
 اعادة التدوير 
 صورة من اعادة التدوير  المواد المستخدمة في التدوير  الهادف وعالقتة بتنمية المجتمع 

-  المحافظة على نظافة البيئة 1
 بالدرجة االولى  

 

 الورق :من خالل جمع الدفاتر والكتب 
 التالفة 

 
 علب المشروبات الغازية  - التقليل من الطلب على المواد الخام 2

 

 - تحقيق عوائد اقتصادية وارباح من 3
 المواد الخام المعاد تصنيعها 

 علب المياه الفارغة 

 
-التقليل من االمراض وتكاثر 4

المكروبات في التجمعات السكانية من 
خالل معالجة المواد قبل اعادة 

 تدويرها 

 علب الوجبات السريعة (البولسترين )

 
 -المحافظة على نقاء الهواء الجوي 5

 من انبعاثات حرق النفايات 
 الكرتون المقوى 

 
-توفيرالمبالغ المالية التي كانت 6

 تصرف على عمليات طمر النفايات
 االقمشة المستخدمة في االعالنات 

 
        وصف الفعالية  2017-2015االنجازات في االعوام  

-اقامة معرض فني بمناسبة االعياد 1
 الوطنية

تم عمل معرض بمناسبة معركة الكرامة    6/2015 / 16    
 وعيد ميالد صاحب الجاللة الملك المعظم

-اقامة معرض فني في مركز الملك 2
 عبدهللا الثاني في الزرقاء 

لقد تم عمل معرض للمجسمات  18/2/2016
العسكرية التى كانت تستخدم في 

 معركة الكرامة 
-المشاركة في مبادرة مافيش فرق 3

 (اولى الضر)
تم عمل مجسمات تحاكي االدوات التي  12/4/2016

يستخدمها اولى الضر في حياتهم 
 اليومية 

-عمل معرض في مدينة الزرقاء 4
 ضمن احتفاالت المحافظة 

المشاركة في االحتفال الكبير الذي اقيم  31/12/2016
 بمناسبة االحتفال بمئوية الثورة العربية 

-عمل معرض في الجامعة ضمن 5
احتفاالت الجامعة بمئوية الثورة 

 العربية الكبرى 

تم عمل مجسمات تجسد احادث الثورة  10/1/2016
 العربية الكبرى 

-عمل معرض لطالبات دورات 6
 اعادة التدوير 

عمل معرض من انتاج طلبة دوارات  28/11/2017
 اعادة التدوير للفصل الدراسي االول 

 



 اعادة التدوير 

في الجامعة الهاشمية بعمادة شوؤن الطلبة ) الرسايكل(كانت بداية اعطاء دورات إعادة التدوير 
 طالب وطلبة 150 وقد تم االنتساب والتسجيل لدورة االولى  2012/2013في العام الدراسي 

من جميع  التخصصات وقد تم تدريب الطلبة على االعمال والحرف اليدوية من اعادة تدوير 
 الورق والكرتون وفي نهاية الدورة تم عمل معرض جرى افتتاحه من قبل نائب الرئيس.

 
ولقد تم عقد دورات فصلية في كل فصل دراسي في  اعادة التدوير ولقد شارك طلبة الدورات 

في االحتفاالت الوطنية التي كانت تقام في الجامعة وخارج الجامعة. 

 ا
 

 

 



 اعادة التدوير 
ومن منطلق خدمة المجتع المحلى من خالل اعادة التدويرفقد تم عقد دورات تدريبية لطلبة 

 مدارس  وزارة التربية والتعليم المحيطة بالجامعة .

 
طالب 4000استفاد منها 2013/2017 دورة من العام الدراسي 80ولقد تم عقد ما يقارب 

وطالبة من مختلف التخصصات حيث ان بعض الطلبة استطاعوا ان يقيموا مشاريع صغيرة في 
بيوتهم اساسها انتاج سلع ومشغوالت ناجمة عن اعادة التدوير الذي تدربوا علية في الجامعة تدر 

 عليهم دخل يساعدهم في مناحي الحياة.

 

 



 اعادة التدوير 
 

ولقد كان هناك اهتمام من الصحافة المحلية بتلك الدورات التي كانت تعقد في مجال اعادة 
التدوير حيث كتب عنها في عدة صحف رسمية ومواقع اخبارية مثل جريدة الرأي ووكالة 

 االنباء االردنية "بترا" .....

 


