مسارات الكليات والحياة المهنية :ما بعد الثانوية
هل سبق وأن تساءلت عن الخيارات المتاحة للطالب بعد
الثانوية؟
تهدف والية يوتا إىل أن يتخرج جميع الطالب من المدرسة
الثانوية وهم مستعدون للكليات والمهن والحياة ،للسعي
للوصول إىل المستقبل الذي يختارونه .تتطلب خمس
وتسعون في المائة من الوظائف الجديدة التي ظهرت بعد
الركود الكبير ()2008
تعليما جامع ًيا ،ومع هذا فإن نصف سكان
ً
يوتا فقط حاصلون عىل درجة جامعية أو شهادة عالية الجودة.
”سيحتاج أغلب الطالب إىل الحصول عىل شهادة بعد الثانوية
 ...للحصول عىل أجر يدعم األسرة في ظل اقتصاد اليوم“.

خصص بعض الوقت الستعراض مسارات ما بعد الثانوية
هذه.
بنا ًء عىل الخطط المهنية للطالب ،قد تكون بعض الكليات
أنسب من غيرها .والعديد من كليات يوتا مفتوحة للتسجيل،
مما يعني أن كل ما تحتاج إليه هو شهادة الثانوية العامة
للتسجيل (ال توجد متطلبات  GPAأو  .)ACTفيما يلي قائمة
بالجامعات والكليات والكليات التقنية في يوتا .احرص عىل
التحدث مع المعلمين ومستشاري المدرسة عن هذه
الخيارات.

كليات المجتمع في يوتا
ما هي؟
تقدم الكليات التقنية برامج شهادات لفترات أقصر (بما
في ذلك شهادات قابلة للتجميع*) مخصصة لتأهيل
الطالب للعمل في مجموعة متنوعة من المجاالت
المهنية .ويمكن للكليات التقنية أن تؤهل الطالب لبدء
عمل بسرعة في مهارة أو تجارة رائجة بأجر جيد .وقد
تكون الكلية التقنية مؤسسة منفصلة أو قد تكون جزءًا
من كلية أو جامعة مجتمع أكبر.
يمكن الحصول عىل برامج الشهادات هذه أثناء الثانوية
أو بعدها.

Bridgerland Technical College
btech.edu
435-753-6780

ما هي؟
تقدم كليات المجتمع شهادات وشهادات قابلة
للتجميع* ودرجات زمالة بتكلفة أقل من معظم
الجامعات .وغال ًبا ما تكون أحجام فصولها أصغر ً
أيضا.
وتقدم كليات المجتمع برامج تدريب وظيفي يمكنها
إتاحة الفرصة للطالب لاللتحاق بالقوى العاملة بسرعة،
وتعليم عام ودورات كبرى يمكن أن تؤهل الح ًقا لدخول
جامعة للحصول عىل درجة بكالوريوس.

Ensign College
801-524-8100

ensign.edu

Dixie Technical College
dixietech.edu
435-674-8400

Salt Lake Community College
slcc.edu
801-957-3391

Ogden-Weber Technical College
otech.edu
801-627-8300

Snow College
435-283-7000

snow.edu

Tooele Technical College
tooeletech.edu
435-248-1800
Mountainland Technical College
mtec.edu
801-753-6282
Davis Technical College
davistech.edu
801-593-2500
Southwest Technical College
stech.edu
435-586-2899
Uintah Basin Technical College
ubtech.edu
435-722-6900
* الشهادات القابلة للتجميع تبني الكفاءات من خالل دورات  /شهادات مدتها أقل وبأسعار معقولة تساعد الطالب
عىل التقدم في حياتهم المهنية (خطوات إىل مزيد من التعليم).
ADA Compliant: 9/22/2021
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الجامعات اإلقليمية في يوتا
ما هي؟

تقدم الجامعات اإلقليمية درجات الزمالة والبكالوريوس
والماجستير .وتقدم بعض الجامعات اإلقليمية برامج التعليم
المهني والتقني مثل الشهادات ودرجات الزمالة.

Dixie State University
dixie.edu
435-652-7500
Southern Utah University
suu.edu
435-586-7700
Utah Valley University
uvu.edu
801-863-8000
Weber State University
weber.edu
801-626-6000

الجامعات البحثية في يوتا
ما هي؟

تقوم الجامعات البحثية الخاصة والتابعة للوالية بعمل
األبحاث وتخريج طالب دراسات عليا .وهي تقدم البرامج/
الدرجات نفسها التي تقدمها العديد من أنواع الكليات
األخرى؛ وهدفها النهائي هو البحث في مجاالت الدراسات
المتخصصة وتقديم شهادات الدراسات العليا.

Brigham Young University
byu.edu
801-422-4636
University of Utah
utah.edu
801-581-7200
Utah State University
usu.edu
435-797-1000
Westminster College
westministercollege.edu
801-832-2200
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تعريفات أنواع الشهادات/الدرجات
التسجيل المفتوح:

أغلب كليات يوتا مفتوحة للتسجيل ،مما يعني أن كل ما تحتاج إليه للتسجيل هو شهادة
الثانوية العامة.

الشهادة/الدرجة التقنية:توفر البرامج في الكلية التقنية/المدرسة المهنية مهارات عملية ومحددة لبدء حياة مهنية ،عند
االنتهاء من البرنامج أو الشهادة الالزمة .يمكن للطالب بدء هذه العملية في المدرسة الثانوية.
درجة الزمالة:

درجة الزمالة هي درجة تأسيسية يمكن أن تساعد الطالب عىل تحقيق األهداف األكاديمية
والمهنية في وقت أقل مما يتطلبه األمر للحصول عىل درجة بكالوريوس .وتهدف إىل تزويد
الطالب بالمعرفة التقنية واألكاديمية األساسية والمهارات القابلة للتحويل التي يحتاجون إليها
للذهاب إىل العمل أو مواصلة الدراسة في المجال الذي يختارونه .فيمكن احتساب الساعات
المعتمدة المحولة من برنامج مشارك لمدة عامين في فصول التعليم العام والفصول
األساسية واالختيارية للحصول عىل درجة تبلغ مدتها أربع سنوات.

درجة البكالوريوس:

درجة البكالوريوس هي درجة جامعية حيث يدرس المتعلمون موضوعً ا معينًا ،مثل االقتصاد
أو علم األحياء أو االتصاالت .وستزود هذه الدرجة الطالب بالمهارات والمعرفة الالزمة للعمل في
المهن المختلفة .ويلتحق العديد من الطالب ببرامج البكالوريوس بعد المدرسة الثانوية مباشرة.
ً
عادة أربع سنوات من الدراسة بدوام كامل إلكمالها (تشمل  120ساعة معتمدة
ويستغرق األمر
للفصل الدراسي أو حوالي  40دورة جامعية).

درجة الماجستير:

درجة الماجستير هي دراسات أكاديمية بعد التخرج لألفراد الحاصلين عىل درجة بكالوريوس.
ً
عادة عىل مجال معين من الدراسة أو مجال ممارسة مهنية.
وتركز

درجة الدكتوراه:

درجة الدكتوراه هي درجة عليا أو مهنية متقدمة تثبت التمكن في مجال
موضوع معين .وهي أعىل الدرجات الممكنة المتاحة في المجال.

(يتبع)
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الدرجات المقدمة في كل مؤسسة/أنواع الشهادات
الدكتوراه

درجة
درجة
درجة الزمالة
البكالوريوس الماجستير

شهادات

تسجيل
مفتوح

اسم كلية يوتا

Bridgerland Technology College
) (خاصةBrigham Young University
Davis Technical College
Dixie State University
Dixie Technical College
Ensign Business College
)(خاصة
Mountainland Technical College
Ogden Technical College
Salt Lake Community College
**Snow College
Southern Utah University
Southwest Technical College
Tooele Technical College
Uintah Basin Technical College
University of Utah
Utah State University—Logan
—Utah State University
Regional Campuses
Utah Valley University
*Weber State University
) *(خاصةWestminster College
.Westminster College  وكليةWeber State *الدكتوراه في التمريض هي الدورة الدراسية الوحيدة للدكتوراه المقدمة في جامعة
 بكالوريوس في الموسيقى مع التركيز عىل الموسيقى التجارية وبكالوريوس في: درجتي بكالوريوسSnow College **تمنح
.هندسة البرمجيات

مورد ممتاز في إعداد الطالب للكلية ويغطي جميع الجوانب الرئيسية —التخطيط والدفع واختيار

دليل كليات يوتا

الكلية المناسبة
.)USHE— (نشرته جمعية يوتا للتعليم العالي

https://ushe.edu/wp-content/uploads/pdf/k-12/college_guide-english.pdf
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