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 قدمة: كيفية استخدام المصادرم
 

المتعددة لطالب مدارس ديربورن الرسمية خالل التعليم المهني و التقني صمم هذا الكتيب لمساعدة الطالب و األهل و مستشاري للتعرف على خيارات 

ينتقل الطالب من الوعي الوظيفي في  نموذج التطوير المهني لوالية ميشيغان لجامعية والوظائف والحياة ما بعد المرحلة الثانوية. تحتاستعدادهم للدراسة ا

ة لى االستكشاف الوظيفي في المرحلة اإلعدادية و السنوات األولى من المرحلة الثانوية، ثم التدريب المهني واإلعداد في المرحلة الثانويالمرحلة االبتدائية ، إ

يها للتحضير م إلأثناء انتقالهم إلى الكلية و / أو القوى العاملة. يوضح هذا الكتيب التسلسل المقترح للصفوف التي يجب على الطالب التفكير في االنضما

: "ما هي المواد للوظائف ذات المهارات العالية والطلب المرتفع واألجور المرتفع عند التخرج. باستخدام هذا الكتيب ، يمكنك اإلجابة على السؤال التالي

 هدفالتعلم ل والصفوف التي يجب أن أدرسها" بدالً من "ما هي المواد التي يمكنني دراستها". نسمي هذا في ديربورن، 
 

من مستشارو/ موجهو الطالب في المرحلتين اإلعدادية والثانوية هم مصدر معلوماتهم األساسي! تعرف عليهم وأبني معهم عالقة جيدة لالستفادة  .1

 خبراتهم.
مهنية بناًء على اهتماماتهم إلى جانب كفاءاتهم)ما الذي يجيدونه؟ للطالب قدرة على توجيه خياراتهم ال YouScienceتقييم الكفاءة علومك/  توفر .2

)قائمة المواد التي  (EDPخطة التطوير التربوي و التعليمي )لوضع  الصف التاسعوما الذي يمكنهم النجاح فيه؟ سيستخدم الطالب هذا المصدر في 

 يخططون ألخذها والتي تعدهم لمسارهم المهني(
مع أرباب العمل المحليين لتعريف الطالب بالمهن المختلفة ومنحهم مهارات االستعداد للكلية والعمل المهني التي يحتاجون  أكاديميات ديربورن تعمل .3

الخاصة بهم لتحديد  EDPسة الثانوية. جزء من هذه الرحلة التعليمية، سوف يستخدم الطالب خطة التطوير التربوي و التعليمي إليها للسير في المدر

. تم وضع الثاني عشروالحادي عشر والصف العاشر "أكاديمية". سوف يدرسون صف واحد على األقل داخل تلك األكاديمية في كل فصل دراسي من فصول 

الحالية داخل كل أكاديمية والصفوف المقترحة التي يجب أن يأخذها الطالب في  CTEضاح صفوف برنامج التعليم المهني و التقني هذا الكتيب إلي

كل فصل دراسي )"برنامج الدراسة" للتحضير لتلك المهنة. فكر في األمر على أنه دورات تخصصية يقوم بها الطالب في المدرسة الثانوية(.  

 المتاحة داخل كل أكاديمية هي:البرامج الحالية 
 أكاديمية األعمال و الضيافة ▪

 أكاديمية ديربورن لألعمال ●
o المحاسبة 
o تكنولوجيا و إدارة األعمال 
o التسويق و المبيعات 

 دراسات الضيافة )فنون الطهي( ●

 أكاديمية العلوم الصحية ▪
 مساعد صحي ●

 أكاديمية الخدمات اإلنسانية ▪
 المهن التعليمية -(ADEدرسي ديربورن الملهمين)م ●
 مهن القانون و العدالة الجنائية ●

 أكاديمية الصناعة و التكنولوجيا و االختراع. ▪
 فني سيارات ●

 برمجة الحاسوب ●
 صفقات البناء ●
 تكنولوجيا المعلومات و التصميم ●

 فني ِلحام ●
برامج انقر فوق الروابط الموجودة في هذا الكتيب الستكشاف مجموعة متنوعة من الموارد المتوفرة عبر اإلنترنت ومعرفة المزيد حول هذه ال .4

 والفرص

 
 

 
 

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629---,00.html
https://www.michigan.gov/documents/mde/MI_Career_Development_Model_-_Dec._18_2018_641266_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mde/MI_Career_Development_Model_-_Dec._18_2018_641266_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mde/MI_Career_Development_Model_-_Dec._18_2018_641266_7.pdf
https://www.youscience.com/
https://lindbergh.dearbornschools.org/wp-content/uploads/sites/119/2019/04/Gen-Adm-Academy-Presenation.pdf
https://lindbergh.dearbornschools.org/wp-content/uploads/sites/119/2019/04/Gen-Adm-Academy-Presenation.pdf
https://lindbergh.dearbornschools.org/wp-content/uploads/sites/119/2019/04/Gen-Adm-Academy-Presenation.pdf
https://berry.dearbornschools.org/dearborn-business-academy/
https://berry.dearbornschools.org/hospitality-courses/
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/construction-trades/
https://berry.dearbornschools.org/technology-courses/
https://berry.dearbornschools.org/welding-technician/
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 أكاديمية األعمال و الضيافة
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 كاديمية ديربورن لألعمالأ
 إدارة األعمال والتكنولوجياو المحاسبة والمالية تيح هذا البرنامج للطالب المهتمين بشدة بإدارة األعمال الصغيرة وريادة األعمال إكمال البرامج فيي
الب على االستعداد لدخول القوى العاملة في مجال األعمال والسعي للحصول على شهادة جامعية / درجة في . تساعد هذه الدورات الطالتسويق / المبيعاتو

ختياري للسنة الثانية. األعمال التجارية و / أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة بعد التخرج. مدة كل برنامج ساعة في اليوم لمدة عام كامل ، مع برنامج متقدم ا
في ديربورن لألعمال للطالب بإكمال جميع هذه البرامج الثالثة إلعداد شامل وكامل لمهنة األعمال. يتنافس طالب أكاديمية ديربورن لألعمال تسمح أكاديمية 

DECA يات في و هي منظمة غير ربحية تعد طالب المرحلة الثانوية ليصبحوا قادة ناشئين ورجال أعمال في التسويق والتمويل والضيافة واإلدارة  والكل
 /https://iblog.dearbornschools.org/decambccجميع أنحاء العالم. ويديرون فرًعا محليًا نشًطا للغاية

 السنة
 المواد الدراسية

 الضغط هنا لقراءة توصيف المواد. الرجاء 
 المحتوى

 للتعرف على معايير المحتوى هنا , و هنا ,هناالرجاء الضغط 

 المرحلة اإلعدادية
 استخدام لوحة المفاتيح

 الطلبات
 اكتشافات علوم الحاسوب

 الوعي الوظيفي
 المعارف و المهارات األساسية

 التاسع

 التاسع منهاج أكاديمية
 / علومك YouScience تقييم الكفاءة

 مدخل إلى إدارة األعمال
 مدخل إلى تصميم المواقع اإللكترونية و اإلعالم المتعدد

 الوعي الوظيفي/ االكتشاف

 العاشر

 مدخل إلى التسويق
 إدارة األسواق

 1تكنولوجيا األعمال و اإلدارة 
 2تكنولوجيا األعمال و اإلدارة 

 وظائف / أسس التسويق 1
 البيع 2
 رويج ووسائل التواصل االجتماعيالت 3
 التسعير 4
 التحليل المالي 5
 إدارة القنوات 6
 ريادة األعمال وإدارة األزمات والعمليات 7
 معلومات التسويق 8
 التخطيط االستراتيجي للسوق 9

 التخطيط إليجاد و إنتاج و تسويق منتج 10
 وظائف و إدارة الموارد البشرية 11
 اقتصاد 12
 وليةاألعمال الد 1
 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 2
 إدارة البيانات 3
 التخطيط لألعمال و الريادة 4
 إدارة شؤون الموظفين \الموارد البشرية  5
 إدارة العمليات والجودة  6
 التحليل المالي و االقتصادي 7
 االتصاالت 8
 القيادة وإدارة األعمال 9

 القانون و األخالقيات و الحكومة 10
 المشاريع إدارة 11
 التطور المهني و الوظيفي 12

 الحادي عشر

 1المحاسبة 
 2المحاسبة 

 1تكنولوجيا و إدارة األعمال و ريادة األعمال متقدم 
 2تكنولوجيا و إدارة األعمال و ريادة األعمال متقدم 

 مدخل إلى المحاسبة و اإلدارة المالية 1
 تحليل الربح وحجم التكلفة 2
 ابيةنظم المعلومات الحس 3
 محاسبة المبيعات و الجرد 4
 قيمة الوقت والمال 5
 محاسبة األصول الثابتة 6
 محاسبة االلتزامات طويلة األجل وحقوق الملكية 7
 التحليل المالي 5
 المواضيع المتقدمة عن ريادة و إدارة األعمال 7

 الثاني عشر

 3المحاسبة 
 4المحاسبة 

 متجر المدرسة -صفوف التسويق المتقدمة 
تسويق وسائل التواصل  -صفوف التسويق المتقدمة 

 االجتماعي

 األكاديميات التطبيقية 9
 التطوير الوظيفي 10
 إدارة األعمال والمالية 11
 التكنولوجيا و السالمة 12

مواضيع متقدمة ودراسات حالة في المحاسبة ، البيع بالتجزئة في المدارس وحمالت التسويق عبر وسائل التواصل 
 عي.االجتما

 انتقالي

 مدخل إلى إدارة األعمال
 الوسائط المتعددة

 مدخل إلى تصميم المواقع اإللكترونية
 التمويل الشخصي

 خيارات التسجيل المزدوج في كلية هنري فورد؟
 

 التعليم المهني و التقني التعلم على أساس مهني
 ساعات( ثالث -ساعتين  -) خيار ساعة 

 دروس اختيارية يوصى بها
 
 
 

 دراسية محددة تتماشى مع برامج الشهادات للتسجيل المزدوج مواد
 

 خبرة في العمل و / أو التطوع في مجال المحاسبة أو اإلدارة أو التسويق

 كلية إدارة األعمال وريادة األعمال والتطوير المهني برامج كلية هنري فورد
 مساعد محاسب في األعمال

 مساعد إداري في مجال األعمال
 دارة األعمالمساعد في إ

https://iblog.dearbornschools.org/decambcc/
https://berry.dearbornschools.org/dearborn-business-academy/
https://berry.dearbornschools.org/dearborn-business-academy/
https://berry.dearbornschools.org/dearborn-business-academy/
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540595--,00.html
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540592--,00.html
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540338--,00.html
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 دراسات الضيافة )فنون الطهي(
 

ترفيهية ، يركز هذا البرنامج على إعداد الطالب إلدارة وتسويق وتشغيل المطاعم والخدمات الغذائية األخرى ؛ السكن ، الجذب السياحي ، األحداث ال
غيلية واإلدارية. تخطيط وتنظيم األحداث ؛ خدمة الزبائن؛ جوانب صناعة والخدمات المتعلقة بالسفر. المهارات المكتسبة في هذا البرنامج تشمل المهارات التش

ة بشدة على اتخاذ خيار السفر؛ إعداد الطعام إدارة الوقت؛ االتصاالت؛ اتخاذ القرار؛ إدارة المشاريع وريادة األعمال. يتم تشجيع طالب السنة الثانية والثالث
 لهم بالعمل في مطعم الطالب أثناء ساعات الغداء ، عندما يكون مفتوًحا للجمهور! الثالث ساعات للصفوف المتقدمة، ألن هذا سيسمح

 

 السنة
 المواد الدراسية

 الضغط هنا لقراءة توصيف المواد. الرجاء 
 المحتوى

 للتعرف على معايير المحتوى هناالرجاء الضغط 

 المرحلة اإلعدادية
 استكشاف المهارات )الصف السادس(

 المراهقون والتوتس / استكشافك )الصف السابع(
 مهارات المستهلك / مهارات المعيشة

 الوعي الوظيفي
 المعارف و المهارات األساسية

 التاسع

 الصف التاسعمنهاج أكاديمية 
 / علومك YouScienceتقييم الكفاءة 

 األغذية األساسية
 الغذاء للحياة

 الوعي الوظيفي/ االكتشاف

 دراسات الضيافة ) عام كامل ساعتين( العاشر

 التحكم بالمصروفات و رياضيات لطهي 1
 مهارات الطهي األساسية 2
هو برنامج تدريب وشهادة لسالمة  ServSafeلتعقيم )وا ServSafe \الخدمة األمنة  3

األطعمة والمشروبات تديره جمعية المطاعم الوطنية األمريكية. تم اعتماده من قبل جمعية 
 المطاعم الوطنية األمريكية ومؤتمر حماية األغذية(

 العالقات العامة 4
 الطهي األساسي 5
 الِخبْز و الحلويات 6
 اإلدارة 7
 ريادةالتسويق و ال 8
 الطهي المتقدم 9

 طاه المؤون 10
 االستدامة والتغذية 11
 التطور المهني و الوظيفي 12

 الحادي عشر
دراسات الضيافة المتقدمة ) عام كامل ساعتين أو ثالث 

 ساعات(

 
 دراسات متقدمة في فنون الطهي مع التركيز على اإلدارة والسالمة

 

 الثاني عشر

ام كامل ساعتين أو ثالث دراسات الضيافة المتقدمة ) ع
 ساعات(

 
 

التعليم المهني و التقني التعلم على أساس مهني ) العمل 
 المشترك(

 ساعات( ثالث -ساعتين  -) خيار ساعة 

دراسات متقدمة في فنون الطهي مع التركيز على إلدارة عمليات المطاعم / اإلشراف على 
 الموظفين.

 
 

 لطهي و الضيافةخبرة في العمل و / أو التطوع في مجال ا

 انتقالي

 إدارة السوق \إدارة األسواق
 

 خيارات التسجيل المزدوج في كلية هنري فورد؟
 

 دروس اختيارية يوصى بها
 

 مواد دراسية محددة تتماشى مع برامج الشهادات للتسجيل المزدوج
 

 كلية إدارة األعمال وريادة األعمال والتطوير المهني برامج كلية هنري فورد
 دة إنجاز في مهارات الطهيشها

 شهادة مساعد في فنون الطهي
 شهادة بكالوريوس في فنون الطهي

  

https://berry.dearbornschools.org/hospitality-courses/
https://berry.dearbornschools.org/hospitality-courses/
https://berry.dearbornschools.org/hospitality-courses/
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540330--,00.html
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 أكاديمية العلوم الصحية
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 الصف المتقدم إلعداد مساعد صحي
 

للمريض بمرور الوقت. تتعامل الوظائف  يوفر هذا البرنامج للطالب المهارات الالزمة في المهن الصحية التي تركز بشكل أساسي على تغيير الحالة الصحية
ة هي مهن والدورات التدريبية مباشرة مع المرضى وقد توفر أيًضا معلومات عن العالج والعالج واالستشارة والتثقيف الصحي. مجاالت التخصص اإلضافي

ت الطوارئ الطبية والعلوم البيطرية .يبدأ جميع الطالب التمريض ومهن األسنان ومساعدة الصيدلة والطب / إعادة التأهيل والطب الرياضي المساعد وخدما
 في برنامج مساعد صحي ومن ثم يمكنهم متابعة التدريب المتخصص في واحد أو أكثر من صفوف الصحة المتقدمة.

 السنة
 المواد الدراسية

 راءة توصيف المواد.الضغط هنا لق الرجاء 
 المحتوى

 للتعرف على معايير المحتوى هناالرجاء الضغط 

 المرحلة اإلعدادية
 

 المواد االختيارية الصحية لطالب المرحلة اإلعدادية؟
 

 الوعي الوظيفي
 ت األساسيةالمعارف و المهارا

 التاسع
 الصف التاسعمنهاج أكاديمية 

 / علومك YouScienceتقييم الكفاءة 
 الصحة البدنية و الرياضة

 الوعي الوظيفي/ االكتشاف

 مساعد صحي 1 العاشر

 التشريح و علم النفس
 المسؤوليات القانونية 2
 مكافحة العدوى 3
 حالة العميل 4
 السالمة في مكان العمل 5
 إيصال الرعاية الصحيةأنظمة  6
 األخالقيات 7
 المهارات السريرية 8
 العافية 9

 التواصل و المصطلحات الرعاية الصحية 10
 المعلوماتية والتكنولوجيا الصحية 11
 االستعداد الوظيفي 12

 الحادي عشر

 متقدم ) اختر واحداً( -*مساعد صحي

 مساعد طبيب أسنان ●

 مساعد طبي ●

 فقط( 12عيادات ) طالب  ●

 
 سات متقدمة ومهارات سريرية في مجاالت طبية معينةدرا

 الشهادات وخبرات التعلم القائمة على العمل
 

 الثاني عشر

 متقدم ) اختر واحداً( -*مساعد صحي
 مساعد طبيب أسنان ●

 مساعد طبي ●

 فقط( 12عيادات ) طالب  ●

 فقط( 12العيادات )طالب  ●

 تقني صيدلي )طالب الثاني عشر فقط( ●
 

التقني التعلم على أساس مهني ) العمل  التعليم المهني و
 المشترك(

 ساعات( 3 -ساعتين  -) خيار ساعة 

 دراسات متقدمة ومهارات سريرية في مجاالت طبية معينة
 الشهادات وخبرات التعلم القائمة على العمل

 
 
 
 
 
 

 في مجال الصحة والدواء  -الخبرة الميدانية 

 انتقالي

 ئتدريب االستجابة لحاالت الطوار-
 التشريح و علم النفس

 
 مصطلح طبي 100أ أتش 

 دروس اختيارية يوصى بها
 
 

 مواد دراسية محددة تتماشى مع برامج الشهادات للتسجيل المزدوج

 مدرسة الصحة والخدمات اإلنسانية برامج كلية هنري فورد

 شهادة تمريض في العلوم التطبيقية
 فني عينية في العلوم التطبيقية

 في العلوم التطبيقيةفني صيدلي 
 شهادة معالج فيزيائي في العلوم التطبيقية

 شهادة فني أشعة في العلوم التطبيقية
 مساعد ممرض في العلوم التطبيقية
 مساعد ممرض في العلوم التطبيقية

  

https://berry.dearbornschools.org/health-courses/
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540334--,00.html
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 أكاديمية الخدمات اإلنسانية
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 مهنة التعليم -( ADEمدرسي ديربورن الملهمين )
 

ويشمل ذا البرنامج على النظرية العامة وممارسة التدريس والتعلم. للطالب المهتمين بالحصول على درجة علمية في التعليم ومهنة في التدريس.  يركز ه
واألسس االجتماعية  التدريس في المبادئ األساسية لعلم النفس التربوي. فن التدريس ؛ تخطيط وإدارة األنشطة التعليمية ؛ قضايا السالمة والصحة المدرسية ؛

 للتعليم. تشمل مجاالت التركيز المحتملة التدريس والتدريب ، وخدمات الدعم المهني ، واإلدارة ، والدعم اإلداري.
 
 

 السنة
 المواد الدراسية

 الضغط هنا لقراءة توصيف المواد. الرجاء 
 المحتوى

 للتعرف على معايير المحتوى هناالرجاء الضغط 

 المرحلة اإلعدادية
 استكشاف المهارات )الصف السادس(

 المراهقون والتوتس / استكشافك )الصف السابع(
 عيشةمهارات المستهلك / مهارات الم

 الوعي الوظيفي
 المعارف و المهارات األساسية

 ) التاسع( منهاج أكاديمية التاسع
 / علومك YouScienceتقييم الكفاءة 

 الوعي الوظيفي/ االكتشاف

 العاشر
 نمو الطفل

 
 ارشاد/ تربية الطفل

 مهارات التوظيف والتطوير الوظيفي ومنح الشهادات 1
 النمو و التطوير 2
 ن متنوعينمتعلمي 4
 البيئة التعليمية 8

 استراتيجيات التعليم 10
 طيط الدروسخالمنهاج و ت 11

 الحادي عشر

 
 (MiSAYD Pathمعلم ابتدائي مستجد )

 أو
 (CDA Pathمعلم حضانة مستجد )

 
)التعديالت الموصى بها لبرنامج المعلم االبتدائي المستجد( 

 مقترح -

 االتجاهات والهياكل 3
 لتوجيهي و إدارة الصفالدليل ا 5
 الخبرات العملية 6
 الصحة و السالمة 7
 األخالقية و القانونية و المهنية المسؤوليات 9

 االختبار والتقييم 12
 )رعاية نهارية / مهن الحضانة ( -شهادة مساعد تنمية الطفل 

المعلمين لمرحلة )تعليم ومهن وإعداد  -شهادة تنمية الشباب في سن المدرسة في ميشيغان 
 ( 12 -الحضانة 

 الثاني عشر
 التعليم المهني و التقني التعلم على أساس مهني

 ساعات( ثالث -ساعتين  -) خيار ساعة 
 مقترح -ساعة مطلوبة للحصول على الشهادة(  480الخبرة الميدانية )

 انتقالي
CIS 221 التكنولوجيا التعليمية لمعلمي الروضة وحتى :

 الصف الثاني عشر
HPE 262التربية البدنية و الصحية للمعلمين : 

 مواد دراسية محددة تتماشى مع برامج الشهادات للتسجيل المزدوج

 مدرسة الصحة والخدمات اإلنسانية برامج كلية هنري فورد

 األطفال و العائالت
 (MiSAYDتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية. )
 (MiSAYDتعليم ما قبل المرحلة الثانوية. )

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائية والثانوية التعليم الخاص/ ذوي االحتياجات الخاصة. 
(MiSAYD) 

  

https://berry.dearbornschools.org/education-careers/
https://berry.dearbornschools.org/education-careers/
https://berry.dearbornschools.org/education-careers/
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540320--,00.html


9 
 

 

 مهن القانون و العدالة الجنائية
 

طبيق القانون ة / تبالشراكة مع قسم شرطة ديربورن ، وكلية هنري فورد وجامعة ميشيغان ديربورن ، يقدم مركز مايكل بيري الوظيفي برنامًجا للعدالة الجنائي
االت الطوارئ / للطالب المهتمين بمهن السالمة العامة بما في ذلك الشرطة ، والحرائق ، ونظام اإلدارة البيئية ، والتصحيحات ، والقانون اإلغاثة في ح

 دارة شرطة ديربورنالكوارث. ستتم مواءمة الدورة التدريبية مع مناهج الكلية وبرنامج المستكشفين / المتدربين في الشرطة التابع إل
 

 السنة
 المواد الدراسية

 الضغط هنا لقراءة توصيف المواد. الرجاء 
 المحتوى

 للتعرف على معايير المحتوى هناالرجاء الضغط 

 المرحلة اإلعدادية
 
 

 

 الوعي الوظيفي
 المعارف و المهارات األساسية

 التاسع
 التاسع( )منهاج أكاديمية

 / علومك YouScienceتقييم الكفاءة 
 الوعي الوظيفي/ االكتشاف

 العاشر
 العدالة الجنائية: القوانين و السالمة العامة

 لة الجنائية : األدوات و التقنياتالعدا

 الهيكل التنظيمي 1
 المعايير المهنية بما في ذلك األخالق والمسؤوليات القانونية 2
 السالمة والصحة والبيئة 3
 فروع السالمة العامة 4
 التطوير الوظيفي 7
 السالمة في مكان العمل 5

 الحادي عشر

 العدالة الجنائية المتقدمة: القانون و األخالق
 العدالة الجنائية المتقدمة: التحقيقات و التقارير

 
 الطب الشرعي

 القانون واألنظمة القانونية 5
 العالقات العامة 4
 حل المشكالت / التحقيقات 9

 القيادة و روح الفريق 10
 االتصاالت 11
 أكاديميًا تطبيقيًا في القانون والسالمة العامة 12
 أ مهارات المراقبة -1
 دلة والتحقيق في مسرح الجريمةأ جمع األ -2
 أ تحليل الشعر -3
 أ األلياف و النسيج -4
 أ علم النبات الشرعي -5
 أ البصمات - 6
 أ مخطط الحمض النووي الوراثي- 7
 أ الدم و تناثره -8
 أ علم السموم الشرعي -9

 أ تحليل خط اليد والتزوير والتزييف - 10
 أ علوم الحشرات الشرعي -11
 الطريقة واآللية والسبب أ الموت: -12
 أ تحليل التربة -13
 أ الطب الشرعي -14
 أ أدلة الزجاج -15
 أ القوالب و الطبعات -16
 أ عالمات األدوات -17
 أ  األسلحة النارية والمقذوفات -18

 الثاني عشر

 حكومة الواليات المتحدة المتقدمة
 

 التعليم المهني و التقني التعلم على أساس مهني
 ساعات( ثثال -ساعتين  -اعة ) خيار س

 دروس اختيارية يوصى بها
 

العمل و / أو الخبرة التطوعية في مجال القانون والعدالة الجنائية والسالمة العامة و / أو 
 اإلصالحيات

 

 انتقالي

 خيارات التسجيل المزدوج في كلية هنري فورد؟
 
 
 

 مستكشفو شرطة ديربورن
 متدرب شرطة ديربورن

 ل المزدوج في حقل العدالة الجنائيةخيارات التسجي
 
 
 

 يجب أن يفي بالمتطلبات وأن يتقدم إلى شرطة ديربورن
 

 مدرسة الفنون الحرة برامج كلية هنري فورد
 شركاء إنفاذ القانون في الفنون -العدالة الجنائية 
 مساعدو إنفاذ القانون في الفنون بأكاديمية الشرطة -العدالة الجنائية 

 

 
 

 

https://berry.dearbornschools.org/criminal-justice-law-careers/
https://berry.dearbornschools.org/criminal-justice-law-careers/
https://berry.dearbornschools.org/criminal-justice-law-careers/
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540332--,00.html
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 أكاديمية الصناعة و التكنولوجيا و االختراع
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 تركيز على برمجة الحواسب
 

طلبات التخصيص يقوم هذا البرنامج بإعداد الطالب لتطبيق المعرفة والمهارات الخاصة ببرمجة الكمبيوتر العامة على حل المشكالت التشغيلية المحددة ومت
ين التنظيميين. ويشمل التدريب على أنواع محددة من البرمجيات والتصميم والتطوير والتنفيذ ؛ تحديد احتياجات المقدمة من قبل البرامج الفردية والمستخدم

 العمالء ؛ أدوات وتقنيات البرمجة ؛ إنشاء الرموز ؛ االختبار والتحقق ؛ صيانة أنظمة وبرامج الكمبيوتر ؛ وإدارة المشاريع.
 

 السنة
 المواد الدراسية

 الضغط هنا لقراءة توصيف المواد. الرجاء 
 المحتوى

 للتعرف على معايير المحتوى هناالرجاء الضغط 

 المرحلة اإلعدادية
 استخدام لوحة المفاتيح

 الطلبات
 اكتشافات علوم الحاسوب

 الوعي الوظيفي
 المعارف و المهارات األساسية

 الصف التاسعمنهاج أكاديمية  التاسع
 / علومك YouScienceتقييم الكفاءة 

 الوعي الوظيفي/ االكتشاف

 العاشر
 اكتشافات علوم الحاسوب المرحلة الثانوية )عام كامل(

 و / أو
 1برمجيات  أخصائي

 نظرة عامة على الصناعة ومتطلباتها
 مدخل إلى الترميز

 المعارف و المهارات األساسية
 شهادة )شهادات( مبتدئ للطالب

 مبادئ علوم الحاسوب الصف المتقدم الحادي عشر

 
 اتصاالت األعمال 1
 األخالق والقانون وحقوق الملكية والسالمة 2
 عمال(المهنة والتوظيف )ريادة األ 3
 أساسيات تكنولوجيا المعلومات 4
 المنطق و حل النزاعات 5
 بدء تطوير التطبيق )الترميز( 6

 شهادة / ائتمان تعليمي في مدخل إلى علوم الحاسوب

 مبادئ علوم الحاسوب / برمجة جافا الصف المتقدم الثاني عشر

 مطور تطبيقات 7
 القيادة و روح الفريق 8
 النحوأساسيات البرمجة و 9

 تقييم االحتياجات / تخطيط المشروع 10
 التصحيح واختبار البرامج )ضمان الجودة( 11
 برنامج صيانة )تحسينات( 12

 شهادة مبرمج مبتدئ

 انتقالي

 مفاهيم التصاميم ثنائية وثالثية األبعاد
 الروبوتات / المجسمات األلية ) فوردسون(

 
 فورد؟خيارات التسجيل المزدوج في كلية هنري 

CIS-122(?) 
 

 التعليم المهني و التقني التعلم على أساس مهني
 ساعات( ثالث -ساعتين  -) خيار ساعة 

 دروس اختيارية يوصى بها
CIS 126, 130, 170, 172, 186, 230, 232  223 ,221مستوى, متوقع  200; أخر 

 
 مواد دراسية محددة تتماشى مع برامج الشهادات للتسجيل المزدوج

 
 في العمل و/ أو التطوع في مجال علوم الحاسوب خبرة

 

 كلية إدارة األعمال وريادة األعمال والتطوير المهني برامج كلية هنري فورد

 
 السالمة اإللكترونية / االفتراضية -نظم المعلومات الحاسوبية 
 الشبكة االفتراضية -نظم المعلومات الحاسوبية 
 المواقع تطوير -نظم المعلومات الحاسوبية 
 العلوم التطبيقية -نظم المعلومات الحاسوبية 

 شهادة مساعد في علوم الحاسوب

  

https://berry.dearbornschools.org/computer-science-programming/
https://berry.dearbornschools.org/computer-science-programming/
https://berry.dearbornschools.org/computer-science-programming/
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540596--,00.html
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 وتكنولوجيا التصميمالوسائط المتعددة الرقمية اإلعالم و
 

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

 

 السنة
 المواد الدراسية

 المواد.الضغط هنا لقراءة توصيف  الرجاء 
 المحتوى

 للتعرف على معايير المحتوى هناالرجاء الضغط 

 المرحلة اإلعدادية
 استخدام لوحة المفاتيح

 الطلبات
 اكتشافات علوم الحاسوب

 الوعي الوظيفي
 المعارف و المهارات األساسية

 التاسع
 ) التاسع( منهاج أكاديمية 

 / علومك YouScienceتقييم الكفاءة 
 اكتشافات علوم الحاسوب

 الوعي الوظيفي/ االكتشاف
 مدخل إلى الترميز والتكنولوجيا

 العاشر
 )تسلسل جديد(

 عام كامل( -مبادئ التصميم ثنائي األبعاد ) ساعة 
 كامل( عام -مبادئ التصميم ثالثي األبعاد ) ساعة 

 إدارة المشاريع 1
 التصميم البياني / الجرافيكي

 خدمة العمالء والتخطيط 4
 تصميم الويب والتخطيط 7

 إنتاج الوسائط المتعددة 10
 الدعم الفني 12

 (ACEالمعتمد ) Adobeشهادة خبير 
 

 الحادي عشر
 )تسلسل جديد(

 عام كامل( -أخصائي برمجيات ) ساعتين 

 ية واألخالقية ومعايير التصميم والسالمةالمعايير القانون 2
 االتصاالت الرقمية 5
 تطوير األدوات 6
 تطوير الويب والترميز 8
 إدارة الويب 9

 اختبار الويب والتقييم 11
 (MOSشهادة أخصائي مايكروسوفت أوفيس )

 (MTAشهادة أخصائي تكنولوجيا مايكروسوفت)
 

 الثاني عشر
 عام كامل( -بعاد المتقدم ) ساعتين التصميم ثالثي األ

 و / أو
 عام كامل( -أخصائي برمجيات متقدم ) ساعتين 

 إرشادات متقدمة قائمة على المشروعات في التصميم الرقمي واستخدام / تطوير التطبيقات

 انتقالي

 ع / العاشراكتشافات علوم الحاسوب في صفي التاس
 الروبوتات / المجسمات األلية ) فوردسون(

 
 الطباعة -165 -الفنون 

 
 التعليم المهني و التقني التعلم على أساس مهني

 ساعات( ثالث -ساعتين  -) خيار ساعة 

 دروس اختيارية يوصى بها
 
 

 مواد دراسية محددة تتماشى مع برامج الشهادات للتسجيل المزدوج
 

 عي.خبرة في العمل و / أو التطوع في المعلومات أو التصميم أو المجال اإلبدا

 برامج كلية هنري فورد

 مدرسة الفنون الحرة
 
 

 كلية إدارة األعمال وريادة األعمال والتطوير المهني

 شهادة مساعد في التصميم الجرافيكي في الفنون التطبيقية
 شهادة  زمالة في التصميم الجرافيكي في الفنون التطبيقية

 شهادة مساعد في التصميم الجرافيكي في الفنون
 

 تطوير المواقع -لمعلومات الحاسوبية نظم ا
 العلوم التطبيقية -نظم المعلومات الحاسوبية 

 شهادة إنجاز مطور تطبيقات برامج الحاسوب

  

https://berry.dearbornschools.org/technology-courses/
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540596--,00.html
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 NATEFشهادة  -فني سيارات
 

من تجارب التعلم المتعلقة  . كما يوفر سلسلةخدمة وصيانة وتعديل وإصالح مكونات وأنظمة السيارات يعد هذا البرنامج التعليمي الطالب لالنخراط في
( وفئات اإلصالح التي تتطلب شهادة.  سيستعد الطالب إلجراء امتحانات التميز في خدمة السيارات NATEFبالمؤسسة الوطنية لتعليم فنيي السيارات )

(ASEعند االنتهاء من البرنامج. يتم الجمع بين أنش )طة التعلم في الفصول الدراسية والمختبر والمتجر ( ويمكنهم التقدم المتحان ترخيص )ميكانيكي ميشيغان
وتجميع وفحص واإلعدادات الواقعية لمنح الطالب الفرصة ليصبحوا على دراية بالتسميات ؛ مبادئ وممارسات السالمة ؛ ومهارات مستوى الوظيفة في تفكيك 

 وإصالح واستبدال المكونات أو األنظمة.
 

 السنة
 المواد الدراسية

 الضغط هنا لقراءة توصيف المواد. الرجاء 
 المحتوى

 للتعرف على معايير المحتوى هناالرجاء الضغط 

 المرحلة اإلعدادية
 ) السادس(استكشاف التكنولوجيا 
 ) السابع(أساسيات التكنولوجيا 

 ) الثامن(تكنولوجيا  التطبيقات 

 الوعي الوظيفي
 المعارف و المهارات األساسية

 التاسع
 ) التاسع( منهاج أكاديمية

 / علومك YouScienceتقييم الكفاءة 
 الوعي الوظيفي/ االكتشاف

 العاشر
 )ساعة( 1تقني سيارات 

 )ساعة( 2ني سيارات تق

 النقل والتوزيع والخدمات اللوجستية )نظرة عامة على الصناعة( 11
 ممارسات ومتطلبات االستعداد الوظيفي 12

 تدريب السالمة
 تحديد األداة واستخدامها

 كهرباء المحركات ) ساعتين( - 3فني ميكانيكي  الحادي عشر
 اعتين(كهرباء المحركات ) س -4فني ميكانيكي 

 األنظمة الكهربائية / اإللكترونيةأ  -6 إصالح المحرك  1
 ناقل حركة أوتوماتيكي والمحور 2
 محاور نظام نقل الحركة اليدوي 3
 أنظمة كهربائية / إلكترونية 6
 تدفئة وتبريد 7

 استطاعة و عمل المحركات

 المكابح وعجلة القيادة ) ساعتين( -5تقنيات الميكانيك  الثاني عشر
 تقني سيارات مستوى متقدم ) ساعتين(*

 أنظمة التعليق والتوجيه 4
 المكابح

 المهام التكميلية المطلوبة 9
 صيانة المعدات واألجهزة المحمولة 10

 خدمة العمالء
 ( وإدارتهاMLRعمليات الصيانة واإلصالح الخفيف )

 انتقالي

 2 -1فني ِلحام  
 

 هنري فورد خيارات التسجيل المزدوج في كلية
 

 التعليم المهني و التقني التعلم على أساس مهني
 ساعات( 3 -ساعتين  -) خيار ساعة 

 دروس اختيارية يوصى بها
 

 مواد دراسية محددة تتماشى مع برامج الشهادات للتسجيل المزدوج
 

 خبرة في العمل و/ أو التطوع في مجال السيارات
 

 عمال وريادة األعمال والتطوير المهنيكلية إدارة األ برامج كلية هنري فورد

 
 ( في العلوم التطبيقيةASSETمساعد خدمة السيارات )

 مساعد تكنولوجيا السيارات في العلوم التطبيقية
 

  

https://berry.dearbornschools.org/automotive-technician-natef/
https://berry.dearbornschools.org/automotive-technician-natef/
https://berry.dearbornschools.org/automotive-technician-natef/
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-5297-540356--,00.html
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 صفقات البناء
 

النجارة. تركيب نقل لة. يتضمن تعليم يُِعُد هذا البرنامج الطالب لتطبيق المعرفة والمهارات التقنية في بناء وتفتيش وصيانة الهياكل والممتلكات ذات الص
والتركيبات الخشبية باستخدام األدوات الكهرباء والطاقة ؛ تشطيب البناء / التشييد؛ اإلدارة والتفتيش ؛ نسق؛ قطع وتصنيع وطرد وتركيب وإصالح الهياكل 

قراءة المخطط األساس والتخشين. تقنيات تشطيب النجارة. يار ؛ تقدير الوظيفة اليدوية والكهربائية ؛ الرياضيات التقنية وعلم الداللة. تأطير مواد البناء واالخت
 .والقوانين والمعايير المعمول بها

 

 السنة
 المواد الدراسية

 الضغط هنا لقراءة توصيف المواد. الرجاء 
 المحتوى
 للتعرف على معايير المحتوى هنالضغط الرجاء ا

 المرحلة اإلعدادية
 استكشاف التكنولوجيا )السادس(

 أساسيات التكنولوجيا )السابع(
 تطبيقات تكنولوجيا  )الثامن(

 الوعي الوظيفي
 األساسيةالمعارف و المهارات 

 التاسع
 الصف التاسعمنهاج أكاديمية 

 / علومك YouScienceتقييم الكفاءة 
 الوعي الوظيفي/ االكتشاف

 العاشر
 1تقنيات النجارة 
 2تقنيات النجارة 

 السالمة والصحة والبيئة 1
 نظرة عامة على الصناعة

 مهارات التوظيف والمهارات التقنية 3
 مواد البناء 4
 ت البناءمواد و معدا 5

 الحادي عشر

 1الهندسة في البناء 
 2الهندسة في البناء 

 
 الهندسة أ )متطلبات الرياضيات(

 الهندسة ب )متطلبات الرياضيات(

 تصميم تشييد المباني 6
 تجهيز الموقع والبنية التحتية 7
 ممارسات البناء الشائعة ، المفاهيم ، األرضيات ، إلخ. 8
 النجارة(تقنيات البناء السكني ) 9

 البناء التكنولوجي المستدام 10
 معدات ثقيلة / إنشاءات مدنية 11
 إدارة أعمال البناء 12
 

 الرياضيات األساسية المشتركة )الهندسة )المحتوى المطبق على مشاريع البناء
 

 الثاني عشر
 ) اختياري( 3تقني نجارة 
 ) اختياري( 4تقني نجارة 

 

 انتقالي

 سل فوردثانوية أد 5فني نجارة 
 فني منزلي فوردسون

 2 -1فني ِلحام  
 

 خيارات التسجيل المزدوج في كلية هنري فورد؟
 

 التعليم المهني و التقني التعلم على أساس مهني
 ساعات( ثالث -ساعتين  -) خيار ساعة 

 دروس اختيارية يوصى بها
 

 مواد دراسية محددة تتماشى مع برامج الشهادات للتسجيل المزدوج
 

 ي العمل و/ أو التطوع في مجال البناءخبرة ف

 برامج كلية هنري فورد
 

 كلية إدارة األعمال وريادة األعمال والتطوير المهني
 

 الهندسة المعمارية / تكنولوجيا البناء المنتسبين للعلوم التطبيقية
 الهندسة المعمارية / شركاء البناء في العلوم التطبيقية -التكنولوجيا الهندسية 

  

https://berry.dearbornschools.org/construction-trades/
https://berry.dearbornschools.org/construction-trades/
https://berry.dearbornschools.org/construction-trades/
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540573--,00.html
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 ي ِلحامفن
 

الغاز والكهرباء يُِعُد هذا البرنامج الطالب لشغل وظائف في اللحام والنحاس واللحام والتصنيع ويركز على قطع وربط المعادن باستخدام تقنيات الحرارة و
والقياس ، واستخدام األداة واختيارها ،  والبالزما. تركز المعرفة والتدريب العملي في المختبر على ممارسات سالمة الصناعة ، وتحديد المعادن واختيارها ،

المعايير والمبادئ ومعايير الصناعة ، وقراءة المخطط ، وعمليات ومعايير التعدين واللحام. قد يتأهل الطالب الذين يكملون برنامج ادسل فورد ألخذ امتحان 
 بع بالمواصفات التفصيلية للدورة التدريبية.(.  يتAWSمن جمعية اللحام األمريكية )” SENSE“التوجيهية لبرامج تعليم اللحام 

 

 السنة
 المواد الدراسية

 الضغط هنا لقراءة توصيف المواد. الرجاء 
 المحتوى

 للتعرف على معايير المحتوى هناالرجاء الضغط 

 المرحلة اإلعدادية

 
 (السادس)استكشاف التكنولوجيا 
 (عبالسا)أساسيات التكنولوجيا 

 (الثامن)تكنولوجيا التطبيقات 

 الوعي الوظيفي
 المعارف و المهارات األساسية

 التاسع
 ) التاسع( منهاج أكاديمية

 / علومك YouScienceتقييم الكفاءة 
 الوعي الوظيفي/ االكتشاف

 العاشر
 فني الِلحام
 فني الِلحام

 االختبار والتقييم 12
 الصحة و السالمة أثناء التلحيم 2
 الِلحام بالقوس المعدني المحمي 7
 األوكسجينالقص اليدوي بغاز  4
 صهرلحام بسلك ذو قلب  5
 رموز الرسم واللحام 6
 زيلحام المعادن بالقوس الغا 7

 متقدم ) مقترح( 3تقنية الِلحام  الحادي عشر
 متقدم ) مقترح( 4تقنية اللِحام 

 (OFCالقص بغاز األكسجين الميكانيكي ) 8
 (GTAWاللحام بالقوس الغازي تنغستن) 9

 االختبار والتقييم 12
 فحص واختبار اللحام 11
12 

 شهادة اِللحام )ثانوية أدسل فورد(

 الثاني عشر

 الِلحام و التصنيع في كلية هنري فوردمسار 
 

 التعليم المهني و التقني التعلم على أساس مهني
 ساعات( 3 -ساعتين  -) خيار ساعة 

 خيارات التسجيل المزدوج لتطوير المهارات
 

 التصنيعخبرة في العمل و/ أو التطوع في مجال الِلحام و 
 

 انتقالي

 5-4-3-2-1فني النجارة 
 فني منزلي

 
 ت التسجيل المزدوج في كلية هنري فورد؟خيارا

 دروس اختيارية يوصى بها
 
 

 مواد محددة تتماشى مع وظائف البناء

 برامج كلية هنري فورد
 

 كلية إدارة األعمال وريادة األعمال والتطوير المهني
 

 شهادة فني ِلحام في العلوم التطبيقية

  

https://berry.dearbornschools.org/welding-technician/
https://berry.dearbornschools.org/welding-technician/
https://berry.dearbornschools.org/welding-technician/
https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-2629-540589--,00.html
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