
كلیة ھنري فورد المبكرة 

التصنیع المتقدم  والتكنولوجیا●
المھن الصحیة ●

اإلعداد للتعلیم●



الخلفیة
تقع في حرم كلیة ھنري فورد.•

برنامج مرحلة ثانویة مدة ٥ سنوات.•

شھادة مساعد ( برنامج دراسي جامعي مدتھ عامین).•

شھادة في واحد من العدید من البرامج المتاحة.•

رصید تعلیمي قابل للنقل ٦٠ وحدة دراسیة و ما فوق.•

منحة دراسیة جامعیة مدة أربع سنوات.•

تجربة عملیة في الحقل الذي تتم دراستھ.•

المواصالت / نشاطات المنھج اإلضافیة.•



الطلبات
 یفتح باب تقدیم الطلبات في بدایة شباط/ فبرایر•

 أقصى موعد لتقدیم الطلبات األول من آذار/ مارس•

یجب إكمال طلب التقدیم بالكامل- سیتم إرسال الطلب إلى مستشار •
الطالب عبر البرید االلكتروني.

یتضمن الطلب المستندات التالیة:•
طلب الطالب ( نموذج جوجل)–
سجل عالمات الطالب الحالي–
الدرجات النھائیة في المواد األساسیة–
نموذج عن مھارة الطالب في الكتابة–
 رسائل توصیة –

قد یتم تقدیم الطلبات فقط لبرنامج واحد من •
برامج الكلیة المبكرة

امتحانات الطالب في فصل الربیع•
امتحان القراءة والفھم–

 یتم اختیار الطالب عبر الیانصیب•
التسجیل في البرامج الثالث متاح لجمیع الطالب –

القاطنین في مقاطعة واین.



على المسار الصحیح
الصف التاسع - الصحة

لغة إنكلیزیة •

ریاضیات•

تاریخ العالم •

علم األحیاء•

الفیزیاء •

الصحة البدنیة والریاضة •

الصف التاسع- تصنیع و تعلیم

لغة إنكلیزیة•

ریاضیات•

تاریخ العالم •

علم األحیاء•

الصحة البدنیة والریاضة •

الریاضیات / آداب اللغة + •



على المسار الصحیح
الصف العاشر - صحة

لغة إنكلیزیة•

ریاضیات•

الكیمیاء•

التشریح وعلم النفس•

تاریخ أمریكا•

المواد الدراسیة الجامعیة.•

الصف العاشر- تصنیع و تعلیم

لغة إنكلیزیة•

ریاضیات•

الكیمیاء•

تاریخ أمریكا•

المواد الدراسیة الجامعیة.•



على المسار الصحیح
الحادي عشر 

نھایة دوام الیوم الدراسي في المدرسة الثانویة في الساعة •
١٠ أو ١١ صباحاً.

دوام جزئي في الكلیة•

الثاني والثالث عشر
دوام كلیة كامل•



برامج المھن الصحیة

مساعد طبي•

أخصائي تأمین صحي•

تمریض- ممرض مسجل•

فني عینیة•

مسعف/ رجل إسعاف•

تقني صیدلي•

ما قبل المھنیة•

مساعد معالج فیزیائي•

فني أشعة•

معالج الجھاز التنفسي•

تقني جراحي•



برامج المھن الصناعیة
نظم المعلومات الحاسوبیة•

فني تصمیم وتصنیع بمساعدة •
الحاسوب

تكییف و تبرید و تدفئة وتھویة - فني •
طاقة 

تكنولوجیا العمارة و البناء•

االستعداد للھندسة •

تكنولوجیا الھندسة•

التحكم الحاسوبي الرقمي- أداة •
آلیة

السیارات•

الكھربائیات •

اللحام•



برامج اإلعداد للتعلیم / إعداد معلمین

التعلیم االبتدائي •

التعلیم الثانوي•

التعلیم الخاص/ ذوي •
االحتیاجات الخاصة

نمو الطفل•

شھادة معلم مساعد★



 الخبرة المیدانیة - الدورات السریریة في العیادات في نظام ھنري فورد الصحي 
- الصحة 



الخبرة المیدانیة - مدارس دیربورن - معلم تحت التدریب
كلیة ھنري فورد المبكرة االستعداد للتعلیم - زیارة الصفوف مرتین شھریاً●
المالحظات - التفاعل مع الطالب - تعلیمات مجموعة صغیرة - بناء المھارات المھنیة●



أكادیمیة كولجیت 

مشابھ لبرنامج الكلیة المبكرة -اضافة سنة خامسة للمرحلة الثانویة●
فرصة الحصول على شھادة مساعد و / أو٦٠+ رصید دراسي جامعي ●
مفتوح لطالب ثانویات دیربورن - فوردسون- أدسل فورد ●
یبدأ في الصف الحادي عشر- یبقى الطالب في ثانویتھ األساسیة●
تعتمد األھلیة على نتائج اختبارات PSAT للصف العاشر ●



معلومات التواصل

كلیة ھنري فورد المبكرة
5101  شارع ایفر جرین، دیربورن، میشیغان رمز بریدي 48128

313.317.1588

greenw@dearbornschools.org :المدیرة، وینفرد جرین
salamem@dearbornschools.org:نائب المدیرة، مروان سالمة

 bazzik1@dearbornschools.org  :المستشارة، كاري بزي
gothrom@dearbornschools.org :المستشار، مایكل جاثرو



DCMST

مركز دیربورن للریاضیات والعلوم 
والتكنولوجیا

المعلمة الرئیسیة: كیم شوفر



مركز دیربورن للریاضیات و العلوم و التكنولوجیا- إحصائیات 
دفعة خریجي ٢٠٢٢

عدد طالب الدفعة ٥٩
     ٢٢ من خریجي مدرسة دیربورن الثانویة
٢٤ من خریجي مدرسة فوردسون الثانویة

١٠ من خریجي مدرسة أدسل فورد الثانویة

متوسط   المعدل التراكمي للعالمات: ٤.٠٨
١٣٤٠ SAT متوسط نتیجة اختبار الـ

متوسط عدد المواد الدراسیة المتقدمة لكل طالب:٨ 
متوسط عدد المواد الدراسیة في الكلیة:٤

إجمالي المنح الدراسیة المقدمة:٥٠٥٤٨١٦ دوالر
إجمالي أموال المنح الدراسیة المقبولة:١٧٣٤٠١٤ دوالر



مركز دیربورن للریاضیات و العلوم و التكنولوجیا- إحصائیات 
دفعة خریجي ٢٠٢٢

إلى أي جامعة سینضمون ھذا الخریف؟
جامعة میشیغان آن أربور - ١٩•
جامعة میشیغان دیربورن - ١٦•
كلیة ھنري فورد - ٣•
جامعة دیترویت میرسي - ٢•
ھارفارد - ١•
ستانفورد - ١•
بن - ١•
جامعة میشیغان التكنولوجیة - ١•
جامعة میشیغان الشرقیة - ١•
جامعة واین ستیت - ١•
مالحظة: ٧ من الطالب یحضرون أكادیمیة كولیجیت•



جائزة االستحقاق الوطني 
 جائزة االستحقاق الوطني للتفوق واالستحقاق الوطني النھائي للتمییز

الطالب المتمیزین واألوائل في جمیع المدارس الثانویة الثالث
 مشروع التخرج للصفوف المتقدمة 

علماء الصوف المتقدمة
جائزة أمازون لمھندس المستقبل

علماء بریم
 علماء كویست بریدج

علماء فولبرایت
الفائز في مسابقة مقال معھد جون لوك
التدریب الصیفي لفورد ومرسیدس بنز
الفائزون في تحدي تطبیقات الكونغرس



 المرشحون المتوقع قبولھم في مركز دیربورن للریاضیات
والعلوم والتكنولوجیا

طالب الصف الثامن في صف الجبر ١•
الفصل األول الحبر ١•

الحصول على عالمة ٧٨% أو أعلى في االمتحان النھائي ■
امتحان األم ستیب الصف السابع •

مستوى اإلتقان أو أعلى في الریاضیات واللغة االنكلیزیة ■
الحصول في الصف السابع الفصل الثاني والصف الثامن الفصل األول على عالمة ب+ •

أو أعلى: 
الریاضیات ■
اللغة االنكلیزیة ■
العلوم■



 المرشحون المتوقع قبولھم في مركز دیربورن للریاضیات
والعلوم والتكنولوجیا

أصحاب الھمم والمواھب.•

•.(STEM) مھتم بأفكار العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات

یخطط لحضور برنامج جامعي مدتھ ٤ سنوات أو أكثر لمتابعة مھنة مھنیة في العلوم أو •
الطب أو الصیدلة أو الھندسة أو علوم الكمبیوتر أو البحث العلمي.

على استعداد للتحدي.•



منھاج الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر-  اكتسب 12 رصید ائتماني دراسي من ستیم

الصف  المھارات التكنولوجیة العلوم الریاضیات

التاسع
I الریاضیات الشرفیة المتكاملة الكیمیاء الشرفیة 2 & 1 مبادئ علوم الحاسوب المتقدم ( ُمقرر)

العاشر
III الریاضیات الشرفیة المتكاملة علم األحیاء المتقدم    ندوات (٣) متقدمة

الحادي عشر
 الریاضیات المكثف قبل حساب التفاضل 
والتكامل أو أعلى / أسس التفاضل والتكامل الفیزیاء المتقدمة

أبحاث متقدمة ٤
 علوم الحاسوب المتقدمة أ٢

إحصائیات متقدمة
علم األوبئة

موضوعات في الكیمیاء
التحلیل الجنائي

علم التشریح  وعلم وظائف األعضاء
التفكیر الریاضي

الریاضیات المنفصلة
 التصمیم ثنائي و ثالثي االبعاد
 صفوف أخرى مصادق علیھا

الثاني عشر  إحصائیات متقدم
حساب متقدم

التسجیل المزدوج ریاضیات
 

المواد االختیاریة 

١+٢ =برنامج التعلیم المھني والتقني المعتمد من ِقبل الوالیة
٤+٣ =مشروع التخرج لطالب الصفوف المتقدمة

مشروع التخرج في الصفوف المتقدمة + ٤ صفوف متقدمة (درجة )٣ = شھادة المستوى المتقدم
یمكن للطالب الدراسة في كولیجیت أو مركز دیربورن للریاضیات والعلوم والتكنولوجیا

https://docs.google.com/document/d/142-KXDXwvp9GTjgD5q76MfdJkcdSifAymlMGGpHCRWY/edit?usp=sharing


أسئلة وأجوبة 

/http://dcmst.dearbornschools.org :الموقع اإللكتروني

المعلمة األساسیة:كیم شوفر
shawvek@dearbornschools.org

المدیرة التنفیذیة:أمال القادري
alcodra@dearbornschools.org

نائب المدیر:أسامة بیضون
baydouo@dearbornschools.org

http://dcmst.dearbornschools.org/
mailto:shawvek@dearbornschools.org
mailto:alcodra@dearbornschools.org
mailto:baydouo@dearbornschools.org


مركز مایكل بیري المھني
بدًءا من الصف العاشر ، ستتاح للطالب الفرصة للتسجیل في العدید من الدورات والبرامج 
التي تركز على الحیاة المھنیة في المدرسة الثانویة ومركز مایكل بیري الوظیفي. ُتعد ھذه 

الدورات الطالب بالمعرفة والمھارات الخاصة بالوظیفة ، والشھادات واالعتماد المعترف بھا 
في الصناعة ، وفرص المنح الدراسیة ومسار مباشر إلى الكلیة والبرامج المھنیة بعد التخرج.

 www.berry.dearbornschools.org :البرید االلكتروني
bayerlj@dearbornschools.org:المشرف على مركز مایكل بیري د. جون بیرل

http://www.berry.dearbornschools.org
mailto:bayerlj@dearbornschools.org

