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  َظبفزٍ عُىاٌ صحزٍ"يجبدسح" 
 

والتي أطمقتيا  مبادرة نظافتي عنوان صحتيستكمال اامت أكاديمية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لمحماية المدنية بق
م لمجموعة من مدارس المنطقة داخل لواء الموقر وذلك إنطالقًا من حرص األكاديمية عمى إدامة 6102عام 

التواصل مع المجتمع المحمي و بيان أثر النظافة الشخصية عمى الصحة حيث تم تخصيص يوم الخميس الموافق 
)الموقر( األساسية ومدرسة عمي بن ابي طالب المختمطة م يومًا لتوعية طمبة مدرسة المنشية األساسية 6/00/6102

 واليالل األحمر األردني.لمميرجين ( طالب وطالبة وذلك بالتعاون مع فريق كالون تاون 051حيث شارك ما يقارب )

تضمن اليوم التوعوي عدد من النشاطات والمحاضرات لطالب المدرسة وتوزيع بعض من اليدايا العينية عمى الطالب 
فيما يخص النظافة الشخصية لمطمبة.وفي نياية المبادرة قام عطوفة عميد األكاديمية األستاذ الدكتور مضفي العميان 

د عوض النعيمات بالثناء عمى جيودىم في المشاركة ودعم ونائب العميد لمشؤون اإلدارية والعسكرية المقدم أحم
 .األردنيلفريق كالون تاون واليالل األحمر المبادرة وقام عطوفتة بتسميم الدروع التذكارية 
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 َىيبً رطىعُبً فٍ يذسسخ انزهُجخ انغشثُخ انثبَىَخ نهجُبد 

 
التطوعية المجتمعية أقامت أكاديمية األمير الحسين بن عبد اهلل انسجامًا مع سياسة األكاديمية في دعم األنشطة 

يومًا تطوعيًا في مدرسة الذىيبة الغربية الثانوية لمبنات من  م 9/0/6102الثاني لمحماية المدنية اليومالخميس الموافق
التطوعي إلى خدمة قبل مجموعة متطوعين من موظفي األكاديمية ومرتبات المدينة التدريبية وييدف ىذا اليوم 

المجتمع وتحقيق التعاون بين األكاديمية والمجتمع المحمي , تضمنت الفعالية دىان سور المدرسة وحممة نظافة 
عمى الجيود  أكاديمية األميرالحسين في نياية ىذه الفعالية شكرت إدارة المدرسةو  وزراعة أشتال في حديقة المدرسة.
 يوم التطوعي.المثمرة التي قدموىا من خالل ىذاال
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  نهعًبل"الغًُ عُكى "يجبدسح 
لجنة  تحت رعاية عميد األكاديمية الدكتور فيصل الغثيان وضمن سياسة األكاديمية في دعم المبادرات وتنفيذًا لخطة

الموافق أطمقت أكاديمية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لمحماية المدنية اليوم الثالثاء  المسؤولية المجتمعية
م مبادرة بعنوان ) ال غنى عنكم ( بمناسبة عيد العمال , حيث كرمت األكاديمية عددًا من عمال الوطن 9/5/6102

تقديرا لجيودىم في تحقيق مسيرة بناء الوطن وتأتي ىذه المبادرة بدعم من شركة جرش لأللبسة وشركة الصافي 
لألكاديمية ألقاىا نائب العميد لمشؤون اإلدارية والعسكرية  لأللبسة و شركة سيجما لممنظفات وتخمل اإلحتفال كممة

المقدم جمال الشناق وتم تكريم عدد من عمال الوطن من قبل الشركات الداعمة وفي نياية اإلحتفال قام عميد 
 .عالدروع تقديرًا لجيودىم الطيبة و دعميم الموصول في خدمة المجتم  بشكر الجيات الداعمة وتسميميم األكاديمية

  نُحُُهب"نطهجخ األكبدًَُخيجبدسح" 
األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني لمحماية المدنيةبداية ىذا العام )  أطمقتيا أكاديمية ) لنحيييا ( التي لمبادرة استكماال

, قامعدد من طمبة اإلسعاف الطبي  بمفاىيم وأسس اإلسعافات األولية  تثقيف شرائح المجتمع بيدف م( 6102
مدارس طالئع اإلبداع العالمية, حيث  بتنفيذ المبادرة لدى المتخصص

حول اإلسعافات  وعرض فيديوىات تخممت ىذه المبادرة محاضرات تدريبية
طمبَة اإلسعاف   المدارس  األولية .وفي نياية ىذه المبادرة شكرت إدارة

عمى الجيود المثمرة التي قدموىا من خالل ىذه  الطبي في األكاديمية 
 المبادرة .
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 دعم المرأه وشؤون األسرة
 ٌحًالد انكشف انطجٍ عٍ سشطبٌ انثذ 

 يحبضشاد األيىيخ وانطفىنخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكزُت انجُذ اِيٍرىصَع يجهخ اإلطفبئٍ انصغُش  حًالد: 

 
 
 
 

 
 

خضُش نًهشجبٌ اسُذاد    رُظُى صَبسح ألطفبل جًعُخ

 .انمشاءح/يشكض صهب انثمبفٍ

 يجبدسح ثسًزك غُش نألطفبل. 

 لفيصلية األساسية للبناتمدرسة ا

 

مركز الملكة رانيا العبدهللا لتكنولوجيا المعلومات/الموقر          

  

 األساسية المختلطةميمونة مدرسة 
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 ٍيجبدسح صحزٍ فٍ غزائ. 

 ٍيجبدسح َظبفزٍ عُىاٌ صحز. 

 يجبدسح َحى أسدٌ خبنٍ يٍ انعُف. 

 .يجبدسح واججكى عهُُب 

 إلَزبج انصبثىٌ فٍ جًعُخ َشًُبد انشجى انشبيٍ. دوسح 

 دعم األنشطة الثق افية

 

 

 

 

 

 

 احتفال مدرسة الذهيبة الشرقية الثانوية الشاملة المختلطة بمناسبة األعياد الوطنية

 حفل مديرية تربية وتعليم الموقر بمسرح األكاديمية
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 :دعى رووٌ االحزُبجبد انخبصخ 

 

زار عدد من طالب والكادر اإلداري لجمعية  البادية 
أكاديمية األميرالحسين بن عبداهلل الثاني  الوسطى

لمحماية المدنية وكان باستقباليم عطوفة عميد 
األكاديمية ورئيس قسم اإلعالم والعالقات العامة 
وأعضاء لجنة المسؤولية المجتمعية . تضمنت الزيارة 

لة ميدانية شممت  مرافق إيجاز عن األكاديمية  وجو 
 األكاديمية  وفقرة ترفييية لمطمبة في المسرح .

 يجبدسح واججكى عهُُب 

 

أطمقتتتتتتتتتت أكاديميتتتتتتتتتة األميتتتتتتتتتر الحستتتتتتتتتين بتتتتتتتتتن عبتتتتتتتتتداهلل الثتتتتتتتتتاني لمحمايتتتتتتتتتة المدنيتتتتتتتتتة ومتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتالل لجنتتتتتتتتتة المستتتتتتتتتؤولية 
المجتمعيتتتتتتتتتتتتة مبتتتتتتتتتتتتادرة بعنتتتتتتتتتتتتوان )واجبكمعمينتتتتتتتتتتتتا( وذلتتتتتتتتتتتتك إنستتتتتتتتتتتتجامًا متتتتتتتتتتتتع سياستتتتتتتتتتتتتيا بتتتتتتتتتتتتدعم المجتمتتتتتتتتتتتتع المحمتتتتتتتتتتتتي 

وبمناستتتتتتتتتتتتتتبة اليتتتتتتتتتتتتتتوم العتتتتتتتتتتتتتتالمي لتتتتتتتتتتتتتتذوي 
اإلعاقتتتتتتتتتتتتتتة يتتتتتتتتتتتتتتوم الخمتتتتتتتتتتتتتتيس الموافتتتتتتتتتتتتتتق 

م فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي جمعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 62/06/6102
وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطى لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذوي الباديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال

اإلحتياجتتتتتتتتتتات الخاصتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتي منطقتتتتتتتتتتتة 
وشتتتتتتتتتتتتممت المبتتتتتتتتتتتتادرة عمتتتتتتتتتتتتى 1المتتتتتتتتتتتتوقر 

محاضتتتتتتتتترة توعويتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتن حقتتتتتتتتتوق ذوي 
لعتتتتتتتتتتتتتام 6حستتتتتتتتتتتتتب القتتتتتتتتتتتتتانون ) اإلعاقتتتتتتتتتتتتتة

م( وتقتتتتتتتتتتتتتتتتديم بعتتتتتتتتتتتتتتتتض اليتتتتتتتتتتتتتتتتدايا 6102
 1العينيتتتتتتتتتتة لجميتتتتتتتتتتع طتتتتتتتتتتالب الجمعيتتتتتتتتتتة 

وجتتتتتتتتتتاءت ىتتتتتتتتتتذه المبتتتتتتتتتتادرة بتتتتتتتتتتدعم متتتتتتتتتتن 
جمعيتتتتتتتتتة مرضتتتتتتتتتى أصتتتتتتتتتدقاء الستتتتتتتتترطان 
حفية األردنيتتتتتتتتتتتتتة )التتتتتتتتتتتتترأي( والمجمتتتتتتتتتتتتتس األعمتتتتتتتتتتتتتى لشتتتتتتتتتتتتتؤون األشتتتتتتتتتتتتتخاص / مبتتتتتتتتتتتتتادرة إرادة روح والمؤسستتتتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتت

وفتتتتتتتتتتتي 1مصتتتتتتتتتتتنع ستتتتتتتتتتتواء لمصتتتتتتتتتتتناعات البالستتتتتتتتتتتتيكيةالمعتتتتتتتتتتتوقين والتتتتتتتتتتتدكتور أحمتتتتتتتتتتتد اليشتتتتتتتتتتتممون وفريقتتتتتتتتتتتو الطبتتتتتتتتتتتي و 
نيايتتتتتتتتة المبتتتتتتتتادرة تتتتتتتتتم تكتتتتتتتتريم الجيتتتتتتتتات الداعمتتتتتتتتو وذلتتتتتتتتك لتتتتتتتتدورىم الفع تتتتتتتتال والمتواصتتتتتتتتل فتتتتتتتتي دعتتتتتتتتم كافتتتتتتتتة مبتتتتتتتتادرات 

 1وفعاليات وأنشطة األكاديمية
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 ثق افة ترشيد استهالك المياه والطاقةنشر  
 

 

 
 عقد محاضرات توعوية حول ترشيد استهالك المياه والطاقة 
 على مختلف  توزيع بروشورات وملصقات حول ترشيد استهالك المياه والطاقة

 وفي العديد من المدارس في المنطقة. الدوائر واألقسام في األكاديمية
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على البيئةنشر ثق افة المحافظة    

على مختلف الدوائر واألقسام في األكاديمية ةالبيئتوزيع بروشورات وملصقات حول   
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 مؤشرات أداء نتائج المسؤولية المجتمعية:
 

 

حلي
الم

مع 
مجت

م ال
دع

 

 المقياس
 مؤشر األداء

 مشاريع المسؤولية المجتمعية

 المشاركة في التدريبوالتعميم
  عدد المحاضرات الصحية التوعوية 
 عدد المحاضرات التدريبية 

 دعم القطاع الصحي
 عدد األيام الطبية المجانية 
  عتتتتتتتتدد الحمتتتتتتتتالت التثقيفيتتتتتتتتة وتوزيتتتتتتتتع

 كتيبات
 عدد المبادرات 

 عدد  الجمعيات الخيرية المدعومة  دعم الجمعيات الخيرية والمبادرات
 عدد المبادرات 

 عدد المبادرات الخاصة بالبيئة   واالقتصاددعم البيئة 
 عدد األنشطة الخاصة باالقتصاد 

لذووي األنشطة الخاصة عدد   الخاصة االحتياجاتدعم ذووي 
 االحتياجات الخاصة

 دعم المرأة وشؤون األسرة

  عدد المحاضرات الصحية التوعوية 
 عدد المحاضرات التدريبية 
  عتتتتتتتتدد الحمتتتتتتتتالت التثقيفيتتتتتتتتة وتوزيتتتتتتتتع

 كتيبات
   الجمعيات الخيرية المدعومةعدد 

 

 دعم األنشطة الثقافية والعممية
 عدد األنشطة والفعاليات 
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 :تفصيالت األنشطة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 م .7102المجتمعية لألكاديمية لعام  المسؤولية مصدر هذه األرقام: خطة 
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 نسب انجاز جميع أنشطة المسؤولية المجتمعية

م1027لعام  الواردة في خطة المسؤولية المجتمعيةشاريع والتي تغطي كافة الم  
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 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 م1027نسب إنجاز خطة المسؤولية المجتمعية للعام 

 الربع األول

 الربع الثاني

 الربع الثالث

 الربع الرابع

 ( 57=) م2117المستهدفة لعام  األنشطةعدد  

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

)فعالية عملية "عدد األنشطة المنفذة تراكميا

 المسؤولية المجتمعية(
6 27 32 57 

تم نسبة اإلنجاز=ما 

)كفاءة عملية المسؤولية تنفيذه/المستهدف

 المجتمعية(

11%  47%  56%  111%  
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 ملخص بمبادرات أكاديمية األميرالحسين بن عبدهللا الثاني في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 1027م

 ت اسم المبادرة فكرة المبادرة الهدف منها الجهات الداعمة التاريخ

 و9/5/1027

شركة جرش لأللبسة وشركة 
الصافي لأللبسة و شركة سيجما 

  لممنظفات

تقديرا و عددًا من عمال الوطن  لتكريم
قيس السعودي 0المالزم   لجيودىم في تحقيق مسيرة بناء الوطن  ال غنى عنكم 

 
 
1 

 و22/5/1027
 دائرة شؤون الطمبة

 
توعية طالب المدارس والييئة التدريسية 

بمفاىيم وأسس اإلسعافات األوليةفييا   
طمبة االسعاف  عدد من

مبادرة   لنحيييا الطبي المتخصص  
 
2 

 و19/5/1027

 
 
 

 المركز الوطني لحقوق اإلنسان
 

وتأتي ىذه المبادرة بيدف المساىمة في 
القضاء عمى العنف األسري عبر 

توعيةأىالي منطقة لواء الموقر وطالب 
حيث تم عقد مدارس الموقر.

محاضرتين في كال" من جمعية 
ومدرسة الذىيبة الغربية نشميات الرجم 
 الثانوية لمبنات.

 النقيب منار العجموني
مبادرة استكمال 

)نحو أردن خاٍل 
 من العنف(
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و9/22/1027  

لمميرجين , فريق كالون تاون 
, جمعية أصدقاء مرضى السرطان 

اليالل األحمر األردني ومركز 
الدكتور غيث السرحان لطب 

 األسنان

 لرياض األطفالإقامة يوم ترفييي 
وتوعية األطفال عمى أىمية اإلعتناء 

 بنظافة األسنان.
عمران القيسي 6المالزم   بسمتك غير 
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 و1/22/1027

 
 

لمميرجين فريق كالون تاون 
 واليالل األحمر األردني

وتيدف إلى توعية األطفال بأىمية 
النظافة الشخصية ومدى انعكاسيا 

واستفاد منيا  مباشرة عمى الصحة
طالب مدرسةالمنشية األساسية ومدرسة 

.عمي بن أبي طالب األساسية لمبنين  
 

 النقيب منار العجموني
مبادرة  استكمال 

نظافتي عنوان 
 صحتي

 
 

 
 
5 
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 التطلعات المستقبلية لنشاطات المسؤولية المجتمعية لعام 1028م:

يٍ  أٌهًُبطك انزٍ نى َزى عمذ نذَهب يسجمب" نإعطبء األونىَخ فٍ رُفُز أَشطخ انًسؤونُخ انًجزًعُخ  .2

 .وغُشهب يًُىَخو يثم يُطمخ انضيُالدأَشطخ انًسؤونُخ انًجزًعُخ 

ثزخصصبد األكبدًَُخ انزىاصم يع انًذٌ انصُبعُخ ويذساء انًصبَع فٍ يُطمخ انًىلش نزعشَفهى  .1

 ورنك ثًب َزىافك يع انخطخ االسزشارُجُخ وانزسىَمُخ نألكبدًَُخ.

خ عًم ودعىح انًذٌ انصُبعُخ ويذساء انًصبَع فٍ يُطمخ انًىلش نزعشَفهى ورىعُزهى عمذ وسش .3

 ثأهًُخ وجىد أَظًخ نذَهى فٍ انساليخ وانصحخ انًهُُخ.

فٍ انعذَذ يٍ انًذاسط  و 1027و وعبو 1026رُفُز انًجبدساد انزٍ أطهمزهب األكبدًَُخ فٍ عبو  .4

 وانجهبد األخشي.

 اسم المبادرة فكرة المبادرة الهدف منها الجهات الداعمة التاريخ

 
 
 

 ت
 
 

و7/21/1027  

الشركة ,شركة الجنيدي لأللبان 
لمتنمية  األردنيةالسعودية 
شركة الخميج )جوردينيا( و الصناعية

شركة سوا  ,الغذائية  لمصناعات
 لمصناعات البالستيكية

توعية األطفال بأىمية الغذاء الصحي ل
المفيد واالبتعاد عن األغذية المصنعة 

. حيث استفاد من ىذه المبادرة الضارةو 
أطفالمن مدرسة ( 001 )مايقارب

.في لواء الموقر األساسية الميسن  

 النقيب منار العجموني
مبادرة استكمال 

 صحتي فيغذائي
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و62/21/1027  

جمعية مرضى أصدقاء السرطان / 
مبادرة إرادة روح والمؤسسة 

الصحفية األردنية )الرأي( والمجمس 
األعمى لشؤون األشخاص المعوقين 

والدكتور أحمد اليشممون وفريقو 
الطبي ومصنع سواء لمصناعات 

 البالستيكية 

تيدف ىذه المبادرة إلى توزيع اليدايا 
ة العينية عمى األطفال من ذووي االعاق

القانون  وتوعية ذووييم والمجتمع حول
والخاص بحقوق  م(6102لعام 6)

 ذوي اإلعاقة.
عمران القيسي 6المالزم   

مبادرة بعنوان 
 )واجبكمعمينا(
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انزذسَجُخ وانزىعىَخ فٍ عذح يجبالد يخزهفخ يثم: انجشائى عمذ انعذَذ يٍ انًحبضشاد  .5

وسبئم انزىاصم االجزًبعُخ انًخزهفخ انفىائذ واألضشاس,األيشاض انسبسَخ وانًعذَخ, االنكزشوَُخ,

 اسزشبساد يخزهفخ فٍ انزغزَخ وغُشهب.

خالل عمذ  رشجُع انهُئخ انزذسَسُخ وانطالة نهًشبسكخ ثأَشطخ انًسؤونُخ انًجزًعُخ انًخزهفخ يٍ .6

 نزعشَفهى ثأهًُخ انعًم انزطىعٍ وانخذيخ انًجزًعُخ.يحبضشاد 

 إطالق انًضَذ يٍ انًجبدساد نخذيخ أهبنٍ يُطمخ انًىلش. .7


