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 متطلبات القبول في برنامج الدبلوما األمريكية

 

 المتطلبات الخاصة بطالب يريد أن يلتحق ببرنامج الدبلوما األمريكية في الصف الثالث المتوسط من داخل المدرسة. 

 كي يتم قبول الطالب.  الثاني المتوسطوالصف  األول المتوسطيجب تحقيق هذه المتطلبات في كل من الصف 

 : في نهاية الصف األول المتوسط -1

درجة دون مستوى الصف في نهاية العام  1.1في اللغة اإلنجليزية  MAPيجب أّلا تتجاوز نتائج اختبار 
الدراسي. ويتعيان على الطالب الذين حصلوا على نتيجة دون مستوى الصف والذي يريدون اّللتحاق ببرنامج 

أدلاة روا ظه  ي  رفع مستواهم وعليهم أن الدبلوما األمريكية أن يقداموا خطة مكتوبة بشأن ما سيعملونه خالل الصف ل
 على تطبيق الخطة. 

 :  في الصف الثاني المتوسط -2

في اللغة اإلنجليزية عن درجة واحدة كاملة دون مستوى  MAP: يجب أّلا تقل نتائج اختبار بداية العام الدراسي
اّللتحاق ببرنامج  ن على الطالب الذين حصلوا على نتيجة دون مستوى الصف والذي يريدونالصف. ويتعيا 

الدبلوما األمريكية أن يقداموا خطة مكتوبة بشأن ما سيعملونه داخل المدرسة وخارجها لرفع مستواهم وعليهم أن 
 روا أدلاة على تطبيق الخطة.ظه  ي  

في اللغة اإلنجليزية في مستوى بداية الصف الثاني  MAP: يجب أن تكون نتائج اختبار نهاية العام الدراسي
المتوسط على األقل. ومع ذلك، ست عطى األولوية في القبول للطالب الذين هم في مستوى الصف أو مستوى 
أعلى. أما الطالب الذين هم دون مستوى الصف والذين يريدون أن يلتحقوا ببرنامج الدبلوما األمريكية فيتعيان عليهم 

 أدلاة على تطبيق الخطة.روا ظه  ي  وا خطة مكتوبة لما سيعملونه خالل الصيف لرفع مستواهم وعليهم أن أن يقدام
، فإنه يمكن للطالب أن يفعل MAPوكان الطالب يرغب في إعادة اختبار  NWEAإذا أمكن إجراء ترتيبات مع 

يجابية في هذا اّلختبار على ستؤثر النتائج اإل. NWEAذلك لكن عليه أن يسدد رسوم اّلختبار اإلضافي ل ـ 
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القبول فقط إذا كان ّل يزال هناك شواغر في الصف. أما إذا كان عدد الطالب المسجلين في الصف قد وصل 
 إلى الحد األقصى، فإنه ّل يجوز إضافة أعداد أخرى. 

أخرى باللغة اإلنجليزية تؤكاد  امن معلامي اللغة اإلنجليزية والمعلامين اآلخرين الذين علاموا الطالب مواد   ةتوصي -3
 بأن الطالب قادر على أداء العمل المطلوب في برنامج الدبلوما األمريكية. 

 

 المتطلبات بالنسبة لطالب يريد االنتقال إلى برنامج الدبلوما األمريكية في الصف األول الثانوي من داخل المدارس: 

في اللغة اإلنجليزية عن درجة واحدة دون مستوى  MAP: يجب أّلا تزيد النتيجة في اختبار 8في الصف  -1
 . 8الصف في نهاية الصف 

في اللغة اإلنجليزية والرياضيات في مستوى الصف  MAPالنتائج في اختبار  أن تكون: يجب 9في الصف  -2
 في فصل الربيع من الصف التاسع.  MAPبحلول اختبار 

 وجود أماكن شاغرة في الصف.  -3

أخرى باللغة اإلنجليزية  امواد  من معلامي اللغة اإلنجليزية ومن المعلامين اآلخرين الذين علاموا الطالب  توصية -4
 تؤكاد بأن الطالب قادر على أداء العمل المطلوب في برنامج الدبلوما األمريكية.

نة التوجيه واإلرشاد تم دراستها واتخاذ قرارات بشأنها من قبل لجتأي موضوعات أخرى تتعلاق بقبول طالب ما س
 للصفوف المتوسطة والثانوية وذلك بحسب كل حالة على حدة. 

 المتطلبات الخاصة بطالب يرغب في االلتحاق بهذا البرنامج من خارج المدراس: 

في حالة الطالب الذين يقدامون طلبات لاللتحاق بالبرنامج من خارج المدارس، فإنه يمكن قبولهم إذا توافرت أماكن 
ذا استطاعوا أن يقداموا أدلاة واضحة على أدائهم في مستوى الصف في اللغة اإلنجليزية من خالل اختبار   MAPوا 

 ة والكتابة. ومن خالل اختبار مقرر من المدارس في اللغة اإلنجليزي

 دور المرشد الطالبي في العملية: 

يجتمع المرشد الطالبي في بداية الصف السادس مع الطالب وذويهم لمساعدتهم في فهم المتطلبات ويقدام لهم  -1
النصح والمشورة بشأن كيفية إعداد أنفسهم إذا كانوا يرغبون في أن يسيروا في ذلك اّلتجاه. وهذا يجب أن 

 ل أثناء العام الدراسي وفي فترات اإلجازة الصيفية. يتضمان خطًطا للعم

، يجتمع مرة ثانية مع الطالب وذويهم لتقييم التقدام وتحسين الخطط الخاصة بالعام الدراسي 8و  7في الصفين  -2
 وخالل اإلجازة الصيفية. 
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بتحديد  يساعد الطالب من خالل وسائل مختلفة على فهم نقاط قوتهم وتفضيالتهم لمساعدتهم في البدء -3
 اتجاهاتهم المهنية. 

 

 

 اعتمدت هذه السياسة من قبل: 
 د. سارة التركي                                                                       
 22/2/2113التاريخ  :                                                                                 


