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 وفر المال وحقق أھدافك في وقت مبكر! 

فإذا كنت حالیًا طالبًا في المدرسة   فرًصا للشراكة مع مدرستك لمنحك فرصة الحصول على ساعات جامعیة معتمدة بشكل سھل. [اسم الكلیة]  أتاحت
عادلة المدرسة الثانویة، فقد تكون مؤھالً للمشاركة. وتلتزم كلیات مجتمع سان دییجو وإمبلایر بتوفیر  أو برنامج م GEDالثانویة أو مسجالً في برنامج 

 الوصول المبكر إلى دورات الكلیة حتى تتمكن من البدء في تحقیق أھدافك الجامعیة والمھنیة.
 

على ساعات جامعیة معتمدة من  ھل ترید خوض أول تجربة جامعیة لك في بیئة مألوفة؟ احصل  - التسجیل المزدوج  1
   خالل الدورات الدراسیة التي توفرھا كلیتك، والتي یتم تدریسھا بواسطة مدرس جامعي، مع زمالئك في الفصل.

جاھز لخوض تجربة الكلیة؟ قم بالتسجیل في دورات الكلیة المختارة واحصل علیھا في الحرم   -  التسجیل المتزامن 2
 طالب جامعیین آخرین.  الجامعي أو عبر اإلنترنت مع

ھل أنت مھتم بالحصول على ساعات جامعیة معتمدة من خالل  - الساعات المعتمدة للمعادلة عن طریق االمتحان 3
الحصول على دورة في َكلّیتك یدرسھا مدرسو كلیتك؟ قد تكون بعض الدورات التي تركز على الحیاة المھنیة مؤھلة  

 خالل االنتھاء بنجاح من الدورة والتقییم النھائي الذي یفي بمتطلبات الكلیة.   للحصول على ساعات جامعیة معتمدة من

 لماذا أحصل على ساعات جامعیة معتمدة اآلن؟ 
 اتك المھنیة. من خالل المشاركة في فرص الساعات الجامعیة المعتمدة المبكرة، یمكنك توفیر الوقت والمال في أھداف التعلیم ما بعد الثانوي وتخطیط حی

 
 ا ھي الدورات المقدمة؟ م

فة تختلف الدورات المؤھلة للحصول على ساعات جامعیة معتمدة مبكرة حسب المدرسة والفصل الدراسي. لذا یُرجى مقابلة مستشارك التعلیمي لمعر
 الدورات المتاحة في مدرستك. 
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 ھل تؤخذ في االعتبار الدورات التي تتم عبر اإلنترنت؟
 نعم! یمكن أخذ الدورات الھجینة عبر اإلنترنت للحصول على ساعات جامعیة 

 مدة مبكرة. معت

  كیف یمكنني معرفة المزید؟
 لمزید من المعلومات حول الدورات والمتطلبات في مدرستك، قم  

 بزیارة مستشارك. 

 ھل أنا مؤھل للمشاركة في فرص للحصول على ساعات جامعیة معتمدة مبكرة؟ 
كمي المحددة التي حددتھا مدرستك أو كلیتك. وال  یُتوقع من الطالب المؤھلین للتسجیل المزدوج والمتزامن تلبیة متطلبات المعدل الترا

  یشترط للساعات المعتمدة المكتسبة بنظام المعادلة من خالل دورات االختبار عموًما تلبیة متطلبات المعدل التراكمي، وذلك على الرغم من
تمدة مبكرة إكمال نماذج أو تطبیقات أو  قد تتطلب كل فرصة ساعات جامعیة مع * أن ھذا قد یختلف تبعًا لسیاسات المدرسة التي تتبعھا. 

 شعار المدرسة متطلبات مختلفة. لذا تحدث إلى مستشارك حول الدورات المحددة المتاحة لك. 
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 ما ھو الفرق؟ 

 
 الساعات المعتمدة للمعادلة   التسجیل المتزامن  ل المزدوج التسجی 

 عن طریق االمتحان 

 حرم الكلیة   مدرستك الموقع 
 مدرستك (عبر اإلنترنت أو في الموقع) 

 األھلیة  
 (تختلف باختالف الكلیات،  
 لذا ارجع إلى مستشارك)

 المعدل التراكمي أو  
 التقییم المسبق 
 لبعض الدورات 

 و  المعدل التراكمي أ
 التقییم المسبق 
 لبعض الدورات 

 التسجیل في الفصل المتعلق  
 بالمھن والذي یتم ربطھ 

 بالدورة الجامعیة

 معظم الفصول األكادیمیة   نوع الدورات المقدمة 
 القابلة للتحویل

 كل شيء في الكلیة  
 ماعدا التربیة البدنیة. 

 فصول دراسیة في المسار  
 الوظیفي أو البرنامج 

 المتعلق بالوظیفة

 ال شيء إذا كان مسجالً في   الرسوم الدراسیة 
 وحدة 15أقل من 

 ال شيء إذا كان مسجالً في  
 ال شیئ  وحدة 11أقل من 

 والكتب والمواد   -ال شيء  التكالیف األخرى
 ال شیئ  رسوم الطالب والكتب والمواد توفرھا مدرستك

كیف یتم الحصول على  
 ساعات معتمدة 

 الدورة التدریبیة  تصبح درجة 
 جزًءا من سجل الكلیة الدائم  

 وستظھر في نسخة الكلیة الخاصة بك 

 تصبح درجة الدورة التدریبیة  
 جزًءا من سجل الكلیة الدائم  

 وستظھر في نسخة الكلیة الخاصة بك 

تظھر الساعات الجامعیة المعتمدة  فقط في سجل  
 الكلیة بعد استیفاء جمیع المتطلبات: 

 ورة بمتطلبات الكلیة،تفي درجة الد •
  یفي االختبار النھائي بمتطلبات الكلیة، و •
 سعي الطالب للحصول على الساعات الجامعیة المعتمدة   •

 
 
 
 

 مساحة قابلة للتخصیص لموقع الكلیة / المدرسة ھنا. وستقدم المعلومات المقترحة: 
 معلومات عن الدورة التدریبیة  •
  متطلبات المعدل التراكمي  •
  لنماذج و/ أو التطبیقات روابط ل •
 معلومات االتصال بالمستشار •

 شعار المدرسة
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