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 اجتمع وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد 
في مكتبة باملدير االقليمي لالمديســــت في الكويت 
مورين الدخيل، وجيمس غراباوســــكي مســــؤول 
االمديســــت في مكتب واشنطن برفقة د.زبير يزيد 
باسكال ميفيالك من مؤسسة اي.تي.اس في نيوجرسي 
بالواليــــات املتحدة االميركية، وذلك لبحث ســــبل 
التعاون بني املؤسسة ووزارة التعليم العالي خلدمة 

الطلبة وتقدمهم في الدراسات االكادميية من حيث 
تطوير مهارات اللغة واعدادهم اعدادا جيد لالختبارات 
التي تتطلبها اجلامعات فــــي العالم، حيث تعتبر 
مؤسسة اي تي اس من اقدم وأعرق املؤسسات في 
اعداد االختبارات اخلاصة بااللتحاق باجلامعات مثل 
التوفل وجي ار اي، وتدير املؤسســــة اكثر من ٥٠ 

مليون اختبار سنوي في ١٨٠ دولة حول العالم. 

 بحث التعاون مع التعليم العالي ومؤسسة أي تي أس في نيوجرسي 

 خالل مؤتمر صحافي أقامته الكلية حول المؤتمر 

 العجمي: ١٠٦ أوراق عمل تشارك في مؤتمر «اتجاهات» الرابع 

 اتحاد «التطبيقي» ينّظم «االحتكاك الحضاري وشروط استثماره»
 آالء خليفة

  أعلن أمني سر االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالد املطيري ان 
االحتاد سينظم صباح اليوم وبالتعاون مع وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية ملتقى «االحتكاك احلضاري.. شروط 
االستثمار وسبل التوظيف» والذي يقام ضمن مشروع 
تنادي احلضارات، وهو االول من نوعه، ويحاضر فيه 
نخبة من االخصائيني واالستشــــاريني من دول عدة، 
منهم املفكر اإلســــالمي د.محمد العوضي ومدير مركز 

جســــور عربية د.شــــفيق الغبرا من الكويت، وأستاذ 
الدراسات احلضارية والتاريخ د.برهان كوراوغلو من 
تركيا، ورئيس دائرة حوار الثقافات باخلارجية األملانية 
د.جابرييال ليندا، وأستاذ الدراسات احلضارية د.كنعان 

موسيتش من البوسنة والهرسك.
  وأشار املطيري الى ان امللتقى سيقام على فترتني، 
الصباحية من الســــاعة ١٠ صباحا الى الساعة ١٢٫٣٠ 
ظهرا وهي مخصصة للطلبة فقط، فيما تكون الفترة 
املسائية من الساعة ٦٫٣٠ الى الساعة ٨٫٣٠ مساء وذلك 

على مســــرح مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي 
الواقعة مقابل وزارة التخطيط واملسجد الكبير، داعيا 
اجلموع الطالبية حلضور هذا امللتقى العاملي الذي يعد 
احلدث األكبر ثقافيا في الكويت ملا له من أهمية، حيث 
يتيح للطالب التعرف علــــى احلضارات املختلفة من 
خالل أطروحات املشاركني والتعرف على كيفية استثمار 
تالقــــي احلضارات وتوظيفها فــــي االجتاه الصحيح، 
ولبيان الوجه املشرق لإلسالم ومدى سماحته وتقبله 

لغير املسلمني. 

 آالء خليفة
   حتت رعاية ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر 
احملمد، تعقد كلية العلوم االدارية 
بجامعة الكويت املؤمتر الدولي 
الرابـــع: اجتاهـــات اقتصادية 
عاملية، وذلك حتت عنوان «االزمة 
االقتصادية العاملية من منظور 
اسالمي»، خالل ١٥ و ١٦ اجلاري، 
بقاعة املؤمترات الكبرى – مبنى 
املؤمترات – باحلرم اجلامعي في 

الشويخ.
  وعقدت الكلية مؤمترا صحافيا 
بحضـــور عميد كليـــة العلوم 
االدارية ورئيس املؤمتر د.راشد 
العجمي ورئيس اللجنة العلمية 
د.أحمد النجار، ورئيسة اللجنة 
التنظيميـــة فتحيـــة الكندري، 
العامة  العالقات  ورئيس جلنة 

واالعالم سعد الهدية.
  وأشـــار د.العجمـــي الى أن 
مؤمتـــر اجتاهـــات اقتصادية 
عاملية ستشـــارك فيـــه جهات 
الشـــركات والبنوك  عدة مـــن 
الكويت، للتعرف  والهيئات في 
على كيفيـــة مواجهتها لالزمة 
أنه  العاملية، مبينا  االقتصادية 
ستعقد جلســـة في اليوم االول 
يتحدث فيها نائب رئيس مجلس 

النجار  العلمية د.أحمد  اللجنة 
الى أوراق العمل املشـــاركة في 
املؤمتر وهي ١٨ ورقة عمل من ١١ 
دولة وهي «بريطانيا – ماليزيا – 
استراليا – اندونيسيا – العراق – 
اجلزائر – لبنان – تونس – االردن 
– مصر» موزعة على أربعة محاور 
وأربع جلســـات عمل رئيسية 

وأربع جلسات علمية.
  وذكر رئيس العالقات العامة 
في كلية العلوم االدارية ســـعد 
الهدية أن عدد املشاركني في املؤمتر 
بلغ ٦٧ مشاركا محليا و٤٥ مشاركا 
دوليا من دول خليجية وعربية 
وأجنبية، مشيرا الى وجود مركز 
اعالمي متكامل باملؤمتر لتسهيل 
مهمة االعالميني، فضال عن توفير 

وسائل التقنية احلديثة.
  مـــن جانبها اكدت رئيســـة 
اللجنة التنظيمية للمؤمتر فتحية 
الكندري انه مت االنتهاء من حقائب 
املؤمتر ومت عمل شهادات معتمدة 
للمشاركني باالضافة الى انه مت 
جتهيز املبنى الذي سيعقد فيه 

املؤمتر على مدى يومني.
  واضافـــت الكنـــدري ان هذا 
املؤمتر كنا جنهز له منذ عام وهللا 
احلمد مت االنتهاء من اللمســـات 
االخيرة لعقده على اكمل وجه. 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، وجلسة أخرى 
في اليوم الثاني يلقيها املستشار 
في الديوان االميري د.يوســـف 

االبراهيم.
   وأوضح د.العجمي أن أوراق 
العمل املشاركة باملؤمتر بلغ عددها 
١٠٦ من داخل الكويت وخارجها، 
مت اختيار ١٨ ورقـــة عمل منها 

لتتناسب ومحاور املؤمتر.

  وقال د.العجمي: انه منذ بداية 
العاملية كان  االزمة االقتصادية 
هنـــاك رأي أو توجه آخر وهو 
العمل مبدرسة االقتصاد االسالمي 
للتعامل مع االزمة االقتصادية 
العاملية، مشـــيرا الى أن بعض 
الشركات والهيئات اتبعت هذه 
املدرسة واستطاعت أن تخفف من 
حدة تأثير االزمة عليها، وعلى 
الرغم من ذلك فهناك شـــركات 

اتبعت مدرسة االقتصاد االسالمي 
في التعامل مع االزمة االقتصادية 
ولكنها أعلنت افالسها، هذه االمور 
القاء الضوء عليها في  ســـيتم 
املؤمتر، كما سترفع التوصيات 
الى املعنيني لالخذ بها ملواجهة 
هذه االزمة أو فيما يتعلق بهيئة 
ســـوق املال أو ســـوق الكويت 

لالوراق املالية.
  ومن جانبه تطـــرق رئيس 

 (أحمد باكير) د.رشيد العجمي ود.أحمد النجار وسعد الهدية وفتحية الكندري خالل اللقاء 

 ديڤيد فورمان 

 األولى من نوعها في دول الخليج والشرق األوسط 

 عقد شراكة بين «معهد هيومن كابيتال األميركي» 
و «GUST»  لتطوير الموارد البشرية 

 لقاء مفتوح بين المكتب الثقافي في لندن 
 Bedfordshire وطلبة جامعة

 لجنة شؤون المرأة بالهيئة التنفيذية 
تنظم «بسواعد النساء.. يكتمل البناء»

ستكون هناك دعوة للوفود العربية 
النسائية من ناحية احلضور او 
إلقاء احملاضرات،  املشــــاركة في 
وذلــــك بغرض ابــــراز دور املرأة 
ونشر الوعي بادوارها من خالل 
العديد من املواضيع التي تغطي 
هذا األمــــر، وعلى هامش املومتر 
ســــيكون هناك معرض تعرض 
فيه كل مشاركة مبا تتمتع به من 

مواهب وابداعات.
  واســــتطردت العصفور بأن 
من أهم اهــــداف املؤمتر التوعية 
مبفهوم املرأة املتكاملة والتوازن 
بني كل ادوارها االجتماعية والرصد 
والتقييم واملتابعة املستمرة الدوار 
فــــي كل املجاالت  املرأة وتقدمها 
وتشجيع التعاون وتبادل املعلومات 
بني مختلف اخلبرات النســــائية 
وتشــــجيع انخراط املرأة بسوق 
العمل، وتكرمي كل من ســــاهمت 
في بنــــاء املجتمع وتركت بصمة 
واخلروج بتوصيات تكفل للمرأة 

القيام بادوارها بشكل متوازن.

واملجتمعيــــة والعمل على بلورة 
األفــــكار كتوجيهات مســــتقبلية 
لضمان ســــالمة الطريق للجميع 

على مستوى بعيد املدى.
  وأضافت العصفور قائلة إن هذا 
املؤمتر يعنى بقضايا املرأة على 
وجه اخلصوص ويلقي الضوء على 
التي تشغل املجتمع  االهتمامات 
النسائي الكويتي والعربي حيث 

 آالء خليفة
  اعلنــــت رئيســــة اللجنــــة 
التنفيذية  االعالمية بالهيئــــة 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
حصة العصفور عن اقامة جلنة 
شؤون املرأة مؤمترها الثاني عن 
املرأة بعنوان «بسواعد النساء 
تكتمل البناء» خالل الفترة من 
٢٧-٢٨ اجلاري وبرعاية الشيخة 
فريحة األحمد بفندق جي دبليو 

ماريوت.
  وقالت العصفور ان املؤمتر 
يعد ملتقى نســــائيًا اجتماعيًا 
يشــــيد بدور املــــرأة وما تقوم 
به من جهود حثيثة تستهدف 
االرتقاء بالفكر في تعزيز منط 
حياة وســــلوك قامت به املرأة 
في ســــبيل حتقيق طموحاتها 
ســــعيا منها لبنــــاء احلصانة 
الذاتية واملجتمعية، وهذا مبدأ 
تنتهجه جلنة املرأة في الهيئة 
التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت لبناء احلصانة الذاتية 

 في اطار رؤية جامعة اخلليج 
 (GUST) للعلوم والتكنولوجيا
التي تهدف الـــى تطوير آليات 
تنمية وتطوير املوارد البشرية 
في الكويت، وقع مركز التعليم 
املســـتمر والتطويـــر املهنـــي 
باجلامعـــة، اتفاقية هي األولى 
من نوعها في الشرق األوسط مع 
معهد هيومن كابيتال األميركي 
(USA-HCI) فـــي مجال تنمية 

وتطوير املوارد البشرية.
  يشـــار الـــى ان البرنامـــج 
التأهيلي مينح شهادتي «ماستر 
هيومن كابيتال استراتيجيستـ  
MHCS»، و«ماستر استراتيجيك 
 ،«MSWP  وورك فورس بالنينجـ
وســـيقوم بالتدريب في هاتني 
الشهادتني رئيس قطاع التعليم 
مبعهد هيومن كابيتال األميركي 
ومصمم نظـــام التعلم العاملي 
 (SHRM) إلدارة املوارد البشرية

ديڤيد فورمان.
  ويأتي توقيع هذه االتفاقية 
انطالقا من رؤية «مركز التعليم 
املستمر والتطوير املهني» املتمثلة 
فـــي تزويد الكوادر البشـــرية 
بالبرامج التدريبية الشاملة التي 
تلبي متطلبات األعمال وتأهيلهم 
للقيام مبهام األعمال املسندة لهم 
في مواقعهم في القطاعني العام 

واخلاص وكذلك احلكومي.
  وتهدف االتفاقية الى تنمية 
القوى البشرية وتأهيل الكفاءات 
الوطنيـــة من خـــالل االلتحاق 
بالبرامـــج التدريبية التأهيلية 
التي يتم فيهـــا تطبيق أحدث 
االستراتيجيات والنظم العاملية 
والتقنيـــة، وبرامـــج التدريب 
العملية التي حتقق للمؤسسات 
الكبرى  واملنظمات والشركات 
االســـتثمار الفعال في مواردها 

البشرية.
  وفي هـــذا الســـياق، صرح 
مديـــر مركز التعليم املســـتمر 
 (PACE) والتطويـــر املهنـــي
د.حســـن الصادي بأن توقيع 
هذه االتفاقية يأتي انطالقا من 

القائمة على  الشـــاملة  رؤيتنا 
التعليم واملعلومات واالستثمار 

في مواردنا البشرية.
  وقال د.الصادي: «يســـرنا 
التعاون مع معهد هيومن كابيتال 
(USA-HCI) ملـــا يتمتع به من 
مكانة علميـــة وتدريبية عالية 
املستوى، ونسعى من خالل هذا 
التعاون الى سد الثغرات املعرفية 
واملهنية لدى املوارد البشـــرية 
في سوق العمل في الكويت مبا 
يسهم في بناء فريق عمل قادر 
ومؤهل ملواصلة تطوير العمل 
املؤسسي بشكل متكامل وجتسيد 
مفاهيم التنمية املستدامة ضمن 

أطر وبرامج واضحة.
  وأوضح د.الصادي ان مركز 
التعليم املستمر والتطوير املهني 
(PACE) يحرص على مواصلة 
التعاون مع مختلف املؤسسات 
الرائدة  التعليمية واألكادميية 
عامليا، لتحقيق رؤيتنا املتمثلة 
في تعزيز االستثمار في مجال 
التدريب والتأهيل ونشر الثقافة 
واملعرفة لالرتقاء بصناعة املوارد 

البشرية.
  وأشار د.الصادي الى ان مركز 
التعليم املستمر والتطوير املهني 
(PACE) يعمل منذ تأسيسه على 
تقـــدمي منظومـــة متكاملة من 
احللول والتدريب التي تساعد 
الشركات واملنظمات في التعرف 
علـــى املواهب واملهـــارات لدى 

موظفيها وتطوير كفاءاتهم مبا 
يتالءم مع متطلبات العمل الذي 
يقومون به لتعزيز انتاجياتهم 
وتطوير خبراتهم وتأهيل الفئات 
املتميزة منهم واحلفاظ عليهم 
باعتبار انهم رأس املال البشري 
وأحد مصادر االســـتثمار لدى 

الشركة او املنظمة.
  وأشار الى ان معهد هيومن 
كابيتال (USA-HCI) يعد منظمة 
عاملية إلدارة املواهب واقتصادات 
القيادة اجلديدة وفق أرقى املعايير 
واملمارسات العاملية، متتد شبكة 
ممارسيهم الدولية لتشمل قائمة 
شركات فورتشن ١٠٠٠ وقائمة 
شركات جلوبل ٢٠٠٠، ومؤسسات 
وجهات حكومية ومستشارين 
التدريـــب  دوليـــني، ومراكـــز 
ومؤسســـات البحث والتطوير 
والتنمية والتعليم مثل غوغل، 
وشيفرون، ورومتان، وجامعة 
فيرجينيـــا، وســـيتي جروب، 
وفايزر، وديلويت وغيرها من 

الشركات الكبرى.
  ولفـــت الى ان معهد هيومن 
كابيتـــال (USA-HCI) يتميز 
بابتكار أساليب التفكير وإدارة 
املوارد البشرية مبا يتوافق مع 
عصر االقتصـــاد اجلديد عابرا 
حدود الثقافات املختلفة ويضم 
نحو ١٧٥ ألف عضو في أكثر من 

١٥٠ دولة.
  وأضاف ان برامج معهد هيومن 
كابيتال تنفرد باستراتيجيتها 
املنهجية التي تساعد اعضاءها 
ومنتســـبيها في احلفاظ على 
املوظفـــني املتميزيـــن وتنمية 
والئهم للشـــركة التي يعملون 
بها، كما تســـاعدهم على تنمية 
قدراتهم الفردية املبدعة واالندماج 
في بيئة العمـــل وحتولهم الى 
طاقات منتجة ترفع كفاءة أدائهم 
وحتولهم وزمالءهـــم الى قوة 
منتجة خالقـــة ينعكس أداؤها 
على العمل املؤسسي مما يعزز 
من القوة التنافسية للمؤسسة 

في السوق الذي تعمل فيه. 

 احلضور في اللقاء

 إحدى مباريات كرة السلة 

 محمد المجر
  أقام االحتــــاد الوطني لطلبة 
الكويــــت ـ فرع اململكــــة املتحدة 
وايرلندا (Nuks.com) لقاء مفتوحا 
الدارسني في جامعة  الطلبة  بني 
Bedfordshire واملستشار الثقافي 
ورئيس املكتب د.محمد الهاجري 
حيث عقد اللقاء في منطقة لوتن 
شمال العاصمة البريطانية لندن. 
في البداية شكر د.الهاجري االحتاد 
الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اململكة 
املتحــــدة وايرلندا على عمل مثل 
هذه اللقاءات الودية التي تساعد 
على ايصال صوت الطالب للمكتب 
الثقافي ومناقشة أهم األمور التي 
تهم طلبتنــــا في الغربة، ناصحا 
الطلبة باجلد واالجتهاد والسعي 
للكســــب األكادميي اجليد. ومن 
جانبــــه، قال نائــــب الرئيس في 

االحتاد الوطنــــي لطلبة الكويت 
ـ فرع اململكة املتحــــدة وإيرلندا 
فواز الهموس ان االحتاد مستمر 
فــــي تنظيم اللقــــاءات املفتوحة 
بــــني الطلبة واملكاتــــب الثقافية 
في لندن ودبلــــن للوقوف على 

املشــــاكل والعقبات التي تواجه 
الطلبة الدارسني في اململكة املتحدة 
وايرلندا وايجاد احللول املناسبة 
لها، مبينا ان التنسيق املشترك بني 
الثقافية تخدم  االحتاد واملكاتب 

املصلحة الطالبية. 

 دوري مؤسسات التعليم العالي 
يتواصل بمباريات كرة السلة 

 اســـتأنفت مباريات كرة السلة في دوري مؤسسات 
التعليم العالي للعام الدراســـي ٢٠١١/٢٠١٠ بلقاءين على 
صالة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، حيث جمع 
اللقاء األول كلية علي صباح السالم العسكرية وجامعة 
اخلليـــج، والذي انتهى بفوز كلية علي صباح الســـالم 

العسكرية بنتيجة ٦٤ مقابل ٣٠.
  أما اللقاء الثاني والذي جمع كال من اجلامعة العربية 
املفتوحـــة واجلامعة األميركية فانتهـــى بفوز اجلامعة 

العربية املفتوحة بنتيجة ٧٤ مقابل ٥٠.
  كما أقيمت مباريات دوري كرة القدم ملؤسسات التعليم 
العالي للعام الدراسي احلالي حيث التقى كل من اجلامعة 
العربية املفتوحة وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
وانتهـــى اللقاء بالتعادل بهدفني لـــكل منهما، أما اللقاء 
الثاني والذي جمع كال من الكلية االسترالية واجلامعة 
األميركية فقد انتهى اللقاء بتعادل الفريقني بأربعة أهداف 
لكل منهمـــا وقد جرت جميع املباريات على ملعب كلية 

التربية األساسية بنات.

 طالب المسؤولين بسرعة البت في إيقافه حفاظاً على جودة التعليم العالي 

 هيئة التدريس بـ «التطبيقي»: نرفض تطبيق
  برنامج بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية 

 د.محمد اخلضر 

 حصة العصفور

 آالء خليفة
  أكــــد رئيس جلنــــة الكليات 
العلميــــة بجمعية أعضاء هيئة 
التدريس د.محمد اخلضر رفض 
اجلمعية التام لفكرة طرح برنامج 
بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة 
العامة  الهيئة  فــــي  الكيميائية 
للتعليــــم التطبيقي والتدريب، 
وذلك بعد مناقشات مستفيضة 
من قبل اللجنة املعنية باجلمعية، 
وفي حضور أساتذة متخصصني 
في هذا املجال، وأكدت اجلمعية 
أن رفضها جــــاء متوافقا متاما 
مع رفض مجلس القسم العلمي 
الهندســــة  فــــي كلية  املختص 
والبترول وكذلك مجلس الكلية 
لفكرة طرح برنامج بكالوريوس 
تكنولوجيا الهندسة في الهيئة 
العامــــة للتعليــــم التطبيقــــي 
والتدريب، وذلك الســــباب عدة 
نذكر منها على ســــبيل املثال ال 

احلصر:
برامــــج  جميــــع  أن   -  ١  
بكالوريــــوس الهندســــة يجب 

ان تكون ضمــــن كلية جامعية 
للهندسة كما هو معتمد ومتعارف 

عليه عامليا.
برامــــج  اقامــــة  ان   -  ٢  
للبكالوريوس في الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليــــم 
الرسالة  تتعارض أساســــا مع 
االساســــية والهدف الرئيســــي 
من انشــــاء الهيئــــة وهو تقدمي 
التعليــــم التطبيقي والتدريب، 
لــــذا فانه من غيــــر املعقول أن 
تقوم كليــــة تطبيقية أقصى ما 
الدراســــة  ميكن أن متنحه هو 
التكنولوجية والعملية بتدريس 
برامج هندســــية أكادميية على 

الصعيد اجلامعي.
  ٣ - زعزعــــة طلب ســــوق 
الهندسة  العمل خلريجي كلية 
والبترول وخلق منافســــة غير 
شــــرعية بينهم وبني مخرجات 
العمل  الهيئة وحرمان ســــوق 
من فئة الفنيني والتقنيني التي 
يجب أن توفرهــــا الهيئة، وأنه 
في حال وجود طلب متزايد من 

سوق العمل حلملة بكالوريوس 
الهندسة، فان اجلمعية تدعو الى 
ســــرعة اقرار قانون اجلامعات 
احلكومية اجلديد والعمل على 
انشــــاء كليات جامعية جديدة 

للهندسة. 
برنامــــج  ان وجــــود   - ٤  
بكالوريــــوس في الهيئة العامة 
سيقضي على مبدأ تكافؤ الفرص 
بني خريجــــي اجلامعة املؤهلني 

واحلاصلني على تعليم هندسي 
كمي ومهني مطابق للمواصفات 
العاملية، وبني أولئك الدارســــني 
الهيئة والذيــــن يحصلون  في 
على تدريــــس عملي فقط دون 
التعــــرض ملبــــادئ التصميــــم 
والنواحي االكادميية الدنيا الي 

تعليم هندسي معتمد.
  ٥ - عدم وجود كلية للعلوم 
تعنى بتدريس مقررات العلوم 
االساســــية والطبيعية لطلبة 
برنامج بكالوريوس الهندسة على 
أيدي أساتذة مختصني من حملة 
الدكتــــوراه، وكذلك عدم وجود 
كليات جامعيــــة تعنى بتوفير 

املقررات االنسانية واالدبية.
برنامــــج  اقــــرار  ان   -  ٦  
تكنولوجيا الهندسة الكيميائية 
ســــيكون مدخال القــــرار برامج 
أخرى تهــــدف الى تقليص دور 
كلية الهندسة والبترول الرائد في 
خدمة املجتمع والتي تقدم برامج 

هندسية ذات جودة عاملية.
  ٧ - كان من االولى أن تسعى 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الــــى احلصول على  والتدريب 
االعتماد االكادميــــي من احدى 
املؤسسات العاملية املعتمدة مثل 
ABET لبرامج الدبلوم اخلاصة بها 
قبل الشروع في املطالبة بطرح 

برنامج للبكالوريوس.
  واستنادا الى ما سبق ذكره، 
فان جمعية أعضاء هيئة التدريس 
تؤكد رفضها لفكرة طرح برامج 
بكالوريـــوس في الهندســـة في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
رفضا باتا، وتهيب باملسؤولني 
واملعنيني بالدولة الى سرعة البت 
في ايقاف هذا االمر وسرعة التدخل 
حفاظا على جودة التعليم العالي 
في البالد. هذا وتناشد اجلمعية 
ديوان اخلدمة املدنية التفرقة بني 
بكالوريوس الهندسة التكنولوجية 
الهندســـة وعدم  وبكالوريوس 
املساواة بني البرنامجني ملا لذلك 
من عواقب وخيمة على مستقبل 
التعليم الهندسي في البالد وكفاءة 

خريجيه. 


