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برنامج تأسيس المرحلة الثانوية عامة

نظرة

يُعد "برنامج تأسيس المرحلة الثانوية بمصادقات" برنام ًجا يسمح للطالب بتحقيق مصالحهم .فهو برنامج التخرج
االفتراضي للطالب الذين التحقوا بالمرحلة الثانوية في العام الدراسي  2015-2014أو فيما بعد.

يتضمن برنامج تأسيس المرحلة الثانوية إلى ما يصل إلى ثالثة أجزاء:
●برنامج تأسيس تبلغ مدته  22ساعة معتمدة و يُعد أساس دبلومة التعليم الثانوي بوالية تكساس،
●خمسة خيارات مصادقة تسمح للطالب بالتركيز على مجموعة الدورات الدراسية ذات الصلة،
●فئة أداء أعلى تُسمى مستوى اإلنجاز المميز.
تتضمن متطلبات برنامج التأسيس (الذي تبلغ مدته  22ساعة معتمدة) ما يلي:
اإلنجليزية ( 4ساعات معتمدة)

إنجليزي  • 1إنجليزي  • 2إنجليزي  • 3إنجليزي ( 4بما في ذلك المرحلة اإلعدادية بالكلية أو مبادرة
القراءة والحساب للصفوف المبكرة أو عدد الساعات المعتمدة المضاعفة أو المستوى المتقدم)

الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)

الجبر  • 1الهندسة الرياضية • دورة الرياضة المتقدمة

العلوم ( 3ساعات معتمدة)

علم األحياء • دورة العلوم الفيزيائية • دورة العلوم المتقدمة

الدراسات االجتماعية ( 3ساعات معتمدة)

تاريخ الواليات المتحدة األمريكية • حكومة الواليات المتحدة األمريكية (نص ساعة) علم االقتصاد
(نص ساعة) تاريخ العالم/جغرافيا العالم/المستوى المتقدم من الجغرافيا البشرية

لغات أخرى غير اإلنجليزية (ساعتين)

ساعتين في نفس اللغة

التربية الرياضية (ساعة) الفنون الجميلة (ساعة) الحديث (نصف ساعة) الصحة (نصف ساعة)
المواد االختيارية ( 4ساعات)

تأسيس  +مصادقات

إجمالي عدد الساعات المعتمدة بالمصادقات 26 :ساعة بما في ذلك 4 ،ساعات في إطار تسلسل متسق للعلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ( )STEMواألعمال التجارية والصناعة والخدمات العامة والفنون والعلوم اإلنسانية والدراسات
متعددة التخصصات.

التعزيزات

باإلضافة إلى ذلك ،قد يصل الطالب إلى مستوى اإلنجاز المميز لألداء الرائع .يجب الوصول إلى هذا المستوى للقبول في
إحدى الجامعات العامة بوالية تكساس بموجب قانون القبول التلقائي للحاصلين على أعلى  % 10في الصف الدراسي الثانوي.

مستوى اإلنجاز المميز

●متطلبات برنامج التأسيس
● 4ساعات معتمدة في مادة الرياضيات بما في ذلك جبر 2
● 4ساعات معتمدة في مادة العلوم
●مصادقة واحدة على األقل

* يجب على الطالب ال ُملتحق بالصف التاسع اإلشارة إلى المصادقة التي ينوياتباعها .يجوز للطالب تغيير أو إضافة مصادقة في
أي وقت .قد يتخرج الطالب دون الحصول على مصادقة وذلك في حال وقع ولي أمر الطالب على استمارة تسمح للطالب بحذف
متطلبات المصادقة بعد السنة الثانية له.

الرجوع إلى أعلى
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المصادقات

يمكن للطالب االختيار من ضمن  5مجاالت مصادقة

االختيار

يرجى االطالع على كتالوج الدورة للحصول على معلومات حول وصف الدورة.
http://bit.ly/NISDCatalog19

STEM
●تنظيم دورات تدريبية متعلقة بالعلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات
●الرياضيات

األعمال التجارية والصناعة

●الزراعة والطعام والموارد الطبيعية
●الهندسة المعمارية والتشييد
●الفنون وتكنولوجيا الصوت /الفيديو االتصاالت
●إدارة األعمال وتنظيمها
●الصحافة اإلذاعية المتقدمة
●المناظرات
●التمويل

الخدمات العامة

●اإلصالحيات واألمن
●التعليم والتدريب
●الحكومة واإلدارة العامة
●علوم الصحة
●العلوم اإلنسانية

●علوم الحاسب
●العلوم

●الضيافة والسياحة
●المعلومات
●التسويق
●الصناعة
●مخاطبة الجمهور
●الطاقة المتجددة
●تطبيقات تكنولوجية

●هيئة تدريب ضباط االحتياط
المبتدئين ((JROTC
●القانون
●السالمة العامة

الفنون والعلوم اإلنسانية

●لغة اإلشارة األمريكية
●مواد اختيارية باللغة اإلنجليزية (ال تتضمن الصحافة اإلذاعية المتقدمة أو المناظرات)
●الفنون الجميلة (الموسيقى والمسرح والفن والرقص)
●لغة أخرى غير اإلنجليزية ( )LOTEمستويان في لغتين
●لغة أخرى غير اإلنجليزية ( 4 )LOTEمستويات في نفس اللغة
●الدراسات االجتماعية

دراسات متعددة التخصصات

● 4دورات متقدمة من مجاالت المصادقة األخرى
● 4ساعات معتمدة في كل مجال تأسيس بما في ذلك اللغة اإلنجليزية  2والكيمياء و /أو الفيزياء
● 4ساعات معتمدة في المستوى المتقدم أو الساعات المعتمدة المضاعفة المحددة في اللغة اإلنجليزية
أو الرياضيات أو العلوم أو الدراسات االجتماعية أو لغة أخرى غير اإلنجليزية أو الفنون الجميلة

الرجوع إلى أعلى
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مستوى اإلنجاز المميز عامة

الخطوات

 26ساعة معتمدة الجبر  2إجباري
التأهيل للحصول على قبول تلقائي في الجامعات العامة بوالية تكساس،
والذي يُمنَح للحاصلين على أعلى  % 10في الصف الدراسي الثانوي

 22ساعة معتمدة لبرنامج التأسيس

متطلبات مصادقة واحدة

(بما في ذلك  4ساعات معتمدة في الرياضيات والعلوم)

األعمال التجارية
والصناعة

STEM

الخدمات العامة

الفنون والعلوم
اإلنسانية

الرجوع إلى أعلى

الدراسات متعددة
التخصصات
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مستوى اإلنجاز المميز

المزايا

ما أهميتة  -المزايا
يتيح مستوى اإلنجاز المميز لك عالما من فرص التعليم والعمل فيما بعد المرحلة الثانوية .يقوم مستوى
اإلنجاز المميز بما يلي:
●يتيح لك فرصة المنافسة والتأهل للحصول على قبول تلقائي بأي جامعة عامة بوالية تكساس ،والذي يُمنَح
للحاصلين على أعلى  % 10في الصف الدراسي الثانوي؛
●يضعك ضمن تلك المرشحين للحصول على منحة تكساس لمساعدتك في سداد رسوم الدراسة الجامعية؛
●تضمن لك اكتساب قدرة تنافسية عالية بين أكثر الكليات والجامعات انتقائية.
* يجب أن يكون مؤهل ماليًا

المقصود به
يتطلب مستوى اإلنجاز المميز دراسة المزيد من مادتي الرياضيات والعلوم تفوق برنامج تأسيس المرحلة الثانوية.
يتطلب مستوى اإلنجاز المميز ما يلي:
●إجمالي  4ساعات معتمدة بما في ذلك الجبر 2
●إجمالي  4ساعات معتمدة في مادة العلوم
●النجاح في إنجاز مصادقة في مجال اهتمامك.

المميزات
●فرصة للحصول على مصادقة في مجال اهتمامك
●المزيد من خيارات الكليات والجامعات
●المزيد من خيارات اإلعانات المالية
●إعداد أفضل للدورات الدراسية على مستوى الجامعة في الكليات المحلية /التقنية والجامعات
●فرصة لاللتحاق الفوري بالصفوف المتعلقة بمجال دراستك ال ُمختار.
●تأسيس قوي للحصول على اعتمادات القوى العاملة أو الشهادات الجامعية في الصناعة بنجاح.

الرجوع إلى أعلى
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برنامج التخرج

القوائم المرجعية

الصف التاسع  /العاشرالصف التاسع  /العاشر
�

ارصد الساعات المعتمدة في المرحلة الثانوية للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات المحلية والدولية
مع نهاية سنة التخرج.

�

التحق بالدورات المزدوجة أو دورات المستوى المتقدم إن أمكن وذلك للحصول على البرامج الدراسية
المعتمدة بالكلية أثناء دراستك بالمرحلة الثانوية.
احتفظ بقائمة تضم الجوائز ومراتب الشرف واألنشطة الخارجة عن المنهج للحصول على المنح
الدراسية والتطبيقات الجامعية.
ابحث عن الكليات أو الجامعات التي ترغب في االلتحاق بها .تحقق من متطلبات القبول والتطبيق
والجداول الزمنية.
اكتشف االهتمامات واستغل فرص يوم العمل.
احضر الفعاليات الليلية الدراسية التي تقيمها مدرستك الثانوية .تحدث مع ممثلي المدرسة حول أنواع
اإلعانات المالية المتاحة.
أجر االختبار التأهيلي للحصول على المنحة الدراسية /منحة االستحقاق الوطني في السنة الثانية للتدريب.
ِ
أجر االختبار التأهيلي للحصول على المنحة الدراسية وذلك للتأهب لمسابقة
الجامعة،
من
الثالثة
السنة
في
ِ
منحة االستحقاق الوطني .ينوي الطالب الذين يؤدون االختبار التأهيلي للحصول على المنحة الدراسية
أو اختبار الكليات األمريكية تسجيل نقاط أعلى فيهما عن أولئك الذين ال يؤدونها.

�
�
�
�
�

الصف التاسع  /العاشرالصف التاسع  /العاشر
�
�
�

�
�

التحق بالدورات المزدوجة أو دورات المستوى المتقدم إن أمكن وذلك للحصول على البرامج الدراسية المعتمدة
بالكلية أثناء دراستك بالمرحلة الثانوية.
تحقق من مكتب المستشار الخاص بك أو مركز التوظيف بكليتك لمعرفة المزيد حول المنح الدراسية المتاحة.
مبكرا وفي أكبر عدد ممكن من المنح الدراسية .ال تحصر نفسك في المنح الدراسية المحلية.
تأكد من التقديم
ً
احصل على الصفوف التحضيرية لالختبار التأهيلي للحصول على المنحة الدراسية أو اختبار الكليات األمريكية
مثل الحلقة الدراسية لطالب الفرقة النهاية .سيشارك جميع طالب الصف الحادي عشر في إدارة االختبار التأهيلي
للحصول على المنحة الدراسية خالل اليوم الدراسي .يتم تشجيع طالب الفرقة النهائية على التسجيل وإجراء اختبار
الكليات األمريكية و /أو االختبار التأهيلي للحصول على المنحة الدراسية لتحسين درجاتهم في موعد أقصاه خريف
سنة التخرج الخاصة بك.
قدم على الكلية خالل فترة خريف سنة التخرج الخاصة بك.
مبكرا خالل فترة ربيع
امأل استمارة ( FAFSAاالستمارة المجانية للحصول على المعونة الطالبية الفيدرالية)
ً
سنة التخرج الخاصة بك.

يمكنك االطالع على كتيب الكلية والتحول
الوظيفي عبر هذا الرابط:
http://bit.ly/NISDCollegeandCareer

يمكنك زيارة موقع برنامج  NISDعبر هذا الرابط:
https://nisd.net/schools/graduation

الرجوع إلى أعلى
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برنامج التخرج

المسرد

الساعات المعتمدة للدورة :هي وحدة قياس إتمام الدورة بنجاح .وعادة ً ما يستطيع الطالب الذي يتمكن من إنهاء
ً
فصل دراسيًا واحدًا الحصول على نصف ساعة معتمدة.
مستوى اإلنجاز المميز :يتمكن الطالب من الوصول إلى مستوى اإلنجاز المميز من خالل إتمام برنامج التأسيس
للمرحلة الثانوية .ويتطلب تحقيق ذلك حضور دورات دراسية يبلغ إجمالي عدد ساعاتها المعتمدة  26ساعة تشمل:
الجبر  2وعدد  4ساعات معتمدة في العلوم ومصادقة .يجب أن يحصل الطالب على هذا التصنيف حتى يتأهل للقبول
التلقائي في جامعة تكساس العامة ،والذي يُمنَح للحاصلين على أعلى  % 10في الصف الدراسي الثانوي.
المصادقات :مجاالت الدراسة المتخصصة .تتضمن المجاالت ما يلي:
◀
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ()STEM
◀
األعمال التجارية والصناعة
◀
الفنون والعلوم اإلنسانية
◀
الخدمات العامة
◀
دراسات متعددة التخصصات

اختبارات نهاية الدورة :اختبارات نهاية الدورة لتقييم والية تكساس لالستعداد األكاديمي ( )STAARهي االختبارات
المقررة التي تُجرى في األسابيع النهائية من الدورة .كما يتعين على الطالب الراغبين في الحصول على دبلومة من
مدرسة تكساس الثانوية العامة اجتياز امتحانات نهاية خمس دورات إلى جانب استيفاء شروط دورة التخرج .ويجري
الطالب تلك االختبارت الخمس بعد إتمامه دورات اللغة اإلنجليزية  1و  2واألحياء والجبر  1وتاريخ الواليات
المتحدة األمريكية.
برنامج التأسيس للمرحلة الثانوية :هو برنامج تخرج يتألف من  22ساعة معتمدة أساسية لطالب مدرسة تكساس الثانوية العامة.
اعتمادات القوى العاملة في الصناعة :هي اعتمادات معترف بها دوليًا أو وطنيًا أو عالميًا تتماشى مع معايير
المعرفة والمهارة التي تحددها جمعية ما أو كيان حكومي يقدم وظيفة أو مهنة معينة ويقدرها قطاع األعمال التجارية
أو الصناعة .وتتضمن األمثلة اعتماد مساعد الممرض المعتمد ( )CNAأو شهادة جودة خدمة السيارات في مجال
صناعة السيارات.
إقرارات األداء :قد يحصل الطالب على إقرار إضافي حول الدبلومة الخاصة بهم نتيجة األداء الرائع في مجاالت مثل
الدورات المزدوجة بساعات معتمدة وثنائية اللغة وتعلم القراءة والكتابة بلغتين حول المستوى المتقدم أو االختبار التأهيلي
للحصول على المنحة الدراسية أو اختبار الكليات األمريكية أو اختبار الحصول على المنحة الدراسية أو اختبارات الكليات
األمريكية أو بالحصول على شهادة تجارية أو صناعية معترف بها وطنيًا أو دوليًا.

الرجوع إلى أعلى
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