وزيرة التعليم العالي تزور كلية البيان وتؤكد على أهمية استغالل
الطلبة الفرص المتاحة لتطوير قدراتهم و ومهاراتهم
لبيذ يعبن ٙانذكزٕسح سأٚخ ثُذ
سعٕد انجٕسعٛذٚخ ٔصٚشح انزعهٛى
انعبن ٙايس ثضٚبسح انٗ كهٛخ انجٛبٌ
ضًٍ ٔفذ ضى كالً يٍ السا عجٛذاد
انًذٚشح انعبيخ نهجبيعبد ٔانكهٛبد
انخبصخ ثبنُذة ٔانذكزٕسح يٛب ثُذ
ْذٚت انذجسٛخ يذٚشح دائشح اإلعالو
ٔ دًذ ثٍ خهفبٌ انذبسث ٙيذٚش
دائشح خذيبد انًشاجع ٔ ٍٛعجذ
انًُعى ثٍ ادًذ انعًش٘ يذٚش دائشح
انجعثبد انذاخهٛخ ثٕصاسح انزعهٛى انعبن.ٙ

رأر ٙانضٚبسح ف ٙئطبس ثشَبيج انضٚبساد انزٚ ٙمٕو ثٓب يسإٔن ٙانزعهٛى انعبن ٙنالطالع عهٗ يسزجذاد
يإسسبد

انزعهٛى

انعبن.ٙ

ف ٙثذاٚخ انضٚبسح انزمذ يعبنٓٛب ثبنذكزٕس جًعخ ثٍ صبنخ انغٛالَ ٙانعضٕ انًُزذة ثكهٛخ انجٛبٌ ،دٛث سدت
ثًعبن ٙانٕصٚشح ٔرطشق انذذٚث ئنٗ أًْٛخ ْزِ انضٚبساد ٔ أْذافٓب ،ثعذْب لذيذ يٕض ٙثُذ جًعخ انغٛالَٛخ
َبئجخ انعًٛذ ثكهٛخ انجٛبٌ عشضب ً يشئٛب ً رضًٍ ششدب ً نشسبنخ انكهٛخ ٔسؤٚزٓب ٔرضًٍ انعشض أْى انزخصصبد
انز ٙرطش دٓب انكهٛخ ٔأْى اإلَجبصاد ف ٙيجبل انجذث انعهًٔ ٙانًإرًشاد ٔانُذٔاد ٔانًشبسكبد انجذثٛخ
ٔانفعبنٛبدٔ ،رطشق انعشض ئنٗ انزجبدل االكبد ًٙٚانزذسٚج ٙانز٘ رمذيخ انكهٛخ نطهجزٓب ف ٙانعذٚذ يٍ انذٔل
انًشرجطخ يعٓب كزنك رطشق انعشض ئنٗ انًشادم انزٔ ٙصم ئنٓٛب جبْضٚخ انًجُٗ انذائى نهكهٛخ ف ٙدهجبٌ
ٔانز٘ يٍ انًزٕلع اٌ ٚزى االَزمبل ان ّٛلشٚجب ً ٔانمبعبد ٔاالسزٕدْٕٚبد انزٚ ٙضًٓب انًجُٗٔ ،رضًٍ انذذٚث
خطظ انكهٛخ انًسزمجهٛخ ف ٙيجبل انزخصصبد ٔانجشايج االكبدًٛٚخ انزًٚ ٙكٍ اٌ رطشدٓب انكهٛخ ٔأكذد
يعبنٓٛب عهٗ أًْٛخ طشح ثشايج راد جذٖٔ ٔجٕدح.

ثعذ رنك انزمذ يعبن ٙانٕصٚشح ثبنًجهس االسزشبس٘ انطالث ٙنهكهٛخ ٔأكذد خالنٓب عهٗ أًْٛخ االسزفبدح يٍ
انفشص انًزبدخ نهطبنت نكٚ ٙطٕس يٍ لذسارّ انعهًٛخ ٔيٓبسارّٔ ،رطشق انذذٚث ئنٗ أْى انزذذٚبد انزٙ
رٕاجّ انطهجخ ثشكم عبو ٔكٛفٛخ اسزغالل اإليكبَبد انًزبدخ  ،كًب َبلش انطهجخ عًهٛخ انزسجٛم ف ٙانكهٛخ ٔكٛفٛخ
رٕظٛف انزكُهٕجٛب نزنك ٔأٚضب ً االسشبد االكبدٔ ًٙٚيذٖ اسزفبدح انطبنت يُّ ٔثعذْب انزمذ يعبن ٙانٕصٚشح
ثبنًجهس االكبد ًٙٚنكهٛخ انجٛبٌ ٔأكذد عهٗ أًْٛخ انزٕاصم يع انًإسسبد األخشٖ ف ٙانذٔنخ نالطالع عهٗ
اإليكبَبد انًزبدخ ف ٙانكهٛخ ٔانزعشٚف ثٓب ٔثبنمذساد انز ٙرضًٓب ٔرنك يٍ خالل صٚبساد يزجبدنخ ثُٓٛب ٔثٍٛ
ْزِ انًإسسبد ،كًب رطشق انذذٚث ئنٗ ضشٔسح أٌ ٚجذ انطبنت انفشصخ انكبيهخ ف ٙاالسشبد االكبدًٙٚ
ٔضشٔسح اٌ رمٕو انٓٛئبد االكبدًٛٚخ ثاسشبد انطبنت ٔفك خطظ ٔاضذخ ف ٙانكهٛخ ٔأًْٛخ اسزخذاو انزكُهٕجٛب
ٔخبصخ ف ٙيجبل انمجٕل ٔانزسجٛم ٔانخذيبد األخشٖ انز ٙرمذو نهطبنت يٍ لجم انكهٛخ.

