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جامعــة العــن تحصــل عــى  5نجــوم يف التعلــم “اإللكرتوين”
بحسب نظام التقييم “كيو إس ستارز»

حققت جامعة العني إنجازا ً جديدا ً يضاف إىل سلسلة إنجازاتها يف مجال

ويف هذا اإلطار قال األستاذ الدكتور غالب الرفاعي ،رئيس الجامعة ،أن جامعة

بحسب تقييم كيو إس ستارز العاملي ،ويعترب هذا التقييم األعىل من نوعه

كيو إس ستارز وهو إنجاز حقيقي جاء نتيجة عمل وجهد مستمر يف ظل

التعليم بحصولها عىل تقييم خمس نجوم يف التعلم اإللكرتوين وذلك
حيث يتم تقييم الجامعات عرب مجموعة واسعة من مؤرشات األداء املهمة
وفقًا للمعايري الدولية املحددة مسبقًا ،ويتم منحها تقييام من نجمة واحدة

إىل خمس نجوم (أعىل تقييم) اعتامدًا عىل أدائها.

ويتكون تقييم كيو إس للتعلم االلكرتوين من مجموعة مؤرشات بحيث يحصل
كل مؤرش عىل تقييم من  5إىل  30نقطة حتى يصل مجموع النقاط إىل .100

وتبحث هذه املؤرشات يف مجموعة متنوعة من جوانب التعلم عرب اإلنرتنت،

بحيث تقدم املؤسسات أدلة إلثبات مدى استيفائها لكل من هذه املعايري
وهي :مشاركة الطالب وأعضاء هيئة التدريس ،تفاعل الطالب ،الخدمات
والتقنيات الطالبية ،االستعانة مبصادر خارجية عرب اإلنرتنت ،التطبيق لكل طالب

نسبة إىل عدد الطالب ،االلتزام بالتعلم عرب اإلنرتنت.

العني تفخر بحصولها عىل التقييم األعىل يف التعلم اإللكرتوين ضمن نظام
األوضاع الراهنة التي يشهدها العامل بسبب فريوس كورونا املستجد والذي
أثر بشكل مبارش عىل سري العملية التعليمية بشكل طبيبعي ،إال أن جامعة

العني كانت دامئا حريصة عىل استمرار عملية التعليم بكل سهولة ويرس دون
أن يؤثر ذلك بشكل سلبي عىل الطلبة.

ورصح الدكتور نزيه خداج مالط ،مدير مركز ضامن الجودة والدراسات املؤسسية،

أن نظام كيو إس ستارز يسلط الضوء عىل نقاط القوة ومجاالت التحسني لدى
أي مؤسسة تعليمية مام يساهم يف تعزيز مجاالت التطوير والعمل الدؤوب
يف جامعة العني لتقديم األفضل مام سينعكس إيجاباً خالل السنوات القادمة.

ما بتقديم التعليم للطالب
وأضاف ،هذا اإلنجاز يؤكد أن جامعة العني ملتزمة متا ً
ما ،بغض النظر عن الظروف.
وأن سري العملية التعليمية مييض قد ً

إقرأ املزيد
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