
التعلیم المھني والتقني
مركز مایكل بیري المھني

دلیل الجدول الزمني للعام  الدراسي  ٢٠٢٢-٢٠٢٣

إعداد طالب الیوم لمھن الغد



http://berry.dearbornschools.org
زوروا مواقع التعلیم المھني و التقني و مركز مایكل بیري المھني

لمزید من المعلومات•
استخدم ھذا العرض التقدیمي في ھذا الفیدیو (رابط فعال)•
الترجمة لغیر المتحدثین باللغة اإلنكلیزیة•

http://berry.dearbornschools.org


سؤاالن أساسیان حول البرنامج الدراسي:
ما ھو الصف (الصفوف) التي یمكنني حضوره/ھا؟•
ما ھو الصف (الصفوف) التي یجب عليَّ حضورھا؟•



منھاج والیة میشیغان االستحقاقیة
(الشھیر باسم” متطلبات التخرج)

9 الخریف 9 الربیع 10 الخریف 10 الربیع 11 الخریف 11 الربیع 12 الخریف 12 الربیع

اللغة 
اإلنجلیزیة آداب اللغة 1 آداب اللغة 2 آداب اللغة 3 آداب اللغة 4 آداب اللغة 5 آداب اللغة 6 آداب اللغة 7 آداب اللغة 8

الریاضیات الجبر 1 الجبر 1 الجبر 2 الجبر 2 الھندسة الھندسة  “ریاضیات “  “ریاضیات “ 

العلوم علم األحیاء علم األحیاء الكیمیاء أو 
الفیزیاء

الكیمیاء أو 
الفیزیاء

العلوم 3 العلوم 3 المواد 
االختیاریة

المواد 
االختیاریة

الدراسات 
االجتماعیة مدنیات العالم مدنیات العالم

تاریخ 
الوالیات 

المتحدة

تاریخ 
الوالیات 

المتحدة

حكومة / 
اقتصاد

حكومة / 
اقتصاد

المواد 
االختیاریة

المواد 
االختیاریة

مواد أخرى لغات العالم لغات العالم لغات العالم لغات العالم المواد 
االختیاریة

المواد 
االختیاریة

المواد 
االختیاریة

المواد 
االختیاریة

مواد أخرى التربیة البدنیة الصحة المواد 
االختیاریة

المواد 
االختیاریة

المواد 
االختیاریة

المواد 
االختیاریة

المواد 
االختیاریة

المواد 
االختیاریة



منھاج والیة میشیغان االستحقاقیة

تحدد المواد الدراسیة المطلوبة للتخرج شكل خریج المدرسة •
الثانویة في والیة میشیغان. تجعل ھذه المتطلبات جمیع 

الطالب متشابھین.

 تتیح المواد و البرامج االختیاریة لطالب المرحلة الثانویة •
بالسعي لكسب المعرفة الفردیة والمھارات المرتبطة 

بخططھم المھنیة و بأن یكون كل طالب فریدا ال نظیر لھ. 



اختیار الصفوف والخطط المھنیة

تخیل طالًبا یرید االستعداد لمھنة في مجال الطب / العلوم 
الصحیة

https://docs.google.com/presentation/d/1Ei1RhrhRBqJffCmRvlanEuIAHYUPKRsTE3TLV18A5yg/edit#slide=id.p2


خریجي المرحلة الثانویة
الطالب # 1

9 الخریف 9 الربیع 10 الخریف 10 الربیع 11 الخریف 11 الربیع 12 الخریف 12 الربیع

اللغة 
اإلنجلیزیة آداب اللغة 1 آداب اللغة 2 آداب اللغة 3 آداب اللغة 4 آداب اللغة 5 آداب اللغة 6 آداب اللغة 7 آداب اللغة 8

الریاضیات الجبر 1 الجبر 1 الجبر 2 الجبر 2 الھندسة الھندسة  “ریاضیات “  “ریاضیات “ 

العلوم علم األحیاء علم األحیاء الكیمیاء أو 
الفیزیاء

الكیمیاء أو 
الفیزیاء

العلوم 3 العلوم 3 مدخل إلى 
التسویق

استخدام لوحة 
المفاتیح

الدراسات 
االجتماعیة مدنیات العالم مدنیات العالم

تاریخ 
الوالیات 

المتحدة

تاریخ 
الوالیات 

المتحدة

اقتصاد الوالیات 
المتحدة

حكومة الوالیات 
المتحدة الخیاطة 1 مدخل إلى 

بیانو

مواد أخرى لغات العالم لغات العالم لغات العالم لغات العالم ألعاب القوى اللِحام 1
أو التسجیل 

المزدوج
الطقس

أو التسجیل 
المزدوج 

تاریخ موسیقى 
الروك أند رول

مواد أخرى التربیة البدنیة الصحة األغذیة األساسیة
األغذیة

تقنیات 
النجارة 1

الكتابة 
اإلبداعیة 

مدخل إلى 
إدارة األعمال علم النفس

العمل 
المیداني بدوام 

جزئي 
ماكدونالد



9 الخریف 9 الربیع 10 الخریف 10 الربیع 11 الخریف 11 الربیع 12 الخریف 12 الربیع

اللغة 
اإلنجلیزیة آداب اللغة 1 آداب اللغة 2 آداب اللغة 3 آداب اللغة 4 آداب اللغة 5 آداب اللغة 6 آداب اللغة 7 آداب اللغة 8

الریاضیات الجبر 1 الجبر 1 الجبر 2 الجبر 2 الھندسة الھندسة  “ریاضیات “  “ریاضیات “ 

العلوم علم األحیاء علم األحیاء الكیمیاء الكیمیاء  التشریح و 
علم النفس 

التشریح و 
علم النفس 

الصفوف 
المتقدمة 

للحلفاء
العیادات 

الصفوف 
المتقدمة 

للحلفاء
العیادات 

الدراسات 
االجتماعیة مدنیات العالم مدنیات العالم

تاریخ 
الوالیات 

المتحدة

تاریخ 
الوالیات 

المتحدة

اقتصاد الوالیات 
المتحدة

حكومة الوالیات 
المتحدة

الصفوف 
المتقدمة 

للحلفاء
العیادات 

الصفوف 
المتقدمة 

للحلفاء
العیادات 

مواد أخرى لغات العالم لغات العالم مساعد صحي مساعد صحي مساعد طبي مساعد طبي

أو التسجیل 
المزدوج

اإلسعافات 
األولیة

أو التسجیل 
المزدوج

االمتحان 
النصفي

مواد أخرى التربیة البدنیة الصحة مساعد صحي مساعد صحي مساعد طبي مساعد طبي

العمل 
المیداني بدوام 

جزئي
مساعد طبي

العمل 
المیداني بدوام 

جزئي
مساعد طبي

خریجي المرحلة الثانویة
الطالب # 2



من یحصل على العمل

الطالب # 2
الشھادة الثانویة•
3 سنوات من صفوف العلوم الصحیة •
معارف و مھارات العلوم الصحیة•
+15 رصید دراسي ( العلوم الصحیة)•
التجربة العملیة في العلوم الصحیة•
+4 معرفة الصناعة التسویقیة  شھادات•
التعلیم المھني و التقني فرص المنح الدراسیة•
•(HOSA) القیادة الطالبیة / المنافسة

الطالب # 1
الشھادة الثانویة•
16 مواد اختیاریة تعریفیة غیر مرتبطة معاً•
6-3 رصید تعلیمي جامعي عام•
الخبرات العملیة للمبتدئین•



ما ھي خطة التطویر التعلیمیة؟
قائمة بجمیع المواد الدراسیة التي یخطط الطالب لدراستھا في المرحلة الثانویة ، تم إنشاؤھا •

بمداخالت منك ومن والدیك و الموجھ/ المستشار المدرسي.
صفوف المرحلة الثانویة األكادیمیة و االختیاریة.•
التعلیم المھني و التقني البرامج و المواد االختیاریة المتقدمة وفصول المستوى المتقدم األكادیمیة•
التسجیل المزدوج، العمل المیداني بدوام جزئي و خیارات أخرى لطالب الصف الثاني عشر •

یجب أن تبنى اختیارات الصفوف على ما یلي: •
كفاءة الطالب : ما ھي األشیاء التي تبرع بھا؟•
اھتمامات الطالب : ما ھي األشیاء التي تحبھا؟•
إنجازات الطالب : ھل تدرس المادة التي تحتاجھا للنجاح في ھذا المجال؟ •

یسمح للطالب بالتقدم من خالل:•
الوعي الوظیفي: ما ھي خیاراتي بعد المرحلة الثانویة؟•
االستكشاف الوظیفي: ما ھي المھنة أو العمل الذي أحبھ؟ ھل ھو مناسب؟•
االستعداد الوظیفي: المعرفة التقنیة األساسیة والمھارات المطلوبة •
التدریب الوظیفي: المعرفة المتخصصة والمھارات والشھادات. •

 التعلیم الھادف!•



 التعلیم الھادف
  التاسع               الصف العاشر             الحادي عشر         الثاني عشر     

 أكادیمیة األعمال و الضیافة
        أكادیمیة العلوم الصحیة

         الخدمات اإلنسانیة
 أكادیمیة الصناعة و التكنولوجیا و االختراع.

    

 الوعي واالكتشاف 
المھني

المعارف األساسیة
والمھارات

 صفوف تدریب على 
المعارف األساسیة 
والمھارات المتقدمة

الشھادات
الخبرات العملیة 

 االعتمادات الدراسیة 
الجامعیة

أكادیمیة الصف التاسع



مرونة منھاج میشیغان االستحقاقي

یجب على الطالب كسب 23 ساعة دراسیة معتمدة والنجاح في •
جمیع المواد المطلوبة من منھج میشیغان االستحقاقي للتخرج من 

المدرسة الثانویة.
یمكن للطالب الذین أكملوا برنامج CTE المعتمد استخدام ھذا •

البرنامج لتلبیة بعض / جمیع المتطلبات التالیة:
السنة الثالثة من مادة العلوم •
السنة الثانیة من لغة العالم•
متطلبات VPAA ("الفنون")•
تطبیقات الحاسوب (برامج مختارة)•
الریاضیات "العلیا" (المحاسبة فقط)•



ما ھي خطتك؟

ما ھي المھن المناسبة؟  (علومك)•
•(EDP) ?ما ھي البرامج و الصفوف التي ستقوم بدراستھا

صفوف تأھیلیة (صّفي الثامن والتاسع )–
صفوف متوسطة (صّفي العاشر و الحادي عشر)–
الصفوف المتقدمة (صف الثاني عشر و الكلیة)–

ما ھي الشھادة / الشھادات التي تحتاجھا؟•
ما الخیارات االختیاریة والتسجیل المزدوج والعمل التعاوني •

األكثر منطقیة بالنسبة لك؟





 ما ھو التعلیم المھني و التقني ( CTE)؟
برامج متعددة المواد ومتعددة السنوات تتماشى( التزام عام كامل)•
 توفر إلى جانب العمل الصفي تجربة تعلیمیة مثریة •

 تدریبات عملیة و آمنة في مختبرات الصفوف•
تعلم على أساس العمل- مرافقة األخصائیین أثناء العمل و التدریب والخبرات العملیة و •

التطوعیة.
• BPA ،) منظمات الطالب المھنیة والتقنیة - فرص القیادة والمنافسة والمنح الدراسیة

 .(USA و مھارات ، DECA ، FCCLA ، HOSA
كسب االئتمان الجامعي للعمل المنجز في المدرسة الثانویة أو برامج التعلیم المھني •

والتقني.

معرفة الصناعة التسویقیة  شھادات وتراخیص•



مركز مایكل بیري المھني
  برامج مركز مایكل بیري االختیاریة مجانیة لجمیع طالب دیربورن في الصفوف •

10 و 11 و 12. 
النقل بالحافالت المواصالت مؤمنة من و إلى المركز ( یمكن طالب صفوف 11 •

و12 القیادة بأنفسھم)
ثالث ساعات في مركز مایكل بیري(الحصص 1-2-3 والحصص 6-5-4) •
ساعتین من صفوف التعلیم المھني و التقني.-
صف تعلیمي إلزامي أو صف اختیاري-

10 تاریخ الوالیات المتحدة األمریكیة-
11اقتصاد / حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة (أو صف االقتصاد المتقدم)-

التزام بمدة البرنامج طوال العام الدراسي •

https://berry.dearbornschools.org/


برامج التعلیم المھني والتقني ( CTE) في مركز مایكل بیري

یمكن للطالب حضور برامج مركز مایكل بیري و ...•
... التسجیل في  فصول انتساب مزدوج ...

...الحصول على وظیفة( العمل التعاوني) في جدولھم ...
... أن یكونوا جزًء من األكادیمیة الجامعیة ومركز مایكل بیري...

... أن یكونوا جزءاً من مركز دیربورن للریاضیات والعلوم 
والتكنولوجیا ومركز مایكل بیري...

... التأھل لمنحة أوتو روین ...
... التأھل للحصول على شریط التفوق الشرفي في مركز مایكل 

بیري...



سر النجاح في مایكل بیري و (في الحیاة)
.1ً كن حاضراً في الوقت المحدد یومیا
سلم الواجبات المطلوبة ، ابذل قصارى جھدك في 2.

إنجازھا.
اطلب المساعدة عند الحاجة . لكن تأكد من أنك ال تسأل 3.

حول رقم 1 أو 2 مما سبق.



أكادیمیة األعمال و الضیافة•
فنون الطھي والمطبخ•
أكادیمیة دیربورن لألعمال•

 المحاسبة »
 تكنولوجیا و إدارة األعمال »
 التسویق »

أكادیمیة العلوم الصحیة•
مساعد صحي•
الصف المتقدم إلعداد مساعد صحي •

مساعد طبي»
مساعد طبیب أسنان»
عیادات ( طالب الثاني عشر فقط)»
تقني صیدلي (طالب الثاني عشر فقط)»

الخدمات اإلنسانیة•
•(ADE)مدرسي دیربورن الملھمین
مھن القانون و العدالة الجنائیة•

أكادیمیة الصناعة و التكنولوجیا و االختراع.•
فني سیارات•
تركیز على برمجة الحواسیب•
الوسائط الرقمیة المتعددة•
   صفقات البناء•
 فني لِحام•

البرامج 
http://berry.dearbornschools.org

https://berry.dearbornschools.org/hospitality-courses/
https://berry.dearbornschools.org/dearborn-business-academy/
https://berry.dearbornschools.org/health-courses/
https://berry.dearbornschools.org/education-careers/
https://berry.dearbornschools.org/criminal-justice-law-careers/
https://berry.dearbornschools.org/automotive-technician-natef/
https://berry.dearbornschools.org/computer-science-programming/
https://berry.dearbornschools.org/technology-courses/
https://berry.dearbornschools.org/construction-trades/
https://berry.dearbornschools.org/welding-technician/


التعلیم المھني والتقني
مركز مایكل بیري المھني

تعرف على برامجنا

َجّد المجال المناسب لك!



أكادیمیة األعمال و الضیافة



أكادیمیة دیربورن لألعمال
یسمح ھذا البرنامج للطالب الذین لدیھم اھتمام قوي بإدارة األعمال الصغیرة وریادة األعمال بإكمال جمیع برامج األعمال الثالثة واالستعداد لدخول 

القوى العاملة التجاریة ، والسعي للحصول على شھادة / درجة جامعیة في األعمال و / أو بدء أعمالھم الخاصة عند التخرج. 

السنة الثالثة         السنة الثانیة             السنة األولى 
مسار التسویق 

مسار اإلدارة

مسار المحاسبة و األعمال

    
                

            

إدارة السوقمدخل إلى التسویق

إدارة تقنیات 
األعمال

إدارة تقنیات 
األعمال

صفوف تقنیات األعمال 
- ریادة األعمال 

المتقدمة

صفوف تقنیات األعمال 
- ریادة األعمال المتقدمة

المحاسبة 2المحاسبة 1

 صفوف التسویق 
المتقدمة - متجر المدرسة

صفوف التسویق 
المتقدمة - التسویق 

االفتراضي على وسائل 
التواصل االجتماعي

المحاسبة 4المحاسبة 3





دراسات الضیافة (فنون الطھي)
یركز البرنامج على إعداد الطالب لإلدارة والعملیات داخل صناعة الضیافة. باإلضافة إلى التعرف على الطعام والطھي ، یدیر الطالب مطعًما في 

 الموقع حیث یمارسون جمیع جوانب تشغیل المطعم وتخطیط األحداث وتقدیم الطعام. 

       اختیاري السنة الثانیة و الثالثة السنة األولى

صفوف المواد المتقدمة الثانیة

صفوف المواد المتقدمة الثانیة

العمل الجزئي أو 

أو التسجیل المزدوج

العمل الجزئي أو 

أو التسجیل المزدوج

العمل الجزئي أو 

أو التسجیل المزدوج

         

دراسات الضیافة 1 ( ساعتین)
دراسات الضیافة 2 ( ساعتین)

دراسات الضیافة 2 ( ثالث ساعات)
*موصى بھا

 أكادیمیة األعمال و الضیافة
 مركز مایكل بیري المھني دورات التسویق

 العمل المشترك في الخدمات الغذائیة 
تسجیل مزدوج - فنون الطھي

https://berry.dearbornschools.org/hospitality-courses/




أكادیمیة العلوم الصحیة



 الصف المتقدم إلعداد مساعد صحي
یوفر ھذا البرنامج للطالب المھارات الالزمة في المھن الصحیة. تغطي مساعد صحي (السنة األولى) المھارات األساسیة الشائعة لكل مھنة صحیة. 

قد یختار الطالب بعد ذلك تعلم المعرفة والمھارات والشھادات المتخصصة الخاصة بخططھم المھنیة في مساعد صحي متقدم. 

   السنة الثانیة والثالثة           اختیاريالسنة األولى

    

                

            

                   

إعداد مساعد صحي - 
ساعتین

الصف المتقدم إلعداد مساعد صحي ( 
ساعتین)

- مساعد طبي
- مساعد طبیب أسنان

- الطب الریاضي
-العیادات (طالب الثاني عشر فقط)

تقني صیدلي (طالب الثاني عشر فقط)- ساعة واحدة

صفوف المواد المتقدمة الثانیة 
التشریح و علم النفس 

-تدریب المسعفین ( اإلسعافات األولیة 
المتقدم)

-العمل المشترك في المجال الطبي
-التسجیل المزدوج في برنامج العلوم 

الصحیة في كلیة ھنري فورد

https://berry.dearbornschools.org/health-courses/




Academy of
Human Services



مھن القانون والعدالة الجنائیة
ُیِعُد البرنامج الطالب لشغل وظائف في مجاالت العدالة الجنائیة والقانونیة بما في ذلك المستجیب األول (الشرطة ، اإلطفاء ، المسعف) ، 

اإلصالحیات ، موظفو المحاكم والمجاالت القانونیة (كاتب ، مساعد قانوني ، محام ، إلخ).سیستكشف الطالب جمیع جوانب أنظمة العدالة الجنائیة 
ویتلقون تدریًبا عملًیا على األدوات والتقنیات المختلفة المستخدمة في المجاالت.

      السنة الثانیة والثالثة               اختیاري    السنة األولى

    

 العدالة الجنائیة: القوانین و السالمة العامة
العدالة الجنائیة: األدوات و التقنیات

العدالة الجنائیة المتقدم : القانون و األخالق
العدالة الجنائیة : التحقیقات و التقاریر و

علم الطب الشرعي ( طوال العام)

  - تدریب االستجابة في غرفة الطوارئ 
(اإلسعافات األولیة المتطورة )
  - علم النفس / علم االجتماع

  حكومة الوالیات المتحدة

https://berry.dearbornschools.org/criminal-justice-law-careers/




(ADE)مدرسي دیربورن الملھمین
یركز البرنامج على النظریة العامة وممارسة التدریس والتعلم ، ویعد الطالب لشغل وظائف في مجال التعلیم بما في ذلك رعایة األطفال ، والتعلیم 

في مرحلة الطفولة المبكرة ، والدروس المساعدة و التدریب. الجمع بین المعرفة الخلفیة النظریة مع الخبرة المیدانیة الواسعة في الفصل الدراسي. قد 
یتأھل الطالب الذین یكملون البرنامج للحصول على شھادة رعایة األطفال (CDA) أو شھادات تنمیة الشباب في سن المدرسة في میشیغان 

 (MiSAYD)

  السنة األولى                      السنة الثانیة و الثالثة

    

                         

                     

إرشاد/ تربیة نمو الطفل
الطفل

معلم ابتدائي مبتدئ
الفصول الدراسیة المدمجة والخبرة المیدانیة في 

صفوف المرحلة االبتدائیة كمساعد المعلم.

الساعات المطلوبة للحصول على الشھادة 480 ساعة

https://berry.dearbornschools.org/education-careers/




أكادیمیة الصناعة و التكنولوجیا و 
االختراعات.



 فني سیارات 
یعد ھذا البرنامج التعلیمي الطالب لالنخراط في خدمة وصیانة وتعدیل وإصالح مكونات وأنظمة السیارات. كما یوفر سلسلة من تجارب التعلم 

المتعلقة بالمؤسسة الوطنیة للتعلیم فنیي السیارات (NATEF) وفئات اإلصالح التي تتطلب شھادة. قد یشمل ھذا البرنامج إصالح محرك الدیزل. یتم 
الجمع بین أنشطة التعلم في الفصول الدراسیة والمختبر والمتجر واإلعدادات الواقعیة منح الطالب الفرصة لیصبحوا على درایة بالتسمیات ؛ مبادئ 

وممارسات السالمة ؛ ومھارات مستوى الوظیفة في تفكیك وتجمیع وفحص وإصالح واستبدال المكونات أو األنظمة. 

                  اختیاري السنة الثانیة و الثالثة السنة األولى
فني میكانیكي 4- المحركات و أدائھا

        

                                                                         

تقنیات المیكانیك 
1

تقنیات المیكانیك 
2

فني میكانیكي 3 
كھرباء المحركات

فني میكانیكي 4 
المحركات و 

أدائھا

تقنیات المیكانیك 6
تقنیات المیكانیك 

الصف المتقدم

تقنیات المیكانیك 
5 المكابح عجلة 

القیادة

  یمكن للطالب الذین یكملون تقنیات المیكانیك 
1-2-3-4-5 أن یأخذوا 

امتحان رخصة میكانیكا میشیغان
و امتحان شھادة طالب میكانیكا

https://berry.dearbornschools.org/automotive-technician-natef/




  صفقات البناء 
ُیِعُد ھذا البرنامج الطالب لتطبیق المعرفة والمھارات التقنیة في بناء وتفتیش وصیانة الھیاكل والممتلكات ذات الصلة. یتضمن تعلیم  النجارة. تركیب 

نقل الكھرباء والطاقة ؛ تشطیب البناء / التشیید؛ اإلدارة والتفتیش ؛ نسق؛ قطع وتصنیع وطرد وتركیب وإصالح الھیاكل  والتركیبات الخشبیة 
باستخدام األدوات الیدویة والكھربائیة ؛ الریاضیات التقنیة وعلم الداللة. تأطیر مواد البناء واالختیار ؛ تقدیر الوظیفة  قراءة المخطط األساس 

والتخشین. تقنیات تشطیب النجاره. والقوانین والمعاییر المعمول بھا  .  

   السنة الثانیة            السنة الثالثة والرابعةالسنة األولى

    
                        

                                                                                                                

تقنیات النجارة 1

تقنیات النجارة 2

 الھندسة والبناء 
 البناء

فني النجارة 3,4,5
فني اللِحام
فني منزلي

تسجیل مزدوج البناء - كلیة ھنري فورد
الھندسة

(الشھیر باسم” متطلبات التخرج)

مالحظة: یأخذ الطالب مادتي 
الھندسة والبناء مًعا لمعرفة كیفیة 

عمل الریاضیات والِحرف مًعا.





برمجة الحواسب
یقوم ھذا البرنامج بإعداد الطالب لتطبیق المعرفة والمھارات الخاصة ببرمجة الكمبیوتر العامة على حل المشكالت التشغیلیة المحددة ومتطلبات 

التخصیص المقدمة من قبل البرامج الفردیة والمستخدمین التنظیمیین. ویشمل التدریب على أنواع محددة من البرمجیات والتصمیم والتطویر والتنفیذ ؛ 
تحدید احتیاجات العمالء ؛ أدوات وتقنیات البرمجة ؛ إنشاء الرموز ؛ االختبار والتحقق ؛ صیانة أنظمة وبرامج الكمبیوتر ؛ وإدارة المشاریع. 

   السنة الثالثة              السنة الثانیة السنة األولى

                                  

                                                                                                                               

اكتشافات علوم 
الحاسوب

اكتشافات علوم 
الحاسوب

مبادئ علوم الحاسوب / برمجة جافا مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم
الصف المتقدم

اكتشافات علوم 
الحاسوب

اكتشافات علوم 
مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدمالحاسوب

مبادئ علوم الحاسوب / برمجة جافا 
الصف المتقدم

أخصائي برمجیات 1

https://berry.dearbornschools.org/computer-science-programming/


الوسائط الرقمیة المتعددة
ُیِعُد ھذا البرنامج الطالب لشغل وظائف متنوعة في مجال التصمیم. یتعلم الطالب مجموعة من المھارات الفنیة ومھارات الكمبیوتر الالزمة لھذه 

المھن. بناًء على اھتماماتھم وقدراتھم ، قد یختار الطالب التأكید على الجانب الفني (مفاھیم التصمیم) أو الجانب التكنولوجي (متخصص برامج). في 
 كلتا الحالتین ، یتعلم الطالب نفس المعرفة والمھارات ... في سیاق مختلف فقط 

 السنة الثالثة  السنة الثانیة    السنة األولى 

مواد اختیاریة 

    
                

            

                                                                                                    مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم

مفاھیم التصامیم الصف المتقدم مفاھیم التصامیم ثنائیة األبعاد
أو

أخصائي برمجیات الصف المتقدم مفاھیم التصامیم ثالثیة األبعاد
أخصائي برمجیات 1

مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم





فني لِحام
ُیِعُد ھذا البرنامج الطالب لشغل وظائف في اللحام والنحاس واللحام والتصنیع ویركز على قطع وربط المعادن باستخدام تقنیات الحرارة والغاز والكھرباء والبالزما. تركز المعرفة 

والتدریب العملي في المختبر على ممارسات سالمة الصناعة ، وتحدید المعادن واختیارھا ، والقیاس ، واستخدام األداة واختیارھا ، ومعاییر الصناعة ، وقراءة المخطط ، وعملیات 
ومعاییر التعدین واللحام. قد یتأھل الطالب الذین یكملون برنامج ادسل فورد ألخذ امتحان المعاییر والمبادئ التوجیھیة لبرامج تعلیم اللحام “SENSE” من جمعیة اللحام األمریكیة 

(AWS).  یتبع بالمواصفات التفصیلیة للدورة التدریبیة.

فني میكانیكي 4- المحركات و أدائھا

        

                                                                         

فني لِحام 2  فني لِحام 1





23 شباط/ فبرایر ، من الساعة 6 مساًء حتى 7 مساًء (بشكل تقریبي):•
البث المباشر على الفیس بوك و الیوتوب لخیارات التعلیم المھني و التقني ( CTE) و مركز 

(Facebook / Youtube) ألولیاء األمور والطالب MBCC مایكل بیري المھني

 2 آذار/ مارس ، من الساعة 6 مساًء حتى 7:30 مساًء:•
الیوم المفتوح للتعرف على التعلیم المھني و التقني ( CTE) و مركز مایكل بیري المھني 

MBCC
 قم بجولة في المنشأة•
لقاء الموظفین والطالب•
عرض المعدات والمشاریع قید التنفیذ•
تحدث إلى ممثلي الكلیات المحلیة حول خیارات ما بعد المرحلة الثانویة•
تحدث إلى أصحاب العمل المحلیین حول فرص العمل•

النشاطات القادمة ( اعرف المزید)




