الملخص

في  20يناير  2022أطلقت  - Thunderbird School of Global Managementوالمصنفة رقم في  ١في ماجستير الإدارة
عالميا وجامعة  ، Arizona State University -ASUوالمصنفة رقم  1للابتكار في الولايات المتحدة  -مبادرة فرانسيس
ً
وديون َ
ً
وطموحا في تاريخ التعليم العالي.
عالميا .إنها مبادرة التعليم العالمي الأكثر جرأة
نجفي  100مليون متعلم
ً
من خلال مبادرة فرانسيس وديون َ
عالميا  ،ستقدم  Thunderbirdشهادة إدارة وريادة أعمال عالمية
نجفي  100مليون متعلم
معتمدة عبر الإنترنت كمنحة ممولة بالكامل وبدون أي تكلفة للطلاب  ،تتكون من خمس دورات عالمية متوفرة ب  40لغة مختلفة
للمتعلمين في جميع أنحاء العالم .ستشكل النساء والشابات  ٪70من  100مليون متعلم سيصل إليهم البرنامج في جميع أنحاء العالم.
بمجرد أن يكمل المتعلمون في المبادرة العالمية دورات الشهادة سيكون لديهم عدد غير محدود من خيارات التعلم مدى الحياة
ومسارات التعليم البديلة من خلال  Thunderbirdو  .ASUإن توفير هذه الفرص على المدى الطويل يضمن استمرار المبادرة
العالمية في جني ثمارها في المستقبل وكسر الحواجز وفتح فرص تعليمية جديدة للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم.
ستعمل المبادرة العالمية على توطيد مهمة  Thunderbirdلدعم وتنمية القادة والمديرين العالميين الذين يقومون بتعزيز فوائد
الثورة الصناعية الرابعة لتدعيم الازدهار العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم .تشير الثورة الصناعية الرابعة إلى العصر الحالي
الذي يتميز بدمج التقنيات التي تتلاشى فيها الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية .تعمل هذه المبادرة
ً
كثيرا في كل من الطموح
العالمية على ترسيخ الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل أساسي  ،وتتجاوزه
والجرأة.

من المتوقع أن ينمو الطلب على التعليم العالي من حوالي  222مليون في  2020إلى أكثر من  470مليون في عام  .2035من أجل تلبية
هذا الطلب سيتعين على العالم بناء ثماني جامعات تخدم كل منها أربعين َ
ً
عشرعاما القادمة.
مدارالخمسة
ألف طالب كل أسبوع على
ِ
ً
بالإضافة إلى ذلك  ،لا يتمتع  ٪90من طلاب الجامعات في العالم بإمكانية الوصول إلى الموارد أو الجامعات ُ
تصنيفا.
المع َت َرفة كأعلى
كما أن مجموعة المهارات المطلوبة من الأشخاص في قاعدة الهرم الاقتصادي  -مثل رائدات الأعمال  -من المتوقع أن يتجاوز الطلب
عليها  3- 2مليار شخص آخرين وذلك للنجاح في الاقتصاد الجديد.
ستساعد مبادرة فرانسيس وديون َ
نجفي العالمية لـ  100مليون متعلم في معالجة هذه المشكلة من خلال توفير تعليم على مستوى
عالمي مع اعتمادها بـ  40لغة للمجتمعات المحرومة في العالم  ،ومع التركيز على النساء والشابات  ،كمنحة ممولة بالكامل وبدون أي
تكلفة للطلاب.

الحاجة

في الاقتصاد العالمي الجديد حيث حلت التكنولوجيا محل العديد من العمال  ،يعد الحصول على مجموعة مهارات ُم َعدة للمستقبل
ً
ً
ضروريا للفرص الشخصية والمهنية .ومع ذلك يفتقر الكثير من المتعلمين في العالم إلى إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد
أمرا
ومهارات القرن الحادي والعشرين  ،وهي مشكلة ستتفاقم في السنوات القادمة.

Million
Learners

“

 4تحليلات البيانات والتحول
الرقمي العالمي

 5المحاسبة المالية العالمية

سيحصل المتعلمون على شاره لكل دورة رقمية مكتملة ،وعلى شهادة معتمدة بعد إكمال
جميع الدورات الخمس بنجاح .تمنح هذه الشهادة  15ساعة معتمدة ،والتي يمكن استخدامها
لإكمال الدرجات العلمية في  Thunderbirdو  ASUوأي جامعة تقريبًا في جميع أنحاء
العالم.
ستنطلق دورتنا الأولى في  8أبريل  ، 2022بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة
والسبعين لإنشاء  Thunderbirdوالافتتاح الكبير لمقر  Thunderbirdالعالمي الأكثر
حداثة في وسط مدينة  Phoenixفي ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية .سيتم
طرح الدورات واللغات اللاحقة بشكل مستمر بعد ذلك.
تسعى هذه المبادرة العالمية إلى توفير تعليم على مستوى عالمي للأعمال وريادة الأعمال
للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم كمنحة ممولة بالكامل وبدون أي تكلفة للطلاب.
سواء أكانوا من ال  220مليون عاطل عن العمل أو العاملين بأخر منخفض في جميع أنحاء
العالم  ،أومن ال  26مليون لاجئ  ،أو أولئك الذين بحاجة إلى تحسين أو تجديد المهارات من
أجل الحفاظ على قدرتهم التنافسية في الاقتصاد العالمي  .إن هذه المبادرة العالمية ستوفر
الأدوات اللازمة والمسار الواضح نحو النجاح.

العربية  ،البنغالية  ،البورمية  ،التشيكية  ،الهولندية  ،الفارسية  ،الفرنسية  ،الألمانية ،
الغوجاراتية  ،الهوسا  ،الهندية  ،المجرية  ،الإندونيسية (البهاسا)  ،الإيطالية  ،اليابانية  ،الجاوية
 ،الكازاخستانية  ،كينيارواندا  ،الكورية  ،الملايو  ،الماندرين الصينية (المبسطة)  ،الماندرين
الصينية (التقليدية)  ،البولندية  ،البرتغالية  ،البنجابية  ،الرومانية  ،الروسية  ،السلوفاكية ،
الإسبانية  ،السواحيلية  ،السويدية  ،التاجالوجية  ،التايلاندية  ،التركية  ،الأوكرانية  ،الأردية ،
الأوزبكية  ،الفيتنامية  ،اليوروبا  ،الزولو.
بخصوص مقياس الوصول ،ستستفيد  Thunderbirdمن شبكة عالمية تضم  50ألف خريج في
ً
مركزا للتميز حول العالم لبناء شراكات محلية وإقليمية
أكثر من  100دولة وشبكة متنامية من 16
لإنجاح هذه المبادرة الرائدة.
بالإضافة إلى ذلك  ،ستكون الشراكات الخارجية حاسمة على المستوى العالمي ،بما في ذلك:
العلامات التجارية والدعاية  ،وترجمة اللغة  ،وتطوير منصة التكنولوجيا  ،والتسويق والوصول
الى المتعلمين  ،إلخ .سنعمل مع شركاء عالميين بالإضافة إلى شراكات في كل منطقة للوصول
إلى النطاق اللازم لتحقيق أهدافنا.

مقياس الوصول

«لقد تغيرت حياتنا من خلال
تجربتنا في Thunderbird
وأردنا مشاركة هذه التجربة
نفسها مع الأشخاص في جميع
أنحاء العالم الذين لا تتاح لهم
الفرصة للوصول إلى هذا التعليم
ذي المستوى العالمي»
 ف .فرنسيس َالنجفي 77

اللغات

أثناء إعداد الدورات التدريبية  ،سيتم ترجمتها باستخدام محرك  Googleالفريد المصمم
خصيصا لهذه المبادرة العالمية .سيتم الاستعانة بالمعلمين ذوي الكفاءة في اللغة الأم وتوفير
رقميا .تشمل هذه اللغات:
مراقبة الجودة على اللغات المترجمة
ً

متعلمينا

«جن ًبا إلى جنب مع جامعة
Arizona State University
 ،نقيس النجاح ليس بمن
نستبعدهم  ،ولكن بالأحرى بمن
نشملهم وكيف ينجحون .ستم ّكن
هذه المبادرة  Thunderbirdمن
توفير تعليم عالي الجودة للملايين
من جميع أنحاء العالم وستعزز
هدف الأمم المتحدة الرابع للتنمية
المستدامة تحت عنوان «التعليم
الجيد”
 مدير عام Thunderbirdوعميدها  .د .سانجيف كاغرام

 1القيادة العالمية في
الثورة الصناعية الرابعة

 2تجربة العملاء والتسويق
الرقمي العالمي

 3ريادة الأعمال العالمية
والأعمال المستدامة

الشهادة

تتكون شهادة الإدارة العالمية وريادة الأعمال عبر الإنترنت من خمس دورات رائدة تدرس
عالميا في :Thunderbird
من قبل أعضاء هيئة التدريس البارزين
ً

