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 خطة األنشطة التفصيلية 
تهدف الخطة السنوية لعمادة شؤون الطلبة إلى عرض مبرمج للنشاطات والخدمات التي ستقوم العمادة بتنفيذها خالل 

ت الخطة تزداد عددًا ونوعًا في طبيعتها ومجاالتها بناء على الدعوات ن مفردا، علمًا أ 2019/2020العام الجامعي 
إضافة إلى ما تقدم والمشاركات التي توجه للجامعة في األنشطة الطالبية المختلفة من قبل مؤسسات المجتمع المدني . 

ن المواعيد تأكيد أة مع وقات فراغ الطلبة في مختلف األنشطة الطالبيتوفر البرامج اليومية الحرة في أ ن العمادةفإ
 ن تتقدم أو تتأخر حسب المعطيات في حينه .أالمذكورة في الخطة من الممكن 

 إلطار العام لبرامج عمادة شؤون الطلبةا
 من خالل إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في البرامج التي تنظمها عمادة شؤون الطلبة.الطالبية تفعيل النشاطات  .1

 واللجان الثقافية والفنية . تشكيل مختلف الفرق الرياضية .2
 توفير المستلزمات واالحتياجات الالزمة لممارسة النشاطات المتنوعة . .3

 المشاركة في النشاطات الخارجية والداخلية لمختلف المؤسسات الوطنية والجامعات األردنية داخل المملكة وخارجها . .4

 . الوطنية والجامعية تنظيم االحتفاالت في المناسبات   .5

 قامة دورات للياقة البدنية .إالصحة العامة لدى الطلبة والعاملين من خالل  تحسين .6

 مة لحياتهم الجامعية . زويدهم بالمعلومات الضرورية والمهرشادي للطلبة من خالل تتعزيز الجانب اإل .7

 .كافة االستمرار بتقديم الخدمات المتعلقة باحتياجات الطلبة   .8

 ريجين وإجراء الدراسات الالزمة لسوق العمل االستمرار بتحديث قاعدة بيانات الخ .9

العالقة  ذات الخدمات ة الوافدين )غير األردنيين( و صدار اإلقامات السنوية للطلباالستمرار بمتابعة إ .10
 . كافة

 للطلبة في الصاالت والمالعب الرياضية . ةالحر  اتالبرنامج اليومي الترويحي للنشاط ذتنفي .11

 ة بلجنة الخدمة العامة لجميع األنشطة الداخلية والخارجية التي تشارك فيها الجامعة .تقديم الخدمات التنظيمية الخاص .12

 شراف على تنظيم حفالت التخريج في الجامعةاإل .13

 دور الجامعة مع المجتمع المحلي  تفعيل .14

 تفعيل دور مجلس الطلبة من خالل تنفيذ العديد من المبادرات الطالبية  .15

 لمجاالت خصوصاً مع المراكز ذات العالقة مع الجامعة تفعيل تدريب الطلبة في مختلف ا .16
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  2019/2020لفصل الدراسي األول لخطة األنشطة التفصيلية 

 9201تشرين أول 
 األنشطة الرياضية

1 
  2019/2020لعام الجامعي في الفصل األول / اجراءات التفوق الرياضي للطلبة المستجدين إ

 جراء اختبارات التفوق الرياضي للطلبة المتقدمين إب:.   استقبال طلبات التفوق الرياضي  أ:
 إعالن نتائج االختباراتج:

 برنامج استقبال الطلبة الجدد  2

 
 بطولة الجامعات األردنية في الشطرنج جـ.  اليدلقاء ودي بلعبة كرة  ب:     بلعبة كرة القدم لقاء ودي  . أ

 االعالن عن دورة تعليمية مفتوحة بكرة السلة للطالباتهـ.    ، السكري () التغذية ، فحص الضغط يوم طبي للطلبة يشمل د . 
 بدء النشاطات الترويحية في مرافق الجامعة   3

 األنشطة الثقافية والفنية 
 تنظيم حفل موسيقي غنائي )استقبال الطلبة المستجدين ( 1

2 
  في الفصل األول جراءات التفوق الفني للطلبة المستجدينإ

 جراء اختبارات التفوق الفني للطلبة المتقدمين .إب:قبال طلبات التفوق الفني .  است أ:
  اإلعالن للطلبة لالنضمام والمشاركة في األنشطة الفنية والثقافية 3
               وزارة التربية والتعليم بخصوص مسابقة اإلبداع األدبي لطلبة مدارس المملكة األردنية الهاشميةمخاطبة  4
  . صرف تصاريح دخول المركبات ،طلبات االستفادة من صناديق المساعدة المالية  البدء باستقبال 5
  تنظيم ورشة تدريب على الرسم للطلبة المنتسبين الجدد للمرسم الجامعي  خالل الفصل األول  6
 (الفصل األول خالل  دائرةعمال ال) أالوظيفي  رشاداإل دائرة
 شراك أكبر عدد إالتعاون مع مؤسسة إنجاز وبمعدل خمس دورات للفصل و تنظيم دورات للطلبة ب .1

 ممكن من الطلبة في هذه الدورات لما لها من فائدة تعود عليهم لتهيئتهم لسوق العمل.
تنظيم جوالت تعريفية في كليات الجامعة للتعريف بدائرة اإلرشاد الوظيفي وما هو العمل الذي تقوم    .2

من دورات وورشات عمل تدريبية لتزويدهم بالمهارات الالزمة لسوق العمل؟  به؟ وماذا تقدم للطالب
 وإقامة محاضرة تعريفية عن أعمال الدائرة.

تنظيم  محاضرات توعوية للطلبة عن )آفة المخدرات، التدخين ومضاره، حوادث السير( ودعوة  . 3
 من العام ووزارة الصحة.محاضرين من خارج الجامعة ومن ذوي االختصاص بالتعاون مع مديرية األ

 تنظيم برنامج تدريبي تحت عنوان "مهارات وفنون المناظرات" بالتعاون مع هيئة شباب كلنا األردن.  .4
تنظيم جلسات إرشادية للطلبة الذين على مقاعد الدراسة والطلبة الخريجين وذلك بهدف إرشادهم   .5

وتعقد هذه الجلسات ضمن  يرغب بهل الذي إلى ميولهم ورغباتهم في اختيار التخصص ونوعية العم
 اختبارات داخل دائرة اإلرشاد الوظيفي.
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 9201تشرين أول يتبع / 
 عمال الدائرة خالل العام الجامعي (الوافدين  ) أالطلبة ة الخريجين و دائرة متابع

 وتحديث بياناتهمرباب العمل وتقييم الخريجين للجامعة متابعة تقييم الخريجين من أ 1
 معاملة مختلفة 1000المختلفة وتقدر سنويا المتابعة اليومية لمعامالت الطلبة الوافدين  2
 2019/2020رواب التخرج للعام الجامعي مراسالت الالزمة لتنفيذ عطاء أعداد الإ 3
 للعام الجديد وتوزيع الكتاب للعام الماضي وتنفيذه الكتاب السنويمتابعة طباعة  4
 ائل التواصل االجتماعي والمطبوعات الورقية الخاصة بالجامعة والعمادة  مستمرة لوسمتابعة  5

 رشاد السلوكي مكتب اإل
 لطلبة المدارس في المجتمع المحلي  يم ورشات عمل لإلرشاد المهني موجهةتنظ 1
 استقبال مدارس المجتمع المحلي وتعريفهم بالجامعة  2
 صة باإلرشاد السلوكي والمهني المشاركة والتفاعل مع مختلف البرامج الخا 3

 سكنه فسيح جنانه عظيم الحسين بن طالل رحمه اهلل وأبمناسبة يوم الوفاء للراحل ال: احتفال رئيس:  2019ثاني  تشرين

 األنشطة الرياضية 
 اته ويشمل :للراحل العظيم الحسين بن طالل رحمه اهلل واسكنه فسيح جنبرنامج رياضي ضمن االحتفال الرئيس بيوم الوفاء  1

 بطولة الشطرنج إناث وذكور . أ 
 دورة تعليمية في الدفاع عن النفس إناث . ب 
 بطولة مفتوحة بكرة الطاولة لطلبة الجامعة ذكور وإناث  ج. 
 يوم رياضي كامل مع ) بلدية إربد (   د. 
 دورة لياقة بدنية لطلبة الجامعة تقسم إلى دورة لإلناث ودورة للذكور ز. 
 خماسي كرة القدم لمدراس المجتمع المحلي بطولة  ع. 
 لقاء ودي في ألعاب الدفاع عن النفس ذكور وإناث ه. 
 ش ذكور وإناثتلقاء ودي مع إحدى الجامعات سكوا و. 
 حدى الجامعات إلقاء ودي بكرة السلة مع  ي. 
   دوري الكليات في كرة القدم 3
 األردنية اتللجامع الرياضي االتحاد بطوالت في المشاركة 4

 األنشطة الثقافية والفنية 
 حفل موسيقى عام  1
 استقبال مشاركات المدارس بالمسابقة األدبية 2
  حد الفنانين األردنيين .أمعرض صور في ذكرى ميالد الملك الحسين طيب اهلل ثراه بالتعاون مع  3
 حملة تبرع بالدم 4
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  9201شهر كانون أول 
 األنشطة الرياضية 

 مهرجان التلي ماتش لطلبة الكليات ذكور وإناث  1
 دوري الكليات في كرة القدم  2
 دورة لياقة بدنية للطالبات  3
 لقاء ريشة طائرة طالبات   4
 يوم رياضي مع إحدى الجامعات  5
 بطولة كرة طاولة لنادي العاملين  6
 مفتوحة ذكور وإناث  3*3بطولة كرة سلة  7
 الت االتحاد الرياضي للجامعات األردنية المشاركة في بطو  8

 األنشطة الثقافية والفنية 
 ت تنظيم مسابقة مواهب فيالدلفيا البدء بإجراءا 1
 عمل زيارة فنية لطلبة المرسم إلحدى دور العرض الفنية  2
  حفل تكريم طلبة المدارس الفائزين بالمسابقة األدبية 3
 بدورته الجديدةغنية الوطنية األ البدء بإجراءات تنظيم مهرجان 4

 بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظماحتفال رئيس: :  2020شهر كانون ثاني 
 األنشطة الرياضية 

1 
المشاركة في الدورة الرياضية الشتوية  للجامعات األردنية بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك عبداهلل 

 ين المعظم حفظه اهلل  الثاني ابن الحس
  احتفال رئيس بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك عبداهلل الثاني حفظه اهلل ورعاه  2
 دوري الكليات في كرة القدم 3

 األنشطة الثقافية والفنية 
  بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظمقامة حفل موسيقي غنائي إ 1
 عض الجداريات المطلوبة في الحرم الجامعيتنفيذ ب 2
 افتتاح المعرض الفني الفصلي ألعمال طلبة المرسم  3
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 2020شهر شباط 

 األنشطة الرياضية 

1 
 :  2019/2020جراءات التفوق الرياضي للطلبة المستجدين الفصل الثاني /العام الجامعي إ
 رات التفوق الرياضي للطلبة المتقدمين جراء اختباإب:استقبال طلبات التفوق الرياضي .  أ:

 إعالن نتائج اختبارات التفوق الرياضي . ج:
 لقاء ودي في كرة الطاولة وكرة اليد  2
 ش ذكور وإناثتلقاء ودي سكوا 3
 مهرجان الدفاع عن النفس   4
 بطولة مفتوحة للطالب بكرة الطائرة  5

 األنشطة الثقافية والفنية 
 من خبراته الفنية  لالستفادةلتقاء بطلبة المرسم ن لاليابطة الفنانين التشكيليانين من ر حد الفناستقبال أ 1
 .استقبال طلبات االستفادة من صناديق المساعدة المالية ،وصرف تصاريح دخول مركبات الطلبة  2

 (الفصل الثاني خالل  دائرةعمال ال) أالوظيفي  رشاداإل دائرة
لمجتمع المحلي وزيارة مجلس األمة ووزارة الشباب ومديرية األمن العام )دائرة تنظيم زيارات إلى مؤسسات ا 1

 المخدرات ودائرة السير( لالطالع على أعمالهم ونشاطاتهم.مكافحة 
تنظيم نشاطات ترفيهية داخل الجامعة للطلبة )رياضية، ثقافية، رحالت، زيارات للجامعات األردنية لالطالع على  2

 ها(.ليإنشاطاتهم والتعرف 
المشاركة في االحتفاالت الرسمية والوطنية التي تقيمها العمادة خالل العام الدراسي ومشاركة الطلبة في   3

تهم التي تنظم داخل الجامعة وخارجها واإلشراف على جميع نشاطات األندية الطالبية المتنوعة والتعاون امبادر 
ة داخل الجامعة والمشاركة في نشاطاتهم، صندوق مع الهيئات والمؤسسات والجامعات إلقامة نشاطات للطلب

الملك عبد اهلل الثاني للتنمية، هيئة شباب كلنا األردن، الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، وزارة الشباب، 
مديرية األمن العام، مؤسسة نهر األردن، مؤسسة إنجاز لتهيئة الفرص االقتصادية للشباب ، مؤسسات المجتمع 

 المدني.
 تنظيم جلسات إرشادية للطلبة.  4

 2020شهر آذار 
 األنشطة الرياضية 

 األردنية للجامعات الرياضي االتحاد بطوالت في المشاركة 1
 دوري الكليات في كرة القدم 2
 دورة لياقة بدنية للطالبات  3
 بطولة كليات في كرة الطاولة  4
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 مهرجان التلي ماتش لطالبات الجامعات األردنية  5
 لقاء ودي في التايكوندو مع إحدى الجامعات األردنية ذكور وإناث 6
 ش ذكور وإناثتبطولة سكوا 7
 بطولة ودية بكرة السلة جامعات  8
 حدى الجامعات إلقاء ودي بكرة الطائرة مع  9

 األنشطة الثقافية والفنية 
 ةشر بدورته السابعة عغنية الوطنية للجامعات األردنية إقامة مهرجان األ 1
 معرض مسابقة فيالدلفيا للرسم الحر للجامعات األردنية احتفااًل بذكرى معركة الكرامة  2
 حفل موسيقي  للطلبة الجدد المسجلين على الفصل الثاني 3

 2020شهر نيسان 
 األنشطة الرياضية 

 ذكور وإناث المدارس لطلبة الرياضي الربيع مهرجان 1
   ثون ( للقطاعات المختلفة بطولة االستقالل ) سباق المار  2
   دوري الكليات في كرة القدم 3
   حدى الجامعات إلقاء ودي بكرة السلة مع  4
   المشاركة في بطوالت االتحاد الرياضي للجامعات األردنية 5

 األنشطة الثقافية والفنية  
 إقامة معرض فني شامل لطلبة المرسم يضم جميع األعمال الخاصة بهم  1
 ( طلبة المرسم الجامعيثرية ) ظيم رحلة إلى إحدى المدن األتن 2
 حملة تبرع بالدم 3
 الحفل الختامي وتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة المواهب الموسيقية 4

  بمناسبة عيد االستقاللاحتفال رئيس :     2020شهر آيار 
 األنشطة الرياضية 

 لقطاعات العسكرية واألندية والجامعات األردنية بطولة االستقالل ) سباق الماراثون( ل 1
  شتبطولة الجامعة بلعبة السكوا 2
 لقاءات ودية بكرة القدم والطائرة والسلة واليد  3
 طلبة الجامعة دورة لياقة بدنية ل 4
 المشاركة في بطوالت االتحاد الرياضي للجامعات األردنية  5
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 األنشطة الثقافية والفنية 
 عياد الوطنية بمناسبة األحفل موسيقي غنائي  قامةإ 1
 عياد الوطنية األاالحتفاالت ب معرض السنوي بمناسبةالافتتاح  2
        تنظيم انتخابات مجلس الطلبة  3

 2020شهر حزيران 
 عيد الجلوس الملكي وعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى::  بمناسبة األعياد الوطنية  حفل رئيس .1

 امج تبادل الطلبة العرب برن .2

 األنشطة الرياضية 
 بمناسبة عيد الجلوس الملكي وعيد الجيش  المشاركة في الحفل الرئيس 1
 فعاليات للطلبة في أوقات الفراغ  تنظيم نشاطات حرة تشمل عدة : فصل الصيفيال 2

 األنشطة الثقافية والفنية 
 قامة حفل غنائي ) ساحة األندلس (إ 1
  االحتفاالت الوطنية من قبل الفرقة الموسيقيةفي  المشاركة 2
 فطار لأليتام خالل شهر رمضان حفل إ 3

  2020شهر تموز وآب 
 األنشطة الرياضية 

 دارية والطلبة رياضية حرة ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلنشاطات  1
 األنشطة الثقافية والفنية 

 قامة حفل غنائي ) ساحة األندلس (إ 1
 عامة خالل العام الجامعي  أنشطة

 المشاركة في األنشطة الخارجية وفقاً للدعوات التي تصل الجامعة  1
 تنظيم حفل التخريج  2

  - العمـادة رؤية -
 الدولية. المعايير وفق المجتمع وخدمة النوعية الطالبية والخدمات المتنوعة الطالبية األنشطة مجال في العمادة تتميز أن

   - عمـادةال رسالة -

 إلى: الطلبة شؤون عمادة تسعى -
 العصر. لمتطلبات المواكبة والريادية التقنية بالمهارات مزودين خريجين إعداد -
 الدولية. للمعايير اوفقً  اإلبداع برامج وتحفيز واالجتماعية، والفنية الرياضية األنشطة بمستوى االرتقاء -
     المجتمع. مع مثمرة شراكة بناء -

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/students-vi.asp

