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أستغ طالب هي أكادٗو٘ح قطش ٗشاسكْى فٖ هخ٘ن الوُْْت٘ي فٖ هال٘ضٗا
ذسؼٔ أكادٗو٘ح قطش تالرؼاّى هغ الوؤسسح الوال٘ضٗح " ت٘شهاخ أتٌراس" إلٔ اسرثواس طاقااخ الطاالب ّصال هاْاُثِن،
ح٘ث ذلْم الوؤسسح الوال٘ضٗح ترٌظ٘ن الوخ٘ن السٌْٕ للوُْاْت٘ي ّالازٕ ٗارن ػلاذٍ تالشاشاكح هاغ ماهؼاح ماْى ُاْتنٌض
ّالجاهؼح الْطٌ٘ح فٖ هال٘ضٗا تشػاٗح هنرة سئ٘س ّصساء هال٘ضٗا.
س٘شاسك الطالة ػثذ الؼضٗض ا لوشٕ ّالطالثح الجاصٕ آل ثاًٖ ّالطالة أساهح ػصواى ّالطالثح سِاًا كٌثااس فاٖ ُازا
الوخ٘ن الزٕ س٘ؼلذ خالل شِش دٗسوثش .ذأذٖ ُزٍ الوشاسكح ضوي الجِْد الرٖ ٗثزلِا هنرة الرؼل٘ن ها قث الجاهؼح فاٖ
هؤسسح قطش ،ح٘ث أضافد السا٘ذج تثٌ٘اح الٌؼ٘واٖ-الاشئ٘س الوسااػذ تلسان الرؼلا٘ن تالوذٌٗاح الرؼل٘و٘اح أًِاا ذْاصالد هاغ
هذٗشج هؤسسح " ت٘شهاخ أتٌراس" الس٘ذج دًْ .سٗح هُْاذ إسااا ّ ،ذاشٓ أى تاشاه الوؤسساح ذرواشأ تشان ّث٘ا هاغ
تشًاه أكادٗو٘ح قطش لشػاٗح الوُْْت٘ي ّالزٕ ٗطل ػلَ٘ اسن "ذاب".
ذن ذأس٘س " ت٘شهاخ أتٌراس" ّالرٖ ذؼٌٖ النٌْص الصغ٘شج تِذف إثشاء الرجااسب اككادٗو٘اح للطاالب الوُْاْت٘يُّ ،ازا
ٗخذم ها ذسؼٔ اككادٗو٘ح إلٔ ذال٘لَ هي خالل تشًاه " ذاب" الزٕ ذن ذأس٘ساَ خاالل ساٌح  9002لراْف٘ش كا هاا هاي
شأًَ أى ٗساُن فٖ ذؼضٗض كفاءج الطالب ّاًجاصاذِن ّإذاحح الفشصح لِن لإلتذاع ّذٌو٘ح الشّح الل٘ادٗح لذِٗن.
هي ماًثِا أضافد هٌسلح الثشًاه الس٘ذج تاستشا سٌْٗلذص أًَ خالل اكستغ سٌْاخ الواض٘ح قاام الثشًااه ترونا٘ي ػاذد
هي الوُْْت٘ي هاي الوشااسكح فاٖ هخا٘ن " ساٖ.ه٘ارس" الصا٘فٖ لطاالب الوذسساح الورْساطح ّالثاًْٗاح الازٕ ٗؼلاذ فاٖ
ماهؼح كاسً٘جٖ ه٘لْى فٖ ت٘رسثشؽ ،كوا أمشٓ اللسن الؼذٗذ هي الللاءاخ هغ الس٘ذج س٘وْٗي تشّدسنٖ هذٗشج تشًاه
الوُْْت٘ي فٖ ماهؼح مْى ُْتنٌض ّالرٖ أثوشخ فٖ ذؼضٗض هث ُزٍ الفشص الثوٌ٘ح لطالتٌا.
صاس أكادٗو٘ح قطش هوثلْى هي الوؤسسح الوال٘ضٗاح " ت٘شهااخ أتٌرااس" ُّان د .إسااا  ،د .هُْاذ ػااسف إساواػ٘  ،د.
ًْس سنٌ٘ح الزٗي قاهْا تالرجْل حْل الوذسساح ّالرؼاشف ػلأ هشافلِاا ّهلاتلاح أّل٘ااء أهاْس الطاالب الوشااسك٘ي فاٖ
الوخ٘نّ .للذ ذوني الووثل٘ي هي الوؤسسح هي الرؼشف ّػي قشب ػلٔ تشًاه الثنالْسٗا الذّل٘ح ّك٘ف ذلْم اككادٗو٘ح
تذه ثلافح الذّلح الوض٘فح تِزا الوٌِ الذّلٖ.
ّفٖ ذؼل٘ة لَ أكذ الس٘ذ د .إسٗك ساًذص هذٗش أكادٗو٘ح قطش ػلٔ أُو٘اح ػلاذ هثا ُازٍ الشاشاكاخ الراٖ ذخاذم هصالاح
الطالاة ّذؼااضص هااي دّس الوؤسساااخ فااٖ ذفؼ٘ا الؼول٘ااح الرؼل٘و٘اح ،كوااا أشاااد تااذّس ماهؼااح مااْى ُااْتنٌض ّهؤسسااح "
ت٘شهاخ أتٌراس" ّتالرضاهِوا فٖ االسذلاء تٌْػ٘ح الرؼل٘نّ ،أضااف أى اككادٗو٘اح حشٗصاح ػلأ ذال٘ا رلاك هاي خاالل
دػاان هؤسسااح قطااش ّأًِااا ساارؼو ػلاأ ذااْف٘ش فااشص أكثااش للطااالب لرون٘ااٌِن هااي ذاااذٕ قااذساذِن ّذْس ا٘غ هااذاسكِن
ّاًفراحِن ػلٔ الؼالن ّذٌو٘ح الشّح الل٘ادٗح لذِٗن.

