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QS Stars تعتمد معايير دقيقة لتقييم أداء اجلامعات
ويعتمد تقييم QS Stars، الذي 
 Intelligence Unit تقوم به وحدة
في مؤسســة QS، على الدقة 
األداء  والتفصيل فــي تقييم 
املتميز للجامعات ومواصفاتها، 
مرتكــزا على معاييــر تقييم 
التعليم،  مختلفة مثل جــودة 
توظيف اخلريجني، بيئة التعليم 
داخل احلرم اجلامعي، التعليم 
عبر األونالين، الطابع العاملي، 
بالطلبة.  وشــمولية االهتمام 
ويتم تقييم اجلامعات من 0 إلى 
5 جنــوم وفقا ملعايير محددة 
التي  للنقاط  وللعدد اإلجمالي 
حتققها اجلامعة أثناء التقييم.

وقد استغرقت عملية التقييم 
في AUM نحو أربعة أشــهر 
العديد  وارتكزت على جمــع 
املؤشــرات اخلاصة بكل  من 
معيار، والتي شملت: البيانات 
املؤسسية، نتائج استطالعات 
الرأي، ترشيحات املؤسسات 
في سوق العمل وفقا الستبيان 
خــاص تطلقه QS ســنويا، 
باإلضافة إلى حتليل يركز على 
التعليم عبر األونالين، قياس 
مدى جهوزية احلرم اجلامعي 
الستقبال الطلبة مبا يشمل ذوي 
االحتياجات اخلاصة، إجراءات 
الطالب،  التعليم ودعم  تطوير 
واملوارد واملرافق التعليمية داخل 
اجلامعــة، باإلضافة إلى تقييم 
شامل ألحد البرامج األكادميية 
التعليم حيث  كنموذج جلودة 
مت تقييــم تخصص هندســة 
الكمبيوتر فــي AUM والذي 
نال بــدوره 5 جنوم. وتكمن 
 QS Stars أهمية نتائــج تقييم
في أنها حتدد التصنيف العاملي 
للجامعات استنادا حلضورها 
املتميز محليا ودوليا، والتزامها 
بالعديد من املؤشرات اإليجابية 
والتي حتقــق الريادة في كل 

مجاالت التعليم العالي.

AUM حتصل على 5 جنوم في تقييم QS Stars العاملي

AUM املعرض الوظيفي في

حتصل على 5 جنوم في تقييم QS Stars العاملي

 )AUM( جنحت جامعة الشــرق األوسط األمريكية
فــي احلصول على تقييم من 5 جنوم من مؤسســة 
»كواكواريلي سيموندز« – )Quacquarelli Symonds QS( العاملية.

)Quacquarelli Symonds QS( هي مؤسســة عاملية 
مرموقة في مجال تصنيف مؤسســات التعليم العالي 
)Ranking(، تأسست في بريطانيا، وتعد من أهم مراجع 

التقييم اجلامعية على مستوى العالم.
وقد انضمت AUM إلى مجموعة متميزة من اجلامعات 
 ،QS Stars التي تفــردت باحلصول على 5 جنوم من
والتي تشــمل فقط 58 جامعة في العالم و7 جامعات 
في املنطقة. ومن جامعات نادي اخلمس جنوم، فيما 
يلي اجلامعات األعلى تصنيفا فــي املنطقة والعالم، 
وذلك على ســبيل املثال ال احلصر: جامعة اإلمارات 
العربية املتحدة، اجلامعة األمريكية في رأس اخليمة - 
اإلمارات العربية املتحدة، جامعة امللك سعود - اململكة 
العربية السعودية، جامعة نورث كارولينا - الواليات 
املتحدة األميركية، جامعة أوكالهاما - الواليات املتحدة 
األميركية، جامعة بريستل - اململكة املتحدة، وجامعة 

غالسغو - اسكتلندا.
وإن هــذا اإلجناز الكبير الذي حققته AUM، يعزز 
مكانتها كمؤسسة أكادميية على الئحة أفضل اجلامعات 
املرموقة في املنطقة والعالم، والتي تقدم مستوى عامليا 

في التعليم العالي.
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AUM تأكيد دولي جلودة التعليم في QS Stars تقييم

 AUM وباإلضافة إلى حصولها على فئة اخلمس جنوم، مت منح
أعلــى درجة تقييم من 5 جنوم أيضا، في املعايير التالية: جودة 
 ،Academic Development التطوير األكادميي ،Teaching التعليم
 ،Employability توظيف اخلريجني ،Internationalization الطابع العاملي
 ،Facilities املرافق واخلدمات ،Online Learning التعليم عبر األونالين

.Inclusiveness وشمولية االهتمام بالطلبة
 ،Teaching حصول اجلامعة على اخلمس جنوم في جودة التعليم
والتطوير األكادميــي Academic Development، والطابع العاملي 
Internationalization، يعكس التزام AUM بتحقيق التميز وتقدمي 
تعليم أكادميي مبستوى عاملي، يهدف إلى تخريج قادة يتمتعون 
باخلبرات واملهارات االستثنائية واإلبداع. كما يعكس جهود اجلامعة 
فــي تعزيز عملية التعليم داخل احلرم اجلامعي وعبر األونالين 
على حد سواء، باإلضافة إلى دعم التعاون البحثي الدولي ألعضاء 

هيئة التدريس ومبادرات التطوير املهني على املستويني احمللي 
والعاملي.

كما أن حصول AUM على 5 جنوم في ما يخص معيار توظيف 
خريجيها Employability، هو تأكيد على جهود اجلامعة وســعيها 
الدائم إلى إعداد طلبتها وخريجيها مبستوى عال من االحترافية، 
وتزويدهم باملهارات واخلبرات الالزمة التي تشكل الركيزة األساسية 
لنجاحهم في احلياة املهنية بعد التخرج. كما يعتبر دليال على قدرة 
خريجي AUM علــى التأقلم والعمل بفعالية وإنتاجية في مختلف 
ظروف بيئات العمل وضمن فريق يضم أشخاصا متعددي اخللفيات.
على صعيد آخر، أن تكون AUM اجلامعة الوحيدة في الكويت 
ومن بني 3 جامعات فقط في املنطقة، التي حصلت على 5 جنوم 
لفئة التعليم عبر األونالين Online Learning، هو دليل على مدى 
جناح اجلامعة في مبادرتها للتعليم عن بُعد، والتي مت إطالقها في 

الفصل الدراسي الثاني للعام األكادميي 2020/2019.
أما فيما خص حــرم AUM اجلامعي الذي يعد من بني األكبر 
واألجمل في الكويت واملنطقة، فقد منح أيضا 5 جنوم ضمن فئة 
Facilities، وذلك ألنه يوفر للطلبة مرافق تعليمية وحيوية مبعايير 
ومواصفات عاملية منهــا: املركز الرياضي، مركز AUM الثقافي، 
املكتبة املتطورة والتي حتتوي على تقنيات عالية، خدمات الرعاية 
الصحية والسالمة واألمن، واحلياة الطالبية املفعمة بالنشاطات.

كما جنحت AUM أيضا باحلصول على 5 جنوم ملعيار شمولية 
االهتمام بالطلبة، وذلك إميانا منها بضرورة احتضان ثقافة التنوع 
ونشرها من خالل النشاطات والفعاليات املختلفة لطلبتها، وبالتالي 
تقدميها تعليما عالي اجلودة من خالل بيئة تعليمية شاملة تضم 
العديد من اخلدمات املتنوعــة جلميع الطلبة واملوظفني، وميكن 

الوصول إليها داخل احلرم اجلامعي أو عبر »األونالين«.

احلرم اجلامعي

AUM التعليم عبر األونالين في

بيئة تعليمية متطورة شهادة اخلمس جنوم في تقييم QS Stars العاملي

AUM حتصد التقييم األعلى في 7 معايير

إن اإلجنــازات العاملية املتميزة التي 
حققتها AUM فــي عملية التقييم التي 
جتريها ســنويا مؤسسة QS املرموقة، 
هي اعتراف دولي جديد بالتزام اجلامعة 
بتقدمي مستوى تعليمي عاملي وبرامج 
أكادميية تواكــب أعلى معايير اجلودة. 
كما أنها تعكس جهود اجلامعة وسعيها 
الدائم لالرتقاء في مستوى التعليم العالي 

على الصعيدين احمللي والعاملي.


