
 
 أعزائي اآلباء وأولیاء األمور:

 
، والذي سیتم AP) ھذا العام ونرید مساعدتك في التخطیط الختبار APیسعدنا أن الطالب قد اختار االلتحاق بدورة التنسیب المتقدم (
بحلول   APیجب على الطالب التسجیل في اختبار . 2022مایو،  13إلى   2إجراؤه شخصیًا، في المدرسة، من خالل اختبار ورقي من 

على الویب على    College Boardكن القیام بذلك على موقع . یمنوفمبر 5یوم الجمعة 
https://apstudents.collegeboard.org/.   دوالًرا لكل   40الطلبات المستلمة بعد ھذا التاریخ ستتسبب في رسوم تأخیر قدرھا

 ًرا لالختبار غیر المستخدم على الطالب الذین یسجلون لالختبار ولكنھم ال یجتازونھ.دوال  40اختبار، وقد یتم فرض رسوم بقیمة 
 

مایو احتفاالً بالعید الدیني. سیتم  3مة في مقاطعة لودون یوم الثالثاء . سیتم إغالق المدارس العاھنامرفق ومتاح  APجدول إدارة اختبار 
  17مایو لالختبار یوم الثالثاء،  3للصحة النفسیة في  PAللعلوم البیئیة و/أو اختبار  APإعادة جدولة الطالب المقرر إجراؤھم الختبار 

 سوم أو غرامات. مایو، خالل نافذة االختبار المتأخرة. لن ینتج عن ھذا التغییر أي ر
 

صباًحا  7:45یجب على الطالب توفیر وسائل النقل الخاصة بھم إلى المدرسة في یوم االختبار. تبدأ االختبارات الصباحیة في الساعة  
ساعات. ال یجوز إخراج الطالب من   4ظھًرا، وتستغرق االختبارات حوالي  12:15وتبدأ اختبارات فترة ما بعد الظھر في الساعة 

بار حتى ینتھي جمیع الطالب من االختبار، وفقًا للوائح مجلس الكلیة. یرجى بذل كل جھد لجدولة اإلجازات أو المواعید أو األنشطة االخت
األخرى في تواریخ ال تتعارض مع تواریخ إدارة االختبار، حیث یُسمح بإجراء االختبار مرة أخرى لحاالت الطوارئ التي تم التحقق منھا  

 فقط.
 

، لكل  AP، ستدفع المدارس العامة في مقاطعة لودون رسوًما نظیر ما یصل إلى أربعة اختبارات 2022- 2021من العام الدراسي بدًءا 
طالب مسجل، طوال مدة دراستھم الثانویة. بعد ھذه االختبارات األربعة، یكون الطالب اآلباء و / أو أولیاء األمور مسؤولین عن جمیع  

دوالًرا،   87.00تكلفة كل اختبار ھو   تثناء الطالب المؤھلین للحصول على وجبة غداء مجانیة أو مخفضة. االلتزامات المالیة، باس
دوالًرا. یتم تشجیع الطالب على االتصال بمؤسسات ما بعد الثانویة التي   135.00لألبحاث، والتي تبلغ  APللندوات و APباستثناء 

 للحصول على نقاط أو الترقي في الدورة التدریبیة.  APیقبلون درجات تھمھم لتحدید ما إذا كانوا 
 

. إذا كانت لدیك اإللكتروني LCPSوموقع College Board’sموقع یمكن الوصول إلى معلومات إضافیة لآلباء والطالب من خالل 
 STC، فیرجى االتصال بمنسق اختبار الطالب، << أدخل اسم المدرسة والبرید اإللكتروني الخاص بـ  APأسئلة أخرى حول اختبارات 

 .<< 
 

 مع أطیب التمنیات، 
 

 الرئیس
 
 ) 2(األسبوع  2022مایو  13-9) و1مایو (األسبوع   6إلى  2من  2022لعام  APجدول اختبارات   

األسبوع  
1 

 صباًحا  8
 الوقت المحلي 

 ظھًرا 12بعد الظھر 
 الوقت المحلي 

  2االثنین 
 مایو

 اللغة والثقافة الیابانیة
 حكومة وسیاسة الوالیات المتحدة 

 الكیمیاء 
 األدب والثقافة اإلسبانیة

 3الثالثاء 
 مایو

 العلوم البیئیة

 في نافذة االختبار المتأخر  2022مایو  17تم تغییراه إلى 

 علم النفس

 في نافذة االختبار المتأخر  2022مایو  17تم تغییراه إلى 

األربعاء 
 األدب اإلنجلیزي والتألیف مایو 4

 الحكومة المقارنة والسیاسة 
 علوم الحاسب أ 
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الخمیس 
 مایو 5

 الجغرافیا البشریة 
 االقتصاد الكلي 

 الندوة
 إحصائیات

  6الجمعة 
 مایو

 التاریخ األوروبي
 تاریخ الوالیات المتحدة 

 تاریخ الفن 
 االقتصاد الجزئي 

للفن ثالثي  APللفن الرقمي ثنائي األبعاد و APلتقدیم  APھو آخر یوم لمنسقي  2022مایو  6الجمعة  فن و تصمیم:
مساًء التوقیت الشرقي) وجمع طالب الفن ثنائي األبعاد والتصمیم  8األبعاد والتصمیم، وملفات الرسم (بحلول الساعة 

ھذا  قبل ات الفن الرقمي والتصمیم المكتملة إلى المنسقینوالرسم لتجمیع الملفات المادیة. یجب على المعلمین إرسال ملف
 التاریخ. 

 
 صباًحا  8 2األسبوع 

 الوقت المحلي 
 ظھًرا 12بعد الظھر 

 الوقت المحلي 
 ظھًرا الوقت المحلي 2

 مایو  9االثنین 
 ABحساب التفاضل والتكامل 
 BCحساب التفاضل والتكامل 

 مبادئ علوم الكمبیوتر 
 اللغة والثقافة اإلیطالیة 

 

 الفیزیاء ج: علم المیكانیكا  اللغة اإلنجلیزیة والتألیف  مایو 10الثالثاء 
 الفیزیاء ج: الكھرباء والمغناطیسیة

 مایو  11األربعاء 
 اللغة والثقافة الصینیة
 اللغة والثقافة اإلسبانیة

 مادة األحیاء 

 

 مایو  12الخمیس 
 اللغة والثقافة الفرنسیة 

 تاریخ العالم 
 : مستند إلى الجبر 1الفیزیاء 

 

 مایو 13الجمعة 
 اللغة والثقافة األلمانیة

 نظریة الموسیقى 
 التینیة 

 : قواعد الجبر 2الفیزیاء 

 

 مالحظات: 

 . AP Capstoneللندوات للطالب فقط في المدارس المشاركة في برنامج دبلوم  APتتوفر اختبارات نھایة الدورة التدریبیة لـ  •
 مساًء التوقیت الشرقي) ھو الموعد النھائي لـ: 11:59( 2022أبریل   30 •

لألبحاث لتقدیم مھام األداء كتسلیم نھائي وكذلك عروضھم التقدیمیة لیتم تسجیلھا من خالل  APللندوات و APلطالب  •
 لألبحاث لدیھم.  APللندوات و APمعلمي 

 بتقدیم مھمة إنشاء األداء الخاصة بھم كتسلیم نھائي.  APیقوم طالب مبادئ علوم الكمبیوتر في  •
، یتم APمن الضروري للطالب إجراء االختبار في وقت متأخر. للحفاظ على أمان اختبارات في بعض األحیان، تجعل الظروف  •

استخدام نماذج بدیلة لالختبار المتأخر. یجب على جمیع الطالب الذین یشاركون في االختبار المتأخر في مدرسة معینة إجراء ھذه  
للحصول على   جدول االختبارات المتأخرة المواعید المحددة. راجعاالختبارات البدیلة في المواعید المحددة لالختبار المتأخر في 

 التفاصیل الكاملة. 
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