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1 

ةيريكاألم ةدالمتح توالياال تمع فيجالم كلية ظاملن يخيةتار حةلم

 مبك رحبام1.1

 جمانبر نم هنيمال بيدرتال تحدة، وحدةمال تالياالو في معتمجال ةينظام كل نع تصرةمخ ةيخية تارمحي لم فكب حبامر
 .ةيكيمرألة ايلخارجارة افي وز معتمجال ةيير كلمد

 رطومت ظامن21.

[1 قمر ديوفي قطعم]

 نم عونك نشأي لم دا.ظاما واحن نكي لم هند أنج يكا،مري أتمع فمجال ةيطور كلت لىر إظنت ما"عند ر:كراب ر بولدكتولا
 دىم لىع ذاكهتطورت طور.ت طني.وجموذنديوج الطني، والو امنظال

 ."عشر تاسعال نالقر اخرى أوإل ود حقاعت كايمري أتمع فمجال ةيهوم كلفمتدايابنا. إبيتقر امعةئما ترةف

[ديويفلا قطعمةاينه ]

 لىع عليمتالنمنيمعا دمقتتؤسسام"هانة بأيرغصالتكلياال يفعرت عشر، تم عتاسالنالقر تيناعشر لئأوا في 
 سيرالدج اهنمالنى أإلرييشف ليعرتالذال هيتعد ت، تمنواس5نغضو في نك". وليقدقلكشبمعتمجالةيتوى كلمس
 معتمجلل ارمرتسة بايرغتمالومابر حجكألة اينهمالنية ويلدة وايعماتالجة واينالمد تتياجاح"لال عابت يفكتيدة قيللكل

 ةية كلبن طلم الة بدينورس الثادامال ة لخريجيييسدرتال تاقامسال ويرتط ير، تميغتال ذالى هة إضافإلوبا ".هكملبأ
 .معتمجال

 لىن إيعائدال مىداقال نيبالمحار تتياجاة احيبر لتلطوتال في معتمجال تكليا تصلة، واينة الثايمالعال بحرال دعبو
 .يرةغتمال لمعال وقوس ةينالمد ياةالح

[2 قمر ديوفي قطعم ]

 بلحري ان فيبرالمحا دامىن قم ديالعد سعي عهمتوق دمع لك هيذ لىأدت إ التي ىقوال دن أح"إ ر:دو بينلردكتولا
 ك جاءذل نك. لنويد الثاعب ما عليمتال توىمس لىع غطاض ذلك لككما فعلوا. ش عليمتال لىع للحصوة لينة الثايمالعال

 ضايالوقت أ لخال

 ئكأول ليغتشل لمعال بل أربابن قم لئهاال غطضلا اهذ ناكن هكا ليبالتانولوجي، وكت معتجم نحو نيرئكنا سا ماعند
 ."اعملمعت ياءألشذه ال هك يكلدنكا ذاكة. هينهمالةينفلة ايفلخلن امعنو يهملدنيلذا

[2 قمر ديويفلا قطعمةاينه]

 ةينوة الثادرسمال ألطفال حتىض انظام ريا- متحدةال تالياالو في نييميتعل نيمانظ نم معتمجال تكليا يرطوت تم 
 .يرةثكبابألس معتمجال ةيلى كلطالب إال بذهنية. وهمال ةدرسمال امنظو

[3 قمر ديوفي قطعم]

 نيدوريال مابة رينوة الثادرسمالنمنيمتخرجالبالالطنأ كرةة فيدابال في ناكن هكاهند أقتع"أ ر:كراب ر بولدكتولا
 لىا إقب حقرأ قاءبال نهمكميثية حينوة الثادرسمال نمدعبى شيء أعل للحصوا اادوأر نهم، أتعاملجاا لىذهاب إال
تأدتراتياال هذه فسها،ن يعضمواال د هذهتج لشئا فسننم يرثكالدتج تعرف ماكوص،أرخ ذلك نكوينل وأنزمال

 . معتمجالةينظام كلو هومفمءنشاة إيتغذ لىف إمطاالةيهانفي 

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 



 

  

  

 

  

   

 

 

  

 

   

  

  

 

  

 

  

  

  

   

 

                

 

  

   

  

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

2 

 بعض هايإل نظر ل.نزمالبقرءبقااللألوف االهد ف:داألهن امجيمز يرة، ولهمغصةيلى كلن إبوذهيبطالالنكا"
 نمج ولزواي وازلنمالدصاتى االقلعللحصوا لهيإلنبذهينن أكميتتيافالنيث أبحءهاتنالة ادرسمهانى أعل ناسال
 نمديمز لىعللحصوم اث

 تراسالدض اعب لىعللحصولبذهاال بعضالدراة. أينوالثا ةدرسمالجين خرم يالقل مايتعل كثرن أكيثيبح م،يتعلال
كرةبمال يرةغصال تكليالل ةبنسالب ل، ةبنسالبحألرجا لىع ذلك نكي لم ذان هكة. ولفيوظ لىة إنوا بحاجاك نهمأل ةيعملال

 بئراضلل اموان أم هاويلمت يتم لمعام، و عقطاك يسص، ولع خاقطاكبالغال في تأي. لقد بديسئلرض اغرال نكي لم 
 هامقدي أنوي هيليت إي جولموجودة فالند أقتع. أتلديابللعاباتهاضعبنكا بيا.نسةيرغصتنكات، والياالولبن قم
 نمعنو ينا،لد ظهر نيام حعةئما نم كثرل أبا قهذ نكا نموتعل ماكذاك،. وه1904 امع لىا إهئنشاخ إيعود تاريذإ
 ." قالح تفي وق معتمجليات ابكل يعرف حبصأ ماف للسلا

S02-04[ديويفلا قطعمةاينه]

 عشر تاسعال نقرال اخري أومتحدة فال تالياالو هتشهد ذيال لتحولل ثالمام التحو اييسنندود وإنهال لثمنداشهد بلتو
 بيجتتس كيف أوتتنة أيتقليدال ةيميتعلال هامنظ يعتطتس العي، واد زرصاتاق نم هرتظ ن. فهييعشرال نالقر لئأواو

،ةماثلم وطغض لىع دامتحدة رال تالياالو في معتمجال ةيت كلرهوظ ثرة.كال بشباال نكاالس تتياجاالح ةية كافعبسر

 جموذنةبمثاب وهو 

 .متازم

 رلتاسع عشرن القى عشرينات احت رعش تاسعلرن االق 1.3

[1 قميو رقطع فيدم ]

 في ضيراألة انحمتكليا لىدة إعوال ك حقايعل لىألوتمع امجال تايت كلداياب كرةفة لبنسالب: "كربول بار توركلدا
 في ةنس 100 نم كثرل أب، ق1863 امع في نشاؤهام إت دق ضيراألح انم تكليا نألالتاسع عشر. و نالقر صفتنم

 بغرال في يسيئل ركبش نكوب ولنالج في هاضعبكي، ويمرألألوسط اغرب اال في ئيسيل ركشب متحدة،ال تالياالو
 نم دايض جقنال لىع تناكبر. وكل أكبش نحىمال ةينهمو كثر،ة أين عملكوت تاعماء جانشإل ي،كيمرألألوسط اا

ُ ءاشنإ مت يلاتلابو ،ةيوبخن رثكأ ةقبطل اقح تئشنأ يتلا كيلاود اذكهو لييو درافراه لثم ةيوبخنلا ةيقرشال تعاملجاا

 م،يتعلالنملفتمخعنو وفيرتنت لكاان، وكالسنمةفمختل ةئتياجات فة احيبة لتليكيمرألي اضراألة انحمتعامجا
 ."يكيكالسال دييتقلال عليمتال نع لفتخي عليمت

 [01 قميو ريدفعقطمةيهان]

 بالطت وغاباالوةعرالزل امشتجمراب دمقتثيح يث،حدال صرعال في ضيراألح انمتاعموجا تكليا تمرتد اسوق
 .رييطبال

 لثمام عليمت ة،يالبريللن انوفال عليمت م،عاال عليمتال نمنيتنل ستوفير أو" لرغاص"تايكل يرطوتة لكهرت حرولكن ظ
 .تعاملجاه امتقد ذيللك الذ

 تية جولية، كلمعا "،عمتمج ةيكل"لست أوتأس ،1901 امع فيو

 .يكاغويال من شم 50 ليد حواعب لىع ي،نويإل يت،ي جول، فيورنجو

 نم نواكمتي نه لبطال نم ديالعد نأل عر بالقلقيش ن،لي براوناتج. س ة،ينويب الثاشنتو تيية جولدرسم مدير نكا
 تية جوليكل نشأواغو، وأكاية شعميس جائور هقيصد يني هاربر،ر اميمع ول تشاور ج.التخر دعب ةيالكل ضورح

 بعأرمدةة لعمة أو جايألولين من كلن ايمعاالميايادكي أازتورةيغصةيء كلنشا، إعرومشالذاة هيجتنتنكاو.يورنجو
 عليمتال لىن إوعيس لوازا ال ذلك معمع، وتمجاللاخد قاءبال في نبوغيرنيلذطالب االباعيتسال هاميمصت ت. تمنواس
 .معيلجاا

 دعب ماة لينة مجايدراس تران دونوفالالعام و عليمتلل نيتنالس ةيت كلفر، و1902 امع مبريسد ل /ألون انوكا لوبحلو
 .ةينوالثا ةرحلمال نمجالتخر
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 .كايمرة أيقبنعليقا نن أكمي ال ذا. ههااللى حعنيتنالس تكليا تت، ظليناعشرال ت حتىالوق ذلك ذنمو

 دهقد شدن. وملى اإل نييفيلرن اينمواطال نم يرةبكدداعتقلت أنى، واألولة ايمالعال بلحرهت اتن، اتيناعشرال لخال
 معا ورعناك شن هكات، وراسياال مجيئ ترةفال ي في تلككيمرألعب االش

 ."ةبصاخال تانيعشرال" تذا هو وقن هكا دهار.الزن ام

 م،هألسار سوق اهن". ايربكال ديصاتد االقكساال" في لمعاال عظممة وحدتمال تاليالوصت اغا ،1929 امع في نكول
 عروف باسممال ديلشدف االجفا بضرج. ولخارل واداخال في تجارةال نقوتم خ تراامثتالسدخرات وامال ةميوت قهف

 نقصة، وهائللة البطاال نم الظاهرة ل هذهفي ظعي. ورالزم انظاال مما دمر يكا،مري أصراقلب أ "رغباال ءعا"و
 .يكيرمألابعالش ياةل حثمهمثل يربكلكبش طورتال لىتمع إمجال ةيهوم كلفم اضطر ة،قثال لكوتآ ذاء،غال

 رتاسع عشرن الات القينخمس – اتثينثال 1.4

 نيتنالس اركرت لىع كيزهاتر نكي لمة، وعئشا يرغ يرةغصال تكلياال تنكا ير،بكال دكساال لبق، فتولل تمتعل ماك
 .بشباال عظمما لبناسم تنوابع سألري اذ معيلجاالتدريس ا نم نييلألوا

 ةالبطالةمشكل ةلجعامي لفيوظالبيدرتالجمراب ديمقتبنيتنتي تدوم سالتكلياال عضبتدأبم،يعظالدكسااللوخال
 .تشارنالة اعالواس

 ءنساال نمديالعد تيش، وعملالج في ةراسلدن اس في للرجام اعظم دمء. خل شيكةينة الثايمالعال بلحريرت اغدقل
.الحربي دهومجال عملدتشاباال

 دامىه قيد فعو ذيال،)G.I. Bill of Rights(يي آوق جقالح ننوقا لىعتفليس روزئلرا ، وقع1944 امع في 
 لئأوات وانيعبألرر اخأوا في ةييسئلرل اغلشواد ان أحكاك. وذل في ماب الحرب، دعب دئالفوا نم داعد نيبالمحار

 . نيتملمحال بطالال نم بيركال دالعد باعيتة اسيفيك ت هوينامسالخ

 دهومجللجنتاالن ام يعنصتالتكات شردا. تحوليجد صادياتاقيا وعماتا اجمشهد ندوئعاالدنوالج هلحرب، واجد اعبو
 في هرةمال لماعال لىة إلحاجن امدزا مام ة،يكالهتالسلع االس جنتاإ لىي إبلحرا

 . يدةجدال تعالصناذه اه

 نكي، ولنود الثاعب ما عليمتال ديير ن،يبالمحار امىقد نم نهمم يرثكال نكاب، وطاللن امديزاتمال بيركال دالعد نكاو
 .ةيديتقلال تنوابع سألردة اهال شكلى شع ورةضرالب يسل

 ترفتعا 1947 معال قريرهات فيت. وتوصيا تقديمي لالعال عليمتال ةنن لجماترو رييس هائلرانيع،1946 امع فيو
 ،هاقولببطالال ءالهؤي لديتقلال بع غيرالطابنماترو ةنلج

"ةيالمحل تهمراقد مع بناستي ذيال عليمتال" يتلقوا نن أكمياللف، وتمخعنونمتادرم قهيلدبشباالنمديالعد نإ"

 .قطي فبوترال ءكالذن امدواح عنوب رفتعت التي تعاملجايات واالكل في 

 باهمولي اباب ذوالشلماإهء وكالذن امحدلواوع انال ذوي بطالاللىعكيزترالفي ارمرتالسا اننكميال"
".رىألخا

 يعم"لج ةيالكل في ةدراسال نمنيألولن ايمعاال لميش ثيبح مجانيال ليمعتال طاقن يعوستةنللجات ايصتو نيبنمنكاو
 .نيتنها سية فسرالدل اطو ةمعا معتمج تلياكمنظا ءانش" وإعليمتال ذان هم دوايفتيسنن أكمينيلذباب االش

 نم لييمكتال ليموتال ةيالمحل تعامتمجالت وياالالو تمخدتيث اسمع حتمجال تايت كلرتشن، اتينامسالخ لوخال
 .ةيالمحل طرةيللسةعضلخامؤسسات االنمةيغاللعنوتمامنظءنشاإلةيالدرفالةمكوالح

 [ديوفي قطعم ]

 ....هاتمقد التي ةصلخاا اهوطغضصة ولخاا اهتفبفلسلك50لات ايالالويعمجينالدنكاان"ه ر:دو بينلردكتولا
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 تيري فواخطط ف (تردوماكذاكهمسة )ناك خهنكا ح.يضتولل ثالم يكمأعطة وحدة واقيدقلتحون أأ لي محوااس"
 ،14 و 13 نيفصلاةضافإل ةينواثال ارسالمد ءرادم هايجدها رو. أحنياافبنسل ةيالتمع في ومجال ةية كلكلحر ةفمختل

 نياافبنسل ةيالءها وراة كان وحدلي، ووانحو التاال لىع هاب اميقلل ةينهمال ةينفال رسدامال هاما روج لدهى أحأخرو
 تبحصي أتالة، ولمالشا معتمجال ةيت كلنكا ةعبراالو مع،تجمةينولث لتصبح كلمكال تعامانظم ج نم يهملد ما ليتحول

 يعمه جبتنعمتداحهوم وفمها لئيتكن ش لم هانألتايالكتشال يك هذهلدنكا م،عن مطاف.الةياهنفي معتمجالةينظام كل
 ."تالياالو

 [ديوفيلا قطعم اءإنه]

 قاطنديحدت تمع:مجالةيشترك لكلمهومفملىعيباتقرهاعيمت جتندة، اسدرسملكدة ليالفرةعيبالطنمغمراللىعو
 .ليمحال معتمجال في ةيعماتالجيات احدتالادية وصتالقص اللفر دهمداعن وإييالمحل بالللطةفريدالتتياجاالحوة واقال

 رضقت الحاى الوحت اتخمسنذ المن 1.5

 عليمتال ننوة لقايجتن بيركلكبش معتمجال ةيفي كل عليمتال لىعللحصوا رصادت فزدا ن،يعشرال نالقر تاينيمسذ خنم
.ةصح خانمنين، وض، وقوايفوت عادةة، وإيضافت إيالتعدو 1965 امعي لالعال

 في ةمخدالنقويتلباليون طمل 13نمبيقر ما نكا،2012 امعنمراتباع، امعتمجالتكلياة ليكيمرألة ايعمللج وفقا 
 .معتمجال ةية كلالبرس دترشستةؤسسملكلزات المع. وتمجال تكليا نم 1100 نم كثرأ

 تداهاوش ةمعاال ةينودات الثاهاشوية وند الثاعب ما تداهاشك ومشار تداهاب شطاللل نآلمع اتمجال تلياكحنمتو
 .وسيالوركبال ةدرج نآلا اها وخارجي فلوريدتمع فمجال تكليا بعض حنمتاعية. ونص

 في هينبتفي نظرال بغينيذاماول؟متحدةالتالياالوودايفلور ةيالنجاح في والذال هثممعتمجالةيهوم كلفمقىالذامال
 ؟ىأخر ندابل

 [الماتكشف ع 01 قمر ديوفي قطعم]

 ةباتجرها استباعمع باتمجال ةيكل تهروظ ن:اليغمي ر جيفدكتولا

 "...ةيب، لتلتراييغتال كيز لتلكترالء وكالذءة واكفاالب تتسم ةيؤسسم

 ."ثحبالبنيممعللل اثقام إعد يير.غتال ثداإلح ةهولس كثرل أكاييم وهمصاتلمع، لةهولس كثر"أ ز:كراب ر بولدكتولا

 ."ةة وخالقبيجتمس نكوتة ليلحرا اهر لتوفت.رىألخمات اهماليد والقتالبةثقلم يرغتؤسسامنكوت"ل ن:اليغمي

 ية فيلحرا انيلد نكا تو.لل تقل التي ءايألشض اعب هوم هوفمال ذاهة لبنسالب أساسي هو ما س وجوهر وأسا "إن ر:ركاب
 نكي لمفا. ومختل امنظال ذاعلت هالتي ج ءايألشميع اجنكوننن، وأيبناسمنكوتن، أنينمر نكونن، أنين خالقكوننأ
 ي،مالنا لمعالل لضأف جموذنهند أقتعئ، وأيآخر ش ر.موألذه ال هك يع ثملسرمو انالبةمثلتمال ئدةالفا ألخرى تلكم انظلل
 ةيالن في ونسل هاثم ناسن هناك اكا نات،يتالس في ةيمنتال بأد في تظرنت وعد ذاه إني أبب فالس ذا هون هكاو
 كايمري أة فصيا، وخاقيفري أة فيرماعتالسيطرة االس نم يثاحد ةتقلمسال نداالبل ن إخباريحاولو نواكا ن،غاييشم

 دفورسكذج أمونمكذجموننكوياليجب أ- سياي آفنكماألض اعب فييا، وقيفري أن فحياألالب اغ في نكة، وليبنوالج
 أو

 عريف،تالب هانة. ايمنتلل ديفمعضوي و هنأل ضيراألح انمجموذنبهبأش رضأحنم جكمموذننكوينيجب أ دج،يبرمكا
 " . مساواةال لىع ه قائمنا

 [اتميديو كشف عالف قطعم هاءانت]
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 تاحديالت 1.6

 ل،بقتمسال لىع إمتمجالتكليا نظام لعتطيماعند

 ةيرخطالتتحدياالنمداعد هيواج هنفإ

 ةسدرمال لومبدهيلد ي شخصن أي أنعيما وهو وح،تفماللالوصوبدايفلور ةيالفي و معتمجالةيعظم برامج كلم ميزتت
 .نيييسئن رييحدت لىلك إذ دييؤو بها. تحقن يلن أكميةينوالثا

 نيتعدمس ريغبطالال ند أتج دبالال ءانحع أيمفي ج تكلياال نأل تحديا ةينهملة ايلجاهزة وايالكل ةيل جاهزكتش
 يعمن جيب وجودةمةيلجاهزا دمعةمشكل ن، ألمألة ابيلى خعثعبيمامو هني.مالبيرالتد ة أويالكل في عليمتالبالمطل

 نيبلصافنالي ال فثمتي ديتحال نفإ باب،للش ةبنسالبا. فمماتةفمختل نكوتدة قشكلمال بسبان أكطالب، ولال تفئا
 نم دكة التأيفيك دي هوتحال نفإ ن،الس كبارة لبسنالبالكلية. و تتطلباموية وناثال ةدرسمال نم جالتخر تتطلبام

 .ما دل لحيطو تة لوقينوسة الثادرمالجه خاريا فنوكا ذيالتقالو في ةيالكل لم لفصودهداعتاس

 نفإ معيلجام ايتعلللدداعتى اسعل يسواطالب لالنألاسة. ودرالءهانة وإبلطلظ باتفاالحة هو اصلال يقثتحد و ناكوه
 الشهادة أو لىع صولهمت حرامقر نم ءاهتنالا لبتسرب قلل نهمم ديدي بالعديؤ مام ا،جد يدةج تيسم لهسبة نجاحن

 ة هذهالجعم في دبالال في تالياالو لضأف نم احدةدا ويفلور ةيالو تبرعتة. وادهلشى اعل للحصوج امانبر لماكتاس
 قيامال لىع ارمرتباس يركز منظاال نكا، وليضاقال

.لضأف لمعب

 كبرن أفإم،يوالعي. وملجام ايتعلال لىل إالوصو ةينكامن إمدالح لىة إيننوالقافية وثقاالتزايتحالتأدي،ضماال في 
نمعأسر يرةتبو ليعاال عليمتالةفتكل تادة، زيصحالةيعالرثناء اتباسلي. وعاال عليمتالةفتكل صول هوالو اممئق أعا

 ماوبائيس ألرد اردة، وتنافسم الن حلويبلحزن في كال ايوياسالس حتراق ديكي. وقمرألتمع امجال في رىة أخفتكل أي 
 نر أيغ ن.ييكيمرألميع اتمع لجمجال ةيفي كل ليمعتال ةينإلى مجا عاد ماعند (G.I. Bill) ليب آي جي ننوقا دىص
 ييرغت ثل حدوعجي يرةألخنوات االس في يعيتشر يقيتوف لد حوجو دمعب ةنترقم ،تقترحامال هذهة لعفتمرال ةفتكلال
 .حير مرجغرامموس أمل

 !راشك 1.7

 . متحدةال تالياالو في معتمجال ةينظام كل خيعن تار لمعتلل راكش

 لمع يات،الالو توىمسني ووطال توىمسال لىع ة،يموكالح تيئاهال تدير يفك ة،مكلحو، اةيالتال الوحدة في لمعتت سوف
 . معتمجالتكليا

 :جمبرناال تدالي:وحي ما الوحدة هذه في ةمخدتمسال درصامال لمتش

 :ةيفلخلا

Saint Petersburg Junior College - Saint Petersburg, Florida. 1946. Black & white photoprint. State 

Archives of Florida, Florida Memory. Accessed 8 Nov. 

2016.<https://www.floridamemory.com/items/show/66159>. 

 1: ةيحلشرا

United States Department of State headquarters, by AgnosticPreachersKid (Own work) [CC  
BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59United_States_Department_of_State_hea 

dquarters.jpg 
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U.S. Department of State seal, By U.S. Government [Public domain], via Wikimedia Commons  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Seal_of_the_United_States_Department 

_of_State.svg 

 3ةيحلشرا:

Land Grant College painting: By USCapitol - Land Grant College, Public Domain,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21977433 

Land Grant Colleges map: By Wikideas1 (talk) (Uploads) -  
https://nifa.usda.gov/sites/default/files/resource/lgu_map_6_25_2014_0.pdf, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49782714 

Joliet Township High School: http://jolietlibrary.org/local-history/joliet-remembers-1900s-  
joliet-township-high-school. Fair Use. 

Depression Era Mother with children: By Dorothea Lange, Farm Security Administration /  
Office of War Information / Office of Emergency Management / Resettlement Administration -

This image is available from the United States Library of Congress's Prints and Photographs 

division under the digital ID fsa.8b29516. This tag does not indicate the copyright status of the 

attached work. (cropped to removed negative frame, mild retouching to remove worst dust and 

scratches from scan);, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52734 

Dust Bowl buried farm: By Sloan (?) - United States Department of Agriculture; Image  
Number: 00di0971 (original link now dead), Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2246882 

“Jobless Men Keep Going”: http://newdeal.feri.org/library/ab32.htm  

Bank run: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=374093  

New York Broadway 1920: By American Studio, N.Y. - This image is available from the  
United States Library of Congress's Prints and Photographs division under the digital ID 

cph.3b14105.−, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6387239 

 

 4ةيحلشرا:

Roosevelt portrait: By FDR Presidential Library & Museum - CT 09-109(1), CC BY 2.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47600299 

Harry Truman portrait: By Unknown or not provided - U.S. National Archives and Records  
Administration, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16579066 

War Ends: By Unknown, but in Office of the Chief Signal Officer collection - Picturing the  
Century: One Hundred Years of Photography from the National Archives, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2564553 

World War II Soldiers: By Photographer: Wall. ARC-Identifier: SC189902. Post-work:  
User:W.wolny - www.army.mil, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174797 

Woman working on ordnance: Women move into the wartime labor force; 1944; Records of the  
Office of the Chief of Ordnance, Record Group 156. [Online Version, 

https://www.docsteach.org/documents/document/women-move-into-the-wartime-labor-force, 

November 3, 2016] 
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http://newdeal.feri.org/library/ab32.htm
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G.I. Bill page 1: Full Citation: Act of June 22, 1944 [Servicemen's Readjustment Act [G.I. Bill  
of Rights]]; 6/22/1944; General Records of the United States Government, Record Group 11. 

[Online Version, https://www.docsteach.org/documents/document/act-of-june-22-1944-

[servicemens-readjustment-act-[gi-bill-of-rights]], November 3, 2016] 

Shall I Go Back to School? pamphlet: https://www.historians.org/about-aha-and-  
membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/shall-i-go-back-to-school 

GI Bill Signing: By Not provided - FDR Library https://fdrlibrary.wordpress.com/tag/g-i-bill-  
of-rights/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40882962 

Women being trained to weld: By M. Marshall - U.S. National Archives and Records  
Administration, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17945721 

:6 ةيحلشرا  

Community college locations: American Association of Community Colleges  
http://www.aacc.nche.edu/AboutCC/history/Pages/ccmap.aspx 

President Obama's 2015 State of the Union Address:  
https://www.youtube.com/watch?v=cse5cCGuHmE 

Vivian Malone Jones arrives to register for classes at the University of Alabama's Foster  
Auditorium.  By Warren K. Leffler, U.S. News & World Report MagazineRestored by Adam 

Cuerden - Library of Congress Prints and Photographs Division. U.S. News & World Report 

Magazine Collection.This image is available from the United States Library of Congress's Prints 

and Photographs division under the digital ID ppmsca.05542. This tag does not indicate the 

copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See 

Commons:Licensing for more information., Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1596903 

1.8 USDOS - CCAP 

 نم ديمزا لة فلوريديالمعة ورها جايالتي تد ة،يكيرمألة ايلخارجارة انامج وزرب مع هوتمجال ةيكل يرج مدمبرنا
 ةت، يرجى زيارماعلومال

eca.state.gov أوlsi.fsu.edu/ccap 
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