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7هيئة الطلبة
1.1أهال بكم
مرحبا بكم في وحدة هيئة الطلبة في كلية المجتمع ،وهي وحدة تدريب مهني من برنامج مدير كلية المجتمع الذي
ترعاه وزارة الخارجية األمريكية.

1.2األهداف
سوف تتعلمون في هذه الوحدة ما يلي:

 مفهوم ونتائج الوصول المفتوح
 الطلبة التقليديون وغير التقليديين
 تنوع الطلبة وتوزيعهم
 األولويات واالحتياجات والتحديات لكال النوعين من الطالب
 وكيف تعمل كليات المجتمع لضمان نجاح الطالب
هيا بنا نبدأ.

1.3الو صول المفتوح إلى كليات المجتمع
في جميع أنحاء الواليات المتحدة ،تعرف كليات المجتمع بأنها توفر الوصول المفتوح إلى التعليم العالي .يمكن قبول
أي طالب ،بغض النظر عن العمر ،والخبرة ،أو الخلفية ،في كلية المجتمع ،شريطة حصوله على شهادة الثانوية العامة
أو ما يعادلها .ليس هناك اختبارات قبول أخرى.
في مقدمة الفيديو التالي حول نظام كليات فلوريدا ،الحظ التركيز المتكرر على مفهوم الوصول المفتوح.
[مقطع فيديو  -نظام كليات فلوريدا]

يوجد في والية فلوريدا  28كلية 800،000 ،طالب ،بنظام واحد ،ورسالة واحدة  -توفير الوصول إلى جميع سكان
فلوريدا إلى التعليم عالي الجودة والبرامج المهنية في جميع أنحاء واليتنا العظيمة.
إن نظام كليات فلوريدا هو بوابة الفرص للطالب في جميع أنحاء والية فلوريدا .وبغض النظر عن الجهة التي تسافر
إليها ،هناك كلية مجتمع في فلوريدا متاحة للطالب ضمن دائرة نصف قطرها  50ميال .
انها جزء من تصميم مثالي بحق ألن هذه الطريقة تفتح إمكانية الوصول إلى التعليم العالي للجميع في والية فلوريدا.

بتوفر جداول وصفوف برامج مرنة ومساقات على االنترنت تخدم الكليات أي شخص يريد متابعة التعليم العالي.
وسواء كنت قد تخرجت حديثا من المدرسة الثانوية ،أو كنت عائدا من الخدمة العسكرية ،أو ترغب في إعادة إنعاش
مهاراتك لمسار وظيفي آخر ،توفر الكلية بيئة ترحب بالطالب في حرم كلية المجتمع.
عندما أقول أنها لكل طالب  -فهي حقا كذلك .فبغض النظر عما تريد أن تفعل مع مستقبلك أو حياتك المهنية ،يمكنك
BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS

2
العثور على اإلجابة واتخاذ الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها للنجاح في كليات فلوريدا.

أكثر من نصف الطالب الذين يدخلون كلية فلوريدا يسعون إلى الحصول على شهادة مشارك في اآلداب ،حتى يتمكنوا
من االنتقال بسالسة إلى جامعة حكومية بعد التخرج الستكمال شهادة البكالوريوس لمدة أربع سنوات للحصول على
شهادة بكالوريوس في اآلداب أو بكالوريوس في العلوم .والبعض اآلخر يسعى للحصول على شهادة البكالوريا في
القوى العاملة التي تقدم مهارات الدراسات العليا لدخول سوق العمل براتب معدله  47ألف وتسعمائة دوالر سنويا.
ويتم منح الدرجات والشهادات في برامج
متنوعة تتراوح بين تأهيل المسعفين ،وتكنولوجيا المحاسبة ،وبرمجة الكمبيوتر ،وإدارة السفر والسياحة ،وتكنولوجيا
مسرح الجريمة .وتقدم برامج التلمذة الصناعية في المجاالت ذات الطلب المرتفع مثل اللحام المطبق ،وتشغيل المعدات
الثقيلة ،وإصالح تصادم السيارات.
انه مدى من "الحساء إلى المكسرات" ،كل تلك األشياء متاحة .إذا كان الناس يريدون أن يأتوا ويأخذوا بعض
الصفوف في كليتهم المحلية والبقاء محليين وأولئك الناس الذين يريدون االنتقال إلى جامعة كبيرة في نظامنا عندما
يكون لدينا هذا المسار أيضا.
إن نظام كليات فلوريدا يقود األمة في معدالت التخرج التي تتصدر تقريبا معدالت كل والية أخرى .يتم إدراج 17
مؤسسة كأفضل  100منتج لدرجة مشارك على الصعيد الوطني .مرارا وتكرارا تكسب الكليات أعلى مرتبة في أخبار
الواليات المتحدة والتقرير العالمي كأفضل الكليات ،وقائمة تميز كلية المجتمع لمعهد أسبن وكذلك قائمة أفضل كليات
المجتمع لواشنطن الشهري.
أوال عليك خلط هذا.

إن الهدف في نظام كليات فلوريدا هو أن يتوفر لجميع الطالب
الوصول إلى تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة وفي نفس الوقت توفير الضمان للشركات بأنه يتم تدريب العمال
وأنهم جاهزين للعمل في اليوم األول لحصولهم على وظيفة
إن نظام كليات فلوريدا هو المحرك االقتصادي لوالية فلوريدا.
إن كليات فلوريدا ديناميكية ،معقولة األسعار  ،ومبتكرة ،وخالقة.
إن كليات فلوريدا تنمو وتتغير.
نظام كلية فلوريدا مدهش.
باختصار ،كليات فلوريدا  -طريق من الدرجات والشهادات إلى الوظائف.

نظام كلية فلوريدا :من نحن نظام كلية فلوريدا المصدر :
https://www.youtube.com/watch?v=hmppwwJg9gg

1.4نتائج وعواقب الوصول المفتوح
تسجل كليات المجتمع كال من الطالب التقليديين وغير التقليديين .إن الطالب "التقليديين" هم عادة أولئك الذين
يتخرجون من المدرسة الثانوية ويلتحقون فورا بالكلية في فصل الخريف التالي .الطالب "غير التقليديين" عادة هم
كبار السن ،قد يكون لديهم عائالت ،قد يعملون بدوام كامل أو لديهم خبرة عمل واسعة ،قد يكونوا من المحاربين
القدامى ،أو قد ال يكون لديهم شهادة الثانوية العامة.
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1.5أعداد التسجيل والمعلومات الديموغرافية
يعرض الجدول التالي المعلومات الديموغرافية المتعلقة بالفئات العمرية بين الطالب بدوام كامل والطالب بدوام
جزئي في نظام الكليات في والية فلوريدا .
وفي حين ال تحدد الفئات العمرية وضع الطالب ،فإنها تلمح إلى وضع المجتمع الطالبي الكلي في كليات المجتمع .إن
فلوريدا ليست بأي حال من األحوال استثنائية في هذا الصدد :إن توفر مزيج من الطالب األصغر سنا وكبار السن
والتقليديين وغير التقليديين هو سمة لكليات المجتمع في جميع أنحاء البالد .

1.6تنوع احتياجات الطالب
يحتاج الطالب التقليديون إلى مجموعة متنوعة من المساقات األكاديمية والمهنية التقليدية لتمكينهم من االنتقال إلى
الدراسة الجامعية أو إلى سوق العمل .وقد يرغبون أيضا في تشكيل األندية الطالبية واألنشطة الالمنهجية كجزء من
تجربة الكلية التقليدية.
يحتاج الطالب غير التقليديين مساقات مماثلة ،ولكن قد يكون لهم أيضا احتياجات خاصة يجب على الكلية أن تأخذها
في االعتبار لتحقيق أقصى قدر من فرص النجاح .إن الدروس التعليمية الخاصة ،ومختبرات التعلم ،وخدمات المشورة
ومساعدة األقران هي بعض من خدمات الدعم المقدمة لهذا المجتمع الطالبي.
يسلط الفيديو التالي الضوء على مجموعة من وسائل الدعم المتاحة للطالب في كلية المجتمع الحكومية التقنية في
سينسيناتي في والية أوهايو .
[مقطع فيديو]

باري إوينغ :اسمي باري إوينغ ،وقد كنت مديرا لخدمات دعم
الطالب على مدى السنوات ال  13الماضية .إن فوائد الدعم لهؤالء الطالب هي ،أوال وقبل كل شيء ،على الطالب
األكاديميين الحفاظ على مستوى الصف األكاديمي ،وعليهم التحصيل الجيد في موضوعاتهم من أجل البقاء في
المدرسة ،لذلك نقدم المعلمين الخاصين .نساعد الطالب الذين يعانون من هموم أكاديمية .ونحن نعمل أيضا مع الطالب
الذين يواجهون مشاكل مالية ،حيث نساعدهم على العثور على منحة دراسية .لدينا أيضا منحا يمكن أن نقدمها للطالب
الذين قد ال يكون لدينا ما يكفي من المساعدات المالية الستمرار المساعدة خالل السنة.
براد لفي :إن فوائد برنامج خدمات دعم الطالب من وجهة نظري هي أنها تساعدنا في التدخل المبكر حتى نتمكن من
إعالم الطالب وضعهم ونعطيهم مقياسا يبين وضعهم في دراستهم حتى نتمكن من المساعدة في احتفاظ الطالب بمقعده
ويمكننا أن نساعد على زيادة معدالت التخرج وتغيير حياة طالبنا.
الدكتور كيشا ويليامز :إن خدمات دعم الطالب برنامج يسمح للطالب أن يرتبطوا مع أفراد مثلي يعملون هنا في
المؤسسة التي
يمكن أن تساعدهم على التطوير بشكل أقوى أو تساعدهم في تعزيز مهاراتهم االجتماعية ،وأيضا تقوم بتعليمهم كيفية
التواصل.
خدمات دعم الطالب برناج مدير كلية المجتمع ) (CAPفي كلية سينسيناتي الحكومية المصدر :
https://www.youtube.com/watch?v=dUktuuGNVmI
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1.7الط الب ذوي األولويات المتنافسة
يواجه الطالب غير التقليديين في كثير من األحيان
ظروف حياة تأخذ الوقت والطاقة التي يمكن أن تكرس خالفا لذلك للمساعي األكاديمية .وتشمل هذه الظروف
 الطالب اآلباء
 الجيل األول من طالب الكلية
 الطالب العاملون الذين يشغلون مناصب بدوام كامل
 الطالب في الخدمة العسكرية
وتسعى كلية المجتمع الفعالة إلى إيجاد سبل للتخفيف من هذه الضغوط ،من خالل خدمات الدعم األكاديمي
واالجتماعي ،فضال عن أساليب مبتكرة في تقديم المساقات األكاديمية.

1.8الط الب ذوي الدخل المنخفض
يشكل التأثير المستمر المتعدد األجيال أحيانا للوضع االجتماعي واالقتصادي المتدني على طلبة كليات المجتمع تحديا
لجميع المشاركين في عملية التعليم في كليات المجتمع .وفي الوقت نفسه ،فإن التصدي لهذا التحدي أمر حاسم لتحقيق
الوعد بفتح باب الوصول للجميع .فالوصول المفتوح هو وعد بتوفير الفرصة
للنهوض للجميع  -وهو عنصر أساسي للمثال الديمقراطي.

1.9الط الب األ قل جاهزية
على الرغم من التحسينات التي طرأت مؤخرا على التعليم من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر فيما يتعلق
باالستعداد لاللتحاق بالدراسة في الكلية ،فإن نسبة كبيرة من الطالب الذين يدخلون الكلية ،سواء كانوا من الطلبة
التقليديين أم ال ،تفتقر إلى اإلعداد األكاديمي األساسي الالزم للنجاح في الكلية .وتقدم كليات
المجتمع دورات دراسية تنموية وبرامج مصممة للتعويض عن هذا النقص في اإلعداد ،وتبحث لرفع مستوى الطالب
إلى مستوى مقبول في أسرع وقت ممكن ،لتقليل الوقت الذي يقضيه الطالب للحصول على شهادة.

1.10تلبية احتياجات الطالب
يتطلب تنوع احتياجات الطالب عبر مجتمع كليات المجتمع من الكليات بذل جهود خاصة لمعالجة هذه المجموعة من
ااالحتياجات ،وبالتالي ضمان أن الوصول يؤدي إلى النجاح.
يقدم الفيديوان التاليان شهادة على نجاح هذه الجهود .نعود في الفيديو الثاني ،إلى كلية المجتمع التقنية الحكومية في
سينسيناتي ولشهادة الطالب بشأن نجاح هذه الخدمات .
مقطع فيديو  -الدكتور بيندر
الدكتور لو بيندر :كنت متسربا من المدرسة الثانوية في الحرب العالمية الثانية .أخذت أنا ووالدي اثنين من المساقات
الدراسية بالمراسلة ،وأرسلني والدي إلى مدير المدرسة وقال أنني بحاجة إلى أخذهما ،وهكذا دواليك ،وأنني سأكون
مؤهال للحصول على دبلوم .انتهى بي األمر إلى الذهاب إلى كلية صغيرة ،كلية فنون حرة .ولم يكن لدي ثقة بنفسي،
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ألن نظرية التعلم في ذلك الوقت كانت تقول ال يمكنك تعليم "الكالب القديمة" حيال جديدة .وكنت قادرا على أن أ ُحصل
على القبول على أساس المساقات بالمراسلة
التي كنت قد أخذتها .

وكما قلت لك في وقت سابق أنني كنت أفعل ذلك السترضاء والدي ألنني شعرت أنني قد خيبت أملهما عندما
انضممت إلى الخدمة العسكرية .وتوقعت الفشل تماما بعد فصل دراسي.
باركني أستاذ اللغة اإلنجليزية .وقد وضعت في اإلنشاء في السنة األولى .ودعاني إلى مكتبه بعد تقديم الورقة الثانية،
وقال" :أنت حقا ال تملك الكثير من الثقة في نفسك ،أليس كذلك؟" وقلت" :ماذا تقصد؟"
قال" :حسنا أنت تعرف ،أستطيع أن أرى في كتاباتك ،كنت تحاول الكتابة لي".
قلت" :حسنا ،فكرت أن كل خريجي المدارس الثانوية يكتبون هكذا" .قال" :لديك تجارب أكثر من أي منهم ،لماذا ال
تكتب عن بعض من تجاربك؟" ثم قال" :مع ذلك ،أريدك أن تقف أمامي" ،وجلس خلف مكتبه ،وقال" :أريدك أن
تقول "،أستطيع أن أفعل
ذلك " .ونظرت إليه ،و قال "أعني ذلك" .وقال" :أنا أطلب منك أن تقول،
"أستطيع أن أفعل ذلك".
لذلك قلت" :أستطيع أن أفعل ذلك".
وقال" :بصوت أعلى .أعلى"!

وقال" :حسنا ،اآلن أريدك أن تذهب إلى البيت وتفكر في ذلك" .لذلك عدت إلى المنزل للتفكير في ذلك .وبالتأكيد ،في
اليوم التا لي ،دعاني إلى مكتبه ،وقال" :حسنا ،ماذا قلت لك أن تقول؟" وأنا نوعا ما ،وقال" :هيا قل لي".
وقلت" :أستطيع أن أفعل ذلك".
وقال" :بصوت أعلى" ،وهكذا دواليك.
غير ذلك الرجل فلسفيتي في الحياة كلها .انتهى بي األمر ألن أكون على قائمة العميد وأنهيت الدراسة في ثالث
سنوات.
[مقطع فيديو  -كلية المجتمع التقنية في سينسيتاني]
وليم واتسون (طالب) :عندما يروني آتيا لدعم طالب ،يعرفون أنني بحاجة إلى شيء ما .أنا لست هناك فقط ،أنتم
تعرفون ،فقط ألقول ...أقول "مرحبا"! في الكثير من األحيان .ولكن إذا سألت شخصا ما عن
شيء ما أكون فعال بحاجة إليه حقا .ولقد حصلت دائما على هذا التشجيع ،وهذا فقط ما أعطاني القوة لالستمرار ليوم
آخر .وكما تعلمون ما أن شجعوني وأعطوني الكثير من الدعم الذي كنت في حاجة إليه حتى بدأت بتشجيع اآلخرين؛
كان ذلك أحد أعظم الفوائد التي حصلت عليها .أزاحتني من منطقة الراحة .التقيت بعض الناس العظماء ،وبعض
األصدقاء الرائعين ،وهذا كان أعظم فائدة لي ،وأعتقد أنه التشجيع.

لورينا جونسون (طالبة) :أرى ضوءا في نهاية النفق .أرى أناسا يهتمون ويريدون أن يروني أنجح ،وهذا ما جعلني
أريد أن أنجح أكثر من ذلك .خططي المستقبلية هي الحصول على درجة الماجستير في التمريض وأن أصبح ممرضة
ممارسة.
إيريل كولمان (طالب):
القدرة على الثقة مرة أخرى ،هناك بعض األشياء في حياتي تسببت في عدم ثقتي بالناس .جزء مما حدث في عملية
التعليم في كلية سينسيناناتي الحكومية هو تعلم كيفية االستماع وتعلم كيف تثق ،أن أثق في نفسي.
خدمات دعم الطالب
الموظفون والمتطوعون:
و انا…
انا...
انا...
و انا،
أنا،
انا...
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و انا...
انا...
انا...
و انا...
و انا...
انا...
و انا...
خدمات دعم الطالب...
خدمات دعم الطالب...
خدمات دعم الطالب...
خدمات دعم الطالب...

فريق خدمات دعم الطالب لدينا
خدمات الدعم…
خدمات دعم الطالب...
خدمات دعم الطالب...
خدمات دعم الطالب...
وخدمات دعم الطالب...
خدمات دعم الطالب...
خدمات دعم الطالب .أنت على حق.
خدمات دعم الطالب
برنامج مدير كلية المجتمع في كلية المجتمع في سينسيناتي
المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=dUktuuGNVmI

1.11شكرا
نأمل أن تكون هذه الوحدة قد ساعدتكم على فهم المجتمع الطالبي في الكلية بشكل أفضل .سوف تستكشف في الوحدة
التالية القضايا المتعلقة بالشؤون األكاديمية في كلية المجتمع.


خريطة مؤسسات نظام الكليات في فلوريدا



http://floridacollegesystem.com/Uploads/files/Career%20Pathways/FCS%20Career%20P
aths%20v6.pdf



شعارات مؤسسات نظام الكليات في فلوريدا :
https://www.floridacollegesystem.com/home/downloadable_logos.aspx



خريطة الواليات المتحدة األمريكية  -مخطط من قبلFreeVectorMaps.com



خريطة مقاطعات فلوريدا :فلوريدا ومقاطعاتها  -لون واحد من قبلFreeVectorMaps.com



كلية المجتمع في تالهاسي من قبل دولة عشيرة السيمينول -عمل خاصCC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41435586


بيانات االلتحاق بكلية المجتمع حسب العمر :كتاب الحقائق عن نظام كليات والية فلوريدا
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/15267/urlt/FactBook2016.pdf
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1.12 USDOS - CCAP
برنامج مدير كلية المجتمع هو برنامج وزارة الخارجية األميركية ،التي تديرها جامعة والية فلوريدا لمزيد من
المعلومات ،يرجى زيارة
 eca.state.govأوlsi.fsu.edu/ccap
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