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2022 سبتمبر  معهد السياسة والمجتمع  |  

السياسة والمجتمع يعقد خلوة حول العمل الحزبي في  ورش عمل |  

 الجامعات في جامعة اليرموك 

جاءت ورشة عمل “نحو تطوير مفاهيم توافقية للنشاط الحزبي في الجامعات”، التي  

نظمها معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع جامعة اليرموك، داخل الحرم الجامعي، 

وبرعاية وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، استكماًلا للخلوة التي  

أغسطس/آب العام الجاري، والتي   20ية في تضمنت ورش عمل في الجامعة األردن

  ورشة التيهذه ال ضمت رؤساء الجامعات وعمداء شؤون طلبة وبعض الطلبة. إًل أن 

عقدت في جامعة اليرموك تضمنت بشكل رئيس توسيع النقاش بين عمداء شؤون الطلبة  

،  والطلبة وطالب جامعيين وشباب حزبيين للخروج بتصورات إجرائية للمرحلة المقبلة

وصياغة مفاهيم توفق بين األطراف الثالثة بعدما تبين في خلوة الجامعة األردنية أّن  

ا بينهم في الموقف من مسودة نظام العمل الحزبي في الجامعات وفي   هنالك تبايناا واضحا

 .النظرة إلى كيفية إدماج العمل الحزبي في األنشطة الطالبية والجامعية على السواء

 لالطالع على التفاصيل 

 

https://politicsociety.org/2022/09/04/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2/
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  ورقة مسار بعنوان   معهد السياسة والمجتمع يصدر ورقة مسار |  

 ”الجامعات   في   الحزبي   للنشاط   توافقية   مفاهيم   تطوير   نحو “ 

  اإلدارات   بين  وتفاهمات  مشتركة مفاهيم تطوير  ضرورة   إلى مسار ال ورقة   دعت 

  وكيفية   القادمة،  المرحلة  حول  الحزبيين  والناشطين  الطالبية  والتيارات  الجامعية

  دور   بناء  وتخدم   مدروسة  بصورة  الجامعي  المجال  في  الحزبي  العمل  ادماج 

  القيادات   وتصعيد   الوطني   السياسي   والعمل  العام  للنقاش   كحاضنات   الجامعات 

 .العام المجال في الشبابية

  ضرورة   على   تقوم  رئيسية  وتوصيات  نتائج  ثمانية  تبني  إلى  الورقة  ودفعت

  العالقة،   أصحاب  وإشراك  الجامعات  في  الحزبي  العمل  نظام  مسودة  مراجعة

  والتيارات   الجامعات  بين  فيها  التوافق  يتم  الجامعات  في  سلوك  مدونات  وتطوير

  الطلبة   شؤون   عمادات   هيكلة  وإعادة  القادمة،  المرحلة  قواعد  على   الطالبية

 في  منهجية  الال  األنشطة  وتطوير  الجامعات،  في  الحزبي  العمل  لتستدخل

  الجامعي   الجيل  ثقافة  وتطوير  السياسية  والتعددية  الحوار  قيم  يخدم  بما  الجامعات

  . النشاط لهذا الجامعية البيئة وتهيئة

 ع على التفاصيل الرجاء النقر هنا لالطال 

   | دراسات  من نحن  السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد  معهد 

وأبحاث مستقل يهدف من خالل عمله الى تحقيق اًلستقرار واًلزدهار في 

 اًلردن واًلقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها 

والتغيرات وطرح اًلفكار الخالقة    يقوم المعهد بتحليل واستشراف المخاطر

في  واًلقليمية  المحلية  التحديات  معالجة  في  تساهم  التي  العملية  والحلول 

المرتبطة  وخاصة  واًلجتماعية  واًلقتصادية  واًلمنية  السياسية  المجاًلت 

 .بالتحوًلت الديمغرافية ودور الشباب في السياسة والمجتمع

العامة والتحديات المعقدة وتعزيز  كما يساهم المعهد في توضيح السياسات  

القاعدة المعرفية للمواطن والمسؤول حول التحوًلت المحلية والعالمية التي  

 تحدد مالمح المستقبل 

هذا ويقوم المعهد بدوره ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة اًلعتدال  

 اطيةوالوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة الديمقر

 

  أقوى  اليوم  األردنية السعودية العالقات نإ" 

  متميزة حلقة  وتمثل مضى،  وقت  أي من

  المشترك، العربي  العمل  في يُحتذى وأنموذجا 

 والتشاور الدائم  التنسيق  حالة تؤكده الذي  األمر

  المستويات، أعلى على  البلدين  بين المستمر

  مختلف  تجاه الموقف وحدة  إلى باإلضافة

 " .والعالمية واإلقليمية العربية   القضايا

  السعودي   السفير يستضيف    والمجتمع   السياسة   معهد   ندوات |  

 السديري   بندر   بن   نايف 

  األردن   بين  العالقة  أن   السديري  بندر  بن  نايف   عّمان  في  السعودي  السفير  أكد

  وامتازت   مرموقا،  دبلوماسيا  طابعا  أخذت  أخوية  ودية  عالقة  والسعودية

  والمحددات،   المصالح  وأبعاد   المفاهيم   جميع  تتعدى  والتي   المتجذرة  بعراقتها

 .التعامل في والوضوح  والتعاضد  المصداقية أساسها

نظمها  خالل  وقال   العالقات "  عنوانها  والمجتمع  السياسة  معهد   محاضرة 

 واستراتيجية،  تاريخية  األردنية  السعودية  العالقات  إن   األردنية ،  السعودية 

  المنظور   من  أو  والقرابة،  والهوية  والتاريخ  الجذور  منظور  من  سواء

 المشتركة،  والمصالح  الواحدة،  التحديات  حيث   والحيوي،  بل   اًلستراتيجي

 .الواحد والمصير والتوجهات

 للتفاصيل انقر هنا 

 

لسفير السعودي من معهد السياسة والمجتمعا  

 

  

https://politicsociety.org/2022/09/27/%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=223630&lang=ar&name=news&cat=local_news
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   | نقاشية    لرصد   المقترحة   اآلليات   مناقشة   جلسة جلسات 

  التحديث   رؤية   مخرجات   بتنفيذ   الحكومي   اًللتزام   مستوى 

 السياحة   قطاع   في   اًلقتصادي 

  عقدت   والمجتمع  السياسة   معهد  في  اًلقتصادي  المرصد   نشاطات  ضمن

  بتنفيذ   الحكومي  اًللتزام  مستوى  لرصد  المقترحة  اآلليات  مناقشة  جلسة

  األردن ”    محّرك  و  السياحة  قطاع  في  اًلقتصادي   التحديث  رؤية  مخرجات

 “.  عالمية  وجهة

 يل لتفاصا لالطالع على 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السياسة والمجتمع يطلق أعمال مشروع بناء الخطط  مشاريع |  

 اًلستراتيجية لألحزاب السياسية  

  األردنية   السياسية  لألحزاب  اًلستراتيجية   الخطط  بناء  مشروع   استمرار 

  جلسة  بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة األحزاب من خالل

  التي  الخمسة،  األحزاب  بمشاركة  اًلستراتيجية الخطط  لبناء  المنهجية  إطالق

  إلى   للوصول  المجموعات  خاللها  من  ستعمل  التي  الطريق  خارطة  على  اطلعت

 الحزبي،  والكادر  المانفيستو،  منها  خمسة  لمجاًلت  وتنفيذية  متكاملة  خطط

 .التنفيذية والخطط الرقمي،  واإلعالم السياسي، واًلتصال

 

  

 

 

 مشروع يناقش السياسة الخارجية األردنيةمشاريع | 

  بالعالم   تعصف   التي  والتحوًلت  واًلقتصادية  السياسية  المتغيرات  ضوء  في

 محيط  في  المتغيرة  السياسية  للبيئة  أفضل  فهم  وتقديم  توفير  أجل  ومن  والمنطقة،

  مؤسسة   مع  بالتعاون   والمجتمع   السياسة  معهد   يعقد  القرار،  لصناع  المملكة

  مجموعة   حول  اإلنترنت  عبر  الندوات  من  سلسلة  األلمانية  إيبرت  فريدريش

  األردن  وموقف   األردنية  الخارجية  بالسياسة  المتعلقة  الموضوعات  من  متنوعة

  األردن  يبحر كيف-تحّول  نقطة"  عنوان تحت التغير سريع سياسي  محيط وسط

  أوراق   من  سلسلة  إصدار   يليها   ،"ضبابية  مرحلة   ظل  في  بنجاح   وحلفائه

  لتقديمها   الندوات  هذه  في  ورد  ما  يتناول  نهائي  وتقرير  الموقف  تقدير/    السياسة

 .األردني القرار لصانع 

   سبتمبرلقراءة الورقة التي صدرت عن الجلسة التي عقدت في 

 واألردنيين  الفلسطينيين أمام المتاحة والخيارات ”الدولتين حل نهاية“

 

https://politicsociety.org/2022/09/18/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87/
https://politicsociety.org/2022/09/18/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87/
https://politicsociety.org/2022/10/03/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d9%88%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a3/

