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«كوتا» البعثات لمواجهة تكدس التخصصات
ججد رئيذ مجمذ أمشاء كمية الجهنكهين د.سعهد جعفخ السظالبة بتظبيق نظام «الكهتا» عمى البعثات الجاخمية،
لتحقيق العجيج من اإليجابيات وتالفي بعض الدمبيات ،الفتا الى أن «الكهتا» ستهجج تشهعا في تخررات
ومخخجات البعثات الجاخمية ،أسهة بالبعثات الخارجية ،السيسا مع وجهد تخررات تحتاجيا الجولة مدتقبال
واالقبال عمييا محجود ،ناىيك عن وجهد تكجس في تخررات وجامعات معيشة ما يؤثخ في امكانية تمبية
بعض احتياجات سهق العسل مدتقبال.
وعبخ جعفخ في ترخيح لـ القبذ عن استغخابو من الحجيث عن عجم إمكانية تظبيق «الكهتا» عمى البعثات
الجاخمية ،بحجة صعهبة الدام الظالب بالجراسة في جامعة معيشة أو تخرص محجد ،وقال :اذا كان يجرس في
الجامعات الخاصة عمى حدابو الخاص ،فال يسكن فعال الدامو ،أما اذا كان عمى حداب الجولة كالحال في
البعثات الجاخمية ،فيسكن تهجييو الى الجراسة بجامعة أو تخرص محجد يرب في مرمحة الجولة ،بجال من
أن يحىب الى دراسة تخرص ال تحتاجو ،وتخى فيو تكجسا في مخخجاتو.
فهائج ميسة
وأكج أن نظام «الكهتا» يداعج الجامعات الخاصة الشاشئة في بجاية انظالقتيا ،ثم تتخك فيسا بعج الى سهق
العسل لتتشافذ مع بقية الجامعات والكميات السهجهدة في البالد ،كسا أنو يحقق الكثيخ من الفهائج لمجولة ،ما
جعل و ازرة التعميم العالي تظبقو عمى البعثات الخارجية ،بحيث تهزع الظمبة السبتعثين الى كل دولة عمى عجة
جامعات في واليات مختمفة ،ليكهن ىشاك تشهع في التخررات والسخخجات.
وتداءل جعفخ :لساذا تظبق تمك الدياسة عمى البعثات الخارجية دون الجاخمية ،رغم أن الفهائج متذابية؟ ولساذا
قامت الجيات السعشية بتخخيص ىحا الكم من الجامعات والكميات الخاصة التي تهفخ تخررات كثيخة
ومتشهعة ،ما دام ىشاك تكجس لمظمبة في جامعة معيشة أو تخررات متذابية؟ وما السانع من تهزيع الظمبة
عمى الجامعات والتخررات بالبعثات الجاخمية لتدتفيج الجولة من السخخجات وتمبي احتياجات جيات العسل
من السخخجات؟
وطالب و ازرة التعميم العالي مسثمة في مجمذ الجامعات الخاصة بإعادة الشظخ في قخارىا ونظختيا الى
«الكهتا» ،ودراسة تظبيقيا فعميا عمى البعثات الجاخمية ،حتى تعم الفائجة عمى عجة جيات مختمفة.
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شاركت كمية بهكديل الكهيت في مؤتسخ « »Tedx 2018في الكهيت ،من خالل ورشة عسل قجمتيا عزهة
الييئة التجريدية د .روما سهني من قدم الجراسات والفشهن التظبيقية.

وذكخت الكمية ،في بيان أمذ« ،أن ىحا السؤتسخ العالسي مشرة فكخية تجسع بين الستحجثين والجسيهر لتبادل
أفكارىم حهل مفيهم أو مهضهع معين ،بيجف خمق مجال لمتحفيد واإلليام والتغييخ اإليجابي».
وأضافت أن السؤتسخ السشظم لدشة  ،2018والحي استزافتو جامعة الخميج لتكشهلهجيا السعمهمات ،ييجف الى
التخكيد عمى السذاكل البيئية األكثخ إلحاحا ،من خالل مشاقذة الحمهل السحتسمة وكيفية تظبيقيا بذكل فعال في
الكهيت ،مبيشة أن ورشة العسل التي نظستيا د .روما سهني تشاولت كيفية استخجام فن الترسيم والجيكهر في وضع
حمهل عسمية لسذكالت بيئية يعانييا السجتسع اآلن .وأكج رئيذ الكمية د .عمي عخيفة أىسية مذاركة الييئة التجريدية
في مثل ىحه السؤتسخات ،التي تذيج تبادل الخبخات بين األكاديسيين وأصحاب الخبخات العسمية ،مسا يداعجىم في
دمج أحجث التظهرات العالسية في السشاىج الجراسية .وحزخ الهرشة عجد من طالب تخرص الجيكهر والترسيم
الجاخمي وتخرص الترسيم اليشجسي ،إضافة الى عجد من أعزاء ىيئة التجريذ من مختمف مؤسدات التعميم
العالي في الكهيت ،وكانت الهرشة ذات طابع ديشاميكي ،حيث تبادل الحزهر االفكار حهل ترسيم مجسهعة من
االدوات التعميسية ليتم استخجاميا في السجارس من اجل بيئة صحية افزل.

5

Monday, 08 October
2018

