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مرفق، يرجى العثور على النص الذي يجب مشاركته مع الطالب المسجلين في دورات التنسيب المتقدم. يمكنك اختيار أي شكل من 
أشكال االتصال الكتابي الذي يلبي احتياجات الطالب والمجتمع على أفضل وجه. ال تتردد في التواصل عما لديك من أسئلة أو استفسارات 

 .  شكرا لدعمكم.Leigh.Bennett@lcps.orgإلى عبر البريد اإللكتروني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفقات
 

 دكتور. آسيا جونز، مساعد المشرف لخدمات التالميذ نسخة:
 دكتور. أشلي إليس، المشرف المساعد للتوجيه

 السيد جون لودي، مدير خدمات التشخيص والوقاية
 سيلز، مديرة التعليم الثانوي-السيدة نيريدا جونزالز 
 دكتور. كالرك باورز، مدير خدمات الطالب 
دكتور. تريسي جاكسون، مشرفة اإلرشاد المدرسي 
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 أعزائي اآلباء وأولياء األمور:
 

، AP( هذا العام ونريد مساعدتك في التخطيط الختبار APيسعدنا أن الطالب قد اختار االلتحاق بدورة التنسيب المتقدم )
يجب على الطالب . 2022مايو،  13إلى  2                                                            والذي سيتم إجراؤه شخصي ا، في المدرسة، من خالل اختبار ورقي من 

على الويب على  College Board. يمكن القيام بذلك على موقع نوفمبر 5بحلول يوم الجمعة  APالتسجيل في اختبار 
https://apstudents.collegeboard.org/ الطلبات المستلمة بعد هذا التاريخ ستتسبب في رسوم تأخير قدرها  .

ا لكل اختبار، وقد يتم فرض رسوم بقيمة  40 ا لالختبار غير المستخدم على الطالب الذين يسجلون  40                                          دوالر                                                     دوالر 
 لالختبار ولكنهم ال يجتازونه.

 
             مايو احتفاال   3. سيتم إغالق المدارس العامة في مقاطعة لودون يوم الثالثاء هنافق ومتاح مر APجدول إدارة اختبار 

للصحة النفسية في  PAللعلوم البيئية و/أو اختبار  APالختبار بالعيد الديني. سيتم إعادة جدولة الطالب المقرر إجراؤهم 
 مايو، خالل نافذة االختبار المتأخرة. لن ينتج عن هذا التغيير أي رسوم أو غرامات. 17مايو لالختبار يوم الثالثاء،  3
 

ات الصباحية في الساعة يجب على الطالب توفير وسائل النقل الخاصة بهم إلى المدرسة في يوم االختبار. تبدأ االختبار
ا، وتستغرق االختبارات حوالي  12:15                                                  صباح ا وتبدأ اختبارات فترة ما بعد الظهر في الساعة  7:45 ساعات. ال  4                               ظهر 

                                                                                                       يجوز إخراج الطالب من االختبار حتى ينتهي جميع الطالب من االختبار، وفق ا للوائح مجلس الكلية. يرجى بذل كل جهد 
                                                                                   واعيد أو األنشطة األخرى في تواريخ ال تتعارض مع تواريخ إدارة االختبار، حيث ي سمح بإجراء لجدولة اإلجازات أو الم

 االختبار مرة أخرى لحاالت الطوارئ التي تم التحقق منها فقط.
 

                                                                    ، ستدفع المدارس العامة في مقاطعة لودون رسوم ا نظير ما يصل إلى أربعة 2022-2021                       بدء ا من العام الدراسي 
، لكل طالب مسجل، طوال مدة دراستهم الثانوية. بعد هذه االختبارات األربعة، يكون الطالب اآلباء و / أو APاختبارات 

أولياء األمور مسؤولين عن جميع االلتزامات المالية، باستثناء الطالب المؤهلين للحصول على وجبة غداء مجانية أو 
ا، باستثناء  87.00مخفضة.  تكلفة كل اختبار هو  ا. يتم  135.00لألبحاث، والتي تبلغ  APللندوات و AP                 دوالر              دوالر 

ى للحصول عل APيقبلون درجات تشجيع الطالب على االتصال بمؤسسات ما بعد الثانوية التي تهمهم لتحديد ما إذا كانوا 
 نقاط أو الترقي في الدورة التدريبية.

 

 
. اإللكتروني LCPSوموقع s’College Boardموقع يمكن الوصول إلى معلومات إضافية لآلباء والطالب من خالل 

، فيرجى االتصال بمنسق اختبار الطالب، >> أدخل اسم المدرسة والبريد APإذا كانت لديك أسئلة أخرى حول اختبارات 
 <<. STCاإللكتروني الخاص بـ 

 
 مع أطيب التمنيات،

 
الرئيس

https://apstudents.collegeboard.org/
https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/exam-dates/2022-exam-dates
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https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement/search-policies
https://apcentral.collegeboard.org/pdf/ap-2019-students-parents-handout.pdf
https://www.lcps.org/Page/220791
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 (2األسبوع ) 2022مايو  13-9و( 1األسبوع )مايو  6إلى  2من  2022لعام  APجدول اختبارات   

       صباح ا 8 1األسبوع 
 الوقت المحلي

ا 12بعد الظهر        ظهر 
 الوقت المحلي

 مايو 2االثنين 
 اللغة والثقافة اليابانية

 حكومة وسياسة الواليات المتحدة

 الكيمياء

 األدب والثقافة اإلسبانية

 مايو 3الثالثاء 

 العلوم البيئية

في نافذة االختبار  2022مايو  17تم تغييراه إلى 

 المتأخر

 علم النفس

في نافذة االختبار  2022مايو  17تم تغييراه إلى 

 المتأخر

 األدب اإلنجليزي والتأليف مايو 4األربعاء 
 الحكومة المقارنة والسياسة

 علوم الحاسب أ

 مايو 5الخميس 
 الجغرافيا البشرية

 الكلي االقتصاد

 الندوة

 إحصائيات

 مايو 6الجمعة 

 التاريخ األوروبي

 تاريخ الواليات المتحدة

 تاريخ الفن

 االقتصاد الجزئي

للفن ثالثي  APللفن الرقمي ثنائي األبعاد و APلتقديم  APهو آخر يوم لمنسقي  2022مايو  6الجمعة  :فن و تصميم

وجمع طالب الفن ثنائي األبعاد والتصميم (                     مساء  التوقيت الشرقي 8بحلول الساعة )األبعاد والتصميم، وملفات الرسم 

 قبل يجب على المعلمين إرسال ملفات الفن الرقمي والتصميم المكتملة إلى المنسقين. والرسم لتجميع الملفات المادية

 .هذا التاريخ

 

       صباح ا 8 2األسبوع 
 الوقت المحلي

ا 12بعد الظهر        ظهر 
 الوقت المحلي

ا الوقت المحلي 2                    ظهر 

 مايو 9االثنين 
 ABحساب التفاضل والتكامل 

 BCحساب التفاضل والتكامل 
 مبادئ علوم الكمبيوتر

 اللغة والثقافة اإليطالية
 

الكهرباء : الفيزياء ج علم الميكانيكا: الفيزياء ج اللغة اإلنجليزية والتأليف مايو 10الثالثاء 

 والمغناطيسية

 مايو 11األربعاء 
 اللغة والثقافة الصينية

 اللغة والثقافة اإلسبانية
 مادة األحياء

 



 

 مايو 12الخميس 
 اللغة والثقافة الفرنسية

 تاريخ العالم
 مستند إلى الجبر: 1الفيزياء 

 

 مايو 13الجمعة 
 اللغة والثقافة األلمانية

 نظرية الموسيقى
 التينية

 قواعد الجبر: 2الفيزياء 
 

 :مالحظات

 .AP Capstoneللندوات للطالب فقط في المدارس المشاركة في برنامج دبلوم  APتتوفر اختبارات نهاية الدورة التدريبية لـ  ●
 :هو الموعد النهائي لـ(                     مساء  التوقيت الشرقي 11:59) 2022أبريل  30 ●

o  لطالبAP للندوات وAP  لألبحاث لتقديم مهام األداء كتسليم نهائي وكذلك عروضهم التقديمية ليتم تسجيلها من خالل

 .لألبحاث لديهم APللندوات و APمعلمي 
o  يقوم طالب مبادئ علوم الكمبيوتر فيAP بتقديم مهمة إنشاء األداء الخاصة بهم كتسليم نهائي. 

، يتم APللحفاظ على أمان اختبارات . راء االختبار في وقت متأخرفي بعض األحيان، تجعل الظروف من الضروري للطالب إج ●

يجب على جميع الطالب الذين يشاركون في االختبار المتأخر في مدرسة معينة إجراء هذه . استخدام نماذج بديلة لالختبار المتأخر

للحصول على  جدول االختبارات المتأخرة جعرا. االختبارات البديلة في المواعيد المحددة لالختبار المتأخر في المواعيد المحددة

 .التفاصيل الكاملة
  

https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/exam-dates/late-testing-dates
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