
 AP ما هي دورة
المناسبة لي؟

يبدأ األمر باهتماماتك. توفر معظم المدارس 
مجموعة من دورات AP، لذا من المهم 
أن تكون منفتحاً – فقد تكون هناك إحدى 

دورات AP لم تسمع بها يمكن أن تساعدك 
على بلوغ هدفك.

يمكن أن يساعدك مستشارك ومعلموك في 
الحصول على المعلومات التي تحتاجها. 
وهم سوف يساعدونك في الحصول على 

الدورة المناسبة في الوقت المناسب.

ما هي الخطوات التي 
علّي اتخاذها؟

ر فيما يمثل أهمية بالنسبة لك: فكِّ
–  أي الدورات تستمتع بها أكثر من غيرها في المدرسة؟ ما هي الموضوعات التي تتميز فيها؟

–  ما هي التخصصات الجامعية التي تفكر فيها؟ ما هي المهن التي تثير حماسك؟

1.

تعّرف على طريقة عمل AP في مدرستك..3
هل هناك أي متطلبات لكي يلتحق الطالب في AP؟  –

ما هو الموعد النهائي لاللتحاق في المدرسة؟  –
–  هل تحتسب مدرستنا درجات AP في متوسط مجموع النقاط الخاص بنا، وإذا كان األمر كذلك، فكيف؟

–  ما هي تكلفة خوض امتحان AP؟ هل هناك مساعدات في المدفوعات؟
هل يمكنني الحديث مع طالب أخذ دورة AP؟  –

ما األمور التي ينبغي أن أشاركها مع أولياء أموري/أوصيائي؟  –
ما هو نوع عبء العمل الذي ينبغي أن أتوقعه من دورة AP في مدرستنا؟  –

–  هل هناك مجموعات دراسة أو أشخاص يستطيعون تقديم المساعدة عند الحاجة إليها؟
ما الذي يمكن أن أفعله بعد ذلك لمساعدتي على التحضير لدورة AP؟  –

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن دورات AP؟ يمكن أن تساعدك هذه المعلومات االستهاللية التي تأخذ شكل محادثة على التحدث 
إلى مستشار أو معلم بشأن ما هو مناسب بالنسبة لك.
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اطرح على مستشارك أو معلمك األسئلة التالية:
ما هي دورات AP التي توفرها مدرستنا؟  –

هل هناك دورات AP معروضة يرجح أن أحقق فيها نتائج طيبة؟  –
–  هل هناك دورات أخرى يمكن أن تساعدني على النجاح في AP أو يمكن أن تساعدني على االستعداد 

للكلية والحياة العملية؟

2.

AP® هيا نتحدث عن


