
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادرة "جامعات ضد الفساد" االقليمية
 الثانية  عملالورشة 

 الجامعات المشاركة في األردنلمنسقي وأساتذة 
 2018شباط  1، األردن، عمان

 

 

 

 

 

 

البرنامج



 

 3 من 1 الصفحة

  لمحة مختصرة 

"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" من خالل مشروعه اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان ينظم 
الجامعات األردنية المشاركة في لمنسقي وأساتذة الثانية  عملالورشة  مع "مركز الشفافية األردنيبالتعاون العربية"  

متابعة في إطار  النشاطأتي ي. 2017شباط  1عّمان بتاريخ مدينة في  ، وذلكمبادرة "جامعات ضد الفساد" اإلقليمية
 30-28)البحر المّيت، األولى حول "دور الجامعات االردنية في إرساء قيم النزاهة لدى جيل الشباب عمل الورشة 
تبادل المعلومات فيما بينهم حول  وتمكينهم من المبادرة،بآخر مستجدات المشاركين  إحاطةالى ، ويهدف (2017نيسان 

وتنظيم  التدريسية،ناحية إدماج مواضيع مكافحة الفساد في المساقات وتحديدا ل جهودهم في إطارها خالل السنة الماضية
نشاء نوادي نزاهة طالبيةو  ،للطلبةخارج المنهاج  نشاطات مقارنة قد تفيد تجارب ، إضافة الى تعريفهم على نماذج و ا 

 في األردن.  للمبادرة حول الخطوات المقبلةجهودهم وصوال الى نقاش 

 دول األعمالج

 2018شباط  1الخميس، 
 

 الجلسة األولى   12:00 – 10:00

 كلمة ترحيبية  

األستاذة هيلدا عجيالت، رئيسة مركز الشفافية األردني، ومنسقة المجموعة غير الحكومية في 
 الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

 ومستجداتها إستذكار اإلطار العام لمبادرة "جامعات ضد الفساد" اإلقليمية 

المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد  رئيساألستاذ أركان السبالني، 
 وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المّتحد اإلنمائي 

 حلقة حوارية حول جهود الجامعات األردنية المشاركة في المبادرة 

أو إرتباًطا بها من ناحية إدماج مواضيع مكافحة الفساد في  عرض ما قامت به في إطار المبادرة
 والعمل على إنشاء نوادي نزاهة طالبية.  ،وتنظيم نشاطات ال منهجية للطلبة ،المساقات الجامعية

 

http://www.undp-aciac.org/arabic/resources/ac/details.aspx?aid=476
http://www.undp-aciac.org/arabic/resources/ac/details.aspx?aid=476


 

 3 من 1 الصفحة

*** 

 إستراحة   12:30 – 12:00
 

 الجلسة الثانية 14:30 – 12:30

 التدريسية  مساقاتالتجربة إدماج مكافحة الفساد في  

جامعة  ،نونّية والسياسّية واإلجتماعّيةأستاذ محاضر في كلية العلوم القا، الدكتور شاكر المزوغي
 قرطاج

 إنشاء نوادي وبرامج نزاهة طالبية في الجامعات

 الجامعة االميركية في بيروتالسيدة رانية عويضة مرديني، أستاذة محاضرة في 

 نشاطات خارج المنهاج التدريسي لتمكين الطالب 

المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد  رئيساألستاذ أركان السبالني، 
 وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المّتحد اإلنمائي 

 

 في األردنالخطوات المقبلة في إطار المبادرة  حول ومقترحاتخالصات 
 

 الغداء 14:30


