
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 21 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر 200الحاكمة هوكول تعلن أن مبنى جامعة ألباني الهندسي سيرسي مبادرة جديدة للذكاء االصطناعي بقيمة 
  

ِّل مجموعات الحوسبة   2023مليون دوالر من ميزانية السنة المالية  75 تُكمل ترميم مدرسة ألباني الثانوية السابقة وتمو 
  الفائقة الجديدة للتعليم والبحث

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن الجامعة الجديدة في مبنى ألباني الهندسي سترسي مبادرة الحوسبة العمالقة للذكاء 
  مليون دوالر بقيادة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة ألباني. 200االصطناعي للقطاعين العام والخاص بقيمة 

  
( إلى صرح تعليمي مشهور عالميًا في القرن الحادي SUNY"إن إدارتي ثابتة في التزامها بتحويل جامعة والية نيويورك )

"سيساعد هذا التمويل في زيادة اإليرادات االقتصادية من خالل جذب الشركات إلى مراكز   قالت الحاكمة هوكول. والعشرين،"
  وخلق فرص العمل وتقوية المجتمعات لعقود قادمة."األبحاث المتقدمة الناشئة في نيويورك، 

  
الستكمال تحويل مدرسة ألباني الثانوية   2023-2022مليون دوالر من التمويل الحكومي من ميزانية  75تلقى المشروع  

فائقة للذكاء  السابقة إلى كلية هندسية حديثة، وتموياًل جزئيًا لبناء حاسوب عمالق. من المتوقع أن تعمل مبادرة الحوسبة ال
  ( على توسيع قدرة نيويورك بشكل كبير في هذا المجال الناشئ.Albany AIاالصطناعي في ألباني )

  
ن مبادرة الحوسبة الفائقة للذكاء  بهدف أن يصبح أول كمبيوتر جامعي يصل إلى تريليون عملية حسابية في الثانية، ستمك ِّ

ناعيين من تسخير مجموعات البيانات الضخمة لفهم أفضل لكيفية أتمتة  االصطناعي في ألباني الباحثين الجامعيين والص 
العمليات المعقدة مثل تشخيص األمراض وعالجها والتنبؤ بالكوارث الطبيعية. سيركز البحث على األمن السيبراني، والتنبؤ 

الدقيقة والتطبيقات األخرى  بالطقس، وتحليالت البيانات الصحية، واكتشاف األدوية، وتصميم الجيل الجديد من الرقائق 
الضرورية لصحتنا وأمننا وصمودنا وقدرتنا التنافسية االقتصادية. وسيشمل ذلك أيًضا تعاونًا مهًما في التدريس والبحث مع 

واالجتماعية وعلوم السياسات العامة والصحة العامة والرعاية االجتماعية حيث   العلوم اإلنسانيةأعضاء هيئة التدريس في 
  يالمس الذكاء االصطناعي بشكل متزايد جميع جوانب الحياة اليومية.

  
شغال األولي في  من المقرر االنتهاء من المبنى الهندسي، الذي سيضم البرامج المتعلقة بالذكاء االصطناعي في ألباني، لإل

. سيوفر التجديد المعامل والفصول الدراسية الحديثة مع الحفاظ على  2025واإلشغال الكامل في عام  2023أواخر عام 
 129,000سنوات. يعد تنشيط المبنى الشاغر الذي تبلغ مساحته  110العناصر المعمارية األساسية للمبنى الذي تم إنشاؤه قبل

  ن ونورث ليك استثماًرا رئيسيًا في وسط مدينة ألباني.قدم مربع في جادتي ويستر
  

: "تتطور مواقع حرم جامعة والية نيويورك  (SUNYقالت ديبورا أف ستانلي، الرئيسة االنتقالية لجامعة والية نيويورك )
سة النامية. من خالل  باستمرار لتلبية متطلبات التدريب واالحتياجات البحثية الصارمة لقطاعات العلوم والتكنولوجيا والهند 

االستثمار في مبادرة الحوسبة الفائقة للذكاء االصطناعي الجديدة في ألباني، نظهر لطالبنا أن األبحاث المتطورة موجودة هنا  
في مؤسساتنا عالية المستوى وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها. نشكر الحاكمة هوكول والمشرعين في والية نيويورك  

باتريشيا فاهي وميشيل هينشي وجون ماكدونالد على هذا االستثمار الكبير في القوى العاملة في نيويورك، نيل بريسلين و
  ونتطلع إلى طالبنا الذين يستخدمون هذه الموارد لتطوير حلول مستدامة لألجيال القادمة."
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: "جامعة ألباني في وضع فريد لالستفادة من وعود وإمكانات الذكاء االصطناعي  هافيدان رودريغيز، رئيس جامعة ألباني قال
لمواجهة بعض أكبر تحديات المجتمع، من تغير المناخ إلى الصحة العامة إلى التعليم. هذا ليس فقط معلًما رئيسيًا في تاريخ  

لضمان أن تكون جامعة والية نيويورك  إنه يمثل أيًضا خطوة مهمة نحو النهوض برؤية الحاكمة هوكول -جامعة ألباني  
(SUNY نظام الجامعة الحكومية األول في البالد. نحن ممتنون للحاكمة والجمعية التشريعية للوالية، وخاصة أعضاء )

  مجلس الشيوخ بريسلين وهينشي وعضوي الجمعية فاهي وماكدونالد، على دعمهم الثابت." 
  

كائن في مركز بيانات أبتاون في جامعة ألباني على تكوين مجموعات حوسبة  ال Albany AIستعمل الكمبيوتر العمالق 
وأجهزة استكشافية مع أحدث تصميمات الرقائق المتاحة للحكومة والصناعة وعلماء الجامعات في جميع أنحاء نيويورك.  

الشراكة التي أعلن عنها  عاون مثلسيعتمد هذا العمل على نقاط القوة البحثية الحالية في جامعة ألباني، بما في ذلك أوجه الت
باستخدام الذكاء االصطناعي لدراسة جودة المياه والتنبؤ بالطقس والتنبؤ بالطاقة المتجددة؛  مؤخًرا مع آي بي إم لألبحاث 

الذي تأسس بالشراكة مع جامعة فلوريدا الدولية ومعهد جريفيس؛   المعهد االفتراضي الجديد ألبحاث العمليات السيبرانيةو
والذي يعتبر مركز أبحاث علوم الغالف الجوي  مليون دوالر تموله مؤسسة العلوم الوطنية 20معهد ذكاء اصطناعي بقيمة و

  ا فيه.التابع لجامعة ألباني شريًكا رئيسيً 
  

مليون دوالر للجامعة في مبادرة  75"لقد كانت المساعدة في تأمين  :قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية نيل بريسلين
الحوسبة الفائقة للذكاء االصطناعي في ألباني في الميزانية المعتمدة مؤخًرا إحدى أولوياتي القصوى. سيكون هذا االستثمار في  

ا اقتصاديًا هنا في منطقة العاصمة وفي جميع أنحاء والية نيويورك مما سيطلق االبتكار في مجال  القطاع العام/الخاص محركً 
  الحوسبة الفائقة للذكاء االصطناعي."

  
: "ستعمل مبادرة الحوسبة الفائقة للذكاء االصطناعي في جامعة ألباني  قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية ميشيل هينشي

على دفع حدود االستكشاف العلمي إلنتاج اكتشافات تحويلية ستساعدنا في مواجهة التحديات الرائدة في عصرنا، من التنبؤ 
وهذا كله  -مجال الرعاية الصحية بالطقس القاسي الناجم عن أزمة المناخ إلى األمن السيبراني إلى التطورات المتطورة في 

مليون دوالر  75يحدث هنا في جامعة ألباني! لقد كان شرفًا لي أن أكون جزًءا من تحالف منطقة العاصمة الذي كافح لتقديم 
  من التمويل الحكومي للمساعدة في تعزيز هذه المبادرة وتوسيع ابتكار الذكاء االصطناعي في نيويورك ".

  
: "تواصل جامعة ألباني قيادة منطقة العاصمة إلى المستقبل بأكثر من طريقة.  ة التشريعية باتريشيا فاهيقالت عضو الجمعي
مليون دوالر في ميزانية الوالية لهذا العام للمساعدة في جلب البنية التحتية للحوسبة الفائقة للذكاء  75كنت فخورة بتأمين 

عة ألباني، مما عززها كصرح مؤسسي إقليمي رائد على مستوى الوالية االصطناعي من الجيل التالي في نيويورك إلى جام
في تطوير مجاالت الذكاء االصطناعي والحوسبة الفائقة. عالوة على ذلك، أتطلع إلى رؤيتها تعمل كمحفز للتنمية االقتصادية  

لذكاء االصطناعي في مجاالت حياتنا  والنمو واالبتكار في المستقبل مع تقدم مجتمعنا نحو توظيف المزيد والمزيد من تقنيات ا
  اليومية."

  
: "ستعمل مبادرة الحوسبة الفائقة للذكاء قال عضو الجمعية التشريعية والصيدالني المسجل جون تي ماكدونالد الثالث

لفائقة  االصطناعي في ألباني، الممولة من خالل ميزانية والية نيويورك، على تعزيز القدرة على استخدام تقنية الحوسبة ا
للذكاء االصطناعي. كنت فخوًرا بالعمل مع زمالئي في وفد منطقة العاصمة للتأكد من أن التمويل المضمون في الميزانية  

  سيوفر الموارد لجامعة ألباني لالستمرار في أن تكون مبتكرة ورائدة في هذه المجاالت الناشئة."
  

لقد تضاعف عدد المنظمات التي تستخدم الذكاء االصطناعي أكثر من  : "قال دان ماكوي، المدير التنفيذي لمقاطعة ألباني 
ثالثة مرات خالل السنوات األربع الماضية فقط، ومن المرجح أن نشهد هذا الرقم يستمر في النمو بسرعة. تستمر جامعة  

ة الفائقة للذكاء االصطناعي  ألباني في إظهار أنها في طليعة بعض التطورات األكثر أهمية في العلوم الحديثة، ومبادرة الحوسب
هي أحدث مثال. سيساعدنا االستثمار في الذكاء االصطناعي على البدء في معالجة بعض القضايا األكثر إلحاًحا التي نواجهها 
كمجتمع، ويسمح لنا بجني المكافآت التعليمية واالقتصادية الهائلة التي تأتي معها هنا في مقاطعة ألباني. أثني على الرئيس  

  ودريغيز وكل من ساهم في تحويل هذا األمر إلى حقيقة واقعة."ر
  

: "تواصل جامعة ألباني ريادتها في العروض التعليمية المبتكرة، وتعد مبادرة الحوسبة قالت عمدة مدينة ألباني كاثي شيهان
وضع جامعة ألباني في طليعة   الفائقة للذكاء االصطناعي في ألباني أحدث مثال على المسعى الذي يستمر في الوقت نفسه في
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مجموعات الحوسبة وتكنولوجيا األجهزة االستكشافية أثناء العمل على تحقيق رؤية الحاكمة هوكول المتمثلة في جعل جامعة  
والية نيويورك أفضل نظام جامعي عام في البالد. من خالل تعزيز الجيل القادم من خبراء الذكاء االصطناعي للقوى العاملة 

ة نيويورك، فإن مبادرة الحوسبة الفائقة للذكاء االصطناعي في جامعة ألباني هي نتيجة للعقول المستقبلية للرئيس في والي
رودريغيز وفريقه في ألباني الذين يقومون بدورهم إلتاحة أعلى مستويات التكنولوجيا المتاحة للتطبيق على أكثر المشكالت  

  ص."تعقيًدا التي تواجه القطاعين العام والخا
  

( مرساة أكاديمية مهمة لمبادرة مبادرة الحوسبة الفائقة للذكاء  CEASسيكون مبنى كلية الهندسة والعلوم التطبيقية )
سوف تالمس  االصطناعي في ألباني، حيث يضم األقسام األساسية لعلوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات.  

مبادرة الحوسبة الفائقة للذكاء االصطناعي في ألباني جميع مدارس وكليات جامعة ألباني التسعة. من خالل مبادرة رائدة 
، ستجعل جامعة ألباني موارد الحوسبة الفائقة للذكاء االصطناعي متاحة لكل تخصص أكاديمي، مما  AI + Xتُعرف باسم 

سكان نيويورك المتمرسين في مجال الذكاء االصطناعي في مجاالت تتجاوز مجاالت العلوم  يساعد على تعليم الجيل القادم من
  (. STEMوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )

  
إن العديد من أعضاء هيئة التدريس في علوم الكمبيوتر، وعلوم الغالف الجوي، والرياضيات، وأمن المعلومات، والهندسة  
الكهربائية وهندسة الكمبيوتر، والصحة العامة، والعلوم البيولوجية، والتأهب للطوارئ، واألمن الداخلي، واألمن السيبراني 

ء االصطناعي. ويتلقون الدعم في عملهم من وزارة الدفاع، والمؤسسة الوطنية للعلوم، يشاركون إلى حد كبير في أبحاث الذكا
  والمعهد الوطني للعدل، ووزارة الطاقة األمريكية، من بين آخرين.

  
: "يتطلب هذا البحث قدًرا هائالً من القوة قال نائب رئيس جامعة ألباني للبحوث والتنمية االقتصادية ثينكوروسي كيسافاداس

الحاسوبية لمعالجة كميات كبيرة من البيانات للتوصل إلى استنتاجات يمكن، على سبيل المثال، أن يثق بها المتنبئون بالطقس 
ومديرو الطوارئ. ستوفر مبادرة الحوسبة الفائقة للذكاء االصطناعي في ألباني القوة الحاسوبية الحديثة عالية السرعة الالزمة 

الموصالت ولتدريب ونشر خوارزميات الذكاء االصطناعي وأنظمة التعلم اآللي التي ستحول لتصميم أحدث جيل من أشباه 
  نهجنا في التعلم وتغذي االبتكار."

  
كجزء من المبادرة الجديدة، ستطلق جامعة ألباني أكاديمية الذكاء االصطناعي لتوسيع البرامج والفرص التعليمية األخرى، بما  

لجديدة في تصميم األلعاب والتعلم اآللي، للطالب الذين يتابعون مجموعة واسعة من المهن التي في ذلك التخصصات الفرعية ا
  تتضمن الذكاء االصطناعي.

  
: "نحن على استعداد لالستثمار بشكل كبير في  قالت كارول هـ. كيم، عميدة الكلية ونائبة الرئيس األول للشؤون األكاديمية

، سنقوم بدمج تعليمات  AI + Xيس وإجراء البحوث المتعلقة بالذكاء االصطناعي. من خالل أعضاء هيئة التدريس الجدد للتدر
الذكاء االصطناعي في جميع مؤسستنا األكاديمية، بما في ذلك العلوم اإلنسانية والفنون، وبالتالي ضمان استعداد طالبنا 

  المهن." لمستقبل يكون فيه فهم الذكاء االصطناعي أمًرا ال يقدر بثمن في معظم 
  

  نبذة عن مدرسة ألباني الثانوية السابقة
، بأعمدته الثمانية المميزة، معلًما بارًزا في وسط مدينة ألباني. فقد  1912يعتبر المبنى الكالسيكي الجديد الذي تم بناؤه في عام 

ته جامعة ألباني في عام  ، ثم استخدامات أكاديمية أخرى حتى اشتر1974استخدم بمسمى مدرسة ألباني الثانوية حتى عام  
. استثمرت جامعة ألباني على الفور في إصالحات األسقف وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والبناء الخارجي  2013

  نافذة خارجية لتحسين كفاءة الطاقة مع الحفاظ على السالمة المعمارية للمبنى.  432وتم استبدال أكثر من 
  

اإلنشاءات الداخلية جارية في الجناح الجنوبي للمبنى، بما في ذلك المعامل والفصول الدراسية والمكاتب ومساحة لصنع 
. وهناك ساحة دخول جديدة على  2023قدم مربع في أواخر عام  4,200الحذية/السمكرة مخصصة لإلشغال على مساحة  

عد ذلك، سيتحول البناء إلى الجناح الشمالي وقاعة احتفاالت مذهلة من  الجانب الشرقي من المبنى ستواجه حرم وسط المدينة. ب
. ستكون القاعة هي األكبر في أي حرم جامعي في جامعة ألباني،  2025ثالثة طوابق من المقرر االنتهاء منها في أواخر عام 

  شخص. 1,000حيث تتسع لحوالي 
  



مليون دوالر  80يئة التدريس والموظفين. سيكلف الترميم حوالي طالب وه 1,000سيكون للمبنى القدرة على خدمة أكثر من 
  بالمائة. 40عند اكتماله، وسيزيد من المساحة اإلجمالية لحرم وسط المدينة بحوالي 

  
، التي أكملت مؤخًرا مبنى مجمع التكنولوجيا الناشئة وريادة األعمال Consigli Constructionالجهة المطورة هي شركة 

(ETEC  في ) جامعة ألباني. والجهة المعمارية هيCSArch.  
  

  نبذة عن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية
كأول خيار تقليدي للهندسة العامة في منطقة   2015(، التي تأسست في عام CEASتمنح كلية الهندسة والعلوم التطبيقية )

ية وهندسة الحاسبات، والهندسة البيئية والمستدامة العاصمة، درجات البكالوريوس والدراسات العليا في الهندسة الكهربائ
  800( حاليًا حوالي CEASوعلوم الكمبيوتر، مع درجات إضافية قيد التطوير. يلتحق في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية )

حاليًا   طالب، بما في ذلك برامج التخصصات والتخصصات الفرعية والدراسات العليا، ويساهم أعضاء هيئة التدريس فيها 
  مليون دوالر في المنح البحثية النشطة. 15بأكثر من 

  
  نبذة عن جامعة ألباني

برنامج   125و   تخصًصا جامعيًا وفرعيًا 120 أكثر من SUNY-جامعة ألبانيكجامعة حكومية بحثية شاملة، تقدم جامعة  
جامعة ألباني رائدة من بين جميع كليات وجامعات والية نيويورك في مجاالت   .ماجستير ودكتوراه وشهادات دراسات عليا

والعدالة   ,والعلوم الصحية ،والصحة العامة ،والتربية ،واألعمال ,علوم الغالف الجوي والبيئيةمتنوعة مثل 
وعلم   والرفاه االجتماعي ،العامة واإلدارة ،ونظم المعلومات ، والهندسة والعلوم التطبيقية ،واالستعداد للطوارئ ،الجنائية
. كما يوفر فرًصا أكاديمية وبحثية موسعة  الهيئات التدريسية ذات الخبرة التي تُدرس على أيدي مجموعة واسعة من االجتماع

فرصة للدراسة في الخارج، فإن جامعة   600للطالب من خالل االنتساب إلى كلية ألباني للحقوق. من خالل منهج مدعوم بــ 
   ألباني تطلق وظائف رائعة.

  
###  
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