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Coleen Gatehouse :رئيس التحرير
Rolando Ribera :تصميم الغالف

�مالحظة: ال يعني وجود أي عنوان ملوقع على اإلنترنت أو اسم أي منشور في الكتيب بأنة توصية من من وزارة اخلارجية األمريكية، 
�أو موافقة عليه، بل يهدف ذلك، لنقل املعلومات فقط. لقد مت إدراج عناوين مواقع على اإلنترنت أو أسماء املنشورات 

على أساس انتقائي وال يجب اعتباره على أنه قائمة كاملة باملواقع واملنشورات املتوفرة.
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الكتاب 3
�الدراسة القصيرة األمد، برامج تعليم اللغة اإلجنليزية، 

التعليم عن بُعد، واالعتماد
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مقدمة

اإلجنليزية،  اللغة  تعليم  وبرامج  املدى،  القصيرة  الدراسات  كتيب  يُشكّل 

كتيبات  أربعة  تضم  سلسلة  من  واحًدا  واالعتماد  بعد،  عن   والتعليم 

املوضوعية  املشورة  لتقدمي  األمريكية  اخلارجية  وزارة  قدمتها  متهيدية 
بالدراسة  يرغبون  الذين  العالم  أنحاء  في  والدارسني  الطالب  إلى  والعملية 
التالي:  اإلنترنت  موقع  من  الكتيبات  تنزيل  ميكن  املتحدة.  الواليات   في 
لدى  جاهزة  مطبوعة  نسخ  تتوفر  كما   ،www.educationusa.state.gov

 EducationUSA لـ  التابعة  األمريكية  التعليمية  واإلرشاد  اإلعالم  مراكز 
في كافة أنحاء العالم. للعثور على أقرب مركز منك، اتصل بإحدى سفارات 
الواليات املتحدة، أو القنصلية األمريكية، أو ارجع إلى القائمة املتوفر على 
اجملاالت  األربعة  الكتيبات  مواضيع  تُغطي   .EducationUSA ويب  موقع 

التالية:

الدراسات اجلامعية

يوّفر هذا الكتيب كيفية اختيار وتقدمي طلبات االلتحاق ببرامج دبلوم شهادة 
معلومات  إلى  إضافة  األمريكية،  اجلامعات  تقدمها  التي  الدبلوم  وشهادة 

حول فرص الدراسة الفنية واملهنية املتاحة في الواليات املتحدة.

الدراسات العليا واالحترافية واألبحاث

ببرامج  االلتحاق  طلبات  وتقدمي  البحث  إجراء  كيفية  الكتيب  هذا  يوفر 
التي  الدكتوراه  بعد  ما  الدراسية  والبرامج  والدكتوراه،  املاجستير  شهادات 
إصدار  إجراءات  حول  معلومات  إلى  إضافة  األمريكية،  اجلامعات  تقدمها 
أو العمل  اإلجازات والرخص إلى احملترفني الذين يرغبون في متابعة التعليم 

في الواليات املتحدة.

الدراسة القصيرة األمد، وبرامج تعليم اللغة اإلجنليزية، 
والتعليم عن بُعد، واالعتماد

يوّفر هذا الكتيب معلومات حول الفرص املتاحة للدراسة في الواليات املتحدة 
لفترة تصل إلى سنة واحدة، إضافة إلى نظرة شاملة حول الدراسة الالزمة 
للحصول على شهادة جامعية، أو دبلوم، أو إجازة من خارج الواليات املتحدة 
معلومات  أيًضا  الكتيب  يتضمن  بُعد.  عن  التعليم  برامج  مبتابعة  وذلك 

تفصيلة حول اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الواليات املتحدة.

 االستعداد للدراسة: معلومات عملية حول املعيشة 
والدراسة في الواليات املتحدة.

يساعد هذا الكتيب في التخطيط لالنتقال إلى الواليات املتحدة بعد قبولك 
في إحدى اجلامعات أو الكليات في الواليات املتحدة. ويقّدم معلومات قّيمة 
جًدا حول كيفية تقدمي طلب احلصول على تأشيرة دخول إلى الواليات املتحدة 

واالنتقال إليها، وما عليك توقعه عند الوصول إلى حرم اجلامعة أو الكلية.

شكر وتقدير

هذه  األمريكية  اخلارجية  وزارة  في  التعليمية  واملوارد  املعلومات  فرع  أصدر 
في  الدراسة  أردت  إذا  عنوان  حتت  كتيبات  أربعة  من  املكونة  السلسلة 
العنوان  على  اإلنترنت  على  الكتيبات  هذه  أيًضا  وتتوفر  املتحدة.   الواليات 

حتديثًا  احلالي  اإلصدار  يعتبر   .http://www.educationusa.state.gov

 Evelyn Levinson قام  الذي  األصلي  املشروع  من  األصلية  للنسخة 
احملُّدث من قبل مكتب  املشروع  إدارة  الفترة 2000-2001. متت  بتنسيقه في 
مجلس إدارة الكليات للتربية الدولية خالل اتفاق تعاوني مع وزارة اخلارجية 
إلى  بالشكر   Janine Farhatو  Carol Blythe من  كل  تتقدم  األمريكية. 
لقيامه  ريبرا  وروالندو  والتحرير  بالترتيب  لقيامها   Coleen Gatehouse

بتصميم الغالف.

كما ترغب وزارة اخلارجية في تقدمي شكرها إلى األشخاص املذكورين أدناه، من 
جميع أنحاء العالم، الذين ساهموا بوقتهم وخبرتهم وموهبتهم كأعضاء 

نشطني في اللجنة االستشارية لهذه السلسلة: 
Evelyn Levinson  Kathleen Alam

Amy Lezberg  Ellen Badger

Diana Lopez  Martin Bennett

Ted Mashima  Louise Cook

Michael McCarry         Juleann Fallgatter

Beryl Meiron  Julia Findlay

Martyn J. Miller  Judy Freudenberger

Terhi Molsa  Coleen Gatehouse

Barbara Nichols  Nancy Gong

Roberta Paola  Joanna Graham

Dawn Piacentino  Sharon Grodzielanek

Rohayma Rateb  Sandarshi Gunawardena

Laura R. Ruskaup  Linda Heaney

Sohair Saad  Lisa Henderling

Jaylene Sarrasino   Lia Hutton

Bethany Shaw   Judith Irwin

Sharon Snyder  Michelle Johnson

Karen Solinski  Rekha Kalle

Peter Storandt  Nancy Keteku

Rosalie Targonski  Ann Kuhlman

James Vaseleck  Gaston Lacombe

JoAnn deArmas Wallace  Carolyn Lantz

Harold Woodley  Maria Lesser
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الواليات املتحدة األمريكية
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احملتويات

29 التعليم عن بُعد  الفصل الثالث 

ما هو نظام التعليم عن بُعد؟   
ما سبب اختيار التعليم عن بُعد؟   

املهارات املطلوبة للنجاح   
اختيار برنامج التعليم عن بُعد   

ما هي أنواع البرامج املتوفرة؟   
ما هو نوع املؤسسات التي تقدم     

        برامج التعليم عن بُعد؟
كم تبلغ كلفة برامج التعليم   

        عن بُعد؟
شروط القبول   

أمور أخرى يجب أخذها في عني االعتبار   
نوعية البرنامج   

االعتماد   
سالمة البرنامج     

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت  

37 االعتماد  الفصل الرابع 

احملافظة على املعايير القياسية التعليمية    
       في الواليات املتحدة

ما هي أهمية االعتماد  
هيئات االعتماد املعترف بها  

ماذا يعني االعتماد  
أنواع االعتماد  

االعتماد املؤسساتي  
االعتماد البرامجي   

املؤسسات التي ال حتوز على اعتماد معترف به    
       االعتماد

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت  

45 مسرد املصطلحات  املالحق 

55 موارد إضافية   

57 الفهرس   

احملتويات

8 املقدمة  
ملاذا الدراسة في الواليات املتحدة؟   

مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية  
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت  

11 الدراسة القصيرة األمد في الواليات املتحدة  الفصل األول 

اختيار البرنامج   
العوامل التي يتوجب أخذها في عني االعتبار   

االعتماد   
التكاليف   

التمويل   
تبادل الطالب بني املدارس الثانوية   
التبادل املدعوم من قبل احلكومة   

عمليات تبادل أخرى   
التسجيل املباشر   

توفير برامج التبادل    
        اخلبرة املهنية
املنظمات الراعية   

البرامج املهنية والفنية   
الدراسة اجلامعية القصيرة األمد   

برامج التبادل اجلامعي   
الدراسة دون شهادة جامعية أو الدراسة “كطالب خاص”   

الدراسة في الدورة الصيفية   
الزمالء اجلامعيون والطالب الزائرون   
الدراسة االحترافية القصيرة األمد   
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت  

23 برامج تعليم اللغة اإلجنليزية  الفصل الثاني 

اختيار برنامج تعليم اللغة اإلجنليزية   
أنواع البرامج   

االعتماد   
نوعية البرنامج   
منهاج الدراسة   

طول مدة الدراسة   
املوقع والبيئة   

تنظيم احلصص الدراسية   
التكاليف   

شروط القبول   
القبول في برامج أكادميية   

تأشيرات الدخول   
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت  

67



إذا أردت الدراسة في الواليات املتحدة: الدراسة القصيرة األمد إذا أردت الدراسة في الواليات املتحدة: الدراسة القصيرة األمد 

املقدمة

مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية

حصلت  اللذين  والدعم  املساعدة  تقدير  في  املغاالة  الصعب  “من 
لي  مصدر  وأهم  أول  املركز  هذا  كان  اإلرشاد.  مركز  من  عليهما 
الكتب،  كانت  األمريكي.  التعليمي  النظام  حول  للمعلومات 
واجملالت، وعناوين املواقع على اإلنترنت في املركز مفيدة إلى أبعد حد، 

كما ساعدني العاملون في هذا املركز كثيرًا في حتقيق أهدافي.”

— طالب في إدارة األعمال من روسيا

سوف يتطلب اختيارك ألفضل البرامج ناجحة التزاًما وتخطيًطا دقيًقا من 
جانبك، لكن هناك في كل بلد في العالم تقريًبا حوالي 450 مركزًا إعالمًيا 
وإرشاديًا تعليمًيا أمريكًيا يعملون لتزويدك باملعلومات واملشورة. يتوفر لدي 
هذه املراكز دالئل وكتب أدلة للبرامج، ومعلومات حول اختبار القبول، كما 
يتوفر مستشارين تعليميني مدربني يرغبون في تقدمي املساعدة لك وألسرتك 
في عملية االختيار والتقدم للبرامج. تقييم بعض املراكز أيًضا نشاطات مثل 
تتوفر مجانًا معلومات متهيدية على شكل  الدراسية.  احللقات  أو  املعارض، 
ومكتبات  اإلنترنت،  على  ملواقع  وعناوين  جماعية،  عروض  أو  فيديو  أفالم 
مرجعية مستقلة في مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي، ولكن من احملتمل أن 

يطلب دفع رسم في بعض املراكز للحصول على خدمات إضافية.

التعليمي  واإلرشاد  اإلعالم  مراكز  كافة  األمريكية  اخلارجية  وزارة  تدعم 
فرص  مجاالت  حول  موضوعية  معلومات  توفير  بهدف  وذلك  األمريكية 
واملنظمات  املراكز  ولكن أسماء هذه  املتحدة.  الواليات  املتوفرة في  الدراسة 
التي تديرها قد تتبدل بني دولة وأخرى. ملعرفة موقع املركز األقرب إليك، اتصل 
املنشورة  املتوفرة  القائمة  إلى  ارجع  أو  أمريكية،  قنصلية  أو  سفارة  بأقرب 
التالي:  العنوان  على  األمريكية  اخلارجية  لوزارة  اإلنترنت  شبكة  موقع   على 

.)http://www.educationusa.state.gov(

نتمنى لك حًظا سعيًدا في الطلبات التي ستقدمها!

املقدمة

توفر املؤسسات األمريكية مجموعة متنوعة من الفرص البديلة للحصول 
على أهدافك األكادميية واحلرفية في الواليات املتحدة. ويشمل هذا عمليات 
تبادل قصيرة األمد، وبرامج تعليم اللغة اإلجنليزية، ودورات التعليم عن بُعد، 

والدرجات اجلامعية، والتعليم املتخصص واالحترافي.

ملاذا الدراسة في الواليات املتحدة؟

فيما يلي بعض األسباب التي جتعل أكثر من 600 ألف طالب دولي من كافة 
أنحاء العالم يتابعون تعليمهم في الواليات املتحدة.

النوعية: املؤسسات التعليمية في الواليات املتحدة تُعرف في العالم أجمع 
بجودة برامجها وهيئات التدريس فيها، ومرافقها، ومواردها. تضمن أنظمة 
املعايير. كما يجب  تلك  احلفاظ على  املؤسسات في  تلك  االعتماد استمرار 
على اجلهات الراعية لتبادل الطالب بني املدارس الثانوية في الواليات املتحدة 

االلتزام مبعايير اجلودة التي تضعها احلكومة.

اخليارات: يقدم نظام التعليم في الواليات املتحدة خيارات عديدة ال مثيل لها 
وبرامج  الدخول،  واالجتماعية، وشروط  األكادميية  والبيئات  املؤسسات،  من 

الدراسة، واملواضيع الدراسية التي ميكنك التخصص فيها.

التنوع: ميكنك أن جتد أجناس متنوعة من البشر من خلفيات ثقافية متباينة 
اجلامعية؛ حيث  املباني  في  العالم  أنحاء  االهتمامات من جميع  كافة  ومن 
يسافر أكثر من 600 ألف طالب دولي للدراسة في الواليات املتحدة كل عام.

في  استثمارًا  تعتبر  كونها  املتحدة،  الواليات  في  الدراسة  توفر  القيمة: 
من  كبيرة  مجموعة  فوجود  لكلفتها.  بالنسبة  ممتازة  قيمة  مستقبلك، 
بعض  إلى  باإلضافة  اخملتلفة،  املعيشية  والتكاليف  الدراسة،  أقساط 
من  جعل  التعليمية،  واملنظمات  الكليات  تقدمها  التي  املالية  املساعدات 

الدراسة في الواليات املتحدة أمرًا ممكنًا بالنسبة آلالف الطالب.

العديد  من  االختيار  بإمكانية  املتحدة  الواليات  في  الطالب  يتمتع  املرونة: 
من الدورات الدراسية داخل جامعاتهم، كما يتوفر لديهم خيار االنتقال من 

مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى.
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الفصل األول   الدراسة القصيرة األمد في الواليات املتحدة

إذا أردت الدراسة في الواليات املتحدة: الدراسة القصيرة األمد

     إذا كنت ترغب 

      في 
      الدراسة بالواليات املتحدة

نظرة إجمالية حول بعض األمور التي يجب 
لالنتساب  طلب  تقدمي  عند  بها  تفكر  أن 
إلى أي برنامج للدراسة القصيرة األمد في 

الواليات املتحدة.

اختيار البرنامج

طريق  أفضل  هو  املسبق”  “التحضير  إن 
للنجاح في أي برنامج تعليمي. سوف تعزز 
فترة دراستك القصيرة نسبًيا في الواليات 
املتحدة من خالل التخطيط الدقيق واإلعداد 

املسبق. عليك أن حتدد أهدافك بدقة، وأن

أو  “ال حتاول االختيار فقط على أساس املظهر   
املعيار؛ انظر إلى البرنامج ككل.”

                    — طالب في إدارة األعمال من سريالنكا

من  واسًعا  نطاقًا  املتحدة  الواليات  تقدم 
شهرًا   12 األمد  القصيرة  الدراسة  برامج 
مدارس  بني  التبادل  برامج  وتشمل  أقل،  أو 
العملي  التبادل  وبرامج  الثانوي،  التعليم 
والفنية،  املهنية  والبرامج  واالحترافي، 
املدى،  القصيرة  اجلامعية  والدراسات 

والدراسات االحترافية. ُقّدم هذا الفصل

املقدمة

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت

EducationUSA

 http://www.educationusa.state.gov

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة )نسخة على اإلنترنت(
 http://www.educationusa.state.gov

)انقر فوق رابط “إذا كنت ترغب في الدراسة”(.

دليل مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية
 http://www.educationusa.state.gov 

)انقر فوق رابط “البحث عن مركز إرشادي”(.
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التمويل 

من الصعب احلصول على متويل من جامعات 
أو منظمات تقدم منًحا تعليمية للطالب، 
للدراسة  مالية،  هبات  متنح  هيئات  أو 
مينح  املتحدة.  الواليات  في  األمد  القصيرة 
معظم هذا النوع من التمويل للطالب الذي 
يبحثون عن احلصول على درجات جامعية أو 

للباحثني.

تبادل الطالب بني املدارس الثانوية

يُستعمل مصطلح “املدرسة الثانوية” في 
الواليات املتحدة لإلشارة إلى فترة تعليمية 
الدراسة  تسبق  سنوات  أربع  أو  ثالث  ملدة 
في كلية أو جامعة. تُعادل هذه املدارس ما 

مياثلها من املدارس الثانوية في دول عديدة.

يسافر تقريًبا 30 ألف طالب من كافة دول 
العالم إلى الواليات املتحدة كل عام لتبادل 
الطالب بني املدارس الثانوية. تأتي الغالبية 
للدراسة لعام  الطالب  العظمى من هؤالء 
عائلة  مع  الطالب  ويعيش  كامل،  أكادميي 
ويحضر  متطوعة،  أمريكية  مضيفة 
يأتي  األمريكية.  الثانوية  املدارس  أحد  في 
الطالب اآلخرين لفصل دراسي واحد. يدخل 
على  للحصول  املتحدة  الواليات  الطالب 
 J-1 هذه البرامج بواسطة تأشيرة الدخول

)زائر تبادل(.

تأكد بعناية ما إذا كان البرنامج الذي تتقدم 
حكومة  قبل  من  به  معترًفا  سيكون  له 
أو  وزارات،  أو  مهنية،  احتادات  وأي  بالدك، 
مع  حتدث  الصلة.  ذوي  من  العمل  أصحاب 
للتأكد  بالدك  إلى  عادوا  الذين  املشاركني 
اخلبرات  تطبيق  في  جنحوا  قد  كانوا  إذا  مما 
والشهادات التي حصلوا عليها من الواليات 
عند  اختاروها  التي  مهنهم  على  املتحدة 

عودتهم إلى بالدهم.

يرجى  التفصيلية،  املعلومات  من  ملزيد 
الرجوع إلى الفصل الرابع، “االعتماد”.

التكاليف

تكلفة  أن  ميكن  ما  في  كبير  تباين  هناك 
الواليات  في  األمد  القصيرة  الدراسة 
املتحدة. تتحد هذه التكلفة وفًقا ألقساط 
املؤسسة  تقررها  أخرى  ورسوم  التعليم 
البرنامج  لنوع  وفًقا  كذلك  التعليمية، 
وطول مدته واملواد التي يلزم شراؤها بغية 
تتوفر معلومات  الدراسي.  البرنامج  إكمال 
نشرات  في  برنامج  كل  كلفة  حول 
في  املرفقة  واملواد  والكتالوجات،  البرنامج، 
موقع  على  األحيان،  بعض  وفي  الطلب، 
البرنامج على شبكة اإلنترنت. عليك أيًضا 
بإعداد ميزانية لكلفة السفر من  أن تقوم 
وإلى الواليات املتحدة، إضافة إلى مصاريف 
والطعام  السكن  بدالت  مثل  املعيشة 

والتأمني الصحي.

املوقع  ذلك  )ويشمل  احمللية  البيئة   •
النقل  وسائط  وتوفر  واملناخ،  اجلغرافي، 

العامة(؛ و

التوجيه،  برامج  )مثل  األخرى  امليزات   •
والنشاطات االجتماعية(.

ينبغي عليك أيًضا أن تراعي تاريخ البرنامج: 
هم  ومن  البرنامج،  استمرار  مدة  طول 
كان  حال  وفي  العادة،  في  فيه  املشاركون 
الوظائف  أو  املهن  هي  ما  منطبًقا،  ذلك 
بعد  السابقون  املشاركون  تبوأها  التي 
إذا لم يكن هذا البرنامج  إكمال البرنامج؟ 
ما هو مدى خبرة  الدولي،  للتبادل  برنامًجا 
التعامل  في  البرنامج  إدارة  على  القائمني 

مع مشاركني من خارج الواليات املتحدة؟

إن كنت تُفكّر في متابعة الدراسة القصيرة 
في  ترغب  فقد  جامعة،  أو  كلية  في  املدى 
الرجوع إلي الكتيبني األول والثاني من هذه 
من  مزيد  على  يحتويان  اللذين  السلسلة 
أخذها  جتب  التي  العوامل  حول  املعلومات 
في عني االعتبار عند اختيار كلية أو جامعة 

أمريكية.

االعتماد

أي  جلودة  مهًما  مؤشرًا  االعتماد  حالة  تعد 
عكس  على  أمريكي.  برنامج  أو  جامعة 
في  توجد  ال  األخرى،  البالد  من  العديد 
الواليات املتحدة أي مكتب حكومي مركزي 
تعتمد  التعليمية.  املؤسسات  يعتمد 
الواليات املتحدة، بدالً من ذلك، على نظام 
اعتماد تطوعي تقوم به هيئات اعتماد غير 

حكومية لضمان أن املدارس تلبي املعايير.

هذه  تلبي  التي  البرامج  عن  بالبحث  تبدأ 
األهداف بشكل أمثل خالل فترة تتراوح ما 
بني 12 و18 شهرًا قبل التاريخ الذي تريد بدء 

البرنامج الدراسي فيه.

املرجعية  املواد  إلى  بالرجوع  بحثك  ابدأ 
وإرشاد  إعالم  مركز  أقرب  في  املوجودة 
جتد  أن  ميكنك  كما  أمريكي.  تعليمي 
شبكة  ملواقع  زيارتك  خالل  من  معلومات 
“مواقع مفيدة على شبكة  راجع  اإلنترنت. 
و“موارد  الفصل  هذا  نهاية  في  اإلنترنت” 
إضافية” في نهاية الكتيب للحصول على 

مزيد من املعلومات.

تلبي  دراسية  برامج  عدة  حُتدد  أن  حاول 
مت  واالحترافية.  الشخصية  احتياجاتك 
املؤسسات  أو  باملنظمات  ذلك  بعد  اتصل 
منها  واطلب  البرامج  هذه  تُدير  التي 
من  وتأكد  حولها،  تفصيلية  معلومات 

إعالمها باحتياجاتك اخلاصة.

العوامل التي يتوجب أخذها في عني 
االعتبار

ما  أخذ  بعد  تهمك  التي  البرامج  بني  قارن 
يلي بعني االعتبار:

التواريخ النهائية لقبول الطلبات؛ و   •

التأهيل  شروط  تستوفي  كنت  إذا  ما   •
والقبول؛ و

اعتماد البرنامج أو املؤسسة؛ و  •

الكلفة؛ و  •

يؤمن  أو  يشمل  البرنامج  كان  إذا  ما   •
السكن؛ و
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 برامج تبادل العمل 
والتبادل االحترافي

االحترافي  التبادل  عمليات  طبيعة  تتباين 
تباينًا  املتحدة  الواليات  في  األمد  القصير 
للمشاركني  يسمح  فالبعض  كبيرًا؛ 
بينما  العمل،  من  كبير  نطاق  في  بالقبول 
يقتصر البعض اآلخر على اخلبرات املرتبطة 
حتى  أو  باختيارها،  قاموا  التي  باملهنة 
راعي أطفال. ويكون  بوظيفة معينة، مثل 
مختلفة.  أهلية  متطلبات  برنامج  لكل 
التبادل  هذا  مثل  في  املشاركني  ألّن  ونظرًا 
املتحدة  الواليات  إلى  يسافروا  أن  يجب 
البرامج  هذه  فإّن   ،J-1 الدخول  بتأشيرة 
االحترافي  التبادل  ببرامج  تعرف  ما  غالًبا 

.J-1

تشمل برامج التبادل االحترافي J-1 ما يلي:

العمل/السفر في فصل الصيف: السماح 
لطالب ما بعد املرحلة الثانوية بالعمل في 
الصيفية.  إجازاتهم  أثناء  املتحدة  الواليات 
ومعظم هذه الوظائف تكون غير نظامية، 
املنتجعات  مناطق  في  العمل  وتشمل 
الواليات  في  الوطنية  املنتزهات  أحد  أو 
املتحدة. وأقصى فترة لهذا البرنامج تكون 

أربعة أشهر.

التسجيل املباشر

الترتيب حلضورك  اآلخر هو  التبادل  إّن خيار 
بالواليات  الثانوية  املدارس  أحد  في  اخلاص 
فإّن  بذلك،  القيام  تريد  كنت  إذا  املتحدة. 
بوزارة  االتصال  هي  بداية  نقطة  أفضل 
بها  الدراسة  تريد  التي  الوالية  في  التربية 
في  املدارس  حول  معلومات  منها  وتطلب 

الوالية أو في قسم معني من الوالية.

وباستثناء ما لم تكن تخطط للعيش مع 
أقاربك أو أحد املشاركني في برنامج ُمنظم، 
مسكنك  ترتيب  مسؤولية  فستتولى 
لوائح  املتحدة. ومبوجب  الواليات  اخلاص في 
تأشيرة الدخول احلالية، ففي حالة قيامك 
بترتيباتك اخلاصة للحضور في أحد املدارس 
عليك  يجب  املتحدة،  الواليات  في  الثانوية 
 F-1 دخول الواليات املتحدة بتأشيرة دخول 
على  وللحصول  سائح.  غير  دخول  تأشيرة 
من  ملستندات  ستحتاج  الدخول،  تأشيرة 
قبلتك  قد  بأنها  تفيد  األمريكية  املدرسة 
لتكون طالًبا بها. إذا كنت ستحضر في أحد 
عليك  فيجب  احلكومية،  الثانوية  املدارس 
أنه قد مت دفع مصاريفك  أن تقدم ما يثبت 
 .F-1 التعليمية قبل إصدار تأشيرة الدخول
املدارس  إحدى  في  للحضور  أقصى مدة  إّن 
املتحدة  الواليات  في  احلكومية  الثانوية 
هي عام واحد. إذا كنت ستدرس فى إحدى 
الثانوية اخلاصة، فليس هناك ثمة  املدارس 

مطلب للدفع مسبًقا أو حد زمني.

عمليات تبادل أخرى

برامًجا  اخلاصة  املنظمات  من  العديد  توفر 
األمريكية  املنظمات  هذه  تقوم  باملثل. 
الراعية التي يتوفر لها فروع أو شركاء في 
وتوفير  الطالب،  واختبار  بفرز  األخرى  البالد 
املستندات الالزمة الستخراج تأشيرة دخول 
طالب، وحتديد املنزل املالئم وأماكن املدارس 
املالئمة في الواليات املتحدة، ودعم الطالب 
الراعية  املنظمات  تتحمل  مغادرتهم.  بعد 

تكاليف هذه اخلدمات.

إّن انتقاء املنظمة الراعية يعد قرارًا مهًما. 
قارن بني العديد من املنظمات الراعية فيما 
وتشمل  توفرها،  التي  باخلدمات  يتعلق 
الدعم الذي توفره للطالب أثناء فترة اإلقامة 
أسعارها  جانب  إلى  املتحدة،  الواليات  في 
أيًضا. اطلب من الطالب الذي أمتوا بالفعل 
توصيات  لك  يقدموا  أن  الفردية  برامجهم 
فقط  تعتمد  ال  خبراتهم.  على  للتعرف 
تبادل  برنامج  في قرارك على األسعار. يعد 
الطالب بني املدارس الثانوية حدثًا كبيرًا في 
تبحث عن  أن  املهم  لذا من  الطالب،  حياة 

برنامج عالي اجلودة.

ستجد املنظمات الراعية التي تعتمد إصدار 
لتبادل  املالئمة  الدخول  تأشيرة  مستندات 
في  مدرجة  الثانوية  املدارس  بني  الطالب 
 املوقع اإللكتروني لوزارة اخلارجية األمريكية 
http://eca.state.gov/jexchanges/

مجلس  يوفر  ذلك  على  عالوة   .index.cfm

التعليمي  للسفر  الدولية   املعايير 
للمنظمات  املعايير  يضع  الذي   )CSIET(

التي توفر تبادل الطالب بني املدارس الثانوية 
اإللكتروني  موقعه  على  بالبرامج   قائمة 

.)http://www.csiet.org(

الواليات  إلى  أيًضا  الطالب  يسافر  قد 
ما  تتراوح  أقصر  تبادل  برامج  في  املتحدة 
بني عدة أسابيع قليلة إلى أشهر قليلة. ال 
في  احلضور  هذه  التبادل  عمليات  تتضمن 
ولكنها  األمريكية،  الثانوية  املدارس  أحد 
العائلي،  السكن  الغالب  في  تتضمن 

ونشاطات ثقافية.

هذه  في  املشاركون  الطالب  عادة  يؤمن 
التبادالت نفقاتهم اخلاصة ونادرًا ما يحصلون 
على منح دراسية. اتصل مبنظمات التبادل 
املعلومات  من  مزيد  على  للحصول  احمللية 

حول التمويل املتوفر للطالب من بالدك.

التبادل املدعوم من قبل احلكومة

تبادالت  بعض  األمريكية  احلكومة  مُتّول 
قادة  تبادل  برنامج  الثانوية:  املدارس 
املستقبل )FLEX(، للطالب في جمهوريات 
تبادل  وبرنامج  السابق؛  السوفيتي  اإلحتاد 
من  للطالب   ،)YES( والدراسة  الشباب 
السكان  من  كبير  عدد  بها  التي  الدول 
للشباب  القيادة  تبادل  وبرنامج  املسلمني؛ 
األسود  اجلبل  وشباب  الصربي   األمريكي 
صربيا  من  للطالب   ،)A-SMYLE(

الشباب  تبادل  وبرنامج  األسود،  واجلبل 
من  للطالب  وبوندستاغ،  الكوجنرس  بني 
في  القبول  يعد  وأملانيا.  املتحدة  الواليات 
املوقع  افحص  تنافسًيا.  أمرًا  البرامج  هذه 
اإللكتروني اخلاص بأقرب سفارة أو قنصلية 
واإلرشاد  اإلعالم  مبركز  اتصل  أو  أمريكية 
التعليمي األمريكية ملعرفة ما إذا كان أحد 

هذه البرامج متوفرًا في بلدتك.
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حول  املعلومات  من  مزيد  على  للحصول 
الكليات األهلية واجلامعات. 

إلى  واملهني  الفني  التعليم  برنامج  يؤدي 
احلصول على إجازة إنهاء الدراسة أو دبلوم، 
لكن ليس إلى شهادة جامعية. قبل التقّدم 
بطلب لاللتحاق ببرنامج فني أو مهني، تأكد 
من أن برنامج التدريب هذا وأي إجازة أو دبلوم 
قد حتصل عليها منه سوف يكون ُمعترفاً 
بها لدى عودتك إلى وطنك. وقبل كل شيء 
آخر، من املهم أن تتحقق من أن الكلية التي 
تريد االلتحاق بها حتوز على االعتماد املالئم. 
إن نظام االعتماد هو نظام االعتراف وضمان 
النوعية للمؤسسات التعليمية وبرامجها 
املدارس  اعتماد   يتم  املتحدة.  الواليات  في 
الفنية واملهنية من قبل هيئات وطنية، مثل 
اخملتصة  األقسام  أو من  املهن،  احتاد كليات 
أيضاً  هناك  املؤسسات.  اعتماد  هيئات  في 
احلقول  لبعض  متخصصة  اعتماد  هيئات 
املهنية مثل اجملاالت الصحية املرافقة. انظر 
للحصول  الكتيب  هذا  في  الرابع  الفصل 
على معلومات حول أهمية االعتماد وعلى 
شرح مفصل لهيئات االعتماد املؤسساتي 

واالعتماد التخصصي.

تأشيرة الدخول. ال تشتر تذكرة فارغة قبل 
الدخول  تأشيرة  طلب  بأن  إعالمك  يتم  أن 

اخلاصة بك قد قُبلت، إن أمكن. 

تعتبر املعلومات املذكورة أعاله مجرد تقدمة 
املهنية.  اخلبرة  توفر  التي  للبرامج  موجزة 
التعليمي  واإلرشاد  اإلعالم  مبركز  اتصل 
في  املتوفرة  البرامج  ملعرفة  األمريكية 

بلدتك.

البرامج املهنية والفنية

أو  جديدة  مهارة  بتعلم  مهتماً  كنت  إن 
إمكانية  أدرس  احلالية،  مهارتك  بتحديث 
مشاركتك في برنامج قصير األمد تقدمه 
كلية أهلية أو كلية صغري ملدة سنتني، أو 
تدريب  مركز  أو  فنية،  أو  مهنية  مؤسسة 

خاص.

بني  البرامج  لهذه  الزمنية  املدة  تتراوح 
وهي  واحدة،  سنة  عن  يزيد  وما  أيام  عدة 
مصممة لتلبية احتياجات محددة للتدريب 
للتوظيف  الطالب  وتهدف إلعداد  العملي، 
العملي  التعلم  نشاطات  شكّل  الفوري.  
املهني  التعليم  في  رئيسياً  مكوناً  جزءاً 
األكثر  الدراسة  مجاالت  تشمل  والفني. 
رواجاً معاجلة البيانات، وبرمجة الكمبيوتر، 
والرسم  السيارات،  وامليكانيكا،  والبناء، 

الهندسي، وخدمات السكرتارية.

تعلم  الطالب  من  الفني  التعليم  يتطلب 
التصميم  وأساليب  والنظريات،  املفاهيم 
باإلضافة إلى اكتساب املهارات العملية. قد 
أهلية  ليس في كليات  البرامج  تقّدم هذه 
أو كليات صغرى حيث تكون الدراسة فيها 
بعض  في  أيضاً  بل  فحسب،  سنتني  ملدة 
الكليات واجلامعات التي تدوم الدراسة فيها 
أربع سنوات. الرجاء قراءة الكتّيب األول من 

هذه السلسلة، الدراسات اجلامعية،  

املنظمات الراعية

برامج  في  املشاركني  كافة  يفد  أن  يجب 
املتحدة من خالل  الواليات  إلى   J-1 التبادل 
ستجد  املسماة.  الراعية  املنظمات  إحدى 
إصدار  تعتمد  التي  الراعية  املنظمات 
مستندات تأشيرة الدخول املالئمة )شهادة 
في  مدرجة   DS-2019 منوذج  األهلية(: 
املوقع اإللكتروني لوزارة اخلارجية األمريكية 
http://eca.state.gov/jexchanges/

index.cfm. إضافة لذلك، تقدم املنظمات 

منوذج  إلصدار  الالزمة  املساعدة   الراعية 
تأشيرة  الستخراج  املطلوب   DS-2019

والدعم  األماكن  توفير  جانب  إلى  الدخول 
املعلومات  من  املزيد  يتوفر  للمشاركني. 
املوقع  على   J-1 التبادل  زائر  برنامج  حول 
األمريكية  اخلارجية  لوزارة  اإللكتروني 
http://exchanges.state.gov/jex-

.changes/

ميكن أيًضا الرجوع إلى املوقع اإللكتروني اخلاص 
والثقافي  التعليمي  الدولي  التبادل   باحتاد 
احتاد   )www.alliance-exchange.org(

املنظمات الراعية ويضم روابط ألكثر من 70 
منظمة عضو.

التبادل  برامج  أحد  في  ملشاركتك  خّطط 
االحترافي مسبًقا قدر ما تستطيع. تطلب 
على  العثور  التبادل  برامج  معظم  منك 
مكان عمل خاص في الواليات املتحدة قبل 
التبادل.  الراعية/برنامج  للمنظمة  التقدم 
نهائية  تواريخ  البرامج  بعض  تتضمن  قد 
لقبول الطلبات، أو قد تطلب منك التقدمي 
املتحدة  للواليات  السفر  على  العزم  قبل 
اسأل  األشهر.  أو  األسابيع  من  بعدد معني 
املدة  عن  حدة  على  راعية  منظمة  كل 
الكلية التي ستستغرقها العملية. اسمح 

مبتسع من الوقت للتقدمي واحلصول على 

للمواطنني  السماح  املعسكر:  مرشد 
بالعمل في املعسكرات الصيفية  األجانب 
أربعة  إلى  تصل  ملدة  املتحدة  الواليات  في 

أشهر.

الذين  للطالب  السماح  مؤقت:  عامل 
التخرج  وحديثي  اجلامعة  في  قبولهم  مت 
األمريكية  املؤسسات  إحدى  في  بالتدريب 
أو املنظمات اخليرية لفترة زمنية تصل إلى 
البرنامج  هذا  تصميم  مت  وقد  شهرًا.   12
أجل  من  للتدريب  فرصة  املشاركني  ملنح 
للممارسات  وجتليتهم  مهاراتهم  تطوير 

االحترافية األمريكية.

املؤهلني  للمشاركني  السماح  متدرب: 
املهنية  مهاراتهم  تطوير  بفرصة  األجانب 
املنظمات  أو  املؤسسات  إحدى  داخل 
أقدم  عموًما  املشاركني  ويكون  األمريكية. 
بالفعل  لديهم  ويتوفر  املقيمني  من  قليالً 
هذه  في  البرامج  متتد  وقد  اخلبرة.  بعض 

الفئة 18 شهرًا.

من  املؤهلني  للمدرسني  السماح  مدرس: 
ذوي اخلبرة بالتدريس في املدارس األمريكية 
االبتدائية والثانوية املعتمدة ملدة تصل إلى 

ثالث سنوات.

راعي أطفال: السماح للمشاركني األجانب 
الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 26 عاًما 
بالعيش مع إحدى العائالت األمريكية حيث 
يقضون ما يصل إلى 45 ساعة أسبوعًيا في 
البرنامج  يشمل  املنزل.  في  األطفال  رعاية 
خارج  ميارس  إلزامًيا  تعليمًيا  مكونًا  أيًضا 

املنزل.
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دائماً،  وليس  عادة،  اخلاصون  الطالب  يكون 
غير مؤهلني للحصول على مساعدة مالية 
املساعدات  أو  كاملنح  اجلامعة،  ترعاها 
التمويل  يتوفر  أن  احملتمل  من  الدراسية. 
مثل  مستقلة،  ومنظمات  مؤسسات  من 
دراسية  منحاً  تقدم  التي  فولبرايت،  جلان 
احلصول  مكنك  العليا.  الدراسات  ملتابعة 
اإلعالم  مراكز  من  إضافية  معلومات  على 
واإلرشاد التعليمي األميركية، أو من مكتب 
الدراسة في اخلارج في جامعتك احمللية، أو 
املكتبات  من  أو  املهني،  التعيني  مركز  من 

العامة.

الدراسة في الدورة الصيفية

املتحدة  الواليات  تُقدم بعض اجلامعات في 
الصيفية  العطلة  خالل  دراسية  حصصاً 
تقدم  قد  وأغسطس.  مايو،  بني  املمتدة 
واحدة  صيفية”  دراسية  “دورة  املؤسسة 
ستة  بني  دورة  كل  عادة  وتدوم  أكثر،  أو 
يطلب  أن  فيه  شك  ال  مما  أسابيع.  وعشرة 
إلى  إضافة  إليها،  املتقدم  املؤسسة  من 
حول  األميركية،  قنصلية  أو  سفارة  أقرب 
طلب تأشيرة لبرنامجك اخلاص. قد تستمر 
عملية التقدم للحصول على تأشير دخول 
عدة أشهر، لذا تأكد من االستعداد لذلك 

مسبًقا.

تفتح  التي  اجلامعات  من  العديد  توجد 
الصيفية  الدورة  في  الدراسية  حصصها 
وتقدم  طالبها،  غير  من  الراغبني  أمام 
أحياناً منامة داخل حرمها. قد جتد أن طالباً 
الشهادة  لبرنامج  اجلامعة  في  مسجلني 
دراسية  حصصاً  أيضاً  يتابعون  اجلامعية 
البرنامج  استكمال  بغية  الصيف  خالل 
من  أسرع  بوتيرة  اجلامعية  للشهادة  الالزم 
احلصص  بعض  تعويض  بغية  أو  املعتاد، 
التي فاتتهم، أو إعادة احلصص التي يريدون 

حتسني درجاتهم فيها. 

أو  جامعية  شهادة  دون  الدراسة 
الدراسة بوضع “طالب خاص” 

املتحدة  الواليات  في  عديدة  جامعات 
تسمح لك مبتابعة دورات ملستوى الشهادة 
اجلامعية دون أن تسجل في برنامج لشهادة 
قد  الترتيب  هذا  مبوجب  كاملة.  جامعية 
الدراسية في  تتمكن من متابعة احلصص 
كلية معّينة، أو في عدة كليات في اجلامعة 
ضمن  جامعات  عدة  في  رمبا  أو  نفسها، 
منطقة إقليمية. مما ال شك فيه أن يطلب 
إلى  إضافة  إليها،  املتقدم  املؤسسة  من 
حول  األميركية،  قنصلية  أو  سفارة  أقرب 

طلب تأشيرة لوضعك.

ميكن تسمية الطالب الذين يتابعون دروسا 
شهادة  على  احلصول  غير  من  جامعية 
جامعات  تفرض  خاّصني.  طالباً  جامعية 
الفصول  زمنية معينة بعدد  عديدة حدوداً 
للتسجيل  بها  يسمح  التي  الدراسية 
كطالب خاص، أو كطالب ال يبغي شهادة 
املعلومات  على  للحصول  جامعية. 
وتقدمي  اختيار  كيفية  حول  التفصيلية 
طلبات االنتساب إلى اجلامعات األميركية، 
هذه  في  والثاني  األول  الكتيبني  راجع 
اجلامعية  الدراسات  بعنوان:  السلسلة، 
واالحترافية  العليا  والدراسات  األولى 

واألبحاث.

العامة  املعلومات  تتوفر  أن  املفروض  من 
اخلاص  الطالب  دراسة  وشروط  فرص  حول 
على  اجلامعات  كتالوجات  معظم  في 
معلومات  على  للحصول  اإلنترنت.  شبكة 
طلبات  تقدمي  إجراءات  ومعرفة  محددة 
تهمك،  التي  والبرامج  للمعاهد  االنتساب 
اتصل مباشرة مبكاتب تسجيل الطالب في 
اجلامعات. بالنسبة للدراسات العليا، اتصال 
بالدوائر الفردية اخملتصة شارحاً لهم رغبتك 
في متابعة دراسة قصيرة األمد حتى مستوى 

شهادة جامعية بصفة طالب خاص.

اتصل باملكتب املسؤول عن البرامج الدولية 
ملعرفة  مؤسستك  مع  منها  يرتبط  وما 
أي  مع  تبادل  اتفاقيات  لألخيرة  كان  إذا  ما 
جامعة أميركية. في حالة اإليجاب، أطلب 
معرفة كيف يعمل برنامج التبادل، وما إذا 
كنت  إذا  أّما  فيه.  لالشتراك  مؤهالً  كنت 
وكليات  جامعات  في  للدراسة  طلباً  تقدم 
في وطنك األم، وتعرف أنك تود قضاء بعض 
املتحدة،  الواليات  في  للدراسة  الوقت 
اجلامعات  هذه  كانت  إذا  ما  تعرف  أن  حاول 
تبادل  برامج  أي  في  ُمشتركة  الكليات  أو 

للطالب في الواليات املتحدة.

ملثل  أميركية  مؤسسات  من  التمويل  أما 
محدود  فهو  األمد  القصيرة  الدراسة  هذه 
متويل  على  للحصول  تتأهل  لم  فإذا  جداً. 
أميركية،  مؤسسة  من  أو  معهدك  من 
فقد ميكنك أن حتاول التمويل من منظمات 
اجتماعية، أو مؤسسات إنعاش، أو جمعيات 
شركات  من  أو  انترناشيونال،  روتاري  مثل 
متعددة اجلنسيات، أو من مؤسسات أعمال 

محلية.

الدراسة اجلامعية القصيرة األمد

هل ترغب في الدراسة في جامعة أمريكية 
ولكنك ال تستطيع االلتزام بإكمال الدراسة 
احلصول على شهادة جامعية كاملة  حلني 
التبادل  برامج  تقدم  املتحدة؟   الواليات  في 
اجلامعي، والدراسة دون شهادة أو الدراسة 
بوضع “طالب خاص”، والدراسة الصيفية، 
فرصة لقضاء فصل الصيف أو نصف سنة 
في  جامعة  في  أكادميية  سنة  أو  دراسية 
ببرنامج  التسجيل  دون  املتحدة  الواليات 
للحصول على شهادة جامعية. من احملتمل 
برنامج  من  جزءاً  الدراسة  هذه  تشكّل  أن 
جامعية  شهادة  على  للحصول  دراستك 
في بلدك، أو ميكنك االلتحاق فقط ببعض 
الدراسية في جامعة أمريكية أما  الدورات 
األولى  اجلامعية  الدراسة  مستوى  على 
إلثراء  وذلك  العليا  الدراسات  مستوى  أو 

كفاءتك الشخصية أو االحترافية.

برامج التبادل اجلامعي

األميركية  اجلامعات  من  كبير  عدد  هناك 
خارج  جامعات  مع  رسمية  روابط  لديها 
الواليات املتحدة، وقد وَضعت برامج لتبادل 
هذه  خالل  من  اجلامعات.  هذه  مع  الطالب 
وطالب  أمريكيون  طالب  يتبادل  البرامج 
في  العيش  وجتارب  املواقع  أخرى  دول  من 
بلدان وفي جامعات بعضهم البعض. تدوم 
سنة  نصف  ملدة  إما  البرامج  هذه  معظم 
ميزة  تكمن  واحدة.  أكادميية  سنة  ملدة  أو 
خارج  من  الطالب  بقيام  عادةً  الترتيب  هذا 
الدراسي  الرسم  بتسديد  املتحدة  الواليات 
العادي املفروض من قبل اجلامعة في بالدهم 
اجلامعة  تفرضه  الذي  الرسم  دفع  من  بدالً 
في الواليات املتحدة، والذي قد يكون أعلى 

من األول بكثير.
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إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية

دراسة  بأي  لاللتحاق  التخطيط  في  ابدأ   •
قبل  املتحدة  الواليات  في  األمد  قصيرة 
فترة تتراوح بني 12 و18 شهراً، وحدد عدة 
برامج قد تلبي حاجاتك اخلاصة واملهنية. 
تأكّد من أن أي برنامج للدراسة القصيرة 
األمد تختاره هو معتمد، وتأكد مسبقاً 
في  بها  يُعترف  سوف  شهاداته  أن  من 

بلدك لدى عودتك.

الثانوية  املدارس  تبادل طالب  برامج  تدوم   •
أكادميية  سنة  إلى  أسابيع  بضعة  من 
البرامج  هذه  من  العديد  وتُتيح  واحدة، 

للمشاركني بالعيش مع عائلة أمريكية.

والفنية متطلبات  املهنية  البرامج  تُلّبي   •
الطالب  وتعد  والعملي،  احملُدد  التدريب 
للتوظيف الفوري. وهي تؤدي إلى اكتساب 

شهادات أو دبلومات وليست درجات.

في  األمد  قصيرة  الدراسة  فرص  تشمل   •
جامعات الواليات املتحدة برامج تبادل ملدة 
نصف سنة أو ملدة عام كامل من جامعة 
دون شهادة  والدراسة  أخرى،  إلى جامعة 
خاص”،  “كطالب  الدراسة  أو  جامعية 

وفرص للدارسني والزمالء.

في  الصيفية  واملعاهد  املدارس  تقدم   •
الدورات  ملتابعة  فرصاً  املتحدة  الواليات 
التعليمية في مختلف مجاالت املواضيع 
أو  الشخصية  املعلومات  إثراء  بهدف 
التطوير االحترافي العام، أكثر من احلصول 

على درجة جامعية.

خالل  من  املتحدة  الواليات  في  تتوفر   •
الكليات، واجلامعات ومؤسسات التدريب 
ُصممت  مكثفة  برامج  االختصاصية 
تدوم  احملترفني،  حاجات  لتلبية  خصيًصا 

من بضعة أيام إلى سنة أكادميية واحدة.

للمحترفني  األمد  القصيرة  البرامج  تدوم 
واحدة،  أكادميية  وسنة  أيام  بضعة  بني 
وتستمر يومياً ما بني ست وثماني ساعات. 
وجتريبي، مع  توجه عملي  ذات  إنها طريقة 
ونشاطات  حالة  دراسات  على  التشديد 
أن  احملتمل  من  الدراسية.  احلصة  خارج 
يشمل البرنامج جتربة عمل فعلية، وزيارات 
مع  للتواصل  فرص  وتوفير  عمل،  ملواقع 
على  النظريات  وتطبيق  أميركيني،  نظراء 

وضعك االحترافي اخلاص.

إّن التدريب االحترافي القصير األمد ُمكلف 
يعادل  فمثالً،  للكلفة.  نسبة  فعال  لكنه 
لبرنامج  الدراسية  احلصص  ساعات  عدد 
تدريب قصير األمد مدته أسبوع واحد، عدد 
ساعات الدورات الدراسية في مقرر دراسي 
إالّ  يلتئم  ال  األخير  إن  إذ  أسبوعاً   14 يدوم 

لبضع ساعات في األسبوع.

تقوم  التي  املؤسسات  نطاق  التساع  نظراً 
إيجاد  فإن  برامجها  ولتنوع  بالتدريب 
االحترافي  التدريب  برامج  حول  املعلومات 
مما هو مطلوب  أكثر  موّسعاً  بحثاً  يتطلب 
ألشكال أخرى من الدراسة القصيرة املدى. 
للمعلومات  األمريكي  املركز  يكون  قد 
منك  القريب  التعليمية  واالستشارات 
نقطة جيدة للبدء. تشمل مصادر املعلومات 
عملك،  صاحب  األخرى  واالستشارات 
في  احلكومية  واإلدارات  احملترفني،  واحتادات 

بلدك، أو معاهد التدريب، واجلامعات، 

أيضاً،  ميكنك  كما  األمريكية.  والكليات 
أجهزة  مبزودي  االتصال  مناسباً،  كان  إذا 
العائدة  التقنية  املعدات  أو  الكمبيوتر، 
جملال اختصاصك، أو مبستشفيات التعليم/

أو  العامة  اخلدمات  مجاالت  أو  األبحاث، 
منظمات ودوائر احلكومية األميركية. 

املرافق األكادميية للقيام بأبحاثهم  اخلاصة.  
معلومات  على  باحلصول  يتعلق  فيما  أما 
طلبات  تقدمي  إجراءات  ومعرفة  محددة 
مباشرة  االتصال  الزمالء  فعلى  االنتساب، 
والدائرة  اجلامعة  في  التسجيل  مبكتب 

اخملتصة فيها. 

يتضمن الكتيب الثاني في هذه السلسلة، 
واألبحاث  واالحترافية  العليا  الدراسات 
حول  التفصيلة  املعلومات  من  املزيد 
في  الزائرين  للبحاثة  املتوفرة  الفرص 
ذلك  في  مبا  األمريكية،  واملعاهد  اجلامعات 
هامفرى  هيبرت  زمالة  برنامج  برنامج 
أّن  ومبا  األمريكية.  اخلارجية  لوزارة  التابع 
نفقاتهم  يؤمنون  الزائرين  الزمالء  معظم 
أحد  من  دعًما  يتلقون  أنهم  أو  بأنفسهم 
املصادر اخلارجية، نوصي بالرجوع إلى دالئل 
التمويل املتوفرة في مراكز اإلعالم واإلرشاد 
جميع  في  املنتشرة  األمريكية  التعليمي 

أنحاء العالم.

الدراسة االحترافية القصيرة األمد 

التدريب العامة،  يقدم عدد من مؤسسات 
اخلاصة  التدريب  مؤسسات  من  والعديد 
مكثفة  تدريب  برامج  املتحدة  الواليات  في 
للمحترفني؛  مصممة  األمد  قصيرة 
لتلبية  خصيًصا  مصمم  وبعضها 
الواليات  خارج  من  احملترفني  احتياجات 
إلى احلصول  البرامج  تؤدي هذه  املتحدة. ال 
على شهادة جامعية، ولكنها توفر املعرفة 
وتساعدك في حتسني مهاراتك  االحترافية 
مينح  منها  كبيراً  عدداً  أن  االحترافية، كما 

إجازة تبنّي أنك أكملت البرنامج.

على  معينة  قيوداً  عادةً  اجلامعات  تضع 
الدورة  حصص  يتابعون  الذين  الطالب 
طالب  بعضها  يقبل  ال  فمثالً،  الصيفية. 
الطالب  أو  العمر،  من  عشر  الثامنة  دون 
رغم  الثانوية.  الدراسة  يكملوا  لم  الذين 
القليلة  اجلامعات  بعض  تسمح  ذلك 
السنوات  في  هم  الذين  الطالب  حضور 
الثانوية. تقع غالباً  دراستهم  النهائية من 
شهرين  قبل  النهائية  التسجيل  تواريخ 
مباشرة  الرجوع  عليك  الدراسة.  بدء  من 
إلى نشرة دورة الدراسة الصيفية أو املوقع 
األهلية  شروط  من  للتأكد  اإلنترنت  على 

وإجراءات تقدمي طلبات االنتساب. 

واملعاهد  املدارس  أن  املالحظة  جتدر 
للدراسة  مختلفة  طريقة  توفر  الصيفية 
الصيف.  أشهر  خالل  املتحدة  الواليات  في 
في  الصيفية  الدراسة  دورات  أن  ففي حني 
اجلامعات األمريكية تقدم مقررات تعليمية 
الصيفية  املدارس  فإن  الشهادة،  ملستوى 
من  واسعاً  نطاقاً  توفر  املماثلة  والبرامج 
املعرفة  إلثراء  املصممة  الدراسية  الدورات 
ميكن  االحترافي.  والتطوير  الشخصية 
إيجاد مثل هذه البرامج لدى مراكز معّينة 
الفصل  )انظر  االجنليزية  اللغة  لتعليم 
معاهد  من  كما  الكتيب(،  هذا  في  الثاني 
الطبخ،  فنون  في  دراسية  حصص  تُقّدم 
واملوسيقى،  األزياء،  وتصميم  والغطس، 

والفنون اجلميلة، ومواضيع أخرى. 

الزمالء اجلامعيون والطالب الزائرون

اجلامعات  من  العديد  في  فرص  تتوفر 
الدكتوراه  شهادات  حلاملي  األمريكية 
تسمح  قد  أبحاثهم.  متابعة  في  الراغبني 
الزائرين  اجلامعيني  للزمالء  أيضاً  اجلامعات 
كمستمعني،  عليا  دراسات  دورات  بحضور 

إضافة إلى إمكانية استعمالهم لكافة
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الفصل الثاني   برامج تعليم اللغة اإلجنليزية

         برامج  
تعليم      

                           اللغة اإلجنليزية

البرامج   هذه  تقدم  االجنليزية.  اللغة 
التعليمية  الدورات  من  متنوعة  مجموعة 
األكادميية  االجنليزية  اللغة  تعليم  من  بدءاً 
للطالب الذين يريدون الدراسة في اجلامعات 
وصوالً إلى تعليم اللغة والثقافة االجنليزية 
في  الفصل  هذا  ويبحث  للمسافرين. 
االعتبار  عني  في  أخذها  الواجب  العوامل 
ويوجهك  لك  األفضل  البرنامج  عند حتديد 

نحو مصادر إضافية للمعلومات.

 اختيار برنامج 
تعليم اللغة االجنليزية

تتميز برامج التعليم ذات النوعية العالية 
بهيئة تدريسية مدرّبة ومحترفة، ومنهاجاً 
للدراسة.  متطورة  ومرافقاً  ممتازاً،  دراسياً 
قد تشمل هذه املرافق على غرف التدريس، 
الكمبيوتر،  وأجهزة  واخملتبرات  واملكتبات، 

ومعدات أخرى. بصفتك طالباً محتمالً

في  اإلجنليزية  اللغة  “درست 
أربعة أشهر  الواليات املتحدة ملدة 
في عام 2007. أنا ومرشد التعليم 
األمريكي قضينا مًعا أوقات عديدة 
في التحري عن البرامج، واألقسام، 
تأشيرة  وترتيبات  والتوصيات، 
اإلعالم  مراكز  تساعدك  الدخول. 
في  األمريكية  التعليمي  واإلرشاد 
برامج  حتقيق أقصى استفادة من 

التعليم التنفيذية األمريكية.”

 — طالبة في دورة تعليمية مكثفة لتعلم  

      اللغة اإلجنليزية من كولومبيا

الوجهة  األميركية  املتحدة  الواليات  متثّل 
الساّعني  الدوليني  للطالب  شعبية  األكثر 
لتحسني  أو  االجنليزية،  اللغة  لتعلم 
مئات  هناك  االجنليزية.  باللغة  مهاراتهم 
املؤسسات التعليمية تقّدم برامج لتعليم 

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت

احتاد التبادل الدولي التعليمي والثقافي

 Alliance for International Educational

and Cultural Exchange

http://www.alliance-exchange.org

مجلس املعايير الدولية للسفر التعليمي 

 Council on Standards for International

Educational Travel )CSIET(

http://www.csiet.org

برنامج فولبرايت

Fulbright Program

http://fulbright.state.gov

J-1 برامج زائري التبادل

J-1 Exchange Visitor Programs

 http://exchanges.state.gov/jexchanges/
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االجنليزية شبه  اللغة  دورات  متابعة بعض 
املكثفة كلغة ثانية )ESL(، وذلك في حال

اهتمامها  اللغة  تعليم  برامج  بعض  تركز 
االجنليزية  اللغة  على  حصرية  بصورة 
ألغراض أكادميية، في حني تركّز برامج أخرى 
اللغة  على اإلعداد المتحانات مثل امتحان 
االجنليزية كلغة أجنبية )TOEFL(، ونظام 
 ،)IELTS( الدولي  اإلجنليزية  اللغة  اختبار 

.)TSE( وامتحان التحدّث باللغة االجنليزية

طول مدة الدراسة

املهارات  لتحقيق  الالزم  الوقت  هو  ما 
الصعب  من  بها؟  ترغب  التي  اللغوية 
حتديد الوقت الالزم للطالب إلكمال برنامج 
يخضع  االجنليزية.  اللغة  لتعليم  مكثف 
إلى  برنامج  كل  بداية  في  الطالب  كافة 
لكل  املناسب  املستوى  لتعيني  امتحان 
منهم بحيث يبدؤون دراستهم انطالقاً من 
حتقيق  يستغرق  قد  املالئم.  املستوى  ذلك 
املستوى املستهدف دراسة ملدة فصل واحد 

أو اثنني، وفي بعض احلاالت ملدة أطول.

املوقع والبيئة

أن  عليك  اجلغرافي،  املوقع  على  عالوة 
البيئة التي يقدم فيها  تأخذ بعني االعتبار 
البرنامج وأن تعرف ما هي اخلدمات املتوفرة. 

توجد ثالثة مناذج من البرامج العادية:

برامج تُنّظم ضمن جامعة أو كلية أو في   •
إحدى دوائرها مثل دائرة اللغة االجنليزية؛

القطاع  ميلكها  اللغة  لتعليم  مدارس   •
وتقع  كلية  أو  بجامعة  وترتبط  اخلاص 
إما ضمن حرم اجلامعة أو الكلية أو قريباً 

منه، و

أو  بجامعة  لها  ال عالقة  مدارس خاصة   •

كلية.

نوعية البرنامج

لبرامج  مهنيتان  منظمتان  لدى  يتوفر 
راسخة  معايير  املكثفة  اإلجنليزية  اللغة 
يجب أن تلبيها كافة البرامج األعضاء: احتاد 
اللغة اإلجنليزية املكثفة للجامعات  برامج 
األمريكية  واجلمعية   )UCIEP( والكليات 
تأكد   .)AAIEP( اإلجنليزية  اللغة  لبرامج 
إليها  االنتساب  تريد  التي  البرامج  أّن  من 
حتتوي   .AAIEP أو   UCIEP في  أعضاء 
و  UCIEP من  لكل  اإللكترونية  املواقع 

املؤسسات  حول  معلومات  على   AAIEP

والبرامج التي تنتمي إليهما.

من الهام أيًضا أن تعلم السمعة األكادميية 
نشرات  افحص  احملتملني.  ملدرسيك 
البرنامج، أو الكتالوجات، أو موقع البرنامج 
الشهادات  ملعرفة  اإلنترنت  شبكة  على 
اجلامعية التي يحملها املدرسون احملاضرون 
التي  املؤسسات  عن  ابحث  ما.  لبرنامج 
في  جامعية  شهادات  مدرسوها  يحمل 
أو   )ESL( ثانية  كلغة  اإلجنليزية  اللغة 
اللغويات التطبيقية. ميكنك أيًضا السؤال 
اجلمعيات  في  املدرسني  مشاركة  عن 
أو  الثانية  اللغة  على  تركّز  التي  املهنية 

التربية الدولية.

منهاج الدراسة

لتعليم  الدراسية  املناهج  معظم  تقسم 
مقررات  من  بدءاً  مستويات،  إلى  اللغة 
يتعلموا  لم  الذين  للمبتدئني  تعليمية 
اللغة االجنليزية في السابق، وصوالً  إطالقاً 
إلى دورات تعليمية للطالب املتقدمني الذين 
يرغبون في صقل مهاراتهم استعداداً لبدء 
الواليات  في  كلية  أو  جامعة  في  الدراسة 

حصلت في امتحان اللغة االجنليزية كلغة 
اللغة  اختبار  نظام  أو   )TOEFL( أجنبية 
نقاط  على   )IELTS( الدولي  اإلجنليزية 
لنيل  برنامج  في  انتسابك  لقبول  كافية 
ولكن  اجلامعة،  تلك  في  جامعية  شهادة 
بهذه  معرفتك  لزيادة  حاجة  هناك  تبقى 
اآلخرين  الطالب  مع  واالنخراط  اللغة، 

والكلية.

مت  للمحترفني:  اجنليزية  لغة  برامج 
تضعها  التي  البرامج  من  العديد  تصميم 
مؤسسات خاصة لتعليم اللغة االجنليزية 
كما بعض البرامج التي تضعها اجلامعات 
تشمل  قد  وهي  احملترفني.  حاجات  لُتلبي 
لألعمال  االجنليزية  اللغة  لتعليم  برامجاً 
خاصة  شهادة  لنيل  برامجاً  أو  التجارية، 
كالقانون،  مجاالت  في  اللغة  بهذه 
والهندسة، والتعليم، والطب، والهندسة 
والعلوم  الكمبيوتر،  وعلوم  املعمارية، 
توّفر  والسفر.  الفنادق،  وإدارة  الفضائية، 
دراسة  واجلامعية  اخلاصة  البرامج  بعض 
األعمال  مؤسسات  لدى  تدريبية  عملية 

األمريكية.

برامج  على  الفصل فقط  هذا  يركز  سوف 
.)IEPs( اللغة االجنليزية املكثفة

االعتماد

في  متخصصتان  اعتماد  هيئتان  توجد 
في  املكثفة  اإلجنليزية  اللغة  برامج 
التدريب  اعتماد  مجلس  املتحدة.  الواليات 
وجلنة   )ACCET( املستمر  والتعليم 
 .)CEA( اإلجنليزية  اللغة  برامج  اعتماد 
إعالم  مركز  أقرب  من  االستفسار  ميكنك 
حول  املزيد  عن  أمريكي  تعليمي  وإرشاد 
بالدك  في  اإلجنليزية  اللغة  برامج  شهادات 
بها  تهتم  التي  البرامج  كانت  إذا  وما 
الفصل  راجع  مناسب.  بشكٍل  معتمدة 
املعلومات  من  مزيد  على  للحصول  الرابع 

التفصيلية حول االعتماد.

يجب أن تتفحص املعايير التالية بدقة وأن 
تستخدمها ملساعدتك في تقرير ما إذا كان 
البرنامج،  نوع  يناسبك.  معني  برنامج  أي 
واالعتماد، وجودة البرنامج، واملنهاج، وطول 
تنظيم  والبيئة،  واملوقع  الدراسة،  مدة 
وشروط  والتكلفة،  الدراسية،  احلصص 

القبول. 

أنواع البرامج

تعليم  برامج  من  رئيسة  أنواع  ثالثة  تتوفر 
املتحدة  الواليات  في  االجنليزية  اللغة 

األميركية:

 :)IEPS( مكثفة  اجنليزية  لغة  برامج 
و30   20 بني  ما  البرامج  هذه  عادةً  تتطلب 
ساعة أسبوعياً في غرفة التدريس. تشمل 
في  تعطى  دروساً  التعليمية  املقررات 
مجموعات  بني  ومناقشات  التدريس،  غرف 
لغوية،  ومختبرات  الطالب،  من  صغيرة 
ونشاطات خارج غرف التدريس. قد تسمح 
للطالب  املكثفة  التعليمية  الدورات  هذه 
بحضور حصص دراسية أكادميية منتظمة 
في مواضيع ليست ضمن املنهاج الدراسي 
تطوير  متّ  وقد  ثانية.  كلغة  االجنليزية  للغة 
مقررات  شكل  على  البرامج  معظم 
تعليمية إعدادية تسبق الدراسة اجلامعية،  
للقبول  الطالب  إلعداد  وصُممت  الدورات، 

في كلية أو جامعة أمريكية.

برامج لغة اجنليزية شبه مكثفة: مثلها 
مثل برامج اللغة االجنليزية املكثفة، تشمل 
هذه الدورات شبه املكثفة دروساً في غرفة 
التدريس، وعمل ضمن مجموعات صغيرة، 
غرفة  خارج  ونشاطات  لغوية،  ومختبرات 
التدريس إالّ أن الطالب يتابعون أيضاً دورات 
اللغة  غير  مواضيع  في  أكادميية  تعليمية 
الكليات  بعض  منك  تطلب  قد  االجنليزية. 
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تأشيرات الطالب

اإلعداد  في  األخيرة  اخلطوة   تتمثل 
الواليات  في  االجنليزية  اللغة  لدراسة 
دخول  تأشيرة  على  باحلصول  املتحدة 
طلب  تقدمي  إلى  حتتاج  سوف  للطالب. 
احلصول  ميكنك  التي   F-1 طالب  تأشيرة 
عليها من القنصلية أو السفارة األميركية 
من  الرابع  الكتيب  يغطي  بلدك.   في 
للدراسة:  االستعداد  السلسلة،  هذه 
والدراسة  املعيشة  حول  عملية  معلومات 
التأشيرة  طلب  املتحدة  الواليات  في 
بالتفصيل  متوفر  وهو   بالتفصيل. 
املتحدة  الواليات  في  التعليم  موقع  على 

.http//www.educationusa.state.gov

إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية

املكثفة  االجنليزية  اللغة  برامج  تتراوح   •
حتى  املبتدئني  مستوى  من   )IEPs(

الزمنية  الفترة  تختلف  املتقدمني. 
أهداف  حسب  على  للبرنامج  الالزمة 
في  اإلجنليزية  اللغة  ومهارات  الطالب 

بداية البرنامج.

ميكن أن تُنّظم البرامج من قبل دائرة في   •
جامعة، أو مؤسسة خاصة تعمل داخل 
غير  خاصة  مدرسة  أو  كلية،  بجوار  أو 

مرتبطة بكلية أو جامعة.

حجم  عن  يستفسر  أن  الطالب  على   •
عدد  معدل  وعن  التعليمي،  الفصل 
عدد  يبلغ  وكم  مدرس،  لكل  الطالب 
الطالب الذين يتكلمون نفس اللغة في 

احلصة الدراسية.

القبول في برامج أكادميية

بعض املؤسسات في الواليات املتحدة توفر 
إلى  مؤقت  أو  مشروط  لكنه  قبوالً  أيضاً 
لديهم  الذين  الطالب  إلى  أكادميية  برامج 
جداً  جيدة  احترافية  أو  أكادميية  مؤهالت 
بينما حتتاج مهاراتهم باللغة االجنليزية إلى 
بعض التحسني. ال يعني هذا تلقائًيا أنه قد 
أكادميية أخرى متنحها  برامج  مت قبولك في 

إحدى اجلامعات أو الكليات.

القبول  يعني  الدوليني،  للطالب  بالنسبة 
األحيان  معظم  في  املؤقت  أو  املشروط 
أو  األكادميية  املؤهالت  أثبت  قد  الطالب  أّن 
املهنية الكافية، إال أنه يجب عليه أن يتم 
اللغة  لتعلم  إضافية  تعليمية  مقررات 
اإلجنليزية أو أن يحصل على مجموع نقاط 
مقبول في أحد اختبارات األهلية املعتمدة 
IELTS أو TOEFL للغة اإلجنليزية مثل

أو TSE قبل االنتساب إلى دورات تعليمية 
منتظمة. وحيث إنه رمبا يكون من الصعب 
إلى  استنادًا  دخول  تأشيرة  على  احلصول 
تتأكد  أن  فعليك  أو مؤقت،  قبول مشروط 
من قراءة املستندات التي أُرسلت إليك من 
مكتب التسجيل بعناية وأن تستعد لشرح 
شروط القبول أثناء املقابلة للحصول على 

تأشيرة الدخول.

الطالب  من  املؤسسات  بعض  تتطلب 
تعيني  المتحانات  الدارس  خضوع  الدوليني 
اجلامعي.  باحلرم  االلتحاق  بعد  املستوى 
حتديد  امتحانات  نتائج  إلى  استناداً 
بااللتحاق  إما  للطالب  يُسمح  املستوى، 
بااللتحاق  و/أو  منتظمة،  دراسية  ببرامج 

لبرنامج  النموذجي  املنهاج  إن  املتحدة. 
تعليم اللغة يكون مصمماً لتحسني معرفة 
الطالب باللغة االجنليزية والستخدامها في 

القراءة، والكتابة، واالستماع، والتحدث. 

ونسبة  الدراسية  احلصة  حجم  يشير  قد 
إلى  مدرس  لكل  بالنسبة  الطالب  عدد 
الشخصي  االهتمام  من  املعقول  املستوى 
كما  عليه.  احلصول  الطالب  يتوقع  الذي 
لغوية عديدة،  أّن وجود طالب من خلفيات 
بيئة  عادة  يوفر  لغتك  من  فقط  وليس 
االجنليزية  اللغة  تعلم  من  فيها  تتمكن 

بصورة أسرع.

التكاليف

البرنامج  يتطلب  قد  التعليم  جانب  وإلى 
السكن،  ونفقات  الطالب،  رسوم  دفع 
والطعام، والكتب، والتأمني الصحي )وهذا 
إضافًة  البرنامج(،  ملعظم  بالنسبة  إلزامي 
برامج  أخرى متنوعة. تفرض  إلى مصاريف 
عديدة دفع رسم عند تقدمي طلب االنتساب 
الذي ال ميكن استرداده في معظم األحيان 
بحال رفض الطلب. كما تفرض برامج أخرى 
قسط  حساب  على  مسبق  مبلغ  إيداع 
التكاليف  إجمالي  عن  ابحث  التعليم. 
بطلب  التقّدم  قبل  ما  لبرنامج  اخملصصة 

االلتحاق.

شروط القبول

اللغة  لتعليم  مكثف  برنامج  كل  يضع 
االجنليزية في الواليات املتحدة شروط قبول 
لكن  وآخر.  برنامج  بني  تختلف  به  خاصة 
تكون  أن  تشترط  البرامج  هذه  معظم 
تقدم  وأن  الثانوية  دراستك  أكملت  قد 
أن بإمكانك تسديد  معلومات مالية تثبت 
بعض  تطلب  للبرنامج.  الكاملة  الكلفة 
السجالت  مثل  إضافية  معلومات  البرامج 
في  التفوق  إثبات  ومستندات  املدرسية 

اللغة اإلجنليزية، كما تشترط برامج أخرى 
اللغة  لدراسة  أوقاتك  معظم  تخصيص 

أثناء متابعة الدراسة معها.

من الهام أن تعرف ما إذا كان لبرنامج معني 
هي  وما  أكادميية،  مؤسسة  مع  عالقة  أي 
البرنامج  سيلبي  وكيف  املتوفرة،  اخلدمات 
والسكن،  األكادميية،  املشورة  من  حاجتك 
عادة  يتوفر  االجتماعية.  واحلياة  والصحة، 
اللغة  لتعليم  املكثفة  البرامج  لطالب 
في  برنامجاً  يتابعون  الذين  االجنليزية، 
تقليدية،  أميركية  جامعة  أو  كلية  حرم 
في  املنامة  مساكن  استعمال  إمكانية 
والصحة.  املشورة،  وخدمات  املؤسسة 
اللغة  لتعليم  اخلاصة  املدارس  عادة  تُقّدم 
من  متنوعة  الطالب خيارات  إلى  االجنليزية 
املساكن وتزودهم باالستشارات األكادميية، 
شؤون  وتُنظم  التوجيهية،  وباإلرشادات 
اخلدمات الصحية لهم. إّن برنامجاً مكثفاً 
لتعليم اللغة االجنليزية من النوعية اجليدة، 
بغض النظر عن شكله، سوف يُبنّي بوضوح 
خالل  من  إّما   - املتوفرة  اخلدمات  طبيعة 

اجلامعة أو مدرسة اللغة نفسها.

تنظيم احلصص الدراسية

قبل  التالية  األسئلة  بعض  طرح  تود  قد 
اختيار البرنامج:

ما هو متوسط حجم احلصة الدراسية؟  •

ما هو عدد الطالب لكل مدرس؟  •

هل هناك سياسة معيارية تتعلق بعدد   •
الطالب الذين يتكلمون نفس اللغة األم 

الذين يحضرون نفس احلصة الدراسية؟
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الفصل الثالث   التعليم عن بُعد

التعليم    
عن بُعد        

باملواصفات  املزودة  الكمبيوتر  أجهزة 
السرعة. عالي  اإلنترنت  وإلى  املطلوبة 

خالل  من  بُعد  عن  التعليم  متابعة  مُيكن 
وسيلة واحدة أو أكثر، من الوسائل التالية:

البريد الصوتي،  •

أو  أو قمر صناعي  أو تلفزيون  راديو  جهاز   •
إرسال سمعي أو مرئي، عبر بث أحادي أو 

ثنائي االجتاه،

تسجيالت الصوت/الفيديو،  •

التعليم مبساعدة الكمبيوتر، و/أو  •

اإلنترنت.  •

طبيعة  حول  معلومات  الفصل  يشمل 
التعليم عن بُعد، وكيفية اختيار البرنامج 
املالئم، إضافة إلى أين وكيف جتد معلومات 

أخرى حول برامج التعليم عن بُعد.

ما هو نظام التعليم عن بُعد؟

التعليم  من  نوع  هو  بُعد  عن  التعليم  إن 
واملدرس  الطالب  فيه  يكون  ال  النظامي 
في نفس املكان في نفس الوقت. قد يكون 
تزامنياً أو ال تزاميناً. إذا كان التعليم تزامنياً، 
وعادة،  معني،  وقت  في  تعطى  الدروس  فإن 
التعليم  كان  إذا  أما  محددة.  أماكن  في 
عن بعد غير تزامني، فُيمكن للطالب أخذ 
يرغبون  وقت  أي  وفي  أي مكان  الدروس في 

فيه طاملا يستطيعون الوصول إلى أحد

اللغة  لتعلم  إضافية  تعليمية  بدورات 
االجنليزية.

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت

اجلمعية األميركية لبرامج اللغة االجنليزية 
املكثفة

 American Association of Intensive

English Programs

 http://www.aaiep.org

جلنة اعتماد برامج اللغة االجنليزية
 Commission on English Language

Program Accreditation

http://www.cea-accredit.org

احتاد اجلامعات والكليات لبرامج اللغة
اإلجنليزية املكثفة

 University and College Intensive 

English Programs

http://www.uciep.org

جمعية مدرسي اللغة االجنليزية للناطقني 
بلغات أخرى

 Teachers of English to Speakers of

Other Languages

http://www.tesol.org

ال يعني القبول في برنامج لتعلم اللغة   •
متّ  أنه  كلية  أو  جامعة  في  االجنليزية 
نفس  في  أكادميي  برنامج  في  قبولك 

املؤسسة التعليمية. 

مطلوبة  تكون   F-1 الطالب  تأشيرة  إن   •
اللغة  برنامج  في  للدراسة  تقريًبا  دائماًً 
القائمة  اجلهات  استشر  االجنليزية. 
أميركياً  مركزاً  أو  البرنامج  رعاية  على 
التعليمية  واالستشارات  للمعلومات 
املعلومات  من  مزيد  على  للحصول 
بخصوص شروط وإجراءات احلصول على 

تأشيرة دخول. 
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الفصل الثالث   التعليم عن بُعد الفصل الثالث   التعليم عن بُعد

ما هي قيمة التعليم عن بُعد في بلدي؟  •

للبرنامج؟  اإلجمالية  الكلفة  تبلغ  كم   •
يتوجب  أخرى  إضافية  نفقات  توجد  هل 
علّي تسديدها؟ هل تتوفر لي أي مساعدة 

مالية؟

حرم  إلى  أحياناً  احلضور  ميكنني  هل   •
أو  املتحدة  الواليات  في  كلية  أو  جامعة 
هل ما أحتاج إليه هو برنامج ميكن إمتامه 
بالكامل في بلدي دون احلاجة للسفر إلى 

الواليات املتحدة؟

أو  وقت(  )أي  تزامني  غير  البرنامج  هل   •
هل  احلقيقي(؟  الوقت  )في  تزامني  أنه 
أن االختالف في التوقيت بني بلدي وحرم 
املتحدة  الواليات  في  الكلية  أو  اجلامعة 

مينعني من املشاركة فيه؟

البرنامج  معلومات  تسليم  يتم  كيف   •
وما هي األجهزة التي سوف احتاج إليها 
الذي  الكمبيوتر  أن  هل  الستالمها؟ 

استعمله يلبي متطلبات البرنامج؟

الفنية  أو  األكادميية  املساعدة  هي  ما   •
التي تُقّدم طوال البرنامج؟

اإلجنليزية  اللغة  مهارات  لدي  يتوفر  هل   •
املطلوبة؟

هل يتوفر لدي املهارات احلاسوبية/الفنية   •
الالزمة إلمتام البرنامج بنجاح، أم أحتاج 

إلى تدريب؟

هل لدي من يساعدني إن واجهت مشاكل   •
برنامج  أي  يكون  أن  املفروض  )من  فنية؟ 
الواليات  في  معتمد  بُعد،  عن  للتعليم 
على مساعدتك من خالل  قادراً  املتحدة 
ميكن  والذي  لديه،  املساعدة”  “مكتب 
الوصول إليه من خالل البريد اإللكتروني، 

أو من بواسطة الهاتف اجملاني(.

 اختيار برنامج 
التعليم عن بُعد

جناحاً  األكثر  بعد  عن  التعليم  طالب  قام 
بالعديد من األبحاث إليجاد البرنامج املالئم 
التي  النقاط  بعض  يلي  فيما  ندرج  لهم. 
أن  قبل  االعتبار  عني  في  تأخذها  أن  يجب 

تُقّدم طلباً لاللتحاق بأي برنامج:

احملددة  التعليمية  النتائج  هي  ما   •
أّن احلصول على شهادة  للبرنامج؟ وهل 
أريد  هل  أو  إلّي،  بالنسبة  مهم  أمر  هو 
جملرد  التعليمية  املقررات  بعض  متابعة 
برنامج  إلكمال  أو  جديدة،  مهارة  تعلم 

لنيل إجازة حتسن وضعي املهني؟

مكان  يكون  أن  احملتمل  من  جغرافية:   •
للطالب  يسمح  ال  البرنامج  تقدمي 
أو  اقتصادية،  ألسباب  إليه  باحلضور 

ثقافية أو سياسية.

املهارات املطلوبة للنجاح

وبشدة  يُحتمل  الذين  إن  التجربة  تُظهر 
أن ينجحوا في برنامج تعليم عن بُعد هم 
الطالب الذين يفضلون العمل باستقاللية 
اخلصوصية.  من  معنّي  قََدر  لديهم  والذين 
احلاضر  يومنا  في  الواسع  االعتماد  ومع 
بعض  أصبحت  واإلنترنت،  الكمبيوتر  على 
أيضاً. في  املُعّينة مطلوبة  الفنية  املهارات 
الواقع، يوجد عدد ليس بقليل من الطالب 
ال يكملون برامج التعليم عن بُعد، أو أنهم 
لنيل  تقليدية  أكثر  برامج  إلى  ينتقلون 
أو  كلية  حرم  في  تُعطى  جامعية  شهادة 
املهارات  ميلكون  ال  لكونهم  وذلك  جامعة، 

الالزمة وال البيئة املناسبة للعمل.

لبرنامج  انتسابهم  احملتمل  الطالب  على 
أنفسهم  على  يطرحوا  أن  بُعد  عن  تعليم 

األسئلة التالية:

طالب  أنا  وهل  ذاتياً  مندفع  أنا  هل   •
استقاللي؟

فعالً  عملي  برنامج  لي  يسمح  هل   •
بتخصيص الساعات الالزمة للدراسة؟

في  أو  املنزل  في  خاص  مكان  لدي  هل   •
مكان العمل ميكنني استخدامه ألقضي 
فيه فترات طويلة من الدراسة واالتصال 
أو  عائلتي  أفراد  يحترم  هل  بالبرنامج؟ 
لقضاء  إلّي حاجتي  املقربني  من  غيرهم 

وقت مبفردي؟

عن  التعليم  برامج  من  العديد  تتطلب 
بُعد حضور الطالب من وقت آلخر إلى حرم 
الكلية أو اجلامعة التي تقدم البرنامج. يقوم 
التعليمي  الفصل  جتربة  مبحاكاة  البعض 
اإلنترنت،  على  احملادثة  غرف  خالل  من 
على  و“االجتماعات  الفيديو،  ومؤمترات 
اإلنترنت” وفيها يستطيع الطالب مناقشة 
املوضوعات واحلصول على تعليقات مباشرة 

من املدرس. 

الذي  بُعد  عن  التعليم  شكل  يكن  مهما 
تختاره، فمن املهم أن تتعرف على الطريقة 
بها  الدراسية  املواد  إلقاء  سيتم  التي 
متطلبات  تلبية  لكيفية  تستعد  بحيث 
جانب  إلى  الدراسية  احلصة  في  املشاركة 
التعليمية  الدورة  واجبات  إكمال  كيفية 

وتسليمها.

ما سبب اختيار التعليم عن بُعد؟

بُعد  عن  التعليم  ببرامج  الطالب  يلتحق 
ألسباب عديدة:

لوجستية: ال يستطيع الطالب احلضور   •
مكان  عن  بعيد  جامعي  حرم  إلى 

سكنهم،

عائلية: لدى الطالب مسؤوليات لتربية   •
أبنائهم أو للعناية بكبار السن من أفراد 

عائلتهم،

وترقية  تطوير  يودون  رمبا  مهنية:   •
يبقوا  لكي  وخبراتهم  مهاراتهم 
تنافسيني، لكن ال يستطيع الطالب ترك 
إمكانياتهم  تعزيز  بغية  احلالي  عملهم 

املستقبلية،

دفع  حتمل  الطالب  يستطيع  ال  مالية:   •
الرسوم الدراسية العالية، أو
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الفصل الثالث   التعليم عن بُعد الفصل الثالث   التعليم عن بُعد

 ،)SAT( املدرسية  األهلية  اختبار  مثل 
  ،)The ACT( باجلامعة  االلتحاق  واختبار 
 ،)GRE( وامتحان سجل الدراسات العليا
واختبار القبول للدراسات العليا في اإلدارة  
اللغة  اختبار  و/أو   )GMAT( للمتخرج 
االجنليزية كلغة أجنبية )TOEFL(، ونظام 
 .)IELTS( الدولي  اإلجنليزية  اللغة  اختبار 
استمارات  تقدمي  األحيان،  غالب  في  يُطلب 
إعدادها  يتوجب  التي  لتلك  شبيهة  طلب 
لاللتحاق ببرنامج في احلرم اجلامعي، إضافة 
إلى سجالت العالمات الدراسية التي تُبنّي 
إلزامياً  يكون  السابق.  العلمي  حتصيلك 
توصية،  رسائل  تقدمي  األحيان،  غالب  في 
عالوة  باألهداف،  وبيانات  الطلب،  ومقاالت 
تتبدل  التي  األخرى  املتطلبات  بعض  على 

بني برنامج وآخر.

هناك برامج عديدة تشترط، على الطالب، 
الستبيانات  يخضعوا  أن  قبولهم،  قبل 
إلى  الطالب  الكمبيوتر.  معرفة  في  ومتارين 
اكتساب مستوى معني من املهارة التقنية 
من أجل املشاركة الفّعالة في بيئة التعليم 

هذه.

بعد،  عن  التعليم  برنامج  في  قبولك  بعد 
من الهام أن تسعى ملعرفة ترتيبات استالم 
الترقية  التعليمية، وشروط  الدورة  منهاج 
استناداً  التعليم.  من  التالي  املستوى  إلى 
حتملها  التي  الدراسية  الوحدات  عدد  إلى 
معك إلى برنامج التعليم عن بُعد، عليك 
أن تدرك أن إكمال البرنامج سوف يستغرق، 
إلكمال  األقل  على  مماثلة  مدة  عام،  بوجه 

برنامج يقدم داخل حرم اجلامعة.

إذا كان البرنامج يتطلب اإلقامة داخل مقر 
على  احلصول  يلزمك  فرمبا  اجلامعة،  حرم 
الواليات  إلى  للسفر  طالب  دخول  تأشيرة 
الدخول  تأشيرة  نوع  من  تأكد  املتحدة. 
تود  التي  التعليمية  املؤسسة  مع  الالزمة 
اإلعالم  مراكز  بأحد  اتصل  فيها.  احلضور 
إحدى  أو  األمريكي  التعليمي  واإلرشاد 
في  األمريكية  القنصليات  أو  السفارات 
للتقدم  الالزمة  املتطلبات  ملعرفة  بالدك 
إلى  دخول  تأشيرة  على  احلصول  بطلب 
ذلك.  وتكاليف  بالدك  في  املتحدة  الواليات 
اقرأ  إضافية،  معلومات  على  للحصول 
احلصول  بطلب  بالتقدم  اخلاص   القسم 
في  الرابع  الكتيب  في  دخول  تأشيرة  على 
للدراسة:  االستعداد  السلسلة،  هذه 
والدراسة  املعيشة  حول  عملية  معلومات 

في الواليات املتحدة. 

شروط القبول

التعليم عن  برامج  أن  الناس  يعتقد بعض 
ال  أنه  أو  القبول،  لشروط  تخضع  ال  بُعد 
توجد شروط مسبقة لبرنامج نيل شهادة 
جامعية عبر اإلنترنت. ومع أن هذا االعتقاد 
جداً،  قليلة  حاالت  في  صحيحاً  يكون  قد 
لكن إجراءات تقدمي طلبات االلتحاق ببرنامج 
لإلجراءات  عادة  مماثلة  بُعد  عن  للتعليم 
املتبعة لاللتحاق بأي برنامج آخر يقدم في 

حرم اجلامعة.

بالنسبة لالنتساب إلى برامج التعليم عن 
بُعد، فإن مؤسسات عديدة تطلب احلصول 

على درجات ُمرضية في امتحانات القبول 

كم تبلغ كلفة برامج التعليم بُعد؟

بشكٍل  بُعد  عن  التعليم  تكاليف  تتباين 
كبير حسب نوع البرنامج. يوفر لك التعليم 
والسكن،  السفر،  مصاريف  بُعد  عن 
تكون  األكادميية  املصاريف  لكّن  والطعام، 
التقليدية  البرامج  مصاريف  نفس  غالًبا 

التي تقدم في حرم اجلامعة.

مقر  داخل  فترة  قضاء  من  البد  كان  إذا 
فعليك  البرنامج،  مدة  أثناء  اجلامعي  احلرم 
إلى  واإلقامة  السفر  تكاليف  تضم  أن 
ميزانيتك. ينبغي عليك أيًضا أن تستفسر 
الالزمة  الدراسية  املواد  تعلُّم  تكاليف  عن 
مصاريف  حساب  مع  دراسية،  دورة  لكل 
منطبًقا.  ذلك  كان  حال  الساعي/الشحن 
حول  املعلومات  من  مزيد  على  للحصول 
حساب تكاليف الدراسة اخلاصة باحلصول 
األمريكية  اجلامعية  الشهادات  أحد  على 
هذه  في  والثاني  األول  الكتيبني  راجع 
اجلامعية  الدراسات  بعنوان:  السلسلة، 
واالحترافية  العليا  والدراسات  األولى 
على  الكتابني  من  كل  يتوفر  واألبحاث 
اإللكتروني  املوقع  على  اإلنترنت   شبكة 
 http://www.educationusa.state.gov

وإرشاد  إعالم  مركز  أقرب  في  يتوفر  كما 
تعليمي أمريكي بالنسبة إليك.

ما هي أنواع البرامج املتوفرة؟

بغض النظر عما إن كنت تسعى لتحسني 
العامة،  معارفك  لتعزيز  أو  ُمعّينة،  مهارة 
بكالوريوس  شهادة  لنيل  أو  إجازة،  لنيل  أو 
جامعية  دراسات  شهادة  أو  جامعية 
تلبي  أن  ميكنها  برامج  هناك  فإن  عليا، 

متطلباتك.

باستمرار  بُعد  عن  التعليم  نطاق  يتوسع 
ويعتبره عدد كبير من املؤسسات كشكل 
ليتناسب  تكييفه  الذي ميكن  التعليم  من 
والشهادات  برامجها  من  العديد  مع 

العلمية التي تقدمها.

ما نوع املؤسسات التي تقدم برامج 
التعليم عن بُعد؟

تختلف املؤسسات التي تُقدم برامج التعليم 
عن بُعد بقدر اختالف البرامج نفسها. تتوفر 
األميركية  واجلامعات  الكليات  عبر  برامج 
التقليدية، وعبر جامعات “إلكترونية” وعبر 
هيئات  أو  أهلية،  كليات  أو  صغرى  كليات 
خاصة،  أعمال  مؤسسات  كما  احترافية، 
وغير ذلك من املؤسسات. ال تقدم اجلامعات 
في  دراسة  برامج  أي  مطلقاً  االفتراضية 
التي تقدمها  البرامج  حرام اجلامعة؛ فكل 
هي برامج تعليم عن بُعد. تتزايد اجلامعات 
االفتراضية طوال الوقت، ومعظمها ميتلك 
نفس نوع االعتماد الذي متتلكه املؤسسات 
حرم  داخل  برامجها  تقدم  التي  التقليدية 
“االعتماد” الحًقا في  )راجع قسم  اجلامعة. 

هذا الفصل(.
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الفصل الثالث   التعليم عن بُعد الفصل الثالث   التعليم عن بُعد

تعترف بشهادات جامعية مت احلصول عليها 
من مؤسسات غير معتمدة من قبل هيئة 

معترف بها.

سالمة البرنامج

يعتبر التضليل األكادميي والسلوك األخالقي 
عبر  التعليم  بيئة  في  كبيرتان  مشكلتان 
اإلنترنت. إّن تقدير ما إذا كان الطالب الذي 
الذي  الشخص  نفس  هو  االختبار  أكمل 
كان  إذا  ما  أو  الدراسية  الدورة  على  حصل 
مقرر  على  حصوله  يجري  الذي  الشخص 
حتديًا  ميثل  النية  حسن  طالب  هو  دراسي 
في التعليم عن بُعد. يعتقد أنصار التعليم 
واخلبيرة  املُدرّبة  التدريس  هيئة  أن  بُعد  عن 
أن تتعرف على قدرات طالبها  التي ميكنها 
وأمناط التعلم/الكتابة اخلاصة بهم ميكنها 

الكشف عن التناقضات.

على  للحفاظ  متنوعة  أساليب  هناك 
تستخدم  األمان.  وتضيق  التحقق  عمليات 
أدوات  أو  برامًجا  الدراسية  الدورات  بعض 
االنتحال،  عن  للكشف  أو  من  للوقاية 
األخرى  الدورات  بعض  تستخدم  كما 
عمليات  مثل  احليوية  املقاييس  إجراءات 
املسح الضوئي لشبكية العني أو بصمات 
الذين  األشخاص  أّن  من  للتأكد  األصابع 
يتم امتحانهم هم نفس األشخاص الذين 
كما  الدراسية.  للدورات  بالتسجيل  قاموا 
مازالت   األخرى  الدراسية  الدورات  بعض  أّن 
تتطلب اختبارات ُمراقبة في مواقع معتمدة 

في الواليات املتحدة.

إّن برامج التعليم عن بُعد التي توفرها إحدى 
الكليات أو اجلامعة املعتمدة تكون مضمنة 
فليس  للمؤسسة.  الكلي  االعتماد  في 
“معتمدة  مؤسسة  يسمى  شيء  هناك 
بُعد  عن  التعليم  برامج  أّن  كما  جزئًيا”، 
يجب أن تلبي نفس املعايير والشروط التي 

تتطلبها البرامج األخرى.

أنوع  أكثر  اإلقليمي”  “االعتماد  يعتبر 
الواليات  في  شيوًعا  املؤسساتي  االعتماد 
ست  بواسطة  تنفيذه  يتم  حيث  املتحدة؛ 
لوائح  بتبني  إقليمية قامت  اعتماد  هيئات 
على  يحصلون  الذين  الطالب  أّن  لضمان 
عن  التعليم  برامج  من  جامعية  شهادات 
مكافئة  تعليمية  شهادات  يتلقون  بُعد 
مقر  في  سيتلقونه  كانوا  الذي  للتعليم 
احلرم اجلامعي بالواليات املتحدة. إّن االعتماد 
للجامعات  بالنسبة  حتى  ممكن  اإلقليمي 
مكتبات  بها  يتوفر  ال  التي  االفتراضية 
بدوام  كلية  أو  جامعًيا،  حرًما  أو  فعلية، 
تثبت  أن  اجلامعات  هذه  على  يجب  كامل. 
تقدم  التي  للعروض  مشابهة  عروضها  أّن 
داخل احلرم اجلامعي التقليدي، وأّن املؤهالت 
الدراسية  الدورات  لواضعي  األكادميية 
مناسبة جملاالتها، وأّن الطالب يتوفر لديهم 
غير  معلومات  إلى مصادر  مضمونًا  وصوالً 
تلك التي تتوفر بشكٍل عام للجمهور على 

شبكة اإلنترنت.

برنامًجا تعليمًيا  املؤسسة تقدم  إذا كانت 
عن بُعد غير معتمد إقليمًيا، فاطلب قائمة 
باجلامعات أو أصحاب العمل الذين يعتمدون 
الدراسية  الوحدات  أو  اجلامعية  الشهادات 
من هذه املؤسسة وحتقق من أي معلومات 
مت  التي  الشروط  على  تعرف  عليها.  حتصل 
قبل  البرنامج  إيقاف  مت  حالة  في  وضعها 
أّن  اعتبارك  في  ضع  للدراسات.  إكمالك 
وأصحاب  احلكومية  الهيئات  من  العديد 
العمل في القطاع العام/القطاع اخلاص لن

هذا  من  املتخرجون  فعله  الذي  ما   •
البرنامج، وباألخص بالنسبة النتقالهم 
إلى برامج لنيل شهادات أخرى أو إليجاد 

عمل؟

هؤالء  ببعض  االتصال  ميكنني  كيف   •
للتكلم  عملهم  وأصحاب  اخلريجني 
التعليمية،  جتاربهم  حول  معهم 

وإعدادهم للعمل املهني؟

أين ميكنني إيجاد تقييم لهذا البرنامج؟  •

هل سيتم االعتراف بالبرنامج في وطني   •
األم؟

االعتماد

قبل  االعتماد  وضع  من  التحقق  يرجى 
االنتساب إلى أحد برامج التعليم عن بُعد 
حتظى  الدراسية  شهادتك  أّن  من  للتأكد 
املؤسسات  أو  العمل  أصحاب  باعتراف 
بلدك،  وفي  املتحدة  الواليات  في  احلكومية 
العالي. تتوفر  أو مؤسسات أخرى للتعليم 
التعليم  برامج  باعتماد  خاصة  معلومات 
عن بُعد في الصفحة التالية. يوفر الفصل 
االعتماد  حول  إضافية  معلومات  الرابع 

بصورة عامة.

ومجلس  األميركية  التعليم  وزارة  تعتمد 
العالي )CHEA( عددًا  للتعليم  االعتماد 
كهيئات  واإلقليمية  القومية  الهيئات  من 
اعتماد لبرامج التعليم العالي مبا في ذلك 

برامج التعليم عن بُعد. 

أمور أخرى يجب أخذها في عني 
االعتبار

نوعية البرنامج

عليك أن تتحقق من تاريخ ونوعية البرنامج. 
تود  قد  التي  األسئلة  بعض  أدناه  نُدرج 

طرحها:

بتسجيل  املؤسسة  بدأت  وقت  أي  منذ   •
الطالب في هذا البرنامج؟

راجع رؤية املدرسة ورسالتها، وأهدافها،   •
وسجل  تاريخها  اعتبار  مع  وغاياتها؛ 

اإلجنازات اخلاص بها.

توفر  املؤسسة  كانت  إذا  ما  عن  ابحث   •
الساعة  مدار  على  فّعاال  دعًما  للطالب 
طوال األسبوع على شبكة اإلنترنت من 
على  املساعدة  مكاتب  خدمات  خالل 
امللتزمة  املدارس  لدى  يتوفر  اإلنترنت. 
بالتميز في تقدمي التعليم على اإلنترنت 
األكادميي  للدعم  سليمة  عمل  أُطر 

واإلداري.

ينبغي أن تتماثل شروط القبول، ومعايير   •
االختيار، ومستوى اإلجناز املتوقع بالنسبة 

للتعليم عن بُعد والطالب التقليديني.

الدورات  مجموعة  مقارنة  تتم  كيف   •
تقدميها  يتم  التي  املتنوعة  الدراسية 
املؤسسات  في  املشابهة  البرامج  مع 

األخرى؟

التي  الزمنية  الفترة  متوسط  ما   •
يستغرقها الطالب إلكمال البرنامج؟
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الفصل الرابع   االعتماد

احملافظة على املعايير التعليمية في  
الواليات املتحدة

املركزية  البالد، تكون احلكومة  في معظم 
معايير  على  احملافظة  عن  املسؤولة  هي 
في  العالي.  التعليم  مؤسسات  في  اجلودة 
من  والية  كل  لدى  يتوفر  املتحدة،  الواليات 
الواليات املتحدة نظاًما خاًصا بها لترخيص 
للتعليم  واخلاصة  العامة  املؤسسات 
بشكٍل الترخيص  شروط  تتباين  العالي. 

مبؤسسات  لالعتراف  نظام  هو  االعتماد  إن 
وبرامج التعليم العالي في الواليات املتحدة 
تُقرر  عندما  البرامج.  تلك  نوعية  ولضمان 
جتعل  أن  يجب  دراسي  ببرنامج  االلتحاق 
كان  إذا  ما  التأكد  الرئيسية  اهتماماتك 
يشرح  صحيحة.  بصورة  معتمد  البرنامج 
االعتماد، وكيف  الفصل ماهية نظام  هذا 

يُطّبق، ومن يُطبقه، ومدى أهميته لك.

    االعتماد

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت

GetEducated.com — الكبار

مركز موارد تعليم الكبار وموارد املتعلمني عن بُعد 

 GetEducated.com — Adult 

 Education and Distance Learner’s

 Resource Center

http://www.geteducated.com

Degree.net — مركز دليل الشهادات اجلامعية 

على اإلنترنت

 Degree.net — The Online Degree

Guide Center

http://www.degree.net

 مجلس التعليم والتدريب عن بعد — 

هيئة اعتماد معترف بها للمؤسسات التعليمية 

عن بُعد ملا بعد الدراسة الثانوية

 Distance Education and Training 

 Council )DETC( — Recognized

 Accrediting Body for Postsecondary

Distance Education Institutions

http://detc.org

اجلمعية األمريكية للتعليم عن بعد

 United States Distance Learning 

Association

http://www.usdla.org

 The American Journal of Distance 

Education

http://www.ajde.com

احتاد من األفراد، واملؤسسات، واملنظمات امللتزمة 

بجودة التعليم على اإلنترنت

 The Sloan Consortium )Sloan-C( —

 Consortium of Individuals, Institutions

 and Organizations Committed to 

Quality Online Education

www.sloan-c.org

 

إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية

إن التعليم عن بُعد هو نوع من التعليم   •
واملدرس  الطالب  فيه  يكون  ال  النظامي 

في نفس املكان في نفس الوقت.

تتوفر مجموعة كبيرة من برامج التعليم   •
تعليمية  جانب مؤسسات  إلى  بُعد  عن 
الواليات  في  البرامج  تلك  توفر  عديدة 

املتحدة.

لبرامج  التعليم  رسوم  تكلفة  تتماثل   •
التعليم عن بُعد مع البرامج التي تقدم 
إجراءات  أّن  كما  اجلامعي.  احلرم  في 
التقدم لالنتساب لهذه البرامج غالًبا ما 
في  تقدم  التي  البرامج  نفس  تكون هي 

احلرم اجلامعي.

توظيف  أماكن  عن  السؤال  من  تأكد   •
كانت  إذا  ما  وتقصى  التخرج،  حديثي 
الشهادة اجلامعية، أو اإلجازة، أو الدبلوم 
سيتم االعتراف بها في بالدك. سيواجه 
مؤسسات  يحضرون  الذي  الطالب 
هيئة  قبل  من  معتمدة  غير  تعليمية 
معترف بها صعوبة في قبول شهاداتهم 
اجلامعية في الواليات املتحدة، والهيئات 
واملؤسسات  البالد،  في  احلكومية 
والعديد من أصحاب  األخرى،  التعليمية 

العمل في القطاع اخلاص.
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أو  مؤسسة  أداء  االعتماد  احتادات  تقييم 
احملددة ومعايير  برسالته  برنامج ما مقارنة 

هيئة االعتماد. 

عملية  بها  املعترف  االعتماد  هيئات  تتبع 
تتألف من ثالث خطوات لضمان اجلودة:

ذاتية  دراسة  بتنفيذ  املؤسسة  تقوم   •
االعتماد.  هيئة  إلى  تقريرًا  وترسل 
رسالة  والتقرير  الذاتية  الدراسة  تتناول 
وهيئة  األكادميية،  والبرامج  املؤسسة، 
من  وغيرهما  املالية  واملوارد  التدريس، 
املوارد املادية، وموارد املعلومات، واملنشآت 

الفعلية، ونظام احلكم.

تقوم مجموعة من األكادمييني اخلارجيني   •
صحة  من  للتحقق  املؤسسة  بزيارة 
التقرير الذي أرسلته املؤسسة من خالل 
دراستها الذاتية، كما تقوم بتحديد ما إذا 
كانت املؤسسة أو البرنامج يلبي معايير 
تقوم  وكذلك  للمؤسسة،  االعتماد 
أو  املؤسسة  لتحسني  اقتراحات  بتقدمي 
البرنامج، إضافة إلى تسليم تقرير اعتبار 
ُمعد بواسطة هيئة حاكمة تابعة الحتاد 

االعتماد.

تقرر الهيئة احلاكمة منح االعتماد أو ال.   •
مبعني  جزئًيا،  االعتماد  يكون  أن  ميكن  ال 
اختالًفا بني املصطلحني  أنه ليس هناك 

“كامل االعتماد” ،“معتمد”.

وزارة  قبل  من  بها  معترفاً  يكون  أن   •
تتدخل  ال  حني  في  األميركية.  التعليم 
املؤسسات  اعتماد  عملية  في  الوزارة 
بالبرامج  بيانات  قاعدة  تنشر  لكنها 
املوقع:  على  املعتمدة  املؤسسات   أو 

.http://ope.ed.gov/accreditation

ماذا يعني االعتماد

كل  قبل  من  احملددة  واملعايير  الشروط  إن 
أي  على  لكن  فريدة.  هي  اعتماد  هيئة 
برنامج أو مؤسسة معتمدة من قبل هيئة 

ُمعترف بها:

ُمعلن  إجمالي  هدف  لديها  يكون  أن   •
يُحدد  رسالة(  باسم  غالباً  )يُعرف 
وأهداف  يخدمهم  الذين  الطالب  نوعية 

نشاطات املؤسسة أو البرنامج،  

لتحقيق  الضرورية  باملوارد  تتحكم  أن   •
أغراضه، أي أن على املؤسسة أن تتحكم 
تدريس  هيئة  توظف  وأن  املالية  مبواردها 
كافية،  بصورة  إعدادهم  مت  مدرّسني  أو 
تسمح  الذين  الطالب  إالّ  تقبل  ال  وأن 
لهم مؤهالتهم باالستفادة من البرامج 
التعليمية  البرامج  تقدم  وأن  املقدمة، 

بطريقة مترابطة وحديثة، 

أهدافها  حتقيق  في  فعالة  تكون  أن   •
املباشرة، و 

في حتقيق  تستمر  بأنها سوف  تثبت  أن   •
هذه األهداف خالل املستقبل القريب. 

الواليات  في  للدراسة  طلباً  تقدم  أن  قبل 
املتحدة، من الهام جداً أن تتحقق من دائرة 
أو وزارة التعليم في بلدك. بالنسبة لوجود 
أو  بالشهادات  االعتراف  بشأن  قيود  أي 
باجلامعات  أو  األميركية  الدراسية  الدورات 
األميركية. اسأل بشكل خاص، ما إذا كانت 
باعتماد  تتعلق  محددة  شروط  أي  هناك 
أن  األميركية. مبجرد  البرامج  أو  املؤسسات 
التي  التعليمية  املؤسسات  بتحديد  تقوم 
املتحدة،  الواليات  في  إليها  االنتساب  تنوي 
الدائرة  كانت  إذا  عما  أخرى  مرة  فتأكد 
بالدك  في  التعليم  وزارة  أو  التعليمية 
الوحدات  أو  اجلامعية  بالشهادة  تعترف 
الدراسية التي يتم احلصول عليها من تلك 

املؤسسات.

هيئات االعتماد  املعترف بها

استعمال  حول  قانونية  قيود  أي  توجد  ال 
عبارات “االعتماد” و“هيئة االعتماد” أو “احتاد 
ونتيجة  املتحدة.  الواليات  في  االعتماد” 
كانت  إذا  ما  تتحقق  أن  املهم  من  لذلك 
مؤسسة وبرامجها حائزة على االعتماد من 
“معترف بها”. وكي  أو هيئات اعتماد  هيئة 
بها يجب أن  تصبح هيئة االعتماد معترفاً 

تستوفي أحد أو كال املعيارين التاليني:

اعتماد  مجلس  في  عضًوا  تكون  أن   •
احتاد  أو   )CHEA( العالي  التعليم 
واملهني  التخصصي  االعتماد  هيئات 
)ASPA(. للبحث، راجع موقعي مجلس 

في  ابحث  أو   ASPA واحتاد   CHEA

بعد  ما  للتعليم  املعتمدة  املؤسسات 
“موارد إضافية” في نهاية  )راجع  الثانوي 
هذا الكتيب(. يتوفر نُسخ من هذا الدليل 
التعليمي  واإلرشاد  اإلعالم  مراكز  في 

األمريكية في جميع أنحاء العالم.

يعتبر  فال  وعليه  ألخرى،  والية  من  كبير 
إحدى  في  تعليم  دائرة  قبل  من  الترخيص 
إذا  عما  للداللة  معتمًدا  مؤشرًا  الواليات 
املعايير  نفس  تلبي  ما  مؤسسة  كانت 
نفس  في  املدارس  من  غيرها  في  املتبعة 

املنطقة داخل البالد.

كيف ميكنك أن تعرف إذا كانت املؤسسة أو 
النوعية  برامجها تستوفيان فعالً مستوى 
توصف  املتحدة،  الواليات  في  املقبول؟ 
املؤسسات والبرامج التي تستوفي وحتافظ 
“معتمدة”  بأنها  التعليمية  املعايير  على 
بأنها حائزة على االعتماد. وتقوم مبهمة  أو 
حكومية  غير  خاصة  مؤسسات  االعتماد 
تُعرف بهيئات االعتماد، أو احتادات االعتماد 
التعليمية.  املعايير  هذه  وتنظم  التي حتدد 
ولكي تكون مؤسسة ما معتمدة للتعليم 
العالي في الواليات املتحدة، يجب أن تلبي 
معني  احتاد  أو  هيئة  معايير  املؤسسة  تلك 
في  الترخيص  حيازة  تُعتبر  ال  بها.  وتلتزم 

والية ُمعينة على أنه حيازة على االعتماد.

ما هي أهمية االعتماد

إذا كانت الكلية التي التحقت بها ليست 
أن  جتد  فقد  صحيحة  بصورة  معتمدة 
في  بها  ُمعترف  غير  الدراسية  شهادتك 
الواليات املتحدة أو في دول عديدة أخرى في 
العالم، أو لدى جمعيات مهنية، أو أصحاب 

عمل، أو وزارات أو دوائر حكومية أخرى.
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هل ستعترف املؤسسات التعليمية في   •
البالد األخرى بشهادة جامعية مت احلصول 
معتمدة  أمريكية  مؤسسة  من  عليها 

قومًيا؟

هل استطاع خريجو املؤسسة األمريكية   •
اجلامعية  شهاداتهم  استخدام  هذه 
شهادتي  مع  به  القيام  أود  مبا  للقيام 
عدد  كم  املثال،  سبيل  على  اجلامعية؟ 
وظيفي  حلقل  احملُصلة  الدخول  فرص 
معني أو كم عدد الفرص التي مت قبولها 
في أحد برامج الشهادات اجلامعية األكثر 
مؤسسة  بواسطة  تقدم  التي  تقدًما 

أخرى؟

أّن العديد من املؤسسات األمريكية  الحظ 
بالوحدات  تعترف  ال  إقليمًيا  املعتمدة 
التي  اجلامعية  الشهادات  أو  الدراسية 
األخرى  املؤسسات  من  عليها  احلصول  مت 
منطقة  في  املعتمدة  أو  قومًيا  املعتمدة 
تنوي  كنت  إذا  هذا  فحص  من  تأكد  أخرى. 
األمريكية  املؤسسات  إحدى  من  االنتقال 
إلى مؤسسة أخرى جزئًيا خالل أحد برامج 
تخطط  كنت  إذا  أو  اجلامعية،  الشهادات 
من  جامعية  شهادات  على  للحصول 
سبيل  على  أخرى؛  أمريكية  مؤسسات 
املثال شهادة البكالوريوس من أحد الكليات 

وشهادة املاجستير من كلية أخرى.

على الرغم من أّن شروط االعتماد اإلقليمي 
تختلف من مكان آلخر في الواليات املتحدة، 
إال أنها تعد عموًما أكثر صرامة من شروط 
املؤسسات  بعض  تعتبر  القومي.  االعتماد 
اإلقليمي  االعتماد  دون  القومي  االعتماد 
اإلقليمي  االعتماد  ملعايير  ملعارضتها  نظرًا 
أو لعدم قدرتها على تلبيتها. فعلى سبيل 
اإلقليمي  االعتماد  هيئات  تطلب  املثال، 
الدراسية  السنة  ربع  بني  ما  تخصيص 
املنهاج  من  الدراسية  السنة  وثلث 
التعليمية  للدورات  للمؤسسة  الدراسي 
اإلنسانية،  )الدراسات  العام  التعليم  في 
الفيزيائية(؛  والعلوم  االجتماعية،  والعلوم 
املؤسسات  لبعض  مشكلة  ميثل  وهذا 
املتخصصة. مثال آخر يشمل الكليات التي 
تطلب  حيث  دينية  طوائف  بواسطة  تُدار 
املثال،  سبيل  )على  معينة  مفاهيم  تبني 
مسألة اخللق( على اإلميان؛ ونظرًا ألن احتادات 
لهيئة  عموًما  تضمن  اإلقليمية  االعتماد 
التدريس والطالب احلرية األكادميية العتناق 
ال  قد  املؤسسات  هذه  فإن  األفكار،  كل 
تستطيع تلبية معايير االعتماد اإلقليمي.  

إحدى  إلى  االنتساب  تنوي  كنت  إذا 
االعتماد  تعتبر  التي  األمريكية  املؤسسات 
القومي دون االعتماد اإلقليمي، فتأكد من 

طرح األسئلة التالية:

هل ستعترف احلكومة احمللية في بالدي،   •
العمل  وأصحاب  املهنية،  واالحتادات 
من  عليها  احلصول  مت  جامعية  بشهادة 
اعتماد  هيئة  من  معتمدة  مؤسسة 
قومية وليس من هيئة اعتماد إقليمية؟

أنواع االعتماد

االعتماد  من  أساسيان  نوعان  يوجد 
في  شهادات  متنح  التي  للمؤسسات 
مؤسساتي  اعتماد  املتحدة:  الواليات 
واعتماد برامجي. وكما يشير االسم ضمنياً 
ويعتمد  يراجع  املؤسساتي  االعتماد  فإن 
االعتماد  أن  حني  في  بكاملها.  املؤسسة 
باالعتماد  أحياناً  يسمى  الذي  البرامجي 
فيتعاطى  املتخصص،  االعتماد  أو  املهني 
مع البرامج، أو الدوائر، أو الكليات املوجودة 
املعاجلة  برنامج  مثالً  مؤسسة.  ضمن 
كلية  أو  األعمال،  إدارة  كلية  أو  الفيزيائية 
الهندسة. تقوم عدة احتادات أو هيئات اعتماد 
مختلفة بتنفيذ كل من هذين النوعني من 
واحدة  مؤسسة  اعتماد  يجوز  االعتماد. 
وبواسطة  االعتماد  جهتي  نوعي  بواسطة 
املؤسساتي  االعتماد  جهات  من  العديد 

والبرامجي. 

االعتماد املؤسساتي

املؤسساتي:  االعتماد  من  نوعان  هناك 
املستخدم(  األساسي  )النوع  إقليمي 
تغطي  منظمات  ست  تقوم  وقومي. 
مناطقاً جغرافية مختلفة في جميع أنحاء 
اإلقليمي.  االعتماد  عملية  بتنفيذ  البالد 
تغطي  أخرى  منظمات  ست  تقوم  كما 
والبرامج  بالوظائف  املرتبطة  البرامج 
القومي.  االعتماد  بتنفيذ  بالثقة  املرتبطة 
زيارة  يرجى  كاملة،  قائمة  على  للحصول 
التعليم  وزارة  موقع   أو   ،CHEA موقع 

األميركية على شبكة اإلنترنت. 

حصول  مجرد  عند  العملية  تنتهي  ال 
اعتماد.  وقرار  زيارة  على  بنجاح  املؤسسة 
تقاريرًا  تقدم  أن  املؤسسات  على  يجب 
التي  القرارات  بتنفيذ  تقوم  وأن  سنوية، 
تتخذها هيئة االعتماد، وأن تخضع لزيارات 
دورية على األقل مرة واحدة كل من خمس 
إلى عشر سنوات. كما يجب عليها أن تبلغ 
تقوم  مهم  تغيير  أي  عن  االعتماد  جهات 
به - على سبيل املثال، فيما يتعلق مبلكية 
املباني اجلامعية أو رسالتها أو مواقعها، أو 

عرض لشهادة جامعية ملستو أعلى. 

لتصنيف  طريقة  ليس  االعتماد  إّن 
فهو  العكس،  على  األعضاء.  املؤسسات 
تكامل  من  للتحقق  عملية  عن  عبارة 
مؤسسة تعليمية ما. وبالنسبة للطالب، 
يعتبر مؤشرًا على أّن املؤسسة أو البرنامج 
وتطلب  اخلاصة.  االمتياز  معايير  يلبي 
االنخراط  املؤسسات  من  االعتماد  احتادات 
احلفاظ  أجل  من  مستمر  ذاتي  تقييم  في 
اإلمكان.  قدر  برامجها  استمرارية  على 
خريجي  أن  يضمن  التقييم  هذا  مثل  إّن 
االحتياجات  لتلبية  مستعدون  املؤسسة 
بتطوير  قاموا  وأنهم  للمجتمع،  احلالية 

القدرة على التعليم املستمر.

4041



إذا أردت الدراسة في الواليات املتحدة: الدراسة القصيرة األمد إذا أردت الدراسة في الواليات املتحدة: الدراسة القصيرة األمد 

الفصل الرابع   االعتماد الفصل الرابع   االعتماد

اخلاص  االعتماد  وضع  في  تشك  كنت  إذا 
بإحدى املؤسسات األمريكية أو أحد برامج 
بالدك،  في  األمريكية  اجلامعية  الشهادات 
باملؤسسة  اخلاصة  االعتماد  بهيئة  فاتصل 
مع  حتدث  أو  مباشرة،  املتحدة  الواليات  في 
للحصول  األمريكي  التعليم  مرشدي  أحد 

على مزيد من املعلومات.

إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية

االعتماد هو نظام لالعتراف باملؤسسات   •
والبرامج التعليمية في الواليات املتحدة 

ولضمان نوعيتها.

االعتماد هو عملية اختيارية في الواليات   •
العديد  في  يجري  ملا  وخالفاً  املتحدة، 
مركزية  إدارية  هيئة  تقوم  ال  الدول،  من 
باالعتماد كوزارة التعليم األميركية مثالً. 
إن الترخيص ملؤسسات التعليم العالي 
الذي تصدره وزارات التعليم في الواليات 

ليس مماثالً لعملية االعتماد.

في أحيان كثيرة يتوقف االعتراف بشهادة   •
دراسية أميركية في الواليات املتحدة وفي 
دول أخرى على وضع االعتماد للمؤسسة 
أو البرنامج الدراسي. يجب أن يستفسر 
بالدهم  في  التعليم  وزارة  من  الطالب 
هيئة  من  أو  العالي  للتعليم  أو مجلس 
مفروضة  قيود  أي  حول  أخرى  تنظيمية 

على االعتراف بالشهادات األميركية.

عند اعتبار املؤسسات التي ال حتمل اعتمادًا 
من هيئة معترف بها، يلزمك أن تكون على 

معرفة بعاملني إضافيني: 

بها  املعترف  االعتماد  هيئات  لدى  يتوفر   •
تعارض  أي  لتجنب  صارمة  سياسات 
يجري  التي  املؤسسة  بني  للمصالح 
تقوم  التي  واملؤسسات  تقييمها 
جهات  املثال،  سبيل  على  بالتقييم. 
الطالب  من  تكون  أن  ميكن  ال  التقييم 
في  العاملني  أو  اجلامعة،  خريجي  أو 
هذا  إّن  التقييم.  جتري  التي  املؤسسة 
ميكن  ال  االعتماد  عملية  في  التكامل 
غير  االعتماد  هيئة  كانت  إذا  ضمانه 

معترف بها. 

املؤسسات  إحدى  إلى  تنتسب  كنت  إذا   •
هيئات  إحدى  من  اعتمادًا  حتمل  ال  التي 
من  العديد  فإن  بها،  املعترف  االعتماد 
فقط  يقبلون  ال  قد  العمل  أصحاب 
ولكنك  اجلامعية،  وشهادتك  اعتماداتك 
قد ال تتلقى مستوى تعليمي كمستوى 
توفره  الذي  الشامل  أو  احلالي  التعليم 
املؤسسات التعليمية املعتمدة من قبل 

الهيئات املعترف بها.

إن كنت تنوي الدراسة في إحدى املؤسسات 
عن  فاسأل  مناسًبا،  اعتمادًا  حتمل  ال  التي 
أسماء خريجي املؤسسة الذين استخدموا 
بأشياء  للقيام  الدراسية  شهاداتهم 
بها  القيام  تنوي  التي  لتلك  مشابهة 
بشهادتك. بعدها اتصل بخريجي املؤسسة 

للتعرف على خبراتهم.

�املؤسسات التي ال حتوز على 
اعتماد معترف به

إّن الطالب املنتسبني ملؤسسات تعليمية ال 
حتمل شكل من أشكال االعتماد اإلقليمي 
يواجهوا  أن  يحتمل  املعتمد  القومي  أو 

مشكالت في اجملاالت التالية:

من  للعديد  مؤهلني  غير  يكونوا  قد   •
جانب  إلى  الدراسية،  واملنح  القروض 
األخرى.  األكادميية  االمتياز  درجات  بعض 
من  العديد  ستمنح  املثال،  سبيل  على 
تعليمية  قروًضا  األجنبية  احلكومات 
فقط للطالب الذين ينتسبون إلى إحدى 

املؤسسات املعتمدة إقليمًيا.

االعتمادات  الصعب حتويل  يكون من  قد   •
قبل  من  بشهادات  االعتراف  أو  إلى، 
حتمل  ال  أخرى  أمريكية  مؤسسات  أي 

اعتمادًا مقبوالً إقليمًيا أو قومًيا.

األخرى  البالد  في  احلكومات  تعترف  لن   •
مت  التي  اجلامعية  بالشهادات  غالًبا 
تعليمية  عليها من مؤسسات  احلصول 

ال حتمل اعتمادًا إقليمًيا أو قومًيا.

القطاع  في  العمل  أصحاب  يعترف  لن   •
اخلاص باالعتمادات الدراسية و الشهادات 
من  عليها  احلصول  مت  التي  اجلامعية 
معتمدة  غير  تعليمية  مؤسسة 

إقليمًيا.

االعتماد البرامجي

باعتماد  البرامجي  االعتماد  هيئات  تقوم 
متخصصة  دوائر  أو  شهادات  برامج 
واحترافية بدالً من املؤسسات مبجملها. في 
أحيان كثيرة تُقّدم هذه البرامج أو الدوائر في 
املؤسساتي  االعتماد  على  حتوز  مؤسسات 
بحيث ميكنك التأكد من شرعيتها ونوعية 

برامجها بوجه عام.

االعتماد  بهيئات  قائمة  على  للحصول 
البرامجي املعترف بها في الواليات املتحدة، 
 ASPA و/أو   CHEA موقع  زيارة  يرجى 
التعليم  وزارة  عترف  اإلنترنت.  على شبكة 
القومية  االعتماد  بهيئات  األمريكية 
واإلقليمية وعدد محدود من هيئات االعتماد 

البرامجي.

تلك  تشمل  التي  املهن،  لبعض  بالنسبة 
أو  العام  الطب  )مثالً،  بالصحة  املتعلقة 
طب األسنان( أو السالمة )مثالً، الهندسة(، 
على  يحوز  برنامج  خريج  تكون  أن  عليك 
في  العمل  ممارسة  بغية  برامجي  اعتماد 
باعتبارك  تأخذ  كنت  إن  ُمعّينة.  مهنة 
العمل في مهنة ُمعّينة، فتحقق مع هيئة 
الترخيص في بالدك أو حيث تنوي املمارسة 
البرامجي  االعتماد  كان  إذا  ما  لتحديد 
تلتحق  أن  قبل  العمل  ملمارسة  شرطاً 

ببرنامج لنيل شهادة.

البرامجي  االعتماد  يكن  لم  ولو  حتى 
فإن  الترخيص  على  للحصول  مطلوباً 
بأن  الضمانة  يوفر  املتخصص  االعتماد 
التدريس مؤهلون وميلكون  البرنامج وهيئة 
ما  معلومات حديثة في مهنتهم، حسب 

تقرر ذلك هيئة االعتماد.
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مسرد
املصطلحات

التدريس  هيئة  في  عضو  أكادميي(:  )ُمرشد   Academic Adviser )AA(
يساعد الطالب ويقدم لهم اإلرشادات في املسائل األكادميية البحتة.

Academic Year )سنة أكادميية(: فترة تعليم أكادميية نظامية سنوية، 
إلى  تقسيمها  مُيكن  مايو.  شهر  إلى  أيلول/سبتمبر،  شهر  من  عادة  متتد 
فصول تتكّون من فترات زمنية مختلفة: نصف سنة دراسية، أو ثلث سنة 

دراسية، أو ربع سنة دراسية.

املعايير  على  واملوافقة  احملافظة  نظام  هو  )اعتماد(:   Accreditation
القياسية في املؤسسات التعليمية في الواليات املتحدة.

 :)ACT اختبار االلتحاق باجلامعة( ACT University-Entrance Exam
اختبار متعدد االختيارات في اللغة اإلجنليزية، والرياضيات، والقراءة، ومنطق 
الدراسات  برامج  في  للقبول  يستخدم  اختياري(  كتابي  مكون  )زائد  العلم 

اجلامعية األولى.

الدراسي  الفصل  بداية  في  تتم  عملية  )إضافة/إسقاط(:   Add/Drop
وإضافتها مبوافقة من  دراسية  الطالب من خاللها حذف حصص  يستطيع 

املدرس.

يتعّهد  رسمية  وثيقة  املسبق(:  )التسجيل   Advance Registration
مبوجبها فرد أو منظمة دعم الطالب مالياً.

رسمية  وثيقة  املالي(:  بالدعم  موثّق  )تعهد   Affidavit of Support
يتعّهد مبوجبها فرد أو منظمة دعم الطالب مالياً.

معترف  البرامجي  االعتماد  هيئات  أن   •
التعليم  اعتماد  مجلس  قبل  من  بها 
هيئات  احتاد  أو   )CHEA( العالي 
 .)ASPA( االعتماد التخصصي واملهني
برامج  ألحد  البرامجي  االعتماد  إّن 
أو  الدوائر،  أو  اجلامعية،  الشهادات 
الكليات قد يكون شرًطا ملمارسة مهن 

معينة. 

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت

احتاد هيئات االعتماد التخصصي واملهني

 Association of Specialized and 

 Professional Accreditors )ASPA(

http://www.aspa-usa.org

 مجلس اعتماد التعليم العالي 

 Council for Higher Education 

Accreditation )CHEA(

http://www.chea.org

وزارة التعليم األميركية، مكتب التعليم ما بعد 

الدراسة الثانوية

 U.S. Department of Education 

 Database of Accredited Postsecondary

Institutions and Programs

http://ope.ed.gov/accreditation

 ASPA و/أو CHEA راجع املوقع اإللكتروني لـ *

للحصول على روابط ملنظمات االعتماد اإلقليمية 

والقومية املرتبطة بالثقة، واملرتبطة بالوظائف، 

ومنظمات االعتماد البرامجي.

تفرض عملية االعتماد على املؤسسات:   •
وأن يكون لها رسالة مالئمة، وأن تتحكم 
مبواردها لتحقيق هذه الرسالة، وأن تنفذ 
ما  تقدم  وأن  بفعالية،  الرسالة  هذه 
يثبت على أنها سوف تستمر في تنفيذ 

رسالتها في املستقبل املنظور.

تتباين متطلبات هيئات االعتماد ولكنها   •
جميعاً تطلب من املؤسسات أو البرامج 
تقرير  ورفع  مفصلة  ذاتيه  دراسة  تنفيذ 
هيئة  قبل  من  عليه  للموافقة  بها 
عملية  االعتماد  عملية  إن  االعتماد. 
دورية  تقارير  إعداد  وتشمل  متواصلة 
من  للتأكد  تفتيشية  بزيارات  والقيام 

استمرار احملافظة على املعايير املقررة. 

االعتماد  عملية  تكون  أن  ميكن   •
املؤسسة  تغطي  بحيث  مؤسساتية، 
أحياناً  )تُسمى  برامجية  أو  بإجمالها، 
تغطي  بحيث  تخصصية(  أو  احترافية 

برنامج أو دائرة ضمن املؤسسة. 

قد يكون االعتماد املؤسساتي إما إقليميا   •
إذا كانت  أقل شيوعاً(.  )بصورة  قومًيا  أو 
القومي  االعتماد  على  حتوز  مؤسسة 
من  ملعرفة  الطالب  يتحرى  أن  يجب 
بالوحدات  أو  بشهاداتهم  يعترف  سوف 
قد  االعتراف  نظام  ألن  نظراً  الدراسية 

يتباين بدرجة كبيرة. 
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معلومات  تًوفر  رسمية  منشورة  الكلية(:  )كاتلوج   College Catalog
االنتساب  وشروط  ومرافقها،  تعليمية،  ملؤسسة  األكادميية  البرامج  حول 

لها، واحلياة الطالبية فيها.

إلزامية  تعليمية  دورات  األساسية(:  )املتطلبات   Core Requirements
مطلوبة إلكمال الدراسة لنيل الشهادة.

بانتظام  املبرمجة  الدراسية  احلصص  دورات من  تعليمية(:  )دورة   Course
فصل  خالل  أسبوعياً  أكثر(  )أو  ساعات  خمس  إلى  واحدة  ساعة  من  تدوم 
ُمّعيناً  نيل شهادة جامعية عدداً  إلى  املؤدي  البرنامج  واحد. يشمل  أكادميي 
أو االختيارية منها، والتي تختلف بني  إّما املطلوبة  التعليمية،  الدورات  من 

مؤسسة وأخرى.

التعليمية  املؤسسات  تعتمدها  وحدات  دراسية(:  )وحدات   Credits
لنيل  املطلوبة  أعلى(  أو  جناح  )بدرجة  التعليمية  الدورات  اكتمال  لتسجيل 
الدراسية  الوحدات  وأنواع  وعدد  املؤسسة  كتالوج  يُحدد  أكادميية.  شهادة 
الالزمة لنيل شهاداتها، ويَذكر قيمة كل دورة دراسية على أساس “ساعات 

معتمدة”  أو “وحدات دراسية معتمدة”.

ُمدارة  غير  مساكن  في  يعيش  طالب  خارجي(:  )طالب   Day Student
بواسطة الكلية وخارج مقر احلرم اجلامعي. يسافر الطالب إلى احلرم اجلامعي 

كل يوم حلضور احلصص الدراسية.

Degree )شهادة(: دبلوم أو لقب متنحه كلية، أو جامعة، أو معهد مهني 
عند إكمال برنامج مقرر من الدراسات.

Department )دائرة(: قسم إداري فرعي ملعهد، أو كلية، أو جامعة يتم 
أو  اللغة اإلجنليزية،  دائرة  )مثاًل،  الدراسة  التعليم في حقل ُمعنّي من  فيها 

دائرة التاريخ(.

اخملصص  الرسمي  )املوظف   Designated School Official )DSO(
الشخص  هو   )DSO( للجامعة  اخملصص  الرسمي  املوظف  للجامعة(: 
بالطالب  اخلاصة  املعلومات  جمع  عن  املسؤول  اجلامعة  حرم  داخل  املوجود 
إلى   )SEVIS( الطالبي  التبادل  زائري  معلومات  نظام  إلى  وتقدميها  الدوليني 
جانب مساعدة الطالب الدوليني في عملية استخراج تأشيرة الدخول وتوثيق 
الوظيفة. سيتم إدراج اسم DSO اخلاص بك في I-20 أو DS-2019 اخلاصني 

بك.

Assistantship )مساعدة مالية(: منحة دراسية تتمثل مبساعدة مالية 
تقدم إلى طالب في الدراسات العليا مقابل خدمات معينة يؤديها في حقل 
مقابل  أو  مدرس،  مساعد  بصفة  اخملتبرات  على  اإلشراف  في  أو  التدريس، 

خدمات في األبحاث بصفة مساعد أبحاث.

بعد  مُتنح  التي  الشهادة  مشارك(:  دبلوم  )شهادة   Associate Degree
)السنتان  حتويل  أو  )مهنية(  فصلية  تكون  أن  وميكن  سنتني؛  متتد  دراسة 

األوليان من شهادة البكالوريوس(.

Attestation )إقرار(: إثبات رسمي يفيد بأن الشهادة اجلامعية أو السجل 
أصلي. ويُوقّع عادة بواسطة خبير أو شاهد معترف به.

الدراسية  للحصص  الطالب  متابعة  للدروس(:  )االستماع   Audit
كمستمع، دون اكتساب درجة أو وحدات دراسية حُتتسب لنيل شهادة.

في   - هو  ما  شيء  كان  إذا  ما  حتديد  عملية  )توثيق(:   Authentication
احلقيقة - ما مت التصريح به. يطلب عادة من الطالب الوافدين تقدمي مستند 
توثيق للسجالت األكادميية أو شهادات جامعية سابقة عند التقدم لالنتساب 

إلى أحد برامج الدراسة في الواليات املتحدة.

Bachelor’s Degree )شهادة البكالوريوس(: شهادة متنحها مؤسسة 
والعلوم  الليبرالية  الفنون  في  الدراسة  من  سنوات  أربع  متام  بعد  للتعليم 

واملوضوعات املهنية.

الرتبة  إلى  يشير  معدل  أو  رقم  الدراسي(:  )الترتيب   Class Rank
األكادميية لطالب ما في صف التخرج. الطالب الذي يأتي ترتيبه الدراسي 
األول في حصة تضم 100 طالب يُسجل على أن رتبته هي 100/1، في حني 
أن الطالب الذي يأتي ترتيبه األخير في احلصة إياها، يُسّجل على أن رتبته 
أول  )مثال،  الرتبة بنسب مئوية  التعبير عن هذه  أيضاً  هي 100/100 وميكن 

25 باملئة أو آخر 50 باملئة(.

Coed )النظام اخملتلط(: آلية أو جامعة تقبل الطالب من الرجال والنساء، 
الطالب  تستضيف  مختلطة  للسكن  مرافق  إلى  أيضاً  املصطلح  ويشير 

والطالبات.

College )كلية(: مؤسسة تعليمية ملا بعد الدراسة الثانوية تقدم تعليماً 
للمرحلة اجلامعية األولى، وفي بعض األحيان دراجات املاجستير. كما قد يعني 

مصطلح كلية، في مجال آخر، قسم من جامعة، مثالً، كلية األعمال.
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Fellowship )منحة جامعية(: منحة مالية للدراسة، مُتنح عادةً لطالب 
دراسات عليا. عموًما، ال يطلب من الطالب تقدم أية خدمة مقابل ذلك.

بـ  عادة  إليها  يشار  النهائي  االختبار  النهائي(:  )االختبار   Final Exam
“النهائي”  هو اختبار تراكمي حول موضوع دورة تعليمية معينة يشمل كل 

املواد التي متت تغطيتها خالل مدة املقرر التعليمي.

أنواع  كافة  يشمل  عام  ُمصطلح  مالية(:  )مساعدة   Financial Aid
األموال، والقروض، مبا في برامج العمل/الدراسة التي مُتنح للطالب ملساعدته 

في األقسام، والرسوم، ومصاريف املعيشة.

للذكور  وإنسانية  وأكادميية  اجتماعية  منظمات  )إخاء(:   Fraternities
توجد في احلرم اجلامعي للعديد من اجلامعات األمريكية.

Freshman )طالب سنة أولى(: طالب في السنة األولى في مدرسة ثانوية، 
أو كلية، أو جامعة.

اختبار  للمتخرج(:  اإلدارة  في  العليا  للدراسات  القبول  )اختبار   GMAT
القبول للدراسات العليا في اإلدارة للمتخرج يُطلب عادة للطالب املتقدمني 

لالنتساب في برامج لألعمال أو اإلدارة.

Grade Point Average )متوسط الدرجات الدراسية(: نظام تسجيل 
كل  في  احملصلة  الدرجات  متوسط  معدل  إلى  يستند  األكادميي  التحصيل 

دورة تعليمية.

GRE )امتحان سجل الدراسات العليا(: امتحان سجل الدراسات العليا؛ 
والكمية،  اللفظية  لالستنتاجات  االختيارات  متعدد  أساسي  امتحان 
والتفكير النقدي، والكتابة التحليلية يستخدم للقبول في برامج الدراسات 

العليا.

High School )املدرسة الثانوية(: مصطلح أمريكي يستخدم للمدرسة 
الثانوية.

Higher Education )التعليم العالي(: تعليم ما بعد الثانوي في الكليات، 
واجلامعات، واملدارس املهنية، واملؤسسات الفنية، وغيرهم. التعليم ما بعد 

املدرسة الثانوية.

للتحدي  مثير  برنامج  االمتياز(:  درجات  )برنامج   Honors Program
للطالب من أصحاب الدرجات العالية.

Dissertation )رسالة دكتوراه(: رسالة تكتب حول موضوع بحث أصيل، 
.)Ph.D.( وتقدم عادة كأحد املتطلبات النهائية للحصول على الدكتوراة

ال  النظامي  التعليم  من  نوع  بُعد(:  عن  )تعليم   Distance Education
إجنازه  وميكن  الوقت.  نفس  في  املكان  نفس  في  واملدرس  الطالب  فيه  يكون 
بواسطة الهاتف، أو الراديو، أو التلفزيون، أو تسجيالت الصوت/الصورة، أو 

برامج الكمبيوتر، و/أو اإلنترنت.

).Ph.D( Doctorate )دكتواره مثال شهادة(: أعلى شهادة أكادميية متنحها 
جامعة للطالب الذين يُكملون ثالث سنوات على األقل من الدراسات العليا 
األكادميية  كفاءتهم  أثبتوا  والذين  املاجستير،  أو  البكالوريوس  شهادة  بعد 
في االمتحانات الشفهية والكتابية ومن خالل أبحاث أصلّية يقدمونها على 

شكل أُطروحة.

Dormitories )السكن(: مرافق للسكن تُخصص للطالب في حرم كلية 
والغرف  واحلمامات،  الطالب،  غرف  النموذجي  السكن  يشمل  جامعة.  أو 

.”dorms“ املشتركة، ومطعًما أحيانًا. يُختصر االسم بـ

Electives )مقررات تعليمية اختيارية(: دورات تعليمية يستطيع الطالب 
لنيل  الالزمة  الدراسية  الوحدات  على  للحصول  اختيارها  أو  “انتقاءها” 

الشهادة املرغوبة.

Extracurricular Activities )نشاطات خارج الدراسة(: نشاطات غير 
أكادميية متارس خارج الدورات اجلامعية.

الدورات  تدريس  عن  املسؤولون  األعضاء  التدريس(:  )هيئة   Faculty
التعليمية في كليات وجامعات الواليات املتحدة. يضم أعضاء هيئة التدريس 

األساتذة، واألساتذة املرافقني، واألساتذة املساعدين، واملدرسني.

قسط  إلى  يُضاف  اجلامعات،  أو  املدارس،  تفرضه  مبلغ  )الرسوم(:   Fees
التعليم، لتغطية نفقات اخلدمات املؤسساتية التي تقّدمها.
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عليه  يركّز  التي  الدراسة  مجال  أو  موضوع  فرعي(:  )اختصاص   Minor
الطالب، ولكن بدرجة أقل من تركيزه على االختصاص الرئيسي.

Non-resident Student )طالب غير ُمقيم(: طالب ال يستوفي شروط 
القبول  التعليم وسياسات  املعنّية. قد تختلف أقساط  الوالية  اإلقامة في 
للمقيمني وغير املقيمني. يُصنَّف الطالب الدوليون على أنهم غير ُمقيمني، 
كما أن هناك احتمالية قليلة للتغير إلى وضع املقيم في وقت الحق ألغراض 

دفع الرسوم. ويشار إليه أيًضا بالطالب “خارج الوالية”.

Notarization )التوثيق(: تصديق وثيقة )أو بيان أو توقيع( لتأكيد صحتها 
وأصالتها، من ِقبل موظف رسمي )يُعرف في الواليات املتحدة “بكاتب العدل”( 

أو محام الذي يعتبر أيًضا مفوض لألقسام.

القدرة  الختبار  امتحان  املستوى(:  تعيني  )اختبار   Placement Test
تسجيله  باإلمكان  يصبح  كي  ُمعنّي  دراسي  حقل  في  للطالب  األكادميية 
املناسبة لذلك احلقل. في بعض احلاالت، يجوز منح  التعليمية  الدورات  في 

الطالب قبول أكادميي استنادًا إلى نتائج اختبار تعيني املستوى.

للذين  دراسات مخصصة  متقدمة(:  دكتوراة  )دراسات   Postdoctorate
حصلوا على شهادة الدكتوراة.

Postgraduate )دراسات عليا(: يشير غالًبا إلى الدراسات التي يقوم بها 
أفراد أكملوا شهادة الدراسات اجلامعية. يستخدمها العديد أيًضا لإلشارة 

إلى تعليم الدراسات العليا.

غالًبا  عليها  احلصول  يتم  املهنية(:  )الشهادة   Professional Degree
بعد إكمال شهادة البكالوريوس؛ شهادة مخصصة ملمارسة مهنة معينة 

مثل الطب، أو طب األسنان، أو الطب البيطري، أو القانون.

يتوجب  تعليمي  مقرر  أو  برنامج  ُمسبق(:  دراسي  )مقرر   Prerequisites
تعليمية  دورة  أو  ببرنامج  بااللتحاق  له  السماح  قبل  إكماله  الطالب  على 

أكثر تقدماً.

Registration )التسجيل(: عملية يختار الطالب من خاللها، ويسّجلون 
أسماؤهم في دورات تعليمية يتابعونها خالل فصل من ربع سنة، أو نصف 

سنة، أو ثلث سنة دراسية.

 International English Language Testing System )IELTS(
املعتمدة  األهلية  اختبارات  أحد  الدولي(:  اإلجنليزية  اللغة  اختبار  )نظام 

للغة اإلجنليزية للطالب ممن لغتهم األصلية ليست اللغة اإلجنليزية.

الدوليني(:  الطالب  )مرشد   International Student Adviser )ISA(
إلى  واإلرشاد  املعلومات  توفير  عن  مسؤوال  يكون  جامعة  في  شخص  هو 
وتأشيرات  األمريكية،  احلكومة  أنظمة  مثل  مجاالت  في  الدوليني  الطالب 
الدخول، واألنظمة األكادميية، والعادات االجتماعية، واللغة، واملسائل املالية 

أو السكنية، وترتيبات السفر، التأمني، والشؤون القانونية.

Junior )طالب سنة ثالثة(: طالب في السنة الثالثة في مدرسة ثانوية، 
أو كلية، أو جامعة.

Liberal Arts )الفنون احلرة(: مصطلح يشير إلى الدراسات األكادميية في 
العلوم الطبيعية بهدف  العلوم االجتماعية، وفي  املواضيع اإلنسانية، وفي 

تنمية املهارات اللفظية، والكتابية، واملنطقية لدى الطالب.

LSAT )اختبار القبول في كلية القانون(: اختبار القبول في كلية القانون 
وبعض  قانون مهنية  برامج  إلى  االنتساب  يريدون  الذين  للطالب  اختبار  هو 

برامج القانون للدراسات العليا في مدارس القانون األمريكية.

يركّز  الذي  الدراسة  مجال  أو  موضوع  أساسي(:  )اختصاص   Major
الطالب.  عليه 

بعد  للطالب  متنح  شهادة  املاجستير(:  )شهادة   Master’s Degree
األقل  على  واحدة  ملدة سنة  دراسة  عادة  تشمل  أكادميية  ملتطلبات  إكماله 

بعد شهادة البكالوريوس.

MCAT )اختبار القبول في كلية الطب(: اختبار القبول في كلية الطب هو 
اختبار للطالب الذين يريدون االنتساب إلى مدارس الطب األمريكية.

Midterm Exam )امتحان منتصف الفصل(: امتحان يُعطى بعد انقضاء 
التي  التعليمية  املقررات  مواد  ويغطي كافة  األكادميي،  الفصل  نصف مدة 

متت دراستها حتى تلك املرحلة.

Miller Analogies Test )اختبار ميلر للمتشابهات(: اختبار للتفكير 
التحليلي يُطلب أحيانًا للقبول في برامج الدراسات العليا في مجاالت مثل 

علم التربية وعلم النفس.
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االجتماعي(:  الضمان  )رقم   Social Security Number )SSN(
اقتطاع  أجل  من  الوظائف  شاغلي  جلميع  األميركية  احلكومة  تصدره  رقم 
وتأمني  واملشرفني،  السن،  لكبار  بالنسبة  رواتبهم،  من  عليهم  املتوجبات 
رقم  على  يحصل  أن  منتظم  بشكل  يعمل  شخص  كل  على  جب  العجز. 
هوية  كرقم  الرقم  هذا  عديدة  مؤسسات  تستخدم  االجتماعي.  الضمان 

للطالب.

Sophomore )طالب سنة ثانية(: طالب في السنة الثانية الدراسية في 
مدرسة ثانوية، أو كلية، أو جامعة.

وإنسانية  وأكادميية  اجتماعية  منظمات  النساء(:  )نوادي   Sororities
لإلناث توجد في احلرم اجلامعي للعديد من اجلامعات األمريكية.

Special Student )طالب خاص(: طالب في كلية أو جامعة غير ُمسّجل 
كمرشح لنيل شهادة جامعية. 

 Student and Exchange Visitor Information System )SEVIS(
)نظام معلومات زائري التبادل الطالبي(: نظام يستند إلى اإلنترنت يحافظ 
على بيانات الطالب األجانب وزائري التبادل قبل وأثناء مكوثهم في الواليات 
املتحدة. وهو جزء من برنامج زائري التبادل الطالبي )SEVP( الذي تديره وزارة 

األمن الوطني األمريكي.

الدورة  تشملها  التي  للمواضيع  موجز  دراسي(:  )منهاج   Syllabus
التعليمية األكادميية.

)TA( Teaching Assistant )مدرّس مساعد(: طالب دراسات عليا يعمل 
مدرًسا في مقر تعليمي جامعي في مجال اختصاصه، مقابل احلصول على 

شكل من أشكال املساعدة املالية من اجلامعة.

Tenure )اعتالء(: ضمان أن عضو هيئة التدريس سيظل موظًفا بواسطة 
االعتيادية  غير  الظروف  حاالت  باستثناء  التقاعد  حتى  اجلامعة  أو  الكلية 
للغاية. مُينح االعتالء إلى أعضاء كبار في هيئة التدريس ممن قاموا بعمل بحثًا 

قيًما وسجل نشر. والغرض من االعتالء هو احملافظة على احلرية األكادميية.

)TOEFL( Test of English as a Foreign Language )اختبار اللغة 
اإلجنليزية  للغة  املعتمدة  األهلية  اختبارات  أحد  أجنبية(:  االجنليزية كلغة 

للطالب ممن لغتهم األصلية ليست اللغة اإلجنليزية.

)RA( Resident Assistant )مساعد الطال ب املقيمني(: شخص يساعد 
املدير املسؤول عن املبنى السكني ملرفق املنامة في حرم اجلامعة، وهو أول من 
يقوم الطلبة باالتصال به عندما يواجهون مشاكل أو أسئلة تتعلق باملنامة. 
إقامة مجانية  لهم  وتقدم  الكلية  عادة طلبة في  املساعدون  ويكون هؤالء 

وفوائد أخرى مقابل خدماتهم.

املسؤول  املوظف  املسؤول(:  )املوظف   Responsible Officer )RO(
يقوم  والذي  املوظفني  بني  من  التبادل  برنامج  عن  املسؤول  الشخص  هو 
بجمع املعلومات اخلاصة بزائري التبادل وتقدميها إلى نظام معلومات زائري 
التبادل الطالبي )SEVIS( إلى جانب املساعدة في عملية استخراج تأشيرة 

.DS-2019 اخلاص بك في RO الدخول. يتم إدراج اسم

هيئة  أعضاء  أحد  إلعطاء  مُتنح  مبرتب  إجازة  تفرغ(:  )إجازة   Sabbatical
التدريس مدة أطول للدراسة املكثفة.

Scholarship )منحة(: منحة دراسية مالية مُتنح عادة ملستوى الدراسة 
و/أو  التعليم  قسط  إلغاء  شكل  على  تقدميها  ومُيكن  األولى،  اجلامعية 

الرسوم.

في  االختيارات  متعدد  أساسي  اختبار  املدرسية(:  األهلية  )اختبار   SAT
مجال الرياضيات واللغة اإلجنليزية يُستخدم للقبول في االنتساب في أحد 

برامج الدراسات العليا.

School )مدرسة(: مصطلح يشير غالًبا إلى مدرسة ابتدائية، أو مدرسة 
املصطلح  عن  بدالً  أيًضا  املصطلح  ويستخدم  ثانوية.  مدرسة  أو  وسطى، 
“كلية”، أو “جامعة”، أو “مؤسسة”، أو كمصطلح عام ألي مكان تعليمي؛ 

كمدرسة القانون، أو مدرسة الدراسات العليا على سبيل املثال.

Semester )فصل نصف سنة(: فترة دراسة مكّونة من حوالي 15 إلى 16 
أسبوع، أي عادة نصف سنة أكادميية.

شكل من أشكال التعليم جملموعات صغيرة  Seminar )حلقة دراسية(: 
الدراسية  احلصص  في  واملناقشات  املستقلة  األبحاث  تشمل  الطالب  من 

بإشراف أستاذ.

مدرسة  في  الرابعة  السنة  في  طالب  التخرج(:  سنة  )طالب   Senior
ثانوية، أو كلية، أو جامعة.
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   موارد إضافية   موارد إضافيةمسرد املصطلحات
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موارد    
إضافية    

إليك  بالنسبة  أمريكي  تعليمي  وإرشاد  إعالم  مركز  بأقرب  اتصل 
للتعرف على املزيد حول هذه املصادر وغيرها.

الدراسة القصيرة األمد

ينشر  التبادل.  وبرامج  الدولي  التعليمي  بالسفر  استشارية  قائمة 
 ،)CSIET( التعليمي  للسفر  الدولية  املعايير  مجلس  سنويًا. 

اإلسكندرية، فيرجينيا.

ينشر  والتطوير.  التنفيذي  التعليم  برامج  لبريكر:  الدولي  الدليل 
سنويًا. بيترسونز، برينستون، والية نيوجرسي.

متويل الدراسات في الواليات املتحدة: دليل الطالب واحملترفني الدوليني. 
ينشر سنويًا. معهد التعليم الدولي، والية نيويورك.

ينشر سنويًا.  دراسيتني.  سنتني  تقدم  التي  للكليات  بيترسونز  دليل 
بيترسونز، برينستون، والية نيوجرسي.

مجموعة املدارس املهنية والفنية لبيترسون. تنشر سنويًا. بيترسونز، 
برينستون، والية نيوجرسي.

رسالة مكتوبة حتتوي على نتائج أبحاث حول موضوع  Thesis )أطروحة(: 
معنّي أعده طالب مرشح لنيل شهادة بكالوريوس أو ماجستير.

Transcripts )سجل عالمات دراسي(: نسخة مصدقة )انظر “التوثيق”( 
من السجل  التعليمي لطالب. 

إلى أخرى  إلكمال املنهج  Transfer )حتويل(: عملية االنتقال من جامعة 
الدراسي لنيل شهادة جامعية.

تسديده  الطالب  من  مؤسسة  تطلب  مبلغ  التعليم(:  )قسط   Tuition
اللوازم  أو  الكتب  ثمن  التعليم  قسط  يشمل  )ال  والتدريب  التعليم  مقابل 

املدرسية(.

University )جامعة(: مؤسسة تعليمية ما بعد املدرسة الثانوية، تقدم 
برامج دراسات جامعية أولى ودراسات عليا.

حُتدد  البريدية  العناوين  في  األرقام  من  مجموعة  بريدي(:  )رمز   Zip Code
مناطق التوزيع البريدي في الواليات املتحدة األميركية.
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   موارد إضافية

إذا أردت الدراسة في الواليات املتحدة: الدراسة القصيرة األمد 

الفهرس   
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الفهرس   

32 أنواع املؤسسات   
32 أنواع البرامج   

 احتاد برامج اللغة اإلجنليزية املكثفة للجامعات والكليات 
28 ،25  )UCIEP(

 احتاد هيئات االعتماد التخصصي واملهني 
 44 ،42 ،39   )ASPA(  
45 ،33  ACT )The ACT( اختبار االلتحاق باجلامعة
13-11 اختيار البرنامج   

 اختبار اللغة االجنليزية كلغة أجنبية 
53 ،33 ،27 ،25 ،24  )TOEFL(  
 24-23 اختيار البرنامج   
49 ،33  )GMAT( اختبار القبول للدراسات العليا في اإلدارة للمتخرج
52 ،33  )SAT( اختبار األهلية املدرسية

 اجلمعية األميركية لبرامج اللغة االجنليزية املكثفة 
30 ،25  )AAIEP(  
41 إقليمي   
49 ،33  )GRE( امتحان سجل الدراسات العليا
27 ،25  )TSE( امتحان التحّدث باللغة االجنليزية
43 ،41 ،38 االعتراف بالشهادة اجلامعية 
44-37 االعتماد 
35-34 االعتماد 
41 االعتماد اإلقليمي 
42 ،40 االعتماد البرامجي 
44 ،43 ،42-41 ،40 االعتماد القومي 

برامج تعليم اللغة اإلجنليزية

اللغة اإلجنليزية املكثفة. ينشر سنويًا. معهد التعليم الدولي، والية 
نيويورك.

ESL )اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية( الطالب: العبارات  عام في حياة 
جون  إيدوارد  بدونه  العيش  ميكن  ال  التي  واملفردات  االصطالحية 

فرانسيس. 2006. ترافورد للنشر،بلومينغتون، والية إنديانا.

التعليم عن بُعد

دليل بير للحصول على شهادات جامعية عن طريق التعلم عن بعد، 
مورايا بير مع توماس نيكسون. 2006. تني سبيد بريس، بيركلي، والية 

كاليفورنيا.

الكليات  لشهادات  دليل  اجلامعي:  احلرم  خارج  اجلامعية  الشهادات 
 .2000 ثورسون  كيسنر  ماريسي  بعد،  عن  التعليم  خالل  املعتمدة 

ثورسون جايدس، تولسا، والية أوكالهوما.

برينستون،  بيترسونز،   .2006 اإلنترنت.  على  للتعليم  بيترسونز  دليل 
والية نيوجرسي.

والية  برينستون،  بيترسونز،   .1996 ديكسون  بام  االفتراضية،  الكلية 
نيوجرسي.

االعتماد

املؤسسات املعتمدة للتعليم ما بعد. ينشر سنويًا. اجمللس األمريكي 
للتعليم، واشنطن العاصمة.

نظرة عامة على االعتماد األمريكي، جوديث إس إيتون. 2009. مجلس 
االعتماد للتعليم العالي، واشنطن العاصمة. يتوفر نسخة بتنسيق 
http://chea.org/Research/index. على املوقع اإللكتروني PDF

asp#overview
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32 ،25 ،22 ،21 ،20 ،17 شهادة اإلكمال   
20 ،3 شهادة الدكتوراة   
48 شهادة الدكتوراة   
19 طالب خاص 
19 طالب خاص   
19 طالب غير ُمقيم   
22 ،19 ،18 طالب غير ُمقيم  
26-25 طول مدة الدراسة   
40-39 عملية االعتماد   
41 قومي   
32 ،17 كلية أهلية 
،19 ،17 ،14 ،12 ،10 ،9 ،3  مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية 
55 ،39 ،33 ،32 ،28 ،25 ،23 ،21 ،20   

 مجلس اعتماد التعليم العالي 
56 ،44 ،42 ،41 ،39 ،34  )CHEA(  
25 معايير اجلودة   
25 منهاج الدراسة   
40 مهني   
41-40 مؤسساتي   

 نظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي 
50 ،31 ،27 ،25 ،24  )IELTS(  

 نظام معلومات زائري التبادل الطالبي 
53 ،52 ،47  )SEVIS(  
48  I-20 منوذج
52 ،48 ،16  DS-2019

 UCIEP )احتاد برامج اللغة اإلجنليزية املكثفة 

 28 ،25 للجامعات والكليات(   

40 االعتماد املهني 
44 ،42-40 ،18 ،17 االعتماد املؤسساتي 
21 ،17 ،11 ،3 التعليم الفني   
13 التكاليف   
33-32 التكاليف   
27-26 التكاليف    
46 ،21 ،17 ،11 التعليم املهني   
20 اجلامعيون والبحاثة الزائرون   
22-11 الدراسة القصيرة األمد   
20-18 الدراسة اجلامعية القصيرة األمد   
20-19 الدراسة في الدورة الصيفية   
 20 الزمالء اجلامعيون والبحاثة الزائرون 
48 ،27 ،26 ،12 السكن   
27 القبول في برامج أكادميية   
 30 املهارات املطلوبة   
48 ،47  )DSO( املوظف الرسمي اخملصص للجامعة
43-42 املؤسسات غير املعتمدة 

         52  )RO( املوظف املسؤول
52 ،42 ،19 ،14 املنح الدراسية 
28-23 برامج تعليم اللغة اإلجنليزية   
18 برامج التبادل اجلامعي   
18 برامج التبادل اجلامعي   
28-24  )IEP( برامج لغة اجنليزية مكثفة  
42 ،40 برامجي   
26 بيئة البرنامج   
52 ،50 ،47 ،33 ،28 ،27 ،23 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،3 تأشيرات الدخول 
28-27 تأشيرات الدخول   
 22 ،16 ،15 ،13  J-1 تأشيرة زائر تبادل  
27 ،15  F-1 تأشيرة طالب  
15-13 تبادل الطالب بني املدارس الثانوية    

 42 ،38-37 ترخيص   
56 ،48 ،36-29 ،8 ،3 تعليم عن بُعد 
26 تنظيم احلصص الدراسية   

 جمعية مدرسي اللغة االجنليزية للناطقني بلغات أخرى 
28  )TESOL(  
22 ،20-19 دورة الدراسة الصيفية 
27 شروط القبول   
34-33 شروط القبول   
16  )I-20, DS-2019( شهادة األهلية
42 شهادة البكالوريوس   
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