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 ويموكو     
 مركز تعليمي:

 الوظيفي والتقني 

 اختيار ذكي!
 

 امسح لعرض الفيديو

 

 

 مجال االتصاالت  
الكمبيوتر وإنشاء وتصميم وتحريرتعلم كيفية استخدام برامج  -االتصال الرقمي والمرئي    

 .وإنتاج الصور الرسومية لتصميم الطباعة وتصميم الويب ،والرسوم المتحركة 

 وسائل النقل  

 تقنية إصالح هيكل السيارة واالصطدام - تعلم كيفية تفصيل السيارة
 التصادم. إصالح وإعادة صقل المركبات ، بما في ذلك تقويم المعادن واللحام وإصالح 

 صيانة المركبات وتشخيصها وإصالحها  - تكنولوجيا السيارات

 تحديد المشكالت الميكانيكية والكمبيوتر التي تؤثر على أداء السيارة

 والسالمة. 

 التحضير لإلعالن التجاري  - تشغيل المعدات الثقيلة وصيانتها 

 المعدات الثقيلة( وتعلم المهارات المطلوبة من قبل مشغلي  CDLرخصة القيادة )

 للصناعات اإلنشائية والتشجير والطرق السريعة والصيانة

 وإصالح المعدات المتعلقة بالبناء.

تعلم كيفية التشخيص  - Outdoor Powersports Technologyتقنية 
 واإلصالح والصيانة وسائل النقل.

 التعليم   

تعرف على التنمية البشرية منذ الوالدة إلى مرحلة البلوغ  - تنمية الطفل واألسرة
للتحضير لمهنة في مهن مساعدة مثل المعلم ،أخصائي اجتماعي أو مستشار. ساعد في  

مرحلة ما قبل المدرسة-مجموعة اللعب  . 

 العلوم الصحية  
200استعد ومارس مساعدة طب االسنان واحصل على  - مساعدة طب األسنان  

 .ساعات من الخبرة اإلكلينيكية في مناوبات مكاتب طب األسنان المحلية
استعد للحصول على شهادة تدريب شخصي أثناء الحصول على  - ممارسة العلوم  

 .خبرة في الصحة والعافية وألعاب القوى وإعادة التأهيل
تعرف على رعاية المرضى  - لصحية المرتبطة بهاالممرضة المساعدة والمهن ا  

 ضرورية للتوظيف على مستوى الدخول في أماكن الرعاية الصحية. يعمل مع 
ساعة من التجارب السريرية 100مرضى لمدة  . 

تدريب في المصطلحات الطبية وسحب - الفصد وعلوم المختبر  
بيطريالدم ، واإلجراءات المخبرية العامة الستخدامها في الطب ال  ، 

 .و المعامل البيئية والغذائية

 حسن الضيافة  

 اكتساب مهارات في تحضير األطعمة الحلويات: الخبز والبيتزا ، - الخبز

 لفات ، كعك ، كوكيز ، ومعجنات. تعلم كيفية تشغيل مخبز البيع بالتجزئة.

قم بإعداد الطعام في المطابخ المجهزة بشكل احترافي أثناء القيام بذلك   - فنون الطهي
 التعرف على التغذية وتخطيط القائمة والتموين وخدمة الطعام وإدارة المطاعم. 
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 التصنيع  

 تعلم كيفية إزالة المعدن وانشاء - اآلالت -الهندسة وتصنيع المعادن 

 األجزاء وبناء المهارات الالزمة للتشغيل اليدوي واإللكتروني  

 وأدوات آلية للعمل في مجال يرتفع الطلب عليه. 

 تعلم لحام المعادن  - اللحام -الهندسة وتصنيع المعادن 

 معًا باستخدام عمليات متوافقة مع معايير الصناعة. 

 البناء   

 تعلم أساسيات النجارة السكنية واحصل على العالم الحقيقي - النجارة

 خبرة من خالل العمل على بناء منزل جديد.

 تعلم كيفية التجميع وتحضير األنابيب.  - التدفئة والتهوية وتكييف الهواء / السباكة

 تركيب التدفئة السكنية والتجاري وتكييف الهواء ،  

 أنظمة التبريد والتهوية.

 تعلم النظرية الكهربائية واألسالك وكيفية - السكنية والتجاريةالكهربائية 

 تطبيق متطلبات الكود الوطني للكهرباء للمباني السكنية ومشاريع البناء التجارية.  

 

 الخدمات البشرية  

تعرف على تصميم الشعر والخدمات الكيميائية والعناية باألظافر ورعاية  - علم التجميل
 NYCترخيص   البشرة. اكتساب المهارات المهنية والساعات الالزمة الجتياز امتحانات

 للتجميل أثناء ممارسة المهارات والمراقبة في الصالونات.
 

 القانون والسالمة العامة  

 تعرف على الفروع الثالثة للعدالة الجنائية في حين - العدالة الجنائية

 التحضير للمهن المدنية بما في ذلك إنفاذ القانون والمحاكم والمرافق اإلصالحية. 

 تكنولوجيا المعلومات  

 تعرف على شبكات الكمبيوتر وخدمة العمالء  - تكنولوجيا الكمبيوتر

 ودعم وتصميم ألعاب الفيديو.
 

، يرجى     COOWEMلمزيد من المعلومات حول برامج 
 االتصال مستشار مدرستك. 
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