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 "األردنية" تشارك في اجتماع الهيئة العامة لشبكة جامعات طريق الحرير

 

رك نائب ئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات، شارمندوبًا عن  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

كة عامة لشبئة الة النعيمات في االجتماع الثامن للهيرئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور سالم

دبي من ، والذي يُعقد في الجامعة الكندية ب"Silk Road University Networkجامعات طريق الحرير "

 من شباط الحالي. 15حتّى 13

 

لي ار الموشهد االجتماع استعراًضا للنشاطات التي قامت بها الشبكة خالل السنوات الماضية، والتقري

 واإلداري للرابطة.

 

وعلى هامش االجتماع، ُعقدت ورشة عمل بعنوان "دور الجامعات في في عصر الذكاء االصطناعي 

رير ق الحوالبيانات الضخمة: التحديات والفرص"؛ شّكلت فرصة لمناقشة دور الجامعات الواقعة على طري

لصناعية ورة اوصفها أهم العناصر في الثالتاريخي في تطوير برامج الذكاء اإلصطناعي والبيانات الضخمة ب

 الرابعة.

 

ع هذه معامل كما شّكلت الورشة فرصة لمناقشة ُسبُل تعزيز التعاون والتعاضد بين الجامعات األعضاء للت

 التغييرات التكنولوجية الهائلة. 

 

 ر الذكاءع عصممل وقدّم النعيمات خالل االجتماع عرًضا تناول فيه اإلجراءات التي اتخذتها الجامعة للتعا

، ألكاديميميز ااالصطناعي والبيانات الضخمة، مشيًرا إلى أن الجامعة تسعى، ضمن رؤيتها الّرامية إلى الت

 إلى تطبيق مبادئ إدارة الجودة وأحدث التقنيات في برامجها واستراتيجياتها.

 

لدراسية اهجها على تحديث منا كما أوضح أّن الجامعة تُراجع برامجها باستمرار، وعملت في اآلونة األخيرة

 ر، مدلاًّل مبيوتلتشمل مساقات في مجال الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي وعلوم البيانات في قسم هندسة الك

 .2020على ذلك بإنشاء برنامجي بكالوريوس في الذكاء االصطناعي وعلوم البيانات في 

 

ندسة ناعي والروبوتات مشترك بين قسمي هوأشار كذلك إلى إنشاء برنامج ماجستير في الذكاء االصط

وصفه جزًءا من ، ويُنفّذ ب2022الكمبيوتر وهندسة الميكاترونكس في كلية الهندسة، بدأ بقبول الطلبة عام 

 .Erasmus Plus (DECAIRمشروع بناء القدرات )

 

، الصطناعياء اللذك ونوه النعيمات إلى خطط الجامعة المستقبلية في هذا المجال، والتي يُعدُّ إنشاء مركز

لعمل انب اجيديره باحثون من الجامعة لتقديم االستشارات في مجال الذكاء االصطناعي، من أبرزها، إلى 

فة في لمختلعلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي بإمكانها أن تساعد في حل المشكالت التي تواجه القطاعات ا

 األردن.

ح مسيرة ة يوضوبرامجها المختلفة، تخلّله فيديو عن الجامع كما قدم عرضا ُمفّصاًل عن الجامعة وكلياتها

 تطورها وما حققته من إنجازات ميّزتها عن باقي مثيالتها في األردن والمنطقة.

ٌس في شبكة جامعات طريق الحرير منذ ع ، مع 2015ام ومن الجدير بالذكر أن الجامعة األردنية عضٌو مؤّسِّ

 جامعة. 90يًّا أكثر من اإلشارة إلى أّن الشبكة تُضمُّ حال

 

 االنباط/عمون/بترا/من العاماذاعة اال/أالنب/ أخبار األردنية
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 جائزة الثقافة واإلبداع البريطانية تُمنح ألكاديمي من فرع الجامعة األردنية في العقبة

 

ت في لية اللغاكالمشارك في قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في  حصل األستاذ -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

لدراسات جال امي العقبة الدكتور أيمن أبو شومر على جائزة الثقافة واإلبداع في فرع الجامعة األردنية ف

 األدبية والثقافية التي تقدمها المملكة المتحدة لخريجي الجامعات البريطانية.

 

خالل  202-2022وقد أُعلن عن الفائزين بجوائز خريجي التعليم البريطاني على المستوى الوطني لعام 

 ه المركز الثقافي البريطاني في عمان. الحفل الذي أقام

 

لعالم، مستوى ا ة علىوتعتبر هذه الجائزة، التي تُمنح للعام الثاني في المملكة األردنية الهاشمية ولتاسع مرّ 

افي جلس الثقن الملالحتفاء باإلنجازات المميزة لخريجي التعليم البريطاني الدوليين حول العالم، وبإشراف م

ين حول لباحثان، إحدى الجوائز المرموقة ورفيعة المستوى؛ حيث يتنافس عليها كثير من االبريطاني في عم

لمجتمع اخدمة العالم، وتُمنح ألكثر الخريجين تأثيرا في مجتمعاتهم، بناء على المساهمات التي قدموها ل

كيفيّة التي تهم، والخصصاتفي  المحلي واألكاديمي محليًّا وعالميًّا، كما تُعدّ مقياًسا لمستوى األثر الذي يتركونه

 ساهمت بها دراستهم في المملكة المتحدة في تحقيق تلك اإلنجازات.

 

ى ؤكدًا علملها، وقد عبر أبو شومر عن فخره بهذا التكريم الذي يعكس مدى التقدير للجهود العلميّة التي بذ

ة ه الجائزلى هذعة الجهات العاملة أهمية استثمار الطاقات والقدرات العلمية لخدمة المجتمعات، شاكًرا كاف

 القيمة.

 

ي اللغة راه فكما تجدر اإلشارة إلى أن أبو شومر قد حصل على درجتي الماجستير في فلسفة اآلداب والدكتو

لبحثية الدراسات ا بااإلنجليزية وآدابها من جامعة إكستر في المملكة المتحدة، وسبق له أن أبدى اهتماًما كبيرً 

تعمار االس ليزي، والدراسات الثقافية، والنظريات األدبية المعاصرة، ونظريّات ما بعدفي األدب اإلنج

 والشتات، والنظريّات الحوارية.
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 الجامعة االردنية تعلن أسماء المقبولين في الدفعة االولى من البرنامج الموازي

 

 ولى بأندفعة االللطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي/الالمسجل العام في الجامعة األردنية  يعلن

سالة ررسال إستكمال إجراءات القبول ستكون إلكترونية بالكامل وال حاجة لمراجعة الجامعة، حيث سيتم ا

اتي وتسديد لكل طالب تم ترشيحه للقبول للدخول الى نظام القبول الذ 2023/2/16نصية صباح يوم الخميس 

ً بأن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم هو يوم األحد الرسوم   2023/2/19عن طريق اي فواتيركم، علما

 عصراً ، وبخالف ذلك سيعتبر الطالب مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد. 2الساعة 

 

 

 

https://registration.ju.edu.jo/Lists/UnitAnnouncements/Disp_Ann.aspx?ID=472 
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 انكلية التمريض في "األردنيّة" تؤهل فريقا من الطلبة لنشر الوعي بأهمية الوقاية من السرط

 

دريبيًّا رنامًجا تبنفذت كلية التمريض في الجامعة األردنية اليوم  –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

 ة للقياملجامعتفاعليًّا، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، بهدف تدريب وتأهيل فريق تطوعي من طلبة ا

ن لسرطااضمن الحملة الوطنية "األردن ضد  باألنشطة التابعة للبرنامج األردني لسرطان الثدي، وذلك

2022." 

  

ن مألول اواشتمل البرنامج التدريبي، الذي يستمر ليومين، على أربع جلسات، تحدثت خالل جلسات يومه 

فيما  مؤسسة الحسين للسرطان الدكتورة دالل قطيشات حول مهارات االتصال والتواصل وكسب التأييد،

طرق ولثدي ضيع جلسات اليوم الثاني المتعلقة بالمحتوى العلمي لسرطان اغّطت الدكتورة فدوى ثابت موا

 الوقاية والكشف المبكر عنه.

  

 

يبي، مج التدرلبرناوأكدت عميدة الكلية الدكتورة أريج عثمان، خالل كلمة ترحيبية أطلقت من خاللها فعاليات ا

اتهم تخصص د كافة طلبتها على اختالفأن الكلية تسعى إلى تنمية روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع عن

ا لطلب جزءً اكون  ومراحل دراستهم الجامعية، وأنها تتجه نحو طرق التعليم الحديثة التي تصبُّ اهامامها على

 من العملية التعليمية وجزًءا من الحصول على المعلومة وتطويرها والبناء عليها أيًضا.

  

لى لتغيير ععكس التفاعلية، في محاولتها تغيير سلوكيات الطلبة وكما أشارت عثمان إلى أهمية هذه األنشطة ا

تدريب ذا الهمختلف جوانب حياتهم، والتأثير على أصدقائهم وأسرهم وعلى عملهم كذلك، الفتةً إلى أهمية 

تي من ن، التحديدا في صقل مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم التدريبية في مجاالت عديدة حول مرض السرطا

 ن تؤدي إلى توسيع مداركهم من جهة، ونشر الوعي بهذا الموضوع من جهة أخرى.شأنها أ

  

 

لثدي طان امن جهتها، قالت شروق الحسون من قسم االتصال والتواصل المجتمعي في البرنامج األردني لسر

ث ير، حيغية التإن هذا التدريب يهدُف إلى إشراك الشباب في هذا البرنامج، إيمانًا بأهمية دورهم في عملي

لى أن عسسة، ستُشّكل، عقب االنتهاء من فعاليات التدريب، شبكة تطوعية من الطلبة للعمل تحت مظلة المؤ

ن لوقاية ممية اتكون مؤهلة جيدا وقادرة على تنفيذ أنشطة مجتمعية هادفة تُرفع من خاللها نسبة الوعي بأه

 السرطان والكشف المبكر عنه وأهمية تبني حياة صحية آمنة.

  

 

دريب تى أن هذا ولفتت منسقة النشاط المدرسة في قسم صحة المجتمع في كلية التمريض إيمان الحوراني إل

راحل ية ومن مطالبًا وطالبةً متطوعين من مختلف كليات الجامعة الصحية والعلمية واإلنسان 20اليوم ضّم 

مع  تواصلدريبهم على كيفية الدراسية متعددة، وقد جرى تثقيفهم بمعلومات مهمة حول مرض السرطان، وت

 .ة هللامرضاه، على أن تُعقد دورة تدريبية مكثفة الحقة لهذا التدريب خالل األشهر القادمة بمشيئ
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 تتويج الفائزين ببطولة الجامعة األردنية األولى للشطرنج

 

لثاني بن اك عبدهللا األردنية بعيد ميالد جاللة الملمناسبة احتفاالت الجامعة ب -أخبار الجامعة األردنية ) أ ج أ( 

اضي في الري الحسين، اختتمت اليوم بطولة الجامعة االردنية األولى للشطرنج التي نظمتها دائرة النشاط

 .عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع اإلتحاد األردني الملكي للشطرنج ومركز الكمالية للشطرنج

 

ولة من البط ألولىة الدكتور عالء الطراونة بتتويج الطلبة  الفائزين بالمراكز اوقام نائب عميد شؤون الطلب

ن خطاب ث فكاوهم: في المركز األول مضر محارب، وفي المركز الثاني سفيان كريكوريان، أما المركز الثال

 مصالحة. 

 

 ، مئة العب12-2023/2/15من الجدير بالذكر بأنه شارك في هذه البطولة التي أقيمت في الفترة ما بين 

 والعبة وتم من خاللها اختيار بعض الطلبة لدمجهم بمنتخب الجامعة األردنية للشطرنج.

 الدستور/زاد االردني/بترا/أعمون/الر/أخبار األردنية
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 خريجو كلية التمريض في "األردنيّة" يؤدون قسم المهنة

  

ليوم قسم لية التمريض في الجامعة األردنية اأدى خريجو ك -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

 ية، وذلكإلدارالمهنة، بحضور عميدة الكلية الدكتورة أريج عثمان ونخبة من أعضاء الهيئتين التدريسية وا

 كماال لمتطلبات تخرجهم وحصولهم على درجة البكالوريوس في التمريض.است

  

  

جل رفعة من أ وهنأت عثمان الطلبة وذويهم في كلمة ألقتها، داعية الخريجين إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل

ية سؤولمحمل  المهنة وتطورها، وخاطبتهم قائلة "إنكم تقفون اليوم على مفترق مسيرة حاسمة في حياتكم من

يتم من ا أوتالعمل وخدمة الوطن، وكما عهدناكم، فأنتم األقدر على خدمة ومساعدة المرضى األصحاء بكل م

 علم ومعرفة، ولتضعوا مخافة هللا في كل خطوة تخطونها".

  

  

لرفد األردن  ، والجهود التي تبذلها1972وأشارت عثمان خالل كلمتها إلى مسيرة الكلية التي أُنشئت عام 

هد الذي بالع قة العربية والعالم بالتخصصات التمريضية المؤهلة، مشددة على ضرورة التزام الطلبةوالمنط

خالق ة األقطعوه اآلن على أنفسهم في هذا القسم لخدمة وطنهم والمحافظة على أخالقيات المهنة ومراعا

 الحميدة واإلنسانية عند تقديم الرعاية التمريضية للمحتاجين إليها.

  

  

جهود  ، علىأثنى الخريجون خالل الحفل الذي تولّت عرافته مساعدة العميد لشؤون الطلبة هدى عمروهذا و

محارمة، اء الأعضاء هيئة التدريس ومكتب متابعة الخريجين في الكلية ومساعدة العميد لشؤون الخريجين دع

 ق العمل،م لسوينهم وتجهيزهواإلمكانيات التي وفرتها الجامعة والكلية إلعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم وتمك

 ية.البحثومعربين عن اعتزازهم وفخرهم بالمستوى المتقدم الذي حققته كليتهم عبر مسيرتها التعليمية 
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 إذاعة الجامعة األردنية تشارك العالم احتفاله باليوم العالمي لإلذاعة

 

لعالمي باليوم ا شاركت إذاعة الجامعة األردنية العالم االحتفال –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

 الم".اعة والساإلذار "لإلذاعة، الذي يوافق الثالث عشر من فبراير من كل عام، والذي يُقام هذا العام تحت شع

 

 لهذا وتعقيبا على الموضوع، عبّر رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات عن أهمية تخصيص يوم عالمي

صل ل التّواوسائ الجهاز اإلعالمي المسموع الذي كبرنا جميعا على أثير تردداته، مشيرا إلى أنه ومع انتشار

 ا من أثر  ما لههميّة االحتفال بيوم اإلذاعة العالمي، لاالجتماعي واإللكتروني على نطاق واسع، تتضاعف أ

اسعة من وى شريحة ول إلإنسانّي  يكّرس قيم التّعدّد ويُمثّل الديمقراطيّة بوصفها أداةً للحوار يُمكن لها الوص

 طرهم. ي خوافالجمهور، وإعطاء صوت  للمجتمع بمختلف أطيافه، وخلق ساحة للمواطنين ليعبّروا عّما يجول 

 

 المسموع عالملى جانب ذلك، أشار عبيدات إلى أن أهّميّة االحتفاء بهكذا يوم تتضاعف عند الحديث عن اإلإ

ها  ا ات وجودهتّى بحالهادف، نظًرا للّصعوبات التي تُعاني منها هذه المنّصات من جهة، ونظًرا لتقلّص عددِّ

توعية، وثقيف اإلعالم إيصالها، من ت نادًرا من جهة  أخرى، وذلك تبعًا للقيم التي يحاول هذا الشكل من

ل ة أمي  والخروج ببرامج ُمعدّة بإخالص تقدّم الرأي الموضوعّي على الّشخصّي، وتطرح قضايا جوهريّ 

 للتّحليل والتّمحيص والحفر في الواقع، مع وضعها حاجات الُمجتمع هدفًا نصب عينيها.

 

ى طر علإلذاعة الدكتور محمد واصف إنه ال خمن جهته، قال مدير وحدة اإلعالم والعالقات العامة وا

ن ضجيج مهروب اإلذاعات، وأّن شكلها بقي كما هو، إذ ظلت الرفيقة ُمذ كانت الوسيلة األولى والوحيدة لل

في كل  الرفيقة ، فهيالحياة، الفتًا إلى أن أهيمتها لن تتغير في المستقبل ولن تتأثر بوحود وسائل إعالم أخرى

ا تطورت ه مهمت أم في السيارة أم في العمل أم في غيرها من األماكن، مشدّدًا على أنمكان سواء في البي

 ذاعاتأدوات العصر الحديث فإنها ستعمل في مصلحة اإلذاعة، فتلك األدوات هي ما جعل صوت هذه اإل

 يصل بشكل أوسع ويحقق إنتشارا أكبر.

 

ًما، مؤسسة عا 60لتي تتبع مؤسسة بات عمرها وخّصص واصف جانبًا من حديثه إلذاعة الجامعة األردنية، ا

نوعية تها ووصفت بأم الجامعات لزرعها الفرح في كل بيت، مشيًرا إلى أن هذه اإلذاعة تحرص وتهتم بماد

 إيقاعاتها، وتتجه نحو جودة ما تقدمه للجمهور دون االلتفات إلى الكم أو الربح.

 

ن مإلعالم، مدة اجها المختلفة على مدار اليوم نخبة من أعهذا واستضافت اإلذاعة في هذه المناسبة عبر برام

ماضي ين الببينهم الدكتور تيسير أبو عرجا والدكتور حاتم الكسواني. وتحدث العرجا عن مكانة اإلذاعة 

إلى ظة، ووالحاضر، مشيًرا إلى دورها في الوصول إلى مختلف الشرائح من الجمهور منذ القدم حتى اللح

ذاعات ى اإل، مستدرًكا بالقول إنه، ونظرا الختالف نوعية الجمهور، بات هناك ميل إلمكانتها المحفوظة

معات ات المجتإلذاعالمتخصصة، فيما أشار الكسواني إلى أهمية اإلذاعة وخدماتها المختلفة، متمنيًا أن تدفع ا

 نحو السالم مهما كانت انتماءاتها.

 

ط دى ارتبامحول  جرت في هذه المناسبة أيضا استطالًعا للرأيهذا وتجدر اإلشارة إلى أن إذاعة "األردنية" أ

 اتها علىنظير المواطنين باإلذاعات على اختالفها، وقد وردتها اتصاالت من خارج األردن تؤكد تميزها بين

 مختلف المستويات المحلية والعربية واإلقليمية.
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بي لعام العر مركز الدراسات االستراتيجية في "األردنية" والمركز العربي يعلنان نتائج استطالع المؤشر

2022 

 

ية عة األردنالدراسات االستراتيجية في الجام استضاف مركز -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي

دراسة وينفذه المركز العربي لألبحاث  الذي 2022ندوة صحفية، أعلن فيها عن نتائج المؤشر العربي 

 . 2011السياسات دوريا منذ عام 

 

ونس، وليبيا، بلدًا عربيًّا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وت 14في  2022ونُفّذ المؤشر العربي 

هدف ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، واألردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ وذلك ب

ة تصاديعلى اتجاهات الرأي العام العربي فيما يُخّص مجموعة من الموضوعات السياسية واالق الوقوف

 واالجتماعية. 

 

مثّلة مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابالت شخصية مباشرة ضمن عيّنات  م 33300وشمل االستطالع 

ني في الفترة ما بين الستطالع الميدا%. وقد نُفِّّذ ا3و 2± للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 

 .2022حزيران إلى كانون األول من العام الماضي 

 

ن مكان ذلك واء أويُعدّ هذا االستطالع، في دورته الثامنة، أضخم مسح  للرأي العام في المنطقة العربية؛ س

احثًا وباحثةً، ب 945ذه خالل حجم العيّنة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم في محاوره. وقد شارك في تنفي

لومتر من أجل ألف كي 890ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون فيه أكثر من  72واستغرق تنفيذه أكثر من 

 ذ هذاالوصول إلى المناطق التي ظهرت في العيّنة في أرجاء الوطن العربي. وقد جعل استمرار تنفي

ا للمؤسسات البحثياالستطالع الضخم، إضافةً إلى تعدد موضوعاته، من بي ربية ة العاناته مصدًرا مهمًّ

 والدولية، ولألكاديميين والخبراء.

 

 األوضاع العاّمة

 

% 52 دففي حين أفا أظهرت نتائج االستطالع  أن الرأي العام منقسم نحو تقييم االتجاه الذي تسير فيه بلدانه،

 سير في االتجاه الصحيح.% أنها ت42أن األمور في بلدانهم تسير في االتجاه الخاطئ، رأى 

 

منهم عزوا  %40ن وقد أورد الذين أفادوا أن األمور تسير في االتجاه الخاطئ العديد من األسباب لذلك؛ إذ إ

ستقرة، مثل % ذكروا أن السبب هو األوضاع السياسية غير الجيدة وغير الم14ذلك إلى أسباب اقتصادية، و

سوء اإلدارة ل% أن السبب يعود 9بما يجب أن يقوم به، وأفاد  التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي

 % إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.7والسياسات العامة للدولة، وأشار 

 

% منهم تقديم 83أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في االتجاه الصحيح، فقد استطاع 

ا أسبابًا أن األوضاع % ممن قدّمو19سبابًا أو أنهم رفضوا اإلجابة. وأفاد % أ17أسباب  لذلك، في حين لم يقدّم 

لحكم ا% السبب إلى 13% أن السبب هو األمن واألمان في بلدانهم، وعزا 15تحسنت في البالد، وذكر 

ور % إلى الشع5% إلى توافر االستقرار السياسي، و5% إلى تحسن الوضع االقتصادي، و7الرشيد، و

 المستقبل. بالتفاؤل في
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 –دًا جةً )جيد عامّ  وانقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، حيث إن نسبة من يرون أنه إيجابي

% من 50%. في حين قيم 49سيئ(  –%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي )سيئ جدًا 44جيّد( بلغت 

 إنه سلبي.% قالوا 35األردنيين الوضع السياسي باإليجابي مقابل 

 

لى عرضية موكشفت نتائج المؤشر العربي أّن األوضاع االقتصادية لمواطني المنطقة العربية أوضاع غير 

وا ون أن يدخر% إّن دخول أسرهم تغّطي نفقات احتياجاتهم األساسية، بينما ال يستطيع42اإلطالق؛ إذ قال 

 دخولهم ال ش في حالة حاجة  وعوز؛ إذ إنّ % من المستجيبين أّن أسرهم تعي28منها )أسر الكفاف(، وأفاد 

 باستثناءوتها. تغّطي نفقات احتياجاتِّهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات واالقتراض لسد احتياجا

أسر  ف" أومستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفا

% قالوا 36فاف و% قالوا إنهم من أسر الك59فادوا بأنهم من أسر الوفر، مقابل % من األردنيين أ5"العوز". 

 إن أسرهم تقع في إطار أسر العوز.

 

 تقييم مؤسسات الدول وأداء الحكومات

 

سة ّصة بمؤسعة خاعكست النتائج تباين ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم، ففي حين كانت ثقتهم مرتف

وقد نالت  ذلك. م، فإّن الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف منالجيش واألمن العا

قوم ( ترى أنها ت%57%(، مع أن أكثرية من الرأي العاّم )47المجالس التشريعية )النيابية( أقل مستوى ثقة )

 % عكس ذلك. 34بالرقابة على الحكومات، بينما يرى 

 

أداء  ة علىألقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابوكان مستجيبو المشرق العربي ا

ومات داء الحكييم أالحكومات، في حين كان مستجيبو الخليج األكثر موافقةً على ذلك. وتشير النتائج إلى أن تق

ات، الخدموعلى مستوى السياسات الخارجية، والسياسات االقتصادية، وفي مجموعة  من السياسات العاّمة 

تطالعات في االس حكوميمنقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العاّم لألداء ال

 السابقة. 

 

ين أن أقل ح%، في 90هنالك شبه إجماع على ثقة األردنيين بالمؤسسات العسكرية واألمنية، وبنسب تقارب 

القضاء، بثقون شارة إلى أن نحو ثالثة أرباع األردنيين ي% يثقون في الحكومة ومجلس النواب، مع اإل50من 

 مع انقسام الرأي العام األردني حول ثقته في القطاع الخاص. 

 

% 87فاد نه؛ إذ أبلدا إضافة إلى ذلك، فإّن الرأي العاّم شبه مجمع  على أّن الفساد المالي واإلداري منتشٌر في

لبيانات، على ا% أنّه غير منتشر  على اإلطالق. وتشير 10فاد أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أ

شار الفساد في (، إلى أن تصورات المواطنين وآراء هم تجاه مدى انت2011مدار ثمانية استطالعات )منذ عام 

م، لدانهبفساد في ار البلدانهم لم تتغير على نحو  جوهري. ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق األكثر تأكيدًا على انتش

 بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد في بلدان الخليج. 
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ن المستجيبين م% 34أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 

ي بعض كنّها تحاب% أنّها تطبّق القانون ل39أّن دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 

ر مستجيبو % أنّها ال تطبق القانون بالتساوي على اإلطالق. وعبّ 24الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 

 .ين الناساوي بالمشرق بنسب أعلى من غيرهم في األقاليم عن أن الدولة في بلدانهم ال تطبق القانون بالتس

 

 الموقف من الديمقراطية

 

لمستجيبين عن % من ا72شبه ُمجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام 

على تأييد  % عارضوه. وقد كان الرأي العام األردني شبه متوافق19تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 

 % من األردنيين عن تأييدهم النظام الديمقراطي.86الديمقراطية؛ حيث عبر 

 

ن ف ق ما بيين ت واحظام الديمقراطي التعددي مالئم ليطبَّق في بلدانهم. في % من المستجيبين أّن الن71وأفاد 

حكم  ن، أو% على أّن أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو النظام الذي يتولى فيه الحكم العسكريو70% و53

ى ر علمقتصام الاألحزاب اإلسالمية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظ

طالع ذا االستائج هاألحزاب العلمانية )غير الدينية(، هي أنظمة غير مالئمة لتطبَّق في بلدانهم. ومقارنة نت

 باالستطالعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية ال يزال ثابتًا.

 

ية بّر أغلبيما عصة الديمقراطية، فإن أغلبية الرأي العام األردني ترفض األنظمة غير الديمقراطية أو منقو

أي العام لبية الرلت أغاألردنيين عن تأييدها لكون النظام الديمقراطي التعددي مالئم ليطبَّق في األردن. وما زا

 األردني منذ البدء في استطالعات المؤشر تعبر عن تأييدها للنظام الديمقراطي.

 

دان في البل تواهااطية، تقييٌم سلبي لواقع الديمقراطية ومسوقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقر

ديمقراطية في درجات؛ أي إن ال 10درجات من أصل  5.3العربية؛ إذ قيّم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ

يُعدّ  2022ر العالم العربي، حسب وجهة نظرهم، ال تزال في منتصف الطريق. إن تقييم الديمقراطية في مؤش

ى ، في الوقت الذي قيّم مستجيبو األردن مستو2020 /2019لك الذي ُسّجل في استطالع أقل من ذ

 درجات، الرقم الذي يُعدّ األقل عبر السنوات. 10درجة من أصل  5.5الديمقراطية بـ

 

 لى مقياسنهم عأظهر تقييم مستوى الديمقراطية من خالل تقييم المواطنين لقدرتهم على انتقاد حكومات بلدا

 10أصل  درجات من 5.8درجات أن قدرتهم على انتقاد حكوماتهم محدودة؛ إذ إنهم منحوها  10إلى  1من 

 درجات. وقد حصلت مصر وفلسطين والسعودية على أقل الدرجات على هذا المقياس.

 

 الربيع العربي 

 

لثورات ان % أ46، فقد أفاد 2011الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 

ا أمٌر سلبي % أنه39إيجابي إلى حدّ  ما(، في حين أفاد  –واالحتجاجات الشعبية كانت إيجابية )إيجابي جدًا 

 %(76ويت )سلبي إلى حد  ما(. وُسّجلت أعلى نسب تقييم إيجابي لثورات الربيع العربي في الك –)سلبي جدًا 

 ها سلبية.% قالوا إن52% مقابل 38ا باإليجابية %(. فيما كانت نسبة األردنيين الذين قيموه73ومصر )
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د والوضع كانت الفسا 2011ورأى المستجيبون أن أسباب اندالع هذه الثورات واالحتجاجات الشعبية عام 

لعام الراي ااالقتصادي السيئ والرغبة بالتحول إلى الديمقراطية وإزاحة األنظمة السلطوية. وال يختلف 

 ربية.بلدان العربية في تعريف األسباب التي أدت الى اندالع الثورات العاألردني عن غيره من ال

 

نسبته  أفاد ما ا؛ إذوانقسم الرأي العاّم العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبله

% يرون أّن الربيع 39% أنّها تمّر بمرحلة تعثّر، إاّل أنّها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 40

%( يرى أّن 48العربي قد انتهى وأّن األنظمة السابقة عادت إلى الحكم. نحو نصف الرأي العام األردني )

تحقق أهدافها في س% أفادوا بأنها 31الربيع العربي قد انتهى وأّن األنظمة السابقة عادت إلى الحكم، مقابل 

 نهاية المطاف.

 

 يط العربي اتجاهات الرأي العام نحو المح

 

ّن سكان الوطن % من الرأي العاّم العربي يرى أ80أّما على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أّن 

وا إنّهم شعوب % قال17العربي يمثّلون أّمةً واحدةً، وإْن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 

العربي يمثّلون  % من األردنيين أّن سكان الوطن83ى وأمم مختلفة. وبنسبة أعلى من المعدل العام عربيا، ير

 أّمةً واحدةً، وإْن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض.

 

ث فيها يتحد وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين حول القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي

ن ّي إلى أكل جلخبراء وسياسيون كثيًرا عن فك االرتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بش

ذ إوحدهم؛  ينيينيعًا، ال قضية الفلسطالمجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب جم

نيين % عن أن "القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطي76عبّر ما نسبته 

 وحدهم".

 

 منصات التواصل االجتماعي

 

م % قالوا إنّه77 % من المستجيبين أنّهم ال يستخدمون اإلنترنت مقابل22يتزايد استخدام اإلنترنت؛ إذ أفاد 

األردنيين أنهم  % من88يستخدمونه. وتعد األردن من أكثر المجتمعات العربية استخداما لإلنترنت؛ حيث أفاد 

%. إّن 88يستخدمونه. يعتمد مستخدمو اإلنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في تصفح اإلنترنت وبنسبة 

% من 86االجتماعي؛ % من مستخدمي اإلنترنت لديهم حسابات على وسائل التواصل 98أكثر من 

ت على % لديهم حسابا47% لديهم حساب على تويتر، و34مستخدمي اإلنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و

 إنستغرام.

 

ديهم % ل12% من مستخدمي االنترنت في األردن أفادوا بأن لديهم حسابات على الفيسبوك، مقابل 93

 إنستغرام. رنت في األردن أن لديهم حسابات على% من مستخدمي اإلنت35حسابات على التويتر، فيما أفاد 

 

أفادت أنها  %،36تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل االجتماعي ودوافعه، إال أن النسبة األكبر، وهي 

ينما أفاد % في األردن(، ب53تستخدم اإلنترنت من أجل التواصل مع األصدقاء والمعارف )وكانت النسبة 

% 10و%، 13 أجل مواكبة األحداث الرائجة )التريند(، وكانت النسبة في األردن% أنهم يستخدمونها من 10

ْلء وقت الفراغ، في حين أفاد  لتواصل بأنهم % من األردنيين مّمن لديهم حسابات على مواقع ا16من أجل م 

ْلء وقت الفراغ.  يستخدمونا من أجل م 
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ليها تستخدمي وسائل التواصل االجتماعي، الموضوعات االجتماعية تُعدّ األكثر متابعةً من جانب م

حتوى % من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي أنهم يفضلون الم28الموضوعات السياسية. وقد أفاد 

 % أفادوا أنهم يفضلون محتوى23النصي )نص، منشور، مكتوب( على وسائل التواصل االجتماعي، و

 % الصور.20الفيديو، بينما فّضل 

 

جتماعي أنهم % من مستخدمي تطبيقات التواصل اال43قييم وسائل التواصل االجتماعي، أفاد أما على صعيد ت

% ال يثقون 57يثقون بالمعلومات واألخبار المتداولة على وسائل التواصل االجتماعي بصفة عامة، مقابل 

من ت. وفحابها. وتتفاوت نسبة ثقة مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي حسب أنواع هذه الحسابات والص

يقات ووسائل %، ما يعني أن مستخدمي تطب35الجدير مالحظته أن نسبة الذين يثقون في ذلك أردنيًّا كانت 

 التواصل االجتماعي هم من األقل ثقة في األخبار المتداولة على تلكك الوسائل عربيا.

 

طالع ذا االستفي ه صل االجتماعيويُشار إلى أن نسبة الثقة بالمعلومات واألخبار التي تُنشر على وسائل التوا

 .2020 /2019أقل من تلك التي ُسجلت في استطالع 

 

، %(43%(، وموريتانيا )43%(، ومصر )48وعبّر نحو نصف مستجيبي ثالثة مجتمعات، هي: الكويت )

 ، مقابلتماعيعن ثقتهم باألخبار والمعلومات التي تنشرها الصفحات العامة لمستخدمي وسائل التواصل االج

% 48ار؛ األخبوأكثرية من مستجيبي البلدان األحد عشر األخرى، التي عبّرت عن عدم ثقتها بهذه المعلومات 

لتواصل اقع ايثقون بالمعلومات واألخبار التي تُنشر على صفحات القنوات التلفزيونية اإلخبارية على مو

، الجتماعيعلى مواقع التواصل ا %  يثقون بالمعلومات التي تُنشر على صفحات اإلعالميين44االجتماعي،

 % ال يثقون بها.46مقابل 

 

قة بتلك ي الثأقل مستويات الثقة باألخبار والمعلومات المتداولة على صفحات وسائل التواصل االجتماعي ه

ئل % من مستخدمي وسا19المعلومات المنشورة على صفحات المؤثرين والمشاهير؛ إذ فقط ما نسبته 

 م، وبذلكفحاتهالوا إنهم يثقون في المعلومات واالخبار التي ينشرها المؤثرون على صالتواصل في األردن ق

 فإن هذه أقل نسبة ثقة سجلت في البلدان العربية.

 

ى لى مدإفي ضوء تعدد استخدامات وسائل التواصل االجتماعي، ُطرح على مستخدميها عدة أسئلة للتعرف 

، ياسيةسات سياسية، والتعبير عن آرائهم في شأن أحداث استخدامهم لها في الحصول على أخبار ومعلوم

 والتفاعل مع قضايا سياسية.

 

عي % من مستخدمي وسائل التواصل االجتما75إضافة إلى االستخدامات األخرى، أظهرت النتائج أن 

ا، رة يوميًّ % يستخدمونها أكثر من م43يقومون باستخدامها أيًضا للحصول على أخبار ومعلومات سياسية، و

ث % من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل االجتماعي للتعبير عن آرائهم في أحدا51ويستخدم 

 % يستخدمونها يوميًّا أو عدة مرات في اليوم.22سياسية، و
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فقد  اسية،أما على صعيد استخدام وسائل التواصل االجتماعي من أجل المشاركة أو التفاعل مع قضايا سي

ال يستخدمونها  % أفادوا أنهم48% قالوا إنهم يستخدمونها لهذا الغرض، و48العربي بين انقسم الرأي العام 

 لذلك الغرض.

 

 %20حيث عبر  أقل المجتمعات استخداًما لوسائل التواصل للتفاعل مع قضايا سياسية كان المجتمع األردني،

يستخدمونها  % قالوا إنهم ال79من مستخدمي هذه الوسائل عن استخدامها للتفاعل مع قضايا سياسية مقابل 

 لذلك الغرض.

 

 المؤثرون على مواقع التواصل االجتماعي 

 

نهم أحيانًا، في % قالوا إنهم يتابعو27% من المستجيبين أنهم يتابعون المؤثرين بشكل دائم، مقابل 14أفاد 

 إنهم ال ي قالوا% أنهم نادًرا ما يتابعونهم، ونحو نصف أصحاب حسابات التواصل االجتماع13حين أفاد 

تابع نها ال تأسطين يتابعون. تتباين النتائج بين بلد وآخر، حيث أفادت األغلبية في كل من الجزائر وتونس وفل

ين على لمؤثراالمؤثرين. أما األغلبية في كل من الكويت ومصر وموريتانيا والمغرب، فأفادت بأنها تتابع 

ا % قالو18ابل فادوا أنهم يتابعون المؤثرين بشكل دائم، مق% من األردنيين أ7مواقع التواصل االجتماعي. 

صحاب حسابات أ%( 66% أنهم نادًرا ما يتابعونهم، في حين ثلثي )9إنهم يتابعونهم أحيانًا، في حين أفاد 

 التواصل االجتماعي  في األردن قالوا إنهم ال يتابعون المؤثرين.

 

 ن أكثراالجتماعي للمؤثرين في مجاالت متعددة، وكاوأظهرت النتائج متابعة أصحاب حسابات التواصل 

رين في المؤثوالمؤثرين متابعةً في مجال الرياضة. يتابع األردنيون المؤثرين في الموضوعات االجتماعية 

 سياسي.% في األردن يتابعون المؤثرين في المجال ال7الرياضة أكثر من غيرهم، وتجدر المالحظة أن 

 

م إلى ثقة بما ينشرونه أو التأثير في آراء المتابعين، حيث إن متابعة المؤثرين ال  ابات تابعو حسنقسم ماتترج 

من  %54%(. 48%( ومن ال يثق بها )52المؤثرين بين من يثق بالمعلومات التي ينشرها المؤثرون )

ن متابعي %( م55األردنيين من متابعي المؤثرين قالوا إنهم ال يثقون بما ينشره المؤثرون. في حين أفاد )

رون بما يُنشر. %( أفادوا أنهم يتأث45حسابات المؤثرين بأنهم ال يتأثرون بما ينشر على صفحاتهم، مقابل )

ن قبل % ال يتأثرون بما ينشر م61% من األردنيين يتأثرون بما ينشره هؤالء المؤثرين، في حين 39

 المؤثرين.

 

ى واصل االجتماعي أصبحت تمثل خطورة عل% من الرأي العام العربي متوافق على أن وسائل الت86

 آراؤها، تطلعةاألطفال والمراهقين، وتتوافق على ذلك أكثرية المستجيبين في كل مجتمع من المجتمعات المس

ى أن وسائل % من الرأي العام االردني متوافق عل96% أفادوا عدم موافقتهم على هذه العبارة. 12مقابل 

قتهم على % أفادوا عدم مواف4خطورة على األطفال والمراهقين، مقابل التواصل االجتماعي أصبحت تمثل 

 هذه العبارة.

 

مكن أن ي% من المستجيبين على أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي دون ضوابط من األهل 88يتوافق 

عات على ملمجتايعرض األطفال والمراهقين لتأثير سيئ، ومن المهم اإلشارة إلى أن هناك توافقًا في كل من 

كويت %، تليها ال27هذا األمر، في حين أن أعلى النسب التي عارضت ذلك كانت في المغرب، وبنسبة 

عي دون % من المستجيبين في األردن على أن استخدام وسائل التواصل االجتما88%. يتوافق 23وبنسبة 

 ضوابط من األهل يمكن أن يعرض األطفال والمراهقين لتأثير سيئ.
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واصل ئل التالمستجيبين يتوافقون على ضرورة أن يراقب األهل استخدام األطفال والمراهقين لوسا% من 89

ات من المجتمع % لذلك. إن أغلبية تزيد على ثالثة أرباع المستجيبين في كل ّ 10االجتماعي، مقابل معارضة 

عي، جتماالتواصل اال المستطلعة أفادت ضرورة وجود رقابة وضبط الستخدام األطفال والمراهقين لوسائل

فال %، على ضرورة أن يراقب األهل استخدام األط97في حين كان هنالك إجماع في األردن، وبنسبة 

 والمراهقين لوسائل التواصل االجتماعي.
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 بدء أعمال الدورة اإللزامية لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس الجدد في "األردنية"

 

 هللا الثاني دأت اليوم في كلية األمير الحسين بن عبدب –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي أ

ردنية امعة األي الجللدراسات الدولية أعمال الدورة اإللزامية لتطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية الجدد ف

 التي ينظمها مركز االعتماد وضمان الجودة.

 

رق لعالي وطليم اوتهدف الدورة، التي تستمر ثالثة أيام، إلى تعريف المشاركين بالتحديات المعاصرة في التع

التعرف مي، والستجابة لها، وكيفية ضمان جودة البرامج والمواد الدراسية، وطرق التميز في البحث العلا

تعليم لُّم والالتع على التعلُّم البنائي النشط، إضافة إلى كيفية االستخدام األمثل للتكنولوجيا الحديثة في

جتمعي م روالقيام بدو ية المسؤولية المجتمعية،اإللكتروني، والطرق المختلفة لقياس وتقويم تعلُّم الطلبة، وأهم

ارسة ت وممفعال، واالطالع على قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة، وتعريف المشاركين بسياسات وإجراءا

 ضمان الجودة.

 

 التعليم رة فيواشتملت الدورة في يومها األول على ثالثة محاضرات؛ تناولت األولى منها التحديات المعاص

حاضرة ما المأوقدّمتها نائب رئيس الجامعة لشؤون االعتماد وضمان الجودة الدكتورة إنعام خلف؛ العالي، 

 نة؛ فيمالمطاراالثانية فرّكزت على ضمان الجودة في التعليم العالي، وقدمها مدير المركز الدكتور منصور 

 ث العلميالبح ، وقدمها عميدتناولت المحاضرة الثالثة البحث العلمي في الجامعة األردنية: حقائق وأرقام

 الدكتور فالح السواعير.

 

الحديثة،  كنولوجيام التوسيقدم المدربون في اليوم الثاني من الدورة مواضيع تتعلق بالتعلُّم اإللكتروني واستخدا

م تعلساليب الن؛ وأيتحدث فيها مدير مركز المصادر التعليمية المفتوحة والتعلُّم المدمج الدكتور محمد الريا

لطلبة: اعليم البنائي النشط، سيقدّمها نائب عميد كلية العلوم التربوية الدكتور رمزي هارون؛ وتقييم ت

 اد.بو عواالستراتيجيات واألدوات، ستتحدث فيها نائب عميد كلية الدراسات العليا الدكتورة فريال أ

 

عميد  ا نائبالجودة، سيحاضر فيهوسيتناول المدربون في اليوم الثالث من الدورة سياسات وإجراءات ضمان 

ركز مديرة مكلية الدراسات العليا الدكتور وائل األزهري؛ ومحاضرة عن المسؤولية المجتمعية، ستقدمها 

تعليمات ونظمة تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة جمانة الزعبي؛ أما المحاضرة األخيرة، فستتناول قوانين وأ

 القانونية الدكتور محمد الفواعرة. الجامعة، وسيقدمها مدير دائرة الشؤون

 

منصة  س علىهذا وستُعقد دورة أخرى بعد انتهاء هذه، وتتعلق بعملية تطوير مساق خاص بعضو هيئة التدري

 ت.المودل في مختبر التعلم اإللكتروني في كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلوما
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 ونمركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية والسفارة اإليرلندية يبحثان سبل التعا
 

ة في الجامعة حث مدير مركز الدراسات االستراتيجيب -ر الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أخبا

تعاون بل الساألردنية الدكتور زيد عيادات اليوم مع سفيرة جمهورية إيرلندا لدى المملكة مريان بولجر 

 المشترك بين المركز والسفارة اإليرلندية في مختلف المجاالت.

  

 تعاونوجرى خالل اللقاء، الذي ُعقد بحضور مسؤول السياسات في السفارة عمار حيدر، تباحث فرص ال

 المستقبلي والتبادل الطالبي والبحثي مع الجامعات ومراكز البحوث اإليرلندية.

  

على  واستعرض عيادات آليات عمل المركز وأقسامه وأهم الدراسات والبحوث والمشاريع التي ينفذها

ها عقدلتي ياالمستويين اإلقليمي والمحلي، فضاًل عن استطالعات الرأي والتقارير والمؤتمرات والندوات 

 لعربي.الوطن حول الشؤون السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتنموية والقضايا الهاّمة في األردن وا

  

خالل  ة، منوقال عيادات إن المركز يسعى لتحقيق تأثير إيجابي في مجاالت صنع القرار والسياسات العام

ردن ه األعية المختلفة التي تواجمساعدة صانعي القرار على إيجاد حلول للتحديات السياسية واالجتما

دولية ة والوالمنطقة، فضاًل عن إقامة شراكات فاعلة مع الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات المحلي

 ومنظمات المجتمع المدني.

  

ا الل عملهسته خمن جهتها، قالت بولجر إن العمل الذي يقوم به المركز مثير لإلعجاب، مضيفة أن أكثر ما لم

ل لغرب بشكرها ادن ثقافة الضيافة لدى المجتمع األردني، وتقبله لالجئين بصورة إيجابيّة بات يفتقفي األر

 عام والمجتمع األوروبي على وجه الخصوص.
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 تشكيالت بالهاشمية: أبو التين والمشاعلة واطردات والروابدة نواب جدد للرئيس

 

ن، ن الحسباياسي عاء، برئاسة رئيس المجلس العين الدكتورعقد مجلس أمناء الجامعة الهاشمية اجتماعا، األرب

مجلس وحضور األستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون رئيس الجامعة وأعضاء المجلس، إذ ناقش ال

 تنسيبات األستاذ رئيس الجامعة الهاشمية بشأن تعيين نواب لرئيس الجامعة.

 

 ناه على النحو اآلتي:وقرر المجلس تعيين األساتذة المبينة أسماؤهم أد

 

ً لرئيس ال1 لكليات لشؤون ا جامعة. تعيين األستاذ الدكتور خالد حسين أبو التين األستاذ في كلية العلوم نائبا

 العلمية.

 

ً لرئيس 2 ة لشؤون لجامعا. تعيين األستاذ الدكتور محمد سليمان المشاعلة األستاذ في كلية الهندسة نائبا

 والتواصل الدولي. التخطيط والتطوير والجودة

 

ً لرئيس الجا3 لشؤون معة ل. تعيين األستاذ الدكتور عوني حسين اطردات األستاذ في كلية الهندسة نائبا

 اإلدارية والمالية.

 

ً إلدار. تعيين األستاذ الدكتور وصفي عبدالعزيز الروابدة األستاذ في كلية االقتصاد والعلوم ا4  لرئيس ية نائبا

 ات اإلنسانية.الجامعة لشؤون الكلي

 

وات العالوكما وافق المجلس بالتنسيب الى وزارة التعليم العالي على مشروع تعديل على نظام الرواتب 

 بحيث يسمح بمنح حوافز ألعضاء هيئة التدريس في كلية الطب البشري.

 

المالية  نةوبيانات الحسابات الختامية للس ٢٠٢٣كما أحال المجلس كل من مشروع موازنة الجامعة للعام 

 الى اللجنة المالية واإلدارية المنبثقة عن المجلس لدراستها ٢٠٢٢المنتهية 

 

نيا لملكة رالية اكما نسب المجلس بالموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تربية الطفولة المبكرة في ك

 للطفولة.

 

س قة المجلثا لهم الرئيس الجدد مباركوفي نهاية االجتماع التقى الدكتور ياسين الحسبان رئيس المجلس بنواب 

معة الجا ورئيس الجامعة بتعيينهم ومؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق وتقديم كل ما من شانه تقدم

مزيد ا الى المتطلعوتطورها في كافة النواحي االدارية والتعليمية والبحثية، وفي مواقع التصنيف العالمية، و

يين، بة الدولالطل ق بهذه الجامعة كصرح علمي متميز باالضافة الى زيادة اعدادمن االنجازات النوعية بما يلي

ارية اإلد واستحداث تخصصات نوعية ترفد السوق المحلي، واالهتمام بالحاكمية الرشيدة وتطوير االعمال

 وبما يتناغم مع التطور العالمي في هذا المجال.

 

 زاد األردن
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هم التي نجازاتمجلس االمناء على خدماتهم التي قدموها واكما التقى بنواب الرئيس السابقين وشكرهم باسم 

عون ه والتحققت خالل السنوات الماضية وان الخبرات التراكمية لهم ستعزز من جوده العمل كل في موقع

 السند الدارة الجامعة
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