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أفرادًا أو  اهي عمل تطوعي يتم من خالله تقديم المساعدة والرعاية والدعم لآلخرين سواء أكانو 

 . مختلفةالمجاالت الحسب احتياجاتهم في مؤسسات 
  .في عدد من المهارات الالزمة لتقديم الخدمة التطوعية خدمة المجتمع يتم تمكين الطالب من خالل

 

 حقائق هامة عن خدمة المجتمع 
 متطلب جامعة إجباري للتخرج من الجامعة األردنية. -

 جنسيات.ينطبق على جميع طلبة البكالوريوس من جميع التخصصات وال -

من العمل الفعلي مقسممة علمى أيمام  ةساع (11 – 11) المجتمع من لخدمةالتطبيق الميداني  -
 أو يوم عمل كامل.

 حق للطالب التسجيل للمتطلب منذ اليوم األول له في الجامعة.ي -

 .متطلبالنهاء إفي التسجيل للتعريف عن  "غير منجز"أو  "منجز"ستخدم معيار ي -

 .اناً مج للمتطلبيتم التسجيل  -

 قدم الطالب العمل التطوعي داخل الجامعة وخارجها.ي -

تمي يمتم انجماز المتطلمب لدورات والبمرام  والمشماريع المعتممدة فمي خدممة المجتممع فقمط همي الا -
 .من خاللها

يشممترط النجمماز متطلممب خدمممة المجتمممع حلممور جميممع الممدورات التدريبيممة المحممددة لممه وانجمماز  -
 ساعات العمل الميداني كاملة.

 

 اذا خدمة المجتمع ؟لم
 يكتشف من خاللها نفسه. المجتمع بوابة مهمة للطالب لتقديم خدمة تطوعية خيريةخدمة  -

توفر فرصة لتمكين الطالب في عدد من المهارات الحياتية األساسية التمي تعتبمر لمرورية فمي  -
 .لديه صقل شخصيته وتعميق حس المسؤولية االجتماعية

                              
 

 

 

 
 

  

 خدمة المجتمع ما هي



 
 التميز في خدمة المجتمع

 :في خدمة المجتمع لتكون متميزاً  *    
 ...المكتب المختلفة وأنشطةمشاريع برام  و رك في شا -

 ...تشجيع زمالئك على العمل التطوعيفي ساهم و  كن قائداً  -

 ...خطط لمشاريع تطوعية تخدم وطنك -

 .كمتطلب إجباريالخدمة بشكل دائم وليس  قدم -

   .عام الدراسي في حفل خاصالطلبة المتميزين في نهاية ال ممثلة برئيسهاتكرم الجامعة  *      
 .مجلس العمداءمن صادق عليها م خاصة شهاداتالمتميز تسلم الطالب * ي      

 ؟ خدمة المجتمع إلىكيف تنضم 
   .يقوم الطالب بمراجعة المكتب لالستفسار والتسجيل عن المتطلب -
والبممرام  للمشمماركة فيهمما بممما يتناسممب مممع اهتماماتممه  يطلممع الطالممب علممى الممدورات والمشمماريع -

 .ومقدراته وميوله
 .رام بال ييسجل الطالب في خدمة المجتمع لدى منسق -
 .يصطحب الطالب النموذج الخاص بالتطوع موقعًا من المنسق -
 في المؤسسة. برنام  العمل التطوعي مع لابط االرتباط الطالب يرتب -
       برام .ال يبعد إنهاء العمل يوقع الطالب النموذج ثم يعيده لمنسق -
 .يتم احتساب خدمة المجتمع للطالب بعد إكمال العمل بالتنسيق مع التسجيل -

 البرامج والمشاريع في خدمة المجتمعأمثلة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نميةحور التم
 

 .دار الضيافة للمسنين/ المسنين  رعاية -برنامج 
 ./ التطوع في تكية أم علي مكافحة الجوع -          
 .رعاية األيتام / زيارات قرى األطفال -برنامج 
 .التطوع في جمعية األسر التنموية -برنامج 
 / سحاب. التطوع في مركز األميرة بسمة - برنامج

 لصديق/التعامل مع األطفال المعرضين للخطر.ا -      -   
 ./ أقالم جديدة التنمية اإلعالمية الشبابية -برنامج 
 وجبات دور اإليواء.رعاية األيتام /  -برنامج 
 .التطوع في مركز تنمية المجتمع المحلي -برنامج 
 رعاية المكفوفين / عمادة شؤون الطلبة -برنامج 
 ظة على البيئة.التوعية والمحاف -برنامج 

 بر
 ابرن

 

 محور التعليم
 

 .اللعب لحياة أفضل -برنامج 
 التطوع في متحف -برنامج 

 األطفال.           
 مدرستي. -برنامج 

 برنامج تمكين المدارس -          
 برامج التقوية -          
 برامج محو األمية -          

     -                
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خدمة العامةمحور ال
     برنام

  :طاع المجتمع المحليق -          
 حدائق, زراعة أشجار... ,                             قرى, مدن, بلديات, مرافق,ق       

 برنا

 :الجامعة األردنيةقطاع  - قطاع -
   ,لجان الكليات, مكتبات, مراسم, مختبرات           
 حضانات, رياض أطفال....            
 برنامج 

 
 
 
 
 

 محور الصحة
 

 .مكافحة المخدرات -   برنام
 .الكرامةالتطوع في مستشفى  -برنامج 
 .دعم مرضى السرطان -برنامج 
 التطوع في مستشفى الجامعة -برنامج 

 ./ عيادات ومكتبات األطفالعيا   
 الحد من األمراض المنقولة  -برنامج 

 .جنسيا واإليدز          
 .مكافحة سرطان الثدي -   برنام
 برنام

 
 
 
 

 


