
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

  
  

  العالي التعليم في عالمي كقائد مكانها  وتأمين نيويورك مدينة إلحياء  خطة عن هوكول الحاكمة تعلن
  

ستوسع الخطة الجريئة للحاكمة هوكول لجامعة والية نيويورك نطاق وصول النظام إلى مؤسسات البحث العالمية والوطنية 
  واإلقليمية

  
  ستتخذ مؤسسات جامعة والية نيويورك خطوات رئيسية لتقليل ديون الطالب وربط الطالب بالمهن الناجحة

  
ف بين طالب جامعة والية نيويورك، وتساعد الطالب من الخلفيات المتنوعة ستعمل المبادرات الجديدة على زيادة اإلنصا

  والخريجين واالزدهار
  

  - 2022 لعام  الوالية والية من كجزء  نيويورك والية جامعة نظام لتنشيط خطة عن اليوم هوشول كاثي الحاكمة أعلنت
  والية جامعة مكانة التحويلية الخطة هذه  ستضمن نا. أمت في  العام العالي للتعليم الوالية مستوى على نظام أفضل وجعلها

 البحث  في  رائدة كشركة العالمي نيويورك  والية جامعة نطاق وتوسع عالميًا، بها  معترف عالي  تعليم كمؤسسة نيويورك
 دهار االز من الطالب يتمكن حتى اإلنصاف على والتركيز االقتصادي، النجاح طريق على وتضعهم الطالب وتدعم واالبتكار،

   خلفيتهم. عن  النظر بغض
  

"تغيرت حياة عائلتي ألن والدي كان قادًرا على تحمل تكاليف التعليم الجامعي. يجب أن يكون  قالت الحاكمة هوكول:
يجب أن   لنيويورك نظام جامعي عام على مستوى الوالية على مستوى عالمي يمكنه تغيير حياة الجيل القادم من الطالب.

ة لتنشيط جامعة والية نيويورك، ورفع مستوى الطالب من مجموعة واسعة ومتنوعة من الخلفيات وفي نفس  ننتهز هذه اللحظ 
  الوقت تحويل المؤسسة إلى قائد تعليمي عالمي في القرن الحادي والعشرين".

  
دعت الحاكمة هوكول جامعة والية نيويورك المعاد تصورها لدفع نيويورك لتصبح رائدة العالم في االبتكار والنمو االقتصادي 

لتصبح محرك   2030العادل والتنقل التصاعدي. سيتطلب ذلك من جامعة والية نيويورك تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 
  دة.الوالية للتنمية االقتصادية والحركة الصاع

  
طالب مع معدالت تسجيل وإكمال تعكس تنوع   500,000تتضمن هذه األهداف زيادة االلتحاق بمقدار الثلث إلى أكثر من  

الوالية؛ إعداد مئات اآلالف من األشخاص للوظائف المطلوبة والوظائف المتنقلة التصاعدية؛ تعيين ودعم كبار أعضاء هيئة  
تماد وشهادات ميسورة التكلفة لجميع أنواع المتعلمين؛ ومضاعفة األبحاث التي تتم  التدريس والموظفين؛ توفير أوراق اع

رعايتها والشركات الناشئة وبراءات االختراع حتى تتمكن جامعة والية نيويورك من تحفيز االبتكار االقتصادي والوظائف 
ى كل من التقدم العام وكذلك التقدم في  الجيدة في جميع أنحاء الوالية. سيعتمد النجاح في كل هدف من هذه األهداف عل

  اإلنصاف.
  

للمساعدة في تحقيق هذه األهداف، تبدأ خطة الحاكمة هوكول لتوسيع نطاق جامعة والية نيويورك بجعل المؤسسة رائدة عالمية 
 ووطنية في مجال البحث واالبتكار:  

  

ستصبح جامعة ستوني بروك وجامعة بوفالو رائدين تحويل ستوني بروك وبافالو إلى مؤسسات بحث عالمية:  •
 1لجامعة والية نيويورك، فضالً عن مؤسسات بحثية عالمية المستوى. ستسعى هذه الجامعات إلى تحقيق هدف  



. وهذا من شأنه أن يضع هاتين 2030مليار دوالر لكل منها في تمويل البحوث الفيدرالية بشكل أساسي بحلول عام 
جامعة عامة على المستوى الوطني في نفقات البحث. كخطوة أولى نحو تعزيز هذه   20الجامعتين في أفضل 

مليون دوالر لمبنى أكاديمي جديد لكلية الهندسة والعلوم التطبيقية في   102المؤسسات، أعلنت الحاكمة هوكول عن 
  ن دوالر لبناء مبنى هندسي متعدد التخصصات في ستوني بروك.مليو 100جامعة بوفالو، وتمويل 

سيتم تحويل جامعة ألباني وجامعة  تنشيط ألباني وبينغامتون كجامعات بحثية وتعليمية رائدة على مستوى الوالية:  •
في مليون دوالر لكل منها  500بينغامتون إلى جامعات بحثية وتعليمية رائدة على مستوى الوالية، بهدف تحقيق 

تمويل البحث السنوي. سيؤدي ذلك إلى زيادة األثر االقتصادي للبحث التطبيقي والتطوير، وتوسيع وتنويع التحاق 
الطالب، وتحسين معدالت التخرج. تخطط الحاكمة هوكول أيًضا القتراح إعادة توحيد كلية العلوم والهندسة النانوية  

(CNSE  مع الجامعة في ألباني لتبسيط اإلدارة وتعزيز التميز البحثي. وستستضيف جامعة بينغامتون أيًضا )
BATTERY-NY وهو مركز لتطوير وتصنيع التكنولوجيا. سيدعم المركز اقتصاد الطبقة الجنوبية من خالل ،

النقل والجيش والطاقة. سينشئ  تطوير التصنيع المتقدم للبطاريات لتقنيات الطاقة النظيفة التي ستحول قطاعات 
  المركز أيًضا بنية تحتية تصنيعية قوية لدعم العديد من الصناعات وسالسل التوريد الخاصة بها.

بما في ذلك ليس فقط مؤسسات منح   - اعتمد على نقاط القوة في كل جزء من نظام جامعة والية نيويورك  •
وسيشمل ذلك االستثمار في مجاالت   نولوجيا وكليات المجتمع:الدكتوراه ولكن أيًضا الكليات الشاملة وكليات التك

القوة البحثية الحالية والمحتملة، وتقديم منح حقوق الملكية على مستوى الوالية )كما هو موضح أدناه(، وتعزيز  
مع المرونة لتقديم حزم أعضاء هيئة تدريس أكثر   -برامج التعويض والتوظيف ألعضاء هيئة التدريس والبحث 

  افسية ولتشمل التركيز على جذب و االحتفاظ بهيئة تدريس أكثر تنوًعا وتأهياًل.تن

يجب إصالح وتحديث المعامل والمنشآت العلمية في جميع أنواع  إنشاء "مختبرات للمستقبل" على مستوى الوالية: •
  مؤسسات وبرامج جامعة والية نيويورك.

لتشجيع كل حرم جامعي في جامعة والية نيويورك على  زيادة االلتحاق من خالل تطوير التخصص المؤسسي: •
إنشاء هوية مميزة خاصة به، ستنشئ جامعة والية نيويورك منحة التحدي المتاحة للكليات التي تقترح مجااًل متميًزا 

  مصمًما لزيادة االلتحاق وتحسين نتائج وظائف الطالب.

  
 المستقبل لمهن وإعدادهم جيًدا، للطالب نيويورك والية جامعة خدمة لضمان رئيسية خطوات أيًضا هوكول  الحاكمة ستتخذ  

  ستشمل هذه المبادرات:القروض. ديون سحق دون بالتخرج لهم والسماح
  

ستسمح مبادرة التطبيق الفعال الجديدة للتعليم في جامعة والية  تبسيط عمليات تقديم الطلبات والمعونة المالية:  •
( للطالب بالتقدم إلى جميع مدارس جامعة والية نيويورك من خالل عملية تقديم واحدة مشتركة،  EASEنيويورك )

كما يجب أن  الجديد. FAFSAالل هيئة إكمال من خ FAFSAوستدفع المزيد من الطالب وتساعدهم على إكمال 
تقدم لجنة الخدمات االقتصادية واالجتماعية في نيويورك توصيات إلصالح وتبسيط برامج المساعدة المالية المختلفة  

 برنامج تجربة على أيًضا المبادرة هذه ستعملوإنشاء عملية واحدة مبسطة للتأهل للحصول على المساعدة وتلقيها. 
  حرم أي  في التسجيل يعيد  طالب ألي السبل" بها  تقطعت التي "االعتمادات بـ يسمى ما إلصدار الديون من  اإلعفاء
  الثانوية. المدرسة من التخرج  في FAFSA إكمال  بناء  أيًضا الوالية ستستكشف نيويورك. والية جامعة في   جامعي

ستعمل جامعة والية نيويورك على تطوير سياسة نقل  تبسيط عملية تحويل جامعة والية نيويورك وتحسينها: •
وتوضيح شاملة عبر الحرم الجامعي، بما في ذلك البرامج التي ال تمنح درجات علمية وبرامج منح الدرجات العلمية.  

نهج نقل سهل على أي دورة أو برنامج بجامعة   يتضمن ذلك توسيع اتفاقيات النقل والتعبير السلس، لضمان تطبيق
بغض النظر عن الحرم الجامعي الرئيسي التابع. ويشمل أيًضا استكشاف تطوير ترقيم مقرر   -والية نيويورك  

مشترك على مستوى الوالية لجامعة والية نيويورك لتبسيط مسارات نقل جامعة والية نيويورك الحالية، وتطوير 
لزمالة المضمونة إلى برامج درجة جامعية مدتها أربع سنوات، وتحويل عكسي على مستوى عمليات تحويل درجة ا

الوالية لمنح درجة الزمالة بأثر رجعي إلى الطالب الذين لم يكملوا متطلبات درجة الزمالة قبل أن ينتقلوا إلى مؤسسة 
 مدتها أربع سنوات.  

لتلبية متطلبات صاحب العمل واحتياجات الطالب بشكل أفضل ،  مسرع الوظائف لبناء الجسور بين التعليم والعمل:  •
يجب على جامعة والية نيويورك إنشاء برنامج لتسريع الوظائف مصمم لتخصيص العروض حول المهن ذات أعلى 

يا الرقمية والوظائف الخضراء. سيعتمد هذا معدالت النمو في نيويورك، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوج
على برنامج التعلم التطبيقي بجامعة والية نيويورك من خالل توسيع مشاركة صاحب العمل لزيادة عدد فرص التعلم  

القائمة على العمل عالية الجودة وضمان أن تعكس المناهج الدراسية المهارات الوظيفية المطلوبة. تتضمن هذه  



نية عالية الجودة أعيد تصورها لكل كلية وجامعة جامعة والية نيويورك لتقديم المشورة المهنية الخطة خدمات مه
وشراكات أصحاب العمل التي تتماشى مع تطلعات الطالب واحتياجات صاحب العمل. وسيعمل أيًضا على توسيع 

رامج االعتماد المهني التي  مع التركيز على ب - نطاق عروض جامعة والية نيويورك عالية الجودة عبر اإلنترنت 
 يقّدرها صاحب العمل.  

  

أكثر إنصافًا، ورفع   SUNYستضع الحاكمة هوكول أيًضا أولوية لضمان أن يكون نظام  أن تصبح قائًدا وطنيًا في األسهم. 
  بما يلي: SUNYالطالب من جميع الخلفيات. وللقيام بذلك، ستقوم 

  

يتنوع عدد طالب جامعة والية نيويورك نسبيًا، ويقترب من أن يعكس تنوع  الطالب: تعيق التي العقبات وإزالة تحديد •
الوالية، لكن الطالب المحرومين ما زالوا يتخلفون عن الركب عندما يتعلق األمر بالتخرج في الوقت المحدد. لكي 

رك على تطوير جهود شاملة لسد فجوات التوظيف واالحتفاظ  يصبح نظاًما أكثر إنصافًا، ستعمل جامعة والية نيويو
  واإلكمال والتعيين الوظيفي، لتصبح نظاًما أكثر إنصافًا بشكل عام.

ستركز جامعة والية نيويورك على مزيد من التمويل لمؤسسات خدمة  تمويل المؤسسات التي تخدم األقليات:  •
، بما في ذلك 2025بحلول عام   MSI( ومساعدة خمسة جامعات إضافية لتصبح MSIsاألقليات الثالثة الحالية )

، يجب أن  2025اإلجمالية بحلول عام  MSIsمؤسسة واحدة على األقل مدتها أربع سنوات. لدعم هدف ثمانية من 
وظفين تتلقى المدارس تموياًل نحو الممارسات القائمة على األدلة في تعيين أعضاء هيئة التدريس وتوظيف الم

وبرامج دعم الطالب التي تقود التحسينات وتوسع التنوع االجتماعي واالقتصادي والعرقي في االلتحاق وإكمال 
 الدراسة واألرباح المهنية.  

يمكن أن يستفيد العديد من البالغين الذين لم يلتحقوا بالكلية أو أنهوا دراستهم أو لديهم كن رائًدا في فرص تعلم الكبار:  •
منخفض بناًء على قطاع عملهم من التعليم اإلضافي. خططت الحاكمة هوكول لتوسيع وصول الطالب   متوسط دخل

، وتوفير أوراق اعتماد القوى العاملة الخالية من الرسوم الدراسية في كليات المجتمع في  TAPغير المتفرغين إلى 
سيساعد جامعة والية نيويورك  CUNYو  SUNYالمجاالت ذات الطلب المرتفع، ومنح ائتمان التعلم المسبق عبر  

بشكل أكثر فعالية في تلبية احتياجات المتعلمين البالغين. ستعطي جامعة والية نيويورك األولوية للتجنيد والبرامج 
التعليمية للبالغين الذين يسعون إلى الحصول على تعليم ما بعد الثانوي، وإجراء استطالعات لتحديد العوائق التي  

  ين البالغين ثم إيجاد طرق إلزالة هذه الحواجز.تواجه المتعلم

  
كخطوة تالية فورية لتحقيق هذه األهداف، ستعمل الحاكمة هوكول مع جامعة والية نيويورك ومؤسساتها الفردية وأصحاب 

إحدى  في صميم رؤية الحاكمة هوكول هو اإليمان بأن . 2022المصلحة الرئيسيين لتطوير خطة تنفيذ مفصلة على مدار عام  
نقاط القوة الرئيسية لجامعة والية نيويورك هي مجموعة مؤسساتها عبر النظام، وستساعد نجمة الشمال لخطة التنفيذ كل  

   مدرسة على أن تكون أفضل نسخة من نفسها. 
  

ستتطلب هذه الخطة االستناد إلى نقاط القوة في كل جزء من جامعة والية نيويورك: مؤسسات منح الدكتوراه والكليات الشاملة 
   وكليات التكنولوجيا وكليات المجتمع.
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