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وحدة برنامج مدير كلية المجتمع  :1التهيئه
1.1م رحبا بكم
مرحبا بكم في وحدة التوجيه
من برنامج مدير كلية المجتمع الذي ترعاه
وزارة خارجية الواليات المتحدة األمريكية.

1.2أدوا ر شركاء برنامج م دير كلية المجتمع
إن برنامج مدير كلية المجتع مبادرة لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية في وزارة الخارجية األمريكية .وقد تم تنفيذه من
قبل معهد نظم التعلم بجامعة والية فلوريدا وكلية سانتا في.
وقد قامت جامعة والية فلوريدا بتنسيق تنظيم وتخطيط البرنامج ،بما في ذلك حوار تنفيذي لمدة أسبوع يهدف إلى
تسهيل تبادل الخبرات واألفكار بين صانعي السياسات على مستوى الوالية والمستوى الوطني والقادة التربويين من
الواليات المتحدة والبلدان المختارة ،وهي ندوة أكاديمية مدتها أسبوع واحد دور حول كليات المجتمع األمريكية،
وتشمل زيارات ميدانية مكثفة لكليات المجتمع المختارة في والية فلوريدا.
[مقطع فيديو رقم ]1

الدكتور بول ل .باركر ،مستشار تقني كبير ،برنامج مدير كلية المجتمع ،مستشار التعليم الدولي :كان األسبوع األول
في تاالهاسي وتناول ،كان يسمى "الحوار التنفيذي" الذي كان تهيئة للمشاركين من وزارة التربية والتعليم في
إندونيسيا.
الدكتور جيفري أيالي ميليغان ،مدير معهد نظم التعلم ،جامعة والية فلوريدا :هؤالء أشخاص يشاركون في مبادرة
إلنشاء أكاديميات المجتمع الجديدة
باركر :وهكذا كان األسبوع األول من الحوار فرصة لهم لمعرفة كيفية عمل النظام بأكمله ،وكيفية عمل نظام التعليم
العالي والتعليم الثانوي.
ميليجان :ومن خالل ما تبقى من الستة أسابيع للبرنامج  ،شاركوا،
وسوف يشاركوا في ندوة أكاديمية لمدة أسبوع تدور حول كليات المجتمع.

وقد استضافت كلية سانتا في ،المعترف بها من قبل معهد آسبن في عام  2015على أنها أكبر كلية مجتمع في الواليات
المتحدة ،االمشاركين في برنامج مدير كلية المجتمع ) (CCAPإلجراء استقصاء مكثف ،لمدة أسبوعين للهياكل
التنظيمية الرئيسية ،ووظائف ،وعمليات كلية المجتمع في الواليات المتحدة األمريكيية.
[ مقطع فيديو رقم ]2
باركر :كان األسبوع الثالث هنا في سانتا في .

الدكتورة فيلما إ .فونتس ،مساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،كلية سانتا في :تم تنظيم برنامج لمدة أسبوعين في
سانتا في بطريقة من شأنها أن تجبرهم على االستيقاظ من النوم والتجول في حرم الكلية .كان عليهم إما زيارة فصل
دراسي .سيكون لديهم بعض الخبرة التفاعلية ،وبعد ذلك يقضون ساعات بعد الظهر المتأخرة كل يوم بمراقبة العاملين
يقومون بأداء مهامهمم.
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باركر :كان هذا جزءا مكثفا جدا من البرنامج ،وأود أن أقول ،كان ذلك في الحقيقة قلب البرنامج ،وكان لرؤية ،أن
ترى كلية في الواقع ، ،وأن تعيش في كلية لمدة ثالثة أسابيع ونرى كيف
تعمل.

1.3كليات المجتمع حيوية لتنمية القوى العاملة في الق رن ال .21
يسجل نصف الطالب المسجلين في التعليم العالي في الواليات المتحدة في كليات المجتمع.
وتلعب كليات المجتمع دورا رائدا في تنمية القوى العاملة الماهرة الالزمة القتصاد القرن الحادي والعشرين.

إن كليات المجتمع هي المؤسسات األكثر ديمقراطية للتعليم العالي في الواليات المتحدة ،وتوفر الوصول إلى التعليم
العالي للكثيرين الذين قد ال يكونوا قادرين بخالف ذلك على حضور الكلية.
وقد أدلى الرئيس باراك أوباما ،في خطاب ألقاه في كلية مجتمع بليسيبي ،في نوكسفيل ،بوالية تينيسي ،بالمالحظات
التالية عن كليات المجتمع:
"إن كليات المجتمع بالنسبة لماليين األميركيين ،مسارات أساسية للطبقة الوسطى ألنها محلية ،ألنها مرنة .إنها تخدم
األشخاص الذين يعملون بدوام كامل .إنها تعمل لآلباء واألمهات الذين يرعون األطفال بدوام كامل .إنها تعمل للناس
الذين ذهبوا بقدر ما سوف تأخذهم مهاراتهم ويريدون اكتساب مهارات جديدة ،ولكن ليس لديهم القدرة للذهاب فجأة
للدراسة لمدة أربع سنوات وعدم العمل .تعمل كليات المجتمع للمحاربين القدامى العائدين مرة
أخرى إلى الحياة المدنية .وسواء كنت أول من يذهب إلى الكلية في عائلتك ،أو تعود ثانية إلى المدرسة بعد تركها
لسنوات عديدة ،تجد كليات المجتمع مكانا لك .ويمكنك الحصول على تعليم عظيم".
مالحظات من الرئيس على وعد أميركا بالتعلم في كلية (كلية المجتمع بليسبي ،نوكسفيل ،والية تينيسي 9 ،كانون
الثاني/يناير )2015

1.4لمحة عامة عن برنامج مدير كلية المجتمع
يوفر برنامج مدير كلية المجتمع للمسؤولين واإلداريين من مؤسسات التعليم المهني والتقني لما بعد الثانوي لمحة عامة
عن نظام كلية المجتمع في الواليات المتحدة .
[مقطع فيديو رقم ]1
ميليغان :جاء برنامج كلية المجتمع مع إندونيسيا كمبادرة من وزارة الخارجية األمريكية ...
باركر :ألن يكون هناك تبادل بين إندونيسيا ونظام كليات المجتمع في والية فلوريدا.
فيلما إي فونتس ،مساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،كلية سانتا في:

الغرض منه هو توفير شيء مثل برنامج تدريبي ،برنامج تدريبي
مكثف مدته ستة أسابيع للمسؤولين اإلندونيسيين.

ميليغان :وفرت هذه المبادرة فرصة لحكومة إندونيسيا إلرسال  14مديرا من المؤسسات الجديدة التي يطورونها،
ليأتيوا إلى هنا ويتعلموا عن كليات المجتمع في الواليات المتحدة ،وكيفية عملها ...
فوينتس :جوانب الحكم ،والمساءلة ،والمناهج الدراسية ،واإلدارة ،والمالية.

باركر :كان هناك الكثير من األشياء في البرنامج التي يمكنهم أن يختاروها ويقرروا ما يريدون أن يأخذوه عند
عودتهم.
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ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعلومات واألفكار والرؤى التي قد تكون مفيدة في مواصلة تطوير
مؤسساتهم التعليمية .
[مقطع فيديو رقم ]2

يفهين كاربينكو ،وزيرة التعليم والعلوم في أوكرانيا :إن التعليم مفتوح في نظام كلية المجتمع هذا لجميع مستويات
المجتمع دون الحاجة للتنافس على الدخول .يشعر الطالب ذوي االحتياجات الخاصة هنا بأنهم مشاركين نشطين
عاديين في الحياة في حرم كلية المجتمع وعملية الدراسة .هذا هو الجزء األكثر أهمية من ما
سأعود به إلى أوكرانيا ،إلى النظام التعليمي األوكراني.

1.5غرض وأهداف برنامج مدير كلية المجتمع
إن الغرض من برنامج مدير كلية المجتمع هو تقديم لمحة عامة عن نظام كلية المجتمع في الواليات المتحدة.

ومن أجل تطوير فهم أكثر شموال للنظام األمريكي ،يجتمع المشاركون مع قادة التشريع وكبار صانعي السياسات في
كليات المجتمع في والية فلوريدا.
ويتعلم المشاركون في هذا البرنامج كيف يرتبط نظام كليات المجتمع في الواليات المتحدة بالتعليم الثانوي والتعليم
العالي واحتياجات التدريب في مجال العمل في قطاع األعمال والصناعة.
ويتعلمون كيف يتم تطوير وتنظيم نظام كليات المجتمع  ،وكيفية إدارته على المستوى اليومي.

أظهر المشاركون معرفة كاملة بإدارة كلية المجتمع في الواليات المتحدة ،مع إعطاء أمثلة من كليات محددة .ويستطيع
المشاركون أن يصفوا كيف يمكن تطبيق ما تعلموه عن النظام األمريكي في مؤسساتهم.
وهم يساهمون في تطوير هذه الوظائف في نظام تعليمي:

 وصع السياسات؛
 التخطيط المستمر؛
 إدارة البرامج؛
 اتخاذ القرارات؛ و
 اإلدارة اليومية.
تناول المشاركون بفعالية مسائل الحوكمة في نظم التعليم.

وهم يدركون الفرص الفريدة والهامة التي تم إنشاؤها من خالل دمج المهارات األكاديمية ومهارات األعمال واإلدارة
من خالل نظام كلية المجتمع.
وعالوة على ذلك ،يشجع المشاركون في برنامج مدير كلية المجتمع التعاون القائم بين المتعلمين الدوليين ونظرائهم
األمريكيين الذين يشاركون في إدارة كليات المجتمع.
[مقطع فيديو]

ساشين راغوناث مهديك ،مدير العمليات الدولية ،معهد
مجموعة مؤسسات التكنولوجيا واإلدارة  (ITM):أعتقد أن على كليات المجتمع أن تعمل معا في جميع أنحاء العالم
بإيجاد شراكة ،شراكة مؤسسية ،وتطوير كل من أعضاء هيئة التدريس وكذلك الطالب.
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وحدات برنامج مدير كلية المجتمع1.6
 مع، إن الغرض من هذه الوحدات هو إعطاء المشاهدين مقدمة شاملة لنموذج كلية المجتمع األميركي،كما قرأت
.التركيز بشكل خاص على نظام الكليات في والية فلوريدا
.إن الوحدات التي تم اختيارها لتوفير هذه المعلومات لكم مدرجة على الشاشة
. نتمنى ان تجدوها مفيدة

شكر وتقدي ر لتقديم الفيديو1.7
:ہم درج ذيل کمپنيوں کا شکريہ ادا کرنا چاہتے ہيں جنہوں نے اس ماڈيول کے ليے ويڈيوز ميں تعاون کيا

 فلوريڈا۔ انڈيا کے ساته کميونٹی کالج ايڈمنسٹريٹر پروگرام، ٹاالہاسی، لرننگ سسٹمز انسٹی ٹيوٹ
 يوکرينيائی وزير تعليم اور سائنس ڈاکٹر يووہين، فلوريڈا۔ يوہين کارپينکو، جينس ويلے، ويڈيو ٹو ہيڈ ويڈيو
کرپينکو کے ساته انٹرويو
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1.9 USDOS - CCAP
 التي تديرها جامعة والية فلوريدا لمزيد من،برنامج مدير كلية المجتمع هو برنامج وزارة الخارجية األميركية
 يرجى زيارة،المعلومات
lsi.fsu.edu/ccap أوeca.state.gov
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