

( لغة الرياضيات جنًبا إلى جنب مع المفاهيم 2.5 - 1.0في هذه الدورة الدراسية، يدرس طالب اللغة اإلنجليزية للمبتدئين )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية  

 والهندسة على مستوى الصفوف الدراسية. 1للمناهج الرياضيات لمادَتي الجبر الرئيسية 

 

 650310 العلوم لمتعلمي اللغة اإلنجليزية للمبتدئين
 )ليست ساعة معتمدة لمادة العلوم( 1ساعة معتمدة للمادة االختيارية:  12إلى   9الصف )الصفوف(:

(، لغة العلوم جنًبا إلى جنب مع المفاهيم 2.0 - 1.0يدرس طالب اللغة اإلنجليزية للمبتدئين في هذه الدورة الدراسية )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية  

ألنسب للطالب ذوي المستويات ُتعد هذه الدورة الدراسية ا الرئيسية للمناهج العلمية على مستوى الصف، وتشمل نظرية العلوم العامة، وعلوم األرض، واألحياء.

  المنخفضة من إجادة اللغة اإلنجليزية ولديهم خلفية محدودة في العلوم و/أو تلقُّوا تعليًما محدوًدا أو متقطًعا قبل المدرسة.

 

 770010 العلوم االجتماعية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية للمبتدئين
 )ليست ساعة معتمدة لمادة العلوم االجتماعية( 1ساعة معتمدة للمادة االختيارية:  12إلى   9الصف )الصفوف(:

( لغة العلوم االجتماعية جنًبا إلى جنب مع 2.0 - 1.0في هذه الدورة الدراسية، يدرس طالب اللغة اإلنجليزية للمبتدئين )مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية  

ُتعد هذه الدورة الدراسية األنسب  االجتماعية على مستوى الصف، وتشمل التاريخ العالمي، وتاريخ الواليات المتحدة ووالية فيرجينيا.المفاهيم الرئيسية لمناهج العلوم 

  ًعا قبل المدرسة.أو متقط للطالب ذوي المستويات المنخفضة من إجادة اللغة اإلنجليزية ولديهم خلفية محدودة في العلوم االجتماعية و/أو تلقُّوا تعليًما محدوًدا

 

 

 الفنون الجميلة
 

 

 الدورات الفنية
 

 240000 1الفن 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

شاركوا في  مهارات جديدة.استفيدوا من التجارب الفنية بالمدرسة المتوسطة عبر ممارسة  استكشفوا األفكار، والمواد، والتقنيات المبتكرة عبر صناعة الفن.
استخدموا مجموعة من الوسائط ثنائية  العملية اإلبداعية عبر التفكير النقدي وحل المشكالت الجمالية إلبداع فنِّكم وفنون اآلخرين، وتقديمها، والتجاوب والتواصل معها.

شاركوا في مناقشات ُترّكز على تاريخ الفن،  لفوتوغرافية، ورسومات الحاسوب.األبعاد وثالثية األبعاد تشمل رسم اللوحات، والطباعة، والنحت، والخزف، والصور ا
  طّوروا محفظة تقييم األعمال. والنقد، والجماليات، وربط مفاهيم الفن البصري مع التخصصات األخرى.

 
 241000 2الفن 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1الفن  المطلب األساسي:

عوا نطاق ا  باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائط ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد. 1لمهارات، واألساليب، والمفاهيم المكتسبة من دراسة مادة الفن وسِّ
اآلخرين، وعرضها، والتجاوب شاركوا في العملية الفنية عبر اتخاذ خيارات في إبداع فنِّكم وفنون  ابتكروا أفكاًرا جمالية لصنع فن مستوحى من التجارب الواقعية.

استكشفوا الروابط بين مفاهيم الفن البصري وتلك الموجودة في  طّوروا أسلوًبا شخصًيا في صناعة الفن يعتمد على دراسة تاريخ الفن، والنقد، والجماليات. معها.
نوها، وواصلوا تطويرها. التخصصات األخرى.  راجعوا محفظة تقييم األعمال، وحسِّ

 
 242000 3الفن 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 لفصل دراسي واحد 2و  1دوراتا الفن  المطلب األساسي:

حقّقوا في مجموعة من القضايا المعاصرة للوصول إلى تطوير  اشَرعوا في التحديات الفنية الفردية وتصميمها لتحقيق النتائج المرجّوة لألعمال الفنية.
 سينه.التقنيات الحالية، واختاروا الوسائط، واألدوات، والعمليات لألغراض المقصودة، ومارسوا التقنيات المبتكرة لتحسين األسلوب الشخصي وتحاستخدموا  األفكار.

روا األعمال الفنية لمجموعة واِصلوا تطوير محفظة تقييم األعمال واختا طّبقوا التفكير النقدي وإصدار األحكام المتعلقة باألعمال الفنية الشخصية وأعمال اآلخرين.
 استشيروا الُمحاضر بشأن المتطلبات الخاصة بمحفظة فن االستوديو المتقدم. العروض التقديمية استناًدا إلى المعايير المحددة ذاتًيا.
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 243000 4الفن 
  1ساعة معتمدة:  12 الصف )الصفوف(:
 3الفن  المطلب األساسي:

لوا المسؤولية عن وضع أهداف  استخدموا التقنيات الحالية وأدوات التواصل لبناء ملف موِرد  شخصية للتواصل والتعبير اإلبداعي في صناعة الفن.تحمَّ
 ابتكروا فيما يخص استخدام وسائل اإلعالم، واألدوات، والعمليات المحددة حقّقوا ومّيزوا بين العديد من القضايا والموارد لتوصيل المحتوى الفني. البتكار األفكار.

هة. روا األسلوب الشخصي بطريقة متسقة لنقل األفكار المعقدة. لألغراض الموجَّ موا محفظة العرض التقديمي واستكملوها استناًدا إلى المعايير المحددة ذاتًيا. طوِّ  نظِّ
 شاركوا في مناقشات تتعلق بالمهن في مجال الفن البصري.

 
 247700 1استطالع عن تاريخ الفن والهندسة المعمارية 

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

شاركوا في التحقيقات  أجروا استطالًعا حول تاريخ الفن والهندسة المعمارية وتأثيرهما في المجتمع من عصور ما قبل التاريخ إلى بدايات عصر النهضة.
رّكزوا على الفن والهندسة المعمارية الُمنتجة خالل هذه الفترات  والعلمية، والفلسفية في المجتمعات السابقة.والمناقشات بشأن العالقة بين التطورات االجتماعية، 

  اتخذوا قرارات، وأجروا أبحاث، وشاركوا في عمليات فن االستوديو إلعداد العروض التقديمية حول الموضوعات ذات الصلة. الزمنية.
 2عمارية استطالع عن تاريخ الفن والهندسة الم

 248700 
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

قارنوا بين  .أجروا استطالًعا حول تاريخ الفن والهندسة المعمارية وتأثيرهما على المجتمع من أواخر عصر النهضة إلى القرن الحادي والعشرين
رّكزوا على الفن والهندسة المعمارية الُمنتجة بين الثقافات  ث العوامل االقتصادية، واالجتماعية، والعلمية، والفلسفية.المجتمعات المعاصرة مع المجتمعات السابقة من حي

 اتخذوا قرارات، وأجروا أبحاث، وشاركوا في عمليات فن االستوديو إلعداد العروض التقديمية حول الموضوعات ذات الصلة. المتنوعة.
 

 232700 تصميم رسومات الحاسوب
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1الفن  المطلب األساسي:

استخدموا التفكير في التصميم لنقل المفاهيم البصرية بطرق  استكشفوا التطبيقات الفنية والتجارية الراقية لتصميم الرسومات واالختالفات التي ُتمّيزها.
استخدام برامج الحاسوب الحالية واكتشفوا أساليب إللهام المشاهدين والمستهلكين المحتملين، وتوصيل الفكرة إليهم، وأَْسِرهم طّوروا المهارات واألساليب في  إبداعية.

  ملة.طّوروا محفظة لألعمال المكت مارسوا أساليب الوسائط الرقمية للتواصل البصري عبر التالعب بالصور، والتمثيل التوضيحي، والتخطيط وتصميم المنتج. بها.
 

 245000 الخزف
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1الفن  المطلب األساسي:

 اكتشفوا خصائص وقدرات المواد التي تبدأ بالطين الخام والعمل خالل عملية خبز الخزف. استكشفوا تحديات ابتكار األعمال الفنية ثالثية األبعاد بالطين.
تعّرفوا على تطبيقات الزخرفة التقليدية وغير التقليدية وتشمل  الطين يدوًيا أو على العجلة الدّوارة لتشكيل األشياء الوظيفية والزخرفية.مارسوا وطّبقوا أساليب تشكيل 

تطوير المنتج وصور  ضعوا محفظة لتضمين أمثلة ألفكار ابتكروا أعماالً فنية استثنائية من الخزف وشاركوا في إنتاجها. النحت، والطباعة، والتزجيج، والطالء.
 األعمال النهائية.

 
 231700 الرسم والطالء

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1الفن  المطلب األساسي:

 متنوعة من الوسائط.مارسوا أساليب الرسم والطالء التقليدية وغير التقليدية باستخدام مجموعة  حقّقوا حول العالم وسّجلوا عبر المراقبة، والخيال، والذاكرة.
شاركوا في انتقاد األعمال الفنية الشخصية وأعمال الفنانين المعروفين  ابتكروا األفكار األصلية واالبداعات المبتكرة للتعبير عن المعنى في الرسومات واللوحات.

 تقاط األفكار االنعكاسية، وإبداع أفكار جديدة لألعمال الفنية.احتفظوا بسجل/دفتر يومية لتسجيل التقدم، وال ومناقشتها لتوصيل عملية صنع الفن في المستقبل.
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 245700 التصوير الفوتوغرافي
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:

 245600 التصوير الفوتوغرافي
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1الفن  المطلب األساسي:

مم واستخدموا كيمياء األفالم وتطوير  35استكشفوا وظائف الكاميرا المنعكسة أحادية العدسة  التناظري والرقمي.جّربوا أساليب التصوير الفوتوغرافي 
اّتبعوا اإلرشادات  شاركوا في التصوير الرقمي ليشمل استخدام الكاميرا، والتقاط الصور، وتحسينها، والتالعب فيها باستخدام برنامج أدوبي فوتوشوب. الطباعة.

أجروا  شاركوا في االنتقادات والمناقشات المتعلقة بالجودة، والجمال، والمحتوى، والمعنى في الصور الفوتوغرافية النهائية. ية في تصوير الصور وإنتاجها.التركيب
  المكتملة.طّوروا مجموعة من الصور الفوتوغرافية  استطالًعا عن تاريخ التصوير الفوتوغرافي لتوصيل الُنهج الشخصية للعملية.

  توفر الدورة الدراسية الخيارات التالية:

  غرفة تحميض أفالم و/أو رقمية للعام الدراسي بأكمله •
  مقدمة الفصل الدراسي إلى غرفة تحميض األفالم و/أو الرقمية •

 244700 حتالن
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1الفن  المطلب األساسي:

تصّوروا األفكار األصلية لحل المشكالت الفنية , ابتكروا البعد الثالث عبر تطوير المهارات واألساليب في معالجة أدوات ومواد النحت.استكشفوا العمل في 
التقليدية وغير  اختاوا من بين المواد شاركوا في مراجعات ومناقشات النحت المعترف بها لتوصيل العملية اإلبداعية. في تشكيل المنحوتات ذات األهمية وتركيبها.

طّوروا محفظة لتضمين الخطط  اّتبعوا اإلرشادات إلنتاج المنحوتات المصنوعة بِحرفية من حيث التصميم. التقليدية وغّيروا بين األساليب لُتناسب النتائج المرجوة.
 والوثائق الخاصة بالمنحوتات النهائية.

 
 الرسم للمستوى المتقدم

  1ساعات معتمدة: الصف )الصفوف(:
 المطلب األساسي: 

 طّوروا المهارات واألساليب الشخصية وعّززوها بمرور الوقت. حقّقوا في القضايا الرسمية والمفاهيمية المتعلقة بالفن البصري بطريقة إبداعية ومنهجية.
ابتكروا األساليب األصلية  لدعم المحتوى والتعبير عنه.استخدموا عناصر بصرية  اتخذوا قرارات مستنيرة وهامة بناًء على البحث والنتائج المرجوة لألعمال الفنية.

 طّوروا محفظة وقّدموها بناًء على توجيهات مجلس الجامعات: لممارسات االستوديو وإنتاج أعمال فنية ذات معنى تتحدث عن القضايا الثقافية واالجتماعية المعاصرة.
حّددوا األعمال والكتابات التي تمثل  -األعمال المحددة  ح التحقيق وعملية االكتشاف والمراجعة. القسم الثاني:حّددوا األعمال التي توض -القسم األول: التحقيق المستدام 

 أفضل شكل من المواد والعمليات واألفكار.
 

 الفن والتصميم ثالثي األبعاد للمستوى المتقدم
  1ساعات معتمدة: الصف )الصفوف(:
 المطلب األساسي:

 طّوروا المهارات واألساليب الشخصية وعّززوها بمرور الوقت. الرسمية والمفاهيمية المتعلقة بالفن البصري بطريقة إبداعية ومنهجية.حقّقوا في القضايا 
عنه عبر مجموعة  استخدموا عناصر بصرية ثالثية األبعاد لدعم المحتوى والتعبير اتخذوا قرارات مستنيرة وهامة بناًء على البحث والنتائج المرجوة لألعمال الفنية.

طّوروا محفظة  ابتكروا األساليب األصلية لممارسات االستوديو وإنتاج أعمال فنية ذات معنى تتحدث عن القضايا الثقافية واالجتماعية المعاصرة. متنوعة من الوسائط.
األعمال  التي توضح التحقيق وعملية االكتشاف والمراجعة. القسم الثاني:حّددوا األعمال  -القسم األول: التحقيق المستدام  وقّدموها بناًء على توجيهات مجلس الجامعات:

 حّددوا األعمال والكتابات التي تمثل أفضل شكل من المواد والعمليات واألفكار. -المحددة 
 

 الفن والتصميم ثنائي األبعاد للمستوى المتقدم
  1ساعات معتمدة: الصف )الصفوف(:
 المطلب األساسي:

 طّوروا المهارات واألساليب الشخصية وعّززوها بمرور الوقت. ضايا الرسمية والمفاهيمية المتعلقة بالفن البصري بطريقة إبداعية ومنهجية.حقّقوا في الق
تعبير عنه عبر مجموعة استخدموا عناصر بصرية ثنائية األبعاد لدعم المحتوى وال اتخذوا قرارات مستنيرة وهامة بناًء على البحث والنتائج المرجوة لألعمال الفنية.

طّوروا محفظة  ابتكروا األساليب األصلية لممارسات االستوديو وإنتاج أعمال فنية ذات معنى تتحدث عن القضايا الثقافية واالجتماعية المعاصرة. متنوعة من الوسائط.
األعمال  األعمال التي توضح التحقيق وعملية االكتشاف والمراجعة. القسم الثاني:حّددوا  -القسم األول: التحقيق المستدام  وقّدموها بناًء على توجيهات مجلس الجامعات:

 حّددوا األعمال والكتابات التي تمثل أفضل شكل من المواد والعمليات واألفكار. -المحددة 
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 دورات الموسيقى

 
 260000 التقدير الموسيقي

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء األساسي:المطلب 

لعين ومشاركين ُمدِركين للثقافة في القرن   يساعد استكشاف تأثير الموسيقى على مر العصور الطالب على أن ُيصبحوا مستهلكين ُمطَّ
الحادي والعشرين

يستكشف  .
وسيستكشفون عالقة الموسيقى بالفن، والهندسة المعمارية،  الطالب الموسيقى عبر مجموعة متنوعة من األنماط الموسيقية والفترات الزمنية في هذه الدورة الدراسية.

ُتَعد المتطلبات األساسية الوحيدة لهذا الصف الدراسي هي الفضول المليء بالشغف واالهتمام  والتاريخ، باإلضافة إلى استخدام تكنولوجيا الموسيقى في موسيقى اليوم.
  باستكشاف قوة الموسيقى.

 
 262206 المزدوجالتقدير الموسيقي لاللتحاق 

  1ساعة معتمدة: 12إلى  11 الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

سُترّكز الدورة الدراسية على تطوير أسلوب شغف  سُيمنح المشاركون في الدورة الدراسية األدوات الالزمة لتطوير فهم هادف، وجذاب، وعميق للموسيقى. 
  المجموعات الموسيقية، وتعزيز الوعي باألنماط الموسيقية الرئيسية للثقافات الغربية وغير الغربية المحددة.لالستماع، وتقديم دراسة منهجّية ألسس 

 
 262000 نظرية / تاريخ الموسيقى

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يطور الطالب مهاراتهم في استخدام لوحة  الكتساب فهم أعمق للموسيقى التي تحيط بالناس. ُتَعد القدرة على فهم لغة الموسيقى المكتوبة ونطقها هي المفتاح 
طين لمتابعة  المفاتيح عبر التركيبات الموسيقية األصلية، ويكتسبون مهارات التفكير النقدي، ويقارنون النماذج الموسيقية. ُيوصى بهذه الدورة الدراسية للطالب الُمخطِّ

  ال يلزم إجراء أي تجربة أداء. الكلية ولالستمتاع باإلبداع ألي شخص يحب الموسيقى.دراسة الموسيقى في 
 

 262100 نظرية الموسيقى للمستوى المتقدم
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 إكمال مادة نظرية / تاريخ الموسيقى بنجاح و/أو توصية المدّرس المطلب األساسي:

نظرية الموسيقى للمستوى المتقدم للتعرف على عناصر نظرية الموسيقى، وفهمها، وتحليلها، ووصفها عبر التراكيب والمهارات يتعلّم الطالب في مادة  
تشجيع الطالب في مادة نظرية الموسيقى للمستوى المتقدم على أن  الصوتية )تدريب األُذن، واإلمالء، والغناء البصري(، ومصطلحات الترميز، وتحليل النتائج.

 مارسوا العزف في بعض أشكال األداء أو التركيب الموسيقي.ي
  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة نظرية الموسيقى للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 

 

 دورات الموسيقى اآللية
 

 270000 األساليب اآللية
  1معتمدة:ساعة  12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجربة األداء / توصية المدرس المطلب األساسي:

ويتلقون تدريًبا خاًصا في مجاالت تأليف النغمات،  ُيطّور الطالب مهارات العزف األساسية على آالت موسيقية في بيئة داعمة في صف األساليب اآللية. 
  على تجارب األداء العام، ولكن يمكن التخطيط لحفل موسيقي وفًقا لتقدير المدّرس.ال ُيرّكزون  وقراءة الموسيقى، واستخدام األصابع، والعزف في فرقة.

 
 272000 1فرقة الحفالت الموسيقية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجربة األداء / توصية المدرس المطلب األساسي:

 272100 للمدارس الثانوية 1فرقة الحفالت الموسيقية 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 1تجربة األداء / توصية المدّرس وااللتحاق بمادة فرقة الحفالت الموسيقية  المطلب األساسي:

هة نحو األداء في حضور الحفالت الموسيقية وفعاليات في جمعية تعليم الموسيقى بوالية فرجينيا.  يواصل الطالب إتقان عميق  ُتشارك هذه الفرقة الموجَّ
تلتزم الفرقة بكونها مجموعة مشتركة في المناهج الدراسية، بتقديم تجارب أداء وبروفات  الموسيقى األساسية أثناء إعداد المقاطع الموسيقية لتجارب األداء. لمبادئ

 خارج ساعات الدراسة العادية.
 

 274000 2فرقة الحفالت الموسيقية 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:

 تجربة األداء / توصية المدرس األساسي:المطلب 
 274100 للمدارس الثانوية 2فرقة الحفالت الموسيقية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 2تجربة األداء / توصية المدرس وااللتحاق بمادة فرقة الحفالت الموسيقية  المطلب األساسي:

ومهارات التقنيات اآللية، وتأليف النغمات، والتوضيحات الموسيقية، والعزف الجماعي / الفردي على ُيوّسع الطالب في هذا الصف الدراسي معرفتهم  
ًها نحو األداء، ويمارس الطالب العزف في العديد من الحفالت والفعاليات الموسيقية. 2ُتعد مادة فرقة الحفالت الموسيقية  المستوى المتقدم. تلتزم الفرقة  صًفا موجَّ

  مجموعة مشتركة في المناهج الدراسية، بتقديم تجارب أداء وبروفات خارج ساعات الدراسة العادية.بكونها 
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 275004 األوركسترا للمبتدئين
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُيرّكز االهتمام على تطوير أساليب  أوركستراية دون خبرة موسيقية مسبقة.ُيتاح هذا الصف الدراسي للطالب الراغبين في تعلُّم كيفية عزف آلة وترية  
ُيتوقَّع من الطالب توفير  .اآلالت الوترية األساسية وفهمها وتشمل تأليف النغمات المناسبة، وحمل القوس، وموضع اليدين، ومهارات قراءة النوتة والرموز الموسيقية

  آالتهم الموسيقية.
 

 275003 للمستوى المتوسطاألوركسترا 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 اجتياز برنامج أوركسترا المدارس المتوسطة بمدارس مقاطعة الودون العامة، وأوركسترا المبتدئين على مستوى المدارس الثانوية بنجاح، أو المطلب األساسي:
 توصيات المدرس.

توى المتوسط في تطوير تأليف النغمات المناسبة، واألسلوب، وأساليب العزف، ومهارات الفرقة المناسبة عبر يواصل الطالب في دورة األوركسترا للمس 
 تلتزم الفرقة بكونها مجموعة مشتركة في المناهج الدراسية، بممارسة العزف خارج ساعات الدراسة العادية. إعداد مجموعة موسيقية لممارسة العزف.

 
 275002 المتقدماألوركسترا للمستوى 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 اجتياز مادة األوركسترا للمستوى المتوسط للمدارس الثانوية بنجاح أو توصية المدّرس المطلب األساسي:

 275100 األوركسترا للمستوى المتقدم للمدارس الثانوية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجربة األداء / توصية المدرس وااللتحاق بمادة األوركسترا للمستوى المتقدم المطلب األساسي:

ييس المطلوبة، تزداد المهارات الفنية والتعبيرية صعوبة عند إتقان الطالب مجموعة متنوعة من الحركات المفصلية، واالنحناءات، ومواضع اليدين، والمقا 
ًها نحو األداء،  متقدم، وُيناقشون خصائص التراكيب الموسيقية األكثر تفصيالً، وُيقّيمونها.يعزف الطالب في المستوى ال واألصوات المتتابعة. ُيَعد هذا الصف موجَّ

تلتزم الفرقة بكونها مجموعة مشتركة في المناهج الدراسية، بممارسة العزف خارج ساعات  ويمارس الطالب العزف في العديد من الحفالت والفعاليات الموسيقية.
  ة العادية.الدراس

 
 275001 األوركسترا للمحترفين

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 اجتياز المستوى المتقدم للمدارس الثانوية بنجاح أو توصية المدرس المطلب األساسي:

 275200 األوركسترا للمحترفين للمدارس الثانوية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:

 تجربة األداء / توصية المدرس وااللتحاق بمادة األوركسترا للمستوى المتقدم األساسي:المطلب 

مبتدئين، بنى الطالب العازفين على مستوى المحترفين خبراتهم على مستويات المهارات السابقة بالمدارس الثانوية في مادة األوركسترا لمستويات ال 
مادة األوركسترا للمحترفين مستوى مهارة استثنائي ويمتلك القدرة على العزف، ومناقشة خصائص أكثر من مجموعة من ُيظهر طالب  والمتوسط، والمتقدم وأتقنوها.

هة نحو األداء وُتشارك في ح األنماط الموسيقية التفصيلية عبر مجموعة متنوعة من األنماط، والثقافات، والفترات التاريخية، وتحليلها، وتقييمها. فالت ُتعد الفرقة موجَّ
  تلتزم الفرقة بكونها مجموعة مشتركة في المناهج الدراسية، بممارسة العزف خارج ساعات الدراسة العادية. موسيقية وفعاليات المقاطعة، واإلقليم والوالية.

 
 276000 فرقة الجاز

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجربة األداء / توصية المدرس المطلب األساسي:

ه نحو األداء، المبادئ األساسية للجاز )النظرية، واإليضاح، واالرتجال، واألساليب األخرى(.  تلتزم الفرقة بكونها مجموعة  يتناول هذا الصف الُموجَّ
 مشتركة في المناهج الدراسية، بتقديم تجارب أداء وبروفات خارج ساعات الدراسة العادية.

 
 293000 الجيتار للمبتدئين

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9)الصفوف(:الصف 
 ال شيء المطلب األساسي:

ُيَعد الغرض من هذه الدورة الدراسية هو إعداد الطالب لدورة حياة مفعمة بعزف  ُيتاح هذا الصف الدراسي للطالب الذين ال يملكون خبرة موسيقية سابقة. 
الموسيقي القياسية؛ ومعرفة لوح األصابع حتى الموضع الخامس؛ ومقدمة إلى أساليب العزف باليد اليسرى تشتمل الموضوعات على النوتة  الجيتار والتقدير الموسيقي.

من آالت أخرى(؛ تاريخ واليمنى، وتشمل أسلوب العزف باإلصبع والريشة؛ ومبادئ الموسيقى؛ واألوتار؛ ومرافقات األغنية األساسية )قد يكون مغني آخر أو موسيقى 
يجب أن  ويستكشف مجموعة متنوعة من األنماط الموسيقية. كما يتضمن هذا الصف األدب الفردي والجماعي. ماع؛ وفهم المصطلحات الجيتارية.الموسيقى؛ واالست

  يوفر الطالب جيتاًرا كالسيكًيا من أوتار النايلون التقليدية.
 

 294000 الجيتار للمستوى المتوسط
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 اجتياز مادة الجيتار للمبتدئين، أو تجارب األداء بنجاح، أو توصية المدرس المطلب األساسي:

للمبتدئين  ُيتاح هذا الصف الدراسي للطالب المجتازين لبرنامج الجيتار للمدارس المتوسطة بمدارس مقاطعة الودون العامة أو المجتازين لصف الجيتار 
ُيَعد الغرض من هذه الدورة الدراسية هو إعداد  يجوز قبول الطالب الذين ال يستوفون هذه المتطلبات األساسية عبر تجارب األداء. على مستوى المدارس الثانوية بنجاح.

ماذج تتضمن الموضوعات إكمال لوح األصبع، وتحسين أساليب العزف باليدين اليمنى واليسرى، ون الطالب لدورة حياة مفعمة بعزف الجيتار والتقدير الموسيقي.
هة نحو األداء وُتشارك  ويستكشف مجموعة متنوعة من األنماط الموسيقية. األوتار المتقدمة، والمقاييس، واالرتجال، والمجموعات الفردية والجماعية. ُتعد الفرقة موجَّ

يجب أن يوفر  العزف خارج ساعات الدراسة العادية.تلتزم الفرقة بكونها مجموعة مشتركة في المناهج الدراسية، بممارسة  في حفالت موسيقية وفعاليات الوالية.
  الطالب جيتاًرا كالسيكًيا من أوتار النايلون التقليدية.
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 295000 الجيتار للمستوى المتقدم

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 المدرس اجتياز مادة الجيتار للمستوى المتوسط، أو تجارب األداء بنجاح، أو توصية المطلب األساسي:

 295100 الجيتار المتقدم للمدارس الثانوية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجربة األداء / توصية المدرس وااللتحاق بمادة الجيتار للمستوى المتقدم المطلب األساسي:

الطالب المجتازين لمادة الجيتار للمستوى المتوسط عبر تجارب يجوز قبول  ُيتاح هذا الصف الدراسي للطالب المجتازين لمادة الجيتار للمستوى المتوسط. 
تتضمن الموضوعات إتقان لوح األصبع، وتحسين  ُيَعد الغرض من هذه الدورة الدراسية هو إعداد الطالب لدورة حياة مفعمة بعزف الجيتار والتقدير الموسيقي. األداء.

ويستكشف مجموعة متنوعة من األنماط  ر المتقدمة، والمقاييس، واالرتجال، والمجموعات الفردية والجماعية.أساليب العزف باليدين اليمنى واليسرى، ونماذج األوتا
هة نحو األداء وُتشارك في حفالت موسيقية وفعاليات الوالية. الموسيقية. تلتزم الفرقة بكونها مجموعة مشتركة في المناهج الدراسية، بممارسة العزف  ُتعد الفرقة موجَّ

  يجب أن يوفر الطالب جيتاًرا كالسيكًيا من أوتار النايلون التقليدية. ساعات الدراسة العادية.خارج 
 

 296000 الجيتار للمحترفين
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 اجتياز مادة الجيتار للسمتوى المتقدم، أو تجارب األداء بنجاح، أو توصية المدرس المطلب األساسي:

 296100 للمحترفين للمدارس الثانويةالجيتار 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجربة األداء / توصية المدرس وااللتحاق بمادة الجيتار للمحترفين المطلب األساسي:

 المبتدئين، والمتوسط، والمتقدم وأتقنوها.بنى الطالب العازفين على مستوى المحترفين خبراتهم على مستويات المهارات السابقة في مادة الجيتار لمستويات  
األنماط، ويناقشونها، يعزف الطالب الجيتار على مستوى المحترفين وُيجرون تقييًما نقدًيا لخصائص التراكيب الموسيقية األكثر تفصيالً عبر مجموعة متنوعة من 

هة نحو األداء وُتشارك في حفالت موسيقية و وُيحلّلونها. تلتزم الفرقة بكونها مجموعة مشتركة في المناهج الدراسية، بممارسة العزف  فعاليات الوالية.ُتعد الفرقة موجَّ
  يجب أن يوفر الطالب جيتاًرا كالسيكًيا من أوتار النايلون التقليدية. خارج ساعات الدراسة العادية.

 

 دورات الموسيقى الصوتية
 

 280000 الجوقة المختلطة
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يكتسب الطالب عبر المشاركة في األداء، الثقة بالنفس  توفر مادة الجوقة المختلطة تجربة غناء للطالب الذين ال يتمتعون بخلفية في الموسيقى الكورالية. 
سُيطّور الطالب معرفتهم بالقراءة  األساسية، والثقافة الموسيقية، والقراءة البصرية.ُتَعد مكونات هذا الصف الدراسي هي التقنية الصوتية  ومفهوم العمل الجماعي.

 ويلزم المشاركة في تجارب األداء الجماعية. والكتابة الكورالية عبر غناء مجموعة متنوعة واسعة من األدب الكورالي في كل من األدب الديني والدنيوي.
 

 278000 الفرقة الصوتية الصغيرة
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصفوف(:الصف )

 تجارب األداء المطلب األساسي:
 278100 الفرقة الصوتية الصغيرة للمدارس الثانوية

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجربة األداء / توصية المدرس وااللتحاق في مادة الفرقة الصوتية الصغيرة المطلب األساسي:

يتلقى الطالب تدريًبا  الصوتية الصغيرة فرًصا فريدة للمغنيين المتفانين والمتحمسين الذين يمكنهم األداء بمستوى عاٍل من الكفاءة.توفر مادة الفرقة  
ية والقراءة ُتَعد مكونات هذا الصف الدراسي هي الثقافة الموسيق متخصًصا في أساليب الغناء وُيجرون أداًء موسيقًيا عبر مجموعة متنوعة واسعة من األساليب.

  ويلزم المشاركة في تجارب األداء الجماعية. سُيطّور الطالب معرفتهم بالقراءة والكتابة الكورالية عبر غناء مجموعة من األدب الديني والدنيوي. البصرية.
 

 282000 الجوقة المختلطة المتقدمة
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجارب األداء المطلب األساسي:

 282100 الجوقة المختلطة المتقدمة للمدارس الثانوية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجربة األداء / توصية المدرس وااللتحاق بمادة الجوقة المختلطة المتقدمة المطلب األساسي:

سيواصل أعضاء هذه  الساعين للحصول على تجربة أداء مكثفة للغاية.ُتَعد الجوقة المتقدمة مجموعًة مختارًة من الطالب المتحمسين والملتزمين للغاية  
سُيطّور الطالب معرفتهم بالقراءة والكتابة الكورالية عبر غناء مجموعة متنوعة واسعة  المجموعة تنمية مهاراتهم الفردية عبر أداء مجموعة متنوعة من المجموعات.

يلزم المشاركة في الحفالت الموسيقية  ُتَعد مكونات هذا الصف الدراسي هي الثقافة الموسيقية والقراءة البصرية. وي.من األدب الكورالي في كل من األدب الديني والدني
  باإلضافة إلى بعض المسابقات الكورالية.
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 284000 جوقة الجهير المتقدمة
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجارب األداء المطلب األساسي:

 284100 المتقدمة للمدارس الثانوية جوقة الجهير
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجربة األداء / توصية المدرس وااللتحاق بمادة جوقة الجهير المتقدمة المطلب األساسي:

ثالث وأربع أجزاء موسيقية مكتوبة ُتَعد مادة جوقة الجهير المتقدم لتجارب األداء عبارة عن مجموعة مختارة من المغنيين الذين لديهم فرصة عزف  
ُتَعد مكونات هذا الصف الدراسي هي  يواصل أعضاء هذه المجموعة تنمية مهاراتهم الصوتية عبر أداء مجموعة متنوعة من المجموعات. ألصوات الجهير والتنور.

لية عبر غناء مجموعة متنوعة واسعة من األدب الكورالي في كل من األدب الديني سُيطّور الطالب معرفتهم بالقراءة والكتابة الكورا الثقافة الموسيقية والقراءة البصرية.
  يلزم المشاركة في الحفالت الموسيقية باإلضافة إلى بعض المسابقات الكورالية. والدنيوي.

 
 286000 الجوقة الثالثية المتقدمة

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 األداءتجارب  المطلب األساسي:

 286100 الجوقة الثالثية المتقدمة للمدارس الثانوية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 تجربة األداء / توصية المدّرس وااللتحاق بمادة الجوقة الثالثية المتقدمة المطلب األساسي:

المغنيين الذين لديهم فرصة عزف ثالث وأربع أجزاء موسيقية مكتوبة  ُتَعد مادة الجوقة الثالثية المتقدم لتجارب األداء عبارة عن مجموعة مختارة من 
ُتَعد مكونات هذا الصف الدراسي هي  يواصل أعضاء هذه المجموعة تنمية مهاراتهم الصوتية عبر أداء مجموعة متنوعة من المجموعات. ألصوات السوبرانو واأللتو.

ب معرفتهم بالقراءة والكتابة الكورالية عبر غناء مجموعة متنوعة واسعة من األدب الكورالي في كل من األدب الديني سُيطّور الطال الثقافة الموسيقية والقراءة البصرية.
  يلزم المشاركة في الحفالت الموسيقية باإلضافة إلى بعض المسابقات الكورالية. والدنيوي.

 

 284001 جوقة الجهير
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:

 ال شيء األساسي: المطلب

يكتسب الطالب عبر  تسَنح الفرصة للطالب ذوي األصوات المنخفضة )التنور والجهير( وليس لديهم خبرة غنائية سابقة، للمشاركة في جوقة الجهير. 
 اسية، والثقافة الموسيقية، والقراءة البصرية.ُتَعد مكونات هذا الصف الدراسي هي التقنية الصوتية األس المشاركة في األداء، الثقة بالنفس ومفهوم العمل الجماعي.

ويلزم المشاركة في  يوي.سُيطّور الطالب معرفتهم بالقراءة والكتابة الكورالية عبر غناء مجموعة متنوعة واسعة من األدب الكورالي في كل من األدب الديني والدن
  تجارب األداء الجماعية.

 
 286001 الجوقة الثالثية

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يكتسب الطالب عبر  تسنح الفرصة للطالب ذوي األصوات المرتفعة )السوبرانور واأللتو( وليس لديهم خبرة غنائية سابقة، للمشاركة في الجوقة الثالثية.
 الصف الدراسي هي التقنية الصوتية األساسية، والثقافة الموسيقية، والقراءة البصرية.ُتَعد مكونات هذا  المشاركة في األداء، الثقة بالنفس ومفهوم العمل الجماعي.

ويلزم المشاركة في  يوي.سُيطّور الطالب معرفتهم بالقراءة والكتابة الكورالية عبر غناء مجموعة متنوعة واسعة من األدب الكورالي في كل من األدب الديني والدن
 تجارب األداء الجماعية.
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 لفنون المسرحيةا

 
 250000 1الفنون المسرحية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ويدرسون عناصر المسرح الرئيسية ويكتسبون معرفة مبادئها عبر دراسة كل من األداء واإلنتاج  يستكشف الطالب الفنون الفنية وفن األداء المسرحي. 
  ءة.وحدات الدراسة على التمثيل األساسي واالرتجالي اإليمائي، وتاريخ المسرح، وإعدادات المسرح، وتصميم األزياء، والمكياج، وتصميم اإلضاتشتمل  وممارستهما.

 
 251000 2الفنون المسرحية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 المقابالت، أو عبر تجارب األداء / 1الفنون المسرحية  المطلب األساسي:

، فهي دراسة متعمقة للمجاالت الُمدرسة بإيجاز في العام الدراسي 1أكثر من مجرد مواصلة لدراسة مادة الفنون المسرحية  2ُتَعد مادة الفنون المسرحية  
 والتصميم، والتمثيل. ُبنيْت الدورة األساسية على مجموعة من الوحدات المطلوبة التي ُترّكز على اإلخراج، األول ومقدمة لمجاالت جديدة.

 ُتَعد الوحدات المطلوبة هي وحدات أكثر تخصص أو جديدة ُتضاف الستيعاب قدرات الطالب وتجاربهم. 
 

 252000 3الفنون المسرحية 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ، أو عبر تجارب األداء / المقابالت2الفنون المسرحية  المطلب األساسي:

الدراسية المخصصة للطالب المتحمسين والمهتمين للغاية بدراسة الفنون المسرحية أثناء إشباع شغفهم بالمجال المسرحي بأكمله، فرصًة  توفر الدورة 
 لوضع التطبيق النظري موضع التنفيذ عبر المشروعات الكبرى في اإلخراج، والتمثيل، والتصميم.

 
 253000 4الفنون المسرحية 

  1ساعة معتمدة:  12 الصف )الصفوف(:
 ، أو عبر تجارب األداء / المقابالت3الفنون المسرحية  المطلب األساسي:

مة للطالب المهتمين للغاية بدراسة الفنون المسرحية على المستويات االحترافية و/أو الجامعية، الطالب على  4كما تساعد مادة الفنون المسرحية   الُمصمَّ
 إكمال مشروعات مستقلة تتناسب بشكل خاص مع نقاط القوة الفردية.

األداء في مشروعات وأنشطة جماعية ذات قدرة  على الرغم من فرصة الطالب إلجراء مشروعات مستقلة معينة، إال أنه من المتوقع منهم أن ُيجرى 
 قيادية.

 
 254000 1المسرح الفني 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

الموضوعات الُمتناَولة على تشتمل  ُتَعد الدورة الدراسية بمثابة استكشاف لواجبات فنيي الوالية ومساهمتهم في التأثير الجمالي الكلي على اإلنتاج الدرامي. 
ءة، وتكنولوجيا الحاسوب أبحاث التصميم ومبادئه؛ وتنظيم متجر المناظر الطبيعية؛ وأساليب اإلنشاء والطالء؛ واستخدام المعدات وصيانتها؛ ومبادئ الصوت، واإلضا

وإدارة األعمال؛ وسالمة المسرح؛ ووظيفة طاقم المسرح الفني في أعمال  وتطبيقاتها؛ واستخدام المؤثرات الخاصة؛ وتصاميم األزياء والمكياج واختيارها؛ والدعاية
 يتضمن المسرح الفني دراسة أكاديمية وتطبيق عملي للمعرفة والمهارات. اإلنتاج.

 
 255000 2المسرح الفني 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1المسرح الفني  المطلب األساسي:

 الدورة الدراسية للحصول على ساعات معتمدة.يجوز تكرار دراسة هذه 

، تتضمن الدورة الدراسية استكشاف واجبات فنيِّي المسرح ومساهمتهم في التأثير الجمالي الكلي على اإلنتاج 1كما هو الحال مع مادة المسرح الفني  
القيادة في اإلشراف على متجر المناظر الطبيعية؛ ومراجعة مبادئ الصوت تشتمل الموضوعات المتناولة على مراجعة أبحاث التصميم ومبادئه؛ وأدوار  الدرامي.

ب كمشرفين في واإلضاءة وتكنولوجيا الحاسوب وتطبيقها مع التركيز على مبادئ تصميم الصوت واإلضاءة؛ واستطالع حول سالمة المسرح من منظور أدوار الطال
دراسة بحثية وأكاديمية إضافية وتطبيق عملي للمعرفة  2تتضمن مادة المسرح الفني  كبرى في أعمال اإلنتاج.نشاطة متجر المناظر الطبيعية؛ ومناصب المسرح الفني ال

يجوز للطالب تكرار دراسة مادة  وحدة إضافية من المحفظة الفنية / التصميمية استعداًدا لمتطلبات القبول بالكلية. 2كما ُيكمل طالب مادة المسرح الفني  والمهارات.
  للحصول على ساعات معتمدة، والمتخصصة في مجال الطالب، ومراجعة المحافظ الفنية / التصميمية لتعكس خبراتهم المتنامية في تخصصهم. 2الفني  المسرح

 

 257000 المسرح الموسيقي المشروعات الدرامية:
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 و/أو تصريح خاص من ُمحاضر مادة الفنون المسرحية 1الفنون المسرحية  المطلب األساسي:

ز بشكل  في مشروعات الدراما )المسرح الموسيقي(، سُيكّثف الطالب دراستهم لجميع أساليب المسرح مع تركيز محوري على المسرح الموسيقي. سُيركَّ

ع من الطالب المشاركة في تجارب أداء صعبة في مجموعة متنوعة من األساليب كجزء من الدورة الدراسية. سُتستخدم  كبير على تطوير مهارات تجارب أدائهم وسُيتوقَّ

سيقوم الطالب بدراسة عمل الممثل / المغني / الراقص واستخدام  تجارب األداء والبروفات الستكشاف المسرح الموسيقي في مجموعات ورشة عمل االستوديو.

سُيرّكز على األساليب الصوتية والموسيقية، وتشمل األسلوب الصوتي والغناء البصري. باإلضافة إلى ذلك،  ء.معرفتهم المكتسبة للتطوير بصفتهم مؤدين لتجارب األدا

 الرقصات تشمل الرقص الحديث، والعصري، والجاز. و أنماًطا مختلفة من الحركات سيدرس الطالب
 قد ال تتوفر هذه الدورة الدراسية في جميع المدارس.
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 258006 المسرحية لاللتحاق المزدوجمقدمة إلى الفنون 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

دة لتعريف الطالب بأنواع مختلفة من العروض  استطالع مبادئ الدراما، وتطوير اإلنتاج المسرحي، وأساليب التمثيل، واألداء، والمسرحيات الُمحدَّ

سُترّكز دراسة الفنون  اإلضافية للمؤلفيين المسرحيين، والممثلين، والمخرجين، والمصممين إلى زيادة المعرفة واالستمتاع بالمسرح.كما تهدف الدراسة  المسرحية.

 المسرحية على العملية، والبروفات، وتجارب األداء، والتنظيم بدًءا من النص وانتهاًء باإلنتاج.

 .رسقد ال تتوفر هذه الدورة الدراسية في جميع المدا

 

 256006 األداء المسرحي، وتاريخه، وأدبياته لاللتحاق المزدوج
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 مقدمة إلى الفنون المسرحية لاللتحاق المزدوج المطلب األساسي:

والطقوس القبلية البدائية، والمسرح اليوناني، والدراما تشتمل موضوعات الدراسة على التمثيل وأساليبه،  تحليل جميع جوانب التاريخ المسرحي ودراساتها.

سُترّكز بشكل كبير على فهم األدب  في العصور الوسطى، والكوميديا الُمرتجلة، والمسرح اإلليزابيثي، والمسرح الفرنسي، والمسرح األلماني، والمسرح الحديث.

 سُتستكشف أساليب اإلنتاج لفهم العالقة بين التاريخ المسرحي والتأثيرات الثقافية والمجتمعية. لتاريخ.الدرامي، واإلعداد المسرحي، واإلخراج، والتمثيل لكل فترة من ا

 قد ال تتوفر هذه الدورة الدراسية في جميع المدارس.

 

 259006 صناعة المسرح المتقدمة لاللتحاق المزدوج
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 الفنيالمسرح  المطلب األساسي:

ستطلب الدورة الدراسية من الطالب  في هذه الدورة الدراسية، سُيشارك الطالب في مجموعة متنوعة من تجارب التعليم القائمة على المشروعات. 

 صوتية وتصميم المباني.استكشاف مهارات على مستوى متقدم وجامعي، وإظهار تلك المهارات في تصميم المناظر الطبيعية واإلضاءة، وإدارة المسرح، والهندسة ال

باإلضافة إلى ذلك، قد ُيطلب من الطالب تصميم  ستؤدي هذه الدورة الدراسية إلى تلبية المتطلبات األساسية لمادة صناعة المسرح في بعض التخصصات المسرحية.

، وتقديم تصاميمهم في مهرجان فرجينيا المسرحي، وإكمال مسابقة جامعة فرجينيا الثانوية للمسرحيات ذات الفصل الواحد و/أو صف تجارب أداء المسرح الموسيقي

 قد ال تتوفر هذه الدورة الدراسية في جميع المدارس الثانوية. ساعة مختبرية خارج وقت الدوام المدرسي. 80
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 التربية البدنية والصحة
 

 

 440000 9التربية البدنية والصحة 
 440V00 الودون االفتراضية
  1معتمدة: ساعات  9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

م للطالب مجموعة متنوعة من األنشطة المتقدمة مع التركيز على دمج المكونات الخمسة للياقة وتطبيق المبادئ العلمية لعلم التشري  ح وعلم وظائف ُيقدَّ
د موعد مادة التربية البدنية والصحة بالمد األعضاء في خطة اللياقة البدنية. ع بصف دراسي واحد كل يومين.ُيحدَّ يبدأ الطالب في تطوير  رسة الثانوية بالجدول المجمَّ

ية، واختبار اللياقة البدنية، اختيارات شخصية لألنشطة المفضلة التي تشمل األلعاب التعاونية، والرياضات الفردية والثنائية، والرياضات الجماعية، واألنشطة اإليقاع
 ة، واألنشطة الترفيهية.واللياقة البدنية مدى الجيا

يشمل منهاج الصحة للصف  
التاسع

موضوعات مثل اللياقة البدنية والتغذية الشخصية؛ واإلجهاد والصحة العقلية؛ والنوم؛ والكحول؛ والتبغ؛ والمخدرات؛  
صحة العالمية؛ والتورط في عصابات؛ ونظام الغدد الصماء؛ وصورة الجسم واضطرابات األكل؛ والسلوكيات الخطرة؛ ووكاالت الصحة وصحة المستهلك؛ وقضايا ال

( واإلسعافات األولية؛ وصحة المجتمع؛ واستخدام التكنولوجيا AED(، وإزالة الرجفان الخارجي التلقائي )CPRالمعتمد في مجال اإلنعاش القلبي الرئوي )والتدريب 
 ( المختارة في هذه الدورة الدراسية.FLEكما يتم تضمين مواضيع تعليم الحياة األسرية ) في اتخاذ خيارات مستنيرة وصحية.

 

 450000 10ية البدنية والصحة الترب
 450V00 الودون االفتراضية
  1معتمدة: ساعات  10الصف )الصفوف(:
 9التربية البدينة والصحة  المطلب األساسي:

م للطالب مجموعة متنوعة من األنشطة المتقدمة مع التركيز على دمج المكونات الخمسة للياقة وتطبيق المبادئ العلمية لعلم التشري  وعلم وظائف ح ُيقدَّ
ع بصف دراسي واحد كل يومين. األعضاء في خطة اللياقة البدنية. د موعد مادة التربية البدنية والصحة بالمدرسة الثانوية بالجدول المجمَّ في هذا المستوى، يختار  ُيحدَّ

ئية، والرياضات الجماعية، واألنشطة اإليقاعية، واللياقة البدنية مدى الطالب األنشطة المفضلة من قائمة األنشطة، وتشمل األلعاب التعاونية، والرياضات الفردية والثنا
 كما يتم تضمين اختبار اللياقة البدنية في هذه الدورة الدراسية. الحياة واألنشطة الترفيهية.

خرى؛ والتبرع باألعضاء؛ وتخطيط التغذية يشمل منهاج الصحة للصف العاشر موضوعات مثل الفرص المهنية الطبية والصحية، والكحول، والتبغ، والمخدرات األ 
ة األزمات للكوراث الطبيعية؛ والصحة؛ والسلوكيات الخطرة؛ ونمط الحياة المستقر؛ والسرطان؛ واألمراض المزمنة؛ واالنتحار؛ والحاجة إلى الفحوصات الطبية؛ وخطط إدار

  ( المختارة في هذه الدورة الدراسية.FLEصف تعليم السائقين ومواضيع تعليم الحياة األسرية )كما يتم تضمين تعليم  والصحة النفسية؛ وضغط النظراء؛ وفض النزاعات.
 

 453000 صف تعليم السائقين
  0معتمدة: ساعات  10الصف )الصفوف(:
 9التربية البدينة والصحة  المطلب األساسي:

يشمل  دقيقة في العرض التقديمي لشركاء من أجل قيادة آمنة للمراهقين. 90ساعة تدريس في الصف الدراسي و 36تحتوي هذه الدورة الدراسية على  
القيادة المسؤولة، صف تعليم السائقين موضوعات مثل قوانين المركبات، وضوابط قيادة المركبات، والتأثيرات على سلوك السائق، والظروف المعاكسة، وسلوكيات 

 هذه الدورة الدراسية معايير التعليم في فرجينيا لصف تعليم السائقين. تتبع وإدارة الوقت والمكان، والمناورات األساسية.
دقيقة لشركاء من أجل قيادة آمنة للمراهقين إلكمال  90كما يلزم وفًقا لما هو منصوص عليه في جمعية فيرجينيا العامة، الحصول على عرض تقديمي لمدة  

لن يتم إصدار بطاقة  .(205-22.1راهق حضور هذا العرض التقديمي مًعا )قانون والية فيرجينيا رقم السائق المويجب على ولي األمر / الوصي  الصف الدراسي.

 ( للطالب إلى أن ُيستوفى هذا المطلب.DEC-1إكمال صف تعليم السائقين )
ر الطالب العرض التقديمي لشركاء من إذا لم يحضُ  .راسب - Fأو  غير ُمجتاز، - Nناجح أو  - Pسُيمنح الطالب الخاضعين لصف تعليم السائقين تقدير  

 حتى ُيكمل العرض التقديمي. Nأجل قيادة آمنة للمراهقين المتوفر بجميع المدراس الثانوية، فسُيمنح الطالب تقدير 
ين لمادة تعليم السائقين ولكنهم ، أو الدراسين والمجتاز10يجب على الطالب المنقولين أو الراسبين في قسم تعليم السائقين من مادة التربية البدنية والصحة  

يجب على الطالب دراسة دورة صف تعليم السائقين  رسبوا في االختبار التحريري إلدارة المركبات، أن يكرروا دراسة قسم تعليم السائقين من الصف الدراسي.
 المعتمدة من الوالية عبر اإلنترنت.

 
 461001 مقدمة إلى التعليم في الهواء الطلق

  1معتمدة: ساعات 12إلى   11)الصفوف(:الصف 
 461701 مقدمة إلى التعليم في الهواء الطلق

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 10التربية البدنية والصحة  المطلب األساسي:

 في الهواء الطلق.توفر هذه الدورة للطالب المعرفة، والتجربة، وفرصة لتطوير أكثر من مهارة عبر المطاردة الترفيهية /  
 

 461002 التعليم في الهواء الطلق المتقدم
  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 461702 التعليم في الهواء الطلق المتقدم
  0.5معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 مقدمة إلى التعليم في الهواء الطلق المطلب األساسي:

 الهواء الطلق المتقدم للطالب المعرفة، والتجربة، وفرصة لتطوير أكثر من مهارة عبر المطاردة الترفيهية / في الهواء الطلق بشكل أعمق.توفر مادة التعليم في  
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 468001 اللياقة البدنية الشخصية

  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 468701 اللياقة البدنية الشخصية

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 10التربية البدنية والصحة  المطلب األساسي:

اقة البدنية ُترّكز هذه الدورة الدراسية االختيارية على تصميم محفظة لياقة بدنية شخصية وتنفيذها والتي تتضمن االحتياجات الغذائية؛ وأهداف اللي 
اة؛ وتقييمات اللياقة البدنية والتغذية المستمرة؛ وإدراك معدل دقات القلب المستهدفة؛ واستخدام بيانات الشخصية؛ واألنشطة البدنية الُمحددة ذاتًيا ومستدامة مدى الحي

مة لتسجيل النشاط البدني بدًءا من النشاط المتوسط وانتهاًء بالنشاط القوي. يجوز للطالب اختيار األنشطة البدنية من  اللياقة البدنية؛ وسجالت النشاط اليومي الُمصمَّ
  الترفيهية، واألنشطة اإليقاعية. المجاالت التالية: الرياضات الفردية الثنائية، والرياضات الجماعية، وتمارين األثقال والتكييف، واللياقة البدنية الشخصية، واألنشطة

 
 462001 مقدمة إلى تمارين األثقال

  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 462701 مقدمة إلى تمارين األثقال

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 10التربية البدنية والصحة  المطلب األساسي:

سُتساعد هذه المادة االختيارية الطالب على  ُتقّدم مادة "مقدمة إلى تمارين األثقال" للطالب مجموعة متنوعة من أساليب وأشكال تمارين األثقال األساسية. 
والمهارات عبر األوزان الحرة والمحطات العالمية مع التركيز على السالمة ووضع الجسم السليم؛ وقد تشمل مكونات أخرى مثل علم التشريح تطوير المعرفة 

يل بيانات لياقتهم سُينّمي الطالب مهارات تحديد األهداف الخاصة بقوتهم العضلية واكتساب القدرة على التحمل على مدار فترة الدورة الدراسية عبر تسج والتكييف.
 البدنية وتحليلها.

 
 462003 تمارين األثقال المتقدمة

  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 468702 تمارين األثقال المتقدمة

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 مقدمة إلى تمارين األثقال المطلب األساسي:

سُتساعد هذه المادة االختيارية الطالب على  المتقدمة للطالب نظرة أكثر شمولية على تطوير برنامج تمارين األثقال الفردية.توفر مادة تمارين األثقال  
خرى مثل وُترّكز باستمرار على السالمة ووضع الجسم السليم وقد تشمل مكونات أ تطوير معرفة أعمق بالمهارات الالزمة الستخدام األوزان الحرة والمحطات العالمية.

سُينّمي الطالب مهارات تحديد األهداف الخاصة بقوتهم العضلية واكتساب القدرة على التحمل على مدار فترة الدورة الدراسية عبر تسجيل  علم التشريح والتكييف.
 بيانات لياقتهم البدنية وتحليلها.

 
 466001 الرياضة مدى الحياة
  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 466701 الرياضة مدى الحياة
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 10التربية البدنية والصحة  المطلب األساسي:

 مدى الحياة. ُتزّود هذه الدورة الدراسية االختيارية الطالب بالمعرفة، والخبرة، وفرص لتطوير المهارات في أكثر من عنصر رياضي فردي، أو ثنائي، أو 
 الدورة الدراسية على تحقيق نمط حياة صحي عبر الصحة واللياقة البدنية القائمة على الرياضة.ُترّكز 

 
 469001 اللياقة مدى الحياة

  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 469701 اللياقة مدى الحياة

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 10التربية البدنية والصحة  المطلب األساسي:

ُتعّزز هذه الدورة الدراسية تقدير  ُتَعد اللياقة البدنية مدى الحياة مادة اختيارية ُمخصصة للطالب المهتمين بالحفاظ على اللياقة البدنية العامة مدى الحياة. 

تسَنح للطالب فرصة تطوير  من المحتمل أن يواصل الطالب ممارستها مدى الحياة.فوائد اللياقة البدنية مدى الحياة، مع التركيز على األنشطة المختارة ذاتًيا والتي 

البدنية الشخصية، واألنشطة مستوى متقدم من الكفاءة في المجاالت التالية: الرياضات الفردية الثنائية والرياضات الجماعية، وتمارين األثقال والتكييف، واللياقة 

 ا ُيطّور الطالب محفظة لياقة بدنية تتضمن أهداف لياقة بدنية شخصية، والتغذية، والخيارات الصحية.كم الترفيهية، واألنشطة اإليقاعية.

 463001 مقدمة إلى القوة والتكييف
  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 463701 مقدمة إلى القوة والتكييف
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 10التربية البدنية والصحة  المطلب األساسي:

أساسيات الحركة ُتعد مادة مقدمة إلى القوة والتكييف دورًة دراسية اختيارية حيث سيتعلم الطالب كيفية أن ُيصبحوا ُمتحّركين أكفّاء عبر التركيز على  
وتمرين السرعة، والتسارع، والخفة، وتمارين األثقال، والتمارين سيتعرف الطالب على مجموعة متنوعة من عناصر القوة والتكييف مثل: تمارين القفز،  التشريحية.

 سُيطّور الطالب برنامًجا للقوة والتكييف عبر تنفيذ ممارسات التدريب التدريجي. الرياضية الهوائية )األيروبيكس(، وتمرين المرونة.
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 463002 القوة والتكييف المتقدم
  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 463703 القوة والتكييف المتقدم
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 مقدمة إلى القوة والتكييف المطلب األساسي:

 تحّركين أكفّاء.ُتَعد مادة القوة والتكييف المتقدم دورة دراسية اختيارية حيث يحصل الطالب على خلفية وفهم للميكانيكا التشريحية المناسبة لجعلهم مُ  
اضية الهوائية )األيروبيكس( الذي يواصل الطالب تعزيز أداء القوة والتكييف عبر تنفيذ المرونة المتكاملة، وتمارين القفز، وتمارين األثقال، والتكييف مع التمارين الريس

 بدنية لتصميم برنامج القوة والتكييف الفردي.سيجمع الطالب بيانات لياقتهم ال يشمل التمرين المتواتر عالي الكثافة، وتمرين السرعة، والتسارع، والخفة.
 

 464001 مقدمة إلى الرياضات الجماعية
  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 464701 مقدمة إلى الرياضات الجماعية
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 10التربية البدنية والصحة  المطلب األساسي:

ُتلقي هذه الدورة  الدراسية االختيارية للرياضات الجماعية إلى مواصلة استكشاف الرياضات، واأللعاب، واألنشطة الترفيهية األخرى.تهدف هذه الدورة  
للطالب يمكنهم من وُيَعد الهدف النهائي من هذه الدورة الدراسية هو توفير مكان  نظرة أعمق على القواعد، واالستراتيجيات، والوظائف، والتقييمات الخاصة بالرياضة.

  إلقاء نظرة أعمق على الرياضة والصحة.
 

 464002 الرياضات الجماعية المتقدمة
  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 464702 الرياضات الجماعية المتقدمة
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 مقدمة إلى الرياضات الجماعية المطلب األساسي:

أكثر مادة الرياضات الجماعية المتقدمة دورًة دراسية اختيارية للطالب الستكشاف الرياضات، واأللعاب، واألنشطة الترفيهية األخرى عبر نظرة  ُتَعد 
 والتقييمات الخاصة بالرياضة. وُيكلَّف الطالب بصورة فردية بالتعاون مع زمالئهم بالدورة الدراسية التخاذ قرار بشأن القواعد، واالستراتيجيات، والوظائف، تعقيًدا.

وُيَعد الهدف النهائي لهذه الدورة الدراسية هو توفير مكان للطالب لدراسة مهارات القرن 
الحادي والعشرين

  عبر الرياضة واألنشطة. 
 

 467001 مقدمة إلى اليوغا
  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 467701 مقدمة إلى اليوغا
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 10التربية البدنية والصحة  المطلب األساسي:

م مادة مقدمة إلى اليوغا للطالب مبادئ المعرفة، والمهارات والتجارب الالزمة لتطبيق األنشطة التي ُتخفّف من اإلجهاد لتحسين و  ضعية الجسم، ُتقدِّ

سيتعلم الطالب ويجربون فوائد العديد من التمارين  واللياقة القلبية التنفسية، والقوة العضلية، والتحمل العضلي.والحركة، والمرونة، والتوازن، والوظائف األساسية، 

 واألنشطة العقلية والبدنية.

 

 467002 اليوغا المتقدمة
  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 467702 اليوغا المتقدمة
  0.5معتمدة:ساعة  12إلى   11الصف )الصفوف(:
 مقدمة إلى اليوغا المطلب األساسي:

سيواصل الطالب تطبيق األنشطة التي  تبني مادة اليوغا المتقدمة وُتوّسع معرفة الطالب، ومهاراتهم، وتجاربهم التي درسوها في مادة "مقدمة إلى اليوغا". 

عبر فهم  لوظائف األساسية، واللياقة القلبية التنفسية، والقوة العضلية، والتحمل العضلي.ُتخفّف من اإلجهاد لتحسين وضعية الجسم، والحركة، والمرونة، والتوازن، وا

 فوائد التمارين واألنشطة العقلية والبدنية، وسُيطّور الطالب برنامج يوغا فردي عبر وضع األهداف.

 

 465007 (NASMمدرب شخصي معتمد من األكاديمية الوطنية للطب الرياضي )
  1معتمدة: ساعات 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 عاًما، بطاقة هوية تحِمل صورة وصادرة عن جهة حكومية 17، أكبر من 10مادة التربية البدنية والصحة  المطلب األساسي:

بعد  التدريب الشخصي المعتمد.ُصّممت هذه الدورة الدراسية االختيارية للطالب المهتمين بمتابعة مهنة في مجال اللياقة البدنية والصحة، وخاصًة من خالل  

( بنجاح، واجتياز اختبار المجال خارج الموقع، سُتتاح للطالب الفرصة للحصول على أوراق اعتماد في NASMاجتياز دورة األكاديمية الوطنية للطب الرياضي )

التدريب الشخصي الذي يشهد طلًبا متزايًدا، وهو مسار محتمل للمهن ستسمح أوراق اعتماد التدريب الشخصي المعتمد للطالب بالدخول إلى سوق  مجال اللياقة البدنية.

  األخرى في اللياقة البدنية مثل التدريب الرياضي، والطب الرياضي، والعالج الطبيعي.
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  الرياضيات 
 

 

 542000 ، الجزء األول*1الجبر 
  1معتمدة: ساعات 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 8510000رياضيات  المطلب األساسي:

ز مهارات المتطلبات األساسية في  ، الجزء األول نجاح الطالب في دورات الرياضيات الضرورية لتلبية متطلبات التخرج.1تدعم مادة الجبر   بينما ُتعزَّ
ز المفاهيم الجبرية عبر النمذجة، مجاالت العمليات مع األعداد الكلية، والكسور، واألعداد العشرية، والنسب المئوية، واألعداد الصحيحة، واألعداد  النسبية، ُتعزَّ

يساعد التركيز على تحسين حل المشكالت والتواصل  واستخدام القطع اليدوية )المتالعبات(، واآلالت الحاسبة الرسومية، وبرمجيات الحاسوب حيثما كان ذلك مناسًبا.
معتمدة واحدة في الرياضيات للدبلومة القياسية مع تسويات الساعات المعتمدة عبر إكمال مادة  يجوز للطالب الحصول على ساعة في الرياضيات على بناء ثقة الطالب.

 ، الجزء األول بنجاح.1الجبر 
 

 543000 ، الجزء الثاني*1الجبر 
 12إلى   9الصف )الصفوف(:

  1معتمدة: ساعات 
 ، الجزء األول(1)إذا اُستكملت بالتزامن مع مادة الجبر 

 ، الجزء األول1الجبر  المطلب األساسي:
ُيتم التركيز في هذه  ، الجزء الثاني نجاح الطالب في دورات الرياضيات الضرورية لتلبية متطلبات التخرج.1تدعم مادة الجبر   (SOLاختبار معايير التعليم )

 ، والدوال المتأصلة في مادة الجبر.الدورة الدراسية على دراسة المعادالت الخطية والتربيعية، والمتباينات الخطية، وأنظمة المعادالت
يجب على الطالب  ُتستخدم اآلالت الحاسبة الرسومية والتقنيات الناشئة األخرى لتسهيل حل المشكالت، وتحليل البيانات، والرسوم البيانية التحويلية. 

  الرياضيات الخاصة بدبلومة المدارس الثانوية.استشارة مستشارهم المدرسة بشأن الساعات المعتمدة التي يمكن استخدامها لتحقيق متطلبات 
 
 

 لمعتمدة. *ال يجوز استخدام هذه الدورات التدريبية إال كساعات معتمدة لمادة الرياضيات لتحقيق متطلبات الدبلومة القياسية مع تسويات الساعات ا 

 
 540000 1الجبر 

 540V00 الودون االفتراضية
  1معتمدة: ساعات 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 8إكمال مادة مبادئ الجبر، أو أسس الجبر، أو رياضيات الصف  المطلب األساسي:

تتسع الخواص الحسابية  مفاهيم ومهارات ضرورية للطالب لمتابعة دراسة الرياضيات المتقدمة الدقيقة. 1تتضمن مادة الجبر  (SOLاختبار معايير التعلم )

ُتوّجه المفاهيم األساسية للمعادالت، والدوال، والتمثيالت المتعددة، واالحتماالت، وتحليل البيانات األنشطة التي ُتتيح  الحقيقية.لألعداد لتشمل تطوير نظام األعداد 
 للطالب تعزيز مهارات حل المشكالت.

المفاهيم، وتوفير نماذج مرئية لدعم تعلُّم  ُتدمج أجهزة الحاسوب وتقنيات حاسبة الرسوم البيانية في المنهاج الدراسي إلتاحة الفرصة للطالب الستكشاف 
  ُيركز على التواصل الرياضي والتفكير المنطقي طوال الدورة الدراسية. المفاهيم الجبرية، وكأدوات قوية لحل المعادالت والمتباينات والتحقق منها.

 
 557700 التدخل في علم الجبر

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 وتوصية المدّرس 1الجبر  األساسي:المطلب 

معايير التعليم ُصّممت مادة التدخل في علم الجبر لتزويد الطالب باألدوات لمساعدتهم على إتقان الموضوعات الموجودة في اختبار نهاية العام الدراسي ل 
سيستخدم الطالب الدوال  المتباينات، والدوال الخطية، وتنظيم البيانات.تتناول هذه الدورة الدراسية موضوعات في العمليات، والمعادالت الخطية، و .1بمادة الجبر 

  لتمثيل العالقات في حل المشكالت، ونمذجتها، وتحليلها، وإيضاحها.
 لن ُتحتسب الساعات المعتمدة لهذه الدورة الدراسية نحو مطلب التخرج لمادة الرياضيات. سُتعيَّن هذه الدورة الدراسية حسب الحاجة.

 
 542101 مزدوج الفترة، الجزء األول 1الجبر 

  0.5ساعات معتمدة لمادة الرياضيات: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 542102 مزدوج الفترة، الجزء األول 1الجبر 

  0.5ساعة معتمدة للمادة االختيارية: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 543101 مزدوج الفترة، الجزء الثاني 1الجبر 

  0.5ساعات معتمدة لمادة الرياضيات: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 543102 مزدوج الفترة، الجزء الثاني 1الجبر 

  0.5ساعة معتمدة للمادة االختيارية: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
وتدعم الدورة  ودورة جبر يومية.ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي دورة دراسية لعام دراسي كامل، وفترَتي ساعات معتمدة،  (SOLاختبار معايير التعليم )

بينما ُتعّزز المفاهيم الجبرية عبر النمذجة واستخدام القطع اليدوية )المتالعبات(،  الدراسية نجاح الطالب في دورات الرياضيات الضرورية لتلبية متطلبات التخرج.
 التركيز على تحسين حل المشكالت والتواصل في الرياضيات على بناء ثقة الطالب.يساعد  واآلالت الحاسبة الرسومية، وبرمجيات الحاسوب حيثما كان ذلك مناسًبا.
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ساعة معتمدة لمادة  0.5 -مزدوج الفترة، الجزء األول  1خالل الفصل الدراسي األول، يجب أن يكون الطالب ملتحقين بشكل متزامن في مادة الجبر  
خالل الفصل الدراسي الثاني، يجب أن يكون الطالب ملتحقين بشكل  ساعة معتمدة للمادة االختيارية. 0.5 -مزدوج الفترة، الجزء األول  1الرياضيات، ومادة الجبر 

 ساعة معتمدة للمادة االختيارية. 0.5 -مزدوج الفترة، الجزء الثاني  1ساعة معتمدة لمادة الرياضيات، ومادة الجبر  0.5 -، الجزء الثاني 1متزامن في مادة الجبر 
 ب الحصول على ساعة معتمدة واحدة لمادة الرياضيات وساعة معتمدة أخرى للمادة االختيارية.يجوز للطال

 
 591070 المعيشة الشخصية والمالية

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 8510000رياضيات  المطلب األساسي:

ُتستخدم التطبيقات العملية طوال الدورة  الطالب على االستعداد لعالم األعمال.ُتَعد مادة المعيشة الشخصية والمالية دورًة دراسية تهدف إلى مساعدة  
تتضمن عمليات المحاكاة في هذه الدورة الدراسية موضوعات شراء السيارة، وتأجير الشقة، وإدارة الميزانية، والضرائب،  الدراسية لتقديم أمثلة واقعية عن الحساب.

 رات، والتأمين.واستخدام األموال بحكمة، واالستثما
 ُتستخدم هذه الدورة الدراسية فقط لتلبية متطلبات مادة الرياضيات للدبلومة القياسية المعدلة أو دبلومة الدراسات التطبيقية.  

 
 550000 الهندسة

 550V00 الودون االفتراضية
  1معتمدة: ساعة 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 1الجبر  المطلب األساسي:

ُتَعد مادة الهندسة دراسة مدمجة للمفاهيم الهندسية المستوية، والصعبة، والتنسيقية والتي توفر للطالب المهارات الالزمة لدراسة  (SOLالتعلم )اختبار معايير 

ثالثية األبعاد لتوفير دورة كاملة  ُتدمج التحقيقات في الخطوط، والمستويات، والتطابقات، والتماثالت، والمساحات، واألحجام، والدوائر، واألشكال الرياضيات المتقدمة.
ر مهارات التفكير االستداللي الرسمية وغير الرسمية وُتطبَّق على وضع البراهين الرسمية. للدراسة. وُترّكز على التفكير، وحل المشكالت، والبرهان في الدورة  ُتطوَّ

 نسيقية. الدراسية وتتضمن براهين ثنائية األعمدة، وبراهين الفقرات، والبراهين الت
لم القائم على ُتدمج أجهزة الحاسوب وتقنيات حاسبة الرسوم البيانية في المنهج الدراسي إلتاحة الفرصة للطالب الستكشاف المفاهيم، والمشاركة في التع

ُيركز على التواصل الرياضي والتفكير المنطقي  منها.االستفسار، وتوفير نماذج مرئية لدعم تعلُّم المفاهيم الهندسية، وكأدوات قوية لحل المعادالت والمتباينات والتحقق 
  طوال الدورة الدراسية.

 
 565000 الدوال، والجبر، وتحليل البيانات

  1معتمدة: ساعة 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 1الجبر  المطلب األساسي:

المفاهيم االصطالحية للدوال الخطية، والتربيعية، واألُسّية، يسمح تصميم التجارب وإنشاء النماذج الرياضية لوصف النتائج التجريبية للطالب بتعزيز  
تطبيق، وتحليل في سياق النمذجة الرياضية وتحليل البيانات، يدرس الطالب الدوال وأساليبها، وأنظمة المتباينات، واالحتماالت، والتصميم التجريبي وال واللوغاريتمية.

 البيانات.
يحل الطالب المشكالت التي تتطلب صياغة المعادالت الخطية، أو التربيعية،  ات الناشئة من العلوم، واألعمال، والتمويل.ُتنشأ البيانات عبر تطبيقات العملي 

المفاهيم  عبر التحقيق في النماذج الرياضية وتفسير البيانات وتحليلها من مواقف الحياة الواقعية، ُيعّزز الطالب أو األُسّية، أو اللوغاريتمية، أو نظام المعادالت.
  االصطالحية في الرياضيات ويواصلون تطوير الروابط بين الجبر واإلحصاء.

يتم التركيز على التواصل، والتفكير المنطقي، وحل  ُتدمج اآلالت الحاسبة الرسومية والتقنيات الناشئة األخرى في التدريس لتعزيز التدريس والتعليم. 

  لمتعددة الرياضية طوال الدورة الدراسية.المشكالت، والتفكير النقدي، والتمثيالت ا

 

 560000 2الجبر 
 560V00 الودون االفتراضية
  1معتمدة: ساعة 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 والهندسة 1الجبر  المطلب األساسي:

م مادة   ُتقدِّ
تستخدم الرسوم البيانية التحويلية كل من التفسيرات، واالنعكاسات،  دراسة شاملة للدوال، وتشمل الدوال األصلية، وعائالت الدوال، والرسوم البيانية التحويلية. 2الجبر 

تعتمد الدراسة المتواصلة للمعادالت، وأنظمة المعادالت، والمتباينات، وأنظمة  والتوسعات، والتدوير إلنشاء عائلة من الرسوم البيانية من الرسوم البيانية األصلية.
بينما تسمح األرقام متعددة الحدود، واألعداد التخيلية في نظام األعداد المعقدة، والمتسلسالت، والمتتابعات، بفرص إضافية للنمذجة  1المتباينات على مفاهيم مادة الجبر 

 والتطبيقات العملية.
يتم التركيز على التواصل، والتفكير المنطقي، وحل  ج اآلالت الحاسبة الرسومية والتقنيات الناشئة األخرى في التدريس لتعزيز التدريس والتعليم.ُتدم 

  المشكالت، والتفكير النقدي، والتمثيالت المتعددة الرياضية طوال الدورة الدراسية.
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 571000  / حساب المثلثات للمدارس الثانوية 2الجبر 
 571V00 الودون االفتراضية للمدارس الثانوية

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 والهندسة 1الجبر  المطلب األساسي:

م مادة الجبر  (SOLاختبار معايير التعليم )  / حساب المثلثات دراسة شاملة للدوال، وتشمل الدوال األصلية، وعائالت الدوال، والرسوم البيانية التحويلية. 2ُتقدِّ

اسة تعتمد الدر البيانية األصلية.تستخدم الرسوم البيانية التحويلية كل من التفسيرات، واالنعكاسات، والتوسعات، والتدوير إلنشاء عائلة من الرسوم البيانية من الرسوم 
بينما تسمح األرقام متعددة الحدود، واألعداد التخيلية في نظام  1المتواصلة للمعادالت، وأنظمة المعادالت، والمتباينات، وأنظمة المتباينات على مفاهيم مادة الجبر 

 األعداد المعقدة، والمصفوفات، والمتسلسالت، والمتتابعات، بفرص إضافية للنمذجة والتطبيقات العملية.
ُترّكز على الروابط بين نسب المثلث القائم، والدوال المثلثية، والمعاالت  ضمن دراسة حساب المثلثات تعريفات مثلثية، وتطبيقات، ومعادالت، ومتباينات.تت 

 الدائرية.
لى التواصل، والتفكير المنطقي، وحل يتم التركيز ع ُتدمج اآلالت الحاسبة الرسومية والتقنيات الناشئة األخرى في التدريس لتعزيز التدريس والتعليم. 

 المشكالت، والتفكير النقدي، والتمثيالت المتعددة الرياضية طوال الدورة الدراسية.
 

 597700 اإلحصاء واالحتماالت
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 2الجبر  المطلب األساسي:

س مادة اإلحصاء واالحتماالت االبتدائية مع   تشتمل الموضوعات المحددة على التوزيعات  التركيز على جمع البيانات وتفسيرها عبر األساليب العددية.ُتدرَّ
 ومن المتوقع أن ُيدرك الطالب تصميم التجارب اإلحصائية. العادية وثنائية الحّدْين، واالحتماالت، واالرتباط واالنحدار الخطي، واألساليب اإلحصائية األخرى.

عون على  د الطالب بتجارب نمذجة الوسائل  دراسة المشكلة، وتصميم تجربة أو استطالع وتنفيذه، وتفسير النتائج وإيضاحها.وُيشجَّ عبر األنشطة والمحاكاة الهادفة، ُيزوَّ
  مواد اإلحصائية.ُتمّكن هذه الدورة الدراسية الطالب من أن يكونوا مستخدمين حكماء لل التي ُتجَمع من خاللها البيانات، وُتستخدم، وُتحلَّل.

يتم التركيز على التواصل، والتفكير المنطقي، وحل  ُتدمج اآلالت الحاسبة الرسومية والتقنيات الناشئة األخرى في التدريس لتعزيز التدريس والتعليم. 
  المشكالت، والتفكير النقدي، والتمثيالت المتعددة الرياضية طوال الدورة الدراسية.

 
 599700 الرياضيات المنفصلة
  0.5:ساعة معتمدة 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 2الجبر  المطلب األساسي:

ُتَعد نمذجة األنظمة المحدودة وفهمها محوًرا لتطوير  تتضمن الرياضيات المنفصلة تطبيقات تستخدم متغيرات منفصلة بدالً من المتغيرات المتصلة. 
  نفسها. االقتصاد، والعلوم الطبيعية والفيزيائية، والرياضيات

اإلحصاء تقدم هذه الدورة الدراسية موضوعات االختيار االجتماعي كتطبيق رياضي، والمصفوفات واستخداماتها، ونظرية الرسم البياني وتطبيقاتها، و 
 واالحتماالت النهائية، باإلضافة إلى عمليات تحسين، ووجود، وإنشاء الخوارزمية.

يتم التركيز على التواصل، والتفكير المنطقي، وحل  ات الناشئة األخرى في التدريس لتعزيز التدريس والتعليم.ُتدمج اآلالت الحاسبة الرسومية والتقني 
  المشكالت، والتفكير النقدي، والتمثيالت المتعددة الرياضية طوال الدورة الدراسية.

 
 572000 الدوال والنمذجة المتقدمة

  1:ساعة معتمدة 12إلى   10:الصف )الصفوف(
 2الجبر  المطلب األساسي:

رياضية وتفسير توفر مادة الدوال والنمذجة المتقدمة فرًصا للطالب لتعميق الفهم والمعرفة بالرياضيات القائمة على الدوال عبر التحقيق في النماذج ال 
رة، توفر حل المشكالت والتفكير النقدي البنية التي ُتد البيانات وتحليلها من مواقف الحياة الواقعية. س فيها الدوال )متعددة الحدود، واألُسية، واللوغاريتمية، والُمفسَّ رَّ

 يوفر التصميم التجريبي األساس لجمع البيانات، وتخطيط المنحنيات، وتوافيق المنحنيات لتوفير تفسير رسومي لمواقف من الحياة الواقعية. والنسبية(.
يتم التركيز على التواصل، والتفكير المنطقي، وحل  األخرى في التدريس لتعزيز التدريس والتعليم. ُتدمج اآلالت الحاسبة الرسومية والتقنيات الناشئة 

  المشكالت، والتفكير النقدي، والتمثيالت المتعددة الرياضية طوال الدورة الدراسية.
 

 585000 التفاضل والتكامل
 585V01 الودون االفتراضية
  1:معتمدة ساعة 12إلى   10:الصف )الصفوف(
 2الجبر  المطلب األساسي:

الت، والمتتابعات، ُترّكز مادة الجبر / التفاضل والتكامل على الدوال متعددة الحدود، واألُّسية، واللوغاريتمية، والنسبية، ونظرية المعادالت، والمتسلس 
حساب المثلثات على تعريفات مثلثية ودائرية للدوال المثلثية، وإنشاء  تشتمل موضوعات والقطوع المخروطية، والحدود، واالستنتاج الرياضي، والنظرية ذات الحّدْين.

ُترّكز على إنشاء الرسوم البيانية لعائالت المعادالت المختلفة،  المعادالت المتطابقة، وصيغ الزاويا الخاصة، وقانون الجيب وجيب التمام، وحلول المعادالت المثلثية.
سة باستخدام اآلالت الحاسبة الرسومية. ة الدراسة.وإيضاحها، واستخدامها على مدار الدور ع الطالب على استكشاف التطبيقات األساسية للموضوعات الُمدرَّ  ُيشجَّ

  يتم التركيز على التواصل، والتفكير المنطقي، وحل المشكالت، والتفكير النقدي، والتمثيالت المتعددة الرياضية طوال الدورة الدراسية. 
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 586000  اضية للمدارس الثانويةالتحليالت الري
 58670V الودون االفتراضية للمدارس الثانوية

  1:ساعة معتمدة 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 / حساب المثلثات أو التفاضل والتكامل 2الجبر  المطلب األساسي:

ل لمفاهيم الدوال فرًصا الستكشاف  الحّدْين.يقدم التحليل الرياضي االستنتاج الرياضي، وجبر المصفوفات، والُمتجهات، والنظرية ذات   ُيوفّر الشرح المفصَّ
رة، والمعادالت الوسيطية والمعادالت القطبية، والمتسلسالت، والقطوع ا كما  لمخروطية، والُمتجهات.موضوعات الرياضيات بعمق ولتطوير فهم الدوال الجبرية والُمفسَّ

ز الدورة الدراسية عبر  ثل الحدود واستمرارية الدوال، ومشتقاتها ذات المتغير الفردي، وتوفيق المنحنيات.يشتمل التحليل الرياضي على موضوعات تمهيدية م ُتعزَّ
  الربط بين المفاهيم السابق دراستها والتخصصات األخرى.

م التركيز على التواصل، والتفكير المنطقي، يت يستخدم الطالب بشكل روتيني اآلالت الحاسبة كأدوات ألنشطة االستكشاف وحل مشكالت التطبيقات المكثفة. 
  وحل المشكالت، والتفكير النقدي، والتمثيالت المتعددة الرياضية طوال الدورة الدراسية.

 
 586200 التفاضل والتكامل

  1:ساعة معتمدة 12إلى   10:الصف )الصفوف(
 مبادئ التفاضل والتكامل أو التحليل الرياضي المطلب األساسي:

تتضمن الموضوعات: تقنيات  الدورة الدراسية التفاضلية التفاضل والتكامل مع دراسة حساب الدوال االبتدائية، والحدود، والتفاضل والتكامل. تقدم هذه 
 واستخدامات االشتقاق، والتكامل المحدد، والنظرية األساسية في التفاضل والتكامل.

س هذه الدورة الدراسية في مدارس معينة.   ُتدرَّ
 

  -رياضيات الحاسوب 
 593000 مقدمة إلى علوم الحاسوب

  1:ساعة معتمدة 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 2الجبر  المطلب المشترك:

هة للكائنات باستخدام لغة الجافا.  س رياضيات الحاسوب كمقدمة لعلوم الحاسوب والبرمجة الموجِّ سيتعلم الطالب كيفية تصميم واجهات رسومية، وكتابة  ُتدرَّ
ه للكائنات ) ( باستخدام الكائنات المحددة من قِبل المستخدم، وتغليف البيانات، OOPتطبيقات الُمتصفّح، وإنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام مبادئ البرمجة الموجِّ

م البرمجة في سياق  ي التخصصات األخرى.يقوم الطالب بتطوير وتعزيز المهارات في المنطق، والتنظيم، والتعبير الدقيق، مّما ُيعّزز من التعلم ف والمكتبات. ُتقدَّ
 ُيحّدد الطالب مشكلة؛ وُيطّورون خطة، وُيعّززونها، وُيطّبقونها؛ ويختبرون الحل ويراجعونه. المفاهيم الرياضية وحل المشكالت.

 
 595100 1علوم الحاسوب للمستوى المتقدم 

  1:ساعة معتمدة 12إلى   10:الصف )الصفوف(
 الثاني أو إذن مدير المدرسة 2رياضيات الحاسوب والجبر  المطلب األساسي:

س مادة علوم الحاسوب للمستوى المتقدم   تتضمن  وفًقا للمنهج الدراسي لعلوم الحاسوب أ، والمتاحة عبر مجلس اختبار االلتحاق بالجامعات. 1ُتدرَّ
ويتم توسيع الموضوعات لتشمل الُبنى، وأنواع البيانات، والدوال،  كل بيانات.الموضوعات الرئيسية في الدورة الدراسية منهجية برمجية، وخوارزميات، وهيا

ُتدمج شروحات أنظمة  ُتستخدم لغة برمجة جافا لتنفيذ الحلول القائمة على الحاسوب للمشكالت الهادفة. واالختبار، والتصحيح، والخوارزميات، وهياكل البيانات.
 الدورة الدراسية.الحاسوب واآلثار االجتماعية للحوسبة في 

  في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 1ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة علوم الحاسوب للمستوى المتقدم  
 

 585100 2و 1التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم 
  1:معتمدة ساعة 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 الرياضي أو التفاضل والتكاملالتحليل  المطلب األساسي:

س هذه األفكار باستخدام  موضوعات الحدود / استمرارية الدوال، والمشتقات، والتكامالت. 2و 1تستكشف مادة التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم   ُتدرَّ
ومن  الحدود، والمنطقية، والنسبية، واألُسّية، واللوغاريتمية وانعكاساتها.نهج متعدد الطبقات، ويشمل التحليل اللفظي، والعددي، والتحليلي، والرسومي للدوال متعددة 

كما يتعين على الطالب اكتساب المعرفة بموضوعات الدورة الدراسية لحل التطبيقات التي ُتمّثل األوضاع المادية، واالجتماعية،  المتوقع أن يربط الطالب بين هذه الُنهج.
ان، لتطبيقات على المشتقات على أنها معدالت التغير، والتقريبات الخطية المحلية، والُمحّسنات وتحليل المنحنيات، والتكامالت كمجاميع ريمُترّكز هذه ا و/أو االقتصادية.

اشئة في المنهاج الدراسي عند ُتدمج التقنيات الن ومساحة األقطار، وحجم المواد الصلبة مع المقاطع العرضية المعروفة، والقيمة المتوسطة للدوال، والحركات المستقيمة.
 توفرها.

  في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 2و 1ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة التفاضل والمتكامل للمستوى المتقدم  
 

 586100 3و 2التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم 
  1:معتمدة ساعة 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 المستوى المتقدم – 2و 1التحليل الرياضي أو التفاضل والتكامل  المطلب األساسي:

مخصصة للطالب الذين لديهم معرفة شاملة بالهندسة التحليلية والدوال االبتدائية باإلضافة إلى الجبر  3و 2ُتَعد مادة التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم  
، ُتوفّر الدورة الدراسية شرًحا 2و 1على الرغم من تضمين جميع عناصر دورة التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم  التحضيري للجامعات، والهندسة، وحساب المثلثات.

كما تتضمن الدورة الدراسية تطوير الموضوعات اإلضافية اإللزامية من قِبل مجلس اختبار االلتحاق بالجامعات في منهاجه  الموضوعات التفاضلية. أكثر دقة لهذه
نيات التكامل المتقدمة؛ وقاعدة ومن بينها الدوال الوسيطية، والقطبية، والُمتجهة؛ وتعريف دقيق للحدود؛ وتق .2و 1الدراسي لمادة التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم 

ُيدمج استخدام آالالت الحاسبة الرسومية بشكل كامل في  سمبسون؛ وطول المنحنيات؛ والتكامالت غير المحدودة؛ وقانون هوك؛ ودراسة المتسلسالت والمتتابعات.
ُتدمج التقنيات الناشئة في المنهاج الدراسي عند  التكنولوجيا المتاحة. التدريس ومن المتوقع أن ُيؤّكد الطالب ويوضحون نتائج حاالت المشكالت المحلولة باستخدام

  توفرها.
 في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 3و 2ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة التفاضل والمتكامل للمستوى المتقدم  
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 598100 اإلحصاء للمستوى المتقدم
  1:ساعة معتمدة 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 2الجبر  المطلب األساسي:

تتضمن هذه  تستكشف دورة اإلحصاء للمستوى المتقدم المفاهيم والمهارات وفًقا للمنهاج الدراسي المتاح عبر مجلس اختبار الاللتحاق بالجامعات. 
لعادية، واالحتماالت، واالرتباط واالنحدار الخطي، وتحليل التباين، وغيرها من الموضوعات جمع البيانات وإيضاحها عبر طرق عددية، وثنائية الحّدْين والتوزيعات ا

ينبغي أن يكون الطالب قادرين على تحويل البيانات للمساعدة في توضيح البيانات والتنبؤ بها واختبار الفرضيات باستخدام اإلحصائيات  األساليب اإلحصائية الوصفية.
 ة في المنهاج الدراسي عند توفرها.ُتدمج التقنيات الناشئ المناسبة.

 ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة اإلحصاء للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 
 

 583002 التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات
 583006 التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات لاللتحاق المزدوج

  1:ساعة معتمدة 12إلى   11)الصفوف(:الصف 
 أو أعلى في اختبار المستوى المتقدم( 3المستوى المتقدم )يجب أن يحصل الطالب على درجة  - 3و 2التفاضل والتكامل  المطلب األساسي:

متداد لمادة التفاضل والتكامل ذي المتغير الواحد ُتَعد مادة التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات )كما ُيعرف باسم التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات( هو ا 
كما قد تشمل الموضوعات الفضاء اإلقليدي، والدوال الُمتجهة، والمشتقات، والفتل، وفضاء اإلحداثي الحقيقي  إلى التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات.

n
R وناظم ،

والتكامل متعدد المتغيرات، وتكامل الدوال الُمتجهة، ونظرية جاوس، ونظرية جرين، ومبرهنة السطح، ومتسلسلة تايلور متعددة الحدود، ومتسلسلة طاقة تايلور، 
 ستوكس.
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  العلوم 

تتطلب كل من مواد علوم األرض، واألحياء، والكيمياء اختبارات معايير التعليم  ُتَعد جميع صفوف العلوم المدرجة عبارة عن دورات علمية مختبرية.
(SOL بوالية ).فيرجينيا بالقرب من نهاية الدورات الدراسية 

 
يجب على الطالب الساعين لدبلومة الدراسات  يجب على الطالب الساعين للدبلومة القياسية إكمال ثالث صفوف علمية على األقل في تخصصين مختلفين.

 المتقدمة إكمال أربع صفوف علمية على األقل في ثالث تخصصات مختلفة.
 

بات القبول الجامعي والتخصصات الخاصة بالكلية تختلف بشكل كبير، يجب على الطالب التحقق من الكليات المهتمين بها لتحديد الدورات نظًرا ألن متطل 
  العلمية األكثر مالءمة ألهدافهم في التعليم المستقبلي وتخصصات الكلية المحتملة.

 
 

 640300 أكاديمية علوم األرض
 640V00 الودون االفتراضية
  1ساعات معتمدة: 10إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

مادة علوم األرض هي دراسة العالقات المتبادلة بين تكوين األرض، وهيكلها، وعملياتها، وتاريخها، وغالفها الجوي، واألرصاد   (SOLاختبار معايير التعليم )

 العديد من العلماء ومساهماتهم.تتم دراسة  الجوية، وعلوم المحيطات، وعلم الفلك.
لمواقع العالمي ُيفّسر الطالب الخرائط، والرسوم البيانية، والجداول المختلفة ويستخدمون التكنولوجيا، وتشمل نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد ا 

كما يدرس الطالب تكاليف وفوائد استخدام  ة نتيجة رئيسية لتعلُّم علوم األرض.ُتَعد سهولة استخدام أنواع مختلفة من الخرائط والرسوم البياني لتنظيم البيانات وتحليلها.
 موارد األرض في حاالت حل المشكالت.

 

 640200 علوم األرض البحثية للمتفوقين
  1ساعات معتمدة: 10إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

مادة علوم األرض هي دراسة العالقات المتبادلة بين تكوين األرض، وهيكلها، وعملياتها، وتاريخها، وغالفها الجوي، واألرصاد   (SOLاختبار معايير التعليم )

 تتم دراسة العديد من العلماء ومساهماتهم. الجوية، وعلوم المحيطات، وعلم الفلك.
متعددة إلجراء األبحاث كوسيلة لتطوير المعرفة وتعزيزها بالمحتوى العلمي لألرض ُتَعد مادة علوم األرض البحثية ُمخصَّصة لمنح الطالب خبرات   

  والتفكير العلمي.
 الخرائط، والرسوم البيانية، والجداول المختلفة ويستخدمون التكنولوجيا، وتشمل نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع العالميُيفّسر الطالب  

 يتعلم الطالب الدور الذي تلعبه األدلة العلمية والتفكير العلمي في تطوير المعرفة العلمية الجديدة في مجاالت علوم األرض. ها.لتنظيم البيانات وتحليل
وعلى وجه الخصوص، يكتسب الطالب القدرة على جمع البيانات وتوصيلها  يبدأ الطالب في تطوير الخبرات الالزمة إلجراء بحث علمي عميق. 

 باإلضافة إلى ذلك، يتعلّم الطالب مهارات استخدام البيانات والمعرفة العلمية لتطوير استنتاجات حول أسئلتهم البحثية. ية والتمثيالت الرسومية.بإحصائيات وصف
 ُيتوقَّع من جميع طالب علوم األرض البحثية إكمال بحث علمي مستقل عميق كجزء إلزامي من عملهم في الدورة الدراسية.

ب علوم األرض البحثية في العملية الُمؤدية إلى اختيار محتمل للمشاركة في معرض العلوم والهندسة اإلقليمي في مقاطعة الودون قد يشارك طال 
(RSEF.) 
 

 64057V علم الفلك في الودون االفتراضية
  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 علوم األرض المطلب األساسي:

بداية من مقدمة أساسية لعلم الفلك، تغطي هذه الدورة الدراسية الكون كما ُيعرف عالمًيا، ويشمل  الفلك الكون وموقع األرض فيه.يدرس الطالب في علم  
لفرعي من يستكشف الطالب هذا القسم ا الشمس، والنجوم، واإلشعاع، والطيف الكهرومغناطيسي، والنظام الشمسي األكبر، وكيف يؤثر علم الفلك على الحياة اليومية.

 العلمي. علوم األرض على مدار التاريخ والكون، عبر المحتوى الغني بوسائل اإلعالم، والتقييمات المثيرة لالهتمام، وعمليات المحاكاة، والتحقيق
  ُتَعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة لمادة علوم األرض. 

 

 64000V علم المحيطات في الودون االفتراضية
  1ساعات معتمدة: 12إلى   11)الصفوف(:الصف 

 علوم األرض المطلب األساسي:

ُتَعد مادة علم المحيطات أحد  % من مياه المحيطات.71فكوكب األرض يتكون من حوالي  -في دورة علم المحيطات، سيتمتع الطالب برحلة عبر المحيط  
علوم طبقات األرض، واألحياء، والكيمياء، والفيزياء، يستخدم علم المحيطات نهًجا مختلًفا وعلى عكس  مجاالت العلوم التي ُتسّجل خصائص المحيطات وتشرحها.

ألعماق وفي كل مكان تحت وُيعتبر مزيًجا من هذه العلوم األربعة، ومع ذلك، يتضمن التخطيط المحيطي أيًضا الهندسة لتطوير المعدات المساعدة للعلماء للغوص في ا
ة، راسية عبر اإلنترنت، يكتسب الطالب فهًما لعلم المحيطات عبر األنشطة البينية التي تتسم بالوسائط، والفيديوهات، والمناقشات التعاونيفي هذه الدورة الد الماء.

 والتطبيقات العملية، والتحقيقات العلمية، والمشروعات الواقعية.
 ُتَعد هذه الدورة الدراسية بمثابة ساعات معتمدة لمادة علوم األرض. 
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 650300 أكاديمية األحياء
 650V00 الودون االفتراضية
  1ساعات معتمدة:  10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

تشمل مجاالت الدراسة التنظيم والعمليات الخلوية،  يحصل الطالب الدارسين لمادة األحياء على معرفة تفصيلية بأنظمة المعيشة. (SOLاختبار معايير التعليم )

 واألحياء الجزيئية، وتصنيف الكائنات الحية، وعلم الوراثة، والنشوء، واألنظمة البيئية.
يتم التركيز  ُتجرى التجارب المتحكم بها، وُيكتب تقرير بالنتائج. ومن المتوقع أن يكتسب الطالب القدرة على إظهار االستخدام الصحيح لألدوات المختبرية. 

 على أهمية البحث العلمي.
 

 650200 ياء البحثية للمتفوقيناألح
  1ساعات معتمدة: 10إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

تشمل مجاالت الدراسة التنظيم والعمليات الخلوية،  يحصل الطالب الدارسين لمادة األحياء على معرفة تفصيلية بأنظمة المعيشة. (SOLاختبار معايير التعليم )

 وتصنيف الكائنات الحية، وعلم الوراثة، والنشوء، واألنظمة البيئية.واألحياء الجزيئية، 
رض والتفكير ُتَعد مادة األحياء البحثية ُمخصَّصة لمنح الطالب خبرات متعددة إلجراء األبحاث كوسيلة لتطوير األحياء وتعزيزها بالمحتوى العلمي لأل 

 ولوجيا، وبروتوكوالت األحياء لتنظيم البيانات وتحليلها.يشرح الطالب المعلومات الحيوية ويستخدمون التكن العلمي.
ومن المتوقع أن يكتسب الطالب القدرة  يتعلم الطالب الدور الذي تلعبه األدلة العلمية والتفكير العلمي في تطوير المعرفة العلمية الجديدة في مجال األحياء. 

باإلضافة إلى ذلك، ُيجيب الطالب عن أسئلة البحث باستخدام البيانات العلمية ويضعون  رسومية.على جمع البيانات وتوصيلها بإحصائيات وصفية والتمثيالت ال
 استنتاجات باستخدام معرفتهم بمحتوى األحياء.

لبيانات التي خالل دراسة مادة األحياء البحثية، ُيطّور الطالب مهارات التفكير العلمي والعمليات الالزمة لوضع سؤال بحث علمي وتصميم تحقيق لجمع ا 
  باإلضافة إلى ذلك، ُيطّور الطالب فهًما أعمق لدور اإلحصاء االستنتاجية في تحليل البيانات ورسم النتائج. سُتجيب عن سؤالهم.

 ُيتوقَّع من جميع طالب األحياء البحثية إكمال بحث علمي مستقل عميق كجزء إلزامي من عملهم في الدورة الدراسية. 
  (.RSEFحياء البحثية في العملية الُمؤّدية إلى اختيار محتمل للمشاركة في معرض العلوم والهندسة اإلقليمي في مقاطعة الودون )قد يشارك طالب األ 

 
 655100 األحياء للمستوى المتقدم 

  1ساعات معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
س بالتزامن(.األحياء البحثية أو أكاديمية األحياء والكيمياء  المطلب األساسي:  البحثية أو أكاديمية الكيمياء )التي ُتكتسب أو ُتدرَّ

  الجامعات.ُتَعد هذه الدورة المتقدمة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى تتبع مخطط الدورة لبرنامج المستوى المتقدم الخاص بمجلس  
ات الكيميائية الحيوية أو التنفس الخلوي والتمثيل الضوئي، وعلم التشريح وعلم وظائف األعضاء ُترّكز الدورة الدراسية على علم األحياء الخلوي، والعملي 

 الفقري، وعلم الوراثة المتقدم، والنشوء، وعلم تشريح النبات وعلم وظائف األعضاء، وعلم البيئة.
 إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة األحياء للمستوى المتقدم في مايو مع  

 
 6551EL األحياء لاللتحاق المزدوج / للمستوى المتقدم

  1ساعات معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
س  المطلب األساسي:  بالتزامن(.األحياء البحثية أو أكاديمية األحياء والكيمياء البحثية أو أكاديمية الكيمياء )التي ُتكتسب أو ُتدرَّ

ُتَعد مادة  .توفر مدارس مقاطعة الودون العامة للطالب الفرصة للحصول على ساعات معتمدة جامعية عند استيفاء متطلبات دورة األحياء للمستوى المتقدم 
المتقدم لمجلس الجامعات، ولكنها أيًضا ُتَعد فصلْين  األحياء لاللتحاق المزدوج / للمستوى المتقدم دورًة دقيقًة على مستوى الجامعات ال تتبع فقط مخطط برنامج المستوى

 دراسّيْين كاملْين من علم األحياء بالجامعات )كما ُتلّبي متطلبات الدورة الدراسية المختبرية للجامعات(.
ضوئي، وعلم التشريح وعلم وظائف األعضاء ُترّكز الدورة الدراسية على علم األحياء الخلوي، والعمليات الكيميائية الحيوية أو التنفس الخلوي والتمثيل ال 

 الفقري، وعلم الوراثة المتقدم، والنشوء، وعلم تشريح النبات وعلم وظائف األعضاء، وعلم البيئة.
س مادة األحياء لاللتحاق المزدوج / للمستوى المتقدم من قِبل مدرسي مدارس مقاطعة الودون العامة وهم أيًضا أعضاء هيئة تدريس ف  كليات ي ُتدرَّ

 كما سيحظى الطالب بفرصة إجراء اختبار مادة األحياء للمستوى المتقدم في مايو. مشاركة.
 

 660000 الكيمياء
 660V00 الودون االفتراضية
  1ساعات معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1الجبر  المطلب األساسي:

 للتفاعل بين المادة والطاقة.ُيطّور طالب الكيمياء فهمهم  (SOLاختبار معايير التعليم )

 ُتواِزن دراسة الصف الدراسي بين التجارب المختبرية لتعميق فهم الطالب للكيمياء. ُيحقّق الطالب في بنية المادة، وخصائصها، وردود فعلها. 
ُيحقّق الطالب في نظرية الحركة، والقياس الكمي  ُتجرى التحقيقات التجريبية التحليلية باستخدام المنهج العلمي، وُتستخدم احتياطات السالمة المناسبة. 

يكتب الطالب تقريًرا بنتائج البيانات النوعية والكمية باستخدام مهارات التواصل الفعالة، والتعبير  للجدول الدوري، والتفاعالت والمعادالت، والتوازن الكيميائي.
 على العوامل في حل المشكالت.الصحيح عن األشكال واألخطاء الهامة، ووضع الملصقات التعريفية 

 ُصّممت مادة الكيمياء كدورة دراسية دقيقة تتطلب مهارات القراءة والكتابة المتقدمة. 
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 661000 الكيمياء البحثية للمتفوقين
  1ساعات معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1الجبر  المطلب األساسي:

الكيمياء البحثية ُمخصَّصة لمنح الطالب خبرات متعددة إلجراء األبحاث كوسيلة لتطوير الكيمياء وتعزيزها بالمحتوى ُتَعد مادة  (SOLاختبار معايير التعليم )

ر الذي يتعلم الطالب الدو يشرح الطالب المعلومات الكيميائية ويستخدمون التكنولوجيا وبروتوكوالت الكيمياء لتنظيم البيانات وتحليلها. العلمي لألرض والتفكير العلمي.
ومن المتوقع أن يكتسب الطالب القدرة على جمع البيانات وتوصيلها  تلعبه األدلة العلمية والتفكير العلمي في تطوير المعرفة العلمية الجديدة في مجال الكيمياء.

العلمية ويضعون استنتاجات باستخدام معرفتهم بمحتوى  باإلضافة إلى ذلك، ُيجيب الطالب عن أسئلة البحث باستخدام البيانات بإحصائيات وصفية والتمثيالت الرسومية.
البيانات التي خالل دراسة مادة الكيمياء البحثية، ُيطّور الطالب مهارات التفكير العلمي والعمليات الالزمة لوضع سؤال بحث علمي وتصميم تحقيق لجمع  الكيمياء.

 عمق لدور اإلحصاء االستنتاجية في تحليل البيانات ورسم النتائج. باإلضافة إلى ذلك، ُيطّور الطالب فهًما أ سُتجيب عن سؤالهم.
 ُيتوقَّع من جميع طالب الكيمياء البحثية إكمال بحث علمي مستقل عميق كجزء إلزامي من عملهم في الدورة الدراسية. 
 (.RSEFلعلوم والهندسة اإلقليمي في مقاطعة الودون )قد يشارك طالب الكيمياء البحثية في العملية الُمؤدية إلى اختيار محتمل للمشاركة في معرض ا 

 
 665100 الكيمياء للمستوى المتقدم 

  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
سة المطلب األساسي:  األحياء البحثية أو أكاديمية األحياء والكيمياء البحثية أو أكاديمية الكيمياء المنجزة أو الُمدرَّ

المتقدمة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى في مادة الكيمياء تتبع مخطط الدورة لبرنامج الكيمياء للمستوى المتقدم ُتَعد هذه الدورة  
عة. الخاص بمجلس الجامعات. الكيمياء العضوية، والكيمياء باإلضافة إلى ذلك، ُتقّدم هذه المجاالت مثل  تتضمن الدورة الدراسية العديد من اإلجراءات المعملية الُمتوسِّ

 الحيوية، والكيمياء النووية، والمركبات التناسقية، والتحليل النوعي شبه الجزئي.
 ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة الكيمياء للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 

 
 EL1665 ى المتقدمالكيمياء لاللتحاق المزدوج / للمستو

  1ساعات معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 األحياء البحثية أو أكاديمية األحياء والكيمياء البحثية أو أكاديمية الكيمياء  المطلب األساسي:

ُتَعد مادة  األحياء للمستوى المتقدم.توفر مدارس مقاطعة الودون العامة للطالب الفرصة للحصول على ساعات معتمدة جامعية عند استيفاء متطلبات دورة 
امعات، ولكنها أيًضا ُتَعد فصلْين الكيمياء لاللتحاق المزدوج / للمستوى المتقدم دورًة دقيقًة على مستوى الجامعات ال تتبع فقط مخطط برنامج المستوى المتقدم لمجلس الج

 ت الدورة الدراسية المختبرية للجامعات(.دراسّيْين كاملْين من علم الكيمياء بالجامعات )كما ُتلّبي متطلبا
يائي، وقياس اتحادية ُترّكز هذه الدورة الدراسية على القوانين األساسية، والنظريات، والمفاهيم الرياضية للكيمياء والتركيب الذري والتشابه الدوري الكيم

 والكيمياء النووية، والمرّكبات التناسقية، واستكشاف التحليل النوعي شبه الجزئي.العناصر، والكيمياء الحرارية، والكيمياء العضوية، والكيمياء الحيوية، 
س مادة الكيمياء لاللتحاق المزدوج / للمستوى المتقدم من قِبل مدرسي مدارس مقاطعة الودون العامة وهم أيًضا أعضاء هيئة تدريس  في كليات ُتدرَّ

 مادة الكيمياء للمستوى المتقدم في مايو.كما سيحظى الطالب بفرصة إجراء اختبار  مشاركة.
 

 656000 العلوم البيئية
  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ساعتان معتمدتان للعلوم )ُيقتَرح مادَتي علوم األرض واألحياء( المطلب األساسي:

يكتسب الطالب  والكيمياء، وعلوم األرض، واألحياء مع تطوير الذكاء الطبيعي.توفر مادة العلوم البيئية الفرصة لجمع المعلومات والمعرفة بالفيزياء،  
 إدراًكا للمفاهيم البيئية وتشمل الهواء، والماء، والتربة، والتنوع الحيوي، واآلثار البشرية.

ر مهارات االستفسار عبر العمل الميداني، ومشروعات الخدمة، والتحقيق التعاوني أثناء استخدام ا  نظًرا للتركيز متعدد  لتكنولوجيا المناسبة.ُتطوَّ
  والشفوية. التخصصات للدورة الدراسية، يواجه الطالب تحدًيا بالموضوعات المتنوعة، ومتطلبات القراءة الدقيقة، وفرًصا للعروض التقديمية الكتابية

 
 674200 العلوم البيئية للمستوى المتقدم

  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 أكاديمية علوم األرض أو علوم األرض البحثية وأكاديمية األحياء أو األحياء البحثية  المطلب األساسي:

 الجامعات.ُتَعد هذه الدورة المتقدمة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى تتبع مخطط الدورة لبرنامج المستوى المتقدم الخاص بمجلس  
عي، لتحديد العلوم البيئية للمستوى المتقدم في تزويد الطالب بالمبادئ، والمفاهيم، والمنهجيات العلمية الالزمة لفهم العالقات بين العالم الطبييتمثل الهدف من دورة 

 بديلة لحلّها أو منعها.المشكالت البيئية الطبيعية والبشرية على حد سواء وتحليلها، لتقييم المخاطر النسبية المرتبطة بهذه المشكالت، ودراسة الحلول ال
  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة العلوم البيئية للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 

 
 673000 الفيزياء المفاهيمية
  1ساعات معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1الجبر  المطلب األساسي:

مبادئ العلوم الفيزيائية األساسية عبر االستكشاف المتعمق لطبيعة الطاقة والكهرباء والمغناطيسية، واألمواج والبصريات، والطاقة  يعتمد الطالب على 
 النووية وخصائصها.

 تجمع الدورة الدراسية الروابط بين مفاهيم الفيزياء والعديد من التطبيقات اليومية. 
 .670000لن ُيمنح الطالب الحاصلين على ساعات معتمدة لمادة لفيزياء المفاهيمية أي ساعات معتمدة إضافية مقابل دراسة مادة الفيزياء  
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 671000 الفيزياء للمدارس الثانوية
 670V00 الودون االفتراضية
  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 2الجبر  المطلب األساسي:

 يتعلم الطالب العديد من المفاهيم الجبرية والمثلثية ويستخدمونها أثناء التحقيق في محتوى الفيزياء. هذه الدورة الدراسية نهًجا رياضًيا رفيًعا. تستخدم 
 نسبية الخاصة، والتركيب الذري.تشمل الموضوعات الميكانيكيا، والكهرباء والمغناطيسية، واألمواج والبصريات، ونظرية ال يتضمن العمل المختبري تحليالً رسمًيا.

 ُصّممت مادة الفيزياء كدورة دراسية دقيقة تتطلب مهارات القراءة، والكتابة، والرياضيات المتقدمة. 
 .670000لن ُيمنح الطالب المجتازين لمادية الفيزياء المفاهيمية أي ساعات معتمدة أخرى للعلوم مقابل دراسة مادة الفيزياء  

 
 675100 الميكانيكيا :3ى المتقدم الفيزياء للمستو

  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 الفيزياء المطلب األساسي:
 التفاضل والتكامل المطلب األساسي:

المتقدم الخاص ُتَعد هذه الدورة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى في مادة الفيزياء تتبع مخطط الدورة لبرنامج الفيزياء للمستوى  
يدرس الطالب مفاهيم كل من الجوانب الستة التالية: علم الحركة؛ وقوانين نيوتن للحركة؛ والعمل، والطاقة، والقوة؛  يتم التركيز على الميكانيكا. بمجلس الجامعات.

 وأنظمة الجسيمات، والحركة الدائرية الدافعة الخطية والدوران؛ والذبذبات والجاذبية األرضية.
 ُتستخدم مادة مبادئ التفاضل والتكامل ومادة التفاضل والتكامل في تطوير المفاهيم وحل المشكالت. 
  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة الفيزياء للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 

 
 670016 الفيزياء لاللتحاق المزدوج

  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 2الجبر  المطلب األساسي:

تبرية للفيزياء على ُتَعد مادة الفيزياء لاللتحاق المزدوج دورًة دقيقة على مستوى الجامعات تستخدم نهًجا رياضًيا رفيًعا )كما تفي بمتطلبات الدورة المخ 
تشمل  يتضمن العمل المختبري تحليالً رسمًيا. والمثلثية ويستخدمونها أثناء التحقيق في محتوى الفيزياء.يتعلم الطالب العديد من المفاهيم الجبرية  مستوى الجامعات(.

 الموضوعات الميكانيكيا، والكهرباء، والمغناطيسية، واألمواج، والبصريات، ونظرية النسبية الخاصة، والتركيب الذري.
لن ُيمنح الطالب المجتازين لمادية  دقيقة تتطلب مهارات القراءة، والكتابة، والرياضيات المتقدمة. ُصّممت مادة الفيزياء لاللتحاق المزدوج كدورة دراسية 

 الفيزياء المفاهيمية أي ساعات معتمدة أخرى للعلوم مقابل دراسة مادة الفيزياء لاللتحاق المزدوج.
س مادة الفيزياء لاللتحاق المزدوج من قِبل مدرسي مدارس مقاطعة    الودون العامة وهم أيًضا أعضاء هيئة تدريس في كليات مشاركة.ُتدرَّ

 
 670201 العلوم الجغرافية المكانية

  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 670206 العلوم الجغرافية المكانية لاللتحاق المزدوج

  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

( التي تدمج األجهزة، والبرمجيات، والبيانات الخاصة بالتقاط جميع أشكال المعلومات GISالعلوم الجغرافية المكانية استخدام نظم المعلومات الجغرافية )تشمل مادة  
  عالقات البيانات المكانية، وتحليلها، وتوصيلها.ُتستخدم في هذه الدورة الدراسية، ُنظم المعلومات الجغرافية لتنظيم  المرجعية الجغرافية، وإدارتها، وتحليلها، وعرضها.

المعلومات يتعلم الطالب في الفصل الدراسي األول، أدوات ُنظم المعلومات الجغرافية ويكتسبون المهارات األساسية الالزمة الستخدام برمجيات ُنظم  
للدورة الدراسية وُتستخدم بشكل مكثف بينما ُيجري الطالب بحًثا مستقالً في وقت الحق ُتشّكل مهارات الحاسوب / البرمجيات هذه األساس  الجغرافية وأجهزتها بفعالية.

هة من الطالب. من الدورة الدراسية. هة تدريجًيا من قِبل المدّرس إلى مزيٍد من األبحاث الموجَّ  تؤدي األنشطة الموجَّ
 هم في الدورة الدراسية خالل الفصل الدراسي الثاني.وُيتوقَّع أن ُيكمل جميع الطالب مشروًعا بحثًيا متعمًقا كجزء من عمل 
ُتتاح للطالب الفرصة  يجوز للطالب اختيار خيار االلتحاق المزدوج الُمتوفّر عبر شراكة مع قسم الجيولوجيا والجغرافيا في جامعة جيمس ماديسون. 

يتطلب المشروع )إلزامي لجميع الطالب بغض النظر عّما  ع البحثي المتعمق.ساعات معتمدة جامعية من جامعة جيمس ماديسون أثناء إكمال المشرو 6للحصول على 
بحثي مستقل مناسب، إذا كانوا اختاروا خيار االلتحاق المزدوج أم ال( من الطالب تطبيق جميع المهارات المكتسبة خالل الفصل الدراسي األول، وتحديد موضوع 

ء هيئة التدريس بالمدرسة، وأعضاء مجتمع نظم المعلومات الجغرافية، وأعضاء هيئة تدريس جامعة جيمس وإثبات قدرتهم على إكمال مشروعهم وتقديمه ألعضا
 للحصول على الست ساعات المعتمدة، يجب أن ُيلّبي الطالب توقعات المشروع التي وضعتها جامعة جيمس ماديسون أو يتجاوزنها. ماديسون وموظفيها.

  سية لتلبية أحد متطلبات العلوم الخاصة بالدبلومة القياسية أو دبلومة الدراسات المتقدمة.ال يجوز استخدام هذه الدورة الدرا 
 

 670306 لاللتحاق المزدوج 2العلوم الجغرافية المكانية 
  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 ماديسونإكمال مادة العلوم المكانية وموافقة أعضاء مجلس تدريس جامعة جيمس  المطلب األساسي:

خبرتهم الُمكتَسبة من دراسة مادة العلوم الجغرافية المكانية مع التركيز على اكتساب مهارات  2ُيظهر الطالب الملتحقون بمادة العلوم الجغرافية المكانية  
انات وتحليلها، وإنشاء قواعد البيانات والعمل بها، وتشتمل هذه المهارات على: عرض البي متقدمة لجمع المعلومات المرجعية الجغرافية، وإدارتها، وتحليلها، وعرضها.

 وفهم أنظمة اإلحداثيات الجغرافية والمتوقعة ودمجها، واستخدام بيانات االستشعار عن ُبعد وأجهزة الليدار )تحديد المدى عبر الضوء(.
 اسية خالل العام الدراسي، مع توقُّع تقديم عملهم في مسابقات مختلفة.وُيتوقَّع أن ُيكمل جميع الطالب مشروًعا بحثًيا متعمًقا كجزء من عملهم في الدورة الدر 
م عبر شراكة مع قسم الجيولوجيا والجغرافيا في جامعة جيمس ماديسون. 2ُتَعد مادة العلوم الجغرافية المكانية   ُتتاح  دورة دراسية لاللتحاق المزدوج ُتقدَّ

يتطلب المشروع من الطالب تطبيق جميع  ة من جامعة جيمس ماديسون أثناء إكمال المشروع البحثي المتعمق.ساعات معتمدة جامعي 6للطالب الفرصة للحصول على 
تقديمه ألعضاء هيئة المهارات المكتسبة خالل دراسة مادة العلوم الجغرافية المكانية، وتحديد موضوع بحثي مستقل مناسب، وإثبات قدرتهم على إكمال مشروعهم و

للحصول على الست ساعات المعتمدة، يجب  وأعضاء مجتمع ُنظم المعلومات الجغرافية، وأعضاء هيئة تدريس جامعة جيمس ماديسون وموظفيها. التدريس بالمدرسة،
 أن ُيلّبي الطالب توقعات المشروع التي وضعتها جامعة جيمس ماديسون أو يتجاوزنها.

  لعلوم الخاصة بالدبلومة القياسية أو دبلومة الدراسات المتقدمة.ال يجوز استخدام هذه الدورة الدراسية لتلبية أحد متطلبات ا
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 680000 أبحاث العلوم المستقلة

 680106 أبحاث العلوم المستقلة لاللتحاق المزدوج
  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
من بين علوم األرض، أو األحياء، أو الكيمياء، أو الفيزياء، أو العلوم إكمال دراسة مادَتي علوم على األقل في مختلف التخصصات )ُتختار  المطلب األساسي:
 للمستوى المتقدم(

هندسة، والرياضيات، تستهدف دورة العلوم االختيارية هذه طالب الصفْين الحادي عشر والثاني عشر المهتمين بمواصلة دراستهم عبر مشروع مستقل في العلوم، وال 
تخضع مشروعات أبحاث  ( خلفية علمية قوية قبل االلتحاق بالدورة الدراسية.ISRلدى الطالب المشاركين في مادة أبحاث العلوم المستقلة )يجب أن يكون  وعلوم الحاسوب.

 العلوم المستقلة لمراجعة دقيقة من النظراء والمدرسين خالل جميع مراحل التطوير.
توقَّع أن يتحمل الطالب مسؤولية تطوير المشروع، والوفاء بالجداول الزمنية، وجمع البيانات، والدفاع عن ويُ  ُترّكز هذا الدورة الدراسية على البحث العلمي المستمر. 

 اإلجراءات، وتقديم النتائج.
وض التقديمية، كما يتوفر تعليم هذه الموضوعات كجمع البيانات والعر ُيقّدم المدّرس المشورة للطالب حول عملية البحث، ومصادر المعلومات، وجهات االتصال. 

  والتفسير اإلحصائي للنتائج، والبروتوكوالت البحث، ومهارات العرض التقديمي.
ة اإلقليمي في مقاطعة ُيتطلَّب من جميع طالب مادة أبحاث العلوم المستقلة المشاركة في العملية المؤدية إلى اختيار محتمل للمشاركة في معرض العلوم والهندس 

 الودون.
 ُيكمل جميع الطالب مشروًعا بحثًيا متعمًقا كجزء من عملهم في الدورة الدراسية.وُيتوقَّع أن  
م من خالل شراكة مع كلية العلوم بجامعة جورج ماسون.  على  3.0يجب أن يحصل الطالب على معدل تراكمي  يجوز للطالب اختيار خيار االلتحاق المزدوج الُمقدَّ

ُيتيح تحرير  يجب أن يُحّرر الطالب المختارين لخيار االلتحاق المزدوج كشف درجات في وقت اختيار الدورة الدراسية. اق المزدوج.األقل لكي ُيعتَبروا مؤهلين لقسم االلتح
ساعات  3ُتتاح للطالب الفرصة للحصول على  الطالب لكشف الدرجات إمكانية الوصول إلى جامعة جورج ماسون لمراجعة كشوف درجاتهم كجزء من عملية تقديم الطلب.

يتطلب المشروع )إلزامي لجميع الطالب بغض النظر عّما إذا كانوا اختاروا خيار االلتحاق  معتمدة جامعية من جامعة جورج ماسون أثناء إكمال المشروع البحثي المتعمق.
عهم وتقديمه ألعضاء هيئة التدريس بمدارس مقاطعة الودون المزدوج أم ال( من الطالب تحديد موضوع بحثي مناسب، وتطوير تصميِم تحقيق، وإثبات قدرتهم على إكمال مشرو

للحصول على الثالث ساعات المعتمدة، يجب أن ُيلّبي الطالب توقعات المشروع التي وضعتها  العامة، وأعضاء هيئة تدريس جامعة جورج ماسون، وموظفيها، والمجتمع العلمي.
 جامعة جورج ماسون أو يتجاوزنها.

ساعات معتمدة إلزامية لمواد  4دورات علوم في تخصصات مختلفة للحصول على  3الساعين للحصول على دبلوم الدراسات المتقدمة إكمال  كما يجب على الطالب 
  العلوم )ُتختار من بين علوم األرض، أو األحياء، أو الكيمياء، أو الفيزياء، أو العلوم للمستوى المتقدم(.

 
 680206 لاللتحاق المزدوج 2أبحاث العلوم المستقلة 

  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 إكمال مادة أبحاث العلوم المستقلة لاللتحاق المزدوج المطلب األساسي:

( بمواصلة دراستهم لمشروع مستقل في العلوم، أو الهندسة، أو الرياضيات، أو علوم 1تستهدف دورة العلوم االختيارية هذه طالب الصف الثاني عشر المهتمين إّما  
( بدء مشروع مستقل جديد في العلوم، أو الهندسة، أو الرياضيات، أو علوم 2الحاسوب والذي َشَرُعوا فيه في دورة أبحاث العلوم المستقلة األولى لاللتحاق المزدوج، أو 

 الحاسوب.
ل مسؤولية تطوير المشروع، والوفاء بالجداول الزمنية، وجمع  سيشارك الطالب في  جميع جوانب االستقصاء العلمي المستمر على مستوى أكثر تقدًما يشمل تحمُّ

 سية.وُيتوقَّع أن ُيكمل جميع الطالب مشروًعا بحثًيا متعمًقا كجزء من عملهم في الدورة الدرا البيانات، والدفاع عن اإلجراءات، وتقديم النتائج.
ة اإلقليمي في مقاطعة ُيتطلَّب من جميع طالب مادة أبحاث العلوم المستقلة المشاركة في العملية المؤدية إلى اختيار محتمل للمشاركة في معرض العلوم والهندس 

أن ُيحّرر الطالب كشف درجات في وقت اختيار الدورة  يجب على األقل لكي ُيعتَبروا مؤهلين لقسم االلتحاق المزدوج. 3.0يجب أن يحصل الطالب على معدل تراكمي  الودون.
ُتتاح للطالب  زدوج.ُيتيح تحرير الطالب لكشف الدرجات إمكانية الوصول إلى جامعة جورج ماسون لمراجعة كشوف درجاتهم كجزء من عملية تقديم طلب االلتحاق الم الدراسية.

يتطلب المشروع من الطالب تحديد موضوع بحثي مناسب،  ماسون أثناء إكمال المشروع البحثي المتعمق. ساعات معتمدة جامعية من جامعة جورج 3الفرصة للحصول على 
س جامعة جورج ماسون، وتطوير تصميِم تحقيق وإثبات قدرتهم على إكمال مشروعهم وتقديمه ألعضاء هيئة التدريس بمدارس مقاطعة الودون العامة، وأعضاء هيئة تدري

  للحصول على الثالث ساعات المعتمدة، يجب أن ُيلّبي الطالب توقعات المشروع التي وضعتها جامعة جورج ماسون أو يتجاوزنها. لعلمي.وموظفيها، والمجتمع ا
واد ساعات معتمدة إلزامية لم 4دورات علوم في تخصصات مختلفة للحصول على  3كما يجب على الطالب الساعين للحصول على دبلوم الدراسات المتقدمة إكمال  

 العلوم )ُتختار من بين علوم األرض، أو األحياء، أو الكيمياء، أو الفيزياء، أو العلوم للمستوى المتقدم(.
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  العلوم االجتماعية والدراسات العالمية 

 

 
 1500تاريخ / جغرافيا العالم حتى عام 

 740300 أكاديمي
 740V00 الودون االفتراضية
  1معتمدة: ساعات  9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ويتعلمون التفكير بطريقة منظمة لفهم  .1500يتعلم الطالب في هذه الدورة الدراسية، التفكير النقدي في األحداث العالمية والمجتمعات حول العالم قبل عام  
 سواء.التاريخ والتعبير عن أنفسهم عبر جميع أشكال الكتابة الرسمية وغير الرسمية على حد 

 ما التغيرات واألحداث التي تسّببت في أن يعيش الناس بالطريقة التي يعيشونها اليوم؟ ُتَعد هذه دورة في التاريخ البشري حول العالم وتطرح األسئلة التالية: 
 ما المشكالت التي ال تزال موجودة اليوم؟ ما المشاكل التي واجهها البشر؟ ما هو التقدم الذي أحرزه البشر؟

 
 740900 للمستوى المتقدم للمدارس الثانوية 1500مقدمة إلى تاريخ / جغرافيا العالم حتى عام 

  1معتمدة: ساعات ساعات معتمدة متسلسلة الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

س هذه الدورة الدراسية للطالب   التفكير النقدي في األنماط والموضوعات العالمية الهامة بدًءا من المجتمعات البشرية في بدايات التاريخ العالمي، ُتدرَّ
ميالدي  1500قبل الميالد وحتى  8000يتعرف الطالب على أشخاص في أماكن وبيئات مختلفة من  ومقارنة الخصائص البشرية عبر الزمن والمواقع الجغرافية.

 حداث التاريخية.وُيدركون الروابط واالختالفات بين البشر أثناء دراستهم التوجهات واأل
يتعلم الطالب كيفية  بما أن الكتابة ُتَعد عملية تفكير، يتم التركيز في هذه الدورة الدراسية على جميع أشكال الكتابة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. 

 فهم المصادر األساسية واستخدامها كدليل تاريخي إلجراء األبحاث وإصدار المقاالت.
الدراسية في التاريخ العالمي وتعمل كدورة أساسية للصف  ُتَعد هذه الدورة 

العاشر
  لمادة التاريخ العالمي للمستوى المتقدم. 

 
 حتى اآلن 1500تاريخ / جغرافيا العالم من عام 

 745300 أكاديمي
 745V00 الودون االفتراضية
  1معتمدة: ساعات  10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

 حالًيا في عالم مترابط يسمح لهم بتسجيل الدخول إلى حاسوب والتحدث مباشرة إلى طالب آخرين في الصين، أو الهند، أو جنوب أفريقيا.يعيش األشخاص  
ر المجتمعات المختلفة الطريقة التي هم عليها اآلن، وُتِعد الطالب للعيش في   مي مترابط.مجتمع عالُتساعد مادة التاريخ العالمي الطالب على فهم كيف ُتطوِّ

ويقارنون األدوار بين  ، ُيوّسع الطالب قدرتهم على التفكير بوضوح وبحذر حول القوى االجتماعية والتاريخية التي شّكلت العالم.2في مادة التاريخ العالمي  
لتاريخ والتعبير عن أنفسهم عبر جميع أشكال الكتابة ويتعلمون التفكير بطريقة منظمة لفهم ا مجموعات مختلفة من األشخاص، وتشمل الشباب في أزمان وأماكن مختلفة.

  الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.
ما التغيرات واألحداث التي تسّببت في أن يعيش الناس  تساعد هذه الدورة الدراسية الطالب في دراسة التاريخ البشري الحديث عبر طرح األسئلة التالية: 

  ما حلول هذه المشكالت التي يمكن لألشخاص تقديمها اليوم؟ ما المشكالت التي ال تزال موجودة اليوم؟ هو التقدم الذي أحرزه البشر؟ ما بالطريقة التي يعيشونها اليوم؟
 

 751000 التاريخ العالمي للمستوى المتقدم 
  1معتمدة: ساعات (العاشرللصف  متسلسلة) 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 جغرافيا العالمتاريخ /  المطلب األساسي:

 أفريقيا. يعيش األشخاص حالًيا في عالم مترابط يسمح لهم بتسجيل الدخول إلى حاسوب والتحدث مباشرة إلى طالب آخرين في الصين، أو الهند، أو جنوب 
ر المجتمعات المختلفة الطريقة التي هم عليها اآلن، وُتِعد الطالب للعيش في مجتمع عالمي  ُتساعد مادة التاريخ العالمي للمستوى المتقدم الطالب على فهم كيف ُتطوِّ

 مترابط.
لت طريقة في مادة التاريخ العالمي للمستوى المتقدم، ُيوّسع الطالب قدرتهم على التفكير بوضوح وبحذر حول القوى االجتماعية والتاريخية التي شكّ  

  باب في أزمان وأماكن مختلفة.ويقارنون األدوار بين مجموعات مختلفة من األشخاص، وتشمل الش عيشهم.
كما ُتتاح لهم  ويتعلم الطالب التفكير بطريقة منظمة لفهم التاريخ والتعبير عن أنفسهم عبر جميع أشكال الكتابة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. 

 الفرصة إلكمال مشروع قائم على االستقصاء حول موضوع تاريخ عالمي ذي اهتمام شخصي.
س هذ   ه الدورة الدراسية الطالب التفكير النقدي وتطوير القدرة على استخدام األدلة لوضع الحجج واالسنتاجات.ُتدرِّ
  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة التاريخ العالمي للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 
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 تاريخ الواليات المتحدة وفرجينيا
 750300 أكاديمي

 750V70 الودون االفتراضية
  1معتمدة: ساعات  11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

لت طريقة في مادة تاريخ الواليات المتحدة وفرجينيا، ُيوّسع الطالب قدرتهم على التفكير بوضوح وبحذر حول القوى االجتماعية والتاريخية التي شكّ  
ويتعلمون التفكير بطريقة منظمة لفهم التاريخ والتعبير  األدوار بين مجموعات مختلفة من األشخاص، وتشمل الشباب في أزمان وأماكن مختلفة.ويقارن الطالب  عيشهم.

 عن أنفسهم عبر جميع أشكال الكتابة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.
تساعد هذه الدورة  لى استخدام األدلة التاريخية بشكل مستقل لوضع الحجج واالستنتاجات.ُيتوقَّع من الطالب في هذه الصف الدراسي، أن ُيطّوروا قدرتهم ع 

رها إلى مجتمعات جديدة، الدراسية الطالب على تحسين قدرتهم على التفكير النقدي أثناء دراستهم كيفية تلبية الشعب األمريكي لالحتياجات، وتشكيل المجتمعات، وت طوُّ
 ومتنوعة، ومعقدة.

 
 750007 الواليات المتحدة لاللتحاق المزدوج تاريخ

  1معتمدة: ساعات  11الصف )الصفوف(:
 ال شيء؛ يجب أن يجتاز الطالب اختبار االلتحاق / المهارات المطلب األساسي:

الصف الدراسي على مستوى في مادة تاريخ الواليات المتحدة لاللتحاق المزدوج، سُيطّور الطالب مهاراتهم وقاعدة معارفهم للعمل بنجاح في هذا  
سيكون للدورة الدراسية توقعات أكاديمية على مستوى  يجب أن ُيلّبي كل طالب متطلبات مدارس مقاطعة الودون العامة وكلية المجتمع بشمال والية فرجينيا. الجامعات.

 بون ساعات معتمدة جامعية عند إجتيازها.الجامعات، ولكن مع العمل الجاد ودعم المدّرسين، سيتطور الطالب لُيحقّقوا التحدي وسيكتس
سيناقش الطالب أسئلة  في هذا الصف الدراسي، سُيوّسع الطالب قدرتهم على التفكير التحليلي حول القوى االجتماعية والتاريخية التي شّكلت طريقة عيشهم. 

أصوات العبيد من ذوي البشرة السمراء لمالكيهم( أن ُيصبح لديها في نهاية  كيف تمّكنت دولة اشتمل دستورها األول على تسوية الثالثة أخماس )احتساب كالتالية:
 ؟2009المطاف رئيًسا أمريكًيا من أصل أفريقي في عام 

وسُيصبحون على دراية بالتاريخ بكونه تحقيًقا وسُيطّورون  وسُيقارن الطالب األدوار بين مجموعات مختلفة من األشخاص في أزمان وأماكن مختلفة. 
 اتهم للتعبير عن أنفسهم عبر جميع أشكال الكتابة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.قدر

ج واالستنتاجات، في مادة تاريخ الواليات المتحدة لاللتحاق المزدوج، ُيتوقَّع من الطالب أن ُيطّوروا قدرتهم على استخدام األدلة التاريخية لوضع الحج 
 ي تطور الواليات المتحدة األمريكية وتنميتها.وتحسين قدرتهم على التفكير النقدي ف

 
 750100 تاريخ الواليات المتحدة للمستوى المتقدم 

  1معتمدة: ساعات  11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

االجتماعية والتاريخية التي شّكلت طريقة في مادة تاريخ الواليات المتحدة للمستوى المتقدم، ُيوّسع الطالب قدرتهم على التفكير بوضوح وبحذر حول القوى  
كيف تمّكنت دولة اشتمل دستورها األول على تسوية الثالثة أخماس )احتساب أصوات العبيد من ذوي البشرة السمراء لمالكيهم( أن  ويجاوبون على أسئلة مثل: عيشهم.

 ؟2009ُيصبح لديها في نهاية المطاف رئيًسا أمريكًيا من أصل أفريقي في عام 
ويواصل الطالب تعلُّم التفكير بطريقة منّظمة لفهم  ويقارن الطالب األدوار بين مجموعات مختلفة من األشخاص، وتشمل الشباب في أزمان وأماكن مختلفة. 

 التاريخ والتعبير عن أنفسهم عبر جميع أشكال الكتابة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.
ن الطالب أن ُيطّوروا قدرتهم على استخدام األدلة التاريخية لوضع الحجج واالستنتاجات وتحسين قدرتهم على التفكير في هذا الصف الدراسي، ُيتوقَّع م 

 النقدي حول نشأة الواليات المتحدة األمريكية.
  على ساعات معتمدة جامعية.ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة تاريخ الواليات المتحدة للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول  

 
 حكومة الواليات المتحدة / فرجينيا

 760300 أكاديمي
 760V00 الودون االفتراضية
  1معتمدة: ساعات  12الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

االجتماعية والسياسية التي شّكلت طريقة في مادة حكومة الواليات المتحدة / فرجينيا، ُيوّسع الطالب قدرتهم على التفكير بوضوح وبحذر حول القوى  
وُيعّززون قدرتهم المستقلة على  وُيواصلون تطوير تفكيرهم بطريقة منظمة لتواصل واضح عبر جميع أشكال الكتابة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. عيشهم.

 وضع االستنتاجات ووصفها بشأن الهياكل والسياسات الحكومية.
لدراسية على تحسين قدرة الطالب على التفكير النقدي والنظر في كيفية تلبية الشعب األمريكي الحتياجاته للحياة السياسية البّناءة في تساعد هذه الدورة ا 

علين وعميقي التفكير في ُتِعد الدورة الدراسية الطالب لُيصبحوا مواطنين فا تعتمد الديمقراطية على المواطنين المهتمين بها والمشاركين فيها. مجتمع مختلف األعراق.
  الواليات المتحدة.
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 760006 حكومة الواليات المتحدة / فرجينيا لاللتحاق المزدوج
  1معتمدة: ساعات  12الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

معارفهم للعمل بنجاح في هذا الصف الدراسي على في مادة حكومة الواليات المتحدة / فرجينيا لاللتحاق المزدوج، سُيطّور الطالب مهاراتهم وقاعدة  
سيكون للدورة الدراسية توقعات أكاديمية على  يجب أن ُيلّبي كل طالب متطلبات مدارس مقاطعة الودون العامة وكلية المجتمع بشمال والية فرجينيا. مستوى الجامعات.

 الب لُيحقّقوا التحدي وسيكتسبون ساعات معتمدة جامعية عند إجتيازها.مستوى الجامعات، ولكن مع العمل الجاد ودعم المدّرسين، سيتطور الط
وُيواصلون  في هذه الدورة الدراسية، ُيوّسع الطالب قدرتهم على التفكير بوضوح وبحذر حول القوى االجتماعية والسياسية التي شّكلت طريقة عيشهم. 

وُيعّززون قدرتهم المستقلة على وضع االستنتاجات  كتابة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.تطوير تفكيرهم بطريقة منظمة لتواصل واضح عبر جميع أشكال ال
وسيتناولون العديد من القضايا التي تواجه حكومتنا والعمليات التي تعمل من خاللها وُيصبحون على دراية بها، وذلك  ووصفها بشأن الهياكل والسياسات الحكومية.

 الب مبتدئين في الديمقراطية والحكومة الجمهورية، ولكن لُيصبحوا مواطنين فاعلين، ومشاركين، ومسؤولين.بهدف أال ُيصبحوا مجرد ط
ياسية البّناءة في تساعد هذه الدورة الدراسية على تحسين قدرة الطالب على التفكير النقدي والنظر في كيفية تلبية الشعب األمريكي الحتياجاته للحياة الس 

 عراق.مجتمع مختلف األ
 

 762000 الجمع بين مادة حكومة الواليات المتحدة للمستوى المتقدم ومادة الحكومة المقارنة للمستوى المتقدم 
  1معتمدة: ساعات  12الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

دمج منهج مجلس الجامعات الدورتين  للمستوى المتقدم.تجمع هذه الدورة بين مادة حكومة الواليات المتحدة للمستوى المتقدم ومادة الحكومة المقارنة  
 اجتياز الدورة الدراسية لعام دراسي واحد. 1.0يجب على الطالب الساعين للحصول على مرجح  الدراسيتين مًعا لجمعهما في دورة دراسية واحدة لعام دراسي واحد.

ع الطالب على إجراء اختبار كل من مادة حكومة الواليات المتحدة األمريكية للمستوى المتقدم  مادة الحكومية المقارنة للمستوى المتقدم في مايو. وجميع الطالب وُيشجَّ
 مستعدين لكال االختبارْين. 

التفكير بوضوح وبحذر حول القوى االجتماعية والسياسية التي شّكلت طريقة في حكومة الواليات المتحدة للمستوى المتقدم، ُيوّسع الطالب قدرتهم على  
سة على الحياة في نظام سياسي حيث يكون األشخاص "مذنبين حتى تثُبت براءتهم" وما سيكون عليه الحال في انتخاب عيشهم. ات يكون لكل منصب تشتمل المفاهيم الُمدرَّ

في هذا الصف الدراسي، يدرس الطالب مبادئ الحكومة في الواليات المتحدة والمؤسسات والقوانين  فة "للديمقراطية".فيها مرشح واحد فقط؛ وُتَعد تفسيرات مختل
 كما يقارنون األنظمة والقوانين األمريكية مع قوانين الدول كما يقارنون األنظمة والقوانين األمريكية المستخدمة في العمل الحكومي. المستخدمة في العمل الحكومي.

  ولية المدنية.األخرى، بحيث يمكن للطالب دراسة كيفية تعريف المجتمعات المختلفة لمصطلح "العدالة" ومفاهيم تلك المجتمعات عن الحقوق المدنية والمسؤ
فكير بطريقة منّظمة بشأن القضايا ُيطّور الطالب عبر دراسة األنظمة الحكومية ومقارنتها، وُيعّززون مهاراتهم التحليلية، كما أنهم ُيحّسنون قدرتهم على الت 

كما ُيحّسن الطالب مهاراتهم في التواصل نظًرا لكون الحكومة  المعقدة للغاية التي تتضمن العديد من األنواع المختلفة من األشخاص، والجماعات، والمؤسسات.
ة بشكل كبير حيث إنها ُتحّسن قدرتهم على المشاركة في النقاش السياسي بإنصاف تتطور مهارات الكتابة التحليلية للطالب ومهارات االستماع الفعال موضوًعا اجتماعًيا.

 واحترام لوجهات النظر المختلفة.
ساعات معتمدة  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار دورة حكومة الواليات المتحدة والحكومة المقارنة للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على 

  جامعية.
 
 782700 قتصاداال

 782V05 الودون االفتراضية
  1معتمدة: ساعات 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

تخاذ خيارات في هذه الدورة الدراسية، يكتشف الطالب أن المبادئ االقتصادية األساسية اليومية في العمل والحياة، وُيساعدهم فهم هذه المبادئ على ا 
 اقتصادية أفضل.

ذ ماذا" في عالم كما يتعلم الطالب كيف تؤثر الحكومات والمؤسسات المالية الخاصة على اختياراتهم االقتصادية عبر القرارات التي يتخذونها بشأن "من يأخ 
 محدود الموارد.

في التمويل الشخصي من أجل  يجب على الطالب االلتحاق بدورة دراسية لفصل دراسي واحد في مادة االقتصاد ودورة دراسية لفصل دراسي واحد 
 تستوفي هذه الدورة جزء مادة االقتصاد من مطلب العام الدراسي الواحد للتخرج.  التخرج.
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 العلوم االجتماعية والدراسات العالمية االختيارية

 
 741210 استطالع التاريخ األفريقي

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

اهل الكثير من القصة يتألف الكثير من التاريخ األفريقي وفًقا لما سمعه الناس، من معلومات بدأْت عندما شَرعْت أوروبا في التفاعل مع قارة أفريقيا، مع تج 
 الكاملة للتقاليد الغنية، واألحداث الكبرى، والثقافات المختلفة التي تعود إلى زمن بعيد ومساحة شاسعة من األراضي.

ة هذه الدورة جب على الطالب الراغبين في معرفة تاريخ هذا المكان الشاسع والمتنوع ويتمنون النظر إلى تاريخه "عبر عيون أفريقية"، أن يختاروا دراسي 
 يجب أن يكون الطالب مستعدين للقراءة، والمناقشة، والكتابة. الدراسية.

 
 781100 استطالع التاريخ األمريكي الالتيني

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11)الصفوف(:الصف 
 ال شيء المطلب األساسي:

في  ال تتحدث أكبر دولة في أمريكا الالتينية اإلسبانية ولكنها تتحدث البرتغالية. دولة وخلفيات ثقافية تتجاوز عدد دولها. 23تضم أمريكا الالتينية أكثر من 
يوجد في هذه المنطقة الرائعة تاريًخا،  الجغرافيين مًعا كثقافة واحدة وُيعتبرون أن لديهم "تاريًخا" واحًدا فقط.كثير من األحيان، ُيجمع أقرب جيران الواليات المتحدة 

 وثقافات، وأنظمة اجتماعية معقدة، وتتطلب دراسة وتمحيص جاديْين لتحسين الفهم الثقافي.
ويتمنون النظر إلى تاريخه عبر منظور التيني أمريكي، أن يختاروا دراسة هذه يجب على الطالب الراغبين في معرفة تاريخ هذا المكان الشاسع والمتنوع 

 يجب أن يكون الطالب مستعدين للقراءة، والمناقشة، والكتابة، والتعلم. الدورة الدراسية.
 

 782000 االقتصاد الجزئي للمستوى المتقدم / االقتصاد الكلي للمستوى المتقدم
  1معتمدة: ساعة 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

المستوى يجب على الطالب الراغبين في تلبية متطلبات التخرج لمادَتي االقتصاد والتمويل الشخصي عبر هذه الدورة الدراسية أن يجتازوا عنصريها ب 
 الجزئي والكلي. المتقدم:

المتقدم للطالب فهًما شامالً لمبادئ االقتصاد التي تنطبق على صناع القرار األفراد، يوفر عنصر االقتصاد الجزئي لهذه الدورة الدراسية ذات المستوى  
يتمثل التركيز الرئيسي للدورة في مساعدة األفراد على تطوير فهم األسواق والدور الذي تلعبه الحكومة لتعزيز  سواًء المستهلكين أو المنتجين، داخل النظام االقتصادي.

 والعدالة االقتصادية.قدر أكبر من الفاعلية 
ُيرّكز هذا الجزء من  يوفر عنصر االقتصاد الكلي في هذه الدورة الدراسية للطالب فهًما شامالً لمبادئ االقتصاد عند تطبيقها على النظام االقتصادي ككل. 

اء االقتصادي، والقطاع المالي، وسياسات النمو االقتصادي الدورة الدراسية على تحديد الدخل القومي وتحديد مستوى األسعار وتطوير معرفة الطالب بمعايير األد
 وتحقيق االستقرار، واالقتصاد الدولي.

  يتعين على الطالب في هذه الدورة الدراسية، التفكير النقدي في القضايا المعقدة المحيطة بعالم محدود الموارد. 
 لي للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة االقتصاد الجزئي والك 
  

 775000 القضايا االجتماعية العالمية
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

قد  اختالفات عديدة، إال أنهم يواجهون مشكالت وتحديات مترابطة.في مادة القضايا االجتماعية العالمية، يتعلم الطالب أن الناس على هذا الكوكب لديهم  
 تؤثر المشكالت التي قد تبدو مؤثرة على منطقة واحدة فقط على أشخاص ومجتمعات أخرى في جميع أنحاء العالم.

عمل األشخاص والدول مًعا على المخاوف في بعض الحاالت، ت يدرس الطالب في هذه الدورة الدراسية، كيفية تعامل البشر وتفاعلهم مع بعضهم البعض. 
عالوة على ذلك، في ظل قضايا مثل حقوق المرأة، يكتشف الطالب مجموعة واسعة من  البيئية، وفي حاالت أخرى، تعمل الشعوب واألمم على أغراض بيئية متعددة.

 وجهات النظر والمناهج وفًقا لثقافة المجتمع وتاريخه.
 

 741100 لمتقدمالجغرافيا البشرية للمستوى ا
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يتعلم الطالب البحث عن األسباب الجغرافية لألحداث في مناطق  ُتساعد مادة الجغرافيا البشرية للمستوى المتقدم الطالب على تحليل العالم وعالقتهم به. 
يكتب الطالب  وآثارها على الحياة البشرية، ومعرفة مدى ارتباط حياتهم بالظروف البشرية والجغرافية وأثرها على جميع أنحاء العالم.مختلفة لمقارنة السمات الجغرافية 

برنامج نظم  البشرية:كما يتعرف الطالب على أداة هامة للجغرافيا  في هذه الدورة الدراسية، المشكالت الهامة عالمًيا ومحلًيا، ويقرؤونها، ويناقشونها، ويستعرضونها.
ُتِعد مادة الجغرافيا البشرية للمستوى المتقدم األفراد ليكونوا جزًءا من حل التحديات التي تواجه البشرية على كوكب األرض في القرن  المعلومات الجغرافية.

الحادي 

والعشرين
. 

 في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة الجغرافيا البشرية للمستوى المتقدم 
 

 784700 العالقات الدولية الحديثة
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
  ال شيء المطلب األساسي:

حول كيفية معالجة الوضع يدرس الطالب في هذه الدورة الدراسية، الطرق التي تربط األشخاص والدول ببعضهم البعض ويضعون تصوراتهم الخاصة  
الوقت  كما يجب على الطالب في هذه الدورة الدراسية قراءة األخبار واالستماع إليها عن كثب، ألن األشخاص دائمو الحركة ويتخذون إجراءات طوال العالمي الجديد.

 في عالم اليوم، وتتأثر حياتهم بأشخاص أو أحداث من خارج الحدود الوطنية.
  ة الدراسية الطالب في تعلُّم كيف يمكنهم المساهمة في حلول المشكالت الدولية وتطوير قدراتهم على العمل في عالم مترابط بشكل متزايد.تساعد هذه الدور 
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 786700 علم النفس
 786V00 الودون االفتراضية
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُيقّدم علماء النفس األسباب البيولوجية، والعاطفية،  للطالب أفكاًرا حول كيفية معالجة العديد من األسئلة المتعلقة بالسلوك البشري.توفر مادة علم النفس  
ه وتطوير القدرة يكتسب الطالب عبر دراسة هذه األسباب، فهًما أفضل لسبب قيام األشخاص بما يقومون ب والظرفية كإجابات على األسئلة المتعلقة بالسلوك البشري.

 على وضع إجاباتهم الخاصة.
 ُتساعد مادة علم النفس الطالب على التفكير في السلوك البشري بطريقة منّظمة. 

 
 787100 علم النفس للمستوى المتقدم 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

البشرية: تلك التي يشترك فيها البشر مع الحيوانات والتي ال يمارسها البشر، وتلك التي تبدأ من صنع السالم يدرس علماء النفس جميع جوانب السلوكيات  
وُيصبح الطالب علماء نفسيين في هذه الدورة الدراسية ويفتحون عقولهم لتحليل السلوك البشري في مناهج متناسفة ومنّظمة  وانتهاًء بوظائف الخلية العصبية المجهرية.

  يحتاج الطالب إلى العمل بجد لقراءة الطرق التي يتصرف بها البشر، وفهمها، وكتابتها، وشرحها. مة على االستقصاء على النطاقْين الواسع والضيق.قائ
كون للبشر يدرس المشاركون في الصف الدراسي كيفية تعلُّم البشر، وكيف يرث البشر سمات من والديهم، وكيف يتصرف البشر في مجموعات، ولماذا ي 

 مشاعر، وكيف يشارك البشر في بعض األحيان سلوكيات مدمرة.
  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة علم النفس للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 

 
 741300 عالم األفكار

  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء األساسي:المطلب 

 ُترّكز هذه الدورة الدراسية على ثالثة أسئلة فلسفية رئيسية: 

 هل يوجد هدف من الحياة؟ 

 ما تعريف اإلنسان؟ 

 كيف يمكن للبشر التيقن من معرفة أي شيء؟ 
 

مة لهم عبر مجموعة متنوعة من الثقافات والتقاليد في  يستكشف الطالب في هذه الدورة الدراسية، إجاباتهم على هذه األسئلة عبر دراسة اإلجابات الُمقدَّ
 جميع أنحاء العالم.

األسئلة التي سيكتشف الطالب الدارسين لهذه الدورة الدراسية عالم األفكار وقد ُيطّورون بعض األفكار حول مكانهم في الكون أو قد يطرحون العديد من  
 يرغبون في استكشافها.

 
 741400 الديانات العالمية
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   11ف(:الصف )الصفو

 ال شيء المطلب األساسي:

ويقصد بهذا الطقس أن يكون لديهم صحوة روحية  لقد مر المراهقون في التراث السكان األصليين في أستراليا عبر "طقس العبور" وُيطلق عليه "التجول". 
قد ُتطالب خلفيات الطالب الخاصة إلى "طقس  ارتداء مالبس، لمدة أسبوع واحد إلى أسبوعين.في المناطق النائية عبر النجاة في الصحراء دون أي إمدادات، ودون 

 مختلفة من الطقوس؟ أنواًعالماذا يمتلكون  لماذا تمتلك الديانات طقوس عبور وغيرها من الطقوس؟ العبور" الخاص بهم.
ه ويدرسون ويقارنون الممارسات، واألديان، واألدب الخاص باألديان الرئيسية في يستكشف الطالب في هذه الدورة الدراسية، أسئلة مثل تلك الواردة أعال 

ُتفّسر العديد من أشكال الدين الرائعة والهادفة والملهمة في العالم،  ويقومون بذلك عبر القراءات، ومقاطع الفيديو، والكتابة اإلبداعية والتحليلية، والمناقشات. عالم اليوم.
ع ثقافاتهم.الكثير عن وجهات  ُيعّزز الطالب الدارسين لهذه الدورة الدراسية من فهمهم لألشخاص الذين يشاركونهم  نظر األشخاص الذين يعيشون في عالم اليوم وتنوُّ

 هذا الكوكب.
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 اللغات والثقافات العالمية

ًء لمتطلبات الاللتحاق بمادة اللغة العالمية؛ ومع ذلك، ال تقبل بعض الكليات تقبل جميع كليات وجامعات فيرجينيا العامة لغة اإلشارة األمريكية باعتبارها استيفا
  الخاصة في فرجينيا ومعاهد التعليم العالي التابعة لها دورات لغة اإلشارة األمريكية كساعات معتمدة لمادة اللغة العالمية.

 

 
 ASL 380000))1 لغة اإلشارة األمريكية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

كما يدرسون تاريخ لغة اإلشارة األمريكية  ( األساسية ويكتسبون المعرفة باألحرف األبجدية اليدوية.ASLيتعلّم الطالب مفردات لغة اإلشارة األمريكية ) 
  الهادفة والتجريبية المتعلقة بالمنزل، والمدرسة، والمجتمع.ُتماَرس مهارات اللغة التعبيرية واالستقبالية في سياق األنشطة  وثقافة الصم.

 
 382000 2لغة اإلشارة األمريكية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1لغة اإلشارة األمريكية  المطلب األساسي:

وُيحّسنون من إجادتها في مهارات المحادثة التعبيرية واالستقبالية باستخدام ، ُيوّسع الطالب مفرداتهم 1استناًدا إلى ما ُدِرس في مادة لغة اإلشارة األمريكية  
 ُبنى نحوية أكثر تعقيًدا.

  يواصل الطالب دراستهم لتراث الصم وثقافتهم، وُيشّجعون على التفاعل مع الصم. 
 

 383000 3لغة اإلشارة األمريكية 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 2لغة اإلشارة األمريكية  سي:المطلب األسا

 .2ية ُيعّزز الطالب مهارتهم في السياقات الوظيفية عبر زيادة المفاهيم، والُبنى اللغوية، والوظائف المكتسبة في مادة لغة اإلشارة األمريك
ُتعتبر دراسة تطور لغة  )الفلكلور(، والشعر، والدراما.ُيحلّل الطالب أدبيات لغة اإلشارة األمريكية األصلية مثل سرد القصص الشعبية، والعادات والتقاليد  

  .3اإلشارة األمريكية والحفاظ على العالقات الناس مع مجتمع الصم جزًءا ال يتجزأ من مادة لغة اإلشارة األمريكية 
 

 384800 للمتفوقين 4لغة اإلشارة األمريكية 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 أو توصية المدّرس 3لغة اإلشارة األمريكية  :المطلب األساسي

شارة األمريكية ُيطّور الطالب في هذا الدورة ذات المستوى المتقدم، الكفاءات التكيفية والتفاعلية في اللغة عبر استخدام ميزات نحوية رئيسية للغة اإل 
لغة اإلشارة األمريكية عبر دمج تحليل قصة لغة اإلشارة األمريكية، وتقنيات سرد القصص سُترّكز الدورة الدراسية على أدبيات  وتوسيع المعرفة بثقافة مجتمع الصم.

ُتَعد الثقافة هي التعلم عبر القراءات ومناقشات الفصل حول  الشعبية مثل المساحة، وتغيير األدوار، والُمصنِّفين، والتعبيرات االصطالحية، واإلشارات غير اليدوية.
  زم التواصل مع مجتمع الصم مرة ربع سنوية لتعزيز المعرفة اللغوية والثقافية.يل الموضوعات العالمية.

 
 384506 لغة اإلشارة األمريكية لاللتحاق المزدودج

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 أو توصية المدّرس 3لغة اإلشارة األمريكية  المطلب األساسي:

المستوى المتقدم، الكفاءات التكيفية والتفاعلية في اللغة عبر استخدام ميزات نحوية رئيسية للغة اإلشارة األمريكية ُيطّور الطالب في هذا الدورة ذات  
صص سُترّكز الدورة الدراسية على أدبيات لغة اإلشارة األمريكية عبر دمج تحليل قصة لغة اإلشارة األمريكية، وتقنيات سرد الق وتوسيع المعرفة بثقافة مجتمع الصم.

ُتَعد الثقافة هي التعلم عبر القراءات ومناقشات الفصل حول  الشعبية مثل المساحة، وتغيير األدوار، والُمصنِّفين، والتعبيرات االصطالحية، واإلشارات غير اليدوية.
  يلزم التواصل مع مجتمع الصم مرة ربع سنوية لتعزيز المعرفة اللغوية والثقافية. الموضوعات العالمية.

 
 340000 1غة الفرنسية الل

 34100V الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   7الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

 ُيستدل نسية للمبتدئين.ُيطّور الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسهم وبيئتهم المباشرة في المستوى المبتدئ، مّما ينُتج عنه بنى لغوية أساسية باللغة الفر 
  ُيسّهل كل من االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا. على هذه التواصل في مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.

 
 342000 2اللغة الفرنسية 

 34200V الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   8الصف )الصفوف(:
 1اللغة الفرنسية  المطلب األساسي:

ُيسّهل كل من  بة.يواصل الطالب تطوير إجادتهم للغة الفرنسية في المستوى المتوسط في جميع مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتا 
  االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا.

  كما يقرؤون المواد على موضوعات مألوفة ويقدمون عينات كتابية قصيرة. دام جمل وبنى لغوية أكثر تعقيًدا.يتعلّم الطالب العمل في مواقف واقعية باستخ
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 343000 3اللغة الفرنسية 

 34300V الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 2اللغة الفرنسية  المطلب األساسي:

 الفرنسية في المستوى المتقدم وتعزيزها في جميع مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.يواصل الطالب تطوير إجادتهم للغة 
 ُيرّكز على القدرة على التفاعل شفهًيا وكتابًيا.

في هذا  عملية إلى مفاهيم أكثر تجرًدا.يتواصل الطالب باستخدام ُبنى لغوية أكثر تعقيًدا في مجموعة متنوعة من الموضوعات، واالنتقال من المفاهيم ال 
  ضوعات.المستوى، يفهم الطالب المواد األصلية التي يستمعون إليها، ويقرؤونها، ويمكنهم تحديد التفاصيل الهامة عندما يكونون على دراية بالمو

 
 344000 للمتفوقين 4اللغة الفرنسية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 3اللغة الفرنسية  األساسي:المطلب 

والقراءة، ُيطّور الطالب مهارات تواصل أكثر تطوًرا باللغة الفرنسية بالمستوى المتوسط عبر دمج المهارات اللغوية األربعة: االستماع، والتحدث،  
 يتم التركيز على مصادر اللغة األصلية في هذا المستوى. هًيا وكتابًيا.يتم التركيز على القدرة على التفاعل شف ُيرّكز على القدرة على التفاعل شفهًيا وكتابًيا. والكتابة.

يستطيع الطالب إبداع تقارير وعروض تقديمية واالستماع  يتواصل الطالب باستخدام ُبنى لغوية أكثر تعقيًدا وُيعّبروا عن أفكار مجردة مع طالقة معقولة. 
  محددة للمستوى المتقدم، وتلخيصها، ومناقشتها.كما يمكنهم وصف موضوعات عالمية  إليها وفهمها.

 
 345000 للمتفوقين 5اللغة الفرنسية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين 4اللغة الفرنسية  المطلب األساسي:

موضوعات عالمية للمستوى المتقدم باستخدام تواصل أكثر تطوًرا بالمستوى المتوسط عبر المهارات اللغوية  5يدرس الطالب في مادة اللغة الفرنسية 
 يتم التركيز على القدرة على التفاعل، واإلقناع، والمقارنة، والتباين شفهًيا وكتابًيا. األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.

 وكذلك األحداث الحالية والتاريخية التي ُتمّثل مختلف المناطق الجغرافية في العالم التي يتحدث بها اللغة الفرنسية. يدرس الطالب الكلمات األدبية 
 

 346006 اللغة الفرنسية لاللتحاق المزدوج
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 4اللغة الفرنسية  المطلب األساسي:

الفرنسية لاللتحاق المزدوج موضوعات عالمية للمستوى المتقدم باستخدام تواصل أكثر تطوًرا بالمستوى المتوسط عبر المهارات اللغوية يدرس الطالب في مادة اللغة 
س الطالب الكلمات األدبية يدر يتم التركيز على القدرة على التفاعل، واإلقناع، والمقارنة، والتباين شفهًيا وكتابًيا. األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.

  وكذلك األحداث الحالية والتاريخية التي ُتمّثل مختلف المناطق الجغرافية في العالم التي يتحدث بها اللغة الفرنسية.
 

 345100 اللغة والثقافة الفرنسية للمستوى المتقدم
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين 5اللغة الفرنسية  المطلب األساسي:

ُتعّزز هذه  ُصّممت مادة اللغة الفرنسية للمستوى المتقدم بشكل شامل بحيث يوفر للطالب تجربة دقيقة على مستوى الكليات وعلى مستوى إجادة اللغة. 
التقديمية في الموضوعات العالمية الست للدورة الدورة الدراسية المفعمة باللغة الفرنسية من إمكانات الطالب في أوضاع اإليضاح، والعالقات الشخصية، والعروض 

 .التحديات العالمية؛ والهويات الشخصية والعامة؛ والحياة المعاصرة؛ والعلوم والتكنولوجيا؛ والجمال والجماليات؛ والعائالت والمجتمعات الدراسية:
ل، والمفردات الغنية، والتحكم باللغة، واستراتيجيات التواصل، والوعي ُيطّور الطالب طالقتهم بشكل أكبر في مهاراتهم اللغوية عبر تطوير الفهم والشمو 

وُيتوقَّع أن يتواصل الطالب بشكل كامل باللغة الفرنسية حيث يقارنون الثقافات الفرنسية ويستخرجون الفروق بينها  وُيتوقَّع أن ُيوِصل الطالب الوعي الثقافي. الثقافي.
 اساتهم مع التخصصات األخرى في مناهج المرحلة الثانوية.وبين مجتمعاتهم الشخصية ويربطون در

 ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة اللغة الفرنسية للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 
 

 370000 1اللغة األلمانية 
 37100V الودون االفتراضية
  1معتمدة:ساعة  12إلى   7الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُيستدل على هذه  مانية.ُيطّور الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسهم وبيئتهم المباشرة في المستوى المبتدئ، مّما ينُتج عنه بنى لغوية أساسية باللغة األل 
  ُيسّهل كل من االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا. التواصل في مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.
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 372000 2اللغة األلمانية 

 37200V الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   8الصف )الصفوف(:
 1اللغة األلمانية  المطلب األساسي:

ُيسّهل كل من  في جميع مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.يواصل الطالب تطوير إجادتهم للغة األلمانية في المستوى المتوسط  
  االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا.

  عينات كتابية قصيرة.كما يقرؤون المواد على موضوعات مألوفة ويقدمون  يتعلّم الطالب العمل في مواقف واقعية باستخدام جمل وبنى لغوية أكثر تعقيًدا.
 
 373000 3اللغة األلمانية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 2اللغة األلمانية  المطلب األساسي:

 والكتابة.ة؛ يواصل الطالب تطوير إجادتهم للغة الفرنسية في المستوى المتقدم وتعزيزها في جميع مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراء 
 ُيرّكز على القدرة على التفاعل شفهًيا وكتابًيا.

في هذا  جرًدا.يتواصل الطالب باستخدام ُبنى لغوية أكثر تعقيًدا في مجموعة متنوعة من الموضوعات، واالنتقال من المفاهيم العملية إلى مفاهيم أكثر ت 
  ويقرؤونها، ويمكنهم تحديد التفاصيل الهامة عندما يكونون على دراية بالموضوعات.المستوى، يفهم الطالب المواد األصلية التي يستمعون إليها، 

 
 374000 للمتفوقين 4اللغة األلمانية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 3اللغة األلمانية  المطلب األساسي:

المتوسط عبر دمج المهارات اللغوية األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، ُيطّور الطالب مهارات تواصل أكثر تطوًرا باللغة األلمانية بالمستوى  
 يتم التركيز على مصادر اللغة األصلية في هذا المستوى. يتم التركيز على القدرة على التفاعل شفهًيا وكتابًيا. والكتابة.

يستطيع الطالب إبداع تقارير وعروض تقديمية واالستماع  ة مع طالقة معقولة.يتواصل الطالب باستخدام ُبنى لغوية أكثر تعقيًدا وُيعّبروا عن أفكار مجرد 
  كما يمكنهم وصف موضوعات عالمية محددة للمستوى المتقدم، وتلخيصها، ومناقشتها. إليها وفهمها باللغة األلمانية.

 
 375000 للمتفوقين 5اللغة األلمانية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين 4اللغة األلمانية  المطلب األساسي:

موضوعات عالمية محددة للمستوى المتقدم باستخدام تواصل أكثر تطوًرا بالمستوى المتوسط عبر المهارات  5يدرس الطالب في مادة اللغة األلمانية  
  على التفاعل، واإلقناع، والمقارنة، والتباين شفهًيا وكتابًيا.يتم التركيز على القدرة  اللغوية األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.

 غة األلمانية.يدرس الطالب الكلمات األدبية وكذلك األحداث الحالية والتاريخية التي ُتمّثل مختلف المناطق الجغرافية في العالم التي يتحدث بها الل
 

 376006 اللغة األلمانية لاللتحاق المزدوج
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين 4اللغة األلمانية  المطلب األساسي:

أللمانية للمستوى المتوسط يدرس الطالب في مادة اللغة األلمانية لاللتحاق المزدوج موضوعات عالمية محددة للمستوى المتقدم باستخدام تواصل أكثر تطوًرا باللغة ا
 على القدرة على التفاعل، واإلقناع، والمقارنة، والتباين شفهًيا وكتابًيا على حد سواء. يتم التركيز االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.عبر المهارات اللغوية األربعة: 

  اللغة األلمانية.يدرس الطالب الكلمات األدبية وكذلك األحداث الحالية والتاريخية التي ُتمّثل مختلف المناطق الجغرافية في العالم التي يتحدث بها 
 

 375100 اللغة والثقافة األلمانية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين 5اللغة األلمانية  المطلب األساسي:

ُتعّزز هذه  اللغة.ُصّممت مادة اللغة األلمانية للمستوى المتقدم بشكل شامل بحيث توفر للطالب تجربة دقيقة على مستوى الكليات وعلى مستوى إجادة 
ت العالمية الست للدورة الدورة الدراسية المفعمة باللغة األلمانية من إمكانات الطالب في أوضاع اإليضاح، والعالقات الشخصية، والعروض التقديمية في الموضوعا

 جيا؛ والجمال والجماليات؛ والعائالت والمجتمعات.التحديات العالمية؛ والهويات الشخصية والعامة؛ والحياة المعاصرة؛ والعلوم والتكنولو الدراسية:
لتواصل، والوعي ُيطّور الطالب طالقتهم بشكل أكبر في مهاراتهم اللغوية عبر تطوير الفهم والشمول، والمفردات الغنية، والتحكم باللغة، واستراتيجيات ا 

صل الطالب بشكل كامل باللغة األلمانية حيث يقارنون الثقافات األلمانية ويستخرجون الفروق بينها وُيتوقَّع أن يتوا وُيتوقَّع أن ُيوِصل الطالب الوعي الثقافي. الثقافي.
 وبين مجتمعاتهم الشخصية ويربطون دراساتهم مع التخصصات األخرى في مناهج المرحلة الثانوية.

  مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة اللغة األلمانية للمستوى المتقدم في مايو 
 

 350000 1اللغة الالتينية 
 35100V الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   7الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُتستكمل الطبيعة  لقراءة النصوص الالتينية األولية.تستكشف هذه الدورة الدراسية القواعد اللغوية الالتينية األساسية والمفردات وتطور المهارات الالزمة  
يتم التركيز على على المشتقات اللغوية اإلنجليزية  اللغوية للدورة بإلقاء نظرة عامة على الحضارة اليونانية الرومانية، بما في ذلك التاريخ، والحياة اليومية، واألساطير.

 زية والمساهمة في نمو المفردات الشخصية لكل طالب.إلظهار تأثير اللغة الالتينية على اللغة اإلنجلي
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 352000 2اللغة الالتينية 

 35200V الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   8الصف )الصفوف(:
  1اللغة الالتينية  المطلب األساسي:

 والمفردات، وسيواصلون تطوير المهارات الالزمة لقراءة النصوص الالتينية.، ويتعلمون القواعد اللغوية 1يراجع الطالب المواد من مادة اللغة الالتينية  
  ُيوّسعون فهمهم للحضارة الرومانية اليونانية ومشتقات اللغة اإلنجليزية.

 
 353000 3اللغة الالتينية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 2اللغة الالتينية  المطلب األساسي:

ع اإلمبراطورية الرومانية. المفاهيم والمفردات اللغوية المتقدمة.يتعلم الطالب   ويواصلون دراسة  ويقرؤون قصص ذات طول وتعقيد متزايد تتعلق بتوسُّ
 الثقافة اليونانية الرومانية والمشتقات اإلنجليزية.

 
 354000 للمتفوقين 4اللغة الالتينية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 3اللغة الالتينية  األساسي: المطلب

ويتم  يتعلم الطالب أساسيات الشعر الالتيني وتشمل التمدد واألدوات األدبية. ُتقّدم هذه الدورة الدراسية للطالب قراءة األدب الالتيني األصلي وتفسيره. 
 ية الالتينية ذات الصلة بالنصوص األدبية.التركيز على الثقافة الرومانية، والتاريخ الروماني، ومشتقات اإلنجليزية، والقواعد اللغو

 
 355000 للمتفوقين 5اللغة الالتينية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين 4اللغة الالتينية  المطلب األساسي:

من مختلف المؤلفين الرومانيين استعداًدا لدورة اللغة تدمج مادة اللغة الالتينية بين مراجعة القواعد اللغوية الالتينية ومفرداتها مع قراءة مقاطع أصلية  
 وُتوفّر للطالب المهارات الالزمة لترجمة النص األصلي، وقراءة اآليات الالتينية بصوت عاٍل بالمتر، وتحليل أسلوب النمط، وتوضيح دافع الالتينية للمستوى المتقدم.

  كما ُيدمج استكشاف التاريخ واألساطير ذات الصلة في هذا الصف الدراسي. ية وتاريخية.المؤلف الختيار الكلمات، وبناء الجملة، وإيحاءات أسطور
  يواصل الطالب التوسع في دراسة المفردات عبر دراسة المشتقات اإلنجليزية.

 
 356006 لاللتحاق المزدوج 5اللغة الالتينية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين 4اللغة الالتينية  المطلب األساسي:

 لاللتحاق المزدوج بين مراجعة القواعد اللغوية الالتينية ومفرداتها مع قراءة مقاطع أصلية من مختلف المؤلفين الرومانيين. 5تدمج مادة اللغة الالتينية  
بالمتر، وتحليل أسلوب النمط، وتوضيح دافع المؤلف الختيار الكلمات،  وُتوفّر للطالب المهارات الالزمة لترجمة النص األصلي، وقراءة اآليات الالتينية بصوت عالٍ 

  كما ُيدمج استكشاف التاريخ واألساطير ذات الصلة في هذا الصف الدراسي. وبناء الجملة، وإيحاءات أسطورية وتاريخية.
  يواصل الطالب التوسع في دراسة المفردات عبر دراسة المشتقات اإلنجليزية.

 
 

 359100 تينية للمستوى المتقدم اللغة الال
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين 5اللغة الالتينية  المطلب األساسي:

يقرأ  ليوليوس قيصر. ”الحرب الغالية”للشاعر فرجيل و ”اإلنياذة“تتبع هذه الدورة الدراسية المنهاج الدراسي للغة الالتينية للمستوى المتقدم للملحمة الشعرية  
تتناول الدورة الدراسية السياق التاريخي،  باللغة اإلنجليزية. ”الحرب الغالية”و اإلنياذة“الطالب وُيترجمون حرفًيا كل السياقات المطلوبة ويقرؤون األجزاء المحددة من 

 الالتينية بالنظر.واالجتماعي، والثقافي، والسياسي لألعمال وتوفر الممارسة المتكررة في قراءة اللغة 
رية من قِبل فيرجيل كما ُيمنح الطالب فرًصا متكررة لممارسة التحليل الكتابي والتفسير النقدي، ويشمل المراجع المناسبة الستخدام األساليب النمطية والمت 

 وقيصر.
 انية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة اللغة الالتينية للمستوى المتقدم في مايو مع إمك 

 
 321000 1لغة الماندرين الصينية 

 396V00 الودون االفتراضية 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

كل طالب على الحصول على درجة مقبولة من تتمثل األهداف األساسية في مساعدة  يتعرف الطالب على اللغة والثقافة الصينية في هذه الدورة الدراسية. 
م األحرف الصينية بشكل منهجي ألنها مرتبطة  إجادة المهارات األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، وتقديم اللغة في إطار الثقافة الصينية المعاصرة. ُتقدَّ

 بأنشطة االستماع / التحدث الُمنفَّذة.
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 331000 2لغة الماندرين الصينية 

 397V00 الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 1لغة الماندرين الصينية  المطلب األساسي:

مساعدة كل طالب على مواصلة تتمثل األهداف األساسية في  يستمر الطالب في تطوير إجادة اللغة الصينية وتوسيع فهمهم بثقافتها في هذه الدورة الدراسية. 
ُتراَجع األحرف  ة المعاصرة.تطوير درجة مقبولة من إجادة المهارات األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، وتقديم موضوعي للغة في إطار الثقافة الصيني

سة خ ع بشكل منهجي من حيث صلتها بأنشطة االستماع / التحدث الُمدرَّ  الل الدورة الدراسية.الصينية وُتوسَّ
 

 334000 3لغة الماندرين الصينية 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 2لغة الماندرين الصينية  المطلب األساسي:

سبق تدريسها وتضخيمها تتمثل أهداف هذه الدورة الدراسية في مراجعة الُبنى اللغوية التي  يزيد الطالب من كفاءة اللغة الصينية في هذه الدورة الدراسية. 
ُتراَجع األحرف  فة الصينية المعاصرة.وتقديم مفردات وُبنى لغوية أكثر تقدًما عبر المهارات األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، وتقديم اللغة في إطار الثقا

م المزيد منها بشكل منهجي من حيث صلتها بأنشطة االستماع / ال سة خالل الدورة الدراسية.الصينية، وُيقدَّ   تحدث الُمدرَّ
 

تتوفر اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة للناطقين باللغة  ُتعد دورات اللغة اإلسبانية التالية للطالب الراغبين في دراسة اللغة اإلسبانية كلغة ثانية. 
 اإلسبانية األصلية / التراثية.

 
 360000 1اللغة اإلسبانية 

 36100V االفتراضيةالودون 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   7الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُيستدل  بانية للمبتدئين.ُيطّور الطالب القدرة على التواصل بشأن أنفسهم وبيئتهم المباشرة في المستوى المبتدئ، مّما ينُتج عنه بنى لغوية أساسية باللغة اإلس 
 ُيسّهل كل من االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا. اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.على هذه التواصل في مهارات 

 
 362000 2اللغة اإلسبانية 

 36200V الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   8الصف )الصفوف(:
 1اللغة اإلسبانية  المطلب األساسي:

ُيسّهل كل  الطالب تطوير إجادتهم للغة اإلسبانية في المستوى المتوسط في جميع مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.يواصل 
كما يقرؤون المواد على  تعقيًدا.يتعلّم الطالب العمل في مواقف واقعية باستخدام جمل وبنى لغوية أكثر  من االستماع والقراءة القدرة على التواصل شفهًيا وكتابًيا.

  موضوعات مألوفة ويقدمون عينات كتابية قصيرة.
 

 363000 3اللغة اإلسبانية 
 36300V الودون االفتراضية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 2اللغة اإلسبانية  المطلب األساسي:

 المتقدم وتعزيزها في جميع مهارات اللغة األربعة: االستماع؛ والتحدث؛ والقراءة؛ والكتابة.يواصل الطالب تطوير إجادتهم للغة اإلسبانية في المستوى 
 ُيرّكز على القدرة على التفاعل شفهًيا وكتابًيا.

في هذا  ر تجرًدا.يتواصل الطالب باستخدام ُبنى لغوية أكثر تعقيًدا في مجموعة متنوعة من الموضوعات، واالنتقال من المفاهيم العملية إلى مفاهيم أكث 
  ضوعات.المستوى، يفهم الطالب المواد األصلية التي يستمعون إليها، ويقرؤونها، ويمكنهم تحديد التفاصيل الهامة عندما يكونون على دراية بالمو

 
 364000 للمتفوقين 4اللغة اإلسبانية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 3اللغة اإلسبانية  المطلب األساسي:

والقراءة،  ُيطّور الطالب مهارات تواصل أكثر تطوًرا باللغة اإلسبانية بالمستوى المتوسط عبر دمج المهارات اللغوية األربعة: االستماع، والتحدث،
 ذا المستوى.يتم التركيز على مصادر اللغة األصلية في ه يتم التركيز على القدرة على التفاعل شفهًيا وكتابًيا. والكتابة.

يستطيع الطالب إبداع تقارير وعروض تقديمية واالستماع  يتواصل الطالب باستخدام ُبنى لغوية أكثر تعقيًدا وُيعّبروا عن أفكار مجردة مع طالقة معقولة. 
  .كما يمكنهم وصف موضوعات عالمية محددة للمستوى المتقدم، وتلخيصها، ومناقشتها إليها وفهمها باللغة اإلسبانية.
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 365000 5اللغة اإلسبانية 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين 3للمتفوقين أو اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  4اللغة اإلسبانية  المطلب األساسي:

موضوعات عالمية محددة للمستوى المتقدم باستخدام تواصل أكثر تطوًرا بالمستوى المتوسط عبر المهارات  5يدرس الطالب في مادة اللغة اإلسبانية  
 يتم التركيز على القدرة على التفاعل، واإلقناع، والمقارنة، والتباين شفهًيا وكتابًيا. اللغوية األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.

 ات األدبية وكذلك األحداث الحالية والتاريخية التي ُتمّثل مختلف المناطق الجغرافية في العالم التي ُيتحدَّث بها اللغة األسبانية.كما يدرس الطالب الكلم 
 

 363006 اللغة اإلسبانية لاللتحاق المزدوج
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 4اللغة اإلسبانية  المطلب األساسي:

مهارات مادة اللغة اإلسبانية لاللتحاق المزدوج موضوعات عالمية محددة للمستوى المتقدم باستخدام تواصل أكثر تطوًرا بالمستوى المتوسط عبر اليدرس الطالب في 
كما يدرس الطالب الكلمات  هًيا وكتابًيا.يتم التركيز على القدرة على التفاعل، واإلقناع، والمقارنة، والتباين شف اللغوية األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.

ث بها اللغة األسبانية.   األدبية وكذلك األحداث الحالية والتاريخية التي ُتمّثل مختلف المناطق الجغرافية في العالم التي ُيتحدَّ
 

 365100 اللغة والثقافة اإلسبانية للمستوى المتقدم
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين  5اللغة اإلسبانية  المطلب األساسي:

ُتعّزز هذه  ُصّممت مادة اللغة اإلسبانية للمستوى المتقدم بشكل شامل بحيث توفر للطالب تجربة دقيقة على مستوى الكليات وعلى مستوى إجادة اللغة.
اإليضاح، والعالقات الشخصية، والعروض التقديمية في الموضوعات العالمية الست للدورة الدورة الدراسية المفعمة باللغة اإلسبانية من إمكانات الطالب في أوضاع 

 .التحديات العالمية؛ والهويات الشخصية والعامة؛ والحياة المعاصرة؛ والعلوم والتكنولوجيا؛ والجمال والجماليات؛ والعائالت والمجتمعات الدراسية:
راتهم اللغوية عبر تطوير الفهم والشمول، والمفردات الغنية، والتحكم باللغة، واستراتيجيات التواصل، والوعي ُيطّور الطالب طالقتهم بشكل أكبر في مها 

ينها وُيتوقَّع أن يتواصل الطالب بشكل كامل باللغة اإلسبانية حيث يقارنون الثقافات اإلسبانية ويستخرجون الفروق ب وُيتوقَّع أن ُيوِصل الطالب الوعي الثقافي. الثقافي.
 وبين مجتمعاتهم الشخصية ويربطون دراساتهم مع التخصصات األخرى في مناهج المرحلة الثانوية.

  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة اللغة اإلسبانية للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 
 

 األدب والثقافة اإلسبانية 
 365200 مالمستوى المتقد

  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 للمتفوقين 5اللغة اإلسبانية  المطلب األساسي:

، والمقاالت( تستخدم دورة األدب والثقافة اإلسبانية للمستوى المتقدم أسلوًبا موضوعًيا لتعريف الطالب بالنصوص )القصص القصيرة، والروايات، والشعر 
ُيطّور الطالب مهارات في جميع جوانب وسائل التواصل )سواء الشخصية، أو الظرفية، أو  وأمريكا الالتينية، والواليات المتحدة األمريكية.من شبه جزيرة سنغافورة، 

س األدب في سياق زمانه ومكانه، حيث يفكر الطالب في  اإليضاحية(، مّما ُيكّرس مهارات القراءة النقدية ومهارات الكتابة التحليلية. العديد من األصوات والثقافات ُيدرَّ
 الموجودة في القراءات المطلوبة.

فالم، والمقاالت، كما تتضمن الدورة الدراسية تركيًزا قوًيا على العالقات والمقارنات الثقافية، وتشمل استكشاف وسائل اإلعالم المختلفة )مثل الفن، واأل
 والنقد األدبي(.

 
 367000 1اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   7الصف )الصفوف(:
 اختبار المستوى المطلب األساسي:

لتلبية احتياجات الطالب التي ُتَعد اإلسبانية لغتهم األساسية والحاصلين على الحد األدنى من التعليم أو لم  1ُصّممت مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  
عند إكمال الدورة  أثناء تطوير إجادتهم الحالية في التحدث واالستماع رسمًيا، يركز الطالب على اكتساب إجادة مماثلة في القراءة والكتابة. ة.يتلقوا تعليًما رسمًيا في اللغ

 الدراسية بنجاح، قد يستمر الطالب في دراسة باقي تسلسل مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة.
 

 367300 2اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   8الصف )الصفوف(:
 أو اختبار المستوى 1مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  المطلب األساسي:

ُتراجع نقاط القواعد األساسية  لزيادة إجادة القراءة والكتابة للطالب التي ُتَعد اإلسبانية لغتهم األساسية. 2ُصّممت مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  
 ُتعّزز مهارات الفهم والتواصل عبر قراءة االختيارات المكتوبة من قِبل المؤلفين التقليدين والنقاط النحوية الدقيقة، مع التركيز على أسلوب البناء اللغوي ودقته.

عند إكمال الدورة الدراسية بنجاح، يجوز للطالب مواصلة دراسة باقي تسلسل مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين  والعصريين ومناقشتها في مجموعة متنوعة من األنواع.
  بطالقة.
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 367500 للمتفوقين 3اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 

  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 أو اختبار المستوى 2مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  المطلب األساسي:

يقرأ الطالب من مجموعة متنوعة من األنواع  لتحسين مهارات إجادة القراءة والكتابة للمتحدثين بطالقة. 3ُصّممت مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  
يناقش الطالب الموضوعات واألحداث الحالية وتشمل وجهات النظر العالمية، والتحديات العالمية، والطالب كمواطنين في  سبانية.التي ُتمّثل العديد من الدول الناطقة باإل

 مجتمع عالمي.
 ُتَعد هذه الدورة الدراسية الطالب لاللتحاق بمادة اللغة اإلسبانية للمستوى المتقدم. 
للمتفوقين، أو اللغة اإلسبانية  5لطالب مواصلة دراسة تسلسل اللغة اإلسبانية التقليدي كما يلي: اللغة اإلسبانية عند إكمال هذه الدورة الدراسية بنجاح، يجوز ل 

 لاللتحاق المزدوج، أو اللغة اإلسبانية للمستوى المتقدم. 5
 

 367504 للمتفوقين 4اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 أو اختبار المستوى 3مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  المطلب األساسي:

موضوعات عالمية باستخدام تواصل أكثر تطوًرا بالمستوى المتقدم عبر المهارات اللغوية  4يدرس الطالب في مادة اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 
كما يدرس الطالب الكلمات األدبية  يتم التركيز على القدرة على التفاعل، واإلقناع، والمقارنة، والتباين شفهًيا وكتابًيا. األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.

ث بها اللغة األسبانية.   وكذلك األحداث الحالية والتاريخية التي ُتمّثل مختلف المناطق الجغرافية في العالم التي ُيتحدَّ
 الطالب لاللتحاق بمادة اللغة اإلسبانية للمستوى المتقدم. ُتَعد هذه الدورة الدراسية

للمتفوقين، أو اللغة اإلسبانية  5عند إكمال هذه الدورة الدراسية بنجاح، يجوز للطالب مواصلة دراسة تسلسل اللغة اإلسبانية التقليدي كما يلي: اللغة اإلسبانية  
 متقدم.لاللتحاق المزدوج، أو اللغة اإلسبانية للمستوى ال 5
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مة  الدورات الدراسية األخرى الُمقدَّ
 
 

 099900 ندوة المستوى المتقدم
  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

والتعاون، والتواصل باستخدام توفر هذه الدورة التأسيسية الطالب فرًصا للتفكير النقدي واإلبداع، والبحث، واالستكشاف، ووضع الحلول، وتطوير الحجج،  
ة أثناء يستكشف الطالب قضايا من واقع الحياة عبر مجموعة متنوعة من اآلراء ويفكرون في وجهات النظر المتعددة لتطوير فهم عميق للقضايا المعقد الوسائط المختلفة.

  ربطهم بين هذه القضايا وحياتهم الخاصة.
ُتَعد هذه الدورة الدراسية  ويمكن تدريسها في مجموعة متنوعة من التخصصات. 12إلى  10للطالب في الصفوف من ُتتاح هذه الدورة الدراسية االختيارية  

  مطلًبا أساسًيا ألبحاث المستوى المتقدم.
 

 099901 أبحاث المستوى المتقدم
  1ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ندوة المستوى المتقدم المطلب األساسي:

ُيظهر الطالب عبر هذا االستقصاء  الطالب تحقيًقا طويل المدى قائًما على البحث حول موضوع ما ذي اهتمام فردي، وُيخّططونه، وُيجرونه.ُيصّمم  
 والتحقيق، القدرة على تطبيق الفهم العلمي للمشكالت والقضايا الواقعية.

  
 092000 1برنامج الترقية عبر التحديد الفردي 

  1ساعة معتمدة:  9الصف )الصفوف(:
  ال شيء المطلب األساسي:

 (THS(، ومدرسة توسكارورا الثانوية )PVHS(، ومدرسة بارك فيو الثانوية )DHSيتوفر البرنامج في المدارس التالية فقط: مدرسة دومينيون الثانوية )
الدراسية على استراتيجيات القراءة النقدية، والكتابة التحليلية، واستراتيجيات ُترّكز الدورة  ُتَعد هذه الدورة الدراسية الطالب لاللتحاق بالكليات والجامعات. 

لجامعية، واستراتيجيات إجراء المناقشة التعاونية، ومجموعات دراسة االستقصاء التعليمي، وإعداد اختبارات المستوى المتقدم وااللتحاق بالجامعات، ومهارات الدراسة ا
  .1كما ُيطّور الطالب مهارات إدارة الوقت والمهارات التنظيمية كجزء من دورة برنامج الترقية عبر التحديد الفردي  والبحث. االختبارات، وتدوين المالحظات

 
 093000 2برنامج الترقية عبر التحديد الفردي 

  1ساعة معتمدة:  10الصف )الصفوف(:
 1ُيوصى بدراسة برنامج الترقية عبر التحديد الفردي  المطلب األساسي:

 (THS(، ومدرسة توسكارورا الثانوية )PVHS(، ومدرسة بارك فيو الثانوية )DHSيتوفر البرنامج في المدارس التالية فقط: مدرسة دومينيون الثانوية )
الدورة الدراسية على استراتيجيات القراءة النقدية، والكتابة التحليلية، واستراتيجيات ُترّكز  ُتَعد هذه الدورة الدراسية الطالب لاللتحاق بالكليات والجامعات. 

لجامعية، واستراتيجيات إجراء المناقشة التعاونية، ومجموعات دراسة االستقصاء التعليمي، وإعداد اختبارات المستوى المتقدم وااللتحاق بالجامعات، ومهارات الدراسة ا
  .2كما ُيحقّق الطالب في الخيارات الجامعية والمهنية كجزء من دورة برنامج الترقية عبر التحديد الفردي  مالحظات والبحث.االختبارات، وتدوين ال

 
 094000 3برنامج الترقية عبر التحديد الفردي 

  1ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
 2برنامج الترقية عبر التحديد الفردي  المطلب األساسي:

 (THS(، ومدرسة توسكارورا الثانوية )PVHS(، ومدرسة بارك فيو الثانوية )DHSالبرنامج في المدارس التالية فقط: مدرسة دومينيون الثانوية )يتوفر 
التحليلية، واستراتيجيات  ُترّكز الدورة الدراسية على استراتيجيات القراءة النقدية، والكتابة ُتَعد هذه الدورة الدراسية الطالب لاللتحاق بالكليات والجامعات. 

لجامعية، واستراتيجيات إجراء المناقشة التعاونية، ومجموعات دراسة االستقصاء التعليمي، وإعداد اختبارات المستوى المتقدم وااللتحاق بالجامعات، ومهارات الدراسة ا
  الجامعات ووضع محفظة لنماذج طلبات االلتحاق بالجامعات ونماذج للمقاالت.كما ُيحقّق الطالب في عملية طلب االلتحاق ب االختبارات، وتدوين المالحظات والبحث.

 
 095000 4برنامج الترقية عبر التحديد الفردي 

  1ساعة معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 3برنامج الترقية عبر التحديد الفردي  المطلب األساسي:

 (THS(، ومدرسة توسكارورا الثانوية )PVHS(، ومدرسة بارك فيو الثانوية )DHSالثانوية )يتوفر البرنامج في المدارس التالية فقط: مدرسة دومينيون 

ُترّكز الدورة الدراسية على استراتيجيات القراءة النقدية، والكتابة التحليلية، واستراتيجيات  ُتَعد هذه الدورة الدراسية الطالب لاللتحاق بالكليات والجامعات. 
ت إجراء ومجموعات دراسة االستقصاء التعليمي، وإعداد اختبارات المستوى المتقدم وااللتحاق بالجامعات، ومهارات الدراسة الجامعية، واستراتيجياالمناقشة التعاونية، 

 يارات المساعدة المالية.كما يستكمل الطالب متطلبات طلب االلتحاق بالجامعات، مع التركيز بشكل خاص على التحقيق في خ االختبارات، وتدوين المالحظات والبحث.
 باإلضافة إلى ذلك، ُيجري الطالب مشروًعا بحثًيا ويقدمونه.
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 080040 المهارات األساسية
  1ساعة معتمدة: 12إلى   9الصف )الصفوف(:
 080045 المهارات األساسية
 لكل فصل دراسي؛ يجوز للطالب الحصول على فصلْين دراسّيْين سنوًيا 0.5ساعة معتمدة:   12إلى   9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

 سواء كان التقدير ناجًحا أو راسًبا، فلن ُيدرج في المعدل التراكمي
لفترة كاملة والذين يحتاجون إلى مزيد من  ُتَعد مادة المهارات األساسية دورًة اختياريًة لطالب التعليم الخاص الذين يتلقون موارد أو خدمات قائمة بذاتها 

دة كما هو موضح في الخطط التعليمية الفردية )  (.IEPالعمل المكثف على االحتياجات الُمحدَّ
يب قد تشمل االستراتيجيات واألسال يتعرف الطالب على مجموعة متنوعة من االستراتيجيات واألساليب لتمكينهم من تحقيق أفضل استفادة في المدرسة. 

يجوز للمدّرس استخدام مجاالً واحًدا أو أكثر من مجاالت المحتوى  إدارة الوقت، ومهارات الدراسة، وتدوين المالحظات، والدعوة الذاتية بناًء على احتياجات الطالب.
 ت المختلفة.)مثل: فنون اللغة، والرياضيات، والعلوم( لتعليم الطالب كيفية تكييف هذه االستراتيجيات واألساليب في الحاال

أربع نظًرا ألن هذه دورة دراسية تطورية، يجوز تكرار دراسة مادة المهارات األساسية للحصول على ساعات معتمدة لكل فصل دراسي لمدة تصل إلى  
  سنوات.

 
 080570 المسارات المهنية

  1ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُترّكز الدورة على تحديد األهداف وتقرير المصير من حيث  (.IEPالمهنية دورًة دراسية اختيارية للطالب الذين لديهم خطط تعليمية فردية )ُتَعد المسارات  
يجوز للطالب المشاركة في  اة.الحيصلتها باالنتقال من النجاح بالمرحلة الثانوية إلى النجاح لما بعد المرحلة الثانوية عبر استخدام منهج التعليم المهني المتمركز حول 

 تجارب العمل بالمدرسة أو المجتمع كجزء من هذه الدورة الدراسية.
س الدورة الدراسية بناًء على احتياجات واهتمامات الطالب الفردية؛ وبالتالي، يجوز تكرار دراستها أكثر من مرة للحصول على ساعا  ت معتمدة ُتدرَّ

  اختيارية.
 

 071000 (SATييم الدراسي )اإلعداد الختبار التق
  0.5ساعة معتمدة: 12إلى   10الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

التفكير المنطقي  ُصّممت هذه الدورة الدراسية لمساعدة الطالب على بذل الوقت والجهد المتمركزْين على فهم األنماط واالستراتيجيات الالزمة لفهم اختبار 
 ( واالستعداد له، وهو االختبار الوطني الموحد للقبول بالجامعات.SAT) الختبار التقييم الدراسي

وتشتمل ثالثة مجاالت رئيسية للدراسة على القراءة  ُيرّكز التعليم على تصميم االختبار وممارسته، وتحليل النتائج، والتعليم في مجاالت نقاط الضعف. 
  النقدية، واالستنتاج الرياضي، والكتابة.

 للدورة الدراسية كدرجة المواد االختيارية، استناًدا إلى المشاركة الفعالة للطالب في الصف الدراسي وإكمال المهام.” ناجح / راسب“درجة ُتمنح  
العاشر يجوز لطالب الصف  ُتمنح األولوية لطالب الصف الثاني عشر في الفصل الدراسي األول ولطالب الصف الحادي عشر في الفصل الدراسي الثاني. 

  المهتمين بااللتحاق بالدورة الدراسية حال توافر أماكن شاغرة.
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 أكاديميات الودون
 

، وتقديمها في مجاالت استكشاف مساهمات هادفة للعالم، والبحث عنها، والتعاون معها، وابتكارهاتتمثل مهمة أكاديميات الودون في تمكين الطالب من 

 .والهندسة، والرياضياتالعلوم، والتكنولوجيا، 

 أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا
( األكاديمية للطالب للمشاركة في STEM( لتوفير مسارات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات )AETبرنامج أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا ) يسعى 

( قدراتهم اإلبداعية والجريئة، ويشاركون في AETالطالب في برنامج أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا )سُيطّور  دراسة الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة األعمال.

يكتسب الطالب في برنامج أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  مشروعات هندسية وبحثية، وسُتتاح لهم الفرصة للحصول على تجربة مدروسة جيًدا بالمدرسة الثانوية.

(AETالمهارات الال )زمة لطرح األسئلة العلمية المتطورة وإجراء األبحاث والتجارب؛ الستكشاف أوجه الربط بين العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات 

(STEMوالعالم الواقعي عبر ابتكار التحديات؛ للقراءة، والكتابة، والتواصل على المستوى المطلوب من طالب الجامعات؛ وتطوير وجهات نظر لتق ) ييم أثر التطورات

  العلمية على المجتمع.

 أكاديمية العلوم
( لتوفير للطالب فرصة االنخراط بتعمق في الرياضيات، والعلوم، واألبحاث وتعزيز اإلبداع واالبتكار عبر التعاون AOSيسعى برنامج أكاديمية العلوم ) 

ارات الالزمة لطرح األسئلة العلمية المتطورة وإجراء األبحاث والتجارب؛ الستكشاف أوجه ( المهAOSيكتسب الطالب في برنامج أكاديمية العلوم ) وحل المشكالت.

( والعالم الواقعي عبر ابتكار التحديات؛ للقراءة، والكتابة، والتواصل على المستوى المطلوب من STEMالربط بين العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات )

  ت نظر لتقييم أثر التطورات العلمية على المجتمع.طالب الجامعات؛ وتطوير وجها

 أكاديمية مونرو الفنية المتقدمة
(، والذي ُيتيح للطالب االستكشاف CTE( إلى توفير التعلم الهام والمالئم للتعليم المهني والفني )MATAيسعى برنامج أكاديمية مونرو الفنية المتقدمة ) 

لجامعات ومهن القرن الحادي والعشرين.واالبتكار أثناء اإلعداد 

  مسارات لمدة عامْين دراسّيْين ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة
 

 تكنولوجيا صيانة السيارات
 تكنولوجيا الطب الحيوي

 التصميم والهندسة المتكاملة بالحاسوب
 التحريك الحاسوبي والرقمي

 فن التجميل
 االتصاالت الرسومية

 تكنولوجيا المختبرات الطبية
 التمريض العملي

 تكنولوجيا الصيدلة
 تكنولوجيا األشعة

 اللحام
 
 
 
 
 
 

 مسارات لمدة عام دراسي واحد ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة
 

 تطبيق العدالة
 تكنولوجيا إصالح صدمات السيارات

 التكنولوجيا الحيوية
 تشييد المباني

CISCO 
 فن الطبخ

 السيبرانياألمن 
 فني حاالت الطوارئ الطبية

 علم البيئة النباتية
 رجل إطفاء

مقدمة إلى العلوم الطبية والصحية )للصف 
العاشر

 فقط( 
 المعلوماتية الصحية

 التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء
  البناء

 اإلنتاج التلفزيوني وصناعة األفالم
 العلوم البيطرية
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 (AETالرياضيات ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا )دورات 

 
 

 566100 1الرياضيات المتكاملة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا 
  1ساعات معتمدة:  9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

دراسية لمدة عامْين دراسّيْين( مخصصة لطالب أكاديمية الهندسة ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي األولى في سلسلة دورات الرياضيات المتكاملة )تسلسل دورات  
مع مادة حساب المثلثات والتحليل الرياضي كدراسة متواصلة متكاملة لموضوعات الرياضيات ويتعلمون المحتوى  2يدرس الطالب مادة الجبر  (.AETوالتكنولوجيا )

س عادًة في هذه الدورات الدراسية. س عبر التحقيق والتمارين القائمة على حل المشكالت.تعتمد الدورة  الُمدرَّ  الدراسية على االستقصاء مع الكثير من المحتوى الُمدرَّ
 

 566200 2الرياضيات المتكاملة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا 
  1ساعات معتمدة:  10الصف )الصفوف(:
 1الرياضيات المتكاملة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  المطلب األساسي:

ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الثانية في سلسلة من دورات الرياضيات المتكاملة )تسلسل دورات دراسية لمدة عامْين دراسّيْين(  (SOLاختبار معايير التعليم )

مع مادة حساب المثلثات والتحليل الرياضي كدراسة متواصلة متكاملة لموضوعات  2يدرس الطالب مادة الجبر  (.AETُمخصصة لطالب ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا )
س عادًة في هذه الدورات الدراسية. س عبر التحقيق والتمارين  الرياضيات ويتعلمون المحتوى الُمدرَّ تعتمد الدورة الدراسية على االستقصاء مع الكثير من المحتوى الُمدرَّ

  ُتِعد هذه الدورة الدراسية الطالب لدراسة دورة التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم في العام الدراسي التالي.  ائمة على حل المشكالت.الق
 

 566300 2و 1التفاضل والتكامل ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا للمستوى المتقدم 
  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:

 أو مادة التحليل الرياضي 2مادة تحليل الرياضيات المتكاملة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  األساسي:المطلب 

 موضوعات الحدود / استمرارية الدوال، والمشتقات، والتكامالت. 2و 1تستكشف مادة التفاضل والتكامل ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا للمستوى المتقدم  
س هذه األفكار سّية، باستخدام نهج متعدد الطبقات، ويشمل التحليل اللفظي، والعددي، والتحليلي، والرسومي للدوال متعددة الحدود، والمنطقية، والنسبية، واألُ  ُتدرَّ

الدراسية لحل التطبيقات التي ُتمّثل كما يتعين على الطالب اكتساب المعرفة بموضوعات الدورة  ومن المتوقع أن يربط الطالب بين هذه الُنهج. واللوغاريتمية وانعكاساتها.
ُترّكز هذه التطبيقات على المشتقات على أنها معدالت التغير، والتقريبات الخطية المحلية، والُمحّسنات وتحليل المنحنيات،  األوضاع المادية، واالجتماعية، و/أو االقتصادية.

ُتدمج التقنيات الناشئة  ة مع المقاطع العرضية المعروفة، والقيمة المتوسطة للدوال، والحركات المستقيمة.والتكامالت كمجاميع ريمان، ومساحة األقطار، وحجم المواد الصلب
في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة  2و 1ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة التفاضل والمتكامل للمستوى المتقدم  في المنهاج الدراسي عند توفرها.

 جامعية.
 

 566400 3و 2التفاضل والتكامل ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا للمستوى المتقدم 
  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ة التحليل الرياضيأو ماد 2مادة تحليل الرياضيات المتكاملة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  المطلب األساسي:

مخّصصة للطالب الذين لديهم معرفة شاملة بالهندسة التحليلية والدوال  3و 2ُتَعد مادة التفاضل والتكامل ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا للمستوى المتقدم  
، 2و 1على الرغم من تضمين جميع عناصر دورة التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم  االبتدائية باإلضافة إلى الجبر التحضيري للجامعات، والهندسة، وحساب المثلثات.

كما تتضمن الدورة الدراسية تطوير الموضوعات اإلضافية اإللزامية من قِبل مجلس اختبار االلتحاق  ُتوفّر الدورة الدراسية شرًحا أكثر دقة لهذه الموضوعات التفاضلية.
ومن بينها الدوال الوسيطية، والقطبية، والُمتجهة؛ وتعريف دقيق للحدود؛ وتقنيات التكامل  .2و 1لمادة التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم بالجامعات في منهاجه الدراسي 

ت الحاسبة الرسومية بشكل ُيدمج استخدام آالال المتقدمة؛ وقاعدة سمبسون؛ وطول المنحنيات؛ والتكامالت غير المحدودة؛ وقانون هوك؛ ودراسة المتسلسالت والمتتابعات.

ُتدمج التقنيات الناشئة في المنهاج الدراسي عند  كامل في التدريس ومن المتوقع أن ُيؤّكد الطالب ويوضحون نتائج حاالت المشكالت المحلولة باستخدام التكنولوجيا المتاحة.
 في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 3و 2المتقدم  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة التفاضل والمتكامل للمستوى توفرها.

 
 598200 اإلحصاء ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا للمستوى المتقدم

  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 2و 1التفاضل والتكامل ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا للمستوى المتقدم  المطلب األساسي:

تتضمن هذه الموضوعات  دورة اإلحصاء للمستوى المتقدم المفاهيم والمهارات وفًقا للمنهاج الدراسي المتاح عبر مجلس اختبار الاللتحاق بالجامعات.تستكشف  
لتباين، وغيرها من األساليب اإلحصائية جمع البيانات وإيضاحها عبر طرق عددية، وثنائية الحّدْين والتوزيعات العادية، واالحتماالت، واالرتباط واالنحدار الخطي، وتحليل ا

ُتدمج التقنيات  مناسبة.ينبغي أن يكون الطالب قادرين على تحويل البيانات للمساعدة في توضيح البيانات والتنبؤ بها واختبار الفرضيات باستخدام اإلحصائيات ال الوصفية.
 راء اختبار مادة اإلحصاء للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.ُتتاح للطالب الفرصة إلج الناشئة في المنهاج الدراسي عند توفرها.

 
 583200 التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 ال شيء  المطلب األساسي:

وُتركز بصورة خاصة على استخدام مجاالت المتجهات لوضع نموذج لحركة الجسيمات والسوائل في  وتكامل الُمتجهات. ُتَعد هذه الدورة الدراسية في تفاضل 
ذا السياق ويستكشف الطالب في ه طوال الدورة الدراسية إلنشاء رسومات تفاعلية لتعزيز معنى العمليات الحسابية. ماثماتيكاُتستخدم أداة برنامج  أبعاد ثنائية وثالثية األبعاد.

  ويتضمن العمل استخدام نظرية جاوس، ونظرية جرين، ومبرهنة ستوكس لقياس التدفق واالضطراب. أساليب لحساب أو تقريب التكامالت الثنائية والثالثية.
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 دورات العلوم ألكاديمية الهندسة والتكونولوجيا

 
 
 

 667100 1العلوم المتكاملة ألكاديمية الهندسة والتكونولوجيا 
  1ساعات معتمدة:  9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

كاديمية الهندسة ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي األولى في سلسلة دورات العلوم المتكاملة )تسلسل دورات دراسية لمدة عامْين دراسّيْين( مخّصصة لطالب أ 
س عادًة في هذه يدرس الطالب العلوم الفيزيائية،  (.AETوالتكنولوجيا ) والفيزياء والكيمياء، كدراسة متواصلة متكاملة لموضوعات العلوم ويتعلمون المحتوى الذي ُيدرَّ

س عبر التمارين المخبرية. الدورات الدراسية. ة ( لمادSOLُيجري الطالب اختبار معايير التعليم ) تعتمد الدورة الدراسية على االستقصاء مع الكثير من المحتوى الُمدرَّ
الطالب  2و 1ُتِعد مادَتي العلوم المتكاملة إلكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  (.AETالكيمياء خالل مواصلة دراسة دورة العلوم المتكاملة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا )

الدورة الدراسية إلزامية لجميع طالب العام الدراسي األول لمادة الهندسة  ُتَعد هذه لدراسة متقدمة للعلوم الفيزيائية في العامْين الدراسّيْين للصف الحادي عشر والثاني عشر.
 وريادة األعمال ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا.

 
 667200 2العلوم المتكاملة ألكاديمية الهندسة والتكونولوجيا 

  1ساعات معتمدة:  10الصف )الصفوف(:
 1ندسة والتكونولوجيا العلوم المتكاملة ألكاديمية اله المطلب األساسي:

ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الثانية والنهائية في سلسلة دورات العلوم المتكاملة )تسلسل دورات دراسية لمدة عامْين دراسّيْين(   (SOLاختبار معايير التعليم )

والفيزياء والكيمياء، كدراسة متواصلة متكاملة لموضوعات العلوم ويتعلمون يدرس الطالب العلوم الفيزيائية،  (.AETُمخّصصة لطالب أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا )
س عادًة في هذه الدورات الدراسية. س عبر التمارين المخبرية. المحتوى الذي ُيدرَّ ُيجري الطالب اختبار  تعتمد الدورة الدراسية على االستقصاء مع الكثير من المحتوى الُمدرَّ

ُتِعد مادَتي العلوم المتكاملة إلكاديمية الهندسة  (.AETة الكيمياء خالل مواصلة دراسة دورة العلوم المتكاملة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا )( لمادSOLمعايير التعليم )
الدورة الدراسية إلزامية لجميع طالب الصف  ُتَعد هذه الطالب لدراسة متقدمة للعلوم الفيزيائية في العامْين الدراسّيْين للصف الحادي عشر والثاني عشر. 2و 1والتكنولوجيا 

 العاشر لمادة الهندسة وريادة األعمال ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا.
 

 671300 الفيزياء ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا
  1ساعات معتمدة:  9الصف )الصفوف(:
 ال شيء  المطلب األساسي:

( دورة العلوم اإللزامية لجميع الطالب في مسار تكنولوجيا المعلومات ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا AETوالتكنولوجيا )ُتَعد دورة الفيزياء ألكاديمية الهندسة 
(AET.) ( ُتَعد مادة الفيزياء ألكاديمية الهندسة والتكنولوجياAET.دورًة أكاديمية دقيقة ُتِعد الطالب للعمل على مستوى الجامعات )  الدراسية على االستقصاء تعتمد الدورة

س عبر التمارين المخبرية.   ُتستخدم مهارات الجبر لتطوير المفاهيم وحل المشكالت. مع الكثير من المحتوى الُمدرَّ
 

 661500 الكيمياء البحثية ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا
  1ساعات معتمدة:  10الصف )الصفوف(:
 ال شيء  المطلب األساسي:

( أحد دورات العلوم اإللزامية لجميع الطالب في مسار تكنولوجيا المعلومات ألكاديمية الهندسة AETالكيمياء البحثية ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا )ُتَعد دورة  
ُيمنح الطالب  ب للعمل على مستوى الجامعات.( دورًة أكاديمية دقيقة ُتِعد الطالAETُتَعد مادة الكيمياء البحثية ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا ) (.AETوالتكنولوجيا )

يشرح الطالب المعلومات الكيميائية ويستخدمون التكنولوجيا،  خبرات متعددة إلجراء األبحاث كوسيلة لتطوير الكيمياء وتعزيزها بالمحتوى العلمي لألرض والتفكير العلمي.
ومن  الدور الذي تلعبه األدلة العلمية والتفكير العلمي في تطوير المعرفة العلمية الجديدة في مجال الكيمياء. يتعلم الطالب وبروتوكوالت الكيمياء لتنظيم البيانات وتحليلها.

باإلضافة إلى ذلك، ُيجيب الطالب عن أسئلة البحث باستخدام  المتوقع أن يكتسب الطالب القدرة على جمع البيانات وتوصيلها بإحصائيات وصفية والتمثيالت الرسومية.
خالل دراسة مادة الكيمياء البحثية، ُيطّور الطالب مهارات التفكير العلمي والعمليات الالزمة  يانات العلمية ويضعون استنتاجات باستخدام معرفتهم بمحتوى الكيمياء.الب

ًما أعمق لدور اإلحصاء االستنتاجية في تحليل البيانات باإلضافة إلى ذلك، ُيطّور الطالب فه لوضع سؤال بحث علمي وتصميم تحقيق لجمع البيانات التي سُتجيب عن سؤالهم.
  ورسم النتائج.

 
 668000 علوم الحاسوب المتقدمة للمستوى المتقدم ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

  1ساعات معتمدة:  10الصف )الصفوف(:
 والتكنولوجياتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب ألكاديمية الهندسة  المطلب األساسي:

ر تكنولوجيا ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الثانية في سلسلة دورات علوم الحاسوب )تسلسل دورات دراسية لمدة عامْين دراسّيْين( ُمخّصصة لطالب مسا
لخطى تتبع مخطط الدورة لبرنامج علوم الحاسوب ُتَعد هذه الدورة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة ا (.AETالمعلومات ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا )
يتضمن  ُترّكز الدورة الدراسية على العديد من اإلجراءات المختبرية المتوسعة، كما أنها تتضمن عناصر من البحث والتصميم. للمستوى المتقدم الخاص بمجلس الجامعات.

مج، والسرعة والتسارع( وهياكل البيانات )المصفوفات، والتكرار، والقوائم المرتبطة، والحزم، محتوى الدورة الدراسية فرز الخوارزميات )التحديد، واإلدخال، والد
ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة علوم الحاسوب للمستوى  وُتَعد لغة البرمجة هي لغة الجافا. والطوابير، واألشجار، والمجموعات، والخرائط والرسوم البيانية(.

 و مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.المتقدم في ماي
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 671400 الفيزياء للمستوى المتقدم ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا
  1ساعات معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
  2العلوم المتكاملة ألكاديمية الهندسة والتكونولوجيا  المطلب األساسي:

يتم  الجامعات، وسريعة الخطى تتبع مخطط الدورة لبرنامج الفيزياء للمستوى المتقدم الخاص بمجلس الجامعات.ُتَعد هذه الدورة دورًة دراسية على مستوى 
لحركة يدرس الطالب مفاهيم كل من الجوانب الستة التالية: علم الحركة؛ وقوانين نيوتن للحركة؛ والعمل، والطاقة، والقوة؛ وأنظمة الجسيمات وا التركيز على الميكانيكا.

ُتستخدم مهارات مادة مبادئ التفاضل والتكامل ومادة التفاضل والتكامل في تطوير المفاهيم وحل  الدائرية الدافعة الخطية؛ والدوران؛ والذبذبات والجاذبية األرضية.
  المشكالت.

 ساعات معتمدة جامعية. ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة الفيزياء للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على
 

 855103 ، أبحاث الصف الحادي عشر3الدراسات الهندسية ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا 
  1ساعات معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
  2الدراسات الهندسية ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  المطلب األساسي:

تواصل الدورة الهندسية للصف 
الحادي عشر

يستكشف  .2و  1تطوير المعارف والمهارات السابق دراستها في مادة الهندسة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  
 يكية.هندسة الفضاء، والهندسة المدنية، والكهربائية، والميكان الطالب الهندسة عبر سلسلة من المختبرات القائمة على المشكالت التي ُترّكز على التخصصات الهندسية التالية:

سُتمنح األولوية القصوى إلى برمجة المتحكم الدقيق، ووضع النماذج المبدئية،  على مدار العام الدراسي، سيحظى الطالب بفرصة إكمال المختبرات فردًيا وجماعًيا.
 بحثي شامل وتنفيذه.باإلضافة إلى ذلك، سيتعلم الطالب الخطوات الضرورية الالزمة للتخطيط لمشروع  والتصميم الصناعي، والروبوتات.

 
 تحقيقات علوم الحاسوب ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا،

 668100 أبحاث الصف الحادي عشر
  1ساعات معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
 علوم الحاسوب المتقدمة للمستوى المتقدم ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  المطلب األساسي:

تواصل مادة تكنولوجيا المعلومات االختيارية للصف 
الحادي عشر

تطوير مهارات الترميز والمعارف السابق دراستها في مادة تكنولوجيا المعلومات وعلوم  
سيستكشف الطالب عبر خلفية قوية لعلوم  الحاسوب ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا ومادة علوم الحاسوب المتقدمة للمستوى المتقدم ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا.

على مدار العام الدراسي، سيحظى الطالب بفرصة إكمال  الحاسوب، مجاالت الذكاء االصطناعي سريعة التطور، والتعلُّم اآللي، وتطوير تطبيقات الجوال / الويب.
  لم الطالب الخطوات الضرورية الالزمة للتخطيط لمشروع بحثي شامل وتنفيذه.باإلضافة إلى ذلك، سيتع المختبرات المتعددة ومجموعات المشكالت فردًيا وجماعًيا.

 
 655200 األحياء للمستوى المتقدم ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 األحياء البحثية ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا، أو األحياء البحثية، أو األحياء  المطلب األساسي:

 ص بمجلس الجامعات.ُتَعد هذه الدورة المتقدمة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى تتبع مخطط الدورة لبرنامج األحياء للمستوى المتقدم الخا
حياء الخلوي، والعمليات الكيميائية الحيوية أو التنفس الخلوي والتمثيل الضوئي، وعلم التشريح وعلم وظائف األعضاء الفقري، وعلم ُترّكز الدورة الدراسية على علم األ

  الوراثة المتقدم، والنشوء، وعلم تشريح النبات وعلم وظائف األعضاء، وعلم البيئة.
  لمتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة األحياء للمستوى ا

 
 674300 العلوم البيئية للمستوى المتقدم ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 األحياء البحثية ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا، أو األحياء البحثية، أو األحياء  المطلب األساسي:

يئية للمستوى المتقدم ُتَعد هذه الدورة المتقدمة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى في العلوم البيئية تتبع مخطط الدورة لبرنامج العلوم الب
ُترّكز الدورة الدراسية على علم األحياء السكاني؛ واألنظمة  دورة الدراسية العمل الميداني والعديد من اإلجراءات المعملية الُمتوّسعة.تتضمن ال الخاص بمجلس الجامعات.

والحفاظ عليها، والتلوث؛  ها،البيئية؛ ومفاهيم علوم األرض وعلوم األرض؛ وعلوم الغالف الجوي؛ ومواضيع استخدام األرض والماء وتشمل الطاقة، واستخدامتها، واستهالك
  والتغير العالمي.

  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة العلوم البيئية للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.
 

 665200 الكيمياء للمستوى المتقدم ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا
  1معتمدة:ساعات   12الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

مستوى المتقدم الخاص ُتَعد هذه الدورة المتقدمة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى في مادة الكيمياء تتبع مخطط الدورة لبرنامج الكيمياء لل
عة.تتضمن الدورة الدراسية العديد من اإلجراءات المعملية  بمجلس الجامعات. باإلضافة إلى ذلك، ُتقّدم هذه المجاالت مثل الكيمياء العضوية، والكيمياء الحيوية،  الُمتوسِّ

  والكيمياء النووية، والمركبات التناسقية، والتحليل النوعي شبه الجزئي.
  ساعات معتمدة جامعية.ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة الكيمياء للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على 

 
 668200 أنظمة الحاسوب -األبحاث لطالب الصف الثاني عشر ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا 

  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 األبحاث لطالب الصف الحادي عشر المطلب األساسي:

لتخصصات باستخدام المنهجية القائمة على االستقصاء وزيادة مستوى مهاراتهم يواصل الطالب في هذه الدورة الدراسية، إجراء أنشطة بحثية علمية متعددة ا
يواصل الطالب في دورة  كما ُتعّزز هذه الدورة الدراسية قدرة الطالب على قراءة األوراق العلمية وكتابتها على مستوى النشر. عبر أساليب وبروتوكوالت البحث والتطوير.

وُيجرون أبحاثهم وُيطّورونها بتوجيه من ُموّجه  ملهم على الخطة التي وضعوها خالل دورة األبحاث لطالب الصف الحادي عشر.األبحاث لطالب الصف الثاني عشر ع
 ُيتوقَّع من جميع طالب األبحاث وضع عرض تقديمي للنتائج بانتظام. هيئة التدريس.
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 668300 الهندسة -األبحاث لطالب الصف الحادي عشر ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا 
  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 األبحاث لطالب الصف الحادي عشر المطلب األساسي:

ستوى مهاراتهم يواصل الطالب في هذه الدورة الدراسية، إجراء أنشطة بحثية علمية متعددة التخصصات باستخدام المنهجية القائمة على االستقصاء وزيادة م
كما ُتعّزز هذه الدورة الدراسية قدرة الطالب على قراءة األوراق العلمية وكتابتها على مستوى  دسية، وأساليب وبروتوكوالت البحث والتطوير.عبر عملية التصميم الهن

وُيجرون أبحاثهم  يواصل الطالب في دورة األبحاث لطالب الصف الثاني عشر عملهم على الخطة التي وضعوها خالل دورة األبحاث لطالب الصف الحادي عشر. النشر.
  ُيتوقَّع من جميع طالب األبحاث وضع عرض تقديمي للنتائج بانتظام. وُيطّورونها بتوجيه من ُموّجه هيئة التدريس.

 
 
 

 دورات ُمتخصصة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا
 

 
 

 829300 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا
  1ساعات معتمدة:  9)الصفوف(:الصف 

 ال شيء المطلب األساسي:

( الراغبين في AETُتَعد هذه الدورة الدراسية هي أول دورات علوم الحاسوب الُمخّصصة لطالب مسار تكنولوجيا المعلومات ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا )
سُتغّطي الدورة الدراسية البرمجة الموّجهة  ُصّممت خصيًصا للطالب الذين ال يتمتعون بخبرة برمجية. المشاركة في دراسة مكثفة لعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

سُيطالب  وُتَعد لغة البرمجة هي لغة الجافا. للكائنات، والرسومات والرسوم المتحركة، وواجهات المستخدم الرسومية، والمصفوفات والملفات، والفرز، والتكرار واألخالق.
ة الهندسة والتكنولوجيا ب تكنولوجيا المعلومات ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا بتصميم مشروعات متعددة وبحثية، وتطويرها، وإجرائها أثناء الحضور في أكاديميجميع طال

(AET.) 
 

 855101 1الدراسات الهندسية ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا 
  1ساعات معتمدة:  9الصف )الصفوف(:

 ال شيء األساسي:المطلب 
ُصّممت الدورة  (.AETُتَعد هذه الدورة الدراسية هي األولى في سلسلة دورات الدراسات الهندسية الُمخّصصة لطالب الهندسة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا )

س  تعتمد الدراسية للطالب الراغبين في المشاركة في دراسة مكثفة للهندسة، وتشمل عملية التصميم الهندسي. الدورة الدراسية على االستقصاء مع الكثير من المحتوى الُمدرَّ
سيدرس الطالب مبادئ الهندسة باستخدام المفاهيم الرياضية والعلمية، وُسيطّبقون عملية التصميم الهندسي عبر المشاركة  عبر التحقيق والتمارين القائمة على حل المشكالت.

سُيطلب من جميع طالب دورة  طالب المعلومات المتعلقة بالمشروع عبر العروض التقديمية، والمقترحات، والتقارير الفنية الجماعية.يوصل ال في المشاريع الهندسية العملية.
 (.AETإكمال العديد من المشاريع الهندسية أثناء الحضور في أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا ) 1الهندسة ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا 

 
 855102 2الهندسية ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  الدراسات

  1ساعات معتمدة:  10الصف )الصفوف(:

 1الدراسات الهندسية ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  المطلب األساسي:
ُتِعد مادة  (.AETلهندسة والتكنولوجيا )ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الثانية في سلسلة دورات الدراسات الهندسية الُمخّصصة لطالب الهندسة ألكاديمية ا

سية التي تتطلب عادات دراسة دقيقة الدراسات الهندسية الطالب عبر التركيز على دمج مفاهيم الرياضيات، والعلوم، واللغة اإلنجليزية في المشكالت الهندسية بالمناهج الدرا
ع الطالب على أن  ومهارات أخرى على مستوى الجامعات. يمارس الطالب مهارات  يصبحوا فضولّيين بشكل روتيني عبر العصف الذهني ووضع النماذج المبدئية.ُيشجَّ

 (.AETوالتكنولوجيا ) الهندسة وتبادل المعلومات الفنية عبر تطبيق عملية التصميم الهندسي إلكمال مشروعات هندسية متعددة أثناء الحضور في أكاديمية الهندسة

 
 824306 لاللتحاق المزدوج 1ية الهندسة والتكنولوجيا ريادة األعمال ألكاديم

  1ساعات معتمدة:  9الصف )الصفوف(:

 ال شيء المطلب األساسي:
 (.AETنولوجيا )ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي األولى في سلسلة دورات دراسات ريادة األعمال الُمخّصصة لطالب ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة والتك

سيتعلم الطالب المنهج األساسي في ملكية األعمال،  الطالب التفكير في ريادة األعمال والتعرف على الفرص المتاحة في السوق التي سُتثري حياة مجتمعهم والعالم.سيتعلم 
 وم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات إلى أفعال.واالقتصاد، والمالية، وخدمة العمالء والمبيعات، والتسويق من أجل تحويل أفكارهم حول ريادة األعمال المتعلقة بالعل

المتعلقة بالعلوم، والتكنولوجيا،  وُمصّممة للطالب المهتمين بمجاالت العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات ويرغبون في المشاركة في دراسة مكثفة لتطوير األعمال
ب جميع طالب دورة ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا بتطوير خطط أعمال وخطط تسويق متعددة تتعلق سُيطال والهندسة، والرياضيات، وتسويقها، وإدارتها.

 بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.
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 824406 لاللتحاق المزدوج 2ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا 
  1ساعات معتمدة:  10الصف )الصفوف(:

 لاللتحاق المزدوج 1ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  المطلب األساسي:
 (.AETكنولوجيا )ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الثانية في سلسلة دورات دراسات ريادة األعمال الُمخّصصة لطالب ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة والت

وستعتمد الدورة الدراسية على المفاهيم  متقدمة للريادة األعمال والفرص في مجاالت العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.سُيرّكز الطالب على االستراتيجيات ال
سة في مادة ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا  المهتمين بمجاالت العلوم،  وُمصّممة للطالب وُترّكز على تطوير خطة األعمال وإدارة األعمال الصغيرة. 1الُمدرَّ

 ، والرياضيات، وتسويقها، وإدارتها.والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات ويرغبون في المشاركة في دراسة مكثفة لتطوير األعمال المتعلقة بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة
 وير خطط أعمال وخطط تسويق متعددة تتعلق بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.سُيطالب جميع طالب دورة ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا بتط

 

 

 
 (AOSدورات الرياضيات ألكاديمية العلوم )

 
 

 

 563001 1التحليل الرياضي والنمذجة الحسابية ألكاديمية العلوم 
  1ساعات معتمدة:  9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

س الدوال االبتدائية والمتسامية،  توفر هذه الدورة األسس للتحقيق في األنظمة الرياضية وعالقاتها المتبادلة من النهج التحويلي.  (SOLمعايير التعليم )اختبار  ُتدرَّ

ُتستخدم منهجية علمية قائمة على  والغنية بالسياق. والمعادالت الوسيطية، واإلحداثيات القطبية، والمصفوفات، والجبر الخطي في مشكالت التطبيقات القائمة على البيانات
توفر مقدمة إلى علم اإلحصاء عبر التوزيعات العادية ونظرية االحتماالت  االستقصاء لربط المفاهيم الرياضية بوضوح بموضوعات دورة العلوم الفيزيائية المتكاملة.

ُتَعد النمذجة الحسابية والرياضية باستخدام تقنيات متنوعة ميزًة  يد من الدراسة في الدورة الدراسية الثانية.االبتدائية مع التركيز على تطبيقات البحث العلمي، أساًسا لمز
 ُترّكز الدورة الدراسية بشكل كبير على التواصل الرياضي، واالستنتاج، وحل المشكالت الرياضية، والتفكير النقدي، والتمثيالت المتعددة رئيسية في الدورة الدراسية.

 للمفاهيم الرياضية.
 

 563002 2التحليل الرياضي والنمذجة الحسابية مع اإلحصاء ألكاديمية العلوم 
  1ساعات معتمدة:  10الصف )الصفوف(:
 1التحليل الرياضي والنمذجة الحسابية ألكاديمية العلوم  المطلب األساسي:

والمتسامية، واللوجستية، باإلضافة إلى أنظمة المعادالت الوسيطية، واإلحداثيات القطبية، توفر هذه الدورة الدراسية مواصلة ودراسة الدوال االبتدائية، 
س في ُتَعد المتسلسالت والمتتابعات الالنهائية، والحدود، واالستمرارية، ومعدالت التغير كمقدمة لالشتقاق من الموضوعات الرئيسية التي ُتد والمصفوفات، والجبر الخطي. رَّ

ُتستكشف  على موضوعات بدًءا من النمذجة الرياضية وانتهاًء بمعدالت التغير كمقدمة لمفهوم االشتقاق. يتم التركيز في هذه الدورة الدراسية دراسية الثانية.هذه الدورة ال
س التكامل إلعداد الطالب لدورة التفاضل والتكامل للمستوى  وتستمر دراسة المنهجية  المتقدم في العام الدراسي التالي.مفاهيم التفاضل والتكامل التفاضلية بشكل شامل، وُيدرَّ

ُتَعد موضوعات اإلحصاء  نية.القائمة على االستقصاء والنهج التحويلي الُمستخدمْين في الدورة الدراسية السابقة كموضوعات غير منعزلة عن هذه الدورة الدراسية الثا
س في األنشطة القائمة على المشروعات والتي تستكمل دورة العلوم المتكاملة االستنتاجية، وتشمل االختبارات الوسيطية وغير الوسي طية، مكوًنا رئيسًيا للدورة الدراسية وُتدرَّ

 ن الدورة الدراسية.ُتَعد النمذجة الحسابية والرياضية باستخدام تقنيات متنوعة جزًءا ال يتجزأ م وُتقّدم أساًسا للبحث العلمي المستقل في الصفْين الحادي عشر والثاني عشر.
 للمفاهيم الرياضية. ُترّكز الدورة الدراسية بشكل كبير على التواصل الرياضي، واالستنتاج، وحل المشكالت الرياضية، والتفكير النقدي، والتمثيالت المتعددة

 
 561100 2و 1التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم ألكاديمية العلوم 

  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

باإلضافة إلى ذلك، يستخدم  .2و 1تتناول هذه الدورة الدراسية جميع الموضوعات في وصف مجلس الجامعات لدورة التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم 
سة في العلوم الفيزيائية والبيولوجية.الطالب معادلة تفاضلية واحدة أو أكثر إلنشاء نماذج لمجموعة متنوعة من العمليات  بعد اختبار تحديد المستوى  الديناميكية لألنواع الُمدرَّ

 المتقدم في مايو، يتعرف الطالب على األساليب التقليدية لالستدالل اإلحصائي.
 نية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.في مايو مع إمكا 2و 1ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة التفاضل والمتكامل للمستوى المتقدم 

 
 571100 3و 2التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم ألكاديمية العلوم 

  1ساعات معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

باإلضافة إلى ذلك، يستخدم  .3و 2تتناول هذه الدورة الدراسية جميع الموضوعات في وصف مجلس الجامعات لدورة التفاضل والتكامل للمستوى المتقدم 
سة في العلوم الفيزي بعد اختبار تحديد المستوى  ائية والبيولوجية.الطالب معادلة تفاضلية واحدة أو أكثر إلنشاء نماذج لمجموعة متنوعة من العمليات الديناميكية لألنواع الُمدرَّ

 المتقدم في مايو، يتعرف الطالب على األساليب التقليدية لالستدالل اإلحصائي.
 في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية. 3و 2ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة التفاضل والمتكامل للمستوى المتقدم 
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 583007 والتكامل متعدد المتغيرات ألكاديمية العلوم لاللتحاق المزدوجالتفاضل 
  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:

وُتركز بصورة خاصة على استخدام مجاالت المتجهات لوضع نموذج لحركة الجسيمات والسوائل في  ُتَعد هذه الدورة الدراسية في تفاضل وتكامل الُمتجهات.
ويستكشف الطالب في هذا السياق  طوال الدورة الدراسية إلنشاء رسومات تفاعلية لتعزيز معنى العمليات الحسابية. ماثماتيكاُتستخدم أداة برنامج  وثالثية األبعاد.أبعاد ثنائية 

  ستوكس لقياس التدفق واالضطراب.ويتضمن العمل استخدام نظرية جاوس، ونظرية جرين، ومبرهنة  أساليب لحساب أو تقريب التكامالت الثنائية والثالثية.
 

 584100 التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات ألكاديمية العلوم مع موضوعات من المعادالت التفاضلية
  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

باإلضافة إلى ذلك، يكتب الطالب المعادالت التفاضلية  ألكاديمية العلوم.تتضمن هذه الدورة الدراسية جميع الموضوعات في الرياضيات متعددة المتغيرات 
بينما يكتشفون أساليب للحصول على حلول دقيقة أو مناسبة لهذه  لمجموعة متنوعة من الحركات المتذبذبة وتشمل تلك التي تحتوي على المضائلة والقوى الخارجية.

  لُمدرسة في دورة دراسية على مستوى الصف األول الجامعي في المعادالت التفاضلية.المعادالت، فسيعملون مع العديد من التقنيات ا
 
 

 

 

 (AOS) دورات العلوم ألكاديمية العلوم
 
 

 664900 1العلوم المتكاملة ألكاديمية العلوم 
  1ساعات معتمدة:  9الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

هذه الدورة الدراسية هي األولى في تسلسل دورات العلوم المتكاملة )تسلسل دورات دراسية لمدة عامْين دراسّيْين( ُمخّصصة ُتَعد   (SOLاختبار معايير التعليم )

س  يدرس الطالب العلوم الفيزيائية، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم األرض كدراسة متواصلة متكاملة لموضوعات العلوم ويتعلمون المحتوى لطالب أكاديمية العلوم. الذي ُيدرَّ
س عبر التمارين المخبرية، والتي صّمم الطالب الكثير منها. عادًة في هذه الدورات الدراسية. ُيجري  تعتمد الدورة الدراسية على االستقصاء مع الكثير من المحتوى الُمدرَّ
ُتِعد مواد العلوم المتكاملة إلكاديمية العلوم  (.AOSمتكاملة ألكاديمية العلوم )( لمادة علوم األرض خالل مواصلة دراسة دورة العلوم الSOLالطالب اختبار معايير التعليم )

ُتَعد هذه الدورة الدراسية إلزامية لجميع طالب الصف  الطالب لدراسة متقدمة للعلوم الفيزيائية في العامْين الدراسّيْين للصف الحادي عشر والثاني عشر. 3، و2، و1
التاسع
 

 ألكاديمية العلوم.
 
 645900 2لعلوم المتكاملة ألكاديمية العلوم ا

  1ساعات معتمدة:  9الصف:
 1العلوم المتكاملة ألكاديمية العلوم  المطلب األساسي:

دراسّيْين( ُمخّصصة ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الثانية في تسلسل دورات العلوم المتكاملة )تسلسل دورات دراسية لمدة عامْين   (SOLاختبار معايير التعليم )

س  يدرس الطالب العلوم الفيزيائية، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم األرض كدراسة متواصلة متكاملة لموضوعات العلوم ويتعلمون المحتوى الذي لطالب أكاديمية العلوم. ُيدرَّ
س عبر التمارين المخبرية، والتي صّمم الطالب الكثير منها.تعتمد الدورة الدراسية على االستقصاء مع الكثير من  عادًة في هذه الدورات الدراسية. ُيجري  المحتوى الُمدرَّ
ُتِعد مواد العلوم المتكاملة إلكاديمية العلوم  (.AOS( لمادة علوم األرض خالل مواصلة دراسة دورة العلوم المتكاملة ألكاديمية العلوم )SOLالطالب اختبار معايير التعليم )

ُتَعد هذه الدورة الدراسية إلزامية لجميع طالب الصف التاسع  لدراسة متقدمة للعلوم الفيزيائية في العامْين الدراسّيْين للصف الحادي عشر والثاني عشر.الطالب  3، و2، و1
 ألكاديمية العلوم.

 
 654900 3العلوم المتكاملة ألكاديمية العلوم 

  1ساعات معتمدة:  10الصف )الصفوف(:
 2و 1المتطلبات األساسية: مادتا العلوم المتكاملة ألكاديمية العلوم 

يدرس  أكاديمية العلوم. ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الثالثة في تسلسل دورات العلوم المتكاملة )تسلسل دورات دراسية لمدة عامْين دراسّيْين( ُمخّصصة لطالب
س عادًة في هذه الدورات الطالب العلوم الفيزيائية، والفيزياء، والكيم ياء، وعلوم األرض كدراسة متواصلة متكاملة لموضوعات العلوم ويتعلمون المحتوى الذي ُيدرَّ

س عبر التمارين المخبرية، والتي صّمم الطالب الكثير منها. الدراسية. ر معايير ُيجري الطالب اختبا تعتمد الدورة الدراسية على االستقصاء مع الكثير من المحتوى الُمدرَّ
الطالب  3، و2، و1ُتِعد مواد العلوم المتكاملة إلكاديمية العلوم  (.AOS( لمادة علوم األرض خالل مواصلة دراسة دورة العلوم المتكاملة ألكاديمية العلوم )SOLالتعليم )

هذه الدورة الدراسية إلزامية لجميع طالب الصف  ُتَعد لدراسة متقدمة للعلوم الفيزيائية في العامْين الدراسّيْين للصف الحادي عشر والثاني عشر.
العاشر

 ألكاديمية العلوم. 
 

 652900 األحياء ألكاديمية العلوم
  1ساعات معتمدة:  11الصف:

 ال شيء المطلب األساسي:
ُتَعد مادة  االستقصاء والمتكاملة لمدة عامين.ُتَعد دورة األحياء ألكاديمية العلوم هي الخطوة التالي للطالب الدارسين في تسلسل دورات العلوم القائمة على 

ُيَعد نهج هذه الدورة الدراسية برنامًجا قائًما على المشروعات / حل المشكالت حيث  ( دورًة دقيقة ُتِعد الطالب للعمل على مستوى الجامعات.AOSاألحياء ألكاديمية العلوم )
يحتاجون إلى معرفته ألإلجابة على السؤال؛ ويقودهم المدّرس عبر المحتوى الذي يحتاجونه لإلجابة على السؤال، ُيطرح على الطالب معضلة علمية؛ وُيحّدد الطالب ما 

  ُتَعد مادة األحياء صًفا دراسًيا إلزامًيا لطالب أكاديمية العلوم في الصف الحادي عشر. واألنشطة المختبرية المتعلقة بموضوع الدراسة.
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 651900 العاشر ألكاديمية العلوم أبحاث العلوم لطالب الصف
  1ساعات معتمدة:  10الصف )الصفوف(:
 2و 1العلوم المتكاملة ألكاديمية العلوم  المطلب األساسي:

االستقصاء على  في هذه الدورة الدراسية، ُيجري الطالب سلسلة من األنشطة البحثية متعددة التخصصات تهدف إلى إشراك الطالب في تطبيق المنهجية القائمة
كما ُتعّزز هذه الدورة الدراسية قدرة الطالب على  واستخدامها، ومعرفة استخدام التقنيات، والمعدات، والبروتوكوالت التي عادًة ما ُتستخدم في مختبرات البحث العلمي.

ل في مشروع بحثي علمي من تصميمهم الخاص والذي قد يستمر طوال خالل الفصل الدراسي الثاني، يبدأ الطالب العم قراءة األوراق العلمية وكتابتها على مستوى النشر.
م مادة أبحاث العلوم لطالب الصف العاشر سنوات دراستهم كطالب في أكاديمية العلوم. ُتَعد هذه الدورة الدراسية  .3بالتزامن مع مادة العلوم المتكاملة ألكاديمية العلوم   ُتقدَّ

  كاديمية العلوم.إلزامية لجميع طالب الصف العاشر بأ
 

 661900 أبحاث العلوم لطالب الصف الحادي عشر ألكاديمية العلوم
  1ساعات معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
 أبحاث العلوم لطالب الصف العاشر ألكاديمية العلوم المطلب األساسي:

على االستقصاء وزيادة مستوى مهاراتهم عبر أساليب وبروتوكوالت يواصل الطالب إجراء أنشطة بحثية علمية متعددة التخصصات باستخدام المنهجية القائمة 
وبناًء على اهتماماتهم، يبدأ الطالب في وضع خطة  كما ُتعّزز هذه الدورة الدراسية قدرة الطالب على قراءة األوراق العلمية وكتابتها على مستوى النشر. البحث والتطوير.

وُيجرون مع معلّم هيئة التدريس بحًثا أدبًيا، ويضعون بروتوكوالت  ي دورة أبحاث العلوم لطالب الصف الثاني عشر.بحثية لمشروع بحثي علمي مستقل يستكملونه ف
من في حين أنه  ُيتوقَّع من جميع طالب األبحاث وضع عرض تقديمي للنتائج بانتظام. مختبرية وقائمة المواد والميزانية، ويتقمصون دور علماء التجارب البحثية العلمية.

وّجهين خالل كل من العام المفترض أن ُتجرى معظم أعمال التجارب البحثية بأكاديمية العلوم، يتفاعل بعض الطالب مع علماء داخل األكاديمية والذين يؤدون دور المُ 
  الدراسي والدراسة الصيفية.

 
 671900 أبحاث العلوم لطالب الصف الثاني عشر ألكاديمية العلوم

  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 أبحاث العلوم لطالب الصف الحادي عشر ألكاديمية العلوم المطلب األساسي:

ستوى مهاراتهم عبر أساليب يواصل الطالب في هذه الدورة الدراسية، إجراء أنشطة بحثية علمية متعددة التخصصات باستخدام المنهجية القائمة على االستقصاء وزيادة م
يواصل الطالب في دورة األبحاث  كما ُتعّزز هذه الدورة الدراسية قدرة الطالب على قراءة األوراق العلمية وكتابتها على مستوى النشر. لتطوير.وبروتوكوالت البحث وا

جيه من موّجه هيئة وُيجرون أعمال التجارب البحثية بتو لطالب الصف الثاني عشر عملهم على الخطة التي وضعوها خالل دورة األبحاث لطالب الصف الحادي عشر.
في حين أنه من المفترض أن ُتجرى معظم أعمال التجارب البحثية بأكاديمية العلوم، يتفاعل  ُيتوقَّع من جميع طالب األبحاث وضع عرض تقديمي للنتائج بانتظام. التدريس.

  الدراسي والدراسة الصيفية.بعض الطالب مع علماء داخل األكاديمية والذين يؤدون دور الُموّجهين خالل كل من العام 
 

 664100 األحياء للمستوى المتقدم ألكاديمية العلوم
  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

 خاص بمجلس الجامعات.ُتَعد هذه الدورة المتقدمة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى تتبع مخطط الدورة لبرنامج األحياء للمستوى المتقدم ال
لم وظائف األعضاء الفقري، وعلم ُترّكز الدورة الدراسية على علم األحياء الخلوي، والعمليات الكيميائية الحيوية أو التنفس الخلوي والتمثيل الضوئي، وعلم التشريح وع

  الوراثة المتقدم، والنشوء، وعلم تشريح النبات وعلم وظائف األعضاء، وعلم البيئة.
  اح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة األحياء للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.ُتت

 
 674100 العلوم البيئية للمستوى المتقدم ألكاديمية العلوم

  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى في العلوم البيئية تتبع مخطط الدورة لبرنامج العلوم البيئية للمستوى المتقدم  ُتَعد هذه الدورة المتقدمة دورةً 
لسكاني؛ واألنظمة ُترّكز الدورة الدراسية على علم األحياء ا تتضمن الدورة الدراسية العمل الميداني والعديد من اإلجراءات المعملية الُمتوّسعة. الخاص بمجلس الجامعات.

ها، والحفاظ عليها، والتلوث؛ البيئية؛ ومفاهيم علوم األرض وعلوم األرض؛ وعلوم الغالف الجوي؛ ومواضيع استخدام األرض والماء وتشمل الطاقة، واستخدامتها، واستهالك
  والتغير العالمي.

  م في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة العلوم البيئية للمستوى المتقد
 

 669100 الكيمياء للمستوى المتقدم ألكاديمية العلوم
  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

خطط الدورة لبرنامج الكيمياء للمستوى المتقدم الخاص ُتَعد هذه الدورة المتقدمة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى في مادة الكيمياء تتبع م
عة. بمجلس الجامعات. باإلضافة إلى ذلك، ُتقّدم هذه المجاالت مثل الكيمياء العضوية، والكيمياء الحيوية،  تتضمن الدورة الدراسية العديد من اإلجراءات المعملية الُمتوسِّ

  والتحليل النوعي شبه الجزئي.والكيمياء النووية، والمركبات التناسقية، 
  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة الكيمياء للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.

 
  



 مدارس مقاطعة الودون العامة

 

103 
 

 662100 الفيزياء للمستوى المتقدم ألكاديمية العلوم
  1ساعات معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

وُترّكز  الجامعات.ُتَعد هذه الدورة دورًة دراسية على مستوى الجامعات، وسريعة الخطى تتبع مخطط الدورة لبرنامج الفيزياء للمستوى المتقدم الخاص بمجلس 
والتكامل في تطوير المفاهيم وحل  ُتستخدم مهارات مادة مبادئ التفاضل والتكامل ومادة التفاضل على دراسة الميكانيكا، ويجوز للطالب دراسة موضوعات إضافية.

  المشكالت.
  ُتتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار مادة الفيزياء للمستوى المتقدم في مايو مع إمكانية الحصول على ساعات معتمدة جامعية.

 
 
 
 

 دورات أكاديمية مونرو الفنية المتقدمة الخاصة
 
 
 

 887308 لمدارس الثانوية لفصل دراسي واحدل 1إقامة العدل ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُتِعد هذه الدورة الدراسية الطالب  المتقدمة.ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي دورة الفصل الدراسي األول في تسلسل دورات إقامة العدل ألكاديمية مونرو الفنية 
نائية، والعلوم السياسية، والقونين ذات للعمل على مستوى المبتدئين في مجال إنفاذ القانون والعدالة الجنائية وكذلك االلتحاق بمؤسسات للتعليم العالي في مجاالت العدالة الج

مهن العدالة الجنائية، واألخالقيات، ومهارات التواصل، ووضع أوامر التفتيش والضبط، وتفسير القوانين  وتتضمن الموضوعات، على سبيل المثال ال الحصر، الصلة.
ات، ودوريات الحراسة، والشرطة الجنائية والمدنية، واستخدام القوة، واالستجابة لحاالت الطوارئ، ومراقبة حركة المرور، وإيقاف المركبات، ومنع الجرائم، ووقف المركب

 ريمة.عية، والتحقيق الجنائي، والتفتيش والضبط، وإجراءات االعتقال والمحاكمات، واإلصالحيات، ونظام محاكمة األحداث، والتحقيق في مسرح الجالمجتم
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 
 887408 للمدارس الثانوية لفصل دراسي واحد 2إقامة العدل ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 للمدارس الثانوية لفصل دراسي واحد 1إقامة العدل ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

ُتِعد هذه الدورة الدراسية الطالب  عدل ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي دورة الفصل الدراسي الثاني في تسلسل دورات إقامة ال
نائية، والعلوم السياسية، والقونين ذات للعمل على مستوى المبتدئين في مجال إنفاذ القانون والعدالة الجنائية وكذلك االلتحاق بمؤسسات للتعليم العالي في مجاالت العدالة الج

جبة دراسية الفرص المهنية في مجتمع العدالة الجنائية، وفهم الدستور، والقانون الموضوعي، والقانون اإلجرائي، واإلجراءات القانونية الواتستكشف الدورة ال الصلة.
المرتبطة بهذا النوع من  يةوتأثيرها على المقابالت واالستجوابات، ووضع األسباب المحتملة، وإعداد أوامر التفتيش واالعتقال، والجريمة المنظمة واألنشطة اإلجرام

هاب الدولي واستراتيجيات مكافحة التحقيقات، وفرق العمل الفيدرالية؛ والتحقيق الجنائي المعقد، وأساليب التحقيق، واستخدام المخبرين، واعتراض الرسائل البرقية، واإلر
 اإلرهاب، فضالً عن التحقيق المتقدم في مسرح الجريمة.

 م مختبرية لهذه الدورة الدراسية.ال توجد رسو رسوم المختبر:
 

 867701 1تكنولوجيا إصالح صدمات السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

توفر هذه الدورة الدراسية  صدمات السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي دورة الفصل الدراسي األول في تسلسل دورات تكنولوجيا إصالح 
ومن بين  ات وإعادة طالئها.المعرفة والمهارات األساسية في استخدام مواد المتاجر، والمعدات، واألدوات، واإلجراءات، واألدلة )الكتيبات( في مجاالت هياكل السيار

ني ة الدراسية ما يلي: اللحام األساسي، والمحاذاة، والتشكيل األولي )التخشين(، واستبدال الدهان )الطالء( وإعادته لصفائح الهيكل المعدالمهارات التي ُتعلّمها هذه الدور
س مبادئ تقييم إصالح هياكل السيارات. للسيارات، والبالستيك، واليوريتان، والمواد المرّكبة.  المشروعات النظرية والتسوق العملي.يكتسب الطالب خبرة عبر  كما ُتدرَّ

 دوالر  40.00رسوم المختبر:
 

 867702 2تكنولوجيا إصالح صدمات السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1تكنولوجيا إصالح صدمات السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

ُتتاح للطالب  لمتقدمة.ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي دورة الفصل الدراسي الثاني في تسلسل دورات تكنولوجيا إصالح صدمات السيارات ألكاديمية مونرو الفنية ا
. 1ورة تكنولوجيا إصالح صدمات السيارات الفرصة لتطوير معرفتهم ومهاراتهم عبر النظرية التطبيقية ومشروعات المتاجر العملية باستخدام المعرفة المكتسبة من د

يستكشف الطالب الخيارات المهنية مثل فّني  وتشمل الموضوعات التعليمية أنظمة تبريد المحرك، ودوائر السيارات، وأسالكها، وقياس الهيكل السفلي، والمحاذاة الهيكلية.
عند اجتياز هذه الدورة الدراسية  ر السيارات، وفّني تنظيف السيارات، والُمقّيم، ومحقّق التأمين.إصالح صدمات السيارات، وفّني إعادة طالء السيارات، وأخصائي قطع غيا

لون لبرامج التدريب المهني الُمدّعم.  بنجاح، ُيَعد الطالب ألداء العديد من جوانب إصالح صدمات السيارات وُيؤهَّ
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:
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 862401 1تكنولوجيا خدمة السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُيوفّر هذا البرنامج  ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي دورة الفصل الدراسي األول في تسلسل دورات تكنولوجيا خدمة السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.
يقدم المنهج  ها، وإصالحها.الفرصة للطالب لتطوير المهارات الالزمة لمتابعة ممارسات السالمة والبيئة وفحص أنظمة السيارات التكنولوجية الحديثة، وتشخيصها، وضبط

(، للطالب NATEF( والمؤسسة الوطنية لتعليم فنيي السيارات )ASEارات )الصناعي القياسي المعتمد على مستوى الماجستير من قِبل المعهد الوطني للتميز في خدمة السي
يق، وإصالح المحركات، والتهوية نموذج التدريب لمواصلة الدراسة بدًءا من فّني بالمستوى األساسي وانتهاًء بفّني بالمستوى المتقدم في نظام الفرامل، والتوجيه والتعل

 تتوفر برامج التدريب للطالب المستوفين لمعايير معّينة. للطالب الحصول على شهادة المعهد الوطني للتميز في خدمة السيارات.يجوز  (.HVACوالتدفئة وتكييف الهواء )
ة العلوم، ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمي يجوز للطالب العمل مع الُموّجهين المحددين من قِبل الوكالء المحليين أو شركات خدمات السيارات األخرى.

 والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون.
 دوالر  30.00رسوم المختبر:

 
 862402 2تكنولوجيا خدمة السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
 1تكنولوجيا خدمة السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

ُتغّطي ممارسات السالمة ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل الدراسي الثاني في تسلسل دورات تكنولوجيا خدمة السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة، و
م المنهاج الصناعي القياسي المعتمد على مستوى الماجستير من قِبل المعهد  تشخيصها، وضبطها، وإصالحها.البيئة، وتشخيص أنظمة تكنولوجيا السيارات الحديثة، و ُيقدِّ

(، للطالب نموذج التدريب لمواصلة الدراسة بدًءا من فّني بالمستوى NATEF( والمؤسسة الوطنية لتعليم فنيي السيارات )ASEالوطني للتميز في خدمة السيارات )
يجوز للطالب الحصول على شهادة المعهد  نتهاًء بفّني بالمستوى المتقدم في الكهرباء، ونظام الدفع اليدوي ومحور القيادة، وأداء المحرك، وناقل الحركة التلقائي.األساسي وا

لُموّجهين المحددين من قِبل الوكالء المحليين أو شركات يجوز للطالب العمل مع ا تتوفر برامج التدريب للطالب المستوفين لمعايير معّينة. الوطني للتميز في هذه المجاالت.
 ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون. خدمات السيارات األخرى.

 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:
 

 862600 3ولوجيا خدمة السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة تكن
  3ساعة معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
  2تكنولوجيا خدمة السيارات ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

 ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة وتغطي العام الدراسي الثاني بالكامل.ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الدورة الثالثة في تسلسل دورات تكنولوجيا خدمة السيارات 
م المنهاج الصناعي القياسي المعتمد على مستوى الماجستير من قِبل المعهد الوطني للتميز في خدمة السيارات ) ( والمؤسسة الوطنية لتعليم فنيي السيارات ASEُيقدِّ

(NATEF للطالب نموذج التدريب لمواصلة ،) ،الدراسة بدًءا من فّني بالمستوى األساسي وانتهاًء بفّني بالمستوى المتقدم في الكهرباء، ونظام الدفع اليدوي ومحور القيادة
 ين لمعايير معّينة.تتوفر برامج التدريب للطالب المستوف يجوز للطالب الحصول على شهادة المعهد الوطني للتميز في هذه المجاالت. وأداء المحرك، وناقل الحركة التلقائي.

ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم،  يجوز للطالب العمل مع الُموّجهين المحددين من قِبل الوكالء المحليين أو شركات خدمات السيارات األخرى.
 والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون.

 دوالر  30.00رسوم المختبر:
 

 885301 1التكنولوجيا الطبية الحيوية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  3ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

الحيوية وتحليل الحمض النووي، ُيرّكز مسار أكاديمية مونرو الفنية المتقدمة لعامْين دراسّيْين على العديد من التقنيات الطبية الحيوية التي تبدأ من المعالجة  
يكتسب الطالب المجتازين لتسلسل الدورة الدراسية لعامْين دراسّيْين على المعرفة والمهارات األساسية المناسبة لمجموعة  وتنتهي باألدوية، واألنظمة الحيوية، والبيئة.

ويتعرفون على اإلجراءات المختبرية الداعمة لبحث العلوم الحيوية وممارستها، كما  لحيوية.متنوعة من المسارات المهنية المرتبطة بالمجال الطبي في مجال التكنولوجيا ا
 ُيحقّقون في ضمان السالمة والجودة، والمخاوف األخالقية المرتبطة بمجال التكنولوجيا الطبية الحيوية.

 دوالر 68.50رسوم المختبر:  
 

 885302 2التكنولوجيا الطبية الحيوية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  3ساعة معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 1التكنولوجيا الطبية الحيوية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

ُتستكشف العلوم عملًيا أثناء إنشاء الطالب  لجسم البشري ودراسة تفاعالتها.ُترّكز دورة العام الدراسي الثاني هذه في مسار العامْين الدراسّيْين على أجهزة ا 
 وتجري مراقبة عائلة وهمية وُيحقَّق الطالب في كيفية الوقاية من األمراض، وتشخيصها، وعالجها. ألعضاء حيوية واختبار تحركاتها باستخدام برمجيات جمع البيانات.

ُيولي الطالب أدوار المتخصصين الطبيين الحيويين لعالج حاالت  افحتها وفحص الرمز الموجود بالحمض النووي البشري وتقييمه.يدرس الطالب كيفية اكتشاف العدوى ومك
تخدام يضع الطالب باس يتعرض الطالب لمجموعة من التدخالت المتعلقة بعلم المناعة، والجراحة، والوراثة، والصيدلة، واألجهزة الطبية، والتشخيصات. طبية واقعية.

ة بدًءا من الصحة العام ة والهندسة الطبية الحيوية وانتهاًء بالطب المعرفة المكتسبة عبر برنامج العامْين الدراسّيْين، مشروًعا بحثًيا لتصميم حلول مبتكرة لتحديات صحية ُملحَّ
 السريري وعلم وظائف األعضاء.

  الدراسية.ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة  رسوم المختبر: 
 

  



 مدارس مقاطعة الودون العامة

 

105 
 

 885200 التكنولوجيا الحيوية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة
  3ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يستكشف  الصحة والبيئة البشرية.ُتعّرف هذه دورة العاميين الدراسيين الطالب بعالم التكنولوجيا الحيوية التي تشمل دراسة الكائنات الحية أو منتجاتها لتعديل 
 لبيئية، وغير ذلك الكثير.الطالب العديد من الموضوعات المتعلقة بالبحث، واألخالقيات الحيوية، والطب الشرعي، والمجاالت الصحية والطبية، والزراعة، واإلدارة ا

ُتَعد هذه الدورة  ركون في البحث عبر االستقصاء العلمي والتوجيه عبر اإلنترنت.يستخدم الطالب عبر التجارب المختبرية، مجموعة متنوعة من المعدات المختبرية ويشا
 الدراسية جزًءا من برنامج أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون.

 دوالر  30.00رسوم المختبر:
 

 865701 1 إنشاء المباني ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

يكتسب الطالب فهًما أساسًيا إلنشاء  ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل الدراسي األول في تسلسل دورات إنشاء المباني ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.
( OSHAتتضمن وحدات التعليم استكمال برنامج شهادة إدارة السالمة والصحة المهنية ) يقدم البرنامج تعليًما حول قراءة الخطة وفهمها. كما المباني السكنية ومهنة النجارة.

يكل الجدران، ويشمل ذلك أعمال األساس، واألرضية، وه ودراسة المكونات الهيكلية مع التركيز على كيفية ارتباطها ببعضها البعض، وبالرمز، وبالمنتج النهائي.
 والتشطيبات الداخلية والخارجية، وإنشاء وتركيب الكابالت.

 دوالر  30.00رسوم المختبر:
 

 865702 2إنشاء المباني ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1إنشاء المباني ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

ُيوّسع الطالب قاعدة معارفهم بالمهارات  ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل الدراسي الثاني في تسلسل دورات إنشاء المباني ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.
عند اجتياز هذه البرنامج  لون أعمااًل أكثر عمًقا.( ويكمOSHAمن إدارة السالمة والصحة المهنية ) 10يحصل الطالب على شهادة بطاقة  المتقدمة، ويعملون بشكل مستقل.

لون لبرامج التدريب المهني الُمدّعم. يحصل الطالب الخريجين على اعتماد مهني من المركز  بنجاح، قد يكون الطالب مستعدين ألداء العديد من جوانب إنشاء المباني وُيؤهَّ
 الدورة الدراسية.( لعملهم في NCCERالوطني للتعليم والبحوث اإلنشائية )

 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:
 

 895106 لاللتحاق المزدوج 1برنامج سيسكو ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  0.75ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

تضع هذه الدورة الدراسية األساس  الشبكات، والتصميم، والتنفيذ، واإلدارة، والتشغيل على المستوى التمهيدي والمتقدم.تغطي دورة الربع الدراسي األول مفاهيم 
( إلعداد الطالب إلجراء اختبار CCNA( التي طّورتها أنظمة سيسكو وتستخدم منهج شهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد )CBTلنماذج التدريب المعتمدة على الحاسوب )

سة في هيكل الشبكات )المادية  يتعلم الطالب كيفية تصميم الشبكات البسيطة والمعقدة، وتثبيتها، وتهيئتها، وتشغيلها، وإصالحها. الشهادة. تشمل الموضوعات الُمدرَّ
يجوز للطالب  يد الوسائط، ونقل البيانات، والكابالت.والمنطقية(، ومعايير المجال، والبروتوكوالت، وأجهزة الشبكة )مثل أجهزة التوجيه، والُمبّدالت، والمحاور(، وتحد

مة إلى األلياف البصرية عبر شركة سيسكو ) مة إلى الكابالت النحاسية وأسالك ليفيتون الُمهيكلة، وشهادة مقدَّ يدرس الطالب المعايير  (.C-Techالحصول على شهادة مقدَّ
 ل.األساسية وأساليب التصنيع المناسبة المستخدمة في المجا

 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:
 

 895206 لاللتحاق المزدوج 2برنامج سيسكو ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  0.75ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 للمدارس الثانوية 1برنامج سيسكو ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

سة في برنامج سيسكو   .1تعتمد دورة الربع الدراسي الثاني على الموضوعات الُمدرَّ
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 
 895306 لاللتحاق المزدوج 3برنامج سيسكو ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  0.75ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 للمدارس الثانوية 2برنامج سيسكو ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  األساسي:المطلب 

سة في برنامجي سيسكو   .2و 1تعتمد دورة الربع الدراسي الثالث على الموضوعات الُمدرَّ
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 
 895406 لاللتحاق المزدوج 4برنامج سيسكو ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  0.75ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 للمدارس الثانوية 3برنامج سيسكو ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

سة في برامج سيسكو  ُتِعد هذه الدورة الدراسية الطالب  .3، و2، و1تعتمد الدورة الدراسية النهائية هذه في تسلسل برامج سيسكو على الموضوعات الُمدرَّ
 (.CCNAإلجراء اختبار شهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد )

 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. الرسوم المختبرية:
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 839100 للمدارس الثانوية 1التحريك الحاسوبي والرقمي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  3معتمدة:ساعة   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُتَعد دورة التحريك  ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة العام الدراسي األول في تسلسل دورات التحريك الحاسوبي والرقمي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.
يدرس  نماذج، وحروف، ورسوم متحركة حاسوبية باستخدام برامج محترفة. ُيصدر الطالب دورًة تمهيديًة في إنشاء المحتوى والتحريك الرقمي. 1الحاسوبي والرقمي 

 (.Autodesk Entertainment Creation Suiteالبرمجيات المستخَدمة من مجموعة أوتوديسك ) الطالب خط اإلنتاج بدًءا من فكرة القصة إلى الطرح النهائي.
ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة،  (.Mudbox(، ومودبوكس )3ds Maxتشمل البرمجيات برامج ثري دي ماكس )
 والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون.

 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:
 

 839006 2التحريك الحاسوبي والرقمي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  3ساعة معتمدة:  12)الصفوف(: الصف

  1التحريك الحاسوبي والرقمي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:
ُتَعد دورة التحريك  ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة العام الدراسي الثاني في تسلسل دورات التحريك الحاسوبي والرقمي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.

سة في دورة التحريك الحاسوبي والرقمي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  2الحاسوبي والرقمي  . وُينتج الطالب نماذج، وحروف، 1مواصلة دراسة الموضوعات الُمدرَّ
وتشمل البرمجيات برنامج ثري دي ماكس  (.Autodesk Entertainment Creation Suiteورسوم متحركة حاسوبية باستخدام برنامج من مجموعة أوتوديسك )

(3dsMax( ومايا ،)Maya( ومودبوكس ،)Mudbox( وموشنبيلدر ،)Motionbuilder ( وسكيتشبوك ديزينر ،)Sketchbook Designer.)  يبتكر الطالب
َعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، تُ  محتوى مناسب للتلفزيون، واألفالم، ومحاكاة الحاسوب، وألعاب الحاسوب، والتصوير المعماري.

 والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون.
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 
 898500 لاللتحاق المزدوج 1التصميم والهندسة المتكاملة بالحاسوب ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  3ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

لمهارات الالزمة للتصنيع ُتَعد دورة التصميم والهندسة المتكاملة بالحاسوب ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة دورة العام الدراسي األول، وُتقّدم للطالب أسس ا
ُترّكز الدورة الدراسية على األنشطة العملية التي تعتمد على المهام حيث يتعلّم الطالب المهارات الصناعية  لي التقنية" في اليوم الحاضر.والهندسة في مكان العمل "عا

السوائل، وهندسة المواد، يتبع الطالب منهج يشمل الروبوتات، وبرامج التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب، واألنظمة الكهربائية، وأنظمة  والهندسية ويمارسونها.
يتعرف الطالب على مجموعات برامج سوليد  واألنظمة الميكانيكية، وضمان الجودة، والتحكم في الحاسوب، والتركيب الكهروضوئي الشمسي، وتركيب توربينات الرياح.

م بها رMastercam(، وماستر كام )Solidworksووركس ) تمنح دورة التصميم والهندسة  (.CNCقمًيا بمساعدة الحاسوب )(، وبرمجيات المطاحن / المخارط الُمتحكَّ
ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم،  المتكاملة بالحاسوب ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة الطالب بداية سريعة لمتابعة المهن في مجال التكنولوجيا الهندسية.

 المهنية والفنية بمقاطعة الودون. والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات
 دوالر  30.00رسوم المختبر:

 
 898601 للمدارس الثانوية 2التصميم والهندسة المتكاملة بالحاسوب ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  3ساعة معتمدة:  12 الصف )الصفوف(:
 لاللتحاق المزدوج 1التصميم والهندسة المتكاملة بالحاسوب ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

تتوسع دورة  المتقدمة. ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة العام الدراسي الثاني في تسلسل دورات التصميم والهندسة المتكاملة بالحاسوب ألكاديمية مونرو الفنية
سة في دورة التصميم والهندسة المتكاملة بالحاسوب ألكاديمية  2املة بالحاسوب ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة التصميم والهندسة المتك في الموضوعات األساسية الُمدرَّ
ا بالهندسة التكاملية طوال هذه ُيطّور الطالب مشروًعا متعلقً  (.Solidworks، بحيث ُيطّور الطالب كفاءتهم في مجموعة برامج سوليد ووركس )1مونرو الفنية المتقدمة 

 ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون. الدورة الدراسية.
 دوالر  30.00رسوم المختبر:

 
 873701  1علم التجميل ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5معتمدة: ساعة  11)الصفوف(:الصف 
 ال شيء المطلب األساسي:

ابع، والتمويج ُيقّدم الفصل الدراسي األول من مادة علم التجميل للطالب أساسيات غسل الشعر وتصفيفه، وعالجات فروة الرأس، وقص الشعر، والتموج باألص
تشمل  كيميائًيا، والتمويج الدائم، وصباغة الشعر، والعناية بالوجه، والمكياج، والعناية بالشعر واألظافر.بالدبابيس، وأساليب التمويج بالبكرات، وفرد الشعر المجعد 

يتعين على الطالب شراء مجموعة مستحضرات التجميل التي تتضمن  الموضوعات المرتبطة بالصحة العامة، والنظافة الشخصية، وعلم الجراثيم، وإدارة صالون الحالقة.
 الزمة لبرنامج العامْين الدراسّيْين.العناصر ال

 دوالر  280.00رسوم المختبر:
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 874702 2علم التجميل ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5معتمدة: ساعة  11الصف )الصفوف(:
 1علم التجميل ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

الطالب المهارات الالزمة لتطوير متطلبات االلتحاق بوظائف مثل خبير تجميل عبر أداء الخدمات المتوقعة في بيئة في دورة الفصل الدراسي الثاني، يتعلم 
لة تشمل المهارات المتقدمة قص الشعر، وخدمات األنسجة الكيميائية، وصباغة الشعر، والتفتيح، وخدمات التأثيرات الخاصة لصبغة الشعر، وإزا صالون حالقة احترافي.

كما يحصل الطالب على التدريب في مجال فن البيع، وإدارة  الشعر وتصفيفه، والتمويج الحراري والضغط، وتركيب األظافر االصطناعية، وخدمات إزالة الشعر بالشمع.
يمياء والكهرباء، وأمراض فروة الرأس، كما يشمل علم التشريح البشري وعلم وظائف األعضاء، والك وملكية صالون الحالقة، ومعرفة المنتجات، والعالقات العامة.

 والبشرة، واألظافر وخللها.
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 
 874500 3علم التجميل ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  3ساعة معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 2علم التجميل ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

في هذه الدورة الدراسية المتقدمة،  ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة العام الدراسي الثاني بالكامل في تسلسل دورات علم التجميل ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.
ي علم التجميل لزيادة إجادة قص الشعر وتصفيفه على نماذج حية، مع مراعاة االحترافية، واستشارة يعتمد الطالب على أساسهم النظري للعلوم والممارسات العامة ف

ب الطالب على اإلجراءات الكيميائية اآلمنة المتعلقة بخدمات األنسجة الكيميائية والتقنيات المتقدمة لصباغة الشعر. العمالء، والسالمة، ومكافحة العدوى. كما ُيطّورون  ُيدرَّ
باإلضافة إلى ذلك، يتعلم الطالب العناية بالبشرة، واليدين، والقدمين، وُينمُّون خبرتهم في توفير عالجات  رات فنية مع الشعر المستعار )الباروكة( وإضافات الشعر.مها

ُيِعد إكمال اإلجادة الطالب الختبار ترخيص  الونات الحالقة.ُترّكز وحدة إدارة األعمال المتقدمة على إدارة ص الوجه، واألظافر، والعناية باألقدام، واألظافر االصطناعية.
 والية فيرجينيا. )ُتتبع دورة الفصل الدراسي الواحد هذه مباشرة بدورة تكنولوجيا تصميم األظافر ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة(.

 دوالر  15.00رسوم المختبر:
 

 875701 1فنون الطهي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ُصّمم هذا المسار إلعداد الطالب للعمل  ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل الدراسي األول في تسلسل دورات فنون الطهي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.
ُيكمل الطالب وحدات في  المرحلة الثانوية في مثل هذه المجاالت كفنون الطهي، أو المخبوزات، أو المعجنات، أو إدارة المطعم.في مجال الطهي أو لمواصلة التدريب بعد 

طعام، وتحضيره، ُتماَرس األساليب التجارية لتخزين ال تاريخ الضيافة، والسالمة، والنظام الصحي، واستخدام المعدات، وتقدير الوصفة وإنتاجها، واإلدارة، واالحترافية.
ر المهارات في تحضير المقبالت، والحساء، والسلطات، واللحوم، والفواكه، والخضروات، والخبز، والزينة، والحلويات. ومناولته. يزور الطالب أفضل مدارس الطهي  ُتطوَّ

وسيتم ممارسة مهارات التوظيف  لطالب على مواصلة عملية التطوير.ُترتَّب زيارات من قسم التوظيف لمساعدة ا لتوسيع معرفتهم بفرص التعليم بعد المرحلة الثانوية.
تحضيره لعرضه يشارك الطالب في فعاليات تقديم الطعام داخل الصف الدراسي وخارجه، ولديهم العديد من الفرص الستخدام إبداعاتهم أثناء تصميم الطعام و والمقابالت.

 (.OSHAع عليها. سُيجري الطالب اختبار إدارة السالمة والصحة المهنية )تتوفر المشاركة في منافسات الطهي وُيشجَّ  وتقديمه.
 دوالر  50.00رسوم المختبر: 

 
 875702  2فنون الطهي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1فنون الطهي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

سيتعلم الطالب مهارات اإلنتاج والخدمة  ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل الدراسي الثاني في تسلسل دورات فنون الطهي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.
سُيظهر الطالب معرفتهم بتطبيق  واستكشاف المطابخ العرقية.يتم التركيز على التغذية، والمهارات اإلدارية، والتسويق، واالستدامة،  المتقدمة المستخدمة في مجال الطهي.

ُتستخدم التكنولوجيا إلجراء تحليل غذائي، ووضع قائمة الطعام، وتحديد  ُترتَّب زيارات من رواد مجال المطاعم المحلية للطالب. أساليب تحضير الطعام والخبز المتقدمة.
ع  سيستخدم الطالب أساليب األعمال والرياضيات إلعداد قوائم الطعام. قديم خدمة للضيوف وإعداد غرف الطعام.سيتدرب الطالب على ت التكاليف، ومراقبة المخزون. ُيشجَّ

مل سيك ام خارج الصف الدراسي.الدمج بين دورات أكاديمية مونرو الفنية المتقدمة األخرى عبر تصميم قائمة الطعام، وتصميم المطاعم، وعلم الطهي الجزيئي، وتقديم الطع
 سيكمل الطالب اختبار سالمة الغذاء )سيرفسيف(. الطالب اختبار االستعداد للعمل.

 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 894201 لاللتحاق المزدوج لفصل دراسي واحد 1األمن السيبراني ألكاديمية بورنو الفنية المتقدمة 
  3معتمدة:ساعة  12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

سوب وُتكسبهم خبرة عملية ُتدِخل دورة الفصل الدراسي األول هذه من برنامج األمن السيبراني ألكاديمية بورنو الفنية المتقدمة، الطالب إلى عالم تكنولوجيا الحا
سيكتشف الطالب األخطاء ويصلحونها بأجهزة الحاسوب واألجهزة الطرفية  وُيهّيئونها، وُيأّمنونها.سُيثّبت الطالب أنظمة التشغيل المختلفة،  في تجميع أنظمة الحاسوب.

باإلضافة إلى ذلك، يستكشف الطالب العالقات بين مكونات  وُيطّورون المهارات في شبكات الحاسوب ومشاركة الموارد. ويستخدمون أدوات النظام والبرامج التشخيصية.
لين للمشاركة في اختبار شهادة صيانة الحاسوب )+ الخارجية.الحاسوب الداخلية و ( من شركة كومبيتيا Aعند اجتياز الدورة الدراسية بنجاح، قد يكون الطالب مؤهَّ

CompTIA. 
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

  



 مدارس مقاطعة الودون العامة

 

108 
 

 894202 المزدوج لفصل دراسي واحدلاللتحاق  2األمن السيبراني ألكاديمية بورنو الفنية المتقدمة 
  3ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
  1األمن السيبراني ألكاديمية بورنو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

 تكنولوجيا الحاسوب. يواصل الطالب في دورة الفصل الدراسي الثاني هذه من برنامج األمن السيبراني ألكاديمية بورنو الفنية المتقدمة، العمل في عالم
لين للمشاركة في اختبار شهادة صيانة  وُيطّورون المهارات المتقدمة في شبكات الحاسوب ومشاركة الموارد. عند اجتياز الدورة الدراسية بنجاح، قد يكون الطالب مؤهَّ

 (.CompTIAمن شركة كومبيتيا )( Security(، و/أو أمن الحاسوب والشبكات )+Network(، وشهادة شبكات الحاسوب )+Aالحاسوب )+
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 
 859507 للمدارس الثانوية 1فّني طب الطوارئ ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة لتقديم التدريب لألفراد من أجل العمل بشكل مستقل في حاالت الطوارئ الطبية والعمل كحلقة ُصّممت دورة فني طب الطوارئ 
لدعم الحياة  تتضمن هذه الدورة الدراسية جميع المهارات الالزمة لتقديم الرعاية الطبية الطارئة كمسؤول في خدمة اإلسعاف وصل حيوية في سلسلة فريق الرعاية الصحية.

 األساسية أو خدمات اإلنقاذ المتخصصة األخرى.
 دوالر  35.00رسوم المختبر:

 
 859508 للمدارس الثانوية 2فّني طب الطوارئ ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1فّني طب الطوارئ ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

سة في دورة فّني طب الطوارئ ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  . وُتمّثل مهام هذه الدورة 1تعتمد دورة الفصل الدراسي الثاني هذه على الموضوعات الُمدرَّ
تمد الطالب على معرفتهم ومهارات لتقديم دعم الحياة األساسية عبر التركيز على مجاالت عمليات الخدمات يع الدراسية المعايير التعليمية الوطنية للخدمات الطوارئ الطبية.

قد  يلزم وجود خبرة ميدانية خاضعة لإلشراف خارج ساعات الدوام المدرسي. (، وحاالت الطوارئ الطبية، وإدارة مجموعات المرضى الخاصة.EMSالطبية الطارئة )
ل الطالب إلجراء االختبار الحركي النفسي بوالية فرجينيا واالختبار اإلدرايؤدي إكمال جميع  كي للسجل الوطني متطلبات الدورة الدراسية بنجاح وتوصية الُمحاضر إلى تأهُّ

 (.EMTلفّني طب الطوارئ )
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 

 885101 لاللتحاق المزدوج لفصل دراسي واحد 1علم البيئة النباتية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

الفصل الدراسي األول مقدمة عن البستنة، والغابات، تتضمن الموضوعات في  ُيرّكز هذا المسار لعام دراسي واحد على النباتات فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية.
يدخل  وأفضل الممارسات التجارية.وإدارة الموارد الطبيعية، وعلم النبات، وعلم وظائف األعضاء، وممارسات تنسيق الحدائق المستدامة، والنباتات الخشبية، وعلوم التربة، 

ت جامعية متنوعة تشمل علوم البستنة والبيئة، والتكنولوجيا الزراعية، والغابات، وإدارة الموارد الطبيعية والمحافظة الطالب الذين يكملون كال الفصلْين الدراسّيْين في مجاال
لبحرية، والتعليم م األزهار، والعلوم اعليها، والهندسة الزراعية، واألحياء، وتربية النباتات وعلم وراثتها، وتصميم المناظر الطبيعية وإدارتها، وإدارة مالعب الغولف وتصمي

جمعية المشاتل والمناظر الطبيعية بفرجينيا كاختصاصي بستنة معتمد؛ جمعية مزارعي األزهار  باإلضافة إلى ذلك، يجوز الحصول على شهادة المجال في ما يلي: الزراعي.
ه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، ُتَعد هذ بفرجينيا كمدير مشتل معتمد؛ وزارة الزراعة وخدمات المستهلك بفرجينيا كفّني مبيدات.

 والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون.
 دوالر  35.00رسوم المختبر:

 

 885102 لاللتحاق المزدوج لفصل دراسي واحد 2علم البيئة النباتية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 لاللتحاق المزدوج لفصل دراسي واحد 1علم البيئة النباتية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

رها، وأنظمة   وإنتاجها، المشاتل ُيرّكز الفصل الدراسي الثاني من هذا المسار على تكاثر النباتات وعلم وراثتها، وممارسات اإلخصاب، ونمو النباتات وتطوُّ
  وتشخيص النباتات، ومكافحة اآلفات، والحفاظ على البيئة والممارسات الزراعية المستدامة.

 ال شيء رسوم المختبر: 
 

 859701 1مكافحة الحرائق ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 مكافحة الحرائق أو اإلنقاذ في مقاطعة لودونيجب أن تكون تابعة إلدارة  المطلب األساسي:

يتم التركيز على تنمية خبرة رجال اإلطفاء الجدد  خالل دورة الفصل الدراسي األول هذه، يتعلم الطالب منهج إدارة برامج مكافحة الحرائق في والية فيرجينيا.
التعليم على االستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية، والمناورة في المناطق المظلمة والصغيرة، يشتمل  حتى يكونوا أكثر استعداًدا ويبذلون دوًرا قيادًيا داخل اإلدارة.

األساسية والحد منها، والحبال / واستخدام الساللم، واستخدام الخراطيم والفوهات، واألساليب والمعدات الالزمة إلطفاء الحرائق، وسلوك الحرائق، وإدارة المواد الخطرة 
حت إشراف مباشر من مسؤول ُيِعد الدمج بين الدراسة في الصف الدراسي، والسيناريوهات، والتجارب العملية النموذجية، الطالَب لتنفيذ معظم مهام مكافحة الحرائق ت الُعقد.

 عمليات البحث والتهديدات الداخلية. يتعلم الطالب إجراء تقييمات أساسية لمشكالت السالمة واالضطالع بأدوار قيادية في إجراء إطفاء أو رجل إطفاء خبير.
 دوالر  20.00رسوم المختبر:
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 859702 2مكافحة الحرائق ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1مكافحة الحرائق ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

سة في دورة مكافحة الحرائق ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  . ويستجيب الطالب للحوادث 1تعتمد هذه الدورة على المعرفة المهنية المكتسبة والمهارات الُمدرَّ
)مثل: الناجمة عن اإلرهاب، والحوادث، والكوارث  يتفاعل الطالب مع المواقف متعددة الجوانب المحاكاة بالمواد الخطرة وإجراء عمليات اإلنقاذ، وتشمل إنقاذ المركبات.

سُيصبح الطالب على دراية  .الطبيعية المحاكاة( عبر إدارة الموارد مثل الطائرات المروحية، وطواقم طب الطوارئ الطبية، وفرق اإلنقاذ الفني، والمنظمات المجتمعية
تتحدى هذه الدورة الدراسية الطالب أكاديمًيا، وعقلًيا، وبدنًيا وُتلّبي معايير الجمعية الوطنية  طفاء الحالية.باإلجراءات، والمعدات، والتقنيات المستخدمة من قِبل إدارات اإل

 .2( والتي تؤدي إلى شهادة مكافحة الحرائق NFPAللحماية من الحرائق )
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 
 879701 1االتصال الرسومي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ة التحقيق في ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل الدراسي األول في تسلسل دورات االتصال الرسومي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة، وتغطي مقدم
يتم تدريس العديد من فلسفات التصميم الرئيسية  وضوعات المتغيرة تصميم الرسومات، ومبادئ التواصل البصري ورسومات الحاسوب، والنظرية والممارسات.الم

المفاهيم على جوانب من التصاميم يشتمل التركيز على المشروعات القائمة على  وتطبيقاته بينما يعمل الطالب بشكل فردي وتعاوني في فرق لتصميم المشروعات الرقمية.
ُتنشأ بنيات وتراكيب العمل  ب.المتعلقة بالتقنيات الرقمية للتخطيط، والطباعة، ومعالجة الصور / الصور الرقمية، والتصوير، والتخطيط، والتحريك الرقمي، وتصميم الوي

تتضمن الدورة معايير السالمة المتعلقة بالمعدات المستخدمة، والبحث،  رد التعليم المختلفة.المكتمل باستخدام مجموعة متنوعة من برامج اإلنتاج التفاعلية، والكتب، وموا
 ي سياق قائم على الوقت.والكتابة، والقراءة النصية، والمناقشات، والعروض التقديمية الشفوية، والمحاضرات، ومهام المشروعات المحددة، وتطوير مفهوم التصميم ف

 م الطالب مهارات االستعداد للعمل الستراتيجيات التصميم التفاعلي القائمة على العمالء والخدمات المؤسسية العامة.باإلضافة إلى ذلك، يتعل
 دوالر  75.00رسوم المختبر:

 
 879702 2االتصال الرسومي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5ساعة معتمدة:  11 الصف )الصفوف(:
 1االتصال الرسومي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

تغطي هذه الدورة الدراسية  ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل الدراسي الثاني في تسلسل دورات االتصال الرسومي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.
يشمل المنهج العقود، وقضايا حقوق الطبع والنشر، ومهارات  وضع محفظة مهنية شاملة وتطويرها.المفاهيم المتقدمة وأساليب التصميم التي تستخدم البرامج التفاعلية ل

يشتمل  إعداد محفظة وعرضها.المقابالت الشخصية، وكتابة السيرة الذاتية وخطابا التغطية، وتصميم الملخصات والعروض، وقضايا األعمال التجارية المستقلة، فضالً عن 
ست بدورة االتصال الرسومي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة العرض التقديمي للمح . يتعلم الطالب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وتوجيهاتهم، 1فظة على مفاهيم ُدرِّ

إلى ذلك، يعمل الطالب مع  باإلضافة كيفية تأسيس شركة تصميم مبتكرة وإدارتها عبر العمل مباشرة مع العمالء، ووضع الميزانيات والتنبؤ بها والعمل في حدودها.
يتنافس الطالب في أنشطة الجمعيات التنافسية السنوية للتصميم / للطباعة، ويمنحون الفرصة للحصول على شهادات  الطابعات واإلدارة الصحفية لتلبية مواعيد العمل الفعلية.

 (.PrintEdفي مجال الطباعة )
 الدراسية.ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة  رسوم المختبر:

 
 879300 3االتصال الرسومي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  3ساعة معتمدة:  12 الصف )الصفوف(:
  2االتصال الرسومي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

تغطي هذه الدورة الدراسية المفاهيم المتقدمة وأساليب  الفنية المتقدمة.ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الثالثة في تسلسل دورة االتصال الرسومي ألكاديمية مونرو 
يشمل المنهج العقود، وقضايا حقوق الطبع والنشر، ومهارات المقابالت الشخصية، وكتابة  التصميم التي تستخدم البرامج التفاعلية لوضع محفظة مهنية شاملة وتطويرها.

يشتمل العرض التقديمي للمحفظة  الملخصات والعروض، وقضايا األعمال التجارية المستقلة، فضالً عن إعداد محفظة وعرضها. السيرة الذاتية وخطابا التغطية، وتصميم
ست بدورة االتصال الرسومي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  ة تصميم . يتعلم الطالب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وتوجيهاتهم، كيفية تأسيس شرك1على مفاهيم ُدرِّ

باإلضافة إلى ذلك، يعمل الطالب مع الطابعات واإلدارة الصحفية لتلبية  مبتكرة وإدارتها عبر العمل مباشرة مع العمالء، ووضع الميزانيات والتنبؤ بها والعمل في حدودها.
  (.PrintEdويمنحون الفرصة للحصول على شهادات في مجال الطباعة )يتنافس الطالب في أنشطة الجمعيات التنافسية السنوية للتصميم / للطباعة،  مواعيد العمل الفعلية.

 دوالر  75.00رسوم المختبر:
 

 861100 المعلوماتية الصحية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة
  3ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

(، والسجل ITلعام دراسي واحد هذا، جوانب المعلوماتية الصحية ليشمل تاريخ تكنولوجيا المعلومات الصحية )يستكشف مسار أكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  
سيتعرف الطالب على التقنيات والتوجهات المختلفة التي تؤثر  (، والمشكالت األخالقية والخصوصية، األمن السيبراني واختراقات البيانات.EHRالصحي اإللكتروني )

 لرعاية الصحية.على صناعة ا
 دوالر  68.50رسوم المختبر: 

 
 881701 1( ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة HVACالتدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء )

  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

توفر هذه  ( ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.HVACالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء )ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل الدراسي األول في تسلسل دورات 
يشتمل التعليم على الكهرباء األساسية، والسالمة، وفيزياء عملية  الدورة الدراسية المعارف والمهارات األساسية في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء السكني والتجاري.

 حاس والفضة، وأجهزة التحكم والمكونات الكهربائية، ومخططات األسالك، والسباكة األساسية، وتصنيع الصفائح المعدنية وتركيب األنابيب.التبريد، واللحام بالن
 دوالر  35.00رسوم المختبر:
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 881702 2( ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة HVACالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء )

  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1( ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة HVACالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ) المطلب األساسي:

يتعلم  ( ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.HVACُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل الدراسي الثاني في تسلسل دورات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )
يشتمل التعليم على  يتعلم الطالب تركيب معدات التدفئة والتبريد، وصيانتها، وإصالحها. مهارات متقدمة في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء السكني والتجاري.للطالب 

عند اجتياز  سكنية، والتخطيط الكهربائي والتركيب.أنظمة توزيع الهواء والتهوية، ومعدات التبريد، والنفط، والغاز، وأنظمة المضخات الكهربائية، والحرارية، والسباكة ال
لون لبرامج التدريب المهني  قد يكون الطالب مؤهلين إلجراء  الُمدّعم.هذه الدورة الدراسية بنجاح، يتم إعداد الطالب ألداء معظم جوانب التدفئة والتبريد وتكييف الهواء وُيؤهَّ

(، وأي من اختبارات امتياز التدفئة والتبريد وتكييف الهواء االثني عشر أو R-410Aر شهادة السالمة والتدريب العالمي )(، واختباEPAاختبار شهادة وكالة حماية البيئة )
 (.NCCTجميًعا، واختبار للتميز في التدفئة والتهوية والتكييف، واالختبار الوطني لمهنة اإلنشاءات )

 ال توجد رسوم على هذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:
 

 861000 مقدمة إلى العلوم الصحية والطبية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة لاللتحاق المزدوج
  3ساعة معتمدة:  10الصف )الصفوف(:
الطبي )الخاص أو سجل التحصين الحالي لمقدمي الرعاية الصحية، واختبار مرض السل الحالي بمرحلتيه )خالل األشهر الثالثة األخيرة(، والتأمين  المطلب األساسي:

 المدرسي(.

م هذه الدورة الدراسية للطالب مجموعة كبيرة من الوظائف داخل المهن الصحية والطبية. يتعلم الطالب المهارات الطبية األساسية الالزمة للعمل بأمان  ُتقدِّ
يتعّرض  ئف ذات الصلة أثناء االستعداد للمتطلبات التعليمية المستقبلية.ُيتيح االستكشاف المهني للطالب اتخاذ خيارات مستنيرة في الوظا وكفاءة داخل المجتمع الطبي.

كما ُيرّكز التعليم على االحترافية والقضايا  الطالب لعلم المصطلحات الطبية؛ وعلم العقاقير؛ وعلم التشريح وعلم وظائف األعضاء؛ والتدخالت العالجية والتشخيصية.
يتنقل الطالب عبر اإلعدادات الطبية المختلفة للحصول على فرص إشرافية، ويربطون ما تعلّموه من معرفة بالصف الدراسي  ل.القانونية / األخالقية ومهارات التواص

 ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون. بالتجارب الواقعية.
 دوالر  68.50لمختبر:رسوم ا

 
 898701 1البناء ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

ف هذه الدورة  ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الدورة األولى في تسلسل دورات البناء ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة. الدراسية الطالب بمواد البناء، وأدواتها، ُتعرِّ
كما يدرس  يساعد البرنامج الطالب على تطوير المهارات والمعارف الفنية لتركيب الخرسانة، والطوب، والقرميد، وبالط السيراميك. ومعداتها، وممارساتها المختلفة.

لين للحصول على شهادة اختبار إدارة السالمة والصحة المهنية  نية والتجارية.الطالب قراءة المخططات وإجراء تقديرات العمالة والمواد للمشروعات السك وُيَعد الطالب مؤهَّ
(OSHA.لمدة عشر ساعات ) 

 دوالر  30.00رسوم المختبر:
 

 898702 2البناء ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1البناء ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

ُيطّور الطالب مهاراتهم في تركيب الخرسانة، والطوب،  ُتَعد هذه الدورة الدراسية هي الدورة الثانية في تسلسل دورات البناء ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.
وُيشَمل البناء الحجري  كما يتعلمون أعمال اإلصالح والترميم. والمدافئ، واألرصفة، واألرفف. ويكملون العديد من المشاريع مثل المداخن، والقرميد، وبالط السيراميك.

 وُيِعد الطالب لتصميم الجدران الحجرية، والمدافئ، واألرصفة، والمداخل، وإصالحها.
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 
 861206 لاللتحاق المزدوج 1تكنولوجيا المختبرات الطبية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  3ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
اص أو سجل التحصين الحالي لمقدمي الرعاية الصحية، واختبار مرض السل الحالي بمرحلتيه )خالل األشهر الثالثة األخيرة(، والتأمين الطبي )الخ المطلب األساسي:

 المدرسي( 

م دورة العام الدراسي األول في تكنولوجيا المختبرات الطبية تاريًخا موجًزا لمهنة المختبرات الطبية، ومدونة األخال قيات، وسالمة المختبرات، والَفْصد ويليه ُتقدِّ
قيقة، واألمصال وتحليل البول. مقدمة لالختبارات التي أُجريت على الدم وسوائل الجسم في مجاالت أمراض الدم، والكيمياء، وعلم أمراض الدم المناعي، وعلم األحياء الد

حاسوب والمعدات اآللية. باإلضافة إلى ذلك، ُيكمل الطالب دراسة أنظمة الجسم وعلم التشريح كما ُتجرى المحاكاة باستخدام المجاهر، والكواشف الكيميائية، وأجهزة ال
علم  سيستخدم الطالب هذه المبادئ والمهارات األساسية الالزمة لمواصلة دراساتهم في التخصصات اإلضافية في المختبرات الطبية: ُيشرحان في مجال طب المختبرات.

فرصة الحصول على شهادة سُتتاح للطالب  يرية، وعلم أمراض الدم المناعي، والتخثر / تجلط الدم، والتقنيات التكنولوجيا الحيوية المختبرية السريرية.األحياء الدقيقة السر
ُتَعد هذه الدورة الدراسية  دانية منظمة.قد ُتتاح للطالب الفرصة للمشاركة في تجارب مي اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي األساسي من جمعية القلب األمريكية.

 جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون. 
 دوالر  68.50رسوم المختبر: 
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 861706 لاللتحاق المزدوج 2تكنولوجيا المختبرات الطبية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  3ساعة معتمدة:  12)الصفوف(:الصف 

 لاللتحاق المزدوج 1تكنولوجيا المختبرات الطبية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

لألداء . يستخدم الطالب المبادئ األساسية الالزمة 1يعتمد الطالب على المعارف والمهارات األساسية التي درسوها في دورة تكنولوجيا المختبرات الطبية  
ألمصال، والتخثر / اإلرقاء، والتقنيات بكفاءة في مجاالت أمراض الدم، والكيمياء السريرية، وعلم األحياء الدقيقة السريرية، وعلم أمراض الدم المناعي، وعلم المناعة / علم ا

ُترّكز المختبرات األسبوعية على أداء  ة اإلجراءات، والتفسير الصحيح للنتائج.تشمل الكفاءات أداء التقنية بشكل صحيح، وفهم نظري التكنولوجيا الحيوية المختبرية السريرية.
ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا  قد ُتتاح للطالب الفرصة للمشاركة في تجارب ميدانية منظمة. الطالب الفعلي لالختبارات الروتينية التي عادًة ما تظهر في الوضع السريري.

 لتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون.من أكاديمية العلوم، وا
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر: 

 
 861306 لاللتحاق المزدوج 1تكنولوجيا الصيدلة ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  3ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
و التحصين الحالي لمقدمي الرعاية الصحية، واختبار مرض السل الحالي بمرحلتيه )خالل األشهر الثالثة األخيرة(، والتأمين الطبي )الخاص أسجل  المطلب األساسي:

 المدرسي(

بمتطلبات مجلس مهنة الصيدلة وُتِعد ستفي الدورة الدراسية  ُصّمم برنامج الشهادات هذا لتزويد الطالب بالمهارات والمعارف األساسية لبدء العمل كفّني صيدلي.
ينبغي أن يكون فنيو الصيدلة المدربون ذوي الخبرة الذين يمكنهم إثبات  الطالب إّما إلجراء اختبار الوالية أو االختبار الوطني الذي يعقده مجلس اعتماد الفني الصيدلي.

ُتتاح للطالب الفرصة  لمهنية الحماسية والمرموقة أو الدراسة في مجال الصيدلة بعد المرحلة الثانوية.المهارات والمعارف المناسبة قادرين على متابعة العديد من الخيارات ا
ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات  للتدريب في ظل بيئة مهنية باإلضافة إلى المشاركة في تجارب ميدانية منظّمة.

 المهنية والفنية بمقاطعة الودون.
 دوالر  68.50رسوم المختبر:

 
 862306 لاللتحاق المزدوج 2تكنولوجيا الصيدلة ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  3ساعة معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 لاللتحاق المزدوج 1تكنولوجيا الصيدلة ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

تفي الدورة الدراسية بمتطلبات مجلس  ُصّمم برنامج الشهادات للعام الدراسي الثاني هذا لتزويد الطالب بالمهارات والمعارف األساسية لبدء العمل كفّني صيدلي.
ُيرّكز على التجارب الميدانية السريرية و/أو التجارب  .مهنة الصيدلة وُتِعد الطالب إّما إلجراء اختبار الوالية أو االختبار الوطني الذي يعقده مجلس اعتماد الفني الصيدلي

 ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون. التي ُتنّسق العمل.
 ال شيء رسوم المختبر:

 
 888701 1دمة التمريض العملي ألكاديمية مونرو الفنية المتق

  1.5معتمدة: ساعة  12الصف )الصفوف(:
اص أو سجل التحصين الحالي لمقدمي الرعاية الصحية، واختبار مرض السل الحالي بمرحلتيه )خالل األشهر الثالثة األخيرة(، والتأمين الطبي )الخ المطلب األساسي:

 المدرسي(

هي الفصل الدراسي األول من مسار التمريض العملي لمدة عامْين دراسّيْين المعتمد من مجلس  1ُتَعد دورة التمريض العملي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
ض، وتناول األدوية، وعلم التشريح وعلم تشمل الوحدات على تمريض المسنين، ومهارات التمريض، والتغذية، والنمو والتطوير، وأساسيات التمري تمريض والية فرجينيا.

يجب أن يكون جميع الطالب قادرين على توفير وسيلة انتقالهم إلى  ساعة في مرفق رعاية طويلة األجل. 40كما توجد تجارب سريرية إلزامية لمدة  وظائف األعضاء.
رض المساعد المعتمد بعد اجتياز دورة التمريض العملي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة ُيَعد طالب دورة التمريض العملي مؤهلين إلجراء اختبار المم التجارب السريرية.

 بنجاح. ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون.
 دوالر  240.00رسوم المختبر:

 
 888702 2يمية مونرو الفنية المتقدمة التمريض العملي ألكاد

  1.5ساعة معتمدة:  12الصف:
 1التمريض العملي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

ُتواصل هذه الدورة الدراسية  ُيَعد هذا هو الفصل الدراسي الثاني من مسار التمريض العملي لمدة عامْين دراسّيْين المعتمد من مجلس تمريض والية فرجينيا.
 لفصل دراسي واحد. 1تغطية المفاهيم الُمدرسة في دورة التمريض العملي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:
 

 888300 3التمريض العملي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  3:ساعة معتمدة متطلبات األساسية ال الصف )الصفوف(:
 2التمريض العملي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

بعد إكمال  هي العام الدراسي الثاني من مسار التمريض العملي لمدة عامْين دراسّيْين المعتمد من مجلس تمريض والية فرجينيا. 2ُتَعد دورة التمريض العملي 
الً إلجراء اختبار ترخيص المجلس الوطني للتمريض العملي )كال الدورتْين  ( وعند اجتيازه بنجاح يمكنه العمل ممرًضا NCLEX-PNالسابقتْين بنجاح، يصبح الخريج مؤهَّ

ًصا ) لةLPNيعمل الممرض المساعد المرخَّص ) (.LPNمساعًدا مرخَّ تشتمل وحدات الصف  .( في جميع أماكن الرعاية الصحية تحت إشراف طبيب أو ممرضة مسجَّ
 قدمة، والقضايا المهنية.الدراسي على التمريض الطبي والجراحي، وتمريض الصحة النفسية، وتمريض التوليد وحديثي الوالدة، وتمريض األطفال، ومهارات التمريض المت

م ال كما تلزم التجارب السريرية في المستشفيات ومكاتب األطباء. يجب أن  طالب رعاية مباشرة للمرضى تحت إشراف الُمحاضرين السريريين.خالل الدراسة السريري، ُيقدِّ
ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة،  يوفر جميع الطالب وسيلة انتقالهم الخاصة إلى جميع المواقع السريرية وإلى المدرسة.

 ودون.والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة ال
 الرسوم الدراسية رسوم المختبر:
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 861400 لاللتحاق المزدوج 1تكنولوجيا الطب اإلشعاعي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  3ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
األشهر الثالثة األخيرة(، والتأمين الطبي )الخاص أو سجل التحصين الحالي لمقدمي الرعاية الصحية، واختبار مرض السل الحالي بمرحلتيه )خالل  المطلب األساسي:

 المدرسي(

ف الدورة الدراسية الطالب في بداية دراستهم لما يمكنهم توقُّعه من العمل بمهنة تكنولوجيا الطب اإلشعاعي، ومتطلبات االعتماد، وخيارات الترقي، وما هو  ُتعرِّ
ُصّمم  ر الطالب فهًما للمصور اإلشعاعي كعضو مركزي في فريق الرعاية الصحية ومساعد قّيم ألخصائي األشعة.ُيطوّ  مطلوب منهم كمساعدي الرعاية الصحية المصاحبة.

ُيطّور الطالب فهًما لالستخدام اآلمن لإلشعاع  هذا المنهج الدراسي إلعداد الطالب لفهم علم التشريح وعلم وظائف األعضاء التي قُّيمت في صور تشخيصية لجسم اإلنسان.
ن تتضمن الموضوعات اإلضافية للدراسة تاريخ مهنة الطب اإلشعاعي، واألخالق الطبية، ومفاهيم التصوير اإلشعاعي، وعلم األشعة، والحماية م خل المجال الطبي.دا

الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، ُتَعد هذه الدورة  قد ُتتاح للطالب فرصة التدريب في ظل بيئة مهنية. اإلشعاع، ومستقبل وظائف التكنولوجيا اإلشعاعية.
 والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة الودون.

 دوالر  68.50رسوم المختبر:
 

 861402 للمدارس الثانوية 2تكنولوجيا الطب اإلشعاعي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  3ساعة معتمدة:  12الصف )الصفوف(:

 لاللتحاق المزدوج  1تكنولوجيا الطب اإلشعاعي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  األساسي:المطلب 

وكجزء من  لاللتحاق المزدوج. 1تعتمد هذه الدورة الدراسية على الموضوعات الُمدرسة في دورة تكنولوجيا الطب اإلشعاعي ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
ُيطّور الطالب فهًما للعوامل الحيوية والفنية التي تنطوي عليها  الطالب على المشاركة في ممارسات تطوعية داخل إطار الرعاية الصحية.محتوى الدورة الدراسية، ُيشجع 

الطبي، وتأثير  وينصب التركيز بمزيد من التوسع على علم التشريح وعلم وظائف األعضاء، وعمليات تشخيص األمراض، وفيزياء معدات التصوير عملية التصوير الطبي.
باإلضافة إلى ذلك، ُيوّسع الطالب  يتعلم الطالب كيفية تطبيق إجراءات الحماية من اإلشعاع للمرضى والعاملين في التصوير الطبي. اإلشعاع الطبي على األنسجة الحيوية.

ير، واالستخدام اآلمن لألكسجين واألدوية أثناء إجراءات التصوير، فهمهم لرعاية المرضى داخل قسم األشعة ليشمل تقييم العالمات الحيوية، وأساليب التثبيت للتصو
ُتَعد هذه الدورة الدراسية جزًءا من أكاديمية العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات المهنية والفنية بمقاطعة  واستخدام التقنيات المعقمة، وتقييم الطوارئ الطبية.

 الودون.
 دوالر  35.00رسوم المختبر:

 
 893701 1/ صناعة األفالم الرقميية  1اإلنتاج التلفزيوني 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 ال شيء المطلب األساسي:

الصوت، إنتاج ُتغّطي دورة الفصل الدراسي األول هذه تشغيل الكاميرات، وإعداد التقارير اإلخبارية، والتحرير غير الخطي، والبرمجة النصية، وأساليب 
يستخدم الطالب مجموعة كبيرة من المعدات المهنية  وتخطيط اإلنتاج، وأعمال إنتاج الفيديو، وتشغيل االستوديو وغرفة التحكم، والتسويق األساسي، وأساليب اإلنتاج.

  ات االحترافية، واإلنتاج الصوتي.يتلقى الطالب التدريب العملي مع تأثيرات الحاسوب، والتحرير الحاسوبي، ومعدات الكامير وُينتجون مشروعات.
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 
 893702 1/ صناعة األفالم الرقميية  1اإلنتاج التلفزيوني 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1/ صناعة األفالم الرقميية  1اإلنتاج التلفزيوني  المطلب األساسي:

يستخدم الطالب  تبتكر إنتاجات مميزة بشكل فردي وجماعي في فرق. ُيقّدم الفصل الثاني للطالب فرًصا أكثر تقدًما للتحرير واإلنتاج بصورة أكثر تعقيًدا.
الحاسوبي المتقدم، ومعدات الكاميرات  يتلقى الطالب التدريب العملي مع تأثيرات الحاسوب المتقدمة، والتحرير مجموعة كبيرة من المعدات المهنية وُينتجون مشروعات.

  االحترافية، واإلنتاج الصوتي األكثر تعقيًدا.
 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:

 
 885401 1العلوم البيطرية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 شيء ال المطلب األساسي:

ُتوّجه هذه الدورة الدراسية الطالب إلى العلوم  ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل الدراسي األول في برنامج العلوم البيطرية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة.
حي، وعلم الطفيليات، وعلم الجرعات، وتغذية البيطرية، وتشمل موضوعات مثل علم التشريح وعلم وظائف األعضاء، وعلم المصطلحات، والسالمة والنظام الص

ُيشارك الطالب في إجراء فحوصات سريرية، وإجراءات المختبرات  الحيوانيات، والسالالت، والسلوك المهني، وإدارة المكاتب، والتقنيات الناشئة في الزراعة الحيوانية.
  ت البيطرية بالمنطقة.والمستشفيات والتعامل مع الحيوانات بتنسيق مع العيادات والمستشفيا

 دوالر  75.00رسوم المختبر:
 

 885402 2العلوم البيطرية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة: 12إلى   11الصف )الصفوف(:
 1العلوم البيطرية ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

ُيوّسع الطالب معرفتهم بعلم الحيوانات ورعايتها، ويشمل بنية  الدراسي الثاني في برنامج العلوم البيطرية ألكاديمية.ُتَعد هذه الدورة الدراسية دورة الفصل 
بيب البيطري / ُيطّور الطالب مهارات وأساليب أكثر تقدًما لمساعدة الط الحيوانات ووظائفها، والميكروبات، والوقاية من األمراض، وعلم الطفيليات، وعلم الوراثة، والتكاثر.

دوية، والتعامل مع حاالت الموت الفني البيطري في المجاالت التالية: إجراء اإلسعافات األولية والجراحة، وتطبيق تقنيات التعقيم، وتنفيذ الوظائف الفنية، وتناول األ
ق مع الُمحاضر في المكاتب البيطرية أو عيادات الحيوانات.يمكن تضمين التعليم السريري  وسكراته، والتعامل مع الحياة البرية، وأداء الوظائف المكتبية.  أثناء العمل الُمنسَّ

 ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة الدراسية. رسوم المختبر:
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 896701 لاللتحاق المزدوج 1اللحام ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 
  1.5ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
 شيءال  المطلب األساسي:

لقوسي البالزمي، تحتوي دورة الفصل الدراسي األول هذه على تعليم اإلعداد والتشغيل اآلمن للحام والتقطيع عبر حرق وقود باستخدام األكسجين، والتقطيع ا
ب الطالب على اللحام تنغسنن للمبتدئين.-واللحام القوسي المعدني الُمحجب، وعمليات اللحام القوسي بالغاز الخامل توفر أنشطة الصف  ، والتقطيع، واللحام بالنحاس.ُيدرَّ

 (، وإنشاء المشروعات المعدنية وإصالحها.AWSالدراسي تعليًما في مجال اللحام الفني والزخرفي، واإلعداد الختبار جمعية اللحام األمريكية )
 دوالر  30.00الرسوم المختبرية:

 
 896702 المزدوجلاللتحاق  2اللحام ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  1.5ساعة معتمدة:  11الصف )الصفوف(:
 1اللحام ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

ُتتاح الفرصة للطالب  يتم التركيز في هذه الدورة الدراسية على اللحام بالقوس المعدني الُمحجب في الوضع األفقي، وفي جميع األوضاع، ولحام األنابيب.
يشمل العمل المتقدم عمليات لحام قوسي  وتتوفر خيارات شهادات اللحام. (.AWSإلجراء اختبار ُسمك اللحام المحدود وغير المحدود لجمعية اللحام األمريكية )لتدرب 

  (.TIGتنغستن )-( واللحام القوسي بالغاز الخاملMIGبالمعدن والغاز )
 لدراسية.ال توجد رسوم مختبرية لهذه الدورة ا رسوم المختبر:

 
 896306 لاللتحاق المزدوج 3اللحام ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة 

  3ساعة معتمدة:  12الصف )الصفوف(:
 لاللتحاق المزدوج 2اللحام ألكاديمية مونرو الفنية المتقدمة  المطلب األساسي:

س دورة اللحام المميزة هذه التقنيات الناشئة في المجال وكيفية إثبات  تنغستن -الكفاءة في اختبارات لحام األنابيب: اختبار اللحام القوسي بالغاز الخاملُتدرِّ
(GTAW( واختبار اللحام القوسي المعدني الُمحجب )SMAW.)  يتم إعداد الطالب للحصول على أوراق اعتماد ذات صلة بالمجال بغرض التوظيف في مرافق اإلنتاج أو

 ثابة ساعات معتمدة اختيارية.ُتعد هذه الدورة الدراسية بم التصنيع.
 دوالر  30.00رسوم المختبر: 
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سلسل مدته تحدد المصفوفة التالية المواد االختيارية في كل تخصص في البرنامج التعليمي المنتظم الذي يمكن استخدامه لتلبية متطلبات التخرج في ت

  عامين من المواد االختيارية المتسلسلة المرّكزة.

 

 المواد االختيارية المتسلسلة للغة اإلنجليزية

 

 السنة األولى

 الدراسيةاسم الدورة 

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 العام الثاني

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 1صحافة الصحف  1.0 187000 مقدمة إلى الصحافة

 2صحافة الصحف 

 3صحافة الصحف 

188000 

188002 

188003 

1.0 

1.0 

1.0 

  1الصحافة المصورة  1.0 187000 مقدمة إلى الصحافة

 2الصحافة المصورة 

 3الصحافة المصورة 

189001 

189002 

189003 

1.0 

1.0 

1.0 

 1.0 160802 2مركز الكتابة  1.0 160801 1مركز الكتابة 

 

 المواد االختيارية المتسلسلة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

 

 السنة األولى

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

 ساعات

 معتمدة

 العام الثاني

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 1.0 190012 2قراءة اللغة اإلنجليزية وكتابتها  1.0 190011 1قراءة اللغة اإلنجليزية وكتابتها 

مفاهيم الرياضيات لمتعلمي اللغة 

 اإلنجليزية للمبتدئين

اللغة اإلنجليزية مفاهيم الرياضيات لمتعلمي  1.0 588005

 للمبتدئين

588010 1.0 

 1.0 395010 اللغة اإلنجليزية كلغة عالمية 1.0 394010 إنجليزية الوافد الجديد

 

 المواد االختيارية المتسلسلة للفنون الجميلة

 

 السنة األولى

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 العام الثاني

 الدراسيةاسم الدورة 

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 2الفن  1.0 240000 1الفن 

 3الفن 

 تصميم رسومات الحاسوب

 الخزف

 الرسم والطالء

 التصوير الفوتوغرافي

 

 النحت

241000 

242000 

232700 

245000 

231700 

245700 

245600 

244700 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

1.0 

1.0 

استطالع عن تاريخ الفن والهندسة 

 1المعمارية 

استطالع عن تاريخ الفن والهندسة  0.5 242770

 2المعمارية 

248700 0.5 

 1.0 262100 نظرية الموسيقى للمستوى المتقدم 1.0 262000 نظرية / تاريخ الموسيقى

 1.0 274000 2فرقة الحفالت الموسيقية  1.0 272000 1فرقة الحفالت الموسيقية 

 

 األوركسترا للمستوى المتوسط 1.0 275000 األوركسترا للمبتدئين

 األوركسترا للمستوى المتقدم

 أوركسترا للمحترفين

275003 

275002 

275001 

1.0 

1.0 

1.0 
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 1.0 276000 فرقة الجاز 1.0 276000 فرقة الجاز

 الجيتار للمستوى المتوسط 1.0 293000 الجيتار للمبتدئين

 للمستوى المتقدمالجيتار 

 الجيتار للمحترفين

294000 

295000 

296000 

1.0 

1.0 

1.0 

 1.0 282000 الجوقة المختلطة المتقدمة 1.0 280000 الجوقة المختلطة

 1.0 278000 الفرقة الصوتية الصغيرة* 1.0 278000 الفرقة الصوتية الصغيرة

 1.0 284000 الجوقة الرجالية* 1.0 284000 الجوقة الرجالية

 1.0 286000 الجوقة النسائية* 1.0 286000 الجوقة النسائية

 2الفنون المسرحية  1.0 250000 1الفنون المسرحية 

 3الفنون المسرحية 

251000 

252000 

1.0 

1.0 

 2المسرح الفني  1.0 254000 1المسرح الفني 

 المسرح الموسيقي المشروعات الدرامية:

  المزدوجصناعة المسرح المتقدمة لاللتحاق 

255000 

257000 

259006 

1.0 

1.0 

1.0 

مقدمة إلى الفنون المسرحية 

 لاللتحاق المزدوج

األداء المسرحي وتاريخه وأدبياته لاللتحاق  1.0 258006

 المزدوج

256006 1.0 

 

 المواد االختيارية المتسلسلة للتربية البدنية والصحة

 

 السنة األولى

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 العام الثاني

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 461001 مقدمة إلى التعليم في الهواء الطلق

461701 

1.0 

0.5 

 461002 التعليم في الهواء الطلق المتقدم

461702 

1.0 

0.5 

 468001 اللياقة البدنية الشخصية

468701 

1.0 

0.5 

 468001 البدنية الشخصية*اللياقة 

468701 

1.0 

0.5 

 462001 مقدمة إلى تمارين األثقال

462701 

1.0 

0.5 

 462003 تمارين األثقال المتقدمة

468702 

1.0 

0.5 

 466001 الرياضة مدى الحياة

466701 

1.0 

0.5 

 466001 الرياضة مدى الحياة*

466701 

1.0 

0.5 

 469001 اللياقة البدنية مدى الحياة

469701 

1.0 

0.5 

 469001 اللياقة البدنية مدى الحياة*

469701 

1.0 

0.5 

 463001 مقدمة إلى القوة والتكييف

463701 

1.0 

0.5 

 463003 القوة والتكييف المتقدم

463703 

1.0 

0.5 

 464001 مقدمة إلى الرياضات الجماعية

464701 

1.0 

0.5 

 464002 الرياضات الجماعية المتقدمة

464702 

1.0 

0.5 

 467001 مقدمة إلى اليوغا

467701 

1.0 

0.5 

 467002 اليوغا المتقدمة

467702 

1.0 

0.5 

 

 المواد االختيارية المتسلسلة للعلوم االجتماعية والدراسات العالمية

 

 السنة األولى

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 العام الثاني

 اسم الدورة الدراسية

الدورة رقم 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 786700 علم النفس

786V00 

1.0 

1.0 

 1.0 787100 علم النفس للمستوى المتقدم
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 المواد االختيارية المتسلسلة للغة العالمية**

 

 السنة األولى

 الدورة الدراسية / المستوى

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 العام الثاني

 المستوىالدورة الدراسية / 

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 1.0 382000 2لغة اإلشارة األمريكية  1.0 380000 1لغة اإلشارة األمريكية 

 1.0 395010 اللغة اإلنجليزية كلغة عالمية* 1.0 395010 اللغة اإلنجليزية كلغة عالمية*

 1اللغة الفرنسية 

 

340000 

34100V 

 2اللغة الفرنسية  1.0

 

342000 

34200V 

1.0 

 370000 1اللغة األلمانية 

37100V 

 372000 2اللغة األلمانية  1.0

37200V 

1.0 

 350000 1اللغة الالتينية 

35100V 

 352000 2اللغة الالتينية  1.0

35200V 

1.0 

 321000 1لغة الماندرين الصينية 

396V00 

 331000 2لغة الماندرين الصينية  1.0

397V00 

1.0 

 1.0 394010 اللغة اإلنجليزية للمبتدئين* 1.0 394010 اإلنجليزية للمبتدئين*اللغة 

 1.0 367300 2اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة  1.0 367000 1اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 

 360000 1اللغة اإلسبانية 

36100V 

 362000 2اللغة اإلسبانية  1.0

36200V 

1.0 

 

 3لغة اإلشارة األمريكية 

 

للمدارس الثانوية  4لغة اإلشارة األمريكية  1.0 383000

لاللتحاق  4لغة اإلشارة األمريكية 

 المزدوج

384800 

284506 

1.0 

 343000 3اللغة الفرنسية 

34300V 

 1.0 344000 للمدارس الثانوية 4اللغة الفرنسية  1.0

 1.0 374000 للمدارس الثانوية 4اللغة األلمانية  1.0 373000 3اللغة األلمانية 

 1.0 354000 للمدارس الثانوية 4اللغة الالتينية  1.0 353000 3اللغة الالتينية 

  1.0 334000 3اللغة الصينية 

 3اللغة اإلسبانية للمتحدثين بطالقة 

 للمدارس الثانوية

367500 1.0 

 363000 3اللغة اإلسبانية 

36300V 

 1.0 364000 للمدارس الثانوية 4اللغة اإلسبانية  1.0

 

 

 للمدارس الثانوية 5اللغة الفرنسية 

 لاللتحاق المزدوج 5اللغة الفرنسية 

345000 

346006 

1.0  

 للمدارس الثانوية 5اللغة األلمانية 

 لاللتحاق المزدوج 5اللغة األلمانية 

375000 

376006 

1.0 

 للمدارس الثانوية 5اللغة الالتينية 

 لاللتحاق المزدوج 5اللغة الالتينية 

356000 

356006 

1.0 

 للمدارس الثانوية 5اللغة اإلسبانية 

 لاللتحاق المزدوج 5اللغة اإلسبانية 

365000 

363006 

1.0 
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اللغة والثقافة الفرنسية للمستوى 

 المتقدم

 اللغة والثقافة األلمانية للمستوى المتقدم

 الالتينية للمستوى المتقدماللغة 

اللغة والثقافة اإلسبانية للمستوى 

 المتقدم

345100 

375100 

359100 

365100 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

 

 

 

 األدب والثقافة اإلسبانية للمستوى المتقدم

 

 

 

365200 

 

 

 

1.0 

 

 (***CTEالمواد االختيارية المتسلسلة للتعليم المهني والفني )

 

 والمعلوماتتكنولوجيا األعمال 

 

 السنة األولى

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 العام الثاني

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 محاسبة متقدمة 1.0 830000 المحاسبة

 وقانون األعمال لفصل دراسي واحد 

 إدارة األعمال لفصل دراسي واحد

 الحاسوبأنظمة معلومات 

التصميم، والوسائط المتعددة، وتقنيات 

 الويب

 مقدمة إلى األعمال والتسويق

831000 

835700 

836700 

828001 

839001 

 

821000 

1.0 

0.5 

0.5 

1.0 

1.0 

 

1.0 

ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة 

 لاللتحاق المزدوج 1والتكنولوجيا 

 المحاسبة 1.0 824306

ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة 

 لاللتحاق المزدوج 2والتكنولوجيا 

  وقانون األعمال لفصل دراسي واحد 

 إدارة األعمال لفصل دراسي واحد

 أنظمة معلومات الحاسوب

تصميم األزياء والتسويق لفصل دراسي 

 وواحد 

 العيش المستقل لفصل دراسي واحد

 مقدمة إلى األعمال والتسويق

 لتعاوني أوالتسويق ا

 التسويق غير التعاوني

 التسويق العقاري

 التسويق الرياضي والترفيهي

 مبيعات التسويق في مجال السياحة والسفر

830000 

824406 

 

835700 

836700 

828001 

846700 

 

840700 

821000 

822000 

822100 

821200 

821100 

822500 

1.0 

1.0 

 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

 

0.5 

1.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

قانون األعمال لفصل دراسي 

 واحد

 و إدارة األعمال لفصل دراسي واحد  0.5 835700

 المحاسبة

 أنظمة معلومات الحاسوب

التصميم، والوسائط المتعددة، وتقنيات 

 الويب

 مقدمة إلى األعمال والتسويق

836700 

830000 

828001 

839001 

 

821000 

0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

 

1.0 

 وقانون األعمال لفصل دراسي واحد  0.5 836700 دراسي واحدإدارة األعمال لفصل 

 أوالمحاسبة 

 أنظمة معلومات الحاسوب

835700 

830000 

828001 

0.5 

1.0 

1.0 
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التصميم، والوسائط المتعددة، وتقنيات 

 الويب

 مقدمة إلى األعمال والتسويق

 أو

تصميم األزياء والتسويق لفصل دراسي 

 وواحد 

 أوالتسويق التعاوني 

 التسويق غير التعاوني

839001 

 

821000 

 

846700 

 

822000 

822100 

1.0 

 

1.0 

 

0.5 

 

2.0 

1.0 

 المحاسبة 1.0 828001 أنظمة معلومات الحاسوب

 أنظمة معلومات الحاسوب المتقدمة

 1تطوير التطبيقات 

 وقانون األعمال لفصل دراسي واحد 

 إدارة األعمال لفصل دراسي واحد

 السيبرانيعمليات برمجيات األمن 

التصميم، والوسائط المتعددة، وتقنيات 

 الويب

 مقدمة إلى األعمال والتسويق

830000 

828002 

828500 

835700 

836700 

894103 

839001 

 

821000 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

1.0 

1.0 

 

1.0 

التصميم، والوسائط المتعددة، 

 وتقنيات الويب

 المحاسبة 1.0 839001

المتعددة، وتقنيات التصميم، والوسائط 

 الويب المتقدمة

 

 وقانون األعمال لفصل دراسي واحد 

 إدارة األعمال لفصل دراسي واحد

 أنظمة معلومات الحاسوب

 عمليات برمجيات األمن السيبراني

 مقدمة إلى األعمال والتسويق

830000 

839002 

 

 

835700 

836700 

828001 

894103 

821000 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

 األمن السيبراني في مجال التصنيع 1.0 834101 مقدمة إلى األمن السيبراني

 األمن السيبراني في مجال التسويق

 عمليات برمجيات األمن السيبراني

894102 

894104 

894103 

1.0 

1.0 

1.0 

 المحاسبة 1.0 821000 مقدمة إلى األعمال والتسويق

 وقانون األعمال لفصل دراسي واحد 

 إدارة األعمال لفصل دراسي واحد

 أنظمة معلومات الحاسوب

التصميم، والوسائط المتعددة، وتقنيات 

 الويب

 أوالتسويق التعاوني 

 التسويق غير التعاوني

 التسويق العقاري

 التسويق الرياضي والترفيهي

 مبيعات التسويق في مجال السياحة والسفر

830000 

835700 

836700 

828001 

839001 

 

822000 

822100 

821200 

821100 

822500 

1.0 

0.5 

0.5 

1.0 

1.0 

 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 
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 علوم األسرة والمستهلك

 

 السنة األولى

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 العام الثاني

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

1 

 2التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  2.0 844100

 2ندوة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 لاللتحاق المزدوج

 غذاء الذواقة

لاللتحاق  1برنامج المدرس الصغير 

 المزدوج

844200 

844406 

 

845100 

844006 

2.0 

2.0 

 

1.0 

1.0 

ندوة التعليم في مرحلة الطفولة 

 لاللتحاق المزدوج 1المبكرة 

 2التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  2.0 844306

 2ندوة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 لاللتحاق المزدوج

 غذاء الذواقة

لاللتحاق  1برنامج المدرس الصغير 

 المزدوج

844200 

844406 

 

845100 

844006 

2.0 

2.0 

 

1.0 

1.0 

 2.0 846200 2مهن مجال األزياء  2.0 846100  1مهن مجال األزياء

تصميم األزياء والتسويق لفصل 

 دراسي واحد

 والعيش المستقل لفصل دراسي واحد  0.5 846700

 1مهن مجال األزياء 

  مقدمة إلى األعمال والتسويق

 التسويق التعاوني أو

 التسويق غير التعاوني

840700 

846100 

821000 

822000 

822100 

0.5 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

 غذاء الذواقة لفصل دراسي واحد

 

إدارة التنمية البشرية لفصل دراسي واحد  0.5 845700

 أو

  العيش المستقل لفصل دراسي واحد

 و 

 1التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 1ندوة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 لاللتحاق المزدوج

 فنون الطهيمقدمة إلى 

مقدمة إلى التعليم في مرحلة الطفولة 

 المبكرة

 علوم الغذاء والتغذية

فنون الطهي ألكاديمية مونرو الفنية 

  لفصل دراسي واحد 1المتقدمة 

846000 

 

840700 

 

844100 

844306 

 

875101 

844003 

 

845200 

875100 

0.5 

 

0.5 

 

2.0 

2.0 

 

1.0 

1.0 

 

1.0 

1.5 

 1التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  1.0 845100 غذاء الذواقة

 1ندوة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 لاللتحاق المزدوج

 والعيش المستقل لفصل دراسي واحد 

 التنمية البشرية لفصل دراسي واحد

  مقدمة إلى فنون الطهي

مقدمة إلى التعليم في مرحلة الطفولة 

 المبكرة

844306 

875101 

 

840700 

846000 

875101 

844003 

 

2.0 

2.0 

 

0.5 

0.5 

1.0 

1.0 
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 علوم الغذاء والتغذية

فنون الطهي ألكاديمية مونرو الفنية 

 لفصل دراسي واحد 1المتقدمة 

845200 

875100 

1.0 

1.5 

التنمية البشرية لفصل دراسي 

 واحد

 أوغذاء الذواقة لفصل دراسي واحد  0.5 846000

 العيش المستقل لفصل دراسي واحد 

 و

مقدمة إلى التعليم في مرحلة الطفولة 

 المبكرة

 1التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 1ندوة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 لاللتحاق المزدوج

لاللتحاق  1برنامج المدرس الصغير 

 المزدوج

845700 

840700 

 

844003 

 

844100 

844306 

 

844006 

0.5 

0.5 

2.0 

1.0 

 

2.0 

2.0 

 

1.0 

  علوم الغذاء والتغذية 1.0 875101 مقدمة إلى فنون الطهي

 غذاء الذواقة

 العيش المستقل لفصل دراسي واحد 

 و

  غذاء الذواقة لفصل دراسي واحد

فنون الطهي ألكاديمية مونرو الفنية 

 لفصل دراسي واحد 1المتقدمة 

845200 

845100 

840700 

 

845700 

875100 

1.0 

1.0 

0.5 

 

0.5 

1.5 

مقدمة إلى التعليم في مرحلة 

 الطفولة المبكرة

  1التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 1.0 844003

 1ندوة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 لاللتحاق المزدوج

 وغذاء الذواقة لفصل دراسي واحد 

 العيش المستقل لفصل دراسي واحد 

 أو

 دراسي واحدالتنمية البشرية لفصل 

 غذاء الذواقة

لاللتحاق  1برنامج المدرس الصغير 

 المزدوج

844100 

844306 

 

845700 

840700 

 

846000 

845100 

844006 

2.0 

2.0 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

1.0 

1.0 

لاللتحاق  1برنامج المدرس الصغير  1.0 827000 إدارة المشروعات

 المزدوج

844006 1.0 

 1برنامج المدرس الصغير 

 لاللتحاق المزدوج

 1التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  1.0 844006

 1ندوة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 لاللتحاق المزدوج

 إدارة المشروعات

 2برنامج المدرس الصغير 

844100 

844306 

 

827000 

844500 

2.0 

2.0 

 

1.0 

1.0 

 

 تعليم التسويق

 

ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة 

 لاللتحاق المزدوج 1والتكنولوجيا 

 المحاسبة 1.0 824306

ريادة األعمال ألكاديمية الهندسة 

 لاللتحاق المزدوج 2والتكنولوجيا 

  وقانون األعمال لفصل دراسي واحد 

830000 

824406 

 

835700 

1.0 

1.0 

 

0.5 
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 إدارة األعمال لفصل دراسي واحد

 أنظمة معلومات الحاسوب

لفصل دراسي تصميم األزياء والتسويق 

 وواحد 

 العيش المستقل لفصل دراسي واحد

 مقدمة إلى األعمال والتسويق

 أوالتسويق التعاوني 

 التسويق غير التعاوني

 التسويق العقاري

 التسويق الرياضي والترفيهي

 مبيعات التسويق في مجال السياحة والسفر

836700 

828001 

846700 

 

840700 

821000 

822000 

822100 

821200 

821100 

822500 

0.5 

1.0 

0.5 

 

0.5 

1.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

 األمن السيبراني في مجال التصنيع 1.0 834101 مقدمة إلى األمن السيبراني

 األمن السيبراني في مجال التسويق

 عمليات برمجيات األمن السيبراني

894102 

894104 

894103 

1.0 

1.0 

1.0 

 المحاسبة 1.0 821000 مقدمة إلى األعمال والتسويق

 وقانون األعمال لفصل دراسي واحد 

 إدارة األعمال لفصل دراسي واحد

 أنظمة معلومات الحاسوب

التصميم، والوسائط المتعددة، وتقنيات 

 الويب

 أوالتسويق التعاوني 

 التسويق غير التعاوني

 التسويق العقاري

 التسويق الرياضي والترفيهي

 مبيعات التسويق في مجال السياحة والسفر

830000 

835700 

836700 

828001 

839001 

 

822000 

822100 

821200 

821100 

822500 

1.0 

0.5 

0.5 

1.0 

1.0 

 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

 التسويق التعاوني المتقدم 2.0 822000 التسويق التعاوني

ندوة عن التسويق التعاوني المتقدم لاللتحاق 
 المزدوج

 التسويق غير التعاوني المتقدم

ندوة عن التسويق غير التعاوني المتقدم 
 لاللتحاق المزدوج

 وإدارة األعمال لفصل دراسي واحد 

تصميم األزياء والتسويق لفصل دراسي 
 واحد

 التسويق العقاري

 التسويق الرياضي والترفيهي

 مبيعات التسويق في مجال السياحة والسفر

823000 

823006 

 

823100 

823106 

 

836700 

846700 

 

821200 

821100 

822500 

2.0 

2.0 

 

1.0 

1.0 

 

0.5 

0.5 

 

1.0 

1.0 

1.0 

 التسويق التعاوني المتقدم 1.0 822100 التسويق غير التعاوني

ندوة عن التسويق التعاوني المتقدم لاللتحاق 
 المزدوج

 التسويق غير التعاوني المتقدم

 ندوة عن التسويق غير التعاوني المتقدم
 لاللتحاق المزدوج

 وإدارة األعمال لفصل دراسي واحد 

تصميم األزياء والتسويق لفصل دراسي 
 واحد

 التسويق العقاري

823000 

823006 

 

823100 

823106 

 

836700 

846700 

 

821200 

2.0 

2.0 

 

1.0 

1.0 

 

0.5 

0.5 

 

1.0 
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 التسويق الرياضي والترفيهي

 مبيعات التسويق في مجال السياحة والسفر

821100 

822500 

1.0 

1.0 

 أوالتسويق التعاوني  1.0 821100 التسويق الرياضي والترفيهي

 التسويق غير التعاوني

822000 

822100 

2.0 

1.0 

مبيعات التسويق في مجال 
 السياحة والسفر

 أوالتسويق التعاوني  1.0 822500

 التسويق غير التعاوني

822000 

822100 

2.0 

1.0 

 

 العلوم العسكرية

 

 السنة األولى

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 العام الثاني

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 1.0 849000 2العلوم البحرية  1.0 848000 1العلوم البحرية 

 

 التعليم التكنولوجي والهندسي

 

 السنة األولى

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 العام الثاني

 اسم الدورة الدراسية

رقم الدورة 

 الدراسية

ساعات 

 معتمدة

 1.0 810500 2علوم الفضاء  1.0 810000 1علوم الفضاء 

 الرسم والتصميم المتقدم 1.0 854000 الرسم والتصميم المعماري

 الرسم والتصميم الهندسي

854500 

853500 

1.0 

1.0 

 الرسم والتصميم المتقدم 1.0 853500 الرسم والتصميم الهندسي

  الرسم والتصميم المعماري

854500 

854000 

1.0 

1.0 

 األمن السيبراني في مجال التصنيع 1.0 834101 مقدمة إلى األمن السيبراني

 األمن السيبراني في مجال التسويق

 عمليات برمجيات األمن السيبراني

894102 

894104 

894103 

1.0 

1.0 

1.0 

 2أنظمة التصنيع  1.0 852400 1أنظمة التصنيع 

 تكنولوجيا التصميم اآللي

852800 

803000 

1.0 

1.0 

 1.0 852400 1أنظمة التصنيع  1.0 852000 المواد والعمليات

 الرسم والتصميم المعماري 1.0 853000 الرسم والتصميم الفني

 الرسم والتصميم الهندسي

 التكنولوجياأسس 

854000 

853500 

856000 

1.0 

1.0 

1.0 

 الرسم والتصميم الفني 1.0 856000 أسس التكنولوجيا

  نقل التقنية

853000 

857000 

1.0 

1.0 

 1.0 852400 1أنظمة التصنيع  1.0 803000 تكنولوجيا التصميم اآللي
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