
  

  

 

٣١/٣/٢٠١٤  

  النتائج األولیة

  

 عینة االستطالع
  

ً طالب ١١٢٥بلغ عدد الطلبة المستطلعین    .وطالبة من مختلف كلیات الجامعة موزعین حسب حجم الكلیات ا

ً  ١٦وقد شارك في تنفیذ ھذا االستطالع . ٢٧/٣/٢٠١٢تم تنفیذ االستطالع یوم االقتراع الموافق  ً میدانیا  ٤وباحثا
)%٩٠٫٠(عند مستوى ثقة ) ٥±(العینة نسبة ھامش الخطأ في  وكانت، مدخلي بیانات  

 
  ٢٠١٤مارس /آذار

 :من المعلومات أو االستفسار یرجى االتصال بمركز الدراسات االستراتیجیة على العنوان المذكور أدناهلمزید 

 وحدة استطالع الرأي العـــام

)٩٦٢ ٦( ٥٣٠٠١٠٠:  ھاتف  
)٩٦٢ ٦( ٥٣٥٥٥١٥:  فاكس  

jordan.org-w.alkhatib@css 
jordan.org-polling@css 

 

وال تمثل بالضرورة  وجھة نظر  ،اآلراء الواردة بھذا االستطالع تمثل وجھة نظر المستطلعین
 مركز الدراسات االستراتیجیة
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 الكلیة
 النسبة التكرار  
 9.3 105 اآلداب 
 12.4 139 األعمال 
 8.0 90 العلوم 
 6.3 71 الشریعة 
 5.2 58 الزراعة 
 4.4 50 الطب 
 2.7 30 التمریض 
 8.7 98 العلوم التربویة 
 15.6 175 الھندسة 
 4.4 50 الحقوق 
 3.6 40 الصیدلة 
 2.6 29 األسنانطب  
 6.1 69 تكنولوجیا المعلومات 
 2.6 29 الفنون والتصمیم 
 5.3 60 األجنبیةاللغات  
 2.8 32 والسیاحة األثار 

 100.0 1125 المجموع



 
 

 
         

 
           

          
 

              
 

 
 

 
 

 
  
  

  

  

  

  

  

  

 
          


 



  
 

  



 
 الجنس): ١(جدول  

 النسبة التكرار  
 45.3 510 ذكر
 54.7 615 أنثى

 100.0 1125 المجموع
 

 محافظة السكن ): ٢(جدول 
 النسبة التكرار  
 74.0 833 العاصمة 
 7.9 89 البلقاء 
 7.6 85 الزرقاء 
 4.8 54 مادبا 
 5. 6 اربد 
 8. 9 المفرق 
 1.7 19 جرش 
 7. 8 عجلون 
 7. 8 الكرك 
 4. 4 الطفیلة 
 9. 10 معان 

 100.0 1125 المجموع
 

 الكلیة ): ٣(جدول 
 النسبة التكرار  
 9.3 105 االداب 
 12.4 139 االعمال 
 8.0 90 العلوم 
 6.3 71 الشریعة 
 5.2 58 الزراعة 
 4.4 50 الطب 
 2.7 30 التمریض 
 8.7 98 العلوم التربویة 
 15.6 175 الھندسة 
 4.4 50 الحقوق 
 3.6 40 الصیدلة 
 2.6 29 طب االسنان 
 6.1 69 تكنولوجیا المعلومات 
 2.6 29 الفنون والتصمیم 
 5.3 60 اللغات االجنبیة 
 2.8 32 االثار والسیاحة 

 100.0 1125 المجموع
 
   



 ؟أنتفي أي سنة دراسیة ): ٤(جدول 
 النسبة التكرار  
 23.1 260 سنة اولى 
 26.8 301 سنھ ثانیة 
 27.2 306 سنھ ثالثة 
 22.9 215 سنھ رابعة فأكثر 

 100.0 1125 المجموع
 

 ؟2013  ل قمت باالنتخاب في انتخابات مجلس الطلبة في السنة الماضیةھ): ٥(جدول 
 النسبة التكرار  

 57.2 643 نعم
 19.7 222 ال

 23.1 260 أولىطالب سنھ / مرة أول
 100.0 1125 المجموع

 

 راض عن نوعیة المرشحین لالنتخابات في قسمك أنتدرجة  أي إلى): ٦(جدول 
 النسبة التكرار  

 82.8 932 )بدرجة كبیرة، متوسطة(راض 
 7.2 81 درجة قلیلة راض إلى

 7.8 88 اإلطالقغیر راض على 
 2.1 24 ال اعرف
 100.0 1125 المجموع

 

 ھذه االنتخابات راض عن قانون انتخاب مجلس الطلبة المطبق في أنتدرجة  أي إلى): ٧(جدول 
 النسبة التكرار  

 68.3 768 )بدرجة كبیرة، متوسطة(راض 
 13.0 146 درجة قلیلة راض إلى

 11.3 127 اإلطالقغیر راض على 
 7.5 84 ال اعرف
 100.0 1125 المجموع

 

 درجة تعتبر انتخابات اتحاد الطلبة مھمة بالنسبة لك أي إلى): ٨(جدول 
 النسبة التكرار  

 71.1 800 )بدرجة كبیرة، متوسطة( مھمة
 14.8 166 درجة قلیلة إلىمھمة 

 14.1 159 اإلطالقغیر مھمة على 
 100.0 1125 المجموع

 
 
 

 اتحاد طلبة ممثل للجسم الطالبي القانون المستخدم قادر على فرز مجلس أندرجة تعتقد  أي إلى): ٩(جدول  
 النسبة التكرار  

 59.7 672 )بدرجة كبیرة، متوسطة( قادر
 21.0 236 درجة قلیلة قادر إلى

 11.7 132 اإلطالقعلى  قادرغیر 
 7.6 85 ال اعرف
 100.0 1125 المجموع

 
 



 انتخبتھللمرشح الذي  كتمنح صوت أنمتى قررت ): ١٠(جدول 
 النسبة التكرار  

 15.3 172 یوم االقتراع
 78.5 883 الذي سبق یوم االقتراع األسبوعخالل 
 6.2 70 متأكدغیر 

 100.0 1125 المجموع
 

  ما ھو سبب الختیارك المرشح الذي انتخبتھ؟): ١١(جدول 
 )%(النسبة   

 24.0 واإلقناعالن لھ القدرة على الخطابة 
 23.9 برنامجھا االنتخابي/ بسبب برنامجھ

 19.1 معرفة شخصیة بالمرشح
 16.5 متواضع ألنھ
 5.4 متدینة/ متدین ألنھا/ ألنھ

 5.3 العشیرة أوالعائلة  أفراداحد / صلة القرابة
 ٦ أسباب أخرى

 100.0 المجموع
 
 
 

ھل قمت بأي من التالیة خالل االنتخابات الحالیة؟): ١٢(جدول  نعم ال  
  العدد النسبة العدد النسبة

٥٠%  ٥٠ ٥٦٣%  االنتخابات الحالیة أثناءفي الترویج الدعائي لصالح مرشح ما  ٥٦٢ 

٨٥٫٦%  ١٤٫٤ ٩٦٣%  ١٦٢ 
االنتخابات  أثناء في االنتخابیة لمرشح ما تقدیم مساھمات مالیة لصالح الحملة 

 الحالیة

٢٤٦ ٢١٫٩ ٨٧٩ ٧٨٫١ 
 االنتخابات أثناءفي تقدیم مساھمات عینیة لصالح الحملة االنتخابیة لمرشح ما   

 الحالیة

٥٠%  ٥٠ ٥٦٢%  االنتخابات الحالیة أثناء في حضور اجتماع للمرشح داخل الجامعة  ٥٦٣ 
 
 
 

 ألي من القوائم المتنافسة أعطیت صوتك): 13(جدول  
 النسبة التكرار  
 ٣٨٫٤ 394 ھل الھمةأ

 ٣٠٫٨ 316 النشامى
 ٢١٫٦ 222 العودة

 ٨٫٨ 91 المستقلة
 ٠٫١ 1 األردنشباب 
 ٠٫٢ 2 النھضةجیل 
 ٠٫١ 1 األردنكلنا 

 100.0 ١٠٢٧ المجموع
 
 

 العملیة االنتخابیة إجراءاتأي درجة أنت راض عن  إلى): 14(جدول  
 النسبة التكرار  

 75.8 853 )بدرجة كبیرة، متوسطة(راض 
 13.3 150 درجة قلیلة إلىراض 

 9.8 110 اإلطالقغیر راض على 
 1.1 12 ال اعرف
 100.0 1125 المجموع

 


