
  )1(أضواء على المبادرات اإلنسانیة لطلبة الجامعة 
  

  

  
  ھبة الكاید

 
انیة تسلط الضوء على عدد من المبادرات اإلنسانیة الخالقة التي أطلقھا طلبة نبدأ الیوم سلسلة من تقاریر مید           

قرت كمتطلب إجباري بواقع ثالث ساعات " األخالق والقیم اإلنسانیة"الجامعة األردنیة عبر تفاعلھم مع مادة  ُ التي أ
دما نحو تقدیم كل ما لكافة التخصصات؛ وھي تعكس روح اإلیجابیة الحقیقة ألصحابھا وشغفھم الكبیر بالسعي ق

  .بوسعھم لخدمة بالدھم
  

، التي نفذھا الطلبة بإشراف الدكتور صالح بني فارس، وتتلخص أنشطتھا "ألجلك"من ھذه المبادرات مبادرة       
بإنشاء حسابات خاصة على منصات التواصل االجتماعي یتم من خاللھا نشر منشورات توعویة بآلیة التعامل مع 

ات الخاصة وحث المجتمع على تقبلھم، وأھمیة دمجھم بالمجتمع وتغییر النظرة السائدة في أعین الناس ذوي االحتیاج
عنھم، باإلضافة إلى نشر كتّیب خاص یضم ھذه الموضوعات إلى جانب الواجبات الملقاة على المجتمع تجاه ھذه 

ھم، وكذلك نشر استبیانات ترصد الوعي العام الشریحة والتسھیالت الطبیة والرعایة النفسیة التي باإلمكان تقدیمھا ل
 . المجتمعي حول احتیاجات ومتطلبات ھذه الفئة من المجتمع

  
فھي مبادرة نفذھا طلبة الدكتور بني فارس، رسالتھا تتمثل بأن المشكلة النفسیة ال تقل خطورة عن " یًدا بید"أما       

وفقا للقائمین  - الحرائق وغیرھا من الكوارث، فبكال الحالتین المشاكل الملموسة الناتجة عن األمراض الجسدیة أو 
 . ھناك نفس تتألم و بكال الحالتین یوجد احتمالیة لفقدان حیاة شخص ال سمح هللا -على المبادرة 

  



 
التوتر (وارتكزت المبادرة على إشعار األشخاص الذین یعانون من االضطرابات النفسیة البدائیة والخفیفة مثل      

بأن أیدینا بأیدیھم حتى یتخلصوا منھا، ) والتفكیر الزائد والنظرة السلبیة للحیاة واألمور واإلنطوائیین وما إلى ذلك
وكذلك زیادة وعي الناس بأن تلك المشاكل البسیطة ھي التي تؤدي إلى المشاكل النفسیة الخطیرة، وقد تصل بھم 

ن قبل طبیب أو اخصائي نفسي كأمراض االكتئاب والوسواس أحیانا إلى خلق أمراض نفسیة تحتاج لعالج حقیقي م
 .القھري والرھاب االجتماعي وغیرھا من األمراض التي یستھان بأعراضھا

  
 

واختار ھؤالء الطلبة بإشراف أستاذھم طرح سلسلة من الفیدیوھات یتم من خاللھا تقدیم شرٍح كاٍف عن ھذه        
دة، كما یفكر الطلبة بخطة مستقبلیة یحتاجون لدعم لھا تتمثل بإنشاء خط المشاكل وتضمین حلول لكل منھا على ح

ھاتف طوارئ تكون وظیفتھ مساعدة الناس من حیث المشاكل النفسیة التي تعترضھم، وذلك بأخذ مشكلة المتصل 
ة تتقبل ذلك المشكل وتحویلھا إلى الطبیب المناسب لحل ھذه المشكلة أوتقدیم استشارة عن طریق الھاتف في حال كانت

 .أو حجز موعد بین المریض والطبیب لحل المشكلة في العیادة
  

 
فھي عبارة عن عمل تطوعي طالبي یھدف إلى التوعیة بأضرار التدخین، " معا ضد التدخین"وإلى مبادرة        

ة لوقف اشتملت على ثالثة محاور ھي لقاءات طالبیة مصورة، واستبیان لرصد التوقعات، ورسمة جداریة رمزی
 .التدخین وألوان العلم األردني نفذھا الطلبة بإشراف الدكتور رأفت الزبن

  
 

بإشراف الدكتور الزبن، حیث تم خاللھا إعادة صیانھ وتأھیل مصلى كلیة العلوم، كما " أثر"وكذلك كانت مبادرة       
إعادة صیانھ وتأھیل حدیقة كلیة اشتملت على " ورٌد بِودّ "قدم مجموعة أخرى من الطلبة بإشرافھ أیضا مبادرة 

 .التمریض بالتعاون مع دائرة الخدمات والصیانة في الجامعة
  

 
كان الھدف مع الدكتور الزبن تشجیع وإحیاء ثقافة القراءة والمطالعة لدى طلبة " مًعا نرتقي.. مًعا نقرأ"وعند       

؛ یقوم الطالب من خاللھا بقراءة كتاب  little free library الجامعة وزوارھا، حیث تم تدشین مكتبة خارجیة بنظام
أثناء جلوسھ أمام المكتبة على المقاعد المقابلة لھا، وفي حال إعجاب الطالب بھذا الكتاب بعد االنتھاء من قراءتھ؛ 

 .فبإمكانھ أن یأخذه ویضع مكانھ كتاب آخر من حوزتھ
  

  

  


