
 في للمشاركين الشهادات يسلم للتعليم الملكية اللجنة رئيس
 والتفوق للموهبة العربي المؤتمر

 

 الموهبة ألبحاث الخامس العربي المؤتمر اعمال عمان االردنية العاصمة في اختتمت
 "المعلومعا  وتكنولوجيعا االتصعال ووسعال  التعلعي " شععار تحت عقد الذي والتفوق

 بالتععاون والتنميعة للشعباب الدوليعة المؤسسعة ونظمتع  االردنية الجامعة رحاب في
 .العربية والدول االردن من الباحثين من نخبة بمشاركة االردنية الجامعة مع

 اللجنعة رلعيس كمعال مروان الدكتور االستاذ معالي اعرب المؤتمر اعمال ختام وفي 
 جامععععة تشعععارمس ؛ الهاشعععمية الجامععععة امنعععا  مجلعععس ؛رلعععيس للتعلعععي  الملكيعععة

 العربععععي بالحضععععور سعععععادت  عععععن للمععععؤتمر التحضععععير ة اللجنععععة ورلععععيس فيالدلفيععععا
 حتع  : وقال المشاركين بين والمعارف اآلرا  وتبادل الذهني والعصف والمناقشا 

  كعر  العذي التعلعي  نحعو الخط  حث من لنا البد والمعرفي العلمي التطور نواكب
 التكنولوجيعععة وثورتععع  العصعععر قضعععا ا لمناقشعععة طر قعععا   واإلبعععداعي الناقعععد التفكيعععر

 المهععارا  إلعع  التلقععين مععن وجامعاتنععا مدارسععنا فععي ننتقعع  أن والبععد المتطععور  
 هعذا معع خاصعة للحيعا  اإل جابيعة والنظعر  الجعاد والحعوار العذهني والعصعف واإلبداع



 جعود  نضعمن وبعذل  المعلومعا   وتكنولوجيعا االتصعال وسعال  فعي المعذه  التطور
 .المجتمع مع والتفاع  التنمية وآفاق العصر لمتطلبا  واالستجابة التعلي 

 عبعد صعال  العدكتور الكو ت دولة من عنه  القاها كلمة في المشاركون وج  كما  
 الدوليعة وللمؤسسعة االردنيعة وللجامععة وشععبا وحكومعة ملكا لألردن الشكر الرحي 

 بلععد االردن فععي  واالمععان واالمععن بهععا شعععروا التععي المر حععة االجععوا  علعع  للشععباب
 الرليس وقال المؤتمر اعمال في بالمشاركة سعادته  عن وعبروا واالتفاق الوفاق
 ان الطوباسععي عععدنان الععدكتور والتنميععة والبيئععة للشععباب الدوليععة للمؤسسععة العععام

 فرصععة  شععك  االردنيععة الجامعععة مععع بالتعععاون سععنو ا بعقععد  نعتعع  الععذي المععؤتمر
 مععن نخبععة فيعع  شعار  الععذي الخععامس المععؤتمر ان واضعاف.وجودتعع  بععالتعلي  لالرتقعا 
 بع  تقعوم العذي بالعدور لالضعطالع اهميتع  جعا   العربيعة والدول االردن من الباحثين
 .والتعليمية التربو ة العملية في المعلوما  وتكنولوجيا االتصال وسال 

 المعععؤتمر فعععي المشعععاركين جميعععع الطوباسعععي شعععكر المعععؤتمر فعاليعععا  ختعععام وفععي
 معن معا كع  تقعدم التعي المتخصصعة المعؤتمرا  اهمية ال  الفتا وداعمين متحدثين

 شعأنها معن واالععال  االوطعان لبنعا  والمجتمعع البعاحثين لخدمة التنمية تحقيق شأن 
 معععالي قععام الختععام وفععي .المنععت  والعمعع  والتجد ععد واالبتكععار االبععداع افععاق نحععو

 شعععهاداته  المعععؤتمر فعععي المشعععاركين بتسعععلي  كمعععال معععروان العععدكتور االسعععتاذ
 .التقد ر ة


