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رقم الفاكس الخاص بالمنطقة التعليمية 708.424.5297
رقم الفاكس للمدرسة الثانوية708.424.5263 :
مايكل ج .ريوردان ،حاصل على درجة الدكتوراه في التربية.
ال ُمشرف
جوزيف ايه مكوردي
مساعد المشرف CSBO -
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إلى أولياء األمور وطالب مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية (:)Oak Lawn Community High School
إن اجتياز مرحلة المدرسة الثانوية بنجاح يعتمد ا
وأخيرا على تضافر الجهود بين جميع الطالب وأولياء األمور والمدرسة ككل .ولقد جرى إعداد هذا دليل التخطيط التعليمي
أوال
ا
هذا من أجل توفير المعلومات الرئيسية ال ُمحدثة ،وعروض المناهج الدراسية في مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( .)Oak Lawn Community High Schoolفي هذا
الدليل ،يمكنكم العثور على المعلومات ال ُمتعلقة بشروط التخرج وكذلك البرامج وأوصاف ال ُمقررات الدراسية وموجز بشروط القبول بجامعات الوالية وعينة من خطة لمدة أربع
سنوات.

ينبغي ألولياء األمور والطالب االطالع على هذا الدليل ومناقشة ما به .ينبغي إعداد كل من الخطط ال ُمتعلقة بالسنوات األربعة التالية وكذلك هذا الدليل ،ومراجعتها معاا بصورة
سنوية بنا اء على األهداف التعليمية واالهتمامات الوظيفية .إضافة إلى ذلك ،ستجدون موظفي مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ()Oak Lawn Community High School
متاحين دائ اما لمد يد العون لكم في مخططاتكم التعليمية .كما أن مستشاري المدرسة مؤهلين لمساعدة الطالب في تقييم أهدافهم األكاديمية .وبدورنا فإننا نرحب بأي فرص لتوفير
الحوار المشترك بشأن عملية التخطيط التعليمي.
إننا في  OLCHSنلتزم بمهمتنا ورؤيتنا وقيمنا.
مهمة OLCHS
بصفتنا إحدى مدارس القرن الحادي والعشرين التي تتسم بالتنوع والشمولية ،فإن مهمتنا هي تخريج جيل من الطالب ُمستعد لتحقيق النجاح في المستقبل من خالل بيئية تعليمية

داعمة تتسم بالتحديات المعرفية ومتوافقة مع قيم .Spartan PRIDE

رؤية OLCHS
إننا نتطلع ألن نكون مدرسة تُعد ا
جيال من المواطنين ال ُمستعدين لخوض تحديات المستقبل ممن
 يحترمون ويُقدرون المعايير التعليمية،
 ويسعون دون كل ٍل ألن يصبحوا مسؤولين وأفراداا مشاركين أصحاب شخصيات قوية،
 شركاء في مجتمعاتنا التي تتسم بالتنوع،


ذوي مواهب ومعرفة تجعلهم أصحاب فكر خالق وإبداعي يفيد االقتصاد العالمي.

قيم  -OLCHSشعار  Spartan PRIDEالخاص بنا
•
•
•
•
•

المسؤولية الشخصية
االحترام
النزاهة
االلتزام
التميُّز
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متطلبات التخرج
متطلبات المنهج الدراسي المنتظم
 .1يلزم الحصول على أربع وأربعين ( )44درجة من أجل التخرج.
يجب أن تتضمن ست وثالثون ( )36درجة من الدرجات المذكورة أعاله:
 8درجات في اللغة اإلنجليزية :سالسل اللغة اإلنجليزية  3 ،2 ،1وساعتين إضافيتين
في اإلنجليزية
 4درجات في العلوم :درجتين في العلوم األحيائية ودرجتين في العلوم الفيزيائية
 6درجات في الرياضيات :الجبر والهندسة والجبر ( 2أو ما يعادل ذلك)
 5درجات في الدراسات االجتماعية :تاريخ العالم ( 1ساعة واحدة) وتاريخ العالم 2
(ساعة واحدة) وتاريخ الواليات المتحدة (ساعتين) والحكومة والسياسة (ساعة
واحدة)
 8درجات في التربية الرياضية 6 :درجات في التربية الرياضية ودرجة في الصحة
ودرجة في اللياقة البدينة  1أو القادة الصغار.
درجة واحدة في تثقيف المستهلكين
 4درجات في أي ٍ من األقسام التالية :الفن أو األعمال التجارية أو اللغة األجنبية أو
علوم األسرة والمستهلك أو التكنولوجيا الصناعية أو الموسيقى.
 .2يجب أن يخضع جميع الطالب للتقييم بتكليفٍ من الدولة قبل التخرج.
مؤشرا
 .3يُعد إتمام مقرر الحكومة أو التنسيب المتقدم للحكومة ( )AP Governmentبنجاح
ا
على اجتياز متطلبات دستور الواليات المتحدة وإلينوي .في بداية العام الدراسي ،2020

سينتج عن إتمام مقرر الحكومة والتنسيب المتقدم للحكومة ( )AP Governmentاستيفاء
( )PA 99-0434من خالل تضمين متطلبات محتوى التربية الوطنية.
 .4يتعين على الطالب إظهار مهارات اإللمام بالقراءة والكتابة المناسبة للصف الدراسي في
التقييمات الموحدة ،سيتعين على الطالب الحاصلين على درجات أقل من المستويات
المحددة مسبقاا المشاركة في فصل واحد أو أكثر لدعم مهارة القراءة باإلضافة إلى الدرجات
الثمانية ( )8المطلوبة في اللغة اإلنجليزية .قد يجري استثناء الطالب ممن يتلقون الخدمات
عبر برنامج خطة التعليم المفردة ( )IEPأو تعلُّم اللغة اإلنجليزية (.)ELL
 .5ال يجوز احتساب أكثر من ثماني ( )8درجات في المجموع الكلي للتخرج من التربية
الرياضية والصحة واللياقة البدنية .1
 .6يمكن استثناء الصغار والكبار من التربية الرياضية في ظروف معينة (رياضة جامعية،
متطلبات الكلية ،طالب الفرقة الموسيقية ،تقديم شهادة طبية)
 .7على الطالب خالل الفصل الدراسي لعام  2023وما بعده إنجاز  25ساعة من التعليم

خدمات الطالب
توفر مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( )OLCHSبرنامج استشاري تنموي منظم لمساعدة
كل طالب في العديد من القرارات التي يتعين عليه اتخاذها خالل سنوات دراسته الثانوية.
وتُعرض األنشطة في كل مرحلة دراسية لمساعدة الطالب في عملية التخطيط لمستقبلهم.
الصف التاسع:

جميع الطالب المستجدين الذين يحضرون حلقات دراسية شهرية مع المستشار
الخاص بهم خالل الفصل الدراسي األول .وتتضمن الموضوعات التي يجري
مناقشتها النجاح األكاديمي ،والقلق من االمتحان ،والتحرش الجنسي ،والتوجه
نحو المدرسة الثانوية ،والوعي الذاتي ،وحل الصراعات ،واالستكشاف
الوظيفي ،وخطة الفصول لمدة أربع سنوات .ويُدرج المستجدون أيضاا في
البرامج الحاسوبية لما بعد المرحلة الثانوية .سوف يستخدم الطالب برنامج
نافيانس ( ,)Navianceوالبرمجيات الحاسوبية المتعلقة بالمسار الوظيفي
والتوعية لما بعد المرحلة الثانوية .وسيستخدم الطالب برنامج ( Career

 )Cruisingخالل فترة دراستهم البالغة أربع سنوات في مدرسة أوك الون
الثانوية المجتمعية (.)OLCHS
الصف العاشر :يجتمع جميع طالب السنة الثانية مع مستشاريهم في حلقات دراسية وسيناقشون

النجاح األكاديمي والوقاية من تعاطي مواد اإلدمان .سوف يستخدم طالب
السنة الثانية برنامج نافيانس ( )Navianceوسيعتادون على مركز التوظيف/
الكليات في مكتب خدمات الطالب.
الصف الحادي عشر :يحضر جميع طالب السنة الثالثة حلقة دراسية مع مستشاريهم خالل السنة
وألربع جلسات .وتتضمن الموضوعات التي يجري مناقشتها المهارات
الشخصية /االجتماعية والتخطيط المتعلق بالتوظيف والكليات .يستخدم
طالب السنة الثالثة برنامج نافيانس ( )Juniors utilizeومركز التوظيف/
الكليات ،كما يستفيدون من زيارات ممثل الكلية.
الصف الثاني عشر :يحضر جميع طالب السنة الرابعة حلقة دراسية مع مستشاريهم خالل السنة
ولخمس جلسات من أجل استكشاف مسارهم الوظيفي والتخطيط الجامعي
والمهارات الشخصية /االجتماعية فيما يتعلق بخدمات ما بعد المرحلة الثانوية.
يستخدم طالب السنة الرابعة برنامج نافيانس ( )Juniors utilizeومركز
التوظيف /الكليات،

الخدماتي .على الطالب خالل الفصل الدراسي لعام  2022وما قبله إنجاز  24ساعة من

يتقابل المستشارون مع الطالب في لقاءات فردية لمساعدتهم في عملية التقييم الذاتي لمهاراتهم
وتحديد األهداف التعليمية والوظيفية .وطيلة السنة الدراسية ،يُتاح للطالب الفرص لمقابلة ممثلي

 .8على جميع الطالب استكمال نموذج الطلب المجاني للمساعدة الفيدرالية للطالب ()FAFSA

الكليات والبرامج التعليمية األخرى لما بعد المرحلة الثانوية .تتيح المواد الموجود داخل مركز

التعليم الخدماتي.
أو تقديم تنازل معتمد يُعفي الطالب من هذا الشرط.

متطلبات التعليم الخدماتي
يتمثل الغرض من كون التعليم الخدماتي من شروط ومتطلبات التخرج هو إعداد طالبنا
للعب دور محوري عن طريق المشاركة في مجتمعنا .يتعين على الطالب إنجاز دورة
التعليم الخدماتي البالغ مدتها  25ساعة وذلك لدى مدرسة ( Oak Lawn
 )Community High Schoolالمنطقة  229ضمن متطلبات وشروط تخرجهم.
يجب على الطالب إنجاز  25ساعة من التعليم الخدماتي بحلول بداية امتحانات الفصل
الدراسي  2الستيفاء متطلبات التخرج بنجاح والمشاركة في حفل التخرج .يجب على
مبكرا إنجاز  25ساعة من التعليم الخدماتي قبل أن يُصدر
الطالب الذين سيتخرجون
ا
إليهم خطاب التخرج .يتطلب خطاب التخرج االلتحاق بإحدى الكليات قبل الفصل
الدراسي  2أو تقديم ما يثبت استيفاء الشروط والمتطلبات لصاحب العمل .ال تُصدر
الشهادات الدراسية إال بعد حفل التخرج في شهر مايو وبعد استيفاء متطلبات التعليم
الخدماتي.

التوظيف /الكليات إمكانية الوصول بسهولة للمعلومات الحالية المتعلقة بالمسارات الوظيفية
والفرص التعليمية لما بعد المرحلة الثانوية .وتتاح البرامج للفصول الدراسية عبر شبكة الحاسوب
الخاصة بنا وسيستخدم الطالب برنامج ( )Career Cruisingألغراض اإلرشاد والمعلومات
ا
فضال عن ذلك،
من أجل مساعدتهم في اتخاذ قرارات مهمة بشأن المسارين الوظيفي والتعليمي.
تُعرض برامج المساعدة المالية للطالب وأولياء أمورهم.
ويتحمل الطالب وولي أموره المسؤولية النهائية عن اتخاذ القرارات بشأن تلك البرامج .بينما
يتمحور دور المستشار في مساعدة الطالب في اكتساب المهارات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات
حكيمة يكون لها تأثير إيجابي على مستقبلهم.

متطلبات التخرج
عينة من خطة األربع سنوات
الطالب المستجد
الفصل الدراسي 1

الطالب المستجد
الفصل الدراسي 2

طالب السنة
الثانية
الفصل الدراسي 1

طالب السنة
الثانية
الفصل الدراسي 2

طالب السنة
الثالثة
الفصل الدراسي 1

طالب السنة
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الرابعة
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طالب السنة
الرابعة
الفصل الدراسي 2

اللغة اإلنجليزية
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اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

الرياضيات

الرياضيات

الرياضيات

الرياضيات

الرياضيات

الرياضيات

مادة اختيارية

مادة اختيارية

العلوم
سنة واحدة من
دراسة
العلوم األحيائية

العلوم
سنة واحدة من
دراسة
العلوم األحيائية

العلوم
سنة واحدة من
دراسة
العلوم الفيزيائية

العلوم
سنة واحدة من
العلوم الفيزيائية

مادة اختيارية

مادة اختيارية

مادة اختيارية

مادة اختيارية

التربية البدنية

الصحة

تعليم القيادة

التربية البدنية

اللياقة البدنية

التربية البدنية

التربية البدنية

التربية البدنية

تاريخ العالم

تاريخ العالم

مادة اختيارية

مادة اختيارية

التاريخ األمريكي

التاريخ األمريكي

الحكومة والسياسة

مادة اختيارية

مادة اختيارية

مادة اختيارية

مادة اختيارية

تثقيف المستهلكين

مادة اختيارية

مادة اختيارية

مادة اختيارية

مادة اختيارية

الغداء

الغداء

الغداء

الغداء

الغداء

الغداء

الغداء

الغداء

• يلزم تحصيل أربع ساعات في أي من األقسام التالية :الفنون ،أو اللغات األجنبية ،أو األعمال ،أو علوم األسرة والمستهلك ،أو التكنولوجيا الصناعية ،أو الموسيقى.
• ينبغي أن يتطرق الطالب المرتبطون باإلعداد للكلية إلى ُمرشد التخطيط التعليمي الصادر عن مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( )OLCHSفيما يتعلق بمتطلبات الدخول
إلى الجامعات الحكومية في والية إلينوي والمواد المتاحة في مكتب خدمات الطالب فيما يتعلق بمتطلبات الدخول إلى المدارس األخرى.
 ينبغي أن يتطرق جميع الطالب إلى المسارات الوظيفية الصادرة عن مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( )OLCHSوتكوين صالت بالمسارات المختارة .انظر الصفحات التالية
للمواد االختيارية المصنفة حسب المجموعات الوظيفية.
 يضع الطالب خطط األربع سنوات الخاصة بهم بالتعاون مع مستشاريهم خالل سنتهم الدراسية األولى.
• متاح خيارات المدرسة الصيفية.
• تُعد خطة األربع سنوات خطة مبدئية ويمكن أن تخضع للتغييرات خالل المرحلة الثانوية اعتماداا على احتياجات الطالب.
• يُطلب من جميع الطالب إنجاز  25ساعة من مشاريع التعليم الخدماتي القائمة على المجتمعات المحلية بإحدى الطريقتين:
الخيار  - 1المشاريع الخدمية
 .1القائمة على المجتمعات المحلية (خارج نطاق اليوم المدرسي)
 .2القائمة على المدرسة
أ .المشاريع األكاديمية :يمكن إنجاز المدة البالغة  25ساعة بأكملها عبر مشاريع التعليم الخدماتي األكاديمية.
ب .مشاريع األنشطة المدرسية :يمكن إنجاز  8ساعات بحد أقصى عبر مشاريع التعليم الخدماتي القائمة على األنشطة المدرسية المعتمدة مسبقاا.
الخيار  - 2المشروع البحثي بشأن مشكلة متعلقة بالمجتمع المحلي .يتطلب ذلك الحصول على موافقة ُمنَسِّق التعليم الخدماتي.

الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية

العمارة واإلنشاءات

الفنون ،وتكنولوجيا السمعيات والبصريات
ووسائل التواصل

إدارة األعمال

التعليم والتدريب

التمويل

الحكومة واإلدارة العامة

العلوم الصحية

الضيافة والسياحة

الفنون

المنشآت المصنوعة من الطين

●

●

الخدمات اإلنسانية

التخطيط والرسم

●

●

تكنولوجيا المعلومات

التلوين والرسم

●

القانون والسالمة العامة واإلصالحيات
واألمن

تمكين الفنانين

الصناعة

االستكشاف والرسم ووسائل اإلعالم

●

التسويق والمبيعات والخدمات

●

●

●

العلوم والتكنولوجيا والحساب

الفنون غير المألوفة

●

●

المواصالت والتوزيع واللوجستيات

اسم برامج مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ()OLCHS

●
●

●

●

●

●

●

●

●

التصوير الفوتوغرافي

●

●

●

●

التصوير الفوتوغرافي  2الديجتال واألستديو

●

●

●

●

تاريخ الفنون المستوى ال ُمتقدم*

●

●

ابتكار الرسوم الهزلية

●

●

●

●

استوديو الفنون لفصل الخريف أو الربيع أو طالب السنة الرابعة

●

●

●

●

●

استوديو الفنون المستوى ال ُمتقدم*

●

●

●

●

●

●

●

ريادة األعمال

●

●

●

●

●

●

●

البحث في محرك البحث جوجل

●

●

●

●

●

●

تطبيقات مايكروسوفت أوفيس

●

●

●

●

●

●

األعمال

تطوير تطبيقات الهاتف المحمول I & II
تصميم مواقع الويب*

●

المحاسبة  I,Iللطالب المتفوقين* أو II

●

●

●

●

●

●
●

تسويق الرياضة والترفيه

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

برنامج مساعد تمريض ُمعتمد
برنامج فني طبي طوارئ

●

البرامج المهنية

برنامج اللحام القوسي المعدني المحجب *

●

●

التدريب المهني حسب المادة

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
X

برنامج تدريب على الدعم التقني

X

X

X

X

X

●

الكالم والدراما

●

●

●

●

●

X

●

●

●
●

برنامج فني تدفئة وتكييف

●

●

●

●

اللغة اإلنجليزية

الكتابة األكاديمية * & *II
الكتابة اإلبداعية

●

األدب والسينما

●

X

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

X

●

●

●

●

X

X

X

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

تفسير األدب

االنتقال إلى اللغة اإلنجليزية للمرحلة الجامعية

●
●

●
●

●

●

علوم األسرة والمستهلك

مقدمة في علم الطبخ ونمو الطفل

●

فنون الطهي I & II

●

●

المخبوزات والمعجنات المستوى ال ُمتقدم B & P

●

●

إدارة فنون الطهي

●

●

المستوى المتقدِّم من فنون الطهي

●

●

●

نمو الطفل المستوى ال ُمتقدم

●

●

●

التَّنشئة األبوية

●

●

●

اللغات األجنبية

اللغة العربية واللغة العربية للمتوفقين

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

اللغة العربية للمتحدثين بها بالفطرة أو مقرر الطالب المتفوقين

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

اللغة الفرنسية واللغة الفرنسية للمتفوقين

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

اللغة اإلسبانية للمتحدثين بها بالفطرة أو مقرر الطالب المتفوقين

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

اللغة اإلسبانية المستوى ال ُمتقدم*

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

اللغة اإلسبانية

اللغة اإلسبانية للمتفوقين

الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية

العمارة واإلنشاءات

الفنون ،وتكنولوجيا السمعيات
والبصريات ووسائل التواصل

اإلدارة وإدارة األعمال

التعليم والتدريب

التمويل

الحكومة واإلدارة العامة

العلوم الصحية

التكنولوجيا الصناعية

الكهرباء واإللكترونيات  1و * 2

الضيافة والسياحة

صيانة وإصالح الحواسيب  1و * 2

الخدمات اإلنسانية

التصميم الهندسي والتطوير PLTW -

●

●
●

تكنولوجيا المعلومات

الهندسة المدنية والعمارة PITW -

●

●

القانون والسالمة العامة
واإلصالحيات واألمن

مبادئ الهندسة PLTW -

●

●

●

●

●

●

الصناعة

ُمقدمة في التصميم الهندسي PLTW -

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

األشغال الخشبية I & II

●

●

●

المستوى المتقدِّم من األشغال الخشبية

●

●

●

●

تصميم الجرافيك  I, IIاإلنتاج

●

التسويق والمبيعات والخدمات

العلوم والتكنولوجيا والحساب

المواصالت والتوزيع واللوجستيات

أسس التكنولوجيا

●

●

●

●

●

●

اسم برامج مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ()OLCHS

●

●

●
●

أساسيات السيارات

●

●

●

●

صيانة السيارات وإصالحات اإلنارة

●

●

●

●

المستوى المتقدِّم من تكنولوجيا السيارات

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

هندسة االنشاءات

●

الرياضيات

مبادئ علوم الحاسب المستوى ال ُمتقدم*

●

●

●

●

●

●

علوم الحاسب  Aالمستوى ال ُمتقدم *

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

الموسيقى

اإلحصاء المستوى ال ُمتقدم *

●

●

●

●

●

●

●

●

ما قبل التفاضل والتكامل أو مقرر الطالب المتفوقين

●

●

●

●

●

●

●

●

االنتقال إلى الرياضيات للمرحلة الجامعية

●

●

●

●

●

●

●

●

●

حساب التفاضل والتكامل المستوى ال ُمتقدم

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

الفرقة والغيتار و/أو البيانو

●

الكورال

●

●

تكنولوجيا الموسيقى

●

●

ُمقرر نظرية الموسيقى للطلبة المتفوقين I & II

●

نظرية الموسيقى :التأليف واإلنتاج للطالب المتفوقين

●

نظرية الموسيقى المستوى ال ُمتقدم

●

●

●

تدريب األقران

●

التربية البدنية

●

●

تعليم المغامرة

●
●

●

الطب الرياضي I & II
القيادة لطالب الفرقة الثالثة و/أو الرابعة
المستوى ال ُمتقدم في مادة األحياء :تكنولوجيا الجينات وعلوم الطب الشرعي

●

●
●

علم التشريح وعلم وظائف األعضاء الكيميائي والفيزيائي

العلوم

المستوى ال ُمتقدم لمادة الكيمياء

●

●

الفيزياء التطبيقية

●

●

●
●

●

●

●

●

العلوم البيئية

●

●

علم الحيوان

●

علم األحياء المستوى ال ُمتقدم*

●

الكيمياء المستوى ال ُمتقدم*

●

●

●
●

●

●
●

المستوى ال ُمتقدِّم الفيزياء  :Cالميكانيكا*

●

●

الجغرافيا أو الجغرافيا البشرية المستوى ال ُمتقدم*

●

●

●

االقتصاد

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

تاريخ أمريكا الالتينية*

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

القانون في ال ُمجتمع األمريكي

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

السياسة األمريكية الخارجية :من الحرب الباردة وحتى الحرب على اإلرهاب

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

االقتصاد الكلي المستوى ال ُمتقدم*

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

االقتصاد الجزئي المستوى ال ُمتقدم*

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

علم النفس أو علم النفس المستوى ال ُمتقدم

●

●

●

●

●

●

●

●

علم االجتماع

●

●

●

●

●

●

●

●

العلوم االجتماعية

●

●

●
●

تاريخ شيكاغوا

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

برنامج المستوى ال ُمتقدِّم

التخطيط لما بعد المرحلة الثانوية
استكشاف االهتمامات الوظيفية

يُشجَّع الطالب واألسر على االطالع على الدليل اإلسبارطي للمسارات الوظيفية " Spartan Guide to
 "Career Pathwaysالمتاح على موقعنا اإللكتروني )www.olchs.org( :لمزي ٍد من المعلومات حول
المسارات الوظيفية وكيفية تمكين ال ُمقررات الدراسية للمدرسة الثانوية الطالب من االستكشاف واالستعداد.

التخطيط للقبول في الكليات

كبيرا؛ إذ يجب على الطالب وأولياء األمور التخطيط بعناية
تختلف متطلبات القبول في الكليات اختالفاا
ا
لوضع برنامج مدته أربع سنوات من أجل استيفاء متطلبات التخرج لدى مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية
( )OLCHSوكذلك استيفاء متطلبات القبول في الكليات التي تكون محط اهتمام لهم.
وضع مجلس التعليم العالي لوالية إلينوي معايير قبول للطالب الذين يلتحقون بجامعات تدعمها والية
إلينوي ،وهي كالتالي( :مالحظة :تختلف متطلبات القبول في الجامعات التي تدعمها والية إلينوي من جامعة

ألخرى :انظر صفحة ).9
اللغة اإلنجليزية:

 4سنوات

الرياضيات:

بسنة رابعة)
 3-2سنوات (بما في ذلك علوم المختبرات)
 3سنوات (مع التركيز على التاريخ والحكومة)

العلوم االجتماعية:
الفنون ،التعليم الوظيفي والفني،
سنتان
اللغات األجنبية

يجب على الطالب الذين يخططون لاللتحاق بكليات وجامعات مرموقة للغاية اتباع المبادئ التوجيهية
ا
فضال عن النظر في أداء سنة رابعة من دراسة الرياضيات ،بما في ذلك ُمقررات العلوم
المذكورة أعاله،
األحيائية والفيزيائية ،وسنتين على األقل (ويُفضل أربع سنوات) في دراسة اللغة األجنبية ذاتها .ومن
المستحسن أيضاا التشاور مع الكليات والجامعات من أجل تحديد متطلباتهم األكاديمية.
يجب أن يكون الطالب على دراية أن ال ُمقررات الدراسية التالية "يمكن أال تقبلها" بعض الكليات والجامعات
من أجل استيفاء المتطلبات المذكورة أعاله:
العلوم
اللغة اإلنجليزية
إستراتيجيات القراءة

الطالب الذين يلتحقون ب ُمقررات المستوى ال ُمتقدِّم لمناهج على المستوى الجامعي .وتكتسب الدرجات
قدرا أكبر من األهمية عند احتساب
باألحرف التي يتحصل عليها الطالب في ُمقررات المستوى ال ُمتقدِّم ا
المعدل التراكمي ( )GPAللطالب .ويُنظر إلى درجات ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم مثلما يُنظر إلى جميع ُمقررات
الطلبة المتفوقين .ويحتاج الطالب من أجل تلقي ساعات دراسية جامعية ألحد ُمقررات المستوى ال ُمتقدِّم أن
يتحصلوا على الحد األدنى من الدرجات في امتحانات المستوى ال ُمتقدِّم لل ُمقرر الدراسي الذي التحقوا به،
وعادة ا تتاح هذه االمتحانات في شهر مايو.
ويختلف الحد األدنى لمتطلبات تحصيل الدرجات من أجل الحصول على ساعات دراسية من كلية ألخرى.
ومع ذلك ،يجب على الكليات والجامعات العامة في والية إلينوي أن تمنح الطالب ساعات دراسية بنحو 3
درجات أو أعلى.
يُطلب من جميع الطالب الملتحقين ب ُمقررات المستوى ال ُمتقدِّم أداء اختبارات المستوى ال ُمتقدِّم للحصول على
ساعات دراسية لل ُمقررات .لمزي ٍد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع المستشار الخاص بك.

 4-3سنوات (يجب إدراج الجبر والهندسة والجبر ( – )2يُوصى بشدة

العلوم:

تتيح مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( )Oak Lawn Community High Schoolمجموعة فرص
متعددة للطالب من أجل تحصيل ساعات دراسية جامعية عبر برنامج المستوى ال ُمتقدِّم لمجلس الكلية .يخضع

الرياضيات
إستراتيجيات قراءة علم األحياء

تتوافر ُمقررات المستوى ال ُمتقدِّم التالية ،وهي:
-المستوى ال ُمتقدِّم من تاريخ الفنون

-المستوى ال ُمتقدِّم من االقتصاد الكلي

-المستوى ال ُمتقدِّم من علم األحياء

-المستوى ال ُمتقدِّم من االقتصاد الجزئي

-المستوى ال ُمتقدِّم من حساب التفاضل والتكامل (أ-ب)

-المستوى ال ُمتقدِّم من نظرية الموسيقى

-المستوى ال ُمتقدِّم من حساب التفاضل والتكامل (ب-ج)

-المستوى ال ُمتقدِّم من الفيزياء (ج) :علم الميكانيكا

-المستوى ال ُمتقدِّم من علوم الحاسوب (أ)

-المستوى ال ُمتقدِّم من اللغة اإلسبانية

-المستوى ال ُمتقدِّم من الكيمياء

-المستوى ال ُمتقدِّم من مبادئ علوم الحاسوب

-المستوى ال ُمتقدِّم من علم النفس

-المستوى ال ُمتقدِّم من علم اإلحصاء

-المستوى ال ُمتقدِّم من الحكومة والسياسة

-المستوى ال ُمتقدِّم من فن االستوديو

-المستوى ال ُمتقدِّم من الجغرافيا البشرية

-المستوى ال ُمتقدِّم من تاريخ الواليات المتحدة

-المستوى ال ُمتقدِّم من اللغة واإلنشاء

-المستوى ال ُمتقدِّم من تاريخ العالم

المستوى ال ُمتقدِّم من األدب واإلنشاءمفاهيم الهندسة

العلوم الفيزيائية

المستوى
ال ُمتقدِّم

* المستوى ال ُمتقدِّم

برنامج الساعات األكاديمية المزدوجة
الوحدات الدراسية الجامعية في المرحلة الثانوية
تُشارك مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( )Oak Lawn Community High Schoolفي صياغة ُمقررات المرحلة الثانوية بالتعاون مع كلية مورين فالي المجتمعية ( Moraine
 .)Valley Community Collegeتسمح ُمقررات برنامج الساعات األكاديمية المزدوجة للطالب بااللتحاق بفصول دراسية في مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( Oak Lawn

 )Community High Schoolوتحصيل ساعات دراسية جامعية في الوقت ذاته.

وسيُمنح الطالب الذين يستكملون نماذج التسجيل الضرورية ويحصلون على النتائج "أ" أو "ب" أو "ج" في ُمقرر المدرسة الثانوية على ساعات دراسية جامعية في ُمقررات كلية
مورين فالي المجتمعية (.)Moraine Valley Community College

المحاسبة ( MVCC OFT-249-676( )1كويك بوكس لموظفي األعمال المكتبية)
المحاسبة ( )1للطلبة المتفوقين ( MVCC OFT-249-676كويك بوكس لموظفي األعمال المكتبية)
المستوى ال ُمتقدِّم من علوم الحاسوب (أ) ( MVCC MIS 105مبادئ البرمجة و ُمقرر  MIS 176لغة البرمجة جافا ())1
ُمقرر الكتابة للمرحلة الجامعية ( MVCC COM 101( )1اإلنشاء ( – )1مطلوب دفع رسوم دراسية)
ُمقرر الكتابة للمرحلة الجامعية ( MVCC COM 102( )2اإلنشاء ( – )2مطلوب دفع رسوم دراسية)
تقديم خدمات الحاسوب ( MVCC LAN 101( )1مهن تكنولوجيا المعلومات و ُمقرر  LAN 111أساسيات تكنولوجيا المعلومات (أ))+
تقديم خدمات الحاسوب ( MVCC( )2إدارة تكنولوجيا المعلومات – أ)+
الكهرباء واإللكترونيات ( MVCC ELT 101( )2الكهرباء واإللكترونيات)
تصميم المواقع اإللكترونية ( MVCC MIS-141-676التطوير الموقع اإللكتروني :لغات البرمجة  HTMLو)CSS

* الساعات األكاديمية المزدوجة

لمحة عن
الجامعات الحكومية في والية إلينوي
متطلبات ال ُمقرر المقارن للسنة األولى
الدراسات
اإلجمالي

اإلنجليزي

12

سنتان لدراسة اللغات األجنبية ،أو الموسيقى ،أو التعليم المهني ،أو الفنون.+
سنتان لدراسة المواد االختيارية األكاديمية أو المهنية
سنتان لدراسة لغة أجنبية واحدة أو الفنون الجميلة؛ وسنتان لدراسة المواد االختيارية.

4
41
41

7

3
34
2

8

3
38
310

3
2

والية إلينوي

15

4

2

310

2

سنتان لدراسة لغة أجنبية واحدة أو الفنون الجميلة؛ وسنتان لدراسة المواد االختيارية.

شمال شرق إلينوي

15

41

34

38

3

سنتان لدراسة لغة أجنبية أو الفنون الجميلة أو الجمع بين سنة واحدة ( )1لدراسة لغة أجنبية/

شمال إلينوي

15

42

35

39

313

وحدتان (على أن تكون إحداهما دراسة لغة أجنبية ،أو الفنون ،أو الموسيقى)؛ وما يصل إلى ثالث
وحدات من الخمس عشرة وحدة المطلوبة يجوز توزيعها خالل أي من الخمس فئات الخاصة
بال ُمقرر الدراسي .يجوز استيفاء التعليم المهني حتى ثالث وحدات من الوحدات المطلوبة.

جامعة جنوب إلينوي،
كاربوندال

16/15

41

410/ 3

312

سنتان لدراسة المواد االختيارية من بين اللغات األجنبية ،أو الفنون ،أو الفنون الجميلة ،أو
الموسيقى ،أو التعليم المهني؛ وإذا أخذ الطالب لغة أجنبية ،يجب أن يتضمن ال ُمقرر فصلين
دراسيين للغة ذاتها.

جامعة جنوب إلينوي،
إدواردسفيل

15

4

34

310

3

سنتان لدراسة المواد المختارة من بين اللغات األجنبية ،و/أو الموسيقى ،و/أو الفنون التشكيلية،

جامعة إلينوي في
في شيكاغو
جامعة إلينوي
في سبرينغفيلد

16

4

3

3

3

سنتان لدراسة لغة أجنبية (موصى بها)؛ سنة واحدة ( )1لدراسة المواد االختيارية.

15

43

35

310

312

سنتان لدراسة لغة أجنبية واحدة أو سنتان لدراسة الفنون الجميلة ،والمواد االختيارية من بين
الفنون ،والموسيقى ،والرقص ،والمسرح.

جامعة إلينوي في
في إربانا-شامبين

15.5/15

43

27

3.511/ 3

212

سنتان لدراسة لغة أجنبية واحدة؛ وسنتان لدراسة (وحدات أكاديمية مرنة) من بين فئات المواد

جامعة غرب
إلينوي

15

41

34

38

3

15
والية شيكاغو
15
شرق إلينوي
جامعة (15 )Governors State

1

الرياضيات

علوم
المختبرات

المواد االختيارية والمتطلبات األخرى

3

الفنون الجميلة وسنة واحدة ( )1للتعليم المهني.

1

37

و/أو المسرح ،و/أو التعليم المهني.

الخمسة .يجوز إدراج ال ُمقررات المعتمدة للفنون أو الموسيقى أو التعليم المهني ضمن فئة الوحدات
األكاديمية المرنة.
سنتان لدراسة لغة أجنبية ،أو الموسيقى ،أو التعليم المهني ،أو الفنون ،أو المسرح ،أو األفالم ،أو
الدين ،أو الفلسفة ،أو الخطاب ،أو الصحافة.+

مالحظات:
+

مواد اختيارية ُمقترحة – يتضمن ُمقررات أكاديمية أخرى.

.1

التأكيد على التواصل الكتابي والشفوي واألدب.

.2

يجب أن تؤكد ثالث وحدات من ُمقررات اللغة اإلنجليزية على التواصل الكتابي والشفوي واألدب.

.3

دراسات في اللغة واإلنشاء واألدب والتي تتطلب ممارسة في الكتابة التفسيرية في جميع هذه ال ُمقررات .ويجب أن يؤكد ال ُمقرر الدراسي على مهارات القراءة والكتابة والتحدث واالستماع.

.4

التأكيد على التاريخ والحكومة.

.5

يجب تسجيل وحدة دراسية عن التاريخ األمريكي أو مزيج من التاريخ األمريكي والحكومة.

.6

دراسة التاريخ و/أو الحكومة لمدة سنتين على األقل؛ تشمل المواد األخرى المقبولة علم اإلنسان ،واالقتصاد ،والجغرافيا ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع.

.7

يُفضل ُمقرر التاريخ والحكومة .تتضمن الدراسات االجتماعية المقبولة اإلضافية علم اإلنسان ،واالقتصاد ،والجغرافيا ،والفلسفة ،وعلم السياسة ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع.

.8

مدخل إلى الجبر المتقدم ،أو الهندسة ،أو علم حساب المثلثات ،أو أساسيات برمجة الحاسوب.

.9

الرياضيات اإلعدادية بالكلية ،بما في ذلك سنة واحدة لدراسة الهندسة وسنة واحدة لدراسة الجبر المتقدم و/أو علم حساب المثلثات.

ُ .10مقررات الجبر  1و 2والبراهين الهندسية .يُوصى بشدَّة بتحصيل وحدة رابعة :علم حساب المثلثات ومدخل إلى حساب التفاضل والتكامل ،أو علم اإلحصاء ،اعتماداا على المجال الذي يكون محط اهتمام الطالب.
 .11الجبر ،الهندسة ،الجبر المتقدم ،علم حساب المثلثات .عادة ا ما تكون ال ُمقررات مثل الرياضيات الوظيفية /المهنية ورياضيات المستهلك ورياضيات األعمال التطبيقية ومدخل إلى الجبر والحاسوب غير مقبولة 3.5 .سنوات لدراسة
الرياضيات بما في ذلك علم حساب المثلثات مطلوب تحصيلها في المناهج التالية :علوم البيئة والمستهلك والزراعة – الهندسة الزراعية؛ األعمال – جميع المناهج؛ الهندسة – جميع المناهج؛ الفنون الجميلة والتطبيقية – الدراسات
الهندسية المعمارية؛ العلوم والفنون الحرة – مناهج متخصصة في الكيمياء الحيوية ،والهندسة الكيميائية ،والكيمياء ،والجيولوجيا ،والفيزياء.
 .12تُفضل ال ُمقررات المختبرية في علم األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء .يمكن أيضاا قبول ال ُمقررات المختبرية في علم الفلك والجيولوجيا .لن تُقبل العلوم العامة.
 .13يجب أن تُدرج وحدتان ضمن ُمقررات العلوم األحيائية والفيزيائية .يجب أن تكون إحدى الوحدات عن العلوم المختبرية.

لمزي ٍد من المعلومات ،يمكنك زيارة  www.iacac.org/state-universities-illinois/النقر على "لمحة عن الجامعات الحكومية في والية إلينوي -2021
.”2022

صحيفة حقائق األهلية األولية لدى الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ()NCAA

ا
مؤهال للقسمين األول والثاني من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ()NCAA؟
كيف أصبح

على جميع الطالب الرياضيين الذين يلتحقون ألول مرة بمؤسسة جامعية والذين يرغبون باللعب في

• التخرج من مدرسة ثانوية

المسابقات الرياضية التي تجري بين الكليات في القسم األول أو الثاني من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات
( )NCAAوأن يكونوا مؤهلين لاللتحاق بمؤسسة تابعة للقسم األول وأن يكونوا مؤهلين للحصول على مساعدات

• استيفاء متطلبات مؤشر الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ()NCAA
• المعدل التراكمي ( )GPAلل ُمقرر الرئيسي (من )4.00

مالية وللممارسات الرياضية والمنافسات خالل السنة األولى:
.1

التخرج من مدرسة ثانوية

.2

النجاح في إنجاز منهج رئيسي لل ُمقررات األكاديمية على النحو التالي:

• مجموع درجات اختبار ( ACTأفضل درجة في مجموعة فرعية من كل اختبار يجري أداؤه)
• اجمالي درجات اختبار ( SATأفضل مجموعات فرعية)
• لم يُدرج في الوقت الحالي "مكون الكتابة" في الحسابات (اختبار )SAT
• تُحسب درجات اختبار  ACTألغراض األهلية لدى مؤسسة ()Clearinghouse

ما هي ال ُمقررات التي تعتبر ضمن ال ُمقررات الرئيسية؟
 4سنوات  -اللغة اإلنجليزية (القسم األول)

مؤشر الطالب المؤهَّل

 3سنوات  -اللغة اإلنجليزية (القسم الثاني)

القسم األول

 3سنوات  -الرياضيات (الجبر  1أو أعلى) (القسم األول)

المعدل التراكمي الرئيسي اختبار ACT
37
+3.55
46
3.25
52
3.00
59
2.75
68
2.50
77
2.25
86
2.00

سنتان  -الرياضيات (الجبر  1أو أعلى) (القسم الثاني)

سنتان  -العلوم الطبيعية /الفيزيائية  -ال ُمقررات المختبرية (القسمان األول والثاني)
سنة واحدة ُ -مقررات إضافية للغة اإلنجليزية /الرياضيات /العلوم (القسم األول)
 3سنوات ُ -مقررات إضافية للغة اإلنجليزية /الرياضيات /العلوم (القسم الثاني)
سنتان  -العلوم االجتماعية (القسمان األول والثاني)
 4سنوات ُ -مقررات أكاديمية إضافية (مثل :لغة أجنبية /الفلسفة /أو ُمقررات أعلى) (القسم األول)

اختبار SAT
400
520
620
720
820
920
1010

القسم الثاني
*الحد األدنى للمعدل التراكمي2.00 :

(القسم الثاني)
 - 16إجمالي ال ُمقررات الرئيسية للقسمين األول والثاني

*الحد األدنى لمجموع الدرجات في اختبار  ACTمن ( 68ال يوجد مقياس متدرج)

قررا رئيسيًّا .تشاور مع مستشارك حول األسئلة ال ُمحددة
*ال تُؤهل جميع ال ُمقررات في هذه األقسام لتصبح ُم ا

*الحد األدنى لمجموع الدرجات في اختبار  SATمن 820

المتعلقة بال ُمقرر.
قررا رئيسيًّا .يجب إنجاز عشرة (ُ )10مقررات رئيسية قبل الفصل الدراسي
*يُطلب تحصيل ستة عشر (ُ )16م ا
السابع ،على أن تكون سبعة (ُ )7مقررات من العشرة في اللغة اإلنجليزية ،أو الرياضيات ،أو العلوم الطبيعية/
الفيزيائية.

* نقاط للتذكير *
•

يتعين على الطالب إجراء اختبار  ACTأو اختبار  SATخالل سنتهم الدراسية الثالثة (فرصة إلعادة االختبار كطالب السنة الرابعة) والتشاور مع مستشارهم بشأن ال ُمقررات الدراسية الرئيسية.

•

وفي حال التسجيل ألداء اختبار  ACTأو اختبار  ،SATيجب على الطالب وضع الرمز  9999كأحد الخيارات المتاحة لرموز الكلية والمنح الدراسية.

دوالرا أمريكيًّا أو اإلعفاء من
يجب على الطالب تقديم نموذج الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ( )NCAAلإلفصاح عن سجالت الطالب إلكترونيًّا إلى مؤسسة ( )Clearinghouseبحلول بداية السنة الرابعة (رسم وقدره 90
ا
الرسوم) على الموقع التالي.http://www.ncaaclearinghouse.net :
سيُخطر الطالب عبر البريد من قبل الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ( )NCAAبشأن تسلُّم مؤسسة ( )Clearinghouseللمستندات الضرورية ومعالجتها.
تأكد من التواصل مع مدربك أو مستشارك في المدرسة بشأن هذه المتطلبات الجديدة أو االتصال بمؤسسة ( )NCAA Initial Eligibility Clearinghouseعلى رقم الهاتف المجاني ,877-262-1492 :أو زيارة الموقع
التاليhttp://www.ncaaclearinghouse.net :

مسرد المصطلحات ال ُمستخدَّمة في هذا الدليل
نظرا ألن بعض الطالب يمكنهم االلتحاق بمدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( )OLCHSبعد فترة طويلة من بدء المدرسة ،قد يُطلب من الطالب االنضمام للفصل دون احتساب الساعات الدراسية .ويجوز للطالب أيضاا اعتماد هذا
المراجعة :ا
الخيار ،باإلضافة إلى توصية المستشار ،من أجل تجهيز أنفسهم للفصل التالي بهدف المتابعة أو التجهيز لفصل دراسي ثاني من أحد ال ُمقررات التي قد يرسبوا فيها .يُستخدَّم خيار التدقيق بحذر شديد.
مرض ،يتم تلقي ساعة دراسية واحدة .وألغراض إنجاز ُمقرر مدته سنة كاملة ،ويتكون من فصلين دراسيين ،يتم تلقي ساعتين دراسيتين .تعرض بعض برامج مدرسة أوك
ساعة دراسية :ألغراض إنجاز فصل دراسي ألحد ال ُمقررات على نح ٍو
ٍ
الون الثانوية المجتمعية (ُ )OLCHSمقررات دراسية مع زيادة الوقت التعليمي .وخالل هذه ال ُمقررات ،يتم تلقي ساعتين دراسيتين لكل فصل دراسي .وعلى نفس المنوال بالنسبة لل ُمقررات التي يتم فيها تلقي ساعة واحدة لكل فصل دراسي فإنه
يحدث تقليص للوقت التعليمي والساعة الدراسية لكل فصل دراسي.
مرض قبل أخذ ال ُمقرر التالي وفق سلسلة البرنامج .فعلى سبيل المثال ،يُعد إنجاز ُمقرر اللغة اإلنجليزية  1شر ا
طا ُمسبقاا للبدء في ُمقرر اللغة اإلنجليزية  .2يمكن
الشرط المسبق أو المتطلباتُ :مقرر أو متطلب يجب إنجازه أو استيفائه على نح ٍو
ٍ
إدراج هذه الشروط المسبقة حسب عنوان ال ُمقرر أو رقمه.
مرض من أجل التخرج وتسلُّم شهادة بذلك من مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية (.)Oak Lawn Community High School
ال ُمقررات المطلوبة :ثمة ُمقررات دراسية ُمحددة يجب إنجازها على نح ٍو
ٍ

السنة الدراسية والفصل الدراسي :تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين باإلضافة إلى دورة الدراسة الصيفية .وعادة ا ما يبدأ أحد الفصلين الدراسيين بنهاية شهر أغسطس ،بينما يبدأ الفصل الدراسي
اآلخر في مطلع يناير .ويشمل كل فصل دراسي فترتين لوضع الدرجات مدتها تسعة أسابيع.

السياسات المهمة وتفسير المصطلحات
تصعيد الطالب إلى
ال ُمقررات الدراسية المتقدمة والتخرج

يُطلب من الطالب تحصيل  44ساعة دراسية من أجل التخرج( .لمزي ٍد من المعلومات ،انظر
الصفحة )4
من المحتم أن يُحقق الطالب نجا احا أكاديميًّا من أجل البقاء على المسار الصحيح للتخرج .وتؤدي
حاالت الرسوب إلى عدم تحصيل أي ساعات دراسية ويمكن أن يمنع الطالب من الترقية إلى
ال ُمقررات الدراسية المتقدمة .ويحتاج الطالب إلى أن يضعوا هذا األمر في أذهانهم في حال
رسوبهم في ال ُمقررات الدراسية في الوقت الراهن .ويُرجى من أولياء األمور التحدث إلى
نظرا لما له من أثر عظيم .وإذا كان لديكم أي استفسارات ،يُرجى التواصل
أطفالهم بهذا الصدد ،ا
مع مستشار المدرسة التي يرتادها أطفالكم .وتتاح الفرصة أيضاا أمام الطالب الستخدام غرف
المصادر من أجل الحصول على مساعدة أكاديمية مباشرة أثناء اليوم المدرسي.
يُخطر بنهاية كل عام دراسي الطالب الذين رسبوا في أي ُمقرر مطلوب للتخرج أو الذين تعذر
عليهم في نهاية أي فصل دراسي أو مدة دراسية الحصول على درجات كافية تسمح لهم على
نحو معقول بالتخرج خالل فترة أربع سنوات .قد يؤدي مراجعة التقدُّم األكاديمي للطالب
وتحصيله الدراسي إلى اشتراط حضور المدرسة الصيفية.
تصنيف الصف الدراسي
يُحدد تصنيف الصف الدراسي ( )12-9للطالب استناداا إلى عدد سنوات حضور المدرسة
مؤشرا على الساعات الدراسية التي يحصل
الثانوية .قد ال يكون تصنيف الصف الدراسي للطالب
ا
عليها الطالب أو التقدُّم الذي يُحرزه نحو استيفاء متطلبات التخرج من المنطقة التعليمية (.)229
ويجري ترقية الطالب إلى ال ُمقررات الدراسية المتقدمة استناداا إلى نجاحه في استيفاء معايير
تعلُّم المنهج وكذلك الشروط المسبقة المحددة لل ُمقرر الدراسي( .لمزي ٍد من المعلومات ،انظر

الصفحة )5

خيار درجة النجاح /الرسوب لالنسحاب من الصف
يُتوقع من التالميذ إتمام جميع المقررات التي جرى تسجيلهم فيها ،ولكن في بعض األحيان قد
صف ما بعد بدء الفصل الدراسي .وقد ينسحب الطالب من
يحتاج الطالب إلى االنسحاب من
ٍ
المقرر غير المطلوب للتخرج قبل نهاية الربع األول /الثالث دون أن تُفرض عليه عقوبة .وقد
يحصل الطالب على درجة االنسحاب /الرسوب ( )W/Fإذا جرى ذلك بعد نهاية الربع األول/
سب الدرجة في متوسط نقاط الدرجات
الثالث إال إذا كان هذا لظروفٍ خارج ٍة عن اإلرادة ،وتُح َ
التراكمي (.)GPA
الدرجات غير المكتملة
يُتاح للطالب الذي يحصل على درجة غير مكتملة ،يُرمز لها بالحرف "" ،Iخالل الفصل الدراسي
عشرة أيام دراسية عقب الفصل الدراسي إلنجاز ال ُمقررات الدراسية الضرورية وأداء
االختبارات /االمتحانات .وبعد عشرة أيام ،إذا لم يُستكمل ال ُمقرر ،تتحول الدرجة غير المكتملة
إلى درجة الرسوب التي يرمز لها بالحرف " "Fوستؤخذ في االعتبار في المعدل التراكمي
للطالب .ويتحمل الطالب المسؤولية عن تعويض الواجبات ال ُمكلف بها.

االنتقال من الصف – تغيير المستوى
يعتمد التنسيب في المستويات األكاديمية على الصفوف الدراسية ،وتوصيات المعلم ،ودرجات
االختبار ،وطلبات ولي األمر .يهتم كل من المعلمين والمستشارين بإلحاق الطالب بالمستويات

المناسبة التي يمكنهم فيها األداء على نحو جيد .يُشجع الطالب وأولياء االمور على مناقشة عملية
التنسيب مع المستشار والمعلم .وإذا لم يوافق ولي أمر الطالب على التنسيب ل ُمقرر معين ،يجب
اتباع اإلجراء التالي:
يجب على ولي األمر التواصل مع المستشار لطلب نموذج "تغيير المستوى" .وعند إعادة ولي
األمر للنموذج ،سيقوم المستشار بإعادة توجيه إلى رئيس القسم الذي يجمع المعلومات من المعلم
والمستشار ،ويجوز له التشاور مع الطالب وولي األمر .ويُعاد النموذج ال ُمعبأ إلى مكتب المدير
ألغراض المراجعة والموافقة عليه أو رفضه .مالحظة :ال يجوز لولي األمر والطالب طلب
يوص به موظفو المدرسة إال في وقت التسجيل وقد يكون األمر
اإللحاق ب ُمقرر دراسي لم
ِّ
مشرو ا
طا بتوفر مكان للتسجيل.
تغيير الجدول الزمني
يجر قبول طلبات تغيير
يجري تحديد الجداول الزمنية للطالب أثناء السنة الدراسية السابقة .ولن ِّ
الجدول الزمني للطالب إال في حال وجود مكان شاغر للتسجيل في ال ُمقرر الجديد المطلوب
االلتحاق به .وال تُقبل طلبات تغيير الجدول الزمني بعد األسبوع الثاني من الفصل الدراسي.
النجاح /الرسوب
يمكن للطالب اختيار إحدى المواد االختيارية لكل فصل دراسي باستخدام خيار درجة النجاح/
الفشل .الغرض من هذا الخيار هو إتاحة الفرص للطالب من أجل حضور حصص دراسية

معينة دون أن تؤثر درجة النجاح على المعدل التراكمي للطالب .يجب على الطالب تقديم طلبهم
لتعلُّم المقرر باستخدام خيار درجة النجاح /الفشل في موعد أقصاه نهاية الربع األول من مقررات
الفصل الدراسي وموعد أقصاه نهاية الربع الثالث من مقررات الفصل الدراسي الثاني .يُرمز
إلى درجة النجاح بالحرف "" ،Pولن تحتسب ضمن المعدل التراكمي للطالب ،بينما يُرمز إلى
درجة الرسوب بالحرف "" ،Fوسوف تحتسب ضمن المعدل التراكمي للطالب .ال يستطيع
الطالب أخذ مقررات المستوى المتقدم أو مرتبة الشرف باستخدام خيار درجة النجاح /الفشل.
وذلك باإلضافة إلى أي ُمقرر دراسي قد يجري تحديده بالفعل على أنه ُمقرر النجاح /الرسوب
في دليل التخطيط .لمزي ٍد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع إدارة خدمات الطالب.
الطالب الرياضيون :إذا كان من المحتمل أن تطلب االلتحاق بكلية تابعة للقسم األول أو القسم
الثاني ،فإن مركز األهلية التابع للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ( NCAA Eligibility
 )Centerسيمنحك درجة مقبول " "Dفي كشف الدرجات ألي درجة نجاح .تحدث إلى
مستشارك قبل أخذ أي ُمقرر رئيسي مؤهل لدى الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ()NCAA
ك ُمقرر نجاح /رسوب.
وعلى الطالب الملحقين ببرنامج "االنتقال إلى الرياضيات للمرحلة الجامعية والساعات
نظرا ألن الكلبات ستنظر إلى درجة النجاح ""P
المزدوجة" تجنب ُمقررات النجاح /الرسوب ا
على أنها درجة مقبول "."D

دعم الطالب
التربية الخاصة

المدرسة الصيفية

توفر مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ()Oak Lawn Community High School
خدمات الدعم المستمر للطالب ذوي اإلعاقة .تتراوح البرامج بين عمليات الدعم والخدمات
المقدمة في فصول التعليم المنتظم إلى الفصول التي بها جوانب محتوى مخصصة للتعليم الخاص
لتلبية االحتياجات األكاديمية التعليمية أو الوظيفية.

يجري توفير مدرسة صيفية في مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( )OLCHSلمدة ثالثة أو

تتوفر البرامج والخدمات األخرى عبر عضوية المدرسة الثانوية في الجمعية التعاونية للتعليم
الخاص التابعة لمنظمة موارد التعليم البديلة ()AERO Special Education Cooperative

ستة أسابيع .يمكن للطالب تغطية ال ُمقرر الدراسي لفصل دراسي أو سنة دراسية خالل هذه الفترة
الزمنية المكثفة .تتوفر خالل دورة المدرسة الصيفية ال ُمقررات الدراسية التي يجري اختيارها
وعرضها خالل السنة الدراسية النظامية .وتقتصر بعض ال ُمقررات على الطالب الذين رسبوا
في ال ُمقرر خالل السنة الدراسية.

وانتسابنا إلى الرابطة اإلقليمية في ويست كوك /دوبيج .تُحدد االهلية خالل اجتماعات البرنامج

متعلمو اللغة اإلنجليزية ()ELL

التربوي الفردي (.)IEP
لمزي ٍد من االستفسارات حول الخدمات التعليمية الخاصة أو خطط الفقرة  ،504يُرجى التواصل
مع مدير خدمات الطالب.

يجوز إلحاق الطالب الذين لديهم إلمام محدود باللغة اإلنجليزية في ُمقررات دراسية تهدف إلى
استيفاء احتياجات محددة لهم .وتجري عمليات التنسيب بموجب توصية من قبل معلم اللغة
اإلنجليزية كلغ ٍة ثاني ٍة (.)ESL
برنامج التدريس االنتقالي ()TPI

خطط التجهيزات المنصوص عليها وفق الفقرة 504
توفر مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ()Oak Lawn Community High School
خطط التجهيزات المنصوص عليها وفق الفقرة  504لتلبية احتياجات الطالب المؤهلين .لمزي ٍد
من المعلومات ،على أولياء األمور التواصل مع مدير خدمات الطالب.

صممت هذه ال ُمقررات الدراسية لطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية ( .)ELLوعلى جميع
ُ
المستويات ،تركز ال ُمقررات الدراسية على زيادة إتقان مهارات االستماع والتحدث والقراءة
والكتابة في اللغة اإلنجليزية .ويمكن أيضاا تقديم برامج التدريس الفردي ولمجموعات صغيرة
خالل الفترة التي يتاح فيها موارد لمتعلمي اللغة اإلنجليزية ( .)ELLتُحسب جميع الساعات
الدراسية المكتسبة في هذا القسم مقابل استيفاء متطلبات التخرج.

أكاديمية المستجدين
برنامج صيفي مدته ثالثة أسابيع لطالب الصف التاسع المستجدين من أجل االنتقال من المرحلة
اإلعدادية إلى المرحلة الثانوية .يهدف البرنامج إلى تحسين مهارات الكتاب والقراءات ومهارات
الرياضيات لدى الطالب .نعتقد أن الطالب الذين يجري اختيارهم لهذا البرنامج يحتاجون إلى
المزيد من الوقت والمساعدة على النجاح أكاديميًّا في المرحلة الثانوية.

برنامج التعليم االنتقالي المزدوج اللغة ()TBE
صممت هذه المقررات الدراسية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية ( .)ELLويجري تدريس المحتوى
ُ
الدراسي باللغة األم للطالب من أجل تمكينه من الحفاظ على المستوى المحدد للصف وتحصيل
ساعات دراسية حتى تخرجه وفي الوقت ذاته اكتساب مهارات أكاديمية في اللغة اإلنجليزية.
تُحسب جميع الساعات الدراسية المكتسبة في هذا القسم مقابل استيفاء متطلبات التخرج.

ُمقررات االستكشاف الوظيفي
برنامج شهادة التعليم األساسي لفني تكييف الهواء
CE420
الصف12 ،11 :
ساعتين
*التسجيل المزدوج

الحصول على شهادة التعليم األساسي لفني تكييف الهواء أثناء وجودك في المرحلة الثانوية عن طريق التسجيل
في برنامج التسجيل المزدوج في كلية مورين فالي المجتمعية .الحصول على إجمالي  19ساعة دراسية جامعية
عقب إنجاز ال ُمقررات المطلوبة ،وبذلك ستخطو خطواتك األولى نحو بدء مسارك الوظيفي بصفتك ميكانيكي أو
ا
فضال عن إنجاز ُمقررات كلية مورين فالي
عامل تركيب أو ممثل خدمات التدفئة وتكييف الهواء والتبريد.
المجتمعية ( ،)MVCCيُتوقع من الطالب الحفاظ على ُمقررات التوظيف أو المشاركة في المشاركة في
ُمقررات استرداد الساعات الدراسية في األيام األولى وليس في الفصل لدى كلية مورين فالي المجتمعية
(.)MVCC
يُرجى مالحظة :يُدرس هذا ال ُمقرر في موقع خارجي ويجب على الطالب توفير وسيلة النقل الخاصة بهم.
يتضمن هذا المقرر أيضاا جلسات سريرية يوم السبت( .المتطلبات :يشترط تقديم طلب؛ يجب أن يبلغ المتقدم
بالطلب  16عا اما أو أكثر؛ وأن يبلغ المعدل التراكمي  ،2.0ودرجة اختبار  ACTللقراءة  20أو أعلى ،ودرجة
اختبار  SATللقراءة  480أو أعلى؛ وحيازة رخصة قيادة أو بطاقة هوية سارية صادرة عن والية إلينوي)

برنامج مساعد ممرض معتمد
CE400
الصف12 :
ساعتان
*التسجيل المزدوج

هذا ال ُمقرر هو عبارة عن ُمقرر للتسجيل المزدوج عبر كلية مورين فالي المجتمعية ( .)HSC-150وجرى اعتماد البرنامج
من قبل إدارة الصحة العامة في والية إلينوي .ويُقدَّم خالل المحاضرات األساس النظري للمهارات والعمليات السريرية
وتتضمن تدريس أساسيات علم التشريح ،والمصطلحات الطبية ،ومهارات التواصل ،والسالمة ،ومكافحة العدوى ،وحقوق
المريض .يتضمن هذا ال ُمقرر معلومات جوهرية عن رعاية المريض المصاب بالزهايمر والخرف ،والتأكيد على آليات
التواصل والتكيف األساسية للعمل مع مجموعات المرضى.
ويتضمن المنهج أيضاا اإلدارة المالئمة للنظافة الصحية للمريض وانتقاله وقياس العالمات الحيوية .ويجب على الطالب
داخل المختبر إتقان  21مهارة من دليل مهارات رعاية المريض الصادر عن إدارة الصحة العامة في والية إلينوي .يشرح
المعلم المهارات التي يمارسها الطالب حتى يتقنها الطالب في المختبر مع الطالب اآلخرين .وسيجري أداء  11من 21
مهارة مع مريض أو مقيم أثناء الجلسات السريرية .وعقب إنجاز هذا ال ُمقرر والنجاح في اختبار الكفاءة بالوالية ،يمكن
للطالب الحصول على وظيفة بصفته مساعد ممرض معتمد ،األمر الذي يُساعده في العمل في المجال مع االستمرار في
دراساته للتمريض.
وتوضع جداول للمناوبة السريرية استناداا إلى المواقع السريرية المتاحة والموظفين الذين يحددون الجداول الزمنية ألنماط
النوبات .تتيح التجارب السريرية للطالب فرصة لممارسة المهارات السريرية المطلوبة مع الخضوع لإلشراف ،بما في ذلك
استحمام المرضى وتغذيتهم ونقلهم في إطار التجهيزات السريرية.
يُرجى مالحظة :يُدرس هذا ال ُمقرر في موقع خارجي ويجب على الطالب توفير وسيلة النقل الخاصة بهم .يتضمن هذا المقرر
أيضاا جلسات سريرية يوم السبت( .المتطلبات :يشترط تقديم طلب؛ وأن يبلغ المعدل التراكمي  ،2.5والنجاح في إنجاز
ال ُمقرر "( "SN345علم التشريح وعلم وظائف األعضاء) والحصول على درجة " "Bأو أعلى ،ودرجة اختبار ACT
للقراءة  20أو أعلى ،ودرجة اختبار  SATللقراءة والكتابة القائمة على األدلة  480أو أعلى .ت ُستخدَّم الدرجات السابقة
المكتسبة في ُمقررات العلوم في عملية انتقائية ،إن لزم األمر)

برنامج فني طب الطوارئ
CE410
الصف12 :
ساعة واحدة
*التسجيل المزدوج

هذا المقرر هو عبارة عن مقرر للتسجيل المزدوج عبر كلية مورين فالي المجتمعية ( .)EMS-101يوفر هذا ال ُمقرر عملية
تثقيف للطالب على مستوى فني طب الطوارئ – األساسيات .يؤكد ال ُمقرر على المهارات الضرورية لتقديم الرعاية الطبية
في حاالت الطوارئ على مستوى دعم الحياة األساسي .وتتضمن متطلبات ال ُمقرر ستين ساعة من التجارب السريرية ،بما
في ذلك الوقت المخصص لغرفة الطوارئ ووحدات الرعاية في حاالت الوالدة واإلسعاف والنقل .وعقب النجاح في إنجاز
ال ُمقرر ( ،)EMS-101يُصبح الطالب مؤهلين ألداء اختبار الوالية لفني طب الطوارئ "ب" الذي تجريه إدارة الصحة في
والية إلينوي ،وتحصيل  8ساعات دراسية جامعية من كلية مورين فالي المجتمعية.
يُرجى مالحظة :يُدرس هذا ال ُمقرر في موقع خارجي ويجب على الطالب توفير وسيلة النقل الخاصة بهم .يتضمن هذا المقرر
أيضاا جلسات سريرية يوم السبت( .المتطلبات :يشترط تقديم طلب؛ وأن يبلغ المعدل التراكمي  ،2.5والنجاح في إنجاز
ال ُمقرر "( "SN345علم التشريح وعلم وظائف األعضاء) والحصول على درجة " "Bأو أعلى؛ ويجب أن يبلغ المتقدم
بالطلب  18عا اما بحلول  1أبريل للتسجيل في الفصل الدراسي الربيعي؛ والحصول في درجة اختبار  ACTللقراءة على
 20أو أعلى ،وفي درجة اختبار  SATللقراءة والكتابة القائمة على األدلة على  480أو أعلى؛ وحيازة بطاقة ضمان
اجتماعي أمريكية سارية ،رخصة قيادة أو بطاقة هوية سارية صادرة عن والية إلينوي .يُرجى االطالع على المتطلبات
اإلضافية بشأن تطبيق البرنامج .ت ُستخدَّم الدرجات السابقة المكتسبة في ُمقررات العلوم في عملية انتقائية ،إن لزم األمر)

برنامج اللحام المعدني
CE430
الصفوف12 ،11 :
ساعتان
*التسجيل المزدوج

الحصول على شهادة الل حام المعدني المحجب أثناء وجودك في المرحلة الثانوية عن طريق التسجيل في برنامج التسجيل
المزدوج في كلية مورين فالي المجتمعية .الحصول على إجمالي تسع ساعات دراسية جامعية عقب إنجاز ال ُمقررات المطلوبة.
وتُساعدك هذه الشهادة في أن تخطو خطواتك األولى نحو بدء مسارك الوظيفي عن طريق تعلُّم أساسيات استخدام ذراع
ماكينات اللحام وتُساعدك في تعلُّم عمليات اللحام الـمشهورة .يكتسب الطالب المهارات باستخدام المعدات ال ُمستخدَّمة في
ا
فضال عن إنجاز ُمقررات كلية مورين فالي المجتمعية (،)MVCC
البيئات المهنية وكذلك إجراءات السالمة الضرورية.
يُتوقع من الطالب الحفاظ على ُمقررات التوظيف أو المشاركة في المشاركة في ُمقررات استرداد الساعات الدراسية في األيام
األولى وليس في الفصل لدى كلية مورين فالي المجتمعية (.)MVCC
يُرجى مالحظة :يُدرس هذا ال ُمقرر في موقع خارجي ويجب على الطالب توفير وسيلة النقل الخاصة بهم .يتضمن هذا
المقرر أيضاا جلسات سريرية يوم السبت( .المتطلبات :يشترط تقديم طلب؛ يجب أن يبلغ المتقدم بالطلب  16عا اما أو أكثر؛
وأن يبلغ المعدل التراكمي  ،2.0ودرجة اختبار  ACTللقراءة  20أو أعلى ،ودرجة اختبار  SATللقراءة  480أو أعلى؛
وحيازة رخصة قيادة سارية صادرة عن والية إلينوي)

برنامج تدريب داخلي للدعم التكنولوجي
CE200
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتين

صمم برنامج ُمرشد الطالب للدعم التكنولوجي من أجل مساعدة الطالب الذين يرغبون في الوصول إلى موارد التعليم
ُ
التكنولوجي المتاحة في مجتمع مدرستهم .وطيلة البرنامج ،يتمكن الطالب من تنمية مهاراتهم المتقدمة حتى يتسنى لهم تقديم
الدعم للكلية وأقرانهم الذين يحتاجون للحصول على مساعدة في استخدام التكنولوجيا .وسيجري تدريب الطالب على مهارات
االتصال بين األشخاص ،وخدمة العمالء والقيادة ،والمهارات المتقدمة في استخدام أجهزة  ،Appleوالتطبيقات اإلبداعية،
ولغة البرمجة سويفت ( .)Swiftوتتيح البيئة العملية داخل الفصل للطالب الفرصة الستكشاف المشاكل التقنية وإصالحها
وكذلك معالجة تذاكر الخدمات .ويشكل مخيم التدريب الصيفي الذي يمتد لمدة يومين أحد متطلبات ال ُمقرر (وستعلن تواريخ
المخيم قبل نهاية السنة الدراسية)( .المتطلبات :يشترط تقديم طلب).

الدراسة المستقلة
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

تعرض مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( )OLCHSخيارات الدراسة المستقلة للطالب الذين لديهم اهتمام خاص
باستكشاف مسارهم الوظيفي .وإذا أنجز الطالب جميع ال ُمقررات الدراسية المتاحة له في مناهج محددة ولكنه مهت اما باالستمرار
في الدراسات الخاصة بها ،حينئ ٍذ يمكن أن تكون الدراسة المستقلة هي الخيار المناسب .ويمكن أيضاا أن تُصبح الدراسة
خيارا مناسباا للطالب الذي لديه اهتمام خاص بإحدى المجاالت التي ال يتناولها في الوقت الراهن المنهج الدراسي
المستقلة
ا
الذي توفره مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( .)OLCHSوقبل التسجيل ،يُطلب من طالب الدراسة المستقلة تحرير عقد
مع المدرس المشرف يتضمن نطاق المشروع أو األنشطة وخطة التقييم .ويجب اعتماد هذه الخطة من قبل المدرس ورئيس
القسم ومساعد المدير لشؤون المناهج الدراسية .ويمكن لطالب الدراسة المستقلة السعي نحو الحصول على وثائق اعتماد/
شهادات ما بعد المرحلة الثانوية ،وإعداد مشاريع أو حوافظها المفصلة ،أو التعمق في استكشاف االهتمامات الوظيفية.
(المتطلبات :توصية المدرس وموافقة القسم)

التدريب الداخلي المهني
(تجربة تطوير المسار المهني)
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

يمارس الطالب مهاراتهم ويطبقونها لتطوير كفاءاتهم المهنية المحددة وذلك عبر التجربة المعتمدة للتدريب خارج موقع العمل.
ويتلقى الطالب وحدات دراسية عن العمل ال ُمنجز في موقع التدريب .تُساعد المشاريع والتجارب التي تحاكي الوظائف
الطالب في استكشاف النطاق الكامل للمناصب المرتبطة بالمسار المهني الذي يختارونه .يركز هذا ال ُمقرر على التدريب
العملي المباشر وتطوير المهارات في مكان العمل التي يراها أصحاب العمل ضرورية .وقبل التسجيل ،يُطلب من طالب
التدريب الداخلي المهني تحرير عقد مع عضو الهيئة المشرفة.

ويجب اعتماد هذه الخطة من قبل عضو الهيئة

القسم ومساعد المدير لشؤون المناهج الدراسية( .المتطلبات :توصية المدرس أو موافقة القسم)

ورئيس

سلسلة برنامج قسم الفنون
تقدم من تاريخ الفنون
المستوى ال ُم ِّ
12-11
* دراسة تاريخ العالم
*استكشاف الرسم والوسائط
المتعددة

الفنون غير المألوفة
12-11-10-9

التخطيط والرسم
12-11-10

12-11-10-9

تمكين الفنانين

ابتكار الرسوم الهزلية
12-11

التلوين
12-11-10

12-11-10

*دراسة اللغة اإلنجليزية  1و2

فن االستوديو لفصل الخريف
الدراسي
12-11

فن االستوديو لفصل الربيع الدراسي
12-11

سلسلة برنامج الفن الثالثي
األبعاد

سلسلة برنامج التصوير
الفوتوغرافي

تشكيل الصلصال ()1

التصوير الفوتوغرافي ()1

12-11-10-9

12-11-10-9
التصوير الفوتوغرافي ()2
الرقمي
12-11-10

التصوير الفوتوغرافي ()2
فن االستوديو
12-11-10

تشكيل الصلصال ()2
12-11-10-9

*1المستوى ال ُمتقدِّم
فن االستوديو
12

*1المستوى ال ُمتقدِّم
فن االستوديو
12
12

*مواد اختيارية لمدة عام كامل
1اختبار المستوى ال ُمتقدِّم للساعات الدراسية الجامعية

الفنون غير المألوفة
AT120
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :

ساعة واحدة

يأتي ُمقرر الفنون غير المألوفة بمستوى مبتدئ حيث يركز على الفنون التي
ال يجري التطرق إليها عادة ا في فصل الفنون التقليدية .وباإلضافة إلى ال ُمقرر
التمهيدي ،والمستوى المبتدئ من مهارات الفنون ،يسعى الطالب إلى تطوير
وتصميم واستخدام مهارات حل المشاكل أثناء ابتكار القطع الفنية والزخرفية
التي تعيد تعريف ما لذي يعنيه الفن وتشكيلها واالشتراك في عملها .ويمكن
أن تتضمن وحدات الدراسة الرسم على الجدران ،وتصميم االستنسل ،وفن
الفسيفساء ،وتصميم المنسوجات ،واللوحات الجدارية ،والصلصال،
والطباعة ،والمشاريع المخطط لها على نحو مستقل .وسيستمر التركيز أيضاا
على الفنانين والثقافات التي تمثل مصدر إلهام وتؤثر على عمل الطالب.
ويتيح هذا الفصل للطالب الفرصة البتكار فنون خارج نطاق فصل فنون
االستوديو التقليدي.

استكشاف الرسم
والوسائط المتعددة
AT130
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

يبدأ الطالب الفصل الدراسي األول لتعلُّم الرسم التقليدي وتقنيات التركيب .ويهدف هذا ال ُمقرر أيضاا

تمكين الفنانين
AT231
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

يبدأ الطالب الفصل الدراسي بمراجعة تقنيات الرسم /التلوين باستخدام العديد من المواد ،مثل أقالم

إلى استكشاف استخدامات مختلف الوسائط ،بما في ذلك الحبر واأللوان والصلصال وما إلى ذلك.
وسيجري الطالب تجارب على األجهزة اللوحية للرسم الرقمي والبرامج الحاسوبية االحترافية
المستخدمة في أُستوديوهات الفنون الرقمية على أرض الواقع.

التلوين ،وريشة القلم والحبر ،واأللـوان الزيتيـة ،وغيرها من المواد .وسيتمكن الطالب من ابتكار

أعمال ذات طابع شخصي تلقي الضوء على مشاكل العالم وتبرزها .ويمكن أيضاا االستفادة من
مواهب الطالب من قبل اإلدارة والهيئة التعليمية والمدرسين لتعزيز المشاريع الخاصة داخل فصولنا
ومبانينا وخارجها .وسيفتح الباب حينئ ٍذ أمام الطالب الستخدام تلك المواهب من أجل تزيين الممرات
والفصول وربما مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ()Oak Lawn Community High School
بأكملها باستخدام أعمالهم الفنية .ويمكن أن تتضمن األمثلة على استخدام تلك المواهب داخل مبانينا
المواد المنشأة لمبادرات مثل Homecoming :و Teen Read WeekوRed Ribbon Week

وما إلى ذلك .ويمكن أن تتضمن المزيد من مشاريع الفنون العامة أعمال فنية للمؤسسات التجارية

المحلية أو مدارس المراحل الدنيا أو المكتبة أو النماذج القروية .ويشكل مشروع مثل " "Acornأحد

األمثلة على مشاريع الفنون العامة التي قد يجري إدراجها في المنهج( .المتطلبات :أي من المقررين

 AT120أو )AT130
التلوين
AT232
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

التخطيط والرسم
AT235
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

صمم هذا ال ُمقرر
يزيد التلوين من تطوير المعرفة والمهارات في ال ُمقررات األخرى المتعلقة بالفنونُ .

صا لتطوير المهارات التالية :التلوين (األلوان المائية ،التمبيرا ،األكريليك)؛ وأجهزة الحاسوب
خصي ا
(التطبيقات والمزج بين البرامج الحاسوبية والتلوين والرسم) .ويسعى الطالب إلى ابتكار تشكيلة من
أعمالهم الفنية( .المتطلبات :أي من المقررين  AT120أو )AT130

يُركز هذا ال ُمقرر على الجوانب األساسية لتحويل االشياء إلى وسائل للرسم .ويستكشف الطالب
عمليات المراقبة والتواصل البصرية باستخدام الخط والقيمة والتصميم والمظهر .ويدرج المزيد من

التطبيقات المتقدمة ،مثل اآلفاق والنسب.

تشكيل الصلصال ()1
AT240
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

يُعد تشكيل الصلصال ُمقرر دراسي متخصص في العمل المصاحب الستخدام الصلصال .وسيجري
خالل ال ُمقرر استكشاف خصائص الصلصال وأساليب تشكيل الصلصال يدويًّا بالضغط واللفائف
وعلى شكل ألواح .وسيدرج أيضاا ُمقدمة موجزة عن تشكيل األواني الفخارية باستخدام عجلة بدواسة

تشكيل الصلصال ()2
AT241
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

يُعد تشكيل الصلصال (ُ )2مقرر دراسي متقدِّم يتجاوز المهارات التي يجري تعلمها في فصل أعمال

وسبك الصلصال .وسيرد تأكيد كل من التقنية والتصميم في الخزفيات العملية وغير العملية.

صا للطالب الذين لديهم الدافع للمضي قد اما في أعمال تشكيل
صمم هذا ال ُمقرر خصي ا
الخزف السابقُ .

الصلصال وتعزيز فهمهم لفن األعمال الخزفية بوصفها وسيلة للتعبير الفني .وسيتعلم الطالب التقنيات

ا
فضال
الالزمة لتجيزهم من أجل إنجاز المستوى ال ُمتقدِّم من مجموعة فن االستوديو الثالثي األبعاد.
عن ذلك ،سيكون هناك تركيز على تعزيز العملية اإلبداعية للتشكيل الصلصال يدويًّا وكذلك العمل
على تشكيل األواني الفخارية باستخدام عجلة بدواسة .وسيجري كذلك التوسع بشكل أكبر في العديد

كبيرا من
قدرا ا
من تقنيات الزجاج .وسيمنح الطالب الذين يظهرون إتقانهم لتقنيات تشكيل الصلصال ا
الحرية( .المتطلبات) AT240:

التصوير الفوتوغرافي ()1
AT250
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

صمم ُمقرر التصوير الفوتوغرافي ( )1لتدريس الجوانب التقنية واإلبداعية للتصوير الفوتوغرافي.
ُ
ويهدف ال ُمقرر إلى تجهيز الطالب من أجل الوظائف المحتملة في مجال التصوير الفوتوغرافي
وكذلك اكتساب مهارة تظل معهم مدى الحياة .ويتكون ال ُمقرر من تاريخ التصوير الفوتوغرافي
وكيفية استخدام كاميرا قابلة للتعديل ذات بُعد يبلغ  35مم على نحو مالئم وإجراءات استخدام غرفة
صممت
التحميض التقليدية ،وتعلُّم التصوير الرقمي باستخدام برنامج ( .)Adobe Photoshopو ُ
الوحدات بهدف إدماج العناصر الجمالية للفنون والتأليف والتعمق والتقنيات في تأطير الصور
ووجهات النظر غير العادية والصور الظلية والقدرة على المالحظة .وتركز الكثير من الوحدات
على تصوير األشخاص عن طريق التصوير الصحفي الصريح .ويطور الطالب المهارات والتقنيات

األساسية لبرنامج الفوتوشوب من أجل معالجة الصور الفوتوغرافية .ويُشجع الطالب الذين يدرسون

هذا ال ُمقرر على اقتناء كاميرا قابلة للتعديل ذات بُعد يبلغ  35مم مزودة بمقياس اإلضاءة .ويجري
توفير ورق الصور الفوتوغرافية وفيلم التصوير.

فن االستوديو لفصل الخريف الدراسي
AT331
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

يعتمد برنامج فن االستوديو لفصل الخريف الدراسي على المعرفة والمهارات المكتسبة خالل
ُمقررات فن االستوديو السابقة .يُركز ُمقرر برنامج فن االستوديو على االستخدام ال ُمتقدِّم للوسائط
والتقنيات في الرسم والتلوين .ويُشجع ال ُمقرر على التعبير اإلبداعي في الرسم والتصميم ورسم

األشكال والبورتريه والتلوين باستخدام األلوان المائية واألكريليك .يجري التعريف بالفنون المعاصرة

وتاريخ الفنون خالل مشاريع فردية .يُتوقع أن يطور الطالب مفردات للفنون والمشاركة في المناقشات
بمواطن القوة والضعف الشخصية .يسعى الطالب إلى إنشاء ملف
الجماعية وأن يكون على دراية
ِّ

مبدئ الستخدامه في ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من فن االستوديو .وتختلف األعمال الفنية التي جرى
ابتكارها خالل فصل الخريف عن تلك المبتكرة في فصل الربيع.

(المتطلبات :أي  3فصول دراسية من ُمقرر الفنون ،باستثناء تشكيل الصلصال والتصوير
الفوتوغرافي)
فن االستوديو لفصل الربيع الدراسي
AT332

يعتمد برنامج فن االستوديو لفصل الربيع الدراسي على المعرفة والمهارات المكتسبة خالل ُمقررات
فن االستوديو السابقة .يُركز ُمقرر برنامج فن االستوديو على االستخدام ال ُمتقدِّم للوسائط والتقنيات

ساعة واحدة

والتصميم ورسم األشكال والبورتريه والتلوين باستخدام األلوان المائية واألكريليك واألعمال النحتية.

الصفوف12 ،11 :

في الرسم والتلوين والوسائط الممزوجة األخرى .ويُشجع ال ُمقرر على التعبير اإلبداعي في الرسم

يجري التعريف بالفنون المعاصرة وتاريخ الفنون خالل مشاريع فردية .يُتوقع أن يطور الطالب
بمواطن القوة والضعف
مفردات للفنون والمشاركة في المناقشات الجماعية وأن يكون على دراية
ِّ
الشخصية .يسعى الطالب إلى إنشاء ملف مبدئ الستخدامه في ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من فن
االستوديو .وتختلف األعمال الفنية التي جرى ابتكارها خالل فصل الربيع عن تلك المبتكرة في فصل
الخريف.

(المتطلبات :أي  3فصول دراسية من ُمقرر الفنون ،باستثناء تشكيل الصلصال والتصوير

الفوتوغرافي)
التصوير الفوتوغرافي ( )2الرقمي
AT340
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

صمم ُمقرر االستوديو الرقمي للطالب المهتمين بالتركيز على مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي/
ُ
التقاط الصور الرقمية ومواصلة تطوير مهاراتهم وتجهيز ملف للدراسات األكاديمية المستقبلية
واالستخدام المهني للمهارات .ويسعى الطالب إلى تحسين غرفة التحميض الرقمي وقدرات التركيب
التي جرى تعلمها خالل ُمقرر التصوير الفوتوغرافي ( .)1ويتضمن هذا ال ُمقرر إدراك وتطبيق
مهارات استخدام كاميرا للتصوير الرقمي ،والمهارات والمعالجات المتقدمة في برنامج
() ،Photoshopوإعالنات المحاكاة الساخرة والتجارية ،ورسم البورتريه الرقمي ،وتقنيات
اإلضاءة المتقدِّمة .وتتضمن األدوات الرئيسية استخدام جهاز المسح الضوئي وبرنامج ( Adobe

 )Photoshopوكاميرا للتصوير الرقمي .يتلقى الطالب الذين يحصلون على درجة " "Bأو أعلى

ساعة دراسية جامعية( .المتطلبات) AT250:

التصوير الفوتوغرافي ( )2االستوديو
AT345

صمم مقرر استوديو غرفة التحميض للطالب المهتمين بالتركيز على مهاراتهم في ومواصلة
ُ
تطويرها كمصورين فنون جميلة وتجهيز ملف للدراسات األكاديمية المستقبلية واالستخدام المهني
للمهارات .ويسعى الطالب إلى مواصلة تطوير استوديو غرفة التحميض وقدرات التركيب التي

الصفوف12 ،11 ،10 :

جرى تعلمها خالل مقرر التصوير الفوتوغرافي ( .)1يتضمن ال ُمقرر أيضاا دراسة تقنيات تصوير

ساعة واحدة

الفنون الجميلة ،وتقنيات الكاميرا المتقدمة ،وإجراءات غرفة التحميض والتطوير .وتتضمن وحدات
الدراسة معالجات غرفة التحميض ،وتقنيات اإلضاءة المتقدمة ،والتجزئة ،وإضاءة االستوديو،
وتصوير المناظر الطبيعية ،والتلوين اليدوي للصور ،والتصوير الوثائقي ،والمفاهيم المتقدمة
للتصوير الصحفي( .المتطلبات) AT250:

المستوى ال ُمتقدِّم من فن االستوديو
AT495
الصف12 :

المستوى
ال ُمتقدِّم

ساعتان

صمم برنامج المستوى ال ُمتقدِّم من فن االستوديو للطالب الذين يهتمون بشدة بالتجربة العملية البتكار
ُ
األعمال الفنية .ويهدف برنامج المستوى ال ُمتقدِّم من فن االستوديو إلى تمكين الطالب الذين يتمتعون
بدرجة عالية من التحفيز من أداء األعمال على المستوى الجامعي أثناء التحاقهم بالمدرسة الثانوية.

وال يستند برنامج المستوى ال ُمتقدِّم من فن االستوديو إلى االختبارات التحريرية :يُطلب من الطالب

المشاركين في البرنامج تقديم ملف بأعمالهم ألغراض التقييم بنهاية السنة الدراسية .ويتطلب برنامج
المستوى ال ُمتقدِّم من فن االستوديو تخصيص المزيد من الوقت وااللتزام بقدر أكبر من المطلوب في
صمم البرنامج للطالب الملتزمين التزا اما جديًّا بدراسة
ال ُمقررات األخرى بالمرحلة الثانوية .ولذلكُ ،
الفنون في بيئة سريعة الوتيرة .ويُطلب من الطالب شراء مواد إضافية على نفقتهم الخاصة .ويُطلب

من الطالب أيضاا أداء امتحان المستوى ال ُمتقدِّم في الفنون ا
بدال عن امتحان الفصل الدراسي.
(المتطلبات :طلب موافقة القسم)

المستوى ال ُمتقدِّم من تاريخ الفنون
AT395
الصفوف12 ،11 :
ساعتان

ابتكار الرسوم الهزلية
AT320
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

المستوى
ال ُمتقدِّم

خالل هذا ال ُمقرر الدراسي الممتد لمدة عام ،يدرس الطالب تاريخ الفنون من منظور عالمي .يجمع

هذا النهج بين التسلسل الزمني والسياق اإلقليمي .ويدرس الطالب الفنون ونشأتها وتغيراتها وتطورها
وكيفية تفكيرنا إزائها .ويُفضل الحصول على توصية من معلم اللغة اإلنجليزية ( )2الخاص بالطالب.

ويُطلب من جميع الطالب أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في تاريخ الفنون( .المتطلبات :تاريخ العالم)

برنامج ابتكار الرسوم الهزلية هو عبارة عن ُمقرر دراسي مخصص لدراسة الفن المتسلسل واإلبداع
فيه .يُحلل الطالب العديد من الرسوم الهزلية والروايات المصورة المختلفة قبل تطوير الرسوم الهزلية
الخاصة بهم عبر ابتكار سلسلة رسوم هزلية قصيرة وصفحات طويلة متسلسلة .ويهدف ال ُمقرر إلى
تطوير المحتوى الذي يتعين إدراجه في النشرة المدرسية التي يُحدد الطالب شكلها في ال ُمقرر
وسيجري تغيير الموضوع كل سنة( .المتطلبات :اللغة اإلنجليزية ( )1و(()2

سلسلة برنامج التعليم في مجال األعمال
سلسلة ُمقرر األعمال

 ريادة األعمال

 المحاسبة ()1
 المحاسبة ( )1للطلبة المتفوقين

 الرياضة والترفيه
 التسويق

سلسلة البرامج التطبيقية لألعمال
 ابحث في جوجل
 تطبيقات مايكروسوفت أوفيس

ريادة األعمال
BS141
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

 تطوير تطبيقات الهاتف
المحمول 1
 تصميم المواقع اإللكترونية

 تطوير تطبيقات الهاتف
المحمول 2

يُشكل برنامج ريادة األعمال محاكاة شاملة للعالم الحقيقي تمتد لفصل دراسي واحد ومزود بمشاريع
ومحتوى ُمحدَّث ،يهدف إلى تدريس وتعزيز مهارات التطبيقات الحاسوبية عبر مفاهيم ريادة األعمال.
تجمع هذه المحاكاة بين تطبيق مايكروسوفت أوفيس وتطبيقات جوجل من خالل مطالبة الطالب ببدء
أعمال حقيقية للمراهقين .يوصى بهذا الفصل للطالب الذين درسوا تطبيق مايكروسوفت أوفيس خالل
المرحلة اإلعدادية .مع ذلك ،ال ينطبق أي شرط مسبق .سيستفيد الطالب من مجموعة متنوعة من
مهارات األعمال والتكنولوجيا ،مثل :ريادة األعمال ،والتسويق والدعاية ،والمحاسبة والمالية،
وتخطيط األعمال ،ومهارات التقديم والتواصل ،والنشر المكتبي وتصميم الجرافيك ،وتجهيز
النصوص ،وجداول البيانات ،وقواعد البيانات ،والبحث على اإلنترنت ،والتخطيط واتخاذ القرارات.

البحث في محرك البحث جوجل!
BS131
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

تطبيقات مايكروسوفت أوفيس
BS137
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة
*ت ُقدَّم شهادة

يتعلم الطالب خالل هذا ال ُمقرر كيفية تبسيط حياته الرقمية عبر تطبيقات جوجل .ويستكشف الطالب

طرق جديدة لإلبحار في العالم حوله بهدف تحسين استخدامه لمزايا جوجل المبتكرة والمتاحة حاليًّا.
تضم تطبيقات جوجل مجموعة من التطبيقات التي تركز على اإلنتاجية والتعاون والتواصل.

صمم هذا ال ُمقرر الممتد لمدة فصل دراسي واحد من أجل الطالب الذين يرغبون في تعلُّم مهارات
ُ
الحاسوب األساسية في بيئة العمل باستخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس  2016في مختبر الحاسوب.

وتتضمن هذه ال ُمقررات تطبيقات مايكروسوفت ورد وبأور بوينت وإكسل وأكسس .ويمارس الطالب
مهاراتهم باستخدام مايكروسوفت  ،SAMوهو عبارة عن برنامج حاسوبي للمحاكاة يسمح للطالب
ا
فضال عن ذلك ،يتعلَّم الطالب عن المسارات
بالتعلم والممارسة وتطبيق مهام معينة تُسند إليهم.
الوظيفية وسالمة اإلنترنت وأساسيات الحاسوب .وعقب إنجاز هذا ال ُمقرر ،سيعرف الطالب المزيد

عن التكنولوجيا بما في ذلك كيفية االستفادة من الممارسات اآلمنة على اإلنترنت.

تطوير تطبيقات الهاتف المحمول
BS140
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

أمرا طبيعيًّا وجز اءا أساسيًّا في حياتنا
" هناك تطبيق لذلك ".لم يعد وجود تطبيقات  Apple iOSا
اليومية فحسب ،بل تأتي المسارات الوظيفية المتعلقة بتطوير البرمجيات ضمن الوظائف المرتفعة
نموا سريعاا .وعلى مدار عام ،سيتعلم الطالب تصميم البرمجيات
األجور في أسواق العمل التي تشهد ا
ا
االحترافية باستخدام لغة البرمجة سويفت ( .)Swiftوبداية من األساسيات ،سيجري إرشاد الطالب
حول تطوير مجموعة متنوعة من التطبيقات من حيث زيادة التعقيد وتتوج جهودهم بتطوير تطبيق
مخصص من تصميمهم الخاص .وفي الوقت الذي يهدف فيه ال ُمقرر إلى تأهيل الطالب ألن يكون
مبرم اجا مبتدئاا ،يتطلب ال ُمقرر إظهار مستوى رفيع من التفاني الشخصي من أجل النجاح في إتقان
المفاهيم المثيرة للفكر التي يغطيها ال ُمقرر.

تصميم المواقع اإللكترونية
BS160
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة
*الساعات األكاديمية المزدوجة

يعرض هذا ال ُمقرر مقدمة شاملة عن أساسيات تصميم المواقع اإللكترونية .سيتعلم الطالب عن

تخطيط الصفحة وتصميمها وإضافة صفحات متعددة والنشر على الموقع اإللكتروني وما إلى ذلك.
وسيتعلَّم الطالب عن كيفية استخدام لغة  HTMLلتصميم موقعهم اإللكتروني .ويُغطي هذا ال ُمقرر

أساسيات عالمات لغة  HTMLلتنسيق النصوص وكذلك المزيد من العالمات المتقدمة .وسوف
يستخدِّم الطالب سيناريوهات واقعية البتكار وتخصيص مواقعهم اإللكترونية عن طريق إنجاز
المشاريع العملية باستخدام أحدث حزمة من األدوات المجانية التي يمكن استخدامها في وقت الحق
خارج هذا الفصل الدراسي .وسيتاح أيضاا جز اءا بشأن المسارات الوظيفية المتعلقة بتصميم المواقع
اإللكترونية.

تطبيقات الهاتف المحمول ()2
BS240
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

سينصب تركيز الطالب خالل هذا ال ُمقرر على البناء على المهارات المكتسبة خالل أول ُمقرر
دراسي حول تطبيقات الهاتف المحمول .وسيستخدم الطالب أدوات برمجة خالل إنشاء تطبيقات
الهاتف المحمول .وطيلة مدة ال ُمقرر ،سيتاح الفرصة أمام الطالب لالطالع على كيفية عمل
المطورين المحترفين ،واستخدام األدوات ذاتها التي يستخدمونها ،واستخدام مهارات البرمجة ذاتها
ا
مؤهال الستعراض أحد التطبيقات مع أحد
كما يستخدمونها .وبنهاية هذا ال ُمقرر ،يُصبح الطالب
الفرق ،وإنشاء التطبيق ،وتقديمه إلى متجر "أبل ستور" للموافقة عليه( .المتطلبات :درجة " "Aأو

" "Bفي ال ُمقرر )BS140
تثقيف المستهلكين
BS230
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

ال ُمقرر المطلوب للتخرج
يُغطي ال ُمقرر المجاالت التالية :االستعداد لخيارات المستهلك ،وفهم المبادئ االقتصادية ،وإدارة
األموال ،وتوفير األمن المالي ،واتخاذ القرارات المتعلقة باإلنفاق .يستكمل الطالب محاكاة مدتها

أربعة أشهر لفحص الحسابات .يؤدي تثقيف المستهلكين بصورة طبيعية إلى ُمقررات إضافية

لألعمال.
المحاسبة ()1
BS250
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتين
*الساعات األكاديمية المزدوجة

يكتسب الطالب من دراسة منهج المحاسبة معرفة عميقة بمبادئ المحاسبة ومسك الدفاتر ،حيث تُطبق
هذه المبادئ على المعامالت التجارية الفعلية عن طريق أداء تمارين قصيرة ومحاكاة المشاكل.

ويجري تسجيل المعامالت في الدفاتر اليومية ودفاتر األستاذ ال ُمرحلة .ويجري كذلك إعداد تقارير
األعمال ،وتشمل الميزانيات العمومية وقوائم الدخل ورأس المال .ويجري إدخال القيود الستكمال

دورة األعمال .يُوصى بشدَّة بتحصيل هذا ال ُمقرر للطالب الذين يخططون لاللتحاق بتخصص
األعمال في الكلية .يمكن الحصول على  3ساعات مزدوجة من كلية مورين فالي المجتمعية بدرجة

المحاسبة ()2
BS352
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

" "Cأو أفضل.

تتضمن المفاهيم التي يتعلمها الطالب خالل السنة األولى دراسة العمليات التجارية لشركة تسويق
بضائع ووضعها المالي .وسيتضمن استعراض المحاسبة اإلدارية لشركة تسويق بضائع القيد في
الدفاتر اليومية العديدة وتسجيل كشوف المرتبات واستخدام تكنولوجيا الحاسوب الدقيق لعمليات
المحاسبة .وتتضمن الموضوعات المتقدمة التي تغطيها هذه السنة الدراسية عمليات المحاسبة
للحسابات غير القابلة للتحصيل ،واإلهالك ،والتعامل مع الحسابات الدائنة /المدينة واالستحقاقات
الناتجة عن اإليرادات /المصروفات .وخالل الفصل الدراسي الثاني ،سيتعرف الطالب على محاسبة

المنشآت الفردية والشراكات والشركات .المفاهيم
ال ُمتقدمة مثل تخطيط المخزون والتثمين واإلدارة

والتحكم ،كل تلك المفاهيم سوف يجري تغطيتها .كما سوف يجري حساب التكلفة من أجل شركات

المحاسبة ( )1للطلبة المتفوقين
BS375
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتين
*الساعات األكاديمية المزدوجة

من خالل هذا ال ُمقرر الدراسي سوف يتعلم الطالب ُمقدمة عن الدورة المحاسبية ،وذلك بكفاءة وفاعلية.
باستخدام أسس الدورة المحاسبية ،سوف يقوم الطالب بتطبيق تلك المهارات على عمليات حفظ
السجالت المالية للشركات .وخالل ذلك ال ُمقرر سوف يتم تغطية مواد مثل تدفقات النقدية وتحليل

التجارة والتصنيع وذلك مع استخدام تحليل تدفقات النقدية( .المتطلبات BS250 :أو )BS375

المخزون واإلهالك وتحليل البيانات المالية .كما سوف يتم تضمين العمليات المحاسبة اآللية لتعليم

الطالب مهارات استخدام الحاسوب .يمكن الحصول على  3ساعات مزدوجة من كلية مورين فالي
المجتمعية بدرجة " "Cأو أفضل( .المتطلبات :مجموع تراكمي بواقع  3.0وموافقة القسم)

تسويق الرياضة والترفيه
BS331
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

هذا ال ُمقرر الدراسي الذي يستمر لمدة فصل دراسي واحد ُمصمم من أجل طالب السنة الثانية من
خالل كبار السن .ويتمثل الهدف من هذا ال ُمقرر الدراسي في تعريف الطالب بأساسيات التسويق عن

طريق صناعات الرياضيات والترفيه .وسوف يتيح هذا ال ُمقرر الدراسي للطالب االستماع إلى
متحدثين ذوي معرفة باإلضافة إلى إنتاج مشاريع فردية وجماعية ومناقشة إستراتيجية التسويق
الحالية ومشاهدة الفيديوهات ذات الصلة .وخالل هذه الدورة الدراسية ،من المتوقع من الطالب تجميع
أعمالهم في محفظة .وتشمل موضوعات هذا ال ُمقرر الدراسي ما يلي :ماذا يُقصد بالتسويق،
والرياضات الجامعية والهواة ،ورياضات ال ُمحترفين وتسويق المنتجات الرياضية ،والصور العام
والسوق العالمي والوظائف ال ُمتاحة في محال تسويق الرياضات والترفيه ،وكذلك صناعة الترفيه،
وصناعة تسويق وسائل الترفيه ،وخطط التسويق واإلشكاليات القانونية ال ُمتعلقة بتسويق الرياضيات
والترفيه.

سلسلة برنامج قسم اللغة اإلنجليزية
الصف9 :

الصف10 :

الصف11 :

الصف12 :

االنتقال إلى اللغة اإلنجليزية للمرحلة
الجامعية
أو
االختيار اثنين من الفصول الدراسية
االختيارية
اللغة اإلنجليزية ()1

الدورات وال ُمقررات الدراسية التي تعتمد
على مهارات الكتابة
مقرر الكتابة للمرحلة الجامعية ()1

وإستراتيجيات القراءة
اللغة اإلنجليزية ()2

اللغة اإلنجليزية ()3

(الساعات األكاديمية المزدوجة)

مقرر الكتابة للمرحلة الجامعية ()2
(الساعات األكاديمية المزدوجة)
الكتابة اإلبداعية

الدورات وال ُمقررات الدراسية التي تعتمد
على األدب
تفسير األدب
األدب واألفالم

اللغة اإلنجليزية ()1

الدورات وال ُمقررات الدراسية التي تعتمد
على األداء
* الخطاب والدراما
اللغة اإلنجليزية ()1
للطلبة المتفوقين

اللغة اإلنجليزية ()2
للطلبة المتفوقين

 1المستوى ال ُمتقدِّم من
اللغة واإلنشاء

 1المستوى ال ُمتقدِّم من األدب واإلنشاء
أو
مادتين اختياريتين (أعاله)

1اختبار المستوى ال ُمتقدِّم للساعات الدراسية الجامعية
* يمكن للمواد االختيارية أن تأخذ في السنة اإلعدادية
إستراتيجيات القراءة
EG116
الصف9 :
ساعتين

هذا ال ُمقرر ُمصمم من أجل الطالب الذين يعانون ضعفاا في مهارات اللغة اإلنجليزية ومهاراه القراءة
حسب ما يجري تحديدهم في اختبار  MAPو/أو توصيات المعلم .إستراتيجيات القراءة ُمصممة من
أجل المساعدة في تطوير وتحسين مهارات الطالب في عملية القراءة حتى يتمكنوا من فهم المواد
المقروءة بصورة سليمة وذلك في الفصول األكاديمية األخرى التي يدرسونها( .المتطلبات :قسم

اللغة اإلنجليزية ()1
EG130
الصف9 :
ساعتين

في اللغة اإلنجليزية ( ،)1يطور الطالب قدراتهم في القراءة والكتابة والمفردات واالستماع والتفكير.
يقرأ الطالب العديد من نماذج األعمال األدبية من أجل تقوية مهارات التواصل لديهم مثل التحدث
واالستماع والكتابة .يتضمن التدريب على الكتاب نوعين رئيسين :تفسيري ومقنع .تتضمن دورة

التسجيل)

اللغة اإلنجليزية ( )1دراسة القراءة ال ُمستقلة وتزويد الطالب ب ُمقدمة في مهارات البحث .يُعد ُمقرر

اإلنجليزية ( )1من المتطلبات األساسية لجميع الدورات األخرى في سلسلة ُمقرر اللغة اإلنجليزية
العادي.

اللغة اإلنجليزية ( )1للطلبة المتفوقين
EG175
الصف9 :
ساعتين

يكتسب الطالب المستجد للغة اإلنجليزية الذي يدرس ُمقرر اللغة اإلنجليزية ( )1للطلبة المتفوقين
الخبرة والكفاءة في المهارات التحليلية والتقييمية عن طريق دراسة أشكال متنوعة من األدب والكتابة
والتحدث .ويُحلل الطالب أفكار رئيسية متنوعة من أشكال األدب :الرواية ،والقصة القصيرة،
والدراما ،والشعر ،والقصص الواقعية .يُقيِّم الطالب األعمال األدبية عن طريق الحكم على قدرة
المؤلف على استخدام عناصر األدب .ويُطور الطالب مهاراتهم في الكتابة ،والمقاالت التفسيرية
والمقنعة ،والتحليالت األدبية ،واألوراق البحثية ،وتقييمات األدب ،والمقاالت الجدلية والشخصية.

يُشارك الطالب في المناقشات لتحليل وتقييم األشكال األدبية المتنوعة .قد يُشترط تحصيل وحدة

دراسية للقراءة خالل الدراسة الصيفية( .المتطلبات :قسم التسجيل)
اللغة اإلنجليزية ()2
EG230
الصف10 :
ساعتين

صمم ُمقرر اللغة اإلنجليزية ( )2الممتد لعام كامل بهدف إكساب الطالب التجربة والكفاءة في
ُ
مهارات التفكير التحليلي عن طريق دراسة أشكال األدب والكتابة .يستند ال ُمقرر إلى المهارات في

القراءة والكتابة والمفردات والتحدث واالستماع والتفكير ويواصل تطويرها .يستخدم الطالب أشكال
متنوعة من األدب لتعلُّم اللغة واألحرف والتلميحات والموضوعات ووجهات النظر والرمزية والفكرة
والحافز والبالغة طيلة ال ُمقرر الممتد لعام كامل .ويسعى الطالب في األدب إلى تحليل الموضوعات
المستمدة من أشكال األدب المتعددة :القصة القصيرة ،والرواية ،والقصص الواقعية ،والدراما،

ُطور الطالب خالل الكتابة مهاراتهم في كتابة الملخصات ،وإعادة الصياغة،
والشعر .بينما ي ِّ

والتحليالت األدبية ،والمشاريع البحثية ،والمقاالت الجدلية .ويُشارك الطالب في مناقشات الفصل

وتطبيق مهارات التفكير التحليلي على مختلف أشكال األدب( .المتطلبات)EG130 :
اللغة اإلنجليزية ( )2للطلبة المتفوقين
EG275
الصف10 :
ساعتين

يعتمد ُمقرر اللغة اإلنجليزية ( )2للطلبة المتفوقين بشكل مباشر على المهارات التي جرى تطويرها

خالل ُمقرر اللغة اإلنجليزية ( )1للطلبة المتفوقين في األدب والقراءة والكتابة والتحدث واالستماع
والبحث والمفردات .يمكن هذا ال ُمقرر الطالب من االنفتاح على األدب األمريكي والعالمي الذي

يعبر عن القيم والثقافة والفلسفة العالمية .ويستكشف الطالب أسلوب الكاتب والتقنيات األدبية التي

تستخدم ذخيرة لغوية خاصة بالمحتوى في ضوء كتابة تحليلية متطورة .ويركز ال ُمقرر على مهارات
التفكير العالية المستوى المتعلقة بالتحليل والتوليف والتقييم والتي تظهر خالل المناقشات داخل الفصل
ا
فضال عن ذلك ،يستعد الطالب للمستوى ال ُمتقدِّم من األدب
والعروض الشفوية واألوراق البحثية.
ُّ
اإلنجليزي واإلنشاء والمستوى ال ُمتقدِّم من اللغة اإلنجليزية واإلنشاء عن طريق تعلم المستوى ال ُمتقدِّم
من أسلوب الكتابة وإتقان تحليل األدب ال ُمتقدِّم .قد يُشترط تحصيل وحدة دراسية للقراءة خالل
الدراسة الصيفية( .المتطلبات :قسم التسجيل)

اللغة اإلنجليزية ()3
EG330
الصف11 :
ساعتين

صمم ُمقرر اللغة اإلنجليزية ( )3الممتد لعام كامل بهدف االعتماد مباشرة على المهارات التي
ُ
اكتسبت خالل ُمقرري اللغة اإلنجليزية ( )1و( )2في األدب والقراءة والكتابة والتحدث واالستماع

والبحث .يضمن ال ُمقرر إتاحة الفرصة أمام جميع الطالب لقراءة األعمال األدبية التي تُعبر عن القيم
والثقافة والفلسفة األمريكية .وسيتأمل الطالب مليًّا في السؤال المحوري التالي" :ما الذي يعنيه أن

تكون أمريكيًّا؟" ويُطلب إعداد أوراق بحثية مواضيعية في كل فصل دراسي .وخالل الفصل الدراسي
الثاني ،يجب على الطالب أيضاا أداء اختبار الكتابة الجدلية( .المتطلبات) EG230:

المستوى ال ُمتقدِّم من اللغة واإلنشاء
EG395
12
،
11
:
الصفوف
المستوى
ال ُمتقدِّم
ساعتان

يتمحور ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من اللغة واإلنشاء حول قراءة العديد من النصوص .تُعزز القراءة
الوعي الوطني وتزيد من قدرة الطالب على الدخول في محادثات تبعية مع اآلخرين بشأن مواضيع
ذات مغزى .ويُصبح الطالب مواطنين مستنيرين من خالل قدرتهم على جمع المواد المرجعية التي

تمثل محادثات معينة ،ثم تقديم مساهماتهم المعقولة والمستنيرة في تلك المحادثات .ويُشارك الطالب
في مصادر خارجية تتعلق بممارسات القراءة والكتابة والبحث كونها أحد التدابير المهمة لنموهم
الفكري .وتُساهم مهارات القراءة والكتابة في أن يُصبح الطالب على دراية بالتفاعالت بين أغراض
الكاتب وتوقعات القارئ والمضمون المقترح للمؤلف وتقاليد النوع األدبي وموارد اللغة التي تساهم
في فعالية الكتابة .ويهدف ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من اللغة واإلنشاء تعليم الطالب كيفية تعزيز

مهارات الكتابة لديهم وفهم عملية تطوير مهارات اإلنشاء والتعبير التفسيرية والتحليلية والجدلية.
ا
وفضال عن المشاركة في مهام متنوعة خاصة بالكتابة ،يقرأ الطالب ويطلعون على مجموعة واسعة
ونظرا لتزايد أهمية الرسومات
من األساليب النثرية من مختلف التخصصات والفترات التاريخية.
ا
َّ
والصور المرئية في النصوص التي تنشر على وسائط اإلعالم المطبوعة واإللكترونية ،يتعلم الطالب
شكال ا
كيفية تحليل الصور من حيث عالقتها بالنصوص المكتوبة ولكونها ا
بديال للنصوص بحد ذاتها.
(المتطلبات :تحصيل  4ساعات دراسية في مقررات اللغة اإلنجليزية المطلوبة أو الحصول على

توصية المدرس)
المستوى ال ُمتقدِّم من األدب واإلنشاء
EG495
الصف12 :
المستوى
ال ُمتقدِّم
ساعتان

يقتصر ال ُمقرر الدراسي الجامعي للطلبة المتفوقين على طالب السنة الرابعة الذين أظهروا كفاءتهم
وقدرتهم العالية على قراءة األدب والكتابة عنه .ويُركز هذا ال ُمقرر على القراءة المتأنية وتحليل
النصوص األدبية العالمية الرائعة مع التركيز بشكل خاص على المؤلفين األمريكيين واإلنجليز .يُقيِّم
الطالب األعمال األدبية عن طريق الحكم على قدرة المؤلف على استخدام عناصر األدب وتعلُّم
وتطبيق الفلسفات التي يجري دراستها خالل برنامج اللغة اإلنجليزية الممتد لمدة أربع سنوات .ويُطور
الطالب مهاراتهم في الكتابة ،والمقاالت التي تتناول مسألة العالقة السببية ،ومقاالت التحليل األدبي
الموسع ،واألوراق البحثية ،وتقييمات األدب ،والمقاالت الشخصية .يُشارك الطالب في المناقشات
لتحليل وتقييم األشكال األدبية المتنوعة .ويتوقع أن يُشارك الطالب في مناقشات حيوية داخل الفصل

استناداا إلى األعمال األدبية .ويتضمن المستوى ال ُمتقدِّم من اللغة اإلنجليزية تلك المواضيع التي يجري
تغطيتها في ال ُمقرر الدراسي لبرنامج المستوى ال ُمتقدِّم لمجلس الكلية .ويُطلب من جميع الطالب أداء

اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في اللغة اإلنجليزية .ويمكن أن يؤدي تحقيق نتيجة متميزة في االختبار إلى

التسجيل ال ُمتقدِّم في الكلية و/أو منح ساعات دراسية جامعية .قد يُشترط تحصيل وحدة دراسية للقراءة

خالل الدراسة الصيفية( .المتطلبات :تحصيل  6ساعات دراسية في مقررات اللغة اإلنجليزية

المطلوبة أو الحصول على توصية المدرس)
الخطاب والدراما
EG345
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

صمم ُمقرر الخطاب والدراما لطالب السنة الثالثة أو الرابعة المهتمين بدراسة المسرح والخطاب
ُ
وفنون األداء .ويركز الطالب على تحسين مهاراتهم ،وتشمل التمثيل الصامت ،والترجمة الفورية،

واالرتجال ،وتحليل الشخصية ،وحركة الجسد ،وطرق التمثيل ،واإلسقاط الصوتي ،والتحكم بالتنفس.
ويتعلم الطالب كيفية نقد المسرح والتمثيل ،وطريقة ممارسة التمثيل باإلضافة إلى مجموعة متنوعة
من تقنيات التمثيل األخرى ،وأداء المونولوجات والمشاهد من المسارح ،والتعرف على أساليب
ا
فضال عن ذلك ،يكتب الطالب ويقدمون وينتقدون مجموعة متنوعة من أنواع
وأنواع األداء.
الخطابات تشمل الحديث المرتجل في عروض األعمال التجارية التي تستند إلى األبحاث .وتتضمن
بعض المهارات تقنيات الخطابات المالئمة للتوظيف ،ونقد الخطابات والمتحدثين ،واستخدام تعليقات
الجمهور لتوجيه العروض ،والتركيز على التغلب على مشاعر الخوف أثناء التحدث .وعلى نفس
منوال جميع المواد االختيارية باللغة اإلنجليزية ،يتضمن ُمقرر الخطاب والدراما وحدة الكتابة البحثية
لمواجهة تحديات الكلية والمسارات الوظيفية( .المتطلبات 6 :ساعات دراسية يجري تحصيلها في

اللغة اإلنجليزية أو التسجيل المتزامن في اللغة اإلنجليزية )3

االنتقال إلى اللغة اإلنجليزية للمرحلة الجامعية
EG400

يعتمد تدريس ُمقرر االنتقال إلى اللغة اإلنجليزية للمرحلة الجامعية على المعرفة التجريبية واألكاديمية
للطالب من أجل تطوير مهاراتهم في القراءة والتفكير النقدي والتحليل والكتابة التي تعزز من فرص

الصف12 :

صمم هذا ال ُمقرر
نجاحهم في ال ُمقررات الجامعية في مختلف التخصصات والمسارات الوظيفية .و ُ

ساعتين

لتزويد الطالب بالمهارات المطلوبة للنجاح بدايةا من "أول يوم" في ال ُمقررات الدراسية الجامعية.
وعلى الطالب الذين يحصلون على درج " "Cأو أعلى بيان استيفاء الشروط على صعيد المؤهالت
المطلوبة لل ُمقرر ويُعد الطالب مستعداا ل ُمقررات اللغة اإلنجليزية للمرحلة الجامعية والتوقعات
المتوخاة من ُمقررات القراءة للمرحلة الجامعية في كلية مورين فالي المجتمعية (.)MVCC
(المتطلبات 6 :ساعات دراسية في مقررات اللغة اإلنجليزية المطلوبة)

ُمقرر الكتابة للمرحلة الجامعية ()1

ا
حافال بالتحديات ومفيداا للمساعدة في االرتقاء بمهارات
صمم هذا ال ُمقرر بهدف أن يكون الفصل
ُ
الكتابة السابقة لدى الطالب .يُشجع الطالب على أن يكونوا مبدعين ومفعمين بالنشاط ومثابرين.

الصف12 :

يُساعد هذا الفصل الطالب في االطالع على مختلف أشكال الكتابة التفسيرية والجدلية والسماح لهم
بممارسة الكتابة والمراجعة باستخدام تلك األشكال .وهناك تركيز كبير على تطبيق مهارات التفكير

*الساعات األكاديمية المزدوجة

المنطقي في الكتابة واستخدام القواعد النحوية واإلمالئية وعالمات الترقيم والمفردات عمليات

EG445
ساعة واحدة

المراجعة الصحيحة .يمكن الحصول على  3ساعات مزدوجة من كلية مورين فالي المجتمعية بدرجة
" "Cأو أفضل (مطلوب دفع رسوم دراسية)( .المتطلبات 6 :ساعات دراسية في مقررات اللغة
اإلنجليزية المطلوبة)

ُمقرر الكتابة للمرحلة الجامعية ()2
EG446
الصف12 :
ساعة واحدة
*الساعات األكاديمية المزدوجة

ا
حافال بالتحديات ومفيداا للمساعدة في االرتقاء بمهارات
صمم هذا المقرر بهدف أن يكون الفصل
ُ
الكتابة السابقة لدى الطالب وإنجاز مقرر الكتابة للمرحلة الجامعية ( .)1يُشجع الطالب على أن يكونوا
مبدعين ومفعمين بالنشاط ومثابرين .يُساعد هذا الفصل الطالب في االطالع على مختلف أشكال

الكتابة األدبية والتحليلية والسماح لهم بممارسة الكتابة والمراجعة باستخدام تلك األشكال .وهناك
تركيز كبير على تطبيق مهارات التفكير المنطقي في الكتابة واستخدام القواعد النحوية واإلمالئية
وعالمات الترقيم والمفردات عمليات المراجعة الصحيحة .يمكن الحصول على  3ساعات مزدوجة
من كلية مورين فالي المجتمعية بدرجة " "Cأو أفضل (مطلوب دفع رسوم دراسية)( .المتطلبات:

ُمقرر الكتابة للمرحلة الجامعية ())1
الكتابة اإلبداعية
EG450
الصف12 :
ساعة واحدة

صمم هذا ال ُمقرر للطالب الذين يرغبون في تعلُّم الكتابة اإلبداعية .وعالوة على ذلك ،يُساعد ال ُمقرر
ُ

وكثيرا ما تُشكل هذه الفصول كورش عمل .ويعمل الطالب
الطالب في تحسين مهارات الكتابة لديهم.
ا

على دراسة أنواع متعددة من النثر والشعر .وتتضمن مشاريع هذا ال ُمقرر المذكرات والقصص
القصيرة والقصائد ومسرحيات من فصل واحد ،والمقاالت الفكاهية ،والقطع األدبية الساخرة،
والقصص الخيالية .ويُتوقع أن يُشارك الطالب أعمالهم من خالل التحرير والمراجعة مع األقران

والعروض الرسمية .وعلى نفس منوال جميع المواد االختيارية باللغة اإلنجليزية لطالب السنة
الرابعة ،يتضمن ُمقرر الكتابة اإلبداعية االختبارات وإعداد ورقة بحثية واحدة أو أكثر لمواجهة
تحديات الكلية والمسارات الوظيفية( .المتطلبات 6 :ساعات دراسية في مقررات اللغة اإلنجليزية

المطلوبة)

األدب واألفالم
EG455
الصف12 :
ساعة واحدة

يهدف هذا ال ُمقرر الممتد لمدة فصل دراسي واحد إلى تعريف الطالب بعالم األفالم كأعمال أدبية -

تاريخ صناعة االفالم ،والتقنيات السينمائية ،وتحليل األفالم .ال يقتصر هذا ال ُمقرر على "تقدير األفالم

فحسب ،بل يدرس الطالب المفاهيم األدبية (الحبكة ،وتأسيس األحداث ،ووجهة النظر ،والتوصيفات،
والرمزية التي يشير إليها العمل األدبي ،والموضوع الذي يناقشه العمل ،وما إلى ذلك) والتقنيات

السينمائية التي تساعد في تحليل وتفسير هذا الشكل الشائع من األدبيات "المرئية" على نحو ناجح.
ا
فضال عن دراسة
ينظر الطالب إلى كيفية ونوعية األفكار والقيم والمفاهيم المرتبطة خالل الفيلم
العالقة بين األدب المكتوب والفيلم .وعبر مشاهدة األفالم الكالسيكية والحديثة ،يكتسب الطالب

التقدير لتاريخ الفيلم ،واألنواع المختلفة لألفالم ،والتفاعالت والعالقات بين الفيلم والمجتمع .ويُتوقع
أن يُشارك الطالب على نحو ناجح ومالئم تحليلهم وتفسيراتهم خالل المناقشات داخل الفصل ،وكتابة
المذكرات والمقاالت ،ومشاريع الفصل .وعلى نفس منوال جميع المواد االختيارية باللغة اإلنجليزية
لطالب السنة الرابعة ،يتضمن ُمقرر األدب واألفالم وحدة الكتابة البحثية لمواجهة تحديات الكلية
والمسارات الوظيفية .تتوفر قائمة األفالم عند الطلب( .المتطلبات 6 :ساعات دراسية في مقررات

اللغة اإلنجليزية المطلوبة)
تفسير األدب
EG460
الصف12 :
ساعة واحدة

في ضوء النهج المواضيعي ،يقرأ الطالب بتأني ويحللون األعمال األدبية التي تعكس مختلف الثقافات
ومواضيع الوعي الذاتي أثناء تطوير مهاراتهم في التفكير النقدي ،والقراءة ،والبحث ،والكتابة في
هذه المادة االختيارية الممتدة لفصل دراسي واحدة .وخالل أساليب الكتابة المتعددة ،يُعبر الطالب
عن آرائهم بشأن المواضيع المرتبطة ارتبا ا
مباشرا بقراءتهم .يُمكن هذا ال ُمقرر الممتد لفصل
طا
ا
دراسي واحدة الطالب من االنفتاح على أعمال المؤلفين التقليديين والمعاصرين في مجموعة متنوعة
من األعمال األدبية ،بما في ذلك الدراما والخيال والشعر .وعلى نفس منوال جميع المواد االختيارية
باللغة اإلنجليزية لطالب السنة الرابعة ،يتضمن ُمقرر تفسير األدب وحدة الكتابة البحثية لمواجهة
تحديات الكلية والمسارات الوظيفية( .المتطلبات 6 :ساعات دراسية في مقررات اللغة اإلنجليزية

المطلوبة)

سلسلة برنامج
قسم علوم األسرة والمستهلك
سلسلة برنامج
فنون الطهي

سلسلة برنامج
نمو الطفل

مدخل إلى
فنون الطهي
ونمو الطفل
الفصل الدراسي )10 ،9( 1

مدخل إلى
فنون الطهي
ونمو الطفل
الفصل الدراسي )10 ،9( 1

فنون الطهي ()1
الفصل الدراسي 1
()12 ،11 ،10 ،9

نمو الطفل
الفصل الدراسي 1
()12 ,11 ,10

()12 ،11 ،10 ،9

المستوى المتقدِّم من ُمقرر نمو
الطفل
الفصل الدراسي 1
()12 ,11 ,10

الخبز والمعجنات
الفصل الدراسي 1

التَّنشئة األبوية
الفصل الدراسي 1

فنون الطهي ()2
الفصل الدراسي 1

()12 ،11 ،10 ،9

المستوى المتقدِّم من فنون الخبز
والمعجنات
الفصل الدراسي 1
()12 ,11 ,10
إدارة فنون الطهي
الفصل الدراسي 1
()12 ,11 ,10

المستوى المتقدِّم من فنون
الطهي
الفصل الدراسي 1
()12 ,11 ,10

()12 ,11 ,10

مدخل إلى فنون الطهي ونمو الطفل
FS134
الصفوف10 ،9 :
ساعة واحدة

قررا تمهيديًّا لقسم علوم األسرة والمستهلك ،ويمتد لفصل دراسي واحد ،حيث يتلقى
يُعد هذا القسم ُم ا
الطالب خالل المستوى المبتدئ عينة من كل ُمقرر يُقدَّم في القسم .ويجري تناول موضوعات نمو
الطفل ،بما في ذلك االهتمام برعاية األطفال ،والمخاوف المتعلقة بالسالمة والصحة ،ومجالسة
األطفال ،والتَّنشئة األبوية .وتتضمن موضوعات الطهي العمل في المطبخ ،وقراءات وصفات

فنون الطهي ()1
FS252
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

يتمثل الهدف من ُمقرر فنون الطهي ( )1في تعريف الطالب بالمبادئ األساسية لفن الطبخ .ويتضمن
محتوى ال ُمقرر قراءة وصفات الطبخ قراءة متأنية ،والقياس على نحو دقيق ،ومصطلحات طبخ
األطعمة ،والتغذية ،وطبخ رغيف خبز بشكل بسيط وسريع ،ودراسة منتجات الفاكهة والخضار،
وأخيرا طبخ البيض والدواجن .ويهدف ُمقرر فنون الطهي ( )1إلى تجهيز الطالب لعيش حياة مستقلة
ا
و/أو والتحضير لفرص التوظيف في صناعة األغذية .يُعد هذا ال ُمقرر شر ا
طا أساسيًّا وإلزاميًّا لدراسة

فنون الطهي ()2
FS253
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

برنامج فنون الطهي ( )2هو ُمقرر للمستوى الثاني من الطهي .ويعتمد هذا ال ُمقرر على المعلومات

الطهي ،وتقنيات القياس وأساسيات الطبخ من أجل تكوين معرفة أساسية بالمطبخ .يؤدي هذا ال ُمقرر
على نحو عام وطبيعي إلى الدراسة فيما بعد في قسم نمو الطفل أو برنامج فنون الطهي التابع لقسم
تثقيف المستهلكين واألسرة.

أي من ال ُمقررات التالية لفنون الطهي.

المستمدة من فصل فنون الطهي ( .)1ويسعى الطالب خالل ُمقرر فنون الطهي ( )2إلى تعزيز

مهاراتهم المتعلقة بإنتاج وخدمات األغذية .وينصب التركيز على المصطلحات ومبادئ الطبخ وإدارة
المطبخ ومهارات الطهي المتقدمة .وتتضمن موضوعات ال ُمقرر :السلطات ،واألوعية المقاومة

للحرارة ،والحساء؛ اللحوم واأللبان ،وخبز الخميرة ،والكعك .ويمكن النظر إلى دراسة فنون الطهي
مكمال ل ُمقرر الخبز والمعجنات أو شر ا
ا
طا مسبقاا ل ُمقرر إدارة فنون الطهي و/أو المستوى
( )2على أنها
المتقدِّم من فنون الطهي.
(المتطلبات)FS252 :

الخبز والمعجنات
FS254
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

يعتمد الطالب خالل هذا ال ُمقرر على مهارات المستوى المبتدئ المكتسبة في ُمقرر فنون الطهي ()1

ا
فضال عن ذلك ،يمارس الطالب
من أجل تجهيز مجموعة متنوعة من الخبز السريع وخبز الخمير.
كيفية تجهيز أنواع متعددة من البسكويت والكعكات والمعجنات وتقنيات الطهي الرئيسية ،مثل تجهيز
المارينج وكيفية خفق البيض وإضافته إلى وعاء مملوء بسائ ِّل ساخن .ويجري أيضاا ممارسة كيفية
صنع حلوى ووجبات التحلية ،مثل الكريم بروليه وفطيرة قشدة ،وكذلك كيفية تنسيق وجبات التحلية
بشكل ملف للنظر .ويقوم الطالب بتزيين الكعكات التقليدية التي يصنعوها .ويجري تعزيز مهارات

العلوم والرياضيات لديهم عن طريق التجارب العملية لفنون الطهي .ويتعين على الطالب التسجيل
في هذا ال ُمقرر إذا كانوا يسعون لمزاولة مهنة في مجال الطهي أو إذا كانوا مهتمين بفنون الخبز
والمعجنات.
(المتطلبات) FS252:
المستوى المتقدِّم من فنون الخبز
والمعجنات
FS354
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة
*ت ُقدَّم شهادة

يعتمد الطالب خالل هذا ال ُمقرر على مهارات صنع الخبر من المستوى المبتدئ التي تعلموها في
ُمقرر فنون الطهي ( )1و ُمقرر الخبز والمعجنات .ويتعلم الطالب المبادئ العلمية لصنع الحلوى
وتجهيز وجبات التحلية ،مثل الكريم بروليه وعجينة الشو والكرواسون عن طريق تحضير العجين
الرقائقي الخاص بهم .ويمارس الطالب كيفية تنسيق وجبات التحلية بشكل ملف للنظر وتصميم
ا
وصوال
وتزيين الكعكات التقليدية الخاصة بهم .ويعمل الطالب على تجهيز الوصفات من نقطة البداية

إلى تنسيق وتزيين المنتجات التي أنجزوها والتقاط صور لها .ويجري تعزيز مهارات العلوم

والرياضيات لديهم عن طريق التجارب العملية لطبخ األطعمة .وتتاح الفرصة أمام الطالب للحصول
على شهادة اإلنعاش القلبي الرئوي (( .)CPRالمتطلبات)FS254 :

إدارة فنون الطهي
FS360
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة
*ت ُقدَّم شهادة

إدارة فنون الطهي هي عبارة عن دورة عالية المستوى لفنون الطهي حيث يجري فيها تجهيز الطالب
من الناحية العملية إلدارة أحد المطاعم .وتتجاوز إدارة فنون الطهي فكرة تجهيز األطعمة وتتضمن
إدارة المطاعم ،والتعامل مع المشاكل المتعلقة بالموارد البشرية ،والسالمة في المطبخ ،ووضع قائمة
الطعام .ويجري أيضاا إدراج موضوعات مثل فنون طبخ األطعمة وتزيينها وتغيير الوصفات

وشاحنات الطعام .ويُعد هذا ال ُمقرر مثاليًّا للطالب الذين يستمتعون بالطبخ ولكنهم يرغبون في التوجه
نحو نهج األعمال في مسارهم الوظيفي .ويتطلب األمر أيضاا أن يتمتع الطالب بالقيادة القوية والجدية
وأن يكون على دراية بالكثير عن األطعمة وأفضل السبل لتجهيزها .وتتاح الفرصة أمام الطالب

للحصول على شهادة "متداولو المواد الغذائية"( .المتطلبات FS253 :أو )FS254
المستوى المتقدِّم من فنون الطهي
FS370
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

يُعزز هذا ال ُمقرر من معرفة الطالب بمبادئ الطبخ وإدارة المطبخ .وتتضمن الموضوعات التي
يتناولها ال ُمقرر تجهيز المائدة بجميع األدوات واألواني ،وتقنيات الطبخ ،وال َم َرق ،والحساء،
وخبيرا في فنون الطبخ ،واألطعمة المستقبلية.
والصلصة ،وتجهيز الوجبة ،وأن يُصبح الطالب ناقداا
ا
وعقب إنجاز ال ُمقرر ،يُصبح الطالب مؤهلين ألداء مجموعة واسعة من مهارات الطبخ األساسية
بشكل فعَّال أثناء توليهم مناصب مختلفة لوظيفة الطاهي في العمليات المتعلقة بالخدمات الغذائية.

نمو الطفل
FS251
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

يُساعد ُمقرر نمو األطفال الطالب في إدراك االحتياجات والمراحل اإلنمائية لألطفال الصغار .يُتيح
هذا الفصل الفرصة أمام الطالب من أجل التوصل إلى فهم أنفسهم ،األمر الذي يؤدي إلى أن يصبح
الطالب ُمقدم رعاية و/أو مدرس مؤهل لمرحلة الطفولة المبكرة .يجمع هذا الفصل بين المعلومات

(المتطلبات FS253 :أو )FS254

األساسية التطبيق العملي .وينصب التركيز على فترة النمو ما قبل الوالدة ،وفترة الوالدة ،والصحة
والسالمة ،واألطعمة والتغذية ،والنمو البدني والفكري والعاطفي واالجتماعي للطفل منذ والدته
سا للمزيد من ال ُمقررات في سلسلة برنامج نمو
وحتى عمر خمس سنوات .ويمثل هذا ال ُمقرر أسا ا
الطفل.

المستوى المتقدِّم من ُمقرر نمو الطفل
FS255
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة
*ت ُقدَّم شهادة

ينصب التركيز الرئيسي لهذا ال ُمقرر على تدريس الطالب كيفية التعامل مع األطفال من سن
الرضاعة وحتى سن المدرسة .يتلقى الطالب تدريباا على مهارات العمل ،مثل تخطيط الدروس،

واألنشطة اإلبداعية ،واإلسعافات األولية ،واإلنعاش القلبي الرئوي ( .)CPRويتعلم الطالب األنشطة

المالئمة للتعامل مع األطفال .وتمثل شهادة تعليم األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة (( )1شهادة

المستوى  )1جز اءا من المنهج ويحصل الطالب على شهادة بإنجاز ال ُمقرر .ويجري تحديد خصائص

ا
فضال عن ذلك ،يجري التحقق من الفرص الوظيفية في مجال رعاية األطفال.
المعلمين األكفاء وبيانها.

وتتاح الفرصة أمام الطالب للحصول على شهادات مثل اإلنعاش القلبي الرئوي ( )CPRوالتعليم في
مرحلة الطفولة المبكرة ( .1المتطلبات) FS251:

الت َّنشئة األبوية
FS331
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

يهدف ُمقرر التَّنشئة األبوية إلى دراسة المكافآت والمسؤوليات المكتسبة من كونك ولي أمر أو ُمقدِّم
رعاية .ويُغطي محتوى ال ُمقرر الدراسي مجاالت مثل :القرارات التي يجب أن يتخذها ولي األمر

لحل المشاكل ،وحقيقة كونك ولي األمر ،والمشاركة في مشاريع ( Empathy Belly and Baby
) ،Think it Overوالتعامل مع مولد طفل جديد ،وتغذية األطفال وإرشادهم ،والتحقق من الموارد
االسرة المتاحة( .المتطلبات) FS251:

سلسلة برنامج
التكنولوجيا الصناعية

سلسلة الهندسة

سلسلة تصميم الجرافيك

 - PLTW 1مدخل إلى التصميم الهندسي
12 ،11 ،10 ،9

تصميم الجرافيك ()1
12 ،11 ،10 ،9

 – PLTW 2مبادئ الهندسة
12 ،11 ،10

تصميم الجرافيك ()2
12 ،11 ،10 ،9

 – PLTW 3الهندسة المدنية والهندسة المعمارية
12 ،11

إنتاج تصميمات الجرافيك
12 ،11 ،10

 – PLTW 4التصميم والتطوير الهندسي
12 ،11

سلسلة برنامج
األشغال الخشبية

سلسلة برنامج
اإللكترونيات

األشغال الخشبية ()1
12 ،11 ،10 ،9

الكهرباء واإللكترونيات ()1

األشغال الخشبية ()2

12 ،11 ،10 ،9

12 ،11 ،10

الكهرباء واإللكترونيات ()2
12 ،11 ،10 ،9

المستوى المتقدِّم من األشغال الخشبية
12 ،11

سلسلة برنامج
الحاسوب
أساسيات التكنولوجيا
12 ،11 ،10 ،9

سلسلة برنامج
السيارات
أساسيات السيارات

12 ،11 ،10 ،9

تقديم خدمات الحاسوب ()1

الصيانة واإلصالحات الخفيفة للسيارات
12 ،11 ،10

تقديم خدمات الحاسوب ()2

المستوى المتقدِّم من تكنولوجيا السيارات
12 ،11

12 ،11 ،10

12 ،11 ،10

 - PLTWمدخل إلى التصميم الهندسي
ID500
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

ال ُمقرر األول من سلسلة برنامج منظمة ()Project Lead the Way

صمم ُمقرر مدخل إلى التصميم الهندسي ( )IEDللطالب المهتمين بالهندسة ووضع النماذج الثالثية
ُ

األبعاد .يعرض هذا ال ُمقرر عملية التصميم وكيفية استخدام المهندسين له من أجل حل المشاكل ،وهو
عبارة عن فصل دراسي قائم على المشاريع يهدف إلى تعريف الطالب بقطاع الهندسة عبر مجموعة
متنوعة من المشاريع والتحديات التي تواجه الفريق المعني .وتتضمن وحدات الدراسة عملية
التصميم ،والتخطيط /الرسم الفني ،وعملية القياس واإلحصاءات ،ومهارات وضع النماذج الثالثية
األبعاد ،والطباعة الثالثية األبعاد ،وما إلى ذلك .ويعمل الطالب بشكل منفرد وضمن فريق من أجل

إيجاد حلول للعديد من المشاكل الهندسية.
 – PLTWمبادئ الهندسة
ID550
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتين

ال ُمقرر الثاني من سلسلة برنامج منظمة ()Project Lead the Way
مدخال لمجاالت عديدة ومتنوعة من الهندسة .إذا رغبت في تعلمُّ
ا
تُشكل مبادئ الهندسة ()POE
الترميز وتصميم الروبوتات وتشغيلها ،فإن هذا ال ُمقرر هو المكان المثالي لك .يبني الطالب ويضعون

نظام الترميز للعديد من الروبوتات واألجهزة المؤتمتة باستخدام مجموعة ()VEX Robotics

الشاملة .ستتعرف أيضاا خالل هذا ال ُمقرر على الكهرباء والدوائر الكهربائية ،وستتعلم المزيد عن

مصادر الطاقة المتعددة .ويتضمن هذا المستوى الفيزياء واستكشاف اآلليات باستخدام مجموعة

( )VEXمن أجل اختبار صحة النظريات.
(المتطلبات) ID500:
 – PLTWالهندسة المدنية والهندسة المعمارية
ID551
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

ال ُمقرر الثالث من سلسلة برنامج منظمة ()Project Lead the Way
سا معماريًّا؟ يتعلم الطالب الجوانب المهمة من
سا مدنيًّا أو بكيف تُصبح مهند ا
أمهتم بأن تُصبح مهند ا
البناء ووضع تصاميم الموقع .ونستعين ببرنامج أوتوديسك ريفيت ( )Autodesk Revitعند وضع

 – PLTWالتصميم والتطوير الهندسي
ID555
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

ال ُمقرر الشامل من سلسلة برنامج منظمة ()Project Lead the Way
أرغبت في أي وقت مضى في اختراع شيء ما أو في اإللمام بالعملية الهندسية؟ تنصب المعرفة
والمهارات التي اكتسبها الطالب خالل ال ُمقررات السابقة لمنظمة ( )PLTWمعاا في ُمقرر التصميم

النماذج الثالثية األبعاد لبرمجيات التصميم المعماري من أجل إنشاء مشاريع سكنية وتجارية .ويعمل
الطالب خالل األنشطة التخطيطية الميدانية وضمن فرق من أجل إنجاز التصاميم المعمارية الثالثية
االبعاد( .المتطلبات ID500 :و)ID550

والتطوير الهندسي ( .)EDDيختار الطالب الموضوع الخاص به ،ثم تبدأ عملية البحث والتصميم
وأخيرا عرض ذلك الحل على لجنة مختصة بنهاية العام .تعلُّم العملية الهندسية بأكملها
واختبار الحل،
ا
وما نحتاجه لتعلم المشكلة بنجاح.
وخالل أنشطة الفريق الفردية والتعاونية والمشاريع والمشاكل ،يتعلم الطالب حل المشاكل أثناء اتباع
البروتوكوالت الموحدة للتطوير والتصميم ،مثل :إدارة المشاريع واستعراض األقران .ويُطور
الطالب مهاراتهم في الحسابات الهندسية ،والتمثيل الفني ووثائق حلول التصميم وفقاا للمعايير الفنية
المقبولة ،واستخدام برمجيات وضع النماذج والتصميمات المعمارية الثالثية األبعاد الحالية من أجل
عرض الحلول والتعريف بها.

(المتطلبات)ID550 :
أساسيات التكنولوجيا
ID130
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

صمم هذا ال ُمقرر
قررا تمهيديًّا لبرامج تعليم التكنولوجيا والهندسة.
ُ
تُعد أساسيات التكنولوجيا ُم ا

إلشراك الطالب في استكشاف وتعميق فهمهم عن طريق تطوير معرفة الطالب في المجاالت التالية:

التصميم الهندسي ،واإلنشاءات ،والطاقة والكهرباء ،والمعلومات والتكنولوجيات الحالية والمستجدة.

ويمكن هذا ال ُمقرر الطالب من استكشاف مسارات مختلفة في قطاع التكنولوجيا.

تقديم خدمات الحاسوب ()1
ID335
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة
*الساعات األكاديمية المزدوجة
تقديم خدمات الحاسوب ()2
ID336
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

*الساعات األكاديمية المزدوجة

صمم هذا ال ُمقرر للطالب الذين يستمتعون بتجميع أجهزة الحاسوب وصنعها وصيانتها .ويُقدِّم نهجاا عمليًّا لصيانة أجهزة
ُ
الحاسوب .يعرض هذا ال ُمقرر مراحل تطور الحاسوب الشخصي .سيتعرف الطالب على مكونات الحاسوب الشخصي،
وأجهزة الحاسوب المحمول ،واألجهزة النقالة ،وأنظمة التشغيل ،وأجهزة الشبكات ،وأمن الحاسوب وسالمته ،والمشاكل البيئية
ا
فضال عن ذلك ،يستعرض الفصل مهارات التواصل ومكان العمل .يُمثل هذا ال ُمقرر الخطوة األولى لكي تُصبح
ذات الصلة.
متخصص معتمد حاصل على شهادة  +CompTIA Aويُعد شر ا
طا مسبقاا لدراسة ُمقرر تقديم خدمات الحاسوب ( .)2يمكن
الحصول على  4ساعات مزدوجة من كلية مورين فالي المجتمعية بدرجة " "Cأو أفضل.
يُقدِّم هذا ال ُمقرر نهجاا عمليًّا إلدارة تكنولوجيا المعلومات في العديد من البيئات .يكتسب الطالب المهارات الالزمة ألداء المهام،
بما في ذلك التركيب ،والتشكيل ،واإلصالح ،والتكوين ،واستكشاف المشكالت وإصالحها ،والوصول إلى األداء األمثل،
ا
فضال عن ذلك،
والتشخيص ،والصيانة الوقائية في إطار الخدمات الميدانية أو بيئة المشاريع والتفاعل مع العمالء عن بُعد.
يعرض ال ُمقرر المسؤوليات الحيوية المطلوب تقديمها بشكل عام في إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل منظمة ما ،بما في ذلك
إدارة المشاريع ،والمساعدة في عمليات المكاتب ،وأمن المعلومات .وعقب النجاح في إنجاز ُمقرر تقديم خدمات الحاسوب
( ،)1يُركز هذا ال ُمقرر على الجوانب العملية والفنية المتقدمة الالزمة لكي تُصبح متخصص معتمد حاصل على شهادة
 +CompTIA Aومن محترفي تكنولوجيا المعلومات وفقاا لمعايير القطاع .يمكن الحصول على  3ساعات مزدوجة من كلية
مورين فالي المجتمعية بدرجة " "Cأو أفضل.

الكهرباء واإللكترونيات ()1

هذا ال ُمقرر هو مدخل إلى الكهرباء واإللكترونيات ( )1للطالب الذين يرغبون في التعرف على المبادئ الكهربائية األساسية.

ID250
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

ويتعرف الطالب عن طريق المشاريع والمختبرات على التيار المتردد والتيار المستمر ( .)AC-DCويتعرف الطالب على
معدات االختبار ،مثل :العدادات الرقمية المتعددة وأجهزة اختبار الجهد الكهربائي .سيشيد الطالب العديد من عدة اللحام،
مثل األضواء الوامضة وصفارات اإلنذار .وسيناقش الطالب المبادئ األساسية لتوصيل األسالك في المنازل والنظرية
الكهربائية أثناء بناء الدوائر الكهربائية الشائعة في توصيل األسالك في المنازل .ال بد من تحصيل هذا ال ُمقرر من جانب أي
طالب مهتم بتعلم مبادئ الكهرباء واإللكترونيات .يُعد هذا ال ُمقرر شر ا
طا مسبقاا لبرنامج ( )ID251الذي يوفر ساعات
أكاديمية مزدوجة بالتعاون مع كلية مورين فالي المجتمعية.

الكهرباء واإللكترونيات ()2

برنامج الكهرباء واإللكترونيات ( )2هو ُمقرر دراسي للطالب المهتمين بدراسة المعالجات الدقيقة ،والبرمجة ،والترميز،

ID251
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

والمكونات اإللكترونية .يبدأ الطالب في تصميم الدوائر وبناء األجهزة اإللكترونية التي يجري التحكم بها من قبل أجهزة

*الساعات األكاديمية المزدوجة

الترانزستور والشرائح الدقيقة وأجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة ،مثل :آردوينو ( )Arduinoأو راسبيري باي
( .)Raspberry Plوسيجري استخدام أجهزة رسم الذبذبات والعدادات الرقمية المتعددة وأجهزة االختبار اإللكترونية األخرى.
ويستخدِّم الطالب برامج الحاسوب إلنشاء وتحليل الدوائر المدخلة في الروبوتات .يعتمد هذا الفصل على المعرفة التي يكتسبها
الطالب في ُمقرر الكهرباء واإللكترونيات ( )1وال بد من تحصيل هذا ال ُمقرر من جانب أي طالب مهتم بتعلم التصميم الهندسي
واإللكتروني .يمكن الحصول على  3ساعات مزدوجة من كلية مورين فالي المجتمعية بدرجة " "Cأو أفضل( .المتطلبات:
)ID250

تصميم الجرافيك ()1

أمهتم بابتكار تصميمات الجرافيك الخاصة بك باستخدام جهاز حاسوب؟ يدرس الطالب خالل ُمقرر تصميم الجرافيك ()1

ID242
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

كيفية ابتكار التصميمات وتطبيقها على مجموعة واسعة من المشاريع .ستتعلم كيفية عمل سالسل المفاتيح ،وبطاقات بيانات
الهوية ،والملصقات ،وتصميمات الجرافيك المصنوعة من الفينيل ،وابتكار تصميم جرافيك على للقميص الخاص بك .ويتعلم
الطالب بدايةا من ابتكار تصميمات جرافيك بسيطة وحتى التصميمات ال ُمتقدَّمة وكذلك تعديل الصور ومعالجتها .يُشكل ال ُمقرر
ا
مدخال لهذا المجال وال يتطلب أي مهارات /معرفة سابقة .وعقب إنجاز هذا ال ُمقرر ،يُدرس ُمقرر تصميم الجرافيك ()2
ُّ
و ُمقرر إنتاج تصميمات الجرافيك وهناك أيضاا دراسة مستقلة يمكن فيها للطالب مواصلة النمو وتعلم تصميم الجرافيك.

تصميم الجرافيك ()2
ID243
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

نظرا ألنك على دراية بتصميمات الجرافيك ،دعونا اآلن نتعرف على كيفية تجهيزها لعملية اإلنتاجُ .مقرر تصميم الجرافيك
ا
ُّ
( )2هو المكان المثالي لتعلم كيفية فصل تصميماتك وتجهيزها على الشاشة لطباعتها ،ورسمها باستخدام الفينيل وطباعتها.
ستقوم بصنع تصميمات على المرايا ،وتصميمات الجرافيك المصنوعة من الفينيل باأللوان الكاملة ،وإطارات الصور،
ومشاريع طباعة الصبغ باستخدام الحرارة ،وإطار طباعة الشاشة وما إلى ذلك .وخالل هذا ال ُمقرر ،ستتعلم كيفية استخدام
معدات اإلنتاج ،مثل آلة رسم التصميمات باستخدام الفينيل وطابعة واسعة الحجم .وعقب إنجاز هذا ال ُمقرر ،يُدرس ُمقرر إنتاج
تصميمات الجرافيك الذي يمتد لمدة عام وهناك أيضاا دراسة مستقلة يمكن فيها للطالب مواصلة النمو وتعلُّم تصميم الجرافيك.
(المتطلبات)ID242 :

إنتاج تصميمات الجرافيك
ID340
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتين

أترغب في تصميم قمصانك؟ ما رأيك في تصميمات الجرافيك المصنوعة من الفينيل؟ بل أفضل من ذلك ،هل عرضت أعمالك
ا
استكماال ل ُمقرر تصميم الجرافيك ( )1و( )2الذي يُعلم تقنيات الطباعة
داخل المدرسة والمجتمع المحلي؟ يُمثل هذا ال ُمقرر
وأساليب اإلنتاج المتبعة في الصناعة .وسيتعلم الطالب كيفية الخروج بمقترحات مشاريعهم وكذلك المشاريع المتعددة التي
تقترحها المدرسة /المجتمع المحلي باستخدام معدات وآالت اإلنتاج .تتضمن المشاريع بعض مما يلي :تصميمات القمصان،
والمرايا ،والفينيل ،والشعارات ،والشارات ،وما إلى ذلك .وعقب إنجاز ال ُمقرر ،سيكون الطالب على دراية بكل مجال من
ا
فضال عن ذلك ،نتيح ا لفرصة أمام الطالب ألداء الدراسات المستقلة من أجل التعمق أكثر في
مجاالت اإلنتاج والطباعة.
األعمال اإلبداعية( .المتطلبات :الحصول على درجة " "Cأو أعلى في تصميم الجرافيك ( )1و())2

األشغال الخشبية ()1

يدرس الطالب المسجلين في هذا ال ُمقرر أساسيات العمل باستخدام ال ُمعدات اليدوية والكهربائية وال ُمستخدمة في بيئات التصنيع.

ID260
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة
*ت ُقدَّم شهادة

يقوم الطالب بعمل لوح اختبار وقلم لمس لألجهزة وساعة حائط .يُطلب من الطالب إحضار نظارات السالمة .وتتاح الفرصة
أمام الطالب للحصول على شهادات  S/P2المعترف بها في القطاع.

األشغال الخشبية ()2

يتضمن ُمقرر األشغال الخشبية ( )2سالمة اآلالت واألدوات اليدوية ،المنقولة والثابتة ،وأشغال التركيبات الخشبية (التخديد،

ID261
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة
*ت ُقدَّم شهادة

ووصلة نقر ولسان نصفية ،والتربيط والتثبيت) ،واستخدام المواد ،وتقنيات التشطيبات األساسية .يقوم الطالب بعمل طاولة
جانبية الستخدامها في المنزل .يُطلب إحضار نظارات السالمة وارتداؤها .وتتاح الفرصة أمام الطالب للحصول على شهادات
 S/P2المعترف بها في القطاع( .المتطلبات)ID260 :

المستوى المتقدِّم من األشغال الخشبية

عقب إنجاز ُمقرر األشغال الخشبية ( )1و( ،)2يحين الوقت لتنفيذ ما تعلمته .سيُطلب من الطالب اقتراح مشروع فردي،

ID262
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

واحتساب الوقت والمواد الالزمة لتنفيذه ،وإتمام المشروع .ويتحمل الطالب تكلفة المواد المخصصة للمشاريع الشخصية.

أساسيات السيارات
ID230
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

الصيانة واإلصالحات الخفيفة للسيارات
ID330
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

(المتطلبات)ID261 :
يهدف هذا ال ُمقرر الممتد لمدة فصل دراسي واحد إلى تعريف الطالب بأساسيات السيارات .وتتضمن الموضوعات التي
يتناولها ال ُمقرر معرفة كيفية استخدام األدوات المناسبة ،والعناية بالسيارة ،وإجراء الصيانة الروتينية األساسية ،وتغيير الزيت
في المنزل ،وإصالح األعطال األساسية .تُعد دراسة هذا ال ُمقرر فكرة عظيمة لجميع الطالب الذين سيركبون في وقت ما
مركبتهم الخاصة ويقودونها على الطريق ،حيث يمدهم ال ُمقرر بالمهارات والمعرفة الالزمة لتعميق فهمهم بمكونات مركبتهم
وكيفية صيانتها.
يهدف هذا ال ُمقرر الممتد لمدة فصل دراسي واحد إلى تعريف الطالب بالصيانة واإلصالحات الخفيفة للسيارات .وتتضمن
الموضوعات التي يتناولها ال ُمقرر تعلم كيفية رفع مركبة باستخدام رافعة  ٢قائم ،وضبط اتزان العجالت واإلطارات وصيانتها،
ومقدمة عن أداء المحركات وتشغيلها ،والمكابح ،ونظام الدفع ،والتزويد بالوقود وضبط الهواء ،والعناية بهيكل المركبة
وإصالحه.

المستوى المتقدِّم من تكنولوجيا السيارات
ID430
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

صمم هذا ال ُمقرر للطالب الذين يتطلعون لتعميق معرفتهم ومهاراتهم عن السيارات .يكتسب الطالب المسجلين في هذا البرنامج
ُ
المهارات التي تؤهلهم العمل بصفتهم فنيين تشحيم وفنيين إطارات معتمدين حاصلين على شهادة ( )All DATAوكذلك تعلمُّ
العديد من المجاالت األخرى في هذا القطاع .وتتضمن المهارات اإلضافية مقدمة عن عمل الهيكل وتشخيصه .سيتعلم الطالب
المهارات الضرورية لدخول سوق العمل مباشرة بعد المرحلة الثانوية( .المتطلبات :الحصول على درجة " "Cأو أعلى في
ُمقرر "مدخل إلى تكنولوجيا السيارات" ))(ID330

سلسلة برنامج
قسم الرياضيات

الجبر ()1
2

(يمكن االقتران مع فصل تقوية في الجبر

الجبر ( )1للطلبة المتفوقين

())1

علم الهندسة،
علم الهندسة في قطاع التشييد
مفاهيم علم الهندسة

2علم الهندسة للطلبة المتفوقين

الجبر ( )2أو

الجبر ( )2للطلبة المتفوقين

الجبر للمرحلة اإلعدادية

االنتقال إلى الرياضيات للمرحلة
الجامعية

مدخل إلى حساب التفاضل والتكامل
للطلبة المتفوقين

مدخل إلى حساب التفاضل
والتكامل

1المستوى ال ُمتقدِّم من حساب

1المستوى ال ُمتقدِّم من حساب

التفاضل والتكامل (أ-ب)

التفاضل والتكامل (ب-ج)

المواد االختيارية األخرى:

1المستوى ال ُمتقدِّم من مبادئ علوم الحاسوب (( )12 ,11 ,10 ,9سنة كاملة)
1المستوى ال ُمتقدِّم من علوم الحاسوب (أ) (( )12 ,11سنة كاملة)
1المستوى ال ُمتقدِّم من علم اإلحصاء (( )12 ,11سنة كاملة)

1اختبار المستوى ال ُمتقدِّم للساعات الدراسية الجامعية
2يجوز إلحاق الطالب المستجد في ُمقرر الجبر للطلبة المتفوقين أو ُمقرر علم الهندسة للطلبة المتفوقين

فصل تقوية في الجبر ()1
MH125
الصف9 :
ساعتين اختياريتين

هذا ال ُمقرر ُمصمم من أجل الطالب الذين يعانون ضعفاا في الرياضيات حسب ما يجري تحديدهم في
اختبار  MAPو/أو توصيات المعلم .يُعالج هذا ال ُمقرر ويُعزز المحتوى الذي يغطيه ُمقرر الجبر ()1
ويوفر للطالب المزيد من الوقت ،واإلرشاد ،والممارسات المفصلة حسب االحتياجات الفردية،
وفصول دراسية للتقوية .يمنح هذا ال ُمقرر درجة النجاح /الرسوب.

الجبر ()1
MH130
الصف9 :
ساعتين

صمم هذا ال ُمقرر من أجل دمج الهندسة واالحتماالت واإلحصاء مع علم الجبر .وتتضمن
ُ
الموضوعات التي يغطيها التعامل مع التراكيب والمعادالت الجبرية والمتباينات والرسم البياني للعديد
من الدوال .يربط استخدام نهج اإلحداثيات والتحويالت الهندسة بالجبر .تُحفز المواقف والتطبيقات
الواقعية جميع الموضوعات في ضوء التجارب التكنولوجية المدمجة في جميع الجوانب( .المتطلبات:

قسم التسجيل)
الجبر ( )1للطلبة المتفوقين
MH175
الصف9 :
ساعتين

يعرض هذا ال ُمقرر السريع اإليقاع والصارم أساسيات الرياضيات للبنى الجبرية .ويستكشف الطالب
لغة الجبر في شكلها اللفظي والبياني والرمزي .وهناك أيضاا تركيز قوي على التطبيقات الواقعية

ا
فضال عن ذلك ،يُركز الطالب على جمع البيانات واستكشافها
وحل المشاكل والتمارين المفاهيمية.

وتحليها .وتتضمن الموضوعات األخرى التي يتناولها ال ُمقرر المعادالت والمتباينات الخطية وغير
الخطية ،والرسوم البيانية ،وأنظمة المعادالت ،والتراكيب والدوال المنطقية وغير المنطقية .يُطلب

توفير حاسبة الرسوم البيانية( .المتطلبات :قسم التسجيل)
مفاهيم علم الهندسة
MH232
الصف10 :
ساعتين

صمم هذا ال ُمقرر للطالب الذين يرغبون في دراسة علم الهندسة وفق ُمقرر دراسي أقل صرامة من
ُ
ُمقررات الهندسة التقليدية .يُغطي هذا ال ُمقرر العديد من الموضوعات ذاتها التي تغطيها ُمقررات
الهندسة التقليدية ولكنه ال يتضمن البرهان الشكلي .وعوضاا عن ذلك ،يُتوقع أن يُدعم الطالب

اِّستنتاجاتهم عبر االستدالل المثبت والحجج المنطقية .يجري التركيز على تطبيق المفاهيم الهندسية

والقياسية في الحياة اليومية .قد ال يُقبل هذا ال ُمقرر من قبل بعض الكليات والجامعات بوصفه من

متطلبات قبول االلتحاق في الرياضيات( .المتطلبات MH122 :أو )MH130
علم الهندسة في قطاع التشييد
MH235
الصف10 :
 4ساعات

(ساعتين في الرياضيات وساعتين في التعليم الوظيفي والفني)

علم الهندسة في قطاع البناء هو ُمقرر متعددة التخصصات يدمج بين موضوعات علم الهندسة

والتشييد عبر أحد مشاريع التشييد المهمة .وتركز موضوعات الهندسة على دمج الجبر في السياق
الهندسي ،وهندسة اإلحداثيات ،والمبررات ،والحجج المهيكلة ،واالستدالل ،والتحويالت ،والتعرف
على األشكال ومعالجتها ،ووضع النماذج وبناء المهارات البصرية .يتعرض الطالب ويكتسبون

خبرات فعلية في مجاالت التشييد التالية :السالمة ،والتأطير ،ووحدات التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء ( ،)HVACوأعمال السباكة ،وبناء األسقف ،والنوافذ ،واألبواب الخارجية ،وألواح الجدران.
ويولى تركيز كبير على عمل الفريق ،وحل المشاكل ،وتعزيز مسار العلوم وعلوم الحاسوب والهندسة
والرياضيات .ويتلقى الطالب أيضاا ساعتين اختياريتين في التعليم الوظيفي والفني ( )ID 255خالل
ذلك الفصل الممتد لضعف الفترة( .المتطلبات :قسم التسجيل)

علم الهندسة
MH230
الصف10 :
ساعتين

صمم ُمقرر علم الهندسة لتطوير العالقات بين الزوايا ،واألطوال ،والمساحات ،واألحجام في
ُ
رسومات ثالثية وثنائية األبعاد .يجري تعزيز المهارات المتعلقة بالحيز المكاني والمهارات البصرية.
ا
فضال عن ذلك ،يجري تطوير مهارات المنطق واالستدالل باستخدام البيانات واألدلة المشروطة.
وتتضمن الموضوعات األخرى التي يتناولها ال ُمقرر التحويالت والتشابه وحساب المثلثات وهندسة
اإلحداثيات ،كما يجري تعزيز المهارات المتعلقة بالجبر .ويُدمج في ال ُمقرر التجارب التي يُستخدَّم
فيها الحاسوب والحاسبة( .المتطلبات MH130 :أو )MH122

علم الهندسة للطلبة المتفوقين
MH275
الصفوف10 ،9 :

ساعتين

صمم ُمقرر علم الهندسة للطلبة المتفوقين إلتاحة الفرصة أمام الطالب الكتساب فهم متعمق بشأن
ُ
علم الهندسة على النحو المبين .وهناك تركيز قوي على البرهان االستنتاجي الشكلي يمكن خالله

للطالب وضع الفرضيات وصياغة المبادئ العامة واستخالص النتائج .جرى تدريس األفكار الرئيسية
للمحتوى طيلة ال ُمقرر لتعزيز االحتفاظ الطويل األجل لمحتوى الجبر ،والهندسة التحويلية وهندسة
اإلحداثيات ،واالحتمالية .ويجري تضمين موضوعات المستوى ال ُمتقدِّم من الجبر من قبيل التحضير

ل ُمقرر تمهيدي حساب التفاضل والتكامل .ويُدمج في ال ُمقرر التجارب التي يُستخدَّم فيها الحاسوب

والحاسبة .يُطلب توفير حاسبة الرسوم البيانية( .المتطلبات :أدنى درجة ”“Cفي الفصل الدراسي

)MH175
الجبر للمرحلة اإلعدادية
MH325
الصف11 :
ساعتين

صمم هذا ال ُمقرر للطالب الذين أكملوا دراسة ال ُمقررات السابقة للجبر والهندسة ويرغبون في
ُ
مواصلة دراسة الرياضيات .ويتضمن محتوى ال ُمقرر تعزيز مهارات الطالب الحالية في الرياضيات
والتي يتبعها موضوعات تُدرس في المستوى ال ُمتقدِّم من الرياضيات ولكنها تُعرض بطريقة أقل
صرامة .ويستعرض ال ُمقرر التكنولوجيا ،ومشكالت التطبيق ،واألنشطة "العملية" من أجل تطبيق
نهج ملموس بشكل أكبر على الموضوعات الواردة في ُمقرر الجبر للسنة الثانية .تتضمن
الموضوعات التي يتناولها ال ُمقرر مواصلة دراسة المعادالت والمتباينات والدوال والرسم البياني
وحساب المثلثات والدوال المتعددة الحدود وأنظمة المعادالت واالحتمالية واإلحصاء( .المتطلبات:

الطالب الذين ال يستوفون متطلبات الجبر ())2
الجبر ()2
MH330
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

صمم ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من الجبر لدراسة مجموعة متنوعة من الدوال ،بما في ذلك الدوال
ُ
الخطية ،والتربيعية ،واألُسية ،واللوغاريتمية ،والمثلثية .وتُستخدَّم هذه الدوال كأدوات لحل مجموعة
متنوعة من التطبيقات ووضع النماذج للمواقف الواقعية .ويجري أيضاا تضمين موضوعات من

الهندسة والرياضيات المتقطعة واإلحصاء .ويُدرج تجارب الحاسبة طيلة ال ُمقرر ،مثل :تمييز األنماط
وبلورة المفاهيم وأداة حل المشاكل( .المتطلبات :أدنى درجة ”“Cفي كال الفصلين الدراسيين

 MH130أو  MH122و MH230أو .)MH325
الجبر ( )2للطلبة المتفوقين
MH376
الصفوف11 ،10 :
ساعتين

المستوى ال ُمتقدِّم من الجبر للطلبة المتفوقين هو ُمقرر صارم ُمصمم إلتاحة الفرصة أمام الطالب
إلجراء مزيد من الدراسة المتعمقة في الجبر وحساب المثلثات .وتتضمن الموضوعات التي يتناولها
ال ُمقرر الدوال الخطية والمتعددة الحدود والمنطقية واللوغاريتمية والمثلثية واألُسية وكذلك حساب
المثلثات التحليلي والمصفوفات والمحددات .يُقدِّم هذا ال ُمقرر أساسيات الرياضيات للمرحلة الجامعية.

يُطلب توفير حاسبة الرسوم البيانية( .المتطلبات :أدنى درجة ” “Cفي كال الفصلين الدراسيين

 MH175و/أو .)MH275

االنتقال إلى الرياضيات للمرحلة الجامعية
MH345
الصف12 :
ساعتين

صمم إطار عمل ُمقرر الرياضيات لتجهيز الطالب ونقلهم مباشرة ا إلى الكلية والمسارات الوظيفية
ُ
التي تتطلب التمتع بمؤهالت في الرياضيات فيما يخص محو األمية الكمية واإلحصاء على مستوى
التعليم الجامعي العام .ويجب أن تتضمن المؤهالت في كل نطاق على سبيل المثال ال الحصر:

الحساب (اإلحساس بالعمليات الحسابية ،والتقدير ،والقياس ،والمنطق الكمي ،وأساسيات اإلحصاء،
وملخصات الرياضيات) ،والموضوعات الجبرية ،والدوال ،ووضع النماذج .وعقب إنجاز هذا
ال ُمقرر ،سيتمكن الطالب من :اثبات الكفاءة وفهم المهارات األساسية في الحساب فيما يخص كامل

األرقام واألعداد الصحيحة والكسور واألعداد العشرية ،واستخدام نظريات التقدير وشرح /تبرير
التقديرات ،وتطبيق المنطق الكمي لحل المشاكل التي تنطوي على الكميات أو المعدالت ،واللجوء
إلى ملخصات الرياضيات حول البيانات مثل الوسيلة والوسيط والنمط ،واستخدام وتطبيق المنطق
الجبري بوصفه إحدى األدوات المتعددة لحل المشاكل ،واستخدام الدوال ،وعمليات وضع النماذج.
ويتعين تقديم ال ُمقرر في إطار التطبيق الصحيح ،وتصميم التعليمات استناداا إلى المشاكل من أجل
تعزيز الفهم النظري للرياضيات ومهارات التفكير النقدي .يضمن الطالب الذين يكملون هذا ال ُمقرر

بدرجة " "Cأو أعلى في كال الفصلين الدراسيين التسجيل في كلية مورين فالي المجتمعية أو
الكليات المجتمعية األخرى في والية إلينوي في ُمقرر الرياضيات للمرحلة الجامعية في غضون 18
شهرا من التخرج ،دون الحاجة إلى أداء اختبار التسجيل( .المتطلبات)MH325 :
ا
مدخل إلى حساب التفاضل والتكامل
MH430
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

صمم ُمقرر "مدخل إلى حساب التفاضل والتكامل" للتعمق في الموضوعات التي جرى تعلمها خالل
ُ

ُمقرر الجبر ( ،)2بما في ذلك الدوال المتعددة الحدود والمنطقية واللوغاريتمية والمثلثية .وتتضمن
مفاهيم ُمقرر "مدخل إلى حساب التفاضل والتكامل"

المتتابعات والمتسلسالت والنهايات

والمصفوفات بهدف تجهيز الطالب لمزي ٍد من الدراسة في الرياضيات والعلوم .ويجري أيضاا تضمين
الموضوعات المشتقة من الهندسة التحليلية .وتُستخدَّم التكنولوجيا بشكل كامل بهدف دراسة الدوال

صمم هذا ال ُمقرر
وبيان العالقة بين المعادالت والرسوم البيانية الخاصة بها ووضع مفاهيم للنهاياتُ .
لطالب السنة الرابعة من أجل تجهيزهم ل ُمقررات الرياضيات للمرحلة الجامعية( .المتطلبات :أدنى

درجة ” “Cفي الفصل الدراسي )MH330
مدخل إلى حساب التفاضل والتكامل للطلبة
المتفوقين
MH380
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

صمم ُمقرر "مدخل إلى حساب التفاضل والتكامل للطلبة المتفوقين" لدراسة مجموعة متنوعة من
ُ

الدوال ،بما في ذلك الدوال المتعددة الحدود والمنطقية واللوغاريتمية والمثلثية .وتتضمن مفاهيم ُمقرر

"مدخل إلى حساب التفاضل والتكامل" المتتابعات والمتسلسالت والنهايات والمشتقات والتكامالت
بهدف تجهيز الطالب لمزي ٍد من الدراسة في الرياضيات والعلوم .ويجري أيضاا تضمين الموضوعات
المشتقة من دالة االحتمال واإلحصاء والهندسة التحليلية .يسمح استخدام التكنولوجيا بشكل كامل

لتركيز ال ُمقرر على حل المشاكل واستكشافها أثناء اكتساب فهم أعمق بتقنيات الجبر .ويجري أيضاا

استكشاف حاالت المشاكل الناجمة عن العالم المادي والبيئة االجتماعية والعالم الكمي للرياضيات.

يُطلب توفير حاسبة الرسوم البيانية( .المتطلبات :أدنى درجة ”“Cفي الفصول الدراسية ،MH175

و ،MH275و)MH376

يبدأ هذا ال ُمقرر بمقدمة عن لغة البرمجة جافا ( )JAVAويستمر ذلك خالل تطبيق البرامج الخطية

المستوى ال ُمتقدِّم
علوم الحاسوب (أ)
MH385
الصفوف12 ،11 :
ساعتان

المستوى
ال ُمتقدِّم

لتجهيز الطالب من أجل أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم من علوم الحاسوب (أ) .ويدرس الطالب

صمم هذا ال ُمقرر
منهجية البرمجة الكائنية التوجه مع التركيز على حل المشاكل وتطوير الخوارزميةُ .

على نحو شامل لتعليم الحاسوب .ويتضمن المستوى ال ُمتقدِّم من علوم الحاسوب تلك المواضيع التي

يجري تغطيتها في ال ُمقرر الدراسي لبرنامج المستوى ال ُمتقدِّم لمجلس الكلية .ويُطلب من جميع الطالب
أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في علوم الحاسوب (أ) أو (أ-ب) .ويمكن أن يؤدي تحقيق نتيجة متميزة

في االختبار إلى التسجيل ال ُمتقدِّم في الكلية و/أو منح ساعات دراسية جامعية .ال يستوفي هذا ال ُمقرر
صى أن يلتحق الطالب بفصل دراسي
متطلبات التخرج بشأن دراسة الرياضيات لثالث سنوات .ويُو َّ

في الرياضيات باإلضافة إلى ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من علوم الحاسوب (أ) للمرحلة الجامعية.
يمكن الحصول على  3ساعات مزدوجة من كلية مورين فالي المجتمعية بدرجة " "Cأو أفضل.

(المتطلبات :أدنى درجة " "Cفي كال الفصلين الدراسيين  MH175و MH275أو أدنى درجة ""B
في كال الفصلين الدراسيين  MH130و（MH230
المستوى ال ُمتقدِّم من علم اإلحصاء
MH490
المستوى
الصفوف12 ،11 :

ساعتان

ال ُمتقدِّم

ا
معادال لل ُمقررات الممتدة لفصل
صمم ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من علم اإلحصاء ليكون
ُ
قررا تمهيديًّا وال يعتمد على ُمقرر حساب التفاضل والتكامل للمرحلة
دراسي واحد ويكون ُم ا
الجامعية فيما يخص علم اإلحصاء .يهدف هذا ال ُمقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم
واألدوات الرئيسية لجمع البيانات وتحليلها واستخالص النتائج المستمدة منها .ثمة أربعة
مواضيع رئيسية في ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من علم اإلحصاء ،وهي :استكشاف البيانات،
وأخذ العينات وإجراء التجارب ،وتوقع األنماط ،واالستدالل اإلحصائي .يستخدِّم الطالب
التكنولوجيا والتحقيقات وحل المشاكل والكتابة أثناء تعزيزهم لمهارات الفهم النظري.
ويُطلب من الطالب المسجلين في هذا ال ُمقرر أداء اختبار في المستوى ال ُمتقدِّم من علم
اإلحصاء ،ويتعين أن تستوفي جميع الموضوعات التي يغطيها هذا ال ُمقرر لمتطلبات برنامج
المستوى ال ُمتقدِّم لمجلس الكلية .ويمكن أن يؤدي تحقيق نتيجة متميزة في االختبار إلى
التسجيل ال ُمتقدِّم في الكلية و/أو منح ساعات دراسية جامعية .يُطلب توفير حاسبة الرسوم
البيانية( .المتطلبات :أدنى درجة ”“Bفي كال الفصلين الدراسيين  MH330أو
.)MH376

المستوى ال ُمتقدِّم
حساب التفاضل والتكامل (أ-ب)
MH495
المستوى
ال ُمتقدِّم
الصف12 :
ساعتان

يمتد ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من حساب التفاضل والتكامل (أ-ب) لسنة أكاديمية كاملة يدرس فيها
الطالب حساب التفاضل والتكامل والموضوعات ذات الصلة على نحو يُماثل ُمقرر حساب التفاضل
والتكامل ألول فصل دراسي في الكليات والجامعات .في ضوء استخدام النهج البيانية والرقمية
ا
ممتازا للطالب الذين
سا
والجبرية مع تطبيقات مستمدة من مجاالت عديدة ،يوفر هذا ال ُمقرر أسا ا
يلتحقون ببرامج العلوم أو األعمال أو الرياضيات أو الفنون الحرة على المستوى الجامعي .ويُطلب
من الطالب المسجلين في هذا ال ُمقرر أداء اختبار في المستوى ال ُمتقدِّم من حساب التفاضل والتكامل،
ويتعين أن تستوفي جميع الموضوعات التي يغطيها هذا ال ُمقرر لمتطلبات برنامج المستوى ال ُمتقدِّم
لمجلس الكلية .ويمكن أن يؤدي تحقيق نتيجة متميزة في االختبار إلى التسجيل ال ُمتقدِّم في الكلية

و/أو منح ساعات دراسية جامعية .يُطلب توفير حاسبة الرسوم البيانية( .المتطلبات :أدنى درجة
”“Cفي الفصل الدراسي )MH375

المستوى ال ُمتقدِّم من حساب التفاضل والتكامل (ب-ج)

MH496
Grade12
ساعتين

المستوى
ال ُمتقدِّم

يمتد ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من حساب التفاضل والتكامل (ب-ج) لسنة أكاديمية كاملة يدرس فيها
الطالب حساب التفاضل والتكامل والموضوعات ذات الصلة على نحو يُماثل ُمقررات حساب
التفاضل والتكامل ألول فصلين دراسيين في الكليات والجامعات .في ضوء استخدام النهج البيانية
ا
ممتازا للطالب
سا
والرقمية والجبرية مع تطبيقات مستمدة من مجاالت عديدة ،يوفر هذا ال ُمقرر أسا ا
الذين يلتحقون ببرامج العلوم أو األعمال أو الرياضيات أو الفنون الحرة على المستوى الجامعي.
يُطلب من جميع الطالب توفير حاسبة الرسوم البيانية  TI-83أو  TI-84أو  .TI-89تُستخدَّم الحاسبة
يوميًّا إلدراج ودعم واستكشاف العديد من الموضوعات طيلة السنة .وتُستخدَّم الحاسبة لتعزيز الروابط

بين النهج الرقمية والبيانية والتحليلية لحل المشاكل في حساب التفاضل والتكامل .ويُطلب من الطالب
المسجلين في هذا ال ُمقرر أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم ،ويتعين أن تستوفي جميع الموضوعات التي
يغطيها هذا ال ُمقرر لمتطلبات برنامج المستوى ال ُمتقدِّم لمجلس الكلية .ويمكن أن يؤدي تحقيق نتيجة

متميزة في االختبار إلى التسجيل ال ُمتقدِّم في الكلية و/أو منح ساعات دراسية جامعية .يُطلب توفير
حاسبة الرسوم البيانية( .المتطلبات :أدنى درجة ”“Cفي الفصل الدراسي )MH375

المستوى ال ُمتقدِّم من مبادئ علوم الحاسوب
MH195
المستوى
ال ُمتقدِّم
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

صمم مجلس الكلية ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من مبادئ علوم الحاسوب بهدف توسيع نطاق المشاركة
ُ
ا
في علوم الحاسوب من قبل األفراد والمجموعات الممثلة عادة ا
صا في هذا المجال .ويهدف
تمثيال ناق ا
ا
شامال وفي متناول جميع الطالب ،وال
ُمقرر المستوى ال ُمتقدِّم من مبادئ علوم الحاسوب أن يكون
يقتصر فقط على طالب علوم الحاسوب ،من خالل إتاحة الفرص أمامهم طيلة ال ُمقرر عبر عملية
االكتشاف واإلبداع الحقيقية ،وكذلك إتاحة الفرص لربط ودراسة تأثير الحوسبة على العالم الواقعي.
وخالل هذا ال ُمقرر ،يُطور الطالب مهارات التفكير الحاسوبي الضرورية للنجاح في جميع
التخصصات ويُشرك الطالب في الجوانب اإلبداعية لهذا المجال عن طريق السماح لهم بتطوير
األدوات الحاسوبية استناداا إلى اهتماماتهم فيما يتعلق بالتعبير عن الذات وحل المشاكل( .المتطلبات:

 MH130و MH175أو التسجيل المتزامن في )MH175

سلسلة برنامج قسم الموسيقى
الفرق الموسيقية

الموسيقى الصوتية

الغيتار

فرقة

مواد اختيارية

فرقة

مواد اختيارية

فرقة

المستجدون

فرقة التربيل أو غيتار
البيس*

تكنولوجيا الموسيقى
البيانو  1و 2الغيتار
 1و2

فرقة موسيقية أو فرقة
آالت القرع

تكنولوجيا الموسيقى
البيانو  1و2
الغيتار 2 & 1

ال ينطبق

طالب السنة
الثانية الجامعية

فرقة الكورال أو غيتار
البيس*

ُمقرر نظرية
الموسيقى الحديثة
للطالب المتفوقين
2 & 1

فرقة سيمفونية أو
فرقة آالت القرع

ُمقرر نظرية
الموسيقى الحديثة
للطالب المتفوقين 1
و2

غيتار ستوديو

طالب السنة
الثالثة

بيال* أو أنكورا

طالب السنة
الرابعة

أنكورا

الفرق الموسيقية
الغيتار
نظرية الموسيقى المستوى
ال ُمتقدم
شركات الموسيقى

الفرق الموسيقية
الغيتار
نظرية الموسيقى
المستوى ال ُمتقدم

فرقة سيمفونية أو
فرقة آالت القرع

فرقة آالت النفخ أو
آالت القرع

الجوقة
الغيتار

مواد اختيارية
الغيتار 2 & 1

ُمقرر نظرية الموسيقى
الحديثة للطالب المتفوقين
2 & 1

تكنولوجيا الموسيقى

شركات الموسيقى
الفرق الموسيقية
الجوقة

غيتار ستوديو

نظرية الموسيقى
المستوى ال ُمتقدم
شركات الموسيقى

الجوقة
الغيتار

الفرق الموسيقية
الجوقة

غيتار ستوديو

مواد اختيارية
تكنولوجيا الموسيقى البيانو
 1و2
الغيتار 2 & 1

نظرية الموسيقى المستوى
ال ُمتقدم

نظرية الموسيقى
المستوى ال ُمتقدم

غير
تقليدية

نظرية الموسيقى المستوى
ال ُمتقدم

ُمقرر نظرية الموسيقى
الحديثة للطالب المتفوقين 1
و2
نظرية الموسيقى :التأليف
واإلنتاج للطالب المتفوقين

نظرية الموسيقى :التأليف
واإلنتاج للطالب المتفوقين
نظرية الموسيقى المستوى
ال ُمتقدم

درجات الكلية الممكنة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
األداء الصوتي للتربية
الموسيقية

تكوين المسرح
الموسيقي

األداء اآللي للتربية
الموسيقية

B.A.التأليف
الموسيقي

األداء اآللي للتربية
الموسيقية

B.A.التأليف الموسيقي

تأليف الهندسة الصوتية
اإلنتاج الموسيقي

للمزيد من المعلومات بشأن عروض المقررات ،يُرجى زيارة https://shedthemusic.com/olchs-music-courses
فرقة غيتار البيس
MS120
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

موسيقى غيتار البيس تركز على نطاق صوت التينور وباس .يركز المقرر على غناء أفضل أعمال
التينور /البيس المتوفرة في تناغمات ثنائية األجزاء أو ثالثية األجزاء .يخضع الطالب لالختبار
بصورة دورية للوقوف على أي تغيرات تطرأ على أصواتهم ،ويتم تسكينهم في األقسام وفقاا لذلك
االختبار .كما تتطور مهارات القراءة اآلنية ونظرية الموسيقى لدى الطالب .تقدم فرقة غيتار البيس
حفالت رسمية وتشارك في مسابقات الموسيقى في الوالية وتظهر أمام المؤسسات المحلية.

الجوقة الثالثية
MS121
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

مقرر موسيقى الجوقة الثالثية هو مقرر يركز على نطاق صوت السوبرانو وألتو .يركز المقرر على

غناء أفضل األعمال الثالثية المتوفرة في تناغمات من جزأين أو ثالثة أجزاء .يخضع الطالب
لالختبار بصورة دورية للوقوف على أي تغيرات تطرأ على أصواتهم ،ويتم تسكينهم في األقسام وفقاا
لذلك االختبار .كما تتطور مهارات القراءة اآلنية ونظرية الموسيقى لدى الطالب .تقدم فرقة الجوقة
الثالثية حفالت رسمية وتشارك في مسابقات موسيقى في الوالية وتظهر أمام المؤسسات المحلية.

الكورال
MS130
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

الكورال مفتوح إلجراء اختبار األداء للطالب من الذكور واإلناث المهتمين بالغناء في تناغمات
كورال من أجزاء ثالثية إلى رباعية .يخضع الطالب لالختبار بصورة دورية للوقوف على أي

تغيرات تطرأ على أصواتهم ،ويتم تسكينهم في األقسام وفقاا لذلك االختبار .يواصل الطالب تطوير
المزيد من المهارات المتوسطة في القراءة اآلنية ونظرية الموسيقى .يقدم الكورال حفالت رسمية

ويشارك في مسابقات موسيقى في الوالية( .المتطلبات :العروض)

بيال أرمينيا
MS230
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

بيال أرمونيا ( )BELLA ARMONIAهي فرقة تم اختبارها ومتقدمة المستوى ألصوات السوبرانو
وألتو المهتمة بالغناء من ثالثة إلى ثمانية أجزاء من األدب في أنماط الجاز التقليدية والحديثة والبوب
وبرودواي .يخضع الطالب لالختبار بصورة دورية للوقوف على أي تغيرات تطرأ على أصواتهم،

ويتم تسكينهم في األقسام وفقاا لذلك االختبار .يواصل الطالب تنمية مهارات ذات مستوى متقدم في
غناء البصر ونظرية الموسيقى .تقدم فرقة بيال أرمونيا ( )Bella Armoniaحفالت رسمية وتشارك
في مسابقات موسيقى الوالية وتظهر أمام المنظمات المحلية( .المتطلبات :العروض)

أنكورا MS330
للطالب المتفوقين ألنكورا* MS375
*الطالب في السنة الرابعة فقط

الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتين

يُعد أنكورا فرقة الكورال ذات المستوى األعلى للمغنيين من الذكور واإلناث .تُمنح العضوية لمن
يخضعون الختبار األداء فقط .تُعد فرقة مستوى الطالب المتفوقين وهي مكرسة لغناء الموسيقى
األصعب من تلك المتضمنة في تصنيف بيال أرمونيا ( )BELLA ARMONIAوالكورال والجوقة

الثالثية وفرق البيس .يلزم توفر مهارات موسيقية ذات مستوى مناسب في هذه الفرقة .ستكون

األولوية القصوى للتوازن الصوتي في تكوين هذه الفرقة .يتمحور عمل المقرر حول تدريب األذن،

وسجري اختبار األنكورا أكثر من مرة في امتحانات اللحن الرباعي ألجل تعلم االستقالل .تقدم أنكورا
حفالت رسمية وتؤدي عروضاا أمام مؤسسات ومجموعات محلية ،كما تغني في العديد من الفعاليات
المختلفة ذات الصلة بالمدارس وتشارك في اختبارات ومسابقات موسيقية في الوالية .يمنح هذا
المقرر ساعات للطالب المتفوقين في السنة األخيرة( .المتطلبات :العروض)

الغيتار 1
MS115
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

يُقدم مقرر الغيتار  1إلى الطالب الذي يرغب في تعلم كيفية العزف على الغيتار الصوتي من أجل
تنمية مهاراته /مهاراتها الشخصية .وهو مخصص للطالب الذين ال يملكون خبرات موسيقية ويركز
على تعليم أساسيات الموسيقى وعزف الغيتار بما في ذلك قراءة النوتات الموسيقية واإليقاعات
والنوتات على أوتار الغيتار والتقنية الصحيحة لتحريك األصابع والعناية باآللة الموسيقية وصيانتها
ونظرية الموسيقى األساسية .عروض األداء الرسمية غير مطلوبة في هذا المقرر.

الغيتار 2
MS215
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

مقرر الغيتار  2مخصص لمنح الطالب الفرصة لمواصلة تعليمهم على الغيتار .تتضمن

الموضوعات التي سيغطيها هذا الصف :قراءة النوتات خارج الوضع األول وعزف الساللم

الموسيقية والتوسع في معرفة النظرية واآلالت الوترية والعزف المنفرد .سيعزف الطالب في الغيتار

 2بالترتيب في تنسيق فرقة غيتار ،إلى جانب تعلم الموضوعات بشكل منفرد.
(المتطلبات :الغيتار )1

غيتار ستوديو
MS315
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتين

غيتار ستوديو عبارة عن فرقة متعددة األداء تستمر طوال العام الدراسي تضم هؤالء الذين أتموا
مقرري الغيتار  1و 2أو اجتازوا اختبار الكفاءة .تهدف هذه الفرقة إلى منح الفرصة للطالب لعزف

مؤلفات موسيقية متنوعة من األنواع الكالسيكية والجاز والشعبي في مجموعات صغيرة وكبيرة.

سيعزف الصف عدة مرات في الترم داخل المدرسة وأمام جمهور( .المتطلبات :الغيتار  1والغيتار

 2أو باختبار األداء)
فرقة آالت القرع
MS311
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

فرقة آالت القرع هي مقرر لعام كامل لجميع فناني آالت القرع في مدرسة أوك الون الثانوية
المجتمعية ( .)OLCHSتهدف هذه الفرقة إلى منح الفرصة للطالب من أجل أداء مجموعات موسيقية

متنوعة في مجموعة تضم آالت قرع مختلطة .في الخريف ،يصبح الطالب في هذه الفرقة أعضا اء

في الصفوف األولى للفرقة المسيرة وفرقة الطبول .ستنضم هذه الفرقة حتى بقية العام الدراسي إلى

كل الفرق األخرى التي تقدم حفالت في مدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( )OLCHSإلى جانب
تقديم أداء كفرقة منفصلة .تتحد جميع الفرق من أجل الفرقة الموسيقية المسيرة أو فرقة البيب
(المتطلبات :الحصول على خبرة في آالت القرع في فرقة تابعة للمدرسة أو بموافقة المعلم)

الفرقة الموسيقية
MS110
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

تهدف الفرقة الموسيقية إلى تنمية المهارات والمعرفة التي ستعزز من فهم الفرد للموسيقى واستمتاعه
بها في مكان به آالت موسيقية .وهي لفرقة طالب العام األول والثاني في المدرسة الثانوية .تُقدم
تعليمات في العزف بالمزمار والكالرينيت وباس الكالرينيت واألوبوا والباسون والساكسفون وآلة
النفخ والبوق الفرنسي والترومبون واليوفونيوم والتوبا وآالت القرع (الطبول ومطرقة اإليقاع
والملحقات) .يلزم أن يقوم التالميذ بقدر مناسب من الممارسة خارج المدرسة .سيتعين على الطالب
المشاركة في  3حفالت كحد أدنى في العام .تتحد جميع الفرق من أجل الفرقة الموسيقية المسيرة أو

فرقة البيب (المتطلبات :الحصول على خبرة في آالت النفخ في فرقة تابعة للمدرسة أو
بموافقة المعلم)

الفرقة السمفونية
MS310
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

تنصب الفرقة السمفونية في تركيزها على موسيقى الفرقة المتوسطة واألدب إلى جانب أساسيات
األداء .تقدم الفرقة السمفونية حفالت خالل العام الدراسي باإلضافة إلى المشاركة في الفعاليات
الفردية وفعاليات الفرق في رابطة المدارس الثانوية في إلينوي () ،I.H.S.A.وحفالت المؤسسات

(مجموعة كبيرة) و /أو المهرجانات األخرى ذات المجموعات الكبيرة وذلك حسب ما يراه المدير.
تتحد جميع الفرق من أجل الفرقة الموسيقية المسيرة أو فرقة البيب (المتطلبات :العروض)

فرقة آالت النفخ ()MS546
MS546
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

التسجيل في فرقة آالت النفخ قائم على اختبارات األداء التي يعقدها المدير في نهاية الفرقة المسيرة.
تطورا ومهارات
الطالب الذين يقع عليهم االختيار في فرقة آالت النفخ هم من يتميزون بمهارات أكثر
ا
في العزف على آالتهم الموسيقية ،والطالب الذين حصلوا على أعلى الدرجات في االلتزام وممارسة
آداب السلوك خالل أدائهم في الفرقة .يركز المقرر على أدب الفرقة المتقدم والموسيقى إلى جانب
العزف الفردي ومع الفرقة .تشارك فرقة آالت النفخ في الحفالت الفردية وحفالت الفرق إلى جانب

الحفالت المؤسسة (المجموعات الكبيرة) لرابطة المدارس الثانوية في إلينوي ( .).I.H.S.Aتؤدي
فرقة آالت النفخ عروضاا في حفالت على مدار العام ويمكنها ،حسب ما يراه المدير ،المشاركة في
مهرجانات فرقة الحفالت ومهرجانات الموسيقى و /أو اللقاءات الموسيقية والندوات .تتحد جميع
الفرق من أجل الفرقة الموسيقية المسيرة أو فرقة البيب (المتطلبات :العروض)

معلومات مهمة بشأن الفرقة المسيرة

تُعد الفرقة المسيرة فرقة غير تنافسية تعرض أدائها الموسيقي في كل ألعاب كرة القدم في المالعب
التابعة للفريق ،إلى جانب المواكب والحفالت المحلية األخرى حسب ما يراه المدير .يُقام معسكر

للفرقة المسيرة قبل أسبوعين من بدء الدراسة وفيه يُلزم كل طالب الفرقة بالحضور .يدفع أعضاء
الفرقة المسيرة رسو اما رمزية لمعسكر الفرقة ويُلزمون بشراء أحذية محددة لموسم السير بتكلفة
زهيدة .يحصل الطالب الجدد وطالب السنة األخيرة على إعفاء من التربية البدنية من أجل المشاركة
كبيرا ال يتجزأ من برنامج الفرق في مدرسة أوك الون
في الفرقة المسيرة .تُعد الفرقة المسيرة جز اءا ا
الثانوية المجتمعية (.)Oak Lawn Community High School

البيانو 1
MS140
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

يُقدم مقرر بيانو إلى الطالب الذي يرغب في تعلم كيفية العزف على البيانو من أجل تنمية مهاراته
الشخصية .وهو مخصص للطالب الذين ال يملكون خبرات موسيقية ويركز على تعليم أساسيات
الموسيقى وعزف البيانو بما في ذلك قراءة النوتات الموسيقية واإليقاعات والنوتات باليدين اليمنى
واليسرى على لوحة المفاتيح والتقنية الصحيحة لتحريك األصابع .عروض األداء الرسمية غير

البيانو 2
MS141
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

يُقدم مقرر البيانو  2إلى الطالب الذين أتموا مقرر البيانو  1ولديهم رغبة في مواصلة دراسة البيانو
على مستوى أكثر تقد اما .سيتجاوز مقرر البيانو  2نطاق أساسيات الموسيقى وعزف البيانو المطبقة
في مقرر البيانو  ،1بالتركيز على المفاهيم الموسيقية مثل الخطوات الكاملة والنصف خطوة والساللم
الموسيقية الرئيسية والفرعية واألوتار والمسطحة أو الحادة والعالمات األساسية والتريادات
والثالثيات واألوتار األساسية .سيتعين على التالميذ تقديم أداء ألغنيتين في أثناء حفلة عزف داخل

مطلوبة في هذا المقرر.

الفصل في نهاية الترم( .المتطلبات :البيانو )1

تكنولوجيا الموسيقى
MS250
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

تكنولوجيا الموسيقى عبارة عن مقرر يعرض على التالميذ األدوات التي يحتاجون إليها في كتابة
وأداء وتسجيل دقات الطبل وخطوط الجهير واألوتار واأللحان لإلتيان بموسيقى من ابتكارهم .تُعقد
جلسات مقرر تكنولوجيا الموسيقى في مختبر تكنولوجيا الموسيقى حيث يستخدم الطالب أدوات تحكم
ميدي وأجهزة كمبيوتر البتكار الموسيقى في منهج قائم على مشروع.

ُمقرر نظرية الموسيقى الحديثة للطالب المتفوقين 1
MS355
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

مقرر نظرية الموسيقى للطلبة المتفوقين  1عبارة عن مقرر مخصص ليتقن الطالب التناغم واإليقاع
وتدريب اإلذنين ذي الصلة بالموسيقى الحديثة .سيستخدم الطالب برنامج تدوين الموسيقى ومفاتيح

البيانو والطبول لعزف الموسيقى بشكل فردي وفي مجموعات صغيرة .يستخدم الموسيقيون
المحترفون المهارات التي جرى اكتسابها في هذا الصف وهي األمثل للطالب الراغبين في متابعة
الموسيقى على المستوى الجامعي( .المتطلبات :ساعة واحدة من مقرر موسيقى مدرسة أوك الون

الثانوية المجتمعية ()OLCHS
ُمقرر نظرية الموسيقى الحديثة للطالب المتفوقين 2
MS455
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

يُقدم مقرر نظرية الموسيقى الحديثة للطالب المتفوقين  2إلى الطالب الذين أتموا مقرر نظرية
الموسيقى الحديثة للطالب المتفوقين  1ويرغبون في مواصلة تنمية معرفتهم الموسيقية .يركز هذا

الصف على كيفية تطبيق مفاهيم نظرية الموسيقى من أجل زيادة ارتجال األلحان بأساليب مختلفة.

كما سيتعلم الطالب كيفية تأدية دور مصاحب على آلة وترية.
(المتطلبات :مقرر نظرية الموسيقى للطالب المتفوقين )1

نظرية الموسيقى :التأليف واإلنتاج
MS255
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

يجمع مقرر التأليف واإلنتاج لنظرية الموسيقى العديد من العناصر من نظرية الموسيقى وتكنولوجيا
الموسيقى في مقرر دراسي واحد يركز على تأليف الموسيقى باستخدام  DAWوكذلك التدوين القياسي.
سوف يُطبق الطالب مفاهيم نظرية الموسيقى من أجل تأليف األغاني ذات األساليب ال ُمتنوعة من
أدوارا محددة يمكن العثور عليها في مجال صناعة الموسيقى .وتتضمن تلك القواعد على
أجل شغل
ا

سبيل المثال ال الحصر ،واإلعداد واألوركسترا لألفالم وتسجيالت اإلعالنات التجارية وألعاب الفيديو.
وفيما يتعلق بالشق التقني من المقرر الدراسي ،فإنه سوف يتعمق أكثر فيما يتجاوز فئة تكنولوجيا
الموسيقى ،وسوف تتضمن جزئيات الدراسة توليف البرامج واألجهزة ،ومشغالت الميدي ،ومفاهيم
التسجيل المتقدمة.
(المتطلبات :مقرر نظرية الموسيقى للطلبة المتفوقين  1أو قسم التسجيل)

المستوى ال ُمتقدِّم
نظرية الموسيقى
MS495
الصفوف12 ،11 :
ساعتان

المستوى
ال ُمتقدِّم

يبدأ المكون الرئيسي من أي من المناهج الدراسية في مجال الموسيقى في مرحلة الجامعة عن طريق
تعريف طالب الفرقة األولى بالموسيقي ونظرية الموسيقىُ .وتعد نظرية الموسيقى ُ APمقدمة قوية
ومتعمقة في مجال الموسيقى وكيف يتم توليفها وتسيقها تما اما كما يحدث مع مقرر الموسيقى ونظرية
الموسيقى للفرقة الجامعية األولى .وتُعد مهارات مثل االمالء الموسيقي وغيرها من مهارات
االستماع والغناء اآلني والتناغم بين لوحة مفاتيح اآللة الموسيقى ،والقراءة والكتابة الموسيقية،
والتأليف كل ذلك يُعد من المكونات المهمة لمقرر المستوى ال ُمتقدم لنظرية الموسيقى .سيغطي المقرر
موضوعات متعددة بدايةا من األسس إلى األساسيات المتقدمة التي تشمل الموسيقى الصوتية
والموسيقى اآللية من فترة الممارسة الشائعة والفترات األخرى للموسيقى الغربية .يُتوقع من جميع

طالب مقرر نظرية الموسيقى ( )AP Music Theoryأن يكونوا قد اكتسبوا على األقل مهارات
األداء األساسية سواء في الموسيقى الصوتية أو موسيقى اآللة .ويتعين على جميع دارسي هذا المقرر

الدراسي الخضوع الختبار في نظرية الموسيقى المستوى ال ُمتقدم ( )AP Music Theoryفي نهاية

العام( .المتطلبات :نظرية الموسيقى الحديثة  2للطلبة المتفوقين أو نظرية الموسيقى :التأليف

واإلنتاج  2للطالب المتفوقين)

سلسلة برنامج
التربية البدنية /تعليم القيادة

الصف9 :

الصفوف 12 ،11 ،10

التربية البدنية
الصحة*
اليقظة الذهنية

اللياقة البدنية *
اليقظة الذهنية
تعليم القيادة
تدريب األقران
تعليم المغامرة
التدريب المتقاطع
الرقص
الرياضة الترفيهية والعافية
الطب الرياضي 1
الرياضات الجماعية
رفع األثقال
التطوير الرياضي للتربية البدنية

الصف11 :

الصف12 :

تدريب القيادة لطالب الفرقة الثالثة
إدارة عمليات اإلنقاذ لطالب السنة الثالثة
الطب الرياضي 2

القيادة لطالب السنة الرابعة
الطب الرياضي 2

التخرج .يمكن دراسته في الصف  10أو  11أو )12
*يُعد هذا ال ُمقرر من شروط
ُّ
ما لم يُنص صراحةا على خالف ذلك في وصف المقرر الدراسي ،فإنه يمكن تكرار دورات ومقررات التربية البدنية.
PEOPLE
PH115
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

يُعد  PEOPELجز اءا من البرنامج الشامل لتطوير التربية البدنية .يُعد برنامج فرص التربية البدنية
لل ُمتعلمين االستثنائيين من البرامج ال ُمصممة للطالب الذين قد يستفيدون من برنامج التربية البدنية
التنموي والفردي أكثر من برامج التربية البدنية العادية .ذلك أن التعلُّم الفردي أصبح ممكناا عن طريق
دربين يعملون مع طالب استثنائيين تحت إشراف وتوجيه مدرب
معلمين أقران في المدرسة الثانوية ُم َّ
 .PEOPELيوفر برنامج  PEOPELفرصة أمام جميع الطالب من أجل إحراز المزيد من التطوير
والتحسين وذلك حسب وتيرتهم أثناء العمل على احتياجاتهم الفردية .يجوز للطالب التسجيل في برنامج
 PEOPELوذلك من أجل جميع الفصول الدراسية المطلوبة لمقرر التربية البدنية( .المتطلبات :قسم
التسجيل)

التربية البدنية 1
PH130
الصف9 :
ساعة واحدة لكل فصل دراسي

يتمثل الهدف من هذا المقرر الدراسي في تعريض كل طالب لمجموعة متنوعة من الخبرات والتجارب
التي يمكن استخدامها كأساس ألسلوب حياة صحي .ويعمل هذا المقرر على تعزيز عملية النمو
االجتماعي والعاطفي والبدني عن طريق بناء األنشطة ومفاهيم اللياقة البدنية طوال العمر ،والسباحة،
والرياضات الفردية والجماعية .يُتوقع من كل طلب ارتداء الزي الرسمي ألنشطة التربية البدنية .بدلة
القسم الرياضي.

اليقظة الذهنية
PH200
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة لكل فصل دراسي

الصحة
PH240
الصف9 :
ساعة واحدة

 ،يتضمن هذا المقرر الذي يستمر لفصل دراسي واحد التدريب في داخل الفصل أو في المعمل .سوف
يحقق الطالب فه اما لنظريات وتقنيات فن اليقظة الذهنية والعناية بالنفس والصحة العامة .إضافة إلى
ذلك ،سوف يشارك الطالب في أنشطة التربية البدنية مثل تعليم المغامرة واليوغا وتدريبات اللياقة البدنية.
سوف يتعلم الطالب مهارات الصحة واليقظة الذهنية عن طريق الفصول ال ُمتقدمة واإلبداعية.
التثقيف الصحي هو مقرر دراسي يستمر لفصل دراسي واحد ،وهو من المقررات الضرورية للتخرج.
يساعد هذا ال ُمقرر الدراسي في تعزيز قدرات الطالب بشأن التعامل مع األمور الصحية على أنها أسلوب
حياة من أجل تحسين الذات واألسرة والمجتمع .وتتضمن الموضوعات األساسية التي يغطيها هذا المقرر
ًّ
كال من :الصحة والعافية ،الصحة العقلية ،الوعي بالمواد ال ُمخدرة ،األمراض المعدية /غير المعدية،
األمراض ،التغذية ،الوالدة البشرية ،النمو والتنمية.

تعليم القيادة
 PH237الفصل الدراسي األول
 PH238الفصل الدراسي الثاني
الصف10 :
ساعة واحدة
دوالرا أمريكيًّا
رسوم المقرر الدراسي250.00 :
ا

في مقرر تعليم القيادة ،سوف يتدرب الطالب باستخدام برنامج من مرحلتين .سوف يُكمل الطالب ثالثين
( )30ساعة من الدراسة النظرية داخل الفصل الدراسي مقرونة بست ( )6ساعات عملية خلف مقود
القيادة .يُتوقع من الطالب الحصول على رخصة تعليمية صادرة عن أمانة الوالية للتراخيص .جدير
بالذكر أنه ليس هناك أي رسوم اسمية بشأن هذه الرخصة .ومن أجل الحصول على هذه الرخصة ،ينبغي
أن يكون لدى الطالب رقم ضمان اجتماعي قبل بداية الدورة .يخضع الطالب ال ُمسجلون في هذا المقرر
للتقييم نظير رسوم( .المتطلبات :تصنيف الصف الدراسي لطالب السنة الثانية ،وأن يكون الطالب قد
اجتاز على األقل  8ساعات خالل الفصلين الدراسيين األخيرين(.

تدريب األقران
PH277
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

يُعد مقرر تدريب األقران من المقررات ال ُمصممة من أجل طالب الفرقة العاشرة والحادية عشرة والثانية
عشرة ممن يرغبون في المساعدة في برامج التربية البدنية الفردية أو التنموية .يتولى ُمعلم برنامج
تدريب األقران توجيه التعليمات واالحتفاظ بالسجالت وتقديم المساعدة في األنشطة اليومية فيما يخص
طالب االحتياجات الخاصة.
إن اكتساب المعرفة بشأن األنواع ال ُمختلفة لحاالت اإلعاقة ،وتعلُّم كيفية التعامل مع األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة ،وكيف أن هذه اإلعاقات تؤثر على ال ُمجتمع ،يُعد كل ذلك هو المحور األساسي
لهذا المقرر الدراسي.

تعليم المغامرة
PH331
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

يتمثل محور تركيز هذا المقرر على العمل الجماعي وحل المشكالت وتعزيز تقدير الذات ،كما يتمثل
كذلك في التحدي والثقة والمجازفة وإعداد األهداف واللعب .سوف يتعرف الطالب ويشاركون في
مهارات تسلق الجدران الصخرية في صالة األلعاب الرياضية .في حين تتضمن األنشطة األخرى ركن

حمام السباحة الذي يُركز على مهارات إنقاذ األرواح (إنقاذ النفس وإنقاذ اآلخرين) ،والغطس بالقناع
والزعنفة ،وإمكانية التجديف بالكاياك (بنا اء على اهتمامات الفصل) خالل الفصل الدراسي.

التدريب المتقاطع
PH332
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

سوف يشارك الطالب في مجموعة متنوعة من األنشطة التي تقوم على التمرين والتدريب ُمخصصة
لكي تعزز من أهدافهم الفردية ال ُمتعلقة باللياقة البدنية والصحة .سوف يجري تقديم المعلومات إلى
الطالب لمساعدتهم في تطوير مواقف سليمة وصحية بشأن أنشطة اللياقة البدنية وأساليب الحياة الصحية.
وتتضمن األنشطة ًّ
كال من :برنامج تجريب غرفة اللياقة البدنية ،والتدريب الدائري ،والمشي السريع،
واليوجا ،والتأمل.

الرقص
PH339
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

وسيقدم هذا البرنامج للطالب األسس ال ُمتعلقة بخطوات الرقص والحركات اإليقاعية .سوف يتعرف
الطالب على مجموعة متنوعة من أساليب الرقص والموسيقى بما في ذلك :رقصة الخط ،والرقصات
المتعددة الثقافات ،والرقصات االجتماعية ،ورقصة البولروم ،والتمرينات الهوائية ،واأليروبيكس
التدريجي ،والزومبا ،وأنماط الرقص األخرى.

اللياقة البدنية
PH334
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

للتخرج .سيدرس جميع الطالب هذا المقرر خالل فصل
يُعد هذا المقرر من المقررات الضرورية
ُّ

دراسي واحد سواء في السنة الثانية أو اإلعدادية أو العليا .سوف يفي الطالب في برامج القادة

ال ُمتَكيِّفين أو الناشئين أو التطوير الرياضي للتربية البدنية بمتطلبات هذا المقرر .يُعد التركيز إحدى
النقاط األساسية للحفاظ على أسلوب حياة صحي .وتتضمن المكونات الثالثة لهذه الدورة الرئيسية

ًّ
كال من مفاهيم اللياقة البدنية والسباحة واإلنعاش القلبي الرئوي.
الرياضة الترفيهية والعافية
PH335
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

الطب الرياضي 1
PH336
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

سوف يخضع الطالب لمجموعة متنوعة من األنشطة الترفيهية التقليدية والبديلة .وقد تتضمن تلك

األنشطة ًّ
كال من :البولينج ،والجولف ،والرماية ،وكرة الريشة ،والكرة الطائرة ،والتنس ،والكرة
اللينة ،والهوكي األرضي ،وحفرة الذرة (أكياس) .يُرجى العلم بأن وحدات ممارسة الجولف والبولينج

يجري إقامتها خارج الحرم المدرسي.

وهذا ال ُمقرر الذي يستمر لمدة فصل دراسي واحد يُعد ُمقدمة في مجال الطب الرياضي .والطب
الرياضي هو تخصص يتعامل مع ممارسات الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل إلصابات الرياضيين.
سيتعلم الطالب المصطلحات الطبية األساسية ،وعلم التشريح ،وعلم وظائف األعضاء البشري
األولية لإلصابات الرياضية،
األساسي ،وعالمات /أعراض اإلصابات الشائعة ،ورعاية اإلسعافات َّ

وتقنيات لف /تثبت الضمادات لإلصابات الرياضية .سوف يساعد هذا المقرر في تعزيز هؤالء

الطالب المحتملين الذين قد يكونون مهتمين بالمهن الطبية أو شبه الطبية .ال يجوز تكرار هذا المقرر.

(المتطلبات :قسم التسجيل)
الطب الرياضي 2
PH436
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

الطب الرياضي  2هو ُمقرر دراسي يعمل على تعزيز مبادئ التدريب الرياضي مثل :تشريح

والتعرف على اإلصابات الرياضية وتقييمها والوقاية منها .سوف يركز هذا ال ُمقرر بشكل
الجسم،
ُّ

أكبر على تقييم أوجه اإلصابات الرياضية وعالجها وإعادة تأهيلها .سوف يساعد هذا المقرر في
تعزيز هؤالء الطالب المحتملين الذين قد يكونون مهتمين بالمهن الطبية أو شبه الطبية .ال يجوز

تكرار هذا المقرر .سيكون هناك حاجة إلى قضاء بعض ساعات التدريب اإلضافية بجانب حصص
الفصل الدراسي( .المتطلبات :الطب الرياضي )1

الرياضات الجماعية
PH337

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المقرر في تعريف كل طالب بمجموعة متنوعة من تجارب األلعاب
والرياضات الجماعية .يعمل هذا المقرر على تعزيز جوانب النمو البدني واالجتماعي والعاطفي لدى

الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

علَم كرة القدم ،وكرة
الطالب وذلك من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة التي قد تتضمن ما يليَ :

السلة ،والكرة الطائرة ،والكرة اللينة ،وكرة القدم ،والهوكي ،وكرة الريشة .سوف يتيح هذا المقرر
للطالب تحسين وتعزيز مهاراتهم الرياضية وفي الوقت ذاته يتيح لهم المشاركة الفعالة والنشطة في
األجواء الجماعية.

رفع األثقال
PH338

صا داخل الفصل الدراسي وبعض التمارين داخل المعمل .سوف
سوف يتضمن هذا المقرر حص ا

الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

يحقق الطالب فه اما للنظريات والتقنيات والتقدم المتضمن في تدريب القوة العضلية والتحمل .سوف
يتمكن الطالب من تطوير برنامج تدريبي فردي يتضمن استخدام األوزان الحرة وآالت الوزن
ومعدات قياس الضغط ومعدات التدريب على القفز.

تدريب القيادة لطالب الفرقة الثالثة
PH376

يُعد مقرر تدريب القيادة لطالب الفرقة الثالثة من المقررات التي تستمر لمدة فصل دراسي واحد
وذلك لطالب الصف الحادي عشر الذين حازوا توصيات من قِّ َبل معلم (معلمي) التربية البدنية في

ساعة واحدة

المطلوبة لكي يصبح الطالب من المشاركين في برنامج القيادة لطالب السنة الرابعة .ومقرر تدريب
القيادة لطالب الفرقة الثالثة ُمصمم لتدريب الطالب على تقديم الدعم للمعلمين أثناء فصول التربية
البدنية .وينصبُّ التركيز على إدارة عمليات اإلحماء وإدارة ال ُمعدات ومساعدة الطالب ذوي

الصف11 :

الصف العاشر .يُعد هذا الفصل أول مكون من مكونات سالسل التدريب على القيادة ،وهو من األشياء

االحتياجات الخاصة ،إلى جانب التحكيم في المباريات الصغيرة .ويكون على الطالب الذين يتمكنون
من إنجاز هذا المقرر الدراسي بنجاح االنضمام إلى برنامج القيادة لطالب السنة الرابعة وذلك لمدة
ال تقل عن فصل دراسي واحد .ال يجوز تكرار هذا المقرر .وهذا المقرر عند دراسته بجانب مقرر
إدارة عمليات اإلنقاذ لطالب الفرقة الثالثة يجعل الطالب مستوفياا شروط ساعات اللياقة( .المتطلبات:

قسم التسجيل)
إدارة عمليات اإلنقاذ لطالب السنة الثالثة
PH375
الصف11 :
ساعة واحدة

يُعد مقرر التدريب على عمليات اإلنقاذ من المقررات التي تستمر لمدة فصل دراسي واحد وذلك
لطالب الصف الحادي عشر الذين حازوا توصيات من قِّبَل معلم (معلمي) التربية البدنية في الصف

العاشر .يُعد هذا الفصل ثاني مكون من مكونات سالسل التدريب على القيادة وهو من األشياء
المطلوبة لكي يصبح الطالب من المشاركين في برنامج القيادة لطالب السنة الرابعة وهذا المقرر
الدراسي ُمصمم لتدريب الطالب على كيفية النجاة أثناء السباحة في المياه وكيفية تفادي الغرق،
األولية وإنعاش القلب الرئوي .ويكون الطالب
وإدارة عمليات اإلنقاذ داخل المياه وتقديم اإلسعافات َّ
الذين يتمكنون من إنجاز هذا المقرر مؤهلين ألن يصبحوا معتمدين في عمليات اإلنقاذ والحفاظ على
األرواح .وسيكون على الطالب الذين يصبحون ُمنقذين ُمعتمدين عن طريق هذا البرنامج العمل ُمنقذاا

(حسب الحاجة) في برنامج القادة لطالب السنة الرابعة لمدة ال تقل عن فصل دراسي واحد .ال يجوز

تكرار هذا المقرر .وهذا المقرر عند دراسته بجانب تدريب القيادة لطالب الفرقة الثالثة يجعل الطالب

مستوفياا شروط ساعات اللياقة( .المتطلبات :قسم التسجيل)
القيادة لطالب الفرقة الرابعة
 PH475الفصل الدراسي األول
 PH476الفصل الدراسي الثاني
الصف12 :

برنامج القادة لطالب السنة الرابعة هو مقرر لمدة فصل دراسي واحد لهؤالء الذين اجتازوا بنجاح
برنامج تدريب القيادة لطالب الفرقة الثالثة وإدارة عمليات اإلنقاذ لطالب الفرقة الثالثة بمتوسط ""B

بحد أدنى في كلتا الدورتين .يساعد القادة من طالب الفرقة الرابعة المعلمين في تنفيذ فصول التربية

البدنية .يتعين على القادة من طالب الفرقة الرابعة العمل لمدة فصل دراسي واحد على األقل .إن

ساعة واحدة

المخالفات ال ُمتكررة لمدونة قواعد السلوك و/أو توقعات المقرر الدراسي سوف تكون سبباا في شطب

التطوير الرياضي للتربية البدنية
PH500

هذا ال ُمقرر ُمصمم للتركيز على التطوير الفني والتكتيكي وتحديداا فيما يتعلق بالرياضات بين المدارس.
وهذا ال ُمقرر الدراسي الذي يستمر لمدة فصل دراسي واحد يحتاج إلى توقيع بالموافقة من أي مدرب
من مدربي البرنامج الرياضي .هذا ال ُمقرر ُمصمم لطالب الصفوف  ،10و ،11و 12سوف تغطي

اسم الطالب من برنامج القادة لطالب الفرقة الرابعة (المتطلبات PH375 :و)PH376

الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعة واحدة

الوحدات ال ُمتعلقة بهذا ال ُمقرر الدراسي تنمية نقاط القوة وبناء مستويات السرعة /والمرونة /وقوة
التح ُّمل وكذلك تنمية المهارات التقنية والتكتيكية الرياضية والوفاء بالشروط المطلوب توفرها في
الرياضي في المرحلة الثانوية .سيُلبي هذا المقرر متطلبات الساعات الخاصة بمادة اللياقة البدنية.

(المتطلبات :من أجل تحديد موعد حصص هذا المقرر سيكون هناك حاجة إلى الحصول على توقيع

مدربي البرنامج الرياضي.

سلسلة برنامج قسم العلوم
التخرج إنجاز  4ساعات في مادة العلوم :درجتين في العلوم األحيائية ودرجتين في العلوم الفيزيائية
تتضمن متطلبات وشروط
ُّ

الطالب المستجد
علم األحياء RS

علم األحياء

علم األحياء للطالب المتفوقين

طالب السنة الثالثة

طالب السنة الرابعة

طالب السنة الثانية
الجامعية
العلوم الفيزيائية

علم الحيوان
العلوم البيئية
الكيمياء

الكيمياء
الفيزياء
المقررات المتزامنة االختيارية في مادة العلوم:

الكيمياء

الفيزياء
المقررات المتزامنة االختيارية في مادة العلوم:

الكيمياء للطالب المتفوقين

(تعتمد على المسارات المهنية)
الفيزياء للطالب المتفوقين
المقررات المتزامنة االختيارية في مادة العلوم:
(تعتمد على المسارات المهنية)

المهن

المقررات االختيارية في مادة العلوم

الخدمات البشرية /العلوم الصحية /العلوم الطبية

المستوى ال ُمتقدم في مادة األحياء)12 ,11(.

طبيب ،ممرض ،حماية الحياة البرية ،فني طبي ،مدرب رياضي،
مساعد طبيب أسنان ،أخصائي صحة عامةُ ،معالج فيزيائي،
أخصائي أشعة ،مسعف ،مساعد طبي ،صيدلي ،فني صيدلةُ ،معالج
وظيفي

(تعتمد على المسارات المهنية)
المقررات المتزامنة االختيارية في مادة العلوم
(تعتمد على المسارات المهنية)
المقررات المتزامنة االختيارية في مادة العلوم:
(تعتمد على المسارات المهنية)

المستوى ال ُمتقدم في مادة الكيمياء)12 ,11(.
المستوى ال ُمتقدم من األحياء  -تكنولوجيا الجينات وعلوم الطب الشرعي ()12 ,11
علم التشريح ووظائف األعضاء (األنظمة الكيميائية) ()12 ،11
علم التشريح ووظائف األعضاء (األنظمة الفيزيائية) ()12 ،11
العلوم البيئية ()12 ,11
ُمقدمة في المستوى ال ُمتقدم لمادة الكيمياء
علم الحيوان ()12 ,11

مسار العلوم وعلوم الكمبيوتر والهندسة والرياضيات

المستوى ال ُمتقدم في مادة األحياء)12 ,11(.

مهندس ،مهندس تقنية معلومات ،مهندس محركات ثابتة ،مراقب
حركة مالحة جوية ،فني سيارات ،سائق تجاري ،فني ديزل،

المستوى ال ُمتقدم في مادة الكيمياء)12 ,11(.
المستوى ال ُمتقدِّم في مادة الفيزياء )C (12
الفيزياء التطبيقية ()12

أخصائي نظم معلومات جغرافية ،مشغل معدات ثقيلة ،ميكانيكي.

العلوم البيئية ()12 ,11
ُمقدمة في المستوى ال ُمتقدم لمادة الكيمياء ()12 ,11
المستوى ال ُمتقدم في مادة األحياء  -تكنولوجيا الجينات وعلوم الطب الشرعي ()12 ,11
علم التشريح ووظائف األعضاء (األنظمة الفيزيائية) ()12 ،11

الهندسة المعمارية /البناء /المهن المتخصصة
مهندس معماري ،مفتش بناء ،نجار ،مهندس مدني ،ميكانيكي،
مدير إنشاءات ،عامل أنابيب ،رسام ،أخصائي نظم معلومات
جغرافية ،ميكانيكي ،خبير تجميل ،سباك ،مهندس مناظر طبيعية
وتنسيق مواقع ،فني طاقة شمسية ،فني لحام.

الفيزياء التطبيقية ()12
ُمقدمة في المستوى ال ُمتقدم لمادة الكيمياء ()12 ,11
العلوم البيئية ()12 ,11
علم الحيوان ()12 ,11

علم األحياء ( RSتقوية القراءة)
SN102
الصف9 :
ساعتان

علم األحياء  RSهو ُمقرر علوم معملية مصمم على وجه الخصوص لدعم الطالب الذين يحتاجون إلى تعزيز مهارات
فهم القراءة في فصول مادة العلوم .يتوافق محتوى هذا المقرر مع منهج األحياء للمدارس الثانوية ويجري تقديمه
بطريقة تفاعلية ومدعومة بشكل كبير ،وكذا عن طريق استخدام طرق التدريس المباشر والوسائل ال ُمعينة التي من
شأنها تعزيز مهارات تدوين المالحظات أثناء المحاضرات ،والتجارب المعملية ،وتجميع البيانات وتنظيمها
وتفسيرها ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة في فصول مادة العلوم وفي عملية التعليم التعاوني( .المتطلبات :قسم
التسجيل)

علم األحياء
SN130
الصف9 :
ساعتين

يُعد هذا المقرر من المقررات ال ُمختبرية التي تُستخدم فيها طرق البحث العلمي لدراسة المفاهيم األساسية ال ُمتعلقة
بوحدة الكائنات الحية والتنوع واالستمرارية والتفاعل فيما بينها .وتُعد مهارات المالحظات النقدية والتسجيل الدقيق
للبيانات والقدرة على تأويلها وتفسيرها من المهارات الضرورية التي يُركز عليها العمل ال ُمختبري أو النشاط داخل
ا
صا.
المعمل .كما يتم إيالء القدرة على فهم الوظائف الحيوية والوراثة والعالقات مع البيئة اهتما اما
وتركيزا خا ًّ
(المتطلبات :قسم التسجيل)

علم األحياء للطالب المتفوقين
SN175
الصف9 :
ساعتين

يتم اختيار الطالب ال ُمستجدين ال ُمسجلين في هذا المقرر بناء على درجات اختبار القبول وتوصيات المعلم السابق
لمادة العلوم .يُعد هذا المقرر من المقررات العملية التي تركز على المبادئ الجزيئية للحياة .تركز األنشطة المعملية
على تصميم التجارب وتجميع البيانات وتحليلها ،وعلى الوصول الواضح لتلك النتائج .يُتوقع من الطالب تقديم األدلة
الداعمة آلرائهم أثناء تقديمهم النتائج .كما يُتوقع من الطالب العمل بشكل فعَّال مع الطالب اآلخرين وذلك بطريقة
جماعية تعاونية( .المتطلبات :قسم التسجيل)

العلوم الفيزيائية
SN202
الصف10 :
ساعتين

مقرر علوم الفيزياء هو ُمقرر ُمصمم ليكون وسيلة للطالب الذين يعملون على تقوية المهارات الضرورية في مادة
الحساب و/أو القراءة والفهم وذلك قبل تسجيلهم في مواد الكيمياء والفيزياء وغيرها من المواد االختيارية .يتم تقديم
ا
فضال عن استخدام طرق التدريس المباشر والوسائل
هذا المقرر العملي الذي يعمد على األنشطة بطريقة تفاعلية،
ال ُمعينة التي من شأنها تعزيز مهارات تدوين المالحظات أثناء المحاضرات ،والتجارب المعملية ،وتجميع البيانات
وتنظيمها وتفسيرها ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة في فصول مادة العلوم وفي عملية التعليم التعاوني( .المتطلبات:
 SN102أو قسم التسجيل)

الكيمياء
SN230
الصفوف11 ،10 :
ساعتين

يُعد هذا المقرر من ال ُمقررات العملية التي تُقدم للطالب المفاهيم األساسية عن الكيمياء وذلك وفقاا للمنظور الكمي.
تُستخدم الطرق العلمية من أجل إعداد النظريات في مادة الكيمياء مثل مفهوم الجزيء ،والنظرية الذرية ،وتسمية
ال ُمر َّكبات ،ومعادالت التوازن ،وقياس العناصر ال ُمتكافئة ،الدورية ،ونظرية القاعدة الحمضية البسيطة ،ومبادئ
الترابط .وهذا ال ُمقرر ُمصمم لتمكين الطالب من تطوير مهارات التفكير النقدي عن طريق التحليل التجريبي والتوليف
من أجل أن يصبحوا مواطنين على درجة من العلم؛ مطلوب استخدام اآللة الحاسبة( .المتطلباتMH122/130 :
و SN130أو أدنى درجة ” “Cفي كال الفصلين الدراسيين لـ  SN102و)SN202

الكيمياء للطالب المتفوقين
SN275
الصف10 :
ساعتين

الكيمياء للطلبة المتفوقين هو مقرر دراسي ُمخصص لتجهيز الطالب لمرحلة الجامعة حيث يحتوي على بعض
الصعوبات والتحديات وال ُمحفِّزات وذلك لطالب الفرقة الثانية الذين اجتازوا مقرر الجبر للطلبة المتفوقين وكذلك
مقرر األحياء للطالب المتفوقين .تُستخدم فيه الطريقة العلمية بجانب المنهج البحثي .تتيح هذه الطريقة للطالب
اكتشاف المبادئ األساسية في مادة الكيمياء عن طريق التجربة وتحليل البيانات .يُطلب توفير آلة حاسبة( .المتطلبات:
كل من  SN175و MH175أو حد أدنى درجة ”“Cفي  SN175و ”“Bفي  MH130ا
بدال من
أدنى درجة ”“Cفي ٍ
كل من )MH275
في
المتزامن
التسجيل
مع
SN130
من
كل
في
ذلك أدنى درجة ”“B
ٍ
ٍ

الفيزياء

ُعرف الطالب بالمبادئ األساسية لمادة الفيزياء .ويتمحور تركيز هذا المقرر على األسس
الفيزياء ُمقرر عملي ي ِّ

SN340
الصفوف12 ،11 :
ساعتان

المفاهيمية والتطبيق الرياضي .ويغطي المحتوى موضوعات تتراوح بين حركة الموجة والكهرباء والميكانيكا والقوى.
صى بدراسة هذا المقرر لجميع الطالب الذين يُخططون لمتابعة دراستهم الجامعية بعد المرحلة الثانوية ،مطلوب
ويُو َ
استخدام آلة حاسبة علمية( .المتطلبات SN230 :إنجاز التسجيل أو التسجيل المتزامن في )MH330

الفيزياء للطالب المتفوقين
SN375
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

الفيزياء للطلبة المتفوقين هي مقرر دراسي عملي للطالب الذين يتمتعون بخلفية علمية قوية في مادتي الرياضيات
والعلوم .ومن خالل هذا المقرر يتعرف الطالب على المبادئ األساسية لمادة الفيزياء ،كما يتمحور تركيز هذا المقرر
على األسس المفاهيمية والتطبيق الرياضي بشكل ُمتعمق أكثر من  .SN340ويغطي المحتوى موضوعات تتراوح
بين حركة الموجة والكهرباء والميكانيكا والقوى؛ مطلوب استخدام آلة حاسبة علمية( .المتطلبات :أدنى درجة ”“C

كل من  SN275و MH275أو حد أدنى درجة ”“Cفي  MH230و ”“Bفي  MH230مع التسجيل
في ٍ
المتزامن في كل من  MH330أو .)MH376

مدخل إلى في المستوى ال ُمتقدم لمادة الكيمياء
SN335
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

ُمقدمة في المستوى ال ُمتقدم لمادة الكيمياء هو ُمقرر يستمر لفصل دراسي واحد لطالب السنة الثانية حيث يتعرف
الطالب وتزداد معرفتهم خالل ذلك المقرر على بعض المفاهيم التي لم يتناولها مقرر الكيمياء في السنة األولى.
ويتمثل الغرض من هذا المقرر في إعداد الطالب لألداء بشكل أفضل في المرحلة الجامعية .الكيمياء العضوية
والديناميكا الحرارية ومبادئ التوازن الحمضي القاعدي والتحليل النوعي .يُطلب توفير آلة حاسبة( .المتطلبات:
اجتياز أو التسجيل المتزامن في  SN340أو )SN375

علم التشريح وعلم وظائف األعضاء
(األنظمة الفيزيائية)
SN345
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

علم التشريح وعلم وظائف األعضاء (األنظمة الفيزيائية) من ال ُمقررات ال ُمصممة من أجل الطالب الذين يفكرون
في مواصلة الدراسة للعمل في مجال الصحة والمجال الطبي .يتم تطوير تقنيات ومفاهيم ومفردات علم التشريح وعلم
وظائف األعضاء .سوف يركز الطالب في هذا المقرر الدراسي على دراسة :علم األنسجة ،والجهاز العظمي،
والجهاز العضلي ،والجهاز القلبي الوعائي ،والجهاز التنفسي ،والجهاز الهضمي ،وعلم األمراض .يتعين على الطالب
في هذا المقرر إعداد وتطبيق مجموعة من التقنيات العملية المناسبة بما في ذلك الفحص المجهري والتشريح .يُعد
هذا المقرر من المتطلبات األساسية لبرامج  CNAو( .EMTالمتطلبات :اجتياز أو التسجيل المتزامن في SN340

أو )SN375
علم التشريح وعلم وظائف األعضاء
(األنظمة الكيميائية)
SN346
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

المستوى ال ُمتقدم في مادة األحياء تكنولوجيا الجينات وعلوم
الطب الشرعي
SN347
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

الفيزياء التطبيقية
SN440
الصف12 :
ساعة واحدة

علم التشريح وعلم وظائف األعضاء (األنظمة الكيميائية) من ال ُمقررات ال ُمصممة من أجل الطالب الذين يفكرون
في مواصلة الدراسة للعمل في مجال الصحة والمجال الطبي .يتم تطوير تقنيات ومفاهيم ومفردات علم التشريح وعلم
وظائف األعضاء .سوف يركز الطالب في هذا المقرر الدراسي على دراسة :الجهاز العصبي ،والحواس الخاصة،
والغدد الصماء ،والجهاز الليمفاوي ،والجهاز البولي ،وعلم األمراض( .المتطلبات :اجتياز أو التسجيل المتزامن في
)SN325, SN340, SN375
في هذا المقرر العملي الذي يستمر لفصل دراسي واحد يدرس الطالب إجراءات تكنولوجيا الجينات التي تم استخدمها
في المجال البيولوجي على مدار  30عا اما .سوف يتعرف الطالب على كيفية مساهمة التنوع الجيني في نمو السكان
باإلضافة إلى الموضوعات األخالقية ال ُمتعلقة باستخدام تكنولوجيا الجينات في ُمجتمعنا .سوف يتعرف الطالب على
أسس علم الطب الشرعي ،وكيفية تطبيقه في تحقيقات مسرح الجريمة( .المتطلبات :اجتياز أو التسجيل المتزامن
في  SN340أو )SN375
هذا المقرر الدراسي العلمي يعتمد على إعداد مشروع من قِّ َبل الطالب ال ُمهتمين بمجال التكنولوجيا .ذلك أنه ُمصمم
من أجل الطالب الذين يحتاجون إلى تحقيق فهم أكبر لعلوم الفيزياء والقدرة على تطبيق تلك المبادئ في وظائف مثل
العمارة ،وحِّ َرف البناء ،والمهن المتخصصة ،والهندسة ،والقوات المسلحة .سوف يدرس الطالب ال ُمسجلون في هذا
ال ُمقرر :الديناميكا الحرارية ،وميكانيكا الموائع ،والفيزياء الحديثة .يتعين على الطالب الذين يدرسون الفيزياء
التطبيقية أن يكون لديهم مستويات عالية من التحفيز والشغف إلظهار التفكير النقدي أثناء إعداد الحلول وتطبيقها على
المشكالت التي تواجههم في العالم االفتراضي .يُطلب توفير آلة حاسبة( .المتطلبات) SN340:

هذا المقرر ُمخصص للطالب الذين لديهم شغف بدراسة ومعرفة المشكالت البيئية التي تواجه الكرة
األرضية .وتتضمن الموضوعات التي يتم تغطيتها :النظم البيئية ،واالنفجار أو التضخم السكاني،
والتعرية ،وتلوث المياه ،وفرط المغذيات ،والمواد الكيميائية السامة ،وتلوث الهواء ،واألمطار
الحمضية ،وتأثيرات االحتباس الحراري ،وتأثير استخدام المبيدات الحشرية ،ومصادر الطاقة البديلة.
سوف يُشارك الطالب في برنامج إعادة التدوير التابع لمدرسة أوك الون الثانوية المجتمعية ( Oak
 ،)Lawn Community High Schoolوقد يُسند إليهم أدوار في قرارات استخدام الطاقة على
مستوى المبنى .تُستخدم المناقشة واألنشطة والعرض التقديمي وبناء النماذج والمشاريع لتقديم المواد

العلوم البيئية
SN300
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

والتقييم إلتقان أهداف التعلم( .المتطلبات :إنجاز  SN202, SN230أو )SN275

علم الحيوان هو مقرر عملي من خالله يتعرف الطالب على مملكة الحيوانات المتنوعة .وعن طريق
التجربة واالستقصاء المعملي والبحث سوف يتمكن الطالب من إجراء عملية فحص دقيق لبعض
أصناف الحيوانات .والطالب في هذا المقرر الدراسي سوف يركزون على أسس علم الحيوان:

علم الحيوان
SN310
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

الفقاريات والالفقاريات .ويتضمن الجزء العملي من هذا المقرر تشريح الحيوان( .المتطلبات :إنجاز

المستوى ال ُمتقدِّم في مادة األحياء
SN495

ويتضمن المستوى ال ُمتقدِّم في مادة األحياء تلك المواضيع التي يجري تغطيتها في ال ُمقرر الدراسي
لبرنامج المستوى ال ُمتقدِّم لمجلس الكلية .ويُطلب من جميع الطالب أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في

ساعتان

منح ساعات دراسية جامعية( .المتطلبات :أدنى درجة ”“Bفي كال الفصلين الدراسيين SN175,

المستوى ال ُمتقدِّم
الفيزياء  :Cعلم الميكانيكا

سوف يحقق الطالب فه اما أكبر لعالم الفيزياء عن طريق دراسة الحركة والعمل والقوى والطاقات
ونقل الطاقة والتركيب الذري .يتبع هذا المقرر مناهج تحديد المستوى المتقدم في مجلس الجامعة

 SN202, SN230أو )SN275

الصفوف12 ،11 :

المستوى
ال ُمتقدِّم

علم األحياء .ويمكن أن يؤدي تحقيق نتيجة متميزة في االختبار إلى التسجيل ال ُمتقدِّم في الكلية و/أو
 ,SN275و SN375أو التسجيل المتزامن في .)SN375

SN496
الصف12 :

المستوى
ال ُمتقدِّم

ساعتان

ومن ثم فهي صارمة وسريعة اإليقاع .يتعين على جميع الطالب خوض اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في
مادة الفيزياء  ،Cويمكن للطالب الحصول على ساعات جامعية في مادة الفيزياء عن طريق التأهل
في أحد االختبارات التي يُجريها مجلس اختبارات القبول بالجامعة( .المتطلبات :أدنى درجة ”“B

في كال الفصلين الدراسيين  SN175أو .)SN375
المستوى ال ُمتقدم لمادة الكيمياء
SN497
الصفوف12 ،11 :
ساعتان

المستوى
ال ُمتقدِّم

يزود ُمقرر المستوى ال ُمتقدم لمادة الكيمياء الطالب باألساسيات المطلوبة على مستوى المرحلة
الجامعية لدعم عمل مقرر المستوى المتقدم في الكيمياء الحقاا .سوف يعمق الطالب مستويات الفهم
لديهم عن مادة الكيمياء من خالل عمليات االستقصاء القائمة على البحث ،كما أنهم سوف يستكشفون
موضوعات مثل :التركيب الذري ،والقوى بين الجزيئات والترابط ،والتفاعالت الكيميائية ،والكيمياء
الحركية ،والديناميكا الحرارية والتَّوازن .هذا المقرر من إعداد لجنة تطوير المستوى ال ُمتقدم لمادة

الكيمياء ،ويُعد متوافقاا مع العديد من مقررات مادة الكيمياء في الجامعات والكليات .ويُطلب من جميع
الطالب أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في الكيمياء .ويمكن أن يؤدي تحقيق نتيجة متميزة في االختبار

إلى التسجيل ال ُمتقدِّم في الكلية و/أو منح ساعات دراسية جامعية( .المتطلبات :أدنى درجة ”“Bفي

كال الفصلين الدراسيين ,SN175, SN275و SN375أو التسجيل المتزامن في .)SN375

تسلسل برنامج التعليم في الدراسات االجتماعية
المقررات المطلوبة  (BOLD) 5ساعات
الطالب المستجد
المهن

طالب السنة الثانية
الجامعية
تاريخ العالم  & 1تاريخ
العالم 2
تاريخ العالم المستوى
ال ُمتقدم
تاريخ العالم  & 1تاريخ
العالم 2
تاريخ العالم المستوى
ال ُمتقدم
تاريخ العالم المستوى
ال ُمتقدم

مهندس معماري /جغرافي

الجغرافيا البشرية
المستوى ال ُمتقدم

األعمال والتمويل

الجغرافيا
الجغرافيا البشرية
المستوى ال ُمتقدم

أمين متحف /مؤرخ

الجغرافيا البشرية
المستوى ال ُمتقدم

إنفاذ القانون (مح ٍامُ ،منشئ

الجغرافيا

تاريخ العالم  & 1تاريخ
العالم 2

عالم سياسي (سياسي)

الجغرافيا

تاريخ العالم  & 1تاريخ
العالم 2

أخصائي نفسي

الجغرافيا

تاريخ العالم  & 1تاريخ
العالم 2

الدراسات االجتماعية

الجغرافيا

تاريخ العالم  & 1تاريخ
العالم 2

ملفات التعريف)

الجغرافيا البشرية
المستوى ال ُمتقدم

تاريخ العالم المستوى
ال ُمتقدم

أخصائي اجتماعي

الجغرافيا

تاريخ العالم  & 1تاريخ
العالم 2

علم االجتماع

الجغرافيا

تاريخ العالم  & 1تاريخ
العالم 2

المهن

الجغرافيا

تاريخ العالم  & 1تاريخ
العالم 2

تاريخ العالم ()1
SC145
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

طالب السنة الثالثة

طالب السنة الرابعة

تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية
التعيين المتقدم
االقتصاد

البرنامج الحكومي
البرنامج الحكومي المستوى ال ُمتقدم
تاريخ شيكاغوا

تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية
التعيين المتقدم
علم االجتماع

البرنامج الحكومي
االقتصاد الجزئي المستوى ال ُمتقدم
االقتصاد الكلي المستوى ال ُمتقدم
علم النفس

تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية
التعيين المتقدم
السياسة األمريكية الخارجية
تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية
علم االجتماع
علم النفس
تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية
القانون في ال ُمجتمع األمريكي
علم االجتماع
تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية
علم االجتماع
تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية
علم االجتماع
االقتصاد
التعيين المتقدم
تاريخ شيكاغوا
تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية
علم االجتماع

البرنامج الحكومي
البرنامج الحكومي المستوى ال ُمتقدم
تاريخ شيكاغوا

تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية
علم االجتماع
تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية
تاريخ شيكاغوا

البرنامج الحكومي
القانون في ال ُمجتمع األمريكي
البرنامج الحكومي
السياسة األمريكية الخارجية
تاريخ شيكاغوا
البرنامج الحكومي
علم النفس المستوى ال ُمتقدم
تاريخ أمريكا الالتينية
البرنامج الحكومي
تاريخ شيكاغوا
البرنامج الحكومي المستوى ال ُمتقدم
علم النفس
السياسة األمريكية الخارجية
البرنامج الحكومي
علم النفس
تاريخ أمريكا الالتينية
البرنامج الحكومي
علم النفس
البرنامج الحكومي
االقتصاد

يغطي هذا المقرر -الذي يمتد على مدار فصل دراسي واحد على نطاق واسع وبتسلسل زمني وموضوعي -المميزات الرئيسية
للحضارات منذ العصور القديمة حتى عام  .1750ويشمل ذلك بالد الرافدين ومصر واليونان وروما واإلمبراطوريات
اإلسالمية والممالك األوروبية وحضارات العالم الجديد .يتم التركيز على التطور التاريخي للحضارات األوروبية .المادة
األساسية تستند إلى الكتاب المدرسي ومع ذلك يكون هناك حاجة إلى استخدام نصوص قراءة إضافية .سوف يتمكن الطالب
من تطوير مهارات القراءة والكتابة من خالل أنشطة القراءة والكتابة المكثفة والتعلم القائم على المشاريع .يُعد من المقررات
صى بدراستها -ولكنه ليس إلزاميًّا -طالب الصفين التاسع والعشر.
التي يُو َ

تاريخ العالم ()2
SC150
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

يغطي هذا المقرر -الذي يمتد لفصل دراسي واحد على نطاق واسع وبتسلسل زمني وموضوعي -المميزات الرئيسية
للحضارات منذ عام  ،1750وحتى العصر الحديث .تتضمن المفاهيم األساسية المفكرين التنويرين ،والثورة الفرنسية،
واإلمبريالية ،والحرب العالمية األولى ،والحرب العالمية الثانية والهولوكوست ،والحرب الباردة ،والترابط بين العالم الحديث.
المادة األساسية تستند إلى الكتاب المدرسي ومع ذلك يكون هناك حاجة إلى استخدام نصوص قراءة إضافية .سوف يتمكن
الطالب من تطوير مهارات القراءة والكتابة من خالل أنشطة القراءة والكتابة المكثفة والتعلم القائم على المشاريع .يُعد من
المقررات التي يُوصى بدراستها -ولكنه ليس إلزاميًّا -طالب الصفين التاسع والعشر( ..المتطلبات（SC145:

الجغرافيا
SC235
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

المستوى ال ُمتقدِّم
الجغرافيا البشرية
SC195
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعة واحدة

المستوى
ال ُمتقدِّم

هل يمكنك تسمية جميع الواليات المتاخمة لوالية إلينوي؟ هل تعلم أن أمريكا الشمالية تنتج  %80من
المنتجات الزراعية في العالم؟ هل ترغب في معرفة سبب قدرة الطفل العادي في أفريقيا على التحدث
بأكثر من أربع لغات دون أن يتلقى تعلي اما رسميًّا؟ سوف تتعلم اإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها الكثير
وذلك في مقرر دراسي لمدة فصل دراسي واحد ُمخصص لدراسة الموضوعات العالمية مثل:
صى
الصراعات ،والموارد الطبيعية ،والدول النامية ،والتركيبة السكانية ،والعالقات الدولية .يُو َ
بدراسة هذا المقرر لجميع دارسي مقرر تاريخ العالم المستوى ال ُمتقدم وكذلك الطالب الذين هم على
وشك االلتحاق بالجامعة.

يتعرف الطالب -من خالل مقرر الجغرافيا البشرية المستوى ال ُمتقدِّم -على الدراسة المنهجية لألنماط
والعمليات التي تشكل الوعي والفهم البشري وكذلك استخدام وتغيير سطح األرض .يتعلم الطالب -

من خالل توظيف المفاهيم المكانية وتحليل المناظر الطبيعية -فحص التنظيم االجتماعي واالقتصادي

البشري وعواقبه البيئية .كما يتعلمون الطرق واألدوات التي يستخدمها الجغرافيون في عمليات البحث

والتطبيق .ويُطلب من جميع الطالب أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في الجغرافيا البشرية.
المستوى ال ُمتقدِّم
تاريخ العالم
SC290
الصف10 :
ساعتان

المستوى
ال ُمتقدِّم

خالل هذا ال ُمقرر الدراسي الممتد لمدة عام ،يدرس الطالب تطور العالم والتفاعالت اإلنسانية من
منظور عالمي .يجمع هذا النهج بين التسلسل الزمني والسياق اإلقليمي مع التركيز على األلف سنة

األخيرة من التاريخ من خالل المقارنات اإلقليمية عبر الزمن .يجب أن يكون الطالب حاصلين على

توصية من أجل التسجيل في هذا المقرر .ويُطلب من جميع الطالب أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في
تاريخ العالم( .المتطلبات :أدنى درجة ”“Bفي كال الفصلين الدراسيين لمقرر  EG175أو قسم

التسجيل).
تاريخ الواليات المتحدة األمريكية
SC330
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

يُعد تاريخ الواليات المتحدة األمريكية من المقررات الحيوية من أجل األجيال القادمة المشاركة في
المجتمع الديموقراطي .حيث يُوفر مقرر تاريخ الواليات المتحدة األمريكية فرصةا يمكن للطالب من
خاللها البناء على ما لديه من معرفة سابقة عن تاريخ بالدنا وفي الوقت ذاته يمكنه تنمية مهارات
التفكير النقدي لديه بما في ذلك استخدام الوثائق من أجل تدعيم مناقشاتهم وآرائهم .يساعد هذا المقرر
الطالب على تكوين الروابط بين عالمهم وبين التراث الغني لتاريخ الواليات المتحدة األمريكية عن
صى -ولكنه
طريق دراسة األسئلة الرئيسية عبر العصور التاريخية و /أو الموضوعات الرئيسية .يُو َ

هذا مطلوباا -بدراسة تاريخ العالم ( )1و( )2ومقرر التاريخ قبل التسجيل في هذا المقرر.
المستوى ال ُمتقدِّم
تاريخ الواليات المتحدة األمريكية
SC385
المستوى
ال ُمتقدِّم
الصف11 :
ساعتان

مقررا ُمكثفاا عن تاريخ الواليات
يوفر برنامج تاريخ الواليات المتحدة األمريكية المستوى ال ُمتقدِّم
ا
المتحدة األمريكية من أجل الطالب المتفوقين أكاديميًّا حيث يتضمن مواد وواجبات وتقييمات على
ويقوي مواطن التحدي لديهم .ووفقاا
المستوى الجامعي على نح ٍو يُثري الطالب المتوفقين ويحفزهم
ِّ
لقرارات مجلس الكلية ،فإن التسجيل في فصول المستوى ال ُمتقدِّم يُعد أكبر مؤشر فردي على النجاح
المستقبلي في مرحلة الجامعة .يدمج المستوى ال ُمتقدم من تاريخ الواليات المتحدة األمريكية بين
التاريخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي والتقني والدولي على نح ٍو يشمل التجارب
األمريكية المتعددة الثقافات مع ربط األحداث والقضايا من الماضي بمخاوف الحاضر .يُعد التسجيل
اختياريًّا ويعتمد على الدرجات السابقة في المقررات اإللزامية .ويُطلب من جميع الطالب أداء اختبار

صى به -ولكنه ليس
المستوى ال ُمتقدِّم في تاريخ الواليات المتحدة الذي يُجرى في شهر مايو .من ال ُمو َ

مطلوباا -أن يكون الطالب ُمسجلين أيضاا في مقرر اللغة اإلنجليزية للمتفوقين( .المتطلبات“C” :

أو أعلى في  SC290أو قسم التسجيل)

الحكومة والسياسات
SC331
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

متى يُسمح لرجال الشرطة بتفتيشك بشكل قانوني؟ لماذا يُعد رئيس الواليات المتحدة األمريكية قائد
العالم الحر؟ لماذا يتحدث الجميع عن التعديل العاشر لدستور الواليات المتحدة عندما يتحدثون عن
حقوق الواليات؟ لماذا يعتقد الكثير من األمريكيين أن أصواتهم لرئيس البالد ال تُحسب وال تُعد؟ كل
هذه األسئلة -واألكثر أهمية من ذلك هي إجابتها -تُعد أساسية لفهم طبيعة حكومة الواليات المتحدة
األمريكية .خالل هذا المقرر الذي يستمر لمدة فصل دراسي واحد ،سوف يقوم الطالب بتحليل وفهم
الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم ومجموعات المصالح الخاصة واألحزاب السياسية وجماعات
الضغط والكونغرس ومكتب الرئيس والمحاكم الفيدرالية ومحاكم الواليات السياسة الداخلية
والخارجية للواليات المتحدة .سوف يستخدم الطالب تلك المعرفة لتشكيل وعيهم بشأن أدوارهم

بصفتهم مواطنين وذلك في عالقتهم مع حكومتهم .وخالل هذا المقرر سوف يتمكن الطالب من تنمية
مهارات التفكير النقدي لديهم حيث يتعلمون كيفية تحديد المعلومات ووصفها وتفسيرها وتقييمها على
المستويات الثالثة للحكومة وعالقتهم بالواليات .يتعين على جميع الطالب اجتياز اختبار الدستور
صى به -ولكنه
األمريكي وذلك للحصول على الساعات المطلوبة للتسجيل في هذا المقرر .من ال ُمو َ

ليس مطلوباا -دراسة مقرر تاريخ العالم ( )1و( ،)2وكذلك مقرر تاريخ الواليات المتحدة األمريكية
قبل دراسة هذا المقرر.

المستوى ال ُمتقدِّم من مقرر الحكومة والسياسات
SC390
المستوى
ال ُمتقدِّم
الصف12 :
ساعة واحدة

سوف يتمكن الطالب من تنمية مستويات المعرفة لديهم وتنمية مهاراتهم التحليلية من أجل تقييم
الحكومة المعاصرة للواليات المتحدة األمريكية .يدرس الطالب نظريات علماء السياسة حول

الكونغرس والرئاسة والقضاء .يقوم الطالب بتحليل بعض الجزئيات الرئيسية حول السياسة العامة

مثل :الشؤون االقتصادية ،والشؤون الخارجية ،والدفاع ،والرفاهية .ويُطلب من جميع الطالب أداء
اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في ُمقرر الحكومة والسياسة .كما يجري التركيز على الشؤون الحالية

ومشاركة الحكومة التي على رأس السلطة حاليًّا.

(المتطلبات“B” :أو أعلى في  SC385أو قسم التسجيل)

علم االجتماع
SC341
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

يتمكن الطالب عن طريق دراسة علم االجتماع من رؤية العالم من منظور جديد .في دولة مثل
الواليات المتحدة حيث يتم االحتفال بالفردية يكون من السهل جدًّا أن تنسى أن القاعد األساسية التي
ننطلق منها في تصرفاتنا وأحاسيسنا هي ال ُمجتمع .سواء كانت صداقات أو عائالت أو مجموعات
دينية أو طبقات اجتماعية اقتصادية ،فإن معظم حياتنا ترتكز على أسس اجتماعية .هذا هو المنطلق

األساسي لعلم االجتماع .يركز علم االجتماع على المجتمعات والجماعات داخل ال ُمجتمع ا
بدال من

األفراد .وفي هذا المقرر يدرس الطالب الطرق التي تشكل النسيج االجتماعي  -المجموعات
والمنظمات والمجتمعات والفئات االجتماعية (مثل الطبقة أو الجنس أو العمر أو ال ِّع ْرق) والمؤسسات
االجتماعية المختلفة (مثل األسرة أو المؤسسات االقتصادية أو السياسية أو الدينية)  -التي تؤثر
على المواقف البشرية واألفعال والفرص.

االقتصاد
SC342
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

غالباا ما يُشار إلى علم االقتصاد على أنه "العلم الكئيب" والسبب في ذلك يعود إلى أن ال ُمجتمع لديه

عدد غير محدود من االحتياجات إال أنه موجود في عالم محدود الموارد .وعلم االقتصاد هو ذلك

العلم الذي يدرس كيفية تعامل ال ُمجتمعات مع ذلك التناقض .في هذا المقرر سوف يركز الطالب على
الموضوعات الرئيسية بما في ذلك دراسة وتمحيص طريقة عمل األسواق ،والتفاعل بين األعمال
والعمالة والحكومة في االقتصاد ،واالستثمارات في سوق األوراق المالية وسوق البورصة
والسندات ،وكيف يتم إدارة المعروض النقدي أو المخزون النقدي ،وكيفية عمل البنوك والمصارف،
والعولمة المتزايدة لالقتصاد العالمي .تستند المادة الدراسية في جوهرها على كتاب مدرسي؛ ومع
التكميليين المكثفين مطلوبان من أجل تسهيل تنمية مهارات التفكير النقدي
ذلك ،فإن القراءة والتحليل
ِّ
لدى الطالب.

علم النفس هو دراسة السلوك البشري .يركز الطالب على موضوعات مثل :أنظمة القيمة ،وعلم
األعصاب ،ونظرية التعلُّم ،واالضطرابات النفسية ،واالتصاالت ،والعالقات ،والسعادة .يتم عرض
كل موضوع من تلك الموضوعات باستخدام تنسيق التعلُّم المعياري الذي يُعزز العرض الشامل لكل

علم النفس
SC345
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

قضية .يتعين على الطالب إنجاز المراجعات الدورية األكاديمية الحالية وكذلك مشاريع تقييم الذات:

المستوى ال ُمتقدِّم من علم النفس
SC395

مقرر المستوى ال ُمتقدِّم من علم النفس هو ُمقرر ُمصمم لتعريف الطالب بالدراسة المنهجية والعلمية
للسلوك والعمليات العقلية للبشر والحيوانات األخرى .حيث يدرس الطالب الحقائق النفسية والمبادئ

ُكتيب األنا "‘".ME’ booklet

الصفوف12 ،11 :

المستوى
ال ُمتقدِّم

والظواهر ال ُمتعلقة بكل من المجاالت الجانبية األساسية في مجال علم النفس .كما يتعلمون األخالقيات

ساعة واحدة

واألدوات التي يستخدمها األخصائيون النفسيون في عمليات البحث والتطبيق .ويُطلب من جميع

السياسة األمريكية الخارجية بدايةا من
الحرب الباردة وحتى الحرب على اإلرهاب
SC346

إذا ما قُدر لك أن تكون في مكان الرئيس هاري ترومان ،فهل كنت تأمر بإسقاط القنبلة الذرية على
اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية؟ يُعد هذا السؤال هو نقطة االنطالق لدراسة مقرر التاريخ
الحديث للواليات المتحدة األمريكية .حيث يُركز هذا المقرر على المشكالت الدولية التي طرأت على

ساعة واحدة

الموضوعات العالمية الرئيسية مثل :الصراعات ،والقضايا االقتصادية ،والتجارة ،والحرب الباردة،
واإلرهاب ،والعولمة ،ودور األمم ال ُمتحدة ،وذلك أثناء تقييمهم للدور الذي تلعبه الواليات المتحدة
األمريكية في الشؤون العالمية .ومن خالل دراسة السياسة الخارجية األمريكية ،يقوم الطالب بتقييم

الطالب أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في علم النفس الذي يُجرى في شهر مايو.

الصفوف12 ،11 :

الساحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .ذلك أن الطالب خالل هذا المقرر يتناولون بالتحليل

الجوانب ال ُمختلفة فيما يشكل "المصلحة الوطنية" .وخالل هذا المقرر يستخدم الطالب الكتاب

المدرسي باإلضافة إلى غيره من مصادر المعلومات مثل المقاالت اإلخبارية والمصادر الرئيسية.
كما يُشارك الطالب في الواجبات األسبوعية للفعالية الحالية التي تساعدهم في التركيز على العالم
وفق ما تصوره لهم وسائل اإلعالم .وسوف يتناول الطالب بالدراسة أيضاا الموضوعات التسعة
صى -ولكنه ليس مطلوباا -بدراسة تاريخ العالم ( )1و()2
ال ُمتكررة للسياسة الخارجية األمريكية .يُو َ
قبل التسجيل في هذا المقرر.

تاريخ شيكاغوا
SC347
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

سوف يسافر بك هذا المقرر التعليمي التفاعلي والعملي في مغامرة إلى واحدة من أكثر مدن العالم
ثرا اء من الناحية التاريخية .حيث يسافر الطالب ال ُمسجلون في هذا المقرر في رحلة ميدانية
الستكشاف هذه المدينة العالمية القريبة من المدرسة .يؤرخ هذا المقرر لتاريخ مدينة شيكاغوا وفي
الوقت ذاته يركز على موضوعات رئيسية مثل دور المدينة كقوة عالمية؛ ذلك أن شيكاغوا من ال ُمدن
الرائدة في مجال العمارة اإلبداعية ،هذا باإلضافة إلى التنوع والتأثير السياسي اللذين تحظى بهما
المدينة .سوف يكتسب الطالب فه اما أعمق بشأن موضوعات مثل :بدايات مدينة شيكاغوا ،والعوامل
التي أثَّرت في نمو المدينة ،وكذلك نشأة األحياء المجاورة والجيوب ال ِّع ْرقية ،والكوارث والمآسي،
وظهور ناطحات السحاب ،وتاريخ الفرق الرياضية ،والعصابات ،والفضائح ،والجهود الفنية ،ونمو
الضواحي ،واالهتمامات االجتماعية ،والقضايا السياسية التي ش َّكلت أساس شيكاغو الحديثة .وخالل
هذا المقرر يستخدم الطالب الكتاب المدرسي باإلضافة إلى غيره من مصادر المعلومات مثل المقاالت
اإلخبارية والمصادر الرئيسية التي تنشرها وسائل اإلعالم وغير ذلك من النصوص( .المتطلبات:

كل من )SC145 SC150
درجة ”“Cأو أعلى في ٍ

القانون في ال ُمجتمع األمريكي
SC350
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة

هل أنت من محبي مسلسالت القانون والنظام التي يعرضها التليفزيون؟ هل ترى في نفسك رجل
ا
عميال فيدراليًّا أو محامياا يصول ويجول في قاعات المحاكم يترافع ويعترض
شرطة في ال ُمستقبل أو
أمام القضاة"؟ إن هذا المقرر الدراسي يُعد فرصة كبيرة أمامك ليس فقط لكي تُحسِّن من معلوماتك
عن تاريخ النظام القانوني في البالد ومصطلحاته ،ولكنه يمثل أيضاا فرصة من أجل الدفاع في إحدى
القضايا في واحدة من قاعات المحاكم الفعلية .والجزء الرئيسي من هذا المقرر الذي يستمر لفصل
دراسي واحد هو الزيارة الميدانية إلى وسط المدينة لمبنى ديركسن الفيدرالي حيث يمكنك مشاهدة
جلسات القضايا الجنائية والمدنية ال ُمثارة أمام القضاء الفيدرالي كما يمكنك المشاركة في محاكمات
تمثيلية مباشرة .يمكنك لعب دور القاضي أو ال ُمحلف أو النيابة العامة أو حتى ال ُمدعى عليه في تلك
القضية .يركز هذا المقرر على الفئات األربعة الرئيسية للقانونُ :مقدمة في القانون ،والقانون
الجنائي ،والمدني ،والدستوري.

المستوى ال ُمتقدِّم من علم االقتصاد الجزئي
SC396

حتى تتمكن من تحقيق فهم أفضل للقضايا االقتصادية العالمية والوطنية ،فإنه ينبغي للشخص أن
يتزود بإطار معرفي قوي وصلب في مجال االقتصاد حتى يستند إليه من أجل هذه الدراسة .إنها

ساعة واحدة

واحد -في تزويد الطالب بالمعرفة األساسية وفهم الكيفية التي تُدار بها العملية االقتصادية سواء كان

الصفوف12 ،11 :

المستوى
ال ُمتقدِّم

دراسة االقتصاد الجزئي .يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المقرر -الذي يستمر لمدة فصل دراسي

على مستوى الشركات أم األسر .وتتضمن الموضوعات الرئيسية للمقرر :الصلة بين العرض
والطلب ،والعوامل الخارجية للسوق ،وتنظيم السوق بما في ذلك االحتكارات واحتكار القلة والمنافسة
المثالية وتأثيرات الضرائب على األسواق ونظرية المستهلك ويُطلب من جميع الطالب أداء اختبار
المستوى ال ُمتقدِّم في االقتصاد الجزئي الذي يُجرى في شهر مايو( .المتطلبات“C” :أو أعلى في

 SC290أو )SC385
المستوى ال ُمتقدم لمادة االقتصاد الكلي
SC397
الصفوف12 ،11 :

المستوى
ال ُمتقدِّم

ساعة واحدة

يركز هذا المقرر -الذي يستمر لمدة فصل دراسي واحد -على الموضوعات األساسية لالقتصاد
الوطني والعالمي .وتتضمن الموضوعات الرئيسية التي يغطيها ذلك المقرر المتغيرات االقتصادية

األساسية بما في ذلك :الناتج اإلجمالي المحلي ،والتضخم ،والبطالة .وسوف يتطرق المقرر كذلك
إلى دور التدخل الحكومي في االقتصاد ،وذلك مع إيالء موضوعات السياسة المالية والسياسة النقدية
صا .كما سوف يتمحور هذا المقرر حول نموذج الحجم
واتفاقيات التجارة الدولية وتأثيرها اهتما اما خا ًّ
الكلي للعرض والطلب ،وتحليل كيفية تأثير السياسات الحكومية وسياسات السوق الحرة على
ال ُمتغيرات الرئيسية التي يقيسها ذلك النموذج وغيره من النماذج ال ُمشتقة منه .ويُطلب من جميع
الطالب أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في االقتصاد الكلي الذي يُجرى في شهر مايو( .المتطلبات:
”“Bأو أعلى في  SC290أو )SC385

تاريخ أمريكا الالتينية
SC355
الصفوف12 ،11 :
ساعة واحدة
*الساعات األكاديمية المزدوجة

يتناول هذا المقرر -الذي يستمر لمدة فصل دراسي واحد -التطورات الرئيسية السياسية واالقتصادية

واالجتماعية التي طرأت على تاريخ أمريكيا الالتينية .يتناول هذا المقرر بالدراسة مفاهيم مثل العنف
وال ِّع ْرق والعبودية والدين والفقر والحكومة والثورة ،وكيف أن تلك العمليات االجتماعية قد ش َّكلت
حياة سكان أمريكيا الالتينية .وفوق كل ذلك ،فإن المقرر يتناول بالتحليل وجهات النظر والثقافات
ال ُمختلفة وذلك وفقاا لصلتها بمجتمع األفراد والمجتمع اإلقليمي والعالمي .يمكن الحصول على 3

ساعات مزدوجة من كلية مورين فالي المجتمعية بدرجة " "Cأو أفضل( .المتطلبات :أدنى درجة
”“Cفي كال الفصلين الدراسيين لمقرر  SC145و/أو .)SC150

سلسلة برنامج
اللغات العالمية
سلسلة ُمقرر اللغة العربية
منتظم
اللغة العربية 1
اللغة العربية 2
اللغة العربية 3
اللغة العربية 4

للطلبة المتفوقين

بالفطرة
اللغة العربية للمتحدثين بها بالفطرة 1
أو اللغة العربية للمتحدثين بها بالفطرة للمتفوقين 1
اللغة العربية للمتحدثين بها بالفطرة 2
أو اللغة العربية للمتحدثين بها بالفطرة للمتفوقين 2

اللغة العربية للمتحدثين بها بالفطرة  1للطالب المتفوقين
اللغة العربية للمتحدثين بها بالفطرة  2للطالب المتفوقين
اللغة العربية  3للطالب المتفوقين
اللغة العربية  4للطالب المتفوقين

سلسلة مقرر اللغة الفرنسية
الفرنسية 1
الفرنسية 2
الفرنسية  3أو الفرنسية  3للطالب المتفوقين
الفرنسية  4أو الفرنسية  4للطالب المتفوقين

سلسلة ُمقرر اللغة اإلسبانية
بالفطرة

منتظم

للطلبة المتفوقين

اللغة اإلسبانية 1
اللغة اإلسبانية 2
اللغة اإلسبانية 3

للمتحدثين بها بالفطرة  1أو
للمتحدثين بها بالفطرة  1أو للطالب المتفوقين

اللغة اإلسبانية  2للطالب المتفوقين
اللغة اإلسبانية  3للطالب المتفوقين
اللغة اإلسبانية  4للطالب المتفوقين

اللغة اإلسبانية 4
اللغة اإلسبانية 5

للمتحدثين بها بالفطرة  2أو
للمتحدثين بها بالفطرة للطالب المتفوقين 2

1المستوى ال ُمتقدم من اللغة اإلسبانية

1اختبار المستوى ال ُمتقدِّم للساعات الدراسية الجامعية
تُعد مقررات اللغات العالمية من المقررات االختيارية ال ُمصممة من أجل الوفاء بمتطلبات القبول في الجامعة وبرنامج الدراسة بها .ومن ال ُمقترح أن يقوم الطالب الذين يسعون إلى االلتحاق بالجامعة بالتسجيل
لمدة عامين في إحدى تلك اللغات من أجل الوفاء بالحد األدنى من متطلبات القبول بالجامعة.
إذا ما كانت إحدى اللغات ال ُمقدمة من قسم اللغات العالمية لغةا متُحدَّثاا بها في المنزل أو كان الطالب من الطالب الذين ُولدوا خارج البالد أو كان الطالب قد درس بعض الدروس الكافية سابقاا في تلك اللغة،
فإنه ب ُمجرد حصوله على توصية من أحد المعلمين في المستوى األول وبعد استشارة والديه ،وبعد اجتيازه اختبار الطالقة بدرجة  %80أو أعلى من ذلك ،يتم تسجيل الطالب في المستوى الثاني.
المهمة
هذا البرنامج ُمصمم لتزويد الطالب بالمهارات الالزمة الكتساب الطالقة اللغوية والكفاءة الثقافية والتميُّز سعياا منا في إعداد مواطنين ُمنفتحين على العالم.
الرؤية:
وفيما يتعلق بالطالب الذي يتمكن من إنجاز برنامج اللغات العالمية فإنه سوف يُظهر مستوى مناسباا من الطالقة من أجل التواصل في المواقف الحياتية الواقعية بعيداا عن بيئة المدرسة.

اللغة العربية 1
FG150
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

هذا ال ُمقرر هو ُمقرر تمهيدي يكتشف من خالله الطالب اللغة العربية عن طريق مجموعة من األنشطة العملية
ال ُمتعلقة بالفنون والموسيقى والعادات الثقافية حيث يتعرف الطالب من خالل هذا المقرر الدراسي على قواعد
الكتابة باللغة العربية بما في ذلك الحروف واألصوات .إضافة إلى ذلك فإن المقرر يساعد الطالب في تطوير
المستويات األساسية للطالقة اللغوية ال ُمتعلقة بموضوعات مثل ال ُمقدمات والعائلة واألصدقاء والمدرسة وأنشطة
أوقات الفراغ .كما أن الطالب يكتسب معرفة عن الثقافات والطبيعة الجغرافية العربية （ .ال ُمتطلبات :ال شيء،
أو قسم التسجيل（

يعد مقرر اللغة العربية  ١مقدمة عن اللغة والثقافة العربية حيث يتعرف الطالب على اللغة
العربية من خالل نشاطات متعددة تتعلق بالفنون والموسيقى والثقافة والتقاليد العربية .كما يركز هذا
ال ُمقرر على تعليم الطالب القراءة والكتابة بالعربية حيت يتعلمون الحروف والمقاطع واألصوات
العربية ا
ُنمي الصف مهارات االستماع
أوال ثم يتعلمون قراءة الكلمات والجمل البسيطة بعد ذلك .كما ي ِّ
والكالم لدى الطالب ليكون لديهم القدرات اللغوية لتقديم أنفسهم وعائالتهم وأصدقائهم ونشاطاتهم
المدرسية بالعربية .كما يعرف الطالب عن الثقافات العربية وجغرافيا الوطن العربي.
اللغة العربية 2
FG250
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

استمرارا لمقرر اللغة العربية  ،1وهو ُمصمم لمواصلة تطوير المهارات الشفهية
يُعد هذا المقرر
ا
ومهارات الكتابة باللغة العربية للطالب ،وذلك عن طريق مجموعة من األنشطة العملية ال ُمتعلقة
بموضوعات مثل األسرة واألطعمة والطقس والمالبس والفنون والفعاليات واالحتفاليات الثقافية.
إضافة إلى ذلك ،سوف يكتسب الطالب المزيد من المعرفة بشأن الثقافات ال ُمتعددة والطبيعة
الجغرافية في الدول التي تتحدث اللغة العربية البالغ عددها  22دولة( .المتطلبات :اللغة العربية 1
للمتحدثين بها بالفطرة  1أو قسم التسجيل)
يطور مقرر اللغة العربية  ٢المهارات اللغوية التي تعلمها الطالب في مقرر اللغة العربية ١؛ حيث
ِّ
ينمي مهارات الطالب الشفوية والكتابية من خالل نشاطات تعليمية متعددة تتعلق بالعائلة والطعام
يعمق هذا المقرر معلومات الطالب عن ثقافات البلدان
والطقس والمالبس واالحتفاالت العربية .كما ِّ
العربية المختلفة وجغرافيا الوطن العربي.

هذا الصف للطالب الذين أكملوا مقرر اللغة العربية  ١أو للطالب الذين يعرفون القراءة بالعربية
ويستطيعون أن يكتبوا ا
جمال بسيطة ويريدون تطوير مهاراتهم اللغوية من ناحية القراءة والفهم،
والكالم
والكتابة ،والمحادثة
.
اللغة العربية 3
FG350
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

هذا ال ُمقرر هو جزء تكميلي لمقرر اللغة العربية  .2يزود هذا المقرر الطالب بفرصة من أجل تعزيز
مهاراتهم اللغوية في اللغة العربية وكذلك معرفتهم الثقافية بالعالم العربي .من خالل هذا المقرر،
سوف يتمكن الطالب من زيادة حصيلتهم اللغوية وتوسيع نطاق معرفتهم بالقواعد والتراكيب اللغوية
وذلك عن طريق أنشطة تعليمية تتعلق بموضوعات المالبس والسفر والوظائف وال ُمجتمعات .وسوف
يشارك الطالب في قراءة مجموعة متنوعة من النصوص األدبية والثقافية ،وسوف يشاركون كذلك
في أنشطة على مستوى المدرسة لها عالقة بالثقافات العربية( .المتطلبات :اللغة العربية  2للمتحدثين
بها بالفطرة  1أو قسم التسجيل)

اللغة العربية  3للطالب المتفوقين
FG355
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

يُعد هذا المقرر من المقررات ال ُمكثفة .يزود هذا المقرر الطالب بفرصة من أجل تقوية مهاراتهم
اللغوية في اللغة العربية وتوسيع نطاق معرفتهم الثقافية بالعالم العربي مع التركيز على اللغة العربية
الرسمية (الفُصحى) .من خالل هذا المقرر ،سوف يتمكن الطالب من زيادة حصيلتهم اللغوية وتوسيع
نطاق معرفتهم بالقواعد والتراكيب اللغوية وذلك عن طريق الدروس واألنشطة التعليمية التي تتعلق
بموضوعات المالبس والسفر والوظائف وال ُمجتمعات .سوف يشارك الطالب في قراءة مجموعة

متنوعة من النصوص األدبية والثقافية ،وسوف يشاركون كذلك في أنشطة لها عالقة بالثقافات العربية.
من خالل هذا المقرر ال ُمخصص للطالب ال ُمتفوقين ،سوف يحصل الطالب على ما يحتاجون إليه من
أجل المشاركة في المناهج الصعبة وال ُمتقدمة .إضافة إلى ذلك سوف يحظى الطالب بفرصة من أجل

المشاركة والمساعدة في تنظيم الفعاليات الثقافية العربية على مستوى المدرسة( .المتطلبات“C” :
أو أعلى في اللغة العربية للمتحدثين بها بالفطرة  2للطالب المتفوقين أو ”“Bأو أعلى في اللغة
العربية للمتحدثين بها بالفطرة  2مع توصية صادرة عن معلم اللغة العربية).

اللغة العربية 4
FG450
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

مقرر اللغة العربية  4هو مقرر تكميلي لمقرر اللغة العربية  .3يركز هذا المقرر على تحسين
ُمكن الطالب من زيادة
مستويات الطالقة الشفهية والطالقة في الكتابة باللغة العربية الفُصحى .حيث ي ِّ
حصيلتهم اللغوية وتوسيع نطاق معرفتهم بالقواعد والتراكيب اللغوية عن طريق مجموعة من
األنشطة التعليمية مثل العروض التقديمية والمناقشات ولعب األدوار وموضوعات اإلنشاء التي تُغطي
موضوعات ُمختلفة مثل التسوق التقليدي والموسيقى والوسائط والوظائف .سوف يُشارك الطالب
في أنشطة المشاهدة واالستماع وقراءة العديد من النصوص المكتوبة باللغة العربية وذلك لتعميق
معرفتهم وإدراكهم للثقافات والتراث والتاريخ العربي .إضافة إلى ذلك سوف يحظى الطالب بفرصة
من أجل المشاركة والمساعدة في تنظيم الفعاليات الثقافية العربية على مستوى المدرسة( .المتطلبات:

اللغة العربية  3للمتحدثين بها بالفطرة  2أو قسم التسجيل)
اللغة العربية  4للطالب المتفوقين
FG455
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

اللغة العربية  4للطالب المتفوقين هو مقرر دراسي ُمكثف يركز هذا المقرر على تحسين مستويات
ُمكن الطالب من
الطالقة الشفهية وتوسيع نطاق طالقتهم في الكتابة باللغة العربية الفُصحى .حيث ي ِّ
زيادة حصيلتهم اللغوية وتوسيع نطاق معرفتهم بالقواعد والتراكيب اللغوية عن طريق مجموعة من
األنشطة التعليمية مثل العروض التقديمية والمناقشات ولعب األدوار وموضوعات اإلنشاء التي تُغطي
موضوعات ُمختلفة مثل األسواق التقليدية والفنون والسينما العربية ومهن المستقبل .سوف يُشارك
الطالب في أنشطة المشاهدة واالستماع وقراءة العديد من النصوص المكتوبة باللغة العربية؛ وذلك
لتعميق معرفتهم وإدراكهم للثقافات والتراث واألدب والتاريخ العربي .إضافة إلى ذلك سوف يحظى
الطالب بفرصة من أجل المشاركة والمساعدة في تنظيم الفعاليات الثقافية العربية على مستوى
المدرسة .من خالل هذا المقرر ال ُمخصص للطالب ال ُمتفوقين ،سوف يحصل الطالب على ما

اللغة العربية للمتحدثين بالفطرة 1
FG151
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

هذا المقرر ُمصمم من أجل الوفاء باحتياجات الطالب من متحدثي اللغة العربية بالفطرة الذين يفهمون
اللغة العربية المنطوقة ويقرؤون الجمل البسيطة باللغة العربية .في هذا المقرر يستخدم الطالب ما
لديهم من خلفية معرفية من أجل تعزيز وتنمية مهاراتهم في القراءة والكتابة وإلمامهم بالقواعد اللغوية
كل ذلك عن طريق مجموعة من األنشطة ذات الصلة بالفنون واألسرة والتقاليد واألطعمة والفعاليات
واالحتفاالت .إضافة إلى ذلك فإن الطالب يكتسب معرفة عن التاريخ والطبيعة الجغرافية للدول العربية.
هذا المقرر ُمخصص للطالب الذين يمكنهم فهم اللغة العربية المنطوقة ويمكنهم قراءة الجمل العربية
البسيطة( .ال ُمتطلبات :قسم التسجيل)

اللغة العربية للمتحدثين بالفطرة
 2للطالب المتفوقين
FG196
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

يُعد هذا المقرر من المقررات ال ُمكثفة .هذا المقرر ُمصمم للوفاء بمتطلبات الطالب متحدثي اللغة

يحتاجون إليه من أجل المشاركة في المناهج الصعبة وال ُمتقدمة( .المتطلبات“B” :أو أعلى في
اللغة العربية للمتحدثين بها بالفطرة  2للطالب المتفوقين أو ”“Cأو أعلى في اللغة العربية 3
للطالب المتفوقين مع توصية صادرة عن معلم اللغة العربية).

للطالب الذين يفهمون العامية العربية إلى حد معقول ويمكنهم قراءة جمل بسيطة بالعربية .ويريدون
تطوير مهاراتهم اللغوية من ناحية القراءة والفهم والكالم وأيضا ا الكتابة بالفُصحى.

العربية بالفطرة الذين يمكنهم فهم الجمل العربية البسيطة وال ُمركبة والتحدث بها وقراءتها وكتابتها.
في هذا المقرر يستخدم الطالب ما لديهم من خلفية معرفية من أجل تعزيز وتنمية مهاراتهم في القراءة
والكتابة وإلمامهم بالقواعد اللغوية كل ذلك عن طريق مجموعة من األنشطة ذات الصلة بالفنون
واألسرة والتقاليد واألطعمة والفعاليات والموسيقى .إضافة إلى فإن الطالب يكتسب معرفة عن

الثقافات والتاريخ والطبيعة الجغرافية للدول العربية .يتم تدريس هذا المقرر بالكامل باللغة العربية
وبمرور الوقت يتعزز استخدام الطالب لهذا المقرر لالستعداد للعروض الشفهية والمحادثات ولعب
األدوار وغيرها من األنشطة التفاعلية وأنشطة التواصل .من خالل هذا المقرر ال ُمخصص للطالب
ال ُمتفوقين ،سوف يحصل الطالب على ما يحتاجون إليه من أجل المشاركة في المناهج الصعبة
وال ُمتقدمة .هذا المقرر ُمخصص للطالب الذين يمكنهم فهم وقراءة وكتابة الجمل العربية البسيطة
وال ُمركبة (ال ُمتطلبات :قسم التسجيل)
للطالب الذين يفهمون ويتكلمون العامية العربية ويمكنهم القراءة جيداا وكتابة جمل بسيطة و ُمركبة
باللغة العربية .ويريدون تطوير مهاراتهم اللغوية من ناحية القراءة والفهم والخطابة والكتابة
بالفُصحى.

اللغة العربية للمتحدثين بالفطرة 2
FG251
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

مقررا تكميليًّا لبرنامج ال ُمتحدثين بالفطرة حيث يركز على تنمية مهارات القراءة
يُعد هذا المقرر
ا
والكتابة لدى الطالب الذين يفهمون اللغة العربية ويمكنهم التحدث بها والقراءة والكتابة بها كذلك.
سوف يستخدم الطالب ما لديهم من خلفية معرفية من أجل متابعة تطوير مهاراتهم اللغوية عبر
مجموعة من األنشطة العملية ال ُمتعلقة باألنشطة المدرسية والتقاليد المنزلية والعمارة وال ُمدن
وال ُمجتمعات .إضافة إلى أنه يعمق معرفة الطالب بالدول العربية بما في ذلك الطبيعة الجغرافية

لتلك الدول وآدابها وموسيقاها وثقافاتها .يتم تدريس هذا المقرر في معظمه باللغة العربية ،وبمرور
الوقت يتعزز استخدام الطالب له لالستعداد للعروض الشفهية والمحادثات ولعب األدوار وغيرها
من األنشطة التفاعلية وأنشطة التواصل .إضافة إلى ذلك سوف يحظى الطالب بفرصة من أجل
المشاركة والمساعدة في تنظيم الفعاليات الثقافية العربية على مستوى المدرسة( .المتطلبات :اللغة

العربية للمتحدثين بها بالفطرة  1أو قسم التسجيل)
اللغة العربية
للمتحدثين بالفطرة  2للطالب المتفوقين
FG296
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

مقررا تكميليًّا لبرنامج ال ُمتحدثين بالفطرة للطالب المتفوقين حيث يركز على تنمية
يُعد هذا المقرر
ا
مهارات القراءة والكتابة لدى الطالب الذين يفهمون اللغة العربية ويمكنهم التحدث بها والقراءة
والكتابة بها كذلك عن طريق الجمل ال ُمركبة .فمن خالل هذا المقرر سوف يتمكن الطالب من تعميق
معرفتهم بتاريخ العالم العربي وطبيعته الجغرافية وآدابه وفنونه وموسيقاه ،وثقافته .يتم تدريس هذا

المقرر بالكامل باللغة العربية الرسمية (الفُصحى) وبمرور الوقت يتعزز استخدام الطالب لهذا
المقرر؛ لالستعداد للعروض الشفهية والمناقشات والمحادثات ولعب األدوار وغيرها من األنشطة
التفاعلية وأنشطة التواصل .إضافة إلى ذلك سوف يحظى الطالب بفرصة من أجل المشاركة

والمساعدة في تنظيم الفعاليات الثقافية العربية على مستوى المدرسة .من خالل هذا المقرر
ال ُمخصص للطالب ال ُمتفوقين ،سوف يحصل الطالب على ما يحتاجون إليه من أجل المشاركة في
المناهج الصعبة وال ُمتقدمة( .المتطلبات :درجة ”“Bفي مقرر اللغة العربية للمتحدثين بها بالفطرة

 1أو قسم التسجيل)
الفرنسية ()1
FG130
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

يُعد هذا المقرر من المقررات التمهيدية التي من خاللها يستكشف الطالب اللغة عن طريق مجموعة
من األنشطة العملية ال ُمتعلقة باآلداب والفعاليات الثقافية واألطعمة والموسيقى .حيث يحظى الطالب
في هذا المقرر بفرصة للمشاركة في احتفاالت األسبوع الوطني الفرنسي على مستوى المدرسة ،مثل
صنع الكريب ولعب األلعاب الثقافية ومشاهدة األفالم .يساعد هذا المقرر الطالب في تطوير
ُ
المستويات األساسية للطالقة اللغوية ال ُمتعلقة بموضوعات مثل ال ُمقدمات والعائلة واألصدقاء
والمدرسة وأنشطة أوقات الفراغ .إضافة إلى فإن الطالب يكتسب معرفة عن التقاليد الفرنسية

الفرنسية ()2
FG230
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

مقررا تكميليًّا للمستوى  .1وهو ُمصمم لتعزيز وتطوير مهارات الطالقة اللغوية
يُعد هذا المقرر
ا

والفرنكوفونية وتاريخ وطبيعة تلك المناطق.

للطالب على المستوى الشفهي ومستوى الكتابة .إضافة إلى ذلك ،سوف يستكشف الطالب اللغة عن

طريق مجموعة من األنشطة العملية ال ُمتعلقة بالموسيقى والطعام والفنون واالحتفاليات الثقافية .حيث
يحظى الطالب في هذا المقرر بفرصة للمشاركة في احتفاالت األسبوع الوطني الفرنسي على مستوى
صنع الكريب ولعب األلعاب الثقافية ومشاهدة األفالم .عالوة على ذلك ،فإن هذا المقرر
المدرسة ،مثل ُ
ينمي مهارات الطالقة اللغوية لدى الطالب المتعلقة بالعطالت والطعام والشراب والمدارس الثانوية
وأجهزة الكمبيوتر والروتين اليومي( .المتطلبات（FG130:

الفرنسية ()3
FG330
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتان

المستوى  3هو مقرر تكميلي لمقرر اللغة الفرنسية  2سوف يعمل هذا المقرر على مواصلة تطوير
مهارات التواصل :التحدث واالستماع والقراءة والكتابة .سوف يشارك الطالب باللغة عن طريق

الفرنسية ( )3للطلبة المتفوقين
FG375
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتان

المستوى  3للطالب المتفوقين هو مقرر دراسي ُمكثف سوف يعمل هذا المقرر على مواصلة تطوير
مهارات التواصل :التحدث واالستماع والقراءة والكتابة .سوف يشارك الطالب باللغة عن طريق

العديد من األنشطة الفردية والزوجية وأنشطة الجماعات الصغيرة .سوف يتعلم الطالب المزيد من
المعلومات عن ثقافة الجول التي تتحدث اللغة الفرنسية في إفريقيا كما سيحظى الطالب في هذا المقرر
صنع الكريب
بفرصة للمشاركة في احتفاالت األسبوع الوطني الفرنسي على مستوى المدرسة ،مثل ُ
ولعب األلعاب الثقافية ومشاهدة األفالم .كما سوف ينمي هذا المقرر مهارات التواصل األربعة عن
طريق الدروس ال ُمتعلقة بخطط ال ُمستقبل والحكايات الخيالية واألساطير واألسرة والصداقة واألنشطة
الخارجية .سوف يقرأ الطالب مجموعة متنوعة من النصوص األدبية والثقافية( .المتطلبات:
)FG230

العديد من األنشطة الفردية والزوجية وأنشطة الجماعات الصغيرة .سوف يتعلم الطالب المزيد من
المعلومات عن ثقافة الجول التي تتحدث اللغة الفرنسية في إفريقيا كما سيحظى الطالب في هذا المقرر
صنع الكريب
بفرصة للمشاركة في احتفاالت األسبوع الوطني الفرنسي على مستوى المدرسة ،مثل ُ
ولعب األلعاب الثقافية ومشاهدة األفالم .كما سوف ينمي هذا المقرر مهارات التواصل األربعة عن
طريق الدروس ال ُمتعلقة بخطط ال ُمستقبل والحكايات الخيالية واألساطير واألسرة والصداقة واألنشطة
الخارجية .سوف يقرأ الطالب مجموعة متنوعة من النصوص األدبية والثقافية( .المتطلبات“B” :

في )FG230
الفرنسية ()4
FG430
الصفوف12 ،11 :

ساعتين

يركز هذا المقرر الذي يخص المستوى  4على تحسين مستويات الطالقة الشفهية والطالقة في الكتابة
الهدف .سوف يتمكن الطالب من إجراء عمليات تواصل حقيقية مع المواد من خالل األنشطة مثل

العروض التقديمية الشفوية والمناقشات ولعب األدوار واإلنشاء .إضافة إلى ذلك ،يتعمق تقدير
الطالب للثقافات والعادات الفرنسية والفرانكفونية أثناء مشاركتهم في أنشطة األسبوع الفرنسي
الوطني التي تشمل صنع المأكوالت الفرنسية التقليدية ومشاهدة األفالم وممارسة األلعاب الثقافية.

كما يركز هذا المقرر على تاريخ وجغرافيا الدول التي تتحدث اللغة الفرنسية( .المتطلباتFG330 :
بحد أدنى درجة ” “Cأو أفضل)
الفرنسية ( )4للطلبة المتفوقين
FG475
الصفوف12 ،11 :
ساعتان

المستوى  4للطالب المتفوقين هو مقرر دراسي ُمكثف .يركز هذا المقرر على تحسين مستويات

الطالقة الشفهية والطالقة في الكتابة الهدف .سوف يتمكن الطالب من إجراء عمليات تواصل حقيقية

مع المواد من خالل األنشطة ،مثل العروض التقديمية الشفوية والمناقشات ولعب األدوار واإلنشاء.
إضافة إلى ذلك ،يتعمق تقدير الطالب للثقافات والعادات الفرنسية والفرانكفونية أثناء مشاركتهم في
أنشطة األسبوع الفرنسي الوطني التي تشمل صنع المأكوالت الفرنسية التقليدية ومشاهدة األفالم
وممارسة األلعاب الثقافية .كما يركز هذا المقرر على تاريخ وجغرافيا الدول التي تتحدث اللغة

الفرنسية( .المتطلبات“C” :أو أفضل في  FG375أو ” “Bأو أفضل في )FG330
اإلسبانية ()1
FG140
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

يُعد هذا المقرر من المقررات التمهيدية التي من خاللها يستكشف الطالب اللغة عن طريق مجموعة
من األنشطة العملية ال ُمتعلقة باآلداب والفعاليات الثقافية والطعام والموسيقى .يحظى الطالب بفرصة

من أجل المشاركة في احتفاالت يوم الموتى على مستوى المدرسة .يساعد هذا المقرر الطالب في
تطوير المستويات األساسية للطالقة اللغوية ال ُمتعلقة بموضوعات مثل ال ُمقدمات والعائلة واألصدقاء
والمدرسة وأنشطة أوقات الفراغ .إضافة إلى ذلك ،فإن الطالب يكتسب معرفة عن التقاليد اإلسبانية
والتاريخ والطبيعة الخاصة بها.

اإلسبانية ()2
FG240
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

مقررا تكميليًّا لمقرر المستوى  .1وهو ُمصمم لتعزيز وتطوير مهارات الطالقة
يُعد هذا المقرر
ا

اللغوية على المستوى الشفهي ومستوى الكتابة للطالب .إضافة إلى ذلك ،سوف يستكشف الطالب
اللغة عن طريق مجموعة من األنشطة العملية ال ُمتعلقة بالموسيقى والطعام والفنون واالحتفاليات
الثقافية .يحظى الطالب بفرصة من أجل المشاركة في احتفاالت يوم الموتى على مستوى المدرسة.
إضافة إلى ذلك ،فإن هذا المقرر يعمل على تنمية مهارات الطالقة الشفهية عن طريق موضوعات
التسوق واألنشطة اليومية والسفر والمواصالت واإلجازات (المتطلبات FG140 :أو  FG141أو

قسم التسجيل)
اإلسبانية ( )2للطلبة المتفوقين
FG285
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

مقررا ُمتقد اما للمستوى  2في اللغة اإلسبانية .وهو من المقررات ال ُمكثفة ومناسب
يُعد هذا المقرر
ا
سا قويًّا في اللغة اإلسبانية .ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المقرر في
للطالب الذين اكتسبوا أسا ا
تطوير ثقة الطالب في مهاراتهم الشفهية والكتابية أثناء التعبير مع التركيز على تطبيق القواعد اللغوية
واألساليب وقواعد الترقيم .وخالل هذا المقرر سوف يتعرض الطالب لمجموعة من أنشطة االستماع

تقوي وتعزز من الجانب اللغوي الشفهي الذي يُركز عليه ال ُمقرر( .المتطلبات“B” :
والكتابة التي ِّ

أو أعلى في  FG140مع توصية من المعلم أو قسم التسجيل)
اإلسبانية ()3
FG340
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتين

المستوى  IIIهو مقرر تكميلي لمقرر اللغة اإلسبانية  2سوف يعمل هذا المقرر على مواصلة تطوير
مهارات التواصل :التحدث واالستماع والقراءة والكتابة .سوف يشارك الطالب باللغة عن طريق

العديد من األنشطة الفردية والزوجية وأنشطة الجماعات الصغيرة .سوف يتعلم الطالب المزيد
المعلومات عن مطبخ البلدان الناطقة باإلسبانية ألنه يرتبط بكل من النص وأحداث يوم الموتى على
مستوى المدرسة .كما سيحظى الطالب بفرصة لزيارة المواقع من أجل مشاركتهم بشكل أكبر وأعمق
يطور أنماط التواصل األربعة عن طريق
مع شرائح الثقافات الناطقة باإلسبانية .كما أن هذا المقرر ِّ

مجموعة من الدروس ال ُمتعلقة بالطفولة والصحة والصحة العامة والفعاليات الثقافية .كما سوف يقرأ
الطالب نصوص أدبية لمؤلفين مشهورين ويقومون بعمل روابط عبر الثقافات من حيث صلتها
بالثقافات الموجودة في الواليات المتحدة( .المتطلبات FG240 :أو )FG241
اإلسبانية ( )3للطلبة المتفوقين
FG385
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتان

يزيد مقرر المستوى الثالث للطالب المتفوقين من معرفة الطالب باللغة عن طريق مجموعة من
التمارين والتدريبات التي تركز على المهارات األربعة :التحدث ،واالستماع ،والقراءة ،والكتابة.
سوف يتمكن الطالب من إجراء عمليات تواصل حقيقية مع المواد من خالل األنشطة ،مثل العروض
التقديمية الشفوية ولعب األدوار واإلنشاء .سوف يتعلم الطالب المزيد المعلومات عن مطبخ البلدان

الناطقة باإلسبانية ألنه يرتبط بكل من النص وأحداث يوم الموتى على مستوى المدرسة .كما سيحظى
الطالب بفرصة لزيارة المواقع من أجل مشاركتهم بشكل أكبر وأعمق مع شرائح الثقافات الناطقة
يطور أنماط التواصل األربعة عن طريق مجموعة من الدروس ال ُمتعلقة
باإلسبانية .كما أن هذا المقرر ِّ
بالطفولة والصحة والسفر والصحة العامة والفعاليات الثقافية .كما سوف يقرأ الطالب نصوص أدبية
لمؤلفين مشهورين ويقومون بعمل روابط عبر الثقافات من حيث صلتها بالثقافات الموجودة في
الواليات المتحدة( .المتطلبات “C”:أو أعلى في “B” ،FG285أو أعلى في  FG240أو FG241

مع توصية معلم الفصل)
اإلسبانية ()4
FG440
الصفوف12 ،11 :
ساعتين

مقرر اللغة اإلسبانية  4المنتظم يوفر للطالب فرصة من أجل استخدام اللغة الهدف أثناء تحليل العديد
من الروايات األدبية المتنوعة .سوف يستجيب الطالب لمجموعة من الموضوعات التي تتطرق إلى

وتقوي شغفهم للتعبير عن آرائهم وتخبرهم المزيد عن التجارب والخبرات ال ُمتعلقة بهم.
شخصياتهم
ِّ
سوف يجري استخدام المزيد مقاطع الفيديو من أجل توضيح العناصر األدبية وتعميق فهم الطالب
لها .سوف يتمكن الطالب من ربط األدب بالتاريخ والثقافة عن طريق دراسة السياق الذي منه خرجت
ونشأت تلك األعمال بما في ذلك معلومات عن المؤلف والفترة الزمنية التي خرج فيها العمل واألقاليم
اإلسبانية .كما سوف يتم التركيز على الطالقة الشفهية وإتقان مهارات الكتابة أثناء هذا المقرر تمهيداا
لدراسة مقرر المستوى ال ُمتقدِّم في اللغة اإلسبانية( .المتطلبات FG340 :أو  FG385أو قسم

التسجيل)

اإلسبانية ( )4للطلبة المتفوقين
FG485
الصفوف12 ،11 :
ساعتان

اللغة اإلسبانية  ،4هو مقرر مستوى ُمتقدم ُمكثف لدراسة اللغة ،يركز على الدمج بين المهارات
اللغوية األربعة :القراءة والكتابة واالستماع والتحدث .من خالل هذا المقرر سوف يُعزز الطالب
من مستويات الطالقة لديهم وذلك عن طريق مجموعة من األنشطة بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر :قراءة األعمال األدبية ل ُكتَّاب أصليين ،والمناقشات داخل الفصل الدراسي ،والعروض
الشفهية ،والمقارنات الثقافية والكتابة باللغة الرسمية وغير الرسمية .في فصل الخريف ،سيستضيف

الطالب حدث التوعية المجتمعية على مستوى المدرسة للمتحدثين باللغة اإلسبانية .وفي فصل الربيع،
سيُكمل الطالب اختبار إنجاز معرفة القراءة والكتابة للطالب الثنائيي اللغة والذي سيُقيِّم أنماط
التواصل األربعة( .المتطلبات“C” :أو أعلى ”FG385 “Bأو أعلى في  FG340مع توصية من

المعلم أو قسم التسجيل)
اإلسبانية 5
FG540
الصفوف12 ،11 :
ساعتان

هو ُمقرر للمستويات العليا ،وهو مناسب للطالب الذين حصلوا على األسس المتوسطة /ال ُمتقدمة في

اللغة اإلسبانية والثقافات .ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المقرر في تطوير ثقة الطالب في مهاراتهم
الشفهية والكتابية أثناء التعبير ،مع التركيز على تطبيق القواعد اللغوية واألساليب والصوتيات
والدالالت الثقافية .وخالل هذا المقرر سوف يتعرض الطالب لمجموعة من أنشطة القراءة والكتابة

تقوي وتعزز من الجانب اللغوي الشفهي الذي يُركز عليه ال ُمقرر .من خالل هذا المقرر ،سوف
التي ِّ
يتعلم الطالب بوتيرة ُمكثفة ومتسارعة ويشمل مجموعة واسعة من الشعر والقصص القصيرة
والروايات .كما سوف توفر نصوص القراءة المزيد من التركيز على المناقشات داخل الفصل
الدراسي( .المتطلبات FG440 :أو )FG485

اللغة اإلسبانية للمتحدثين بالفطرة 1
FG141
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

هذا المقرر ُمصمم ليُلبي احتياجات الطالب من المتحدثين بالفطرة ،ويُقصد بهم هؤالء الذين يمكنهم
التحدث باللغة وسماعها في منازلهم .سوف يستخدم الطالب خلفيتهم المعرفية من أجل تنمية وتعزيز
مهاراتهم في القراءة والكتابة والقواعد اللغوية .إضافة إلى فإن الطالب يكتسب معرفة عن الثقافة

والتاريخ والطبيعة الجغرافية للدول التي تتحدث اللغة اإلسبانية .يتوافق هذا المقرر مع معايير WIDA

فيما يتعلق بآداب اللغة اإلسبانية( .المتطلبات :إظهار مستوى من الطالقة الشفهية والقدرة على

التحدث باللغة اإلسبانية خارج المدرسة)
اللغة اإلسبانية
للمتحدثين بالفطرة  1للطالب المتفوقين
FG195
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتان

اإلسبانية للمتحدثين بالفطرة  1للطالب ال ُمتفوقين ،هو أول مقرر في برنامج المتحدثين بالفطرة يركز
على تطوير مهارات القراءة والكتابة ،وذلك للطالب الذين يتحدثون اللغة اإلسبانية ويفهمونها بالفعل.
سوف يتعرف الطالب على تاريخ أمريكا الالتينية والطبيعة الجغرافية الخاصة بها وآدابها وموسيقاها
وثقافاتها .يتم تدريس هذا المقرر في معظمه باللغة الهدف ،وبمرور الوقت يتعزز استخدام الطالب
لهذا المقرر لالستعداد للعروض الشفهية والمناقشات والمحادثات ولعب األدوار وغيرها من األنشطة
التفاعلية وأنشطة التواصل .يتوافق هذا المقرر مع معايير  WIDAفيما يتعلق بآداب اللغة اإلسبانية.
(المتطلبات :إظهار مستوى من الطالقة الشفهية والقدرة على التحدث باللغة اإلسبانية خارج

المدرسة ،وقسم التسجيل)
اللغة اإلسبانية للمتحدثين بالفطرة 2
FG241
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :
ساعتين

اإلسبانية للمتحدثين بالفطرة  2هو ُمقرر تكميلي لبرنامج المتحدثين بالفطرة يركز على تطوير
مهارات القراءة والكتابة ،وذلك للطالب الذين يتحدثون اللغة اإلسبانية ويفهمونها بالفعل .فمن خالل
هذا المقرر سوف يتمكن الطالب من تعميق معرفتهم بتاريخ أمريكا الالتينية وطبيعتها الجغرافية
وآدابها وفنونها وموسيقاها ،وثقافتها .يتم تدريس هذا المقرر في معظمه باللغة الهدف ،وبمرور الوقت
يتعزز استخدام الطالب لهذا المقرر لالستعداد للعروض الشفهية والمناقشات والمحادثات ولعب
األدوار وغيرها من األنشطة التفاعلية وأنشطة التواصل .يتوافق هذا المقرر مع معايير  WIDAفيما
يتعلق بآداب اللغة اإلسبانية( .المتطلبات FG141 :أو قسم التسجيل)

اللغة اإلسبانية
للمتحدثين بالفطرة  2للطالب المتفوقين
FG295
الصفوف12 ،11 ،10 :
ساعتان

اإلسبانية للمتحدثين بالفطرة  2للطالب ال ُمتفوقين هو ُمقرر تكميلي لبرنامج المتحدثين بالفطرة يركز
على تطوير مهارات القراءة والكتابة ،وذلك للطالب الذين يتحدثون اللغة اإلسبانية ويفهمونها بالفعل.
فمن خالل هذا المقرر سوف يتمكن الطالب من تعميق معرفتهم بتاريخ أمريكا الالتينية وطبيعتها
الجغرافية وآدابها وفنونها وموسيقاها ،وثقافتها .يتم تدريس هذا المقرر في معظمه باللغة الهدف،
وبمرور الوقت يتعزز استخدام الطالب لهذا المقرر لالستعداد للعروض الشفهية والمناقشات
والمحادثات ولعب األدوار وغيرها من األنشطة التفاعلية وأنشطة التواصل .من خالل هذا المقرر
ال ُمخصص للطالب ال ُمتفوقين ،سوف يجري تجهيز الطالب من أجل المقرر الدراسي للمستوى ال ُمتقدم
وسوف يقوم الطالب بالمشاركة في المناهج الصعبة وال ُمتقدمة .يتوافق هذا المقرر مع معايير

 WIDAفيما يتعلق بآداب اللغة اإلسبانية( .المتطلبات :درجة ”“Cفي مقرر ال ُمتحدثين بالفطرة 1
للطالب المتفوقين ،و ”“Bفي مقرر ال ُمتحدثين بالفطرة  1أو التسجيل بالقسم)

تقدم
المستوى ال ُم ِّ
اللغة اإلسبانية
FG495
الصف12 :
ساعتان

يُعد هذا ال ُمقرر ال ُمخصص للمستويات ال ُمتقدمة مناسباا للطالب الذين حصلوا على األسس المتوسطة/

المستوى
ال ُمتقدِّم

ال ُمتقدمة في اللغة اإلسبانية والثقافات .ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المقرر في تطوير ثقة الطالب
في مهاراتهم الشفهية والكتابية أثناء التعبير مع التركيز على تطبيق القواعد اللغوية واألساليب
والصوتيات والدالالت الثقافية .وخالل هذا المقرر سوف يتعرض الطالب لمجموعة من أنشطة
تقوي وتعزز من الجانب اللغوي الشفهي الذي يُركز عليه ال ُمقرر .من خالل هذا
القراءة والكتابة التي ِّ
المقرر ،سوف يتعلم الطالب بوتيرة ُمكثفة ومتسارعة ويشمل مجموعة واسعة من الشعر والقصص
القصيرة والروايات .كما سوف توفر نصوص القراءة المزيد من التركيز على المناقشات داخل

الفصل الدراسي .ويُطلب من جميع الطالب أداء اختبار المستوى ال ُمتقدِّم في اللغة اإلسبانية.
(المتطلبات “B” :أو أعلى في  FG485أو ” “Aفي )FG440

متعلمو اللغة اإلنجليزية ( /)ELLالتعليم المزدوج اللغة
المهمة
هذه البرامج ُمصممة لتجهيز الطالب الكتساب مهارات الطالقة اللغوية
األكاديمية وتعزيز وتقوية التحصيل الدراسي للطالب.
الرؤية:
أن يتمكن جميع الطالب الذين يتخرجون من برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية من
تلبية معايير التحصيل الدراسي أو تجاوزها في المقررات والفصول التعليمية
العامة.
عروض برامج تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ()ESL
تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  -المستوى األول  -تعلم اللغة اإلنجليزية
كلغة ثانية المستوى األول هو برنامج مخصص للطالب غير متقني اللغة
اإلنجليزية أو ذوي المستوى الضعيف .حيث يركز هذا البرنامج أو المقرر

على تدريب مهارات الطالب لزيادة نجاحهم في الفصول الدراسية السائدة.
سوف يمارس الطالب اللغة اإلنجليزية عبر المهارات األربعة ،التحدث
واالستماع والقراءة والكتابة باإلضافة إلى تعلم القواعد.
القراءة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( - )ESLمقرر القراءة هذا
ُمخصص لمتعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية حيث يتضمن المقرر تنمية
المهارات واإلستراتيجيات ألصحاب المستويات المتوسطة في قراءات الفهم
والطالقة والتفكير النقدي والمفردات األكاديمية للمستوى المتوسط وتطبيق
القواعد واآلليات اللغوية المناسبة لمستوى الطلب والقدرة على االستجابة
لموضوعات القراءة األكاديمية عن طريق القدرة على إعادة الصياغة وكتابة
الفقرات القصيرة.
تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( - )ESLالمستوى ال ُمتقدم -تعلم اللغة

اإلنجليزية كلغة ثانية  -المستوى ال ُمتقدم ،هو برنامج مخصص للطالب غير
متقني اللغة اإلنجليزية أو ذوي المستوى الضعيف .يركز هذ المقرر على
قراءة وفهم القصص القصيرة والروايات .إضافة إلى ذلك ،سوف يدرس
الطالب المفردات والمصطلحات األدبية وكتابة موضوعات التعبير .سوف

يمارس الطالب اللغة اإلنجليزية عبر المهارات األربعة :التحدث واالستماع

والقراءة والكتابة باإلضافة إلى تعلم القواعد .يمكن للطالب الحصول على
ساعات مكافئة لـ مقرر  EG130اللغة اإلنجليزية 1
صمم
اللغة اإلنجليزية ( )2لمتعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ُ - )ESL

ُمقرر اللغة اإلنجليزية ( )2الممتد لعام كامل بهدف إكساب الطالب التجربة

والكفاءة في مهارات التفكير التحليلي عن طريق دراسة أشكال األدب والكتابة.
يستند ال ُمقرر إلى المهارات في القراءة والكتابة والمفردات والتحدث
واالستماع والتفكير ويواصل تطويرها .يستخدم الطالب أشكال متنوعة من
األدب لتعلُّم اللغة واألحرف والتلميحات والموضوعات ووجهات النظر
والرمزية والفكرة والحافز والبالغة طيلة ال ُمقرر الممتد لعام كامل .ويسعى
الطالب في األدب إلى تحليل الموضوعات المستمدة من أشكال األدب
المتعددة :القصة القصيرة ،والرواية ،والقصص الواقعية ،والدراما ،والشعر.
ُطور الطالب خالل الكتابة مهاراتهم في كتابة الملخصات ،وإعادة
بينما ي ِّ
الصياغة ،والتحليالت األدبية ،والمشاريع البحثية ،والمقاالت الجدلية .سوف

يستخدم الطالب الدليل اإلرشادي  MLA 7في كتاباتهم في جميع الوحدات.
ويُشارك الطالب في مناقشات الفصل وتطبيق مهارات التفكير التحليلي على
مختلف أشكال األدب.

صمم
اللغة اإلنجليزية ( )3لمتعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثاني (ُ - )ESL

مقرر اللغة اإلنجليزية ( )3الممتد لعام كامل بهدف االعتماد مباشرة ا على

المهارات التي جرى اكتسابها خالل مقرري اللغة اإلنجليزية ( )1و( )2في

األدب والقراءة والكتابة والتحدث واالستماع والبحث .يضمن ال ُمقرر إتاحة
الفرصة أمام جميع الطالب لقراءة األعمال األدبية التي تُعبر عن القيم والثقافة
والفلسفة األمريكية .كما يوجد أيضاا ميزة وفائدة ُمضافة من تنمية وتطوير
وواجبات الكتابة عن طريق األدب الذي يقرؤه الطالب في هذا المقر.

الكتابة والقواعد في اللغة اإلنجليزية كلغ ٍة ثاني ٍة ( - )ESLهذا المقرر -

الذي يستمر طوال العام الدراسيُ -مصمم لتعميق المعرفة األساسية لدى

الطالب بشأن القواعد .تتضمن مفاهيم القواعد الوظائف ال ُمختلفة مثل :زمن
الماضي البسيط ،والمضارع ال ُمستمر ،واسم المصدر ،وصيغة المصدر،
واألفعال الناقصة ،واألفعال المركبة ،والمركب اإلسنادي ،والمبنى للمجهول
والمبني للمعلوم ،والجمل الشرطية .سوف تتيح واجبات كتابة موضوعات
التعبير للطالب إظهار معرفتهم بمفاهيم قواعد اللغة مع التركيز على اختيار
الكلمات واستخدام الجمل وقواعدها وتنظيمها وتطويرها.
البرنامج الحكومي لتدريس اللغة اإلنجليزية كلغ ٍة ثاني ٍة ( - )ESLيركز
هذا المقرر الذي يستمر لمدة فصل دراسي واحد والمخصص لمتعلمي اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية على دراسة دستور الواليات المتحدة األمريكية وتاريخ
البالد والتطورات التي طرأت عليها وتنظيم الحكومة األمريكية .أثناء هذا
المقرر سوف يخضع الطالب الختبار الدستور األمريكي.

صمم مقرر علم
الهندسة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ُ - )ESL
الهندسة لتطوير العالقات بين الزوايا ،واألطوال ،والمساحات ،واألحجام في
رسومات ثالثية وثنائية األبعاد .يجري تعزيز المهارات المتعلقة بالحيز
ا
فضال عن ذلك ،يجري تطوير مهارات المنطق
المكاني والمهارات البصرية.
واالستدالل باستخدام البيانات واألدلة المشروطة .وتتضمن الموضوعات
األخرى التي يتناولها ال ُمقرر التحويالت والتشابه وحساب المثلثات وهندسة
اإلحداثيات ،كما يجري تعزيز المهارات المتعلقة بالجبر.
الجبر للمرحلة اإلعدادية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( - )ESLهذا المقرر
الذي يستمر طول العام الدراسي للطالب متعلمي اللغة اإلنجليزيةُ -مصمم للطالبالذين تمكنوا من إنجاز مادة الجبر والهندسة ولكنهم يحتاجون إلى مساعدة ودعم في
تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية .ويتضمن محتوى ال ُمقرر تعزيز مهارات الطالب
الحالية في الرياضيات والتي يتبعها موضوعات تُدرس في المستوى ال ُمتقدِّم من
الرياضيات ولكنها تُعرض بطريقة أقل صرامة .ويستعرض ال ُمقرر التكنولوجيا،
ومشكالت التطبيق ،واألنشطة "العملية" من أجل تطبيق نهج ملموس بشكل أكبر
على الموضوعات الواردة في ُمقرر الجبر للسنة الثانية .تتضمن الموضوعات التي
يتناولها ال ُمقرر مواصلة دراسة المعادالت والمتباينات والدوال والرسم البياني
وحساب المثلثات والدوال المتعددة الحدود وأنظمة المعادالت واالحتمالية واإلحصاء.

عروض البرنامج الثنائي اللغة للغتين العربية واإلسبانية
ت ُقدَّم هذه المقررات والفصول على أساس متناوب لطالب اللغة اإلنجليزية كلغة
ثانية الذين يتحدثون اللغة اإلسبانية أو العربية.
علم األحياء الثنائي اللغة أو علم األحياء ( RSتقوية القراءة)  -من خالل هذا

المقرر -الذي يستمر طوال العام الدراسي -يتعرف الطالب على التفاعالت بين
الكائنات الحية وبيئتها باإلضافة إلى فهم تنوع الحياة وهيكل الخاليا وعملها
والتفاعالت بين الكائنات الحية وكيف تتدفق الطاقة من خالل النظام البيئي .هذا

فصل دراسي جماعي.

مقرر كتل الجبر الثنائي اللغة سوف  -يركز هذا المقرر الذي يستمر طوال العام
الدراسي على الموضوعات األساسية مثل حل الدوال الخطية والرسوم البيانية
والوظائف األسية والوظائف التربيعية .خالل هذا المقرر سوف يكتشف الطالب
بيانات الحياة الواقعية المتعلقة بهذه الموضوعات لجعل المفاهيم الجبرية أكثر
وضو احا .هذا فصل دراسي جماعي.
مقرر تثقيف المستهلكين الثنائي اللغة -يُعد هذا المقرر الذي يستمر لمدة فصل
التخرج .يُغطي ال ُمقرر المجاالت التالية:
دراسي واحد -من متطلبات وشروط
ُّ
االستعداد لخيارات المستهلك ،وفهم المبادئ االقتصادية ،وإدارة األموال ،وتوفير
األمن المالي ،واتخاذ القرارات المتعلقة باإلنفاق .هذا فصل دراسي جماعي.
مقرر الصحة  -يُعد هذا المقرر الذي يستمر لمدة فصل دراسي واحد من متطلبات
التخرج .يساعد هذا ال ُمقرر الدراسي في تعزيز قدرات الطالب بشأن
وشروط
ُّ
التعامل مع األمور الصحية على أنها أسلوب حياة من أجل تحسين الذات واألسرة
والمجتمع .تتضمن الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر الصحة والعافية،
الصحة العقلية ،الوعي بالمواد ال ُمخدرة ،األمراض المعدية /غير المعدية،
األمراض ،التغذية ،الوالدة البشرية ،النمو والتنمية .هذا فصل دراسي جماعي.

العلوم الفيزيائية الثنائية اللغة  -يُعد هذا المقرر الذي يستمر طوال العام
عرف الطالب بالنظريات المركزية في
الدراسي -من المقررات العملية التي ت ُ ِّ

للحضارات من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر .ويشمل ذلك بالد
الرافدين ومصر واليونان وروما واإلمبراطوريات اإلسالمية والممالك
األوروبية وحضارات العالم الجديد .يتم التركيز على التطور التاريخي
للحضارات األوروبية .تتضمن المفاهيم األساسية المفكرين التنويرين،
والثورة الفرنسية ،واإلمبريالية ،والحرب العالمية األولى ،والحرب
العالمية الثانية والهولوكوست ،والحرب الباردة ،والترابط بين العالم
الحديث.

التربية الخاصة
يزود برنامج التربية الخاصة في مدرسة ( )OLCHSالطالب المؤهلين
بفرصة من أجل تحقيق المزيد من التطور لمهارتهم ومعرفتهم األكاديمية
الخاصة حيث يحظى كل طالب مؤهل لذلك البرنامج بمدير حالة وخطة
تعليم فردية ( )I.E.Pتُحدد المقررات والخدمات الموصى بها لهذا
الطالب .كما أن المقررات ُمصممة لمساعدة الطالب في الحصول على

الساعات األكاديمية التي تؤهلهم للتخرج .تتوفر سلسلة متواصلة من
الخدمات تلبي االحتياجات التعليمية المناسبة للطالب في بيئتهم األقل
تقييداا .فيما يلي قائمة باألمثلة على المستويات ال ُمختلفة للخدمات التي قد

تكون متوفرة للطالب:

الخدمات االستشارية -يُسجل الطالب في جميع المقررات التعليمية العامة
ويراقب مدير الحالة أداء الطالب بالتعاون مع المعلمين وذلك وفقاا ألساس
محدود .ال يجري توفير خدمات مباشرة للطالب.
قاعات التدريس المشتركة -يجري تسجيل الطالب في فصول التعليم
العام ال ُمختارة التي يتشارك فيها معلم التربية العامة ومعلم التربية
الخاصة مسؤوليات التدريس داخل الفصل الدراسي.
فصول الموارد التعليمية-توفر تلك الفصول الدعم والهيكل األكاديمي
داخل قاعات دراسية صغيرة الحجم .تعكس المناهج الدراسية في هذه

مادتي الكيمياء والفيزياء .تتضمن موضوعات مقرر الكيمياء للفصل األول:

الفصول مقررات التربية العامة بصورة مباشرة.

تتضمن موضوعات مقرر الفيزياء للفصل الثاني :الحركة ،والكهرومغناطيسية،

الفصول التعليمية-يجري تسجيل الطالب في أحد فصول التربية الخاصة
حيث يتم من خالل ذلك الفصل التعامل مع المهارات األكاديمية والمهنية
وغيرها من جزئيات بناء المهارات وذلك على المستوى التعليمي للطالب
من أجل تعلُّم مفاهيم جديدة وتحقيق النجاح.

الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمادة ،والمحاليل ،والتفاعالت الكيميائية.

والطاقة النووية .هذا فصل دراسي جماعي.

تاريخ الواليات المتحدة الثنائي اللغة يُقدم هذا المقرر  -الذي يستمر طوال العام
الدراسي -نظرة عام عن األشخاص واألحداث التي ش َّكلت تاريخ الواليات المتحدة

األمريكية .يغطي هذا المقرر قصة الواليات المتحدة األمريكية من خالل بعض
األحداث المثيرة والحبكات المتشابكة والموضوعات المتكررة والشخصيات
الفريدة والمثيرة لالهتمام .في كثير من األحيان ،تُفرض على األمريكيين العاديين
من مجموعة متنوعة من الخلفيات ظروف غير عادية ،والنتيجة هي نظرة مثيرة
على "التجربة األمريكية" .ومع دراسة الطالب لهذه العملية الطويلة األجل ،سوف
يتعرضون لمجموعة من الموضوعات الشاملة التي تتضمن األفكار االقتصادية
وحاالت النضال السياسي والتطورات الثقافية ،والتغيُّرات البيئية والجغرافية
والعالقات الدولية ،والتغيُّرات التي طرأت على التركيبة السكانية في الواليات
المتحدة األمريكية
تاريخ العالم الثنائي اللغة  -يركز هذا المقرر -الذي يستمر طوال العام -على
تعريف الطالب -على نطاق واسع وتسلسل زمني وموضوعي -السمات الرئيسية

غرف الدراسة القائمة بذاتها -توفر تلك الغرف الدراسية أعلى
المستويات الهيكلية للطالب الذين يحتاجون إلى مستويات كبيرة من
الدعم .يحصل الطالب على جميع أنشطة المقرر األكاديمي المطلوبة في

هذه البيئة ،ويمكن دمجها في التربية البدنية والمقررات االختيارية .ويُعد

مكون العمل االجتماعي القوي أحد أجزاء هذا البرنامج.

برنامج مصادر التعلُّم الفردي ()ILRP
المنزل واألسرة
األنشطة الترفيهية
المسؤولية الشخصية والعالقات
الصحة النفسية الجسدية
المشاركة ال ُمجتمعية
التوظيف وتعليم الكبار
تتناول سلسلة هذه المقررات مجموعة من جزئيات المهارات داخل واحد من تلك المجاالت وتدمجها معاا .إضافة إلى ذلك فإن المهارات وكيفية تدريسها يجري

اإلحالة إليها من خالل ُمجتمع ُمحدد هو الذي يعيش فيه الطالب ثم ينتقلون بعدها إلى حياة البالغين .يمكن أن يظل الطالب ُمسجلين في هذا المقرر حتى بعد السنوات
األربعة التقليدية من المدرسة الثانوية لالنتقال.

مقررات برنامج مصادر التعلم الفردي ()ILRP
اللغة اإلنجليزية لبرنامج مصادر التعلم الفردي ()ILRP

ساعتان
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :

اللغة اإلنجليزية لبرنامج مصادر التعلم الفردي ( )ILRPهو مقرر أكاديمي وظيفي يركز على القراءة

والكتابة والتحدث واالستماع العملي .يجري تمييز العمليات التعليمية والتدريس الستيعاب المستويات
الفردية من الكفاءة.

الرياضيات لبرنامج مصادر التعلم الفردي ()ILRP
ساعتان
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :

الرياضيات لبرنامج مصادر التعلم الفردي ( )ILRPهو ُمقرر وظيفي في مادة الحساب والرياضيات.
حيث يتضمن هذا المقرر مواد تعليمية داخل الفصل باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من المواد
والموارد مثل النشرات وأوراق العمل واأللعاب .وتتضمن الموضوعات التي يغطيها المقرر:
حساب األعداد الصحيحة ،الكسور والكسور العشرية ،استخدام اآللة الحاسبة ،والمسائل اللفظية،
والنقود ،وتوعية المستهلك.

المهارات الوظيفية لبرنامج مصادر التعلم الفردي
()ILRP
IRP18
ساعتين
الصفوف 10 ،9 :

المهارات الوظيفية لبرنامج مصادر التعلم الفردي ( )ILRPهو ُمقرر ُمصمم ليمنح الطالب فرصةا

التدريب المهني داخل مقر العمل لبرنامج مصادر
التعلم الفردي ()ILRP
IRP19
 4ساعات
الصفوف12 ،11 :

من أجل التعلم والتدرب أثناء تأدية الوظائف الفعلية داخل المدرسة .حيث يركز هذا المقرر على
المهارات التقنية والمهارات العاطفية االجتماعية التي تُعد من الركائز األساسية لالستعداد والجاهزية
للعمل .إضافة إلى التعليم التجريبي فإن الطالب يشاركون أيضاا في مناقشات داخل الفصل حول
التوقعات الوظيفية وتوقعات العمل والمهارات االجتماعية وكيفية تحقيق النجاح في بيئة العمل.

يُعد هذا المقرر من المقررات ال ُمصممة لتعليم الطالب المهارات المهنية التمهيدية و /أو المهنية

بهدف تعزيز ودعم قدرة الطالب على اكتساب المهارات ال ُمتعلقة باألعمال والوظائف .حيث يُصرف
بكرا ويعملون في مواقع أعمال خاضعة لإلشراف.
الطالب من المدرسة ُم ا

العلوم /الصحة لبرنامج مصادر التعلم الفردي

من خالل مقرر العلوم  ILRPيتعلم الطالب المفاهيم األساسية لعلوم الحياة والعلوم الفيزيائية وعلوم
األرض .كما يُصبح الطالب أكثر دراية بكيفية عمل مفاهيم العلوم تلك في حياتنا اليومية وفي بيئتنا.

الدراسات االجتماعية ILRP
IRP25
ساعتين
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :

الدراسات االجتماعية  ILRPهو ُمقرر دراسي يستمر لمدة عامين ونصف العام يغطي سلسلة من
المهارات الجغرافية األساسية ،وجغرافيا العالم ،وجغرافيا الواليات المتحدة األمريكية ،وتاريخ
وقانون الواليات المتحدة األمريكية.

()ILRP
ساعتان
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :

يتم التناوب بين مقرري العلوم والصحة كل عام.

مقررات LRP
اإلنجليزية 1
LP101
ساعتين
الصف9 :

()LRP

هذا المقرر ُمصمم للوفاء بمتطلبات الطالب المؤهلين لبرنامج المصادر التعليمية .تتوافق الدورات
الدراسية مع منهج اللغة اإلنجليزية  1السائد ،ولكن يجري تعديلها لتالئم احتياجات الطالب .تتضمن

األولية للمقاالت
التعديالت :القراءة الشفهية للنصوص ال ُمحددة ،وبنوك المفردات المركزة ،والنمذجة َّ
باستخدام معالج النصوص للتحرير .يُتوقع من الطالب أن يُنجز واجباته المنزلية ومهام الصف

واالستذكار من أجل الخضوع لالختبار.
اإلنجليزية )LRP( 2
LP201
ساعتين
الصف10 :

اإلنجليزية  )LRP( 2هذا ُمصمم للوفاء بمتطلبات الطالب المؤهلين لبرنامج المصادر التعليمية.
تركز أهداف هذا المقرر على الجوانب األساسية األربعة لمهارات القراءة والكتابة والتحدث
واالستذكار يتم تعزيز مهارات القراءة عن طريق القصص القصيرة والروايات .كما يتم التركيز
على المصطلحات األدبية وتحليلها .يجري تعليم مهارات الكتابة وتعزيزها في األساليب التفسيرية

والسردية واإلقناعية من خالل أنشطة الكتابة والمقاالت المكونة من خمس فقرات.
اإلنجليزية )LRP( 3
LP301
ساعتين
الصف11 :

اإلنجليزية  )LRP( 3هذا ُمصمم للوفاء بمتطلبات الطالب المؤهلين لبرنامج المصادر التعليمية.
تتمثل أهداف هذه المقررات في تطوير وتعزيز مهارات القراءة والكتابة والتفكير النقدي والتحدث
واالستماع .ذلك أن قراءة القصص القصيرة والنصوص األدبية الواقعية من شأنه أن يعزز من
مهارات القراءة لدى الطالب .وعلى مدار العام الدراسي ،فإن الطالب يقرؤون العديد من الروايات.
ويُتوقع من الطالب قراءة المواد ال ُمكلفين بها والمشاركة في المناقشات داخل الفصل الدراسي وإنجاز
الواجبات .ذلك أن كتابة فقرة مكونة من أربع إلى ست جمل بأسلوب تفسيري وسردي وإقناعي من

شأنه أن يُعزز من مهارات الكتابة .وسوف يُطلب من الطالب تقديم ورقة بحثية لتعزيز مهارات
البحث وتدوين المالحظات والتفكير النقدي والمهارات التنظيمية إلعداد سيرة ذاتية وورقة بحثية بما
ال يقل عن ثماني فقرات .يمكن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عملية البحث.

اللغة اإلنجليزية )LRP( 4
LP401
ساعتين
الصف12 :

اللغة اإلنجليزية  )LRP( 4هو ُمقرر ُمصمم للطالب المؤهلين لبرنامج المصادر التعليمية .يتمثل
الهدف من هذا المقرر في تعزيز مهارات القراءة والكتابة والتحدث واالستذكار الضرورية للطالب
صا بالغاا ناج احا في ال ُمجتمع فيما بعد.
حتى يتمكن من تحقيق النجاح في المدرسة وحتى يصبح شخ ا
خالل هذا المقرر يتم التركيز بصورة أساسية على المواد التحفيزية واإللهامية لتشجيع الطالب على
التوجيه الذاتي وإعداد أهدافهم .إننا نركز على الموارد المتوفرة من أجل مساعدة كل طالب في اتخاذ
القرارات السليمة بشأن حياته لما بعد المدرسة الثانوية .يركز أدب الشباب الذي جرت دراسته في

هذا المقرر على العيش في مجتمع متعدد الثقافات يعزز بشكل خاص فهم وممارسة التنوع.
الجبر (LRP) 1
LP106
ساعتين
الصف9 :

مقرر الجبر هذا ُمصمم للوفاء بمتطلبات الطالب المؤهلين لبرنامج المصادر التعليمية .في هذا المقرر

مفاهيم علم الهندسة LRP
LP305
ساعتين
الصفوف11 ،10 :

هذا المقرر ُمصمم للوفاء بمتطلبات الطالب المؤهلين لبرنامج المصادر التعليمية .حيث يتعرض
الطالب للمزيد من الموضوعات التي تغطيها مادة الهندسية التقليدية يجري التركيز على تطبيق
المفاهيم الهندسية والقياسية في الحياة اليومية.

يتم تسجيل الطالب الذين يحتاجون إلى دعم في مهارات الحساب وحل المسائل الرياضية .سوف
يتمكن الطالب من إنجاز مقرر الجبر في عام واحد ويخصصون المزيد من الوقت لتعلم الموضوعات
وتطبيقها.

الجبر للمرحلة اإلعدادية LRP
LP307
ساعتين
الصفوف12 ،11 :

هذا ال ُمقرر ُمصمم من أجل الطالب المؤهلين لبرنامج المصادر التعليمية الذين اجتازوا بالفعل مقرر
الجبر والهندسة .يتضمن محتوى هذا المقرر تقوية المهارات الحسابية الحالية للطالب متبوعاا
بموضوعات جرت دراستها في الرياضات ال ُمتقدمة ولكن تم عرضها بطريقة أقل صعوبة وذلك
باستخدام منهج ُمعدَّل .ويستعرض ال ُمقرر التكنولوجيا ،ومشكالت التطبيق ،واألنشطة "العملية" من

علم األحياء ( RSتقوية القراءة) LRP

مقرر األحياء ( )LRP Biology RSهو ُمقرر ُمصمم للطالب المؤهلين لبرنامج المصادر التعليمية.
يستخدم هذا المقرر المنهج ونصوص الكتاب المدرسي لمقرر مفاهيم علم األحياء العادي مع
التسهيالت والدعم .الهدف من هذا الفصل هو تعريض الطالب ألهداف /معايير /معايير الوالية

علوم الفيزياء LRP
LP202
ساعتين
الصف10 :

يُعد مقرر علوم الفيزياء  LRPأحد مقررات التعليم الخاص ،وهو ُمصمم للوفاء بمتطلبات الطالب
المؤهلين لبرنامج المصادر التعليمية .يتمثل الهدف من المقرر في تعريض الطالب لمجموعة متنوعة

أجل تطبيق نهج ملموس بشكل أكبر على الموضوعات الواردة في ُمقرر الجبر للسنة الثانية .تتضمن
الموضوعات التي يغطيها هذا المقرر دراسة المعادالت والمتباينات والوظائف والرسوم البيانية
وحساب المثلثات ومتعددة الحدود وأنظمة المعادالت واالحتماالت واإلحصائيات.

LP105
ساعتين
الصف9 :

داخل فصل العلوم الداعمة.

من الموضوعات ال ُمتعلقة بالعلوم .وتتضمن موضوعات المقرر :طبيعة العلم والمادة والجدول
الدوري والحركة والسرعة والقوى والكهرباء والمواد الصلبة والسوائل والغازات والطاقة.

تاريخ العالم 1 & 2 LRP
 LP138أو )LP139
ساعتان
الصفوف12 ،11 ،10 ،9 :

يُعد مقرر تاريخ العالم  LRPأحد المقررات المصممة للوفاء بمتطلبات الطالب المؤهلين لبرنامج
المصادر التعليمية .وهذا المقرر -الذي يستمر طوال العام الدراسي -يُقدم على نطاق واسع وتسلسل
زمني وموضوعي السمات الرئيسية لمختلف الحضارات والثقافات واألمم والمفاهيم الرئيسية من
العصور القديمة وحتى العصر الحديث .يتم التركيز على التطور التاريخي للحضارة األوروبية،

تاريخ الواليات ال ُمتحدة األمريكية LRP

هذا المقرر ُمصمم للوفاء بمتطلبات الطالب المؤهلين لبرنامج المصادر التعليمية .يبدأ هذا المقرر
بالحديث عن الحقبة الزمنية التي سبقت الحرب األهلية ،ثم بعد ذلك يغطي أحداث الحرب وإعادة
اإلعمار وعملية التصنيع والشعبوية والتقدمية واإلصالح والكساد والصفقة الجديدة والسياسة
الخارجية وأمريكا بعد عام  .1945يمكن عرض المواد في وحدات متسلسلة زمنيًّا أو موضوعية.
يزود هذا المقرر الطالب بتحليل ُمتعمق لألحداث التاريخية ويعقد لهم مقارنات بين المفاهيم التاريخية
وأحداث العصر الحديث .إننا نعيش في عصر يتميز بالتغيير ال ُمستمر ،ومن المهم أن يتعرف خريجو
المدرسة الثانوية في أيامنا هذه كيف عاشت األجيال األمريكية السابقة وكيف تكيَّفت مع هذا التغيير
وتمكنت من إحداث ذلك التقدم.

LP302
ساعتين
الصفوف12 ،11 :

وتأثيرها على تكوين وتطوير الواليات المتحدة األمريكية.

