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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن أس���ماء الطلبة املقبولني باجلامعات 
احلكومية للعام اجلامعي 2009-2010 في جمهورية مصر العربية التالية 

أسماؤهم: 
أحمد راش���د ركدان املريكي � حقوق طنطا، بدر فريح جاسر املطيري � 
حقوق الزقازيق، نواف ثميل خميس عبيد � حقوق الزقازيق، نواف حامد 
حمود البطاح � حقوق الزقازيق، عبدالرحمن مسلم جاسم محمد الساعي 

� حقوق طنطا، عبداهلل محمود عبداهلل الصرفي � حقوق طنطا.

قبول 6 طالب في جامعات مصر

د.يعقوب الرفاعي

د.مثنى الرفاعي

د.موسى محسن خالل املؤمتر الصحافي

د.فايزة اخلرافي متوسطة د.عبداهلل الفهيد ود.أنور اليتامى والسفير الفرنسي ود.طاهر الصحاف ود.ناجم الناجم )أسامة البطراوي(د.فايزة اخلرافي تلقي كلمتها

الدعيج: تكامل المكتبين الثقافي والصحي 
لخدمة طلبتنا الدارسين باألردن

عمان � كونا: اكد رئيس املكتب الثقافي في العاصمة 
االردنية عمان د.حمد الدعيج أهمية التواصل بني الطلبة 
الكويتيني وب����ني مختلف مكاتب املصالح الكويتية 

العاملة في األردن التي جتتمع على خدمتهم.
وأكد د.الدعيج في كلمة ألقاها مبناسبة استضافة 
املكت����ب الثقاف����ي الكويت����ي للمستش����ار الصحي 
د.عبدالعزيز العنزي والطلبة الدارسني في األردن 
»احلرص الكبير واملتواصل لكبار املس����ؤولني في 
الكويت على توفير اجلو املناسب للطلبة لتسهيل 

حتصيلهم العلمي«.
واشاد بدور س����فارتنا التي تسخر كل طاقاتها 
وامكاناتها من اجل رعاية شؤون الطلبة التعليمية 
والصحية والثقافية، مشيرا الى عملية التكامل بني 
مكاتب املصالح الكويتية خلدمة الطلبة الكويتيني 

وتسهيل شؤونهم في القضايا الطالبية كافة.
واستعرض األسس واملعايير اخلاصة بالدراسة في 
جامعات االردن، مشيرا الى متيز التعليم وتطوره في 
هذا البلد الطيب وذلك بفضل البيئة اآلمنة واملستقرة 

التي ينعم بها الطلبة في بلدهم الثاني األردن.
وش����دد د. الدعيج على أهمية االملام باألس����س 
والقوانني اخلاصة بالدراسة في اجلامعات االردنية 
وخاصة أسس معادلة شهادات الدبلوم )التجسير( 
التي تشترط على الطالب أن يكون قد أنهى الدبلوم 
على أال يك����ون هذا الدبلوم قد مضى عليه أكثر من 
سبع س����نوات او يكون الدبلوم الذي حصل عليه 

»دبلوما تدريبيا«.
وأشار الى ضرورة حتقيق بقية الشروط املتعلقة 
باس����تكمال الدراس����ة اجلامعية بعد احلصول على 
الدبلوم ومنها أن يتقدم الطالب الى اختبار التأهيل 
لغايات التجسير ومن بعدها التقدم للجامعة الكمال 
دراسته. وفي معرض رده على سؤال من »كونا« حول 
القبول في الدراسات العليا للحاصلني على الشهادة 
اجلامعي����ة قال الدعيج ان اختبار اللغة االجنليزية 
)التوفل( شرط اساسي يتوجب على الطالب احلصول 
عليه حتى يتمكن من احلصول على قبول دراس����ة 

املاجستير.

للعالم اخلارجي من منطلق متيز 
القسم بأبحاثه العلمية ونشر تلك 
األبحاث في مجالت علمية عاملية 
معروفة ومحكمة، حيث قام القسم 
باالتصال مع جامعة ستراسبورغ 
الفرنس����ية ومت توقيع االتفاقية 
بني الطرف����ني بهدف تبادل اعضاء 
هيئة التدريس ب����ني اجلامعتني، 
والتبادل الطالبي، والقيام بأبحاث 
علمية مشتركة حتقق االستفادة 
لكال الطرفني، مش����يرة الى ان هذا 
امللتقى يأتي بدعم من جامعة الكويت 
والسفارة الفرنسية، ويستضيف 
امللتقى ثالثة علماء متميزين من 
جامعة ستراس����بورغ فضال عن 
استضافة استاذ من جامعة كواتيه 

الفرنسية، الستعراض ما لدينا من 
ابح����اث وإللقاء محاضرات علمية 
عن نظام الدراس����ة في اجلامعات 
الفرنسية مما يتيح الفرصة للطلبة 
ليتعرفوا على طبيعة الدراسة وعدم 
التخوف من اكمال دراس����تهم في 
اجلامعات الفرنسية والتي تدرس 
باللغة االجنليزية، مؤكدة ان هذا 
اللقاء سيعود بالفائدة على الكويت 

وجامعة الكويت وقسم الكيمياء.
وأشادت د.اخلرافي مبستوى 
البح����ث العلم����ي املتميز ألعضاء 
هيئة التدريس في قسم الكيمياء، 
مشيرة الى الدور الفاعل والنشط 
لقسم الكيمياء في املجتمع وحاجته 
لتخصصاته، حيث يقوم القس����م 

بنشر ابحاث س����نويا في مجالت 
عاملية معروفة ومحكمة، ويتميز 
القسم مبجموعات بحثية متطورة 
وتتوافر في القسم مختبرات بحثية 
مجهزة، واجهزة عاملية وهناك نظام 
متويل للمشاريع البحثية من قبل 

جامعة الكويت.
من جانبه، أبدى املنسق العام 
للملتقى د.علي بومجداد سعادته 
بإقامة هذا امللتقى الذي يعد تتويجا 
لالتفاقية املوقعة بني جامعتي الكويت 
وستراس����بورغ الفرنسية، ودعا 
اساتذة قسم الكيمياء للمشاركة في 
انشطة امللتقى وحضور احملاضرات 

العلمية لالساتذة الضيوف.
ولفت د.بومج����داد الى اهمية 

البنود االخ����رى التفاقية  تفعيل 
التع����اون الت����ي كان احدها اقامة 
الندوات، لتش����مل البنود االخرى 
التب����ادل الطالبي  لالتفاقية مثل 
وتبادل اعضاء هيئة التدريس بني 
اجلامعتني واالشراف املشترك على 
االبحاث العلمية وكذلك االشراف 
املش����ترك على طلبة الدراس����ات 
العليا. وذكر د.بومجداد ان امللتقى 
س����يعقد على مدى يومني 17 � 18 
اجلاري، ويس����تضيف 3 اساتذة 
من جامعة ستراسبورغ الفرنسية 
لديهم خبرات وابحاث في »املواد 
احلفازة � وعلوم اجلزيئات الكبيرة« 
لتعميم الفائدة مع الباحثني بجامعة 

الكويت.

أكد أن اللغة اإلنجليزية شرط أساسي للقبول في الماجستير

فايزة الخرافي: التبادل العلمي والبحثي
 مع جامعة ستراسبورغ يحقق االستفادة لألجيال المقبلة

سعود المطيري
حتت رعاي����ة وبحضور مدير 
جامعة الكويت الس����ابق د.فايزة 
اخلرافي وبحض����ور مدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد وأمني عام 
اجلامعة د.أنور اليتامى ونائب مدير 
اجلامعة للشؤون العلمية د.ناجم 
الناجم والس����فير الفرنسي لدى 
البالد ج����ان رينيه جيهان، افتتح 
قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة 
الكويت انشطة ملتقى التعاون بني 
جامعة الكويت وجامعة ستراسبورغ 
الفرنس����ية حتت عنوان »امللتقى 
الكويت����ي � الفرنس����ي الكيميائي 

األول«.
وأكدت د.فاي����زة اخلرافي في 
كلمة لها على اهمية التبادل العلمي 
والبحثي بني جامعة الكويت ممثال 
بقسم الكيمياء واجلامعات العاملية 
املتميزة إلثراء العملية التعليمية 
وحتقيق االستفادة لألجيال املقبلة، 
واالرتقاء باملستوى العلمي والبحثي 
جلامعة الكويت، مش����يرة الى ان 
امللتقى الكويتي � الفرنسي الكيميائي 
األول يعد فرصة الستعراض األفكار 
والتعرف عل����ى األبحاث والتبادل 
العلم����ي والثقافي ب����ني جامعتي 
الكويت وستراسبورغ، تفعيال لبنود 
االتفاقي����ة املوقعة بني اجلامعتني 
في العام 2008، ولتعزيز التعاون 

األكادميي والبحثي بينهما.
وبينت اخلرافي ان توقيع هذه 
االتفاقية جاء اميانا من القائمني على 
قسم الكيمياء بفتح ابواب القسم 

انطالق الملتقى الكويتي ـ الفرنسي الكيميائي األول في »العلوم«

موسى محسن: الجامعة المفتوحة تعتمد تدريس 
3 برامج أكاديمية وسنطرح 3 تخصصات في الماجستير قريبًا

آالء خليفة
العربية  أكد مدير اجلامع����ة 
ان  املفتوحة د.موس����ى محسن 
نوعي����ة التعلي����م املفت����وح في 
الوق����ت احلالي تضاهي بل تكاد 
التعليم  أكثر أفضلية من  تكون 
التقلي����دي، موضحا ان رس����الة 
اجلامعة املفتوحة تؤكد على تلبية 
االحتياجات امللحة للتعليم العالي 
في البالد العربية وتوفير فرص 
التعليم والتدريب املستمر، جاء 
حديث د.موس����ى محسن خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده صباح 
امس في املبنى الرئيسي للجامعة 
باجلابرية مبناسبة توليه منصب 
مدير اجلامعة، وقال د.محس����ن: 
ان مفه����وم التعلي����م املفت����وح 
مازال ف����ي بدايته بل ان البعض 
يطلقون عليه التعليم باملراسلة 
وهو امر خاطئ للغاية والبد من 
تصحيح املفه����وم، الفتا الى ان 
اجلامعة العربية املفتوحة تبنت 
استراتيجية التعليم »التدريس« 
والتعلي����م املفتوح كإطار موجه 
ومبادئ تهتدي بها وتستخدمها 
ف����ي عملياتها وأنش����طتها ومبا 
يش����مل ادارة العملية التعليمية 
ومكوناتها وهي في ذلك تستخدم 
مفهوم التعليم املفتوح الذي يتبنى 
ما ال يقل ع����ن 25% من عمليات 
الى  التي تهدف  التعليم املباشر 
توفير بيئ����ة مالئم����ة للتعليم 
النشط وكذلك خلق جو  الفاعل 
من التفاعل املباشر بني الدارسني 
فيم����ا بينهم من خ����الل عدد من 
الوس����ائل والوسائط التعليمية 

احلديثة املعتمدة لديها.
ف����ي املرحلة  وعن أولوياته 
املقبلة، أكد د.محسن ان اجلامعة 
العربية املفتوحة تأسست منذ 7 
سنوات واملرحلة احلالية تتطلب 
التأكيد على أهمية ونوعية التعليم 
املفتوح باالضافة الى التوسع في 
طرح التخصصات التي يتطلبها 
سوق العمل والتي تتناسب مع 
احتياجات الدول، وذكر د.محسن 
ان اجلامعة تعتم����د حاليا على 
تدريس 3 برامج أكادميية استمدت 
ورخصت من اجلامعة البريطانية 
الدراس����ات  املفتوحة وتش����مل 
اللغوية واالجنليزية ودراسات 
ادارة االعمال ودراسات احلاسوب، 
الفتا الى ان اجلامعة اتفقت مؤخرا 
مع اجلامعة البريطانية املفتوحة 
البرامج احلالية  على توس����يع 
لتق����دمي 7 تخصص����ات جديدة 
وه����ي بكالوريوس ف����ي تقنية 
وعلوم احلاسوب، بكالوريوس 
في تقنية املعلومات واالتصاالت، 
بكالوريوس احلاسوب مع ادارة 

االعمال، بكالوريوس دراسات ادارة 
االعمال واحملاسبة، بكالوريوس 
دراسات ادارة االعمال والتسويق، 
بكالوريوس دراسات ادارة االعمال 
مع تقنية املعلومات واالتصاالت، 
وبكالوري����وس دراس����ات اللغة 
ادارة  االجنليزي����ة وآدابها م����ع 

االعمال.
انه متت  وكشف د.محس����ن 
املوافق����ة مؤخرا عل����ى طرح 3 
تخصصات جديدة وهي املاجستير 
في التربي����ة واللغة االجنليزية 
وإدارة االعمال، مش����يرا انه في 
شهر مايو من عام 2007 حصلت 
اجلامعة بجميع فروعها من الهيئة 
البريطانية العتماد التعليم املفتوح 
)OUVS( على االعتماد املؤسسي 
واعتماد البرامج اخلاصة جلميع 
برامجها املس����تمدة من اجلامعة 
البريطانية املفتوحة ملدة خمس 
سنوات، وأردف د.محسن قائال: 
ان رؤيت����ي لعام 2020 ان تكون 
اجلامعة العربية جامعة متكاملة 
من خالل التخصصات التي تقدمها 
ولكن بشرط اال تكون على حساب 
النوعية، فأريد ان أثبت للعالم 
التي نقدمها  الشهادة  ان نوعية 
متميزة بل تكاد تكون أفضل من 
اجلامعات التقليدية الكالسيكية، 
وبخصوص وقف االعتراف بفرع 
البحرين من قبل وزارة التعليم 
العالي أكد د.محسن انه لم يتم 
وقف االعتراف وامنا مت توجيه 
إنذار ألم����ور فنية وجار متابعة 
األم����ر لرفع ذلك اإلنذار عن فرع 
البحرين، مش����يرا الى ان هناك 
ممتحن����ني خارجي����ني يزورون 
اجلامعة بصفة دورية للتأكيد على 
التزام اجلامعة بنوعية التعليم 

املفتوح املطلوب تقدميه وللتدقيق 
على االختبارات وشروط االعتماد، 
كما ان اجلامع����ة تقوم بتجديد 
االعتماد املؤسسي كل 5 سنوات، 
واكد د.محسن ان العالم العربي 
يحتاج الى تخصصات الهندسة 
والط����ب بش����كل مل����ح وكبير، 
قائال: لقد اجتمعت مع اجلامعة 
البريطانية وطرحت فكرة توفير 
تلك التخصصات ومازال األمر في 
طور النقاش خاصة ان هناك رغبة 
من فروع اجلامعة في طرح تلك 
التخصصات، السيما فرع الكويت 
ولبنان وعمان، وس����يتم عرض 
املوضوع على مجلس اجلامعة 
واللجنة التنفيذية وجلنة األمناء 
للمناقشة وإبداء الرأي، واضاف 
قائال: كما انن����ا ال زلنا نتباحث 
مع اجلامعة البريطانية املفتوحة 
 MBA في ش����أن ط����رح برنامج
في اجلامع����ة العربية املفتوحة 
والزال النقاش قائما فيما بيننا، 
السيما اننا اجتمعنا مع اجلامعة 
البريطانية ملناقش����ة ان تكون 
البريطاني����ة جامعة  اجلامع����ة 
زميلة لتخص����ص بكالوريوس 
التربية حيث صادفتنا مش����كلة 
اللغة لكنهم تقبلوا الوضع بان 
العلم أصبح علما عامليا ويحتاج 
تعدد اللغات دون االعتماد على 
لغة معينة واآلن نستطيع القول 
النتائج تبشر باخلير، الفتا  ان 
الى اننا حريصون جدا قبل طرح 
أي برنامج على ضمان اجلودة 
التعليمية باالضافة  األكادميية 

لتوفير املناخ املناسب.
وفيما يخص االنتقال الى مبنى 
اجلامعة في فرع الكويت مبنطقة 
العارضية قال د.محسن انه منى 

الى علمي ان التصميم جاهز ومن 
احملتمل وضع حجر األساس قريبا 
جدا، مؤكدا ان اجلامعة العربية 
املفتوحة ميكنها فتح باب التنسيق 
والتعاون مع اجلامعات االخرى في 
مجال التعاون االكادميي، مؤكدا 
ترحيبه مبشاريع التعاون العلمي 
واالكادميي مع اجلامعات االخرى، 
وذكر د.محسن انه سيزور قريبا 
االدارة اجلامعية بجامعة الكويت 
العالي وعددا  التعلي����م  ووزارة 
من اجلهات التعليمية في الدولة 
للتع����رف عليهم وبحث س����بل 

التعاون املشترك.
وم����ن ناحي����ة اخ����رى، أكد 
تشجيعه للبحث العلمي خاصة 
ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة، 
قائال: لقد رصدنا ميزانية لتشجيع 
البحوث ولدينا فكرة في تشجيع 
احملاضرين باجلامعة بحيث يتم 
اختيار محاضر من كل فرع ليقوم 
بدراسة الدكتوراه في تخصصه 
وهو على رأس عمله وذلك لصقله 
العملية  امله����ارات  باملزيد م����ن 
املطلوبة، وتابع قائال: كما انني 
لدي فكرة سأعمل على تطبيقها 
وهي رصد جائزة ألفضل محاضر 
وأفضل مشروع تخرج بشرط ان 
تكون مس����توفية للمعايير التي 

سيتم وضعها.
وفيما يخص رغبة طلبة فرع 
الكويت في إنشاء احتاد طالبي ذكر 
د.محسن ان القرار ليس بيد ادارة 
اجلامعة وامنا مجلس األمناء أكد 
ان لوائح اجلامعة املتعارف عليها 
تشجع اجلمعيات العلمية فقط، 
وتعقيبا على س����ؤال حول عدم 
فاعلية تلك اجلمعيات وافتقارها 
الى امليزانية، أكد د.محس����ن ان 
اإلدارة س����تقدم الدع����م ال����الزم 
العلمي����ة في حدود  للجمعيات 

اإلمكانيات املتوافرة.
وردا على سؤال هل امليزانية 
املخصصة للجامعة ستفي باآلمال 
والطموحات واملشاريع التي يرغب 
في تطبيقها باملرحلة املقبلة؟ قال 
د.محسن: ان هدف اجلامعة هو 
هدف ساٍم في توفير التعليم ملن 
ال يقدرون على دفع رسوم دراسة 
مرتفعة ف����ي اجلامعات األخرى 
وكذلك تقدمي التعليم ملن فاته قطار 
املناسبة  التعليم وفي الظروف 
له����م ولوظائفه����م وبالتالي لو 
فكرت اجلامعة في زيادة الرسوم 
الدراسية س����يحدث تناقض مع 
رس����الة اجلامعة التي تؤكد انها 
غير ربحية، وما نستطيع فعله 
هو اننا نعمل على حتقيق اتزان 
بني امليزانية احلالية وبني ما نريد 

حتقيقه.

الرفاعي: التسجيل الختبارات أكد خالل مؤتمر صحافي أنه سيسعى إلى تحقيق توازن بين الميزانية وما يريد تحقيقه
القدرات األكاديمية يبدأ اليوم

بأنه يشترط ملنافسة طلبة القسم 
االدبي على مقاع����د كلية العلوم 
االدارية حصولهم على معدل مكافئ 
ال يقل عن 72% وهذا املعدل محسوب 
بناء على نسبة الطالب في الشهادة 
الثانوية والتي يتعني أال تقل عن 
احلد األدنى لقبول خريجي القسم 
األدبي في اجلامعة. أما كليات مركز 
العلوم الطبية والطب املس����اعد، 
ويك����ون القب����ول فيه����ا للفصل 
األول فقط من كل عام، فتشترط 
تأدية الطالب الختبارات القدرات 
االكادميية ف����ي اللغة االجنليزية 
والرياضيات والكيمياء الحتساب 
نتيجته����ا ضمن املع����دل املكافئ 
للطالب والذي يعد معيارا للقبول 

في هذه الكليات.
الرفاعي ان على الطلبة  وقال 
الراغبني في التسجيل الختبارات 
القدرات االكادميية مراجعة صالة 
القبول والتسجيل خالل املواعيد 
املذك����ورة، أو من ين����وب عنهم، 
مصطحب����ني معهم املس����تندات 

التالية:
� البطاقة املدنية للطالب )سارية 

املفعول( أو الهوية اجلامعية.
� ص����ورة ش����خصية حديثة 

وملونة.
� سداد مبلغ )خمسة دنانير( 

عن كل اختبار.
كما ذكر د.مثنى الرفاعي كيفية 
احتساب املعدل املكافئ والذي يعتمد 
على نس����بة الطالب في الشهادة 
الثانوية ونتائج اختبارات القدرات 
وفقا لالوزان املعتمدة في القواعد 
االساسية للقبول والتحويل في 
الكويت حلس����اب املعدل  جامعة 

املكافئ في بعض الكليات.

أعلن عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي 
ان اختب����ارات القدرات االكادميية 
ستعقد يوم السبت 2009/12/26 
وذلك للمرة األول����ى خالل العام 
احلال����ي 2010/2009، وان عملية 
التسجيل لهذه االختبارات ستبدأ 
بالتنسيق مع مركز القياس وتطوير 
التدريس باجلامعة اعتبارا من اليوم 
)األربعاء( وتستمر حتى يوم االثنني 
23 اجلاري خالل الفترة املسائية 
من الساعة الثالثة والنصف عصرا 
الى الساعة الثامنة والنصف مساء 
بصالة القبول والتسجيل في احلرم 
اجلامعي بالشويخ )بجوار الستاد 
الرياضي(، وأنه على الطالب قبل 
تس����جيله في اختبارات القدرات 
معرفة شروط القبول في اجلامعة 
والشروط اخلاصة ببعض الكليات، 
حيث ان السماح للطالب بتسجيل 
وتأدية اختبارات القدرات ال يعني 
استيفاءه لشروط القبول باجلامعة. 
علما بأنه ميكن للطالب احلصول 
على شروط القبول باجلامعة من 
خالل دليل القب����ول الذي توزعه 
عمادة القبول والتس����جيل او من 
صفحة العمادة على شبكة اإلنترنت 
www.reg. :على العن����وان التالي

kuniv.edu.kw
واضاف ان الطلبة املسموح لهم 
بتأدية االختبارات هم: 1 � خريجو 
املرحلة الثانوية او املتوقع تخرجهم 
للعام الدراسي 2010/2009 أو طلبة 
الصف احلادي عش����ر، 2 � الطلبة 
املستوفون لش����روط القبول في 
اجلامع����ة ولم يلتحق����وا بها، 3 � 
الطلبة الراغبون في التحويل الى 
جامعة الكويت. وأوضح د.مثنى 
الرفاعي ان اختبار اللغة اإلجنليزية 
مطلوب جلميع الكليات، اما بالنسبة 
للكلي����ات العلمية )باإلضافة إلى 
العلمي����ة في كلية  التخصصات 
التربية( فهي تشترط، باالضافة 
الى تأدية اختبار اللغة اإلجنليزية، 
تأدية الطالب االختباري القدرات في 
الرياضيات والكيمياء كما تشترط 
كليات الهندسة والعلوم االدارية 
والبنات اجلامعية تأدية اختبارات 
الق����درات في اللغ����ة االجنليزية 
والرياضيات الحتساب نتيجتها 
ضمن املعدل املكافئ للطالب والذي 
يعد معيارا للقبول بالكلية علما 

الكلية
أوزان المعدل المكافئ المطلوبة لكل كلية

اللغة نسبة الثانوية
الكيمياءالرياضياتاإلنجليزية

10%10%15%65%مركز العلوم الطبية
�15%15%70%الهندية

7.5%7.5%15%70%الطب املساعد
�15%15%70%العلوم اإلدارية
�15%15%70%البنات اجلامعية

إقرار بكالوريوس الهندسة الكيميائية بالتطبيقي
محمد هالل الخالدي

أق����رت اللجنة التنفيذية بالهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في اجتماعها أمس برئاسة مدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرفاع����ي اعتماد برنامج البكالويوس في الهندس����ة الكيميائية 
في كلية الدراس����ات التكنولوجية بع����د ان حصل على االعتماد 
االكادميي من مؤسس����ة »أبيت« وجامعات اميركية، وقد مت رفع 
املوافقة الى مجلس ادارة الهيئ����ة متهيدا لعرضه واعتماده في 

االجتماع القادم. 
هذا ويعتبر هذا البرنامج اجلديد أحد االجنازات الكبيرة التي 
تس����جل للهيئة التي اجنزت مؤخرا على نفس املستوى برنامج 
البكالوريوس لصحة البيئة في كلية العلوم الصحية. من جهة 
ثانية مت تأجيل اقرار انضمام مديري املعاهد التطبيقية الى جلنة 

البعثات العامة في الهيئة وذلك ملزيد من الدراسة.


