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مسار مهن المرحلة الثانوية

شرالحادي عشر        الصف الثاني عالصفالصف التاسع                  الصف العاشر

الوعي واالكتشاف 

المهني

األساسيةالمعارف 

و المهارات

صفوف تدريب على
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؟(CTE) التقني ما هو التعليم المهني و 

“التعليم الهادف "•

خطة التطوير التعليمية الخاصة بكبالتوازي مع •

تسلسل منظم أو الدورات التعليمية والتدريب•

أساس عمليتعليم قائم على-تعلم بالعمل •

•CTSOs-المنافسةتطبيق ما تعلمته عبر

و أالمدرسة الثانويةكسب االئتمان الجامعي للعمل المنجز في •
.برامج التعليم المهني والتقني

شهاداتمعرفة الصناعة التسويقية •



مركز مايكل بيري المهني

•CTE بناء ي يُدرس فالتقني صف  التعليم المهني و
ثانوية ديربورن

المواصالت مؤمنة•

مجانية لجميع طالب مدينة ديربورن •

(ال طلبات ) 

التزام عام كامل•



مركز مايكل بيري المهني

نصف يوم/ دوام جزئي
(MMC) الدورات األكاديمية + التعليم المهني و التقني ( CTE) ساعتين من–

(الصف العاشر) تاريخ الواليات المتحدة •

(  الف الحادي عشر) حكومة الواليات المتحدة / اقتصاد•

(الثاني عشر) آداب اللغة صفي السابع و الثامن •

اني التسجيل المزدوج، العمل الميداني بدوام جزئي و خيارات أخرى لطالب الصف الث–

عشر

رابعة و الحصص ال-الغداء-في مركز مايكل بيري المهنياألولى و الثانية و الثالثة الحصص •
-أو-الخامسة و السادسة في فوردسون

ة و الرابعة و الخامسالحصص -الغداء-في فوردسون الحصص األولى و الثانية و الثالثة  
في مركز مايكل بيري المهنيالسادسة 



أكاديمية األعمال و الضيافة



و مسار المحاسبةأكاديمية ديربورن لألعمال

المالية 

: دروس اختيارية يوصى بها بشدة

(إدارة ، تسويق، مالية شخصية) أعمال •

االقتصاد الكلي المتقدم/ االقتصاد الجزئي المتقدم/  االقتصاد •

(اإلحصاء والخطابة وعلم النفس وعلم االجتماع)صفوف أكاديمية اختيارية  •

الفنون االختيارية•

صفوف الحاسوب•

4المحاسبة 3المحاسبة 2المحاسبة 1المحاسبة 

السنة الثانيةالسنة األولى 



مسار اإلدارة أكاديمية ديربورن لألعمال

: دروس اختيارية يوصى بها بشدة

(إدارة ، تسويق، مالية شخصية) أعمال •

االقتصاد الكلي المتقدم/ االقتصاد الجزئي المتقدم/  االقتصاد •

(الخطابة وعلم النفس وعلم االجتماع)صفوف أكاديمية اختيارية •

الفنون االختيارية•

صفوف الحاسوب•

تكنولوجيا و إدارة 

1األعمال 
تكنولوجيا و إدارة 

2األعمال 

مال صفوف تقنيات األع

ريادة األعمال -

المتقدمة

مال صفوف تقنيات األع

ريادة األعمال -
المتقدمة

السنة الثانيةالسنة األولى 



مسار التسويقأكاديمية ديربورن لألعمال

صفوف التسويق إدارة األسواقمدخل إلى التسويق

ةمتجر المدرس-المتقدمة 

دمة صفوف التسويق المتق

لى التسويق االفتراضي ع-

يوسائل التواصل االجتماع

: يوصى بها بشدةاختيارية دروس 

(محاسبة ، تسويق، مالية شخصية)أعمال •

االقتصاد الكلي المتقدم/ االقتصاد الجزئي المتقدم/  االقتصاد •

(الخطابة وعلم النفس وعلم االجتماع)اختيارية صفوف أكاديمية •

الفنون االختيارية•

صفوف الحاسوب•

السنة الثانيةالسنة األولى 



أكاديمية ديربورن لألعمال 
اد لدخول عدتيسمح هذا البرنامج للطالب الذين لديهم اهتمام قوي بإدارة األعمال الصغيرة وريادة األعمال بإكمال جميع برامج األعمال الثالثة واالس

.  أو بدء أعمالهم الخاصة عند التخرج/ درجة جامعية في األعمال و / القوى العاملة التجارية ، والسعي للحصول على شهادة 

.(مع الصف العاشريبدئ) خيار الثالث سنوات 

الثاني عشرالعاشر             الحادي عشر

التسويقمسار 

مسار اإلدارة

مسار المحاسبة و المالية

إدارة األسواققمدخل إلى التسوي

إدارة تقنيات 

األعمال

إدارة تقنيات 

األعمال

يات متقدمة لتقنصفوف 

ريادة -األعمال 

األعمال

صفوف متقدمة 
-األعمال لتقنيات 
األعمالريادة 

2المحاسبة 1المحاسبة 

صفوف متقدمة 

متجر -التسويق 

المدرسة

ق التسويصفوف متقدمة لـ 

علىاالفتراضي التسويق -

االجتماعيوسائل التواصل 

4المحاسبة 3المحاسبة 



أكاديمية ديربورن لألعمال 
ة يسمح هذا البرنامج للطالب الذين لديهم اهتمام قوي بإدارة األعمال الصغيرة وريادة األعمال بإكمال جميع برامج األعمال الثالث

عند أو بدء أعمالهم الخاصة/ درجة جامعية في األعمال و / واالستعداد لدخول القوى العاملة التجارية ، والسعي للحصول على شهادة 
.  التخرج

(يبدئ مع الصف الحادي عشر) خيار السنتين 

إدارة األسواقمدخل إلى التسويق

إدارة تقنيات األعمال إدارة تقنيات األعمال

ال صفوف تقنيات األعم

ريادة األعمال -

المتقدمة

ال صفوف تقنيات األعم

ريادة األعمال -

المتقدمة

2المحاسبة 1المحاسبة 

صفوف التسويق 

متجر -المتقدمة 

المدرسة

صفوف التسويق 

التسويق -المتقدمة 

ئل على وسااالفتراضي 

االجتماعيالتواصل 

السنة الثانيةالسنة األولى 



أكاديمية ديربورن لألعمال 
ة يسمح هذا البرنامج للطالب الذين لديهم اهتمام قوي بإدارة األعمال الصغيرة وريادة األعمال بإكمال جميع برامج األعمال الثالث

عند أو بدء أعمالهم الخاصة/ درجة جامعية في األعمال و / واالستعداد لدخول القوى العاملة التجارية ، والسعي للحصول على شهادة 
.  التخرج

.(من الصف الثاني عشريبدئ ) خيار السنة الواحدة 

إدارة األسواقمدخل إلى التسويق

إدارة تقنيات األعمالإدارة تقنيات األعمال

2المحاسبة 1المحاسبة 

السنة األولى



(فنون الطهي)دراسات الضيافة 
المهارات . لسفريهية ، والخدمات المتعلقة باترفيركز هذا البرنامج على إعداد الطالب إلدارة وتسويق وتشغيل المطاعم والخدمات الغذائية األخرى ؛ السكن ، الجذب السياحي ، األحداث ال

اتخاذ القرار؛ إدارة تخطيط وتنظيم األحداث ؛ خدمة الزبائن؛ جوانب صناعة السفر ؛ إعداد الطعام إدارة الوقت؛ االتصاالت؛. المكتسبة في هذا البرنامج تشمل المهارات التشغيلية واإلدارية

.المشاريع وريادة األعمال

-أو-

IIدراسات الضيافة Iدراسات الضيافة 

ساعتين

IIدراسات الضيافة 

ساعات3

أو التسجيل المزدوج

الغذاء للحياةاألغذية األساسية

Iدراسات الضيافة 
IIدراسات الضيافة 

ساعتين

السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى 



أكاديمية العلوم الصحية



صحي رديف / داعمإلعداد المتقدم الصف 
ت التدريبية مباشرة مع تتعامل الوظائف والدورا. يوفر هذا البرنامج للطالب المهارات الالزمة في المهن الصحية التي تركز بشكل أساسي على تغيير الحالة الصحية للمريض بمرور الوقت

إعادة / الطب مجاالت التخصص اإلضافية هي مهن التمريض ومهن األسنان ومساعدة الصيدلة و. المرضى وقد توفر أيًضا معلومات عن العالج والعالج واالستشارة والتثقيف الصحي

.البيطريةالتأهيل والطب الرياضي المساعد وخدمات الطوارئ الطبية والعلوم 

الرديف/ الداعم 

الصحة

صحيرديف / داعمإلعداد المتقدم الصف 
العيادات●

مساعد طبي●

مساعد طبي أسنان●
العالج الفيزيائي/الطب الرياضي●

(طالب الثاني عشر فقط)تقني صيدلي ●

المواد االختيارية
(  DCMST)التشريح و علم النفس●

تقني الطوارئ●

ئي التسجيل المزدوج، العمل الميداني بدوام جز●
و خيارات أخرى 

أو الثالثة/ الثانية و السنة السنة األولى 



اإلنسانيةأكاديمية الخدمات 



مهن القانون و العدالة الجنائية

/  دالة الجنائية بالشراكة مع قسم شرطة ديربورن ، وكلية هنري فورد وجامعة ميشيغان ديربورن ، يقدم مركز مايكل بيري الوظيفي برنامًجا للع

إلغاثة في قانون اتطبيق القانون للطالب المهتمين بمهن السالمة العامة بما في ذلك الشرطة ، والحرائق ، ونظام اإلدارة البيئية ، والتصحيحات ، وال

إلدارة شرطة المتدربين في الشرطة التابع/ ستتم مواءمة الدورة التدريبية مع مناهج الكلية وبرنامج المستكشفين . الكوارث/ حاالت الطوارئ 
.ديربورن

:  العدالة الجنائية

القوانين و السالمة 

العامة



هوغوليالرقيب 



(ADE)مدرسي ديربورن الملهمين
ن التدريس ؛ تخطيط ف. ويشمل التدريس في المبادئ األساسية لعلم النفس التربوي. يركز هذا البرنامج على النظرية العامة وممارسة التدريس والتعلم

دريس والتدريب ، تشمل مجاالت التركيز المحتملة الت. وإدارة األنشطة التعليمية ؛ قضايا السالمة والصحة المدرسية ؛ واألسس االجتماعية للتعليم
.  وخدمات الدعم المهني ، واإلدارة ، والدعم اإلداري

الثانية                          السنة السنة األولى 

ذا قام عدد كاف إ. تنمية الطفل وإرشاد الطفل في مدرستك الثانويةتقديم صف قد ال يتم 

ضافته إفسوف نحاول التدريبية، أوراق اختيار الدورة باإلشارة إليه في من الطالب 
.بيري المهنيمركز مايكل في إلى صفوف الئحة 

مبتدئابتدائي معلم مبتدئابتدائي معلم تربية الطفل/ إرشادنمو الطفل



و التقنياتوالصناعةأكاديمية 

االختراعات



(ادسل فورد و فوردسون) فني ميكانيكي 
بالمؤسسة الوطنية كما يوفر سلسلة من تجارب التعلم المتعلقة. يعد هذا البرنامج التعليمي الطالب لالنخراط في خدمة وصيانة وتعديل وإصالح مكونات وأنظمة السيارات

ل الدراسية يتم الجمع بين أنشطة التعلم في الفصو. قد يشمل هذا البرنامج إصالح محرك الديزل. وفئات اإلصالح التي تتطلب شهادة( NATEF)لتعليم فنيي السيارات 

تفكيك وتجميع ظيفة فيالووالمختبر والمتجر واإلعدادات الواقعية لمنح الطالب الفرصة ليصبحوا على دراية بالتسميات ؛ مبادئ وممارسات السالمة ؛ ومهارات مستوى 

.  وفحص وإصالح واستبدال المكونات أو األنظمة

المحركات و أدائها-4فني ميكانيكي

نيك تقنيات الميكا

1
نيك تقنيات الميكا

2
-4فني ميكانيكي

كهرباء المحركات

-4ميكانيكيفني 

المحركات و 

أدائها

نيك تقنيات الميكا

6

نيك الميكاتقنيات 

الصف المتقدم

تقنيات 

-5الميكانيك 

المكابح 

وعجلة القيادة

5-1ك تقنيات الميكانييمكن للطالب الذين يكملون 

و ميشيغانرخصة ميكانيكا امتحان أن يأخذوا 

امتحان شهادة طالب ميكانيكا

السنة الثالثةالثانيةالسنة السنة األولى 



الوسائط الرقمية المتعددة
يانيالب/ أكاديمية التصميم الرقمي والجرافيكي 

اإلبداعية التي / نية يجمع هذا البرنامج بين كل من المهارات الف. مصممة للطالب ذوي االهتمام العالي في التقنيات الناشئة وعلوم الكمبيوتر والتصميم الرقمي
.  يستخدمها المصممون مع مهارات الكمبيوتر والشبكات والتطبيقات التي يستخدمها المهندسون والمصممون والمهن اإلبداعية

أخرى يارات خالسنة الثالثة السنة الثانية  السنة األولى

مفاهيم التصاميم ثنائية 
األبعاد

مفاهيم لالمتقدم الصف 
التصاميم 

أو

خصائي المتقدم ألالصف 
برمجيات  مفاهيم التصاميم ثالثية 

األبعاد

ي برمجيات
أخصائ 

مبادئ علوم الحاسوب 
الصف المتقدم

كلية هنري فورد

برامج الشهادات
/ التصميم البياني ●

الجرافيكي

يةاالفتراضتصميم الموقع ●

األمن اإللكتروني●

أنترنت مطور شبكات ●
ويب/

مطور تطبيقات●

/  مبادئ علوم الحاسوب 
برمجة جافا الصف المتقدم



تركيز على برمجة الحواسب
ات متطلبيقوم هذا البرنامج بإعداد الطالب لتطبيق المعرفة والمهارات الخاصة ببرمجة الكمبيوتر العامة على حل المشكالت التشغيلية المحددة و

التطوير والتنفيذ ؛ ويشمل التدريب على أنواع محددة من البرمجيات والتصميم و. التخصيص المقدمة من قبل البرامج الفردية والمستخدمين التنظيميين
.  عيارتحديد احتياجات العمالء ؛ أدوات وتقنيات البرمجة ؛ إنشاء الرموز ؛ االختبار والتحقق ؛ صيانة أنظمة وبرامج الكمبيوتر ؛ وإدارة المش

-أو-

مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم

مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم

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

المتقدم

1برمجيات أخصائي 

مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم

برمجة جافا الصف / مبادئ علوم الحاسوب 

المتقدم

الثالثةالسنة السنة الثانيةالسنة األولى 



لفن على االتركيز الوسائط الرقمية المتعددة 
والتصميم

وعة من الوظائف تم تصميم هذا البرنامج للطالب المهتمين بوظائف التصميم ، وسيعلم كل من المهارات الفنية والتقنية الالزمة لمجموعة متن
.  صميم الرقميتم التركيز بشكل خاص على عملية التصميم بينما تتعلم األدوات والتقنيات المستخدمة من قبل محترفي الت. اإلبداعية

البرامج

IIأخصائي 

مفاهيم التصاميم ثنائية األبعاد

IIمفاهيم التصاميم 
مفاهيم التصاميم ثالثية األبعاد

مواد التكنولوجيا االختيارية

االختياريةمواد التسويق 

التسجيل المزدوج كلية هنري فورد

السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى 



على التركيز الوسائط الرقمية المتعددة 
التكنولوجيا/ الحاسوب 

موعة تخدمة في مجتم تصميم هذا البرنامج للطالب المهتمين بتكنولوجيا المعلومات ووظائف التصميم ، وسيعلم كل من المهارات الفنية والفنية المس

علم األدوات والتقنيات تم التركيز بشكل خاص على عملية التصميم بينما تت. متنوعة من وظائف التصميم الرقمي والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
.المستخدمة من قبل محترفي التصميم الرقمي 

مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم

IIأخصائي برمجيات 1برمجيات أخصائي 

يةمواد التكنولوجيا االختيار

االختياريةمواد التسويق 

ري التسجيل المزدوج كلية هن
فورد

اكتشافات علوم الحاسوب
مبادئ علوم الحاسوب 

الصف المتقدم

السنة الثالثةالثانية  السنة األولىالسنة موصى بها



لمعرفة المزيد

-5:00) آذار 4 (  م 7:30

مهنيبيري الاليوم المفتوح لمركز مايكل 

bayerlj@dearbornschools.org

mailto:bayerlj@dearbornschools.org

