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علي شحيمي لـ »األنباء«: الجامعة األميركية في الشارقة 
معتمدة أكاديميًا وتخصصاتنا تتناسب مع احتياجات سوق العمل
نختار أفضل أعضاء هيئة تدريس ونستقبل سنويًا نحو 800 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات

هدفنا توفير تعليم متميز وال نسـعى للربح ونسـعى إلنشـاء تخصصات جديدة سنويًا
جامعتنا تقوم على نمط تعليمي أميركي ولكن ضمن بيئة محلية واحترام ثقافة البالد والمنطقة

إسـتراتيجيتنا الجديـدة تقـوم علـى دعـم البحـث العلمـي ونسـعى إلقامـة تجمـع تكنولوجـي نسـتقطب فيـه مؤسسـات عالمية

ملء  الطالـب  علـى 
طلـب االلتحـاق من خالل 
صور  مع  اإللكتروني  الموقع 
شخصية وشـهادة الصفين 
عشـر  والحـادي  العاشـر 
أبريل المقبل وإرسالها قبل 

بيان عاكوم
تعتبر اجلامعة االميركية في الشارقة من اجلامعات املتميزة في مستوى التعليم الذي 
تقدمه للطـالب كما انها معروفة بانضباطها وجديتها في تقـدمي تعليم افضل يعتمد على 

اجلودة والكفاءة.
ومبناسبة مشاركة اجلامعة االميركية في الشارقة في معرض الكويت العاملي للتعليم 
العالي )كويت اديو( 2010 استغلت »األنباء« فرصة وجود نائب رئيس اجلامعة علي شحيمي، 
وكان هذا اللقاء الذي اكد فيه ان اجلامعة مسـتقلة قائمة بحد ذاتها ومعتمدة من الواليات 

املتحدة االميركية الى جانب اعتمادها من االمارات العربية املتحدة.
وقال شـحيمي ان ما مييز اجلامعة االنضباطية وجدية التعليم كما ان الطالب مبجرد 

تخرجه يحصل على العمل لكفاءته التي يتميز بها.
واضاف: معظـم طالبنا متفوقون ولذلـك نقدم لهم الكثير من التسـهيالت خصوصا 

للمتعثريـن ماديا، الفتا الى ان اجلامعة خصصت لهـذا العام 74 مليون درهم تقدم كمنح 
دراسية للطالب ايا كانت جنسياتهم شرط ان يكونوا متفوقني وحاصلني على نسبة %80 
وما فوق، ولفت شـحيمي الى ان هذه املنح تزداد كل عـام، واكد ان كل طالب اجلامعة 

يحصلون على نسبة خصم 50% على اقساطهم الدراسية.
وقال شـحيمي ان اجلامعة ال تقبل اعضاء هيئة تدريس اال ممن لديه شهادات وخبرة 
كافية في املجال الذي يدرسه وتكون هذه اخلبرة في الواليات املتحدة االميركية، مؤكدا 

ان اجلامعة تختار االفضل واالكفأ.
وعن التخصصات املوجودة قال لدينا كلية للهندسة والعمارة والتصميم وكلية الدارة 
االعمال واخرى لآلداب والعلوم، الفتا الى ان للجامعة خططا مستقبلية تعنى بزيادة التخصصات 

الى جانب انشاء مجمع يعنى بالبحث العلمي والذي سيفيد الطالب واالساتذة معا.
وهذه تفاصيل اللقاء:

واذا جاء الى املعرض يستطيع ان يحصل 
عليه او من خالل املوقع االلكتروني، ميأل 
الطلب مع 4 صور شخصية، شهادة الصفني 
العاشر واحلادي عش���ر ومن الضروري 
ارسال األوراق قبل شهر ابريل ومن لديهم 
معدالت مرتفعة ويريدون تخصصات معينة 
يحصل���ون على األولوية بذلك، ألن هناك 
مقاعد محدودة جدا في بعض التخصصات 
مثال كلية العمارة والتصميم تستقبل 90 
طالبا في السنة فقط فهناك تنافس شديد 
عليها ولذلك الطالب الذي يرس���ل أوراقه 
مبكرا وتكون عالماته مرتفعة ويستوفي كل 
الشروط مباشرة يضمن مقعده في اجلامعة، 
ويستطيع ارساله بأي وسيلة ونحن مباشرة 
نرد عليه ان الطلب وصل ونحدد له موعدا 

للرد عليه في حال قبوله.

دعم البحث العلمي

ماذا عن دعمكم للبحث العلمي؟
من استراتيجيتنا اجلديدة دعم البحث 
العلمي ونحن نريد ان نطبقه على مجال 
أوسع، فحاليا مت اضافة ساحة كبيرة من 
األرض تابعة للجامعة على اساس اقامة 
مجمع تكنولوجي وسنسعى ألن يستقطب 
مؤسسات عاملية وتدار فيه األبحاث وهذه 
احدى خططنا للسنوات املقبلة ويستفيد 
منه األساتذة والطالب، فنحن قادمون على 
مرحلة فيها الكثير من االضافات والنوعية 
اجليدة على مس���توى املنطقة، الى جانب 
التركيز على محافظتن���ا على االنضباط 

واجلدية.

نمط تعليمي أميركي وبيئة محلية

إلى أي مدى يتناس��ب نظ��ام اجلامعة مع 
البيئة العربية واخلليجية؟

ذكرت سابقا ان هذه اجلامعة مت تأسيسها 
على منط التعليم األميركي ولكن في بيئة 
محلية وبالتالي فنحن معنيون بالدرجة 
األولى ان حتترم هذه املؤسسة ثقافة البلد 
واملنطقة وثقافة من يعمل فيها، ونعلمهم 
كيف يحترمون اآلخر والتعامل مع اآلخرين 
على أس���س منطقية أو عقلية وأي طالب 
يتعدى احلد املس���موح له مباشرة يتخذ 
اجراء بفصله، ولكن نحن في الوقت نفسه 
ال نقيد الطالب كثيرا وامنا نحاول ان نكون 
مؤسس���ة تثقيفية وتعليمي���ة ونحاول 

ارشادهم وتوجيههم.

على مجلس األمناء، وهناك احتمال لفتح 
الدكتوراه ولكن هذا األمر يحتاج لتجهيز 
كبير وليس قبل 5 سنوات ونحن جنري 
تقييما بشكل س���نوي فهناك تخصصات 

من املمكن اغالقها.
هنا يب��رز الس��ؤال، إلى أي م��دى هذه 
التخصصات متناسبة مع سوق العمل بدول 

اخلليج وليس فقط اإلمارات؟
بنحو 95% متناس���بة ألنن���ا ال نطرح 
تخصصات اال بعد دراسة وتكون متناسبة 
مع س���وق العمل، فقط 5% من احلاالت او 
البرامج قد ال تتناس���ب مع سوق العمل 
وأعطي مثاال هنا منذ 8 سنوات الهندسة 
املدنية كانت أقل تخصص عليه طلب في 
اجلامعة، وكان علوم احلاسب اآللي اكثر 
التخصصات عليها طلب، ولكن اليوم على 
العك���س هناك نحو 150 طالبا للهندس���ة 
املدنية واالقبال اقل على تخصصات علوم 
احلاسوب، فهذا االمر طبيعي ألنها دورة.

إجراءات االلتحاق

ما اإلجراءات التي على الطالب اتباعها في 
حال اراد االلتحاق بجامعتكم؟

التحاق  االجراءات بسيطة لدينا طلب 

تخصيص ال� 74 ملي���ون درهم وكل عام 
يزيد املبلغ ف���� 20% من ميزانية اجلامعة 
تخصص للمنح واملساعدات للطالب بغض 
النظر عن اي بلد يأتي الينا الطالب منه وامنا 
فقط عليه ان يثبت انه بحاجة ماديا ويكون 
لديه املعدل املطلوب، وبالتالي نستثمر على 
املدى الطوي���ل في الطالب ومن املمكن ان 
يرد هذا الطالب بعد فترة طويلة ان اتقن 
في املس���تقبل عمال معينا ان يرد اجلميل 

كأن يكفل طالبا مثال.
وأريد ان أشير هنا الى اننا دائما نتواصل 
مع املدارس وفي شهر ابريل ندعو بعض 
املدارس في اخلليج واالمارات لتخصيص 
يوم كامل تعريف���ي باجلامعة وندعوهم 
إلى زي���ارة اجلامعة ونطلب منهم معرفة 
الطالب املتميزي���ن جللبهم الى اجلامعة، 
وبإمكان الطالب االستفادة مما نقدمه من 
خصومات على مدى سنوات الدراسة وحتى 

التخرج.

زيادة التخصصات

هل لديكم نية في زيادة التخصصات؟
من املمك���ن ان نطرح في كلية العمارة 
والتصميم تخصصني جديدين وذلك يعتمد 

فيها، وبالتالي نحن نحافظ على هذا املعدل 
من الطالب واالساتذة الن بزيادتهم تصبح 

العملية التعليمية اصعب.

74 مليون درهم منحة

ماذا عن االس��عار والى اي مدى تتناسب 
مع شرائح املجتمع؟

نحن اوال جامعة غير ربحية ونسعى 
للدعاية وامنا همنا االساسي وهدفنا توفير 
تعليم متميز وهذه سياسة اجلامعة وما 
مييزنا ان اي طالب متفوق اكادمييا ولديه 
امكانيات مادية متواضعة ومحدودة فنرعاه 
وهذا العام توفر اجلامعة 74 مليون درهم 
اماراتي توزع على الطالب احملتاجني ماديا 
واي طالب مثال يأتي من الكويت متفوقا عنده 
نسبة 80% وما فوق وال يستطيع دفع القسط 
الدراسي املطلوب فنحن نعطيه خصما يصل 
الى60% او 70% من القسط الدراسي ولكن 
املعدل العام ونحن نصف الطالب الدارسني 
في اجلامع���ة يحصلون كمعدل على %50 

خصما من الفصل الدراسي.
وبالنسبة لالسعار بشكل عام اسعارنا 
مش���ابهة للجامعات االميركي���ة في دول 
خليجي���ة وعربية، ولكن م���ا مييزنا هو 

نحن س���نويا لدينا مقاع���د محدودة 
في اجلامعة ول���م نقبل كل الطالب الذين 
يتقدمون، وكل س���نة لدينا قائمة انتظار 
ومن لم نستطع استيعابهم بالفصل االول 

ميكن استيعابهم بالفصل الثاني.
ومن تخرج في الفصل االول يفسح املجال 
للطالب اآلخرين أن نقبلهم مكانهم. وبشكل 
عام نحن لدينا 5250 طالبا وطالبة وال نريد 
زيادة العدد عن ذلك، ولكن نريد ان جنلب 
مع كل عام العدد الذي يتخرج في جامعتنا 
وهو نحو 800 طالب وطالبة، ونحن نسعى 

جللب الطالب املتميز واجليد.

معايير اختيار األساتذة

م��اذا عن املعايي��ر التي تعتم��د الختيار 
اعضاء هيئة التدريس في اجلامعة؟

لدينا 370 عضو هيئة تدريس في اجلامعة 
ونحو 55% منهم من جنسيات اجنبية، اما 
بخصوص املعايير فيجب ان يكون حاصال 
على شهادة او خبرة في الواليات املتحدة 
االميركية، ومعظم اساتذتنا مهيأون ونحن 
لدينا ثقة كبي���رة فيمن يعمل لدينا الننا 
نختار افضل اعضاء هيئة تدريس، ويعمل 
معظمهم دواما كامال في اجلامعة، ويقيمون 

كيف تصفون مشاركتكم في املعرض؟
س���نويا نتواج���د في الكوي���ت، ومن 
الضروري ان نتواصل في الكويت ودول 

اخلليج االخرى.
وايضا تواصلنا مع طالب بدول اخرى 
في لبنان وسورية ومصر وغيرها، فنحن 
نستقبل طالبا من نحو 85 جنسية مختلفة، 
ونسعى الى ان يستمر التنوع املوجود في 
اجلامعة. وبالدرج���ة االولى هم من دول 
اخللي���ج، ألن االقربني اول���ى باملعروف، 
واملعرض يعتبر وسيلة من الوسائل التي 
نس���تطيع ان نتواجد من خاللها للطلبة 
واولياء االمور لالستفس���ار عن اجلامعة 
وعرض ما هو متوافر ف���ي اجلامعة وما 
نطرحه من برامج دراس���ية. واضافة الى 
املعرض فخالل تواجدنا هنا نقوم بزيارات 
مستقلة عن املعرض للمدارس، حيث نختار 
بعضها لنتواصل مع املسؤولني فيها كاملدير 
واملرشد املهني يكونوا على بينة مبا نقوم 
به في اجلامع���ة. وبالتالي يلعبون دورا 
مهما في التوجيه واالرشاد. وكما نعلم ان 
هناك الكثير من اجلامعات واملؤسسات في 
املنطقة لسوء احلظ ليس جميعها يتمتع 
باملصداقية، ونحن لدينا سبل كثيرة لهذه 
املصداقية، فنحن كجامعة قائمة بحد ذاتها 
مس���تقلة ومعتمدة من الواليات املتحدة 
االميركية اضافة ال���ى االعتماد االكادميي 
في دولة االمارات العربية املتحدة. وايضا 
البرامج فيها كبرامج الهندسة، فهي معتمدة 
من »ايبت« وهي هيئة االعتماد االكادميي 
للبرامج الهندسية، واجلامعة انشئت منذ 
13 عاما على منط التعليم االميركي، ولكن 
ببيئة محلية، وه���ي جامعة غير ربحية 
وليست جامعة جتارية، فنحن لسنا شركة 
مس���اهمة وامنا ميزانيتها من االقس���اط 
الدراسية والتبرعات. ولدينا مجلس امناء، 
وانشأ اجلامعة صاحب السمو د.سلطان 
القاس���مي حاكم الشارقة، فهو لم ينشئها 
م���ن اجل االم���وال، وامنا رج���ل معروف 
بنشاطه العلمي والثقافي، ورجل يعشق 
العلم وكان هدفه االساس���ي انشاء مدينة 
جامعية، وبالفعل تعتبر املدينة اجلامعية 
في الشارقة منارة في املنطقة ومتواجد فيها 
جامعة الشارقة التي تعتبر جامعة شقيقة 
للجامعة االميركية وفيها ايضا 9000 طالب 

وطالبة وأمور كثيرة اخرى.

5250 طالبا وطالبة

م��اذا ع��ن التخصص��ات املتواف��رة في 
اجلامعة، وما عدد الطالب املنتسبني لها؟

لدين���ا 5250 طالب���ا وطالبة ملتحقني 
باجلامعة ونحو 45% طالبات و50% طالبا، 
وايضا نصف الطالب يسكنون في اجلامعة 
وهو مريح وعلى مستوى عال. أما بخصوص 
التخصصات املوجودة فلدينا كلية الهندسة، 
كلية العم���ارة والتصمي���م، كلية االدارة 
واالعمال وكلي���ة اآلداب والعلوم. ولدينا 
23 تخص���ص بكالوريوس و13 تخصص 
ماجستير، ونحو ثلث الطالب املوجودين في 
اجلامعة هم من خارج االمارات، وطبعا لدينا 
طالب كويتيون ونسعى لزيادة اعدادهم في 
جامعتنا، واليوم نعمل على فتح اكادميية 
س���تهيئ الطالب للدراسة اجلامعية وفي 
املجال الذي يحتاجه، فمثال من لديه لغة 
اجنليزية ضعيفة يقوي لغته ويتهيأ بشكل 
متكامل من كيفية الدراسة وكيفية كتابة 
بحث وتنظيم الوقت. يعني ان يخرج الطالب 
من االكادميية ويدخل على اجلامعة ولديه 
املام تام ملا يطلب منه للدراسة في اجلامعة، 

فيكون مهيأ لذلك.

قدرة استيعابية

ما دمتم تسعون الستقطاب الطالب، فإلى 
أي م��دى القدرة االس��تيعابية للجامعة قابلة 
لذل��ك؟ يعني كثيرا ما يعان��ي بعض الطالب 
مشكلة عند سفرهم للجامعة التي اختاروها 

بهذا االطار؟

نائب مدير الجامعة أكد أنها تقدم منحًا دراسية للطالب بقيمة 74 مليون درهم

الطلبة يتفقدون جناح اجلامعة في معرض كويت اوديو

علي شحيمي متحدثا للزميلة بيان عاكوم  )متني غوزال(

ق����ال الش����حيمي ان اجلامعة 
يوجد بها اكثر من 45 ناديا تعنى 
باالنش����طة الطالبية، مشيرا الى 
ان الطالب يس����تطيعون ممارسة 
هواياتهم التي يرغبون بها، وانشاء 
نواد تخصص اجلامعة ميزانية لها 
النها تدعم االنشطة الطالبية ماديا 
ومعنويا، مشيرا الى ان اجلامعة كل 
عام تقيم يوما عامليا حيث يعرض 
الطالب حسب جنسياتهم اهم ما 

تتميز به بلدانهم.
وقال الشحيمي ان كل اسبوعني 
يقام نش����اط طالبي في اجلامعة، 
مشيرا الى ان النشاط يساعد الطالب 

على تنمية مهاراتهم الذهنية.

قال شحيمي ان معدل القبول في اجلامعة 
80% وما فوق، واذا الطالب أنهى الثاني والثالث 
الثانوي يستطيع أن يقدم طلبا بشهادتيه لهاتني 
السنتني، واذا كان حاصال على 80% نقبل الطلب 
ونرى مدى قبوله للتخصصات، واضافة لهذا 
الشرط يجب ان يكون لديه شهادة التوفل، وان 
يكون حاصال على درجة 71 اذا عبر الكمبيوتر 
أو 530 يدويا، فهذه االمور االساس����ية، ولكن 
هناك تخصصات قد نطلب فيها امورا اخرى، 
مثال الهندسة يجب ان يكون حاصال على معدل 

معني في الرياضيات والفيزياء.
اال ان شحيمي عاد وذكر ان  نسبة القبول 
قد تختلف حسب النظام التعليمي، الفتا الى 
انه في بعض الدول مثال يكون النظام التعليمي 
فيها صعبا جدا، وبالتالي ميكن قبول نس����بة 
60% كم����ا في لبنان أو الهند مثال ممن يحصل 
على هذه النسبة يكون االول على زمالئه، وهذه 
النسبة تعادل 90% وما فوق، وبالتالي نعامل 

الطالب حسب نظامهم التعليمي.

ندعم األنشطة الطالبية

نسبة القبول
 80% وما فوق

علي شحيمي


