متطلبات التخرج من املدرســة الثانوية
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ساعة إئتمانية معتمدة
خطة التخرج األساســية

+

4

ساعات إئتمانية معتمدة
اإلعتمادت:

اجلبر  IIمطلوب
للرياضيات املتقدمة

يجب على طالب املنطقة التعليمية ( )HISDاحلصول على موضوع معتمد
واحد على األقل كجزء من خطة التخرج .وتتكون اإلعتمادات من سلسلة من
الدورات ذات الصلة ويتم تصنيفها حسب احملتوى أو مجموعة املهارات .وهذة
املواضيع تقدم معرفة معمقة للطالب يف مجال املوضوع .ويجب على الطالب
إختيار أحد املواضيع املعتمدة يف الصف التاسع.

=
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ساعة إئتمانية معتمدة
من املستوى املتميز

ويحصل الطالب على موضوع اإلعتماد من خالل إكمال املقررات املطلوبة ملوضوع
اإلعتماد مبا يف ذلك أربع ساعات معتمدة يف الرياضيات والعلوم وإثنني من
مواضيع اإلعتمادات اإلختيارية اإلضافية .ويستطيع الطالب احلصول على أكثر
من إعتماد واحد.

ميكــن للطــاب اإلختيــار مــن خمســة حقول ملواضيع اإلعتمادات

الفنون واإلنســانيات

إدارة األعمــال والصناعة

الدراسات املتعددة
التخصصات

اخلدمات العامة

العلوم والتكنولوجيا والهندســة
والرياضيات ()S.T.E.M

لغة اإلشارة األمريكية

الزراعة والغذاء واملوارد الطبيعية
الهندسة (العمارة) والبناء

دورات اإلئتمان املزدوج

التربية والتدريب

الرياضيات املتقدمة

أربع ساعات معتمدة يف كل
من حقول الرياضيات والعلوم
والدراسات اإلجتماعية واللغة
اإلجنليزية

احلكومة واإلدارة العامة

العلوم املتقدمة

العلوم الصحية

علوم احلاسوب

اخلدمات اإلنسانية

أربع دورات من املواضيع
املتقدمة ()AP

فيلق تدريب الضباط
اإلحتياط الشباب

دورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات
( )S.T.E.Mودورات ()CTE

أربع دورات من الباكالوريا
الدولية ()IB

القانون والسالمة العامة
واإلصالحات واألمن

فنون اللغة اإلجنليزية
االداب :الفنون اجلميلة،
الرقص ،املوسيقى ،املسرح
اللغات األخرى غير اللغة
اإلجنليزية
الدراسات اإلجتماعية

الفنون ،السمعيات/الفديو،
التكنولوجيا واإلتصاالت
إدارة األعمال
دورات اللغة اإلجنليزية
اإلختيارية :الصحافة اإلذاعية،
الصحافة ،اخلطابة العامة
املناضرة
املالية
الضيافة والسياحة
تكنولوجيا املعلومات
تسويق التصنيع
والس ْوقِ ّيات
النقل والتوزيع
َ
(اللوجستية)
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CREDITS

Foundation
Graduation
Plan

+

4

CREDITS

Endorsement
ALGEBRA II Required for
Advanced Math Credit

HISD students must earn one or more endorsements as part of
their graduation requirements. Endorsements consist of a related
series of courses that are grouped together by content or skill set.
They provide students with in-depth knowledge of a subject area.
Students must select an endorsement in the ninth grade.

=
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CREDITS

DISTINGUISHED
aCHIEVEMENT

Students earn an endorsement by completing the sequence of
courses required for the endorsement, including four credits of math
and science, and two additional elective credits. It is possible for
students to earn more than one endorsement.

STUDENTS CAN CHOOSE FROM 5 ENDORSEMENT AREAS

ARTS & HUMANITIES
American Sign
Language
English/Language Arts
Fine Arts:
Art, Dance,
Music, Theater
Languages other
than English
Social Studies

MULTI-DISCIPLINARY

PUBLIC SERVICES

S.T.E.M.

Dual Credit Courses

Education & Training

Architecture &
Construction

Four Credits in
Each Area:
Math, Science, Social
Studies, and English

Government & Public
Administration

Advanced
Mathematics

Arts, Audio/Video
Technology &
Communication

Four Advanced
Placement (AP)
Courses

Human Services

Computer
Science

Business Management

Four International
Baccalaureate (IB)
Courses

JROTC (Junior Reserve
Officers Training Corps)

CTE-STEM
Courses

BUSINESS &
INDUSTRY
Agriculture, Food &
Natural Resources

English Electives:
Broadcast Journalism,
Newspaper, Public
Speaking, Debate

Health Science

Law, Public Safety,
Corrections & Security

Finance
Hospitality & Tourism
Information Technology
Manufacturing
Marketing
Transportation
Distribution & Logistics
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Advanced
Sciences

