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 منطقة ألينتاون التعليمية
 دارةاإلمجلس 

 

 
 نانسي ويلت 
 الرئيس

 

   

 
 نيكوالس ميلر 
 نائب الرئيس 

 

   
 أودري ماثيسون  جين بريس   ةسار
 ذيل ف. تشارلز    كونوفر  أ. ليزا
 ليندا فيغا تشيريل جونسون واتس  هاريس  ي د.فيب 

   

  
 ث يند، الثالفروإ.  جون 

 مستشار قضائي
   

  اإلدارة المركزية  

  توماس إ. باركر  
  المشرف العام  

 
 جينيفر راموس 

 وكيل المشرف العام للعمليات 
 د. لوكريتيا ن. براون 
 وكيل المشرف العام 

 والمساءلة وتحسين المدارس للمساواة  
  

 هاري أريستاكيسيان
 المدير التجاري / أمين الصندوق 

 أنثوني بيدجين 
 المدير التنفيذي للموارد البشرية 

  
 براندي سوير 
 والتعليم البديلالمدير التنفيذي للتعليم الثانوي 

 ويليام سينغ 
 عبر اإلنترنت  والتعليمالمدارس اإلعدادية   برنامج توجيهالمدير التنفيذي ل

  
 برايان سيكيت

 برنامج تعليم ذوي االحتياجات الخاصة المدير التنفيذي ل
 ميليسا سميث

 جودة التعليمو  المدير التنفيذي لتحسين المدارس
  

 تاكيشا سايلور
 تقنية شؤون الالعام لل شرفمساعد الم

 د. كيرت بيرباوم
 لتقييم قسم امدير 

  
 جينيفر برايانت

 القراءة والكتابة  قسم مهارات  مدير
 جوزيفين كاكاس 

 الشؤون المالية  قسم  مدير
  

 كيث فالكو 
 لعمليات ا قسم مدير 

 كاثلين جيل
 ة غة اإلنجليزية لغير الناطقين بها واللغات العالمي لالقسم  مدير

 مدير أكاديميات نيوكامر
  

 تيفاني بوليك 
 خدمات الطالب  قسم  مدير

 توم سميث 
 مرافق الو قسم المنشآت  مدير
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 2021أهداف منطقة ألينتاون التعليمية ومجلس اإلدارة لعام 
 

 تنا رؤي
 

 بأكمله في عالم متنوع ومعقد، بدعم فاعل من المجتمع  مستعدون للنجاح واالزدهارج جميع الطالب وهم ي تخر
 

 رسالتنا
 

 من خالل تلبية احتياجاتهم الشخصية  ، بحيث تكون وظائفهم جاهزة تنتظرهم  ،تأهيل جميع الطالب للتخرج الجامعي
 عبر المشاركة الفعالة في بيئة تعليمية صارمة وآمنة ومعززة

 

 قيمنا األساسية 
 

 : بـــالتزامنا في منطقة ألينتاون التعليمية بالتميز والشراكة والمساواة يعني أننا نؤمن  

 االهتمام بالسمات الفريدة لكل طالب  •

 ضمان المساواة في فرص الحصول على التعليم  •

 رعاية رحلة التعلم مدى الحياة •

 تقوية الشراكات مع العائالت والمجتمعات  •

 تعزيز االستجابة الثقافية  •

 الثقة واالحترام المتبادلبناء  •
 

 نظرية العمل
تستند نظريتنا في العمل إلى فهم واضح للتحديات الماثلة أمامنا والفرص المتاحة لنا لتحقيق التحسين المستمر، وهي توضح  

 التعليم والتعلم والقيادة. سبل ووسائل قصة الخيارات والتغييرات التي ننوي القيام بها لتحسين  
 

 :إذا
 لرعاية أوجدنا ثقافة يشعر فيها الطالب باألمان والتقدير وا

 وركزنا عمل المنطقة التعليمية على التعليم والتدريب المخصص 
 وتعاونّا على نحٍو ُمجٍد وموّسع مع العائالت والمجتمعات 

 وأوجدنا الفعالية والمساءلة في مؤسساتنا وطبقناها 
 وضبطنا القيادة والتعلم على جميع المستويات 

 

 :حينها
مؤهل  التعليمية  ألينتاون  منطقة  الجامعيسيكون طالب  للتخرج  تنتظرهم  ،ين  جاهزة  تكون وظائفهم  سيكونون  بحيث  ، حيث 

بالمهارات الالزمة الستكشاف خيارات ما بعد المرحلة الثانوية وااللتحاق بما يرغبونه، ما سيؤدي إلى نجاحهم في    مسلحين 
 عملهم وحياتهم. 
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 رسالة مدراء المدارس 
 
 
 

. لقد صممنا هذا البرنامج لنقّدم لكم المعلومات المهمة التي تلزمكم  2022  –  2021التعليمية مشاركة برنامج منهجها الدراسي للعام الدراسي    يُسر منطقة ألينتاون
 .الختيار المقررات الدراسية للسنة الدراسية القادمة

 
للمستقبل، ونرجو منكم مراجعة المقررات الدراسية وتفاصيلها الواردة في    تُوفّر مدارسنا الثانوية مجموعة متنوعة من المقررات الدراسية المصممة إلعدادكم

ة، ولذلك ينبغي عليكم قراءة الصفحات التالية مع أولياء أموركم. وننوه إلى أنه ينبغي عليكم إعداد الخطة الدراسية وفقًا الهتماماتكم الشخصية وأهدافكم المستقبلي 
 تخرج وخيارات البرامج المذكورة في هذا الكتيب بعناية فائقة. تفاصيل المقررات الدراسية ومتطلبات ال

 
وأن تستثمروا أوقاتكم في األنشطة الالمنهجية،    تكم األكاديميةنفسكم في دراسألتحديات  ال أثناء تحضيركم إلعداد الجدول للسنة القادمة، فإننا نحثكم على وضع  

 ها. ي تفضلون ت ع الي ضا في المولى من المستويات األع ةمتقدم دروس نشجعكم على اختيار كما 
 

 م. يبقون متفاعلين في صفوفهم، ويكونون أكثر نجاًحا في مدرستهالمختلفة بالمدرسة من خالل المشاركة في األنشطة الذين يعززون ارتباطهم شاركوا! الطالب 
 

ا كانت لديكم أي استفسارات حول عملية التسجيل، فال تتردوا في  إن طاقم عملنا متواجد معكم لضمان أن تكون تجربتكم في المدرسة الثانوية مميزة جًدا، فإذ
، ويمكنكم كذلك أخذ موعد مع المرشد في حال رغبتم في ذلك. ومن جانبنا فإننا سنقوم بكل ما في وسعنا للرد على أسئلتكم  اءالتواصل مع أحد المعلمين أو المدر

 حل مشاكلكم. و
 

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير 
 

 ماكول مايكل 
 مدير مدرسة ديروف الثانوية 

 
 

 السيد خوسيه روسادو جونيور 
 الثانوية 21مدير مدرسة بيلدينغ 

 
 

 السيد شانون مايفيلد
 مدير مدرسة ألين الثانوية 
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 الثانوية  21بيلدينغ ألين إدارة مدرسة 
 

 خوسيه روسادو جونيور ............................................... ..........................................................   مدير المدرسة 
 كومونالي تيلسا .........................................................................................................  مساعد مدير المدرسة 

 
 المرشدون 

 سكوت ولف        تانيا برانون 
 
 
 

 إدارة مدرسة لويس ديروف الثانوية
 

 مايكل ماكول  .........................................................................................................   مدير المدرسة 
 ت جونالين شوبير .........................................................................................................  مساعد مدير المدرسة 
 رونيل هيرد  .........................................................................................................  مساعد مدير المدرسة 
 ديفيد ريمشوسيل  ...... ...................................................................................................  مساعد مدير المدرسة 
 ميليسا بيترونيو  .........................................................................................................  مساعد مدير المدرسة 

 ليزا كراوزه  ............................ .............................................................................  الموجه التربوي 
 

 المرشدون 
 أولغا كوزمي، الرئيس 

 ماريا ماركوناس        روبرت كلوب 
 جيفري بينيزوتو       بياتريز غامبورغ 

 نيكول غيبس       جيان غريغر
 
 
 

 إدارة مدرسة وليام ألين الثانوية 
 

 شانون مايفيلد .........................................................................................................   مدير المدرسة 
 رجيريمي ثاتش .........................................................................................................  مساعد مدير المدرسة 
 جيسيكا ميلتون .........................................................................................................  مساعد مدير المدرسة 
 مايكل بولينسكي ......... ................................................................................................  مساعد مدير المدرسة 
 كوري كاوين .........................................................................................................  مساعد مدير المدرسة 
 كين فريتز ............................. ............................................................................  مساعد مدير المدرسة 
 ليلي فيغيروا .........................................................................................................  مساعد مدير المدرسة 

 مايكل كوليبر ........................................... ..............................................................  الموجه التربوي 
 

 المرشدون 
 كريغ سميث، الرئيس 

 دون تيهونيكا        كريغ بوريل
 اليين موريس       بروك دايتريك
 كريستين موسر       رينا دوغان

 فانيسا فان نورمان        أليسون هاوسمان 
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 مخطط التسلسل الدراسي 

 
 2025و 2024و 2023و 2022مخطط التسلسل الدراسي لألعوام 

 

 تسلسل المتطلبات الدراسية للمدارس الثانوية 
 في منطقة ألينتاون التعليمية 

 
 ( 2025الصف التاسع ) 

 

 المواد اإلجبارية 
 

 ساعة  1.0    اللغة اإلنجليزية  
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  1.0   االجتماعية الدراسات  
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  1.0    الرياضيات 
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  1.0     العلوم 
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  0.5    التربية الرياضية  
 

 ساعة  0.5    التربية الصحية  
 

 ساعة  0.5    برمجة الحاسوب  
 

 ساعة  5.5     المواد اإلجبارية 
 

 ساعة  1.5 ما يصل إلى    المواد االختيارية 
 

 تسلسل المتطلبات الدراسية للمدارس الثانوية 
 في منطقة ألينتاون التعليمية 

 
 ( 2023الصف الحادي عشر )

 

 المواد اإلجبارية 
 

 ساعة  1.0    اللغة اإلنجليزية  
 (المطلوبة متاحة على صفحة المادةالدروس ) 

 

 ساعة  1.0   الدراسات االجتماعية**  
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  1.0    الرياضيات*  
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  1.0     العلوم*  
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  0.5    الرياضية التربية  
 

 ساعة  4.5     المواد اإلجبارية 
 

 ساعة  2.5 ما يصل إلى    المواد االختيارية 
 
 مطلوب ما ال يقل عن ثالث ساعات إجمالية لكل من الرياضيات والعلوم للتخرج. * 

  **( والتقني  المهني  ليهاي  معهد  في  المسجلون  مادة LCTIالطالب  بأخذ  مطالبين  ليسوا   )

 الدراسات االجتماعية في الصف الحادي عشر. 

 
 ( 2024الصف العاشر )

 

 المواد اإلجبارية 
 

 ساعة  1.0    اللغة اإلنجليزية  
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  1.0   الدراسات االجتماعية  
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  1.0    الرياضيات 
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  1.0     العلوم 
 (الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  0.5    التربية الرياضية  
 

 ساعة  4.5     المواد اإلجبارية 
 

 ساعة  2.5 ما يصل إلى    المواد االختيارية 
 

 
 ( 2022الصف الثاني عشر )

 

 المواد اإلجبارية 
 

 ساعة  1.0    اللغة اإلنجليزية*  
 (* الدروس المطلوبة متاحة على صفحة المادة) 

 

 ساعة  0.5   الدراسات االجتماعية**  
 

 ساعة  0.5    التربية الرياضية  
 

 ساعة  2.0     المواد اإلجبارية 
 

 ساعة  5.0 ما يصل إلى    المواد االختيارية 
 
 ( مادة الدراسية االختياريةساعة معتمدة من ال  0.5يجب جدولة ما ال يقل عن )
 
 للتخرج.  في اللغة اإلنجليزيةساعات إجمالية   أربعمطلوب ما ال يقل عن * 

هم ساعة واحدة يسيكون لد( LCTIالطالب المسجلون في معهد ليهاي المهني والتقني )**  

 الدراسات االجتماعية.كاملة من مادة 
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 متطلبات التخرج 
 

 المطلوبة عدد الساعات  
 

 عدد الساعات  المادة 

 4.0 اللغة اإلنجليزية 

 3.5 الدراسات االجتماعية 

 3.0 الرياضيات

 3.0 العلوم

 الفنون والعلوم اإلنسانية* 
 ساعة على األقل لكل درس(  0.5)

2.0 

 0.5 التربية الصحية 

 2.0 التربية الرياضية 

 0.5 برمجة الحاسوب / التكنولوجيا 

 5.0 االختياريةالمواد 

 23.5 المطلوبة  إجمالي الحد األدنى للساعات

 
 ( ذوي دوام اليوم الكامل ونصف اليوم LCTIطالب معهد ليهاي المهني والتقني )

 

 عدد الساعات  المادة 

 4.0 اللغة اإلنجليزية 

 3.0 الدراسات االجتماعية 

 3.0 الرياضيات

 3.0 العلوم

 اإلنسانية* الفنون والعلوم 
 ساعة على األقل لكل درس(  0.5)

2.0 

 0.5 التربية الصحية 

 2.0 التربية الرياضية 

 0.5 التكنولوجيا

 5.0 ( االختيارية LCTIمواد معهد ليهاي المهني والتقني )

 23.0 المطلوبة  إجمالي الحد األدنى للساعات

 
برنامج  خطابة )ال  ،(برنامج االنتساب المزدوج )  نجليزياإل  األدب   األجنبية،  اللغات  المطبوعة،  اإلعالم  وسائل  الصحافة،:  اإلنسانية   للعلوم  المؤهلة  الدورات*  

علوم  مرتبط بمادة    اختياري  درس   وأي  الوراثة،   علم  االقتصاد،  االجتماع،  علم  النفس،  علم  ،(برنامج االنتساب المزدوج)  يالشخص  التواصل  ،(االنتساب المزدوج
 . األسرة والمستهلك

 
 االختيارية.  والموسيقى والمسرح والرقص  الفنوندرس من دروس  أي  الفنون  تشملتشمل مادة  *
 
  إدارة   تعليم  أو   ،الرياضياتأو    ،والمستهلك  األسرة  علومأو    االجتماعية،  الدراسات بدياًل لساعة من ساعات مادة    ة الشخصي   يةل االم  رياضيات  سدر   عتبارا  يمكن*  

 . للتخرج ، المطلوبة األعمال
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 إطار المنهج الدراسي 
 

 متطلبات التقييم في منطقة ألينتاون التعليمية 
 

  اللغة عند إنهاء درس    األدبمادة    في  نهائياالمتحان ال  إجراء  سيتم.  واألحياء(  1)  والجبر  األدبفي مواد    نهائيةال  متحاناتاال  في  الكفاءة   إثبات  الطالب  من  يُتوقع
  االمتحانات أي من    في  الكفاءة  على   يحصل  ال  الذي  الطالب .  ( عند انهاء هذين الدرسين1)  الجبريين في مادتي  نهائ إجراء االمتحانين ال  وسيتم.  (2)  اإلنجليزية

 . متحانات النهائيةاال إجراء إلعادة  إضافية ةفرص   منحهإعادة تجهيزه لالمتحان و تمت س ،واألحياء( 1)  والجبر  األدبمواد  في يةنهائ ال
 
 
 

 البرنامج الدراسي للصف التاسع 
 

 . المادة  دراسة نهاية ندع نهائيال متحان ضرورة دخول اال  إلى تشير*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سع 
تا
 ال

ف
ص

 ال
اد

مو
 

 تقليدي  المادة 

معهد ليهاي المهني   خيارات

 ( LCTI)  والتقني

 )نصف يوم( 

 متقدم 

 الرياضيات 
 الجبر في  مقدمة

 * (1)أو الجبر 
 * (1)الجبر 

 ( 2)أو الجبر 
أو   المتقدمة،  الهندسة  أو  الهندسة، 

 المتقدم  (2)أو الجبر (، 2) الجبر

 األحياء المتقدمة*  العلوم الفيزيائية العلوم الفيزيائية العلوم 

 متقدم  -  (1)تاريخ الواليات المتحدة  ( 1)تاريخ الواليات المتحدة  ( 1)تاريخ الواليات المتحدة  الدراسات االجتماعية 

 متقدم  -  (1)اللغة اإلنجليزية  ( 1)اللغة اإلنجليزية  ( 1)اللغة اإلنجليزية  اللغة اإلنجليزية 

 ة ي الصحالتربية  الصحة واللياقة البدنية ة ي الصحالتربية  ة يالصحالتربية 

 التربية الرياضية     التربية الرياضية    التربية الرياضية 

 برمجة الحاسوب  برمجة الحاسوب  برمجة الحاسوب  تطبيقات الحاسوب 

 االختيارية المواد  

المواد االختيارية، أو المواد  
التدريس   االختيارية في أكاديمية

برنامج  أو  ،عبر اإلنترنت
(READ 180 ) 

 مختبر معهد ليهاي المهني
 ( LCTI) والتقني

المواد االختيارية، أو المواد  
التدريس   أكاديميةاالختيارية في 

 عبر اإلنترنت
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 البرنامج الدراسي للصف العاشر 
 

 . المادة  دراسة نهاية ندع نهائيال متحان ضرورة دخول اال  إلى تشير*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شر 
عا

 ال
ف

ص
 ال

اد
مو

 

 تقليدي   المادة  

معهد ليهاي   خيارات

  المهني والتقني

(LCTI ) 

 )يوم كامل( 

معهد ليهاي   خيارات

  المهني والتقني

(LCTI ) 

 )نصف يوم( 

 متقدم 

 الرياضيات 

، أو  *(1)الجبر 
  ،(2)أساسيات الجبر  
 (،2)أو الجبر 

أو الهندسة، أو  
 الهندسة المتقدمة  

 

 الهندسة  
 

 ، (2)أساسيات الجبر  
 (،2)أو الجبر 

 أو الهندسة 
 

الهندسة المتقدمة، أو الجبر  
 متقدم،  (2)، أو الجبر (2)

 (الثالثي)
  حساب المثلثات   /(  3)الجبر 

  مقدمة الهندسة التحليلية أو  /
 في الرياضيات 

 العلوم 
 

 األحياء* 
 

 األحياء*  األحياء* 
  األحياء المتقدمة، أو الكيمياء

 الكيمياء المتقدمة   /

 ( 2)الدراسات األمريكية   الدراسات األمريكية  ة الثقافات العالمي  الدراسات االجتماعية 
 تاريخ العالم

 ( AP برنامج)

 متقدم* (2)اللغة اإلنجليزية  *  (2)اللغة اإلنجليزية  *  (2)اللغة اإلنجليزية  * (2)اللغة اإلنجليزية  اللغة اإلنجليزية  

 التربية الرياضية    التربية الرياضية 
مميزات معرفة  
 / القراءة والكتابة 

في    عمليالتدريب ال
 تالرياضيا

 ------------------ 
 مختبرال

 ( 1)المستوى  

 التربية الرياضية    

 المواد االختيارية 

المواد االختيارية، أو  
المواد االختيارية في  

التدريس عبر   أكاديمية
 اإلنترنت

مختبر التكنولوجيا  
 ( 1)المستوى  

المواد االختيارية، أو المواد  
  أكاديمية االختيارية في 

 التدريس عبر اإلنترنت 
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 البرنامج الدراسي للصف الحادي عشر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شر
ع
ي 

اد
ح
 ال

ف
ص

 ال
اد

مو
 

 تقليدي   المادة 

معهد   خيارات

ليهاي المهني  

 ( LCTI)  والتقني

 )يوم كامل( 

معهد   خيارات

ليهاي المهني  

 ( LCTI)  والتقني

 )نصف يوم( 

تجربة برنامج  
 /   الجامعيةالدراسة  
االنتساب  برنامج 

 المزدوج 

تجربة برنامج الدراسة  
االلتحاق  برنامج  /  الجامعية 

 على األمستوى الب

 الرياضيات 

أساسيات الجبر  
 ، (2)، الجبر  (2)

 الهندسة،
الهندسة المتقدمة،  

  مقدمة في 
 الرياضيات

 / (  3)الجبر 
 حساب المثلثات 

 أو  
 الهندسة  
 أو  
 ( 2)الجبر 

 
 الهندسة،

 الهندسة المتقدمة  
 
 

الرياضيات   مقدمة في 
  تأو االحتماال
 واإلحصاء 

 

  حساب  /( متقدم  3)الجبر 
الهندسة التحليلية،   / المثلثات

 (،AP برنامجاإلحصاء )
 ( AP  برنامج ) (  AB)   الرياضيات 

 

 العلوم 

الكيمياء  ،الكيمياء
 المتقدمة،

الفيزياء، العلوم  
البيئية، خيارات  
المواد االختيارية  

 في العلوم 

 الكيمياء 
 أو  

 الفيزياء 

الكيمياء، الفيزياء،  
العلوم البيئية، 
المواد االختيارية  

 في العلوم 

 الفيزياء
التشريح ووظائف  

 األعضاء 
 

 (، AP برنامجالفيزياء )
 (،  AP برنامجالكيمياء )
(،  AP برنامجاألحياء )

(، AP برنامجالعلوم البيئية )
المواد االختيارية  خيارات 

 في العلوم 

 الدراسات االجتماعية 
تاريخ الواليات  

 ( 2)المتحدة 
  الثقافات العالمية 

مقدمة في علم النفس،  
مقدمة في علم  
االجتماع، حكومة  

الحكومة  و  واليةال
 المحلية،  

تاريخ الواليات   
المتحدة منذ عصر  
 إعادة اإلعمار  

تاريخ الواليات المتحدة  
 ( AP برنامج)

 اللغة اإلنجليزية 
اللغة اإلنجليزية  

(3 ) 
التاريخ واألدب  
 األمريكي المتكامل  

اللغة اإلنجليزية  
(3 ) 

اللغة اإلنجليزية  
  اإلنشاءاللغة اإلنجليزية و ( 2) يةلجامعا

 ( AP برنامج)
 التربية الرياضية  التربية الرياضية 

 الصحة 
 اللياقة البدنية 

 الصحة 
 اللياقة البدنية 

 التربية الرياضية 

 المواد االختيارية 

المواد االختيارية، 
أو المواد  

االختيارية في  
التدريس   أكاديمية

 عبر اإلنترنت

 المختبر الفني المختبر الفني

التواصل الشخصي،  
، خيارات  ةالخطاب 

الدراسة عبر  
برنامج اإلنترنت )

 االنتساب المزدوج(   

 ،AP  لبرنامج المواد االختيارية  
المواد االختيارية في  

التدريس عبر   أكاديمية
 اإلنترنت



12 

 البرنامج الدراسي للصف الثاني عشر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ال
ف

ص
 ال

اد
مو

ان 
ث

شر
ع
ي 

 

 تقليدي   المادة 

معهد   خيارات

المهني   ليهاي

 ( LCTI)  والتقني

 )يوم كامل( 

معهد   خيارات

ليهاي المهني  

 ( LCTI)  والتقني

 )نصف يوم( 

تجربة برنامج  
 /   الدراسة الجامعية

االنتساب  برنامج 
 المزدوج 

تجربة برنامج الدراسة  
االلتحاق  برنامج  /  الجامعية 

 على األمستوى الب

 الرياضيات 

 الثالثي 
  /(  3) الجبر
  /  المثلثات حساب 
 التحليلية،  الهندسة

  الجبر اإلحصاء،
  علم مبادئ (، 2)

  الحاسوب
 ( AP برنامج)

  واحدة   مادة اختر
 م أو رياضيات: علو 

 ،الكيمياء ،األحياء
  ،الهندسة ،الفيزياء
  الجبر (2) الجبر
  حساب(،  3)

  األرض، المثلثات
  الكيمياء، والفضاء،
 ( 2) الفيزياء

 برنامج يختاره
  المهني ليهاي معهد
 ( LCTIي )والتقن 

  االحتماالت
مقدمة   واإلحصاء،

  الرياضيات،  في
  الرياضيات

 التحليلية  والهندسة

 ( AB) الرياضيات
 ، (AP برنامج)

 ( BC) الرياضيات
 ، (AP برنامج)

 ،(AP برنامج)إلحصاء ا
مبادئ علوم الحاسوب  

 ( AP برنامج)

 العلوم 

 الكيمياء 
  أو  الفيزياء أو

  أو البيئية العلوم
  المواد خيارات

  في  االختيارية
 العلوم

  التشريح أو ،الفيزياء
  ،األعضاء ووظائف

  الطبية المهن أو
 الناشئة

 ( 2) الفيزياء
 ، (AP برنامج)
 ( C) الفيزياء أو
 ، (AP برنامج)

 الكيمياء أو
 ، (AP برنامج)

 األحياء أو
 ، (AP برنامج)
 البيئية العلوم أو 
 ( AP برنامج)

 االجتماعية الدراسات  
حكومة  ال
 مريكيةاأل

  الحكومة األمريكية
  /  التربية المدنية  /

 االقتصاد 

  الحكومة األمريكية
  /  التربية المدنية  /

 االقتصاد 

مقدمة في علم  
النفس، مقدمة في  
  علم االجتماع، ا

  واليةحكومة ال
،  المحليةالحكومة و

النمو والتطور  
 ،البشري

المشكالت  
الحديثة،  االجتماعية 

تاريخ الواليات  
المتحدة منذ عصر  
 إعادة اإلعمار

حكومة الواليات المتحدة  
 وسياساتها

 ، (AP برنامج)
 واالقتصاد الكلي 

 ( AP برنامج)

 اللغة اإلنجليزية 
  اللغة اإلنجليزية 

(4 ) 
فنون اللغة  
 ( 4) اإلنجليزية

فنون اللغة  
 ( 4) اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية  
أو   (1) يةلجامعا
،  ة، الخطاب (2)

   نجليزياألدب اإل

 اإلنشاء اللغة اإلنجليزية و
 (AP)برنامج 

 التربية الرياضية  التربية الرياضية 
الصحة واللياقة  

 البدنية
 التربية الرياضية  التربية الرياضية 

 ،AP  لبرنامج المواد االختيارية  
المواد االختيارية في  

التدريس عبر   أكاديمية
 اإلنترنت

 المواد االختيارية 

المواد االختيارية، 
أو المواد  

االختيارية في  
التدريس   أكاديمية

 عبر اإلنترنت

 المختبر الفني المختبر الفني

التواصل الشخصي،  
، لغة  ةالخطاب 

أجنبية، مقدمة في  
 ونالفن 
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 منطقة ألينتاون التعليمية 
 األكاديمية غير اإلجبارية / غير التقليدية المسارات 

 

 عملية اإلحالة وااللتحاق  المنهج  البيئة التعليمية  الطالب  البرنامج 

شبكة مبادرة  
  تحقيق هدف 

 التخرج 
G.A.I.N. 

الذين ال   21-18الطالب بعمر 
يحققون تقّدًما أكاديميًا في البيئة  

 الصفية التقليدية 

المدرسة   داخل 
 حجم صغير 

أكاديمي، استكشاف المهن، دعم مكثف من  
 المعلم

 توصية من المرشد 

مركز العودة  
 للدراسة 

R.E.C. 

الذين  والشباب الذين تركوا التعليم 
أو   21-17تتراوح أعمارهم بين 

)اعتماًدا على البرنامج   24
[ أو  21المختار، الدبلوم التقليدي ]

(  GED) تطوير التعليمبرنامج 
[24 ] 

 المدرسة  خارج 

دعم بناء على الحالة ودعم مهني كبير، فضاًل  
عن برنامج أكاديمي مرن مصمم خصيًصا  

 لتلبية احتياجات الطالب. 
 

المركز سجل الطالب ويعدون  يراجع موظفو 
خطة مخصصة له إللحاقه بأفضل برنامج 

مناسب له. يستمر الموظفون في تقديم الدعم  
للطالب بعد التحاقهم بالمركز، من أجل توفير  

الدعم الالزم لكل طالب حتى يبقوا على 
 المسار الصحيح حتى التخرج. 

يمكن للطالب التواصل مع  
بأنفسهم،   المركز أو زيارته

ن تتم إحالتهم إلى المركز  أو أ
 عن طريق شخص آخر. 

أكاديمية 
نيوكامر 
 الثانوية

الطالب الملتحقون حديثًا بمدارس  
الواليات المتحدة الذين مستوى  
إتقانهم للغة اإلنجليزية محدود  

 )المستوى األول(.   

خارج المدرسة  
في مبنى  
 ميدواي مانور 

برنامج أكاديمي أساسي بتركيز كبير على  
 اللغة الثانية طوال اليوم الدراسي. اكتساب 

اختبار االلتحاق وتوصية من  
قسم اللغة اإلنجليزية لغير  

الناطقين بها بناء على معايير 
 محددة.   
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 منطقة ألينتاون التعليمية 
 المسارات األكاديمية غير التقليدية 

 

 اإلحالة وااللتحاق عملية  المنهج  البيئة التعليمية  الطالب  البرنامج 

برنامج الشباب  
المنقطعين عن 
الدراسة في  

المدرسة اإلعدادية  
والمدرسة الثانوية  

(AEDY ) 
  

الطالب الذين  
وجد لديهم  

سلوكيات ينبغي  
التدخل لتصحيحها  

للصفوف من  
السادس وحتى  
 الثاني عشر

 مبنى ويليام بين 

برنامج تعليمي بديل شامل يقام بالشراكة مع منظمة  
(. تقّدم المدرسة نظام  CISرس )امجتمعات المد

التحاق بالتعليم يوجه فيه الطالب من خالل برنامج 
أكاديمي قصير وتدخالت لتعديل السلوك قبل  

إعادتهم إلى مدارسهم عندما يلبون معايير التخرج  
 من البرنامج المحددة. 

 توصية من المدير وموافقة األهل 

برنامج متطوعون  
أمريكا  في خدمة 

لطالب المدرسة  
اإلعدادية  

والمدرسة الثانوية  
(VISTA ) 
  

الطالب الذين  
طردوا من  

المنطقة التعليمية  
في الصفوف من  
السادس وحتى  
 الثاني عشر

 مبنى ويليام بين 

تعليمية أساسية، وتشمل: اللغة   مواد تعليم في أربع 
اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات  

 االجتماعية. 
 

يستند التعليم كاماًل إلى الجدول الدراسي الذي تقدمه  
منطقة ألينتاون التعليمية. يتم تشجيع الطالب على  
العمل أو المشاركة في خدمة المجتمع ليتمكنوا من 

 خرجوا. الحصول على ساعات إضافية كي يت 
 التخرج  /  إعادة الدمج

 
يجري تقييم الطالب دوريًا لتحديد أهليتهم إما للعودة  

إلى مدرستهم، أو االلتحاق ببرنامج تعليمي بديل 
مناسب لهم، أو إكمال متطلباتهم األكاديمية 

والحصول على شهادة الدبلوم من منطقة ألينتاون  
 التعليمية.

 توصية من المدير وموافقة األهل 
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 برنامج التخرج 

 المادة
الساعات  
 المطلوبة 

 اإلجمالي  السنة  التي سيتم إنجازها  /  الُمنجزة  وادالم الصف 

            

 4 اللغة اإلنجليزية 

9       

10       

11       

12       

            

 3 الرياضيات

9       

10       

11       

12       

            

 3 العلوم

9       

10       

11       

12       

            

 3.5 الدراسات االجتماعية 

9       

10       

11       

12       

            

الصحة/التربية  
 الرياضية

2.0 

9       

10       

11       

12       

            

المواد االختيارية  
)تشمل برمجة  
 الحاسوب( 

5.5 

9       

10       

11       

12       

            

المواد االختيارية في  
 الفن والعلوم اإلنسانية

2 

9       

10       

11       

12       

 23,5إجمالي الساعات = 
 23.0= ( LCTI) المهني والتقني  إجمالي ساعات معهد ليهاي
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 سبل ووسائل النجاح 

 

 برنامج منطقة ألينتاون التعليمية لاللتحاق المبكر بالجامعة 
 *المسار الجديد* 

 
  التي  الجديدة  المبادرة  هذه   ترتبط.  بالجامعة  المبكر  لاللتحاق   التعليمية  ألينتاون  منطقة  برنامج  وهو  أال   ،2019  عام   في  للطالب  جديًدا   برنامًجا  التعليمية   ألينتاون   منطقة   أطلقت 
  منطقة  ستكون.  الُمخصص  والتدريب  التعليم  علىالتعليمية    المنطقة  عمل  لتركيز  االستراتيجي  العمل  إطار  بهدف(  LCCC)  المجتمعية  كاربون  ليهاي  جامعة  مع  بالشراكة  نقيمها
 . الطالب بمشاركة المتعلقة التكاليف كافة تغطية  عن مسؤولة التعليمية  ألينتاون

 
  على  للحصول   فرصة  الثانوية  المدرسة  من  مختارون  جدد  طالب   فيه  يُمنح  مزدوج،   دراسي  برنامج  عن  عبارة  هو   التعليمية   ألينتاون  منطقة  في  بالجامعة  المبكر  االلتحاق  مسار
  األولية  الدراسية سنواتهم في الطالب  هؤالء  دراسة  وأثناء.  الثانوية مدرستهم في األساسي الدراسي برنامجهم في  ذاته الوقت في دراستهم  أثناء الفنون  في دبلوم الجامعيال درجة
ب  سينجزون  فإنهم  ، عليا وال الدراسية الخاصة    وعندما .  دونيلي   جامعة  حرم  أو/و  (LCCC)  المجتمعية  كاربون   ليهاي  جامعةل  الرئيسي  الحرم  في   المزدوج  االنتسابالمقررات 

دبلوم  ال  ودرجة  لثانويةا  شهادةلل   حاملين  يتخرجون  فإنهم  ، (LCCC)  المجتمعية  كاربون  ليهاي  جامعة  في  المزدوج  االنتساب  مواد  من  وينتهون  التخرج  متطلبات  الطالب  يستكمل
  كاديمية األ  سنوات   األربع  برامج  ذات  التقليدية  بالجامعات   لاللتحاق  يتقدمون  عندمافادة من نجاحهم في مقررات هذه الدرجة الجامعية  ستالل  بفرصة  الطالب   سيحظى   كما.  الجامعي

 . الثانوية  بعد آخر خيار أي أو
 

 . (LCCC) المجتمعية كاربون ليهاي  جامعة في مزدوج كانتساب عليا وال األولية الفصول  جميع في برنامجال هذا  في المشاركون  الطالب يدرس •

 . ذلك من إعفاءات على للحصول  مؤهلين يكونوا أن أوالمطلوبة  الجامعي  المستوىدراسة مقررات ب  االلتحاقإما   الطالب  على يجب •

 . التعليمية  ألينتاون منطقة  في الثانوية المدارس جميع من المؤهلين للطالب  متاح البرنامج •

 : التعليمية المنطقة  تغطيها التي النفقات تشمل. الطالب بمشاركة المتعلقة التكاليف   كافة تغطية  عن مسؤولة التعليمية ألينتاون  منطقة ستكون •
o  طالب  لكل دوالر 3300=   ساعة 60  أي ؛ ساعة لكل  دوالر 55 – الدراسية  الرسوم 
o سنويًا  دوالر 2000 بنحو  قيمتها  قدرتُ   – الدراسية  الكتب 
o  الغداء النقل وطعام 

 . النموذج هذا  تستخدم  التي  األخرى الواليات  ممارسات أفضل إلى بالجامعة المبكر لاللتحاق   التعليمية ألينتاون منطقة برنامج يستند  •
 

 برنامج االنتساب المزدوج 
 

  من   كلٍ   في  بالدراسة  الطالب  يلتحق  حيث  ، (LCCC)  المجتمعية  كاربون  ليهاي  جامعة  تقدمها  التينجاز المقررات الدراسية  إل   الفرصة  للطالب  المزدوج  االنتساب   برنامج  يوفر
  ليهاي   جامعة  في  المزدوج  االنتساب  برنامجب  يلتحقون  الذين  للطالب  الدراسية  الرسوم  التعليمية  المنطقة  ستدفع(.  LCCC)  المجتمعية  كاربون  ليهاي  جامعةو  الثانوية  مدرستهم
 : يلي  ما إكماله  في ينجحون الذين للطالب  البرنامج يقدمها التي المزايا وتشمل  ، ( LCCC) المجتمعية كاربون

 

 .دبلوم الجامعيال  درجةإمكانية الحصول على  •
 ( LCCC) المجتمعية كاربون ليهاي جامعةساعة( من  61)

 . بالجامعة التحاقهم عند كبيرة دراسية  رسوًما  عليهم يوفر  ما تكاليف،  أي  تحمل  دون الثانوية مدرستهم في جامعية ال الساعات  دراسة للطالب  يمكن •

 . بها  االلتحاق قبلممارسة التجربة الجامعية  للطالب  يمكن •

 . توقعه يمكنهمبما   عملية معرفة يمتلكون وهم الجامعة  إلى الثانوية المدرسة من بسهولة  االنتقال للطالب  يمكن •

 . الجامعية الدرجة  على الحصول فترة   تقليص المزدوج  االنتساب برنامجللطالب الذين ينجزون المقررات الدراسية الخاصة ب يمكن •

 يمكن للطالب الحصول على الساعات الجامعية أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية.  •

 .الجامعي المستوى في  المجاالت من متنوعة مجموعة الستكشاف فرصة على الحصول  خالل من المهنية  اهتماماتهم  خيارات حصر لطالب ل يمكن •

 . أعلى أو" C"  بدرجةاالنتساب المزدوج  برنامج  في النجاح لقاء  0.2  عالمة على الطالب  حصلي •

 : (LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي جامعة  طريق عن التعليمية  ألينتاون منطقة لطالب  المواد التالية االنتساب المزدوج برنامج قدمي •

 ( 2) و (1) ةي لجامعا اإلنجليزية  اللغة ، نجليزي اإل  األدب:  اإلنجليزية اللغة •

 التحليلية  والهندسة الرياضيات الرياضيات،  مقدمة في واإلحصاء،  االحتماالت: الرياضيات  •

 الفيزياء  ، الكيمياء  ، (1)  األعضاء ووظائف التشريح  البيئية،  العلوم  في  مقّدمة: لعلوما •

 المحلية  والحكومة الوالية حكومة اإلعمار،  إعادة عصر منذ المتحدة الواليات تاريخ:  االجتماعية الدراسات •

 في  مقدمة  وتطبيقاته،   الحاسوب  في  مقدمة  الحديثة،   االجتماعية  المشكالت  البشري،   والتطور  النمو  أجنبية،   لغات  االجتماع،   علم في  مقدمة  ، ة الخطاب:  االختيارية  المواد •
 . الرياضية التربية الشخصي،   التواصل ، ونالفن في  مقدمة النفس،  علم

 ( أدناه البرنامج وصف انظر) الناشئين الصحيين المتخصصينمواد  •
 

  في  الموجودة(  14ـ ) ال  والجامعات  فيها   الموجودة   (14ـ )ال   المجتمعية  جامعاتال  النظام   هذا   يُلزم  حيث   كاملة،   الوالية   مستوى   على   سلس  وربط   نقل   نظام  بنسلفانيا   والية  أنشأت 
  نقلها   يمكن  التي  واد الدراسية األساسيةالم  من  األقل  على  دراسية   ساعة  30  إيجاد  بغرض  إجبارية  معادلة  معايير  باتباع(  PASSHE)  بنسلفانيا  والية  في  العالي  التعليم  نظام

  برنامج  في ساعة 30  قطع يمكنهم المزدوج االنتساب امجنببر االلتحاق يختارون الذين التعليمية ألينتاون منطقة طالب  أن هذا ويعني. مشاركة تعليمية  مؤسسات أي إلى بسهولة
 . بها المرتبطة  الجامعات أو الوالية جامعات  في كاملة  دراسية سنة رسوم دفع عليهم يوفر  مما الثانوية،  مدرستهم في الدراسة مقاعد على وهم  البكالوريوس

 

 ( APى )علاأل مستوىالب  االلتحاق
 

 من  معلمين  يد  على  المحلية  الثانوية  المدارس  في  تدريسها  يجري  الجامعي  المستوى  من  مواد دراسية  الجامعة  مجلس  يديره  الذي(  AP)  على األ  مستوىالب   االلتحاق  برنامج  يوفر
  ادة دراسية متقدمةم  22  التعليمية   ألينتاون  منطقة  تقدم.  انطالقه  منذ  منه  طالب   ماليين   8  نحو  واستفاد  ، 1955  عام  في  المتحدة   الواليات   في  البرنامج  هذا   أطلق  وقد  المدارس،  هذه 

  في وجودهم أثناءالجامعية  األكاديمية  ةجديوال  الثانوية المرحلة بعد الدراسية  وادالم تجربة للطالب البرنامج هذا  ويتيح ،(AP) علىاأل مستوىالب  االلتحاق برنامج ضمن للطالب 
 : مثل ، (AP) على األ مستوىالب  االلتحاق ببرنامج االلتحاق  من الطالب يجنيها التي المزايا تتعدد. ذلك في  الدعم لهم  تقدم التي  الثانوية  مدرستهم
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 أعلى  أو 3  درجة على الحصول تعني العادة في النجاح عالمة) (AP) األعلى بالمستوى االلتحاق برنامج امتحان يجتازون الذين للطالب دراسيةال الساعات حتسبتُ  •
 (. 5 من 5  أو 4 على الطالب حصول حال  في الساعاتتلك   تحتسب المدراس بعض أن إال  ، 5 من

ال  ساعد ي  أن  يمكن.  الطالب  مهارات   وتنمية  صقل  وتيرة  من(  AP)  األعلى   بالمستوى  االلتحاق  امجنبر  زيد ي  أن  يمكن • الخبرات    اكتساب   على  الطالب   امجنبر هذا 
 مهاراتهم   وينمون  المشكالت،   حل  على  القدرة  في  مهاراتهم  ويصقلون  الكتابة،   في  مهاراتهمتحسين    من  الطالبسيتمكن  .  الجامعة  في  للنجاح  هايحتاجون  لتيا  المهاراتو
 . الدراسية ممارساتوال واالنضباط  الوقت إدارة  في

  الجامعة   في   أكبر  أكاديميًا  نجاًحا   يلقون(  AP)  األعلى  بالمستوى   االلتحاق  برنامج  في  الناجحون  الطالب   أن  إلى  متسق  نحوٍ   على  األبحاث   تشير  –  فعلية  جامعية  بيئة •
  الثانوية   المدرسة  بين  يجمع  للطالب  سلًسا  مساًرا  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج  المقررات الدراسية في   توفر.  البرنامج  في   يشاركون  ال  الذين  بنظرائهم  مقارنة

 . والجامعة

  في  المشاركين  الطالب   على   ينبغي . الدراسي  العام  نهاية   في   البرنامج  المتحان   الخضوع (  AP)  األعلى   بالمستوى   االلتحاق   برنامج في المشاركين الطالب  على  ينبغي •
 برنامجين من بأكثر الملتحقين للطالب يمكن. الدراسي   العام نهاية في  األقل على المتحانين  الخضوع( AP) األعلى بالمستوى االلتحاق  برامج من أكثر أو برنامجين

  جميع   في(  AP)  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج  المتحانات  الخضوع  خيار  للطالب  تاحيُ .  المطلوبة   االمتحانات  اختيار(  AP)  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برامج  من
 .االمتحانات لهذه الخضوع تكاليف   التعليمية  المنطقة تتحمل. فقط المتحانين  بالخضوع تلزمهم  التعليمية المنطقة أن إال أنهوها،   التي  البرنامج مواد

  أكاديمية   أو/ و  الثانوية  مدارسنا   تقدم .  أعلى  أو"  B"   بدرجة   المساق   في  النجاح  لقاء   0.3  عالمة  على(  AP)  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج  في  الطالب   يحصل  •
 : التالية( AP) األعلى  بالمستوى االلتحاق برنامج مواد عبر اإلنترنت للتعليم ألينتاون

 اإلنشاء و واألدب ، اإلنشاءو اإلنجليزية   اللغة:  اإلنجليزية اللغة •

 اإلحصاء  ، (BC) الرياضيات  ، (AB) الرياضيات:  الرياضيات •

 (C)  الفيزياء  ، (2) الفيزياء ، (1) الفيزياء  البيئية،  العلوم الكيمياء،  األحياء، : العلوم •

 الكلي  االقتصاد وسياساتها، المتحدة الواليات حكومة  المتحدة،   الواليات تاريخ العالم، تاريخ:  االجتماعية الدراسات  •

 اإلسبانية والثقافة  اللغة  ، )عبر اإلنترنت( النفس علم األلمانية،  اللغة الموسيقى،  نظرية ، ون الفن تاريخ ، ون الفن ستوديوا الحاسوب،   موعل: االختيارية المواد •
 

 : التالي العنوان على( AP) األعلى بالمستوى  االلتحاق  برنامج وادم حول  إضافية  معلومات على الحصول  يمكن
https://apstudent.collegeboard.org/home 

 

 (LCTI) والتقني المهني ليهاي معهد
 

  . واعد  لمستقبل بواقعية التخطيط في الطالب جميع لمساعدة" المهنية المسارات"  يسمى برنامًجا (LCTI) والتقني المهني ليهاي معهد مع بالتعاون التعليمية ألينتاون منطقة أعدت
  لطالب   يمكن.  المجموعة  لتلك  المناسبة   الدراسيةواد  الم  والختيار  المحددة،   اهتماماتهم  على   بناء  مهنية  مجموعة  الختيار  لتوجيههم  الثانوية  المدارس   طالب  لمستوى  البرنامج  ممصُ 

تكنولوجيا  و   اإلنسانية،   والعلوم  الفنون:  التالية  المهنية  المجموعات  من  أي  ضمن  التقني  المسار  أو  التقليدي  المهني  بالمسار  إما  االلتحاق  اختيار  (LCTI)  والتقني  المهني  ليهاي  معهد
 ة. اإلنساني الصحية و  والخدمات  والصناعية،  ة يالهندسالتكنولوجيا و  ، تاالتصاال   التجارية األعمال

 
 . 60 رقم الصفحة  في (LCTI) والتقني المهني  ليهاي معهد برنامج يقّدمه ما  على االطالع يمكنكم

 

 المقررات الدراسية عبر اإلنترنت 
 
عبر    للتعليم  ألينتاون  أكاديمية  تقّدم.  والعشرين  الحادي  للقرن  للطالب  بتحضيرها   عشر  الثاني  الصف  وحتى  الروضة  من  العام  التعليم   في   رائدة  التعليمية  ألينتاون  منطقة  تعد

  الحادي  القرن  في  نعيشها  التي  المعقدة  والعمل  الحياة  بيئة  في  لنجاح واالزدهارل  الطالب  تجّهز  والتي   الثانوية،   للمدرسة  اإلنترنت  عبر  عالية   جودة  ذات  دراسية  مواد  اإلنترنت
تحقيق  ل  المرشد  من  قررات الدراسية عبر اإلنترنت الم  طلب  يمكن.  توفر خارج هذه المبادرةت  ال  قد  مواد  تقديم  من  التعليمية  ألينتاون  منطقة  المبادرة  هذه  تمّكن  كما.  والعشرين
 :التالية  األهداف

 المهارات  إثراء •

 فيها  الطالب رسب  واد دراسيةم عن التعويض •

 الدراسي  الجدولتتعارض مع  وجود مواد دراسية •

 مواصل التواصل التعليمي من المنزل  •
 

 المستقلة  الدراسة 
 

  تصقل   تعليمية  نشاطات  تقديم  إلى  المستقلة  الدراسة  تهدف  كما  األساسية،   الدراسية  المجاالت  من  مجال   كل  في  القائم  الدراسي  المنهاج  إثراء  إلى   المستقلة  الدراسة  برامج  تهدف
  األكاديمي  برنامجهم  في موجودة  غير  مادة  دراسة  تجاه  قوية  رغبة   لديهم  الذين  الطالب  المستقلة  الدراسة تستهدف. الوالية  تضعها   التي   المعايير  مع  يتماشى  وبما  الطالب  مهارات
  واألهداف   المعايير:  يشمل  بما  المستقلة،   الدراسة  برنامجحول    لالتفاق  ذوي العالقة   المعلمين  مع  التواصل   المستقلة  الدراسة  في  الراغبين  الطالب  على  ينبغي.  موّسع  نحوٍ   على

  األهداف  اتقان على  الطالب ستعين  التي   التعلّم واستراتيجيات   المواد  مصدر المستقلة  الدراسة  برنامج يوّضح   أن يجب   كما. الدراسة   نهاية  في  إنجازه ينبغي  الذي المحتوى   وخطة
 : المستقلة الدراسة برامج  طلب  عند التالية بالتوجيهات االلتزام  يجب. برنامجال  في  الموّضحة

 . األساسي الدراسي الجدول   في متاحةال  واد الدراسيةللم  المستقلة  الدراسة برامج على يوافق لن •

  يجب . األساسي   الدراسي  الجدول  في المتقدمة واد الم أو( AP) األعلى  بالمستوى االلتحاق برامج ضمن تقّدم كانت إذا إال  المستقلة الدراسة لبرامج  عالمات تعطى لن •
 .البرامج على إدارية  موافقة  على الحصول 

 . دراسي فصل كل  في للطالب المستقلة الدراسة برامج على  الموافقة يجب •

 . دراسي  فصل كل في  للطالب  واحد مستقلة دراسة برنامج  على الموافقة ستمنح •

  التي   اإلجبارية  الدراسية  وادالم  إلى  إضافة  المستقلة  الدراسة  تعتبر.  األكاديمي  الدراسي  جدوله  في  الطالب  يختارها  التي  وادالم  محل  المستقلة  الدراسة  برامج  تحل  ال •
 . األكاديمي الدراسي  برنامجه  في إكمالها  الطالب  على ينبغي

 . الثانوية رحلةللم ةجاد ال األكاديمية واد لمالجهود المبذولة في ا المستقلة الدراسة  برنامجب الوفاء  في المبذول الجهد يضاهي  أن يجب •
 
 
 

https://apstudent.collegeboard.org/home
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  الدراسة   برامج  جميع  تقام.  المستقلة   الدراسة  تبدأ  أن  قبل  الوصي  أو  األمر  وولي  المناهج  ومنسق  المدرسة  مدير  من  الُمحرر  برنامجال  على  مسبقة   خطية  موافقة  على  الحصول  يجب
 مرشد   إلى  كاملة  عليها  الموافق  المستقلة  الدراسة  برامج  عقود  ترسل.  برنامجال   إلبرام  المعني  المناهج  منسق  يراجعها  أن  وينبغي  التدريسية،   الهيئة  من  عضو  إشراف  تحت  المستقلة
  عليه   موافق  عقد  وجود   حال  في  فقط  المستقلة  للدراسة  الدراسية  الساعات  تعتمد.  القادمة  الدراسية  للسنة  الدراسية  وادالم  الختيار  المحدد  االعتيادي   التسجيل  وقت  خالل  المدرسة

  للمدرسة   الطالب  عالمات  كشف  في  النهائية  النتيجة  وستظهر  عالمات،   وضع  فترة  كل  في  المستقلة   الدراسة   برنامج  عالمات  تدّون.  المدرسي  اإلرشاد  مكتب   في  الموجود   الملف  في
 . الثانوية

 

 (SAT)  الدراسي االستعداد اختبار تقييمات حزمة 
 

 
 

(،  NMSQT)  يةوطن ال  منحةال  على  للحصول   التأهل  اختبار(؛ أي  PSAT)  األولية  الدراسية  القدرات  الختبار  التعليمية  ألينتاون  منطقة  في   العاشر  الصف  طالب  جميع   يخضع
  المهارات  على  يركز  ألنه  وذلك  المستقبلي،   بنجاحك  جًدا  وثيق   نحوٍ   على(  PSAT 10)  10  األولية  الدراسية  القدرات  اختبار  يرتبط.  الخريف   في  الجامعة  مجلس  يعقده  الذي

 ر هذا االختبار: يوفّ  كما. الجامعة في  للنجاح إليه تحتاج ماو الثانوية  المدرسة  في تتعلمه ما االختبار هذا  يقيس  حيث التعليم،  لُّب   في والمعرفة
 

 ة. الدراسي  قدراتال اختبار صيغة  على والتعرف للممارسة  رائعة طريقة •

 . الدراسية لدرجاتك وفقًا ةالدراسي قدراتال  الختبار لك مخصصة  دراسية خطة •

 إلى أقصى حد.  درجاتك توافق التي( APى )األعل بالمستوى  االلتحاق برنامج واد لم اقتراح •

 . األقلياتأولئك الذين ينتمون إلى و  المنخفض الدخل ذوي للطالب المنح يقّدمون  الذين الدراسية المنح  تقديم  شركاء وبين بينك رابط •
 

 
 

  ة الدراسي  قدرات ال  اختبارإجراء    يوم  الجامعة  مجلس   يعقده   الذي الجامعة  لدخول   (SAT)  ة الدراسي  قدراتال  الختبار  التعليمية  ألينتاون  منطقة  في  عشر  الحادي  الصف   طالب  يخضع
(SAT)  خالل   من  ير للحياة المهنية والتحض  الجامعة  دخول  نحو  طريقهم  في  الطالب  يواجهها   التي   الحواجز  المدرسة  في  هذا   االختبار  يوم   يزيل.  الربيع  فصل  في  المدرسة  في  

  تقتهم  وتعزيز  يألفونها،  بيئة  في   لالمتحان  يخضعون  ألنهم بها  يشعرون التي  التوتر  مستويات   وتقليل  الدراسي،   اليوم  خالل   (SAT)  ةالدراسي  قدرات ال  اختبارمنح الفرصة إلجراء  
 :منها ، مهنية الالحياة  و  للجامعة للتخطيط  إضافية  مزايا  هناك. الجامعة مجلس  يقدمها  التي  التمارين  خالل من بأنفسهم

 

  الدراسية المنح وبرامج الجامعات مع  التواصل •

  تعجبكم التي المهن على  العثور في  كمتساعد التي( Career Finder) ألداة   المجاني االستخدام •

 ك درجات تحسينالنجاح في   عند للجامعةوتوفيره  المال  لكسب  الفرصة ويشمل الجامعة،   مجلس يقدمه  مجاني تمرين •

 بعدها   وما الجامعة في  للنجاح إليه  يحتاجون  الذي  وما الثانوية  المدرسة في  الطالب يتعلمه   ما قياس •
 
 
 

 الموهوبين الطالب برنامج
 

  التعليمية  الخطة "   تسمى  سنويًا  تعد  خطة  الموهوبين  للطالب  تقدم  حيث  بنسلفانيا،   في  التعليم  وزارة  معايير  يلبون  الذين  المؤهلين  الموهوبين  للطالب  الدعم   التعليمية   المنطقة  تقّدم
 (. GIEP" )للموهوبين المخصصة

 
  الفصول   أو(  AP)  األعلى   بالمستوى  االلتحاق  برنامج  في  المشاركة  الموهوبين  للطالب  يمكن  حيث  تصنيفهم،   مجرد  وليس  للطالب،   الفريدة  االحتياجات  إلى  الموهوبين  تعليم  يستند

  الطالب  يُعّرف. بينهم  المشترك   االجتماع   في   للموهوبين  المخصصة  التعليمية  الخطة  إعداد  يجري  عندما   مناسبًا  والمعلمون  واألهل  الطالب   يراه  كيفما  دونهما،   أو كليهما  المتقدمة،
 . له خصيًصا مصممة كليهما،  أو  مساندة،  خدمات أو  تعليم  ويلزمه إبداعية وقدرة مميًزا ذكاء يمتلك شخص أنه على الموهوب 

 
 .الثانوية المرحلة بعد لما  الدراسية للخطة وضعهم  عند وإنجازاتهم واهتماماتهم الشخصية قدراتهم  تدعم  أكاديمية مواد اختيار  على الطالب  التعليمية المنطقة  تحث

 
 من   أو   عادي  أكاديمي  تعليمي   برنامج أي  من  الموهوب   الطالب  يستثنى   وال   مطروحة،   وادم  أي  في للمشاركة  فرصة  الموهوبين  دعم  خدمات  على   للحصول  المؤهل   الطالب  يمتلك

 . (LCTI) والتقني المهني  ليهاي معهد يقدمها التي البرامج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 المقررات الدراسية المتقدمة 
 

  في   الطالب  يبقى   ولكي .  الجامعية  الدراسة   برنامج  لتجربة   كتحضير  الثانية  السنة   وطالب  المستجدين   للطالب   وتقّدم   درجة،  0.1  الطالب   مختارة   مواد  في  المتقدمة   دروسال   تمنح
  للطالب  المخصص  ر المسا  إلى  نقله  يتم  فقد   األول،  الفصل  في  المعدل  هذا  على   الحفاظ  من  الطالب   يتمكن  لم  حال   وفي   ،(B)  معدل  على   يحصل  أن، يتوجب عليه  المتقدمة   الفصول 
  كما   التالية،   السنة  في  المادة  لتلك  المتقدم  الفصل  في  باالستمرار  له  يسمح  فقد  ، (Bل )المعد  دون  متقدمة  مادة  في  للطالب  النهائي  المعدل  كان  إذا  أما.  بالجامعة  سيلتحقون  الذين
 :التالية المواد في  المتقدمة  دروسال  تتوفر.  إضافية عالمة 0.1 على يحصل لكي أعلى أو( Bمعدل ) على الحصول  الطالب  على ينبغي

 (2( و )1) اإلنجليزية   اللغة:  اإلنجليزية اللغة •

 (3) الجبر المثلثات، حساب التحليلية،  الهندسة الهندسة،  (، 2) الجبر:  الرياضيات •

 الكيمياء   ، األحياء: العلوم •

 ( 1) المتحدة الواليات تاريخ:  االجتماعية الدراسات  •
 

 (ELECT) يالمهن  والتدريب التوظيف  من أجل التعليمبرنامج 
 
  الدعم   البرنامج  هذا  يُقّدم .   طفل والدة  وينتظرون  22  سن  دون  الطالب أو  الذين لديهم أطفال  للطالب  (ELECT)  المهني  والتدريب  التوظيف  أجل  من  التعليم  برنامج صيخص تم ت
  التعليم   ومصادر  االجتماعي  الدعم   البرنامج   هذا  ويقّدم.  الطالب  احتياجات  لتلبية   خصيًصا  مصمم  مرن   أكاديمي  لبرنامج  تقديمه  عن  فضاًل   كبيًرا،  مهنيًا  ودعًما  الحالة  على  بناء 

 البرنامج  إلى   إحالتهم  يمكن  أو  ، (ELECT)  برنامج  مكتب  أو  المدرسة  ممرضة  أو  مرشدهم  مع  التواصل   للطالب  يمكن.  وخارجها  المدرسة  في   الطالب  يحتاجها  التي  التربوي
 . آخر شخص طريق عن
 

 برامج وخدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

 
(  LRE)  األدنى  بالحد  فيها  القيود  تكون  بيئة  في  العام  المنهاج  في  المشاركة  في  الحقتعليم ذوي االحتياجات الخاصة    خدمات  على  للحصول  األهلية  معايير  يلبي  الذي  الطالب  يمتلك

( FAPE)  مجانيال و  مناسبال  عام ال  تعليمال  تقديم  ويبدأ(.  IEP)  الفردي  عليمالت  برنامجضمن    برنامجوخدمات ال  وصف  وضع  يتم  حيث  بنسلفانيا،   والية  في  الفدرالي  القانون  بموجب
ذوي االحتياجات    تعليم خدمات وتقديم  لتنظيم  التخطيط يجري.  األدنى بالحد   فيها  القيود تكون بيئة   في  الخدمات  توفير االعتبار بعين باألخذ الخاصة  االحتياجات  ذوي من للطالب
  يتلقاها التي والخدمات المساعدات وتعتمد ، داعٍ  دون العام التعليم برنامج  من إخراجه دون الخاصة،  الطالب احتياجات تلبية أجل من الطالب وضع تراعي مرنة بطريقة الخاصة
 .الطالب  جميع أمام مفتوحة فرًصا تقّدم  التعليمية ألينتاون منطقة أن هنا الذكر ويجدر . الخاصة  احتياجاته على الطالب

 
  للطالب   تكميلي  منهاج  في  إضافي   تعليم  تقديم  يمكن  كما  الطالب،   يناسب  بما  تعديله  أو  تكييفه  يمكن  األمر  وهذا  مالئم،   قدر  بأقصى  العام  التعليم  في  المشاركة  الطالب  على  ينبغي

  البرنامج   تقديم  ويمكن  للطالب،   كافيًا  دعًما  يقّدم   ال  المطروح  المنهاج  يكون  عندما  التكميلية  الدراسة  اختيار  يمكن.  الدراسي  المنهج  ضمن  التكميلية  الدراسات   أدرجت  وقد  المؤهلين، 
  أن   إلى  هنا  ونشير.  (IEP)  الفردي   عليمالت  برنامج  في   الطالب  واحتياجات  لقدرة  وفقًا  الالزم  التعليم  مستوى  ويحدد   التعليمية،  االحتياجات  لتلبية  الدراسي  المنهاج  تكثيف يلزم  عندما

  ويتم   سنويًا  للطالب  الموضوعة  الخطة  مراجعة  وتجري  للطالب،   (IEP)  الفردي  عليمالت  برنامج  يحددها   التي  التعليمية  الطالب  احتياجات  على  بناء  تؤسس  التكميلية  الدراسات
 .الحاجة وفق تنقيحها

 
  فريق  يضع.  العملية  هذه  خالل  الثانوية  المدرسة  بعد  للحياة  الطالب  ستجهز  التي  وادالم  (IEP)  الفردي   عليمالت  برنامج  فريق  يقرر  حيث  عاًما،   14  بعمر  لالنتقال  التخطيط  يبدأ

  حول تدور التي المناقشة  وتشمل. الثانوية المدرسة بعد سيخوضها التي  للتجارب الطالب لتحضير  االنتقال نشاطات ، واألهل  الطالب يشمل والذي (، IEP) الفردي عليمالت برنامج
  هذا   في  باالعتبار  يؤخذ   كما  ، يةالترفيه  نشطةاأل  يشمل  والذي  ،باستقاللية  والعيش  الوظائف،   واستكشاف  الثانوية،   المدرسة  بعد  ما  مرحلة  أو  للجامعة  التدريب:  االنتقالية  الخطة

 . والمستقبلية الحالية  األهداف بين  الجهود  تنسيق على  يشّجع المبكر  التخطيط. الثانوية المدرسة في  الطالب سيدرسها  التي وادالم أنواع  التخطيط
 
  بالجامعة   االلتحاق  يريدون  الذي   الطالب   نحث .  تقنية  أو  مهنية   مدرسة  أو   بالجامعة  سيلتحقون  كانوا  سواء  الثانوية،   بعد  ما  المرحلة  في  للتعليم  ريالتحض  على  الطالب  تشجيع  يتم

  وااللتحاق   مهني  منهاجٍ   اختيار  الطالب  لبعض  كذلك  ويمكن  دونها،   أو  المساعدة  مع  (SAT)  ةالدراسي  قدراتال  واختبار(  PSAT)  األولية  الدراسية  القدرات  الختبار  الخضوععلى  
 ب. للطال البرامج من كاملة  مجموعة المعهد يقّدم حيث  ، (LCTI) والتقني المهني ليهاي بمعهد

 
  به، االلتحاق  متطلبات الطالب يلبي التي  (AP) األعلى بالمستوى  االلتحاق برنامج  أو (DE) المزدوج االنتساب  برنامج  وادم اختيار (IEP) الفردي  عليم الت برنامج لطالب يمكن
 . البرنامجين كال  في  لهم األكاديمي الدعم يتوفر حيث
 

  الطالب  يحصل  ولكي  الثانوية،   رحلةالم  شهادة  على  الحصول  بفرصة  يحظوا  أن  تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  خدمات   يتلقون  الذين  الطالب   لجميع  التعليمية  المنطقة  تضمن
  أهلية   تحديد  (IEP)  الفردي  عليمالت  برنامج  فريق  عاتق  على  ويقع  التقييمات،   في  األداء  معايير  يلبي  وأن  بنجاح،   المطلوبةوالساعات    وادالم  جميع  اجتياز  عليه  ، عليها   المؤهل
 (.IEP) الفردي عليم الت  برنامج فترة خالل الطالب تخرج

 
  رنامجبب  يتعلق  فيما)(  22)  رقم  مادة( من ال14.131فقرة رقم )لل  وفقًا  المصممالخاص به،    (IEP)  الفردي  عليمالت  برنامج  ينصالذي    الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  طالب  أي
  له يسمح الثانوية،  المدرسة  في الرابعة السنة بعد لما (IEP) الفردي عليمالت برنامج تقديم استمرار  على ، 217  رقم التعليمية ألينتاون منطقة لسياسة ووفقًا( (IEP) الفردي عليمالت
  النظر   بغض  الثانوية  المدرسة  في  أعوام(  4)  أربعة  مدة  الطالب   حضر  إذا  الحضور  شهادة  على  الطالب   يحصل  كما.  الخريجين  الطالب  صف   مع  التخرج  حفالت  في  المشاركةب

 .العامة الثانوية شهادة  بمثابة ليس الحضور شهادة أن إلى وننوه. ( الخاص به أم الIEP) الفردي  عليمالت برنامج  الطالب  أنهى ما إذا عّما
 

 (NCAAت )الجامعا لرياضة  الوطنية الرابطة  من المعتمدة داوالم
 
  الرابطة   تحث  كما(.  Clearinghouse)  المعلومات  تبادل  مركز   في  التسجيل  عليه  الكليات  أو  للجامعات  الثاني  الدوري  أو  األول  الدوري  في  باللعب  مهتم  رياضي  طالب  أي

   www.eligibilitycenter.org: الرابط عبر التسجيلعلى   الطالب (NCAA) الجامعات  لرياضة الوطنية
 
 
 
 

http://www.eligibilitycenter.org/
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If you want to play sports at an NCAA Division I or II school, start by registering for a Certification 

Account with the NCAA Eligibility Center at eligibilitycenter.org. If you want to play Division III sports or 

you aren’t sure where you want to compete, start by creating a Profile Page at eligibilitycenter.org. 

 
 

ACADEMIC REQUIREMENTS 

To play sports at a Division I or II school, you must graduate from high school, complete 16 NCAA-approved core courses, earn a 

minimum GPA and earn an ACT or SAT score that matches your core-course GPA. 

 

CORE COURSES 

Only courses that appear on your high school’s list of NCAA core courses will count toward the 16 core-course requirement; visit 

eligibilitycenter.org/courselist for a full list of your high school’s approved core courses. Complete 16 core courses in the following areas: 

 

Division i 
Complete 10 NCAA core courses, including seven in English, math or natural/physical science, before your seventh semester. 

 

           
4 years 

Division iI 

3 years 2 years 1 year 2 years 4 years 

 

           
3 years 2 years 2 years 3 years 2 years 4 years 

 

GRADE-POINT AVERAGE 

The NCAA Eligibility Center calculates your grade-point average based only on the grades you earn in NCAA-approved core 

courses. 

• DI requires a minimum 2.3 GPA. 

• DII requires a minimum 2.2 GPA. 

 

SLIDING SCALE 

Divisions I and II use sliding scales to match test scores and GPAs to determine eligibility. The sliding scale balances your test score with your 

GPA. If you have a low test score, you need a higher GPA to be eligible. Find more information about test scores at ncaa.org/test-scores. 

ADDITIONAL 
COURSES 
(Any area listed 

to the left, foreign 
language or 
comparative 

religion/philosophy) 

 
 

SOCIAL 
SCIENCE 

 

ADDITIONAL 
(English, math or 
natural/physical 

science) 

 
NATURAL/ 
PHYSICAL 
SCIENCE 
(Including one 

year of lab, 
if offered) 

 

 
MATH 

(Algebra I 
or higher) 

 
 

ENGLISH 

ADDITIONAL 
COURSES 
(Any area listed 

to the left, foreign 
language or 
comparative 

religion/philosophy) 

 
 

SOCIAL 
SCIENCE 

 

ADDITIONAL 
(English, math or 
natural/physical 

science) 

 
NATURAL/ 
PHYSICAL 
SCIENCE 
(Including one 

year of lab, 
if offered) 

 

 
MATH 

(Algebra I 
or higher) 

 
 

ENGLISH 

 

 
one opportunity. 

limitless  Possibilities. 
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 شرح المقررات الدراسية 

 
 ادة الدراسية الم معلومات   قراءة كيفية
 

 100المادة رقم  1.0الساعات   5الدروس  1السنة   9الصف  ( 1اللغة اإلنجليزية )
 

  تعليمية  برامج تقّدم كما بنسلفانيا،  لوالية العامة األساسية المعايير مع يتماشى بما أدبية أنواعٍ  عدة المساق  هذا  في تدرس. المستجدين الطالب لجميع مساق هو 1 اإلنجليزية اللغة
  التركيز  ويتم  باألبحاث،  ترتبط  مهام   إنجاز  لىع  الطالب   ويعمل  البحث،  مهارات  تدّرس   كما.  الطالب  لدى   الناقد   التفكير  وتنمي   الكتابة   عملية  على  تركز  متنوعة  بأنماط  موّسعة
 . كذلك  القراءة  ومهارات استراتيجيات  تناول ويجري الشفهي،  التواصل في مهاراتهم وصقل لديهم  المفردات تطوير على كذلك
 

 تشير إلى اسم المادة  –(  1اللغة اإلنجليزية )

 100المادة رقم  1.0 اتالساع 5الدروس  1السنة  9الصف   المعلومات 

 ساعات منطقة ألينتاون التعليمية  عدد الدروس األسبوعية  دراسة مدة ال س يتدرصفوف ال صف/  الشرح 

 المعلومات 

عدة أنواعٍ أدبية بما يتماشى مع المعايير األساسية العامة لوالية    دةالما  هلجميع الطالب المستجدين. تدرس في هذ   دةما  يه  (1)  اللغة اإلنجليزية
رات البحث،  بنسلفانيا، كما تقّدم برامج تعليمية موّسعة بأنماط متنوعة تركز على عملية الكتابة وتنمي التفكير الناقد لدى الطالب. كما تدّرس مها

 . كذلك على تطوير المفردات لديهم وصقل مهاراتهم في التواصل الشفهي ويعمل الطالب على إنجاز مهام ترتبط باألبحاث، ويتم التركيز

 شرح مبسط للمادة  الشرح 

 
 المزدوج  االنتساب برنامجمادة  معلومات   قراءة كيفية
 

 130DE:  مالمادة رق * المزدوج االنتساببرنامج  –  (2) ةيجامعال  اإلنجليزية اللغة
 

 [ 120DEم: رق  المادة]  (1اإلنجليزية الجامعية ) اللغة   : المسبقة  المتطلبات
 12و 11 الصفان  الصف/الصفوف: 

 فصل واحد  الفصل/الفصول الدراسية: 
 [ جامعية ساعات 3.0] التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0   الساعات: 

 
  والدراما،   القصيرة،   الخيالية  القصص)  األدب  عن  التحليلية  المقاالت  كتابة  الطالب  فيها  يتعلم  كتابة  مادة  وه(  ENG 106)  (2)  ةيلجامعا  اإلنجليزية  اللغة  في  المزدوج  االنتساب

  المفردات   واختيار  الكتابة  وآليات  نحويًا   السليمة  والكتابة  للتفاصيل  المناسب  واالستخدام  السليم  المنطق  استخدام  تعلم  إلى   دةالما  ههذ   في  الطالب  ويهدف(.  والشعر  والروايات، 
 . المناسبة والكلمات

 

 ( فقط  الثانوية  المدرسة الستخدام ) تشير إلى اسم المادة –(  2اللغة اإلنجليزية )

 [ 120DEم:  رق المادة( ]1اللغة اإلنجليزية الجامعية ) :المسبقة  المتطلبات

 130DEم:  المادة رق 3.0 اتالساع 1.0الساعات  1 الفصل 12والصف   11الصف   المعلومات 

 دراسة مدة ال تدريس صفوف ال صف/  الشرح 
ساعات منطقة ألينتاون  

 التعليمية 
  ساعات جامعية 

 المعلومات 

  الخيالية   القصص)  األدب   عن  التحليلية   المقاالت  كتابة   الطالب  فيها  يتعلم  كتابة   مادة  و ه(  2)  ةي لجامعا  اإلنجليزية   اللغة   في  المزدوج  االنتساب 
  والكتابة   للتفاصيل  المناسب  واالستخدام  السليم  المنطق  استخدام  تعلم  إلى  دةالما  ههذ  في  الطالب  ويهدف(.  والشعر  والروايات،   والدراما،   القصيرة، 
 . المناسبة والكلمات  المفردات واختيار الكتابة  وآليات نحويًا السليمة 

 الشرح 
  المجتمعية كاربون ليهاي كلية لدىب  لالطا   عالمات وكشف الدراسية  وادالم  دليل في مذكور في هو كما  دةالما  اسم فيه  ذكريُ شرح مبسط للمادة  

(LCCC). 

 
 .مستواها  تقّدم حسب  الدراسي المنهج فيتم إدراج المواد  

  مدرسة   في  المعلومات  تقنية  أكاديمية(  CT، )متقدمة   مادة(  AD)  الثانوية،   ألين  ويليام  مدرسة  في  لفنونا   أكاديمية(  AA)  األعلى،   بالمستوى  االلتحاق(  Aواد: )الم  رموز  مفتاح
 . له  درجات معادلة  وجود يعني دةالما  اسم قبل)*(  عالمة  وجود ؛ المزدوج االنتساب ( DE) الثانوية،   ديروف لويس
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 والوظيفة  للجامعة  االستعداد 

 
 840الرقم:         التوظيف  مهارات -  فالي ليهاي  في  العاملة القوى  مجلس
 ساعة  0.5  فترات  5  سنة  نصف  12 الصف
  لدخول   استعدادهم  أثناء  للطالب  التعليمية  العملية   من  يتجزأ  ال  جزء  أنها   على  المهنية  الجاهزية  إلى  فالي  ليهاي  في  العاملة  القوى  مجلس  مع  بالشراكة  التعليمية  ألينتاون  منطقة  تنظر

  من  وبدعم( CTE)  والتقني نيهالم التعليم معاييرق بل  من الُمعد التوظيف مهارات إطار إلى يستند منهاًجا  فالي ليهاي في العاملة القوى مجلس أنشأ ولذلك. العمل وسوق الجامعة
  الطالب  يكتسب  حيث  العمل،   وسوق  الجامعة  لدخول  الجاهزية  في  أساسيًا  عنصًرا  التوظيف  مهارات  عتبرتُ .  األمريكية  التعليم   ووزارة  واألعمال  العاملة  القوى  تطوير  منظمات
  مهارات "   تسمى   التي  والشاملة  العامة  القدرات  من  ومجموعة  الفنية،   والخبرة  األكاديمية،   المعرفة:  ذلك  ويشمل   ،يةالعمل الحياة  و  الجامعية  للدراسة  جاهزين  ليكونوا  الالزمة  المهارات
  المهارات   ه المادةبهذ  الملتحقون  الطالب  يتعلم.  التطبيقية   والمعرفة  العمل،   مكان  ومهارات   الفعّالة،   العالقات :  وهي  رئيسية،   مجاالت   ثالث   حول   المهارات  هذه   تتمحور".  التوظيف 
 . المشكالت حل ومهارات الناقد،  والتفكير الموارد،  وإدارة المعلومات،  واستخدام  التواصل،  ومهارات  المنّظم،  والتفكير  التقنيات،   واستخدام الشخصية، 

 
 850الرقم:            السائقين تعليم نظرية

 ساعة  0.5  فترات  5  سنة  نصف 12و 11 الصفوف
  دون  الصغار  الشباب  على  بنسلفانيا  في  النقل  وزارة  تفرض  حيث  الطرقات،   في  مسؤوليةتحمل الو   بأمان  للقيادة  الشباب  السائقين  تحضير  في  السائقين  تعليم  نظرية  مواد  تساعد
  والية   في  السير  وأنظمة  قوانينب  كل ما يتعلق   دةالما  ههذ   في   الطالب   يتعلم .  بنسلفانيا  في  قيادةال  رخصة   على   للحصول  السائقين   تعليم  نظرية  مادة   اجتيازشرط    عاًما   18  سن

  والتعامل   القيادة،   أثناء  والملهيات   المتهورين،  السائقين  على  والتعرف  وفحصها،   المركبات  تشغيل :  مثل  ، ذات العالقة   المعلومات كافة  و  العملية  المهارات  كذلك   ويتعلمون  بنسلفانيا، 
  بسالمة   ليقودوا  الالزمة  المهارات  وإكسابهم  للطالب  المعلومات  جميع  تقديم  دةالما  ههذ  ضمنت.  القيادة  عند  والمخدرات  الكحول  تناول  وآثار  الطريق،   جانب  على  الطوارئ  مع

 . بذلك المعرفة من قدر على يكونوا وأن وتهذيب
 

 والكتابة   القراءة في( SAT) الدراسية القدرات 
 178 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   11  الصف
 التركيز  ويتم (.  SAT)ة  الدراسي  قدراتال  اختبار  في  المهمة  والقراءة  الكتابة  عناصر  الستخدام  الطالب  لتحضير   والكتابة   قراءة في ال(  SAT) ة  الدراسي   قدراتال  اختبار  ادةم  تممصُ 
 . تدريبية الختبارات دةالما ه هذ  في الطالب ويخضع  الكتابة،  ومهارات القراءة،  واستراتيجيات المفردات،  وتنمية  االمتحان،   في اإلجابة أساليب  على دةالما ههذ  في
 

 الرياضيات  في (SAT) الدراسية القدرات 
 382 :الرقم   ة ساع   0.5   فترات  5   سنة  نصف  12و  11 الصفوف

 .(SAT)ة الدراسي قدرات ال اختبار  في  سيجدونها التي   واالحتماالت والجبر الهندسة  في  لألسئلة  الطالب  لتحضير  الرياضيات في (SAT)ة  الدراسي   قدراتال اختبار  دةما تممصُ 
 . وأساليبها المشكالت  حل ومهارات االمتحان،   في اإلجابة  استراتيجيات  على دةالما  ههذ  في  الطالب سيتمرن

 
 الشخصية  المالية رياضيات في (SAT) الدراسية القدرات 

 325 :الرقم   ساعة  1   فترات  5   واحدة   سنة 12و  11و  10 الصفوف
  ، حسابات الجارية وال  والتوفير، الميزانية، وضع: من كل في األساسيات  قدمهات التي  المواضيع  وتشمل األشخاص، لمعظم  الشخصية المالية احتياجات أساسيات دةالما  ههذ غطيت
  المالي  لمستقبلهم   التحضير  كيفية  دةالما  ه بهذ  الملتحقون  الطالب  سيتعلم .  ودفعها  الدخل  ضريبة   إقرارات  وتحضير  للتأمين،  الذكي   واالستخدام   والتمويل،  ، ية االستثمارالحسابات  و

 . أفضل نحوٍ  على
 

 والعملية   المهنية المسيرة استراتيجيات
 181A/181B-1A/1B :لرقما   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   9  الصف
  للتعليم   األكاديمية  المعايير  مع  دةالما  ههذ  في  الُمدّعم  التعليم  يتماشى.  معدالً   دراسيًا  منهاًجا  يتبعون  الذين  أو  شاملة  صفية  بيئة  في  للمشاركة  المؤهلين  للطالب  دةالما  ههذ   تممصُ 

 المهارات  على  تركز  متنوعة  دروٍس   خالل  دةالما   ههذ  في  الطالب   يتفاعل حيث.  الثانوي  التعليم  بعد  ما  فترة  في  النجاح  ستراتيجياتال  شرًحا  ويقّدم  التاسع،  للصف  والعملي  المهني
 . الشخصية وتطوير ، الثانوي  التعليم بعد ما فترة في  التدريب/والتعليم والريادة،   الوظيفي،  والتطور بها،  واالحتفاظ الوظيفة،  وتأمين المهني،  والوعي التحليلية، 

 
 والعملية   المهنية المسيرة استراتيجيات

 182A/182B-2A/2B: لرقما   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   10  الصف
  للتعليم   األكاديمية  المعايير  مع  دةالما  ههذ  في  الُمدّعم  التعليم  يتماشى.  معدالً   دراسيًا  منهاًجا  يتبعون  الذين  أو  شاملة  صفية  بيئة  في  للمشاركة  المؤهلين  للطالب  دةالما  ههذ   تممصُ 

  المهارات   على  تركز  متنوعة  دروٍس   خالل  دةالما  ه هذ  في  الطالب  يتفاعل  حيث.  الثانوي  التعليم  بعد  ما  فترة  في  النجاح   ستراتيجياتال  شرًحا  ويقّدم  ،عاشرال  للصف  والعملي  المهني
 . الشخصية وتطوير الثانوي،  التعليم بعد ما فترة في  التدريب/والتعليم والريادة،   الوظيفي،  والتطور بها،  واالحتفاظ الوظيفة،  وتأمين المهني،  والوعي التحليلية، 

 
 والعملية   المهنية المسيرة استراتيجيات

 183A/183B-3A/3B :لرقما   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   11  الصف
  للتعليم   األكاديمية  المعايير  مع  دةالما  ههذ  في  الُمدّعم  التعليم  يتماشى.  معدالً   دراسيًا  منهاًجا  يتبعون  الذين  أو  شاملة  صفية  بيئة  في  للمشاركة  المؤهلين  للطالب  دةالما  ههذ   تممصُ 

  على   تركز  متنوعة  دروٍس   خالل  دةالما  ههذ   في  الطالب  يتفاعل   حيث.  الثانوي  التعليم  بعد  ما  فترة  في  النجاح  ستراتيجياتال  شرًحا  ويقّدم  ، حادي عشرال  للصف  والعملي  المهني
  يبدأ   . الشخصية  وتطوير  الثانوي،   التعليم  بعد  ما  فترة  في  التدريب /والتعليم  والريادة،   الوظيفي،   والتطور  بها،   واالحتفاظ  الوظيفة،   وتأمين  المهني،   والوعي  التحليلية،   المهارات
 . مجتمعاتهم في واستكشافها المهن محاكاةب دةالما  ههذ  في الطالب 

 
 والعملية   المهنية المسيرة استراتيجيات

 184A/184B-4A/4B :لرقما   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   12  الصف
  للتعليم   األكاديمية  المعايير  مع  دةالما  ههذ  في  الُمدّعم  التعليم  يتماشى.  معدالً   دراسيًا  منهاًجا  يتبعون  الذين  أو  شاملة  صفية  بيئة  في  للمشاركة  المؤهلين  للطالب  دةالما  ههذ   تممصُ 

  على  تركز  متنوعة  دروٍس   خالل  دةالما  ه هذ   في   الطالب   يتفاعل   حيث.  الثانوي  التعليم   بعد  ما  فترة  في   النجاح   ستراتيجياتال   شرًحا   ويقّدم  ،ي عشرثانال   للصف   والعملي  المهني
  يحدد  كما  .الشخصية  وتطوير  الثانوي،   التعليم  بعد  ما  فترة  في   التدريب/والتعليم  والريادة،   الوظيفي،   والتطور  بها،   واالحتفاظ  الوظيفة،  وتأمين  المهني،   والوعي  التحليلية،   المهارات
  على الشخصية  تهماصفحبملء  كذلك الطالب  كما سوف يقوم ، افيه سيمرون يتال االنتقالتسهل لهم عملية س تيال  المجتمع في  التواصل وجهات الوكاالت دةالما  ههذ  في  الطالب
 . العالي  بالتعليم لاللتحاق  يلزم ما أو  الحالي العمل سوق  في الالزمة  األدوات جميع باستخدام اإلنترنت
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 العملية  الخبرة 
 652 :الرقم  ساعات   3.0   فترة  15   واحدة   سنة  12و  11 الصفوف

  المجتمع  في  بأجر يعملون  الذين  عشر  والثاني  عشر  الحادي  الصفين لطالب  يمكن. الوظيفية  المهارات تعلمفي    األساسية  حاجتهمتتمثل    الذين  المؤهلين  للطالب  دةالما  ههذ   تممصُ 
 . أسبوعيًا للعمل  وحضورهم أدائهم مراقبة تجري  كما. الطالب عمل ساعات يناسب بما دة الما  هلهذ التعليمي  اليوم صمم  وقد ، دة الما هبهذ  االلتحاق

 
 العمل  نظرية

 651 :الرقم  ساعة   1 - 0.5  فترتين إلى فترة   واحدة   سنة 12و  11و  10 لصفوفا
  الالزمة   والعادات   والتصرفات  السلوك   بأساسيات   الطالب  دة الما  ههذ   عّرفتُ .  الوظيفية  المهارات  تعلم في    األساسية   حاجتهم تتمثل    الذين  المؤهلين  للطالب  دةالما  ه هذ  تممصُ 

.  المشكالت   حل  في  مرضية   نتائج   إلى  يتوصلوا  كي  العمل  في  الطالب  يواجهها   أن   يمكن  مواقف  تحاكى   حيث  يختارونها،  التي   المهنة   في  عليها  والحفاظ  وظيفة   على  للحصول 
 . صورية مقابالت في ويشاركون العمل طلبات  ويقدمون الذاتية،  سيرتهم  وتحديث تطوير في  الطالب يستمر

 
 العمل  على القائم التعلم

 653 :الرقم  ساعات   3 - 1  فترة  15-2   واحدة   سنة 12و  11و  10 الصفوف
  في   دةالما   ههذ   في  الطالب  يشارك حيث  التوظيف،   مجال  في  وخصوًصا  االنتقالية،   مهاراتهم  وتطوير  تنمية في  األساسية  حاجتهمتتمثل    الذين  المؤهلين للطالب  دةالما  ههذ   تممصُ 

  التركيز   مع   الوظائف  جميع  في  واستخدامها  عامة  مهارات  تنمية  للطالب  دةالما  ههذ   تيحت.  لهم  عملي  توجيه   توفير  مع  خارجها،و  المدرسة  في   العمل  على  قائمة  فعلية  تعلم   فرص
 . والتحّمل ، والقدرة  المشكالت،  وحل ،سالمةوال  الوقت،  وإدارة والدقة،   الجماعي،  والعمل البناءة، والتعليقات االجتماعية،  والتفاعالت الموثوقية، : على
 

 المهن  ممارسة  قبلما    مهارات
 828 :الرقم   ساعة  1   فترات  5   واحدة   سنة 12و  11و  10و  9 الصفوف

  والتدرب  األساسية  المهنية  المهارات  الستكشاف  عملية  فرصة  دةالما   ههذ  قّدمت.  الوظيفية  المهارات  تعلم  في  األساسية  حاجتهمتتمثل    الذين  المؤهلين  للطالب  دةالما  ههذ   تممصُ 
  العمل،  في  المالئمة  والسلوكيات  بالعمل،   المرتبطة  المشكالت  حل  ومهارات  قوتهم،   نقاط  وتنمية  استكشاف  على  الطالب  سيركز  ذلك،   إلى  وإضافة.  فعلية  وظائف  في  عليها

 . الوظيفية واالهتمامات
 

 المجتمعية  المشاركة
 838 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف

  المناسب  والتخطيط واالختيار القرارات  اتخاذ   كيفية دةالما ه هذ  في  الطالب  يتعلم. الوظيفية المهارات  تعلم  في  األساسية حاجتهم تتمثل   الذين المؤهلين  للطالب  دة الما ه هذ  تممصُ 
 . الحياة تفيدهم طوالالتي   والتطوعية الترفيهية  األنشطة من مجموعة الستكشاف  فرصة  للطالب دةالما ه هذ  وفّرت. الترفيهية  لألنشطة

 
 االجتماعية  السلوكيات
 848 :الرقم   ساعة  1   فترات  5   واحدة   سنة 12و  11و  10و  9 الصفوف

  البيئات   جميع  في  والمقبولة  المالئمة  االجتماعية  والسلوكيات   الشخصية   المهارات  تطوير  في  االستمرار  للطالب  دةالما  ههذ   تيح ت.  فقط  ا له  المؤهلين  للطالب   دةالما  ه هذ  توفرت
  األفراد   حقوق  دةالما  ضم ت  كما.  المجتمع   في  كمواطنين  مالئم  نحوٍ   على   بالتفاعالت  والقيام  وظائفهم،  على  الحفاظ   من  تمكنهم  التي  المهارات  افيه  الطالب  يتعلم  حيث   االجتماعية،
 . المنتجينالمجتمع  ألعضاء  الممنوحة  ومسؤولياتهم
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 دروس مادة اللغة اإلنجليزية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  

 اإلجبارية  دروسال

 ( 4)اللغة اإلنجليزية  ( 3)اللغة اإلنجليزية  ( 2)اللغة اإلنجليزية  ( 1)اللغة اإلنجليزية 

 متقدم  - (2)اللغة اإلنجليزية  متقدم  - (1)اللغة اإلنجليزية 
 اإلنشاء و ةاإلنجليزي لغةال

 (AP برنامج)
 اإلنشاء األدب اإلنجليزي و

 (AP برنامج)

 الفنون اللغوية الوظيفية  الفنون اللغوية الوظيفية  الفنون اللغوية الوظيفية  الفنون اللغوية الوظيفية 

  

 االنتساب المزدوج برنامج 
 (1ية ) لجامعا اللغة اإلنجليزية 

 االنتساب المزدوج برنامج 
 (1ية ) لجامعا اللغة اإلنجليزية 

 االنتساب المزدوج برنامج 
 (2ية ) لجامعا اللغة اإلنجليزية 

 االنتساب المزدوج برنامج 
 (2ية ) لجامعا اللغة اإلنجليزية 

 االختيارية  دروسال

 االستراتيجيات المهنية والعملية  االستراتيجيات المهنية والعملية 
 (SAT) الدراسية القدرات
 والكتابة  القراءة في

 نجليزي األدب اإل

 االستراتيجيات المهنية والعملية  االستراتيجيات المهنية والعملية  دورة خاصة باالمتحان النهائي  القراءة 

 ( 1)الصحافة  دورة خاصة باالمتحان النهائي  ( 1)الصحافة  

 ( 2)الصحافة  ( 1)الصحافة  ( 2)الصحافة  

 ( 3)الصحافة  ( 2)الصحافة  ( 3)الصحافة  

 ( 1) المطبوعة اإلعالم وسائل ( 3)الصحافة  ( 1) المطبوعة اإلعالم وسائل 

 ( 2) المطبوعة اإلعالم وسائل ( 1) المطبوعة اإلعالم وسائل ( 2) المطبوعة اإلعالم وسائل 

 ( 3) المطبوعة اإلعالم وسائل ( 2) المطبوعة اإلعالم وسائل ( 3) المطبوعة اإلعالم وسائل 

 ة الخطاب ( 3) المطبوعة اإلعالم وسائل  

 التواصل الشخصي  ة الخطاب  

  التواصل الشخصي   
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 * متقدم –  (1) اإلنجليزية اللغة

 100 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   9  الصف
  من  الكثير  بقراءة  المادة   هذه  في  الطالب  يقوم.  واالستماع   والمحادثة  واللغة  والكتابة  القراءة  في  بنسلفانيا   لوالية  العامة  األساسية  المعايير  على  (1)   اإلنجليزية  اللغة  مادة  ركزت

  مهام   إنجاز  على  الطالب  يعمل  حيث  البحث،   مهاراتالمادة    تدرس  كما.  قرأوه  ماالخاصة ب  األسئلة  عن  واإلجابة  تحليلها  على  يعملون  ثم  ومن  مختلفة  أدبية  أنواع  في  المواضيع
  تطوير   على  كذلك  التركيز  كذلك  ويتم(.  (Mini-Research Papers)  القصيرة  البحثية  واألوراق  ، (I-Search Paper)  الشخصية  البحثية   األوراق:  مثل)  باألبحاث  ترتبط

 . الناقد التفكير  مهارات إلى  باإلضافة  القراءة،  في متنوعة استراتيجيات  المادة هذه في كذلك ويدرسون واالستماع،  المحادثة في مهاراتهم  وصقل الطالب لدى المفردات
 

 
 ( 1) اإلنجليزية اللغة

 101 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   9  الصف
  تعليمية برامج تقدم  كما بنسلفانيا،   لوالية العامة األساسية المعايير مع يتماشى بما  أدبية أنواعٍ  عدة دة الما ههذ  في  تدرس. المستجدين الطالب  لجميع دةما  يه (1) اإلنجليزية اللغة

  التركيز  ويتم  باألبحاث،  ترتبط  مهام   إنجاز  على  الطالب   ويعمل  البحث،  مهارات  تدرس   كما.  الطالب  لدى   الناقد   التفكير  وتنمي   الكتابة   عملية  على  تركز  متنوعة  بأنماط  موسعة
 . كذلك  القراءة  ومهارات استراتيجيات  تناول ويجري الشفهي،  التواصل في مهاراتهم وصقل لديهم  المفردات تطوير على كذلك
 

 الوظيفية  اللغوية الفنون
 108 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة 12و  11و  10و  9 الصفوف

  ه هذ   في  الطالب  يزيد.  بنسلفانيا  والية  في  البديلة  التقييم  معايير  مع  تماشى ت  يوه  الوظيفية،   المهارات  تعلم   في   األساسية  حاجتهمتتمثل    الذين  المؤهلين  للطالب   دةالما  ههذ  تممصُ 
  الذي األمر وفهمها،   الوظيفية الكلمات قراءة  على قدرتهم تحسين إلى  باإلضافة   ذلك،  في مهاراتهم وتحسين  اإلنجليزية اللغة في  الشائعة الكلمات على التعرف  على قدرتهم  دةالما

  القراءة   مهارات  في  بالمستوى  تقّدًما  أكثر  المباشر  التعليم  برامج  تصبح  ، دةالما  ههذ   في  أعلى  كفاءة  إظهار  في  الطالب  يبدأ  أن  وبعد.  استقاللية  أكثر  يصبحوا  أن  في  يساعدهم
 . توظيفهم وإمكانية استقالليتهم لتعزيز  التطبيقية الكتابة  مهارات في  الطالب  توجيه  يتم  كما. واالستيعاب والتحليل

 

 
 * متقدم –  (2) اإلنجليزية اللغة

 110AD :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   9  الصف
  لوالية  العامة   األساسية  المعايير   مع  يتماشى  بما   عنها  ويكتبون  ويحللونها   ويناقشونها   عالميًا   مشهورين  مؤلفين  تأليف  من  أدبية   أنواعٍ   عدة  بقراءة   دةالما  ه هذ   في   الطالب   يقوم

  باألبحاث،  ترتبط مهام  إنجاز على  الطالب ويعمل البحث،  مهارات  تدرس كما. الكتابة  عملية دراسة خالل من اإلنجليزية   اللغة قواعد  على دةالما  ههذ  في  التركيز  ويتم  بنسلفانيا، 
(؛ أي  PSAT)  األولية  الدراسية  القدرات  الختبار  الطالب  يخضع.  الواجبات  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  الشفهي  والتواصل  الناقد  التفكير  في  مهاراتهم  تطوير  إلى  باإلضافة
 .االمتحان  لهذا للخضوع تكاليف  أي يتحملوا  ولن أكتوبر،  شهر في( NMSQT) ية وطنال منحةال على للحصول  التأهل اختبار

 

 
 ( 2) اإلنجليزية اللغة

 111 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   10  الصف
 التركيز ويتم بنسلفانيا،  لوالية العامة األساسية المعايير مع يتماشى بما أدبية أنواعٍ  عدة دةالما ههذ في  يدرسون حيث الثانية،  السنة طالب لجميع  (2) اإلنجليزية اللغة مادة تدرس
  الشخصية   البحثية  األوراق:  مثل)  بحثية  مهام  إنجاز  على  الطالب  يعمل  حيث  البحث،   مهارات  تدرس  كما.  الكتابة  عملية   دراسة  خالل  من  اإلنجليزية  اللغة   قواعد   على   دةالما  ههذ   في
(I-Search Paper) ،  القصيرة  البحثية  واألوراق  (Mini-Research Papers)) ،  استراتيجيات  على  كذلك  دة الما  ههذ  في  التركيز  يتم.  أدبية  أنواعٍ   عدة  دراسة  إلى  باإلضافة  

 . الواجبات من متنوعة مجموعة  خالل من الشفهي التواصل في مهاراتهم تطوير  وكذلك للطالب،  الناقد  التفكير تطوير   إلى باإلضافة   القراءة،  ومهارات
 

 
 * ج االلتحاق بالمستوى األعلىبرنام – اإلنشاء و  اإلنجليزية اللغة

 120A م:الرق   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   11  الصف
 المعلمين أحد أو المدير  من التوصية أو اإلحالة طريق عن للبرنامج التقدم أو 110AD :المسبقة المتطلبات

  على   التركيز  مع  عنها،   ويكتبون  متنوعة  أدبية أنواًعا  الطالب فيها  يدرس  الجامعي،   المستوى  من  مادة   هي( AP)  األعلى  بالمستوى االلتحاق  برنامج  في  اإلنشاءو  اإلنجليزية  اللغة
.  والنشر  المراجعة  مراحل   طريق   عن  األفكار  استكشاف   من   بدًءا  المكتوبة،  النصوص  إنشاء   على  قدرتهم  المادة   هذه  في   الطالب   يعي .  والجدلية   والتحليلية   التفسيرية   النصوص 

  النصوص   قراءة  من تمكينهم  طريق  عن  اإلنشاءو  اإلنجليزية  للغة(  AP)  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج  ضمن  الجامعة  مجلس  المتحان الطالب  تحضير  على  دةالما  ههذ  عملت
 . الجامعي المستوى يناسب بما  التواصل  في مهاراتهم تطوير إلى  باإلضافة عنها،  والكتابة واستيعابها  المعقدة

 

 
 120DE م:لرقا       * المزدوج االنتساببرنامج  –  (1) ةيجامعال  اإلنجليزية اللغة
 ENG105  الرقم:       اإلنشاء و  البحث -( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية

  األولية   الدراسية   القدرات  اختبار  أو  (SAT)  الدراسية  القدرات  اختبار  –   إعفاء   على  الحصول  أو  ، 66  ال تقل عن  بعالمة  الجامعي  الكتابة  اختبار  في   النجاح:  المسبقة  المتطلبات 
(PSAT) – المدرس للتقييم بنسلفانيا نظام   في 1492  عالمة أو النقدية،   القراءة في  490 عالمة( يPSSA .) 

        واحد فصل   12و 11 الصفوف
 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  ويهدف.  المكتبية  المهاراتإتقان  و  البحثية  األوراق  إعدادو  المقاالت  بكتابة(  ENG  105)  المزدوج  االنتساب  برنامج  في  (1)  ةيجامعال  اإلنجليزية  اللغة  دةما  في  الطالب  يقوم

  يدرس   حيث  المناسبة،  والكلمات   المفردات  واختيار  الكتابة   وآليات  نحويًا  السليمة   والكتابة   للتفاصيل   المناسب   واالستخدام   السليم   المنطق   استخدام  تعلم   إلى   دة الما  ههذ   في   الطالب 
 .( 4) اإلنجليزية اللغة لمادة التخرج  متطلبات دةالما  ههذ  لبي ت.  باحترافية  المكتوبة  والمقاالت الطالب  يكتبها  التي  المقاالت  تضم التي  الجيدة  الكتابة نماذج الطالب 
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 ( 3) اإلنجليزية اللغة

 121 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   11  الصف
  تدريس   يتم  كما.  الرسمي  وغير  الرسمي  الشفهي  التواصل  وفي  التفسيرية،   الكتابة  في  التعبير  فعالية  على  ركزت  حيث  المستجدين،   الطالب  لجميع  دةما  يه  (3)  اإلنجليزية  اللغة
  الكتابة  لقواعد  وإتقانهم  الناقد  التفكير  على  قدرتهم  ذلك  في  يبدون  حيث  بحثية،   ورقة  كتابة  إلتمام  المطلوبة  البحث  مهارات  كذلك  الطالب  ويتعلم  األمريكي،   األدب  في  متنوعة  أعمالٍ 
  اختبارات   إلى   باإلضافة   ، (SAT)  الدراسية   القدرات   الختبار  للجامعة  يحضرون الذين  الطالب  افيه يستعد  كما  اللغوية،   المفردات   على   كذلك  دةالما  ه هذ ركزت.  اإلنجليزية  اللغة  في

 . كذلك واستراتيجياتها القراءة مهارات على التركيز يتم كما. ذلك في رغبوا إن (SAT II) (2) الدراسية القدرات
 

 
 * األعلى بالمستوى  االلتحاق برنامج – اإلنشاء و  اإلنجليزي   األدب

 130A م:الرق   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   12  الصف
 المعلمين أحد أو المدير من  التوصية أو اإلحالة طريق عن  للبرنامج  التقدم  أو  120A :المسبقة المتطلبات

  المباشر   التبادل   خالل  من  الناقد   التفكير  على   بالتدرب   الطالب  فيها  يقوم   الجامعي،  المستوى من  مادة  هي (  AP)  األعلى  بالمستوى االلتحاق  برنامج في اإلنشاءو  اإلنجليزي   األدب 
  صقل  كذلك   دةامال  ههذ   في   يتم.  عالميًا  مشهورين  ومعاصرين  كالسيكيين  لكتاب  الخيالية  وغير  الخيالية  األدبية  األعمال   في  المعاني  من  متنوعة   مستويات  في   والتحقيق  لألفكار
  األدب   في  الجامعة  مجلس  الختبار  دةالما  ههذ   في  الطالب  ويستعد .  واستخدامها  الجمل  بناء  وتحليل  ، الخطابة  ومبادئ  األدبية،   األساليب:  مثل  اللغوي  نشاءاإل   في  الطالب  مهارات

 (. AP) األعلى  بالمستوى االلتحاق برنامج ضمن اإلنشاء و اإلنجليزي
 

 
 130DE م:لرقا       * المزدوج االنتساببرنامج  –  (2) ةيجامعال  اإلنجليزية اللغة
 ENG105الرقم:         اإلنشاء و  البحث -( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية

 120DE: المسبقة  المتطلبات
        واحد فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  والدراما،   القصيرة،   الخيالية  القصص)  األدب  عن  التحليلية  المقاالت  كتابة ب  (ENG  106)  المزدوج  االنتساب  برنامج  في  (1)  ةيجامعال  اإلنجليزية   اللغة  دةما  في  الطالب   يقوم

  المفردات   واختيار  الكتابة  وآليات  نحويًا   السليمة  والكتابة  للتفاصيل  المناسب  واالستخدام  السليم  المنطق  استخدام  تعلم  إلى   دةالما  ههذ   في  الطالب  ويهدف(.  والشعر  والروايات، 
 . المناسبة والكلمات

 

 
 ( 4) اإلنجليزية اللغة

 131 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   12  الصف
  حيث   البحثية،   التقارير  إلى  وصوالً   األدبي   النقد  من  بدًءا   مختلفة،   أدبية   أنواع  في  الكتابة   الطالب   فيه  يدرس  حيث  ،الصفوف العليا  طالب  لجميع   دةما  يه  (4)  اإلنجليزية   اللغة

 . الثانوية بعد ما مرحلة  في الطالب لنجاح الالزمة واستراتيجياتها  القراءة مهارات  مراجعة تتم كما.  ويحللونها نجليزي اإل األدب أعمال  بقراءة يقومون
 

 
 140DE م:لرقا        * المزدوج االنتساببرنامج  –  اإلنجليزي   دباأل

 ENG210الرقم:         دب اإلنجليزياأل  –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية
 130DEو 120DE: المسبقة  المتطلبات
        واحد فصل    12 الصف
 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  ،نجليزياإل  األدب  نحو  بالتقدير  شعورهم  لتنمية  الحديثة  الكالسيكية  والحركة  األنجلوسكسونية  عصر  من  معروفةال  فكريةالو  دبيةاأل  حركاتال  بتحليل  دةالما  ه هذ  في  الطالب  يقوم

 . والكتابة والقراءة  التفكير  في مهاراتهم ولتنمية 
 

 مة العا المهارات
 145 :لرقما   ساعة  1.0   فترات  5   واحدة   سنة 12و  11و  10و  9 الصفوف

 .المرشد أو المعلم  وتوصية التقييم  بيانات على بناء دةالما ههذ  في  الطالب  إلحاق يتم
  النصوص   على  تم التركيزي  حيث  واالستيعاب،   الكلمات   ودراسة  القواعد  في  محددة  مهارات  تعليمهم  خالل  من  القراءة   أساسيات  في  الطالب  كفاءة  من  للرفع   دةالما  ههذ   تممصُ 

  الالزمة  المهارات  لتنمية   بفرصة  الطالب  يحظى  القراءة،   مهارات   تطبيق  إتقان  من  الطالب  لتمكين  المصممة  التوجيهية  االستراتيجيات  توظيف  خالل  ومن.  واإلعالمية  المكتوبة
  حتسب تُ   أن  يمكن  أنه  إال   للتخرج،  اإلنجليزية   اللغة  في   اإلجبارية  المواد  ضمن  حتسبتُ   ال  دةالما  ه هذ  أن  إلى   اإلشارة  تجدر .  الثانوية  المدرسة  في  الدراسي  المنهاج   في   للنجاح 

 . االختيارية المواد  في كساعات
 

 (الُصحف) (1) الصحافة
 161 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
  إعطاء   يتم.  عملية  حاالت  في  العام  والشكل  والصيغة  والموضوعية  األسلوب  تطبيق  افيه  يتم  حيث  المعاصرة،   للصحف  استقرائية  كدراسة  قّدمتُ   ةتعريفي  دةما  هي   (1)  الصحافة
 . المدرسية الصحيفة إنتاج لتيسير دةالما  ههذ  في  للطالب  واجبات
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 (الُصحف) (2) الصحافة
 162 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 اإلنجليزية  واللغة ( 1) الصحافة  معلم من توصية : المسبقة  المتطلبات

  التحرير،:  التالية  المتخصصة  الصحفية  المواضيع  على  فيها  التركيز  يتم  كما  ، ( 1)  الصحافةمادة    في  الطالب  اكتسبها  التي  والرؤى  المهارات  تنمية  (2)  الصحافة  مادة  في  يتم
  إنتاج  في   مشاركتهم  من  الطالب  يزيد.  المقابالت   وإجراء  الصحفية،  والتحقيقات   الكرتوني،  والرسم  اإلخباري،   والتصوير  والبحث،  والتعاميم،   األعمدة،   وكتابة  التقارير،  وإعداد

 . المدرسية الصحيفة
 

 (الُصحف) (3) الصحافة
 163 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 اإلنجليزية  واللغة  (2) والصحافة  (1) الصحافة  معلم من توصية : المسبقة  المتطلبات

  ويتوقع. طالب كل يفعله   ما بتحديد  يستشاراال  المعلم  يقوم حيث  الصحيفة، إنتاج في  قبولهم  تم الذين  بها المهتمين للطالب  المستقلة الدراسة أساس   على (3) الصحافة مادة تتوفر
 .تخصصهم مجال  في الصحيفة  إنتاج في المشاركة  (3) الصحافة مادة طالب من

 . إضافية ساعات  على للحصول دةالما  ههذ  إعادة يمكن: مالحظة
 

 ( السنوي   الكتاب) (1) ةالمطبوع وسائل اإلعالم 
 164 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 المعلم  من توصية : المسبقة  المتطلبات

  يدرس   حيث  عملها،   وكيفية  ماهيتها  على  التركيز  مع   المعاصرة،  الدورية  المطبوعات   في  المتنوعة   والوظائف  الجوانب   باستكشاف  (1)  ةالمطبوعوسائل اإلعالم    مادة   طالب  يقوم
  الكتابة  بدراسة  الطالب  كذلك  يقوم.  والستيعابها  منها  كل  في   والوظائف  الفلسفة  الستيضاح  والمتخصصة  االنتشار  وواسعة  المشهورة  المجالت  بين  المقارنات  فيها  الطالب

 . مباشرة السنوي الكتاب  إنتاج  في المادة  هذه في  مسجلونال  الطالب يشارك. والطباعة الفوتوغرافي والتصوير العام والمخطط اإلعالن وأساليب المقاالتو
 

 ( السنوي   الكتاب) (2) ةالمطبوع وسائل اإلعالم 
 165 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 المعلم  من وتوصية (1) ةالمطبوعوسائل اإلعالم : المسبقة  المتطلبات

  العام   والمخطط  واإلعالن الكتابة:  فيها   الطالب   يدرس  حيث ، (1)  ةالمطبوع وسائل اإلعالم   مادة  في   مهارات   من  الطالب تعلمه  ما  على(  2)  ةالمطبوعوسائل اإلعالم    مادة   تستند 
  االختيارية   المادة  بهذه  سجلوني  الذين  الطالب  يشارك  كما.  أكثر  أو  المجاالت  هذه  من  واحد  في  للتخصص  الفرصة  للطالب  المادة  هذه  تتيح  كما.  والطباعة   الفوتوغرافي  والتصوير
 . للمدرسة  السنوي الكتاب إنتاج  في مباشرة

 
 ( السنوي   الكتاب) (3) ةالمطبوع وسائل اإلعالم 

 166 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 المعلم  من وتوصية (2)  ةالمطبوعوسائل اإلعالم  و (1) ةالمطبوعوسائل اإلعالم : المسبقة  المتطلبات
  العاّمة،   والعالقات  الفوتوغرافي،  والتصوير  المكتبي،   النشر  متطلبات  تدريس  فيها  يتم  حيث  السنوي،   ابتللك   الفعلي  النشر  في  مكثّفًا  عماًل (  3)   ةالمطبوعوسائل اإلعالم    مادة   تطرح
  وااللتزام   والتخطيط   المكتب  داخل  في   الفريق  إدارة   مهارات  تطبيق  عن  فضاًل   الخارجيين  المستشارين  مع   العمل  عالقات  تيسير  على   المادة  هذه   في  الطالب  يعمل .  المقاالت   وكتابة

 . للنشر النهائية  بالمواعيد
 

 
 175DE م:لرقا         * المزدوج  االنتساببرنامج  – ةالخطاب 

 ENG111الرقم:         لغة اإلنجليزية ال  –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية
 66 عن تقل ال  بعالمة الجامعي الكتابة اختبار في  النجاح: المسبقة  المتطلبات
        واحد فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  هذه   في الطالب  يتعلم.  واالرتجالية  الرسمية،   وغير  الرسمية، :  منها  الشخص،   فيها  يتحدث التي  المواقف  من  أنواع  عدة  خالل  من  النفس  في  الثقة لتنمية  مصممة  عامة  محادثة  مادة
  االستماع   في  مهاراتهم  تنمية  الطالب  يتعلم  كما.  المساعدة  البصرية  العناصر  واستخدام  البحث  خالل  من  ناجح  تقديمي  لعرض  التحضير  وكيفية  الجمهور،   تحليل  كيفية  المادة

  بها  النطاقين   لغير  اإلنجليزية   اللغة  لطالب   يوصى:  مالحظة.  أدائهم  تحسين  إلى  الطالب  لخطابات  المرئي  والتصوير  البنّاء  التقييم   ؤدي ي.  أكبر  نحوٍ   على   اإلنجليزية  للغة   وإتقانهم 
 . دةالما ههذ  تسجيل فيال  قبل  بها النطاقين  لغير اإلنجليزية اللغة معلم من إذن على الحصول  أو ،(ESL 252)  مادة أخذ
 

 
 177DEم: لرقا        * المزدوج االنتساب برنامج  –  الشخصي التواصل

 CMN105الرقم:        تواصل الشخصي ال –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية
        واحد فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
 وغير   المنطوقة  الرسائل  المادة  هذه  تطرحها  التي  المواضيع  وتضم.  وممارستها  الشخصي  التواصل  مهارات  دراسة  خالل  من  واآلخرين  للذات  أشمل  فهم  لتقديم  دةالما   ههذ   تممصُ 

 . النزاعات حل  ومهارات الثقافات،  بين والتواصل واالستماع، والتصّور،  المنطوقة، 
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 رياضيات دروس مادة ال 
 

 
 التعديالت  بعض بإدخال  القسم ورئيس اإلدارة  توصي  قد: المالحظة رجىيُ 
 
 
 
 

 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  الصف الثامن 

 الصف الثامن 
 أساسيات الجبر 

 ( 1ر )الجب مهارات الجبر 

 ( 2) أساسيات الجبر
 ( ودون األساسي أساسينهائي  امتحان)

 ( 2)الجبر 
 الهندسة التطبيقية 

 الهندسة 

 2الجبر 
 ( نهائي)امتحان 

 الهندسة التطبيقية 
 الهندسة 

 
 
 
 
 
 
 ( 1)الجبر 

 2أساسيات الجبر 
 

 ( ودون األساسي أساسينهائي  امتحان)

 2الجبر 

 الهندسة التطبيقية 
 الهندسة 
 اإلحصاء 
 * (AP) مبادئ علم الحاسوب

 الهندسة التطبيقية 
 الهندسة 

 2الجبر 

 2الجبر 
 (نهائيامتحان )

 الهندسة 
 * (AP) مبادئ علم الحاسوب

  (الثالثي)
 ( 3)الجبر 

 حساب المثلثات 
 الهندسة التحليلية 

 
 أساسيات التفاضل والتكامل  

 اإلحصاء 
 (AP) مبادئ علم الحاسوب

 (AP)اإلحصاء  اإلحصاء 

 1الجبر 

 الهندسة  ( 2)الجبر 

  (الثالثي)
 ( 3)الجبر 

 حساب المثلثات 
 الهندسة التحليلية 

 
 أساسيات التفاضل والتكامل 

 * (AP) مبادئ علم الحاسوب

 أساسيات التفاضل والتكامل 
 اإلحصاء 

 * (AP) علم الحاسوبمبادئ 

 * (AP) اإلحصاء اإلحصاء 

 الهندسة المتقّدمة*  * (2)الجبر المتقدم 

 (* الثالثي المتقدم)
 * (3)الجبر المتقدم 

 حساب المثلثات المتقّدم* 
 الهندسة التحليلية المتقّدمة 

 
 * (AP) مبادئ علم الحاسوب

 اإلحصاء 
 * (AP) اإلحصاء
 *(AP)( AB) التفاضل والتكامل

 * (AP) مبادئ علم الحاسوب

 ( 2الجبر )
 
 

 الهندسة 

 الهندسة المتقدمة 
 

 )الثالثي( 
 * (3)الجبر المتقدم 

 حساب المثلثات المتقدم* 
 الهندسة التحليلية المتقدمة* 

  (الثالثي)
 * 3الجبر المتقّدم 

 حساب المثلثات المتقّدم* 
 الهندسة التحليلية المتقّدمة* 

 

 * (AP)( BCل )التفاضل والتكام *(AP)( AB) التفاضل والتكامل

 * (AP)اإلحصاء 
 * (AP) مبادئ علم الحاسوب

 * (AP)اإلحصاء 
 *(AP)( AB) التفاضل والتكامل

 * (AP)مبادئ علم الحاسوب 

 *(AP)( AB) التفاضل والتكامل
 المساق الجامعي  * (AP)( BCل )التفاضل والتكام

 * (AP)( BCل )والتكامالتفاضل  *(AP)( AB) التفاضل والتكامل

 * (AP)اإلحصاء 
 * (AP)اإلحصاء 

 * (AP) مبادئ علم الحاسوب
 * (AP)اإلحصاء 

 * (AP)مبادئ علم الحاسوب 
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 (1) الجبر

 301 :الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة   9 الصف
 ويحلون  والمنطقية، الرقمية التعبيرات  بتبسيط  ويقومون  الفعلية،  األرقام  خصائص  المعادالت  في  الطالب  يطبق.  الرموز  باستخدام  والحساب  االستيعاب  في  األساسية  المفاهيم(  1)  الجبر  مادة  تنمي

مادة   في  نهائي  المتحان  الخضوع  الطالب  على  يجب .  الووالد  المتسلسالت   ويحللون  التربيعية،  المعادالت  ويحلون  ويرسمونها،  المتعددة  المتغيرات  ذات  والمعادالت  والتباينات  الخطية  المعادالت 
 .دةالما  دراسة نهاية في (1)  الجبر
 

 ر الجب مهارات
 304 :الرقم      فترات 10   واحدة سنة   9 الصف

 االختيارية  المواد في  ساعة 1.0و الرياضيات  في ساعة 1.0
 د. المرش أو المعلم وتوصية الموحد االختبار في نتيجتهم على بناء دةالما ههذ في الطالب  إلحاق يتم
 . بالرموز والحساب المنطق أساسيات المادة  هذه في الطالب  يدرس ذلك إلى وباإلضافة.  (1)  الجبر لمادة  تحضيًرا الجبر أساسيات لمفاهيم فهمه من المادة هذه في الطالب يزيد
 

 الوظيفية  الرياضيات
 308 :لرقما   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة 12و 11و 10و 9 الصفوف

  أساسيات   المادة  هذه  في  الطالب   يتعلم.  بنسلفانيا  والية  في  البديلة  التقييم  معايير  مع   تماشىت  يوه  الوظيفية،  المهارات   تعلم  في   األساسية  حاجتهمتتمثل    الذين  المؤهلين  للطالب   دةالما  ههذ  تممصُ 
 البيانية  والمخططات  والرسوم  وتحليلها،  الجداول  وقراءة  والتقدير،  والوقت،   الوظيفي،   القياس  الطالب   يتعلم  ،ذلك  إلى  وباإلضافة.  الحسابية  والمهارات  المالية،  والمهارات  الرياضية،  العمليات 

 . العادية الحياة  في الستخدامها
 

 
 * متقدم – (2) الجبر

 310AD: الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة  11و 10و 9 الصفوف
 ( 1)  الجبر: المسبقة  المتطلبات

  الطالب   يدرسها  التي  المواضيع  وتشمل.  (1)  الجبر  في  درسوها  التي  األساسية  المواضيع  على  البناء  إلى  باإلضافة  جديدة  بمفاهيم  الجبر  مادة  دراسة  المتقدمة  (2)  الجبر  مادة  في  الطالب  يكمل
  االستعداد   دةالما  ههذ  قدمت.  واإلحصاء  واالحتماالت  والمتتاليات،  والسالسل،  والمصفوفات،  المخروطية،  والقطوع  المعقدة،  واألرقام  واللوغاريتمية،  واألسية  التربيعية  والدوال  والتباينات،  المعادالت،

 الفرضيات ووضع السؤال على تحفيزهم ويتم الصعبة، المسائل من  متنوعة مجموعة حل  في الطالب يشارك حيث المتقدمة،  الرياضيات داوم من اوغيره ،يلجامعا  والجبر المثلثات،  لموادالالزم 
 . بأنفسهم األفكار  واكتشاف والتحري

 

 
 (2) الجبر

 311 :الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة 12و 11و 10و 9 الصفوف
 ( 1)  الجبر: المسبقة  المتطلبات

 التربيعية  والدوال  والتباينات،  المترابطة،  المعادالت  الطالب  يدرسها  التي  المواضيع  وتشمل  الجبر،  مادة  في  األساسية   المواضيع  من  تعلموه  ما  على وتبني  للطالب  جديدة  مفاهيم  (2)  الجبر  مادة  تقّدم
  ، يلجامعا   والجبر  المثلثات،  لمواد  الطالب  دةالما  ههذ  حضرتً .  واإلحصاء  واالحتماالت   والمتتاليات،  والسالسل  والمصفوفات،  المخروطية،  والقطوع  المركبة،  واألعداد  واللوغاريتمية،  واألسية
 . المتقدمة الرياضيات وادم من وغيرها

 
 (2) الجبر أساسيات
 312 :الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة 12و 11و 10و 9 الصفوف
 ( 1)  الجبر: المسبقة  المتطلبات

 .المرشد أو المعلم وتوصية الموحد االختبار في نتيجتهم على بناء دةالما ههذ في الطالب  إلحاق يتم
 مفاهيم  على  المادة  هذه  في   الطالب يتعرف  ذلك،  إلى  وباإلضافة.  النهائي  ( 1)  الجبر  امتحان  إلعادة  لتحضيرهم (1)  الجبر   مادة في  درسوه  لما الطالب  فهم  وزيادة  تقوية  إلى (2)   الجبر  مادة  تهدف
  والمعادالت   والتباينات،  المترابطة،   والمعادالت  الخطية،  والمعادالت  النسبية،  العبارات :  المادة  هذه  تغطيها  التي  المواضيع  وتشمل .  مستقباًل   (2)  الجبر  مادة  في  نجاحهم  بها  ليدعموا  (2)  الجبر 

 . المركبة واألعداد اللوغاريثمية،  والدوال األسية، والدوال واإلحصاء، واالحتماالت التربيعية،
 

 
 *متقدم – الهندسة
 320AD :الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة  11و 10و 9 الصفوف
 متقدمال( 2)  الجبر: المسبقة  المتطلبات

 وكتابة   بتحليل  الطالب  يقوم  حيث  الهندسة،  في  الرياضية  المفاهيم  استكشاف  خالل  من  الذكية  تعميمات  ووضع  الحرجة،  التقييمات  وممارسة  المنطقي،  التفكير  لتطوير  الفرصة  الطالب   دةالما  ههذ  منحت
 . ومجسمات مستوية أشكاالً  تضم مسائل ويحلون رسمية إثباتات

 

 
 الهندسة
 321 :الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة 12و 11و 10و 9 الصفوف
 ( 2)  الجبر: المسبقة  المتطلبات

 مستوية  أشكاالً   تضم  مسائل  لحل  والخصائص  والنظريات  البراهين  باستخدام  الطالب  يقوم  حيث  واإلثباتات،  والمنطقي  الرسمي  التفكير  تنمية  للجامعة  يحضرون   الذين  للطالب  الهندسة  مادة  تضم
 . ومجسمات

 

 
 * متقدم – (3) الجبر

 330AD :الرقم   ساعة  0.5   فترات 5   سنة نصف  12و  11و  10 الصفوف
 متقدمال (2) والجبر  ةمتقدمال الهندسة: المسبقة  المتطلبات
  في  الرياضية  الترابطات  باستكشاف  الطالب  يقوم  حيث  فيها،  التحليلية  األوجه  على  التركيز  مع  السابقة  الجبر  مواد  في  الطالب  تعلمها  التي  والمهارات  المفاهيم  شرح  في  (3)  الجبر  مادة  تتوسع

  لاللتحاق   الجامعة  مجلس  برنامجل  الطالب  تحضير  على  دةالما  ههذ  عملتو.  البيانية  ورسومها(  والمنطقية  الحدود،  ومتعددة  واللوغاريتمية،  األسية،)  والدوال  والمتتاليات،  السالسل،:  منها  مواضيع
 . األعلى بالمستوى
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 (3) الجبر

 331 :الرقم   ساعة  0.5   فترات 5   سنة نصف  12و  11و  10 الصفوف
 ( 2) والجبر الهندسة: المسبقة  المتطلبات

  المعادالت :  تضم  مسائل  حل  على  الطالب  يعمل  كما.  والهندسية  الجبرية  الرسوم  بين  الروابط  إلى  باإلضافة  ،( 2)  الجبر   مادة  في  تعلموها  التي  للمواضيع  فهمهم  من  (3)  الجبر  مادة  في  الطالب  يوسع
 . المخروطية والقطوع والتجميع، والترتيب والمتتاليات، والسالسل، الحدين، ذات ونظرية أعلى، مستوى من والمعادالت والمصفوفات، المترابطة،

 

 
 والتكامل  التفاضل أساسيات
 335 :الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة  12و  11و  10 الصفوف
 ( 2) والجبر الهندسة: المسبقة  المتطلبات

  والدوال  واألسية، اللوغاريتمية  والدوال والمتتاليات، السالسل، : فيها  سيدرسونها التي المواضيع  وتشمل والهندسة، (2)  الجبر  من كل  في  دروسها مواضيع في معرفتهم  المادة هذه  في الطالب  ينمي
 . المثلثات  وتطبيقات التحليلي، المثلثات وعلم المثلثية، والدوال البيانية، ورسومها

 

 
 *متقدم – المثلثات
 340AD :الرقم   ساعة  0.5   فترات 5   سنة نصف  12و  11و  10 الصفوف
 المتقدم (2) والجبر  المتقدمة الهندسة: المسبقة  المتطلبات
. المثلثية  المتطابقات  باستخدام  المثلثات  تطبيقات  الستكشاف  الفرصة  الطالب   يمنح  حيث  البيانية،  ورسومها  الدورية  المثلثية  للدوال  األولية  الخصائص  المتقدمة  المثلثات  حساب   مادة  في   الطالب  يدرس

 .   األعلى بالمستوى لاللتحاق الجامعة مجلس برنامجل الطالب تحضير على دةالما ههذ عملتو
 

 
 المثلثات
 341 :الرقم   ساعة  0.5   فترات 5   سنة نصف  12و  11و  10 الصفوف
 ( 2) والجبر الهندسة: المسبقة  المتطلبات

 والمواد   الثانوية،  المدرسة في  الفيزياء  دراسة  في  خصوًصا  هامة المثلثات حساب  مادة  وتعتبر  العملية،  المسائل  حل  في  سيستخدمونها  التي  المثلثية  الدوال  خصائصعلى   الطالب  دةالما  ههذ  عرفتُ 
 . األخرى   المجاالت من والعديد التقنية،

 

 
 *متقدم – التحليلية الهندسة
 350AD :الرقم   ساعة  0.5   فترات 5   سنة نصف  12و  11و  10 الصفوف
 المتقدمة  والمثلثات المتقدم (3)  الجبر: المسبقة  المتطلبات

 البارامترية   والمعادالت  الرياضي،  والشعاع  المترابطة،  والمعادالت  والمصفوفات،  المخاريط،  مواضيع  الستكشاف  المثلثات  حساب  ومفاهيم  الجبرية  المفاهيم  المتقدمة  التحليلية  الهندسة  مادة  في  تطبق
 .األعلى بالمستوى لاللتحاق الجامعة مجلس  برنامجل الطالب تحضير على دةالما  ههذ عملتو. والقطبية

 

 
 350DE :الرقم        * المزدوج االنتساببرنامج  –  والتكامل التفاضل أساسيات

 MAT105الرقم:        أساسيات التفاضل والتكامل  –( LCCC) المجتمعية كاربون ليهاي كلية
 المثلثات حساب مادة خالل من الثانوية المدرسة رياضياتأداء في و 71 بمعدل يلجامعا الجبر  اختبار في النجاح: المسبقة  المتطلبات
        واحد فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون منطقة لدى ساعة 1.0
  المادة   هذه  تغطي.  المثلثات  وعلم  الجبر  دراسة في  يرغبون  الذين  الطالب  جميع  خدمت  اأنه  حيث  والتكامل،  التفاضل  مواد  سلسلة  بدراسة  للبدء  كافية  دراية  لديهم  ليس  الذين  للطالب  دةالما  ههذ  تممصُ 
  والمتتاليات،  والسالسل  المترابطة،  والمعادالت   الحدود،  متعددة:  مواضيعها وتشمل  نسبيًا،  سريعة  بوتيرة  (MAT165)و(  MAT160)  مادتي  في  الموجودة  المواضيع واحد  فصل  في  تدرس   التي

  آلة  الطالب   يمتلك  أن  المادة  لهذه  يلزم.  القطبية  والمنحنيات  البارامترية،  والمعادالت   والمعادالت،  والمتطابقات  واألسية،  اللوغاريتمية  والدوال   العكسية،  والدوال  البيانية،  والرسوم  المثلثية  والدوال
 . متقدمة حاسبة

 

 
 التحليلية الهندسة
 351 :الرقم   ساعة  0.5   فترات 5   سنة نصف  12و  11و  10 الصفوف
 المثلثات  وحساب (3)  الجبر: المسبقة  المتطلبات

 . والتطبيقات الدقيقة والبراهين والتحليالت النظريات  على بالتركيز الهندسة  دراسة في والمثلثات الجبر مفاهيم التحليلية الهندسة مادة في تطبق

 
 * األعلى بالمستوى االلتحاق برنامج - (AB) والتكامل التفاضل
 360AB :الرقم   ساعة  1   فترات 5   واحدة سنة  12و  11و  10 الصفوف
 متقدمةال  التحليلية الهندسة: المسبقة  المتطلبات

  األعلى   بالمستوى  لاللتحاق  الجامعة  مجلس  برنامجل  للتحضير  الالزمة  والدقة  بالنظريات  والتكامل  التفاضل  لدراسة  الفرصة الطالب األعلى  بالمستوى  لاللتحاق(  AB)  والتكامل  التفاضل  دةما  منحت
 (. AB) والتكامل التفاضل مادة في
 

 
 * األعلى بالمستوى االلتحاق برنامج - (BC) والتكامل التفاضل
 360BC :لرقما   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة  12و  11 الصفوف
 األعلى  بالمستوى االلتحاق برنامج -( AB) والتكامل التفاضل: المسبقة  المتطلبات
 برنامج ل  الطالب  لتحضير  والتطبيقات   النظريات   تركز   حيث  ،(AB)  والتكامل   التفاضل  مادة  في   تطرح  التي  المواضيع  من  أكبر   مجموعة  األعلى   بالمستوى  لاللتحاق   والتكامل  التفاضل  مادة  في  تطرح
 .بأنفسهم المختارة( BC) مادة مواضيع  دراسة الطالب من يتوقع(. BC أو AB) والتكامل التفاضل مادة في األعلى بالمستوى لاللتحاق الجامعة مجلس
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 360DE :الرقم       *المزدوج االنتساببرنامج  – التحليلية والهندسة والتكامل التفاضل

 MAT191الرقم:       التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية  –( LCCC) المجتمعية كاربون ليهاي كلية
 المثلثات حساب مادة خالل من الثانوية المدرسة رياضياتأداء في و 71 بمعدل يلجامعا الجبر  اختبار في النجاح: المسبقة  المتطلبات
        واحد فصل    12 الصف
 جامعية ساعات 4,0 التعليمية ألينتاون منطقة لدى ساعة 1.0
  المعدالت )  وتطبيقاتها  والمشتقات   والحدود،  البيانات،  تحليل :  افيه  المطروحة   المواضيع  تشمل   حيث  والهندسة،  والرياضيات  العلوم  تخصصات  يدرسون  الذين  الطالب   أساًسا   دةالما  ههذ  ستهدفت

 .متقدمة  حاسبة  آلة  الطالب  يمتلك أن المادة لهذه  يلزم. والتكامل ( القصوى والقيم المرتبطة
 

 
 * األعلى بالمستوى لاللتحاق الجامعة مجلس برنامج – اإلحصاء
 390A :الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة  12و  11 الصفوف
 ( 2)  الجبر: المسبقة  المتطلبات

  االحتماالت   واستخدام  والتجارب،  العينات  وجمع  البيانات،  وصف:  األعلى  بالمستوى  لاللتحاق  اإلحصاء  امتحان   في  إليها  التطرق  يتم  التي  المواضيع  دةالما  ههذ  طرحهات  التي  المواضيع  تضم
  التركيز   سيتم  كما.  وعرضها  وتنفيذها  بهم  خاصة  بحوث  تصميم  تضم  التي  والمشاريع  األنشطة  في  التقنيات  الطالب  يستخدم  دةالما  ههذ  وفي .  اإلحصائي  واالستدالل  التوقعات،  لوضع  واإلحصاء

  الطالب   لتحضير  دةالما  ههذ  تمم صُ   لقد.  اإلحصائي  التصميم  تجارب  في  واالستنتاجات  التحليل  بين  الهامة  الروابط  وإظهار  وبرهنتها،  اإلحصائية  النظريات  من  والتحقق  القرارات،  اتخاذ  على
 .اإلحصاء في األعلى بالمستوى لاللتحاق الجامعة مجلس برنامجل
 

 
 اإلحصاء 
 391 :الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة  12و  11 الصفوف
 ( 2)  الجبر: المسبقة  المتطلبات
  على بناء االستنتاجات ويستخلصون التوقعات ونماذج والمحاكاة، االحتماالت، توزيع الطالب يستخدم حيث  الواقعي،   العالم من  أمثلة  في المتغيرات بين  العالقة  اإلحصاء مادة  في الطالب يستكشف
 . وتحليلها ووصفها البيانات لجمع فهمهم وتوسيع لتنمية والتجارب  والمشاريع التقنيات، واستخدام  المشكالت  لحل مجموعات في دةالما ههذ في الطالب  يعمل كما. لديهم المتوفرة البيانات

 

 
 390DE :الرقم        *المزدوج االنتساببرنامج  – واإلحصاء االحتماالت

 MAT150الرقم:        أساسيات التفاضل والتكامل  –( LCCC) المجتمعية كاربون ليهاي كلية
 لعامين  الثانوية المدرسة في الجبر ودراسة 66 بمعدل للجامعة الجبر  اختبار في النجاح: المسبقة  المتطلبات
        واحد فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون منطقة لدى ساعة 1.0
  العينات،  وجمع  والتشتت،  المركزية  النزعة  وقياس  البيانات،  جداول  تصميم:  يشملها  التي  المواضيع  وتضم  والتوقعات،  القياسات  فيها  تستخدم  ببرامج  الملتحقين  للطالب  ةالرياضي  دةالما  ههذ  تممصُ 

 .متقّدمة حاسبة آلة الطالب يمتلك أن المادة لهذه يلزم. لالرتباط األساسية واألوجه االختبار، وفرضيات واالحتماالت، التوزيع، وأنواع
 

 الحاسوب برمجة
 371 :الرقم   ساعة  0.5   فترات 5   سنة نصف 12و 11و 10و 9 الصفوف
  الحواسيب  الطالب  سيستخدم  البرامج،  كتابة  خالل  ومن.  البرمجية  البنية  في  األساسية  المعرفة  لهم  وتقدم  الحاسوب  قدرات  للطالب  بيسك  الفيجوال  أو  جافا   بلغة  (1)  الحاسوب   برمجة  مادة  تشرح

 .األخرى  البرمجة لغات  إلى نقلها يمكن التي التقنيات وتعلم المشكالت  لحل  كأداة المصغرة
 

 (2ب )الحاسو برمجة
 372 :الرقم   ساعة  0.5   فترات 5   سنة نصف  12و  11و  10 الصفوف
 ( 1) الحاسوب برمجة: المسبقة  المتطلبات

.  والصوت   الرسومات  وتطبيقات  الملفات،   إلدارة   والعشوائي  التتابعي  الوصول  في  مهاراتهم  فيه  الطالب   ينمي  حيث   جافا،  لغة  باستخدام  البرامج  كتابة  بدراسة  المهتمين  للطالب   دةالما  ههذ  تممصُ 
 . نهائيًا مشروًعا هناك وسيكون للحقول،  التطبيقات باستخدام البرامج كتابة على دةالما ههذ ركزتوس
 

 
 الحاسوب  علم مبادئ

 375A :الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة  12و  11و  10 الصفوف
                  األعلى بالمستوى االلتحاق برنامج – الجامعة مجلس

 ( 1)  الجبر: المسبقة  المتطلبات
  الحاسوب  لعلم  الطالب  فهم  توسيع  إلى البرنامج يهدف.  والبرمجة  السيبراني، واألمن  اإلنترنت،   وفهم  البيانات،  مع   والتعامل   المشكالت، حل:  ومنها  الحوسبة، أساسيات دةالما  ههذ  في  الطالب   يتعلم

 . حلول الخيارات :العام آخر   في النهائي ولالمتحان للمشاريع األعلى  بالمستوى لاللتحاق  الجامعة  مجلسبرنامج ل  الطالب  لتحضير دةالما ههذ ت ممصُ  ولقد. مختلفة ومهن تخصصات في الستخدامه
 

 
 المتقدم  الحاسوب علم

 376A :الرقم   ساعة  1.0   فترات 5   واحدة سنة  12و  11و  10 الصفوف
  *األعلى بالمستوى االلتحاق برنامج – الجامعة مجلس

 األعلى  بالمستوى االلتحاق برنامج  – الحاسوب علم مبادئ: المسبقة  المتطلبات
  للدراسة   الطالب  مهارات  تطوير  إلى  دةالما  ههذ  هدفت.  الخوارزميات  وكتابة  المشكالت  حل  على  التركيز  مع  جافا  لغة  باستخدام  المشكالت  وحل  البرمجة  أساسيات  المادة  هذه  في  الطالب  يتعلم

 المتحان  التحضر  في  الطالب  ساعدتو  الحاسوب،  علم  في  أول  فصل  درس  بمثابة  دةالما  ههذ  عتبرتُ و.  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  في  أو  الحاسوب  علم  في  عملهم  في  أو  المستقبلية
 . حرة وإجاباتحلول الخيارات : العام نهاية في األعلى بالمستوى االلتحاق نامجربل الجامعة مجلس
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 علوم دروس مادة ال
 

 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  الصف الثامن 

 علوم الصف الثامن 

 العلوم الفيزيائية 
 األحياء  
 أو

 األحياء المتقّدمة* 

 الكيمياء أو الكيمياء المتقّدمة* 
 

 ساعة(  0.5البيئية )العلوم 
 ساعة(  0.5العلوم الجنائية )
 ساعة(   0.5علم الوراثة )
 ساعة(  0.5علم الفلك )
 ساعة(   0.5علم الحيوان )

 * (AP)األحياء 
 * (AP)الفيزياء 
 * (AP)الكيمياء 

 * (AP)العلوم البيئية 
 (DEالتشريح ووظائف األعضاء )

 الفيزياء 
 العلوم البيئية )السنة األولى( 

 ساعة(  0.5العلوم البيئية )
 ساعة(  0.5العلوم الجنائية )
 ساعة(   0.5علم الوراثة )
 ساعة(  0.5علم الفلك )
 ساعة(   0.5علم الحيوان )

 الفيزياء 
 العلوم البيئية )السنة األولى( 

 * (AP)العلوم البيئية 

 * (AP)الفيزياء 
 * (AP)الكيمياء 

 * (AP)العلوم البيئية 
 (* DEاألعضاء )التشريح ووظائف 

 الفيزياء 
 العلوم البيئية )السنة األولى( 

 ساعة(  0.5العلوم البيئية )
 ساعة(  0.5العلوم الجنائية )
 ساعة(   0.5علم الوراثة )
 ساعة(  0.5علم الفلك )
 ساعة(   0.5علم الحيوان )
 

 األحياء المتقّدمة* 

 الكيمياء  
 أو

 الكيمياء المتقدمة* 

 * (AP)الفيزياء 
 * (AP)األحياء 
 *  (AP)الكيمياء 

 * (AP)العلوم البيئية 
 (* DEالتشريح ووظائف األعضاء )

 الفيزياء 
 العلوم البيئية )السنة األولى( 

 ساعة(  0.5العلوم الجنائية )
 ساعة(   0.5علم الوراثة )
 ساعة(  0.5علم الفلك )
 ساعة(   0.5علم الحيوان )

 العلوم البيئية 
 األولى( ساعة أو السنة   0.5)

 ساعة(  0.5) العلوم الجنائية
 ساعة(   0.5) علم الوراثة
 ساعة(  0.5علم الفلك )
 ساعة(   0.5علم الحيوان )

 ساعة(  0.5العلوم البيئية )
 العلوم البيئية )السنة األولى( 

 ساعة(  0.5العلوم الجنائية )
 ساعة(   0.5علم الوراثة )
 ساعة(  0.5علم الفلك )
 ساعة(   0.5علم الحيوان )
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 متقدم   – (1) األحياء 
 400AD :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   9  الصف
  والنمو،  والوظيفة،   والبنية،   والتنوع،   الحيوية،   الوحدة  مبادئ  أساسيات  من  الطالب  تعلمه   ما  على  دةالما   ههذ  بنيت   حيث  األولى،   السنة  لطالب  تدرس  ثرية   مادة  هي  المتقدمة   األحياء

.  والخلية  الجزيئات  مفاهيم  مواضيع  لتناول  الحيوية  الكيمياء  مبادئ  في  أساسيات  المادة  هذه  تقّدم  كما.  البشرية  والتفاعالت  والبيئة  والتصنيف،   الحيوية،   والمنظومة  والتطور، 
  للمبادئ   العملية  التطبيقات  عن  فضاًل   الحيوية  العلوم  في  المشكالت  لحل  رؤى  للطالب  تقّدم  أنها  حيث  ، دة الما  ههذ   في  كبيًرا  حيًزا   تأخذ  المخبرية  الدراسة   فإن  ذلك   إلى  وباإلضافة
 . دةالما دراسة  نهاية  في األحياء في  نهائي  المتحان الخضوع  الطالب على يجب. الشخصية   حياتهم في الحيوية

 

 
 (1) األحياء 
 401 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   10  الصف
  والنمو   والوظائف  البنية:  حصر  دون  دةالما  ههذ   في  الدراسية  المواضيع  وتشمل  األحياء،   لجميع  والتنوع  الوحدة   في  تساهم  التي  األساسية  الحيوية  المفاهيم  المادة  هذه  تعرض
  حياتهم  في   الحيوية   للمبادئ  العملية   التطبيقات   عن   فضاًل   الحيوية  العلوم   في   المشكالت   لحل   رؤى  للطالب  المخبرية  الدراسة  تقدم   كما   والتصنيف،   الحيوية   والمنظومة   والتطور 
 . دةالما دراسة نهاية  في  األحياء  في نهائي المتحان الخضوع   الطالب على يجب.  الشخصية

 

 الوظيفية  العلوم
 408 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة 12و  11و  10و  9 الصفوف

  هذه  في  تُدّرس.  بنسلفانيا  والية  في  البديلة  التقييم  معايير  مع  تماشىت   يوه  الوظيفية،   المهارات  لتعلم  بحاجة  أنهم  المدرسة  ترى  الذين  الدراسته  المؤهلين  للطالب  تُعطى هذه المادة
 . اإلنسان جسم وأجهزة والطقس والحفظ والحركة والبيئة والمادة  الطاقة في العامة  العلوم مواضيع المادة

 

 
 متقدم  –  (1) كيمياءال

 410AD :الرقم   ساعة   1.0   فترات  7   واحدة   سنة 12و  11و  10 الصفوف
 أعلى  أو( Cة )بدرج (1) الجبر: المسبقة  المتطلبات

  ووحدات  وأنظمة   المواد،  تصنيف:  مثل  مفاهيم   المختبر  وأنشطة  محاضراتها  في  يدرسون  حيث  األولى،  السنة  لطالب   تقّدم  بالمعلومات  غنية   مادة   هي  المتقّدمة  )(  الكيمياء  مادة
  كثيًرا،  دةالما  ههذ  في  الرياضيات  ستخدمتُ .  والمحاليل  والغازات  المتفاعلة،   العناصر  وحساب  الكيميائية  والتفاعالت  والتسمية،   والروابط،   الدوري،   والجدول  الذرية،   والبنية  القياس، 
 (. 1) الكيمياء  مادة في كان مما أكبر  باستقاللية  يعمل أن إلى فيه الطالب ويحتاج  أكبر،  بتعمق المواضيع وتغطي

 

 
 ( 1) كيمياءال

 411 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  7   واحدة   سنة 12و  11و  10 الصفوف
 أعلى  أو( Cة )بدرج (1) الجبر: المسبقة  المتطلبات
  تصنيف:  مثل   مفاهيم  المختبر  وأنشطة  محاضراتها  في  يدرسون  حيث  الكيمياء،   في  األساسية  المفاهيم  عن  فهًما  الطالب  إلكساب  مصممة  األولى   السنة  من  مادة  هي  (1)  الكيمياء
 . والمحاليل والغازات المتفاعلة، العناصر وحساب الكيميائية والتفاعالت والتسمية،  والروابط، الدوري،  والجدول الذرية،  والبنية القياس،  ووحدات وأنظمة المواد، 

 

 
 450DE :الرقم        * المزدوج  االنتساببرنامج  –( 110 العناصر) الفيزياء

 DHY110الرقم:         فيزياء ال –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية
 49 عن تقل  ال بعالمة  الجامعي الجبر اختبار في  النجاح: المسبقة  المتطلبات
 واحد  فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية  ساعات 4,0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  المادة   هذه  تقدم  حيث  العلوم،   في  العامة  المتطلبات  الطالب  يلبي  ولكي  الفيزياء،   في  واحد  فصل  دراسة   لزمهم  الذين  تقنية  مواد  يدرسون  الذين  للطالب  أساسية  المادة  هذه  تعتبر

  يتم  كما  والمغناطيسية،   والكهرباء،   والموجات،  والحرارة،  المادة،   وخصائص  الميكانيكا،   دة الما  ه هذ  في  تدرس   التي   المواضيع  وتشمل.  للطالب   الفيزياء  في  األساسية   المفاهيم 
 .وتحليلها البيانات  على للحصول  كثيًرا المادة هذه في  المختبر في الحواسيب تستخدم. التقنية  التطبيقات إلى  فيها التطرق

 

 
 ( 1) الفيزياء

 421 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  7   واحدة   سنة  12و  11 الصفوف
 أعلى  و( أC) بدرجة  (1) الجبر  في النجاح كاملة، سنة دراسة : المسبقة  المتطلبات

  المشكالت   حل  في  عالية  مهارات  المادة  هذه  في  الطالب  يكتسب  حيث  طبيعيًا،   العالم  في  تحدث  التي  األمور  من  العديد  توضح  التي  والمبادئ  المفاهيم  على  المخبري  دةالما  ههذ  ركزت
  الفعلي   والعالم   الفيزياء  نظريات   بين  للربط   كبيرة  جهود  تبذل   كما.  والمغناطيسية  والكهرباء   والطاقة،   والزخم   والجاذبية،  الدورانية،  والحركة  المستقيمة   للخطوط   هم فهم  أثناء 

 . المخبرية  والتجارب
 

 
 * األعلى  بالمستوى  االلتحاقبرنامج  – األحياء 

 430A :الرقم   ساعة   1.0   فترات  7   واحدة   سنة  12و  11 الصفوف
 أعلى  أو( C) بدرجات (1) والكيمياء (1) األحياء : المسبقة  المتطلبات

  األحياء، لجميع األساسية الوحدة  دراسة  تضم  حيث الجامعة،  في  المستجدين  الطالب بمستوى  تقدم بالمعلومات   غنية مادة هي  األعلى بالمستوى االلتحاق برنامج  في األحياء  مادة
  ولمساعدة   والنقاشات،   المحاضرات  في   للتوسع  المختبر  في  العمل  يستخدم  كما.  والوراثة  الحيوية،   والكيمياء  والتطور،   الوظيفية،  والمورفولوجيا  والبيئة،   الكائنات  بين  والترابط
 . األحياء  في األعلى بالمستوى  االلتحاق برنامج  المتحان  التحضير في  الطالب دة الما  هذه  ساعدت.  المشكالت حل في  العلمي  سلوكهم تنمية في  كذلك الطالب 
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 * األعلى بالمستوى االلتحاقبرنامج  –  الكيمياء

 440A :الرقم   ساعة   1.0   فترات  7   واحدة   سنة  12و  11 الصفوف
 أعلى  أو( C) بدرجات (1) والجبر( 1)  الكيمياء: المسبقة  المتطلبات

:  منها  الكيمياء،   في األساسية   مفاهيم  فيها  تدرس  حيث   الجامعة،   في  المستجدين  بمستوى  الثانية  السنة  في للطالب  تقدم مادة  هي  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج في  الكيمياء  مادة
  والتوازن  الكيميائية،   والحركية  الحرارية،   والديناميكا  والغازات،   المحاليل  في  المتفاعلة  العناصر  وحساب  التفاعالت،   وطبيعة  والدورية،   الذرية  والبنية  المادة،   وحالة  البنية

  أفكاره   عن   والتعبير  بوضوح  التفكير  على  الطالب   قدرة  تطوير  في  دة الما  ههذ   ساهم ت .   الكهربائية  والكيمياء  الجزيئية،   والهندسة  والروابط   والقاعدي،   الحمضي   والتوازن  الكيميائي، 
  األعلى  بالمستوى   االلتحاق  برنامج  المتحان  التحضير  في   الطالب  دةالما  ه هذ  ساعد ت.  دةالما   ه هذ  من  يتجزأ  ال   جزًءا   التحقيقية   واالستفسارات  المخبرية   التجارب   تعتبر.  وكتابيًا  شفهيًا
 . دةالما هلهذ  الكيمياء معلم  من توصية تلزم.  الكيمياء في
 

 
 * األعلى بالمستوى  االلتحاق برنامج – (1) الفيزياء

 450A :الرقم   ساعة   1.0   فترات  7   واحدة   سنة  12و  11 الصفوف
 أعلى   و( أC) بدرجة  الجبر  في النجاح كاملة، سنة دراسة : المسبقة  المتطلبات

  والدوائر  والصوت   والموجات،  والقدرة،   والطاقة،   والشغل،   الدائرية،  والحركة  الكالسيكية،  الميكانيكا:  الفيزياء  في   الرئيسية   والمفاهيم   للمبادئ   منهجية   مقدمة  ادة الم  ه هذ  قدمت
  الجبر  إلى   تستند   التي  التمهيدية  الفيزياء  مادة  من  والثاني   األول  نيالفصل  تساوي  عامين  لمدة  األعلى  بالمستوى   االلتحاق   برنامج  في  (2)و  ( 1)  الفيزياء  مادتي  دراسة.  الكهربائية

 . ةمنفرد دةكما األعلى بالمستوى االلتحاق  برنامج في الفيزياء مادة دراسة يمكن. الجامعات   في تدرس والتي
 

 
 * األعلى بالمستوى  االلتحاق برنامج – (2) الفيزياء
 451A :الرقم   ساعة   1.0   فترات  7   واحدة   سنة   12  الصف

  (األعلى بالمستوى االلتحاق برنامج) (1) الفيزياء  في النجاح ،كاملة سنة  دراسة : المسبقة  المتطلبات
  والدوائر  والصوت   والموجات،  والقدرة،   والطاقة،   والشغل،   الدائرية،  والحركة  الكالسيكية،  الميكانيكا:  الفيزياء  في   الرئيسية   والمفاهيم   للمبادئ   منهجية   مقدمة  ادة الم  ه هذ  قدمت

  الجبر  إلى   تستند   التي  التمهيدية  الفيزياء  مادة  من  والثاني   األول  نيالفصل  تساوي  عامين  لمدة  األعلى  بالمستوى   االلتحاق   برنامج  في  (2)و  ( 1)  الفيزياء  مادتي  دراسة.  الكهربائية
 . الجامعات   في تدرس والتي

 

 
 * األعلى بالمستوى  االلتحاق برنامج –( C) الفيزياء
 452A :الرقم   ساعة   1.0   فترات  7   واحدة   سنة   12  الصف

   معها بالتزامن والتكامل التفاضل دراسة أو النجاح ،كاملة سنة  دراسة : المسبقة  المتطلبات
  حساب  طرق  وتستخدم.  الميكانيكا  على  ركزت  حيث  الهندسة،   أو  الفيزياء  علوم  في  يتخصصون  الذين  للطالب  الجامعة  في  الفيزياء  مواد  سلسلة  من  األول  الجزء  دةالما   ههذ   شكلت

 . مخبرية بيئة في المعقدة المسائل من متنوعة مجموعة حل  على بشدة التركيز يتم  كما الفيزيائية،  المسائل  على تطبيقها وفي المفاهيم وضع في المناسب  حسب  والتكامل التفاضل
 

 
 الفيزيائية العلوم
 464 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   9  الصف
  دة الما  ههذ  تممصُ   وقد.  للكون  المكونة   األساسية   اللبنات   االستقصاء   خالل  من  فيها   الطالب   يتعلم  والفيزياء،   الكيمياء   بمبادئ  تتعلق  بمفاهيم  تعريفية  مادة  هي  الفيزيائية  العلوم

 . والطاقة  المادة  بين العالقة حول األسئلة  عن واإلجابة المشكالت،  حل في مهاراتهم  تحسين  في الطالب لمساعدة
 

 
 ( كاملة سنة) – البيئية العلوم

 466 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة  12و  11 الصفوف
 األحياء : المسبقة  المتطلبات

  االقتصادية،   وآثارها  البيئية   السياسات:  حصر  دون   دةالما  ه هذ  في  الدراسية  المواضيع  وتشمل   والطبيعة،  البشر  بين  المعقدة   التفاعالت   حول  فهًما   الطالب   ليشكل   دة الما  ه هذ  تممصُ 
  وتجعلهم  األرض،   موارد  مع  البشر   تفاعل  كيفية  لفهم  الفرصة  للطالب   المخبرية   التجارب   وتتيح.  العالمية   واالستدامة  األرض،  وموارد  والبيئة،  األرض،   على  البيئية   واألنظمة
 . عنها حالة دراسات إلى  باإلضافة البيئية العلوم عن حديثة دراسة دةالما ههذ   ضمت.  البيئة مستقبل تحدد  اليوم قرارات  أن كيف يدركون

 

 
 ( سنةنصف ) – البيئية العلوم

 4661 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة نصف   12و  11 الصفوف
 األحياء : المسبقة  المتطلبات

  االقتصادية،   وآثارها  البيئية   السياسات:  حصر  دون   دةالما  ه هذ  في  الدراسية  المواضيع  وتشمل   والطبيعة،  البشر  بين  المعقدة   التفاعالت   حول  فهًما   الطالب   ليشكل   دة الما  ه هذ  تممصُ 
  وتجعلهم  األرض،   موارد  مع  البشر   تفاعل  كيفية  لفهم  الفرصة  للطالب   المخبرية   التجارب   وتتيح.  العالمية   واالستدامة  األرض،  وموارد  والبيئة،  األرض،   على  البيئية   واألنظمة
 . البيئة مستقبل تحدد  اليوم قرارات  أن كيف يدركون
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 * األعلى  بالمستوى  االلتحاق   برنامج – البيئية العلوم

 466A :الرقم   ساعة   1.0   فترات  7   واحدة   سنة  12و  11 الصفوف
 الكيمياء  أو  الفيزيائية والعلوم  األحياء : المسبقة  المتطلبات

  بالمبادئ  الطالب  تعريف   إلى  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج  في  البيئية  العلوم  مادة  تهدف.  الجامعة   في  واحد  لفصل  البيئية  العلوم  دة لما  ةمساوي  كونتل  دةالما  ههذ   تممصُ 
  المشكالت،  بهذه  المتعلقة  النسبية  المخاطر  لتقييم  اإلنسان  يسببها  والتي  الطبيعية  البيئية  المشكالت  وتحليل  ولتحديد  الطبيعي،   العالم  في  الترابطات  لفهم  العلمية  والمنهجيات  والمفاهيم
 . البيئية العلوم  في األعلى  بالمستوى االلتحاق برنامج المتحان دة الما  ههذ  في الطالب  يتحضر .دونها الحيلولة  أو  لحلها  بديلة حلول وإليجاد

 

 
 470DE :الرقم       * المزدوج االنتساببرنامج   –  األعضاء ووظائف  التشريح

 10163Bالرقم:       تشريح ووظائف األعضاء ال –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية
 األحياء  بمادة االلتحاق اختبار: المسبقة  المتطلبات
        واحد فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية  ساعات 4,0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  كذلك  المادة  هذه  وتناقش.  اإلنسان  ومنها  المعقدة،   الحية  للكائنات  األعضاء  ووظائف  للتشريح  موسع  بفهم  أساًسا  بالصحة  المتعلقة  البرامج  في  المنتسبين  الطالب  دةالما  ههذ  زودت

 . (كثيًرا بالتشريح القيام   المادة هذه تتطلب) .المختلفة األجهزة أعضاء بين والوظيفية البنيوية العالقات  إلى باإلضافة الحيوية،  المبادئ
 

 برنامج االنتساب المزدوج  –( TAHLTHمهن الصحية الناشئة )ال  –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية
 ة ساع   2.0   فترة  15      12  الصف

  والتقني   المهني   ليهاي  ومعهد  بنسلفانيا   والية  جامعة   مع  بالتعاون  المزدوج  االنتساب  برنامج  ضمن  ي وه  بنسلفانيا،   والية  في   الصحة  وشبكة  فالي  ليهاي  مستشفى  في  دةالما  ه هذ  قدمتُ 
(LCCC)  . ُتجري   وأن  تقييم  طلب   تقديم  البرنامج  هذا  يتطلب.  بالعلوم  اهتمام  لديهم  لمن  وكذلك  الصحة،   في  المهنية  مسيرتهم  في  النجاح  في  الراغبين  للطالب  البرنامج  اهذ  ممص  

  يتحمل.  الجامعية  الساعات  ضمن  من  كذلك  احتسابها  ويمكن  الثانوية،   المدرسة  في  مسبقًا  معتمدة  ساعات   على  البرنامج  هذا  في  المشاركون  الطالب  ويحصل.  له  مراجعة  اللجنة
 . الدراسية الرسوم  تكاليف الطالب

 

 
 الجنائية  العلوم

 467 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 األحياء : المسبقة  المتطلبات

  المادية   واألدلة  ومبادئه،   الجريمة  مسرح  من  التحقق  وإجراءات  الجنائي،   التحليل  على  العلمية  العملية  تطبيق:  ومنها   الجنائية،   العلوم  في  األساسية  المواضيع  دةالما  ههذ   غطيت
  وتحليالت   أو عبر اإلنترنت  عمليبشكل    سواء  والمختبرات  الدروس  خالل  من  الطالب،   رفيتع.  الجنايات  عالم  منظور  من  المحاكم  وإجراءات  القانونية  واإلجراءات  وتتبعها، 

 . مسؤولة  استنتاجات إلى والتوصل سليم،  نحو  على البيانات وجمع واختبارها،  الفرضيات وتشكيل التقنية،   والموارد الجنائية،  األدوات لى ع التخيلية،   الجريمة  سيناريوهات
 

 
 الوراثة  علم

 468 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 األحياء : المسبقة  المتطلبات

  التعبيرات   تطبيق  طريق  عن  المميزة   الوراثة  أنماط  المادة  هذه   في  الطالب  ويدرس.  (1)  األحياء  مادة  في  موجود  هو  كما  الوراثة  لعلم  أساسيًا  استعراًضا  للطالب  دةالما  ههذ   قدمت
  التقنيات  عن  فضاًل   واألمراض،   الطبية   الحاالت   معالجة  في  الجينات  تستخدم  التي  الحديثة  البحثية  والمجاالت   لألمراض،   المسببة  الجينات  دراسة  في  الطالب  يتوسع  كما.  الجينية
 . البشر  حياة وتحسين المحاكم قضايا  حل  في المتقدمة

 

 
 الفلك  علم

 475 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 األحياء : المسبقة  المتطلبات

  الكواكب   وعلم  والقمر،   األرض  ونظام  الفلكي،   اآلثار  علم  الفلك  مادة  طالب يدرس  .التعليمية  والقبة الحاسوب  باستخدام  تفاعلية  محاكاة  تضم متعددة  وسائط  بيئة دةالما ههذ ستخدمت
 ه. وبنيت  الكون وشكل النجوم،  تطور: مثل أخرى مواضيع على فيها التركيز  ويتم. المقارن

 

 
 ن الحيوا علم

 477 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 األحياء : المسبقة  المتطلبات

  المادة هذه في الطالب يدرس.  أعضائها ووظائف والالفقارية الفقارية الحيوانات هياكل بين للتمييز التصنيفية المجموعات: هذا  ويشمل الحيوانات،   دراسة إلى  دةالما  ههذ  تطرقت
 . التناسلي جهازها وتطور الحيوانات سلوك  أنماط ذلك  ويشمل بعضها،   عن األنواع تميز  التي  العوامل كذلك
 

 األرض  طبقات
 469 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 األحياء : المسبقة  المتطلبات

  التكتونية،  والصفائح الجيولوجية، البيانات  قواعد : غطيهات  التي المواضيع  وتشمل. التعليمية والقبة   الحاسوب  باستخدام تفاعلية   محاكاة تضم  متعددة وسائط  بيئة  دةالما ه هذ ستخدم ت
 . وغيرها الصخور،  وأعمار والمغناطيسية، التسونامي،   وأمواج لألرض،  الداخلية والبنية والبراكين،  والزالزل، 
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 دراسات االجتماعية دروس مادة ال 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الصف التاسع  

المواد  
 اإلجبارية 

 ( 1)تاريخ الواليات المتحدة 
 متقّدم

 (AP) حكومة الواليات المتحدة وسياساتها ( 1)تاريخ الواليات المتحدة  ( APالثقافات العالمية )

 حكومة الواليات المتحدة  ( AP)( 2)تاريخ الواليات المتحدة  الثقافات العالمية  ( 2)تاريخ الواليات المتحدة 

 الدراسات االجتماعية الوظيفية  الدراسات االجتماعية الوظيفية  الدراسات االجتماعية الوظيفية 
 االقتصاد الكلي 

(AP) 

  

 تاريخ الواليات المتحدة 
 ( DE) اإلعمارمنذ عصر إعادة 

 الدراسات االجتماعية الوظيفية 

 
 تاريخ الواليات المتحدة 
 ( DE) منذ عصر إعادة اإلعمار

المواد  
 االختيارية 

 االقتصاد  علم النفس  علم النفس  

 ( DE) النمو والتطور البشري (AP) علم النفس (AP) علم النفس 

 (DE) االجتماعية الحديثة المشكالت  علم االجتماع  علم االجتماع  

 علم النفس  ( DE) الحكومة البلدية والمحلية  

 (AP) علم النفس ( DE) مقدمة في علم النفس  

 علم االجتماع  (DE) مقدمة في علم االجتماع   

 ( DE) الحكومة البلدية والمحلية   

 ( DE) مقدمة في علم النفس   

 (DE) مقدمة في علم االجتماع    
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 * متقدم  – (1)  المتحدة الواليات تاريخ
 200AD :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   9  الصف
  وحوارات   مناقشات  في  الطالب  يشارك  حيث  القديم،   األمة  تاريخ  وفهم  الستكشاف  األدبية  والوثائق  األساسية  المصادر  من  كل  بين  تجمع  المتقدمة  (1)  المتحدة  الواليات  تاريخ  مادة

  األعلى  بالمستوى   االلتحاق   برامج   من  لكل   أنفسهم   الطالب   يحضر  والموسعة   والتحليالت   الوثائق   إلى   تستند   التي   األسئلة  خالل   ومن.  ماضينا   من   األحداث  لتوضيح  ومحاكاة
 . متنوعة أساليب خالل من والجماعية  الفردية  التعليمية مهاراتهم الطالب يطور حيث مختلفة،  مواضيع  في المتقدم  المستوى   ذات والفصول

 

 
 (1)  المتحدة الواليات تاريخ
 201 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   9  الصف
  المختلفين  األشخاص  مجموعات  على  المادة  هذه  في  الطالب  يتعرف  حيث  اإلعمار،   إعادة  عصر  خالل  االستكشاف  عصر  (1)  المتحدة  الواليات   تاريخ  مادة  في  الطالب  يدرس
  الطالب، لدى  والكتابة القراءة  استراتيجيات تطوير من المادة  هذه  في  الثقافية  األعمال شمول يعزز. المتحدة الواليات  دولة  لتشكيل  ثقافاتهم بمزج معًا مشترًكا رابًطا شكلوا الذين

 . أفضل  نحو على المتحدة الواليات تاريخ  فهم في هذا   ويساعدهم
 

 الوظيفية  االجتماعية الدراسات
 208 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف

  إلى   الوصول   وكيفية  مجتمعنا  في  األماكن   على   ليتعرفوا  الفرصة  لهم  تتاح  حيث  الوظيفية،  المهارات  تعلم   ي ف  األساسية   حاجتهمتتمثل    الذين  المؤهلين  للطالب  دةالما  ه هذ  تممصُ 
 . المناسبة  االجتماعي التواصل مهارات  تنمية في  الطالب دةالما ههذ  ساعدت كما. تقدمها  التي  الخدمات

 

 
 * األعلى  بالمستوى  االلتحاقبرنامج  –  العالم تاريخ
 210A :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   10  الصف

  بين  مقارنات   إجراء  عن  فضاًل   عليها،  المترتبة   واآلثار  وأسبابها  الدولي   العمل  إطار  في  التغيرات  طبيعة  على  األعلى   بالمستوى   االلتحاق   برنامج  في   العالم   تاريخ  مادة  ركزت
  ويحضر العالمية،  التجربة في  الماضية سنة األلف على أساًسا بالتركيز  والتقنية والمؤسسية والثقافية الجغرافية للسوابق افهمً  الطالب لدى دةالما ههذ  شكلت . الرئيسية المجتمعات
 . العالم  تاريخ في  األعلى بالمستوى  االلتحاق  برنامج المتحان دةالما  ههذ  في الطالب 

 

 
 العالمية  الثقافات
 211 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   10  الصف
  الثقافات   على  التركيز  مع   العالمية   البيئة  في  للثقافات  كبيًرا  اهتماًما   المادة  هذه   تولي  حيث   الحديثة، إلى    وصوالً   القديمة  العصور  من  الحضارات  تطور  العالمية   الثقافات  مادة  تتبع

  العالم   فهم  من  الطالب  لتمكين  دةالما   ههذ   في  متنوعة  تاريخية  مواد  استخدام  سيتم  كما.  والتاريخي  الحالي  المنظورين  من  والالتينية  أوسطية  والشرق  واألفريقية  والشرقية  الغربية
  العالم  تاريخ  فهم  في   هذا  ويساعدهم  الطالب،   لدى  والكتابة   القراءة   استراتيجيات  تطوير  من  المادة  هذه  في  الثقافية  األعمال  شمول  يعزز.  فيه  واألفكار  للمؤسسات  بفهمهم  الحالي
 . أفضل نحو على
 

 
 220DE :الرقم        * اإلعمار إعادة عصر منذ  المتحدة الواليات تاريخ
 HIS124: الرقم    اإلعمار  إعادة عصر منذ  المتحدة الواليات تاريخ –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية

 ( 490  النقدية   القراءة ) (  SAT)   الدراسية   القدرات   اختبار ( أو  PSAT)   األولية   الدراسية   القدرات   اختبار   أو   ، ( COMPASS)   امتحان   في   الكتابة   في   66و   القراءة   في   79:  المسبقة   المتطلبات 
        واحد فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  التطور  دةالما  ههذ  درسهات  التي  المواضيع  وتشمل  هذا،   عصرنا  وحتى  اإلعمار  إعادة  عصر  منذ  المتحدة  للواليات  واالجتماعي  والسياسي  االقتصادي  التطور  على  دةالما  ههذ  ركزت

  ودورها   عالمية   كقوة  أمريكا  وصعود   اإلصالح،   وجهود  الحكومة،   دور  في  للتغيرات  تحليل  إجراء  يتم  كما.  الحضري  والتوسع  المنظمة   والعمالة   والثقافة  والصناعة  الزراعة  في
 . 1945 العام منذ العالم  في
 

 
 (2)  المتحدة الواليات تاريخ
 221 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   11  الصف
  سياسية   تغيرات  حدثت  1865  العام  منذ  الفترة  ففي.  العشرين  القرن  في  أمتنا  عاشه  الذي  التطور  حول  الطالب  لدى  فهم  لتشكيل  (2)  المتحدة  الواليات  تاريخ  دةما  تممصُ 

 من  المادة  هذه  في  الثقافية  األعمال  شمول  يعزز.  الحالي  وقتنا   في  متميز  حضاري  مجتمع  إلى  زراعية  دولة   كونها  من  أمريكا  انتقلت   حيث  كبيرة،  وثقافية  واجتماعية  واقتصادية
 . الطالب لدى والكتابة القراءة استراتيجيات تطوير

 

 
 * األعلى  بالمستوى  االلتحاق برنامج –  وسياساتها  المتحدة الواليات حكومة 
 230A :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   12  الصف
  المواضيع  وتشمل.  محددة  حالة  دراسات  وتحليل  العامة  المفاهيم  دراسة  دةالما  ههذ   ضمت و.  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج  المتحان  افيه  الطالب  ليتحضر  دةالما  ههذ   تممصُ 
  والحريات  المدنية   والحقوق  والسياسية،  المؤسسية   واإلجراءات   المصالح،  وجماعات   السياسية   واألحزاب  السياسية،   ات يوالسلوك  والمعتقدات   الدستور،:  إليها  التطرق   يتم   التي

 ". We the People"   منافسة في للمشاركة بفرصة الطالب  يحظى كما المدنية، 
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 المتحدة  الواليات حكومة 
 231 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   12  الصف
  في   والتشريعية  والقضائية  التنفيذية  السلطات  بها  تقوم  التي  والواجبات  الصالحيات  على  أساًسا  وتركز  المتحدة،   الواليات  دستور  دراسة  على  المتحدة  الواليات  حكومة  مادة  تركز

  األمريكية،  الحكومة  شكل   وإدراك  فهم  أجل  ومن".  الطالب  حكومة  يوم"  في  المشاركة  فرصة  للطالب  تتاح  كما  الوالية،   مستوى  وعلى  والمحلية  الفدرالية  المستويات  على  الحكومة
 . األخرى  الدول  حكومات وتقييم الستكشاف بفرصة الطالب  سيحظى

 

 
 * األعلى  بالمستوى  االلتحاق برنامج – الكلي  االقتصاد

 240A :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   12  الصف
  العامة  والمالية  النقدية  السياسات  دور  عن  فضاًل   التجاري،   والعجز   والبطالة،   والتضخم،   الموازنة،   عجز   فيها  بما  الحالية  االقتصادية  المعضالت  بتحليل  دةالما   ههذ   في   الطالب  يقوم
  الطالب  ويحضر.  معتقداتها  عن  النظر  بغض  االقتصادي  التطوير   مستوى  على  المستقلة  األمم  بين  التعاون  قيمة  معرفة  على  المادة  هذه  تركز.  واالستقرار  النمو  هدف  تحقيق  في
 . الكلي االقتصاد في األعلى  بالمستوى االلتحاق  برنامج المتحان دةالما ههذ  في
 

 
 األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج - المتحدة الواليات تاريخ
 250A :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   11  الصف
  على  القدرة:  ومنها  للطالب،   الجامعية   المهارات  على  افيه  التركيز  يتم  حيث  األمريكي،   التاريخ  في  األعلى  بالمستوى  االلتحاق   المتحان  الطالب   لتحضير  دةالما  ههذ   تممصُ 

  والثقافية   االجتماعية التطورات  بين  العالقة  وتفسير  تحليل أجل  من  األساسية  المصادر  ومنها  مواد عدة  دة الما ههذ في  الطالب يستخدم.  والكتابة  التفكير  في النقدي التحليل  استخدام
 .األمريكي التاريخ  في واالقتصادية والسياسية

 

 
 235DE :الرقم       * المزدوج  االنتساببرنامج   –  المحلية  والحكومة الوالية حكومة 

 PSC142:  الرقم      المحلية  والحكومة  الوالية حكومة –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية
        واحد فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  التي  المواضيع  وتشمل.  األمريكي  الفدرالي  النظام  في  ومكانتها(  عليها  مثاالً   بنسلفانيا  والية)  المحلية  ة الوالية والحكومةحكوم  في  والوظائف  التنظيمي  الهيكل  المادة  هذه  تدرس
  والمساهمات  الخاصة،   األغراض  ذات  والمناطق  الكبرى،   المدن  في  التوحيد  جهود/التعاونية  والجهود  والمدينة،   والحي  والبلدة  والمقاطعة  الوالية  حكومة:  دةالما  ههذ  في  تدريسها  يتم
 . ومجتمعاتهم والياتهم في  بها القيام الفاعلين للمواطنين يمكن التي
 

 
 االقتصاد 

 241 :لرقما   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   12  الصف
  فرص  للطالب  ستتاح  كما.  والبطالة  التضخم  في  القائمة  المشكالت  لحل  الحكومية  المساعي  دراسة  ستتم  حيث  ووظائفه،   األمريكي  االقتصادي  النظام  في  التطور  االقتصاد  يتتبع

  ه هذ  في الطالب وسيتعرف. المالي واألمن المستهلك وحماية والبنوك،  والنقد الخاصة،  للملكيات واالقتصادية القانونية التداعيات: ومنها األخرى،  العالقة ذات المشكالت لدراسة
 . والشيوعية واالشتراكية،  الرأسمالية، : وهي المتنافسة،  المالية األنظمة على  دةالما
 

 
 النفس  علم

 282 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
  وعلم   القياسي ال  نفسال  علم   على  المادة  هذه  في  التركيز  وسيتم.  الشخصية  وتطور  لالنضباط   األساسية  المبادئ   تتناول  أنها  حيث  السلوكية،   العلوم   إلى  مدخاًل   النفس  علم  مادة   تقدم
 . السليمة وغير السليمة  للتصرفات  محددة حاالت لتوضيح الدراسات ح طر  وسيتم االجتماعي،   النفس

 

 
 * األعلى  بالمستوى  االلتحاقبرنامج  –  النفس علم

 282A :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة 12و  11و  10 لصفوفا
  يتطرق   حيث  األخرى،   والحيوانات  للبشر  الذهنية  والعمليات  للسلوك  والعلمية  المنهجية  بالدراسة  الطالب  لتعريف  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج  في  النفس  علم  دةما  تممصُ 

  في  النفس أطباء يتبعها التي  واألساليب األخالقيات حول أموًرا سيتعلمون كما. النفس لعلم الرئيسية بالفروع  المرتبطة النفسية والظواهر والمبادئ  للحقائق دةالما ههذ  في  الطالب
 . النفس  علم في  األعلى بالمستوى   االلتحاق برنامج المتحان دةالما ه هذ في الطالب ويحضر. والممارسة الدراسة

 

 
 282DE :الرقم        * المزدوج  االنتساببرنامج  – النفس علم في مقدمة 

 PSY140:  الرقم       النفس  علم  في مقدمة –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية
        واحد فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  القديمة  األساسيات  على  التجريبي  بالفحص  دةالما  ههذ  ركزتو.  النفس   علم  في  المتبعة  واألساليب  المعارف   مجموعة  عن  للطالب  عامة  نظرة  النفس  علم  في  مقدمة  مادة  تعرض

.  االجتماعي  والسلوك  وعالجها  النفسية  واألمراض  والشخصية  البشري  السلوك  وقواعد  البشري  والتطور  والوعي  والذاكرة  والتعلم  والعواطف  واإلدراك  النفس  علم  في  والمعاصرة
 .البشري  السلوك في معها والتعامل والغموض  الشك  حاالت  إدراك على الطالب قدرة  وعلى متنوعة بشرية مساعٍ  على النفس علم تطبيق  على كذلك التركيز يتم كما
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 283DE :الرقم        * المزدوج االنتساب برنامج  –  االجتماع علم في مقدمة 

 SOC150:  الرقم      جتماع اال  علم  في مقدمة –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية
 79 عن تقل ال  بعالمة الجامعي  االختبار في  النجاح: المسبقة  المتطلبات
        واحد فصل   12و 11 الصفوف

 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  العائلة،:  مثل   عليها،   والحفاظ  للمؤسسات  ناؤإنشاو  اآلخرين،   مع  للتفاعل  ونتعلمها  القواعد  ننشئ  وكيف   حولنا،   من  االجتماعي  للعالم  تحديدنا  كيفية  في  االجتماع  علم  مادة  تبحث

  ه هذ   عرفت.  الحديثة   والتقنيات  األفكار  مع  نتكيف  وكيف  والوجاهة،   السلطة  نحو  نصارع  أننا  وكيف  أنفسنا،   بين  ونوزعهما  وثروتنا  عملنا  نقسم  وكيف  العبادة،   ودور  والمدرسة، 
 .االجتماعي  للعالم  الناقد فهمهم ينمو  يولك القضايا،  هذه  الستكشاف تلزمهم التي  المفاهيمية  باألدوات الطالب  دةالما
 

 
 االجتماع  علم

 283 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
  األشخاص  يواجهها  التي  المشكالت  تحليل  على  المادة  هذه  تركز  حيث  االجتماعية،   والمؤسسات  الحديثة  المجتمعات  عن  أساسية  معلومات  للطالب  االجتماع  علم   مادة  تقدم

  واالجتماعي،  الثقافي  والتغير  االجتماعي،  التنظيم  الطالب  يدرسها  التي  المواضيع   وتشمل.  الحالي  عالمنا  في  الموجودة   التغير  دائمة   الظروف   مع  التكيف   نحو  سعيهم  في   والمؤسسات 
 . االجتماعية والمشكالت

 

 
 284DE :الرقم       *           المزدوج االنتساب برنامج  – البشري  والتطور النمو 
 PSY145:  الرقم       النمو والتطور البشري –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية

 ( DE) 282 – النفس علم في مقدمة :المسبقة  المتطلبات
        واحد فصل    12 الصف
 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  االجتماعية   والعوامل  الحسي،   اإلدراك  فيها  بما  الحياة،   مراحل  مختلف  في  النمو  لمحاور  التطرق  يتم  حيث  كاملة،   الحياة  دورة  خالل  التطور  على  عامة  نظرة  دةالما   ههذ  قدمت

 . والبيئة والشخصية الثقافية والتجارب الوراثة المادة هذه  تناقش كما. والعاطفية 
 

 
 286DE :الرقم       * المزدوج االنتساببرنامج  – الحديثة االجتماعية المشكالت

 SOC150:  الرقم      جتماع اال  علم  في مقدمة –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية
        واحد فصل    12 الصف
 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  البيانات  تستخدم وكيف تحديدها،  يتم وكيف عام،  اهتمام موضع المشكلة تصبح كيف بدراسة الطالب يقوم حيث االجتماعية،  المشكالت دراسة في اجتماعيًا نهًجا دةالما ههذ  قدمت
  في   اإلعالم  لدور  كبيًرا  اهتماًما  دةالما  ههذ  في  الدراسية  المواد  وتولي .  للمشكلة   المقدمة  الحلول   في  تؤثر  السياسية  المعتقدات  أن  وكيف  المشكلة،   عرض  في  استخدامها  يساء  أو

  عنها   ينتج  التي  الهيكلية  االجتماعية  الظروف  على  المادة  هذه  في  الطالب  سيتعرف  كما.  المشكالت  هذه  حول  الجمهور  نظر  وجهة  وتشكيل  معينة  مشكالت  على  الضوء  تسليط
  الهياكل   بهذه  المرتبطة  واالقتصادية  السياسية  المصالح  كذلك  المادة  هذه  في  الطالب  وسيدرس  بينها،   فيما  متنوعة  مشكالت  بها  ترتبط  التي  الطرق  ويستكشفون  محددة،   مشكالت

  مختلفة،   ووكاالت  عدة  محامون  يضعها  التي"  الحلول "   الطالب  سيقيم  دةالما  ههذ  دراسة  وخالل.  السياسة   على  المصالح  هذه  فيها  تؤثر  التي  الكيفية  على  وسيتعرفون  االجتماعية، 
  ولكنها   تناولها،  يتم  التي  المحددة   المشكالت   تختلف.  كليهما  أو   أحدهما   سياسية،   إجراءات   واتخاذ  السياسية  النقاشات  تشكيل  في   الفرد   فيها   يشارك   أن   يمكن  التي  الطرق   ويحددون

  الجماعية،  واإلبادة  والحرب  البيئي،   والتلوث  التعليمية،   والفوارق  الصحية،   للرعاية  والوصول  المخدرة،   المواد  تناول/وتعاطي  والعنف،   المغاير،   الجنسي  واالنحياز  الفقر، :  تشمل  قد
 . العمالة  اللاستغ أو/و
 

 المواد االختيارية في الفنون 

 
 الفن  تاريخ في مقدمة 

 709 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
  والسياقات  الجمال،   وعلم الفن، تاريخ  نظريات دراسة دةالما تناولت.   العشرين القرن فن  وحتى القديم  الحجري العصر  من بدًءا الفن بتاريخ المهتمين  للطالب  دةالما  ههذ  متُصم

 . الفنانين على األسلوبية  والتأثيرات الفن أنماط دراسة إلى  باإلضافة الفنية،  للحركات التاريخية
 

 711DE :الرقم       *                        المزدوج  االنتساببرنامج  –  ونالفن في مقدمة 
 ART101: الرقم       الفنون  في مقدمة –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية

        واحد فصل    12 الصف
 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  والتقنية   والتاريخية  الجمالية   األهمية   إلى   ويتطرق   الغربية  الثقافة من  المستقاة   الصلة   ذات   األخرى الفنية واألشكال  العمارة   وفن   النحت   وفن  الرسم  فن ART101  دة ما  ستعرض ت

 . الكبرى الفنية لإلنجازات 
 

 ( 1) ونالفن
 711 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف

  أساسيات   العمل  خبرات  تتضمن  كذلك، .  والتلوين  والتصميم  الرسم  فنون  في  األساسية  المهارات  على  ركزت  حيث  الفن  استوديو  في  التأسيسية  البرامج  ضمن  (1)  ونالفن  دةما  ندرجت
 . األبعاد ثنائي  الفني العمل
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 ( 2) ونالفن
 712 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
 (1) ونالفن: المسبقة  المتطلبات

  من  متنوعة  مجموعة  دةالما  ستكشفت .  األبعاد  ثنائية   الفنية  االعمال   في  الطالب   مهارات   لصقل  والمعد  الفن  استوديو  في   التأسيسي  البرنامج  الستكمال  (2)  ونالفن  دة ما  تممصُ 
 . والمواد التقنيات

 

 ( 3) ونالفن
 713 :لرقما   ة ساع   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 (2) ونالفن: المسبقة  المتطلبات

  تتناول  وحدات  إدراج  المحتمل  من  أيًضا، .  األلوان  وتنسيق  الرسم  على  التركيز  مع  المطبوعات  وصناعة  التصميم  مشكالت  بحل  المتعلقة  الوحدات  (3)  ونالفن  دةما  تضمنت
 . والبناء والمجوهرات الفخار   مثل األبعاد ثالثية  الفنية األعمال

 

 ( 4) ونالفن
 714 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 (3) ونالفن: المسبقة  المتطلبات

 . والفلسفة الفني  والتذوق  الجمال  علم ا إليه أضيف  حيث  (3) ونالفن دةما  نطاق  لتوسيع  (4) ونالفن دة ما تممصُ 
 

 720A :الرقم        * األعلى بالمستوى  االلتحاق برنامج –  ونالفن استوديو
 ساعة   1.0  ( ديروف)  فترات 10   سنة   12و 11 الصفان
 ساعة   1.0  ( ألين) فترات 5   سنة   12و 11 الصفان

 (2) ون والفن (1) ونالفن: المسبقة  المتطلبات
  ملف   إعداد  على  الطالب يعمل  أن المتوقع  من  كذلك،.  ونالفن   في   التخصص  في   والراغبين  الشغوفين  ب للطال  ونالفن  استوديو من  األعلى  بالمستوى   االلتحاق  برنامج  دةما  تممصُ 

  الطالب   على  يُشترط.  الجامعي  القبول  اختبارات  لمجلس  التابع   األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج  في   موضح  هو  كما  التقييم  معايير  واستيفاء  جودة  ذات  الفنية  ألعمالهم  أعمال
  االلتحاق  المتحان  للخضوع  الطالب  يستعد ذلك،   جانب  إلى. ومرئي  شفهي  تقديمي عرض  إرفاق  مع  نوايا  وخطاب  التنفيذ قيد  األعمال  تعكس الفنية  أعمالهم  حول  بمفكرة  االحتفاظ
  (3)  ونالفن  دةوما  ألين   في  (2)  البصرية  الفنون  دةما  على  القائمين  مع  بالتنسيق  دةالما  ههذ   تقدم.  الجامعي  القبول  اختبارات  لمجلس  التابع  ونالفن  استوديو  من  األعلى  بالمستوى

 . ديروف  في( 4و)
 

 ( 1) الحاسوب رسومات
 726 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف  12و 11و  10  الصف

.   الجميلة   بالفنون  المتعلق  الفني   اإلنتاج   وكذلك   والنشر  الدعاية  تصميم إلى وصوالً   اإلبداعي  والتصميم   الرقمي  والتصوير  الصور  تحرير  نواحي بمختلف بالتعريف  دةالما  ه هذ هتمت
  مهام   إليهم  وستُسند.  الشخصي  أسلوبهم  عن  للتعبير  وتطويعها  التصميم  ومبادئ  ونالفن  عناصر  واستخدام   فوتوشوب" أدوب  "   استخداًما  األكثر  البرامج  على  الطالب  سيتعرف
 . المتوسط  المستوى في المشمولة للحاسوب  األساسية بالمهارات اإللمام   يُشترط  كذلك، . التصميم  ومهارات رقمية مهارات من تعلموه   ما تطبيق  للطالب ليتسنى  مختلفة

 

 ( 2) الحاسوب رسومات
 726I :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف

 الدعاية   تصميم   إلى   وصوالً   اإلبداعي   والتصميم   الرقمي   والتصوير   الصور   تحرير   نواحي   بمختلف   بالتعريف  هتم هي ت و.  ( 1)  الحاسوب   رسومات   دة ما   الستكمال   دة الما   ه هذ  ت مم صُ 
 للتعبير  وتطويعها   التصميم   ومبادئ   ون الفن  عناصر   واستخدام  أدوب فوتوشوب" "  استخداًما  األكثر   البرامج  على   الطالب  سيتعرف .  الجميلة   بالفنون   المتعلق  الفني  اإلنتاج   وكذلك   والنشر 
 .( 1)   الحاسوب رسومات   دة ما   إتمام  يُشترط   كذلك، .  التصميم ومهارات   رقمية  مهارات   من  تعلموه  ما   تطبيق للطالب   ليتسنى   مختلفة   مهام   إليهم  وستُسند.  الشخصي  أسلوبهم   عن 
 

 األبعاد  ثنائي التصميم –  يةالفن اربتجال
 7261 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف

  متنوعة   مجموعة  باستكشافالمادة    هتمت.  األلوان  وتنسيق  والرسم  التصميم  أساسيات  على  ركزت  حيث  الفن  في   التمهيدي  للمستوى   ةموجه  دةكما  األبعاد   ثنائي  التصميم  دةما  تممصُ 
  فترة   خالل  مادةال  هذه  تقديم  يتم.  ونالفن  في  مقدمة  بمثابةتم إعداد هذه المادى لتكون  .  المطبوعات  وصناعة  التلصيقي  والفن  األلوان  وتنسيق  الرسم  مثل  األبعاد  ثنائية  التقنيات  من

 . ألين في ( الصف  مربي حصة تسبق  التي الفترة( )Early Bird) التحضير
 

 ( 1) األبعاد ثالثي التصميم –  يةالفن بار تجال
 727 :لرقما   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
 فقط   ديروف

  المستوى   من  بالمهارات  االرتقاء   على  التجارب  هذه  تعمل.  والبناء  والمعادن  والزجاج  الفخار  على  ركزت  حيث   ،(1)  األبعاد  ثالثي  التصميم  في   المبتدئ   للمستوى  تم إعداد هذه المادة
  الصلة   ذات   التقنية   والمهارات  األعلى،   التفكير  مستويات   لتحفيز  دة الما  ههذ   ت ممصُ   لذا،.  الفخارية  واألعمال  األبعاد  ثالثية   األشكال  تصميم  في  المتقدم   المستوى  إلى  المتوسطة

 . األستوديو  داخل اإلنتاج على التركيز مع وذلك  الجمال،  وعلم ، ون الفن وتاريخ الفني،  والنقد  ،ونبالفن
 

 * األعلى بالمستوى  االلتحاق برنامج – ون الفن تاريخ
 731 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10 الصفوف

  وعلم   ، ونالفن  تاريخ  نظرياتفي    المتعمقة  الدراسة  دةالما  تناول ت.  العشرين  القرن  ونفن  وحتى  القديم  الحجري  العصر  من  بدًءا  الفن  بتاريخ  الشغوفين  للطالب  دةالما  ههذ مت  ُصم
  إليهم   المسند   المدرسي  الواجب  إنجاز  الطالب  على   شترطيُ .  الفنانين  على   األسلوبية  والتأثيرات   ونالفن  أنماط  دراسة   إلى   باإلضافة   الفنية،   للحركات   التاريخية  والسياقات  الجمال،
  تاريخ في األعلى بالمستوى االلتحاق المتحان للخضوع الطالب يستعد  ذلك،  جانب إلى. البحثية األوراق وكتابة الموضوعات بعض في القراءة  في والمتمثل الدرس قاعة خارج
 .الجامعي القبول اختبارات لمجلس التابع ونالفن
 

 ( 2) األبعاد ثالثي التصميم –  يةالفن بار تجال
 728 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 فقط   ديروف
  المستوى   من  بالمهارات  االرتقاء  على  التجارب  هذه  تعمل.  والبناء  والمعادن  والزجاج  الفخار  على  ركزت  حيث  ، ( 2)  األبعاد  ثالثي  التصميم  دةما  الستكمال  دةالما  ههذ   تم إعداد
  الصلة   ذات   التقنية   والمهارات  األعلى،   التفكير  مستويات   لتحفيز  دة الما  ههذ   ت ممصُ   لذا،.  الفخارية  واألعمال  األبعاد  ثالثية   األشكال  تصميم  في  المتقدم   المستوى  إلى  المتوسطة

 . األستوديو  داخل اإلنتاج على التركيز مع وذلك  الجمال،  وعلم ، ون الفن وتاريخ الفني،  والنقد  ،ونبالفن
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 االختيارية في األعمال التجاريةالمواد  

 
 (ألين) الحاسوب تطبيقات

 601 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   9  الصف
  وجداول   النصية  الملفات  بمعالجة   دراية   على  الطالب  سيصبح  ام مايكروسوفت أوفيس.باستخد  الحاسوب  لبرمجيات  العملية   باالستخدامات  الطالب   لتعريف   دةالما  ه هذ  متُصم

 . التوظيف فرص  الستكشاف  الحاسوب تطبيقات الطالب سيستخدم ذلك،  إلى باإلضافة. المعلومات على للحصول  واإلنترنت التقديمية  والعروض  البيانات وقواعد البيانات
 

 601DE :الرقم       * المزدوج االنتساببرنامج  – الحاسوب  تطبيقات في مقدمة 
 CIS105: الرقم      الحاسوب  تطبيقات في مقدمة –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية

        واحد فصل   12و 11 الصفان
 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  وبرمجيات   الحاسوب،  ألجهزة  استقصائية  دراسة   دة الما  ههذ  في  المقدمة   الموضوعات   تشمل.  الحاسوب  في  المعدومة   أو   القليلة  الخبرة  ذوي  الطالب  لمساعدة  دةالما  ه هذ  تممصُ 

  في   عملية  خبرة   على  الطالب   سيحصل.  الرقمية  المعلومات   سياق   في  األخالقية   والمنظومة   للحوسبة،   المجتمعية  والتأثيرات   والشبكات،   البيانات  واتصاالت   واألنظمة،   التطبيقات 
  لىع  الطالب  رفسيتع  كذلك، .  شبكيًا  متصلة  بيئة  في  الويب  وتصميم  التقديمية  والعروض  البيانات  وقواعد  النصية  فاتالمل  ومعالجة  البيانات  جداول  من  الشائعة  برمجياتال  حزم

 . والمؤسسي الشخصي االستخدام  بغرض  لشرائها الحاسوب أجهزة تقييم في  المستخدمة المعايير
 

 الحاسوب  تطبيقات
 604 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   9  الصف
  برمجيات  لتطبيقات  باالستخدامات  الطالب  لتعريف  دةالما  ههذ   متُصم  الوظيفية،   المهارات  لتعلم  بحاجة  أنهم  المدرسة   ترى  الذين  الدراسته  المؤهلين  للطالب   دةالما  هذه  تقدم

  إلى  باإلضافة.  المعلومات  على  للحصول  واإلنترنت  البيانات  وقواعد  النصية  الملفات  معالجة  بأساسيات  دراية  على  الطالب  سيصبح.  مايكروسوفت أوفيس  باستخدام  الحاسوب
 . التوظيف  فرص الستكشاف  الحاسوب تطبيقات الطالب  سيستخدم ذلك، 
 

 بالحاسوب  التقديمية  العروض إنشاء
 602 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 للتخطيط الوظيفي الحاسوب  تطبيقات: المسبقة  المتطلبات

  متعلقة  مشروعات  في  مستقباًل   الستخدامها  الحاسوب  على  تقديمية  عروض  إعداد  كيفية  الطالب  سيتعلم .  باوربوينت  برنامج  استخدام  في  المتقدم  المستوى  على  دةالما  ههذ  ركزت
 . النصوص   وتنسيق والصوت  والجداول التنظيمية  والهياكل الصور ومجموعات والخلفيات األلوان أنظمة استخدام كيفية  كذلك ويتضمن. والعمل بالمدرسة

 
 المتعددة  الوسائط تطبيقات / اإلنترنت
 603 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 ب للتخطيط الوظيفيالحاسو تطبيقات: المسبقة  المتطلبات

  ويشمل   معها  والتفاعل  الوسائط  عن  للبحث  الالزمة  المهارات  للطالب   دةالما  ه هذ  قدمت.  المتعددة  الوسائط  وتقنيات  لإلنترنت  استكشافهم  أثناء  الطالب   إرشاد  في  دةالما  ههذ   ساهم ت
 . والصورة الصوت ذلك
 

 الويب  صفحات تصميم
 605 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 للتخطيط الوظيفي الحاسوب  تطبيقات: المسبقة  المتطلبات

  دة الما  تضمنت .  والبرمجيات  األساليب  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام  الجمهور  وجذب  المحتوى  ذات  الرسالة  إيصال  في  تساهم  التي  الويب  صفحات  إنشاء  على  دةالما  ههذ  ركزت
 . ووظائفها وتصميمها الويب  صفحة  لتنظيم  نقديًا  تحليالً 

 

 التكنولوجيا المواد االختيارية في  

 
 ( 1) اإللكترونيات/الكهرباء
 831 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف

مادة ُصم   المعدات   استخدام  كيفية   األساسية   الدراسة   مجاالت  تشمل.  واإللكترونيات  الكهرباء   في  العملية  بالمفاهيم   الطالب   لتعريف  (1)  اإللكترونيات/ الكهرباء  مت 
  آلية   مركبة   لبناء  دةالما  من   جزء  سيخصص  .وتصميمها  وإصالحها   الكهربائية  األجهزة  اختبار  بفرصة   الطالب   سيحظى .  والمنزلي  المهني  السياق   في   اإللكترونية / الكهربائية
 .وتجربتها  الكهربائية المحركات  ودراسة

 
 ( ديروف) واإللكترونيات التكنولوجيا 

 835 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 ( 1) الجبر: المسبقة  المتطلبات

  الطالب   يَُكلَّف.  األساسية  الدوائر  إلى  باإلضافة  والرقمية  التناظرية  اإللكترونيات  وأساسيات  التقنية  مجال   في  العمل  بصدد  الذين  الطالب  بإعداد  واإللكترونيات   التكنولوجيا  دةما  هتمت
.  األساسية التناظرية  اإللكترونيات   دراسة  في واسع  نطاق  على   الحاسوب  بمساعدة  التعليم   تقنية   دةالما  ههذ   ستخدم ت .  العملية  األنشطة  من  العديد وتنفيذ  كهربائية   مشروعات   بتصميم
 . دةالما هبهذ  االلتحاق أرادوا حال في المعلومات تكنولوجيا  ألكاديمية  المنتسبين  المهتمين بالطالب يُرحب

 
 ( ديروف)  المرئي صلواالت وسائل

 861 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
 . الحريرية الشاشة  طباعة وإجراءات  التمهيدية  الميكانيكي الرسم ومفاهيم للحاسوب  الجرافيكي التصميم على المرئي صل واالت  وسائل مادة  تركز
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 ( ديروف) الحاسوبهندسة 
 881 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   سنة    10  الصف

 للتخطيط الوظيفي الحاسوب  تطبيقات: المسبقة  المتطلبات
  يُرحب .  التشغيل  أنظمة   وتعلم  وتحديثها  الحاسوب  أجهزة  بتركيب  الطالب  يكلف.  الشبكات  عن  ومقدمة   التشغيل  ونظم  الحاسوب  أجهزة  دراسة  الحاسوبهندسة    دةما  تضمنت

 . دةالما هبهذ  االلتحاق أرادوا  حال في  المعلومات  تكنولوجيا ألكاديمية المنتسبين المهتمين بالطالب
 

 ( ديروف) الحاسوب  شبكات
 882الرقم:    ة ساع   1.0   فترات  5   سنة   12و 11 الصفان

 المعلمين  اعتماد أو/ و الحاسوبهندسة : المسبقة  المتطلبات
 . الواسعة والشبكات المحلية الشبكات  من لكل  الشبكات أجهزة إعداد  وكيفية الشبكات  مصطلحات الطالب  يتعلم. الحاسوب شبكات   دراسة دة الما  ههذ  تضمنت
 

 المواد االختيارية في الرقص 

 
 ( ألين) (1) الرقص

 737 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
  كيفية   الطالب  سيتعلم.  وقواعده  وعناصره  الرقص  بأساسيات  بالتعريف  دةالما  هتمت.  خبرتهم   مستوى  كان  أيًا  الرقص  في  سابقة  خبرة  لهم  ممن  للطالب  (1)   الرقص  دةما  متُصم
  الحديث   والمسرح  الباليه   في  األساسية  الحركات  عن  للتعبير  المستخدمة  والمفردات  والتقنيات  والمرونة  البدني  اإلعداد  دةالما  تناولت.  الصحيح  النحو  على  الجسم  وضعية  ضبط

 . النشطة والمشاركة الكتابية الواجبات أداء خالل من المعرفة الطالب يكتسب  .أدائها  وكيفية الموسيقي والمسرح الجاز موسيقى ومسرح
 

 ( ألين) (2) الرقص
 738 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
 ( 1) الرقص: المسبقة  المتطلبات

  التمارين   خالل  من  الحديث  والرقص  والجاز  الباليه  حركات  من  مجموعة  الطالب  وسيتعلم  ، (1)  الرقص  دةما  في  تعلمها  سبق  التي  والتقنيات  المفاهيم  في  (2)  الرقص  دةما  توسعت
  من  احتياجاتهم  أوجه  وتحديد  قوتهم  مواطن  وتقييم  تعبيرية  كأداة   الجسد   استخدام  على  قدرتهم  تطوير  مواصلة  للطالب  سيتسنى.  التوازن  عمود   استخدام  دون  والتدريب  األرضية 
 .النشطة والمشاركة الكتابية الواجبات أداء خالل من المعرفة الطالب  يكتسب. الرقص تدريب

 12و 11و 10و 9 الصفوف في الفنون دةما في المتبع الساعات نظام أو 12و 11و 10و 9 الصفوف في البدنية التربية دةما على الرقص دةما في المتبع  الساعات نظام تطبيق الممكن من* 

 

 والمستهلك   األسرة   علومالمواد االختيارية في  

 
 طعام والغذاء ال

 803 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
  مهارات  تطبيق  في  الواقعية  الحياة  ممارسات  تتيح.  واستهالكها  وإعدادها  األغذية  شراء  خيارات  في  بالحكمة  للتحلي  الطالب  إعداد  إلى  التخصصات  متعددة  دةالما  ههذ  هدفت

  تجارب   ستُقدم. للوجبات بالتخطيط يتعلق  فيما  وإبداع سالمة  وتدابير وصحة  ومال وقت  من الموارد أوجه  استكشاف  للطالب  والرياضيات  ونوالفن والهندسة والتكنولوجيا  العلوم
  خالل   من  والتغذية  األغذية  بعلوم  الصلة  ذات  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  المتاحة  بالوظائف  التعريف  سيتضمن  كذلك، .  المختبرات  داخل  عملية

 . الطالب يجريها التي األبحاث ومشروعات المحاضرين استضافة
 

 الحياتية  الرعاية تخطيط
 808: الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
  والمناصرة  وترسيخها،   الشخصية   السالمة  تدابير  بتعليم   دةالما  ه هذ  هتمت  .الوظيفية  المهارات   لتعلم   بحاجة   أنهم  المدرسة  ترى  الذين  الدراسته  المؤهلين  للطالب   دة الما  هذه  يتم إعطاء 
  المدرسية   المرحلة  بعد   ما  أهداف   تحديد  كيفية   الطالب   يتعلم.  الحياتية  األهداف   وتحديد  المصير،  وتقرير  المشكالت،   وحل  الشخصية،  والعالقات   التواصل،   ومهارات   الذاتية،
 . االستقاللية من أكبر قدر  تحقيق تسهيل أجل من المساعدة  طلب   على والقدرة الشخصية االحتياجات وأوجه القوة ومواطن عنها  والتعبير

 
 البالغين لدى   الحياة نمط

 811 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
  تقنيات   من   متنوعة  ومجموعة  الشخصية   العالقات   مهارات  تدريس   أيًضا   تناولوت.  القرار  صنع  عملية  وممارسة  ذكية   أهداف  وتحديد   القيم  استشعار  فرصة   للطالب  دة الما  ههذ   تيح ت

.   المقابالت  إجراء  ومهارات  الذاتية  السيرة  وكتابة  التوظيف  طلبات   تقديم  ذلك  ويشمل  العمل،   سوق  في  النجاح  واستراتيجيات  المهنية  للحياة  االستعداد  لكيفية  كذلك  تطرق وت .  التواصل
  بفرصة   الطالب  سيحظى  .للمستقبل  المالي  والتخطيط  التأمينية  والتغطية  واالئتمان،   المصرفية،   والمعامالت  الميزانية،   وضع  مثل  الشخصية  المالية  الشؤون  أساسيات  دةالما  قدمت

 . األساسية الطعام إعداد  مهارات إظهار  إلى باإلضافة لها نماذج  وإعداد واقتصادية صحية غذائية لخيارات  التخطيط في  تجاربهم أولى  خوض
 

 واألمومة  األبوة 
 812 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف

  الوالدة  قبل ما ورعاية األطفال  تربية  وتكلفة باء واألمهات باآل  المنوطة المسؤوليات  الطالب يستكشف.  اآلباء واألمهات قرارات  أهمية حول الطالب تثقيف  إلى دةالما  ههذ  هدفت
  في   السالمة  وتدابير وتغذيته،   الطفل  وصحة  والتعلم،   واللعب  الطفل،   بنمو المتعلقة التأثيرات  في  دةالما  بحثت  ذلك،  إلى  باإلضافة.  الوالدة  حديثي  األطفال  ورعاية  والوالدة  والحمل
  اية عبر  المتعلقة  المهنعلى    الطالب  سيتعرف(.  Real Care Baby)  بالدمى  المحاكاة باستخدام  عملية  تجربة   خوض  بفرصة  الطالب  سيحظى.  االنضباط غرس  وتقنيات  المنزل
 .األسر ورعاية واألمومةبوة واأل األطفال
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 ة المستقل  حياةال
 818 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9وف الصف 

  الشخصية  المنزلية  بيئتهم  على  الحفاظ  كيفية   دة الما  ههذ   في  الطالب  يتعلم  .الوظيفية   المهارات   لتعلم  بحاجة   أنهم   المدرسة   ترى   الذين  الدراسته  المؤهلين  للطالب  دةالما  هذه  يتم إعطاء 
  السالمة   وتدابير  والتنظيف   والطهي  الميزانية   بوضع  المتعلقة  المستقل  العيش  مهارات  اكتساب  خالل  من  المعيشية   ترتيباتهم  إدارة  كيفية  الطالب  يتعلم  كذلك، .  بها  والعناية 

 . المنزل وصيانة  البسيطة  المنزلية واإلصالحات
 

 والبدنية  الصحية التربيةالمواد االختيارية في  

 
 البنات/للبنين –  البدنية التربية

 923/ 903 :لرقما   ساعة   0.5   فترات  3   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
  المائية، والرياضات  اإليقاعية،   والحركة  البدني،   واإلعداد البدنية  واللياقة  الحياة،   مدى  الفرد  يمارسها  التي  الرياضات  ويتضمن  للتخرج  كشرط  البدنية  التربية  دةبما االلتحاق  يدرج

 . والسالمة  بالصحة  تتعلق  ألسباب التعليمية ألينتاون منطقة  من المعتمد البدنية   التربية زي بارتداء  االلتزام الطالب من رجىيُ . المعدلة البدنية والتربية
 

 البنات/للبنين –  البدنية التربية
 924/ 904 :لرقما   ساعة   0.5   فترات  4   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
  المائية، والرياضات  اإليقاعية،   والحركة  البدني،   واإلعداد البدنية  واللياقة  الحياة،   مدى  الفرد  يمارسها  التي  الرياضات  ويتضمن  للتخرج  كشرط  البدنية  التربية  دةبما االلتحاق  يدرج

 . والسالمة  بالصحة  تتعلق  ألسباب التعليمية ألينتاون منطقة  من المعتمد البدنية   التربية زي بارتداء  االلتزام الطالب من رجىيُ . المعدلة البدنية والتربية
 

 البنات/للبنين –  البدنية التربية
 925/ 905 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
  المائية، والرياضات  اإليقاعية،   والحركة  البدني،   واإلعداد البدنية  واللياقة  الحياة،   مدى  الفرد  يمارسها  التي  الرياضات  ويتضمن  للتخرج  كشرط  البدنية  التربية  دةبما االلتحاق  يدرج

 . والسالمة  صحة بال  تتعلق  ألسباب التعليمية ألينتاون منطقة  من المعتمد البدنية   التربية زي بارتداء  االلتزام الطالب من رجىيُ . المعدلة البدنية والتربية
 

 المعدلة  البدنية التربية
 928/ 908 :الرقم   ساعة   0.5   فترتان   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
  الساعات  المعدلة البدنية  التربية تستوفي. البدني  واإلعداد البدنية واللياقة الحياة،  مدى الفرد يمارسها  التي الرياضات ويتضمن للتخرج كشرط البدنية  التربية دةبما االلتحاق يدرج
 . مالئًما بدنيًا تعليًما يقدم منهج إلى بحاجة الذين المؤهلين، للطالب  ةالمعد البدنية التربية  دةما في
 

 913DE: الرقم         * المزدوج  االنتساببرنامج  –  البدنية التربية
 PED143:  الرقم       التربية البدنية  –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية

 . الساعات إلتمام أخرى مرة داوالم هذه بحضور يسمح ال. بطبيعتها اختيارية  وهي الحياة مدى ممارستها الفرد يستطيع  التي  الرياضات نحو  البدنية  التربية د اوم يتم توجيه
 

 الصحية  التربية
 931 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف   9  الصف
  اليومية   الحياة   مهارات  المنهج  يستكشف .  البشرية  الجنسية  ياتبالسلوك  التوعية   على   التركيز  مع   المخدرات   تعاطيأضرار  و  اإلنسان   جسم  ألجهزة   تصوًرا   الصحي   التعليم  يقدم

 . المجتمع   وصحة األولية واإلسعافات  والتغذية العافية تشمل  التي  اإليجابية
 

 موسيقى الالمواد االختيارية في  

 
 * األعلى  بالمستوى  االلتحاق برنامج –  الموسيقى نظرية

 750A :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   سنة   12و 11 الصفان
  والتلحين   الموسيقية  بالنوتات   المتعلقة  والمهارات  الدرجات،  وتحليل  الموسيقية،   المصطلحات  دراسة  المحتوى  يشمل.  الموسيقى  في  بالتخصص  للمهتمين  دةالما  ههذ   تممصُ 

 . الموسيقى  نظرية في مادة األعلى  بالمستوى االلتحاق المتحان للخضوع الطالب  يستعد  ذلك، جانب إلى.  والسمع
 

 756الرقم:          ة الموسيقي اآلالتعلى  العزف أنشطة
 ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
 ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
  فترة  خالل  وأكتوبر  سبتمبر  حتى  ستمرتو  العسكرية  الموسيقى فرقة  لموسم   التحضير  مع  بالتزامن  أغسطس  في   دةالما  بدأت اإليقاعية،  واآلالت  النفخ  آالت  لعازفي  بالنسبة:  الخريف 
  العسكرية  الموسيقى فرقة في األعضاء غير الوترية اآلالت عازفو يجتمع. صباًحا  الدوام بداية في  التدريب مع( الصف مربي حصة تسبق التي الفترة( )Early Bird) التحضير
  على   يجب.  الفرق  مختلف   مستوى  على   القدرة  ومستوى  اآللة  حسب  العازفين  جميع   يعين  نوفمبر،   1  بحلول(.  EarlyBird)  التحضير  فترة  خالل  وترية  اآلالت  جوقة  بوصفهم
  الحفالت   لتقديم  القدرة  ومستوى  اآللة  نوع  حسبالموسيقية    الجوقات   في  العازفين  يعين: الربيع.  الموسيقية  اآلالت  على  العزف  بأنشطة  االلتحاق  الفرقة  في  الرئيسين  الطالب  جميع

 . لالختبار التقدم خالل  من للفرق االنضمام  يتسنى.  الموسيقية 
 

 757 :الرقم         )الكورال(  جوقات الموسيقيةال  أنشطة
 ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
 ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
.  االستعراضية  والجوقة  والجاز،   والبوب،   الكالسيكي،:  جوقات الموسيقيةال  ونفن  جوانب   جميع  العامة،   والعروض   البروفات   خالل  من  دراسة،   في  جوقات الموسيقية ال  أنشطة  تتمثل

  فرص   تتاح  حيث   بدون،  أو   بخبرة   سواء  الطالب  بجميع  ويرحب   المسرح،   خشبة  على   واألداء  الموسيقى   أنواع  جميع   وغناء  التعلم  في  الراغبين  لكل   الفرصة   دةالما   ه هذ  تيحت
 . االجتماعية والفعاليات والسفر المسابقات في المشاركة
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 الموسيقية  الفرق  أنشطة
 761 :الرقم   ساعة   0.6   فترات  3   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
  أسلوب  من  بدًءا(  وغيرها   العسكرية،   والموسيقى  والرابسودي،   واالفتتاحيات،   المتتاليات، )  الرئيسية  المقطوعات  تمثل  التي  األعمال  وأداء  دراسة  الموسيقية  الفرق  أنشطة  تشمل

  يبدأ .  الدراسي  الدوام  وبعد  الصيفية  اإلجازات  في  تقام  التي  البروفات  في  المشاركة  الموسيقية  الفرقة  ألداء  التحضير  يشمل.  المعاصرة  الموسيقي   التأليف  فترات  خالل  الباروك
 .الدراسي العام من المتبقية الفترة   طوال وتستمر القدم  كرة موسم بعد  الموسيقية الحفالت فرق  تبدأ. أكتوبر في  وينتهي أغسطس في العسكرية الموسيقية الفرقة موسم
 

 الموسيقية  اآلالت تعليم
 764 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10 الصفوف

  وحسن  الصوتية،   الدرجات  ونقاء  النغمة،  دة وبج  البالغ  االهتمام  خالل  من  النواحي  جميع  من   الموسيقية  للمهارة   الجماعي   أو   الفردي   للتطوير  فرًصا   الموسيقية   اآلالت   تعليم   يقدم
  النفخ  وآالت  الوترية  اآلالت  بعازفي  رحبيُ . )الفردية  المساعدة  لتلقي  دةالما  هبهذ   االلتحاق  للطالب  سمحيُ .  الموسيقي  والتعبير  الموسيقية،   للنوتة  اآلنية  والقراءة  والتوازن،   المزج
 (. التسجيل في الخصوص وجه على
 

 ( 1) األصوات
 765 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  12و  11و  10 الصفوف

  يتمتع  أن  يجب.  األداء  الختبار  التقدم  يشترط  ال.  دةالما  هبهذ  بااللتحاق  الطالب  لجميع  سمحيُ .  الغناء  في  معدومة  أو  قليلة  خبرة  لديهم  الذين  للمبتدئين  (1)  األصوات  دةما  تممصُ 
  النغمات  وإصدار  الموسيقي،  والتشكيل   والنطق   التنفس،   في  والتحكم   الصحيحة،   الوضعية   الطالب   سيدرس .  فرقة   بصحبة   والغناء   المنفرد  الغناء   على  والقدرة   باالستعداد  الطالب 
 . واألداء فيها، والتحكم

 
 ( 1) البيانو على العزف

 767 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
  النوتة   قراءة   عليها تنطوي التي  األساسية  المهارات  دراسة دةالما  ه هذ   تضمنت .البيانو  على   العزف في سابقة  خبرة   لديهم  ليس  الذين   للطالب   (1)  البيانو  على  العزف  دةما  تممصُ 

  خاصة  موسيقية  أداة  على  طالب  كل  يحصل.  الكالسيكية   الموسيقى  إلى  وصوالً   البوب  موسيقى  من  بدًءا   الموسيقى،   من  مختلفة  أنواع  ذلك  ويشمل  المفاتيح،   لوحة  وتشغيل  الموسيقية
 . للممارسة به
 

 مسرح الالمواد االختيارية في  

 
 االرتجال 
 741 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف

  مما" الشخصيات “ مع تقمص " المسرح خشبة"   على مواقف في سيشاركون  ثم نظريًا تعليًما الطالب  سيتلقى. التفكير  سرعة وهي أال األهمية  بالغة مهارة  للطالب دةالما ههذ  قدمت
  المجموعة  أفراد   جميع  فيها  يشارك  التي  واألنشطة   التحضير  جلسات  بفضل  الطالب   يحظى .  األحداث  من  معتبًرا   قدًرا   تتضمن  التي   المشاهد  في   المشاركة  فرصة   للممثل   يتيح

  للحصول أخرى مرة  دةالما ههذ  بحضور سمحيُ : مالحظةت.  الوق نفس في (1) المسرح مسبقًا،  ةالمطلوب   دةالما بحضور سمحيُ .  الفريق وبناء القيادية مهاراتهم استكشاف بفرصة
 . إضافية ساعات على
 

 المسرحية  الحرف 
 746 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف

  وبناءها   الديكورات  تصميم  في   سيشاركون  ثم   نظريًا   تعليًما  الطالب   سيتلقى .  المسرحي  لإلنتاج  الكواليس  وراء   ما  مراحل   على   تنصب   وتطبيقية   عملية  خبرة   للطالب   دة الما  ه هذ  قدمت
  أنشطة   في  المشاركة  المتوقع  من.  العروض   وتسجيل  الصوت؛   وتصميم  والتجهيزات  اإلضاءة  وأعمال  المسرح؛   خشبة  وإدارة  وصيانتها؛   المسرحية  التجهيزات  وإنشاء  وتزيينها
  سمحيُ :  مالحظة.  الوقت   نفس  في   (1)  المسرح  مسبقًا،   ةالمطلوب  ادةالم  بحضور  سمحيُ (.  الكواليس  خلف  أو  المسرح  خشبة  على  إما)  الدراسي  اليوم  انتهاء  بعد  يالمدرس  المسرح
 . إضافية ساعات  على للحصول أخرى مرة دة الما ههذ بحضور

 
 ( 1) المسرح
 747 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف

  المشاهد   وتصميم  والتمثيل  واالرتجال   اإليمائي  التمثيل  على  التعرف  بفرصة   الطالب  سيحظى   .ومشوقًا  احيويً   افنيً   شكالً   باعتباره  بالمسرح  طالب ال   بتعريف   (1)  المسرح  دةما  هتمت
  العروض   حضور  للطالب   يُسمح.  وعناصره  تطوره  ومراحل  المسرح  تاريخ  شرح  دةالما   تناولت س.  فيها  والمشاركة  والمكياج  واألزياء  اإلضاءة  وأعمال  المسرحية  والحرف
 . المسرحية

 
 ( 2) المسرح
 748الرقم:    ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10و  9 الصفوف
 ( 1) المسرح: المسبقة  المتطلبات
  المشاعر،   وضبط  الدرامية،  الشخصيات  توصيف   على  وسيتعرفون.  وصقلها  (1)  المسرح  دةما  في   المكتسبة  المهارات  تطوير  (2)  المسرح  دةبما  الملتحقين  الطالب  يواصل 
  سيحظى .  مسبقًا  معد  مشهد  أداء  شترطيُ .  التمثيل  وأنماط  التاريخية   والفترات  السيناريو  تحليل  على  دةالما  ركزتس.  بالممثل  صلتها  حيث  من  الجسد  وحركة  الصوتية،   والتقنيات
 . فيها والمشاركة والمكياج واألزياء المشاهد وتصميم المسرحية والحرف اإلضاءة وأعمال والتمثيل االرتجال من المتقدمة  المستويات على التعرف بفرصة  الطالب 

 
 ( 3) المسرح
 749 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف 12و  11و  10 الصفوف
 ( 2( و)1ح )المسر: المسبقة  المتطلبات

  اختيار: المدرسية الدرامية األنشطة جوانب بعض في المشاركة الطالب على شترطيُ . المسرحي اإلنتاج مراحل جميع على تنصب وتطبيقية عملية خبرة للطالب دةالما ههذ قدمت
  التمثيل   أو   واإلعالن؛   والدعاية   والديكورات؛   التجهيزات   بناء   والمكياج،  واألزياء؛   واإلضاءة   المشاهد  تصميم   المسرح؛  خشبة  وإدارة   وتحليلها،  الموسيقية  القطع/المسرحيات 
 . إضافية  ساعات  على للحصول أخرى مرة دةالما ههذ   بحضور سمحيُ : مالحظة. واإلخراج
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 لغات العالميةال المواد االختيارية في  

 
 (اللغات جميع) (1) المستوى 
  المحادثات   خالل  من  الصحيحة  اللغوية  العادات  تعزيز  يشمل  كذلك، .  والكتابة  والقراءة  والتحدث  االستماع   وهي  األربع؛   األساسية  اللغوية  المهارات  تطوير  على  التركيز  ينصب

  تصور   تكوين.  والتحدث  االستماع  مستوى  على  تعلمها  سيق  التي  المواد  والكتابة   القراءة  ذلك  يتضمن.  مختلفة  أنواعها   بمختلف   النمطية   األساليب  على  التدريب   خالل  ومن  األساسية
 . الهدف باللغة   التحدث تتضمن كالتي البلدان بها تشتهر التي وفنون والتاريخ الحكم  ونظام اللغوي  التراث عن
 

 (اللغات جميع) (2) المستوى 
 األول المستوى إتمام: المسبقة  المتطلبات
.   الواقعية  الحياة   مواقف  في  التوسع  حتى  القراءة  دروس  من  بدًءا  الدرس  قاعة  داخل  محادثات  إجراء  تعقيًدا  أكثر  النحوية  البنية  إتقان.  األربع  األساسية   المهارات  على  العمل  مواصلة
 . المختلفة البلدان  ثقافات استكشاف.  الشفهية اللغوية اراكيب استخدام زيادة
 

 (اللغات جميع) (3) المستوى 
 الثاني المستوى إتمام: المسبقة  المتطلبات
  التي  الكتابة   تمارين  إعداد.  الثقافية  المواد   عن  القراءة   في  أكثر   التوسع .  المستوى  هذا   في  والتحدث  االستماع   مهارات  في   كما   القدر  بنفس  والكتابة   القراءة   مهارات   على   التركيز
  األنماط   تلك   استخدام   على  التركيز  مع  الطالب   استقاللية  على  أكبر  بقدر  الكتابة،  أو  التحدث   مهارتي  في  اللغوي،   اإلنتاج   ينصب.  الصور  ووصف   الذاتية  السير  شروح  تتضمن
 . لبس   أي من تخلو التي
 

 (اللغات جميع) (4) المستوى 
 الثالث المستوى إتمام: المسبقة  المتطلبات
  قراءة   قطع  تضمين.  والكتابة  القراءة  لمهارتي  األولوية  منح  مع  الواجب،   النحو  على  والتحدث  االستماع  بمهارتي  االهتمام.  الصعوبة  من  أكبر  بقدر  ولكن  الثالث  المستوى  محاكاة
  المعقدة  التراكيب  من   معقول  بقدر  الفقرات  صياغة  المتوقع  ومن  وحرية،   عفوية  أكثر  ليصبح  الكتابة   مستوى   تطور.  والمجالت  الصحف  مثل  بمصادر  باالستعانة  ويسمح  تحديًا  أكثر

 . وبكفاءة
 

 (اللغات جميع) (5) المستوى 
 .واإلسبانية  األلمانية اللغتين  في المعلم تزكية على  والحصول الرابع المستوى إتمام: المسبقة  المتطلبات

  األدبي  والنقد   التحليل   تقنيات   على   الطالب   يتعرف .  المتقدم  المستوى   الختبارات   لإلعداد  المقترحة  النماذج  من  األعلى   بالمستوى  االلتحاق  دورات   داو م  من  مختارة  نماذج   قراءة 
 . وتراكيبها اللغة لقواعد  شاملة مراجعة  تقديم. والنثر الشعر على تطبيقها خالل من وذلك
 

 ( 1) األلمانية اللغة
 511 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف

 
 ( 2) األلمانية اللغة

 512 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
 

 ( 3) األلمانية اللغة
 513: الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف

 
 متقدم   –* (4) األلمانية اللغة

 514 :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10 الصفوف
 

 األعلى*  بالمستوى  االلتحاق برنامج –وثقافتها    األلمانية اللغة
 515A الرقم:   ساعة   1.0   فترات  5   سنة    12  الصف
  يتضمن.  الواقعية  الحياة  مواقف  في  التقديمية  والمهارات  والتفسيرية  الشخصية  المهارات  بتطبيق  وذلك  التواصل  على  األعلى  بالمستوى  لاللتحاق  المعدة  والثقافة  اللغة  داوم  تركز
  لتسهيل .  التواصل  حساب  على  النحوية  الدقة  على  التأكيد  في  المبالغة  عدم  إلى  موادال  هذه  تسعى.  الثقافي  والوعي  االتصال  واستراتيجيات  اللغة  وضبط  المفردات  استخدام  ذلك

  الطالب   إشراك  على  األعلى  بالمستوى   لاللتحاق  المصممة  والثقافة  اللغة  داو م  تعمل.  الهدف  اللغة  استخدام  على  داوالم  تقديم  يقتصر  يكاد  وجه،   أفضل  على  والثقافة  اللغة  دراسة
 . الثقافية  النظر  ووجهات  والممارسات  الثقافي  االنتاج  تجاه  التقدير  واستشعار  الطالب  وعي  تشكيل  على  داوالم  تعمل.  والتاريخية  المعاصرة  السياقات  إطار  في  الثقافة  استكشاف  في
 

 ( 3و  2و  1المستويات ) بها للناطقين  اإلسبانية اللغة
 ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف

  االستماع  مهارتي  على  أقل  بشكل  داوالم  تركز.  األولى  لغتهم  بوصفها  باإلسبانية  الناطقين  للطالب  ةمستقل   دةما  يتم تقديم  اإلسبانية،   للغة  األولى  الثالثة  المستويات  من  مستوى  كل  في
  النحوية   البنية  تعلم  إلى  بحاجة  زالوا  ال  ولكنهم  الشفهية  للمهارات  إتقان  بالفعل  لديهم  ممن  للطالب  دا والم  هذه  هيتوج يتم  .  والكتابة  القراءة  مهارتي  على  أكثر  التركيز  مقابل  والتحدث
 . الثالثة دا والم هذه  بإحدى  االلتحاق  اإلسبانية باللغة الناطقين الطالب  جميع على يجب. والقواعد

 
 ( 1اإلسبانية ) اللغة

 521 الرقم:   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
 

 بها  للناطقين  اإلسبانية اللغة
 521N الرقم:   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
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 ( 2اإلسبانية ) اللغة
 522 الرقم:   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف

 
 بها  للناطقين  اإلسبانية اللغة

 522N الرقم:   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
 

 ( 3اإلسبانية ) اللغة
 523 الرقم:   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف

 
 بها  للناطقين  (3) اإلسبانية اللغة

 523N الرقم:   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف
 

 * متقدم –  (4) اإلسبانية اللغة
 524 الرقم:   ساعة   1.0   فترات  5   سنة  12و  11و  10و  9 الصفوف

 
 * األعلى بالمستوى  االلتحاق برنامج –  وثقافتها  اإلسبانية اللغة

 525A الرقم:   ساعة   1.0   فترات  5   سنة    12  الصف
  يتضمن.  الواقعية  الحياة  مواقف  في  التقديمية  والمهارات  والتفسيرية  الشخصية  المهارات  بتطبيق  وذلك  التواصل  على  األعلى  بالمستوى  لاللتحاق  المعدة  والثقافة  اللغة  داوم  تركز
  لتسهيل .  التواصل  حساب  على  النحوية  الدقة  على  التأكيد  في  المبالغة  عدم  إلى  موادال  هذه  تسعى.  الثقافي  والوعي  االتصال  واستراتيجيات  اللغة  وضبط  المفردات  استخدام  ذلك

  الطالب   إشراك  على  األعلى  بالمستوى   لاللتحاق  المصممة  والثقافة  اللغة  داو م  تعمل.  الهدف  اللغة  استخدام  على  داوالم  تقديم  يقتصر  يكاد  وجه،   أفضل  على  والثقافة  اللغة  دراسة
 . الثقافية  النظر  ووجهات  والممارسات  الثقافي  االنتاج  تجاه  التقدير  واستشعار  الطالب  وعي  تشكيل  على  داوالم  تعمل.  والتاريخية  المعاصرة  السياقات  إطار  في  الثقافة  استكشاف  في
 

 524DE الرقم:         * المزدوج  برنامج االنتساب –  اإلسبانية اللغة
 SPN205:  الرقم       اللغة اإلسبانية  –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية

 الثانوية  المرحلة في اللغة دراسة من عامين  إتمام يشترط: المسبقة  المتطلبات
        واحد فصل  12و 11و 10 الصفوف

 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  اإلسبانية  اللغة قواعد دراسة مواصلة بمثابة  فهي وبالتالي اإلسبانية، اللغة للدراسات المخصصين العامين   خالل الثانية السنة  من األول الدراسي الفصل في  دةالما ه هذ  يتم إعطاء
 . والكتابة  والقراءة واالستماع  التحدث  ومهارات اإلسبانية باللغة   الناطقة الثقافات على التركيز  ينصب. ومفرداتها

 
 534DE الرقم:         * المزدوج  برنامج االنتساب –  الفرنسية اللغة
 FRN105: الرقم       اللغة الفرنسية  –( LCCC) المجتمعية  كاربون ليهاي  كلية

        واحد فصل  12و 11و 10 الصفوف
 جامعية  ساعات 3.0 التعليمية ألينتاون  منطقة لدى ساعة  1.0
  ة خاص   دةماب  االلتحاق إلى  بحاجة  زالوا  ال  أنهم  إال  الثانوية،   المدرسة  في الفرنسية  اللغة  تعلم  في  واحًدا  عاًما  قضوا  ربما  الذين  المبتدئين  غير  من  ولفئة  للمبتدئين  دةالما  ههذ   تممصُ 

  وصقلها   الدراسي   الفصل  في   والتحدث  االستماع  مهارتي  على  التركيز:  األساسية  التواصل   لمهارات  المنهجي   بالتطوير  دةالما  هتم ت.  الجامعيين للطالب  ة موجه  المتوسط  بالمستوى 
  اإلبداعية   والواجبات  واألنشطة  التدريبات  خالل  من  والكتابة  القراءة  لمهارتي  التدريجي  التطوير  دةالما  راعيت.  التسجيلية  المواد  خالل  من  اللغة  تعلم  برنامج  في  بالمشاركة
  للناطقين   التقليدية  والثقافة  اليومية  الحياة  جوانب  على  التعرف  مع  بالتزامن  التواصل،   مهارات  لممارسة  للطالب  الفرصة  إلتاحة  الثقافية  والمواد  القراءات  يتم توجيه.  المختلفة
 . المتحدة  الواليات  وداخل  العالم  أنحاء  جميع في بالفرنسية
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 ( AFJROTCو )الج   سالح في االحتياط ضباط  صغار  تدريب برنامج
 الثانوية ديروف  لويسالتابع لمدرسة  

 
  المتحدة   الواليات  وخدمة  المواطنة  قيم  غرس  البرنامج  أهداف  ومن.  ألمريكا  أفضل  مواطنين  تكوين  في  الجو  سالح  في  االحتياط  ضباط  صغار  تدريب  برنامج  رسالة  تتمثل

  لديهم،   واالنضباط  الشخصية   وغرس  المجتمعية،   الخدمة  وتعزيز  المواطنة،   مجال  في  الطالب  تثقيف  أيًضا  أهدافه  وتشمل.  الطلبة   لدى  باإلنجاز  والشعور  الشخصية  والمسؤولية 
 .الرسمي والزي المدرسية والكتب التعليمية المواد بدورها المتحدة  للواليات الجوية القوات   وتوفر. والفضائي  الجوي  المجال  أساسيات  في لهم التعليم  وتوفير

 
  ميدانية  رحالت  الوحدة  تقدم  كما.  وممتعة  متنوعة  العسكريين  للطالب  الالمنهجية  واألنشطة.  الجوي  الفضاء  لعلوم  والعسكرية  والصناعية  المدنية  الجوانب  إلى  البرنامج  يتطرق
  وثمة .  عسكري  التزام  أي   الجو   سالح  في   االحتياط   ضباط   صغار   تدريب   برنامج  على  يترتب   وال.  والمتاحف  الطيران   وصناعات  والمطارات  الجوية   القوات   قواعد   إلى   تعليمية 
  ضباط  صغار  تدريب  برنامج  منح  من  خاص  باهتمام  يحظون  قد  بالجامعة  يلتحقون  الذين  العسكريين  الطالب   أن  منها:  برنامجال   يكملون  الذين   العسكريين  للطالب  ملموسة  فوائد

  بدرجتين  يدخلوا  أن   الثانوية  المدرسة  بعد  مباشرة   الجيش   إلى   ينضمون  الذين  للطالب  ويمكن.  البرنامج  من  كامل   عام  لمدة  ساعات  على  يحصلون  وقد   الجو  سالح  في  االحتياط
 . المجندين من غيرهم من أعلى
 

 
 (AFJROTC) الجو سالح  في  االحتياط ضباط صغار تدريب برنامجمنهاج 

 سنوات   4برنامج مدته 

 السنة األولى 
 الطيران المعاصر  نحو الفضاء الجوي العسكري  تطور القوة الجوية  تراث الطيران  تاريخ علوم الفضاء 

 الصحة والعافية واللياقة البدنية  الواليات المتحدة المواطنة في   ضبط النفس  التراث والتنظيم والتقاليد  ( 1)تعليم القيادة 

 السنة الثانية 
 مبادئ المالحة  مبادئ طيران الطائرات  المتطلبات البشرية للطيران  بيئة الفضاء  علوم الفضاء 

 األساسية مفاهيم القيادة  فهم السلوك الجماعي  فهم السلوك الفردي  مهارات االتصال الفعال  ( 2) تعليم القيادة

 السنة الثالثة 
 رحلة الفضاء المأهولة  تقنية الفضاء  برامج الفضاء  بيئة الفضاء  فضاء المجال الجوي

 فرص العمل  التخطيط المالي  البحث عن الوظيفة  اختيار مسارك  ( 3)تعليم القيادة 

 خيارات علوم الفضاء  السنة الرابعة 

 العسكريينإدارة فيلق الطالب  -الخيار األول

 تدريب الطيران على األرض  -برنامج متقدم  -الخيار الثاني

 الوظائف في المجال الجوي -الخيار الثالث
 البقاء على قيد الحياة  دليل المختبرات 

 السياسات والتنظيم  الجغرافيا 

 الذات واآلخرين إدارة  وظائف اإلدارة  قرارات اإلدارة  تقنيات اإلدارة  ( 4)تعليم القيادة  

 
 
 

 951الرقم:    AFJROTC (1)مادة  
 ساعة  1.0  سنة واحدة    12الصف 

 
 952الرقم:    AFJROTC (2)مادة  

 ساعة  1.0  سنة واحدة    12الصف 
 

 953الرقم:    AFJROTC (3)مادة  
 ساعة  1.0  سنة واحدة    12الصف 

 954الرقم:    AFJROTC (3)مادة  
 ساعة  1.0  سنة واحدة    12الصف 

 
 957الرقم:   AFJROTC (Early Bird)مادة  

 12و 11و  10و  9الصفوف 
  مدرسة  أو  ألين  وليام  مدرسة  في  االحتياط  ضباط  تدريب  برنامج  في  التسجيل  للطالب  يجوز

  الطالب  يعمل  أن  يجب.  المنطقة  في  فيه  يعيش  الذي  المكان  عن  النظر  بغض  الثانوية  ديروف
  تقديم   يجب.  االلتحاق  عملية  ترتيب  أجل  من  الثانوية  أو  اإلعدادية  مدرسته  في  التوجيه  قسم  مع

  والطالبية   المجتمعية  الخدمات  مدير  إلى  النقل  على  للموافقة  أولياء األمور  من  مكتوب طلب
 . أغسطس   شهر من  األول األسبوع بحلول
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 (NJROTC)  البحرية  سالح في االحتياط ضباط  صغار  تدريب برنامج
 الثانوية  ألين  وليام  التابع لمدرسة

 
  أسبوع  كل   ويتضمن.  العملي  الميداني  والعمل  األكاديمية  الدراسية  الفصول   خالل  من  الطالب  يتعلم  حيث  كمواطنين،   للنمو  فرًصا  للطالب  يوفر  اختياري   برنامج  عن  عبارة   هو

  المجتمعية الخدمة  تطوير المتزامنة   الالمنهجية  واألنشطة  د اوالم وتدعم . تكلفة  بدون  الرسمي الزي  على الطالب  يحصل . واحدة بدنية  لياقة وفترة  تدريب وفترة  أكاديميين فصلين 
  العلوم  مادة  في  كطالب  العليا  الصفوف تبدأ  قد  ولكن  متتابعة،   داوالم.  (Early Bird)  ذلك  في  بما  األكاديمية  الفترات  خالل  يتم تقديم البرنامجو .  الوطنية  والروح  الذاتي واالنضباط
  قرروا   الذين  ألولئك  المزايا  من  العديد  تقدم  ولكنها  العسكرية  بالخدمة  التزام   أي  البحرية   سالح  في  االحتياط  ضباط  صغار  تدريب   برنامج  في  المشاركة  تتطلب   وال.  (1)  البحرية 
  خريجي   منح  يمكن  مؤهلين،  كانوا  فإذا.  األجور  في  وزيادة  متسارعة  بوتيرة  ترفيعات  على  الجدد  المجندون   ويحصل.  التخرج  بعد  الضباط   تكليف  ببرنامج  االلتحاق  أو  التجنيد
  ضباط   صغار  تدريب  برنامج  منح  على  المنافسة  في  ميزة  على  أيًضا  البرنامج  خريجو  يحصل.  األخرى  الخدمية   واألكاديميات  األمريكية  البحرية  لألكاديمية  ترشيًحا  البرنامج
 . والجامعات بالكليات  لاللتحاق البحرية  سالح في االحتياط

 
 
 

 961الرقم:       ( 1العلوم البحرية )   مادة 
 965الرقم:     ( Early Bird( ) 1مادة العلوم البحرية ) 

 ساعة  1.0 فترات  5  سنة واحدة  12و 11و  10و  9 وفالصف
  األولية  اإلسعافات  التعليم  يتضمن.  البحري  التنظيم  في  مقدمة  دةالما  ههذ   قدمت

  األساسية  التدريبات  الطالب  ويتعلم.  البحرية  والمالحة  البحري  والتاريخ  األساسية
 . المناسب  الرسمي الزي  وارتداء

 
 962الرقم:       ( 2مادة العلوم البحرية ) 
 966الرقم:     ( Early Bird( ) 2مادة العلوم البحرية ) 

 ساعة  1.0 فترات  5  سنة واحدة  12و 11و 10 الصفوف
 البقاء  ومهارات   والقيادة،   البحرية،   واألسلحة   الجوية،   باألرصاد   تعريفًا   دة الما   ه هذ  قدم ت 

 يوسع  سوف   ، (1)   البحرية   العلوم   ة ماد   باإلضافة إلى و.  والمواطنة  الحياة،   قيد   على 
 .البحري   والتاريخ  السفن  وتنظيم  البحرية  المالحة  مجاالت   في  معرفتهم   الطالب

 963الرقم:       ( 3مادة العلوم البحرية ) 
 967الرقم:     ( Early Bird( ) 3مادة العلوم البحرية ) 

 ساعة  1.0 فترات  5  سنة واحدة   12و 11الصفان 
  والتنظيم   البحري   والتاريخ  القيادة   مجال   في  المعرفة   بناء   في   دة الما   ه هذ  ستمرت

  والقيادة   البحرية  والقوة   الفلك  وعلم   اإللكترونيات   مجاالت  الطالب   يستكشف .  البحري
 . العملية

 
 961الرقم:       ( 1مادة العلوم البحرية ) 
 965الرقم:     ( Early Bird( ) 1مادة العلوم البحرية ) 

 ساعة  1.0 فترات  5  سنة واحدة    12الصف 
  والتنظيم   البحري  والتاريخ  المواطنة  عن  مستمرة  دراسة  دةالما  ههذ   قدمت

 السلوك  ودراسة  القيادة،   مجال  في  متقدًما  عماًل   توفر  كما.  البحرية  واإللكترونيات
  طالب   يقودون  من  هم  المتمرسين  ألن  ونظًرا.  التنظيمي  النفس   وعلم  األخالقي 
 .العملية الخبرة  خالل من يتعلمون فإنهم األنشطة،   في األولى المرحلة

 
 
 

  المكان  عن   النظر  بغض   ،الثانوية  ديروف   مدرسة  أو   ألين  وليام   مدرسة  في   ألينتاون،   في   الثانوية   21  بيلدينغ  مدرسة   في  االحتياط  ضباط   تدريب   ببرنامج  االلتحاق  للطالب   يجوز
أولياء    من  مكتوب  طلب  تقديم  يجب.  االلتحاق  عملية  ترتيب  أجل  من  الثانوية  أو  اإلعدادية  مدرسته  في   التوجيه  قسم  مع  الطالب  يعمل  أن  يجب.  المنطقة   في  فيه  تعيش/يعيش  الذي

 . أغسطس  شهر  من األول األسبوع بحلول والطالبية المجتمعية الخدمات مدير إلى  النقل على للموافقة  األمور
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  أكاديميات  توفر.  محدد   دراسي  مجال  في  اختيارية  مواد  انتقاء   أجل  من  الثانوية  المدارس  لطالب  فرصة  توفير  أجل  من  متخصصة  أكاديميات  التعليمية  ألينتاون  منطقة  أنشأت
 الدراسية.   الساعات وتعويض واألساسية  االختيارية  د اوبالم  االلتحاق فرصة  للطالب عبر اإلنترنت  التعليم 

 
  إلى   ساسية األ الثانوية  مدرستهم  من  ينتقلون  الذين  الطالب  على   ويجب.  بها  التحق  التي  الثانوية  أو  اإلعدادية   المدرسة  في  التوجيه   قسم  مع  االلتحاق  أجل  من  الطالب  يعمل   أن يجب
  النقل  وسائل ستوفر والمعلومات،  الفنون  ألكاديميات وبالنسبة . ساسية األ  مدرستهم  إلى أخرى مرة  االنتقال خيار لديهم يكون أن  قبل واحًدا  دراسيًا فصاًل  البقاء  األكاديميات إحدى
 .النقل وسائل يستقلوا لكي ساسية األ مدرستهم إلى الذهاب  الطالب  على ويجب. الثانوية المدارس بين
 

 : كاقتراح موضوعة  التالية األكاديميات
 

 مانور   ميدواي   في  الثانوية نيوكامر أكاديمية
 12-9 الصفوف

 
 عبر اإلنترنت  للتعليم  ألينتاون منطقة أكاديمية

 12-9 الصفوف
 

 للفنون  ألينتاون  أكاديمية
 الثانوية  ألين وليام مدرسة في

 12و 11 الصفان
 

 المعلومات  تقنية أكاديمية
 الثانوية  ديروف لويس مدرسة في

 12و 11 الصفان
 
 
 

 عبر اإلنترنت للتعليم ألينتاون  منطقة أكاديمية
 

   األكاديمية عن نبذة
 

  عالية دا وم عبر اإلنترنت للتعليم  ألينتاون  منطقة  أكاديمية   تقدم.  والعشرين الحادي للقرن  طالبنا إعداد أجل من والثانوي األساسي  التعليم مجال  في  رائدة  التعليمية ألينتاون منطقة
 .والعشرين الحادي القرن  في المعقدة العمل  وبيئة الحياة في  للنجاح الطالب  تؤهل  حيث اإلنترنت عبر  تدرس الثانوية المدارس في  الجودة

 
  البرنامج وصف

 
  افتراضية،  بيئة  في.  بعيدة  مسافة   من  معًا  والمعلم  الطالب  يعمل  عندما  اإلنترنت،  عبر  الدراسية  هم د اوم  إكمال  للطالب   يتيح  موقع  أنها  على   لكترونيةاإل  المدرسة  تعريف  يمكن
  تسمح   التي  والتقييمات  والمشاريع  الموجزة   واالختبارات  االختبارات  وتشمل  المهام؛   من  مجموعة  ويكملون (  واسعة  نهائية  مواعيد   ضمن)   تناسبهم  التي  بالسرعة  الطالب   يعمل
  مستوى   ذات  ومناهج  أكفاء،   معلمون  –  الناجحة  التقليدية  التعليم  لبرامج المميزة  السمات  عبر اإلنترنت  للتعليم  ألينتاون  منطقة  أكاديمية  وتقدم.  للطالب  التعليمي  التقدم  بمتابعة  للمعلم
  ألينتاون  لمنطقة  الوالية   ومعايير  الوطنية  الدراسية   المناهج   بمعايير   تفي  وهي  التعليمية  ألينتاون  منطقة  معلمو  د اوالم  جميع   درسيو.  والمعلم  الطالب   بين   متكرر  وتفاعل  عاٍل، 

 .التعليمية
 

  اإلبداع  تعزز  عبر اإلنترنت  للتعليم  ألينتاون  منطقة  بأكاديمية  الخاصة  اإلنترنت  عبر  التعلم بيئة  فإن والمقاطعة،   الوالية  أداء  بمعايير  يفي  الذي  الصارم  دةالما  محتوى  إلى  باإلضافة
 .للمستقبل الطالب إعداد أجل من ضرورية وكلها  والتقنية،  والوسائط المعلومات  مهارات إتقان  إلى باإلضافة  والتعاون،  والتواصل النقدي والتفكير

 
 منطقة   وموجهي  معلمي  من  بدعم  اإلنترنت  عبر  الثانوية  المدرسة   داوم  جميع  دراسة  على  القدرة  للطالب  عبر اإلنترنت  للتعليم  ألينتاون  منطقة  ألكاديمية  الثانوية  المدرسة  تقدم

  خالل  ساسيةاأل مدرستهم في معينة  داوم أخذ  أو كامل بدوام اإلنترنت عبر للتعليم ألينتاون منطقة  أكاديمية في  التسجيل  التعليمية ألينتاون منطقة  لطالب ويمكن. التعليمية ألينتاون
  مكتب   مع   العمل  عليهم   يجب  ، دراسية ال  الساعات   تعويض  أجل   من  اإلنترنت   عبر  دراسةال   بخيارات  التحاقهم   أجل   فمن  الثانوية   المدارس  بطالب   يتعلق  فيما  أما .  الدراسي   يومهم
  المدمجة  د اوالم  في   التسجيل   الحاليين  التعليمية   ألينتاون  منطقة  لطالب   ويمكن.  بهم  الخاص  التعلم  ألسلوب   مناسبًا   البرنامج  هذا   كان  إذا   ما  لتحديد   ساسية األ  مدرستهم  في  التوجيه
  الناحية   من  المناسبة  داو الم  لجدولة  بهم   الخاص  التوجيه   مكتب  مع  العمل  الطالب  على  يجب  للتقديم، .  الدراسي   اليوم   من  األخيرة  أو  األولى  الفترة   خالل  تتوفر  والتي  اإلنترنت،   عبر

 . دا والم أخذ من الطالب يتمكن  أن قبل التوجيه   حضور األوصياء/  األمور وأولياء الطالب على يجب كما. األكاديمية 
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 مانور ميدواي  في  الثانوية نيوكامر أكاديمية
 
 
 
 
 
 
 
 

 األكاديمية  عن  نبذة
 
  إلى   حديثًا  القادمين  العالم  أنحاء  جميع  من  ولغويًا  ثقافيًا  الشرائح  شتى  من  للطالب   الدعم   تقديم  أجل  من  نيوكامر   أكاديمية   ممت صُ 

  التعلم،   عملية   في   اإلنجليزية   باللغة   أصاًل   الناطقين   أقرانهم   على   المراهقين   اإلنجليزية   اللغة   متعلمو   يتفوق .   المتحدة  الواليات 
 الوقت   نفس   في   بالمحتوى   معرفتهم   زيادة  مع   اإلنجليزية   اللغة   مهارات   الكتساب   جاهدين   ويسعون 

(Short, & Fitzsimmons, 2007  .)المساندة،  األساسي  المحتوى   د اووم   اإلنجليزية   للغة   مكثفًا  تعليًما  نيوكامر  أكاديمية  وتقدم  
 :يلي  ما  للطالب  البرنامج  أهداف  تشمل  حيث 
 

 ي. األكاديم  للنجاح الكافية  اإلنجليزية  اللغة  مهارات  اكتساب  •

 ا. وثقافته  المتحدة الواليات  مدارس  مع التكيف •

 . والوظيفية   الجامعية الجهوزية  مهارات  على   الحصول •
 

  األكاديمية وصف 
 

  عام   في  أنشئت   وقد .   والثقافي  األكاديمي  التكيف   احتياجات   دعم   أجل  من   مصمم   للطالب   مؤقت   مكان   هي  نيوكامر   أكاديمية 
  وحتى   السابع   من   الصفوف   في  الطالب   البرنامج  ويخدم   المنطقة،  في  والالجئين   المهاجرين  مجتمع   مساعدة  أجل  من   2010
  ويتلقى .  الجديدة  والثقافة   باللغة   المخاطرة   في  الحرية   للطالب   يكون   حيث   صغرى   تعليمية  بيئة   البرنامج  ويقدم .  عشر  الثاني 
  خالل   من   اإلنجليزية   اللغة  وتطوير   االجتماعية   والدراسات   والعلوم   الرياضيات   مواد   في   األساسي   المحتوى   حول   تعليًما  طالبنا 
  وثقافة  جديد  بلد   ظل في  التغيرات  مع  التعامل طرق حول  إرشادات  أيًضا للطالب  وتقدم . فصل كل  في  واحدة  مادة دراسة  نظام 
 ة. جديد 
 

  صمم   وقد .  االجتماعي  والتكيف  األكاديمي  والتحصيل  اإلنجليزية  اللغة  اكتساب   معدل  على  ساسيةاأل  المدرسة  إلى   االنتقال  يعتمد 
  منتصف   في  لالنتقال  مؤهلين   ويكونون  سريعًا  نجاًحا  ينجحون  الطالب   بعض   أن  إالّ   األكاديمي،  الدراسي  العام  أجل  من  البرنامج
 ساسية. األ مدرستهم إلى  العام
 
  تحسين  على  المعلمون  ويعمل . اإلنجليزية   اللغة   متعلمي   مع  العمل  على  خاًصا   تدريبًا   نيوكامر  أكاديمية   في   المعلمين تم تدريب  ي

  أكاديميات  في  التدريس  لغة . المستقبل  في  والمهنية األكاديمية  النجاحات   تحقيق أجل  من  الطلبة  وإعداد  اإلنجليزية  اللغة  اكتساب 
  عملية   في  المساعدون   درسونوالم  اللغة  ثنائيو  المعلمون  ويساعد .  األصلية  للغة  دعم   يتوفر  كما  اإلنجليزية،  اللغة  يه  نيوكامر
 . والعائالت  اإلنجليزية  اللغة متعلمي   مع التواصل

 
  في   علمونالم  ويقدم .  التعلم   وعملية  اللغة  تدعم   والتي   اإلنجليزيةاللغة    لمتعلمي  الممارسات   أفضل  تتخذ   نيوكامر،   أكاديمية  في

  اللغوي   النمو  معدل  قياس  أجل  من  الموثوقة  التقييمات   تُستخدم.  اإلنجليزية  اللغة  مهارات   تقوية  أجل  من   دروًسا  نيوكامر  أكاديمية
  من   المهنة   قبل  ما   وأنشطة   االجتماعي   العاطفي   التعلم   وأنشطة   الثقافية   الخبرات   تدمج   حيث   به،  واالحتفاء  الطلبة   لدى   الفردي
 ة. للطلب بالنسبة  االنتقال  عملية   تسهيل أجل
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 المنهاج 
 

 مع المحتوى المساند  دو رمز الما  المتوافقة مع مستوى الصف الدراسي    دا والم

 ENA 100 للوافدين الجدد بها اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين 

  

 ENA 304 مهارات الجبر

 ENA 301 الجبر  

 ENA 311 ( 2)الجبر 

  

 ENA 464 العلوم الفيزيائية  

 ENA 401 األحياء

 ENA 466 العلوم البيئية  

  

 ENA 201 تاريخ الواليات المتحدة  

 ENA 211 الثقافات العالمية 

 حكومة الواليات المتحدة  /  *تاريخ الواليات المتحدة 
 

/ENA 201 
ENA 231  

 
 

 بها  الناطقين  لغير اإلنجليزية  اللغة 

 
 د الجد للوافدينبها  الناطقين لغير  اإلنجليزية اللغة

 100 :الرقم   ساعة   3.0   فترة  15   واحدة   سنة 12و  11و  10و  9 الصفوف
  ا فيه  وتدرس  الحياة،   ممارسة  أجل   من  الضرورية   والمفردات  األساسي   المحتوى   مستوى  على  ا فيه  التركيز  تم ي  حيث  فقط،  الجدد  للوافدين  اإلنجليزية  للغة   ة تأسيسي  دةما  يه

  يأخذون   الذين  الطالب  ويستوفي.  الثانوية  المدرسة  في  للنجاح  والكتابة  القراءة  مهارات  إنشاء  على  التركيز  جانب  إلى(  والكتابة  والقراءة  والتحدث   االستماع)  األربعة  المجاالت 
 .للتخرج المطلوبة  األربع اإلنجليزية اللغة  وحدات  إحدى دة الما  ههذ
 

 الجدد  للوافدينبها  الناطقين لغير  اإلنجليزية اللغة
 101 :الرقم   ساعة   2.0   فترات  10   واحدة   سنة   9  الصف

  اللغة   إلجادة  المناسب  المستوى  على  الطالب  يعمل  حيث  والكتابة،   والقراءة  والتحدث  االستماع  وهي:  األربعة  المجاالت  عبر  ثانية  كلغة  اإلنجليزية   باللغة  تعليًما  دةالما  ههذ   وفرت
  من   كل  جانب   إلى واالستراتيجيات  القراءة   مهارات  على  ا فيه  تم التركيزوي والكتابة،   والثقافة   ووظائفها  اللغة  وأشكال   المفردات   في واالجتماعية  األكاديمية   الكفاءة   تطوير أجل  من

 . للتخرج المطلوبة األربع  اإلنجليزية اللغة وحدات إحدى  دةالما ههذ   يأخذون الذين الطالب ويستوفي. المحتوى ونصوص األصيل  األدب
 

 الجدد  للوافدينبها  الناطقين لغير  اإلنجليزية اللغة
 111 :الرقم   ساعة   2.0   فترات  10   واحدة   سنة   10  الصف

  اللغة   إلجادة  المناسب  المستوى  على  الطالب  يعمل  حيث  والكتابة،   والقراءة  والتحدث  االستماع  وهي:  األربعة  المجاالت  عبر  ثانية  كلغة  اإلنجليزية   باللغة  تعليًما  دةالما  ههذ   وفرت
  من   كل  جانب   إلى واالستراتيجيات  القراءة   مهارات  على  ا فيه  تم التركيزوي والكتابة،   والثقافة   ووظائفها  اللغة  وأشكال   المفردات   في واالجتماعية  األكاديمية   الكفاءة   تطوير أجل  من

 . للتخرج المطلوبة األربع  اإلنجليزية اللغة وحدات إحدى  دةالما ههذ   يأخذون الذين الطالب ويستوفي. المحتوى ونصوص األصيل  األدب
 

 الجدد  للوافدينبها  الناطقين لغير  اإلنجليزية اللغة
 121 :الرقم   ساعة   2.0   فترات  10   واحدة   سنة   11  الصف

  اللغة   إلجادة  المناسب  المستوى  على  الطالب  يعمل  حيث  والكتابة،   والقراءة  والتحدث  االستماع  وهي:  األربعة  المجاالت  عبر  ثانية  كلغة  اإلنجليزية   باللغة  تعليًما  دةالما  ههذ   وفرت
  من   كل  جانب   إلى واالستراتيجيات  القراءة   مهارات  على  ا فيه  تم التركيزوي والكتابة،   والثقافة   ووظائفها  اللغة  وأشكال   المفردات   في واالجتماعية  األكاديمية   الكفاءة   تطوير أجل  من

 . للتخرج المطلوبة األربع  اإلنجليزية اللغة وحدات إحدى  دةالما ههذ   يأخذون الذين الطالب ويستوفي. المحتوى ونصوص األصيل  األدب
 

 الجدد  للوافدين بها الناطقين لغير  اإلنجليزية اللغة
 131 :الرقم   ساعة   2.0   فترات  10   واحدة   سنة   12  الصف

  اللغة   إلجادة  المناسب  المستوى  على  الطالب  يعمل  حيث  والكتابة،   والقراءة  والتحدث  االستماع  وهي:  األربعة  المجاالت  عبر  ثانية  كلغة  اإلنجليزية   باللغة  تعليًما  دةالما  ههذ   وفرت
  من   كل  جانب   إلى واالستراتيجيات  القراءة   مهارات  على  ا فيه  تم التركيزوي والكتابة،   والثقافة   ووظائفها  اللغة  وأشكال   المفردات   في واالجتماعية  األكاديمية   الكفاءة   تطوير أجل  من

 . للتخرج المطلوبة األربع  اإلنجليزية اللغة وحدات إحدى  دةالما ههذ   يأخذون الذين الطالب ويستوفي. المحتوى ونصوص األصيل  األدب
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 اإلنترنت عبر   التعليم أكاديمية  د اوم
 
 

 المواد األساسية 
 

 المدة  الساعات عدد  دة اسم الما  المادة رمز 

    اللغة اإلنجليزية 

VA101/VA101AD  سنة واحدة  1.0 )نظامية / متقدمة( (9)فنون اللغة اإلنجليزية 

VA111/VA111AD  سنة واحدة  1.0 )نظامية / متقدمة( (10)فنون اللغة اإلنجليزية 

VA121/VA 121AD  سنة واحدة  1.0 )نظامية / متقدمة( (11)فنون اللغة اإلنجليزية 

VA131/VA131AD  سنة واحدة  1.0 )نظامية / متقدمة( (12)فنون اللغة اإلنجليزية 

    الرياضيات 

VA301  سنة واحدة  1.0 ( 1)الجبر 

VA321  سنة واحدة  1.0 الهندسة 

VA311  سنة واحدة  1.0 ( 2)الجبر 

VA350  سنة واحدة  1.0 أساسيات التفاضل والتكامل 

VA245  سنة واحدة  1.0 رياضيات التمويل الشخصي 

VA341  سنة نصف  0.5 حساب المثلثات 

VA390   سنة واحدة  1.0 اإلحصاء واالحتماالت 

VA312  سنة واحدة  1.0 ( 2)أساسيات الجبر 

    العلوم 

VA401  سنة واحدة  1.0 األحياء 

VA411  سنة واحدة  1.0 الكيمياء 

VA466   سنة واحدة  1.0 العلوم البيئية 

VA464   سنة واحدة  1.0 العلوم الفيزيائية 

VA421  سنة واحدة  1.0 الفيزياء 

    الدراسات االجتماعية 

VA201  سنة واحدة  1.0 ( 1)تاريخ الواليات المتحدة 

VA221  سنة واحدة  1.0 ( 2)تاريخ الواليات المتحدة 

VA211  سنة واحدة  1.0 الثقافات العالمية 

VA231   سنة نصف  0.5 حكومة / سياسة الواليات المتحدة 

VA242  سنة نصف  0.5 علوم االقتصاد 

    التربية الرياضية/الصحية 

VA910 سنة نصف  0.5 ( رياضة) اللياقة البدنية مدى الحياة 

VA931   سنة نصف  0.5 الصحة المعاصرة 
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 المدة  الساعات عدد  دة اسم الما  المادة رمز 

    االلتحاق بالمستوى األعلى خيارات 

VA360  التفاضل والتكامل(AB) 1.0  سنة واحدة 

VA120A سنة واحدة  1.0 اإلنشاء اللغة اإلنجليزية و 

VA130A سنة واحدة  1.0 اإلنشاء األدب اإلنجليزي و 

VA466A   سنة واحدة  1.0 العلوم البيئية 

VA282A  سنة واحدة  1.0 علم النفس 

VA525A  سنة واحدة  1.0 والثقافة اإلسبانية اللغة 

VA230A  سنة واحدة  1.0 حكومة وسياسة الواليات المتحدة 

VA250A  سنة واحدة  1.0 تاريخ الواليات المتحدة 

VA210A   سنة واحدة  1.0 تاريخ العالم 

    المواد االختيارية 

VA521  سنة واحدة  1.0 (1) اللغة اإلسبانية 

VA522  سنة واحدة  1.0 (2) اللغة اإلسبانية 

VA523  سنة واحدة  1.0 (3) اللغة اإلسبانية 

VA501  سنة واحدة  1.0 (1) اللغة الفرنسية 

VA502  سنة واحدة  1.0 (2) اللغة الفرنسية 

VA503  سنة واحدة  1.0 (3) اللغة الفرنسية 

VA551  سنة واحدة  1.0 (1) اللغة الصينية 

VA511  سنة واحدة  1.0 ( 1)اللغة األلمانية 

VA512  سنة واحدة  1.0 ( 2)اللغة األلمانية 

VA531  سنة واحدة  1.0 ( 1)اللغة الالتينية 

VA711   سنة نصف  0.5 مقدمة في الفنون 

VA282  سنة نصف  0.5 علم النفس 

VA283   سنة نصف  0.5 علم االجتماع 

VA132  سنة نصف  0.5 مهارات واستراتيجيات القراءة 

VA171  سنة نصف  0.5 األفكار كتابة 

VA198F  سنة نصف  0.5 )مادة أساسية(أدب القصص الخيالية 

VA198N سنة نصف  0.5 )مادة أساسية( أدب القصص غير الخيالية 

VA3981 ( 1الجبر )سنة نصف  0.5 ( )مادة أساسية 

VA3982 ( 2الجبر )سنة نصف  0.5 ( )مادة أساسية 

VA498A األحياء (A )سنة نصف  0.5 ( )مادة أساسية 

VA498B ( األحياءB )سنة نصف  0.5 ( )مادة أساسية 
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 المدة  الساعات عدد  دة اسم الما  المادة رمز 

VA601  ( 1تطبيقات تقنية المعلومات) سنة نصف  0.5 

VA6012  ( 2تطبيقات تقنية المعلومات) سنة نصف  0.5 

VA631   سنة نصف  0.5 ( 1) 2010تطبيقات الحاسوب: أساسيات أوفيس 

VA632   سنة نصف  0.5 ( 2) 2010تطبيقات الحاسوب: أساسيات أوفيس 

VA181  سنة نصف  0.5 )الفصل األول( االستكشاف الوظيفي 

VA182  سنة نصف  0.5 )الفصل الثاني( االستكشاف الوظيفي 

VA652  سنة نصف  0.5 التخطيط والتطوير المهني 

 . الجامعة إدارة لمجلس  مسجلة تجارية عالمة هي(  APوعالمة ) األعلى  بالمستوى االلتحاقعالمة * 
 

 مواد تعويض الساعات الدراسية 
 

 المدة  الساعات عدد  دة اسم الما  المادة رمز 

VACR101  سنة واحدة  1.0 ( 1)اللغة اإلنجليزية 

VACR111  واحدة سنة  1.0 ( 2)اللغة اإلنجليزية 

VACR121  سنة واحدة  1.0 ( 3)اللغة اإلنجليزية 

VACR131  سنة واحدة  1.0 ( 4)اللغة اإلنجليزية 

VACR301 سنة واحدة  1.0 ( 1) الجبر 

VACR311  سنة واحدة  1.0 ( 2)الجبر 

VACR 321  سنة واحدة  1.0 الهندسة 

VACR401  سنة واحدة  1.0 ( 1)األحياء 

VACR411  سنة واحدة  1.0 (1)الكيمياء 

VACR464   سنة واحدة  1.0 العلوم الفيزيائية 

VACR466  سنة واحدة  1.0 العلوم البيئية 

VACR201  سنة واحدة  1.0 ( 1)تاريخ الواليات المتحدة 

VACR211   سنة واحدة  1.0 تاريخ العالم 

VACR221  سنة واحدة  1.0 ( 2)تاريخ الواليات المتحدة 

VACR231  سنة واحدة  1.0 الواليات المتحدة حكومة وسياسة 

 . اإلنترنت على Edgenuity برنامج  خالل من متاحة  دا والم أوصاف
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 الثانوية   ألين وليام  مدرسة في  للفنون  ألينتاون  أكاديمية 
 

 األكاديمية  عن نبذة
 

  والمسرح الموسيقى  مجاالت في  ومتكامل وشامل الجودة عالي تعليم   خالل  من والتطور للنمو فرص بأقصى  الثانوية   المدارس طالب تزويد على للفنون ألينتاون  أكاديمية  تعكف
  الحياة   أو   الجامعة  أو  الحياة  في  بالفنون  اهتماماتهم   لمتابعة  إعدادهم  أثناء   األدائية  والمواهب   للطلبة  األكاديمية  القدرات  بتعزيز  ملتزمون  دورناب  ونحن.  مرئيةال  والفنون  والرقص
 . المهنية

 
 البرنامج  وصف

 
  ونعتقد .  االجتماعية   والدراسات  الطبيعية  والعلوم  والرياضيات  اللغة   جانب  إلى  األساسي،   للتعليم  الخمسة  األساسية  المكونات  أحد  تشكل  الفنون  بأن  للفنون  ألينتاون  أكاديمية   تؤمن
  األكاديمية  تعتقد  لذلك، .  الطلبة   الحتياجات   مناسبة   تكون  أن  يجب   المدرسة  داخل   الفنون   برامج  وأن  مدرسي   نظام   كل  من   أساسيًا  جزًءا  تكون  أن   يجب   القوية  الفنون   برامج  بأن   أيًضا 
 . الفني  النمو أجل  من الفرصة لهم  تقدم وأن الفنون في للنجاح وإمكانية  شديد  اهتمام لديهم الذين الثانوية  المدارس   طالب  تحديد يجب أنه
 
الشباب    نيالفنان  بأن  نؤمن  كما   في   المكثفة  الدراسة  خالل  من  مواهبهم  تنمية  أجل  من  الموهوبين  الطالب  لهؤالء   الفرص   توفير  ويجب  خاصة،  وقدرات   احتياجات   لديهممن 

 منح  يجب ذلك،  إلى باإلضافة. والحرفية اإلبداعي والتعبير األسلوب في دراسات خالل من الفني  شكلهم وتفسير وتحليل تقييم تعليمهم يجب ذلك،  على عالوةً . الفنية تخصصاتهم
  الموهوبين   الطالب  لهؤالء  الفن  على  التعرف  مجال  توفير  ويجب.  االحتراف  قبل  والتدريب  الفني  والنمو  الذات  عن  للتعبير  وسائل  بمثابة  تكون  أن  شأنها  من  أداء  فرص  الطالب 
 .الفن أشكال جميع إلدراك  معرفتهم زيادة  أجل من الجميلة  الفنون  مجاالت لجميع

 
  المرحلة   بعد  ما  الفنون  دراسات  في  ميزة  لهم   يوفر  وسوف.  الفن  أشكال  لجميع  وفهمهم  إدراكهم  يعزز  سوف  الموهوبين  للطالب  المتخصص   التدريب   توفير  بأن  األكاديمية  تؤمن

 بالفنون  تمتعهم  وسيعزز  الدراسية،  والمنح  والجامعة  العمل  فرص  في  قوية   ميزة  لهم   يوفر  وسوف  األساسية،   والقيادية   والتنظيمية   االجتماعية  المهارات  يعلمهم  وسوف  الثانوية، 
 . حياتهم طوال

 
 وصى به الم المنهاج  – الفنون أكاديمية

 

 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر 

 ( 4)اللغة اإلنجليزية  ( 3)اللغة اإلنجليزية 

 حكومة الواليات المتحدة  ( 2)تاريخ الواليات المتحدة 

 التربية الرياضية**  لمستوى الصفي(بحسب االرياضيات )

 (Early Birdالمواد االختيارية المحددة ) العلوم 

 )فترتان(  (2)و (1)األستوديو  التربية الرياضية** 

 االختيارية   المادة (Early Bird) المادة االختيارية المحددة

 )فترتان(  (2)و (1)األستوديو 

 االختيارية  المواد/ المادة
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 مرئية ال والفنون   والمسرح  والموسيقى  الرقص –  الفنون أكاديمية 

 
 الرقص  أستوديو مفاهيم
 733AA :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة  12و 11 الصفان

 ( 1) الرقص: المسبقة  المتطلبات
  والفنون   والجاز  الباليه   في  متقدمة  مستويات   الطالب  وسيظهر.  الشخصي   والتعبير  الحركة  على  الرقص  وفنون   عناصر   تأثير  كيفية  الرقص  أستوديو  مفاهيم  طالب   يدرس  سوف
  الصغيرة  المنفردة  المعزوفات  أداء  الطلبة   من  سيُطلب.  الرقص  لفيزيائية  واضح  فهم  اكتساب  على  الطالب   وسيساعد  األساسي،   الرقص  تكوين  على  أيًضا  دةالما  ركزتس .  الحديثة
 . الفصل في إضافية  اختيارية  فنون  مادة مطلوب. الرقص   وتأدية المفاهيم  ووضع التوضيح في  الخبرة الطالب واألسلوب التحليل يمنح  أن يجب. الفصل في زمالئهم أمام
 

 ( 1) الرقص أستوديو
 734AA :الرقم   ساعة   2.0   فترات  10   واحدة   سنة  12و 11 الصفان
  الرقص   تاريخ  دراسة  تمت س  كما.  والجاز  الحديث  والرقص  الباليه  في  والمجموعات  والمواضع  الحركة  ومفاهيم  المفردات  شملت  ةمتوسط  ةفني  دةما  يه   (1)  الرقص  أستوديو
 . المعلمين وتوصيات األداء تجارب  اله يلزم  كما. مطلوب األداء.  وتكوينه

 
 ( 2) الرقص أستوديو

 735AA :الرقم   ساعة   2.0   فترات  10   واحدة   سنة   12  الصف
  الرقص أستوديو  مفاهيم أو (1) الرقص   أستوديو: المسبقة  المتطلبات
  مكثف  عمل  ثمة  وسيكون.  (1)  الرقص  أستوديو  في  هاوتعلم  تم  التي  والفنون  المفاهيم  وتطوير  توسيع  في  ويستمر  المتقدمين  للطالب  ةمخصصهي مادة    (2)  الرقص  أستوديو
 .المعلمين وتوصيات األداء تجارب اله  يلزم كما. مطلوب األداء.  مستقبلي مشروع وإنشاء التكوين على
 

 الموسيقية الفنون مفاهيم
 753AA :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة  12و 11 الصفان
  الثقافة   مهارات   أيًضا  الطالب   سيكتسب .  وعملي  مسرحي  منظور  من  واللون  والشكل  والتناغم  اللحن  تشمل   والتي   الموسيقى،   عناصر   الموسيقية  الفنون  مفاهيم  طالب   سيجرب
  خبرة  اكتساب  أجل  من  الفرصة  للطالب  وستتاح.  العالم  أنحاء  جميع  من  المختلفة  الموسيقى  أنواع  يدرسون  سوف  ذلك،   إلى  باإلضافة.  البيانو  على  العزف  تعلمهم  أثناء  الموسيقية
 . الفصل في  إضافية اختيارية  فنون بمادة يوصى . الصفية العروض تأدية خالل  من بأنفسهم موسيقية

 
 ( 1) الصوتي واألداء   الموسيقية اآلالت

 754AA :الرقم   ساعة   2.0   فترات  10   واحدة   سنة  12و 11 الصفان
  تجارب  لها  يلزم .  األداء   وفنون  المفاتيح  لوحة   ومهارات   السمعية  والدراسات   التاريخ / واألدب  الموسيقى  نظرية  حول   فهمهم  بتطوير  الصوتي   واألداء  الموسيقية  اآلالت  طالب   سيقوم
 . المعلمين  وتوصيات  األداء

 
 ( 2) الصوتي واألداء   الموسيقية اآلالت

 755AA :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة  12و 11 الصفان
 . األعلى بالمستوى االلتحاق برنامج –  الموسيقى نظرية مادة مع بالتزامن دةالما ه هذ  تؤخذ.  المعلمين  وتوصيات  األداء تجارب لها يلزم

 
 * األعلى  بالمستوى  االلتحاقبرنامج  –  الموسيقى نظرية
 750AA :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   12  الصف

 ( 1) الصوتي واألداء الموسيقية  اآلالت: المسبقة  المتطلبات
  دراسة   دة الما  مكونات  تشمل.  الموسيقى  لمجال   الجادة  بالدراسة  ومهتمون  شديد  حماس  لديهم  الذين  للطالب  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج  –  الموسيقى   نظرية مادة    ممتصُ 

  تؤخذ .  الموسيقى  نظريةمادة    في   األعلى   بالمستوى   االلتحاق   اختبار  إلجراء   الطالب  يستعد.  السمعية  والمهارات   والتكوين،  والترميز،  العالمات  وتحليل  الموسيقية،   المصطلحات 
 (. 1) الصوتي واألداء الموسيقية  اآلالت مادة مع بالتزامن دة الما  ههذ
 

 : داوالم  من المستوى هذا سيشمل  للفنون،  ألينتاون  أكاديمية في  الموسيقى لطالب  بالنسبة
 

 الموسيقى  نظرية
  األساسية   والمفاهيم   ، (السوناتا  وقالب   والفوغا،   واالختالف،  الشارة)  مختلفة  أشكال   في   والتأليف   المتقدمة،   الكروماتيكية   والتحويرات  للتناغم   شاملة  دراسة  في  الطالب  يشارك  سوف
 . العشرين القرن في الموسيقي التأليف واتجاهات لتقنيات مسح وإجراء القياسية التناغم  تقنيات في
 

  الموسيقي والتاريخ  األدب
  والموسيقى   الجاز  موسيقى   تاريخ  مسح  يعد.  المقارن  األداء  وأنواع  ممارسات  يدرسون  وسوف  الموسيقية،   األنواع  فترات  جميع  شكل  حول  إضافي  تحليل  دراسة  الطالب  يكمل

 . النشاط هذا من  جزًءا( وبرودواي األوبريت) الموسيقية والكوميديا  والروك األمريكية الشعبية
 

 السمعية  الدراسات
  األنماط  على  السمعي  التعرف  على  التركيز  سيتم.  المتناغم  اإلمالء   على  التركيز  مع  متقدمة  وتحويرية  كروماتيكية  مواد  باستخدام  البصري  الغناء   تقنيات  إتقان  على  الطالب  سيعمل

 . التاريخية بالفترات يتعلق   فيما  واألنواع واألشكال األداء  ووسائط والموازين
 

 األداء 
  الموسيقية  الفرق   وتجارب  خبيرون،   ومحاضرون  الدراسية،  والحلقات  الفردية   العروض   فيه  تدخل  سوف  الموسيقي،   أو  الصوتي  األستوديو  في  الخاصة  أعمالهم   إلى  باإلضافة
 . والتدريب
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 التمثيل  أستوديو مفاهيم
 743AA :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة  12و 11 الصفان

  المتكامل  التمثيل أستوديو أو  (1) المسرح: المسبقة  المتطلبات
  واالستدعاء   الحسية،   والذاكرة  التمثيل،  طريقة   مثل   مختلفة   مفاهيم  إلى   التطرق   يتم   سوف.  منفرد  مونولوج  وعمل   شريك  مع  مشهد   عمل  خالل  من  المسرح  الطالب   يستكشف   سوف

 . وإخراجه الخاص مشهدهم  كتابة  الطالب  من وسيُطلب. الموسيقي  المسرح على مادةال دراسة  ستتم. والسرد  االرتجال تقنيات جانب  إلى العاطفي،
 

 ( 1) التمثيل أستوديو
 744AA :الرقم   ساعة   2.0   فترات  10   واحدة   سنة  12و 11 الصفان
  إلى   واألزياء  المتجر  جانب   من  للمسرح،   الداخلية   األعمال  في   المشاركة  خالل  من  عملية  خبرة  الطالب  يكتسب  سوف .  الجادين  التمثيل   لطالب   يه  (1)  التمثيل   أستوديو مادة  
  والمسرحية   الخريف  مسرحية   في   المشاركة  يلزم.  المسرح  وتاريخ   المسرحي  األدب  وتحليل   دراسة  ستجري.  المنتجات   وتسويق   التمثيل   وتقنيات  والصوت  لألضواء  التقني  الجانب

  اختبار أو  شريك مع  مشهد  أو مونولوج عن عبارة األداء تجارب تكون أن يمكن. )المعلمين وتوصيات  األداء  تجارب لها  يلزم. ألين مدرسة في الرئيسية المنصة على الموسيقية 
 (. برودواي  عرض لحن مع  صوتي

 
 ( 2) التمثيل أستوديو

 745AA :الرقم   ساعة   2.0   فترات  10   واحدة   سنة   12  الصف
  المتكاملة التمثيل  أستوديو  مفاهيم أو (1) التمثيل  أستوديو: المسبقة  المتطلبات

  إضافة  مع   ( 1)  التمثيل  أستوديومادة    في  تطويرها  جرى  التي  والتقنيات   المهارات  على  دةالما  ه هذ  عتمد ت  سوف .  المتقدمين  التمثيل   لطالب   ةمخصص  ( 2)  التمثيل  أستوديو مادة  
  المشاركة  يلزم .  وأداؤها  المسرحية  وإخراج   واألزياء   واألضواء   المجموعات  عن  مسؤولين   الطالب   يكون  سوف.  وتأديتها  واحد   فصل   من  قصيرة   مسرحية  لكتابة  جماعي  مشروع

)المعلمين  وتوصيات  األداء  تجارب  لها  يلزم.  ألين  مدرسة  في  الرئيسية  المنصة  على  الموسيقية  والمسرحية  الخريف  مسرحية  في   عن  عبارة  األداء  تجارب   تكون  أن  يمكن. 
 (. برودواي  عرض لحن مع  صوتي  اختبار أو شريك مع مشهد أو مونولوج

 
 * األعلى  بالمستوى  االلتحاق   برنامج – الفن أستوديو

 720AA :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   12  الصف
 ( 1) مرئيةال الفنون: المسبقة  المتطلبات

  االنتهاء  سيتم.  اإلعالم  وسائل  وتطوير   محدد  موضوع  افيه ويدخل.  الجودة  على   رتكزت  األستوديو   في   دة ما  عن   عبارة  يه( األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج)  الفن  أستوديو مادة  
  إلجراء  الطالب  دةالما  ههذ   عدت.  بالجامعة  لاللتحاق  االختبارات  للجنة  األعلى  بالمستوى  االلتحاق  برنامج  في  والموصوفة  التقييم  بمعايير  بدورها  تفي  والتي  فردية،   مهنية  مادة  من

 (. 2) مرئيةال الفنون  مادة مع بالتزامن دة الما  ههذ تؤخذ.  المعلم  وتوصية المادة مراجعة  يلزم. الفن أستوديو  في األعلى بالمستوى لاللتحاق  امتحان
 

 مرئية ال الفنون دمج
 722AA :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   10  الصف

 (1)ون الفن: المسبقة  المتطلبات
  دةالما  ه هذ  تممصُ   وقد .  (2)   اإلنجليزية  واللغة  العالم   ثقافات  مواد  خالل  من   تاريخيًا  الفنون   دمج  على   بدوره   يركز  الذي  الفن  أستوديو  في  تأسيسي  برنامج   على   دةالما  ه هذ  ركزت

 .للطالب رسم  كراسة  يلزم.  اإلعالم  وسائل من متنوعة مجموعة مع العمل خالل من القوية والتصميم  الرسم  مهارات تنمية أجل من
  بأكاديمية  المهتمين  للطالب  يحبذ.  الدراسة  من  الثانية  السنة  مرحلة  نهاية  في  الفنون  أكاديمية  إلى  للتقدم  مادة  باعتباره  المنجز  العمل  استخدام  يمكن:  الثانوية   ألين  ويليام  مدرسة
 . ادةالم هبهذ  االلتحاق الفنون

 
 مرئية ال الفنون مفاهيم
 723AA :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة  12و 11 الصفان

 المتكاملة  مرئيةال الفنون أو (1) ونالفن: المسبقة  المتطلبات
  وسائط   تشمل  التي  األفكار   وتطوير  التقنيات  جانب  إلى  الخبرات  لتوفير  والتصميم  واللون  والتشكيل  الرسم  مجاالت  في  الخبرات  توسيع  على  مرئيةال  الفنون  مفاهيممادة    تعمل
  للطالب،  رسم   كراسة  يلزم.  والزجاج  والمعادن  والخشب  واأللياف   الخزفي  والتصميم  الحاسوب  ورسومات   والتصوير  المنقولة  الطباعة  إلى  باإلضافة   المختلفة  والتلوين   الرسم

 . الفصل في الفنون  في إضافية اختيارية بمادة ويوصى
 

 ( 1) مرئيةال الفنون
 724AA :الرقم   ساعة   2.0   فترات  10   واحدة   سنة  12و 11 الصفان
  والمعادن  والنحت  والتصوير  والطباعة  والتلوين  الرسم  األستوديو  خبرات  تشمل .  مرئيةال  للفنون  المستقبلية  للدراسة   مكثف  بإعداد   المهتمين  للطالب  هي  (1)  المرئية   الفنون  مادة

  في  المادة   مراجعة  في  اإلعالم  ووسائل  الشخصي المساق ومفاهيم  التصميم  ومبادئ  بالتقنيات  العملية  المعرفة تنتهي. الحاسوب  ورسومات االتصاالت   وتصميم  واأللياف  والزجاج
 . المعلم  وتوصية اإلنجاز ملف مراجعة يلزم.  المهنية  للمادة المستمر والتطوير التقديمي للعرض الطالب دةالما ههذ   عدت. العام نهاية

 
 ( 2مرئية )ال الفنون
 725AA :الرقم   ساعة   1.0   فترات  5   واحدة   سنة   12  الصف
  ه هذ  تؤخذ.  (1مرئية )ال  الفنون  مادة  في  تعلموها   التي  والتقنيات  المفاهيم  وتطوير   توسيع  في  االستمرار  في  يرغبون  الذين  المتقدمين  للطالب  مخصصة  (2)  المرئية  الفنون  مادة
 . األعلى بالمستوى االلتحاق  برنامج –   الفن أستوديو  مادة مع بالتزامن  دةالما
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 الثانوية  ديروف  لويس  مدرسة في  المعلومات تقنية  أكاديمية 
 

   األكاديمية عن نبذة
 

 .والعشرين الحادي  القرن في   التقنية  على قائمة وظائف إلى بدورها ستقود  التي  والخبرات التعليم توفير في  المعلومات تقنية   أكاديمية عمل يكمن
 

  البرنامج وصف
 

  الحاسوب،  ورسومات  الحاسوب،   وتطبيقات  والشبكات،   الحاسوب  تشغيل  أنظمة:  األكاديمية   في  الوظيفية  داوالم  من  اتجاهات  خمس  من  أجزاء  أو  واحد  جزء  اتباع  للطالب  يمكن
 . واإللكترونيات الحاسوب،  وبرمجة

 
 المعلومات  تقنية  أكاديمية في  به الموصى  المنهاج

 

 الساعات  ادة الم

 1.0 ( 10الحاسوب )موصى بها للصف  هندسة

 0.5 تصميم صفحة الويب / النشر المكتبي

 0.5 رسومات الحاسوب 

 0.5 ( 1) برمجة الحاسوب 

 أدناه  من المواد الواردة ةساع 1.0ومن الجدول األيمن   وادم 3.0

 الساعات المعتمدة  المساق 

 1.0 شبكات الحاسوب  

 0.5 تصميم صفحات الويب المتقدمة وتصوير الوسائط المتعددة 

 0.5 2برمجة الحاسوب 

 0.5 تطبيقات اإلنترنت  

 

 
  من  أي في  الكبير إلنجازهم المهارات   شهادة على  أيًضا  الطالب سيحصل . ةالمدرس  في  مقبول حضور  لديهم يكون  وأن المتوسط، في  درجة 2.0 على  الطالب يحصل  أن يجب 

 . الحاسوب  وإلكترونيات  ورسومات الويب  صفحات  وتصميم الحاسوب وبرمجة وشبكات  تقنية مجاالت
 

 12الصف  11الصف 

 ( 4)اللغة اإلنجليزية  ( 3)اللغة اإلنجليزية 

 حكومة الواليات المتحدة لمستوى الصفي( بحسب االرياضيات )

 لمستوى الصفي( بحسب االرياضيات ) لمستوى الصفي( بحسب االعلوم )

 التربية الرياضية  التربية الرياضية 

 قواعد البيانات  ( 1) برمجة الحاسوب 

 المواد االختيارية/المادة رسومات الحاسوب 

 المواد االختيارية/المادة

 
 

 ( 1) الحاسوب برمجة 
 371 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف  12و 11 الصفان

 ( 1) الجبر: المسبقة  المتطلبات
  لحل   كأداة  المصغرة  الحواسيب  الطالب  سيستخدم  البرامج،   كتابة  خالل  ومن.  البرمجة  بهياكل  أساسية  معرفة  وتوفر  الحاسوب  أجهزة  قدرات  للطالب  جافا  لغة  تقدم  ، دة الما   ههذ  في

 . األخرى البرمجة  لغات  إلى نقلها يمكن التي التقنيات وتعلم المشكالت
 

 ( 2) الحاسوب برمجة 
 372 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف  12و 11 الصفان

 (1)  الحاسوب  برمجة: المسبقة  المتطلبات
  نهج  مع   التوجه  كائنية   كتابة  برامج  الطالب   لدى  سيكون.  بيسك وفيجوال  سكيم  بلغات  ومقارنتها  واستكشافها  جافا  بلغة الطالب  معرفة   توسيع  أجل   من  ةالتدريبي   دة الما ههذ  تممصُ 
 . المشاريع  على قائم
 

 * األعلى بالمستوى  االلتحاقبرنامج  –  الحاسوب علم مبادئ 
 375 :الرقم   ساعة   0.1   فترات  5   واحدة   سنة 12و  11و  10 الصفوف
 والهندسة  (2) الجبر: المسبقة  المتطلبات

  بتطوير الطالب  سيقوم.  األول  الدراسي  الفصل   في  بالجامعة  التمهيدية   الحوسبة  دةلما  معادلة  تكون  بحيث األعلى بالمستوى  االلتحاق   برنامج  – الحاسوب علم  مبادئ  مادة  ممتصُ 
  التطرق  أثناء  إبداعي  بشكل  والتفكير  الحسابية  األدوات  تطوير  عند  اإلبداعية  العمليات  تطبيق  على  الطالب  يشجع.  متعددة  تخصصات  عبر  للنجاح  األساسي  الحسابي  التفكير

  ت ممصُ .  والكتابة   المناقشات   خالل  من  الفعال  االتصال  مهارات  أيًضا  يطورون  سوف  وتعاوني،   فردي   بشكل  العمل  خالل  ومن.  التقنيات  من  وغيرها  الحاسوب  برامج  الستخدام
 . األعلى بالمستوى  االلتحاق برنامج – الحاسوب  علم مبادئ  مادة اختبار الجتياز الطالب  إعداد أجل من دة الما  ههذ
 

 الويب  صفحة تصميم
 605 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5   سنة  نصف  12و 11 الصفان

 المهني  للتخطيط الحاسوب  تطبيقات: المسبقة  المتطلبات
  صفحة   لتنظيم  نقديًا   تحلياًل   تضمنتو.  والبرامج  الطرق  من  متنوعة   مجموعة  باستخدام   الجمهور  وتجذب  المناسبة   الرسالة   تنقل   التي   الويب  صفحات   إنشاء   على  دةالما  ه هذ  ركزت

 . ووظائفها وتصميمها الويب
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 ة المتعدد الوسائط وتصوير  المتقدمة الويب صفحات تصميم
 606CT :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5    واحدة   سنة 12و 11 الصفان

 الحاسوب  رسوماتو الويب صفحة  تصميم: المسبقة  المتطلبات
.  مهنة  باعتبارها  المتعددة  الوسائط  وتصوير  المكتبي  والنشر  الويب  صفحات  بتصميم  شديد  اهتمام  لديهم  الذين  الطالب  المتعددة  الوسائط  وتصوير  المتقدمة  الويب  صفحات  تستهدف

  الوسائط  متعدد فالش  أدوبي استخدام  إلى  باإلضافة المتقدمة سكريبت جافا ولغة( XML) لالمتداد القابلة الترميز ولغة( HTML) الفائق  النص توصيف لغة الطالب  سيستكشف
 . األبعاد وثالثي األبعاد ثنائي التصوير ذات متحركة رسوم إلنشاء 

 
 الحاسوب  رسومات
 726 :الرقم   ساعة   0.5   فترات  5    سنة  نصف 12و 11 الصفان
  أدوب:  استخداًما  األكثر  البرامج  للطلبة  ستفدم.  والنشر  اإلعالن  لعالم  المتنوعة  اإلبداعية  المكتبية  والنشر  التصميم  برامج  بمعايير  الوعي  تطوير  على  الحاسوب  رسوماتمادة    تعمل

 .األساسية  الحاسوب بعمليات  متوسطة معرفة يلزم. السابقين البرنامجين أكملوا الذين للطالب  متاًحا فالش أدوب برنامج سيكون.  التصميم حسب وفوتوشوب فوتوشوب 
 

 الحاسوب  هندسة
 881CT :الرقم   ساعة   0.1   فترات  5    واحدة   سنة 12و 11 الصفان

 المهني  للتخطيط الحاسوب  تطبيقات: المسبقة  المتطلبات
  .التشغيل  أنظمة وتعلم  الحاسوب أجهزة   وترقية ببناء  الطالب يقوم.  التمهيدية والشبكات التشغيل  وأنظمة الحاسوب عتاد  دراسة الحاسوب ةهندس   تتضمن

 
 الحاسوب  شبكات
 882CT :الرقم   ساعة   0.1   فترات  5    واحدة   سنة 12و 11 الصفان

  المعلم موافقة أو/ و الحاسوب هندسة : المسبقة  المتطلبات
 الواسعة  والشبكات  المحلية شبكات وتكوين  والمصطلحات  الشبكات دةالما ههذ   في الطالب  سيتعلم
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 األثر •القدرة   •الشغف  
 
 
 

  نموذج   يتيح  حيث  العالم،  على  للتأثير  القدرة   وبناء  بها  شغف  لديهم   التي  باألمور   االرتباط  من  المتعلمين  شبكات  تمكين  في   الثانوية  21  بيلدينغ  مدرسة   رسالة   تتمثل
  في  وتطويرها  مهاراتهم  وتطبيق   صلة،   وذات  ممتعة  يجدونها  التي  الدراسية  والمناهج  المحتوى  مع  والتفاعل  تناسبهم،  التي  بالسرعة   التعلم  للطالب   لدينا  التعلم
 :في  الخبرة تكتسب  سوف الثانوية، 21 بيلدينغ مدرسة في .  الواقعية  العالم بيئات
 

  الموضوع  صلب في  العالقات 
 
 .شغفه  ومتابعة الكتشاف  الطالب  يحتاجها التي والثقة  واألمان  الدافع يوفر  ما  وهذا  –  ومفهوم  معروف طالب   كل
 

  عادات   كفاءات   تابعةم  خالل   من  الشخصي   التطوير   على  المرشد   يركز.  التخرج  حتى مرحلة   معهم  يتواصل   ،21  بيلدينغ  في   الطالب   جميعيتم تعيين مرشد ل 
 .لطلبتنا المخصصة  التعلم خطط   تطوير ويدعم واألقران، البالغين مع عالقات وبناء النجاح،

 
 العملية التعلم  وخبرات  المخصصة  التعلم مسارات وإدارة  تطوير  في  الدعم
 

  .والوظيفي الجامعي االستعداد  نحو  والتصميم  التأسيس سنوات  عبر مسارهم  الطلبة  لدى والشغف  واالهتمامات القوة  نقاط  تشكل
 

 :مجاالت  في  الوظائف على الخمسة  مساراتنا تركز. الوظيفية المخزونات  باستخدام الطالب  اهتمام حول  االختيارية الفصلية أعمالنا نبنينحن 
 

 التجارية  األعمال .1
 الصحية  الرعاية .2
 العامة  الخدمة  .3
 والرياضيات   والهندسة والتكنولوجيا العلوم .4
 مرئيةال الفنون .5

 
.  االختيار واستوديوهات التأسيسي ر المسا خالل  من الوظيفية  المسارات  هذه على للتعّرف( والثانية األولى  السنوات ) التأسيسية سنواتهم في  فرًصا   الطالب يتلقى
 .أستوديوهاتنا وتنفيذ تصميم في  المجتمع في شركائنا  مع جنب إلى جنبًا  نعمل حيث  الوظيفي  المسار على والتعرف  العملي التطبيق خالل من  الطالب يتعلم
 
  ، داوالم  ه هذ  لاعمأ   جانب   إلى .  بشغفهم  تتعلق  التي   االختيارية  المواد  في  والتعمق (  والرابعة  الثالثة   السنوات)  التصميم  سنوات   خالل  مسارهم  تصميم  في  الطالب   يبدأ
 من أجل:  بفرص الطالب  يتمتع
 

 األعلى بالمستوى  االلتحاق  برنامج داوم /  المزدوج  االنتسابمواد برنامج  •

 الزمالة  /  التدريب •

 العمل  خبرات •

 ا وتنفيذه  اريعالمش تطوير •

 الثانوية  المرحلة بعد لما لإلعداد  إلكترونية محفظة  بناء •
 

  المشاكل   حل على القائم التعليم
 

  حل   أجل  من  ومعرفتهم  مهاراتهم  وتطبيق  المحتوى  لدمج   الفرصة  للطالب  األستوديوهات  توفر.  أسابيع  8-6  لمدة  تستمر  أستوديوهات   في  التعلم  يتمك تنظيم
 . حقيقي لجمهور  حلهم /  منتجهم/  مشروعهم  تنفيذ الطالب يستطيع حيث  تأثير بوحدة أستوديو كل  ينتهي. الواقعية  المشاكل
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 الكفاءات  على القائم التقييم
 

  مجموعة   مع(  الرياضية  والتربية   والفنون   والصحة   االجتماعية  والدراسات   والعلوم   والرياضيات  اإلنجليزية   اللغة )  األساسية   المحتوى   مجاالت   في  التعلم  يتوافق 
 . التخرج  أجل من إتقانها الطالب على يجب  التي  المهارات من
 

 . درجتهم  أو  عمرهم على  بناءً  وليس  للعمل، إتقانهم إثبات عند تقدًما أكثر  عمل إلى يتدرجون  الطالب  أن هو  الكفاءات على القائم للنهج األساسي العنصر
 

 . لهم بالنسبة مناسبًا تحديًا  تشكل  مستويات  على  الطالب يعمل •

 . المهارات  تطبيق أو  األداء  على بناءً  الطالب  يقيم •

  اإلنجليزية  اللغة  مادة  في  العاشر  المستوى  مثل:  مختلفة   أداء  بمستويات  الطالب  يكون  أن  يمكن.  غيرهم  من  أكبر  بسرعة  داوالم  الطالب  بعض  يكمل  قد •
 . الرياضيات مادة في  الثامن والمستوى 

 . كفاءتهم تحديد أجل  من كافية  أدلة  لتقديم الطالب  المعلمون يوجه  •
 

  الجيل )  والعشرين  الحادي  القرن   مهارات   وتقيم  تستهدف  التي  الكفاءات   من   مجموعة   مع  الفصلية  األعمال   تتوافق   األساسية،  المحتوى   مجاالت  إلى   باإلضافة 
  األهمية   بنفس  المهارات  هذه  صقل   أجل  من  تعليقات  الطالب   يتلقى.   العمل  مكان  في  الكتابي  والتواصل   التقديمي  والعرض  المشروع   وجودة  التعاون(:  التالي

 . لدينا األساسي المحتوى  لمجاالت 
 

  والوظيفية،   الشخصية  الحسابات  دراسة  الحصر  ال   المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  بهم  الخاصة   المهني  المسار  تحديد   مادة  لدراسة   بالخبرات   قائمة   أيًضا   الطالب  يكمل
 . وهمية  مقابلة في  والمشاركة  الذاتية، السيرة وكتابة  الثانوية، المرحلة  بعد ما خطة   ووضع

 
 . الوظيفة   أو  الجامعة  في  للنجاح  الالزمة  بالمهارات تزويدهم أثناء الثانوية المرحلة  بعد  لما لخطتهم مستنيرة خيارات  اتخاذ في  الطالب موادنا تجميع يدعم

 

 متطلبات التخرج في منطقة ألينتاون التعليمية 

    21في بيلدينغ  دراسيةالساعات ال    21في بيلدينغ  دراسيةال  د اموال الموضوع 

 4.0 (4( و)3(* و)2( و)1) اللغة اإلنجليزية اللغة اإلنجليزية 

 3.5 (4( و)3( و)2( و) 1) االجتماعية المتكاملةالدراسات  الدراسات االجتماعية 

 3.0 الرياضيات  الرياضيات 

 3.0 العلوم  العلوم 

 العلوم اإلنسانية  /ون الفن
 على األقل لكل واحدة(  ساعة 0.5)

 2.0 العلوم اإلنسانية  /المرئية  ونالفن

 0.5  ة يالصحالتربية  ة يالصحالتربية 

 الرياضية التربية  التربية الرياضية 
0.8 
 2022*مادتان لعام 

 0.5  أساسيات التقنية تطبيقات الحاسوب للتخطيط المهني 

 المواد االختيارية 
 ( مادةساعة لكل   0.25)  (4( و)3( و)2( و)1)عادات النجاح 

 ( مادةساعة لكل  0.5) (4( و)3( و)2( و)1) تحديد المسار المهني 
 ( مادةساعة لكل  0.5) (4و)(  3( و)2( و)1) أساسيات الجيل القادم

5.0 

 إجمالي الحد األدنى للساعات   إجمالي الحد األدنى للساعات  
 2021لعام   ساعة  22.3
 2022لعام   ساعة  23.5

 النهائي التقييمامتحان  ب تنتهيمادة * 
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 برنامج)  ةوالخطاب   ،(المزدوج   االنتساب برنامج  )  نجليزياإل  واألدب   أجنبية،  واللغات   اإلعالمية،  والطباعة   الصحافة،  القراءة،:  إنسانية  كعلوم   المحتسبة  المواد
  من  اختيارية  مواد  وأي   الوراثة،   وعلم   االقتصاد،   وعلوم  االجتماع،  وعلم   النفس،   وعلم   ،( المزدوج   االنتساب   برنامج)  الشخصي   والتواصل  ،(المزدوج   االنتساب

 . االختيارية الموسيقى ومواد والمسرح   والرقص ونالفن  في  مدرجة مادة  أي  ونالفن  مادة  تشمل. *علوم األسرة والمستهلك مواد
 

 ( التاسع لصفا ) األولى  السنة في  األكاديمي البرنامج
 

 : األولى السنة  في األساسية  المواد  في مقدًما المعتمدة  الساعات
 

  إلى   سيحتاجون  أنهم  يعني  هذا  األولى،  السنة  لطالب  بالنسبة.  مقدًما   الساعات  على  الحصول  أجل  من  المواد  في أعلى  درجات  على  الحصول  الطالب  على  يجب
 . المتقدم (A)  المستوى لكسب  األساسية مادتهم نهاية في  درجات  9 يبلغ  متوسط أداء  مستوى على  الحصول

 
  بمادة   سيلتحق  النهائي،  الجبر  اختبار  في  متقدم  أو  متميز  درجة  على  وحصل   الحسابية  المسائل  حل  في  ( 2)  الجبر  مادة  في  أعلى   أو  ( C)  على  حصل  طالب  أي

 (. 2) الجبر
 

 : األولى  السنة  في  المحتملة  المستحقة  الساعات إجمالي
 

 : التالية الساعات على  الحصول على القدرة لديهم األولى السنة  في  الطالب 
 

 ( ساعة   1)  (1) اإلنجليزية  اللغة ▪
 ( ساعة 1) القراءة ▪
 ( ساعة  1)   1 المتكاملة  االجتماعية الدراسات  ▪
 ( ساعة 1) ( 1)  المتكاملة العلوم ▪
 ( ساعة  1) الهندسة   أو ( 2)  الجبر أو (1) الجبر ▪
 ( ساعة 0.5)  التقنية أساسيات ▪
 ( ساعة 0.25)  (1) النجاح  عادات ▪
 ( ساعة  0.5) ( 1)  المهني المسار تحديد ▪
 ( ساعة   0.5) ( 1)  التالي الجيل ▪
 ( ساعة 0.5)  الرياضية التربية ▪
 ( ساعة  0.5)  الصحة ▪

 
 7.75 الساعات عدد  إجمالي 

 
   األولى  السنة  في  دا والم وصف 

 
 ( 1) اإلنجليزية  اللغة 

 ساعة  1.0    كاملة  سنة   9 الصف 
 

 ( 1) المتكاملة  االجتماعية   الدراسات
 ساعة  1.0    كاملة  سنة   9 الصف 

  الغرض .  وعالمي ووطني  إقليمي  منظور  خالل  من  المدنية   الكفاءة   تعزيز  أجل  من  اإلنسانية  والعلوم االجتماعية  للعلوم   متكاملة  دراسة  هي   االجتماعية  الدراسات 
  مجتمع   في   مواطنين  باعتبارهم  العام  للصالح   ومنطقية  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  على   القدرة  تطوير  على  الشباب   مساعدة   هو  االجتماعية  الدراسات   من  األساسي 
  لهذه   تطرقهم   أثناء  التعقيد  من  متزايد  بمستوى   للكفاءات  إتقانهم  إثبات   الطالب  من  المتكاملة  المادة  استكمال  سيطلب .  مترابط  عالم  وسط   ثقافيًا  متنوع  ديمقراطي

 . الموضوعات 
 

 ( 1)  المتكاملة العلوم
 ساعة  1.0    كاملة  سنة   9 الصف 
  تشمل   قد .  واإليكولوجية   البيئية  المبادئ   تشمل  والتي  االستقصاء  على  القائمة   المواضيعية  الوحدات  حول  علمية  دراسة   إلجراء  التخطيط   على  المتكاملة  العلوم  تعتمد

 . والبيولوجية  الفيزيائية والعلوم األرض : مثل العلمية المجاالت  مختلف في والتغيير واألنماط  والنماذج  األنظمة  تناولها يتم التي المشتركة الموضوعات 
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 : األولى السنة  في االختيارية  الساعات
 

سجل    في  وستظهر  أدناه   موجودة  الثالثة  المواد .  االختيارية  المعتمدة  الساعات   على   الحصول   أجل   من  رئيسية   اختيارية   مواد  3  األولى  السنة   طالب  يكمل   سوف 
 (: وغيرها  ،(2)  النجاح عادات ،(1)  النجاح عادات: مثل ) الدراسة  استكمالعلى شكل مواد  كشف الدرجات

 (  ساعة 0.25)  (1) النجاح  عادات ▪
 ( ساعة  0.5) ( 1)  المهني المسار تحديد ▪
 ( ساعة 0.5)  (1) التالي الجيل  أساسيات ▪

 واد. الم مجموعة كمالإل
 

 : األولى  السنة  في االختيارية   المواد وصف 
 

 ( 1) النجاح  عادات 
 ساعة  0.25    كاملة  سنة   9 الصف 

  على   التركيز  جانب  إلى   األهداف،  وتحديد   الذاتي  والتقييم  الذاتي   التفكير  عملية   يبدأون  وسوف   للطالب  النجاح   عادات   كفاءات   مادة   تقدم   سوف   المادة،   هذه   في
 . الشخصي جانبهم  وتحسين المستمر نموهم

 
 ( 1)  المهني المسار تحديد 

 ساعة  0.5    كاملة  سنة   9 الصف 
  على   والتعرف   القوة،   ونقاط   االهتمامات   وتحديد   األساسية،  التقنية  المهارات   بناء  على   تركز  التي   الخبرات   من   مجموعة   (1)   المهني   المسار   تحديد   مادة  تتضمن
 . للتعلم  معرض في  والمشاركة  شخصية  وخطة  ملف وبدء المهنية، المجاالت  من متنوعة مجموعة 

 
 ( 1ي )التال  الجيل  أساسيات 
 ساعة  0.5    كاملة  سنة   9 الصف 
  حل   في   البعض  بعضهم  مع   التعاون  في   الطالب   يبدأ   سوف.  نشاط  أو   مهنة   أي   في   للنجاح   مهمة  تعتبر  التي   االتصال  مهارات   من  واسعة   مجموعة  المادة   هذه   تشمل
 .المشاريع وإنشاء  الواقعية العالم  مشاكل

 
   القراءة 
 ساعة  1.0    كاملة  سنة   9 الصف 

.  الدراسية   واألساليب  الكلمات،   على   والتعرف   االستيعاب،  في   محددة   مهارات   تدريس  خالل  من   القراءة   في   األساسية   الكفاءة  تقوية   أجل  من   دة الما  ههذ  ت ممصُ 
  يحظى   القراءة،   مهارات   تطبيق   إتقان  من  الطالب   لتمكين  المصممة   التوجيهية   االستراتيجيات  توظيف   خالل   ومن .  واإلعالمية  المكتوبة   النصوص   على   رّكزت   حيث 

 .  الثانوية  المدرسة في الدراسي   المنهاج في  للنجاح الالزمة المهارات لتنمية بفرصة الطالب 
 

 المختلطة الرياضية التربية 
 ساعة  0.5  ( 4) و  ( 1)  التعلم دورة 12و  11و 10و 9 الصفوف 
  المعدلة   البدنية  والتربية  المائية،  واأللعاب  النظمية،  والحركة  والتكيف،  البدنية  واللياقة  الحياة،  مدى  الرياضات  في  التعليم  وتشمل  للتخرج  مطلوبة   الرياضية  التربية
 . والسالمة  بالصحة  تتعلق ألسباب  التعليمية ألينتاون منطقة تعتمده الذي  الرياضية التربية زي  ارتداء  الطالب من يُتوقع. للمعاقين

 
    الصحية التربية 

 ساعة  0.5  ( 3) و  ( 2)  التعلم دورة 12و  11و 10و 9 الصفوف 
  اليومية   الحياة  مهارات  إلى  المنهج  يتطرق .  البشرية  الجنسانية   على   التركيز  مع  المواد  استخدام   وإساءة   اإلنسان  جسم   ألنظمة   فهًما  الصحية  التربية  مادة   توفر

 . المجتمعية  والصحة  األولية  واإلسعافات والتغذية  والعافية الصحة  تشمل  التي اإليجابية
 

 التقنية  أساسيات 
 ساعة  0.5   األول   الفصل   9 الصف 

 اإلنتاجية  برامج  استخدام   كيفية  الطالب  يتعلم  سوف.  لفرد   فرًدا  التعلم  في  للنجاح  إليها  يحتاجون  التي  األساسية  التقنية  المهارات  الطالب  سيتعلم  المادة،  هذه  في
 . المحتملة الوظائف  طبيعة الستكشاف   الحاسوب تطبيقات أيًضا  الطالب يستخدم  سوف.  فأكثر  أكثر رقمي لعالم  إلعدادهم األخرى  واألدوات
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 ( التاسع  لصف ا )ثانية ال  السنة في  األكاديمي البرنامج
 

 : الثانية  السنة  في المحتملة المستحقة  الساعات إجمالي 
 

 : التالية الساعات على  الحصول على القدرة لديهم الثانية السنة  في  الطالب 
 

 ( ساعة   1)  (2) اإلنجليزية  اللغة ▪
 ( ساعة  1) ( 2) المتكاملة  االجتماعية الدراسات  ▪
 ( ساعة 1) ( 2)  المتكاملة العلوم ▪
 ( ساعة  1.5)  الرياضية التربية المثلثات حساب /  والتكامل التفاضل  أساسيات  أو( ساعة  1)   الهندسة أو ( ساعة   1)  (2) الجبر ▪
 ( ساعة 0.25)  (2) النجاح  عادات ▪
 ( ساعة  0.5) ( 2)  المهني المسار تحديد ▪
 ( ساعة   0.5) ( 2)  التالي الجيل ▪
 ( ساعة 0.5)  الرياضية التربية ▪

 
 المثلثات حساب /    والتكامل  التفاضل أساسيات تسلسل  في  للطالب محتملة  6.25)  5.75 الساعاتعدد  إجمالي 

 
 الثانية  السنة  في األساسية  المواد  في مقدًما المعتمدة  الساعات

 
  سيحتاجون   أنهم   يعني  هذا   الثانية،  السنة   لطالب   بالنسبة .  مقدًما   المعتمدة  الساعات   على   الحصول   أجل   من   المواد   في   أعلى   درجات   على   الحصول   الطالب   على   يجب 
 . المتقدمة (A)  درجة  على  للحصول األساسية  مادتهم نهاية في  درجات  10 عند متوسط  أداء مستوى  على الحصول  إلى
 

   الثانية  السنة  في  دا والم وصف 
 

   المتكاملة العلوم
 ساعة  1.0    كاملة  سنة  10 الصف 
  قد .  واإليكولوجية  البيئية  المبادئ تشمل  والتي  االستقصاء على القائمة  المواضيعية الوحدات حول  علمية  دراسة إلجراء  التخطيط  على المتكاملة  العلوم مادة تعتمد
 . والبيولوجية الفيزيائية والعلوم األرض : مثل العلمية المجاالت  مختلف في والتغيير  واألنماط والنماذج  األنظمة  تناولها يتم التي المشتركة الموضوعات  تشمل
 

 ( 2) المتكاملة  االجتماعية الدراسات 
 ساعة  1.0    كاملة  سنة  10 الصف 

  الغرض .  وعالمي ووطني  إقليمي  منظور  خالل  من  المدنية   الكفاءة   تعزيز  أجل  من  اإلنسانية  والعلوم االجتماعية  للعلوم   متكاملة  دراسة  هي   االجتماعية  الدراسات 
  مجتمع   في   مواطنين  باعتبارهم  العام  للصالح   ومنطقية  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  على   القدرة  تطوير  على  الشباب   مساعدة   هو  االجتماعية  الدراسات   من  األساسي 
  لهذه   تطرقهم   أثناء  التعقيد  من  متزايد  بمستوى   للكفاءات  إتقانهم  إثبات   الطالب  من  المتكاملة  المادة  استكمال  سيطلب .  مترابط  عالم  وسط   ثقافيًا  متنوع  ديمقراطي

 . الموضوعات 
 

 :الثانية السنة  في االختيارية  الساعات
 

سجل    في  وستظهر  أدناه   موجودة  الثالثة  المواد .  االختيارية  المعتمدة  الساعات   على   الحصول   أجل   من  رئيسية   اختيارية   مواد  3  األولى  السنة   طالب  يكمل   سوف 
 (: وغيرها  ،(2)  النجاح عادات ،(1)  النجاح عادات: مثل ) الدراسة  استكمالعلى شكل مواد  كشف الدرجات

 (  ساعة 0.25)  (2) النجاح  عادات ▪
 ( ساعة  0.5) ( 2)  المهني المسار تحديد ▪
 ( ساعة 0.5)  (2) التالي الجيل  أساسيات ▪

 
  خبراتهم  ويظهرون النجاح، عادات  في  مهاراتهم  الطالب يطور  اإلرشاد،  عملية أثناء . يومي إرشادي  أستوديو  إلى  21 بيلدينغ طالب  جميع يذهب  أن  المقرر من
  من   لكل   والدعم   لألسئلة   المناسب  الشخص   هو   المرشد.  بهم  الخاصة   التالي  الجيل   كفاءات   عن  المزيد   يتعلمون  وسوف   المهني،  المسار   تحديد  قائمة  خالل   من

 . وأسرهم الطالب 
 

 :تعليمية دورة   لكل  األقل على  واحد   دةما الثانية السنة طالب  يقدم سوف 
 

 التجارية  األعمال ▪
 الصحية  الرعاية ▪
 والرياضيات   والهندسة والتكنولوجيا العلوم ▪
 العامة  الخدمة  ▪
 مرئيةال الفنون ▪
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  الحادي   الصفين)  لديهم  التصميم  سنوات   خالل   بقراراتهم  وإعالمهم  المسار  في  أساس   بناء  أجل  من  الوظيفي  المسار  أستوديوهات  في  لألدوار   تبادالً   الطالب   سيعيش
  الثانية  السنة  طالب  يجدول   سوف.  الثاني  عامهم  خالل  عليها  الحصول  يودون  مادتين  أفضل   الطالب  يختار.  أدناه  موجودة  األستوديو  خيارات (.  عشر  والثاني  عشر
 . (1) المرئية  والفنون الشخصي  والتمويل الرياضية  التربية  مواد في كلهم
 

  قابلة   مشكلة   حل   يمكنها  ال  عمل   خطة وإنشاء بها  صلة ذات مشكلة  واختيار  األعمال  ابتكار  في   بالبحث   الطالب يقوم  سوف  – األعمال  وظائف   طبيعة   استكشاف
 .  ناشئة  سوق  إلى للدخول  أيًضا  الطريق تمهد أيًضا بل  فحسب، للتطبيق

 
  المستشفيات   مع  الشراكة   تتيح.  الصحية  الرعاية   مجال  في   المختلفة  الوظيفية  الفرص  على  الطالب  يتعرف  سوف  –  الصحية  الرعاية   وظائف  طبيعة  استكشاف
 . الدراسي  الفصل  في  العملي التعلم مع بالتزامن الجامعي الحرم  زيارة  للطالب  المحلية

 
 إعادة   أو  بتصميم  الطالب  يقوم  سوف.  التصميمي  التفكير  بنموذج  الطالب  تعريف  يتم  –  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  وظائف  طبيعة  استكشاف
  مع   الطالب   يعمل  سوف .  وأدواته   Maker Space  على   التعرف   للطالب   المادة   هذه   تسمح   سوف .  المنتج  وليس  العملية   على   يكون  التركيز.  ما  منتج  تصميم
 . حقيقي  مشروع إكمال  أجل  من مختلفين مجتمعيين شركاء

 
  وسينظر .  المجال هذا في   المتخصصين مع ويتفاعلون  المختلفة  العامة  الخدمة  وظائف  طبيعة  الطالب  يستكشف  سوف   –  العامة الخدمة   وظائف طبيعة  استكشاف 
 مستعدين   كونوا.  الجماعية   األنشطة/    المصغرة  المشاريع  من  العديد  في  الطالب  وسيشارك.  الوظائف   لهذه   الثانوية  المرحلة  بعد  اختياراتهم  في  أيًضا  الطالب
 . األستوديو هذا  في  والبالغين األقران  مع  للمشاركة

 
  الطالب   وسيتعلم.  الخاصة  المالية  شؤونهم   إلدارة  الممارسات  وأفضل   لالقتصاد   األساسية  المبادئ   الطالب  يتعلم  سوف   المادة،  هذه   في  –  الشخصي   التمويل 
 . والمصروفات  الدخل  بشأن مسؤولة  خيارات  واتخاذ  أهدافهم، لتحقيق األجل  طويلة   مالية  خطط وتطوير الميزانيات، إنشاء في  األساسية  المهارات

 
 : الثانية   السنة  في االختيارية   المواد وصف 

 
 ( 2) النجاح  عادات 
 ساعة  0.25    كاملة  سنة  10 الصف 

  يركزون   بحيث  ومراجعتها  أهدافهم  في  النظر  بإعادة  يقومون  وسوف.  النجاح   عادات  في  الذاتي  والتفكير  الذاتي  تقييمهم  الطالب  يواصل  سوف  المادة،  هذه  في
 . الشخصي جانبهم وتحسين المستمر نموهم على

 
 ( 2)  المهني المسار تحديد 
 ساعة  0.5    كاملة  سنة  10 الصف 
  واالستمرار   االختيارية،  األستوديوهات  خالل  من  االهتمامات  مجاالت  استكشاف  على  تركز  التي  التجارب  من  مجموعة  (2)  المهني  المسار  تحديد  مادة  تتضمن

 . العليا التمهيدية الدراسات  وإكمال   للتعلم معرض في  والمشاركة مخصصة، وخطة  ملف بناء في
 

 ( 2)  التالي الجيل  أساسيات 
 ساعة  0.5    كاملة  سنة  10 الصف 
  التعاون   مهارات  بناء  في   الطالب   يستمر   سوف.  المهنية  والخبرات   الجامعة   من  كل   في  للنجاح  الضرورية   والكتابي  الشفوي  االتصال  مهارات   على   المادة   هذه  تركز
 .المشاريع وإنشاء الواقعية العالم مشاكل  حل  في الجماعي والعمل

 
 المختلطة الرياضية التربية 

 ساعة  0.5  ( 4) أو  ( 1)  التعلم دورة 12و  11و 10و 9 الصفوف 
  المعدلة   البدنية  والتربية  المائية،  واأللعاب  النظمية،  والحركة  والتكيف،  البدنية  واللياقة  الحياة،  مدى  الرياضات  في  التعليم  وتشمل  للتخرج  مطلوبة   الرياضية  التربية
 . والسالمة  بالصحة  تتعلق ألسباب  التعليمية ألينتاون منطقة تعتمده الذي  الرياضية التربية زي  ارتداء  الطالب من يُتوقع. للمعاقين

 
 ( 1ون المرئية )الفن 

 ساعة  5.0   التعلم  دورة  10 الصف 
  يشجع   سوف. األستوديو  فن أساسيات  للطالب  المادة  هذه  تقدم  الفني،  والنقد  والتلوين  الرسم  وتقنيات  الفنية والوسائط  الفنية  للعناصر  المتسلسلة  الدراسة  خالل  من

 .  الفن عن والكتابة  والتحدث والتفكير اإلعالم وسائل  استكشاف  على الطالب 
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 ( التاسع  لصف ا )ة لثثاال  السنة في  األكاديمي البرنامج
 

 : ةلثالثا السنة  في المحتملة المستحقة  الساعات إجمالي 
 

 : التالية  الساعات  على  الحصول على القدرة  لديهم ةلث الثا السنة  في  الطالب 
 

 ( ساعة   1)  (3) اإلنجليزية  اللغة ▪
 ( ساعة  1) ( 3) المتكاملة  االجتماعية الدراسات  ▪
 ( ساعة  1) البيئية العلوم  أو الكيمياء ▪
 ( ساعة 1) والتكامل  التفاضل  أو ( ساعة  1.5)  المثلثات حساب /  والتكامل التفاضل  أساسيات  أو( ساعة  1)   الهندسة أو ( ساعة   1)  (2) الجبر ▪
 ( ساعة 0.25)  (2) النجاح  عادات ▪
 ( ساعة  0.5) ( 2)  المهني المسار تحديد ▪
 ( ساعة   0.5) ( 2)  التالي الجيل ▪
 ( ساعة   1)  المزدوج االنتساب مادة اختيارية من برنامج  ▪
   المزدوج االنتساب  مادة يدرسون الذين للطالب محتملة  6.25)  5.25 الساعات عدد  إجمالي 

 
 الثالثة  السنة  في األساسية  المواد  في مقدًما المعتمدة  الساعات

 
  سيحتاجون   أنهم  يعني  هذا  الثالثة،   السنة   لطالب   بالنسبة .  مقدًما  المعتمدة  الساعات   على   الحصول   أجل   من   المواد  في   أعلى   درجات   على   الحصول   الطالب  على  يجب 

 . المتقدمة (A)  درجة على للحصول  األساسية مادتهم نهاية  في  درجة 11 عند  متوسط أداء  مستوى على  للحصول
 

   الثالثة  السنة  في  دا والم وصف 
 

 ( 3) المتكاملة  االجتماعية   الدراسات
 ساعة  1.0    كاملة  سنة  10 الصف 

  الغرض .  وعالمي ووطني  إقليمي  منظور  خالل  من  المدنية   الكفاءة   تعزيز  أجل  من  اإلنسانية  والعلوم االجتماعية  للعلوم   متكاملة  دراسة  هي   االجتماعية  الدراسات 
  مجتمع   في   مواطنين  باعتبارهم  العام  للصالح   ومنطقية  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  على   القدرة  تطوير  على  الشباب   مساعدة   هو  االجتماعية  الدراسات   من  األساسي 
  لهذه   تطرقهم   أثناء  التعقيد  من  متزايد  بمستوى   للكفاءات  إتقانهم  إثبات   الطالب  من  المتكاملة  المادة  استكمال  سيطلب .  مترابط  عالم  وسط   ثقافيًا  متنوع  ديمقراطي

 . الموضوعات 
 

 ( التاسع  لصف ا )ة رابع ال  السنة في  األكاديمي البرنامج
 

 : رابعةال  السنة  في المحتملة المستحقة  الساعات إجمالي 
 

 : التالية الساعات على الحصول  على القدرة لديهم رابعة ال السنة  في  الطالب 
 

 ( ساعة   1)  (4) اإلنجليزية  اللغة ▪
 ( ساعة  0.5) المتحدة  الواليات  حكومة  ▪
 ( ساعة 1) الفيزياء ▪
  أو (  ساعة  1)  والتكامل  التفاضل  أو(  ساعة  1.5)  المثلثات  حساب/    والتكامل  التفاضل   أساسيات   أو(  ساعة  1)  الهندسة   أو (  ساعة  1)  (2)  الجبر ▪

 (  المزدوج االنتساببرنامج )  اإلحصاء/   االحتماالت
 ( ساعة 0.25)  4 النجاح  عادات ▪
 (ساعة   0.5) 4 المهني المسار تحديد ▪
 ( ساعة   1)  المزدوج االنتساب مادة اختيارية من برنامج  ▪
   5.25 الساعاتعدد  إجمالي 

 
 الرابعة  السنة  في األساسية  المواد  في مقدًما المعتمدة  الساعات

 
  أنهم   يعني  هذا   الرابعة،   السنة   لطالب   بالنسبة .  مقدًما  المعتمدة   الساعات   على   الحصول   أجل  من  المواد   في   أعلى   درجات   على   الحصول  الطالب   على  يجب 

 . مقدًما  (A)  درجة  على للحصول األساسية  مادتهم نهاية في  12 عند متوسط أداء  مستوى على  الحصول إلى  سيحتاجون
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   الرابعة السنة  في  دا والم وصف 
 

 ( 4) المتكاملة  االجتماعية   الدراسات
 ساعة  1.0    كاملة  سنة  10 الصف 

  الغرض .  وعالمي ووطني  إقليمي  منظور  خالل  من  المدنية   الكفاءة   تعزيز  أجل  من  اإلنسانية  والعلوم االجتماعية  للعلوم   متكاملة  دراسة  هي   االجتماعية  الدراسات 
  مجتمع   في   مواطنين  باعتبارهم  العام  للصالح   ومنطقية  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  على   القدرة  تطوير  على  الشباب   مساعدة   هو  االجتماعية  الدراسات   من  األساسي 
  لهذه   تطرقهم   أثناء  التعقيد  من  متزايد  بمستوى   للكفاءات  إتقانهم  إثبات   الطالب  من  المتكاملة  المادة  استكمال  سيطلب .  مترابط  عالم  وسط   ثقافيًا  متنوع  ديمقراطي

 . الموضوعات 
 

 : والرابعة  ة لثالثا تينالسن في االختيارية  الساعات
 

سجل    في  وستظهر  أدناه   موجودة  الثالثة  المواد .  االختيارية  المعتمدة  الساعات   على   الحصول   أجل   من  رئيسية   اختيارية   مواد  3  األولى  السنة   طالب  يكمل   سوف 
 (: وغيرها  ،(2)  النجاح عادات ،(1)  النجاح عادات: مثل ) الدراسة  استكمالعلى شكل مواد  كشف الدرجات

 (  ساعة 0.25)( 4)  (3) النجاح  عادات ▪
 ( ساعة  0.5)  (4) ( 3)  المهني المسار تحديد ▪
 ( ساعة  0.5) ( 4)  (3) التالي الجيل  أساسيات ▪

 
  خبراتهم  ويظهرون النجاح، عادات  في  مهاراتهم  الطالب يطور  اإلرشاد،  عملية أثناء . يومي إرشادي  أستوديو  إلى  21 بيلدينغ طالب  جميع يذهب  أن  المقرر من
  من   لكل   والدعم   لألسئلة   المناسب  الشخص   هو   المرشد.  بهم  الخاصة   التالي  الجيل   كفاءات   عن  المزيد   يتعلمون  وسوف   المهني،  المسار   تحديد  قائمة  خالل   من

 . وأسرهم الطالب 
 

 : االختيارية   المواد وصف 
 

 ( 4) ( 3) النجاح  عادات 
 ساعة  0.25    كاملة  سنة  10 الصف 

  يركزون   بحيث  ومراجعتها  أهدافهم  في  النظر  بإعادة  يقومون  وسوف.  النجاح   عادات  في  الذاتي  والتفكير  الذاتي  تقييمهم  الطالب  يواصل  سوف  المادة،  هذه  في
 . الشخصي جانبهم وتحسين المستمر نموهم على

 
 ( 4) ( 3)  المهني المسار تحديد 
 ساعة  0.5    كاملة  سنة  10 الصف 
  خالل   من   ذاتية  سيرة   وبناء  أعمق،  بشكل  الستكشافها  االهتمام  مجاالت   اختيار  على  تركز  التي   الخبرات  من   مجموعة  3  المهني  المسار  تحديد  مادة  تتضمن
  واالستمرار  الثانوية،  المرحلة  بعد  ما   خطة  عن  لإلعالن  األخرى   الثانوية   المرحلة   بعد  ما   برامج  أو   الجامعات  وزيارة   والمشاريع،  الخبرات   من  متنوعة   مجموعة 

 . للتعلم معرض في  والمشاركة  اإلنجاز  ملف بناء في
 

 ( 4) ( 3)  التالي الجيل  أساسيات 
 ساعة  0.5    كاملة  سنة  12و  11ان الصف
  السير   وكتابة  المقابالت  إجراء  على  التركيز  مع  المهنية  والخبرات  الجامعة   من  كل  في  للنجاح  الضرورية  والكتابي  الشفوي  االتصال  مهارات  على  المادة  هذه  تركز
 . المشاريع وإنشاء الواقعية  العالم مشاكل حل في  الجماعي  والعمل  التعاون مهارات  بناء في  الطالب  يستمر سوف .  والتطبيقات والمقاالت  الذاتية

 
  التالي   والجيل   المهني،  المسار   وتحديد  النجاح،  عادات  مواد   بناء   أجل   من  بها  يهتمون   التي  الدراسي   الفصل   أستوديوهات   والرابعة  الثالثة  السنة   طالب   يختار   سوف 
 : التالية المسارات  من
 

 التجارية  األعمال ▪
 الصحية  الرعاية ▪
 والرياضيات   والهندسة والتكنولوجيا العلوم ▪
 العامة  الخدمة  ▪
 مرئيةال الفنون ▪
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 الخدمة العامة  الرعاية الصحية  األعمال  
العلوم والتكنولوجيا  
 والهندسة والرياضيات 

  الفن التشكيلي 

 اإلعالمية: الكتاب السنوي الطباعة 
 )السنة األولى( 

 
 ريادة األعمال 

 
 إدارة األعمال 

 
 اإلعالم الرقمي 

 
 الزراعة الحضرية 

 
 مقدمة في علم النفس 
 )االنتساب المزدوج(

 
 تطبيقات الحاسوب 
 )االنتساب المزدوج(

 
 تسويق وسائل التواصل االجتماعي 

 
 ة الخطاب

 )االنتساب المزدوج(
 
 الشخصي التواصل 

  )االنتساب المزدوج(

 (1) علم التشريح وعلم وظائف األعضاء 
 

 الزراعة الحضرية 
 

 علم النفس 
 

 مقدمة في علم النفس 
 )االنتساب المزدوج(

 
 (2) علم التشريح وعلم وظائف األعضاء 

 
 العلوم الجنائية 

 
 النمو والتطور البشري 
 )االنتساب المزدوج(

 
 التواصل الشخصي 
  )االنتساب المزدوج(

 علم النفس 
 

 علم االجتماع 
 

 مقدمة في التربية 
 

 (1) أساليب التدريس 
 

 العدالة الجنائية 
 

 مقدمة في علم النفس 
 )االنتساب المزدوج(

 
 (2) أساليب التدريس 

 
 النمو والتطور البشري 
 )االنتساب المزدوج(

 
 ة الخطاب

 )االنتساب المزدوج(
 

 التواصل الشخصي 
  )االنتساب المزدوج(

 : لغة بايثون(1)الترميز 
 )السنة األولى( 

 
 اإللكترونيات 

 
 النمذجة ثالثية األبعاد 

 
 التصميم الهندسي 

 
 الزراعة الحضرية 

 
 تطبيقات الحاسوب 
 )االنتساب المزدوج(

 
 : لغة بايثون(2)الترميز 

 )السنة األولى( 
 

 التصنيع / اللوجستيات 
 

 التطوير الهندسي 

 التصميم ثنائي األبعاد 
 

 التصوير الفوتوغرافي 
 

 اإلعالم الرقمي 
 

 التصميم ثالثي األبعاد 
 

 عرض األزياء 

 
 ( األبعاد ثنائية الفنية  التجربة)  األبعاد ثنائي التصميم 
 الخريف  فصل   12و  11 الصفان
:  مثل  إليها،  سيتطرق  األبعاد  ثنائية  التقنيات  من  متنوعة  مجموعة.  والتلوين  والرسم  التصميم  أساسيات  على  يركز  الفن  في  تمهيدي  مساق  هو  األبعاد  ثنائي  التصميم
 .الفنية  والطباعة   والكوالج والتلوين  الرسم

 
 ( األبعاد ثالثية  الفنية التجربة)  األبعاد ثالثي  التصميم 
 الربيع فصل   12و  11 الصفان
  إلى  متوسطة مهارات تطوير على التجارب  هذه ستعمل. والبناء  والمعادن والزجاج  الطين على التركيز مع األبعاد، ثالثي التصميم في   مبتدئ مستوى هي المادة
  التقنية   ومهارات  التفكير،  من  أعلى  مستوى  تطوير  أجل  من  المادة  هذه  صممت  األستوديو،  إنتاج  على  التركيز  مع.  والفخار  األبعاد  ثالثية  األشكال  إنشاء  في  متقدمة
 . والجماليات الفن،  وتاريخ الفني، والنقد بالفن، المتعلقة

 
 األبعاد  ثالثية النمذجة 
 الربيع فصل  /  الخريف  فصل   12و  11 الصفان
  التغلب   أجل   من  األعمال   وريادة  الهندسة   في  مهاراتهم  الطالب  يستخدم  سوف .  األبعاد  ثالثية  طابعة  على  والطباعة   تينكركاد  باستخدام   التصميم  كيفية   على  تعرف
 . الطالب لدى  فنية عقلية  بناء على أيًضا  المادة هذه وستعمل. الجمالية الجاذبية تنس ال . تواجههم التي  الحقيقية المشكالت  على

 
 ( 1) األعضاء وظائف   وعلم  التشريح  علم

 الخريف  فصل   12و  11 الصفان
  التشريح   علم  منهاج  منظور  خالل  من   الصحية  الرعاية  مجال  في   بالوظائف   المتعلقة  الواقعية  العالم  قضايا   في   البحث  في  الطالب  يستمر  سوف   المادة،  هذه   في

 . العصبي والجهاز  العضلي  والجهاز العظمي  والهيكل الضم   اللحافي الجهاز   أنظمة على الدراسي  الفصل هذا يركز . األعضاء  وظائف  وعلم
 

 ( 2) األعضاء وظائف   وعلم  التشريح  علم
   الربيع فصل   12و  11 الصفان

  التشريح   علم  منهاج  منظور  خالل  من   الصحية  الرعاية  مجال  في   بالوظائف   المتعلقة  الواقعية  العالم  قضايا   في   البحث  في  الطالب  يستمر  سوف   المادة،  هذه   في
  والجهاز   البولي، والجهاز  الهضمي،  والجهاز   التنفسي،  والجهاز  اللمفي،  والجهاز  الدموية،  الدورة  نظام   على  الدراسي   الفصل  هذا  يركز .  األعضاء   وظائف   وعلم

 .التناسلي
 
 
 
 



70 

 األعمال  إدارة
   الربيع فصل   12و  11 الصفان
  والتمويل   والتوظيف   التخطيط   وظائف   ألداء   الالزمة  بالمهارات   الطالب   وتزود .  الفعالة  اإلنسانية   والعالقات   اإلدارية   الفرص  على  الطالب   المادة   هذه   تعرف
  الصناعة   بين  والترابط  والتمويل،   األعمال   هيكل   تشمل  والتي  األعمال،  لعالم   الكلي   المستوى  على  دراسة   عادة   تقدم  فإنها  ذلك،  إلى  باإلضافة.  األعمال   في  والتحكم

  لصياغة   المحاسبة   مفاهيم  واستخدام  األعمال  لمفاهيم المشكالت  حل  على   القائمة   الواقعية  التطبيقات  على  أيًضا   المادة   هذه   تركز  قد .  العالمي  واالقتصاد  والحكومة 
 . وتقييمها  وتحليلها العمل  قرارات 

 
 (( 1) الحاسوب  برمجة ) ( 1)  الترميز 

 ( 1)  الجبر: المسبقة  المتطلبات
 كاملة  سنة  12و  11 الصف 

  سيستخدم   البرامج،  كتابة  خالل   ومن.  البرمجة   بهياكل  أساسية   معرفة  وتوفر   الحاسوب   أجهزة   قدرات  للطالب  بايثون  لغة   تقدم  ،(1)  الحاسوب   برمجة  مادة   في
 . األخرى البرمجة  لغات  إلى نقلها يمكن التي التقنيات وتعلم المشكالت  لحل  كأداة المصغّرة  الحواسيب  الطالب 

 
 (( 2) الحاسوب  برمجة ) ( 2)  الترميز 

 ( 1)  الحاسوب برمجة : المسبقة  المتطلبات
 كاملة  سنة  12و  11 الصف 
  إلدارة  والعشوائي  التتابعي  الوصول   في  مهاراتهم  فيها  الطالب  ينمي  حيث.  بايثون  لغة  باستخدام  البرامج  بكتابة  المهتمين  للطالب  الصارمة  المادة   هذه  صممت
 . نهائيًا مشروًعا هناك وسيكون  للحقول، التطبيقات  باستخدام البرامج كتابة على  المساق هذا وسيركز .  والصوت   الرسوميات وتطبيقات  الملفات،

 
 (( 3) الحاسوب  برمجة ) ( 3)  الترميز 

 ( 2)  الحاسوب برمجة : المسبقة  المتطلبات
 كاملة  سنة  12و  11 الصف 

  إكمال   أجل   من  المهارات  بناء  في   الطالب   يستمر  سوف.  أكثر   أو  واحدة  بلغة  حاسوبية  برامج  إلنشاء  الالزمة  والمهارات  بالمعرفة  الطالب  دة الما  ههذ  زودت 
 . المشروع 

 
 الجنائية  العدالة
 الربيع فصل  /  الخريف  فصل   12و  11 الصفان

  العدالة   لنظام   المختلفة  الجوانب  عن  عامة   بلمحة  الطالب  تزويد   أجل  من  دة الما  ههذ  وضعتم  "  مجتمعنا؟  في   األمريكي  الجنائية  العدالة   نظام   مسؤولية   هي  ما"
  تفسيرات   فحص  في  أيًضا   وقت  سيقضى  ذلك،  إلى  باإلضافة.  والمحاكم  والشرطة،  العالجية،  اإلجراءات  على  خاص  بشكل  التركيز  سيتم.  األمريكي  الجنائية
 . والعجز  الضحايا، وحقوق المتخصصة، والمحاكم  المجتمعية، الشرطة: مثل السياسة،  قضايا   واستكشاف  اإلجرامي السلوك

 
 الرقمي  اإلعالم 
    الخريف  فصل   12و  11 الصفان

  حقوق   وقوانين  اإلنترنت،  على  البحث   المساق   في  تناولها  يتم  التي  الموضوعات   تشمل .  الرقمية   الوسائط  تقنية  حول  تعلمهم  الطالب   ينمي  سوف   ، دةالما  ههذ  في
 . العرض  وأدوات  اإللكترونية، والمنتديات الرقمية،  والصور  اإلنترنت، عبر والنشر  النشر،

 
 ( 1)  تعليميةال مناهج ال

   الخريف  فصل   12و  11 الصفان
لكي    للطالب   دةالما  ه هذ  عرض يتم  .  والمعلومات   المعرفة   نقل   وتقنيات   المعلمين،  وواجبات  ومسؤوليات  والتعلم،  للتعليم  األساسية   المبادئ   للطالب  دة الما  ههذ  قدمت 
  التدريس،   واستراتيجيات   الطالب،  يحرزه   الذي   التقدم  وتقييم  اإلنسانية،  والعالقات   القيادية  والمهارات   الطالب،   وسلوك   الدراسي،  الفصل   إدارة   على  دربهمت 

 . التعليم مجال في  المختلفة  الوظيفية والفرص
 
   تعليميةال مناهج ال

 الربيع فصل   12و  11 الصفان
  الدروس،   خطط   وتصميم  بهم،  الخاصة   التدريس   أهداف  لوضع  للطالب  فرًصا  عادةً   داوالم  هذه  توفر.  اآلخرين  وتوجيه  لتدريس  الطالب  إعداد   على  دةالما  ههذ  عملت 

  ومهارات   التخطيط   واستراتيجيات  الوقت  وإدارة  التعلم  وأساليب  التدريس   استراتيجيات  وممارسة  باختبار  الطالب  يقوم.  للرقابة  خاضعة  بيئة  في  التدريس  وتجربة
  االبتدائية  المدارس  داخل  الخارج  في  تعليمي  برنامج  في  الفصل  هذا  في  الطالب   يشارك  سوف .  التقييم  وتقنيات  الفصول  وإدارة األسئلة  وطرح   التقديمي  العرض

 . منطقتنا في
 

 اإللكترونيات 
   الخريف  فصل   12و  11 الصفان

  سيقوم   حيث  الهندسة،  أو  اإللكترونيات  أو  الكهرباء  مجاالت  في  بالوظيفة  متعلقة  مهارة  أو  أساسية  خلفية  لتطوير  فرصة  توفير  أجل  من  اإللكترونيات  دةما  تممصُ 
 .  المختلفة اإللكترونية الدوائر واختبار تصميم مع بالتزامن واألنشطة   المشاريع خالل من المفاهيم بتطبيق  أيًضا الطالب 
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 الهندسي  التصميم 
   الخريف  فصل   12و  11 الصفان

  الطالب   يقوم  الصلبة،  للنمذجة   الحاسوب  تصميم  برامج  فباستخدام.  التصميم  تطوير   عملية  تطبيق  خالل  من  المشكالت   حل  في   خبرة   للطالب   دةالما  ههذ  قدمت 
 . النماذج  تلك ميزات نقل إلى  باإلضافة واختبارها وتحليلها المنتجات  حلول  نماذج بتطوير

 
 الهندسي   التطوير
 الربيع فصل   12و  11 الصفان

  باستخدام   الحلول   واختبار  بتطوير  عادةً   الطالب   يقوم .  ما  هندسية   لمشكلة   حاًل   وبنائهم  تصميمهم  أثناء  الهندسي   البحث  مبادئ   لتطبيق  فرصة   للطالب   دة الما  ه هذ  وفرت 
 . التصميم حلول  من كجزء  عمليًا أوليًا نموذًجا  ينشئون النهاية في ولكن  الحاسوب، محاكاة أو نماذج

 
 األعمال  ريادة 

   الخريف  فصل   12و  11 الصفان
 النقدي  التفكير  تنمية  كيفية  على  الطالب  يتعرف  سوف .  عليها  والمحافظة  األعمال  وتشغيل  ما،  عمل   وبدء  ما،  عمل  فرصة  على  التعرف  على  األعمال  ريادة  تركز
 .  المستقبل في  تنافسي عمل  سوق  في أفراد  أو  عمل  أصحاب إما  سيكونون حيث   المساق هذا في  واالبتكار  المشكالت وحل 

 
   األزياء  عرض 
 الربيع فصل   12و  11 الصفان
  لمصطلحات   محكًما  إتقانًا  الطالب   يكتسب  سوف .  به   المتعلقة  واألحداث   بنجاح  ما   أزياء  عرض  إنتاج   كيفية  حول  عملية  تطبيقات  على   األزياء  عرض   أستوديو   يشتمل

.  الربيع  أزياء  لعرض  وإدارتهم  تحضيرهم  أثناء  حقيقية  تجربة   على  الطالب   وسيحصل .  والمفاهيم  للمهارات  العملي  التطبيق  إلى  باإلضافة   واألفكار،  الصناعة،
 . مرئيةال الفنون  كفاءات على بناءً  الطالب سيصنف

 
 الجنائية  العلوم
 الربيع فصل   12و  11 الصفان

  الجريمة،  مسرح  في  التحقيق ومبادئ وإجراءات  الجنائي، للتحليل  العلمية العملية  تطبيق تشمل  والتي الجنائية، العلوم  في الرئيسية الموضوعات  دةالما ستعرضت 
  االفتراضية   والمختبرات  اإلنترنت  عبر   الدروس   خالل   من.  الشرعي  الطب   عالم   منظور   من  المحكمة   قاعة   وإجراءات   القانونية  واإلجراءات   والتتبع،  المادية   واألدلة 
  المناسبة   البيانات  وجمع   الفرضيات   واختبار  وتشكيل  التقنية  والموارد   الجنائية  األدوات   على   الطالب  يتعرف  الخيالية،   الجريمة  سيناريوهات  وتحليل   والعملية

 . دة الما ههذ في  العلوم  كفاءات على بناءً  الطالب يصنف سوف . المسؤولة واالستنتاجات
 

 التربية  في  مقدمة
 الربيع فصل  /  الخريف  فصل   12و  11 الصفان

  على   الطالب   المساق  هذا  يعرف .  والمعلومات   المعرفة  نقل  وتقنيات  المعلمين،  وواجبات   ومسؤوليات  والتعلم،  للتعليم  األساسية  المبادئ  للطالب  دةالما  ههذ  قدمت 
 . مدرستنا لمجتمع حقيقي تقييم اختبار عند الصحي التعلم مجتمعات

 
 واللوجستيات  التصنيع 
   الربيع فصل   12و  11 الصفان
  تغطيتها   يجب  التي  العناصر   تشمل.  المنتجات  وتوزيع  واإلنتاج  التخطيط  مبادئ   إلى  باإلضافة  ومنتجة،  آمنة  تصنيع  لبيئة  األساسية  والممارسات  المبادئ  تتعلم  سوف 
 .  العمالء  وخدمة الواقية  والتعبئة المخزون  مراقبة األخرى الموضوعات تشمل. التوزيع وحتى  التصور  مرحلة من المنتج حياة  دورة فهم
 

 (السنوي  الكتاب )  اإلعالمية الطباعة
 كاملة  سنة  12و  11 الصفان
  الطالب يدرس  حيث  عملها،  وكيفية ماهيتها على  التركيز جانب   إلى  المعاصرة،  للدورية  المتنوعة  والوظائف  الجوانب  استكشاف  للطالب  اإلعالمية الطباعة تتيح
  التحقيق   بدراسة  الطالب  كذلك  يقوم.  والستيعابها  منها  كل   في  والوظائف  الفلسفة  الستيضاح  والمتخصصة  االنتشار  وواسعة   المشهورة  المجالت  بين  المقارنات  فيها

  يمكن .  مباشرة  السنوي  الكتاب  إنتاج  في  المادة  هذه  في  األعضاء   الطالب  يشارك .  والطباعة  الفوتوغرافي  والتصوير  العام  والمخطط  اإلعالن  وأساليب  الصحفي
 . المادة هذه  إعادة للطالب 

 
   الشخصي التمويل 
 الربيع فصل  /  الخريف  فصل   12و  11 الصفان

  إنشاء   في   األساسية   المهارات   الطالب   سيتعلم  حيث   المالية،  مواردهم  إلدارة  الممارسات   وأفضل   لالقتصاد  األساسية   المبادئ  الطالب   يتعلم  سوف  المادة،  هذه   في
.  للجامعة   المالي  التخطيط   الموضوعات   تشمل .  والمصروفات   الدخل   بشأن  مسؤولة   خيارات  واتخاذ   أهدافهم،  لتحقيق   األجل   طويلة  مالية   خطط   ووضع  الميزانيات،

 . التخرج قبل  إكماله  فيلزم وبالتالي  المهني، المسار لتحديد  تجربة هو  الشخصي  التمويل إن  حيث
 

 النفس   علم
 الربيع فصل  /  الخريف  فصل   12و  11 الصفان
  وغير   االجتماعي  النفس  علم  سيولى .  الشخصية   الجوانب  وتطوير  للنظام  األساسية   المبادئ  مع  النفس  علم  يتعامل  حيث   السلوكية،  العلوم   في  مقدمة  النفس   علم  يوفر

 . الصحي  وغير الصحي  السلوك من  محددة  حاالت   توضيح أجل  من دراسات ستقدم  حيث الدراسة، الطبيعي
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 االجتماع   علم
 الربيع فصل  /  الخريف  فصل   12و  11 الصفان
  يواجهها   التي  المشكالت  تحليل   على   المساق  هذا  يركز  فبدوره  االجتماعية،  والمؤسسات  الحديثة  المجتمعات  عن  أساسية   معلومات  للطالب  االجتماع  علم   يوفر

  االجتماعي  التنظيم:  لالطالع   مطروحةال  الموضوعات   تشمل .  اليوم   العالم  في   الموجودة   باستمرار  المتغيرة  الظروف   مع  التكيف  محاولتهم   أثناء  والمؤسسات   األفراد 
 . االجتماعية والمشاكل  واالجتماعي الثقافي والتغيير

 
 الحضرية  الزراعة
 الربيع فصل  /  الخريف  فصل   12و  11 الصفان

  الزراعة   أن  المفهوم  من  سيكون  المساق،  في  المشاركة  خالل   فمن.  زوايا  عدة  من  المؤثرة  الزراعية  بالفرص   الطالب  تعريف  أجل  من  خصيًصا  دةالما  ههذ  تممصُ 
  سوف   نسمة،   مليارات  9  يقارب   سكان  عدد   إطعام  في  المتمثل  العالمي  التحدي   وجود   مع. األمريكية  المدن  في   هنا  تتم  أن  يجب  ولكن  ريفي،  مسعى  مجرد  تعد  لم

  ألولئك  للبيئة  الصديقة  واألعمال   الزراعية  األعمال  الخريف  فصل  موضوعات  تشمل  حيث  مضى،  وقت  أي  من  أهمية  أكثر  الزراعة   صناعة  أن  الطالب   يتعلم
  والرياضيات   والهندسة   والتقنية  العلوم   مجاالت   في   أخرى  وموضوعات   واالستدامة   والنمو  الصحي   األكل   الربيع  فصل   موضوعات  وتشمل .  لألعمال  المتحمسين

 . الوظائف تلك وراء يسعون لمن
 

 : الرابعة/  الثالثة  السنة في  المزدوج  االنتساب برنامج   خيارات
 

 *  المزدوج  االنتساببرنامج  –  ( 1) ة يلجامعا اإلنجليزية  اللغة 
  القدرات   اختبار  أو(  SAT)  الدراسية   القدرات   اختبار  –   إعفاء  على   الحصول   أو  ،66  عن  تقل   ال   بعالمة  الجامعي   الكتابة   اختبار  في   النجاح :  المسبقة  المتطلبات
 (. PSSA)  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام  في  1492 عالمة أو  النقدية، القراءة  في  490 عالمة –( PSAT) األولية  الدراسية
 األول   الفصل  12و  11 الصفان
    الجامعة  في  ةساع  3.0  التعليمية ألينتاون منطقة  في  ةساع  1.0
دون   المقاالت  بكتابة(  ENG105)  المزدوج   االنتساب  برنامج  في  (1)  ة ي جامعال  اإلنجليزية  اللغة   دة ما  في  الطالب  يقوم   المهارات   ويتقنون  البحثية  األوراق   ويُع 

  المفردات   واختيار  الكتابة  وآليات   نحويًا   السليمة   والكتابة  للتفاصيل   المناسب   واالستخدام   السليم  المنطق   استخدام  تعلم  إلى   دةالما  ه هذ  في  الطالب   ويهدف .  المكتبية
  متطلبات   دةالما  ههذ  لبيت .  باحترافية   المكتوبة   والمقاالت  الطالب   يكتبها  التي  المقاالت  تضم  التي  الجيدة   الكتابة   نماذج  الطالب   يدرس  حيث   المناسبة،   والكلمات
 . (4) اإلنجليزية  اللغة  لمادة  التخرج

 
 *  المزدوج  االنتساببرنامج  –  ( 2) ة يلجامعا اإلنجليزية  اللغة 

 ( 1الجامعية ) اإلنجليزية  اللغةو 120DE: المسبقة  المتطلبات
 األول   الفصل  12و  11 الصفان
    الجامعة  في  ةساع  3.0  التعليمية ألينتاون منطقة  في  ةساع  1.0

  الخيالية   القصص)   األدب   عن  التحليلية  المقاالت  كتابة  الطالب  فيها  يتعلم  كتابة  مادة  يه(  ENG106)  ( 2)  ة ي لجامعا  اإلنجليزية  اللغة   في  المزدوج  االنتساب
  نحويًا   السليمة  والكتابة  للتفاصيل   المناسب   واالستخدام   السليم   المنطق   استخدام   تعلم  إلى   دةالما   ه هذ  في   الطالب   ويهدف (.  والشعر  والروايات،   والدراما،  القصيرة،
 . المناسبة والكلمات  المفردات واختيار  الكتابة وآليات

 
 * المزدوج  االنتساببرنامج   – البشري  والتطور   النمو 

 النفس  علم إلى  مدخل 282DE: المسبقة  المتطلبات
 األول   الفصل  12و  11 الصفان
 الجامعة  في  ةساع  3.0  التعليمية ألينتاون منطقة  في  ةساع  1.0
  الحياة،   من   مختلفة  مراحل   وعبر  في   تظهر   التي  التطورية   الموضوعات   على  مسح   يجرى .  بأكملها  الحياة  دورة   طوال  التطور   عن  عامة   لمحة   دة الما  ههذ  قدمت 

 . والبيئة  الشخصية والخبرة  والثقافة الوراثة  دور  افيه  ويناقش. والعاطفية واالجتماعية والمعرفية   المادية العوامل  وتشمل
 

 *  المزدوج االنتساب برنامج  – الشخصي  التواصل 
 األول   الفصل  12و  11 الصفان
 الجامعة  في  ةساع  3.0  التعليمية ألينتاون منطقة  في  ةساع  1.0
  المادة   هذه   تطرحها  التي   المواضيع   وتضم .  وممارستها  الشخصي   التواصل   مهارات   دراسة   خالل   من   واآلخرين  للذات   أشمل   فهم  تقديم   أجل   من  دة الما  ه هذ  ت ممصُ 

 . النزاعات  حل ومهارات   الثقافات، بين والتواصل  واالستماع،  والتصّور،  المنطوقة، وغير المنطوقة  الرسائل
 

 *  المزدوج  االنتساب برنامج  –  النفس علم في  مقدمة
 األول   الفصل  12و  11 الصفان
   الجامعة  في  ةساع  3.0  التعليمية ألينتاون منطقة  في  ةساع  1.0
  على   دةالماهذه    ركز وت   التجريبي،  االختبار  على  التركيز  جانب   إلى.  النفس   علم  وأساليب  للمعرفة   الحالي  الهيكل  عن  عامة  لمحة  للطالب  ةالتمهيدي   دةالما  ههذ  قدمت 

  والشخصية،   للسلوك،  البيولوجية   واألسس   البشرية،  والتنمية  والوعي،  والذاكرة،   والتعلم،  والعواطف،   واإلدراك،  النفس،  لعلم   والمعاصرة   التاريخية   األسس 
  والتعامل   التعرف  على  الطالب  قدرة  وعلى  المتنوعة  البشرية   المساعي  على  النفس  علم  تطبيق  على  سيركز.  االجتماعي  والسلوك  والعالج،  النفسية،  واالضطرابات

 . البشري  السلوك في   والغموض اليقين عدم مع
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 * المزدوج  االنتساببرنامج  –  الحاسوب تطبيقات في  مقدمة
 األول   الفصل  12و  11 الصفان
   الجامعة  في  ةساع  3.0  التعليمية ألينتاون منطقة  في  ةساع  1.0

  ه هذ  في   المقدمة   الموضوعات   تشمل   حيث   اإلطالق،   على  سابقة   خبرة   لديهم  ليس  أو   الحاسوب   استخدام   في   قليلة  خبرة   لديهم  الذين  للطالب   مخصصةهذه المادة  
  في   واألخالقيات   للحوسبة،  المجتمعية  والتأثيرات   والشبكات،  البيانات  واتصاالت   واألنظمة،  التطبيقات  وبرامج  الحاسوب،   أجهزة  حول  استقصائية  دراسة  دةالما
  التقديمية   والعروض   البيانات  وقواعد   الكلمات   ومعالجة   الشائعة   البيانات  جداول   برامج  حزم  في   عملية   خبرة   على   الطالب   يحصل   وسوف .  الرقمية  المعلومات   سياق

 . والتنظيمي الشخصي  للشراء الحاسوب أجهزة  لتقييم المستخدمة المعايير أيًضا  الطالب سيتناول. شبكية بيئة في  الويب   مواقع وتصميم
 

 * المزدوج االنتساب برنامج   – واإلحصاءات  االحتماالت 
 لعامين الثانوية المدرسة  في  الجبر ودراسة 66 بمعدل للجامعة  الجبر  اختبار في  النجاح: المسبقة  المتطلبات
 األول   الفصل  12و  11 الصفان
 الجامعة  في  ةساع  3.0  التعليمية ألينتاون منطقة  في  ةساع  1.0
  النزعة   وقياس   البيانات،  جداول   تصميم:  يشملها  التي  المواضيع  وتضم   والتوقعات،   القياسات   فيها  تستخدم  ببرامج  الملتحقين  للطالب   ات الرياضي   دة ما  ت ممصُ 

  حاسبة   آلة   الطالب   يمتلك  أن  المادة   لهذه  يلزم.  لالرتباط  األساسية  واألوجه  االختبار،  وفرضيات  واالحتماالت،  التوزيع،  وأنواع  العينات،  وجمع  والتشتت،  المركزية
 . متقّدمة

 
 *  المزدوج االنتساببرنامج  – ة الخطاب

 66  بمعدل  األقل  على للجامعة  الجبر  اختبار في  النجاح: المسبقة  المتطلبات
 األول   الفصل  12و  11 الصفان
 الجامعة  في  ةساع  3.0  التعليمية ألينتاون منطقة  في  ةساع  1.0
  الرسمية،   وغير  الرسمية، :  منها  الشخص،  فيها  يتحدث   التي  المواقف  من  أنواع  عدة  خالل  من  النفس  في   الثقة   لتنمية  مصممة  عاّمة  محادثة   مادة  عن  عبارة  هي

.  المساعدة  البصرية  العناصر  واستخدام  البحث   خالل  من  ناجح  تقديمي  لعرض   التحضير وكيفية   الجمهور،  تحليل   كيفية  المادة هذه  في   الطالب   يتعلم.  واالرتجالية 
  تحسين   إلى  الطالب  لخطابات   المرئي  والتصوير  البنّاء  التقييم  عن  ينتج.  أكبر  نحوٍ   على  اإلنجليزية   للغة  وإتقانهم  االستماع  في  مهاراتهم  تنمية  الطالب  يتعلم  كما

  قبل   بها   النطاقين لغير   اإلنجليزية   اللغة   معلم  من   إذن   على   الحصول   أو   ، ESL252  مادة أخذ   بها  النطاقين   لغير   اإلنجليزية   اللغة   لطالب   يوصى :  مالحظة.  أدائهم
 . دةالما ه بهذ االلتحاق

 
 : إضافية فرص 

 
 الزمالة 
 فصل   12و  11 الصف 
  في   أيام  3-1  من  شركائنا  إلى  تقارير  الطالب  يقدم  حيث  األجر،   مدفوعة   غير  أو   مدفوعة  زمالة  على   للعثور  لدينا  الشراكة   منسق   مع   المؤهلون  الطالب   يعمل

 ويمنح .  مستنيرة  مستقبلية  قرارات  اتخاذ  من  يتمكنوا  حتى  شغفهم  مع  تتوافق  التي  الفرص  في   الطالب  يوضع.  العمل  أثناء  حقيقية  تجارب  تعلم  أجل  من  األسبوع
 . التوظيف  مهارات  بناء في مساعدتهم أجل من المهني التطوير  لتعلم الفرصة أيًضا الطالب 

 
 العمل  خبرات 
 فصل   12 الصف 
 العمر  من  يبلغون  الذين   الطالب  يحصل  أن  يجب   حيث  العمل،  خبرات  في  معتمدة  ساعات  على  الحصول  أجل  من  وثائق  تقديم  المجتمع  في  العاملين  للطالب  يمكن
  برفع   ذلك  بعد  الطالب  فيقوم.  تصاريح  إلى   أكثر  أو  عاًما  18  أعمارهم  تبلغ  الذين  الطالب   يحتاج  ال .  عملهم  مكان  في   مشرفيهم  من  تصاريح  على  أقل   أو  عاًما  17

 . دراسيةال الساعات على للحصول  مرشدهم إلى  رواتبهم كشف  عن تقارير
  

 المتدرب  المعلم /  الطالب  المرشد
 فصل   12و  11 الصفان
  أن  ويجب.  االجتماعية  الدراسات  أو  اإلنجليزية  اللغة  أو  الرياضيات  أو  العلوم  في   األولى  المرحلة  طالب  دةما  في   دروس  إلقاء  أجل  من  التسجيل   للطالب  يمكن
  في   المعلمين  لمساعدة  االختيارية   المادة   من  بدالً   ما  فترة  خالل  بمهام  الطالب   يكلف   وسوف .  الدروس   هذه   إلقاء  أجل   من  دةالما  في  نجاًحا   أظهروا   قد  الطالب  يكون
 . الدراسي   الفصل

 
 الفن  أستوديو  وقت 

 فصل   12و  11 الصفان
  إلى  الوصول  إمكانية  مع  الفنية  منتجاتهم  على   للعمل  الوقت   يستخدم  حيث  الفنية،  موادهم  على   للعمل   الفن   قاعة  في  تعيينهم  فيها  يمكن  فترة   اختيار  للطالب   يمكن
 . والموارد   اللوازم

 
 المدرسي  المقصف  مدير 

 فصل   12و  11 الصفان
  مع   الطالب   يعمل  وسوف .  والجرد   بالبيع  الخاصة   اليومية  العمليات  عن   مسؤولين  ويكونون  المدرسة   مقصف   في  تعيينهم  فيها  يمكن  فترة   اختيار   للطالب   يمكن
 . الفرص وخلق  المنتجات لطلب األول  والمعلم اإلدارة
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 والتقني  المهني ليهاي معهد     

 
 إتقان  من  تمكنهم  أكثر  فرًصا   لهم   يُتيح  التحديد،  وجه   وعلى   الثانوية،   رسة المد  مرحلة   من  القصوى   االستفادة تحقيق    على  الطالب   والتقني  المهني  التعليم  يساعد

  الوظيفية،  المسارات   واستكشاف   الدراسية   بالمنح  والفوز   معتمدة،   جامعية   ساعات   وكسب   العمل،   مجال   في   المهنية  المؤهالت   على   والحصول   العملية،  المهارات 
  االنضمام   في  الراغبين  الطالب  أمام  ذكيًا  خياًرا  يوفر  والتقني  المهني  ليهاي  معهد  فإن  هنا  ومن.  الحقيقي  العالم  في  الخبرات  واكتساب  القيادية  الكفاءات  وتطوير

 .المدرسة  في  تخرجهم  عند المهني العمل في   واالنخراط  الجامعية الدراسة إلى
 

  يقوم   التي  والتقني  المهني  التعليم  برامج  من   العشرات  ليهاي،  مقاطعة   في  التسع  التعليمية  المناطق  جميع  قبل   من  المدعوم  والتقني،  المهني  ليهاي   معهد  يُوفّر
  والصحة   المتقدم،  والتصنيع  والهندسة   واالتصاالت،   األعمال   تكنولوجيا   اإلنسانية،   والعلوم  الفنون   وهي: دراسية  مجاالت   خمسة  في   العمل   مجال   خبراء   بتدريسها
 .الصناعية والتكنولوجيا البشرية  والخدمات 

 
 التعليم  في  شركائنا  دعم  بفضل  وذلك  الوطني،  الصعيد  على  المجهزة  المدارس  أفضل   بين  من  يُعتبر  كما  بنسلفانيا،  والية   في   وتقنية  مهنية  مدرسة   أكبر  معهدنا  ويُعدّ 

  بوجود  ويتباهى تاونشيب  وايتهول   شمال  بلدية  من  شيكسويل جزء   في  المجتمعية  كاربون  ليهاي  كلية  بجوار  والتقني المهني  ليهاي معهد  حرم  ويقع . العمل ومجال 
 . والمعدات  واألدوات  البرامج بأحدث  ومجهزة مربع  قدم   ألف 450 مساحتها تبلغ منشأة
 

 المعهد في  التسجيل خيارات
 

  في   والتقني  المهني  روالمسا  األكاديمية  الدراسة   من  كل   إلى   لالنضمام  خياًرا   12  إلى  10  من  الصفوف  في   للطالب   األكاديمي  المركز   يُوفّر :  األكاديمي  المركز
  المهني  تخصصهم   استكمال  إلى  باإلضافة   الطالب   تخرج  متطلبات  ستلبي  الصارمة  األكاديمية  د اوالم  هذه   أن  كما   كامل،  بدوام  كطالب   والتقني  المهني  ليهاي  معهد

  عودتهم   عند   الدراسية  المناهج  عن  الخارجة   األنشطة   في   المشاركة   على   تشجيعهم  ويتم  فيها  يقيمون  التي   التعليمية  مناطقهم   في   التخرج   الطالب   وسيواصل .  والتقني
 .التعليمية منطقتهم في  المعتاد التسجيل وقت  خالل   الكامل اليوم  برنامج في  التسجيل من الطالب  وسيتمكن.  ية ساساأل  مدرستهم إلى
 

 والتقني   المهني  التعليم  فرصة   للطالب   الخيار   هذا  ويُتيح.  اليوم  نصف   لمدة   التسجيل   خيار  12  إلى   9  من  الصفوف   في   للطالب   يُتاح :  اليوم  نصف   لمدة   التسجيل 
  الطالب  تشجيع  ويتم.  المختصة   التعليمية  مناطقهم   في   األكاديمية   المتطلبات   استكمال   في   لالستمرار  لهم   الفرصة   توفير   إلى  باإلضافة   والمهني  التقني  ليهاي   معهد   في
 .اليوم  التقنية عالية  الوظائف في  للنجاح الالزمة األكاديمية الخلفية  ستوفر   والتي  المرسلة المنطقة  في  المستوى عال  ريبيتد ربمسا االلتحاق  على
 

  تصميم  وتم.  مرنة  زمنية  لمدة  وفقًا  برنامج  في   التسجيل  وهو  للطالب  الفردية   االحتياجات  يناسب  قد  آخر  خيار  يُتاح:  مرنة  زمنية  لمدة  برنامجال  في   التسجيل
  حسب  يوميًا أكثر  أو واحدة لفترة والتقني المهني ليهاي معهد حضور الطالب  يختار قد . محدود  زمني لجدول  وفقًا  التقنية داوبالم الطالب  لتزويد المرن البرنامج

  التدريب   هذا  الطالب  من  العديد  ويستخدم.  سنوات   لعدة  المعهد  حضور  خيار  إلى  باإلضافة   كليهما  أو  الدراسيين  الفصلين  أحد  حضور  يمكنهم  كما  احتياجاتهم،
  أثناء   المرن  اليوم  وخيار  اليوم   نصف  خياري  من  كل  اختيار   ويمكن.  سنوات   أربع  مدتها  مؤسسة   في  تقنية  شهادة   على  للحصول   سريعة  كخطوة  التقني  التعليمي
 . وادالم  في  العادية التسجيل  عملية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ليهاي   معهد  في  Title IX  منسق  إلى  االستفسارات   توجيه  ويمكن.  أنشطتهو  برامجه  في  العمر  أو  اإلعاقة  أو  الجنس   أو  القومي  األصل  أو  اللون  أو  العرق  بين  والتقني  المهني  ليهاي  معهد  يميز  ال

 .610- 799-1358 أو  18078 البريد رقم. شيكسويل درايف، اركب وكيشندياي 4500 في 504 القسم منسق أو والتقني المهني
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 األكاديمي المركز  هاقدمتي يال  دا والم
 

ي ال  د اوالم  كافة   تنطوي  تلبيتها  عن  فضال  الكلية،   إلى   الطالب  لدخول  التحضيرية  د اوالم  ضمن  والتقني  المهني  ليهاي   لمعهد  التابع  األكاديمي  المركز  هاقدمتي 
  د اوم  جميع أن  على والتقني، المهني  ليهاي  لمعهد حضورهم قبل  المرسلة  المنطقة  في  إكمالها تم  التي الفصول  على بناءً  داوالم تخصيص ويتم.  التخرج  لمتطلبات
 األكاديمي   المركز  هاقدمتي ي ال  د اووالم.  األكاديمي  المركز  طالب  جميع  من  مطلوب  التخرج  مشروع  على  العمل  أن  كما  مختبر،ال   في  العمل  أساس  على  مبنية  العلوم
 . أدناه مذكورة

 

 األخرى د اوالم  الدراسات االجتماعية  العلوم  لرياضيات ا اإلنجليزية 

 ( 2)الدراسات األمريكية  علم األحياء  علم الهندسة  (2) مهارات اللغة اإلنجليزية 
 الصحة / 

 ( 2)اللياقة البدنية 

 (3) مهارات اللغة اإلنجليزية 
 زركّ مُ  - (3) مهارات اللغة اإلنجليزية 

 ( 12) الصحة واللياقة البدنية  ثقافات العالم  علم الكيمياء  ( 2) علم الجبر

 (4) مهارات اللغة اإلنجليزية 
 زركّ مُ  - (4) مهارات اللغة اإلنجليزية 

 مقدمة التفاضل والتكامل 
 (1) الفيزياء 
 (2ء ) الفيزيا

 األمريكية /  الحكومة 
 التربية المدنية /  

 االقتصاد 
 
 

 / زركّ مُ  -الحكومة األمريكية 
 التربية المدنية /  

 االقتصاد 

 

اللغة اإلنجليزية في كلية ليهاي  
 كاربون المجتمعية 

   بيئية ال علوم ال التفاضل والتكامل 

 
األكاديمية في كلية ليهاي   داوالم

 كاربون المجتمعية 
   

 
 2022-2021 لعام   والتقني  المهني  ليهاي  لمعهد  التابع األكاديمي المركز  ها قدم تي ي ال د اوالم   جدول

 

 الثانيالفصل الدراسي  ول األالفصل الدراسي  الصفوف 

 الرياضيات  الرياضيات  10

 العلوم  العلوم  

 (2)مهارات اللغة اإلنجليزية  (2)مهارات اللغة اإلنجليزية  

 ( 2)الدراسات األمريكية  ( 2)الدراسات األمريكية  

 الرياضيات  الرياضيات  11

 العلوم  العلوم  

 (3)مهارات اللغة اإلنجليزية  (3)مهارات اللغة اإلنجليزية  

 ثقافات العالم أو الصحة / اللياقة البدنية * الصحة / اللياقة البدنية أو ثقافات العالم * 

 (4)مهارات اللغة اإلنجليزية  (4)مهارات اللغة اإلنجليزية  12

 الحكومة األمريكية / التربية المدنية / االقتصاد  الحكومة األمريكية / التربية المدنية / االقتصاد  

 الصحة / اللياقة البدنية  الصحة / اللياقة البدنية  

 الرياضيات أو العلوم  الرياضيات أو العلوم  
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 اليوم  نصف لمدة المسجلين لطالب والتقني المهني ليهاي معهد في  المتوفرة األكاديمية الخيارات
 

  للغاية   المهم  ومن.  أيضا  المدرسة   يحضرون  والذين  اليوم  نصف  لمدة   المسجلين  الطالب  لبعض  أكاديمية  مساقات  والتقني  المهني  ليهاي  معهد  يُوفّر
 المهني  ليهاي  معهد  في   المقدمة   للمساقات  االنضمام  الطالب  على   ويتعين.  والتقنية  األكاديمية   مساقاتهم  من   كل   في   ناجحين  يكونوا  أن  للطالب  ةبالنسب
.  أخرى   مرة  إليه  االنضمام  عليه  يجب  فإنه  أكاديمي،  مساق  في  ينجح  أن  من  الطالب  يتمكن  لم  حال  وفي.  تخرجهم  متطلبات  تلبية  بهدف  وذلك  والتقني

  إعداد   أيضا  يمكن  كما.  الثانوية  المدرسة  خالل  من  متاًحا  الخيار  هذا  يكون  قد  ذلك،  ومع  صيفية؛  مدرسة  أي  والتقني  المهني  ليهاي  معهد  يُقدم  ال
  الحصول   لفرصة  الطالب  فقدان  في  يتسبب  أن  يمكن  العليا  للسنة  المقررة  المساقات  إعداد  فإن  ذلك،  ومع.  للطالب  العليا  الدراسية  السنة  خالل  المساقات

 .للخطر الثانوية المدرسة من التخرج يتعرض فقد المساقات، تكوين يتم لم وإذا . التعاوني التعليم وظيفة على
 
 .والتقني المهني ليهاي لمعهد حضورهم أثناء مطلوبة يوم نصف  لمدة المسجلين للطالب التالية األكاديمية المساقات تكون قد
 

 ( 2) األمريكية الدراسات
 
 األساسية  بنسلفانيا  والية  معايير  مع  دةاالم  ههذ  تماشىت.  العشرين  القرن  خالل  المتحدة  الواليات  تطور  موضوع(  2)  األمريكية  الدراسات  دةام  تناولت

 المعايير  هذه  تلبية  سيتم  العديدة،  والدروس  األنشطة  خالل  ومن.  والتحدث  واالستماع  والكتابة  للقراءة  مالءمتها  إلى  باإلضافة  االجتماعية  للدراسات
 االجتماعية   واإلنجازات  والمشاكل   السياسية،  واالتجاهات  والصناعية،   االقتصادية  التنمية  على  التركيز  مع  عالمية،   كقوة   المتحدة  الواليات  تطور  لفهم

 منهم  ويتوقع.  االجتماعية  بالمجموعات  معرفتهم  عن  ضالف  التكنولوجي  المجال  في   المحرز   للتقدم  وفهم  وعي  الطالب  لدى  سيتكون  كما.  والثقافية
 المفاهيم   أيًضا  األمريكية  الدراسات  مهام  وتشمل.  المدروسة  الفترات  وأحداث   لألفراد   السياسية  المساهمات  وتحليل  المجتمع  في  الثقافية  التغيرات  تقييم

  مدة   طوال  المحتوى  إتقان   لتحديد  رسمي  وغير  رسمي  بشكل  الطالب  تقييم  وسيتم.  مختلفة  وتقنية  مهنية  ومختبرات  هذا  التاريخ  مساق  بين  المتكاملة
 .الدراسي العام
 

 البدنية واللياقة الصحة
 
  لهم   يمكن  والتي  اإلجهاد  إلدارة  عديدة  وتقنيات  التغذية  يخص  فيما  حياتهم  مسار  تغير  معلومات  للطالب  الصحة  برنامج  يوفر:  دةاالم  عن  نبذة

 يخص  فيما  أما.  االنتحار  من  الوقاية  على  تدريبًا  الطالب  سيتلقى  كما  شيوًعا،  األكثر  النفسية  االضطرابات  عن  البحث  وسيتم.  الحياة  طوال  استخدامها
  التي   المنتجات  بتحليل  سيقومون  كما  يوميًا،  يتناولونها  التي  األطعمة  في  الموجودة  الضارة   المكونات  بفحص  يقومون  سوف   الطالب  فإن   التغذية
 .صحية  بدائل عن ويبحثون السريعة الوجبات سالسل من العديد تقدمها

 
  يتميز و.  الحياة  لمدى   البدنية  واللياقة  الصحة  ولتعزيز  حياتهم  في  البدنية  األنشطة  فوائد  عن  الطالب  إلخبار  البدنية  اللياقة  برنامج  تصميم  تمقد  و
  والتقدم   الخصوصية  مثل  العديدة،  والتكييف  القوة  بمبادئ  والتقني،  المهني  ليهاي  لمعهد  التابع  الحديث  البدنية  اللياقة  مركز  في   يقام  الذي   برنامجال
 .التكنولوجيا على القائمة التمارين من متنوعة ومجموعة واليوجا وتاباتا فيت سو كر مثل المتعددة، التدريب تقنيات جانب إلى  الزائد،  ضغطوال
 
 
 

 والتقني المهني ليهاي هدلمع والتقني المهني التعليم في المتاحة الخيارات
 

  العمل،   إلى  وتدفعهم  تعلّمهم  الطالب  إلى  توجيهية  إرشادات  بتقديم  المعلمون  يقوم.  والعمل  بالممارسة  والتقني  المهني  ليهاي  معهد  في  الطالب  يتعلم
 مجال   في  المؤهالت  لكسب  الالزمة  والمهارة  المعرفة  يكسبون  ذلك  أثناء  أنهم  كما  العمل،  تحديات  تعكس  التي  المشاريع  معالجة   على  وتساعدهم
 االتحاد  شهادة  على  للحصول  طريقهم  في  متجًرا  التسويق  طالب   يدير  المثال،  سبيل  على.  كلتيهما  أو  معتمدة  جامعية  ساعات  على  الحصول  أو  العمل،
 جامعية ال ساعاتال خيارات نوع يحدد والذي تقنيو مهنيبرنامج  أو دراسي برنامج إما أنها على البرامج تحديد يتم أنه كما. بالتجزئة للبيع الوطني
ل البرنامج  خال  من  متقدمة  جامعية  ساعات  كسب  على  بالقدرة  الدراسة  برامج  في  المشاركون  الطالب  ويتمتع.  الثانويةالمرحلة    بعد  ما  فيالمتاحة  
 والتقنية  المهنية  البرامج   تقدم.  الثانوية  بعد  معينة  مدرسة  مع  الساعات  معادلة  اتفاقية  خالل  من  أو(  وأكاديميًا  مهنيًا  المستعدون  الطالب)الدراسي  
 .توفرها عند فقط جامعية ساعات

 
 :للدراسة مجاالت خمس في والتقني المهني ليهاي معهد برامج وتتوزع
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 اإلنسانية والعلوم الفنون
 

 البرنامج  ويركز.  المهني  العمل  مكان  في   حاليا  المستخدم  أدوبي  الجرافيك  تصميم  برنامج  أحدث   الطالب  سيتعلم:  التجاري   الفن  /اإلعالنات  تصميم
  األعمال   من  وإلكترونية  مطبوعة  مجموعة  وإنشاء  InDesign  و  Illustrator  و  Adobe Photoshop  برامج  استخدام   في   المهارات  إتقان  على

  من   InDesign  و  Illustrator  و  Adobe Photoshop  برامج  شهادة  على  الحصول  من  الطالب  وسيتمكن.  البرامج  هذه  خالل  من  المنتجة
 مهارات  سيكتسبون  الطالب  فإن  ،Adobe Creative Cloud  استخدام  في  المهارة  كسبهم  عن  فضال.  أدوب  من  المعتمد Certiport خالل

  إتقان   إلى  باإلضافة  الخدش  لوحة  واستخدام  الرصاص  بقلم  والتلوين  المائية  األلوان  واستخدام  والتظليل  الرصاص  بالقلم  الرسم  مثل  التقليدية  التوضيح
 الكاميرا  استخدام  تعلم  من   الطالب  يمّكن  ما   الفصل  في   للدعاية   الفوتوغرافي   التصوير  استخدام   ويتم.  المختلفة  األخرى  الوسائط  استخدام   في   المهارات
  أو   الجرافيكي التصميم وهي مختلفة وظيفية أهداف ثالثة في التركيز الطالب ويستطيع. القوية األضواء وآلة العاكسة المنفردة العدسة ذات الرقمية
 (دراسي برنامج. )التوضيحي الرسم  أو اإلشارات صنع
 

ً   التخصص  هذا   يختارون  الذين  الطالب  سيتلقى:  اإللكتروني  التصوير  /التجاري  التصوير   أو   االستوديو  في  سواء  الفوتوغرافي   التصوير  في  تدريبا
  المهنية  اإلضاءة  تقنيات  يتضمن  المساق  أن  على  وطباعتها،  الصور  لمعالجة  الكمبيوتر  وتكنولوجيا  الرقمية  الكاميرا  تقنيات   أحدث  باستخدام  الموقع  في

  إلى   باإلضافة  للدعاية،  ومنتجات  والبورتريه،  الزفاف  ذلك  في  بما  الموضوعات  من  متنوعة  مجموعة  يخص  فيما  االحترافية  التصميم  وعناصر
 ( نيتق و مهنيبرنامج . )التحرير  وأسواق الصحفي التصوير

 
 واالتصاالت األعمال تكنولوجيا

 
  والحفاظ   الحساسة  البيانات  لحماية  كوسيلة  السيبراني  باألمن  المتعلقة  بالقضايا  المهتمين  طليعة   في  الطالب  سيكون:  الكمبيوتر  معلومات  تكنولوجيا

 +Cو Visual Basic في  الكمبيوتر  برمجة  بواسطة  هادفة   أعمال  حلول  تطوير  في   الطالب  الكمبيوتر  معلومات  تقنية  تتحدى  سوف.  السرية  على
 المشكالت   وحل  المنظمات  اتجاه  توجيه  في   ستساعد  التي  الصلة  ذات  المعلومات  إنتاج  أجل  من  البيانات  مع  العمل  الطالب  وسيتعلم.  Java  و #C و

 (دراسي برنامج* )المعلومات  تكنولوجيا أكاديمية في البرنامج هذا يشارك. *الحقيقية
 

و    +Aومنها    CompTIAية خدمة  تقن   شهادات  على  والحصول  الشبكة  على   المتقدم  للتدريب  الطالب  إعداد  يتم:  والشبكات  الكمبيوتر  تكنولوجيا
Network+  أنظمة   على   اطالعهم  عن   فضال  األساسية  بيوترالكم  أجهزة  عن  البرنامج  هذا  خالل  من   الطالب  سيتعلم.  المجال  هذا   في   معياريةال  

  بفرصة   الطالب  ويتمتع.  المتقدم  الشبكة  ودعم   والدعم  العمالء  وخدمة MS Office Suite برنامج  أيًضا  الطالب  سيتعلم  كما.  والشبكات  التشغيل
  للبرنامج   المرضي  اإلكمال  فإن   ذلك،   إلى  وباإلضافة   معتمدة؛  جامعية  ساعات   على  للحصول   المزدوج  للتسجيل  الدراسية   المساقات  في   المشاركة
  تكنولوجيا   أكاديمية  في  البرنامج  هذا  يشارك*  .المجتمعية  كاربون  ليهاي  كلية  مع  الساعات  معادلة  اتفاقية  خالل  من  الجامعي  للمساق  شهادة  يمنح  سوف

 (دراسي برنامج* )المعلومات
 

. للغاية  مهما  الفيديو  محتوى  ويُعدّ   الكبرى  التجارية  األعمال   من  االجتماعي  التواصل  وسائل  تُعدّ :  االجتماعية  واالتصاالت  الناشئة  الرقمية  الوسائط
 تتراوح  التي   المتعددة  الوسائط  لمنصات  الفيديو  إنتاج  تدفع  التي  والتقنية  اإلبداعية  العمليات  على  الطالب  يتعرف  الناشئة،  الرقمية  الوسائط  برنامج  وفي
 متنوعة  مجموعة  يتقنون  حيث  اإللكتروني  والرقص  جي  دي  موسيقى  إنتاج  أيًضا  يستكشفون  كما.  ونيتفليكس  اليوتوب  إلى  توك  وتيك  شوت  سناب  من
 (دراسي برنامج. )والمهارات والبرامج المفاهيم من
 

  والجوانب   الترويجية  والعروض  األعمال  وريادة  والمصارف  بالتجزئة  والتسويق  التمويل  عن  الطالب  سيتعلم:  واألعمال  بالتسويق  الخاص   التعليم
 ما  الستكشاف  فرصة  يمحنهم  ما  المدرسة،  متجر  في  بالتجزئة  البيع  وتجربة  االفتراضية  األعمال   برامج   خالل  من  وذلك  للتسويق،  األخرى  المهمة
  الذي   المدرسة   متجر  في  العمل  خالل  من  العملية   الخبرة  فرصة   للطالب  سيتاح  كما.  قسم  إدارة   أو  لمنتج  الترويج  أو  تجاري   عمل   إلدارة  ضروري   هو

 (دراسي برنامج. )المجتمعي التدريب  فرص في مشاركتهم إلى باإلضافة يديرونه
 

 والتعبئة   والملصقات،  بالكامل،  الملونة   الكتب  مثل  إبداعي   بشكل  مطبوعة  مواد  بتصميم  الطالب  سيقوم:  الجرافيكي  التصوير/    الطباعة  تقنية
  أحدث   باستخدام  الطالب  سيقوم.  والقمصان  األكواب  مثل  المتخصصة   العناصر  تصميم  إلى  باإلضافة  والقرطاسية  العرض  وشاشات  والتغليف،
  أحدث  على الجذابة مشاريعهم إنتاج بإعادة ،Apple Macintosh كمبيوتر أجهزة على Adobe Creative Cloud برنامج من اإلصدارات

 ( دراسي برنامج. )حقيقية إنتاج بيئة في التجليد وآالت والمطابع التصوير آالت
 

 المتعددة  والوسائط والرسومات الويب، مواقع وتطوير الويب، صفحات بتصميم المتعلقة األساسيات الطالب سيتعلم:  الويب برمجة /  الويب تصميم
 بدًءا  شيء  كل  مع  للتعامل  الخادم  جانب  من  األساسية  البرمجة  اتوتقني  الويب،  لصفحات  السريع  اإلنتاج  أدوات  الطالب  وسيتعلم .HTML وتشفير

  في   البرنامج  هذا  يشارك*  .اإللكترونية  التجارة  وتطبيقات  وإكسترانت  وإنترانت  ديناميكية  تفاعلية  ويب  صفحات  إنشاء  وحتى  النماذج  إرسال   من
 (دراسي برنامج* ) المعلومات تكنولوجيا أكاديمية
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 المتقدم  والتصنيع الهندسة
 

.  الواقعية  الصناعية  والبرامج  المعدات  مع  العملي  التدريب  بين  يجمع  مبتكًرا  منهًجا  الطالب  سيتعلم:  الميكاترونية/    الكهروميكانيكية  تكنولوجيا
 في  التحكم  وأجهزة  المستمر،  والتيار  المتردد  التيار  ومحركات  واإللكترونية،  والكهربائية  الصناعية  باألنظمة  قوية  معرفة  الطالب  لدى  ستكون

 والمحوالت،  الميكانيكية، والمحركات الهواء، وضغط الهيدروليكية، والمكونات للبرمجة،  القابلة التحكم  وأجهزة الطاقة، توزيع وأنظمة المحركات،
 (دراسي برنامج. )وإصالحها األخطاء واستكشاف العمليات، في التحكم وأنظمة

 
  من   بدءا  اإللكترونية  الدوائر  واختبار  وبناء  تصميم  من  يمكنهم  ما  اإللكترونيات،  مبادئ  الطالب  سيتعلم:  النانوي  التصنيع/    اتاإللكتروني  تكنولوجيا

  غرفة ) طاقتها بكامل تعمل 1000 فئة من تصنيع غرفة على والتقني المهني ليهاي معهد يحتوي. الموصلة  شبه األجهزة إلى المستمر التيار دوائر
 (دراسي برنامج. )الحديثة اإللكترونيات وروح وقلب المعلومات عصر  أساس تشكل التي السيليكون رقائق بإنشاء الطالب يقوم حيث( األبحاث

 
 التصميم  لتحديات  للحلول  دقيقة  تمثيالت  إلنشاء  الكمبيوتر  بمساعدة  والتصميم  الصياغة   برامج  الطالب  يستخدم:  والتصميم  الهندسية  الصياغة
.  ذلك  إلى   وما  والجسور  المنزلية  واإلضافات  الماكينة  ألجزاء  األبعاد  ثالثية  نماذج  إنتاج  ثم  تصميم  خالل   من  مهاراتهم  صقل  من  يمكنهم  ما  الهندسي،

 مواد  عن  المهارات  اكتساب  إلى  باإلضافة  العريض،  التنسيق  ذات  والطابعات  األبعاد  ثالثية  الطابعات  استخدام  الطالب  يتعلم  كما  العملية،  هذه  في
 (دراسي برنامج) .الشائعة النماذج بناء
 

 وعروًضا  دروًسا  ويتضمن  التقني  للتعليم Haas كمركز   والتقني  المهني  ليهاي  معهد  في  الدقيقة  اآلالت  مختبر  يُعرف:  الدقيقة  الماكينة  أدوات  تقنية
  اآللي  والمثقاب  الطحن   وآلة  الرقمية  المخرطة  وتشغيل  المخططات،  قراءة  في  التطبيقات  على  شامل  تدريب  على  احتوائه  إلى  باإلضافة  توضيحية،
 المختبر  في  الموضوعة CNC آلة  أدوات  أحدث  على  للتدرب  الفرصة  الطالب  يجد  كما.  الدراسي  منهجه  في  األخرى  الماكينات  متجر  وعمليات
 ( دراسي برنامج). Haas Automation بواسطة

 
 الرياضيات مساقات مع دمجها عند  التي، المساقات  من سلسلة  عن   عبارة الهندسة  قبل ما برنامج: الهندسية وتكنولوجيا الهندسة قبل ما تكنولوجيا
 الرقمية   واإللكترونيات  الهندسي  والتصميم  الهندسة  مبادئ  البرنامج  هذا  في  الطالب  ويدرس.  الهندسة  عالم   على  الطالب   تُعّرف  التقليدية،  والعلوم

 (دراسي برنامج. ) للكمبيوتر المتكامل والتصنيع
 

 واالستالم،   الشراء،  وعملية   المخزون،  بمراقبة  المتعلقة  العمليات  البرنامج  هذا   خالل  من  الطالب  يتعلم:  اللوجستية  والتكنولوجيا  التوريد  سلسلة  إدارة
  تكنولوجيا على  الطالب ويتدرب. مربع قدم 17000 مساحة على يحتوي حديث  توزيع مركز في كله وذلك وصيانتها، المعدات وتشغيل والشحن،
  ونظام   الكمبيوتر،  فيه  يتحكم  وناقل  واألفقية،  الرأسية  والدوارات  باليد،   المحمولة  الكمبيوتر   وأجهزة  المسار  منصات  ذلك  في  بما  الحالية  الصناعة
.  النقل  وسائل  ذلك  في  بما  المستهلك  إلى  العالمي  أصلها  من  جاتللمنت  التوريد  سلسلة  الطالب  ويستكشف.  بالكمبيوتر  المتكامل  المستودعات  إدارة

 (دراسي برنامج)
 

  وفحص   التدفق،  سلك  ولحام  بالغاز،  المعدني  القوس  ولحام  المحمي،  المعدني  بالقوس  اللحام  طريقة  المساق  هذا  خالل  من  الطالب  سيتعلم:  اللحام  تقنية
  الدخول   مستوى  شهادة  ترخيص  بموجب  البرنامج  ويعمل.  به  المتعلقة  الطوارئ /    السالمة   إجراءات  على  تعرفهم  إلى  باإلضافة   واختباره،  اللحام، 
 ودرجة  وطنية  مهارات  شهادة  على  بالحصول  للطالب  المجتمعية  كاربون  ليهاي  كلية  مع  خاص  ترتيب  ويسمح  األمريكية،  اللحام  جمعية  تمنحه
 (دراسي برنامج. )مشارك

  
 الصناعية التكنولوجيا

 
 تقنيات  تعلمهم  إلى  باإلضافة   التصادم،   إصالح  بصناعة  المرتبطة  والمعدات  األدوات  على   الطالب  يتعرف:  التلقائي  االصطدام  إصالح  تكنولوجيا
  في   المستخدمة  الصقل  وإعادة  الطالء  إعداد  أنظمة  مع  جنب   إلى  جنبًا  اإلصالح،  وتقنيات  والتقدير،  والهيكلية،  الهيكلية  غير  األضرار  وتحليل  اللحام،
 القوى  سوق  إلى  بدخولهم  الطالب  يتلقاها   التي  الخبرات  وحجم  الشامل  الدراسي  المساق  هذا  يسمح.  تكنولوجيا  المتقدمة  العربات  في  الحاضر  الوقت
 (دراسي برنامج. )الثانوية المرحلة بعد ما مستوى في الدراسات مواصلة أو التخرج فور العاملة

 
 اإلشعال  وأنظمة  الكهربائية  األنظمة  ذلك  في  بما  السيارات  أنظمة  وإصالح  لتشخيص  البرنامج  هذا   في  الطالب  إعداد  يتم:  السيارات  تكنولوجيا
 الطالب  ويشارك. الدفع ومجموعة والمحركات الحركة وناقالت والفرامل الهواء  وتكييف األمامية والواجهات وتزييته المحرك وتبريد  واالنبعاثات

ً   المعتمدة  (AYES) للسيارات  الشباب  تعليم  أنظمة  مع  صناعية  شراكة  في   ويستخدمون ASE قبل  من  معتمدون  تقنيون  هم  البرنامج  ومعلمو.  وطنيا
 (دراسي  برنامج. ) سيارات تقنيي ليصبحوا الطالب إلعداد  المعدات أحدث
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 ويتعلم.  الطالب  أمام   والمطاحن  الخزائن  صناعة  عالم  والبناء  والتخطيط  الخشبية  المنتجات  وتصميم  الخزائن  تفتح:  المطاحن  وأعمال  الخزائن  صناعة
.  بالتجارة  المتعلقة  والكهربائية  اليدوية  واآلالت  األدوات  باستخدام  المكونات  وإنتاج  التنفيذية،  البناء  رسوم  بعمل  والقيام  المخططات،  قراءة  الطالب
  دخلت .  العمل  سطح  وتصنيع  مم،  32  وخزائن  والتشطيب،  والمثبتات،  األخشاب،  منتجات  قلص  بمواد  المعرفة  حديثًا  الموسع  والمنهج  المختبر  ويوفر

 (دراسي برنامج). CNCه التوجي تقنية بإضافة هذه المجزية البناء تجارة التكنولوجيا
 

  العزل   وأدوات  بالرادون،   والتحكم  السطح، /    األسقف/    الجدران /    األرضيات  وتأطير  البناء،  وأسس  الموقع،  أعمال  المخططات،  تشكل:  النجارة
 ليهاي  معهد  في"  الطالب  بيت"  مشروع  في  الطالب  ويشارك.  النجارة  مجال  في  تدريسها  يتم  التي  المجاالت  من  جزءا   والماكينات  الطاقة   وأدوات
  ما  على  تعرفهم عن   فضال  ومعاييرها،  البناء  صناعة  عمل  كيفية  الطالب  ويتعلم.  اكتماله عند  المزاد  في  وبيعه  المنزل  بناء  يتم  حيث  والتقني  المهني
 (دراسي برنامج. )المحددة وبالتكلفة المحدد  الوقت في المشروع إلكمال مطلوب هو
 

  الحركة،   وناقالت  القابض،  وتجميعات  القيادة،  مجموعة   عن  خبرات  الطالب  يكتسب:  والثقيلة  المتوسطة  الشاحنات  وتكنولوجيا/    الديزل  تكنولوجيا
  البنزين   ومحركات  الديزل،  ومحركات  التعليق،  نظام  أيًضا  الطالب  يدرس  كما.  الصناعة  بهذه  المتعلقة  األخرى  والجوانب  والتوجيه  والتشخيص
  والتجارة  الصناعة  حركة  على  يحافظ  الذي  الشاحنات  أسطول  في  للنظر  محترفين  إلى  بالشاحنات  النقل  صناعة  تحتاج.  التسرب  وموانع  والمحامل

 برنامج. )الصناعة  هذه   في  للنجاح  يحتاجونها  التي  الالزمة   بالخبرات   الطالب  يزود  أن  والتقني  المهني  ليهاي  لمعهد  ويمكن.  المتحدة  الياتالو  في
 (دراسي

 
. واألسالك  السائلة  الطاقة  تكنولوجيا  تخطيط  إلى  باإلضافة  والصناعية،  والتجارية  السكنية  الكهربائية  األسالك  الطالب  يتعلم:  الكهربائية  التكنولوجيا

 دائرة   ومقاطع   االتجاهات،  ورباعية  ثالثية  ومفاتيح  القطب،  أحادية  ومفاتيح  ومنقسمة،  مزدوجة  سلكية  مزدوجة  أوعية  تركيب   أيضا  الطالب  يتعلم  كما
 (دراسي برنامج. )األرضية األعطال

 
 التجارية  التبريد  ووحدات  الحرارية  والمضخات  الهواء  تكييف  أجهزة  وإصالح  واستكشاف  تركيب  الطالب  يتعلم:  والتبريد   الهواء  تكييف/    التدفئة
  توزيع   وتصميمات  الكهربائية،  المشاكل  وتشخيص  الكهربائية،  المخططات  قراءة  في   بارعون  الماهرون  والتقنيون.  والزيت  الغاز  تسخين  ومعدات
 (دراسي برنامج. )المعدنية الصفائح أنابيب وأنظمة الزجاجية األلياف وتصنيع ولحام والصلب، النحاس أنابيب وقطع الهواء،

 
 السالمة  تقنيات تتعلم  سوف فإنك بالتنوع،  يتميز والذي الخطوات سريع البرنامج هذا في طالبًا بصفتك: الوقائية والصيانة الثقيلة المعدات عمليات
  والرواسب،   التعرية  في  والتحكم  التربة،  تخص  تعليمات  أيًضا  الطالب  سيتلقى  كما.  التربة  نقل  معدات  من  واسعة  لمجموعة  والتشغيل  والصيانة
  للطالب   ستتاح  ذلك،   إلى  وباإلضافة.  المرافق  وتركيب   والدرجات،  والمسوحات  واألسفلت،  الخرسانة   ورصف  الكلي،  واإلنتاج  الموقع،  وإعداد 
.  التاسع  الصف  لطالب  متاح  غير  البرنامج  هذا.  حديثة  منشأة  في  الوقائية  الصيانة  وتقنيات  وطلبها،  األجزاء  وتحديد  الماكينة،  أنظمة  لتعلم  الفرصة

 ( وتقني مهنيبرنامج )
 

  هذا   ويعلّم.  الخزفي  والبالط  والحجر،  الخرسانية،  البناء   ووحدات  الطوب،  باستخدام  مختلفة  أنماط  وتصميمات  تخطيطات  الطالب  سيتعلم:  البناء
 كما.  الطوب  من  ومنحوتات  ومدافئ  بسيطة  جدران  هياكل  لبناء  صحيح  بشكل  الالزمة  والمعدات  األدوات  استخدام  كيفية  الطالب  الشامل  البرنامج

  الذي  المنزل  مشروع  في  أيًضا  الطالب  ويشارك.  أيضا  الدراسية  المناهج  في  الرقيقة  الحجرية  القشرة  وتطبيقات   السيراميك  بالط  تركيب  تضمين  يتم
 (دراسي برنامج. )الطالب يبنيه
 

  يُعدّ .  وترميمها  التاريخية  المباني  تحسين  وكذلك(  والتجارية  السكنية)  والخارجية  الداخلية  المساحات  وطالء  تحديث  الطالب  سيتعلم:  والتصميم  الرسم
. البرنامج  هذا  في  يهاعل  التركيز  سيتم  التي  المواد  بعض  بين  من  والرش  والتلوين  الخطوط  وتخطيط  األثاث  طالء  وإعادة  الحائط  أوراق  وتعليق  الطالء

 ( وتقني  مهني)
 

. األنابيب  وتركيب  بالسباكة  المتعلقة  والمتقدمة  األساسية  المهارات  الطالب  سيتعلم  العالية،  األولوية  ذي  المهني  البرنامج  هذا  في:  والتدفئة  السباكة
  األحواض،   ومضخات  والمراحيض،  االستحمام،  وأحواض  الحنفيات،  الحصر؛  ال   المثال  سبيل  على  العناصر،   وتركيب   إصالح  سيتعلمون  كما

  المبردة،   والمياه  الشمسية،  بالطاقة  التدفئة  وأنظمة  اآلبار،  ومضخات  المياه،  تنقية  وأجهزة  والغاليات،  المياه،  وسخانات  الصحي،  الصرف  ومضخات
  واستخدام   اللحام،  بالنحاس،  اللحام  الحصر؛  ال  المثال  سبيل  على  المهارات،  المختبر  هذا  في  الطالب  سيتعلم.  المشعة  التدفئة  وأنظمة  الهواء  وتكييف
 والنحاس  PEX أنابيب مع الطالب وسيتعامل. المنصهرة والمفاصل والقياس األنابيب وتركيب والمتوهج، المحزز،/  الملفوف والضغط، الخيوط،
. سريعة وخطوات متعددة  مستويات ذات نولوجيابالتك  غنية تعليمية بيئة البرنامج هذا ويتضمن  .CVPC و  PVCو  PP-Rو والحديد والصلب

 (دراسي برنامج)
 

 النفاث،   والقارب  السلسلة،   ومناشير  العشب،  جزازات  وإصالح  تشخيص  الطالب  سيتعلم:  الترفيهية  المركبات  إصالح/    الصغيرة  المحركات
 سيتعلم   كما.  عالية  بكفاءة  يعمل  المحرك  لجعل  الحيوية  والمكونات  الصغير  المحرك  على  الطالب  سيتعرف.  الصغيرة  والعربات  النارية  والدراجات
  تشمل   التي  المهارات  الطالب  وسيتعلم.  القيادة  وأنظمة  والهيدروستاتيك  الهيدروليكية،  والمكونات  الحركة،  وناقل  الفرامل،  أنظمة  عن  أيًضا  الطالب
 (دراسي برنامج. )والتجويف األسطوانة وشحذ بالمصباح والقطع اللحام
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 واإلنسانية الصحية الخدمات
 

 هذا  من  جزء  كلها  والتغذية  والكعك،  والفطائر،  والمعجنات،   الحلوة،  والمنتجات  واللفائف،  الخبز،  وتحضير  الكيك،  تزيين:  التجاري  الخبز  أعمال
  والعرض   التحضير  أعمال  ذلك  في  بما  طاقته،  بكامل  يعمل  بالتجزئة  بيع  ومخبز  مخبز  لتشغيل  األساسية  واإلجراءات  المبادئ  الطالب  ويتعلم.  المساق
 في  االبتدائي  المستوى  على  وظائف  لشغل  الطالب  إلعداد  التطبيقية،  والمواد  النظريات  من  كال  االعتبار  في  آخذا  المساق  هذا  تصميم  تم.  واإلدارة
  نموذجا   باعتباره  الوطني  المستوى  على  ومعتمد  مريكي األ  الطهي  اتحاد  قبل  من  والتقني  المهني  ليهاي  معهد  برنامج  اعتماد   تم.  التجاري  الخبز  صناعة

 (دراسي برنامج. )الدراسية المناهج مجاالت جميع في
 

 البشرة/باألظافر  والعناية  الكيميائي،  وتركيبه  وتلوينه،  وقصه،  الشعر،  بتصفيف  المتعلقة  األعمال  البرنامج  هذا  في   الطالب  يتعلم:  التجميل  علم
.  المدرسة  صالون  في  المقدمة  السريرية  الممارسات  خالل  من  المهارات  هذه  الطالب  يتعلم.  الصالون   بإدارة  المتعلقة  التجارية  العمليات  إلى  باإلضافة
  بالتحديات  مليئة  مهنة   في  بالعمل  لهم  يسمح  تجميل  كأخصائي  ترخيص  على  الحصول  من  الطالب  بنسلفانيا  والية  مجلس   المتحان  التحضير  سيمكن
 ( وتقني مهنيبرنامج . )واإلبداع

 
 وإجراءات للقوة، القانوني باالستخدام إلمامهم إلى باإلضافة بنسلفانيا، والية في السارية والمرورية الجنائية القوانين الطالب يتعلم: الجنائية العدالة
  وإجراء   النارية  لألسلحة  محاكاة  في  أيًضا  الطالب  يتدرب  كما.  القانون  بإنفاذ  المتعلقة  األخرى  والجوانب  واالعتقاالت،  األدلة،  /االستيالء  /البحث

  للطوارئ   الطبية  االستجابة  شهادات  على  للحصول  فرًصا  البرنامج  ويتضمن.  العملية  الطوارئ  مهارات  الكتساب  الكوارث  على  وهمية  تدريبات
(EMR )الطبي الطوارئ وفني( ةEMT .)(دراسي برنامج) 
 

 بعض  والتغذية  الطعام  قائمة  وتخطيط  الرئيسية  والوجبات  والحلويات،  والمقبالت،  والصلصات،  حساء،وال  العظام،  مرق  تحضير  يشكل:  الطهي  فنون
  ليهاي   معهد  برنامج  اعتماد  تم.  المدرسة  مطعم  في   العمل  أثناء  المنزل  من  والخلفي  األمامي  الجزء  مهارات  الطالب  يتعلم.  البرنامج  هذا  جوانب
 ( دراسي  برنامج. )الدراسية  المناهج  مجاالت  جميع  في  نموذجا  باعتباره   الوطني  المستوى  على  ومعتمد  األمريكي  الطهي  اتحاد  قبل  من  والتقني  المهني

 األسنان،   طبيب  مساعد  يصبحوا  أن  من  ستمكنهم  التي  المهارات  من  متنوعة  مجموعة  البرنامج  بهذا  الملتحقين  الطالب  يتعلم:  األسنان  طب  تكنولوجيا
 األسنان،  أشعة:  يلي  ما  المساق  هذا  في  للدراسة  الرئيسية  المجاالت  وتشمل.  األسنان  صحة  أخصائي  مهنة  لممارسة  تؤهلهم   أو /    و  أسنان  مختبر  وفني
  أعمال   وإجراءات  والتعقيم،  األسنان،  طب  ومواد  األعضاء،  وظائف  وعلم  التشريح  وعلم  الكرسي،  بجانب  األسنان  طب  ومساعدة  الفم،  أمراض  وعلم
 (دراسي برنامج. )األسنان طب مكتب

 
  من   متنوعة  مجموعة  لتجربة  فرصة  الثانوية  المدارس  في   العليا  للصفوف  الناشئين  الصحة  محترفي  برنامج  يوفر:  الناشئون  الصحيون  المحترفون
. جامعية  اعاتس  على   للحصول  بنسلفانيا  والية  /المجتمعية   كاربون  ليهاي  كلية  في  علمية  داوم  وأخذ  المستشفيات  أحد   في  الصحية  الرعاية   وظائف
  أنحاء  جميع  في  األقسام  هذه  في  الخبرات  على  الطالب  سيحصل.  المستشفى  أقسام  مختلف  بين  بالتناوب  األسبوع  في  واحًدا  يوًما  الطالب  يقضي
  شيفارد  غود  وشبكة  ميدوز،  وكاونتري  لوك،  سانت  بجامعة  الصحة  لشبكة  التابع  تاون  أيلن   وحرم  الثالثة،  ويلي  ليهاي  ومستشفى  الصحة  شبكة  مرافق
  الصحية   الرعاية  في المتخصصين مختلف مراقبة  من تمكنهم تجريبية خبرات لكسب لهم فرصة المستشفى في الطالب عمل ويوفر. التأهيل إلعادة
 ليهاي  مستشفى  مجتمع   داخل  التقديمية  العروض  أثناء   الصحيين  المهنيين  من  العديد  لقاء  بفرصة  الطالب  يتمتع  كما  أيًضا،.  المرضى  مع  عملهم  أثناء
  خالل   عليه  ينطوي  ما  وكل  الصحية  الرعاية  صناعة  عن  عامة  لمحة  الطالب  إعطاء  يتم  التجارب،  هذه  إلى  وباإلضافة.  به  الخاصة  والشبكة  ويلي

 (دراسي برنامج. )الكبار للطالب فقط متاح البرنامج هذا. والتقني المهني ليهاي معهد في   الدراسية للمساقات انضمامهم
 

  من   واسعة   مجموعة  وتقّدم  البالد،   في   انموً   الصناعات  أسرع  من   الصحية   الرعاية  تُعدّ :  التأهيل  إعادة  وخدمات  البدنية  بالرياضة  المتعلقة  العلوم
 أثناء  الطبية  للعلوم  العملية  التطبيقات  على   الطالب  يتعّرف  التأهيل،   إعادة   وخدمات  البدنية  بالرياضة   المتعلقة  العلوم  برنامج  وفي.  المهنية  الفرص

  آر،   في  سي  شهادة  على  الحصول  للطالب  ويمكن.  الصلة  ذات  والمجاالت  الرياضي  والتدريب  الطبيعي،  العالج  في  المهنية  للفرص  استكشافهم
  الصحية   الرعاية  مرافق  في  التعاونية  والوظائف  التدريب  متابعة  لهم  يمكن  كما  األمريكية،  القلب  جمعية  جانب  من  أخرى  وشهادات  دي  إي  ايه  وشهادة
 ( وتقني مهنيبرنامج . )المحلية

 
 والتعليم  المبكرة،  الطفولة   مرحلة  في  والتعليم  الطفل،  وتنمية  والموظفين،  الطفل  صحة  األطفال  رعاية  يدرسون  الذين  الطالب  سيتعلم:  المعلمين  تعليم

 (دراسي برنامج. )المهنية والتنمية الطفل، رعاية برنامج وتطوير  ال،األطف وتوجيه وانضباط الخاص، والتعليم االبتدائي،
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  المأكوالت،  وخدمة  البناء،  حرفة  وصيانة  السيارات،  تخصص  تكنولوجيا  وهي:  البرنامج  هذا  في  منهجية  مجاالت  خمس  تُقدمُ :  الخدمية  المهن  مجموعة
 االنتقال   على   الطالب  لمساعدة   مجال   كل  تصميم  تم.  اللوجستيات  وتكنولوجيا  التوريد  سلسلة   وإدارة  الخارجية،/    الداخلية  والصيانة  الضيافة،   وخدمات

  لتحديد   للمهارات  فحص  إجراء  وسيتم.  العاملة  القوى  إلى  مباشرة  الدخول  أو  تقدًما  األكثر  التقني  التدريب  إلى  للمبتدئين  األساسية  المهارات  تطوير   من
 .بالطالب الخاصبرنامج التعليم الفردي  لفريق ستقدم  الفحص نتائج أن على بالبرنامج، واهتمامه الطالب استعداد مدى
 

  على   للحصول للخطر  المعرضين للطالب بديالً  ليهاي  مقاطعة في المشاركة التسع التعليمية للمناطق البرنامج هذا  يوفر: المهنية  األكاديمية برنامج
 والتقني  المهني  ليهاي   معهد  في  مختارة   تقنية  برامج  وتتوفر.  يختارونه  الذي  البرنامج  في  وظيفي  هدف  تحقيق  على  والعمل  الثانوية  المدرسة  دبلوم
  والعلوم،   االجتماعية،  والدراسات  والرياضيات،  اإلنجليزية،  اللغة  في  أكاديمية  تعليمات   يتلقون  فهم(.  CAP)  المهنية  األكاديمية  برنامج  لطالب
  مع   أيام  ثالثة  مدته  تناوبي  لجدول  وفقًا  البرنامج  ويعمل.  المعرفة  يثري  الذي  والمساق  للعمل،  واالستعداد  البدنية،  التربيةو  البدنية، اللياقة/   والصحة
 الكهربائية،  والتكنولوجيا  البناء،  مهن  وصيانة  التطبيقية،  البستنة:  يلي  ما  البرامج  وتشمل.  والتقني  المهني  التعليم  برامج  على  أيام  ثالثة  من  يومين  تركيز

 .المكتبية النظم وتكنولوجيا الرسومية، واالتصاالت
 

 المهنية  الحياة مرحلة إلى  المدرسة مرحلة من
 

 المطلوبة  والمهارات  لعملهم  المتنوعة  الجوانب  على  ويتعرفون  نموذجي  يوم  من  جزء   خالل  الموظفين  الطالب   يرافق   :موظف  رفقة  في •
 .المجال ذلك في للعمل

 .دراستهم مجال في العمل في الوقت من فترة بقضاء لهم يسمح الذي  األعمال مباراة برنامج في المشاركة للطالب يمكن : التدريب •

  العام  من جزء بقضاء لهم يسمح الذي األعمال مباراة برنامج في المشاركة 12 والـ 11  الـ الصفين في للطالب يمكن :التعاوني التعليم •
 مكان  إلى  ويذهبون  يوم  نصف  مدته  زمني  جدول  في  األكاديمية  الدراسية  همداوم  الطالب  يتابع.  دراستهم  مجال  في   العمل  في  الدراسي
 .اليوم لبقية عملهم

 
 المزدوج االنتساب برنامج

 والتقني؟ المهني ليهاي معهد  في حضورك أثناء جامعية دروس أخذ يمكنك أنه تعلم هل
 

 الثانوية   المدرسة في دراستك أثناء معتمدة جامعية ساعات لكسب فرص
 
  الدراسية   الرسوم  نصف  حوالي  المجتمعية  كاربون  ليهاي  كلية  في  معتمدة  جامعية  ساعة   كل  تكلف.  بالكلية  لاللتحاق  باهظة   مبالغ  إنفاق  إلى  تضطرّ   لن

 .بنسلفانيا يةوال  جامعات من جامعة  أي في مماثلة معتمدة جامعية ساعة  تكلفة ربع من وأقل  العادية
 
  ويجب .  والتقني  المهني  ليهاي  معهد  في  جامعية  مساقات  إلى  باالنضمام  المهتمين  للطالب  المستوى  تحديد  اختبار  يتم  ؟المستوى  تحديد  اختبار  هو  ما

  حول   المعلومات  من  مزيد  على  العثور  ويمكن.  الكلية   فصول  إلى  لالنضمام  مؤهلين  ليكونوا  الدرجات  من  األدنى  الحد   على  الحصول  الطالب  على
 .Iccc.edu والتقني المهني ليهاي معهد موقع على المستوى تحديد اختبار

 
 المتوسط  من  األدنى  الحد  على  يحافظوا  وأن  المختبرية  برامجهم  في  أعلى  أو(  2)  المستوى   من  الطالب  يكون  أن  يجب  ؟المزدوج  االنتساب  متطلبات

"B"  الطالب   على   ويتعين .  ضدهم  تأديبية  إحاالت  توجد  وال  جيدا،   للفصول  الطالب  حضور   يكون  أن  يجب  كما  المزدوج،  االنتساب في  للمشاركة    /
 .المزدوج االنتساببرنامج ب المرتبطة والتكاليف  الدراسية الرسوم دفع األمر ولي
 

  برنامج   الستكشاف  فرصة"  الكلية  تجربة"   في   المجانية  المعتمدة  الجامعية  الساعة   تُعدّ   ؟لك  مناسبًا  المزدوج  االنتساب  كان  إذا   ما  معرفة  تريد  هل
 ، برنامجال  من  االنتهاء  وعند.  منك  متوقع  هو  ما  إلى   باإلضافة  الكلية،  إلى  ذهبت  إذا  توقعه  يمكن  ما "  الكلية  تجربة"   في  وستتعلم.  المزدوج  االنتساب
 . األمر ولي/  الطالب يدفعه مخفض بسعر المستقبلية الفصول لحضور األهلية لتحديد المستوى تحديد الختبار خضوعهم خيار الطالب لدى يكون
 


