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Julie Henn، لا  سيئر

Rod McMillion، لا بئان  سيئر
 Erin R. Hagerالدكتور 

Moalie J. Jose  
Russell T. Keuhn  

Lisa A. Mack 
John H. Offerman ,Jr . 
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Makeda Scott  
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Felicia Stolusky - ضيف 
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ن الخزانة ورئيس هيئة الرقابة عىل Darryl L. Williamsالدكتور   المدارس، أمي 

 

Baltimore County Public Schools Towson, 

Maryland 21204 
 
 

 

ي 
ن
ي الدورات التدريبية دليلشكًرا لمكتب الفنون المرئية لمساهمته باألعمال الفنية للطالب ف

ن
 التسجيل ف

ي مقاطعة 
 
 بالتيمورمجلس التعليم ف
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 المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور
Darryl L. Williams رئيس هيئة الرقابة ♦ ، حاصل على دكتوراه في التربية والتعليم ♦ 

6901 North Charles Street ♦ Towson, MD  ♦21204 

 ( وأولياء األمور واألوصياء،BCPSأعزائي طالب فريق المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور )

 

قاطعة بالتيمور. باإلضافة إلى مجرد نحن فخورون بعروض دورات المدرسة الثانوية في المدارس العامة في م

تلبية شروط التخرج، توفر الخيارات األساسية واالختيارية في دليل التسجيل في الدورات التدريبية خيارات 

 تعتمد على المعرفة السابقة للطالب، وتقدم مفاهيم وأفكار جديدة، وتوسع التعلم في جميع مجاالت المحتوى.

 

ألكاديمية التي يتم إجراؤها خالل المدرسة الثانوية تأثير دائم على مستقبل الطالب. يمكن أن يكون لالختيارات ا

نحن نشجع الطالب على اتخاذ قرارات مستنيرة واختيار الدورات التي ستخلق مساًرا نحو مزيد من التعلم 

نظر متعددة، وتفتح واإلثراء. آمل أن يختار الطالب دورات حاسمة توفر عمالً مليئًا بالتحديات، وتقدم وجهات 

 األبواب للعديد من الفرص المستقبلية.

 

يلعب أولياء األمور واألوصياء دوًرا مهًما في توجيه هذه الخيارات. باإلضافة إلى ذلك، يعد المعلمون 

 ومستشارو المدارس واإلداريون ثروات ال تقدر بثمن في عملية اختيار الدورة التدريبية.

 

التدريس والتعلم عالي الجودة في كل فصل دراسي يوميًا. من خالل العمل معًا، يوفر سيكون تركيزي دائًما على 

( تعليًما جيدًا يؤهل الطالب للكلية والوظيفة والنجاح مدى BCPSفريق المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور )

 الحياة.

 

 مع خالص التقدير،

 

 ]التوقيع[

 

Darryl L. Williams التربية والتعليم.، حاصل على دكتوراه في 

 رئيس هيئة الرقابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رفع المستوى، سد الفجوات، االستعداد لمستقبلنا
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ي مقاطعة بالتيمور )
ن
ن لديهم المحتوى والمعرفة والمهارات والمواقف للوصول إىل BCPSتتمثل رؤية المدارس العامة ف ي إنتاج خريجي 

ن
( ف

وط الالزمة إمكاناتهم  ن قادرين عىل المنافسة عالمًيا. سيحقق جميع الطالب العديد من اإلنجازات عندما يتم توفي  الشر الكاملة كخريجي 

ي الدورات التدريبية للتخطيط مع أولياء أمورهم أو أوصيائهم الختيار الدورات 
ن
للتعلم. يتم تشجيع الطالب عىل استخدام دليل التسجيل ف

ي ستؤه
امج الت  لهم بشكل أفضل لمرحلة المدرسة الثانوية الناجحة. يتوفر المعلمون ومستشارو المدارس واإلداريون لمساعدة والير

ي 
ن
امج المدرسة الثانوية. سيقوم مستشارو المدرسة بجدولة المواعيد للقاء الطالب وأولياء األمور لمساعدتهم ف الطالب عىل التخطيط لير

 . التخطيط لألهداف األكاديمية والمهنية

 
ي الدورات التدريبية مع برنامج البوصلة )

ن
ي مقاطعة بالتيمور، وهي خطة Compassيتماشر دليل التسجيل ف

ن
( التابع للمدارس العامة ف

اتيجية لـ ي تعتمد عىل نجاحات نظام  5إسي 
ن وبوفر توجيًها واضًحا لجميع Blueprint 2.0سنوات الت  . برنامج البوصلة هو طريقنا للتمي 

ي 
ن
ن ف اتيجية  المشاركي  ي مقاطعة بالتيمور. كما يحدد رؤية النظام المدرشي والغرض منه والقيم األساسية والمبادرات االسي 

ن
التعليم ف

ات عبارة عن بيانات ملموسة وقابلة للقياس الخاصة بتوقعات جميع الطالب، مع  ات التقدم. وهذه األهداف والمؤشر واألهداف ومؤشر

ن عىل مهارات القرن الحادي كي 
ين الهامة. تم بناء هذا اإلطار عىل أساس المعايي  الواضحة وتعليم الجودة والمسؤولية الفردية.  الي  والعشر

ي مقاطعة بالتيمور يمكن العثور عىل برنامج البوصلة من خالل 
ي للمدارس العامة فن

ونن  . الموقع اإللكي 

 

ي مقاطعة يحدد دليل التسجي
ي المدارس العامة فن ورية المتوقعة من خريجر وط الضن ي الدورات التدريبية المناهج والمعايي  والشر

ل فن

وط التخرج  وط؛ ونماذج التخطيط التعليمي للطالب وأولياء األمور؛ وشر امج والشر بالتيمور. يشتمل الدليل عىل أوصاف التقييمات والير

ي مقاطعة بالتيم
ي )من المدارس العامة فن

ي والتقتن
وط التخرج المطلوبة للتعليم المهتن ي علوم الحاسب اآلىلي CTEور؛ وشر

والهندسة؛  ( فن

ي المعتمدة
ي والتقتن

ي هذا الدليل منهًجا حاسًما يتم تنفيذه من خالل تعليم عاىلي وبرامج المكملة للتعليم المهتن
. تعكس الدورات الموضحة فن

امج عالية الجودة. كما تدعم هذه الدورات أهداف األداء ك ي برنامج البوصلة. نحن نفخر بتقديم مجموعة متنوعة من الير
ما هو مذكور فن

ويد الطالب  ن ي المدرسة الثانوية. الجودة المصممة لي 
 بتجارب مرضية فن

 
 

 

 المقدمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Harvest Still Life . بواسطة "Steven R  ي مدرسة تشيس االبتدائية
ن
 ف

(Chase Elementary School ،) رياض األطفالمرحلة 

https://www.bcps.org/compass/
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Jennifer Abbe أخصائية اإلرشاد المدرشي ، 

 االجتماعية الثانوية الدراساتمنسقة  ،Dani Biancolliالدكتورة 

John Billingsleaمدير الدراسات االجتماعية ، 

ن  ،Mary Boswell-McComasالدكتورة  ن األكاديميي   رئيسة الموظفي 
Robin Bowden،  ي فة عىل التعليم التكنولوجر  المشر

Stacy Bryan، فة عىل الفرص المختلطة  المشر

Nona Carroll،  ي ماريالند من أجل التعليم
ن
 مديرة حلقة نقاش األعمال ف

(Maryland Business Roundtable for Education) 
Jennifer Craft،  ية، مرحلة ما قبل ر ن ي مديرة فنون اللغة اإلنجلي 

 عشر ياض األطفال وحت  الصف الثانن

Jessica DeShields،  أخصائية اإلرشاد المدرشي 

Alicia Fales،  فة  من المدرسة إىل الحياة المهنية االنتقالمشر

Kimberly Ferguson،  ي
 االجتماعي المديرة التنفيذية لقسم الدعم العاطفن

Sherri Fisher،  ي
ي والتقتن

 الجميلة والفنونمديرة التعليم المهتن
Mark Gingerich،  ف عىل بيانات الطالب وإعداد  التقاريرالمشر

ي  التعليممنسق  ،Michael Grubbsالدكتور 
ي والتقتن

 المهتن

Jennifer Hernandez،  ن بلغات أخرى ية للناطقي  ن  (ESOL)مديرة اللغات العالمية واللغة اإلنجلي 

Shane Jensen،  ي
 المشحية الفنونأخصان 

أخصائية اإلرشاد المدرشي  ،Christina Jordanالدكتورة 
فة عىل تعليم إدارة األعمال  ،Kara Lynchالدكتورة   المشر

Tara McNulty،  فة عىل تطبيقات المؤسسات  المشر
Kasele Mshinda،  ي عشر

 مديرة قسم الرياضيات لمرحلة ما قبل الروضة وحت  الصف الثانن

Patricia Mustipher،  طالبالمديرة خدمات دعم 

Tina Nelson،  منسقة برامج الفرص التعليمية 
Justin O’Brien،  بية الرياضية  منسق الصحة والي 

MiVida Parham، امج الفنية فة عىل الير  مشر

Darryl Pilate ، )مدرس المصادر )الرقص والمشح 
Laura Potter ، منسقة الرياضيات بالمرحلة الثانوية 

MaatenRe Ramin،  المدرشي  منسقة اإلرشاد 
Kirsten Roller،  فة عىل التوعية الصحية ي عشر لمرحلة ما قبل رياض األطفال وحت  الصف المشر

  الثانن
Leeann Schubert، مديرة الفرص التعليمية 

Christine Schumacker بية، مديرة العلوم والصحة  الرياضية والي 

Megan P. Shay،  ن  المديرة التنفيذية لألكاديميي 
Bryan Stoll( منسقة برامج ماجنت ،Magnet ) 

ن بلغات أخرى ) ،Erin Sullivanالدكتورة  ية للناطقي  ن  (ESOLمنسقة اللغة اإلنجلي 

Sonia Synkowski،  المشحية الفنونمنسقة 

Ryan Twentey المرئية الفنون، منسق 

Tiffany Wendlandمنسقة العلوم الثانوية ، 

 األكاديمية للخدمات، المديرة التنفيذية Melissa Lembo Whistedالدكتورة 

Jodi Wicks،  ،ية الثانوية فنونمنسقة ن  اللغة اإلنجلي 

ي  الجامعي ، منسقة االستعدادHeather Wooldridgeالدكتورة 
 والمهتن

 االستشاريون
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ي مقاطعة 
 1 ........................................................................................................................ بالتيمورمجلس التعليم ف 

 2 ................................................................................................................................. الرقابةرئيس هيئة رسالة من 

 3 ............................................................................................................................................................ المقدمة

 4 ...................................................................................................................................................... االستشاريون

 5 ............................................................................................................................................... المحتويات جدول

ي الدورات التدريبية دليلالهدف من 
 7 ........................................................................................................ التسجيل ف 

 8 .....................................................................................................................................سنوات 6لمدة  التخطيط

ي مقاطعة بالتيمور )
وط التخرج من المدارس العامة ف   BCPS) ................................................................................ 12شر

وط  14 ................................................................................................................................................. التخرج شر

وط  نامج وخياراتشر  15 ................................................................................................................................... البر

امج وصف  23 ................................................................................................................................................. البر

 28 ........................................................................................................................................................ المرئية الفنون

ي  االستعداد
 41 ................................................................................................................................ الجامعي والمهن 

 46 .................................................................................................................................................. الرقص تعليم

ية/فنون   50 ...................................................................................................................................... اللغةاللغة اإلنجلب  

ية للمتحدثي   بلغات أخرى  60 .................................................................................................. (ESOL) اللغة اإلنجلب  

 64 ................................................................................................................................................ الصحي  التعليم

 66 ............................................................................................................................................... المكتبة وسائط

 67 ...................................................................................................................................................... الرياضيات

 73 ....................................................................................................................................................... الموسيق  

بية  80 ............................................................................................................................................... الرياضية الب 

 84 ........................................................................................................................................................... العلوم

 96 ....................................................................................................................................... االجتماعية الدراسات

 106 ........................................................................................................................................................ المرسح

 109 .................................................................................................................................................. العالم لغات

ي )
ي والتقن 

امج CTEالتعليم المهن   114 ....................................................................................... المكملة(: الدورات والبر

ي 
ي والتقن 

 115 ...................................................................................................................... للدراسةبرامج التعليم المهن 

 المحتوياتجدول 



6  

 : ي
ي والتقن 

 117 ......................................................... تعليم علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو التكنولوجيا دوراتالتعليم المهن 

 118 ...................................................................................................... دورات التكنولوجيا المتقدمة وخيارات التخرج

: هيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي    ي
ي والتقن 

 120 ............................................................... (JROTC) التعليم المهن 

 : ي
ي والتقن 

 122 .............................................................................. ة إىل المهنةاالنتقال من المدرس دوراتالتعليم المهن 

: جميع المجموعات المهنية ي
ي والتقن 

 123 .............................................................................................. التعليم المهن 

 : ي
ي والتقن 

 127 ................................................................................ الفنون واإلعالم واالتصاالت  مجموعةالتعليم المهن 

: مجموعات األعمال واإلدارة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات ي
ي والتقن 

 130 ......................................................... التعليم المهن 

 : ي
ي والتقن 

 137 .................................................................................................. مجموعة البناء والتطويرالتعليم المهن 

: مجموعة خدمات المستهلك والضيافة والسياحة ي
ي والتقن 

 143 ................................................................... التعليم المهن 

: مجموعة البيئة والزراعة والموارد الطبيعية ي
ي والتقن 

 147 ............................................................................ التعليم المهن 

 : ي
ي والتقن 

 150 ................................................................................. الصحة والعلوم البيولوجية مجموعةالتعليم المهن 

 : ي
ي والتقن 

ية مجموعةالتعليم المهن   153 ...................................................................................... خدمات الموارد البرسر

 : ي
ي والتقن 

 157 .......................................................................... التصنيع والهندسة والتكنولوجيا مجموعةالتعليم المهن 

: مجموعة تكنولوجيا النقلالتعليم المه ي
ي والتقن 

 160 ................................................................................................. ن 

ن  إخطار بعدم  التميي 
ي مقاطعة بالتيمور عىل أساس الجنس أو العرق أو اإلعاقة أو اللون أو األصل القومي وتتوافق مع الباب 

ن
ن المدارس العامة ف   VIIوالباب  VIال تمي 

امج التعليمية. جميع الدورات مفتوحة لجميع الطالب والطالبات عىل حٍد سواء.  504والقسم  IXوالباب  ي جميع الير
ن
 من لوائح الحقوق المدنية ف

ي مقاطعة بالتيمور، 
ن
ن بالمدارس العامة ف  Charles Street, Towson, Maryland 21204 6901لمزيد من المعلومات، اتصل بمكتب اإلنصاف والتأمي 

 

 

"Winter Cardinal . بواسطة "Liah F ( ي
اضن ي برنامج التعلم االفي 

ن
 األول(، الصف Virtual Learning Programف
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 مرجعيةكأداة  (1
a.  ي الدورات التدريبية لمساعدتهم عىل تحديد المعلومات

ن
المتعلقة بمجموعة متنوعة يمكن للطالب واألش الرجوع إىل دليل التسجيل ف

ن  ي تحسي 
ن
ا تفصيلية يمكن أن تساعد ف

ً
فهم األشة للدورات والخيارات المتاحة داخل  من الموضوعات. يتضمن هذا المصدر أوصاف

ًحا لمكونات قائمة الدورة التدريبية.  ي مقاطعة بالتيمور. فيما يىلي صورة تقدم شر
ن
 المدارس العامة ف

وط التخرج (2  لتحديد شر

a.  ن عند طباعة هذا المستند. هناك قسم وط التخرج عىل النحو المبي   من هذا الدليل مخصص لدراسة شر

 سنوات 6إلنشاء أو تحديث خطة الـ (3
a. ًحا للخطة الـ سنوات، وهي أداة إرشادية أكاديمية وما بعد الثانوية. هناك عينات من المستند  6يقدم قسم من هذا الدليل شر

ي 
 ستستمر بدعم من مستشار المدرسة. مدرجة للعائالت لبدء العملية الت 

امج المكملة (4  لمعرفة المزيد عن البر

a.  ي
نامج المكمل مطلوب للتخرج ويتكون من سلسلة من الدورات فن . الير ي

 المسار الوظيفن

 

 
 مالحظات هامة: 

  امج ي ذلك الدورات والير
ات وتحديثات للمعلومات بما فن تحقق من اإلصدار المستند إىل الويب من هذا المستند للحصول عىل تغيي 

وط التخرج المقدمة.   وشر

  المدارس المحلية. ُيفضل استخدام هذا الدليل مع مواد التسجيل المقدمة من قبل 
  ي جميع

ي هذا الدليل فن
 المدارس. ال تتوفر جميع الدورات المدرجة فن

  ي خمس مدارس أو أقل، يتم
 شد تلك المدارس. عندما يتم تقديم الدورات فن

  .يتم تحديد بعض الدورات من خالل التسجيل 

 
 أنشطة بديلة
ا للقسم 

ً
ي هذا الكتالوج. لط 7-112وفق

وح، يشار إىل تلك الدورات التدريبية ذات األنشطة البديلة المقدمة فن لب نشاط بديل، يرجر مراجعة معلم من المادة التعليمية من قانون ماريالند المشر
 طفلك أو مدير المدرسة. 

 المستند الهدف: طرق استخدام هذا

 عنوان الدورة

رقم )أرقام( الدورات 
التدريبية المرتبطة 

 بهذه الدورة التدريبية

عدد الساعات المعتمدة 
التي تم الحصول عليها 

 من خالل هذه الدورة

 وصف الدورة

 Sa Sampleيشير إلى أي شروط مسبقة مطلوبة لـ 

يشير إلى أي معلومات 
 إضافية لهذه الدورة

 األدب العالمي - 10اللغة اإلنجليزية 

 10.1000.0رقم الدورة التدريبية: 
 10.1000.4( Hرقم الدورة التدريبية: )

 .9 الُمسبق: االنتهاء بنجاح من دورة اللغة اإلنجليزيةالشرط 
 1الساعات المعتمدة: 

 ملحوظة: توفر هذه الدورة التدريبية عنصًرا للتعلم في مجال الخدمات.

وهو برنامج متكامل لفنون اللغة من األدب والتأليف والقواعد واستخدام  - 10يركز برنامج اللغة اإلنجليزية 
على تطوير الوعي بثقافات العالم المختلفة كما يتم التعبير عنها من خالل األدب. يستمر  -التقنيات المناسبة 

البرنامج في تطوير المهارات في القراءة والترجمة الفورية والكتابة واالستماع والتحدث واللغة والتفكير والبحث 
المشكالت في هذه الدورة بدورة من خالل دراسة مجموعة متنوعة من األنواع األدبية. ترتبط بعض المواضيع و

 تاريخ العالم للصف العاشر. هذه دورة تقييم المدرسة الثانوية.
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 لمستقبلكتطوير خطة أكاديمية ولما بعد الثانوية 
ي تتوافق مع نقاط قو 

ي مقاطعة بالتيمور بتخريــــج الطالب القادرين عىل المنافسة عالمًيا بخطط ما بعد التخرج الت 
ن
م المدارس العامة ف ن تهم تلي 

ي الصفوف من الصف عىل المدى الطويل. دعًما لهذه المهمة، تقدم منطقتنا  واهتماماتهم وأهدافهم المهنية
ن
فرصة  12إىل  7لكل طالب ف

ي تبدأ بتحديد اهتمامات الطالب  6لتطوير خطة مدتها 
سنوات. يجتمع كل طالب سنوًيا مع مستشار المدرسة الخاص به لتطوير الخطة، والت 

ي المدرسة الثانوية
ن
ي الوقت  الفريدة وتطلعاته لتحديد جدول لدورة دراسية حاسمة ف

ن
 المحدد، وأهداف الكلية والمهنة. يؤدي إىل التخرج ف

 

 سنوات 6الـ خطةأجزاء من 

 

 الطالب طموحات

ي استبيان خطة الـ
سنوات لمعرفة المزيد عن أشياء مثل  6يجب أن تبدأ أي خطة أكاديمية باهتمامات الطالب. نطرح أسئلة فن

ي المدرسة والكلي
 ة والطموحات المهنية. االهتمامات والهوايات والمشاركة الالمنهجية والمواد المفضلة فن

 

  األهدافتحديد

ي عملية خطة الـ
ي ربط طموحات الطالب بخطة المستقبل. أحد المكونات الرئيسية لإلرشاد  6تتمثل الخطوة الثانية فن

سنوات فن
ن تطلعاتهم ومواهبهم والدورات الدراسية الحالية والمستقبلية.  يقوم الطالب األكاديمي هو مساعدة الطالب عىل إيجاد الروابط بي 

 . ومستشارهم  بإنشاء أهداف ذكية يمكن عرضها وتتبعها من قبل أولياء أمورهم
 

 الدورة توصيات

ي عملية خطة الـ
ي تتوافق مع  6تتمثل الخطوة الثالثة فن

ي يمكن للطالب االلتحاق بها والت 
ي مناقشة الدورات الت 

سنوات فن
لية البحث عن فرص للحصول عىل دورات أكير تحدًيا حيثما أمكن طموحاتهم وخططهم المستقبلية. يتضمن جزء من هذه العم

 ذلك. 
 

 استكشاف الفرص

ي إنشاء خطة الـ
ي قد تساعد كل طالب عىل الوصول إىل أهدافه  6الخطوة الرابعة فن

سنوات هي مناقشة الفرص التعليمية الت 
ي مقاطعة بالتيمور قد تكون متاحة داخل وخار برامج  الفردية. يناقش الطالب مع مستشاري مدرستهم

ج المدارس العامة فن
(BCPS ي يمكن لعائلتك من خاللها معرفة المزيد

 عنها. ( والطرق الت 

 :  سنوات 6لـالتخطيط اإلرشاد األكاديمي
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 سنوات؟ 6خطة الـعملية كيف يمكن ألولياء األمور دعم 

 
  .ي المدارس وهواياتهم

ن
ساعد تحدث إىل طفلك عن اهتماماته. اطرح أسئلة حول مواهبهم وموضوعاتهم المفضلة ف

ي ستؤدي يوًما ما إىل 
كة حت  يتمكنوا من تحديد نقاط القوة واالهتمامات الت  الطالب عىل استكشاف القواسم المشي 

 الحصول عىل وظيفة. 

 
  ي تنمية واستكشاف

ن
ي تتعلق بنقاط قوته واهتماماته لمساعدته عىل االستمرار ف

امج الالمنهجية الت  ساعد طفلك عىل تحديد الير

امج داخل المدرسة وخارجها. هذه المجاالت.   قد تكون هذه الير

 
  ة وطويلة المدى. ساعد طفلك عىل تطوير أهداف ذات مغزى محددة وقابلة تحدث إىل طفلك عن أهدافه قصي 

 للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية وحساسة للوقت. 

 
  ي قد تكون لديهم داخل المدرسة وخارجها و

ي ستساعدهم عىل البقاء عىل اعمل مع طفلك لمعرفة الدعم والمصادر الت 
الت 

ة وطويلة المدى.   المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم قصي 

 
  ي ستساعدهم عىل

تحدث إىل طفلك حول كيفية ارتباط واجباته المدرسية بأهدافه. ساعدهم عىل معرفة الدورات التدريبية الت 
 طول الطريق لتحقيق هدفهم. 

 
 ن تلك الدورات الصعبة شجع طفلك للحصول عىل دورات أكير تحدًيا كلم ا كان ذلك مناسًبا. اكتشف العالقة بي 

 وأهداف طفلك للمستقبل. 

 
  ي يمكن أن تساعده أثناء محاولته الحصول عىل دورات أكير

ي معرفة األدوات المتاحة داخل المدرسة وخارجها والت 
ادعم طفلك فن

ي مدرستك.  دفة. شجعهم عىل التعرف عىل صفوف المدرب أو وسائل دعم تعليم األقران
 الذي قد يكون متاًحا للطالب فن

 
  ي قد تهمه. تعرف عىل المزيد

ي ستساعده عىل التعرف عىل الفرص األكاديمية والالمنهجية الت 
استكشف المصادر مع طفلك الت 

ي وبرنامج التقدم عن طريق اإلرادة الفر 
ي والتقتن

امج المكملة التعليم المهتن ( AVIDدية )حول العروض مثل الفرص التعليمية والير

ي Magnetوالوصول المبكر إىل الكلية وبرامج ماجنت )
ونن امج األخرى من خالل االطالع عىل الموقع اإللكي  ( والمزيد من الير

ي مقاطعة بالتيمور. 
 للمدارس العامة فن

 
 خيارات سنوات لمعرفة المزيد حول ال 6يمكنك أخذ مشورة المستشار المدرشي لطفلك أثناء جميع خطوات عملية خطة الـ

 المناسبة والتوصيات. 
 



 

 2018-2020سنوات للطالب الذين يلتحقون بالصف التاسع في  6برنامج الخطة الدراسية لـ

ت 
ويا

ست
م

التعليم
ف 

ص
ال

 

فنون اللغة 

 4اإلنجليزية 

 ساعات معتمدة

 3.5الدراسات االجتماعية 

 ساعات معتمدة

ساعات  3العلوم 

 معتمدة

 3الرياضيات 

 ساعات معتمدة

 
يجب أخذ الرياضيات 

 OFHSكل عام في 

الصحة والتربية 

 6.5الرياضية 

 ساعات معتمدة

 1الفنون الجميلة 

 ساعة معتمدة

 1التكنولوجيا 

 ساعة معتمدة

ساعات معتمدة 

 اختيارية

دورات التعليم 

المهني والتقني 

(CTE أو )

الخيارات المكملة 

 األخرى
طة

س
المتو

 

7 
         

8 
         

وية
الثان

 

 أنظمة األرض الحكومة األمريكية 9اللغة اإلنجليزية  9

      

 األنظمة الحية تاريخ العالم 10اللغة اإلنجليزية  10

      

 العلوم الفيزيائية تاريخ الواليات المتحدة 11اإلنجليزية  11
      

  التمويل الشخصي 12اإلنجليزية  12

      

 التحقق من الطالب دورات موسم الربيع بالكلية بالكليةدورات موسم الخريف 
 سنوات 6يرجى كتابة األحرف األولى والتاريخ لتأكيد اجتماع خطة الـ

ل 
صو

ج الو
رام

ب

ى الكلية 
ر إل

المبك

(
E

C
A

P
)

 9 
طة   

خ
جعة 

الـمرا
6 

ت
وا

سن
 الصف الثامن الصف السابع 

10 
 الصف العاشر الصف التاسع  

11 
 الصف الثاني عشر عشرالحادي  الصف  

12 
 توقيع ولي األمر في مؤتمر الطلبة المستجدين:  

ت المعتمدة 
عا

سا
ال

ي 
هن

حددة للتعليم الم
الم

ي
والتقن

 

  

هل تقدمت بطلب للحصول على الساعات المعتمدة المحددة من الكلية المجتمعية بمقاطعة بالتيمور 

(CCBC أو الساعات المعتمدة المنسوخة من جامعات )مختلفة من خالل برنامج التعليم المهني والتقني؟ 

 غير متاح□ ال □ نعم □ 

 
 



  

 وما بعده 2021سنوات للطالب الذين يلتحقون بالصف التاسع في عام  6برنامج خطة الـ

ت 
ويا

ست
م

التعليم
ف 

ص
ال

 

فنون اللغة 

 4اإلنجليزية 

 ساعات معتمدة

 3.5االجتماعية الدراسات 

 ساعات معتمدة

ساعات  3العلوم 

 معتمدة

 4الرياضيات 

 ساعات معتمدة

 
يجب أخذ الرياضيات 

 OFHSكل عام في 

الصحة والتربية 

 6.5الرياضية 

 ساعات معتمدة

 1الفنون الجميلة 

 ساعة معتمدة

 1التكنولوجيا 

 ساعة معتمدة

ساعات معتمدة 

 اختيارية

دورات التعليم 

المهني والتقني 

(CTE أو )

الخيارات المكملة 

 األخرى

طة
س

المتو
 

7 
         

8 
         

وية
الثان

 

 أنظمة األرض الحكومة األمريكية 9اللغة اإلنجليزية  9

      

 األنظمة الحية تاريخ العالم 10اللغة اإلنجليزية  10

      

 العلوم الفيزيائية تاريخ الواليات المتحدة 11اإلنجليزية  11
      

  التمويل الشخصي 12اإلنجليزية  12

      

 التحقق من الطالب موسم الربيع بالكليةدورات  دورات موسم الخريف بالكلية
 سنوات 6يرجى كتابة األحرف األولى والتاريخ لتأكيد اجتماع خطة الـ

ل 
صو

ج الو
رام

ب

ى الكلية 
ر إل

المبك

(
E

C
A

P
)

 9 
طة   

خ
جعة 

الـمرا
6 

ت
وا

سن
 الصف الثامن الصف السابع 

10 
 الصف العاشر الصف التاسع  

11 
 عشر الصف الثاني الحادي عشر الصف  

12 
 توقيع ولي األمر في مؤتمر الطلبة المستجدين:  

ت المعتمدة 
عا

سا
ال

ي 
هن

حددة للتعليم الم
الم

ي
والتقن

 

هل تقدمت بطلب للحصول على الساعات المعتمدة المحددة من الكلية المجتمعية بمقاطعة بالتيمور   

(CCBC أو الساعات المعتمدة المنسوخة من جامعات مختلفة من خالل )برنامج التعليم المهني والتقني؟ 

 غير متاح□ ال □ نعم □ 

ي 
 2023 -24و  2022-23صفحة جديدة للطالب الذين يلتحقون بالدراسة فن

ي علوم األرض والفضاء )أو NGSSالعلوم: قامت معايي  الجيل القادم للعلوم )
يائية، أو ساعة أخرى فن ن ي العلوم الفي 

ي ذلك ساعة معتمدة واحدة فن
ي بما فن  دورة( بمواكبة الدورات مع عنض مختير

ي 
 علوم الحياة. مع مواضيع علوم األرض والفضاء المتكاملة( وساعة معتمدة واحدة فن
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 2021-2022الطالب الذين يلتحقون بالصف التاسع خالل العام الدراشي 
ي مقاطعة بالتيمور )

 
وط التخرج من المدارس العامة ف  (BCPSلمحة شيعة عن شر

ي العام الدراشي 
ن
ي مقاطعة 2021—2022بدًءا من الطالب الذين يلتحقون بالصف التاسع ف

ن
ي المدارس العامة ف

ن
، للحصول عىل دبلوم، يجب تسجيل الطالب ف

يجب عىل الطالب ساعة معتمدة تؤدي إىل الحصول عىل الساعات المعتمدة المحددة التالية:  22.5بالتيمور ويجب أن يكون قد حصل عىل ما ال يقل عن 

وط تقييم مدرسة ماريالند الثانوية ) ا تلبية شر
ً
 ( عىل النحو الذي حددته وزارة التعليم بوالية ماريالند. Maryland high schoolأيض

 
 الساعات المعتمدة للدورات التدريبية

ية  ساعات معتمدة 4 اللغة اإلنجلب  

 ساعات معتمدة 3.5 الدراسات االجتماعية

وساعة معتمدة  يلزم الحصول عىل ساعة معتمدة واحدة من دورة الحكومة األمريكية، وساعة أخرى لتاريــــخ العالم،

 واحدة لتاريــــخ الواليات المتحدة، ونصف ساعة لعلم االقتصاد. 

 ساعات معتمدة 4 الرياضيات

ن للرياضيات.  ن إضافيتي  ، وأخرى للهندسة، ودورتي   يجب أن تكون هناك ساعة معتمدة واحدة للجير

ي دورة الرياضيات كل عام من المدرسة الثانوية. 
 
 يجب تسجيل الطالب ف

 الطالب استشارة معلمي الرياضيات حول تسلسل الرياضيات الخاص بهم. يجب عىل 

 ساعات معتمدة 3 العلوم

ي علوم األرض والفضاء 
ن
يائية، أو ساعة أخرى ف ن ي العلوم الفي 

ن
ي ذلك ساعة معتمدة واحدة ف

ن
دورات المدرسة الثانوية بما ف

ا 
ً
ي مواضيع علوم األرض والفضاء المتكاملة، وأيض

ن
ي علوم الحياة أو دورة تدريبية ف

ن
 ساعة معتمدة واحدة ف

 يجب عىل الطالب استشارة معلمي العلوم حول تسلسل العلوم الخاص بهم. 

بية الرياضية  ساعة معتمدة  1 البر

ي الصف  0.5 -ساعة معتمدة  1 الصحة
ن
ي الصف  0.5و  10أو  9ساعة معتمدة ف

ن
 12أو  11ساعة معتمدة ف

ي  -ساعة معتمدة  1 تعليم التكنولوجيا  علوم الكمبيوتر* أو الهندسة أو التعليم التكنولوجر

 ساعة معتمدة  1 الفنون الجميلة

برنامج مكمل: إكمال أحد التسلسالت 

 التالية عىل األقل

*راجع الدورات المعتمدة من التعليم 
ي هذا 

 
امج المكملة ف ي والبر

ي والتقن 
المهن 

 الدليل

ي 
ي االنتهاء بنجاح من برنامج التعليم المهتن

والتقتن

 المعتمد من الوالية*

ي  ساعات معتمدة 4أو  3
ي والتقن 

نامج التعليم المهن  لبر

ي  -
امج الت  هناك حاجة إىل أي مادة اختيارية إضافية للير

 ساعات معتمدة 3تتطلب ما ال يقل عن 

لغة الكلمات  نفسمن  ساعتي   معتمدتي   تم الحصول عىل 

ي ذلك لغة اإلشارة األمريكية
ن
ي المدرسة الثانوية، بما ف

ن
 ف

ي أي مادة اختيارية وساعتي   معتمدة
ن
 ف

ي العلوم والرياضيات(
ن
 )ينصح بالدورات االختيارية ف

 تعلم الخدمات للطالب

ا 75
ً
 ساعة من تعلم الخدمات للطالب المعتمد مسبق
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 2018-2020الطالب الذين يلتحقون بالصف التاسع خالل العام الدراشي 

ي مقاطعة بالتيمور )
 
وط التخرج المدارس العامة ف  (BCPSلمحة شيعة عن شر

ي هذه الصفحة. 
ن
ي مقاطعة بالتيمور ف

ن
وط التخرج من المدارس العامة ف  تم توضيح شر

ي مقاطعة بالتيمور الدورات األساسية المطلوبة. الدورات االختيارية هي دورات أخرى بخالف الدورات األساسي
ن
يجب عىل ة. تقدم جميع المدارس العامة ف

وط تقييم مدرسة ماريالند الثانوية )  د. ( عىل النحو الذي حددته وزارة التعليم بوالية ماريالنMaryland high schoolالطالب تلبية شر

 
 الساعات المعتمدة للدورات التدريبية

ية  ساعات معتمدة 4 اللغة اإلنجلب  

 ساعات معتمدة 3.5 الدراسات االجتماعية

يلزم الحصول عىل ساعة معتمدة واحدة من دورة الحكومة األمريكية، وساعة أخرى لتاريــــخ العالم، وساعة معتمدة 

 االقتصاد. واحدة لتاريــــخ الواليات المتحدة، ونصف ساعة لعلم 

 ساعات معتمدة 3 الرياضيات

، وساعة أخرى للهندسة. تتطلب معظم الكليات عىل األقل ساعة  يجب أن تكون هناك ساعة معتمدة واحدة للجير

 . 2والهندسة والجير  1معتمدة واحدة للجير 

ي عام 
 
وط والية ماريالند للطلبة الخريجي   ف ي عام  وما بعده:  2018شر

ن
ن ف  2018يجب تسجيل الطالب الخريجي 

ي دورة الرياضيات خالل كل عام من المدرسة الثانوية. قد يؤدي هذا إىل حصول الطالب عىل أكير من 
ن
 4وما بعده ف

ي الرياضيات بعد التخرج. 
ن
 ساعات معتمدة ف

 خاص بهم. يجب عىل الطالب أخذ مشورة المستشارين أو معلمي الرياضيات حول تسلسل الرياضيات ال

 ساعات معتمدة 3 العلوم

ي المدرسة الثانوية 
ن
يجب أن تكون هناك ساعة معتمدة واحدة لعلم األحياء أو األنظمة الحية. تتوافق الدورات المطلوبة ف

ياء أو علوم الحياة. NGSSمع معايي  الجيل القادم للعلوم ) ن ي ذلك علوم األرض أو الفي 
ن
يجب عىل الطالب استشارة (، بما ف

 المستشارين أو معلمي العلوم حول تسلسل العلوم الخاص بهم. 

بية الرياضية  ساعة معتمدة  1 البر

 ساعة معتمدة 0.5 الصحة

 ساعة معتمدة  1 تعليم التكنولوجيا

 ساعة معتمدة  1 الفنون الجميلة

برنامج مكمل: إكمال أحد التسلسالت 

 التالية عىل األقل

ي االنتهاء بنجاح من برنامج 
ي والتقتن

التعليم المهتن

 المعتمد من الوالية*

ي  4أو  3
امج التعليم المهتن ساعات معتمدة لير

ي 
هناك حاجة إىل أي مادة اختيارية  -والتقتن

ي تتطلب ما ال يقل عن 
امج الت   3إضافية للير

 ساعات معتمدة

ن  تم الحصول عىل ساعتي 

ي 
ن
ي اللغة العالمية ف

ن
ن ف معتمدتي 

ن  المدرسة الثانوية وساعتي 

ي أي دورة 
ن
ن معتمدة ف معتمدتي 

ي 
ن
اختيارية )يوض باالختيارية ف

 العلوم والرياضيات(

ي دورات 
ن
ن ف ن معتمدتي  ساعتي 

ن  التكنولوجيا المتقدمة وساعتي 

ي أي مادة اختيارية
ن
ن ف  معتمدتي 

 تعلم الخدمات للطالب

ا 75
ً
 ساعة من تعلم الخدمات للطالب المعتمد مسبق
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ي 
ي تق 

وطالدورات الن   التخرج المحددة برسر
وط الفنون الجميلة  عدد الساعات المعتمدة رقم الدورة شر

 معتمدة واحدة ساعة I 5200100الرقص 
 معتمدة واحدة ساعة II 5200200الرقص 
 واحدة معتمدة ساعة III 5200305 ,5200304 ,5200300الرقص 
 معتمدة واحدة ساعة IV 5200405 ,5200404 ,5200400الرقص 

 معتمدة واحدة ساعة 5271104, 5271105 صحبة الرقص
ن الرقص   معتمدة واحدة ساعة 5456000 للرياضيي 

 معتمدة واحدة ساعة I 5210105رقص الباليه 
 معتمدة واحدة ساعة II 5210205رقص الباليه 

 معتمدة واحدة ساعة I 5220105الرقص الحديث 
 معتمدة واحدة ساعة II 5220205الرقص الحديث 

ن  Iالرقص  ن والمتفوقي  ماجنت/الموهوبي 
(Magnet/GT) 

ن  5202105 ن معتمدتي   ساعتي 

ن  IIالرقص  ن والمتفوقي  ماجنت/الموهوبي 
(Magnet/GT) 

ن  5202205 ن معتمدتي   ساعتي 

 معتمدة واحدة ساعة 5203007 (IBالبكالوريا الدولية ) الرقص
 معتمدة واحدة ساعة I 5230000( Jazzرقص الجاز )

 معتمدة واحدة ساعة I 1030100الفنون المشحية 
 معتمدة واحدة ساعة I 1030500الفنون المشحية 

 معتمدة واحدة ساعة 4023006 (APالفن التنسيب المتقدم ) تاريــــخ
 معتمدة واحدة ساعة 4010100 الفنأساسيات 
 معتمدة واحدة ساعة 4580500 الموسيف  والصوت تكنولوجيا
 معتمدة واحدة ساعة 4591200 والمجتمعالموسيف  

 معتمدة واحدة ساعة 4583100 واإلنتاجتصميم الموسيف  
 معتمدة واحدة ساعة 4583200 والتسويقتسجيل الموسيف  

 معتمدة واحدة ساعة 4551100 الموسيف   نظرية
 معتمدة واحدة ساعة 4553006 (APالموسيف  التنسيب المتقدم ) نظرية
 معتمدة واحدة ساعة 4524100 الجاز فرقة
 معتمدة واحدة ساعة 4527100 البيانو صف

 معتمدة واحدة ساعة 4528100 الجيتار
 معتمدة واحدة ساعة 4254200 فرقة اإليقاع

 معتمدة واحدة ساعة 4525400 الطبول المعدنية فرقة
ا أو   معتمدة واحدة ساعة الدورات التدريبية أرقامراجع دليل  الفرقة الموسيقيةالجوقة أو األوركسي 

 معتمدة واحدة ساعة 4551107 (IB) البكالوريا الدوليةموسيف  

 
وط الصحية  عدد الساعات المعتمدة رقم الدورة الشر

 ساعة معتمدة ½ 5110100 9/10الصحة 
 ساعة معتمدة ½ 5110200 11/12الصحة 

 
بية الرياضية وط البر  عدد الساعات المعتمدة الدورةرقم  شر

 معتمدة واحدة ساعة 5009000 أساس اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية

 
ي علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو التكنولوجيا

 
وط التخرج ف  الساعات المعتمدة عدد الدورة التدريبية رقم شر
ُسس الهندسة

ُ
 معتمدة واحدة ساعة 5512500 أ

ف(المبادئ   معتمدة واحدة ساعة 5535004 والتطبيقات الهندسية )مرتبة الشر
ن التكنولوجيا الهندسية  ن والمتفوقي   معتمدة واحدة ساعة 5545005 (GT)الموهوبي 

ي التصميم الهندشي 
ن
وع قيادة الطريق ) -مقدمة ف ف(***( PLTWمشر  معتمدة واحدة ساعة 5602004 )مرتبة الشر

ف(أسس علوم الكمبيوتر   معتمدة واحدة ساعة 3535004 )مرتبة الشر
ي التنسيب المتقدم )

ن
 معتمدة واحدة ساعة AP) 3535106مبادئ علوم الحاسوب ف

ي التنسيب المتقدم )
ن
مجة السابقة(APعلوم الحاسوب ف  معتمدة واحدة ساعة 3535206 . *يوض بشدة بتجربة الير

نامج  ي المدارس مع الير
وع قيادة الطريق )***يتم تقديمه فقط فن ي الخاص بمشر

ي والتقتن
 ( الهندشي Project Lead the Wayالمكمل للتعليم المهتن

وط   التخرجشر
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 الخدمات للطالب تعلم
ي مقاطعة 

 
ي المدارس العامة ف

 
 بالتيمورتعلم الخدمات للطالب ف

ي مقاطعة بالتيمور للطالب 
ن
ي المناهج توفر المدارس العامة ف

ن
فرًصا لكسب هذه الساعات من خالل المشاريــــع الصفية )المدرجة ف

ي المجتمع، واألنشطة الالمنهجية، والمشاريــــع الخاصة. 
ن
ي يبدأها الطالب ف

 الدراسية(، وأنشطة الخدمات الت 
 

ي مقاطعة بالتيمور )
ن
ي BCPSحاولت المدارس العامة ف

ن
ن عدد كاٍف من مشاريــــع دروس تعلم الخدمات ف المناهج الدراسية حت   ( تضمي 

ي مقاطعة بالتيمور )
ن
 75من الحصول عىل  -( أو تغيبوا عن بعض المشاريــــع BCPSيتمكن الطالب الذين ينتقلون إىل المدارس العامة ف

 ساعة بشكل صارم من المشاريــــع المدرسية. 

 
 الخدمات؟ ما هو تعلم

ا لوزارة التعليم بوالية ماريالند، فإن تعلم الخدمات هو: 
ً
ن الخدمة الهادفة للمجتمع والتعلم القائم عىل وفق "... طريقة تدريس تجمع بي 

؛ ثم  ي
ي المدرسة عىل العالم الحقيف 

ن مهاراتهم األكاديمية من خالل تطبيق ما تعلموه فن المناهج الدراسية. يعمل الطالب عىل تحسي 
ن خدمتهم وتعلمهم." ي تجاربــهم لتعزيز الصلة بي 

 ينعكس بدوره فن
 

وط  ي والية ماريالندتعلم الشر
 
 خدمات ف

ي يوليو 
ط تعلم الخدمات فن ساعة من تعلم  75والذي يتطلب من الطالب الحصول عىل  1992أقر مجلس التعليم بوالية ماريالند شر

الخدمات قبل التخرج. تم منح األنظمة المدرسية خيار السماح للطالب بالحصول عىل ساعات الخدمات خالل صفوف المدارس 
 إلضافة إىل درجات المدرسة الثانوية. فيما يىلي مخطط للدورة التدريبية الحالية باإلضافة إىل الساعات المستخدمة: اإلعدادية با

 
 

 10 - 9الصفوف  8الصف  7الصف  6الصف 
األعمال/الشركات 

العلوم والصحة المماثلة 
 اإلنجليزيةواللغة 

التعليم التقني 
 (تقدمحيث )

 الفن
التعليم األعمال/الشركات المماثلة 

( علوم األسرة حيث تقدمالتقني )
 تقدم(والمستهلك )حيث 

 األعمال/الشركات المماثلة العلوم
 الصحة
 األسرة والمستهلكعلوم 

 (تقدمحيث )
والدراسات  العلوم

 االجتماعية

 أنظمة األرض(العلوم )
 9اللغة اإلنجليزية 

التعليم  الحكومة األمريكية
 (تقدمحيث التقني )

 

 
ا إكمال مشاريــــع تعلم الخدمات المستقلة خارج المدرسة. يجب أن تتم الموافقة المسبقة عىل جميع مشاريــــع تعلم 

ً
يمكن للطالب أيض

 الخدمات المستقلة من قبل المنسق المدرشي لضمان التوافق مع المعايي  واإلرشادات. 
 

ي مقاطعة بالتيمور سيتم احتساب الساعات المعتمدة 
ي كل عام، تقوم المدارس العامة فن

وط التخرج. فن المكتملة خارج المدرسة ضمن شر
(BCPS بتكريم أفضل )ي الصفوف  5

ة  10ساعة مستقلة وأفضل  75الذين يكملون أكير من  8طالب فن من طالب السنوات األخي 
ن الذين يكسبون   المستقلة.  ساعة أو أكير من ساعات تعلم الخدمات 150الخريجي 

نامج وط وخيارات البر  شر
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وع تعلم الخدمات  مكونات مشر
 

ن و/أو أفراد المجتمع من أجل: تحديد  التحضي  هو الخطوة األوىل لتعلم الخدمات. خالل هذه الخطوة، يعمل الطالب مع المعلمي 
ي تؤثر عىل المجتمع، والمتعلقة بالصحة أو التعليم أو البيئة أو السالمة العامة. 

 القضايا الت 
 

ي تعلم الخدمات. اكتشاف مفهوم المواطنة النشطة. 
ن
وع وكيفية التعامل مع مشكلة محددة. التخطيط للتفكي  ف  اختيار مواقع المشر

 
 الطرق التالية: العمل هو الخطوة التالية لتعلم الخدمات. يمكن للطالب تنفيذ خدمتهم من خالل إحدى 

 
ة ي الخدمة. تشمل األمثلة تعليم الطالب اآلخرين، وتقديم وجبات الطعام يتواصل الطالب وجًها لوجه مع  - الخدمة المباشر

متلف 
ي 
ن
دين، والعمل مع كبار السن ف ي مأوى للمشر

ن
 مجتمع كبار السن. ف

 
ة ي التخفيف  - الخدمة غب  المباشر

ن
ي الخدمة. عادة، يتم توجيه الموارد للمساعدة ف

يقوم الطالب بأداء خدمة دون اتصال مباشر مع متلف 
المشكلة. ومن األمثلة عىل ذلك حمالت الطعام والمالبس، والمشاريــــع البيئية، وجمع األموال من أجل قضية ما من خالل  من حدة

ي لمسافات طويلة. 
 أنشطة مثل المشر

 
يقوم الطالب بتثقيف اآلخرين حول قضية محددة بهدف القضاء عىل أسباب المشكلة. تشمل األمثلة كتابة رسائل إىل  -التوعية 

ونية، وإنشاء الملصقات وعرضها داخل المجتمع، وكتابة مشحيات إعالمية  ن أو محرري الصحف، وإنشاء المواقع اإللكي  عي  المشر
يعية.   وتنفيذها، وإنشاء مواد تعليمية للمجموعات المستهدفة األخرى، والشهادات التشر

 
ي ال -التأمل 

ة لتعلم الخدمات. أثناء التأمل، يلف  وع المكتمل ويقومون بمراجعة ما تعلموه. يمكن هو الخطوة األخي  طالب نظرة عىل المشر
أن يتم التأمل بشكل فردي )عىل سبيل المثال، المجالت أو قصاصات الصحف أو اجتماعات المعلم والطالب( أو كمجموعة )عىل سبيل 

وع بناًء عىل األهداف والنتائج(.  ي للمشر
 المثال، التقييم الصفن

 
ي مقاطعة بالتيمور يمكن العثور عىل مزي

ي مقاطعة بالتيمور عىل موقع المدارس العامة فن
د من المعلومات حول برنامج تعلم الخدمات فن

(BCPS : ي
ونن  (bcps.orgقسم رئيس الهيئة ) -تعلم الخدمات للطالب ( اإللكي 

 

 (Maryland High Schoolمدرسة ماريالند الثانوية ) شهادة
 (Maryland high schoolمدرسة ماريالند الثانوية ) برنامجقرار منح طالب من ذوي االحتياجات الخاصة شهادة 

ي برنا
ا فن
ً
ي المدرسة الثانوية ما لم يكن الطالب مشارك

مج تقييم مدرسة ماريالند البديل قد ال يتم اإلكمال إال بعد بداية العام األخي  للطالب فن
(ALT-MSA ا لما يقتضيه كل من قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات

ً
(. يهدف هذا إىل ضمان استمرار وصول جميع الطالب، وفق

مة بتقدم الطالب ذوي اال  ن ا عن الركب، إىل المناهج العامة وأن تظل األنظمة المدرسية ملي 
ً
حتياجات الخاصة وعدم ترك أي طفل متخلف

 [COMAR 13A.03.02.09 D (3)الخاصة حت  العام األخي  من أهلية الطالب. ]
 

نامج المتاحة   للطالبخيارات إكمال البر
ساعة معتمدة  21(، يجب أن يكون الطالب قد حصل عىل Maryland High Schoolللحصول عىل دبلوم مدرسة ماريالند الثانوية )

ي عام ساعة معتمدة  22.5كحد أدنن )أو 
(، واجتاز جميع تقييمات المدرسة الثانوية 2021للطالب الذين يلتحقون بالصف التاسع فن

 . 12ساعة من تعلم الخدمات عند االنتهاء من الصف  75المطلوبة، وحصل عىل 

https://cos.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9046883&pageId=31688404
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ي كل طلب عىل حدة. تبدأ ا
ن
ي تتوفر البدائل التالية للطالب عىل أساس محدود ومعتمد. يتم النظر ف

ن
ي سيتم استخدامها ف

إلجراءات العامة الت 
ي من وىلي األمر )أولياء األمور(/ الوضي )األوصياء( وتقديمه إىل المدير للمراجعة والتوص ية. التقدم للحصول عىل الخيارات بطلب تنازل كتانر

 رئيس هيئة الرقابة المناسب للمجتمع. يجب تقديم استئناف لتوصية المدير كتابًيا إىل 

 
ي مدرسة مهنية أو تقنية أو ما ُيسمح با

ن
ي كلية معتمدة أو ف

ن
، قد تم قبوله ف لقبول المبكر إذا كان الطالب، بحلول نهاية الصف الحادي عشر

ي مقاطعة بالتيمور خالل السنة 
ن
وط الساعات المعتمدة للمدارس العامة ف بعد الثانوية قبل التخرج من المدرسة الثانوية ويريد إكمال شر

ي الكلي
ن
وط الكفاءة وخدمات الطالب الخاصة بالوالية األوىل ف ي برنامج ما بعد المدرسة الثانوية المعتمد. يجب استيفاء جميع شر

ن
ة أو ف

 قبل منح القبول المبكر. 

 
ي نهاية عام كامل من الدراسة )تم االتفاق عىل إتمام 

ن
ي للحصول عىل دبلوم المدرسة  24ف (، يتم تقديم طلب كتانر ساعة فصل دراشي

إىل رئيس هيئة الرقابة مع خطاب من مؤسسة ما بعد المرحلة الثانوية إىل مدير المدرسة الثانوية يشي  إىل إكمال عام دراشي  الثانوية
 [.COMAR 13A.03.02.10 C (1)بنجاح. ]ُمنح بموجب سلطة 

 
ي برنامج اختبار تطوير التعليم العام )

وط دبلوم مدرسة ماريالند الثانوية )GEDقد يفن ط أن يحقق Maryland high school( بشر ( بشر
ي اختبارات تطوير التعليم العام المعتمدة. ]ُمنح بموجب سلطة 

ن
 [.COMAR 13A.09.10.02الطالب أداًء مرضًيا ف

 
 من أجل: يمكن منح إعفاءات من الحضور بدوام كامل 

  ة من ي الكلية والسنة األخي 
امن فن ن  المدرسة الثانوية. التسجيل المي 

  ي
امن فن ن  التجربة القائمة عىل العمل. التسجيل المي 

  ي
 (. Extended Dayبرنامج اليوم الممتد )التسجيل بدوام كامل فن

 
ي وقت 

نامج المعتمد فن ي لمتابعة الير
للمشاركة، يجب عىل الطالب حضور الفصول الدراسية المجدولة، ثم مغادرة مبتن المدرسة واألراضن

ام بأي اإلصدار. يجب عىل الطالب و/أو  ن نامج االختياري. يجب عىل الطالب االلي  أولياء األمور/األوصياء توفي  وسائل النقل لتنفيذ الير
ورية لتنفيذ برامجهم.   قواعد أخرى ضن

 
 عن السنة الرابعة إذا 

ً
وط التخرج. قد تتضمن الخطة البديلة تنازال امج لألفراد أو مجموعات الطالب للوفاء بشر تم  ُيسمح ببدائل هيكلة الير

وط خدمة الطالب وإذا قرر رئيس هيئة الرقابة المحىلي أو من ينوب عنه أن هذا  وط الساعات المعتمدة والكفاءة وشر استيفاء جميع شر
ي مصلحة الطالب. يتم النظر والتنفيذ عىل أساس كل حالة عىل حدة. ]ُمنح بموجب سلطة 

 [.COMAR 13A.03.02.11التنازل يصب فن

 
ي يجب عىل الطالب الذين 

مون التقدم للحصول عىل أي من هذه الخيارات مراجعة مستشار مدرستهم لدمج هذه الخيارات فن ن يعي 
 .  خطتهم األكاديمية بحلول نهاية الصف العاشر

 

 (AP)برنامج التنسيب المتقدم 
ن المدارس الثانوية والكليات والجامعات. وهو برنامج  ا تعاونًيا بي 

ً
لدورات تمهيدية عىل مستوى الكلية يمثل برنامج التنسيب المتقدم جهد

ن  كي 
ي التقدم للدراسات عىل مستوى الكلية خالل سنوات الدراسة الثانوية. يوفر برنامج التنسيب المتقدم الفرصة للي 

ن فن للطالب الراغبي 
ا للكلية وإبراز التقدم من خالل إكمال اختبارات التنسيب المتقدم بنجاح. 

ً
ي  عىل المهارات األكاديمية استعداد

تدفع المدارس العامة فن
 مقاطعة بالتيمور مقابل اختبار التنسيب المتقدم واحد لكل طالب كل ربيع. 
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ي دورات التنسيب المتقدم للكليات والجامعات استعداد طالب الكليات والجامعات إلكمال دورات أكير صعوبة ويمكن 
ن
توضح المشاركة ف

ي عملية القبول. 
ن
ُيعفن الطالب الذين أكملوا دورات التنسيب المتقدم واالمتحانات بنجاح من الدورات التمهيدية من  أن تكون مفيدة ف

ي مدرستك. 
ن
امج التنسيب المتقدم المطروحة ف  قبل العديد من الكليات والجامعات. راجع مستشار مدرستك حول الير

 
للتنسيب المتقدم للطالب الذين  Capstoneالكلية دبلوم  (: يمنح مجلسAP Capstone Diploma)™للتنسيب المتقدم  Capstoneدبلوم 
ي أربعة اختبارات إضافية للتنسيب المتقدم من  درجات 3عىل حصلوا 

ن
ي ندوة التنسيب المتقدم وأبحاث التنسيب المتقدم وف

ن
 اختيارهم. أو أكير ف

درجات أو  3للطالب الذين حصلوا عىل  المتقدمنسيب يمنح مجلس الكلية شهادة لندوة وأبحاث الت™: شهادة ندوة وأبحاث التنسيب المتقدم
ي كل من ندوة وأبحاث التنسيب 

ن
 المتقدمأكير ف

 

(/اختبار PSATاختبار القدرات الدراسية األولية )( و PSAT8/9 ) 8/9اختبار القدرات الدراسية األولية 
 (NMSQTالتأهل لمنحة االستحقاق الوطنية )

(/اختبار التأهل لمنحة PSAT( واختبار القدرات الدراسية األولية )PSAT8/9) 8/9الدراسية األولية يتم رعاية اختبارات القدرات 
(. وهي عبارة عن اختبارات موحدة NMSC( من قبل مجلس الكلية والمؤسسة الوطنية للمنح الدراسية )NMSQTاالستحقاق الوطنية )

ي الرياضيات ومهارات الكتابة. ( وتقيس مSAT)®توفر التدريب الختبار القدرات الدراسية 
هارات القراءة النقدية ومهارات حل المشكالت فن

ستخدم الدرجات من اختبار القدرات الدراسية األولية )
ُ
( لتحديد األهلية NMSQT(/اختبار التأهل لمنحة االستحقاق الوطنية )PSATت

ي م
نامج المنح الوطنية الدراسية. تدفع المدارس العامة فن ي الصف التاسع والتأهيل لير

ن فن قاطعة بالتيمور لجميع الطالب المسجلي 
ن PSAT8/9 ) 8/9للحصول عىل اختبار القدرات الدراسية األولية  ي الصفي 

للحصول عىل اختبار القدرات  11و  10( ولجميع الطالب فن
 ( كل خريف. NMSQT(/اختبار التأهل لمنحة االستحقاق الوطنية )PSATالدراسية األولية )

 

 (ACTالكليات األمريكية )اختبار 

ية والرياضيات واالستدالل العلمي مع ACT)®اختبار الكليات األمريكية  ن ( هو اختبار قبول جامعي يتكون من أربعة اختبارات: اللغة اإلنجلي 
اكمية وهي ويتم توفي  ال 36إىل  1اختبار كتابة اختياري. يتم تسجيل االختبارات األربعة الرئيسية بشكل فردي عىل مقياس من  نتيجة الي 

( بتقييم التطور التعليمي العام لطالب المدارس الثانوية ACT)®متوسط العدد الكامل للدرجات األربــع. يقوم اختبار الكليات األمريكية 
ن  ية وقدرتهم عىل استكمال العمل عىل مستوى الكلية. تغطي االختبارات متعددة الخيارات أربعة مجاالت للمهارات: اللغة اإلنجلي 

 . ي تخطيط وصياغة مقال قصي 
 والرياضيات والقراءة والعلوم. اختبار الكتابة، وهو اختياري، يقيس المهارة فن

 

 (SATاختبار القدرات الدراسية )

( هو اختبار قبول جامعي يقيس المعرفة التأديبية ومهارات االستدالل SAT Reasoning Testاختبار القدرات الدراسية لالستدالل )

ي 
ي طورها الطالب بمرور الوقت. يتم استخدامه من قبل الكليات كمقياس الستعداد الطالب للعمل الدراشي عىل مستوى الرياضن

 الت 

ي الصفحات 
مون الحصول عىل اختبار القدرات الدراسية مراعاة تسلسل الدورات الموضح فن ن الكلية. يجب عىل الطالب الذين يعي 

ية وفنون ن امج اللغة اإلنجلي  ي اختبار القدرات الدراسية. تدفع  التالية لير
اللغة والرياضيات للتحضي  إلتقان المحتوى المطلوب للنجاح فن

ي إدارة اليوم الدراشي عىل مستوى 
ي الصف الحادي عشر للمشاركة فن

ن فن ي مقاطعة بالتيمور لجميع الطالب المسجلي 
المدارس العامة فن

 . النظام الختبار القدرات الدراسية كل ربيع



 

 
 

 
 
 

 

 6-12للغة اإلنجليزية للصفوف  (BCPSبرنامج المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور )

 6 الصف 7 الصف 8 الصف 9الصف  الصف  الصف 

(/ مراجعة اختبار PSATاختبار القدرات الدراسية األولية )

 (/اإلعدادSATالقدرات الدراسية )

ية   6اللغة اإلنجلب  
/المتفوقي     للموهوبي  

ية   7اللغة اإلنجلب  
/المتفوقي     للموهوبي  

ية   8اللغة اإلنجلب  

/المتفوقي     للموهوبي  
ية   9اللغة اإلنجلب  

/المتفوقي     للموهوبي  

ية   10اللغة اإلنجلب  
/المتفوقي     للموهوبي  

ية   9اللغة اإلنجلب  
ف  مع مرتبة الشر

ية:  مع  10اللغة اإلنجلب  
ف  مرتبة الشر

ية   11اللغة اإلنجلب  
ف  مع مرتبة الشر

ية   12اللغة اإلنجلب  
ف  مع مرتبة الشر

  6القراءة 
الموهوبي   
 (GTوالمتفوقي   )

 8القراءة  7القراءة  6القراءة 

ية  ية  6اللغة اإلنجلب   ية اللغة  7اللغة اإلنجلب   ية  8اإلنجلب   ية  9اللغة اإلنجلب   ية  10اللغة اإلنجلب   ية  11اإلنجلب    12اإلنجلب  

التنسيب المتقدم للغة 
ية والتأليف ن  اإلنجلي 

التنسيب المتقدم 
ي  ن لألدب اإلنجلي 

 والتأليف

 

اختبار القدرات 
 (SATالدراسية )

اختبار القدرات 
 (SATالدراسية )

القدرات اختبار 
 (SATالدراسية )

اختبار القدرات 
 (SATالدراسية )

اختبار القدرات 
 (SATالدراسية )

اختبار القدرات 
 (SATالدراسية )

اختبار القدرات 
 (SATالدراسية )

 الصف 

 (SATاالستعداد الختبار القدرات الدراسية )



 

 
 

 

 
 

 هام

 نقطة فحص البيانات: الفحص الشامل للصف الخامس.

 (.Pi-oncers)الرياضيات  7Aنقطة فحص البيانات والبرمجة في الصيف لتغطية محتوى الرياضيات 

 (.Sprummer)دورة  8نقطة فحص البيانات والبرمجة في الربيع والصيف لتغطية محتوى الرياضيات 

 راجع وصف الدورة لمعرفة الشروط الُمسبقة لهذه الدورات. .2 لجبرا عن بعيًدا مسبقة تدريبية دورات (★)تتطلب الدورات التدريبية التي تحمل عالمة النجمة : ★

 الثانوية في برنامج دبلوم البكالوريا الدولية New Townالثانوية ومدرسة  Kenwood( هي دورة مدتها سنتان يتم تقديمها فقط في مدرسة IB A&Iتطبيقات وتفسيرات البكالوريا الدولية ):  ♦

 
 

 المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور 

مكتب الرياضيات، مرحلة ما قبل رياض األطفال وحتى الصف الثاني 

 عشر

 2022فبراير  13آخر تحديث  2من  2الصفحة 

 
 

 6-12برنامج الرياضيات للمدارس العامة في والية بالتيمور للصفوف 

 12الصف  11الصف  10الصف  9الصف  8الصف  7الصف  6الصف  5الصف 

الرياضيات 
للصف 
 الخامس

 الرياضيات 
6/7A الُمعجل 

 الرياضيات 
7B /8 2الجير  الهندسة 1الجير  الُمعجل 

الجير بالكلية علم 
حساب المثلثات مع 
 الهندسة التحليلية 
حساب التفاضل 
 والتكامل الُمسبق

 علم اإلحصاء
علم اإلحصاء للتنسيب 

 المتقدم
ات  تطبيقات وتفسي 

 IBالبكالوريا الدولية )

A&l )♦ 

الجير بالكلية علم حساب 
المثلثات مع الهندسة 

 التحليلية 
حساب التفاضل والتكامل 

 الُمسبق

 ♦حساب التفاضل والتكامل 
حساب التفاضل والتكامل 

 • I ABللتنسيب المتقدم 
 علم اإلحصاء

علم اإلحصاء للتنسيب 
 المتقدم

ات البكالوريا  تطبيقات وتفسي 

 ♦( IB A&lالدولية )

الجير بالكلية علم حساب 
المثلثات مع الهندسة 

 التحليلية 
حساب التفاضل والتكامل 

 الُمسبق
 علم اإلحصاء

علم اإلحصاء للذكاء 
 االصطناعي 

 رياضيات ما قبل الكلية
ات البكالوريا  تطبيقات وتفسي 

 ♦( IB A&lالدولية )

الرياضيات 
للصف 
 الخامس

 الهندسة 1الجير  8الرياضيات  7الرياضيات  الرياضيات

رياضيات 
الصف 
الخامس 
ن  للموهوبي 
ن  والمتفوقي 

(GT) 

 الرياضيات 
7B /8 الُمعجل 

 أو

  7الرياضيات 
 و 

 8الرياضيات 

 2الجير  الهندسة 1الجير 

الجير بالكلية حساب 
 المثلثات مع التحليل 

 الهندسة 
حساب التفاضل والتكامل 

 الُمسبق
حساب التفاضل والتكامل 

★ 

حساب التفاضل والتكامل 

 ★ I ABللتنسيب المتقدم 
 علم اإلحصاء

علم اإلحصاء للتنسيب 
 المتقدم

ات البكالوريا  تطبيقات وتفسي 

 ♦( IB A&lالدولية )

الجير بالكلية حساب المثلثات 

 مع التحليل 

 الهندسة 

حساب التفاضل والتكامل 
 الُمسبق

 ★حساب التفاضل والتكامل 

حساب التفاضل والتكامل 

 ★ I ABللتنسيب المتقدم 

حساب التفاضل والتكامل 

 ★ II BCللتنسيب المتقدم 
 علم اإلحصاء

 علم اإلحصاء للتنسيب المتقدم
ات البكالوريا  تطبيقات وتفسي 

 ♦( IB A&lالدولية )

 أو 2الجير 
تطبيقات 
ات  وتفسي 

البكالوريا الدولية 

(IB A&l )♦ 

الجير بالكلية حساب 
 المثلثات مع التحليل 
حساب التفاضل 
 والتكامل الُمسبق

 علم اإلحصاء
علم اإلحصاء 
 للتنسيب المتقدم
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 االختصاراتقائمة 
 
 

AA Advanced Academics )األكاديميون المتقدمون( 
ALT- MISA Alternate Maryland Integrated Science Assessment  

ي والية ماريالند(
ن
 )التقييم البديل للعلوم المتكاملة ف

AP Advanced Placement (Program) )برنامج التنسيب المتقدم( 
AVID Advancement Via Individual Determination )التقدم من خالل اإلرادة الفردية( 
BCPS Baltimore County Public Schools )ي مقاطعة بالتيمور

ن
 )المدارس العامة ف

CAD Computer Aided )Technical( Drafting )الصياغة )التقنية( بمساعدة الكمبيوتر( 
CAM Computer Automated Manufacturing )التصنيع اآلىلي بالكمبيوتر( 
CCBC Community College of Baltimore County )ي مقاطعة بالتيمور

ن
 )الكلية المجتمعية ف

CINS Computer Information Systems (Information Technology)  الكمبيوتر( )نظم معلومات
 )تكنولوجيا المعلومات(

CIP Classification of Instructional Programs )امج التعليمية  )تصنيف الير
CTE Career and Technical Education ) ي

ي والتقتن
 )التعليم المهتن

ESOL English for Speakers of Other Languages )ن بلغات أخرى ية للمتحدثي  ن  )اللغة اإلنجلي 
EFL English as a Foreign Language )ية كلغة أجنبية ن  )اللغة اإلنجلي 
GT Gifted and Talented (Education) ) ن ن والمتفوقي   )تعليم الموهوبي 

FARMS Free and Reduced Meals )وجبات مجانية ومخفضة( 
HTML Hypertext Markup Language )ن النصوص التشعبية  )لغة ترمي 

HSA (Maryland) High School Assessments ماريالند ()تقييمات المدرسة الثانوية( 
H Honors )ف  )مرتبة الشر
IB International Baccalaureate )شهادة البكالوريا الدولية( 

JROTC Junior Reserve Officers Training Corps ) ن  )هيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي 
MISA Maryland Integrated Science Assessment )ي والية ماريالند

 )تقييم العلوم المتكاملة فن
NGSS Next Generation Science Standards  معايي  علوم()  الجيل التاىلي

PARCC Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers  
اكة لتقييم االستعداد للكلية والحياة المهنية(  )الشر

PSAT/NMSQT Preliminary Scholastic Assessment Test/National Merit Scholarship Qualifying Test 
/اختبار التأهل لمنحة االستحقاق الوطنية()اختبار التقييم الدراشي   األوىلي

RMVP Retail Merchandising and Visual Presentation )تجارة التجزئة والعروض التقديمية المرئية( 
SAT Scholastic Assessment Test )  )اختبار التقييم الدراشي

TOEFL Test of English as a Foreign Language )ية كلغة أجنبية ن  )اختبار اللغة اإلنجلي 
 

 
"Winter Fox لـ "Anissa C  ي مدرسة

ن
 مرحلة رياض األطفالاالبتدائية،  Maiden Choiceف
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 اختصارات المدارس

 

 

 

CT Catonsville High )مدرسة كاتونسفيل الثانوية( 

CH Chesapeake High  مدرسة(Chesapeake )الثانوية 

DL Dulaney High )ي الثانوية
 )مدرسة دوالنن

DN Dundalk High )مدرسة دوندالك الثانوية( 

ET Eastern Technical High )ن التقنية الثانوية  )مدرسة إيسي 

FH Franklin High )ن الثانوية  )مدرسة فرانكلي 

CC George Washington Carver Center for Arts and Technology  
 واشنطن كارفر للفنون والتكنولوجيا()مركز جورج 

HH Hereford High )يفورد الثانوية  )مدرسة هي 

KN Kenwood High )مدرسة كينوود الثانوية( 

LN Lansdowne High )مدرسة النسداون الثانوية( 

LR Loch Raven High )ن الثانوية  )مدرسة لوخ رافي 

MM Milford Mill Academy )أكاديمية ميلفورد ميل( 

NT New Town High )مدرسة نيو تاون الثانوية( 

OV Overlea High )مدرسة أوفرىلي الثانوية( 

OM Owings Mills High )مدرسة أوينجز ميلز الثانوية( 

PR Parkville High )مدرسة باركفيل الثانوية( 

PT Patapsco High School and Center for the Arts  
 )مدرسة ومركز باتابسكو الثانوية للفنون(

PH Perry Hall High )ي هول الثانوية  )مدرسة بي 

PK Pikesville High )مدرسة بايكسفيل الثانوية( 

RA Randallstown High )مدرسة راندالستاون الثانوية( 

RC Rosedale Center )مركز روزديل( 

SPT Sollers Point Technical High )ز بوينت الثانوية التقنية  )مدرسة سولي 

SP Sparrows Point High )مدرسة سباروز بوينت الثانوية( 

TW Towson High )مدرسة تاوسون الثانوية( 

WST Western School of Technology )ن للتكنولوجيا  )مدرسة ويسي 

WD Woodlawn High )مدرسة وودلون الثانوية( 
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امج وصف  البر
 (AVID)التقدم عن طريق اإلرادة الفردية 

ي عشر مصمم لزيادة النجاح AVIDالتقدم عن طريق اإلرادة الفردية )
( هو نظام استعداد جامعي من مرحلة رياض األطفال وحت  الصف الثانن

الفردية عىل تشيــــع تعلم الطالب، ويستخدم  ( التابع لنظام التقدم عن طريق اإلرادةACRSاألكاديمي للطالب. يعمل نظام االستعداد للكلية )
. يعزز  ي والتغيي  ي، ويعمل كمحفز لإلصالح المنهجر ن ي الهادف والتحفي 

نظام  األساليب القائمة عىل األبحاث للتعليم الفعال، ويوفر التعلم المهتن
ي مناهج اإلعداد الجامعي الحاسمة. يتم تنفي

ن
ي التقدم عن طريق اإلرادة الفردية نجاح الطالب ف

ن
ذ برنامج التقدم عن طريق اإلرادة الفردية ف

ي مقاطعة بالتيمور )
ن
( وجميع المدارس الثانوية الشاملة. يرجر مراجعة منسق موقع BCPSجميع المدارس اإلعدادية التابعة للمدارس العامة ف

 برنامج التقدم عن طريق اإلرادة الفردية الخاص بمدرستك للحصول عىل طلب. 
 

امج المكملة  ي البر
ي والتقن 

 للتعليم المهن 
ي )
ي والتقتن

ي التعليم المهتن
ن
( لطالب المدارس الثانوية المهارات األكاديمية والفنية ومهارات مكان العمل بما يتماشر مع CTEتوفر برامج الدراسة ف

، يتم تعليم الطالب المواد ا ي
ي والتقتن

ي تشمل  -لمتعلقة بالحياة المهنية احتياجات القوى العاملة الحالية والناشئة. من خالل التعليم المهتن
والت 

ي المسجل، 
برامج الدرجات الجامعية لمدة أربــع سنوات، وبرامج الكليات المجتمعية، وبرامج الوصول المبكر إىل الكلية، والتدريب المهتن

ي 
ن
ي ف

ي والتقتن
امج التعليم المهتن هيئة تدريب ضباط االحتياط  مجموعات مهنية، 10والشهادات الصناعية. يتم وصف الدورات التدريبية لير

، واالنتقال من المدرسة إىل الم ن ، والتعلم القائم عىل العمل من تعليم إدارة األعمال، وهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي  ن هنة، المبتدئي 
ي الدورات التدريبية. 

ي نهاية دليل التسجيل فن
ي فن امج التقنية، والتعليم التكنولوجر  والير

 
امج نامج المكتمل عىل ما ال يقل عن ثالث أو أربــع ساعات معتمدة )وليس دورات فردية(  يتم إدراج الير المكتملة حسب المجموعة المهنية. يحتوي الير

، والحصول  ي
نامج. بعد التخرج، يمكن للطالب الدخول إىل العمل، والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن ي منطقة الير

عىل يتم تقديمها بتسلسل محدد فن
ي كلية مدتها سنتان أو أربــع سنوات. قد يكون مكون التعلم شهادة صناع

ية، وحضور مدرسة خاصة/ما بعد الثانوية، و/أو الحصول عىل شهادة أو درجة فن
ي منطقتهم أو مجت

نامج عىل الطالب فن ة. ملحوظة: قد يقتض توفر الير ي سنتهم األوىل واألخي 
ن فن سة مع المدر القائم عىل العمل متاًحا للطالب المؤهلي 

 . ي
ي نوفمير من العام السابق للمدرسة الثانوية.  Magnetتتطلب مدارس وبرامج  الثانوية أو المركز الفتن

 فن
ً
 تقديم طلًبا، عادة

 
 
 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى   (ESOL)اللغة اإلنجلب  
ن بلغات أ ية للمتحدثي  ن ي مركز اللغة اإلنجلي 

ية بالمدرسة الثانوية فن ن ية الذين يتلقون دعًما للغة اإلنجلي  ن خرى. بناًء عىل يلتحق متعلمو اللغة اإلنجلي 
ن بلغات أخرى ودورات المحتوى.  ية للمتحدثي  ن ية، يحصل الطالب عىل مجموعة من دورات اللغة اإلنجلي  ن تمنح  مستوى إجادتهم للغة اإلنجلي 

ن بلغات أخرى  ية للمتحدثي  ن ن بلغات أخرى  Iاللغة اإلنجلي  ية للمتحدثي  ن ية، بينما تمنح اللغة اإلنجلي  ن ي  IIتسعة ساعات معتمدة للغة اإلنجلي 
اثتن

ن بلغات أخرى للوافدين الجدد، ومؤسسات اللغة اإلنجل ية للمتحدثي  ن ية. يمكن تطبيق اللغة اإلنجلي  ن ية عشر ساعة معتمدة للغة اإلنجلي  ن ي 
ن بلغات أخرى  ية للمتحدثي  ن ن بلغات أخرى األكاديمية، واللغة اإلنجلي  ن بلغات أخرى IIIللمتحدثي  ية للمتحدثي  ن ، واللغة IV، واللغة اإلنجلي 

ن بلغات أخرى  ية للمتحدثي  ن ن   Vاإلنجلي  ية للمتحدثي  ن ية. سيتم تطبيق اللغة اإلنجلي  ن  كساعات معتمدة للغة العالمية لمتعلمي اللغة اإلنجلي 
ن بلغات أخرى األخرى ساعات  ية للمتحدثي  ن بلغات أخرى والرياضيات كعدد ساعات المعتمدة للرياضيات. تمنح جميع دورات اللغة اإلنجلي 

ن بلغات أخرى  ية للمتحدثي  ن ، يتم تقييم الطالب للتقدم و/أو الخروج من برنامج اللغة اإلنجلي  ي ربيع كل عام دراشي
معتمدة اختيارية. فن

ية )باستخدام اخ ن ي االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة. يتم تحديد ELPتبار إتقان اللغة اإلنجلي 
ية فن ن ( الذي تفرضه الدولة إلتقان اللغة اإلنجلي 

ي جميع أنحاء والية ماريالند. 
نامج من قبل الوالية وهي موحدة فن  معايي  الخروج من الير
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ي  المتقدمون والموهوبوناألكاديميون 
 عرسر  والمتفوقون من مرحلة رياض األطفال وحن  الصف الثان 

اتهم أو بيئتهم، يظهرون ي سنهم أو خير
ن
ن والمتفوقون الطالب الذين عند مقارنتهم باآلخرين ف  يخدم تعليم األكاديميون المتقدمون/الموهوبي 

ي المجاالت األكاديمية أو اإلبداعية أو التقنية. يحت
ن
ا ف

نً . إمكانات أو أداًء ممي  ات تعلم تتجاوز المنهج الدراشي القياشي  اج هؤالء الطالب إىل خير
ة لدى ن ات التعليمية لتشجيع تنمية اإلمكانات المتمي  ن الخير ن بها بي  ي يتم التميي 

الطالب. تعمل  إن إثراء المناهج الدراسية وتشيعها هما الكيفية الت 
لتلبية احتياجات الطالب الذين يظهرون أو لديهم القدرة عىل إظهار قدرات تجارب التدريس عىل توفي  مناهج مختلفة قائمة عىل األبحاث 

ن  ن والمتفوقي  /الموهوبي  ن ن المتقدمي  . الهدف الشامل لألكاديميي  ي عشر
 التعلم المتقدمة من مرحلة رياض األطفال وحت  الصف الثانن

اء: معرفة المحتويات المتقدمة المنظمة حول األفكار يهدف التعليم إىل تعزيز قدرات الطالب عىل تطوير خصائص التعلم والتفكي  للخير 
ي 
ن
 حل المشكالت. والمبادئ الرئيسية المطبقة بشكل هادف ف

 

 (IBبرنامج البكالوريا الدولية )
ي IBيوفر برنامج البكالوريا الدولية )

ن
. يشارك الطالب ف ي جامعي حاسم من منظور عالمي ن فرصة لمتابعة منهج تحضي  ( للطالب المتحمسي 

ن ا ن  10و 9لصفي  ي جميع مجاالت المحتوى. وبالنسبة للصفي 
ن
ي وحدات متعددة التخصصات ف

ن
ي برنامج دبلوم 12و  11ف

ن
، يشارك الطالب ف
نامج المرتبط بمهن البكالوريا الدولية ي مدارس كينوود ونيو تاون الثانوية( أو الير

ن
ف به دولًيا )المتوفر ف ي مدرسة البكالوريا الدولية المعي 

ن
 )متوفر ف

 نيو تاون الثانوية(. 

 
بناًء عىل االهتمام الفردي، سيختار الطالب ويستكشفون مجموعة متنوعة من الدورات عىل نطاق واسع لتطوير البحوث الفردية ومشاريــــع 

ي 
 درسوها العمل المجتمعية. يمكن للطالب الذين يكملون دورات البكالوريا الدولية واالمتحانات الحصول عىل ساعات معتمدة للدورات الت 

ي يحصل بها الطالب عىل عدد الساعات المعتمدة لدورات التنسيب المتقدم. يمكن للطالب الذين 
ي المدرسة الثانوية، مثل الطريقة الت 

فن
وط دبلوم البكالوريا الدولية الحصول عىل ما يصل إىل  ساعة معتمدة جامعية. يعد برنامج البكالوريا الدولية أحد خيارات  30يكملون شر

ي العام السابق Magnetامج ماجنت )برن
ي لتقديم الطلبات فن

ي المدرسة الثانوية، والذي يتطلب تقديم الطلب بحلول الموعد النهان 
( فن

 للتسجيل. 
 

 (Magnet)برامج ماجنت 
ي قد ال ( من خالل مكتب الفرص التعليمية، وهي عبارة عن مناهج وبرامج تعليمية متعلقة بالموضو Magnetيتم تنسيق برامج ماجنت )

ع، والت 
ا 
ً
امج المدرسية؛ وتعمل كراعي للممارسات التعليمية المبتكرة؛ وتجذب الطالب عير حدود حضور الطالب، وفق  تكون متاحة كخيارات شاملة للير

ي مقاطعة للقدرة المصنفة من قبل الدولة؛ ويمكن الوصول إليها من خالل عملية مركزية لتقديم الطلبات والقبول. تمتلك المدارس العامة 
فن

ي جميع أنحاء المقاطعة. تتطلب Magnetبالتيمور حالًيا مجموعة متنوعة من برامج ماجنت )
( للمدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية فن

ي العام السابق للتسجيل. Magnetمدارس وبرامج ماجنت )
ي لتقديم الطلبات فن

 ( تقديم طلًبا يتم تقديمه بحلول الموعد النهان 

 

ي مقاطعة بالتيمور )طلب 
( من قبل BCPSالساعات المعتمدة للدورات خارج المدارس العامة ف 

 المسجلي   حالًيا الطالب

ي الكلية المجتمعية بمقاطعة بالتيمور )
ي يأخذها CCBCيجب الموافقة عىل جميع الدورات، ماعدا دورات الساعات المعتمدة المزدوجة فن

(، الت 
ي 
ي مقاطعة بالتيمور للحصول عىل الساعات المعتمدة للمدرسة الثانوية، قبل االلتحاق بها ويجب الطالب المسجلون حالًيا فن

المدارس العامة فن
ي مقاطعة بالتيمور )

( لمواكبة مناهج والية ماريالند مع توقعات مناهج الوالية ومعايي  BCPSمراجعتها من قبل مكاتب مناهج المدارس العامة فن
ي مقاطعة

( الحاسمة. ال يجوز الحصول عىل أي دورة اختبار مطلوبة من والية ماريالند للحصول عىل BCPSبالتيمور ) المدارس العامة فن
ي . يجب عىل الطالب مراجعة 

امن فن ن ن بشكل مي  ي مقاطعة بالتيمور من قبل الطالب المسجلي 
الساعات المعتمدة خارج المدارس العامة فن

ي الكلية  مستشارهم للحصول عىل نماذج الطلبات المعتمدة
قبل أخذ أي دورة بخالف دورات الساعات المعتمدة المزدوجة الُمصدق عليها فن

ي مقاطعة بالتيمور )CCBCالمجتمعية بمقاطعة بالتيمور )
(. يجب أن تتم BCPS( للحصول عىل الساعات المعتمدة خارج المدارس العامة فن

نت  ي مقاطعة بالتيمور )الموافقة المسبقة عىل جميع الدورات التدريبية عير اإلني 
( من قبل مستشار BCPSبالكامل خارج المدارس العامة فن

ي مقاطعة بالتيمور )
نت BCPSالمدرسة ويجب تسهيل التسجيل من قبل المدارس العامة فن (. يمكن للطالب فقط الحصول عىل دورات عير اإلني 

 (. MSDEبالكامل معتمدة من وزارة التعليم بوالية ماريالند )
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  (DUAL CREDIT) المزدوجةبرنامج الساعات المعتمدة 
ي 
ن
ي المدارس العامة ف

ن
برنامج الساعات المعتمدة المزدوجة هو برنامج الوصول المبكر إىل الجامعة المقدم لطالب المدارس الثانوية ف

ي  (. دورات الساعات المعتمدة المزدوجة هي دورات جامعيةBCPSمقاطعة بالتيمور )
ن
وط التخرج من المدرسة الثانوية ف ي بشر

معتمدة تفن
ي مقاطعة بالتيمور )

ن
اكة مع الكلية BCPSوالية ماريالند ومعايي  الدقة للمدارس العامة ف (. يقدم برنامج الساعات المعتمدة المزدوجة بالشر

ا توفر الساعاCCBCالمجتمعية بمقاطعة بالتيمور )
ً
ت المعتمدة للمدارس الثانوية والكليات ( دورات جامعية مختارة ومعتمدة مسبق

ي مقاطعة بالتيمور )
ن
ون الكلية المجتمعية بمقاطعة بالتيمور )BCPSلطالب المدارس العامة ف (. يرجر زيارة CCBC( الذين يحضن

ي  الموقع
ي الخاص بمكتب االستعداد الجامعي والمهتن

ونن للحصول عىل القائمة الحالية لدورات الكلية المجتمعية بمقاطعة بالتيمور  اإللكي 
(CCBC( ي مقاطعة بالتيمور

ن
 ( الساعات المعتمدة المزدوجة. BCPS(/المدارس العامة ف

 
 
 

 (TUITION FREE) المجانيةبرنامج الرسوم الدراسية 
ي برنامج 

ن
ة ف الرسوم الدراسية المجانية هو برنامج الوصول المبكر إىل الجامعة المقدم للطالب الجدد وطالب السنة الثانية والثالثة واألخي 

ي مقاطعة بالتيمور )
ن
ي مقاطعة بالتيمور )BCPSالمدارس الثانوية التابعة للمدارس العامة ف

ن
اكة مع الكلية المجتمعية ف (. CCBC( بالشر

ي مقاطعة بالتيمور )يمكن لطالب ا
ن
( أن يحصلوا عىل عدد غي  محدود من الدورات BCPSلمدارس الثانوية التابعة للمدارس العامة ف

ي تؤدي إىل شهادات صناعية، والدورات المعفاة من الرسوم 
ي ال تحمل الساعات المعتمدة والدورات الغي  معتمدة الت 

العالجية الت 
( بدفع CCBCالخريف والشتاء و/أو الربيع(. ستقوم الكلية المجتمعية بمقاطعة بالتيمور )الدراسية خالل أي فصل دراشي )الصيف و 

ي مقاطعة بالتيمور ) 50٪
ا المدارس العامة فن

ً
٪ من الرسوم الدراسية. ستدفع 50( بدفع BCPSمن الرسوم الدراسية وستقوم أيض
ي مقاطعة بالتيمور )

ا رسوم الطالب والكBCPSالمدارس العامة فن
ً
 تب. ( أيض

 
 

 (D2D)برنامج الدبلوم إىل الشهادة 
ي مقاطعة بالتيمور )D2Dتم تصميم برنامج الدبلوم إىل الشهادة )

ي التخرج من المدارس العامة فن
( بشهادة BCPS( للطالب الذين يرغبون فن

ي الكلية 
ي الدراسات العامة فن

ي اآلداب فن
ي نفس الوقت عىل درجة الزمالة فن

ي مقاطعة بالتيمور )الثانوية العامة والحصول فن
(. CCBCالمجتمعية فن

ين، ويسمح للطالب بكسب الساعات المعتمدة  ي القرن الحادي والعشر
نامج عىل الدقة األكاديمية واإلعداد للقوى العاملة فن يركز هذا الير

ي يمكنهم نقلها بسهولة إىل كليات وجامعات ماريالند سعًيا للحصول عىل درجات متقدمة. 
 الجامعية والت 

 
نامج.  ي هذا الير

ي الصف التاسع ليتم النظر فن
ي اختبار القدرات الدراسية األولية فن

يجب أن يحصل الطالب عىل درجة االستعداد للجامعة فن
 يمكن للطالب الحصول عىل ساعات معتمدة تسمح لهم بالتخرج مع كل من دبلوم المدرسة الثانوية ودرجة الزمالة من خالل عدة خيارات: 

 

  ي مقاطعة بالتيمور الدورات الدر
ي الكلية المجتمعية فن

 دورة جامعية. احصل عىل ساعات معتمدة جامعية من خالل الحصول عىل  -اسية فن

  ي اختبار ما مثل  -الساعات المعتمدة عن طريق االختبار
احصل عىل ساعات معتمدة جامعية من خالل تحقيق درجة معينة فن

ي المدرسة الثانوية. الحصول  -اختبار التنسيب المتقدم. التحديد 
ي درستها فن

 عىل ساعات معتمدة للجامعة للدورات المعتمدة الت 

  ساعات معتمدة للمدرسة الثانوية والكلية. احصل عىل دورة جامعية تمنح  -الساعات المعتمدة المزدوجة 
 

 (D2C)الدبلوم إىل االعتماد 
ي مقاطعة بالتيمور )( لDiploma to Careerتم تصميم برنامج من الدبلوم إىل المهنة )

ي BCPSطالب المدارس العامة فن
( الذين يرغبون فن
ي برنامج المدارس 

ن فن الحصول عىل شهادة مكان العمل أو شهادة الساعات المعتمدة مع دبلوم المدرسة الثانوية. يمكن للطالب المسجلي 
ي مقاطعة بالتيمور )

ي )BCPSالعامة فن
ي والتقتن

رات المدرسة الثانوية للحصول عىل الشهادة. يرجر ( تطبيق بعض دو CTE( للتعليم المهتن
وط األهلية المحددة والتفاصيل.   مراجعة مستشار مدرستك للحصول عىل شر

 الفرص التعليمية
ي تسمح لطال 

اتيجيات ومصادر التعلم الرقمي المبتكرة الت  بنا قد يختار طالب المدارس اإلعدادية والثانوية الوصول إىل التعلم باستخدام اسي 
ي التدريس شيــــع االستجابة والتعلم المرتكز عىل األداء والكفاءة. قد تشمل هذه الفرص استخدام التعلم المدمج الذاو 

، معلمينا بالمشاركة فن ي
ن 

ي تم إنشاؤها وتنظيمها من الم
اؤه، وعناض التعلم الرقمي الت  نت، والمحتوى الرقمي الذي تم شر رس داوالدورات التدريبية المعتمدة عير اإلني 

ي مقاطعة بالتيمور )
ي يمكن الوصول إليها من خالل المنظومة الرقمية BCPSالعامة فن

ي يتم BCPS One( والت 
اضية الت  ، والتعليمات االفي 

. يمكن للطالب الوصول ي الوقت الفعىلي
نت، وبيانات أداء الطالب فن  تقديمها من خالل ندوات عير اإلني 

امج الفرص التعليمية ألي من األسباب   التالية: لير
  لهم. توسيع نطاق الدورات والفرص المتاحة 

https://dci.bcps.org/department/academic_services/college_and_career_readiness/ECAP
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  ن ُمعلم لتدريس هذه ي المدرسة لتعيي 
ن
ا من الطالب ف

ً
 الدورة. الحصول عىل دورة عندما يكون هناك عدد قليل جد

  .ي تتعارض مع جداولهم
 الوصول إىل الدورات التدريبية الت 

 المعتاد.  الوصول إىل الدورات التدريبية خارج جدولهم 
  .استعادة الساعات المعتمدة أو تطويرها 

 
امج والفرص التالية للطالب من خالل مكتب   الفرص التعليمية: يتم تقديم الير

 
ي 
 
ون يصل الطالب إىل دورات المدارس اإلعدادية والثانوية المجدولة بانتظام بما يتماشر مع نطاق وتسلسل دورة المدارس  -التعليم اإللكبر

ي 
ن
نت. يتم دمج الدورات التدريبية  BCPS One( من خالل المنظومة الرقمية BCPSمقاطعة بالتيمور )العامة ف اضية عير اإلني 

والندوات االفي 
ن األقران والتعليم الموجه من المعلم.  نت والعمل الجماعي بي   لتشمل العمل المستقل عير اإلني 

 
ي مقاطعة بالتيمور )يصل طالب المد -( EDLPبرنامج التعلم النهاري الممتد )

ن
ي المدارس العامة ف

ن
( إىل الدورات التدريبية BCPSارس الثانوية ف

ي مقاطعة 
ن
ي واحدة من خمس مدارس ثانوية ف

ن
ي المساء أو صباح يوم السبت ف

ن
ي بعد اليوم الدراشي التقليدي ف

نامج بدوام جزن  ي هذا الير
ن
ف

نت والعمل بالتيمور عندما يعود الطالب إىل بيئة تقليدية. يتم تنظيم ا لدورات التدريبية ذاتًيا ودمجها لتشمل العمل المستقل عير اإلني 
 الجماعي الصغي  والتعليم الموجه من المعلم. 

 
ي المدرسة اإلعدادية أو دورات  -( EYLPبرنامج التعلم للسنة الدراسية الممتدة )

يحصل الطالب عىل دعم مخصص للقراءة والرياضيات فن
ي منطقة الحضور الخاصة بهم. المدرسة الثانوية خالل 

ي المدرسة اإلعدادية أو الثانوية فن
 فصل الصيف، وغالًبا فن

 
ي والية ماريالند )

 
اضية ف يصل الطالب إىل دورات المدارس الثانوية المعتمدة من قبل مكاتب المحتوى التابعة  -( MVLOفرص التعلم االفبر

ي مقاطعة بالتيمور )( والمدارس العMSDEلوزارة التعليم بوالية ماريالند )
ن BCPSامة فن ي يوفرها البائع مع المدربي 

( من خالل المنصات الت 
ي مدرستهم المخصصة للوصول إىل 

. يجب تسجيل الطالب فن ن من البائع. يعمل الطالب بشكل مستقل بدعم من مدرب مدرشي المقدمي 
نت.   الدورات التدريبية عير اإلني 

 
داد الس ـــع واسبر امج المدرسية لتشيـ يصل الطالب إىل دورات المدرسة الثانوية المجدولة بمرونة من  -( SPARCاعات المعتمدة )البر

ن األقران  نت والعمل الجماعي بي  خالل مدرستهم المخصصة. يتم تنظيم الدورات التدريبية ذاتًيا ودمجها لتشمل العمل المستقل عير اإلني 
ي مدرس

داد والتعليم الموجه من المعلم. يجب تسجيل الطالب فن امج المدرسية لتشيــــع واسي  تهم المخصصة للوصول إىل دورات الير
 الساعات المعتمدة. 

 
ل والمستشف   ي مقاطعة  -تعليمات المب  

ي المدارس العامة فن
ن فن  لتوفي  التعليمات للطالب المسجلي 

ل والمستشفن ن تم تصميم برنامج المين
ي الصفوف ما قبل المدرسة )من سن BCPSبالتيمور )

الذين ال يستطيعون االلتحاق بمدارسهم الشاملة بسبب  12الصف  ( حت  3( فن
 األمراض الجسدية المعتمدة أو الظروف العاطفية أو ظروف الحمل. 

 
ن  -الوقاية والتدخل  اوح أعمارهم بي 

ي مقاطعة  21و  14يتم تقديم خدمات شاملة للشباب الذين تي 
ي مركز االحتجاز فن

عاًما أثناء الحبس فن
ي برنامج التعلم النهاري الممتد وبرنامج التعلم للسنة الدراسية BCDCبالتيمور )

نامج التعليمي نفس النموذج التعليمي المقدم فن (. يستخدم الير
داد الساعات المعتمدة.  امج المدرسية لتشيــــع واسي   الممتدة والير

 
صفحة الفرص التعليمية لمزيد من المعلومات حول يحتوي كل برنامج من برامج الفرص التعليمية عىل عروض دورات فريدة؛ يرجر زيارة 

 الدورات المحددة المتاحة. 
 

لي 
ي مدرسة عامة أو غي  عامة أو معفاة  -التعليم المب  

 من تسجيل الطالب فن
ً
هو خيار تعليمي للوالد/الوضي الذي يختار تقديم التعليم لطفله بدال

ىلي قبل تحديد هذا 
ن ي والية ماريالند. يجب عىل أولياء األمور استشارة مستشاري المدرسة ومكتب التعليم المين

 الخيار. من الكنيسة ومسجلة فن
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 والية ماريالند ُعلماء
مون  ن ي والية ماريالند، نحن ملي 

ن
: ف  بضمان ما يىلي

 
  .ي الكلية ومكان العمل والحياة

ن
ا للنجاح ف

ً
 خريجو المدارس الثانوية مستعدون جيد

  .تتمتع القوى العاملة لدينا بمهارات وإنتاجية عالية 
 ومزدهر.  يمكن لشبابنا المساهمة واالستفادة من اقتصاد قوي 

 
ي األصل. وزارة التعليم 

ن
ي تحقيق هذه األهداف. بناًء عىل معايي  انتقائية للغاية، تم  -مبادرة علماء الدولة  -برنامج برعاية الواليات المتحدة ف

ن
تساعدنا ف

ي تنفذ برنامج علم
اء الوالية المصمم لتشجيع الطالب عىل إكمال اختيار والية ماريالند من قبل مركز علماء الوالية كواحدة من الواليات الخمس األوىل الت 

ي المدرسة الثانوية. 
ن
 دورة دراسية حاسمة ف

 
اكة مع الحاكم، ورئيس هيئة الرقابة عىل المدارس بالوالية، و  ي ماريالند من أجل التعليم  24بالشر

ن
وهي  -مديًرا محلًيا، تعمل حلقة نقاش األعمال ف

( الذين يكملون Maryland high schoolعىل زيادة النسبة المئوية لطالب مدارسة ماريالند الثانوية ) -ين ائتالف غي  ربجي من أصحاب العمل الرائد
ي التعليم العاىلي أو القوى العاملة. 

ن
 دورة دراسية من شأنها إعدادهم للنجاح بعد المرحلة الثانوية ف

 
ن  اك طالب الصفي  نامج العلماء عىل إشر ن الرئيشي لير كي 

ي  9و 8ينصب الي 
ن
 أهمية اختياراتهم الدراسية للمدرسة الثانوية والدور المحوري الذي تلعبه ف

ة المدرسة الثانوية.  ي الفرص الوظيفية المستقبلية وتعزيز هذه الرسائل طوال في 
ن
 دورات الرياضيات والعلوم ذات المستوى األعىل ف

 
لماء والية ماريالند جزًءا ال يتجزأ من حملة حلقة نقاش

ُ
ي ماريالند من أجل التعليم ) يعد برنامج ع

ن
 -( متعددة األوجه والحائزة عىل جوائز MBRTاألعمال ف

ي الحياة. تم تصميم ك
ن
ي مكان العمل وف

ن
ي المدرسة والنجاح ف

ن
ن اإلنجاز ف ي توضح للطالب وأولياء األمور والمجتمع العالقة الحاسمة بي 

ل مكون والت 
ي ومتشابك من الحملة  اتيجر ،  -اسي  ن لتقوية وتقوية  -عىل الويب  BeWhatWantTobeوعلماء ماريالند، وعدد أولياء األمور، وموقع مكتب المتحدثي 

ي تحفز وتدعم طالب المدارس اإلعدادية والثانوية. 
 اآلخرين وإنشاء سلسلة متصلة من الجهود الت 

 
 والية ماريالندلعلماء  الدورة الدراسية

 4  يةساعات معتمدة للغة ن  اإلنجلي 
 3  ي الرياضيات )الجير

ن
 (2، الهندسة، الجير 1ساعات معتمدة ف

 3  ي العلوم )علم األحياء والكيمياء وعلوم المختير اإلضافية
ن
ياء المفضلة( -ساعات معتمدة ف ن  الفي 

 3 ساعات معتمدة من عدد الساعات المعتمدة للدراسات االجتماعية/التاريــــخ 
 للتأهل.(  3.0ساعة معتمدة من نفس اللغة العالمية )يجب عىل الطالب الحصول عىل معدل تراكمي  2 •

 
 وما بعده( 2016)فصول التخرج لعام  الدورة الدراسية لعلماء ماريالند

 4  يةساعات معتمدة للغة ن  اإلنجلي 
 4  ي ذلك الجير

ن
ي الرياضيات )بما ف

ن
 (2والهندسة والجير  1ساعات معتمدة ف

 3 ياء**(س ن ي العلوم )علم األحياء والكيمياء والفي 
ن
 اعات معتمدة ف

 3 )ـــخ العالم، الحكومة ـــخ الواليات المتحدة، تاريـ  ساعات معتمدة من الدراسات االجتماعية )تاريـ
 2  العالمية اللغةساعة معتمدة من نفس 

وط التخرج الحكومية  الدورات المكتوبة بالخط العريض تتجاوز شر
ياء. )يجب أن يحصل الطالب  ن **قد يتم استبدال علوم المختير الثالث بالفي 

 للتأهل.(  3.0عىل معدل تراكمي 
 

ن  ن وتوجيه طالب الصفي  ي تحفي 
ن
ي مكان العمل للمساعدة ف

ن
ن ف أثناء استعدادهم الختيار الدورات التدريبية  9و 8يوفر برنامج علماء والية ماريالند متطوعي 

ة المدرسة الثانوية. لجدول المدرسة الثا نامج طوال في  ي الير
ن
 نوية وتعزيز الحوافز لتشجيع الطالب عىل البقاء ف

 
ي ماريالند من أجل التعليم

 
 حلقة نقاش األعمال ف

5520 Research Park Drive, Suite 150 Baltimore, Maryland 21228 
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نامج البوصلة. وتتمثل يتماشر برنامج الفنون  شد بير
ي مقاطعة بالتيمور مع المعايي  الوطنية ومعايي  الوالية للفنون المرئية ويسي 

ن
المرئية ف

ي التفكي  واإلنتاج اإلبداعي والعملية الفنية مع تطوير فهمهم وتقديرهم لإلنجازات الفنية للنا
ن
ي تثقيف جميع الطالب ف

ن
نامج ف س مهمة الير

ي من مختلف األوقات وا
ي وحاسم للفنون المرئية ويشجع ثقافة التفكي  الفتن

ألماكن والثقافات. يدعم مكتب الفنون المرئية تنفيذ منهج غتن
 . ن  والتعلم واإلنتاج اإلبداعي وتحقيق التمي 

 
وط التخالمالحظات:  ي الفنون الجميلة. قد يتم استيفاء شر

ن
ي الفنون الجميلة من خالل يجب عىل جميع الطالب الحصول عىل ساعة معتمدة واحدة كاملة ف

ن
رج ف

 التنسيب المتقدم.  -اإلكمال الناجح ألساسيات الفن أو أصول الفن أو تاريــــخ الفن 
 

بالعملية االهتمام 
 الفنية

 9الصف 
 1 المستوى

 10الصف 
 )متوسط( 2المستوى 

 11الصف 
 3 المستوى

 )متوسط مرتفع(

 12 الصف
 )متقدم( 4المستوى 

 
 

 الرسم والتلوين

 
 أو أصول الفن*أساسيات الفن 

 
أو الرسم  الفن المتوسط

 والتلوين*

 
، Iالتدريب عىل ممارسات االستوديو 

*، 1*، رسم األشكال 2*، 1الرسم 
 *1البكالوريا الدولية للفن والتصميم 

*، 2، الرسم IIالتدريب عىل ممارسات االستوديو 
*، البكالوريا الدولية للفن 2*، رسم األشكال 3

 *2 والتصميم
 

ي االستوديو: 
ن
)التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف

ي األبعاد(الرسم أو 
 التصميم ثنان 

 
ي 
 
 التصوير الفوتوغراف

 
أساسيات الفن أو أصول 

 الفن*

 
ي 
ن
 1التصوير الفوتوغراف
ي 
ن
 2والتصوير الفوتوغراف

 
 ، ي
ن
استوديو التصوير الفوتوغراف

ي 
 التصوير الصحفن

 استوديو التصوير المتقدم
 

ي االستوديو: 
ن
)التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف
ي األبعاد(

 التصميم ثنان 
 

الفنون الرقمية 
 والتصميم

 
أساسيات الفن أو أصول 

 الفن*

 
 الرقمية الفنون

 
 الفنون الرقمية استوديوهات

استوديوهات الفنون الرقمية المتقدمة )التنسيب 

ي 
ي االستوديو: التصميم ثنان 

ن
 المتقدم للفن المصنوع ف

 األبعاد(

 
 

 والوسائط المتعددة 
ي 
 
 اإلنتاج التلفزيون

 
أساسيات الفن أو أصول 

 الفن*

 
 إنتاج الوسائط المتعددة*،
* ي
 اإلنتاج التلفزيونن

 
متوسط إنتاج الوسائط المتعددة*، 

ي 
 *متوسط اإلنتاج التليفزيونن

ي  إنتاج الوسائط المتعددة المتقدم*،
اإلنتاج التلفزيونن

 المتقدم*
 

ي االستوديو: 
ن
)التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف
ي األبعاد(

 التصميم ثنان 

 
 
 

 صناعة الخزف

 
أساسيات الفن أو أصول 

 الفن*

 
ن  والتصميم  1التصميم بالطي 
ن   2بالطي 

 
ن   المختلطة الوسائط/ التصميم بالطي 

/الوسائط المختلطة  ن المتقدمة التصميم بالطي 
ي األبعادالتنسيب المتقدم الستوديو التصميم 

 ثالنر
 

ي االستوديو: 
ن
)التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف
ي األبعاد(

 التصميم ثالنر

 
 

 النحت

 
أساسيات الفن أو أصول 

 الفن*

 
 *1النحت 

 
 *1 *، نحت األشكال2النحت 

* التنسيب 2*، نحت األشكال 4*، 3النحت 
ي األبعادالستوديو المتقدم 

 التصميم ثالنر
 

ي االستوديو: 
ن
)التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف
ي األبعاد(

 التصميم ثالنر

 فقط( Magnet*عرض برنامج ماجنت )

 المرئيةالفنون 
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 التنسيب المتقدم -تاريــــخ الفن 
 40.2300.6رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

ي ملحوظة: 
ي الفن وتفن

ن
ي الفنون الجميلة بعد الحصول عىل ساعة معتمدة واحدة. هذه الدورة عبارة عن دراسة مركزة ف

ن
ط التخرج ف  بشر

 
ي والحاضن ومن مجموعة متنوعة من الثقافات العالمية. يشارك 

ي من الماضن
يقوم الطالب بفحص وتحليل األشكال الرئيسية للتعبي  الفتن

ي كل 
ن
ي هذه الدورة ف

ن
 من الدراسة المرئية والتاريخية حول الفن وسياقاته للتحضي  الختبار التنسيب المتقدم لتاريــــخ الفن. الطالب ف

 

 فنيةندوة 
 40.9200.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 ½الساعات المعتمدة: 

 الساعات المعتمدة االختيارية. من  ½هذه الدورة مخصصة لـ ملحوظة: 

 
ة للطالب استكشاف المفاهيم الفنية والوسائط من خالل دراسة الثقافات السابقة والحالية. تم تصميمه لتعريفهم بالفنون تتيح هذه الدور 

ات الفنية عير التاريــــخ.   المرئية كوسيلة للتعبي  عن الذات، واستخدام معايي  التصميم إلصدار أحكام المستهلك، وتطوير الوعي بالتعبي 
 

 والتكنولوجياالفن 
 40.2200.0رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 الساعات المعتمدة االختيارية. من  ½هذه الدورة مخصصة لـ ملحوظة: 
 

. سوف  ي والعرض التقديمي
ي يمكن بها استخدام مفاهيم الفن والتصميم للتواصل المرن 

سيتم توفي  فرص للطالب لفهم الطرق الت 
ي التكنولوج

 يا ويستخدمون التطبيقات التكنولوجية مع األدوات الفنية التقليدية لتطوير منتجات مرئية هادفة. يدرسون التطورات فن
 

 (Iأساسيات الفن )الفن 
  40.1010.0رقم الدورة التدريبية: 
  40.1010.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ءالشر ي

 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

ي الفنون الجميلة بعد الحصول عىل ساعة واحدة معتمدة.. هذه هي الدورة ملحوظة: 
وط التخرج فن ي بشر

ي الفن وتفن
 التأسيسية لدراسة مركزة فن

 
سيقوم الطالب بتطوير المهارات األساسية الالزمة لتوصيل األفكار بطريقة مرئية مع تطوير الفهم حول مساهمات مختلف 

ن عىل كي 
ي ثقافاتهم. يتم الي 

ن فن /الحرفيي  ن ي فن الثقافات المختلفة  الفناني 
اكيب والتصميم فن الرسم القائم عىل المالحظة واستكشاف الي 
 باستخدام الرسم والتلوين والوسائط ثالثية األبعاد. سيتم تشجيع الطالب عىل االحتفاظ بكتيب رسم وملف. 

 

 المتوسطالفن 
 40.3000.0رقم الدورة التدريبية: 
 40.3000.0رقم الدورة التدريبية: 
 40.3000.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   الفناالنتهاء بنجاح من دورة أساسيات الشر
 1الساعات المعتمدة: 
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ي أساسيات الفن. سيقوم الطالب بدراسة ونقد األنماط واالتجاهات 
ن
ي تم تطويرها ف

ن المهارات الت  توفر هذه الدورة فرًصا للطالب لتحسي 
ن عىل العمل من المالحظة باستخدام الرسم والتلوين والوسائط ثالثية الفنية  كي 

ي أعمالهم الخاصة. يتم الي 
ن
وتطبيق المعرفة المكتسبة ف

ي هذه الدورة االحتفاظ بكتيب رسم وملف. 
ن
. سُيطلب من الطالب ف  األبعاد ودمج األفكار الخيالية لبدء تطوير نمط شخصي

 

 الرقمية الفنون
 40.2100.0يبية: رقم الدورة التدر 

 40.2100.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   الفناالنتهاء بنجاح من دورة أساسيات الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي مجموعة متنوعة من مجاالت فنون الجرافيك. كما أنها تعمل عىل تطوير قدرة الطالب 

ن
ي ف

ي االستكشاف الوظيفن
ن
توفر هذه الدورة فرًصا ف

ي مجال فنون 
ن
ي تنمي الوعي بالمواقف والتخصصات المطلوبة ف

ي ويركز عىل العمليات الفنية الت 
عىل استخدام التكنولوجيا لالتصال المرن 

ي المجاالت التالية: الرسم والتصميم للتوضيح واإلعالن والبناء/العرض  الجرافيك. يتم
ن
ن عىل تطوير المهارات والتفاهمات ف كي 

الي 
 الكمبيوتر. واستخدام تطبيقات الرسم وفنون الجرافيك عىل 

 

ي االستوديو: التصميم استوديو الفنون الرقمية 
ي األبعاد()التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 ثنان 
  40.4500.0رقم الدورة التدريبية: 
  40.4500.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 40.4500.6( AP)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   الرقمية الفنوناالنتهاء بنجاح من دورة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي الفن المعاض وتكنولوجيا معالجة

ن عىل تطوير المعرفة والمهارة فن كي 
ي  ينصب الي 

الصور وتطوير فهم تطبيقات الفن/التكنولوجيا فن
ي تطوير التعبي  الجماىلي 

كات والمؤسسات المعاضة. سيقوم الطالب بتطبيق المعرفة بمفاهيم التصميم والوسائط الفنية التقليدية فن الشر
القابلة للتطبيق لمجموعة متنوعة من الفعال والكفاءة التقنية والحكم النقدي عىل تقنيات مختلفة للتحويل الرقمي للصور ومعالجتها 

األغراض. سيحتفظ الطالب بملف يتضمن مجموعة من األعمال الفنية، والذي يمكن استخدامه لمسابقات التنسيب المتقدم و/أو 
 الكلية أو المنح الدراسية. 

 

ي االستوديو: 
ي األبعاد(التصميم ثاستوديو الفنون الرقمية المتقدمة )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 نان 
  40.4510.0رقم الدورة التدريبية: 
  40.4510.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 40.4510.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   االنتهاء بنجاح من دورة استوديو الفنون الرقميةالشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
 

ي 
ن المهارات والمعرفة فن ن عىل تحسي  كي 

ي الوسائط الفنية التقليدية والكمبيوتر إلنتاج ينصب الي 
التصميم ومعالجة الصور الرقمية والتجارب فن

ونية والفيديو وما إىل ذلك بهدف تطوير فهم تطبيقات  أعمال فنية متعددة الوسائط تشمل الرسوم المتحركة وتصميم المواقع اإللكي 
كات والمؤسسات المعاضة. سيحتف ي الشر

ي تخدم مجموعة الفن/التكنولوجيا فن
ظ الطالب بملف يتضمن مجموعة من األعمال الفنية الت 

 متنوعة من األغراض: طلبات االلتحاق بمسابقات التنسيب المتقدم أو الكلية أو المنح الدراسية و/أو كعروض تقديمية مهنية للوظائف. 
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ي االستوديو: ال
ي االستوديو )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

ي األبعاد، التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 
تصميم ثنان 

ي االستوديو: 
ي األبعاد، التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 الرسم(االستوديو: التصميم ثالن 
 3110.0 .40رقم الدورة التدريبية: 
 40. 3110.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 40. 3110.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   المتوسط الفناالنتهاء بنجاح من دورة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن  ف أو الموهوبي  ن عىل مرتبة الشر نامج مستقل لطالب الفنون ذوي الدوافع العالية أو الحاصلي  ي التخطيط لير

ن
توفر هذه الدورة المرونة ف

ن عىل إعداد ملف يعكس تطور النمط  كي 
. ينصب الي  ن . سيتم توفي  فرص لمساعدة الطالب عىل والمتفوقي  ي

ن الفتن كي 
الشخصي و/أو الي 

ي 
ن
ات ف ي األفكار والمشاكل الفنية واالستكشاف والخير

ن
ي إنشاء األعمال الفنية من خالل التحقيقات ف

ن
تطوير العمق واالتساع والجودة ف

جلس الكلية للتنسيب المتقدم. يتم توفي  اإلرشاد مجموعة متنوعة من الوسائط. يتمتع الطالب بخيار إرسال ملفهم للمراجعة من قبل م
ي الفنون المرئية. 

ن
ي وفرص المنح الدراسية ف

 الوظيفن
 

ي األبعاد، التنسيب المتقدم 
ي االستوديو: التصميم ثنان 

االستوديو المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 
ي األبعاد، التنسيب الم

ي االستوديو: التصميم ثالن 
ي االستوديو: للفن المصنوع ف 

 الرسم(تقدم للفن المصنوع ف 
  40.3120.0رقم الدورة التدريبية: 
  40.3120.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 40.3120.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   االنتهاء بنجاح من دورة االستوديو. الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي االستوديو. وتوفر هذه الدورة مرونة هذه الدورة مخصصة للطالب الذين يرغبون 

ي بدأت فن
ي مواصلة الدراسة للمستوى المتقدم الت 

فن
ن عىل ثالث مجاالت:  كي 

ي الشخصي من خالل الي 
ي تزيد من تطوير األسلوب الفتن

ات الت  ( 1التخطيط للدراسة المستقلة ويركز عىل الخير
ي مجال واحد أو أكير من مجاالت االهتم2الجودة، 

ن فن كي 
ية 3ام، و ( الي  ي استكشاف الصفات الرسمية والتقنية والتعبي 

ات فن ( اتساع الخير
 لألعمال. يتمتع الطالب بخيار إرسال ملفهم للمراجعة من قبل مجلس الكلية للتنسيب المتقدم. 

ي الفنون المرئية. يتم 
ي وفرص المنح الدراسية فن

 توفي  اإلرشاد الوظيفن
 

ي 
 Iالتصوير الفوتوغراف 
 40.4010.0رقم الدورة التدريبية: 
 40.4010.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   الفناالنتهاء بنجاح من دورة أساسيات الشر
 ½الساعات المعتمدة: 

ي ملحوظة: 
ي الفصل،  IIو  Iيجب جدولة دورات التصوير الفوتوغرافن

ات الشخصية الخاصة بهم فن . يمكن للطالب استخدام الكامي  التواىلي
ات الشخصية ليست مطلوبة.   ولكن الكامي 

 
ا الرقمية  ي تشمل عناض الكامي 

ي والت 
ي هذه الدورات، ستتاح للطالب فرص لتعلم العمليات والتقنيات األساسية للتصوير الفوتوغرافن

فن
ي التصو  35مقاس 

اكيب فن ي ومعالجة األفالم والتحرير. مم والي 
 ير الفوتوغرافن

 

ي 
 IIالتصوير الفوتوغراف 
 40.4020.0رقم الدورة التدريبية: 
 40.4020.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   Iاالنتهاء بنجاح من دورة أساسيات الفن والتصوير الشر
 ½الساعات المعتمدة: 

ي ملحوظة: 
ي  IIو  Iيجب جدولة دورات التصوير الفوتوغرافن

ات الشخصية الخاصة بهم فن . يمكن للطالب استخدام الكامي  التواىلي
 . ي
ات الشخصية ليست مطلوبة. قد ُيطلب من الطالب توفي  موضوعهم الخاص لمشاريــــع التصوير الفوتوغرافن  الفصل، ولكن الكامي 
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ي هذه الدورات، ستتاح للط
ن
ا الرقمية ف ي تشمل عناض الكامي 

ي والت 
ن
الب فرص لتعلم العمليات والتقنيات األساسية للتصوير الفوتوغراف

ي ومعالجة األفالم والتحرير.  35مقاس 
ن
ي التصوير الفوتوغراف

ن
اكيب ف  مم والي 

 

ي 
 التصوير الصحق 

 40.4210.0رقم الدورة التدريبية: 
 40.4210.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي الشر

ن
ي  IIو  Iاالنتهاء بنجاح من دورة التصوير الفوتوغراف

 Iوالتصوير الصحفن
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي 
ي التصوير  Iيقدم التصوير الصحفن

ي دورن 
ن
ي المكتسب ف

ة التقنية والفهم الفتن . سوف يعتمد الطالب عىل الخير ي
مجال التصوير الصحفن

ي 
ن
ي وتقنيات جمع الم IIو  Iالفوتوغراف

ي دورة التصوير الصحفن
ن
. سيعملون عىل مهام  Iعلومات والكتابة المكتسبة ف ن ن فعالي  ليصبحوا مراسلي 

ي داخل المدرسة وخارجها.  ات والرسوم التوضيحية واالهتمام البشر ن  تركز عىل األخبار الفورية والعامة والرياضة والمي 
 

ي االستوديو: 
ي المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

ي األبعاد(التصوير الصحق 
 التصميم ثنان 

  40.4310.0رقم الدورة التدريبية: 
  40.4310.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 40.4310.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي الشر
 االنتهاء بنجاح من دورة التصوير الصحفن

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي 
ن أثناء تعلم فلسفة  IIيطور التصوير الصحفن ن فعالي  المهارات والخصائص الالزمة لدى الطالب ليصبحوا مصورين صحفيي 

. سيقوم الطالب بفحص عملهم بشكل نقدي أثناء تطويرهم لملف يشمل جميع المجاالت الرئيسية  ي
وتاريــــخ التصوير الصحفن

. يمكن تقدي ي
وطللتصوير الصحفن ي األبعاد.  م هذا الملف لتلبية شر

 ملف التنسيب المتقدم للتصميم ثنان 
 

ي االستوديو: 
ي )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

ي األبعاد(استوديو التصوير الفوتوغراف 
 التصميم ثنان 

 40.4100.0رقم الدورة التدريبية: 
 40.4100.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي  االنتهاءالشر

 IIو  Iبنجاح من دورة التصوير الفوتوغرافن
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي معالجة األفالم الرقمية و/أو تحميض األفالم وعرض 

اكيب والتقنيات المتقدمة فن ي الي 
سيقوم الطالب باستكشاف وتطوير المهارات فن

ي 
عون فن ي ويشر

ن
ا أهداف التصوير الفوتوغراف

ً
تطوير ملف يتضمن مجموعة من األعمال الفنية. األعمال الفنية. سيكتشف الطالب أيض

ي األبعاد. 
ي تقديم هذه الملف إىل اختبار ملف التنسيب المتقدم للتصميم ثنان 

 يمكن النظر فن
 

ي االستوديو: 
ي المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

ي األبعاد(استوديو التصوير الفوتوغراف 
 التصميم ثنان 

  40.4110.0رقم الدورة التدريبية: 
  40.4110.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 40.4110.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي الشر

 االنتهاء بنجاح من دورة استوديو التصوير الفوتوغرافن
 1الساعات المعتمدة: 
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ي 
ن
اكيب والتقنيات المتقدمة ف ن عىل الي  كي 

 معالجة األفالم الرقمية و/أو تحميض األفالم وعرض األعمال أثناء الدورات المتقدمة، سيتم الي 
ي 
ي ويطورون مجموعة من األعمال الفنية. يمكن تقديم هذا الملف لتفن

ن
الفنية. سيقوم الطالب باستكشاف أهداف التصوير الفوتوغراف
ي األبعاد. 

وط اختبار ملف التنسيب المتقدم للتصميم ثنان   بشر
 

ي 
 (SP)مجلة التصوير البين 
 25.9610.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي السياق المناسب. تركز هذه 

ن
ي الستكشاف البيئة ف

ن
توفر هذه الدورة للطالب فهًما لتقنيات وعمليات وسائط التصوير الفوتوغراف

اكيب الفوتوغرافية من خالل معالجة العمليات األ  . يتعلم الطالب كيفية تقديم بيانات الدورات عىل تطوير الي  ي
ساسية للتعبي  الفتن

ن عىل التعبي  اإلبداعي الشخصي لتوصيل األفكار أو المشاعر أو القيم. تتضمن هذه الدورة تاريــــخ التصوير  كي 
مرئية ذات مغزى مع الي 

ينشغل الطالب بنقد صورهم الفوتوغرافية والحركات التاريخية ومعالجة الصور والتحليل النقدي وبعض المؤثرات اإلبداعية الخاصة. 
ي العمل وتحسينه. 

ن
فون بغرض التفكي  ف ي يقوم بها مصورون محي 

 وأعمال الطالب اآلخرين وتلك الت 
 

 Iالتشكيل بالطي   
 40.8210.0رقم الدورة التدريبية: 
 40.8210.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   الفن االنتهاء بنجاح من دورة أساسياتالشر
 ½الساعات المعتمدة: 

 
ن يدوًيا باستخدام معايي  التشكيل. ستتاح للطالب فرص  سوف يستكشف الطالب مجموعة متنوعة من تقنيات تصميمات الطي 
ي التشكيل. 

ن الفعالة وغي  الفعالة من خالل تحليل المجموعات السابقة والمعاضة وتطبيق معرفتهم فن  الستكشاف أعمال الطي 
 

 IIالتشكيل بالطي   
 40.8220.0رقم الدورة التدريبية: 
 40.8220.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ن الشر  Iاالنتهاء بنجاح من دورة التشكيل بالطي 
 ½الساعات المعتمدة: 

 
. سيقوم الطالب بدراسة  ن لتعكس التعبي  الشخصي األعمال الفنية الفعالة سيحل الطالب مجموعة متنوعة من مشاكل تشكيل الطي 

 وغي  الفعالة وتطبيق معرفتهم إلنشاء عمل شخصي يعكس مجموعة متنوعة من األهداف. 
 

 والمختلطالتشكيل بالطي   
 40.8410.0رقم الدورة اإلعالمية: 
 40.8410.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ن الشر  IIاالنتهاء بنجاح من دورة التشكيل بالطي 

 1المعتمدة:  الساعات
 

ات الشخصية. وسيقوم الطالب  ن والمواد النحتية األخرى لتعكس التعبي  سيحل الطالب مجموعة متنوعة من مشكالت التشكيل بالطي 
ي هذا الملف لتقديمه إىل 

ي تطوير مجموعة من األعمال الفنية. يمكن النظر فن
ا باستكشاف األشكال والتقنيات النحتية ويبدأون فن

ً
أيض

ي األبعاد. اختبار 
 ملف التنسيب المتقدم للتصميم ثالنر
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ي االستوديو: 
ي األبعاد(التشكيل بالطي   والوسائط المختلطة المتقدمة )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 التصميم ثالن 
  40.8420.0رقم الدورة التدريبية: 
  40.8420.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 (AP)بية: رقم الدورة التدري
وط المسبقة:  ن والوسائط المختلطةالشر  االنتهاء بنجاح من دورة التشكيل بالطي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن الطالب من اتخاذ مزيد من  ن عىل استكشاف الوسائط والتقنيات عىل نطاق واسع حيث يتم تمكي  كي 

ي الدورات المتقدمة، يتم الي 
ن
ف

ي تعكس الجوانب الجمالية الشخصية. القرارات الفنية الهادفة. سيقوم الطالب 
بتطوير ملف يتضمن مجموعة من األعمال الفنية الت 
ي األبعاد. 

وط اختبار ملف التنسيب المتقدم للتصميم ثالنر  يمكن تقديم هذا الملف لتلبية شر
 

ي االستوديو: التصم
ي األبعاد )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

ي التنسيب المتقدم الستوديو تصميم ثالن 
 األبعاد(يم ثالن 

 40.4520.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ن الشر  المتوسط أو الفن IIاالنتهاء بنجاح من دورة التشكيل بالطي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ن أو الفن  ي التشكيل بالطي 
ي بدأت فن

ي مواصلة دراسة المستوى المتقدم الت 
المتوسط. هذه الدورة مخصصة للطالب الذين يرغبون فن

ن  كي 
ي الشخصي من خالل الي 

ي تزيد من تطوير األسلوب الفتن
ات الت  وتوفر هذه الدورة مرونة التخطيط للدراسة المستقلة ويركز عىل الخير

ي األبعاد. يتمتع الطالب بخيار إرسال ملفهم للمراجعة من قبل مجلس الكلية للتنسيب المتقدم. 
ي التصميم ثالنر

ي مستمر فن
عىل تحقيق فتن

ي الفنون المرئية.  يتم
ي وفرص المنح الدراسية فن

 توفي  اإلرشاد الوظيفن
 

ي 
 المرسحالفن ف 

 40.8310.0رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر
 ½الساعات المعتمدة: 

 
ن عىل تصميم الم كي 

طلع هذه الدورة الطالب عىل أساسيات تصميم المجموعات والحرف اليدوية ذات الصلة. يتم الي 
ُ
شح والبناء ت

ي المشح. 
 وتصميم األزياء والمكياج وتاريــــخ الفن فن

 

 البعيدة الثقافاتالفن والتحف الفنية: أدلة عىل 
  43.4050.0رقم الدورة التدريبية: 
  43.4050.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 ½الساعات المعتمدة: 

ي الفن وعلماء 
وبولوجيا أثناء تحليلهم للثقافة المادية لمض القديمة والهند الكالسيكية يتوىل الطالب أدوار مؤرجن اآلثار وعلماء األنير

ز للفنون  ي معرض والي 
اطورية اإلسالمية واليابان اإلقطاعية. ستشمل أعمال الدورة تجارب المتحف فن ن الكالسيكية واإلمير والصي 

(Walters Art Gallery .) 
 

 والتوعيةالفن 
 40.9300.0لتدريبية: رقم الدورة ا

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي الفن كشكل من أشكال التواصل والعمل. تمكن هذه الدورة الطالب من دراسة الهياكل 

توفر هذه الدورة للطالب مشاركة منظمة فن
ي 
. تأن   المحىلي والعالمي

ن ي هذه الدورة من  المتعلقة بالعدالة االجتماعية والتأثي  عليها عىل المستويي 
الممارسات والمحتوى التعليمي فن

ي تصميم المشاريــــع الريادية. 
ي فنون المجتمع والتفكي  فن

ي مرتبط بفنون المشاركة فن
 تحقيق فتن
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 دورات التنسيب المتقدم للفنون المرئية
 

ًرا  ي دورات التنسيب المتقدم تتم جدولة دورات التنسيب المتقدم للفنون المرئية مت  كان ذلك مير
ن
بالتسجيل. الطالب المسجلون ف

ي التنسيب المتقدم تطوير الملف بناًء عىل معايي  
ن
مؤهلون للحصول عىل الساعات المعتمدة للتنسيب المتقدم. تتضمن كل دورة تدريبية ف

ي االستوديو: البحث المستمر )البحث الموجه باالس 
ن
تفسار عن الوسائط واألفكار من خالل برنامج التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف

كيبات الجيدة للمواد والعمليات واألفكار(.   الممارسة والتجريب والمراجعة( واألعمال المختارة )إظهار الي 
 

 التنسيب المتقدم -تاريــــخ الفن 
 40.2300.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

نت أو ملحوظة:   شخصًيا. يمكن تقديم هذه الدورة عير اإلني 
 

ي األبعاد 
ي االستوديو: التصميم ثنان 

ي االستوديو: الرسم، التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 
، االستوديو )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

ي االستوديو: 
ي األبعادالتصميم التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 (ثالن 
 40.3110.6يبية: رقم الدورة التدر 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي 
ي االستوديو: التصميم ثنان 

ي االستوديو: الرسم، التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 
 االستوديو المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

ي االستوديو: 
ي األبعادالتصميم األبعاد، التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 (ثالن 
 40.3120.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

ي االستوديو: 
ي المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

ي األبعادالتصميم استوديو التصوير الفوتوغراف 
 (ثنان 

 40.4110.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي المتقدم )التنسيب 
ي االستوديو: التنسيب المتقدم للتصوير الصحق 

ي األبعادالتصميم المتقدم للفن المصنوع ف 
 (ثنان 

 40.4310.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي األبعادالتصميم استوديو الفنون الرقمية )استوديو التنسيب المتقدم: 
 (ثنان 

 40.4500.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي األبعادالتصميم استوديو الفنون الرقمية المتقدم )استوديو التنسيب المتقدم: 
 (ثنان 

 40.4510.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي االستوديو(:  1التنسيب المتقدم لرسم األشكال 
 الرسم()التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 42.6110.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي االستوديو(:  2التنسيب المتقدم لرسم األشكال 
 الرسم()التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 42.6120.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي االستوديو:  IVالتنسيب المتقدم للتلوين 
 الرسم()التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 42.6640.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
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ي االستوديو:  IIالتنسيب المتقدم لنحت األشكال 
ي األبعادالتصميم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 (ثالن 
 42.6820.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

/التنسيب 3النحت  ي االستوديو: GT/APالمتقدم ) للموهوبي   والمتفوقي  
ي األبعادالتصميم ( )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

 (ثالن 
 42.6330.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي االستوديو:  4النحت 
/التنسيب المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف  ي األبعادالتصميم للموهوبي   والمتفوقي  

 (ثالن 
 42.6340.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي االستوديو: 
ي األبعاد )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

ي األبعادالتصميم التنسيب المتقدم الستوديو تصميم ثالن 
 (ثالن 

 40.4520.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي االستوديو: 
نامج ماجنت )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف  ي األبعادالتصميم التنسيب المتقدم الستوديو الصور لبر

 (ثنان 
 42.4730.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي االستوديو: 
ي المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف 

ي األبعادالتصميم التنسيب المتقدم لإلنتاج التلفزيون 
 (ثنان 

 42.4530.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

 

"Cat at Home . بواسطة "Amaya T ( ي مدرسة راندلستاون االبتدائية
ن
ي (، الصف Randallstown Elementary Schoolف

 الثانن



37  

 (IB)برنامج البكالوريا الدولية للفنون المرئية 

دورات البكالوريا الدولية للفنون المرئية للطالب فرًصا لتطوير قدراتهم الجمالية والخيالية واإلبداعية الشخصية من خالل دراسة توفر 
تاريــــخ الفن والنقد ومبادئ الفن وممارسات االستوديو. من خالل العمل مع عناض الفن ومبادئ التصميم، يمكن للطالب تحليل ونقد 

خية لتشكيل أعمالهم الخاصة. يستخدم الطالب المالحظة والتحقيق والتدوين التخطيطي والكتابة الستكشاف وفهم النماذج التاري
مجموعة متنوعة من الموضوعات بدقة. وتسمح لهم تجارب االستوديو من خالل مجموعة متنوعة من الوسائط بالتعبي  عن األفكار 

ة. المرئية الناتجة عن البحث. يتمتع جميع الطالب بمعار  ي نهاية سنتهم األخي 
ن
 ض خاصة لملفاتهم ف

 

 البكالوريا الدولية 1الفنون المرئية 

 40.1110.7رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

 البكالوريا الدولية 2الفنون المرئية 

 40.1120.7رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

 برنامج ماجنت للفنون المرئية دورات

 دورات برنامج ماجنت هي دورات فريدة ال يمكن تقديمها إال كجزء من برنامج ماجنت المعتمد و/أو المدرسة. 

 ( CC, PT, MMأسس الفن )
  42.1000.0رقم الدورة التدريبية: 
  42.1000.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 2عدد الساعات المعتمدة: 
 

/التنسيب المتقدم: )التنسيب المتقدم للفن المصنوع الرسم/التلوين للموهوبي    2االستوديو  والمتفوقي  
ي االستوديو: الرسم( مجلة )

 
 (  CC, PT, MMف

 42.6420.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي 
 
  1M (CC, PT, MM)التصوير الفوتوغراف
 42.4110.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي 
 
 2M (CC, PT, MM)التصوير الفوتوغراف
 42.4120.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي 
 
 3M (CC, PT, MM)التصوير الفوتوغراف
 42.4130.0رقم الدورة التدريبية: 
 42.4130.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي 
 
  4M (CC, PT, MM)التصوير الفوتوغراف

 42.4410.0ة التدريبية: رقم الدور 
 42.4140.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
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ي األبعاد( مجلة ) Mالتنسيب المتقدم لصور االستوديو 
 
ي االستوديو: التصميم ثنان

 
 (CC, PT, MM)التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف

 42.4730.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي رقم الدورة التدريبية: 

 25.9610.0مجلة التصوير البين 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 (CC, CH, LN, PT, MMمجلة إنتاج الوسائط المتعددة )

 42.4410.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 ( CC, CH, LN, PT, MMمجلة إنتاج الوسائط المتعددة للموهوبي   والمتفوقي   )

 42.4410.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 ( CC, CH, LN, PT, MMمجلة إنتاج الوسائط المتعددة المتوسطة )

 42.4420.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 ( CC, CH, LN, PT, MMمجلة إنتاج الوسائط المتعددة المتوسطة للموهوبي   والمتفوقي   )

 42.4420.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 ( PT, MMمجلة إنتاج الوسائط المتعددة المتقدمة )

 42.4430.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 (  CC, CH, LN, PT, MMإنتاج الوسائط المتعددة المتقدمة للموهوبي   والمتفوقي   )

 42.4430.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي )
 ( CC, CH, KN, LN, PTمجلة اإلنتاج التلفزيون 
 42.4500.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي للموهوبي   والمتفوقي   )

 (PTمجلة اإلنتاج التلفزيون 
 42.4500.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي المتوسط )مجلة اإلنتاج 

 (  CC, CH, KN, LN, PTالتليفزيون 
 42.4520.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي المتوسط للموهوبي   والمتفوقي   )

 (  CC, CH, KN, LN, PTمجلة اإلنتاج التليفزيون 
 42.4520.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
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ي المتقدم )مجلة اإلنتاج ال
 
 ( CC, CH, KN, LN, PTتلفزيون

 42.4530.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي المتقدم للموهوبي   والمتفوقي   )

 
 ( CC, CH, KN, LN, PTمجلة اإلنتاج التلفزيون
 42.4530.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي المتقدم 

 
 ( CC, CH, KN, LN, PTللتنسيب المتقدم )مجلة اإلنتاج التلفزيون
 42.4530.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 1مجلة رسم األشكال 
 42.6110.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي االستوديو  1رسم األشكال 

 
/التنسيب المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف  ( CC, PT: الرسم( مجلة )للموهوبي   والمتفوقي  

 42.6110.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 42.6110.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
  2مجلة رسم األشكال 
 42.6120.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
/التنسيب المتقدم )التنسيب  2رسم األشكال  ي االستوديو: الرسم( مجلة )للموهوبي   والمتفوقي  

 
 ( CC, PTالمتقدم للفن المصنوع ف

 42.6120.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 42.6120.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 (PT, MMللموهوبي   والمتفوقي   ) 1مجلة التلوين 

 42.6210.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 (PT, MMللموهوبي   والمتفوقي   ) 2التلوين مجلة 

 42.6220.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي االستوديو: الرسم( مجلة ) 3التلوين 

 
/التنسيب المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف  ( CC, PT, MMللموهوبي   والمتفوقي  

 42.6230.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 42.6230.6 (AP)ة التدريبية: رقم الدور 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي االستوديو: الرسم( مجلة ) 4التلوين 
 
/التنسيب المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف  ( CC, PTللموهوبي   والمتفوقي  

 42.6240.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 42.6240.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
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 (PT) 1مجلة النحت 
 42.6310.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 ( PTللموهوبي   والمتفوقي   ) 1مجلة النحت 

 42.6310.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 ( CC, PT) 2مجلة النحت 

 42.6320.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 ( CC, PTللموهوبي   والمتفوقي   ) 2مجلة النحت 

 42.6320.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي األبعاد(  3النحت 

ي االستوديو: التصميم ثالن 
 
/التنسيب المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف للموهوبي   والمتفوقي  

 (CC, PTمجلة )
 42.6330.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 42.6330.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي األبعاد(  4النحت 

ي االستوديو: التصميم ثالن 
 
/التنسيب المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف للموهوبي   والمتفوقي  

 (CC, PTمجلة )
 42.6340.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 42.6340.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 (CCللموهوبي   والمتفوقي   ) Iمجلة نحت األشكال 
  42.6810.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي األبعاد(  IIنحت األشكال 

ي االستوديو: التصميم ثالن 
 
/التنسيب المتقدم )التنسيب المتقدم للفن المصنوع ف للموهوبي   والمتفوقي  

 42.6820.5 (GT)( رقم الدورة التدريبية: CCمجلة )
 42.6820.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 
 
 
 

"It’s Raining Confetti . بواسطة "Victoria F 
ي مدرسة 

ن
 الثالثاالبتدائية، الصف  Deer Parkف
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ن من خالل تنفيذ برنامج التقدم عن طريق اإلرادة  ي األدوات والدعم والفرص للطالب والموظفي 
يوفر مكتب االستعداد الجامعي والمهتن

ي مقاطعة ECAPالكلية )( وبرامج الوصول المبكر إىل AVIDالفردية )
ن
( وبرامج اإلرشاد بحيث يتخرج جميع الطالب من المدارس العامة ف

 ( وهم جاهزون للكلية والمهن والحياة المنتجة. BCPSبالتيمور )

 
: ندو APللتنسيب المتقدم ) Capstoneبرنامج  ن ة ( هو برنامج دبلوم من مجلس الكلية. ويعتمد عىل دورات التنسيب المتقدم لمدة عامي 

، تعمل هذه الدورات عىل تطوير مهارات  ن  من تدريس محتوى خاص بموضوع معي 
ً
التنسيب المتقدم وأبحاث التنسيب المتقدم. بدال

ن  نامج لمدة عامي  ي البحث والتحليل والحجج القائمة عىل األدلة والتعاون والكتابة والعرض. يمكن للطالب الذين يكملون الير
ن
الطالب ف

ن من جوائز برنامج الحصول عىل جائزة أو  ن مختلفتي  درجات  3للتنسيب المتقدم. يحصل الطالب الذين حصلوا عىل  Capstoneجائزتي 
ي أربعة اختبارات التنسيب المتقدم إضافية من اختيارهم عىل دبلوم برنامج

ن
ي ندوة التنسيب المتقدم وأبحاث التنسيب المتقدم وف

ن
 أو أعىل ف

Capstone ي ندوة التنسيب المتقدم وأبحاث التنسيب المتقدم ولكن  3ذين حصلوا عىل للتنسيب المتقدم. الطالب ال
ن
درجات أو أعىل ف

ي أربعة اختبارات إضافية للتنسيب المتقدم يحصلون عىل شهادة ندوة وأبحاث التنسيب المتقدم. 
ن
 ليس ف

 
ي التقدم عن طريق اإلرادة الفردية هو نظام استعداد جامعي مصمم لزيادة النجاح األكاديمي 

للطالب الذين تم تمثيلهم بشكل ناقص فن
اتيجيات الكتابة واالستعالم والتعاون والتنظيم والقراءة القائمة عىل البحث ) ، وذلك باستخدام اسي  (. التقدم عن WICORالتعليم العاىلي

 . ي المناهج الدراسية الحاسمة لإلعداد الجامعي
 طريق اإلرادة الفردية يعزز نجاح الطالب فن

 

ي )تم تصميم 
ي اختبارات القدرات CCR Assess Prepدورات اإلعداد لتقييمات االستعداد الجامعي والمهتن

( لتعزيز نجاح الطالب فن
الدراسية األولية واختبارات القدرات الدراسية واختبارات الكلية األمريكية واختبارات بطارية القدرات المهنية للقوات المسلحة 

(ASVAB واختبارات )Accuplacer ي أماكن المعرفة )وا
ها من االختبارات الموحدة لالستعداد ALEKsختبارات التقييم والتعلم فن ( وغي 

 . ي
 الجامعي والمهتن

 

ي )
( عبارة عن سلسلة من الدورات المصممة لزيادة النجاح األكاديمي ELH4CCRتعتير عادات التعلم الفعالة لالستعداد الجامعي والمهتن

اتيجيات االجتماعية والعاطفية والمهارات. للطالب من خالل األداء التنفيذ  ي واالسي 

 

ا فرص التسجيل المزدوج، يرجر االطالع عىل برامج الوصول المبكر 
ً
لمزيد من المعلومات حول برامج الوصول المبكر إىل الكلية، وتحديد

ي 
(/الكلية المجتمعية BCPSمقاطعة بالتيمور )إىل الكلية للطالب وأولياء األمور وقائمة الساعات المعتمدة المزدوجة للمدارس العامة فن

. CCBCبمقاطعة بالتيمور ) ي
ي يمكن العثور عليها عىل موقع االستعداد الجامعي والمهتن

 ( الت 
 

 أبحاث التنسيب المتقدم

  86.903.06رقم الدورة التدريبية: 

ط المسبق: ندوات التنسيب   المتقدم الشر

 1الساعات المعتمدة: 

 
ي ندوات التنسيب المتقدم الستكشاف موضوع أكاديمي أو مشكلة أو قضية ذات 

ي أبحاث التنسيب المتقدم عىل ما تعلموه فن
يعتمد الطالب فن

اهتمام فردي عىل نطاق واسع. من خالل هذا االستكشاف، يقوم الطالب بتصميم وتخطيط وإجراء تحقيق قائم عىل البحث لمدة عام 

. يقو  ي
 نتائجهم. م الطالب بتصميم وتقديم لمعالجة سؤال بحتر

ي االستعداد 
 الجامعي والمهن 
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 ندوات التنسيب المتقدم
 86.902.06رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
 التفكي  النقدي،ندوات التنسيب المتقدم هي دورة متعددة التخصصات تشجع الطالب عىل إظهار 

ي مجموعة متنوعة التعاون، ومهارات البحث 
ن
ي الموضوعات ف

ن
ي يختارها الطالب. يقوم الطالب بالتحقيق ف

األكاديمي حول الموضوعات الت 
 من المجاالت، وصياغة المقاالت القائمة عىل األبحاث، وتصميم وتقديم العروض التقديمية بشكل فردي وكجزء من فريق. 

 

ف( 9التقدم عن طريق اإلرادة الفردية   )مرتبة الرسر
 81.0100.4 (H)دورة التدريبية: رقم ال

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن بالكلية. ستوفر هذه الدورة التخطيط األكاديمي 9دورة التقدم عن طريق اإلرادة الفردية )الصف  ( هي فصل اختياري للطالب الملتحقي 

( وتركز مكتبات WICORمنهج التقدم عن طريق اإلرادة الفردية )والتعليمي واألهداف المهنية والدعم االجتماعي للطالب من خالل 
ي دورا

ت المدارس الثانوية لنظام التقدم عن طريق اإلرادة الفردية عىل الكتابة واالستعالم والتعاون والتنظيم والقراءة. لضمان النجاح فن
ي مجموعات تعاوني

كاء، وكذلك فن ، يعمل الطالب بشكل مستقل وكشر  ة يقودها المعلمون. اإلعداد الجامعي

 
اتيجيات تدوين المالحظات وتحديد الخطوط العريضة والكتابة والتحدث والقراءة وإجراء االختبارات والحفاظ عىل  يتم التأكيد عىل اسي 

نت. يتلف  الطالب م ي والتحضي  الختبار القدرات الدراسية األولية عير اإلني 
علومات مجلدات دفي  المالحظات المنظمة والوعي الذان 

ي فصول التنسيب المتقدم. باإلضافة إىل ذلك، تتضمن دورة 
تمهيدية وإرشادات فيما يتعلق بفصول التنسيب المتقدم ويمكنهم المشاركة فن

ية للجامعة.  ن  التقدم عن طريق اإلرادة الفردية أنشطة تحفي 

 

ف( 10التقدم عن طريق اإلرادة الفردية   )مرتبة الرسر
 81.0200.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
قدم تعليم فردي وجماعي أكير حسًما لدعم جميع  WICORتستمر دورة الصف العاشر مع منهج 

ُ
للتقدم عن طريق اإلرادة الفردية، وت

ن التعليمي عىل مهارات الكتابة ومساعدة الطالب عىل اجتياز  كي 
الدورات األكاديمية للطالب وأنشطة التوعية الجامعية. ينصب الي 

 تقييمات المدرسة الثانوية بنجاح. 
 

ي 
ي تلف 

نت. يتم إعطاء الطالب التوجيه ويستمر الطالب فن التعليمات والممارسة باستخدام اختبار القدرات الدراسية األولية عير اإلني 
ي دروس التقدم عن طريق اإلرادة الفردية االحتياجات الفردية والجماعية  ي فصول التنسيب المتقدم. تلتر

ا للتسجيل فن
ً
والدعم استعداد

ي الوقت الفعىلي من خ
. يعمل المعلمون كنماذج يحتذى بها وكمصادر للمعلومات للدعم األكاديمي فن ن ي بقيادة المعلمي 

الل العمل التعاونن
ي دورة تنسيب متقدم واحدة 

ي نهاية هذه الدورة التدريبية، ُيتوقع من الطالب التسجيل فن
حول الحياة الجامعية والتوقعات المستقبلية. فن

 .  أو أكير
 
 

ف()م 11التقدم عن طريق اإلرادة الفردية   رتبة الرسر
 81.0300.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 
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ي 
ن
ن بالكلية. ولضمان النجاح ف دورة التقدم عن طريق اإلرادة الفردية للصف الحادي عشر عبارة عن فصل اختياري للطالب الملتحقي 

، يعمل الطالب ي مجموعات تعاونية يقودها المعلمون. يتم التأكيد عىل تدوين  دورات اإلعداد الجامعي
ن
بشكل مستقل، وكذلك ف

اتيجيات إجراء االختبار واإلعداد الختبار القدرات الدراسية  المالحظات وتحديد الخطوط العريضة والكتابة والتحدث والقراءة واسي 
(SAT . ي

 ( والوعي الذان 
ية جامعية واست ن قدم الدورة أنشطة تحفي 

ُ
. يستخدم الطالب مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار. باإلضافة إىل ذلك، يعمل ت ي

كشاف مهتن
ي مجموعة متنوعة من اإلعدادات باستخدام مهارات التفكي  النقدي لتنظيم المعلومات المكتسبة 

ن
الطالب بشكل مستقل ومع اآلخرين ف

ونية والبحث. ي ي إكمال مشاريــــع الكتابة والقراءة والبحث من المصادر المختلفة مثل التكنولوجيا اإللكي 
ن
بدأ طالب الصف الحادي عشر ف

ن أو أكير من دورات  ي دورتي 
ن
ي نهاية هذه الدورة التدريبية التسجيل ف

ن
ي منهج االستعداد للجامعة. ُيتوقع من الطالب ف

ن
كما هو مطلوب ف

 التنسيب المتقدم عىل األقل. 

 

ف()مرتبة  12التقدم عن طريق اإلرادة الفردية   الرسر
 ندوة التخرج() 81.0400.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   11التقدم عن طريق اإلرادة الفردية الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي برنامج التقدم عن طريق اإلرادة الفردية. ومثل جميع دو 

رات تعتير ندوة التقدم عن طريق اإلرادة الفردية للكبار تتويًجا لسنوات الطالب فن
ة، باإلضافة إىل  WICORالتقدم عن طريق اإلرادة الفردية، فهي تشمل منهج  . كما تتضمن الدورة قراءة وكتابة نقدية كبي  ن والمعلمي 

ن للندوات التحضي   في  ي النهاية كمشر
ن فن للندوات السقراطية األسبوعية. ومن المتوقع أن يتضف الطالب الذين يعملون مع المعلمي 

ي لالستعداد لالمتحانات الخارجية مثل التنسيب المتقدم والبكالوريا الدولية. 
 السقراطية. يتلف  الطالب الدعم الالزم فن

 
ي ندوة ال

ن فن ي المواد عير المناهج الدراسية. ُيطلب من الطالب المسجلي 
تخرج إكمال الكتابات األسبوعية المحددة والخطابات التحليلية فن

ي منهج االستعداد 
ا كما هو مطلوب فن

ً
ا وتعمق

ً
ي عشر من إكمال مشاريــــع الكتابة والقراءة والبحث األكير تعقيد

يزيد طالب الصف الثانن
ي للجامعة. باإلضافة إىل ذلك، ُيطلب من الطالب تقد

يم عروض تقديمية مكتوبة وشفوية للصف حول الموضوعات المتعلقة بالقبول فن
ي العديد من الكليات و/أو 

 الكلية والقضايا المعاضة واالهتمامات االجتماعية. خالل هذه الدورة، من المتوقع أن يتقدم الطالب للقبول فن
 الجامعات. 

 

ف()مر برنامج التقدم عن طريق اإلرادة الفردية التعليمي   تبة الرسر
ي عشر الذين يقومون  81.1000.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

 بالتدريس()طالب الصف الثانن
ط الُمسبق:  ي عشر قد حصلوا عىل درجة الشر

ي دورة التنسيب  Cيجب أن يكون طالب الصف الثانن
عىل األقل أو أفضل من ذلك فن

ي نظام التقدم عن طريق اإلر 
ن فن  ادة الفردية. المتقدم أو أن يكونوا مسجلي 

 1الساعات المعتمدة: 

 
ي المدرسة تدريبً 

. يقدم منسقو نظام التقدم عن طريق اإلرادة الفردية فن ي عشر
نامج التعليمي عبارة عن دورة عملية لطالب الصف الثانن ا الير

ي نظام التقدم عن طريق اإلرادة 
ن فن ي عشر الذين يعملون معلمي 

الفردية يساعدون طالب نظام التقدم تعليمًيا للطالب. طالب الصف الثانن
ي الجلسة التعليمية من خالل طرح األسئلة السقراطية حت  يتحمل طالب نظام التقدم عن طريق اإلرادة 

عن طريق اإلرادة الفردية فن
ي عملية التعلم. تستخدم عملية التعليمية منهج التقدم عن طريق اإلرادة 

الفردية ومهارات الفردية مسؤولية تعلمهم ويشاركون بنشاط فن
اتيجيات الكتابة واالستفسار والتعاون والتنظيم والقراءة ) ن لنظام التقدم عن WICORواسي  ي عشر كمعلمي 

(. يعمل طالب الصف الثانن
ي المهارات التنظيمية وإدارة 

طريق اإلرادة الفردية، وهم مدربون أكاديميون يساعدون طالب نظام التقدم عن طريق اإلرادة الفردية فن
ية للكلية لمساعدتهم عىل االنتقال بنجاح إىل الكلية. ا وط التحضي   لوقت والبحث والتعلم الدقيق والشر
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ف(برنامج التقدم عن طريق اإلرادة الفردية التعليمي   )مرتبة الرسر
ي عشر الذين يقومون  81.1000.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

 بالتدريس()طالب الصف الثانن

ط ي عشر قد حصلوا عىل درجة الُمسبق:  الشر
ي دورة التنسيب  Cيجب أن يكون طالب الصف الثانن

ن
عىل األقل أو أفضل من ذلك ف

ي نظام التقدم عن طريق اإلرادة الفردية. 
ن
ن ف  المتقدم أو أن يكونوا مسجلي 

 ½الساعات المعتمدة: 
 

 . ي عشر
نامج التعليمي عبارة عن دورة عملية لطالب الصف الثانن ي المدرسة تدريًبا الير

ن
يقدم منسقو نظام التقدم عن طريق اإلرادة الفردية ف

ي نظام التقدم عن طريق اإلرادة الفردية يساعدون طالب نظام التقدم 
ن
ن ف ي عشر الذين يعملون معلمي 

تعليمًيا للطالب. طالب الصف الثانن
ي الجلسة التعليمية من خالل طرح األسئلة السق

ن
راطية حت  يتحمل طالب نظام التقدم عن طريق اإلرادة عن طريق اإلرادة الفردية ف

ي عملية التعلم. 
ن
 الفردية مسؤولية تعلمهم ويشاركون بنشاط ف

 
اتيجيات الكتابة واالستفسار والتعاون والتنظيم والقراءة  تستخدم عملية التعليمية منهج التقدم عن طريق اإلرادة الفردية ومهارات واسي 

(WICORيعمل طالب الصف ا .) ن لنظام التقدم عن طريق اإلرادة الفردية، وهم مدربون أكاديميون يساعدون طالب ي عشر كمعلمي 
لثانن

ية للكلية  وط التحضي  ي المهارات التنظيمية وإدارة الوقت والبحث والتعلم الدقيق والشر
ن
نظام التقدم عن طريق اإلرادة الفردية ف

 لمساعدتهم عىل االنتقال بنجاح إىل الكلية. 
 

ي 
 الرياضيات -اإلعداد لتقييمات االستعداد الجامعي والمهن 

 80.0990.0رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:   مطلوب إكمال اختبار القدرات الدراسية األولية. والهندسة بنجاح.  1يوض بإكمال الجير الشر

 ½الساعات المعتمدة: 
 

ي )تم تصميم دورات اإلعداد لتقييمات االستعداد الجامعي و 
ي اختبارات القدرات CCR Assess Prepالمهتن

( لتعزيز نجاح الطالب فن
الدراسية األولية واختبارات القدرات الدراسية واختبارات الكلية األمريكية واختبارات بطارية القدرات المهنية للقوات المسلحة 

(ASVAB واختبارات )Accuplacer ( ي أماكن المعرفة
ها من االختبارات الموحدة لالستعداد ALEKsواختبارات التقييم والتعلم فن ( وغي 

ي 
. تتضمن اإلعداد لتقييمات االستعداد الجامعي والمهتن ي

 لالختبارات CCR Assess Prep-Mathالرياضيات ) -الجامعي والمهتن
ً
( تحليًل

ي تقنيات إجراء اختبارات الرياضيات. ال يجوز استخدام الساعات ال
وط باإلضافة إىل تمارين تدريبية فن معتمدة من هذه الدورة للوفاء بشر

ي الرياضيات. 
 التخرج فن

 

ي 
 التأديبية المعرفة -اإلعداد لتقييمات االستعداد الجامعي والمهن 

 80.0970.0رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:   مطلوب إكمال اختبار القدرات الدراسية األولية. الشر

 ½الساعات المعتمدة: 
 

ي )تم تصميم دورات اإلعداد 
ي اختبارات القدرات CCR Assess Prepلتقييمات االستعداد الجامعي والمهتن

( لتعزيز نجاح الطالب فن
الدراسية األولية واختبارات القدرات الدراسية واختبارات الكلية األمريكية واختبارات بطارية القدرات المهنية للقوات المسلحة 

(ASVAB واختبارات )Accuplacer ( ي أماكن المعرفة
ها من االختبارات الموحدة لالستعداد ALEKsواختبارات التقييم والتعلم فن ( وغي 

ي 
. تركز دورة اإلعداد لتقييمات االستعداد الجامعي والمهتن ي

( عىل CCR assess Prep-Disc Litالمعرفة التأديبية ) -الجامعي والمهتن
وط المعرفة التأديبية باإلضافة إىل التدريبات الع ي تقنيات إجراء االختبارات. يمكن تسجيل الطالب الذين لم يستوفوا شر

ملية فن
ي الصف 

ي هذه الدورة فن
ي فن
 لتغيي  حالتهم.  12االستعداد الجامعي والمهتن

 

ي  لالستعدادعادات التعلم الفعالة 
 الجامعي والمهن 

 10.9510.0رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 
رة لطالب المدارس الثانوية، وخاصة طالب الصف التاسع الذين ينتقلون من المدرسة اإلعدادية. ستبدأ الدورة تم تصميم هذه الدو 

 . ن عىل أنظمة المعتقدات اإليجابية حول النجاح األكاديمي كي 
 بالي 

ل الكلية. ستستعرض الدورة سيتناول الطالب بعد ذلك الروابط الجامعية والمهنية بدًءا من مراجعة االختبارات الوطنية الموحدة لدخو 
ة الذاتية. هذه الدورة  ا مهارات الدراسة وأساسيات إدارة الوقت. سينهي الطالب الدورة بتحليل نصوص الطالب ومهارات كتابة السي 

ً
أيض

 ساعة معتمدة.  1هي نسخة مختضة من دورة لـ
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ي  لالستعدادعادات التعلم الفعالة 
 الجامعي والمهن 

 10.9500.0لدورة التدريبية: رقم ا
 1الساعات المعتمدة: 

تم تصميم هذه الدورة لطالب المدارس الثانوية، وخاصة طالب الصف التاسع الذين ينتقلون من المدرسة اإلعدادية. ستبدأ الدورة 
 . ن عىل أنظمة المعتقدات اإليجابية حول النجاح األكاديمي كي 

 بالي 
سيتناول الطالب بعد ذلك الروابط الجامعية والمهنية بدًءا من مراجعة االختبارات الوطنية الموحدة لدخول الكلية. ستستعرض الدورة 

ا مهارات الدراسة وأساسيات إدارة الوقت. سينهي الطالب الدورة بتحليل نصوص الطالب 
ً
ة الذاتية. أيض  ومهارات كتابة السي 

"Godzilla in New York"  . بواسطةAnthony Y ( ي مدرسة إدمونسون هايتس االبتدائية
ن
 الثالث(، الصف Edmonson Heights Elementaryف
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ي مقاطعة بالتيمور )
ن
ام المدارس العامة ف ن ي الي 

ن
، يساهم تعليم الرقص ف ن نامج البوصلة: طريقنا إىل التمي  شاد بير

( بتعزيز BCPSاالسي 
ي تقديم برنامج 

ن
ي توفي  التوجيه والدعم للمدارس ف

ن
اإلنجازات لجميع الطالب وتوفي  تعليم جيد. تتمثل مهمة مكتب الفنون المشحية ف

ي عشر بما يتماشر مع معايي  والية 
ي الصفوف من مرحلة رياض األطفال وحت  الصف الثانن

ن
رقص شامل وجذاب ومهم لجميع األطفال ف

 لة للرقص والمعايي  الوطنية للفنون األساسية. ماريالند للفنون الجمي
 

ي الرقص بعد اكتساب مهارات الحركة الفنية والمالحظة 
ن
ي ف

ي تزويد الطالب بفرصة التعليم الفتن
ن
تتمثل رؤية برنامج تعليم الرقص ف

ايد ن ين. واالستعراض والتواصل والتفكي  النقدي واإلبداعي والسلوكيات الصحية لمواجهة تحديات الحياة المي  ي القرن الحادي والعشر
ن
ة ف

ي تعليم الفنون كجزء أساشي من تعليمهم العام. 
ن
 يتمتع جميع الطالب بالحق ف

 
ي تعتمد عىل برنامج متسلسل من تجارب الرقص، 

الغرض من منهج تعليم الرقص هو توفي  الممارسات المناسبة من الناحية التنموية الت 
ي تشمل أنشطة اإلدراك واالستجابة مع 

ات الت  ي اإلنجاز العام لجميع الطالب. تم تصميم دورات الرقص بعناية مع الخير
ي تساهم فن

والت 
قص التاريخية واالجتماعية والثقافية والتعبي  اإلبداعي واإلنتاج والجماليات والتنمية الشخصية من أجل حياة ناجحة الحركة وأشكال الر 

ي الرقص 
ن فن ن والمتفوقي  ف ودورات الموهوبي  ا لتقدير المعلم.  IVو IIIوصحية. يتم تقديم دورات مرتبة الشر

ً
 وصحبة الرقص وفق

 
ي جميع العروض إلظهار كفاءات االستعراض. سيتلف   IVو  IIIو  IIتتطلب دورات الرقص ملحوظة: 

وصحبة الرقص حضوًرا منتظًما فن
 لالختبار 

ً
ي بداية الدورة. يعتير إظهار كفاءات االستعراض من خالل العروض النهارية والمسائية معادال

الطالب تواريــــخ االستعراضات فن
ي 
ي تمثل ويتم تضمينه كجزء من درجة الدورة. يجب تسجيل الطالب فن

ي األحداث الت 
دورة رقص الفنون الجميلة المناسبة للمشاركة فن

ية  ها من أنشطة الرقص المير مدارسنا، مثل مهرجان الرقص عىل مستوى المقاطعة وجميع المقاطعات وجميع الواليات واألقاليم وغي 
 األخرى. 

 

 للرياضيي   الرقص 
 54.5610.0رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 
 54.5600.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:  ءالشر ي

 ال شر
ي الدورة ملحوظة: 

وط التخرج للفنون الجميلة. كما تفن ي هذه الدورة شر
وط التخرج للفنون الجميلة.  5456100والدورة  5456000تفن  بشر

 
ن هي دورة حركية شاملة تهدف إىل توفي  تدريب متقا /غي  الرقص للرياضيي  ن ي رقص الفنون الجميلة للطالب الرياضيي 

طع فن
يــــح والتاريــــخ والتقييمات داخل  ي الرقص. تتضمن كل وحدة دراسية تقنية الرقص وعلم التشر

ة المحدودة فن ن ذوي الخير الراقصي 
ن األقران.   الفصل، باإلضافة إىل التأمالت المكتوبة والتعاون بي 

 
بية  وط الي  ي هذه الدورة بشر

. يمكن تكرار هذه الدورة للحصول عىل ساعة معتمدة. لن تفن  الرياضية للصف التاسع أو العاشر

 الرقصتعليم 
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 )المستوى التمهيدي( Iالرقص 
  52.0010.0رقم الدورة التدريبية: 
وط األساسية:   ال يوجد الشر
 1ساعات معتمدة: 

ي الدور ملحوظة: 
وط التخرج للفنون الجميلة. تفن ي هذه الدورة شر

وط التخرج للفنون الجميلة.  52.0110.0ة تفن  بشر
 

ي أساسيات الباليه والرقص الحديث والجاز. تتضمن كل وحدة دراسية تقنية الرقص والتاريــــخ  Iالرقص 
ن
هي دورة حركية تمهيدية ف

ي عىل مستوى المقاطعة. تشمل الدرا
يــــح ومهام كتابة/قراءة والتقييمات داخل الفصل واالمتحان النهان  سة اإلضافية وعلم التشر

 . بية الرياضية للصف التاسع أو العاشر وط الي  ي هذه الدورة بشر
. لن تفن ي واالجتماعي

ن
 أشكال الرقص الثقاف

 

 )البداية( IIالرقص 
 52.0020.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي هذه الدورة عن طريق االختبار أو االنتهاء بنجاح من دورة الرقص الشر

ن
 . IIيتم القبول ف

 1الساعات المعتمدة: 
ي الدورة ملحوظة: 

وط التخرج للفنون الجميلة. تفن ي هذه الدورة شر
وط التخرج للفنون الجميلة.  52.0120.0تفن  بشر

. تشمل  Iللطالب الذين حصلوا عىل الرقص  IIيتم تقديم الرقص  ي
ي الكافن أو لديهم سنة إىل ثالث سنوات من التدريب الخارجر

يــــح وحدات الدراسة الباليه وال ي األشكال الثقافية واالجتماعية والتاريــــخ وعلم التشر
رقص الحديث والجاز مع مزيد من التعليمات فن

ي عىل مستوى المقاطعة. 
اكيب. سيكون لدى الطالب مهام كتابة/قراءة وتقييمات داخل الفصل وامتحان نهان  واالرتجال والي 

ي هذه ال
ي حفلة راقصة. لن تفن

. سيتطلب تنفيذ استعراض واحد فن بية الرياضية للصف التاسع أو العاشر وط الي   دورة بشر
 

 *)المستوى المتوسط(  IIIالرقص 
  52.0030.5( GT)رقم الدورة التدريبية:  52.0030.4( H)رقم الدورة التدريبية:  52.0030.0رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:  ي الدورة عن طريق االختبار أو االنتهاء بنجاح من دورة الرقص الشر

 . IIيتم القبول فن
 1الساعات المعتمدة: 

ي الدورة ملحوظة: 
وط التخرج للفنون الجميلة. تفن ي هذه الدورة بشر

وط التخرج للفنون الجميلة.  52.0130.0تفن  بشر

 
ي تقنيات الباليه والرقص الحديث والج IIIيواصل الرقص 

ن عىل تطوير مهارات االستعراض. علم العمل فن كي 
ي الي 

از. سيبدأ الطالب فن
ي القرن 

ي مسار الدراسة. سيتم استكشاف الرقص المشجي واالجتماعي فن اكيب سوف يير يــــح وتاريــــخ الرقص واالرتجال والي  التشر
. سيكون لدى الطالب مهام كتابة/قراءة وتقييمات داخل الفصل وا ي

ي وتاريجن ين بشكل تجريتر
ي عىل مستوى العشر

متحان نهان 
 المقاطعة. سيقوم الطالب بأداء حفالت موسيقية مختلفة عىل مدار العام. يمكن تكرار هذه الدورة للحصول عىل ساعات معتمدة. 

 
ن عىل  ن والمتفوقي  ف والموهوبي   أساس فردي. *تتوفر ساعات معتمدة لمرتبة الشر

 

 *)المستوى المتوسط/المتقدم(  IVالرقص 
  52.0040.5( GT)رقم الدورة التدريبية:  52.0040.4( H)رقم الدورة التدريبية:  52.0040.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي هذه الدورة عن طريق االختبار أو االنتهاء بنجاح من دورة الرقص الشر

 . IIIيتم القبول فن
 1الساعات المعتمدة: 

وط التخر ملحوظة:  ي هذه الدورة بشر
 الجميلة. ج للفنون تفن
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ي قدًما إىل مستوى متقدم واكتساب المزيد  IVالرقص 
ن بالمصن هي دورة ذات مستوى متوسط/متقدم يتم تقديمها للطالب المهتمي 

ي رقص الباليه والرقص الحديث والجاز واألشكال التاريخية والثقافية وا
ن
ات االستعراض. يرتبط المزيد من التطوير ف الجتماعية من خير

ن عىل االستعراض.  كي 
 بالي 

ن وامتحان منتصف الفصل الدراشي  سيكون لدى الطالب مهام كتابة/قراءة وتقييمات داخل الفصل وتقييمات الطالب/المعلمي 
 .  وكذلك امتحان نهاية الفصل الدراشي

 
 معتمدة. ساعات سيقوم الطالب باالستعراض عىل مدار العام. يمكن تكرار هذه الدورة للحصول عىل 

ن عىل  ن والمتفوقي  ف والموهوبي   أساس فردي. *تتوفر ساعات معتمدة لمرتبة الشر
 

 *صحبة الرقص )متقدم( 
 52.7110.5 (GT)رقم الدورة التدريبية:  52.7110.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   تجربة األداء. يتم قبول الطالب من خالل الشر
 1الساعات المعتمدة: 

ي أحداث ملحوظة: 
ن
وفات األسبوعية المسائية مطلوبة للتحضي  للحفالت الموسيقية/ التجمعات القادمة. قد تتطلب المشاركة ف الير

ي عطلة نهاية األسبوع. 
ن
اًما مسائًيا وف ن  رقص الفنون الجميلة عىل مستوى المقاطعة والوالية الي 

 
ي الصفوف 

 . 9-12صحبة الرقص هي دورة استعراض متقدمة تقدم للطالب فن
ي 
ي والثقافن

ن عىل االستعراض. سيتم إدراج أشكال الرقص التاريجن كي 
ي الباليه والرقص الحديث والجاز بالي 

يرتبط التطوير المتقدم فن
ي أنشطة التاريــــخ والنقد. 

 واالجتماعي فن
ي 
ا إدراج العمل متعدد التخصصات فن

ً
 مشاريــــع الطالب. وسيتم أيض

 
ن داخل الفصل وامتحان منتصف الفصل الدراشي وكذلك سيكون لدى الطالب مهام كتابة/قراءة،  وتقييمات الطالب والمعلمي 

ي  ي الالمنهجر
ي تتطلب التفانن

ي مجموعة متنوعة من اإلعدادات عىل مدار العام والت 
كة فن . ستعمل الشر امتحان نهاية الفصل الدراشي

 من الطالب. يمكن تكرار هذه الدورة للحصول عىل ساعات معتمدة. 
 

ن عىل أساس فردي. قد تشمل المسؤوليات اإلضافية القيادة وتصميمات *تتوفر ساع ن والمتفوقي  ف والموهوبي  ات معتمدة لمرتبة الشر
 الرقص وحضور الحفالت الموسيقية والمشاريــــع. راجع معلم الرقص الخاص بك. 

 

 (: تعليم الحركة التكيفية بشكل أساسي .F.A.M.Eتعليم الحركة التكيفية بشكل أساسي )
 5212900رقم الدورة التدريبية: 

وط المسبقة:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

وط التخرج للفنون ملحوظة:  ي هذه الدورة بشر
 الجميلة. تفن

 

F.A.M.E الحركة التكيفية بشكل أساشي واإلثراء( هي دورة رقص ذات مستوى مختلط مصممة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة( .

ستخدم الحركة 
ُ
ي هذه الدورة، ت

وطالب التعليم العام من خالل توفي  فرصة للطالب للتعبي  عن أنفسهم من خالل الحركة التعاونية. فن
ن عىل المها كي 

ي هذه الدورة لبناء المجتمع، والي 
ة، وتطوير الثقة الجسدية والتعبي  عن الذات. لن تفن رات الحركية الدقيقة والكبي 

بية الرياضية للصف  وط الي   . 10أو  9بشر
 

ي 
 Iالرقص الالتين 

  5291200رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   ال يوجد الشر
 1ساعات معتمدة: 

وط التخرج للفنون ملحوظة:  ي هذه الدورة بشر
 الجميلة. تفن
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ي 
ي الرقص أو ليس لديهم  Iالرقص الالتيتن

ن
ة قليلة ف ية الذين لديهم خير ن هي دورة تمهيدية توفر أساًسا للحركة لمتعلمي اللغة اإلنجلي 

ة عىل اإلطالق. سيقوم الطالب أثناء هذه الدورة بدمج عناض الثقافة الال  تينية مثل التقاليد واإليقاعات والرقصات الالتينية أي خير
ي تعزز الموسيف  والتنسيق 

ن عىل تطوير الممارسات التعاونية الت  كي 
ي مجموعة متنوعة من أشكال الرقص. سيكون الي 

ن
االجتماعية ف

 . بية الرياضية للصف التاسع أو العاشر وط الي  ي هذه الدورة بشر
 وتقنية الرقص والوعي الجسدي. لن تفن

 

 برنامج ماجنت للرقص دورات
 

 دورات برنامج ماجنت هي دورات فريدة ال يمكن تقديمها إال كجزء من برنامج ماجنت المعتمد و/أو المدرسة. 
 

 I الباليه
 52.1010.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 I تركيبات الرقص
 52.6110.4 ( H )رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 II الباليه
 52.1020.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 II تركيبات الرقص
 52.6120.4 (H ) رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 III الباليه
 52.1030.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 الرقص لغة
 52.6200.4 ( H) رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 IV الباليه
 52.1040.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 Iبرنامج ماجنت للرقص 
 52.0210.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 V الباليه
 52.1050.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 IIبرنامج ماجنت للرقص 
 52.0220.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 I الرقص الحديث
 52.2010.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 IIIللرقص  برنامج ماجنت
 52.2030.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 II الرقص الحديث
 52.2020.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 IVللرقص  برنامج ماجنت
 52.0240.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 III الرقص الحديث
 52.0230.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 برنامج ماجنت لصحبة الرقص 
  52.7140.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 52.6110.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 IV الرقص الحديث
 52.2040.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 )اختياري( Iالجاز 
 52.3000.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 Vالرقص الحديث 
 52.2050.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
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ي مقاطعة بالتيمور )
ن
م مكتب المدارس العامة ف ن ن لديهم القدرة عىل المنافسة عالمًيا BCPSيلي  ية بتخريــــج خريجي  ن ( لفنون اللغة اإلنجلي 

ن  ن المجتمعات المدرسية من خالل توفي  من المفكرين النقديي  ن والتواصل الماهر. مهمتنا هي تمكي  تاب البارعي 
ُ
راء والك

ُ
ن والق واإلبداعيي 

ي عاىلي الجودة والمناهج المناهضة للعنضية المستجيبة ثقافًيا لتسهيل التوقعات العالية والوصول العادل حت  تتمكن 
التعلم المهتن

. جميع مجموعات الطالب من الوصول إ  ىل أقص إمكاناتها لتحقيق التحصيل الشخصي واالجتماعي واألكاديمي
 

ات مع  ا لهذه الغاية، سيتم توفي  فرص للطالب للتعبي  اإلبداعي عىل مستوى قدراتهم واهتماماتهم ويتم تدريسهم من خالل الخير
ً
وتحقيق

ن  ي تعكس حالة اإلنسان. سيتعلم الطالب  األدب وتقنيات اللغة واألشكال األدبية المستخدمة من قبل الكتاب البارعي 
والمواضيع الهامة الت 

ي مهارات القراءة الالزمة ألداء المهام المدرسية واستخدام القراء
ن
ة كيفية االستماع باهتمام وتقييم ما يسمعونه، وكذلك تطوير الكفاءة ف

 كأداة لإلنجاز الشخصي والتنوير واالستمتاع طوال الحياة. 
 

ي 
ن
ية ف ن مطلوبة للتخرج. يتم تقديم مستويات متعددة من الدورات المطلوبة، اللغة  12و  11و  10و  9 مرحلة الصفوف اللغة اإلنجلي 

ية للصفوف  ن ية بمثابة ساعات معتمدة اختيارية من أجل  9-12اإلنجلي  ن ي اللغة اإلنجلي 
ي المدارس. تعتير جميع الدورات االختيارية فن

فن
ية المكونة من أربعة ساعات معتمدة. التخرج وال يمكن استخدامها للوفاء بشر  ن  وط اللغة اإلنجلي 

 
ر التسجيل. يتم تعديل  ية حسب يير ن ن للغة اإلنجلي  ن والمتفوقي  ف ومستويات الموهوبي  يتم تقديم المستويات القياسية مع مرتبة الشر

ا الحتياجات الطالب. يتم عرض تسلسالت الدورة 
ً
ي هذه الفصول وفق

حة أدناه. المستوى التعليمي والمواد فن  التدريبية المقي 
 
 
 

 12 الصف 11الصف  10الصف  9الصف  البرامج

نامج القياسي  ية  البر ن  9اللغة اإلنجلي 
ية  ن  أو 10اللغة اإلنجلي 

ية:  ن  10اللغة اإلنجلي 
ف  مرتبة الشر

ية  ن ية  11اللغة اإلنجلي  ن أو اإلنجلي 
ف 11  مرتبة الشر

ية  ن ية  12اللغة اإلنجلي  ن أو اإلنجلي 
فمرتبة  12  الشر

ف  برنامج مرتبة الشر
ي اللغة 

ن
ف ف مرتبة الشر
ية  ن  9اإلنجلي 

ي اللغة 
ن
ف ف مرتبة الشر
ية  ن  10اإلنجلي 

ية  ن ي اللغة اإلنجلي 
ن
ف ف مرتبة الشر

ي اللغة  11
ن
أو التنسيب المتقدم ف

ية  ن  والتأليفاإلنجلي 

ية  ن ي اللغة اإلنجلي 
ن
ف ف مرتبة الشر

ي األدب  12
ن
أو التنسيب المتقدم ف

ي  ن  ليفوالتأاإلنجلي 

الموهوبي   برنامج 
 والمتفوقي   

ية  ن  9اللغة اإلنجلي 
ن  ن والمتفوقي   الموهوبي 

ية  ن  10اللغة اإلنجلي 
ن  ن والمتفوقي   الموهوبي 

ية  ن التنسيب  11اللغة اإلنجلي 
ية  ن ي اللغة اإلنجلي 

ن
المتقدم ف

 والتأليف

ية  ن التنسيب  12اللغة اإلنجلي 
ي  ن ي األدب اإلنجلي 

ن
المتقدم ف

 والتأليف

ية  اللغةفنون / اللغة اإلنجلب  
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ية   9اللغة اإلنجلب  
  10.0900.0رقم الدورة التدريبية: 
  10.0900.4( H) رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 مكون تعلم الخدمات. توفر هذه الدورة التدريبية ملحوظة: 
 

ية  ن ي  9ُيركز برنامج اللغة اإلنجلي  ا للقراءة والكتابة والتحدث  عىل دراسة النوع األدنر
ً
ي المدرسة اإلعدادية ويوفر برنامًجا متوازن

ن
الذي بدأ ف

ي مجموعة متنوعة من األنشطة المتكاملة 
ن
ي سياق األدب. من خالل المشاركة ف

ن
واالستماع والقواعد واستخدام التقنيات المناسبة ف

ي تركز عىل الطالب، يتعلم الطالب معالجة
المعلومات بكفاءة، وفحص األفكار بشكل نقدي، والتعبي  عن  والمتعددة التخصصات الت 

فيه.  ي عوالم الحياة الواقعية للدراسة والعمل والي 
ن
 أنفسهم بشكل فعال ف

 

ية   الموهوبي   والمتفوقي    9اللغة اإلنجلب  
 10.0900.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ن والمتفوقالشر ن االنتهاء بنجاح من دورة الموهوبي  ية أو توصية من المعلم  8ي  ن  للتنسيب. للغة اإلنجلي 
 1الساعات المعتمدة: 

 مكون تعلم الخدمات. توفر هذه الدورة التدريبية ملحوظة: 
 

ية  ن ي يستخدمها الطالب لفحص الموضوعات العالمية  9يقدم برنامج اللغة اإلنجلي   عدة مناهج للنقد األدنر
ن ن والمتفوقي  للموهوبي 

ي مجم
وعة متنوعة من األنواع واألشكال من األدب المبكر والحديث. تضمن تجارب الكتابة المفتوحة والمنظمة وفرص المعلن عنها فن

ي جميع مجاالت المهارات الرئيسية. 
 البحث المهمة واألنشطة الشفوية/السمعية المتكررة النمو المستمر فن

 

ية   10اللغة اإلنجلب  
 10.1000.0رقم الدورة التدريبية: 
 10.1000.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ية الشر ن  بنجاح.  9يوض بإكمال دورة اللغة اإلنجلي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ية  ن هو برنامج فنون لغة متكامل لألدب والتأليف والقواعد واستخدام التقنيات المناسبة، ويركز عىل تطوير  10برنامج اللغة اإلنجلي 
ي القراءة/التفسي  والكتابة  الوعي بثقافات العالم

ي تطوير المهارات فن
نامج فن المختلفة كما يتم التعبي  عنها من خالل األدب. يستمر الير

 واالستماع والتحدث واللغة والتفكي  والبحث من خالل دراسة مجموعة من األنواع األدبية المختلفة. 
ي هذه الدورة 

. بدورة تاريــــخ العاترتبط بعض المواضيع/المشكالت فن  لم للصف العاشر
 

ية   الموهوبي   والمتفوقي    10اللغة اإلنجلب  
 10.1000.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ن الشر ن والمتفوقي  ية أو توصية من المعلم  9االنتهاء بنجاح من دورة الموهوبي  ن  للتنسيب. للغة اإلنجلي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ية  ن ي المجتمع من خالل  10تم تنظيم برنامج اللغة اإلنجلي 

ن بشكل موضوعي لتقديم عالمية البحث عن المعتن فن ن والمتفوقي  للموهوبي 
ن  ي دورة الموهوبي 

ي الذي بدأ فن  عىل النقد األدنر
ن كي 

ات الزمنية التاريخية. يستمر الي  ي مجموعة متنوعة من الثقافات والفي 
 التعبي  عنه فن

ية  ن ن للغة اإلنجلي  ن جميع األساليب. إن بإدخال ثالثة منا 9والمتفوقي  ي يعالج التفاعل بي  هج مبتكرة ويتم تركيبها مع دراسة عمل أدنر
تجارب الكتابة المفتوحة والمنظمة المتكررة، واالهتمام الخاص بالهياكل النحوية واستخدام التقنيات المناسبة تزيد من تطوير مهارات 

 التأليف واللغة. 
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ية   11اللغة اإلنجلب  
 10.1100.0الدورة التدريبية: رقم 

 10.1100.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ية الشر ن  بنجاح.  10يوض بإكمال اللغة اإلنجلي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ية  ن . تقدم هذه الدورة برنامًجا  11يعتمد برنامج اللغة اإلنجلي  ي الصف العاشر
ن
ا للقراءة عىل الوعي بتنوع الثقافات واألدب الذي بدأ ف

ً
متوازن

ي سياق قانون موسع ومحدث لألدب األمريكي يعكس 
ن
والكتابة والتحدث واالستماع والقواعد وتنمية استخدام التقنيات المناسبة ف

ا بدورة التاريــــخ األم ً ا مباشر
ً
ي ترتبط دراستها ارتباط

. ترتبط الموضوعات والقضايا الت  ريكي الفسيفساء الثقافية والعرقية للمجتمع األمريكي
 .  للصف الحادي عشر

 
ية  ية والتأليف   -التنسيب المتقدم للغة اإلنجلب    اللغة اإلنجلب  

 10.1100.6( AP)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ن الشر ن والمتفوقي  ية أو توصية من المعلم للتنسيب. يجب أن يكون  10االنتهاء بنجاح من دورة الموهوبي  ن للغة اإلنجلي 

  قراءة وفهم النصوص عىل مستوى الكلية. الطالب قادرين عىل
 1الساعات المعتمدة: 

 
ية والتأليف هي دورة تأليف تمهيدية عىل مستوى الكلية تركز عىل تطوير ومراجعة الكتابة التحليلية  ن التنسيب المتقدم للغة اإلنجلي 

ي للنصوص غي  الخيالية، والقرارات
ي يتخذها الكتاب أثناء تأليفهم ومراجعتها. يقوم  والجدلية القائمة عىل األدلة، والتحليل البالعن

الت 
ها  الطالب بتقييم األبحاث وتركيبها واالستشهاد بها لدعم حججهم. باإلضافة إىل ذلك، يقومون بقراءة وتحليل العناض البالغية وتأثي 

ي النصوص غي  الخيالية 
ي ذلك الصور كأشكال للنص  -فن

 ات التاريخية. من مجموعة من التخصصات والفي   -بما فن
 

اكيب، فمن المتوقع أن يخ ية والي  ن ي اللغة اإلنجلي 
ا الختبار التنسيب المتقدم فن

ً
ا مكثف

ً
ضع ونظًرا ألن هذه الدورة التدريبية تتضمن إعداد

 الطالب الختبار التنسيب المتقدم. 

 

ية  ف - 12اللغة اإلنجلب    مرتبة الرسر
 10.1200.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ية الشر ن  بنجاح.  11يوض بإكمال اللغة اإلنجلي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ية  ن ف فرًصا للطالب لقراءة وتحليل والكتابة عن األدب/النصوص المعقدة المناسبة عىل  12يتضمن برنامج اللغة اإلنجلي  مع مرتبة الشر

ي ستعدهم للدراسة األكاديمية والعمل بعد التخرج
ي مجموعة متنوعة من مستوى الصف والت 

. سيقوم الطالب بصياغة المقاالت فن

ي تتطلب أن تكون ردود الطالب قائمة عىل النصوص 
ات الت  ي والبحث وتأليف الخير

ن عىل التحليل الوثائف  كي 
األساليب البالغية مع الي 

 وواضحة ومنطقية، مع االنتباه إىل االستخدام النحوي والتقنيات المناسبة. 
 

ي  القياسي  - 12ة اللغة اإلنجلب  
 10.1200.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ية الشر ن  بنجاح.  11يوض بإكمال اللغة اإلنجلي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ية القياشي  ن ن عىل  12تم تصميم برنامج اللغة اإلنجلي  كي 

. يتضمن فرًصا للطالب للي  ي
لتوجيه الطالب إىل االستعداد الجامعي والمهتن

ي مجموعة متنوعة من األساليب مع االنتباه إىل التحليل تطوير مهارات 
ي القراءة والكتابة. سيكتب الطالب إجابات نصية فن

محسنة فن
ي وكتابة األدلة. 

 الوثائف 
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ي مهارات إجراء االختبار، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مهارات القراء
ن
ة والكتابة باإلضافة إىل ذلك، تم تصميم الدورة لمساعدة الطالب ف

 النقدية. 
 

ية  ي  - 12التنسيب المتقدم للغة اإلنجلب    والتأليفاألدب اإلنجلب  
 10.1200.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   11االنتهاء بنجاح من دورة التنسيب المتقدم الشر
ية أو توصية من المعلم للتنسيب. يجب أن يكون الطالب قادرين عىل  ن  قراءة وفهم النصوص عىل مستوى الكلية. اللغة اإلنجلي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي عىل مستوى الكلية تركز عىل القراءة والتحليل والكتابة  ي والتأليف هي دورة تمهيدية للتحليل األدنر ن التنسيب المتقدم لألدب اإلنجلي 
ي 
ن
ات مختلفة. ينخرط الطالب ف القراءة الدقيقة والتحليل النقدي لألدب الخياىلي عن األدب الخياىلي )الخيال والشعر والدراما( من في 

ي يستخدم بها الكتاب اللغة لتوفي  المعتن والمتعة. يتطلع الطالب 
 لتعميق فهمهم للطرق الت 

أثناء القراءة إىل بنية العمل وأسلوبه وموضوعاته، باإلضافة إىل استخدامه للغة التصويرية والصور والرمزية. يقوم الطالب بتأليف 
ن أسلوب الكتابة الخاص بهم. نظًرا ألن هذه الدورة مجمو  ي تطوير وتحسي 

ن
عة متنوعة من القطع التحليلية واإلبداعية أثناء استمرارهم ف

ي والتأليف، فمن المتوقع أن يخضع الطالب الختبار التنسيب  ن ي األدب اإلنجلي 
ن
ا الختبار التنسيب المتقدم ف

ً
ا مكثف

ً
تتضمن إعداد

 المتقدم. 

 

ية ريةدورات اختيا ي اللغة اإلنجلب  
 ف 

ية.  ن وط التخرج المكونة من أربعة ساعات معتمدة للغة اإلنجلي  ال يمكن استخدام الساعات المعتمدة من هذه الدورات للوفاء بشر
،  ½تستمر بعض الدورات لمدة فصل دراشي واحد وستحصل عىل  ن تي 

ساعة معتمدة؛ تستغرق بعض الدورات عاًما وتستمر لفي 
 . ن ن معتمدتي   وستحصل عىل ساعتي 

 

ي الهيب هوب 
 كأدبكلمات أغان 

 10.1323.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 
ي الهيب 

ن كلمات أغانن  هوب واألدب والمعرفة وقضايا العدالة االجتماعية. تم تصميم هذه الدورة للطالب الستكشاف الروابط بي 
 

 Iالصحافة 
 1الساعات المعتمدة:  10.1510.0رقم الدورة التدريبية: 
 10.1810.0رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 المدرسية. الصحف تقوم بتأهيل الطالب ألساسيات كتابة وإنتاج وتحرير  Iالصحافة 

 

 IIالصحافة 
 1عدد الساعات المعتمدة:  10.1520.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
  2عدد الساعات المعتمدة:  10.1560.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
 10.1820.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:   . Iاالنتهاء بنجاح من دورة الصحافة الشر

ي الصحافة عىل تقوم 
ي تم تطويرها فن

هذه الدورة المتقدمة بإعداد طاقم اإلنتاج لصحيفة المدرسة المحلية. يتم تطبيق المهارات الت 
 جميع مستويات إعداد الصحف وتوزيعها. 
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  النشر بالحاسوب: IIالصحافة 
  10.1620.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

 1عدد الساعات المعتمدة: 
ط الُمسبق: ال  . Iاالنتهاء بنجاح من دورة الصحافة شر

 
ي تتمتع بقدرات النشر بالحاسوب، تقوم هذه الدورة المتقدمة بإعداد طاقم اإلنتاج لصحيفة المدرسة المحلية. 

ي المدارس الت 
ن
ف

ي لوحة المفاتيح وتخطيط وتصميم الجرافيك بمساعدة الكمبيوتر، حيث يتم تطبيق 
ن
ي سيكتسب الطالب مهارات ف

ن
المهارات المطورة ف

 الصحافة وفهم األنظمة التكنولوجية المناسبة عىل جميع مستويات إعداد الصحف وتوزيعها. 

 
 IIIالصحافة 

 10.1530.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 10.1830.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:   . IIاالنتهاء بنجاح من دورة الصحافة الشر

 
ي هذه 

 كمحرر، للصحف المدرسية. يجب أن تلتف 
ً
بالنسبة لهذه الدورة، يجب عىل الطالب قبول مسؤولية القيادة الرئيسية، عادة

ي األسبوع.  IIالمجموعة بفريق إنتاج الصحافة 
 عىل األقل ثالث مرات فن

 
 IVالصحافة 

 10.1540.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 10.1840.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:   IIIاالنتهاء بنجاح من دورة الصحافة الشر

 
ن مهارات كتابة الصحف وتخطيطها وإدارتها من خالل منصب تحريري أو إداري.  ي تحسي 

 يستمر الطالب أثناء هذه الدورة فن
 

 ندوة األدب
 10.9200.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
  10.9210.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½عدد الساعات المعتمدة: 
ط الُمسبق:   توصية المعلم. الشر

 
ن بتحليل عميق لألدب. يجب أن يكون الطالب قادرين عىل العمل بشكل مستقل والمشاركة  تم تصميم هذه الدورة للطالب المهتمي 

ي ندوات الفصول الدراسية..  بنشاط
 فن

 

 والتأليفاللغة 
 10.9100.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 10.9110.4 (H): رقم الدورة التدريبية
 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

امنملحوظة:  ن ية  هذه الدورة اختيارية لطالب السنة الثانية والثالثة ليتم دراستها بالي  ن ف،  10مع فصول اللغة اإلنجلي  مع مرتبة الشر
ية  ن ية. 11اإلنجلي  ن  ، أو التنسيب المتقدم للغة اإلنجلي 
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ن بفرص  ن والمتفوقي  ي فصول التنسيب المتقدم أو الموهوبي 
ن
ويد الطالب الذين لم يسبق لهم التسجيل ف ن تم تصميم هذه الدورة لي 

ي التفك
ن
ي اختبارات إضافية لتطوير المهارات ف

ن
ي يحتاجون إليها للنجاح ف

ي  النقدي والقراءة التحليلية والكتابة عىل مستوى الكلية الت 
ية.  ن  التنسيب المتقدم للغة اإلنجلي 

 

 الفيلممدح وانتقاد 
 10.7000.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 10.7010.4(H): الدورة التدريبية
ط الُمسبق:  ½الساعات المعتمدة:  ءالشر ي

 ال شر
 

ي الصفوف 
ن
ي من 10-12هذه الدورة االختيارية مفتوحة للطالب ف

. توفر هذه الدورة للطالب الفرصة للتفاعل النقدي مع النص المرن 

 . اتيجيات القراءة السينمائية والتحليل النصي  خالل معالجة اسي 
 

ية الُمعجلة  اللغة اإلنجلب  
 10.1150.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ية الشر ن ولكنهم لم يجتازوا تقييم مستوى الصف  10هذه المادة االختيارية مخصصة للطالب الذين اجتازوا اللغة اإلنجلي 
ي محاولتهم األوىل. 

 فن
 ½الساعات المعتمدة: 

 
ي إجراء االختبارات والقراءة النقدية والكتابة اإلعالمية 

ي تطوير مهارات محسنة فن
تم تصميم هذه الدورة لمساعدة هؤالء الطالب فن

ي الصف الحادي عشر الذين يحتاجون إىل 
والمقنعة والقواعد واستخدام التقنيات المناسبة. يمكن أن تساعد هذه الدورة الطالب فن

وع  ي  Bridgeإكمال مشر
ية. فن ن  اللغة اإلنجلي 

 

 القراءة النقدية
 10.8580.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 
اتيجيات القراءة قبل  ن عىل اسي  كي 

ي ذلك الي 
ي تطوير مهارات القراءة عىل مستوى الكلية بما فن

تم تصميم هذه الدورة لمساعدة الطالب فن
ي دراسة وأثناء وبعد القراءة 

ي تتناسب مع دقة نصوص المدارس الثانوية والكليات. يمكن أن تتضمن الدورة التدريس الضيــــح فن
الت 

ي هذا المجال. 
 الكلمات للطالب الذين يعانون من عجز فن

 

 Iالخطاب 
 10.2510.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 10.2550.0رقم الدورة التدريبية: 
 ½: الساعات المعتمدة
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر
 

ن األشخاص والخطابة العامة. تم تصميم هذه الدورة لتكون بمثابة برنامج قائم بذاته أو كنقطة  هي دورة تمهيدية تركز عىل التواصل بي 
ي. إنها ليست دورة  ي الخطابة العامة أو التحدث التنافشي أو االتصال الجماهي 

 تصحيح الكالم. انطالق لدورات وأنشطة أكير تقدًما فن
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 IIالخطاب 
 10.2520.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 10.2560.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق: االنتهاء بنجاح من دورة الخطاب  . تركز هذه الدورة عىل مهارات الخطابة العامة. سيكتسب الطالب مهارات تتجاوز Iالشر

ي الخطاب 
ن
ي يتم تدريسها ف

 وسيتعرضون لمجموعة متنوعة من الخطابات وفرص الخطابة العامة.  Iتلك الت 

 

 IIIالخطاب 
 10.2530.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 10.2570.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:   IIو Iاالنتهاء بنجاح من دورة الخطاب الشر

 
ي اكتساب 

ي الخطابة العامة، واالستمرار فن
ن مهاراتهم فن كي 

ي الخطابة العامة. سيقوم الطالب من خالل هذه الدورة بي 
هي دورة متقدمة فن

ي مجموعة متنوعة من أنواع الخطابة العامة، 
ة فن ي ذلك المسابقات الخير

ي المزيد من أنواع فرص الخطابة العامة، بما فن
والمشاركة فن

 والبطوالت. 
 

 IVالخطاب 
 10.2540.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 10.2580.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:   IIIو  IIو  Iاالنتهاء بنجاح من الخطاب الشر

 
ي 
اتهم فن ي التحدث وتطوير خير

ن مهاراتهم التنافسية فن كي 
ي الخطابة العامة حيث سيقوم الطالب بي 

هذه الدورة عبارة عن دورة متقدمة فن
ي ذلك المسابقات والبطوالت والدوريات المحلية والوطنية. 

 مجموعة متنوعة من أنواع أماكن إلقاء الخطابة العامة، بما فن

 

 الكتابة التقنية
 10.4510.0الدورة التدريبية:  رقم

 1الساعات المعتمدة: 
 10.4610.0رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

ي هذه الدورة، سيتعلم الطالب أساسيات 
 الكتابة التقنية. فن

 

 مقدمة للكتابة اإلبداعية
 10.1360.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 10.1370.0رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

ة  ة والمشحيات القصي  ي ذلك القصائد والقصص القصي 
 والمقاالت. تقدم هذه الدورة جميع جوانب الكتابة اإلبداعية، بما فن
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 الكتابة اإلبداعية المتقدمة
 10.1420.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
  10.1470.4( H) رقم الدورة التدريبية: 
 ½ الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق: االنتهاء بنجاح من دورة مقدمة   الكتابة اإلبداعية. الشر
ة والمشحيات والشعر  ي كتابة الرسومات والقصص القصي 

ن
كز هذه الدورة عىل المهارات المتقدمة ف  والمقاالت. سي 

 

 اإلبداعية الموهوبي   والمتفوقي    الكتابة
 1014205رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:   من دورة الكتابة اإلبداعية المتقدمة بنجاحاالنتهاء الشر

 
ويد الطالب بممارسة مستمرة مع تقنيات الكتابة واألجهزة والنماذج المتقدمة.  ن  تم تصميم هذه الدورة لي 

 

 Iالكتاب السنوي 
 10.1910.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½الساعات المعتمدة: 
 10.2010.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 
بتطوير المهارات الالزمة إلنتاج الكتاب السنوي للمدرسة؛ حيث يتم تناول كتابة النسخ والتصوير  Iتقوم دورة الكتاب السنوي 

 . ي
ويــــج والتصميم الفتن انية والي  ن ي والتخطيط والمي 

 الفوتوغرافن
 

 IIالكتاب السنوي 
 10.1920.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

 ½الساعات المعتمدة: 
 10.2020.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:   Iاالنتهاء بنجاح من دورة الكتاب السنوي الشر

 
ي منصب 

ا من المسؤولية عادة فن
ً
ة وتحمل مزيد ي تطبيق مهارات الكتاب السنوي وتوسيع مجاالت الخير

ي هذه الدورة فن
يستمر الطالب فن

 السنوي للمدرسة. تحريري أو إداري من أجل إصدار الكتاب 
 

 IIIالكتاب السنوي 
 10.1930.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

 ½الساعات المعتمدة: 
 10.2030.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:   IIو Iاالنتهاء بنجاح من دورة الكتاب السنوي الشر

ي تطبيق مهارات الكتاب السنوي وتوسيع 
ي هذه الدورة فن

ي منصب يستمر الطالب فن
ا من المسؤولية عادة فن

ً
ة وتحمل مزيد مجاالت الخير

 تحريري أو إداري من أجل إصدار الكتاب السنوي للمدرسة. 

 IVالكتاب السنوي 
 10.1940.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

 ½الساعات المعتمدة: 
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 10.2040.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:   III و IIو  Iاالنتهاء بنجاح من دورة الكتاب السنوي الشر

 
ي منصب تحريري أو إداري من أجل 

ن
ا من المسؤولية ف

ً
ن مهارات الكتاب السنوي وتحمل مزيد ي تحسي 

ن
ي هذه الدورة ف

ن
يستمر الطالب ف

 إصدار الكتاب السنوي للمدرسة. 
 

كات: IIالكتاب السنوي   النرسر  شر
 10.2100.4 (H)ريبية: رقم الدورة التد

 1الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:   Iاالنتهاء بنجاح من دورة الكتاب السنوي الشر

 
 الكتاب السنوي. تم تصميم هذه الدورة لتعلم المهارات الالزمة لتخطيط وتصميم ونشر 

 

ي اللغة
ية دورات التنسيب المتقدم ف   اإلنجلب  

 
ي 
ي دورات تتم جدولة دورات التنسيب المتقدم فن

ًرا بالتسجيل. الطالب المسجلون فن ية للمستوى كلما كان ذلك مير ن اللغة اإلنجلي 
. تتضمن كل دورة تنسيب متقدم دراسة للقراءة  ن ن والمتفوقي  التنسيب المتقدم مؤهلون للحصول عىل ساعات معتمدة للموهوبي 

ي اختبار النقدية وأسلوب المؤلف والنقاش والكتابة. قد يؤدي االنتهاء من الدورة 
التدريبية بنجاح والحصول عىل درجات عالية فن

 التنسيب المتقدم إىل منح الطالب ساعات معتمدة جامعية. 
 

ية  ية  - 11التنسيب المتقدم للغة اإلنجلب    والتأليفاللغة اإلنجلب  
 10.1100.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ية  ي  - 12التنسيب المتقدم للغة اإلنجلب    والتأليفاألدب اإلنجلب  
 10.1200.6: رقم الدورة التدريبية
 1الساعات المعتمدة: 

 

ية   (IB)دورات البكالوريا الدولية للغة اإلنجلب  

ي برنامج 
ن
ف عىل النحو المنصوص عليه ف وط الالزمة لدورات مستوى مرتبة الشر ية الشر ن ي اللغة اإلنجلي 

ن
ي دورات البكالوريا الدولية ف

ن
البكالوريا تستوف

 الداخىلي 
ي للكتابة، وأسلوب المؤلف، والمعتن

ي دراسة عميقة ألسلوب المؤلف، والسياق التاريجن
ن
 الدولية. سيشارك الطالب ف

ي العديد من  
ن
ن مهارات الكتابة الخاصة بهم من خالل دراسة استخدام اللغة، والمشاركة ف كي 

مهام لألعمال. باإلضافة إىل ذلك، سيقوم الطالب بي 
ن واألقران وأنفسهم بشكل نقدي.   الكتابة، ومن خالل قراءة كتابات المؤلفي 

 
 
 

 
ية   (KN ,MMدبلوم تمهيدي ) 9اللغة اإلنجلب  

 10.0910.7 (IB)لتدريبية: رقم الدورة ا
 1الساعات المعتمدة: 

ية   (KN, MMالبكالوريا الدولية ) 11اللغة اإلنجلب  
 10.1120.7 (IB)رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

ية   (KN ,MMدبلوم تمهيدي ) 10اللغة اإلنجلب  
 10.1010.7 (IB)رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

ية اللغة   (KN, MMالبكالوريا الدولية ) 12اإلنجلب  
 10.1220.7 (IB)رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
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ية دورات  برنامج ماجنت للغة اإلنجلب  
 

 ( CCأساليب األداء )
  10.3510.5 (GT) رقم الدورة التدريبية: 

 ½عدد الساعات المعتمدة: 

 (CCالصحافة المتقدمة )
  10.1700.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 1عدد الساعات المعتمدة: 

 
 (CC) النماذج األدبية

 10.6410.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 (CC) التقاليد الشعرية

 10.6420.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 (CC) الشعر الحر

 10.6500.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 
ي األدب القصصي )

 
 ( CCموضوعات متقدمة ف
  10.6550.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 ½عدد الساعات المعتمدة: 
 

 (CC) صناعة األفالم
 10.6610.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 
 ( CCندوة األدب المتقدم )
  10.9260.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 10.9270.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 

 (CC) ندوة الكتابة
 10.9300.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 
 10.9320.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 (CC) ندوة الكتابة: الكتابة األدبية الواقعية

 10.9310.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 
 (CCندوة الكتابة: كتابة السيناريو )

  10.9330.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 
 ½عدد الساعات المعتمدة: 

 

 

"Sunny & Cloudy . بواسطة "Mia C  مدرسة هيلكريست االبتدائية
(Hillcrest Elementaryالصف الخامس ،) 
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ية من خالل توفي  التعليم المستجيب ثقافًيا  ن ن متعلمي اللغة اإلنجلي  ن بلغات أخرى عىل تمكي  ية للمتحدثي  ن يعمل مكتب اللغة اإلنجلي 
ن بلغات أخرى إنجازات الطالب من خالل تصميم وتنفيذ وتقييم  ية للمتحدثي  ن ولغوًيا وتقديم خدمات الدعم. يدعم مكتب اللغة اإلنجلي 

ي ترك
ي مجاالت المحتوى. من خالل دمج معايي  المناهج الت 

ن
)التصميم والتقييم التعليمي  WIDAز عىل اللغة األكاديمية الالزمة للنجاح ف

( للغة الرياضيات ولغة العلوم ولغة الدراسات االجتماعية ولغة فنون اللغة واألغراض االجتماعية والتعليمية، يتم إع داد من الطراز العالمي
ايد  ن وط اللغة المرتبطة الطالب بشكل مي   بفصول المحتوى عىل مستوى الصف. لشر

 

)الطالب عىل الوافدون الجدد 

التعليم مع  1-1.9مستوى الكفاءة 
 (المتقطع

 4.0+ مستوى الكفاءة 3.9 –3.0 مستوى الكفاءة 2.9 –2.0 مستوى الكفاءة 1.9 –1.0 مستوى الكفاءة

 
للغة الوافدون الجدد 

ية للمتحدثي   بلغات  اإلنجلب  
 أخرى*

 
ن  ية للمتحدثي  ن اللغة اإلنجلي 

 *1بلغات أخرى 

 
ن  ية للمتحدثي  ن اللغة اإلنجلي 

/ معرفة اللغة  IIبلغات أخرى 

ن بلغات  ية للمتحدثي  ن اإلنجلي 
لمتعلمي اللغة أخرى 

ية** ن  اإلنجلي 

 
ن  ية للمتحدثي  ن اللغة اإلنجلي 

* / معرفة IIIبلغات أخرى 
ن  ية للمتحدثي  ن اللغة اإلنجلي 

لمتعلمي اللغة بلغات أخرى 
ية** ن  اإلنجلي 

ن  ية للمتحدثي  ن اللغة اإلنجلي 
* / اللغة IV بلغات أخرى

ن بلغات  ية للمتحدثي  ن اإلنجلي 
 أخرى

V ية ن * / معرفة اللغة اإلنجلي 
ن بلغات أخرى  للمتحدثي 

ية** ن  لمتعلمي اللغة اإلنجلي 
األكاديمية للغة  األسس

ية للمتحدثي   بلغات  اإلنجلب  
 أخرى*

األكاديمية للغة األسس 
ن  ية للمتحدثي  ن اإلنجلي 
يتم  بلغات أخرى* )ما لم

ا(اعتبارك 
ً
ا جديد

ً
 وافد

ن باللغة اإلسبانية  للمتحدثي 
اثية:   األصلية/الي 

ن باللغة  للمتحدثي 
اثية:   اإلسبانية األصلية/الي 

ن باللغة  للمتحدثي 
اثية: األصلية/   الي 

ن    اللغة اإلسبانية للمتحدثي 
اثية اللغة وباللغة األصلية  الي 

اللغة والثقافة اللغة  -العالمية 
 خاصة موضوعات -العالمية 

ن  اللغة اإلسبانية للمتحدثي 
اثية اللغة وباللغة األصلية  الي 

 موضوعات خاصة -العالمية 
 العالمية للتنسيب المتقدم اللغة

 العالمية للتنسيب المتقدم اللغة
العالمي للتنسيب  األدب

 المتقدم

ن    باللغة  للمتحدثي 
اثية للغات  األصلية/الي 

 األخرى: 

ن باللغة  للمتحدثي 
اثية  األخرى: للغات  األصلية/الي 

 

 3اللغة العالمية المستوى   
اللغة الصينية أو اللغة 

 اللغة والثقافة -العالمية 
: 4اللغة العالمية المستوى 

 الموضوعاتاللغة الصينية أو 
 الخاصة

اللغة  4 المستوىاللغة العالمية 
أو موضوعات أو  الصينية
العالمية للتنسيب  اللغة خاصة
 المتقدم

 
 
 
 
 
 

*تابع االختبار للحصول عىل 
لمعرفة القراءة  ختم ماريالند

ن  ي لغتي 
ن
 والكتابة ف

 للحصول عىل*تابع االختبار   
القراءة  لمعرفةختم ماريالند 

ن  ي لغتي 
ن
 والكتابة ف

 للحصول عىل*تابع االختبار 
القراءة  لمعرفةختم ماريالند 

ن  ي لغتي 
ن
 والكتابة ف

 

الثقافة األمريكية )ما لم يتم  األمريكيةالثقافة 
ا( اعتبارك 

ً
ا جديد

ً
 وافد

   

ية  اختبار اللغة اإلنجلب  
للمتحدثي   بلغات أخرى 

 Iللرياضيات 

ية  ن تعلم اللغة اإلنجلي 
ن بلغات أخرى  للمتحدثي 

 *1من خالل المحتوى 

   

ن بلغات أخرى المعتمد. يجب تدريس جميع الدورات األخرى من قبل معلمي المحتوى المعتمدين مع خيار* يجب تدريس هذه الدورات من  ية للمتحدثي  ن  قبل مدرس اللغة اإلنجلي 

ك.   التدريس المشي 
ية عىل المدى الطويل ن ي هذه الدورة تلبية معايي  متعلم اللغة اإلنجلي 

 . **يجب عىل الطالب فن

ية للمتحدثي   بلغات أخرى   (ESOL)اللغة اإلنجلب  
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ية للمتحدثي   بلغات أخرى للوافدين الجدددورات اللغة ا  إلنجلب  
 

( ) دد )إذا كانت البيانات تشب  إل قصور أكاديمي
ُ
 ( DN, LN, OM, PR, WDالوافدون الج

 ESOL 31.1050.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 هذه الدورة توفر ساعة معتمدة للغة العالمية. ملحوظة: 
 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى للرياضيات )إذا كانت البيانات تشب  إل  اللغة اإلنجلب  

ي الرياضيات( )
 
 ( DN, LN, OM, PR, WDقصور ف

 31.6010.0رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

ن بلغات أخرى للرياضيات توفر ملحوظة:  ية للمتحدثي  ن  للرياضيات عة معتمدةسااللغة اإلنجلي 
 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى )  ( DN, LN, OM, PR, WDاألسس األكاديمية للغة اإلنجلب  
 31.7150.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 

 هذه الدورة توفر ساعة معتمدة للغة العالمية. ملحوظة: 
 

اوح كفاءتهم من  ي الواليات المتحدة الذين تي 
ن
ي اختبار  1.9إىل  1*يجب فقط جدولة الطالب الجدد ف

ن
والذين توقفوا عن الدراسة أو  WIDA-APTف

ن بلغات أخرى للوافدين الجدد ) ية للمتحدثي  ن ي برنامج اللغة اإلنجلي 
ن
ي تعليمهم ف

ن
ا أو فجوات أخرى ف

ً
 (. ESOL Newcomerتلقوا تعليًما رسمًيا محدود

 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى للمستوى  دورات ( Iاللغة اإلنجلب    )مبتدئي  
ية للمتحدثي   بلغات أخرى  I (DN, LN, OM, PR ,WD) اللغة اإلنجلب  

 31.11010.0رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 
 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى للثقافة  اللغة اإلنجلب  

 ( DN, LN, OM, PR, WDاألمريكية )

 31.5010.0رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
 I (DN, LN, OM, PR, WD )التعلم من خالل المحتوى 

 31.31100.0رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 
 

ن بلغات أخرى ملحوظة:  ية للمتحدثي  ن  . English 9الساعات المعتمدة لدورة  Iتعادل دورة اللغة اإلنجلي 
 

ي تستهدف احتياجاتهم الخاصة. الثقافة األمريكية هي 
ن تلك المذكورة أعاله والت  ن بدورات من بي  ية المبتدئي  ن دورة  يلتحق متعلمي اللغة اإلنجلي 

ي المدرسة 
ن
ي ف ن  . 2أو  1األمريكية بمستوى كفاءة مناسبة ألي متعلم إنجلي 
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ية للمتحدثي   بلغات أخرى للمستوى  دورات  )متوسط( IIاللغة اإلنجلب  
ية للمتحدثي   بلغات أخرى   II (DN, LN, PR, OM, WD)اللغة اإلنجلب  

 31.1020.0رقم الدورة التدريبية: 
 

  II (DN, LN, OM, PR, WD)التعلم من خالل المحتوى 
 31.31200.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي  I (LTCالرعاية طويلة األجل )الشر
ن
 التنسيب اختبارأو التسجيل ف

 1الساعات المعتمدة: 
 

ن بلغات أخرى ملحوظة:  ية للمتحدثي  ن  . English 12الساعات المعتمدة لدورة  IIتعادل دورة اللغة اإلنجلي 
 

ية  ن ي مقاطعة بالتيمور بمستوى لقد التحق متعلمو اللغة اإلنجلي 
ن
ية أو  2.0للمستوى المتوسط إما المدارس العامة ف ن من إجادة اللغة اإلنجلي 

ية  ن ن دورات اللغة اإلنجلي  ن بلغات أخرى إىل هذا المستوى. يجمع هؤالء الطالب بي  ية للمتحدثي  ن تقدموا من خالل برنامج اللغة اإلنجلي 

ن بلغات أخرى من تلك المذكورة أعال ي تحددها احتياجات الطالب الفردية مع الفصول العادية. للمتحدثي 
 ه والت 

 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى للمستوى  دورة  )المستوى المتوسط المنخفض( IIIاللغة اإلنجلب  
ية للمتحدثي   بلغات أخرى   III (DN, LN, PR, OM, WD)اللغة اإلنجلب  

 31.3030.0رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ن بلغات أخرى الشر ية للمتحدثي  ن ي  IIاللغة اإلنجلي 

ن
 اختبار تحديد المستوى. أو التسجيل ف

 1الساعات المعتمدة: 
 

 ساعة معتمدة للغة العالمية. هذه الدورة توفر ملحوظة: 
 

ي مقاطعة بالتيمور بمستوى 
ن
ية للمستوى المتوسط بالمدارس العامة ف ن ية، أو تقدموا من من إجادة  3.0لقد التحق متعلمو اللغة اإلنجلي  ن اللغة اإلنجلي 

ن بلغات أخرى إىل هذا المستوى.  ية للمتحدثي  ن  خالل برنامج اللغة اإلنجلي 

 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى للمستوى  دورة ( IVاللغة اإلنجلب    )المستوى المتوسط العاىلي

ية للمتحدثي   بلغات أخرى  IV (DN, LN, PR, OM, WD) اللغة اإلنجلب  
 31.100.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ن بلغات أخرى الشر ية للمتحدثي  ن ي  IIIاللغة اإلنجلي 
ن
 اختبار تحديد المستوى. أو التسجيل ف

 1الساعات المعتمدة: 
 

 هذه الدورة توفر ساعة معتمدة للغة العالمية. ملحوظة: 
 

ية للمستوى المتوسط بالمدارس ن ي مقاطعة بالتيمور بمستوى  لقد التحق متعلمو اللغة اإلنجلي 
ن
ية، أو  4.0العامة ف ن من إجادة اللغة اإلنجلي 

ن بلغات أخرى إىل هذا المستوى.  ية للمتحدثي  ن  تقدموا من خالل برنامج اللغة اإلنجلي 
 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى للمستوى  دورة  )متقدم( Vاللغة اإلنجلب  
 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى  V (DN, LN, PR, OM, WD) اللغة اإلنجلب  
3 . 31رقم الدورة التدريبية:  1 5  0.0 

ط الُمسبق:  ن بلغات أخرى الشر ية للمتحدثي  ن  IVدورة اللغة اإلنجلي 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ية للمستوى المتقدم من خالل برنامج اللغة ملحوظة:  ن ن هذه الدورة توفر ساعة معتمدة للغة العالمية. تقدم متعلمو اللغة اإلنجلي  ية للمتحدثي  ن اإلنجلي 
 بلغات أخرى إىل هذا المستوى. 
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ية دورة  المعرفة لمتعلمي اللغة اإلنجلب  
 

ية ) ية للمتحدثي   بلغات أخرى لمتعلمي اللغة اإلنجلب    ( DN, LN, PR, OM, WDمعرفة اللغة اإلنجلب  

 31.9120.0رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:   الشر

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي برنامج اللغةملحوظة: 
ن
ية أن يحصلوا عىل هذه الدورة إذا كانوا ف ن  هذه الدورة توفر ساعة معتمدة للغة العالمية. يجب عىل متعلمي اللغة اإلنجلي 

ن بلغات أخرى ألكير من  ية للمتحدثي  ن  سنوات.  6اإلنجلي 
 

 

"Year of the Tiger . بواسطة "Brandon A ي مدرسة م
ن
 الخامس(، الصف McCormick Elementaryاكورميك االبتدائية )ف
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، ويعتمد  ي عشر
ي توفي  برنامج تعليمي شامل قائم عىل مهارات ما قبل رياض األطفال وحت  الصف الثانن

ن
تتمثل مهمة التوعية الصحية ف

يعية، وهو عىل البحث السليم وتعاون أصحاب المصلحة ومهارات  وط التشر ي بالشر
األداء. يتماشر هذا المنهج مع المعايي  الوطنية ويفن

ي الحفاظ عىل عافيتهم و/أو تحسينها وتقليل المخاطر المرتبطة باإلصابات واألمراض. 
ن
ن ومساعدة جميع الطالب ف  مصمم لتحفي 

 
ي أنماط 

ن صحًيا. يوفر منهج التوعية الصحية للطالب المعرفة والمهارات الالزمة لتبتن ا مثقفي 
ً
حياة صحية والحفاظ عليها ليصبحوا أفراد

 يمكن للفرد المثقف صحًيا الوصول إىل المعلومات والخدمات الصحية وفهمها وتقييمها وتطبيقها والدعوة إليها للحفاظ عليها أو
ن   ي ذلك تحسي 

ن
ن المعرفة الصحية، بما ف  المعرفة وتطوير المهارات تعزيز صحة الفرد وصحة اآلخرين. ستتاح للطالب فرص لتحسي 

ي تنعكس عىل صحة الفرد والمجتمع. 
 الحياتية، والت 

 
ي كل من الصحة 

ن
ي  11/12أو الصحة  9/10يستوف

ن
ي التوعية الصحية المتمثلة ف

ن
وط التخرج الحالية ف ساعة معتمدة )فصول التخرج  0.5شر

ساعات  0.5) 9/10جب تسجيل الطالب واجتياز كل من الصحة ، ي2025(. بدًءا من دفعة التخرج لعام 2024وعام  2023وعام  2022لعام 
وط الساعات المعتمدة للتخرج  0.5) 11/12معتمدة( والصحة  ي التوعية الصحية.  1.0ساعات معتمدة( لتلبية شر

 فن
 

. يتم تقديم الصحة  9/10يتم تقديم الصحة  ي الصف التاسع أو العاشر
ي الصف  11/12للطالب فن

 . 12أو  11للطالب فن
 

 9/10الصحة 
  51.1010.0رقم الدورة التدريبية: 

  51.1010.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

وط المسبقة:  ءالشر ي
 ال شر
 ½الساعات المعتمدة: 

. هذه الدورة مطلوبة ملحوظة:   لطالب الصف التاسع أو العاشر
 

ي التوعية 9/10المطلوب ) 0.5هذه الدورة تعد نطاق الساعات المعتمدة 
ن
الصحية. تم تصميم المحتوى لتشجيع الطالب عىل تطوير ( للتخرج ف

ي يتم تن
ي ستمكنهم من اتخاذ قرارات تعزز السلوكيات الصحية. تشمل الموضوعات الت 

ي المعرفة الوظيفية والمهارات والمواقف والسلوكيات الت 
ن
اولها ف

ي والسالمة والوقاية من العنف واألكل الصجي هذه الدورة الصحة العقلية والعاطفية والوقاية من تعاطي المخدرات والحياة األ  شية والجنس البشر

 ومكافحة األمراض والوقاية منها. 
 

 11/12الصحة 
 51.1020.0رقم الدورة التدريبية: 
 51.1020.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي الصفوف الشر
ن
 25للفصل  9/10الصحة  - 24و 23و 22ال يوجد ف

 ½الساعات المعتمدة: 
ي التوعية الصحية. 11/12المطلوب ) 0.5. هذه الدورة تعد نطاق الساعات المعتمدة 12أو  11هذه الدورة مطلوبة لطالب الصف ملحوظة: 

ن
 ( للتخرج ف

 

ي الصحة 
ن
ي تم تناولها ف

ي المعرفة الوظيفية وتطوير الطالب للمهارات والمواقف والسلوكيات الت 
ن
ي ستمكن  9/10تتوسع هذه الدورة ف

الطالب من والت 
ي الوحدات القائمة عىل المهارات مجاالت مواضيع الصحة العقلية والعاطفية، والوقاية من

ن
دمج ف

ُ
تعاطي  اتخاذ قرارات تعزز السلوكيات الصحية. وت

ي والسالمة والوقاية من العنف واألكل الصجي ومكافحة األمراض الوحدات القائمة  والوقاية منها. تشمل المخدرات والحياة األشية والجنس البشر
ن األشخاص واتخاذ القرار وتحديد األهداف والتوعية.  ات، والوصول إىل معلومات صحيحة وموثوقة والتواصل بي   عىل المهارات تحليل التأثي 

 
 

 الصحيةالتوعية 
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 الصحة )المستوى المتقدم(
 51.1100.0رقم الدورة التدريبية: 
 51.1100.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ن ) 9/10ساعة معتمدة( أو الصحة  0.5) 9/10االنتهاء بنجاح من دورة الصحة الشر ن والمتفوقي  ساعة معتمدة( والصحة  0.5للموهوبي 
ن ) 11/12ساعة معتمدة( أو الصحة  0.5) 11/12 ن والمتفوقي  ساعة  1.0ساعة معتمدة( كمجموع الساعات المعتمدة المطلوب ) 0.5للموهوبي 

 ½الساعات المعتمدة: ن دورات التوعية الصحية المدرجة. معتمدة( م
وط الساعات المعتمدة  0.5) 11/12ساعة معتمدة( و  0.5) 9/10هذه دورة اختيارية تتطلب إكمال كل من ملحوظة:   . 1.0ساعة معتمدة( بنجاح لتلبية شر

 
ي توسيع معرفتهم بالموضوعات 

ن
الصحية مثل: الصحة العقلية والعاطفية والوقاية من تعاطي المخدرات هذه الدورة متاحة للطالب الذين يرغبون ف

ي والسالمة والوقاية من العنف واألكل الصجي ومكافحة األمراض والوقاية منها. سوف يستكشف الطالب القضاي ا والحياة األشية والجنس البشر

ن الضيوف وفرص البحث ومشاريــــع التوعية، سيطور  الصحية الحالية والفرص الوظيفية. من خالل المناقشات والعروض الجماعية والمتحدثي 

ي صحتهم الحالية والمستقبلية. 
ن
 الطالب المهارات للقيام بأدوار نشطة ف

 
"Sunflower Girl . بواسطة "Isabella T( الجي السابع ،Seventh District الصف ،)الخامس 
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ي إعداد الطالب كـ "عمال للمعرفة" من خالل دمج مهارات المعرفة المعلوماتية والتكنولوجية مع تتمثل مهمة برنامج 
ن
وسائط المكتبة ف

ي وسائط المكتبة هو المحفز الذي يلهم الطالب الختيار القراءة من أجل المتعة من خالل توفي  
جميع محتويات المناهج الدراسية. أخصان 

جموعة حالية من مواد القراءة. تقدم مراكز مكتبة الوسائط خدمات شاملة تتعلق بتنظيم وإدارة مجموعة مناسبة للعمر/المستوى وم
الموارد المطبوعة والرقمية والمرئية عند الطلب وتقنيات المعلومات ذات الصلة لتوفي  تعليم عادل والوصول بالمجتمع التعليمي إىل 

ي تدعم التدريس والتعلم. 
 مصادر المعلومات الت 

 

 الفصل الدراسي  -بحثية مستقلة ندوة 
 86.9000.0رقم الدورة التدريبية: 
ف( رقم الدورة التدريبية:  86.9000.4رقم الدورة التدريبية:   86.9000.5 (GT))مرتبة الشر

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 ½الساعات المعتمدة: 

 
الطالب بشكل مستقل مع دعم فريق هيئة التدريس إلنشاء ستقود هذه الدورة الطالب إىل االنتهاء من البحث األصىلي والمستقل. سيعمل 

ن ووضع الفرضيات وجمع البيانات وتحليلها  اكهم كموجهي  اء مجال المحتوى وإشر ي وإجراء مراجعة األدبيات واالتصال بخير
سؤال بحتر

ي وطر 
ي ندوة البحث السنوي المستقل للطالب. سيتم تعليم الطالب التحليل اإلحصان 

ق البحث وكيفية صياغة تقرير وتقديم نتائجهم فن
من نوع الفرضيات لمرافقة أبحاثهم. وسوف يتم تشجيع الطالب عىل مواصلة دراستهم وجمع البيانات و/أو تطوير النماذج األولية 

( للعمل مع موجه تعليمي من School to Careerويمكنهم التقدم للحصول عىل تدريب داخىلي من خالل برنامج من المدرسة للمهنة )
ي للدورة التدريبية من خالل النقر عىل هذا الرابط. 

 جامعة محلية أو منظمة مجتمعية أو منشأة بحثية. يمكن الوصول إىل اإلطار البحتر
 

 السنة -ندوة بحثية مستقلة 
 86.9010.0رقم الدورة التدريبية: 
ف( 86.9010.4رقم الدورة التدريبية:    )مرتبة الشر

  86.9010.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

وط المسبقة:  ءالشر ي
 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 
 

ستقود هذه الدورة الطالب إىل االنتهاء من البحث األصىلي والمستقل. سيعمل الطالب بشكل مستقل مع دعم فريق هيئة التدريس إلنشاء 

ن  اكهم كموجهي  اء مجال المحتوى وإشر ي وإجراء مراجعة األدبيات واالتصال بخير
ووضع الفرضيات وجمع البيانات وتحليلها سؤال بحتر

ي وطرق البحث وكيفية صياغة تقرير 
ي ندوة البحث السنوي المستقل للطالب. سيتم تعليم الطالب التحليل اإلحصان 

وتقديم نتائجهم فن

ماذج األولية من نوع الفرضيات لمرافقة أبحاثهم. وسوف يتم تشجيع الطالب عىل مواصلة دراستهم وجمع البيانات و/أو تطوير الن

( للعمل مع موجه تعليمي من School to Careerويمكنهم التقدم للحصول عىل تدريب داخىلي من خالل برنامج من المدرسة للمهنة )

 جامعة محلية أو منظمة مجتمعية أو منشأة بحثية. 

 المكتبةوسائط 
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ي مرحلة ما قبل رياض األطفال وحت  
ن
نامج المؤثر لمنهج الرياضيات  يوفر مكتب الرياضيات ف ي عشر القيادة والدعم حول تنفيذ الير

الصف الثانن
ي المستمر من خالل رؤية تربوية عادلة بهد

ي التعلم المهتن
ن
ي الدعم التعليمي ف

ن وموظفن اك فرق القيادة والمعلمي  م المكتب بإشر ن ف دعم لدينا. يلي 
ي حل المشكالت ومفكرين ن

ن
ي ضامة ورسالة وروح كلية ماريالند ومعايي  تطوير جميع الطالب كمبتكرين ف

ن
. يكمن عملنا ف ن اقدين عالميي 

ي ذلك معايي  العملية والمحتوى(. 
ن
ي للرياضيات )بما ف

 االستعداد الوظيفن

 

ي الجبر 
 
ي نظام جامعة ماريالند  2والهندسة والجبر  1يستوف

 
وط االلتحاق بالكلية ف ي ماريالند. شر

ن
ي الرياضيات ف

ن
وط التخرج ف ي بشر

ويفن

ا لألهداف المهنية للطالب. يتم عرض تسلسالت الدورة التدريبية المحتملة أدناه. ستقوم جميع دورات 
ً
ستختلف اختيارات الدورة وفق

ي استخدام االتصال والتفكي  وحل المشكالت واألدوات
ن
اك الطالب ف ي المدارس الثانوية بإشر

ن
ي أو حاسبة  الرياضيات ف

الرياضية )أداة الرسم البيانن

ي  موقع مكتبالرسوم البيانية(. يرجر زيارة 
ة بمقاطعة بالتيمور عىل القائمة الحالية لدورات الكلية المجتمعي للحصول االستعداد الجامعي والمهتن

(CCBC( ي مقاطعة بالتيمور
ن
 ( للساعات المعتمدة المزدوجة. BCPS(/المدارس العامة ف

 
 12 الصف 11الصف  10الصف  9الصف  8الصف 

الجامعي  الجير  2الجير  **الهندسة  1الجبر 
 علم حساب المثلثات مع التحليل

  ي الجير الجامعي
ن
علم حساب المثلثات ف

 مع التحليل
   الهندسة 

 حساب التفاضل والتكامل الُمسبق 

 علم اإلحصاء
  المتقدمعلم اإلحصاء للتنسيب
  ي البكالوريا الدولية

ن
1الرياضيات ف

 الهندسة 
 حساب التفاضل والتكامل المسبق 

 حساب التفاضل والتكامل *
  حساب التفاضل والتكامل للتنسيب

 *  I ABالمتقدم 

 اإلحصاء 
  2الرياضيات اإلحصاء للتنسيب المتقدم 

 للبكالوريا الدولية
2الجير  ** الهندسة 1الجير  8 الرياضيات

  ي البكالوريا الدولية
ن
1الرياضيات ف

  ي الجير الجامعي
ن
علم حساب المثلثات ف

 مع التحليل
     الهندسة 
     اإلحصاء لحساب التفاضل والتكامل

 الُمسبق
  المتقدمعلم اإلحصاء للتنسيب 
 لما قبل الكلية الرياضيات 
  2الرياضيات للبكالوريا الدولية 

 الجامعي  الجير  2الجير  الهندسة
  التحليلعلم حساب المثلثات مع 

  الجامعي  الجير
  علم حساب المثلثات مع التحليل

  الجامعي  الجير 
  التحليلعلم حساب المثلثات مع 

  الهندسة 
 حساب التفاضل والتكامل الُمسبق 

 علم اإلحصاء 

  المتقدمعلم اإلحصاء للتنسيب 

 الهندسة 
 حساب التفاضل والتكامل الُمسبق
  حساب التفاضل والتكامل*
  حساب التفاضل والتكامل

I AB *للتنسيب المتقدم 
 علم اإلحصاء
  المتقدمعلم اإلحصاء للتنسيب
  ي البكالوريا الدولية

ن
1الرياضيات ف

 الهندسة 
 حساب التفاضل والتكامل المسبق 

 حساب التفاضل والتكامل *
  حساب التفاضل والتكامل للتنسيب

* حساب التفاضل  I ABالمتقدم 

*  II BCوالتكامل للتنسيب المتقدم 

 اإلحصاء
  2اإلحصاء للتنسيب المتقدم الرياضيات 

 للبكالوريا الدولية
 

وط الدورة التدريبية  ي تحمل عالمة النجمة )*( شر
ي تتجاوز الجبر تتطلب الدورات التدريبية النر

وط الُمسبقة لهذه الدورات. 2األساسية النر  . راجع وصف الدورة لمعرفة الشر
 

ا للجبر 
ً
.  2الهندسة**: يمكن للطالب الذين يحتاجون إل الدعم استعداد ي الرياضيات لدعم مهارات الجبر

 
ي دورة الهندسة بالمساعدة ف

 
 التسجيل ف

 الرياضيات

https://dci.bcps.org/department/academic_services/college_and_career_readiness/ECAP
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 1الجبر 
 20.2100.0بية: رقم الدورة التدري

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 
 

تبدأ هذه الدورة بإحصائيات ذات متغي  واحد، بناًء عىل أفكار من الدورات السابقة. ثم يقوم الطالب بتوسيع فهمهم للمعادالت الخطية 
ات والقيود. يتم تطبيق هذا التعلم عىل اإلحصائيات والمتباينات وأنظمة المعادالت الخطية والمتباينات من خالل نمذجة وتمثيل العالق

ا والمتبقيات ومعامالت االرتباط. توفر دراسة الوظائف )الخطية 
ً
ين من خالل مخططات االنتشار والخطوط األفضل توفيق ذات المتغي 

ها وإيصالها. تنتهي  بيعية( فرًصا للطالب لتمثيل العالقات الكمية وتفسي 
سية والي 

ُ
 الدورة بإلقاء نظرة فاحصة عىل المعادالت والتقطعية واأل

بيعية لنمذجة العالقات وحل المشكالت.   الي 

 

 الهندسة
 20.3000.0رقم الدورة التدريبية: 
ف( 20.300.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر
 20.0900.5 (GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   بنجاح.  1يوض باالنتهاء من دورة الجير الشر
 1الساعات المعتمدة: 

اتهم من الدورات  . يعتمد الطالب عىل خير اكيب والبناء نحو اإلثبات الرسمي تبدأ هذه الدورة بتكوين التخمينات والمالحظات من خالل الي 
ب باستخالص واستخدام السابقة لدراسة التحوالت والتشابه. يمتد هذا التعلم إىل علم حساب المثلثات للمثلث القائم الزاوية. يقوم الطال 

ي الدوائر وتطوير مقاييس نصف القطر أساًسا 
صيغ الحجم وربط األفكار من الجير من خالل هندسة اإلحداثيات. توفر دراسة العالقات فن

ي الرياضيات للصف السابع لدراسة االحتما
. للدورات الدراسية المستقبلية. وتنتهي الدورة بتوسيع نطاق التعلم من االحتماالت فن طي

 ل الشر
 

 2الجبر 
 20.2200.0رقم الدورة التدريبية: 
ف( 20.2200.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر
 20.0850.5 (GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   . 1يجب االنتهاء بنجاح من دورة الجير الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

، لتطوير نماذج للعالقات متعددة الحدود. يعمل الطالب عىل الرسم 1أفكار من دورة الجير تبدأ هذه الدورة بدراسة التسلسالت، بناًء عىل 
ي تتضمن جذوًرا 

سس النسبية لحل المعادالت الت 
ُ
س لتشمل األ

ُ
ي وتمثيل الدالة الجذرية. بعد ذلك، يقوم الطالب بتوسيع قواعد األ

البيانن
بيعية بحلول غي  حقيقية. ترتبط الدراسة  مربعة ومكعبية. تم توسيع نظام األرقام ليشمل األرقام

المركبة والمتصلة بحل المعادالت الي 
ي دورة الجير 

ي ذلك التحوالت والنماذج لتناسب البيانات، بدراسة الدالة فن
سية واللوغاريتمية(، بما فن

ُ
. يتعرف الطالب 1المتعمقة للدالة )األ

.  عىل الدالة الدورية من خالل دائرة الوحدة لفهم الدالة ي
 المثلثية والعالقات الدورية. وتنتهي الدورة بوحدة االستدالل اإلحصان 

 

 المتقدم الجير رياضيات ما قبل الكلية: 
 20.2500.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   . 2والهندسة والجير  1يجب االنتهاء بنجاح من دورة الجير الشر
 1الساعات المعتمدة: 
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ية المتقدمة مثل النماذج واألنظمة الخطية، والدالة الجذرية، والدالة األسية  تستخدم هذه الدورة تطبيقات لتعزيز فهم الموضوعات الجير
ة واللوغاريتمية، وأنظمة المعادالت والمتباينات. تدعم هذه الدورة االنتقال السلس من المدرسة الثانوية إىل الرياضيات عىل مستوى الكلي

 ب الصف األخي  فقط. ويوض بها لطال 
 

 الجامعي  الجبر 
ف( 20.2800.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

 20.2820.5 (GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   . 2والهندسة والجير  1االنتهاء بنجاح من الجير الشر
 1الساعات المعتمدة: 

ي أي من ملحوظة: 
حساب  علمو دورات الجير الجامعي إلكمال دراسة حساب التفاضل والتكامل المسبق، يجب عىل الطالب التسجيل فن

 . والتكامل المسبقحساب التفاضل  أو المثلثات مع الهندسة التحليلية

عد هذه الدورة بمثابة أساس للطالب الذين سيدرسون حساب التفاضل والتكامل ويمكن أن يتم 
ُ
امن مع علم حساب المثلثات ت ن تناولهم بالي 

بيعية والمتعددة الحدود والمتعددة األطراف والجذرية والنسب ية والهندسة التحليلية. تركز الدورة عىل توسيع تطبيقات الدالة الخطية والي 
اكيب والتبديالت. واألسية واللوغاريتمية. تشمل الموضوعات اإلضافية التسلسالت والمتسلسالت والتمدد ذي الحدين وال  ي 

 

 التحليلية الهندسةعلم حساب المثلثات مع 
ف( 20.4010.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

 20.4010.5 (GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   . 2والهندسة والجير  1االنتهاء بنجاح من الجير الشر

 1الساعات المعتمدة: 
ي أي من دورات الجإلكمال دراسة حساب ملحوظة: 

حساب  علمو ير الجامعي التفاضل والتكامل المسبق، يجب عىل الطالب التسجيل فن
 . والتكامل المسبقحساب التفاضل  أو المثلثات مع الهندسة التحليلية

امن مع ال ن عد هذه الدورة بمثابة أساس للطالب الذين سيدرسون حساب التفاضل والتكامل ويمكن أن يتم تناولهم بالي 
ُ
. ت جير الجامعي

تشمل الموضوعات علم حساب المثلثات للمثلث القائم الزاوية والدالة الدائرية والرسوم البيانية للدوال المثلثية والدالة المثلثية 
العكسية والمتطابقات المثلثية وهندسة اإلحداثيات والمثلثات المائلة والمتجهات والمقاطع المخروطية والمعادالت الوسيطية 

 ثيات القطبية. واإلحدا
 

 حساب التفاضل والتكامل المسبق
ف( 20.4900.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

 20.4910.5 (GT/AA): رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة:   . 2والهندسة والجير  1االنتهاء بنجاح من الجير الشر
 1الساعات المعتمدة: 

ي أي مإلكمال دراسة حساب التفاضل والتكامل ملحوظة: 
 علم حسابو ن الجب الجامعي المسبق، يجب عىل الطالب التسجيل فن

 والتكامل المسبقحساب التفاضل  أو المثلثات باستخدام الهندسة التحليلية
 

عد هذه الدورة بمثابة أساس للطالب الذين سيدرسون حساب التفاضل والتكامل وتعمل عىل تجميع المحتوى من الجير الجامعي وعلم 
ُ
ت

ي للكسور ومقدمة للحدود. حساب 
 المثلثات مع الهندسة التحليلية. تشمل الموضوعات اإلضافية التحلل الجزن 

 

ف(اإلحصاء واالحتماالت   )مرتبة الرسر
ف( 20.6030.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر
وط المسبقة:   . 2والهندسة والجير  1االنتهاء بنجاح من الجير الشر
 1الساعات المعتمدة: 

ة والثنائية والفئوية الواحدة وتواتر واحتمالية التوزيعات وإدخاتتن ي للبيانات المتغي 
ي اإلحصاء الوصفن

ل اول هذه الدورة دراسة التقنيات فن
 اختبار الفرضيات. 



70  

 التنسيب المتقدم اإلحصاء: 
 20.6030.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   . 2والهندسة والجير  1االنتهاء بنجاح من الجير الشر
 1الساعات المعتمدة: 

دد واالحتماالت ونظرية الحد المركزي واختبار  ي واالستدالىلي وتشمل توزيعات الي 
ي اإلحصاء الوصفن

ن
ن هذه الدورة بدراسة التقنيات ف تتمي 

ي واالرتباط واالنحدار للبيانات ثنائية ا
لمتغي  وتحليل التباين واإلحصاء الالوسيطية. يتم تزويد الطالب الفرضيات ومدى األمان اإلحصان 

ًرا  باإلعداد المنظم الختبار علم اإلحصاء للتنسيب المتقدم. يتم جدولة دورات رياضيات تحديد المستوى المتقدمة مت  كان ذلك مير
ي دورات التنسيب المتقدم مؤهلون للحصول عىل ساعات مع

ن
. بالتسجيل. الطالب المسجلون ف ن ن والمتفوقي   تمدة للموهوبي 

 

ف(حساب التفاضل والتكامل   )مرتبة الرسر
ف( 20.5040.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر
وط المسبقة:  االنتهاء بنجاح من دورة حساب التفاضل والتكامل المسبق، أو الجير الجامعي وعلم حساب المثلثات باستخدام الشر
 الهندسة التحليلية. 
 1: مدةالساعات المعت

أو حساب التفاضل  ABتم تصميم هذه الدورة كمقدمة لحساب التفاضل والتكامل تحسًبا ألخذ حساب التفاضل والتكامل للتنسيب المتقدم 
ة أو  ي الكلية. تقدم الدورة نظرية وتقنيات حساب التفاضل والتكامل مع التطبيقات ولكنها ال تحافظ عىل وتي 

والتكامل كطالب جدد فن
 . ABة المناسب للطالب الذين يخططون إلجراء اختبار حساب التفاضل والتكامل للتنسيب المتقدم مستوى الدق

 

 I ABحساب التفاضل والتكامل للتنسيب المتقدم 
 20.5120.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  االنتهاء بنجاح من دورة حساب التفاضل والتكامل المسبق، أو الجير الجامعي وعلم حساب المثلثات باستخدام الشر
 الهندسة التحليلية. 

 1الساعات المعتمدة: 
 

تشمل هذه الدورة دراسة نظرية وتقنيات الحدود، وحساب التفاضل والتكامل مع التطبيقات. يتم تزويد الطالب بإعداد منظم الختبار 
ًرا بالتسجيل. ABحساب التفاضل والتكامل للتنسيب المتقدم  . يتم جدولة دورات رياضيات تحديد المستوى المتقدمة مت  كان ذلك مير

 . ن ن والمتفوقي  ي دورات التنسيب المتقدم مؤهلون للحصول عىل ساعات معتمدة للموهوبي 
 الطالب المسجلون فن

 

 II BCحساب التفاضل والتكامل للتنسيب المتقدم 
 20.5300.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  االنتهاء بنجاح من دورة حساب التفاضل والتكامل المسبق، أو الجير الجامعي وعلم حساب المثلثات باستخدام الشر
 الهندسة التحليلية. 

 1الساعات المعتمدة: 
 

التطبيقات، وتمتد إىل العالقات الوسيطية والقطبية  تشمل هذه الدورة دراسة نظرية وتقنيات الحدود، وحساب التفاضل والتكامل مع
ا سالسل وتسلسالت ال نهائية. يتم تزويد الطالب باإلعداد المنظم الختبار حساب التفاضل والتكامل 

ً
والمتجهية. تشمل الموضوعات أيض

ًرا BCللتنسيب المتقدم  ي دورات . يتم جدولة دورات رياضيات تحديد المستوى المتقدمة مت  كان ذلك مير
بالتسجيل. الطالب المسجلون فن

 . ن ن والمتفوقي   التنسيب المتقدم مؤهلون للحصول عىل ساعات معتمدة للموهوبي 
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ات   #حساب التفاضل متعدد المتغب 
 20.7000.5 (GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 

 
 1الساعات المعتمدة: 

ويد الطالب بمعلومات  ن ات. تشمل الموضوعات الدالة ذات القيمة تم تصميم هذه الدورة لي  عامة سليمة عن حساب التفاضل متعدد المتغي 
المتجهة والمشتقات الجزئية والمشتقات االتجاهية والتكامالت المتعددة وحقول المتجهات والتكامالت الخطية والسطحية ونظريات جرين 

 وستوكس. 
 

 #الجبر الخطي 
 20.2830.5 (GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 

 
 1الساعات المعتمدة: 

. تشمل الموضوعات المصفوفات والمعادالت  ويد الطالب بمعلومات عامة سليمة عن الجير الخطي ن
تم تصميم هذه الدورة التمهيدية لي 

 الخطية ومساحات المتجهات والقواعد واإلحداثيات والتحوالت الخطية والمتجهات الذاتية والقيم الذاتية واالستقطار. 
 

 #الت التفاضلية المعاد 
 20.2600.5 (GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

ويد الطالب بمعلومات عامة سليمة عن المعادالت التفاضلية. تقدم الدورة التقنيات واألساليب  ن تم تصميم هذه الدورة التمهيدية لي 
ي الربــع األول األساسية لحل المعادالت التفاضلية العادية، وتغطي العديد من إن 

ي معظم دورات الكلية فن
لم يكن كل الموضوعات الموجودة فن

ي المعادالت التفاضلية. 
 فن

 

ي  موقع# يتم تقديمها من خالل فرص التسجيل المزدوج. يرجر زيارة 
للحصول عىل القائمة الحالية  مكتب االستعداد الجامعي والمهتن
وط األهلية اإلضافية للكلية المجتمعية بمقاطعة بالتيمور ) ي (/الCCBCلدورات الساعات المعتمدة المزدوجة وشر

مدارس العامة فن
 (. BCPSمقاطعة بالتيمور )

 

 (IB)الرياضيات للبكالوريا الدولية 
 

ي الرياضيات 
ات ف   للبكالوريا الدولية 1التطبيقات والتفسب 

 20.6200.7رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي الرياضيات )
ايد الذي تلعبه IB DP Mathematicsتوضح دورة برنامج دبلوم البكالوريا الدولية فن ن ات للدور المي  (: التطبيقات والتفسي 

ي السياق من 
ي بالبيانات. وهذا بدوره يؤكد عىل معتن الرياضيات فن

ي عالم غتن
ي مجموعة من المجاالت المختلفة فن

الرياضيات والتكنولوجيا فن

ي النمذج
ي غالًبا ما تستخدم كتطبيقات أو فن

ن عىل الموضوعات الت  كي 
سيخ قاعدة ثابتة، تتضمن هذه الدورة خالل الي  ة الرياضية. ولي 

موضوعات تعد تقليدًيا جزًءا من دورة الرياضيات قبل الجامعة مثل حساب التفاضل والتكامل واإلحصاء. يتم تشجيع الطالب عىل حل 

ي وبناء وتوصيل هذا األمر رياضًيا وتفسي  االستنتاجات أو التعميمات. يجب 
أن يتوقع الطالب تطوير مهارات تقنية مشاكل العالم الحقيف 

ي 
ن المفاهيم النظرية والعملية فن هم فكرًيا لتقدير الروابط بي  ن  الرياضيات. قوية وسيتم تجهي 

https://dci.bcps.org/department/academic_services/college_and_career_readiness/ECAP
https://dci.bcps.org/department/academic_services/college_and_career_readiness/ECAP
https://dci.bcps.org/department/academic_services/college_and_career_readiness/ECAP
https://dci.bcps.org/department/academic_services/college_and_career_readiness/ECAP
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ي الرياضيات 
ات ف   للبكالوريا الدولية 2التطبيقات والتفسب 

 20.6210.7رقم الدورة التدريبية: 
 1: الساعات المعتمدة

ي الرياضيات )توضح دورة برن
ن
ايد الذي تلعبه IB DP Mathematicsامج دبلوم البكالوريا الدولية ف ن ات للدور المي  (: التطبيقات والتفسي 

ي السياق من 
ن
ي بالبيانات. وهذا بدوره يؤكد عىل معتن الرياضيات ف

ي عالم غتن
ن
ي مجموعة من المجاالت المختلفة ف

ن
الرياضيات والتكنولوجيا ف

ن عىل المو  كي 
سيخ قاعدة ثابتة، تتضمن هذه الدورة خالل الي  ي النمذجة الرياضية. ولي 

ن
ي غالًبا ما تستخدم كتطبيقات أو ف

ضوعات الت 

موضوعات تعد تقليدًيا جزًءا من دورة الرياضيات قبل الجامعة مثل حساب التفاضل والتكامل واإلحصاء. يتم تشجيع الطالب عىل حل 

ي وبناء وتوصيل هذا األ 
مر رياضًيا وتفسي  االستنتاجات أو التعميمات. يجب أن يتوقع الطالب تطوير مهارات تقنية مشاكل العالم الحقيف 

ي 
ن
ن المفاهيم النظرية والعملية ف هم فكرًيا لتقدير الروابط بي  ن  الرياضيات. قوية وسيتم تجهي 

 

ي الرياضيات 
ن
 للبكالوريا الدولية 1التحليالت والمناهج ف

 20.6220.7رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي الرياضيات )

ة التحليلية IB DP Mathematicsتركز دورة برنامج دبلوم البكالوريا الدولية فن (: عىل التحليل وتوضيح المنهج الخاص بالخير

ن عىل تطوير مفاهيم رياضية مهمة  كي 
ايد عىل الفهم العميق للرياضيات. ينصب الي  ن ي عالم يعتمد فيه االبتكار بشكل مي 

بطريقة مفهومة فن

ومتماسكة وصارمة، يتم تحقيقها من خالل نهج متوازن بعناية. يتم تشجيع الطالب عىل تطبيق معرفتهم الرياضية لحل المشكالت المجردة 

ي مجموعة متنوعة من السياقات الهامة. الرياضيات: يركز التحليل والمنهج بقوة عىل القدرة عىل بناء ا
ن باإلضافة إىل تلك الموضوعة فن اهي  لير

ي الشكل والبنية الرياضية ويجب أن يكونوا مجهزين فكرًيا 
الرياضية الصحيحة وتوصيلها وضبطها. يجب أن يتوقع الطالب تطوير رؤيتهم فن

ي مجاالت الموضوعات المختلفة. 
ن المفاهيم فن  لتقدير الروابط بي 

 

ي الرياضيات 
ن
 للبكالوريا الدولية 2التحليالت والمناهج ف

 20.6230.7دريبية: رقم الدورة الت

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي الرياضيات )
ة IB DP Mathematicsتركز دورة برنامج دبلوم البكالوريا الدولية فن (: عىل التحليل وتوضيح المنهج الخاص بالخير

ن عىل تطوير م كي 
ايد عىل الفهم العميق للرياضيات. ينصب الي  ن ي عالم يعتمد فيه االبتكار بشكل مي 

فاهيم رياضية مهمة بطريقة التحليلية فن
مفهومة ومتماسكة وصارمة، يتم تحقيقها من خالل نهج متوازن بعناية. يتم تشجيع الطالب عىل تطبيق معرفتهم الرياضية لحل 

ي مجموعة متنوعة من السياقات الهامة. 
 المشكالت المجردة باإلضافة إىل تلك الموضوعة فن

يرها. يجب أن يتوقع الطالب  الرياضيات: يركز التحليل والمنهج بقوة عىل ن الرياضية الصحيحة وتوصيلها وتير اهي  القدرة عىل بناء الير
ي مجاالت الموضوعات المختلفة. 

ن المفاهيم فن ي الشكل والبنية الرياضية ويجب أن يكونوا مجهزين فكرًيا لتقدير الروابط بي 
 تطوير رؤيتهم فن
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ي تقديم برامج تعليمية شاملة وجذابة وصارمة للموسيف  تتمثل مهمة مكتب 
ن
ي توفي  القيادة والدعم للمدارس ف

ن
الفنون االستعراضية ف

ي صفوف رياض األطفال وحت  الصف 
ن
بما يتماشر مع معايي  ماريالند للفنون الجميلة ومعايي   12والرقص والمشح لجميع الطالب ف

 الفنون األساسية الوطنية. 
ي يعد التعبي  ا

ن
ة لتعليم الموسيف  والرقص والمشح ف ن إلبداعي والمشاركة النشطة واألداء وتطوير محو األمية الفنية من السمات الممي 

 . ن ن عالميي  ي وجهات النظر كمواطني 
 مدارسنا، مما يعزز العالقات مدى الحياة مع الفنون ويير

 

ات إضافية لتطوير مستويات أعىل من المهارات توفر أنشطة اإلثراء خارج المناهج الدراسية عىل مستوى المقاطعة ل لطالب خير
ي مقاطعة بالتيمور من قبل لجنة الرئيس للفنون والعلوم اإلنسانية كنظام مدرشي يقدم 

ن
اف بالمدارس العامة ف االستعراضية. تم االعي 

ي مقاطعة بالتيمور ) تعليًما عاىلي الجودة للفنون الجميلة لجميع الطالب. باإلضافة إىل ذلك، تم اختيار المدارس
ن
( كواحدة BCPSالعامة ف

 NAMM Foundation (2004 ،2006-2022 .)من أفضل المجتمعات لتعليم الموسيف  من قبل مؤسسة 
 

ي 
وط التخرج فن ي الفنون الجميلة. قد يتم استيفاء شر

المالحظات: يجب عىل جميع الطالب الحصول عىل ساعة معتمدة واحدة كاملة فن
خالل االنتهاء بنجاح من أي عرض لدورات الموسيف  المدرجة أدناه. تتطلب الدورات مثل الفرقة والجوقة  الفنون الجميلة من

ي جميع العروض إلظهار كفاءات االستعراض. سيتلف  الطالب هذه التواريــــخ قبل شهر واحد عىل األقل من 
ا حضوًرا منتظًما فن واألوركسي 

 العروض. 

 
 لالختبار ويتم تضمينه كجزء من درجة الدورة. يجب يعتير إظهار كفاءات االستعراض من 

ً
خالل العروض النهارية والمسائية معادال

ي تمثل مدارسنا مثل تقييمات المقاطعات 
ي األحداث الت 

ي مجموعة االستعراض المدرشي المناسبة للمشاركة فن
تسجيل الطالب فن

ف )(، وعىل مستوى الحاصلDistrict and State Assessmentsوالواليات ) ن عىل مراتب الشر (، وعىل مستوى الوالية All-Honorsي 
(All-State( والفردي والفرقة ،)Solo and Ensemble ها من  األنشطة الموسيقية اإلثرائية. (، وغي 

 

 
 البرامج

 
 للفنون الجميلةالساعات المعتمدة 

 
 المعيار

، فصل البيانو والجيتار والموسيف  والمجتمع، والموسيف  وتكنولوجيا  الصوت، وتصميم وإنتاج الموسيف 

وتسجيل الموسيف  والتسويق، وفرقة الحفالت الموسيقية، والفرقة السمفونية، والجوقة المختلطة، وفرقة 

الكورال، وجوقة طبقة التينور والباس، وجوقة طبقة الصوت الثالثية، وجوقة الحفالت الموسيقية، 

ا السيمفونية، وفرقة الجاز، وفرقة   اإليقاع، وفرقة الطبول المعدنيةواألوركسي 

 
Honors 
)مرتبة 
 الشرف(

فصل البيانو، والجيتار، والموسيف  وتكنولوجيا الصوت، وتصميم الموسيف  واإلنتاج، وتسجيل الموسيف  

، والرياح السيمفونية، وفرقة الرياح،  والكورال، وجوقة طبقة صوت التينور والتسويق، ونظرية الموسيف 

ا السيمفونيةوالباس، وجوقة ط ، بقة الصوت الثالثية، وجوقة الحفالت الموسيقية، وجوقة الحجرة، واألوركسي 

ا الحجرة، وفرقة الجاز، وفرقة اإليقاع، و  فرقة الطبول المعدنيةوأوركسي 

AP نظرية ( الموسيف  التنسيب المتقدمAP) 

الموهوبين 
والمتفوقين 

(GT) 

وتسجيل الموسيف  فصل البيانو والجيتار والموسيف  وتكنولوجيا الصوت، وتصميم الموسيف  واإلنتاج، 
ا الحجرة، وفرقة الجاز  والتسويق، فرقة الرياح، وجوقة الحجرة، وأوركسي 

 الموسيفر 
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 الموسيق  والصوت تكنولوجيا
  45.8050.0رقم الدورة التدريبية: 

  45.8060.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

  45.8070.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

وط المسبقة:  ءالشر ي
 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 

ي ملحوظة: 
وط التخرج من الفنون الجميلة. االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  بشر

 

 . ي مجال تكنولوجيا الموسيف 
ن
ستشمل الموضوعات أخذ العينات الرقمية سيتضمن محتوى الدورة أحدث االبتكارات والتطورات ف

ي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر والواجهة الرقمية لآلالت الموسيقية )
اكيب األصلية الت  ( والتسجيل متعدد MIDIوالتسلسل والي 

ي المعمل التكنولوجيا لتأليف الموسيف  الخاصة بهم وتحريرها وترتيبها وأدائها وتسج
ن
يلها. القدرة عىل المسارات. سيستخدم الطالب ف

 غي  مطلوبة. 
 قراءة الموسيف 

 

 واإلنتاجتصميم الموسيق  
  45.8310.0رقم الدورة التدريبية: 

  45.8310.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

 45.8310.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   تقنية الموسيف  والصوتالشر

 1الساعات المعتمدة: 

ي ملحوظة: 
وط التخرج من الفنون الجميلة. االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  بشر

 
ي هذه الدورة العناض 

تصميم وإنتاج الموسيف  هي الدورة الثانية بالتسلسل بعد تقنية الموسيف  والصوت. سيدرس الطالب فن

اكيب. تشمل الموضوعات المضمنة األخر   ى الجوانب المتعلقة باألعمال واإلنتاج. المتقدمة للمزج وتصميم الصوت والي 

 

 والتسويقتسجيل الموسيق  
  45.8320.0رقم الدورة التدريبية: 

  45.8320.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

 45.8320.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   تصميم وإنتاج الموسيف  الشر

 1الساعات المعتمدة: 

ي ملحوظة: 
وط التخرج من الفنون الجميلة. االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  بشر

 
ي هذه الدورة المفاهيم 

. سيدرس الطالب فن تسجيل الموسيف  والتسويق هي الدورة الثالثة عىل التواىلي بعد تصميم وإنتاج الموسيف 
اكيب والمفاهيم المتعلقة باألعمال. تشمل  ، واالستهالك المتقدمة للتسجيل والي  ي

الموضوعات المضمنة األخرى رواد التسجيل الصون 
 لمنتجات الصوت/التسجيل والخيارات المهنية. 

 

 والمجتمعالموسيق  
 45.9120.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 

ي ملحوظة: 
وط التخرج االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  من الفنون الجميلة. بشر
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. سوف يتعلمون المهارات  ة عىل الموسيف  اتها الكبي  سيقوم الطالب باستكشاف وتقييم تأثي  الروابط المجتمعية وتأثي 
 التقليدية وغي  التقليدية. 

 مثل: قراءة النوتة الموسيقية وتفسي  اإليقاع ومهارات تأليف الموسيف 
األساسية للموسيف 

مكن الطالب من إنشاء الموسيف  واالستجابة لها واالتصال بها من خالل اكتساب فهم لجذور الموسيف  وتاريخها وكيف سيت
 . ي
 شكلت األحداث المشهد الموسيف 

 

 البيانو صف
  45.2710.0رقم الدورة التدريبية: 

  45.2720.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

  45.2730.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

وط المسبقة:  ءالشر ي
 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 

ي ملحوظة: 
وط التخرج من الفنون الجميلة. االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  بشر

 
ي إطار المجموعة المهارات األساسية المطلوبة للعزف عىل البيانو. يتم تدريس قراءة الرموز الموسيقية والنظرية 

سيكتسب الطالب فن

 لتوفي  المهارات الالزمة لمتابعة وعناض ا
 االهتمامات الموسيقية. لموسيف 

 

 البيانو صف
  45.2610.0رقم الدورة التدريبية: 

  45.2620.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

  45.2630.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 0.5الساعات المعتمدة: 

ي بنصف ملحوظة: 
ي الفنون الجميلة. إن االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن

وط التخرج فن  شر
 

ي إطار المجموعة المهارات األساسية المطلوبة للعزف عىل البيانو. يتم تدريس قراءة الرموز الموسيقية والنظرية 
سيكتسب الطالب فن

 لتوفي  المهارات الالزمة لمتابعة 
 مامات الموسيقية. االهتوعناض الموسيف 

 

 الجيتار
  45.2810.0رقم الدورة التدريبية: 

  45.2820.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

  45.2830.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

وط المسبقة:  ءالشر ي
 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 

ي ملحوظة: 
وط التخرج من الفنون الجميلة. االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  بشر

 
يتم منح الطالب الفرصة لدراسة الموسيف  من خالل العزف عىل الجيتار. سوف يتعلمون قراءة الرموز الموسيقية عندما يكتسبون 

 . ا مختلفة من الموسيف 
ً
 مهارات األداء ويعزفون أنماط
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 الجيتار
  45.2910.0رقم الدورة التدريبية: 

  45.2920.4( H)قم الدورة التدريبية: ر 

  45.2930.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 0.5الساعات المعتمدة: 

ي بنصف ملحوظة: 
ي الفنون الجميلة. إن االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن

ن
وط التخرج ف  شر

 
العزف عىل الجيتار. سوف يتعلمون قراءة الرموز الموسيقية عندما يكتسبون يتم منح الطالب الفرصة لدراسة الموسيف  من خالل 

 . ا مختلفة من الموسيف 
ً
 مهارات األداء ويعزفون أنماط

 

 نظرية الموسيق  
  45.5110.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

  45.5110.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

وط الُمسبقة:  ءالشر ي
 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 
ي ملحوظة: 

وط التخرج من الفنون الجميلة. االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  بشر
 

ي التقدير واألداء. تتضمن هذه 
، خاصة أنها تساهم بشكل مباشر فن ن فهم الطالب األساشي للموسيف   عىل تحسي 

تعمل نظرية الموسيف 

ي قراءة الموسيف  والتدوين، وتدريب 
 األذن، والتدريب عىل لوحة المفاتيح، والتناغم، والتحليل، والتأليف. الدورة الدراسة فن

 

 التنسيب المتقدم -نظرية الموسيق  
 45.5300.6رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   نظرية الموسيف  أو إذن المعلم. الشر

 1الساعات المعتمدة: 

ي 
وط الملحوظة: االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  تخرج من الفنون الجميلة. بشر

 
ي النظري بما يتناسب مع توقعات مستوى 

نظرية الموسيف  للتنسيب المتقدم تركز عىل التدريس عىل مستوى أعىل من التدريب الموسيف 

 الكلية. االنتهاء بنجاح من االختبار يمنح ساعة معتمدة للتنسيب المتقدم. 

 

 الفرقة الموسيقية
 

 الحفالت موسيقيةفرقة 

 45.2020.0رقم الدورة التدريبية: 

 (H) فرقة الرياح

 45.2400.4رقم الدورة التدريبية: 

 سيمفونية فرقة

 45.2030.0رقم الدورة التدريبية: 

 ( GTفرقة الرياح )

 45.2400.5رقم الدورة التدريبية: 

 
 1الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:  وط القبول محددة وقد تتطلب الشر ي هذه الدورة. قد تكون شر
 المدارس اختباًرا للقبول فن

ي ملحوظة: 
وط التخرج من الفنون الجميلة. االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  بشر
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ن بتجارب موسيف  الفرق الموسيقية والذين لديهم الخلفية الالزمة للمجموعة.  يتم تقديم فرق موسيقية مختلفة للطالب المهتمي 

ي من خالل دراسة وأداء مجموعة متنوعة من أدب اآلالت الموسيقية. سيطور الطالب المهارات تو 
فر الدورة فرصة للنمو الموسيف 

ي المجموعة
ن
ي لعب دور فردي أثناء العمل بشكل وثيق مع اآلخرين ف

ن
 . والثقة ف

 

 الجوقة
 

 (H)جوقة طبقة صوت التينور والباس 

 45.4100.4رقم الدورة التدريبية: 

 كورال الحفالت الموسيقية
 45.4450.0رقم الدورة التدريبية: 

 كورالفرقة 

 45.4210.0رقم الدورة التدريبية: 

 (H)الكورال 
 45.4500.4رقم الدورة التدريبية: 

 الجوقة

 45.4220.0رقم الدورة التدريبية: 

 (H) جوقة الحجرة

 45.4800.4رقم الدورة التدريبية: 

 الثالثيةطبقة الصوت جوقة 
 45.4310.0رقم الدورة التدريبية: 

 ( GTجوقة الحجرة )

 45.4800.5رقم الدورة التدريبية: 
 

 1الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:  ي هذه الدورة. الشر
وط القبول من خالل االختبار/التنسيب وقد تتطلب المدارس اختباًرا للقبول فن  يمكن إجراء شر

ي 
وط التخرج من الفنون الجميلة. ملحوظة: االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  بشر

 

ي من خالل دراسة وأداء مجموعة 
ن بالغناء. توفر الدورات فرصة للنمو الموسيف  يتم تقديم مجموعات جوقة مختلفة للطالب المهتمي 

ي متنوعة من األدبيات الصوتية. سيطور الطالب المهارات والثق
ي لعب دور فردي أثناء العمل بشكل وثيق مع اآلخرين فن

 مجموعة. ة فن

 

ا  األوركسب 
 

ا   الموسيقية الحفالتأوركسبر

 45.3010.0: رقم الدورة التدريبية

 
ا السيمفونية   : األوركسبر

 45.3020.0: رقم الدورة التدريبية

 
ا السيمفونية )  ( Hاألوركسبر

 45.3020.4رقم الدورة التدريبية: 

ا الحجرة )  ( Hأوركسبر

 45.2100.4: رقم الدورة التدريبية

 
ا الحجرة )  (GTأوركسبر

 45.2100.5رقم الدورة التدريبية: 
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ط الُمسبق:  ي هذه الشر
ن
وط القبول محددة وقد تتطلب المدارس اختباًرا للقبول ف  الدورة. قد تكون شر

ي ملحوظة: 
وط التخرج من الفنون الجميلة. إن االنتهاء بنجاح من إحدى الدورات المذكورة أعاله يفن  بشر

 1الساعات المعتمدة: 
 

ن بتجربة موسيف  الفرق الموسيقية والذين لديهم المعلومات الالزمة للمجموعة. توفر الد ا مختلفة للطالب المهتمي 
ورة فرصة يتم تقديم فرق أوركسي 

ي من خالل دراسة وأداء مجموعة متنوعة من أدب اآلالت الموسيقية. 
 للنمو الموسيف 

ي 
ن
ي لعب دور فردي أثناء العمل بشكل وثيق مع اآلخرين ف

ن
 المجموعة. سيطور الطالب المهارات والثقة ف

 

 فرقة الجاز
  45.2410.0رقم الدورة التدريبية: 

  45.2410.4( Hرقم الدورة التدريبية: )

 45.2410.5( GTالدورة التدريبية: )رقم 
وط القبول محددة وقد تتطلب المدارس اختباًرا  ط الُمسبق: قد تكون شر ي الشر

ن
 1الساعات المعتمدة: هذه الدورة.  للقبول ف

ي 
وط التخرج من الفنون الجميلة. ملحوظة: االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن  بشر

 
اوح من مخططات  ي تي 

تيبات الالتينية وموسيف  الروك.  big band swingسيقوم الطالب بدراسة وأداء مجموعة متنوعة من األدبيات الت  إىل الي 

ي تقديم العروض العامة عىل مدار العام. 
ن
ح مدونات موسيف  الجاز. ستشارك الفرقة ف  سيتم تدريس أساسيات االرتجال جنًبا إىل جنب مع شر

 

 التنسيب المتقدم للموسيق   دورة

 التنسيب المتقدم -نظرية الموسيق  
 45.5300.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

ي دورات التنسيب المتقدم 
ن
وط التخرج من الفنون الجميلة. الطالب المسجلون ف ي بشر

مؤهلون ملحوظة: االنتهاء بنجاح من الدورة المذكورة أعاله يفن

. للحصول عىل  ن ن والمتفوقي   ساعات معتمدة للموهوبي 

 

 (IB)الموسيق  للبكالوريا الدولية 
ي البكالوريا الدولية نظرية

 الموسيق  ف 
 45.5110.7رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

نامج ماجنت دورات  لبر
 الموسيق 

ي مدارس أو برامج 
 ماجنت المعتمدة أن يحصلوا عىل دورات ماجنت. يمكن فقط للطالب الذين تقدموا بطلبات وتم قبولهم فن

 
 موسيفر الجاز تاريــــخ

 45.7010.4رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 9الجوقة 
 45.4620.5رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 الموسيفر ندوة 
 45.9400.4رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 9 األوتار
 45.3000.5رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 
 الموهوبي   والمتفوقي   / I نظرية الموسيفر 

 45.5110.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 الموهوبي   والمتفوقي   / 1صوت 
 45.4910.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
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ي 
رقم الدورة  Iورشة األوبرا/المشح الموسيفر

 45.5710.5التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 الموهوبي   والمتفوقي   / 2الصوت 
 45.4920.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

ي 
رقم الدورة  IIورشة األوبرا/المشح الموسيفر

 45.5720.5التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 الموهوبي   والمتفوقي   / 3الصوت 
 45.4930.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 9 الفرقة
 45.4610.5رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 الموهوبي   والمتفوقي   / 4الصوت 
 45.4940.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

 

"Bat to Ice Cream Metamorphosis " . بواسطةKaren J ( يكر اإلعدادية ال جون سي  ي مدرسة الجين
ن
 السابع(، الصف General John Stricker Middleف
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ي المجاالت الرياضية والمعرفية والعاطفية من خالل 
ن
ي نمو كل طالب وتطوره ف

ن
بية الرياضية هو المساهمة ف الغرض من برنامج الي 

ي عشر 
منهج قائم عىل الحركة. يتضمن ذلك تقديم برنامج تعليمي مخطط ومتسلسل لمرحلة ما قبل رياض األطفال حت  الصف الثانن

ي 
ن
ورية لمساعدة الطالب ف يقوم بتدريس المهارات والمعرفة والسلوكيات لتعزيز اللياقة والنشاط مدى الحياة. هذه المكونات كلها ضن

ا متعلًما ريا
ً
ي الصجي مدى الحياة. يتماشر المنهج مع أن يصبح فرد

ضًيا ولديه المعرفة والمهارات والثقة لالستمتاع بالنشاط الرياضن

ن صحتهم الشخصية ولياقتهم والحفاظ عليها.   المعايي  الوطنية وتم تصممه لتثقيف الطالب حول تحسي 

 
ن عىل اللياقة الشخصية واختيار  كي 

ي تحديد الدورات االختيارية الهامة. وعىل مستوى المدرسة الثانوية، يتم الي 
ن
 الطالب ف

 

 الدورة التدريبية المطلوبة

بية الرياضية. ال توجد تنازال  وط التخرج من الي  ي بشر
ي تفن

ت عن دورة أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية هي الدورة الوحيدة الت 

ن  ط. سيتم استيعاب القيود المادية أو الظروف التعجي   المواد االختيارية. ية من خالل برنامج ُمكيف. هذه الدورة مطلوبة قبل اختيار هذا الشر

 
ي دورة أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية، سيتلف  الطالب تعليمات ومعلومات حول مكونات اللياقة الشخصية ومهارات 

فن

دمج المعرفة لتصميم وتخطيط وتنفيذ برنامج لياقة فردي بناًء عىل اإلدارة الذاتية. باستخدام هذه المعلومات، سيتمكن الطالب من 

أهداف اللياقة الشخصية. يتم تحليل واستكشاف مجموعة متنوعة من التقييمات القائمة عىل األدلة واألنشطة الرياضية المتعلقة بأداء 

ي تشمل اللياقة ا
لقلبية والتنفسية/الهوائية والقوة العضلية والتحمل المهارات واللياقة والصحة. سوف تركز الدورة عىل المفاهيم الت 

ح جوانب محددة من مكونات اللياقة الرياضية المتعلقة بالصحة وتطبيقها عىل األنشطة. ومع قيام  وتكوين الجسم والمرونة. سيتم شر

ا الرياضات الفردية والجماعية ويشاركون فيها،
ً
هذا إىل جانب المغامرات واألنشطة  الطالب بتوسيع قدراتهم وتحسينها، سيستكشفون أيض

اإليقاعية المتعلقة باللياقة الشخصية. سيتعلم الطالب كيفية تعديل خطط اللياقة الشخصية الخاصة بهم مع تغي  اهتماماتهم وقدراتهم 

 الرياضية طوال حياتهم. 

 

بية الرياضية، يمكن للطالب إكمال دورة أساسيا وط التخرج من الي  ي تبلغ ومن أجل استيفاء شر
ت اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية الت 

ي تبلغ 
ي تبلغ  ½ساعة واحدة معتمدة أو إكمال دورة أساسيات اللياقة البدنية الت 

ساعة  ½ساعة معتمدة تليها دورة إجادة اللياقة البدنية الت 

بية الرياضية معتمدة. دورة أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية مطلوبة قبل أخذ ال  . 1.0مواد االختيارية للي 

 

ا لقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )ملحوظة: 
ً
(، يجب تزويد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بفرصة IDEAوفق

ن عىل شهادة مدرسة ي المدرسة. يمكن فقط للطالب الحاصلي 
بية الرياضية كل عام يتم تسجيلهم فيه فن ي فصل الي 

ماريالند  التسجيل فن

ي البيئة المناسبة. Maryland high schoolالثانوية )
( الحصول عىل دورة أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية عدة مرات فن

ي الخدمة. 
بية الرياضية المكيفة، فسيواصلون تلف   إذا كان الطالب يتلقون خدمات الي 

بية   الرياضيةالبر
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 اللياقة البدنيةأساسيات اللياقة البدنية/إجادة 
 50.0900.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 

 

 أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية
 50.0900.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 1الساعات المعتمدة: 

 

 أساسيات اللياقة البدنية
 50.9120.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

 ½الساعات المعتمدة: 

بية الرياضية فقط وستحتاج إىل أن تتبعها دورة إجادة اللياقة البدنية  ½ملحوظة: توفر هذه الدورة  ي الي 
وط التخرج فن للوفاء  0.5شر

وط التخرج لساعة معتمدة واحدة.   بشر

 

 إجادة اللياقة البدنية
  50.9130.0رقم الدورة التدريبية: 

ط المسبق:    0.5أساسيات اللياقة البدنية الشر

 ½عدد الساعات المعتمدة: 

 إلكمال  0.5ملحوظة: يمكن الحصول عىل هذه الدورة بعد االنتهاء بنجاح من دورة أساسيات اللياقة البدنية 

وط التخرج  معتمدة.  ساعة 0.5مادة اختيارية لمدة ويمكن دمجها مع  1.0 شر
 

 اختيارية دورات
 

ن  ساعة معتمدة  ½تتطلب الدورات االختيارية االنتهاء بنجاح من دورة أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية. يمكن الدمج بي 

. تم تصميم جميع الدورات االختيارية لتلبية 0.5عند االنتهاء من دورة أساسيات اللياقة الرياضية  0.5اختيارية ودورة إجادة اللياقة البدنية 

ي أنشطة المغامرة والتمارين الرياضية وتكييف الجسم والرياضات الفردية والرياضات الجماعي
ة وتدريب االهتمامات المحددة للطالب فن

ي المدرسة الثانوية. 
ي تهمهم طوال حياتهم المهنية فن

ي األنشطة الت 
ات إضافية للطالب للمشاركة فن فهي األثقال. توفر الدورات االختيارية خير

ن المهارات الرياضية المحددة والمهارات الحياتية ومكونات اللياقة الرياضية المتعلقة بالصحة. بمجرد اال  نتهاء تعمل عىل توسيع وتحسي 

 من الدورة االختيارية التمهيدية، يمكن الحصول عىل الدورة عدة مرات للحصول عىل ساعة معتمدة باستخدام رقم الدورة المتقدم. 

 

 دورة المغامرات االختيارية
 

 المستوى التمهيدي  -دورة المغامرات االختيارية 

  50.1510.0رقم الدورة التدريبية: 

 المتقدمة  -دورة المغامرات االختيارية 

 50.1520.0رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

 المستوى التمهيدي  -دورة المغامرات االختيارية 

 50.1810.0رقم الدورة التدريبية: 
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 المتقدمة  -دورة المغامرات المغامرات االختيارية 

  50.1820.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½عدد الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:   أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية. االنتهاء بنجاح من دورة الشر

 

 الجسم وتكييفالتمارين الرياضية 

 المستوى التمهيدي  -( ABCالتمارين الرياضية وتكييف الجسم )

 50.3010.0رقم الدورة التدريبية: 

 المستوى المتقدم -الرياضية وتكييف الجسم التمارين 

 50.3020.0رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

 المستوى التمهيدي -التمارين الرياضية وتكييف الجسم 

 50.3110.0رقم الدورة التدريبية: 

 المستوى المتقدم -التمارين الرياضية وتكييف الجسم 

 50.3120.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:   أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية. االنتهاء بنجاح من دورة الشر
 

 دورة اختيارية فردية

 المستوى التمهيدي  -الدورة االختيارية الفردية 

 المستوى المتقدم -الدورة االختيارية الفردية  50.1310.0رقم الدورة التدريبية: 

 50.1320.0رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

 المستوى التمهيدي -الدورة االختيارية الفردية 

 50.1350.0رقم الدورة التدريبية: 

 المستوى المتقدم -الدورة االختيارية الفردية 

 50.1360.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:   أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية. االنتهاء بنجاح من دورة الشر
 

بية الرياضية االختيارية  دورة الب 

بية الرياضية االختيارية   المستوى التمهيدي  -دورة البر

 50.1010.0رقم الدورة التدريبية: 

بية الرياضية   المستوى المتقدم -دورة البر

 50.1020.0رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

بية الرياضية   المستوى التمهيدي -دورة البر

 50.1040.0رقم الدورة التدريبية: 

بية الرياضية   المستوى المتقدم -دورة البر

 50.1050.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:   البدنية/إجادة اللياقة البدنية. أساسيات اللياقة االنتهاء بنجاح من دورة الشر
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 الدورات االختيارية للفريق

 المستوى التمهيدي  -الدورات االختيارية للفريق 

    50.1410.0 رقم الدورة التدريبية: 

 المستوى التمهيدي  -الدورات االختيارية للفريق 

 50.1420.0رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

 المستوى التمهيدي  -رات االختيارية للفريق الدو 

  50.1450.0 رقم الدورة التدريبية: 

 المستوى المتقدم  -الدورات االختيارية للفريق 

  50.1460.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½دد الساعات المعتمدة: ع

ط الُمسبق:   البدنية. أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة االنتهاء بنجاح من دورة الشر

 تدريب رفع األثقال

  الدورة التمهيدية لتدريب رفع األثقال 

  50.4010.0 رقم الدورة التدريبية: 

 المستوى المتقدم -تدريب رفع األثقال 

 50.4020.0رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

  الدورة التمهيدية لتدريب رفع األثقال 

   50.4110.0 رقم الدورة التدريبية: 

 المستوى المتقدم -تدريب رفع األثقال 

  50.4120.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½عدد الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:   أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية. االنتهاء بنجاح من دورة الشر

بية الرياضية  ي الب 
فيةالقيادة ف   والب 

فية ) بية الرياضية والبر ي البر
 
 المستوى التمهيدي -( LPRالقيادة ف

 50.8010.0رقم الدورة التدريبية: 

فية  بية الرياضية والبر ي البر
 
 المستوى المتقدم -القيادة ف

 50.8020.0رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

فية  بية الرياضية والبر ي البر
 
 المستوى التمهيدي -القيادة ف

 50.8110.0رقم الدورة التدريبية: 

فية القيا بية الرياضية والبر ي البر
 
 المستوى المتقدم -دة ف

 50.8120.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:   أساسيات اللياقة البدنية/إجادة اللياقة البدنية. االنتهاء بنجاح من دورة الشر

فيه وتسمح للطالب بأداء مسؤوليات محددة فيما  بية الرياضية والي  ي الي 
تعمل الدورات االختيارية للقيادة عىل تطوير مهارات القيادة فن

ات عملية أثناء الدورات المتقدمة وستكون  ي تجارب التعلم المخطط لها. ستيتم توفي  خير
ي للفصل والمساعدة فن

يتعلق بالتنظيم الروتيتن

بية الرياضية  موجهة نحو  فيه. فهم أفضل للعديد من مجاالت الي   والي 
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ي مع جميع مجموعات أصحاب المصلحة 
ي العمل بشكل تعاونن

ن
ي ف

تتمثل مهمة مكتب العلوم لمرحلة ما قبل رياض األطفال حت  الصف الثانن

( وتوفي  القيادة لتطوير وتنفيذ وتقييم تلك الرؤية NGSSالقادم للعلوم )لتحديد رؤية من أجل تدريس العلوم تتماشر مع معايي  الجيل 

ي مقاطعة بالتيمور. يتم توجيه جميع هذه الجهود نحو هدف واحد وهو الوصول إىل جميع المعايي  لجميع الطالب لدعم 
ن
للمدارس العامة ف

ن قادرين عىل المناف اك الطالب منهج علمي شامل يساعد الطالب عىل أن يصبحوا مواطني  م موظفو مكتب العلوم بإشر ن سة عالمًيا. يلي 

ي ممارسات العلوم والهندسة )
ن
( لتعميق فهم األفكار األساسية. فهم يدركون أن أفضل CCC( وتطبيق المفاهيم الشاملة )SEPبنشاط ف

 (. DCIألساسية التأديبية )طريقة لتعلم الطالب هي إجراء التحقيقات العلمية ومشاريــــع التصميم الهندشي المتعلقة باألفكار ا

 
وط التخرج من المدرسة الثانوية ما :  تتضمن شر  يىلي

ي تتماشر مع 
 علوم الجيل التاىلي أو تتجاوزها معايي  دورات العلوم الت 

  )ي علوم األرض/الفضاء )أنظمة األرض
 +ساعة معتمدة واحدة فن

  )ي علوم الحياة )األنظمة الحية
 +ساعة معتمدة واحدة فن

  )ياء المتكاملة والكيمياء ن ياء، والفي  ن يائية )الكيمياء، الفي  ن ي العلوم الفي 
 +ساعة معتمدة واحدة فن

يائية وتتجاوز  • ن ي مجاالت األرض والحياة والعلوم الفي 
ي دورات التنسيب المتقدم فن  معايي  الجيل القادم للعلوم+ تلتر

 

ف أو المستوى األكاديمي المتقدم. يتم  تعتبر جميع دورات العلوم األخرى اختيارية. يتمتع الطالب بخيارات المعايب  أو مرتبة الشر

ا الحتياجات الطالب. 
ً
ي هذه الدورات وفق

 
 تعديل المستوى التعليمي والمواد ف

 

حة   أدناه. يتم عرض أمثلة لتسلسالت الدورة التدريبية المقي 

امج  12 الصف 11الصف  10الصف  9الصف  البر

القادم برنامج معايب  الجيل 
 للعلوم القياسي 

ياء والكيمياء المتكاملة ) المعيشة أنظمة األرض أنظمة ن  مادة العلوم االختيارية (IPCالفي 

برنامج معايب  الجيل القادم 
ف  للعلوم مع مرتبة الشر

مع مرتبة أنظمة األرض 
ف  الشر

مع األنظمة الحية 
ف  مرتبة الشر

ياء والكيمياء المتكاملة أو  ن الفي 
ي 
ن
ف ف معايي   كيمياءمرتبة الشر

 الجيل القادم للعلوم

ياء  ن فالفي   مع مرتبة الشر

معايب  الجيل القادم برنامج 
للموهوبي    للعلوم

/األكاديميي    والمتفوقي  
 المتقدمي   

أنظمة األرض 
ن  لألكاديميي 

ن  /الموهوبي  ن المتقدمي 
ن األرضية أو  والمتفوقي 

 البيئية للتنسيبالعلوم 
 المتقدم

المعيشة  أنظمة
ن  لألكاديميي 

/الموهو ن المتقدمي 
ن  ن والمتفوقي   بي 

ن  الكيمياء لألكاديميي 
ن  ن والمتفوقي  /الموهوبي  ن  المتقدمي 

ياء ن ن  الفي  لألكاديميي 
ن  /الموهوبي  ن المتقدمي 

ن   والمتفوقي 

يــــح؛ ومع ذلك  ي هذه الدورة من أجل التجارب/التشر
 

ا توفب  أنشطة بديلة*يمكن استخدام الحيوانات ف
ً

 . يمكن أيض
ي 
ي أوصاف الدورة التدريبية التالية، يعن 

 
 أفضل.  أو "C"درجة  "االنتهاء من الدورة بنجاح"ملحوظة: ف

 

 

 العلوم
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 األرض أنظمة
  25.0960.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   ال يوجد الشر
 1ساعات معتمدة: 

 
ي العمليات المتعلقة أنظمة األرض هي دورة قائمة 

ن
عىل حل المشكالت وتتماشر مع معايي  الجيل القادم للعلوم وهي مصممة للتحقيق ف

ي الكون. تتكون األرض من مجموعة من األنظمة 
ن
ي  -بأنظمة األرض ومعالجة مكانها ف

ي والغالف األرضن
الغالف الجوي والغالف المان 

ابطة بشكل معقد. سوف يستكش -والمحيط الحيوي  ات الطفيفة المي  ي  -ف الطالب كيف يمكن للتغيي 
ن
ية ف ات البشر ي ذلك التأثي 

ن
بما ف

ي أجزاء من األنظمة األخرى أو ليس لها أي تأثي  عىل اإلطالق.  -جزء واحد من نظام واحد 
ن
ة ومفاجئة ف  أن تكون لها عواقب كبي 

 

ف أنظمة األرض  مع مرتبة الرسر
 25.0960.4رقم الدورة التدريبية: 

وط المسبقة:  ي الهندسة. الشر
ن
امن ف ن  يوض بالتسجيل المي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي العمليات المتعلقة 
أنظمة األرض هي دورة معقدة قائمة عىل المشكالت تتماشر مع معايي  الجيل القادم للعلوم وهي مصممة للتحقيق فن

ي الكون. تتكون األرض من مجموعة من 
ي  -األنظمة بأنظمة األرض ومعالجة مكانها فن

ي والغالف األرضن
الغالف الجوي والغالف المان 

ات الطفيفة  -والمحيط الحيوي  ابطة بشكل معقد. سوف يستكشف الطالب كيف يمكن للتغيي  ي  -المي 
ية فن ات البشر ي ذلك التأثي 

بما فن
ي أجزاء من األنظمة األخرى أو  -جزء واحد من نظام واحد 

ة ومفاجئة فن  ليس لها أي تأثي  عىل اإلطالق. أن تكون لها عواقب كبي 
 

ن أنظمة األرض  ن  لألكاديميي  ن والمتفوقي  /الموهوبي  ن  المتقدمي 
 25.0960.5رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي الهندسة. الشر

ن
امن ف ن  يوض باالنتهاء بنجاح أو التسجيل المي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

تتماشر مع معايي  الجيل القادم للعلوم وهي مصممة الستخدام التفكي  النقدي أنظمة األرض هي دورة معقدة قائمة عىل المشكالت 
ي الكون. تتكون األرض من مجموعة من األنظمة 

ي العمليات المتعلقة بأنظمة األرض ومعالجة مكانها فن
الغالف الجوي  -للتحقيق فن

ي والمحيط الحيوي 
ي والغالف األرضن

ابطة بشكل معقد. سو  -والغالف المان   لكيفية حدوث المي 
ً
ف يستكشف الطالب ويصممون حلوًل

ات طفيفة  ي جزء واحد من نظام واحد  -تغيي 
ية فن ات البشر ي ذلك التأثي 

ي أجزاء من  -بما فن
ة ومفاجئة فن يمكن أن يكون لها عواقب كبي 

 األنظمة األخرى أو ليس لها أي تأثي  عىل اإلطالق. 
 

 المعيشة أنظمة
 25.3200.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   يوض بدورة أنظمة األرض. الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن  ي العالقات بي 

ي تتماشر مع معايي  الجيل القادم للعلوم ومصممة للتحقيق فن
األنظمة الحية هي دورة تدريبية قائمة عىل المشكالت الت 

اوح دراسة الحياة من الجزيئات الفردية  إىل المحيط الحيوي بأكمله  -الكائنات الحية والنظم البيئية من خالل  -الكائنات الحية. تي 
ابطة والمتفاعلة.   وتاريخه الذي يمثل كل الحياة عىل األرض. سوف يستكشف الطالب مكونات الحياة المي 
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فاألنظمة الحية   مع مرتبة الرسر
 25.3200.4رقم الدورة التدريبية: 

 باالنتهاء بنجاح أو التسجيل المتزامن في أنظمة األرض يوصىالشروط المسبقة: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي العالقات 

ن
ي تتماشر مع معايي  الجيل القادم للعلوم ومصممة للتحقيق ف

األنظمة الحية هي دورة معقدة قائمة عىل حل المشكالت الت 
اوح دراسة الحياة من الجزيئات الفردية  ن الكائنات الحية. تي  إىل المحيط الحيوي بأكمله  -خالل الكائنات الحية والنظم البيئية  من -بي 

ابطة والمتفاعلة.  ي هذه الدورة بتحليل مكونات الحياة المي 
ن
 وتاريخه الذي يمثل كل الحياة عىل األرض. يقوم الطالب ف

 

/الموهوبي     والمتفوقي   األنظمة الحية لألكاديميي   المتقدمي  
 25.3200.5: رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة:  ي أنظمة األرض. الشر

ن
امن ف ن  يوض باالنتهاء بنجاح أو التسجيل المي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ن  ي العالقات بي 
ن
ي تتماشر مع معايي  الجيل القادم للعلوم ومصممة للتحقيق ف

األنظمة الحية هي دورة معقدة قائمة عىل المشكالت الت 
اوح دراسة  إىل المحيط الحيوي بأكمله وتاريخه  -من خالل الكائنات الحية والنظم البيئية  -الحياة من الجزيئات الفردية الكائنات الحية. تي 

ابطة والمتفاعلة.  ي هذه الدورة التفكي  النقدي لتقييم مكونات الحياة المي 
 الذي يمثل كل الحياة عىل األرض. سيستخدم الطالب فن

 

ياء   المتكاملة والكيمياءالفب  
 25.1400.0دورة التدريبية: رقم ال

وط المسبقة:   يوض بدورة أنظمة األرض واألنظمة الحية. الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي كيفية 

ي تتماشر مع معايي  الجيل القادم للعلوم ومصممة للتحقيق فن
ياء والكيمياء المتكاملة هي دورة قائمة عىل المشكالت الت  ن الفي 

ي للنظام، يجب عىل اعتماد ألنظمة أو العمليات عىل ال
ي والكيميان 

يان  ن يائية والكيميائية. من أجل فهم األساس الفي  ن عمليات الفرعية الفي 
ها عىل هياكل النظام وخصائصه ووظيفته عىل نطاق  ي بنية المادة عىل المستوى الذري ودون الذري واكتشاف كيفية تأثي 

المرء النظر فن
ي مساعدة الطالب عىل رؤي

ي جميع األنظمة. أوسع. ويكمن الهدف فن
 ة وجود آليات للسبب والنتيجة فن

 

ياء والكيمياء المتكاملة  فالفب    مع مرتبة الرسر
 25.1400.4رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   يوض باالنتهاء بنجاح من أنظمة األرض واألنظمة الحية. الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ياء والكيمياء المتكاملة هي دورة معقدة  ن ي الفي 

ي تماشر مع معايي  الجيل القادم للعلوم ومصممة للتحقيق فن
قائمة عىل حل المشكالت الت 

ي للنظام، 
ي والكيميان 

يان  ن يائية والكيميائية. من أجل فهم األساس الفي  ن يجب كيفية اعتماد األنظمة أو العمليات عىل العمليات الفرعية الفي 
ي بنية المادة عىل المستوى الذ

ها عىل هياكل النظام وخصائصه ووظيفته عىل عىل المرء النظر فن ري ودون الذري واكتشاف كيفية تأثي 
ي جميع األنظمة. 

ي مساعدة الطالب عىل تطبيق آليات السبب والنتيجة فن
 نطاق أوسع. ويكمن الهدف فن

 

/الموهوبي    ياء والكيمياء المتكاملة لألكاديميي   المتقدمي    والمتفوقي   الفب  
 25.1400.5رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   يوض باالنتهاء بنجاح من أنظمة األرض واألنظمة الحية. الشر
 1الساعات المعتمدة: 
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ي 
ن
ي تماشر مع معايي  الجيل القادم للعلوم ومصممة للتحقيق ف

ياء والكيمياء المتكاملة هي دورة معقدة قائمة عىل حل المشكالت الت  ن الفي 
ي للنظام، يجب كيفية اعتماد األن

ي والكيميان 
يان  ن يائية والكيميائية. من أجل فهم األساس الفي  ن ظمة أو العمليات عىل العمليات الفرعية الفي 

ها عىل هياكل النظام وخصائصه ووظيفته عىل  ي بنية المادة عىل المستوى الذري ودون الذري واكتشاف كيفية تأثي 
ن
عىل المرء النظر ف

ي 
ن
 مساعدة الطالب عىل تقييم آليات السبب والنتيجة نطاق أوسع. ويكمن الهدف ف

 

 معايب  الجيل القادم للعلوم كيمياء
 25.1100.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   . 1يوض باالنتهاء بنجاح من األنظمة الحية والجير الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ية مناسبة. يتم إدراج موضوعات  كيمياء معايي  الجيل القادم للعلوم هي دورة أساسية قائمة عىل حل المشكالت، مع تطبيقات مختير

ي والتفاعالت، والصيغ والمعادالت، والحلول واألحماض والقواعد، والكيمياء النووية، 
ابط الكيميان  مثل النظرية الذرية والبنية، والي 

 جل العلوم والهندسة. والكيمياء البيئية. تم التأكيد عىل ممارسات معايي  الجيل القادم للعلوم من أ
 

فكيمياء معايب  الجيل القادم للعلوم:   مع مرتبة الرسر
 25.1100.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   . 1يوض باالنتهاء بنجاح من األنظمة الحية والجير الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ونوعًيا ألساسيات الكيمياء. يقوم الطالب بدراسة متعمقة للموضوعات تقدم هذه الدورة التدريبية القائمة عىل حل المشكالت نهًجا كمًيا 

ا ن ي ذلك التوازن القائم عىل األحماض والكيمياء الكهربائية والديناميكا الحرارية وتفاعالت األكسدة واالخي 
ي الكيمياء بما فن

 ل. المدرجة فن
 

/الموهوب لألكاديميي   كيمياء معايب  الجيل القادم للعلوم:   ي   والمتفوقي   المتقدمي  
 25.1100.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي الجير الشر

امن فن ن  أو أعىل.  2يوض باالنتهاء بنجاح من األنظمة الحية والتسجيل المي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن عىل المهارات الحسابية/حل تتضمن هذه الدورة التدريبية القائمة عىل حل المشكالت الكيمياء الكمية والنوعية والوصفية مع  كي 

الي 
 المشكالت. يركز برنامج المختير عىل الكيمياء النوعية والتحليلية. قد يتم إدراج الكيمياء العضوية. 

 

ياء  معايب  الجيل القادم للعلوم فب  
 25.9120.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   . 2ياء معايي  الجيل القادم للعلوم والجير يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية وكيمالشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ياء معايي  الجيل القادم للعلوم هي دورة معقدة قائمة عىل حل المشكالت تعتمد عىل الممارسات العلمية والهندسية وتمزج األفكار  ن في 

ي دراسة الحركة 
ية فن األساسية مع الممارسات العلمية والهندسية والمفاهيم الشاملة. تتضمن الدورة مشاريــــع واستقصاءات مختير

 وتكنولوجيا المعلومات. الصطدامات والطاقة وقوة الدفع وخصائص الموجات والكهرباء والمغناطيسية والضوء والقوى وتفاعالتها وا
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ياء معايب  الجيل القادم للعلوم:  ف فب    مع مرتبة الرسر
 25.9120.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  لم األحياء أو األنظمة الحية وكيمياء معايي  الجيل القادم للعلوم يوض باإلكمال الناجح لدورة أنظمة األرض أو عالشر
ي علم حساب المثلثات/الهندسة التحليلية أو أعىل. 

ن
امن ف ن  والتسجيل المي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
هندسية وتمزج هذه الدورة عبارة عن دورة معقدة قائمة عىل حل المشكالت تتضمن التفكي  النقدي للبناء عىل الممارسات العلمية وال

األفكار األساسية مع المفاهيم الشاملة. تزيد الدورة من مهارات التقييم والتحليل لدى الطالب باستخدام مبادئ الرياضيات اإلضافية 
ي دراسة الحركة والقوى وتفاعالتها واالصطدامات والطاقة والزخم وخصائص 

ن
ية ف وعمق المحتوى والمشاريــــع والتحقيقات المختير

 لكهرباء والمغناطيسية والضوء وتكنولوجيا المعلومات. الموجة وا
 

 المتقدمين/الموهوبين والمتفوقين لألكاديميينفيزياء معايير الجيل القادم للعلوم: 
 25.9120.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  وكيمياء معايي  الجيل القادم للعلوم واالنتهاء يوض باالنتهاء بنجاح من أنظمة األرض أو علم األحياء أو األنظمة الحية الشر

ي علم حساب المثلثات/الهندسة التحليلية أو أعىل. 
امن فن ن  بنجاح أو التسجيل المي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

هذه الدورة الحاسمة هي دورة معقدة قائمة عىل حل المشكالت تتضمن التفكي  النقدي للبناء عىل الممارسات العلمية والهندسية 
تمزج األفكار األساسية مع المفاهيم الشاملة. تعمل الدورة عىل زيادة مهارات التقييم والتحليل والتطبيق لدى الطالب باستخدام مبادئ و 

ي دراسة الحركة والقوى وتفاعالتها واالصطدامات 
ية فن رياضية إضافية وعمق المحتوى والمشاريــــع واألبحاث والتحقيقات المختير

 ئص الموجة والكهرباء والمغناطيسية والضوء وتكنولوجيا المعلومات. والطاقة والزخم وخصا
 

وط التخرج أو   الدورات االختيارية. *يمكن استخدام دورات التنسيب المتقدم لشر

ي 
 
 العلومالدورات االختيارية ف

 للعلوم.تمدة ال يمكن استخدام الساعات المعتمدة من هذه الدورات للوفاء بشروط التخرج المكونة من ثالث ساعات مع

يــــح وعلم   وظائف األعضاء*علم الترسر
 25.5020.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ياء والكيمياء المتكاملة. الشر ن  يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية والكيمياء أو الفي 
 1الساعات المعتمدة: 

جسم اإلنسان وتؤكد عىل كل من البنية )المجهرية والميكروسكوبية( وعمل تقدم هذه الدورة االختيارية نظرة عامة شاملة عىل أنظمة 
و  ا إىل مشر

ً
ع تلك األنظمة. يعد البحث باستخدام المقاالت األصلية واألوراق التاريخية والموارد األخرى مطلوًبا. قد تكون هناك حاجة أيض

 .  أو ورقة الفصل الدراشي

 الحيوان*سلوك 
 25.1080.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ياء والكيمياء المتكاملة أو الكيمياء. الشر ن  يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية والفي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
اتيجيات سلوك الوالدين والعوامل البيئية لتحليل  توفر هذه الدورة االختيارية للطالب فرصة استخدام معرفتهم بدورات الحياة واسي 

 يات السكان. ديناميك
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 العلوم المائية*
 25.6010.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ياء والكيمياء المتكاملة أو الشر ن  الكيمياء. يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية والعلوم البيئية أو الفي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي بيئات المياه العذبة ومياه المد توفر هذه الدورة االختيارية للطالب فرصة 

ن
استخدام االستفسار والمعرفة بالمبادئ البيئية للتحقيق ف

ن المكونات الحيوية وغي  الحيوية.  ي والية ماريالند وإلثبات العالقات المتبادلة بي 
ن
 والجزر ف

 علم الفلك
 25.7100.0رقم الدورة التدريبية: 

نامج ماجنت:   25.7150.5 (GT)رقم الدورة التدريبية لبر
وط المسبقة:  ياء والكيمياء الشر ن  المتكاملة. يوض باالنتهاء بنجاح من دورة أنظمة األرض واألنظمة الحية والكيمياء أو الفي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ح لتطوير النموذج الحديث للكون.   توفر هذه الدورة االختيارية للطالب فرصة استخدام معرفتهم بعلم الفلك لتقديم شر

 التنسيب المتقدم*األحياء: علم 
 25.1070.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ياء والكيمياء الشر ن ي والكيمياء أو الفي 

 المتكاملة. يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية والجير الثانن
 2الساعات المعتمدة: 

ي تعادل دورة علم األحياء للتنسيب المتقدم دورة علم األحياء 
. يتم دمج محتوى الدورة فن ن ن دراسيي  التمهيدية بالكلية المكونة من فصلي 
ية مكثفة. سيقوم الطالب الذين يدرسون علم  ة للتطور وبيولوجيا الخلية وعلم الوراثة والبيئة. وهي دورة مختير األفكار األربعة الكبي 

ا بتطوير مهارات االستفسار واالستدالل
ً
المتقدمة، مثل تصميم خطة لجمع البيانات وتحليل البيانات  األحياء للتنسيب المتقدم أيض

ي دورات 
ي االستعداد لدراسة الموضوعات المتقدمة فن

ها. وتتمثل النتيجة فن ي المجاالت وعير
ي وربط المفاهيم فن

ن الرياضن وتطبيق الروتي 
 الكلية الالحقة. 

 

 التكنولوجيا الحيوية*
 25.4530.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ا بالتسجيل الشر

ً
ياء والكيمياء المتكاملة. يوض أيض ن يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية والكيمياء بنجاح أو الفي 

ياء.  ن ي الفي 
امن فن ن  المي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ية العملية لدراسة  ن تقنيات البحث العلمي واألنشطة المختير البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة والهندسة تجمع هذه الدورة االختيارية بي 
قيات علم الوراثية والبيولوجيا الخلوية وتربية األحياء المائية والزراعة المائية واإلدارة البيولوجية لآلفات وتقنيات اإلدارة البيئية وأخال

ي مش
اريــــع البحث المستقلة. يمكن تدريس الدورة األحياء. يتم تدريس تطوير بروتوكوالت الممارسات العلمية والهندسية الستخدامها فن

ك من قبل معلمي العلوم والتكنولوجيا.   بشكل مشي 
 

 التنسيب المتقدم الكيمياء: 
 25.1790.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   أعىل. أو  2يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية والكيمياء والجير الشر
 2الساعات المعتمدة: 
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 خالل السنة الجامعية األوىل. يت
ً
ي يتم أخذها عادة

م تم تصميم دورة الكيمياء للتنسيب المتقدم لتكون معادلة لدورة الكيمياء العامة الت 
يائية للمادة والتفاعالت الكيمي ن ة للنظرية الذرية والخصائص الكيميائية والفي  ي األفكار الست الكبي 

ن
ائية والديناميكا دمج محتوى الدورة ف

ا بتطوير مهارات 
ً
ية مكثفة. سيقوم الطالب الذين يحصلون عىل دورة الكيمياء للتنسيب المتقدم أيض ابط. وهي دورة مختير الحرارية والي 

ي 
ن
ي وربط المفاهيم ف

ن الرياضن االستفسار واالستدالل المتقدمة، مثل تصميم خطة لجمع البيانات وتحليل البيانات وتطبيق الروتي 
ي دورات الكلية الالحقة. ا

ن
ي االستعداد لدراسة الموضوعات المتقدمة ف

ن
ها. وتتمثل النتيجة ف  لمجاالت وعير

 

ي والية ماريالند وخليج 
بيك*البيئة ف   تشب  

 25.6100.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ياء والكيمياء الشر ن  المتكاملة. يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية وأنظمة األرض والكيمياء أو الفي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
بيك بأكملها  ن بيك ومستجمعات مياه خليج تشي  ن تتيح هذه الدورة االختيارية للطالب فرصة تحليل البيئة والجيولوجيا وخليج تشي 

 ماريالند.  وروافده وجغرافيا والية
ي الرطبة والدفاع عن 

ح الستعادة األحياء المائية أو األراضن ح. سيقوم الطالب بتصميم مقي   المقي 
 

 *العلوم البيئية: التنسيب المتقدم
 25.3030.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ياء والكيمياء المتكاملة الشر ن  . 1والجير يوض باالنتهاء بنجاح من دورة أنظمة األرض واألنظمة الحية والكيمياء أو الفي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي العلوم البيئية. تشمل 

تم تصميم دورة العلوم البيئية للتنسيب المتقدم لتكون معادلة لدورة جامعية تمهيدية مدتها فصل دراشي واحد فن
ي والمياه وموارد الطاقة واالستهالك والتلوث والتغي  

ي الدورة أنظمة وموارد األرض والعالم الجي والسكان واستخدام األراضن
 الموضوعات فن

ًيا.  ا مختير
ً
ي غالًبا ما تتضمن مكون

. وهي دورة علمية حاسمة تؤكد عىل المبادئ العلمية والتحليل والت   العالمي
 

عي علم الطب 
 الرسر

 25.4810.0التدريبية:  رقم الدورة
 ½الساعات المعتمدة: 
 25.4800.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:  ياء والكيمياء المتكاملة. الشر ن  يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية والكيمياء أو الفي 

 
ي العملية الق

ي تؤكد هذه الدورة االختيارية عىل دمج العلم فن
عي ومختير الجريمة فن

انونية. يمكن للطالب تعلم دور عالم الطب الشر
ي مشح الجريمة وجمع األدلة وتحليلها بشكل 

ي ذلك محاكاة التحقيق فن
، وكذلك إجراءات مشح الجريمة بما فن ي

التحقيق الجنان 
وبولوجيا والتحليل العلمي المناسب لألدلة ا لمادية. يتم التأكيد عىل حل المشكالت صحيح.يتعلم الطالب عن علم السموم واألنير

ية العملية المكثفة.   والتفكي  النقدي خالل األنشطة المختير
ي الدقيق وكروماتوغرافيا الغاز والمجهر المستقطب. قد تكون قراءات الحاال 

ا مقدمة عن طريقة عمل وتطبيق القياس الضون 
ً
ت يتلف  الطالب أيض
 التكميلية مطلوبة. 
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 : عي
/الموهوبي   والمتفوقي    لألكاديميي   علم الطب الرسر  المتقدمي  

 25.4810.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 
 25.4800.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:  ا بالتسجيل يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية والكيمياء بنجاح أو الشر

ً
ياء والكيمياء المتكاملة. يوض أيض ن الفي 

ياء.  ن ي الفي 
ن
امن ف ن  المي 

 
ي وتحليل األدوية  تتيح هذه الدورة االختيارية للطالب فرصة إلقاء نظرة متعمقة عىل الكروماتوغرافيا والفحص المجهري االستقطانر

ا حل مستقل للمشكالت وقراءات الحا
ً
. ويجب أيض ي

 الت التكميلية. باستخدام القياس الطيفن
 

 علم زراعة البساتي   
 25.2040.0: رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة:   يوض باالنتهاء بنجاح من األنظمة الحية. الشر

 1الساعات المعتمدة: 
 

وات الحدائق والنبا ي كيفية زراعة وتربية خضن
ن بالتعلم أو متابعة مهنة فن تات المزهرة تم تصميم هذه الدورة االختيارية للطالب المهتمي 

ن بالزراعة المائية أو صناعة األزهار و/أو المن ات واألشجار وإنشاء تصميم المناظر الطبيعية والحفاظ عىل النباتات أو المهتمي  اظر والشجي 
 الطبيعية. 

 

 علم األحياء الدقيقة
 25.1180.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

وط المسبقة:   الحية والكيمياء. يوض باالنتهاء بنجاح من األنظمة الشر
 1: الساعات المعتمدة

 
ي مجموعات الخاليا. يدرس 

توفر هذه الدورة االختيارية للطالب فرصة دراسة الكائنات الحية المجهرية أو أحادية الخلية أو الموجودة فن
والطالئعيات وكذلك بدائيات النوى. الطالب هذه الكائنات الحية ككيانات بيولوجية. تشمل الدورة خاليا حقيقية النوى، مثل الفطريات 

ا دراسة الجهاز المناعي ورد فعل الجسم لغزو مسببات األمراض. 
ً
 يشمل علم األحياء الدقيقة أيض

 

 البحريةعلم المحيطات/ العلوم 
 25.6000.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   علوم وكيمياء األرض/ الفضاء بنجاح.  يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية وأنظمة األرض أو الشر
 1: الساعات المعتمدة

 
توفر هذه الدورة االختيارية للطالب فرصة تحديد ووصف المسطحات المائية الرئيسية عىل سطح األرض. تشمل هذه الدراسة 

ي والتيارات واألمواج المحيطية والصفائح التكتونية وجيولوجيا قاع البحر،
يائية  ديناميكيات النظام البيت  ن باإلضافة إىل العوامل الفي 

ي تتفاعل للتأثي  عىل المناخ والطقس لتشكيل موائل مناسبة للكائنات البحرية. 
 والكيميائية المختلفة الت 

 

ي علم األحياء   شبه الطنر
 25.5400.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   الحية. من األنظمة بنجاح يوض باالنتهاء الشر
 1الساعات المعتمدة: 
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ح كيفية تفاعل أجهزة الجسم  ي وعلم وظائف األعضاء لشر يــــح البشر توفر هذه الدورة االختيارية للطالب فرصة استخدام معرفتهم بالتشر
ق ومسؤوليات مقدم مع اإلصابات وحاالت الطوارئ الطبية وتأثرها بها. تتضمن هذه الدراسة الجوانب القانونية لرعاية المرضن وحقو 

ي مكان
ن
 الرعاية الصحية بموجب القانون. يتعلم الطالب كيفية جمع المعلومات ف

ي  يــــح البشر الطوارئ الطبية وتوفي  تقنيات دعم الحياة األساسية. باإلضافة إىل ذلك، سيقوم الطالب بدراسة جوانب مختارة من علم التشر
ا ال

ً
ي المهن الصحية المساعدة. وعلم وظائف األعضاء. تتضمن هذه الدورة أيض

ن
ي العمىلي والقراءات الخارجية والتحقيق ف  عمل المختير

 

ياء  : 1الفب    التنسيب المتقدم: قائمة عىل الجبر
 25.1890.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي علم يوض باالنتهاء بنجاح من أنظمة األرض واألنظمة الحية والكيمياء واالنتهاء بنجاح من أو التسجالشر

ن
امن ف ن يل المي 

 حساب المثلثات والهندسة التحليلية أو أعىل. 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن ال ي يتم تدريسها عىل مدار عام كامل لتمكي 

، والت  ياء القائمة عىل الجير ن ي الفي 
ن
طالب هذه الدورة تعادل دورة الكلية للفصل الدراشي األول ف

ن  كي 
ياء والي  ن ات االستهالل. يتم تنظيم الدورة حول سبع أفكار من تطوير فهم عميق لمحتوى الفي  عىل تطبيق معارفهم من خالل مختير

ي ذلك ديناميكيات الدوران واالندفاع الزاوي(؛ العمل والطاقة والقوة؛ الموجات الميكانيكية 
ن
ة تغطي الميكانيكا النيوتونية )بما ف كبي 

 والصوت. كما أنها تقدم الدوائر الكهربائية. 
 

ياء  : : 2الفب    التنسيب المتقدمقائمة عىل الجبر
 25.1910.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ياء الشر ن  التحليلية. للتنسيب المتقدم وعلم حساب المثلثات والهندسة  1يوض باالنتهاء بنجاح من الفي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ياء ال ن ي الفي 

ي فن
ن الطالب هذه الدورة تعادل دورة الكلية للفصل الدراشي الثانن ي يتم تدريسها عىل مدار عام كامل لتمكي 

، والت  قائمة عىل الجير
ات االستهالل. يتم تنظيم الدورة حول سبع أفكار  ن عىل تطبيق معارفهم من خالل مختير كي 

ياء والي  ن من تطوير فهم عميق لمحتوى الفي 
ة تغطي ميكانيكا الموائع؛ الديناميكا الحرارية؛ الكهرباء والمغناطيسي ياء الذرية والنووية. كبي  ن  ة؛ البضيات؛ الفي 

 

ياء   التنسيب المتقدم: Cالفب  
 فقطالميكانيكا 

 25.1900.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 فقط الكهرباء والمغناطيسية
 25.1380.6: رقم الدورة التدريبية
 1الساعات المعتمدة: 
 والمغناطيسيةالميكانيكا والكهرباء 

 25.1290.6: الدورة التدريبيةرقم 
 2الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:  ياء الشر ن ياء بنجاح أو في  ن  المسبق. للتنسيب المتقدم وحساب التفاضل والتكامل  1يوض باالنتهاء من دورة الفي 

 
ي حساب التفاضل والتكامل. تعتمد هذه الدورة عىل الفهم المفاهيمي الذي تم 

امن فن ن ي يوض بالتسجيل المي 
ي الدورة األوىل فن

تحقيقه فن
يائية أو الهندسة. يعد التسلسل  ن ي العلوم الفي 

ن فن ياء للطالب المتخصصي  ن ي الفي 
 تسلسل الكلية الذي يعمل كأساس فن

ً
ياء وتشكل عادة ن الفي 

ي 
ي تتضمن حساب التفاضل والتكامل. تستخدم طرق حساب التفاضل والتكامل فن

صياغة المبادئ موازًيا أو تابًعا لدورات الرياضيات الت 
ن بشدة عىل حل مجموعة متنوعة من المشكالت الصعبة، بعضها يتطلب حساب  كي 

يائية. يتم الي  ن يائية وتطبيقها عىل المشكالت الفي  ن الفي 
ي الميكانيكا و/أو الكهرباء والمغناطيسية. 

 التفاضل والتكامل فن
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 الكليةعلوم ما قبل 
 25.7200.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   . 1والجير يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي الذهاب إىل 

ن
ي المدرسة الثانوية أنهم يرغبون ف

ن
ي وقت متأخر من حياتهم المهنية ف

ن
هذه الدورة مخصصة للطالب الذين قد يقررون ف

ي الكلية. تم تصميم الدورة لملء الفجوات 
ي التعلم وتوفر معلومات المحتوى العلمي باإلضافة إىل التدريب عىل المهارات الت 

ن
المحتملة ف

ي وتدرس التفكي  وراء العديد 
ي دورات العلوم عىل مستوى الكلية. تتناول هذه الدورة العلوم من منظور تاريجن

ن
سيحتاجها الطالب للنجاح ف

ي مجاالت البيولو 
ن
ياء. من اإلنجازات العلمية المهمة ف ن  جيا والكيمياء والفي 

 

 المشاريــــع*
 25.1360.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ياء والكيمياء المتكاملة أو الكيمياء الشر ن ياء. يوض باالنتهاء بنجاح من دورة األنظمة الحية والفي  ن  والفي 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن بمهنة الع ي تطبيق توفر هذه الدورة االختيارية للطالب المهتمي 

لوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الفرصة الستكشاف مهاراتهم فن
يائية والرياضيات  ن العلوم من خالل مشاريــــع بحثية مستقلة. يستخدم الطالب المهارات والمعرفة من األرض والحياة والعلوم الفي 

ي مسابقة واحدة عىل
وع/تجربة  لتطبيقها عىل التجارب والمشاريــــع. يتنافس جميع الطالب فن األقل لمتحف الصناعة. سيكون كل مشر

وع. العروض  ي للخطة والمشر
اح التجربة والبيانات من االختبار وتحليل النتائج والتقييم الذان  وع واقي  مصحوًبا بالتخطيط المسبق للمشر

ا. 
ً
 التقديمية الفردية و/أو الجماعية مطلوبة أيض

 

 علم الحيوان*
 25.4010.0رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 
 25.4000.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:   يوض باالنتهاء بنجاح من األنظمة الحية. الشر
 

الفقاريات توفر هذه الدورة االختيارية للطالب الفرصة إلكمال مسح النشوء والتطور للمملكة الحيوانية من الالفقاريات البسيطة إىل أنواع 
 المعقدة. 

 

ي 
 العلومدورات التنسيب المتقدم ف 

 
ي دورات التنسيب المتقدم مؤهلون 

ًرا بالتسجيل. الطالب المسجلون فن تتم جدولة دورات علوم التنسيب المتقدم مت  كان ذلك مير
. تتضمن كل دورة تنسيب متقدم دراسة المفاهيم  ن ن والمتفوقي  والمبادئ العلمية الرئيسية للحصول عىل ساعات معتمدة للموهوبي 

ي الذي يدعم تطوير مهارات البحث.   والمواضيع الموحدة، وتشمل العمل المخير
 

 التنسيب المتقدم*علم األحياء: 
 25.1070.6رقم الدورة التدريبية: 

 2الساعات المعتمدة: 
 

 التنسيب المتقدم الكيمياء: 
 25.1790.6رقم الدورة التدريبية: 

 2الساعات المعتمدة: 
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 *العلوم البيئية: التنسيب المتقدم
 25.3030.6رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ياء   التنسيب المتقدم: 1الفب  
 25.1890.6رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ياء   التنسيب المتقدم: 2الفب  
 25.1910.6رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ياء   فقط: ميكانيكا للتنسيب المتقدم Cالفب  
 25.1900.6رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ياء   فقطالكهرباء والمغناطيسية  -: التنسيب المتقدم Cالفب  
 25.1380.6رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ياء   والمغناطيسيةالميكانيكا والكهرباء  -: التنسيب المتقدم Cالفب  
 25.1290.6رقم الدورة التدريبية: 

 2: عدد الساعات المعتمدة
 

 (IB)برنامج البكالوريا الدولية للعلوم 
ي 
ُيتطلب من الطالب تحتوي دورات علوم البكالوريا الدولية عىل مجموعة من المعرفة باإلضافة إىل الممارسات والتقنيات العلمية الت 

تعلمها وتطبيقها. وأثناء تطبيقهم للعلوم والهندسة، يطور الطالب القدرة عىل تحليل وتقييم وتركيب المعلومات العلمية. يشجع 
وع تعاونًيا ومتعدد التخصصات: يقو  وع اإللزامي الطالب عىل تقدير اآلثار البيئية واالجتماعية واألخالقية للعلوم. يعتير المشر

م المشر
ا فرصة للطالب 

ً
ي تقدمها المدرسة. إنها أيض

ي كل من التخصصات العلمية الت 
الطالب بتحليل موضوع أو مشكلة يمكن التحقيق فيها فن

 الستكشاف الحلول العلمية لألسئلة العالمية. 
 

 البكالوريا الدولية*: قبل 9علم األحياء 
 25.1010.7رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

 البكالوريا الدولية: قبل 10الكيمياء 
 25.1110.7رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

ف* للبكالوريا الدولية، 11علم األحياء   مستوى مرتبة الرسر
 25.1040.7رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

 القياسي  المستوىالكيمياء للبكالوريا الدولية، 
 25.1120.7رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

ف*للبكالوريا الدولية،  12علم األحياء   مستوى مرتبة الرسر
 25.1050.7رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

ياء للبكالوريا الدولية،   القياسي  المستوىالفب  
 25.1220.7رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

 
ي برنامج البكالوريا الدولية )

ي دورات IBملحوظة: دورات البكالوريا الدولية متاحة فقط للطالب الذين تم قبولهم فن
(. يعتمد التسجيل فن

ي منهج البكالوريا الدولية. 
وط الموضحة فن ي للشر

 البكالوريا الدولية عىل اإلكمال المرضن
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 برنامج ماجنت للعلوم دورات

 

 *مرتبة الشرفعلم األحياء الميداني والحياة البرية 
 25.3100.4: رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة:  ي أنظمة األرض أو علم األحياء/األنظمة الشر

ن
امن ف ن  الحية. يوض بالتسجيل المي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي دراسة الكا
ن
ية ف ي والحياة الير

ي إطار البيئة. تركز الدورة عىل تحديد الكائنات يشارك الطالب من خالل علم األحياء الميدانن
ن
ئنات الحية ف

ية.  ي الميدان بقصد تطوير مفاهيم هيكل المجتمع ومواطن الحياة الير
ن
 الحية ف

 
ي مدرسة ملحوظة: 

ن
ية فقط ف ي والحياة الير

 الثانوية Sparrows Pointيتم تقديم علم األحياء الميدانن
 

 
 

"Symmetry بواسطة "Mariangel M-B ( ي مدرسة هوالديد اإلعدادية
ن
 الثامن(، الصف STEM(/العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )Holadird Middleف
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الجتماعية ضمن الدراسات االجتماعية هي الدراسة المتكاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية لتعزيز الكفاءة المدنية. توفر الدراسات ا
وبولوجيا وعلم اآلثار واالقتصاد والجغرافيا والتاريــــخ والقانون  نامج المدرشي دراسة منسقة ومنهجية تعتمد عىل تخصصات مثل األنير الير

 والفلسفة والعلوم السياسية وعلم النفس والدين وعلم االجتماع، باإلضافة إىل المحتوى المناسب من العلوم اإلنسانية والرياضيات
 والعلوم الطبيعية. 

 
ة ومنطقية من أجل  ويعد الغرض األساشي من الدراسات االجتماعية هو مساعدة الشباب عىل تطوير "القدرة عىل اتخاذ قرارات مستني 

ي 
ن
ي مجتمع ديمقراطي متنوع ثقافًيا ف

ن
ن ف ابط". ) الصالح العام كمواطني  .( )المجلس National Council for Social Studiesعالم مي 

ي للدراسات االجتماعية.( ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يعتمد تعليم الدراسات االجتماعية عىل المحتوى الذي يركز عىل العناض 
الوطتن

اهة الفكرية، كما يسهل تطوير المهارات والعمليات. يضمن برنامج الدراسات االجتماعية  ن ية والبيئية ويدعم الين المناسبة للحالة البشر
ن الحاضن الفعال التطو  ن المهارات والمفاهيم وبي  ن السياقات المحلية والعالمية وبي  ير األكاديمي للطالب من خالل التوازنات المناسبة بي 

ن التخصصات المستخدمة. يركز تدريس الدراسات االجتماعية الفعال عىل الطالب، وهو تدريس مالئم وحاسم، ويوفر  ي وبي 
والماضن

. للطالب فرًصا لتطبيق المعرفة وا ن ن الناجحي   لمهارات المطلوبة من البالغي 
 

ًرا بالتسجيل.  يتم تقديم المستويات األكاديمية القياسية واألوسمة والموهوبة/المتقدمة لدورات الدراسات االجتماعية مت  كان ذلك مير
ي الدراسات االجتماعية: الحكومة األمريكية وتاريــــخ  3½ُيتطلب من الطالب الحصول عىل 

العالم وتاريــــخ الواليات ساعة معتمدة فن
ا الحتياجات الطالب. 

ً
ي هذه الفصول وفق

المتحدة والتمويل الشخصي والنظرية االقتصادية. يتم تعديل المستوى التعليمي والمواد فن
ا للمستوى األكاديمي واألهداف المهنية للطالب. يتم عرض تسلسالت الدورة التدريبية أدناه. 

ً
 تختلف اختيارات الدورة وفق

 
 

امجال  12إل  9أي مستوى من  11الصف  10الصف  9الصف  بر

نامج القياسي   تاريــــخ الواليات المتحدة العالم تاريــــخ األمريكية الحكومة البر

 التمويل الشخصي والنظرية االقتصادية
(PFET ها من المواد االختيارية ( وغي 

 للدراسات االجتماعية

برامج مراتب 
ف  الشر

ف  ي الحكومةمرتبة الشر
 فن

 األمريكية
ي 
ف فن مرتبة الشر
 تاريــــخ العالم

ي تاريــــخ 
ف فن مرتبة الشر

 الواليات المتحدة

ي التمويل الشخصي والنظرية 
ف فن مرتبة الشر
ها من المواد PFETاالقتصادية ) ( وغي 

 االختيارية للدراسات االجتماعية

الموهوبي   
والمتفوقي   

 والتنسيب المتقدم
امج  البر

الحكومة األمريكية 
ن  ن أو  للموهوبي  والمتفوقي 

الحكومة األمريكية 
 للتنسيب المتقدم

التاريــــخ العالمي 
ن  للموهوبي 
ن أو  والمتفوقي 
التاريــــخ العالمي 
 للتنسيب المتقدم

تاريــــخ الواليات المتحدة 
 للتنسيب المتقدم

ي 
ي االقتصاد الكىلي والجزن 

التنسيب المتقدم فن
ي علم 

ها من المواد االختيارية المتقدمة فن وغي 
حكومة الواليات المتحدة أو التاريــــخ النفس أو 

ية أو تاريــــخ العالم ي أو الجغرافيا البشر  األورونر

 االجتماعيةالدراسات 
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 علم النفس غب  الطبيعي 
ف( 15.1310.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

ط الُمسبق:  ي عشر وإكمال علم الشر
 النفس. يوض بتصنيف الصف الثانن

 ½الساعات المعتمدة: 

بتعريف وتحليل السلوك غي  الطبيعي من مختلف وجهات النظر. يتم فحص األنواع والنطاقات الرئيسية للسلوك غي  يقوم الطالب 
ن بشكل خاص عىل السببية واألعراض. تتوج الدورة بتحليل مناهج العالج وتقنيات كل منها.  كي 

 الطبيعي بالتفصيل، مع الي 
 

 التجربة األمريكية األفريقية
ف( 15.3000.4بية: رقم الدورة التدري  )مرتبة الشر
ط الُمسبق:   . 12أو  11يوض بتصنيف الصف الشر

 ½الساعات المعتمدة: 

 
ي المجتمع األمريكي لتطوير فهم العواقب وأسباب وشخصية التجربة األمريكية األفريقية. 

ن
تم تصميم دراسة الحالة هذه لتجربة األقلية ف
ي تقدم الدورة مجموعة متنوعة من األنشطة األك

ي ألفريقيا. وتقوم بدراسة التأثي  الثقافن
ي والثقافن

اديمية والثقافية، بدًءا من الفهم التاريجن
واقتصاديات تجارة العبيد، وتطور الثقافة األمريكية األفريقية، والنضال المستمر من أجل الحرية. سيتم تقديم القضايا السياسية 

ات الميدانية.  واالجتماعية واالقتصادية المناسبة للتحليل. وسيتم ي بالخير
ن من أصل أفريف   تعزيز دراسة إنجازات األمريكيي 

 

 9الحكومة األمريكية للصف 
 15.0900.0رقم الدورة التدريبية: 
ف( 15.0900.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

وط مستوى الصف الدراشي دراسة األدوية وتتضمن توفر هذه الدورة التدريبية مكون ملحوظة:  ي هذه الدورة بشر
لتعلم الخدمات. تفن

 ( لنهاية الدورة. MCAPاختبار برنامج التقييم الشامل لوالية ماريالند )
 

األمريكية  تساعد هذه الدورة الطالب عىل تطوير المهارات واكتساب األفكار األساسية لفهم الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
 عىل المستويات الوطنية والمحلية. سيتم إيالء االهتمام للقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلعداد للمواطنة المسؤولة. 

 

 الموهوبي   والمتفوقي   : 9الحكومة األمريكية للصف 
 15.0900.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي هذه الدورة المشاركة عن طريق الشر
االختيار فقط. ملحوظة: توفر هذه الدورة التدريبية مكون لتعلم الخدمات. تفن

وط مستوى الصف الدراشي دراسة األدوية وتتضمن اختبار برنامج التقييم الشامل لوالية ماريالند )  ( لنهاية الدورة. MCAPبشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي الحكومة الوطنية والوالئية والمحلية. باإلضافة إىل هذه الدورة عبارة عن دراسة للقضايا 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية األمريكية فن

، يتم تحليل العمليات والمؤسسات والقيم لألنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية األمريكية. يطبق الطالب فهم  المحتوى الواقعي
 ضايا الجارية. الحكومة من خالل استكمال مشاريــــع تحليل الق
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 المدنية والحرياتالحقوق المدنية 
ف( 15.6050.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

 15.6050.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:   . 12أو  11يوض بتصنيف الصف الشر

 ½الساعات المعتمدة: 

 مركًزا للقضايا 
ً
ن بشكل خاص عىل عواقب تقدم هذه الدورة تحليال كي 

. يتم الي  ي
ن من أصل أفريف  التاريخية المتعلقة بالمساواة لألمريكيي 

ي حركة الحقوق المدنية الحديثة 
ن
ين. تختتم الدورة بتحقيقات ف ن التاسع عشر والعشر ي القرني 

ن
ن ف العبودية، وكذلك الفصل والتميي 

ها عىل المجتمع المعاض.   وتأثي 
 

 يب المتقدمالتنسالحكومة المقارنة: 
 15.5040.6رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
ا لدراسة الهياكل السياسي

ً
ي للحياة السياسية خارج الواليات المتحدة. تستخدم الدورة نهًجا مقارن

ة تقدم هذه الدورة للطالب التنوع الغتن
يا وروسيا والمملكة والسياسات والتحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية لستة بلدان  ن وإيران والمكسيك ونيجي  مختارة: الصي 

المتحدة. يقارن الطالب فعالية المناهج للعديد من القضايا العالمية من خالل دراسة كيف تقوم الحكومات المختلفة بحل مشاكل مماثلة. 
ي تتطلب منهم قراءة البيانات وتفس

ي الممارسات التأديبية الت 
ا فن
ً
ها وإجراء المقارنات والتطبيقات وتطوير الحجج سيشارك الطالب أيض ي 

 القائمة عىل األدلة. 
 

ي 
 التنوع الثقاف 

ف( 15.3020.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر
ط الُمسبق:   المتحدة. يوض بإكمال تاريــــخ الواليات الشر

 ½الساعات المعتمدة: 

وبولوجية والتاريخية واالجتماعية. تبدأ الدورة تحلل هذه الدورة االختيارية التنوع داخل الواليات المتحدة  من خالل المناهج األنير
 .  بتحليل الطبيعة متعددة الثقافات للمجتمع األمريكي

ن المجموعات ويختتمون  ثم يحدد الطالب فرص وتحديات الحياة داخل مجتمع متنوع باستخدام سلسلة متصلة من العالقات بي 
 بالتعددية الثقافية. قة بتحليل قضية السياسة العامة المتعل

 

 االقتصادية والنظريةالتمويل الشخصي 
 15.1500.0رقم الدورة التدريبية: 
ف( 15.1500.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

ي ماريالند. ملحوظة: 
وط معايي  المعرفة المالية فن ي االقتصاد وشر

وط التخرج فن ي هذه الدورة بشر
 تفن

 

. سيقوم  ن ي سيحتاجون إىل اتخاذها كبالغي 
التمويل الشخصي والنظرية االقتصادية بإعداد الطالب للقرارات المالية الشخصية الت 

ود الدورة  ن ن األساشي للدورة هو المعرفة المالية الشخصية باإلضافة إىل فهم المفاهيم االقتصادية األساسية. كما سي  كي 
سيكون الي 

ي يحتاج
. الطالب بالمهارات الت  ن ن ومواطني  ن ومنتجي   ونها أثناء قيامهم بأدوار كمستهلكي 

 

 : ي  التنسيب المتقدمالتاريــــخ األورونر
 15.2030.6الدورة التدريبية: 

وط المسبقة:   العالم. يوض بإكمال الحكومة األمريكية للصف التاسع وتاريــــخ الشر
 1الساعات المعتمدة: 
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الطالب إلجراء اختبار التنسيب المتقدم للحصول عىل ساعات معتمدة للجامعة. سيقوم الطالب بإجراء تم تصميم هذه الدورة إلعداد 
وط االختبار والعمليات المطلوبة  . سيعتمد محتوى الدورة عىل شر ي من عض النهضة حت  الوقت الحاضن تحليل متعمق للتاريــــخ األورونر

ي االختبار. 
ن
 للنجاح ف

 

 دمحرقة اليهو مواجهة التاريــــخ: 
ف( 15.1910.4: رقم الدورة التدريبية  )مرتبة الشر

ط الُمسبق:   . 12أو  11يوض بتصنيف الصف الشر
 ½الساعات المعتمدة: 

ي هذه الدورة تقديًرا للعدالة واهتماًما بفهم العالقات الشخصية وحساسية ألولئك الذين تعرضوا للظلم. باستخدام 
ن
سيطور الطالب ف

. سيقوم الطالب بعد ذلك بتطبيق محرقة اليهود كدراسة حالة،  ي بالحاضن
سيحدد الطالب األنماط التاريخية للعنضية لربط الماضن

ي مجموعة متنوعة من اإلعدادات. 
ن
ن ف ن والتميي  ي للتعرف عىل أشكال مختلفة من التحي   فهمهم للسلوك البشر

 

 والتاريــــخاألفالم 
ف( 15.1810.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

ط المُ   . 12أو  11يوض بتصنيف الصف سبق: الشر
 ½الساعات المعتمدة: 

 
ات مختلفة من التاريــــخ والحياة  ي تصور في 

سيطور الطالب معايي  للحكم عىل دقة األفالم التاريخية. سيقومون بعرض وتحليل األفالم الت 
ة البحثية خالل العصور التاريخية المصورة لتحديد دقتها التاريخية. سيمكنهم ذلك من تح ديد ما إذا كان يمكن مشاهدة أفالم عن في 

 . ي
ي يجب مراعاتها عند مشاهدة فيلم تاريجن

 تاريخية من أجل القيمة التعليمية وطرح األسئلة الت 
 

 التاريــــخ من خالل الرياضة
ف( 15.3040.4: رقم الدورة التدريبية  )مرتبة الشر

ط الُمسبق:   المتحدة. يوض بإكمال تاريــــخ الواليات الشر
 ½الساعات المعتمدة: 

ن بشكل خاص عىل التاريــــخ  كي 
ين. يتم الي  باستخدام الرياضة كمحفز، يقوم الطالب بتحليل تاريــــخ الواليات المتحدة خالل القرن العشر

ي يمكن أن توفرها الرياضة فيما يتعلق بظروف ومواقف العصور التاريخية. تتوج الد
ورة االجتماعي ووضع األقليات والنساء والرؤى الت 

ن والتمويل العام للمرافق الرياضية.   بتحليل القضايا المعاضة المتعلقة بالرياضة، مثل تعاطي المخدرات والوضع الممنوح للرياضيي 
 

ية:   التنسيب المتقدم الجغرافيا البرسر
 15.1750.6قم الدورة التدريبية: ر

ط المسبق:   ال يوجد الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

إلعداد الطالب إلجراء اختبار التنسيب المتقدم للحصول عىل ساعات معتمدة للجامعة. سيقوم الطالب بإجراء تم تصميم هذه الدورة 
وط االختبار والعمليات  ية مع محيطهم المادي. سيعتمد محتوى الدورة عىل شر تحليل متعمق ألسباب وعواقب التفاعالت البشر

ي االختبار. 
 المطلوبة للنجاح فن
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ي العالقات الدوليةمقد
 مة ف 

ف( 15.2100.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

 ½الساعات المعتمدة: 
 يوض بإكمال تاريــــخ العالم. ملحوظة: 

 
ي للعالقات الدولية. سيقوم الطالب بتحليل عالقات وسلوك الدول 

تمنح هذه الدورة االختيارية الطالب الفرصة لتتبع التطور التاريجن
. سيغطي محتوى الدورة التاريــــخ ويركز عىل المفاهيم تجاه بعضها  ي المجتمع الدوىلي

ن
ي ذلك دور الواليات المتحدة ف

ن
البعض، بما ف

ي أثرت بشكل متكرر عىل المبادرات الدبلوماسية. 
 األساسية الت 

 

 القضاء الخاص باألحداث
ف( 15.6020.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

ط الُمسبق ء: الشر ي
 ال شر

 ½عات المعتمدة: السا

 وعًيا بما يثي  الضاع والمواجهة. ستعمل عدالة 
ستساعد هذه الدورة الطالب عىل تطوير أنماط سلوك ناجحة من خالل جعلهم أكير

ي وفهم القواعد وزيادة مهارات االتصال. سيقوم 
ن فهم المصطلحات القانونية وتوفي  شعور أكير بالوعي الذان  األحداث عىل تحسي 

ي الطالب 
. سيطور الطالب أثناء دراسة القضايا والمشاكل الت  ن ن األنظمة القانونية لألحداث والبالغي  بتحليل أغراض وعواقب الفروق بي 

 تؤثر عىل مجتمعنا إحساًسا بالمواطنة والمسؤولية. 
 

 : ي
 التنسيب المتقدماالقتصاد الكىلي والجزن 

 15.1400.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   المتحدة. يوض بإكمال الحكومة األمريكية للصف التاسع، تاريــــخ العالم، وتاريــــخ الواليات الشر
 1الساعات المعتمدة: 

ي ملحوظة: 
ي االقتصاد ومعايي  المعرفة المالية فن

وط التخرج فن وط مستوى الصف الدراشي دراسة األدوية، وشر ي هذه الدورة بشر
تفن

 والية ماريالند. 

 

ي ذلك تم تصميم هذه الدورة إل 
عداد الطالب إلجراء اختبارات التنسيب المتقدم للحصول عىل الساعات المعتمدة للجامعة، بما فن

ي االختبارات. 
وط االختبارات والعمليات المطلوبة للنجاح فن . سيعتمد محتوى الدورة عىل شر ي واالقتصاد الكىلي

 االقتصاد الجزن 
 

 التاريــــخ العسكري
ف() 15.2400.4رقم الدورة التدريبية:   مرتبة الشر
وط المسبقة:   المتحدة. يوض بإكمال تاريــــخ العالم وتاريــــخ الواليات الشر
 ½الساعات المعتمدة: 

ي والدوافع 
يقدم التاريــــخ العسكري للطالب فرصة إلثراء دراستهم لتاريــــخ العالم وتاريــــخ الواليات المتحدة. سيقوم الطالب بتحليل المعانن

ي 
ي تطوير المؤسسات العسكرية ضمن األطر واألساليب الكامنة وراء الحرب فن

المجتمعات المختلفة بمرور الوقت. تبحث الدورة فن
 العالمية والمقارنة. 

 

 الفلسفة
ف( 15.1800.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

ط الُمسبق:  ي الصف الشر
 . 12أو  11يوض بالتصنيف فن

 ½الساعات المعتمدة: 
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ي والحياة. سيتم فحص مجموعة من تركز هذه الدورة 
 
الدراسية عىل األسئلة الفلسفية حول طبيعة الوجود والعقل والسلوك األخالف

ت األشخاص المفكرين. يجب أن تجذب هذه الدورة الطالب  ي طالما حي 
األنظمة الفلسفية المهمة والعديد من المعضالت األخالقية الت 

 م
ً
 من "ماذا". الذين لديهم اهتمام قوي باألسئلة بدال

ً
 من الحقائق، و "لماذا" بدال

ً
 من المعروف، واألفكار بدال

ً
 ن اإلجابات، والمجهول بدال

 

 مبادئ الحكومة
 15.1050.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  تقييم تم تصميم هذه الدورة االختيارية للطالب الذين اجتازوا دورة الحكومة األمريكية ولكنهم لم يكملوا بنجاح الشر
 (. HSAالمدرسة الثانوية الحكومية )

ال يجب جدولة هذا الفصل ألن تقييم المدرسة الثانوية الحكومية لم يعد يتم إدارته. يحتاج الطالب إىل اجتياز دورة ملحوظة: 
 ( المضمن كجزء من درجتهم. MCAPالحكومة األمريكية مع تقييم برنامج التقييم الشامل لوالية ماريالند )

 ½المعتمدة:  الساعات
 

 ألنواع وأنظمة 
ً
ا للمحتوى القابل لالختبار الخاص بتقييم المدرسة الثانوية الحكومية وتتضمن تحليًل

ً
تم تصميم هذه الدورة وفق

الحكومة والهياكل والسلطات الحكومية والقضايا العامة. تتيح هذه الدورة للطالب فرًصا لتطبيق فهمهم لنظامنا السياشي عىل تجاربــهم 
. كش ن  باب ومواطني 

 

 علم النفس
ف( 15.1300.4رقم الدورة التدريبية:    )مرتبة الشر

ط الُمسبق:  ي الصف الشر
 . 12يوض بالتصنيف فن

 ½الساعات المعتمدة: 
 

ي سياق العلوم السلوكية لعلم النفس وعلم االجتماع. من األمور األساسية 
ي، تم فحصها فن هذه الدورة عبارة عن دراسة للسلوك البشر

ي 
ن عىل تطوير الهوية ومدارس علم النفس والسلوكيات الطبيعية وغي  الطبيعية والعالج. يتم منح الطالب فرًصا للنظر فن كي 

 لهذه الدورة الي 
ي.   نتائج البحث النفشي وتطبيقها من أجل فهم ديناميكيات السلوك البشر

 

 التنسيب المتقدمعلم النفس: 
 15.1350.6رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي الصف الشر
 . 12يوض بالتصنيف فن

 1الساعات المعتمدة: 
 

تم تصميم هذه الدورة إلعداد الطالب إلجراء اختبار التنسيب المتقدم للحصول عىل ساعات معتمدة للجامعة. سيقوم الطالب 
ن خاص عىل العمليات الفسيولوجية وال ات الناتجة عىل السلوك بتحليل مناهج وأساليب وتطبيقات علم النفس. هناك تركي  تأثي 

وط االختبار والعمليات المطلوبة للنجاح فيه.  ي. سيعتمد محتوى الدورة عىل شر  البشر
 

 التنسيب المتقدمحكومة وسياسة الواليات المتحدة: 
 15.5030.6رقم الدورة التدريبية: 

وط المسبقة  لعالم، وتاريــــخ الواليات المتحدة أو المشاركة عن طريق االختيار. : يوض بإكمال دورات الحكومة األمريكية للصف التاسع، تاريــــخ االشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي تم تصميم هذه الدورة إلعداد الطالب إلجراء اختبار التنسيب المتقدم للحصول عىل ساعات معتمدة للجامعة 
ن
الواليات المتحدة. الحكومة والسياسة.  ف

لهياكلنا وعملياتنا الحكومية والسلوكيات السياسية لألفراد والمجموعات والمؤسسات. سيعتمد محتوى الدورة عىل سيقوم الطالب بإجراء تحليل متعمق 
ي االختبار. 

ن
وط االختبار والعمليات المطلوبة للنجاح ف  شر
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 11للصف تاريــــخ الواليات المتحدة 
 15.1100.0رقم الدورة التدريبية: 
ف( 15.1100.4 رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

ط الُمسبق:  ـــخ العالم. الشر  يوض بإكمال تاريـ
 1الساعات المعتمدة: 

 لهذه الدراسة الخاصة بالواليات المتحدة. التاريــــخ الذي يساعد 
ً
ي الموضوعي الذي يبدأ بعض إعادة اإلعمار هيكًل

يوفر التنسيق الزمتن
. يتم  ي

ن عىل تاريــــخ الواليات المتحدة   وتطوير الطالب عىل فهم تطور ومالءمة تراثهم الوطتن كي 
ترتيب الموضوعات ترتيًبا زمنًيا، مع الي 

ي هذه الدورة. 
ن
ن فرص تحليل القضايا التاريخية والبحث ف . يتم تضمي  ي

 مهارات التفكي  التاريجن

 

 التنسيب المتقدم: 11تاريــــخ الواليات المتحدة   للصف 
 15.1100.6الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:   فقط. المشاركة عن طريق االختيار الشر

 1الساعات المعتمدة: 
 

ن  كي 
. ويتم الي  ي

 تم ترتيب هذه دورة ترتيًبا زمنًيا بحيث تتناول التاريــــخ السياشي واالقتصادي والدبلوماشي واالجتماعي والفكري والثقافن
 . ي حت  الوقت الحاضن ة االستعمار األورونر

سيتم توجيه هذه الدورة لمساعدة الطالب. سيعتمد محتوى عىل المحتوى بدًءا من في 
ي االختبار. 

وط االختبار والعمليات المطلوبة للنجاح فن  الدورة عىل شر

 10تاريــــخ العالم للصف 
 15.1000.0رقم الدورة التدريبية: 
ف( 15.1000.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

ط الُمسبق:   مريكيةبإكمال دورة الحكومة األ  يوضالشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي ذلك التنمية العالمية واإلقليمية ونمو الروابط التاريخية من أجل التضامن 

ي أحداث مهمة من التاريــــخ العالمي بما فن
يتم التحقيق فن

ي العض الحديث وتطوير الشبكات العال
ي العض الحديث وتطور إفريقيا وآسيا فن

ابط السياشي وتوسع أوروبا وهيمنتها عىل العالم فن مية للي 
ي العالم المعاض. يتم استخدام الموضوعات التاريخية لتوفي  هيكل للدراسة. تساعد اإلشارات إىل مجموعة 

واالقتصادي واالجتماعي فن
 متنوعة من وجهات النظر والموارد الطالب عىل تطوير رؤية شاملة للتنمية العالمية. 

 

 :  لمتفوقي   الموهوبي   واتاريــــخ العالم للصف العاشر
 15.1000.5رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   فقط. المشاركة عن طريق االختيار الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي بيئة عالمية. يتم تنظيم وحدات الدراسة ترتيًبا زمنًيا وتؤكد عىل الدراسات اإلقليمية ونقا

ط توفر هذه الدورة فرًصا لتحليل التاريــــخ فن
 وعالقات األقاليم. تعتمد الدورة عىل منحة تاريــــخ العالم المعاض وتتطلب من الطالب تطبيق فهم التأريــــخ. التحول التاريخية 

 

 :  التنسيب المتقدمتاريــــخ العالم للصف العاشر
 15.1010.6رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   فقط. المشاركة عن طريق االختيار الشر
 1الساعات المعتمدة: 
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ات والمواضيع مثل التفاعل واالستمرارية والتغيي  تت
طلب هذه الدورة من الطالب تحليل وتفسي  التاريــــخ العالمي من خالل الفي 

ات التكنولوجيا والديموغرافيا والهياكل االجتماعية والجنسية والتطورات الثقافية والفكرية ووظائف وهياكل الدول. سيتم توجيه  وتأثي 
وط االختبار  هذه الدورة لمساعدة ي تاريــــخ العالم. سيعتمد محتوى الدورة عىل شر

ن
الطالب عىل اجتياز اختبار التنسيب المتقدم ف

ي االختبار. 
ن
 والعمليات المطلوبة للنجاح ف

 

ي الدراسات االجتماعية دورات
 التنسيب المتقدم ف 

ًرا بالتسجيل. الطالب  ي دورات التنسيب المتقدم مؤهلون للحصول تتم جدولة دورات التنسيب المتقدم مت  كان ذلك مير
ن
المسجلون ف

ات الرئيسية،  . تتضمن كل دورة تنسيب متقدم دراسة المفاهيم والعالقات والتفسي  ن ن والمتفوقي  عىل ساعات معتمدة للموهوبي 
ن وعلماء اجتماع.   وتتطلب من الطالب توىلي أدوار كمؤرخي 

 

 التنسيب المتقدمالحكومة المقارنة: 
 15.5040.6التدريبية: رقم الدورة 

وط المسبقة:   العالم. يوض بإكمال الحكومة األمريكية للصف التاسع وتاريــــخ الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 : ي  التنسيب المتقدمالتاريــــخ األورونر
 15.2030.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   العالم. يوض بإكمال الحكومة األمريكية للصف التاسع وتاريــــخ الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 التنسيب المتقدمحكومة وسياسة الواليات المتحدة: 
 15.5030.6: رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة:   ، تاريــــخ العالم، وتاريــــخ الواليات المتحدة أو المشاركة عن طريق االختيار9يوض بإكمال الحكومة األمريكية للصف الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ية: الجغرافيا   التنسيب المتقدم البرسر
 15.1750.6رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي الصف الشر
 . 12يوض بالتصنيف فن

 1الساعات المعتمدة: 
 

 : ي
 التنسيب المتقدماالقتصاد الكىلي والجزن 

 15.1400.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة  المتحدة. اريــــخ العالم، وتاريــــخ الواليات : يوض بإكمال الحكومة األمريكية للصف التاسع، تالشر

 1الساعات المعتمدة: 

 التنسيب المتقدمعلم النفس: 
 15.1350.6رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي الصف الشر
 . 12يوض بالتصنيف فن

 1الساعات المعتمدة: 
 

 التنسيب المتقدم: 11تاريــــخ الواليات المتحدة   للصف 
 15.1100.6رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   فقط. المشاركة عن طريق االختيار الشر
 1الساعات المعتمدة: 
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 :  التنسيب المتقدمتاريــــخ العالم للصف العاشر
 15.1010.6رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   فقط. المشاركة عن طريق االختيار الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 (IB)برنامج البكالوريا الدولية للدراسات االجتماعية 

ا ن ا بشكل مي 
ً
ابط ي عالم أصبح عالمًيا وتكنولوجًيا وتفاعلًيا ومي 

ن
يد. كما تعد دورات البكالوريا الدولية للدراسات االجتماعية الطالب للنجاح ف

ي "
ن
ي برنامج تاريــــخ Nature of the Subjectورد ف

ن
ح االتجاهات والتطورات " )طبيعة الموضوع( ف البكالوريا الدولية، فإن الهدف هو "شر

ي البكالوريا الدولية "األفراد 
ن
واالستمرارية والتغيي  عير الزمن ومن خالل األحداث الفردية." تحلل دورات الدراسات االجتماعية ف

ي  ي والتكنولوجر
ي النطاق األوسع: السياشي واالجتماعي واالقتصادي والديتن

ن
." ومن أجل تحقيق هذه الغاية، والمجتمعات ف ي

ن
 والثقاف

ي توليد المعرفة وتطبيقاتها. سيظهر 
ن
ح والتفسي  وتحليل أدوار المؤرخ وعالم االجتماع ف ي عمليات االستفسار والشر

ن
سيشارك الطالب ف

نامج من خالل االختبارات وتقديم األبحاث المتعمقة.   الطالب قدراتهم عىل تحقيق أهداف وغايات الير
 

 البكالوريا الدوليةمة األمريكية لما قبل الحكو 
 15.0910.7 (IB)رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

 للبكالوريا الدولية 1السياسة العالمية 
 15.2500.7 (IB)رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

 البكالوريا الدوليةلما قبل  10تاريــــخ الواليات المتحدة 
 15.1100.7(IB)رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
ي تاريــــخ الواليات 

 المتحدة. *تعد هذه الدورة الطالب المتحان تحديد المستوى المتقدم فن
 

 المعرفةنظرية 
 15.4100.7(IB)رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

 للبكالوريا الدوليةعلم النفس 
 15.1360.7( IB)رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 

 

 1التاريــــخ للبكالوريا الدولية 
 15.1170.7( IB): رقم الدورة التدريبية

 1الساعات المعتمدة: 
 

 2التاريــــخ للبكالوريا الدولية 
 15.1270.7(IB)رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
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ي برنامج البكالوريا الدولية )ملحوظة: 
ن
ي هذه IBدورات البكالوريا الدولية متاحة فقط للطالب الذين تم قبولهم ف

ن
(. يعد التسجيل ف

ي منهج البكالوريا الدولية. 
ن
وط الموضحة ف ا أساسًيا عند االنتهاء بشكل مرٍض من الشر

ً
ط  الدورات شر

 

 برنامج ماجنت للدراسات االجتماعية دورات

 يكية والقانون والسياسة العامةالحكومة األمر 
 15.0910.5: رقم الدورة التدريبية
 1الساعات المعتمدة: 

 
 الدستوري القانون

 15.6030.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

ي 
ن
 القانونمقدمة ف

 15.6010.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 
 الدوىلي  القانون

 15.6020.5رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي يجب 
 العمل عليهاالسياسة العامة: القضايا الت 

 15.6070.5رقم الدورة التدريبية: 

 1الساعات المعتمدة: 
 

 المدنية والجنائية المحاكمات

 15.6050.5: رقم الدورة التدريبية
 1الساعات المعتمدة: 

 التجريبيةالتوعية 
 15.6040.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

ن )التمويل الشخصي والنظرية االقتصادية:  ن والمتفوقي   (GTالموهوبي 
 15.1500.5رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 
 

 
"Untitled  . بواسطةElaine R  ي مدرسة دمبارتون اإلعدادية

ن
 ف

(Dumbarton Middle الصف ،)الثامن 
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ي مقاطعة بالتيمور )
ن
ي BCPSيدعم مكتب الفنون االستعراضية برنامج مشح المدارس العامة ف

ن
(. يتماشر برنامج مشح المدارس العامة ف

نBCPSمقاطعة بالتيمور ) شد بير
امج البوصلة. مهمتنا ( مع معايي  والية ماريالند للفنون الجميلة ومعايي  الفنون األساسية الوطنية ويسي 

ن والعلماء الذين لديهم شغف دائم بالفنون. يتم منح الطالب الفرصة  ي لتطوير الفناني 
هي استخدام فن المشح المتطور والجي والتعاونن

ا توفر لتطوير صوتهم الفريد والتعاون مع اآلخرين من خالل عملية إنشاء محتوى المشح واستعراضاته واالستجابة له واالتصال به. كم
ي مع التعليم المشجي عاىلي الجودة والذي يحركه الطالب. 

 برامجنا فرًصا لدمج المفاهيم األساسية للتعلم االجتماعي العاطفن
 

ي 
 Iالمرسح التقن 

 10.3110.0رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

ي للطالب 
تصميم وبناء المجموعات واإلضاءة  -الذين لديهم قدرة خاصة عىل المشح تقدم هذه الدورة أساسيات المشح التقتن

 والمؤثرات الصوتية. 
 

ي 
 IIالمرسح التقن 

 10.3120.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ي الشر

 Iاالنتهاء بنجاح من دورة المشح التقتن
 1الساعات المعتمدة: 

ي لإلنت
ي توفر هذه الدورة المتقدمة الطاقم الفتن

ي المشح التقتن
ي تم تطويرها فن

. سيتم تطبيق المهارات الت  عىل  Iاج المشجي المدرشي
 .  جميع مستويات اإلنتاج المشجي

 

 Iالفنون المرسحية 
 10.3010.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 10.3050.0رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر

ي الفنون ملحوظة: 
ن
وط التخرج ف ي ساعة واحدة معتمدة من شر

ي حالة إكمال هذه الدورة بساعة واحدة معتمدة، فإن هذه الدورة تستوفن
فن

ي حالة االنتهاء للحصول عىل 
ي  ½الجميلة. فن

 ساعة معتمدة لشرط الفنون الجميلة. ½بـ ساعة معتمدة، فإن هذا يفن

ي تعمل هذه الدورة عىل تطوير فهم فنون ا
ي ذلك أنشطة الصوت والجسم. كما تتضمن مقدمة لجوانب المشح المرن 

لمشح، بما فن
 )المناظر الطبيعية واإلضاءة واألزياء وعلم التجميل(. 

 

 IIالفنون المرسحية 
 10.3020.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 10.3060.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

وط المسبقة:   Iاالنتهاء بنجاح من دورة الفنون المشحية الشر
ي حالة الحصول عىل ملحوظة: 
ي دورة الفنون المشحية  ½فن

ي  II، فإن دورة الفنون المشحية Iساعة معتمدة فن
ساعة معتمدة  ½بـ ستفن

ي الفنون الجميلة. باإلضافة إىل نهج أكير دقة للدراما اإلبداعية و 
وط التخرج فن ، تشمل هذه الدورة تفسي  السيناريو من شر ي

المشح التقتن
 وتطوير الشخصيات وتصميم المناظر الطبيعية. 

 المشح
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 IIIالفنون المرسحية 
 10.3030.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:  ي الفنون المشحية الشر

 . IIو Iاالنتهاء بنجاح من دورن 
، سيكون الطالب هذه الدورة  موجهة للطالب الذين لديهم موهبة خاصة للمشح. باإلضافة إىل العمل الدراشي داخل الفصل الدراشي

ن عن المشاريــــع المستقلة من مجاالت مختلفة مثل الدراما اإلبداعية  مسؤولي 
 واإلنتاج. لألطفال ومشح القراء ومشح الدم والتصميم 

 

 IVالفنون المرسحية 
 10.3040.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
وط المسبقة:   . III و IIو  Iاالنتهاء بنجاح من دورات الفنون المشحية الشر

ي مجاالت مثل الدراما اإلبداعية 
ن
ن عن المشاريــــع المستقلة ف ي هذه الدورة، سيكون الطالب مسؤولي 

ن
 لألطفال ف
 واإلنتاج. ميم ومشح القراء ومشح الدم والتص 

 

 برنامج ماجنت للمشح دورات
 

ي المشح 
  III (CC)التقتن

  10.3130.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
 1عدد الساعات المعتمدة: 

 

 : I (CC, PT)التصميم واإلنتاج 
  10.3210.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

 : II (CC, PT)التصميم واإلنتاج 
  10.3220.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 10.3250.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 

 III (CC, PT)التصميم واإلنتاج 
  10.3260.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 2عدد الساعات المعتمدة: 
 

 IV (CC, PT :)التصميم واإلنتاج 
(GT )10.3270.5  

 2عدد الساعات المعتمدة: 
 

 (CC) من الخيال إل سيناريو
 10.1460.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

 ½: عدد الساعات المعتمدة

 

ي )
 ( CC, PTالتمثيل الموسيفر

 10.3310.5رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي المشح )
 
 ( CCالحركة المتقدمة ف

  10.3320.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 ½عدد الساعات المعتمدة: 

 

"Still-Life . بواسطة "Jamie N  ي هول اإلعدادية ي مدرسة بي 
ن
 ف

(Perry Hall Middle School الصف ،)السابع 
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 (CC, PTأساسيات التمثيل )

  10.3400.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 1عدد الساعات المعتمدة: 

 
 I (CC ,PT)التمثيل 

 10.3410.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 10.3440.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 
 II (CC ,PT)التمثيل 

 10.3420.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 10.3450.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 
 ( CC, PTتمثيل روايات شكسبب  )
  10.3480.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

 ( CCأنماط األداء )
  10.3510.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 ½عدد الساعات المعتمدة: 

 

 (CCتكنولوجيا المشح )
  10.3610.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

ي المقدمة عن المشح )
 
 ( CC, PTالمساعدة ف

 10.3900.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½الساعات المعتمدة: 

 

ي )
ي المشح الفن 

 
 ( CC, PTالمساعدة ف

 10.3910.0رقم الدورة التدريبية: 

 ½الساعات المعتمدة: 

 

 (CC, PTندوة اإلنتاج المشحي )
  10.9420.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 2عدد الساعات المعتمدة: 
 

ي المشح )
 
 (CC, PTالحركة ف

  10.3300.5( GT)رقم الدورة التدريبية: 

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 
 

"Connection . بواسطة "Amrys N  فيل ن ي مدرسة كوكي 
ن
ف

 السابع(، الصف Cockeysville Middle Schoolاإلعدادية )
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ي لغة عالمية واحدة أو أكير من خالل تصميم وتنفيذ وتقييم المناهج القائمة عىل 
ن
يركز مكتب لغات العالم عىل بناء كفاءة الطالب ف

ي اللغات الصينية والفرنسية واأللمانية واليابانية والالتينية 
ن
واإلسبانية. يوفر تعليم لغات العالم الفعال للطالب فرًصا للتفاعل الكفاءة ف

 . ي
ي العالم الحقيف 

ن
 بشكل أصىلي مع اللغة كما يتم استخدامها ف

 
ن عالمًيا الذين يعرفون القراءة والكتابة بأكير من لغة واحدة كما يتضح من قدرتهم عىل الحصول  هدفنا هو إعداد الطالب المتنافسي 

ن ) عىل ختم ماريالند  ي لغتي 
ن
ف Maryland Seal of Biliteracyلمعرفة القراءة والكتابة ف ( قبل التخرج. باإلضافة إىل ذلك، يشر

ي 
ن عىل أفضل الممارسات الت  المكتب عىل تحديد الموارد والمواد المناسبة القائمة عىل الكفاءة ويقدم الدعم والتدريب للمعلمي 

ًرا بالتسجيل. ينطوي عليها التدريس من أجل الكفاءة. تتم ج ن والتنسيب المتقدم مت  كان ذلك مير ن والمتفوقي   دولة دورات الموهوبي 
 
 

 
 من؟

 
 9الصف 

 
 10الصف 

 
 11الصف 

 
 12 الصف

الطالب الذين ليس 
لديهم لغة عالمية سابقة 
أو الطالب الذين يبدأون 
 لغة عالمية جديدة

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
 والثقافةاللغة 

ف(  )مرتبة الشر

 
موضوعات خاصة 
) ن ن والمتفوقي   )الموهوبي 

الطالب الذين لم يكملوا 
بنجاح لسنتي   عىل األقل 
 من دراسة اللغة العالمية

ي 
 
ي العلومف

 
 الماجستب  ف

 
 2المستوى 

 
 والثقافةاللغة 

ف(  )مرتبة الشر

 
موضوعات خاصة 
) ن ن والمتفوقي   )الموهوبي 

 
التنسيب 

المتقدم/البكالوريا 
 الدولية

 مستوى الكفاءة عىل
االنتهاء  المبتدئي   مع

لسنتي   عىل األقل  بنجاح
من دراسة اللغة العالمية 
ي العلوم

 
ي الماجستب  ف

 
 ف

 
 والثقافةاللغة 

ف(  )مرتبة الشر

 
موضوعات خاصة 
) ن ن والمتفوقي   )الموهوبي 

 
التنسيب 

المتقدم/البكالوريا 
 الدولية

 
التنسيب 

المتقدم/البكالوريا 
 الدولية

 إجادة المستوى
 3المتوسط أو أعىل بعد 

سنوات من دراسة اللغة 
ي 
 
ي الماجستب  ف

 
العالمية ف

العلوم / المتحدثي   
 األصليةباللغة 

اثية  والبر

 
موضوعات خاصة 

ن  )الموهوبي 
) ن  والمتفوقي 

 
التنسيب 

المتقدم/البكالوريا 
 الدولية

 
التنسيب 

المتقدم/البكالوريا 
 الدولية

 
التنسيب 

المتقدم/البكالوريا 
 الدولية

 

ة اإلعدادية و/أو يمكن للطالب المتحدثين باللغة اإلسبانية أو اللغة التراثية التسجيل باللغة اإلسبانية للمتحدثين باللغة األصلية/التراثية في المدرس

 الثانوية. يتم تقديم هذه الدورة في مدارس مختارة فقط.
 

 العالملغات 
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 اللغة الصينية
 

 30.8010.0رقم الدورة التدريبية:  I اللغة الصينية

 30.8020.0رقم الدورة التدريبية:  II اللغة الصينية

ف( IIIاللغة الصينية   30.8030.4رقم الدورة التدريبية:  )مرتبة الشر

ف( IVاللغة الصينية   30.8040.4رقم الدورة التدريبية:  )مرتبة الشر

 30.8050.6: التدريبيةرقم الدورة  )التنسيب المتقدم( Vاللغة الصينية 

 30.8060.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIاللغة الصينية 

 30.8070.6: رقم الدورة التدريبية )التنسيب المتقدم( VIIاللغة الصينية 
 

ط الُمسبق:  ي أطول الشر
ن
 تسلسل ممكن. من المستحسن أن يستمر الطالب ف

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي والحضارة الصينية. يتواصل الطالب باللغة الصينية المنطوقة والمكتوبة أثناء تعمل هذه الدورا
ت عىل تطوير فهم الشعب الصيتن

تطوير مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. يدرس الطالب التاريــــخ واألدب والموسيف  والفن واألنظمة السياسية 

 . ن ي الصي 
 والمؤسسات االجتماعية فن

 

 الفرنسيةاللغة 
 

 30.2010.0رقم الدورة التدريبية:  I اللغة الفرنسية

ف( I-IIاللغة الفرنسية   30.2110.4رقم الدورة التدريبية:  )مرتبة الشر

  30.2020.0رقم الدورة التدريبية:  IIاللغة الفرنسية 

ف(   30.2100.4رقم الدورة التدريبية:  اللغة والثقافة الفرنسية )مرتبة الشر

(موضوعات    30.230.05رقم الدورة التدريبية:  خاصة باللغة الفرنسية )الموهوبي   والمتفوقي  

 30.2050.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( Vاللغة الفرنسية 

 30.2060.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIاللغة الفرنسية 

 30.2070.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIIاللغة الفرنسية 

 
ط الُمسبق:  ي أطول الشر

 تسلسل ممكن. من المستحسن أن يستمر الطالب فن

 1الساعات المعتمدة: 

 
تعمل هذه الدورات عىل تطوير فهم الشعوب الناطقة باللغة الفرنسية وحضاراتهم. يتواصل الطالب باللغة الفرنسية المنطوقة 

مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. يدرس الطالب التاريــــخ واألدب والموسيف  والفن واألنظمة والمكتوبة أثناء تطوير 

ي البلدان الناطقة بالفرنسية. 
 السياسية والمؤسسات االجتماعية فن

 
ي تتضمن دورات التنسيب المتقدم دراسة متعمقة لبنية اللغة ومفرداتها وثقافتها جنًبا إىل جنب مع العمليات ال

الزمة للنجاح فن

االختبار. نظًرا ألن الدورة التدريبية مصممة إلعداد الطالب إلجراء اختبار التنسيب المتقدم، فمن المتوقع أن يقوم الطالب 

ي الدورة بإجراء االختبار. 
 المسجلون فن
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 اللغة األلمانية

 30.5010.0رقم الدورة التدريبية:  I اللغة األلمانية

 30.5020.0رقم الدورة التدريبية:  II األلمانيةاللغة 

 30.5030.0رقم الدورة التدريبية:  III اللغة األلمانية

ف( IIIاللغة األلمانية   30.5030.4رقم الدورة التدريبية:  )مرتبة الشر

ق( IVاللغة األلمانية   30.5040.4رقم الدورة التدريبية:  )مرتبة الشر
 

ط الُمسبق:  ي أطول الشر
ن
 تسلسل ممكن. من المستحسن أن يستمر الطالب ف

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي وحضاراته. يتواصل الطالب باللغة األلمانية المنطوقة والمكتوبة أثناء تطوير 
تعمل هذه الدورات عىل تطوير فهم الشعب األلمانن

والموسيف  والفن واألنظمة السياسية والمؤسسات  مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. يدرس الطالب التاريــــخ واألدب

ي البلدان الناطقة باللغة األلمانية. 
ن
 االجتماعية ف

ي مدرسة 
 الثانوية Parkville*يتم توفي  هذه الدورة فقط فن

 

 (CT, OMاللغة اليابانية )
 

 30.7010.0رقم الدورة التدريبية:  I اللغة اليابانية

 30.7020.0رقم الدورة التدريبية:  II اللغة اليابانية

ف( IIIاللغة اليابانية   30.7030.4رقم الدورة التدريبية:  )مرتبة الشر

ف( IVاللغة اليابانية   30.7040.4رقم الدورة التدريبية:  )مرتبة الشر

 30.7050.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( Vاللغة اليابانية 

 30.7060.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIاللغة اليابانية 

 30.7070.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIIاللغة الصينية 
 

ط الُمسبق:  ي أطول الشر
 تسلسل ممكن. من المستحسن أن يستمر الطالب فن

 1الساعات المعتمدة: 

 
ية. يتواصل الطالب باللغة اليابانية المنطوقة والمكتوبة أثناء تطوير تعمل هذه الدورات عىل تطوير فهم الشعب والحضارة اليابان

ي والفن والتاريــــخ والموسيف  واألنظمة السياسية 
مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. يدرس الطالب األدب اليابانن

فرداتها وثقافتها جنًبا إىل جنب مع والمؤسسات االجتماعية. تتضمن دورات التنسيب المتقدم دراسة متعمقة لبنية اللغة وم

ي االختبار. نظًرا ألن هذه الدورة التدريبية مصممة إلعداد الطالب إلجراء اختبار التنسيب المتقدم، فمن 
العمليات الالزمة للنجاح فن

 المتوقع أن يخضعوا لالختبار. 

ي مدرسة 
ن
 اإلعدادية Sudbrook Magnet*يتم توفي  هذه الدورة فقط ف

 الالتينيةاللغة 

 30.1010.0رقم الدورة التدريبية:  I اللغة الالتينية

  30.1020.0رقم الدورة التدريبية:  IIاللغة الالتينية 

ف(    30.1030.4رقم الدورة التدريبية:  اللغة الالتينية والثقافة )مرتبة الشر

 ) ي اللغة الالتينية )الموهوبي   والمتفوقي  
 
  30.1040.5ريبية: رقم الدورة التد موضوعات خاصة ف

 30.1050.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( V اللغة الالتينية

 30.1060.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIاللغة الالتينية 
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ط الُمسبق:  ي أطول الشر
ن
 تسلسل ممكن. من المستحسن أن يستمر الطالب ف

 1الساعات المعتمدة: 

 
ية وكذلك عىل جميع اللغات الرومانية.  ن ها عىل اللغة اإلنجلي  ن من خالل الدورات المتسلسلة عىل اللغة الالتينية وتأثي  كي 

يتم الي 

من حيث قادتها والحكومة والتعليم واألدب والموسيف  والفن. تتضمن دورات التنسيب  —يدرس الطالب الحياة الرومانية 

ي االختبار. نظًرا ألن هذه الدورة المتقدم دراسة متعمقة لبنية ا
ن
للغة ومفرداتها وثقافتها جنًبا إىل جنب مع العمليات الالزمة للنجاح ف

 التدريبية مصممة إلعداد الطالب إلجراء اختبار التنسيب المتقدم، فمن المتوقع أن يخضعوا لالختبار. 

 

 اللغة اإلسبانية

 30.3010.0رقم الدورة التدريبية:  Iاللغة اإلسبانية 

ف( )مرتبة I-IIاإلسبانية اللغة   30.3120.4رقم الدورة التدريبية:  الشر

 30.3020.0رقم الدورة التدريبية:  IIاللغة اإلسبانية 

ف(والثقافة  اللغة اإلسبانية  30.1100.4رقم الدورة التدريبية:  )مرتبة الشر

ي اللغة اإلسبانية
 
( موضوعات خاصة ف  30.3130.5رقم الدورة التدريبية:  )الموهوبي   والمتفوقي  

 30.3050.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( Vاللغة اإلسبانية 

 30.3060.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIاللغة اإلسبانية 

  30.3070.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIIاللغة اإلسبانية 

اثية*    30.0800.0رقم الدورة التدريبية:  اللغة اإلسبانية للمتحدثي   باللغة األصلية/البر

اثية( ن باللغة األصلية/الي   )*اللغة اإلسبانية للمتحدثي 

 
ط الُمسبق:  ي أطول الشر

 تسلسل ممكن. من المستحسن أن يستمر الطالب فن
 1الساعات المعتمدة: 

 
فهم الشعوب والحضارات اإلسبانية. يتواصل الطالب باللغة اإلسبانية المنطوقة والمكتوبة تعمل الدورات المتسلسلة عىل تطوير 

أثناء تطوير مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. يدرس الطالب التاريــــخ واألدب والموسيف  والفن واألنظمة السياسية 

ي البلدان الناطقة باإلسبانية. 
 والمؤسسات االجتماعية فن

 

 التنسيب المتقدم للغات العالمية دورات
 

ًرا بالتسجيل. تتضمن كل دورة تنسيب متقدم دراسة متعمقة  تتم جدولة دورات اللغات العالمية للتنسيب المتقدم كلما كان ذلك مير

ي االختبار. نظًرا ألن هذه الدورات
التدريبية مصممة  لبنية اللغة ومفرداتها وثقافتها جنًبا إىل جنب مع العمليات الالزمة للنجاح فن

 إلعداد الطالب إلجراء اختبار التنسيب المتقدم للحصول عىل ساعات معتمدة للجامعة، فمن المتوقع أن يخضع الطالب لالختبار. 

 

 للغة الصينيةالتنسيب المتقدم 
 

 30.8050.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( Vاللغة الصينية 

 30.8060.6رقم الدورة التدريبية:  المتقدم()التنسيب  VIاللغة الصينية 

 30.8070.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIIاللغة الصينية 

 1الساعات المعتمدة: 
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 للغة الفرنسيةالتنسيب المتقدم 

 30.2050.6: رقم الدورة التدريبية )التنسيب المتقدم( Vاللغة الفرنسية 

 30.2060.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIاللغة الفرنسية 

 30.2070.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIIاللغة الفرنسية 

 1الساعات المعتمدة: 
 

 للغة اليابانيةالتنسيب المتقدم 
 

 30.7050.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( Vاللغة اليابانية 

 30.7060.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIاللغة اليابانية 

 30.7070.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIIاللغة الصينية 

 1الساعات المعتمدة: 
 

 للغة الالتينيةالتنسيب المتقدم 
 

 30.1050.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( V اللغة الالتينية

 30.1060.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIاللغة الالتينية 

 1الساعات المعتمدة: 
 

 للغة اإلسبانيةالتنسيب المتقدم 
 

 30.3050.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( Vاللغة اإلسبانية 

 30.3060.6رقم الدورة التدريبية:  المتقدم()التنسيب  VIاللغة اإلسبانية 

 30.3070.6رقم الدورة التدريبية:  )التنسيب المتقدم( VIIاللغة اإلسبانية 

 1الساعات المعتمدة: 
 

 (IB)البكالوريا الدولية للغات العالمية 
 

ي مدرسة 
ي اللغة اإلسبانية فن

الثانوية وأكاديمية  New Townالثانوية ومدرسة  Kenwoodتهدف دورات البكالوريا الدولية فن

Milford Mill  ي
ن الرئيشي عىل اكتساب اللغة واستخدامها فن كي 

إىل تعزيز فهم ثقافة أخرى من خالل دراسة لغة ثانية. ينصب الي 

 مجموعة من السياقات وألغراض مختلفة. 

 
 30.2020.7رقم الدورة التدريبية:  9 لما قبل البكالوريا الدولية IIاللغة الفرنسية 

 30.2030.7رقم الدورة التدريبية:  10 لما قبل البكالوريا الدولية IIIاللغة الفرنسية 

 30.2040.7رقم الدورة التدريبية:  للبكالوريا الدولية 4اللغة الفرنسية 

 30.2050.7رقم الدورة التدريبية:  للبكالوريا الدولية 5اللغة الفرنسية 

 30.3020.0رقم الدورة التدريبية:  9 لما قبل البكالوريا الدولية IIاللغة اإلسبانية 

 30.3030.0رقم الدورة التدريبية:  10 لما قبل البكالوريا الدولية IIIاللغة الفرنسية 

 30.3030.7رقم الدورة التدريبية:  11 اللغة اإلسبانية للبكالوريا الدولية

 30.3050.7لدورة التدريبية: رقم ا 12 اللغة اإلسبانية للبكالوريا الدولية

 1الساعات المعتمدة: 
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ي )
ي والتقتن

. يتعلق التعليمCTEالتعليم المهتن ن ي العائلة، ومواطني 
ن
ي  ( هو برنامج ُيمكن الطالب من االستعداد ألدوارهم كأفراد، أعضاء ف

ي والتقتن
المهتن

 : ي توفر للطالب ما يىلي
ي المدارس اإلعدادية والثانوية والكلية الت 

ن
 بالتعليم ف

 
  . ي

ي أو الحقيف 
 
 يتم تدريس المواد األكاديمية ذات الصلة بمكان العمل، وغالًبا ما تسم التعلم السياف

 ي تأدية المهام والمهارة إىل
ن
ة ف  أخالقيات مكان العمل.  المهارات الشخصية ومهارات التوظيف، من الخير

  .ي المدرسة
ن
ي تساعد الطالب عىل استكشاف االهتمامات والمهن أثناء التقدم ف

 المسارات التعليمية الت 
  ي المسجل، والشهادة الصناعية، وشهادة الكلية

تشمل المسارات الوظيفية لما بعد المرحلة الثانوية التدريب المهتن
 درجة الزمالة، وبرامج الشهادة الجامعية لمدة أربــع سنوات.  المجتمعية/برامج

 
 من إعداد المهارات المهنية المناسبة والمهارات األكاديمية الحاسمة. 

ً
ي للطالب كال

ي والتقتن
 توفر برامج التعليم المهتن

 

؟ما هي مهمة مكتب  ي
ي والتقن 

 التعليم المهن 
 

ي 
ي فن
ي والتقتن

ن أكاديمًيا وتقنًيا وشخصًيا للمهن تتمثل مهمة مكتب التعليم المهتن ة والرؤية للمدارس ألنها تقدم برامج متكاملة تعد المتعلمي  توفي  الخير
 والتعلم مدى الحياة. 

 

؟ما هي  ي
ي والتقن 

امج المكملة للتعليم المهن   البر
 

ي محدد يوفر ما ال يقل عن 
ي مسار وظيف 

 
نامج المكمل هو سلسلة من الدورات ف ي )وليس ساعات مع 4أو  3البر

ي والتقن 
ي برنامج التعليم المهن 

 
تمدة ف

امج المكتملة من قبل دورات اختيارية فردية(.  (، وإكمال عدد الساعات المعتمدة MSDEوزارة التعليم بوالية ماريالند )تمت الموافقة عىل جميع الير
وط التخرج من وزارة التعل ي بشر

ي المطلوبة لكي تفن
ي والتقتن

عىل مستوى المدرسة الثانوية. يعتير الطالب الذين  يم بوالية ماريالندالتكميلية للتعليم المهتن
ي معظم المسارات المهنية مؤهلون للحصول عىل ساعات معتمدة محددة للجامعة. )تقدم بعض ب

ي فن
ي والتقتن

رامج أكملوا بنجاح برنامج التعليم المهتن
ي الدراسية ما يصل إىل 

ي والتقتن
 ددة للجامعة ]مجانية[!( ساعة معتمدة مح 21التعليم المهتن

 
ي مدارسهم الثانوية 

ي إلكمال الوظائف متابعة المسارات الوظيفية فن
ي والتقتن

ي متابعة برنامج التعليم المهتن
الشاملة أو التقدم يمكن للطالب الذين يرغبون فن

ي مقاطعة بالتيمو 
ي فن
ي والتقتن

نامج ماجنت للتعليم المهتن " إىل إحدى المدارس الثانوية التابعة لير ن ن مزدوجي  ر. يتم تشجيع الطالب عىل أن يصبحوا "مكملي 
وط إكمال نظام جامعة ماريالند. سيسمح برنامج اإلكمال المزدوج للطالب بتط ي وشر

ي والتقتن
ن برنامج مكمل للتعليم المهتن وير مجموعة من خالل الجمع بي 

. يقوم الُمكملون كاملة من المواهب والقدرات للتحضي  للعمل المربــح و/أو االلتحاق بالكلية  ي
المجتمعية أو كلية مدتها أربــع سنوات أو برنامج تدريب مهتن

وط الالزمة ليكونوا جاهزين للكلية والوظيفة!   المزدوجون باستيفاء الشر
 

 

؟ كيف يحصل الطالب عىل مزيد من المعلومات حول برامج ي
ي والتقن 

 التعليم المهن 
 

ي )قم باالتصال بالمدرسة الثانوية المحلية أو 
ي والتقتن

( أو احصل عىل االستشارة الالزمة من قبل مستشار مدرستك CTEمكتب التعليم المهتن
ي التاىلي لمعرفة المزيد! 

ونن امج ومواقع المدرسة أو قم بزيارة الموقع اإللكي   للحصول عىل مزيد من المعلومات حول الير
https://dci.bcps.org/department/academics/career  technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_e

ducation 
 

ي 
ي والتقن 

 (: CTE) التعليم المهن 

امج المكملة  الدورات التدريبية والبر

https://dci.bcps.org/department/academics/career%09technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_e
https://dci.bcps.org/department/academics/career%09technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_e
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
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... تعليم مدى ي
ي والتقن 

 الحياة!  التعليم المهن 
ي )
ي والتقتن

ي التعليم المهتن
ن
 الفوائد التالية: ( لطالب المدارس الثانوية CTEتوفر برامج الدراسة ف

  العمل. يتم تدريس المواد األكاديمية المناسبة بمكان

  .مهارات مكان العمل والمهارات الشخصية واألكاديمية والتقنية

  .برامج تعليمية تساعد الطالب عىل استكشاف االهتمامات والمهن

  ،ي تشمل برامج الشهادة الجامعية لمدة أربــع سنوات
المجتمعية/برامج درجة الزمالة وشهادة الكلية المسارات الت 

ي المسجل والشهادة الصناعية. 
والتدريب المهتن

ي للطالب كل من المهارات المهنية المناسبة
ي والتقن 

 توفر برامج التعليم المهن 
 والمهارات األكاديمية الحاسمة

: هل تعلم... الطالب الذين يكملون  ي
ي والتقتن

 برامج التعليم المهتن

  والمهن؟سيكونون مستعدين لكل من الكلية

  ي بنجاح؟ يمكنهم الحصول عىل ساعات معتمدة للجامعة مجانية من خالل إكمال
ي والتقتن

برنامج التعليم المهتن

  ومنح دراسية مناسبة؟يمكنهم الحصول عىل مؤهالت صناعية

 ي المدرسة الثانوي
ن
ي هام ف

ي مسار وظيفن
ن
لية؟يمكن أن يكون لديهم برنامج دراشي ف ن ة المين

 

 : ي
ي والتقتن

 2023-2024الدراشي  العامدراسة ودورات برامج التعليم المهتن

ي 
ي والتقن 

نامج حسب دورات التعليم المهن  /عروض المدارس  المجموعة/البر ي
ي والتقن 

 الثانويةجهة االتصال للتعليم المهن 

 الفنون واإلعالم واالتصاالت مجموعة 
امج الُمكملة  البر

ف  برنامج من المدرسة إىل المهنة مشر

ن )(، Kenwoodكينوود ) االتصاالت الجرافيكية/ المطبوعة تكنولوجيا  (*Westernويسي 

بيك )Catonsville(*، كاتونسفيل )Carverكارفر ) الوسائط التفاعلية إنتاج ن ن Chesapeake(، تشي  (*، إيسي 
(Eastern( دوندالك ،*)Dundalk ،)( ن (، New Townنيو تاون ) (،Franklinفرانكلي 

 (Pikesvilleبايكسفيل )

 األعمال واإلدارة والتمويلمجموعة 
امج الُمكملة  البر

ف  تعليم إدارة األعمال مشر

بيك ) األعمال إدارة ن ي )Chesapeakeتشي 
ن Dundalk(، دوندالك )Dulaney(*، دوالنن (، فرانكلي 

(Franklin ،)( يفورد (*، ميلفورد ميل Lansdowneالنسداون ) (،Herefordهي 
(Milford Mill( أوفرليا ،)Overlea( أوينجز ميلز ،)Owings Mills ،) ا ودلون

ً
وأيض

(Woodlawn) 

بيك )Catonsvilleكاتونسفيل ) التسويق ن ي )Chesapeake(، تشي 
(، Dulaney(*، دوالنن

يفورد ) (، Owings Mills(، أوينجز ميلز )Lansdowne(، النسداون )Herefordهي 
ي هول )Patapscoباتابسكو )  (،Pikesville(، بايكسفيل )Perry Hall(، بي 

ا ودلون )(، Randallstownراندالستاون )
ً
 (Woodlawnوأيض

 (Sparrows Pointبوينت )( وسباروز Milford Millميلفورد ميل ) إدارية خدمات

 البناء والتطويرمجموعة 
امج الُمكملة  البر

ف امج الفنية مشر  الير
ف  تعليم التكنولوجيا مشر

ي هول )Carverكارفر ) النجارة مهن (، كينوود Owings Mills(، أوينجز ميلز )Perry Hall(*، بي 
(Kenwood ،)( النسداونLansdowne*) 

 (*Lansdowneالنسداون ) كهربائية  مهن

/السباكة مهن ن )(، Kenwoodكينوود ) البناء الميكانيكي  (*Westernويسي 

ي ) التدفئة/التهوية/التكييف/اللحام
 (Dulaneyدوالنن

ن ) واإلدارةالبناء والتصميم   (Sparrows Point(، سباروز بوينت )Milford Mill(، ميلفورد ميل )Franklinفرانكلي 
ن ) البناء والتشييد تكنولوجيا ز بوينت )Milford Mill(*، ميلفورد ميل )Easternإيسي   (*Sollers Point(*، سولي 

 والسياحة خدمات المستهلك والضيافة
امج   المكملة للمجموعةالبر

ف امج الفنية مشر  الير

ز بوينت )Milford Mill(*، ميلفورد ميل )Carverكارفر ) التجميل مهن (*، Sollers Point(*، سولي 
ن )  (*Westernويسي 
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ي 
ي والتقن 

نامج حسب دورات التعليم المهن  /عروض المدارس  المجموعة/البر ي
ي والتقن 

 الثانويةجهة االتصال للتعليم المهن 

ن )Carverكارفر ) (ACF—فنون الطهي )اتحاد الطهي األمريكي  ز بوينت )Eastern(*، إيسي  ن (*، Sollers Point(*، سولي  ويسي 
(Western*) 

ن والمعجنات  ز  (ACF)فنون الخير  (*Sollers Pointبوينت )سولي 

وبات  ي (، Catonsvilleكاتونسفيل ) (ProStart)برنامج إدارة األغذية والمشر
(، النسداون Kenwood(، كينوود )Dulaney)دوالنن

(Lansdowneميلفورد ميل ،*) (Milford Mill( نيو تاون ،)New Town أوفرليا ،)
(Overlea( باركفيل ،)Parkville( باتابسكو ،)Patapsco( ي هول (، Perry Hall(، بي 

(، توسون Sparrows Pointسباروز بوينت ) (،Randallstownراندالستاون )
(Towson ،)( وودلونWoodlawn) 

امج المكملة لمجموعة أنظمة الموارد  البيئية والزراعية البر
 والطبيعية

ف امج الفنية مشر  الير

يفورد ) والميكانيكاعلوم الزراعة: الحيوان والنبات   (Herefordهي 
ن ) التكنولوجيا البيئية  (*Westernويسي 

امج المكملة لمجموعة الصحة والعلوم البيولوجية ف البر امج الفنية مشر  الير

ن ) أكاديمية المهن الصحية ز بوينت Randallstown(*، راندالستاون )Overlea(*، أوفرىلي )Easternإيسي  (*، سولي 
(Sollers Point ،*)( ن  (*Westernويسي 

وع قيادة الطريق ) الطبية  العلوم(: Project Lead the Wayمشر
 الحيوية

ن ) ن )Lansdowne(، النسداون )Franklinفرانكلي  (، ميلفورد ميل Loch Raven(*، لوخ رافي 
(Milford Mill( نيو تاون ،)New Town ي ز بوينت ) (،Perry Hallهول )(، بي   Sollersسولي 

Point ،*)( وودلونWoodlawn) 
ية امج المكملة لمجموعة خدمات الموارد البشر ف  البر ف برنامج من المدرسة إىل المهنة مشر مشر

 تعليم إدارة األعمال
بيك  واالستعداد للطوارئاألمن الداخىلي  ن (، باتابسكو Overlea(، أوفرىلي )Dundalk(*، دوندالك )Chesapeake)تشي 

(Patapsco( ي هول  (Pikesvilleبايكسفيل )(، Perry Hall(، بي 
ن بوالية  ن )Catonsvilleكاتونسفيل ) ماريالندأكاديمية المعلمي  ن )Eastern(، إيسي  (، كينوود Franklin(*، فرانكلي 

(Kenwood( النسداون ،)Lansdowne( ن (، ميلفورد ميل Loch Raven(، لوخ رافي 
(Milford Mil( أوينجز ميلز ،)Owings Mills( باركفيل ،)Parkville باتابسكو ،)
(Patapsco( ي هول  (،Woodlawnوودلون ) (،Towson(، توسون )Perry Hall(، بي 

امج المكملة لمجموعة تكنولوجيا المعلومات ف البر  تعليم إدارة األعمال مشر

بيك )Catonsville(*، كاتونسفيل )Carverكارفر ) الكمبيوتر علومتكنولوجيا المعلومات:  ن يفورد Chesapeake(، تشي  (*، هي 
(Hereford( ن (، Milford Mill Academy(، أكاديمية ميلفورد ميل )Loch Raven(، لوخ رافي 

 Owingsز ميلز )(، أوينجOverlea(، أوفرىلي )Parkville(، باركفيل )New Townنيو تاون )
Mills( ي هول ز بوينت )Pikesvilleبايكسفيل ) (،Perry Hall(، بي  (*، Sollers Point(، سولي 

ن )Sparrows Pointسباروز بوينت )  (Woodlawnوودلون )(*، Western(، ويسي 
ز بوينت )Carverكارفر ) االصطناعي تكنولوجيا المعلومات: الذكاء  ن )(*، Sollers Point(*، سولب   (*Westernويسب 

ن ) الشبكاتتكنولوجيا المعلومات:  ز بوينت )Parkville(، باركفيل )New Town(*، نيو تاون )Easternإيسي   Sollers(، سولي 
Point ،*)( ن  (*Westernويسي 

امج المكملة لمجموعة الهندسة وتكنولوجيا التصنيع  البر
ف  تعليم التكنولوجيا مشر

ن ) مهن الهندسة  (*Easternإيسي 
ي وقت مبكر من الكلية والمدرسة 

ن
ي التكنولوجيا ف

ن
 الثانويةمسارات ف

(P-TECH) 
 (**Owings Millsميلز )(**، أوينجز Dundalkدوندالك )

وع قيادة الطريق ) بيك )Catonsvilleكاتونسفيل ) الهندسة(: Project Lead the Wayمشر ن ي )Chesapeake(، تشي 
دوندالك (، Dulaney(*، دوالنن

(Dundalk( أوينجز ميلز ،)Owings Mills( باركفيل ،)Parkville( ي هول  Perry(*، بي 
Hall( بايكسفيل ،)Pikesville( وودالون ،)Woodlawn*) 

 تكنولوجيا النقل
امج   المكملة للمجموعةالبر

ف امج الفنية مشر  الير
ف  تعليم التكنولوجيا مشر

ز بوينت )Milford Mill) ميلفورد ميل تكنولوجيا خدمة السيارات ن )(*، Sollers Point(*، سولي   (*Westernويسي 
ان تكنولوجيا يفورد ) الطي   (Lansdowneالنسداون )(، Kenwood(، كينوود )Herefordهي 
ز  شاحنات الديزل وأنظمة الطاقة تكنولوجيا  (*Sollers Pointبوينت )سولي 

امج المكملة لالنتقال من  البر
 المهنةالمدرسة إل 

ف برنامج من المدرسة إىل المهنة  مشر

ي بوالية ماريالند
 المدرسةجميع المدارس الثانوية؛ يرجر التحقق مع  التدريب المهتن
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ي 
ي والتقن 

نامج حسب دورات التعليم المهن  /عروض المدارس  المجموعة/البر ي
ي والتقن 

 الثانويةجهة االتصال للتعليم المهن 

ي -الجامعي  والتطويرالبحث 
 الثانوية الشاملة المدارسجميع  المهتن

ة تدريب  الثانوية المدارسجميع  في 
برامج القيادة لهيئة  -هيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   

 (JROTCتدريب ضباط االحتياط المبتدئي   )
ن ) منسق برنامج  (JROTCهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي 

ن )الجيش   (Patapsco(*، باتابسكو )Lansdowneالنسداون ) (JROTCهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي 
ن القوات الجوية   (Kenwoodكينوود ) (JROTC)هيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي 
ن )القوات البحرية   (Woodlawnوودلون )(، Randallstown(، راندالستاون )Dundalkدوندالك ) (JROTCهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي 

ن سالح مشاة البحرية  هيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي 
(JROTC) 

ن )  (Parkvilleباركفيل )(، Franklinفرانكلي 

ف تعليم التكنولوجيا  تعليم التكنولوجيا مشر
ي المطلوب والمتقدم التعليم  المدرسةتختلف عروض الدورات حسب  التكنولوجر

 
 الدراسية والتقني المهني التعليم برامج جميع على الموافقة تمت. محدد مهني مسار في الدورات من سلسلة هو للدراسة والتقني المهني التعليم برنامج 

 .ماريالند بوالية التعليم وزارة من التخرج بشروط وتفي( MSDE) ماريالند بوالية التعليم وزارة قبل من

 
 .منفصالً  طلبًا تقديم يتطلب برنامج إلى يشير**  .الطلبات لتقديم حاجة هناك تكون قد شاملة؛ مدرسة في ماجنت برنامج إلى يشير* 
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 : ي
ي والتقن 

 علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو تعليم التكنولوجياالتعليم المهن 

وط وزارة التعليم بوالية ماريالند وقانون لوائح ماريالند ) ( والمناهج الدراسية الحكومية لعلوم COMARلالمتثال الكامل لشر
ي مقاطعة بالتيمور برنامًجا لل

ن
، نفذت المدارس العامة ف ي عمل الدراشي بناًء عىل الكمبيوتر أو الهندسة أو التعليم التكنولوجر

عّرف الرابطة الدولية لمعلمي 
ُ
ن تكنولوجًيا. ت نامج هو تطوير الطالب المتعلمي  مستويات أداء الطالب. الهدف من هذا الير

 التكنولوجيا والهندسة المعرفة التكنولوجية بأنها "القدرة عىل استخدام التكنولوجيا وإدارتها وفهمها وتقييمها."

 
ي والية ماريالند. ملحوظة: تشب  فيما يىلي قائمة ب

 
ي ف وط التخرج من التعليم التكنولوحر الدورات المعتمدة لتلبية شر

[H ف  [ تشب  إل مستوى الموهوبي   والمتفوقي   GT] -[ إل مستوى مرتبة الشر
 

 رقم
 الدورة التدريبية

 عنوان الدورة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 المالحظات

ساسيات الهندسة 55.1250.0
ُ
 12-9الصفوف  لطالبمصممة  1 أ

 

55.3500.4 

 
 [H] المبادئ والتطبيقات الهندسية

 

1 

ي  10-12مصممة لطالب الصفوف 
ن فن المسجلي 

 ما فوقالكيمياء والهندسة أو

 

 
55.3500.5 

 

 
 [GT]التكنولوجيا الهندسية 

 

 
1 

ي  12أو  11مصممة لطالب الصف 
ن فن المسجلي 

ياء والجير الجامعي  ن  أوالفي 
 ما فوق

 

 
56.0200.4 

 

ي التصميم الهندشي 
وع قيادة  مقدمة فن مشر
 [H] (PLTW)الطريق 

 

 
1 

: كاتونسفيل ) ي
(، Catonsvilleيتم تقديمها فقط فن

بيك ) ن ي )Chesapeakeتشي 
(، Dulaney(، دوالنن

(، Owings Mills(، أوينجز ميلز )Dundalkدوندالك )
ي هول )Parkvilleباركفيل ) (، Perry Hall(، بي 

 (Woodlawn(، وودلون )Pikesvilleبايكسفيل )

 
 أساسيات علوم الكمبيوتر 35.3500.4

 
1 

 

 
35.3510.6 

 
علوم الكمبيوتر  مبادئ

 للتنسيب المتقدم

 
1 

 

 
35.3520.6 

 
 Aعلوم الكمبيوتر للتنسيب المتقدم 

 
1 

ي 
ة السابقة فن مجة. يوض بشدة بالخير  الير

 

 دورات التكنولوجيا المتقدمة وخيارات التخرج

ي العام الدراسي ينطبق هذا القسم عىل الطالب الذين يدخلون ملحوظة: 
 
أو قبل ذلك. لم يعد خيار  2020-21الصف التاسع ف
ي العام الدراشي 

 وما بعده.  2021-22التخرج هذا متاًحا للطالب الذين يدخلون الصف التاسع فن
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 دورات تعليم التكنولوجيا المتقدمة؟ما هي 
 

تعليم التكنولوجيا المتقدمة هو برنامج تعليمي يقوم فيه الطالب بتطوير المهارات المتقدمة والتفاهمات المتعلقة باستخدام 
ي مسار التخرج من  ي تلتر

نامج سلسلة من عروض الدورات التدريبية الت  وتقييم وتصميم وإنتاج األنظمة التكنولوجية. يقدم الير
ي والية مار 

ن
 يالند لتعليم التكنولوجيا المتقدمة. المدرسة الثانوية ف

 أجل: توفر دورات تعليم التكنولوجيا المتقدمة التوقعات والفرص للطالب من 

  ة ُمعجلة. العمل بشكل مستقل  بوتي 
  ي محتوى

ن
ا. المشاركة ف

ً
 وعمليات أكير ضامة وتعقيد

  األساسية للمفاهيمتطوير منتجات حقيقية تعكس فهم الطالب 
 

ن أو أكير من الساعات تتضمن الدورات  ية تتطلب مهارات تفكي  مجردة وعالية المستوى. إن إكمال اثني  ات تعليمية شيعة ومير خير
ن الطالب من تحقيق مستوى متطور من المعرفة التكنولوجية حيث يشارك الطالب 

ّ
ي المتقدم ُيمك المعتمدة للتعليم التكنولوجر

يا عىل مستويات محددة من المجتمع. تعد دورات تعليم التكنولوجيا بشكل جوهري مع المجتمع ويدافعون عن التكنولوج
ي مجاالت العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات )

 (. STEMالمتقدمة الطالب لمزيد من التعليم فن

 

ي مسار تعليم التكنولوجيا المتقدمة ي تلنر
 الدورات الن 

 
ي تعليم 

وط الساعات المعتمدة للتخرج فن ي مقاطعة بالتيمور المعتمدة لتلبية شر
فيما يىلي قائمة بدورات المدارس العامة فن
ي والية ماريالند 

ي العام الدراسي التكنولوجيا المتقدمة فن
 
 أو قبل ذلك فقط.  2020-21للطالب الذين يدخلون الصف التاسع ف

 

عدد الساعات  عنوان الدورة الدورة
 المعتمدة

 1 التصميم المتقدمة تطبيقات 55.1600.0

 1 تكنولوجية متقدمة تطبيقات 55.1500.0

 1 [H]التصميم الهندشي  55.8500.4

 1 [GT]التصميم الهندشي  55.8500.5

 
 

 دورات تعليم التكنولوجيا
ي بالساعات المعتمدة لتعليم التكنولوجيا المتقدمة: ]Aمالحظة: ]

ي T[ = يف 
وط الساعات المعتمدة لتعليم التكنولوجيا األساسية[ = يف   بشر

 

 الهندسةأساسيات 
 55.1250.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 [T] 1: الساعات المعتمدة

 
نامج  ي تشكل حجر الزاوية لير

تقوم أساسيات الهندسة بإعداد الطالب لفهم وتطبيق المفاهيم والعمليات التكنولوجية الت 
ي خلق األفكار وتطوير االبتكارات وهندسة الحلول 

ك األنشطة الجماعية والفردية الطالب فن شر
ُ
التكنولوجيا بالمدرسة الثانوية. ت

ية/الصفية تطبيقات الطالب للعلوم والرياضيات  ي والهندشي والموارد واألنشطة المختير العملية. يطبق المحتوى التكنولوجر
ي مو 

 اقف حقيقية. والمواد المدرسية األخرى فن
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 المبادئ والتطبيقات الهندسية
 55.3500.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي هذه الدورة. الشر

ن
ي الكيمياء والهندسة قبل التسجيل ف

ن
امن ف ن  يوض باالنتهاء بنجاح من أو التسجيل المي 

 
 1 [T] (H)الساعات المعتمدة: 

 
ي مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تم ل 10-12تم تصميم دورة الصف 

ن
تكملة ودعم تطوير المهارات والمعرفة ف

ي هذه الدورة من خالل فحص النماذج الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية والِحزم والجسور وتحديات 
ن
دمج محتوى الهندسة والكيمياء ف

ة الس . تهدف هذه الدورة إىل توفي  خير  اعات المعتمدة لدورة تعليم التكنولوجيا األساسية المطلوبة للتخرج. التصميم الهندشي
 

 التكنولوجيا الهندسية
 55.3500.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي هذه الدورة. الشر

ن
ياء والجير الجامعي أو أعىل قبل التسجيل ف ن ي الفي 

ن
امن ف ن  يوض باالنتهاء بنجاح من أو التسجيل المي 

 1 [T] (GT)عدد الساعات المعتمدة: 
 

ة الساعات المعتمدة لدورة تعليم التكنولوجيا األساسية المطلوبة  11-12تهدف هذه الدورة الدراسية للصفوف  إىل توفي  خير
ي مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تغطي 

للتخرج. وهي مصممة لتكملة ودعم تطوير المهارات والمعرفة فن
ي المجاالت 

ي مجموعة متنوعة من التخصصات الهندسية. وتدرس األساليب والعمليات المستخدمة فن
هذه الدورة موضوعات فن

ها من المجاالت الهندسية. كما تشمل  المدنية واالستطالعية والبناء والتكنولوجيا الحيوية والكهربائية والميكانيكية وغي 
بة وإدارة المشا ي ومعدات القياس. الموضوعات ميكانيكا الي 

 ريــــع والتنظيم الفتن

 

 التصميم المتقدمة تطبيقات
 55.1600.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   مطلوب إكمال الساعات المعتمدة لتعليم التكنولوجيا األساسية. الشر
 1 [A]الساعات المعتمدة: 

 . 10-12هذه الدورة اختيارية للصفوف من ملحوظة: 
 

ي تمكن تم تصميم هذه الدورة لتطوير المعرفة التكنولوجية للطالب من خالل استخدام 
اتيجيات التدريس والتعلم الت  اسي 

ي 
ة" فن تقنيات التصنيع والبناء والطاقة/القوى والنقل. يوفر استخدام  الطالب من استكشاف وتعميق فهمهم لـ "األفكار الكبي 

ي مجموعة من أنشطة حل المشكالت والتفكي  النقدي. األنشطة العملية للطالب فرًصا للمشار 
 كة فن

 

 تطبيقات تكنولوجية متقدمة
 55.1500.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   مطلوب إكمال الساعات المعتمدة لدورة تعليم التكنولوجيا األساسية. الشر
 1[A]الساعات المعتمدة: 

 
مكونات من العالم المصمم ية لدى الطالب أثناء دراستهم لخمسة تم تصميم هذه الدورة لتطوير المعرفة التكنولوج

(Designed World ي والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا
انن (: رسومات التصميم الهندشي والمهارات المكانية واألمن السيير

ي تعزز حل المشكالمعلومات والروبوتات
 الت والتفكي  النقدي. . ُيظهر الطالب تعلمهم من خالل تجارب التعليم العمىلي الت 
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 التصميم الهندشي 
 55.8500.4 (H) 55.8500.5( GT)أرقام الدورات التدريبية: 

وط المسبقة:   مطلوب إكمال المبادئ والتطبيقات الهندسية أو التكنولوجيا الهندسية أو تطبيقات التصميم المتقدمة. الشر
 1[A]الساعات المعتمدة: 

ن إلبداعهم ودرايتهم  ي إنشاء أو تركز هذه الدورة عىل كيفية تطبيق المهندسي 
ن
ومعرفتهم ومهاراتهم الرياضية والعلمية والتقنية ف

ن المنتجات واألنظمة التكنولوجية.  سيقوم الطالب بحل المهام والمشاكل الهندسية الحقيقية من خالل استخدام  تحسي 
 والمتكررة.  عمليات التصميم والتطوير المتسلسلة

 

: هيئة تدريب الضباط االحتياط المبتدئي   ) ي
ي والتقن 

 (JROTCالتعليم المهن 
 

ي مكتمل مكون من 
ي والتقتن

نامج التاىلي عبارة عن تسلسل التعليم المهتن دورات معتمدة من وزارة التعليم بوالية ماريالند.  3الير
وط التخرج الكاملة. يتم  3و  2و  1إكمال المستويات  ي بشر

ي دورة المستوى يفن
ن
حيث يقوم طالب الصف  4تشجيع المشاركة ف

نامج. سيتمكن الطالب بعد التخرج من الحصول عىل وظيفة Senior Cadetsاألخي  ) ( بتوفي  القيادة الطالبية داخل الير
ي والحصول عىل شهادة صناعية و/أو حضور مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية ل

لحصول عىل والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن
 شهادة أو درجة علمية. 

 

نامج محدود. يجب االتصال بُمعلم االنتقال من المدرسة إىل المدرشي  بمكتب االستشارات للحصول عىل  أوملحوظة: توافر الير
 معلومات التسجيل والتقديم والدورة التدريبية. 

 
 اًء عىل إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. فيما يىلي عينة من كيفية تقديم الدورات. عروض الدورات قابلة للتغيي  بن

 

 
امج  البر

 
 9الصف 

 
 10الصف 

 
 11الصف 

 
 12الصف 

 
 الجويةالقوات 

القوات الجوية لهيئة 
تدريب ضباط االحتياط 

ن )  JROTC )Iالمبتدئي 

القوات الجوية لهيئة 
تدريب ضباط االحتياط 

ن )  JROTC )IIالمبتدئي 

القوات الجوية لهيئة 
تدريب ضباط االحتياط 

ن )  JROTC )IIIالمبتدئي 

القوات الجوية لهيئة تدريب 
ن  ضباط االحتياط المبتدئي 

(JROTC )IV 

 
 الجيش

الجيش لهيئة تدريب 
ضباط االحتياط 

ن )  JROTC )Iالمبتدئي 

الجيش لهيئة تدريب 
ن  ضباط االحتياط المبتدئي 

(JROTC )II 

الجيش لهيئة تدريب 
ن ضباط االحتياط  المبتدئي 

(JROTC )III 

الجيش لهيئة تدريب ضباط 
ن ) ( JROTCاالحتياط المبتدئي 

IV 

 
مشاة سالح 

 البحرية

سالح مشاة البحرية 
لهيئة تدريب ضباط 
ن  االحتياط المبتدئي 

(JROTC) I 

سالح مشاة البحرية لهيئة 
تدريب ضباط االحتياط 

ن )  JROTC )IIالمبتدئي 

سالح مشاة البحرية لهيئة 
تدريب ضباط االحتياط 

ن   III (JROTC)المبتدئي 

سالح مشاة البحرية لهيئة 
تدريب ضباط االحتياط 

ن )  JROTC )IVالمبتدئي 

 
 القوات البحرية

القوات البحرية لهيئة 
تدريب ضباط االحتياط 

ن )  JROTC )Iالمبتدئي 

القوات البحرية لهيئة 
تدريب ضباط االحتياط 

ن )  JROTC )IIالمبتدئي 

القوات البحرية لهيئة 
تدريب ضباط االحتياط 

ن )  JROTC )IIIالمبتدئي 

القوات البحرية لهيئة تدريب 
ن  ضباط االحتياط المبتدئي 

(JROTC )IV 
 

 المهمة
 

ن ) ي غرس قيمة المواطنة والخدمة للواليات المتحدة JROTCتتمثل مهمة هيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي 
( فن

ام تجاه الجيش. يقوم برنامج هيئة تدريب ضباط  ن والمسؤولية الشخصية والشعور باإلنجاز. وهي ال تسع إىل أي الي 
ن ) ( بتعزيز الشخصية ويعلم االنضباط وينمي فهم متطلبات األمن القومي ويشجع االنضباط JROTCاالحتياط المبتدئي 

ام السلطة.  ي ويطور احي 
 الذان 
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وط  الُمسبقة الرسر
 

ي تنظم برنامج هيئة تدريب ضباط االحتياط 
ي المدرسة الت 

ن
يجب تسجيل الطالب وحضور دورات تعليمية منتظمة ف

ن ) بية الرياضية، ويتم اختيارهم من JROTCالمبتدئي  ي الي 
ن
ن جسدًيا للمشاركة ف (، ويجب عىل الطالب أن يكونوا مؤهلي 

ن )قبل مدرب هيئة تدريب ضباط االحتياط  وط التخرج JROTCالمبتدئي  ا أن يستوفوا شر
ً
( بموافقة المدير. يجب أيض

وط األكاديمية، ويجب أن ُيظهروا معايي  السلوك المقبولة، كما يجب أن يكونوا عىل استعداد لتلبية معايي  السياسة العسكرية.   والشر
 قد تكون الرسوم مطلوبة. 

 
ن ) وط التخرج. تم تصميم  (JROTCهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي  ي بشر

ي للدراسة يفن
ي والتقتن

هو برنامج للتعليم المهتن
ن ) ن مهارات التعامل مع الطالب من خالل تطوير مهارات االنضباط JROTCبرنامج هيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي  ( لتحسي 

نامج فهًما لحقوقهم  ي والشخصية والتواصل. سيكتسب الطالب من خالل هذا الير
ن الذان  وامتيازاتهم ومسؤولياتهم كمواطني 

نامج فرًصا للمنح الدراسية.  . وبالنسبة للطالب الذين يسعون للحصول عىل تعليم ما بعد الثانوي، قد يوفر هذا الير ن  أمريكيي 

 
نامج بنجاح وحصلوا عىل شهادة الثانوية العامة، ق د الطالب الذين يختارون االلتحاق بالقوات المسلحة وأكملوا هذا الير

ن  ي برنامج هيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي 
ن
ي وقت التجنيد. الطالب المسجلون ف

ن
ن من الراتب ف يحصلون عىل درجتي 

(JROTC ي برنامج هيئة تدريب ضباط االحتياط
ن باالنضمام إىل القوات المسلحة. كما أن العضوية فن ( ليسوا ملزمي 

ن ) ا ألهلية الفرد لاللتJROTCالمبتدئي 
ً
حاق القوات المسلحة بعد التخرج. تتناول جميع دورات هيئة تدريب ( ليست ضمان

ن ) ( لتعليم القيادة كل من: تعليم القيادة والمواطنة والنمو الشخصي والمسؤولية JROTCضباط االحتياط المبتدئي 
ي والخدمة العامة والقضايا العسكرية العامة. 

 واالستكشاف الوظيفن

 
ن ) يتم إجراء برنامج هيئة تدريب ضباط ي عدد محدود من المدارس الثانوية JROTCاالحتياط المبتدئي 

( فقط فن
ن بالتقاليد العسكرية  ي الواليات المتحدة. هدفها األساشي هو تعريف الطالب العسكريي 

واألكاديميات المختارة بعناية فن
ام بالخدمة العسكرية المستقبلية أو  ن  ألي خدمة محددة.  التجنيد األساسية للقوات المسلحة، دون تكبد أي الي 

 

 القوات الجوية لهيئة تدريب ضباط االحتياط 
 (KN)( JROTCالمبتدئي   )

 
القوات الجوية لهيئة تدريب ضباط االحتياط 

 I( JROTCالمبتدئي   )
 86.5110.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
تدريب ضباط االحتياط القوات الجوية لهيئة 

 II (JROTCالمبتدئي   )
  86.5210.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:    Iتعليم القيادة الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 

القوات الجوية لهيئة تدريب ضباط االحتياط 
 III( JROTCالمبتدئي   )

ف(  86.5310.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر
وط الُمسبقة:    IIتعليم القيادة الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 

القوات الجوية لهيئة تدريب ضباط االحتياط 
 IV (JROTC)المبتدئي   

ف( 86.5410.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر
ط الُمسبق:   IIIتعليم القيادة الشر

 1الساعات المعتمدة: 

 الجيش لهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   
(JROTC) (LN ,PT) 

 I( JROTC) الجيش لهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   
 86.6110.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 II (JROTCالجيش لهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   )
  86.6210.0رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:    Iتعليم القيادة الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

 III( JROTCالجيش لهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   )
ف(  86.6310.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر
وط الُمسبقة:    IIتعليم القيادة الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 

 IV( JROTCش لهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   )الجي
ف(  86.6410.4رقم الدورة التدريبية:  )مرتبة الشر
وط الُمسبقة:    IIIتعليم القيادة الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 
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سالح مشاة البحرية لهيئة تدريب ضباط 
 (CH,  ,PR) (FHJROTCاالحتياط المبتدئي   )

سالح مشاة البحرية هيئة تدريب ضباط االحتياط 
  I (JROTC)المبتدئي   

  86.3110.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ءالشر ي

 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
سالح مشاة البحرية هيئة تدريب ضباط االحتياط 

  II (JROTC)المبتدئي   
 86.3210.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   Iتعليم القيادة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
سالح مشاة البحرية لهيئة تدريب ضباط االحتياط 

 III (JROTC)المبتدئي   
ف(  86.3310.4رقم الدورة التدريبية:  )مرتبة الشر
وط الُمسبقة:    IIتعليم القيادة الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 

ضباط االحتياط سالح مشاة البحرية لهيئة تدريب 
 IV( JROTCالمبتدئي   )

ف(  86.3410.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر
وط الُمسبقة:    IIIتعليم القيادة الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 

القوات البحرية لهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   
(JROTC) (DN, RA ,WD) 

 I (JROTC)القوات البحرية لهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   
 86.4110.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ء الشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
 II (JROTC)القوات البحرية لهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   

  86.4210.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:    Iتعليم القيادة الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 III (JROTC)القوات البحرية لهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   

ف( 86.4310.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر
ط الُمسبق:   IIتعليم القيادة الشر

 1الساعات المعتمدة: 
 

 IV (JROTC)القوات البحرية لهيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئي   
ف( 86.4410.4رقم الدورة التدريبية:   )مرتبة الشر

ط الُمسبق  III: تعليم القيادة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 
 

: دورات االنتقال من المدرسة إىل المهنة ي
ي والتقن 

 التعليم المهن 

ة العمل   Capstoneلـ  والتدريبخبر
 

ة  امج وتجارب (CWEالعملية ) Capstoneخبر  التعلم القائمة عىل البر
 

ة عمل  ، مما يسمح للطالب  Capstoneخير ي
ي والتقتن

نامج التعليم المهتن ي تتويًجا لير
هي تجربة تعليمية قائمة عىل العمل تأن 

اف مرشد. راجع  ي بيئة عمل خاصة بالصناعة تحت إشر
ي فن
ي والتقتن

ي برنامج التعليم المهتن
قوائم بتطبيق تعلمهم فن

ي برنامج 
وط الُمسبقة: المشاركة فن نامج/الدورات التدريبية الكاملة. قد تكون الرسوم والمواصالت مطلوبة. الشر المجموعة/الير

ة  وط المحددة مع أوصاف دورات برنامج خير . يتم شد الشر ي
ي والتقتن

 العملية.  Capstoneالتعليم المهتن
 

ات التدريب  فب 
 

نامج االختياري ي الفصل الدراشي القائم عىل الحياة المهنية تحت  يوفر هذا الير
للطالب الفرصة لتوسيع وتطبيق التعلم فن

ن والمرشدين، سيقوم الطالب المتدربون بمراقبة واستكشاف واكتشاف حلول للمشاكل  في  اف مرشد. بتوجيه من المشر إشر
ي مكان العمل. سيحتفظ الطالب بمجلة عاكسة لتجاربــهم ويطورون ملف

ا بمواضع  الحقيقية فن
ً
ا ِإثرائًيا متعلق وعً يتضمن مشر

 حياتهم المهنية. 
اف مرشديهم.  ي تحت إشر

 يمكن للطالب إكمال المشاريــــع المتعلقة بالمجال المهتن
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر

 2إىل  ½الساعات المعتمدة: 
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ي 
 الرياضيات/العلوم/الهندسةتدريب ف 

 
  ½عدد الساعات المعتمدة:  86.9710.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  86.9710.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
  1عدد الساعات المعتمدة:  86.9410.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  86.9410.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
 2: عدد الساعات المعتمدة 87.0220.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  87.0220.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

 

 فنون التدريب/العلوم اإلنسانية
 

  ½ عدد الساعات المعتمدة:  86.9720.5( GT/AAرقم الدورة التدريبية: ) 86.9720.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
  1عدد الساعات المعتمدة:  86.9420.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  86.9420.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
 2عدد الساعات المعتمدة:  87.1220.5( GT/AA) رقم الدورة التدريبية:  87.1220.4( Hرقم الدورة التدريبية: )

 

ي إدارة األعمال/التمويل
 التدريب ف 

 
  ½عدد الساعات المعتمدة:  86.9730.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  86.9730.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
  1عدد الساعات المعتمدة:  86.9430.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  86.9430.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
 2عدد الساعات المعتمدة:  87.3220.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  87.3220.4( H: )رقم الدورة التدريبية

 

 تدريب الخدمات الصحية/اإلنسانية/العامة
 

  ½عدد الساعات المعتمدة:  86.9740.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  86.9740.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
  1عدد الساعات المعتمدة:  86.9440.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  86.9440.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
 2عدد الساعات المعتمدة:  87.4220.5( GT/AA)ية: رقم الدورة التدريب 87.4220.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

 

ي علوم 
 المعلومات الكمبيوتر/تكنولوجياالتدريب ف 

 
  ½عدد الساعات المعتمدة:  86.9750.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  86.9750.4( H: )رقم الدورة التدريبية
  1عدد الساعات المعتمدة:  86.9450.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  86.9450.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
 2عدد الساعات المعتمدة:  87.5220.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية:  87.5220.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

 
 
 

: جميع المجموعات  ي
ي والتقن 

 المهنيةالتعليم المهن 
 

نامج ي  البر
 المكمل للبحث والتطوير الجامعي المهن 

 
 

نامج التاىلي  ي معتمد من وزارة التعليم بوالية ماريالند. سيتمكن الطالب بعد  الير
ي والتقتن

عبارة عن تسلسل مكمل للتعليم المهتن
ي والحصول عىل شهادة صناعية و/أو حضور مدرسة ما بعد 

التخرج من الحصول عىل وظيفة والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن
 المرحلة الثانوية للحصول عىل شهادة أو درجة علمية. 

 
نامج محدود. يجب االتصال بمعلم االنتقال من المدرسة إىل المهنة المدرشي أو مكتب اإلرشاد للحصول  ملحوظة: توافر الير

 عىل معلومات حول التسجيل والتقديم والدورة التدريبية. 
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ي -البحث والتطوير الجامعي 
 (CCRD)المهن 

 الشاملة المدارسجميع 

ي المكون من ثالثة وحدات دراسية عىل إعداد الطالب بمهارات أكاديمية يعمل برنامج التعلي
ي إلكمال المسار المهتن

ي والتقتن
م المهتن

ي بعد 
ي مجال مهتن

ن
ي ستمكن من الحصول عىل مزيد من التعليم و/أو التوظيف ف

وتقنية ومهارات االستعداد لمكان العمل والت 
وع تطوير ملف، -والتطوير الجامعي  التخرج من المدرسة الثانوية. يتكون برنامج البحث ن داخل المدرسة، ومشر ي من دورتي 

المهتن
ي مكان العمل. 

ن
ن عىل تنمية مهارات االستعداد ف كي 

 وتجربة تعليمية قائمة عىل العمل موجهة مع الي 
 

ي الذي يثي  اهتمامهم ويحددون الخطوات لتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. 
تعد محو األمية سيحدد الطالب المسار المهتن

نامج البحث والتطوير الجامعي  . يمكن للطالب الذين أكملوا -المالية والتخطيط المستقل من المكونات األساسية لير ي
المهتن

ي مقاطعة بالتيمور. قد تكون الرسوم 
ن
نامج بنجاح الحصول عىل ثالث ساعات معتمدة جامعية محددة مع الكلية المجتمعية ف الير

 مطلوبة. 
 

ينة من كيفية تقديم الدورات. عروض الدورات قابلة للتغيي  بناًء عىل إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. الحظ أنه يمكن فيما يىلي ع
امن إذا لزم األمر للطالب إلكمال  ن نامج. الحصول عىل الدورات بشكل مي   الير

 
البحث  -مقدمة إل الكلية  

ي 
 والتطوير المهن 

البحث  -الكلية المتقدمة 
ي 
 والتطوير المهن 

التعلم القائم تجربة 
عىل العمل للبحث 
ي -والتطوير الجامعي 

 المهن 

 12و/أو  11الصفوف  11الصف  10الصف  Aالخطة 

 12الصف  12الصف  11الصف  Bالخطة 

 12الصف  12الصف  12الصف  C الخطة

 12و/أو  11الصفوف  12أو  11الصفوف  9الصف  D الخطة

 
ي ذلك -أو يمكن اعتبار المقدمة إىل برنامج البحث والتطوير الجامعي 

ن
ن بنصف ساعة معتمدة لتتماشر مع عروض نصف الساعات المعتمدة األخرى بما ف ي بمثابة دورتي 

 الصحة. المهتن
 

ي مع خيار -البحث والتطوير الجامعي 
 المهن 

 ساعة معتمدة للمقدمة ½

 3 الخيار 2 الخيار 1 الخيار 

مقدمة إىل برنامج البحث  1السنة 
ي -والتطوير الجامعي 

 1المهتن
 ساعة معتمدة

نامج البحث  مقدمة لير
-والتطوير الجامعي 

ي 
 Aالمهتن

 ساعة معتمدة ½

 الصحة
9/10 ½ 

 ساعة معتمدة

نامج البحث  مقدمة لير
ي -والتطوير الجامعي 

المهتن
A ½ 

 ساعة معتمدة

نامج  مقدمة لير
البحث والتطوير 

ي -الجامعي 
 Bالمهتن

 ساعة معتمدة ½
برنامج البحث والتطوير  2السنة 

ي المتقدم -الجامعي 
 1المهتن

 ساعة معتمدة

ي المتقدم -برنامج البحث والتطوير الجامعي 
المهتن

 ساعة معتمدة 1
ي -برنامج البحث والتطوير الجامعي 

المهتن
 ساعة معتمدة 1المتقدم 

التعلم القائم عىل العمل  3السنة 
(WBL )1  ساعة معتمدة 2أو 

مقدمة البحث والتطوير 
ي المتقدم -الجامعي 

المهتن
B ½ ساعة معتمدة 

التعلم القائم  خيار. 
 (WBLعىل العمل )

 ساعة معتمدة ½

ساعة  2أو  1( WBLالتعلم القائم عىل العمل )
 معتمدة

ساعة معتمدة لدورة  4السنة 
توجد ال  أواختيارية 

 إىل دورة إضافية حاجة

ساعة ( WBLالتعلم القائم عىل العمل )
 معتمدة

ساعة معتمدة لدورة اختيارية أو ال توجد 
 حاجة إىل دورة إضافية
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ي -الجامعي  والتطويرمقدمة للبحث 
 المهن 

 
 ساعة معتمدة  1 86.1110.0رقم الدورة التدريبية: 
 ساعة معتمدة  ½  A-86.1120.0رقم الدورة التدريبية: 
 ساعة معتمدة ½  B-86.1130.0رقم الدورة التدريبية: 

 
ي واالستكشاف 

ي والوعي المهتن
ي ذلك الوعي الذان 

ن
ي والية ماريالند، بما ف

ن
ي ف

ي إطار التطوير المهتن
ن
توفر هذه الدورة للطالب تعليمات ف

ي والمعرفة المالية. سيقوم الطالب بإنشاء ملف لتوثيق أهدافهم المهنية ومهاراتهم 
واالستعداد لمكان العمل والرضا الوظيفن

 تماماتهم وتخطيط المسار. يمكن استخدام هذه الدورة كدورة اختيارية للطالب الذين يبحثون عن برامج مكملة أخرى. واه

ي -البحث والتطوير الجامعي 
 المتقدمالمهن 

 ساعة معتمدة  1 86.1210.0رقم الدورة التدريبية: 
 ساعة معتمدة  ½ A-86.1220.0رقم الدورة التدريبية: 
 ساعة معتمدة ½ B-86.1230.0رقم الدورة التدريبية: 

 
. تستكشف الدورة جميع جوانب  ي

ي لتعزيز إعدادهم الوظيفن
تتطلب هذه الدورة من الطالب تطبيق معرفتهم بالتطوير المهتن

ي 
. يتم تدريس المعرفة المالية المتقدمة، بما فن ي

ي ذلك التحوالت والتقدم والرضا الوظيفن
انية الحياة المهنية، بما فن ن  ذلك المي 

ي تطوير ملفهم. يوض باستخدام البحث والتطوير الجامعي 
امن مع تجربة -الشخصية. يستمر الطالب فن ن ي المتقدم بالي 

المهتن
ي بيئة مكان العمل. 

ي الفصل الدراشي فن
 التعلم القائم عىل العمل لتوفي  الفرصة للطالب لتطبيق التعلم فن

 

ي -والتطوير الجامعي  تجربة التعلم القائم عىل العمل للبحث
 المهن 

 ساعة معتمدة 86.1290.4   2( H)رقم الدورة التدريبية: 
 ساعة معتمدة 86.1270.4   1( H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي الدورات الدراسية للبحث والتطوير الجامعي الشر
امن فن ن ؛ -التسجيل المي  ي

سنة من العمر.تتطلب هذه الدورة  16المهتن
ي من اختيارهم. يتم قياس تنمية مهارات الطالب من من الطالب ت

ي مجال مهتن
ة العمل فن ي عىل خير

طبيق معرفتهم بالتطوير الوظيفن
ن عىل تطوير مهارات االستعداد لمكان العمل. قد يتم تسجيل بعض الطالب  كي 

خالل خطة التعلم الفردية واألفكار المناسبة. يتم الي 
نامج الُمكمل س . يتطلب الير ن اعة واحدة للتعلم القائم عىل العمل. ُيطلب من الطالب متوسط خمس ساعات عمل أو أكير كمتدربي 

ي األسبوع طوال مدة التجربة. الحد األدنن لعدد الساعات المطلوبة من قبل وزارة التعليم بوالية ماريالند للتخرج. ملحوظة: ال 
فن

ي تطلبها 
 المحكمة للتعلم القائم عىل العمل. ُيسمح للطالب باستخدام تعلم الخدمات أو الساعات الت 

 

ي والية ماريالند
ي ف 
 برنامج التدريب المهن 

ن وزارة التعليم بوالية ماريالند ) اكة بي  ي بوالية ماريالند من خالل شر
( ووزارة العمل بوالية MSDEيتم تنسيق برنامج التدريب المهتن
نامج لقيادة الطريق إىل التوظيف المستدام والتعليم  -عاًما فأكير  16للطالب الذين تبلغ أعمارهم  -ماريالند. تم تصميم هذا الير

ي مقاطعة بالتيمور 
ن أصحاب العمل/المرشدين والمدارس العامة فن اكات بي  نامج عىل الشر ي المسارات المهنية. يعتمد الير

ي فن
اإلضافن

(BCPS .والطالب وأولياء األمور ) 
 
 



127  

ي بوالية ماريالند )يقوم أصحاب العمل المؤهلون، 
(، MATCالذين يجب أن تتم الموافقة عليهم من قبل مجلس التدريب المهتن

ي التوظيف 
ن
ا تدريًبا ف

ً
ي المؤهلة. يتلف  الطالب أيض

ي مهن المسار الوظيفن
ن
ن للعمل ف بتوظيف طالب المدارس الثانوية والخريجي 

نامج من ساعة معتمد ي الفصول الدراسية المناسبة وتجربة والمهارات الشخصية واالجتماعية. يتكون الير
ن
ة واحدة من التدريس ف

ي مكان العمل ال تقل عن 
ن
 ساعة.  450مدفوعة األجر ف

 

ي مقدمة 
 للتدريب المهن 

  56.0600.0رقم الدورة التدريبية: 

وط المسبقة:  ي الشر
 تختلف حسب التدريب المهتن

 1عدد الساعات المعتمدة: 

 
ي سيتدرب فيها باإلضافة إىل تطوير مهارات 

وط الصناعة الت  االستعداد لمكان العمل العام، يعتمد محتوى هذه الدورة عىل شر
ي مقاطعة 

ن
ي والمدارس العامة ف

ن صاحب العمل المهتن الطالب. يتم تحديد هذا المحتوى من خالل اتفاقية معتمدة من الوالية بي 
 (. BCPSبالتيمور )

ي والتعلم القائم عىل ا
 1( WBLلعمل )تجربة التدريب المهن 

 56.9100.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ي )قد تكون الشر

ا(مقدمة إىل التدريب المهتن
ً
امنة أيض ن  مي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي والتعلم القائم عىل العمل )
 WBL )2تجربة التدريب المهن 

 56.9200.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  /التعلم القائم عىل العمل ) مقدمة إىل التدريبالشر ي

ا()قد تكون  WBL )1المهتن
ً
امنة أيض ن  مي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

ي والتعلم القائم عىل العمل )
 WBL )3تجربة التدريب المهن 

 56.9300.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  /التعلم القائم عىل العمل )الشر ي

ا()قد تكون  2و  WBL )1مقدمة إىل التدريب المهتن
ً
امنة أيض ن  مي 

 1الساعات المعتمدة: 

 

"Girl . بواسطة "Anning C ( ي الثانوية
ي مدرسة دوالنن

ن
ي Dulaney High Schoolف

 عشر (، الصف الثانن



128  

 
 

ي )
ي والتقتن

ي مقاطعة بالتيمور )CTEتمت الموافقة عىل برامج إكمال التعليم المهتن
ن
ي المدارس العامة ف

ن
( من قبل وزارة BCPS( التالية ف

ي MSDEالتعليم بوالية ماريالند )
(. سيتمكن الطالب بعد التخرج من الحصول عىل وظيفة والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن

ة والحص ول عىل شهادة صناعية و/أو حضور مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية للحصول عىل شهادة أو درجة علمية. قد تكون خير
Capstone ( العمليةCWE .ة ة وقبل األخي  ي السنوات األخي 

ن
ن ف  ( متاحة للطالب المؤهلي 

 
نامج محدود. قد تتطلب مدارس وبرامج ماجنت ) وط محددة. يجب االتصال بمكتب  ( تقديمMagnetملحوظة: توافر الير طلًبا بشر

ي كل مدرسة للحصول عىل معلومات التسجيل والتقديم والدورة التدريبية. 
ن
 اإلرشاد ف

 
 فيما يىلي عينة من كيفية تقديم الدورات. عروض الدورات قابلة للتغيي  بناًء عىل إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. يرجر 

 رستك للحصول عىل أرقام دورات محددة لمدرستك وبرنامجك. مراجعة مستشار مد

 

 
امج  المكملة البر

 
 9الصف 

 
 10الصف 

 
 11الصف 

 
 12الصف 

 الجرافيكية/المطبوعة االتصاالت 
 االتصاالت 
 1الجرافيكية

 االتصاالت 
 2الجرافيكية

 3االتصاالت الجرافيكية 

)اختياري( االتصاالت 
ة   Capstoneالجرافيكية لخير
 (CWEالعملية )
 االتصاالت  أو )اختياري(

 4الجرافيكية

 إنتاج الوسائط التفاعلية
 التفاعليةالوسائط 
1 

 التفاعليةالوسائط 
2 

 4و  3 الوسائط التفاعلية
 3 الوسائط التفاعلية أو

 )اختياري( الوسائط التفاعلية
ة  العملية  Capstoneلخير

(CWE) 
 4الوسائط التفاعلية  أو

 

 (KN ,WSTاالتصاالت الجرافيكية/المطبوعة )تكنولوجيا 
 

سيوفر برنامج تكنولوجيا االتصاالت الجرافيكية/المطبوعة المكون من ثالثة ساعات معتمدة للطالب مكان العمل األساشي والتطبيق 
ي المتنوع لالتصاالت الجرافيكية/المطبوعة. إ

ي المجال الوظيفن
ي والمهارات الشخصية الالزمة للنجاح فن

ي وعمليات التقتن
ن التعبي  الفتن

ي والفن الميكانيكي والتصوير الرقمي وتجميع Adobe Creative Suiteالكمبيوتر والجرافيك وتطبيقات برامج الصور )
ونن ( والنشر اإللكي 

ود الطالب بالمعرفة الالزمة لدخول مك ن ان العمل الصور وعمليات األوفست والطباعة عىل الشاشة ومهارات التواصل/العمل الجماعي سي 
ي التدريب أثناء العمل و/أو للحصول عىل تعليم ما بعد الثانوي. 

ة من أجل تلف   مباشر
 

اكات مع رابطة  ي مقاطعة بالتيمور؛ يمكن  Printing & Graphics Association MidAtlanticتتوفر شر
والكلية المجتمعية فن

نامج بنجاح الحصول عىل ساعات معتمدة  PrintEDالحصول عىل شهادة قومية من خالل موقع  . يمكن للطالب الذين أكملوا الير

ي مقاطعة بالتيمور. قد تكون الرسوم مطلوبة. 
 محددة للجامعة مع الكلية المجتمعية فن

 

 : ي
ي والتقن 

 الفنون واإلعالم واالتصاالت  مجموعةالتعليم المهن 

 الوسائط التفاعليةاالتصاالت الجرافيكية/المطبوعة، إنتاج 
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 1تكنولوجيا االتصاالت الجرافيكية 
 62.5010.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي 
ن
 الطالب نظرة عامة عىل التصميم الجرافيكي وعمليات إنتاج الطباعة باإلضافة إىل مقدمة للخيارات المهنية والمهارات المطلوبة ف

يتلف 

عىل المجتمع.  صناعة االتصاالت الجرافيكية. سيتعلم الطالب إنشاء مستندات للطباعة واإلنتاج الرقمي أثناء التعرف عىل تأثي  الصناعة

تركز الدورة عىل السالمة وحقوق التأليف والنشر والكفاءة وأنواع الطباعة. باستخدام برامج ومعدات الصناعة، سيقوم الطالب بتطبيق 

 معرفتهم بمبادئ التصميم األساسية عىل عمليات الطباعة المختلفة وإعداد الملفات. 

 2تكنولوجيا االتصاالت الجرافيكية 
 62.5020.0لتدريبية: رقم الدورة ا

ط الُمسبق:   1تكنولوجيا االتصاالت الجرافيكية الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن عىل كيفية تعزيز عناض ومبادئ التصميم للتواصل، سيتعلم الطالب إنشاء وتحرير الرسومات المتجهة والنقطية. تغطي هذه  كي 

مع الي 

ة ألنواع  مختلفة من المنتجات. سيستخدم الطالب برامج ومعدات الصناعة إلنشاء الشعارات الدورة التجليد ووضع اللمسات األخي 

ات والمنتجات األخرى لتلبية احتياجات العمالء.   والنشر

 3تكنولوجيا االتصاالت الجرافيكية 
 62.5030.4(H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   2تكنولوجيا االتصاالت الجرافيكية الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن عىل تأثي  أسلوب الكتابة عىل التصاميم. سيقوم الطالب بتصميم شعار ودليل أسلوب  كي 

سوف يستكشف الطالب الطباعة مع الي 

ة والتخصيص وطرق التوزيــــع باإلضافة إىل التأثي  االقتصادي لخيارات  كة. يتم استكشاف البيانات المتغي  وحزمة أعمال إلنشاء هوية الشر

ي ذلك سي  العمل والفواتي  واألخالقيات 
ي أعمال االتصاالت الجرافيكية، بما فن

التصميم. يتعلم الطالب المهارات المطلوبة للنجاح فن

 والكفاءة. 

 4تكنولوجيا االتصاالت الجرافيكية 
 62.5040.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   3تكنولوجيا االتصاالت الجرافيكية الشر
 1المعتمدة: الساعات 

 
 سيقوم الطالب بتطبيق معرفتهم بجميع جوانب صناعة االتصاالت الرسومية إلكمال مجموعة متنوعة من الوظائف الحية للعمالء. 

ة تكنولوجيا االتصاالت الجرافيكية   (CWEالعملية ) Capstoneلخبر
 62.5090.4 (H)ساعة معتمدة  62.5080.4 1( H)رقم الدورة التدريبية: 

 2: المعتمدة الساعات
ط الُمسبق:   1 -2تكنولوجيا االتصاالت الجرافيكية الشر

 
ة  . CWEالعملية ) Capstoneدورة خير ي عشر

ن الحادي عشر والثانن  ( متاحة لطالب الصفي 

ي صناعة االتصاالت الجرافيكية. ملحوظة: 
 هذه الدورة اختيارية ولكن يتم تشجيعها بشدة للطالب الذين يبحثون عن وظيفة فن
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 (CC, CH, CT, DN, ET, FR, NT, PK ,PIإنتاج الوسائط التفاعلية )
 

نت ورسومات الكمبيوتر  ونية وتكنولوجيا اإلني  ي تطوير المواقع اإللكي 
ن
ة ف نامج المكون من أربعة ساعات معتمدة للطالب خير  يوفر هذا الير

فيه وإدارة المشاريــــع. تركز  ي مجموعة متنوعة من الوسائط، باستخدام الكمبيوتر  والوسائط الرقمية وإنتاج الي 
ن
الدورات عىل التجريب ف

ي صور الصور/الفيديو والرسوم المتحركة وبرامج تحرير الفيديو 
ن
إلنتاج أعمال فنية متعددة الوسائط. سيقوم الطالب بتطوير المهارات ف
ونية وتطوير األلعاب األساسية وتط نامج عىل إكمال ملف غي  الخطية وتصميم المواقع اإللكي  وير تطبيقات الهواتف المحمولة. يؤكد الير

امج التنسيب المتقدم ومسابقات المنح الفنية والتوظيف وبرامج  ي يمكن استخدامها للتقدم لير
ي فنون الوسائط المتعددة والت 

ن
ي ف

ن
اف احي 

 التعليم المستمر. 
ي ) يك معتمد من أدونر

(. يمكن للطالب الذين أكملوا Adobe Certified Associate ACAيمكن الحصول عىل الشهادة الوطنية كشر
ي مقاطعة بالتيمور. قد تكون الرسوم مطلوبة. 

ن
نامج بنجاح الحصول عىل ساعات معتمدة محددة للجامعة مع الكلية المجتمعية ف  الير

 

 1إنتاج الوسائط التفاعلية 
 62.6000.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق ء: الشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي اإلبداعية ) كيبة أدونر

(. Adobe Creative Suiteيتلف  الطالب نظرة عامة عىل الوسائط التفاعلية وعمليات التصميم ويتم تعريفهم بي 
ناعة، سيتعلم الطالب توصيل الموضوعات بضًيا أثناء التعرف عىل تأثي  الفنون الرقمية عىل المجتمع. باستخدام برامج ومعدات الص

 سيقوم الطالب بتطبيق معرفتهم بالتصميم إلنشاء أعمال أصلية وتعلم إدارة سي  العمل بفعالية. 
 

 2إنتاج الوسائط التفاعلية 
  62.6010.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   1إنتاج الوسائط التفاعلية الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

ن عىل كيفية تعزيز  كي 
عناض ومبادئ التصميم للتواصل، سيطور الطالب المهارات األساسية إلنتاج الصوت والفيديو واألفالم، مع الي 

ي الصناعة لبناء عناض الملف الذي 
امج القياسية فن ونية. سيستخدم الطالب الير

ن األساشي لتصميم المواقع اإللكي  مي 
باإلضافة إىل الي 

ا مقدمة للخيارات المهنية والمهارات المطلوبة يوضح إدارة سي  العمل مع التواصل الفعال م
ً
ن خالل الفنون المرئية. تتضمن الدورة أيض

 داخل مجموعة الفنون واإلعالم واالتصاالت. 
 

 3إنتاج الوسائط التفاعلية 
  62.6020.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:    2إنتاج الوسائط التفاعلية الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

. سيقوم الطالب  ن ي التصميم وعمالئهم ويطورون عالمتهم التجارية الخاصة كمصممي 
فن ن محي  سوف يستكشف الطالب العالقة بي 

بتصميم شعار ودليل أسلوب ووسائط أخرى لتلبية احتياجات العمالء. تشمل المشاريــــع الطباعة والنمذجة ثالثية األبعاد والرسوم 
ي  المتحركة ي تركيبة أدونر

ي صناعة إنتاج الوسائط مع زيادة تطوير الكفاءة فن
وإنتاج الفيديو. يتعلم الطالب المهارات المطلوبة للنجاح فن

 (. Adobe Creative Suiteاإلبداعية )
 

 4إنتاج الوسائط التفاعلية 
  62.6030.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   ية إنتاج الوسائط التفاعلالشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 3



131  

ي تتضمن موقًعا متقدًما وتصميًما أساسًيا أللعاب 
سيطبق الطالب معرفتهم بجميع جوانب إنتاج الوسائط التفاعلية عىل المشاريــــع الت 

ي اإلبداعية ) ي استخدام تركيبة أدونر
ن
خالل االنتهاء بنجاح من اختبار ( من Adobe Creative Suiteالفيديو. سُيظهر الطالب كفاءتهم ف

ي ) يك معتمد من أدونر
ي تم إنشاؤها خالل Adobe Certified Client Associateشهادة عميل شر

ي الصناعة. سيتم دمج المشاريــــع الت 
ن
( ف

 . ي ملف رقمي
ن
نامج ف  الير

 

ة إنتاج الوسائط التفاعلية   (CWEالعملية ) Capstoneخبر
 62.6050.4 (GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 
 62.6070.4 (GT/AA) رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

ط الُمسبق:   1-2إنتاج الوسائط التفاعلية الشر
 

ة  ن CWEالعملية ) Capstoneدورة خير في 
ي دورات معهد المحي 

ن
( متاحة لكبار السن، مما يوفر فرًصا لتطبيق مهارات محددة تعلموها ف

ن )اإلد ي تجربة تعليمية قائمة عىل العمل خاصة بالتجارة. IMPاريي 
ن
 ( ف

 

 

: مجموعات األعمال واإلدارة والتمويل وتكنولوجيا ي
ي والتقن 

 المعلومات التعليم المهن 
 

 إدارة األعمال، الخدمات اإلدارية، التسويق، تكنولوجيا المعلومات: علوم الكمبيوتر، 
كة تكنولوجيا المعلومات: الشبكات و  (Cisco)شر

 
 

ي )
ي والتقتن

ي مقاطعة بالتيمور )CTEتمت الموافقة عىل برامج إكمال التعليم المهتن
ي المدارس العامة فن

( من قبل وزارة التعليم BCPS( التالية فن
ي والحصول عىلMSDEبوالية ماريالند )

 (. سيتمكن الطالب بعد التخرج من الحصول عىل وظيفة والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن
ة  العملية  Capstoneشهادة صناعية و/أو حضور مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية للحصول عىل شهادة أو درجة علمية. قد تكون خير

(CWE .ة ة وقبل األخي  ي السنوات األخي 
ن فن  ( متاحة للطالب المؤهلي 

نامج محدود. قد تتطلب مدارس وبرامج ماجنت ) وط محددة. يجب االتصال بمكتب  ( تقديم طلًبا Magnetملحوظة: توافر الير بشر
ي كل مدرسة للحصول عىل معلومات التسجيل والتقديم والدورة التدريبية. 

 اإلرشاد فن

 
وط التخرج. يرجر االطالع عىل مقدمة  امج المكملة إىل أن يأخذ الطالب دورة اختيارية إضافية لتلبية شر ستحتاج ثالثة ساعات معتمدة للير

وط التخرج ي مقاطعة بالتيمور ) هذا الدليل، شر
 المعلومات. (، لمزيد من BCPSمن المدارس العامة فن

 فيما يىلي عينة من كيفية تقديم الدورات. عروض الدورات قابلة للتغيي  بناًء عىل إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. يرجر 
 مجك. مراجعة مستشار مدرستك للحصول عىل أرقام دورات محددة لمدرستك وبرنا
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امج المكملة   البر

 9الصف 
 

 10الصف 
 

 11الصف 
 

 12الصف 

 
ساعات معتمدة  3إدارة األعمال 

 (POSلنقاط البيع )

والتنظيم  األعمال مبادئ 
 واإلدارة

(1) 

( أو مبادئ 1المحاسبة )
 (1المحاسبة )

 : الدورات االختيارية الطوعية (1) األعمال المتقدمةإدارة 
( أو 1اقتصاديات التنسيب المتقدم الكلية والجزئية )

 دورة إدارة األعمال بالكلية التدريب الداخىلي أو

 
ساعات  4الخدمات اإلدارية 

 (POSمعتمدة لنقاط البيع )

والتنظيم  األعمال مبادئ 
 واإلدارة

( أو مبادئ 1المحاسبة )
 (1المحاسبة )

 II (1)إدارة نظم المعلومات  I (1) نظم المعلوماتإدارة 

 
 ساعات 3التسويق 

 (POSلنقاط البيع )معتمدة

والتنظيم  األعمال مبادئ 
 واإلدارة

(1) 

( أو مبادئ 1المحاسبة )
 (1المحاسبة )

 : الدورات االختيارية الطوعية I (1)التسويق 
 أوII (1 )التسويق 

( أو 1اقتصاديات التنسيب المتقدم الكلية والجزئية )

 إدارة األعمال الجامعيةدورة 

 
علوم  —المعلوماتتكنولوجيا 

 الكمبيوتر
 

ساعات معتمدة لنقاط البيع  3
(POS )-  ولكن ال يجوز لك

مضاعفة الساعات المعتمدة 
ي  الخاصة بالتعليم التكنولوحر

(Tech Ed .) 

أساسيات علوم 
 (1)الكمبيوتر 

مبادئ التنسيب المتقدم 
 (1لعلوم الكمبيوتر )

التنسيب المتقدم لعلوم الكمبيوتر 
A (1) 

 : الدورات االختيارية الطوعية
++ أو  C( أو برمجة Linux( )1أساسيات نظام لينكس )

 التدريب الداخىلي أو
 الكمبيوتر بالكلية دورة

 
ي حالة احتساب الندوة عن أسس علوم الحاسوب 

ن
)ف
(FOCS أو التنسيب المتقدم لمبادئ علوم الكمبيوتر )
(CSPكس )( ي  Techاعات معتمدة للتعليم التكنولوجر

Ed( فيجب الحصول عىل دورة علوم الكمبيوتر ،)CS )
 إضافية.(

 
كة   Ciscoالربط الشبكي لشر

 لتكنولوجيا المعلومات
لنقاط البيع ساعات معتمدة  4

(POS) 

نامج الُمكمل للشبكات  الير
 )مقدمة( 1

 (1)إىل الشبكات( 

نامج الُمكمل للشبكات  الير
)أساسيات التبديل  2

والتوجيه واالتصال 
( )  (1الالسلكي

نامج الُمكمل للشبكات   3الير
 ) ي
انن  (1))أساسيات األمن السيير

نامج الُمكمل للشبكات   (1))أمن الشبكات(  4الير
 

 دورات اختيارية إضافية تقديمقد يتم 

الذكاء االصطناعي لتكنولوجيا 
 المعلومات

لنقاط البيع ساعات معتمدة  3
(POS) 

مبادئ التنسيب المتقدم 
 لعلوم الكمبيوتر

( )كالساعات 1)
المعتمدة لتعليم 
 التكنولوجيا(

التنسيب المتقدم لعلوم الكمبيوتر  (1الذكاء االصطناعي )
A (1) 

 (1) 2الذكاء االصطناعي 
 

ي الذكاء  Capstoneدورة 
ن
االختيارية الموض بها ف

 (1االصطناعي )

 

 

 : ي
ي والتقن 

 مجموعة األعمال واإلدارة والتمويل برامجالتعليم المهن 

 (MMAو  SPالخدمات اإلدارية )
 

كة، حيث  ي مكتب حديث. تمثل الدورات نموذًجا لشر
تم تصميم هذا المسار لمساعدة الطالب عىل تطوير المهارات اإلدارية والتقنية فن

ي مايكروسوفت
( MOS Microsoft Office Specialistأوفيس ) يتوىل المعلم دور صاحب العمل. ستوفر الدورات فرص شهادة أخصان 

كات والمؤسسات األكاديمية ووكاالت التوظيف ومنظمات التدريب واألفراد  ي الشر
ي تضع معياًرا عالمًيا إلنتاجية سطح المكتب فن

الت 
 (. Microsoft Officeباستخدام تطبيقات مايكروسوفت أوفيس )

 
ي يتم النظر إىل التكنولوجيا وتعليمها كأداة 

لحل المشكالت واتخاذ القرار. وكذلك يتم تشجيع الطالب عىل تحليل وتجميع وتقييم المواقف فن
ي دورات الكلية ال

ل أو المدرسة أو العمل وتطبيق التكنولوجيا إلكمال المهام بكفاءة وفعالية. كما يتم توضيح الدورات الدراسية فن ن  مجتمعية. المين



133  

 األعمال إدارة

ي بدأها أفراد ذوو عقلية ريادية، وكثي  منهم يركز ه
ة الت  كات الصغي  ذا المسار عىل اإلدارة. يتم إنشاء معظم الوظائف من قبل الشر

ا ما يعير األشخاص الذين يتعرضون لتعليم إدارة األعمال عن أن لديهم المزيد من الفرص لممارسة  ً ة. كثي  كات كبي  يواصلون إنشاء شر

ديهم تقدير أعىل للذات، وشعور عام أكير بالسيطرة عىل حياتهم الخاصة. ونتيجة لذلك، يعتقد العديد من رجال الحرية اإلبداعية، ول

ة أن تعزيز ثقافة ريادة األعمال القوية من شأنه أن يزيد من النجاح  ن ذوي الخير ن والمعلمي  ن واالقتصاديي  األعمال والقادة السياسيي 

. يمكن لعدد قليل من الموضوعات توفي  معرفة أكير قيمة االقتصادي واالجتماعي الفردي والجما ي وعالمي
عي عىل نطاق محىلي ووطتن

ي دورة كلية المجتمع. 
ن
 ورؤية ثاقبة للفرص الوظيفية. يتم توضيح الدورات الدراسية ف

 

 التسويق

اء االستهالكي يوفر هذا المسار للطالب فرص تعلم متعمقة وشاملة وقائمة عىل المشاريــــع. سيطبق الطالب فهمهم 
لسلوك الشر

اتيجية التسويق وتجزئة  ي تؤثر عىل قرارات اسي 
ي تحدد العوامل الت 

والعالقات واألدوات والتقنيات المستخدمة من قبل المنظمات الت 

اتيجيات التسعي  إلنشاء
ويــــج والمكان( وكذلك اسي  ي )المنتج والسعر والي 

خطة  السوق والتسويق المستهدف وعناض المزيــــج التسويف 

افية مكتوبة.   تسويق احي 

ي تطوير خطة التسويق الخاصة بهم. يتم 
سيقوم الطالب بدمج معرفتهم بالقضايا القانونية واألخالق والتنوع والمسؤوليات االجتماعية فن

 توضيح الدورات الدراسية للكلية المجتمعية. 

 

  (ITمجموعة تكنولوجيا المعلومات ) برامج
 

 (GW C, SPT ,WSTكاء االصطناعي )تكنولوجيا المعلومات: الذ 
ي 
ي يمكنها أداء المهام الت 

يوفر الذكاء االصطناعي لتكنولوجيا المعلومات للطالب فرًصا للتعرف عىل نظرية وتطوير أنظمة الكمبيوتر الت 
مجة وسيستكشفون " ي. سيتعلم الطالب الير  الذكاء البشر

ً
":  5تتطلب عادة ة للذكاء االصطناعي أجهزة الكمبيوتر تدرك —اإلدراكأفكار كبي 

يمكن —يحافظ الوكالء عىل تمثيالت العالم واستخدامها للتفكي  والتعلم—العالم باستخدام أجهزة االستشعار والتمثيل واالستدالل
ل طبيعي مع تتطلب العوامل الذكية أنواًعا عديدة من المعرفة للتفاعل بشك—ألجهزة الكمبيوتر التعلم من البيانات والتفاعل الطبيعي 

 يمكن للذكاء االصطناعي أن يؤثر عىل المجتمع بطرق إيجابية وسلبية. —البشر والتأثي  المجتمعي 
 

كة   CISCO (ET, NT, PR, SPT, WST)تكنولوجيا المعلومات: شبكات شر

كة  لتعلم مدى الحياة. بعد ( عىل أنها جزء صغي  من مسار الفرد لNetworking Academyإىل أكاديمية الربط الشبكي ) Ciscoتنظر شر

ي علوم 
ا خلفية فن

ً
االنتهاء من الدورات الدراسية، يمكن للطالب اختيار بدء العمل أو مواصلة تعليمهم أو كليهما. يوفر المنهج أيض

ي علوم الكمبيوتر أو الهندسة. ي
عد هذا الكمبيوتر/الشبكات للطالب الذين يخططون للحصول عىل شهادة ما بعد الثانوية أو المتقدمة فن

ي مجال تكنولوجيا المعلومات وللحصول عىل شهادة صناعية. يتعلم الطالب كيفية تثبيت وتكوين 
نامج الطالب للدراسة المتقدمة فن الير

وتوكوالت باستخدام الشبكات المحلية والشبكات الواسعة؛ وتوفي  خدمات  ي الشبكات متعددة الير
المحوالت وأجهزة التوجيه فن

. يطور الطالب فهمهم لشبكات تكنولوجيا المعلومات من خالل استكشاف األخطاء وإص ي
انن ن أداء الشبكة واألمن السيير الحها وتحسي 

كة CompTIA (A+)مع فرصة الحصول عىل مجموعة من الشهادات الصناعية، مثل  Ciscoأكاديمية  ي معتمد من شر
. األمن +، وفتن

Cisco (Cisco CCT) )ي ." )وزارة التعلم بوالية ماريالند
يتم توضيح الدورات الدراسية لكلية المجتمع. يتم تحديث الدورات الدراسية فن

ة الصناعة.  نامج باستمرار لتتناسب مع وتي   هذا الير
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 الكمبيوتر علومتكنولوجيا المعلومات: 

ي مجال علوم الكمبيوتر. يقوم الطالب بإكمال سلسلة من الدورات، بدًءا من نظرة 
ن
نامج الطالب لمزيد من الدراسة والمهن ف يعد هذا الير

نامج، سيتعلم  ا لعلوم الكمبيوتر. ومن خالل الير
ً
عامة عىل مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والتقدم من خالل دراسة أكير تعمق

جاع المعلومات الطالب جميع ج مجة وتصميم األجهزة والشبكات والرسومات وقواعد البيانات واسي  ي ذلك الير
ن
وانب علوم الكمبيوتر بما ف

ن مستويات التجريد والذكاء االصطناعي وحدود  جمة بي 
مجة والي  مجة والمنطق ونماذج الير امج ولغات الير ي وتصميم الير

انن واألمن السيير
ي تكن

ن
نت والخصوصية والملكية الفكرية(. الحسابات والتطبيقات ف ولوجيا المعلومات ونظم المعلومات والقضايا االجتماعية )أمن اإلني 

ي مبادئ علوم الكمبيوتر للتنسيب المتقدم واختبارات علوم الكمبيوتر 
ن
 للتنسيب المتقدم.  Aيمكن للطالب المشاركة ف

 

ي 
ي ف 
ي والتقن 

 جيا المعلوماتمجموعات األعمال وتكنولو دورات التعليم المهن 

 I Hالمحاسبة 
 35.2010.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   يوض بمبادئ األعمال والتنظيم واإلدارةالشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

تركز هذه الدورة عىل مبادئ المحاسبة األساسية. يتعلم الطالب كيفية تفسي  نماذج األعمال وكيفية إعداد مجموعة بسيطة من سجالت 
 .  هذه الدورة مع منهج وزارة التعليم بوالية ماريالند الحكومي

 المحاسبة والمجالت وسجالت الحسابات والبيانات المالية. تتماشر
 

ز بوينت )GW Carver)كارفر ) H 1الذكاء االصطناعي   (، Sollers Point(، سولب 
ن للتكنولوجيا )  فقط(( Western Techوويسب 

 ساعة معتمدة(  1) 35.1200.4: رقم الدورة التدريبية
وط الُمسبقة  الساعات المعتمدة لمبادئ علوم الكمبيوتر : الشر

 1للتنسيب المتقدم: 
ي مج

عّرض الطالب للمهن فن
ُ
، وت عّرف وتقارن الذكاء االصطناعي والتعلم اآلىلي

ُ
، وت ا للذكاء االصطناعي

ً
ال تقدم هذه الدورة التدريبية تاريخ

، وتبدأ  مجة واألنشطة القائمة عىل التطبيقات.  الذكاء االصطناعي ي الير
ي الظهور فن

 فن
 

ز بوينت )GW Carver)كارفر ) H 2الذكاء االصطناعي   (، Sollers Point(، سولب 
ن للتكنولوجيا )  فقط(( Western Techوويسب 

 معتمدة(ساعة  1) 35.1300.4: رقم الدورة التدريبية
ط الُمسبق  للتنسيب المتقدم A، علوم الكمبيوتر H 1: مبادئ علوم الكمبيوتر للتنسيب المتقدم، الذكاء االصطناعي الشر

 1الساعات المعتمدة: 

 
ي مبادئ علوم الكمبيوتر للتنسيب المتقدم والذكاء االصطناعي 

 Aوعلوم الكمبيوتر  1تعتمد هذه الدورة عىل المحتوى الذي تم تعلمه فن
ي المحتوى المقدم لدورات الكلية التمهيدية مثل "تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي مثل معالجة للتنسيب المتقدم. ست

نظر هذه الدورة فن
ي ذلك إدارة المعرفة )اكتساب 

اللغة الطبيعية والتعلم اآلىلي والوكالء المتعددين والدروس الذكية لمجموعة متنوعة من التطبيقات بما فن
وإعادة االستخدام، وما إىل ذلك(، واستخراج النصوص واستخراج المعلومات وتطوير األنطولوجيا والتعلم المعرفة، والتصفية، والتنظيم، 

 المستند إىل الويب."
 

 Hإدارة األعمال المتقدمة 
 35.0510.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   واإلدارة. مبادئ األعمال والتنظيم الشر
 1الساعات المعتمدة: 
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ي القوى العاملة. سيتم 
ن
ي ستعدهم لمستويات التعليم بعد المدرسة الثانوية والوظائف المبتدئة ف

توفر هذه الدورة للطالب المعرفة الت 
ة لممارسات األعمال المعاضة ومفاهيم اإلدارة الرئيسية والنظريات والنظرين  ي المجتمع والطبيعة المتغي 

ن
ن عىل دور األعمال ف كي 

الي 
دارة )الوظيفية والتشغيلية والعالقات اإلنسانية(، وقانون األعمال واألخالق واالتصاالت التجارية. تتماشر هذه الدورة مع وعمليات اإل 

 .  منهج وزارة التعليم بوالية ماريالند الحكومي
 

 Aعلوم الكمبيوتر للتنسيب المتقدم 
 المعلمون المعتمدون من مجلس الكلية()

 35.3520.6 (AP)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ء؛ الشر ي

مجة الكمبيوتر. ال شر  ُيفضل تطبيق مبادئ علوم الكمبيوتر للتنسيب المتقدم واالهتمام القوي بير
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي علوم الكمبيوتر. تركز دورة علوم الك

ن
ويد الطالب بتجربة تعليمية تعادل تجربة دورة الكلية التمهيدية ف ن  Aمبيوتر تم تصميم هذه الدورة لي 

ن عىل حل المشكالت وتطوير الخوارزميات، ويتضمن دراسة هياكل  كي 
مجة الموجهة للكائنات مع الي  للتنسيب المتقدم عىل منهجية الير

ا للتعليم
ً
ي برنامج علوم الكمبيوتر للدراسة. قد يتم اعتباره اآلن رصيد

ن
ة ف  البيانات والتصميم والتجريد. هذه الدورة هي الدورة األخي 

مجة. الت ي الير
ن
، ولكن ال يوض به للطالب الذين لم يأخذوا مبادئ علوم الكمبيوتر للتنسيب المتقدم ولديهم خلفية قوية ف ي  كنولوجر

اجع المزدوج"ال يجوز للطالب  ي الخاص بهم.  "البر ي الساعات المعتمدة للتعليم التكنولوحر
 

 ف
 

 المتقدممبادئ العلوم للتنسيب 
 )المدرسون المعتمدون من مجلس الكلية( 

  35.3510.6رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ءالشر ي

 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
مجة وتصميم الخوارزميات وتنظيم نظام الكمبيوتر وتشغيله  ي ذلك الير

توفر هذه الدورة للطالب فهًما للجوانب التقنية للحوسبة بما فن
ي وتمثيل البيانات وتنظي

وع المحدد أو المشكلة الت  مجة، بناًء عىل المشر م المعلومات. تتضمن هذه الدورة استخدام العديد من لغات الير
ا
ً
اجع  يجب عىل الطالب حلها. قد يتم احتساب هذه الدورة أيض . ال يجوز للطالب "الي  ي ي مجال التعليم التكنولوجر

ط التخرج فن كشر
ي 
. للتعليم  المعتمدة الساعاتالمزدوج" فن ي  التكنولوجر

 

 Hأساسيات علوم الكمبيوتر 
 35.3500.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي برنامج علوم الكمبيوتر للدراسة. تم تصميم هذه الدورة لتعريف الطالب باتساع مجال علوم الكمبيوتر من

 هذه الدورة هي الدورة األوىل فن
ن الدورة التدريبية بأكملها عىل تعلم أدوات برمجية معينة أو خالل استكشاف   من تركي 

ً
ي يمكن الوصول إليها. بدال

الموضوعات الجذابة والت 
ن األفكار المفاهيمية للحوسبة ومساعدة الطالب عىل فهم سبب استخدام أدوات أو لغات  كي 

لغات برمجة، تم تصميم الدورة التدريبية لي 
ي معينة لحل المشكالت. ق

اجع المزدوج" فن . ال يجوز للطالب "الي  ي ي التعليم التكنولوجر
وط التخرج فن ا من شر

ً
د تعتير هذه الدورة أيض

ي الخاص بهم.   الساعات المعتمدة للتعليم التكنولوجر
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 (MMAو  SPللموهوبي   والمتفوقي   ) Iإدارة نظم المعلومات 
 35.2690.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

ءط الُمسبق: الشر  ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي حديث. سيتم التأكيد عىل  ي مكتب تكنولوجر

ن
تم تصميم إدارة نظم المعلومات لمساعدة الطالب عىل تطوير المهارات اإلدارية والتقنية ف

ات الشخصية وتعلم (. سيقوم الطالب بتطوير المهار Microsoft Officeالمهارات التقنية القوية ومهارات مايكروسوفت أوفيس )
 المهارات اإلدارية. 

 

 (MMAو  SPللموهوبي   والمتفوقي   ) IIإدارة نظم المعلومات 
 35.2670.5 (GT)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   Iإدارة نظم المعلومات الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
نامج  IIتم تصميم إدارة نظم المعلومات  ي حديث. يمثل الير ي مكتب تكنولوجر

ن
لمساعدة الطالب عىل تطوير المهارات اإلدارية والتقنية ف

ي مايكروسوفت 
كة، حيث يتوىل المعلم دور صاحب العمل. ستقوم هذه الدورة بإعداد الطالب للحصول عىل شهادة أخصان  نموذًجا لشر

ي تضع مMOS Microsoft Office Specialistأوفيس )
كات والمؤسسات األكاديمية (، والت  ي الشر

عياًرا عالمًيا إلنتاجية سطح المكتب فن
ن ومنظمات التدريب واألفراد باستخدام تطبيقات مايكروسوفت أوفيس )  (. Microsoft Officeووكاالت الموظفي 

 

 H( Linuxأساسيات نظام لينكس )
 35.3530.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  للتنسيب المتقدم أو أي دورة  Aمبيوتر، ومبادئ علوم الكمبيوتر للتنسيب المتقدم، وعلوم الكمبيوتر أساسيات علوم الكالشر
كة   . Ciscoمن دورات الربط الشبكي لشر

 1الساعات المعتمدة: 
 

كة Linuxتقوم دورة أساسيات نظام لينكس ) ي طورتها شر
كة  NDG(، الت  يكة لشر ت نظام ، بتعليم الطالب أساسياCisco NetAcadالشر

وسطر األوامر والمفاهيم األساسية مفتوحة المصدر. وهي مصممة للطالب الذين يبحثون عن مقدمة شاملة لنظام  Linuxالتشغيل 
 . Linuxالتشغيل 

 
ي لممارسة مفاهيم سطر  Linuxتستخدم هذه الدورة نهج "التعلم بالممارسة". يتمتع كل متعلم بإمكانية الوصول العمىلي إىل جهاز 

اضن االفي 
ية خطوة بخطوة لمساعدة الطالب  Linuxأوامر نظام  ا، توفر الدورة تمارين مختير

ً
واستكشافها واختبارها. بدًءا من الفصل الرابع فصاعد

ي وتعلم أوامر نظام  ي تتطلب التدريب إلتقانها. هذه الدورة مخصصة للطال  Linuxعىل بناء المعرفة بشكل تدريجر
ي برامج علوم الت 

ب فن
كة  كة Ciscoالكمبيوتر أو الربط الشبكي لشر ي تحتوي عىل برنامج الربط الشبكي لشر

ي المواقع الت 
أو كفئة تعليمية  Cisco. يتم تقديمها فن

كة   . Ciscoمختلطة للمواقع غي  التابعة لشر
 

 I Hالتسويق 
 35.4100.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
، جنًبا إىل جنب مع أنشطة منظمة  ي الفصل الدراشي

تقدم هذه الدورة للطالب مجاالت التسويق والتوزيــــع وريادة األعمال. التدريس فن
ن الطالب من اكتساب فهم أساشي للتوزيــــع باإلضافة إىل الفDECAنوادي التعليم التوزيعية األمريكية )

ّ
رص ( بالمدرسة الثانوية، يمك

ن الضيوف واألحداث التنافسية والمشاريــــع وأبحاث الطالب بناًء عىل األهداف المهنية الفردية.   الوظيفية. تشمل األنشطة المتحدثي 
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امج المكملة للشبكات  ف ) 1البر  (ET, NT, PR, SPT ,WSTلمرتبة الرسر
 35.3730.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
كة  ي برنامج شر

ن
ن ف للربط الشبكي للدراسة. هذه الدورة التدريبية عبارة عن مقدمة للربط  Ciscoهذه الدورة مخصصة للطالب المسجلي 

ي منهج Cisco Net Academyللربط الشبكي ) Cisco( الخاصة بأكاديمية ITNالشبكي )
ن
كة  CCNA(. إنها الدورة التدريبية األوىل ف لشر

Cisco  ،نت وشبكات الكمبيوتر األخرى. وبنهاية الدورة التدريبية للتوجيه والتحويل لتعليم الطالب بنية وهيكل ووظائف ومكونات اإلني 
( البسيطة وإجراء التكوينات األساسية ألجهزة التوجيه والمحوالت وتنفيذ LANsسيكون الطالب قادرين عىل إنشاء الشبكات المحلية )

نت )أنظمة ع  (. IPناوين بروتوكول اإلني 
 

نامج المكمل للشبكات  ف ) 2البر  (ET, NT, PR, SPT ,WSTلمرتبة الرسر
وط  35.3740.4رقم الدورة التدريبية:  الشر

نامج المكمل للشبكاتالمسبقة:  عدد  I الير
 1الساعات المعتمدة: 

 
كة  ي برنامج شر

ن فن نامج المكمل للشبكات  Ciscoهذه الدورة مخصصة للطالب المسجلي  للربط الشبكي للدراسة والذين أتموا بنجاح الير
(. يركز Cisco Net Academyللربط الشبكي ) Cisco. هذه الدورة التدريبية هي دورة أساسيات التوجيه والتحويل الخاصة بأكاديمية 1

ي تدعم شبكات األعمال ا
ة والمتوسطة وتتضمن الشبكات المحلية المنهج عىل تقنيات التحويل وعمليات جهاز التوجيه الت  لصغي 

اكيب األساشي للشبكة WLANsالالسلكية ) ( ومفاهيم األمن. يتعلم الطالب مفاهيم تحويل المفاتيح والتوجيه. ويمكنهم إجراء الي 
حلية السلكية ( والتخفيف من حدتها، وتكوين شبكة مLANواستكشاف األخطاء وإصالحها، وتحديد تهديدات أمان الشبكة المحلية )

(WLAN .أساسية وتأمينها ) 
 

نامج المكمل للشبكات  ف ) 3البر  (ET, NT, PR, SPT ,WSTلمرتبة الرسر
 35.3750.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  نامج الُمكمل للشبكات الشر نامج الُمكمل للشبكات  1الير  2والير
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن  كة هذه الدورة مخصصة للطالب المسجلي  ي برنامج شر
نامج الُمكمل  Ciscoفن للربط الشبكي للدراسة والذين أتموا بنجاح برنامج الير

ي أكاديمية 2و 1للشبكات 
ي فن
انن ( وتقدم Cisco Net Academyللربط الشبكي ) Cisco. هذه الدورة هي دورة أساسيات األمن السيير

جنًبا إىل جنب مع طريقة منظمة لمعالجة حماية هذه األصول تغطية متعمقة للمخاطر والتهديدات الحالية لبيانات المؤسسة، 
ن عن حماية خدمات الشبكة واألجهزة وحركة المرور والبيانات. وهي تعد  ونية الهامة. توفر الدورة التدريبية أساًسا للمسؤولي 

اإللكي 
ي مجاالت أمنية متخصصة أخرى. 

 الطالب لمزيد من الدراسة فن
 

نامج المكمل للشبكات  ف ) 4البر  (ET, NT, PR, SPT ,WSTلمرتبة الرسر
 35.3760.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  نامج الُمكمل للشبكات الشر نامج الُمكمل للشبكات  1الير نامج الُمكمل للشبكات  2والير  3والير
 1الساعات المعتمدة: 

 
ي برنامج 

ن فن ي ذلك نجحواوالذين  للربط الشبكي للدراسة Ciscoهذه الدورة مخصصة للطالب المسجلي 
 فن

نامج الُمكمل للشبكات   Cisco Netللربط الشبكي ) Cisco. تستخدم هذه الدورة دورة أمان الشبكة الخاصة بأكاديمية 3، و2، 1الير
Academy وتعّرف الطالب عىل مفاهيم األمان األساسية والمهارات الالزمة لتكوين شبكات الكمبيوتر واستكشاف أخطائها وإصالحها )

ي ضمان سالمة األجهزة والبيانات. يمكن للطالب التقدم للحصول عىل شهادات و 
 +.  Securityمثل اختبار  CompTIAو  Ciscoالمساعدة فن

 

 للموهوبي   والمتفوقي   مبادئ المحاسبة 
 35.2000.5رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   يوض بمبادئ األعمال والتنظيم واإلدارةالشر
 1الساعات المعتمدة: 
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ي 
ن
ي تستخدم نًصا عىل مستوى الكلية. تم تصميم الدورة للطالب الذين يرغبون ف

ي هذه الدورة الت 
ن
يتم التأكيد عىل مبادئ المحاسبة ف

ي الكلية. ملحوظة: يوض بموافقة رئيس القسم. 
ن
ي إدارة األعمال ف

ن
 التخصص ف

 

 والتنظيم واإلدارةمبادئ األعمال 
 35.0310.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
ن ونظريات األعمال.   توفر دورة مبادئ األعمال والتنظيم اإلدارة للطالب معرفة بأنواع األعمال، باإلضافة إىل مختلف التطبيقات والقواني 

ي موجز. سيتعلم الطالب تحليل وظائف األعمال من خالل سيتم التأكيد عىل مصطلحات ومبادئ األعمال إىل جانب منظور 
تاريجن

ي مكان العمل والكلية. 
ن
ورية للنجاح ف ي ستكون ضن

 التقييم والتخطيط والتنظيم والتحكم. سيقوم الطالب بتطوير مهارات االتصال الت 
 

 مجموعة البناء والتطوير
 (، HVACالمهن الكهربائية، التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )ع، تكنولوجيا البناء والتشييد، النجارة، البناء، التصميم والتصني

 اإلنشاءات الميكانيكية/السباكة

 
ي )
ي والتقتن

ي مقاطعة بالتيمور )CTEتمت الموافقة عىل برامج إكمال التعليم المهتن
ي المدارس العامة فن

( من قبل وزارة التعليم BCPS( التالية فن
ي والحصول عىل MSDEبوالية ماريالند )

(. سيتمكن الطالب بعد التخرج من الحصول عىل وظيفة والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن
ة  العملية  Capstoneشهادة صناعية و/أو حضور مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية للحصول عىل شهادة أو درجة علمية. قد تكون خير

(CWEة وقب ي السنوات األخي 
ن فن ة. ( متاحة للطالب المؤهلي   ل األخي 

 
نامج محدود. قد تتطلب مدارس وبرامج ماجنت ) وط محددة. يجب االتصال بمكتب Magnetملحوظة: توافر الير ( تقديم طلًبا بشر

ي كل مدرسة للحصول عىل معلومات التسجيل والتقديم والدورة التدريبية. 
 اإلرشاد فن

 
لتغيي  بناًء عىل إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. يرجر فيما يىلي عينة من كيفية تقديم الدورات. عروض الدورات قابلة ل

 مراجعة مستشار مدرستك للحصول عىل أرقام دورات محددة لمدرستك وبرنامجك. 
 

 
امج  البر

 
 9 الصف 

 
 10الصف 

 
 11الصف 

 
 12الصف 

 
 تكنولوجيا البناء

 التشييدو

 
يتم تشجيع الطالب عىل البدء 

ي الصف 
 

 9ف

 
 2و  1 البناء والتشييدتكنولوجيا 

 
 4و  3 البناء والتشييدتكنولوجيا 

 
ة تكنولوجيا البناء  والتشييد لخير

Capstone ( العمليةCWE) 

 
 أعمال النجارة

 
يتم تشجيع الطالب عىل البدء 

ي الصف 
 

 9ف

 
 2و  1النجارة 

 
 4و  3النجارة 

 
ة النجارة   Capstoneلخير

 (CWEالعملية )

 
 واإلدارة والتصميمالبناء 

 
ي البناء والتصميم 

ن
 واإلدارةمقدمة ف

 
 تصميم البناءمبادئ 

 
ثالثية  والنمذجةالتصميم 

 األبعاد المتقدمة

 
 إدارة اإلنشاءات المتقدمة

 
 المهن الكهربائية

 
يتم تشجيع الطالب عىل البدء 

ي الصف 
 

 9ف

 
 2و  1الكهرباء 

 
 4و  3الكهرباء 

 
ة الكهرباء   Capstoneلخير

 (CWEالعملية )
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التدفئة والتهوية وتكييف 

 (HVACالهواء )

 
يتم تشجيع الطالب عىل البدء 

ي الصف 
 

 9ف

 
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

(HVAC )1  2و 

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 
(HVAC )3  التدفئة والتهوية  4و

 (HVACوتكييف الهواء )
 إصالح األجهزة

 
والتهوية وتكييف الهواء  التدفئة

(HVAC ) ة  Capstoneلخير
 (CWEالعملية )

اإلنشاءات 
 الميكانيكية/السباكة

 
يتم تشجيع الطالب عىل البدء 

ي الصف 
 

 9ف

 
 1 اإلنشاءات الميكانيكية/السباكة

 2و 

 
 اإلنشاءات الميكانيكية/السباكة

 4و  3

 
 اإلنشاءات الميكانيكية/السباكة

ة  العملية  Capstoneلخير
(CWE) 

 

 (ET, MM ,SPTتكنولوجيا البناء والتشييد )

(. HVACتوفر تكنولوجيا البناء والتشييد للطالب المعرفة ومبادئ النجارة والسباكة والكهرباء وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )
ن هذا بناء وحدات معيارية، مع شهادة عالية من  ي لصناعة يتضمن برنامج البناء الهجي 

إكمال العناض الداخلية، ويعرض الجانب اإلنشان 
وع من حيث صلتها بجميع  اف عىل المشر ي تغطي إدارة المشاريــــع واإلشر

البناء المصنعة. يتم تقديم وحدات المناهج اإلضافية، الت 
 مجاالت تجارة البناء، كموارد تكميلية. 

 
نامج بنجاح مؤهلون للحصول  ي والشهادة )الطالب الذين أكملوا الير

ي الوطتن
( وإدارة السالمة NCCERعىل شهادة من خالل التقييم الحرفن

ن للحصول عىل فرص تنسيب متقدمة و/أو االختبار من OSHAوالصحة المهنية ) نامج بنجاح مؤهلي  (. قد يكون الطالب الذين يكملون الير
ي النقابية أو غي  النقابية و/أو الحصول عىل

ي مؤسسة ما بعد المرحلة الثانوية من  خالل برامج التدريب المهتن
ساعات معتمدة جامعية فن

ي 
ي العمل، وإكمال التدريب المهتن

ي مقاطعة بالتيمور. بعد التخرج، يمكن للطالب الدخول فن
خالل اتفاقية محددة مع الكلية المجتمعية فن

ي كلية مدتها سنتان أو أربــع سنوات. 
 تكون الرسوم مطلوبة.  قد لشخص مسافر، و/أو الحصول عىل شهادة علمية فن

 

 1تكنولوجيا البناء والتشييد 
 62.8000.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 2تكنولوجيا البناء والتشييد 
  62.8010.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   1تكنولوجيا البناء والتشييد الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 3تكنولوجيا البناء والتشييد 
  62.8020.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   2تكنولوجيا البناء والتشييد الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 4 تكنولوجيا البناء والتشييد
  62.8030.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   3 والتشييدتكنولوجيا البناء الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 5تكنولوجيا البناء والتشييد 
  62.8040.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   4 تكنولوجيا البناء والتشييدالشر
 1الساعات المعتمدة: 

ة تكنولوجيا البناء والتشييد   (CWEالعملية ) Capstoneلخبر
  62.8080.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   1تختلف حسب عروض المدرسة. الساعات المعتمدة: الشر

 62.8090.4رقم الدورة التدريبية: 
(H :عدد الساعات المعتمدة ) 2 
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 (CC, KN, LN, OM ,PHمهن النجارة )
 

ات المتعلقة  ي برنامج مهن النجارة المعلومات والخير
ن
ي والتجاري. تعتير أدوات السالمة واألدوات اليدوية يكتسب الطالب ف

بالبناء السكتن
والكهربائية وتعليمات التسوية وتخطيط األساس وبناء األرضيات والجدران وبناء األسقف وقراءة المخططات والتشكيل وتقدير الوظائف 

ن عليها لطالب النجارة. سيكمل طالب النجارة امتحانات كي 
التعليم األساشي وشهادة النجارة من المستوى األول  وحدات تعليمية يتم الي 

ي لتعليم وبحوث البناء )
 (. NCCERمن المركز الوطتن

 
ي برنامج التدريب 

ن
ي ف

ي السنة األوىل من التدريب المهتن
ن
نامج بنجاح مؤهلون للحصول عىل تدريب متقدم ف الطالب الذين يكملون الير

ن لنقابة ن المنتسبي  ن والمقاولي  ي للبنائي 
ا للحصول عىل فرص تنسيب متقدمة و/أو االختبار من ABC) المهتن

ً
ن أيض (. قد يكونون مؤهلي 

ي مؤسسة ما بعد المرحلة 
ن
ي النقابية أو غي  النقابية األخرى و/أو الحصول عىل ساعات معتمدة جامعية ف

خالل برامج التدريب المهتن
ي مقاطعة ب

ن
ي العمل، وإكمال الثانوية من خالل اتفاقية محددة مع الكلية المجتمعية ف

ن
التيمور. بعد التخرج، يمكن للطالب الدخول ف

ي كلية مدتها سنتان أو أربــع سنوات. قد تكون الرسوم 
ن
ي لشخص مسافر، و/أو الحصول عىل شهادة علمية ف

 مطلوبة. التدريب المهتن
 

 1مهن النجارة 
 61.9100.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 5مهن النجارة 
 61.9140 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   4النجارة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 2مهن النجارة 
 61.9110.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   1النجارة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 6مهن النجارة 
 61.9150.4 (H): رقم الدورة التدريبية
ط الُمسبق:   5النجارة الشر

 1الساعات المعتمدة: 

 3مهن النجارة 
 61.9120.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   2النجارة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

ة مهن النجارة )  Capstoneلخبر
 (CWEالعملية )

وط  61.9160.4( H)رقم الدورة التدريبية:  الشر
تختلف حسب عروض المدرسة. الُمسبقة: 

 1الساعات المعتمدة: 
 61.9170.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 2: الساعات المعتمدة

 4مهن النجارة 
 61.9130.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   3النجارة الشر
 1الساعات المعتمدة: 
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 (FH, MM, OV ,SP) (CDMالبناء والتصميم واإلدارة )
 

ي من أربــع دورات تدريبية يقوم بإعداد الطالب لشغل CDMالبناء والتصميم واإلدارة )
ي والتقتن

( عبارة عن برنامج دراشي للتعليم المهتن
ي مجاالت الهندسة المعمارية وإدارة البناء، إىل جانب مجاالت التصميم والهندسة والبناء والتصنيع األخرى ذات الصلة. 

ن
 وظائف ف

 
ي السكنية والتجارية. سيطور الط

الب فهًما للمبادئ الكامنة وراء الهندسة المعمارية والبناء وعملية التصميم وكيفية ارتباطها بالمبانن
، يقوم الطالب بصقل مهاراتهم الفنية من خالل إنشاء Autodesk Revitو  Autodesk AutoCADباستخدام برامج الصناعة، مثل 
تهم الذاتية. رسومات البناء لتلبية معايي  ال نامج، سيقوم الطالب بإنشاء والحفاظ عىل مجموعة من أعمالهم وسي   تصميم. خالل الير

 

ي البناء والتصميم 1( CDMالبناء والتصميم واإلدارة )
 واإلدارة: مقدمة ف 

 56.1510.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 البناء تصميم: مبادئ 2( CDMواإلدارة )البناء والتصميم 
 56.1520.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   1( CDMالبناء والتصميم واإلدارة )الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 ثالثية األبعاد المتقدمة والنمذجة: التصميم 3( CDMالبناء والتصميم واإلدارة )
 56.1530.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

 2( CDMالبناء والتصميم واإلدارة )ط الُمسبق: الشر 
 1الساعات المعتمدة: 

 

 اإلنشاءات المتقدمة إدارة: 4( CDMالبناء والتصميم واإلدارة )
 56.1540.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   3( CDMالبناء والتصميم واإلدارة )الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 (LN)المهن الكهربائية 

كيب وإصالح أنظمة األسالك والتحكم لألنظمة السكنية والتجارية. يشمل التعليم  يتلف  الطالب تعليمات حول اإلجراءات المطلوبة لي 
ات النظرية الكهربائية األساسية والدوائر وحماية الدوائر وتركيب دوائر اإلضاءة والطاقة )التجارية والسكنية عىل حد سواء( واستخدام معد

.  االختبار  ي
ي حددها قانون الكهرباء الوطتن

وط الت  نامج الشر ي الجزء التعليمي من هذا الير
ي يتم تدريسها فن

 الكهربائية. تتبع النظرية الت 
 

ن  ن المنتسبي  ن والمقاولي  ي برنامج البنائي 
ي فن
ي التدريب المهتن

نامج بنجاح مؤهلون للحصول عىل تدريب متقدم فن الطالب الذين يكملون الير
ي النقابية أو غي  لنقابة. قد يكو 

ن للحصول عىل فرص التنسيب المتقدم و/أو االختبار من خالل برامج التدريب المهتن ا مؤهلي 
ً
نون أيض

ي معهد ما بعد المرحلة الثانوية من خالل اتفاقية محددة. بعد التخرج، 
النقابية األخرى و/أو الحصول عىل ساعات معتمدة للجامعة فن

ي العمل، 
ي كلية مدتها سنتان أو أربــع يمكن للطالب الدخول فن

ي لمدة رحلة، و/أو الحصول عىل شهادة علمية فن
وإكمال التدريب المهتن

ي مقاطعة 
نامج بنجاح الحصول عىل ساعات معتمدة محددة للجامعة مع الكلية المجتمعية فن سنوات. يمكن للطالب الذين يكملون الير

 بالتيمور. قد تكون الرسوم مطلوبة. 
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 1هن الكهربائية الم
 62.4000.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 2المهن الكهربائية 
 62.4010.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   1الكهرباء الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 3المهن الكهربائية 
 62.4020.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   2الكهرباء الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 4المهن الكهربائية 
 62.4030.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   3الكهرباء الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 5المهن الكهربائية 
 62.4060.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   تختلف حسب عروض المدرسةالشر
 

ة الكهربائية )المهن   Capstoneلخبر
 (CWEالعملية )

  62.4060.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   تختلف حسب عروض المدرسة. الشر

 1الساعات المعتمدة: 
 62.4070.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 

 
 

"Denial . بواسطة "Mya J  ي مدرسة راندلستاون الثانوية
ن
 ف

(Randallstown High School الصف ،)11 

 

 (DL)( HVACمهن التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )
 

 برنامج التدفئة والتهوية وتكييف الهواء هو برنامج شامل يعد الطالب بالمهارات األكاديمية واالستعداد لمكان العمل والمهارات التقنية
ي المناخ من خالل التدريب  ومهارات التعلم

نامج الطالب إىل أحدث أنظمة التحكم فن ي مكان العمل الحديث. سيقدم الير
مدى الحياة الالزمة فن

العمىلي عىل الهواء المركزي والمضخات الحرارية وأفران النفط والغاز ومعظم الوحدات التجارية الخفيفة المستخدمة اليوم. قد تسمح 
ة الصيفية لطالب الص ة عمل الخير ي  Capstoneف األخي  والخير

ي فن
ي مجال التدريب المهتن

ة العملية فن ا بساعات معتمدة لمعايي  الخير
ً
أيض

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. 

 
نامج بنجاح ويحصلون عىل رخصة تدريب حكومية عىل ساعات معتمدة لمدة عام واحد من التدريب  سيحصل الطالب الذين يكملون الير
ن  ن والمقاولي  ي برنامج البنائي 

ي فن
ي السنة األوىل من التدريب المهتن

ن للحصول عىل تدريب متقدم فن . قد يكونون مؤهلي  ي الحكومي
المهتن

ن لنقابة للتدري ا للحصول عىل فرص التنسيب المتقدم و/أو االختبار من خالل برامج التدريب المنتسبي 
ً
ن أيض ي وقد يكونون مؤهلي 

ب المهتن
ي لمدة رحلة، و/أو الحصول

ي العمل، وإكمال التدريب المهتن
ي النقابية أو غي  النقابية األخرى. بعد التخرج، يمكن للطالب الدخول فن

 المهتن
ي كلية مدتها 

نامج بنجاح الحصول عىل ساعات معتمدة محددة عىل شهادة علمية فن سنتان أو أربــع سنوات. يمكن للطالب الذين يكملون الير
ي مقاطعة بالتيمور. 

 . قد تكون الرسوم مطلوبةللجامعة مع الكلية المجتمعية فن
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مهن التدفئة والتهوية 
 1وتكييف الهواء 
 62.4200.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

مهن التدفئة والتهوية 
 2وتكييف الهواء 
 62.4210.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  التدفئة والتهوية الشر
 1وتكييف الهواء 

 1الساعات المعتمدة: 
 

مهن التدفئة والتهوية 
 3وتكييف الهواء 
 62.4220.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  التدفئة والتهوية الشر
 2وتكييف الهواء 

 1الساعات المعتمدة: 
 

 4التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 
 62.4230.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   3التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 للتدفئة والتهوية وتكييف الهواءعمليات اللحام 
 62.4260.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   4التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 إصالح األجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
 62.4250.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   4التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ة مهن التدفئة والتهوية وتكييف الهواء   Capstoneلخبر
 (CWEالعملية )

  62.4270.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   عروض المدرسة. تختلف حسب الشر
 1الساعات المعتمدة: 
 62.4280.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 

/السباكة ) وظائف  (WST ,KNالبناء الميكانيكي

ي توفر الراحة 
كيبات المختلفة الت  كيب وصيانة أنظمة إمدادات المياه وأنظمة إزالة النفايات والي  نامج بإعداد الطالب لي  يقوم الير

ل أو بيئة األعمال التجارية. يتعلم الطالب ويستخدمون أدوات التجارة بحرية جنًبا إىل  ن ي المين
جنب مع قراءة المخططات، الشخصية فن

والسباكة السكنية، وربط األنابيب المصنوعة من الحديد المصبوب، وصنع وصالت التوهج والضغط، وأنابيب الضف الصجي التجارية 
كيبات.  /الي   وأنابيب النفايات، والتهوية، وتركيب إصالح الصنابي 

 
ي السنة األ

ي فن
ن للحصول عىل تدريب مهتن ي وقد قد يكون الطالب مؤهلي 

ن لنقابة للتدريب المهتن ن المنتسبي  ن والمقاولي  ي برنامج البنائي 
وىل فن

ي النقابية أو غي  النقابية 
ا للحصول عىل فرص التنسيب المتقدم و/أو االختبار من خالل برامج التدريب المهتن

ً
ن أيض يكونون مؤهلي 

ي العمل، وإكمال التدريب الم
ي كلية األخرى. بعد التخرج، يمكن للطالب الدخول فن

ي لمدة رحلة، و/أو الحصول عىل شهادة علمية فن
هتن

نامج بنجاح الحصول عىل ساعات معتمدة محددة للجامعة مع الكلية  مدتها سنتان أو أربــع سنوات. يمكن للطالب الذين يكملون الير
ي مقاطعة بالتيمور. 

 قد تكون الرسوم مطلوبة. المجتمعية فن

 

 1كية/السباكة اإلنشاءات الميكاني
 62.4110.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 2اإلنشاءات الميكانيكية/السباكة 
 62.4120.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   1اإلنشاءات الميكانيكية/السباكة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 3اإلنشاءات الميكانيكية/السباكة 
 62.4130.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   2اإلنشاءات الميكانيكية/السباكة الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

 4اإلنشاءات الميكانيكية/السباكة 
 62.4140.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   3اإلنشاءات الميكانيكية/السباكة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ة السباكة / الميكانيكيا   (CWEالعملية ) Capstoneلخبر
  62.4160.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   تختلف حسب عروض المدرسةالشر

 1 عدد الساعات المعتمدة: 
 62.4170.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 
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 والضيافة والسياحةمجموعة خدمات المستهلك 
وبات )برنامج  التجميل، فنون الطهي والخبر  والمعجنات، فنون الطهي وإدارة المطاعم، إدارة  (ProStartاألغذية والمرسر

 
ي )
ي والتقتن

ي مقاطعة بالتيمور )CTEتمت الموافقة عىل برامج إكمال التعليم المهتن
ن
ي المدارس العامة ف

ن
م بوالية ( من قبل وزارة التعليBCPS( التالية ف

ي والحصول عىل شهادة صناعية و/أو MSDEماريالند )
(. سيتمكن الطالب بعد التخرج من الحصول عىل وظيفة والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن

ة  ن CWEالعملية ) Capstoneحضور مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية للحصول عىل شهادة أو درجة علمية. قد تكون خير ي  ( متاحة للطالب المؤهلي 
ن
ف

ة.   السنوات األوىل أو األخي 
 

نامج محدود. قد تتطلب مدارس وبرامج ماجنت )ملحوظة:  ي كل Magnetتوافر الير
ن
وط محددة. يجب االتصال بمكتب اإلرشاد ف ( تقديم طلًبا بشر

 معلومات التسجيل والتقديم والدورة التدريبية. مدرسة للحصول عىل 
 

عروض الدورات قابلة للتغيي  بناًء عىل إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. يرجر مراجعة مستشار فيما يىلي عينة من كيفية تقديم الدورات. 
 مدرستك للحصول عىل أرقام دورات محددة لمدرستك وبرنامجك. 

 

 
امج  البر

 
 9 الصف 

 
 10الصف 

 
 11الصف 

 
 12الصف 

 
 مهن علم التجميل

 
يتم تشجيع الطالب عىل 

ي الصف 
ن
 9البدء ف

 
 3، 2، 1علم التجميل 

 
 6، 5، 4علم التجميل 

 
و/أو امتداد  9، 8، 7علم التجميل 

 أو علم التجميل

 
الخبر   -فنون الطهي 
 (ACF) والمعجنات

 
يتم تشجيع الطالب عىل 

ي الصف 
ن
 9البدء ف

 
ن والمعجنات   2و  1الخير

 
ن والمعجنات  4و  3 الخير

 
ة  ن والمعجنات لخير  Capstoneالخير

 ( )تدريب(CWEالعملية )

 
المطاعم  فنون الطهي وإدارة

(ACF) 

 
يتم تشجيع الطالب عىل 

ي الصف 
ن
 9البدء ف

 
 
 2و  1فنون الطهي 

 
 
 4و  3فنون الطهي 

 
ة   Capstoneفنون الطهي لخير

دورات فنون ( CWEالعملية )
 الطهي االختيارية

 
وبات  األغذية والمشر

 (ProStart)برنامج اإلدارة 

 
يتم تشجيع الطالب عىل 

ي الصف 
ن
 9البدء ف

 

 
ي األغذية 

ن
 1المتخصصون ف

 
 

ي األغذية 
ن
 2المتخصصون ف

 
ي مجال 

ن
ي ف

األغذية التدريب المهتن
 ساعة معتمدة( 2)

 

 (CC, MM, SPT ,WSTمهن علم التجميل )
 

نامج هو تدريب الطالب يقوم برنامج مهن علم التجميل بإعداد األفراد لرعاية وتجميل الشعر واألظافر والجلد.  الغرض األساشي من الير
ي 
خيص والكفاءة فن عىل المهارات اليدوية األساسية وأحكام السالمة وعادات العمل المناسبة والمواقف المرغوبة الالزمة للحصول عىل الي 

ي ذي صلة. 
ي مجال التجميل أو أي مجال مهتن

ن فن  مناصب المبتدئي 

 
ي يتم 

تدريسها إعطاء الشامبو والشطف وعالجات فروة الرأس والتصفيف والتثبيت والقص وتلوين الشعر تشمل تقنيات الشعر الت 
ة عالجات الوجه والماكياج وتشمل تقنيات األظافر عمليات تجميل األظافر  خاء وتشمل تقنيات البشر وتفتيحه والتمويــــج الدائم واالسي 

.  والباديكي  وتقنيات األظافر االصطناعية وتدليك اليدين ن  والذراعي 
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ن عىل النظافة والتطهي  وإزالة التلوث ومكافحة العدوى. تشمل مجاالت التدريس ذات الصلة العظام والعضالت واألعصاب  كي 
يتم الي 

هم واكتساب والكيمياء والكهرباء والتصوير بالكمبيوتر ومعرفة المنتج وعالقات العمالء وإدارة الصالون. يمكن للطالب مواصلة تعليم
ي برنامج إدارة األعمال عىل مستوى الكلية المجتمعية. 

ن
ي صالون خاص أو التسجيل ف

ن
ة العملية من خالل العمل ف  المزيد من الخير

 
ة من المدرسة الثانوية.  1500تؤهل  ي السنة األخي 

ن
ي والية ماريالند ف

ن
ن ف ساعة من التدريس الطالب للجلوس المتحان ترخيص المشغلي 

نامج. ُيطلب من الطالب التقدم المتحان ترخيص مجلس والية ماريالند للتجميل يجب عىل ال طالب إكمال عملية التقييم الختيار الير
 مطلوبة. واجتيازه قبل التخرج للتأهل للحصول عىل حالة اإلكمال. قد تكون الرسوم 

 

 1علم التجميل 
 61.7010.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 6علم التجميل 
 61.7060.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   5علم التجميل الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 2علم التجميل 
 61.7020.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   1علم التجميل الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 7علم التجميل 
 61.7070.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   6علم التجميل الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 3علم التجميل 
 61.7030.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   2علم التجميل الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 8علم التجميل 
 61.7080.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   7علم التجميل الشر
 1: الساعات المعتمدة

 4علم التجميل 
 61.7040.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   3علم التجميل الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 9علم التجميل 
 61.7090.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   8علم التجميل الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 5علم التجميل 
 61.7050.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   4علم التجميل الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 امتداد علم التجميل
  61.7100.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:  نامج المدرشي الشر  تختلف حسب الير

 1 عدد الساعات المعتمدة: 

 

ة علم التجميل   (CWEالعملية ) Capstoneلخبر
 61.7110.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   1تختلف حسب عروض المدرسة. الساعات المعتمدة: الشر
 2عدد الساعات المعتمدة:  61.7130.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

 

: برنامج الخبر  والمعجنات   (SPT)فنون الطهي

ن والحلويات واألغذية األساسية وإنتاج المخبوزات ومه ي إنتاج المخبوزات المتقدمة للخير
ن
ن والمعجنات للطالب تعليمات ف ارات يوفر برنامج الخير

ي  ProStartالخدمة ومهارات العالقات اإلنسانية باستخدام برنامج 
 طورها الذي طورته مؤسسة التعليم التابعة لجمعية المطاعم الوطنية والمواد الت 

 (. ACFاتحاد الطهي األمريكي )
 

نامج، قد يحصلون عىل CPCيمكن للطالب الحصول عىل شهادة صناعية وساعات معتمدة ليصبحوا طهاة معجنات معتمدين ) (. عند االنتهاء من الير
 قد تكون الرسوم مطلوبة. ساعات معتمدة محددة للجامعة. 
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ي 
اف   1الخبر  والمعجنات بشكل احب 

 61.8210.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي 
اف   2الخبر  والمعجنات بشكل احب 

 61.8220.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي 
اف   3الخبر  والمعجنات بشكل احب 

 61.8310.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي 
اف   4الخبر  والمعجنات بشكل احب 

 61.8320.0رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي 
اف  ي مجال الخبر  والمعجنات بشكل احب 

 1التدريب ف 
 61.8410.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي 
اف  ي مجال الخبر  والمعجنات بشكل احب 

 2التدريب ف 
 61.8420.5( GT/AA)بية: رقم الدورة التدري

 1الساعات المعتمدة: 

 

 

"Untitled . بواسطة "Edwin M.A  ي مدرسة باركفيل الثانوية
ن
ف

(Parkville High الصف ،)11 

 
 

 (ET, CC, SPT ,WSTفنون الطهي وإدارة المطاعم )
 

نامج مع اتحاد الطهي األمريكي ) ي ( ACFيتعاون هذا الير
نامج تعليًما عملًيا فن . يتضمن الير ي

افن ي الطبخ االحي 
إلعداد الطالب لمهن ناجحة فن

ي التكاليف والتغذية والضف الصجي وتسويق األغذية. 
ن والتحكم فن ي الطهي والخير

اف والكفاءة فن  إنتاج الغذاء، مع تطوير االحي 
 

ة عملية من خالل التجارب الشير  نامج خير ي هذا الير
ن
ية من خالل المؤسسات المدرسية و/أو التعلم القائم عىل العمل يكتسب الطالب ف

ن للحصول عىل شهادة أساسيات الطهي المعتمدة ) . قد يكون الطالب مؤهلي  ي صناعة الطهي
( من اتحاد الطهي األمريكي جنًبا إىل CFCفن

نامج فنون الطهي ServSafeجنب مع شهادة   حسب المدرسة. قم باالطالع عىل . تختلف عناوين وتسلسالت الدورات التدريبية لير
 قد تكون الرسوم مطلوبة. مصفوفة المدرسة الفردية لتسلسل الدورة حسب المدرسة. 
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 1فنون الطهي 
 61.8010.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق ء: الشر ي
 ال شر
 1: الساعات المعتمدة

 

 2فنون الطهي 
  61.8020.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   1فنون الطهي الشر

 1: عدد الساعات المعتمدة
 

 3فنون الطهي 
  61.8030.4( H): رقم الدورة التدريبية
وط الُمسبقة:    2فنون الطهي الشر

 1 عدد الساعات المعتمدة: 
 

 4فنون الطهي 
  61.8040.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

وط الُمسبقة:    3فنون الطهي  الشر
 1عدد الساعات المعتمدة: 

 5فنون الطهي 
 61.8050.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   4فنون الطهي الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 6فنون الطهي 
  61.8060.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:   عروض المدرسة. تختلف حسب الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ة فنون الطهي   (CWEالعملية ) Capstoneلخبر
  61.8090.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   عروض المدرسة. تختلف حسب الشر
 1: الساعات المعتمدة

 61.8170.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 2: الساعات المعتمدة

 

وبات )برنامج   ( ProStartإدارة األغذية والمرسر
)PT, PH, RA, SP, WD, CT, DL, KN, LN, MM, NT, OV, PA( 

 
ي العالم. يستكشف الطالب فرص العمل والمسارات 

ي أحد أشع المجاالت نمًوا فن
ا بالتحديات ومتنوًعا فن

ً
نامج للطالب مليئ يوفر الير

ي صناعة الخدمات الغذائية من خالل استخدام برنامج 
الذي طورته مؤسسة التعليم التابعة لجمعية  ProStartالوظيفية المدرجة فن

ن مهارات الخدمة ومهارات  المطاعم الوطنية. يشمل التعليم الغذاء األساشي وإنتاج المخابز والتغذية والتدريب اإلداري. يتم تضمي 
ي منهج إدارة المطاعم. 

 العالقات اإلنسانية وتطوير قائمة األكل فن
 

للحصول عىل الشهادة الوطنية. يجب عىل  ServSafeيتأهل الطالب الذين يكملون دورة الضف الصجي بنجاح إلجراء امتحان شهادة 
ي الصناعة للحصول عىل شهادة 

ة العمل العملية فن ي كليات وجامعات ProStartالطالب إكمال خير
. يتوفر التقدم بعد المرحلة الثانوية فن

ي 
نامج حسب المدرسة. قم باالطالع  الطهي والتدريب المهتن والمسارات المجتمعية. تختلف عناوين وتسلسالت الدورات التدريبية للير

 قد تكون الرسوم مطلوبة. عىل المدارس الفردية لتسلسل الدورة. 

 

ي األغذية 
 1المتخصصون ف 
 61.8510.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1: الساعات المعتمدة

 

ي األغذية 
 2المتخصصون ف 

  61.8520.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:  ي األغذية الشر

ن
  1المتخصصون ف

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

ي مجال األغذية 
ي ف 
 1التدريب المهن 

  66.9110.4: رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة:  ي األغذية الشر

ن
  2المتخصصون ف

 1عدد الساعات المعتمدة: 
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ي مجال األغذية 
ي ف 
 2التدريب المهن 

 66.9120.4: رقم الدورة التدريبية
ط الُمسبق:  ي مجال األغذية الشر

ن
ي ف

 1التدريب المهتن
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي مجال األغذية 
ي ف 
ة التدريب المهن   (CWEالعملية ) Capstoneلخبر

  66.0330.4رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:  ي األغذية الشر

ن
  2المتخصصون ف

 2عدد الساعات المعتمدة: 
 

 : ي
ي والتقن 

 البيئة والزراعة والموارد الطبيعية مجموعةالتعليم المهن 
 العلوم الزراعية والتكنولوجيا البيئية

ي )
ي والتقتن

ي CTEتمت الموافقة عىل برامج إكمال التعليم المهتن
ن
ي المدارس العامة ف

ن
( من قبل وزارة BCPSمقاطعة بالتيمور )( التالية ف

ي MSDEالتعليم بوالية ماريالند )
(. سيتمكن الطالب بعد التخرج من الحصول عىل وظيفة والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن
ة  والحصول عىل شهادة صناعية و/أو حضور مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية للحصول عىل شهادة أو درجة علمية. قد تكون خير

Capstone ( العمليةCWE .ة ة وقبل األخي  ي السنوات األخي 
ن فن  ( متاحة للطالب المؤهلي 

 
نامج محدود. قد تتطلب مدارس وبرامج ماجنت )ملحوظة:  وط محددة. يجب االتصال بمكتب Magnetتوافر الير ( تقديم طلًبا بشر

ي كل مدرسة للحصول عىل معلومات التسجيل والتقديم والدورة 
 التدريبية. اإلرشاد فن

 
 فيما يىلي عينة من كيفية تقديم الدورات. عروض الدورات قابلة للتغيي  بناًء عىل إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. يرجر 

 مراجعة مستشار مدرستك للحصول عىل أرقام دورات محددة لمدرستك وبرنامجك. 

 

 
امج   المكملةالبر

 
 9الصف 

 
 10الصف 

 
 11الصف 

 
 12الصف 

 
الزراعي  منهج التعليم

(CASE) 

 
ي الزراعة والغذاء 

ن
مقدمة ف

 CASEوالموارد الطبيعية )
AFNR) 

 
الحيوان  –مبادئ العلوم الزراعية 

(ASA أو مبادئ العلوم الزراعية )– 
 (ASPالنبات )

 
التكنولوجيا الحيوية الحيوانية 

 والنباتية

 
 والتطويراألعمال الزراعية والبحث 

 
 البيئية التكنولوجيا

 
يتم تشجيع الطالب عىل البدء 

ي الصف 
ن
 9ف

 
 2و  1التكنولوجيا البيئية 

 
 4و  3التكنولوجيا البيئية 

 
ة التكنولوجيا البيئية  لخير

Capstone ( العمليةCWE) 

 

 (HH)( CASEمنهج تعليم العلوم الزراعية )
 

وع طموح بدأه المجلس CASEمنهج تعليم العلوم الزراعية ) ي عام ( هو مشر
ي للتعليم الزراعي فن

وع هو تنفيذ 2007الوطتن . هدف المشر

ات التعليمية لتعزيز دقة وأهمية موضوع الزراعة والغذاء والموارد  ي للتعليم الزراعي الثانوي يوفر مستوى عاٍل من الخير
منهج وطتن
 (. AFNRالطبيعية )

 
ا للعلوم  إىل جانب رفع مستوى دقة معرفة ومهارات الزراعة والغذاء والموارد 

ً
ا هادف

ً
الطبيعية، يوفر منهج تعليم العلوم الزراعية تحسين

، ويتم تدريس المفاهيم باستخدام  ية. يستخدم منهج تعليم العلوم الزراعية االستفسار العلمي ن والرياضيات وفهم اللغة اإلنجلي 
وع والمشكلة. قد تكون الرسوم  اتيجيات تعليمية قائمة عىل النشاط والمشر  ة. مطلوباسي 



149  

 الطبيعية المواردمنهج تعليم العلوم الزراعية للعلوم الزراعية/مقدمة إىل 
 61.6100.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1: الساعات المعتمدة

 

 منهج تعليم العلوم الزراعية للعلوم الزراعية/مبادئ علم الحيوان
 61.6330.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   مقدمة لمنهج تعليم العلوم الزراعية للعلوم الزراعية حت  الموارد الطبيعيةالشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 منهج تعليم العلوم الزراعية للعلوم الزراعية/مبادئ علم النبات
 61.6340.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   الزراعية للعلوم الزراعية حت  الموارد الطبيعيةمقدمة لمنهج تعليم العلوم الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 منهج تعليم العلوم الزراعية للعلوم الزراعية/التكنولوجيا الحيوية الحيوانية والنباتية
 61.6330.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   الموارد الطبيعيةمقدمة لمنهج تعليم العلوم الزراعية للعلوم الزراعية حت  الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 والتطوير الزراعي  منهج تعليم العلوم الزراعية للعلوم الزراعية/البحث
 61.6300.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   مقدمة لمنهج تعليم العلوم الزراعية للعلوم الزراعية حت  الموارد الطبيعيةالشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ة زراعية العلوم ال  (CWEالعملية ) Capstoneلخبر
 61.6380.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط المسبق:  ي العلوم الزراعية الشر
ن
 ساعتان معتمدتان أو أكير ف

 1الساعات المعتمدة: 
 

 (WST)التكنولوجيا البيئية 

ي يستخدم مبادئ العلوم والهندسة وتكنولوجيا الكمبيوتر لحماية وتعزيز البيئة وصحة اإلنسان. يركز 
التكنولوجيا البيئية هي مجال مهتن

ي تغطي 
نامج عىل تطبيق العلوم البيئية باستخدام التكنولوجيا والمشاريــــع العملية واألنشطة الميدانية. سلسلة من الدورات الت  هذا الير

ونظم لطبيعية، والمياه، واألنظمة األرضية والجوية وأخذ العينات البيئية وتحليلها ومنع التلوث والسيطرة عليه وإدارة النفايات الموارد ا
 المعلومات الجغرافية. 

 
ي الرطبة وإدارتها وتقييم الموائل والمناظر ا

لطبيعية وزراعة تشمل مشاريــــع الطالب بناء وصيانة نظام تربية األحياء المائية وإنشاء األراضن
ن  ة، يتم تشجيع الطالب المؤهلي  بة والمياه ورسم خرائط البيانات البيئية. ومن خالل سنتهم األخي 

النباتات المحلية ومراقبة جودة الي 
ي عىل القيام بتجربة االنتقال من المدرسة إىل الحياة المهنية عن طريق التدريب أو وظيفة الدراسة والعمل. تتطلب العديد من الو 

ظائف فن
نامج بنجاح الحصول عىل  ن أو أربــع سنوات من التدريب والتعليم بعد المرحلة الثانوية. يمكن للطالب الذين يكملون الير هذا المجال سنتي 

ي مقاطعة بالتيمور. قد تكون الرسوم مطلوبة. 
 ساعات معتمدة محددة للجامعة مع الكلية المجتمعية فن
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 1ة التكنولوجيا البيئي
 61.6410.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1: الساعات المعتمدة

 

 2التكنولوجيا البيئية 
  61.6420.0رقم الدورة التدريبية: 
وط المسبقة:    1التكنولوجيا البيئية الشر

 1: عدد الساعات المعتمدة
 

 3التكنولوجيا البيئية 
 61.6430.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:    2التكنولوجيا البيئية الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

 4التكنولوجيا البيئية 
  61.6440.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

وط الُمسبقة: التكنولوجيا البيئية    3الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

 (GISنظام المعلومات الجغرافية )التكنولوجيا البيئية 
  61.6450.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   1 التكنولوجيا البيئيةالشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ة التكنولوجيا البيئية   (CWEالعملية ) Capstoneلخبر
  61.6470.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:   4أو  3 التكنولوجيا البيئيةالشر
 1الساعات المعتمدة: 
 61.6480.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 
 

 
 

"Flowers . بواسطة "Nusaibah M ( ي مدرسة بايكسفيل الثانوية
ن
 10(، الصف Pikesville High Schoolف
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 : ي
ي والتقن 

 الصحة والعلوم البيولوجية مجموعةالتعليم المهن 
وع قيادة الطريق  (AoHPأكاديمية المهن الصحية ) مرسر

(Project Lead the Wayالعلوم الطبية الحيوية :) 
 

ي )
ي والتقتن

ي مقاطعة بالتيمور )CTEتمت الموافقة عىل برامج إكمال التعليم المهتن
ن
ي المدارس العامة ف

ن
( من قبل وزارة التعليم BCPS( التالية ف

ي والحصول عىل (. سيتمكMSDEبوالية ماريالند )
ن الطالب بعد التخرج من الحصول عىل وظيفة والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن

ة  العملية  Capstoneشهادة صناعية و/أو حضور مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية للحصول عىل شهادة أو درجة علمية. قد تكون خير
(CWE  ة وقبل األخي ي السنوات األخي 

ن
ن ف  ة. ( متاحة للطالب المؤهلي 

 
نامج محدود. قد تتطلب مدارس وبرامج ماجنت ) وط محددة. يجب االتصال بمكتب Magnetملحوظة: توافر الير ( تقديم طلًبا بشر

ي كل مدرسة للحصول عىل معلومات التسجيل والتقديم والدورة التدريبية. 
ن
 اإلرشاد ف

 
بناًء عىل إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. يرجر فيما يىلي عينة من كيفية تقديم الدورات. عروض الدورات قابلة للتغيي  

 مراجعة مستشار مدرستك للحصول عىل أرقام دورات محددة لمدرستك وبرنامجك. 
 

امج  12الصف  11الصف  10الصف  9 الصف  البر

 
أكاديمية المهن 

 (AoHPالصحية )

 
يتم تشجيع الطالب 
ي الصف 

ن
 9عىل البدء ف

 
أكاديمية المهن 

، أكاديمية 1الصحية 
 2المهن الصحية 

 
دورة )دورات( أكاديمية المهن 

، أو أكاديمية المهن 3الصحية 
، أو أكاديمية المهن 4الصحية 

 الصحية التخصصية

 
، أكاديمية 5أكاديمية المهن الصحية 

ة المهن الصحية   Capstoneلخير
 (CWEالعملية )

 
وع قيادة الطريق  مشر

(Project Lead the 
Way العلوم الطبية :)

 الحيوية

 
العلوم الطبية مبادئ 

 الحيوية

 
 أنظمة جسم اإلنسان

 
 التدخالت الطبية

 
وع قيادة  ي الحيوي لمشر االبتكار الطتر

الطب الحيوي  (PLTWالطريق )
ة   (CWEالعملية ) Capstoneلخير

 
 

 (ET, OV, RA, SPT ,WSTأكاديمية المهن الصحية )
 

ات الشيرية والتدريب الداخىلي وتعليمات الفصول الدراسية يوفر هذا  نامج للطالب التعلم القائم عىل المشاريــــع والمشكالت والخير الير
: أساسيات  ن ن أساسيتي  ات المتعلقة بمجال الرعاية الصحية. يتم تعريف الطالب بعلم ومهارات الرعاية الصحية من خالل دورتي  والمختير

 كل ووظائف جسم اإلنسان. الطب والعلوم الصحية وهي

 
ن العديد من مجموعات الدورات التدريبية إلكمال تسلسل الدورات األربعة. يمكن للطالب  يمكن للطالب بعد ذلك االختيار من بي 
ي دورة جامعية مطل

ي التدريب الداخىلي و/أو التسجيل فن
اف والتصميم والمشاركة فن ة الشيرية الخاضعة لإلشر ي دورة الخير

وبة المشاركة فن
، مثل  ي ي دورة التخصص الطتر

ي حاالت الرعاية الصحية الواقعية فن
ا. بناًء عىل الموقع، قد تتاح للطالب الفرصة لتطبيق ما يقودونه فن

ً
مسبق

ي الصيدلة. 
 مساعد التمريض المعتمد ومساعد طب األسنان وفتن

 
خيص. قد تختلف عروض الدورات وفرص يمكن للطالب الحصول عىل أوراق اعتماد حكومية و/أو وطنية بعد اجتياز اختبارا ت الي 

نامج. قد تكون الرسوم مطلوبة.  ي مواقع الير
 التدريب والساعات المعتمدة المحددة للجامعة فن
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 1أكاديمية المهن الصحية 
 63.4200.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 2أكاديمية المهن الصحية 
 63.4210.0رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق ء: الشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي صيدلة  -أكاديمية المهن الصحية 
 HON -فن 

 63.5140.4رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق ء: الشر ي

 ال شر
 1: الساعات المعتمدة

 

 3 HON( CNAالمعتمدون )أكاديمية المهن الصحية لمساعدي التمريض 
 63.4230.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 HON 3أكاديمية المهن الصحية لمساعدي طب األسنان 
 63.1130.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي 
 HON 3أكاديمية المهن الصحية للتأهيل البدن 

 63.1110.4رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 HON 3أكاديمية المهن الصحية 
 63.5120.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 HON 4أكاديمية المهن الصحية 
 63.5130.4ورة التدريبية: رقم الد

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 HON 4أكاديمية المهن الصحية لمساعدي طب األسنان 
 63.1240.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي 
 HON 4أكاديمية المهن الصحية للتأهيل البدن 

 63.1210.4رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 
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 5 HON( CNAأكاديمية المهن الصحية لمساعدو التمريض المعتمدون )
 63.5050.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق ء: الشر ي
 ال شر
 1: الساعات المعتمدة

 

ة  ي وخبر
 HON( CWEالعملية ) Capstoneأكاديمية المهن الصحية للتدريب المهن 

 63.4348.4رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ة  ي وخبر
 HON( CWEالعملية ) Capstoneأكاديمية المهن الصحية للتدريب المهن 

 63.4350.4رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق:  ءالشر ي

 ال شر
 2الساعات المعتمدة: 

 

وع قيادة   (FH, LN, LR, MM, NT, PH, PT ,WD(: العلوم الطبية الحيوية )Project Lead the Wayالطريق )مرسر

ي مجال العلوم والمهن الصحية. العلوم الطبية الحيوية هي مجال
ن
ن ف ن المؤهلي  نامج لتلبية احتياجات المزيد من الموظفي  واسع يشمل  تم تصميم هذا الير

نامج الطالب المهارات األساسية للتحضي  لمناصب ذات مهارات عالية  العديد من التخصصات الطبية والرعاية الصحية المختلفة. سيمنح هذا الير
وع قيادة الطريق ) ي العلوم الطبية الحيوية. يعتمد برنامج مشر

ن
( للعلوم الطبية الحيوية عىل المعايي  الوطنية Project Lead the Wayوأجور عالية ف

ية ومقاييس المساءلة لمعايي  مؤسسة مجموعة الرعاية الصحية الوطنية. تشمل دورات العلوم الطبية الحيوية للعلوم والرياضيات وفنون ال ن لغة اإلنجلي 
ي الحيوي. قد تكون الرسوم مطلوبة.   مبادئ العلوم الطبية الحيوية وأنظمة جسم اإلنسان والتدخالت الطبية واالبتكار الطتر

 

وع قيادة الطريق   الطبية الحيوية للعلوم BioMed (PLTW)مبادئ مرسر
 63.5200.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

وع قيادة الطريق  أنظمة ي لمرسر  BioMed (PLTW)الجسم البرسر
 63.5210.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي مبادئ الشر
ن
امن أو التسجيل المسبق ف ن  الطب الحيويالتسجيل المي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

وع قيادة الطريق  التدخالت  BioMed (PLTW)الطبية لمرسر
 63.5220.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي الشر
ن
امن أو التسجيل المسبق ف ن  جسم اإلنسان أنظمةالتسجيل المي 

 1الساعات المعتمدة: 
 

وع قيادة الطريق  االبتكارات  BioMed (PLTW)الطبية الحيوية لمرسر
 63.5230.5( GT/AA: )رقم الدورة التدريبية
ط الُمسبق:  ي الشر

ن
امن أو التسجيل المسبق ف ن  الطبية التدخالتالتسجيل المي 

 1: الساعات المعتمدة
 

وع قيادة الطريق  ة  BioMed (PLTW)البحث والتطوير لمرسر  (CWEالعملية ) Capstoneوخبر
 1الساعات المعتمدة:  63.5240.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي الشر
ن
امن أو التسجيل المسبق ف ن  الطبية الحيوية االبتكاراتالتسجيل المي 

 2الساعات المعتمدة:  63.5270.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
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: مجموعة خدمات  ي
ي والتقن 

يةالتعليم المهن   الموارد البرسر
ي والية ماريالند خدمات رعاية األطفال، األمن الداخىلي واالستعداد للطوارئ،

 أكاديمية المعلمي   ف 

ي )
ي والتقتن

ي مقاطعة بالتيمور )CTEتمت الموافقة عىل برامج إكمال التعليم المهتن
ن
ي المدارس العامة ف

ن
( من قبل وزارة التعليم BCPS( التالية ف

ي والحصول عىل MSDEبوالية ماريالند )
(. سيتمكن الطالب بعد التخرج من الحصول عىل وظيفة والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن

ة  العملية  Capstoneشهادة صناعية و/أو حضور مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية للحصول عىل شهادة أو درجة علمية. قد تكون خير
(CWEة ي السنوات األخي 

ن
ن ف ة.  ( متاحة للطالب المؤهلي   وقبل األخي 

 
نامج محدود. قد تتطلب مدارس وبرامج ماجنت )ملحوظة:  وط محددة. يجب االتصال بمكتب Magnetتوافر الير ( تقديم طلًبا بشر

ي كل مدرسة للحصول عىل معلومات التسجيل والتقديم والدورة التدريبية. 
ن
 اإلرشاد ف

 
قابلة للتغيي  بناًء عىل إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. يرجر فيما يىلي عينة من كيفية تقديم الدورات. عروض الدورات 

 مراجعة مستشار مدرستك للحصول عىل أرقام دورات محددة لمدرستك وبرنامجك. 
 

 
امج المكملة  البر

 
 9الصف 

 
 10الصف 

 
 11الصف 

 
 12 الصف

 
وتعليم رعاية األطفال 

 الطفولة المبكرة
 ال توجد تسجيالت جديدة

نامج لـ  ي هذا البر
 
 23-24ف

نامج  حيث يتم إلغاء البر
 تدريجًيا. 

    
ي مجال تنمية 

ن
التدريب ف

ساعة معتمدة  2 -األطفال 
متاحة فقط للطالب الذين 
ا رعاية األطفال 

ً
 1أكملوا سابق
(CD و )2 . 

 
األمن الداخىلي واالستعداد 

 للطوارئ

 
أساسيات األمن الداخىلي 
 واالستعداد للطوارئ

 
 Iإقامة العدالة 

 
 IIإقامة العدالة 

 
ي مجال األمن 

ن
التدريب ف

 الداخىلي 
(C a p s t o n e أو )دورة 

األمن الداخىلي واالستعداد 
( الخاصة HSEPللطوارئ )

 بالكلية
 

ي والية
 
 أكاديمية المعلمي   ف

 ماريالند

 
 كمهنةالتدريس 

 
ن  تنمية  األطفال والمراهقي 

 
 المناهج والتعليم أساسيات

 
ي أكاديمية التعليم

ن
 التدريب ف

 

ي مرحلة الطفولة المبكرة )
 (CT, KN, LN, MM, NT, PR ,PTرعاية األطفال والتعليم ف 

 
ي بيئات

ي المجاالت المتعلقة بتعليم ورعاية األطفال الصغار منذ الوالدة وحت  سن الثامنة فن
نامج التعليمي الطالب للعمل فن  يعد هذا الير

ن المراحل التنموية لألطفال ونظريات الطفولة المبكرة، مثل  مراكز الرعاية النهارية وبرامج ما قبل المدرسة ورياض األطفال. يتم تضمي 
ي مختير تنمية الطفل. يمكن 

نامج. يستمر تطبيق المهارات من خالل العمل فن ي هذا الير
التعلم وأساليب ومواد تعليم األطفال الصغار فن

نامج بنجاح.  90مدة الحصول عىل شهادة رعاية األطفال ل  ساعة والصادرة عن والية ماريالند من خالل إكمال هذا الير
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ي مقاطعة بالتيمور. 
ن
ي الكلية المجتمعية ف

ن
نامج بنجاح الحصول عىل ساعات معتمدة محددة للجامعة ف يمكن للطالب الذين أكملوا الير

نامج وهو ملحوظة:  ي لهذا الير ي العام الدراشي يتم اإللغاء التدريجر
ن
نامج 22-23غي  متاح للطالب للبدء ف . يمكن للطالب الذين التحقوا بالير

ي 
ن
نامج.  21-22ف  وما قبله إكمال الير

 

 Iتنمية األطفال 
 66.0200.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 IIتنمية األطفال 
 66.0210.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   Iاالنتهاء بنجاح من تنمية األطفال الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

ي مجال تنمية األطفال )
 مطلوبة(ساعة معتمدة  2التدريب ف 

ط الُمسبق  . IIو  I: االنتهاء بنجاح من تنمية األطفال الشر
 66.0240.4 (H): رقم الدورة التدريبية
 1: الساعات المعتمدة

 66.0250.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 2: الساعات المعتمدة

 

 (CH, DN, OV, PA, PH ,PKاألمن الداخىلي واالستعداد للطوارئ )

ي )
ي والتقتن

( يدمج المبادرات التدريبية/التعليمية CTEبرنامج دراسة األمن الداخىلي واالستعداد للطوارئ هو برنامج إرشادي للتعليم المهتن
ي جميع أنحاء العالم من الحكومية 

واألكاديمية والقطاع الخاص لمساعدة الطالب عىل فهم كيفية حماية الواليات المتحدة ومصالحها فن
التهديدات للسالمة العامة، سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان من خالل التواصل الفعال واالستعداد والكشف والوقاية واالستجابة 

 . ي
 والتعافن

 
نام ي تتماشر مع معايي  الدولة والمعايي  الوطنية. يوفر الير

ج تعليمات صارمة وذات صلة بموضوعات األمن الداخىلي والعدالة الجنائية الت 
ي مرحلة ما بعد الثانوية والحكومة/الصناعة لتوفي  HSEPيعمل برنامج األمن الداخىلي واالستعداد للطوارئ )

كائه فن ( بشكل وثيق مع شر
ن إقامة العدالة" ضمن برنامج األمن تجارب جذابة لجميع الط ا باسم "تركي 

ً
الب. مسار العدالة الجنائية/إنفاذ القانون، المعروف أيض

نامج مخصص HSEPالداخىلي واالستعداد للطوارئ ) ي الواليات المتحدة. هذا الير
(، يوفر للطالب خلفية واسعة عن إقامة العدالة فن

ي الصفوف من 
 . 12إىل  9للطالب فن

 

 الداخىلي  مناأل أساسيات 
 66.1100.0: رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق ء: الشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 
 تقدم الدورة التأسيسية للطالب مجاالت األمن الداخىلي وإدارة الطوارئ من خالل توفي  خلفية تاريخية لدعم فهم نمو وتطور المجاالت. بعد 

، تغطي الدورة  ي
التأسيسية تنظيم وإطار وأدوار الحكومات الفيدرالية وحكومات الواليات والحكومات المحلية. كما تقديم السياق التاريجن

ي هذا المجال. 
 تغطي مراحل األمن الداخىلي وبعض المنهجيات واألنظمة ذات الصلة فن



156  

 1إقامة العدالة 
 66.1210.4 (H): رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق  الداخىلي  األمن: أساسيات الشر
 1: الساعات المعتمدة

 
ي تؤثر 

يقدم هذا الفصل للطالب جوانب متعددة من إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية. يستكشف الطالب العملية الجنائية والقوى الت 
ي دورة إقامة العدالة 

ن
. يدرس الطالب ف ن ن وحقوق المواطني  ي وتط Iعىل إنفاذ القواني 

ور نظام المحاكم وعملية العدالة تاريــــخ النظام القانونن
ي نظام العدالة. تقدم هذه الدورة ل

ن
ن ودور األخالق ف ي تؤثر عىل أنظمة العدالة وحقوق المواطني 

لطالب الجنائية والقوى الخارجية المختلفة الت 
ي للواليات المتحدة وعملية العدالة الجنائية. 

 نظرة عامة عىل النظام القانونن
 

 2إقامة العدالة 
 66.1220.4 (H)لدورة التدريبية: رقم ا

ط الُمسبق: أساسيات  1األمن الداخىلي وإقامة العدالة  الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
عىل إجراءات إنفاذ القانون، والجرائم المنظمة، وعصابات الشوارع، وتعاطي المخدرات، وهيئات إنفاذ القانون  2تركز دورة إقامة العدالة 

ي نظام العدالة. سوف الفيدرالية، ودور 
المستجيب األول إلنفاذ القانون، والتصحيحات، وعملية جمع األدلة ومعالجتها، والمهن فن

 يتعرف الطالب عىل التحديات اليومية وعمليات هيئات إنفاذ القانون مع إيالء اهتمام خاص لإلمكانات المهنية والتطوير. 

 

ي Capstoneتدريب )
 الداخىلي  األمن( ف 

 66.1500.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
ط الُمسبق: أساسيات  2وإقامة العدالة  1األمن الداخىلي وإقامة العدالة  الشر

 1الساعات المعتمدة: 
 

. دورة  نامج المكمل لألمن الداخىلي ي الير
للتدريب الداخىلي هي دورة من نوع الندوة حيث يمكن  Capstoneهذا هو خيار الدورة الرابعة فن

( والعدالة الجنائية. ستتاح HSEPاستكشاف مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة باألمن الداخىلي واالستعداد للطوارئ ) للطالب
ي مجاالت األمن الداخىلي واالستعداد للطوارئ 

فون فن ي مجاالت االهتمام. سيشارك المحي 
ي مشاريــــع مستقلة فن

للطالب الفرصة للعمل فن
(HSEP والعدالة الجنائية خير ) اتهم مع الطالب ويساعدونهم عىل استكشاف مجموعة متنوعة من المهن ذات الصلة. يمكن للطالب

نت من خالل الهيئة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ) ا الحصول عىل تدريب عير اإلني 
ً
 (. FEMAأيض

 

 المزدوج التسجيل
ا اعتبار الدورات الجامعية المتعلقة باألمن الداخىلي والعدالة ال

ً
. يرجر مراجعة يمكن أيض ي برنامج األمن الداخىلي

ن
جنائية كخيارات للدورة الرابعة ف

 مستشار مدرستك للحصول عىل التفاصيل. 
 

ن بوالية ماريالند   )TAM )WD, ET, FH, LR, OM, PH, PR, TW -أكاديمية المعلمي 
 

ي ماريالند )
ن
ن ف نامج المكمل ألكاديمية المعلمي  نامج عىل  ( بإعداد الطالب للتعليمTAMيقوم الير ي مجال التعليم. يركز الير

ن
ما بعد المرحلة الثانوية والمهن ف

ي تجارب التدري
ن
ي والتنمية ونظرية التعلم والمناهج الدراسية والتدريس. يشارك الطالب ف ي التدريس كمهنة، ويتضمن معلومات عن النمو البشر

ب الت 
نامج الحصول عىل عدد ساعات معتمدة محددة للجامعة. تشمل التعرض لمستويات عمرية وموضوعات متعددة. يمكن للطالب ا  لذين يكملون الير
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 األطفال تنمية
 66.0200.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ء. الشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 األطفال والمراهقي    تنمية
 66.0900.4رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ء. الشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

ي والنفشي االجت
ن
ي والمعرف

ن عىل نظريات التطور البدنن كي 
ية منذ الوالدة وحت  سن المراهقة. يتم الي  ماعي تركز هذه الدورة عىل التنمية البشر

حديات خاصة للنمو وتأثي  الوراثة والبيئة ودور مقدمي الرعاية واألشة ومخاوف الصحة والسالمة والقضايا المعاضة. يستكشف الطالب ت
ي مجموعة متنوعة من البيئات لمساعدة 

ن
والتنمية. وستتاح للطالب فرص للمراقبة الموجهة لألطفال منذ الوالدة وحت  سن المراهقة ف

 . ية بشكل أكير  الطالب عىل فهم نظريات التنمية البشر
 

ي تطوير مكونات ملف العمل الذي سيتم تجميعه عند االنته
ن
 اء من التدريب. كما سيستمر الطالب ف

 

 كمهنةالتدريس 
 66.0910.4 (H): رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة:  ءالشر ي

 ال شر
 1: الساعات المعتمدة

 
ن عىل  -تركز هذه الدورة عىل مهنة التدريس  كي 

تاريخها وأغراضها وقضاياها وأخالقياتها وقوانينها وأنظمتها وأدوارها ومؤهالتها. يتم الي 
ي ذلك االتجاهات والقضايا. سوف يستكشف تحديد وجهات النظر 

، بما فن الحالية والتاريخية والفلسفية واالجتماعية للتعليم األمريكي
ي 
ي األنشطة لمساعدتهم عىل تقييم اهتمامهم الشخصي بمتابعة المهن فن

ي. سيشارك الطالب فن الطالب األساليب الرئيسية للتعلم البشر
ي تطوير مكونات ملف العمل الذي سيتم تجميعه عند االنتهاء من التدريب. هذا المجال وتحديد بيئات التعلم الفعال

 ة. سيبدأ الطالب فن
 

 والتعليمأساسيات المناهج 
 66.0920.4 (H): رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق ن ودورة التدريس الشر  كمهنة. : االنتهاء من دورة تنمية األطفال أو دورة تنمية األطفال والمراهقي 
 1: المعتمدةالساعات 

 
ن عىل تطوير مواد وأنشطة تعليمية  كي 

تستكشف هذه الدورة نماذج تقديم المناهج استجابة لالحتياجات التنموية لجميع األطفال. يتم الي 
ن  اتيجيات إدارة الفصول الدراسية وبيئة الفصل الدراشي الداعمة. سوف يستكشف الطالب نظريات التحفي  متنوعة لتعزيز التعلم واسي 

ا األ 
ً
ي المالحظات الموجهة والتجارب الميدانية لنقد دروس الفصل الدراشي استعداد

ي تزيد من التعلم. سيشارك الطالب فن
ساسية الت 

ي تطوير مكونات ملف العمل. 
 لتطوير وتنفيذ دروسهم الخاصة. سيستمر الطالب فن

 

ي أكاديمية التعليم
 التدريب ف 

ط الُمسبق  الدورة. من الدورات بنجاح قبل الحصول عىل هذه  : مطلوب إكمال التسلسل السابقالشر
 66.0930.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1: الساعات المعتمدة
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 66.0970.5( GT/AA)رقم الدورة التدريبية: 
 2: الساعات المعتمدة

 
ي مجال التعليم من مجاال 

ن
بوية ف نامج أكاديمية التعليم. ستتاح للطالب فرصة لدمج المحتوى والمعرفة الي  ت التدريب هو الدورة النهائية لير

ي 
ن
اف معلم موجه. سيقوم الطالب االهتمام. ستتاح لهم الفرصة لتوسيع وتطبيق معرفتهم حول التدريس ف  بيئة الفصل الدراشي تحت إشر

 للنقد. بإكمال ملف العمل الخاص بهم وتقديمه 

 

ي )
ي والتقتن

ي مقاطعة بالتيمور )CTEتمت الموافقة عىل برامج إكمال التعليم المهتن
ن
ي المدارس العامة ف

ن
( من قبل وزارة التعليم BCPS( التالية ف

ي والحصول عىل MSDEبوالية ماريالند )
(. سيتمكن الطالب بعد التخرج من الحصول عىل وظيفة والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن
 Capstoneشهادة صناعية و/أو حضور مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية للحصول عىل شهادة أو درجة علمية. قد تكون تجربة عمل 

(CWE)  ي سنواتهم الثالثة أو الر
ن
ن ف  ابعة. متاحة للطالب المؤهلي 

 
وط محددة. يجب االتصال Magnetملحوظة: قد تتطلب مدارس وبرامج ماجنت )  بمكتب االستشارات( تقديم طلًبا بشر

 معلومات التسجيل والتقديم والدورة التدريبية. لكل مدرسة للحصول عىل 
 

رنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. يرجر فيما يىلي عينة من كيفية تقديم الدورات. عروض الدورات قابلة للتغيي  بناًء عىل إرشادات ب
 مراجعة مستشار مدرستك للحصول عىل أرقام دورات محددة لمدرستك وبرنامجك. 

 

 
امج المكملة  البر

 
 9 الصف 

 
 10الصف 

 
 11الصف 

 
 12الصف 

 
 مهن الهندسة

 
 1مهن الهندسة 

 
 2مهن الهندسة 

 
 3مهن الهندسة 

 
 
 
 

ان والفضاء  هندسة الطي 
وع قيادة الطريق  -الجوي  مشر

(PLTW)  أو الهندسة المدنية
وع  -والهندسة المعمارية  مشر

( أو PLTWقيادة الطريق )
 -التصنيع المتكامل بالكمبيوتر 
وع قيادة الطريق  مشر

(PLTW) 

 
 مهن 4مهن الهندسة 

ة الهندسة   Capstoneلخير
 (CWEالعملية )

 

 -والتطوير التصميم الهندشي 
وع قيادة الطريق  مشر

(PLTW ة  Capstone( لخير
 (CWEالعملية )

 )المكثف(

 
وع قيادة الطريق  مشر

(Project Lead the 
Wayالهندسة :) 

 
ي التصميم الهندشي 

ن
مقدمة ف

وع قيادة الطريق  - مشر
(PLTW) 

 
(IED-PLTW هو عدد )

الساعات المعتمدة للتعليم 
ي  /التكنولوجر الهندشي

المطلوب للطالب الذين 
وع قيادة  الطريق يكملون مشر

(PLTW برنامج الدراسة :)
 الهندسية.(

 
 

وع  -الهندسة مبادئ  مشر
 (PLTWقيادة الطريق )

 

 (ET)مهن الهندسة 
 

نامج هندسة الكلية بعد المدرسة الثانوية. يتضمن  ن للغاية الذين ينوون االلتحاق بير تم تصميم برنامج مهن الهندسة للطالب المتحمسي 
نامج المعايي  الوطنية  ويؤكد عىل إعداد كل طالب لدورات العلوم الطبيعية والرياضيات وبرمجة الكمبيوتر الصارمة المطلوبة للكفاءة الير

نامج للطالب التخصصات المختلفة للمهنة.  ي المناهج الهندسية. باإلضافة إىل ذلك، يعرض هذا الير
 فن

: مجموعة التصنيع والهندسة والتكنولوجيا ي
ي والتقن 

 التعليم المهن 

وع قيادة الطريق )المهن   الهندسة(: Project Lead the Way PLTWالهندسية، مرسر
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ي الصفوف الدراسية يتيح ذلك لكل طالب اختبار قراره باختيار الهندسة وتق
ن
ات ف  الطالب خير

ييم تخصصات الهندسة بالكلية. سيتلف 
ونية والمدنية والمعمارية  ن عىل الهندسة الميكانيكية والكهربائية/اإللكي  كي 

ي التخصصات الهندسية مع الي 
ن
ات أخرى عملية ف وخير

نامج بنجاح الحصول عىل ساعا ي وهندسة السوائل. يمكن للطالب الذين يكملون الير
ن
ت معتمدة محددة للجامعة مع الكلية المجتمعية ف

 مطلوبة. مقاطعة بالتيمور. قد تكون الرسوم 
 

 1 مهن الهندسة
 56.0310.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ءالشر ي
 ال شر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 2مهن الهندسة 
 56.0320.4 (H): رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق:   1االنتهاء بنجاح من مهن الهندسة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 3مهن الهندسة 
 56.0330.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:   2االنتهاء بنجاح من مهن الهندسة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

 4مهن الهندسة 
 56.0340.4 (H): رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق:   3االنتهاء بنجاح من مهن الهندسة الشر
 1: الساعات المعتمدة

 

ة مهن الهندسة   (CWEالعملية ) Capstoneلخبر
 56.0350.4 (H): رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق  3: االنتهاء بنجاح من مهن الهندسة الشر
 1الساعات المعتمدة: 

 
 56.0360.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 2الساعات المعتمدة: 

 
 56.0370.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 ½الساعات المعتمدة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Flamingo . بواسطة "Nihla I  ي مدرسة راندلستاون الثانوية
ن
ف

(Randallstown High School الصف ،)10 
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وع قيادة الطريق )  (PH, PRCH, CT, DL, DN, OM, PK,  ,WD(: الهندسة )Project Lead the Way PLTWمرسر
 

ي العال
ن
ا لحل المشكالت ف

ً
ي تتبع نهًجا عملًيا مثبت

ي للدراسة عبارة عن سلسلة من الدورات التدريبية الت 
ي والمهتن

ي برنامج التعليم التقتن
م الحقيف 

نامج ويطبقون عملية التصميم، كما يكتسبون العمل الجماعي القوي وكفاءة االتصال  ويطورون مهارات للتعلم. يتعلم الطالب من خالل الير
ي الهندسة والتكنولوجيا الهندسية. ي

ن
نامج بإعداد الطالب لمزيد من التعليم والمهن ف مكن التنظيم والتفكي  النقدي وحل المشكالت. يقوم الير

ي مقاطعة بالتيمور 
ن
نامج بنجاح الحصول عىل ساعات معتمدة محددة للجامعة مع الكلية المجتمعية ف ( CCBC)للطالب الذين يكملون الير

وع قيادة الطريق )umbcوجامعة ماريالند بمقاطعة بالتيمور ) كاء آخرين من برامج مشر  ( للجامعة. PLTW( وشر
 

ي إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند، وبدًءا من 
ن
ات ف ا إىل التغيي 

ً
وع قيادة الطريق )2024-2023استناد (: سيتكون PLTW، مشر

ي الهندشي من ثالث دورات تتجاوز مقدمة التصميم الهندشي برنامج دراسة التعليم الم
ي والتقتن

وع قيادة الطريق ) -هتن  (: PLTWمشر

  وع قيادة الطريق ) -: مبادئ الهندسة 1الدورة التدريبية  (PLTWمشر

  ان والفضاء الجوي 2الدورة التدريبية : هندسة الطي  وع قيادة الطريق ) -: مجال التخصص الهندشي (، PLTWمشر
وع قيادة الطريق ) -دسة المدنية والهندسة المعمارية الهن   -(، أو التصنيع المتكامل بالكمبيوتر PLTWمشر

وع قيادة الطريق )  (PLTWمشر

  وع قيادة الطريق ) -: التصميم الهندشي والتطوير3الدورة التدريبية  الدورة المكثفة. (. هذه هي اآلن PLTWمشر
 

ي التصميم الهندسي 
وع  -مقدمة ف   (CT, CH, DL, DN, OW, PR, PH, PK, WD) (PLTWقيادة الطريق )مرسر

 56.0200.4 (H): رقم الدورة التدريبية
 [T] 1: الساعات المعتمدة

 

وع قيادة الطريق ) -مبادئ الهندسة   PLTW) (CT, CH, DL, DN, OW, PR, PH, PK, WD)مرسر
 56.0210.4 (H): رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق ي التصميم الهندشي الشر
ن
وع قيادة الطريق ) -: مقدمة ف  (PLTWمشر

 [T] 1: الساعات المعتمدة
 

ان والفضاء الجوي وع قيادة الطريق ) - هندسة الطب   PLTW )(CT, CH, DN ,OM)مرسر
 56.0240.5( GT/AA: )رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة وع قيادة الطريق  -: مقدمة إىل التصميم الهندشي الشر وع قيادة الطريق ) -( ومبادئ الهندسة PLTW)مشر  ( PLTWمشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 
 

وع قيادة الطريق ) -الهندسة المدنية والهندسة المعمارية   PLTW) (DL, PK ,WD)مرسر
 56.0230.5( GT/AA: )رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة ي التصميم الهندشي الشر

وع قيادة الطريق ) -: مقدمة فن وع قيادة الطريق ) -الهندسة ( ومبادئ PLTWمشر  (PLTWمشر
 1: الساعات المعتمدة

 

وع قيادة الطريق ) -التصنيع المتكامل بالكمبيوتر   PLTW )(DL ,PR)مرسر
 56.0260.5( GT/AA: )رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة ي التصميم الهندشي الشر

وع قيادة الطريق ) -: مقدمة فن وع قيادة الطريق ) -الهندسة ( ومبادئ PLTWمشر  (PLTWمشر
 1الساعات المعتمدة: 

 

وع قيادة الطريق ) - التصميم الهندسي والتطوير   PLTW )(CT, CH, DL, DN, OW, PR, PK ,WD)مرسر
 56.0250.5( GT/AA: )رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة:  ي التصميم الهندشي الشر

وع قيادة الطريق ) -مقدمة فن وع قيادة الطريق ) -الهندسة ( ومبادئ PLTWمشر  (PLTWمشر
 12للصف  Capstone: دورة ملحوظة

 1: الساعات المعتمدة
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وع قيادة الطريق )   ( اإلضافية: دورات الهندسةPLTWدورات مرسر

ونيات الرقمية  وع قيادة الطريق ) -اإللكب   PLTW) (CT, CH, DL, DN, OW, PR, PK, WD)مرسر
 56.0220.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 

ط الُمسبق:  ي التصميم الهندشي الشر
ن
وع قيادة الطريق ) -مقدمة ف  (PLTWمشر

 1الساعات المعتمدة: 
 

ونيات الرقمية  وع قيادة الطريق ) -اإللكي  نامج المكمل. يتم تشجيع المدارس PLTWقد يستمر تقديم مشر ( كدورة إضافية خارج مسار الير
 القرار بناًء عىل موظفيها واهتماماتهم الطالبية.  عىل اتخاذ 

 

: مجموعة تكنولوجيا النقل ي
ي والتقن 

 التعليم المهن 
ان وشاحنات الديزل   الطاقة وأنظمةتكنولوجيا خدمة السيارات وتكنولوجيا الطب 

ي )
ي والتقتن

ي CTEتمت الموافقة عىل برامج إكمال التعليم المهتن
ن
ي المدارس العامة ف

ن
( من قبل وزارة التعليم BCPSمقاطعة بالتيمور )( التالية ف

ي والحصول عىل MSDEبوالية ماريالند )
(. سيتمكن الطالب بعد التخرج من الحصول عىل وظيفة والتسجيل للحصول عىل تدريب مهتن

ة  العملية  Capstoneشهادة صناعية و/أو حضور مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية للحصول عىل شهادة أو درجة علمية. قد تكون خير
(CWE .ة ة وقبل األخي  ي السنوات األخي 

ن فن  ( متاحة للطالب المؤهلي 
 

نامج محدود. قد تتطلب مدارس وبرامج ماجنت ) وط محددة. يجب االتصال بمكتب Magnetملحوظة: توافر الير ( تقديم طلًبا بشر
ي كل مدرسة للحصول عىل معلومات التسجيل والتقديم والدورة التدر 

 يبية. اإلرشاد فن

 
ة فيما يىلي عينة من كيفية تقديم الدورات. تخضع الدورات للتغيي  بناًء عىل إرشادات برنامج وزارة التعليم بوالية ماريالند. يرجر مراجع

 مستشار مدرستك للحصول عىل أرقام دورات محددة لمدرستك وبرنامجك. 
 

 
امج الُمكملة  البر

 
 9 الصف 

 
 10الصف 

 
 11الصف 

 
 12الصف 

 
انتكنولوجيا   الطب 

 
ان والفضاء الجوي  مبادئ الطي 

 
ان والفضاء  استكشاف الطي 
 الجوي

 
أساسيات الطيار الخاص أو 
 أنظمة الطائرات بدون طيار

 
ان  واألنظمة هندسة الطي 

ة  الذاتية  Capstoneلخير
 (CWEالعملية )

 
 تكنولوجيا خدمات السيارات

 
ي  يتم تشجيع الطالب

ن
عىل البدء ف

 9الصف 

 
 2و  1خدمات السيارات 

 
 4و  3خدمات السيارات 

 
ة خدمات السيارات  لخير

Capstone ( العمليةCWE) 

 
وأنظمة شاحنات الديزل 
 الطاقة

 
ي  يتم تشجيع الطالب

ن
عىل البدء ف

 9الصف 

 
 2و  1الديزل 

 
 5و  4و  3الديزل 

 
ة الديزل   Capstoneلخير

 (CWEالعملية )

 

ان والمستقبل )  (HH, KN ,LNتكنولوجيا الطب 

ان والمستقبل هو برنامج دراشي من أربــع دورات يساعد الطالب عىل بناء مهارات جاهزة للعمل مع تعلم المزيد  برنامج تكنولوجيا الطي 
ي مسارين 

نامج من أربــع دورات فن ان والفضاء الجوي. يتكون الير ي مجال الطي 
الطيار الخاص أو أنظمة الطائرات بدون طيار  -عن الفرص فن

(UAS )-  .الطائرات بدون طيار 
ي األنشطة العملية والمشاريــــع المصممة لتعزيز 

سيقوم الطالب من خالل كل دورة بتطبيق الممارسات الهندسية أثناء مشاركتهم فن
ان.   مفاهيم الطي 
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ان وأجهزة المروحيات الرباعية للتعر  ي كال المسارين أجهزة محاكاة الطي 
ن
ف عىل أنظمة الطائرات واألداء وتخطيط سيستخدم الطالب ف

ان الخارجية مثل كثافة  ان والعمليات. يوفر كال الجهازين بيئة تسمح للطالب بالتعلم والممارسة مع االستجابة لعوامل الطي  رحالت الطي 
 الهواء واالضطرابات وقص الرياح وهطول األمطار. 

 
ي 
ن
ان الفيدرالية )عند االنتهاء من الدورة الثالثة يتم إعداد الطالب ف ( FAA مسار الطيار الخاص الختبار معرفة الطيار الخاص بوزارة الطي 

ي مسار أنظمة الطائرات بدون طيار )
ن
. يمكن للطالب الذين يكملون Part 107 Remote Pilot( الختبار UASويتم إعداد الطالب ف

نامج بنجاح الحصول عىل ساعات معتمدة محددة للجامعة مع الكلية ا ي مقاطعة بالتيمور. الير
ن
 لمجتمعية ف

 

ان   والفضاء الجويمبادئ الطب 
 56.1600.0: رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق ء: الشر ي
 ال شر
 1: الساعات المعتمدة

 

ان   والفضاء الجوياستكشاف الطب 
 56.1610.4 (H): رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق ان الشر  والفضاء الجوي: مبادئ الطي 
 1: المعتمدةالساعات 

 

 الطائرات بدون طيار أنظمة
  56.1620.5( GT/AA: )رقم الدورة التدريبية

وط الُمسبقة ان والفضاء الجوي الشر  : استكشاف الطي 
 1 عدد الساعات المعتمدة: 

 

 الطيار الخاص أساسيات
  56.1630.5( GT/AA: )رقم الدورة التدريبية

وط الُمسبقة ان والفضاء الجوي الشر  : استكشاف الطي 

 1 عدد الساعات المعتمدة: 

 

ان واألنظمة الذاتية  ة هندسة الطب   (CWEالعملية ) Capstoneلخبر
 56.1640.5( GT/AA: )رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق  الطيار الخاص أساسيات: أنظمة الطائرات بدون طيار أو الشر
 1: الساعات المعتمدة

 

 (MM, SPT ,WST) (ASEخدمات السيارات )تكنولوجيا 
 

ي لخدمة وإصالح السيارات. ُيطلب من الطالب أداء أنشطة يدوية 
يقدم برنامج تكنولوجيا خدمات السيارات للطالب المجال الوظيفن
ي خدمة السيارات )

ن فن وط التمي  ي شر
ن فن ي المركبات ASEمختارة عىل النحو المبي 

ذات الطراز (، باستخدام أدوات ومعدات متخصصة فن
ي 
الحديث. يتم استخدام مجموعة متنوعة من طرق التدريس لتعزيز عملية التعلم من خالل تعزيز التفكي  النقدي والمهارات األكاديمية الت 

ي يحتاجها فنيو السيارات اليوم. 
ي واستكشاف األخطاء وإصالحها ومهارات عالقات العمالء الت 

ونن  تعد الطالب بالتشخيص اإللكي 
 

للطالب تعلم المهارات من خالل أجهزة محاكاة السيارات المحوسبة وعروض المتاجر واالختبارات التشخيصية والعديد من األنشطة يمكن 
ي الصيانة وإصالح 

نامج بنجاح الحصول عىل شهادة فن ي يتم إجراؤها عىل متاجر السيارات. يمكن للطالب الذين يكملون الير
العملية الت 

ي مقاطعة بالتيمور )اإلضاءة باإلضافة إىل 
 قد تكون الرسوم مطلوبة. (. CCBCساعات معتمدة محددة للجامعة مع الكلية المجتمعية فن
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 1تكنولوجيا خدمات السيارات 
 62.4410.0: رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق ء: الشر ي
 ال شر
 1: الساعات المعتمدة

 

 2تكنولوجيا خدمات السيارات 
  62.4420.0: التدريبيةرقم الدورة 

وط المسبقة   1: تكنولوجيا خدمات السيارات الشر
 1: عدد الساعات المعتمدة

 

 3تكنولوجيا خدمات السيارات 
  62.4430.4( H: )رقم الدورة التدريبية
وط الُمسبقة   2: تكنولوجيا خدمات السيارات الشر

 1: عدد الساعات المعتمدة

 4تكنولوجيا خدمات السيارات 
  62.4440.4( H: )الدورة التدريبيةرقم 

وط الُمسبقة:   3 تكنولوجيا خدمات السياراتالشر
 1: الساعات المعتمدة

 

 5تكنولوجيا خدمات السيارات 
  62.4450.4( H: )رقم الدورة التدريبية
وط الُمسبقة   4: تكنولوجيا خدمات السيارات الشر

 1: عدد الساعات المعتمدة
 

ة تكنولوجيا خدمات السيارات    Capstoneلخبر
 (CWEالعملية )

  62.4480.4( H: )رقم الدورة التدريبية
وط الُمسبقة نامج: تختلف حسب الشر  المدرشي  الير
 1: الساعات المعتمدة
 62.4490.4 (H): رقم الدورة التدريبية
 1الساعات المعتمدة: 

 

 (SPT)شاحنات الديزل وأنظمة الطاقة 

ن بشكل خاص عىل محركات الديزل. ُيطلب من الطالب أداء  كي 
ي لخدمة وإصالح السيارات مع الي 

نامج للطالب المجال الوظيفن يقدم هذا الير
ي خدمات السيارات )

ن فن وط التمي  ي شر
ن فن متخصصة. يتم (، باستخدام أدوات ومعدات ASEأنشطة يدوية محددة عىل النحو المبي 

ي تعد الطالب 
استخدام مجموعة متنوعة من طرق التدريس لتعزيز عملية التعلم من خالل تعزيز التفكي  النقدي والمهارات األكاديمية الت 

ي يحتاجها
 فنيو محركات الديزل اليوم.  بمهارات التشخيص واستكشاف األخطاء وإصالحها وعالقات العمالء الت 

 
ي خدمات السيارات ) يمكن للطالب تعلم مهارات

ن فن ( من خالل أجهزة المحاكاة المحوسبة وعروض المتاجر واالختبارات ASEالتمي 
نامج بنجاح الحصول عىل  ا الذين يكملون الير

ً
ي يتم إجراؤها عىل مركبات المتجر. ويمكن للطالب أيض

التشخيصية واألنشطة العملية الت 
ي محركات الديزل، باإلضافة إىل ساعات مع

 تمدة محددة للجامعة مع الكلية المجتمعية بمقاطعة بالتيمور. قد تكون الرسوم مطلوبة. شهادة فن

 

 1تكنولوجيا محركات الديزل 
 62.4510.0: رقم الدورة التدريبية

ط الُمسبق ء: الشر ي
 ال شر
 1: الساعات المعتمدة

 4تكنولوجيا محركات الديزل 
  62.4540.4( H: )رقم الدورة التدريبية

وط    3تكنولوجيا الديزل  : الُمسبقةالشر
 1عدد الساعات المعتمدة: 

 2تكنولوجيا محركات الديزل 
  62.4520.0: رقم الدورة التدريبية
وط المسبقة:    1تكنولوجيا محركات الديزل الشر

 1عدد الساعات المعتمدة: 

 5تكنولوجيا محركات الديزل 
  62.4550.4( H: )رقم الدورة التدريبية

وط    4تكنولوجيا الديزل  : الُمسبقةالشر
 1عدد الساعات المعتمدة: 

 3تكنولوجيا محركات الديزل 
  62.4530.4( H)رقم الدورة التدريبية: 

وط الُمسبقة   2تكنولوجيا الديزل  : الشر
 1عدد الساعات المعتمدة: 

ة تكنولوجيا محركات الديزل    Capstoneلخبر
 (CWEالعملية )

  62.4560.4( H)رقم الدورة التدريبية: 
وط الُمسبقة:  نامجتختلف حسب  الشر  المدرشي  الير
 1الساعات المعتمدة: 
 62.4570.4 (H)رقم الدورة التدريبية: 
 1الساعات المعتمدة: 

 


