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 م العالي يالتعل طويرلت 2030إستراتيجية مقاطعة ألبرتا 

   2021 نيسان-أبريل 29

: إستراتيجية بناء المهارات من أجل الوظائف تضع خارطة الطريق  2030إستراتيجية مقاطعة ألبرتا لعام 

يركز على التعليم عالي الجودة وعلى المهارات إلعادة تصور نظام التعليم لما بعد المرحلة الثانوية الذي 

 واالحتياجات التدريبية لمستقبل مقاطعة ألبرتا. 

وتعرض اإلستراتيجية األهداف والمقاصد والمبادرات المحددة بوضوح لتحقيق رؤية مشتركة للتعليم العالي في ألبرتا. وقد 

عة مع األطراف المعنية على مدار العام الماضي، وهي ُوضعت تلك اإلستراتيجية عقب بحث وتشاور مستفيضين ومشاركة موس 

  .تعلم الكباروالتي تنفذها ألبرتا في مجال  قة  ابعاًما الس 15في المبادرة األهم 

 ديميتريوس نيكواليدس، وزير التعليم المتقدم  صرح 

صميم هذه   في خطة إستراتيجية طويلة المدى لنظام التعليم لما بعد المرحلة الثانوية. و ي ه  2030"إن إستراتيجية ألبرتا  

رات للوظائف لضمان عمل سكان ألبرتا على تنمية المعارف والكفايات الالزمة لهم  سوف تعمل لبناء المهاأنها اإلستراتيجية، 

 للنجاح في عالم يموج بالتغيرات السريعة المتالحقة." 

 

 كما تضع اإلستراتيجية ستة أهداف:

 وتحسين خبرة الطالب  تاحة فرص الحصول على التعليمإتحسين  •

 وظائف تنمية المهارات الالزمة لل •

 دعم االبتكار والتسويق التجاري •

 تعزيز العولمة  •

 تحسين االستدامة والتكلفة الميسورة  •

 تعزيز حوكمة النظام  •

في خدمة بناء نظام تعليمي على مستوى عالمي لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي يستفيد من  فاألهداويعمل كل هدف من هذه 

المواهب ويعززها ويوجد الفرص لألعمال والصناعات للنجاح واالستثمار في مقاطعتنا، ويضمن تسلُّح األجيال الحالية 

 والمستقبلية بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للنجاح. 

  حسب اإلضافية المشاركة تتم  حيث ،2021 عام في  2030  لعام ألبرتا مقاطعة  إستراتيجية بموجب  المبادرات تنفيذ يبدأ  وسوف

 الضرورة. 

 

 سريعة  حقائق

  اإلستراتيجية: في  النطاق واسعة المشاركة تشمل •

o االهتمام.  وأوجه والرؤى األولية االفتراضات معلومات  لجمع فردية شخصية  مقابلة  115  من أكثر 

o 10 توجيهية. ائتالف اجتماعات 

o تقريبًا.  استطالع  5,700  بعدد  إلكترونية رأي استطالعات تسليم 

o عمل.  ورقة 200 عن  يزيد بعدد عمل أوراق تسليم 

 

إخباري إصدار   
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o هاتفية.  عامة اجتماعات ستة في  مشارك  1,500 مشاركة 

o 31  مفتوحة  مناقشة جلسة 

o المعنية األطراف من  مباشر بشكل  العمل أوراق من العديد تسليم . 

  :2030 ألبرتا بمبادرة  تتعلق  مجاالت في  المالية االلتزامات من عددًا األخيرة الفترة في  الحكومة عقدت •

o أكثر لدعم الخيرية ميتاكس مؤسسة  مع الشراكة خالل سنوات ثالث مدار على  دوالر مليون 15 بمبلغ استثمار  

 اختصاصيي  من العالمية البحثية المهارات كسب في  الواعدين الطالب يساعد بما  مهني، تدريب فرصة من

 في  تقريبًا دوالر مليون  22 بمبلغ االستثمارات بين   التجانس يعزز أن هذا من  ويتوقع المتمرسين. الصناعة

 المشاركة.  المنظمات من  التمويل في  دوالر مليون  27  وبمبلغ  االتحادي التمويل

o المهن على  للمتدربين المباشر الدعم لزيادة ةيالوظيف  مهاراتال خطة من كجزء دوالر مليون 20  من أكثر 

 حيوية.  وظيفية  خبرات كسب  في  الطالب هؤالء ومساعدة المهني  التدريب تعزز التي  المنظمات في  واالستثمار

o توفر وسوف ألبرتا. جامعةب السن بارك  للطلبة اسبالمن  جامعي ال الحرم برنامج لدعم دوالر 714,000  مبلغ  

  القدامى  المحاربين لمساعدة وموارد الجامعي  المبنى  في  متخصًصا  دعًما امانع مدتها  البالغ التجريبية المبادرة

 خدمتهم.  انتهاء بمجرد الجديدة مهنهم وبناء التعليمية أهدافهم تحقيق في 

o والصحة الصحية المراكز لدعم المقبلة الثالث السنوات مدار على  دوالر مليون 25.8 عن يزيد  بمبلغ التزام 

 للطالب.  النفسية

 صلة  ذات معلومات

 : بناء المهارات الالزمة للوظائف 2030ألبرتا  •

 المتعددة الوسائط

 اإلخباري  المؤتمر مشاهدة •

 االستفسارات اإلعالمية 

  هايدز  تايلور

3850-590-587  

 المتقدم  التعليم وزارةب  الصحفي  السكرتير

 


