
  

 2019عام انجازات وحدة التنمية و خدمة المجتمع المحلي ل 
 

 المكان التاريخ الجهة النشاط الرقم

محاضرة وتطبيق عملي حول   .1
 موضوع الشرطة المرورية 

مدرسة عرقوب الراشد  17/2/2019 الشرطة المرورية
 الصبيحي/االساسية

 االساسيةمدرسة بطنا  17/2/2019 فاعل خير توزيع حقائب مدرسية   .2
 مدرسة الصبيحي 
 مدرسة ابو حامد

محاضرة وتطبيق عملي حول   .3
 موضوع الشرطة المرورية 

مدرسة خديجة بنت  17/2/2019 الشرطة المرورية
 خويلد/الصبيحي

محاضرة"الخصائص النمائية   .4
 ألولياء االمور"

مدرسة ماحص  6/3/2019 سمر جريسات
 االساسية

 العقبة 7/3/2019-5 الطبيوحدة التأمين  يوم طبي مجاني  .5

مدرسة وادي السلط  18/3/2019 جمعية التغيير محاضرة توعوية بيئية  .6
 االساسية المختلطة

محاضرة بعنوان " تنمية وتعزيز   .7
 االتجاهات االيجابية لدى الطلبة"

مدرسة رقية بنت  18/3/2019 الدكتورة سمر جريسات
 الرسول المختلطة

موسيقات حفل استعراضي لفرقة   .8
 قوات الدرك/يوم الكرامة

 الجامعة/المركز 21/3/2019 قوات الدرك

تكريم الموظفات المتقاعدات/ يوم   .9
 الكرامة واالم

 الجامعة/المركز 21/3/2019 نادي العاملين

محاضرة "مشروع التحول الفكري   .10
 لنبذ العنف

 الجامعة/مدرج المكتبة 3/4/2019 جمعية الرحمة لحقوق االنسان

محاضرة " االمن المجتمعي   .11
 وسيادة حكم القانون"

 الجامعة / المركز 14/4/2019 االمن العام

محاضرة بعنوان " اهمية الثقافة   .12
 القانونية للفرد والمجتمع"

 بلدية عين الباشا 16/4/2019 دكتور احمد زايد/الدائرة القانونية

سكينة بنت مدرسة  UNDP 16/4/2019منظمة  محاضرة ا"العنف االسري"  .13
 الحسين

 الجامعة/ المركز 17/4/2019 بنك الدم الوطني حملة التبرع بالدم  .14

المستشفى االسالمي وجمعبة ذات  يوم طبي المجاني  .15
 النطاقين

الطوال الجنوبي/ لواء  17/4/2019
 دير عال

 جمعية البيرة الخيرية 25/4/2019 جمعية البيرة الخيرية يوم ترفيهي لالطفال المعاقين  .16

ورشة عمل تدريبية لطلبة   .17
 Googleالجامعة)مهارات من 

شركة يافلي للتدريب 
 Wise )  واالستشارات

Zone) 

الجامعة المركز /مدرج  29/4/2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     المكتبة

 الجامعة /المركز 13/5/2019 مستشفى االسراء ان الخيري التاسعافطار رمض  .18

 مكه مول 15/5/2019 مكة مول افطار ايتام   .19

 استراحة نبع البحاث 29/5/2019 جمعية خيرات ناعور افطار خيري لاليتام  .20

 مركز شابات العارضة 19/6/2019 الدكتور محمد جميل النسور محاضرات االوراق النقاشية  .21



 مركز شابات الفحيص 25/6/2019 الدكتور محمد جميل النسور محاضرات االوراق النقاشية  .22

 مركز شابات الفحيص 3/7/2019 الدكتور محمد جميل النسور محاضرات االوراق النقاشية  .23

 الجامعة /المركز 1/7/2019 معالي السيد محمد داودية محاضرات االوراق النقاشية  .24
بالتعاون مع مؤسسة 

 نماء للتنمية

مركز الصبيحي  11/7/2019 الدكتور محمد جميل النسور محاضرات االوراق النقاشية  .25
 االسالمي

 مركز شباب ماحص 14/7/2019 الدكتور محمد جميل النسور محاضرات االوراق النقاشية  .26

ظاهرة المخدرات محاضرة   .27
 والموت وجهان لعملة واحدة

مديرية األمن العام/ مركز امن 
 المدينة الشرطة المجتمعية 

 الجامعة/ المركز 1/10/2019

الجرائم االلكترونية وآليات   .28
 الحماية

ادارة المختبرات واالدلة 
 الجرمية

كلية االميرة رحمة  15/10/2019
 الجامعية

البرنامج االردني مركز  سرطان الثدي  .29
لسرطان الثدي/ مؤسسة 

 للسرطانالحسين 

كلية االميرة عالية  17/10/2019
 الجامعية

 مركز جابر العثرات  فحص النظر  .30
 مركز آدم للبصريات

 نادي العاملين الجامعة 20/10/2019

محاضرة عن خطورة االلعاب   .31
 ةاإللكتروني

مركز امن المدينة/ الشرطة 
 المجتمعية

مدرسة الجائزة  22/10/2019
 االسالمية/الصبيحي

مركز امن المدينة/ الشرطة  السالمة على الطريقمشروع   .32
 المجتمعية

الجامعة/المركز مدرج  28/10/2019
 المكتبة

 جمعية البيرة الخيرية 29/10/2019 الدكتورة عبير الفاعوري دورة التسويق االلكتروني  .33

 مدرسة يافا 30/10/2019 فاعل خير توزيع حقائب مدرسية   .34
 

 مدرسة آمنة بنت وهب 30/10/2019 الدكتور معاوية حداد  محاضرة عن التغذية والسمنة   .35

محاضرة توعوية دور االدارة   .36
 الملكية في حماية البيئة

 المركز /الجامعة 4/11/2019 االدارة الملكية لحماية البيئة

 الجامعة / المركز 4/11/2019 جهات طبية مختلفة يوم طبي مجاني   .37

 الجامعة/ المركز 6/11/2019-5 جمعيات خيرية مهرجان الزيتون االول  .38

 مدرسة هبة هللا 6/11/2019 الدفاع المدني االسعافات االولية  .39

 مدرسة الفرسان 14/11/2019 الدفاع المدني االسعافات االولية  .40

-12 الخدمات الطبية الملكية ايام طبية مجانية في العقبة  .41
15/11/2019 

العقبة/ لواء القويرة 
 دبة حانوت , الحميمة

بنك المالبس والجمعيات  كسوة الشتاء  .42
 الخيرية

 الجامعة المركز 16/11/2019

مشاركة يوم طبي مجاني/ كلية   .43
 الحقوق

كلية الحقوق/ الدكتورة جيهان 
 الزعبي

 كلية الحقوق 11/11/2019

دورة تدريبية عن االسعافات   .44
 االولية

مدرسة مشاعل  18/11/2019 الدفاع المدني
 التفكير الدولية

 الجامعة /المركز 19/11/2019 مديرية االمن العامالحوادث المرورية أسبابها  ندوة  .45



 ونتائجها على المجتمع
االردنية ونظام  محاضرة" الدولة  .46

 الحكم فيها والحقوق والواجبات
المدارس البريطانية  19/11/2019 الدكتور غالب الزعبي

 الدولية للبنات/ عمان
الطبية يوم طبي استكمال االيام   .47

 المجانية في الجنوب
 وادي موسى 21/11/2019 الخدمات الطبية الملكية

 الجامعة/ المركز 5/12/2019-4 مؤسسة نور الحسين بازار خيري  .48
جلسة حوارية حول العنف   .49

 المبني على النوع االجتماعي
 الجامعة / المركز 4/12/2019 حماية االسرة

زيارة مبرة عبدهللا الثاني بن   .50
 الحسين/ فحص طبي + دعم

مبرة عبدهللا الثاني  11/12/2019 فاعل خير
 بن الحسين

محاضرة عن مقارنة الزيت   .51
 بالزيوت المهدرجة

الدكتور معاوية حداد/ كلية 
 الزراعة

 مدرسة ام جوزه 11/12/2019

مشاركة مركز جابر العثرات   .52
 اليوم طبي في مدرسة عائشة

مدرسة عائشة  16/12/2019 مركز جابر العثرات
 السلط/

محاضرة التنمر الجسدي   .53
 واللفظي

الدكتورمجدولين عبد هللا 
 والدكتور بالل ابو طالب

 مدرسة بطنا 16/12/2019

شركة وايز زون للتدريب  مهارات من جوجل   .54
 واالستشارات

 الجامعة / المركز 18/12/2019

كلية السلط/ دكتورة سمر  محاضرة " كيف أكون قائدا    .55
 جريسات

 الجامعة/ المركز 19/12/2019

 الجامعة/ المركز 22/12/2019 وحدة التأمين الصحي حملة التبرع بالدم   .56
محاضرة الجرائم االلكترونية   .57

 والتنمر
 الجامعة/ المركز 23/12/2019 كلية الحقوق

مدارس الملك عبد هللا  24/12/2019 مشاركة يوم طبي مجاني  .58
 للتميز

التواصل محاضرة " أثر مواقع   .59
 االجتماعي على اللغة العربية

كلية الحقوق / الدكتورة جيهان 
 الزعبي

مدرسة أمنة بنت  26/12/2019
 وهب

مشروع المشاركة   .60
 )انشطة ريادية(الشبابية

 29/12/2019 مؤسسة الملك حسين
30/12/2019 

 الجامعة/ المركز

 المركزالجامعة/  31/12/2019 مؤسسة الملك حسين مسرحية شدوا الهمة  .61
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


