فال توفر لك المال!
مورين ي

جامعة ديبول
38,410دوالرات أمريكية

كلية كولومبيا بشيكاغو
 27,309دوال ًرا أمريك ًيا

جامعة والية إلينوي
 14,061دوال ًرا أمريك ًيا

جامعة إلينوي ف ي� شيكاغو
 13,704دوال ًرا أمريك ًيا

جامعة شمال إلينوي
 12,262دوال ًرا أمريك ًيا

فال  4,356دوال ًرا
مورين ي
أمريك ًيا

أحدث الأرقام المبلغ عنها؛ بنا ًء عىل الرسوم الدراسية داخل الوالية وداخل المنطقة .المصدرcollegeboard.org :

يقرب من %40
ما
ُ

مبكرا!
ً

اسلك المسار الرسيع لحياتك المهنية
بالتقدم بطلب لاللتحاق بفصول الساعات الدراسية المعتمدة المضاعفة.

ف
الضافية إذا كنت قد التحقت بفصول الساعات الدراسية المعتمدة المضاعفة ف ي� تكنولوجيا المعلومات أو
قد تتمكن من الحصول عىل شهادة ي� مجال الصناعة مع بعض المزايا إ
تكنولوجيا السيارات .توجه بسؤالك إىل مستشار المدرسة الثانوية عن كيفية القيام بذلك.

مبكرا؟
هل أنت مستعد لبدء الدراسة الجامعية ً
ف
ف
ذكيا ،ونحن هنا لمساعدتك ي� كل خطوة تخطوها عىل هذا الطريق.
فال قر ًارا ً
تُعد المشاركة ي� برامج الدراسة الجامعية المبكرة من مورين ي
مركز نجاح الطالب

earlycollege@morainevalley.edu

برامج الدراسة الجامعية المبكرة ف
فال
مورين
�
ي
ي

morainevalley.edu/earlycollege
9000 W. College Parkway, Palos Hills, IL 60465-2478

كيف تبدأ الدراسة

الجامعية

المه� ن
المسجل� ف� برنامج التعليم ن
ن
فال.
من الطالب ف ي� نطاق المنطقة التعليمية
ي ي
والف� ذي الساعات الدراسية المعتمدة المضاعفة ( )CTE Dual Creditيأتون إىل مورين ي
ي
ي

اتصل بنا اليوم!
(708) 974-5277

اسأل�ن
ي

170457E

ما المقصود بالدراسة الجامعية المبكرة؟

ف
ن
�ش
فال
تُعد الدراسة الجامعية المبكرة بمثابة اكة خاصة يب� مدرستك والكلية المجتمعية ي� مورين ي
ف
ت
وال� تتيح لك البدء ف ي� جمع رصيد من الساعات الدراسية الجامعية بينما ال تزال ي� المدرسة
ي
الثانوية .ستلتحق بدورات دراسية حقيقية بمستوى الدراسة الجامعية لتبدأ تعليمك الجامعي قبل
التخرج.
ت
ال� جمعتها أثناء دراستك
من خالل االلتحاق بالكلية مع رصيد من الساعات الدراسية الجامعية ي
بالمدرسة الثانوية ،ستوفر مئات  -وربما آ
الالف  -من الدوالرات من الرسوم الدراسية .كما قد تتهيأ
ف
ف
ض
تق� وقت
أمامك فرصة ب
أك� لالنتقال إىل دورات رئيسية أعىل ي� مستوى ي� وقت قريب ،أو قد ي
للدراسة ف� الخارج أو المشاركة ف
عمل ،أو متابعة تخصص مزدوج دون الحاجة إىل
تدريب
نامج
ر
ب
�
ي
ي
ي
أخذ فصول دراسية إضافية .ن
ويع� ذلك أنك ستوفر المزيد من الوقت والمال!
ي

ت
ال� تشجعك عىل اختيار برنامج
ما العوامل ي
الدراسة الجامعية المبكرة؟
ف
فال
يختار الطالب المشاركة ي� برامج الدراسة الجامعية المبكرة ( )Early Collegeمن مورين ي
لعدة أسباب ،من بينها:
توف� الوقت والمال خالل االنتظام ف ي� الدراسة للحصول عىل درجة البكالوريوس
• ي
•بدء التدريب العمل لتعلم مهنة ال يتطلب ض
بال�ورة شهادة لمدة أربع سنوات
ي
•استكشاف خيارات الحياة المهنية
•الحساس بشكل عمل بجدية الدراسة ف� دورات الدراسة الجامعية بينما ال تزال �ف
إ
ي
ي
ي
المدرسة الثانوية
ت
ال� س ُتستخدم ف ي� الكلية والمسارات المهنية
•تطوير المهارات ّ
القيمة إلدارة الوقت ي
المستقبلية

أ
ما السبب النسب لك؟
تحمل الطالب لمزيد من المسؤولية عن تعليمهم
• ُّ

هناك طريقتان لالستفادة من الدراسة الجامعية المبكرة

الساعات الدراسية المعتمدة المضاعفة
اس العادي ف ي� مدرستك الثانوية
التحق بالفصول خالل اليوم الدر ي
تعلّم من أحد معلمي مدرستك الثانوية الذين قاموا باستيفاء مؤهالت التدريس عىل مستوى الكلية

فال
تعلّم من ب ي
مدر� مورين ي

وفّر المال  -احصل عىل رصيد من الساعات الدراسية الجامعية المجانية أو بتكلفة مخفضة للدراسة

وفّر المال ف ي� أثناء دراستك للحصول عىل درجة البكالوريوس من خالل دفع تكاليف التعليم ف ي� مورين
فال بأسعار معقولة
ي

احصل عىل رصيد من الساعات الدراسية بالمدرسة الثانوية ورصيد من الساعات الدراسية الجامعية
بالوقت ذاته

احصل عىل رصيد من الساعات الدراسية الجامعية فقط

احصل عىل كتبك الجامعية مجانًا

انضم إىل مركز اللياقة ف ي� الكلية بمعدل ُمخفض للطالب

اس مع طالب من مدرستك الثانوية
التحق بفصل در ي

فال
اس مع طالب كلية مورين ي
التحق بفصل در ي

عامك
أ
الدراس الول
ي

ين
مص�ي إلثبات
التعي� المتقدم ()AP
تقوم دورات برامج
بتحض� الطالب الجتياز اختبار ي
ي
إتقانهم للمناهج الدراسية بنفس مستوى الكلية .لن يمكنك الحصول عىل رصيد من
ين
التعي�
الساعات الدراسية الجامعية إذا لم تحصل عىل درجة عالية بما يكفي ف ي� اختبار
المتقدم .تسمح لك برامج الساعات الدراسية المعتمدة المضاعفة والتسجيل المزدوج
بجمع رصيد من الساعات الدراسية الجامعية عند إتمام الدورة بنجاح ،لذلك يمكنك
جمعها آ
الن .كما أنك لن تعتمد عىل اختبار واحد لجمع رصيد من الساعات الدراسية.
ْ
ضع ف� اعتبارك الجمع ي ن
ب� برامج الساعات الدراسية المعتمدة المضاعفة (،)Dual Credit
ي
ن
التعي� المتقدم ( .)APيمكنك
والتسجيل المزدوج ( ،)Dual Enrollmentودورات
ي
االلتحاق بالكلية والتفرغ للدراسة والحصول عىل ما يقرب من رصيد عام من الساعات
ف
بكث�.
الدراسية ،مع إحراز تقدم جيد ي� طريقك للحصول عىل درجة أو شهادة أرسع ي

فال بمثابة خطوة تالية
تُعد مورين ي
رائعة بعد المدرسة الثانوية
سوا ًء كنت تخطط للحصول عىل درجة البكالوريوس أو تتدرب للدخول بشكل
المثال لتحقيق ذلك عىل
فال هي سبيلك
ي
رسيع إىل مجال العمل ،فإن مورين ي
والمال.
المستوى التعليمي
ي

التسجيل المزدوج
ف
ف
الرشاد التابعة لنا
فال أو ي� أحد مواقع إ
التحق بالفصول خالل يوم دراستك المعتاد أو خارجه ي� مورين ي
ف
تينل بارك وبلو أيالند
ي� ي

انضم إىل فصول الساعات الدراسية المعتمدة المضاعفة ف ي� وقت مبكر من

ين
التعي� المتقدم
ال�امج عن برامج
كيف تختلف هذه ب
()Advanced Placement؟

16

الحد أ
ال ن
د� لسن المشاركة ف ي� برنامج التسجيل المزدوج

ض
ممتعا أثناء
أمرا سهالً،
وستق� وق ًتا ً
يُعد التحويل ً
ي
تواجدك هنا.

ف
ت
ال� ستدرسها ف ي� كلية لمدة أربع سنوات
•انتظم ي� نفس الدورات التعليمية العامة ي
بكث�.
بتكلفة أقل من ذلك ي

علم الفلك
تكنولوجيا السيارات
أ
الحياء
التصميم بمساعدة الحاسوب
فنون الطهي
ال ي ز
نجل�ية
اللغة إ
ال ت
لك�ونيات
إ

تكنولوجيا المعلومات
الرياضيات
المصطلحات الطبية

القامة بغرفة والطعام.
•وفّر أمواال ً إضافية من خالل تحمل تكاليف إ
ف
ف
ث
طالبيا.
كب�ة ي� أك� من  40ناديًا
فرصا ي
•عايش تجربة الدراسة ي� فصول ي
صغ�ة ِ
واغتنم ً
ً

أ
يل بعض المثلة عن
فيما ي
فئات الساعات الدراسية
المعتمدة المضاعفة ت
ال�
ي
يمكنك االنضمام إليها!
ت
ال� تقدمها
تحقق مع مستشار مدرستك الثانوية لمعرفة ما العروض ي
مدرستك الثانوية.

