
 والتقنيالتعليم المهني 

 مركز مايكل بيري المهني

-2021 للعام  الدراسيالجدول الزمني دليل 

2022 

 
 إعداد طالب اليوم 

 لمهن الغد 



http://berry.dearbornschools.org 
 زوروا مواقع التعليم المهني و التقني و مركز مايكل بيري المهني

 لمزيد من المعلومات•
 (رابط فعال)استخدم هذا العرض التقديمي في هذا الفيديو •
 الترجمة لغير المتحدثين باللغة اإلنكليزية•

http://berry.dearbornschools.org


 :الدراسي البرنامجسؤاالن أساسيان حول 

 ؟ها/يمكنني حضورهالتي ( الصفوف)ما هو الصف •
 ؟علي حضورهايجب التي ( الصفوف)ما هو الصف •



 االستحقاقيةمنهاج والية ميشيغان 
 (متطلبات التخرج” باسمالشهير )

 الربيع 12 الخريف 12 الربيع 11 الخريف 11 الربيع 10 الخريف 10 الربيع 9 الخريف 9

اللغة 
 اإلنكليزية

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

 “  رياضيات “   “  رياضيات “   الهندسة الهندسة 2الجبر  2الجبر  1الجبر  1الجبر  الرياضيات

 علم األحياء علم األحياء العلوم
الكيمياء أو 

 الفيزياء
الكيمياء أو 

 الفيزياء
 3العلوم  3العلوم 

المواد 
 االختيارية

المواد 
 االختيارية

الدراسات 
 االجتماعية

 مدنيات العالم مدنيات العالم
تاريخ 

الواليات 
 المتحدة

تاريخ 

الواليات 
 المتحدة

/  حكومة 
 اقتصاد

/  حكومة 
 اقتصاد

المواد 
 االختيارية

المواد 
 االختيارية

 لغات العالم لغات العالم لغات العالم لغات العالم مواد أخرى
المواد 

 االختيارية
المواد 

 االختيارية
المواد 

 االختيارية
المواد 

 االختيارية

 الصحة التربية البدنية مواد أخرى
المواد 

 االختيارية
المواد 

 االختيارية
المواد 

 االختيارية
المواد 

 االختيارية
المواد 

 االختيارية
المواد 

 االختيارية



 االستحقاقيةمنهاج والية ميشيغان 

شكل خريج المدرسة  المطلوبة للتخرجتحدد المواد الدراسية •

تجعل هذه المتطلبات جميع . الثانوية في والية ميشيغان
 .متشابهين الطالب

 

لطالب المرحلة الثانوية   المواد و البرامج االختياريةتتيح •

بالسعي لكسب المعرفة الفردية والمهارات المرتبطة 
 .  ال نظير له طالب فريدابخططهم المهنية و بأن يكون كل 



 اختيار الصفوف والخطط المهنية

العلوم / تخيل طالًبا يريد التحضير لمهنة في مجال الطب 
 الصحية

 



 خريجي المرحلة الثانوية
 1# الطالب 

 الربيع 12 الخريف 12 الربيع 11 الخريف 11 الربيع 10 الخريف 10 الربيع 9 الخريف 9

اللغة 
 اإلنكليزية

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

 “  رياضيات “   “  رياضيات “   الهندسة الهندسة 2الجبر  2الجبر  1الجبر  1الجبر  الرياضيات

 علم األحياء علم األحياء العلوم
الكيمياء أو 

 الفيزياء
الكيمياء أو 

 الفيزياء
 3العلوم  3العلوم 

مدخل إلى 
 التسويق

استخدام لوحة 

 المفاتيح

الدراسات 
 االجتماعية

 مدنيات العالم مدنيات العالم
تاريخ 

الواليات 
 المتحدة

تاريخ 

الواليات 
 المتحدة

اقتصاد الواليات 

 المتحدة
حكومة الواليات 

 المتحدة
 1الخياطة 

مدخل إلى 
 بيانو

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

 المزدوج
 الطقس

أو التسجيل 
 المزدوج 

تاريخ موسيقى 
 الروك أند رول

 الصحة التربية البدنية مواد أخرى
 األغذية األساسية

 األغذية
تقنيات 
 1النجارة 

الكتابة 
 اإلبداعية 

مدخل إلى 
 األعمالإدارة 

 علم النفس

العمل 

الميداني بدوام 

 جزئي 
 ماكدونالد



 الربيع 12 الخريف 12 الربيع 11 الخريف 11 الربيع 10 الخريف 10 الربيع 9 الخريف 9

اللغة 
 اإلنكليزية

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

 “  رياضيات “   “  رياضيات “   الهندسة الهندسة 2الجبر  2الجبر  1الجبر  1الجبر  الرياضيات

 الكيمياء  الكيمياء علم األحياء علم األحياء العلوم
التشريح و 

 علم النفس 
التشريح و 

 علم النفس 

الصفوف 

المتقدمة 
 للحلفاء

 العيادات 

الصفوف 

المتقدمة 
 للحلفاء

 العيادات 

الدراسات 
 االجتماعية

 مدنيات العالم مدنيات العالم
تاريخ 

الواليات 
 المتحدة

تاريخ 

الواليات 
 المتحدة

اقتصاد الواليات 

 المتحدة
حكومة الواليات 

 المتحدة

الصفوف 

المتقدمة 
 للحلفاء

 العيادات 

الصفوف 

المتقدمة 
 للحلفاء

 العيادات 

 لغات العالم لغات العالم مواد أخرى
مساعد 
 صحي

مساعد 
 صحي

 مساعد طبي مساعد طبي

أو التسجيل 

 المزدوج
اإلسعافات 

 األولية

أو التسجيل 

 المزدوج
االمتحان 
 النصفي

 الصحة التربية البدنية مواد أخرى
مساعد 

 صحي
مساعد 

 صحي
 مساعد طبي مساعد طبي

العمل 

الميداني بدوام 

 جزئي
 مساعد طبي

العمل 

الميداني بدوام 

 جزئي
 مساعد طبي

 خريجي المرحلة الثانوية
 2# الطالب 



 من يحصل على العمل

 2# الطالب 
 الشهادة الثانوية•
 سنوات من صفوف العلوم الصحية  3•
 معارف و مهارات العلوم الصحية•
 (العلوم الصحية) رصيد دراسي  15+•
 التجربة العملية في العلوم الصحية•
 معرفة الصناعة التسويقية  شهادات 4+•
 التعليم المهني و التقني فرص المنح الدراسية•
 (HOSA)المنافسة / القيادة الطالبية •

 1# الطالب 
 الشهادة الثانوية•
 مواد اختيارية تعريفية غير مرتبطة معاً  16•
 رصيد تعليمي جامعي عام 3-6•
 الخبرات العملية للمبتدئين•



 ما هي خطة التطوير التعليمية؟

قائمة بجميع المواد الدراسية التي يخطط الطالب لدراستها في المرحلة الثانوية ، تم إنشاؤها •
 .المستشار المدرسي/ بمداخالت منك ومن والديك و الموجه

 .صفوف المرحلة الثانوية األكاديمية و االختيارية•

 التعليم المهني و التقني البرامج و المواد االختيارية المتقدمة وفصول المستوى المتقدم األكاديمية•

 التسجيل المزدوج، العمل الميداني بدوام جزئي و خيارات أخرى لطالب الصف الثاني عشر •

 :  يجب أن تبنى اختيارات الصفوف على ما يلي•
 ما هي األشياء التي تبرع بها؟: الطالب  كفاءة•

 ما هي األشياء التي تحبها؟: الطالب  اهتمامات•

 هل تدرس المادة التي تحتاجها للنجاح في هذا المجال؟ : الطالب  إنجازات•

 :يسمح للطالب بالتقدم من خالل•
 ما هي خياراتي بعد المرحلة الثانوية؟: الوظيفي الوعي•

 ما هي المهنة أو العمل الذي أحبه؟ هل هو مناسب؟: الوظيفي االستكشاف•

 التقنية األساسية و المهارات المطلوبة المعرفة : الوظيفي االستعداد•

 .  المعرفة المتخصصة والمهارات والشهادات: الوظيفي التدريب•

 !التعليم الهادف •

 

 



 التعليم الهادف 
 

التاسع               الصف العاشر             الحادي عشر         الثاني عشر         

 

 

 

 
 أكاديمية األعمال و الضيافة                                                        

 العلوم الصحيةأكاديمية                      

 الخدمات اإلنسانية                

 .الصناعة و التكنولوجيا و االختراعأكاديمية                

 

 
–N 

            

       

الوعي واالكتشاف  
 المهني

 األساسيةالمعارف 
 و المهارات

صفوف تدريب على  

المعارف األساسية و 

 المهارات المتقدمة

 الشهادات
 الخبرات العملية 

الدراسية االعتمادات  

 الجامعية

 أكاديمية الصف التاسع



 ؟(CTE) التقني ما هو التعليم المهني و  

 التعليمي للطالبخطط التطوير برامج متعددة المواد ومتعددة السنوات تتماشى مع •

 :إعداد الطالب لمهن تتطلب•
 مهارات عالية•

 ذات إقبال شديد على التوظيف•

 األجورمرتفعة •

 توفر إلى جانب العمل الصفي تجربة تعليمية مثرية •
 في مختبرات الصفوف تدريبات عملية و آمنة •

 .مرافقة األخصائيين أثناء العمل و التدرب و الخبرات العملية و التطوعية -تعلم على أساس العمل•

 ، BPA ، DECA)فرص القيادة والمنافسة والمنح الدراسية  -منظمات الطالب المهنية والتقنية •
FCCLA ، HOSA  و مهارات ،USA .) 

 .أو برامج التعليم المهني والتقني المدرسة الثانويةللعمل المنجز في االئتمان الجامعي  كسب•

 شهادات معرفة الصناعة التسويقية •

 



 مركز مايكل بيري المهني
•CTE  بناء ثانوية ديربورن ُيدرس في التقني صف  التعليم المهني و 

 . 12و  11و  10متوفر لجميع طالب ديربورن الخريجين في الصفوف •

 المواصالت مؤمنة من و إلى المركز  النقل بالحافالت•

ال يمكن االنضمام أو االنسحاب في الفصل الدراسي ) التزام طوال العام الدراسي•
 (الثاني

 خيار السنة الثانية متوفر لمعظم الطالب–

يحق للطالب االنتساب إلى الفرق الرياضية و النوادي و الفرق و األلعاب المدرسية •
 .إلخ

 ما تزال بعض برامج مركز مايكل بيري المهني تعقد في المدرسة الثانوية•

 فني سيارات«

  معلم تحت التأهيل«

     صفقات البناء«

https://berry.dearbornschools.org/


 أكاديمية األعمال و الضيافة•
 فنون الطهي و الطبخ•
 أكاديمية ديربورن لألعمال•

 المحاسبة  «
 تكنولوجيا و إدارة األعمال  «
 التسويق  «

 أكاديمية العلوم الصحية•
 مساعد صحي•
 الصف المتقدم إلعداد مساعد صحي •

 مساعد طبي«
 مساعد طبيب أسنان«
 (فقطالثاني عشر طالب ) عيادات «
 (طالب الثاني عشر فقط)صيدلي تقني «

 

 برامج الشهادات
http://berry.dearbornschools.org   

https://berry.dearbornschools.org/hospitality-courses/
https://berry.dearbornschools.org/dearborn-business-academy/
https://berry.dearbornschools.org/health-courses/


 برامج الشهادات
http://berry.dearbornschools.org   

 الخدمات اإلنسانية •
 (ADE)مدرسي ديربورن الملهمين•
 مهن القانون و العدالة الجنائية•

 .أكاديمية الصناعة و التكنولوجيا و االختراع•
 فني سيارات•
 تركيز على برمجة الحواسب•
 الوسائط الرقمية المتعددة•
 صفقات البناء   •
 فني لِحام •

 

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


لمعرفة المزيد عن برنامج التعليم المهني و التقني زوروا الموقع التالي 

berry.dearbornschools.org   صفحة برنامج التعليم المهني و

التقني الرئيسية للحصول على معلومات تفصيلية حول المواد الدراسية 

والبرنامج ومعلومات االتصال بالمدرس وحتى مقاطع الفيديو القصيرة 
 "اليوم التعريفي االفتراضي المفتوح "من مدرسينا في 

 

 

 للمزيد من المعلومات
 

http://berry.dearbornschools.org
http://berry.dearbornschools.org


 والتقنيالتعليم المهني 

 مركز مايكل بيري المهني

 

 برامجنا تعرف على

 
 !َجّد المجال المناسب لك



 أكاديمية األعمال و الضيافة

 



 أكاديمية ديربورن لألعمال
اد لدخول تعديسمح 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 

 

 السنة الثالثة  السنة الثانية           السنة األولى              
 

 مسار التسويق 

 

 

 مسار اإلدارة

 

 مسار المحاسبة و األعمال

    

 

 

         
                 

             

 السوقإدارة  مدخل إلى التسويق

إدارة تقنيات 

 األعمال

إدارة تقنيات 

 األعمال

صفوف تقنيات األعمال 

ريادة األعمال  -

 المتقدمة

 

تقنيات األعمال صفوف 

ريادة األعمال  -

 المتقدمة

 

 2المحاسبة  1المحاسبة 

التسويق صفوف  

متجر  -المتقدمة 

 المدرسة

 صفوف التسويق 

التسويق  -لمتقدمة ا

على وسائل االفتراضي 

 االجتماعيالتواصل 

 4المحاسبة  3المحاسبة 



 (فنون الطهي)دراسات الضيافة 
باإلضافة إلى التعرف على الطعام والطهي ، يدير الطالب مطعًما في . يركز البرنامج على إعداد الطالب لإلدارة والعمليات داخل صناعة الضيافة

 .  الموقع حيث يمارسون جميع جوانب تشغيل المطعم وتخطيط األحداث وتقديم الطعام
 
 

 اختياري          الثانية و الثالثة السنة   السنة األولى

 
 صفوف المواد المتقدمة الثانية

 صفوف المواد المتقدمة الثانية
 

   العمل الجزئي أو

 

 أو التسجيل المزدوج
 
 

   العمل الجزئي أو

 

 أو التسجيل المزدوج
 

   العمل الجزئي أو

 

 أو التسجيل المزدوج

 

        

          

 (ساعتين)  1دراسات الضيافة 
 (ساعتين)  2دراسات الضيافة 

 (ثالث ساعات)  2دراسات الضيافة 
 موصى بها*

 أكاديمية األعمال و الضيافة  
 مركز مايكل بيري المهني دورات التسويق 

 العمل المشترك في الخدمات الغذائية  

 فنون الطهي -تسجيل مزدوج 

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


 أكاديمية العلوم الصحية
 



 الصف المتقدم إلعداد مساعد صحي 
.  المهارات األساسية الشائعة لكل مهنة صحية( السنة األولى)تغطي مساعد صحي . يوفر هذا البرنامج للطالب المهارات الالزمة في المهن الصحية

 .  قد يختار الطالب بعد ذلك تعلم المعرفة والمهارات والشهادات المتخصصة الخاصة بخططهم المهنية في مساعد صحي متقدم

 السنة الثانية والثالثة           اختياري     السنة األولى
 

 
 

            

                 

             

                    

  -إعداد مساعد صحي 

 ساعتين

)  الصف المتقدم إلعداد مساعد صحي 

 (ساعتين
 مساعد طبي -
 مساعد طبيب أسنان -
 الطب الرياضي -
 (فقطالثاني عشر طالب )العيادات -

 ساعة واحدة -(طالب الثاني عشر فقط)تقني صيدلي 

الثانية  المتقدمةصفوف المواد 

 و علم النفس التشريح 

اإلسعافات األولية ) تدريب المسعفين -

 (المتقدم

 في المجال الطبي المشتركالعمل -

التسجيل المزدوج في برنامج العلوم -

 الصحية في كلية هنري فورد

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


 اإلنسانيةالخدمات  أكاديمية

 



 الجنائيةوالعدالة مهن القانون 
، ( الشرطة ، اإلطفاء ، المسعف)ُيِعُد البرنامج الطالب لشغل وظائف في مجاالت العدالة الجنائية والقانونية بما في ذلك المستجيب األول 

سيستكشف الطالب جميع جوانب أنظمة العدالة الجنائية (.كاتب ، مساعد قانوني ، محام ، إلخ)اإلصالحيات ، موظفو المحاكم والمجاالت القانونية 
 .المجاالتويتلقون تدريًبا عملًيا على األدوات والتقنيات المختلفة المستخدمة في 

 والثالثة               اختياريالثانية السنة          األولىالسنة     

 
 

            

   

 القوانين و السالمة العامة: العدالة الجنائية  
 األدوات و التقنيات: العدالة الجنائية

 القانون و األخالق: العدالة الجنائية المتقدم 
 و التقاريرالتحقيقات و : العدالة الجنائية 

 (طوال العام) علم الطب الشرعي 

  الطوارئاالستجابة في غرفة تدريب  -  

 (األولية المتطورة اإلسعافات )
 علم االجتماع/ علم النفس  -  

 حكومة الواليات المتحدة  

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


 (ADE)مدرسي ديربورن الملهمين
تعليم واليركز البرنامج على النظرية العامة وممارسة التدريس والتعلم ، ويعد الطالب لشغل وظائف في مجال التعليم بما في ذلك رعاية األطفال ، 

.  الجمع بين المعرفة الخلفية والنظرية مع الخبرة الميدانية الواسعة في الفصل الدراسي. في مرحلة الطفولة المبكرة ، والدروس المساعدة و التدريب

أو شهادات تنمية الشباب في سن المدرسة في ميشيغان ( CDA)قد يتأهل الطالب الذين يكملون البرنامج للحصول على شهادة رعاية األطفال 
(MiSAYD ) 

 الثانية و الثالثةالسنة األولى                      السنة   

 
 

            

                            

                          

 نمو الطفل
تربية / إرشاد

 الطفل

 مبتدئابتدائي معلم 
الفصول الدراسية المدمجة والخبرة الميدانية في 

 .المعلمصفوف المرحلة االبتدائية كمساعد 
 

 ساعة 480المطلوبة للحصول على الشهادة الساعات 

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


أكاديمية الصناعة و التكنولوجيا و 

 .االختراعات

 



   فني سيارات
كما يوفر سلسلة من تجارب التعلم . يعد هذا البرنامج التعليمي الطالب لالنخراط في خدمة وصيانة وتعديل وإصالح مكونات وأنظمة السيارات

يتم . قد يشمل هذا البرنامج إصالح محرك الديزل. وفئات اإلصالح التي تتطلب شهادة( NATEF)المتعلقة بالمؤسسة الوطنية لتعليم فنيي السيارات 

مبادئ ؛  الجمع بين أنشطة التعلم في الفصول الدراسية والمختبر والمتجر واإلعدادات الواقعية لمنح الطالب الفرصة ليصبحوا على دراية بالتسميات
 .  وممارسات السالمة ؛ ومهارات مستوى الوظيفة في تفكيك وتجميع وفحص وإصالح واستبدال المكونات أو األنظمة

    اختياري                 الثانية و الثالثة السنة   السنة األولى
 المحركات و أدائها -4فني ميكانيكي 

 
 

     

            

                                                                             

تقنيات الميكانيك 

1 

تقنيات الميكانيك 

2 

 3ميكانيكي فني 
 المحركاتكهرباء 

 

 4ميكانيكي فني 

المحركات و 
 أدائها

 6تقنيات الميكانيك 

تقنيات الميكانيك 

 الصف المتقدم

تقنيات 

 5الميكانيك 

المكابح وعجلة 

 القيادة

-4-3-2-1الميكانيك   تقنيات يمكن للطالب الذين يكملون 

 يأخذوا أن  5
 امتحان رخصة ميكانيكا ميشيغان
 و امتحان شهادة طالب ميكانيكا

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


 صفقات البناء   
تركيب . النجارة يتضمن تعليم . ُيِعُد هذا البرنامج الطالب لتطبيق المعرفة والمهارات التقنية في بناء وتفتيش وصيانة الهياكل والممتلكات ذات الصلة

والتركيبات الخشبية  التشييد؛ اإلدارة والتفتيش ؛ نسق؛ قطع وتصنيع وطرد وتركيب وإصالح الهياكل / نقل الكهرباء والطاقة ؛ تشطيب البناء 

قراءة المخطط األساس  تأطير مواد البناء واالختيار ؛ تقدير الوظيفة . باستخدام األدوات اليدوية والكهربائية ؛ الرياضيات التقنية وعلم الداللة

    . والقوانين والمعايير المعمول بها. تقنيات تشطيب النجارة. والتخشين

 السنة الثانية            السنة الثالثة والرابعة    األولى السنة

 
 

      

       
                         

                                                                                                                   

تقنيات النجارة 

1 

تقنيات النجارة 

2 

 الهندسة و البناء  
 البناء  

 3,4,5فني النجارة 
 فني اللِحام

 فني منزلي
 كلية هنري فورد -البناء تسجيل مزدوج 

 الهندسة
 (متطلبات التخرج” باسمالشهير )

 

يأخذ الطالب مادتي : مالحظة

الهندسة والبناء مًعا لمعرفة كيفية 

 .عمل الرياضيات والِحرف مًعا



 برمجة الحواسب
ات طلبيقوم هذا البرنامج بإعداد الطالب لتطبيق المعرفة والمهارات الخاصة ببرمجة الكمبيوتر العامة على حل المشكالت التشغيلية المحددة ومت

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

 السنة الثالثة     الثانية السنة                السنة األولى
 
                                   

                                                                                                                                 

 
اكتشافات علوم 

 الحاسوب
 

اكتشافات علوم 
 الحاسوب

 مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم
برمجة جافا / مبادئ علوم الحاسوب 

 الصف المتقدم

 
اكتشافات علوم 

 الحاسوب
 

اكتشافات علوم 

 مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم الحاسوب

برمجة جافا / مبادئ علوم الحاسوب 
 الصف المتقدم

 1برمجيات أخصائي 

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


 الوسائط الرقمية المتعددة
يتعلم الطالب مجموعة من المهارات الفنية ومهارات الكمبيوتر الالزمة لهذه . ُيِعُد هذا البرنامج الطالب لشغل وظائف متنوعة في مجال التصميم

في (. متخصص برامج)أو الجانب التكنولوجي ( مفاهيم التصميم)بناًء على اهتماماتهم وقدراتهم ، قد يختار الطالب التأكيد على الجانب الفني . المهن
 في سياق مختلف فقط  ... كلتا الحالتين ، يتعلم الطالب نفس المعرفة والمهارات 

 السنة الثالثة   السنة الثانية   األولى    السنة  
 

 
 

 
 اختيارية مواد 

 
 

    

 

        

 

 

 

 

 

 

         
                 

             

 مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم                                                                                                    

 
 

 مفاهيم التصاميم الصف المتقدم  مفاهيم التصاميم ثنائية األبعاد
 أو

 برمجيات الصف المتقدمأخصائي 
 مفاهيم التصاميم ثالثية األبعاد

 1برمجيات أخصائي 

 مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم



 فني لِحام
تركز المعرفة . از والكهرباء والبالزماالغُيِعُد هذا البرنامج الطالب لشغل وظائف في اللحام والنحاس واللحام والتصنيع ويركز على قطع وربط المعادن باستخدام تقنيات الحرارة و

الصناعة ، وقراءة المخطط ، وعمليات ير والتدريب العملي في المختبر على ممارسات سالمة الصناعة ، وتحديد المعادن واختيارها ، والقياس ، واستخدام األداة واختيارها ، ومعاي

من جمعية اللحام األمريكية ” SENSE“قد يتأهل الطالب الذين يكملون برنامج ادسل فورد ألخذ امتحان المعايير والمبادئ التوجيهية لبرامج تعليم اللحام . ومعايير التعدين واللحام
(AWS  .)يتبع بالمواصفات التفصيلية للدورة التدريبية. 

      
 المحركات و أدائها -4فني ميكانيكي 

 
 

     

            

                                                                             

 1فني لِحام    2فني لِحام 




