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المحتوى

النظم البيئية الطبيعية-1

(مفهومها ، انواعها ، اهداف دراستها ، اخطار تتعرض لها ، كيفية حمايتها) 

.دور المجتمع المدني في الحماية من المخاطر البيئية -2

(مكتب التواصل وخدمة المجتمع: حالة خاصة) 



Ecosystemالنظام البيئي الطبيعي 

يئة النظام البيئي الطبيعي هو مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش في ب•

معين محددة وتتفاعل مع عناصر البيئة غير الحية ومع بعضها بعضا في مكان

.مثل الغابة أو البحيرة بحيث تحافظ علي استمرارية وجودها

مكونات النظام البيئي•

.اإلنسان ، الحيوان ، النبات: مكونات حية -1

ائية ، عناصر المناخ ،عناصر المياه والتربة، العناصر الكيم: مكونات غير حية -2

.العناصر الفيزيائية ،العناصر الغذائية



(Land Ecosystem)النظام البيئي االرضي -: أنواع النظم البيئية 

(Marine Ecosystem)النظام البيئي المائي -

:أهداف دراسة النظم البيئية•

في هذه فهم العالقات المتبادلة والمتداخلة بين أنواع الكائنات الحية التي تعيش-1
.البيئة ومنها اإلنسان 

 Modelsالنظم البيئية الحيوية تعد من االمثلة الجيدة على النظم المستدامة -2
of Sustainability

التعرف على التنوع الطبيعي ومن ثم المحافظة عليه وتذوق جماله وجمال -3
.الطبيعة عموما  



أخطار تهدد النظم البيئية

أخطار بيئية طبيعية•

........(الزالزل ، البراكين ، الفيضانات ، االعاصير والعواصف، ) 

أخطار بشرية•

لتلوث تلوث الماء ، تلوث الهواء ، تلوث التربة ، ا: التلوث بأنواعه المختلفة -

........ (االشعاعي ، 

(.Global Warming)ظاهرة االحتباس الحراري : التغيرات المناخية -

(CFCS)إنتاج مركبات كلوروفلوروكربون : تآكل طبقة األوزون -



كيف نحمي النظم البيئية الطبيعية

دور المجتمع المدني في الحماية من المخاطر البيئية



مكتب التواصل وخدمة المجتمع 

من نحن؟
في مكتب التواصل وخدمة المجتمع هو كيان تعليمي متعدد التخصصات غير ربحي مقره

بهدف تعزيز أهداف 2015-6-11الجامعة األردنية  فرع العقبة استحدث بتاريخ 

الجامعة في تحقيق التميز األكاديمي من خالل رفع مستوى وعي وقدرات المجتمع

ك عن الجامعي والمجتمعات المحلية لمواجهة تحديات التنمية الحالية والمستقبلية وذل

ستقل طريق إحداث تغير إيجابي في سلوك األفراد لتطوير قدراتهم على التفكير الم

ي بين والحوار البناء والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار وبناء القدرات القيادية والوع

عات الجنسين وخدمة المجتمع وصوال  إلى مجتمع جامعي قادر على التفاعل مع المجتم

.المدنية على المستوى المحلي والوطني والدولي



مجاالت العمل واالهتمام

( طلبة وأعضاء هيئة تدريس وإداريين)تطوير المهارات الفردية والجماعية لمجتمع الجامعة •

.لتمكينه من مواجهة التحديات التنموية الحالية والمستقبلية 

.  قبةدمج طلبة الجامعة ومجتمع الجامعة مع المجتمع المحلي في القضايا التي تخص مدينة الع•

ة من تشجيع الشباب على العمل التطوعي والعمل بروح الفريق الواحد من خالل تنفيذ مجموع•

.المبادرات الطالبية واألنشطة والبرامج التي تخدم مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي

مشاركة ومنها قضايا الشباب والمرأة والتحديد التحديات التنموية التي تواجه المجتمع األردني•

نوب وذلك عن طريق جمع وتحليل المعلومات مع التركيز على جفي االنتخابات وحماية األسرة، 

.األردن 



مجاالت العمل واالهتمام

عملالمساهمة في تعزيز القدرات االجتماعية وتطويرها من خالل دورات تدريبية و ورشات•
والندوات والزيارات الميدانية والدراسات واالستشارات والبرامج ( داخل وخارج الجامعة)

.والمشاريع وتأهيل المتطوعين

ة التي المحلية والوطنية والدولي( الحكومية وغير الحكومية)بناء وتقوية الروابط مع المنظمات •
والتدريب تشارك المكتب في اهتماماتها عن طريق توقيع االتفاقيات وتبادل الزيارات والمعلومات

.مع الشركاء

ي تعزيز دور المكتب وإدامته من خالل نشر أهدافه داخل الجامعة وفي المجتمع المحلي والوطن•
ائل عن طريق تصميم وتنفيذ حمالت إعالم ودعاية للمكتب ونشاطاته ومن خالل العمل مع الوس

.اإلعالمية المتاحة إلبراز أهـداف المكتب ونشاطاته

ى بقضايا فتح الباب أمام الشباب  للتشبيك مع المنظمات الشبابية المحلية والدولية التي تعن•
.الشباب



االهتمامات في المجال البيئي

مبادرات مجتمعية حول القضايا البيئية•

...........(دورات تدريبية ، زراعة اشجار ، حمالت نظافة، اعمال دهان، )

مشاركات في فعاليات بيئية محلية ودولية•

أمريكا/ التدريب الدولي حول االستخدام المستدام للمحيطات في العالم -

السويد/ التدريب الدولي حول االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية -

تنفيذ ورشات عمل بيئية •

(ورشة عمل الجامعات الخضراء) 

توقيع اتفاقيات في المجال البيئي•

اتفاقية وكالة البحر االحمر لإلعالم البيئي وحماية البيئة البحرية-

.اتفاقية مؤسسة نهر االردن-

.اتفاقية مركز االميرة بسمة للتنمية-



مجموعة من األنشطة البيئية للمكتب منذ استحداثه 

2015-6-11بتاريخ 



19/10/2017االحتفال بيوم البيئة العربي 

حملة زراعة االشجار في محطة العلوم البحرية





تنظيف شاطئ النخيل وتنظيف جوف البحر/ حملة نظفوا العالم  





حملة تنظيف شاطئ محطة العلوم البحرية



مبادرة بصمة خريج/ حملة دهان ارصفة الجامعة 



الجامعة االردنية فرع العقبة/ حفل اطالق مبادرة حديقتي 



تمعيةدورة التحفيز الذاتي والمشاركة المج: الدورات التدريبية 



اتفاقية تعاون مشترك مع مركز االميرة بسمة للتنمية



م البيئيوكالة البحر االحمر لإلعال/ توقيع اتفاقيات عمل بيئية 



13/4/2017ورشة عمل الجامعات الخضراء 

(رتطبيق الجامعات األردنية المعايير البيئية ومنحها العلم االخض) 



ريكا  أم/ التدريب الدولي حول االستخدام المستدام للمحيطات في العالم 

2017حزيران / 



الشركاء على المستوى المحلي 

الوزارات•

(.وزارة البيئة ، وزارة السياحة، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة الشباب) 

منظمات ومؤسسات المجتمع المدني•

بيئة الجمعية العلمية الملكية ، وكالة البحر االحمر لإلعالم البيئي، الجمعية الملكية لحماية ال) 

( .البحرية ، مؤسسة نهر االردن ، مركز االميرة بسمة للتنمية، هيئة شباب كلنا االردن

المؤسسات اإلعالمية •

ز ، سرايا التلفزيون األردني، تلفزيون رؤيا ، قناة اليرموك ، وكالة االنباء االردنية، جفرا نيو) 

(.االخبارية، إذاعة صوت العقبة





شكرًا لحسن استماعكم
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