
 

 

 

 



 

 

 
 عالمال في تدار وكيف الديمراطية، ما ”أشارك أنا“ برنامج خالل من عرفت”  -عمان محبوبة ديمة
 في قلانت الذي المشاقبة، يزن الهاشمية، الجامعة في الطب طالب به يصف ما هذا ،”األردن وفي
 وراتد من يحتويه وما البرنامج، عن سمع كيف الهاشمية، الجامعة إلى دراسته من الرابع العام

 شخص أنه اخصوص فيه، للمشاركة ليقدم سياسيا، األردن، في والشابات الشباب شخصية تصقل
 هب ينخرط منهجي ال برنامج هو ،”أشارك أنا“.معهم عالقات وتكوين الناس على للتعرف محب
 ولي ةمؤسس“ عمل استراتيجية ضمن القيادة بمحور ويندرج كامل، دراسي لفصل الجامعات طالب
 الدروس خالل من المرحلية واألحداث الديمقراطية الممارسات الطالب فيه ويناقش ،”العهد

 إلنسانا وحقوق للديمقراطية األساسية المبادئ عن نقاشية جلسات في ينخرطون كما المستفادة،
 بات،المتطل كامل الطلبة استيفاء عقب اإلعالم، وسائل ودور واالنتخابات السياسية واألحزاب
 .الالحق الدراسي العام بداية في ”أشارك أنا“ ببرنامج االلتحاق يمكنهم
 سسأ على بناء التحاور على وقدرة وعيا أكثر وزمالءه هجعل ”أشارك أنا“ أن المشاقبة، ويؤكد
 عرفت البرنامج، في خوضه بعد إذ مهمة؛ سياسية شخصيات مع والتعامل أقوى ومهارات علمية
 وتعبير ان،اإلنس حقوق وأهمية السياسية المفاهيم وتعريف االنتخابات قانون على صحيح بشكل

رشاد صحيحة بطريقة مواقفه وعن سياسيا الشخص  ما وكل األحزابب وتعريفهم والشابات الشباب وا 
 للمشاركة تأهلت أنا ماليو “ ويشير.لألفضل وبالتغيير فيها مشاركتهم وكيفية السياسة بمناحي يتعلق
 تعلمل سياسيا المهتم الشاب شخصية تصقل خاللها من التي ،+”أشارك“ وهي أخرى، مرحلة في



 البرامج أحد ”ركأشا أنا“ وبرنامج.”اإليجابي للتغيير الحمالت قيادة وكيفية والمناظرات الدفاع أساليب
 والمعهد سسةالمؤ  بين مشتركة عمل التفاقية تنفيذا   عليه العمل يتم العهد ولي لمؤسسة التابعة

 نعامنة، ذكرى تقول ناحيتها، ومن.الدولية للتنمية األميركية الوكالة من وبتمويل الوطني الديمقراطي
 لبرنامج،ا في مشاركة طالبة كانت إنها األردنية، للجامعات كمنسقة البرنامج مع اليوم تعمل التي

 وبمجرد األول، الدراسي العام منذ وذلك سياسية، علوم بتخصص اليرموك جامعة في درست
 والشابات الشباب قدرات ينمي أنه خصوصا فيه، والمشاركة االنضمام قررت البرنامج بهذا سماعها
 ويهتم ،منظم البرنامج أن وتؤكد.االجتماعي والتنوع لالنتخابات السياسية واألفكار العمل وروح
 ،+”أشارك“ انيةالث المرحلة في وشاركت األولى المرحلة تجاوزت إذ أفكارهم؛ وتتبع المشاركين بالتزام
 من“ وتضيف.الالمث سبيل على قانون، لتعديل المجتمع في التأييد كسب حمالت عمل كيفية لتتعلم
 كما رة،كثي بمعارف ملمين وأصبحوا والسياسيين، اإلعالم مع المشاركون تعامل البرنامج، خالل
 وقيم مفاهيم عزيزت إلى البرنامج ويهدف.”احترافية أكثر بشكل الحوار إدارة كيفية على تدريبهم ويتم

 السياسي العمل في نخراطاال من لتمكنهم الالزمة بالمعارف وتزويدهم المشاركين، لدى الديمقراطية
 ورط شخصي وبشكل.مجتمعاتهم في فاعلين ليصبحوا المواطنة حس وتنمية القرار وصناعة
 خصصهات في تدرسه ما دعم إذ وتخصصها؛ دراستها في عملية ناحية من نعامنة، مهارات البرنامج

 في اركتهامش وبعد الصحيح، بشكلها المفاهيم إعطاء على يشدد البرنامج أن فالمفيد األكاديمي،
 أنا الةزم“ برنامج إلى ستنضم وكانت رسمي بشكل للمناظرات تأهلت عام، مدة الثانية المرحلة
 صندوق مع كامل عام لمدة النواب مجلس في تتدرب كانت إذ عليها، صعبا كان لكن ،”أشارك
 الجامعات مع برنامجال لهذا كمنسقة توظيف فرصة توفرت تخرجها، وبعد.للتنمية الثاني عبداهلل الملك

 البرنامج، هذا طالبة أنها البرنامج، في المسؤولين حسب القوة، نقاط من كانت تقديمها وبعد األردنية،
 تواجههم تيال الصعوبات وما لها احتياجا األكثر المفاهيم وما الطالب يحتاجه بما معرفة أكثر وهي

 نكو،م تمام الدكتورة أكدت جهتها، ومن..والعقبات المشاكل تخطي على تساعدهم التي والحلول
 قدرات طويرت إلى يهدف البرنامج أن“ ،”الغد”لـ تصريح في ”العهد ولي مؤسسة”لـ التنفيذي المدير

 كلوبش المعالم، واضحة استراتيجية خطة خالل من الجامعات ضمن والشابات الشباب ومهارات
 عدد يف والشابات الشباب إشراك على الشركاء مع بالتعاون سنعمل“ وأضافت. ”ومستدام شمولي

 لقيادة مليةع وأدوات مهارات وتكسبهم لديهم، المواطنة مفاهيم من تعزز التي والمبادرات البرامج من
 .”الحوارات من العديد
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 اليومي الفيسبوك تقرير

 التعليقات أهم متابعة

 نم واستفسارات أسئلة من الفيسبوك على الجامعة صفحة لخاص يرد ما

 األمور وأولياء الطلبة

 صباح من واستفساراا  سؤلا ( 44) للصفحة ورد

 2/12/2020 الربعاء صباح ولغاية1/12/2020الثالثاء

 ونشاطات اعالنات من ينشر ما على األفعال وردود التعليقات

 األسئلة والستفسارات
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