جامعات األرددنية
حفل تتكريم للفائززين بجائزة البحث العلممي لطلبة الج
ن في الدورة
ألردنية يوم أأمس حفل تككريم للفائزين
أقاامت اللجنة العليا لجائزةة البحث العللمي لطلبة اللجامعات األ
الدكتور
ر
ستاذ
عاية رئيس الجامعة األس
جامعة اليرمووك تحت رع
والذي أقيم في جا
الععشرين للجائئزة للعام  ٢٠١ ٨ي
زييدان كفافي.
وجامعة
ة
ط بالتعاون ممع كل من اللجامعة األردنية
شرق األوسط
جائزة بتنظيمم من مركز دراسات الش
و تقام ھذه الج
من
جامعة العلووم والتكنولوجيا وجامععة فيالدلفيا و بدعم ن
صة و جامععة العلوم اللتطبيقية وج
الززرقاء الخاص
صندوق حياة للتعليم.
ص
المنظم
م
الردن
وأأشاد كفافي في كلمة القلقاھا في حففل التكريم ببجھود مركزز دراسات الشرق األووسط في اال
العلوم
م
البتكار وتووظيف
زھم على اال
عم طاقات اللطلبة اإلبداععية ،وتحفيز
جائزة على جھوده الكببيرة في دع
للج
العملية
ة
سوية
للجامعات في رفع س
ت
خدمة قضايا األمة ،الفتاا إلى أن الممركز ومن خالل الجائززة يعد شرييكا
لخ
ألكاديمية.
األ
في
زة المتعاقبة من مشارككة الطلبة ي
وأأعرب عن فخره بمشارركة جامعة اليرموك الففاعلة في دوورات الجائز
في
مؤكدا على أھميةة الجائزة ي
ا
جائزة،
ضاء الھيئة اللتدريسية فيھھا في لجان التحكيم للج
جائزة ،أو ممشاركة أعض
الج
لدى
صحيح ،وتنميية المواھب المبدعة ى
ي لدى طلبة الجامعات ووفق المنھج العلمي الص
تنممية روح الببحث العلمي
صادية واالجتتماعية لألرددن.
شباب ،وبالتاالي خدمة التلتنمية االقتص
الش
على
فمجموع ما تنفقه دول الوطن العربي ى
ع
ي،
النفاق على البحث العلمي
شدد كفافي على ضروررة زيادة اال
وش
خدمة القضاييا
البحث العلمي لخ
ث
العلمي ال يقارن بما تنفقه الددول المتقدممة ،مشيراً إللى أھمية تووجيه
ي
الببحث
إلى
سة ،جنبا ى
حليل والدراس
من خالل التح
وايجاد الحلول النناجعة لھا ن
د
الففكرية واالقتتصادية واالججتماعية الووطنية
ضايا العلمية االعامة.
جنب مع القض
جن
على الجائزة
سط في األرردن رئيس اللجنة العلييا المشرفة ع
رئيس مركزز دراسات الشرق األوس
بدوره القى ر
جواد الحمد ككلمة خالل الحفل أشاد فيھا بمستووى طلبة جاامعة اليرموك المشاركيين في الجائئزة بدوراتھھا
جو
العربية
ة
إلسھام في ممشروع النھھضة
طلبة إلعدادد أنفسھم لإل
تتيح فرصة للط
الفتا ً إلى أن االجائزة ح
الممتعاقبة ،فت
ت امامھم.
نحو اإلنجاز وتتذليل العقبات
عين منھم و
رات الطلبة وودفع المبدعي
بممختلف جوانببه من خاللل تطوير قدر
سسات العلميية المختلفة ،نظراً لدوره
من قبل الجامععات والمؤس
البحث العلمي ن
الح َمد إللى ضرورةة دعم ث
وددعا َ
مشروع
ع
حقيق
لصناعة المجد وتح
ة
فرص
حديات وتحوويلھا إلى ص
الھھام في تقدم األمم ،وتأھھيل الشباب الجتياز التح
الننھضة.

من جانبھا ألققت الطالبة روان الموممني كلمة بااسم الفائزينن أشارت فييھا إلى أن البحث العلممي يعد ركننا
ن
الجامعات
ت
حد أھم أعمددة
وھو عماد كل تخطيط ،ووعصب كل تنمية ،وأح
ساسيا في الننھضة واالززدھار ،و
اس
حت لھم نافذة
وممعيار تميز مستواھا الععلمي واألكااديمي ،معرببة عن شكررھا للقائمين على الجائززة التي فتح
طاقاتھم اإلبداعية وتوجيھھا إلى مسارھھا
ھم
العلم المختلفة ،ودعمھم لتننمية
خاللھا على حقول م
ليطلّوا من خ
ط
صحيح من أأجل خدمة اللوطن واألممة.
الص
سيرتھا عبر  ٢٠عاما.
ستعرض نشأةة الجائزة وأھدافھا ،ومس
ى عرض فيللم قصير است
وتتضمن حفل التكريم على
وذوي
جامعة ي
التدريسية في الجامععة وطلبة الج
ة
ضره عدد ممن النواب ووأعضاء الھييئة
حفل الذي حض
وففي نھاية الح
التحكيم
م
والح َمد الطلبة الفائئزين بالجوائز ،باإلضافة إلى تكرييم أعضاء للجنة
الممكرمين ،حييث كرم كفافافي
َ
الععلمي للجائزة ،واللجنة ا لعليا المشرففة عليھا.
الزعبي
ي
نور األسود وددعاء
جائزتين األوولى والثانيةة ،فيما فاز بابالجائزة الثالثلثة كل من اللطالبتين ر
و تم حجب الج
سرية في مقااومة تھويد القدس ،وفاززت بالجائزة
شترك :دور التربية األس
من جامعة الييرموك عن بحثھما المش
ن
التنمية
ة
لعالي ومؤسساتهه في
حثھا :دور التعليم ا ي
جامعة اليرمموك عن بح
الررابعة الطالببة روان الممومني من ج
ألردنية.
ضاء الھيئة التتدريسية في الجامعات األ
سياسية في األردن من ووجھة نظر القادة وأعض
الس

