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 سنرسي منهجا يزهر
 

مبادرة جامعتي احدى مبادرات صندوق الملك عبدهللا في 
الجامعه الهاشميهوهي مبادره تطوعيه تعمل تحات مفهوم 

 ريادة االعمال التطوعيه.

 

 هداف المبادرة أ

 -الحث على العمل التطوعي والتعامل  بروح الفريق1  

 - صقل شخصية الطلبة وتنمية سلوكاتهم االيجابيه2 

- ترك بصمة بارزة في انفسهم من خالل غرس حب العمل 3
ترسيخ مبادئ الشعور باآلخرين و  التطوعي في داخلهم

حثهم على الطريق الصحيح وعدم ، توعية الطلبه - 4 
 الغير موثوق فيها. االفكار والجماعات نحو قاالنسيا

 

 

 

 

 

 

 

 



 سنرسي منهجا يزهر
 

 النشاطات واالعمال التي نفذتها المبادره
 

 "إستقبال السنافر و سنفرتك معنا غير"

 ، 5/11/2017  الموافقيوم االحدذلك سنفرتك معنا غير و
فقد تضمنت العديد من الفقرات أقامها عدد من طلبة الجامعة 

فوت فريق ومنهم وغيرهم من الموهوبين من خارج الجامعة 
 ، احمد رائد والمغني  ،معتز كرامةالرسام  ، و المسرحيبرا

 زينب القيسيالفاضلة  الفعالية كلمة للدكتورة ضمنتوقد ت
 ، وقد شارك عدد من ريان الشوافوكلمة لمؤسس المبادرة 

اعضاء المبادرة بتقديم مسابقة للطلبة  وكان الدور لطلبة 
)طالب 1500المبادره في تنظيم الحفل الذي ضم اكثر من (

 وطالبه مستجدين
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 "جامعتي احلى"

 :تمت على مرحلتين

) من طلبة الجامعة اما 200شارك فيها ( االولىالمرحلة 
 اعضاء مبادرة جامعتي فقد قامو بدهان ممر الطاقة الشمسية

كمال رئيس الجامعة الدكتور عطوفة  وكانت تحت رعاية ،
 أوا طلب من اعضاء الفريق إكمال ما بد الذيالدين بني هاني

  .فيه واتمام دهان كامل الممر
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من الفعالية يوم االثنين المرحلة الثانية وعليه فقد أُقيمت 

 وقد تم دهان مساحة اكبر من ممر الطاقة 23/10/2017
 وسيتم العمل بااليام القادمه على استكمال باقي الشمسية

 الممر ليجعل ممر الطاقه الشمسيه زاهيا .
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 "حملة جامعتي احلى وهي نظيفة"

عمل اعضاء المبادرة على مساعدة عمال النظافة في تنظيف 
 ، باالضافة الى توعية 28/3/2017 وكانت بتاريخ الجامعة

الطلبة باهمية المحافظة على نظافة الجامعة التي تؤثر ايجاباً 
على سلوكهم وشخصيتهم وحبهم لجامعتهم وذلك من خالل  

 وهذه الحمله كانت .حلقات يلقيها على مسامعهم طلبة المبادره
من اجل الطلبه والعاملين بحد سواء حيث قام اعضاء 

المبارده باالنخراط مع العاملين وتنمية روح المواطنه فيما 
بينهم وحب مساعدتهم للوصول الي بيئه جامعيه آمنه . 
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 "الجامعة مش بس دراسة"

 في فعالية كانت تتضمن العديد من الفقرات الترفيهية الهادفة
 وقد اقيمت بالتزامن مع  ،19/2/2017التاريخ الموافق 

اليوم المفتوح للتعريف باالندية الطالبية الذي اقامته عمادة 
شؤون الطلبة ، وهذا ما يساعد الطلبه على الخروج من 

 المفيده الضغوطات الدراسيه وانشغالهم باألندية والنشاطات



 سنرسي منهجا يزهر
 

وقد عادت الفائده على عدد كبير من الطلبه يتجاوز عددهم 
  طالب .1500ال 

 

 

 
 "اعرف اكثر عن تخصصك"

 الفرق فعالية كانت لطلبة السنة االولى بالتعاون مع اغلب 
 ، حيث  24/11/2016 وكانت بتاريخ واللجان في الجامعة

تم توزيع الخطط الشجرية الغلب التخصصات ومساعدتهم 
بالمواد التي ينصح بتسجيلها بالفصل الذي يلي الفصل الذي 

اقيمت فيه الفعالية ، وتمت االجابة عن كل استفسارتهم حول 
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 حفل ترفيهي في عمادة شؤون الطلبة تخصصاتهم . واقيم
)      متطوع . وحضور 300بمشاركة ( الكرامهبمسرح 

) طالب وطالبة 1500اكثر من (

 

 

 
 "2فعالية شيك على حالك "

 ومبادرة النادي الطبي ومجددون الهاشميةالتى اقامها كل من 
 وهي عبارة عن يوم 23/10/2016 الموافق بتاريخ جامعتي

 من تنسيق مبادرة يةفقرات المسرحالطبي ضخم ، فقد كانت 
تمثلية الجامعتي وتضمنت العديد من الفقرات الغنائية و

 خالد العلواندكتور لميزين كاتكلمات لدكاترة مى ل اباالضافة
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 عميد شؤون الطلبة  تحت رعاية  .الدكتور نزار شموطو
 .ومدير صندوق الملك عبدهللا 

 

   
  )بوابة عمان("تجهيز الدوار والبوابة الجنوبية"

تمت هذه الفعالية على مرحلتين بإشراف مدير الصندوق 
 وبرعايه كريمه من رئيس الجامعهحمدي شديفات السيد 

 كانت تهدف الى تجهيز الدوار القريب من :االولىالمرحلة 
البوابة الجنوبية وذلك عن طريق عمليات التعشيب ودهان 
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 وكانت  متطوع200الرصيف شارك بهذه الحمله ما يقارب 
 .  .30/3/2016بتاريخ 

 

 
 

فكانت تهدف الى تجهيز البوابة الجنوبية :اما المرحلة الثانية
عن طريق دهان االبواب الحديدية باالضافة الى دهان 
االرصفة وجمع النفايات ، واعادة تخطيط اسم الجامعة 

وشعارها . وتمت المرحلة الثانية تحت رعاية رئيس الجامعة 
. الدكتور كمال الدين بني هاني
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 "تبرع دم"

 وكانت بتاريخ بنك الدم بالزرقاء بالتنسيق مع وذلك
) من وحدات الدم 100  ، حيث تم التبرع ب20/12/2015

وهذا تم  اعضاء المبادرة  منتنظيم وذلك بمن طلبة الجامعة
، وهذا مما ساعد صندوق الملك عبد هللا للتنميه برعاية 
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الطلبه في تنميه حب المساعده والتطوع وإرسال المساعدات 
لمن يحتاجها والشعور بألم المرضى ومساندتهم في تخطي 

محنتهم ومرضهم .. 

 

 

 
 

 

 "احتفاالت للمبادرة"

تتضمن العديد من الفقرات الترفيهية المختلفة الهادفة ، فقد 
) طالب 600 بمشاركة(20/12/2015اقيم احتفال ب 

وطالبه  بفقرات مختلفة ، وقد اقيم اخر احتفال للمبادرة يوم 
 وتم فيه عرض فيديو  قصير عن 19/4/2017االربعاء 
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بعض انجازات المبادرة باالضافة الى عرض مسرحي 
وعزف ورسم والكثير من الفقرات المتنوعة ، وحيث تم 

تكريم اعضاء الفريق بشهادات تقدير وذلك تقديراً لجهودهم 
ك من قبل نائب عميد شؤون الطلبة المبذولة دائما ، وذل

  .ممدوح الشرعة

 

 

 

 

 

 "مبادرة الريادة واالبداع"

اقامها صندوق الملك عبد هللا ضمن سفراء الحياة بالتعاون 
 الموافق مع مبادرة جامعتي وتحت رعاية رئيس الجامعة

، وذلك بمشاركة السيد نضال قناديلو 12/11/2015تاريخه 



 سنرسي منهجا يزهر
 

 من اكبر 500والممثله القديره عبير عيسى من شركة اويسز 
 500 ىالشركات الرائده باألعمال التي تطمح للوصول ال

 هشركه ، وبحضور السيد امجد العريان صاحب مجموع
 ، حيث وانه من ضمن فقرات المبادرة 1صيدليات فارمسي 

كانت هناك كلمة لمؤسس المبادرة ريان الشواف وقد عبر 
 فيها عن ريادة االعمال التطوعية وتأسيس مبادرة جامعتي .

 
 "ورينا ابتسامتك"

فعالية كانت تهدف الى نشر التوعية  و توضيح ضرورة 
بصحة الفم واالسنان ، لما لها أهميه كبيره في حياتنا  االهتمام

اليوميه فقدأقيمت هذه الفعاليه داخل عمادة شؤون الطلبة  
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 ابحضورعدد كبير من أطباء االسنان باالضافة الى فنيو
 ، وقد قدموا استشارة 1/11/2015 وكانت بتاريخ االسنان

باالضافة الى تقديم  طالب)800 (لعدد كبير من طلبة الجامعه
حول مشاكل االسنان وطرق الوقاية  مهالتؤشروحات لتسا

منها وكل ما يتعلق بصحة االسنان، كما كان هناك مشاركه 
لطلبة الطب في نشر معلومات طبيه حول صحه االسنان 

والجهاز الهضمي وكيفية المحافظة عليه ألن أجسادنا أمانة 
في أعناقنا . 

 

  

  

 

 "باي باي سنفرة"

 بعد انهائهم السنة االولى الجامعية ، 96احتفال لجيل اقيم 
 في الصالة 2/6/2015وقد كان ذلك يوم الثالثاء 

الرياضية . وقد شارك باالحتفال عدد من طلبة الجامعة 
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الموهوبين بفقرات متنوعة وحضر الحفل ما يقارب 
وأقيم هذا الحفل من نائب العميد ) طالب بحضور 1600(

أجل دعم الطلبه وحثهم على االستمرار في العطاء كما 
كان هناك حلقه وصل بين الطلبه لمشاركة بعضهم البعض 
لطرق الدراسه المتبعه في السنه األولى، وأخد آراء الطلبه 

واستشارتهم في افكارهم حول بعض من االمور في 
المرفقات العامه في الجامعه وكيفية تحسين الوضع 

 االجتماعي داخل الجامعه

 
 

  
 

 

 "حمالت تبادل الكتب"

 ايام او اكثر . 3حيث تقام في بداية كل فصل على مدار 
وتهدف الى تأمين كتب لطلبة الجامعة عن طريق تبديل 

الكتب المتوفرة لديهم بكتب اخرى مما يحتاجونها مما يؤدي 
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ذلك لتخفيف المصاريف على الطلبه ونشر الموده واأللفة 
بالمجتمع الجامعي ، وتم توزيع العديد من المنشورات التي 

توضح اهمية تبادل الكتب وعدم تكديسها او رميها بعد 
للمحافظة على  اإلستخدام وهذا ما يسمى بروح التعاون

 طالب 2000ه وقد استفاد مايقارب ال الكتاب وقيمته العلمي
 من هذه الفعاليه

  

  
 

 

 

 "صور جماعية للطلبة"

ومن ضمنها اكبر صورة جماعية على مستوى الجامعة 
 امام HU وايضاً اقيمت صورة على شكل96للطلبة جيل 
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مبنى الطب ، مما يدفع الطلبه للتعرف على زمالئهم في نفس 
التخصص وبناء عالقات الود والصداقه بينهم . كما يدفع 

الطلبه لحب التخصص وتعريفهم بإختصار تخصصهم 
 الجامعي الذي سيستخدمونه فيما بعد .

 

 

 
 "أنشطة لأليتام"

كانت تقام فعاليات  خارج اسوار الجامعة ،باخذ عدد كبير 
  منلتخفيف عنهم لمن االطفال االيتام الى مراكز االلعاب
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معاناتهم وحزنهم و الترفيه عنهم وبناء روح الفريق لدى 
.كما نا المتطوعين وتنمية الشعور بالغير. وهذا تحت إشراف

 الهدايا الرمزيه لألطفال  بعضقام أعضاء المبادره بشراء
 مما وذلك لتنمية شعور األمان  فيما بينهم واالنخراط معهم

  .اعطى طابع حسن عند االطفال 

 

  

  
 

 
 

 " المسنين رعايةروزيارات لد"

ر و)من اعضاء مبادرة جامعتي زيارات عدة الى د100اقام (
 و مشاركتهم افراحهم مسنين وقضاء اوقات جميلةرعاية ال
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واحزانهم وهذا لتخفيف عنهم فقدان ابنائهم وإرجاع الشعور 
 . مما ادخل السرور الى انفسهم بوجود األبناء لديهم

 

 

 
 

 "إرشاد السنافر"

رشاد الطلبة اوقد شارك عدد من اعضاء المبادرة ب
 وهذا ويكون ذلك في بداية كل فصل .المستجدين في الجامعة 
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ليتم تعريفهم على المباني واختصاراتها واالقسام و 
المختبرات والمطاعم واماكن االستراحات والسكويرات 

الموجوده في الحرم الجامعي ، مما يساعدهم في توفير وقتهم 
، وهذا يمكنهم من الوصول في الوقت المناسب للمحاضرات  
.  كما تم توزيع منشورات توعيه وخريطه توضيحيه لمواقع 

 وهذا قد أفاد الجامعه والمجمعات واماكن وقوف الباصات
   طالب خالل السنه الواحده.1000عدد كبير منهم يتجاوز ال 

 

 
 "محاضرات مراجعة"

أُقيم عدد كبير من المحاضرات التى كانت تهدف الى مساعدة 
الطلبة على فهم المستعصي عليهم من موادهم  .كما ساعد 
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ذلك الطلبه الذين قد تغيبوا بعذر عن محاضراتهم أن 
 وهذا كان يسترجعوا ما لم يحضروه في المحاضره المقرره

بمساعدة عدد من الدكاتره مما جعل الفائده تعود على 
.  طالب في الفصل الواحد 2000مايقارب ال 

 

 

 

 "تنظيف المصليات"
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قام اعضاء المبادرة بترتيب وتزيين مصليات اغلب مباني 
الجامعة وذلك ألهمية  النظافه وتوزيع بروشورات على 

  على المحافظه على نظافتهاالطلبه لتوعيتهم

 

 

 

والمستمر لمبادرتنا ، ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم وان 
 تنال اعمالنا اعجابكم وعلى امل البقاء دوما في المقدمه .
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.. 

 

 
 


