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1 

 معتمجية الدة كلقيا

 مبك رحبام1.1

 ةيلخارجارة افي وز معتمجال ةيير كلج مدمانبر نم هنيمال بيدرتال ع، وحدةمتمجال ةية كلاديي قم فكب حبامر
 .ةيكيمرألا

فدااأله 1.2

 الوحدة ي هذهم فتعلت سوف 

 معتمجال تكليا في ةيمينظتال قيادةال لكهيا 

 رئدواال ءراومد داء،معال يس أوئلرنواب اة، ويالكل يسئار ردوأ 

 ةكترمشال ةمكالحو نحو لتحوالو

 .دأبن بنا هيا 

 ةتنظيميياكل الاله 1.3

 السمج ة أويمكوالح تالكاالو لثم ة،ير خارجادصمنم مدةتمسال معتمجال ةية كلادية قيغطتبةثالثال الوحدة في مناق
 .هافسن ةؤسسمال لداخ توفرةمال قيادةال الوحدة ي هذهف فشكتنس ة. سوفيعمتمجال ءمناألا

 نإ، فهضل وجفى أعل هائمالع هورمت جتياجااح كي تلبية ليميظنتال هااكليع هنوتدقةيردفال تكلياال نن أيفي حو
 .تاقايالس يعمفي ج يربكدلى حا إهفسن ل هيزات ال ارةلإلد ةيألساسف ائوظاالاألدوار و

 سرئال1.4

 ظيمنتال دارةن إعلؤوسم يسئلرن امناء. إأللس امج لىقاريره إت دمقية، وؤسسملل ذييفنت مديركةيالكل يسئل رمعي
 ة،ينزايمال لىع افإلشرلك اذ في مابةالشامل

 .هورمالج اممة أيالكل ةهكواج لمعيو

 تالت مجاعاملجان لرؤساء اكويدق لك،لذ ةيجتنة، وعة واسيارإد لكتوفر هيا عقدةمالة ويربكال تماظنمال بتطلت
 يوفيدال ظهري ة.يارجالخ نؤوالشمنح والسسية ومؤال ةيالعفالت وامعلومال جيانولوكت ذلك في ماب ة،يمسؤولال نمةيضافإ
 مع هتيباسم كل ثدتحمك لمعي تس،وستشالية ماساة في ويالمالش كستمع أسمج ةييس كلئن، ريغل نير لتوكلدي االتال

 .ةيالمحل عالمإلا لئوسا

 [نيجل- يوقطع فيدم]

 تكلياال لىة إيالالو بطال ثلثا تحقيل تس،وستشالية ماساي في والعال عليمتال دارةإل وفقا)JJ :( نسونني جوين جيغل
 لمع وةى قإل ثنولمكوال ةجن حالك. إذنم كبرأللجزء اة ايالللو ةعبالتا 15لع امتمجال تايتشكل كل ثية حمعاال
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ةعملجا ثيحدالحمسرال في تكاسمكو ألخبارر ادالثممنسونويني جج يرة. أنابكمعتمجالتكليا في ةمتعلمةعامل

 لىع كركن، أشيئيس جللرسكس. ال إماش معتمج ةييس كلئن، ريغل نيي لم لضني ن.سطبو ةنيط مدوس في سوفولك 
 إلى هنا وركمضح

 .كون هنان أأ ريعي سرودوا نمه لني. إنيير، يا جالخ حصبا)LG:( نيغل نيل

 . ةيميتعلال رصفالنمذاد هزا يفكنس فراة لونيط مدوس في ةيكال رميع حوستبرامؤخ تم: قنسونني جوجو

 نم هاتصنس حراه لوتواج تس،وستشالية ماساة في وببواال نالمد نم ثيركال لثم ئعا.را ذلك نكا سنان: حيغل نيل
 دىم لىعمئة. وال في نينماثةينيتالال في ليتسجالةبنس بزيادة مناة قيضماال مسالختنواالس في قطن فكيات. ولحدتال
 ذلكة ليجتنب، والط 3000 نمبيقر ما لىة إئمال ية فئم لىإةيالكل م هذهي حرتحاق فالة ابنس تصلضي وماال دقعال
 صصتخال ةنهم ة، وهييصحال نهمال في ةصنس، وخارال لووحو في نينمواطلل ةيميتعلال رصفال نم ثيركال ناكه
 في تداعياالوتفياتشمسالمهن ولل نيئيهمال بالالط نمديمزال لىعلوصللح ةعئرا ةقيرت طنكا دقا. لنمي حرف

 .رىألخج امابرال نمدعدة، ويئجناال ةالالعدو عليمتال نسراي لونطرح ف تس.وسماساش ةيالق ول شرمال شوحو

 ؟لمعال نكامتتياجااح مع هاسفن كسل اسماش معتمج ةيئم كلتوا يفك: فنسونني جوجو

 ة هوعقاطمال نم رىاء أخأجز في تسوستشاسامةيالا في وهنع ثيركال معتس التي ءشياألد اد أحيكبالتأ ن:يغل نيل
 لمعال لىذهاب إال لىعنيدرقا نواكوياس لنال نمديمزة للحاجا

 ةهندسالا وينولوجكتالو لومعال ؟ذلك حيصحأ)STEM( تالرياضيادسة ونهاليا ونولوجكتالعلوم وال لقوفي ح
 نم ةئمال في نيمسخ نم كثرى أإل موني تالالمجا ي هذها فنتسجيل ينارأ ةيضماال ةالقليل تنواالس في قطيات. فضالرياو

 دقسكس. لل إماشمعتمجةيفي كل نيكترمشالدداعي أة فهندسالدعمقاتفعضاتك،ذل لىعلمثاكوبنا.طال عمومج
 ياهمال ةالجعمتحطاموية وكات األدة وشرحياال لومعتكارمع ش دايق جثشكل وبلمعت ياةالح لومع في جمراب فناضأ

 ماب، أو رلمعلل أسالذهاب رن ليماعال تكيا بطالا لصيصة خممصمدماتعدات اهاش شأنانل، وأيبقال ذان همنكماألوا
 نم عنو ذاوه تير.ماجسلة ادرج يوس أوالوركبلا ةرجد لىع للحصونوات، وابع سأر مدةم ليتعلال في ارمرتلالس

 ستوسماساش ةيالق ول شرمافي ش ةعاملال قوىال نيتحس في ة حقاعدمسالل ةممصمال رصفلل دعصاتمال ترتيال

 ؟يعنصتال نع ذامان: وسونني جوجو

نمةعنصمال تكالشرن ام كيزتر لىعن أوجودومننح ثيكس حة إسعقاطم دىطبع لالب ضا.ينيع أصتال ::نيغل نيل

 يعنصتال عاشتنذ انمنآلا اهنع ثيركال معنس التي ءايألشد ان أحإ، فذلك لىع داس. ورتسشوتالية ماسان في وكام أي 
 لمعن ذاهر، ولتويبمكلل لرقميم اكتحال ليغمشو الت،آلات اأدو نييى فإل ةلحاجاش اعتنهو ا

 العام لفعل خالالب قناأطل ة. لقدقنطمال في ةعنصمال تكالشرضا مع اية وأينهمال ةينورس الثادامال مع يقثشكل وب
 دلى. وقألوف افوصال نم لذين تخرجواطالب اال نم ةئماالب ةئما يفوظت قد تميد. وجد دمقتم يعنصت جمبرنا ضيماال

 ةما عالهن. االت جديددوات آر أبتمخ هيزتجب ح لنامتس الر سوفن دويوة ملنحم نع نلعمنا وأم حركلحار ازا
 يتم دهانعو ياء،شألبيع ات كايمرن أي أنعي ذلك نفإ يعنصتال عشتني مال عندحاال ةعيببطاد، وصتلالق داة جعمشج

 في عدةمساالنم ن جزءاكوننألءداعذلك نحن سل يع.مللجديء جا شيهذت، والمجاال د في تلكجدنيفوظم يفوظت
 .ةعاملال وةقال تلك يزهتج

 ذاة. لينوة الثادرسمالنبشأ ثيركديجد يكع شرملمعتنآلة، واينورس الثادامالنع يئات شكرذ : لقدنسونني جوجو
 بطالال داعدا إهب نككمي التي ةيفيكال نع برناأخ

 لىة إينوة الثارسالمد نمبطالال لتقانن اعةمالناج-لككدالبل توىمس لىع ذا هووه-تتحدياال دن أحلك. إذلعفن
 عليمتلل نواكويني أغبني مابر ماكنيمعد يسوان لحياألن ام ثيرك في نهمة أيالكل

 صولهمند وع ةيعالجال ة أويمونتال لالفصو هيمنس ما ذواأن يأخ يهمعل نطالب أال نم ثيركال ديج ذاتمع. لمجال ةيفي كل
 لكبش لمعن ذلكل آخر. ي شخصأ ة، أودرسمالة، وألسرالب، واللط داييس جلك لذ نلك. إذ نريد ال نناة. إعملجاى اإل
 بطالللنكمي يفكلضل حوأف عورهم شيلدنكوي حتى بكرمال تبارالخم ايتقدا لنتقنطم فيةينورس الثادامال مع ثفكم

 مع ثفكملكبش لمعن ذلك، لةينوالثا ارسالمد في معتمجال ةيتوى كلمس لىعلفصو تقديما لضية وأيالكل في حالنجا
 ةينة الثانالس في ننووكي مادنع بالطلل نكمي ثيح ،ركبم تقو يف حرُطت يتلا ةيلكلا جمارب ىلع تايلكلا نم نينثا
 ةيفي كل مدةتعمال تعاالسا نم كثرأو أ 30 بسكهم، وتدرسم رمفي ح سنادرو ذواأن يأخ جالتخر ةنوس ةثالثالو
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 تاقامسال ويرتط الج أوعنمعنوال ذلكم لهتحاج دمعنماضة، وينوالثا ةدرسمالنمجالتخر تل وقع بحلومتمجال
 . ةيالكل لىن إصلويماعند

 .يومال ةعاملال قوىال وقفي س معتمجال ةيفي كل عليمتال ةميي قآلن ما ه: انسونووني جج

 لك تحقسي معتمجال ةيفي كل عليمتال ذاا إمع هايتساءلت ف غالف ةصد قيعبب يسوقت ل ذنم يكوزوينتنشر ن:يغل نيل
 يهملد نيلذة أولئك ابسنتنكا ،ةالبطال لمعدكود ورال لىر إنظال دنع كدة.ؤم نعم هو ذلك لىعبلجواان؟ إناءعال ذاه
 ة وهمالبطال لمعد صفنلمعال نعنيعاطلو معتمجال ةيتوى كلمس لىع عليمت

 . لضأف شيئ معتمج ةيفي كل ءالبدو لك،ذ تحقيسةيالكل في لمعتال م،عن ذلكم. لهتحيا في ثيركالنبوكسي

 .كسل إسماش معتمج ةيلكلنا حوعم ألفكارن امليالقل لادبتن ليئيس جلا ركرن: شسونني جوجو

 .ضافتيتالس راكنا. شن هكون أي أسرور عيدوا نمه لنا إنن: حسيغل نيل

 .نسونني جوينا جست. أكامكو ءنباي أة ناشرهدمشا لىع كركم: أشنسونني جوجو

 (مداءالعرئيس )اب النو 1.5

 :ةيارالت اإلدالمجا نمددعنعةيسؤولمالبنيفمكلالءدامعال يس أوئلرابنوا نمةعمومج يسئلرم اعيد

 بات،تكمال ذلك في ماب بها، ةبطتمرالةيميتعلالدارموالمية ويتعلالجمراباليعمن جعلؤومس-ةيميادكألن اؤوالش
 ةيميادكألمشورة اال تقديمة، ويمونتال تراسالدد، واعب نع لمعتالو

 لبوقالاد، وإلرشة، وايصلخصوا وسرلدلك اذ في ماب الب،الط عمدتامخد نعلؤومس-ةبلطلن اؤوش
 .ةيبطالال ةشطنألة، وايالمال ةنعومالت، والسجالو

 و يطتخطالق وفرامال ارةإدة، ويبشرال دارموالو ة،يارمات اإلدخدال يعمذلك ج في ماب-ةيارة واإلديالمال نؤوالش

 

 

 

 ةيمنتالو تالصاتالة وامعاال تالعالقامية وكوالح تالعالقا ذلك في ماب- ةيلخارجن اؤوالش. 

 نؤوكون شتد، قلمثاالليبلى سع لف،تمخلكيهنمضةيردفالةيمسؤولالتالمجا ضعبوةفمختلالتكلياال قومتدق
 ةيمسؤوللل ةضحوا وطاب خطتطلت هاسفن تالالمجا نكد، ولإلرشام ايتقد نع ةسؤولم ةيميادكألن اؤوالش الب أوالط

 تنعا ال، وإبشكل جيد عام لمعالعل وتفاال علياال دارةإلى اتومس يقفر لىع بيج هن، أذلك نم ة. واألهميمينظتال
 .بطالالس ويدرتال ةئيعضاء هى أنعاظمة ونمال

 ردوائدراء الم 1.6

 ي و/أوميادكألل اقالح بمون حسنظم يس، وهمدرتال ةئيه عضاءن أم ةعمومجن لييميادكدة أكقا لدوائراء ادرم لمعي
 نيفوظملل ةبنسالب لىألوي اارل اإلدصاتالنقاط ا ة وهمهمواجال على خط لكشام نهم حاللوي. إميتعلال جمبرناال
 نيب تحديا لثمي طياوس رادو نتلويح يس وهمدرتال ةئيعضاء هن أيب نم الت،لحاماعظم في نهمييعت يتم ب.طالالو

.8 الوحدة في فىل أوكبش يسدرتال ةئيعضاء هر أة دومناقش يتموس يس.درتال ةئيعضاء هارة وأداإل

 ةجم الكليحو ظيمتن 1.7

 تؤسسامال عوست د، قلمثاال ليبلى سعي. فميظنتال لكيهال في تى اختالفاإل هاتشطننطاق أالكلية و ي حجميؤد دق
 ةيمينظتال تططامخال نر. إدواألتجمع ا در قغصألاتكلياال نن أيفي ح ،يسئلرنواب ا ارأدواد وعدن أم كال كبرألا
 .تالامتالحض اعبلىعةمثلى أسوتيسا لنة هممقدال
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 ةج القيادماذن 1.8

 لفألسالىى إعلألن ام"اطيقريروبال"جموذنالنى أإلمعتمجالتكليا في ةمكالحو جاذمن يفنصتتالمحاو تأشار
 يسدرتالةئيعضاء هلك أذفيمابذفونالتالس مجاتنافتثيكثر ح" أيياس"سجموذنةهمواج في هفسناديجى إإلليمي
 .بعضال هاضعب مع هورمالجب وطالالفين ووظمالو

- تركمشال الحكم جموذنلضفي ي،كيرمألي االعال عليمتال تؤسساملك في ذلككو تمع،مجال ةيفي كل ديزاتملكبشو
 ةممارسال في هقيقتح بعصال نمهنن أم غملرى اعل دور،ت وذ صوفونال تعامتمج نم معتمج لكن لكويثيح
 تهاجيسي ونيت ةيالن في وسوكامع جتمج ةيي كلارة فيس واإلددرتال ةئيعضاء هل أادبتي لييو التافيدال في ة.يعملال

 .ةكترمشال ةمكالحو لنظرهم حو

 [ اكسونج ة فيميحكولع امجتملة اليك- ديوفي قطعم]

 تحد ةقبالسا دارةإلل اموجودة في ظ تنكا التي تسياساال بعض ند أيكبالتأ لن أقوطيع أتا أسهكذ)AL:( كيال آبي
 ةمكللحو صرمنا شيزتديالس نأ الحظ، نن لحسكة. ولمهاال طرقال بعضبةكترمشال ةمكالحو ةصت حلل، قمن
 ةمكالحو نحو حيصحال تجاهالي اا فجد ةيبإليجاالخطوات ا بعض لعفالبذتخنننح فورال لىعننح نكة. ولكترمشال
عكممةلطاوال لىعنسون يجلييارن اإلدمنينثيس وادرتالةئيعضاء هن أمنينثلديك ا ثين حآلح اضتيماكةكترمشال

 يسذلك. هور نع ثركشيس أتديالس لمكتيدشترك. قملم اكالح لىع هام ليدل ذاوه ن.اوعتال صوصبخ عنامنقوفتي وهم 
 ني أغبني ذيال اهتجالب، ما هو اطالال ةصلحم في ما هو رات،راقال ذة اتخا، محاولةكترمشال ةمكحوال)HC:( يزتش

 نم يها.عل للحصون اكمي التي تالمدخال لك لىتحتاج إ ذلك لعفن ماة. عندؤسسمال في معتمجال ةيه حرم كلهتجي
 ءل شيكلبمع، وقتمجال ةيحرم كل في يعمالج لىع ؤثرينأهنن شأم راراذ قتخف أسو يسئلرا اني، وأنظر ةهوج
 بقرألر اثكألم ايس هدرتال ةئيعضاء هن أفإ تهمتياجاي احوما ه بطالالب ألمرلق اعتي ماا عندوهكذ الب،الط لىع

 ذلكم. لهنسودري نيلذم اة، وهعالقال يطورون تلك نيلذا ، وهمةيدراسال لالفصو ةكحر في نيجدتوامال م همهنم. اهيإل
 .ةؤسسمالةحصلم في نكوت التي تراراقالذا اتخاجد بعصالنمنكويلدخمال ذان هبدوو

ذلك نإ ارات،القر كاذ تلتخل ان أجمهب اميقال لىة إجنحن بحا ما في تهمكمشار الت،خالمد هذه لىعبطالال لحصو

 راما أمئدابلالطا ثيرفة تأعرمن، إمخاوفهم ةرفعمم،هماع لتالساه،يعل لحصوال تحقيسهنة، وإييوة حيمأه ذو 
 .سناح

- CCAP معتجلية المر كمدي مجاى برنة إلعودال 1.9

ضرلحاي اسواء ف عات،ملجاي ايرن مديب قيادةال ويرتط هو )CCAP( معتمجالةير كليج مدمبرناي لئهانال رضغالنإ

 ةيير كلج مدمبرنا في ئكمالن زيب قيادةال ويرتطم لزاتاالل ذالى هع ءلضوض اعب لييو التافيدال قبل. يلقيتمسال في أو 
)CCAP.(معتمجال

 [ديوفي قطعم]

 جمبرنا نمءجزك 2015 يومار/في أيا نيسيندوالا معتمجال تكليا ءران مدم 14 نم دافي وف نتاة سايت كلضافتاس
 شهادة نيييسنندوالن ام قطة فئماال فى 10 لميح ة.يكيرمألة ايلخارجارة اويل من وزمتب)CCAP( معتمجالةيير كلمد
 ةيد لكليجد امنظءانشل إالن خمليعاال عليمتال لىعللحصوص افر ة زيادةيسينندوإلة امكوالحلتحاوو مع.تمجةيكل
 350 ءنشاي إل فثمتمالحمولطف االهد ةييسنندوإلة امكوالحتعض، و2012 امعفيمع. وتمجال

ويرتطالةيدة عملتا ف قيانا ساوارن زيلذا 14لن اوييسنندوالى اتوليوت.نوامس سخ في يدةجد يميادكاس أتينومكو

.يدةجدال يميادكاس أتينموكولل هذه 

 .مائدا مرتتس نل أموير وآتطال ي دورل فكتشتةقل عالء حوللقاا اهذ يدور 

 نألنا. ولدبب ةنمقار ماتقدم يئاأرى ش نقع أتوي أنندة. إتحمال تالياالو يارةبز هايم في أقوتال لىألوالمرة ا ذه هيه
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 مع لعأف ذاما نأبش يرةبكةيبعد رؤ طورن لم زلنا ما- قطن فيمعا ة عمرهاعنا يافيلد تاسينومكو يميادكألاةبجرت
 في ينالد هاقيبتط نكمي التي معتمجال ةينا كلرى هن أأل لي ةبنسالب يرةبكةصفر اكنذلك ه؟ لديع في بلمتمجال ةيكل
 . اييسنندوي إيتاس فنمووك يميادكأ

 م،نظاال نع عرفأند أيأر دي.ع في بلمتمجال ةيلى كلا إيرن مدكون أأ لىع قدرتي عزيزتنمنكمتن أل أمآ
 .وكل شيء ةيدراسال جناهمالنا ومدير هالمي وهرال لتسلسالضرين والمحا يسدرتال ةئيعضاء هطالب، وأالو

 لالفصو في نيييسنندوالر ااالزو لتجو ،متحدةال تايالالو في معتمجال ةينظام كل في تممارساال لضأف لمعتلن أجم
.شطنال لمعتال في كوالهم، وشارمعب مهمء قياثنان أييارواإلد نيبدرمال مواالزة، ويدراسال

 ةقصالتحظامال يكلدنكوينن أكمي وجيا،لنوكت يكلدنكوينم ألزيال وتر،يبمك ك جهازيلدنكوينم ألزيال 
 .هاقيتعلل

 ةيميتعلال رصفال ةمية، وققعاإلي االب ذوالط ةمخد نع مواتعل ب.طالالن وييميادكألدة االقا مع ةمناقش في كواشار
 معتمجالب وطالالةمخدتوسع لالء وبناالو ومنال لىع ادرةي قا فتنت ساناك يفكة، وورمشال تقديم ودور نت،ترنإلر ابع
 .لضأف لكبش

 نظام ل،مثاال ليبلى سع ب.طاللل بيركمعد هايلد معتمجال ةيأن كل ة هويكيمرألتمع امجال ةيفي كل ء هنال شيضفن أإ
 يميدكااس أتينومكو في بقنطينن أكمي ذيال بيركال ءلشيا هو اهذو- بطالال عمتوح، ودفمال لالوصوير، وبعتال
 .سياينندوي إا فنيلد

 ل.يبقال ذان هم مييادكاس أتينمووكحكون روتنيجب أ إلى هنا. يأتي ند أيير ذيال بالالط دعابتم استي ال ذن هنا،إ
 .مهمنظا نىبتن قبل سوفتمسال في مابلك رلذ

 ةرفعم ننيكمي يفكاعمة ونال تراهاماللي، وعاال صبرالافع ولد، اةيالكل ن هذهمهمتعلننا أنيعل مهم دضا شيء واحيوأ
 دارةإلي افظمو مع يسدرتال ةئيعضاء هم وأيتعلال ظفيمو نيب ءد لقاقع ةيفيك

 . هاب يطمحال معتمجلل كبرل أكبش دةيفمةيالكل ل هذهعن لجيآلخروا

 ذا هون هد أقتعة. أيالكل ة هذهيسؤولم نم بأسره معتمجال نتمع. إمجال لىا إي أساسمتنت معتجمال تكليا نأل تتفاجأ دقل
 .نظام أي في ءل شيضأف

 في نتاسا يجوان خرآلا ايمهناك، هم رس

 ما نكامفي دأبينن أكمي ل شخصكنة أميعظال كرةفالذهيها هلدة.يمقراطيلدة ايلكهان، اتكيمع، كلتمجالتكليا نإ
 .يعمالج فوزي ومن ثم ل،ضأف نكام لىم إتقديو

 كرا لشك 1.10

 القضايا ةيالتال ةيمطنال الوحدة في كشفتتس سوف مع.تمجال ةية كلاديقل لضأف ى فهمعل الوحدة دك هذهعتسا نل أمنأ
 .معتمجال تلياكية فعاملال قوىال ويرتطبةقتعلمال

Florida College System institutions map:  
http://floridacollegesystem.com/Uploads/files/Career%20Pathways/FCS%20Career%20Paths% 

20v6.pdf 

Florida College System logos:  
https://www.floridacollegesystem.com/home/downloadable_logos.aspx 

USA Map: United States of America - Outline by FreeVectorMaps.com  
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Florida Counties Map: Florida with Counties - Single Color by FreeVectorMaps.com  

Pam Stewart portrait: http://www.fldoe.org/  

Madeline M. Pumariega portrait: https://twitter.com/educationfl/status/707604295911411713  

Dr. Jackson Sasser portrait: http://news.sfcollege.edu/  

Santa Fe College sign: http://schererconstruction.com/project/santa-fe-college-entrance-sign-  
nw-91st-st-39th-ave/. Fair Use. 

Santa Fe portraits of trustees: http://www.sfcollege.edu/bot/trustees/index. Fair Use  

1.11 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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