بسم هللا الرحمن الرحيم
كلمةُ األمين العام لهيئة المجالس
الدكتور" :محمد فهاد" الشاللدة
رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
األخ راعي المؤتمرعطوفة المهندس نايفبخيت/
ُ
ضيف االجتماع عطوفة األستاذ الدكتور خليف الطراونة /رئيس هيئة مديرين جامعة العقبة
األخ
ُ
للتكنولوجيا.
األخ عضو مجلسأمناء جامعة القدس /المهندس منيب المصري.
رئيس جامعة القدس األستاذ الدكتور عمادأبوكشك.
األخ
ُ
األخوة ُ الضيوف من األردن الشقيق.
األخواتُ واألخوة ُ أعضاءهيئة مجالس جامعة القدس.
األخوة ُ العلماء والباحثين الكرام.
أبنائي ممثلي طلبة جامعة القدس.
السالم عليكم ورحمة هللا_ تعالى_ وبركاته وبعد:
أرحب بكم أجمل ترحيب˶ كل بإسمه ولقبه .
ُ
رحب بكم أجمل ترحيب،
بالنيابة عن زمالئي في األمانة العامة لهيئة المجالس ،وباألصالة عن نفسي أ
ُ
واحييكم بتحية العروبة في مهد العروبة ،وعلى مقربة˶ من مهد الديانات السماوية .ويسع ُدنا أن نعقد مؤتمرنا
السادس والعشرين الموسوم بعنوان:
" البحث العلمي في خدمة المجتمع"،في رحاب هذا البلد العريق ،الذي تتص ُل وشائ ُج ماضيه بالعرب جميعا
تاريخا وحضارة وتراثا.
في هذا الجو العطر من التاريخ والحضارة واألصالة ،نلتقي في كنف مدينة العقبة العريقة بمؤسساتها
التعليمية ،والتي أرست قواعد التعليم الجامعي في هذه المدينة الكريمة ,نلتقي بأخوة˶ كرام˶ من األردن
الشقيق الحبيب ،الذين غمرونا بمشاعرهم األخوية الصادقة وكرمهم األصيل ولطفهم وودهم.
تشيرإلى أهمية القضية
تشيرأول ما
ولعقد مؤتمرنا هذا في مدينة العقبة ،له داللة قوية ومقصودة,
ُ
ُ
صاحب الجاللة الملك
سها دائما في وجدان الشعب األردني وقيادته الهاشمية الحكيمة،
ُ
الفلسطينية ،التي نلم ُ
عبد هللا الثاني بن الحسين_ حفظه ُ هللاُ ورعاه_.

أيها األخوة ُ أيتُها األخواتُ .
ال شكأن لقاء النخبةُ المتميزة ُ من رجال هذا العلم في مدينة العقبة ,هذه النخبةُ التي تتحم ُل مسؤوليةإعداد
اإلنسان العربي وصناعة غده ،يستدعي طرح بعض القضايا األساسية ،التي ينبغي أن تمس جوهر الدور
الذي تقو ُم به جامعات ُنا ،والتي لو أسهمنا في بلورتها إلى ُخطط˶ عملية˶ نكو ُن قد حققنا لجيلنا وألنفُسنا مكانا
الئقا في مسيرة التطور العلمي والبحث العلمي،وشاركنا في إعادة األمة إلى موقعها التاريخي في العلم وكافة
مناحي الحضارة.
ولعل قضية القضايا بالنسبة للجامعات العربية ،تتمث ُل في تطوير وتعزيز البحث العلمي في خدمة المجتمع,
ولذلك فإن تعميق التعاون والتنسيق بين الجامعات ومؤسسات البحوث والتطوير وقطاعات االنتاج
والخدمات ،يمث ُل حجر الزاوية في اإلفادة من تطبيقات البحوث العلمية والتكنولوجية ,كما وأن التعاون
والتنسيق فيما بين الجامعات العربية ومراكز البحوث فيها ،يتي ُح أكبر فرصة˶للمجتمع العلمي في أداء دوره
المنشود.
األمر الذي تظافرت من أجله جهود كبيرة ويشاركُ فيه
ومن أجل ذلكتنعق ُد هيئة ُ المجالس في جامعة القدس،
ُ
علماء وباحثونأردنيون وفلسطينيون ,وكل األوراق والمداخالت التي قُدمتإلى هذا المؤتمر تجم ُعها ثالثةُ
محاور˶ رئيسة:
المحور األول :واق ُع وتحدياتُ البحث العلمي.
ُ
المحور الثاني :تجارب وشراكات في البحث العلمي.
ُ
المحور الثالث :آلياتُ تطوير البحث العلمي.
ُ
آملين أن يتمخض عنهذا االجتماعدراسة تحليلية لواقع البحث العلمي في جامعة القدس ،والجامعات األردنية،
مما يُشك ُل خطوة وأرضية صالحة؛ إلبرازآليات تطوير البحث العلمي.
األخوات واألخوة الكرام.
إننا إذ نُبار ُكجهود كل من سيُشاركُ في جلسات اجتماعنا ,ندعو هللا_ تعالى_أن يُوفقنا وإيا ُهم للخروج
بنتائج˶ وتوصيات˶ ت ُشك ُل خطوة على طريق التقدم العلمي والتطور التربوي.
و ُ
انتهز هذه المناسبةُ لتقديم الشكر والتقدير لرئيس جامعة القدس ،األستاذُ الدكتور عماد أبو كشك،
وبصفته رئيسا لهيئة مجالس الجامعة؛ لدعمه الكامل والمتواصل إلنجاح هذا االجتماع ،كما أ ُقد ُم ُ
شكري
رئيس سلطة العقبةاالقتصادية الخاصةراعي هذا المؤتمر لتشريفه لنا،
الجزيل لعطوفة المهندس نايف بخيت،
ُ
وافتتاحه االجتماع السادس والعشرين لهيئة المجالس.

شكر ضيف شرف هذا المؤتمر ،األستاذُ الدكتور خليف الطراونة؛ لجهوده التي بذلها في اإلعداد والدعم
كما أ ُ
إلنجاحهذا االجتماع.
كما وأشكر رؤساء ومقرري الجلسات.
وأخيرا...
كرر ُ
شكري وتقديري للعلماء األجالء والباحثين الكرام
فباسمي وباسم األمانة العامة لهيئة المجالس،أ ُ ُ
هللا_ جميعا.
والمشاركين عامة ،ورؤساء الجلسات وكل الضيوف الكرام من األخوةواألخوات_ حفظهم ُ
خص بالذكر ،األستاذُ ليث عرفة،
شكر األخواتواألخوة في العالقات العامة واإلعالم على جهودهم وأ ُ
وأ ُ
مساع ُد الرئيسلالتصال والتنمية واالخ احمد بحر.
شكرالمنسقة التنفيذية الجتماع هيئة المجالس ،األخت هناء اللبدي ،لمساهمتها الفعالة في إنجاح هذا
وأ ُ
االجتماع.
المدير التنفيذي لصندوق وقفية القدس؛ لمساندته ودعمهالمتواصل خالل الفترة
شكر األخ طاهر الديسي،
ُ
وأ ُ
التحضيريةلهذا االجتماع.
وباسم االمانة العامة لهيئة المجالس اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألخوة المساهمين في دعم هذا المؤتمر:
رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة عطوفة المهندس نايف بخيت.
معالي العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة االردن وجميع طاقم اسرة غرفة تجارة العقبة.
رجل االعمال السيد صبحي المصري.
المهندس منيب المصري رئيس مجلس امناء جامعة القدس السابق  /عضو مجلس امناء جامعة القدس.
رئيس مجلس ادارة اكاديمية القدس للبحث العلمي /االستاذ الدكتور خليف الطراونة.
الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة السيد بشار ابو رمان
رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا االستاذ الدكتور شلحي الشحاتيت واسرة الجامعة.
رجل االعمال الحاج احمد محمد يحيى بصة.
رجل االعمال السيد رامي ابو شقرة.
وفي الختام اتمنى العمال اجتماعنا السادس والعشرين التوفيق والنجاح ولكم دوام الصحة والرفاه
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

