
برامج التعليم المهني و التقني المعتمدة من مدارس ديربورن الرسمية واالئتمانات الدراسية منهاج 

 والية ميشيغان
  األداء والفنون البصرية والتطبيقية ئتمان دراسي في فنوناجميع المواد الدراسية الواردة ضمن هذه القائمة معتمدة ك

 البرنامج
 دراسي ائتمانيغير مطلوبة للحصول على رصيد  مواد  اختيارية متقدمة المستوى*يتضمن 

 **يجب على الطالب إتمام جميع هذه الصفوف بالتسلسل للتأهل للحصول على رصيد مادة العلوم

 جمعتمد لرصيد التخر نقدم حاليا  

ثانوية 
 ديربورن

ثانوية ادسل 
 فورد

ثانوية 
 فوردسون

مركز مايكل 
 بيري المهني

الرصيد الثالث 
 للعلوم 
 أو

 2لغة عالمية 

 حاسوب
 الطلبات

رياضيات “  الصحة
 “ 

 مسار المحاسبة و المالية
 4-1المحاسبة  ●
 4-1المحاسبة  ●
 4-1المحاسبة  ●
 726040T)اختياري(   4** المحاسبة  ●

   X نعم   نعم 

 مركز مايكل بيري المهني -إعداد مساعد صحي 
 718631T, 728631Tمساعد صحي ) عام كامل(  ●
 718633T, 728633Tسريري/عيادات   -*مساعد صحي ●
 718635T, 728635Tأسنان   -*مساعد صحي ●
 718700T, 728700Tمساعد طبي  -*مساعد صحي ●
 718700T, 728700Tالطب الرياضي  -*مساعد صحي ●
 718635T, 728635Tأسنان   -*مساعد صحي ●

   X نعم  نعم  

 فني سيارات ) أدسل و فوردسون(
 618600T, 628600T 1تقني سيارات  ●
 618610T, 618620T 2تقني سيارات  ●
 618620T, 628620T 3فني كهرباء المحركات  ●
 618630T, 628630T  4فني استطاعة و عمل المحركات  ●
 618640T, 628640T 5تقنيات المكابح وعجلة القيادة  ●
 618650T, 628650T 6*تقني سيارات مستوى متقدم  ●

 X X  نعم    

 مركز مايكل بيري المهني تكنولوجيا و إدارة األعمال ) ثانوية ديربورن و 
  T716210 T,626210T, 616210 1تقني أعمال و إدارة  ●
 T726220 T,626220T, 616220 2تقني أعمال و إدارة  ●
 T716016 T,626016T, 616016 1ريادة األعمال المتقدمة  -*صفوف تقنيات األعمال  ●
 T726017, T626017T, 616017 2ريادة األعمال المتقدمة  -*صفوف تقنيات األعمال  ●
 2019برامج ثانوية ديربورن التي تم إيقافها بعد خريف  ●

ليس 
 بعد
201
9 

  X نعم نعم   

ليس  برمجة الحاسوب )مركز مايكل بيري المهني ومركز ديربورن للعلوم و الرياضيات و التكنولوجيا لكن
  (فورد ادسل

)مركز مايكل بيري  716601T, 726601Tمبادئ علوم الحاسوب مستوى متقدم ) عام كامل( ●
 )مركز ديربورن للرياضيات و العلوم و التكنولوجيا ( 616601TD , 626601TDالمهني(, 
 ال تحتسب( -)فوردسون  616601 ,626601 ○

)مركز مايكل بيري  716600T, 726600T* علوم الحاسوب مستوى متقدم ) عام كامل( ●
 )مركز ديربورن للرياضيات و العلوم و التكنولوجيا (  616600TD, 626600TDالمهني(, 

   X 
   نعم نعم



 البرنامج
 غير مطلوبة للحصول على رصيد إئتماني دراسي مواد  اختيارية متقدمة المستوى*يتضمن 

 ل على رصيد مادة العلوم**يجب على الطالب إتمام جميع هذه الصفوف بالتسلسل للتأهل للحصو

 معتمد لرصيد التخرج نقدم حاليا  

ثانوية 
 ديربورن

ثانوية ادسل 
 فورد

ثانوية 
 فوردسون

مركز مايكل 
 بيري المهني

الرصيد الثالث 
 للعلوم 
 أو

 2لغة عالمية 

 حاسوب
 الطلبات

رياضيات “  الصحة
 “ 

 فنون الطهي و الطبخ
 ) ثالث ساعات( 2دراسات الضيافة  ●
 ن() ساعتي 2دراسات الضيافة  ●
 ساعتين()  2دراسات الضيافة  ●

   X نعم    

 IIمفاهيم التصاميم 
 ساس فني(أ) على  2عاد و بمبادئ التصميم ثنائي و ثالثي األ ●
 فني( أساس) على  2و  األبعادمبادئ التصميم ثنائي و ثالثي  ●
 ة األبعادمفاهيم التصاميم ثالثي ●

   X نعم نعم   

 مسار التسويق
 مدخل إلى التسويق ●
 إدارة األسواق ●
 متجر المدرسة -صفوف التسويق المتقدمة   ●
 االجتماعيعلى وسائل التواصل  ياالفتراضالتسويق  -صفوف التسويق المتقدمة  ●

   X 
    نعم

 1برمجيات  أخصائي
 ) على أساس تقني( 2و  1أخصائي برمجيات  ●
 ) على أساس تقني( 2و 1برمجيات  أخصائي ●

   X نعم نعم   

 فني ِلحام ) ادسل فورد فقط(
 618621T, 628621T 1فني ِلحام   ●
 618622T, 628622T    2فني ِلحام   ●

 X   نعم    

 الدراسة المنزلية( -التعليم العام ) مركز مايكل بيري المهني 
 618640T,  628640Tنمو الطفل  ●
 618630T, 628630Tإرشاد الطفل  ●
 610031T, 620031Tمساعد معلم ) عام كامل( ●

* * * X نعم    

 الجنائية )مركز مايكل بيري المهني( العدالة 
 716013Tالعدالة الجنائية: القوانين و السالمة العامة   ●
 726012Tالعدالة الجنائية : األدوات و التقنيات  ●
 716015T: القانون و األخالق 2العدالة الجنائية  ●
 726014T: التحقيقات و التقارير 2العدالة الجنائية  ●

   X 
    نعم

 تجارة البناء / الهندسة في البناء 
 الدراسة المنزلية( -) مركز مايكل بيري المهني 

 618630T, 628630T 1تقني نجارة  ●
 618640T, 628640T 2تقني نجارة  ●
 618637T, 628637Tالهندسة في البناء ) عام كامل(  ●

 * * X 
    نعم

  في مبنى المدرسة الثانوية مركز مايكل بيري المهني برامج ر فتوت 2021آذار/ مارس  3تم التحديث في 


