اجلامعة
األمريكية
اجلديدة
ن حو  ٢٠٢٥وما بعدها

ميثاق جامعة والية أريزونا
جامعة والية أريزونا جامعة بحثية
عامة  ،ال تقتصر جهودها علي
دعم جناح خرجيها بل تتعدي ذلك
الي :تطوير الب حث العلمي ودعم
القيمة اإلجتماعية العامة ،وتؤمن
بدورها املؤسسي في خدمة املجتمع
اقتصاديا واجتماعبا وثقافيا.

ملؤس س
أصب حت جامعة والية أريزونا النموذج ا ِّ
اجلامعة األمريكية اجلديدة ،معياراً جدي داً
متمي زاً للجامعة العامة البحثية التي تهتم
بتطوير التعليم العالي .تلتزم اجلامعة بالتفوق،
عمق التأثير ،وتوفير الفرص الفرص للطالب
في كافة املجاالت التي تعمل بها.
"اجلامعة رقم  1في مجال اإلبتكار( ".في الطليعة أمام ستانفورد و )MIT

—2019 ،2018 ،2017 ،2016،US News & World Report
"أعلى  %1بني جامعات العالم املرموقة"

—The Institute for International Education

"اجلامعة األولي في التميز في مجال التعليم العالي العام".

—Princeton Review

"أعلى جامعة عامة في اختيار الطالب الدوليني".
—The Institute for International Education

امل ُهِ ّم ة واألهداف:
تعزيز القيادة االكاديمية وتيسير سبلها للطالب
•

توفي راالحتياجات االساسية وضمان توصيلها إلى جميع الطلبة املؤهلني للدراسة في جامعة ب حثية.

• توفير التعليم اجلامعي لكافة الطالب من مختلف الفئات اإلجتماعية واإلقتصادية من ابناء والية أريزونا
وضمانة فرص متاكافئة للنجاح
•

حتسني إستم رارية الطالب اجلدد ملعدالت أعلى من ٪90

•

تعزيز معدل التخرج اجلامعي ألعلي من  ٪85وأكثر من  32000ألف خريج.

•

حتسني اجلودة التعليمية وخفض التكلفة االقتصادية لل حصول علي الدرجة العلمية

•

توفير التعليم عن بعد آلكثر من  100000طالب يسعون لل حصول على درجاتهم العلمية عبر االنترت.

•

تعزيز قدرات الطالب املميزين واع دادهم الي حتقيق ادوار قيادية.

•

إتاحة فرص التعليم اجلامعي للطالب في جميع امل راحل الدراسية جلميع ال دارسني.

• إش راك كل ال دارسني في جميع املستويات.

إرساء معاير الجودة األكاديمية و قيم التميز علي المستوي الوطني في
كافة الكليات والتخصصات األكاديمية وكافة المجاالت العلمية.
• إح راز مكانة قومية في اجلودة األكادميية والتأثير العميق لكل كلية ومدرسة في اجلامعة (أعلى )٪5
• إح راز أعلي مستويات التقدير لقيمة التعلم واملعرفة التي يكتسببها الطالب في جميع الكليات وكافة
املجاالت العلمية علي املستوي الوطني.
• الوصول للريادة العلمية واألكادميية من خالل ضمان متيز (أعضاء هيئة التدريس ،الب حث العلمي  ،اإلب داع
واإلكتشافات العلمية) وضمانة حتقيق هذه الريادة علي األقل في أحد أقسام أو كليات أو تخصاصات
اجلامعة األكادميية إن لم يكن في معظمها.

إنشاء جامعة والية أريزونا كمركز عالمي رائد لألب حاث العلمية
و التنمية البشرية و االكتشافات في التخصصات المعرفية
المتعددة ب حلول عام 2025
• ليصبح منوذجا للمركز األمريكي ال رائد في مجال الب حث واالكتشافات العلمية ويصبح مثاال
للتكامل واالندماج بني العلوم االجتماعية والفنون والعلوم.
• حتسني القدرة الب حثية التنافسية ألكثر من  815مليون دوالر في اإلنفاق الب حثي السنوي.
• تطوير القدرة علي التنافس اإلقتصادي إقليميا من خالل اإلهتمام بدعم الب حث األكادميي
واالكتشافات العلمية واستضافة الب رامج املتميزة.
• نطمح أن يصبح املركز منوذجا أمريكيا رائ دا في كافة مجاالت اإلبتكار و ريادة األعمال .

تعزيز تأثيرنا المحلي ومشاركتنا االجتماعية
• تقوية شبكة تفاعلية تت واصل مع مصادر التعليم والب حث واالكتشاف في والية أريزونا و التي
تعكس مدى إهتمام اجلامعة بالتعاون والش راكة املعرفية.
• املشاركة في وضع حلول للقضايا االجتماعية والتقنية والثقافية والبيئية احلرجة التي ت واجه أريزونا
في القرن .21
• تلبية إحتياجات طالب القرن  21من خالل مبادرة املتعلم الع املية عن طريق زيادة النجاح الفردي من
خالل مسارات التعلم الشخصي ،وتطوير القدرة على التكيف مع جميع التغي رات اإلجتماعية -
التقنية املتسارعة.
• لتوفير حلول ص حية مبتكرة تكون قادرة على تثقيف  200مليون شخص حول الرعاية الص حية
و العمل علي ضم و تسجيل  20مليون شخص لب رامج الرعاية والتأمني الص حي عبر اإلنترنت،
وتوفير العالج لعدد  2مليون مريض .

خطواتنا بإجتاه تفعيل اجلامعة األمريكية اجلديدة
تتبني اجلامعة ثمانية اه داف صممت لتحقق وتضمن ريادتها ك واحدة
من اجلامعات االمريكية املتطورة في كافة املجاالت اإلكادميية ،وتقوم
اجلامعة بدمج وتفعيل هذه األه داف املؤسسية بطرق مبتكرة وخالقة
لضمان التفوق و الت واصل و عمق التأثير:
متكني الطالب
تقوم جامعة والية أريزونا بتوفير املناخ العلمي الذي
يؤهل طالبها املتميزيني للنجاح والتفوق.

االستفادة من مكانتنا
تتبنى جامعة والية أريزونا دعم الوضع الثقافي
واالجتماعي-االقتصادي واملادي.

حتفيز التخصصات الفكرية
تهتم جامعة والية أريزونا بدعم املعرفة الفكرية
والثقافية من خالل مناهجها وتخصصاتها
األكادميية.

تطوير املجتمع
تدعم جامعة والية أريزونا التحوالت االجتماعية
بتفهم طبيعة االحتياجات االجتماعية.
تشجيع ريادة األعمال
تقدر جامعة والية أريزونا قيمة املعرفة وتشجع
طالبها على االبتكار.

املشاركة االجتماعية
ترتبط جامعة والية أريزونا ب املجتمعات احمللية من
خالل ش راكات مفيدة للطرفني.
املشاركة على الصعيد الع املي
تهتم جامعة والية أريزونا بدعم قضايا الشعوب
واملجتمعات علي الصعيد احمللي والوطني والع املي.

تفعيل الب حث العلمي
جامعة والية أريزونا حترص علي تشجيع االبحاث
العلمية واالستفادة من تطبيقاتها خلدمة املجتمع.

تصفح أكثر:

president.asu.edu

تويتر:

@asupresoffice

