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Committees' Report Form 

 لجنة خدمة المجتمع المحلي    اسم اللجنة:  أوال(
 

 ثانيا(أهداف اللجنة: 
تحقيق رسالة الجامعة والكلية بتوفير برامج مجتمعية ) تعليمية، تدريبية، توعوية( تتوافق مع   -1

 احتياجات وتطلعات المجتمع. 
العلمية  والمادية والبشرية -2 القدرات  لول علمية وعملية لحل  حلخدمة المجتمع وايجاد    توظيف 

 المشكالت التي تواجه المجتمع.
 التدريس ومنتسبو الكلية والطلبة على المشاركة في االنشطة المجتمعية.تشجيع اعضاء هيئة  -3
 . المتعلقة بالتنمية المحلية  مجتمعيةدعم البحوث ال -4
 .  والمحافظات مدارس المحيطةلطلبة الجامعة والعقد دورات مختلفة  -5

 ثالثا(  مهام اللجنة:

دراسات وبحوث في مجال التنمية، إعداد خطة خدمة المجتمع على مستوى الكلية التي تشمل:  -1

دورات تدريبية ومحاضرات توعوية ألبناء المجتمع المحلي، مبادرات تشاركية مع أبناء المجتمع  
 .المحلي، وعرضها على مجلس الكلية العتمادها والعمل بها

 . .متابعة تنفيذ أنشطة خدمة المجتمع المعتمدة على مدار العام الجامعي   -2
   .عمادة شؤون الطلبة للمشاركة في أنشطة خدمة المجتمع على مستوى الجامعةالتنسيق مع  -3
التواصل مع األقسام لنشر األخبار اإلعالمية وإرسالها إلى دائرة العالقات العامة عبر البريد  -4

 .اإللكتروني الخاص بعمادة الكلية وذلك عن طريق تعبئة النموذج المخصص لذلك

 
 2023/ 2022العام الجامعي                                                                                                                           رابعا( خطة العمل:

تاريخ اإلنجاز   اسم النشاط  #

 املتوقع 

مسؤولية  مؤشر األداء  الفئة املستهدفة 

 التنفيذ 

جمع  15/11/2022 حملة شتاء داقيء 1

)للجمعيات  التبرعات

الخيرية توزع على  

 االيتام(

دكتورة عبير   التنفيذ 

 سمارة

ورشة عمل لتطوير مهارات  2

 املحادثة

االكاديمية الوطنية   12/2022شهر 

 للسياحة والطيران 

تنفيذ واستبيان  

الجهة  اراء 

 املتلقية

دكتورة مرام 

 عليان 

ايمان عبد   أ.



 العاطي

 

)اعداد السيرة ورشة عمل  3

 الذاتية(

تنفيذ واستبيان   طالب الجامعة 12/2022شهر 

 اراء الطالب

 د. مرام عليان

طالب الجامعة  2023/ 3شهر  خيري بزار  4

 والعاملين   

د. الئقة   تنفيذ  

الحموري، مع 

جميع اعضاء  

 اللجنة

جميع اعضاء   تنفيذ  طالب الجامعة 2023/ 3شهر  حملة تبرع بالكتب  5

 اللجنة

جميع اعضاء   تنفيذ  جمعية رعاية االيتام  2023/ 4شهر  حملة افطار رمضان   6

 اللجنة

خالل   دورة انكليزي  7

2022/2023 

االدالء السياخين في  

 محافظة جرش

تنفيذ ،  

واستبيان اراء  

 االاالدء

د. الئقة  

 الحموري

تنفيذ واستبيان   املصطبةمدارس  2023/ 4شهر  ورشة عمل تخص الثقافة املالية   8

 اراء الطالب

 د. عبير سمارة

محاضرة توعوية اسس اختيار   

 التخصص الجامعي

مدارس عمان )   2023/ 5شهر 

املنهل العاملية ،  

 العربية النموذجية(

تنفيذ واستبيان  

 اراء الطالب

 د. عبير سمارة

 محاضرة باللغة العربية  9

 تعزيز استراتيجيات التدريس 

مشروع تحدي القراءة  دعم 

 العربية

 

الشهر 

 2023الرابع/

زيارة ملدارس وكالة 

الغوث في منظقة 

 الزرقاء 

تنفيذ واستبيان  

 اراء الطالب

د. فاطمة 

 محيسن 

الشهر  محاضرة بالثقافة االقتصادية 10

 2023الرابع/

زيارة ملدارس وكالة 

الغوث في منظقة 

 الزرقاء 

تنفيذ واستبيان  

 اراء الطالب

 عبير سمارةد. 

 
 

    

 خامسا( اجتماعات اللجنة )المتوقعة(:
 التاريخ اليوم رقم االجتماع

 9/11/20223 االربعاء  2

 16/11/2022                   االربعاء  3

 

Chairman of committee    Chairman of Department  


