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 43/3/3533:التاريخ                                                                  الخميس: اليوم     

 في اليوميالتقرير الصح
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 لصفحةا

 

 عوـــــوضـــــــــــلما

 لجامعةا رخباأ

يعلن نتائج استطالع حول " األردنية"مركز الدراسات االستراتيجية في  5

 "السياسية الخارجية األردنية والعالقات الدولية"

 األردن يلعب دوًرا قياديًّا في القضيّة الفلسطينيّة: بالمئة من األردنيين 53

 خّريجي الجامعة األردنيّةيستقبل في مكتبه القائمين على نادي " عبيدات" 2

لتعزيز التبادل الثقافي من خالل " األردنية"معزوفات لموسيقى الجاز في  45

 الموسيقى

ينظّم محاضرة حول أهمية التبرع " األردنيّة"مركز تنمية وخدمة المجتمع في  44

 بالدم

 جامعية ونشؤ

 عةتنفي وجود تجاوزات بالتعيينات والترقيات في الجام” مؤتة“ 43
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السياسية الخارجية "يعلن نتائج استطالع حول " األردنية"مركز الدراسات االستراتيجية في 

 "األردنية والعالقات الدولية

 اديًّا في القضيّة الفلسطينيّةاألردن يلعب دوًرا قي: بالمئة من األردنيين 28

 

أظهر استطالع أعده مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية أن الغالبية العظمى من 

من العينة % 53األردنيين يعتبر بأن األردن يلعب دوًرا قياديًّا في القضية الفلسطينية؛ إذ يرى ذلك 

 .من الخبراء%  77الوطنية و

 

أن الغالبية العظمى من األردنيين يعتقدون أن القيمة األستراتيجية لألردن في  وبيّن االستطالع

 .من العينة الوطنية% 53من عينة الخبراء، و % 53المنطقة والعالم مهمة، وذلك بنسبة 

 

يُقيّمون الدور اإلقليمي لألردن %( 74)كما بيّن االستطالع أن الغالبية العظمى من األردنيين وبنسبة 

 . طقة بالمهمفي المن

 

من العينة الوطنية %( 57)ووفقًا لالستطالع اعتبرت الغالبية العظمى من األردنيين، وبنسبة 

 .من عينة الخبراء، أّن القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة تواجه الشرق األوسط%( 25)و

 

أفراد العينة  من الخبراء وغالبية%( 57)كما اعتبرت الغالبية العظمى منهم حسب االستطالع، بنسبة 

، أن وجود اسرائيل يُمثّل مصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العربي في %(03)الوطنية بنسبة 

 .المنطقة

 

أفادوا أنّهم % ( 33)فقط من األردنيين مهتّمون بالسياسة مقارنة بـ%( 37)ووفق االستطالع، فإن 

 .3533مهتمين حسب استطالع شباط 

 

عينة الوطنية أن السعودية هي أبرز حلفاء األردن في اإلقليم، فيما جاء من ال%( 53)وعربيًّا اعتبرت 

 %(.56)أن مصر هي أبرز حلفاء األردن في االقليم حسب عينة الخبراء، وبنسبة 

 

من العينة الوطنية أن الواليات المتحدة األمريكية هي أبرز حلفاء األردن %( 33)أما دوليًّا اعتبر 

، أن %(54)ها بريطانيا، كما جاء في عينة الخبراء أيضا، وبنسبة على المستوى العالمي، تلي

 .الواليات المتحدة األمريكية هي أبرز الحلفاء على المستوى العالمي

 

المؤشر األردني التي يجريها مركز -ويأتي هذا االستطالع ضمن سلسلة نبض الشارع األردني

تضمن قياس آراء الشارع األردني ومعرفتهم الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية، والتي ت

 .واطالعهم على القضايا الُمستجّدة التي تجري في األردن والمنطقة

 رؤيا نيوز/عمون/السبيل/الدستور/الرأي/ جفرا / رؤيا /  أخبار األردنية 
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لقياس " السياسية الخارجية األردنية والعالقات الدولية"ويُعّد هذا االستطالع الدوري الثاني حول 

 .العهم ورضاهم عنهامعرفة المواطنين األردنيين بالسياسة الخارجية األردنية، ومدى اطّ 

 

بأخذ آراء عينة وطنية ُممثِّلة وشاملة لكافة  32/0/3533-35وقد نُفّذ االستطالع خالل الفترة 

 . المحافظات واألقاليم والفئات العمرية والتعليمية، إضافة الى عينة ُممثِّلة من الخبراء األردنيين

 

: وسط والسياسة الخارجية األردنيةوتضّمن االستطالع قياس الرأي العام في قضايا الشرق األ

المتابعة، المعرفة، وتقييم األداء، واألردن ودوره وأهميته بين دول العالم، والعالقات األردنية 

 .األوكرانية-اإلقليمية، والعالقات األردنية اإلسرائيلية، إضافة إلى األزمة الروسية

 

 

 :وتاليا أبرز النتائج حسب المؤشرات التي تضمنها

 

أفادوا بأنهم مهتمين في استطالع % 33من األردنيين مهتمين بالسياسة مقارنة بـ %( 37)فقط     -

 .من المهتمين يتابعون األخبار السياسية المتعلقة باألردن%( 50)، و3533شباط 

 

يعتمدون على التلفاز في أغلب %( 33)وغالبية عينة الخبراء %( 53)أكثر من ثلث أفراد العينة     -

من أفراد العينة الوطنية %( 53)ن للحصول على األخبار السياسة المتعلقة باألردن، واألحيا

 .من عينة الخبراء يعتمدون على شبكة اإلنترنت في الحصول على األخبار السياسية%( 32)و

 

يعتبرون القضية ( عينة الخبراء% 23العينة الوطنية، % 57)الغالبية العظمى من األردنيين     -

نقاط مقارنة  45ية هي أهم مشكلة تواجه منطقة الشرق األوسط مسجلة ارتفاعاً مقداره الفلسطين

فقط يعتبرون قضية الالجئين السوريين في األردن أهم مشكلة، %( 3)، و3533باستطالع شباط 

هي أهم مشكلة ( العراق، اليمن، ليبيا)وتعتبر النسبة نفسها أن األزمات والصراعات في المنطقة 

 .منطقةتواجه ال

 

 بالنسبة لمصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العربي

 

أن وجود %( 03)وغالبية أفراد العينة الوطنية %( 57)يعتبر الغالبية العظمى من الخبراء     -

اسرائيل هو مصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العربي في المنطقة، ولم تتغير النسبة مقارنة 

من أفراد العينة الوطنية أن أمريكا وإيران على التوالي هما % 0بر ، فيما يعت3533باستطالع شباط 

نقاط مقارنة  3مصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العربي في المنطقة، مسجلة تراجع مقداره 

 .3533باستطالع شباط 

 

 من افراد العينة الوطنية ان وجود إسرائيل هو ما يمثل%( 55)و%( 76)يعتقد غالبية الخبراء     -

من افراد العينة الوطنية ان %( 40)مصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العربي في العالم، فيما يرى 

من % 43الصراعات والنزاعات اإلقليمية وعدم االستقرار هو ما يهدد امن الوطن العربي، ويرى 

لتهديد األكبر من افراد العينة الوطنية ان الواليات المتحدة االمريكية هي مصدر ا%( 44)الخبراء و 

 .ألمن الوطن العربي في العالم
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 فيما يتعلق بالسياسة الخارجية األردنية، المتابعة، المعرفة، تقييم األداء

 

يتابعون أخبار السياسة %( 22)من أفراد العينة الوطنية وجميع أفراد عينة الخبراء %( 34)فقط     -

 .الخارجية األردنية

 

من أفراد العينة الوطنية أن التركيز على حل القضية %( 43)و، %(55)يرى ثلث الخبراء     -

الفلسطينية والحفاظ على المقدسات في األقصى هي اهم األولويات التي يجب ان تركز عليها السياسة 

من الخبراء % 43من افراد العينة الوطنية و% 40فيما يرى . الخارجية األردنية في المرحلة الحالية

%( 32)ويرى . كون على تهيئة البيئة االستثمارية وتحسين الوضع االقتصاديأن التركيز يجب ان ي

من الخبراء أن أولوية السياسية الخارجية األردنية يجب ان يكون من خالل االهتمام بالقضايا العربية 

 .والعمل على توحيد الصف العربي

 

اضون عن السياسة من أفراد العينة الوطنية ر%( 55)من عينة الخبراء وفقط %( 65)    -

ال يعرفون إذا كانوا راضيين أم غير %( 34)الخارجية األردنية، ونصف أفراد العينة الوطنية 

 .راضيين عن السياسة الخارجية األردنية

 

االعتدال والحفاظ على العالقات المتوازنة مع الدول واالطراف كافة أهم أسباب الرضى عن     -

فيما كان السبب الثاني هو (. عينة الخبراء% 53العينة الوطنية،  %32)السياسة الخارجية األردنية 

عينة % 34العينة الوطنية، % 42)العمل الجاد في تحسين العالقات مع الدول واالطراف المختلفة 

من الخبراء سبب رضاهم الى مواقف األردن القيادية وعالقاته الطيبة مع % 30، ويعزو (الخبراء

 .باقي الدول

 

السبب الرئيسي عن عدم الرضى عن السياسة الخارجية األردنية هو ضعف األداء وعدم أما     -

%( 42)، فيما عزا (عينة الخبراء% 36العينة الوطنية، % 53)التطور في خطط وبرامج الوزارة 

من الخبراء سبب عدم رضاهم الى عدم االستقاللية في اتخاذ القرارات والضغوط الخارجية على 

عزوا السبب الى ضعف موقف األردن من بعض القضايا العربية وخصوصا ( %47)و. األردن

 .القضية الفلسطينية

 

من عينة الخبراء العمل على تقوية الساحة السياسية الداخلية من أجل حل %( 43)اقترح     -

اعادة هيكلة وتدريب الطاقم %( 45)المشاكل التي تواجه السياسة الخارجية األردنية، فيما يقترح 

العمل على تقوية العالقات العربية وتوحيد %( 43)المسؤول في وزارة الخارجية األردنية، ويقترح 

 .كلمة العرب في القضايا التي تهم المنطقة تحديداً 

 

 بالنسبة لألردن ودول العالم في عين األردنيين

 

% 53)في اإلقليم بالنسبة ألفراد العينة الوطنية ما زالت السعودية هي أبرز حلفاء األردن     -

 .، تليها اإلمارات العربية المتحدة ومن ثم فلسطين(يعتقدون ذلك

 

بالنسبة لألردنيين ما زالت الواليات المتحدة األمريكية هي أبرز حلفاء األردن على المستوى     -

 .، تليها بريطانيا%(33)العالمي 
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، تليها االمارات العربية %(02)لألردن يعتبر األردنيون السعودية البلد العربي األكثر دعماً     -

 .ومن ثم قطر%( 42)المتحدة 

 

أما الدول غير العربية األكثر دعماً لألردن فهي الواليات المتحدة األمريكية، ومن ثم بريطانيا     -

 .والمانيا

 

ن من أن الواليات المتحدة األمريكية هي أكثر دوله داعمة لألرد%( 03)يرى غالبية األردنيين     -

 .الناحية االقتصادية تليها السعودية واالمارات

 

%(. 55)ومن الناحية السياسية فيعتبر األردنيين الواليات المتحدة األمريكية األكثر دعماً لألردن     -

، %(54)ومن الناحية األمنية، يعتقد األردنيون أن الواليات المتحدة األمريكية هي األكثر دعماً 

 .ن ثم السعوديةوتليها بريطانيا وم

 

سيختارون %( 45)يفضلون التعاون مع السعودية لو اتيح لهم الخيار، و%( 36)ربع األردنيين     -

 .سيختارون االمارات العربية المتحدة%( 47)تركيا و

 

أن األردن يلعب دوراً قيادياً في القضية الفلسطينية، %( 53)تعتقد الغالبية العظمى من األردنيين     -

 .يعتقدون أن األردن يلعب دور ثانوي في األزمة السورية %(52)و

 

يعتقدون أن األردن يلعب دور ثانوي في الحرب القائمة في اليمن، %( 05)غالبية األردنيين     -

يعتقدون %( 07)يعتقدون أن األردن يلعب دور ثانوي في عملية االستقرار في العراق و%( 05)و

 .قائمة في لبنانأن يلعب دور ثانوي في األزمة ال

 

 فيما يتعلق باألردن ودول العالم في عين الخبراء األردنيين

 

، تليهم السعودية %(56)أما بالنسبة لعينة الخبراء فإن مصر هي أبرز حلفاء األردن في اإلقليم     -

(47.)% 

 

العالمي بالنسبة للخبراء الواليات المتحدة األمريكية هي أبرز حلفاء األردن على المستوى     -

 %(.3)، تليها بريطانيا %(54)

 

، تليها االمارات العربية %(56)يعتبر الخبراء السعودية البلد العربي األكثر دعماً لألردن     -

%( 55)أما الدول غير العربية األكثر دعماً لألردن فيعتقد . ومن ثم مصر وقطر%( 34)المتحدة 

 .ي األكثر دعماً، ومن ثم المانيا وبريطانيامن الخبراء أن الواليات المتحدة األمريكية ه

 

أن الواليات المتحدة األمريكية هي أكثر دوله داعمة %( 23)يرى الغالبية العظمى من الخبراء     -

 %(. 75)والسياسية %( 76)لألردن من الناحية االقتصادية واألمنية 

 

%( 34)لو اتيح لهم الخيار، و يفضلون التعاون مع السعودية%( 36)ربع الخبراء األردنيين     -

 %(. 45)والعراق وسورية في المرتبة الثالثة %( 34)سوف يختارون مصر في المرتبة الثانية 
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يعتقدون أن األردن يلعب دوراً قيادياً في القضية %( 77)الغالبية العظمى من الخبراء     -

 .مة السوريةيعتقدون أن األردن يلعب دور ثانوي في األز%( 64)الفلسطينية، و

 

يعتقدون أن األردن يلعب دور ثانوي في الحرب القائمة في اليمن، %( 70)غالبية عينة الخبراء     -

يعتقدون أن األردن يلعب دور ثانوي في عملية االستقرار في العراق %( 30)وأكثر من نصفهم 

 .يعتقدون أن يلعب دور ثانوي في األزمة القائمة في لبنان%( 74)و

 

 للدور االستراتيجي واالقليمي لألردن بالنسبة

 

. يقيمون الدور االقليمي لألردن في المنطقة بالمهم%( 74)الغالبية العظمى من األردنيين     -

يعتقدون أن القيمة االستراتيجية ( العينة الوطنية% 53عينة الخبراء، % 53)والغالبية العظمى أيضاً 

من افراد % 32و%( 62)م من أهميته، فإن غالبية الخبراء وبالرغ. لألردن في المنطقة والعالم مهمة

تراجع في األعوام الستة الماضية،  العينة الوطنية يعتقدون أن الدور اإلقليمي واالستراتيجي لألردن

من افراد العينة الوطنية بأن دور األردن اإلقليمي %( 33)من الخبراء و%( 55)فيما يعتقد 

 . واالستراتيجي حافظ على مكانته

 

والسبب الرئيسي وراء االعتقاد تراجع دور األردن اإلقليمي واالستراتيجي هو التحوالت     -

عينة % 33العينة الوطنية، % 30)واألزمات التي مرت بها المنطقة  الجيواستراتيجية والحروب

من افراد العينة الوطنية ان الوضع االقتصادي الصعب الذي مر به % 35، فيما يعتقد (الخبراء

من الخبراء ان التحول في العالقات العربية اإلسرائيلية هو السبب % 47األردن هو السبب، ويعتقد 

 . ن اإلقليمي واالستراتيجيوراء تراجع دور األرد

 

 االردن والعالقات الدولية    -

 

العالقات األردنية التركية بالجيدة، فيما وصف %( 52)وصف الغالبية العظمى من األردنيين     -

 .من عينة الخبراء العالقات األردنية االيرانية بالجيدة%( 05)من أفراد العينة الوطنية و%( 56)

 

زيادة التقارب ( العينة الوطنية% 53عينة الخبراء، % 57)العظمى من األردنيين يؤيد الغالبية     -

من عينة الخبراء زيادة %( 23)من أفراد العينة الوطنية و%( 72)ويؤيد أيضاً . مع السعودية

 .التقارب مع مصر

 

عينة من أفراد %( 32)من افراد العينة الوطنية و%( 37)ال يؤيد زيادة التقارب مع إيران     -

من %( 62)من أفراد العينة الوطنية و%( 55)الخبراء، وال يؤيد أيضاً زيادة التقارب مع اسرائيل 

 .أفراد عينة الخبراء

 

 

 

 

 فيما يتعلق بالعالقات األردنية اإلسرائيلية واالعتداءات على االقصى
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صلحة األردن أن من افراد العينة الوطنية أنه من م%( 35)من عينة الخبراء و%( 06)يعتقد     -

من عينة الخبراء %( 52)يخفض مستوى العالقات مع اسرائيل في المرحلة الحالية، فيما يعتقد 

من أفراد العينة الوطنية أنه يجب على األردن أن يحافظ على مستوى العالقات الحالية مع %( 36)و

 .اسرائيل

 

خبراء راضون عن الموقف الذي من أفراد عينة ال%( 75)من أفراد العينة الوطنية و%( 65)    -

 .اتخذه األردن تجاه االعتداءات األخيرة التي حصلت على المسجد األقصى

 

من أفراد العينة الوطنية أن السبب الرئيسي %( 52)من أفراد عينة الخبراء و%( 07)يعتقد     -

فيما . ويدهاوراء هه االعتداءات هو احتالل األراضي المقدسة في الضفة الغربية والعمل على ته

من أفراد العينة الوطنية أن السبب هو أعمال يهودية متطرفة %( 45)من الخبراء و%( 35)يعتقد 

من عينة الخبراء أن السبب هو %( 2)من أفراد العينة الوطنية و%( 45)ويعتقد . واستفزاز للمسلمين

 .من أجل فرض السلطة اليهودية على األراضي المقدسة

 

من عينة الخبراء أن االعتداءات على األقصى %( 35)أفراد العينة الوطنية و من%( 40)يعتقد     -

من أفراد العينة الوطنية %( 43)ويعتقد . ستؤدي في النهاية الى انتفاضة جديدة وحرب شاملة

 .من الخبراء أن االعتداءات لن تؤدي الى شيء وسيبقى الحال على ما هو عليه اآلن%( 2)و

 

دولة فلسطين )من أفراد العينة الوطنية حل الدولتين %( 32)و%( 62)براء يفضل غالبية الخ    -

االسرائيلي فيما يفضل  -إلنهاء الصراع الفلسطيني( 4267الى جانب دولة اسرائيل على حدود 

من الخبراء حل الدولة الفلسطينية الواحدة إلنهاء الصراع %( 47)من أفراد العينة الوطنية و%( 35)

 .رائيلياالس -الفلسطيني

 

 األوكرانية -األزمة الروسية    -

 

من أفراد العينة الوطنية يتابعون أخبار األزمة %( 04)و%( 27)الغالبية العظمى من الخبراء     -

األوكرانية ويعتمدون على التلفاز في أغلب الوقت في الحصول على معلومات حول هذه  -الروسية

 .األزمة

 

من الخبراء، فيما ال %( 53)من أفراد العينة الوطنية و%( 7)رانية األوك -يؤيد الحرب الروسية    -

من الخبراء، وأكثر من نصف أفراد العينة الوطنية %( 02)من أفراد العينة الوطنية و%( 04)يؤيد 

 .ليس لهم موقف من هذه الحرب%( 35)

 

ا سوف تنتصر في من عينة الخبراء أن روسي%( 67)من أفراد العينة الوطنية، و%( 34)يعتقد     -

 .الحرب القائمة مع اوكرانيا
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 يستقبل في مكتبه القائمين على نادي خّريجي الجامعة األردنيّة" عبيدات"

 

استقبل رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات أمس في مكتبه  -( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

اء الهيئة اإلدارية لنادي خريجي الجامعة األردنية، وبارك لهم فوزهم في انتخابات رئيس وأعض

 . الهيئة اإلداريّة التي جرت مؤّخًرا

 

وقّدم عبيدات في حديثه توجيهات لألعضاء لتعزيز التعاون مع الجامعة وفق أفضل صورة، وفيما 

ن وخارجه، وإحياء العالقة يصب في تقوية الصالت مع الخريجين في كافة مواقعهم داخل الوط

الوجدانية التي تربط الخريج وجامعته األم، داعيًا وُمرّحبًا بإسهامات الخريجين التي من شأنها دفع 

 .الجامعة إلى األمام والتّشارك في تقّدمها وازدهارها

 

ٍر متكامٍل ل رئيس وبدوره، أقدم رئيس الهيئة اإلدارية للنادي عبد الرحيم الزعبي على عرِض تصوُّ

الجامعة عن مساعي النادي إلقامة عالقة تشاركية تعاونية فاعلة بين الطّرفين، تصبُّ اهتمامها على 

 .الخريجين والجامعة األم، وتعود بالفائدة على النادي في الوقِت ذاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / المملكة / أخبار األردنية 
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 لموسيقىلتعزيز التبادل الثقافي من خالل ا" األردنية"معزوفات لموسيقى الجاز في 

 

نظمت كلية الفنون بالجامعة األردنية بالتعاون مع  –سهى الصبيحي ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

السفارة األمريكية في عمان، اليوم حفٍل لموسيقى الجاز بهدف تعزيز فكرة التبادل الثقافي من خالل 

 .الموسيقى

  

التابع لجامعة كاليفورنيا، " هيربي هانكوك للجاز"طالبية أمريكية من معهد  وشارك في الحفل فرقة

 .لوس أنجلوس وعازف الجاز المتميز دون برايدن

 

  

وشهد الحفل الذي نظّمه قسم الفنون الموسيقية في الكلية ، عزف مقطوعات مختلفة من موسيقى الجاز 

عبر التاريخ، كما تضّمن معزوفات الكالسيكية توضح مراحل تطور هذا النوع من الموسيقى 

 .موسيقية شرقية  قام بها طلبة من القسم وأداًء غنائيا وعزفاً مشترًكا بين الطلبة وأعضاء الفرقة

  

وأكد عميد كلية الفنون والتصميم الدكتور محمد نّصار أن هذا الحفل يعد فرصة يطّلع من خاللها طلبة 

مريكية، ويتشاركون عبرها خبراتهم وقدراتهم الموسيقية مع الكلية على تقاليد الموسيقى والثقافة األ

 .طلبة معهد موسيقيٍّ مرموق في الواليات المتحدة

  

وقال نائب عميد كلية الفنون والتصميم لشؤون الدراسات العليا ورئيس قسم الفنون الموسيقية الدكتور 

القسم من خاللها إلى نضال نصيرات إّن الحفل يأتي ضمن سلسلة نشاطات وورشات عمل يهدف 

تعريف الطلبة بقوالب الموسيقى الغربية، معتبًرا هذا اللقاء الموسيقي بين الشرق والغرب تجربة 

 .مفيدة ومثرية لطلبة القسم

  

عن امتنانهم لهذه الفرصة التي سنحت لهم بالعزف أمام " هيربي هانكوك للجاز"وعبّر موسيقيو معهد 

 .انهم من قسم الفنون الموسيقيةطلبة الجامعة األردنية ومع أقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرأي/ عمون / أخبار األردنية 
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 ينظّم محاضرة حول أهمية التبرع بالدم" األردنيّة"مركز تنمية وخدمة المجتمع في 

 

نظّم مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة  -سناء الصمادي( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

برع بالدم لصحة اإلنسان، قّدمتها اختصاصية أمراض الدم، مديرة األردنيّة محاضرة حول أهمية الت

 . مديرية بنك الدم في وزارة الصحة الدكتورة آسيا العدوان

 

وتحدثت الدكتورة العدوان خالل المحاضرة عن فوائد التبرع بالدم سواًء الصحية أم االجتماعيّة؛ إذ 

قاذ حياة من هم بحاجة إليه، ويُكسبهم معرفةً إنّه يعزز المسؤولية في نفوس الطلبة، ويُساهم في إن

 . نوعيّةً بأنواع وفصائل الّدم، ومن هم المؤهلون للتبرع

 

وبينت العدوان مواقع بنوك الدم في المملكة المتواجدة في شمال ووسط وجنوب المملكة، مؤكدة أهمية 

المأمون، مشيرة الى الفوائد  التبرع المنتظم بالدم باعتباره الطريقة الوحيدة التي ترفد البنك بالدم

الصحية الكبيرة التي تعود على المتبرعين جراء ذلك، كزيادة نشاط نخاع العظم إلنتاج خاليا دم 

جديدة، وزيادة نشاط الدورة الدموية، وخفض نسبة الحديد بالدم، لتجنب اإلصابة بأمراض القلب 

 . وانسداد الشرايين

 

مون، نظراً ألهمية الدم للعالج أو لحاالت التدخل المستعجلة ولفتت إلى استمرار الحاجة للدم المأ

وحاالت الطوارئ بجميع أشكالها، مثل حوادث السير وأمراض السرطان والتالسيميا وغيرها، فضالً 

 .عن دوره األساسي في إنقاذ األرواح في سياق رعاية األمهات والمواليد

 

الدكتورة جمانة الزعبي إن هذه المحاضرة تندرُج وبدورها، قالت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع 

ضمن مساعي الجامعة في تطوير خدمات مجتمعية  ذات قيمة مضافة، وزيادة فاعلية منظومة خدمة 

المجتمع، وتقديم خدمات تنموية وبرامج نوعية تواكب التطلعات، لتحقيق غايات الجامعة في ان تكون 

فاعلة، باإلضافة إلى تعزيز شراكات استراتيجية مؤثرة مع منبٌرا ثقافيٌا تنويرا وتنمية مجتمعية 

مؤسسات المجتمع المدني، وهذه المحاضرة عقدت بالشراكة مع وزارة الصحة لتوعيتهم بأهمية 

التبرع بالدم صحيا ونفسيا، موّضحةً في هذا الّسياق ما للتّبّرع بالّدم من فوائد صحيّة جّمة يُعنى 

لما في ذلك من ترسيخ لمبادئ التشاركية وتركيز الجهود على مساعدة المركز بتوعية الطّلبة بها، 

 . المجتمع المحلي في القضايا التنموية

 

وبيّنت الزعبي أيًضا أنه اعتبارا من األسبوع المقبل سوف تُطلق حملة للتبرع بالدم أيّام األحد من كل 

لتبرع بالدم يحتسب ضمن نقاط خدة أسبوع، ابتداًء من الساعة العاشرة صباًحا، مع اإلشارة إلى أن ا

 .المجتمع

 

 

 

 أخبار األردنية 
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 تنفي وجود تجاوزات بالتعيينات والترقيات في الجامعة” مؤتة“

 

نفت جامعة مؤتة ما اورده النائب الدكتور سالم الضمور في تصريح له على وسائل التواصل 

ات فساد إدارية تتعلق بالتعيينات االجتماعي وتناقلته المواقع االعالمية والصحفية بوجود ملف

 .والترقيات واالبتعاث في الجامعة

 

إن قراراتها بهذا الخصوص تستند إلى أسس ومعايير وتصدر من لجان ومجالس »: وقالت الجامعة

 .«مختصة لتصل بها نحو العدالة والشفافية المنشودة

 

المؤسسات والدوائر والشركات إن الوقوف على التجاوزات واالختالالت في : وقال النائب الضمور

الوطنية يمثل أولوية الدور الرقابي لمجلس النواب للوصول نحو التطلعات المنشودة بتحقيق اإلصالح 

 ومحاربة الفساد وصوال لثقة المواطنين بالمجلس وأعضائه المنتخبين عن محافظاتهم

 

ريح له حيال وجود ملفات إن ما تم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي من تص:وأضاف الضمور

فساد إداري في جامعة مؤتة صدرت عقب تلقيه مخاطبات واتصاالت من متضررين من هذه القضايا 

 التي تتركز على االبتعاث والتعيينات والترقيات للرتب الجامعية إضافة للترفيعات

 

الحيات الدور ، أن لديه وثائق تؤكد هذه التجاوزات، مبينا أنه وبناء على ص«الرأي»وأكد إلى 

الرقابي لمجلس النواب تم مخاطبة مكافحة الفساد بهذه التجاوزات ليتسنى متابعة األمر واتخاذ 

 اإلجراءات الالزمة حيالها التي قال إنها تشكل انتهاكا لمفاهيم العدالة في التحفيز والتعيين في الجامعة

 

إن الجامعة :«$»علي الضمور إلى  وبدوره، قال نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون االدارية الدكتور

تنفي وبشكل قطعي وجود أي تجاوزات او مخالفات لألسس واألنظمة المتبعة والمنصوص عليها من 

وزارة التعليم العالي حيال القضايا المتعلقة بالترقيات واالبتعاث والتعيينات في ضوء الواقع المالي 

 الحالي للجامعة

 

ات للرتب الجامعية في مؤتة تتم وفق أسس ومعايير تعتمدها لجنة واشار إلى أن الترقيات والترفيع

التعيين والترقية في الجامعة التي تعرض قراراتها بهذا الخصوص على مجلس العمداء العتمادها 

 ويتم عرضها على محكمين من الخارج لتحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة

 

جامعة يتم وفق نظام محدد بنقاط تفضيلية بين وأوضح أن االبتعاث للتخصصات التي تحتاجها ال

المتقدمين، ابرزها معدالتهم التراكمية لدرجتي البكالوريوس والماجستير وتلقيهم الدراسة في جامعة 

 مؤتة، إضافة إلى مقابلة المتقدمين التي ال تقل اهمية عن النقاط األولى

 

 زاد األردن  
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ذه القضايا بمخاطبة الجامعة بشكل رسمي ووّجه الضمور دعوة باسم الجامعة لكل من لديه أي تظلم به

لتقوم بدورها ومن خالل لجانها ومجالسها المعنية بالرد عليها واتخاذ االجراءات الالزمة بهذا 

 .الخصوص


