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سياسة التخرج
سياسة التخرج:
الهدف:
إن السياسة المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات التخرج من المدارس الثانوية تزداد صرامة إلعداد الطالب للتعليم لما بعد الثانوية العامة ومجال
العمل.
ً
إن متطلبات التخرج تلبي أو تتجاوز (شهادة فرجينيا للدراسات العليا أو شهادة الدبلوما وفقا لمعايير فرجينيا) ومتطلبات وزارة التربية لمعادلة
شهادات الثانوية ،والدخول إلى الكليات والجامعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة وحول العالم.
الحد األدنى لمتطلبات التخرج من المدرسة الثانوية:
يطلب ما ال يقل عن  22ساعة معتمدة للحصول على دبلوم مدرسة الظفرة الخاصة .إن الطالب الذي يحصل على  22ساعة معتمدة في
المقررات المطلوبة ،سيمنح شهادة الثانوية العامة (شهادة دبلوما وفقا ً لمعايير فيرجينيا) ،والذي يحصل على  26ساعة معتمدة في المقررات
المطلوبة سوف يم نح شهادة الثانوية العامة (برنامج فرجينيا للدراسات العليا) .تمنح الساعات المعتمدة في الصفوف  12 – 9فقط .حيث يتم
توزيع الساعات المعتمدة  26 – 22من المواد المقررة على النحو التالي:
 .1المتطلبات األكاديمية
المنهج األمريكي
(شهادة فرجينيا للدراسات العليا)
أ.

المنهج األمريكي
(شهادة دبلوما وفقا ً لمعايير فيرجينيا)

المنهج اإلنجليزي

فنون اللغة اإلنجليزية (4.0
ساعة معتمدة)
 .1اللغة اإلنجليزية 9
 .2اللغة اإلنجليزية 10
 .3اللغة اإلنجليزية 11
 .4اللغة اإلنجليزية 12

أ .فنون اللغة اإلنجليزية (4.0
ساعة معتمدة)
 .1اللغة اإلنجليزية 9
 .2اللغة اإلنجليزية 10
 .3اللغة اإلنجليزية 11
اللغة اإلنجليزية 12

أ .فنون اللغة اإلنجليزية
- 9
 .1اللغة اإلنجليزية
امتحانات
–
IGCSE
كامبريدج الدولية
 .2اللغة اإلنجليزية ( ESLاللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية)
 .3اللغة اإلنجليزية ( EFLاللغة
اإلنجليزية كلغة أولى)

ب .الرياضات ( 4.0ساعة معتمدة)
 .1الجبر II
 .2الهندسة
 .3علم المثلثات
 .4التحليل الرياضي
 .5حساب التفاضل والتكامل.

ساعة

ب .الرياضايات
 .1الصف  9و ( 10شهادة
تأهيل كامبريدج الدولية
المعتمدة )IGCSE
 .2الصف ( 11مستوى
 )ASشهادة امتحانات
كامبريدج الدولية
 .3الصف ( 12مستوى A2
أو  )Aشهادة امتحانات
كامبريدج الدولية
ج .العلوم
 . 1الصف  9و  10أحياء،
كيمياء ،فيزياء ،االختيار
بمادتين أو أكثر( .شهادة
امتحانات كامبريدج الدولية
المعتمدة )IGCSE

ج .علم المختبرات ( 4.0ساعة
معتمدة)
 .1العلوم الفيزيائية
 .2األحياء
 .3الكيمياء
 .4الفيزياء

(3.0

ب .الرياضيات
معتمدة)
 .1الجبر II
 .2الهندسة
 .3علم المثلثات
 .4التحليل الرياضي

ج .علم المختبرات ( 3.0ساعة
معتمدة)
 .1العلوم الفيزيائية
 .2األحياء
 .3الكيمياء
 .4الفيزياء
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يتم إعداد الطالب في مدرسة الظفرة الخاصة على المنهاج األمريكي والبريطاني في الشرق األوسط للصفوف ( 6و 7و .)8لدى الطالب حرية
االختيار بين المنهجين بمساعدة المدرسة وأولياء أمورهم .لذلك ،يجب على الطالب وأولياء أمورهم أن يكونوا على دراية تامة باختيارهم ،وأن
يتم تحديد ذلك االختيار وفقا ً للمعايير الرئيسية الثالثة التالية:
 .1مساعى الطالب المستقبلية (الجامعة المختارة – متطلبات البلد المتوجه إليه).
 .2موطن الطالب األصلي (المتطلبات التعليمية).
 .3سلوك الطالب ورغباته التعليمية.
متطلبات وزارة التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمعادلة الشهادات لكال المنهجين األمريكي والبريطاني.
المنهاج األمريكي

المنهاج البريطاني

دبلوم المدرسة
 ما ال يقل عن  22ساعة معتمدة
 تلبية جميع المتطلبات المعتمدة لكل مادة
شهادة درجات الطالب
 الصفوف 10،11،12

شهادة الـ  IGCSEاألصلية
 خمس مواد على األقل
 نسبة النجاح ال تقل عن تقدير E
شهادة  CGEاألصلية
 مادة واحدة  ALأو مادتان  ASبتقدير ال يقل عن
D

الشهادات األصلية للصفوف 12 ،11 ،10
الشهادات األصلية  /شهادة الدرجات
 اللغة العربية بنسبة ال تقل عن %60
 شهادة الصفوف  12 ،11 ،10شاملة عالمات اللغة
العربية والتربية اإلسالمية بنسبة ال تقل عن %60
 التربية اإلسالمية بنسبة ال تقل عن %60
شهادة الرياضيات  SAT 1بنسبة ال تقل عن  400درجة
عالمات التوفل TOFEL
 – 61 لإلمتحان عبر اإلنترن
 – 137 لإلمتحانات على الكمبيوتر
 – 500 لإلمتحانات الكتابية
(أو إمتحان أيلتس  IELTSبنسبة ال تقل عن )5.5
وفقا ً لمعايير الطالب األولية الذين يدرسون المنهج األمريكي ،سوف يقومون باختيار المواد التي سيتم دراستها وفقا ً للتخصص والجامعة التي
تم اختيارها .تقوم المدرسة بمنح الطالب مجموعة مختلفة من المواد التي تساعدهم في خياراتهم مثل:
الصف 10HS

الصف 11HS

الصف 12HS

IGCSE

AS,AL

المواد اإلجبارية

المواد اإلجبارية

المواد اإلجبارية

المواد اإلجبارية

المواد اإلجبارية

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
علم االقتصاد
تكنولوجيا المعلومات IT
الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
األحياء
التربية الرياضية

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
تكنولوجيا المعلومات IT
الرياضيات
الفيزياء
التربية الرياضية
المواد االختيارية
الكيمياء
األحياء
علم اإلجتماع
إدارة األعمل

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
تكنولوجيا المعلومات IT
الرياضيات
الفيزياء
التربية الرياضية
المواد االختيارية
الكيمياء
األحياء
علم اإلجتماع
إدارة األعمال

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
األحياء
المواد االختيارية
تكنولوجيا المعلومات IT
إدارة األعمال

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
المواد االختيارية
الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
األحياء
علم الميكانيكا
PE
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يجب على الطالب اختيار المواد وفقا ً للمعايير الثالثة المذكورة أعاله .علما ً أن كل من الطالب و(أولياء األمور) مسؤولون على معرفة وتلبية
متطلبات الجامعة أو الجامعات التي يقومون باختيارها .نعمل جاهدين على توجيه وتقديم المساعدة للطالب وأولياء أمورهم ،ولكن الجدير
بالذكر بأن كل جامعة لها متطلباتها الخاصة.
إن معظم الجامعات تتطلب المواد التالية لجميع التخصصات:
تخصصات الجامعة
العلوم المالية والمصرفية

مواد الثانوية العامة
الرياضيات ،إدارة األعمال ،ريادة األعمال ،علم
االقتصاد
األحياء ،الكيمياء ،الرياضيات (بالمساعدة مع الفيزياء)

إدارة األعمال

إدارة األعمال ،علم االقتصاد ،ريادة األعمال
(بالمساعدة مع علم االجتماع)
الرياضيات والكيمياء (بالمساعدة مع الفيزياء
واألحياء)
الرياضيات والكيمياء (بالمساعدة مع الكيمياء
واألحياء)
الرياضيات ،الكيمياء والفيزياء (بالمساعدة مع األحياء)
الرياضيات ،إدارة األعمال ،ريادة األعمال ،علم النفس
وعلم االقتصاد
الرياضيات ،إدارة األعمال ،علم االقتصاد ،ريادة
األعمال
الرياضيات – الفيزياء (بالمساعدة مع الكيمياء
واألحياء)
الرياضيات ،األحياء ،الكيمياء والفيزياء
الرياضيات ،إدارة األعمال ،علم االقتصاد ،ريادة
األعمال
األحياء ،الكيمياء( ،بالمساعدة مع الرياضيات
والفيزياء)
الرياضيات ،األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء وعلم االقتصاد

التكنولوجيا الحيوية

الهندسة الكيميائية
الهندسة  -المدنية
الهندسة  -االلكترونية
الهندسة  -المالية
ريادة األعمال
الهندسة  -الميكانيكية
األدوية
التسويق
علم التغذية
الصيدلة
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