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متطلبات التخرج للمبتدئين من 2014 - 2015 وما يليها

الموضوعات
الدبلومة المهنيةدبلومة TOPS الجامعية 

 #
# المقرراتالوحدات

المقرراتالوحدات

اللغة 
اإلنجليزية

1
واحدة مما يلي:اللغة اإلنجليزية I، اللغة اإلنجليزية الجزء 1: الشهادة الدولية  العامة 

للتعليم الثانوي IGCSE من كامبريدج أو آداب اللغة اإلنجليزية الجزء1: الشهادة الدولية  
العامة للتعليم الثانوي IGCSE من كامبريدج

1
واحدة مما يلي:اللغة اإلنجليزية I، اللغة اإلنجليزية الجزء 1: الشهادة الدولية  العامة 

للتعليم الثانوي IGCSE من كامبريدج أو آداب اللغة اإلنجليزية الجزء1: الشهادة الدولية  
العامة للتعليم الثانوي IGCSE من كامبريدج

1
واحدة مما يلي: اللغة اإلنجليزية II، اللغة اإلنجليزية الجزء 2: الشهادة الدولية  العامة 

للتعليم الثانوي IGCSE من كامبريدج أو آداب اللغة اإلنجليزية الجزء 2: الشهادة الدولية  
العامة للتعليم الثانوي IGCSE من كامبريدج

1
واحدة مما يلي: اللغة اإلنجليزية II، اللغة اإلنجليزية الجزء 2: الشهادة الدولية  العامة 

للتعليم الثانوي IGCSE من كامبريدج أو آداب اللغة اإلنجليزية الجزء 2: الشهادة الدولية  
العامة للتعليم الثانوي IGCSE من كامبريدج

1
واحدة مما يلي: اللغة اإلنجليزية III أو آداب ومقال اللغة اإلنجليزية AP أو أدب IB أو 

 ،AICE—AS )Honors( اللغة إلنجليزية الجزء 1: كامبريدج ،IB أو أدب وأداء IB لغة وأدب
AICE—AS )Honors( أو آداب اللغة اإلنجليزية الجزء 1: كامبريدج

2

الوحدات المتبقية تأتي مما يلي: الكتابة الفنية، اللغة اإلنجليزية لألعمال، اللغة 
اإلنجليزية III، اللغة اإلنجليزية الجزء AICE - AS )Honors( :1 كامبريدج، األدب اإلنجليزي 

 ،IB أو AP أو أي مقرر لغة إنجليزية ،IV اللغة اإلنجليزية ،AICE - AS )Honors( 1 الجزء
اللغة اإلنجليزية الجزء AICE - AS )Honors( :2 كامبريدج، األدب اإلنجليزي الجزء 2: 

كامبريدج  )AICE - AS )Honors،  أو مقررات الكلية الفنية المقارنة في لويزيانا والتي 
تقدمها فرق األسبقية اإلقليمية حسب اعتماد مجلس الوالية للتعليم اإلبتدائي 

والثانوي

1
واحد مما يلي: اللغة اإلنجليزية  IV، AP آداب ومقال اللغة اإلنجليزية، آداب IB، لغة 
وآداب IB، آداء وآداب IB، اللغة اإلنجليزية الجزء 2: كامبريدج )AICE—AS )Honors أو 

AICE—AS )Honors( آداب اللغة اإلنجليزية الجزء 2: كامبريدج

مالحظة: إذا اختار الطالب تلقي مقرر المستوى A لجامعة كامبريدج، سيتم احتساب الوحدة الثانية كتقدير اختياري.

الرياضيات

1I 1الجبر
الجبر I أو الجبر التطبيقي I أو الجبر -1الجزء 2

)المقرر االختياري الجبر 1 - جزء 1 شرط أساسي.(
الهندسة1

3

الوحدات المتبقية تأتي مما يلي: الهندسة واإللمام المالي )الرياضيات المالية 
سابًقا( وأساسيات الرياضيات والجبر II، الرياضيات المتقدمة – المهام واإلحصائيات، 
الرياضيات المتقدمة - ما قبل حساب التفاضل والتكامل، الجبر III، ما قبل حساب 

التفاضل والتكامل، الرياضيات المالية، االحتماالت واإلحصاء، التفكير اإلحصائي، 
رياضيات االنتقال للجامعة، أو مقررات الكلية الفنية المقارنة في لويزيانا والتي 
تقدمها فرق األسبقية اإلقليمية حسب اعتماد مجلس الوالية للتعليم اإلبتدائي 

 II الهندسة والجبر ،I بالجبر IIIو II و I  والثانوية، يمكن استبدال الرياضيات المدمجة
ويتم احتسابها كثالث وحدات دراسية في الرياضيات، الرياضيات اإلضافية: كامبريدج 
IGCSE، الرياضيات 1 )الرياضة البحتة(: كامبرديج )AICE—AS )Honors، الرياضيات 1 

AICE—AS )Honors( كامبرديج :)الرياضة البحتة(

1II الجبر

1

واحدة مما يلي: الجبر III، الرياضيات المتقدمة - الوظائف واإلحصاء، الرياضيات 
المتقدمة - ما قبل حساب التفاضل والتكامل، ما قبل حساب التفاضل والتكامل، 
IB دراسات الرياضيات )وسائل الرياضيات(، حساب التفاضل والتكامل، AP حساب 

التفاضل والتكامل AB ،IB الرياضيات SL ،AP حساب BC ،AP إحصاء، IB مزيد 
 ،A علوم الكمبيوتر AP ،االحتماالت واإلحصاء ،HL رياضيات HL ،IB من الرياضيات

التفكير اإلحصائي، الرياضيات اإلضافية - كامبريدج IGCSE، الرياضيات 1 )االحتماالت 
 AICE—AS :)الرياضة البحتة( كامبريدج، رياضيات 1 AICE )Honors( :)واإلحصاء

)Honors( كامبريدج، الرياضيات 2 )الجزء 1(: كامبريدج AICE المستوى )A )Honors، أو 
A )Honors( المستوى AICE كامبريدج :)الرياضيات 2 )الجزء 2

.II والهندسة وتسلسل الجبر I يمكن استبدالها بالجبر ،IGCSE بما في ذلك تسلسل الرياضيات المدمجة كامبريدج ،III و II و I مالحظة: الرياضيات المدمجة تسلسل

العلوم

1I 1األحياءI األحياء

1I 1الكيمياء

واحدة مما يلي: الكيمياء I، الفيزياء، العلوم األرضية، العلوم الزراعية II*، العلوم البيئية، 
مبادئ الهندسة، أي مقرر علوم IB أو AP، مبادئ PLTW للهندسة، مبادئ الهندسة )شراكة 

 II: الكيمياء ،)Honors( AICE—AS كامبريدج :II أحياء ،IGCSE كامبريدج :I فيزياء )LSU
)Honors( AICE—AS  كامبريدج :II أو الفيزياء ،)Honors( AICE—AS

2

وحدتين يتم اختيارهما من: )a( العلوم األرضية; )b( واحدة من العلوم البيئية، الوعي 
البيئي؛ )c( واحدة من علوم الفيزياء، مبادئ الهندسة، مبادئ الهندسة PLTW، مبادئ 

الهندسة )شراكة LSU(؛ )d( العلوم الزراعية II*؛ )e( وحدة من الكيمياء II، كيمياء AP، كيمياء 
IB II، أو كيمياء II: كامبريدج Honors( AICE—AS(؛ )f( وحدة علوم بيئية AP، األنظمة البيئية 

IB؛ )g( وحدة فيزياء I، فيزياء IB I، فيزياء AB I، فيزياء I ،IGCSE كامبريدج؛ أو )h( وحدة من 
الفيزياء C AP: الكهرباء والمغناطيسية، AP فيزياء C: ميكانيكا، IB فيزياء II، AP فيزياء II، أو 
,I بيولوجي IB ,بيولوجي II ,AP وحدة بيولوجي )i( ؛)Honors( AICE—AS الفيزياء: كامبريدج 
IB بيولوجي II, بيولوجي II: كامبريدج Honors( AICE—AS(، أو التشريح ووظائف األعضاء.

.II هو شرط أساسي للعلوم الزراعية I المقرر االختياري العلوم الزراعية*

الدراسات 
االجتماعية

1 IB أو تاريخ AP واحد مما يلي: تاريخ الواليات المتحدة أو تاريخ الواليات المتحدة 
I 1األمريكتين IB أو تاريخ AP واحد مما يلي: تاريخ الواليات المتحدة أو تاريخ الواليات المتحدة

I األمريكتين

واحد مما يلي: التربية المدنية، الحكومة األمريكية، .AP U.S الحكومة والسياسات: مقارن 1
واحد مما يلي: التربية المدنية، الحكومة األمريكية، .AP U.S الحكومة والسياسات: مقارن 1أو .AP U.S األمريكية: الواليات المتحدة

أو .AP U.S األمريكية: الواليات المتحدة

2

وحدتين يتم اختيارهما مما يلي: )a( واحدة من التاريخ األوروبي، التاريخ األوروبي 
 )b( كامبريدج؛ )Honors( AICE—AS :)الحضارة الغربية، أو التاريخ )األوروبي ،AP

واحدة من جغرافيا العالم، AP الجغرافيا اإلنسانية، جغرافيا IB، الجغرافيا الطبيعية 
أو الجغرافيا  Honors( AICE—AS( كامبريدج  )c(واحدة من تاريخ العالم، تاريخ العالم 
AP ،IB تاريخ األمريكتين II أو تاريخ )دوليHonors( AICE—AS :)( كامبريدج؛ )d( تاريخ 

األديان؛ )e( واحدة من اقتصاد IB، اقتصاد، AP االقتصاد الكلي، AP االقتصاد الكلي أو 
االقتصاد: Honors( AICE—AS( كامبريدج؛ AP )f( علم نفس، تاريخ األديان

الصحة 
والتربية 
الرياضية

التربية الصحية0.5التربية الصحية0.5

1.5
التربية البدنية I و II؛ التربية البدنية المعدّلة I و II للطالب المؤهلين في التعليم 

الخاص؛ JROTC I أو II أو III أو IV; أو التربية البدنية I )وحدة واحدة( ونصف وحدة من 
فريق االستعراض، الرياضات الخارجية أو الهتاف أو فريق الرقص

1.5
التربية البدنية I ونصف وحدة من بين ما يلي: التربية البدنية II، فريق االستعراض، 

الرياضة الخارجية، الهتاف، فريق الرقص

PE المعدلة للطالب المؤهلين أو JROTC أو يمكن استبدالها

مالحظة: JROTC I و II يمكن استخدامها لتحقيق شرط التربية الصحية. راجع §2347

وحدتين من نفس اللغة )§2345(2اللغة األجنبية

1الفن
الفنون )§2333(, الموسيقى )§2355(، الرقص)§2337( المسرح )§2369(, الخطابة 

III و IV )وحدة واحدة مدمجة(، استطالع الفنون الجميلة، الصياغة، الفنون اإلعالمية 
)§2354(، التصوير الفوتوغرافي I/II، التصوير الرقمي، أو التصميم الرقمي )§ 2338(

المواد 
االختيارية / 

ذات األسبقية
تسلسل مقرر األسبقية وخبرات محل العمل واالعتمادات المقررة )أحد االعتمادات 9المواد االختيارية3

القائمة على اللغة مطلوب للتخرج كحد أدنى(.

إجمالي 
2423الوحدات

  راجع النشرة 741 للحصول على قائمة شاملة بالدورات المعتمدة وأحدث متطلبات التخرج.  تمت المراجعة في 18 مايو 2020


