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  دور العلوم الفعالیة الختامیة:
 مساًء، معھد جوتھ القاھرة، الدقي ۷، الساعة ۲۰۱۷نوفمبر  ۲۸

 
كثیًرا ما یغفل اإلعالم عن تسلیط الضوء على القضایا والموضوعات العلمیة، وقلما سنحت الفرصة لتبادل الرؤى واألفكار 

ذلك، تجلَّت مشكلة األخبار الزائفة إزاء اكتساب المجال إضافة إلى  بین الصحفیین من ناحیة والباحثین من ناحیة أخرى.

العلمي طابع سیاسي. تدور الفعالیة الختامیة لمشروع "الكتابة في المجال العلمي" حول ھذه الموضوعات وكذلك حول 

   الدور االجتماعي للمجال العلمي.
 

 
  معھد جوتھ القاھرة/ روِجر أنیس تصویر:

 
 الفعالیة

 ۲۸لمشروع "الكتابة في المجال العلمي" یوم االثنین الموافق ن یدعوكم لحضور الفعالیة الختامیة یسر معھد جوتھ أ

شارع حسین  ۱۷( مساًء، وذلك في المبنى الجدید لمعھد جوتھ القاھرة الكائن بالدقي ۱۰إلى  ۷من الساعة  ۲۰۱۷نوفمبر 

   ة وتُعقَد باللغتین العربیة واأللمانیة.الدقي). جدیر بالذكر أن الفعالیة مجانی -واصف، میدان المساحة 
 

 البرنامج 
من قبل د.إلِكھ كاِشل موني، مدیرة معھد جوتھ القاھرة، ود. رومان لوكشایتر، مدیر مقر الھیئة  بكلمات ترحیبیةتُستھَل الفعالیة 

  األلمانیة للتبادل العلمي بالقاھرة. 

وِمر عن أھمیة الكتابة في المجال العلمي، وھو صحفي متخصص في ، حیث یحدثنا یورج رالمحاضرة الرئیسیةتبدأ بعدھا 

تتطرق إلى مختلف التساؤالت  حلقة نقاشوتُقام في أعقاب المحاضرة  .الموضوعات العلمیة بمجلة شبیجل أونالین

تور والموضوعات ویشارك فیھا كل من یورج رومر وأشرف أمین، مدیر قسم العلوم في جریدة األھرام، واألستاذ الدك

كارستن فِلّجوت، أستاذ التخطیط والتصمیم العمراني المتكامل بجامعة عین شمس، ویاسمین محمود فؤاد، األستاذ المساعد 

ما أھمیة  :بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاھرة. ومن بین التساؤالت التي سوف یتم التطرق إلیھا في حلقة النقاش

  ف یمكن للصحفیین والصحفیات نقل الموضوعات واألبحاث العلمیة بأسلوب مفھوم؟ كی المجال العلمي للمجتمع؟ 

األستاذ محمد یحي، رئیس االتحاد الدولي للصحفیین العلمیین واألستاذ الدكتور حسام رفاعي، عمید كلیة السیاحة  قومیبعدھا 

. وقد نشأت الفائزة في مسابقة الصحافة العلمیةعن الكتَّاب والكاتبات أصحاب المقاالت باإلعالن والفنادق بجامعة حلوان، 

ھذه المقاالت في أعقاب ورشة عمل ُعقَِدت في إطار المشروع واستمرت على مدى ثالثة أیام وشارك فیھا باحثون وباحثات 

  وسوف یتم عرض المقاالت الفائزة.  وكذلك صحفیون وصحفیات ممن لدیھم اھتمام بالموضوعات العلمیة. 

بحفل وتُختَتم األمسیة  .د. حنان بدر من معھد الدراسات اإلعالمیة وعلوم االتصاالت بجامعة برلین الحرة تدیر األمسیة

 . استقبال

 
 األھداف والخلفیات

جدیر بالذكر أن مشروع "الكتابة في المجال العلمي" الذي یھدف إلى تعزیز الصحافة العلمیة ھو ثمرة تعاون بین معھد جوتھ 

). ویعمل على تشجیع الصحفیین والصحفیات على االھتمام بالموضوعات DAADللتبادل العلمي ج.م. ( والھیئة األلمانیة
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 كما یھدف إلى تدریب الصحفیین على نقل المحتویات المعقدة، في كثیر من األحیان، بأسلوب مفھوم وجذاب للقراء.  العلمیة. 

  

وتمثَّل الھدف منھا في توعیة الصحفیین  ۲۰۱۷وأكتوبر ورشة عمل خالل شھري سبتمبر  فلقد أقیمت في إطار المشروع

وكذلك تشجیعھم على تناول الموضوعات العلمیة من منظور صحفي، وھو ما ، والصحفیات بأھمیة المجال العلمي للمجتمع

 في نشر تخصص الصحافة العلمیة في مصر.  سیساھم

بادل الرؤى واألفكار مع الباحثین من مختلف كما أتاحت ورشة العمل الجماعیة الفرصة للصحفیین والصحفیات لت

 وھو ما حفَّز الصحفیین والصحفیات على كتابة مقاالتھم لنشرھا في قنواتھم اإلعالمیة في أعقاب ورشة العمل.  التخصصات. 

 
ل من قبل وزارة الخارج یة جدیر بالذكر أن مشروع "الكتابة في المجال العلمي" ھو أحد مشروعات معھد جوتھ ویَُموَّ

 . األلمانیة

 
  ebaumgartner@goethe.d-martina.helmy للمزید من المعلومات:

 

mailto:martina.helmy-baumgartner@goethe.de

