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 47/3/3533:التاريخ                                                             الثالثاء : اليوم     

 التقرير الصحفي اليومي
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 لصفحةا

 

 عوـــــوضـــــــــــلما

 لجامعةا رخباأ

 "األردنية"انطالق حملة للتبرع بالدم في  5

أثر التغير "كلية الزراعة في الجامعة األردنيّة تُنظّم فعاليّات اليوم العلمي  0

 "المناخي على األمن الغذائي األردني

 األردنية األولى بين الجامعات في ألعاب القوى للطالب والطالبات 3

 جامعية ونشؤ

استحداث تخصصات جديدة في الجامعات األردنية الرسمية : التعليم العالي 5الى6

 (تفاصيل)والخاصة 

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تمنح شهادة الجودة لكلية اإلعالم في  2

 جامعة البترا

 "شيرين أبو عاقلة"جامعات أردنية تستحدث منح باسم  45

 مقاالت

 نيفين عبدالهادي/  دنيةشيرين في الجامعات األر 44
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 "األردنية"انطالق حملة للتبرع بالدم في 

 

أطلق مركز تنمية وخدمة المجتمع برعاية نائب  -سناء الصمادي( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

تور أحمد مجدوبة، حملة للتبرع بالدم بالتعاون رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات اإلنسانية الدك

 .مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة

 

وهذه الحملة التي قامت وزارة الصحة بتأمين الطواقم الطبية المختصة والُمزّودة بكافّة المستلزمات 

ساعة العاشرة والمعدات الطبية الالزمة للتبرع بالدم، ستستمر أيّام األحد من كل أسبوع، ابتداًء من ال

 .صباًحا، مع اإلشارة إلى أّن مشاركة الطّلبة في الحملة ستُحسُب لهم ضمن نقاط خدمة المجتمع

 

وقالت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة جمانة الزعبي إن الحملة تعمل على تعزيز 

بالفوائد الصحية لكل من المسؤولية في نفوس الطلبة، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين الطلبة، والتوعية 

ع له، كما تكسبهم معرفةً نوعيّةً بأنواع وفصائل الّدم، ومن هم المؤهلون للتبرع ع والمتبرَّ إلى . المتبرِّ

جانب ذلك، فإّن أحّد أهم األسباب التي دفعت المركز إلقامة الحملة هو المساهمة في إنقاذ حياة 

 . المحتاجين عبر تعزيز مخزون بنك الدم الوطني

 

وأضافت الّزعبي أن حملة التبرع هذه جاءت انسجاًما مع رؤية الجامعة بوصفها منبًرا ثقافيًّا تنويريًّا 

تسعى لتحقيق تنمية اجتماعيّة فاعلة، وتماشيًا في الوقت نفسه مع فلسفة المركز القائمة على التواصل 

 .مع مؤسسات المجتمع المحلي واالضطالع بمسؤولياته االجتماعية

 

م، أعرب الطلبة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الحملة التي تتيح لهم فرصة تقديم مساعدة بدوره

 .إنسانية ذات أثر اجتماعي كبير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمان نت /   األردنيةأخبار 
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أثر التغير المناخي على األمن "كلية الزراعة في الجامعة األردنيّة تُنظّم فعاليّات اليوم العلمي 

 "الغذائي األردني

 

برعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الّروابدة، ستنظّم كلية الزراعة  -( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنيّة 

أثر التغير المناخي على األمن الغذائي "في الجامعة األردنيّة فعاليّات اليوم العلمي الذي يأخذ عنوان 

يوم الوظيفي والمعرض الزراعي السنوي لكلية كما ستقوم الكلّيّة بتنظيم يوم الخريج وال". األردني

 .أيّار الجاري، في مدرج الكلّيّة الكبير 42الزراعة، وذلك يوم الخميس 

 

وسيشتمُل اليوم العلمّي على عّدة محاضرات يُلقيها خبراء ومختّصون في مجال التغير المناخي وأثره 

، منها تكريم كلية الزراعة لخريجي الدفعة على األمن الغذائي، إضافة إلى عدٍد من الفعاليات المختلفة

 . الثامنة عشرة من قبل عمادة الكلية والجهات والمؤسسات الداعمة لها

 

سيتضّمن هذا اليوم كذلك فعاليات اليوم الوظيفي بتواجد عّدة شركات ومؤسسات محلّيّة للقيام بإرشاد 

وألولئك الذين لم يجدوا عماًل وظيفي لخريجي الكلية والمساعدة على إيجاد فرص عمل للخّرجين 

 . بعد

 

أيّار الجاري سيشهد افتتاح المعرض الزراعي الذي سيضّم عدًدا  45ويُشار إلى أّن يوم األربعاء 

 .كبيًرا من شركات المجتمع المحلي الزراعية العاملة في مختلف المجاالت لبيع منتجاتها خالل اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدستور/  أخبار األردنية 
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 ين الجامعات في ألعاب القوى للطالب والطالباتاألردنية األولى ب

 

سيطر فريق الجامعة األردنية أللعاب القوى على معظم  -هبة الكايد ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

فعاليات بطولة االتحاد الرياضي للجامعات األردنية أللعاب القوى، ليتّوج بكأس المركز األول عن 

 .نقطة 455نقطة، وكأس المركز األول عن فئة الطالبات بواقع  402فئة الطالب بمجموع 

 

نقطة، والمركز  446كما حصلت جامعة اليرموك على المركز الثاني في بطولة الطاّلب بمجموع 

نقطة، فيما حصلت الجامعة الهاشمية على المركز الثاني في  25الثالث في بطولة الطالبات بمجموع 

 .نقطة 20نقطة، والمركز الثالث في بطولة الطالب بمجموع  447الطالبات بمجموع  بطولة

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نباطاأل/ أخبار األردنية 
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 (تفاصيل)استحداث تخصصات جديدة في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة : التعليم العالي

 

افق على استحداث تخصصات جديدة في الجامعات األردنية الرسمية يو: مجلس التعليم العالي

 والخاصة مطلع العام الجامعي القادم

( 5)تخصصاً في برنامج البكالوريوس، و( 55)يوافق على استحداث : مجلس التعليم العالي

تخصصين في ( 3)تخصصاً في برنامج الماجستير، و( 35)تخصصات في برنامج الدبلوم العالي، و

 .امج الدكتوراهبرن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته -مدار الساعة 

التي عقدها مؤخراً الموافقة على استحداث عدد من التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة على 

لبي حاجة سوق العمل المحلي مستوى البكالوريوس، والدبلوم العالي والماجستير، والدكتوراة، والتي ت

واإلقليمي والدولي، إضافةً إلى عدد من التخصصات المهنية والتطبيقية في الجامعات والكليات 

شريطة أن  3535-3533األردنية الرسمية والخاصة، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 

يم العالي وضمان جودتها قبل بدء التدريس يتم اعتمادها اعتماداً خاصاً من هيئة اعتماد مؤسسات التعل

 .فيها

وفيما يلي قائمة بأسماء البرامج والتخصصات التي تم استحداثها موزعة حسب الجامعات والكليات 

 :الجامعية

فرع العقبة، /الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص الحقوق: الجامعة األردنية( 4

ارة األعمال الصيدالنية، ودرجة الماجستير في تخصص المعالجة ودرجة الماجستير في تخصص إد

 .اللبية السريرية

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التمريض، وبرنامج : جامعة اليرموك( 3

البكالوريوس في تخصص اللغة اإلنجليزية التطبيقية، وبرنامج الماجستير في تخصص التسويق 

 .الرقمي

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التكنولوجيا المالية وإدارة : مؤتةجامعة ( 5

 .المخاطر، وبرنامج البكالوريوس في تخصص اللغة االنجليزية التطبيقية

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص : جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية( 0

لبكالوريوس في تخصص الذكاء االصطناعي، وبرنامج الماجستير في علم البيانات، وبرنامج ا

 .تخصص أخالقيات العلوم الطبية والحيوية

الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص اإلدارة الرياضية، : الجامعة الهاشمية( 3

سة أنظمة وبرنامج الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية، وبرنامج الماجستير في تخصص هند

 .الحاسوب الذكية واآلمنة

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة : جامعة البلقاء التطبيقية( 6

 .المتجددة في كلية الحصن الجامعية

 .الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص المحاسبة: جامعة الحسين بن طالل( 7

الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص االقتصاد والتمويل : قنيةجامعة الطفيلة الت( 5

 .الرقمي، وبرنامج الماجستير في تخصص الرياضيات التطبيقية

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص ذكاء : الجامعة األلمانية األردنية( 2

تخصص التصميم والوسائط المعلوماتية،  األعمال وتحليل البيانات، وبرنامج البكالوريوس في

، وبرنامج الدكتوراه في تخصص اللغة  Health Informaticsوبرنامج البكالوريوس في تخصص 

 .األلمانية لغير الناطقين بها

  السوسنة/ سواليف / مدار الساعة / المملكة 
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الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص العالج : جامعة عمان األهلية الخاصة( 45

العالي في تخصص المحاسبة القانونية، وبرنامج الماجستير في تخصص  الطبيعي، وبرنامج الدبلوم

 .هندسة اإلنشاءات

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علم : جامعة العلوم التطبيقية الخاصة( 44

 .البيانات والذكاء االصطناعي، وبرنامج الماجستير في تخصص التصميم الداخلي

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التسويق : الخاصة جامعة فيالدلفيا( 43

اإللكتروني والتواصل اإلجتماعي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانات والذكاء 

 .االصطناعي

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا تصميم الفلم : جامعة البترا( 45

امج البكالوريوس في تخصص الواقع االفتراضي، وبرنامج الماجستير في تخصص الرقمي، وبرن

 .الكيمياء

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص : جامعة الزيتونة األردنية الخاصة( 40

هندسة الطاقة المستدامة، وبرنامج البكالوريوس في تخصص التسويق الرقمي، وبرنامج 

 .هندسة أنظمة ذكية واتصاالت/ص الهندسة الكهربائيةالبكالوريوس في تخص

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص العلوم الطبية : جامعة جرش( 43

 .المخبرية، وبرنامج الماجستير في تخصص العلوم الصيدالنية

ج الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص العال: جامعة الشرق األوسط( 46

الطبيعي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، وبرنامج البكالوريوس في 

 .تخصص األمن السيبراني

الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص ذكاء األعمال : جامعة اربد األهلية( 47

 .وتحليل البيانات

العالي في تخصص علم المكتبات  الموافقة على استحداث برنامج الدبلوم: جامعة الزرقاء( 45

والمعلومات، وبرنامج الماجستير في تخصص اإلعالم الرقمي، وبرنامج الماجستير في تخصص 

 .العلوم الطبية المخبرية

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علوم : جامعة عمان العربية( 42

 .إلكترونيات الطيران، وبرنامج الماجستير في تخصص اللغويات التطبيقية

 .الموافقة على استحداث برنامج الدبلوم العالي في تخصص العلوم الجنائية: جامعة جدارا( 35

الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص : ولوجياجامعة األميرة سمية للتكن( 34

تكنولوجيا المالية والمحاسبة التحليلية، وبرنامج الماجستير في تخصص إدارة سالسل التوريد 

 .والتكنولوجيا اللوجستية

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص األمن : الجامعة األمريكية في مأدبا( 33

 .ني، وبرنامج الماجستير في تخصص إدارة وتحليل األعمالالسيبرا

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التصميم : جامعة العقبة للتكنولوجيا( 35

الجرافيكي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص اإلعالم الرقمي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص 

 .القانون

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص فقه : العالمية جامعة العلوم اإلسالمية( 30

األموال، وبرنامج البكالوريوس في تخصص األداء الصوتي والتجويد، وبرنامج الماجستير في 

 .تخصص التاريخ، وبرنامج الدكتوراه في تخصص الفقه الحنفي

ستير في تخصص إدارة األعمال في الموافقة على استحداث برنامج الماج: كلية طالل أبوغزالة( 33

 .التسويق الرقمي
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الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص : الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا( 36

 .التسويق الرقمي والتواصل اإلجتماعي

ت الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانا: كلية لومينوس الجامعية( 37

 .والذكاء االصطناعي

الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص األمن : كلية الخوارزمي الجامعية( 35

 .السيبراني
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 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تمنح شهادة الجودة لكلية اإلعالم في جامعة البترا

 

تماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها شهادة ضمان الجودة إلى كلية اإلعالم في منحت هيئة اع

جامعة البترا، بعد تحقيق الكلية لكافة متطلبات ضمان الجودة على مستوى الكلية، وقال رئيس 

الجامعة الدكتور مروان الموال إن شهادة ضمان الجودة لكلية اإلعالم هو إنجاز يضاف إلى سلسلة 

 .ات حققتها الجامعة في مجال االعتمادات المحلية والدوليةإنجاز

 

تحقق هذا اإلنجاز بفضل جهود الكوادر األكاديمية واإلدارية التي جعلت من الجودة "أضاف الموال 

، مشيًرا إلى أن جامعة البترا كانت "منهج عمل في كافة اإلجراءات األكاديمية واإلدارية في الجامعة

 ".حصل على شهادة ضمان الجودة على مستوى الجامعةأول جامعة أردنية ت

 

قال عميد كلية اإلعالم بجامعة البترا الدكتور محمد نجيب الصرايرة إن كلية اإلعالم في جامعة البترا 

حققت عدة إنجازات خالل مسيرتها منها حصولها على المراكز األولى في األفالم الوثائقية وفئة 

الحوار "، وفوزها بمشروع "إبداعات طلبة اإلعالم"مية في مهرجان البودكاست وفئة األعمال الرق

معاً نحو "عن مبادرة  3542لطلبة الجامعات األردنية لعام " بين المجتمع المدني والبرلمان األردني

والمركز األول في مسابقة تمكين الشباب لصناعة األفالم عالية الجودة " حرية أكاديمية وتعليم الفكر

 . ائزة الطالب األكثر قراءة في مبادرة البترا تقرأ، وج3542في 

 

ومنحت هيئة االعتماد كلية اإلعالم بجامعة البترا شهادة الجودة ألربع أعوام بناء على ما حققته الكلية 

في عدة معايير رئيسية، تضمنت التخطيط اإلستراتيجي والحوكمة والبرامج األكاديمية والبحث 

 ت، والخدمات الطالبية وخدمة المجتمع والعالقات الخارجيةالعلمي واإليفاد واإلبداعا
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 "شيرين أبو عاقلة"جامعات أردنية تستحدث منح باسم 

 

استحدثت جامعات أردنية منحاً در اسية حملت إسم الصحفية الراحلة شيرين ابو عاقلة التي أغتيلت 

 .أيار الجاري تكريماً من هذه الجامعات ألبو عاقلة ومسيرتها المهنية 44وم على يد قوات االحتالل ي

 

خالد السالم رئيس  جامعة العلوم التكنولوجيا األردنية قررت إدارة الجامعة استحداث . وبحسب د

منحة في مجال الدراسات العليا في كلية العمارة والتصميم  وكذلك تسمية أحد مراسم كلية العمارة 

 .، تكريماً وتخليداً لذكراهاباسمها

 

وكانت شرين أبو عاقلة درست هندسة العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل أن تنتقل لدراسة 

 .اإلعالم في جامعة اليرموك 

 

وأما معهد اإلعالم األردني وبناء على توجيهات من الملك عبدهللا الثاني أعلن عبر مواقعه الرسمية 

دراسية التي تحمل إسم شيرين ابو عاقلة سيتم تقديمها للصحفيات من داخل عن عدد من المنح ال

 .فلسطين تكريماً لذكرى أبو عاقلة التي دفعت حياتها ثمناً لنقل الحقيقة

 

وأكد المعهد، اليوم األحد، أنَّ التوجيه الملكي جاء تكريما للصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة، وتقديرا 

مي، وتميزها في تأدية مهامها  لنقل األحداث بشجاعة من داخل األراضي لمهنيتها في العمل اإلعال

 .الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق

 

وأعلن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسالم مّساد أن إدارة الجامعة أوصت مجلس األمناء بالسير 

أبو عاقلة تخليداً لذكراها واخالصها بإجراءات تخصيص منحة دراسية باسم الصحفية شيرين 

وتفانيها في عملها، مقدما تعازي أسرة الجامعة إلى عائلة الصحفية والشعب الفلسطيني، واألسرة 

 .اإلعالمية كافة

 

وقال في افتتاح ندوة نظمتها كلية اإلعالم بالجامعة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن يوم 

وُس يَُدُق من أجل ضرورة احتراِم ُحرية الصحافة وأخالقياتها، وتوفيِر بيئةٍ الصحافة العالمي، هو ناق

إعالميٍة حرٍة وآمنٍة للصحافيين، بما يُمكنهم من ممارسة َعملِهم بحرفية وبالتزاٍم بقيّم الصحافة 

 .ومعاييرها

 

ارها احد ضرورة توفير المنظومة التشريعية التي تكفل حرية الصحافة والنشر، باعتب"وأكد مساد 

الحقوق األساسية والوسيلة الرئيسة للتعبير عن الحرية، الفتا إلى أن األردن يمتاز بوجود إرادةً 

سياسيةً ُعليا إلحداِث تطّوٍر نوعي وكمي بمنظومة اإلعالم في إطار الَسعي الجاّد إلحداث اإلصالح 

 .ة، وبروح الُحريّة المسؤولةالسياسي لتكوَن عين الرقيب الكاشفة للحقيقة على أُسس مهنية وموضوعي

 

 

 

 

 زاد األردن / الدستور 



 الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                
 األردن 44203عمأن  ( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

44 | P a g e 

 

 

 

 شيرين في الجامعات األردنية

 نيفين عبدالهادي

 

هي المبادرات الملكية التي تهدف دوما لكل ما من شأنه إحداث تغييرات ايجابية في المجتمعات، 

وتحمل أبعادا وطنية  واألشخاص، فطالما كانت مبادرات جاللة الملك عبد هللا الثاني تأخذ أبعادا هامة،

وانسانية، جعلت من جاللته دوما قائد المبادرات االنسانية على مستوى اإلقليم وحتى عالميا في 

 .مجاالت معيّنة

 

أمس األول، وّجه جاللة الملك بمنحة لدراسة الماجستير تحمل اسم شيرين أبو عاقلة في معهد اإلعالم 

أبعادا غاية في األهمية، يمكن القول أن أكثر من تحمله األردني، لتكون مبادرة ملكية ومكرمة تحمل 

من مضامين هامة أنها وثّقت اسم شيرين من خالل حضورها في هذه المنحة، واحتفظت بذاكرة كل 

شخص قضية شيرين رحمها هللا، وأبقتها حيّة في مجاالت الدراسة لالعالم والصحافة ففي هذه 

 .ين وقضيتها ستيقى حاضرة على مدّرجات الدراسة االعالميةالمنحة قّدم جاللته رسالة هامة بأن شير

 

ر  وجاء اعالن معهد اإلعالم األردني أنَّه وبناء على توجيهات من جاللة الملك عبدهللا الثاني، فقد تقرَّ

تخصيص منحة دراسية سنوية للحصول على درجة الماجستير في الصحافة واإلعالم  للصحفيات 

يرين أبو عاقلة، وعلى نفقة جاللته، ليضع قضية شيرين في مكان يليق بها الفلسطينيات وتحمل اسم ش

وبمهنيتها وبتاريخها ورسالتها التي قّدمت بها أفضل صور المهنية الصحفية واالعالمية، اضافة 

لنقلها حقائق جرائم االحتالل في فلسطين، مكان جعل منها قضية راسخة في ذهن الكتب ومقاعد 

ها أجيال كيف هي الصحافة المهنية، دون أن تغيب عن ذهن من هم سيصنعون الدراسة، يتعلّم من

 .اعالم المستقبل

 

وفيما أكد معهد االعالم األردني أنَّ التوجيه الملكي جاء تكريما للصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة، 

ألحداث بشجاعة فهو أيضا جاء تقديرا لمهنيتها في العمل اإلعالمي، وتميزها في تأدية مهامها  لنقل ا

من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، لتدخل بذلك شيرين 

رحمها هللا على مقاعد الدراسة االعالمية والصحفية، وتبقى حيّة في أذهان الجميع، وعلى صفحات 

منية، وفي مبادرة جاللته زمن لن تمحوه تغيير أوراق رزنامته ولن تبعدنا عن تفاصيله أي فترات ز

 .بقاء إلسم شيرين في ميادين العلم وهي أكثر الميادين أهمية وفائدة

 

وتبع هذه المبادرة الملكية، إعالن عدد كبير من الجامعات األردنية تقديم منح تعليمية على مقاعدها 

مقاعد الجامعات باسم شيرين، لتحضر شيرين في الجامعات األردنية وكأنها تعيد فترة دراستها على 

األردنية سواء في اليرموك أو العلوم والتكنولوجيا أو عّمان األهلية أو صندوق حياة للتعليم، لكنها 

اليوم تحضر بصورة أكثر ألقا وأكثر قّوة فهي اليوم المعلّم وليست الطالبة، تعلّم أجياال سيصنعون 

لمصداقية، فهي من وثّقت ونقلت واقع المستقبل أن الصحافة مهنة لها قدسية في العطاء والعمل، وا

 .فلسطين بمهنية عالية، وهي من دفعت روحها فداء لهذه الرسالة
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نعم، شيرين اليوم في الجامعات األردنية، ال تحمل فقط إسما لمنح دراسية، إنما حالة صحفية مهنية، 

دد من الجامعات، جعل منها جاللة الملك حاضرة على مقاعد الدراسة الصحفية، وسارت على دربه ع

لتكون االعالمية شيرين أبو عاقلة بداية صحفي أو صحفية يسعون في درب مهنة المتاعب، نحو 

الحقيقة ونحو اإلستمرار في درب شيرين الذي ودون أدنى شك شّكل منعطفا هاما في شكل العمل 

 .الصحفي فلسطينيا وعربيا ودوليا


