
2018لعام  APمعلومات عن فصول المستوى المتقدم   

أعلى مستویاتھا على اإلطالق في إختبارات تحدید المستوى المتقدم  T.C. Williams High Schoolشھدت مدرسة 
)AP.مسجلة بذلك أعلى الدرجات (  

على المرتبة الخامسة، وھي أعلى مرتبة یمكن الحصول  APمن الطالب الذي خضعوا إلختبارات % 22فقد حصل 
من جمیع الطالب الذین خضعوا لإلختبارات في عام % 72. باإلضافة إلى ذلك، فقد حصل APعلیھا خالل إختبارات 

-على المرتبة الثالثة، الرابعة أو الخامسة  2018 وھي الدرجات المطلوبة من قبل مجلس الكلیة والالزمة لإللتحاق  
كلیة.بال  

في  ACPSأفضل الدرجات التي حصلت علیھا مدارس مدینة اإلسكندریة الحكومیة  كل من ھاتین النتیجتینتمثل 
من % 9 . لقد حصل2005منذ بدء الھیئة التعلیمیة في دفع تكالیف أداء اإلختبار للطالب في عام  APإختبارات 

من الطالب على المرتبة الثالثة أو أعلى. تمثل % 39فقط على المرتبة الخامسة بینما حصل  2005الطالب في عام 
 .T.Cوالتي شھدتھا مدرسة  APھذه القفزات أیضاً زیادة كبیرة في السنة الواحدة ألداء الطالب في إختبارات 

Williams  2005منذ عام  

ھذا العام. فقد خضع أكثر من ثلث  APباإلضافة إلى الدرجات العالیة، فقد خضع الكثیر من الطالب ألداء إختبارات 
- 2018واحد على األقل في عام  APإختبار داء أل 12- 10في المراحل الدراسیة %) 36(إجمالي عدد الطالب  وھو  

.في مختلف المواد الدراسیةإختبار  2021طالب یؤدون  931أعلى مستوى على اإلطالق للھیئة التعلیمیة، مع وجود   

إنما و ،ھذا العام فحسب APا. لم یقتصر األمر على قیام عدد أكبر من الطالب بأداء إختبارات ھذه نتیجة كبیرة بمجملھ
بدعم الطالب لتحقیق افضل مالدیھم وتحقیق أقصى  ACPS"تقوم مدارس  نتائج افضل من أي وقت مضى. قد تحقیق

 T.C .Williamsمدیر مدرسة إستفادة من الفرص التي قد التكون متاحة لھم ببساطة في أي مكان آخر" كما یقول 
High School  السیدPeter Balas.  

لتحاق بفصول دراسیة على مستوى الثانویة من المھتمین الفرصة لإل توفر برامج المستوى المتقدم لطالب المدرسة
ب، الكلیة في إطار المدرسة الثانویة. الیكتسب الطالب المشاركین في البرنامج للمھارات على مستوى الكلیة فحس

وإنما یحصلون في كثیر من األحیان على وحدات دراسیة جامعیة بینما الیزالون في المدرسة الثانویة.  

المقابل. وھذا  APأداء إختبار  APممن شاركوا في فصول المستوى المتقدم  ACPSینبغي على جمیع طالب مدارس 
مال الفصل الدراسي والحصول على درجات یعني أنھ یتوجب على الطالب الذین یختارون فصل دراسي، المتابعة وإك

سیاسة تسمح لجمیع الطالب بأداء  2005في عام  ACPSعن تلك الفصول الدراسیة. لقد وضعت أیضاً مدارس 
ھذه مجاناً. APإختبارات   

 

 

 

 



 

ألثنین من طالبنا APإلیكم ماتعنیھ فرصة اإللتحاق بفصول   
 

 

 
Aidan Donnellan  

T.C. Williams High School مدرسةأحد طالب المرحلة األخیرة في   

فكرة أن یصبح طبیباً.  ومع مرور الوقت، ومن خالل الخبرات التي أكتسبھا في الفصول الدراسیة  Aidan نمىلطالما 
 تطورت إھتماماتھ وھو یمیل إلى دراسة علم األعصاب والكیمیاء فقد ،T.C. Williams High Schoolفي مدرسة 

تحقیق ذلك، یتوجب علیھ اإلستفادة من كل فرصة متاحة لھ، بما في ذلك صفوف المستوى ولفي الكلیة. أنھ یعلم أنھ 
) والتي ستساعده في تحقیق ھدفھ.APالمتقدم (  

في الریاضیات واللغة  APفصل دراسي من فصول  12قد أخذ  Aidan، سیكون 2019بحلول وقت تخرجھ في عام 
في  APوعلم النفس وعلوم الحاسوب وغیرھا الكثیر. لقد أخذ أولى فصول   وكیفیة عمل الحكومیةوالتأریخ اإلنجلیزیة 

المرحلة العاشرة.  

��� لكوني أرغب في المشاركة في فصول دراسیة أكثر صرامة إضافة إلى رغبتي في أن أكون  APأخذ فصول  
، فإنني أستطیع القول APتجربتي مع مدرسي فصول محاطاً بطالب آخرین لدیھم نفس الشعور. "أیضا، ومن خالل 

أنھم قادرین على التعمق في المعرفة حول المادة الدراسیة أكثر من تلك المشاركة التي قد یختبرھا الفرد في صف 
.Aidanدراسي إعتیادي،" یقول   

صول الدراسیة األصعب على مستواه األكادیمي من خالل إعداده لإللتحاق بالف APفي فصول  Aidanلم یؤثر إلتحاق 
أیضاً على اإلستعداد لإلنخراط في الحیاة خارج الفصول  APعلى مستوى الكلیة فحسب. لقد ساعده اإللتحاق بفصول 
) حیث كان یجري NIHفي المعھد القومي للصحة ( Lupusالدراسیة. لقد أمضى فصل الصیف وھو یعمل مع فریق 

ھذه الفرصة بعد قیام أختھ  Aidanلمرض داء الذئب. لقد أنتھز  أبحاثاً مع أعضاء من وحدة التجرب السریریة
(یوم یتعرف فیھ الطالب  Career Dayخالل  NIHبمشاركة معلومات تعلمتھا من أحد الضیوف المتحدثین من معھد 



 APالمدرسي خالل العام الماضي. لقد قلل من فصول  Minnie Howardعلى المھن والوظائف المختلفة) في حرم 
خالل العام الدراسي. NIHیتسع لھ الوقت لإلستمرار في عملھ في معھد حتى سنتھ األخیرة في المدرسة  اللخ  

عل  تحسین وبناء المھارات التي سأحتاجھا وسأستخدمھا في الكلیة والحیاة، مثل  APلقد ساعد اإللتحاق بفصول 
تطویر أخالقیات العمل، إدارة الوقت ومھارات التفكیر النقدي بشكل عام. "لقد أصبحت بشكل عام أكثر راحة في 

.Aidan التفاعل مع المعلمین ولم أعد أشعر بالخجل عندما یتعلق األمر بطلب المساعدة"، كما یقول  

 

 

Jasselene Paz  
T.C. Williams High School أحد طالب المرحلة األخیرة في مدرسة  

معظم تلك إكتساب عن تجربتھا في المدرسة الثانویة، فإنھا تشعر باإلمتنان وھي تعزو  Jasselene Pazعندما تتحدث 
التجارب إلى معلمیھا.   

رتي التعلیمیة. وفي حین أنھ یمكن تعلم الكثیر من الفصول خب .T.Cالتي أخذتھا في مدرسة  APلقد شكلت فصول 
یتم إعطائنا مھام كطالب، فإنھ یتم بطریقة مختلفة.  APالدراسیة العامة وفصول الشرف، فإن التدریس في فصول 

ع طالب في فصول دراسیة م نلتحق ذات أھمیة بالنسبة لنا ویتم تشجیعنا حقاً من خالل ذلك على التفكیر والتعلم. نحن
مني آخرین مھتمین في إستكشاف طرق مختلفة للتعامل مع موضوع ما. أنا أعرف أنني أتعلم الكثیر من األمور التي تھ

بدفع تكالیف  ACPSاه طالبھم. أنھم یشجعوننا حقاً على التعلم. وأن حقیقة قیام مدارس جحقاً وأن المعلمین ملتزمون ت
بھا إعتمادا على التي یمكنھم اإللتحاق  APللطالب تعني أن الطالب غیر محددین بعدد فصول  APأداء إختبارات 
التي نرید وفي مواد دراسیة مختلفة"،  AP"نحن لدینا فرصة اإللتحاق بأكبر عدد ممكن من فصول  القیود المالیة.

.Jasseleneتقول   

الدراسیة. ستعود  APفصل من فصول  14خذت ، فإنھا تكون قد أ2019في عام  Jasseleneوبحلول وقت تخرج 
بعد الدوام  Arlandriaفي  Casa Chirilaguaخالل فصل الخریف ھذا إلى مجتمعھا من خالل تعلیم الطالب في 

المدرسي، وھذا سوف یساعدھا على اإلستعداد للعمل الذي ترغب في القیام بھ على المدى الطویل مع الشباب 
المھمشین والمعرضین للخطر.  

 


