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9شؤون الطالب
1.1م رحبا بكم
مرحبا بكم في قسم شؤون الطالب في كلية المجتمع ،وحدة التدريب المهني من برنامج مدير كلية المجتمع في وزا رة
خارجية الواليات المتحدة األمريكية .

1.2األهداف
سوف تتعلمون في هذه الوحدة مال يلي:

 تعريف شؤون الطلبة
 الجوانب المختلفة لشؤون الطلبة ،بما في ذلك القبول والتجنيد ،وتنمية ومشاركة الطالب ،وتصرف وسلوك الطالب،
واالعتبارات القانونية
 وهدف توفير "تجربة كلية المجتمع الكاملة"
هيا بنا نبدأ.

1.3ما هي "شؤون الطلبة"؟
يتميز مصطلح "شؤون الطلبة" عن "الشؤون األكاديمية" في تركيزه على جوانب تجربة الطالب خارج الساحة
األكاديمية .
إن مصطلح شؤون الطلبة ،وهو مصطلح يستخدم بشكل متبادل مع مصطلح "الخدمات الطالبية" ،يتضمن مجموعة
متنوعة من األنشطة التي تقدمها الكلية من والتي تركز على الطالب ،والموجهة نحو مساعدة الطالب بشأن القضايا
التي تعتبر فرعية بالنسبة لتجربتهم في الفصول الدراسية .وفي حين أن الكليات المختلفة تعين المسؤوليات التنظيمية
بطرق مختلفة ،فمن المعتاد أن تشمل شؤون الطلبة وظائف مثل التوجيه ،خدمات التسجيل ،المساعدات المالية،
األلعاب الرياضية ،واألنشطة الطالبية ،واإلرشاد الشخصي ،ومهارات إدارة الحياة ،وخدمات األزمات ،وخدمات
اإلعاقة وسلوك الطالب ،والحكومة الطالبية ،والسالمة في الحرم الجامعي ،ودعم الطالب.
إن مفهوم الخدمات الطالبية مستمد من فكرة تاريخية تقول أن الكلية تأخذ مكان اآلباء واألمهات في المساعدة على
توجيه ت نمية الطالب الشخصية .وبمرور الوقت ،توسع هذا المفهوم ليشمل مجموعة واسعة من الوظائف المتعلقة
بالطالب.

1.4القبول والتجنيد
في حين أن لدى بعض الكليات ،وخاصة الكليات األكبر منها ،هياكل تنظيمية منفصلة لإلشراف على القبول ،فكثيرا ما
يكون األغلب لدى كليات المجتمع أن تقوم شؤون الطلبة بإدارة الجوانب األساسية لعملية القبول ،من التجنيد والتسويق
إلى المساعدات المالية والتسجيل والسجالت.
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وحتى في الكليات التي لديها هياكل منفصلة إلدارة التسجيل ،تكون شؤون الطلبة مسؤولة عن البرامج التي تؤدي إلى
قبول فئات سكانية خاصة ،مثل الطالب الذين يمثلون تاريخيا تمثيال ناقصا ،والطالب ذوي اإلعاقة ،وطالب التسجيل
المزدوج ،والطالب الدوليين.
إن الفيديو التالي ،من كلية المجتمع في دنفر ،هو مجرد مثال واحد للفيديو الترويجي الذي يهدف إلى استمالة الطالب
لإلقبال على التسجيل .ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن تسويق الكلية  -حتى بالنسبة لكليات المجتمع الممولة من
القطاع العام ولها مجال خدمة محددة  -هو ممارسة معيارية اليوم.
[مقطع فيديو  -كلية المجتمع في دنفر]

[ستيفاني] تمنح كلية المجتمع في دنفر أكثر من  100درجة وشهادة .وعدد كبير من تلك متتابعة .يمكن أن تبدأ في
حقل ما،
ويمكن أن تتفرع بالعديد من الطرق .فإذا كانت الشهادة هي كل ما يريدون وكل ما يحتاجونه ،لديهم مهارة قابلة
للتوظيف .وإذا قرروا االستمرار والحصول على درجة مشارك ،لديهم القدرة على القيام بذلك.
[ناهوم] إن كلية المجتمع في دنفر عائلة .يستطيع أي طالب أو والد أن يأتي لنا ،وهدفنا هو التأكد من رقم واحد ،أنهم
يشعرون بالترحاب ،وأن يشعروا أنهم جزء مما ما تريد كلية المجتمع في دنفر أن تكون قادرة على تقديمه.
[جودي] ألن لدينا مثل هذه التشكيلة الطالبية المتنوعة أعتقد أنه سيكون من الصعب تقريبا أن ال يجد الطالب موظئ
قدم .ولكن بالنسبة لبعض الناس فإن الكلية هي الشيء الذي يبحثون عنه وعلى األرجح ربما سوف يشعرون بالترحاب
بشكل كبير هنا أيضا.
[الدكتور .فريمان] نحن كلية متنوعة .لدينا أناس من جميع أنحاء العالم والشيء الذي يربطنا ويبقينا متحمسين ويبقينا
على الطريق هو فكرة أن الجميع يمكن أن ينجح في ذلك .يمكنك الوصول إلى أي مكان من هنا .فتبدأ من هنا واذهب
إلى أي مكان! هذا هو الشيء الذي يجعل كلية مجتمع دنفر فريدة من نوعها .البعض ال يعرف حقا ما يريدون القيام به،
والبعض يعرف بالضبط ما يريدون القيام به .وكالهما ينجح بشكل كبير بسبب تفاني أعضاء هيئة التدريس والموظفين
لدينا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.
[ستيفاني] لديك أعضاء هيئة تدريس يحملون مؤهالت من مستوى الماجستير ومستوى الدكتوراه يعملون مع طالبنا.
فصولنا صغيرة .قد يكون لديك في بعض األحيان  14طالبا في الفصل الدراسي ،وأحيانا قد يكون لديك  ،20ولكن
أعضاء هيئة التدريس جميعا يعرفون اسمك وأعضاء هيئة التدريس يهتمون بك ويتعهدوا بحصولك على المعلومات
التي يدرسوها لك .
[ناهوم] كيف أصف حرم كلية أوراريا النابض بالحياة .ليس هناك لحظة مملة على حرم الكلية أوراريا ،سواء كانت
األنشطة الطالبية ،سواء كانت الحفالت الموسيقية .لن تشعر أبدا بالملل طالما كنت في حرم الكلية.
[كريستوفر] نحن حرم عالمي جدا .نحن في مركز بحر النقل .أنت تعرف أن هناك السكك الحديدية الخفيفة في كل
مكان ،وجميع المظاهر والجوانب الثقافية في وسط مدينة دنفر متاحة.
[رجل] وهذا مهم بالنسبة لي .انها بيئة المدينة الكبيرة مع شعور العيش في بلدة صغيرة .هذا ما أحب.

[أرلين] لدى كلية مجتمع دنفر أحد أفضل برامج اللحام في والية كولورادو ،بل ويمكن القول في األمة إذا قمت فعال
بقليل من
البحث .أعتقد أنه مكان عظيم ألن أكون فيه .إن لكلية مجتمع دنفر قيمة كبيرة مقابل ما تدفعه .أشعر أنني أحصل على
تعليم عظيم .لقد سمعت أن برنامج اللحام هائل وال أشعر بأن أموالي قد أهدرت على اإلطالق.
[ستيفاني] علينا أن نثبت للحكومة الفدرالية أنه عندما يتخرج طالبنا من هذه البرامج ،فإنهم قابلون للتوظيف .لقد تمكنا
من إثبات ذلك العام تلو عام ،العام بعد اآلخر .
[جودي] ال تعمل كلية مجتمع دنفر على إعدادهم للعالم الحقيقي فحسب ،بل إنها هي العالم الحقيقي .يأتي إلينا طالبنا
ولديهم الكثير من تجارب الحياة المختلفة ،وتوقعاتنا لنجاحهم كبيرة ألننا نعرف أنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم ،ألنهم
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يحققونها بالفعل على العديد من الجبهات المختلفة .إننا نساعدهم على صقل تلك الفرص التعليمية ققط.

فلتفبدأ هنا ،وانتقل إلى أي مكان!  -كلية المجتمع في دنفر - .كلية المجتمع في دنفر - .ابدأ هنا  -ابدأ هنا  -ابدأ هنا،
ومن ثم اذهب إلى أي مكان!
كلية المجتمع في دنفر  -ابدأهنا  ...اذهب إلى أي مكان!

كلية المجتمع في دنفر
المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=SCf9UiQJFug

1.5توجيه الطريق :التهيئة ،وتقديم النصح واإلرشاد ،والتصرف
تقدم شؤون الطلبة خدمات التوجيه للطالب ،بدءا من جوالت حرم الكلية إلى التسجيل األولي ومهام التسجيل .وترافق
هذه األنشطة تقديم المشورة ،حيث أن العديد من الطالب يأتي ولديه ساعات اعتماد حصل عليها بالفعل ،ويتطلب نقلها
التقييم والتسجيل .كما تدير شؤون الطلبة ندوات مهارات التعلم في بعض األحيان الموجهة نحو االحتفاظ بالطالب،
فضال عن تقديم خدمات المشورة من أنواع مختلفة .ويتطلب االمتثال ألحكام قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )(ADA
اإلقامة المناسبة من قبل الكلية ،وشؤون الطلبة هي المسؤولة عن هذه الوظيفة .كما أن المشورة الشخصية ،بدءا من
تقديم المشورة حول الصفوف إلى التدخل في األزمات األسرية ،هي أيضا من وظائف من شؤون الطلبة.
إن الفيديو الترويجي التالي من كلية المجتمع في كوياهوغا يستحق المشاهدة لتركيزه على توعية الكلية لطالبها الذي
يتمثل في شكل قلق نشط بشأن رفاه الفرد .
[مقطع فيديو -كلية المجتمع في كوياهوغا ]01 -

فالينسيا كولينز :لقد غيرت كلية المجتمع في كوياهوغا ) (Tri-Cحياتي بطرق أكثر مما كنت يمكن أن أتصور في أي
وقت.
إنك تبدأ هناك ينفتح لك باب إمكانية ال نهاية لها .انهم حقا يدعمون طالبهم ماليا ،مهنيا ،وشخصيا .إن كلية المجتمع
في كوياهوغا هي األساس للمهني الذي هو أنا اآلن .اسمي فالنسيا كولينز ،وقد حصلت على درجة التمريض فيTri-
C.

قصتي في كلية المجتمع في كوياهوغا -فالنسيا كولينز
كلية المجتمع في كوياهوغا) (Tri-Cالمصدر: https://www.youtube.com/watch?v=slYNiaEJuiE

1.6تنمية ومشاركة الطالب
بغض النظر عن نظرية تطوير الطالب ،يتفق المهنيون في شؤون الطلبة أن بيئة الكلية بأكملها هي تجربة تعليمية،
ويمكن استخدامها لمساعدة الطالب على النمو .وتحقيقا لهذه الغاية ،يتم توفير مجموعة واسعة من األنشطة الطالبية،
بدءا من أنشطة النادي الرئيسية ذات الصلة إلى المناسبات االجتماعية إلى األلعاب والمباريات الرياضية .وفي حين
تميل كلية المجتمع ألن تكون حرم مسافريومي ،فإنها تسعى جاهدة لتزويد الطالب "بتجربة الكلية" ،مع اإلدراك بأن
مشاركة الطالب حافز رئيسي للثبات والنجاح في نهاية المطاف.
يظهر مقطعا الفيديو التاليين ،من كلية المجتمع في كوياهوغا ،وهي كلية كبيرة في كليفالند ،أوهايو ،ومن كلية المجتمع
في جينيسي ،شمال والية نيويورك ،جوانب الحياة الرياضية للطالب والنوادي والفنون التي غالبا ما تعتبر فرعية
لدعم السعي للحصول على شهادة جامعية.
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[مقطع فيديو -كلية المجتمع في كوياهوغا ]02 -

تيلر لينرث :كان حلمي كطفل يكبر أن أذهب إلى كلية ،وأن ألعب البيسبول ،وأحصل على شهادة .ولدى تخرجي من
المدرسة الثانوية كان لدي خيارين :قبلت في جامعة أربع سنوات ،ولكنني قررت أن آتي إلى  Tri-Cبعد أن تلقيت
منحة دراسية .حصلت على شهادة مشارك في ، Tri-Cوقد نقلوا كل ساعاتي
المعتمدة من االعتمادات إلى بالدوين واالس ،لذلك بدأت في جامعة بالدوين واالس في العام الثالث .اسمي تايلر لينرث
وحصلت على شهادتي األولى منTri-C.
[مقطع فيديو -كلية المجتمع في جينيسي ]01 -

إميلي :مرحبا! مرحبا بكم في كلية المجتمع في جينيسي  (GCC) -مكان عظيم لبدء حياتك المهنية في الكلية .إذا كنت
تبحث عن أفضل برامج التكنولوجيا ،ومرافق التمريض الجدية رفيعة المستوى ،أو مجرد مكان عظيم لعمل الصداقات
التي سوف تستمر مدى الحياة ،فإنك قد وصلت إلى المكان الصحيح .اسمحوا لي أن أرافقكم في جولة .إن الطلبة في
الصفوف الصغيرة ،التي يقوم بتدريسها أعضاء هيئة التدريس المكرسين للرعاية والفائزين بجوائز تقديرية ،يعرفون
أنهم يحصلون على أفضل تعليم مقابل أموالهم .إن معلمينا يعطوك المهارات التي تحتاج لنقلها إلى جامعات األربع
سنوات أو لبدء العمل بعد حصولك على شهادتك .وبتوفر أكثر من  65من برامج الشهادات ،حيث لدى  GCCالكثير
من التخصصات لالختيار من بينها ،مع شهادات في حقول تتراوح بين تكنولوجيا الكمبيوتر إلى التمريض
والتكنولوجيا البيطرية .لقد تخرج أكثر من  23،000طالب من  GCC.هناك العديد من الطرق لالنخراط في الحياة
الجامعية  -األلعاب الرياضية والنوادي ،وغيرها من األنشطة التي تعطي الطالب حرية االختالط ،وتعلم مهارات
جديدة ومجرد الحصول على المتعة .
تقع مدينة باتافيا في منتصف الطريق بين بوفالو وروشيستر ،نيويورك ،ولدى باتافيا الكثير لتقدمه .تريد أن ترى لعبة
الكرة؟ اذهب إلى ملعب دوير لرؤية فريق  Muck Dogsيلعبون .تبحث عن المقاهي والبيتزا؟ وجدت ضالتك لدينا.
من البدء في طريقك إلى شهادة ال 4سنوات أو التحاقك مباشرة في حياتك المهنية ،يمكن أن تساعدك  GCCعلى
االدخار للمستقبل .يمكن أن توفر لك معدالت رسومنا الدراسية ذات األسعار المعقولة اآلالف من الدوالرات في حين
تكسب تعليما جيدا بالقرب من منزلك .إذا كنت تعتقد أنك ال تستطيع تحمل تكاليف التعليم ،سيكون من دواعي سرورك
أن تعلم أن  ٪87من الطالب بدوام كامل يحصلون على مساعدات مالية ،وأنه قد تم صرف أكثر من  263،000دوالر
في المنح الدراسية في السنوات األخيرة .إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية دفع
تكاليف التعليم في الكلية ،تحدث إلى أحد مستشاري المساعدات المالية لدينا ،ويسعدنا اإلجابة على جميع أسئلتك .
إن طلب االلتحاق ب GCCمجاني وسهل .لدينا نموذج طلب على االنترنت يمكنك مأله في المنزل أو ،إذا رغبت في
ذلك ،يمكنك التوقف في مكتب القبول والتقاط طلب التحاق ورقي .إن موظفي القبول الودييين لدينا متواجدين هناك
للمساعدة إذا كان لديك أي أسئلة .إن طلب القبول لدينا موجود في الفيسبوك ،لذلك تأكد من أنك تحبنا أو تفحصنا
وتعرف على ما يحدث في مكتبنا وفي مجتمع حرم كليتنا .احضر إلى البيت المفتوح أو اقض يوما معنا في زيارة يوم
الجمعة .وبمجرد أن تأتي إلى حرم الكلية فإننا على يقين من أنك سوف توافق على أن  GCCكانت كل شيء توقعته
وأكثر من ذلك .هل أنت ال تزال في المدرسة الثانوية وتحب االستطالع لمعرفة كيف يكون األمر لو أخذت مساقا
دراسيا في الكلية قبل الحضور بدوام كامل؟ إذن قد تكون مهتما ببرامج االلتحاق السريع بالكليات لدينا ،والذي سوف
يعطيك بداية مبكرة لاللتحاق بالكلية.
كما تقدم  GCCمنح جينيسي بلس الدراسية للفصل الصيفي ،والتي تغطي الرسوم الدراسية لمساقين دراسيين لخريجي
المدارس الثانوية في المنطقة .وقد صنف الطالب  GCCعلى أنها كلية المجتمع رقم واحد بين كليات مجتمع والية
نيويورك في نوعية خدمات دعم الكمبيوتر ،واالستخدام الفعال للتكنولوجيا ،واالستخدام الفعال للتكنولوجيا و
واالستخدام المبتكر للتكنولوجيا والتعلم .لدينا الفصول الذكية ،ومختبرات الكمبيوتر العصرية عالية التقنية ،وبرامج
التكنولوجيا المبتكرة ،هل هناك أكثر من ذلك مما يمكن ألي طالب تكنولوجيا متقدمة أن يسأل عنه؟ هل أنت مهتم
بالتعلم عبر اإلنترنت؟ لدى  GCCمدربون في مجال التعلم عن بعد قادرون على ابتكار محتوى مساق تدريسي مشوق
ومثير لالهتمام لجميع أنواع أنماط تعلم الطالب .لدينا في  GCCمجموعة متنوعة من الفرق الرياضية والنوادي
الدينامية أللعاب تتراوح بين كرة القدم إلى الالكروس ،ولقد فازت فرقنا بالعديد من الجوائز ومرتبات الشرف والتكريم
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لمهاراتهم الرياضية .وتشمل بعض النوادي لدينا أحرف نداء محطة راديو  FMلكلية جينيسي) ، (WGCCونادي
األرض ،ونادي المغامرات في الهواء الطلق .
هناك دائما شيء يجوز القيام به عند االنتهاء من فصولك الدراسية .يقع كل من مدينتي بوفالو وروشيستر على بعد
مسافة قصيرة بالسيارة ،وشالالت نياغارا وكندا قربتين جدا .
وحيث يتوفر سبعة مواقع حرم كلية مجتمع في أربع مقاطعات في غرب نيويورك ،فهناك دائما موقع حرم في مكان
قريب منك .يوجد فروع ل GCCفي باتافيا ،ألبيون ،أركيد ،دانسفيل ،ليما ،مدينا ووارسو .إن أحجام هذه الفصول
الدراسية صغيرة عموما مع توفر العديد من خيارات المساقات الدراسية المريحة .وببساطة ،إن  GCCهي المكان
المناسب لبدء المشوار .سيكون لديك المهارات الالزمة للنجاح المبهر في مكان عمل تنافسي للغاية ،ويمكنك تشكيل
صداقات من شأنها أن تدوم مدى الحياة .لدى  GCCكل شيء .شرفنا بزيارة ولترى بنفسك.
نظرة عن كثب كلية المجتمع في جنسي )(GCC

كلية المجتمع في جنسي
المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=L9TTP5C9p0E

قصتي في كلية المجتمع في كوياهوغا  -تايلر لينرث
كلية المجتمع في كوياهوغا) (Tri-Cالمصدر: https://www.youtube.com/watch?v=slYNiaEJuiE

1.7تصرف وسلوك الطالب
وكنظيراتها من الجامعات ،تلتزم كليات المجتمع بضمان السالمة البدنية لطالبها مع توفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من
االضطراب .ويتطلب سلوك الطالب أحيانا اهتماما جديا ومعالجة جيدة.
ومن المعتاد أن تتبنى كليات المجتمع مدونات سلوك الطالب المفصلة التي يتم إتاحتها خطيا للجمهور .وتحدد مدونة
سلوك الطالب األفعال الضارة أو التي تعطل تجربة الطالب اآلخرين ،فضال عن العقوبات المفروضة على مثل هذه
األفعال .ومن المعتاد أيضا أن تتم مراقبة انتهاكات مدونات قواعد السلوك والفصل فيها من قبل قيادة شؤون الطلبة
بالعمل بشكل جماعي متسق مع ممثلي الحكومة الطالبية .وبهذه الطريقة ،يتم إنشاء عملية قضائية يتم التحكم فيها
جزئيا من قبل الطالب أنفسهم.

1.8الشؤون القانونية
تلتزم كليات المجتمع بأن تفي بالعديد من المتطلبات القانونية -

وكثير منها فيدرالي في األصل تتعلق برعاية الطالب .ومن األمثلة
على ذلك ما يلي:

إن قانون كليري موجه نحو سالمة وأمن حرم الكلية ،ويتطلب أن تكشف الكليات عن المعلومات حول حوادث
الجريمة في وحول حرم كليات المجتمع .
ويتطلب الباب التاسع من قانون تعديالت التعليم
لعام  1972ضمان المساواة بين الجنسين في التعليم ،وهو أمر مهم من حيث الكليات التي تعالج ادعاءات االعتداء
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والمضايقات الجنسية
ويتطلب قانون خصوصية السجالت التربوية األسرية
) (FERPAمن الكليات الحفاظ على خصوصية مجموعة من قيود وسجالت الطالب ،حتى من أعضاء األسرة
المباشرة ،بما في ذلك اآلباء واألزواج ،دون إشعار وإذن الطالب.
وبقدر ما يعكس طالب كليات المجتمع نسبا عالية من الطالب غير التقليديين و/أو المحرومين اقتصاديا  -وهي
مجموعات أقل احتماال لإلبالغ عن إساءة المعاملة أو السعي إلى اتخاذ إجراءات قانونية  -يكون التزام الكلية بحماية
الحقوق وضمان رفاه جميع الطالب أمرا بالغ األهمية.

1.9الوفاء بالوعود
إن "تجربة الكلية الكاملة" التي يسعى إليها المختصون في شؤون الطلبة ليست بعيدة عن متناول طالب كلية المجتمع،
شريطة أن يتفهم قادة كليتهم هذا الهدف الطموح ،ويبذلوا قصارى جهدهم لتوفير فرص لطالبهم لعيشها.
تتضمن السلسلة التالية من أشرطة الفيديو الترويجية القصيرة ،التي تنتجها بعناية كلية المجتمع في أونونداغا في
سيراكيوز ،نيويورك ،لمحات من الحياة الطالبية في الكلية .انها تستحق المشاهدة للرسالة الخفية لكن القوية التي
تحملها .
[مقطع فيديو -كلية المجتمع في أونونداغا ]01 -

يمكن أن تبدو الحياة األفضل في بعض األيام بعيدة المنال أو يستحيل للوصول إليها حتى تتوقف وتدرك أن ما يقف في
طريقك ليس الوقت أو من أين أتيت  ،بل إنها الشك وعدم اليقين .لذا ،إذا كنت تعرف أنك تستحق أكثر وكنت على
استعداد للعمل بجد للوصول إلى هناك ،فإن الشيء الوحيد المتبقي هو أن تؤمن بأين أنت ذاهب.
[مقطع فيديو -كلية المجتمع في أونونداغا ]02 -

إن الرحلة إلى حياة أفضل يمكن أن تكون مليئة بالشك وعدم اليقين .ربما كنت قد قيل لك أنك لن تذهب إلى أي مكان،
وربما كنت قد صدقت ذلك .ولكن لحظة أن تقرر المضي قدما تكون اللحظة التي تترك فيها كل ذلك وراء ظهرك
وتدرك أنه بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه ،ال شيء يجب أن يقف في الطريق إلى أين أنت ذاهب.
[مقطع فيديو -كلية المجتمع في أونونداغا ]03 -

إن األمر ليس حول ما قيل لك ،أو ما كنت قد قرأت في الكتيبات أو
ما شاهدته على شاشة التلفزيون .وال يمكن اختصاره في عالمات أو درجات اختبار .إن الشيء الوحيد الذي يهم حقا
عند الخروج للذهاب إلى الكلية هو أنت ،دافعك ،ورفضك ألن تستقر للوضع الذي أنت فيه ،وقرارك ألن تفعل المزيد
في حياتك .لذا تأمل ما في الداخل ،ثم أنظر لألمام وآمن في أين أنت ذاهب .
[مقطع فيديو -كلية المجتمع في أونونداغا ]04 -

حرم كلية مجتمع ليس له مثيل ،أساتذة ينصب تركيزهم على تعليمك ،وشهادات تؤدي بك إلى فرص كبيرة ،وليس إلى
ديون كبيرة .إن األشياء التي تجعل  OCCفريدة من نوعها ال تميزنا عن الكليات األخرى فحسب .إنها تميزكم عن
الخريجين اآلخرين .أنظر لماذا لدى طالبنا سجل قوي من الحصول على وظائف ،وااللتحاق بكليات األربع سنوات،
ولم هم بارزون في كل خطوة عل
ى الطريق .سجل اليوم فيSUNYOCC.EDU.
 OCCالتقدم إلى األمام 2017كلية المجتمع في أونونداغا
المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=0pQBn7l8LRg
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 OCCنؤمن في أين أنت ذاهب 2017كلية المجتمع في أونونداغا
المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=ls4D-wAiuUU

س ِّجل اليوم
كلية المجتمع في أونونداغا
المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=Slf9665MTgo

كلية المجتمع في اونانداغا (OCC) -نؤمن في أين أنت ذاهب 2017
كلية المجتمع في أونونداغا
المصدرhttps://www.youtube.com/watch?v=0MFqHYbdpls

1.10شكرا
نأمل أن تكون هذه الوحدة قد ساعدتك في الحصول على فهم أفضل لقسم شؤون الطلبة في كلية المجتمع .سوف
تستكشف في الوحدة النمطية التالية ،القضايا المتعلقة بالتعليم والتعلم في كليات المجتمع.
مركز األلعاب الرياضية في كلية شمال غرب والية
فلوريدا: http://nwfraiders.com/athletics/facilties/arena_gallery/index
دليل الطالب في كلية والية فلوريدا الشرقية: http://www.easternflorida.edu/student-life/documents/2016-
17-student-handbook.pdf

1.11 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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