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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تخریج طلبة كلیات الحقوق والصیدلة والملك عبد هللا الثاني 

  لتكنولوجیا المعلومات
٣  

نقاد وأدباء یؤكدون ظھور اتجاھات فكریة قائمة على الغموض 
  طالت الدراسات اللغویة واألدبیة

٦  

 ٨  "األردنیة "صدور الكتاب السنوي للفوج الثالث والخمسین في 
شاركین في المؤتمر الدولي السادس الداب اللغة البطاینة یولم الم

  العربیة في الجامعة االردنیة
١١ 

 ١٣  تستضیف دورة آلیة التعامل مع المنشطات’’ التربیة الریاضیة’’
یعتقدون أن الحكومة قادرة على تحمل %  ٦٤: استطالع

  المسؤولیات
١٥ 

المؤتمر العربي العلمي السابع للموھبة والتفوق ینطلق في عمان 
  الشھر الحالي

٢١ 

 ٢٣  تقلید سنوي یحمل دالالت.. شعلة التخریج
   شؤون جامعیة

 ٢٥  مقعدا في الجامعات األردنیة للطلبة الفلسطینیین ٣٩٤تخصیص 
وقف قبول طلبة جدد في المحاسبة وقانون االعمال وماجستیر 

  "ال البیت"المحاسبة بـ 
٢٦ 

   مقاالت
العات الرأي ھل تعكس اتجاھات األردنیین نحو نتائج مركز استط

  أنیس خصاونة. د/الحكومة؟
٢٧ 

 ٢٩  محمد ابو رمان/!تفاؤل مقلق

 ٣٠  موسى شتیوي. د/األردنیون یمنحون ثقة مشروطة للرزاز

 ٣٢  وفیات
  ٣٥- ٣٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تخریج طلبة كلیات الحقوق والصیدلة والملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات

تسلم نحو  -سناء الصمادي 

خریجا وخریجة من ) ١١٧٨(

كلیات الحقوق والصیدلة والملك 

عبد هللا الثاني لتكنولوجیا 

المعلومات مساء الیوم شھاداتھم 

ت الجامعة  األردنیة ضمن احتفاال

بمراسم تخریج الفوج الثالث 

  .والخمسین

من طلبتھا البالغ ) ٣٧(لدكتور فیاض القضاة إن الكلیة تحتفل بتخرج الفوج وقال عمید كلیة الحقوق ا

  .في برنامج البكالوریوس) ٣٣٤(عددھم 

وأضاف أن الكلیة تحرص على مواصلة مسیرتھا األكادیمیة بكل اقتدار وبذل جھود إضافیة من قبل 

بة من الطلبة المتسلحین بالعلم كوادرھا لتقدیم المعرفة والعلم والخبرة والنصح والمشورة لتخریج نخ

  .والمعرفة

طالبا في برنامج ماجستیر القانون بعد استئناف ) ٢٠(ونوه القضاة إلى أن الكلیة بصدد استقبال 

استقبال الطلبة فیھ مطلع العام الجامعي المقبل، وتعدیل الخطة الدراسیة في طرح برنامج دكتوراه في 

  .لعام والخاصالقانون بحیث یغطي قسمي القانون ا

 أخبار الجامعة

 األردنیةأخبار 
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وزاد أن الكلیة تقوم بتدریس مواد تعكس الواقع العملي كالجرائم االلكترونیة، والحاسوبیة، وجوانب 

  .القانون الدولي لإلنسان وحقوقھ، وحقوق الالجئین لتخریج نخبة من الطلبة المتمیزین

ات الدولة بدءا من وزراء وتابع أن الكلیة تفخر بتخریج طلبة یتبوأون مناصب قیادیة في جمیع مؤسس

   .في الحكومة الحالیة، إلى القضاء والمحاكم الدستوریة وجمیع األجھزة األمنیة

) ٣٤(وفي السیاق بینت عمیدة كلیة الصیدلة الدكتورة عبلة البصول أن الكلیة تحتفل بتخریج الفوج 

) ٤٦٣(دلة البالغ عددھم من طلبة برنامج دكتور صی) ٨(من طلبة برنامج بكالوریوس في الصیدلة، و

  .طالبا وطالبة

والسادسة   (ACPE) وأشارت إلى أن الكلیة تعد األولى في األردن الحاصلة على االعتمادیة العالمیة

  .خارج نطاق الوالیات المتحدة األمریكیة

من أفضل كلیات الصیدلة في  ٣٠٠-٢٥١على ترتیب  ٢٠١٧ولفتت إلى أن الكلیة حصلت في عام 

  . QS World University Rankings العالم حسب تصنیف

إلى ذلك ھنأ عمید كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات الدكتور بسام حمو الطلبة الخریجین 

م النجاح والتفوق في حیاتھم العلمیة والعملیة، وأن یكونوا خیر سفراء وذویھم على تخرجھم وتمنى لھ

   .لجامعتھم ووطنھم

  

طالبا ) ٣٨١(وقال إن الكلیة تحتفل بتخریج الفوج الثامن عشر من طلبتھا والبالغ عددھم  ما یقارب 

ى درجة طالبا وطالبة من الحاصلین عل) ٤٨(وطالبة من الحاصلین على درجة البكالوریوس، منھم 

من  طلبة الدفعة األولى من الطلبة الحاصلین على درجة الدكتوراه في علم ) ٨(الماجستیر، و

  الحاسوب
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وأضاف أن الكلیة تمنح درجة البكالوریوس في تخصصات علم الحاسوب، وأنظمة المعلومات 

وأنظمة الحاسوبیة وتكنولوجیا معلومات األعمال، وتمنح درجة الماجستیر في علم الحاسوب، 

المعلومات الحاسوبیة، وذكاء الشبكة الحاسوبیة والحكومة االلكترونیة، وتمنح درجة الدكتوراه في 

علم الحاسوب، وأشار إلى انھ في مجال البرامج المشتركة تم اعتماد برنامج الماجستیر في الرعایة 

العام الجامعي  المعلوماتیة للسرطان بالتعاون المشترك مع مركز الحسین للسرطان ابتداء من

٢٠١٨/٢٠١٧.  

ضمن أفضل الجامعات العالمیة في  ٤٥٠-٤٠١وأشار حمو إلى أن الكلیة حصلت على المركز 

العالمي، وأنھت الكلیة  QSتخصصي علم الحاسوب وأنظمة المعلومات الحاسوبیة ضمن تصنیف 

تخصص علم العالمیة العتماد برامج البكالوریوس في  ABETجمیع متطلبات اعتماد مؤسسة 

الحاسوب وأنظمة المعلومات الحاسوبیة، وتعكف على اإلعداد العتماد برنامج تكنولوجیا معلومات 

  .٢٠١٨األعمال في مطلع الفصل الدراسي القادم 
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  نقاد وأدباء یؤكدون ظھور اتجاھات فكریة قائمة على الغموض طالت الدراسات اللغویة واألدبیة

أكد خبراء وباحثون أدباء  -سناء الصمادي

ونقاد من دول عربیة على أن الحداثة 

والتطور التكنولوجي أدى إلى ظھور تیارات 

ت مجاالت واتجاھات فكریة وفلسفیة، طال

النقد والدراسات األدبیة واللغویة والثقافیة 

  . واختلطت فیھ

وطالبوا بضرورة إعادة النظر في مرحلة ما بعد الحداثة للكشف عن المرجعیات الفكریّة الكامنة خلف 

تشكل االتجاھات األدبیة والنقدیة المعاصرة، وتفسیر التحوالت الشكلیّة التي طرأت على األدب 

  ."ما بعد"والفنون، وصلتھا بالمضامین الحضاریّة المرھونة لفضاء 

الذي " ما بعد، في األدب واللغة والنقد"كتھم في أعمال المؤتمر الدولي السادس جاء ذلك خالل مشار

  .عقده قسم اللغة العربیة وآدابھا في الجامعة األردنیة

: وتناولت أوراق العمل جملة من الموضوعات المتخصصة والمتعلقة في األدب والثقافة والنقد منھا

  .ما بعد النظریة، وما بعد الحداثة واألدب، والنقد والثقافةخطاب ما بعد الكولونیالیة، واللسانیة وآفاق 

أردنیة ومغربیة وجزائریة وسعودیة وفلسطینیة "وقدم الباحثون المشاركون من جامعات عربیة؛ 

، أثر الفضاء المعرفي والفني في األعمال األدبیة والفنیة والنقدیة واللسانیة والثقافیة "وإماراتیة

   .النقد واللغةوالتربویة على األدب و

 األردنیةأخبار 
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وعرضت أوراق العمل التحوالت الشكلیّة التي طرأت على األدب والفنون، والتحوالت الجذریة في 

النقد الحدیث، وتخلیھ عن مھمتھ التي وضع من أجلھا لیختلط بمجاالت أخرى مثل الفلسفة، واألدب 

  .ذاتھ

حقول األدب واللغة والنقد وتبادل الباحثون اآلراء والتصورات حول المستجدات المتالحقة في  

  .والثقافة، والولوج إلى أفق ما یستجد في األدب والفن والنقد والدراسات اللغویة والدراسات الثقافیة

وقدم الباحثون المشاركون أبحاثا تتسم بالمنھجیة العلمیة، ودراسات فكریة وأدبیة ولغویة وتربویة 

تي تستند إلى التنوع والتعدد وعدم تقیید ھویة وثقافیة تحقق المنطلق األساسي لفكرة المؤتمر ال

  .المعرفة واألنشطة الثقافیة والفكریة

التي تصب في إیضاح فلسفتھا ونظریاتھا وتنولت " ما بعد"وناقش المؤتمر الدراسات المعرفیة حول 

ما بعد ما بعد الحداثة في األدب، وما بعد البنیویة، وما بعد الكولوینالیة، و: جملة من المحاور منھا

  .االستشراق، وما بعد النسویة، والذاكرة الالحقة، والمتبقي في اللغة
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  " األردنیة"صدور الكتاب السنوي للفوج الثالث والخمسین في 

صدر عن  الجامعة األردنیة الكتاب السنوي للفوج  - محمد المبیضین  

   . ٢٠١٨/  ٢٠١٧الثالث والخمسین 

صفحة من القطع الكبیر على )  ٤٨٠(ویتضمن الكتاب الذي یقع في 

معلومات ومؤشرات حدیثة حول التطورات التي شھدتھا مؤسسات 

والمنجزات التي ، الجامعة المختلفة في فرعیھا في عمان والعقبة 

حققتھا خالل العام الجامعي الحالي خصوصا حصول مركز الدراسات 

تقالل من الدرجة األولى ووصول اإلستراتیجیة على وسام االس

الجامعة التي تحرص على اإلبداع والتمیز واالبتكار الى ترتیب عالمي 

  . ضمن قائمة أفضل الجامعات في ثالثة تخصصات علمیة

واشتمل الكتاب على صور أعضاء مجالس األمناء والعمداء والجامعة وقیادات إدارة الجامعة وصور 

بحث العلمي وشؤون الطلبة ومدراء المراكز العلمیة والوحدات والدوائر عمداء الكلیات وعمادتي ال

  . اإلداریة

وتضمن كتاب الخریجین الذي یصدر سنویا صورا لخریجي الفوج الثالث والخمسین وصور 

لنشاطات الجامعة السیما زیارات نخب سیاسیة واكادیمیة من داخل االردن وخارجھ، وصورا 

لتي نفذتھا كلیات الجامعة الثقافیة والفكریة واالجتماعیة والریاضیة وغیرھا من للفعالیات والنشاطات ا

  . النشاطات الالمنھجیة

واستھل الكتاب بكلمات مضیئة لراعي مسیرة العلم والعلماء جاللة الملك عبدهللا الثاني عقب زیارتھ 

شبابنا " طلبتھا إذ یقول جاللتھ  للجامعة في الثالثین من شھر كانون من العام الحالي ولقائھ نخبة من

والیوم سعدت بلقاء مجموعة من طلبة ، بوعیھ وفكره المستنیر ، األردني متمیز على جمیع الصعد 

 حمرین نیوز/األردنیةأخبار 
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الجامعة األردنیة في حوار ثري تناول مختلف القضایا المحلیة والدولیة ؛ ما رسخ إیماني بان شباب 

  . " یة مواصلة البناء والتحدیثالوطن ھم عماد مستقبلھ والقادرون على تحمل مسؤول

لقد " وجاء في كلمة التھنئة التي وجھھا رئیس الجامعة السابق الدكتور عزمي محافظة  للخریجین     

أخذنا على عاتقنا في الجامعة األردنیة مسؤولیة تفعیل وتطبیق كل ما من شأنھ تسلیحكم بالعلم 

   " بما یعزز لدیكم مفاھیم المواطنة والعیش المشتركوأدوات الحوار والتواصل مع اآلخر ، والمعرفة 

لقد قطعت الدولة األردنیة في السنوات األخیرة أشواطا كبیرة نحو اإلصالح الشامل التي "ویضیف 

یقودھا جاللة الملك الشاب عبد هللا الثاني ابن الحسین المعظم كضرورة لتطور المجتمعات واإلفراد 

  . "وتلبیة احتیاجاتھم

یستمع إلیھم ، مكانا لمشاورة الشباب ومحاورتھم" األردنیة"وھا ھو جاللتھ یختار " وزاد محافظة 

ویستمعون إلیھ، یصغي لرؤاھم ووجھات نظرھم ویوجھھم لإلصالح الذي یعود بالنفع والفائدة على 

اثقة في بل إننا في األردن نسیر بخطى و، ولیس ھذا رد فعل لمرحلة عابرة وتنقضي ، الوطن وأھلھ

طریق التشاركیة لنسھم بشكل كبیر ورئیسي في تشجیع وتحفیز الشباب على المشاركة في الحیاة 

  ." العامة

والكتاب الذي یتم توزیعھ على الخریجین عقب تسلمھم شھاداتھم في احتفاالت التخریج  اشرف على 

عضویة كل من مدیر مركز تنفیذه لجنة علیا برئاسة عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد العطیات و

تكنولوجیا المعلومات الدكتور صالح الشرایعة ومدیر وحدة القبول والتسجیل الدكتور محمد الشریدة 

ومدیرة دائرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتورة ھیا الحوراني ومدیر دائرة المطبعة عمران الضمور 

  . سومدیر دائرة الھیئات والخدمات الطالبیة احمد ابو العی
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كما سیتم في مرحلة الحقة توزیع نسخ من الكتاب لعدد من المؤسسات العامة والجامعات األردنیة 

ومكاتب الملحقیات الثقافیة في السفارات العربیة واألجنبیة المعتمدة في عمان لالستفادة من 

  . المعلومات الواردة في الكتاب

أبو العیس مقررا وعضویة كل من سعد ابو صالح أما اللجنة التنفیذیة للكتاب فقد ضمت احمد 

ومحمود الطعاني ولبنى العالوین وسمر الزغول واحمد خوالدة وإبراھیم النعیمات ومھند المومني 

  . واحمد خریسات ومحمد الطرزي وإیاد السعید  وعادل أبو جلغیف ومحمد المبیضین

ویعد الكتاب وثیقة مھمة صادرة عن الجامعة تولت مطبعة الجامعة تصمیمھ وإخراجھ وعمل 

  . المونتاج وفرز األلوان والطباعة بشكل أنیق نال إعجاب الخریجین ومحبي الجامعة
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  غة العربیة في الجامعة االردنیةالبطاینة یولم المشاركین في المؤتمر الدولي السادس الداب الل

مأدوبة عشاء في مدینة الحسین للشباب  ٤/٧/٢٠١٨اقام السید سلیمان البطاینة مساء الیوم االربعاء 

  . تكریما للمشاركین في المؤتمر الدولي السادس في قسم اللغة العربیة كلیة االداب بالجامعة االردنیة

حضره اساتذة الجامعة االردنیة والمشاركین في المؤتمر على راسھم عمید كلیة االداب االستاذ 

  . الدكتور محمد القضاه ومعالي سالمة نعیمات والمنسق االعالمي الدكتور عماد الصرایرة

 في الجامعة االردنیة عقدت مؤتمرھا الدولي السادس“ قسم اللغة العربیة “ ویذكر ان كلیة اآلدب 

  “ في األدب والنقد واللغة“ ما بعد “ بعنوان 

والذي یھدف إلى توضیح المرجعیات الفكریّة الكامنة خلف تشكل اتجاه ما بعد الحداثة في األدب، و 

تفسیر التحوالت الشكلیّة التي طرأت على األدب، وصلتھا بالمضامین الحضاریّة المرھونة إلطار 

األدب والنقد والدراسات اللغویة كما ذكره عمید كلیة اآلداب ، والولوج إلى ما یستجد في “ما بعد”

  . االستاذ الدكتور محمد القضاة

ما بعد الحداثة في األدب، : وشارك في المؤتمر عدة دول عربیة تناولوا فیھ ثمانیة محاور أساسیة 

 Post) لذاكرة الالحقةوما بعد البنیویة، وما بعد الكولوینالیّة، وما بعد االستشراف، ما بعد النسویّة، ا

Memory)المتبقي ، (lalangue) في اللغة، صراع األنماط اللغویة في برنامج الحد األدنى 

(Minimalist Program).  

الذي یشكل إطاًرا فكریًا ومنھجیًا احتوى مناحي الفكر “ ما بعد”وسلط المؤتمر الضوء على مفھوم 

واللغویة في العصر الحدیث؛ فأسفر عن ظھور  واألدب وطال مجاالت النقد والدراسات األدبیة

اتجاھات كانت اإلطار الذي احتضن تجارب المفكرین، واألدباء، والنقاد، واللغویین ومن ھنا جاءت 

  .أھمیة المؤتمر

 سوالیف
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وقال الدكتور القضاة أن المؤتمر یتناول تفسیر التحوالت الشكلیّة التي طرأت على األدب، وصلتھا 

، والتحوالت الجذریة في النقد الحدیث، وتخلیھ عن “ما بعد”المرھونة إلطار بالمضامین الحضاریّة 

الفلسفة، واألدب ذاتھ، باإلضافة إلى تبادل : مھمتھ التي وضع من أجلھا لیختلط بمجاالت أخرى، مثل

اآلراء والتصورات حول المستجدات المتالحقة في حقول األدب والنقد واللغة، وكشف الصلة بین 

  .“ما بعد”مصطلحات والمفاھیم التي قامت على سابقة جملة من ال
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‘‘ تستضیف دورة آلیة التعامل مع المنشطات’’ التربیة الریاضیة  

كان مسرح كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة األردنیة، على موعد مع حشد كبیر من طلبة الكلیة، 

بالتعاون مع ھیئة رواد الحركة تفاعلوا مع ندوة خاصة نظمتھا رابطة رواد الریاضة العربیة، 

آلیة التعامل مع ظاھرة تعاطي "الریاضیة والشبابیة األردنیة، بمناسبة احتضان عمان لفعالیات دورة 

  ."المنشطات

ھاشم إبراھیم عمید كلیة التربیة الریاضیة، الذي عبر عن سعادتھ .وعقدت فعالیة أمس، برعایة د

متزامنة مع احتفاالت كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة  بإحتضان الجامعة األردنیة لندوة متخصصة

عاما على تأسیسھا، ومؤكدا على أن كلیة التربیة الریاضیة فخورة بالتعاون ) ٤٠(األردنیة، بمرور 

  .مع رابطة رواد الریاضة العربیة، وھیئة رواد الحركة الریاضیة والشبابیة

س رابطة رواد الریاض العربیة، عن أھمیة انعقاد محمد بن سلیمان الرویشد رئی. من جھتھ، تحدث د

ندوة متخصصة في كلیة التربیة الریاضیة، مشیدا بالحضور الكبیر من طلبة الكلیة، وحرص كوكبة 

  .من أعضاء ھیئة التدریس على الحضور والتفاعل

قد وبحسب الزمیل محمد قدري حسن الناطق اإلعالمي لھیئة رواد الحركة الریاضیة والشبابیة، ف

رضا كاظم من . أوراق عمل في مجاالت متعددة، حیث أستعرض د ٣تخلل الندوة المتخصصة تقدیم 

السعودیة، لمحة تاریخیة عن واقع وظاھرة تعاطي المنشطات في الریاضة العربیة، مؤكدا على 

  .أھمیة مكافحة ھذه الظاھرة للقضاء علیھا، حتى ال تؤثر سلبا على مستقبل الریاضة العربیة

ل دور اإلعالم في مكافحة ظاھرة تعاطي المنشطات، تحدثت الزمیلة منال بزادوغ رئیسة الفرع وحو

النسائي في ھیئة رواد الحركة الریاضیة والشبابیة، عضو ھیئة التدریس في كلیة االعالم بجامعة 

یل مكافحة البتراء، مؤكدة أھمیة الدور الذي ینبغي على االعالم، واالعالم الریاضي القیام بھ، في سب

ظاھرة تعاطي المنشطات، التي أضحت مؤخرا تؤثر سلبا على مستقبل الریاضة العربیة  والعالمیة، 

 ٨:صالغد 
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مشیدة بالجھود التي بذلھا ویبذلھا االعالم الریاضي األردني والعربي، وأسھمت في التعریف بظاھرة 

م بمخاطر ظاھرة تعاطي المنشطات، داعیة إلى عقد دورات تأھیل متخصصة لإلعالمیین، لتعریفھ

  .تعاطي المنشطات

ومندوبا عن األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب، والمكتب العربي لمكافحة المخدرات، 

باسم الفقیر عن ظاھرة تعاطي وتناول المخدرات، ومخاطر ھذه الظاھرة التي تؤثر على . تحدث د

  .صحة األنسان ومستقبلھ وتھدد حیاة الریاضي

یر، على أھمیة بذل المزید من الجھود، وتوحید الجھد العربي في سبیل مكافحة ظاھرة الفق. وشدد د

  .تعاطي وتناول المخدرات والمنشطات بكل أشكالھا والوانھا

  .وتتواصل فعالیات الدورة حتى مساء السبت المقبل، الذي یشھد حفل الختام في فندق القدس
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  تحمل المسؤولیات یعتقدون أن الحكومة قادرة على%  ٦٤: استطالع

  األمور تسیر باالتجاه الصحیح: من األردنیین %57

كشف استطالع الرأي العام، حول تشكیل حكومة الدكتور عمر الرزاز وقضایا راھنة، أن ھنالك 

ً في نسبة من یعتقدون بأن األمور تسیر ً وجوھریا ً واضحا في االتجاه الصحیح، مقارنة  ارتفاعا

  .باستطالع مماثل حول الحكومة السابقة

وأنجز ھذا االستطالع؛ مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة، واعلن نتائجھ خالل  

  .مؤتمر صحفي عقد بالمركز امس، مدیره الدكتور موسى شتیوي

من مستجیبي عینة قادة الرأي، %  ٦٣من مستجیبي العینة الوطنیة، و%  ٥٧واعتبر االستطالع ان 

قادة "من %  ٣١و" الوطنیة"من %  ٤٠أن األمور في األردن تسیر في االتجاه الصحیح، بینما رأى 

الخاطئ بأنھا تسیر في االتجاه " الوطنیة"من %  ٢٨، بأنھا تسیر في االتجاه الخاطئ، وعزا "الرأي

%  ٢٠السبب لسوء األوضاع االقتصادیة، و%  ١٩نحو ارتفاع األسعار وغالء المعیشة، فیما عزا 

  .لوجود الفساد بصفة عامة

، ضعف الحكومة والفریق "قادة الرأي"وكان أھم سببین العتقاد سیر األمور في االتجاه الخاطئ لدى 

، فیما جاء سوء الوضع %) ٣٠(مواطن ، وأن قرارات الحكومة لیست لمصلحة ال%) ٣٠(الوزاري 

  .(% ١٨(االقتصادي بصفة عامة في المرتبة الثالثة 

، أن البطالة، أھم مشكلة تواجھ األردن، وعلى "قادة الرأي"من %  ٩و" الوطنیة"من %  ٢٤ویعتقد 

بأن " قادة الرأي"من %  ٤و" الوطنیة"من %  ٢٣الحكومة معالجتھا على نحو فوري، بینما یعتقد 

 ٢٢و" قادة الرأي"من %   ٦١رتفاع األسعار وغالء المعیشة، أھم مشكلة یجب معالجتھا، ویعتقد ا

  .، أن الوضع االقتصادي السیئ بصفة عامة، تجب معالجتھ على نحو فوري"الوطنیة"من % 

 ٢:صدى الشعب ص/٩:الدستور ص/٩- ١:الرأي ص/٤:صالغد 
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 ٥٧و" الوطنیة"من %  ٦٤أما تقییم أداء الحكومة والرئیس والفریق الوزاري، فكشف االستطالع أن 

%  ٦٩، یعتقدون بأنھا ستكون قادرة على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة، و"قادة الرأي"ن م% 

   "الوطنیة"من 

ً على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة، و"قادة الرأي"من %  ٦٩و  ٤٨، بأن الرئیس سیكون قادرا

ً على" قادة الرأي"من %  ٤٥و" الوطنیة"من %  تحمل  بأن الفریق الوزاري سیكون قادرا

  .مسؤولیات المرحلة المقبلة

رضاھم عن تشكیلة الفریق الوزاري، بینما " قادة الرأي"من %  ٣٩و" الوطنیة"من %  ٥٠وأبدى 

تظھر نتائج االستطالع حجم الفارق بین التوقعات لقدرة رئیس الوزراء على تحمل مسؤولیات 

  .المرحلة المقبلة مقابل التوقعات بقدرة الفریق الوزاري

من %  ٦٧و" الوطنیة"من %  ٦٣ل أسباب عدم الرضى عن تشكیلة الفریق الوزاري، عزا وحو

 ٢٤الذین أبدوا عدم رضاھم عنھا، إلى تكرار الوزراء من الحكومات السابقة، فیما أفاد " قادة الرأي"

   "الوطنیة"من % 

  .بأن السبب ھو عدم كفاءة الفریق الوزاري" قادة الرأي"من %  ٢٧و

؛ "قادة الرأي"من %  ٧٦و" الوطنیة"من %  ٨١فاؤل بتكلیف حكومة الرزاز؛ أبدى وبشأن الت

" قادة الرأي"من %  ٤٢و" الوطنیة"من %  ٥٦تفاؤلھم بتكلیف الرزاز بتشكیل الحكومة، فیما أبدى 

  .تفاؤلھم بعد تشكیل الحكومة واختیار الفریق الوزاري

أن أداء حكومة الرزاز، سیكون أفضل من " قادة الرأي"من %  ٦٥و" الوطنیة"من %  ٨٣ویتوقع 

أن یكون أداء ھذه " قادة الرأي"من %  ٢٦و" الوطنیة"من %  ١٢أداء حكومة الملقي، فیما یتوقع 

ً ألداء حكومة الملقي   .الحكومة مشابھا
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من مستجیبي ھذه %  ١٠، قال "الوطنیة" -وفي مسألة تقییم المستجیبین للوضع االقتصادي ألسرھم

شھرا الماضیة، فیما  ١٢إن وضع أسرھم االقتصادي الیوم، أفضل مما كان علیھ مقارنة بالـ العینة، 

   أفاد

قالو %  ٥٧شھرا الماضیة، و  ١٢بأن وضع أسرھم االقتصادي لم یتغیر علیھ شيء مقارنة بـ % 33

ً الماضیة، ویتوقع  ١٢إن وضع أسرھم االقتصادي، أصبح أسوأ مما كان علیھ مقارنة بـ %  ٤٥شھرا

ً المقبلة، سیكون أفضل مما ھو علیھ اآلن، و ١٢منھم بأن وضع أسرھم االقتصادي خالل الـ  ٢٦شھرا

  .قالوا إنھ سیكون أسوأ مما ھو علیھ اآلن%  ٢٦قالوا إنھ سیبقى كما ھو علیھ اآلن، و% 

لیھ منھم بأنھ أفضل مما كان ع%  ١٢لوضع األردن االقتصادي، فاعتبر " قادة الرأي"أما تقییم 

ً الماضیة،  ١٢مقارنة بـ   شھرا

ً  ١٢بأنھ أسوأ مما كان علیھ مقارنة بـ%  ٥٢قالوا إنھ باق على ما ھو علیھ، بینما رأى %  ٣٥و شھرا

بأنھ سیبقى على %  ٢٩بأنھ سیصبح أفضل مما ھو علیھ اآلن، فیما یتوقع %  ٤١الماضیة، وتوقع 

  .اآلنبأنھ سیصبح أسوأ مما ھو علیھ %  ٢٦حالة، ویتوقع 

، بأنھم سمعوا عن "الوطنیة"من %  ٨١و" قادة الرأي"وفي مسألة الدعم الخلیجي لألردن؛ قال جمیع 

%  ٤٨بینما رأى . ھذا الدعم بانھ على شكل مساعدات وودائع في البنك المركزي وفرص استثماریة

   "الوطنیة"من 

بأن ھذا الدعم سیسھم على المدیین القریب والمتوسط بخلق فرص عمل " قادة الرأي"من %  ٤٤و

  .لألردنیین

بأن ھذا الدعم سیحسن الوضع االقتصادي " قادة الرأي"من %  ٣٩و" الوطنیة"من %   ٤٥وقال 

   "الوطنیة"من %  ٤٩للمواطن على المدیین القریب والمتوسط، واعتبر 
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بأن ھذا الدعم سیحسن الوضع االقتصادي لألردن على المدیین القریب " الرأيقادة "من %  ٤١و

  .والمتوسط

أما حول الثقة بالمؤسسات الوطنیة؛ فأظھرت النتائج أن المؤسسات العسكریة واألمنیة، جاءت في 

 ٩٢، الدرك % ٩٣، الجیش % ٩٤الدفاع المدني (المراتب األولى مقارنة بباقي المؤسسات األخرى 

- %  ٥٦، فیما تفاوتت مع باقي المؤسسات من %) ٩١، االمن العام % ٩١المخابرات العامة ، %

   ، اذ كان معدل الثقة بالمحاكم والنظام القضائي% ١٤

وفي مجلس %  ١٧، فیما كانت الثقة في األحزاب السیاسیة عند % ٥٣، نقابة المعلمین % 56

  .% ١٤النواب 

" قادة الرأي"من %  ١٢و" الوطنیة"من %  ١٨الحالي، أفاد  وحول الرضى عن أداء مجلس النواب

بأنھ قام بدوره في الدفاع عن حقوق المواطنین تجاه " الوطنیة"من %  ٢١برضاھم عن أدائھ، و

منھم بأنھ قام بدوره في سن التشریعات التي تخدم المواطن %  ١٩سیاسات الحكومة المختلفة، و

ام بدوره في الرقابة على اإلنفاق العام، ومساءلة ومحاسبة منھم بانھ ق%  ١٨والمجتمع، ویعتقد 

  .الحكومة

بأنھم سیمنحون حكومة الرزاز الثقة؛ إذا ما أتیحت لھم فرصة القیام " الوطنیة"من %   ٨٢وأكد 

  .أفادوا بمنحھا الثقة" قادة الرأي"من %  ٦٣بذلك، مقابل 

؛ إنھم تابعوا االحتجاجات "الوطنیة"ن م%  ٤٠وفي جانب متابعة االحتجاجات والتظاھرات؛ قال 

لم %  ١٠، و% ٥٠واالعتصامات التي حدثت على نحو منتظم، وتابعھا على نحو غیر منتظم 

  .یتابعوھا اطالقا
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بأنھم %  ٦٧وعند السؤال عن المصادر التي تابع المستجیب عبرھا االحتجاجات والتظاھرات، افاد 

" الفیسبوك"عبر %   ٦٠اصل والحدیث مع األصدقاء، وعبر التو%  ٦١تابعوھا عبر التلفزیون، و

عبر %  ٢٦و" واتس اب"عبر تطبیق %  ٣٥عبر االنترنت والمواقع اإلخباریة، و%  ٥٤و

  ."الیوتیوب"

وفیما یتعلق بتعبیر المواطنین عن رفضھم لقرارات حكومیة، سئل المستجیبون فیما إذا عبروا عن 

، "فیسبوك"أنھم عبروا عن رأیھم لرفض ھذه القرارات عبر ب%  ١٤رفضھم لھا بطرق مختلفة، أفاد 

  .شاركوا في التظاھرات واالعتصامات في مناطق سكنھم%  ٦، و"تویتر"عبر %   ٣و

أیدوھا وبعض مطالب %  ٢٤بتأییدھم لالحتجاجات ومعظم مطالب المحتجین، و%  ٦٨وأفاد 

  .% ٨المحتجین، ولم یؤیدھا ومطالب المحتجین 

عن السبب األھم الذي دفع المواطنین لالعتصام والتظاھر في منطقة الدوار الرابع، أفاد  وعند السؤال

قال إن %  ٢٧بأن مشروع قانون ضریبة الدخل السبب األھم بتحریك المواطنین للتظاھر، و%  ٥٩

%  ١١الناس تحركت لالعتصام والتظاھر، نتیجة قرارات تراكمیة اتخذتھا حكومة ھاني الملقي، و

  .أن رفع أسعار الكھرباء، السبب وراء التظاھر واالحتجاجرأوا 

وعند السؤال عن مصدر االحتجاجات الشعبیة، وھل ھي نتیجة مؤامرة خارجیة ام احتجاجات شعبیة 

فقط %  ٤بأنھا كانت ردا على سیاسات حكومة الملقي، و%   ٩٢على سیاسات حكومة الملقي، أفاد 

  .األردن بأنھا نتیجة مؤامرة من الخارج على

التفاعل مع االعتصامات / منھم رضاھم عن أداء األجھزة األمنیة في التعامل%  ٩٤وأبدى 

%  ٢٦تفاعل النقابات المھنیة والعمالیة معھا، و/ أبدوا رضاھم عن تعامل%  ٦٤والتظاھرات، و

  .تفاعل مجلس النواب معھا/ كانوا راضین عن تعامل
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یعتقدون " الوطنیة"من %  ٥٧، فإن "الوطنیة" -وعن كیفیة سیر األمور في األردن على نحو عام

الماضي، ) إبریل(في استطالع نیسان %  ٣١بأن األمور تسیر في االتجاه الصحیح مقارنة بـ 

في استطالع %  ٤٨العام الماضي، وبـ ) أكتوبر(في استطالع تشرین األول %  ٤١ومقارنة بـ 

%  ٥٢العام الحالي، و) ینایر(في استطالع كانون الثاني %  ٤٥العام الماضي، وبـ) إبریل(نیسان 

  .٢٠١٦) سبتمبر(في استطالع أیلول %  ٥٧، و٢٠١٦) نوفمبر(في استطالع تشرین الثاني 

في استطالع %  ٦٨بأن األمور تسیر في االتجاه الخاطئ مقارنة بـ" الوطنیة"من %  ٤٠فیما أفاد 

العام الماضي، ) أكتوبر(في استطالع تشرین األول %  ٥٨الماضي ومقارنة بـ) یلإبر(نیسان 

ـ ِ العام ) ینایر(في كانون الثاني %  ٥٤العام الماضي، و) إبریل(في استطالع نیسان %  ٥٠ومقارنة ب

) سبتمبر(في استطالع أیلول %  ٣٩، و٢٠١٦) نوفمبر(في تشرین الثاني %  ٤٥الماضي، و

٢٠١٦.  
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  المؤتمر العربي العلمي السابع للموھبة والتفوق ینطلق في عمان الشھر الحالي

ي العربي السابع ألبحاث الموھبة تنطلق في الرابع والعشرین من ھذا الشھر ، فعالیات المؤتمر العلم  

والتفوق الذي تنظمھ المؤسسة الدولیة للشباب والتنمیة بالتعاون الدائم مع الجامعة األردنیة وجامعة 

وتعقد فعالیات المؤتمر على مدار یومین . عمان األھلیة وبمشاركة باحثین من الدول العربیة وألمانیا 

  .دنیةفي مدرج محمد علي بدیر في الجامعة األر

وقال األستاذ الدكتور مروان كمال رئیس اللجنة الملكیة للتعلیم ، مستشار جامعة فیالدلفیا رئیس 

التعرف على االتجاھات والنظریات الحدیثة في : اللجنة التحضیریة للمؤتمر أن المؤتمر یھدف إلى 

ي المجتمع المعرفي في الذكاء في المجتمع المعرفي ، والتعرف على المناھج الدراسیة ودور الذكاء ف

تطویرھا ، والتعرف على برامج وأنماط الذكاء في المجتمع المعرفي واثرھا في تطویر التحصیل 

الدراسي للطلبة ، والتعرف على البرامج االثرائیة التي تقدم للطلبة والتي تستند على الذكاء في 

صصاتھم الجامعیة وأثر الذكاء المجتمع المعرفي ، والتعرف على طرق ارشاد الطلبة واختیارھم لتخ

في المجتمع المعرفي ، والتعرف على برامج ومناھج وطرق تدریس طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة 

التي تستند على الذكاء في المجتمع المعرفي ، والتعرف على معاییر النوعیة والجودة في التعلیم 

شطة والفعالیات والبرامج الالمنھجیة المبني على الذكاء في المجتمع المعرفي ، والتعرف على االن

وفق معاییر اإلبداع والتفكیر والمھارات ، والتعرف على التعلیم المبني على الذكاء في المجتمع 

  . المعرفي عربیا ومقارنتھا بالعالمیة

  

أن : ومن جھتھ قال الدكتور عدنان محمود الطوباسي رئیس المؤسسة الدولیة للشباب والتنمیة 

ى بأوراق علمیة محلیة وعربیة ودولیة ، حیث سیقدم األستاذ الدكتور تیسیر صبحي المؤتمر یحظ

 عمون
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المبدعون ' رئیس المركز الدولي للتربیة االبتكاریة في ألمانیا ورقة المؤتمر الرئیسیة بعنوان 

  .باإلضافة غلى أوراق علمیة ھامة أخرى' والموھبون في بیئة العمل 

التعلیم : ومن أبرز محاوره ' الذكاء في المجتمع المعرفي ' بعنوان وقال أن المؤتمر ھذا العام جاء 

المبني على الذكاء في المجتمع المعرفي واثره في بناء شخصیة الطالب واتزانھا وتعزیز قیم التسامح 

والحوار ونبذ العنف لدیھ، والذكاء في المجتمع المعرفي ودوره في بناء برامج للتربیة العملیة لتدریب 

على اسالیب التدریس الحدیثة ، ومعاییر النوعیة والجودة واصالح التعلیم واھمیة الذكاء في  الطلبة

المجتمع المعرفي في ذلك ، وكلیات العلوم التربویة ودورھا في تبني ودعم برامج واسالیب الذكاء في 

وتربیة  المجتمع المعرفي، والذكاء في المجتمع المعرفي ودوره في تطویر اسالیب حدیثة إلعداد

الموھوبین ، ووسائل االتصال والتواصل االجتماعي والذكاء في المجتمع المعرفي ، والذكاء في 

المجتمع المعرفي ودوره في تنویع اسالیب وطرق االرشاد النفسي التربوي ، والتعلیم المبني على 

مار في التعلیم العام الذكاء في المجتمع المعرفي واالھتمام ببرامج ذوي االحتیاجات الخاصة ، واالستث

والتعلیم المھني والتقني ودور الذكاء في المجتمع المعرفي في تشجیعھ، و أثر التعلیم المستند على 

الذكاء في المجتمع المعرفي على البیئة التعلیمیة و االدارة المدرسیة والمعلمین، والتعلیم المبني على 

  .یة مقارنات عربیة ودول: الذكاء في المجتمع المعرفي 
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   تقلید سنوي یحمل دالالت.. شعلة التخریج

دراستھم الجامعیة،  ممن نھلوا العال في» بیتھم الثاني«أفواج من طلبة الجامعة األردنیة یودعون 

ومستقبلھم المشرق، محتفظین بأجمل  د ومشوار الكفاح في البحث عن ذاتھملیبدأوا رحلة الج

وأساتذتھم بین أروقتھا وشوارعھا وردھاتھا وقد عبقت بأنبل  الذكریات التي جمعتھم بزمالئھم

 الضحكات المواقف وأصدق

ثة وتعدیالت حدی موسم التخریج في كل عام یرتدي حلة جدیدة، تبعا لما یطرأ علیھ من تغییرات .

في سبیل إتمام برنامج احتفاالت  یعكف المنظمون على إدخالھا بما یواكب متطلبات الزمان والمكان،

في  .والمشرفة التي تلیق بمكانة أم الجامعات الجامعة على أكمل وجھ وخروجھ بالصورة الالئقة

ستقبل الم ھذا المكان الذي شھد تخریج اآلالف من طلبتھا، ممن شقوا طریق» استاد الجامعة«

... الزمان، تتوسط المكان، قائمة متمیزین بعلمھم وخبرتھم، تجدھا ھناك بقیت كما ھي رغم جریان

  » .ولھیبھا إن أطلت علیھا شمس الغروب ماثلة للعیان، لتلفت األنظار بتصمیمھا،.. شامخة

والمعاني التي الدالالت  وإیقادھا في میدان االحتفال، تقلید سنوي لھ الكثیر من» شعلة استاد الجامعة

أساسیا وجزءا ال یتجزأ من منظومة  من أجلھا تعكف الجامعة على إیقادھا سنویا حتى باتت ركنا

  . احتفاالتھا

تقابل أھالي وذوي ، تصمیمھا في برج لحفظھا في استاد الجامعة وتكمن جمالیات الشعلة من خالل

 م الملكي فیما یتم إطفاؤھا عند انتھاءالجامعة، یتم ایقادھا یومیا مع بدء عزف السال الخریجین ومحبي

   .مراسم الحفل ومغادرة مواكب أعضاء ھیئة التدریس والخریجین

  

 الكترونيالرأي 
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اسماعیل السعودي ان  عن الشعلة وفكرة وجودھا، یقول المستشار الثقافي لرئیس الجامعة الدكتور

نتماء والمثل العلیا المعرفة والعلم واال فكرة وجود الشعلة في احتفاالت التخریج ترمز الى انتقال قیم

الخریجون الى الجیل الذي یأتي من بعدھم لتستمر قیم  من جیل الى جیل وھي فكرة نبیلة یسلمھا

   .والمعرفة ولتظل ماثلة ومستمرة بین االجیال الجامعة القائمة على الحریة

  

بكوكبة من  ویضیف السعودي أن الشعلة تأتي كل عام لتؤكد الجامعة استمرارھا برفد الوطن

المجتمع ألنھم مرآتھا وصورتھا  الخریجین الذین یحملون ھذه القیم كلھا ویعكسونھا عطاًء وسلوكا في

موروث قدیم، بدأه الیونانیون عند انطالقة األلعاب .. والشعلة .االیجابیة المنعكسة على االخرین

اصل والتعاون ومن أعظم دالالتھا سمو مبادئ التو، فكرتھا لعالمنا الحدیث األولمبیة حتى وصلت

  .االنساني
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.  

  
  
  

  لبة الفلسطینیینمقعدا في الجامعات األردنیة للط ٣٩٤تخصیص 
  

وقعت وزارة التعلیم العلي والبحث العلمي مع وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة الیوم االربعاء 
مقعدا سنویا للطلبة الفلسطینیین في مساري  ٣٩٤اتفاقیة تبادل ثقافي خصصت الوزارة بموجبھا 

  .البكالوریوس والدراسات العلیا
  

یر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، وعن وزارة التربیة ووقع االتفاقیة وز
  .والتعلیم العالي الفلسطینیة السفیر الفلسطیني بعمان عطاهللا خیري

  
ونصت االتفاقیة على ان الوزارة ستأخذ بعین االعتبار احتیاجات واولویات الجانب الفلسطیني من 

  .التخصصات المختلفة
  

فاقیة سیتم تبادل زیارات اعضاء الھیئات التدریسیة واجراء بحوث ذات االھتمام وبموجب االت
  .المشترك واالشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في جامعات كال البلدین

  
وعقب توقیع االتفاقیة، قال الدكتور الطویسي، ان ابواب مؤسسات التعلیم العالي مفتوحة للطلبة 

  .ود الشعب الفلسطیني على ترابھ الوطنيالفلسطینیین لتعزیز صم
  

ً استعداد 'ندرك حجم الصعوبات التي تواجھھا المؤسسات التعلیمیة الفلسطینیة': واضاف ، ُمبدیا
الوزارة لتقدیم جمیع اشكال المساعدة للنھوض بقطاع التعلیم الفلسطیني ألنھ یعد الركیزة االساسیة في 

  .یني الشقیقتحقیق التنمیة المستدامة للشعب الفلسط
  

بدوره اشاد السفیر الفلسطیني بالمستوى التي وصلت الیھ مؤسسات التعلیم العالي االردنیة، معربا عن 
  .شكره لجھود المملكة في دعم الطلبة والجامعات الفلسطینیة

  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:الرأي ص/عمون
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   "ال البیت"وماجستیر المحاسبة بـ  وقف قبول طلبة جدد في المحاسبة وقانون االعمال
  

أمس  قرر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في جلسة عقدھا - حاتم العبادي
وقانون األعمال وفي  برئاسة الدكتور بشیر الزعبي إیقاف قبول طلبة جدد في تخصص المحاسبة

 برنامج الماجستیر في المحاسبة في جامعة آل البیت
 
اللغة االنجلیزیة  وأجل البت في في استمراریة اعتماد برنامج الماجستیر في مناھج وأسالیب تدریس 

   .في جامعة الیرموك
  

ووافق  .آل البیت وثبت الطاقة االستیعابیة لتخصص المحاسبة ونظم المعلومات المحاسبیة في جامعة
الیرموك، واعتماد برنامج  ة الحیویة في جامعةعلى استمراریة اعتماد تخصص ھندسة النظم الطبی

االجتماعیة وعلوم الشریعة في كلیة األمیرة  الدبلوم المتوسط في المحاسبة وادارة االعمال والخدمة
 عالیة الجامعیة

 .العالمیة ورفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص علم الحاسوب في جامعة العلوم اإلسالمیة . 
 .في اعتماد خصص الریاضیات في جامعة فیالدلفیا ووافق على االستمرار

  الكترونيالرأي 
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  نتائج مركز استطالعات الرأي ھل تعكس اتجاھات األردنیین نحو الحكومة؟

    
  أنیس خصاونة. د

  
سات ذات أھمیة بالغة نظرا للمھمات تعتبر مراكز استطالعات الرأي في الدول الدیمقراطیة مؤس

الحیویة التي تنھض بھا في مجال الوقوف على أراء أغلبیة المواطنین في ھذه الدول تجاه القضایا 
والسیاسات والبرامج الحكومیة ،وأحیانا البرامج والسیاسات لبعض الشركات العمالقة أو المنظمات 

ومؤسسة ھارس ) Gallup Poll(ة غالوب من أمثلة ھذه المؤسسات مؤسس.الخیریة واإلنسانیة
)Harris Interactive ( في الوالیات المتحدة ،ومؤسسة)Populus ( في بریطانیا

األغلبیة الساحقة من ھذه المؤسسات مستقلة تماما عن الحكومات . في اسبانیا) Sigma2(،ومؤسسة
بھ الحكومات من وتقوم بعملھا بشكل حیادي واحترافي دون االھتمام بما ترغبة أو ال ترغ

عنصر اإلستقاللیة في غایة األھمیة إذ أن ھذه االستقاللیة تضمن نتائج موضوعیة تعكس فعال .نتائج
وقد اكتسبت مؤسسات استطالع الرأي في الدول .رأي المواطنین تجاه عمل الحكومات وأدائھا

ت نتائج ھذه الغربیة ثقة كبیرة سواء من قبل المواطنین أو من قبل الحكومات ،ال بل أصبح
اإلستطالعات تشكل بوصلة تعكس مدى رضا وشعبیة سیاسات الحكومة ،وأصبحت الحكومات تعدل 

بعض الحكومات ذھبت إلجراء انتخابات بلدیة أو .من سیاساتھا وقراراتھا في ضوء نتائج اإلستطالع
  .برلمانیة مبكرة بسبب نتائج استطالعات الرأي

  
لیة ومحطات التلفزة بنتائج استطالعات الرأي العام األردني حول قبل أیام قلیلة طالعتنا الصحف المح

من العینة الوطنیة متفاءل ،حیث % ٥٧حكومة الدكتور الرزاز وأشارت نتائج اإلستطالع إلى أن 
الحقیقة ال .من عینة قادة الرأي تعتقد ذلك% ٦٣ترى بأن الحكومة تسیرباإلتجاه الصحیح في حین أن 

عات الرأي التي قام بھا مركز االستطالع في الجامعة األردنیة في السابق ھذه النتائج وال استطال
یبدوا .یمكنھا أن تقنع نسبة معتبرة من األردنیین بشعبیة الحكومة ،أو تعكس مدى الرضا عن سیاساتھا

أن ھذا المركز الذي یتخذ من الجامعة األردنیة مقرا لھ ال یتمتع باإلستقاللیة الكافیة لممارسة عملھ 
والحقیقة فقد بات عدد كبیر من المواطنین ال .وتنفیذ مسوحاتھ وفق منھجیات علمیة وإحصائیة سلیمة

جمیع !یفرقون بین عمل مركز استطالعات الجامعة األردنیة وبین عمل الناطق الرسمي للحكومة
بشعبیة الحكومات بما فیھا حكومة الملقي وعبدهللا النسور وفایز الطراونة والرفاعیین كانت تحظى 

  .كافیة ورضا عن سیاساتھا رغم أنھا تركت جروح یصعب التئامھا في ذاكرة األردنیین
  

العاملون في مركز استطالعات الرأي التابع للجامعة األردنیة ربما یكونوا مؤھلین وال نطعن في 
ھل  قدراتھم وخبراتھم األكادیمیة والمھنیة، ولكننا نقف حائرین أمام ما یعلن من نتائج ونتساءل

العینات التي أجریت علیھا المسوحات المیدانیة ھي من داخل األردن أم من دول أخرى حیث أن 
النسب المشار إلیھا للرضا والتفاؤل ال تعكس الوقائع على األرض ،وعلى الكوادر المختصة في 
 المركز النزول ألي شارع أو حي في العیص والنعیمة ودیرعال وراس منیف وحكما والجفر لتعرف

في نفس السیاق أتساءل عما إذا كان المشمولین .األراء الحقیقیة للناس بحكومة الرزاز وسیاساتھا
بالعینة الوطنیة أو عینة الرأي یعطون إجابات تتناقض مع أرائھم عندما یشعرون أنھم یتحدثون مع 

  عمون

 مقاالت



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
28 

ظفین یمثلوا یاحثین من مركز االستطالع حیث یمكن أن یعتقد ھؤالء المواطنیین أن الباحثین ھم مو
  الحكومة وال بد من إعطائھم األجوبة التي تمالئ الحكومة؟

  
نعتقد أن ثقة األردنیین بنتائج مركز استطالعات الرأي في الجامعة األردنیة متدنیة ،ونحن ھنا ربما 

من ناحیة أخرى .بحاجة لجھة مستقلة لمعرفة مدى ثقة الناس بعمل ونتائج استطالعات ھذا المركز
غیر الدقیقة الستطالعات ھذا المركز تضلل الحكومة وتخدعھا مما یجعلھا تعتقد بأنھا  فإن النتائج

تتمتع بشعبیة مزعومة ورضا غیر حقیقي في الوقت الذي تسیطر على بعض المواطنین وخصوصا 
من شرائح الطبقتین الوسطى والفقیرة مشاعر الیأس والتشاؤم جراء انخفاض مستویات المعیشة 

األردن بحاجة ماسة وعاجلة لمركز مستقل إلستطالعات . الضرائب والرسوم  وارتفاع معدالت
الرأي بحیث یتمتع ھذه المركز بكافة المتطلبات القانونیة والبشریة واإلداریة والفنیة الكفیلة بقیامھ 
بالوقوف على مؤشرات حقیقیة وصادقة التجاھات األردنیین نحو عمل وسیاسات وقرارات 

الحكومات لن تبقى في السنوات المقبلة جھات تفرض على الناس .لمجاالتحكوماتھم في شتى ا
سیاساتھا وقرارتھا دون حسیب ،وأعتقد بأن جاللة الملك سیرعى عملیة تحول في السنوات القادمة 
تفضي إلى حكومات برلمانیة حزبیة تضمن استقرار األردن ونظامھ السیاسي وھذا بالطبع سیتطلب 

  !.ظھر رضى الشعب عن الحكومات وأدائھا فھل من مدكرمؤسسات استطالع رأي ت
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  !تفاؤل مقلق
  ابو رمانمحمد 

عمر الرزاز، ألصابني شعور مزدوج تجاه استطالع الرأي العام، . لو كنُت مكان رئیس الوزراء، د
  !راسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیةالذي أجراه مركز الد

  
ً من االحترام والثقة والشعبیة لدى الرأي  ً كبیرا الشعور األول باالرتیاح بالطبع بأّن الرئیس یمتلك قدرا

أرجو أال یقارن ذلك بمعدالت (لدى الطرفین، وھي عالمة %  ٦٩العام وقادتھ، إذ حصل على 
ً بم!) الثانویة العامة ھاني . ا آلت إلیھ األمور مع الحكومات األخیرة، بخاصة حكومة دمرتفعة مقارنة

ّمت كل األرقام القیاسیة في انھیار الثقة والشعبیة   .الملقي، التي حط
  

مقلق، ألّن ھذا التحّسن في موقف الناس من الحكومة  -على النقیض من ذلك –أّما الشعور اآلخر فھو 
مرتفعا، ما یضاعف " سقف توقعات"، یعني % ٨١إلى  والتفاؤل الكبیر بالرئیس الجدید، الذي وصل

ً ومن األخطاء خطایا، وستكون النتائج  حجم المسؤولیة ومستوى المھمة، ویجعل من التقصیر مضاعفا
 ً   .العكسیة قاسیة جدا

  
یمكن بسھولة مالحظة تحّسن المزاج االجتماعي العام بمقارنة من یعتقدون أّن األمور تسیر باالتجاه 

فخالل . الملقي، أي قبل قرابة شھرین. الحكومة الجدیدة باالستطالع األخیر لحكومة د الصحیح مع
ً ارتفعت النسبة  لدى كل %  ٢٦قرابة  -من یرون األمور باالتجاه الصحیح –ھذه المدة القصیرة جدا

ً بما وصلت الیھ األمور في الفترة  من قادة الرأي والرأي العام، وھو ارتفاع مذھل وكبیر مقارنة
آیار  ٣٠األخیرة من اإلحباط والیأس لدى شریحة واسعة وعریضة، ما أّدى إلى إضراب 

  ".الدوار الرابع"واالحتجاجات التي دفعت بالحكومة السابقة إلى خارج جدران 
  

ً منذ األیام األولى، وأّكدھا استطالع الرأي بوضوح شدید  معضلة حكومة الرزاز التي انكشفت سریعا
ً بعالمة الرئیس وحتى  وفّج ھي في اختیار الفریق الوزاري، الذي حصل على عالمة متدنیّة مقارنة

ّة النجاح ) الفریق الوزاري(إذ لم یبلغ ! الحكومة ككل ، والسبب وفقا لرأي األكثریة في %) ٥٠(حاف
  !االستطالع یعود إلى اإلبقاء على أغلبیة وزراء الحكومة السابقة

  
ً واضحة لمعالم القوة والضعف لدى حكومة الرزاز،  ً، رسم الرأي العام األردني خطوطا ھكذا، إذا
ّة والصعبة للحفاظ على ثقة الشارع وتحقیق  وأعطى الرئیس دفعة جدیدة قویة لألمام، لیبدأ مھمتھ الشاق

ّھا تتطلب  ً المواطنون أن ً ما وعد بھ من إنجازات وإصالحات، وھي أدوار یدرك تماما ً وجھدا وقتا
ً، ألّن حجم التراكمات السلبیة كبیر، لكن الناس تلتقط المؤشرات واإلشارات بذكاء  ً مستمرا وعمال
ً أو  ً خاطئا ّھ سیبطىء أو سیأخذ مسارا شدید فیما إذا كان الرئیس سیسیر على الطریق الصحیحة أم أن

ّھ سیتوقف   !أن
  

التي أضرت بصورتھ بدرجة ما (زمة التشكیل إلى اآلن یقوم الرئیس بخطوات ذكیة جیّدة، لتجاوز أ
ً وھناك أشیاء، ویزرع مفاھیم لدى الوزراء حول مفھوم المسؤولیة )في الشارع ، فیصلح ھنا شیئا

العامة والعمل المیداني والتواصل مع المواطنین، كل ذلك جیّد، لكن المطلوب نظریة إصالحیة 
واالقتصادي واإلداري وأن ننتھي من مفھوم  واضحة، واألھم أن یكون ھنالك ربط ما بین السیاسي

، فرئیس الوزراء شخصیة سیاسیة بدرجة أولى وبامتیاز وھو مسؤول أمام "الحكومة التكنوقراطیة"
ً محدود الصالحیات ومنزوع الدسم السیاسي، ھذا  ا ّ الملك ومجلس النواب والشعب، ولیس موظف

  .الرئیسالمفھوم بحّد ذاتھ اختبار مھم وكبیر لنجاح أو فشل 

  الكترونيالغد 
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  األردنیون یمنحون ثقة مشروطة للرزاز

  
  موسى شتیوي. د

  
تشیر نتائج استطالع التشكیل الذي أجراه وأعلن نتائجھ أمس مركز الدراسات االستراتیجیة الى 

إیجابي في توجھات الرأي العام األردني من خالل مؤشرات مھمة عادة ما حدوث تغییر جوھري 
ً أقرب ما یكون الى الدقة في سبر توجھات الرأي العام الحالیة والمستقبلیة   .تكون مقیاسا

  
ً، تعكس النتائج أن األردنیین قد سلفوا الدكتور عمر الرزاز الثقة وبشكل مریح ، وبنسبة متطابقة  بدایة

ینخفض  إلى ) الرئیس مع الفریق(ولكن تقییم  الحكومة %)  ٦٩(ن الوطنیة، و قادة الرأي بین العینتی
لقادة الرأي ، ولكن التقییم للفریق الوزاري لوحده ینخفض %  ٥٧لدى العینة الوطنیة ، و%  ٦٤

لقادة الرأي ، وھي الحالة األولى منذ %   ٥٤عند  العینة الوطنیة و%  ٤٨بشكل كبیر لیصل الى  
ً التي تكون بھا الفجوة بین الرئیس والفریق كبیرة لھذه الدرجةأ   .كثر من عشرین عاما

  
وینسجم مع ھذه النتیجة ، أن درجة التفاؤل بتكلیف الدكتور عمر الرزاز كانت مرتفعة لدى العینتین 

  .يولكنھا تنخفض لدى العینتین بعد التشكیل الوزار) قادة الرأي %  ٧٦العینة الوطنیة، و %  ٨٠(
  

ً لتقییم األوضاع بشكل عام، الذي  ً مھما المؤشر الثاني ھو تقییم اتجاه سیر األمور، الذي یعتبر مؤشرا
لدى العینة الوطنیة %  ٣١مقارنة مع %  ٥٧(سّجل ارتفاعا ملحوظا عن آخر استطالع لدى العینتین 

ً ارتفا) لدى عینة قادة الرأي% ٣٧مقارنة مع %  ٦٣و  ً في آخر استطالع مسجال   عا
  
  .نقطة لدى العینتین ٢٦لـ 
  

أما المؤشر الثالث المھم ، فھو النظرة لمستقبل االقتصاد لألسر ، واالقتصاد الوطني ، التي كانت 
بالنسبة لألسر ، فقد ارتفعت نسبة الذین یعتقدون بأن وضع . تتمیز بالتشاؤم في المرحلة الماضیة

للوضع االقتصادي %  ٤٥الى %  ٢٦من  أسرھم االقتصادي سیكون أفضل من السابق بارتفاع
لوضع األردن االقتصادي للعینة الوطنیة، وبالتوجھ نفسھ لدى قادة %  ٤٨الى %  ١٣لألسر ومن 

  الرأي من 
  

  .بالنسبة للوضع االقتصادي باألردن%  ٤١الى %  ١٧
  

ً بالرأي العام األردني ، یتمثل بتقییمھم  لقدرة الر ً إیجابیا ئیس على تحمل تعكس النتائج تغییرا
ً على الرئیس والحكومة بمقدرتھم على  ً كبیرا المسؤولیات المنوطة بھ ، ولكن ھذه الثقة تشكل عبئا
تلبیة طموحات الشارع األردني ، وبخاصة بما یتعلق بتحسین الوضع االقتصادي بالدرجة التي 

ق الوزاري ، الذي یلمسھا المواطن بالوقت المناسب ، ولكن على الصعید  ذاتھ ، ھناك عبء الفری
  .علیھ أن یحصل على ثقة المواطنین من خالل العمل واألداء في المرحلة القادمة

  
مصدر الثقة بالدكتور الرزاز ینبع من األداء الضعیف للحكومة السابقة وسیاساتھا االقتصادیة ، وعدم 

ً لشخصیة الرئیس الذي عرفتھ من خ الل أدائھ في قدرتھا على التواصل مع المجتمع ، ولكن أیضا
وزارة التربیة ، وتواصلھ الدائم مع الطلبة واألسر، إضافة الى الطریقة التي تم تكلیف الدكتور الرزاز 

  ٨:صالغد 
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بھا، التي جاءت بعد احتجاجات شعبیة على السیاسات والقرارات االقتصادیة التقشفیة المتراكمة 
  .السابقة 

  
التحدي أمام الرئیس والحكومة ھو اآلن االستفادة من المزاج الشعبي اإلیجابي والبناء علیھ ، ولكن 
من المھم االنتباه إلى أن ارتفاع سقف التوقعات لدى المواطنین قد یتحول إلى مشكلة في حال لم تتمكن 

ب من الرئیس التفكیر وعلیھ ، فإن المطلو. الحكومة من تقدیم إنجازات یعتبرھا الرأي العام مھمة 
جدیا في إدارة ھذه التوقعات، ألنھ لیس لدیھ عصا سحریة یلبي بھا مطالب المواطنین ، وبخاصة في 

  .الجانب االقتصادي
  

الثقة التي منحھا الرأي العام للرزاز وحكومتھ مشروطة بقدرة الحكومة على االشتباك اإلیجابي مع 
فات مھمة كاالقتصاد ومحاربة الفساد، وإذا لم یتم ذلك ، فقد المجتمع ، وإحراز التقدم واإلنجاز في مل

  .یجد الرئیس نفسھ أمام الحاجة لتعدیل وزاري مبكر
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.  
  

  
  
  
  المدینة الریاضیة –ابراھیم خلیل أحمد القیسي  -
  
  دیوان آل حداد –اخالص سلیمان مزاھرة  -
  
  ضاحیة الرشید –یوسف علي حسین الجمال  -
  
  لرشیدضاحیة ا –ناجي علي ناجي حمارشة  -
  
  دیوان عائلة الحسیني - باسم ابراھیم الدجاني  -
  
  العبدلي –) بیوك(لوریت جبرائیل ابراھیم خوري  -
  
ّاره » ماري كویني« -   الجبیھة –موسى صب
  
  یاجوز –فاطمة ابراھیم محمد العیسى  -
  
  جمعیة االزھار التعاونیة –زین شوكت جریس الكرادشة  -
  
  تالكفارا - فاطمة منصور شبلي العتوم  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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باالستمرار  عمر الرزاز طالب الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات العامة. یس الوزراء درئ

من اجراءات ومتابعات  بتزوید المنسق الحكومي لحقوق االنسان في رئاسة الوزراء بكافة ما یستجد
  .ة والدوریةواالقلیمیة والمحلیة السنوی حیال منظومة حقوق االنسان لیتم ادراجھا في التقاریر الدولیة

  
الفریق الوزاري  في إطار الحوارات التي تجریھا الحكومة حول مشروع قانون ضریبة الدخل، یلتقي

فعالیات اقتصادیة في غرفة  الذي یرأسھ نائب رئیس الوزراء وزیر الدولة الدكتور رجائي المعشر
.. رؤساء النقابات المھنیة واألحد المقبل فیما یلتقي الفریق یوم السبت أمناء األحزاب،.. تجارة عمان

ً وزراء الشؤون السیاسیة .. الفئات تجاھھ اللقاءات جمیعھا حول القانون ورؤیة ھذه الفریق یضم أیضا
المعایطة، والدولة لشؤون اإلعالم جمانھ غنیمات والمالیة عزالدین كناكریة  والبرلمانیة موسى

  للشؤون القانونیة مبارك أبو یامین والدولة
  

مھاراتھم  ریبي یعقد االحد المقبل في رئاسة الوزراء للناطقین االعالمیین بھدف تطویربرنامج تد
بث الرسائل االعالمیة التي  وخبراتھم وتعزیز معرفتھم بكیفیة استخدام وسائل االعالم الحدیثة في

ین لعمل الناطقین االعالمی» تقییم شامل» الدورة التي تستمر ثالثة ایام یعقبھا.. تخص مؤسساتھم
  .ورفعھا ضمن خطة اعالمیة شاملة الى مجلس الوزراء ووضع خطة اعالمیة لكل مؤسسة حكومیة

  
یتخذ من عمان  عبد الرحیم الحنیطي باشر عملھ امینا عاما مساعدا التحاد الجامعات العربیة التي. د

عامة بعد انتھاء مصر االمانة ال سلطان ابو عرابي سلم. وكان االمین العام السابق لالتحاد د. مقرا لھ
  .سنوات ٤فترة عملھ التي استمرت 

  
.. منذ سنوات مركز االنطالق الموحد الجدید في محافظة المفرق لم یفتتح حتى اآلن رغم جاھزیتھ

ان االخیرة لھا عدة مطالب قبل  التأخیر باالفتتاح یعود لعدم التوصل لتفاھمات مع بلدیة المفرق بسبب
  «سرافیس خطوط«البلدیة استالمھ من الھیئة منھا منح 

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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وشؤون المغتربین أیمن الصفدي أمس مقر السفارة األردنیة في العاصمة  زار وزیر الخارجیة
الروسیة موسكو، مؤكدا أھمیة جھود السفیر األردني في موسكو أمجد العضایلھ وأعضاء السفارة في 

  .تقدیم أفضل خدمة ممكنة للمغتربین األردنیین ولخدمة مصالحنا الوطنیة
  

جتماع مع أكد وزیر البیئة نایف الفایز أن زیارتھ لمنطقة الضلیل ھدفت بالدرجة األولى الى اال
الفعالیات الرسمیة والشعبیة والقیام بجولة میدانیة للوقوف على أبرز التحدیات والحلول التي نستطیع 

  .ایجادھا معا للمحافظة على البیئة
  

أعلنت دائرة األحوال المدنیة والجوازات عن افتتاح مكتب خاص الستقبال المتقاعدین العسكریین من 
مختلف األجھزة إلنھاء وإنجاز معامالتھم من بطاقات وجوازات من الساعة الثامنة صباحا وحتى 

وبحسب مدیرھا العام فواز الشھوان یاتي ھذا اإلجراء خدمة للنشامى . ة ظھراالساعة الواحد
، حیث ان الخدمة المستعجلة تبدأ ) بموقع الخدمة المستعجلة( Gالعسكریین للتسھیل علیھم بالطابق 

الساعة الواحدة بھذا الموقع فمن یحضر من العسكریین المتقاعدین بعدھا ستكون خدمتھم بالطابق 
  .الثاني

 صنارة الدستور
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ھ سفیر جمھوریة مصر العربیة في المملكة طارق عادل دعوات لعدد كبیر من الشخصیات وجّ 
الرسمیة واألھلیة واإلعالمیة ورجال األعمال والنقابیین لحضور حفل االستقبال الذي تقیمھ السفارة 

ي الحالي ف) یولیو(تموز  ٢٣یولیو المجیدة یوم االثنین الموافق  ٢٣في عمان بمناسبة ذكرى ثورة 
  .مقر السفارة بشارع محمد علي بدیر بعبدون

  
نّسب وزیر الزراعة خالد الحنیفات إلى مجلس الوزراء بتعیین ثالثة أعضاء غیر حكومیین في 
مجلس إدارة مؤسسة اإلقراض الزراعي، ھم زید المحیسن وراكان الفاعور ومحمد الغزاوي، وذلك 

  .عن األعضاء السابقین عدنان الخدام وسامي العقیلي وصالح الغول، ولمدة ثالث سنوات مقبلةبدالء 
  

 من المرّجح أن توافق الحكومة على قرارات مجلس أمانة عمان، المتضمنة شطب المبالغ المترتبة
السالمة العامة ضمن مناطق األمانة، من تكالیف  على مالكي األبنیة المھجورة التي تشكل خطرا على

المستحقة على مستأجري ) األجور(تنظیفھا وإغالقھا أو ھدمھا وإزالتھا إضافة إلى شطب المبالغ 
البسطات ومحال بسوقي الحسین والوحدات الشعبي وضمن منطقة الیرموك كونھا مغلقة وغیر 

  .مستعملة
  

مجموعة من الشباب الناشطین في عمان نظموا بمبادرة شخصیة منھم یومي األحد واالثنین حملة 
لجمع التبرعات لصالح النازحین السوریین، وسیستكملون الحملة بمنطقة الجبیھة مساء غد الجمعة 

 .دالستقبال حلیب أطفال ومستلزمات النظافة الشخصیة للكبار واألطفال ومعلبات طویلة األم

 زواریب الغد
  


