
( وكلية الطب والعلوم  ACPSتقوم مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية )

من  للعمل  ( بإيجاد أرضية جديدة GWالصحية في جامعة جورج واشنطن )

خالل التعاون االستراتيجي بين القطاعين العام والخاص لتوفير تعليم مبتكر 

 لمهن صحية مهنية عالية الطلب. 

 

 T.C. Williams High المحافظ للعلوم الصحية في مدرسةتسمح أكاديمية 

School    للطالب ببدء مسار مهني في مجال الرعاية الصحية والحصول على

وحدات دراسية جامعية من أجل معالجة النقص في القوى العاملة في مجال  

 .الرعاية الصحية في المنطقة

 

 

الرعاية   هناك سبعة مسارات لإللتحاق بمهن

 الصحية، عالية الطلب 

 توفير الخيارات للطالب
  

  

وحدة  18يمكن لطالب األكاديمية الحصول على ما يصل إلى 

. سوف يقلل هذا النهج بشكل  GW SMHSدراسية من كلية 

كبير من مقدار الوقت والمال الالزم للتخرج من الكلية. كما  

يوفر للطالب خيارات مهنية متنوعة ومهارة عالية في مجال 

 الثانوية. الرعاية الصحية عند التخرج من المدرسة 

 

 بين سبعة مسارات مهنية:  من  يمكن للطالب االختيار

 نظم المعلومات الطبية الحيوية •

 الخدمات الطبية الطارئة •

 العلوم الطبية المختبرية •

 التمريض •

 علم تركيب األدوية )الصيدلة( •

 الطب الرياضي  •

 تقنية الجراحة •
 

 تقدير المحافظ 
  

األكاديمية بأسم أكاديمية ، تم تسمية  2018في يونيو/حزيران 

المحافظ للعلوم الصحية )عن طريق وزارة التربية والتعليم في  

 والية فرجينيا( تقديرا ألهدافها في:

 تعظيم الفرص في إعداد الطالب لمهن مستهدفة •

 رفع التطلعات المهنية •

جذب المزيد من الطالب إلى اإللتحاق بالتعليم ما   •

 بعد المرحلة الثانوية 

 اجات القوى العاملةتلبية احتي •

 

 

 

 

 
 

 

التوظيف الفوري في وظائف الرعاية الصحية على   •

 مستوى المبتدئين

 اإللتحاق بكلية مجتمعية للحصول على شهادة معاون طبي.  •

من خالل اتفاقية قبول   GW SMHSاإلنتقال إلى كلية  •

مضمونة مع وحدات دراسية للحصول على درجة 

البكالوريوس. سوف يكون الطالب الذين يختارون إكمال 

دراستهم للحصول على شهادة في العلوم الصحية أو 

مؤهلين   GW SMHSااللتحاق بالبرامج المهنية في كلية 

للحصول على زماالت دراسية، رواتب خالل فترة التدريب  

 صيفي، وبرامج إثراء أكاديمية خاصة. ال

  GWالدخول في برنامج إكمال البكالوريوس في جامعة  •

باالشتراك مع كليات مجتمعية محددة في واليتي فرجينيا  

 وماريالند. 

 

المنحة األميركية للخدمات الصحية وإدارة  
 الموارد

  

  3.2تعد األكاديمية أحد المكونات الرئيسية لمنحة مالية قدرها 

مليون دوالر تم منحها إلى كلية العلوم الصحية في 

من قبل إدارة الموارد والخدمات   2018سبتمبر/أيلول 

الصحية األمريكية. تعمل أموال المنحة على تسهيل تطوير 

،  GW( في جامعة HCOPبرنامج الفرص المهنية الصحية )

لذي تم وضعه لمساعدة األفراد من خلفيات محرومة على وا

 شق طريقهم عبر مسار تعليمي واإللتحاق

الدعم المالي للرواتب  HCOPبالمهن الصحية. يشمل برنامج 

، من المشاركين  HCOPوالزماالت الدراسية لطالب برنامج 

في برامج اإلثراء التنظيمية. تدعم المنحة التي مدتها خمس  

، برامج 12-11في المراحل الثانوية  سنوات الطالب

 البكالوريوس والدراسات العليا والبرامج المتعلقة بالجيش. 

يمكن لطالب األكاديمية متابعة الخيارات التالية بعد 
 :التخرج



 ACPSمدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية 
  

  15000تخدم مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية أكثر من 

  120دولة ويتحدثون  118طالب ممن ينتمون إلى أكثر من 

مدرسة  12مدرسة، لتشمل  16لغة. يضم النظام التعليمي 

ابتدائية، مدرستين متوسطة، مدرسة واحدة تضم لمرحلة ماقبل  

.  T.C، ومدرسة معترف بها دولياً بأسم 8المرحلة  -الروضة 

Williams High School.   طالب،  4000مع وجود أكثر من

هي واحدة من أكبر المدارس   T.C. Williams فإن مدرسة

الثانوية في والية فرجينيا. تجتذب المدرسة طالبها من مجتمع 

متنوع اقتصاديًا، تعليميًا، عرقيًا، وقومياً. تمثل الدفعة األولى 

من طالب المرحلة طالب  100ألكاديمية المحافظ والمؤلفة من 

 T.C. Williamsب مدرسة التنوع السكاني لطال التاسعة

 

بضمان نجاح كل طالب، حيث يظهر  ACPSتلتزم مدارس 

لة في: "النجاح لكل  في مهمة الهيئة التعليمية والمتمثهذا جلياً 

طالب: تثقيف متعلمين لمدى الحياة وإستلهام المسؤولية في 

 الحياة المدنية."

 GW SMHS كلية
  

( في جامعة SMHSتأسست كلية الطب والعلوم الصحية )

GW  وكانت أول كلية طب أُنشئت في العاصمة  1824عام ،

من حيث الكليات األقدم في  11واشنطن، وتأتي في التسلسل 

 البلد. 

وبالعمل معاً في عاصمة أمتنا، بنزاهة وعزيمة، تلتزم كلية  

GW SMHS    على مجتمعاتنا  ورفاهية  صحة  بتحسين 

 المستوى المحلي، الوطني، والعالمي. 

 

تعد العلوم الصحية قسًما تعليميًا وبحثياً مبتكًرا وفعاالً ضمن 

 ، حيث يتم تدريب جيل األمة القادم  SMHSكلية 

من القادة في مجاالت العالج الطبيعي، علوم إعادة التأهيل،  

دراسات مساعد الطبيب، العلوم الطبية المختبرية، جودة 

اثة الرعاية الصحية، الشؤون التنظيمية، عمليات اإلغ

السريرية والكارثية، البحوث السريرية واإلنتقالية، والعديد من  

 45التخصصات الصحية األخرى ذات الصلة. هناك أكثر من 

برنامًجا ودرجة في درجات المعاون الطبي، البكالوريوس، 

الماجستير، الدكتوراه والمقدمة في كلية العلوم الصحية. يتم 

، برامج مشتركة، تقديم شهادات التخرج، درجات مزدوجة

برامج ذات صلة بالجيش فضال عن الزماالت الدراسية، 

 اإلقامات، وشهادات ما بعد البكالوريا.

 

 

  
 

من المتوقع نمو وظائف الرعاية  

في المائة لغاية عام  18الصحية بنسبة 

 2.3، مما يضيف مايقرب من 2026

مليون وظيفة جديدة على الصعيد  

 الوطني.

 أكثر من أي مجموعة مهنية أخرى -

 مكتب إحصاءات العمل

"لقد عانى جدي من سرطان الرئة،  

لذا فقد فكرت بالفعل في القيام بشيء  

له صلة بسرطان الرئة. عند أخذ 

برنامج مثل هذا، أعتقد أنه يمكنني 

ى المدى الطويل ...  مساعدة الناس عل

أريد أن أكون طبيبًا ألمراض الرئة  

ألنع يمكنني رؤية كيف يمكن لهذا  

العمل أن يغير حياة شخص ما بشكل  

 كبير نحو األفضل. "

 MYA  LOPEZ الطالبة األكاديمية

"أنا حقا أحب البرنامج ألنه يرسم   

مسارات مهنية محتملة بالنسبة لك. 

عاًما،   21أختي، التي تبلغ من العمر 

هي تقريبًا في نفس مكاني أثناء تقدمي  

نحو المرحلة الدراسية التاسعة. أن  

  البرنامج رائع حًقا لكونك متقدم

 بالفعل." 

اديمي  الطالب األك
ERIN HOWARD

 

  
 

 
 للمزيد من المعلومات  
 حول األكاديمية، 
 يرجى زيارة الرابط التالي   

smhs.gwu.edu/hssp 
 

www.acps.k12.va.us/healthsciences 

http://www.acps.k12.va.us/healthsciences
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