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 واإلذاعة اإلعالم والعالقات العامة وحدة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40/0/3533التاريخ :                                                               لخميس اليوم : ا    

 التقرير الصحفي اليومي
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 لصفحةا

 

 عوـــــوضـــــــــــلما

 لجامعةا رخباأ

 3533لعام  QSتخصصات"األردنية" تواصل التّقّدم والّريادة في تصنيف  5

0+3+6+7+5

+2+45  

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

 الحكومة بعد عام ونصف على تشكيلها

يّة" يُنظّم محاضرة عن األدب قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها في "األردن 44

 الُمعاصر في مالطا

 جامعية ونشؤ                                            

 هيئة االعتماد يمنح شهادة ضمان الجودة لعدد من البرامج 43

 رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا يتفقد مصابي حادث طلبة اليرموك 45
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 2222لعام  QSتخصصات"األردنية" تواصل التّقّدم والّريادة في تصنيف 

 

 355ُصنّفت الجامعة األردنية واحدةً من أفضل  -أخبار الجامعة األردنيّة )أ ج أ( نذير ملكاوي 

جديدة  تخّصصات 5تخّصًصا، متقّدمةً بذلك عن العام الماضي بـ 43جامعة على مستوى العالم ضمن 

 دخلت "األردنيّة" من خاللها إلى نُخبة الجامعات الخمسمئة.

 

جامعة في  335تخصصات منها على وجه الخصوص، ُمدخلةً الجامعة في مرتبِة أفضل  5وتميّزت 

عالميًّا، والصيدلة، إذ حلّت  435-454العالم؛ وهي التمريض، التي سّجلت "األردنيّة" فيها تصنيَف 

عالميًّا، وعلم الحاسوب وأنظمة المعلومات، ُمحرزةً فيه  355-434في المرتبة الجامعة من خاللها 

 عالميًّا. 335-354مرتبةَ 

 

تخّصًصا في الجامعة المرتبة األولى محليًّا؛ وهي التمريض والصيدلة والرياضيات  44وحقّق 

تربوية واللغة اإلنجليزية والكيمياء والهندسة الكيميائية والمحاسبة والتمويل وإدارة األعمال والعلوم ال

 وآدابها واللغويات واللغات الحديثة.

 

 3جامعة في العالم من أصل  355مجاالت معرفية ضمن قائمة أفضل  0كما تم تصنيف الجامعة في 

وبمقدار زيادة مجال معرفي واحد عن العام الماضي، وهي الهندسة  QSمجاالت معتمدة من قبل 

اإلنسانية، العلوم االجتماعية واإلدارية، العلوم الحياتية والطب، وتميز والتكنولجيا، اآلداب والعلوم 

عالمياُ، كما  555المجال المعرفي )الهندسة والتكنولوجيا( محرزاً التصنيف األعلى ومحرزاً المرتبة 

 مجاالت منها في المرتبة األولى محلياً. 5تميزت 

 

لتصنيف ألّول مرة: تخّصص اللغة اإلنجليزية كما دخلت التخّصصات والمجاالت المعرفية التالية ا

وآدابها، تخّصص اللغويات، تخّصص اللغات الحديثة، تخّصص المحاسبة والتمويل، إضافة إلى 

 مجال العلوم الحياتيّة والطب.

 

تخّصًصا، معتمًدا على عّدة  34ويقوم هذا التصنيف على ترتيب أفضل الجامعات في العالم ضمن 

-Hاألكاديمية، والّسمعة التوظيفيّة، ونسبة االستشهاد لعدد األوراق البحثية، و معايير، هي: السمعة

index  معامل التّأثير(، والتعاون الدولي في البحث العلمي والذي تم إضافته مؤّخًرا في تصنيف(

 المجاالت المعرفية.

 

 

 

 

 

 

 

 عمون  / الرأي / دنيةأخبار األر
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ول الحكومة بعد عام مركز الدراسات االستراتيجية في "األردنية" يعلن نتائج استطالع رأي ح

 ونصف على تشكيلها

 

أعلن مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية،  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد

يوم األربعاء، نتائج استطالع رأي عام حول حكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد مرور عام ال

 ونصف على تشكيلها.

 

وتضمن االستطالع توجهات المواطنين األردنيين وتقييمهم ألداء الحكومة في مجموعة من المحاور 

تكليف السامي، وكذلك الرئيسية، إضافة إلى تقييم قدراتها على تنفيذ المهام الواردة في كتاب ال

اتجاهات الرأي العام لكيفية اتجاه سير األمور في األردن، وألهم المشكالت التي تواجه األردن 

واإلقليم اليوم، ومواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة في األردن، والوضع 

دة في األردن، واالنتخابات االقتصادي في األردن، والثقة بمؤسسات الدولة، والثقة المجتمعية والسعا

األوكرانية، إلى جانب توجهات -المحلية والالمركزية التي جرت مؤخرا، والحرب الروسية

 المواطنين نحو األحزاب السياسية.

 

وحسب االستطالع حافظت بعض المؤسسات على مستوى ثقة األردنيين، إذ بلغت ثقتهم بالجيش 

( %32( وعند قادة الرأي، و)%25-%57، و)%24-55  –العربي والمخابرات العامة واألمن العام 

 .3534( في استطالع تشرين األول %35عند القضاء، مقارنة بـ)

 

( أنهم يثقون بالمؤسسات األمنية %25-%57أما في عينة قادة الرأي والخبراء، فقد أفاد ما نسبته )

(، والمؤسسة العامة %36) (، واللجنة الوطنية لألوبئة%67المختلفة، اذ إن ثقتهم في: القضاء )

 .%35(، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد %65للضمان االجتماعي )

 

وبين االستطالع أن غالبية األردنيين تعتقد أن الحكومة نجحت في ملفات دعم القوات المسلحة 

 ( باعتبلرها مهامَّ محددة في كتاب التكليف السامي.%65(، ودعم الفلسطينيين )64%)

( يعتقدون أن %56طالع أن هنالك توافقًا يقضي بأن ثلث األردنيين تقريبا، وبنسبة )وأوضح االست

الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما ارتفعت النسبة قليال عند عينة قادة 

 منهم أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. %52الرأي ليرى 

 انت أبرز النتائج مقسمة حسب المؤشرات:وتاليًا ك

 الحكومة: الثقة واألداء

( ودعم القوات %65غالبية األردنيين تعتقد أن الحكومة نجحت في ملفات: دعم الفلسطينيين )

( فقط يعتقدون أنها %03( باعتبارها مهامَّ محددة في كتاب التكليف السامي، و)%64المسلحة )

وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية نجحت في: تحسين النظام الصحي 

( يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير %2( وفقط )%02(، وترسيخ مبدأ سيادة القانون )05%)

 فرص عمل.

 

 

المملكة / الدستور / الغد / / القدس العربي / العربي الجديد / عمون / جفرا نيوز /   أخبار األردنية

 الرأي/رؤيا زاد األردن / 
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وبحسب االستطالع مازالت الحكومة تحافظ على ثقة ثلث األردنيين بعد مرور عام ونصف على 

( أفادوا بأنهم يثقون بها في %55يين بالحكومة، مقابل )( من األردن%56تشكيلها، حيث يثق )

( ال يثقون بحكومة بشر الخصاونة بعد عام ونصف %60، بالمقابل )3534استطالع تشرين األول 

( من افراد عينة قادة الرأي يثقون بالحكومة بعد عام ونصف على تشكليها %05على تشكيلها. ولكن )

 ستطالع العام على التشكيل.( كانوا يثقون بها في ا%00مقابل )

 

( يتابعون ما  قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى اآلن، %30حوالي نصف األردنيين )

 ( من عينة قادة الرأي تابعوا/يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة.%23مقارنة بـ)

الفريق الوزاري على تحمل  يثق األردنيون بقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته أكثر من ثقتهم بقدرة

( من أفراد عينة قادة الرأي بقدرة الرئيس %04( من العينة الوطنية و)%56مسؤولياته، حيث يثق )

( من %57( من أفراد العينة الوطنية و)%53على القيام بمهامه. فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري )

 أفراد عينة قادة الرأي.

 

(، وأقل من نصف أفراد %63ستطالع رأى أكثر من نصف األردنيين )خالل الفترة التي نُفّذ فيها اال

( أن هنالك حاجة إلى إجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور %07عينة قادة الرأي )

 بشر الخصاونة.

 

فقط متفائلون بالحكومة بعد مرور عام ونصف على تشكيلها، وحوالي ثلث عينة قادة الرأي  35%

( أنهم غير متفائلين %73ون بالحكومة بعد عام ونصف على تشكيلها. فيما أفاد )( متفائل54%)

 بالحكومة بعد مرور عام ونصف على تشكيلها.

 

قادة الرأي والخبراء أكثر ثقة بالحكومة وأدائها وتحملها لمسؤولياتها، وأكثر تفاؤاًل بها من أفراد 

 العينة الوطنية.

 طالق:اتجاه سير األمور ليس جيًدا على اال

( كانوا %35( يعتقدون أن األمور تسير باالتجاه اإليجابي، مقارنة بـ)%45أقل من خمس األردنيين )

( كانوا يعتقدون بذلك في حكومة الدكتور %50يعتقدون بذلك في استطالع العام الماضي، ومقارنة بـ)

( منهم أن %32فيعتقد )عمر الرزاز بعد مرور عام ونصف على تشكيلها. أما أفراد عينة قادة الرأي، 

( كانوا يعتقدون بذلك في استطالع العام %03األمور تسير باالتجاه اإليجابي في األردن، مقارنة بـ)

 نقطة. 45الفائت مسجلة انخفاًضا مقداره 

 

ارتفاع األسعار وغالء المعيشة وتردي األوضاع االقتصادية بصفة عامة، والتخبط الحكومي في 

م األسباب التي دعت المواطنين إلى االعتقاد بأن األمور تسير في اتجاه سلبي اتخاذ القرارات هي أه

 في األردن.

 

البطالة والفقر، وارتفاع األسعار وغالء المعيشة وتدني الرواتب مازالت تتصدر قائمة أهم المشكالت 

التي تواجه األردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، إضافة إلى تردي األوضاع 

 االقتصادية بصفة عامة، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة.

 

( أن تردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة )الصحة، التعليم، الطرق، البنية %56يعتقد )

( يعتقدون أن %33التحتية( هي أهم مشكلة غير اقتصادية تواجه األردن وعلى الحكومة حلها، و)
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( يعتقدون أن الفساد المالي واإلداري والواسطة %40مشكلة، و)التحديات األمنية الداخلية هي أهم 

 والمحسوبية هي أهم المشاكل غير االقتصادية التي تواجه األردن وعلى الحكومة التعامل معها.

 الثقة بمؤسسات الدولة: أزمة "الثقة" باقية وتتوسع وتتعمق

مستمر، حيث حافظت بعض أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة في تذبذب 

 المؤسسات على مستوى ثقة األردنيين، فيما تراجع بعضها، وارتفع البعض اآلخر:

-%57. قادة الرأي )%24-55ثبات النسب بين  –الجيش العربي، والمخابرات العامة واألمن العام •

25%.) 

ادة الرأي . ق3534( في استطالع تشرين األول %43(، مقارنة بـ)%43األحزاب السياسية )•

(35%.) 

. قادة 3534( في استطالع تشرين األول %60(، مقارنة بـ)%67الجامعات األردنية الحكومية )•

 (.%60الرأي )

. قادة 3534( في استطالع تشرين األول %35(، مقارنة بـ)%35الجامعات األردنية الخاصة )•

 (.%05الرأي )

. قادة الرأي 3534ستطالع تشرين األول ( في ا%03(، مقارنة بـ)%07المستشفيات الحكومية )•

(06%.) 

. قادة الرأي 3534( في استطالع تشرين األول %35(، مقارنة بـ)%35المستشفيات الخاصة )•

(33%.) 

. قادة الرأي 3534( في استطالع تشرين األول %63(، مقارنة بـ)%65أساتذة الجامعات )•

(63%.) 

 (.%66. قادة الرأي )3534الع تشرين األول ( في استط%63(، مقارنة بـ)%63المعلمون )•

 (.%67. قادة الرأي )3534( في استطالع تشرين األول %35(، مقارنة بـ)%32القضاء )•

 

عينة قادة الرأي والخبراء كان لها رأي آخر في الثقة بالمؤسسات والجهات واألفراد، فقد أفاد ما 

(، %67ختلفة، إال أن ثقتهم في: القضاء )( أنهم يثقون بالمؤسسات األمنية الم%25-%57نسبته )

(، وهيئة النزاهة %65(، والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي )%36واللجنة الوطنية لألوبئة )

(، وهي نسبة ثقة أعلى بشكل جوهري من ثقة %35(، واألحزاب السياسية )%35ومكافحة الفساد )

 أفراد العينة الوطنية.

 

 األردنياألوضاع المعيشية واالقتصاد 

( أن األوضاع االقتصادية في األردن تسير في االتجاه %53ترى الغالبية العظمى من األردنيين )

من عينة قادة الرأي ذلك. وتُعتبر التحديات االقتصادية ومعالجة قضايا  %75السلبي حاليًا، فيما يرى 

 الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند األردنيين.

( بعد %37ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاعهم االقتصادية خالل االثني عشر شهًرا المقبلة إلى )

 ( في استطالع التشكيل.%35مرور عام ونصف على تشكيل الحكومة مقارنة بـ)

وفي المقابل، تراجع تفاؤل األردنيين باالقتصاد األردني خالل العام ونصف حيث إن أكثر من نصف 

( %55( اليوم غير متفائلين باالقتصاد األردني خالل العامين القادمين مقارنة بـ)%35) األردنيين

( من أفراد عينة قادة الرأي غير متفائلين %35كانوا غير متفائلين في استطالع التشكيل. و)

ل. ( كانوا غير متفائلين في استطالع التشكي%00باالقتصاد األردني خالل العامين القادمين مقارنة بـ)

( كانوا متفائلين في %62( متفائلين باالقتصاد األردني خالل العامين القادمين مقارنة بـ)%04و)

 استطالع التشكيل.
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 الرضى العام: رغم "ضنك العيش وجسامة التحديات" األردنيون "راضون"

ردن غالبية األردنيين راضون عن مستوى األمن في المنطقة التي يعيشون بها ومستوى األمن في األ

( من األردنيين أنهم راضون عن مستوى التعليم %37نسبة الرضا(، فيما أفاد ) %50بصفة عامة )

 ( راضون عن مستوى التعليم في المدارس الحكومية.%03في المدارس الخاصة، و)

( %52( راضون عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، و)%05أقل من نصف األردنيين )

 يشة الذي يعشونه حاليًا.راضون عن مستوى المع

 

 االنتخابات المحلية والالمركزية :العينة الوطنية

( أفادوا بأنهم شاركوا في االنتخابات المحلية والالمركزية األخيرة التي %54أقل من ثلث األردنيين )

. وكانت األسباب الرئيسية لعدم المشاركة في االنتخابات هي: عدم وجود 33/5/3533جرت في 

(، وعدم وجود الوقت الكافي %37(، وعدم وجود جدوى من االنتخابات )%53كفياء )مرشحين أ

( بعدم القناعة بقدرة المجلس المحلي %44(، فيما أفاد )%40)االنشغال بالعمل واألمور الشخصية( )

 على القيام بالمهام المنوطة به.

 

بالذهاب إلى المقر االنتخابي ( من الذين شاركوا في االنتخابات المحلية والالمركزية قاموا 55%)

( قاموا بالترويج الدعائي لصالح مرشح )عن طريق االجتماعات %36الخاص بمرشح، و)

( قاموا باالتصاالت الهاتفية والرسائل عبر شبكات التواصل %35والمقابالت والزيارات(، و)

اعي من أجل ( قاموا بتوظيف منصات التواصل االجتم%47االجتماعي للترويج من أجل مرشح، و)

 الترويج لصالح أحد المرشحين.

 

( يعتقدون أن االنتخابات المحلية/الالمركزية األخيرة كانت حرة %30أكثر من نصف األردنيين )

 ( ال يعتقدون بذلك.%06ونزيهة وشفافة، و)

 

وا أداء الهيئة المستقلة لالنتخاب في اإلشراف والمراقبة وتنظيم العملية ( قيم%76غالبية األردنيين )

 من األردنيين. %45االنتخابية بالجيد جًدا والجيد، فيما قيم أداءها بالسيء والسيء جًدا 

( من األردنيين أن أداء المجلس المحلي/البلدي الذي جرى انتخابه سيكون مشابه ألداء %05يتوقع )

( أنه سيكون أسوأ من %40( بأنه سيكون أفضل، ويتوقع )%55قه، فيما يتوقع )المجلس الذي سب

 المجلس الذي سبقه.

 

 الحرب الروسية األوكرانية : العينة الوطنية وعينة قادة الرأي

 %55الغالبية العظمى من األردنيين وأفراد عينة قادة الرأي سمعوا عن الحرب الروسية األوكرانية )

( %64عينة قادة الرأي(. ويعتمد الغالبية العظمى من أفراد العينة الوطنية ) %25العينة الوطنية، 

( على التلفاز مصدًرا رئيسيًا في متابعة األخبار المتعلقة بالحرب %72وأفراد عينة قادة الرأي )

 األوكرانية.-الروسية

 

الرأي يؤيدون  ( من أفراد عينة قادة%35( من األردنيين يؤيدون حرب روسيا ضد أوكرانيا و)2%)

( من %53( من أفراد عينة قادة الرأي. و)%64( من األردنيين و)%32ذلك، فيما يعارض الحرب )

 األوكرانية.-األردنيين ليس لديهم موقف من الحرب الروسية

 

( من أفراد %04(، و)%65األوكرانية )-غالبية األردنيين يقفون على الحياد في الحرب الروسية

 عينة قادة الرأي.
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متعاطفون مع روسيا( من العينة  %53قادة الرأي أكثر تعاطفًا مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا )

من العينة الوطنية  %35متعاطفون مع روسيا(، التي تتعاطف أكثر مع األوكرانيين ) %43الوطنية )

 متعاطفون مع أوكرانيا(.

عينة قادة الرأي(  %65العينة الوطنية،  %32الغالبية العظمى من األردنيين وأفراد عينة قادة الرأي )

 يعتقدون أن روسيا سوف تنتصر في الحرب القائمة.

 

( يلقون اللوم على الواليات %56( وأكثر من ثلث األردنيين )%63غالبية أفراد عينة قادة الرأي )

الرأي  ( من أفراد عينة قادة%43األوكرانية، مقابل )-المتحدة االمريكية في اندالع الحرب الروسية

 ( من العينة الوطنية تعتقد أن روسيا هي المسؤولة عن اندالع الحرب.%54و)

 

( من أفراد عينة قادة الرأي الموقف األردني من الحرب %75( و)%35يؤيد نصف األردنيين )

 %55الروسية األوكرانية، فيما ال يؤيد وال يعارض )ليس له موقف( الموقف األردني من الحرب 

 من أفراد عينة قادة الرأي. %35نة الوطنية ومن أفراد العي

 

( وصفوا الموقف األردني من %75( وغالبية أفراد عينة قادة الرأي )%32غالبية األردنيين )

 ( من األردنيين بأنه أقرب إلى أوكرانيا.%34األوكرانية بالمحايد، فيما وصفه )-الحرب الروسية

 

-( ان الحرب الروسية %20وافراد عينة قادة الرأي )( %52تعتقد الغالبية العظمى من األردنيين )

 األوكرانية ستؤثر على األردن بشكل سلبي.

 

أفراد عينة قادة الرأي( ال يؤيدون استقبال الالجئين  %63العينة الوطنية، و %32غالبية األردنيين )

ن أفراد العينة م %36القادمين من أوكرانيا، فيما يؤيد استقبال الالجئين القادمين من أوكرانيا )

 من أفراد عينة قادة الرأي(. %30الوطنية، و

 

 الثقة المجتمعية: استمرار لفقدان الثقة بين األردنيين

( في %74( اليوم، مقارنة بـ)%55الغالبية العظمى من األردنيين ال تثق بأغلبية الناس في األردن )

في األردن ال يثقون بعضهم ببعض وهذا استطالع التشكيل، األمر الذي يعني أن األردنيين والمقيمين 

مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطٍر لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي 

 وإصالح سياسي.

 

بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم  %26بالمقابل، فإن ثقة األردنيين محصورة بعائالتهم، حيث أفاد 

(، وإلى أفراد العشيرة %62( وإلى معارفهم وأصدقائهم )%75)بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم 

(66%.) 

 

تجلى انعدام الثقة المجتمعية في األردن في حجم ثقة األردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيالت 

 %35على هذه األسعار، حيث إن الغالبية العظمى من األردنيين ال تثق بأسعار السلع والخدمات )

يثقون في استطالع التشكيل(، وال بالتنزيالت على أسعار السلع في  %55رنة بـ)فقط يثقون( مقا

فقط يثقون( في استطالع التشكيل؛ وهو مؤشر هام لقياس  %53فقط يثقون( مقارنة بـ) %30األردن )

 الثقة المجتمعية.
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 السعادة في األردن: أفراد سعيدون... ومجتمع غير سعيد، سيناريو يتكرر

من األردنيين يصفون  %60( ال يعتقدون أن األردنيين مجتمع سعيد، بينما %72يين )غالبية األردن

أنفسهم بالسعداء! األمر الذي قد يعني أن حكم األردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج 

 إلى مراجعة.

 

 األحزاب السياسية: " الوهم الكبير"

سية كانت فاشلة في ممارسة العمل السياسي، مقابل ( يرون ان األحزاب السيا%55غالبية األردنيين )

 ( فقط يرون أنها كانت ناجحة.43%)

 

( فقط %4( فقط من األردنيين يفكرون باالنضمام الى أحد األحزاب السياسية القائمة حاليًا، و)4%)

 من األردنيين أفادوا بأنهم انتسبوا الى حزب سياسي في حياتهم.

 

(، عدم %06النضمام إلى األحزاب كان: عدم االهتمام باألحزاب )أهم األسباب الرئيسية لعدم ا

(، والخوف من األجهزة %43(، ال توجد أحزاب تمثل المواطنين )%36القناعة باألحزاب القائمة )

 (.%3األمنية )

 

( أنفسهم بأنهم ال يشعرون بالقرب الفكري ألي من االتجاهات %70وصف غالبية األردنيين )

( أنهم أقرب فكريا الى االتجاه السياسي %7ية الموجودة في األردن، فيما يشعر )والتيارات السياس

 ( إلى االتجاه السياسي الوطني.%3( إلى االتجاه السياسي القومي العربي، و)%5اإلسالمي، و)

 

 فيما جاءت النتائج حسب مؤشرات مختارة

 سير في االتجاه السلبي.سكان محافظات الجنوب األكثر اعتقاًدا بأن األمور في األردن ت• 

سنة األكثر اعتقاًدا أن األمور تسير في االتجاه  00-53اإلناث والمستجيبون في الفئة العمرية • 

 السلبي.

 كلما قل دخل المستجيب، كلما ازداد اعتقاده بأن األمور تسير في االتجاه السلبي في األردن.• 

ثر(، واإلناث، واألقل تعليًما هم األكثر ثقة في سنة فأك 33مستجيبو إقليم الوسط، واألكبر عمرا )• 

 حكومة الدكتور بشر الخصاونة الحالية.

سنة،  00-53المستجيبون الذين صنفوا أنفسهم بأنهم من الطبقة العاملة، والذكور، والذين أعمارهم • 

 وسكان إقليم الجنوب هم األقل موافقة على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتقديم الخدمات

 للمواطنين.

سنة، من أصحاب المستوى التعليمي  00-53مستجيبو إقليم الجنوب، والذين تتراوح أعمارهم بين • 

بكالوريوس فأعلى هم األقل اعتقاًدا بقدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري على أداء مهاهم في 

 المرحلة الماضية.

شكيلها هم الذكور، واألكثر تعليًما، ومّمن األقل تفاؤال في الحكومة بعد مرور عام ونصف على ت• 

 سنة، والذين صنفوا أنفسهم ضمن الطبقة العاملة. 00-53تتراوح أعمارهم بين 

سنة، وأصحاب المستوى  00-53اإلناث، وسكان إقليم الجنوب، ومن تتراوح أعمارهم بين • 

قتصاد األردني يسير في التعليمي  بكالوريوس فأعلى، وغير العاملين هم األكثر اعتقاًدا بأن اال

 االتجاه السلبي.

سنة، واإلناث، وأصحاب التعليمي  50-45سكان إقليم الشمال، ومن تتراوح أعمارهم بين • 

 بكالوريوس فأعلى هم األكثر وصفًا ألنفسهم بالسعداء مقارنة بباقي الفئات.
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لنهج مركز الدراسات هذا وجاء االستطالع، حسب مدير المركز الدكتور زيد عيادات، استمراًرا 

االستراتيجية في َسْبر آراء المواطنين وتحليل اتجاهات الرأي العام األردني حول قدرة الحكومات 

على تحّمل مسؤولياتها. نُفّذ هذا االستطالع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور عام 

المركز استطالع ، وأجرى 43/45/3535ونصف على تشكيلها؛ حيث تشكلت الحكومة بتاريخ 

، 54/4/3534-30، واستطالع المائة يوم خالل الفترة 42/45/3535-45التشكيل خالل الفترة 

 .36/45/3533، واستطالع العام في 34/3/3534-46واستطالع المئتي يوم خالل الفترة 

 

 4360ة . وبلغ حجم العينة الوطني3/0/3533-37/5/3533وقد نُفّذ هذا االستطالع في الفترة ما بين 

من اإلناث، اختيروا  % 35من الذكور و % 35سنة، وبنسبة  45شخًصا ممن تزيد أعمارهم عن 

( 535موقًعا تغطي المملكة األردنية الهاشمية كافة. وبلغ حجم عينة قادة الرأي ) 435عشوائيًّا من 

دات نقابات مستجيبًا، موزعة على سبع فئات هي: )كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيا

مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات األعمال، الكتاب والصحفيون، 

، بمشاركة أربعة وستون باحثًا وباحثة ميدانيًّا ومكتبيًّا %55األدباء والفنانون( وبنسبة استجابة بلغت 

 .%23( عند مستوى ثقة 3.3)± مشرفين، هذا وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية 45و
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 قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها في "األردنيّة" يُنظّم محاضرة عن األدب الُمعاصر في مالطا
 

ضمن سلسة المحاضرات العامة حول األدب العالمي، نظّم قسم  -أخبار الجامعة األردنيّة )أ ج أ( 

لغة اإلنجليزية وآدابها، عبر تطبيق "تيمز"، محاضرة عن األدب المالطي المعاصر ألقاها األستاذ ال

 المشارك في جامعة مالطا الدكتور "أدريان جريما".

  

" على قّصتين Contemporary Maltese Literatureورّكزت المحاضرة التي جاءت بعنوان"

ر  3540ألوروبي لألدب للعام قصيرتين للكاتب الحائز على جائزة االتحاد ا بيير ميالك. وتُصوِّ

قصص ميالك قضايا الهوية الثقافية والتفاعل بين الثقافات المختلفة في مالطا في القرن الحادي 

 والعشرين.

  

ويُذكر أّن المحاضرة جاءت ضمن مساق "موضوع خاّص في األدب العالمي"، وقد حضرها طلبة 

إلنجليزية وآدابها، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من الكلية، الدراسات العليا في قسم اللغة ا

وتخلّلتها إجابة عن أسئلة الحضور حول تطّور األدب في مالطا تاريخيًّا ومدى تأثّره وتأثيره في 

 اآلداب األخرى، ودور الترجمة في إبرازه على الساحة العالمية.

  

د سبق وأن ُعقدت محاضرتان عاّمتان عن وحسب مدّرس الماّدة الدكتور يوسف أبو عامرية، فق

األدب الهنغاري واألدب الكوري، وتُعتبر هذه المحاضرة الثالثة ضمن سلسلة المحاضرات العامة في 

الكلية خالل هذا الفصل، والُموّجهة لطلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية حول نصوص 

ر إلى أّن محاضرات عن األدب السلوفيني واإليطالي أدبية من مختلف الحضارات والثقافات، كما أشا

 واأللماني يُلقيها أكاديميون متخصصون وجاهيًّا أو عن بعد ستُعقد في وقٍت الحٍق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / الغد أخبار األردنية 
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 هيئة االعتماد يمنح شهادة ضمان الجودة لعدد من البرامج

 

مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم االربعاء، منح شهادة ضمان أقر 

الجودة األردنية لبرامج: العمارة، والتصميم الداخلي، ولبرنامج الفنون، في الكلية العلمية للتصميم 

 بسلطنة عمان. 

 

صرايرة، تعليمات ونموذج كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر ال

طلب تسكين المؤهالت في اإلطار الوطني األردني للمؤهالت، ودليل االجراءات لمعايير االعتماد 

األردني للبرامج االكاديمية، ودليل القياس لمعايير االعتماد األردني للبرامج االكاديمية، والنماذج 

  الخاصة بمعايير االعتماد األردني للبرامج االكاديمية.

 

كما أقر المجلس الدليل االسترشادي لتطبيق معايير االعتماد األردني للبرامج االكاديمية، وكلية 

 تدريب وادي السير في اإلطار الوطني األردني للمؤهالت. 

 

وأقر المجلس كذلك، استمرارية االعتماد الخاص لتخصص، ماجستير العمل االجتماعي/الهجرة 

نية األردنية، واستمرارية االعتماد العام لكلية تدريب عمان/ كلية والالجئين، في الجامعة األلما

جامعية متوسطة، واستمرارية االعتماد الخاص لتخصص، دبلوم متوسط، ادارة االعمال، 

والسكرتاريا التنفيذية، والمحاسبة، وامن المعلومات والشبكات، والسجل الطبي، وتمريض مشارك، 

مختبرات االسنان، في كلية تدريب عمان، و الصيدلة، ومختبرات والمختبرات الطبية، والصيدلة، و

 األسنان، فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية، في كلية لومينوس الجامعية التقنية/ اربد. 

 

كما أقر المجلس استمرارية االعتماد الخاص لتخصص، دبلوم، الفقه الحنفي، في جامعة العلوم 

لمجلس الموافقـة على تنسيب وزير الصحة بتعيين الدكتورة إيمان االسالمية العالمية، فيما أقر ا

 محمود مزعل الشباطات عميداً لكلية رفيدة األسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / جهينة نيوز المدينة نيوزبترا / األنباط / السوسنة / 
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 رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا يتفقد مصابي حادث طلبة اليرموك

 

والتكنولوجيا األردنية األستاذ الدكتور خالد السالم طلبة جامعة اليرموك في تفقد رئيس جامعة العلوم 

مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي، والذين أصيبوا في حادث السير الذي وقع صباح اليوم على 

 عمان.-طريق إربد

 

أنهم سيقدمون وتمنى السالم الشفاء العاجل للمصابين، مؤكًدا ثقته بكوادر مستشفى الملك المؤسس، و

 أعلى درجات الرعاية والعناية الطبية والصحية للطلبة المصابين.

 

وكان محافظ إربد رضوان العتوم قد تفقد مصابي الحادث، موعًزا بتقديم كافة الخدمات الصحية 

 والطبية للمصابين من الطلبة.

 

صابة في قسم اإلسعاف إ 34ومن الجدير بالذكر أن مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي استقبل 

 والطوارئ جراء الحادث، معظمها إصابات طفيفة وبعضها متوسطة.

 

 عمون
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