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إن برامج ماغنيت تركز عىل املواضيع ويجب الوصول إليها من خالل عملية التقدم لربامج ماغنيت. وهي توفر خربات متعمقة وخيارات مميزة 

للطالب من ذوي االهتاممات واملواهب والقدرات املتنوعة. وتستويف كل برامج ماغنيت متطلبات املدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور الخاصة 

بالرتقية والتخرج.

من يتأهل ملوضع برامج ماغنيت؟

يجوز التقدم للطالب املؤهلني للذهاب ألحد املدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور.  ويجب أن يكون الطالب يف طريقهم لاللتحاق بالصف 

املناسب لعام التقديم: رياض األطفال-الصف الثاين (برامج املدارس االبتدائية)، أو الصف السادس (برامج املدارس اإلعدادية)، أو الصف التاسع 

(برامج املدارس الثانوية).  ويجوز للطالب الذين سيلتحقون بالصفوف 3-4 التقدم ملدرسة Cromwell Valley االبتدائية، ويجوز للطالب الذين 

سيلتحقون بالصفوف 10-11 التقدم لبعض برامج املدارس الثانوية.

الطالب املرشدون مؤهلون للتقدم لربنامج ماغنيت مثلهم مثل أي طالب آخر.

ويجب عىل أولياء األمور تقديم طلب تقديم كامل قبل تاريخ املوعد النهايئ.  كام يجب عىل املتقدمني للمدرسة الثانوية حضور تقييم ماغنيت لكل 

برنامج تم اختياره عىل طلب التقدم.

كيف ميكنني التقدم لربامج ماغنيت؟

سيكون طلب التقدم لربامج ماغنيت التابعة للمدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور عرب اإلنرتنت من موقع الويب 

(tinyurl.com/BCPSMagnet) الخاص بربامج ماغنيت بداية من الساعة 12 ظهراً يوم 12 سبتمرب، 2022.  ويجب تقديم طلبات التقديم قبل 

الساعة 1 مساًء يوم 4 نوفمرب، 2022.

يتم إجراء عملية القبول يف برنامج ماغنيت وفقاً لقاعدة املرشف 6400: برامج ماغنيت. ويتم حث أولياء األمور ملراجعة قاعدة املرشف 6400 وكل 

مواد طلب التقدم بعناية.

يتم اختيار املتقدمني للمدرسة االبتدائية واإلعدادية للموضع من خالل عملية قرعة عشوائية مركزية عقب استبدال األولويات.  ويتم اختيار 

املتقدمني للمدرسة الثانوية للموضع بعد تقييم ماغنيت، وتقويم الصف، وعملية القرعة.  راجع عملية القبول (صفحة 26-27) ملزيد من التفاصيل.
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عملية التقدم لربامج ماغنيت
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1. مراجعة عملية التقدم والقبول

• قراءة كتيب ماغنيت بعناية. 

• حضور فعاليات ماغنيت إكسبو ومعرض ماغنيت ومشاهدة فيديو يحتوي عىل معلومات عن التقديم.

• اقتناء وقراءة قاعدة املرشف 6400: برامج ماغنيت.

• عمليات التقديم لرياض األطفال - مراجعة سياسات القبول املبكر يف رياض األطفال وأولوية األخوة (صفحة 4)

• املتقدمون للمدارس الثانوية - مراجعة املعلومات املتعلقة بالتقييامت، والتقديرات األكادميية، والتنسيب يف برامج ماغنيت (صفحة 4).

2. تحديد الربامج ذات االهتامم

• النظر يف اهتاممات الطالب ومواهبه وقدراته.

• مراجعة وصف برامج ماغنيت.

• مراجعة مواقع الويب الخاصة باملدارس وحضور العروض املدرسية للتعرف عىل مدارس وبرامج ماغنيت ذات االهتامم.

• الدراية بقيود مستوى الدخول املوقع الجغرايف وتوافر النقل.

3. طلب التقدم لربامج ماغنيت التابعة للمدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور عرب االنرتنت من خالل املوقع اإللكرتوين للتقديم.

• متاح من الساعة 12 ظهراً، يوم الثالثاء، 13 سبتمرب 2022 وحتى الساعة 1 مساًء يوم الجمعة، 4 نوفمرب 2022.

• اقرأ كل اإلرشادات واتبعها بعناية. أكمل كل قسم من طلب التقدم.

• حدد حتى ثالثة (3) برامج يف طلب التقديم ضع عالمة أمام االختيارات بعناية.

• مراجعة طلب التقدم للتأكد من إكامله بشكل صحيح. أي تغيريات يف اختيار (اختيارات) الربنامج يجب أن

يتم القيام بها عرب اإلنرتنت قبل الساعة 1 مساًء يف املوعد النهايئ للتقديم، 4 نوفمرب، 2022.

• اصنع نسخة من طلب التقدم واملستندات املصاحبة من أجل سجالتك.

• لطالب املدارس الثانوية الذين يذهبون ملدارس غري تابعة للمدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور فقط - يجب تقديم بطاقة (بطاقات) تقارير املدارس غري التابعة للمدارس الحكومية يف مقاطعة 

بالتيمور وتجهيزات االختبار املوثقة، عند االقتضاء.

 

4. للمتقدمني للمدارس الثانوية فقط - أكمل التقييم لكل اختيار برنامج

 .(tinyurl.com/BCPSMagnet يتوفر يف املوقع اإللكرتوين لربامج ماغنيت  عىل) اقتناء/قراءة/مراجعة إرشادات التقييامت لكل برنامج تقدمت له •

• جدولة موعد (مواعيد) التقييامت بحلول األربعاء، 9 نوفمرب 2022.  الرجوع إلرشادات التقييامت للحصول عىل معلومات محددة عن تواريخ/أوقات التقييامت. 

• الدراية بتواريخ سوء األحوال الجوية وسياسات الطوارئ.

• اطلب من الطالب إكامل كل التحضريات املطلوبة قبل حضور التقييم (التقييامت). قد يرغب الطالب كذلك يف حضور أي ورش عمل اختيارية سابقة للتقييم و/أو أسئلة تقييم كعينة للربامج عىل 

النحو املنصوص عليه.

• تأكد من حضور الطالب يف الوقت املناسب واستعدادهم لكل تقييم.  تأكد من إحضار الطالب ألي مواد مطلوبة للتقييم. يؤدي االمتناع عن حضور التقييم وإكامله إىل عدم تأهل املتقدم لربنامج 

ماغنيت هذا.  

5. كن مستعداً لقبول أو رفض عرض مقعد برنامج ماغنيت

• سيتم إخطار أولياء األمور عن طريق الربيد اإللكرتوين بقرارات القبول للمتقدمني للمدرسة االبتدائية واإلعدادية قبل 

3 فرباير 2023 وقبل 3 مارس 2023 للمتقدمني للمدرسة الثانوية (التواريخ قابلة للتغيري).

• يجب عىل أولياء األمور قبول أو رفض عرض املقعد قبل املوعد النهايئ املحدد وإال سيتم إلغاء العرض.

• مبجرد قبول العروض األولية للمقاعد أو رفضها، سيتم عرض املقاعد املتاحة عىل الطالب يف قامئة االنتظار الخاصة بالربنامج.  ويكون أمام أولياء األمور الذين يتلقون عروض مقاعد من قامئة االنتظار 

ثالثة (3) أيام للرد عىل العرض.  وسيؤدي االمتناع عن الرد إىل مصادرة املقعد، وسيتم عرض املوضع للطالب التايل يف قامئة االنتظار.

! كسبو إ غنيت  ما

السبت 17 سبتمرب 2022، من الساعة 10 صباًحا حتى 1 ظهرًا

حضور اجتامع ملعلومات التقديم يف متام الساعة 9:30 صباًحا.

مدرسة New Town الثانوية
.New Town Blvd 4931

Owings Mills، ماريالند 21117
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اعرف
املزيد

تضم 32 مدرسة تقدم برامج ماغنيت وممثيل برامج اللغة االنجليزية لغري الناطقني بها (ESOL) والتعليم الخاص 

ومعارض وعروض التعليم املهني والفني! 

https://dci.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047042&pageId=24957742
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التقييم األكادميي

يجوز مراجعة الدرجات األكادميية، والقبول الحايل يف الرياضيات، 

والحضور.  ويتم منح نقاط للطالب نظري تلبية املعايري املوضوعة.  

ويتم حساب متوسط الدرجات األكادميية باستخدام درجات التقييم 

باألحرف املقدمة يف تقرير املدرسة (املدارس) التي يذهب إليها 

الطالب.  وال يتم إيالء ترجيح أو اعتبار خاص للدرجات التي تم 

تلقيها يف فصول املتفوقني واملوهوبني، أو درجات الفصول التي تبلغ 

مدتها ثالثة أشهر، أو الدرجات التي يتم حسابها بطرق أخرى غري 

املستخدمة يف املدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور. 

يجب عىل املتقدمني لربامج ماغنيت للمدارس الثانوية الذين تلقوا 

تقارير درجات من مدرسة غري تابعة للمدارس الحكومية يف مقاطعة 

بالتيمور ألي فرتة من العام الدرايس 2021-2022 أو الربع/الفصل 

الدرايس األول للعام الدرايس 2022-2023، تقديم نسخة من بطاقة 

(بطاقات) التقرير لربامج ماغنيت التابعة للمدارس الحكومية يف 

مقاطعة بالتيمور.

تقييامت ماغنيت

تتطلب برامج ماغنيت للمدارس الثانوية من أولياء األمور جدولة 

موعد تقييم لطالبها.  ويجب جدولة املواعيد يف موعد أقصاه 

األربعاء، 9 نوفمرب 2022 عرب اإلنرتنت أو عن طريق االتصال عىل 

الرقم 4127-809 (443). ويجب عىل املتقدمني حضور تقييامت 

الربامج املختارة. 

تكون معظم تقييامت محددة لكل برنامج ماغنيت وقد تشمل 

اختبار أداء، و/أو تدريباً عملياً، و/أو مقابلة، و/أو عينة كتابة، و/

أو اختباراً، و/أو تقييم أداء وقد تتطلب إعداداً مسبقاً. ويتحمل ويل 

األمر مسؤولية الحصول عىل إرشادات التقييم لكل اختيار برنامج 

والتأكد من حضور املتقدمني للتقييم يف التاريخ املنشور. وتتوفر 

tinyurl.com/) إرشادات التقييم عىل موقع الويب لربامج ماغنيت

BCPSMagnet).  قد تخضع صيغ التقييم للتغيري.

املتقدمون الذين تقدم لهم تسهيالت كجزء من خطة تعليمية 

موثقة (برنامج التعليم املنفرد، 504، متعلمي اللغة اإلنجليزية، وما 

إىل ذلك) ستقدم لهم التسهيالت املطلوبة املناسبة خالل التقييم 

(التقييامت).

القبول املبكر يف رياض األطفال

املتقدمون لرياض األطفال الذين سيبلغون من العمر 5 سنوات بعد 1 سبتمرب 2023، وقبل 15 أكتوبر 2023، يجب عليهم التأهل للقبول 

املبكر. ويجب تحميل نسخة من خطاب طلب اختبار القبول املبكر يف رياض األطفال مع طلب التقدم لربامج ماغنيت.

أولوية األخوة يف تعيني املوضع

(تنطبق فقط عىل املتقدمني لرياض األطفال قبل قرعة التنسيب للعام الدرايس 2024-2023) 

يتم منح أولوية األخوة يف تعيني املوضع للمتقدمني لرياض األطفال ممن لديهم أخوة أكرب يذهبون حالياً لربنامج ماغنيت املختار وسيستمرون 

يف برنامج ماغنيت هذا خالل العام الذي يسعى فيه املتقدم لرياض األطفال للحصول عىل موضع.  ويتم تقرير أولوية يف تعيني املوضع قبل 

عملية اختيار القرعة. 

للتأهل ألولوية األخوة يف التنسيب للعام الدرايس 2023-2024، يجب تقديم طلب تقدم صالح لرياض األطفال لربامج ماغنيت التابعة 

للمدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور قبل املوعد النهايئ للتقديم، 4 نوفمرب 2022.  ويجب أن يشمل طلب التقدم اسم األخ األكرب، والصف 

الحايل، وبرنامج مدارس ماغنيت. 

راجع قاعدة املرشف 6400 ملزيد من املعلومات.

منوذج الخطاب 

عنوان ويل األمر 

التاريخ: ___/___/2022 

اسم املدير 

املدرسة االبتدائية يف املنطقة الجغرافية ملحل سكن الطالب 

عنوان املدرسة 

(اسم املدير) العزيز: 

أكتب إليكم لطلب موعد من أجل اختبار القبول املبكر يف رياض األطفال 

من أجل طفيل، (االسم الكامل)، (تاريخ امليالد).  وأطلب إجراء االختبار 

يف يناير 2023، حيث إنني سأتقدم كذلك بطلب النضامم طفيل لربنامج 

ماغنيت للمدارس االبتدائية للعام الدرايس 2024-2023. 

أتطلع لتلقي رد منكم بشأن موعد طفيل الختبار القبول املبكر يف رياض 

األطفال. وميكن التواصل معي عىل (رقم الهاتف) أو (عنوان الربيد 

اإللكرتوين). 

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير، 

توقيع ويل األمر 

تقييامت املدارس الثانوية والتقويم األكادميي
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القبول املبكر يف رياض األطفال وأولوية األخوة

النظر يف تعيني املوضع

للنظر يف تعيني املوضع، يجب عىل الطالب إكامل أي تقييامت ماغنيت 

مطلوبة وتقديم أي بطاقات تقرير مطلوبة تابعة ملدارس غري تابعة 

للمدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور.  ملزيد من املعلومات عن 

تعيني املوضع، يُرجى مراجعة عملية القبول (صفحة 27-26).

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf
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فعاليات عروض ماغنيت
الوقتتاريخ عرض 2022املدرسة االبتدائية

Chatsworth 6 مساًءاألربعاء، 19 أكتوبرمدرسة

الخميس، 27 أكتوبرمدرسة ماغنيت Cromwell Valley االبتدائية
الجلسة 1: 10 صباًحا

الجلسة 2: 6:30 مساًء

Wellwood International6 مساًءالثالثاء، 25 أكتوبر

6 مساًءالثالثاء، 18 أكتوبرمدرسة Woodmoor االبتدائية

الوقتتاريخ عرض 2022املدرسة اإلعدادية

6 – 7:30 مساًءالثالثاء، 18 أكتوبرمدرسة Deep Creek اإلعدادية

6 – 7:45 مساًءاألربعاء، 26 أكتوبرمدرسة ماغنيت Deer Park اإلعدادية

6 – 7:30 مساًءاألربعاء، 19 أكتوبرمدرسة Golden Ring اإلعدادية

6 – 7 مساًءاألربعاء، 26 أكتوبرمدرسة Lansdowne اإلعدادية

Loch Raven 5:30 – 7 مساًءاالثنني، 17 أكتوبراألكادميية الفنية

األربعاء، 26 أكتوبرمدرسة Middle River اإلعدادية
الجلسة 1: 6:15 مساًء

الجلسة 2: 7:15 مساًء

5 – 6:30 مساًءالخميس، 27 أكتوبرأكادميية Northwest للعلوم الصحية

الخميس، 6 أكتوبرمدرسة Parkville اإلعدادية ومركز التكنولوجيا
الجلسة 1: 5 – 6 مساًء

الجلسة 2: 6:30 – 7:30 مساًء

مدرسة ماغنيت Southwest Academy للعلوم 

والهندسة
5 مساًءاألربعاء، 12 أكتوبر

5 – 6:30 مساًءاألربعاء، 12 أكتوبرمدرسة Stemmers Run اإلعدادية

5 – 7 مساًءالخميس، 20 أكتوبرمدرسة ماغنيت Sudbrook اإلعدادية

6 – 8 مساًءاألربعاء، 19 أكتوبرمدرسة Windsor Mill اإلعدادية

الوقتتاريخ عرض 2022املدرسة الثانوية

6 مساًءالثالثاء، 11 أكتوبرمدرسة Chesapeake الثانوية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

مدرسة Eastern الثانوية الفنية

5 – 7 مساًءاألربعاء، 12 أكتوبرمركز G. W. Carver للفنون والتكنولوجيا 

6 مساًءالخميس، 13 أكتوبرمدرسة Kenwood الثانوية

5 – 7 مساًءالخميس، 6 أكتوبرمدرسة Lansdowne الثانوية

Milford Mill 9 - 11 صباًحاالسبت، 15 أكتوبرأكادميية

6 – 8 مساًءالثالثاء، 18 أكتوبرمدرسة New Town الثانوية

6 – 7:30 مساًءالثالثاء، 18 أكتوبرمدرسة Overlea الثانوية

مدرسة Parkville الثانوية ومركز الرياضيات 

والعلوم وعلوم الكمبيوتر 
6 مساًءاألربعاء، 19 أكتوبر

6 مساًءمدرسة Patapsco الثانوية ومركز الفنون

6 مساًءالخميس، 6 أكتوبرمدرسة Randallstown الثانوية

مدرسة Sollers Point الثانوية الفنية

6 مساًءاألربعاء، 26 أكتوبرمدرسة Sparrows Point الثانوية

6 مساًءالثالثاء، 11 أكتوبرمدرسة Towson الثانوية

6 – 8 مساًءالخميس، 13 أكتوبرمدرسة Western للتكنولوجيا والعلوم البيئية

6 مساًءالثالثاء، 25 أكتوبرمدرسة Woodlawn الثانوية

االثنني، 17 أكتوبر
– 8ءاسم ً

األربعاء، 26 أكتوبر

6 – 8 مساًءالخميس، 27 أكتوبر

https://chatsworthes.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://windsormillms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
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.ةثدت المحامولعل عل الموصحلل مقييتلدات ااإرش عراج 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
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.ةثدت المحامولعل عل الموصحلل مقييتلدات ااإرش عراج 

https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://westernhs.bcps.org/


Chatsworth مدرسة 

 New Avenue 222

 1103-809 )443( • 21136 Reisterstown

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس Cedarmere أو Franklin أو Glyndon أو 

Owings Mills أو Reisterstown أو Timber Grove االبتدائية يف منطقة سكنهم. 

مدرسة ماغنيت Cromwell Valley االبتدائية

 Providence Road 825

 4888-809 )443( • 21286 Towson

 ،Oakleigh أو ،Hampton أو ،Halstead يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس أكادميية

 West Towson أو ،Villa Cresta أو ،Stoneleigh أو ،Rodgers Forge أو ،Pleasant Plains أو

االبتدائية يف منطقة سكنهم. 

إخالء مسؤولية وسائل النقل

توفر املدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور وسائل النقل من برامج ماغنيت للمدارس االبتدائية وإليها 

للطالب الذين يسكنون داخل مناطق النقل املحددة لربنامج ماغنيت.  يتم ترتيب بعض وسائل النقل 

كخدمة نقل رسيع من نقطة التقاط محددة.  وقد يتطلب هذا من العائالت ترتيب وسائل النقل من/إىل 

نقطة االلتقاء املحددة حيث يتم اصطحاب الطالب ونقلهم إىل برنامج ماغنيت.

مالحظة:  ال تندرج نقاط الركوب تحت اإلرشادات نفسها مثل محطات الحافالت املنتظمة فيام يتعلق 

باملسافة وظروف السري.  عالوة عىل ذلك، ال يتم توفري اإلرشاف من النظام املدريس يف نقاط الركوب. 

وال توفر املدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور وسائل النقل خارج مناطق النقل املحددة لربنامج 

ماغنيت.

8

وسائل نقل املدرسة االبتدائية
Wellwood International مدرسة

 Smith Avenue 2901

 1212-809 )443( • 21208 Pikesville

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس Bedford، أو Fort Garrison، أو Milbrook، أو 

Summit Park، أو Wellwood، أو Winand االبتدائية يف منطقة سكنهم.  

مدرسة Woodmoor االبتدائية 

 Elba Drive 3200

 1318-809 )443( • 21207 ,Gwynn Oak

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس Arbutus، أو Baltimore Highlands، أو 

Bedford، أو Catonsville، أو Chadwick، أو Church Lane، أو Deer Park، أو Dogwood، أو 

 ،Hernwood أو ،Hebbville أو ،Halethorpe أو ،Featherbed Lane أو ،Edmondson Heights

 ،New Town أو ،Milbrook أو ،Lyons Mill أو ،Lansdowne أو ،Johnnycake أو ،Hillcrest أو

 ،Westchester أو ،Scotts Branch أو ،Riverview أو ،Relay أو ،Randallstown أو ،Powhatan أو

 Woodholme أو ،Woodmoor أو ،Woodbridge أو ،Winfield أو ،Winand أو ،Westowne أو

االبتدائية يف منطقة سكنهم. 

شهر مدارس ماغنيت الوطنية - فرباير 2021

مسابقة ملصق برامج ماغنيت التابعة للمدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور

صويف ك.، الصف الرابع

مدرسة ماغنيت Cromwell Valley االبتدائية

وسائل نقل املدرسة االبتدائية

https://chatsworthes.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://wellwoodes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://woodmoores.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
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العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

 مدرسة Chatsworth )الصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثاين(

مدرسة Cromwell Valley االبتدائية )الصفوف من رياض األطفال حتى الصف الرابع(

يطور الطالب مهارات القرن الحادي والعرشين مبا يف ذلك االتصاالت والتعاون والتفكري العميل واإلبداعية 

يف برنامج صارم للتعلم يقوم بدمج املنهج الدرايس للمدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور، والعلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وعلوم الكمبيوتر.  ويف بيئة جذابة وعملية وقامئة عىل 

املشاريع، يتوصل الطالب لفهم جيد عن العامل من خالل نهج متعدد التخصصات يركز عىل االبتكار وحل 

املشكالت.  ويتم متكني الطالب ليصبحوا منتجني للمعلومات أثناء قيامهم بكتابة األوامر الربمجية وتنفيذ 

عملية التصميم الهنديس واملثابرة عىل حل املشكالت املعقدة. 

برامج املدارس االبتدائية
برنامج البكالوريا الدولية للسنوات االبتدائية 

Wellwood International )الصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثاين(

مدرسة Woodmoor االبتدائية )الصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثاين(

كجزء من برنامج البكالوريا الدولية للسنوات االبتدائية املعرتف به دولياً، يزيد الطالب الوعي بالثقافات 

املتنوعة ويصبحون ذوي توجهات فكرية دولية بشكل أكرب من خالل الدراسة الصارمة القامئة عىل 

االستفسار لستة موضوعات متعددة التخصصات.  ويتم تضمني هذه املوضوعات يف كل مجاالت املحتوى 

وتنطبق عاملياً عىل كل الثقافات، وتشجع الطالب عىل فهم العامل من حولهم من خالل التجارب املبارشة.  

ويشارك الطالب يف مشاريع العمل التي تعزز من وعيهم العاملي، ويشاركون كذلك يف التطوير التواصيل 

  .Wellwood International واللغة اإلسبانية يف Wellwood International للغة الفرنسية يف

https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://chatsworthes.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://wellwoodes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/


أكادميية Northwest للعلوم الصحية

21208 ,Old Court Road 4627

0742-809 )443(

 ،Arbutus يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس

أو Catonsville، أو Deer Park، أو Lansdowne، أو أكادميية 

 Windsor أو ،Southwest أو أكادميية ،Pikesville أو ،Northwest

Mill، أو Woodlawn اإلعدادية يف منطقة سكنهم.

مدرسة Deep Creek اإلعدادية 

21221 ,S. Marlyn Avenue 1000

0112-809 )443(

 Deep يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس

 Stemmers أو ،Holabird أو ،General John Stricker أو ،Creek

Run اإلعدادية يف منطقة سكنهم.

مدرسة ماغنيت Deer Park اإلعدادية

21133 ,Winands Road 9830

0726-809 )443(

 Deer يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون إما ملدرسة

Park أو Franklin اإلعدادية يف منطقة سكنهم.
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مدرسة Golden Ring اإلعدادية

21237 ,Kenwood Avenue 6700

0130-809 )443(

 Deep يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس

 Golden أو ،General John Stricker أو ،Dundalk أو ،Creek

Ring، أو Holabird، أو Middle River، أو Perry Hall، أو 

Sparrows Point، أو Stemmers Run اإلعدادية يف منطقة سكنهم.

مدرسة Lansdowne اإلعدادية 

21227 ,Lansdowne Road 2400

1411-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس Arbutus، أو 

Catonsville، أو Lansdowne، أو Woodlawn اإلعدادية يف منطقة 

سكنهم.

Loch Raven األكادميية الفنية

21286 ,LaSalle Road 8101

3518-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس 

 ،Loch Raven أو ،Hereford أو ،Dumbarton أو ،Cockeysville

أو Perry Hall، أو Pine Grove، أو Ridgely اإلعدادية يف منطقة 

سكنهم.

مدرسة Middle River اإلعدادية

21220 ,Middle River Road 800

0165-809 )443(

 Deep يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس

 Golden أو ،General John Stricker أو ،Dundalk أو ،Creek

Ring، أو Holabird، أو Middle River، أو Perry Hall، أو 

Sparrows Point، أو Stemmers Run اإلعدادية يف منطقة سكنهم. 

وسائل نقل املدرسة اإلعدادية

https://northwestms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3655355,-76.7590157,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!2s4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827!3m4!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827
https://www.google.com/maps/place/4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3655355,-76.7590157,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!2s4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827!3m4!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deepcreekms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221/@39.29306,-76.4565281,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!2s1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394!3m4!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394
https://www.google.com/maps/place/1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221/@39.29306,-76.4565281,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!2s1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394!3m4!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394
https://deerparkms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3880499,-76.822955,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!2s9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663!3m4!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663
https://www.google.com/maps/place/9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3880499,-76.822955,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!2s9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663!3m4!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663
https://goldenringms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237/@39.3331549,-76.5003358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!2s6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237!3b1!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471!3m4!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471
https://www.google.com/maps/place/6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237/@39.3331549,-76.5003358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!2s6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237!3b1!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471!3m4!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471
https://lansdownems.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227/@39.2497565,-76.6544698,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!2s2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811!3m4!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811
https://www.google.com/maps/place/2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227/@39.2497565,-76.6544698,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!2s2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811!3m4!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811
https://lochraventech.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286/@39.3892301,-76.5805487,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!2s8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.389226!4d-76.57836!3m4!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!8m2!3d39.389226!4d-76.57836
https://www.google.com/maps/place/8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286/@39.3892301,-76.5805487,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!2s8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.389226!4d-76.57836!3m4!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!8m2!3d39.389226!4d-76.57836
https://middleriverms.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220/@39.3441907,-76.4535265,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!2s800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220!3b1!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378!3m4!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378
https://www.google.com/maps/place/800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220/@39.3441907,-76.4535265,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!2s800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220!3b1!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378!3m4!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378
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شهر مدارس ماغنيت الوطنية - فرباير 2022

مسابقة ملصق برامج ماغنيت التابعة للمدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور

6 Lyla P., Grade

Loch Raven األكادميية الفنية

مدرسة Parkville اإلعدادية ومركز التكنولوجيا

21234 ,Avondale Road 8711

5250-809 )443(

 General John أو ،Dundalk أو ،Deep Creek يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس

Stricker، أو Golden Ring، أو Holabird، أو Middle River، أو Parkville، أو Sparrows Point، أو 

Stemmers Run اإلعدادية يف منطقة سكنهم.

مدرسة ماغنيت Southwest Academy للعلوم

والهندسة

21207 ,Johnnycake Road 6200

0825-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون إما ملدرسة Lansdowne اإلعدادية أو أكادميية 

Southwest يف منطقة سكنهم.

إخالء مسؤولية وسائل النقل

توفر املدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور وسائل النقل من برامج ماغنيت للمدارس اإلعدادية وإليها 

للطالب الذين يسكنون داخل مناطق النقل املحددة لربنامج ماغنيت.  ويتم توفري وسائل النقل من عدد 

محدود من نقاط الركوب املوجودة يف مواقع املدارس املحددة.  ويتوىل أولياء األمور مسؤولية توفري وسائل 

النقل لطالبهم من وإىل نقاط الركوب املحددة لهم.

مالحظة:  ال تندرج نقاط الركوب تحت اإلرشادات نفسها مثل محطات الحافالت املنتظمة فيام يتعلق 

باملسافة وظروف السري.  عالوة عىل ذلك، ال يتم توفري اإلرشاف من النظام املدريس يف نقاط الركوب.

وال توفر املدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور وسائل النقل خارج مناطق النقل املحددة لربنامج 

ماغنيت.

مدرسة Stemmers Run اإلعدادية

21221 ,Stemmers Run Road 201

0177-809 )443(

 General John أو ،Dundalk أو ،Deep Creek يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس

 ،Sparrows Point أو ،Perry Hall أو ،Middle River أو ،Holabird أو ،Golden Ring أو ،Stricker

أو Stemmers Run اإلعدادية يف منطقة سكنهم.

مدرسة ماغنيت Sudbrook اإلعدادية

21208 ,Bedford Road 4300

6720-809 )443(

 ،Deer Park أو ،Catonsville أو ،Arbutus يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس

أو Franklin، أو Lansdowne، أو أكادميية Northwest، أو Pikesville، أو أكادميية Southwest، أو 

Windsor Mill، أو Woodlawn اإلعدادية يف منطقة سكنهم.

مدرسة Windsor Mill اإلعدادية

21244 ,Windsor Mill Road 8300

0618-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس Arbutus، أو Catonsville، أو Deer Park، أو 

 Woodlawn أو ،Windsor Mill أو ،Southwest أو أكادميية ،Northwest أو أكادميية ،Lansdowne

اإلعدادية يف منطقة سكنهم.

وسائل نقل املدرسة اإلعدادية

https://parkvillems.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234/@39.3778377,-76.5291213,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!2s8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326!3m4!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326
https://www.google.com/maps/place/8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234/@39.3778377,-76.5291213,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!2s8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326!3m4!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207/@39.2997715,-76.7386365,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!2s6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478!3m4!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478
https://www.google.com/maps/place/6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207/@39.2997715,-76.7386365,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!2s6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478!3m4!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.3213124,-76.4593108,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!2s201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221!3m4!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221
https://www.google.com/maps/place/201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.3213124,-76.4593108,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!2s201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221!3m4!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://www.google.com/maps/place/4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3587115,-76.7288966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!2s4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079!3m4!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079
https://www.google.com/maps/place/4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3587115,-76.7288966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!2s4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079!3m4!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079
https://windsormillms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244/@39.3487787,-76.7819581,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!2s8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694!3m4!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694
https://www.google.com/maps/place/8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244/@39.3487787,-76.7819581,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!2s8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694!3m4!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694
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الدراسات املهنية

Lansdowne

يطبق الطالب مفاهيم الفصل الدرايس عىل مواقف العامل الواقعي 

املتعلقة مبختلف املسارات املهنية ومجاالت الدراسة، ويضعون أهدافاً 

مهنية قصرية وطويلة األمد، ويستكشفون خيارات الجامعة، ويطورون 

اإلملام بالشؤون املالية.  وتتاح أمام الطالب الفرصة لزيارة الرشكات 

املحلية والوكاالت الحكومية وتجربة أنشطة التعلم العميل القائم 

عىل املشاريع.  كام يستكشفون خيارات املدارس الثانوية والجامعات 

والحياة املهنية من خالل املتحدثني الضيوف والبحث املستقل.

االستكشاف

Parkville

يستكشف الطالب الهندسة التطبيقية، والهندسة البيئية (مدرسة 

البيئة واالستدامة "SEAS"، واالتصال الجامهريي، والفنون املرئية/

التصويرية يف التطبيقات العملية.  ويشارك الطالب يف كل املجاالت 

خالل عامهم األول ويتم تعيينهم عن طريق القرعة يف مسارين 

للدراسة يف الصف السابع ومسار واحد يف الصف الثامن.  وتتضمن 

املسارات املتعلقة بالهندسة مناهج دراسية ملا قبل الهندسة ومعايري 

علوم الجيل القادم. 

الفنون الجميلة

 Deer Park
يجوز للطالب اختيار مسار إما يف الفنون املرسحية أو املرئية.  ويف الرقص، 

واملوسيقى اآلالتية*، واملوسيقى الصوتية، وفنون املرسح، يتم إعداد الطالب 

للعروض الفردية والجامعية ملجموعة متنوعة من الجامهري. وميكن للطالب 

الحصول عىل اعتامد التخرج من املدرسة الثانوية للفنون الجميلة من خالل 

اجتياز االختبار النهايئ لفنون املرسح.  ويف الفنون املرئية، يطور الطالب 

مهارات يف مجاالت الرسم والنحت والطباعة والسرياميك.

(*ال تشمل املوسيقى اآلالتية يف Deer Park دراسة اآلالت الغيتار أو البيانو. 

ويجب أن يكون لدى املتقدمني خربة سابقة ملدة سنة أو أكرث يف العزف عىل 

آلة موسيقية.)

العلوم الصحية

Northwest وأكادميية Golden Ring

يتم تقديم الطالب إىل مجال العلوم الصحية يف برنامج أكادميي 

صارم يتضمن تجارب حقيقية من خالل رشاكات مع مقدمي الرعاية 

الصحية والتعليم املكثف يف الفصول الدراسية.  ويتلقى الطالب أساساً 

متيناً يف الوظيفة العامة والتنظيم العام يف مجال الرعاية الصحية 

باإلضافة إىل دراسة جسم اإلنسان وهيكله ووظائفه وأنظمته.  ويعد 

هذا الربنامج الطالب للنجاح يف برامج علوم الصحة يف املدارس 

الثانوية.  قد يختلف محتوى الربنامج يف كل موقع. 

الشؤون القانونية واملالية

 Loch Raven

يستكشف الطالب مجموعة واسعة من املوضوعات وأنشطة التعلم 

القامئة عىل حل املشكالت يف محو األمية االقتصادية والنظام القانوين 

يف القرن الحادي والعرشين.  ويعمل الربنامج عىل إعداد الطالب 

للنجاح يف برامج التخصصات املالية والقانونية وما يرتبط بها من 

برامج مهنية وفنية يف املدارس الثانوية. 

برنامج البكالوريا الدولية للسنوات اإلعدادية 

Windsor Millو Stemmers Runو Middle River

كجزء من برنامج البكالوريا الدولية للسنوات اإلعدادية املعرتف به 

دولياً، يشارك الطالب يف إطار عاملي متعدد التخصصات عرب كل 

مجاالت املحتوى ليصبحوا أكرث نشاطاً وذوي توجهات فكرية دولية.  

ويسمح إطار البكالوريا الدولية للطالب باستكشاف مجموعة واسعة 

من القضايا املحلية والوطنية والعاملية، ما يعزز من قدرتهم عىل أن 

يكونوا مبدعني ونقاد ومفكرين تأمليني.  ويعد اكتساب لغة ثانية 

وخدمة املجتمع املحيل والعاملي جزءاً ال يتجزأ من تعليم البكالوريا 

الدولية.

برامج املدارس اإلعدادية  قبول الصف السادس فقط

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Career_Professional_Studies.pdf
https://lansdownems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Exploratory.pdf
https://parkvillems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Fine_Arts.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Health%20Science.pdf
https://northwestms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Finance.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://windsormillms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
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االتصال الجامهريي

Deer Park

يتم تزويد الطالب بتعليامت حول استخدام تكنولوجيا االتصاالت، مبا 

يف ذلك البث التلفزيوين واإلذاعي، وإنتاج الفيديو، والنرش املكتبي، 

وتصميم الويب.

استكشاف الفنون املرسحية

Loch Raven

يتم تزويد الطالب مبجموعة متنوعة من الفرص التي تشمل قرع 

الطبول واملرسح (مبا يف ذلك الدراما والحركة واألغاين).  ويتم إعداد 

الطالب للعروض الفردية والجامعية ويطلب منهم األداء أمام 

مجموعة متنوعة من الجامهري.

الفنون املرسحية

Sudbrook

ميكن للطالب املشاركة يف الرقص أو املوسيقى اآلالتية (الفرق أو األوتار)*، أو 

املوسيقى الصوتية، أو فنون املرسح.  ويتم إعداد الطالب للعروض الفردية 

والجامعية ويطلب منهم األداء أمام مجموعة متنوعة من الجامهري.  وميكن 

للطالب الحصول عىل اعتامد التخرج من املدرسة الثانوية للفنون الجميلة من 

خالل اجتياز االختبار النهايئ لفنون املرسح.

(*ال تشمل املوسيقى اآلالتية (الفرق/األوتار) يف Sudbrook دراسة الجيتار 

أو البيانو. ويجب أن يكون لدى املتقدمني خربة سابقة ملدة سنة أو أكرث يف 

العزف عىل آلة موسيقية.

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

Deep Creek وDeer Park وLoch Raven وSouthwest و

Sudbrook

باستخدام منهج درايس مبتكر للعلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات، يشارك الطالب يف هذه املجاالت من خالل أنشطة 

واقعية قامئة عىل حل املشكالت.  وتساعد املشاريع العملية القامئة 

عىل املواقف الحقيقية يف مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات الطالب عىل اكتشاف شغفهم واستكشاف املسارات إىل 

مستقبل واعد.

الفنون املرئية

Loch Ravenو Sudbrook

يستكشف الطالب الجوانب العديدة لعامل الفن بينام يطورون من 

مهارات الرسم والنحت والطباعة والوسائط الرقمية والسرياميك.  قد 

يختلف محتوى الربنامج يف كل موقع.

لغات العامل

 Sudbrookو Deer Park

يزيد الطالب من مهارات اللغة والطالقة بها بينام يتعرفون عىل 

الجوانب الثقافية للغة محل الدراسة.  توفر Deer Park اللغة 

اإلسبانية.  بينام توفر Sudbrook اللغات الفرنسية واليابانية 

واإلسبانية.

برامج املدارس اإلعدادية  قبول الصف السادس فقط

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mass%20Communications.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts%20Exploration.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Visual_Arts.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
http://sudbrook
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/World_Languages.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://deerparkms.bcps.org/
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مدرسة Chesapeake الثانوية 

أكادميية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

Turkey Point Road 1801

21221  Essex

0100-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس 

Chesapeake، أو Dundalk، أو Kenwood، أو Overlea، أو 

Patapsco الثانوية يف منطقة سكنهم.

مدرسة Eastern الثانوية الفنية

Mace Avenue 1100

21221  Essex

0190-809 )443(

 ،Perry Hall يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس

أو Parkville، أو Overlea، أو Kenwood، أو Chesapeake الثانوية 

يف منطقة سكنهم.

 George Washington Carver مركز

للفنون والتكنولوجيا 

York Road 938

21204  Towson

2793-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل للطالب من كل مناطق املدارس الحكومية يف 

مقاطعة بالتيمور.

وسائل نقل املدارس الثانوية

مدرسة Kenwood الثانوية 

Stemmers Run Road 501

21221  Essex

البكالوريا الدولية – )443( 6384-809

أكادميية العلوم الرياضية – )443( 0318-809

يتم توفري وسائل النقل ألكادميية العلوم الرياضية للطالب من كل 

مناطق املدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور.  يتم توفري وسيلة 

للنقل إىل برنامج البكالوريا الدولية للطالب الذين يذهبون ملدارس 

 Overleaو Loch Ravenو Kenwoodو Dundalkو Chesapeake

وParkville وPatapsco وPerry Hall وSparrows Point الثانوية 

يف منطقة سكنهم.

مدرسة Lansdowne الثانوية

Hollins Ferry Road 3800

21227 Lansdowne

1415-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل إىل برنامج البكالوريا الدولية للطالب الذين 

 ،Lansdowne أو ،Franklin أو ،Catonsville يذهبون ملدارس

أو Randallstown، أو Milford Mill، أو New Town، أو 

Woodlawn الثانوية يف منطقة سكنهم. 

 Milford Mill أكادميية

Washington Avenue 3800

21244 Windsor Mill

0660-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل إىل برنامج البكالوريا الدولية للطالب الذين 

يذهبون ملدارس Catonsville، و Franklin، و Lansdowne، و 

 Woodlawn و ،New Town و ،Milford Mill و ،Randallstown

الثانوية يف منطقة سكنهم.  

مدرسة New Town الثانوية

New Town Boulevard 4931

21117 Owings Mills

1614-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل إىل برنامج البكالوريا الدولية للطالب الذين 

 ،Lansdowne أو ،Franklin أو ،Catonsville يذهبون ملدارس

أو Milford Mill، أو New Town، أو Randallstown، أو 

Woodlawn الثانوية يف منطقة سكنهم.

مدرسة Overlea الثانوية

Kenwood Avenue 5401

21206 Overlea

5241-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس 

Chesapeake، و Dundalk، و Kenwood، و Overlea، و 

 Sparrows Point و ،Perry Hall و ،Patapsco و ،Parkville

الثانوية يف منطقة سكنهم. 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://easterntechhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://lansdownehs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://newtownhs.bcps.org/
https://newtownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795


إخالء مسؤولية وسائل النقل
توفر املدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور وسائل النقل من برامج ماغنيت للمدارس الثانوية وإليها للطالب الذين يسكنون داخل مناطق النقل املحددة لربنامج ماغنيت.  ويتم توفري وسائل النقل من عدد محدود من نقاط الركوب 

املوجودة يف مواقع املدارس املحددة.  ويتوىل أولياء األمور مسؤولية توفري وسائل النقل لطالبهم من وإىل نقاط الركوب املحددة لهم.

مالحظة:  ال تندرج نقاط الركوب تحت اإلرشادات نفسها مثل محطات الحافالت املنتظمة فيام يتعلق باملسافة وظروف السري.  عالوة عىل ذلك، ال يتم توفري اإلرشاف من النظام املدريس يف نقاط الركوب.

وال توفر املدارس الحكومية يف مقاطعة بالتيمور وسائل النقل خارج مناطق النقل املحددة لربنامج ماغنيت.
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مدرسة Sollers Point الثانوية

Delvale Avenue 1901

21222 Dundalk

7075-809 )443(

يحرض طالب Sollers Point students إىل Sollers Point ملدة 

نصف يوم ومدارسهم القامئة يف منطقة سكنهم نصف يوم.  ويتم 

توفري النقل قبل وبعد ومنتصف اليوم للطالب الذين سيذهبون كذلك 

 ،Overlea أو ،Kenwood أو ،Dundalk أو ،Chesapeake ملدارس

أو Patapsco، أو Sparrows Point الثانوية. 

مدرسة Sparrows Point الثانوية 

North Point Road 7400

21219 Sparrows Point

0028-507 )410(

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس 

Chesapeake، و Dundalk، و Kenwood، و Overlea، و 

 Sparrows Point و ،Perry Hall و ،Patapsco و ،Parkville

الثانوية يف منطقة سكنهم.

مدرسة Towson الثانوية 

Cedar Avenue 69

21286 Towson

3608-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل للطالب من كل مناطق املدارس الحكومية 

 George يف مقاطعة بالتيمور.  يغري الطالب الحافالت يف مركز

Washington Carver للفنون والتكنولوجيا.

مدرسة Western للتكنولوجيا والعلوم البيئية

Kenwood Avenue 100

21228 Catonsville

0840-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل إىل برنامج البكالوريا الدولية للطالب الذين 

يذهبون ملدارس Catonsville، و Franklin، و Lansdowne، و 

 Woodlawn و ،New Town و ،Milford Mill و ،Randallstown

الثانوية يف منطقة سكنهم. 

مدرسة Woodlawn الثانوية 

Woodlawn Drive 1801

21207 Woodlawn

1309-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل إىل برنامج البكالوريا الدولية للطالب الذين 

يذهبون ملدارس Catonsville، و Franklin، و Lansdowne، و 

 Woodlawn و ،New Town و ،Milford Mill و ،Randallstown

الثانوية يف منطقة سكنهم. 

مدرسة Parkville الثانوية ومركز الرياضيات والعلوم وعلوم 

الكمبيوتر

Putty Hill Avenue 2600

21234 Parkville

)443( 809-5257  داخيل 262

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس 

Chesapeake، و Dundalk، و Kenwood، و Loch Raven، و 

 Sparrows و ،Perry Hall و ،Patapsco و ،Parkville و ،Overlea

Point الثانوية يف منطقة سكنهم. 

مدرسة Patapsco الثانوية 

ومركز الفنون

Wise Avenue 8100

21222 Dundalk

7127-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل للطالب الذين يذهبون ملدارس 

Chesapeake، و Dundalk، و Kenwood، و Loch Raven، و 

 Sparrows و ،Perry Hall و ،Patapsco و ،Parkville و ،Overlea

Point الثانوية يف منطقة سكنهم. 

مدرسة Randallstown الثانوية

Offutt Road 4000

21133 Randallstown

0748-809 )443(

يتم توفري وسائل النقل إىل برنامج البكالوريا الدولية للطالب الذين 

 ،Owings Mills أو ،Milford Mill أو ،Franklin يذهبون ملدارس

أو New Town، أو Randallstown، أو Woodlawn الثانوية يف 

منطقة سكنهم.

 

وسائل نقل املدارس الثانوية

https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://towsonhs.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452
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مستويات دخول برامج املدارس الثانوية

مدرسة مدرسة OverleaOverlea الثانوية الثانوية

العلوم الصحية - 10-9 

مدرسة مدرسة ParkvilleParkville الثانوية الثانوية 

الرياضيات والعلوم وعلوم الكمبيوتر (علوم الكمبيوتر، هندسة PLTW، اإلعالم التفاعيل، تكنولوجيا 

املعلومات-الشبكات واألمن عرب اإلنرتنت) - 9 

أكادميية املعلمني يف ماريلند - 9

مدرسة مدرسة PatapscoPatapsco الثانوية ومركز الفنون  الثانوية ومركز الفنون 

التمثيل – 11-9 

الرقص – 11-9 

التصميم واإلنتاج - 11-9 

املوسيقى اآلالتية (الفرق، األوتار) - 11-9 

الفنون األدبية - 11-9 

الفنون املرئية - 10-9 

املوسيقى الصوتية - 11-9 

مدرسة مدرسة RandallstownRandallstown الثانوية الثانوية 

أكادميية املهن الصحية - 9 

االتصاالت متعددة الوسائط - 10-9 

مدرسة مدرسة Sollers PointSollers Point الثانوية  الثانوية 

مالحظة:  إن هذه الربامج مدتها نص يوم فقط.   يحرض طالب Sollers يف مدارسهم القامئة يف منطقة 

 .Sollers سكنهم نصف يوم ونصف يوم يف

أكادميية املهن الصحية - 10-9 

تكنولوجيا خدمة السيارات - 10-9 

الخبز واملعجنات - 10-9 

العلوم الطبية الحيوية - 9 

تكنولوجيا البناء والتشييد - 10-9 

التجميل - 10-9 

فنون الطهي - 10-9 

أنظمة شاحنات الديزل/الطاقة - 10-9 

تكنولوجيا املعلومات - الذكاء االصطناعي – 10-9 

تكنولوجيا املعلومات-الشبكات واألمن عرب اإلنرتنت - 10-9 

مدرسة مدرسة Sparrows PointSparrows Point الثانوية  الثانوية 

الدراسات البيئية - 10-9 

مدرسة مدرسة TowsonTowson الثانوية  الثانوية 

القانون والسياسات العامة - 9 

مدرسة مدرسة WesternWestern للتكنولوجيا والعلوم البيئية  للتكنولوجيا والعلوم البيئية 

أكادميية املهن الصحية - 9 

تكنولوجيا خدمة السيارات - 9 

التجميل - 9 

فنون الطهي - 9 

العلوم البيئية - 9 

التكنولوجيا البيئية - 9 

االتصاالت البيانية/املطبوعة - 9 

تكنولوجيا املعلومات - الذكاء االصطناعي – 9

تكنولوجيا املعلومات-الشبكات - 9 

مهن اإلنشاءات امليكانيكية/السباكة - 9 

أكادميية العلوم الرياضية - 9 

مدرسة مدرسة WoodlawnWoodlawn الثانوية الثانوية

الربنامج الجامعي املبكر - 9 

الرياضيات والعلوم والهندسة - 10-9 

مدرسة مدرسة ChesapeakeChesapeake الثانوية الثانوية

أكادميية الفنون والوسائط املتعددة واالتصاالت - 9 

أكادميية األعامل وتكنولوجيا املعلومات - 9 

أكادميية القيادة والعلوم اإلنسانية - 9 

أكادميية العلوم والهندسة والرياضيات - 9 

مدرسة مدرسة EasternEastern الثانوية الفنية  الثانوية الفنية 

أكادميية املهن الصحية - 9 

تكنولوجيا البناء والتشييد - 10-9 

فنون الطهي - 10-9 

املهن الهندسية - 9 

تكنولوجيا املعلومات-الشبكات - 9 

اإلنتاج اإلعالمي التفاعيل - 9 

القانون والسياسات العامة - 10-9 

أكادميية املعلمني يف ماريلند - 9 

مركز مركز G.W. CarverG.W. Carver للفنون والتكنولوجيا  للفنون والتكنولوجيا 

التمثيل – 11-9 

مهن النجارة - 10-9 

التجميل - 9 

فنون الطهي - 9 

الرقص – 11-9 

التصميم واإلنتاج - 11-9 

املوسيقى اآلالتية الرقمية - 11-9 

تكنولوجيا املعلومات واإلنتاج اإلعالمي التفاعيل - تكنولوجيا املعلومات واإلنتاج اإلعالمي التفاعيل - 99  

الفنون األدبية - الفنون األدبية - 99--1111  

الفنون املرئية - الفنون املرئية - 99--1111  

املوسيقى الصوتية - املوسيقى الصوتية - 99--1111  

مدرسة مدرسة KenwoodKenwood الثانوية  الثانوية 

برنامج دبلوم البكالوريا الدولية – 10-9 

أكادميية العلوم الرياضية - 10-9 

مدرسة مدرسة LansdowneLansdowne الثانوية الثانوية

أكادميية الفنون واالتصاالت (الرقص، املوسيقى 

اآلالتية، االتصال الجامهريي، املرسح، الفنون املرئية، 

املوسيقى الصوتية) - 10-9 

أكادميية الصحة والخدمات اإلنسانية - 10-9 

أكادميية العلوم – 10-9 

  Milford MillMilford Mill أكادميية أكادميية

التمثيل – 10-9 

تكنولوجيا خدمة السيارات - 10-9 

تكنولوجيا البناء والتشييد - 10-9

التجميل - 10-9 

الرقص – 10-9 

التصميم واإلنتاج - 10-9 

املوسيقى اآلالتية (الفرق، األوتار) - 10-9

الفنون األدبية - 10-9 

الفنون املرئية - 10-9

املوسيقى الصوتية - 10-9

مدرسة مدرسة New TownNew Town الثانوية  الثانوية 

البكالوريا الدولية – 10-9
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برامج استكامل 

التعليم املهني 

والفني

تزود برامج استكامل التعليم املهني والفني الطالب 

بإعداد املهارات املهنية ذات الصلة وكذلك املهارات 

األكادميية الصارمة.

ويتكون برنامج االستكامل من سلسلة من الدورات 

التدريبية يف مسار مهني محدد يوفر ما ال يقل عن 

ثالثة أو أربعة اعتامدات يف برنامج التعليم املهني 

والفني (وليس دورات تدريبية اختيارية فردية).  ولقد 

متت املوافقة عىل جميع برامج االستكامل من إدارة 

التعليم يف والية ماريلند، ويلبي إكامل اعتامدات 

استكامل التعليم املهني والفني املطلوبة متطلبات 

التخرج من إدارة التعليم يف والية ماريلند عىل مستوى 

املدارس الثانوية.

الطالب الذين أكملوا برنامج التعليم املهني والفني 

بنجاح يف معظم املسارات املهنية مؤهلون للحصول 

عىل اعتامد كلية مجتمعية مفصل.  (تقدم بعض برامج 

التعليم املهني والفني ما يصل إىل 21 اعتامد جامعي 

مفصل ]مجاين[!)

ميكن للطالب الذين يرغبون يف متابعة برنامج استكامل 

مهني للتعليم املهني والفني مواصلة املسارات املهنية 

يف مدارسهم الثانوية الشاملة أو ميكنهم التقدم إىل أحد 

برامج ماغنيت املهنية والفنية التي تقدمها املدارس 

الحكومية يف مقاطعة بالتيمور.  

للحصول عىل معلومات حول برامج التعليم املهني 

والفني يف املدارس الشاملة، يرجى االتصال مبكتب 

التعليم املهني والفني عىل (443) 809-8921 أو 

tinyurl.com/) زيارة  موقع الويب الخاص به

.(CTEducation

برامج املدارس الثانوية

أكادميية الفنون واالتصاالت

Lansdowne

- تقدم مسارات مخصصة يف:

الفنون املرئية - تسمح للطالب بتطوير املهارات يف فن االستوديو 

والتصوير والتصميم ثاليث األبعاد والوسائط املتعددة.  وقد يختار الطالب 

الرتكيز عىل شكل واحد أو أكرث من هذه األشكال الفنية من خالل دورات 

املستوى املتقدم والدراسات املستقلة. ويشمل فن االستوديو دراسة تاريخ 

الفن والرسم والطباعة. يف حني يشمل التصوير الفوتوغرايف نهج الغرفة 

املظلمة والنهج الرقمي، باإلضافة إىل التاريخ والتطبيقات االحرتافية 

للتصوير الفوتوغرايف.  بينام يشمل التصميم ثاليث األبعاد منحوتات خزفية 

واستكشاف الوسائط البديلة من خالل دراسات مستقلة.

االتصال الجامهريي – يقدم للطالب فرصاً الكتساب وتطوير املهارات 

يف البث التلفزيوين و/أو الوسائط املتعددة و/أو الصحافة.  وقد يختار 

الطالب أخذ دورات تدريبية الكتساب الكفاءة يف التصميم البياين والعرض 

الرقمي والرسوم املتحركة وتصميم الويب والنرش املكتبي؛ والعمل يف 

استوديو تلفزيون يف املوقع؛ وتطبيق خربة الفصل املدريس يف التطبيقات 

العملية يف الصحافة والصحافة املصورة.

فنون املرسح – تسمح للطالب بالعمل يف مجموعة متنوعة من بيئات 

األداء، وعرض مواهبهم، والعمل خلف الكواليس باستخدام الصوت 

واإلضاءة، وتصميم وتشييد املواقع واألزياء وإدارة املرسح. 

املوسيقى الصوتية – تقدم للطالب تركيزاً قوياً عىل الكورال 

والسيمفونيات، فضالً عن العروض املنفردة يف األوبرا واملرسح املوسيقي.  

ويدرس الطالب األساسيات والتقنيات الصوتية، والقراءة البرصية، 

واألوبرا/املرسح املوسيقي، والتمثيل، والحركة، والتاريخ، والنقد، وميكنهم 

أيضاً العمل مع تكنولوجيا املوسيقى والتسجيل والهندسة.

املوسيقى اآلالتية – يتيح للطالب تطوير املواهب واملهارات الفردية 

يف العرض الجامعي والقراءة البرصية ونظرية املوسيقى.  ويتم إعداد 

الطالب إلجراء العروض الفردية يف البيئات املتقدمة ويتعرضون 

لتكنولوجيا التأليف والتسجيل.

الرقص – يتناول الرتبية الجاملية، وتركيب الرقص، وتاريخ الرقص، 

واملصنفات، وتصميم الرقصات، والتعبري اإلبداعي، واإلنتاج، واألداء، 

والنقد، والصالت بني الرقص والحياة الصحية.  ويتم الرتكيز عىل تصميم 

رقصات الباليه والجاز والرقص الحديث والرقصات الطالبية.

 

أكادميية الفنون والوسائط املتعددة واالتصاالت

 Chesapeake

- تقدم مسارات مخصصة يف:

الفنون الجميلة– توفر الفرص للطالب لتطوير أعامل ثنائية وثالثية 

األبعاد من خالل مجموعة متنوعة من الوسائط التقليدية وغري التقليدية 

والرقمية.  وتم تصميم الدورات التدريبية، مثل التصوير الفوتوغرايف 

والفخار واستوديو اإللحاق املتقدم لتطوير التفكري التصميمي والصوت 

الشخيص وتقنيات الوسائط.

اإلنتاج اإلعالمي التفاعيل *‡ - يقدم للطالب خربات يف تطوير مواقع 

الويب وتكنولوجيا اإلنرتنت ورسومات الكمبيوتر والوسائط الرقمية 

وإنتاج الرتفيه وإدارة املشاريع.  ويطور الطالب مهارات يف تصوير الصور/

الفيديو والرسوم املتحركة وتعديل الفيديو غري الخطي وتصميم صفحات 

الويب وتطوير األلعاب األساسية وتطوير التطبيقات املحمولة.  ويكمل 

الطالب ملفاً احرتافياً ميكن استخدامه للتقدم لربامج التعليم املتقدم/

املستمر والتوظيف. ميكن للطالب أيضاً الحصول عىل شهادة يف املجال يف 

Adobe® Creative Suite® وتصميم الويب.

الصحافة/االتصاالت – تزود الطالب بأساس قوي يف الصحافة ومخاطبة 

الجمهور، مع فرص للدراسة املتعمقة للصحافة اإلذاعية، والكتابة التقنية، 

والبث اإلعالمي والتحرير، واإلعالن، وتحليل األفالم، والعالقات العامة، 

والنرش املكتبي.
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برامج املدارس الثانوية

https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Communication.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


أكادميية املهن الصحية *‡

Western  و ،Eastern، Overlea، Randallstown، Sollers Point

- تزود الطالب بالتعلم القائم عىل املرشوعات وحل املشكالت، والخربات 

الرسيرية وخربات التدريب الداخيل، وتعليامت الفصول الدراسية 

واملختربية املتعلقة مبجال الرعاية الصحية.  ويتم تعريف الطالب مبعرفة 

ومهارات الرعاية الصحية من خالل دورتني تدريبيتني أساسيتني:  أسس 

الطب والعلوم الصحية وهيكل ووظائف جسم اإلنسان.  وميكن للطالب 

بعد ذلك االختيار من بني عدة مجموعات من الدورات التدريبية 

إلكامل تسلسل الدورات التدريبية األربع.  وميكن للطالب املشاركة يف 

دورة خربة رسيرية خاضعة لإلرشاف، و/أو تتاح لهم الفرصة لتصميم 

تدريب داخيل واملشاركة فيه، و/أو التسجيل يف دورة تدريبية مطلوبة 

مسبقاً يف كلية املجتمع املحيل.  واعتامداً عىل املوقع، قد تتاح للطالب 

الفرصة لتطبيق ما يتعلمونه عىل مواقف الرعاية الصحية الواقعية يف 

دورة تخصص طبي، مثل املساعد الطبي الرسير املعتمد أو مساعد 

التمريض املعتمد أو فني الصيدلية، أو مساعد طبيب األسنان أو التأهيل 

البدين، وقد يكسبون اعتامدات معرتف بها من الوالية و/أو عىل املستوى 

الوطني بعد اجتياز اختبارات الرتخيص.  وقد تختلف عروض الدورات 

التدريبية وفرص التدريب الداخيل واالعتامد الجامعي املفصل يف مواقع 

الربامج.  وللوصول إىل برامج AHP يف Overlea، يجب عىل الطالب 

.Overlea التقدم إىل برنامج العلوم الصحية يف
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أكادميية األعامل وتكنولوجيا املعلومات *

 Chesapeake

- تقدم مسارات مخصصة يف:

إدارة األعامل ‡ – تقدم الفرص للطالب إلدارة ومراقبة األنشطة املتعلقة 

بتنظيم األعامل.  ويقوم الطالب بتطوير وتنفيذ خطة عمل وتعلم كيفية 

تقديم إدارة فعالة للعمليات التجارية. 

التسويق ‡ – يقدم فرصاً للطالب لوضع إسرتاتيجيات لألنشطة التجارية 

املتعلقة بالبيع وخدمات دعم العمالء والعالقات العامة.  ويحلل 

الطالب أسواق العمالء ويحددون املزيج بني املنتجات واألسعار والرتويج 

والتوزيع وتعلم اسرتاتيجيات العالقات العامة. 

تكنولوجيا املعلومات–علوم الكمبيوتر ‡ 

- تسمح للطالب بتصميم الحلول الربمجية وتطويرها واختبارها وتطوير 

الخربة يف إدارة املشاريع ولغات الربمجة، باإلضافة إىل علوم الكمبيوتر 

التمهيدية. 

أكادميية الصحة والخدمات اإلنسانية 

 Lansdowne

- تقدم مسارات مخصصة يف:

فيلق تدريب ضباط االحتياط املبتدئني بالجيش – يحفز الشباب ليكونوا 

مواطنني أفضل.  وهذا الربنامج ليس برنامج تجنيد عسكري.  يشارك 

الطالب يف رؤية نوعية املواطنة والشخصية والقيادة وهم يتقدمون 

من خالل املناهج الدراسية ويطورون رشاكات مع املجتمع واملؤسسات 

التعليمية.

مهن النجارة أو املهن الكهربائية *‡

 - يقدم التعليامت والخربات املتعلقة بالتطبيقات السكنية والتجارية.  

ويجوز للطالب املشاركة يف محاكاة الوظائف والتدريب الداخيل وبرامج 

املدرسة إىل العمل.  ويتأهل الطالب الذين أكملوا الربنامج بنجاح للتعيني 

يف برنامج املتدربني التابعني للبنائني واملقاولني. 

علوم األغذية والتغذية ‡ 

 –يعد الطالب للمهن والدراسة ما بعد الثانوية يف مجاالت النظم 

الغذائية وعلوم األغذية والتغذية وخدمة الطعام يف البيئات التجارية 

و/أو املؤسساتية.  ويستكشف الطالب املهن املتعلقة بإعداد الطعام 

وخدمته وتخطيط األنظمة الغذائية الصحية.  ويتم تطبيق املبادئ 

العلمية عىل دراسة اختيار الطعام وإنتاجه وإعداده ومعالجته،  وتعترب 

تكنولوجيا الكمبيوتر وتطبيقاته مكوناً حيوياً لهذا الربنامج.

* يتوفر هذا الربنامج كذلك كربنامج متعلق مبهن البكالوريا الدولية يف 

مدرسة New Town الثانوية.

أكادميية املعلمني يف ماريلند*‡ – - تعد الطالب ملجموعة متنوعة من 

الوظائف يف مهن التعليم. ويتكون الربنامج من أربعة اعتامدات يف 

املدرسة الثانوية تركز عىل التدريس كمهنة، والنمو البرشي والتنمية 

البرشية، ونظرية التعلم، واملناهج الدراسية، واإلرشاد.  وتتاح الفرصة 

للطالب يف الصف الثاين عرش الذين يظهرون الكفاءة للمشاركة التدريبات 

الداخلية يف بيئات املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية.  وميكن أن 

يتأهل الطالب الذين يوافقون عىل التدريس يف والية ماريلند للحصول 

عىل منحة Hope، التي تقدمها إدارة  التعليم بوالية ماريلند للطالب 

الجامعيني. 

* ميكن الحصول عىل اعتامد جامعي مفصل من الكلية املجتمعية يف 

مقاطعة بالتيمور.

‡ ميكن للطالب الحصول عىل ما ال يقل عن ثالثة أو أربعة اعتامدات 

تابعة إلدارة التعليم يف والية ماريلند للتعليم املهني والفني من أجل 

التخرج، حسب املوقع.

□ ميكن الحصول عىل االعتامد املسجل من جامعة Stevenson، والكلية 

املجتمعية يف مقاطعة بالتيمور، والعديد من الجامعات خارج الوالية.

برامج املدارس الثانوية

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
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أكادميية القيادة والعلوم اإلنسانية 

 Chesapeake

- تقدم مساًرا مخصًصا يف:

األمن الداخيل - العدالة الجنائية *‡ – يهيئ الطالب لتطبيق املعلومات 

الفنية واملعرفة الواسعة يف مجال العدالة الجنائية املتنامي لشغل وظائف 

املبتدئني والتعليم املستمر.  ويطور الطالب مهارات محددة يف االتصال 

والعالقات اإلنسانية والقانون الجنايئ وعلم اإلجرام. 

أكادميية العلوم 

 Lansdowne

- تقدم مساًرا مخصًصا يف مجال:

 (Project Lead The Way (PLTW

العلوم الطبية الحيوية ‡  

- يقدم تركيزاً مكثفاً عىل مفاهيم الطب البرشي واالبتكارات الطبية 

الحيوية من خالل مقدمة يف الفسيولوجيا وعلم الوراثة وعلم األحياء 

الدقيقة والصحة العامة.  ويتم تنظيم دورات PLTW التدريبية بحيث 

يكتسب الطالب مهارات قوية يف العمل الجامعي ومهارات االتصال.  

ويطور الطالب مهارات تنظيمية ومهارات التفكري النقدي وحل املشكالت 

أثناء بحثهم يف مختلف الحاالت الصحية واألمراض املعدية، وفحص 

تفاعالت أنظمة جسم اإلنسان، واستكشاف كيفية الوقاية من العدوى 

ومكافحتها.  ميكن للطالب يف الربنامج املشاركة يف تدريب داخيل أو خربة 

رسيرية أو إجراء بحث مستقل يف مجال العلوم الطبية الحيوية.

* يتوفر هذا الربنامج كذلك كربنامج متعلق مبهن البكالوريا الدولية يف 

مدرسة New Town الثانوية.

أكادميية العلوم والهندسة 

والرياضيات

 Chesapeake

- تقدم مسارات مخصصة يف:

الهندسة يف Project Lead The Way/علوم الفضاء *‡ – يقدم للطالب 

الفرصة لتطوير مهارات التفكري بينام يصممون ويبنون حلوالً ملشاكل 

هندسية حقيقية.  ويقوم الطالب بتحليل وتقييم وإنتاج مناذج من 

حلول املشاريع والدوائر الرقمية باستخدام برامج كمبيوتر متوافقة 

مع معايري املجال.  ويطبق الطالب مفاهيم علمية وهندسية لتصميم 

املواد والعمليات التي تعمل بشكل مبارش عىل قياس األنظمة وتصليحها 

وتحسينها وتوسيعها يف بيئات مختلفة.  )يوىص بشدة بإكامل منهج 

الجرب 1 للصف الثامن بنجاح من أجل املسار الهنديس(. 

العلوم البيئية – يوفر فرصاً للطالب الستكشاف املبادئ واملفاهيم 

واملنهجيات العلمية املطلوبة لفهم أوجه الرتابط يف العامل الطبيعي، 

وتحديد املشكالت البيئية الطبيعية والتي من صنع اإلنسان، وتحليل 

املخاطر النسبية املرتبطة بهذه املشكالت، ودراسة الحلول البديلة لحلها 

و/أو منعها.

الرياضيات – يقدم فرصاً للطالب لتطوير فهم نقي للروابط بني الجرب 

وحساب التفاضل والتكامل أثناء تعلمهم للرياضيات من خالل استخدام 

التكنولوجيا واستكشاف الوظائف يف هذا املجال.

برامج املدارس الثانوية

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Information_Technology.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


* ميكن الحصول عىل اعتامد جامعي مفصل من الكلية 

املجتمعية يف مقاطعة بالتيمور.

‡ ميكن للطالب الحصول عىل ما ال يقل عن ثالثة أو 

أربعة اعتامدات تابعة إلدارة التعليم يف والية ماريلند 

للتعليم املهني والفني من أجل التخرج، حسب املوقع.

□ ميكن الحصول عىل االعتامد املسجل من جامعة 

Stevenson، والكلية املجتمعية يف مقاطعة بالتيمور، 

والعديد من الجامعات خارج الوالية.

التمثيل

 Patapscoو ،Milford Mill و ،Carver مركز

- يسمح للطالب بالعمل يف مجموعة متنوعة من بيئات األداء، مبا يف ذلك 

املسارح التقليدية ومسارح الصندوق األسود.  ويعزز الفنانون الضيوف 

تجارب الطالب ويسمحون بتنمية املواهب الفردية يف الدراما والكوميديا 

واملرسح املوسيقي.  وتتيح العروض املتعددة التي تقام عىل مدار العام 

للطالب عرض مواهبهم أمام جمهور عريض.  ويتوقع من املتقدمني أن 

يكون لديهم خربة سابقة، وأن مل تكن عىل مستوى الخرباء. قد يختلف 

محتوى الربنامج واملراجع املتاحة يف كل موقع.

 

تكنولوجيا خدمة السيارات *‡

Westernو ،Sollers Pointو ،Milford Mill

- يعرّف الطالب عىل خدمة السيارات وإصالحها. يؤدي الطالب خدمات 

ماهرة مختارة موضحة يف متطلبات املؤسسة الوطنية لتعليم فنيي 

السيارات باستخدام أدوات ومعدات متخصصة عىل مركبات حديثة 

الطراز.  ويتعلم الطالب املهارات املعتمدة لتقديم خدمة متميزة 

للسيارات من خالل تعليامت املحتوى املحوسبة، وعروض املتجر، 

واالختبار التشخييص، واألنشطة العملية التي يتم إجراؤها عىل سيارات 

املتجر.

 ‡ Project Lead The Wayالعلوم الطبية الحيوية يف

Sollers Point

- يقدم تركيزاً مكثفاً عىل مفاهيم الطب البرشي واالبتكارات الطبية 

الحيوية من خالل مقدمة يف الفسيولوجيا وعلم الوراثة وعلم األحياء 

الدقيقة والصحة العامة.  ويتم تنظيم دورات PLTW التدريبية بحيث 

يكتسب الطالب مهارات قوية يف العمل الجامعي ومهارات االتصال.  

ويطور الطالب مهارات تنظيمية ومهارات التفكري النقدي وحل 

املشكالت أثناء بحثهم يف مختلف الحاالت الصحية واألمراض املعدية، 

وفحص تفاعالت أنظمة جسم اإلنسان، واستكشاف كيفية الوقاية من 

العدوى ومكافحتها.  ميكن للطالب يف الربنامج املشاركة يف تدريب 

داخيل أو خربة رسيرية أو إجراء بحث مستقل يف مجال العلوم الطبية 

الحيوية.

* يتوفر هذا الربنامج كذلك كربنامج متعلق مبهن البكالوريا الدولية يف 

مدرسة New Town الثانوية.

تكنولوجيا البناء والتشييد *‡

Sollers Pointو ،Milford Millو ،Eastern

- يزود الطالب باملعرفة واملبادئ الخاصة بأنظمة النجارة والسباكة 

والكهرباء وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.  ويتضمن برنامج 

البناء الهجني هذا تشييد وحدات معيارية، بدرجة عالية من استكامل 

العنارص الداخلية، ويعرض الجانب اإلنشايئ يف مجال البناء املصّنع.  ويتم 

تقديم وحدات املناهج الدراسية اإلضافية التي تغطي إدارة املشاريع 

واإلرشاف عليها من حيث صلتها بجميع مجاالت تجارة التشييد كمراجع 

تكميلية.  ويتأهل الطالب الذين أكملوا الربنامج بنجاح للحصول عىل 

شهادة من خالل التقييم والشهادة الوطنيني للحرف اليدوية وإدارة 

السالمة والصحة املهنية.

مهن النجارة *‡

 Carver مركز

- يقدم للطالب املعلومات والخربة املتعلقة بالتشييد السكني والتجاري. 

ويتم كذلك تعليم الطالب املهارات الفريدة من نوعها املرتبطة بتشييد 

املواقع، وإعداد املسارح، وتشييد مشاريع الفنون املرسحية ذات الصلة. 

ويتأهل الطالب الذين أكملوا الربنامج بنجاح للتعيني املتقدم يف برنامج 

املتدربني التابعني للبنائني واملقاولني. وقد يكونوا مؤهلني كذلك للحصول 

عىل فرص متقدمة و/أو فرص اختبار من خالل الربامج األخرى للتدريب 

املهني النقايب أو غري النقايب والتقييم والشهادة الوطنيني للحرف اليدوية. 
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Acting.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Automotive_Service_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Building_Construction_Technology.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Carpentry_Careers.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
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التجميل ‡

Westernو ،Sollers Pointو ،Milford Mill و ،Carver مركز

- يقدم للطالب املعلومات واملهارات ألداء الخدمات عىل الشعر والبرشة 

واألظافر باإلضافة إىل مهارات التطوير املهني والتواصل والتسويق.  

ويؤهل إرشاد الدورة التدريبية املطلوب البالغ مدته 1500 ساعة الطالب 

لدخول اختبارات رخصة التجميل يف والية ماريلند.  ويعد دخول اختبار 

الوالية أحد متطلبات التخرج لتصبح مستكمالً لربنامج التجميل.

فنون الطهي *‡ 

فنون الطهي

 Westernو ،Sollers Pointو ،Easternو ،Carver مركز

- يقدم للطالب اإلرشاد يف مجال إنتاج األطعمة واملخبوزات األساسية، 

والتغذية، والتدريب اإلداري، ومهارات الخدمة، والعالقات اإلنسانية، 

ووضع القوائم باستخدام برنامج ProStart الذي طورته مؤسسة التعليم 

لجمعية املطاعم الوطنية. وسيتأهل الطالب الذين أكملوا دورة النظافة 

الصحية بنجاح لدخول اختبار ServSafe للحصول عىل الشهادة الوطنية.

الخبز واملعجنات 

Sollers Point

- يقدم للطالب اإلرشاد يف اإلنتاج املتقدم للمخابز من الخبز والحلويات، 

واألغذية األساسية وإنتاج املخبوزات، ومهارات الخدمة، والعالقات 

اإلنسانية باستخدام املبادئ اإلرشادية التحاد الطهي األمرييك. وسيتأهل 

الطالب الذين أكملوا دورة النظافة الصحية بنجاح لدخول اختبار 

ServSafe للحصول عىل الشهادة الوطنية.

الرقص 

Patapscoو ،Milford Millو ،Carver مركز

- يؤكد عىل التدريب الصارم يف مجال الباليه والتقنيات الحديثة وكذلك 

الجاز والتاب واملرسح املوسيقي.  ويطور الطالب املهارات من خالل 

الخربات يف الرتبية الجاملية، وتركيب الرقص، وتدوين البان، واملصنفات، 

وتصميم الرقصات، والتعبري اإلبداعي، واإلنتاج، واألداء، والنقد، والصالت 

بني الرقص والحياة الصحية. ويوىص بأن يكون لدى املتقدمني خربة 

سابقة، وأن مل تكن عىل مستوى الخرباء. قد يختلف محتوى الربنامج 

واملراجع املتاحة يف كل موقع.

التصميم واإلنتاج 

 Patapscoو ،Milford Millو ،Carver مركز

- يقدم للطالب فرصاً للمشاركة بنشاط يف أعامل اإلنتاج املرسحي املبارش 

من خالل الصوت واإلضاءة والتصميم املواقع وتشييدها وتصميم األزياء 

وإدارة املسارح. ويتوقع من املتقدمني أن يكون لديهم خربة سابقة، 

وأن مل تكن عىل مستوى الخرباء. (قد يختلف محتوى الربنامج واملراجع 

املتاحة يف كل موقع.)

أنظمة شاحنات الديزل والطاقة *‡

Sollers Point

- يعد الطالب إلصالح املعدات الثقيلة التي تعمل بالديزل والسيارات 

والشاحنات الخفيفة والقوارب.  فسيتعلم الطالب تشخيص األعطال 

وإصالح املحركات واملكابح، باإلضافة إىل أنظمة نقل الطاقة الهيدروليكية 

والكهربائية واإللكرتونية والتوجيهية وأنظمة نقل الطاقة.  ومن املتوقع 

أن يحظر الطالب كل امتحان لشهادة الخدمة املتميزة للسيارات يف كل 

مستوى من الربنامج.  وميكن للطالب الحصول عىل شهادات يف محركات 

الديزل، والتعليق والتوجيه، واملكابح، واألنظمة الكهربائية/اإللكرتونية، 

والصيانة الوقائية ملحركات الديزل.

املوسيقى اآلالتية الرقمية

Carver مركز

- يعد الطالب ملجموعة واسعة من األنشطة االحرتافية يف عامل املوسيقى.  

ويستخدم الطالب موسيقاهم لتعزيز واستكامل فهمهم لنظرية 

املوسيقى واألدب املوسيقي واإلنتاج املوسيقي من أجل تأليف وأداء 

وإنتاج موسيقاهم الخاصة وموسيقى اآلخرين.  ويستكشف الطالب 

التكنولوجيات التناظرية والرقمية لتطبيق هذه التكنولوجيات عىل 

التسجيل والتأليف واألداء كموسيقيني فرديني ويف مجموعات.
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Cosmetology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Culinary_Arts_Baking_Pastry.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Dance.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
http://Carver Center
http://Carver Center
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Design_Production.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
http://Carver Center
http://Carver Center
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Digital_Instrumental_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/


العلوم / الدراسات البيئية 

 Westernو Sparrows Point

- يقدم للطالب ذوي التوجه العلمي واملتحمسني بيئياً فرصاً للمشاركة 

يف مواقف حقيقية كعلامء بيئيني حقيقيني.  ويتمتع الطالب بالخربة 

يف الدراسة امليدانية واملناقشة والترصف بشأن القضايا البيئية والتعرف 

عىل البيئة من وجهات نظر التاريخ والقانون والسياسات العامة، 

ويسعون جاهدين لفهم التوازن بني البيئة والسياسة واالقتصاد والثقافة.  

وميكن للطالب السعي لتعيني املوضع يف فصول املتفوقني واملوهوبني 

واملتقدمني، وأعامل الدورات التدريبية املفصلة للجامعة،  وقد تكون 

فرص البحث والتدريب الداخيل متاحة كذلك.

التكنولوجيا البيئية *‡

Western

- يؤكد عىل الخربات العملية والعمل امليداين حيث يعمل الطالب 

كمحرتفني بيئيني ويكملون املشاريع ويحلون املشكالت يف التصميم 

البيئي والتخطيط واملراقبة والحفظ. ومتثل التكنولوجيا البيئية مجاالً 

وظيفياً يطبق مبادئ الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة 

واالتصاالت واالقتصاد والقانون لضامن االستدامة إىل جانب صحة 

اإلنسان وسالمته. ويعمل الطالب مع مرشدين للمشاركة يف مجموعة 

متنوعة من املشاريع وإنشاءها مثل تشييد ومراقبة نظام لرتبية األحياء 

املائية وتأهيل األرض الرطبة واملناظر الطبيعية. ويكتسب الطالب 

مجموعة متنوعة من مهارات الكمبيوتر التي يستخدمها املهندسون 

واملخططون البيئيون ومديرو املوارد البيئية، مبا يف ذلك نظم املعلومات 

الجغرافية.  وتقدم التكنولوجيا البيئية أعامل دورات تدريبية تركز 

عىل املهن ومفصلة لكليات مدتها سنتان وأربع سنوات يف العلوم 

والتكنولوجيا البيئية.
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الربنامج الجامعي املبكر*

Woodlawn

- يقدم للطالب برنامجاً يجمع بني املدرسة الثانوية والجامعة يف بيئة 

تعليمية داعمة ولكن صارمة.  ومن خالل الرشاكة مع الكلية املجتمعية 

يف مقاطعة بالتيمور، ستتاح للطالب الفرصة للحصول يف وقت واحد عىل 

دبلوم املدرسة الثانوية ودرجة الزمالة يف اآلداب أو ما يصل إىل 60 اعتامد 

تجاه الحصول عىل درجة البكالوريوس.  سيحصل الطالب عىل اعتامدات 

من خالل أعامل الدورة التدريبية املكتملة يف كل من حرم املدرسة 

الثانوية و/أو يف حرم الكلية املجتمعية.  وتقدم اعتامدات الجامعة من 

دون مصاريف دروس خصوصية.

املهن الهندسية *‡

Eastern

- يقدم للطالب املهتمني مبختلف مجاالت البحث أو الرياضيات التطبيقية 

والعلوم والتصميم مبساعدة الكمبيوتر وبرمجة الكمبيوتر والهندسة 

برنامجاً مدته أربع سنوات مليئاً بالتحديات من املوضوعات املطلوبة 

واالختيارية املوجهة لتتطابق مع اهتامماتهم وإلعدادهم لربنامج الهندسة 

بالكلية أو الجامعة. ولقد تم تصميم الربامج للطالب املتحمسني للغاية 

وتقدم أعامل دورات تدريبية غنية ورسيعة، باإلضافة إىل إمكانية العمل 

مع محرتفني يف مجاالت الهندسة املتعددة. 

االتصاالت البيانية/املطبوعة *‡

 Western

- يقدم للطالب املهارات األساسية يف مكان العمل واملهارات الفنية 

والشخصية الالزمة للدخول يف مسارات مهنية متنوعة مرتبطة مبجال 

االتصاالت البيانية/املطبوعة والنجاح فيها باستخدام مجموعة متنوعة 

من املعدات والربامج الحديثة.  وتوفر الرشاكة مع جمعية الطباعة 

والرسومات البيانية ملنطقة وسط األطلنطي والكلية املجتمعية يف مقاطعة 

بالتيمور للطالب فرصة لتلقي تدريب أثناء العمل والحصول عىل شهادة 

PrintED الوطنية. 

العلوم الصحية*‡

 Overlea

- يقدم لجميع الطالب يف مدرسة Overlea الثانوية فرصة للمشاركة يف 

الدروس واألنشطة املتعلقة بالصحة والعافية، مبا يف ذلك وحدات الدراسة 

بشأن األجسام الصحية والعقول الصحية والعالقات الصحية؛ ومعارض 

الصحة املجتمعية نصف السنوية؛ والرحالت امليدانية إىل بيئات العلوم/

الرعاية الصحية املحلية؛ والتدريب االختياري عىل اإلسعافات األولية 

واإلنعاش القلبي الرئوي ووقف النزيف؛ والخربات األكادميية املتنوعة 

التي تشمل عدداً من مسارات التعليم املهني والفني، مثل إدارة األغذية 

واملرشوبات (ProStart)، إدارة األعامل، األمن الداخيل واالستعداد 

للطوارئ، تكنولوجيا املعلومات: علوم الكمبيوتر وأكادميية املهن الصحية: 

التأهيل البدين ومساعد طب األسنان  وتحافظ جميع املسارات عىل 

الرتكيز عىل مستوى املدرسة عىل عافية الطالب.

* ميكن الحصول عىل اعتامد جامعي مفصل من الكلية 

املجتمعية يف مقاطعة بالتيمور.

‡ ميكن للطالب الحصول عىل ما ال يقل عن ثالثة أو 

أربعة اعتامدات تابعة إلدارة التعليم يف والية ماريلند 

للتعليم املهني والفني من أجل التخرج، حسب املوقع.

ميكن الحصول عىل االعتامد املسجل من جامعة 

Stevenson، والكلية املجتمعية يف مقاطعة بالتيمور، 

والعديد من الجامعات خارج الوالية.

برامج املدارس الثانوية

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Science_Environmental_Studies.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Early_College.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Engineering_Careers.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Graphic_Print_Communications.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Health_Sciences.pdf
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
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برامج ماغنيت للمدارس الثانوية

تكنولوجيا املعلومات *‡

الذكاء االصطناعي

Westernو ،Sollers Pointو ،Carver مركز

- يُتيح للطالب فرًصا للتعرف عىل نظرية وتطوير أنظمة الكمبيوتر 

القادرة عىل أداء املهام التي تتطلب عادًة ذكاًء برشيًا.  سيتعلم 

الطالب كتابة الربامج وسيستكشفون 5 أفكار كبرية للذكاء االصطناعي 

والتي تشمل: اإلدراكاإلدراك - تدرك أجهزة الحاسوب العامل باستخدام أجهزة 

االستشعار؛ التمثيل واالستدالل التمثيل واالستدالل  - يحافظ الوكالء عىل متثيالت للعامل 

ويستخدمونها يف التفكري؛ التعلمالتعلم - تستطيع أجهزة الحاسوب التعلم من 

البيانات؛ التفاعل الطبيعيالتفاعل الطبيعي - تتطلب العوامل الذكية أنواًعا متعددة من 

املعرفة للتفاعل بشكل طبيعي مع البرش؛ التأثري املجتمعيالتأثري املجتمعي - ميكن أن 

يؤثر الذكاء االصطناعي عىل املجتمع بطرق إيجابية وسلبية.  يف مركز 

Carver، يتم دمج تكنولوجيا املعلومات مع إنتاج اإلعالم التفاعيل.  

ويتوقع من الطالب إكامل متطلبات الربنامجني.

)CISCO( الشبكات

 Westernو ،Sollers Pointو ،Eastern

- يزود الطالب مبهارات الكمبيوتر األساسية واملتقدمة، ومهارات التعامل 

مع اآلخرين، ومهارات حل املشكالت الالزمة للنجاح يف مجاالت العمل 

يف مجال الكمبيوتر.  ويقدم مسار الشبكات للطالب خلفية يف األجهزة 

و/أو الربامج و/أو االتصاالت.  ويتم دمج استكشاف األخطاء وإصالحها 

واإلرشاد مبساعدة الكمبيوتر يف عملية التعلم. كام يتم توفري الدورات 

الدراسية لألمن عرب اإلنرتنت يف Sollers Point.  ويتأهل الطالب الذين 

أكملوا مسار الشبكات بنجاح لدخول امتحانات زمالة Cisco يف الشبكات 

املعتمدة وA+ وCCENT.  وقد تختلف عروض الدورات التدريبية 

وفرص التدريب الداخيل واالعتامد الجامعي املفصل يف مواقع الربامج.

* يتوفر هذا الربنامج كذلك كربنامج متعلق مبهن البكالوريا الدولية يف 

مدرسة New Town الثانوية. 

املوسيقى اآلالتية

Patapsco و Milford Mill

- يتيح للطالب تطوير مواهبهم ومهاراتهم الفردية يف العرض الجامعي 

والقراءة البرصية ونظرية املوسيقى.  ويتم كذلك إعداد الطالب إلجراء 

العروض الفردية يف البيئات املتقدمة ويتعرضون لتكنولوجيا التأليف 

والتسجيل. ويوىص بأن يكون لدى املتقدمني خربة سابقة، وأن مل تكن 

عىل مستوى الخرباء. قد يختلف محتوى الربنامج واملراجع املتاحة يف كل 

موقع.  ال تتضمن املوسيقى اآلالتية دراسة الجيتار أو البيانو.

اإلنتاج اإلعالمي التفاعيل *‡

 Easternو Carver Center

- يقدم للطالب خربات يف تطوير مواقع الويب وتكنولوجيا اإلنرتنت 

ورسومات الكمبيوتر والوسائط الرقمية وإنتاج الرتفيه وإدارة املشاريع.  

ويطور الطالب مهارات يف تصوير الصور/الفيديو والرسوم املتحركة 

وتعديل الفيديو غري الخطي وتصميم صفحات الويب وتطوير األلعاب 

األساسية وتطوير التطبيقات املحمولة.  ويكمل الطالب ملفاً احرتافياً 

ميكن استخدامه للتقدم لربامج التعليم املتقدم/املستمر والتوظيف. 

 Adobe® Creative ميكن للطالب أيضاً الحصول عىل شهادة يف املجال يف

Suite® وتصميم الويب. يف مركز Carver، يتم دمج تكنولوجيا 

املعلومات مع إنتاج اإلعالم التفاعيل، ويتوقع من الطالب إكامل 

متطلبات الربنامجني.

* يتوفر هذا الربنامج كذلك كربنامج متعلق مبهن البكالوريا الدولية يف 

مدرسة New Town الثانوية.

برامج املدارس الثانوية

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Information_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Instrumental_Music.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Interactive_Media_Production.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
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البكالوريا الدولية

 New Townو Kenwood

- يوفر برنامجاً أكادميياً صارماً مينح الطالب منظوراً عاملياً إلعدادهم 

للكلية. ويشارك الطالب يف الصفني التاسع والعارش يف اإلرشاد متعدد 

التخصصات عرب جميع مجاالت املحتوى بناًء عىل إطار عمل برنامج 

البكالوريا الدولية للسنوات املتوسطة.  ويف Kenwood، ينتقل الطالب 

يف الصفني 11 و12 إىل برنامج دبلوم البكالوريا الدولية املعرتف به 

دولياً.  ويف New Town، يختار طالب الصفني الحادي عرش والثاين 

عرش إما برنامج دبلوم البكالوريا الدولية أو برنامج البكالوريا الدولية 

املتعلق باملسار املهني، وفيه ميكنهم التخصص يف مسارات العلوم الطبية 

الحيوية يف PLTW، أو علوم الغذاء والتغذية، أو شبكات Cisco واألمن 

عرب اإلنرتنت، أو  علوم الكمبيوتر، أو إنتاج اإلعالم التفاعيل.  وبناًء عىل 

االهتاممات الفردية، سيختار الطالب يف املدرستني ويستكشفون مجموعة 

متنوعة من الدورات التدريبية بعمق واتساع لتطوير البحث الفردي 

ومشاريع العمل القامئة عىل املجتمع.  وميكن للطالب الذين يستكملون 

املتطلبات الحصول عىل اعتامد جامعي للدورات التدريبية التابعة 

للبكالوريا الدولية.

القانون والسياسات العامة 

Towsonو Eastern

- يوفر فرصاً للطالب الذين يخططون لدخول الجامعة واستكشاف 

املوضوعات وصقل املهارات يف القانون والسياسات العامة بينام يطورون 

مهارات قوية يف االتصال والكتابة والعروض التقدميية.  ويتضمن عمل 

الدورات التدريبية للمتعينني يف فصول املتفوقني واملوهوبني واملتقدمني 

استخدام التكنولوجيا واألبحاث الطالبية املستقلة.  ويشارك الطالب يف 

الخربات امليدانية وفرص محاكاة الوظائف يف املحاماة واملهن الحكومية.  

ويتوفر التدريب الداخيل لطالب الصف الثاين عرش.

الفنون األدبية 

Patapscoو ،Milford Millو ،Carver مركز

- يسمح للطالب بتطوير األصالة واألسلوب يف الكتابة من خالل القراءة 

الجادة والكتابة والتفكري واملالحظة واملامرسة واالنضباط.   وخالل هذه 

الدورة الدراسية التي تبلغ مدتها أربع سنوات، يتابع الطالب مجموعة 

غنية ومتسلسلة من التجارب األدبية يف مناخ يحتفي بتنوع وجهات 

النظر البرشية، ويعزز التبادل الحيوي لألفكار، وينمي تطوير صوت كل 

كاتب.

الرياضيات والعلوم وعلوم الكمبيوتر 

 Parkville

- يوفر فرصاً للتعلم املتقدم والدراسة متعددة التخصصات عىل مستويات 

رسيعة يف التطبيق الفريد للرياضيات عىل علوم الكمبيوتر.  ويختار الطالب 

مساراً متخصصاً يف: علوم الكمبيوتر

تصميم اإلعالمي التفاعيل 

تكنولوجيا املعلومات - الشبكات واألمن عرب اإلنرتنت

  Project Lead The Way الهندسة يف

من خالل اإلرشاد يف الفصول الدراسية والوصول إىل هذه الربامج الخاصة، 

يطبق الطالب مهاراتهم الناشئة عىل تطوير الربامج، ورسومات الكمبيوتر، 

وعلم الروبوتات، واإللكرتونيات الرقمية، والربمجة املوجهة للكائنات 

(تصميم ألعاب الكمبيوتر) و3D CADD (الصياغة والتصميم مبساعدة 

الكمبيوتر).  

ويتم تشجيع الطالب عىل حضور فصول املتفوقني واملوهوبني واملتقدمني، 

ويتم إعدادهم لدخول الكلية يف أي مجال يتناسب مع اهتامماتهم، 

مع الرتكيز بشكل خاص عىل علوم الكمبيوتر. ومن املتوقع من الطالب 

املتقدمني للصف العارش إكامل منهج الجرب 2 أو الهندسة أو التسجيل 

فيهام.

الرياضيات والعلوم والهندسة *‡

 Woodlawn

- يقدم للطالب برنامجاً تحضريياً جامعياً عايل 

التنافسية، ويقدم دورات دراسية صعبة عىل مستوى املتفوقني واملوهوبني 

يف مجاالت الرياضيات والعلوم والهندسة.  باستخدام منهج الهندسة 

يف Project Lead The Way، يتم تعريف الطالب بنطاق الهندسة 

والتكنولوجيا الهندسية ورصامتها وانضباطها.

برامج املدارس الثانوية

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/International_Baccalaureate.pdf
https://newtownhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Public_Policy.pdf
https://towsonhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Literary_Arts.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mathematics_Science_Computer_Science.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
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مهن اإلنشاءات امليكانيكية/السباكة *‡

Western

- يقوم بإعداد الطالب يف مجال التشييد السكني والتجاري لرتكيب 

وصيانة أنظمة إمدادات املياه وأنظمة إزالة النفايات والرتكيبات املتنوعة 

وأجهزة الغاز التي توفر الراحة الشخصية يف املنزل أو بيئة األعامل 

التجارية. ويتأهل الطالب الذين أكملوا الربنامج بنجاح للتعيني املتقدم 

يف برنامج املتدربني التابعني للبنائني واملقاولني. وقد يكونوا مؤهلني كذلك 

للحصول عىل فرص متقدمة و/أو فرص اختبار من خالل الربامج األخرى 

للتدريب املهني النقايب أو غري النقايب والتقييم والشهادة الوطنيني للحرف 

اليدوية.

االتصاالت متعددة الوسائط 

 Randallstown

- تقدم مسارات مخصصة يف:

االتصال الجامهريي - يسمح للطالب بالعمل سوياً لتوصيل املعلومات 

من خالل البث التلفزيوين واإلذاعي وإنتاج الفيديو والصحافة.

االتصاالت املرئية – تقدم فرصاً للطالب لتوصيل األفكار يف مجموعة 

متنوعة من الوسائط من خالل التصميم الرقمي والبياين والتصوير والنرش 

املكتبي.

ويشمل املساران فرص تدريب داخيل لطالب الصف الثاين عرش باإلضافة 

إىل االلتحاق املوازي بالجامعة.

* ميكن الحصول عىل اعتامد جامعي مفصل من الكلية 

املجتمعية يف مقاطعة بالتيمور.

‡ ميكن للطالب الحصول عىل ما ال يقل عن ثالثة أو 

أربعة اعتامدات تابعة إلدارة التعليم يف والية ماريلند 

للتعليم املهني والفني من أجل التخرج، حسب املوقع.

ميكن الحصول عىل االعتامد املسجل من جامعة 

Stevenson، والكلية املجتمعية يف مقاطعة بالتيمور، 

والعديد من الجامعات خارج الوالية.

أكادميية العلوم الرياضية

Westernو Kenwood

- يدعو الطالب إىل عامل القيادة وفرص البحث الوظيفي،  وهو برنامج 

مفتوح للطالب الذين يرغبون يف متابعة منهج أسايس متعدد التخصصات 

واستكشاف املهن يف مجاالت الرياضة والصحة واللياقة البدنية مبا يف 

ذلك الطب الريايض.  تشمل تركيزات ماغنيت ما ييل:  الرتبية الرياضية 

واألعامل الرياضية واالتصاالت الرياضية واإلدارة الرياضية.   يتوفر 

التدريب الداخيل للطالب.

أكادميية املعلمني يف ماريلند *‡

Parkvilleو Eastern

- يعد الطالب ملجموعة متنوعة من الوظائف يف مهن التعليم. ويتكون 

الربنامج من أربعة اعتامدات يف املدرسة الثانوية تركز عىل التدريس 

كمهنة، والنمو البرشي والتنمية البرشية، ونظرية التعلم، واملناهج 

الدراسية، واإلرشاد.  وتتاح الفرصة للطالب يف الصف الثاين عرش الذين 

يظهرون الكفاءة للمشاركة التدريبات الداخلية يف بيئات املدارس 

االبتدائية واإلعدادية والثانوية.  وميكن أن يتأهل الطالب الذين يوافقون 

عىل التدريس يف والية ماريلند للحصول عىل منحة Hope، التي تقدمها 

إدارة  التعليم بوالية ماريلند للطالب الجامعيني.

الفنون املرئية 

Patapscoو ،Milford Millو ،Carver مركز

- يسمح للطالب باستكشاف اهتامماتهم يف الفنون الجميلة التصويرية 

والتقليدية. ويطور الطالب مواهبهم من خالل دراسة تاريخ الفن أو 

الرسم أو النحت أو التصوير الفوتوغرايف أو رسومات الكمبيوتر أو 

الوسائط املتعددة أو التلفزيون. ويقوم الطالب ببناء ملفات مهنية، والتي 

ميكن استخدامها لتحقيق القبول يف الدراسة ما بعد الثانوية أو العمل 

كفنان عامل. 

املوسيقى الصوتية 

 Patapsco و Carver، Milford Mill مركز

- يعد الطالب للعروض الفردية والجامعية يف مجموعة متنوعة من 

األنواع املوسيقية مبا يف ذلك األوبرا واملرسح املوسيقي. وتشمل أعامل 

الدورة التدريبية أساسيات والتقنيات الصوتية، والقراءة البرصية، وتاريخ 

املوسيقى، ونظرية املوسيقى،  والنقد املوسيقي.  وكذلك ميكن للطالب 

العمل مع تكنولوجيا املوسيقى والتسجيل والهندسة. ويوىص بأن يكون 

لدى املتقدمني خربة سابقة، وأن مل تكن عىل مستوى الخرباء. قد يختلف 

محتوى الربنامج واملراجع املتاحة يف كل موقع.

برامج املدارس الثانوية

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Multimedia_Communication.pdf
https://randallstownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Sports_Science_Academy.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Teacher_Academy_Maryland.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/


عملية القرعة

يتم إجراء التنسيب يف برنامج Magnet من خالل قرعة عشوائية عقب عمليات استبدال األولويات.  

إذا كان عدد املتقدمني أقل من املقاعد املتاحة لربنامج ماغنيت فسيتم توفري تعيني املوضع لجميع املتقدمني 

املؤهلني.   

برامج ماغنيت للمدارس االبتدائية واإلعدادية - إذا تجاوز عدد املتقدمني عدد املقاعد املتاحة، يتم ملء املقاعد أوالً 

بتعيينات املوضع ذات األولوية ثم يتم إجراء قرعة عشوائية مللء جميع املقاعد املتبقية وإنشاء قامئة انتظار.

برامج ماغنيت للمدارس الثانوية - إذا تجاوز عدد املتقدمني عدد املقاعد املتاحة، يتم ملء املقاعد أوالً بتعيينات املوضع 

ذات األولوية.  ثم يتم إجراء قرعة عشوائية للمتقدمني الذين حصلوا عىل درجة تقييم إجاميل تبلغ 80% أو أعىل مللء 

املقاعد املتاحة وإنشاء قامئة انتظار.  وبالنهاية سيتم إجراء قرعة عشوائية بالرتتيب التنازيل لدرجات التقييم (%79، %78، 

77%، إلخ) مللء املقاعد املتاحة وإنشاء قامئة انتظار.

تعيينات املوضع ذات األولوية

أبناء املوظفني – عندما يكون موقع العمل األسايس ألحد 

املوظفني هو مدرسة بها برنامج ماغنيت ويتقدم ابن 

املوظف لربنامج ماغنيت يف تلك املدرسة فتمنح أولوية 

تعيني املوضع للطفل يف برنامج ماغنيت عىل النحو التايل:

•بالنسبة لربامج ماغنيت يف املدارس االبتدائية واإلعدادية، 

يجب أن يكون الطفل مقدم طلب مؤهل.

•بالنسبة لربامج ماغنيت يف املدارس الثانوية، يجب أن 

يكون الطفل مقدم طلب مؤهل وأن يحصل عىل درجة 

تقييم 80% أو أعىل.

أولوية األخوة يف تعيني املوضع - يف املستوى االبتدايئ، 

يحصل املتقدمون املؤهلون يف رياض األطفال الذين لديهم 

أخوة أكرب سناً مسجلني حالياً وسيستمرون يف حضور نفس 

برنامج ماغنيت الذي يتم طلب القبول فيه عىل أولوية 

تعيني املوضع لهذا الربنامج.

أولوية تعيني املوضع يف برامج املدارس الثانوية - سيتم 

ملء ما يصل إىل 20% من املقاعد املتاحة أوالً من املتقدمني 

الذين حصلوا عىل مجموع تقييم إجاميل 80% أو أعىل 

والذين حصلوا عىل أعىل الدرجات يف تقييم (تقييامت) 

ماغنيت.
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عملية القبول



تواريخ إصدار القرارات

املدارس االبتدائية

املدرسة اإلعدادية

3 فرباير 2023 

)التاريخ قابل للتغيري(

املدرسة الثانوية

3 مارس 2023 

)التاريخ قابل للتغيري(

اإلخطار

يتلقى جميع املتقدمني إخطاراً بالربيد اإللكرتوين بشأن حالة عملية قبولهم من برامج ماغنيت التابعة للمدارس 

الحكومية يف مقاطعة بالتيمور.  وسيتم إصدار قرارات القبول يف برامج ماغنيت للمتقدمني من املدارس االبتدائية 

واإلعدادية قبل 3 فرباير 2023 (التاريخ قابل للتغيري).  وسيتم إصدار قرارات القبول يف برامج ماغنيت للمتقدمني من 

املدارس الثانوية قبل 3 مارس 2023 (التاريخ قابل للتغيري). قرارات القبول التالية محتملة: 

•مقبول:  املتقدم مؤهل ويعرض عليه مقعداً يف الربنامج.

•يف قامئة االنتظار:  املتقدم مؤهل ولكن ال يعرض عليه مقعداً يف ذاك الوقت. بدالً من ذلك يتم تعيني رقم 

للمتقدم يف قامئة االنتظار بناًء عىل تعيني موضعه العشوايئ الذي تم إنشاؤه بالكمبيوتر.

•مستبعد:  مل يكمل املتقدم طلب التقدم/عملية التقييم. تعترب طلبات التقدم غري مكتملة إذا مل يتم تقديم أي 

مواد مطلوبة أو إذا مل يحرض طالب املدرسة الثانوية املتقدم اختبار األداء/التقييم املطلوب.  وال مينح القبول يف 

الربنامج للمتقدم وال يتم وضعه يف قامئة االنتظار. 

•غري مؤهل:  تم تقديم طلب لربنامج ال ميكن ملقدم الطلب التقدم إليه بسبب اإلقامة أو حالة سن الدخول أو 

القيود عىل مستوى الصف.
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قوائم االنتظار

ميكن فقط وضع الطالب الذين تقدموا قبل املوعد 

النهايئ لتقديم الطلبات واستوفوا متطلبات التأهيل 

ألحد برامج ماغنيت يف إحدى قوائم االنتظار.  وعندما 

يكون عدد املتقدمني ألحد برامج ماغنيت أكرث من عدد 

املقاعد املتاحة الستيعابهم، يتم استخدام عملية اختيار 

بقرعة عشوائية مللء املقاعد املتاحة وإنشاء قامئة انتظار 

للربنامج.  ويعني الوضع يف قامئة االنتظار أن الطفل مل 

يتم اختياره يف تعيني املوضع املبديئ نتيجة لعملية القرعة 

العشوائية.  وإذا رفض الطالب الذي تم عرض القبول 

عليه الوضع يف قامئة االنتظار فيمكن عرض املقعد الشاغر 

للطالب يف قامئة االنتظار.  ويتم االحتفاظ بقوائم االنتظار 

حتى نهاية العمل يف اليوم األخري من الربع األول من 

العام الدرايس الذي يطلب القبول من أجله.

سيتلقى املتقدمون املدرجون يف إحدى قوائم االنتظار رقم 

قامئة انتظار، ويشري رقم قامئة االنتظار إىل موضع الطفل 

يف قامئة االنتظار.  ويتم تقديم املقاعد الشاغرة للطالب 

برتتيب تصاعدي ألرقام قامئة االنتظار، بدءاً من الطالب 

الذي تم تعيني رقم 1 له عىل قامئة االنتظار.

ويتم نرش حالة قامئة االنتظار لجميع الربامج عىل موقع 

الويب التابع لربامج ماغنيت التابعة للمدارس الحكومية 

يف مقاطعة بالتيمور يف منتصف أبريل.  وستحدد قامئة 

االنتظار املنشورة رقم الطالب التايل يف قامئة االنتظار الذي 

سيتم االتصال به يف حالة توفر مقعد يف الربنامج، باإلضافة 

إىل التحديث املجدول التايل.

عملية القبول

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs


4127-809 (443)

Magnet@bcps.org

www.tinyurl.com/BCPSmagnet

بيان عدم التمييز: ال مييز مجلس التعليم يف مقاطعة بالتيمور عىل أساس العمر، أو اللون، أو اإلعاقة، أو الهوية الجنسانية )مبا يف ذلك 

التعبري(، أو الحالة الزوجية، أو الوطن، أو األصل العرقي، أو الساللة، أو الديانة، أو التوجه العرقي، أو وضع قدامى املحاربني، أو أي 

خصائص أخرى يف برامجه التعليمية، أو خدماته، أو عاملته عىل النحو املنصوص عليه يف القوانني الفيدرالية وقوانني الواليات.

mailto:Magnet%40bcps.org?subject=Magnet%20Programs%20Question
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