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*يالحظ برنامج بدء التشغيل يف هذا املوقع  

 (McKay) (مكاي) الزراعة
سیتعرف الطالب في ھذا البرنامج على علوم النبات وعلوم الحیوان والمیكانیكا الزراعیة واألعمال 

 . التجاریة الزراعیة
 

 (*McKay*, McNary) *)(مكاي *، مكنري  تكنولوجیا إنتاج الصوت
یسمح ھذا البرنامج للطالب بالتعبیر عن صوتھم الفرید جنبًا إلى جنب مع األفراد المبدعین اآلخرین من 

 موسیقى وافالم وتلفزیون رئیسیة. خالل إنشاء تسجیالت
 

 ))CTEC((ھیاكل السیارات وطالئھا  إصالح
إصالح  وممارسة المھارات الالزمة لالستعداد لمھن واسعة في صناعة ھذه الفرصة للطالب تعلمستتیح 

 حوادث االصطدام.
 

 (McKay, McNary & Sprague) غ)یكناري وسبركاي، مَ (مَ  تكنولوجیا السیارات
 تیدرس الطالب أنظمة السیارات، بما في ذلك المحركات والمكابح والكھرباء والتعلیق والتوجیھ وناقال

 .دراسیة للكلیة ووحدات ASEشھادة  تمنح الحركة.
 

 ))West(() ویستالمصرفیة والتمویل (
یعملون  بینمایوفر البرنامج للطالب خلفیة في القطاع المصرفي. یُظھر الطالب مھارات عمل احترافیة 

 .MAPS Credit Union أفرع أحدفي  ویدیرون
 

 (McKay) كاي)(مَ  مساعد التمریض األساسي
الرعایة الصحیة األساسیة المستخدمة في رعایة المرضى. یشارك الطالب یتعلم الطالب مھارات 

من مجلس والیة  ممرض المتقدمون في التجارب السریریة مع فرصة للحصول على رخصة مساعد
 أوریغون للتمریض.

 
 (South) )ساوث( الصحافة اإلذاعیة

اریر اإلخباریة المقدمة للجمھور ینخرط الطالب في سلسلة من الدورات التدریبیة التي تعرفھم على التق
 إلكترونیًا أو عن طریق الرادیو.

 
 ))CCTTEECC(( تطویر األعمال والقیادة

شركة ادارة  من خاللمزدھرة  وبناء مؤسسة رئیس عمللیكون  الذي یتطلبھالطالب ما  یستكشف
CTEC. 

 
 (Roberts) (روبرتس) ریادة األعمال

 مشروع قائمفي جوانب متعددة من امتالك وتشغیل األعمال التجاریة من خالل تطویر  سیشارك الطالب
 على الطالب.

 
 (McNary) (مكنري) إدارة األعمال

مجموعة متنوعة من االطالع على یتعلم الطالب مھارات العمل الجماعي وحل المشاكل من خالل 
ق اسوفي اال والمتوقعةآداب العمل المناسبة على الطالب  رف. یتعالحاسوباألنشطة القائمة على 

 العمل. اماكنالالزمة في  التواصلالعالمیة الیوم ویتم تعریفھم على مھارات 
 

 (North) ((ننووررثث))صناعة الخزائن 
یتعلم الطالب المھارات والتقنیات لتصمیم وإنتاج الخزائن المخصصة واألثاث الفاخر. الطالب مؤھلون 

 .WCA من للحصول على شھادة وطنیة
 

 (Sprague) غ)ی(سبر الصیاغة بمساعدة الحاسوب
سیستخدم الطالب أجھزة الحاسوب للمساعدة في إنشاء وتعدیل وتحسین التصمیم. سینتقل الطالب في 
 .بعض البرامج بالتصمیمات إلى المستوى التالي من خالل الطباعة ثالثیة األبعاد والتصنیع وغیر ذلك

 
 )West( (ویست) و (South) )ساوث( الحاسوببرمجة 

 و، االساسیةالبصریات  ,++C ،باسكالالطالب لدیھم الفرصة لتعلم لغات برمجة مختلفة، بما في ذلك 
Access. 

 
 (McKay & McNary) (مكاي وماكنري) تكنولوجیا البناء

یتم تغطیة المھارات األساسیة لحرف البناء. یقوم الطالب المتقدمون ببناء منزل والحصول على شھادة 
NCCER .الوطنیة 

 
 ))CCTTEECC(( التجمیل

یقدم البرنامج تدریبًا عملیًا في تصمیم الشعر والعنایة بالبشرة وتقنیة األظافر. یتم تغطیة جوانب تشغیل 
 األعمال التجاریة.

 
 ,CTEC*, McKay, McNary) )ساوثو نورث*، مكاي، مكناري، CTEC( فنون الطھي

North & South) 
ویقومون بإعداد قوائم وأطباق بجودة المطاعم. یدیر الطالب المتقدمون  الطھيیتعلم الطالب تقنیات 

 مطعًما صغیًرا وخدمة تقدیم الطعام.
 

 ))CCTTEECC(( الطھي واإلدارةفنون 
سیستخدم الطالب العمل الجماعي لتطویر وجبات الطعام وتجارب تناول الطعام الفریدة وتقدیم خدمة 

ومطاعم  الطعام،مثل شاحنات  الوجبات السریعةعمالء رائعة. وسیعملون على تشغیل مشاریع مطاعم 
 الوجبات الجاھزة وخدمات تقدیم الطعام.

 
 ))CCTTEECC(( تكنولوجیا الطائرات بدون طیار والروبوتات

 تاح للطالب فرصة لتعلم وممارسة المھارات الالزمة للتحضیر لشغل وظائف واسعة في مجال تُ سَ 
 .الروبوتات والبرمجة والھندسة وتصمیم وتشغیل أنظمة الطائرات بدون طیار

 
 
 

 (North & West) )نورث و ویست(  ممررححللةة  االلططففووللةة  االلممببككررةةللتتععللییمم  
لتحقیق النجاح في مھنة  العملیة والخبرةلغرض التدریب في الموقع  ریاض االطفاللمختبر  للطالب یوفر

 الطفولة المبكرة.
 

 (Roberts & Sprague) غ)ی(روبرتس وسبر التعلیم والتدریس
رس افي المد ینمعلم واصبحیفي أن  لكلیة للطالب المھتمینلتم تصمیم ھذا البرنامج التحضیري 

 االبتدائیة أو الثانویة.
 

 (West) )ویست( خدمات الطوارئ
یكتسب الطالب مھارات في ممارسات السالمة وإنقاذ األرواح لفرق االستجابة للحرائق والطوارئ. 

یتضمن البرنامج تدریبًا على الوقایة من الحرائق / إخمادھا ومھارات دعم الحیاة األساسیة والمحاكاة في 
 .األساسیة EMT امتحان شھادة ألخذن مكان الحادث. یؤدي إكمال ھذا البرنامج إلى جعل الطالب مؤھلی

 
 (McKay & North) )َو نورث(مكاي  التكنولوجیا الھندسیة

التصمیم الھندسي لتخطیط وبناء مشاریع في مجال الروبوتات والجسور وغیرھا من  ایطبق الطالب عملی
 وبرمجة الروبوتات. CNCوتصنیع  الحاسوبالمجاالت. یكتسب الطالب خبرة في برمجة 

 
 (Sprague) غ)ی(سبر العلوم البیئیة

واستخدام التكنولوجیا مثل الطائرات بدون طیار لتحلیل وإنشاء  علم االحیاء سیقوم الطالب بتطبیق مبادئ
 صحیة.  انظمة بیئیة

 
 (McNary, North South & West) )ویست و ساوثو نورث(مكنري،  التصمیم الجرافیكي

البیانیة إلنتاج منتجات عالیة الجودة للعمالء، مثل الملصقات یستخدم الطالب برامج تصمیم الرسوم 
 وطباعة الشاشة واإلعالنات.

 
 (North) )نورث( خدمات الصحة والصیدلةال

یشارك یحصل الطالب على نظرة عامة على العدید من الفرص الوظیفیة في صناعة الخدمات الصحیة. 
 الصحیة.لرعایة ل یفيوظال لظالمتقدمون في الطالب ال

 
 (West) )ویست( الخدمات الصحیة

ینخرط الطالب في مجموعة متنوعة من المھارات الصحیة بما في ذلك مھارات دعم الحیاة األساسیة 
ختبر الطالب كیفیة االستجابة للمرضى وعالجھم في . یَ CPR الرئويو مثل شھادة اإلنعاش القلبي 

 مجموعة متنوعة من حاالت الرعایة الطبیة مثل اإلصابات الریاضیة في حاالت الطوارئ. 
 

 ))CCTTEECC(( القانون تطبیق
ویفحصون األدوار في نظام العدالة الجنائیة  القانون،تطبیق یعمل الطالب مع متخصصین معتمدین في 

 .وسوف یتعلمون أسالیب الدفاع عن النفس المتقدمة
 

 (South) )ساوث( التصنیع
 .یستخدم الطالب مھارات اللحام والتشغیل اآللي والقیاس وقراءة المخطط لتصمیم وتصنیع المنتجات

 
 ))CCTTEECC(( الھندسة و واللحامالتصنیع 
 . الواقعفي  اقھو تطبی تصنیع اللحام والھندسة ،CAD المخطط،الطالب في قراءة شارك سوف ی

 
 (McKay, North, South & Sprague) غ)یوسبر ساوث ،نورث (مكاي، التسویق

یتعلم الطالب أسس تسویق السلع والخدمات واألفكار بنجاح للمستھلكین. تشمل الدراسة ادارة متجر 
 .يطالب

 
 (McNary) مكنري)( اإلنتاج اإلعالمي

وتشغیل أنظمة  الفیدیو، انشاء یتناول البرنامج جمیع مواضیع اإلنتاج اإلعالمي الرئیسیة، بما في ذلك
 و مایة ، ومبادئ اإلخراج والتحریر ،صوتوالمعدات ال ،معداتو الاإلضاءة  تقنیاتالفیدیو ، و تكامیرا

 .و المؤثرات المرئیةبعد اإلنتاج ، 
 

 (North) )نورث( وطنياألمن ال
یتدرب الطالب جنبًا إلى جنب مع المنظمات الحكومیة والفیدرالیة مثل إنفاذ القانون والخدمات العسكریة 

ً مھم وخدمات الطوارئ التي تلعب دواراً  في األمن القومي. یتعلم الطالب كیفیة التأثیر على مجتمعھم  ا
من خالل التدریب على أسالیب االستجابة للصدمات والكوارث الطبیعیة. یقوي الطالب عقولھم 

 .وأجسادھم من خالل القیادة الصارمة وتدریب اللیاقة البدنیة
 

 ))CCTTEECC(( البناء السكني
والمعرفة في مجال تشیید بناء المنزل من خالل بناء منزل تتاح للطالب الفرصة لتطویر المھارات سَ 

 فعلي.
 

 (South & Sprague) غ)یوسبر ساوث( الطب الریاضي
والوقایة من اإلصابات تقلیل األلم واستعادة الوظیفة  یتعلم الطالب تقنیات العالج لتعزیز الحركة الصحیة،

 عملیة.الخبرة الیمكن للطالب المتقدمین التقدم بطلب للحصول على  في مختبر على أحدث طراز.
 

 **))CCTTEECC((المستدامة  العلوم والتكنولوجیا النباتیة
سیتعلم الطالب عن المجال التدریجي للعلوم الزراعیة من خالل الخبرات العملیة والتطبیقیة ذات الصلة 

التكاثر الجزئي والكلي ، والبیئة ، والعلوم مما یوفر للطالب التعرض للزراعة الحضریة ، و بالصناعة،
 .البیئیة ، والبستنة ، والھندسة الزراعیة ، والبیولوجیا الدقیقة ، وأكثر من ذلك

 
 ))CCTTEECC(( فیدیو وتصمیم لعبة الرسوم المتحركة

 یتعلم الطالب كیفیة إنشاء الرسوم المتحركة ودمجھا في مجموعة متنوعة
 .تنسیقات إنتاج الفیدیو


