�
دبلومة
الريجنت

دبلومة الريجنت
املتقدمة

باإلضافة إلى احلصول على شهادة املدرسة الثانوية ،بإمكان التالميذ االستعداد للكلية واملهنة من خالل
اإلكمال الناجح لـ:
تسلسالت في مواد دراسية محددة

العدد األدنى من الوحدات الدراسية

العلوم :ثمان ( )8وحدات دراسية مبستوى الريجنت ،مبا في ذلك تسلسل مؤلف من ثالثة على األقل مما يلي:
البيئة احلية ،الكيمياء ،الفيزياء ،أو دورة اإلحلاق املتقدم بالعلوم

اللغة اإلنكليزية

8

8

الدراسات االجتماعية
موزعة كما يلي:
التاريخ العاملي ()4
تاريخ الواليات املتحدة ()2
املشاركة باحلكومة ()1
االقتصاد ()1

8

8

العلوم (مبا فيها اخملتبر)
موزعة كما يلي:
علم األحياء ()2
علم الفيزياء ()2
علم األحياء أو علم الفيزياء ()2

6

6

الرياضيات
مبا في ذلك وحدتني دراسيتني ( )2على األقل في الرياضيات
املتقدمة (على سبيل املثال :الهندسة أو اجلبر )2

6

6

• دورات حتضيرية للكلية معتمدة من قبل إدارة التعليم ملدينة نيويورك**

اللغات بخالف اللغة االنكليزية ()LOTE

2

*6

الفنون املرئية ،و /أو املوسيقى ،و /أو الرقص ،و /أو املسرح

2

2

التربية البدنية (كل عام)

4

4

الصحة

1

1

مادة اختيارية

7

3

+ 44

+ 44

ملحوظة :يختلف عدد الوحدات الدراسية املطلوبة لسلسلة التعليم املهني والتقني ()CTE
املعتمدة من الوالية حسب البرنامج احملدد للدراسة .ولذلك ،فقد يطلب من التالميذ احلصول على أكثر
من  44وحدة من وحدات الكريدت ألجل التخرج بتصديق تقني** .متطلبات التعليم املهني والتقني
( )CTEموضحة في تعليمات املفوض رقم  .)d)(6(100.5ميكن اإلطالع على قائمة بجميع برامج
التعليم املهني والتقني ( )CTEاملعتمدة من قبل الوالية على الرابط التاليwww.p12.nysed. :
./gov/cte/ctepolicy

الرياضيات :ثمان ( )8وحدات دراسية مبستوى الريجنت ،مبا في ذلك تسلسل مؤلف مما يلي على األقل :اجلبر ،1
الهندسة ،واجلبر 2

متطلبات التخرج

تنطبق هذه املتطلبات فقط على التالميذ املسجلني في برنامج دراسي
للتعليم املهني والتقني ( )CTEمعتمد من قبل الوالية .يصبح التالميذ
الذين يستوفون هذه املتطلبات مؤهلني للتصديق التقني على شهاداتهم.
ينصح التالميذ باالستشارة مع موجههم اإلرشادي للتحقق مما إذا كانت هذه
املتطلبات تنطبق عليهم وكيفية انطباقها.

نظرة مستقبلية

للطالب املنتقلني إلى الصف التاسع في 2013

تالميذ التعليم املهني والتقني :متطلبات الوحدات الدراسية

دورات دراسية متقدمة

اجملموع

• دورات اإلحلاق املتقدم ()AP
•دورات لتحصيل الوحدات الدراسية مبستوى الكلية مثل برنامج ( )College Nowأو (CUNY Early
)College
• دورات البكالوريا الدولية ()IB

* مطلوب فقط من التالميذ الذين يكملون تصديق شهادات الفنون أو التعليم املهني والتقني ( )CTEللحصول على شهادات الريجنت املتقدمة ،إكمال وحدتني دراستني ( )2بلغة غير اللغة االنكليزية ( )LOTEوليس مطلوبا ً منهم خوض امتحان اللغة األخرى غير اللغة االنكليزية
(.)LOTE
انظر أدناه لالطالع على املزيد من املعلومات حول هذه التصديقات.
** ملعرفة املزيد عن الدورات التحضيرية للكلية املعتمدة من قبل إدارة التعليم ملدينة نيويورك ،زوروا الرابط.http://schools.nyc.gov/Accountability/tools/report/default.htm :

Department of
Education

TM

متطلبات االمتحان
ملخص تعليمات إدارة التعليم لوالية نيويورك رقم  .100.5محدثة في مايو /أيار  .2013نرجو زيارة الرابط.www.p12.nysed.gov/part100/pages/1005.html :

تالميذ التعليم املهني والتقني :متطلبات االمتحان

نظرة مستقبلية
�
دبلومة
الريجنت

دبلومة الريجنت املتقدمة

باإلضافة للحصول على شهادة املدرسة الثانوية ،يستطيع التالميذ اظهار اجلاهزية للكلية واملهنة
من خالل االجنازات التالية:

• احلصول على  3+في أي امتحان من امتحانات اإلحلاق املتقدم ()AP
• النجاح في دورة تعطي وحدات دراسية مبستوى الكلية بدرجة " "Cأو أعلى.
امتحان الريجنت ()Regents

املعايير األساسية املشتركة في مهارات اللغة
اإلنكليزية (†)ELA

العالمات الدنيا

• احلصول على دبلومة الريجنت املتقدمة

العالمة املنجحة^

العالمة املنجحة^

العالمة املنجحة^ في
امتحان واحد للرياضيات:
• اجلبر ،1
• الهندسة ،أو
• اجلبر 2

العالمة املنجحة^ في كل
االمتحانات الثالثة في الرياضيات:
• اجلبر ،1
• الهندسة  ،و
• اجلبر 2

تاريخ وجغرافية العالم

+ 65

+ 65

تاريخ وحكومة الواليات املتحدة

+ 65

+ 65

املعايير األساسية املشتركة في الرياضيات†

 +65في امتحان واحد في
العلوم:
• البيئة احلية،
علم األرض،
• الكيمياء ،أو
• الفيزياء

العلوم

امتحان مدينة نيويورك في اللغات بخالف اللغة
االنكليزية ()LOTE

 +65في امتحانني اثنني في العلوم:
• البيئة احلية ،و
علم األرض،
• الكيمياء ،أو
• الفيزياء

احلصول على تصديق شهادة التعليم الفني واملهني ( )CTEو /أو اجتياز تقييم للتعليم التقني معترف
به من قبل اجملال الصناعي ،للحصول على رخصة و /أو شهادة

متطلبات التخرج

تنطبق هذه املتطلبات فقط على التالميذ املسجلني في
برنامج دراسي للتعليم املهني والتقني ( )CTEمعتمد من
قبل الوالية .يصبح التالميذ الذين يستوفون هذه املتطلبات
مؤهلني للتصديق التقني على شهاداتهم .ينصح التالميذ
باالستشارة مع موجههم اإلرشادي للتحقق مما إذا كانت هذه
املتطلبات تنطبق عليهم وكيفية انطباقها.

• احلصول على تصديق على شهادة الريجنت للفنون
• احلصول على  4+في أي امتحان من امتحانات البكالوريا الدولية ()IB

امتحانات الريجنت للمعايير األساسية املشتركة للتعلم
† بداية من العام الدراسي  ،2014-2013ستقوم والية نيويورك مبوائمة امتحانات الريجنت في مادتي
مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات مع املعايير األساسية املشتركة للتعلم.
•	التالميذ امللتحقني بالصف التاسع في العام الدراسي  2014-2013أو ما بعد ذلك ،يجب عليهم
اجتياز امتحان الريجنت املتوائم مع املعايير األساسية املشتركة في مادة مهارات اللغة اإلنكليزية.
•	التالميذ الذين بدأوا في دراسة رياضيات املدرسة الثانوية (عادة اجلبر) في العام الدراسي 2014-2013
وما بعده ،يجب عليهم اجتياز امتحان (امتحانات) الريجنت املتوائمة مع املعايير األساسية املشتركة
في الرياضيات.
فيما يتعلق بيونيو /حزيران ،وأغسطس /آب  ،2014ميكن للتالميذ استيفاء متطلبات االمتحان إما بخوض
امتحانات الريجنت املتوائمة مع املعايير األساسية املشتركة في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات
أو تلك غير املتوائمة مع املعايير االساسية املشتركة .للتعرف على مزيد من املعلومات عن املعايير األساسية
التالي:
�
املشتركة للتعلم ،نرجو زيارة الرابط
.http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/default.htm

غير مطلوب

+ 65

^مؤشرات العالمات املنجحة واجلاهزية للكليات المتحانات الريجنت تلك سوف يتم حتديدها بعد يوينو/
حزيران  .2014أنظر الرابط./http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen :

تصديقات الدبلومة :ميكن للتالميذ نيل االعتراف مبرتبة الشرف للدبلومة إذا اكملوا بنجاح الدورات الدراسية اإلضافية واالمتحانات اإلضافية.
•	تصديق الفنون :يتعني على التالميذ أكمال  10وحدات كريديت دراسية في صيغة واحدة للفنون (الفنون املرئية ،أو املوسيقى ،أو الرقص ،أو املسرح) وأن يجتازوا التقييمات الفنية املناسبة لها .التالميذ الذين يحصلون على تصديق الفنون على دبلومة الريجنت
املتقدمة مطالبون باحلصول على وحدتي ( )2كريديت في لغة غير اللغة اإلنكليزية ( )LOTEوليسوا مطالبني باجتياز امتحان اللغة األخرى غير اإلنكليزية (.)LOTE
•	تصديق التعليم املهني والتقني ( :)CTEيتعني على التالميذ في برامج التعليم املهني والتقني ( )CTEاملعتمدة أن يستوفوا وحدات الكريديت البديلة ومتطلبات التقييمات .العدد اإلجمالي لوحدات الكريديت يختلف حسب التسلسل الدراسي ،وقد يتعدى 44
وحدة .التالميذ الذين يحصلون على تصديق التعليم املهني والتقني ( )CTEعلى دبلومة الريجنت املتقدمة مطالبون باحلصول على وحدتي ( )2كريديت في لغة غير اللغة اإلنكليزية ( )LOTEوليسوا مطالبني باجتياز امتحان اللغة األخرى غير اإلنكليزية (.)LOTE
•	مرتبة الشرف :يتعني على التالميذ احلصول على  90أو أكثر في امتحانات الريجنت املطلوبة حسب نوع الدبلومة .وكما مت تقدمي امتحانات املعايير األساسية املشتركة ،فقد تقوم إدارة التعليم لوالية نيويورك بتحديد متطلبات جديدة تتعلق بالعالمات املطلوبة
للحصول على هذه التصديقات.
•	مرتبة التفوق في الرياضيات (لدبلومة الريجنت املتقدمة فقط) :يتعني على التالميذ احلصول على  85أو أكثر في كل من امتحانات الريجنت الثالثة في الرياضيات .قد تقرر إدارة التعليم ملدينة نيويورك متطلبات جديدة للعالمات املطلوبة لهذه التصديقات
المتحانات الريجنت املتوائمة مع املعايير األساسية املشتركة.
•	مرتبة التفوق في العلوم (لدبلومة الريجنت املتقدمة فقط) :يتعني على التالميذ احلصول على  85أو أكثر في كل من امتحانات الريجنت الثالثة في العلوم.

ملحوظة :تتوفر للتالميذ املعوقني خيارات إضافية الستيفاء متطلبات االمتحان .أنظر الرابط./http://www.p12.nysed.gov/specialed :

Department of
Education

TM

متطلبات الوحدات الدراسية
ملخص تعليمات إدارة التعليم لوالية نيويورك رقم  .100.5محدثة في مايو /أيار  .2013نرجو زيارة الرابط.www.p12.nysed.gov/part100/pages/1005.html :

)T&I-19855 (Arabic

للطالب املنتقلني إلى الصف التاسع في 2013

†

تالميذ التعليم املهني والتقني :متطلبات الوحدات الدراسية

العدد األدنى من الوحدات الدراسية

الدراسات االجتماعية

8
8

تاريخ العالم

4

تاريخ الواليات املتحدة

2

االقتصاد

1

املشاركة في احلكومة

1

اللغة اإلنكليزية

العلوم (مبا فيه اخملبر)
علم األحياء

2

علوم الفيزياء

2

علم األحياء أو علم الفيزياء

2

الرياضيات الرياضيات
اللغات ما عدا اللغة االنكليزية ()LOTE

*6
2

باإلضافة إلى احلصول على شهادة املدرسة الثانوية ،بإمكان التالميذ االستعداد للكلية
واملهنة من خالل اإلكمال الناجح لـ:
تسلسالت في مواد دراسية محددة

العلوم 8 :وحدات دراسية مبستوى
الريجنت ،مبا في ذلك تسلسل مؤلف
من ثالثة على األقل مما يلي :البيئة احلية،
الكيمياء ،الفيزياء ،أو دورة اإلحلاق املتقدم
بالعلوم
الرياضيات 8 :وحدات دراسية مبستوى
الريجنت ،مبا في ذلك تسلسل مؤلف
من مما يلي على األقل :اجلبر املتكامل،
الهندسة ،اجلبر  /2املثلثات^^

6

**6

5

التربية البدنية والصحية
التربية البدنية

4

التربية الصحية

1
+7

مادة اختيارية

+ 44

اجملموع

دورات دراسية متقدمة

• دورات اإلحلاق املتقدم ()AP
• دورات لتحصيل الوحدات الدراسية
مبستوى الكلية مثل برنامج
( )College Nowأو
()CUNY Early College
• دورات البكالوريا الدولية ()IB
• دورات حتضيرية للكلية معتمدة من
قبل -ادارة التعليم ملدينة نيويورك^^^

ملحوظة :يختلف عدد الوحدات الدراسية املطلوبة
لسلسلة التعليم املهني والتقني املعتمدة من
الوالية بحسب البرنامج احملدد للدراسة .ولذلك ،فقد
يطلب من التالميذ احلصول على أكثر من  44وحدة
من الوحدات الدراسية ألجل التخرج بتصديق تقني.

^2

الفنون املرئية ،واملوسيقى ،والرقص ،و /أو املسرح

للتالميذ املسجلني في الصف  9في األعوام  ،2011 ،2010 ،2009 ،2008و2012

�
شهادة
الــريجنت

متطلبات التخرج

تنطبق هذه املتطلبات فقط على التالميذ املسجلني في برنامج دراسي
للتعليم الفني واملهني معتمد من قبل الوالية .يصبح التالميذ الذين
يستوفون هذه املتطلبات مؤهلني للتصديق التقني على شهاداتهم .ينصح
التالميذ باالستشارة مع موجههم اإلرشادي للتحقق مما إذا كانت هذه
املتطلبات تنطبق عليهم وكيفية انطباقها.

شهادة�
الــريجنت
املتقدمة

نظرة مستقبلية

+ 44

تصديق الشهادات
• ميكن أن يحصل التالميذ على مرتبة الشرف في شهادة الريجنت أو على شهادة الريجنت املتقدمة إذا حصلوا على معدل  + 90في امتحانات الريجنت املطلوبة.

• ^ميكن أن يحصل التالميذ على تصديق شهادة الفنون ( )Arts endorsementمن شهادة الريجنت أو شهادة الريجنت املتقدمة إذا أكملوا  10وحدات دراسية في مجال واحد من الفنون (الرقص ،املوسيقى ،املسرح• ،
أو الفنون املرئية) وجنحوا بالتقييمات املناسبة للفنون.
• يتعني على التالميذ املسجلني في برامج التعليم املهني والفني املعتمدة في والية نيويورك ( )CTEاستيفاء متطلبات امتحانات بديلة ووحدات دراسية بديلة للحصول على تصديق شهادة التعليم املهني والفني (.)CTE
*	ال ميكن منح أكثر من  4وحدات دراسية ألي دورات دراسية مبستوى التخرج في مادتي الرياضيات أو العلوم ،مخصصة ملراكمة الوحدات الدراسية في امتحان الريجنت

	  **مطلوب من التالميذ الذين يكملون تصديق شهادات الفنون أو التعليم المهني والفني للحصول على شهادات الريجنت المتقدمة ،إكمال وحدتين دراستين فقط بلغة غير اللغة االنكليزية وليس مطلوباً منهم خوض امتحان اللغات ما عدا اللغة االنكليزية (.)LOTE
	 ^^ يمكن أن يطلب من التالميذ المسجلين ببرامج ( )CUNYلخريف عام  2013والذين ال ينجحون في هذه الدورات الدراسية ،حضور دورات دراسية تعويضية ليس لها قيمة بالوحدات دراسية (راجعوا الموقع االلكتروني   
 .)www.cuny.edu/academics/testing/cuny-assessment-tests/faqs.html#1هذه المتطلبات عرضة للتغيير وقد تختلف من مجمع تعليمي آلخر .زوروا   www.cuny.edu/prepareمن أجل معلومات اإللحاق.
^^^لمعرفة المزيد عن دورات التحضير للكلية المعتمدة من قبل إدارة التعليم لمدينة نيويورك ،نرجو منكم زيارةschools.nyc.gov/Accountability/tools/report/default.htm :

Department of
Education
)T&I-18024 (Arabic

TM

متطلبات االمتحان
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تالميذ التعليم املهني والتقني :متطلبات االمتحان

†

�
شهادة
الــريجنت

امتحان الريجنت مبادة الرياضيات***

املؤشرات الدنيا على االستعداد�
للكلية من جامعة املدينة في نيويورك
( )CUNYلعام ^*13-2012

العالمات الدنيا

متطلبات الريجنت

امتحانات الريجنت�
الشاملة مبادة اللغة االنكليزية

شهادة الــريجنت�
املتقدمة

+ 65
 + 65في أي
امتحان في مادة
الرياضيات

+ 65
 + 65في مادة:
• اجلبر املتكامل
• الهندسة و
• اجلبر  /2حساب املثلثات

امتحان الريجنت في التاريخ العاملي واجلغرافيا

+ 65

+ 65

امتحان الريجنت في تاريخ الواليات املتحدة واحلكومة

+ 65

+65

امتحان الريجنت في مادة العلوم

 + 65في أي
امتحان من الريجنت�
في مادة العلوم

 + 65في مادة:
• البيئة احلية و
• الكيمياء ،وعلم األرض ،أو
الفيزياء

•احلصول على  +3في أي امتحان من امتحانات اإلحلاق
املتقدم ()AP

•النجاح في دورة تعطي وحدات دراسية مبستوى الكلية
احلصول على  +80في امتحان واحد بدرجة « »Cأو أكثر.
على األقل من امتحانات الريجنت في • احلصول على شهادة الريجنت املتقدمة
مادة الرياضيات التطبيقية*^
• احلصول على شهادة الريجنت املصدقة بالفنون
•احلصول على  4+في أي امتحان من امتحانات البكالوريا
الدولية ()IB
**متطلبات التعليم الفني والتقني موضحة في
تعليمات املفوض رقم  .)d)(6(100.5ميكن مشاهدة
قائمة من كافة برامج التعليم التقني والفني املعتمدة
من الوالية في املوقع االلكتروني:
www.p12.nysed.gov/cte/ctepolicy/
approved.html

+ 65

امتحان اللغات ما عدا اللغة االنكليزية ()LOTE
اختبار تقييم تقني مبني على معايير مهنية معترف بها عالمة النجاح
على الصعيد القومي**

احلصول على  +75في امتحان
الريجنت مبادة اللغة االنكليزية*^

إجراءات إضافية

عالمة النجاح

للتالميذ املقيدين في الصف  9في األعوام  ،2011 ،2010 ،2009 ،2008و2012

نظرة مستقبلية

باإلضافة للحصول على شهادة املدرسة الثانوية ،يستطيع التالميذ إظهار اجلاهزية �
للكلية واملهنة من خالل االجنازات التالية:

متطلبات التخرج

تنطبق هذه املتطلبات فقط على التالميذ املسجلني في برنامج
دراسي للتعليم الفني واملهني معتمد من قبل الوالية .يصبح
التالميذ الذين يستوفون هذه املتطلبات مؤهلني للتصديق التقني
على شهاداتهم .ينصح التالميذ باالستشارة مع موجههم
اإلرشادي للتحقق مما إذا كانت هذه املتطلبات تنطبق عليهم
وكيفية انطباقها.

•  للتالميذ في برامج التعليم الفني واملهني ( )CTEاجتياز تقييم
للتعليم التقني أو الصناعي معترف به للحصول على رخصة و /أو
التصديق

†	ميكن أن يستوفي التالميذ متطلبات االمتحان للحصول على شهادة الريجنت من خالل احلصول على عالمات محددة في أنواع أخرى من االمتحانات مثل امتحانات اإلحلاق املتقدم ،وامتحانات املواد الدراسية ( ،)SATوامتحانات أخرى .ميكن للتالميذ احلاصلني على
شهادة الريجنت املتقدمة و /أو شهادة مبرتبة الشرف ،استخدام امتحانني بديلني مرخصني من قبل إدارة التعليم لوالية نيويورك كحد أقصى للحصول على الشهادة.
*^	ميكن للتالميذ أيضا ً إظهار االستعداد للكلية من خالل استيفاء متطلبات االمتحانات البديلة جلامعة ( )CUNYمبا فيه امتحانات ( )SATو( )ACTوامتحان التقييم جلامعة ( .)CUNY) (CATقد يطلب من التالميذ املسجلني ببرامج ( )CUNYخلريف عام 2013
الذين ال يستوفون هذه املتطلبات ،حضور دورات دراسية تعويضية ليس لها قيمة بالوحدات الدراسية( .انظروا  ).www.cuny.edu/academics/testing/cuny-assessment-tests/faqs.html#1هذه املتطلبات عرضة للتغيير وقد تختلف من مجمع
تعليمي آلخر .زوروا املوقع  www.cuny.edu/prepareمن أجل معلومات اإلحلاق.
***	ينبغي على التالميذ الذين جنحوا بامتحانات الريجنت في مادتي الرياضيات  Aأو الرياضيات  ،Bاالطالع على متطلبات التخرج السابقة ملعرفة متطلبات االمتحانات البديلة .مت تقدمي امتحاني مادتي الرياضيات  Aوالرياضيات  Bآخر مرة في يناير /كانون الثاني 2009
ويونيو /حزيران  2010على الترتيب.
ملحوظة :بدءا ً من الدفعة امللتحقة بالصف  9في عام  ،2008لن تكون الشهادات احمللية خيارا ً متاحا ً لتالميذ التعليم العام .يتعني على التالميذ النجاح في جميع امتحانات الريجنت املطلوبة مع عالمة تبلغ  65درجة أو أكثر للحصول على شهادة الريجنت أو شهادة
الريجنت املتقدمة.
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