
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 2/ 15 للنشر فوًرا: 

 
 

  المطلوبة العمل لمجاالت (SUNY) نيويورك والية جامعة في المصغرة التخصصات توسعة عن تعلن هوكول الحاكمة
  

من التخصصات الدقيقة لتعزيز المهارات، والتقدم المهني، واالستعداد   400( أكثر من SUNYتقدم جامعة والية نيويورك )
  للوظائف مع توفير التعليم في المجاالت مرتفعة الطلب، أو دراسة للحصول على شهادات أو درجات جامعية

  
لزيادة الفرص التعليمية ( SUNYلجامعة والية نيويورك ) جزء من مبادرة الحاكمة هوكول خالل خطاب حالة الوالية

  للمتعلمين البالغين

  
  حرًما  31 في دقيق  تخص 400 أعلنت الحاكمة كاثي هوول اليوم عن توسيع خيارات التعلم السريعة والمرنة مع أكثر من 

لمساعدة الجميع من الطالب الحاليين إلى المهنيين العاملين على اكتساب   (SUNY) نيويورك والية لجامعة تابع جامعيًا
المهارات والمعرفة والخبرة التي يبحث عنها أصحاب العمل. ُصممت التخصصات الدقيقة ليتم إكمالها في إطار زمني أقصر  

ليل فوري على المهارات  من الحصول على شهادة جامعية، مع استكمال فصل أو فصلين دراسيين، وليس سنوات، وتقديم د 
  التي يتم إتقانها من خالل كشف عالمات جامعية أو شارة رقمية. 

  
( في وضع جيد SUNY"باعتبارها أقوى نظام جامعي عام في البالد، فإن جامعة والية نيويورك ) قالت الحاكمة هوكول،

ل. سيمكن برنامج التخصصات الدقيقة سكان  لقيادة الطريق في إعداد سكان نيويورك لسوق العمل سريع التطور في المستقب
نيويورك من جميع الخلفيات المهنية من اكتساب المهارات والمعرفة التي يبحث عنها أصحاب العمل، بشكل فوري ومرنة  

 أكثر مما يسمح به حمل المسار الجامعي التقليدي. إن هذا النهج التقدمي للتعليم العالي سيضع نيويورك كوجهة لألعمال التي
 تتطلب قوة عاملة ديناميكية وذات مهارات عالية."  

  
مجااًل من مجاالت الدراسة، وتتخصص في المجاالت ذات الطلب  60( على أكثر من SUNYتركز جامعة والية نيويورك )

العدالة الجنائية، المرتفع بما في ذلك الرعاية الصحية، واألعمال التجارية، والتعليم، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات، و
بالمائة( تخصصات   64والتصنيع المتقدم. يوفر كل تخصص دقيق مهارات فورية وجاهزة للقوى العاملة، ويقدم معظمها )

أكاديمية للحصول على تخصص دقيق آخر أو شهادة أو درجة أولية أو متقدمة. يمكن لمواقع جامعة والية نيويورك 
(SUNYتخصيص بيانات التخصصات الدقي )  قة المصغرة للمساعدة في تلبية احتياجات القوى العاملة للشركات، أو مختلف

  المراحل الدراسية، أو المؤسسات المجتمعية. 
  

تعد التخصصات المصغرة أحد العروض التي تتماشى مع دعوة حاكمة والية الوالية لقيادة فرص تعلم الكبار ومساعدة سكان  
في المائة من مديري التوظيف على أن السوق   74ا لغرفة التجارة األمريكية، يوافق نيويورك على سد فجوة المهارات. وفقً 
في المائة من المرشحين إلى المهارات الالزمة لشغل الوظائف الشاغرة. إضافةً إلى   48يشهد فجوة في المهارات، حيث يفتقر 

  بيانات المؤهالت عند التوظيف. بالمائة من مديري الموارد البشرية إنهم يطلبون اآلن تقديم  74ذلك، يقول 
  

باإلضافة إلى تقديم برامج تعليمية جديدة ومبتكرة لسد الفجوات في المهارات، دعت الحاكمة أيًضا إلى مراجعة ممارسات  
الكليات والجامعات إلزالة الحواجز أمام الطالب. في خطابها بمناسبة حالة الوالية، وجهت الحاكمة قيادة جامعة والية 

( إلنهاء ممارسة حجز كشوفات عالمات الطالب ذوي األرصدة CUNY( وجامعة مدينة نيويورك ) SUNYنيويورك )
المتأخرة، وتم تنفيذ ذلك خالل أسابيع من خطابها. يسمح الحصول على كشف العالمات للطالب إعادة التسجيل في الحرم  

  المدفوع. الجامعي، وتحويل الشهادات، وإكمال شهادتهم، والحصول على وظائف يمكن أن تساعدهم في سداد رصيدهم غير
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"يتم البحث عن تخصصات مصغرة من قبل أصحاب قالت ديبورا ف. ستانلي المستشارة المؤقتة لجامعة والية نيويورك، 

العمل والموظفين على حد سواء لتأكيد المزيد من المهارات المتخصصة المطلوبة اآلن في مجال الرعاية الصحية وتكنولوجيا 
لبالد  ( واحدة من أولى األنظمة الجامعية في اSUNYالمعلومات والعديد من المجاالت األخرى. كانت جامعة والية نيويورك )

التي تتبنى سياسة التخصصات المصغرة المبتكرة لسد الفجوات في المهارات للمتعلمين البالغين، مع التركيز على الجودة 
األكاديمية أوالً وقبل كل شيء. من خالل خبرة أعضاء هيئة التدريس لدينا وبالشراكة مع شركاء المجتمع واإلقليم والوالية، 

التخصصات المصغرة عالية الجودة حتى نبدأ في تلبية هدف الحاكمة هوكول لمساعدة المزيد من لدينا اآلن مجموعة كبيرة من 
  سكان نيويورك على تعلم المهارات الالزمة للقوى العاملة اليوم ."

  
"نحن في عصر التعلم مدى الحياة. يعد توسيع برنامج  قالت روبرتا ريردون مفوضة إدارة العمل بوالية نيويورك،

( إضافة رائعة إلى نهج الحاكمة هوكول متعدد الجوانب الذي يضمن  SUNYات المصغرة بجامعة والية نيويورك )التخصص
حصول سكان نيويورك على التدريب الجيد الذي يحتاجونه أثناء إنشاء قوة عاملة ماهرة لألعمال. إن مثل هذا التعاون هو 

  وصفة النجاح االقتصادي لنيويورك."
  

"يجب أن تكون التخصصات المصغرة (، SUNYدافي، عضو مجلس أمناء جامعة والية نيويورك )قال روبرت جيه 
بجامعة والية نيويورك إضافة قياسية إلى برامج مزايا الموظفين لشركات نيويورك، والمناطق التعليمية لمدارس من الصفوف  

مل والموظفين من خالل التدريب في الوقت  األولى وحتى الصفوف العليا، والشركاء المجتمعيين. إنه فوز ألصحاب الع
الفعلي، ورفع المهارات، والتطوير المهني، واالستثمار في التعليم المستمر من خالل تخصصات صغيرة إضافية، أو درجة 

  أولية أو حتى متقدمة."
  

( رائًدا مبتكًرا SUNY"على مر السنين، كان نظام جامعة والية نيويورك ) قال عضو مجلس الشيوخ توبي آن ستافيسكي،
لواليتنا، من تطوير برامج تكنولوجيا النانو إلى تحفيز االقتصادات المحلية. من خالل توسيع برامج التخصصات الصغيرة 
المبتكرة، سنوفر سباًل سريعة إلتاحة الفرصة لجميع المتعلمين، مع سد الفجوات الحرجة في مجاالت مثل الرعاية الصحية 

  ( إلى األمام."SUNYحاكمة هوكول لمساعدتها مرة أخرى في قيادة قيادة تفكير جامعة والية نيويورك )والتعليم. أحيي ال
  

"يعمل التعليم العالي بشكل أفضل عندما يلبي احتياجات الطالب أينما كانوا. تسمح  قالت عضوة الجمعية ديبورا جيه جليك، 
تعلمين البالغين بالتقدم في حياتهم المهنية بسرعة وكفاءة في  ( للمSUNYالتخصصات المصغرة في جامعة والية نيويورك )

المجاالت ذات الطلب المرتفع في الوالية. كما أنه يسمح للطالب الحاليين باكتساب المهارات المتخصصة التي قد تتيح لهم  
كر الحاكمة هوكول و جامعة  الكسب أثناء التعلم، حيث يعمل طالب الجامعات اليوم بشكل متكرر أثناء التحاقهم بالمدرسة. أش

  ( لتوسيع التخصصات المصغرة لمتعلمي نيويورك مدى الحياة."SUNYوالية نيويورك )
  

"إن تكييف وحدة التعلم التقليدية لتناسب   قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس األعمال بوالية نيويورك هيذر بريكسيتي،
لتعبئة خط المواهب في نيويورك. تسمح التخصصات المصغرة للباحثين عن عمل  احتياجات القوى العاملة هو طريقة مبتكرة 

بإظهار أن لديهم المهارات الالزمة لتلبية متطلبات العمل مع وضعهم في نفس الوقت على مسار به المزيد من الفرص.  
ى ضم األشخاص إليها واالنضمام  وبالمثل، فإنهم يمثلون "المهارات المناسبة في الوقت المناسب" التي يسعي أصحاب العمل إل

( لمشاركة قيمة التخصصات المصغرة SUNYإلى القوى العاملة. نحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع جامعة والية نيويورك )
  مع مجتمع األعمال حتى يعرف المزيد من أصحاب العمل عن هذا المنهج الرائع القائم على المهارات."

  
( النمو والتطور، مع تركيز األولويات الحالية SUNYغرة التابع لجامعة والية نيويورك )يواصل برنامج التخصصات المص 

على: تعزيز التواصل حول التخصصات المصغرة المتاحة؛ تحديد الفجوات في الصناعات أو المهن ذات الصلة بالوالية؛ خلق 
إلى الدرجات المتقدمة؛ وتبسيط عمليات تقديم   المزيد من المسارات من مستوى الدخول إلى التوظيف المتقدم ومن الشهادات

( إعطاء SUNYالطلبات والحصول على كشوفات العالمات. كجزء من هدف الحاكمة، ستواصل جامعة والية نيويورك )
  األولوية لبرامج التوظيف والتعليم، وإجراء استطالعات لتحديد وتقليل الحواجز أمام المتعلمين البالغين.

  
  والية  جامعة برنامج المصغرة. التخصصات تطوير في رائدة وعالمية وطنية مؤسسة  هي (SUNY) ويوركني  والية جامعة

  هيئة أعضاء قبل  من تدريسها يتم المصغرة  التخصصات مؤهالت ألن تنافسية  وطنية بيئة في   متميز (SUNY) نيويورك



 أن من الرغم  على الجامعية. الدرجة لمنح الصارمة الجودة معايير  على والتركيز (SUNY)  نيويورك والية بجامعة التدريس
  أنها إال  المهنية، والمعايير والدولية الوطنية اهاتلالتج تستجيب (SUNY) نيويورك والية جامعة  في المصغرة التخصصات

  الوالية. مستوى وعلى واإلقليمية المحلية العاملة القوى احتياجات مع أيًضا تتوافق
  

  مصغرة:  تخصصات حاليًا تقدم التي الجامعات
كلية بافالو ستيت، جامعة بوفالو،  جامعة والية نيويورك أديرونداك، جامعة ألباني، جامعة بينغهامتون، كلية بروم المجتمعية، 

غرين كوميونيتي،  -جامعة والية نيويورك كانتون، كلية كايوغا المجتمعية، جامعة والية نيويورك كوبليسكيل، كلية كولومبيا
 كلية كورنينغ كوميونيتي، كلية مجتمع دوتشيس، كلية إمباير ستيت، جامعة والية نيويورك إيري، كلية فارمينغديل الحكومية،
كلية مجتمع فولتون مونتغومري، كلية مجتمع جينيسي، جامعة والية نيويورك جينيسيو، كلية هدسون فالي المجتمعية، كلية  

مجتمع جيفرسون، كلية موهوك فالي المجتمعية، كلية مجتمع مونرو، كلية مجتمع مقاطعة نياغرا، جامعة والية نيويورك نيو  
بري، جامعة والية نيويورك أوبتمتري، كلية روكالند المجتمعية، جامعة والية بالتز، جامعة والية نيويورك أولد ويست

  نيويورك شينيكتادي، كلية تومبكينز كورتالند المجتمعية، جامعة والية نيويورك أولستر، وجامعة شمال الوالية الطبية.
  

  نيويورك والية  جامعة  عن نبذة
في المائة من جميع سكان   95تُعد جامعة والية نيويورك أكبر نظام شامل للتعليم العالي في الواليات المتحدة، ويعيش أكثر من 

التابعة لجامعة والية نيويورك. عبر النظام، يوجد في جامعة  64ميالً من أي من الكليات والجامعات الـ 30نيويورك على بعد 
مراكز صحية أكاديمية، وخمسة مستشفيات، وأربع كليات طبية، وكليتين لطب األسنان،   ( أربعةSUNYوالية نيويورك )

وكلية حقوق، وكلية وحيدة للبصريات في الوالية، وتدير مختبًرا وطنيًا تابعًا لوزارة الطاقة األمريكية. في المجموع، تخدم  
لبرامج المعتمدة والتعليم المستمر وبرامج التواصل مليون طالب في المقررات الدراسية وا 1.3جامعة والية نيويورك حوالي 

مع المجتمع. تشرف جامعة والية نيويورك على ما يقرب من ربع األبحاث األكاديمية في نيويورك. بلغت نفقات البحث على 
عضاء ، بما في ذلك مساهمات كبيرة من الطالب وأ2021مليار دوالر في السنة المالية  1.1مستوى النظام ما يقرب من 

هيئة التدريس. يوجد أكثر من ثالثة ماليين خريج من جامعة والية نيويورك في جميع أنحاء العالم، ومن بين كل ثالثة  
جامعيين من سكان نيويورك يوجد واحد حاصل على شهادة جامعية من جامعة والية نيويورك. لمعرفة المزيد حول كيف  

  .www.suny.eduل بزيارة  ( الفرص، تفضSUNYتخلق جامعة والية نيويورك )
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