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ماالنج، إندونيسيا اليوم - نظم قسم الأدب العربي كلية

الآداب بجامعة ماالنج الحكومية الخميس

(9/02/2023) ورشة عمل لإعداد مقترحات برنامج إبداع

الطالب (PKM) وحضرها 50 طالًبا وخمسة متحدثين

ورئيس القسم ومشرف الجمعية الطالبية لقسم الأدب

العربي.

قسم الأدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية ينظم ورشة

عمل لتحفيز ابداع الطالب

أخبار إندونيسيا اليوم
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وقال الدكتور محمد أحسن الدين، رئيس قسم الأدب

العربي في كلمته أن هذه الورشة تهدف إلى تحفيز

ابداع الطالب في إعداد المقترحات المقدمة في برامج

ابداع الطالب. وأعرب عن أمله حصول الطالب على منحة

بحثية من وزارة التعليم والبحث العالي والفوز في

.(PINMAS) مسابقة االسبوع العلمي للطالب الوطني

كما أعرب عن أمله أن تكون المقترحات المقدمة

مرتبطة بالتخصص الأدب العربي والتي ستساهم في

تطوير الأدرب العربي.

https://indonesiaalyoum.com/tag/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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وشارك في الورشة خمسة متحدثين، في

مقدمتهم مستشار فريق بحثي من

الجامعة الحاصل على منحة بحثية عام

2021، الأستاذ محمد فوزان، ولطفي فارحة

النساء (عضو فريق بحثي 2021)، محمد

أحسان (رئيس فريق بحثي الحاصل على

منحة بحثية عام 2021)، عائشة تشهياني،

رئيسة فريق برنامج ابداع الطالب الفائز في

أسبوع علمي للطالب الوطني عام 2021،

محمد شهري رمضان، رئيس فريق برنامج

ابداع الطالب الفائر في أسبوع علمي

للطالب الوطني عام 2020، فاطمة

مطمئنة، رئيسة فريق بحثي الحاصل على

منحة بحثية عام 2021.
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وأعرب الأستاذ فوزان في بيان افتتاحي

له عن أمله في أن يكون هذا العام هو

عام ذهبي لقسم الأدب العربي تماًما

مثل عام 2021 الذي شهد نجاح العديد

من فرق مسؤولي قواعد البيانات في

الحصول على منحة بحثية وحتى الفوز

بمسابقة الأسبوع العلمي للطالب

الجامعيين الوطني. كما قدم للمشاركين

في الورشة العديد من النصائح

والتوصيات في إعداد مقترح برنامج إبداع

الطالب مستلهما من خبرة 4 طالبه

الحاصلين على منحة بحثية.

وخالل الورشة، تم تقسيم جميع

المشاركين إلى عدة مجموعات لإكمال

مقترحات برنامج إبداع الطالب، والذي

سيساعد المشاركين في تقديم

المقترحات إلى الكلية في الوقت

المحدد. وسيتم العمل على مساعدة

الطالب بعد انتهاء الورشة.


