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 MEADOWDALE CTCمركز 
 العلوم الطبية الحيوية 

ي تواجه العالم. واحرص عىل توظيف مهارا
ي فريق للوصول إىل حلول للمشاكل الحقيقية الت 

ي أنشطة جذابة وعملية والعمل ف 
ي مجاالت يمكنك المشاركة ف 

ت البحث العلمي ف 
ا صقل المهارات المعملية مثلاألحياء الدقيقة  

ً
استخدام  والكيمياء الحيوية والهندسة الوراثية واالهتمامات الطبية والمناعة وأخالقيات الطب الحيوي. ويمكنك أيض
 الممصات الدقيقة، وتقنية التعقيم، وتقنيات البيولوجيا الجزيئية، وصفائح أجار التلقيح والتتليم، وفحص العالمات الحيوية. 

 

 سلسلة التوريد  -التجاري العمل 
ا عىل كيفية استخدام التكنولوجيا لمراقبة الم 

ً
كة المصنعة إىل العميل. وسيتعرف الطالب أيض نتجات من خالل أنظمة التوريد  سيتعلم الطالب كيفية نقل المنتجات من الشر
  بطريقة معقولة التكلفة وفعالة. والنقل المختلفة وكذلك كيفية تحسي   األنظمة المستخدمة لنقل المنتجات إىل المستهلكي   

 

ي 
ان   األمن السيبر

نت من تلك الهجمات. كما سيتعلمون بناء الشبكات ونية وحماية األنظمة المتصلة باإلنب  ودعمها، وتوصيل أجهزة  سيتعلم الطالب كيفية التعرف عىل الهجمات اإللكب 
نت.   المستخدمي   ببعضها وباإلنب 

 

 التصميم الرقمي 
ي يتيح هذا 

ي التصوير الفوتوغراف 
ة عملية ف  ي الوقت الراهن. واكتسب خبر

ي أنتجت أهم اتجاهات التصميم ف 
نامج للطالب التعرف عىل التطبيقات الت  الرقمي باستخدام  البر

ونية الحديثة وتطويرها لمنصات األجهزة المحمولة واألجهزة المكتبية.   أحدث األدوات. تعرف عىل كيفية تصميم المواقع اإللكب 
 

 علم ممارسة الرياضة 
. وتعرف عىل كيفية منع اإلص ي توفرها مجاالت ممارسة الرياضة واللياقة البدنية والعالج الطبيعي

ة من الوظائف الت  ابات وعالجها باستخدام تقنيات  تعرف عىل مجموعة كبب 
ي    ح ووظائف األعضاء. وُيناط بمتخصصي ممارسة الرياضة تلبية احتيا  جات الصحة العامة للجمهور. تستند إىل مبادئ التشر

 

 تكنولوجيا المعلومات
امج. وتعرف عىل كيفية تثبيت أنظمة الكمبيو  ي ذلك أجهزة الكمبيوتر والبر

، بما ف  تر وإصالحها واستكشاف يمكنك التعرف بشكل عمىلي عىل مفاهيم علوم الحاسب اآلىلي
 ، وكذلك تثبيت أجهزة الشبكة واألجهزة الُملحقة وتكوينها واستكشاف أخطائها وإصالحها. أخطائها وتصحيحها. كما يمكنك تعلم تنفيذ إجراءات الصيانة الوقائية

 

 برنامج التمريض التأسيسي 
ي المستشفيات أو دور رعاية المسن

. وُيعدك للعمل ف  ي تطوير المهارات الالزمة لرعاية المرض  المصابي   أو المعاقي  
اف الممرضات  يساعدك هذا التخصص ف  ي   تحت إشر

ات المعملية العملية والعيادات والمقررات الدراسية ذات الصلة. كما يتيح لك هواأل  ذا التخصص تطوير أخالقيات  طباء. تعرف عىل مجموعة من المهن الطبية من خالل الخبر
 .  العمل المهنية وتعزيز مهارات االتصال ورعاية المرض 

 

مجة وتصميم األلعاب   البر
امج والتطبيقات التجارية ومفتوحة المصدر.  يتيح لك هذا التخصص تعلم أساسيات مك تصميم األلعاب وبرمجتها باستخدام البر

ِّ
تصميم التطبيقات التفاعلية البسيطة. ويعل

ا 
ً
ي تجمع بي   الفئات وطرقها ومثيالتها. ويمكنك أيض

امج الت  مجة القياسية عىل مستوى المجال كتابة البر ة طرق اإلدخال والرسوم  تعلم معالجيتيح لك تعلم أساسيات لغة البر
يائية لأللعاب.   المتحركة واكتشاف االصطدام والخصائص الفب  

 

 URBAN TEACHER ACADEMYبرنامج 
ا 
ً
 متعمق

ً
نامج تحليال ية. ويقدم لك البر ي البيئة الحض 

نامج استكشاف مجاالت التعليم والخيارات المهنية ذات الصلة ف  ات لمهنة التدريس من خالل ال يتيح لك هذا البر خبر
 المستندة إىل المشاري    ع والتعليم المالئم من الناحية الثقافية. 

 

 STIVERS SCHOOL OF PERFORMING ARTSمدرسة 

 السينما الرقمية 
ا التحرير بمستوى 

ً
ة. ويتعلم الطالب أيض ي وبرامج المؤثرات الخاصة وتشغيل  يتعلم الطالب اإلنتاج ومراحل ما قبل اإلنتاج وما بعده ألنواع مختلفة من األفالم القصب 

اف  احب 
ا عالية الدقة.   الكامب 

 

 التصوي ر الفوتوغراف ى 
ي االستوديوهات. كما يمن

ي ف 
ا فيما يتعلق يتيح لك هذا التخصص التعرف عىل أحدث التقنيات وإدراك ماهية الفنون الجميلة واستيعاب التصوير الفوتوغراف 

ً
حك أساًسا متين

ا عىل أسس التصوير الرقمي والغ 
ً
رفة المظلمة التقليدية والطباعة وإضاءة االستوديو بالدورات الدراسية المفاهيمية والتقنية وتلك الخاصة باالستوديوهات. تعرف أيض

 والتطبيقات المستندة إىل الويب.  Adobe Creative Suiteوبرنامج الصور 
 

 اإلنتاج والتصميم المشحي 
نامج تصميم وإنتاج العنارص الفنية ذات الصلة بتخصصات الفنون المشحية. تجهز هذه الدراسات الطالب لمجموعة  ي يتناول هذا البر

متنوعة من الوظائف، تضم: العمل ف 
ة، والجوالت الموسيقية. Broadwayإنتاجات  ، وإدارة الفعاليات الكبب  ي

ي والتلفزيون 
ي أقسام الفن السينمان 

 ، والعمل ف 
 



 

 

 

 PONITZ CTCمركز 

 الخدمات الصحية المساعدة 
ي تطوير المهارات الالزمة لرعاية المرض  المصابي   أو ا

اف الممرضات  يساعدك هذا التخصص ف  ي المستشفيات أو دور رعاية المسني   تحت إشر
. وُيعدك للعمل ف  لمعاقي  

ات المعملية العملية والعيادات والمقررات الدراسية ذات الصلة. كما يتيح ل ك هذا التخصص تطوير أخالقيات  واألطباء. تعرف عىل مجموعة من المهن الطبية من خالل الخبر
.  العمل المهنية وتعزيز مهارات  االتصال ورعاية المرض 

 

 تكنولوجيا السيارات 
ا استخدم معدات التشخيص المتقدمة الست

ً
ة من المركبات وصيانتها وإصالحها. وتتعلم أيض كشاف أعطال يساعدك هذا التخصص عىل تشخيص أعطال مجموعة كبب 

 أنظمة السيارات المعقدة وإصالحها، مع تعلم مهارات خدمة العمالء. 
 

 التكنولوجيا الحيوية 
ة بالجريمة والجوع والبيئة يتيح لك هذا التخصص التعرف عىل كيفية استخدام الكائنات الحية مثل الخاليا والنباتات والحيوانات لحل مشاكل الحياة الحقيقية المتعلق

ي مجاالت الصيدلة، وجودة المياه، والطب ال
، والطب الحيوي، وعلم النبات، واألبحاث، وعلوم الغذاء، وعلم  والتغذية والصحة. ويمكنك استخدم البحث العلمي ف  عي

شر
 األحياء الدقيقة. احرص عىل صقل المهارات المعملية مثل استخدام الممصات الدقيقة، وتقنية التعقيم وصفائح أجار التلقيح والتتليم. 

 

 التمويل  -العمل التجاري 
. ويمكنك تعلم  يساعدك هذا التخصص عىل فهم أساسيات عالم األعمال، مثل االقتصاد، وامتالك نشاط تجاري وإدارته، والعولمة، والتسويق، وتخطيط التمويل الشخصي

ي والمهارات ذات الصلة التخاذ Microsoft Office Specialistوتطبيق تكنولوجيا وبرامج األعمال األساسية للحصول عىل شهادات 
. واحرص عىل تعزيز وعيك الوظيف 

ا تعلم تصميم وتنفيذ خطط تسويقية وإدارية فعالقرارات المهن
ً
ي مجموعة متنوعة من المهن التجارية. ويمكنك أيض

ي العمل ف 
فع من أسهمك ف  الة لحل مشاكل ية السليمة ولب 

 العمل الحقيقية. 
 

 تقنيات البناء 
ي ذلك تأطب  وتركيب النوافذ واألبواب والساللم

ي هذا التخصص أساسيات النجارة، بما ف 
 عن   تتعلم ف 

ً
ا التصميم بمساعدة الكمبيوتر، فضال

ً
والسقوف. ويتعلم الطالب أيض

 تطوير المهارات الالزمة إلعادة التصميم والتجديد. 
 

 التجميل
ات التجميل ) اطات مجلس الوالية لمستحض  نامج بما يتوافق مع اشب  ي ساعة  1500(. يجب عىل الطالب إكمال State Board of Cosmetologyُصمم هذا البر

من التدريب ف 
خيص من الوالية.   لدخول امتحان الب 

ً
 المدرسة ليصبح مؤهال

 

 العدالة الجنائية 
ي تقنيات تكبيل اليدين، واالحتفاظ باألسلح

ي مجال العدالة الجنائية. ويكتسب الطالب الكفاءة الالزمة ف 
ي تجارب عملية ف 

ة، واستخراج المركبات، باإلضافة  يشارك الطالب ف 
 سلة القوة. إىل استخدام سل

 

 فنون الطهي 
ا تخطيط وإع

ً
في   وتقديمها بطريقة فنية رائعة. كما يتعلم الطالب أيض داد وتقديم الوجبات يتيح هذا التخصص للطالب تعلم صنع أطعمة وكعك ومعجنات مثل المحب 

 د وجبات كاملة وتجارب طعام فريدة من نوعها. لمناسبات تناول الطعام غب  الرسمية والمناسبات الراقية. كن جزًءا أساسًيا من الفريق الذي ُيع
 

 الخدمات المساعدة لطب األسنان
ام ي رعاية المرض  وأداء المهام المكتبية وااللب  

اء الصحة ف  ي تطوير المهارات الالزمة لمساعدة أطباء األسنان وخبر
ا يساعد هذا التخصص ف 

ً
ات المعملية. ويتعلم الطالب أيض

، وخ لط المواد ذات الصلة بطب األسنان، وتجهب   وتثبيت األشعة السينية عىل فم المريض، والسيطرة عىل العدوى، والتعقيم، ومساعدة طبيب العناية بصحة فم المرض 
، ورسم مخ ي العمليات الجراحية والحاالت الطارئة. كما يتيح هذا التخصص تعلم اإلجراءات المكتبية العامة، وحفظ سجالت المرض 

 ان. ططات األسناألسنان ف 
 

 التقنيات الهندسية
سارات الهندسية ويتعلمون  يعد هذا التخصص الطالب ليكونوا قادة مبتكرين ومنتجي   باستخدام مبادئ الهندسة والرياضيات ومهارات التفكب  النقدي. يتعرض الطالب للم

 . ي االقتصاد العالمي
 مهارات الطلب العاىلي ف 

 

 فنون الجرافيك والتصميم 
، وطباعةيتيح هذا  ي

ي تصميم الكمبيوتر، والتصوير الفوتوغراف 
الشاشة، وطباعة  التخصص استكشاف جميع جوانب مجال االتصاالت الجرافيكية. كما يتيح تطوير المهارات ف 

ة الحجم.   العمليات الرقمية والعمليات كبب 
 

 الفنون اإلعالمية 
ي مجهز بالكامل ومختبر تحرير الفيديو واستوديو يتعلم الطالب أساسيات إنتاج البث فيما يتعلق بالصوت والفيدي

وأكشاك  FMو والتسويق أثناء استخدام استوديو تلفزيون 
ها للبث. وسيعزز  نامج لبناء المهارات حت  يتمكن الطالب من إنتاج مقاطع الفيديو والصوت بمفردهم وتجهب   . ُصمم هذا البر ي

الطالب إمكاناتهم اإلبداعية  اإلنتاج الصون 
 ن العالم بعيون وسائل اإلعالم. ويستكشفو 

 

 التكنولوجيا الصيدالنية 



ي صيدلة. سيتعلم
الطالب كيفية قراءة  يتيح هذا التخصص استكشاف مجموعة واسعة من المبادئ الصيدالنية والمفاهيم المهنية والمهارات الالزمة ليصبح الطالب فت 

ها ورصفها. وسيتعلمون كيف يتم تصنيف ا . سيدرس الطالب تأثب  األدوية عىل أجهزة الجسم المختلفة وتفاعل األدوية الوصفات الطبية وتفسب  ألدوية وإعطائها للمرض 
 واآلثار الجانبية والفعالية فيما يتعلق بالجرعات. 

 
 
 

ي برامجها أو أنشطتها. ولن يمثل عدم  Dayton Public Schoolsال تمارس مدارس 
التميب   عىل أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر للمشاركة ف 

امج التعليمية التقنية  ي البر
ا أمام القبول والمشاركة ف 

ً
ية عائق  إجادة اللغة اإلنجلب  


