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ل الرعاية الصحية؟  هل تعرف طالب لديه إهتمام في مجا 

عالية   مهارة  تتطلب  مطلوبة،  مجال  وظيفية  الرعاية  في 

 ؟الصحية 

 

بين إذا، سوف   تتعرف على شراكة جديدة  إلى أن  تحتاج 

( الصحية  والعلوم  الطب  جورج SHHSكلية  بجامعة   )

( الحكومية  GWواشنطن  اإلسكندرية  مدينة  ومدارس   )

(ACPS .) 

 

للعلوم   الحاكم  أكاديمية  مدرسةتسمح  في   .T.C  الصحية 

Williams High School    للطالب ببدء مسار مهني في

دراسية   وحدات  على  والحصول  الصحية  الرعاية  مجال 

جامعية أثناء وجودهم في المدرسة الثانوية. تقدم األكاديمية 

سبعة مسارات للتعلم المهني والتقني: نظم المعلومات الطبية 

المختبري الطبية  العلوم  الرياضي، الحيوية،  الطب  ة، 

وتقنية  التمريض،  الطارئة،  الطبية  الخدمات  الصيدلة، 

 الجراحة.

 

إلى   يصل  ما  على  الحصول  األكاديمية  لطالب    18يمكن 

اء من المرحلة ، إبتدSMHSوحدة دراسية جامعية من كلية  

التاسعة،   من  الدراسية  التخرج  متطلبات  تلبية  خالل  من 

لمهن  مبتكًرا  تدريبًا  الشراكة  هذه  تخلق  الثانوية.  المدرسة 

ومن  الطلب.  ارتفاع  ظل  في  المهنية  الصحية  الرعاية 

 المتوقع نمو وظائف الرعاية الصحية بنسبة  

، مما يضيف مايقرب من  2026لغاية عام  في المائة    18

أكثر من   -الوطني    مليون وظيفة جديدة على الصعيد  2.3

أي مهنة أخرى، وفقا إلحصائيات مكتب العمل في الواليات  

 المتحدة. 

 

سبتمبر/أيلول    األولى  الدورةبدأت   شهر  في  لألكاديمية 

. ينبغي على  2022لتخريج دفعة الطالب في عام    2018

في األكاديمية اإللتحا  الطالب الجسر المقبولين  ببرنامج  ق 

المرحلة الدراسية الثامنة   الصيفي خالل فصل الصيف بين

والتاسعة من أجل اإلستعداد لأللتحاق باألكاديمية. كطالب 

الثانوية، سوف يقوم طالب   في السنة األولى من المرحلة 

الصحية  العلوم  إلى  "مدخل  دورة  بإكمال  األكاديمية 

المسارات   من  أي  تحديد  في  ستساعدهم  والتي  والطبية"، 

 ا. السبعة التي يرغبون في متابعته

 

 .T.Cسيتم تدريس الفصول الدراسية لألكاديمية في مدرسة  

Williams    من قبل معلمي المرحلة الثانوية من الذين يلبون

ويخضعون لتدريب   GWمعايير هيئة التدريس في جامعة  

كلية   في  التدريس  هيئة  المهني. ستعمل    SMHSالتطوير 

الدراسية  المناهج  لوضع  المدرسين  مع  جنب  إلى  جنباً 

وزارة   متطلبات  تلبي  أنها  من  للتأكد  الطالب  وتقييمات 

الجودة   معايير  وكذلك  فرجينيا  والية  في  والتعليم  التربية 

 . GWوالدقة لجامعة 
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 الصحيةمسارات مهنية يمكن متابعتها في أكاديمية العلوم  7هناك 
 

 

خيارات 
 المسارات

 

 Iالسنة 
 9المرحلة 

 

 IIالسنة 
 10المرحلة 

 

 IIIالسنة 
 11المرحلة 

 

 IVالسنة 
 12المرحلة 

 

 درجات محتملة 

مسار التقسيمات  
وزارة المهنية ل

تربية والتعليم  ال
في والية فيرجينيا  

VDOE 
 

 

 الجراحية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مدخل إلى العلوم  
 الصحية 
 والطبية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المصطلحات الطبية  
الخاصة بعلم  
التشريح وعلم  
 وظائف األعضاء 

 

فني معالجة  
 تعقيم 

 

  1تقني جراحي  

وحدات    3)
 دراسية( 

العلوم    A.A.Sتقنية الجراحة،  

 . B.S،  الصحية 

 

 

 الطب العالجي 

 

 التمريض 
 

مساعد ممرض  
I    2)وحدتان  

 دراسية( 

 

مساعد ممرض  
II    2)وحدتان  

 دراسية( 

 A.A.S  التمريض، 
 

 . B.S،  العلوم الصحية 

 

 الطب العالجي 

 

نظم المعلومات  
 الطبية الحيوية 

 

نظم  
المعلومات  
 الصحية 

أسس  

التكنولوجيا  
الحيوية في مجال  
 العلوم الصحية و 

 والطبية 

إدارة المعلومات الصحية،  
A.A.S 

 

نظم المعلومات الطبية  
 . B.S،  الحيوية 

 

نظم المعلومات  
 الصحية 

 

الطب  
 الرياضي 

الطب  

  Iالرياضي  
)وحدتان  
 دراسية( 

 

  IIالطب الرياضي  
)وحدتان  
 دراسية( 

 . A.A.S  العالج البدني 
 

 . B.S،  العلوم الصحية 

 

 التشخيص 

 

الخدمات الطبية  
 الطارئة 

 

اإلستجابة  
الطبية  
 الطارئة 

 

فني إستجابة  
  Iطبية طارئة  

  2  )وحدتان 

 دراسية( 

الخدمات الطبية الطارئة،  
A.A.S 

 

الخدمات الطبية الطارئة،  
B.S . 

 
 

 الطب العالجي 

 
 

علم تركيب  
األدوية  
 )الصيدلة( 

 

 Iفني صيدلة  
 

  IIفني صيدلة  
)وحدتان  
 دراسية( 

 شهادة تقنية تركيب األدوية 
 

 . B.S،  العلوم الصحية 

 

 خدمات اإلسناد 

 

العلوم الطبية  
 المختبرية 

 

تكنولوجيا  
الطب  

 Iالمختبري  

 

تكنولوجيا الطب  
 IIالمختبري  

 A.A.S،  فني طب مختبري 
 

 . B.S،  العلوم الطبية المختبرية 

البحوث والتنمية  
 الطبية 
 الحيوية 
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 T.C. Williams               مسارات مهنية 

 

18 
 

 

 

 

 
 

 

 

GW SMHS

GW 
 

 

 

مكن الحصول عليها وحدة دراسية ي

 المرحلة الدراسية التاسعةإبتداًء من 

 

  T.C. Williams عند التخرج من مدرسة
 يغادر الطالب األكاديمية مع عدة خيارات 
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 الذين يرغبون في متابعة دراستهم للحصول على شهادة الثانوية المتقدمة نموذج جدول للطالب  
يمكن لطالب األكاديمية التخرج مع شهادة الثانوية العامة القياسية أو المتقدمة. في مايلي نموذج جدول بالفصول  

وين وعوائلهم لتحديد  الدراسية للحصول على شهادة الثانوية المتقدمة. سوف يقوم الطالب بالعمل مع مستشاريهم الترب
 الفصول الدراسية األساسية المناسبة بناًء على اهتماماتهم، قدراتهم، وأهدافهم األكاديمية والمهنية.

 

 9المرحلة   Iالسنة 

 الوحدات الدراسية  الفصل الدراسي  الموضوع 

 الكلية  المدرسة الثانوية   

 0 1 9للغة اإلنجليزية  أو دروس الشرف    9اللغة اإلنجليزية   اللغة اإلنجليزية 

 II 1 0، الهندسة، الجبر  Iالجبر   الرياضيات 

 0 1 علوم الحياة، دروس الشرف في مادة علوم الحياة  العلوم 

، دروس الشرف في مادة تأريخ العالم، الدراسات المتقدمة  Iتأريخ العالم   الدراسات اإلجتماعية 
 في الجغرافية البشرية* 

1 3 -6 

 0 1 في أية لغة مقدمة   I-IIIالمستوى   العالمية اللغات  

 التربية البدنية للمرحلة التاسعة  ( PEالتربية البدنية ) 
 )يمكن للطالب أخذها خالل فصل الصيف أو عبر شبكة اإلنترنت( 

1 0 

 4 1 مدخل إلى العلوم الصحية والطبية  * HMSمادة  

 10- 4 7 مجموع الوحدات الدراسة خالل العام الدراسي  
 

 10المرحلة    2السنة  

 الكلية  المدرسة الثانوية  الفصل الدراسي  الموضوع 

 0 1 10أو دروس الشرف للغة اإلنجليزية    10اللغة اإلنجليزية   اللغة العربية 

 0 1 ، ماقبل دروس التفاضل والتكامل IIالهندسة، الجبر   الرياضيات 

 0 1 الكيمياء، دروس الشرف في الكيمياء  العلوم 

 6- 3 1 ، الدراسات المتقدمة في مادة تأريخ العالم* IIتأريخ العالم   الدراسات اإلجتماعية 

 0 1 في أية لغة مقدمة   II-IVالمستوى   اللغات العالمية 

 10التربية البدنية للمرحلة   ( PEالتربية البدنية ) 
 )يمكن للطالب أخذها خالل فصل الصيف أو عبر شبكة اإلنترنت( 

1 0 

 6 1 المصطلحات الطبية الخاصة بعلم التشريح وعلم وظائف األعضاء  * HMS  مادة 

 12- 3 7 مجموع الوحدات الدراسة خالل العام الدراسي  

 
 تواريخ مهمة 

 2019يبدأ التقديم خالل شهر فبراير/شباط   •
 2019آخر موعد للتقديم هو شهر أبريل/نيسان   •
إبالغ الطالب خالل شهر يونيو/حزيران   •

2019 
بدأ برنامج التواصل الصيفي خالل شهر   •

 2019يوليو/تموز  

 معلومات التقديم 
 التقديم عبر شبكة اإلنترنت  •
مراجعة الطلبات من قبل لجنة   •

 اإلختيار 
الحد األدنى للمعدل التراكمي   •

 2.50هو    GPAلدرجات الطالب  
 وثيقة درجات المرحلة المتوسطة  •

 إكمال تعبئة اإلستمارة المطلوبة، لتشمل: 
 مقاالت قصيرة   3كتابة   •
رسائل توصية مقدمة من معلم/شخص بالغ: معلم    3 •

 الرياضيات، معلم العلوم، حسب إختيار الطالب 
المؤشر إزائها بالعالمة * تشير إلى فرصة الحصول على  الفصول الدراسية  

 الوحدات الدراسية الجامعية 
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 11  المرحلة   3السنة  

 الوحدات الدراسية  الفصل الدراسي  الموضوع 

 الكلية  المدرسة الثانوية   

، التأليف  11مادة اللغة اإلنجليزية  ، دروس الشرف في  11اللغة اإلنجليزية   اللغة اإلنجليزية 
 *، الدراسات اللغوية المتقدمة * 11مزدوج اللغة على مستوى الكلية  

1 3 -6 

، ماقبل دروس التفاضل والتكامل، التفاضل والتكامل للدراسات المتقدمة  IIالجبر   الرياضيات 
AP  اإلحتمالية واإلحصاء، اإلحتمالية واإلحصاء للدراسات المتقدمة ،AP .* 

1 3 -10 

 AP * 1 3 -8العلوم الثالثة، علوم محتملة للدراسات المتقدمة   العلوم 

تأريخ الواليات المتحدة، دروس الشرف في تأريخ الواليات المتحدة، تأريخ   الدراسات اإلجتماعية 
لتأريخ الواليات    APالواليات المتحدة مزدوج اللغة*، الدراسات المتقدمة  

 المتحدة. 

1 3 -6 

 6- 3 1 * في أية لغة مقدمة AP، أو الدراسات المتقدمة  III-IVالمستوى   اللغات العالمية 

والتمويل  اإلقتصاد  
 الشخصي 

اإلقتصاد والتمويل الشخصي، أو اإلقتصاد الجزئي أو الكلي للدراسات  
 * والتمويل الشخصي عبر اإلنترنت APالمتقدمة  

 )يمكن للطالب أخذها خالل فصل الصيف أو عبر شبكة اإلنترنت( 

 
1 

 
3 -6 

 
مادة العلوم الصحية  

 * HMSوالطبية  

اإلستجابة الطبية الطارئة **، نظم المعلومات الصحية، تكنولوجيا الطب  
، فني  I، الطب الرياضي  I، فني صيدلة  I، مساعد ممرض  Iالمختبري  

 معالجة تعقيم. 

 
1 -2 

 
 4لغاية  

 46لغاية   8- 7 مجموع الوحدات الدراسة خالل العام الدراسي  
 

 12المرحلة    4السنة  
 الكلية  المدرسة الثانوية  الدراسي الفصل   الموضوع 

، التأليف مزدوج  12، دروس الشرف في اللغة اإلنجليزية  12اللغة اإلنجليزية   اللغة اإلنجليزية 
*، األدب العالمي مزدوج اللغة*، اللغة للدراسات  12اللغة على مستوى الكلية  

 المتقدمة *. 

1 3 -6 

محتملة * أو التسجيل المزدوج    APفصل متقدم للرياضيات، دراسات متقدمة   الرياضيات 
 * 

1 3 -10 

 8- 3 1 محتملة *   APفصل متقدم للعلوم، دراسات متقدمة   العلوم 

كيفية عمل الحكومة، دروس الشرف في مادة كيفية عمل الحكومية، دراسات   الدراسات اإلجتماعية 
 في كيفية عمل الحكومة *   APمتقدمة  

1 3 -6 

* في اللغة مقدمة في حال كانت هناك  APالمستوى الرابع، دراسات متقدمة   اللغات العالمية 
 حاجة للحصول على وحدات دراسية 

1 3 -6 

في    APدروس منتخبة عامة إذا دعت الحاجة في الجدول أو دراسات متقدمة   دروس منتخبة عامة 
 حصص مختبر العلوم 

0 -1 0 

 
مادة العلوم الصحية  

 * HMSوالطبية  

، مؤسسات التكنولوجيا البيولوجية في مجال  Iفني إستجابة طبية طارئة  
،  II، مساعد ممرض  IIالعلوم الصحية والطبية، تكنولوجيا الطب المختبري  

 . I، تقني جراحة  II، الطب الرياضي  IIفني صيدلة  

 
1 -2 

 
 4لغاية  

 40لغاية   8- 7 الوحدات الدراسية خالل العام الدراسي  
 98لغاية   31- 28 المجموع الكلي ألربع سنوات  

 ستكون الفصول الدراسية المكتوبة بالحروف المائلة عبارة عن فصول دراسية جديدة يتم تقديمها ألول مرة خالل تلك السنة المحددة. 
لم يتم تحديد الوحدات الدراسية لهذه  :  * تشير هذه العالمة إلى الفصول الدراسية ذات الوحدات الدراسية الجامعية. الفصول الدراسية المؤشر أزائها بالعالمة ** هي فصول جديدة 

 الفصول الدراسية لحد اآلن 
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 مهن العلوم الصحية
 
 

 

 الوظائف 

 

 تعليم مستوى مبتدأ 

غرفة العمليات بالمساعدة في أو كما يطلق عليهم فنيو تقنيو الجراحةيقوم 
العمليات، ترتيب المعدات،  العمليات الجراحية. حيث يقومون بإعداد غرف 

 ومساعدة األطباء خالل العمليات الجراحية. 

 

شهادة ما بعد الثانوية / درجة  
 مساعدة

)يقوم   الطبيب  األطباء،   (PAsمساعدوا  مع  بشكل جماعي  الطب  بممارسة 
يقومون  الصحية. حيث  الرعاية  مجال  في  العاملين  من  وغيرهم  الجراحين، 

 بفحص وتشخيص وعالج المرضى

 

 درجة الماجستير

ية في مكاتب  بإنجاز المهام اإلدارية والسرير  المساعدين الطبيين يقوم 
وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية. تختلف  األطباء، المستشفيات،

 واجباتهم باختالف الموقع، التخصص، ومدة الممارسة.

 

 بعد الثانوية من دون درجة 

  التمريضيةبتقديم الرعاية   (LPNsالممرضين العمليين المرخصين ) يقوم
 األساسية. فهم يعملون تحت إشراف الممرضين واألطباء المسجلين. 

 بعد الثانوية من دون درجة 

بتقديم الرعاية للمرضى وتنسيقها، تثقيف  (RNsالممرضات المسجالت )تقوم 
المرضى والجمهور حول مختلف الظروف الصحية، وتقديم المشورة والدعم  

 العاطفي للمرضى وأفراد أسرهم. 

 

 البكالوريوس درجة 

بتنظيم وإدارة بيانات المعلومات الصحية.  فنيو المعلومات الصحيةيقوم 
وهم يحافظون على إدامة جودة المعلومات ودقتها وإمكانية الوصول إليها 

 وتأمينها في كل من الملفات الورقية واألنظمة اإللكترونية.

 

شهادة ما بعد الثانوية /  
 درجة مساعدة 

اسم فنيي  نظم المعلومات الطبية الحيويةعادة مايطلق على المشتغلين على 
معلومات حيث ينصب عملهم في التركيز على المعلومات أكثر من  

 التكنولوجيا. 

 درجة البكالوريوس 

بتطبيق نظم المعلومات في  فنيو نظم المعلومات الطبية الحيويةيقوم 
 والجزيئية، مع التركيز في الغالب على علم الجينوم. البيولوجيا الخلوية 

 درجة البكالوريوس 

بإدارة شؤون فريق نظم المعلومات الصحية.   نظم المعلومات الصحيةتقوم  
اإلشراف على تحليلن إدارةن أداء بيانات المعلومات الصحية للمساعدة في  

 رعاية المرضى. 

 

 درجة البكالوريوس 

مسؤولون عن تنفيذ واستخدام نظم  المعلومات السريريةفنيو نظم يكون 
 المعلومات المطلوبة لمبادرات رعاية المرضى. 

 درجة البكالوريوس 
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 الوظائف 

 

 تعليم مستوى مبتدأ 

بمساعدة الصيادلة على صرف وصفات الدواء إلى الزبائن   فنيو الصيدلةيقوم 
 أو العاملين في المجال الصحي. 

شهادة الثانوية العامة/ 
 درجة مساعدة 

بصرف وصفات الدواء على المرضى وتقديم الخبرة في   الصيادلة يقوم 
االستخدام اآلمن للوصفات الطبية. كما يجوز لهم إجراء الفحوصات الصحية، 

 اللقاحات، واإلشراف على األدوية التي تعطى للمرضى. تقديم 

 

 درجة الدكتوراه 

رعاية المرضى أو الجرحى   (EMTsالحاالت الطبية الطارئة )  فنيويتولى 
طارئة واالستجابة لمكالمات الطوارئ لتقديم الخدمات  الطبية الحاالت الفي 

 الطبية.

 

 بعد الثانوية من دون درجة 

بجمع العينات وإجراء االختبارات   (MLTsفنيو المختبرات الطبية ) يقوم
 لتحليل سوائل الجسم، األنسجة، والمواد األخرى. 

 درجة مساعدة 

بتنفيذ مجموعة متنوعة من اإلجراءات   ( MLSعلماء المختبرات الطبية )يقوم 
التوجيه المختبرية باستخدام أساليب وتقنيات التركيب المعمول بها في إطار 

 العام. إجراء التجارب، بعضها يكون معتدلة التعقيد.

 

 درجة البكالوريوس 

في الوقاية من إصابات وأمراض العضالت  المدربون الرياضيون يتخصص
 والعظام وتشخيصها وعالجها.

 درجة البكالوريوس 

تحت توجيه وإشراف المعالجين   (PTAsمساعدو العالج البدني )يعمل 
البدنيين، مما يساعد المرضى الذين يتعافون من اإلصابات واألمراض على  

 استعادة الحركة وإدارة األلم. 

 

 درجة مساعدة 

األشخاص المصابين أو  بمساعدة (PTsالمعالجون البدنيون )  يقوم
 المرضى على تحسين حركتهم وإدارة آالمهم. 

 درجة الدكتوراه 

تحت إشراف وتوجيه المعالجين  ( OTAsمساعدو العالج المهني )يعمل 
 البدنيين، مما يساعد المرضى على التحسن، الشفاء، 

 اليومية.باإلضافة إلى إدامة المهارات الالزمة لألنشطة الحياتية والعملية 

 

 درجة مساعدة 

بمعالجة اإلصابات، المرضة، أو   (OTsالمعالجون المهنيون) يقوم
 المرضى المعاقين من خالل التوظيف العالجي لألنشطة اليومية.

 درجة الماجستير
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 مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية 

  15000تخدم مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية أكثر من  

  120دولة ويتحدثون    118طالب ممن ينتمون إلى أكثر من  

مدرسة   12مدرسة، لتشمل    16النظام التعليمي    لغة. يتضمن

 ابتدائية، مدرستين متوسطة، مدرسة  

 

 
، ومدرسة 8المرحلة    -واحدة تضم مرحلة ماقبل الروضة  

.  T.C. Williams High School  معترف بها دولياً بأسم
من   أكثر  وجود  مدرسة    4000مع  فإن   .T.Cطالب، 

Williams  هي واحدة من أكبر المدارس الثانوية في والية
متنوع  مجتمع  من  طالبها  المدرسة  تجتذب  فرجينيا. 
األولى   الدفعة  تمثل  وقومياً.  عرقيًا،  تعليميًا،  اقتصاديًا، 

من   والمؤلفة  المحافظ  المرحلة    100ألكاديمية  من طالب 
 . T.C. Williamsالتاسعة التنوع السكاني لطالب مدرسة 

 

بضمان نجاح كل طالب، حيث يظهر   ACPSس  تلتزم مدار
هذا جلياً في مهمة الهيئة التعليمية والمتمثلة في: النجاح لكل  
طالب: تثقيف متعلمين لمدى الحياة وإستلهام المسؤولية في 

 الحياة المدنية." 

 

 كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة جورج واشنطن 
 

( في جامعة SMHSتأسست كلية الطب والعلوم الصحية )

GW    وكانت أول كلية طب أُنشئت في العاصمة  1824عام ،

التسلسل   في  األقدم    11واشنطن، وتأتي  الكليات  من حيث 

في البلد. وبالعمل معاً في عاصمة أمتنا، بنزاهة وعزيمة، 

ة مجتمعاتنا  بتحسين صحة ورفاهي  GW SMHSتلتزم كلية  

 على المستوى المحلي، الوطني، والعالمي. 

 

تعد العلوم الصحية قسًما تعليميًا وبحثياً مبتكًرا وفعاالً ضمن  

، حيث يتم تدريب جيل األمة القادم من القادة  SMHSكلية  

 في مجاالت العالج الطبيعي، 

علوم إعادة التأهيل، دراسات مساعد الطبيب، العلوم الطبية 

التنظيمية،   الشؤون  الصحية،  الرعاية  جودة  المختبرية، 

السريرية   البحوث  والكارثية،  السريرية  اإلغاثة  عمليات 

واإلنتقالية، والعديد من التخصصات الصحية األخرى ذات  

من   أكثر  هناك  درجات    45الصلة.  في  ودرجة  برنامًجا 

الدكتوراه  ال الماجستير،  البكالوريوس،  الطبي،  معاون 

والمقدمة في كلية العلوم الصحية. يتم تقديم شهادات التخرج،  

درجات مزدوجة، برامج مشتركة، برامج ذات صلة بالجيش  

فضال عن الزماالت الدراسية، اإلقامات، وشهادات ما بعد  

 البكالوريا.

 

 

تمييز هذا البرنامج المعرف بأسم أكاديمية المحافظ وهو ينطلق قبل الموعد المحدد يمثل إنجاز رائع وهو احد البرامج  "إن  

التي يجب أن نفخر بها جميعاً. هذا هو المثال األفضل لكيفية عمل شراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة طالبنا  

 ل فرجينيا."وتلبية احتياجات القوى العاملة في منطقة شما

Gregory C. Hutchings, Jr., EdD 

 المدير العام، مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية
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 من هو المؤهل للتقديم؟ سؤال:
 الطالب المنتقلين إلى المراحل الدراسية التاسعة والعاشرة من الساكنين في مدينة األسكندرية.  جواب:
 ماهي األجور الدراسية لإللتحاق بأكاديمية الحاكم للعلوم الصحية؟ سؤال:
 التوجد هناك أجور دراسية لإللتحاق.  جواب:
 لصحية؟كيف يمكنني التقديم لإللتحاق بأكاديمية الحاكم للعلوم ا سؤال:
 يرجى التحدث إلى مستشارك التربوي لغرض التقديم. يتضمن الطلب تقديم خطاب بالرغبة في   جواب:
 اإللتحاق، وثيقة الدرجات، وثالث رسائل توصية. أخر موعد لتقديم الطلبات هو شهر أبريل/نيسان          
        2019 . 

 

 متى يتم الرد علي في حال قبولي؟ سؤال:
 طالب خالل شهر يونيو/حزيران   100إبالغ طالب الدورة الثانية لألكاديمية والذي يصل عددهم إلى  سوف يتم  جواب:

         2019 . 
 

 ما الذي ينبغي علي فعله لإلستعداد لإللتحاق باألكاديمية؟ سؤال:
 ينبغي على الطالب المقبولين حضور برنامج الجسر الصيفي في األكاديمية خالل فصل الصيف  جواب:

 الذي يسبق إلتحاقهم بالمرحلة التاسعة، مما سيساعد في إعدادهم للفصول الدراسية على مستوى          
 الكلية. سوف تتعرف أيًضا على الخيارات المهنية في مجال العلوم الصحية.        

 

 انوية العامة؟في حال إلتحاقي بأكاديمية الحاكم للعلوم الصحية، هل ذلك يعني حصولي على شهادة الث سؤال:
 نعم، سيكون طالب األكاديمية الذين ينهون بنجاح جميع الفصول الدراسية مستوفين لمتطلبات وزارة   جواب:
 التربية والتعليم في والية فرجينيا للحصول على شهادة الثانوية العامة.        

 

 ما هي خياراتي بعد التخرج من المدرسة الثانوية وأكاديمية العلوم الصحية؟ سؤال:
 سيكون لخريجي األكاديمية العديد من الخيارات التي يمكنهم متابعتها. يمكن للخريجين الذين هم على   جواب:

 ات الرعاية  استعداد لإللتحاق بالحياة المهنية الحصول على مركز وظيفي للمبتدئين في مراكز خدم         
 و أمر ممكن لمواصلة التعليم ه GWالصحية. أن استخدام الوحدات الدراسية المستحصلة في جامعة          
 يمكن متابعة الدراسية للحصول على شهادة معاون طبي في أحدى الكليات المجتمعية أو متابعة  -أيضا          
    GWجات الخاصة بك والصادرة من جامعة وثيقة الدر . يمكن أيًضا أخذ SMHSالدراسية في كلية           
 الوحدات الدراسية إلى كلية أخرى. ونقل          
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