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الجمعية الملكية للتوعية الصحية

نبذة عن الجمعية الملكية 
للتوعية الصحية

تأسست اجلمعية امللكية للتوعية الصحية  في 

عام 2005 بتوجيهات من صاحبة اجلاللة امللكة 

رانيا العبداهلل املعظمة لزيادة الوعي الصحي 

ومتكني اجملتمع احمللي من اتباع سلوكيات صحية. 

وتقوم اجلمعية بتنفيذ برامج تنموية لتلبية 

احتياجات اجملتمع احمللي والتي تتماشى واألولويات 

الصحية الوطنية.

الرؤية والرسالة :
اجلمعية امللكية للتوعية الصحية هي 

مؤسسة أردنية غير ربحية تسعى الى زيادة 

الوعي الصحي ومتكني اجملتمع احمللي بكافة 

شرائحه من اتباع أمناط حياة وسلوكيات 

صحية. وتقوم اجلمعية بتطوير وتنفيذ مشاريع 

وبرامج تنموية تعنى بالصحة والسالمة 

العامة بالشراكة مع القطاع العام واخلاص 

ومؤسسات اجملتمع املدني.

األهداف: 
1. التعريف والتثقيف بنمط حياة صحي وآمن. 

متكني األردنيني من اتخاذ قرارات صحية سليمة. 

2. تسهيل الوصول للمعرفة واملعلومات 

املتعلقة بالصحة. 

3. تشجيع منط حياة نشيط وادخال األنشطة 

البدنية في حياة اليومية. 

5. حتفيز اتباع األنظمة الغذائية السليمة 

والتغذية املناسبة.

6. حتفيز وجود بيئة آمنة واحملافظة عليها.    

كلمة المدير العام
يسرنا أن نقدم لكم حملة عامة عن أهم مشاريع وبرامج اجلمعية امللكية للتوعية 
الصحية، حيث يتضمن هذا التقرير مجموعة من اإلجنازات التي مت حتقيقها في 
عام 2009، والتي استطعنا من خاللها ان نساهم في متكني اجملتمع احمللي من 

اتخاذ قرارات صحية وسليمة. 

في ظل رؤية صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة، استطعنا االستمرار 
حظاً  األقل  املناطق  في  الواقعة  املدارس  ليشمل  عملنا  نطاق  في  والتوسع 
لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للطلبة، واملعلمني واجملتمع احمللي ككل. كما 
قمنا بتوسيع نطاق عملنا في ثماني جامعات، وذلك لتوفير شبكة وطنية من 
تبني سلوكيات  اقرانهم على  الذين يساهمون في حتفيز  الشباب  املتطوعني 
التي  الصحية  للتوعية  الوطنية  احلملة  بإطالق  قمنا  كذلك،  وآمنة.  صحية 
تتناول األولويات الصحية الوطنية، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد 

اجملتمع وتشجيعهم على تبني سلوكيات صحية. 

لقد حظيت الصحة في وقتنا احلاضر باهتمام كبير كونها أحد العوامل االساسية 
التي تساهم في حتقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي. ونحن كمؤسسة، نؤمن 
بأنه  من خالل برامجنا ومشاريعنا نستطيع املساهمة في متكني األردنيني من اتباع 
سلوكيات صحية. فاألفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة لديهم قدرة أكبر على اإلنتاج 

وعلى التأثير اإليجابي في مجتمعاتهم.

لقد كان عام 2009 عاماً حافالً باإلجنازات والتحديات التي متكنا من التغلب عليها 
من خالل اجلهود املتميزة لفريق عملنا ومتطوعينا، باإلضافة إلى التعاون املميز 

من قبل شركائنا احملليني والدوليني. 
لدينا الكثير من اإلجنازات التي نفخر ونعتز بها، إال أنه أمامنا الكثير لتحقيقه. 
سيحمل عام 2010 بني طياته العديد من اإلجنازات والتحديات؛ حيث سنسعى 
خالله إلى حتقيق شراكات جديدة وتوسيع شبكة متطوعينا عبر إطالق حملة 
“أصدقاء اجلمعية امللكية للتوعية الصحية”  لضمان استمرارية برامجنا التي 

من شأنها خدمة أطفالنا ومجتمعاتنا.  

يقدم هذا التقرير صورة واضحة عن برامجنا وإجنازاتنا في عام 2009، آملني أن 
تلبية ولو جزء بسيط من  األردني وفي  نكون قد ساهمنا في خدمة مجتعنا 
احتياجاته. إن انضمامكم لنا يعزز من قدرتنا وميكنا من حتقيق ما هو أفضل ... 

نأمل أن تشاركونا مسيرتنا.

إنعام البريشي
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يهدف برنامج  االعتماد الوطني للمدارس الصحية الى وضع املعايير التي يجب على 
املدارس اتباعها  لتوفير بيئة صحية وآمنة للتعلم والعمل. 

اإلنجازات
• مت تطبيق برنامج املدارس الصحية في 66 

مدرسة من كافة احملافظات؛ باإلضافة إلى 

املدارس املشمولة في مبادرة مدرستي.  

• قام فريق من اخلبراء بزيارة املدارس املشاركة من 

أجل تقييم أداءها، وبناءً عليه مت اعتماد 32 مدرسة 

من أصل 66 مدرسة على أنها مدارس صحية. 

• مت تنظيم حفل برعاية صاحبة اجلاللة امللكة 

رانيا العبداهلل املعظمة في شهر أيلول والذي 

قامت جاللتها خالله مبنح الشهادات للمدارس 

املعتمدة وقامت بتكرمي أعضاء اللجنة املركزية 

لدورهم الفعال في اإلشراف على البرنامج 

وضمان شفافية العملية بأكملها. 

• قامت اجلمعية بإطالق حملة إعالمية 

للتعريف بالفائزين في برنامج املدارس 

الصحية باإلضافة إلى عرض فيلم وثائقي 

حول املدارس الصحية.

النتائج
• شهدت املدارس املشارِكة تغييرات جذرية 

في البنية التحتية ومعايير السالمة العامة 

والنظافة سواءً على مستوى املدارس أو على 

مستوى الطلبة أنفسهم.

• شهدت املدارس املشارِكة حتسينات في 

املقاصف املدرسية التي أصبحت حتتوي على 

أطعمة صحية، باإلضافة إلى التحسينات 

في اخلدمات الطبية املقدمة للمدارس من 

قبل املراكز الصحية احمللية والزيادة في نسبة 

مشاركة اجملتمع احمللي وانخراط أولياء االمور في 

األنشطة املدرسية. 

 • مت تنظيم العديد من األنشطة مثل الفطور 

الصحي واأللعاب والتمارين البدنية. 

• شارك أعضاء من اجملتمع احمللي والقطاع 

الصحي في العديد من املبادرات املدرسية، 

حيث ساهمت مشاركاتهم في جناح هذه 

املبادرات، ومنها بناء ممرات صعود للطلبة ذوي 

اإلعاقات احلركية. 

• جنحت احلملة اإلعالمية في زيادة مستوى الوعي 

لدى اجملتمع والتعريف ببرنامج املدارس الصحية 

وأهميته، كما جنحت في جذب اهتمام مدارس 

أخرى للمشاركة في البرنامج. 

المدارس الصحية



مشروع جائزة امللك عبداهلل الثاني للياقة البدنية هو مبادرة وطنية تستهدف طلبة 
املدارس، وتهدف الى املساهمة في حتفيز الطالب على ممارسة التمارين الرياضية لتصبح 

جزءاً اساسياً من حياتهم اليومية للتمتع بنمط حياة اكثر صحة. 

اإلنجازات
• يتم تنفيذ البرنامج حالياً للسنة اخلامسة 

على التوالي.

• شاركت 1511 مدرسة في البرنامج خالل 

العام الدراسي 2008-2009، وكان عدد الطلبة 

املستهدفني 305,000 طالب وطالبة.  

• خضع الطلبة املشتركون في البرنامج 

لساعة أنشطة رياضية واحدة في اليوم 

بواقع خمس أيام في األسبوع على مدى ستة 

أسابيع متتالية. 

• بعد انتهاء فترة الستة أسابيع للمرحلة 

األولى مت إجراء تقييم ملستوى األداء. 

• مت حفل توزيع اجلوائز على الفائزين برعاية 

ملكية سامية بحضور صاحبي اجلاللة امللك 

عبداهلل الثاني وجاللة امللكة رانيا العبداهلل. 

• مت إقامة معسكرات صيفية للفائزين 

باملستوى الذهبي، بالشراكة مع اللجنة 

األوملبية، من أجل إحلاق املشاركني باألندية 

الرياضية اخملتلفة. يساهم هذا النشاط 

في منح الطلبة فرصة لتطوير قدراتهم 

وانضمامهم الى احد االندية، كما يساهم في 

رفد األندية الرياضية برياضيني متميزيني. 

النتائج
• مت إجراء بحث من قبل مركز امللكة رانيا 

لتكنولوجيا التعليم التابع لوزارة التربية 

والتعليم على النتائج للعام الدراسي 2008 

– 2009، وأظهر البحث حتسن في مستوى 

اللياقة البدنية خالل العام الدراسي 2008 

– 2009 بنسبة 11.2% بني الطلبة املشاركني 

في البرنامج. 

• ازدادت نسبة عدد الطالب الذين تتراوح مؤشر 

السمنة في  اجلسم لديهم ضمن املعدل 

الطبيعي بنسبة %30.

 • قام املشروع بتشجيع املنافسة اإليجابية 

والتحدي الذاتي. 

• ازدادت املعرفة بني الطلبة واألهالي واملعلمني 

فيما يتعلق بالصحة الرياضية والتغذية. 

• ازداد عدد الطلبة املشاركني بشكل تطوعي في 

األنشطة الرياضية على نحو منتظم. 

• أظهرت العديد من مدارس الذكور انخفاضاً في 

نسبة العنف واملشاجرات بني الطلبة. 

• أصبح معلمو التربية الرياضية أكثر تفانياً في 

حصص التربية البدنية . 

جائزة الملك عبداهلل 
الثاني للياقة البدنية
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حملة كفى للجميع هي حملة إعالمية وطنية يتم من خاللها استخدام وسائل 
اإلعالم اخملتلفة لنشر رسائل التوعية املرورية، وحتفيز اجملتمع احمللي على تبني 

سلوكيات آمنة وحتمل املسؤولية على الطرقات.

اإلنجازات
• مت إطالق حملتني إعالميتني رئيسيتني 

شملتا جميع الوسائل اإلعالمية والتي تضم 

التلفاز والراديو واإلعالنات اخلارجية وإعالنات 

الصحف واملنشورات، واللتان تتعلقان 

بالسرعة وسالمة املشاة. 

• مت توقيع اتفاقية مع إدارة السير املركزية 

حيث تقوم بتوفير كافة املعلومات الالزمة 

للحمالت اإلعالنية وتوفير التدريب للسفراء 

واألفراد املعنيني في البرنامج، وتقوم إدارة 

السير املركزية بالعمل جنباً إلى جنب مع 

حملة كفى ببرامج التوعية للمساهمة في 

حتقيق افضل النتائج. 

النتائج
• ساهم التعاون ما بني مؤسسات القطاعني 

العام واخلاص و مؤسسات اجملتمع املدني  وإدارة 

السير املركزية في التقليل من نسبة الوفيات 

التي تتسبب بها احلوادث املرورية بنسبة %12.9 

خالل األشهر السبعة األولى لعام 2009 مقارنة 

بنسبة 31.9% خالل الفترة نفسها من عام 

2007باعتباره سنة االساس حسب اخلطة 

االستراجتية الدارة السير.

كفى للجميع 
8
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يهدف مشروع  نادي كفى للسالمة املرورية إلى زيادة الوعي املروري ضمن طلبة 
املدارس من خالل تأسيس جلان مرورية تقوم بتنفيذ العديد من األنشطة الالمنهجية 

التفاعلية واألنشطة الفنية اإلبداعية احلرة التي تساهم في زيادة الوعي  املروري. 

اإلنجازات
• مت تطوير حقيبة خاصة حتتوي على كتيبات 

للطلبة ودليل املعلم ودبوس وشارة يد 

وحقيبة )كفى(.

• مت اختيار 23 مدرسة من أجل تشكيل جلان 

)كفى( من املدارس، حيث اشتملت كل جلنة على 

طالب من كل صف باإلضافة إلى مدير املدرسة 

وأحد املعلمني )بكونه مشرفاً على النادي(. 

وزارة  تدريبية ملوظفي  دورات  • مت عقد 

ومشرفي  املدارس  ومدراء  والتعليم  التربية 

اللجان.  النوادي/ 

• عند تطبيق البرنامج مت التعريف بستة 

مواضيع مختلفة متعلقة باملرور والتي تشمل 

سالمة املشاة وأماكن اللعب اآلمنة وسالمة 

قيادة الدراجات وقواعد ركوب السيارات واحلافالت 

والشواخص املرورية وممرات عبور الطريق. 

• مت تقييم املدارس على أساس التطبيق 

الصحيح للبرنامج كما مت تقييم الطلبة على 

أساس إنتاجهم الفني باإلضافة إلى النشاطات 

األخرى املتعلقة بالسالمة املرورية. 

النتائج
• مت تطبيق البرنامج في 23 مدرسة حيث 

استهدف 15,000 طالب وطالبة.
• ضمن مرحلة التقييم األولية، ثبت زيادة 
الوعي لدى الطلبة فيما يتعلق بالقواعد 

املرورية والسالمة املرورية وتبادل املعلومات 
ونشر الوعي بني عائالتهم وأقربائهم. 

• ازدادت مشاركة اآلباء في نشر الوعي بني 
أبناءهم وضمان امتثالهم لقواعد السالمة 

املرورية أثناء عبور الشارع.
• قام املعلمون والطلبة بالقيام مببادرات 

شخصية مثل مساعدة الطلبة في عبور 
الشارع قبل وبعد املدرسة واملبادرة في نشر 
الوعي املروري والسالمة املرورية مبا يزيد عن 

متطلبات البرنامج. 

 أطفال كفى 
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أجل  من  أردنية  جامعات  ثمانية  من  طلبة  يشمل  تطوعي  مشروع  هو 
بالسلوك  املتعلق  التغيير  تعزز  أن  شأنها  من  مبادرات  تطوير  من  متكينهم 

مجتمعاتهم. ضمن  املروري 

اإلنجازات
• قام صندوق امللك عبداهلل للتنمية والتطوير 

بترشيح مجموعة مؤلفة من 50 طالب 

جامعي كسفراء للمشروع. 

• مت عقد ورشة تدريبية من أجل تدريب 

السفراء على مهارات اإلتصال وحتديد 

اإلحتياجات وتطوير خطة عمل. 

• مت القيام بحمالت توعية في اجلامعات 

ومراكز التسوق ومواقف احلافالت واألماكن 

العامة األخرى، حيث شملت األنشطة توزيع 

امللصقات والكتيبات باإلضافة إلى عرض 

مقاطع فيديو.

• مت عقد مؤمترات في العديد من اجلامعات 

من أجل عرض خطط العمل واإلجنازات 

املستقبلية.   واخلطط 

• مت تقييم أداء السفراء بناًء على إجنازاتهم 

وعدد النشاطات التي قاموا بها. 

• قام املعهد املروري برعاية احتفال تكرمي 

اجلامعات والطلبة املشاركني.  

النتائج
• زيادة الوعي حول قوانني السير في األردن بني 

طلبة اجلامعات.

• بناء قدرات الشباب املتطوعني املشاركني في 

احلملة الوطنية من أجل نشر السلوكيات اآلمنة 

بني أقرانهم ضمن مجتمعاتهم. 

• زيادة املعرفة بإجراءات السالمة على الطرقات. 

• حتسني مهارات اإلتصال بني السفراء حيث مت 

توعيتهم بطرق التواصل بفاعلية مع األفراد 

واجلماعات األخرى. 

شباب كفى
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هو مشروع صحي وطني يهدف إلى متكني املواطنني من الوقاية والسيطرة على مرض 
السكري من خالل إنشاء عيادات مرضى السكري الذاتية. 

اإلنجازات
• مت إنشاء 290 عيادة ذاتية في منطقتي جبل 

النصر وعني الباشا، مبشاركة 756 مشارك من 

مرضى السكري او املعرضني لالصابة به.

• مت تأسيس عيادات ذاتية ملرضى السكري 

تشتمل على »مجموعة مساندة« من مرضى 

السكري. تتألف كل عيادة ذاتية من 2 – 5 

أعضاء من أجل تشجيع املرضى على دعم 

ومساعدة بعضهم البعض في التمارين 

الدورية واإللتزام باحلمية الغذائية واحملافظة 

املستمرة ملستويات السكر في الدم. 

• مت تزويد املشاركني مبعلومات تتعلق بجوانب 

مختلفة ملرض السكري والتي تشمل 

مضاعفات السكري واهمية إجراء الفحوصات 

الدورية ملستوى سكر الدم والعناية بالقدم 

واالدوية والتحكم باالنسولني واحلمية  الغذائية.

• قام خبراء تغذية بوضع برنامج غذائي لكل 

مريض مبا يتوافق مع حالتهم الصحية.

• اشتمل املشروع كذلك على نشاطات 

إجتماعية تضمنت إقامة إحتفال توزيع جوائز 

لتكرمي املشاركني من الذين متكنوا من الوصول 

إلى مستويات هيموغلوبني تراكمي طبيعية. 

النتائج
• وصلت نسبة التحسن في مستويات 

السكري التراكمي للمشاركني إلى %62.9 

• متكن 25.3% من املرضى من الوصول إلى 

مستويات طبيعية من السكري التراكمي. 

• متكن 71.3% من املرضى املشاركني من 

فقدان الوزن. 

• حافظ أغلبية املرضى على حمية غذائية 

سليمة وقاموا بزيادة نشاطهم البدني التي 

تشمل جوالت مشي يومية. 

• زيادة مستوى املعرفة حول اجلوانب اخملتلفة 

ملرض السكري.

• متّكن املرضى من مشاركة املعلومات التي 

حصلوا عليها من البرنامج مع جيرانهم 

وعائالتهم وأصدقاءهم. 

• متكن فريق املركز الصحي من حتسني مهاراته 

في اإلتصال مع املرضى. 

برنامج عيادات 
السكري الذاتية
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هو برنامج للوقاية من اإلصابات، يتم تطبيقه في كندا والواليات املتحدة 
األمريكية. ويهدف البرنامج إلى تبني مواد تعليمية وتقنيات من شأنها أن تشجع 

الشباب على تبني سلوكيات آمنة أثناء تطوير مهاراتهم في حل املشكالت 
والتفكير النقدي والتحليل من أجل مساعدتهم في اتخاذ قرارات أكثر أمناً. 
ويستهدف املشروع طلبة املدارس من صفوف الروضة وحتى الصف السابع. 

اإلنجازات
• مت تطوير املناهج اإللكترونية واملطبوعة 

للطالب ما بني املرحلة العمرية لطالب 

الروضة وحتى الصف السابع. واشتملت 

املواد على كتاب الطالب ودليل املعلم 

وحقيبة أولياء االمور. 

• مت عقد ورشة تدريبية للفريق الرئيسي 

لوزارة التربية والتعليم والتي اشتملت على 

معلمني ومشرفني. 

• مت إطالق برنامج جتريبي مت من خالله احلصول 

على التغذية الراجعة من أولياء االمور 

واملعلمني والطالب. 

• سيتم تطبيق البرنامج خالل العام الدراسي 

2010 – 2011 في املدارس االستكشافية التابعة 

لوزارة التربية والتعليم.

فكر أوالً 

النتائج 
يخضع البرنامج للمرحلة التجريبية في هذه 

السنة، حيث سيظهر اثر هذا البرنامج بشكل 

واضح في سنة 2010.
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 هي حملة إعالمية تستهدف اجملتمعات احمللية وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بقضايا 
صحية مختلفة، من خالل رسائل صحية يتم إذاعتها وبثها عبر التلفاز والراديو من خالل 

شخصيات كرتونية، وتتألف احلبكة من حوار بني أفراد عائلة أردنية كرتونية ( عائلة أبو 
سليم) متبوعة بنصيحة طبية من قبل شخصية الطبيب. 

اإلنجازات
• مت اختيار 12 موضوعاً صحياً مبا يتوافق مع 

األولويات الصحية الوطنية والتي مت حتديدها من 

قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية.

 • مت نشر موضوع واحد شهرياً من خالل 

وسائل اإلعالم اخملتلفة والتي تشتمل على 

نصيحة صحية واحدة أسبوعياً. 

• شملت الوسائل اإلعالمية اخملتلفة التلفاز 

والراديو واملنشورات واحلوارات الفكاهية 

النتائجواملقاالت الصحفية. 
• مت إجراء دراسة من أجل تقييم أثر احلملة، حيث 

أظهرت النتائج أن: 

- 90% من املشاركني في اإلستبيان أجمعوا على 

أن احلملة دفعتهم لتبني سلوكيات أكثر صحة.

- 96% من املشاركني في اإلستبيان أحبوا 

الشخصيات والرسائل واحلوار. 

-86% من املشاركني في اإلستبيان شعروا 

بأن احلملة موجهة لهم.

- 81% من املشاركني في اإلستبيان اعتبروا 

بأن احلملة فريدة من نوعها.

• القى املشروع قبوالً كبيراً وحظي بسمعة 

رائجة حيث مت إجراء العديد من املقابالت 

التلفزيونية واإلذاعية. 

• أدى النجاح الذي حققته »حملة أبو سليم« 

إلى دفع العديد من مؤسسات القطاعني 

العام واخلاص إلى التعاون مع اجلمعية امللكية 

للتوعية الصحية من أجل عقد الندوات 

املتعلقة بالعديد من املواضيع الصحية. 

الحملة الوطنية 
للتوعية الصحية 
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أعضاء مجلس األمناء:
• صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة، رئيسة مجلس االمناء.

• الدكتور رامي فراج، نائب رئيس مجلس األمناء. الطبيب اخلاص لصاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني بن 

احلسني املعظم.

• معالي املهندس سعيد دروزة،  املدير التنفيذي - شركات أدوية احلكمة.

• الدكتور عصام الساكت، مستشار أمراض النسائية والتوليد.

• السيدة لينا هنديلة، رئيسة مجلس أمناء – الروافد لالستثمارات والتنمية.

• السيد مصطفى الطباع، املدير العام - شركة إبسوس.

• السيد غسان نقل، نائب رئيس مجلس اإلدارة مجوعة نقل.

• السيدة النا كلمات، أخصائية تغذية.

• الدكتورة جنوى عارف، أخصائية استشارات أسرية.

• السيد غسان اللحام، املدير التنفيذي – شركة احلوسبة الصحية.

• السيدة ميادة أبو جابر، املدير العام - مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية.

• الدكتور نصري خوري، مدير عام مستشفى فلسطني.

• معالي الدكتورة سيما بحوث، األمني العام املساعد جلامعة الدول العربية.

• السيد علي البلبيسي، مدير عام وكاالت اخلدمات املشتركة.

أعضاء المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة:
الدكتور رامي فراج، رئيس مجلس اإلدارة.

 معالي املهندس سعيد دروزة، نائب رئيس مجلس اإلدارة.

الدكتور عصام الساكت، أمني سر مجلس اإلدارة.

السيدة لينا هنديلة، أمني صندوق مجلس اإلدارة.

السيد مصطفى الطباع، عضو في مجلس اإلدارة.
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تهدف اجلمعية امللكية للتوعية الصحية بشكل رئيسي إلى تعزيز الشراكة ما بينها وبني مؤسسات 

اجملتمع احمللي والدولي من أجل توحيد اجلهود واإلستفادة من اخلبرات السابقة من أجل مضاعفة وزيادة 

التأثير، وبهذا اخلصوص مت:

• توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العاملية من أجل زيادة مستوى الوعي الصحي بني أفراد اجملتمع 

األردني فيما يختص بقضايا صحية مهمة في األردن. 

• توقيع إتفاقية تعاون مع شبكة منظمة Safe Kids  بحيث تصبح اجلمعية ممثل املنظمة في االردن. واتفق 

الطرفان على تنفيذ املشاريع املتعلقة بقضايا الوقاية من إصابات األطفال ضمن أجندة شاملة.  

• توقيع إتفاقية تفاهم مع برنامج شركاء اإلعالم لصحة االسرة/ جامعة جونز هوبكنز والتي تهدف إلى تبني 

منوذج مدارس الكفاءة الصحية وتطويره بهدف تعزيز قدرات املدارس بوصفها منوذجاً للتعلم والعمل. 

• حتقيق شراكة استراجتية مع مبادرة مدرستي حيث تقوم اجلمعية بتنفيذ برامج توعية صحية في املدارس 

املشمولة مببادرة مدرستي. 

• توقيع اتفاقية تعاون مع مديرية األمن العام يتفق من خاللها الطرفني على تنفيذ مشاريع تتعلق بالتوعية 

املرورية ضمن إطار شامل.  

• توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة شباب كلنا األردن تقوم الهيئة من خاللها بتزويد اجلمعية باملواقع و/ أو 

املتطوعني من أجل تنفيذ ورشات عمل وأنشطة تتعلق بالتوعية الصحية. 

• توقيع إتفاقية تعاون مع ثماني جامعات أردنية بهدف تطبيق برنامج سفراء التوعية الصحية واملرورية. 

• توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة املهندسيني االردنيني، تقوم خاللها النقابة بتعميم رسائل للتوعية املرورية على 

أعضاء النقابة و تخصيص مساحة إعالنية على موقع النقابة اإللكتروني.

• توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة املهندسيني الزراعيني االردنيني، تقوم خاللها النقابة بـنشر رسائل الكترونية 

للتوعية املرورية ألعضاء النقابة.

 

• مشاركة اجلمعية كعضو في جلنة اليوم العاملي ملكافحة التدخني في األردن الذي ينظمه قسم مكافحة 

التدخني في وزارة الصحة. 

• مشاركة اجلمعية كعضو في اللجنة الوطنية للسالمة املرورية، التي يترأسها دولة رئيس الوزراء.

• مشاركة اجلمعية كعضو في مجلس إدارة برنامج »حكايات سمسم« وهو برنامج تعليمي يهدف إلى زيادة 

الوعي الصحي مبسائل تتعلق بالصحة واألمان بني األطفال. 

• مشاركة اجلمعية كعضو في البرنامج الرياضي الدولي اإللهامي التابع للمجلس الثقافي البريطاني والذي 

يهدف إلى حتفيز الشباب األردني على ممارسة التمارين الرياضية .

الشركاءالشراكات



“It is through the expertise and energy of 
staff at RHAS, the ideas and enthusiasm 
of students, as well as the commitment of 
partners, that Jordanians are learning to 
build happy families and healthy homes.” 
Her Majesty Queen Rania Al Abdullah

“خبرة و طاقة طاقم الجمعية، و أفكار الطلبة المبتكرة، 
و التزام شركاء الجمعية، سيضمن للعائالت األردنية 

حياة أفضل، مليئة بالصحة.”
جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة




