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 بحث التعاون بين الجامعة األردنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

 

ت لدى س الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيداحث رئيب  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي 

لمدير العام ويتولد بانكا"، وا" (WADAلقائه اليوم الخميس رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات )

قيانوسيا آسيا وأ قارتيللوكالة "أوليفيير نيغلي"، ومدير المكتب اإلقليمي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ل

 اشي"، آفاق التعاون الممكنة بين الجامعة والوكالة."كازوهيرو هاي

 

  

 

وم في السم وجرى خالل اللقاء، الذي حضره عميد كلية علوم الرياضة الدكتور وليد الرحاحلة وأستاذ علم

ل ر كماكلية الطب في الجامعة ورئيس المنظمة األردنية ومنظمة غرب آسيا لمكافحة المنشطات الدكتو

 رة تعاطية ظاهانية إجراء المشاريع والبحوث العلمية المشتركة التي تهدف إلى مكافحالحديدي، مناقشة إمك

 المنشطات، وتطوير برامج أكاديمية فعالة لمجابهة هذه الظاهرة.

  

حقيق رامية لتات الوأشاد عبيدات بجهود الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في بناء القدرات البشرية والخبر

ون بل التعافعيل سالمتعلقة بتعزيز مبدأ "رياضة خالية من المنشطات"، معربًا عن أمله في تالرؤية العالمية 

 في هذا المجال بين كلية علوم الرياضة في الجامعة والوكالة. 

  

بية الدولية، وقد منظمة دولية أطلقتها اللجنة األولم (WADAيُذكر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات )

 يدي.شخًصا، من بينهم الدكتور كمال الحد 11، ويتكون مجلس إدارتها من 1999ا عام تأسست في كند

 عمون/الوقائع / أخبار األردنية
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 امةألهداف التنمية المستد QSعالميًّا في تصنيف  401-450الجامعة األردنية األولى محليًّا وضمن فئة 

 

 

 QS Worldحققت الجامعة األردنية نتائج متميزة في تصنيف  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ(

University Rankings: Sustainability 2023  والذي يصنّف الجامعات العالمية  في مدى تحقيقها

لم والمرتبة االولى على مستوى العا 401-450ألهداف التنمية المستدامة والذي حققت به الجامعة المرتبة 

 محلياً. 

 

 

ت ئة مؤشراكل ف ويتكون هذا التصنيف من فئتين رئيسيتين هما التأثير البيئي والتأثير االجتماعي بحيث تضم

مؤشرات  3ن من على مستوى العالم والذي يتكو 422أداء محددة. وحققت الجامعة في التاثير البيئي المرتبة 

العالم، أما في  على مستوى 192التعليم والذي حققت به الجامعة المرتبة  كان من أبرزها مؤشر االستدامة في

ققت حمؤشرات حيث كان من أبرزها مؤشر التوظيف والذي  5فئة التأثير االجتماعي والذي يتكون من 

 على مستوى العالم. 379الجامعة فيه المرتبة 

 

 

، تتويًجا  2015م التي تم إقرارها عا (SDGsة )ومن الجدير ذكره أّن أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحد

سلّط لتي تالعقود من العمل لمعالجة أكبر القضايا التي تواجه عالمنا. وهناك بعض األبحاث والدراسات 

متعلقة  طاعاتقالضوء بشكل متزايد على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات لقيادة التنفيذ الشامل لعدة 

م لها تقيين خالامة. وعليه استحدثت أهم التصنيفات العالمية  تصنيفات خاصة ممكن مبأهداف التنمية المستد

 مدى التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 الوكيلأخبار األردنية / عمون/الوقائع/الدستور/طلبة نيوز/االنباط/الرأي/نبا نيوز/الغد/

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 عالقات العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم وال                                
 األردن 11942( عمأن  962-6) 5300426( فاكس: 962-6) 5355028 – 5355000 هاتف

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

5 | P a g e 

 

 

 

 

 

 مندوباً عن رئيس الجامعة األردنية

 الجامعة عميد شؤون الطلبة يتٌوج الفائزين في سباق اختراق الضاحية الُمنعقد داخل حرم

 

 

ة ؤون الطلبشئيس الجامعة األردنية، تٌوج عميد مندوبا عن ر -أخبار الجامعة األردنية )أج أ( سناء الصمادي 

ياضي في ط الرالدكتور إسماعيل الزيود اليوم الفائزين في سباق اختراق الضاحية الذي نظمته دائرة النشا

 عمادة شوؤن الطلبة.

  

لى كلية بوية، وإالتر ية السباق من أمام مبنى رئاسة الجامعة، ليمر بكلية العلوموكان الزيود قد أطلق شارة بدا

ة من مختلف طالبا وطالب 170الطب، من ثم العودة إلى مضمار الجامعة، ليقطع المتسابقون البالغ عددهم 

 كم. 3كليات الجامعة مسافة 

  

سة كافة ممار لى تشجيع طلبة الجامعة علىوقال الزيود إن السباق الذي أُقيم داخل الحرم الجامعي يهدف إ

ا ذا آثار إيجابية على صحة اإلنسان وتنمية مدار ذهنية دراته الكه وقاأللعاب الرياضية؛ إذ تشكل عنصًرا مهمًّ

 واختيار الطلبة لتمثيل الجامعة في بطوالت سباق الضاحية خارج الحرم الجامعي.

  

 اق، حيث جاءت على النحو التالي:وقد جرى اإلعالن عن أسماء الفائزين في السب

 انع، وفيب الصفاز في فئة الطالب الذكور في المركز األّول الطالب محمد الميمي، وفي المركز الثاني صهي

بد هللا سف وعالمركز الثالث مثنى عمرو، أما باقي المراكز من الرابع حتى العاشر فقد احتلها الطلبة يو

 صالح، وعمار خطاطبة، وقصي بكار.البلوشي، وبهاء الشمالي، ومحمد ال

  

وفي المركز  أما في فئة الطالبات، ففازت بالمركز األول هبة عمرو، وفي المركز الثاني والء القواسمي،

وود، تنسيم دايد، وزالثالث ليان الخطيب، أما باقي المراكز من الرابع حتّى العاشر؛ ففازت الطالبات رؤى أبو 

 ولمى بدير، وبراءة بدروريمان بركات، ودانا رياض، 

  

 وفي ختام البطولة سلم الزيود الفائزين في المركز األول كأس البطولة.

 أخبار األردنية 
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 الجامعة األردنية تبحث فرص التّعاون مع خمس جامعات هولندية

 

 

م نية اليوألرداستقبلت وحدة الشؤون الدولية في الجامعة ا –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي 

 رفين.ن الطالخميس وفدًا يُمثّل عددًا من الجامعات الهولندية للتباحث في فرص التعاون األكاديمي بي

 

 

قية، لتطبياوضم الوفد مسؤولي التعاون الدولي في جامعة إيراسموس روتردام، وجامعة ويندسهايم للعلوم 

 اجو.ه -ية الملكية للفنون وجامعة ليدن، وجامعة ليدن للعلوم التطبيقية، واألكاديم

 

 

لجامعة ارامج ورحبت مديرة الوحدة الدكتورة هديل ياسين بالوفد، وقدّمت لهم شرًحا موجًزا حول كليات وب

 ع جامعات أوروبية.ماتفاقية تبادل أكاديمي حاليًّا  126والعالقات والمشاريع الدولية فيها، مشيرة إلى وجود 

 

 

رموقة مسمعة في بناء تعاون مشترك مع الجامعات الهولندية التي تتمتع ب وأعربت ياسين عن رغبة الجامعة

ايات لطلبة لغفاد اعلى مستوى العالم، في مجاالت التبادل الطالبي وتبادل الباحثين واعضاء هيئة التدريس وإي

 الحصول على درجات عليا.

 

 

 اصل معالوحدة لفتح قنوات توبدوره، أشار مساعد مدير الوحدة الدكتور سامح الزبيدي إلى استعداد 

 الجامعات الخمس، وتقديم كل سبل الدعم الفني الالزمة لتأطير هذا التعاون.

 

 

السياحة وثار وعلى هامش الزيارة، التقى الوفد بعميد كلية األعمال الدكتور رائد مساعدة وعميد كلية اآل

فيهما  طروحةواّطلع على البرامج الم الدكتور محمود عرينات وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكليتين،

 وفرص التعاون الممكنة.

 أخبار األردنية 
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 "لغات األردنية" يقيم حفل إفطار أردني لطلبته األجانب

 

 

إفطار  ثاء، حفلللغات في الجامعة األردنية، الثالأقام مركز ا -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

 طالب وطالبة. 100ب الدارسين فيه بمشاركة ما يزيد عن جماعي للطلبة األجان

  

منهجية ة الالويأتي تنظيم الحفل، حسب مدير المركز الدكتور سامي عبابنة، ضمن سلسلة الفعاليات واألنشط

تمع افة المجم بثقالتي يعقدها المركز للملتحقين ببرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بهدف دمجه

 .األردني

  

افي ماعي وثقر اجتوأشار عبابنة  إلى أن المركز انتهج إقامة الحفل مع بداية كل فصل دراسي لما يلعبه من دو

أشهر وف عليها متعاريساهم في إدماج الطلبة األجانب بالمجتمع األردني وتعريفهم بعاداته وثقافته وتقاليده ال

 ة.األلفساتذة بطلبتهم في جو يسوده الود ومأكوالته، إضافة إلى أنه يشكل فرصة ذهبية اللتقاء األ

  

يبة في صمة طبمن جانبها، أكدت رئيسة شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها ختام الوزان أن الحفل يترك 

يهم جابيا لدرا إينفوس الطلبة، ضمن منظومة من البرامج الالمنهجية المساندة للبرنامج الدراسي، ما يعكس أث

جموعة معلى  ركز في إدارة هذا البرنامج الذي ال يركز على البعد التعليمي وحسب، بلبمدى احترافية الم

 من األنشطة التي تعزز ذاك البعد أيضا.

  

لما  األجانب لطلبةومن الجدير ذكره أن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها بات يشهد إقباال ملحوظا من ا

 مية والوسائل الحديثة المتبعة في تدريسه.يتمتع به من مميزات تتعلّق بخطته التعلي

 أخبار األردنية 
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 انعقاد اليوم التكنولوجي الرابع لقسم هندسة الحاسوب في "األردنية"

 

 

ولوجي يوم التكنانعقد في كلية الهندسة في الجامعة األردنية ال –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

مد عبد ور محبحضور عميد الكلية الدكتور ناصر الحنيطي، ورئيس القسم الدكت الرابع لقسم هندسة الحاسوب

 المجيد.

 

 

عزيز قدرات ت، إلى IEEEويهدف اليوم التكنولوجي، الذي نظمه القسم بالتعاون مع أكاديمية زينون ومنظمة 

وء على الض لقاءالطلبة في كافة مجاالت التكنولوجيا الحديثة من خالل استضافة خبراء في هذا المجال وإ

 خبراتهم العلمية والعملية.

 

 

براهيم ندس إواشتملت فعاليات اليوم التكنولوجي على محاضرة حول الشبكات واألمن السيبراني قدمها المه

أس  شركة مّساد من شركة نيو جينسيس، وأخرى عن الحوسبة السحابية قدّمها المهندس محمد أبو هنطش من

ي أس آي ب طوير المواقع اإللكترونية قدّمها المهندس أحمد قاسم من شركةتي سي، ومحاضرة ثالثة حول ت

 و خلف منمد أبويفز، وأخيرة حول كيفية اختيار المقابالت المختصة بقطاع التكنولوجيا قدّمها المهندس مح

 شركة إكس بيديا.

 

 

 

ك وجي وكذلتكنولوتخلّلت الفعالية فقرات متنوعة ومسابقات وتكريم للمتحدثين والفائزين بمسابقات اليوم ال

 .اتتكريم طلبة الجامعة الفائزين في مسابقات البرمجة المختلفة التي ُعقدت على مستوى الجامع

 أخبار األردنية 
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 هل يثق المواطن باستطالعات الرأي والدراسات المسحية؟

 

ا ، وإذا ملبالدائلة كثيرة حول استطالعات الرأي العام، منها دقتها حول تشخيص الواقع الحقيقي في تطرح أس

ى تمادا علات اعكانت تتناول القضايا التي تهم الناس، وما أدوات القياس، وكيف يمكن قياس إنجازات الحكوم

ترسخت  التي جم الفجوة الكبيرةآراء المواطنين أو قادة الرأي أو من خالل أعضاء مجلس النواب، في ظل ح

ها من وغير بين المواطن والسلطة التنفيذية بفعل ملفات عديدة، أبرزها البطالة والفقر وغالء األسعار

 القرارات غير الشعبية.

وبين المسح  يجية،كما يبرز السؤال حول الفرق بين استطالع الرأي العام الذي ينفذه مركز الدراسات االسترات

سعى تق، وهل ، وهل يقيسان واقع عمل الحكومة وثقة الناس بها، بشكل دقي”راصد“مركز الحياة الذي يجريه 

 ؟لقراراهذه المراكز الى تطوير آليات عملها وتجويدها، وما مدى الثقة بنتائجها التي تقدم لصاحب 

و العين هستطالحديث عن ا“الدكتور عامر بني عامر إن ” راصد“وفي هذا السياق، قال مدير مركز الحياة 

ا مركز ختارهأمر غير دقيق، فنحن نتحدث عن عينتين مختلفتين، األولى من المواطنين وهي عينة عشوائية ي

بالتالي اب، والدراسات االستراتيجية، وأما عينة مركز الحياة فقصدية تمثل اتصاالت مع اعضاء مجلس النو

 ”.هما فئتان مختلفتان ال يمكن المقارنة بينهما

ه يرتبط اصة انيتم اخذ عينات النواب ألن المواطن العادي ال يعرف ما يعرفه النائب، خ“ي عامر: واضاف بن

منها  عيشيةبأعمال مشتركة مع الحكومة، فيما تسيطر عوامل اخرى على تقييم المواطن، من بينها قضايا م

 ”.البطالة والفقر واالسعار وغيرها

 شكل يوميعها بلحكومة والتزاماتها، وهي األمور التي يتم تتبواشار الى ان مركز راصد يسأل عن إنجازات ا

 من خالل عمل بحثي.

 يرتين،ليست تناقضا بين استطالعين، لكن هناك مسارين مختلفين وعينتين متغا“ولفت الى أن القضية 

 عيناتر وجمهو وأسلوبين متباينين، االول بحثي يتم تنفيذه بطريقة تتبعية بحثية، واآلخر يعتمد على آراء

 ”.عشوائية

يتم  منهجية العمل تعتمد على إصدار تقرير عن عمل الحكومة من وجهة نظر النواب، وال“وأوضح أن 

جري السؤال عن شخص الرئيس، كما يتم إرسال أسئلة للحكومة حول أعمالها ومدى نشاط كل وزير، وي

يث يمكن ية، حن أي ارتباطات عاطفالتأكد من تطابق إجابة الحكومة مع ما يتم رصده لتحري الدقة، بعيدا ع

عمل  ة هذاتغيير اتجاهات الناس والرأي العام، بقرار واحد تتخذه الحكومة في آخر لحظة، وفي بالنتيج

 ”.مختلف

يزة في سات ممالحرفية موجودة ولدينا مؤس“وحول الدقة والحرفية في أداء االستطالعات، قال بني عامر إن 

ني في االرد نقطة يتوجب االنتباه لها وهي ان المواطن“يرا إلى ان هناك ، مش”األردن تقيم آليات العمل

لحرية اساحة استطالعات الرأي العام وخاصة القضايا السياسية ال يوجد لديه طرح واضح، ويتعلق االمر بم

قر والف المتاحة والظروف التي تجري فيها االستطالعات، ناهيك عن وجود عوامل ضاغطة، منها البطالة

 ”.لبها اجتماعيوغا

مكن ثية، ويمحكومة بإجراءات وآليات بح“هوامش الخطأ في استطالع الرأي لراصد قليلة، ألنها “وبين أن 

 ”.لالستطالع ان يساعد السياسي في ايجاد تقييم حقيقي للحالة

 الغد
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عا بل استطال ليس“بدوره، قال رئيس مركز الدراسات االستراتيجية الدكتور زيد عيادات ان ما يقدمه راصد 

ع ه استطالم بأنمقابالت للنواب والحصول على تقييماتهم فيما يتعلق بعمل وأداء الحكومة، وال يجوز التسلي

 ”.للرأي

ممثلة  شوائيةعما يجريه مركز الدراسات االستراتيجية هو استطالع للرأي العام عبر عينات “وأشار الى ان 

 ”.ئج دقيقةلكافة اطياف ومناطق المملكة، وبالتالي تكون النتا

ة ن نسبة الدقشخصا يتم استطالع آرائهم يمثلون كل الشعب االردني، وبالتالي فإ 1250ويجزم العيادات ان 

 ”.عالية جدا“

لعمل هجيات امن“، مشددا على ان ”ليست هناك مؤسسة او مركز ال يسعى الى تجديد منهجياته“ولفت الى انه 

 ”.التحديث لهافي المركز ثابتة ومستقرة فضال عن التطوير و

 ، وفي كللخبراءمن يقومون بإجراء المقابالت مدربون جيدا، ولدينا مجموعة مميزة من الباحثين وا“وبين ان 

 ”.استطالع يتم تدريبهم ايضا، اضافة الى اننا نقوم بالتحليل والتقليل من هامش الخطأ

مية وات علرار، بحيث تستعمل ادتقييم للواقع، ويمكن ان يستند إليه صاحب الق“وبين ان االستطالع هو 

كنها اعية لليست انطب“، مؤكدا ان استطالعات الرأي ”محايدة وموضوعية ألنها توجه لدولة وليس إلى جهة

 ”.تتم وفق معايير واجراءات معروفة في كل العالم

هم بض فتريواشار الى ان ما يقوم به مركز الحياة راصد من استطالع آلراء النواب في الحكومة والذين 

 ناسبة.وقات المواأل مراقبة أدائها واعمالها، فهي وظيفتهم، مشددا على أهمية طرح االسئلة الدقيقة في المواقع

 ”.ال عالقة له بتقييم أداء الحكومة من قريب أو بعيد” “راصد“وختم بالقول ان ما يقوم به 

ن ر عاميبشر الخصاونة بعد مرووكان مركز الدراسات االستراتيجية نفذ استطالع رأي لحكومة الدكتور 

%  50ة سنة، وبنسب 18شخص ممن تزيد أعمارهم على  1200على تشكيلها؛ حيث بلغ حجم العينة الوطنية 

 ة.موقعاً تغطي جغرافيا المملكة كاف 150% إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من  50ذكوراً و

ً  12ثة ميدانياً ومكتبياً، ووشارك في تنفيذ هذا االستطالع أربعة وستون باحثاً وباح ، وكانت نسبة هامش مشرفا

 %(. 95.0( عند مستوى ثقة )2.5)±الخطأ في العينة الوطنية 

رئيسية ور الوقدم االستطالع توجهات المواطنين األردنيين وتقييمهم ألداء الحكومة في مجموعة من المحا

عرف على ن التتاب التكليف السامي، فضالً عباإلضافة الى تقييم قدراتها على تنفيذ المهام الواردة في ك

ى لتعرف علإلى اواتجاهات الرأي العام لكيفية اتجاه سير األمور في األردن، وألهم المشكالت التي تواجهه، 

طني مواقف وآراء المواطنين حول الوضع االقتصادي، والثقة بمؤسسات الدولة، ومهددات االمن الو

 عادة في األردن.االردني، والثقة المجتمعية والس

ً شامالً حول آراء النواب تجاه الحكومة، واستجاب لها ” راصد“أما تقرير مركز  % من  90فتضمن مسحا

ائي حليل إحصنهج تالبرلمانيات والبرلمانيين من خالل اعتماد استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر م

 متعدد المتغيرات.

ي بني هان راهيمت والمطلوب منها، قال عضو البرلمان األسبق الدكتور ابوتعليقا على آليات عمل االستطالعا

 ان استطالعات مركز الدراسات تعمل وفق منهجية اكاديمية عالية وتشخص الواقع بشكل دقيق.

دة ات المتحلوالياولفت الى ان الخبراء العاملين فيه يعملون وفق المعايير التي تتبعها مراكز الدراسات في 

قتان ا طريالمتحدة، الفتا الى انه ال بد من التفريق بين استطالعات الرأي والمسوحات، وهم والمملكة

 للحصول على البيانات من الناس.

لة، إال ة بسهوعلى الرغم من أن كال من االستطالع والمسح يساعد على جمع البيانات الكمي“واشار الى انه 

سئلة طرح أبالمستغرق للرد، بحيث يسمح لك االستطالع  أن هناك فرقًا بينهما، خاصة في شكلهما، والوقت

 ”.لةفردية متعددة الخيارات من المجيبين، فيما المسح نموذج يحتوي على أنواع مختلفة من االسئ

ب ع الويعادة ما تكون استطالعات الرأي شائعة جدًا على مواقع التواصل االجتماعي ومواق“وبين أنه 

 ”.العات الرأي عندما تريد الحصول على فكرة عامة عن رأي الناساألخرى، ويمكنك استخدام استط
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الح، بالمص تشخيص اعضاء مجالس النواب عادة ال يكون تقييما حقيقيا وربما يكون مدفوعا“واشار الى ان 

 ”.وهو ما ال يمكن قياسه، ويمكنه تشخيص الواقع او حجم االنجاز بوضوح

اكز هي مرز االستطالع تقدم تقييما واقعيا لصاحب القرار وولفت الى ان العينات التي تستخدمها مراك

 أكاديمية ال مصلحة لها مع هذا وذاك.

تع ب أن يتميتوج وفي السياق ذاته قال الدكتور حسن الفقهاء من الجامعة االردنية إن قياس استطالعات الرأي

ب الى ة اقرسات االستراتيجيبمصداقية عالية، فهو نبض الناس، مشددا على ان ما يقدمه مثال مركز الدرا

م مصالح تقدي تشخيص الواقع، فضال عن ان حجم الفجوة بين الحكومة والمواطنين كبيرة ال يمكن قياسها عبر

 ألعضاء في مجالس النواب.

 بأي حال يشكل وبين الفقهاء ان الشواهد واضحة، منها الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع االسعار، وهذا ال

مثلة قية مس، وبالتالي يتوجب ان تكون االستطالعات شفافة وتعكس الواقع عبر عينات حقيمصدر رضى للنا

 لجموع المواطنين.

ان ما  عتبراموشدد على أهمية تطوير أدوات القياس بالنسبة الستطالعات الرأي، فضال عن تدريب الخبراء، 

 تقريرية أو تقرير أشبه بالقدمه مركز راصد ال يشكل استطالعا للرأي بشكل مؤكد وانما دراسة مسح

 الصحفي.

 رأيه بدوره، احتج عضو مجلس النواب جعفر الربابعة، والذي رفض الحديث عبر الهاتف، على استطالع

ائكة ضايا شالمشكلة الرئيسة تكمن في أنك ال تستطيع استطالع رأي النواب على ق“عبر الهاتف، وقال إن 

 ”.دقيقة ومهمة عبر الهاتف، وهي آليات مرفوضة وغير

خص حالة قعي يشتقديم اآلراء الدقيقة ال يكون من خالل مكالمة هاتفية بل من خالل نقاش وا“وأشار إلى أن 

 ”.حقيقية واقعية يعاني منها الناس
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