
 

 

 

 تعلن

 "الجامعة العربية المفتوحة"

 عقد ندوة إقليمية بعنوان:عن 

 حلول"و تحديات"البحث العلمي في الدول العربية : 

في األردن بهدف  الجامعة العربية المفتوحة( بفرع 4182 / 3 / 81 – 81) خالل الفترةوذلك في 

 النهوض به في البلدان العربية.مناقشة معوقات البحث العلمي ومواجهة التحديات التي تحول دون 

 يتحدث في الندوة عدد من ذوي االختصاص والخبرات المتمّيزة في هذا الموضوع

 :التواصل معنا على العناوين التالية  لتقديم األوراق العلمية، وللتسجيل ومزيد من المعلومات، يرجى
Fixed Lines: 1119495931931,   Fax: 0096265630610,    Email: n_almosa@aou.edu.jo 

 

 :عن الندوة

وكما يعلم “ البحث العلمي فى الدول العربية: تحديات وحلول.”تعقد الجامعة العربية ندوة اقليمية بعنوان 

الجميع، فإن البحث العلمي في الدول العربية من ناحيتْي الكم والنوع يتخلف عن ما هو عليه في الدول 

 نامية.المتقدمة، أو حتى في بعض الدول ال

وفي ضوء ذلك تكمن الضرورة الملحة لعقد ورش عمل ومؤتمرات من أجل الوقوف على معوقات البحث 

العلمي، ومواجهة التحديات التي تحول دون النهوض به. ستتيح هذه الندوة الفرصة لمتحدثين من ذوي 

مي وتبادل اآلراء االختصاص والخبرات المميزة في موضوع الندوة إللقاء الضوء على واقع البحث العل

حول الحلول الناجعة للنهوض به، ليرتقي الى المستوى المطلوب على الصعيد العالمي وبخاصة في الدول 

 المتقدمة.

 



 أهداف الندوة:

 أهم أهداف الندوة فيما يلي: تتلّخص

 .المعاصرة البحث العلمي، وميادينه، وموضوعاته استكشاف مجاالت •

 العلمي المؤسسي، وتعميق الوعي بأهميته.بلورة وتطوير مفهوم البحث  •

 في البحث العلمي. استعمال التكنولوجياتعميق الوعي فيما يخص أهمية  •

 .في البلدان العربية الخبرات بشأن كيفية تطوير البحث العلمي ومراكز البحوث بادلت •

، واآلفاق تهيئة الفرصة لتقويم البحث العلمي في الدول العربية من حيث التحديات، والمعوقات •

 الجديدة.

 محاور الندوة :

 تتلخص أهم محاور الندوة فيما يلي:

 عوامل ضعف وتحديات البحث العلمي في الدول العربية: حلول مقترحة. •

 البحث المؤسسي: طبيعة ودور هذا النوع الهام من البحث العلمي. •

 في البلدان العربية. تطوير المناهج التعليمية وعالقتها بإيجاد الحلول لمشكالت البحث العلمي  •

 قضايا تمويل البحث العلمي. •

 تسويق مخرجات البحث  العلمي •

 تأثير التطور التقني في تطوير البحث العلمي: الوسائل واآلليات •

 :المشاركون

 لمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا / األردن.لاألمين العام معالي الدكتور خالد الشريدة، 

البحث والتطوير و نائب مدير الجامعة العربية المفتوحة لشؤون التخطيط ، األستاذ الدكتور مصطفى عشوي

 .الكويت —/  المقر الرئيس 

 ، رئيس الجمعية األردنية للبحث العلمي / األردن.األستاذ الدكتور أنور البطيخي

 مدير عام صندوق دعم البحث العلمي / األردن.الزعبي،  األستاذ الدكتور عبدهللا

 أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية / لبنان.الدكتور معين حيدر حمزة، 


