
 

 

 العامة دنفر مدارس

 الثانوية المدرسة من التخرج متطلبات

طالب، وينبغي تمثل شهادة الثانوية العامة الممنوحة من قبل مدارس دنفر العامة معيار عالي للجودة في محتوى المناهج الدراسية، والتعليمات وتعلم ال

 ا للحياة العملية أو التعليم العالي.ليمية استعداد  االحتفاظ بها كمستند يعكس الجهد الكبير من قبل الطالب والمنطقة التع

ع العام أو العام الدراسي المنهج متطلبات  الُمَجمَّ

 في الفرق الدرجات كشوف تعكس. الثانوية الدبلومة على ويحصلوا ،الثانوية المدرسة من الطالب ليتخرج( وحدة 42) ساعة وأربعين مائتين على الحصول يلزم

. مادة أي في الخاصة االحتياجات لذوي التعليم منهج في دراسي فصل ساعة 021 إلى يصل ما على الحصول يجوز الُمجمَّعة، العامة للدبلومة بالنسبة. البرامج ىمحتو

  :الدراسية المواد متطلبات يأتي وفيما

 للدبلومة العام الدراسي المنهج متطلبات
 يجكارني الدراسي الفصل                                                                             

 الدرجات المادة
 األكاديمية

 الوحدات

 ساعات عشر ذلك ويشمل أدنى، كحد( وحدات 2) دراسي فصل ساعة أربعين على الطالب يحصل. اللغة آداب .0

 من( واحدة وحدة) دراسي فصل ساعات وعشر 4و0 واإلنشاء لألدب مقدمة من( واحدة وحدة) دراسي فصل

 . اللغة آداب لمادة آخر منهج من( واحدة وحدة) دراسي فصل ساعات عشر. 4و0 األمريكي األدب
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 ساعات عشر على الحصول يطلب(. وحدات 2) دراسي فصل ساعة أربعين على الطالب يحصل. الرياضيات .4

 فصل ساعات عشر على الحصول يطلب ،له مكملة معادلة مادة وأ الجبر من( واحدة وحدة) دراسي فصل
 من( واحدة وحدة) دراسي فصل ساعات وعشر لها، مكملة معادلة مادة أو الهندسة من( واحدة وحدة) دراسي

 .الجبر من أعلى مستوى من( واحدة وحدة) دراسي فصل ساعات وعشر له مكملة معادلة مادة أو 4 الجبر
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 ساعة ثالثين إكمال الطالب من سيطلب(: وحدات 3) دراسي فصل ساعة ثالثين على الطالب يحصل. العلوم .3

 علوم مواد من( وحدتين) ساعة 41 تأتي أن ويجب ،للعلوم األكاديمية الدرجات من( وحدات 3) دراسي فصل

 .الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو األرض

31 3 

 ساعات عشر(. وحدات 3) دراسي فصل ساعة ثالثين على الطالب يحصل أن ينبغي -ةاالجتماعي الدراسات .2

 التربية من( وحدات 5) دراسي فصل ساعات وخمس ،األمريكي التاريخ من( واحدة وحدة) دراسي فصل

 .األخرى االجتماعية الدراسات من( وحدة 0.5) ساعة عشرة وخمس ،المدنية

31 3 

 أو (Citywide Marching Band) المدينة أنحاء في المتجول العزف فرقة أو الرقص/ البدنية التربية .5

 الطالب يحصل العامة دنفر مدارس في الرياضية األلعاب أو (ROTC) االحتياط ضباطب الخاص التدريب برنامج

 .الرياضية المشاركة مقابل في منها يعفى أو( واحدة وحدة) دراسي فصل ساعات عشر على

01 0 

 (وحدات 9) دراسي فصل ساعة تسعين على الطالب يحصل. االختيارية المواد

 من( واحدة وحدة) دراسي فصل ساعات 01و ،(وحدات 2) دراسي فصل ساعة أربعون -األكاديمية االختيارية المواد

 دراسي فصل ساعات عشر. لمهنيوا الفني التعليم أو الموسيقى أو الدراما أو الرقص أو التشكيلي الفن وتشمل الجميلة الفنون
 واللغات ،االجتماعية الدراسات/  اإلنجليزية اللغة االختيارية المواد وتشمل أكاديمية، اختيارية مادة من( واحدة وحدة)

 . الدولية الباكالوريا/ المستوى تحديد ومواد ،Up Gear وبرنامج ،AVID الفردية بالعزيمة التقدم وبرنامج ،العالمية

 5) دراسي فصل ساعة 51 تتوفر للتخرج، المطلوبة( وحدة 42) دراسي فصل ساعة 421 بين من -أخرى اريةاختي مواد
 للطالب يحق ذلك، عن فضال  . األساسية المنهج مواد في االختيارية للمواد شامل برنامج ُيقدم. االختيارية للمواد( وحدات
 أو أجنبية لغة أو واألسرة المستهلك دراسات أو التسويق/ األعمال أو ليالتشكي الفن بين من االختيارية المواد اختيار

   .خاصة دراسية عروض أو الرقص/ البدنية التربية أو الموسيقى أو الصناعية التكنولوجيا
 

 على الطالب يحصل الدبلومة، على للحصول مطلوبة( وحدة 42) دراسي فصل ساعة 421 بين من -المجتمعية الخبرة

 على للحصل بطلب والتقدم الحصول للطالب يجوز ولذلك. الفصل على القائم التعليم في أدنى بحد دراسي فصل ساعة 441

 أن ويجوز. التخرج متطلبات أجل من وتطبيقها المجتمعية الخبرة من أقصى بحد( وحدتين) دراسي فصل ساعة عشرين
 . العملي التدريب وفرص العمل وخبرات الخدمية أو الميدانية الخبرات ،الحصر وليس المثال سبيل على ،الخبرات هذه تشمل
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 العامة دنفر مدارس في الثانوية المدرسة في التخرج متطلبات

 1121و 1122 الدراسية الدفعة

  عامة معلومات

 أن ذلك مع عليه يجب اإلعدادية، المدرسة في 0 الجبر مادة يكمل الذي الطالب: مثال. اإلعدادية لمدرسةا في الثانوية للمدرسة األكاديمية الدرجات على الحصول يجوز ال

 . الثانوية المدرسة في سنوات ألربع الرياضيات يدرس

 اإلعفاءات

 لن. البدنية بالتربية الخاص التخرج متطلبات من الطالب تعفي أن اآلتية بالمعايير تفي التيو العامة دنفر لمدارس التابع التعليم مجلس يقرها التي الرياضية لأللعاب يجوز

 من اإلعفاء يجوز. الدبلومة على للحصول المطلوبة للساعات الكلي العدد من تقلل لن اإلعفاءات تلك ومثل الرياضية المشاركة مقابل أكاديمية درجة أو عالمة أي ُتمنح

 .الرياضية المشاركة قطري عن البدنية التربية لمتطلب الدراسيين الفصلين

 

 :البدنية التربية من لإلعفاءات الحاكمة المعايير

 .الموسم مدة طوال األكاديمية األهلية على الطالب يحافظ أن يجب .أ 

 . نيةالبد التربية متطلب من( وحدات 5) دراسي فصل ساعات خمس من طالب أي إلعفاء كامل رياضي موسم في المشاركة يتطلب .ب 

 بعد يفوا لم الذين الرابع الصف لطالب يسمح ال. لإلعفاء مؤهال   ليصبح الثانوي الثالث أو الثانوي الثاني أو الثانوي األول الصف في الطالب يكون أن يجب .ج 

 .البدنية التربية وادم أحد في التسجيل عليهم ويجب ،اإلعفاء هذا من باالستفادة البدنية التربية بمتطلب

 

 :التالية الخمس الدراسية المناهج أحد في التخرج متطلبات كافة أكمل قد الطالب أن العامة دنفر مدارس من الصادرة الثانوية الدبلومة تشهد

 العام الدراسي المنهج 

 المخصص الدراسي المنهج* 

 ع الدراسي المنهج  *العام الُمَجمَّ

 والدراسة العملية الخبرة* 

 دبلومة ASCENT (المتزامن التسجيل عبر الطالب تسريع) 

  المتطلبات بشأن إضافية معلومات

 كال في جزئية إجادة ملديه من أو (Literacy CSAP) والكتابة بالقراءة اإللمام حيث من الطالب لتقييم كولورادو برنامج وفي الرياضيات في الضعاف الطالب يأخذ سوف

ا الطالب فيها يأخذ التي اإلضافية الدراسية المادة وهذه. العاشر الصف في الحاالت بعض وفي التاسع، الصف أثناء مضاعفة احصص   منهما  كدرجة ُتحسب مضاعفة حصص 

 .اختيارية أكاديمية

 درجة 01 إلى الحد زيادة يجوز. االعتيادي الدراسي العام أثناء( الدراسي الفصل لكل أكاديمية درجة 35) ،أكاديمية درجة ساعة 01 على للحصول التسجيل للطالب يجوز

 . المدرسة مدير من خاص بتصريح( الدراسي الفصل لكل إضافية أكاديمية درجات 5) أكاديمية،

 دراسي فصل ساعات 01 الصيفية المدرسة في عليها الحصول للطالب يجوز التي األكاديمية الدرجات لعدد األقصى الحد يبلغ. 

 التخرج مارينت

ا ،دراسي فصل ساعة 421 يعادل ما إكمال عليهم يجب إليها، ينتمون التي الدراسية الدفعة مع التخرج حفل تمارين في الطالب يشارك حتى  المواد كل إكمال وأيض 

 .لهم النهائية الرابعة السنة نهاية بحلول المطلوبة الدراسية

 الُمحولون الطالب

 قبل التخرج متطلبات كافة استيفاء يجب. العامة دنفر مدارس من دبلومة على للحصول الالزمة المتطلباتب العامة دنفر مدارس خارج من المحول الطالب فيي أن يجب

 التي األكاديمية الدرجات من( وحدات 5) دراسي فصل ساعة 51 أدنى بحد   دراسيين، فصلين عن يقل ال لما العامة دنفر مدرس في الحضور نسبة ذلك ويشمل التخرج،

 . الطالب عليها حصل

  التخرج حفل في الترحيب خطاب يلقي الذي الطالب/ التخرج حفل في الوداع خطبة يلقي الذي الطالب

. مدرسة لكل التخرج حفل في الترحيب خطاب يلقي يالذ الطالب/ التخرج حفل في الوداع خطبة يلقي الذي الطالب لتحديد الثمانية الدراسية الفصول جميع متوسط ُيستخدم

 ينتمون التي التخرج دفعة في الدرجات لمجموع متوسط أعلى يحققوا وأن سنوات( 3) ثالث عن تقل ال لمدة فيها ينتظمون التي المدرسة في مسجلين الطالب يكون أن يجب

 .التخرج حفل في الترحيب خطاب يلقي/ الوداع ةخطب يلقي الذي الطالب أحدهم يكون بأن للفوز مؤهلين يصبحوا كي لها

 الصف مستوى حسب الطالب تصنيف

 الدراسي الفصل في ساعة 01

 الدراسي الفصل في ساعة 041

 الدراسي الفصل في ساعة 001

 الدراسي الفصل في ساعة 421

 الثاني الصف طالب

 الثالث الصف طالب

 الرابع الصف طالب

 الدبلومة شهادة

 



 

 

 

 العامة دنفر مدارس

 الثانوية المدرسة من التخرج متطلبات

 والدراسة العملية الخبرة

طالب، وينبغي االحتفاظ بها كمستند تمثل شهادة الثانوية العامة الممنوحة من قبل مدارس دنفر العامة معيار عالي للجودة في محتوى المناهج الدراسية، والتعليمات وتعلم ال

 ا للحياة العملية أو التعليم العالي.ير من قبل الطالب والمنطقة التعليمية استعداد  يعكس الجهد الكب

 والدراسة العملية الخبرة متطلبات

 بعد األول الدراسي الفصل طوال أو/ و ،عشر والثاني ،عشر والحادي ،والعاشر ،التاسع الصفوف في( وحدة 42) دراسي فصل ساعة وأربعين مائتين على الحصول سيلزم

. البرامج محتوى في الفروق الدرجات كشوف ستعكس. المعلمين فريق وحددها المدرسة مدير اعتمدها التي المناهج من وذلك ،(40) والعشرين الحادية سن الطالب بلوغ

 :للطالب المتاحة الوقت نصف بنظام والوظائف الدراسية المواد متطلبات يلي وفيما

 والدراسة العملية الخبرة
 دبلومةال متطلبات

 الفصل ساعات
 الدراسي
 المطلوبة

 وحدات
 يجكارني

 المطلوبة
 الدرجات المادة

 األكاديمية

 الوحدات

 

 
 والدراسة العملية الخبرة متطلبات

 
 . أدنى كحد( وحدات 2) دراسي فصل ساعة أربعين على الطالب يحصل. اللغة آداب

 دراسي فصل ساعات عشر على الحصول يلزم(. وحدتين) سيدرا فصل ساعة عشرين على الطالب يحصل -االجتماعية الدراسات
 . االنتقالية الفصول أو/ و العطالت في( واحدة وحدة)

 (. واحدة وحدة) دراسي فصل ساعات عشر على الطالب يحصل. العلوم
 (.وحدتين) دراسي فصل ساعة عشرين على الطالب يحصل. الرياضيات

 الخاص التدريب برنامج أو (Citywide Marching Band) المدينة أنحاء في المتجول لعزفا فرقة أو الرقص/ البدنية التربية

 المخصص التعليم برنامج حدد إذا إال ،(واحدة وحدة) دراسي فصل ساعات عشر على الطالب يحصل - (ROTC) االحتياط ضباطب

IEP ذلك غير . 

 الجميلة الفنون من( واحدة وحدة) ساعات عشر - والفني ،المهني التعليم أو الدراما أو التشكيلي الفن أو الموسيقى: الجميلة الفنون
 . والموسيقى والدراما ،والرقص ،التشكيلي الفن وتشمل

 اللغة االختيارية المواد وتشمل أكاديمية، اختيارية مادة من( واحدة وحدة) دراسي فصل ساعات عشر - أكاديمية اختيارية مادة

 ومواد ،Up Gear وبرنامج ،AVID الفردية بالعزيمة التقدم وبرنامج ،والفني المهني التعليم ومواد ،االجتماعية الدراسات/ يةنجليزاإل

 .الدولية الباكالوريا/ المستوى تحديد
 .العطالت من( واحدة وحدة) ساعات عشر يلزم. العطالت

 0) دراسي فصل ساعة 01 تتوفر للتخرج، المطلوبة( وحدة 42) دراسي فصل ساعة 421 بين من: األخرى االختيارية المواد
 اختيار للطالب يجوز ذلك، عن فضال  . األساسية المنهج مواد في االختيارية للمواد شامل برنامج ُيقدم. االختيارية للمواد( وحدات
 أو الصناعية التكنولوجيا أو أجنبية لغة أو واألسرة ،المستهلك دراسات أو التسويق/ األعمال أو التشكيلي الفن من االختيارية المواد

 . العملية الخبرة مع المنَسق الخاص التعليم في خاصة دراسية عروض أو الرقص/ البدنية التربية أو الموسيقى

 01 على الطالب يحصل الدبلومة، على للحصول مطلوبة( وحدة 42) دراسي فصل ساعة 421 بين من. العمل على المرتكزة الخبرة

 (.العملية الخبرة برنامج) العمل على المرتكزة الخبرة في أدنى بحد دراسي فصل ساعة
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 المخصص الدراسي المنهج متطلبات

 تحديد إطار في. التعليم مجلس يقره الذي المنهج/ الدراسي المقرر معيار محل تحلس أو الدراسي المنهج المتطلبات هذه ستشكل

 استعداد دقة بكل االختبارات نتائج تعكس أن نضمن حتى واستخدامها تقييم أدوات اختيار سيجري دبلومة، على للحصول الخيارات

 إجراء عند وذلك الطالب، لدى والتحدث اليدين واستخدام ،بالحواس المتعلقة الضعيفة المهارات تعكس أن من بدال   تحصيله أو الطالب

 . التحدث أو اليدين استخدام أو الحواس مهارات في ضعف من يعاني لطالب تقييم

21 2.1 

 اسابق   المذكورة لدراسيةا المناهج من أي متطلبات تلبية على قدرتهم تعرقل وجسيمة شديدة بإعاقات المصابون الطالب .0
 ويتسلمون يخرجون( Individualized Education Program) المخصص التعليم برنامج متطلبات تلبية في ونجحوا

 . الثانوية الدبلومة
/ و ،عشر والثاني ،عشر والحادي ،العاشرو ،التاسع الصفوف في بانتظام للمدرسة الحضور على الطالب يواظب أن يجب .4

 التعليم برنامج يحدده لما اوفق   وذلك ،(40) والعشرين الحادية سن الطالب بلوغ بعد األول الدراسي الفصل في أو

 . IEP المخصص
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 أو واضحة خاصة يةتعليم احتياجات لديهم ممن للطالب فقط والدراسة العملية والخبرة المخصص، الدراسي والمنهج المجمع، العام الدراسي المنهج خيارات تتاح 

 الدراسي المنهج. الخاصة االحتياجات يلذو التعليم لبرنامج تنتمي باعتبارها اختيارية لمادة أو أساسية لمادة أكاديمية درجات وجود درجاتهم كشوف تعكس ممكن للطالب

 الدبلومة هذه تعكس: "يلي ما على الطالب يتسلمها دبلومة كل ستنص. لطالببا الخاص الدرجات كشف في بل مختلفة، دبلومة هيئة في ُيعرض ال الطالب يدرسه الذي

 ".الرسمي الدرجات كشف في ورد كما الطالب درسه الذي الدراسي المنهج

 :أنه عدا فيما عشر، والثاني ،عشر حاديوال ،والعاشر ،التاسع الصفوف إتمام من الطالب ليتمكن( دراسية فصول ثمان  ) سنوات أربع عن يقل ال ما حضور يلزم

 دراسي فصل ساعة 421و االختيارية المواد/األساسي المنهج من المتطلبات كل حققوا ممن 3.1 درجات مجموع متوسط على الحاصلين للطالب يجوز 

 . دراسية فصول سبعة غضون في يتخرجوا أن( وحدة 42)

 دراسي فصل ساعة 421و االختيارية المواد/األساسي المنهج من المتطلبات كل حققوا ممن 3.5 درجات مجموع متوسط على الحاصلين للطالب يجوز 

 . دراسية فصول ستة غضون في يتخرجوا أن( وحدة 42)

 اإلعاقة ذوو الطالب

 :العامة دنفر مدارس دبلومة على للحصول اآلتية الدراسية المواد استخدام يجوز

 العامة دنفر مدارس ةمدبلو على يحصلون سوف العام الدراسي المنهج متطلبات يلبون ممن اإلعاقة ذوو الطالب   

 العامة دنفر مدارس ةمدبلو على يحصلون سوف المجمع الدراسي المنهج متطلبات يلبون ممن اإلعاقة ذوو الطالب   

 العامة دنفر مدارس ةمدبلو على نيحصلو سوف والدراسة العملية الخبرة برنامج متطلبات يلبون ممن اإلعاقة ذوو الطالب     

 الدراسي المنهج متطلب تلبية في ونجحوا سابق ا المذكورة الدراسية المناهج من أي   متطلبات تلبية على قدرتهم تعرقل وجسيمة شديدة بإعاقات المصابون الطالب 

 .العامة دنفر مدارس ةومدبل على يحصلون سوف الُمخصص

 .الدراسي للمنهج المحددة المتطلبات على للحصول طفلك يتبعه الذي الخاصة االحتياجات لذوي التعليم في متخصص معلم أو بطفلك الخاص تشاربالمس اتصل

 .بالطالب الخاص الرسمي الدرجات كشف في الطالب يتمه الذي الدراسي المنهج سيرد

 الحضور على المواظبة شهادة

 على المواظبة شهادة الثالثة الدراسية المناهج من أي في الدراسي المنهج بمتطلبات يفوا أن دون بانتظام للمدرسة الحضور على يواظبون الذين الطالب منح يجوز

 . الحضور

 عامة معلومات

 من المشتركة المسؤولية مرأ ولي وكل ،طالب وكل ،مدرسة كل تتحمل. الطالب أجل من المختلفة االحتياجات حسب خصصةالمُ  البرامج تؤسس الثانوية، المدارس في

". اهتمام مجال" عن الثاني عامه من األول الدراسي الفصل خالل طالب كل يعلنس كما: الُمعلن االهتمام مجال. للطالب والمهنية التعليمية باألهداف الدقيق االهتمام أجل

 الفصل ساعات خارج تكون أن بالضرورة ليس ولكن) معينة دراسية لمادة ،التخرج متطلبات غير ،واحدة دراسية حدةو عن يقل ال فيما المشاركة الطالب على سيتعين

 خارج الحياة في الفهم هذا يطبق وأن األكاديمي الفهم مدى على تبرهن أن على تعلمه ما تضم أعمال مجموع يقدم وأن ،(ساعة 421 عددها والبالغ المطلوبة الدراسي

 . الثانوية رسةالمد

 ذلك مع عليه يجب اإلعدادية، المدرسة في 0 الجبر مادة يكمل الذي الطالب: مثال. اإلعدادية المدرسة في الثانوية للمدرسة األكاديمية الدرجات على الحصول يجوز ال

 . الثانوية المدرسة في سنوات ألربع الرياضيات يدرس أن

 اإلعفاءات

 لن. البدنية بالتربية الخاص التخرج متطلب من الطالب تعفي أن اآلتية بالمعايير تفي التيو العامة دنفر لمدارس التابع التعليم مجلس قرهاي التي الرياضية لأللعاب يجوز

 من اإلعفاء يجوز. لدبلومةا على للحصول المطلوبة للساعات الكلي العدد من تقلل لن اإلعفاءات تلك ومثل الرياضية المشاركة مقابل أكاديمية درجة أو عالمة أي ُيمنح

 . الرياضية المشاركة طريق عن البدنية التربية لمتطلب الدراسيين الفصلين

 :البدنية التربية من لإلعفاءات الحاكمة المعايير

 .الموسم مدة طوال األكاديمية األهلية على الطالب يحافظ أن يجب .أ 

 . البدنية التربية متطلب من( وحدات 5) دراسي فصل ساعات خمس من طالب أي إلعفاء ملكا رياضي موسم في المشاركة يتطلب .ب 

 يفوا لم الذين الرابع الصف لطالب يسمح ال. لإلعفاء مؤهال   ليصبح الثانوي الثالث أو الثانوي الثاني أو الثانوي األول الصف في الطالب يكون أن يجب .ج 

 .البدنية التربية مواد أحد في التسجيل عليهم ويجب اإلعفاء هذا من االستفادةب البدنية التربية بمتطلب بعد

 

 


