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المعايطة  :اإلصالح في التعليم يشمل تحسين أوضاع العاملين
ارسال الى صديق
طباعة
تكبير/تصغير الخط

المعايطة خالل افتتاح المؤتمر

عمان  -بترا  -صالح الخوالدة  -مندوبا عن رئيس الوزراء افتتحت وزيرة التعليم العالي
والبحث العلمي الدكتورة رويدا المعايطة في عمان امس السبت اعمال المؤتمر الخامس
للبحث العلمي في االردن .وياتي المؤتمرالذي يستمر يوما واحدا بتنظيم من الجمعية االردنية
للبحث العلمي وبمشاركة خبراء وعلماء من االردن والخارج.
ويناقش المؤتمر عدة محاور هي فعالية الدواء وتعليم الموهوبين والمتاخرين دراسيا
والتعليم العالي والجودة ودور المرأة في القطاعات التنموية في االردن والسياسات المالية
والنقدية واالقتصادية االردنية في مواجهة االزمة المالية العالمية وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت واإلعالم والتنمية الوطنية.
وقالت المعايطة خالل االفتتاح ان التعليم العالي والبحث العلمي في االردن ان عملية االصالح
التي يشهدها القطاع تركز على تحسين اوضاع اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات من
خالل زيادة رواتبهم ،وتشجيعهم ماديا ومعنويا والعمل على زيادة اعدادهم والتخفيض من
البيروقراطية وخفض معوقات البحث العلمي العضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باالعباء
التدريسية التي يقومون بها وذلك من اجل فتح المجال لرفع كفاءة التدريس والتعليم وبالتالي
رفع كفاءة الباحثين وزيادة تفاعلهم مع المجتمع.
واشارت المعايطة الى انه سيتم العمل على وضع معايير جديدة لتطوير واقع كليات المجتمع
والمعاهد المتوسطة بدعمها وتشجيع االقبال عليها وخفض اعداد المقبولين في الجامعات

وتحديد الحد االدنى للقبول في الجامعات ووضع معايير جديدة للقبول الجامعي من خالل
دراسة اسس القبول.
وقال رئيس الجمعية االردنية للبحث العلمي الدكتور انور البطيخي «ان تطوير التكنولوجيا
غير ممكن في بالدنا ما لم نتبنى البحث العلمي على اعلى المستويات في الحكومة والدولة
كلها وما لم تكن ادارة البحث ادارة رشيدة حتى نوفر ما ندفعه من اموال باهضة الستيراد
التكنولوجيا ،مشيرا الى رؤى الجميعة والتي تهدف الى زيادة البحوث عالية الجوده ونشرها
.
وتضمن افتتاح المؤتمر تقديم ورقتي عمل لكل من مدير مركز سالمة الغذاء في جامعة
جورجيا الدكتور مايكل دويل عن تحديات سالمة الغذاء في الصناعات الغذائية ،وورقة
للدكتور هارشاد نافساريا من جامعة لندن حول التطبيقات العملية للخاليا الجذعية من الجلد.
كما عرضت مقابلة مسجلة مع عميدة المراسلين الصحفيين في البيت االبيض سابقا هيلين
توماس والتي تم اقالتها من عملها بسبب مواقفها وارائها الداعمة للشعب الفلسطيني .
وافتتحت المعايطة المعرض العلمي الذي اقيم على هامش اعمال المؤتمر والذي ضم
معروضات لمؤسسات وطنية وجناح خاص لمنشورات الجمعية االردنية للبحث العلمي
والعديد من الكتب والمؤلفات.

