
 شهادة المرحلة 
 الثانوية بوالية واشنطن

 ة،رونمال
 للطلبة تضمن نةمر سيةارد تاحدو تبمتطلبا شنطناو يةالو في يةنولثاا حلةلمرا ةدشها تتسم

 :منهاو،لتعليما صلةامو وأ،لعملاقبسو قلتحالال مةزلالافرلمعااوتارلمهاا تحصيل
 افشكتاس ةرصفب عتمتال بانج ىإل ات،درجال جراموب ادات،هشوال ة،ينهمال اتبدريتال
 .لمهنيةا فهماهدأ مع فقايتو بما سيةارلدا تهمارودو لشخصيةا تهمماتماها

 ،قعيةالواو
 ئمةمالو،اًّيميدكاأ منضبطة سيةاردلبفصو لبلطاا يمر ،لتعليما حلامر من حلةمر كل في

 .يةنولثاا حلةلمرا بعد فيما تهحيا سةرلمما داستعدالا على هعدتسا ،لشخصياىلمستوا على

 از،جواإلن
 ،سطةلمتوا حلةلمرا من اًءبد لبلطاا يضعها لتياو،هابعد ماو يةنولثاا حلةلمرا خطة لِّشكُت

 تحقيقو،شنطناويةالو في يةنولثاا حلةلمراةدلشها لبلطاا تحصيل لىإفيهد عمل مجنابر
 .لبعيداىلمدا على فهاهدأ

م
 المرحلة الثانوية

 لمجمال يف ةيدراس دةوح 24

.(

ABC 

أساسية دراسية وحدة اختيارية 17 دراسية وحدات 7 

 

  

 

             
 

 
 

 
 

 

 

 داتوحال
 يةرختيا الا يةنجليز إلا

المسار
 صخصلما

 عيةجتما الا تضيايالرا ملعلوا
 اتدراسال

 قةلليااو لصحةا
 نيةلبدا

 ليملتعا
 لمهنياولفنيا نلفنوا

* (PPR) 

الفنون

اللغة 
العالمية

اللغة 
العالمية

 ةيدراس داتوح 3 ةيدراس داتوح 4
 دةحوا دةحوا نسيتاارد سيةارد سيةارد سيةارد سيةارد
 ةيدراس دةوح ةيدراس دةوح نتاحدو داتوح 3 داتوح 3 داتوح 3 داتوح 4

 د بها الوحدات االختيارية في أي مادة من المواد التي تتوافق واهتمامات الطالب وخطته لمرحلة الثانوية وما بعدها. الوحداتقصي (،PPRص ) خصمتطلبات المسار الم
 الدراسية الخاصة بالفنون واللغة العالمية يمكن استبدالها بغيرها من الوحدات االختيارية، وفق خطة الطالب.

 ا بعد التخرج

 الكلية لعامين أو ألربعة أعوام

 المرحلة المتوسطة

    

 فرص الحصول على شهادة الثانوية

 ندوبا جليدكو لمنحة لتسجيلا
College Bound Scholarship) 

 بدء خطة المرحلة الثانوية وما بعدها

 
      

 

 العمل

أحد ضمن الوظائف إحدى في (العمل
الوظيفية)  المسارات

 العسكرية

 التدريب الوظيفي

 التدريب المهني

 بعد فيما لمهنيةا تارلخياا من لكثيرا شنطناو يةالو في لطلبةا مماأ

 يفيوظال ارهسمعابتي أنببالطال رارق انك واءس ة،ويانثال ةلرحمال
 لعملاأيبد نأوأ،لجيشا في ميخد نأوأ،انيكيميكا افني وأاطبيب يعملل

 ،شنطناو يةالو في مةلعاا يةنولثااةدشها فمع .جيالولتكنواعقطا في
 تثباإو،مهحالأ لتحقيق مةزلالافرلمعااوتارلمهابا لبلطاا يتمتع

 كوذل ص،رفال نم ارهيوغ م،يلعتال يف رارمتواالس ل،معلل دادهعتاس
 حلةلمرا بعد فيما بعتهمتا في غبير يلذارلمساا عن لنظرا بغض

 .يةنولثاا
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