خطة التخرج الفردية
المعلومات األساسية
االسم:

تاريخ االلتحاق بالصف التاسع:

حضور المدرسة الثانوية:

المدرسة اإلعدادية المتخرج منها:

خطة الدعم األكاديمي مرفقة

أهداف التعلم
نوع الدبلومة

دبلومة TOPS University

منهج الدبلومة

TOPS University

Jump Start TOPS Tech

اعتمادات الدبلومة

اعتماد دبلومة الخدمة المجتمعية

ختم الوالية إلجادة ثنائية القراءة والكتابة

المعونة المالية والمنح الدراسية

TOPS Honors

دبلومة ( Jump Start TOPS Techمهنية)

TOPS Performance

TOPS Opportunity

ختم دبلومة STEM

TOPS Tech Early Start

تاريخ اإلنهاء:

TOPS Tech

أهداف التوظيف والكلية
التخصص الوظيفي  /المهنة (خيار :)1

التخصص الوظيفي  /المهنة (خيار :)2

® ( Career Clusterالخيار :)1

® ( Career Clusterالخيار :)2
مسلك تخرج األسبقية:

مسلك تخرج األسبقية:
خطط القوى العاملة بعد المدرسة الثانوية:

التدريب في موقع العمل

التوظيف

الشهادات:

العسكري

التكميلية

على مستوى الوالية

اإلقليمية

اختيار الدورات للمسارات المختارة
الصف السادس -
الثامن T9/

الموضوعات

الصف التاسع

الصف الحادي
عشر

الصف العاشر

الصف الثاني
عشر

متتبع التخرج
المحص ل
الحد األدنى المطلوب
ّ

مس جّل

يجب إكمال

4
4

اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
العلوم اإلجتماعية

.5
1.5

الصحة
التربية الرياضية
اللغات األجنبية
اآلداب
المواد االختيارية CTE /
المواد االختيارية
إجمالي التقدير

األنشطة غير المدرسية وأنشطة التوظيف
غير مدرسية

جوائز  /شهادات قائمة على الصناعة

التوظيف
الخدمةالمجتمعية

عمليات التقييم

شخصية

أكاديمية

أداة

اختبار القبول للكلية ()ACT
WorkKeys

االستعداد الجامعي
والوظيفي

LEAP 2025
التشخيص

اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
الدراسات االجتماعية

مقررات الموهوبين
المقرر

اللغة اإلنجليزية I
الجبر I

اللغة اإلنجليزية II
الهندسة
األحياء

مقررات  APو  IBوكامبريدج
التقدير

المقرر

التصديقات على التوقيع
الصف السادس  -الثامن T9/

التاريخ

النتيجة

التاسع

المشاركة في ACT
ASVAB
قائمة المهارات
االهتمام الوظيفي
أساليب التعلم
محلل ONET

تاريخ الواليات المتحدة

اختبارات CLEP
المقرر

التاريخ

نقاط/مالحظات

التقدير التفصيلي  /دورات التسجيل المزدوج
التقدير

العاشر

المقرر

التاريخ

الحادي عشر

التقدير

التاريخ

المقرر

الثاني عشر

التقدير

التاريخ

النجاح
الوالد
المستشار
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متطلبات التخرج للمبتدئين من  2015 - 2014وما يليها
دبلومة  TOPSالجامعية
الموضوعات

اللغة
اإلنجليزية

#
الوحدات

المقررات

الدبلومة المهنية
#
الوحدات

المقررات

1

واحدة مما يلي:اللغة اإلنجليزية  ،Iاللغة اإلنجليزية الجزء  :1الشهادة الدولية العامة
للتعليم الثانوي  IGCSEمن كامبريدج أو آداب اللغة اإلنجليزية الجزء :1الشهادة الدولية
العامة للتعليم الثانوي  IGCSEمن كامبريدج

1

واحدة مما يلي:اللغة اإلنجليزية  ،Iاللغة اإلنجليزية الجزء  :1الشهادة الدولية العامة
للتعليم الثانوي  IGCSEمن كامبريدج أو آداب اللغة اإلنجليزية الجزء :1الشهادة الدولية
العامة للتعليم الثانوي  IGCSEمن كامبريدج

1

واحدة مما يلي :اللغة اإلنجليزية  ،IIاللغة اإلنجليزية الجزء  :2الشهادة الدولية العامة
للتعليم الثانوي  IGCSEمن كامبريدج أو آداب اللغة اإلنجليزية الجزء  :2الشهادة الدولية
العامة للتعليم الثانوي  IGCSEمن كامبريدج

1

واحدة مما يلي :اللغة اإلنجليزية  ،IIاللغة اإلنجليزية الجزء  :2الشهادة الدولية العامة
للتعليم الثانوي  IGCSEمن كامبريدج أو آداب اللغة اإلنجليزية الجزء  :2الشهادة الدولية
العامة للتعليم الثانوي  IGCSEمن كامبريدج

1

واحدة مما يلي :اللغة اإلنجليزية  IIIأو آداب ومقال اللغة اإلنجليزية  APأو أدب  IBأو
لغة وأدب  IBأو أدب وأداء  ،IBاللغة إلنجليزية الجزء  :1كامبريدج )،AICE—AS (Honors
أو آداب اللغة اإلنجليزية الجزء  :1كامبريدج )AICE—AS (Honors

1

واحد مما يلي :اللغة اإلنجليزية  IV، APآداب ومقال اللغة اإلنجليزية ،آداب  ،IBلغة
وآداب  ،IBآداء وآداب  ،IBاللغة اإلنجليزية الجزء  :2كامبريدج ) AICE—AS (Honorsأو
آداب اللغة اإلنجليزية الجزء  :2كامبريدج )AICE—AS (Honors

2

الوحدات المتبقية تأتي مما يلي :الكتابة الفنية ،اللغة اإلنجليزية لألعمال ،اللغة
اإلنجليزية  ،IIIاللغة اإلنجليزية الجزء  AICE - AS (Honors) :1كامبريدج ،األدب اإلنجليزي
الجزء  ،AICE - AS (Honors) 1اللغة اإلنجليزية  ،IVأو أي مقرر لغة إنجليزية  APأو ،IB
اللغة اإلنجليزية الجزء  AICE - AS (Honors) :2كامبريدج ،األدب اإلنجليزي الجزء :2
كامبريدج ) ،AICE - AS (Honorsأو مقررات الكلية الفنية المقارنة في لويزيانا والتي
تقدمها فرق األسبقية اإلقليمية حسب اعتماد مجلس الوالية للتعليم اإلبتدائي
والثانوي

مالحظة :إذا اختار الطالب تلقي مقرر المستوى  Aلجامعة كامبريدج ،سيتم احتساب الوحدة الثانية كتقدير اختياري.
1

الجبر I

1

الهندسة

1

الجبر II

1

واحدة مما يلي :الجبر  ،IIIالرياضيات المتقدمة  -الوظائف واإلحصاء ،الرياضيات
المتقدمة  -ما قبل حساب التفاضل والتكامل ،ما قبل حساب التفاضل والتكامل،
 IBدراسات الرياضيات (وسائل الرياضيات) ،حساب التفاضل والتكامل AP ،حساب
التفاضل والتكامل  AB ،IBالرياضيات  SL ،APحساب  BC ،APإحصاء IB ،مزيد
من الرياضيات  HL ،IBرياضيات  ،HLاالحتماالت واإلحصاء AP ،علوم الكمبيوتر ،A
التفكير اإلحصائي ،الرياضيات اإلضافية  -كامبريدج  ،IGCSEالرياضيات ( 1االحتماالت
واإلحصاء) AICE (Honors) :كامبريدج ،رياضيات ( 1الرياضة البحتة)AICE—AS :
) (Honorsكامبريدج ،الرياضيات ( 2الجزء  :)1كامبريدج  AICEالمستوى ) ،A (Honorsأو
الرياضيات ( 2الجزء  :)2كامبريدج  AICEالمستوى )A (Honors

الرياضيات

1

3

الجبر  Iأو الجبر التطبيقي  Iأو الجبر 1-الجزء 2
(المقرر االختياري الجبر  - 1جزء  1شرط أساسي).
الوحدات المتبقية تأتي مما يلي :الهندسة واإللمام المالي (الرياضيات المالية
ساب ًقا) وأساسيات الرياضيات والجبر  ،IIالرياضيات المتقدمة – المهام واإلحصائيات،
الرياضيات المتقدمة  -ما قبل حساب التفاضل والتكامل ،الجبر  ،IIIما 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
والثانوية ،يمكن استبدال الرياضيات المدمجة  Iو  IIو IIIبالجبر  ،Iالهندسة والجبر II
ويتم احتسابها كثالث وحدات دراسية في الرياضيات ،الرياضيات اإلضافية :كامبريدج
 ،IGCSEالرياضيات ( 1الرياضة البحتة) :كامبرديج ) ،AICE—AS (Honorsالرياضيات 1
(الرياضة البحتة) :كامبرديج (AICE—AS (Honors

مالحظة :الرياضيات المدمجة تسلسل  Iو  IIو  ،IIIبما في ذلك تسلسل الرياضيات المدمجة كامبريدج  ،IGCSEيمكن استبدالها بالجبر  Iوالهندسة وتسلسل الجبر .II
1

األحياء I

1

األحياء I

1

الكيمياء I

1

واحدة مما يلي :الكيمياء  ،Iالفيزياء ،العلوم األرضية ،العلوم الزراعية  ،*IIالعلوم البيئية،
مبادئ الهندسة ،أي مقرر علوم  IBأو  ،APمبادئ  PLTWللهندسة ،مبادئ الهندسة (شراكة
 )LSUفيزياء  :Iكامبريدج  ،IGCSEأحياء  :IIكامبريدج  ،)Honors) AICE—ASالكيمياء II:
 ،)Honors) AICE—ASأو الفيزياء  :IIكامبريدج )Honors) AICE—AS

العلوم
2

وحدتين يتم اختيارهما من )a( :العلوم األرضية; ( )bواحدة من العلوم البيئية ،الوعي
البيئي؛ ( )cواحدة من علوم الفيزياء ،مبادئ الهندسة ،مبادئ الهندسة  ،PLTWمبادئ
الهندسة (شراكة )LSU؛ ( )dالعلوم الزراعية *II؛ ( )eوحدة من الكيمياء  ،IIكيمياء  ،APكيمياء
 ،IB IIأو كيمياء  :IIكامبريدج )Honors) AICE—AS؛ ( )fوحدة علوم بيئية  ،APاألنظمة البيئية
IB؛ ( )gوحدة فيزياء  ،Iفيزياء  ،IB Iفيزياء  ،AB Iفيزياء  I ،IGCSEكامبريدج؛ أو ( )hوحدة من
الفيزياء  :C APالكهرباء والمغناطيسية AP ،فيزياء  :Cميكانيكا IB ،فيزياء  II، APفيزياء  ،IIأو
الفيزياء :كامبريدج )Honors) AICE—AS؛ ( )iوحدة بيولوجي  II ,APبيولوجي IB ,بيولوجي ,I
 IBبيولوجي  ,IIبيولوجي  :IIكامبريدج  ،)Honors) AICE—ASأو التشريح ووظائف األعضاء.

*المقرر االختياري العلوم الزراعية  Iهو شرط أساسي للعلوم الزراعية .II
1

واحد مما يلي :تاريخ الواليات المتحدة أو تاريخ الواليات المتحدة  APأو تاريخ IB
األمريكتين I

1

1

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

1

الدراسات
االجتماعية
2

الصحة
والتربية
الرياضية

واحد مما يلي :تاريخ الواليات المتحدة أو تاريخ الواليات المتحدة  APأو تاريخ IB
األمريكتين I
واحد مما يلي :التربية المدنية ،الحكومة األمريكية AP U.S. ،الحكومة والسياسات :مقارن
أو  AP U.S.األمريكية :الواليات المتحدة

وحدتين يتم اختيارهما مما يلي )a( :واحدة من التاريخ األوروبي ،التاريخ األوروبي
 ،APالحضارة الغربية ،أو التاريخ (األوروبي) )Honors) AICE—AS :كامبريدج؛ ()b
واحدة من جغرافيا العالم AP ،الجغرافيا اإلنسانية ،جغرافيا  ،IBالجغرافيا الطبيعية
أو الجغرافيا  )Honors) AICE—ASكامبريدج ()cواحدة من تاريخ العالم ،تاريخ العالم
 AP ،IBتاريخ األمريكتين  IIأو تاريخ (دولي) )Honors) AICE—AS :كامبريدج؛ ( )dتاريخ
األديان؛ ( )eواحدة من اقتصاد  ،IBاقتصاد AP ،االقتصاد الكلي AP ،االقتصاد الكلي أو
االقتصاد )Honors) AICE—AS :كامبريدج؛  (f) APعلم نفس ،تاريخ األديان

0.5

التربية الصحية

0.5

التربية الصحية

1.5

التربية البدنية  Iو II؛ التربية البدنية المعدّلة  Iو  IIللطالب المؤهلين في التعليم
الخاص؛  JROTC Iأو  IIأو  IIIأو  ;IVأو التربية البدنية ( Iوحدة واحدة) ونصف وحدة من
فريق االستعراض ،الرياضات الخارجية أو الهتاف أو فريق الرقص

1.5

التربية البدنية  Iونصف وحدة من بين ما يلي :التربية البدنية  ،IIفريق االستعراض،
الرياضة الخارجية ،الهتاف ،فريق الرقص
 PEالمعدلة للطالب المؤهلين أو  JROTCأو يمكن استبدالها

مالحظة JROTC I :و  IIيمكن استخدامها لتحقيق شرط التربية الصحية .راجع §2347
اللغة األجنبية

2

وحدتين من نفس اللغة (§)2345

الفن

1

الفنون (§ ,)2333الموسيقى (§ ،)2355الرقص(§ )2337المسرح (§ ,)2369الخطابة
 IIIو ( IVوحدة واحدة مدمجة) ،استطالع الفنون الجميلة ،الصياغة ،الفنون اإلعالمية
(§ ،)2354التصوير الفوتوغرافي  ،I/IIالتصوير الرقمي ،أو التصميم الرقمي (§ )2338

المواد
االختيارية /
ذات األسبقية

3

المواد االختيارية

إجمالي
الوحدات

24

راجع النشرة  741للحصول على قائمة شاملة بالدورات المعتمدة وأحدث متطلبات التخرج.

9

تسلسل مقرر األسبقية وخبرات محل العمل واالعتمادات المقررة (أحد االعتمادات
القائمة على اللغة مطلوب للتخرج كحد أدنى).

23
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