عمادة� ؤش�ونالطلبة

مقتطفات من كلمةجاللة امللك عبد الله الثاين بن احل�سني
مبنا�سبة العيد اخلم�سني للجامعة ا ألردنية
«قناعتي الرا�سخة �أن ال�شباب هم املحرك والدافع الرئي�سي للعملية التنموية ،و�أن ال�شباب هم و�سيلة التنمية
وغايتها ،ولذلك يجب أ�ن ن�ستمر يف اال�ستثمار يف ال�شباب من خالل التعليم والتدريب وتزويدهم باملهارات
واخلربات ،حتى يظل ال�شباب ا ألردين على درجة عالية من إالبداع والتميز»
«دور ال�شباب يجب أ�ن ال ينح�صر داخل اجلامعة وامل ؤ��س�سات التعليمية ا ألخرى ،و إ�منا يجب ا�ستثمار طاقاتهم
ومواهبهم يف إ�حداث التغيري إاليجابي يف كل ميادين العمل»
« أ�ن نكون �أردنييـن معناها أ�ن نعمل معا يدا بيد لتعظيم إالجنازات ،و أ�ن ن ؤ�دي واجباتنا جتاه وطننا ،و أ�ن نحارب
التطرف بجميع �أ�شكاله ،فالـمواطنة واالنتماء هي ما نقدمه لهذا الوطن ،ولي�س ما ن أ�خذه منه»
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مقتطفات من خطاب �سمو ويل العهد ا ألمري احل�سني بن عبدالله الثاين
خالل تر ؤ��سه جل�سة يف جمل�س االمن عن «ال�شباب يف مناطق النزاعات و دورهم يف �صناعة ال�سالم»
« إ�ن ال�شباب هم ا ألكرث ت أ�ثريا على واقع ا ألمور وعلى م�ستقبلها ،وا ألكرث َت أ� ّثرا باحلا�ضر وظروفه»
«ال بد �أن نلتفت إ�ىل ذلك الفراغ الذي ي�ستهدفه أ�عداء إالن�سانية واحلياة ،ومنل ؤ�ه بطاقات ال�شباب لتحقيق
طموحهم ،من خالل حت�صني ال�شباب بالتعليم النوعي وفر�ص العمل املنا�سبة و�أ�س�س احلياة الكرمية»
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ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
نبذة عامة:

ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
تعمل اجلامعة ا ألردنية «�أوىل اجلامعات»على تعزيز م�شاركة الطلبة يف الن�شاطات الطالبية وتفعيل توا�صل الطلبة مع جمتمع
اجلامعة واملجتمع املحلي وتلبية احتياجاته إ��ضافة إ�ىل تو�سيع املعارف وتطوير املهارات واخلربات إاليجابية للطالب.
وحتقيقا لهذه الغاية أ��صدر جمل�س اجلامعة بتاريخ  2014/12/28يف جل�سته رقم  2014/7تعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
والتي تق�ضي ب إ�لزامية م�شاركة الطلبة با ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع جلميع طلبة البكالوريو�س اعتبارا من بداية الف�صل
الثاين للعام اجلامعي  2015 – 2014مبعدل ن�شاطني على ا ألقل للطالب يف كل ف�صل درا�سي ،إ��ضافة إ�ىل إ�لزام الطالب بتنفيذ ن�شاط
«زراعة �شجرة» ملرة واحدة خالل درا�سته اجلامعية واعتباره متطلبا �إجباريا للتخرج»دون ر�سوم».
حيث قامت اجلامعة بان�شاء مكتب لتن�سيق ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع يف عمادة � ؤش�ون الطلبة لغايات إال�شراف على تنفيذ
هذه التعليمات تكون مهمته ا أل�سا�سية متابعة تنفيذ الن�شاطات الطالبية وخدمة املجتمع التي يتم إ�قرارها يف اجلامعة يف كل
ف�صل درا�سي إ��ضافة إ�ىل متطلب»زراعة ال�شجر» إاللزامي للتخرج وذلك �ضمن خطة معدة م�سبقا واجراءات عمل حمددة.
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مكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
) أ�هداف ومهام (
وال�شراف على تنفيذ تعليمات ا ألن�شطة الطالبية
يعمل مكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع على التن�سيق واملتابعة إ
وخدمة املجتمع ،وتعزيز التوا�صل الطالبي مع ا ألن�شطة الطالبية يف اجلامعة بالتزامن مع العملية التعليمية التعلمية ،ومبا يواكب
املتغريات االجتماعية والتطور التكنولوجي ،وي�سهم يف بناء ال�شخ�صية اجلامعية للطالب وتنمية ثقافته ومعارفه وروح امل�س ؤ�ولية
واالنتماء لديه.

ومتثل ا ألهداف العامة لتعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع يف اجلامعة ا ألهداف الرئي�سية
ملكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع :
 -1تنمية ال�شعور باالنتماء للوطن وروح امل�س ؤ�ولية لدى الطالب.
 -2االعتناء بالثقافة العامة.
 -3تنمية روح العمل اجلماعي.
	�طالع الطلبة على أ�و�ضاع جمتمعهم ب أ�فراده وقطاعاته املختلفة وحتفيزهم على تقدمي خدمات منا�سبة لهذا املجتمع.
 -4إ
 -5توفري الفر�ص للطلبة إلقامة عالقات إ�يجابية مع أ�فراد املجتمع وم ؤ��س�ساته املختلفة.
 -6تطوير بيئة الزمالة والعطاء وامل�شاركة بني الطلبة واجلامعة واملجتمع.
 -7تدريب الطلبة على حتمل امل�س ؤ�ولية و إ�جناز ا ألعمال ح�سب اخلطة املو�ضوعة إلجنازها وب أ�قل جهد وتكلفة.
 -8تطوير العالقات واالجتاهات واملهارات لدى الطلبة التي تولد لديهم ح�س االلتزام بامل�شاركة الفعالة يف خدمة املجتمع.
 -9تعزيز احرتام الطلبة ألنف�سهم وثقتهم بها.
 -10االهتمام بالقيم ا ألخالقية.
 -11العمل على رقي ا آلداب والفنون.
 -12تعزيز القيم واملمار�سات إاليجابية والت�صدي للمظاهر واملمار�سات ال�سلبية
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وتتمثل املهام الرئي�سية ملكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع يف كل مما يلي-:
درا�سة وتقييم ا ألن�شطة الطالبية املقرتحة ف�صليا من قبل كليات اجلامعة ودوائرها �ضمن تعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة
املجتمع لغايات اعتمادها من قبل عميد � ؤش�ون الطلبة يف اجلامعة.
التوا�صل والتن�سيق مع كليات اجلامعة ودوائرها املختلفة حول اجراءات تنفيذ ا ألن�شطة الطالبية ون�شاطات متطلب زراعة ال�شجر
التي يتم اعتمادها من قبل عميد � ؤش�ون الطلبة.
إالعالن عن ا ألن�شطة الطالبية ون�شاطات متطلب زراعة ال�شجر التي مت اعتمادها جلميع طلبة البكالوريو�س عرب نظام إ�لكرتوين قام
املكتب ب إ�ن�شائه مع مركز احلا�سوب وتخ�صي�صه لهذه الغاية.
وال�شراف على م�شاركة الطلبة فيها.
متابعة تنفيذ ا ألن�شطة الطالبية وزراعة ال�شجر املعتمدة إ
اعتماد أ��سماء الطلبة الذين أ�جنزو الن�شاطات املطلوبة منهم لوحدة القبول والت�سجيل يف اجلامعة عرب النظام إاللكرتوين املخ�ص�ص
له.
والر�شاد والتوعية لطلبة اجلامعة حول تعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع والرد على اال�ستف�سارات وحل
تقدمي التوجيه إ
امل�شكالت.
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اخلطة التنفيذية ل ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
 -1مت البدء بتنفيذ تعليمات الن�شاطات الطالبية وخدمة املجتمع منذ بداية الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي ،2015 / 2014
حيث يتطلب تنفيذ التعليمات جهد ووقت وعدد كبري من املوظفني ويتم لهذه الغاية تكليف ما ال يقل عن ( )25موظف من
عمادة � ؤش�ون الطلبة للقيام بهذا العمل ك�ضباط ارتباط ل ألن�شطة ب إ��شراف مكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
بال�ضافة إ�ىل عملهم ا أل�صلي .ملحق ()1
وذلك إ

والر�شاد والتوجيه حول تعليمات
 -2ت أ�هيل وتدريب كادر وظيفي ال�ستقبال الطلبة لغايات امل�شاركة يف الن�شاطات وتقدمي التوعية إ
ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع والرد على ا�ستف�سارات الطلبة وحل امل�شكالت التي ميكن أ�ن ت�صادفهم بهذا اخل�صو�ص.

 -3عقد لقاءات تعريفية من قبل كوادر املكتب مع ا آلالف من طلبة اجلامعة من كافة التخ�ص�صات وامل�ستويات الدرا�سية ب�صورة
بال�ضافة إ�ىل إ�عداد
دورية وعلى مدار الف�صل للتعريف بتعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع وتعزيز م�شاركة الطلبة ،إ
وتنفيذ مطوية خم�ص�صة ملكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع موجهة لطلبة اجلامعة تت�ضمن �شروحات تو�ضيحية
للتعليمات واجراءات التنفيذ.
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	�عداد �شروحات تف�صيلية لتعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع ،واجراءات التنفيذ وو�ضع اجراءات عمل وا�ضحة و�سل�سلة
 -4إ
أ
للتطبيق ومبا يحقق الغاية املرجوة على �ف�ضل �صورة .ملحق ()2

	�عداد وتنفيذ نظام �إلكرتوين على ال�شبكة العنكبوتية بالتن�سيق مع مركز احلا�سوب يف اجلامعة وربطه بوحدة القبول
 -5إ
أ
والت�سجيل بهدف تخ�صي�ص �شا�شة حمو�سبة للن�شطة الطالبية خم�ص�صة للطالب يف مرحلة البكالوريو�س تقدم للطالب « خدمة
إالطالع على تعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع ومعرفة ا ألن�شطة املتاحة واختيار ما ينا�سبه منها وحجزها ثم اعتماد
الن�شاط املنجز من قبله إ�لكرتونيا بعد إ�جنازه للن�شاط �إ�ضافة �إىل التحقق من عدد الن�شاطات املنجزة لديه».
حيث أ��صبح النظام متاحا ال�ستخدام الطلبة خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي  2015 – 2014ويعترب النظام الر�سمي املعتمد
يف اجلامعة إللعالن عن ا ألن�شطة الطالبية وتنفيذ الن�شاطات املطلوبة لغاية تاريخه .ملحق ()3

 -6تن�سيق مئات ا ألن�شطة الطالبية املخ�ص�صة الحت�ساب م�شاركة الطلبة بها �ضمن نظام النقاط ،وقد تنوعت هذه الن�شاطات من حيث
النوع والكم والوقت بغر�ض ا�ستيعاب كافة التخ�ص�صات واالهتمامات و أ�وقات الفراغ املختلفة لدى الطلبة وبطاقة ا�ستيعابية
كافية مل�شاركة ما يقارب (  ) 37.000طالب يف ن�شاطني على مدار الف�صل الدرا�سي الواحد ،وما يقارب ( )4000طالب يف ن�شاط
زراعة ال�شجر ،حيث تنوعت هذه الن�شاطات على النحو التايل:
(الن�شاطات البيئية من حمالت النظافة ودهان ا ألطاريف واجلدران ،ور�ش العمل ،الندوات ،املحا�ضرات التثقيفية ،املعار�ض الفنية
والتاريخية ،ا أليام الوظيفية ،ا أليام العلمية ،الدورات التدريبية ،حمالت التربع بالدم ،الزيارات امليدانية للدوائر الر�سمية وم ؤ��س�سات
املجتمع املدين ،امل�سريات التوعوية ،امللتقيات ا ألدبية ،امل ؤ�مترات ،احلمالت التطوعية يف املجاالت ال�صحية وا أليام الطبية
املجانية ،زيارات املدار�س ،ح�ضور ا ألفالم الثقافية ،االحتفاالت الوطنية والدينية والرتفيهية ،زيارة دور ا أليتام وامل�سنني وذوي
االحتياجات اخلا�صة ومر�ضى ال�صحة النف�سية وتقدمي امل�ساعدة لهم ،إ�قامة البطوالت الريا�ضية ،وامل�سابقات الثقافية ،والر�سم
والغناء ،و إ�طالق مبادرات �أ�صدقاء ا ألماكن ال�سياحية ،و�أ�صدقاء ا أليتام ،ومكافحة املخدرات ،والتدخني ،وتعزيز قيم العمل ،وحب
الوطن واجلامعة).....
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 -7أ
	�طلقت مبادرة «دبر م�صروفك» يف �شهر ني�سان  2015وتهدف إ�ىل توفري العمل بالدوام اجلزئي �أو الكلي لطلبة اجلامعة ا ألردنية،
وقد مت توفري  2000فر�صة عمل حتى تاريخ إ�عداد هذا التقرير ،ويتوفر ا آلن � 400شاغر عمل للطلبة ،ومت تخ�صي�ص مكتب يف
والعالن للطلبة عنها وا�ستقبال طلباتهم ومتابعتهم يف اجلهات التي
عمادة � ؤش�ون الطلبة ملتابعة البحث عن فر�ص العمل إ
يعملون لديها ،وذلك لتحقيق مردود مايل ي�ساعد الطلبة على تدبري م�صروفهم وتعزيز قيم العمل لديهم.

 -8تنوعت جميع ا ألن�شطة التي مت تنفيذها �ضمن نظام النقاط ل ألن�شطة الطالبية يف مواقع التنفيذ ما بني ميدان احلرم اجلامعي
وال�ساحات العامة يف كليات اجلامعة ومدرجاتها واملدرجات الرئي�سية يف عمادة � ؤش�ون الطلبة إ��ضافة �إىل العديد من املواقع خارج
أ��سوار اجلامعة من مراكز وم ؤ��س�سات جمتمع مدين وم�ست�شفيات ومرافق عامة يف العا�صمة واملحافظات وغريها.

 -9إ�عداد مناذج طالبية خم�ص�صة ال�ستقبال مقرتحات الطلبة ل ألن�شطة التي يرغبون بتنفيذها واحت�سابها �ضمن نظام نقاط ا ألن�شطة
الطالبية ،بهدف �إعطاء الطلبة أ�كرب حيز من امل�شاركة يف ا ألن�شطة التي تقع �ضمن رغباتهم واهتماماتهم ،حيث ي�ستقبل
مكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية يف عمادة � ؤش�ون الطلبة يوميا ع�شرات املقرتحات التي يتم درا�ستها وتوجيه الطلبة آللية
تنفيذها وت�سهيل اجراءاتها وح�سب ا أل�صول.

 -10تعريف ن�شاط متطلب زراعة ال�شجرة ب أ�نه «كل ن�شاط ي�سهم يف �أعمال الزراعة والعناية با أل�شجار يف أ�ي بيئة زراعية من أ�را�ض أ�و
حدائق �أو غابات �ضمن أ�ي م�شروع تقوم اجلامعة ا ألردنية بالتن�سيق له».
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 -11تنظيم حمالت طالبية لتنفيذ ن�شاطات «متطلب زراعة ال�شجر» بالتن�سيق مع عدد من امل ؤ��س�سات العاملة يف املجال منها برنامج
جذورالتابع ل�صندوق امللك عبدالله الثاين للتنمية ،ومديرية ا ألمن العام ،ووزارة الزراعة ،ومديرية احلراج وغريها ،حيث تتكفل
بال�ضافة �إىل وجبات الطعام وغريها من التكلفة املرتتبة على الن�شاط كا أل�شتال
امل ؤ��س�سات املعنية بت أ�مني و�سائل النقل للطالب إ
الزراعية ومعدات العمل ،ومبا يخفف من العبء املايل على اجلامعة.
بال�ضافة إ�ىل مواقع زراعية خارج أ��سوار اجلامعة كمناطق
 -12تنوع احلمالت الزراعية املنفذة يف مواقع خمتلفة داخل احلرم اجلامعي إ
أ
أ
ا ألغوار و�شفا بدران والكرك وغريها  ،كما تنوعت ا ألعمال الزراعية املنفذة ما بني تهيئة الرا�ضي للزراعة وغر�س ال�شتال والري
وتع�شيب ا ألر�ض والقطاف وغريها من ا ألعمال الزراعية.
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
التقارير إالح�صائية ل ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
مت إ�عداد تقارير إ�ح�صائية تف�صيلية تبني عدد ونوع الن�شاطات املنفذة وعدد امل�شاركات الطالبية يف الن�شاطات وعدد الطلبة
املنجزين ملتطلب زراعة ال�شجر ف�صليا على النحو التايل:
 -13بلغ عدد الطلبة املنفذين ل ألن�شطة الطالبية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 2015 – 2014
( )27958طالب وطالبة .ملحق ()4
 -14بلغ عدد الطلبة املنفذين ل ألن�شطة الطالبية خالل الف�صل الدرا�سي ا ألول للعام اجلامعي 2016 – 2015
( )29249طالب وطالبة .ملحق ()5
 -15بلغ عدد الطلبة املنفذين ل ألن�شطة الطالبية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 2016 – 2015
( )26058طالب وطالبة .ملحق ()6
حيث ال يزال تنفيذ ا ألن�شطة قائما خالل الف�صل اجلاري باعتبار أ�ن الف�صل ال�صيفي هو امتداد للف�صل الثاين.
 تقع أ�غلبية الطلبة غري املنفذين �ضمن فئة الطلبة امل ؤ�جلني �أو امل�سقطني للف�صل أ�و الطلبة املنجزين خلدمة املجتمع علىالنظام ال�سابق حيث مت �إعفا ؤ�هم من تعليمات ا ألن�شطة اجلديدة.
 بلغ عدد الطلبة املنفذين ملتطلب زراعة ال�شجر والعناية به على مدار الف�صول الدرا�سية (الف�صل الثاين للعام اجلامعي-( ،)2015/2014الف�صل ا ألول ،الف�صل الثاين -للعام اجلامعي  )2016 /2015لغاية تاريخه ( )10818طالب وطالبة.
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
املنجزات يف ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
تعزيز امل�شاركة يف ا ألن�شطة اجلامعية
أ��سهمت تعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع يف رفع م�ستوى امل�شاركة الطالبية يف ا ألن�شطة اجلامعية ف�صليا إ�ىل
حوايل  %99من جممل تعداد طلبة البكالوريو�س يف اجلامعة.

رفع تعداد ا ألن�شطة الطالبية املنفذة يف اجلامعة
والدارية يف اجلامعة
أ��سهمت تعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع يف تعزيز روح املبادرة يف ال�صفوف ا ألكادميية إ
لتنفيذ الن�شاطات اجلامعية يف الكليات ودوائر اجلامعةعلى اختالفها ا ألمر الذي انعك�س إ�يجابيا على تعداد ا ألن�شطة املنفذة
يف اجلامعة

تعزيز م�شاركة الطلبة يف تن�سيق الن�شاطات اجلامعية
عززت ا ألن�شطة الطالبية من إ�قبال الطلبة على تقدمي املقرتحات للن�شاطات الطالبية يف �شتى املجاالت حيث يتم على مدار العام
الدرا�سي ا�ستقبال مئات ا ألن�شطة املقرتحة من الطلبة من كافة التخ�ص�صات اجلامعية للتنفيذ �ضمن إ�طار تعليمات ا ألن�شطة
الطالبية وخدمة املجتمع.

تنمية روح إالبداع والتميز لدى الطلبة
�ساهمت تعليمات ا ألن�شطة الطالبية يف ا�ستقطاب الطلبة املبدعني لطرح أ�فكارهم ومقرتحاتهم وتعزيز التميز وروح املناف�سة
لدى الطلبة يف تنفيذ ن�شاطات نوعية على م�ستوى اجلامعة.

تنمية املهارات الفردية واملعرفة لدى الطلبة
أ�دت تعليمات ا ألن�شطة الطالبية إ�ىل زيادة إ�قبال الطلبة على امل�شاركة يف الدورات التدريبية املجانية وور�ش العمل والندوات
وامل ؤ�مترات وغريها من القعاليات التي ت�سهم بتنمية املهارات الفردية وتعزز ال�سرية الذاتية للخريج وتعمق من املعرفة العامة
للطالب اجلامعي.

تعزيز ا ألن�شطة الفنية والثقافية والريا�ضية يف اجلامعة
�أ�سهمت تعليمات ا ألن�شطة الطالبية يف رفع م�ستوى امل�شاركة الطالبية يف الن�شاطات الفنية من معار�ض فنية منوعة واحتفاالت
وطنية ودينية وغريها ،كما أ��سهمت يف رفع م�ستوى امل�شاركة يف ا ألن�شطة الثقافية على اختالفها من لقاءات �شعرية وحما�ضرات
تثقيفية �إ�ضافة �إىل رفع م�ستوى امل�شاركة يف الفعاليات الريا�ضية على اختالف أ�نواعها.

�صقل �شخ�صية الطالب اجلامعي
�إن إ�يالء اجلامعة ألهمية م�شاركة الطلبة يف ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع �أدى إ�ىل إ�دماج الطلبة يف �أجواء الن�شاط اجلامعي
الالمنهجي وتعزيز ثقافة إالنتماء وروح امل�س ؤ�ولية االجتماعية لدى الطالب وتعزيز مهارات االت�صال والتوا�صل وقبول الر�أي والر أ�ي ا آلخر
لدى العديد من الطلبة مما �أ�سهم ب�صقل �شخ�صية الطالب �سيما و أ�ن امل�شاركة الطالبية م�ستمرة على مدار كل ف�صل درا�سي.
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
اجلامعة ا ألردنية لها الريادة يف جمال ا ألن�شطة الطالبية
حيث كانت ال�سباقة لهذا الطرح يف حني ال زالت العديد من اجلامعات ا ألردنية ت�سعى يف طريقها إلقرار مثل هذه التجربة يف
ميادينها ،حيث ا�ستقت ا ألردنية هذه التعليمات من نظرياتها يف دول العامل التي تعترب الن�شاط الالمنهجي وخدمة املجتمع أ�حد
أ�هم �أ�سا�سيات احلياة اجلامعية للطلبة وا ألدوار املناطة باجلامعات ككل.
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
التحديات واملعوقات يف ا ألن�شطة الطالبية
�ضعف الت أ��سي�س لثقافة الن�شاط الطالبي
تعترب قلة اخلربة و�ضعف الت أ��سي�س املعريف ألهمية امل�شاركة يف الن�شاطات الالمنهجية أ�حد �أهم املعوقات التي ت ؤ�دي �إىل عزوف
الطلبة عن امل�شاركة يف الن�شاطات الطالبية اجلامعية .حيث ترتبط أ�غلب امل�شاركات الطالبية الفاعلة يف ا ألن�شطة الالمنهجية
مببادرات فردية ت أ�ثرت بعوامل �أ�سرية واجتماعية إ�يجابية �أ�سهمت يف تعزيز هذه امل�شاركات .يف حني يفتقر الكثريون غريهم
إلدراك أ�همية امل�شاركة يف الن�شاط الطالبي م�ستندين إ�ىل مبد�أ إ�جناز املطلوب باالعتماد على الوجاهية واملح�سوبيات وغريها
من و�سائل التهرب من امل�شاركة الفاعلة والناجت يف املح�صلة عن غياب الوعي واالجتاهات ال�سلبية نحو الن�شاط الطالبي.

�ضعف القدرة على تنظيم الوقت والعبء الدرا�سي
يفتقر بع�ض الطلبة ملهارات اال�ستخدام الفاعل للوقت حيث ي�شكل عائقا أ�مامهم للم�شاركة يف الن�شاطات الطالبية املطلوبة،
إ��ضافة �إىل أ�ن العبء الدرا�سي يف بع�ض التخ�ص�صات قد ي�شكل عائقا أ�مام بع�ض الطلبة خا�صة يف غياب التعاون من قبل بع�ض
ا أل�ساتذة ا ألكادمييني يف حتفيز م�شاركة الطلبة يف ا ألن�شطة املتنوعة من مبد�أ إ�عطاء الدرا�سة ا ألولوية الق�صوى.

ال�صورة النمطية لل�شخ�صية اجلامعية
ترتبط ال�صورة النمطية للطالب اجلامعي لدى بع�ض الطلبة بالتح�صيل ا ألكادميي فقط .حيث تتعار�ض فكرة النجاح ا ألكادميي
يف أ�ذهان بع�ض الطلبة مع مبد�أ الن�شاط الالمنهجي ،وقد ي�صل ا ألمر �إىل اعرتا�ض بع�ض أ�ولياء ا ألمور بهذا اخل�صو�ص ومنع
�أبنائهم من الطلبة من امل�شاركة حتت م�سمى اخلوف من الرتاجع ا ألكادميي أ�و املحافظة على العادات والتقاليد وغريها مما
ي�شكل مزيدا من العبء النف�سي على الطلبة.

�ضعف احلوافز ا ألدبية واملالية
يعترب �ضعف احلوافز ا ألدبية واملالية للطلبة املبدعني يف جمال ا ألن�شطة الالمنهجية عائقا أ�مام م�شاركة الطلبة حيث يعاين
العديد من الطلبة من أ�و�ضاع مادية �صعبة قد تدفع بهم إ�ىل معرتك العمل أ�ثناء الدرا�سة ،مما يزيد من �صعوبة امل�شاركة يف
الن�شاطات التي ال توفر لهم البديل املادي أ�و ا ألدبي الالزم إ��ضافة إ�ىل وجود بع�ض الظروف االجتماعية اخلا�صة كالزواج ووجود
ا ألطفال �أو املر�ضى ممن يتحتم على الطلبة رعايتهم أ�حيانا ومن ثم ينعك�س على إ�مكانياتهم يف امل�شاركة يف ا ألن�شطة
الطالبية التي تتطلب �إىل حد ما توفر الوقت الكايف.

ثقافة العيب واخلجل
ت�شكل ثقافة العيب واخلجل عند بع�ض الطلبة عائقا �أمام امل�شاركة يف الن�شاطات الالمنهجية والتي تقوم يف جوهرها على
ال�سعي لتطوير الذات من خالل امل�شاركة يف ا ألن�شطة املجتمعية التي تنمي فكر الطالب ومهاراته� ،أو امل�شاركة يف ا ألن�شطة
التي تقدم خدمة جمتمعية ميدانية �سواء داخل حرم اجلامعة أ�و خارجه ،حيث يرتاجع الكثري من الطلبة عن hمل�شاركة يف دورات
تدريبية أ�و برامج توعوية بداعي الرتدد واخلجل كما يرتاجع الكثري عن امل�شاركة يف ن�شاطات تقدم خدمة اجتماعية ميدانية
كالتنظيف والدهان أ�و امل�شاركة يف زيارات تخدم الفئات االجتماعية ا ألقل حظا وذلك بداعي العيب وال�شعور بالدونية.
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
�ضعف التمويل ل ألن�شطة الطالبية
يتطلب كثري من ا ألن�شطة الطالبية وخا�صة امليدانية توفر م�صدر لتمويل متطلبات الن�شاط وعلى ا ألخ�ص ا ألن�شطة املرتبطة
مبتطلب زراعة ال�شجر والذي أ��صبح متطلب تخرج إ�لزامي على الطلبة ،حيث ي�ستدعي إ�جناز ن�شاط زراعة ال�شجر أ�و العناية به
توفر �أ�شتال زراعية و�أدوات ومعدات وو�سائل نقل ل ألرا�ضي امل�ستهدفة خارج حرم اجلامعة ،ا ألمر الذي ي ؤ�دي إ�ىل حمدودية تطبيق
الن�شاطات الزراعية خارج حميط اجلامعة لتوفري نفقات النقل إ��ضافة إ�ىل االعتماد على ا ألعداد املتاحة من ا ألدوات الزراعية وا أل�شتال
التي ميكن �أن تتوافر عن طريق الدوائر املعنية يف اجلامعة وهي باملح�صلة تتوافر بكميات حمدودة ال تتنا�سب مع ا ألعداد من
الطلبة امللزمني ب إ�جناز املتطلب ف�صليا والذي ي�صل إ�ىل �آالف الطلبة.

اخلال�صة
متثل ا ألن�شطة الطالبية الالمنهجية وخدمة املجتمع ر ؤ�ية ا�سرتاتيجية مل�س ؤ�ولية م�شرتكة يف اجلامعة ،ت�ستدعي تكاتف كافة
اجلهود إلنتاج �سل�سلة نوعية من ا ألن�شطة الطالبية التي تنه�ض دائما و�أبدا مب�ستوى اجلامعة ا ألردنية ور ؤ�يتها يف جمال تعزيز الن�شاط
الطالبي الالمنهجي وتقدمي اخلدمة املجتمعية.
ويعترب إالرتقاء بفكر الطالب اجلامعي وتو�سيع مداركه فيما يتعلق بثقافة الن�شاط الالمنهجي والعمل التطوعي واخلدمة
املجتمعية هو أ�حد �أهم �أولويات اجلامعة ،ملا لها من انعكا�س مبا�شرعلى ال�شخ�صية اجلامعية للطالب ومنظومته القيمية وال�سلوكية
خالل حياته اجلامعية ،والتي ت�ستمر �إىل مرحلة ما بعد التخرج لتنعك�س لزاما يف م�سار حياته العامة كمخرجات جامعية منوذجية
للمواطنة ال�صاحلة فكرا ومنهاج حياة.
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

املالحق
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
ملحق()1
تعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
ملحق()2
ال�شروحات التف�صيلية لتعليمات ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
ا ألن�شطة الطالبية
-

تعترب امل�شاركة يف ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع يف اجلامعة إ�لزامية على جميع طلبة البكالوريو�س من كافة التخ�ص�صات
واجلن�سيات ومبا فيهم الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
تبد أ� إ�لزامية الطلبة ب إ�جناز ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع اعتبارا من ال�سنة الدرا�سية ا ألوىل.
ي�ستخدم نظام النقاط (باعتبار�أن النقطة الواحدة متثل ن�شاط واحد) للتعريف عن إ�جناز الطالب ل ألن�شطة املطلوبة منه.
يلزم كل طالب ب إ�جناز ن�شاطني ( نقطتني ) كحد �أدنى يف الف�صل الدرا�سي الواحد.
يتم الت�سجيل للن�شاطات و إ�جنازها جمانا (دون ر�سوم)ز
يف حال تخلف الطالب عن إ�جناز الن�شاطات الطالبية املطلوبة منه خالل الف�صل الدرا�سي الواحد يتم إ�يقاف ت�سجيله للف�صل الدرا�سي
التايل حلني قيامه بتنفيذ الن�شاطات املطلوبة.
تعترب الن�شاطات الطالبية إ�لزامية للطلبة خالل الف�صل الدرا�سي ا ألول والثاين ،وال يلزم الطالب بتنفيذ الن�شاطات الطالبية خالل
الف�صل ال�صيفي.
يجوز للطالب ت أ�جيل ا ألن�شطة مبوافقة عميد � ؤش�ون الطلبة إ�ذا اقتنع بالعذر املقدم من الطالب.
يتم الت�سجيل و إ�جناز ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع من خالل نظام إ�لكرتوين خم�ص�ص للطلبة لهذه الغاية.
ميكن للطالب الدخول إ�ىل املوقع املخ�ص�ص له على النظام إاللكرتوين ل ألن�شطة الطالبية من خالل الرابط إاللكرتوين التايل:
Cs.ju.edu.jo/cs
يجب على الطالب عند الدخول إ�ىل املوقع إاللكرتوين قراءة واتباع تعليمات الت�سجيل ل ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع املبينة
على موقعه بدقة.
يعترب النظام إاللكرتوين ل ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع هو اجلهة الر�سمية املعتمدة إللعالن والت�سجيل ل ألن�شطة الطالبية
وخدمة املجتمع يف اجلامعة.
يف حال ظهور أ�ي إ�عالن بتعلق بتنفيذ الن�شاطات الطالبية وخدمة املجتمع عرب أ�ي و�سيلة توا�صل �أخرى على الطالب مراجعة
مكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع للتحقق من موافقة عميد � ؤش�ون الطلبة على الن�شاط واعتماد الن�شاط �ضمن
نظام النقاط إاللزامي للطلبة

متطلب زراعة ال�شجر
-

متطلب جامعة إ�جباري للتخرج.
ينطبق على جميع طلبة البكالوريو�س من جميع التخ�ص�صات واجلن�سيات ،ومبا فيهم الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
يطبق الطالب متطلب زراعة ال�شجرة ملرة واحدة خالل حياته اجلامعية.
ي�ستطيع الطالب إ�جناز متطلب زراعة ال�شجرة اعتبار من ال�سنة الدرا�سية ا ألوىل.
التطبيق امليداين ملتطلب زراعة ال�شجرة ميكن أ�ن يكون داخل أ��سوار اجلامعة �أو خارجها ويف أ�ي منطقة يتم حتديدها لتنفيذ
الن�شاط وب إ��شراف مكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع.
يتم إالعالن عن حمالت زراعة ال�شجرة للطلبة عرب املوقع إاللكرتوين ل ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع املخ�ص�ص للطلبة
cs.ju.edu.jo/cs
ي�ستخدم معيار» منجز « أ�و « غري منجز « يف الت�سجيل للتعريف عن إ�نهاء املتطلب.
يتم الت�سجيل للمتطلب جمانا.
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ملحق()3
النظام إاللكرتوين ل ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
خيارات النظام إاللكرتوين
 متكني الطالب من إالطالع على ا ألن�شطة املعلن عنها للطلبة الراغبني ب إ�جناز الن�شاطات املطلوبة. احلجز إ�لكرتونيا من قبل الطالب للن�شاط الذي يقوم باختياره. حتقق الطالب من عدد ا ألن�شطة التي أ�جنزها واملتبقية عليه ح�سب التعليمات . إالعالن عن الن�شاطات املتاحة للطالب مع بيان كافة تفا�صيل الن�شاط وتعليماته (�شا�شة إ�دارية). متابعة أ�عداد احلجوزات الطالبية على ا ألن�شطة املعلن عنها �أوال ب أ�ول (�شا�شة إ�دارية).	�عداد متابعة إ�ح�صائية لعدد الطلبة املنجزين للنقاط املطلوبة على مدار الف�صل الدرا�سي أ�وال ب أ�ول (�شا�شة إ�دارية).
 إ	�عداد تقرير يبني نوع ا ألن�شطة التي مت إ�جنازها على مدار الف�صل الدرا�سي بالكامل (�شا�شة إ�دارية)
 إ ت أ�جيل النقاط للطالب للف�صل الدرا�سي التايل إ�لكرتونيا يف حال ا�ستكماله اجراءات الت أ�جيل املطلوبة (�شا�شة إ�دارية).	�إمكانية اعتماد ا ألن�شطة املنفذة من قبل الطلبة التي يتم إالعالن عنها خارج النظام إاللكرتوين (�شا�شة �إدارية). -اعتماد الطالب لنف�سه النقطة الالزمة عن م�شاركته يف الن�شاط الذي �شارك به بعد انتهاء الن�شاط.

تعليمات الت�سجيل ل ألن�شطة الطالبية
للت�سجيل للن�شاط الطالبي اتبع اخلطوات التالية:
 -1ا�ضغط على خيار «حجز ن�شاط».
 -2قم باختيار أ�حد الن�شاطات املتوفرة
 -3ا�ضغط على زر «حجز»
 -4تاكد من ان الن�شاط الذي قمت بحجزه قد ا�صبح �ضمن قائمة الن�شاطات املحجوزة م�سبقا
 -5تنفيذ الن�شاط ح�سب الوقت املحدد والتعليمات اخلا�صة بالن�شاط
 -6بعد انتهاء الن�شاط �سيقوم �ضابط االرتباط بت�سليمك الرقم الت�سل�سلي اخلا�ص بك
 -7الدخول مرة أ�خرى إ�ىل النظام إاللكرتوين و إ�دخال الرقم الت�سل�سلي يف خيار «اعتماد ن�شاط للطالب»
 -8حتقق من اعتماد الن�شاط من خيار «ا�ستف�سار عن ا ألن�شطة املنجزة»
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ملحق()4
ا ألن�شطة الطالبية للف�صل الدرا�سي الثاين 2015 - 2014
معار�ض
التاريخ
2015-02-09
2015-02-14
2015-02-24
2015-03-01
2015-03-15
2015/-05/ -07-03
2015-08-02

و�صف الن�شاط
معر�ض الكتاب للقراءة
معر�ض الرتاث للجاليات
معر�ض ال�صور والوثائق التاريخية
معر�ض اليوم الوطني للوفاء للمحاربني القدامى واملتقاعدين الع�سكريني
املعر�ض الفني يف الفنون الت�شكيلية واخلط العربي
معر�ض الفنون الت�شكيلية
معر�ض الرتاث الفل�سطيني

احتفاالت
2015-02-24
2015-03-01
2015-03-12
2015-03-12
2015-03-26
2015-03-30
2015-04-09
2015-04-11

حفل مغناة وطن
حفل مغناة «ارفع را�سك»
حفل ت أ�بني ال�شهيد «معاذ الك�سا�سبة»
احلفل التكرميي «للن�ساء الرائدات يف املجتمع» يف يوم املر�أة العاملي
حفل «ذكرى معركة الكرامة»
احتفالية بيوم امل�سرح العاملي  -جامعة الريموك
حفل وداع اخلريجني
حفل يوم �صحة الفم وا أل�سنان العاملي
حفل غنائي (فرقة �شعاع النورالغنائية) حتت رعاية ا أل�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة ا ألردنية

2015-05-04
2015-05-07
2015-05-31

احتفال يف اليوم الفرانكفوين
تنظيم حفل خريجي ا آلثار وال�سياحة
ح�ضور احتفال اليوم الوطني للمملكة ا ألردنية الها�شمية

2015-04-26

حما�ضرات
2015-02-14
2015-03-03
2015-03-04
2015-03-05
2015-03-09
2015-03-10
2015-03-10
2015-03-11
2015-03-11

حما�ضرة التثقيف ال�صحي ال�سني
حما�ضرة « مدير م ؤ��س�سة نهر ا ألردن»
أ
حما�ضرة رئي�س اجلامعة ا ألردنية (اجلامعة ا ألردنية ن�ش�تها وتطورها)
حما�ضرة الدكتور « زغلول النجار”
حما�ضرة « دور ال�شباب يف بناء القدرات الوطنية»
حما�ضرة الدكتور علي الق�ضاة
والرهاب»
حما�ضرة «ال للتطرف إ
خطر ذوبان الثلج
حما�ضرة توعية «طبيعة عمل طالب ال�صيدلة»
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2015-03-12
2015-03-18
2015-03-22
2015-03-25
2015-03-25
2015-03-29
2015-04-05
2015-04-12
2015-04-13
2015-04-13
2015-04-14
2015-04-14

حما�ضرة م�ضار التدخني و�آثاره
حما�ضرة «النظام ال�شم�سي»
حما�ضرة ال�سيدة «خان» يف املركز الثقايف إال�سالمي
حما�ضرة الدكتور «با�سم الطوي�سي» عميد معهد إالعالم ا ألردين
حما�ضرة دولة «في�صل الفايز» « ال�سيا�سة ا ألردنية يف مواجهة إالرهاب والتطرف»
حما�ضرة تعريفية ل�شركة UK academy
القيادة وت أ��سي�س ال�شركة
حما�ضرة مهارات التعامل مع احلياة
حما�ضرة عميد � ؤش�ون الطلبة د  .احمد العويدي
حما�ضرة �صندوق النقد الدويل
م�سرية ا ألردن إ�ىل التميز
حما�ضرة «تطبيقات لربنامج حكيم املحو�سب يف القطاع ال�صحي»
حما�ضرة معايل الدكتور «نوفان العجارمة» رئي�س ديوان الت�شريع والر أ�ي (م�شروع قانون الالمركزية يف ا ألردن)

2015-04-15
2015-04-15
2015-04-19
2015-04-19
2015-04-23
2015-04-23
2015-04-23
2015-04-26
2015-04-26
2015-04-26
2015-04-27
2015-04-27
2015-04-28
2015-04-28
2015-05-05
2015-05-06
2015-05-06
2015-05-11
2015-05-12
2015-05-13
2015-05-28
2015-07-01
2015-07-07
2015-07-08
2015-07-13
2015-07-26
2015-07-27
2015-07-28
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-03
2015-08-03
2015-08-04
2015-08-05

نظريات يف م�سار العلوم والتكنولوجيا
حما�ضرة الدكتور �شاهر املومني
حما�ضرة « التوعية والتثقيف يف خماطرالف�ساد”
حما�ضرة (وجعلنا من املاء كل �شيء حي)
أ
حما�ضرة الدكتور «�سامي املجايل» رئي�س املجل�س العلى لل�شباب
حما�ضرة ال�سيد أ�ليك�س رو�شان
حما�ضرة «ال للتدخني»
حما�ضرة تدريبية «حجز نطاق انرتنت»
حما�ضرة التطرف إالرهابي من منظور نف�سي
حما�ضرة انفلونزا اخلنازير
حما�ضرة امليكاترونك�س
حما�ضرة  -د.هايل عبيدات « -مدير عام م ؤ��س�سة الغذاء والدواء»
حما�ضرة الدكتور «حيدر الزبن»  -مدير عام م ؤ��س�سة املوا�صفات واملقايي�س -
حما�ضرة �سمري الرفاعي
حما�ضرة �صندوق املعونة الوطنية
حما�ضرة التفكري إاليجابي
حما�ضرة البحث العلمي والكتابة العلمية
حما�ضرة «كيفية بناء �شخ�صية الطالب»  -النائب الدكتور هيثم العبادي
حما�ضرة « املحكمة الد�ستورية»
حما�ضرة(انتقاء املوهيبني )
حما�ضرة « كيف ت�ستعد لرم�ضان»
حما�ضرة «افهم دينك»
حما�ضرة « القلب ا ألبي�ض» د� .أجمد قور�شة
حما�ضرة ( القد�س يف رم�ضان)
�أحكام الزكاة و�صدقة الفطر
املحكمة الد�ستورية يف اململكة ا ألردنية الها�شمية
الو�سطية واالعتدال يف ر�سالة عمان
« امل�س ؤ�ولية القانونية للطبيب» للدكتور �أحمد علي العويدي -عميد � ؤش�ون الطلبة
التغذية ال�سليمة والعناية بالب�شرة
«�صندوق امللك عبد الله الثاين بن احل�سني»
«احلراك ال�سيا�سي جلاللة امللك داخليا وخارجيا» ا أل�ستاذ الدكتور «في�صل الرفوع»
«العالم اجلديد والتحوالت املجتمعية» ا أل�ستاذ الدكتور مهند مبي�ضني
إ
«العالج باخلاليا اجلذعية» ا أل�ستاذ الدكتور عبدالله العبادي
« ال�سياحة يف ا ألردن» الدكتور �سليمان الفرجات

2015-04-14
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2015-08-05
2015-08-10
2015-08-10
2015-08-11

«الو�سائل احلديثة يف الت�سويق»
الزراعة املنزلية «د�.صفوان ال�شياب»
حما�ضرة الدكتور «يحيى الق�ضاة»
مكتب إالر�شاد الطالبي يف اجلامعة ا ألردنية

حمالت
2015-02-28
2015-03-09
2015-03-10
2015-03-10
2015-03-14
2015-03-15
2015-03-17
2015-03-17

زراعة حديقة «معاذ الك�سا�سبة»
حملة برنامج « درب»
حملة « �ساعة بيئة»
حملة « فيكم اخلري»
حملة « إ�بد أ� ب�صمتك»
حملة إ�زالة الثلج
حملة م�شروع تو�سعة مدر�سة ليمار
ن�شاط ترفيهي « م�سابقة الطائرة الورقية» مع ريد بول

2015-03-22
2015-03-23
2015-03-28
2015-03-29
2015-04-07
2015-04-10
2015-04-16
2015-04-19
2015-04-21
2015-04-22
2015-04-23
2015-05-20

حملة التثقيف ال�صحي» ال للمخدرات»
حملة توزيع م�صاحف وحلوى على مر�ضى م�ست�شفى اجلامعة ا ألردنية
حملة اليوم البيئي ويوم ا ألم  -البحر امليت
حملة تثقيفية « ال للمخدرات» يف دائرة املنازل الداخلية
حملة تراثنا هويتنا
رحلة علمية إ�ىل العقبة  -كلية ال�شريعة
حملة « حقك علينا»  -لي�ش أل -
 new lookيا هند�سة
حملة «بتقدر»  -كلية الزراعة
الكرة مبلعبنا
�أعمال زراعية داخل البيوت البال�ستيكية
حملة أ�يادي اخلري

بازارات
2015-03-04
2015-03-09
2015-03-17
2015-04-29
2015-05-17

البازار اخلريي «كلية طب ا أل�سنان»
البازار اخلريي بالتعاون مع متطوعي ا ألردن
البازار اخلريي لدعم مركز إالح�سان ل أليتام
بازار كلية الطب
بازار كلية ال�صيدلة
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أ��صدقاء أ�يتام
2015-03-07
2015-03-14
2015-03-14
2015-03-14
2015-03-14
2015-03-16
2015-03-16
2015-03-24
2015-04-11
2015-04-18
2015-04-25
2015-05-02
2015-05-06
2015-06-24
2015-06-25
2015-06-25
2015-07-09
2015-07-14
2015-07-14
2015-07-14
2015-07-15

زيارة حدائق ا ألطفال ومتحف ال�سيارات امللكي
زيارة مركز �أيتام �صويلح
حفل �شواء مع ا أليتام
« فرحهم فرحنا» كلية احلقوق
ن�شاط» أ��سعد قلبا»
يوم اليتيم
ب�سمة طفولة
زيارة قرى أ�طفال()sos
أ
زيارة حدائق احل�سني ومتحف الطفال
ن�شاط توجيهي و أ�يتام
حملة «ا�سعدوهم»
حملة « أ��سعد يتيم»
حملة «كلنا معك»
حملة ( ب إ�ح�سا�سنا ت�ستقيم احلياة )
�إفطار طالبات اللغات
�إفطار ال�سالم
إ�فطار كلية ا ألعمال
�إفطار ا�ستاد اجلامعة
�إفطار �أيتام اخلري
�إفطار كلية ال�صيدلة
�إفطار الطب

م ؤ��س�سات اجتماعية
2015-02-28
2015-05-04

التطوع يف تكية أ�م علي «توزيع طرود غذائية»
م�سابقة امللكة علياء للم�س ؤ�ولية االجتماعية

لقاءات
2015-03-12

لقاء اللجنة العليا لالنتخابات مع طلبة اجلامعة

2015-03-31

لقاء ذوي االحتياجات اخلا�صة مع مفتي اململكة حممد الزعبي

2015-05-04

م�شروع «�أنا هنا» للتوجيه املهني -خم�ص�ص للطالبات فقط من كليات -ا ألعمال ،حقوق ،درا�سات دولية� ،آداب

2015-05-06

ن�شاطquiz events - British council -
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دهان
2015-03-07
2015-03-07
2015-03-19
2015-03-29
2015-04-23
2015-05-09
2015-05-09
2015-05-17

دهان خمتربات علوم الت أ�هيل  -ق�سم العالج الطبيعي
دهان أ�طاريف
دهان �أق�سام كلية العلوم ومواقف ال�سيارات
دهان كلية العلوم
دهان حديد مدخل ريا�ضيات
دهان ا�ستاد اجلامعة
نظافة ودهان ا�ستاد اجلامعة-التجمع يف �صالة الن�شاط الريا�ضي ال�ساعة � 9صباحا  -مقابل بنك القاهرة عمان  -يف حرم
اجلامعة ا ألردنية
دهان أ�ر�صفة وكراجات ال�سيارات

ذوي احتياجات خا�صة
2015-03-01
2015-03-12
2015-04-04
2015-04-09
2015-04-18
2015-04-21
2015-04-22
2015-05-03
2015-05-06
2015-05-10

التطوع يف دائرة إالر�شاط الطالبي
ن�شاط « �أر�سم ب�سمة» مركز املنار لذوي االحتياجات
حملة �سواعد اخلري
م�شاركة الطالب يف اليوم الطبي املجاين لل�شلل الدماغي
تقييم املر�ضى يف دار ال�سالم
ن�شاط «متالزمة داون»
حملة « إ�قر أ� يل» ()2
افتتاح خمترب حا�سوب لذوي إالعاقة
تقييم مدى مالئمة املباين داخل اجلامعة ا ألدرنية
إالرادة وحتدي إالعاقات

عر�ض أ�فالم
2015-02-24
2015-03-18
2015-05-07
2015-05-10
2015-05-11

ح�ضور فيلم “”patch adams
الفيلم الوثائقي « لكلية الهند�سة»
فيلم وثائقي « العنف اجلامعي»
فيلم وثائقي عن النظريات اجليولوجية الكونية
ح�ضور فيلم «رجال يف مهمة»

زيارات
2015-02-16
2015-02-26

زيارة ديوان الت�شريع والر�أي
زيارة جمل�س ا ألعيان
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2015-03-10
2015-03-17
2015-03-30
2015-04-13
2015-04-16
2015-05-04

زيارة ق�سم ا ألطفال م�ست�شفى اجلامعة ا ألردنية
زيارة املدر�سة النموذجية
زيارة كامريات غرفة املراقبة التابعة ل ألمن اجلامعي
زيارة �إىل مزرعة اجلامعة والن�صب التذكاري ملعركة الكرامة
زيارة دارات و�صفي التل (حكاية وطن)
زيارة �ضريح اجلندي املجهول

تنظيف
2015-03-14
2015-03-24
2015-03-24
2015-04-04
2015-04-18
2015-04-20
2015-04-20
2015-05-20
2015-05-20
2015-05-21

تنظيف خمتربات ا ألملاين
تنظيف م�شغل �أطراف �صناعية يف م�ست�شفى الب�شري
تنظيف م�شغل �أطراف �صناعية يف كلية علوم الت أ�هيل
حملة « عمال وطن» تنظيف منطقة «زي»
تنظيف املخترب إاليطايل
ن�شاط «�ساعة بيئة يف احلرم اجلامعي»
تنظيف امل�صليات
تنظيف وتن�سيق احلدائق
ن�شاط «عيادات المعة»
حملة التنظيف وتن�سيق احلدائق

التربع بالدم
2015-03-04
2015-03-28
2015-04-06
2015-04-26
2015-05-07

التربع بالدم مع save the children
التربع بالدم  -البحر امليت
حملة التربع بالدم  -برج ال�ساعة
«قطرة دم ت�ساوي حياة»
تربع بالدم لكلية الريا�ضة

م�سرحيات
2015-04-05
2015-04-29

م�سرحية حول ت�شجيع املر أ�ة على الدخول يف �سوق العمل
م�سرحية «تراب بلد»

أ�يام وظيفية
2015-04-07

اليوم الوظيفي 2015

لقاءات �شعرية
2015-04-08
2015-04-28

اللقاء ال�شعري ملعايل ال�شاعر «حيدر حممود»
لقاء �شعري يف كلية ا ألعمال
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
2015-08-06
2015-08-06
2015-08-09

قراءات �شعرية
إ��س أ�ل خبري  -ت�سويق الذات
ال�شباب ا ألردين � -س ؤ�ال الهوية والراهن العربي  -معايل ا أل�ستاذ جري�س �سماوي

ور�شات عمل
2015-03-04
2015-03-05
2015-03-11
2015-03-17
2015-03-19
2015-04-07
2015-04-14
2015-04-15
2015-04-15
2015-04-21
2015-04-22
2015-04-22
2015-07-28
2015-08-11

ور�شة عمل «ال�سالمة العامة»
ور�شة عمل «حماكاة املباين و�أنظمة الطاقة»
ور�شة عمل توعوية يف كلية ال�صيدلة
الور�شة التعريفية للت�سهيالت البيئية للطالب ذوي إالعاقة
مهارات التفكري
ور�شة عمل» قانون اجلذب»  -املدربة (النا العالف)
ور�شة عمل «املعرفة والنمو االقت�صادي» -الن�شاط خم�ص�ص لطلبة كلية ا ألعمال
ور�شة عمل «املحا�سبة يف عامل متجدد» -الن�شاط خم�ص�ص لطلبة كلية ا ألعمال
ور�شة عمل «التخ�صي�ص اجلماعي» -الن�شاط خم�ص�ص لطلبة كلية ا ألعمال
كيفية ا�ستخدام التكنولوجيا يف تعلم اللغة إالجنليزية-خم�ص�ص لطلبة كلية اللغات فقط
الدرا�سة يف أ�مريكا  -خم�ص�ص لطلبة كلية اللغات فقط
كيفية التقدمي لفيزا الطالب واحل�صول عليها -خم�ص�ص لطلبة كلية اللغات فقط
« مقدمة �إىل كيفية �صيانة احلا�سوب ال�شخ�صي»
ور�شة توجيهية لطلبة التفوق العلمي

ندوات
2015-03-15
2015-03-17
2015-03-22
2015-03-24
2015-04-02
2015-04-09
2015-04-12
2015-04-12
2015-04-14
2015-04-14
2015-04-15
2015-04-15
2015-04-15
2015-04-28
2015-05-26
2015-06-29

ندوة «م�ستجدات منع العدوى يف امل�ست�شفى ملقدمي الرعاية ال�صحية»
ندوة QS
ندوة اجلرائم إاللكرتونية
ندوة اقت�صاد املعرفة
ندوة ال�شباب والفكر املتطرف
ندوة بعنوان «الفل�سفة والفن»
ندوة مهارات التعامل مع احلياة
ندوة بعنوان « ال للمخدرات»
أ
ندوة «اقت�صاديات التجديد»  -الن�شاط خم�ص�ص لطلبة كلية العمال
ندوة « إ�دارة إالنتاج والعمليات» -الن�شاط خم�ص�ص لطلبة كلية ا ألعمال
ندوة االنتقال من اجلامعة إ�ىل �سوق العمل
ندوة القيادية « حممد العفوري»
« �أثر التطور التكنولوجي على ال�صناعة» -الن�شاط خم�ص�ص لطلبة كلية ا ألعمال-
ندوة «القد�س يف عيون ا ألمة»
ندوة « ذكرى إال�سراء واملعراج»
ندوة «فتاوي دينية للطلبة»
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
أ�ر�شفة إ�لكرتونية
2015-03-17
2015-04-12

تعبئة ا�ستبانة الت�صنيف العاملي للجامعات ( كلية االعمال )
ا ألر�شفة إاللكرتونية (خم�ص�ص فقط لطلبة كلية الهند�سة وكلية امللك عبدالله لتكنولوجيا املعلومات)

برامج نلفزيونية
2015-03-18
2015-04-15

م�شاركة جمهور برنامج تلفزيوين «هذا النبي»
امل�شاركة يف جمهور برنامج تلفزيوين «مفاتيح عن النجاح»

ر�سوم جدارية
2015-03-24
2015-03-29
2015-04-08
2015-05-06
2015-05-07

ر�سم جداريات مدر�سة «عرجان الثانوية»
ر�سم جداريات مدر�سة «ابن طفبل»
الور�شة الفنية يف املدر�سة النموذجية (رو�ضة اجلامعة)
ر�سوم جدارية فندق الفنار «ذاكرة ال�سرو»
حملة «لونها �صح» التجمع ال�ساعة  - 1.30املدرج ال�صغري-عمادة � ؤش�ون الطلبة

ال�صحة النف�سية
2015-03-18
2015-04-19

زيارة دار ال�صف�صاف ل ألمرا�ض النف�سية
أ
التوعية والتثقيف يف مركز ال�صف�صاف للت�هيل النف�سي

دورات
2015-04-10
2015-04-15
2015-05-13
2015-05-20

دورة فورمات كلية الهند�سة
تدريب « أ�يا�ستا»  -كلية الهند�سة
دورة رواحل التغيري()1
برنامج « أ�نا أ��شارك”
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
مباريات
2015-03-24
2015-04-05
2015-04-13
2015-04-13
2015-04-13
2015-04-15
2015-04-16
2015-04-19
2015-04-19
2015-04-23
2015-04-26
2015-05-14
2015-05-17

مباراة بطولة اجلامعة ال�سنوية (كلية ال�شريعة)
الفائزون يف بطولة اجلامعة الريا�ضية
ح�ضور مباراة (كلية ا ألعمال ،كلية اللغات)
ح�ضور مباراة (كلية الهند�سة ،كلية التمري�ض)
ح�ضور مباراة (كلية علوم الت أ�هيل ،كلية العلوم)
مباراة  -كلية ا آلثار
مباراة – ا�ستاد اجلامعة
مباراة كلية الريا�ضة مع الطب
مباراة الريا�ضة مع العلوم
نهائي بطولة كليات اجلامعة بكرة القدم بني كلية الهند�سة وكلية الرتبية الريا�ضية
مباراة التمري�ض واع�ضاء هيئة التدري�س
بطولة ال�شهيد معاذ الك�سا�سبة
بطولة اجلامعات على م�ستوى اجلامعات ا ألردنية ()2

أ�يام مفتوحة
2015-04-15
2015-04-25
2015-03-01
2015-03-12
2015-04-09
2015-04-20
2015-04-22
2015-04-23
2015-04-23
2015-04-23

اليوم ال�صيدالين املفتوح
اليوم املفتوح كلية الريا�ضة
�صحتك بالدنيا
يوم طبي جماين
« �أمل وهدف» زيارة مر�ضى مركز احل�سني لل�سرطان للجامعة ا ألردنية
ور�شة «العالقة بني فيتامني د والربوتني»
ن�شاط لياقة بدنية مفتوحة  -خم�ص�ص للطالبات فقط
ن�شاط �صحي تثقيفي
اليوم الطبي  -التربع بالدم
اليوم الطبي  -تدريب على ا�ستخدام معدات طبية

ن�شاطات زراعية
2015-02-15

التطوع يف معهد البحوث الزراعية

م ؤ�مترات
2015-02-25
2015-03-03
2015-03-07
2015-04-21
2015-04-29
2015-07-29

م ؤ�متر دعم التمكني القانوين للمر أ�ة
م ؤ�متر ال�شباب يف مواجهة التطرف برعاية �صندوق البحث العلمي
م ؤ�متر الو�سطية واالعتدال
امل ؤ�متر الدويل الثاين ملركز اللغات
م ؤ�متر �صحة الفم وا أل�سنان
امل ؤ�متر الدويل الثاين للمالية وامل�صرفية إال�سالمية
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
أ�ن�شطة فنية
2015-04-12
2015-05-07

كورال اجلامعة
فعالية الفرقة ال�سمفونية

أ�ن�شطة ثقافية
2015-03-10
2015-04-07
2015-04-13
2015-04-21
2015-04-21
2015-04-21
2015-04-22
2015-04-23
2015-04-26
2015-04-28
2015-04-28
2015-05-07
2015-05-14
2015-05-17

ملتقى اللغة إالجنليزية
« عودة مبدع» الدكتور «زياد النا�صر» عميد كلية الطب يف جامعة الريموك
ح�ضور حتليل رواية « ي�سمعون ح�سي�سها»
تنظيف و�إعادة ترتيب كتب وفهر�ستها يف الزاوية ا ألمريكية
�أ�سبوع الزاوية ا ألمريكية  -ال�ساعة املفتوحة  -خم�ص�ص لطلبة كلية اللغات فقط
ملتقى هند�سة الكلمات
العر�ض التقدميي لفر�ص املنح املقدمة من - fullbrightخم�ص�ص لطلبة كلية اللغات فقط
نادي زاوية القراء
ملتقى اللغة االجنليزية
ن�شاط « لن نن�سى»
املهرجان التكنولوجي الثامن
�أم�سية �شعرية نبطية
التطوع يف إ�ذاعة اجلامعة
ن�شاط نكبة 67

أ�يام علمية
2015-04-05
2015-04-21
2015-04-21
2015-04-21
2015-04-21
2015-04-21
2015-04-21
2015-04-29

اليوم العلمي لكلية ا آلثار
حما�ضرة «الت�شويه إالعالمي إلل�سالم ومدى احلاجة إلعالميني إ��سالميني لت�صحيح ال�صورة»
حما�ضرة إالعالم واخلطاب إال�سالمي
حما�ضرة «فقه االختالف و�ضوابط التعامل مع ا آلخر»
«ال�سالم بني إالعالم والواقع»
حما�ضرة إ
حما�ضرة «دور طالب ال�شريعة يف ت�صحيح ال�صورة وبث الوعي»
اليوم العلمي لكلية ال�شريعة
اليوم العلمي لكلية ال�صيدلة

تعليم
2015-05-17
2015-05-20
2015-04-09

زيارة مدار�س و إ�عطاء ح�ص�ص تقوية
حملة التوعية والتثقيف
التطوع يف رو�ضة وح�ضانة اجلامعة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
ملحق()5
ا ألن�شطة الطالبية للف�صل ا ألول 2016 - 2015
حما�ضرات
حما�ضرة « الطاقة»  -كلية الهند�سة
حما�ضرة «القد�س واقع وحتديات»
تخيل حالك
حما�ضرة حول م�شروع قانون االنتخاب
املر أ�ة وال�سالم ا أل�سري
« جمال ا ألر�ض ال�صماء»
حما�ضرة (الطاقة )2
اال�ستدامة
�سالمة املحا�صيل وا ألغذية املعدلة وراثيا
8minutes
نادي هواة الفلك
التفكري إاليجابي والذكاء العاطفي
PSRC
العالج باملو�سيقى
طرق ا�ستخدام املكتبة االلكرتونية
كيف تقدم م�شروعك
حما�ضرة رئي�س رابطة الكتاب االردنية
جانحة ال�سمنة يف ا ألردن خارج ال�سيطرة
حما�ضرة فخامة  -رئي�س جمهورية الهند
حما�ضرة «دور ا ألردن يف دعم الق�ضية الفل�سطينية»
هل ترغب بان تكون من رواد االعمال وان تن�شيء �شركة خا�صة بك
النظرية إالميانية حول إالدمان
حما�ضرة «الهجرة النبوية»  -د .عبدالله ال�صيفي
كيفية تطوير الذات
أ
جماالت عمل هند�سة احلا�سوب يف ال�شبكات و�من املعلومات
حما�ضرة زغلول النجار
منحة  - DAADخم�ص�ص لطالب ال�سنة الرابعة واخلام�سة
تاريخ و أ�نواع املخدرات
�صفات العاملني يف جمال الت أ�هيل لعالج إالدمان
اقرا يل مل�ساعدة املكفوفني و�ضعاف الب�صر ذوي االحتياجات اخلا�صة
اجلغرافيا ال�سيا�سية
اال�ستخدامات الوقائية ملنتجات نحل الع�سل
فر�ص العمل املتاحة بعد التخرج
تخيل حالك

01-10-2015
01-12-2015
02-11-2015
02-12-2015
03-12-2015
05-11-2015
06-10-2015
08-11-2015
08-11-2015
08-12-2015
08-12-2015
09-11-2015
10-11-2015
10-11-2015
10-11-2015
10-11-2015
10-11-2015
10-12-2015
11-10-2015
11-11-2015
11-11-2015
12-10-2015
12-10-2015
12-11-2015
12-11-2015
12-11-2015
12-11-2015
13-10-2015
13-10-2015
13-11-2015
13-12-2015
14-12-2015
15-11-2015
02-11-2015

املدرج ا ألو�سط  -كلية الهند�سة
مدرج كلية الفنون والت�صميم ()1
كلية ال�شريعة
مدرج اللوزي  -كلية IT
مدرج كلية علوم الت أ�هيل
مدرج و�صفي التل  -كلية العلوم
كلية الهند�سة  -املدرج ا ألو�سط
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
مدرج علي مانكو
مدرج �سمري الرفاعي
مدرج �سمري الرفاعي
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية ال�صيدلة
كلية الفنون والت�صميم
كلية التمري�ض
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج حمدي مانكو -مركز حمدي مانكو
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
املدرج ال�صغري-عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج و�صفي التل  -كلية العلوم
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج مركز حمدي مانكو
ؤ
املدرج ال�صغري-عمادة �ش�ون الطلبة
املدرج ال�صغري -عمادة � ؤش�ون الطلبة
املكتبة
آ
مدرج الفراهيدي  -كلية الداب
مدرج حمدي مانكو -مركز حمدي مانكو
املدرج الكبري  -كلية ا ألعمال
كلية ال�شريعة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
التوتر والغ�ضب و أ�ثره على التح�صيل الدرا�سي

17-11-2015

ذكرى املولد النبوي ال�شريف

17-12-2015

حما�ضرة التنمية الب�شرية «ا�صنع م�ستقبلك»
دكتور لكل م�صنع
حما�ضرة « العمل التطوعي واالنتماء»
د .جمد الدين خم�ش
حما�ضرة االنفلونزا
«د.قا�سم الزعبي» -مدير االح�صاءات العامة
اجلرائم إاللكرتونية
الفن والعنف
حما�ضرة «�أخالقيات البحث العلمي»
كيف تبدا الت�صميم املعماري
الطاقة النظيفة
حما�ضرة social media
التوازن يف احلياة االن�سان
حما�ضرة ا ألعمال التطوعية و�أهميتها
مقدمة يف الت�صوير الفوتوغرايف
التوازن يف احلياة االن�سان
د« .طالل ال�شرفات»  -هيئة مكافحة الف�ساد
3DPRINTING
الذهب ا ألخ�ضر
التنمية الب�شرية  -بعنوان التفكري االيجابي
ف�صة جناح خمرتع
حما�ضرة معايل «د .اخليف اخلوالدة» وزير تطوير قطاع النقل العام
االخراج والت�صوير
االخراج والت�صوير
املخدرات و�أ�ضرارها
كيف تبدا الت�صميم املعماري

17-12-2015
18-11-2015

مدرج بهجت التلهوين -جممع القاعات الطبية
د .حممد نوح الق�ضاة
ؤ
مدرج احل�سن  -عمادة �ش�ون الطلبة
مدرج الكندي  -كلية ا آلداب
كلية الهند�سة والتكنولوجيا

19-10-2015

مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة

19-11-2015
20-10-2015
21-12-2015
22-10-2015
22-10-2015
22-11-2015
23-11-2015
25-10-2015
25-10-2015
25-10-2015
25-10-2015
25-11-2015
25-11-2015
26-11-2015
26-11-2015
27-10-2015
27-10-2015
27-10-2015
29-10-2015
29-11-2015
29-11-2015
22-11-2015

مدرج بهجت التلهوين -جممع القاعات الطبية
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة
عمادة � ؤش�ون الطلبة
مركز حمدي ماجنو
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
املدرج ا ألو�سط-كلية الهند�سة
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
املدرج الكبري -كلية ا ألعمال
كلية الهند�سة
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مركز اللغات
مدرج  -مركز حمدي مانكو
كلية الزراعة
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
مدرج احل�سن-عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
مدرج بهجت التلهوين -جممع القاعات الطبية
كلية الهند�سة والتكنولوجيا

م�سرحيات
داع�ش على ال�صاج
داع�ش على ال�صاج
م�سرحية أ�عرا�س �آمنة
«الرهاب على الباب»  -زعل وخ�ضرة –
إ
تعر�ض ألول مرة

01-11-2015
02-11-2015
02-12-2015

مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج �سمري الرفاعي

17-11-2015

مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

معار�ض
معر�ض «درب احلر»-ال�شهيد و�صفي التل –
 2015/12/1لغاية 2015/12/3

02-12-2015

قاعة املعار�ض-عمادة � ؤش�ون الطلبة

03-12-2015
07-12-2015
19-10-2015
20-10-2015

املتحف الوطني
قاعة املعار�ض  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الفنون الت�صميم
بهو كلية ا آلداب

22-11-2015

قاعة املعار�ض  -عمادة � ؤش�ون الطلبة

معر�ض االق�صى

25-10-2015

�سكوير الطبية

معر�ض �صور مواهب الهند�سة على
مدار يومني 2015 / 11/26 - 11/25
معر�ض دور الها�شميني يف حماية ا ألق�صى
افتتاح معر�ض الفن الت�شكيلي

26-11-2015

معر�ض �سنة خام�سة -ق�سم هند�سة العمارة

29-10-2015
29-11-2015

قاعة املعا�ض  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
جالريي كلية الفنون والت�صميم

معر�ض الها�شمي عزة
اليوم الثقايف املاليزي
معر�ض ال�صور احلمرا  -معر�ض ال�سفارة اال�سبانية
املعر�ض اجلغرايف 2015/10/21 - 2015/10/20
معر�ض احلرف اليدوية
ي�ستمر املعر�ض على مدار يومي 2015/11/23 ، 22

أ�ن�شطة فنية
فرقة بلدنا
حفل فرقة وكورال ق�سم الفنون
مهرجان ا ألردن الثاين إللعالم
حفل الكورال الغربي مهرجان الفنون والت�صميم الرابع
التطوع يف مر�سم اجلامعة
عام على عودتنا
�أم�سية مو�سيقية
ر�سوم جدارية املدر�سة النموذجية
حفل جاليات
يوم التغري Change Day
حفل تكرمي بطولة مناظرات اجلامعة
التطوع يف كورال اجلامعة
حفل تكرمي املواطن»ركان قطي�شات”
مهرجان «الكونا يف فل�سطني »3
يالال على الثانية
حفل مهرجان كلية الفنون

01-12-2015
02-12-2015
04-10-2015
08-12-2015
12-11-2015
16-10-2015
29-11-2015
22-10-2015
03-12-2015
04-11-2015
05-11-2015
11-11-2015
10-11-2015
19-11-2015
29-10-2015
29-11-2015

مدرج �سمري الرفاعي
مدرج �سمري الرفاعي
كلية الفنون
كلية الفنون والت�صميم
عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الفنون والت�صميم
مدرج �سمري الرفاعي
املدر�سة النموذجية
مدرج �سمري الرفاعي
م�ست�شفى اجلامعة االردنية
مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة
عمادة � ؤش�ون الطلبة
ؤ
مدرج احل�سن-عمادة �ش�ون الطلبة
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
املدرج ال�صغري -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ندوات
ندوة حوارية  -جلمعية رابطة علماء ا ألردن
ا�ستخدام اخلاليا اجلذعية يف عالج ال�سكري
التفكري إاليجابي والذكاء العاطفي
التنمية الب�شرية  /ا�سا�سيات احلياة
البطاله وثقافة العيب
ندوة «طاقة ال�شباب إالبداعية»
أ
دور إالعالم يف �صقل �شخ�صية الفراد ذوي إالعاقة
التحر�ش وقانون «»308
إ�دارة امل�شاريع االحرتافية
حما�ضرة الدكتور نوفان العجارمة رئي�س ديوان الت�شريع
ا�سبانيا يف مر أ�ة االندل�س

30-09-2015
29-10-2015
29-10-2015
27-10-2015
22-11-2015
22-10-2015
19-11-2015
10-12-2015
03-12-2015
03-11-2015
01-12-2015

قاعة رم مركز اللغات
مدرج مركز حمدي ماجنو
مدرج بهجت التلهوين
املدرج ال�صغري -عمادة � ؤش�ون الطلبة
جمموعة طلبة
ؤ
املدرج ال�صغري  -عمادة �ش�ون الطلبة
املدرج ال�صغري  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج �سمري الرفاعي
املدرج الكبري  -كلية ا ألعمال
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية اللغات االجنبية

عر�ض أ�فالم
عر�ض فيلم ()JO360
عر�ض فيلم ثقايف
فيلم Giftedhaund
Expelled:No Intelligence Allowed
فيلم unbroken

03-11-2015
12-11-2015
16-11-2015
25-11-2015
28-10-2015

مدرج �سمري الرفاعي
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
كلية ال�صيدلة
كلية علوم التاهيل
كلية الهند�سة والتكنولوجيا

أ�ن�شطة ثقافية
« الفن والعنف»
الزاوية االمريكية
نهائي بطولة مناظرات اجلامعة االردنية
التجربة ال�شبابية حول العامل
التطوع يف دائرة االن�شطة الثقافية
زاوية االمريكية
زدين علما
فريق حمادثة
دورات اخلط العربي
هند�سة الكلمات
م�سابقة عاملية
بالعربي
فريق كايزن للغة العربية
التطوع يف دائرة االر�شاد الطالبي
برنامج التبادل الثقايف
فريق كايزن للغة العربية
احتفالية اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد

01-11-2015
05-10-2015
05-11-2015
08-12-2015
10-11-2015
10-11-2015
12-11-2015
16-11-2015
17-11-2015
17-11-2015
22-11-2015
20-11-2015
20-10-2015
18-11-2015
25-11-2015
19-10-2015
09-12-2015

مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية اللغات االجنبية
ؤ
مدرج احل�سن -عمادة �ش�ون الطلبة
مدرج كلية ا ألمري ح�سني
عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية اللغات االجنبية
كلية العلوم
مركز اللغات
عمادة � ؤش�ون الطلبة
عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية ال�صيدلة
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
مباريات
مباراة كرة القدم كليتي (ا آلثار) IT،
�سباق ال�ضاحية
طلبة التمري�ض  - 2014وطلبة 2015
مباراة كرة ال�سلة -كلية ال�صيدلة
نهائي دوري أ�بطال امليكاترونك�س
مباراة كرة القدم بني أ�ع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
مباراة كرة ال�سلة -كلية ال�صيدلة
مباراة كرة قدم  -كلية ا ألعمال
نهائي بطولة كليات اجلامعة
نهائي بطولة اجلامعة لكرة ال�سلة
البطولة العربية للجامعات كرة القدم الن�سوي
مبارة كرة القدم وكرة ال�سلة كلية االثار وال�سياحة

29-10-2015
27-10-2015
08-12-2015
07-10-2015
03-12-2015
11-10-2015
07-10-2015
15-12-2015
17-11-2015
19-11-2015
24-11-2015
12-11-2015

�ستاد اجلامعة
الن�شاط الريا�ضي
ال�صالة الريا�ضية  -اجلامعة ا ألردنية
ال�صالة الريا�ضية
ال�صالة الريا�ضية  -اجلامعة ا ألردنية
كلية التمري�ض
ال�صالة الريا�ضية
امللعب اخلما�سي  -ا�ستاد اجلامعة
ا�ستاد اجلامعة
ال�صالة الريا�ضية -اجلامعة االردنية
ال�صالة الريا�ضية  -اجلامعة ا ألردنية
كليةاالثار وال�سياحة

لقاءات
�ساعة مع العميد
لقاء الرئي�س مع الطلبة اجلدد -خم�ص�ص للطلبة امل�ستجدين فقط
لقاء الطلبة اجلدد مع عميد ا ألعمال
مناظرة حول م�شروع قانون االنتخاب
م�شاركة الكويتيني باجلاليات للكليات الطبية
لقاء امل�ست�شار الثقايف العراقي
«متابعة املدمنني وفنياته»
لقاء تعريفي ب�سابقة �أمواج فرح
لفاء «برنامج �أنا أ��شارك»
لقاء الكتل النيابية

03-11-2015
03-11-2015
03-11-2015
03-12-2015
05-11-2015
11-11-2015
12-10-2015
14-10-2015
19-11-2015
19-11-2015

كلية االعمال
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
بهو كلية ا ألعمال -مبنى ا ألعمال()1
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
عمادة � ؤش�ون الطلبة
قاعة ا ألندية  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
املدرج ال�صغري -عمادة � ؤش�ون الطلبة
املدرج ال�صغري -عمادة � ؤش�ون الطلبة
املدرج ال�صغري -عمادة � ؤش�ون الطلبة
املدرج ال�صغري -عمادة � ؤش�ون الطلبة

لقاء تعريفي بني الطلبة امل�سجدين ورئي�س ق�سم الب�ستنة واملحا�صيل

19-11-2015
21-12-2015
22-10-2015
22-10-2015
22-11-2015
24-11-2015
24-11-2015
25-11-2015
28-10-2015

كلية الزراعة
مدرج �سمري الرفاعي
املدرج الكبري -كلية ا ألعمال
مدرج �سمري الرفاعي
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
املدرج ال�صغري -عمادة � ؤش�ون الطلبة
املركز الثقايف
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج بدير  -مبنى رئا�سة اجلامعة

زيارة تعريفية جلائزة ا ألمرياحل�سن لل�شباب
لقاء �شعري (فرا�س احلجايا ،رزان العمر ،عبدالله الثوابية)
ملتقى «واو»
النجاح يبد�أ بخطوة
ا�ست�ضافة بطلي ريا�ضة ا أل�شخا�ص ذوي إالعاقة
لقاء مع الطلبة يف كلية الهند�سة
لقاء تعريفي ملركز ابتكار
لقاء منظمة ال�شفافية الدولية

�صحة
09-12-2015
10-11-2015
08-12-2015
12-11-2015
12-11-2015

يوم �صحي تقيفي
فحو�صات طبية
اليوم العاملي ل أل�شخا�ص ذوي االعاقة
اليوم العاملي لل�سكري
فح�ص طبي جماين
حتت�سب خدمة جمتمع للطالب الذي يقوم بتوقيع بطاقة تو�صية للتربع
22-10-2015
ب أ�ع�ضا ؤ�ه بعد الوفاة

مدر�سة امل�سبطة /جر�ش
عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
االنطالق من جممع القاعات ال�صحية
امل�سطح ا ألخ�ضر
مدينة احل�سني لل�شباب-
بوابة رقم ()3
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ندوة
ا�سبانيا يف مر أ�ة االندل�س
حما�ضرة الدكتور نوفان العجارمة رئي�س ديوان الت�شريع
إ�دارة امل�شاريع االحرتافية
التحر�ش وقانون «»308
دور إالعالم يف �صقل �شخ�صية ا ألفراد ذوي إالعاقة
ندوة «طاقة ال�شباب إالبداعية»
البطاله وثقافة العيب
التنمية الب�شرية  /ا�سا�سيات احلياة
حما�ضرة الذكاء الروحاين
ا�ستخدام اخلاليا اجلذعية يف عالج ال�سكري
التفكري إاليجابي والذكاء العاطفي
ندوة حوارية  -جلمعية رابطة علماء ا ألردن

01-12-2015
03-11-2015
03-12-2015
10-12-2015
19-11-2015
22-10-2015
22-11-2015
27-10-2015
28-10-2015
29-10-2015
29-10-2015
30-09-2015

كلية اللغات االجنبية
ؤ
مدرج احل�سن  -عمادة �ش�ون الطلبة
املدرج الكبري  -كلية ا ألعمال
مدرج �سمري الرفاعي
املدرج ال�صغري  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
املدرج ال�صغري  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
جمموعة طلبة
املدرج ال�صغري -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج مركز حمدي ماجنو
مدرج مركز حمدي ماجنو
مدرج بهجت التلهوين
قاعة رم مركز اللغات

�أيام مفتوحة
عرو�ض يف التايكواندو والدفاع عن النف�س
خم�ص�ص للطالبات فقط  -اليوم الريا�ضي  -لياقة ،زومبا
يوم ريا�ضي «لياقة ،زومبا» للطالبات فقط
اليوم العاملي لريادة ا ألعمال

02-12-2015
03-11-2015
11-11-2015
15-11-2015

ال�صالة الريا�ضية  -اجلامعة ا ألردنية
ال�صالة الريا�ضية  -اجلامعة ا ألردنية
ال�صالة الريا�ضية  -اجلامعة ا ألردنية
مدرج مركز حمدي مانكو

ذوي احتياجات خا�صة
التطوع يف دائرة االر�شاد الطالبي
ؤ
يوم تاهيل جماين لالطفال ذوي االعاقة يف امل��س�سة ال�شلل الدماغ
رعاية ذوي اجتياجات خا�صة  -احتاد الطلبة

18-11-2015
26-11-2015
10-10-2015

عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية التاهيل
مركز ذوي احتياجات خا�صة�-صويلح

م ؤ�مترات
ملتقى ال�صريفة إال�سالمية ا ألول
املنتجات الطبيعية واكت�شاف العقاقري
املنتجات الطبيعية واكت�شاف العقاقري
م ؤ�متر «اخلطاب إال�سالمي واقعه وم�ضامينه»
الدماغ واالع�صاب االردنيني ال�ساد�س

01-12-2015
06-12-2015
16-11-2015
24-11-2015
24-10-2015

مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية العلوم
كلية العلوم
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
Merdian Hotel

()38

عمادة� ؤش�ونالطلبة

بازارات
بازار خريي +ن�شاط (جملها ببع�ض الر�سومات وااللوان)

01-11-2015

كلية طب اال�سنان

ور�شات عمل
التغري املناخي :مناق�شة املائدة امل�ستديرة
التغرياملناخي :م�سابقة اجلائزة اخل�ضراء
الت�سهيالت التجارية يف املنطقة العربية
sockot progrom
نيون
مناظرات اجلامعة االردنية (امل�شاركني)
الطاقة املتجددة
ور�شة عمل عن الطاقة املتجددة
�صيانة احلا�سوب ال�شخ�صي
احنا بن�سجلك للمنح والقرو�ض

03-12-2015
03-12-2015
07-10-2015
11-11-2015
12-11-2015
15-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
26-10-2015
26-11-2015

مدرج �سعيد املفتي-كلية الهند�سة
مدرج �سعيد املفتي-كلية الهند�سة
املدرج الكبري  -كلية ا ألعمال
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
عرجان
عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
كلية امللك عبدالله الثاين لتكنولوجيا املعلومات
قاعة االن�شطة طالبية

�أ�صدقاء البيئة
تنظيف خمتربات اللغة االملانية
تنظيف خمتربات ق�سم الهند�سة الكيميائية
دهان أ�طراف مدخل كورت الهند�سة الكهربائية
تنظيف جممع الكليات الطبية
احلملة البيئية
دهان اطراف درج الهند�سة امليكاترونك�س
حملة جامعتي انظف
دهان كورة هند�سة العمارة
البيئة والريا�ضة
احلملة البيئية

28-11-2015
29-10-2015
24-10-2015
22-11-2015
19-10-2015
18-10-2015
17-12-2015
16-10-2015
14-11-2015
14-10-2015

حملة «يوم البيئة العاملي»

14-10-2015

دهان كلية الريا�ضة
تنظيف داخل املكتبة
نقل جتهيزات كلية االثار للمبنى اجلديد
فعالية يوم التغيري

11-11-2015
10-12-2015
08-12-2015
04-11-2015

كلية اللغات
ق�سم الهند�سة الكيميائية
كلية الهند�سة
كليات الطبية
التجمع للطلبة عند مركز احلا�سوب
كلية الهند�سة
التجمع عند مركز احلا�سوب ال�ساعة 12
كلية الهند�سة
داخل اجلامعة
التجمع للطلبة عند مركز احلا�سوب
التجمع للطلبة عند -مركز احلا�سوب  -يف املوعد املحدد
للن�شاط
كلية الريا�ضة
املكتبة العامة
كلية االثار وال�سياحة
كلية التاهيل

تعليم
الت�سجيل والفح�ص التجريبي لنظام جدولة املواد الدرا�سية
ا ألوتوماتيك

01-12-2015

اجلامعة االردنية
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
تقارير م�شاريع التخرج
حقيبتك علينا
لقاء الور�شة مع جمعية جائزة امللكة رانيا العبدالله للتميز الرتبوي
ترجمة مقاالت « ويكيبيديا»
(بالعربي)
اجتماع حت�ضريي لزيارة جلنة االعتماد ABET

25-10-2015
27-10-2015
27-10-2015

كلية الهند�سة والتكنولوجيا
عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية العلوم الرتبوية

04-10-2015

كلية اللغات ،الطب،طب ا أل�سنان ،علوم الت أ�هيل ،الهند�سة

13-10-2015

كلية الهند�سة

التطوع يف جلان احلقوق

06-12-2015

كلية احلقوق

لقاءات �شعرية
أ�م�سية �شعرية نبطية
جنوم �شاعر املليون
االم�سية التنموية
ام�سية �شعرية
أ�م�سية �شعرية ملجموعة �شعراء من العامل العربي
�شعراء اجلامعة ا ألردنية

28-10-2015
22-12-2015
12-11-2015
07-12-2015
04-11-2015
03-12-2015

مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج أ�حمد اللوزي  -كلية IT
كلية الزراعة
كلية الطب
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج �سمري الرفاعي

التربع بالدم
يوم طبي التربع بالدم
حملة التربع بالدم
ن�شاط تربع بالدم
كلية التمري�ض تربع دم

04-11-2015
10-11-2015
15-11-2015
15-11-2015

عمادة � ؤش�ون الطلبة
عمادة � ؤش�ون الطلبة-قاعة ا ألت�شطة
بنك الدم
جممع القاعات الطبية

حمالت
ب�سمة امل ايتام ال�صويلح
يوم التغري
حملة أ��صدقاء ال�صف�صاف
حملة جمع االدوية
حملة ال�شتاء يف ال�شوبك
زيارة دار امل�سنني  -احتاد الطلبة
حملة ال�شتاء
وقفة «درب احلر»

08-10-2015
04-11-2015
14-10-2015
18-10-2015
18-11-2015
22-10-2015
25-11-2015
29-11-2015

ايتام �صويلح
كلية التمري�ض
دار ال�صف�صاف للت أ�هيل النف�سي
كلية ال�صيدلة
ال�شوبك
الفحي�ص
جمموعة طلبة
برج ال�ساعة
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أ�يام علمية
افتتاح اليوم العلمي لكلية العلوم
جل�سات علمية -اليوم العلمي  -كلية العلوم
حما�ضرات علمية لليوم العلمي كلية العلوم
يوم توعوي لظاهرة بطانة الرحم املهاجر

13-12-2015
13-12-2015
13-12-2015
18-11-2015

مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج احل�سن  -عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الطب

دورات
اجناز
دورة ا�سعافات اولية كلية الزراعة
دورة الثقافة املدنية
دورة مرافقي وم�س ؤ�ويل فح�ص املن�شطات

23-11-2015
20-10-2015
17-11-2015
10-10-2015

عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الزراعة
ؤ
مكتب �صندوق امللك عبدالله  -عمادة �ش�ون الطلبة
كلية الريا�ضة

م�سابقات
جائزة Halt prize
الت�صويت مل�سابقة عاملية
م�سابقة تعريفية م�شاريع التخرج 2015/2016
امل�شاركة مب�سابقة هيئة مكافحة الف�ساد مبنا�سبة اليوم العاملي
ملكافحة الف�ساد

05-12-2015
19-11-2015
29-10-2015

كلية االعمال
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
كلية الهند�سة

05-12-2015

املوقع إاللكرتوين لهيئة مكافحة الف�ساد
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ملحق ()6
تقرير ا ألن�شطة الطالبية للف�صل الدرا�سي الثاين 2016 – 2015
مكان الن�شاط

تاريخ الن�شاط

و�صف الن�شاط

كلية ا آلداب
كلية الريا�ضة

09/07/2015
10/08/2015

كلية الريا�ضة

11/08/2015

إ�فطار ا آلداب
حما�ضرة �صناعة الذات
حما�ضرة القيم ا ألولومبية بالتعاون مع اللجنة
ا ألولومبية

كلية الطب

12/08/2015

حما�ضرة م�ساق مقدمة يف العلوم ال�سريرية

حما�ضرة

مركز اخلاليا اجلذعية  -كلية الطب
قاعة املعار�ض  /عمادة � ؤش�ون
الطلبة
مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

01/09/2015

تربع بالدم ملركز اخلاليا اجلذعية

التربع بالدم

03/02/2016

معر�ض نبذ التطرف

معر�ض

07/02/2016

العيد الوطني 68جلمهورية �سرييالنكا

حفل

ا�ستاد اجلامعة

07/02/2016

احتفالية عيد ميالد جاللة امللك عبدالله الثاين

حفل

كلية العلوم

08/02/2016

ال�صخر الزيتي ()1

عمادة � ؤش�ون الطلبة

09/02/2016

هند�سة الكلمات االن�شطة الثقافية 2

كلية العلوم
عمادة البحث العلمي � -شعبة
الت�سويق والن�شر
كلية احلقوق
بهو مكتبة اجلامعة ا ألردنية
مدرج احل�سن-عمادة � ؤش�ون الطلبة
�سكوير العلوم
املدرج ال�صغري  -عمادة � ؤش�ون
الطلبة

09/02/2016

ال�صخر الزيتي ()2

يوم علمي
أ�ن�شطة
ثقافية
يوم علمي

09/02/2016

تنظيم معر�ض عمادة البحث العلمي

تطوع

10/02/2016
10/02/2016
11/02/2016
11/02/2016

لقاء ثقايف مع عميد كلية احلقوق
افتتاح معر�ض الكتاب ا ألول
م�سرحية «مواطن � 4أ�صفار»
food and mood

لقاء
معر�ض
م�سرحية
يوم مفتوح

11/02/2016

ندوة حوارية لذوي إالعاقة الب�صرية

ندوة

عمادة� ؤش�ون الطلبة

11/02/2016

هند�سة الكلمات االن�شطة الثقافية 1

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

11/02/2016

م�سابقة ادبية (اجلزالة واالبداع).

عمادة � ؤش�ون

14-02-2016

هند�سة الكلمات االن�شطة الثقافية 2

أ�ن�شطة
ثقافية
م�سابقة
أ�دبية
أ�ن�شطة
ثقافية

ا�سم الن�شاط
�أيتام
حما�ضرة
حما�ضرة
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ا�ستاد اجلامعة

15-02-2016

مباراة كرة قدم بني ا�ساتذة وطالب كلية الزراعة

مباراة

بهو كلية ا ألعمال مبنى()1

16-02-2016

مبادرة على مكتب العميد  -خم�ص�ص لطلبة
كلية ا ألعمال

لقاء

دائرة الن�شاط الريا�ضي

16-02-2016

برنامج « أ��صدقاء �شرطة ال�سري»

برنامج

مراجعة عمادة � ؤش�ون الطلبة

17-02-2016

برنامج « أ��صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -حمافظة
العقبة

برنامج

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

17-02-2016

فيلم ذيب

املركزال�سعودي للكفيفات

18-02-2016

اجراء م�سح نطقي

فندق املريديان
كلية الزراعة
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
املدرج ا ألو�سط  -كلية الهند�سة
�صالة الريا�ضية  /عمادة � ؤش�ون
الطلبة

18-02-2016
18-02-2016
18-02-2016
18-02-2016

الوئام يف بلد ال�سالم
عر�ض فيلم االردين (ذيب )
Open Day for CHE
م�سابقة ثقافية

فيلم
ذوي
احتياجات
خا�صة
حفل
فيلم
يوم مفتوح
م�سابقة

21-02-2016

مباراة كرة قدم بني اع�ضاء الهيئة التدري�سية

مباراة

عمادة � ؤش�ون الطلبة

21-02-2016

برنامج«�أ�صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -البحر امليت

برنامج

مدرج اللوزي -كلية IT

21-02-2016

ندوة يوم ال�شباب واالبتكار والريادة

ندوة

بهو كلية IT

21-02-2016

معر�ض م�شاريع يوم ال�شباب واالبتكار

معر�ض

عمادة � ؤش�ون الطلبة

22-02-2016

برنامج «�أ�صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -وادي رم

برنامج

مكتب الطلبة الوافدين

22-02-2016

برنامج ( أ�نا ال أ�دخن )

برنامج

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

23-02-2016

اعرف تخ�ص�صك

حما�ضرة

مدرج االعمال

23-02-2016

ور�شة عمل ق�سم املحا�سبة ودكاترة ق�سم املحا�سبة

ور�شة عمل
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مكتب �صندوق امللك عبدالله الثاين
إللر�شاد الوظيفي -

23-02-2016

دورات « إ�جناز»

دورة

عمادة � ؤش�ون الطلبة

23-02-2016

برنامج «�أ�صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -حممية �ضانا

برنامج

امل�سطح االخ�ضر

23-02-2016

اليوم الوطني الكويتي املنظمون وامل�شاركون
()2

يوم مفتوح

عمادة � ؤش�ون الطلبة -

24-02-2016

برنامج « أ��صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -قلعة
الكرك

برنامج

امل�سطح االخ�ضر

24-02-2016

معر�ض اليوم الوطني الكويتي زوار

معر�ض

قاعة املعار�ض -عمادة � ؤش�ون
الطلبة

24-02-2016

افتتاح معر�ض ال�صور -برنامج احتفاالت اجلامعة يف
عيد ميالد جاللة امللك عبدالله الثاين

معر�ض

كلية الطب

24-02-2016

امل�سطح االخ�ضر

24-02-2016

كلية الطب

25-02-2016

بالعربي 2
اليوم الوطني الكويتي املنظمون وامل�شاركني
()1
بالعربي 1

بهوكلية ا ألعمال

25-02-2016

إ�عادة ترقيم املقاعد والتنظيف يف كلية ا ألعمال
(خم�ص�ص لطلبة كلية ا ألعمال)

تنظيف

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

25-02-2016

الطاقة املتجددة Mech BUiIt Up

حما�ضرة

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية ال�صيدلة

25-02-2016
25-02-2016

جنوم �شاعر املليون
التربع بالكتب العلمية واالدبية

لقاء �شعري
حملة

عمادة � ؤش�ون الطلبة

25-02-2016

برنامج» �أ�صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -الزارة

برنامج

مكتب الطلبة الوافدين

25-02-2016

برنامج « أ�نا ال أ�دخن»

�صحة

زيارة مدينة جر�ش ا ألثرية

27-02-2016

زيارة مدينة جر�ش ا ألثرية

زيارة

تطوع
يوم مفتوح
تطوع
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عمادة � ؤش�ون الطلبة

27-02-2016

هند�سة الكلمات 3

كلية الهند�سة

27-02-2016

دهان ار�صفة كلية الهند�سة

أ�ن�شطة
ثقافية
دهان

عمادة � ؤش�ون الطلبة -

28-02-2016

برنامج «�أ�صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -منطقة زي

برنامج

مدرج أ�حمد اللوزي  /كلية امللك
عبدالله الثاين لتكنولوجيا
املعلومات

29-02-2016

حما�ضرة بعنوان التاريخ واحلا�ضر الكردي

حما�ضرة

دائرة الن�شاطات الثقافية والفنية

29-02-2016

برنامج « أ��صدقاء ا أليتام»

برنامج

عمادة � ؤش�ون الطلبة

29-02-2016

برنامج «�أ�صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -املدرج
الروماين /عمان

برنامج

نادي �أبناء الثورة العربية الكربى

29-02-2016

كلية الهند�سة والتكنولوجيا
كلية الهند�سة والتكنولوجيا

29-02-2016
29-02-2016

دور عمادات � ؤش�ون الطلبة يف تعزيز قيم املواطنة
لدى طلبة اجلامعات
ور�شة بعنوان ()Robotics
قطار الطلقة اليابانية

ور�شة عمل
فيلم

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

29-02-2016

ن�شاط (مقد�سي بعنوان .بيننا جدار)

فعالية

كلية التمري�ض
مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة
قاعة عمان /املكتبة العامة
مدرج علي بدير -مبنى رئا�سة
اجلامعة

01/03/2016
01/03/2016
01/03/2016

كليتي جنتي
افتتاح فعالية نبذ التطرف
مناق�شة �سرية ذاتية

ور�شة عمل
فعالية
ندوة

01/03/2016

االدارات االنتخابية واجلامعات وا ألدوار املتبادلة

لقاء

املنطقة الواقعة بني �سكن االندل�س
و�سكن عمون داخل احلرم اجلامعي

01/03/2016

احتفالية بعيد ال�شجرة

زراعة

مدرج علي بدير -مبنى رئا�سة
اجلامعة
مدرج احل�سن /عمادة � ؤش�ون الطلبة

01/03/2016

دور ال�شباب يف العملية النتخابية

ندوة

01/03/2016

ندوة نبذة التطرف جل�سة ()1

ندوة

عمادة � ؤش�ون الطلبة

01/03/2016

برنامج» �أ�صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -جبل القلعة

برنامج

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

01/03/2016

الت�صميم املعماري

حما�ضرة

كلية الهند�سة

01/03/2016

مهارات التكامل والتفا�ضل وجمال الكهرباء

ور�شة عمل

حما�ضرة
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مدرج احل�سن /عمادة � ؤش�ون الطلبة
عمادة � ؤش�ون الطلبة

02/03/2016
02/03/2016

ور�شة نبذ التطرف جل�سة ()3
ندوة نبذة التطرف جل�سة ()2

ور�شة عمل
ندوة

عمادة � ؤش�ون الطلبة

02/03/2016

برنامج « أ��صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -جر�ش

برنامج

ق�سم العلوم ال�سيا�سية

02/03/2016

العالقات بني جمهورية الباك�ستان اال�سالمية واالردن

حما�ضرة

عمادة � ؤش�ون الطلبة

02/03/2016

ا�صدقاء ال�شرطة /العالقات الباك�ستانية واالردنية

حملة

كلية الهند�سة

02/03/2016

مهارات التكامل والتفا�ضل وجمال الكهرباء

ور�شة عمل

مدرج الكندي  /كلية االداب

02/03/2016

التوعية ب أ�ثار املخدرات و�سبل الوقاية منها

حما�ضرة

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

03/03/2016

يوم مفتوح

يوم مفتوح

قاعة املعار�ض -عمادة � ؤش�ون
الطلبة

03/03/2016

معر�ض ال�صور -يبد أ� اعتبارا من25/2/2016 -
ولغاية 3/3/2016

أ�ن�شطة
ثقافية

كلية االداب

03/03/2016

التاريخ ودورة يف حماربة التطرف

حما�ضرة

قاعة املعار�ض -عمادة � ؤش�ون
الطلبة

03/03/2016

معر�ض ال�صور-احتفال اجلامعة يف عيد ميالد جاللة
امللك

معر�ض

زيارة مركز ال�سعودي للكفيفات +
مركز االمرية عالية

03/03/2016

اجراء م�سح نطقي

زيارة

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

03/03/2016

فيديوعن ال�صناعات وال�سالمة اال�صناعية

فعالية

كلية الهند�سة

03/03/2016

مهارات التكامل والتفا�ضل وجمال الكهرباء()2

ور�شة عمل

عمادة � ؤش�ون الطلبة

03/03/2016

برنامج « أ��صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -قلعة عجلون

برنامج

مدرج احل�سن /عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج احل�سن /عمادة � ؤش�ون الطلبة
قاعة املعار�ض  /عمادة � ؤش�ون
الطلبة
عمادة � ؤش�ون الطلبة

03/03/2016
03/03/2016

ندوة نبذة التطرف جل�سة ()4
نبذة التطرف جل�سة ()5

ندوة
ور�شة عمل

03/03/2016

معر�ض نبذ التطرف

معر�ض

06/03/2016

�صحتك بالدنيا ()1

�صحة

عمادة � ؤش�ون الطلبة

06/03/2016

برنامج« أ��صدقاء ا ألماكن ال�سياحية»  -أ�م قي�س

برنامج
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ال�صالة الريا�ضية  /عمادة � ؤش�ون
الطلبة
مدرج الكندي  -كلية ا آلداب
كلية الزراعة
عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية العلوم ال�سيا�سية (مدرج االمري
احل�سني)
عمادة � ؤش�ون الطلبة

06/03/2016

دوري كرة القدم كلية الهند�سة ق�سم املدين

مباراة

06/03/2016
06/03/2016
07/03/2016

«كيف تكون طالب ناجح»
كليتي نظيفة
اليوم الطبي �صحتك بالدنيا ()2

حما�ضرة
تنظيف
�صحة

07/03/2016

ا�صدقاء ال�شرطة ()2

حما�ضرة

07/03/2016

�صحتك بالدنيا ()2

�صحة

مدرج كلية الدرا�سات الدولية

08/03/2016

العالقات الثنائية بني ا ألردن وكازاخ�ستان

حما�ضرة

نادي االعمال

08/03/2016

كيفية عمل فورمات جهاز احلا�سوب

ور�شة عمل

مركز حمدي منكو  -مدرج علي
منكو
ال�صالة الريا�ضية  -دائرة الن�شاط
الريا�ضي
ؤ
املدرج ال�صغري  -عمادة �ش�ون
الطلبة
مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

08/03/2016

�ضمانات منع االجتار بالب�شر يف القانون ا ألردين

حما�ضرة

08/03/2016

مباراة كرة القدم اخلما�سي-كلية احلقوق

مباراة

09/03/2016

مكافحة االجتار بالب�شر

حما�ضرة

09/03/2016

�أم�سية �شعرية  -جنوم �شاعر املليون

لقاء �شعري

كلية الهند�سة

10/03/2016

لقاء نقل اثاث كرا�سي وخزائن ()2

لقاء

ال�صالة الريا�ضية  -دائرة الن�شاط
الريا�ضي
مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الزراعة
مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

10/03/2016

مهارات الدفاع عن النف�س  -خا�ص للطالبات فقط

دورة

10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016

أ�نواع املخدرات و�أ�ضرارها
التغذية (قبل الزواج)
فيلم «معطف كبري احلجم»

حما�ضرة
حما�ضرة
فيلم

كلية الهند�سة

11/03/2016

لقاء نقل اثاث كرا�سي وخزائن ()2

لقاء

مدرج اللوزي -كلية IT

13-03-2016

حتفيز الطاقات إالبداعية

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة
مكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية
 عمادة � ؤش�ون الطلبةمدرج �سمري الرفاعي
جر�ش
مادبا
كلية الطب
كلية الهند�سة والتكنولوجيا
مركز ايتام البقعة

13-03-2016

« �أنا ال �أدخن»

13-03-2016

حملة التربع بالدم

التربع بالدم

13-03-2016
13-03-2016
13-03-2016
13-03-2016
13-03-2016
13-03-2016

متى �سنعود
زيارة منطقة جر�ش ()2
زيارة منطقة مادبا ()1
يوم طبي جماين
The martian
زيارة مركز ايتام البقعة

فعالية
زيارة
زيارة
�صحة
فعالية
زيارة

أ�ن�شطة
ثقافية
�صحة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
منطقة ارميمني
جر�ش
منطقة ارميمني

13-03-2016
14-03-2016
14-03-2016

زيارة منطقة ارميمني ()1
زيارة منطقةجر�ش()3
زيارة منطقة ارميمني ()2

زيارة
زيارة
زيارة

حمافظة اربد/قرية عينة

14-03-2016

يوم طبي جماين  /منطقة عينة ()2

�صحة

مادبا
مدرج حمدي منكو -مركز حمدي
منكو
كلية امللك عبدالله الثاين
لنكنولوجيا املعلومات
ال�صالة الريا�ضية  -دائرة الن�شاط
الريا�ضي
املدرج ال�صغري  -عمادة � ؤش�ون
الطلبة
االغوار

14-03-2016

زيارة منطقة مادبا )2

زيارة

14-03-2016

برنامج االحتاد ا ألوروبي لتطوير التعليم

حما�ضرة

15-03-2016

لكيفية عمل ال�سرية الذاتية  +ور�شة UX-
Design

فعالية

15-03-2016

summer sport day

فعالية

15-03-2016

« إ�حنا منكم»

حما�ضرة

16-03-2016

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

16-03-2016

زيارة اجلندي املجهول
أ
خطاب رئي�س وزراء تركيا «الدكتور �حمد داوود
أ�وغلو»

زيارة

التجمع يف ال�ساحة مقابل كلية
الزراعة ال�ساعة �10صباحا

16-03-2016

حملة العناية بال�شجرة -متطلب زراعة �شجرة
(خم�ص�ص للخريجني فقط)

زراعة

التجمع يف موقع» برج ال�ساعة « يف
متام ال�ساعة  12.15ظهرا
�صرح ال�شهيد
كلية الزاعة
موقع/VILLAGE( 1-كلية
العلوم) ،موقع( 2-جممع القاعات
ا ألن�سانية)

17-03-2016

م�سرية» ثقافة احلوار»

م�سرية

17-03-2016
17-03-2016

زيارة �صرح ال�شهيد
عر�ض فيلم Inside out

زيارة
فيلم

17-03-2016

برنامج بوابة فر�ص إاللكرتونية (خم�ص�ص للطلبة
ا ألردنيني فقط)

يوم مفتوح

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

20-03-2016

رواحل التغيري

أ�ن�شطة
ثقافية

قاعة املعار�ض -عمادة � ؤش�ون
الطلبة
عمادة � ؤش�ون الطلبة

20-03-2016

افتتاح معر�ض فعاليات ذكرى الكرامة

معر�ض

20-03-2016

هند�سة الكلمات3

لقاء �شعري

الغور

21-03-2016

اعمال حقلية يف حمطة الغور()1

ور�شة عمل

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

21-03-2016

مناظرة «تعزيز م�شاركة الطلبة يف احلياة العامة»

فعالية

الفحي�ص
الفحي�ص
مدرج الكندي

21-03-2016
22-03-2016
22-03-2016

زيارة دارامل�سنني
زيارة دار امل�سنني()2
H2O

زيارة
زيارة
حما�ضرة

حما�ضرة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
قاعة املعار�ض -عمادة � ؤش�ون
الطلبة اعتبارا من 21/3/2016
لغاية22/3/2016

22-03-2016

معر�ض ذكرى الكرامة للجامعات ا ألردنية

معر�ض

الغور

22-03-2016

اعمال حقلية يف حمطة الغور ()2

ور�شة عمل

كلية الت أ�هيل

23-03-2016

تنظيف خمتربات ق�سم ا ألطرف اال�صطناعية
واالجهزة امل�ساعدة

تنظيف

مرج احلمام

23-03-2016

مدرج اللوزي -كلية IT

23-03-2016

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

23-03-2016

دار الزهراء امل�سنني
مدى موائمة خمرجات كلية ا آلثارملتطلبات �سوق
العمل
يوم الكرامة

حفل

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

24-03-2016

افتتاح امل ؤ�متر الوطني اخلام�س ملتالزمة داون

م ؤ�متر

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

24-03-2016

الدمج ا ألكادميي باملدار�س النظامية

ندوة

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

24-03-2016

دور طب العيون والت أ�هيل مع أ�طفال الداون

حما�ضرة

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

24-03-2016

الرعاية ال�صحية ألطفال متالزمة داون

ور�شة عمل

العلوم ال�سيا�سيه

24-03-2016

مدرج رم
مدرج حمدي منكو
الكندي
قاعة املعار�ض -عمادة � ؤش�ون
الطلبة
ملعب املدر�سة النموذجية -اجلامعة
االردنية
قاعة املعار�ض -عمادة � ؤش�ون
الطلبة
كلية الفنون
كلية التمري�ض
كلية الطب
جبل القلعة

27-03-2016
29-03-2016
29-03-2016

تعريب اجلي�ش -الثورة العربية الكربى-يوم
الكرمة
 360درجة
أ
واقع اخلاليا اجلذعية يف الردن
مقتطفات من التاريخ
افتتاح «معر�ض يوم ا ألر�ض»

معر�ض

31-03-2016

حفل افتتاح مالعب املدر�سة النموذجية

حفل

31-03-2016

املعر�ض الفني الت�شكيلي

معر�ض

03/04/2016
03/04/2016
03/04/2016
04/04/2016

حفل باليوم االفرانكفوين
حما�ضرة تثقيفية (حول التوحد)
تنظيف كلية الطب
زيارة اىل جبل القلعة ()1

حفل
حما�ضرة
تنظيف
زيارة

كلية التمري�ض

04/04/2016

املوت الدماغي وواقع التربع باالع�ضاء

حما�ضرة

قاعة املعار�ض  /عمادة � ؤش�ون
الطلبة
كلية التمري�ض

04/04/2016

افتتاح معر�ض النحل والزهور واجلمال

معر�ض

04/04/2016

حملة االيادي البي�ضاء

حملة

30-03-2016

زيارة
ور�شة عمل

حما�ضرة
حما�ضرة
حما�ضرة
حما�ضرة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
عمادة � ؤش�ون الطلبة

04/04/2016

م ؤ�مترالفكر العربي ال�ساد�س()1

م ؤ�متر

ا�ستاد اجلامعة ا ألردنية

05/04/2016

ن�صف نهائي خما�سي كرة القدم املفتوحة

مباراة

املقابليني
عمادة � ؤش�ون الطلبة
جبل القلعة

05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016

زيارة منطقة اهل الكهف ()1
م ؤ�مترالفكر العربي ال�ساد�س()2
زيارة اىل جبل القلعلة ()2

زيارة
م ؤ�متر
زيارة

عمادة � ؤش�ون الطلبة

06/04/2016

م ؤ�متر الفكر العربي ال�ساد�س ()2

م ؤ�متر

كلية الطب

06/04/2016

امللتقى البحثي الطالبي

لقاء

كلية الفنون

06/04/2016

ندوة الت�صميم الداخلي

لقاء

قاعة املعار�ض  /عمادة � ؤش�ون
الطلبة

07/04/2016

معر�ض النحل والزهور واجلمال -اعتبارا من 4/5
ولغاية 4/7

معر�ض

كلية علوم التاهيل
كلية احلقوق

07/04/2016
07/04/2016

م�شروع مطر
ب�سمة يتيم

حما�ضرة
حملة

ا�ستاد اجلامعة ا ألردنية

07/04/2016

نهائي خما�سي كرة القدم املفتوحة

مباراة

كلية الطب
حديقة احلقوق
كلية الهند�سة  /ق�سم الهند�سة
ال�صناعية
عمادة � ؤش�ون الطلبة
عجلون

07/04/2016
09/04/2016

امللتقى البحثي الطالبي ()2
ايتامنا ()1
أ�ن�شطة خدمة عامة

لقاء
حملة
لقاء

10/04/2016
10/04/2016

دورة اجناز ()1
زيارة عجلون ()1

دورة
زيارة

مدرج كلية الدرا�سات الدولية

10/04/2016

العملية ال�سيا�سية يف الواليات املتحدة

ندوة

حديقة احلقوق
عمادة � ؤش�ون الطلبة
كلية الهند�سة
عجلون
كلية الهند�سة

10/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016

ايتامنا ()2
دورة اجناز()2
تنظيف كلية الهند�سة
زيارة عجلون ()2
كي ال نن�سى3

حملة
دورة
تنظيف
زيارة
حما�ضرة

كلية ال�صيدلة

12/04/2016

حما�ضرة التوعية يف مكافحة املخدرات

حما�ضرة

كلية الهند�سة

12/04/2016

تنظيف كلية الهند�سة ()1

تنظيف

كلية ال�صيدلة

12/04/2016

حما�ضرة توعوية عن املخدرات

حما�ضرة

كلية الطب
كلية التمري�ض

13-04-2016
13-04-2016

البحث العلمي يف كلية الطب
Test Make Strategy

تعليم
حما�ضرة

كلية العلوم

13-04-2016

اح�صاءوترتيب وتوظيف املواد املخربية ()2

تنظيف

09/04/2016
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
مدرج اللوزي -كلية IT

14-04-2016

إالرهاب إاللكرتوين

حما�ضرة

كلية العلوم

14-04-2016

اح�صاء وترتيب وتوظيف املواد املخربية ()1

تنظيف

قاعة املعار�ض -عمادة � ؤش�ون
الطلبة
كلية ال�صيدلة
مدرج �سمري الرفاعي
ال�ساحة املقابلة ملجمع القاعات
الطبية

14-04-2016

املعر�ض الوظيفي لعام 2016

يوم وظيفي

14-04-2016
14-04-2016

اليوم املفتوح يف كلية ال�صيدلة
كالم نواعم

يوم مفتوح
م�سرحية

17-04-2016

«تاريخنا ال ين�سى»

فعالية

كلية الطب

17-04-2016

حتديد الرتكيز الطبيعي لربوتينن االيريزين يف
الدم واللعاب

تعليم

عمادة � ؤش�ون الطلبة

17-04-2016

حما�ضرة لذوي االحتياجات اخلا�صة ()1

ذوي
احتياجات
خا�صة

مدرج الكندي  -كلية ا آلداب

17-04-2016

العالقات بني اجلغرافيا وعلم االجتماع

حما�ضرة

كلية ال�صيدلة

18-04-2016

اعداد قاعدة بيانات خا�صة بخرجي الكلية ()2

ور�شة عمل

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

18-04-2016

م�سرحية «ولدت ألكون»

عمادة � ؤش�ون الطلبة

18-04-2016

حما�ضرة ذوي االحتياجات اخلا�صة ()2

م�سرحية
ذوي
احتياجات
خا�صة

عمادة � ؤش�ون الطلبة

18-04-2016

زيارة دار الرعاية االن�سانية

زيارة

كلية ال�صيدلة

19-04-2016

اعداد قاعدة بيانات خا�صة بخريجي الكلية ()1

ور�شة عمل

كلية االداب

19-04-2016

امل ؤ�متر العلمي االول للخدمة االجتماعية ()1

م ؤ�متر

املدرج ال�صغري
�ساحة الطبية
مدرج الكندي  -كلية ا آلداب
كلية العلوم

19-04-2016
19-04-2016
19-04-2016
20-04-2016

كيفية كتابة ال�سرية الذاتية
تربع الدم
املخدرات بداية ونهاية
العظماء املائة

ور�شة عمل
التربع بالدم
ندوة
لقاء

كلية االداب

20-04-2016

امل ؤ�متر العلمي االول للخدمة االجتماعية ()2

م ؤ�متر

مطارامللكة علياء
ال�صالة الريا�ضية  -دائرة الن�شاط
الريا�ضي
مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

20-04-2016

JORAMCO

زيارة

21-04-2016

نهائي خما�سي بطولة كرة القدم للوافدين

مباراة

21-04-2016

«الوفاء للوطن وامللك»

لقاء �شعري
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

دائرة ال� ؤش�ون القانونية

24-04-2016

حول اجلدلية القانونية واالجتماعية للمادة 308
من قانون العقوبات

ندوة

كلية االعمال

24-04-2016

اال�ستدامة ومتيز االداء يف املنظمات يف ظل بيئة
عدم الت أ�كد()1

م ؤ�متر

مدرج كلية الدرا�سات الدولية

24-04-2016

ور�شات عمل اليوم ا ألول م ؤ�متر «الهجرة والالجئني»

ور�شة عمل

كلية الهند�سة والتكنولوجيا
كلية ال�شريعة
الزرقاء

24-04-2016
24-04-2016
24-04-2016

ملتقى الهند�سة
م ؤ�متر منهجة القراءة
مرا�سم دفن ال�شهيد الزيود ()1

لقاء
م ؤ�متر
زيارة

مدرج كلية الدرا�سات الدولية

24-04-2016

افتتاح م ؤ�متر «الهجرة والالجئني يف ال�شرق ا ألو�سط»

م ؤ�متر

عمادة � ؤش�ون الطلبة

24-04-2016

ال�ضغط النف�سي و أ�ثرة على التح�صيل االكادميي

حما�ضرة

مدرج كلية الدرا�سات الدولية

25-04-2016

ور�شات عمل اليوم الثاين م ؤ�متر «الهجرة والالجئني»

ور�شة عمل

كلية الريا�ضة

25-04-2016

تنظيف مالعب الكلية اخلارجية ومرافقها ()1

تنظيف

امل�سطح االخ�ضر

26-04-2016

الطلبة امل�شاركني باملعر�ض التايلندي-الرتكي-
اليمني-ال�سعودي-التون�سي�-سنغافورة-املغرب
()1

معر�ض

كلية الريا�ضة

26-04-2016

تنظيف مالعب الكلية الريا�ضة اخلارجية ومرافقها
()2

تنظيف

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

26-04-2016

اجلل�سة الثالثة  -اليوم العلمي كلية ال�شريعة

م ؤ�متر

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

26-04-2016

اجلل�سة ا ألوىل -اليوم العلمي كلية ال�شريعة

م ؤ�متر

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

26-04-2016

االفتتاح  -إالحلاد ما بني املو�ضة واالعتقاد

يوم علمي

املدرج الكبري يف ا ألعمال

26-04-2016

أ�م�سية �شعرية  -جنوم �شاعر املليون

لقاء �شعري

مدرج احل�سن -عمادة � ؤش�ون الطلبة

26-04-2016

اجلل�سة الثانية  -اليوم العلمي كلية ال�شريعة

م ؤ�متر

مدرج و�صفي التل  -كلية العلوم

26-04-2016

اجلرائم إاللكرتونية

حما�ضرة

كلية االعمال

26-04-2016

اال�ستدامة ومتيز االداء يف املنظمات يف بيئة عدم
الت أ�كد ()2

م ؤ�متر
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

امل�سطح ا ألخ�ضر بجانب مطعم
اجلامعة

26-04-2016

معر�ض الرتاث الدويل

معر�ض

ا�ستاد اجلامعة

26-04-2016

احتفال اجلامعة مبئوية الثورة العربية الكربى

حفل

مدرج الكندي  -كلية ا آلداب

27-04-2016

كيف ت ؤ��س�س عملك اخلا�ص

حما�ضرة

م�سطح االخ�ضر

27-04-2016

الطلبة امل�شاركني باملعر�ض التايلندي-الرتكي-
اليمني-ال�سعودي-التون�سي�-سنغافورة-املغرب
()1

معر�ض

كلية التاهيل
كلية احلقوق
عمادة � ؤش�ون الطلبة
�سكوير العلوم
كلية الهند�سة

28-04-2016
28-04-2016
28-04-2016
28-04-2016
28-04-2016

مبادرة كن عون ًا
جلنة فريق عمل كلية احلقوق
العبني املنتخبات اجلامعة ()1
جتارب كيميايئة
تكرمي عمال النظافة

فعالية
ور�شة عمل
مباراة
ور�شة عمل
حفل

كلية اللغات االجنبية

28-04-2016

اليوم الريا�ضي ال�صحي لكلية اللغات االجنبية

�صحة

مدرج علوم الت أ�هيل

28-04-2016

احلفل اخلتامي (كن عونا)

حفل

كلية االداب /ق�سم علم النف�س

28-04-2016

اليوم الوظيفي لطلبة ق�سم علم النف�س

يوم وظيفي

مدرج كلية العلوم الرتبوية
عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج أ�حمد اللوزي  -كلية IT
عمادة � ؤش�ون الطلبة

28-04-2016
28-04-2016
28-04-2016
29-04-2016

الوقاية من املخدرات
اهمية الفكر والفل�سفة
حما�ضرة»”social media
العبني املنتخبات باجلامعة ()2

حما�ضرة
حما�ضرة
حما�ضرة
مباراة

مدرج �سمري الرفاعي

02/05/2016

م�سرح تفاعلي حول م�شاركة املر أ�ة يف جمل�س النواب

م�سرحية

كلية الهند�سة

03/05/2016

م�سابقة الهند�سة العلمية الرابعة ()1

م�سابقة

املدرج ال�صغري  /عمادة � ؤش�ون
الطلبة
عمادة � ؤش�ون الطلبة

03/05/2016

«املحكي مع تكامل”�شعر ف�صيح ونبطي

لقاء �شعري

03/05/2016

ن�شاط باعينهم ()1

فعالية

عمان

04/05/2016

زيارة دار ال�صف�صاف لالمرا�ض النف�سية

زيارة

كلية الريا�ضة
عمادة � ؤش�ون الطلبة

04/05/2016
04/05/2016

يوم ريا�ضي
ن�شاط باعينهم ()2

فعالية
فعالية

كلية الهند�سة

04/05/2016

م�سابقة الهند�سة العلمية الرابعة ()2

م�سابقة

عمادة � ؤش�ون الطلبة

04/05/2016

يوم طبي مفتوح ()2

يوم مفتوح
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

كلية التاهيل

04/05/2016

دهان ار�صفة ومواقف ال�سيارات()1

دهان

مدرج كلية الدرا�سات الدولية
ا�ستاد اجلامعة
عمادة � ؤش�ون الطلبة

04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016

ندوة « ناقل البحرين»
منخب كرة ال�سلة
زيارة دار الرهبات ال�صليب

كلية الريا�ضة

04/05/2016

ن�شاط اعالمي ريا�ضي ()1

عمادة � ؤش�ون الطلبة

04/05/2016

زيارة لدار اال�سرة البي�ضاء

عمادة � ؤش�ون الطلبة

04/05/2016

زيارة مركز االحتياجات اخلا�صة

كلية الريا�ضة
املكتبة العامة للجامعة االردنية
كلية الريا�ضة

04/05/2016
05/05/2016
05/05/2016

نظافة كلية الريا�ضة ()1
املكتبة ()1
تنظيف كلية الريا�ضة()2

ندوة
مباراة
زيارة
�أن�شطة
ثقافية
م�سنني
ذوي
احتياجات
خا�صة
تنظيف
ثقافية
تنظيف

كلية التاهيل

05/05/2016

دهان ار�صفة ومواقف كلية التاهيل()2

دهان

كلية الهند�سة  /ق�سم الكيميائية
املدرج ال�صغري /عمادة � ؤش�ون الطلبة
مدرج و�صفي التل
عمادة � ؤش�ون الطلبة

05/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
05/05/2016

�صنع يف االردن
اليوم االملاين
اجلراثم االلكرتونية
�شاعر املليون

كلية الريا�ضة

05/05/2016

ن�شاط اعالمي لكلية الريا�ضة()2

كلية اللغات
إال�سكان الوظيفي  -عند بوابة
املدر�سة النموذجية  -اجلامعة
ا ألردنية
عمادة � ؤش�ون الطلبة

05/05/2016

كيف ننتقي ما نقرا يف االعالم

معر�ض
فعالية
حما�ضرة
لقاء �شعري
�أن�شطة
ثقافية
ثقافية

05/05/2016

حملة دهان ا ألطاريف()2

دهان

05/05/2016

يوم طبي مفتوح ()1

يوم مفتوح

ال�ساحة املقابلة ملكتبة اجلامعة

07/05/2016

حملة (لون ر�صيفك) ()1

حملة

كلية االداب /ق�سم علم النف�س
املكتبة العامة للجامعة االردنية

08/05/2016
08/05/2016

ال�شخ�صية ال�سايكوباثية
املكتبة ()1

ندوة
ثقافية

�ساحة الطبية

08/05/2016

تنظيف �ساحات الهند�سة  +التمري�ض +ال�صيدلة

تنظيف

التجمع عند بوابة املدر�سة النموذجية
 اجلامعة ا ألردنيةإال�سكان الوظيفي  -عند بوابة
املدر�سة النموذجية  -اجلامعة
ا ألردنية

08/05/2016

حملة جامعتي �أجمل (-)1حملة نظافة يف
اجلامعة-

حملة

09/05/2016

حملة دهان ا ألطاريف ()2

حملة

10/05/2016

افتتاح معر�ض «يوم م�شروعي ثروتي»

فعالية

مدرج أ�حمد اللوزي  -كلية IT
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عمادة� ؤش�ونالطلبة
بهو كلية IT
بجانب املدر�سة النموذجية

10/05/2016
10/05/2016

معر�ض مركز ابتكار للم�شاريع
لون ر�صيفك()2

معر�ض
دهان

بوابة املدر�سة النموذجية  -اجلامعة
ا ألردنية

10/05/2016

حملة جامعتي �أجمل (-)2حملة نظافة عامة
وتع�شيب يف اجلامعة-

حملة

مركز اال�ست�شارات -خلف مبنى رئا�سة
اجلامعة

12/05/2016

حملة «لون ر�صيفك»()2

حملة

« ا�ستاد اجلامعة»

15-05-2016

حملة « جامعتي �أجمل » ()2

حملة

إال�سكان الوظيفي  -عند بوابة
املدر�سة النموذجية  -اجلامعة
ا ألردنية

16-05-2016

حملة «دهان ا ألطاريف» ()3

حملة

املدرج ال�صغري  -عمادة �ش ؤ�ون
الطلبة

16-05-2016

ا آلثار ال�صحية والنف�سية وا ألحكام ال�شرعية لظاهرة
التدخني

حما�ضرة

عمادة �ش ؤ�ون الطلبة

17-05-2016

تطوع للعمل مبكتب االر�شاد الوظيفي)(2

مقابل كلية الزراعة

18-05-2016

حملة جامعتي �أحلى)(4

ال�ساحة الواقعة ما بني عمادة �ش ؤ�ون
الطلبة وكلية ا آلثار

19-05-2016

لون ر�صيفك)(3

�ساحة مركز حمدي مانكو

23-05-2016

حملة جامعتي �أحلى)(5

تطوع
حملة
حملة

حملة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ملحق ()7

«بــانـــورامـا»
م�صورة
لبع�ض ا ألن�شطة الطالبية وخدمة املجتمع
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

�أ�صدقاء البيئة

زراعة �أ�شجار حديقة مركز حمدي منكو للبحوث العلمية
2015/3/18

تنفيذ ع�رشات احلمالت لطلبة اجلامعة لزراعة ا آل ف
اال�شجار يف م�رشوع غابات الق�رص /لواء الكرك -2015
2016

حملة «جامعتي انظف» 2016/1/17

زراعة � 324شتلة ُحرجية �ضمن ن�شاط «كليتي جنتي»
2015/3/2

زراعة ا�شجار االرز يف حرم كلية العلوم
2016/3/9

اجلامعة ا ألردنية حتتفل بيوم ال�شجرة بزراعة ما يقارب
 2000غر�سة حرجية ٢٠١٦/٣/١٤
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

�أ�صدقاء البيئة

دهان �أطاريف �أر�صفة اجلامعة

( )300طالب وطالبة يف "االردنية" ي�شاركون يف زراعة
اال�شجار داخل احلرم اجلامعي 2016/4/7

طلبة "ا ألردنية" يحتفلون بعيد العمال بدهان �أر�صفة
اجلامعة 2016/5/8

دهان اطاريف �أمام عمادة �ش ؤ� ون الطلبة
2016/5/19

دهان اطاريف �أمام مكتبة اجلامعة 2016/5/7

�صيانة وتنظيف منطقة زي وترويجها �سياحيا
٢٠١٦/٢/٢٠

()58

عمادة� ؤش�ونالطلبة

حمـــــا�ضــــرات

حما�رضة ا أل�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة عن اجلامعة
ا ألردنية ن�ش�أتها وتطورها 2015/3/5

حما�رضة الدكتور طالل ال�رشفات ع�ضو هيئة مكافحة
الف�ساد حول «التوعية والتثقيف يف خماطر الف�ساد»
2015/4/19

ال عالم اجلديد والتحوالت ال�سيا�سية
حما�رضة إ
واملجتمعية للدكتورمهند مبي�ضينفي مدرج احل�سن بن
طالل 2015/8/٣

حما�رضة ا أل�ستاذ الدكتود عدنان الع�ساف "الو�سطية
واالعتدال يف ر�سالة عمان"  2015/7/27

حما�رضة عميد �ش ؤ� ون الطلبة الدكتور �أحمد علي
العويدي"امل� ؤ
س�ولية القانونية للطبيب" 2015/8/2

حما�رضة نائب عميد �ش ؤ� ون الطلبة الدكتور �صفوان
ال�شياب "ا أل ن�شطة الطالبية"   2015/8/10
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

حمـــــا�ضــــرات

حما�رضة الدكتور عبد اهلل كنعان "القد�س يف رم�ضان" يف مدرج
احل�سن بن طالل  -عمادة �ش ؤ�ون الطلبة 2015/7/8

حما�رضة نائب عميد �ش ؤ�ون الطلبة الدكتور �أ�سامة
الهباهبة حول�صندوق امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني
للر�شاد الوظيفي 2015/8/2
إ

حما�رضة الدكتور �سامي املجايل رئي�س املجل�س ا ألعلى
لل�شباب عن «مهام املجل�س ا ألعلى لل�شباب» 2015/4/23

ال �سالمي الدكتور زغلول النجار عن
حما�رضة الداعية إ
«ال عجاز العلمي يف القر� آن» 2015/3/3
إ

حما�رضة دولة ال�سيد في�صل الفايز «ال�سيا�سة ا ألردنية
يف مواجهة ا ألرهاب والتطرف» مدرج احل�سن بن طالل
-عمادة �ش ؤ�ون الطلبة 2015/3/25

حما�رضة معايل الدكتور في�صل الرفوع عن «احلراك
ال�سيا�سي جلاللة امللك داخليا ً وخارجيا ً» 2015/8/3
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

حمـــــا�ضــــرات

حما�رضة معايل الدكتور نوفان العجارمة رئي�س ديوان
الت�رشيع والر �أي عن «م�رشوع قانون الالمركزية يف
ا أل ردن» 2015/4/14

ال ر�شاد الطالبي
حما�رضة مكتب إ
بتاريخ 2015/8/11

حما�رضة للدكتور حممد الغزوي /قا�ضي املحكمة
الد�ستورية عن «املحكمة الد�ستورية» 2015/7/26

حما�رضة ملعايل الدكتور �أخليف اخلوالدة وزير تطويــر
القطاع العــام عن «دور وزارة تطوير القطاع العام»
2015/10/27

حما�رضة لطلبة علوم ت� أهيل ا ألردنية حول منح م�شاريع
التخرج 2015/10/18

حما�رضة توعوية بعنوان " العمل التطوعي
وثقافة االنتماء" � ألقاها الدكتور جمد الدين
خم�ش2015/10/19
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

حمـــــا�ضــــرات

مدير عام دائرة االح�صاءات العامة يعر�ض خطة الدائرة حما�رضة املهند�س ق�صي الن�سور "رئي�س رابطة الكُتاب
ا أل ردنيني ا أل لكرتونيني 2015/11/10
حول التعداد العام �أمام طلبة اجلامعة ا ألردنية
بتاريخ 2015/10/22

حما�رضة معايل الدكتور نوفان العجارمة عن «قانون
االنتخاب» مدرج احل�سن بن طالل 2015/11/3

لقاء اال�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة بالطلبة اجلدد
بتاريخ 2015/11/3

فراعنة يحا�رض يف "ا ألردنية" حول دور ا ألردن يف دعم
ال�شعب الفل�سطيني2015/12/11

حما�رضة رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد حول «م�شاركة
ال�شباب يف اجلهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة
الف�ساد» ٢٠١٥/١٢/١٠
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

حمـــــا�ضــــرات

حما�رضة معايل الدكتور حممد نوح الق�ضاة بعنوان
«تعزيز املنظومة ا ألخالقية بني �أفراد املجتمع»
٢٠١٥/١٢/١٧

ال لكرتونية" و"الفكر املتطرف"
حما�رضعن "اجلرائم إ
قدمها جمموعة من �ضباط ا أل من العام 2016/3/8

حما�رضة توعوية لطلبة "االردنية" عن «االجتـار بالب�شـر
يف الت�رشيعات الوطنية والدولية» مركز حمدي منكو
2016/3/10

حما�رضة الدكتور عبداهلل ال�صيفي عن «�أ�رضار التدخني»
2016/3/13

حما�رضة اخلبري عدي مرعي حول «مواقع التوا�صل
الجتماعي» مدرج احمد اللوزي 2016/4/28
إ

حما�رضة الدكتور زغلول النجار بتاريخ
2015/12/11
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

حمـــــا�ضــــرات

حما�رضة الدكتور قا�سم الزعبي مدير دائرة ا ألح�صاءات
العامة 2015/10/20

حما�رضة الدكتور �أحمد علي العويدي عميد �ش ؤ� ون
الطلبة حول «الن�شاطات الطالبية» 2015/9/14

حما�رضة الرئي�س الهندي يف مدرج ا ألمري احل�سن بن
طالل /عمادة �ش ؤ� ون الطلبة ٢٠١٥/١٠/١٢

مبنا�سبة ذكرى معركة الكرامة اخلالدة ويوم ا أل م نظمت
دائرة املنازل الداخلية حما�رضه بعنوان « بر الوالدين»
� ألقاها الدكتور حممد الطوالبه 2015/3/25

حما�رضة لنادي هواة الفلك بعنوان «»8Minutes
2015/12/8

حما�رضة عن «اخلط العربي» القاها ال�سيد رائد عزت
من عمادة �ش ؤ�ون الطلبة لطلبة من اجلامعة ا أل ملانية
2015/11/18
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

حمـــــا�ضــــرات

ندوة حوارية خا�صة بالطلبة من ذوي االعاقة الب�رصية
لال�ستماع اىل احتياجاتهم ٢٠١٦/٢/١١

حما�رضة بعنوان الطاقة الكهربائية يقدمها املهند�س
زياد اخلطيب ٢٠١٦/٢/٢

حما�رضة عن االرهاب االلكرتوين ( نادي االنرتنيت
واحلا�سوب ) 2016/4/14

حما�رضة دينية لطالبات �سكني الزهراء وا أل ندل�س يف
اجلامعة 2015/12/29
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ندوات

ندوة بعنوان "ال للمخدرات"
2015/4/12

ندوة بعنوان "ال للتدخني"
2015/4/23

وال رهاب" د .حممد الق�ضاة د.
ندوة "ال للتطرف إ
ب�سام العمو�ش  .العني نوال الفاعوري املركز الثقايف

ندوة بعنوان "وجعلنا من املاء كل �شيء حي"
2015/4/19

"املخدرات بداية النهاية" ندوة يف "ا ألردنية"
2016/4/19

ندوة بعنوان «انا هنا» بالتعاون مع الربنامج االقليمي
لتمكني املر�أة “ ”GIZبتاريخ 2015/5/4
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ندوات

نواب وحزبيون يدعون إل يجاد قانون انتخاب يو�سع
امل�شاركة ال�شعبية 2015/12/6

حما�رضة " � أحكام الزكاة و�صدقة الفطر" ا أل�ستاذ
الدكتور حممد الق�ضاة واملفتي حممد الزعبي املركز
ال�سالمي 2015/7/13
الثقايف إ
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

لقاءات

لقاء الدكتور �أحمد علي العويدي عميد �ش ؤ�ون الطلبة
مع طلبة كليـــة احلقـــوق 2014/9/30

لقاء الدكتور عميد �ش ؤ� ون الطلبة مع طلبة كليـــة
ال�رشيعة 2014/9/30

لقاء الدكتور عميد �ش ؤ�ون الطلبة مع طلبة كليـــة
العلوم الرتبوية 2014/9/30

لقاء الدكتور عميد �ش ؤ� ون الطلبة مع طلبة كليـــة
اللغات ا ألجنبية 2014/10/12

لقاء الدكتور عميد �ش ؤ�ون الطلبة مع طلبة كليـــة
امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات
2014/10/16

لقاء الدكتور عميد �ش ؤ� ون الطلبة مع طلبة كليـــة
ا أل مري احل�سني بن عبداهلل الثاين للدرا�سات الدولية
2014/10/19

()68

عمادة� ؤش�ونالطلبة

لقاءات

لقاء الدكتور عميد �ش ؤ�ون الطلبة مع طلبة كليـــة
ا ألعمال 2015/10/12

ا�ستقبال الطلبة اجلدد للعام اجلامعي 2016/2015
و �إ�صدار هويات جامعية لهم

اال�ستاذ الدكتور عزمي حمافظة رئي�س اجلامعة ي�ستمع
العاقة وي ؤ�كد �رضورة تلقيهم كافة
ملطالب ذوي إ
�أ�شكال الدعم ٢٠١٦/٥/١٥

لقاء الدكتور عميد �ش ؤ� ون الطلبة مع طلبة كليـــة
ا آل داب 2015/10/12

ال عاقة
فعاليات اللقاء املفتوح للطلبة ذوي إ
2015/3/13

اللقاء ال�صباحي ل أل �ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة مع
طلبة كلية احلقوق
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

لقاءات

اللقاء ال�صباحي ل أل�ستاذ الدكتور �أخليف الطراونة
رئي�س اجلامعة مع طلبة كلية الفنون والت�صميم
2014/12/18

اللقاء ال�صباحي ل أل �ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة مع
طلبة الكليات الطبية 2015/8/4

لقاء رئي�س اجلامعة مع طلبة كلية علوم الت�أهيل
2016/2/9

لقاء الطلبة الوافدين با أل �ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة
2014/10/19

لقاء امللحق الثقايف العراقي مع الطلبة العراقيني
الدار�سني يف اجلامعة 2015/2/18

لقاء امل�ست�شارة الثقافية البحرينية مع الطلبة
البحرينيني 2015/10/17
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

لقاءات

لقاء الطلبة الوافدين بالدكتور رئي�س اجلامعة
2015/10/15

لقاء الطلبة العراقيني بامللحق الثقايف العراقي
2015/11/11

لقاء الدكتور �أحمد علي العويدي عميد �ش ؤ�ون الطلبة
مع الطلبة اجلدد 2015/4/13

لقاء امل�ست�شار الثقايف الكويتي مع الطلبة الكويتيني
2015/11/16

لقاء عميد �ش ؤ�ون الطلبة بطلبة املر�سم اجلامعي �ضمن
حفل تعارف لطلبة املر�سم 2014/10/23
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

لقاءات �شعرية

اللقاء ال�شعري مع معايل ال�شاعر جري�س �سماوي
"ال�شباب ا ألردين � ؤ
س�ال الهوية والراهن العربي"
2015/8/9

اللقاء ال�شعري مع معايل ال�شاعر ا أل�ستاذ حيدر حممود
2015/4/8

�أم�سية �شعرية للطالبني طارق دراغمة وبهاء
ال�سيوف 2013/11/24

لقاء �شعري ملجموعة من طلبة اجلامعة االردنية �آذار
2014

�أم�سية �شعرية لل�شاعر ال�سعودي عبيد اجلهني
2014/12/16

�أم�سية �شعرية للطالبة العنود احلويطات /نبطي
2015/7/5
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

لقاءات �شعرية

�أم�سية �شعرية نبطية يف املدرج الكبري يف كلية ا أل عمال
2015/10/26

�أم�سية �شعر ف�صيح ونبطي يف ا أل ردنية تف ّجر ا أل �شواق
٢٠١٥/١٠/٣١

ام�سية �شعرية لنجوم �شاعر املليون يف ا ألردنية
٢٠١٥/١٢/٢٢

�أم�سية �شعرية يف االردنية احتفاء بعيد ميالد جاللة
امللك ٢٠١٦/٢/٢٥

ام�سية �شعرية يف االردنية احتفاء بعيد ميالد جاللة
امللك ٢٠١٦/٣/٩

«ا أل ردنية» توا�صل االحتفاء بال�شعر � أيقونة للحياة
٢٠١٥/١١/٩
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

لقاءات ال�شعرية

�أم�سية �شعرية �شارك فيها عدد من طلبة اجلامعة
وطالب من اجلامعة الها�شمية 2015/12/6

ام�سية �شعرية لنجوم �شاعر املليون يف "ا ألردنية"
2015/12/22
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ملتقيات �أدبية

لقاء طالبي لهند�سة الكلمات للطالبة الهام مطري
2013/12/24

لقاء طالبي ثقايف ا�سبوعي خالل الف�صل الدرا�سي
االول للعام اجلامعي 2014/2013

لقاء هند�سة الكلمات امام مكتبة اجلامعة االردنية
2014/10/30

لقاء "ا�ستديو فكر جديد" 2014/2/23

لقاء �أدبي نظمته �شعبة الن�شاط الثقايف للطالبة فرح
البازوري 2015/5/5

حتليل رواية ي�سمعون ح�سي�سها للراوي الدكتور �أمين
العتوم 2015/3/19
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ملتقيات �أدبية

لقاء �أدبي للق�ص�ص واخلواطر ا ألدبية لطلبة اجلامعة
ا ألردنية 2014/11/24

مزج بني الواقع
ملتقى هند�سة الكلمات يف "ا أل ردنية" ٌ
واحللم والفكاهة 2015/11/22
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

أ�ن�شطة ثقافية

نهائي بطولة اجلامعة للمناظرات ٢٠١٥/١١/٥

فوز فريق مناظرات "ا أل ردنية" باملركز ا ألول يف بطولة
اجلامعات ا أل ردنية 2016/2/25

لقاء ثقايف فني لل�شعر والر�سم (يوم خريفي) �ساحة
برج ال�ساعة تاريخ 2014/10/28

حما�رضة توعيه حول «العنف �ضد املر �أه» �ألقتها
الدكتوره عبري دبابنه 2014/12/14

يوم ثقايف تون�سي  2014/9/25قاعة ا ألندية

يوم ثقايف تايواين 2014/11/2
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

أ�ن�شطة ثقافية

يوم ثقايف عراقي  2014/10/23قاعة املعار�ض

يوم ثقايف بحريني  2014/10/23مدرج خليل ال�سامل

يوم ثقايف للطلبة الفل�سطينني بعنوان "ق�ضية �أر�ض"
 2014/11/27مدرج �سمري الرفاعي

يوم ثقايف ميني 2016/2/10

يوم ثقايف الكويتي 2016/2/24

مبادرة كلية اللغات ا ألجنبية (لغات كثرية قلب واحد)
2015/2014
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

احتفاالت

حفل ت�أبني ال�شهيد معاذ الك�سا�سبة
2015/3/12

احتفاالت اجلامعة بذكرى معركة الكرامة
2015/3/26

انطالق مهرجان "ا ألردن �أر�ض ال�سالم"
2015/4/22

حتت رعاية ا أل�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة احلفل
الغنائي "مغناة وطن" 2015/2/24

مهرجان "بانورما وطن"
2014/12/16

حفل غنائي لفرقة �شعاع النور بالتعاون مع
�أكادميية املكفوفني بقيادة الفنان مو�سى حجازين
2015/4/26

()79

عمادة� ؤش�ونالطلبة

احتفاالت

"ا أل ردنية" متنح الدكتوراه الفخرية للرئي�س الهندي
براناب موخرجي٢٠١٥/١٠/١١

ا أل ردنية تكرم ال�شاب ا أل ردين راكان قطي�شات
مل�ساعدتة يف انقاذ مواطنني داهمتهم مياه
االمطار٢٠١٥/١١/١٠

انطالق مبادرة " �أرتقي ألين �أردين" يف مرحلتها الثانية
2015/12/12

"ا ألردنية"ت�شارك �سفارة �سريالنكا احتفالها بالعيد
الوطني 2016/2/7

"ا ألردنية" حتيي احتفاال بالذكرى املئوية النطالقة
الثورة العربية الكربى 2016/4/26

حفل تتويج «جائزة احل�سن»
2016/4/19
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

احتفاالت

حفل ا�ستقبال الطلبة اجلدد مدرج احل�سن بن طالل
2014/10/21

مغناه وطن حتت �شعار �أحب جامعتي � ...أحب وطني
2015/2/24

م�شاركة ح�سام وو�سام اللوزي يف مغناة وطن
2015/2/24

امللتقى ا ألول خلريجي اجلامعة ا أل ردنية 2015/6/7

امللتقى ال�سنوي الثاين ع�رش خلريجي كلية الطب يف
اجلامعة 2015/6/8

احلفل اخلتامي لتخريج الفوج اخلم�سني من طلبة
اجلامعة ا أل ردنية – امل�سطح ا ألخ�رض 2015/7/16
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

احتفاالت

�إنطالقة نادي هواة الفلك 2014

�إنطالقة نادي الت�ضاري�س بتاريخ  2015/3/12يف
املدرج الكندي

فعالية �ساتوناليا بتاريخ  2014/12/16يف مدرج
�سمري الرفاعي

حفل الع�شاء الدويل للطلبة الوفدين برعاية عمادة
�ش ؤ� ون الطلبة 2016/4/28

االمري مرعد يرعى احتفال اجلامعة االردنية باليوم
العاملي ل أل�شخا�ص ذوي االعاقة 2015/12/9

حفل ثقـايف فني للطلبة الوافدين مبنا�سبـة بدء العام
اجلامعي  2014/10/16-15مدرج احل�سن بن
طالل/عمادة �ش ؤ� ون الطلبة
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

احتفاالت

مهرجان ثقايف اندوني�سي  2015/2/1مدرج احل�سن
بن طالل

احلفل الفني الفلكلوري الدويل  2015/3/12مدرج
احل�سن بن طالل

مهرجان الربيع ال�صيني  2015/2/16مدرج احل�سن
بن طالل

حفل الع�شاء الدويل و�شارك فيه طلبة ( )12دولة
عربية واجنبية  2015/4/16مطعم اجلامعة

حفل فني للطلبة الوافدين مبنا�سبة بدء العام اجلامعي
2015/9/20

حفل تراثي للعر�س ا ألردين 2015/9/24
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

احتفاالت

احتفالية للجاليات الدار�سة يف الكليات الطبية
2015/11/6

مهرجان (الكونا يف فل�سطني) 2015/11/19

حفل تخريج كليات ا آل داب وال�رشيعة وعلوم الت�أهيل
2015/6/9

حفل تخريج كليات العلوم الرتبوية وال�صيدلة وا ألمري
احل�سني بن عبداهلل الثاين للدرا�سات الدولية 2015/6/10

حفل تخريج كليتي امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا
املعلومات وا آلثار وال�سياحة 2015/6/11

حفل تخريج كليات العلوم والزراعة والتمري�ض
والفنون والت�صميم 2015/6/12

()84

عمادة� ؤش�ونالطلبة

احتفاالت

حفل تخريج كلية ا ألعمـــال
2015/6/13

حفل تخريج كلية الهند�سة والتكنولوجيا
2015/6/14

حفل تخريج كليات احلقوق والرتبية الريا�ضية
واللغات ا ألجنبية 2015/6/15

حفل تخريج كليات الطب وطب ا أل �سنان والدرا�سات
العليا واملتفوقون 2015/6/16

اجلامعة ا ألردنية تخرج كلية القد�س برعاية معايل �أمني
عمان حزيران 2014

انتخابات احتاد طلبة اجلامعة
اخلمي�س 2015/4/2
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

احتفاالت

املنازل الداخلية يف "ا ألردنية" حتتفي بيومي الكرامة
وا ألم 2016/3/23

حفل تخريج كليات ا آلداب وا آلثار وال�سياحة وا ألمري احل�سني
بن عبداهلل الثاين للدرا�سات الدولية 2016/7/15

حفل تخريج كليات ال�رشيعة والعلوم الرتبوية والدبلوم
املهني 2016/7/16

حفل تخريج كليات العلوم والزراعة وامللك عبداهلل
الثاين لتكنولوجيا املعلومات 2016/7/17

حفل تخريج كليات احلقوق وال�صيدلة وعلوم الت�أهيل
والفنون والت�صميم 2016/7/18

حفل تخريج كلية ا أل عمال والدبلوم املهني
2016/7/19
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

حفل تخريج كلية الهند�سة والتكنولوجيا
2016/7/20

احتفاالت

حفل تخريج كليات التمري�ض والرتبية الريا�ضية
واللغات ا أل جنبية2016/7/ 21

حفل تخريج كليات الطب وطب ا أل �سنان والدرا�سات
العليا 2016/7/ 22
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

معار�ض

معر�ض توعوي عن خماطر املخدرات
2014/3/12

حتت رعاية ا أل �ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة افتتاح
معر�ض الوثائق التاريخية 2015/2/24

معر�ض ملقتنيات ال�شهيد و�صفي التل يف ا ألردنية
٢٠١٥/١٢/١

معر�ض فوتوغرايف يوثق التاريخ االردين منذ العام
 1862لغاية اال�ستقالل يف "االردنية" 2016/5/10

معر�ض الفنان �أحمد املرايف يف قاعة املعار�ض
2014/10/20

تنظيم معر�ض رابطة جرا�سيا 2014/11/30
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

معار�ض

معر�ض ت�شكيلي للفنانني با�سمة بني يون�س والفنان
خالد عطية 2014/11/21

معر�ض م�شرتك للفنانني فهد الباز والفنانه
الني عمي�ش يف قاعة احتاد طلبة اجلامعة ا أل ردنية
2015/3/15

عر�ض جمموعة لوحات ت�شكيلية يف اليوم العلمي لكلية
اللغات ا ألجنبية 2015/4/21

معر�ض فني م�شرتك للفنانني �إبراهيم العرود
والفنانه �سو�سن ال�صمادي من املجتمع املحلي
2015/5/3

معر�ض ال�صور الفوتوغرافية (افتتاح خمترب
ال عاقة) 2015/5/3
احلا�سوب لذوي إ

معر�ض ا أل�شغال واحلرف اليدوية جلمعية جر�ش للحرف
اليدوية ٢٠١٥/١١/٢٢
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

معار�ض

معر�ض مبنا�سبة عيد ميالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين
بن احل�سني الرابع واخلم�سني 2016/2/24

معر�ض فني م�شرتك يف "االردنية" مبنا�سبة يوم االر�ض
2016/3/30

"الع�سل  ..غذاء و �شفاء" معر�ض لل�صور الفوتوغرافية
يف "االردنية" 2016/4/4

معر�ض اخلط العربي مبنا�سبة عيد اال�ستقالل برعاية
اال�ستاذ الرئي�س 2014 -

معر�ض فني يف "االردنية" احتفاء بذكرى معركة الكرامة
2016/3/20
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

معار�ض

املعر�ض الرتاثي الدويل و�ضم هذا العام ()22
جناحا ً لدول عربية �شقيقة ودول �إ�سالمية -14
2015/4/16

معر�ض الها�شميون والقد�س نظمه الطلبة
الفل�سطينيون الدار�سون يف اجلامعة 2014/10/19

املعر�ض الرتاثي الدويل 2016/4/26

املعر�ض الدائم لل�صور والوثائق واملخطوطات يف
عمادة �ش ؤ� ون الطلبة

املعر�ض الر�سم واخلط العربي للفنانني رائد عزت
و�سامرعي�سى 2016/8/9
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات فنية

ال بداع
كورال اجلامعة ا أل ردنية يف فعاليات يوم إ
يف املركز الثقايف امللكي يف برنامج " �أنا �أ�شارك"
2014/9/10

كورال اجلامعة ا أل ردنية يف مهرجان املو�سيقى العربية
– دار ا أل وبرا امل�رصية يف القاهرة 2014/11/9

م�شاركة كورال اجلامعة ا ألردنية يف تنفيذ ن�شيد جامعة
الطفيلة التقنية بتاريخ 2014/11/15

م�شاركة فرقة كورال اجلامعة ا أل ردنية يف امل ؤ� متر
الدويل الثامن ع�رش لدول �أ�سيا – نقابة � أطباء ا أل�سنان
ا أل ردنية 2015/4/8

م�شاركة فرقة كورال اجلامعة ا ألردنية يف يوم
الثقافات ال�شعبية – مركز اللغات – اجلامعة ا ألردنية
2015/4/9

فرقة وكورال اجلامعة يف امل ؤ� متر الدويل اخلام�س
للتمري�ض برعاية ا ألمرية منى احل�سني املعظمة
2015/4/23
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات فنية

فرقة وكورال اجلامعة ا ألردنية يف حفل التكرمي ال�سنوي للداعمني
والح�سان برعاية ا ألمرية ب�سمه بنت طالل
واملتربعني حلملة الرب إ
املعظمة – ال�صندوق الها�شمي للتنمية الب�رشية 2015/5/5

م�شاركة فرقة وكورال اجلامعة ا ألردنية يف م ؤ� متر
ال�سياحة العالجية الدويل – جمعية امل�ست�شفيات
اخلا�صة نادي امللك ح�سني 2015/5/31

ر�سائل وفاء للقد�س يف مهرجان ٢٠١٥/١١/٢٩

فرقة وكورال اجلامعة يف مهرجان كلية الفنون
والت�صميم2015/12/1

ال�رشاف على جداريه "من �أجل ا أل ردن نتطوع" لهيئة
إ
�شباب كلنا ا ألردن 2014/11/13

امل�شاركة بامل�سابقة الفنية التي �أقيمت بجامعة
فيالدلفيا وح�صول اجلامعة ا ألردنية على املركز الثاين
2015/3/17
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات فنية

امل�شاركة يف املعر�ض الت�شكيلي (�إبداعات الطلبة
للجامعات ا ألردنية) يف جامعة البلقاء التطبيقية
2015/4/7

ور�شة فنية لطلبة اجلامعة بجانب برج ال�ساعة مبنا�سبة
الفن العاملي 2015/4/22

امل�شاركة بالر�سم احلر يف جامعة البلقاء التطبيقية يف
برنامج "اكت�شف جماليات وطنك" 2015/4/29

ور�شه ر�سم لطلبة مدر�سة الريموك ا أل�سا�سية يف
املر�سم اجلامعي 2015/5/11

ور�شة فنية نظمها املر�سم اجلامعي بعنوان "لونها
�صح" للر�سم يف مرافق خمتلفة يف اجلامعة
2015 /5/17

م�شاركة املر�سم يف مبادرة "نحو جامعة خ�رضاء"
2016/3/31
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات فنية

احل�صول على املركز الثاين بامل�سابقة الفنية التى
اقيمت على م�ستوى اجلامعات يف جامعة فيالدلفيا
2016/4/3

م�سابقات اخلط العربي لطلبة اجلامعات االردنية
2015-2014

ي�شارك طلبة ن�شاط اخلط العربي يف الور�ش الفنية
بالتعاون مع �أق�سام العمادة املختلفة وحتديداً املر�سم
اجلامعي
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات ريا�ضية

الدكتور �أحمد علي العويدي عميد �ش ؤ� ون الطلبة خالل
متابعته لبطولة الطلبة الوافدين التي �أقيمت خالل
الفرتة من  2014/12/9ولغاية 2014/12/16

احتفاالت طلبة ا أل ردنية با أل عياد الوطنية لعام 2014
يف �ستاد اجلامعة ا ألردنية

جولة تفقدية ل أل �ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة للمالعب منتخب كلية ا آلثار وال�سياحة امل�شارك يف دوري كليات
الريا�ضية "�ستاد اجلامعة" ب�شهر �شباط 2015
اجلامعة خالل �شهر ني�سان 2015

"اجلامعة ا ألردنية" بطالً لبطوالت اجلامعات ا ألردنية يف
التايكوندو لعامي 2015/2014

منتخب ا أل ردنية بطل الدورة ال�شتوية الريا�ضية
للجامعات "العقبة" �شباط 2015
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات ريا�ضية

طالبات ا ألردنية بطل اجلامعات ا ألردنية بكرة الطاولة
"الدورة ال�شتوية للجامعات" �شباط 2015

اجلامعة ا ألردنية حت�صد ك ؤ�و�س جميع بطوالت
الدورة ال�شتوية للجامعات �شباط 2015

ا أل�ستاذ الدكتور اخليف الطراونه رئي�س اجلامعة
ا ألردنية خالل رعايته املباراة اخلتامية لبطولة كليات
اجلامعة (الهند�سة والريا�ضة) ني�سان 2015

تتويج منتخب اجلامعة ا أل ردنية بطل الدورة ال�شتوية
للجامعات �شباط 2015

منتخب "اجلامعة ا أل ردنية" � أبطال اجلامعات ا ألردنية
لعامي 2015/2014

مبادرة كلية الرتبية الريا�ضية مبادرة الكرة مبلعبنا
2015
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات ريا�ضية

تكرمي فرق اجلامعة ا ألدرنية الريا�ضية "العقبة" خالل
�شهر كانون ا ألول 2015

الدكتور �أحمد علي العويدي عميد �ش ؤ� ون الطلبة يتوج
� أبطال دوري الطلبة الوافدين بخما�سي كرة القدم
2014/12/16

وفد االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا" يعتمد ا�ستاد
اجلامعة ا ألردنية لبطولة العامل لل�سيدات

ا أل�ستاذ الدكتور مو�سى اللوزي نائب الرئي�س ل�ش ؤ�ون
ال ن�سانية يرعى بطولة العاملني يف اجلامعة
الكليات إ
حزيران 2014

لقاء ودي ملنتخب اجلامعة ا ألردنية واملنتخب
الع�سكري بكرة الطائرة خالل �شهر حزيران 2014

�صورة لالعب اجلامعة ا أل ردنية �أحمد �أبو غو�ش خالل
م�شاركته يف بطولة عاملية "وهو يطيح خ�صمه"
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات ريا�ضية

منتخب اجلامعة ا ألردنية بخما�سي كرة القدم بطل
الدورة ال�شتوية الريا�ضية للجامعات – العقبة
�شهر �شباط 2014

منتخب اجلامعة ا ألردنية بطل اجلامعات ا أل ردنية بكرة
الطائرة يف البطولة التي �أقيمت خالل �شهر ني�سان
2015

«ا ألردنية» تفوز على البلقاء وديا ً بخما�سي الكرة
2015/1/27

بطولة جولة �إجنليزي لطلبة ا ألدرنية واجلامعات
ا ألردنية التي � أقيمت خالل �شهري ني�سان و �آيار 2014

"ا ألردنية" بطال ل�سلة اجلامعات و"ا أل ملانية ا ألردنية"
و�صيفا2015/1/6

«ا ألردنية» تظفر بلقب طاولة الدورة
اجلامعية2015/2/10
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات ريا�ضية

"ا أل ردنية" تكت�سح �ألقاب الدورة الريا�ضية اجلامعية
2015/2/11

�إختتام بطولة ال�شهيد الك�سا�سبة بخما�سي الكرة يف "
ا أل ردنية"2015/3/17

"ا ألردنية" حتتفظ بلقب البطولة اجلامعية
للتايكواندو

اختتام بطولة "ا أل ردنية" املفتوحة أل لعاب القوى
2015/4/9

الريا�ضة والهند�سة لنهائي «كرة كليات ا ألردنية»
2015/4/20

«ا أل ردنية» ت�شارك يف �أوملبياد اجلامعات العاملي
2015/6/10
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات ريا�ضية

فوز فريق م�ست�شفى اجلامعة يف بطولة نادي العاملني
2015/6/3

اختتام «كرة وافدي اجلامعة ا ألردنية»
2016/1/6

الطراونة يكرم منتخب كرة الطاولة/طالبات إل جنازاته
الريا�ضية على امل�ستوى العربي2016/1/6

ا أل ردنية تظفر بفردي كرة الطاولة للطالبات
ومناف�سات خما�سيات كرة القدم 2016/2/1

ا ألردنية تظفر بفردي كرة الطاولة للطالبات
ومناف�سات خما�سيات كرة القدم 2016/3/9

ختام بطولة "ا أل ردنية" للبلياردو وال�سنوكر
2016/3/20
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات ريا�ضية

"ا ألردنية" حت�صد �ألقاب البطولة اجلامعية للري�شة
الطائرة 2016/3/20

املئات من طالبات اجلامعة �شاركن يف اليوم الريا�ضي
املفتوح2016/3/20

"الن�شاطات الريا�ضية" تكرم كلية ا آلثار مل�شاركتها
الوا�سعة ب�أن�شطتها 2016/3/15

ختام خما�سي كرة اجلامعة ا ألردنية
2016/4/10

ا ألردنية تظفر بلقب "�سلة" طالبات اجلامعات
2016/5/8

الدورة الريا�ضية لالحتاد الريا�ضي للجامعات ا أل ردنية
ا أل ردنية تتوج بك� أ�س املجموع العام 2016/5/9
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات ريا�ضية

"ا ألردنية" تظفر بلقب �سلة طالب اجلامعات
2016/5/9

بطولة اجلامعات ..ا أل ردنية حت�صد ك� أ�سي الطائرة
طالب وال�سباحة 2016/5/8

بطولة خما�سي كرة القدم لفرق الطلبة الوافدين �شارك فيها ( )14فريقا ً 2014/12/9

نهائي كرة القدم لطلبة الوافدين 2016/4/17

مبادرة كلية الرتبية الريا�ضية مبادرة حلق حالك
2015/2014
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ن�شاطات ريا�ضية

بطولة ال�شطرجن 2016/4/28
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

م�سرحيات

م�رسحية "�سم املخدرات" مبدرج احل�سن بن طالل
2015/3/12

م�رسحية «تراب بلد» من جامعة الزرقاء ا أل هلية
/2015/4/29مدرج احل�سن بن طالل

م�رسحية داع�ش والغرباء عر�ضت  2014/12/8ولغاية
/2014/12/11مدرج احل�سن بن طالل

عر�ض م�رسحية بلغني �أيها القارئ ال�سعيد عر�ضت
بتاريخ 2014/9/10

عر�ض م�رسحي توعوي حول االرهاب والتطرف يف
"ا أل ردنية"/2015/11/17مدرج احل�سن بن طالل

م�رسحية "ولدت أل كون" 2016/4/18
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

م�سرحيات

م�رسحية «مواطن و�أربعة �أ�صفار»/مدرج احل�سن بن
طالل 2016/2/11

م�رسحية «كالم نواعم» 2016/4/14

م�رسحية النجاح يبد�إ بخطوة /مدرج احل�سن بن طالل
2015/11/22
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

م ؤ�مترات

امل ؤ�متر ال�سنوي الثاين إلذاعة اجلامعة ا ألردنية برعاية
ا ألمرية رمي علي املعظمة 2015/4/21

امل ؤ� متر الدويل ا ألول (م ؤ� متر الن�رش االلكرتوين) وحدة
مكتبة اجلامعة ا أل ردنية 2015/8/28

توليفة �إن�سانية وح ّد ت ا ألردنية و ا ألمن العام يف همة
وطن لنبذ العنف ٢٠١٦/٣/٣

بدء فعاليات امل ؤ� متر الوطني اخلام�س ملتالزمة داون يف
ا أل ردنية 2016/3/24
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

زيارات ميدانية

وفد من طلبة اجلامعة يزور �أر�ض معركة الكرامة
2015/3/22

الدكتور عميد �ش ؤ� ون الطلبة ير �أ�س وفد من طلبة
اجلامعة يف زيارة �إىل ديوان الت�رشيع 2015/3/10

وفد من طلبة اجلامعة يزور �إدارة مكافحة املخدرات
ومركز عالج املدمنني 2014/12/17

الدكتور عميد �ش ؤ� ون الطلبة ير �أ�س وفد من طلبة
اجلامعة يف زيارة �إىل جمل�س ا أل عيان 2015/2/26

وفد من طلبة اجلامعة ي�شارك مب ؤ�متر �أمن املعلومات
البحر امليت �شباط2015/

طلبة اجلامعة ا ألردنية يف زيارة �إىل البرتاء والعقبة
ووادي رم /2014/11/15-14مبادرة ا�صدقاء
االماكن ال�سياحية
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

زيارات ميدانية

وفد طالبي من "ا ألردنية" يقدم واجب العزاء لذوي
ال�شهيد الرائد را�شد الزيود 2016/3/6

طلبة ا ألردنية يزورون موقع معركة الكرامة
2016/3/22

"الطفيلة التقنية" تطلع على جتربة عمادة �ش ؤ�ون
الطلبة يف اجلامعة ا ألردنية 2016/4/18

طلبة اجلامعة يف زيارة ملدينة جر�ش ال�سياحية
/٢٠١٦/٢/٢٧مبادرة ا�صدقاء االماكن ال�سياحية

طلبة اجلامعة يف زيارة ملدينة مادبا وجبل نيبو
/٢٠١٦/٣/١٠مبادرة ا�صدقاء االماكن ال�سياحية

زيارة فنية لطلبة املر�سم �إىل دارة الفنون لالطالع
على معر�ض الفنانة املي جا�رس 2014/11/9
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

زيارات ميدانية

زيارة طلبة اجلامعة ا ألردنية ملتحف النقد االردين يف
البنك املركزي �شهر اذار 2015

عر�ض م�رسحي يف م ؤ��س�سة عبد احلميد �شومان ملجموعه
من طالبات املنازل 2014/5/13

رحلة ترفيهية �إىل البحر امليت لطالبات املنازل الداخلية
مب�شاركة ( )50طالبة من خمتلف الكليات 2015/4/23

رحلة لطالبات املنازل الداخلية لقلعة عجلون و�أم قي�س
من �ضمن ا أل ن�شطة الالمنهجيه 2015/5/27

زيارة �إىل جامعة العلوم والتكنولوجيا 2014/11/12

ال ر�شاد
ال عاقة يف م ؤ� تة يطلع على جتربة إ
نادي ذوي إ
الطالبي يف اجلامعة ا أل ردنية ٢٠١٦/٢/٢٥
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

زيارات ميدانية

طلبة اجلامعة ا ألردنية يف زيارة �إىل حمطة البحوث
الزراعية التابعة للجامعة يف االغوار 2014/10/19

وفد من فل�سطني التقنية يزور ا ألردنية
2016/2/23

زيارة طلبة اجلامعة الها�شمية �إىل اجلامعة ا ألردنية
2015/12/17

طلبة اجلامعة ا ألردنية يف زيارة اىل مدينتي البرتاء ووادي
رم /2016/1/15مبادرة ا�صدقاء االماكن ال�سياحية

طلبة اجلامعة يف زيارة اىل دارة الفنون ومتحف الرمال
2016/1/24

طلبة اجلامعة يف زيارة اىل ام قي�س واحلمة ا ألردنية
/2016/2/5مبادرة ا�صدقاء االماكن ال�سياحية
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

زيارات ميدانية

طلبة اجلامعة يف زيارة اىل ق�رص رغدان العامر
2016/3/2

طالب اخلدمة العامة " ي�شيعون جثمان العلاّ مة اال�ستاذ
الدكتور نا�رص الدين ا أل�سد � -أول رئي�س للجامعة ا ألردنية

طلبة اجلامعة يف ر�صد هالل رم�ضان يف منطقة مرج
احلمام بتاريخ 2015/6/17

طلبة اجلامعة يف رحلة ر�صد فلكي منطقة ا أل زرق
2015/6/4

�صالة الغائب على ال�شهيد الطيار معاذ الك�سا�سبة 2015/2/5
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

زيارات ميدانية

طلبة اجلامعة يف رحلة ر�صد فلكي منطقة ا أل زرق
2015/6/4
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ور�ش عمل

ور�شة عمل م�رسحي ت�أهيل وتدريب و �إعداد ممثل
بعنوان "كن ممثالً" 2014/7/21- 8

ور�شة كتابة الن�ص امل�رسحي 2015/7/21- 13

ور�شة عمل فنية (يوم خريفي) لطلبة اجلامعة يف �ساحة
برج ال�ساعة يف احلرم اجلامعي بتاريخ 2014/10/28

ور�شة فنية للفنان نبيل احل�سنات لطلبة املر�سم
اجلامعي 2014/11/14

الور�شات التقنية اخلا�صة بطلبة الن�شاط اخلط العربي
للف�صلني الدرا�سيني االول والثاين 2015-2014

ال ن�سان يقيم ور�شة عمل ألع�ضاء
نادي العقل و حقوق إ
الهيئة العامة بتاريخ 2015/6/16
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ور�ش عمل

ور�شة تدريب �شطرجن ( نادي ال�شطرجن )
2016/4/31-17

امل�شاركة يف ور�شة عمل يوم التغيري يف مدينة احل�سني
الطبية 2014/11/19

ور�شة التعليم ألجل التوظيف « �أمواج فرح»
2015/10/14

ور�شة «كن رياديا» لطلبة املدر�سة النموذجية
2015/11/29

لقاء تعريفي للطلبة ال�صم باالحتياجات التعليمية
الالزمة للنجاح٢٠١٥/١٢/٢٧

م�شاركة نادي هواة الفلك مع فريق ()infinit eee
بتاريخ  2015/2/14مدرج �سمري الرفاعي
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

ور�ش عمل

ور�شة الت�سهيالت البيئية للتعرف على كودات البناء
اخلا�صة بالطلبة ذوي االعاقة 2015/3/18 -17
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

م�سريات

حتت رعاية ا أل�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة م�سرية
"املخدرات دمار" 2014/12/18

بال رهاب ال�صهيوين
�أ�ساتذة وطلبة اجلامعة ينددون إ
2015/8/2

�أ�رسة "ا ألردنية" ت ّتحد يف وقفة بعنوان " ألجل را�شد�:ضد
ال رهاب" 2016/3/3
إ

وقفة وفاء ووالء وانتماء للوطن وقائد الوطن و�شهيد
الوطن 2016/3/10
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

أ��صدقاء ا أليتام

حملة طالبية لرعاية ا أل يتام بعنوان " �أ�سعد قلبا ً"
2015/3/14

حملة طالبية بعنوان "ا�سعدوهم" ال�ست�ضافة �أطفال
ال�سالمية 2015/5/8
اجلمعية اخلريية إ

تنظيم يوم تطوعي ل أل طفال االيتام 2015/10/12

احتاد طلبة اجلامعة " �إفطار ال�سالم"
�إفطار رم�ضاين بتاريخ 2015/6/25

مبادرة الن�شامى �ضمن فعاليات "ن�شامى اخلري يف �شهر اخلري" لــ  160طفل يتيم 2015/7/1
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عمادة� ؤش�ونالطلبة

أ��صدقاء ا أليتام

ال فطار اخلريي الذي �أقامه فريق الن�شامى التطوعي برعاية ا أل�ستاذ الرئي�س يف ا�ستاد اجلامعة ألكرث من 500
إ
طفل يتيم ومب�شاركة  500متطوع بتاريخ 2015/6/25

تنظيم يوم تطوعي للطلبة الوافدين ا�ست�ضافوا خالله
�أطفال �أيتام  2014/3/8قاعة الن�شاط الريا�ضي

حفل افطار رم�ضاين حلقوق «ا أل ردنية» ير�سم
االبت�سامة على وجوة االطفال ا آل يتام 2016/6/30
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أ��صدقاء ا أليتام

افطار رم�ضاين ملجموعة من االيتام بتنظيم جمل�س
الطلبة الوافدين 2016/6/20

مبادرة «منكم و�إليكم» وتهدف �إىل جمع التربعات
وامل�ساعدات للطالبات املقيمات يف املنازل
2015/6/20

حفل �إفطار لزهاء ( )20طفل من مركز � أيتام العابود
يف خميم جبل احل�سني 2015/7/15
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أ�يام طبية جمانية

نادي الهالل ا أل حمر  -اليوم الطبي "�صحتك بالدنيا
( ")1يف كلية الهند�سة والتكنولوجيا بتاريخ
2014/12/14

نادي الهالل ا ألحمر – ينظم يوم طبي بعنوان
"�صحتك بالدنيا ( ")2يف كلية اللغات ا ألجنبية بتاريخ
2015/3/1

يوم طبي لنادي التوعية والرعاية ال�صحية
2015/12/20

يوم طبي (نادي التوعية ) 2016/4/24

"يوم طبي جماين" لقيا�س �ضغط الدم� ،سكري الدم،
زمرة الدم للطلبة والعاملني يف اجلامعة العام اجلامعي
2015/2014

فح�ص طبي جماين بعنوان «العي�ش ال�صحي �رس
العافية»
2016/4/25
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�صحة

حملة توعوية ل�رسطان الثدي بالتعاون مع كلية
التمري�ض للعام اجلامعي 2015/2014

حملة التطعيم الوطنية �ضد �أمرا�ض احل�صبة واحل�صبة
ا ألملانية بالتعاون مع وزارة ال�صحة للعام اجلامعي
2015/2014

ال�رشاف الطبي على حفالت تخريج اجلامعة ا ألردنية
إ
العام اجلامعي 2015/2014

حما�رضة �صحية لطالبات املنازل حول العناية بال�صحة
واملحافظة على النظافة ال�شخ�صية �ألقتها د.اميه ن�صار
2014/9/29

حما�رضة توعوية با أل�سنان لطالبات املنازل �ألقتها الدكتوره حما�رضه بعنوان «ت� أثري املخدرات و�سبل الوقاية منها»
نور العمو�ش والدكتوره ا�سماء الزعبي من عيادة الطلبة
� ألقاها املالزم نبيل الروا�شده 2015/3/31
2014/11/4
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�صحة

مبنا�سبة ذكرى معركة الكرامة ويوم ا ألم ،زار وفد
من طالبات املنازل املر�ضى يف م�ست�شفى اجلامعة
2015/4/25

حما�رضة توعوية حول خماطر املخدرات يف دائرة املنازل
2016/3/20

مبادرة جتهيز غرفة ملر�ضى ال�رسطان رحلة �أمل 2015/3/10

حما�رضة حول خماطر املخدرات «اجلوكر»
2016/4/12

حما�رضة توعوية عن خماطر املخدرات 2015/11/29
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�صحة

حما�رضات توعوية للطلبة عن � أخطار املخدرات يف
كليات اجلامعة 2015

" �أمل وهدف" فريق طالبي ي�ست�ضيف �أطفال مركز
احل�سني لل�رسطان 2015/4/9

"لنوقف ال�سكري" يوم طبي مفتوح يف اجلامعة
ا ألردنية 2015/11/12

مبادرة كلية التمري�ض مبادرة تفوقوا وابدعوا
2015/2014

مبادرة كلية علوم الت�أهيل  -مبادرة كن عونا
2015/2014

كلية طب ا أل �سنانBrighter Clinics /
2015/2014
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ذوي االحتياجات اخلا�صة

مبادرة "معا ً � أقوى" جلمع مليون �شلن لعمل طريق للمكفوفني 2014/12/7

برعاية ا أل�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة االحتفال بيوم الطالب الكفيف مبنا�سبة يوم الع�صا البي�ضاء
2014/11/20م

"ار�سم ب�سمة" حملة طالبية لذوي االحتياجات اخلا�صة
مع مركز املنار للتنمية الفكرية 2015/3/12

العاقة يف ت�سجيل
مبادرة طالبية مل�ساعدة الطلبة ذوي إ
موادهم ا ألكادميية والقراءة والكتابة �أثناء االمتحانات
2015/2/18
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ذوي االحتياجات اخلا�صة

ال عاقة 2015/4/18 -16
رحلة العقبة للطلبة ذوي إ

االعالم ودورة بر�سم �شخ�صية الكفيف
2015/11/19

ال عاقة 2015/5/3
حفل حتديث خمترب احلا�سوب للطلبة ذوي إ

ن�شاط للطلبة املكفوفني بعنوان �إحنا
منكم٢٠١٦/٣/٢٠

جناح �صوتك لغتي بالوقوف على حمددات تنظيم مهنة
ال �شارة يف الوطن العربي٢٠١٦/٤/٢٤
لغة إ
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ذوي االحتياجات اخلا�صة

العاقة �إىل
الر�شاد الطالبي تنظم رحلة للطلبة ذوي إ
إ
مدينة العقبة ٢٠١٦/٤/٢٤

مبادرة كلية العلوم الرتبوية انكم باعيننا
2015/2014

رعاية م�سنني

زيارة اىل دار امل�سنني 2016/3/21

جمموعة من طلبة اجلامعة يقيمون حملة بعنوان " دار
امل�سنني"  يف دار الزهراء للم�سنني 2015/3/7
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دورات

حفل تخريج الفوج الرابع لربنامج " �أنا �أ�شارك"
و" �أ�شارك 2014/10/26 "+

دورات اخلط العربي بواقع ثالث دورات ف�صليا ً خالل
العام اجلامعي 2015-2014

دورات اخلط العربي للف�صل ال�صيفي 2014

دورة يف اخلط العربي لطلبة من اجلامعة
2015/12/9

دورة تدريبية للدفاع املدين مل�رشفات وطالبات
املنازل 2014/10/28

دورة تدربية مل�رشفات املنازل بعنوان « مهارات
االت�صال مع اجلمهور» د .عبد احلكيم اخو �إر�شيدة
2015/1/25
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دورات

دورات يف الدفاع املدين وال�سعاف ا ألويل يف �سكن
طالبات ا ألردنية 2015/10/22

برنامج اكت�شف نف�سك مع املنا�صري
2015/2/17

ت�سجيل طالب اجلامعة يف برنامج التدريب والتوظيف
«درب» بالتعاون مع م ؤ��س�سة لوياك بتاريخ 2015/4/6

ت�سليم �شهادات برنامج امواج فرح للخدمة
املجتمعية بالتعاون مع م ؤ��س�سة التعليم من �أجل
التوظيف 2015/7/2

طلبة اجلامعة ا ألردنية يتناف�سون يف برنامج �أمواج فرح
2015/12/22

دورات تعديل ال�سلوك إل ك�ساب الطلبة فنيات تعديل
الن�ساين 2015/1/27
ال�سلوك إ
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دورات

دورة من دورات �أجناز يف مهارات التوا�صل
2015/12/28

مهارات التوا�صل «ا أل�ستاذ عبد الرحمن العتوم»
2016/2/11

دورة العمل ا ألجتماعي 2016/2/17

ا ألردنية تطلق احلملة الرتويجية لـلبوابة االلكرتونية
"بوابة فر�ص" 2016/1/4

ال�شارة مب�ستوياتها الثالث وتكون
دورات لغة إ
متكررة طوال الف�صول الدرا�سية للعام اجلامعي
2015/2014

دورات ت�صوير فلكي علمي لنادي هواة الفلك
2014/10/22
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دورات

دورة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها للطلبة
ال�صم 2015/1/28

الدورة الت�أ�سي�سية يف ا�ضطراب التوحد والتي عقدت
يف كلية العلوم الرتبوية 2015/5/28-26
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ت أ�هيل وظيفي

الدكتور احمد علي العويدي توفر ( )750فر�صة عمل
�ضمن مبادرة "دبر م�رصوفك" ٢٠١٥/٩/٢٩

الت�سجيل يف برنامج «دبر م�رصوفك» والذي يهدف اىل
ت�شجيع الطلبة على العمل 2015/4/12

زيارة جايكا اليابانية ملكتب االر�شاد الوظيفي
للتعرف على ن�شاطاته 2015/6/9
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أ�يام وظيفية

افتتاح اليوم الوظيفي برعاية ا أل �ستاذ الدكتور نائب الرئي�س
الدارية واملالية عماد �صالح الثالثاء 2015/4/7
ل�ش ؤ�ون إ

افتتاح اليوم الوظيفي يف اجلامعة ا ألردنية /عمادة
�ش ؤ� ون الطلبة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣١
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�شعار « أ�حب جامعتي � ..أحب وطني»

�شعار «املخدرات دمار»

�شعار «عملي ي�صون كرامتي...ويبني وطني»

احلمالت

احتاد طلبة اجلامعة ينظم حملة طرود اخلري ب�شهر
رم�ضان املبارك 2015/7/15

حملة للتربع بالدم بالتعاون مع بنك الدم وزارة ال�صحة
العام اجلامعي 2015/2014
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مبادرات

مبادرة كلية ال�رشيعة  -مبادرة �شمو�س
2015/2014

مبادرة كلية تكنولوجيا املعلومات مبادرة املربجمون
املتطورون 2015/2014

مبادرة كلية الزراعة مبادرة كمل �سندوي�شتيك
2015/2014

كلية ا آلثار وال�سياحة مبادرة ا أل ردن �أحلى و�أغلى
2015

مبادرة كلية ال�صيدلة2 campaign -
2015/2014
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مبادرات

مبادرة كلية العلوم  -مبادرة عامليميا
2015/2014

مبادرة كلية الدرا�سات الدولية مبادرة معا �ضد
التطرف 2015/2014

مبادرة كلية العلوم SSRC Theory
2015/2014
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مت بحمد الله
جلنة إ�عداد التقرير ال�سنوي ا ألول للن�شاطات الطالبية وخدمة املجتمع
 -1د� .أحمد علي العويدي /عميد � ؤش�ون الطلبة
 -2ال�سيدة ليلى البنا

 /مديرة مكتب تن�سيق ا ألن�شطة الطالبية
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