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 يةيمألكادون االشؤ

 مبك رحبام1.1

 زارةتمع في وجمال ةيير كلج مدمانبر نم هنيمال بيدرتال وحدة تمع،مجال ةيفي كل ةيارن اإلدؤوالش في بكم حبامر
 . ةيكيمرألة ايلخارجا

 فدااأله21.

 :ليي ما لمعتت ة، سوفحدالو ي هذهف

 ةيميادكألن اؤوالش يفعرت

 ةيميادكألن اؤوالش ل قيادةكيه

 عمتمجال تكليا في ةيميادكألن اؤوالش لة لمجافمختلال تؤوليامسال

معتمجال ةيفي كل فريدةال يسدرتال ةئيعضاء هص أئصاوخ

 

 

 

 

 .دأبن بنا هيا

 ةألكاديميشؤون اريف التع 1.3

 ةيميادكألن اوشؤاللقن حم. إتعلالس ويدرتالىعل كيزترال ة:يللكل ةيكزمرال ئفوظاالةيميادكألن اؤوالش نمضتت
 وتخصيص ي،ميدكاأليط اتخطالة، ويميتعلال تياساالسة، ويميتعلال جمرابالبةقتعلمال ةيالكل تملياع يعمن جعلؤومس

 .يسدرتال ةئيضاء هعد وأارموال

 يسدرتال ةئيعضاء هأ عمة، ودلجديدج امرابال ويرتطالبرامج، و جناهم يعملى جع افإلشرة ايميادكألن اؤوالش لىتوتو
 م،عاال عليمتال عروض ذلك في ماب- مدةتعمالتعاالسا تذا جمرابال يعمج تقعمي. ويادكألم اعلدات امخدويرهم، وتطو
 .ةيميادكألن اؤوالش طاقننمض-ةعاملال قوىال عليمتجمراب، وبداآلا في مشارك شهادة لقنجمرابو

العلمي إلنجازبرة واالخ دىم لىع ظرةن يورك،وين في ة سوفولكعطمقا في معتجمال ةيلي، من كليو التافيدال ظهري

 .معتمجال ةيفي كل يسدرتال ةئيعضاء ها أهميقد التي 

 [ لكفوة سوطعاقم مع فيجتملة اليك- ديوفي قطعم]

 .حبي ناجطال جاتنإل يقالطر هيئي ليي ةعمي جاف تمتعل ما و:رفجي-زفن النتستي

.العالمي خبالط عليمت لىن إيردبرناين لم ك:ليغاريندأ

 .لكمشااللف لحغلى شوك إبر ونيته من سراتوكلدى اعل للحصوى اأد م:روجي جون 

 .تي حقاؤثر طاقتثيحنكام في يسدرتال لىدة إماالة ولطاقة ادراس نم يس:لايكل إنغم

 نعليك أ نكن، ولكام أي في سيدرتللدماتعالاق ام أورهيلدنيينهمنم ذلك حتو، فاسةمعظال لىح إمتطتنكذاإ
 .يرةغصلف افوصال في حتفتت نأ يرةبكال ن لألفكاركمي يفك دركت
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 .ق من سوفولكنطلا

 .ذلك تد فعلقل

 .يومال فوفصلللسج

 !ةمعظال يلهم يسدرتال ةئية سافولك هعقاطم في معتمجال ةيكل التدريس في ةئيه

 كيوريونك،افولة سعقاطم في معتمجالةيكل

 : https://www.youtube.com/watch?v=My0UB3p1IkI درصمال

ةألكاديمين اة الشؤوقياد هيكل1.4

 ءدامع لىع يشرف ذيال داءمعال يربك ة أويميادكألن اؤوللش يسئلرئب اعلى نا دةعا لقالح ذان هعةيمسؤولال تقع 
 يميادكألص اصاتالخة حسب اينهم تاعمومج اهمنظت التي امألقسأو ا لدوائراء ارومد ةيميادكألدات االوح لفتمخ

 ات،بتكمال لثم يميادكألم اعلداتداعن وح ضالف رها،يغلة ويمالج ننوفالاعية ومتالجم اعلوالعية ويبالط لومعال لثم
 .ورةشمال تقديمة، ويصلخصودروس اال تمادب، وخسولحارات ابتمخو

 مع كثر،أو أ ا،شرمبا رايتقر 12 لىإ 10 نمةيميادكألن اؤوللش يسئلرئب الدى نا نكويند أعتامال ن غيرم يسول
 .ةيللكل ةيميتعلال ةشطنألل امكا غطيتتؤوليامس

 لصووالو يةألكاديمؤون االش 1.5

 يتم التي عن تلك ضال، فةيتقليدال ةيميادكألج امرابلل اب من خالطالال يعمل لجالوصو ةيميادكألن اؤوالش لقيشجع ح
 الو ع.بوألسة ايهانةعطل لة/خاليئمسا ة /نمر لوداة جسطبوا د أوعبنع لمعتال لثم ة،بديل لئن خالل وسام هاميتقد

 .بطالال نم كبرد أنجاح لعدال رصادة فيلز- ةمئالقا جمرابال نيتحسة، وج جديدمراب ضعبو ماتزالحقل مل لزاي

 يةرالستشاات اخدمال 1.6

 ديحدتلىعبطالال-ةينهمالرةشومالفووظم يس أودرتالةئيعضاء ها أهميقدنكاءسوا-ةيادإلرشمات اخدالدعتسا
 .ةيميادكألصات اصتخال- ييرغت أو- تيارة، واخبناسمال تراتياالخا

 بعويل داء،ألسوء ا قضايا ةالجعم في دعيسادد ويحل، وقنال تؤسسام تيارى اخعل بطالال ورةمشال تقديم دعيسا ماك
 .بهم فاظتالحالب واطال ارمرتي اسا فما حاسدور

 ةلاءماد والمساالعت 1.7

 فينامج. وبرال وىتمسؤسسي ومال توىمسال لىعادمتعالر اييعامبءلوفان اماضبضاية أفمكل ةيميادكألن اؤوالشنإ
 ةددمحال افهدألة ايبضا تليتمع أمجال تكليا لىع بجي ى،ألخريات االالو بعض في للحاكما هو ا ا،ة فلوريديالو
 .داءألل ايموت بيرداتب علقتي ماي، فجالتخر حتى مهمتعل هاءنة وإبلطلظ باتفاالحتعلقة بامال

 ةيللكل ةيميادكألة االلرستعلقة بامالتيانابالنعغبالإلمع وان جعةمسؤول ةيميادكألانؤوالشنفإة،يغاال هذها لقيقتحو
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žرىألخة ايبطالال درمواالت وتباكمالت ورابتمخالدراسية ولل االفصو تمساحا عمد  

žاينولوجكتال عمد  

žلمعتال تراهام لمع ورشصوصية والخ وسدرال تماخد ذلك في ماب ارات،همال نيتحس  

žهنيمال دداعإلل امع وورش ة،ئيهتالوجيه وتال جمرابة، وينهمال ورةمشال ذلك في ماب ة،يميادكألمشورة اال تقديم  

 .ةؤسسمال جل وخارخدا ة،صلحملصحاب ان أمةعنوتمةعمومجل

يديماألكا دعمات الخدم 1.8

 ليبلى سع ذلك لميشو عملهم.باميقللهنويحتاج مابةبلطلن وايممعلالديتزو نحو يميادكألم اعلدمات اخد هيجتو يتم 
 :لييما صرالح ال لمثاال

 يالكاديمقم االطا 1.9

 امبدو يسدرتالةئيه عضاءلك أذ في مابن،يينفالنيفظموالنمرةيبكةعمومج معتمجالةيي لكلميادكألوع امشرال عميد
 .نييارن اإلديفوظمالتشارين ومساليين، وصلخصون ايممعلالدوام جزئي، وبكامل و

 ض،يعوتالتايتوسمديحدتمؤهلين، والنيفوظمالنمةياد كافعدن أماضنعلوؤمسةيميادكألانؤوالشلقن حإ
 ةشطنر أيتوفو

 .تعازانال لل حيهتسن لحياألض اعب فيعد، وتقاالللترقية و ييمقتال تضااعرتإجراء اسي، ونهمال ويرتطال

 عتمجلية المي كفسدريئة التهي 1.10

.هين فدويجيعليم، وتال نبويحوةيميادكألا تهمصاصتخ في ءرابمع ختمجال ةيفي كل يسدرتال ةئيعضاء هن أإ

 في يسدرتالةئيء هضاعن أمديالعد نن أيفي ح ي:نواحال بعض في ةعملجابا يسدرتالةئيعضاء هن أعنفويختل وهم 
 برةالخ مع تيرماجسالةدرج قطم فهيلد نهممرايبكداعد نفإ م،هالمج في عليا ةيعمة جادرج نملويح معتمجالةيكل
 مقامال في ةعاملال قوىالتالة، في مجايميادكألد اماتعالاق ال أوربد ةيعملالهتبرخلتحدقليقلدعدة، ولصالتذا

 نهما أمك ة.معاال ةمالسال تالو مجاي أهالط ننول فثملألوا

 في يسدرتالتؤوليامس في ةابلقم مع زيادة م،نمةيثبحالتعاتوقالةبقل ةعملجاس بايدرتالةئيعضاء هن أعنفويختل
 . ةيدراسلل االفصو

 كئأولكامل و امبدو ةييسدرتال ةئيهلل ةيؤسسمال ةبنسال لكتش

 ةبنس ل زيادةيضفت لىل إيمتةينزايمال في وطغضلن ان أيفي حو مع.تمجال تكليار لمتمس ر قلقصدم ام جزئيبدو
 نيغتفرم يسدرتةئيعضاء هأ لىإةلحاجانفإ د،رمواال وفيرتب علقتتبسباأل نيغتفرمال يس غيردرتال ةئيعضاء هأ
 .ئيسيقلق ر درصم ضايي أة هيدراسال لالفصو جارب خطاللل ورةمشال تقديمدراسية وال جناهمال ويرطت لمعب مواقويل

 راوندة ستوركدال نة. إيميوال هاتجبال وامع حوتمجال ةيفي كل يسدرتال ةئيعضاء هد أمالت أحالي تأتال يوفيدال دمقي
 في رامؤخ عدةتقام فسنال لمع في ستاذةي أكاريليس

Gulf Coast State College .يربكلكبش هابطال هابيح ةممعل وهي ،
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Gulf Coast State College[ةليي، كللرياكسي-ديوفي قطعم]

 نكوت ما عادةة، ويالكل لىي إت... آ لمعيث أذجي حومنال يومال مع.تمجال ةيفي كل ستاذةكأ لمعي وأمي ساندا. اسبمرح
 ناسال بعضيال ، وقل متأخر تفي وق نتوويأ ظهر،ال دعب ما ترةي فدروس ف يهملد ناسال بعض باح،صال في ليفصو
 ليلقب بتكمال ليصولدى و ادةع هب أقوم ءل شيد. أول واحيطو صف يوم أوال في نيفص لمعلدروس ليال. أن ايأخذو
 ونيتركي اإللريدب دقفت كر هوبم تفي وق

 م،يوال ذلك ضورهاح ليعتعاماتد اجوجو دمعنمدكلتأطالب، واالنم ونيتركد اإلليبراللئى رساعل ةبإلجاوا
 صفيا لعمةييسدرتالدمواالضعم أث ال أنساها. ي لكيميقوتفي هاتدرجي أننن أمدكت أتأعاماتان هناك اجكذاوإ
 دييبردقفتي للوعال بقالطا لىلك إذ بعد عادة دعوف. أصلك يسدرت في ةقيدق 15 عة ولي ساي حواضأقل، وألوا

 ثيحبتكامالتعافي سا يوم لكتعاسا 2-3 ضيقي. أنف الثاصال يسدرتل لفألسى اإللقتنم اثة،يناث ونيتركاإلل
 في ذهان أخيدوير التي فوفصال نع معي ثحدتالهم، وفوفصنعثحدتال ي،عمثحدتالور وضالح بطاللل نكمي
 بق باغلن أطيع أتلك عندما أسي، وذنهمال بلواجا تسمى وقي ما ديا لنحياي. أل عملة في مجانهم نع ل، أوبقتمسال
 لىعلمعال نمعنوال ذان همةنيعمةيمك ناكت. وهراتباالخضع الى وعلمعالك وذل لىة إت بحاجنك ذاي إبتكم
 تب،كأو أ ةدراسال ةلأد تبارات أوالخضع اا أنن أكم، وليو لك هاب اميقال بيج تجباست وايا لهنه. اب اميقال لشخصا
 نملمعت رىم أخياه وأب اميقلل ثيركال ناكيس ها ولجد ةيام سهلألض اعب ت.ماعالال ضعالت، وأمقالة ابكتا لىعلمعأ

 تالوق نييح ماذات. عندالبعبوألسلك اذ في رييج ام لىع قطد فمتعي ظهر.ال دعب ما 4:30 حتي 7:30 نم توقف ندو
 يسدرتالدمجر ناكن هكويما؛ عندلطوي أمن أياكوت فوفصال في مهجيلتسب وطاللل ورةمشال تقديمل

 ت.عاماني ساثبع ولي سم حواأليال اطو نكوي ماومع لي.معب اميقلل تالوق نمديمزال ديى لهتند ال قيتسجال نكويو
 أليامض اعب فيك، وفوفصد لحدمال تالوق في مكهامب اميقلل قطعات فعشر سا تسع أو اميألض اعبلمعتد، قتقل ماكو

 نم ذيال تالوق للفة حوتمخ دعا قواهة لفمختلال تؤسسامال نذ أد إمتعي ذلك يال.قل ركبمتفي وق لنزمال لىتذهب إ
 في لأقما و يوم في كثرل أعأف نطيع أتيث أسي، حنهمال بنان في وقت واجمرال تالوق بعض ينالد قاه.بت نض أترفمال
لك تفيتخ ي،ادهإج توياتسمله وعأف ما ثين حم ة حقا.عتممال ةيلحرن امليالقل ةبمثاب إذ هو يفا أمر لطهذم آخر ويو

 بذهيهأفعل ما لك ال، أم هدةمج تنكذاا إمع نظرال بغض ة.يدراساللالفصو لىهب إأذ ماغوط عندضالنم دينعما 
 هن، إةفيوظال ذهه ذي آخنذي جعلال ببالس ذا هويس؛ هدرتال بي أحننأل ةيدراسال لالفصو امما عندما أتحدث أعيدب
 . يسدرتال

 ء هناك،بقاال يهمعل نأل ادرةغمال نهمكمي الهورا وميك جلد نأل هورمالج اممف أقي بطاحم يديامكو تنك ذاد إعيساو
 ةنللجل امعنم ثيركال لعأف ني أعل نكوي مام. عنديوال ذلك ريتتو يففتخ ا هوهذ ذلكا. ليرثك ذلكب تعمتوأنا أس

 في ضواعنكوت مادنع با هوتطل كثرألم اهامال دا أحمبذها ريجب اتخا التي تراراقال نم ثيركال ناكن هكوي ماوعند
 نم ثيركال ذتي تأخال تبالمقاال ءرام وإجييقتالب قومتت وملفاال نم ثيركال رأقتنعليك أموظف جديد، و نعثبحال ةنلج
 يكلد نكوي ماقا هو عندإرها كثرألألوقات اح األرجى اعل لك هيت نبا،ضع جاتو رىشياء أخ، عندها هناك أتكوق
 لىعلصتح ومن ثم ةيهانال في امير ما لىعنكويءيل شكنكد، ولن واحي آا فهب اميقال بجي التي ءشياألن ام ثيركال

 .ئعرا ذايف، وهصال ةعطل

:6eAhttps://youtu.be/NTdbhLVG رصدمالDrKitVideos drkit.orgنم يون فيدهتمم مع ،تمجال ةيفي كل ذستاأ

 راشك11.1

 الوحدة في كشفتست مع. سوفتمجالةية لكليميادكألانؤوللشلضأف لى فهمع تكمعدد سالوحدة قذه ان هكوتنل أمنأ
 .معتمجال ةيفي كل ةيبطالال نؤوة بالشقتعلمال القضايا ةيالتال ةيمطنال

ž Palm Beach State College building: http://www.palmbeachstate.edu/  
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Roger Yohe, Palm Beach State College VP for Academic Affairs:  
http://news.palmbeachstate.edu/2016/07/11/new-vp-of-academic-affairs-to-zoom-in-on-

graduation-rates/. Fair Use 

ž Palm Beach State College Org Chart:  
https://www.palmbeachstate.edu/purchasing/Documents/Attachment-A-PBS-Org-Charts-

5.2012-ITN-1314-05-Job-Class-Comp-Consultant.pdf 

ž Palm Beach State College Data Sheets:  
ž https://www.palmbeachstate.edu/learningoutcomes/Documents/PerkinsReport-2016-2017.pdf 

ž Palm Beach State College QEP Report:  
https://www.palmbeachstate.edu/qep/Documents/QEP-Document-Feb2012.pdf 

ž Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges logo:  

http://www.sacs.org/ 

1.12 USDOS - CCAP 

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

eca.state.gov أوlsi.fsu.edu/ccap 
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