
 2022تم التحدیث في یونیو  
 12-9تنطبق متطلبات دبلوم والیة نیویورك على جمیع الطالب المسجلین في الصفوف الدراسیة 

 

 
 متطلبات الشھادة 

 ،  Regentsالمحلیة،  : تنطبق على جمیع أنواع الدبلومات (
Regents مع التعیین المتقدم ( 

 
الحد األدنى   

لعدد 
 االئتمانات 

 4 اإلنجلیزیة 
 الدراسات االجتماعیة 

 : موزعة على النحو التالي
 ) 1(تاریخ الوالیات المتحدة 

 ) 2(التاریخ والجغرافیا العالمیة 
 (½) المشاركة في الحكومة 

 (½) االقتصاد 

4 

 العلوم 
 : موزعة على النحو التالي

 ) 1(علوم الحیاة 
 ) 1(العلوم الفیزیائیة 

 )1(علوم الحیاة أو العلوم الفیزیائیة 

3 

 3 الریاضیات 
 (**) 1     لغات العالم 

 1 أو المسرح /الفنون البصریة والموسیقى والرقص و 
 التربیة البدنیة  

 2 )المشاركة في كل فصل دراسي(

 ½   الصحة 
 3½  مواد اختیاریة 

 22 اإلجمالي 
 

یمكن إعفاء الطالب ذوي اإلعاقة من شرط الحصول على وحدة  (**)
اعتماد واحدة في لغات العالم إذا تم اإلشارة إلى ذلك في برنامج التعلیم 

وحدة معتمدة   22المنفرد الخاص بھم، ولكن ال یزال یتعین علیھم كسب  
 . للتخرج

 

 

 المسارات .)1
 :  یجب على الطالب واحدة مما یلي

 ؛ أوختم الجاھزیة المدنیةالحصول على  •
اللغة اإلنجلیزیة أو الریاضیات أو العلوم أو الدراسات ( اإلضافي أو البدیل المعتمد من القسم في دورة مختلفة  Regentsاجتیاز اختبار  •

 ؛ أو)یةاالجتماع
 ؛ أو)الفنون، الترقي الوظیفي والدراسات المھنیة، لغات العالم(اجتیاز تقییم المسار المعتمد من القسم  •
 أجزاء؛ أو  3بنجاح، بما في ذلك التقییم التقني المرتبط المكون من  NYSED-approved CTEإكمال برنامج  •
 .بنجاح CDOSالمتطلبات للحصول على مؤھل تخرج بـ أكمل جمیع   •

 

االمتحانات  و المسارات المتعددةراجع . )IAAP(مسار تقییم الفنون الفردیة بتجربة  NYS، سیقوم عدد محدد من مدارس 2022بدًءا من خریف عام 
 .  البدیلة المعتمدة من اإلدارة

 

 الطعون التقلیدیة .)2
 الطعون وشبكات األمان وقرار المشرف : راجع. تخضع جمیع الطعون لموافقة المنطقة المحلیة

 

 المصادقات الخاصة  .)3
  Regentsأو دبلوم  Regents المطبقة على دبلوم Regentsفي اختبارات  90یحصل الطالب على متوسط محسوب ال یقل عن : مرتبة الشرف

المطور   Checkpoint Bتضمین اختبار  ال یتم. Regentsال یمكن استبدال أكثر من بدیلین معتمدین من القسم المتحانات . مع تصنیف متقدم
 . محلیًا في لغات العالم في الحساب

 3أو أكثر في  85مع تصنیف متقدم ویحصل على درجة  Regentsیستوفي الطالب جمیع متطلبات دبلوم : أو العلوم/إتقان الریاضیات و
 . في العلوم Regentsاختبارات  3أو /و Regentsاختبارات  

مع تصنیف متقدم ویكمل بنجاح  Regentsأو دبلوم  Regentsیستوفي الطالب متطلبات الحصول على دبلوم محلي أو دبلوم : المصادقة الفنیة
 . أجزاء  3المعتمد من القسم بما في ذلك التقییم الفني المكون من  CTEبرنامج 

 . ختم محو األمیة اللغویة الثنائیة من والیة نیویوركیستوفي الطالب معاییر الحصول على :  ختم محو األمیة اللغویة الثنائیة
 . ختم الجاھزیة المدنیة من والیة نیویوركیستوفي الطالب معاییر الحصول على ختم : ختم الجاھزیة المدنیة

للحصول على معلومات إضافیة تتعلق بمنح مصادقات   دبلوم والیة نیویورك/متطلبات الشھادةأوصفحة الویب الخاصة بالمصادقات واألختامراجع 
 .19-متحانات بسبب كوفیدخاصة للطالب الذین لدیھم إعفاءات من اال

 

 إعفاء من لغات العالم  .)4
الخاص یمكن إعفاء الطالب ذوي اإلعاقة من شرط الحصول على وحدات اعتماد في لغات العالم إذا تم اإلشارة إلى ذلك في برنامج التعلیم المنفرد (**)

مع تصنیف   Regentsطالب الذي یسعى للحصول على دبلوم ال یتعین على ھذا ال . وحدة معتمدة للتخرج 22بھم، ولكن ال یزال یتعین علیھم كسب 
 .بدًال من التسلسل في لغات العالم من أجل تلبیة متطلبات التقییم للدبلوم المتقدم CTEوحدات في الفنون أو  5متقدم إكمال التسلسل المكون من 

 

 قرار المشرف الخاص بالدبلوم المحلي .)5
القادرین على الحصول على دبلوم محلي من خالل قوانین شبكة األمان المختلفة مؤھلین للحصول على قرار  قد یكون الطالب ذوو اإلعاقة غیر 

 الطعون وشبكات األمان وقرار المشرف : راجع. المشرف للحصول على دبلوم محلي في ظل ظروف معینة
 

 19-المرونة بسبب حالة الطوارئ الصحیة العامة لكوفید .)6
اجتیاز ھذا االختبار المحدد الستیفاء متطلبات التقییم ألي نوع  19-ال یُطلب من الطالب الذین تم منحھم إعفاء من أي اختبار بسبب كوفید: اإلعفاءات

 2022وینایر ،2021أغسطس /یونیو،2021ینایر  ،2020أغسطس /یونیو :ئلة الشائعة التالیةراجع األس.  من أنواع الدبلومات
أو   22-2021التي تم إجراؤھا خالل العام الدراسي  Regentsفي اختبارات ) 64-50(یمكن للطالب المؤھلین استخدام درجات أقل  :الطعون الخاصة

 . األسئلة الشائعةو خاصة  مذكرة طعن:  راجع. الستیفاء متطلبات التقییم ألي نوع من أنواع الدبلومات 2022-23
المشاركة   یستطیعوا و الذین ال والذین إما غیر مؤھلین للطعن الخاص أ 2022یونیو  یمكن للطالب الذین من المقرر أن یتخرجوا في: القرار الخاص

ر خاص بالتخرج بدبلوم  قرا  المطلوبة بسبب المرض، بما في ذلك القیود على العزل بسبب كوفید، أن یطلبوا  Regentsفي واحد أو أكثر من امتحانات 
 .2022محلي في یونیو 

 

 )إطار العمل (في تاریخ الوالیات المتحدة والحكومة  Regentsاإلعفاءات من امتحان  .)7
في تاریخ الوالیات المتحدة والحكومة   2023أو ینایر  2022أو أغسطس  2022لشھر یونیو  Regentsسیتم منح الطالب المؤھلین إعفاء من امتحان 

 ) إطار العمل(في تاریخ الوالیات المتحدة والحكومة   Regentsاألسئلة الشائعة حول إلغاء امتحان : راجع).  إطار العمل(
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 2022تم التحدیث في یونیو  
 متطلبات التقییم 

 لـ  Regentsدبلوم  
 جمیع الطالب 

  عبر الطعن  Regentsدبلوم 
 لجمیع الطالب 

  دبلوم محلي عبر الطعن 
 لجمیع الطالب 

للطالب ذوي   دبلوم محلي 
 اإلعاقة

 ئناف لـ دبلوم محلي عبر االست 
 متعلمي اللغة اإلنجلیزیة  

 

أو درجة النجاح في   REGENTSاختبار 
 بدیل معتمد من القسم 

عدد 
عدد  درجة النجاح االمتحانات 

عدد  درجة النجاح االمتحانات 
عدد  درجة النجاح االمتحانات 

عدد  درجة النجاح االمتحانات 
 درجة النجاح االمتحانات 

 ELA ( 1 65 1( آداب اللغة اإلنجلیزیة 
  Regentsاختبار 

- 60واحد بدرجة  
للطعن الذي   64

  تم منحھ من 
  المنطقة التعلیمیة

وجمیع اختبارات  
Regents   المتبقیة
أو  !  65بدرجة 

 أعلى

1 
  Regentsاختباران 
  64-60بدرجة 

للطعون التي  
  ُمنحت من 

  المنطقة التعلیمیة
وجمیع اختبارات  

Regents   المتبقیة
أو  !  65بدرجة 

 أعلى

1 55 ̂ بدرجة   ELA Regentsإما اختبار  1 *
للطعن الذي تم منحھ   55-59

من المقاطعة، وجمیع اختبارات  
Regents  أو  !  65المتبقیة بدرجة
واحد   Regentsاختبار  أو أعلى، 

 ELAتبار واخ  64-60بنتیجة 

Regents  59-55بدرجة  
  للطعون التي ُمنحت لكلیھما من 

، واختبارات  المنطقة التعلیمیة 
Regents  أو  ! 65المتبقیة بنتیجة

 †  أعلى

̂ 55 1 1 1 65 1 الریاضیات  * 1 
̂ 55 1 1 1 65 1 العلوم  * 1 

̂ 55 1 1 1 65 1 الدراسات االجتماعیة  * 1 

 المسار  
على الجانب   1انظر المالحظة (

 ) الخلفي
 CDOSأو  1

65   
في حالة  

 Regentsاختبار 
 CDOSأو  CDOS 1أو  CDOS 1أو  1

55^*   
في حالة اختبار  

Regents 
 CDOSأو  1

 غیر قابل للتطبیق  غیر قابل للتطبیق  غیر قابل للتطبیق  شبكة األمان التعویضیة 

  45یمكن تعویض الدرجات من  
  Regentsفي أي اختبار   54إلى 

  ELAباستثناء  (مطلوب 
أو  !  65بدرجة ) والریاضیات

اآلخر   Regentsأعلى في امتحان 
  ELAالمطلوب بما في ذلك  

 . والریاضیات

 غیر قابل للتطبیق 

 

مع تصنیف متقدم  Regentsدبلوم 
 

 : مع تصنیف متقدم یجب علیھم ما یلي Regentsالطالب الذي یسعون للحصول على دبلوم 
 ؛ و Regentsاستیفاء متطلبات االعتماد والتقییم للحصول على دبلوم  •
 ؛ و في الریاضیات أو البدائل المعتمدة من القسمإضافیین  Regentsاختبارین  اجتیاز •
 ؛ و في العلوم أو البدائل المعتمدة من القسمإضافي  Regentsاختبار  اجتیاز •

o  یجب على الطالب الذین یسعون للحصول على تصنیف متقدم اجتیاز اختبارRegents  واحد على األقل أو بدیل
 ؛ و )والعلوم الفیزیائیة علوم الحیاة (معتمد من القسم في كال من 

 : التاليالتسلسل  أكمل  •
o   الحصول على وحدتین إضافیتین من االعتماد في لغات العالم واجتیاز اختبارCheckpoint B    للغات العالم المطور

 محلیًا، أو 
o  وحدات في الفنون، أو 5إكمال تسلسل من 
o  وحدات في  5إكمال تسلسل منCTEأو ، 

 
 

 مجموعات التقییم للتصنیف المتقدم 
 

 مجموعة تقلیدیة 
ELA  التاریخ العالمي والجغرافیا، تاریخ الوالیات المتحدة ،

العلوم    1علوم الحیاة،  1(العلوم  2الریاضیات،  3والحكومة،  
 تقییمات  8) = الفیزیائیة

بخالف  (مجموعة المسار 
STEM ( 

ELA ، 1  ،علوم   1(علوم  2الریاضیات،   3الدراسات االجتماعیة
بخالف العلوم أو  (المسار  1) العلوم الفیزیائیة 1الحیاة،  

 . تقییمات  8أو ) المسار(+   7) = الریاضیات
STEM )مجموعة  ) الریاضیات
 المسار

ELA ،1   ،علوم الحیاة،   1(علوم  2، ‡ ریاضیات 4دراسات اجتماعیة
 . تقییمات  8) = العلوم الفیزیائیة 1

STEM )العلوم ( 
 مجموعة المسار 

ELA ، 1  ،علوم الحیاة واحد  (علوم  3ریاضیات،  3دراسة اجتماعیة
 . تقییمات 8) = على األقل، علوم فیزیائیة واحد على األقل

 . الدبلوم المحلي للطالب ذوي اإلعاقة:  كدبلوم والیة نیویور/متطلبات الشھادة راجع .   في أي تخصص والتخرج بالدبلوم المحلي Regentsفي ما یصل إلى اختبارین من امتحانات  54و  52یمكن للطالب ذي اإلعاقة الطعن في الدرجات بین * 
 . الطعون وشبكات األمان وقرار المشرفراجع .  ، قد یكون الطالب مؤھًال للحصول على قرار من مشرف الدبلوم المحليRegentsفي حالة عدم تمكن الطالب ذو اإلعاقة من الحصول على درجة النجاح في أي امتحان من امتحانات ^ 
متطلبات  راجع .   ة الثانیةمؤھلون إذا دخلوا الوالیات المتحدة في الصف التاسع أو بعده فحسب وتم تصنیفھم كمتعلم للغة اإلنجلیزیة عندما أجروا االختبار في المر ELA Regentsفي اختبار  59-55متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین یسعون للحصول على طعن للحصول على درجة † 

 . الدبلوم المحلي لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة: دبلوم والیة نیویورك /الشھادة 
 . امتحانات البدیلة المعتمدة من القسم الرابع من قائمة  یمكن اختیار امتحان الریاضیات‡ 
 . على جمیع أنواع الدبلومات الخاصة   اإلعفاءات والطعون   یمكن تطبیق كل من. ألغراض تحدید نوع دبلوم الطالب، یجب اعتبار اإلعفاءات والطعون الخاصة درجات النجاح !

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy

	تنطبق متطلبات دبلوم ولاية نيويورك على جميع الطلاب المسجلين في الصفوف الدراسية 9-12
	متطلبات الشهادة
	متطلبات التقييم
	دبلوم Regents مع تصنيف متقدم

	1.) المسارات
	3.) المصادقات الخاصة
	4.) إعفاء من لغات العالم
	5.) قرار المشرف الخاص بالدبلوم المحلي
	6.) المرونة بسبب حالة الطوارئ الصحية العامة لكوفيد-19



Accessibility Report


		Filename: 

		currentdiplomarequirements-Arabic.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
