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 بيان مهمة ونثروب الثانوية

 بروح من المسؤولية المشتركة بين الطلبة والكليات االباء واالدارة ونثروب الثانوية تكرس جهودها لتوفير كل عضو فى هيئة طالبية متنوعة الفرصة لتحقيق
 التفوق االكاديمى .ونعتقد ان جميع الطلبة لديهم القدرة على التعلم ,وان كل طالب الفرد قيما مادية واجتماعية فريدة والعاطفية والعقلية .التزامنا االكيد الطالب

 تعزز وجود بيئة امنة ومحفزة الطالب استكشاف فى مجالى التعليم بعد المرحلة الثانوية .الطالب محوره االنسان ,نشارك بفعالية فى تطوير ابنائنا الطالب التفكير
 .النقدى ,وحل المشاكل ,ومهارات االتصال .بتشجيع الطالب على ثقة ,الذاتى مدى الحياة المتعلمين نسعى لتوصيل نموهم الشخصى الى التفوق االكاديمى

 
 توقعات ونثروب الثانوية

 التعلم مدى الحياة

 التكنولوجيا •

 المنهج االساسى •

 الكاملة •
 

 التفكير النقدى

  اظهار المعرفة المتكاملة •

 تطبيق استراتيجيات التعلم المختلفة •

 حل المشاكل •

 ممارسة صنع القرار التحليلية •
 

 مهارات االتصال

 االستماع بشكل فعال •

 التواصل الفعال •

 اقرا بفعالية •

 الكتابة على نحو فعال •
 

 المواطنة

 فهم مجتمع الوظائف •

 وضع االلتزام المواطنة المسؤولة •

 تفعيل االحكام االخالقية والفلسفية •

 اثبات فعالية االنضباط الذاتى واالعتماد على الذات •
 
 وووووووو وووووو:

 الدورات التدريبية الالزمة وضع مساقات اختيارية االقسام المناسبة لهذه لتلبية توقعات اداء الطالب ✓
 استحداث واستخدام تقييمات اداء الطالب االصلى ✓
 تتضمن مجموعة متنوعة من استراتيجيات التدريس لتلبية احتياجات مختلف اساليب التعلم للطلبة ✓
 توفر مجموعة متنوعة من التحليلية والتحصيلية واالنشطة والبرامج فى المجاالت االكاديمية ,العاب القوى ,والفنون المرئية وفنون التمثيل ✓
 توفر التدريس وموظفى الدعم الضرورية لتلبية احتياجات الطالب ✓
 انشاء وصون امن وبيئة حفازة تعليميا ✓
 تشجع على مستوى عال من الكفاءة المهنية لدى كلية عن طريق برامج التدريب اثناء الخدمة فرص التطوير المهنى والتعليم المستمر والدورات التدريبية ✓
 تعزيز الشراكة بين المدرسة بالمنزل لتعزيز سياسة صارمة حضور الطالب والتقيد بالمواعيد ✓
 توفير الكتب المدرسية الحالية وكافة اللوازم والمعدات ✓
 يؤكد توقعات عالية االكاديميين العاب القوى االجتماعية واالخالق الشخصية التى من شانها تعزيز احترام الكرامة االنسانية داخل المدرسة ✓
 انشاء وضمان االتساق فى انفاذ قانون االنضباط ✓
 وتشجيع مشاركة المجتمع المحلى فى مدرسة الترحيب السياسات والبرامج المدرسية ✓
 جعل استخدام المدارس المتاحة للمجتمع الدولى عمال لسياسة المدرسة ✓
 تشجيع اقامة اتصاالت فعالة بين الطالب ,كلية الحقوق واالدارة االباء ✓

 

  

 

 

 االباء/االوصياء الكبار سيتم اعالمك بعشرة ايام على االقل وذلك قبل التخرج الطالب لم يفى ومتطلبات التخرج .اى طالب اللجوء يستوفى متطلبات التخرج

 .ستشطب حفل التخرج
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 خدمة المجتمع ومتطلبات التخرج

 الكبار السنة نهاية قبل ساعة 60 يوم المدرسة خارج السنة فى المجتمع خدمة فى ساعة 15 الطالب جميع اكمال يجب.

 الصيفية المدرسة توجيهية مبادئ

 الطلبة الذين ال يحصلون على االعتمادات المطلوبة للتخرج و/او ال تتوافق مع متطلبات دورة لتخريج يمكن ان تصل الى ناقص ائتمان او مساقات بنجاح اتمام

 برنامج المدرسة الصيفية لموافقة االدارة اذا درجة المساق فوق 45 .من اجل الحصول على االئتمان ,هذا المساق فى الصيف فور العام الدراسى الذى فشل

 . مسار

 القروض هو اقصى ما يمكن ان يحصل عليه اى طالب خالل فصل الصيف .من اجل صيف عام دراسى لوضع المقبولة ,يجب التحقق من التوجيه او (10)

 االدارة .هذه الموافقة ال يجوز منح الطالب قد حصل على حد ادنى من المتوسط النهائى 45 %فى الموضوع انه يريد .من اجل الحصول على االئتمان ,هذا

 المساق فى الصيف فور عام اثناء .قائمة مقبولة المدارس الصيفية عروض الدورات التدريبية فى "مكتب االرشاد ."ان برنامج االنتعاش االئتمان

ODYSSEYWARE يستخدم ونثروب الثانوية كجزء من برنامج المدرسة الصيفية. 

 المستويات على

 الهدف االساسى ونثروب الثانوية هو ضمان ان جميع الطلبة فى دقيق وجاد الدراسة التى توجه نحو التعليم ما بعد الثانوى والتعليم العالى والتدريب التقنى او

 العمالة ويعدهم المشاركة الكاملة كمواطنين فى مجتمع ديمقراطى .لتسهيل عملية التعلم لجميع الطالب وتوفير بيئة تؤدى الى النجاح االكاديمى تنظم دورات

 .دراسية فى مختلف مستويات القدرة .اعلى مستوى من التوقعات لجميع الطالب

AP   ووو ووووو   

 والتنسيب متقدمة طورها مجلس الكلية لمساعدة الطالب على كسب ارصدة جامعية فى المدرسة الثانوية ويمكن استخدامه اثناء وضع او االئتمان كلية .هذه

 الدورات متاحة فقط على الصغار والكبار .والطالب الذين يكملون هذه الدورات ان االمتحانات .اسوشيتد برس من غير قابل لالسترداد رسوم االختبار بنحو

 .يجب دفعها عند خاصة بجميع االقامات القل من دخول الصف ,وكذلك شراء النص .بالغ الصعوبة ,يسير بخطى سريعة ,فصول وتتطلب العمل المنزلى

 ,وتستهدف هذه الدورات القليلة للطالب المتفوقين الذين يمكنهم تحقيق مستوى الكليات فى المدرسة الثانوية ,بدرجة عالية من االكاديمية والمهارات الحياتية

 .دورات فى موعد ال يتجاوز 7 تشرين الثانى/نوفمبر AP وتمكن من استيعاب كمية كبيرة من المعلومات بسرعة ,متحمسون . يجب اسقاط

 

  (ووووو وووو (ووووووووو ووووو ووو اااا ااااااا اااااااا

 دورات فى المدارس الثانوية .ومن AP دورات معجلة للغاية ,مطالبين بسرعة االيقاع ,فكريا ,مطالبا دورات تدريبية شاملة موسعة لالعداد مستوى الكليات

 المتوقع ان يتمتع الطالب ,تنمية وتعزيز القدرات على التفكير النقدى توصيل مفاهيم عدة من زوايا متعددة .يجب ان يتمكن الطالب من الحفاظ على مستوى

 مرتفع من جودة عالية الجهد والعمل المنتج .الطلبة بالمشاركة بحماس فى استعراض مستقل ممارسات تعاونية اكتشاف التحقيق فى الماضى والحاضر والمستقبل

 المواضيع .وتشتغل الدارسين التحرك بخطى حثيثة الفكرية وامتالك مهاراته البارزة فى القراءة والكتابة والحساب تحليل وفهما واالهلية فى مجاالت المواضيع

 الرئيسية والمجاالت ذات الصلة .سيقوم الطالب بجد التحقق من دقة على الواجبات المدرسية ;وبالتالى ,من المتوقع ان تنفق 1.5 الى 2 اضعاف كمية الوقت عن

 العمل المنزلى مقارنة بمستوى الطالب الشرف

 

   ا    وووو

 وتهدف هذه الدورات الى تكريم تطالب الدورات التدريبية ,وتوفير تحقيقات مكثفة لهذا الموضوع .اعداد الطالب البرامج الصارمة كليات اربع سنوات  ,ومن

 المتوقع اجراء قدر كبير من العمل المستقل االصلية .وتشتغل الدارسين التحرك بخطى سريعة الفكرية وامتالك مهاراته البارزة فى القراءة والكتابة والحساب

 .تحليل وفهما واالهلية فى هذا المجال ,باالضافة الى القدرة على التعامل مع المفاهيم المجردة

 

  اا   ووو وووو

 وان جميع الطالب من خالل عقد فردى مع المعلم على اساس مستوى ادائها اثناء الفرصة لكسب heterogeneously وتشير فتح يكرم تسمية الفئة يتم تجميع

 تكرم" .االئتمان وخالل عملية اختيار الطالب ستحدد مسار المستوى الذى يرغب فى متابعة - االعداد الجامعى او تكريم .ثم يقوم الطالب بابرام عقد مع المعلم"

 فى بداية المسار على مستوى تحديد .الطلبة الذين اتموا بنجاح "وسام الشرف "متطلبات كسب "وسام الشرف ."الطلبة الذين ال تدخل فى "وسام الشرف "العقد او

 .ال تفى بمقتضيات "وسام الشرف "سيتلقى "االئتمان "االعداد الجامعى رصيد نقطة رتبهم المتوسط

 

 

 

  وووووو CP ووووو   
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 وتهدف هذه الدورات االعدادية كلية لتوفير اساس العمل الصارم الكلية ومن المتوقع ان تنشئ الطالب على مستوى عال ومهارات الكتابة القراءة والرياضيات

 .التحليل والفهم التبادالت عالية المستوى بالمهارات الفكرية

 

S  وووووو  

 الدورات القياسية فى معظمها ذات طابع انتخابى ,ويمتد اهتمام معظم المواضيع ,واتاحة الفرصة للطالب الستكشاف مجاالت جديدة من مجاالت االهتمام .وهذا

 يشمل جميع التربية البدنية والصحة االنمائية تربوية لالنداد ,وفصول الدعم االكاديمى .هذه الدورات ال ترجح صوب الطالب العالمى لحماية البيئة البحرية من

 .االنشطة البرية

 الصف االبالغ

 

 والغرض من التصنيف واالبالغ لتقييم الطالب النمو والتقدم فى المناهج الدراسية وتقديم تقرير االكاديمية طالب للنمو وتحقيق النجاح الدراسى بالمدرسة الثانوية

 نتيجة االنتظام فى المدرسة والتمكن من الدرجة المهارات والمشاركة فى فئة اتمام الدراسة المستقلة الواجب ,مساعدة اضافية وتصميم والقيام بالواجب .وترد

 تقارير مرحلية االكاديمية للطلبة الذين يعانون من صعوبات فى فصولهم الدراسية مما قد يؤدى الى فشل بطبيعة الحال فى منتصف الربع كل العالمات يتم اعداد

  تقارير رسمية بطاقات فى نهاية كل حى العالمات

 

 

 :ويستخدم نظام وسم السالب والموجب .التحصيل العلمى لطالب الصفوف الى معايير االداء التالية (A-B-C-D-F) من خمس نقاط

 

A الطالب توضح العمل الممتاز الذى دقيقة وانيقة .الطالب على الذات واخالص تكمل المشاريع العمل الضائعة .ويسهم الطالب مناقشات قاعة 
 .التدريس ,ويعرب عن نفسه بوضوح .ويدفع الطالب فى صفوف مجموعة من االختبارات ,المئة المسابقات والمشاريع االمتحانات النهائية

 الطالب توضح عمل جيد. الطالب فى صفات "الف "الطالب فى درجة اقل قليال .طالب الصف فى نطاق اختبارات 80-89 %او المسابقات ب
 .والمشاريع االمتحانات

 .الطالب توضح عمل عادلة 70-79 طالب فى صفوف مجموعة من االختبارات ,المئة المسابقات والمشاريع االمتحانات النهائية ج

 الطالب توضح رديئا ,بل يفى بالحد االدنى من متطلبات .طالب الصف فى نطاق اختبارات 60-69 %او المسابقات والمشاريع االمتحانات د
 .النهائية

 الطالب توضح مستوى العمل ال يجرى .الطالب دون المعدل المتوقع فى اتقان الكفايات واجراءاته .الطالب قد فشلت فى انجاز العمل بصورة و
 مرضية .طالب الصف فى نطاق اختبارات ناقص انحرافين قياسين اثنين عن الوسط الحسابى للمجموعة %او المسابقات والمشاريع االمتحانات
 النهائية .اى رصيد كسب .اذا كان الطالب على درجة فى نطاق وتعانى تكرار الطالب فى المدرسة الصيفية  . دورات تدريبية الدرجات اقل

 .من 45 ال يمكن تكرارها خالل المدرسة الصيفية

 التالى النحو على موزعة درجة الفا فئات تقدم:

 

 

 

 

 وتصدر بطاقات الطالب فى نهاية كل تمييز .وتقع على عاتق كل طالب على بطاقة تقرير المنزل ومشاركته مع الوالدين او الوصى .وفى حزيران/يونيه

 .التقرير النهائى البطاقة بالبريد الى الوالدين او الوصى ,او سيتم اعالمك اللتقاط شهاداتهم الدراسية

 قائمة الشرف

 A? 98-100 C 78-79+ شهادة

A 93-97 77-73 ج 

 72-70 -ج 92-90 - ا

B+ 89-88 D+ 68-69 

 ≪ د 12-2≪ ب

 62-60 -د 82-80 -ب
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 قائمة الشرف تنشر اربع مرات فى السنة .ارتفاع قائمة الشرف ,يجب على الطالب ان تحصل كل من اى اكثر من باء قائمة الشرف ,يجب على الطالب ان

 .تحصل كل من بى

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط الدرجة نقطة فى فئة

 متوسط الدرجة النقطة البرية ,المرتبة 926 من الدرجة االولى مرتين فى السنة ,على اساس الفصل االول و النصف الثانى النهائى .الدرجات النهائية لهذا العام

 الثانوية.  ووو وووو Winthrop لتحديد رتبة الدرجة التراكمى العالمى لحماية البيئة البحرية من االنشطة البرية لكل سنة من ا هتمامالرقص فى

 وووووو وووو وووو ووووووو ووو وووو ووووووو ووووووو وو ووووووو ووووووو

 ووووو ,ووووو ووو ووووو ووووووو ووووووووو .وووو ووووووو ووووووووو وووووو

 .ووو 4.0 ووووو ,وو ووو وو ووو ووو ووو ووووو

 العوامل مستوى المساق

 متقدمة التعجيل االوسمة College Prep مارك

 االيداع
 5.0 4.75 4.5 4.0 حقق فريق -
 4.0 3.75 3.5 3.0 ب - 80-89
 3.0 2.75 2.5 2.0 ج - 70-79
 2.0 1.75 1.5 1.0 د - 60-69

 0.0 0.0 0.0 0.0 و
 

 salutatorian برنامج العمل العالمى يطلب الدرجة رتبة معظم الكليات تهم الطالب بكلية صغار وكبار العام المحررة .للتخريج كافة الجوائز والمنح واختيار

 نابغة ,وتستند الى النصف االول من حساب الطالب الدرجة التراكمى رتبة .ايضا ,لكى تكون مؤهلة للحصول على الدرجة الرسمية ,يجب على الطالب ان يكون

 العالمى العمل برنامج فى مدرجة غير اخرى مدرسة من الدرجات نقل .واحدة سنة عن تقل ال لمدة الثانوية ونثروب عضوا.

 خدمات التوجيه

 مديرية التوجيه تعمل معا وتتعاون مع اساتذة المدرسة فى توجيه االكاديمية واالجتماعية لكل طالب .فريقنا النهج الجامع لعرض الطالبة سواء كافراد متطورة

 .للطالب ومساعدة الطالب فى االستعداد للمشاركة فى الحياة

 وسيخصص لكل طالب المستشار بترتيب ابجدى فى بداية الصف التاسع وستعمل مع المستشار نفسه حتى التخرج .المستشارين يجتمع مع الطالب لمساعدتهم

 خطة وان على تحديدات التعليم العالى .سيتعلم الطالب ما هو مهم فى عملية التطبيق العمالة الكلية الكامل مؤسسة مناسبة للتطبيقات .كما يشجع االباء للتشاور مع

 اعضاء موظفى التوجيه فيما يتعلق ببرنامج االطفال .ويمكن االطالع على معلومات التوجيه فى المدرسة الثانوية على االنترنت ذات الصلة معلومات التوجيه

 .والمنح الدراسية معلومات هامة مواعيد االحداث القادمة المتعلقة بقضايا التوجيه نشرها .كما يشجع الطالب على زيارة مستشار اجتماعى او العاطفية
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 والمدارس التخطيط

 المبتدئ و طالب فى تكريم الطالب او الكلية االعدادية كل الطالب خلفية اكاديمية متينة تمكنها من مواصلة التعليم العالى .وينصح الطالب لزيارة مكتب االرشاد

 والصغار على الشروع فى جمع معلومات عن الكليات Sophomores .فى اوائل سنوات الدراسة العالية من االطالع على تخطيط الموارد الكلية واستكشافها

 والجامعات ,وتخطيط الزيارات خالل الربيع كلية ,لقضاء العطالت الصيفية .واضافة الى ذلك ,ينبغى ان نفكر فى مجاالت الدراسة يجدون مجاالت مثيرة

 .لالهتمام او ياتى بسهولة ,الن ذلك قد للتبصير على ميدان الدراسة على المستوى الجامعى

 وخالل السنة ,يجب ان يكون الطالب كبير يبدا تجميع مواد التطبيقات الجامعية فى الهبوط ;طلب رسائل توصية الى ملء الطلبات .اذا كان الطالب تطبيق القرار

 المبكر ,هناك مواعيد قصوى ابتداءا من شهر نوفمبر 1 .يجب على الطالب توقع ملء عدة طلبات مجموعة من المدارس .يجب ان يقوم الطالب ايضا ترتيب

 .لقاءات مع حضور اعالمى لدخول الكلية المستشارين و/او الخدمة المسلحة المجندين الذين يزورون المدرسة

 شروط القبول الجامعى

 كلية على تشجيع الطالب على طالب السنوات السابقة والالحقة على ان يشرع فى جمع المعلومات عن الكليات والجامعات وتقييم دراسة رئيسية على اساس

 المصلحة الشخصية .كما وقد تختلف متطلبات القبول بين الكليات ,يجب ان يقوم الطالب التشاور مع مستشار وقراءة كتالوج الكلية شروط القبول فى كلية او

 جامعة محددة .فعالية وصحفية ومذيعة انخفاض درجة عام 2016 دخول عدد الدورات التدريبية الى 17 سنة اضافية فى الرياضيات  .مسار يعادل سنة دراسية

 .كاملة .الدورات التدريبية يحسبان توزيع اال اذا مرت

 ......دخول Class وفيما يلى قائمة مجلس االوصياء شروط القبول بوالية ماساتشوستس  ,والكليات العامة اربع سنوات متطلبات طالب مستجد بالكلية

  سقوط الموضوع

ية ز  محاور 4 االنكلي 

ر 1  &2) محاور 4 الرياضيات ر (وهندسة او مشابهة او نيل Trigonometry فاكي 
ز
ر ذلك الرياضيات ف

ز
 بما ف

ة من المرحلة الثانوية  .اثناء السنة االخي 

ر 3 العلوم
ز
يائية و/او التكنولوجيا ,بما ف ز  دورات تدريبية )المستمدة من العلوم الطبيعية و/او علوم في 

ية  (ذلك الهندسة 3 دورات واعمال مخي 

ر تاري    خ الواليات المتحدة( 2 الدراسات االجتماعية
ز
ر ذلك 1 ف

ز
 دورات تدريبية )بما ف

 مناهج دراسية ) لغة واحدة( 2 لغات العالم

 (دورات من المواضيع المذكورة اعاله او من فنون وانسانيات او علوم الكمبيوتر 2 وضع مساقات اختيارية

  

 وووو وووووو ووووووو وووووو وووووو ووووووو وو ووووووو وووووو ووووو 3.0
 .اقل من الحد االدنى ,وفقا لجدول متدرج يجمع بين برنامج العمل العالمى مع سات 1 العشرات GPA ووووووو ووووووووو   اذا/الطالب

 اختبارات امتحانات القبول الجامعى
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 سوف تتخذ فى تشرين االول/اكتوبر .يجب ان يجلس الصغار فى مايو او يونيو  .وقد جلس الكبار الستعادة Sophomores PSAT كل كبيرة وصغيرة
 اختبرت فى خريف العام كبار وسيتطلب بعض الكليات الطلبة السبت الثانى الموضوع االختبار .يجب على الطالب مراجعة شروط االلتحاق بالجامعة الكليات

 .يمكن اختبار فى نفس اليوم SAT II و SAT I اال اننى اختبار SAT المعيار هو فى نفس التواريخ SAT II انهم يدرسون .القمر الصناعى

 اختبرت بمثابة المتاهلين الى برنامج وطنى تستحق رجل دين SAT لساعتين اختبار لفظى ,ورياضية ,ومهارات الكتابة الم PSAT ان

 االختبار لمدة ثالث ساعات وخمسة واربعين دقيقة اختبار قياس قراءة نقدية الرياضيات ,ومهارات الكتابة ,800 اعلى نقاط فى جميع SAT I القمر الصناعى 
 .الفروع الثالثة ,النتيجة المثالية سيكون 2400 .الكتابة جزء يتكون من خمسة وعشرين دقيقة مقال

 اختبارات السات 2 ساعة لقياس القدرة على اجراء اختبارات الموضوع على وجه التحديد .كليات انتقائية للغاية تتطلب الشركة الثانية .يجب على الطالب  
 .االختبار عند االنتهاء من المدرسة الثانوية ذات الصلة

 التسجيل المزدوج

 للصغار والكبار مؤهلون للمشاركة فى برنامج التسجيل المزدوج ماساتشوسيتس .هذا البرنامج يتيح للطالب الدراسة فى جامعة والية او دولة سالم كوميونيتى
 بينما االلتحاق بالمدارس الثانوية .يمكن للطالب الحصول على ارصدة جامعية تنطبق ايضا نحو التخرج من المدارس الثانوية فى دورات معتمدة الكليات بموافقة
 توجيهاتهم المستشار الرئيسى .منذ عام 2009 ,يمكن للطالب ايضا دورات سالم .وتقع على عاتق الطلبة الذين يرغبون فى متابعة دراستهم فى المدرسة الثانوية

 .االئتمان الكمال استمارة لكل مساق قبل االلتحاق بالمدارس والحصول على االرشاد والموافقة عليها بصورة نهائية الصف الى المدرسة

 تكافؤ الفرص

 ,من التشريعات الهامة الفصل 622 التعليم لعام 1972 ,تعديل القوانين التى تحظر التمييز .وهى تستند الى افتراض ان الصوت فى مجتمع قائم على المعرفة
 .وتكافؤ الفرص فى التعليم على قدم المساواة فى جميع اشكال اخرى من النشاط البشرى

 القوانين Massachusetts انها سياسة مدرسة ثانوية ال ونثروب التمييز على اساس الجنس او اللون او الدين او االعاقة او االصل الوطنى وفقا للفصل 622
 .العامة ,الباب التاسع التعليم لعام 1972 تعديل المادة 504 من اعمال اعادة التاهيل 1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف التاسع -12 على االختيار

 اختيار مسار

 االختيار الصحيح اثناء الدراسة قريبة الى االهتمام الذى يتطلب التعاون بين الطالب احد الوالدين او الوصى والمدرسة .كدارس العائدات الثانوية  ,قدرات الطالب
 والمصالح والخطط المستقبلية يجب ان يعتبر اختيار الدورات المناسبة استعدادا لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية او العمالة .يجب ان يتعرف الطالب على التعرف

 .على نقاط القوة والضعف فى الشروع فى وضع اهداف واضحة لمستقبلها

 يجب على الطالب للحصول على المعونة ومعلما واالباء فى اثناء اتخاذ قرارات اختيار الموظفين .المدرسين للطالب مصدرا قيما للمعلومات بشان مستوى
 االنجاز كما لوحظ من يوميا لالداء داخل قاعة التدريس .للمستشارين فى مجال مساعدة الطالب ومتطلبات التخرج االستعراض وتقديم تخطيط دقيق طويل االجل
 لضمان ان يختار الطالب التعليمية الهامة .ينبغى على االباء متابعة التقدم الذى تحرزه اطفالهم والعمل عن كثب مع موظفى المدارس لضمان اقصى نمو اطفالهم

  .استعدادا بعد المرحلة الثانوية
 
 

 على اختيار التغييرات
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 ,الطلبة اولياء امورهن ينبغى ان يفكر جديا على االختيارات وقت التسجيل ,يجب ان تتعهد بان على قرار االختيار .سجلت مرة الطالب للدورات جدول الرئيسية
 .سيكون من الصعب اجراء تغييرات

 
 عند بدء العام الدراسى التغييرات فى جدول الطالب غير مرتاحين .يجب على الطالب تقديم سبب وجيه للحصول على موافقة المعلم او الوالدين/االوصياء

 وموافقة توجيهاتهم مستشار لتغيير المسار .سينظر على التغييرات قبل 30 سبتمبر .على التغييرات المطلوبة بعد تشرين االول/اكتوبر 1 ستنظر االدارة على
 حسب الطالب وقت االنسحاب من (WF) اساس كل حالة على حدة ,وسوف يالحظ الطالب السجل الدائم سحب مجلد سجل مرورا وتحالف او انسحبوا بالفشل

 .المساق
 

 جدولة الدورات المناسبة للعام القادم هى احد اهم االنشطة التى يشارك فيها هذا العام الدراسى .من المهم جدا ان يكون لديك بعناية وبصورة شاملة .هذا البرنامج
 دراسات اداة لك ولوالديك الستخدامها فى عملية الجدولة .ويصف هذا الكتيب ,كما انها ستقدم باالضافة الى مستوى الصعوبة .يرجى قراءة برنامج الدراسات
 بعناية قبل اكمال الدورات التدريبية فى االختيار فى اى باس .يرجى قراءة شروط الدورات بعناية خياراتهم بعناية .ومن الصعب جدا ان نغير المسار بمجرد

 اكتمال عملية االختيار .اذا كنت بحاجة الى مساعدة فى عملية االختيار ,او بطبيعة الحال اذا كان لديك اى استفسارات اخرى اثناء المدرجة ,يرجى التحدث الى
.المعلمين اتصل التوجيه مستشار
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 :ااااااا اااا ااا ااااا اااا اااااااا ااا اااااا اااااا اااااا ااااا اا

 
 المبتدئون

 ?الصحة/PE ,لقد اخترت االنكليزية والرياضيات والبيولوجيا ,والدراسات االجتماعية ,لغة العالم .1
 ?هل انت مع 7 مالعب كل فصل دراسى .2

 ?هل خياراتك نشاطركم المعلمين والتوجيه مستشار التوصية .3
 ?هل البرنامج الى المدى خطط التعليم او التدريب المهنى .4

 
Sophomores 

 ?هل تجاوزت كل المتطلبات السابقة .1
 ?الصحة/PE لقد اخترت االنكليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية ,واللغة .2

 ?هل انت مع 7 مالعب كل فصل دراسى .3
 ?هل تحصل على االقل 60 االعتمادات قبل ادخال االبن .4

 ?هل خياراتك نشاطركم المعلمين والتوجيه مستشار التوصية .5
 تذكر ,يجب ان يكون لديك 20 قروض وائتمانات باللغة االنكليزية 15 الدراسات االجتماعية )بما فى تاريخ الواليات المتحدة  ,10 فى لغة العالم )لغة واحدة ,(20 .6

 .اعتمادات الصحة PE و15 فى الرياضيات والعلوم  )بما فى ذلك االئتمانات فى علم االحياء  ,7.5 2.5 اعتمادات
 ?هل البرنامج تلبية معايير القبول فى التعليم العالى ماساتشوسيتس .7

 
 الصغار

 ?هل تجاوزت كل المتطلبات السابقة .1
 ?لقد اخترت االنكليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية .2

 ?هل انت مع 7 مالعب كل فصل دراسى .3
 ?هل تحصل على االقل 95 االعتمادات قبل ادخال كبار العام .4
 ?هل خياراتك نشاطركم المعلمين والتوجيه مستشار التوصية .5

 ?هل البرنامج تلبية معايير القبول فى التعليم العالى ماساتشوسيتس .6
 

  الكبار
 ?هل تجاوزت كل المتطلبات السابقة .1
 ?لقد اخترت االنكليزية والرياضيات .2

 ?هل انت مع ما ال يقل عن 6 دورات تدريبية كل فصل دراسى .3
 ?هل تحصل على ما ال يقل عن 130 من القروض النهاء العام كبير .4

 تذكر ,يجب ان يكون لديك 20 قروض وائتمانات باللغة االنكليزية 15 الدراسات االجتماعية )بما فى تاريخ الواليات المتحدة  ,10 فى لغة العالم )لغة واحدة ,(20 .5
 اعتمادات الصحة PE و15 فى الرياضيات والعلوم (بما فى ذلك االئتمانات فى علم االحياء  ,7.5 2.5 اعتمادات

 ?هل خياراتك نشاطركم المعلمين والتوجيه مستشار التوصية .6
 ?هل البرنامج تلبية معايير القبول فى التعليم العالى ماساتشوسيتس .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على اوصاف

 الفنون الجميلة
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 فن
 

 قسم الفن يوفر مجموعة مختارة من الدورات التى تثرى وتعزز حياة كل الطالب .ويسعى كل دورة على الفنون المرئية من خالل االنشطة الفنية استوديو
 .بالتاريخ والفن والنقد الجمالية

 
 االول Comp - على العنوان :مقدمة فن

  ال :7223 :سنة كاملة
  الدرجة :9 و 10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0

 االقسام :الفن
 الوصف:  هذا المساق تعريفا شامال واثنين وثالثة االبعاد االساسية والفنون البصرية المعارف واالساليب والوسائط المفردات مع تاريخ الفن نظرات .ومن خالل عملية
 استكشاف مجموعة متنوعة من احدث المواد والتقنيات ,مع التركيز على العناصر والمبادئ للفن والتصميم ,سيقوم الطالب بتطوير المهارات االساسية للفن ,بمعناها
 ?ما الذى يجعل اعمال فنية عالية الجودة ?Art الفنى ذات جمالية المفردات والتفكير المهارات .المسائل االساسية المتعلقة بطبيعة الحال "ما هو الفن ?ما الذى يجعله
 مقدمة عملية نقد العاكسة الكتابة ,واختبارات شاملة النصفية واالختبارات النهائية .الطالب باالحتفاظ "?art كيف الفنانين جعل الفن ?وكيف يمكننى ذات نوعية جيدة

 معك كراسة الرسم شخصية واجهزة الكمبيوتر المحمولة .التفكير النقدى واالبتكار ,والحرفية ,المعايير المطلوبة لكل االحالة الجهد الشخصى فى عملية التدرج
 DOE#05154 .الضرورية للنجاح فى هذا المساق

 وو ووووو ,وو ووو C وووووووو :وووووووو وو ووو وووووو ووووو ,وو وووو
 .ووووو وووووو ووووووو ووو وو ووو وووو

 
 

           Studio بلقب :الفن الثانى/ الفنون الجميلة
  ال :7214 :سنة كاملة

 الدرجة:   10 و 11 و 12                       :تكرم ارصدة  :5.0
  االقسام :الفن

 وووو وووووو وو ووووو ووووووو ووووو وووو ووو وووووو وووووووو وووووووو :الوصف
 وو ووو ووووو ووووووو ,وووو ووووو وووو ووو .- Art وووووووو وو وووووو ووووووو

 ووووو وووووو وووووو وووووووو وووووووو وووووووو ووووو ووووووو ووووووووو
 collage وووووو ووووووو  ,ووووووو .وووو ووووو وووووووو ووووو وووووو ووووووووو

 ووووو وووووو )وووووووو ووووو وو ووووو وووووو وو ووو ووووو ووو ووووو وووووو(
 .وو ووووووو ووو ووووو ,وووووووو وووووو ,وووووووو ووووو ووو ووووو وووو

 وووووو وو ووو وو ووووو ووووو ووووووو ووووووو ووووووووو ووووووو وو ووو
 .وووووو وووووو وووو ووووو وووووووو .وووووو وووووووو ووووووو ووو ووووووو
 ووو ووووو ووووو ووووو وووووو .وووووووو وووووو وووو ووووووو ,ووووووووووو

 DOE# 05155. .وووووووو ووووووو وووووو وووووو
 وووووووو :ووووو وووووو ووووو وو وووو ووووو و وو وووووو ووو وووو وووووو) .ووو

 .(وووووو وو وووو ووو ووووو وووووووو وووو وووو
 
 

 D Studio-بلقب :الفن الثالث/الرسم والتلوين  &3
  بطبيعة الحال ,اى :تشرين االول/ :سنة كاملة

 الدرجة:   11 و 12 :تكرم ارصدة  :5.0
 االقسام :الفن

 الوصف: هذا المساق للطالب الذين جادين والفن تريد االستمرار فى الفنون المرئية للسنة الثالثة لبدء للتقدم حافظة شخصية/هيئة العمل .وهو يستند الى المهارات
 : والمعارف والخبرات الفنية والمفاهيم المواد والتقنيات المكتسبة فى المساقات السابقة الفن االول والفن الثانى .يوجد فى التركيز على تخصيص تجربة فن صنع الطالب
 .تحسين نوعية متقدما على االبداع ,وتعميق بالمهارات الفكرية .الفنانين والحركات الفنية والثقافات وسيستمر فحص واستكشافها. معك كراسة الرسم شخصية مطلوبة

 DOE # 05154 .انتقادات منتظمة تعكس الكتابة, واالختبارات النهائية التجديد النصفى الشامل
 ووووووو وووووو وووو ووووو ووووو وووو وووووو )و (وو )و (ووووو و/وو :وووووووو

 وووووو ووو وووووو وووووو
 
  

 حقيبة/Arts بلقب :الفن الرابع/ بصرى
  ال :7673 :سنة كاملة

 الدرجة:   12 :تكرم ارصدة  :5.0
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  االقسام:  الفن
 الوصف: تم تصميم هذه الدورة اال اخطر فن للتالميذ الراغبين لتطوير دراساتهم فى والفنون المرئية استكمال وضع حافظة شخصية/هيئة العمل .التركيز على الفرد

 الطالب باستكشاف وسائل االعالم والتقنيات والمفاهيم التى تستند الى المعارف والمهارات المكتسبة فى تاريخ الفن فنية سابقة .الطالب يجب ان تكون لديه القدرة على
 ,العمل بشكل مستقل - سواء من فئة - اعمال شخصية او تتجاوز المعايير للمهمات تسترشد المكونات المطلوبة كلية الفنون متجهة الى الحافظة .مع مجموعة العمل
 سيطلب من الطالب ووضع يكتب الفنان يعبر عن معنى وتطلعات الشخصية واالعمال الفنية .فى النصف الثانى من الطالب فرصة الختيار تركيز/الموضوع/اتجاه

 اعمال شخصية سلسلة الطلبة الذين يتقدمون الى كليات ومدارس الفنون او الجامعات كيفية اعداد وتصوير حافظاتها الى
 .يفى بمتطلبات رقمية او خالف ذلك لكل مدرسة) .الطالب مسئولة عن اى تكاليف تم تكبدها فى هذه العملية .(معك كراسة الرسم المطلوب .االنتخابات النصفية ,نهائيات

DOE # 05170 
 ووووووو وووووو وو ووو وووو وووووو ووو 3 و وو ووووو و/وو وووووو وو :وووووووو

 .وووووو ووو وووووووو
 
  

  على العنوان :التصوير الرقمى/التصميم
  ال :7213 :سنة كاملة

 الدرجة:   11 و 12 :تكرم ارصدة  :5.0
 االقسام:   الفن

 الوصف: هذه الدورة التمهيدية مصمم الولئك المهتمين بالفن والتصميم والتكوين التصوير .سيقوم الطالب استخدام كاميرا رقمية اداة فنى اثناء الدراسة العناصر
 المبادئ للفن والتصميم على توسيع وتطوير 2 ثالثية االبعاد  .اعتقال الطالب مجموعة من الصور مثل الصورة الحقيقية ,ال تزال حية والمناظر الطبيعية الرياضة &
 واستخداماتها فى تحرير وتعزيز والتالعب صورة) .فئة محدودة فى Adobe Photoshop والتصوير الفوتوغرافى ,والمزيد .وسوف يتعلم الطالب ايضا اساسيات

 .الحجم بسبب توافر المعدات الالزمة النجاز العمل (.باالنتخابات النصفية ,نهائيات
DOE # 05162 
 ووو ووو وووووو ووووو ووووو وووو وووو ووووو ووووو وووووو ووو وو :وووووووو

 .وووو و ووووو وووووووو وووووو وو وووووو وووو ووو وووووو
 
 

 للفنون

 

 للفنون التمثيلية جزءا حيويا من البرنامج التعليمى للطلبة .للفنون المؤداة وتشجيع روح االبداع .من خالل دراسة واحدة او اكثر من الفنون ,فيمكن للطالب
 .اكتساب المهارات فى مجال تركيز المنظمة اعتبارا من حكم االستماع والفنية االنضباط الذاتى

 
               على العنوان :التنقيب فى مسرحية

  بطبيعة الحال ,اى :7033                         :سنة كاملة
  الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0

 االقسام:   للفنون
 ,الوصف: هذا المساق مقدمة اشمل فن المسرح .مصمم الولئك المهتمين االداء المسرحى ,هذا المساق الطالب تطوير كعنصر فاعل .من خالل استخدام االرتجال

 سيكون لدى الطالب الفرصة لكتابة ومباشرة اداء مع شريك او الفريق .سيتعلم الطالب عن تاريخ المسرح وسنقرا درامية االدب .هذا المنهج منطلقا المشاركة خارج
 DOE# 05054 .المنهج .انها دورة تمهيدية طالب بمواصلة المسرح الدراسة

 مستلزمات:  ال شئ
 
 

                   بلقب: دراما الوسيطة
  ال :7053                      :سنة كاملة

 الدرجة :  10 و 11 و 12                      :تكرم                                    ارصدة  :5.0
  االقسام :للفنون

 .الوصف :من   خالل عمليات االبتكار والعمل سيستمر الطالب فى تطوير الدراما المهارات
 .الطلبة المسؤولين عن المشاريع ومع االختبارات االختبارات وفقا لالدب .العروض الفصلية تسمح للطالب الكتابة مباشرة على مجموعة متنوعة من المنتجات

DOE#05055 
 .وو وووو وو ووووووو وو ووووووو وو وووووو ووو C :وووووووو

 
  

                     على العنوان: دراما متقدمة االول
  بطبيعة الحال ,اى :طائرات هليوكبتر زرقاء وبيضاء اللون (عليها :سنة كاملة

 الدرجة:   11 و 12                           :تكرم                                 ارصدة  :5.0
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 االقسام:  للفنون
 فى هذا المساق ,ستكون مسؤولة عن البث االذاعى ,توجيه واخراج مسرحية كل ربع سنة .وتشمل هذه المجاالت التقنية مثل ,وزى ,الصوت والضوء :الوصف

 .التصميم والتنفيذ .يتعلم الطالب ودعم المسرحيين ,المخرجين والممثلين الذين شكل المسرح المعاصر تعزيز مهارات المتقدمين
DOE# 05055 

 .وووووووو :ووووو ووووووو ووووو ,ووو وو وووووو
 
  

                   على العنوان: دراما متقدمة الثانى
  ال :7083 :سنة كاملة

 الدرجة:   12                                  :تكرم                                   ارصدة  :5.0
 االقسام:  للفنون

 الوصف: هذه الفئة استثنائية تحديا دراما متمرس الطالب" .الممثل "يسمح حلقة العمل ذات طابع التحدى االستكشاف .فئة تعمل معا مجموعة الشركة النشاء اعمال
 مسرحية فى المدارس المتوسطة واالبتدائية.  العمل مع االدب الدرامى موسعة .مسرح التربية تسمح للطالب فى تصميم خطط الدروس وتبادل حب الدراما مع

 #DOE االخرين .مستلزمات :05055
 .وووووووو :وووو ووووووو وووووووو 1

 
 

 الموسيقى
 

 .ادارة الموسيقى يوفر مجموعة مختارة من الدورات التى تثرى وتعزز حياة كل الطالب .ويسعى كل دورة الى كلية الفنون الجميلة
 

                            الكورس بلقب :ودراسة الحالة الصحية
  بطبيعة الحال ,اى :7000 :سنة كاملة

  الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12                    :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 االقسام:   الموسيقى

 .الوصف : عضو فى جمعية ودراسة الحالة الصحية كورالى تمنحك الفرصة الستكشاف الغناء الموسيقى من مختلف الثقافات ,والفترات الزمنية خالل الدراسة واالداء
 الصاخبة ,ومحو االمية ,الموسيقى ,البصر قراءة التاريخ الموسيقى .جميع الدول االعضاء المشاركة فى اى عروض musicianship ويؤكد المنهاج اساسيات تقنية

 DOE# 05111 .خارج فئة المقرر
 وووووووو :وو وو

 
 

                على العنوان :الموسيقية
  ال :7006 :سنة كاملة
 الدرجة :9,10,11,12

 االقسام :الموسيقى
 الوصف:   دورة المثيرة يمنح الطلبة فرصة للقيام على اداة تحديد اختيارهم عموما فى المرحلة االبتدائية و/او مستوى المدارس المتوسطة .المدرسة الثانوية النطاق
 السعرى باداء العديد من الحفالت السنوية الثانوية يتنافسون فى مهرجانات وطنى واجراء برامج التوعية بالمدارس المتوسطة الحرارة ,والمجتمع .هذا المساق تتيح

 للطالب لالستفادة من اساسيات الموسيقى وكذلك العطائهم فرصة الحراز تقدم فى كل مدرسة ونثروب المجتمع الدولى
 
  

 بلقب :فهم الموسيقى :دراسة نظرية ,والتاريخ ,والتقدير
  ال :7005                         :سنة كاملة

 Prep الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12 :كلية
 االقسام:   الموسيقى

 الموسيقى يوفر سبيال الطالب بالتعبير فنيا ,ولكن موسيقى تحسين الذكاء واالبداع .فهم الموسيقى هى مصممة لوضع الطلبة البصرية وفهما شفويا من القواعد :الوصف
 االساسية وهيكل الموسيقى .فى هذا المساق ,سوف يقوم الطالب دراسة تطور اللغة والرموز الموسيقى وسيدرس الموسيقية المختلفة مثل جداول اوتار والنغمة العقد
 والترميزات والتوقيعات فترات زمنية ,ايقاعات ,تعلم القراءة وبناء هذه العناصر ذاتها .عبر االذن والتدريب على القراءة الرؤية/الغناء االرتجال ,تكوين تحليل نقدى

 DOE# 05119 .االستماع واالداء عناصر للموسيقى دراسة ادوار مميزة فى الموسيقى
 وووووووو :وو وو

 
 

 االعمال تقنيات الكمبيوتر والوسائط
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 وكمبيوتر االعمال وتكنولوجيا االعالم وتهدف هذه الدورات الى اعداد الطالب على فهم توقعات االوساط التجارية .سيقوم الطالب فى الحصول على
 معلومات عن كيفية التحضير المهن والمهن .المرتبات وظروف العمل واستحقاقات العمل توقعات السوق التحليل المالى والمعلومات ذات الصلة .وتنمية

 المهارات اولوية الطالب استكشاف المواهب توضيح القيم وتحديد االهداف .سيقوم الطالب على تعلم القراءة والكتابة والمعرفة باجهزة الكمبيوتر
 .والبرامج المعلوماتية وتكنولوجيات الوسائط الجديدة وفرص العمل

  
                               بلقب :المحاسبة االول

  ال :5163 :سنة كاملة
 الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12: تكرم ارصدة  :5.0

 قسم االعمال
 .الوصف : يوفر هذا المساق للطالب مقدمة ومبادئ المحاسبة دراسة نظرية المحاسبة االساسية وتطبيق نظرية لالعمال .اثناء تقدم الفهم العام اساليب تجارية والمفاهيم

 وسيعمل هذا .Microsoft Excel المشاريع سيخصص لتزويد الطالب نهجا واقعيا كيف يعمل االعمال والطالب سوف تكمل المشاريع المحاسبة االلية باستخدام
 DOE# 12104  .التكريم خالل بخطى متسارعة .قوى ومهارات الرياضيات

 وووووووو :وو وو
 
  

                              بلقب :المحاسبة 2
  ال :5153 :سنة كاملة

 الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12 :تكرم ارصدة  :5.0
 قسم االعمال

 هذا التكريم مستوى المساق استعراض نظرية فى المحاسبة 1 و تمثل مشاكل خاصة فى المعامالت المحاسبية .ليس فقط كتابة وحفظ السجالت المملوك لمالك :الوصف
 .واحد بل تمتد الى كشوف المرتبات وانخفاض والشراكة شركة المحاسبة .كما سيتعرف الطالب ايضا اصبحت على دراية المحاسبة بالحاسوب ,التى تعبر عن المنهاج

DOE# 12104 
  .ووووو وووووووو 1 ووووو 70 %وو وووو وو وووو وووووو :وووووووو

 
  

                        Microsoft Office :على العنوان
  ال :6164 :سنة كاملة

  الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 قسم االعمال

 استخدام الحاسوب ودورات يكتسب الطالب معرفة وخبرة فى كفاءة وفعالية استخدام برمجيات مكتوب سابقا .هذا المساق تؤكد على تنمية مهارات وتقنيات :الوصف
 الوصول Powerpointو Excelو Word وسيشتمل التقرير الشامل والمفصل استخدام كل الوظائف االساسية .Microsoft Office اتصال يوفر مع دراسة وافية

 الى قاعدة البيانات .عند االنتهاء من هذه الفئة ستمتلك الطالب فهم مفصل اربعة انواع من البرامج مع
 DOE#:10004 يوفر المهارات
 وووووووو : وو وو

 
  

                  على العنوان :تصميم الويب
  ال :6173 :سنة كاملة

 الدرجة:    11 و 12 :تكرم                                              ارصدة  :5.0
 قسم االعمال

 .(لغة ترميز النص التشعبى) HTML الوصف : هذا يؤكد المساق عدة جوانب مختلفة للتنمية تصميم ويب/ .سوف يتعرف الطالب على تقنيات التصميم الحالى مع
 سيتم تغطيتها مع اكثر لغات برمجة الويب المتقدمة مثل سكريبت وجافا .بعد اكمال هذا المساق Illustrator و Adobe Photoshop التالعب الصور باستخدام

 DOE# 10201 ..الطالب ستمتلك الوسيطة مهارات تصميم ويب
 وو وووووو وووو وو وووووو Microsoft Office وووووووو : وووو

 
  

 على العنوان :الفيديو الرقمى
  ال :6524 :سنة كاملة

  الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 قسم   االعمال

 الوصف: انتاج الفيديو الرقمى عام كامل ,تستكشف امكانية توصيل الرسالة من خالل لغة فيجوال بيسك بالفن الرقمى هذا المساق للطالب فرصة للعمل فى فيديو
 صغيرة وانشاء فرق مختلف انواع الوسائط الرقمية :ا خبارية االنتاج بما لالفالم الروائية القصيرة واعالنات الخدمة العامة ,االعالنات توجت 10-15 دقيقة للفيلم

 Adobe ,كاميرات الفيديو الرقمية Full HD الثانوية السينمائى .سيقوم الطالب اتقان لغتين فى التعريف العالى الكامل Winthrop القصير التى سيتم ادخالها فى
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Premiere Pro, معيار الصناعة غير البطانة برامج تحرير الفيديو كتابة السيناريو ,والتخطيط, storyboarding ما قبل االنتاج المشابهة التركيز على العمل 
 DOE # 11055 .الجماعى ,والمهارات التنظيمية ,واالبداع ,وادارة المشاريع

  مستلزمات :ال شئ
 
  

 على العنوان: انتاج الفيديو الرقمى الثانى
  بطبيعة الحال ,اى :6534 :سنة كاملة

  الدرجة:   10 و 11 و 12                         :االعداد الجامعى                            ارصدة  :5.0
 قسم االعمال

 Adobe الوصف: هذه هى مستوى متوسطا انتاج الوسائط الرقمية التى ستبنى على المعارف المكتسبة فى الوسائط الرقمية اوال الطالب سيواصلون تطوير استخدام
 فضال عن االخذ ادوبى افتر افكتس .وستواصل الطالب من ,Premiere Pro Encore, Photoshop Illustrator جناح االبداعية 6 بما فى ذلك برامج تحرير
 من خالل تصوير الشخصية ,مدرسة بمشاريع ابتكارية االحداث ويساعد على T3i الكنسى المتمردين X10 مثل videography اكتساب الخبرة فى استخدام معدات
 كبار الفيديو. وستشتد الدورة جميع جوانب انتاج الوسائط الرقمية وتعزيز قدرة الطالب لتحكى قصة عبر عيون الكاميرا .سيكون الطالب فى مجموعة من المشاريع من

 قناة-WCAT 15 االفالم القصيرة ,واالفالم الوثائقية ,انتجتها فضال عن كونها مسؤولة عن نشاطات تعليمية
 .ووووو وووو ووووووو ووووووو ووووو ووووو وو ووو وو وووووو :وووووووو

 
  
 
 

 حلقة عمل من اسوشيتد برس

 
 على العنوان :حلقة العمل وضع متقدم
  بطبيعة الحال ,اى :2299 :سنة كاملة

 الدرجة :11 و 12                          :مستوى ارصدة  :0.0
 االقسام :التوجيه

 حلقة عمل دراسة نماذج المرتكز على الطالب الذى انشاه الطالب على مستوى الجامعة .ليس هناك من هذا المساق الطالب بالتعاون مع الوصول AP :الوصف
 على مهام الطالب .وهذه الحلقة يوفر وقت الدراسة المدرسية لتعزيز المعارف النظرية تقنيات صقل وتعزيز الخبرة وتحسين لالتصال الشفوى AP االخرى على

 .المواضيع
 وووووووو :وووو ووووو ووو وووووو وووو وو وووو وووووو ووووو ووووو وو وووو ووو

 .ووووو ووو ووووووو وووووووو وووووو وووو وووووووو AP وو وووو
 
 

 اللغة االنكليزية الفنون

 

 وتعتمد المناهج الدراسية باللغة االنجليزية على مهارات االتصال - القراءة والكتابة ,واالستماع الى عرض .وعلى وجه التحديد ,يوفر التعليم فى المناهج
 الدراسية لمختلف وسائط كتابة وتحدثا وقراءة تحليلية المفردات الصنايع او االستخدام ووسائل االعالم .يجب على جميع الطالب اللغة االنجليزية طوال
 اربع سنوات من التعليم الثانوى .وتقدم هذه الدورات الدراسية على ثالثة مستويات بحيث يمكن للطالب اختيار الدورات التدريبية التى تلبى احتياجاتهم
 وقدراتهم واالنجاز .قراءة خالل اشهر الصيف هو امر متوقع ,جزءا هاما من البرنامج .الصيف قائمة القراءة يقتضى قراءة اعداد الطالب مضمون

 واهداف العام الدراسى التالى .القائمة المنتقاة فى نطاق مستوى الفائدة عسر القراءة ,والنوع .فى قسم اللغة االنكليزية المعلمين تعيين الروايات
 .والمسرحيات او تشغيلها فى يونيو ومتابعة وتقييم فى الفصول االنجليزية فى السنة الدراسية الالحقة

 
 على العنوان :اللغة االنكليزية الفنون االول
  بطبيعة الحال ,اى :0014 :سنة كاملة

  الدرجة:   9 :االعداد الجامعى                            ارصدة  :5.0
 االقسام :االنكليزية

 وفنون اللغة الطلبة دورات يبنى على علم مسبق قواعد نحوية المفردات ,استخدام االلفاظ ,اليات الكتابة عادة اربعة اوجه استخدام اللغات :القراءة/English :الوصف
 والكتابة ,واالستماع .وعادة ما توضع هذه الدورات ادخال االنواع لالدب تعريف مختلف بكتابة التدريبات التى كثيرا ما تكون مرتبطة قراءة االختيارات .تعد برامج

 DOE# 01001 .الطالب فى كليات اربع سنوات
 وووووووو :وو وو

 
  

           على العنوان :اللغة االنكليزية الفنون االول
  بطبيعة الحال ,اى ) :0013 :سنة كاملة
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 الدرجة:   9 :تكرم                                                 ارصدة  :5.0
  االقسام:   االنكليزية

 االنجليزية Prep تم تصميم يكرم االنجليزية تحمس الطالب الذين قد ظهرت فوق المتوسط االنجاز االكاديمى .االدب االساسية شبيه المعينة فى الكلية :الوصف
 والفرنسية ,تكرم اكثر اتساعا يشمل المبلغ التكميلى القراءة والكتابة ,المفردات .مسار يتطلب قدرا كبيرا من العمل المستقل االصلية ,والطالب من امتالك المهارات فوق

 DOE# 01001 المتوسط فى القراءة والكتابة واالدب التحليل .تعد برامج الطالب فى كليات اربع سنوات
 وووووووو :و وو ووووو وووووووووو ووووو وو ووووووو ووووووو وووووو

 
  

 على العنوان :اللغة االنكليزية الفنون االول
  بطبيعة الحال ,اى :مجهولـــة علـــى :سنة كاملة

 الدرجة:   9 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
                              :االقسام :وزارة التعليم الخاص التابعة

 وفنون اللغة الطلبة دورات يبنى على علم مسبق قواعد نحوية المفردات ,استخدام االلفاظ ,اليات الكتابة عادة اربعة اوجه استخدام اللغات :القراءة/English :الوصف
 والكتابة ,واالستماع .وعادة ما توضع هذه الدورات ادخال االنواع لالدب تعريف مختلف بكتابة التدريبات التى كثيرا ما تكون مرتبطة قراءة االختيارات .المنهاج

 IEP). DOE# 01001 تعديالت على الطالب
 وووووووو :وو وو

 
  

 بلقب :االنكليزية وفنون اللغة الثانية
  بطبيعة الحال ,اى :بالرادار جسما :سنة كاملة

  الدرجة:   10                                     :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 االقسام:  االنكليزية

 .دورات وفنون اللغة الثانية يعرضون عادة التركيز على تكوين متوازن واالدب/English   :الوصف
 وعادة ما يتعلمون االهداف البديلة التركيبات الخطية للجمهور عن طريق كتابة مقنعة ,الخالق متعدد الفقرة المقاالت .من خالل دراسة مختلف انواع االدب ,فيمكن

 للطالب تحسين معدل القراءة والفهم وتنمية المهارات الرامية الى تحديد نية مصدره وموضوعها لالعتراف والتقنيات التى يستخدمها مقدم البالغ اللقاء او رسالتها .تعد
 DOE# 01002 .برامج الطالب فى كليات اربع سنوات
 وووووووو :وووو وووو ووووو

 
  

 بلقب :االنكليزية وفنون اللغة الثانية
  بطبيعة الحال ,اى :6024 :سنة كاملة

 الدرجة:   10                                    : االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
    :االقسام:   وزارة التعليم الخاص التابعة

 .دورات وفنون اللغة الثانية يعرضون عادة التركيز على تكوين متوازن واالدب/English    :الوصف
 وعادة ما يتعلمون االهداف البديلة التركيبات الخطية للجمهور عن طريق كتابة مقنعة ,الخالق متعدد الفقرة المقاالت .من خالل دراسة مختلف انواع االدب ,فيمكن
 .للطالب تحسين معدل القراءة والفهم وتنمية المهارات الرامية الى تحديد نية مصدره وموضوعها لالعتراف والتقنيات التى يستخدمها مقدم البالغ اللقاء او رسالتها

 IEP). DOE# 01002 مكون استعراض .المنهاج تعديالت على الطالب MCA جميع طالب الفصول االنجليزية ستشمل باربعة انظمة
 وووووووو :  وووو وووو ووووو

 
  

 بلقب :االنكليزية وفنون اللغة الثانية
  ال :0023 :سنة كاملة

 الدرجة:   10                                  :تكرم                                               ارصدة  :5.0
 االقسام:  االنكليزية

 االنجليزية والفرنسية ,تكرم Prep تم تصميم يكرم االنجليزية تحمس الطالب الذين فوق المتوسط االنجاز االكاديمى .االدب االساسية شبيه المعينة فى الكلية :الوصف
 نهجا اكثر الكميات الضخمة من القراءة التكميلية المفردات .مسار يتطلب قدرا كبيرا من العمل المستقل االصلية ,والطالب من امتالك المهارات فوق المتوسط فى

 DOE# 01002    .القراءة والكتابة واالدب التحليل .تعد برامج الطالب فى كليات اربع سنوات
 وو وووو وو ووووو وووووووووو وووووو 1 وووو وو وووووو C :وووووووو :ووو ووووو

 وووووووووو
 .CP ووووو ووووو وو وووووو ووو وووووو وووووو ووووو

 
  

 على العنوان :اللغة االنكليزية الفنون الثالث
  بطبيعة الحال ,اى :0034 :سنة كاملة
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  الدرجة:   11                                   :االعداد الجامعى                         ارصدة  :5.0
 االقسام :االنكليزية

 وفنون اللغة الثالث دورات لتطوير مهارات الكتابة لدى الطالب ,مشددا على انماط واضحة ومنطقية الكتابة ,انتقاء الكلمات واستخدامها ,يبدا/English :الوصف
 .الطالب يكتبون مقاالت ودراسات لمعرفة اساليب الكتابة وورقات بحثية .الطلبة يواصلون قراءة االعمال االدبية التى كثيرا ما تشكل العمود الفقرى الكتابة االحاالت
 اتفاقيات االدبية واالسلوبية االجهزة التركيز بدرجة اكبر مما كانت عليه فى الدورات السابقة .يركز هذا المساق على االدب االمريكى .تعد برامج الطالب فى كليات

 DOE# 01003 .اربع سنوات
 وووووووو :وووو وووو وووووو

 
 

 على العنوان :اللغة االنكليزية الفنون الثالث
  ال :6034 :سنة كاملة

 الدرجة:   11                                    :االعداد الجامعى                             ارصدة  :5.0
 :االقسام:                            وزارة التعليم الخاص التابعة

 وفنون اللغة الثالث دورات لتطوير مهارات الكتابة لدى الطالب ,مشددا على انماط واضحة ومنطقية الكتابة ,انتقاء الكلمات واستخدامها ,يبدا/English :الوصف
 .الطالب يكتبون مقاالت ودراسات لمعرفة اساليب الكتابة وورقات بحثية .الطلبة يواصلون قراءة االعمال االدبية التى كثيرا ما تشكل العمود الفقرى الكتابة االحاالت
 اتفاقيات االدبية واالسلوبية االجهزة التركيز بدرجة اكبر مما كانت عليه فى الدورات السابقة .يركز هذا المساق على االدب االمريكى .المنهاج تعديالت على الطالب

IEP). DOE# 
01003 

 وووووووو :وووو وووو وووووو
 
  

 على العنوان :اللغة االنكليزية الفنون الثالث
  بطبيعة الحال ,اى :0043 :سنة كاملة

 الدرجة:   11                                   :تكرم                                                     ارصدة  :5.0
 االقسام:  االنكليزية

 االنجليزية Prep تم تصميم يكرم االنجليزية تحمس الطالب الذين قد ظهرت فوق المتوسط االنجاز االكاديمى .االدب االساسية شبيه المعينة فى الكلية :الوصف
 والفرنسية ,تكرم نهجا اكثر الكميات الضخمة من القراءة التكميلية المفردات .مسار يتطلب قدرا كبيرا من العمل المستقل االصلى ,يتوقع من الطلبة فى امتالكالمهارات

 DOE# 01003 .بوفى معدل القراءة والكتابة االدبية التحليل .تعد برامج الطالب فى كليات اربع سنوات
 وووو وو وووووو وووووووووو Iوو ووووو وووووو وووووووووو وووووو C 1 :وووووووو

 CP وووووو وووووو
 .وو وووووو ووو وووووو وووووو

 
 

 على العنوان :اللغة االنكليزية الفنون الرابع
  بطبيعة الحال ,اى :هاتف رقم 00529988811361 :سنة كاملة

  الدرجة:   12                                   :االعداد الجامعى                                    ارصدة  :5.0
 االقسام:   االنكليزية

 الوصف : اللغة االنجليزية والفرنسية كبير دراسة فى االدب البريطانى ,بدءا اوائل االنجلو- ساكسون المالحم وتتبعها اثناء البريطانيين خالل فترات مختلفة الى العصر
 الحديث .سيقوم الطالب قراءة المالحم والشعر والمسرح روايات تجميال والقصص القصيرة .الطلبة ستواصل تطوير مهاراتهم بوصفهم الكتاب قراءة تحليلية

DOE#01004 
 مستلزمات :نجاح ايال الثالث

 
  

  على العنوان :اللغة االنكليزية الفنون الرابع
  بطبيعة الحال ,اى :6044 :سنة كاملة

  الدرجة:   12                                   : االعداد الجامعى                               ارصدة  :5.0
 :االقسام:                           وزارة التعليم الخاص التابعة

 وفنون اللغة الرابع تكوين واالدب دورات مزيج بنيانا متراصا ,يكتب الطالب اهمية تحليل مقارن ادبيات مختارة ,مواصلة تطوير المهارات/English :الوصف
 وفنون اللغة .عادة الطالب يكتبون مقاالت متعددة الفقرة ,لكنها يمكن الكتابة او االوراق البحثية الرئيسية .يركز هذا المساق على االدب .المنهاج تعديالت على الطالب

IEP). DOE# 01004 
 وووووووو :وووو وووو وووووو

 
  

 على العنوان: اللغة االنكليزية الفنون الرابع
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 ال :0053                     :سنة كاملة                                              ارصدة  :5.0
                 الدرجة:    12 :تكرم

 االقسام:   االنكليزية
 اللغة االنجليزية والفرنسية كبير دراسة فى االدب البريطانى ,بدءا اوائل االنجلو- ساكسون المالحم وتتبعها اثناء البريطانيين خالل فترات مختلفة الى العصر :الوصف

 الحديث .سيقوم الطالب قراءة المالحم والشعر والمسرح روايات تجميال والقصص القصيرة .الطلبة ستواصل تطوير مهاراتهم بوصفهم الكتاب قراءة تحليلية
 CP وووووو ELA وووووووو :وووو وووو وووووو وووو وو ووووووو وو

 
  

 بلقب :اسوشيتد برس االدب االنجليزى وتكوينها
  بطبيعة الحال ,اى: اب                      :سنة كاملة

 ارصدة  :AP                                                           5.0 :                         الدرجة :  11 و 12
 االقسام:  االنكليزية

 وفى اعقاب اقتراح مجلس الكلية بحيث تصاغ المناهج موازية مستوى الكلية دورات اللغة االنجليزية وايه االدب االنجليزى وتكوين دورات تدريبية لتمكين :الوصف
 الطالب من تطوير معايير تقييم االدب .يمكن للطالب دراسة اللغة والطابع ,الموضوع فى اعمال ادبية الجدارة ;تثرى فهم داللة التشبيه ,بسخرية ,صيغة النغمة ;وكتابة

 االختبار غير قابل AP يجب ان تاخذ االنجليزية على AP التركيبات الخاصة )بما فى ذلك التحليل االدبى المعرض الحجة السردية والكتابة االبداعية .الطلبة الذين
 DOE# 01006 يجب دفعها عندالصف .والعيب الوحيد فى entra لالسترداد رسوم االمتحان

 وو ووووو B وو ووووو وووووو وووووووووو وووووو وووووو وووو وو C :وووووووو
 وووووو وووووووووو ووووووو

'2' 10 PSAT CP وو وووو وووو ووو وو وووووو 
 
  

 بلقب :اسوشيتد برس باللغة االنكليزية وتكوينها
  ال :0441                                    :سنة كاملة

 ارصدة  :AP                                       5.0 :                                       الدرجة:   11 و 12
 االقسام :االنكليزية

 وبعد اقترح منهاج الكلية المجالس مصممة على التوازى مستوى الكلية دورات اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية وكالة انباء اسوشيتد برس تكوين دورات :الوصف
 لهذا الغرض ,الجمهور المستهدف ,الموضوع المطروح ,ومن authorial تعريض الطالب كتب فى فترات مختلفة مختلف سياقات بالغية .وتؤكد هذه الدورات تفاعل
 يجب ان AP خاللها يتعرف الطالب على تطوير اسلوب المرونة يكتبون مقطوعات تغطى مجموعة متنوعة من المواضيع التى تهدف الغراض مختلفة .الطلبة الذين

 DOE #01005 .االختبار غير قابل لالسترداد رسوم االمتحان يجب دفعها عند دخول الصف AP تاخذ االنجليزية على
 وو ووووو B وو ووووو وووووو وووووووووو وووووو وووووو وووو وو C :وووووووو

 وووووو وووووووووو ووووووو
'2' 10 PSAT CP وو وووو ووو وو وووووو. 

 
 
 
 
 

 اللغة االنجليزية ليرنر
 

 مرهون الدولة يتطلب التقييم ESL طالب االيداع فى فصول EL  .ونثروب الثانوية شامال برنامج اللغة االنجليزية للطالب الذين لغتهم االولى ليست االنكليزية
W.I.D.A. للوصول / W-APT) التى توفر البيانات االساسية المتعلقة بالموظفين والمستشارين ELD.  المعلومات المقدمة من خالل هذه العملية المستخدمة فى 
 االنسب الطالب الفردية والكفاءة اللغوية مستوى اللغة االنكليزية .واعادت تقييم الطالب سنويا شرط الدولة من اجل ESL تحديد المكان الصحيح الطالب فى الدرجة

 .الفصول ESL تحديد التقدم المحرز نحو اتقان اللغة االنجليزية فى المستقبل
 
  

 على العنوان) :اللغة االنجليزية للمتعلمين حيم(
  بطبيعة الحال ,اى,:07 :سنة كاملة

  الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى                           ارصدة  :5.0
 االقسام :االنكليزية

 اللغة االنجليزية دورة المتعلمين )تبيع :الوصف
 الطالب المستويات 1 )دخول (و 2 )الناشئة (على النحو الذى تحدده الدولة . يركز هذا المساق على قواعد نحوية EL تم تصميم هذه الدورة الجديدة بالكفاءة اللغوية
 المصطلحات االساسية ,االستماع والقراءة والكتابة .الحصول على النحو االساسى تعليمهم اللغة االنجليزية منهجية بنهج تنمية االنتاج الكالمية الطالب الطلبة تحسن

 .قياسها وتقيميها بطرق مختلفة ,بما فى ذلك شفهية او كتابية او قائمة على المشاريع المهام وكذلك المسابقات واالختبارات
    .مالحظة :متطلبات هذه الدرجة 140 دقيقة)
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     شرط اساسى :اى تقييم والتنسيب يحددها
 الرتبة :)9 و 10 و 11 و 12    :4 م ا

 .وووووووو :وووو وووو وووووووو وووو
 

 االول ESL :بلقب
  بطبيعة الحال ,اى :الساعة  :≫/((سنة كاملة

  الدرجة :9 و 10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 االقسام :االنكليزية

 وال يزال هذا المساق تطور قواعد نحوية المفردات ,واالستماع مهارات القراءة والكتابة من خالل استخدام منهجية باللغة االنكليزية .ينصح للتالميذ فى 2 :الوصف
 )الناشئة (وانخفاض مستويات 3 (على النحو الذى تحدده الدولة .القرينة القراءة والكتابة االنشطة مصممة لمساعدة الطالب على تطوير مهارات القراءة والكتابة

 باستخدام لغة الذى يمارس عن طريق الفم ,وتشجع المفردات .فى هذا المساق ,يبدا الطالب فى استخدام اللغة فى نطاق اوسع من السياقات والحاالت .الطلبة تحسن
 .قياسها وتقيميها بطرق مختلفة ,بما فى ذلك شفهية او كتابية او قائمة على المشاريع المهام وكذلك المسابقات واالختبارات

 .وووووووو :وووو وووو وووووووو وووو
 
 

 الثانى ESL :على العنوان
  بطبيعة الحال ,اى :0655 :سنة كاملة

  الدرجة :9 و 10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 االقسام :االنكليزية

 الطالب فى المستوى الثالث )تنمية (الى المستوى EL تم تصميم هذه الدورة الى تحسين مهارات اللغة االنكليزية فى القراءة والكتابة ,االستماع والفهم ل :الوصف
 المنخفض )توسيع نطاقات 4 .(اللغة واشكالها ووظائفها ستستخدم لتوجيه الطلبة تطوير المهارات اللغوية ,المفردات .تركيز على تحسين مهارات اللغة االنجليزية الطلبة

 من خالل المشاركة بصورة فاعلة فى مجموعة متنوعة من المهام التى تركز على المشاركة .وسوف تشمل بعضها معا ككل ,فى مجموعات صغيرة ومستقلة .الطلبة
  .تحسن قياسها وتقيميها بطرق مختلفة ,بما فى ذلك شفهية او كتابية او قائمة على المشاريع المهام وكذلك المسابقات واالختبارات

     وووو وووووو وووووووو :ووووووو وووووووو
 
 

 الثالث ESL :على العنوان
  بطبيعة الحال ,اى :0755 :سنة كاملة

  الدرجة :9 و 10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 االقسام :االنكليزية

 الطالب فى المستوى 4 )توسيع (و 5 )سد .( هذه EL تم تصميم هذه الدورة الى تحسين مهارات اللغة االنكليزية فى القراءة والكتابة ,االستماع والفهم ل :الوصف
 طالب مقربون من التحول . تركيز على تحسين مهارات اللغة االنجليزية الطلبة وتعزيز استخدام EL الفئة قوى التركيز على تنمية القراءة والكتابة على الفهم

 .المصطلحات االكاديمية من الفهم والمشاركة بنشاط فى مجموعة متنوعة من المهام مشاركة متمركزة وسوف تشمل بعضها معا ككل ,فى مجموعات صغيرة ومستقلة
 .الطلبة تحسن قياسها وتقيميها بطرق مختلفة ,بما فى ذلك شفهية او كتابية او قائمة على المشاريع المهام وكذلك المسابقات واالختبارات

     وووووووو  : ووووو ووو ووووو
 
 

 الرياضيات

 
 ان يقدم ودراسة الحالة الصحية الرياضيات لبرنامج الدراسة مرنة تلبى احتياجات جميع الطالب

 القرن الحادى والعشرين . وتمشيا مع فلسفة ودراسة الحالة الصحية ادارة الرياضيات يوفر تنوع من خبرات التعلم وتقييم الفرص من خالل مجموعة متنوعة من
 االنشطة .يتم تعليم الطالب على العمل بشكل مستقل وكذلك بالتعاون مع اعضاء الفريق . الطلبة فى استخدام المواد الزائفة ,وجمع البيانات والنمذجة الرياضية والتحقيق

 المعامل الكتشاف للمفاهيم الرياضية .كل ليلة ,واالعمال المنزلية ,وتالحظ مشكلة اثناء العروض الطالبية مشاريع والملصقات التقليدية المستخدمة فى اختبار لتقييم
 الطالب المعرفة الرياضية .جميع الدورات الدراسية دراسة للمفاهيم الرياضية فى اربعة بيانات مترابطة :من الناحية التحليلية اوضحت بجالء من الناحية العددية

 وشفويا .الة حاسبة براسم بيانى على اداة اساسية فى فهم هذه االتصاالت ;ولذا ودراسة الحالة الصحية الرياضيات توصى بشدة بان كل طالب يجب ان تمتلك الة حاسبة
 )اى تى-84 (او )اى .(بدءا خريج عام 2016 ,سيطلب من الطالب ان تستغرق 4 دورات تتضمن TI-83 براسم بيانى .حاسبة المفضل هو ادوات تكساس فى

 الرياضيات الرياضيات فى العام االقدم
 

                                    فاكبر على العنوان :1
  بطبيعة الحال ,اى :2003 :سنة كاملة

 الدرجة:   9 :تكرم ارصدة  :5.0
 االقسام :الرياضيات
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 الخطى االسى التى بحثت فى وقت quadratic ,الوصف : "الجبرا كابيتال "1 تبدا عملية استعراض نظام ارقام الرشيد وحل المعادالت  /الفوارق .وظائف محدودة
 بطريقة خطية واتوماتية بامعان هياكل لمقارنة مختلف quadratic مبكر ,من زوايا متعددة وتستخدم طوال الى حل مشاكل الحياة الحقيقى .اشكال متعددة الوظائف

 الراديكاليين وعملياتها اكمال متطلبات جبرية مقدمة حول احتمال واالحصاءات polynomials جبرية .حل نظم المعادالت الخطية باستخدام خصائص االسس
 DOE# 02052 .المفاهيم النماذج الواقعية الكمال هذا المساق

 وووووووو :وو وو
 
  

                                   فاكبر على العنوان :1
  بطبيعة الحال ,اى :2014 :سنة كاملة

  الدرجة:   9 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 االقسام :الرياضيات

 الخطى االسى التى بحثت فى وقت quadratic ,الوصف : "الجبرا كابيتال "1 تبدا عملية استعراض نظام ارقام الرشيد وحل المعادالت  /الفوارق .وظائف محدودة
 بطريقة خطية واتوماتية بامعان هياكل لمقارنة مختلف quadratic مبكر ,من زوايا متعددة وتستخدم طوال الى حل مشاكل الحياة الحقيقى .اشكال متعددة الوظائف

 الراديكاليين وعملياتها اكمال متطلبات جبرية مقدمة حول احتمال واالحصاءات polynomials جبرية .حل نظم المعادالت الخطية باستخدام خصائص االسس
 DOE# 02052 .المفاهيم النماذج الواقعية الكمال هذا المساق

 وووووووو :وو وو
 
 

                                   فاكبر بلقب :االول
  ال :8014 :سنة كاملة

  الدرجة :9 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 :االقسام:  الرياضيات وزارة التربية الخاصة التابعة

 الخطى االسى التى بحثت فى وقت مبكر ,من quadratic ,فاكبر 1 تبدا عملية استعراض نظام ارقام الرشيد وحل المعادالت  /الفوارق .وظائف محدودة :الوصف
 بطريقة خطية واتوماتية بامعان هياكل لمقارنة مختلف جبرية .حل quadratic زوايا متعددة وتستخدم طوال الى حل مشاكل الحياة الحقيقى .اشكال متعددة الوظائف
 الراديكاليين وعملياتها اكمال متطلبات جبرية مقدمة حول احتمال واالحصاءات المفاهيم النماذج polynomials نظم المعادالت الخطية باستخدام خصائص االسس

 IEP). DOE# 02052 الواقعية الكمال هذا المساق .تعديالت على المناهج الدراسية الطالب
 وووووووو :وو وو

 
  

                                    على العنوان :هندسة
  بطبيعة الحال ,اى :2123 :سنة كاملة

 الدرجة:   9 و 10                                :تكرم                                     ارصدة  :5.0
 االقسام :الرياضيات

 الوصف: هذه الهندسة يبدا باستعراض المفاهيم الهندسية االساسية المفردات قبل .ادلة رسمية وغير رسمية ,فى وقت مبكر ,بعرض وتستخدم غالبا لتعزيز قدرة الطالب
 والحجج لتبرير استنتاجاتهم .ارقام ثنائية االبعاد بامعان اثناء استكشاف مفهومى التشابه ,والتطابق والتحوالت المحيطة بالمنطقة .االشياء ثالثية االبعاد دراستها واالنتفاع

 DOE# 02072 .حق مثلث هندسة كاملة هذا المساق trigonometry بها الستكشاف مفاهيم مساحة والحجم .مقدمة تحليلية
 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "1

 
 

                                  على العنوان :هندسة
  ال :2124 :سنة كاملة

  الدرجة :9 و 10 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 االقسام :الرياضيات

 الوصف : دورات الهندسة مع مفاهيم اساسية هندسية المفردات قبل .ادلة رسمية وغير رسمية ,فى وقت مبكر ,بعرض وتستخدم غالبا لتعزيز قدرة الطالب والحجج
 لتبرير استنتاجاتهم .ارقام ثنائية االبعاد بامعان اثناء استكشاف مفهومى التشابه ,والتطابق والتحوالت المحيطة بالمنطقة .االشياء ثالثية االبعاد دراستها واالنتفاع بها

 DOE# 02072 .حق مثلث هندسة كاملة هذا المساق trigonometry الستكشاف مفاهيم مساحة والحجم .مقدمة تحليلية
 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "1

 
  

                                   على العنوان :هندسة
  بطبيعة الحال ,اى :8024 :سنة كاملة

  الدرجة:   10 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 :االقسام:   الرياضيات وزارة التربية الخاصة التابعة
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 الوصف : دورات الهندسة مع مفاهيم اساسية هندسية المفردات قبل .ادلة رسمية وغير رسمية ,فى وقت مبكر ,بعرض وتستخدم غالبا لتعزيز قدرة الطالب والحجج
 لتبرير استنتاجاتهم .ارقام ثنائية االبعاد بامعان اثناء استكشاف مفهومى التشابه ,والتطابق والتحوالت المحيطة بالمنطقة .االشياء ثالثية االبعاد دراستها واالنتفاع بها
 IEP). DOE# 02072 حق مثلث هندسة كاملة هذا المساق . .المنهاج تعديالت على الطالب trigonometry الستكشاف مفاهيم مساحة والحجم .مقدمة تحليلية

 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "1
 
  

                                 على العنوان :هندسة
  بطبيعة الحال ,اى :2222 :سنة كاملة

 .مستوى الصف التاسع عشر :تسارع                                     القروض :5
 االقسام :الرياضيات

 الوصف : دورات الهندسة مع مفاهيم اساسية هندسية المفردات قبل .ادلة رسمية وغير رسمية ,فى وقت مبكر ,بعرض وتستخدم غالبا لتعزيز قدرة الطالب والحجج
 لتبرير استنتاجاتهم .ارقام ثنائية االبعاد بامعان اثناء استكشاف مفهومى التشابه ,والتطابق والتحوالت المحيطة بالمنطقة .االشياء ثالثية االبعاد دراستها واالنتفاع بها

 DOE# 02072 .حق مثلث هندسة كاملة هذا المساق trigonometry الستكشاف مفاهيم مساحة والحجم .مقدمة تحليلية
 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "1

 
  

                                    فاكبر على العنوان :2
  بطبيعة الحال ,اى :2113 :سنة كاملة

 الدرجة:   9 و 10 و 11 :تكرم ارصدة  :5.0
 االقسام:   الرياضيات

 ,الهائل اعادة النظر فى الوظائف Quadratic فاكبر وجبتين يبدا باستعراض المفاهيم :معادالت فاكبر 1 ,وعدم المساواة ,النظم والوظائف الخطى .وظائف :الوصف
polynomial لوغاريتمى العمليات المرتبطة بها .باهكذا وظائف التوابع المثلثية ورشيد عرض ارقام وهمية. احتمال واالحصاءات المفاهيم ويتم تحديثها فى اكمال 

  .هذا المساق
DOE # 02056 

 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "1
 
  

                                 فاكبر على العنوان :2
  بطبيعة الحال ,اى :رقم 2332 :سنة كاملة

 .الدرجة:   9 و 10 :تسارع القروض :5
  االقسام :الرياضيات

 ,الهائل اعادة النظر فى الوظائف Quadratic فاكبر وجبتين يبدا باستعراض المفاهيم :معادالت فاكبر 1 ,وعدم المساواة ,النظم والوظائف الخطى .وظائف :الوصف
polynomial لوغاريتمى العمليات المرتبطة بها .التوابع المثلثية االساسية وترشيد مهام عرض ارقام وهمية .احتمال واالحصاءات المفاهيم ويتم تحديثها فى اكمال 

 DOE # 02056 .هذا المساق
 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "1 ووووووو

 
  

                                  فاكبر على العنوان :2
  ال :8034 :سنة كاملة

 الدرجة:   10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
  :االقسام  : الرياضيات                    وزارة التربية الخاصة التابعة

 الهائل اعادة النظر Quadratic الوصف : "الجبرا كابيتال "تبدا 2 دورات استعراض المفاهيم :معادالت فاكبر 1 ,وعدم المساواة ,النظم والوظائف الخطى .وظائف
 لوغاريتمى العمليات المرتبطة بها .التوابع المثلثية االساسية وترشيد مهام عرض ارقام وهمية .احتمال واالحصاءات المفاهيم ويتم polynomial ,فى الوظائف

 IEP). DOE# 02056 تحديثها فى اكمال هذا المساق .المنهاج تعديالت على الطالب
 مستلزمات :نجاح "الجبرا كابيتال "1

 
  

                                   فاكبر على العنوان :2 
  بطبيعة الحال ,اى :2134 دوالرا :سنة كاملة

  الدرجة:   10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى                            ارصدة  :5.0
 االقسام :الرياضيات

 ,الهائل اعادة النظر فى الوظائف Quadratic فاكبر وجبتين يبدا باستعراض المفاهيم :معادالت فاكبر 1 ,وعدم المساواة ,النظم والوظائف الخطى .وظائف :الوصف
polynomial لوغاريتمى العمليات المرتبطة بها .التوابع المثلثية االساسية وترشيد مهام عرض ارقام وهمية .احتمال واالحصاءات المفاهيم ويتم تحديثها فى اكمال 

 DOE # 02056 .هذا المساق
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 وووووووو :ووووو ووووو
 
  

                             Pre-Calculus :على العنوان
  بطبيعة الحال ,اى :2352 :سنة كاملة

 .الدرجة:   11 و 12 :تسارع                                       القروض :5
  االقسام :الرياضيات

 Polynomial trigonometry فاكبر 2 ارقام الوظائف المعقدة .وظائف quadratics :يبدا باستعراض المفاهيم الرئيسية Pre-Calculus دورات :الوصف
 حق المثلث .مجمع العمليات ووسائل وعرض االرقام .احتمال واالحصاءات المفاهيم ويتم تحديثها trigonometry حق مثلث حيث اعيد الى االقسام المخروطية وغير

 DOE# 02110 .التوابع المثلثية وظائف الرشيد مقدمة حدود كاملة هذا المساق .combinatorics ,لتشمل مشروطة نظرية االحتمال
 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "2 وووو ووووووو وووووووو

 
  

                             Pre-Calculus :على العنوان
  بطبيعة الحال ,اى :2403 :سنة كاملة

 الدرجة:   11 و 12                             :تكرم                                                  ارصدة  :5.0
 االقسام:   الرياضيات

 Polynomial trigonometry فاكبر 2 ارقام الوظائف المعقدة .وظائف quadratics :يبدا باستعراض المفاهيم الرئيسية Pre-Calculus دورات :الوصف
 حق المثلث .مجمع العمليات ووسائل وعرض االرقام .احتمال واالحصاءات المفاهيم ويتم تحديثها trigonometry حق مثلث حيث اعيد الى االقسام المخروطية وغير

 .DOE# 02110 .حدود التعاون هذا المساق mpleteالتوابع المثلثية وظائف الرشيد مقدمة .combinatorics ,لتشمل مشروطة نظرية االحتمال
 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "2

 
 

                                   فاكبر على العنوان :3
  بطبيعة الحال ,اى :2144 الف :سنة كاملة

  الدرجة :10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 االقسام :الرياضيات

 فاكبر 3 مالحظات ويمتد مفاهيم جبرية بالنسبة للطالب الذين اتخذوا بالفعل "الجبرا كابيتال "الثانى .وتشمل مواضيع المساق )على سبيل المثال ال الحصر( :الوصف
 ,نظم وعميق معادالت ,خصائص اعلى درجة quadratic وحل quadratic العمليات العاقلة والمجنونة عبارات عوملة تعابير الرشيد المعادالت الخطية ,المعادالت

 DOE# 02057 .االسس المختلفة المواضيع trigonometry مع العاقلة والمجنونة
 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "2

 
 
  

                                   فاكبر على العنوان :3 
  بطبيعة الحال ,اى :2144 الف                                  :سنة كاملة

 الدرجة:   10 و 11 و 12                                 : االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
    :االقسام:   الرياضيات                            وزارة التربية الخاصة التابعة

 فاكبر 3 مالحظات ويمتد مفاهيم جبرية بالنسبة للطالب الذين اتخذوا بالفعل "الجبرا كابيتال "الثانى .وتشمل مواضيع المساق )على سبيل المثال ال الحصر( :الوصف
 ,نظم وعميق معادالت ,خصائص اعلى درجة quadratic وحل quadratic العمليات العاقلة والمجنونة عبارات عوملة تعابير الرشيد المعادالت الخطية ,المعادالت

 (DOE# IEP.االسس المختلفة المواضيع .المنهاج تعديالت على الطالب trigonometry 02057 مع العاقلة والمجنونة
 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "2

 
  

                      على العنوان: تمويل شخصى
 بطبيعة الحال ,اى: 2145                       :سنة كاملة

 Prep:   2.5 الدرجة:    12                                  مستوى                                        االعتمادات الكلية
 :االقسام:   الرياضيات                   وزارة التربية الخاصة التابعة

 االحصاءات االساسية المالية الشخصية .بعد دراسة االحصاءات trigonometry تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتطوير فهم الطلبة للمفاهيم الرياضية :الوصف
 :هذا يهدف الى الطلبة عند اتخاذ قرارات التمويل الشخصي فى المستقبل المواضيع التى تغطيها بالتمويل الشخصى جزء من هذا المساق trigonometry االساسية
 الميزنة من خالل الشخصية الشخصية مشروع الميزانية االئتمان وبطاقات االئتمان حساباتهم الجارية او حسابات االدخار والقروض والتامين والضرائب المنخفضة

 .الدخل
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                 على العنوان :المنفصلة رياضى
  بطبيعة الحال ,اى :2153 :سنة كاملة

 الدرجة:    12 :تكرم                                                   ارصدة  :5.0
 االقسام:   الرياضيات

 ,يتضمن هذا المساق دراسة مواضيع مثل نظرية االعداد.http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_mathematics ما رياضيات متقطعة ?انظر :الوصف
 فاكبر ,,التكرار الهياكل االساسية جبرية نظرية المخططات" .رياضيات متقطعة هى لغة Boolean combinatorics ,نظرية االحتمال المنفصلة ,رمزية المنطق
 # DOE . شاعركم ال تقلق ,وال تحتاج الى المعلوماتية لالستمتاع MathWorld ."الرياضيات وعلوم الحاسوب ,اال ان اهميتها زادت بشكل كبير فى العقود االخيرة

02102 
 وووووووو :وووو "وووووو ووووووو "2

 
  

 AB على العنوان :وضع متقدم لنصر
  ال :2281 :سنة كاملة

 الدرجة:   12                                مستوى                                                                 ارصدة  :5.0 :اسوشيتد برس
 االقسام :الرياضيات

 توفر للطالب سهلة للمفاهيم للتفاضل AB لنصر AP الوصف : مجلس الكلية المقترحة فى المنهاج يرمى الى مستوى الكلية سننهض موازية الدورات التدريبية
 والخبرات مع االساليب والتطبيقات .وهذه الدورات ادخال حساب التفاضل والتكامل يتضمن المواضيع التالية :المرحلة االبتدائية ;وان خصائص وظائف والرسوم

 البيانية ;الحدود واالستمرار) ;بما فى ذلك تعريف الفرق فى الحساب االشتقاقى ,صيغ المشتقة عن المشتقات النفطية الهندسية النظريات والتطبيقات مشاكل تحسين معدل
 االختبار .غير قابل AP جزءا ال يتجزا النهائية تكاملية .الطالب فى المفاضلة على ان اسوشيتد برس antiderivatives من مشاكل تغير سننهض) ;(بما فى ذلك
 اثناء حلقة العمل 2299 .يجب اكمال جميع الطالب فى AP لالسترداد رسوم االمتحان الذى يجب دفعه فى الشهر االول من المدرسة .ينصح الطالب خذ طريق

 DOE# 02124 الصيف استعراض المشروع تعيين مدرس حساباتها اسوشيتد برس نهاية العام جونيور
 .او المعلمين Pre-Calculus مستلزمات :نجاح

 
 

 على العنوان :وضع متقدم االحصاءات
  بطبيعة الحال ,اى :2331                     :سنة كاملة

 ارصدة  :AP                                                          5.0 :                          الدرجة:   11 و 12
 االقسام :الرياضيات

 الوصف : مجلس الكلية المقترحة فى المناهج الدراسية بهدف موازية دورات مستوى الكلية احصاءات احصاءات وكالة انباء اسوشيتد برس الدورات التدريبية للطالب
 , المفاهيم واالدوات الرئيسية لجمع وتحليل ,استخالص النتائج من البيانات .الطالب المعرضين الربعة مواضيع مفاهيمى عريض :استكشاف البيانات عينات والتجريب

 DOE# 02203 وتوقع وانماط االستدالل االحصائى .الطلبة فى هذا المساق ان االمتحان فى ايار/مايو .اسوشيتد برس
 وو وووووووو وو وووووو وو وووووووو Pre-Calculus Pre-Calculus وووووووو :وووو

 
 

 العافية الشخصية

 

 الهدف هو الشخصية للسماح للطالب عرض قضايا الصحة من منظور شامل لجميع جوانب مترابطة :النمو الجسدى والعاطفى واالجتماعى والبيئى
 والمعرفى .وتشتغل توفر للطالب معرفة الفرصة الستكشاف سبل اتخاذ اجراءات ايجابية تجاه صحتهم العافية تطوير المهارات التى تمكنهم من مقاومة

  .ضغط االقران ,وحسم الصراعات وادارة االجهاد بشكل فعال
  

                    بلقب :التثقيف الصحى
  قدم ال ::فصل دراسى 1 و 2 8025

 الدرجة :9 :مستوى ارصدة  :2.5
 Wellness االقسام :شخصية

 وخالل يستكشف ويتناول والسلوكيات المتعلقة كالجنس ,والتثقيف بشان فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز واساءة استعمال المخدرات والعالقات مع :الوصف
 DOE .االنداد ,ورفاهية الشخصية والعناية بالجسم البشرى .تعليم الطالب من اتخاذ القرارات السليمة من اجل حياة صحية واكثر انتاجية .هذا المساق مطلوبة التخرج

#08051 
 وووووووو :وو وو

 
  

                 على العنوان :التربية البدنية
  قدم ال ::فصل دراسى 1 و 2 8215

 الدرجة  : 9                                    :مستوى ارصدة  :2.5
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 Wellness االقسام :شخصية
 التربية البدنية جزءا ال يتجزا من مجموع العملية التعليمية اسهاما كبيرا تجاه المستصوب النتائج التعليمية .كما يساعد الطالب على تلبية المتطلبات البدنية :الوصف

 الحياة اليومية تتيح فرصا تنمى الثقة بالنفس والمبادرة الصفات القيادية .وسوف يركز هذا المساق على تكييف المادية تمرين ,الفرق الرياضية وتنمية مهاراتهم
 DOE #08049 .الرياضية .هذا المساق مطلوبة التخرج

 وووووووو :وو وو
 
 

            على العنوان : لكامل الجسم للعناية بالصحة
 ال :8015                         : نصف عام

 الدرجة  : 10 و 11                             : مستوى                                               ارصدة  :2.5
 Wellness االقسام :شخصية

 وهذا مسار عنك وكيف جودة الحياة يتاثر التدخين والمخدرات والكحوليات ,النوم والتغذية واللياقة ,والسيطرة على االجهاد ,وغيرها من اليف ستايل  :الوصف
 الخيارات .دورة الحياة من الحمل والوالدة بما االبوة .تتضمن الموضوعات االخرى االجهزة ,والصحة االنجابية ,االمراض الوراثية ,واتخاذ القرارات ,وتحديد

 االهداف ,والعالقات .سيكتشف الطالب المسائل واالتجاهات الراهنة فى مجال الصحة عن طريق االنترنت والصحف والمجالت .تساعدك هذه الدورة على تعميق
 .الوعى الخاص بك المواضيع المذكورة اعاله لك االدوات التى تحتاج اليها تمتع باقوى الحياة

 
 

          على العنوان : التربية البدنية 11/10
 ال :8315                         : نصف عام

 الدرجة  : 10 و 11                             : مستوى                                               ارصدة  :2.5
 Wellness االقسام :شخصية

 التربية البدنية جزءا ال يتجزا من مجموع العملية التعليمية اسهاما كبيرا تجاه المستصوب النتائج التعليمية .كما يساعد الطالب على تلبية المتطلبات البدنية الحياة اليومية
 تتيح فرصا تنمى الثقة بالنفس والمبادرة الصفات القيادية .وسوف يركز هذا المساق على تكييف المادية تمرين ,الفرق الرياضية وتنمية مهاراتهم الرياضية .هذا المساق

 .مطلوبة التخرج
 
 

 على العنوان : التربية البدنية 12
 ال :8415                         : نصف عام

 الدرجة  : 12                                   : مستوى                                               ارصدة  :2.5
 Wellness االقسام :شخصية

 التربية البدنية جزءا ال يتجزا من مجموع العملية التعليمية اسهاما كبيرا تجاه المستصوب النتائج التعليمية .كما يساعد الطالب على تلبية المتطلبات البدنية الحياة اليومية
 تتيح فرصا تنمى الثقة بالنفس والمبادرة الصفات القيادية .وسوف يركز هذا المساق على تكييف المادية تمرين ,الفرق الرياضية وتنمية مهاراتهم الرياضية .هذا المساق

 .مطلوبة التخرج
 
 

            على العنوان:  نمو الطفل والتنمية
 ال :9952 :سنة كاملة

 الدرجة  : 11 و 12                              :تكرم                                                ارصدة  :5.0
 Wellness االقسام :شخصية

 الوصف:   الطفل يهيئ الفرصة لتطوير فهم ايجابى لنمو االطفال ومهارات االبوة واالمومة .وستركز انشطة القاعة تحديات ومسؤوليات االبوة .كما قد تتضمن الدرجة
 .بدور المدرسة الطالب تطبيق التقنيات او التعامل مع االطفال

  وووووووو :وو وو
 
 

            على العنوان : ممارسة مهن طبية
 بطبيعة الحال ,اى: والمنشور 82)13(                          :سنة كاملة

 الدرجة :11 و 12 :تكرم ارصدة  :5.0
 Wellness االقسام :شخصية

ر رفز رمجالرالرعايةرالصحية.ريتضمنرالتعليمرتاري    خرالرعايةرالصحية,ردراسةرمتعمقةرالتعرضرالمهنز ريقدمرهذارالمساقرالطالبرالفرصةرالستكشافرالحياةرالوظيفيةرفز
شدررهذارالمساق رالمجالرالصىح,روتخطيطرالحياةرالوظيفيةروامكانيةرالحصولرعىلرالمهاراتروالمصطلحات,رواالخالق,روالعافيةرمقابلرالمرض,روالسالمة.رسي 

رتشملراالتصال رالمهنيةرالنى رالمعايي  رالطالبرعىلرالصحةرالمهنيةرروبرطبقاترتزودرمستوىرالمدخلرالمهاراترواالعتماد.رجميعرالدوراترالدراسيةرللتعليمرالفنز
رالنقدى,روحلرالمشاكل,راالمان,روالتكنولوجيا,روالمهاراترالعملراالخرى  .واالخالق,رومهاراترالتعاملرمعراالخرين,روالتفكي 
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 العلم

 

 المفتاح عبارة تصف العلم فى مناهجنا الدراسية "العلم بالقراءة والكتابة للجميع ".نحدد محو االمية العلمية الفنية فهم المفاهيم العلمية .اساليب التحقيق
 هياكل المفاهيمى العلم يمكن استخدامها من قبل الطالب الى توعية العالم المتغير الذى يهيمن عليه التقدم العلمى والتكنولوجى .عروض الدورات التدريبية

 والمناهج الدراسية فيها مصممة لتلبية االحتياجات االساسية او تزيد عن ماساتشوسيتس اطر الثانوية تعليم العلوم كما نشرتها وزارة التعليم .العلم
 والفيزياء والكيمياء االحياء علم :الجامعى للقبول به موصى دورات

 
   

                                 بلقب: علم االحياء
  بطبيعة الحال ,اى :3023                         :سنة كاملة

 الدرجة:   9                                       :تكرم                                                ارصدة  :5.0
 االقسام :العلم

 .ويستكشف يكرم البيولوجيا ستة مواضيع رئيسية من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية مثل معامل ونماذج مواقع تفاعلية ,مناقشات قاعة التدريس :الوصف
 مواضيع رئيسية هى :كيمياء وبيولوجيا الخلية ,وعلم الوراثة ,وعلم وظائف االعضاء ,وتطور التنوع البيولوجى والبيئة .وسيتضمن هذا المساق مهارات التحقيق 6

 .العلمى واجراءات مالئمة المختبر باستخدام االدوات والمعدات والمواد الالزمة. ويتوقع من جميع الطالب على التعرف على المواضيع المشتركة بين الكائنات الحية
 DOE# 03051 .اتشرف بان الطالب تعمل بصورة مستقلة على المستوى االكاديمى
 .وووووووو :ووووو وووو ووو 8 وووو وووووو

 
 

                                     بلقب: علم االحياء
  بطبيعة الحال ,اى :3024 المتعلق باالجراءات الواجب اتباعها لتزويد :سنة كاملة

  الدرجة:   9 :االعداد الجامعى                         ارصدة  :5.0
 االقسام :العلم

 ويستكشف كلية البيولوجيا تحضير ستة مواضيع رئيسية من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية مثل معامل ونماذج مواقع تفاعلية ,مناقشات قاعة :الوصف
 التدريس .6 مواضيع رئيسية هى :كيمياء وبيولوجيا الخلية ,وعلم الوراثة ,وعلم وظائف االعضاء ,وتطور التنوع البيولوجى والبيئة .وسيتضمن هذا المساق مهارات
 التحقيق العلمى واجراءات مالئمة المختبر باستخدام االدوات والمعدات والمواد الالزمة. ويتوقع من جميع الطالب على التعرف على المواضيع المشتركة بين الكائنات

 DOE# 03051 .الصف الدعم والتوجيه من المعلم Prep الحية .طالب كلية سيكون لدينا المزيد
 وووووووو :ووووو وو وووو وووووو وووو وووووو

 
 

             على العنوان: العلوم البيئية
  بطبيعة الحال ,اى :ايواكس بالرادار هدفا يشتبه :سنة كاملة

  الدرجة:  11 و 12                             :االعداد الجامعى                           ارصدة  :5.0
  االقسام:  العلم

 وسيعالج العلوم البيئية القضايا العالمية التى تواجه كوكبنا .نبدا بالتعرف على المبادئ االساسية وتطبيقها على ارض الواقع. هذا التوجه سيكون مزيج من :الوصف
 االنشطة ,ودراسات الحالة ,االحداث الجارية ,والعمل الميدانى.  مناقشة مواضيع الفئة ما يلى :تغير المناخ والنظم االيكولوجية السكان ومصادر الطاقة ,وادارة الموارد
 .والتلوث مستقبل مستدام هذا المساق الستكشاف اثار النشاط البشرى واثره على العالم الطبيعى. هذه الفئة سوف يروق الطالب الذين يهتمون توصيل العلم فى المجتمع

DOE # 03003 
 وووووووو :ووووووو وووووووووو ووووووووو )وووو  (وو وووووو ووووووووو ووووووو

 
             بلقب: التنسيب - العلوم البيئية

  بطبيعة الحال ,اى  : انغوال 24 حزيران/يونيه                       :سنة كاملة
  ارصدة  :AP                                                     5.0 :                             الدرجة :10 و 11 و 12

  االقسام:  العلم
 وسيعالج العلوم البيئية القضايا العالمية التى تواجه كوكبنا .نبدا بالتعرف على المبادئ االساسية وتطبيقها على ارض الواقع .هذا التوجه سيكون مزيج من :الوصف

 االنشطة ,ودراسات الحالة ,االحداث الجارية ,والعمل الميدانى .مناقشة مواضيع الفئة ما يلى :تغير المناخ والنظم االيكولوجية السكان ومصادر الطاقة ,وادارة الموارد
 .والتلوث مستقبل مستدام هذا المساق الستكشاف اثار النشاط البشرى واثره على البيئة الطبيعية .هذه الفئة سوف يروق الطالب الذين يهتمون توصيل العلم فى المجتمع

DOE # 03003 
 وووووووو :ووووو وووو وووووووووو ووووووووو ,وووو )وووو وو ووو ووووو )ووووو

 .وووووووو
 
  



  
                                                                                                            26 

 
 

 على العنوان: مقدمة الكيمياء والفيزياء
  بطبيعة الحال ,اى : 3054 :سنة كاملة

  الدرجة:   10 و 11                              :االعداد الجامعى                         ارصدة  :5.0
 االقسام:   العلم

 المسالة .يؤكد المساق على اسلوب لحل المشاكل nonliving التمرين المعملى االساسى ان تقدم للطالب باستخدام الكيمياء والفيزياء افضل وصف العالم :الوصف
 وتصميم تجارب لالجابة على االسئلة .لذلك فان جمع المالحظات النوعية تستخدم قياسات كمية بسيطة لفهم العلم كاداة التحقيق. ويجرى تقييم الطالب فى المقام االول

 من خالل التمارين المعملية ذات الممارسات العملية التجريبية التى ادوها فى الدرجة االولى .ينصح باستخدام هذا المساق اى طالب تسعى لتحسين قدراتها العلمية
 التحقيق حساب مهارات معملية قبل االنتقال الى عام كامل فى الكيمياء .وستشمل موضوعات الطاقة والكهرباء المتحركة المغناطيسية والحرارة هيكل ,وكيف تتفاعل مع

 DOE# 03161 .مواد هذه المسالة
 وووووووو :وووووووو ووووو

 
  

                                   بلقب: الكيمياء
  بطبيعة الحال ,اى :3033 :سنة كاملة

 الدرجة:   10 و 11 و 12                      :تكرم                                               ارصدة  :5.0
 االقسام:  العلم

 وهذه السنة االولى دورة مسح تحمس الطالب التى ستعتمد الى حد كبير على المسؤولية الفردية عن الشخصية .سيقوم الطالب بتحليل انماط بيانات مختبرية :الوصف
 ,الى فهم المواضيع االساسية فى الكيمياء بما فى ذلك على سبيل المثال ال الحصر واالجراءات المختبرية نظرية ذرية ,الترابط الكيميائى ,حساب العناصر المتفاعلة

 مراحل ,تفاعالت كيميائية .وسيجرى تقييم الطالب على قدرتها على تطبيق المبادئ الكيميائية االساسية على نطاق اوسع .انتهاء الدورة ,سيقوم الطالب بتطوير التقنيات
 DOE # 03101 .المختبرية وصقل مهارات التفكير التحليلى النقدى

 وووووووو : وووو ووووووو وووووووو وووووووووو ووووو وو وووو ووووو
 
 

                                 بلقب: الكيمياء
  وستنخفض التعريفات ال ::سنة كاملة

  الدرجة:   10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى                     ارصدة  :5.0
 االقسام :العلم

 هذا االستطالع على تستهدف تعريض الطالب المواضيع االساسية فى مختبر الكيمياء بما فى ذلك اجراءات نظرية ذرية الترابط الكيميائى ,حساب العناصر :الوصف
 المتفاعلة ,مراحل ,تفاعالت كيميائية .ومن المتوقع ان يقوم الطالب تثبت ان مشاريع المواد من خالل التجارب المعملية .كما سيتعرف الطالب ايضا على تطوير

 المهارات
 فى وتنظيم واستخدام المواد المرجعية ,والتحليل النوعى والكمى والتفكير االنتقادى .استكمال ,يصبح الطالب قادرين على شرح الظواهر اليومية البسيطة فى سياق

 DOE# 03101 المبادئ االساسية الكيميائية
 .وووووووو :وووووووووو ووووو "وووووو ووووووو "ووووو

 
 

                                      بلقب : الفيزياء
   ال :3043 :سنة كاملة

 الدرجة:   11 و 12                             :تكرم                                               ارصدة  :5.0
 االقسام:  العلم

 .مقدمة الى دراسة الفيزياء فى دوافع سياسية ,طالب كلية مقيدة فى التمرين المعملى ,تركز على تطوير مهارات وضع النماذج ,وحل المشاكل ,التفكير الكمى :الوصف
 #DOE .والصوت الضوء والحرارة فيزياء ذرية electromagnetism فهم المفاهيمية ورياضية سيتم التاكيد على حل المشكلة عن مواضيع من بينها الميكانيكا

03151 
 .وووووووو :ووووووو وووووو وووووووو ,ووووو 2

 
 

                                    على العنوان: الطب الشرعى
  بطبيعة الحال ,اى :3553 :سنة كاملة

 ارصدة  :CP                                                         5.0 :                         الدرجة:   11 و 12
 االقسام:   العلم

 ,الوصف : تم تصميم هذا المساق للطالب فى طائفة من المواضيع المتصلة بالطب الشرعى .المواضيع التى يتعين دراستها فى هذا المساق ستشمل لمسرح الجريمة
 جمع االدلة وحفظها ,واخذ البصمات والحمض النووى الكتابة الدم تحديد موقع الحريق التحليل تحديد شهود العيان رسمين والتعرف على المخدرات ,فحص الجثة بعد

 للسلوك االجرامى ,وانفاذ القانون ,والقانون الجنائى ,وقانون السجون اجراءات المحكمة ,واالعتبارات القانونية فى psychopathology الوفاة ,1994-1968
 مسرح الجريمة .يتعرف الطالب على مناطق ممثلة فى الطب الشرعى ,بما فى ذلك تكنولوجيا تقييم االدلة ,االجرام ,االجراءات القانونية السوابق القضائية من خالل
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 تجارب مختبرية قراءات مختلفة .الدورة ادراج استخدام البحوث المعاصرة مقاالت ودراسات حالة القانون الجنائى والكيمياء والطبيعيات وعلوم البيئة .سيقوم الطالب
 .فى فهم وتقدير الطريقة العلمية وضرورة تحليل علمى دقيق

 وووووووو :ووو ووووو :ووووو وووووووووو ووووووووو
 
  

 بلقب :تشريح وفيزيولوجيا
  بطبيعة الحال ,اى :السنوية الخمسون لالمم :سنة كاملة

 الدرجة:    11 و 12 :تكرم                                                ارصدة  :5.0
  االقسام:   العلم

 الوصف : تشريح جسم االنسان وعلم وظائف االعضاء هى واحدة مصممة على الجامعات والطالب الذين يرغبون فى تطوير فهم وتقدير جسم االنسان .سيتعلم الطالب
 هياكل ووظائف وتنظيم جسم االنسان من خالل مجموعة متنوعة من االستراتيجيات .هذا العلم على مدى الحياة يساعد الطلبة الذين يتوقع ان يستمر فى منهج طب

 DOE# 03053 .وتمريض للطب الرياضى والعالج الطبيعى ,وعلم االحياء او التربية البدنية
 وووووووو :وووو وووووووووو ووووووووو

 
  

 على العنوان :وضع متقدم :علم االحياء
  ال :3921 :سنة كاملة

 ارصدة  :AP                                                          5.0 :                   الدرجة: 11 و 12
 االقسام :العلم

 هذا هو السنة الثانية بيولوجيا مصمم على اتباع منهج السنة االولى مستوى الكليات .وسيركز هذا المساق فى 4 افكارك البيولوجيا :تطور والطاقة :الوصف
 والمعلومات التفاعالت .مع كل فكرة عظيمة ,سيتعلم الطالب التفاصيل المعقدة المفاهيم الرئيسية فضال عن امثلة محددة لدعم االلمام بالمفاهيم االساسية .المواضيع

 .المشمولة فى هذا المساق ما يلى :الكيمياء الحيوية ,بيولوجيا الخاليا ,والطاقة ,واالتصاالت بين االجهزة الخلوية الجزيئية والوراثة ,وعلم الوراثة ,تطور وااليكولوجيا
 طلبة هذا المنهج سوف ينتظر القراءة يوميا ,القائم على االستعالم واالعمال المخبرية ,والنمذجة .قد تكسب الطالب ائتمان الجامعة وربما يصبح معفى من البيولوجيا
 DOE# 03056 استهاللى القائم على نجاح االختبار .كل طالب باتخاذ مجلس الكلية كمدرسة فى ايار/مايو ;االختبار هذا االختبار غير قابل لالسترداد رسوم على

 .وووووو ووووووو وووووووو وووووووووو ووووووووو )ووووووو( :وووووووو
 
  

 على العنوان :وضع متقدم الكيمياء
  ال :3931 :سنة كاملة

 ارصدة  :AP                                                       5.0 :                         الدرجة:   11 و 12
 االقسام:   العلم

 هذا هو ثانى سنة الكيمياء مصمم على مستوى الكليات المنهاج .سيقوم الطالب بتطوير عميق الفهم المفاهيمى والكمى المبادئ االساسية الكيميائية باستخدام :الوصف
 التقنيات واالساليب التحليلية .تتضمن موضوعات نظرية ذرية ,الترابط الكيميائى ,حساب العناصر المتفاعلة ,مراحل ,والتوازن كينيتيك يومى قاعدة االحماض الكيميائية
 الديناميكا الحرارية ,كيمياء كهربية .ومن المتوقع ان يقوم الطالب ا ضط ع بانشطة منتجة نظير التعاون لفهم طبيعة المواضيع المتشابكة فى الكيمياء .تحقيق النجاح فى

 .نقاط الفحص على نقطة الوصول الكيمياء قد تؤدى الى االعفاء من السنة االولى كلية الكيمياء .وهناك قابل لالسترداد رسوم االمتحان الذى يجب دفعه عند مدخل
DOE# 03106 

  .وووووووو :وووو ووووووو وووووووو وووو وووووووو
  
 

 الميكانيكا :C  على العنوان :وضع متقدم الفيزياء
   بطبيعة الحال ,اى: و1503 :(سنة كاملة

 ارصدة  :AP                                                     5.0 :                       الدرجة:   11 و 12
 االقسام:   العلم

 ,"استعمال "الجبرا كابيتال trigonometry يوفر منهجية مقدمة الفيزياء على المبادئ الرئيسية الفيزياء تؤكد على تطوير الفهم االدراكى وحل المشاكل AP :الوصف
 الفيزياء تشمل خمس مناطق المحتوى الرئيسى :الكينماتيكا ,ونيوتن AP واساسيات الحساب .يعادل النصف االول من مستوى الكلية دورة الفيزياء العلماء والمهندسين
 االختبار AP يجب ان تاخذ الفيزياء على AP قوانين حفظ الطاقة والزخم والتناوب ,الفيزياء .عند االقتضاء ,والعمل المختبرى سيكون عنصرا اساسيا .الطلبة الذين

 .غير قابل لالسترداد رسوم االمتحان يجب دفعها عند دخول الصف
 وو Pre-Calculus وووووووو :وووو ووووووو ووووووووو ووووووو وو وووووو وو

 .ووو وووو
 
  

                          بلقب :العلوم البحرية 
  ال :3593 :سنة كاملة

 الدرجة:   11 و 12                             :تكرم                                       ارصدة  :5.0
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 االقسام:   العلم
 خمسة وسبعون فى المئة من االرض مغطاة بالماء يعج بالحياة .هذا المساق شرحا لكيفية عمل المحيطات وتؤثر على الحياة على االرض .هذا المساق ثم يقفز :الوصف

 الى مختلف اشكال الحياة فى المحيطات من الجراثيم على الثدييات البحرية وكذلك نظم الشعاب المرجانية .سنستكشف منطقتنا التاثيرات البيئية للمحيطات وكذلك اثرها
 .مارش سيكون اكاديميا صارمة .هذا المساق باجراء عدة عمليات التشريح وغيرها من العمل الميدانى Belle Isle على التنمية البشرية .وسيتالف هذا المساق الجمهور

 .وووووووو :وووو وووووووووو ووووووووو
 
  

 على العنوان: البخار
  بطبيعة الحال ,اى:  كانون الثانى/ :سنة كاملة

 ارصدة : CP 5.0   :                                 الدرجة :10 و 11 و 12
 االقسام :العلم

 ستحدد فيما بعد ستحدد فيما بعد :الوصف
 .وووووووو  : وووووووووو ووووووووو )وووو وو ووو ووووو )ووووو وووووووو ووووووو(

 
 على العنوان :البخار

  بطبيعة الحال ,اى:  3565 :سنة كاملة
 الدرجة :10 و 11 و 12 :تكرم ارصدة  :5.0

 االقسام :العلم
 الوصف: ستحدد فيما بعد ستحدد فيما بعد

 .وووووووو  : وووووووووو ووووووووو )وووو وو ووو ووووو )ووووو وووووووو ووووووو(
 
 

 الدراسات االجتماعية

 

 الدراسات االجتماعية وتهدف هذه الدورات لتكملة ماساتشوسيتس اساسية مشتركة للتعلم ,والتى تهدف الى تشجيع ومساءلة التفكير المستقل لتمكين الطالب
 من عرض الشخصية واالجتماعية بالمسؤولية المدنية .كما ان الدورات التدريبية لتلبية احتياجات اطر التاريخ والعلوم االجتماعية التى اقرتها وزارة
 جونيورز التاريخ ,sophomores التعليم مع تعديلها دوريا .وعلى الرغم من ان معظم الدراسات االجتماعية الدورات بالنسبة للمستجدين ,وتؤكد

 ,محتوى هذه الدورات ايضا المعرفة فى مجاالت اخرى من العلوم االجتماعية مثل الجغرافيا ,والمواطنة )المعروفة باسم العلوم السياسية ,(وعلم النفس
 .واالقتصاد

 
  

             على العنوان: تاريخ العالم الحديث
  بطبيعة الحال ,اى :1043 :سنة كاملة

 الدرجة:   9 :تكرم                                       ارصدة  :5.0
 االقسام :الدراسات االجتماعية

 تاريخ العالم الحديث دورات تدريبية تقدم لمحة عن تاريخ المجتمع البشرى من التوعية حتى الفترة المعاصرة - استكشاف العوامل السياسية واالقتصادية :الوصف
 DOE# 04053 .واالجتماعية والثقافية

 وووووووو :وووو ووووووو و وووو ووووو وووو ووو 8
 
  

             على العنوان: تاريخ العالم الحديث
   بطبيعة الحال ,اى :1044 :سنة كاملة

  الدرجة:   9                                       :االعداد الجامعى                    ارصدة  :5.0
 االقسام:   الدراسات االجتماعية

 تاريخ العالم الحديث دورات تدريبية تقدم لمحة عن تاريخ المجتمع البشرى من التوعية حتى الفترة المعاصرة - استكشاف العوامل السياسية واالقتصادية :الوصف
 DOE# 04053 .واالجتماعية والثقافية

 وووووووو :وو وو
 
  

                    بلقب: التاريخ االمريكي
  بطبيعة الحال ,اى :1033 :سنة كاملة

 الدرجة:   10 :تكرم                                          ارصدة  :5.0
 االقسام:   الدراسات االجتماعية
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 تاريخ مبكر للواليات المتحدة دورات دراسة تاريخ الواليات المتحدة عن الفترة االستعمارية العادة البناء .وتشمل هذه الدورات عادة لمحة تاريخية عن :الوصف
 DOE# 04102 .التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 وووووووو :وووو ووووووو و وو وو ووووو وووووو وووووو وووو وو وو ووووو وووووو
 CP وووووو

 
  

                   بلقب: التاريخ االمريكي
  بطبيعة الحال, اى :1034                      :سنة كاملة

  الصف العاشر                                   :االعداد الجامعى                         ارصدة  :5.0
  االقسام :الدراسات االجتماعية

 تاريخ مبكر للواليات المتحدة دورات دراسة تاريخ الواليات المتحدة عن الفترة االستعمارية العادة البناء. وتشمل هذه الدورات عادة لمحة تاريخية عن :الوصف
 DOE# 04102 .التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 وووووووو :وووو ووووو وووووو وووووو
 
  

                 على العنوان: حديث التاريخ االمريكي
  بطبيعة الحال ,اى :1053 :سنة كاملة

 الصف 11                                    :تكرم                                            ارصدة  :5.0
 االقسام :الدراسات االجتماعية

 فى تاريخ الواليات المتحدة الحديث دورات دراسة تاريخ الواليات المتحدة من الثورة الصناعية الثانية الى الفترة المعاصرة .وتتضمن هذه الدورات :الوصف
 DOE # 04103 .استعراضا تاريخيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 وووووووو :وووو ووووووو و وو وووو وو ووووو ووووو وووووووو ووووووو وووو وو وو
 .CP ووو وووو وو ووووو وووووووو ووووووو

 
  

               على العنوان: حديث التاريخ االمريكي
  بطبيعة الحال ,اى :1054 :سنة كاملة

  الدرجة:   11 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
 االقسام:   الدراسات االجتماعية

 فى تاريخ الواليات المتحدة الحديث دورات دراسة تاريخ الواليات المتحدة من الثورة الصناعية الثانية الى الفترة المعاصرة .وتشمل هذه الدورات عادة :الوصف
 DOE # 04103 .المفوضية االوروبية onomic استعراض تاريخى السياسىواالجتماعى

 .مستلزمات :االنجاز الناجح فى وقت مبكر من تاريخ الواليات المتحدة
 
  

 على العنوان :وضع متقدم فى التاريخ االمريكي
  بطبيعة الحال ,اى :1031 :سنة كاملة

 ارصدة  :AP                                                          5.0 :                         الدرجة:   11 و 12
  االقسام :الدراسات االجتماعية

 الوصف:      مجلس الكلية المقترحة فى المنهاج يرمى الى مستوى الكلية موازية للواليات المتحدة
 تاريخ الواليات المتحدة تزويد التالميذ بالمهارات التحليلية الواقعية المعرفة الالزمة لمعالجة المشاكل الحاسمة والمواد فى تاريخ AP تاريخ دورات تدريبية ودورات
 الواليات المتحدة .يتعلم الطالب لتقييم المواد التاريخية ,وان يقيموا االدلة التفسيرات المطروحة التاريخية .اثناء تفحص اكتشاف وتسوية العالم الجديد من خالل الفترة

 المعاصرة .يقدم هذا المساق الطالب مهارات تحليلية ووقائعية المعرفة الالزمة للتعامل مع المشاكل والقضايا االحداث فى تاريخ الواليات المتحدة ,فضال عن التحضير
 وضع متقدم الدراسة .تاريخ الواليات المتحدة هو دراسة استقصائية مفصلة مصمم لتزويد الطالب باساس جيد فى هذا الموضوع مع قراءات التكميلية لتقديم تغطية
 المواضيع الرئيسية الفترات فى تاريخ امتنا .ومن المتوقع ان يقوم الطالب فى مشاريع لتطوير وانشاء يتظاهرون وتقييم فهم الترابط بين احداث وفترات زمنية فى

 السبب والنتيجة ,ومقارنة المفاهيم والمواضيع ,بطريقة واضحة ودقيقة .مهارات الكتابة والقراءة للمهمات  .صيفى القراءة/الكتابة االحالة هو ايضا جزء من متطلبات
 DOE# 04104 .دورة
 ووو ووووو :وووو ووووووو ووووووو ووووو وووووووو وووووووو :وووووووو

 .وووووووووو وووووووو
 
 

 على العنوان :مقدمة لعلم النفس
  بطبيعة الحال ,اى :1333 :سنة كاملة

 الدرجة:   11 و 12                            :تكرم                                                 ارصدة  :5.0
 االقسام:   الدراسات االجتماعية
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 مقدمة الى علم النفس الطالب سوف يركز على البحوث واسباب واثار سلوك االنسان فى كثير من الحاالت المختلفة .ويركز المساق على اهمية علم النفس :الوصف
 ,على الحاالت الواقعية مثل اتخاذ القرارات ,واستعمال المخدرات ,والتنمية ,والحوافز ,كالجنس ,وعقلية .يجب ان يدرك الطالب المحتملين انه ال يوجد مسار النص

 DOE# 04254 .بحضور فئة هامة للغاية .المنهاج متفقة تماما مع الرابطة االمريكية لعلم النفس المعايير الوطنية
 وووووووو :وو وو

 
  

 على العنوان :وضع متقدم علم النفس
  بطبيعة الحال ,اى :1341 :سنة كاملة

 ارصدة  :AP                                                         5.0 :                         الدرجة :11 و 12
 االقسام:  الدراسات االجتماعية

 يوفر الحافز طالب علم النفس فرصة كسب ائتمان الجامعة بعد االنتهاء بنجاح من االمتحان فى ايار/مايو .اسوشيتد برس يجب ان يدرك الطالب AP :الوصف
 المحتملين ان هذه الدورة على ايقاع النبض هو بسرعة فائقة .التاكيد على اهمية البحث العلمى فى السلوك البشرى ,المتخصصة فى علم النفس حيث .وخالل نحو هدفين

 #DOE .االختبار وانجاز مشروع بحثى االصلى فى نهاية دورة الربيع .يجب على الطالب يتوقعون الصيف القراءة/الكتابة AP يبنى النجاح على طريق
04256  
  .المعلم التوصية السابقة بنجاح الثانوية الدراسات االجتماعية والدورات :مستلزمات

 
  

 المشروع Viking Longships :على العنوان
  بطبيعة الحال ,اى :1413 :سنة كاملة

 الدرجة :  9 و 10 و 11 و 12                 :تكرم                                                ارصدة  :5.0
 االقسام:   الدراسات االجتماعية

 االقسام ذات التوجه االدبى يزداد دراسة تثير ردود الطالب على الجهود االبداعية البشرية والعالم فى فترات تاريخية معينة وال سيما الثقافات .محتوى :الوصف
 المساق يشمل استكشاف وتحليلها وتوليفها استجابات مختلفة عن التقاليد الثقافية ,بما فى ذلك عرض واالستماع ,قراءة وكتابة ,وخلق .ويمكن ايضا الدورات ودراسة

 العالقات بين الرسم والنحت والعمارة والموسيقى .هذا المنهج سوف يخصص لكل طالب مسؤولية دراسة تسجل ,وبالمعلوماتية ,تصميم وبناء المنهاج باكمله
Longship حول Viking. هذا المشروع هو دراسة متعددة التخصصات الثقافية الفايكنج بين 750-1100 ميالدية يجب الدافع الذاتى مستقل والعمال قادرة على 

 DOE# 104302 .تحديد اهداف التعلم والعمل والمثابرة لتحقيق هذه االهداف
 وووو ووو وووووو ووو وووووو وو وووووو ووو ووووو .وووو ووووووو :وووووووو

 وو وووووو وو Viking Longships وووووووو ووووو وووووو وووو وووووو ,وووووو وووووووو
 .وووو ووو 5 ووووو وو ووو ووووووو ووو وووو وووووو

 
 

                          على العنوان: مواجهة التاريخ
  بطبيعة الحال ,اى :1343 :سنة كاملة

 الدرجة :10 و 11 و 12                      :تكرم                                                    ارصدة  :5.0
  االقسام :الدراسات االجتماعية

 سيقوم الطالب فى دراسة الحرب والتمييز العنصرى واالبادة الجماعية فى الواليات المتحدة وخارجها ,وال سيما فى القرن العشرين ,من خالل استخدام :الوصف
 قراءات مستفيضة الشهادات والمستندات دراسات وانشطة مختارة واشرطة الفيديو .وتشمل امثلة الموضوعات حركة الحقوق المدنية فى امريكا ,الهولوكوست االبادة

 DOE# 04149 .الجماعية االرمنية
 وووووووو :وو وو

 
 

 التعليم الخاص

 

 ونثروب الثانوية يقدم مجموعة واسعة من الفرص للطالب مع ذوى االحتياجات الخاصة .والهدف من ذلك هو زيادة التعلم الناجح داخل البيئة التعليمية
 االقل تقييدا بما يتفق مع احكام الفصل 766 94-142 و القانون العام .االدارة بوضع برامج للطالب الذين قد يحتاجون الى استراتيجيات متخصصة او
 ادخال تعديالت على المناهج الدراسية من اجل المشاركة الكاملة فى المجتمع المدرسى واالعداد اهداف التعليم ما بعد الثانوى .الخدمات فقط الطلبة الذين
 .وظائف مالئمة لكل طالب بحسب الخطة التعليمية الفردية الحالية .I.E.P تم تقييم فريق تقييم الموقع الحالى خطة تربوية فردية )هاء .(وستحدد فى فريق

 
  

                    على العنوان: الدعم االكاديمى
  بطبيعة الحال ,اى :الساعة 55/0                       :سنة كاملة

 الدرجة :9 و 10 و 11 و 12                       :مستوى                                             ارصدة  :5.0
 االقسام:   التعليم الخاص
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 #DOE .يركز هذا المساق على اقل النهج الرسمى فى دعم الطلبة ,بهدف مساعدة الطلبة على تطوير مهارات اكثر استقالال فى العمل مع اقل لدعم المعلمين :الوصف
23099 

 وووووووو :ووووو وووو ووووووو وو وووووو وووووو ووووووو
 

 تربوية لالنداد البرنامج

 
              على العنوان: قيادة االول تربوية لالنداد

  بطبيعة الحال ,اى :0415                          :سنة كاملة
 غراد:   11 و 12                                  :مستوى                                             ارصدة  :2.5

 االقسام :التعليم الخاص
 .الوصف:      هذه الفئة وهو مصمم لتوفير القيادة/برنامج تعليمى للصغار والكبار

 هذه يجب ان يكون الطالب قادرين على اظهار صفات حماسهم وروح المبادرة والصبر اثناء التعامل مع الطالب الذين يعانون من اعاقات نمو .ترتكز ستعمل عن كثب
 مع زعماء تنمويا تاخر الطالب فى انشطة منسقة مع المدرسين وشبه المهنيين .ويجب ان يتمتع زعماء احساس بالمسؤولية والحساسية تجاه االخرين .سيقوم الطالب
 #DOE .ومن المتوقع ان سجل شهرى ,البحث فى مجموعة متنوعة من العاهات الخلقية ,وكتابة ورقة بحثية من صفحة واحدة عن االعاقة االنمائية الصف النهائى

22054 
 .وووووووو :وووووووو ووو وو ووووووو ووووو

 
  

             على العنوان: قيادة تربوية لالنداد الثانى
  بطبيعة الحال ,اى :0515 :سنة كاملة

 الدرجة:   12                                 :مستوى                                                  ارصدة  :2.5
 االقسام:   التعليم الخاص

 هذه الفئة وهو مصمم لتوفير القيادة/برنامج تعليمى للكبار الذين استكملوا بنجاح تربوية لالنداد قيادة االول يتوقع هؤالء الطالب الى اظهار صفات :الوصف
 حماسهم وروح المبادرة والصبر اثناء التعامل مع الطالب الذين ذوى العاهات الخلقية .وينبغى ان تضع تربوية لالنداد قادة االحساس بالمسؤولية والحساسية تجاه

 االخرين .سوف تعمل عن كثب مع زعماء الطلبة ذوى العاهات الخلقية فى انشطة منسقة مع المدرسين وكالء.  وباالضافة الى ذلك ,من المتوقع اقامة خطط
 الدروس التى يتعين استخدامها فى تعليم الطالب ذوى العاهات الخلقية ,الحفاظ على سجل نصف اسبوعية ,البحث فى مجموعة متنوعة من العاهات الخلقية, وكتابة

 DOE# 22054 .ورقة بحثية من ثالث صفحات عن االعاقة االنمائية نهائى الدرجة
  .وووووووو :وووووووو ووو وو ووووووو ووووو

  
 

 على العنوان :التنمية وفنون اللغة االول
  ال :0065 :سنة كاملة

 الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12 :مستوى                                         ارصدة  :5.0
 االقسام:   التعليم الخاص

 المهارات اللغوية الالزمة للمعيشة المستقلة ستكون وصقلها خالل هذا المساق .مهارات القراءة ,وكذلك مهارات االتصال الشفوية والخطية ضروريا من :الوصف
 IEP). DOE# 01010 المدرسة .المنهاج تعديالت على الطالب

 وووووووو :ووووو وووو ووووووو وو وووووو وووووو ووووووو
 
  

             على العنوان: دراما االنمائية االول
   ال :7015 :سنة كاملة

 الدرجة :9 و 10 و 11 و 12                  : مستوى                                              ارصدة  :5.0
 االقسام :التعليم الخاص

 .هذا المساق مقدمة اشمل فن المسرح .مصمم الولئك المهتمين االداء المسرحى ,هذا المساق الطالب تطوير كعنصر فاعل :الوصف
 .(IEP من خالل استخدام االرتجال ,سيكون لدى الطالب الفرصة لكتابة ومباشرة اداء مع شريك او الفريق .المنهاج تعديالت على الطالب

 وووووووو :ووووو وووو ووووووو وو وووووو وووووو ووووووو
 
  

 الرياضى االول Life & على العنوان: الصحة االنمائية
  ال :0075 :سنة كاملة 

 الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12                    :مستوى                                                 ارصدة  :5.0
 االقسام:   التعليم الخاص
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 يمزج هذا المساق مفاهيم التربية الصحية مدى الحياة مع وانشطة التربية البدنية .استكشاف اساليب معيشة الطالب لطابع القضايا الصحية الحالية .االنشطة :الوصف
 الترفيهية والترويحية الكبار ايضا استكشافها .سيتعرف الطالب على انشطة مثل البولينغ والغولف والتنس .وسيجرى التركيز بوجه خاص على اتخاذ القرارات المتعلقة

 IEP). DOE# 14196 بالصحة الشخصية .المنهاج تعديالت على الطالب
 وووووووو :ووووو وووو ووووووو وو وووووو وووووو ووووووو

 
  

                 على العنوان: الرياضيات انا االنمائية
  ال :0085 :سنة كاملة

 الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12 :مستوى                                                  ارصدة  :5.0
 االقسام:   التعليم الخاص

 فهم مفاهيم الرياضيات والتطبيقات مهارات ادارة الحسابات واالموال سيكون محورا رئيسيا فى هذا المساق .وستدرس الطالب كيفية تخطيط الميزانيات :الوصف
 IEP). DOE# 02146 االساسية المشتريات االساسية اثناء الدورة .كلما امكن ذلك ,تجربة الجماعة ضمن البرنامج .المنهاج تعديالت على الطالب

  وووووووو :ووووو وووو ووووووو وو وووووو وووووو ووووووو
 
 

 على العنوان :الحياة االنمائية المهارات
  ال :0095 :سنة كاملة

 الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12                   :مستوى                                                   ارصدة  :5.0
 االقسام:   التعليم الخاص

 يعد هذا المساق الطالب فى المهارات الحياتية الالزمة النجاز مهام الحياة اليومية .موضوعات المناقشة تشمل دمج المواضيع ا ساسية فى االنجليزية القراءة :الوصف
 والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية مع مهارات مثل مهارات العمل استعداد واستكشافها المهنى ,والمهارات االجتماعية ,والمهارات العملية اعداد الميزانيات

 وتسديدات حسابات استخدام االموال الحكومية العمليات المسؤوليات المدنية وخدمة تسوق بقالة ,واستخدام المكتبات المدرسية وطرق الحصول على معلومات عن
 طريق المحلية االتحادية مصادر خاصة .وتشمل انشطة المهارات الحياتية بزيارات موقعية المجتمع الدولى والوكاالت الحكومية واالنشطة الترفيهية والثقافية الخبرات

 IEP). DOE# 23099 خارج الجماعة .المنهاج تعديالت على الطالب
 وووووووو :ووووو وووو ووووووو وو وووووووو ووووووو ووووووو

 
 
  

 على العنوان : '1 'واللغة االنمائية
  بطبيعة الحال ,اى: 0125                       :سنة كاملة

 الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12                 :مستوى                                                    ارصدة  :5.0
 االقسام:   التعليم الخاص

 الخطاب المهارات اللغوية الالزمة اوضاع حياة حقيقية سيتعزز فى هذا المساق .توضيح ,والوضوح ,مهارات الحديث واالستماع ومقابلة المهارات ,واعطاء :الوصف
 IEP). DOE# 01196 التوجيهات التالية ,التصنيف والتسلسل .المنهاج تعديالت على الطالب

 وووووووو:  ووووو وووو ووووووو وو وووووو وووووو ووووووو
 
 
  

 بلقب' ;1 'االغذية والتغذية االنمائية
  ال:9975                       :سنة كاملة

 الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12                     :مستوى                                                 ارصدة  :5.0
 االقسام:  التعليم الخاص

 .الوصف :  تم تصميم هذه الدورة التدريبية الى تعزيز احترام الذات وتعزيز مهارات العيش المستقل
 معلومات التغذية ,واعداد الطعام ,والمهارات االدارية ومهارات االتصال جزءا ال يتجزا من هذا المساق .التكنولوجيا الكمبيوتر هى جزء من بيئة التعلم .تعديل المناهج

 IEP). DOE# 10046 على الطالب
 مستلزمات: توصية فريق التقييم او الموافقة التقييم الرئيسة

 
 

 لغة العالم

 
 جميع دورات لتعليم اللغة العالمية تتطلب ان الطالب ينفقوا قدرا كبيرا من الوقت والجهد يوميا بغية تحسين النطق سيد بمصطلحات الهياكل بشكل صحيح التالعب

 النحوية وينصب التركيز الرئيسى على الفصول الدراسية تجربة كل منها اهتماما خاصا المهارات اللغوية االساسية االربع :االستماع ,القراءة والكتابة .ويتم ذلك عن
 .طريق استخدام شرائط الفيديو الطبقة احيانا بيانات فردية والقراءة والكتابة وبعض الرسمى .كما سيتعرف الطالب الجغرافيا والثقافة من حيث لغات
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 االيطالية
  

                                     االيطاليــة بلقب 1 
  بطبيعة الحال ,اى :ومن المفروشات حوالى 4113 :سنة كاملة

 الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12                   :تكرم                                                     ارصدة  :5.0
 االقسام :لغة العالم

 مصمم للطالب اللغة والثقافة االيطالية االيطالية 1 تؤكد الصيغة االساسية القواعد النحوية المصطلحات البسيطة المنطوقة بلكنة حادة .سيقوم الطالب القراءة :الوصف
 والكتابة والتحدث فهم اللغة على مستوى اساسى ضمن مجاالت الحاجة باستخدام عبارات المجاملة المعتادة فى االتفاقيات .الثقافة االيطالية التى ادخلت من خالل الفن

 DOE#06141 .واالدب والعادات تاريخ يتحدث االيطالية
 وووووووو: وو وو

 
  

                                      االيطاليــة بلقب 2
  ال :4123 :سنة كاملة

 الدرجة:   10 و 11 و 12                      :تكرم                                                    ارصدة  :5.0
  االقسام :لغة العالم

 ويستند االيطالى 2 مهارات فى ايطاليا االول ,توسيع قدرة الطالب على فهم التعبير عن الذات باللغة االيطالية وزيادة المفردات .عادة ,يتعرف الطالب على :الوصف
 كيفية المشاركة فى النقاش معلومات او االغراض االجتماعية ,اكتب العبارات او ممرات تبدى تفهما فى بناء الجملة وقواعد نحوية ,فهم اللغة المنطوقة ببطء .يستطيع

 DOE# 06142 .الطالب استكشاف العادات والتاريخ والفن اشكال االيطالية على تعميق فهموتجميعها فى الثقافة
 وووووووو: وووو ووووووووو .1

 
  

                                     االيطاليــة بلقب 3 
  بطبيعة الحال ,اى :4133 و :سنة كاملة
 الدرجة:   11 و 12 :تكرم ارصدة  :5.0

 االقسام:   لغة العالم
 ويستند االيطالى 3 مهارات فى ايطاليا 2 توسيع قدرات الطالب على زيادة المعرفة وبناء قواعد نحوية الجملة المفردات .وكان التركيز فى هذه الفئة تطوير :الوصف

 DOE# 06143 .وممارسة مهارات التحدث واالستماع والقراءة والكتابة .كما سيتعرف الطالب ايضا تتعرض الثقافة االيطالية والجغرافيا
 وووووووو :وووو وووووووو 2 وووو

 
  

                                      االيطاليــة بلقب 4
  ال :4134 :سنة كاملة

 الدرجة:   12                                  :تكرم                                                   ارصدة  :5.0
 االقسام:   لغة العالم

 االيطالى 4 يركز على تطوير المهارات والقدرات الطلبة على القراءة والكتابة والتحدث فهم اللغة االيطالية بما يمكنها من الحفاظ على المحادثات مع :الوصف
 المفردات كافية بسيطة مقبول ,فهم كاف لفهم الخطاب تحدث بوتيرة عادية ,اقرا الغير معقد ولكن الحجية النثر ,وكتابة العبارات التى تشير الى وجود فهم جيد القواعد

 DOE# 06104 .النحوية للغة قوية .االيطالية 4 يجب على الطالب اكمالها فى الصيف بسبب الحزم فى اليوم االول من الدرجة االولى
 وووووووو :وووو ووووووووو .3

 
 

 االسبانية
 

                            بلقب: االسبانية 1 
  بطبيعة الحال ,اى :4313 :سنة كاملة

 الدرجة 9 و 10 و 11                         :تكرم                                                     ارصدة  :5.0
  االقسام:   لغة العالم

 الوصف:  تصميم الطالب على اللغة والثقافة االسبانية 1 تؤكد الصيغة االساسية القواعد النحوية للغة بسيطة ,تحدث بلهجة حتى يتمكن الطالب القراءة والكتابة
 والتحدث فهم اللغة على مستوى اساسى ضمن مجاالت الحاجة يمكن التنبؤ به ,باستخدام عبارات المجاملة العرفى واالتفاقيات الدولية .الثقافة االسبانية ,من خالل الفن

 DOE# 06101 .واالدب الجمارك تاريخ يتحدث االسبانية
 وووووووو :وو وو
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                                  بلقب: االسبانية 1

  بطبيعة الحال ,اى :4314                         :سنة كاملة
   الدرجة:   9 و 10 و 11 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0

 االقسام :لغة العالم
 مصمم للطالب اللغة االسبانية والثقافة االسبانية 1 تؤكد الصيغة االساسية القواعد النحوية للغة بسيطة ,تحدث بلهجة حتى يتمكن الطالب القراءة والكتابة :الوصف

 والتحدث فهم اللغة على مستوى اساسى ضمن مجاالت الحاجة يمكن التنبؤ به ,باستخدام عبارات المجاملة العرفى واالتفاقيات الدولية .الثقافة االسبانية ,من خالل الفن
 DOE# 06101 .واالدب الجمارك تاريخ يتحدث االسبانية .وستدرس هذه الدورة بوتيرة ابطا

 وووووووو :وو وو
 
  

                                  بلقب: االسبانية 2
  بطبيعة الحال ,اى :4323                        :سنة كاملة

 الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12 :تكرم                   ارصدة  :5.0
 االقسام:   لغة العالم

 ويستند االسبانية 2 مهارات باالسبانية ومواصلة لسيناريو على قدرة الطالب على فهم التعبير عن النفس باالسبانية وزيادة المفردات .عادة ,يتعرف الطالب :الوصف
 .على كيفية المشاركة فى النقاش معلومات او االغراض االجتماعية ,اكتب العبارات او ممرات تبدى تفهما فى بناء الجملة وقواعد نحوية ,فهم اللغة المنطوقة ببطء

 DOE# 06102 .سيكتشف الطالب العادات التاريخ والفنون اشكال الناطقين باالسبانية تعميق فهمهم الثقافة
 .وووووووو :وووو ووووووووو 1 )وو ووووو ووووو (وو ووووو وووووووووو 1  )وو وو (

 
  

                                  بلقب : االسبانية 2
  بطبيعة الحال ,اى :4323 :سنة كاملة

  الدرجة:   9 و 10 و 11 و 12 :االعداد الجامعى ارصدة  :5.0
  االقسام :لغة العالم

 ويستند االسبانية 2 مهارات باالسبانية ومواصلة لسيناريو على قدرة الطالب على فهم التعبير عن النفس باالسبانية وزيادة المفردات .عادة ,يتعرف الطالب :الوصف
 .على كيفية المشاركة فى النقاش معلومات او االغراض االجتماعية ,اكتب العبارات او ممرات تبدى تفهما فى بناء الجملة وقواعد نحوية ,فهم اللغة المنطوقة ببطء

 DOE# 06102 . .يستطيع الطالب استكشاف العادات والتاريخ والفن اشكال الناطقين باالسبانية تعميق فهمهم الثقافة .وستدرس هذه الدورة بوتيرة ابطا
 .وووووووو :ووو ووووو :ووووو ووووووووو 1

 
  

                                   بلقب: االسبانية 3
  بطبيعة الحال ,اى :4333 :سنة كاملة

 الدرجة:    11 و 12 :تكرم                                                         ارصدة  :5.0
 االقسام:  لغات العالم

 ويركز على االسبانى 3 الطالب تسجيل المفاهيم المعقدة بصورة متزايدة شفويا وكتابيا على حد سواء ,بينما تظهر بعض تلقائية .فهم قد تشمل االهداف :الوصف
 DOE# 06103 .للطالب تحقيق التفاهم مرفق اسرع عند االستماع الى لغة بمعدالت عادية ,وبالتالى تشرح او وتلخيص ممرات بالشواذ بسهولة داخل حاالت محدودة

 .باالسبانية 2 )مع مرتبة الشرف (او متوسط باالسبانية 2  )سى بى ( C :مستلزمات :شرط اساسى
 
 

                                   بلقب: االسبانية 4
  بطبيعة الحال ,اى :4343 :سنة كاملة

 الدرجة:   12 :تكرم                                                         ارصدة  :5.0
 االقسام:   لغة العالم

 االسبانية 4 يركز على تطوير المهارات والقدرات الطلبة على القراءة والكتابة والتحدث يفهم اللغة االسبانية بما يمكنها من الحفاظ على المحادثات مع :الوصف
 المفردات كافية بسيطة مقبول ,فهم كاف لفهم الخطاب تحدث بوتيرة عادية ,اقرا الغير معقد ولكن الحجية النثر ,وكتابة العبارات التى تشير الى وجود فهم جيد القواعد

 DOE# 06104 .النحوية للغة قوية
 مستلزمات :نجاح االسبانية 3
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 لغة االشارات االميركية
 

     قفاز اليكترونى بلقب: االول 
 سنة كاملة :   بطبيعة الحال ,اى :7

 .اعتمادات :5                        :االوسمة   الدرجة :10 ,11 ,12
 االقسام :لغة العالم

 تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتطوير تقبال وموحى سيلز باستخدام لغة الحاالت التى قد تواجه فى المجتمع اصم سيتعلم الطالب وتحسين فهم قفاز اليكترونى :الوصف
 الصم ,مع تقدير التنوع اللغوى والثقافى .قفاز اليكترونى النحوى و المعلومات الثقافية وسيتم من خالل اللغة المستهدفة  ,مكتوبة باللغة االنجليزية وسائل االتصال

   .الثانوية
 .وووووووو   وووووو وو ووووو ووو ووووو وووو وووووو

 
 
 

     جاء ذلك على العنوان: 2 
 سنة كاملة :                         بطبيعة الحال ,اى :و 4533

 .اعتمادات :5                        :االوسمة   الدرجة: 10 ,11 ,12
 االقسام :لغة العالم

 تم تصميم هذه الدورة الى مواصلة تطوير تقبال وموحى سيلز باستخدام لغة الحاالت التى قد تواجه فى المجتمع اصم سيتعلم الطالب وتحسين فهم قفاز :الوصف
 اليكترونى الصم ,مع تقدير التنوع اللغوى والثقافى .قفاز اليكترونى النحوى و المعلومات الثقافية وسيتم من خالل اللغة المستهدفة  ,مكتوبة باللغة االنجليزية وسائل

   .االتصال الثانوية
 وووووووو  : وووو ووووووووو ووووو

 


