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الجامعة األمريكية تستضيف ملتقى «تكوين» بعنوان رحلة المعنى للسنة الثانية
أعمشت الجامعة األمخيكية في الكؽيت ولمدشة الثانية عمى التؽالي عؼ استزافة ورعاية ممتقى تكؽيؼ األدبي بعشؽان
««رحمة السعشى» في الحخم الجامعي خالل الفتخة مؼ  7الى  11الجاري وىؽ السيخجان الحي تشعسو مكتبة تكؽيؼ
كسداحة لمكتابة اإلبجاعية واألدبية وبالتعاون مع السجمذ الؽطشي لمثقافة والفشؽن واآلداب لبحث وتعمػ واكتذاف
أساليب وأشكال كتابة القرة.
ويتزسؼ السمتقى سمدمة مؼ السحاضخات والشجوات واألمديات وورش العسل تتسحؽر حؽل  3أسئمة تتسثل فيسا ىؽ
السعشى؟ لساذا نبحث عؼ السعشى؟ وكيف نرل إلى السعشى؟

وييجف السمتقى إلى التخفيف مؼ قمق الؽجؽد ومشاقذة سؤال الحياة األكبخ واستقطاب أكبخ عجد مسكؼ مؼ األصؽات
مؼ الكتاب والشقاد والسفكخيؼ لمحجيث عؼ رحالتيػ وبحؽثيػ في ىحا السزسار .وبيحه السشاسبة ،أعخب األستاذ
السداعج لجراسات الذخق األدنى واألوسط في الجامعة األمخيكية في الكؽيت د.عبجالخحسؼ الفخحان عؼ الدعادة بخعاية
واستزافة الجامعة لسيخجان تكؽيؼ لآلداب لمدشة الثانية عمى التؽالي.
وقال ان رعاية الجامعة ليحا السؤتسخ تأتي إيسانا مشيا بأىسية السداىسة في إثخاء السذيج الثقافي في الكؽيت مؼ خالل
استزافة أحج أكبخ السؤتسخات األدبية في مشطقة الذخق األوسط ،مؽضحا ان الجامعة تؤمؼ بزخورة تشعيػ األنذطة
الثقافية التي تعسق ثقافة الطالب وتفتح ليػ أبؽاب السعخفة مؼ خالل إتاحة الفخصة ليػ االستساع الى أىػ األدباء
والسفكخيؼ في العالػ العخبي .وأعخب عؼ فخخ الجامعة األمخيكية كؽنيا الخاعي األكاديسي ألىػ حجث سشؽي في
الكؽيت واستسخارىا في إثخاء الؽعي الثقافي في السجتسع.
وسيكؽن ضيف شخف السمتقى أ.د.عبجالفتاح كميطؽ تكخيسا لجوره الخيادي في خمق عالقة بيؼ القارئ العخبي وتخاثو،
وعسمو عمى قزايا السعشى واليؽية والحاكخة ،كسا يدتزيف كال مؼ د.سشان أنطؽن ود.نادر كاظػ ود.فيج السطيخي
وإسساعيل غدالي ومشرؽرة عد الجيؼ وسؽزان أبؽاليؽى وسامي عجالن ودمحم الجكان وأحسج السال وميجي سمسان وىبة
مذاري حسادة ومشى الدميسية ويؽسف البشاي وأميخ تاج الدخ واستبخق أحسج ونجؽى بخكات وآخخيؼ .ويختتػ السيخجان
بعخض مدخحي عؼ الخاحل إسساعيل فيج إسساعيل في مخكد جابخ األحسج الثقافي تكخيسا لحكخاه في دعػ السذيج
الثقافي واألدبي.
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بحثت جامعة الخميج لمعمؽم والتكشؽلؽجيا ( )GUSTمع الؽفج القطخي الدائخ لمكؽيت بخئاسة وكيمة التعميػ العام في
دولة قطخ الذقيقة فؽزية الخاطخ ،عخض التجخبة القطخية لسجارس « STEMالخؤية– التطبيق– التحجيات» ،بحزؽر
رئيذ مجمذ األمشاء دمحم البحخ ،ورئيذ الجامعة د .وليج صالح بؽحسخا ،وعسيجة شؤون الطمبة د .رغج الكاظسي،
وقيادات الجامعة في الحخم الجامعي بسذخف.
وقال وليج بؽحس اخ« :إنيا لمحعة اعتداز وتقجيخ أن نفتتح اليؽم الحمقة الشقاشية لسشاقذة التجخبة القطخية في بشاء مجارس
مشيجية  ،STEMحيث إنيا مشيجية مدتسجة مؼ تكامل مجاالت (العمؽم واليشجسة والخياضيات والتكشؽلؽجيا) يكؽن
فييا الستعمػ قاد ار عمى حل السذكالت ،وممسا بسيارات الحياة السختمفة ومييئا لدؽق العسل ،لحلغ أصبحت العجيج مؼ
الجول تطبق ىحه السشيجية الستطؽرة وإدماجيا ضسؼ السشيج التعميسي».
وأضاف بؽحس اخ أن «جامعة الخميج لمعمؽم والتكشؽلؽجيا دأبت ،بالتعاون مع مؤسدة الكؽيت لمتقجم العمسي ،عمى تقجيػ

التشسية السيشية في مجال STEMلسعمسي ومؽجيي و ازرة التخبية رغبة في دفع عجمة التطؽيخ بالسشعؽمة التعميسية».
وتابع «إنشا نتطمع مؼ خالل ىحه الحمقة الشقاشية االستفادة مؼ الخبخات القطخية الستسيدة ،لتحقيق ىجف ندعى إليو
جسيعا ،وىؽ إحجاث نقمة نؽعية في أنعستشا التعميسية ،مؼ الشسؽذج التقميجي القائػ عمى الحفظ والتحكخ ،إلى نسؽذج
تعميسي قائػ عمى التعمػ الشذط يكؽن السعمػ فيو محف اد لإلبجاع».
مؼ جانبيا ،قالت فؽزية الخاطخ إن «مشيجية STEM Educationتعتبخ مجخال تعميسيا تػ تطؽيخه إلعجاد طمبة
التعميػ العام لمجراسة الجامعية والجراسات العميا في مجاالت العمؽم والتكشؽلؽجيا واليشجسة والخياضيات ،STEM
باإلضافة إلى التحاقيػ بتخرص جامعي مختبط بتمغ العمؽم االربعة».
وأوضحت الخاطخ أن « STEMييجف إلى تعديد عقمية االستفدار والتحقق والتفكيخ السشطقي وميارات التعاون لجى
الطمبة والعسل كفخيق واحج ،كسا يشسي التكامل ويعدز فيػ السشاىج التعميسية فيسا يتعمق بيحه السجاالت وبسا يحقق
جؽدة التعميػ السطمؽبة ،وذلغ بيجف تدويج أسؽاق العسل بعسالة مؤىمة في مجال التكشؽلؽجيا الستقجمة».
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