
 

 

AP exams registration 

 

Dear grade 12 parents, 

We wish to inform you that we will start the registration for the AP exams on Monday, 

September 26 until October 15.  The exams will be administered in May 2023 at 

school and are paper and pencil-based exams. All students who are taking in school 

one or two AP courses are required to sit for the official exams in May for equivalency 

purposes. However, students have the choice to sit for more AP exams if they wish so. 

They will have to inform Ms. Rania Barakat as soon as possible about their choice and 

self-study for the exam if the related course is not offered at school. Fees will be 

collected in cash by the deadline October 15. Any order made after October 15 will be 

subject to a late fee.  

Fees per AP exam: 840 DHS including 5% VAT. 

Late fee: 840 + 170= 1010 DHS including 5%VAT. 

Cancellation fee: 340 DHS will be deducted from the total fee. 

Exams Schedule:  

  

Advantages of taking the AP exams:  

-Students taking 2 AP exams and scoring 3 and above will receive the Advanced 

track equivalency from MOE.  

- students get a taste of college- level work in a chosen subject. Good grades in 

an AP exam show colleges that students have what it takes to succeed in college and help 

them earn college credits while still in high school. 

AP students need to pay the due fees in cash before the deadline (October 15) to Ms. 

Rania Barakat. 

 

Regards, 

School Administration                                                         

AP Exam Date Time  

AP Chemistry  Monday May 1,2023 12:00pm 

AP Calculus AB Monday May 8, 2023 8:00am 

AP Biology Wednesday May 10, 2023 12:00pm 



 

 أولياء أمور الصف الثاني عشر ، حضرة 

أكتوبر. سيتم إجراء االختبارات   15سبتمبر حتى  26يوم االثنين  APأننا سنبدأ التسجيل المتحانات   منود إبالغك

 APواحدة او اثنين   الملتحقون بمادة . يُطلب من جميع الطالب خطيةفي المدرسة وهي اختبارات  2023في مايو 

 APرات خيار الجلوس لمزيد من اختباهم الالطالب ل  لكن الخضوع لالمتحانات الرسمية في مايو ألغراض المعادلة. 

إذا رغبوا في ذلك. سيتعين عليهم إبالغ السيدة رانيا بركات في أقرب وقت ممكن بشأن اختيارهم والدراسة الذاتية  

. 15بحلول الموعد النهائي أكتوبر نقًدا ذات الصلة في المدرسة. سيتم تحصيل الرسوم  المادة لالمتحان إذا لم يتم تقديم 

 . لرسوم تأخيريخضع أكتوبر س 15أي طلب يتم إجراؤه بعد 

 ٪ ضريبة القيمة المضافة. 5درهم شاملة  840مادة واحدة : رسوم امتحان 

 ٪ ضريبة القيمة المضافة. 5درهم شاملة  1010=   170+  840رسوم التأخير: 

 درهم من إجمالي الرسوم.  340رسوم اإللغاء: سيتم خصم 

 :  جدول االمتحانات

 

AP Exam Date Time  

AP Chemistry  Monday May 1,2023 12:00pm 

AP Calculus AB Monday May 8, 2023 8:00am 

AP Biology Wednesday May 10, 2023 12:00pm 

 : APالختبارات  الخضوع مزايا 

ي  -
درجات فما فوق عىل معادلة المسار  3ويحصلون عىل  APسيحصل الطالب الذين يخضعون المتحان 

بية والتعليم.   المتقدم من وزارة التر

ي  يختتر    -
ي امتحان المادة الالطالب العمل عىل مستوى الكلية ف 

ظهر الدرجات الجيدة ف 
ُ
  APمختارة. ت

ي الكلية و 
ية أثناء وجودهم  عىل كسب أرصدة جامع يساعدهم ذلكللكليات أن الطالب لديهم ما يلزم للنجاح ف 

ي المدرسة الثانوية. 
 ف 

اإىل دفع الرسوم المستحقة  APيحتاج طالب 
ً
ي ) نقد

 أكتوبر( للسيدة رانيا بركات.   15قبل الموعد النهان 
 

 مع تحيات  

 ادارة المدرسة 

 


