خالل مؤتممر صحفي بممركز دراساات الشرق األوسط
جامعات االرددنية
ي لطلبة الج
إعالن ننتائج الفائزيين بجائزة اللبحث العلمي
زة البحث الععلمي لطلبة الجامعات األردنية اليووم السبت ،نتائج الدورة
أعلنت اللجنة الععليا المشرفةة على جائز
ت
وجامعة
ة
مركز دراسات الشرق األووسط بالتعاوون مع الجاامعة األردننية،
ز
ظمھا
زة والتي نظ
العشرين ،للجائز
ر
من
جامعة الزرقااء وبدعم ن
صة ،وجامععة العلوم واللتكنولوجيا ااألردنية وج
فيالدللفيا ،و جامععة العلوم التتطبيقية الخاص
صندووق حياة للتععليم.
األوسط
ط
شرق
التنفيذي لمركز درراسات الش
ي
مدير
رفة على اللجائزة والمد
علن نائب رئييس اللجنة العليا المشر
وأ ن
من
صول أي ن
ب الجائزتين األولى والثاانية لعدم وص
حفي عقد اليووم عن حجب
الدكتوور بيان العممري خالل ممؤتمر صح
جائزة.
صوص عليھا في نظام الج
المتنافسين لھا ،وفقا لللمعايير واألحكام المنص
ن
ة
الطلبة
وإعالم
م
طلبة الماجستير بتخصص ددعوة
صالح األسوود من ة
طالبتين نور ص
وفاز بالجائزة الثثالثة مكررا كل من الط
عن
ماجستير تربيية إسالمية ممن جامعة االيرموك ن
جامعة اليرمووك ،والطالببة دعاء خاللد الزعبي ممن طلبة الما
من ج
روان
صلت عليھا الطالبة ن
س ،والجائزة الرابعة حص
بحثھمما المشترك :دور التربيية األسرية ففي مقاومة تتھويد القدس
العالي
ي
حثھا :دور اللتعليم
جامعة اليرمموك عن بح
شكيلية من ج
في الفنون التش
محمد المومني ممن طلبة المماجستير ي
د
الجامعات
ت
ي
ضاء الھيئة االتدريسية في
ألردن من وجھة نظر االقادة وأعض
اسية في األ
سساته في التنمية السياس
ومؤس
األرددنية.
أن
بحوث علمية ،ممؤكدا على ضرورة ن
ث
ركوا بالجائززة وما قدمووه من
جھود الطلبةة الذين شار
وث َمن العمري ج
قطاعات الدوولة والوطن،
العلمي من كافة قط
ي
ستثمار ،وأھممية دعم الببحث
تحظى مثل ھذه الجھود بالررعاية واالس
ى
موزعين
ن
 ١٠٩طالب من معظم الجامعات ااألردنية في ھذه الدورةة ،
ت تسجيل ٩
جائزة شھدت
مشيرا ُ إلى ان الج
ر
ً
وذلك
بحوث ،ك
نافس  ٨طلبة منھم في البح
التخصصات العلمية وااإلنسانية ،ق ّدم  ١٤منھم خططا بحثيية ،بينما س
ت
على
شھر آذار  ٢٠١٨وحتى شھھر تشرين أول الحالي.
نذ مطلع ر
ضمن جدول زمنني محدد منذ
ن
عن
ف ممثالً ن
شارك فيه كل من الدكتتور ناصر عبد اللطيف
الصحفي ،والذي ش
ي
تمر
خالل المؤتم
أشار العمري خ
و ر
عمر
جامعة الزرقاء والدكتور ر
ة
العلمي في
ي
والدكتور غريب غرريب عميد اللبحث
ر
صة
طبيقية الخاص
جامععة العلوم التط
األردن
ن
ومعالجة قضايا يمرر بھا
ة
حثين في تنااول
مساھمة الطلبة الباح
ة
الدلفيا ،أشار إلى
اوود ممثالً عن جامعة فيال
د د
المنھجي العلمي في ھذه القضاياا.
ي
تقوم به جائزة اللبحث والتفككير
والعاللم العربي ،ووأھمية الدورر الذي م
الشخصية
ة
إضافة إلى المقابللة
ة
ضعت لمعاييير وأسس االتحكيم العلممي،
أن البحوث االمقدمة خض
وأكد العمري ن
لھم
صصات مممن يشھد م
شحين من قببل لجان تححكيم تشكلت من أساتذة جامعيين أرردنيين في ممختلف التخص
للمرش
على تغطية فعااليات الجائززة وأخبارھا.
إلعالمية واللصحفية ى
بالعلم والخبرة واالنزاھة ،كماا ثمّن جھد المؤسسات اإل
م
المحلي
ي
ضمن األطر اللثالثة المعھوودة:
وكانت ھذه الدوورة العشرونن للجائزة ققد طرحت  ٢١عنوانا ً بحثيا ً من
ت
سرائيلي ،وا لدولي.
ي والصراع العربي -اإلس
والعربي اإلسالمي
ي
األرددني،

