
الرؤية
 )University College Cork, UCC( الجامعية تّسهل كلية كورك 
عالًما  تشكل  التي  المعرفة  خلق  من  وتمكّنهم  األشخاص  تواصل  عملية 

مستداًما وشامالً.

المهمة
تتمثل مهمة UCC في خلق بيئة وثقافة شاملة والحفاظ عليها لتمكين 

البحوث وعمليات التعلم النوعية إلثراء المجتمع وإدارة كوكبنا.

القيم
من المهم أن يكون لدينا قيم مميزة لمؤسستنا، حتى تتمكن تلك القيم من 

توجيه السلوكيات اليومية واتخاذ القرار. قيم UCC األساسية هي:
التعاطف
المرونة
النزاهة
االحترام

االكتشاف
االنصاف
المسائلة

االستدامة

يتم تمثيل قيمنا بالكلمة الرمزية CAIRDEAS، وهي كلمة أيرلندية تعني 
المحلي   UCC مجتمع  مع  ومشاركتنا  عالقاتنا  تدعم  ألنها  »الصداقة«، 

والعالمي وجميع شركائنا.

األهداف
مؤثرة  بتكارات  وا أبحاث  تقديم  واالبتكار:  البحث 

لتميز  ا مجاالت  في  الكبرى  لمية  لعا ا لتحديات  ا لج  تعا
مما   ،UCC Futures عمل  إطار  خالل  من  لفريدة  ا

مميزة. بحثية  سمعة  اكتساب  إلى  يؤدي 

نجاح الطالب: توفير بيئة تعليمية شاملة ومعززة رقمًيا تتمحور حول 
الطالب، ومناهج متصلة وتجربة طالبية متميزة، إلعداد خريجي 

UCC إلحداث تأثير إيجابي.

المشاركة العالمية: زيادة الوصول الدولي لـ UCC لزيادة تأثيرنا 
العالمي.

موظفونا، ثقافتنا: تنفيذ خطة تقدمية وشاملة لألفراد والثقافة لجذب 
مواهبنا وتطويرها واالحتفاظ بها.

مكاننا، بصمتنا: إصالح ممارساتنا واستخدامنا للفضاء والتكنولوجيا 
بشكل جذري لتحقيق أهدافنا الطموحة المتعلقة باالستدامة والعمل 

المناخي.

الصداقة
CAIRDEAS

1.

2.

3.

4.

5.



1. التصميم الشامل )UD( هو إطار عمل لتحسين وتعزيز وضمان اإلدماج في بيئة التعلم.

النهج االستراتيجية لتحقيق أهدافنا
الهدف 1 

البحث واالبتكار
الهدف 2

 نجاح الطالب
الهدف 3

 المشاركة العالمية 
الهدف 4

 موظفونا، ثقافتنا 
الهدف 5

 مكاننا، بصمتنا 

1.1 ،UCC Futures تنفيذ إطار عمل
مع االستنارة بالتخصص الذكي وأهداف 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

تنفيذ خطة أكاديمية لزيادة تضمين املناهج 2.1
املتصلة والتعلم مدى الحياة، مما يتيح 

النجاح التعليمي والمهني لجميع الطالب.

تطوير خطة المشاركة العالمية التي تقود 3.1
نهًجا استراتيجًيا للتدويل وتعزز مكانتنا 

العالمية.

 إنشاء وتنفيذ خطة األفراد والثقافة لجذب 4.1
المواهب العالمية وتطويرها واالحتفاظ 

بها.

تطوير حلول استدامة مبتكرة للتأثير 5.1
المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي، 
وتضمين االستدامة في التعليم والبحث 
والعمليات ومبادرات التقدير للموظفين 

والطالب.

تحسين التوظيف االستراتيجي واالحتفاظ 1.2
بموظفينا وتطويرهم في جميع المراحل 

المهنية، بدعم من نظام بيئي بحثي وإطار 
وظيفي.

أن تكون الجامعة المفضلة للدراسات 2.2
العليا في مجاالت التميز الفريدة وتطوير 

مسارات لتوسيع نطاق الوصول إلى 
البرامج على جميع المستويات.

تحسين سمعة UCC الخارجية وتأثير 3.2
عالمتها التجارية بشكل كبير، بما في 

ذلك تسريع ترتيب UCC المحسن في 
تصنيفات الجامعات العالمية.

تضمين ثقافة المساواة والتنوع والشمول 4.2
واالنتماء في UCC، وتبني اختالفاتنا 

كقوة مؤسسية رئيسية.

العمل مع الهيئات المحلية والوطنية 5.2
لتعزيز وتحسين البنية التحتية والمساحة 
واألصول الفريدة لخلق قيمة لـ UCC و

Cork كوجهة.

زيادة أعداد الملتحقين ببرامج الدكتوراه، 1.3
وتعزيز تجربة الطالب البحثية، وتضمين 

البحث واالبتكار في مناهجنا الدراسية.

تطوير وتوفير المعدات والمرافق 2.3
والخدمات واإلقامة الممتازة.

تدويل مناهجنا وأبحاثنا من خالل 3.3
الشراكات االستراتيجية وإمكانية التنقل.

تنفيذ نموذج مستقبل العمل، الذي تقوده 4.3
ثقافة األداء العالي والتطوير المهني 

والتميز واالتصاالت الفعالة.

تعزيز حرمنا الجامعي المتصل رقمياً 5.3
لتمكين المزيد من االبتكار والمرونة 

والتميز، وتحويل طريقة عملنا وتعلمنا.

تحويل ثقافة البحث في UCC من خالل 1.4
تنفيذ البحوث المخصصة والبحوث 

المفتوحة، مدعومة بالنزاهة األكاديمية 
والممارسة األخالقية والمسؤولة.

دعم نجاح الطالب وصحتهم ورفاهيتهم، 2.4
مع االستنارة بصوت الطالب.

تعزيز قدر أكبر من التنوع بين موظفينا 3.4
وطالبنا بما يتماشى مع قيمنا، بما في ذلك 

من خالل دور UCC كجامعة مالذ.

وضع أُطر عمل للتطوير الوظيفي 4.4
وبرامج منظمة لدعم جميع فئات 

الموظفين في رحلتهم المهنية.

تطوير برنامج رأس المال الخاص بنا 5.4
 UCC مع االستنارة باخلطة الرئيسية حلرم

وأهدافنا المحايدة للكربون، حيث يتم 
تحسين المباني واألراضي الحالية.

إنشاء ثقافة االبتكار والحرم الجامعي 1.5
الريادي، مدعومة بروح اإلبداع 

واالكتشاف.

توفير تجربة تعلم وتدريس ممكنة رقمًيا، 2.5
ومنصفة للجميع، تتضمن مبادئ التصميم 

العالمي1.

إعالم وتمكين وتعبئة الخريجين 3.5
واألصدقاء والشركاء لدعم طموحاتنا.

تطوير القادة وتقديم إدارة أداء محسنة 4.5
وفعالة تعترف باألداء القوي وتعززه 

وتكافئه، وتعالج الثغرات. 

إعادة تصور طرق العمل من خالل 5.5
االستفادة من الفرص في بيئاتنا المادية 

والرقمية.


