
ADVANCED PLACEMENT MEMO 

 

29/09/2020          Ref: 2021/23 

Dear Parents, 

 

The AP (Advanced Placement) Test is a subject based standardized assessment that takes 

place yearly to measure how well a student has mastered the content and skills taught in an 

AP course. Effective from academic year 2022 – 2023, it is mandated as per the Ministry 

of Education to offer AP courses to all high school students.  

 

As directed by MOE, AIAS will offer AP courses in one of the three following ways; students 

will have the choice to pick which option is most suited to their plans for university. 

 

MOE Mandated High School Requirements for Grades 9 – 12 

(Effective from AY 2022 – 2023) 

 
Option 1: 

GENERAL 

Option 2: 

ADVANCED 

Option 3:  

ELITE 

Mandatory High 

School Subjects 

 

(Students are 

expected to take 

all listed subjects) 

• English  

• Maths 

• Physics 

• Chemistry 

• Biology 

• English  

• Maths 

• Physics 

• Chemistry 

• Biology 

• English  

• Maths 

• Physics 

• Chemistry 

• Biology 

Mandatory AP 

Subjects 

 

(Students are 

expected to take 

all listed subjects) 

NONE 

• AP Calculus AB 

• AP Biology (OR) 

AP Chemistry 

 

• AP Calculus AB 

• AP Biology (OR) AP Chemistry 

• AP Physics C: Electricity and 

Magnetism 

• AP Physics C: Mechanics 

 

Elective AP 

Subject 

 

(Students are 

expected only one 

of the listed 

subjects) 

NONE NONE 

• AP Statistics 

• AP Macroeconomics 

• AP Environmental Science 

• AP Computer Science 

Principles 

• AP English Language and 

Composition 

 

• Option 1 - GENERAL: This option offers only the mandatory high school subjects students 

are expected to take to complete their high school credit hours. No AP subjects are offered 

in this option 

• Option 2 – ADVANCED: This option offers two mandatory AP courses to be taken on top 

of the mandatory high school subjects. Students will have to take AP Calculus AB, and will 

have a choice between AP Biology and AP Chemistry. 

• Option 3 - ELITE: This option offers four mandatory AP courses and one elective AP 

course on top of the mandatory high school subjects. The mandatory AP courses are AP 



Calculus AB, AP Physics C: Electricity and Magnetism, AP Physics C: Mechanics, and a 

choice between AP Biology and AP Chemistry. Students are expected to take a fifth AP 

course of their choice as well; AIAS plans on offering the following courses for “Elite” 

students to choose from: AP Statistics, AP Macroeconomics, AP Environmental Science, 

AP Computer Science Principles, and AP English Language and Composition.  

 

To better prepare high school students for these upcoming changes, AIAS has restructured 

its CCPP program for Grades10 and 11 to align the syllabus of all offered electives with AP 

courses. This will ensure that students are familiar with the structure and expectations of an 

AP course, and will hence be better informed when asked to make a choice between 

General, Advanced, and Elite. Grade 12 students will continue the CCPP program they 

have been following since academic year 2020 – 2021. 

 

CCPP Clusters (for AY 2021 – 2022) 

 CLUSTER A CLUSTER B CLUSTER C 

 

Previously 

Offered 

CCPP 

Elective 

New Elective 

Previously 

Offered CCPP 

Elective 

New Elective 

Previously 

Offered CCPP 

Elective 

New 

Elective 

Grade 

10 

Digital 

Electronics I 

Advanced 

Physics I 

 

(Syllabus 

aligned with 

AP Physics 

C: Electricity 

and 

Magnetism) 

Advanced 

Biology I 

Advanced 

Biology I 

 

(Syllabus 

aligned with 

Pre AP 

Biology) 

Entre -

preneurship 

Intro to 

Geometry 

with 

Statistics 

 

(Syllabus 

aligned with 

Pre AP 

Geometry 

with 

Statistics) 

Grade 

11 

Digital 

Electronics II 

Advanced 

Physics II  

 

(Syllabus 

aligned with 

AP Physics 

C: 

Mechanics) 

Advanced 

Biology II 

Advanced 

Biology II 

 

(Syllabus 

aligned with 

AP Biology) 

Economics 

Macro – 

Economics 

 

(Syllabus 

aligned with 

AP Macro 

Economics) 

Grade 

12 
Computer Language Nutrition Science Accounting 

 

Thanks in advance.  

Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 



 
 ( المتقدم المستوى تحديد) APاختبارات ال 

 
29/09/2020 

 
 األعزاء، أولياء األمور 

 
 سنويًا   إجراؤه  يتم  موحد  تقييم  هو و(  المتقدم  المستوى  تحديد)  APشرح مفصل عن اختبارات ال  عطائكم  نرسل إليكم هذا التعميم إل

 ،   2023  -  2022  الدراسي  العام  من  اعتباًرا.  AP  ال  دورة  في  تدريسها   يتم  التي  والمهارات  للمحتوى  الطالب  إتقان  مدى  لقياس
 . الثانوية المرحلة طالب لجميع AP دورات تقديم قرار والتعليم التربية وزارة ستطبق

 
ال  المدرسة  ستقدم  التعليم،  وزارة  لتوجيهات  وفقًا   اختيار  إمكانية  الطالب  لدى  سيكون  التالية؛  الثالث  الطرق  بإحدى  دوراتهذه 

 . الجامعية لخططهم مةئمال األكثرالطريقة 
 

عشر  الثاني  إلى التاسع من للصفوف والتعليم  التربية وزارة  تفرضها  التي العامة الثانوية متطلبات   

( 2023 - 2022 عام من اعتباًرا  سارية ) 

 متقدمال: 2 الخيار عام ال: 1 الخيار 
 :3 الخيار

 نخبةال

 المرحلة في اإللزامية المواد

 الثانوية

 

 جميع دراسة )على الطالب

 المذكورة( المواد

 ة نجليزياللغة اإل •

 الرياضيات          •

 الفيزياء  •

 كيمياء ال •

 حياءاأل •

 ة نجليزياللغة اإل •

 الرياضيات           •

 الفيزياء  •

 كيمياء ال •

 حياءاأل •

 ة نجليزياللغة اإل •

 الرياضيات           •

 الفيزياء  •

 كيمياء ال •

 حياءاأل •

 اإللزامية  AP مواد ال

 

  دراسة )على الطالب 

 المذكورة( المواد جميع

- 

 AP) والتكامل التفاضل -

Calculus AB) 

 

 -AP( و) األحياءAP الكيمياء  

 

•  APوالتكامل التفاضل AB 

 كيمياء AP / AP األحياء علم •

 والمغناطيسية  الكهرباء :AP C فيزياء •

 ميكانيكا :AP C فيزياء •

 اختيارية  APمواد  

 

  مادة اختيار الطالب)على 

  المواد من فقط واحدة

 ( المدرجة

- - 

 AP اإلحصاء  •

    AP الكلي االقتصاد •

  AP البيئة  علوم •

 AP الكمبيوتر علوم •

 AP اإلنجليزية اللغة •

 
 
 الساعات  إلكمال  الثانوية  المرحلة  في  دراستها   الطالبعلى    التي  اإللزامية  المواد  فقط  الخيار  هذا  يوفر  :العام  -  1  الخيار  ✓

 . الخيار هذا في AP مواد أي تدريس يتم ال. المعتمدة
 

 المرحلة  مواد  إلى  باإلضافة  بها   االلتحاق  يتم  APال    في  إلزاميتين  دراسيتين  دورتين  الخيار  هذا  يقدم  : المتقدم  -  2  الخيار  ✓
 . الكيمياء    AP و أحياء  AP بين خيار لديهم وسيكون ، AP Calculus AB أخذ الطالب على سيتعين. اإللزامية الثانوية

 
 الثانوية  المرحلة  مواد  إلى  باإلضافة  اختيارية  AP  ودورة  AP  بال  إلزامية  دورات  أربع  الخيار  هذا  يقدم:  النخبة  -  3  الخيار  ✓

 AP  و  والمغناطيسية  الكهرباء:  AP Physics C  و  AP Calculus AB  هي  اإللزامية  AP  دورات.  اإللزامية
Physics C: Mechanics  بين  واالختيار  AP Biology  و  AP Chemistry  .دورة   الطالب  يأخذ  أن  المتوقع  من  

AP بينها  من لالختيار" النخبة" لطالب التالية  الدورات لتقديم المدرسة  تخطط ؛ أيًضا  اختيارهم من خامسة :AP Statistics 
 . اإلنجليزية AP ولغة الكمبيوتر لعلوم AP ومبادئ AP Environmental Science و  AP Macroeconomics و

 
 



 11  و  10  للصفين  CCPP  برنامج  هيكلة  المدرسة  أعادت  القادمة،  التغييرات  لهذه  أفضل  بشكل  الثانوية  المرحلة  طالب  إلعداد
 بهيكل  دراية  على  الطالب  يكون  أن  ذلك  سيضمن.  AP  ال  دورات  مع  الموجودة  االختيارية  المواد  لجميع  الدراسي  المنهج  لمالئمة

 سيستمر.  نخبةالو  ،  متقدمال  ،  عامال  بين  االختيار  منهم   يُطلب  عندما   أفضل  بشكل  إعالمهم  سيتم  وبالتالي  ،  AP  ال  دورة  وتوقعات
 . 2021-2020 الدراسي العام منذ يتابعونه الذي  CCPP ال برنامج في عشر الثاني الصف طالب

 
 

 ( 2022-2021 لعام)  CCPP مجموعة ال

 C مجموعة  B مجموعة  A مجموعة  

 

حصص ال  

CCPP   االختيارية

 ً  المقدمة سابقا

  االختيارية المواد

 الجديدة

 CCPPحصص ال 

االختيارية المقدمة  

 ً  سابقا

  االختيارية المواد

 الجديدة

 CCPPحصص ال 

االختيارية المقدمة  

 ً  سابقا

  االختيارية المواد

 الجديدة

 10 الصف 
 االلكترونيات

 I الرقمية

 1 المتقدمة الفيزياء

 

 مع المنهج يتوافق)

AP Physics 

C :الكهرباء  

 (والمغناطيسية

  المتقدم األحياء علم

 األول

  المتقدم األحياء علم

 األول

 

 مع المنهج يتوافق)

 (AP األحياء علم

 األعمال  ريادة

  الهندسة في مقدمة

 اإلحصاء  مع

 

(Pre AP 

Geometry 

 (اإلحصاء مع

 11 الصف 
 اإللكترونيات

 II الرقمية

 2 المتقدمة الفيزياء

 

 مع المنهج محاذاة)

AP Physics 

C : الميكانيكا ) 

 II المتقدم األحياء علم

  المتقدم األحياء علم

II 

 

  مع متوافق المنهج)

AP Biology ) 

 االقتصاد 

 االقتصاد 

 

 متوافق المنهج)

 AP مع

Macro 

Economics 

 محاسبة التغذية الكمبيوتر  12 الصف 

 
 

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا،،،
 

 جريفين  جيسيكا السيدة
 المدرسة  مديرة


