
  

  خیارات   طالب   المرحلة   اإلعدادیة   والثانویة   

 المرحلة   الثانویة  

  أكادیمیة   ھنري   فورد   كولجیت   

 تسمح   "   أكادیمیة   ھنري   فورد   الجامعیة   ”   للطالب   المؤھلین   الحصول   على   شھادة   التعلیم   الثانویة   إضافة   إلى   شھادة   معھد   دراسیة   (   شھادة   الدراسة  
 مدة   سنتین   في   الكلیة   )   في   نھایة   الصف   الثالث   عشر   دون   أي   تكلفة   مادیة   أولیاء   األمور   أو   الطالب.   للتأھل،   یجب   أن   یكون   الطالب   من   طالب  

 الصف   العاشر   في   مدارس   دیربورن   الرسمیة   حصرا،   والنجاح   في   اختبار    SAT   10  على   حد   عالمات   االستعداد   الجامعي   في   فصل   ربیع   الصف  
 العاشر.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   السید   مایكل   جاثرو     grothom@dearbornschools.org     أو   السید   ماجد   فضل   هللا   المشرف  

  fadlalm@dearbornschools.org    على   إنجازات   الطالب    عبر   البرید   اإللكتروني   التالي 

    

  مركز   دیربورن   للریاضیات   والعلوم   والتكنولوجیا   

 المدة   الزمنیة   لھذا   البرنامج   نصف   یوم   دراسي   موجھ   للطالب   المتفوقین   واألكثر   حماسة   واندفاعا   نحو   التعلیم   من   الصف   الثامن   إلى   الثاني   عشر.  
 من   جمیع   المدارس   اإلعدادیة   والثانویة   في   قطاع   دیربورن   التعلیمي.   سیركز   الطالب   خالل   ھذا   البرنامج   على   مناھج   (العلوم   والتكنولوجیا   والھندسة  
 والریاضیات   )   باستخدام.نھج   تعلیمي   تحقیقي   تساؤلي   .   سیتم   قبول   المتقدمین   انتقائیا.   تتوفر   طلبات   االنتساب   لدى   الموجھین   في   المدارس   اإلعدادیة  

 في   منتصف   العام   الدراسي   للصف   السابع.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   المدیرة   السیدة   وینفرد   جرین  
 greenw@dearbornschools.org  

  مركز   مایكل   بیري   المھني   

 یقدم   مركز   مایكل   بیري   المھني   صفوف   المھنیة   والتقنیة   في   مجاالت   الرعایة   الصحیة،   والتكنولوجیا،   وفنون   الطھي.   سیحضر   طالب    لمدة   ساعتین  
 أو   ثالث   .   لمزید   من   المعلومات   للصف   الحادي   عشر   والثاني   عشر   المركز   المھني   یومیا   التواصل   مع:   المدیرة   السیدة   وینفرد   جرین  

 greenw@dearbornschools.org  

        برمجة   الحاسوب   ●
  مبادئ   علوم   الحاسوب   المتقدمة   ○
      مبادئ   علوم   الحاسوب   المتقدمة   أ   (   اختیاري(   ○

    
       فنون   الطھي   والطبخ   ●

      دراسات   الضیافة  ○
    دراسات   الضیافة   المتقدمة  ○

    
         أكادیمیة   دیربورن   لدراسة   األعمال   ●

         المحاسبة   من    1-    4 ○
       التسویق   /   متجر   المدرسة   /   وسائل   التواصل   االجتماعي   ○
        تكنولوجیا   وإدارة   األعمال   وریادة   األعمال   ○

�   ثان��ة   فوردسون  ○
 حاضنة   األعمال-   �درس   ��

          العالم   الرقمي   ●
          مبادئ   التصمیم   ثنائي   وثالثي   األبعاد   (   على   أساس   فني)   ○
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       أخصائي   برمجیات   (   على   أساس   تقني)  ○
       مفاھیم   التصمیم   المتقدمة   (قائم   على   المشروع)  ○
     أخصائي   برمجیات   متقدم   (قائم   على   المشروع)  ○

    
       العلوم   الصحیة   ●

   o         مساعد   طبي   
       مساعد   طبي   متقدم  ➢
          العیادات   ➢
           مساعد   طبیب   أسنان   ➢
           تقني   طوارئ   /   إسعاف   طبي  ➢
           مساعد   طبي   ➢
        المعالج   الریاضي   /   مدرب   ریاضي   ➢
        تقني   صیدلي   (لطالب   السنة   الدراسیة   النھائیة\    12\فقط(   ➢

  
      مھن   العدالة   الجنائیة   والقانون   ●

 العدالة   الجنائیة   السالمة   العامة   والقانون   والعدالة   الجنائیة:   أدوات   وتقنیات  ○
  العدالة   الجنائیة   المتقدمة   :القوانین   واألخالق   ،   الدفاع   عن   العدالة   الجنائیة:   التحقیقات   والتقاریر   :األدوات   والتقنیات   ○
 علم   الطب   الشرعي  ○

    
 تكنولوجیا   المعلومات  ●

 اكتشافات   علوم   الكمبیوتر   (الترمیز)   -   یتم   تقدیمھا   في   المدارس   الثانویة  ○
 الروبوتات   -   معروض   في   مدرسة   فوردسون   الثانویة  ○
 أخصائي   برمجیات   /   أخصائي   برمجیات   متقدم   (مركز   مایكل   بیري)  ○
 مبادئ   علوم   الحاسوب.  ○
 مبادئ   علوم   الحاسوب   متقدم   (   برمجیات   جافا)   (مركز   مایكل   بیري)   ○

    
      تعلیم   /   معلم   مبتدئ   ●

   o    یتم   تقدیمھ   في   المدرسة   الثانویة   الخاصة   بالطالب   
       نمو   الطفل   \   توجیھ   الطفل   ➢
    معلم   مرحلة   ابتدائیة   مبتدئ  ➢

    
       صفقات   البناء   واإلعمار  ●

 o     یتم   تقدیمھ   في   المدرسة   الثانویة   الخاصة   بالطالب  
        تكنولوجیا   األخشاب   ➢
         الھندسة   في   البناء   ➢

  كلیة   ھنري   فورد   المبكرة   

 تقع   في   حرم   كلیة   ھنري   فورد   فرع   دیربورن   ھایتس.   تعتبر   ھذه   الثانویة   الصغیرة   تعاون    بین   مدارس   دیربورن   الرسمیة   كلیة   ھنري   فورد    ونظام  
 ھنري   فورد   الصحي.   یدخل   الطالب   المدرسة   في   الصف   التاسع   ابتغاء   مھنة   في   الحقل   الصحي.   ینتج   عن   اإلكمال   الناجح    لبرنامج   الخمس   السنوات  
 الدراسي   حصول   الطالب   على   الشھادة   الثانویة   وعلى   شھادة   دراسیة   (معھد)   في   مادة   العلوم   ،   شھادة   استعداد    وظیفي،   و   /   أو   ما   یعادل   عامین   من  

   Fadlalm@dearbornschools.org  .    الدراسة   الجامعیة   .   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   ب:   المدیر   السید   ماجد   فضل   هللا  
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  كلیة   ھنري   فورد   المبكرة-   الصناعة   المتطورة   –   برعایة   فورد  

 تقع   في   حرم   كلیة   ھنري   فورد   فرع   دیربورن   ھایتس.   تعتبر   ھذه   الثانویة   الصغیرة   تعاون    بین   مدارس   دیربورن   الرسمیة   كلیة   ھنري   فورد.      
 حصلت   المدرسة   على   منحة   دراسیة   من   شركة   فورد   للسیارات   .   یدخل   الطالب   المدرسة   في   الصف   التاسع   ابتغاء   لمھنة   في   حقل    صناعة  

 السیارات.   ینتج   عن   اإلكمال   الناجح   لبرنامج   الخمس   السنوات   الدراسي   حصول   الطالب   على   الشھادة   الثانویة   وعلى   شھادة   دراسیة   (معھد)   في   مادة  
 العلوم   ،   شھادة   استعداد   وظیفي،   و   /   أو   ما   یعادل   عامین   من   الدراسة   الجامعیة   .   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   ب:   المدیر   السید   ماجد   فضل   هللا  

  Fadlalm@dearbornschools.org   

  كلیة   ھنري   فورد   المبكرة-   التعلیم   المسبق   

 تقع   في   حرم   كلیة   ھنري   فورد   فرع   دیربورن   ھایتس.   تعتبر   ھذه   الثانویة   الصغیرة   تعاون    بین   مدارس   دیربورن   الرسمیة   كلیة   ھنري   فورد .   ینتج  
 عن   اإلكمال   الناجح   لبرنامج   الخمس   السنوات      الدراسي   حصول   الطالب   على   الشھادة   الثانویة   ،على   شھادة   دراسیة   في   علوم   التدریس   االبتدائي  
 والثانوي   أو   تعلیم   ذوي     االحتیاجات   الخاصة   أو   لیصبحوا   معلمین   مساعدین   أو   للحصول   على   رصید   من   الحصص   الدراسیة   یعادل   عامین   من  

ً   .   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   المدیر   السید   ماجد   فضل   هللا    الدراسة   الجامعیة      للطالب   وأسرھم   مجانا
  Fadlalm@dearbornschools.org   

  مدرسة   میغنت   الثانویة:   

 یمكن   للطالب   الذین   یواجھون   صعوبات   في   مدارسھم   األساسیة   التسجیل   لالنتساب   في   ثانویة   میغنت   .   تقدم   ھذه   الثانویة   الصغیرة   بیئة    تعلیمیة  
 فردیة   تركز   على   التخرج   من   الجامعة.   یتوجب   على   الطالب   المشاركة   في   مشروع   خدمة   اجتماعیة   .   لمزید   من   المعلومات    التواصل   مع   :   المدیرة  

 greenw@dearbornschools.org    السیدة   وینفرد   جرین 

  ا لتسجیل   للدراسة   المزدوجة   (مدرسة   &   كلیة)   

 من   خالل   التسجیل   المزدوج   یمكن   لطالب   صفي   الحادي   عشر   والثاني   عشر   االنتساب   إلى   الكلیة   أثناء   دراستھم   الثانویة.   العدید   من   طالب    مدارس  
 دیربورن   مسجلین   في   كلیة   ھنري   فورد   وبدأوا   فعال   حیاتھم   الدراسیة   الجامعیة.   الصفوف   الجامعیة   المتاحة   خالل   ھذا   الخیار   محدودة   وتعتمد   بشكل  

  على   إتمام   المواد   في   المرحلة   الثانویة   وعلى   نتائج   االمتحانات.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   موجھي   \   مستشاري   المرحلة   الثانویة.   

   صفوف   مرتبة   الشرف   

 تتوفر   صفوف   مرتبة   الشرف   في   ثانویتي   أدسل   فورد   و   فوردسون   في   مادة   اللغة   اإلنجلیزیة   لصفوف   (   التاسع   والعاشر)   مادة   الھندسة(    للصف  
 التاسع)   في   مادة   الجبر    2  (   للصف    العاشر)   مدخل   إلى   اإلحصاء   للصف   (الحادي   عشر)   وعلم   األحیاء   للصف(التاسع)و    الكیمیاء   للصفوف  

 (العاشر   والحادي   عشر)   والفیزیاء   للصفوف   (العاشر   والحادي   عشر)   تتمیز   ھذه   الصفوف   بمستواھا   المتقدم   وبصعوبة    المنھاج   المدرس   خاللھا  
 مقارنة   مع   غیرھا   من   الصفوف   العادیة.   نسبة   االنتساب   محدودة   وتعتمد   على   ما   سبق   من   درجات   دراسیة   ،   نتائج    االمتحانات،   وتوصیات  

 المعلمین.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   موجھي/   مستشاري   ومدراء   المرحلة   الثانویة   .   تختبر   ثانویة   دیربورن   ھاي   برنامج   یوفر   لجمیع  
 الطالب   إمكانیة   الوصول   واالنضمام   إلى   صفوف   مرتبة   الشرف.   یحصل   الطالب   الذین    تصل   مستویات   أدائھم   إلى   "مستوى   مرتبة   الشرف"   طوال  

  الفصل   الدراسي   في   التقییمات   والمشاریع   ومھام   األداء   على   تقدیر   الشرف.   

  صفوف   المستویات   المتقدمة   

 تقدم   ھذه   الصفوف   للطالب   مستوى   تعلیمي   جامعي   خالل   دراستھم   في   المدرسة   الثانویة   أو   عبر   شبكة   األنترنت   عبر   مدرسة   میشیغان    الثانویة  
 االفتراضیة.   التسجیل   مفتوح   لطالب   الحادي   والثاني   عشر.   یتم   تشجیع   الطالب   الذین   یدرسون   في   ھذه   الصفوف   المتقدمة   على    الخضوع   المتحان  
 المرحلة   المتقدمة   الوطني   الذي   یجري   في   شھر   آیار   من   كل   عام   دراسي.   سیتم   مكافأة   الطالب   الذین   یجتازون   ھذا    االمتحان   بنجاح   بمنح   دراسیة  

  من   قبل   الجامعات   التي   ینتسبون   إلیھا   بعد   المرحلة   الثانویة.   لمزید   من   المعلومات   التواصل   مع   موجھي/    مستشاري   المرحلة   الثانویة.   
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