المهندس الصغير العالمية توقع إتفاقية شراكة (فرانشيز) في ليبيا

بيروت  ,لبنان  72أغسطس  7107أعلنت شركة المهندس الصغير العالمية ،الشركة الرائدة بتقديم خدمات تعليمية في مجال بناء وبرمجة الرجال
اآلليين والطاقات البديلة وعلوم االرض للطالب بمختلف المراحل العمرية عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة تعليمية ليبية إلفتتاح أول مركز لها في
مدينة بنغازي في ليب يا وذلك علي مبدأ حقوق االمتياز الستخدام اإلسم التجاري (الفرانشيز).
نحن نرى في القائمين علي المهندس الصغير في ليبيا أكثر من ممثلين لنا حازوا علي حق إمتياز المهندس الصغير وإنما نعتبرهم شركاء أعمال
حقيقيين لديهم نفس الرؤية واألهداف اإلجتماعية واإلنسانية لنشر العلم والمعرفة بين أبناء الشعب الليبي .سنقوم بالعمل الدائم والدؤوب مع شركائنا في
ليبيا إليصال رسالتنا العلمية التعليمية الى المجتمع الليبي وبنفس الجودة والمقاييس التي تعمل بها مراكز المهندس الصغير في كل منطقة الشرق
األوسط والخليج العربي .نحن نهدف لتعزيز ا لمفاهيم العلمية والكشف عن المواهب والطاقات العلمية الكامنة بمنهجية مدروسة لدي جميع الطالب
وبمختلف شرائحهم العمرية وذلك في المواضيع المرتبطة بعلوم الرجال اآلليين والطاقات البديلة بما فيها الطاقة الشمسية باإلضافة الي علوم األرض
والمواضيع المتربطة بالهندسة الميكانيكية .صرح محمد شيحان احد مؤسسي شركة المهندس الصغير ورئيسها التنفيذي .وأضاف ،لقد طورنا مناهج
تعليمية خاصة بنا بحيث قمنا بتبسيط علوم الرجال اآلليين والطاقات البديلة وجعلناها متاحة للطلبة بمختلف الفئات العمرية.
ويتوقع أن يبدأ اول مركز للتدريب في ليبيا في مدينة بنغازي في منتصف شهر أكتوبر من هذا العام علي أن تليه مراكز أخري في مدينة طرابلس
العاصمة وذلك في النصف االول من سنة .7102
أما السيد مرعي بالطيب رئيس مجلس إدارة المهندس الصغير في ليبيا فلقد أكد علي أ همية تشجيع كل المبادرات العلمية والعمل العلمي لبناء جيل من
الشباب قادر علي مواكبة التطورات العلمية الهائلة علي مستوي العالم" .نحن متشوقون لنري طالبنا وأبناءنا في ليبيا يتعاملون مع هذه العلوم بطريقة
عملية بعيدا عن النظريات .نحن نعتبر أن هذه الخطوة تهدف الى تشجيع األجيال الحالية والقادمة للدخول في مجاالت البحث العلمي" .أن هذا المركز
هو هدية لكل طالب ومتلقي للعلم في ليبيا كما وأننا نعتبره جزء من التغيير اإليجابي الحاصل حاليا في وطننا الغالي ليبيا.
"لقد أنهي فريق عملنا في بنغازي دورة تدريبية مكثفة في بيروت ولمدة عشرون يوما قام خاللها فريق مكون من ثمانية أساتذه بالتدرب علي كل تقدمه
مراكز المهندس الصغير من دورات تدريبية متخصصه" نحن اآلن لدينا كادر وطني ليبي مهيأ إلدارة عمليات المهندس الصغير في ليبيا.
الدكتورة رنا الشميطلي أحد مؤسسي المهندس الصغير ورئيسة قسم البحث والتطوير العلمي في الشركة من ناحيتها قالت أن المهندس الصغير إبتدأ
كبادرة شخصية نابعة من حاجة اجتماعية ملحة وتطور ليصبح مبادرة علمية إستحوذ علي عدة جوائز عالمية وذلك بسبب مبادئه العلمية المبسطة
والتي تركز علي العمل الجماعي بين الطالب وتشجع االستكشاف والتفكير المنطقي والتحليلي لدي الطالب ولما له أيضا من رسالة سامية وأهداف
إجتماعية أهمها السعي وراء تشجيع التحصيل العلمي وهو أكثر ما نحتاج أ ن نراه ينتشر بين أبنائنا وفي مجتمعاتنا كافة لنواكب الثورة العلمية الحديثة.
لقد أ ردت أن أطور برنامج علمي يعمل علي سد الفجوة بين المدارس والجامعات وذلك بالقيام بتهيئة الطالب علميا ليتمكنوا من اإلستمرار في التحصيل
العلمي خالل سنواتهم الجامعية وذلك بناء علي تجربتي من خالل عملي كأستاذة هندسة ميكانيكة في الجامعة األمريكية في بيروت والنتيجة كانت
"المهندس الصغير" الذي اصبح األن مشروعا تعليميا ينتشر في جميع دول الشرق االوسط وشمال إفريقا والخليج العربي وقريبا في اوروبا وأمريكا.
عن المهندس الصغير:
شركة المهندس الصغير العالمية هي ومقرها بيروت – لبنان هي شركة رائدة علي مستوي العالم بتقديم دورات علمية متخصصة في مجاالت الرجال

اآلليين والطاقات البديلة ولقد حصلت علي جوائز عالمية عديده ولديها مراكز تدريب في بيروت وتقوم حاليا بإعطاء حق اإلمتياز (الفرانشايز)
لشركاء أعمال علي مستوي العالم لنشر وتعزيز المفاهيم العلمية العامة لشرائح عمرية مختلفة تبدأ من المراحل الدراسية المبكرة وتنتهى
بطالب الجامعات ويقوم عملها على مساعدة هذه الشرائح وخاصة الطالب وذلك بتقديم خدمات تعليمية متخصصة تعمل بمبدأ التكامل
التطبيقيي والذي يعتمد علي إ تاحة وتشجيع التجارب العملية لكل ما هو نظري في المناهج الدراسية لتهيئة وتقوية الطالب بمختلف المراحل
الدراسية فى مواضيع علمية محددة ومرتبطة بعلوم الطاقات البديلة والتوعية البيئية باالضافة الي علوم االرض وكل ما يتعلق بعلوم
الرجال اآلليين.
لمزيد من المعلومات يرجي مراسلتنا عليpr@thelittleengineer.com :

