دليل البرنامج جينيسي الوظيفي المعهد
المعهد المهني جينيسي (جي سي أي) يوفر التعليم والتعلم التجريبي في العديد من المجاالت الوظيفية التي تساعد في إعداد الطالب
مقاطعة جينيسي للدخول الفوري إلى القوى العاملة ،وعند االنتهاء من المرحلة الثانوية وبرنامج جي سي أي .كما أنه يوفر فرصا ً
ممتازة للطالب يكتسبوا خبرة متقدمة إلى مجموعات المعرفة والمهارة في التحضير لالنتقال إلى التعليم ما بعد الثانوي في مجاالتهم
المختارة ،ويمكن أن يؤدي حتى إلى االئتمان الكلية.
جميع مجاالت البرنامج عام  5102-5102التالية تتضمن أحدث التقنيات ضمان أن يكتسب الطالب المهارات االبتكارية وذات الصلة
الالزمة للقوى العاملة اليوم ،ومساعدتهم على تحقيق النجاح على مستوى الكليات.
الهندسة المعمارية والبناء
مهن البناء
مهن البناء-دراسات متقدمة
األسالك الكهربائية
األسالك الكهربائية-دراسات متقدمة
بمساعدة الكمبيوتر ( )CADتصميم
بمساعدة الحاسوب تصميم (-)CADدراسات متقدمة
الفنون والتكنولوجيا السمعية/البصرية ،واالتصاالت
فنون الوسائط الرقمية
الوسائط الرقمية الفنون-دراسات متقدمة
االتصاالت البصرية الرقمية
االتصاالت الرقمية البصرية-دراسات متقدمة
التعليم والتدريب
تعليم ،الرصاص ،مدرب
الشؤون المالية
إدارة المخاطر والتأمين (الموقع فلينت)
علوم الصحة
أسس مهنة طبية ()MCF
التمريض-دراسات متقدمة
الصحة تخصص العلوم مرضين-دراسات متقدمة
المفاهيم الطبية الطارئة
فني الطوارئ الطبية-دراسات متقدمة
الطب الرياضي
الطب الرياضي-دراسات متقدمة
الطب البيطري أنا
الطب البيطري الثاني
علم الطب الشرعي
علوم الطب الشرعي-دراسات متقدمة
مساعد طبي أنا
ثانيا مساعد طبي

المهنيين الصحيين الحليفة-دراسات متقدمة
الضيافة والسياحة
أساسيات الطبخ وأنا
أساسيات الطبخ الثاني
الخدمات اإلنسانية

مستحضرات التجميل أنا
مستحضرات التجميل الثاني (موقع كليو)
تكنولوجيا المعلومات

فني أجهزة كمبيوتر
شبكة أجهزة الكمبيوتر والدعم-دراسات متقدمة
مقدمة لبرمجة لعبة D3
البرمجة التصميم والرسوم المتحركة على شبكة اإلنترنت
القانون والسالمة العامة ،والتصحيحات ،واألمن

السالمة العامة واألمن الداخلي
الصناعة التحويلية

لحام
خراطة (موقع كلية بيكر)
التسويق

منظم VEI
منظم -VEIدراسات متقدمة
 VEIالرياضة والترفيه والتسويق
 VEIالرياضة والترفيه والتسويق-دراسات متقدمة
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
اكتشف ه-الهندسة
اكتشف ه-الجذعية-دراسات متقدمة
التكنولوجيات الجذعية
النقل والتوزيع ،والنقل واإلمداد

تكنولوجيا السيارات
تكنولوجيا السيارات-دراسات متقدمة
فني واجب متوسطة/ثقيلة
كيفية تطبيق
اتصل "مستشار المدرسة الثانوية" الخاصة بك الحصول على تطبيق .العودة إلى التطبيق الخاص بك "مستشار المدرسة الثانوية".

حي المدرسة المتوسطة جينيسي (جسد) ال يميز على أساس العرق أو اللون ،الدين ،األصل القومي ،الجنس ،اإلعاقة ،العمر ،االرتفاع ،الوزن ،الزواجية ،المعلومات الوراثية ،أو
أي خاصية أخرى محمية قانونا ،في برامجها وأنشطتها ،بما في ذلك التوظيف والترقية واالستبقاء .هو الشخص المعين للتعامل مع االستفسارات بشأن سياسات عدم التمييز من
جسد أو معالجة أي شكوى من التمييز مدير الموارد البشرية ومنسق العنوان التاسع والموارد البشرية والعمليات 5103 ،غرب القيقب الجادة ،فلينت ،ميشيغان

