عمـادة شـؤون الطلبـة
أولــت عــادة شــؤون الطلبــة منــذ إنشــائها يف مطلــع العــام ( )1973حيــاة الطالــب الجامعيــة خــارج قاعــات الدراســة كل رعايــة واهتــام ،وتقـــوم بإعـــداد الربامـــج الفنيــة
والرياضيــة واالجتامعيــة بهـــدف تنميــة شــخصيته ،ومســاعدته عــى تخطــي أيــة عقبــة تعــرض مســرته األكادمييــة مبــا يحقــق رســالة الجامعــة وأهــداف العــادة ،وذلــك مــن
خــال دوائرهــا ومكاتبهــا التاليــة  -:أوالً :دائــرة الهيئــات والخدمــات الطالبيــة وتضــم الشــعب التاليــة:

 .1شعبة الخدمات واملساعدات:

تعمـــل الشــعبة عــى تقديــم الخدمــات التــي تُ َيـ ِ
ـر حيــاة الطالــب الجامعيــة مــن خــال توثيــق البيانــات واملعلومــات الخاصــة بــكل طالــب مســجل يف الجامعــة حاســوبياً
وتُــرف عــى إصــدار البطاقــات الجامعيــة الذكيــة ،كــا تعمــل عــى إصــدار بطاقــة (هويــة) جامعيــة لطلبــة مركــز اللغــات ومكتــب العالقــات الدوليــة.
كــا تعمــل أيضـاً عــى مســاعدة الطالــب يف الحصــول عــى دعــم مــادي مــن خــال املــوارد املتوافــرة عــن طريــق تقــدم مســاعدات طارئــة مت ُنحهــا مؤسســات وأفـراد أو فــرص
التشــغيل املتاحــة يف مختلــف الكليــات والوحــدات والدوائــر واملراكــز داخــل الحــرم الجامعــي.
كــا وتنســق هــذه الشــعبة إعــداد قوائــم بأســاء الطلبــة األوائــل يف الكليــات واألقســام املختلفــة الذيــن يســتحقون منــح وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي والطلبــة
الذيــن يســتحقون منــح وجوائــز مــن الجامعــة األردنيــة كل عــام .وكذلــك تقــوم الشــعبة يف إصــدار الكتــاب الســنوي للطلبــة الخريجــن بالتعــاون مــع الجهــات األخــرى.
واإلرشاف املبــارش عــى حفــات تخــرج طلبــة الجامعــة بالتنســيق مــع الوحــدات والدوائــر املختلفــة.

 .2شعبة األندية والنشاط االجتامعي:

تعتــر األنديــة الطالبيــة العمــود الفقــري لألنشــطة الطالبيــة حيــث تســاهم الشــعبة يف رســم السياســة العامــة للنشــاطات الالمنهجيــة الثقافيــة والفنيــة والصحيــة والتطوعيــة
مــن خــال الهيئــات اإلداريــة لألنديــة التــي تضــم ( )19ناديـاً يتــم انتخــاب هيئاتهــا اإلداريــة يف النصــف الثــاين مــن شــهر ترشيــن الثــاين مــن كل عــام مــن ِقبــل أعضــاء الهيئــة
العامــة لهــذه األنديــة وتعمــل مــن خاللهــا الشــعبة عــى كشــف املواهــب الطالبيــة وصقــل شــخصياتهم وتشــجيعهم عــى اإلبــداع يف مجــال العمــل التطوعــي ثقافيــا وصحيــا
وفنيــا وتكنولوجيـاً وكذلــك تنظيــم وتنســيق الرحــات للطلبــة• كــا يتــم مــن خاللهــا تنظيــم جميــع النشــاطات االجتامعيــة والتطوعيــة بالتنســيق مــع مؤسســات املجتمــع
املحــي وكذلــك إنجــاز املهــام املنوطــة بالشــعبة يف مــا يتعلــق باســتقبال الطلبــة الجــدد واملشــاركة يف تنظيــم حفــل التخريــج وإعــداد الخطــط الالزمــة لالحتفــاالت الوطنيــة
والقوميــة والدينيــة املختلفــة.
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 .1نادي الخدمة العامة.

 .11نادي شباب املستقبل .

 .2النادي الثقايف.

 .12نادي البيئة .

 .3نادي الرعاية والتوعية الصحية .

 .13نادي هواه الفلك.

 .4نادي هواة الشطرنج .

 .14نادي الصحافة واإلعالم.

 .5نادي أصدقاء الرشطة والتوعية املرورية.

 .15نادي أصدقاء ذوي االحتياجات الخاصة.

 .6نادي السياحة واآلثار.

 .16نادي األعامل .

 .7نادي اإلنرتنت والحاسوب.

 .17نادي الرياضة والصحة والتغذية.

 .8نادي الفنون .

 .18نادي العقل وحقوق اإلنسان.

 .9نادي الرتاث األردين .

 .19نادي الطاقة .

 .10نادي بنك الدم .
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 .3شعبة اتحاد الطلبة :

تــرف شــعبة اتحــاد الطلبــة عــى عمليــة انتخابــات اتحــاد طلبــة الجامعــة األردنيــة بالتعــاون مــع اللجنــة العليــا لالنتخابــات وتعمــل عــى توفــر كل مــا يلــزم إلنجــاح هــذه
االنتخابــات وكذلــك تــرف عــى جميــع النشــاطات التــي ينظمهــا االتحــاد ،وتقــوم بتوفــر الوســائل واإلمكانــات الالزمــة لتنفيــذ هــذه النشــاطات•

 .4شعبة املباين والتجهيزات الفنية:

تقوم الشعبة بدعم األنشطة التي تنظمها الجامعة وعامدة شؤون الطلبة من خالل:
 .1حجز األماكن املخصصة إلقامة االجتامعات واللقاءات املختلفة كمدرج الحسن بن طالل وقاعة االجتامعات واملدرج الصغري وصاالت املعارض •
 .2تزويد النشاطات املختلفة بتقنية األجهزة الصوتية واملرئية من أجهزة عرض ( )Data showوغريها•
 .3املساعدة يف عملية إقامة املعارض املختلفة وتقديم كل ما يلزم إلنجاح هذه املعارض•
 .4اإلرشاف عىل صيانة ونظافة مبنى عامدة شؤون الطلبة •  .5تقديم املساعدة الفنية ملختلف الكليات واملعاهد يف الجامعة •
ثانياً :دائرة النشاطات الثقافية والفنية واإلعالمية :
تعمــل هــذه الدائــرة يف إطــار فلســفة الجامعــة التــي تقــوم عــى غــرس الحيــاة الجامعيــة الصحيحــة يف نفــوس الطلبــة ومواءمتهــم معهــا وإرســاء كل مــا هــو فاضــل ونبيــل ووطنــي
مســاهمة منهــا يف خلــق جيــل مؤمــن بقضايــا وطنــه وأمتــه العادلــة•
وتقــوم الدائــرة مبجموعــة مــن النشــاطات املختلفــة لتعزيــز دور الطالــب الجامعــي وتوجيهــه الســتغالل وقــت فراغــه وتنميــة هواياتــه الفكريــة والثقافيــة والفنيــة واإلعالميــة
لتســهم يف تكويــن شــخصيته املتوازنــة واملتكاملــة بهــدف الوصــول بهــذا الطالــب إىل اإلبــداع يف هــذه املجــاالت وتطويرهــا مــن خــال برامجهــا الثقافيــة والفنيــة واإلعالميــة وتهيئــة
الفضــاء املناســب الكتشــاف هــذه اإلبداعــات والعمــل عــى صقلهــا ورعايتهــا ،وتضــم الدائــرة الشــعب التاليــة :

 -شعبة النشاط الثقايف واإلعالمي:

تعمــل هــذه الشــعبة عــى تطويــر النشــاطات (الالمنهجيــة) عــن طريــق تنظيــم مســابقات يف اإلبــداع يف مياديــن :القصــة ،التحقيــق الصحفــي ،املقالــة ،الخاطـــرة ،الشــعر ،الخــط
العــريب• وعقــد لقــاء أســبوعي للطلبــة أعضــاء األرسة الثقافيــة يف الدائــرة يف املــدرج الصغــر واملقهــى الثقــايف يف عــادة شــؤون الطلبــة يتــم خاللــه االســتامع إىل إبداعــات الطلبــة يف
املياديــن األدبيــة املختلفــة •
وتنظيــم مســابقات يف حفــظ القــرآن الكريــم وتالوتــه واألحاديــث النبويــة الرشيفــة وتنظيــم أمســيات شــعرية وق ـراءات قصصيــة للطلبــة ومســابقات ثقافيــة ولقــاءات ونــدوات
وحــوارات ومحــارضات تهتــم بالشــأن الثقــايف العــام •
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 -شعبة النشاط الفني وتتألف من النشاط املرسحي واملرسم الجامعي والنشاط املوسيقي:

املــرح هــو التجســيد العــري لواحــد مــن أهــم الفنــون التعبرييــة تأثـراً عــى اإلطــاق وبــدوره يســتطيع تقديــم العديــد مــن القضايــا الثقافيــة واالجتامعيــة والسياســية وحتــى
اإلنســانية ويقــوم الطلبــة بعمــل هــذه املرسحيــات بــإرشاف مخــرج مرسحــي وخــال الســنوات الثــاث املاضيــة اســتطاع املــرح الجامعــي أن يقــدم مجموعــه مــن األعــال الدراميــة
ويقــوم بعمــل الــورش التــي تهــدف إىل إعطــاء الطلبــة فكــرة عامــة عــن املــرح وأشــكاله وتقديــم فكــرة عامــة عــن األســس التــي يجــب الرتكيــز عليهــا يف كتابــة النــص املرسحــي وصقــل
مواهــب هــؤالء الطلبــة وتوظيفهــا بشــكل صحيــح وتهيئــة هــؤالء الطلبــة ليصبحــوا قادريــن عــى تحمــل املســؤولية يف إنجــاز األعــال املرسحيــة حيــث يشــارك يف معظــم املهرجانــات
املحليــة والدوليــة•

 -النشاط املوسيقي:

هــذا النشــاط يقــوم باســتقطاب معظــم الطلبــة املتفوقــن يف مجــاالت الغنــاء واملوســيقى والعــزف واألداء الحــريك باإلضافــة إىل فرقــة املوســيقى العربيــة (كــورال الجامعــة األردنيــة)،
حيــث تقيــم العديــد مــن األمســيات املوســيقية عــى مــدار الســنة وتشــارك يف معظــم االحتفــاالت واملناســبات الوطنيــة داخــل الحــرم الجامعــي ومل تقتــر نشــاطات الفرقــة ومشــاركاتها
خــال األعــوام التســعة املاضيــة عــى الجانــب املحــي مبناســباته املختلفــة بــل امتــدت بجهــود القامئــن عليهــا ودعــم إدارة الجامعــة لتشــمل بلدان ـاً عربيــة وأجنبيــة وخارجــه ومــن
الجديــر أن فعاليــات هــذه الفرقــة تصــل زهــاء  30عرض ـاً يف العــام الواحــد يجمــع فيهــا بــن األغنيــات الرتاثيــة والوطنيــة والوجدانيــة وتنــوع فيهــا بــن املــوروث املحــي والعــريب
باإلضافــة إىل اســتحداث املدرســة املوســيقية منــذ ســنتني وذلــك لتهيئــة الفرصــة لطلبــة الجامعــة بالتعليــم عــى كافــة أنــواع اآلالت املوســيقية وأصــول الغنــاء•
 أمــا املرســم الجامعــي فيســعى جاهــدا لتأســيس رؤيــة برصيــة وجامليــة لــدى الطالــب مــن خــال تفعيلــه لنشــاط الفنــون التشــكيلية كأحــد األنشــطة الطالبيــة املتنوعــة والتــيتهــدف إىل اســتقطاب الطلبــة املوهوبــن يف هــذا املجــال وتطويــر مهاراتهــم ضمــن اإلطــار املعــريف الشــامل واملــدرك لــرورة بنــاء شــخصية الطالــب بنــا ًء متكامـاً بحيــث يوفــر للطلبــة
املــكان واملــواد الالزمــة مجانــا وإرشاكهــم يف املســابقات واملعــارض املحليــة والدوليــة•

* الخط العريب :

يعنــى هــذا النشــاط بالطلبــة الراغبــن بتنميــة مهاراتهــم يف الخــط العــريب مــن خــال إقامــة الــدورات األوليــة واملتقدمــة لهــم ،وإرشاك املميزيــن منهــم باملســابقات التــي تقــام
عــى مســتوى الجامعــة والجامعــات األردنيــة•

* شعبة النشاط الثقايف واإلعالمي

تهتــم هــذه الشــعبة يف عــادة شــؤون الطلبــة بالطالــب الجامعــي بوصفــه محــور العمليــة التعليميــة التعلميــة الراميــة إىل بنــاء شــخصيته وتشــجيعها بشــكل متكامــل ودعــم
مواهبــه وهواياتــه املتنوعــة•
وتركــز الشــعبة عــى الجانــب الثقــايف واألديب واإلعالمــي وذلــك يف إفســاح فــرص املشــاركة للطلبــة يف النشــاطات الثقافيــة التــي تتــاىش وميولهــم واســتعداداتهم وإبـراز ثقافتهــم
ومهاراتهــم وتنميــة إبداعاتهــم األدبيــة يف مختلــف املجــاالت اإلعالميــة• الرســالة :العمــل عــى توفــر نشــاطات فكريــة وثقافيــة تســهم يف تكويــن شــخصية متكاملــة لطلبــة الجامعــة•
الرؤيــة :الوصــول بالطالــب الجامعــي إىل اإلبــداع يف املجــال الثقــايف واألديب والخطــايب واإلعالمــي•
** األهداف:
تعزيز القيم األصيلة لدى الطلبة•
تنمية االهتامم بالرتاث الحضاري األردين والعريب واإلسالمي والعاملي.
تشجيع امليول الثقافية واإلبداعية لدى الطلبة•
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إفساح فرص املشاركة أمام الطلبة يف األنشطة الثقافية واملعرفية واإلعالمية عىل مستوى الجامعة والجامعات األردنية والعربية والعاملية•
دعم النشاطات الطالبية يف املجاالت الثقافية والوطنية•
اإلسهام يف تدريب الطلبة عىل إبداء اآلراء والكتابة الصحفية•

وسائل تحقيق األهداف- :
تنظيم املواسم الثقافية السنوية•  -تنظيم دورات صحفية للطلبة•
 تنظيم أمسيات شعرية للطلبة• تنظيم جلسات للقراءات اإلبداعية األدبية•تنظيم زيارات الطلبة للصحف واملؤسسات الثقافية•
 املشاركة يف املؤمترات واملهرجانات الثقافية عىل مستوى الجامعات األردنية والعربية والعاملية• تنظيم مشاركات الطلبة يف املسابقات الثقافية املعرفية والثقافية اإلبداعية• تنظيم عقد لقاءات حوارية للطلبة مع األدباء األردنيني والعرب• تنظم معارض للكتاب•ثالثـاً :دائــرة النشــاطات الرياضيــة :أخــي الطالــب /أختــي الطالبــة إن مقولــة (العقــل الســليم يف الجســم الســليم) مل تــأت مــن فـراغ بــل كانــت ومــا زالــت تعمــق انعــكاس
الرياضــة عــى بنــي البــر.
ومــن هــذا املنطلــق تعمــل دائــرة النشــاط الريــايض عــى دفــع الطالــب ملامرســة األنشــطة الرياضيــة املختلفــة املنهجيــة والالمنهجيــة عــر خطــط مدروســة لتنميــة روح املشــاركة
والتعــاون وصقــل شــخصيته كطالــب جامعــي بخــط مــوازي لعمليــة تحصيلــه الــدرايس.
وتعمل دائرة النشاط الريايض عىل تحقيق األهداف التالية:
* تنمية شخصية الطالب القيادية•
* رفع مستوى اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة لدى الطالب يف الحياة الجامعية•
* تفعيل دور الطالب يف الحياة الجامعية عرب مامرسة النشاط الريايض.
* تقديم خدمة للمجتمع املحيل عرب التعاون وتنظيم األنشطة الالمنهجية•
* استغالل وقت الفراغ يف أنشطة رياضية تعود بالفائدة البدنية لدى الطالب• * تفعيل دور الطلبة يف الجامعات األردنية املختلفة•
ووسائل تحقيق األهداف رياضياً بالطرق التالية:
* لقاءات فردية•
* منافسات منظمة•
* ألعاب ترويحية•
* مباريات رسمية
الطالبـد5ــــ ألعــاب املــرب ــــ ألعــاب الدفــاع عــن النفــس) .ومــن خــال البطــوالت
دليـــلـرة اليـ
2018ـرة ــــ كـ
- 2017الطائـ
• مــن خــال بطــوالت كليــات الجامعــة لأللعــاب (كــرة القــدم ــــ كــرة الســلة ــــ الكــرة

الرســمية الســنوية للجامعــات األردنيــة الحكوميــة والخاصــة باإلضافــة إىل برنامــج تبــادل الزيــارات الرياضيــة مــع الجامعــات العربيــة واملشــاركة يف بطــوالت الجامعــات العامليــة خاصــة
بألعــاب الدفــاع عــن النفــس.

* جائزة الحسن للشباب :

بــدأ برنامــج الجائــزة بالجامعــة األردنيــة عــام ( )1984وهــو نشــاط تطوعــي يعتمــد منهاجــا مــن نشــاطات غــر أكادمييــة وهــو مصمــم لتنميــة مواهــب الشــباب وتطويرهــا،
عنــد
واملشــاركة فيــه مفتوحــة للشــباب دون ســن ( )24إلنجــاز متطلبــات الربنامــج وهــي - :برنامــج الخدمــات والرحــات واملهــارات الرياضيــة - .برنامــج اإلقامــة الخارجيــة.
إنهــاء الربنامــج وإقـرار الجائــزة مــن قبــل لجنــة متخصصــة يحصــل املشــارك عــى شــهادة تقديــر مــن صاحــب الســمو امللــي األمــر الحســن بــن طــال املعظــم .وترعــى عــادة شــؤون
الطلبــة هــذا الربنامــج مــن خــال تأمــن املرشفــن واملدربــن األكفــاء والقاعــات واملالعــب الالزمــة خــال الفصــل الصيفــي مــن كل عــام•

رابعاً :دائرة املنازل الداخلية:
املنازل الداخلية ( األندلس والزهراء) السكنات الدولية ( جرش وعمون)

ضمــن جهــود الجامعــة األردنيــة وســعيها الــدؤوب لتطويــر التعليــم العــايل يف األردن وتوفــر األجــواء الدراســية لطلبتهــا ،فقــد رعــت دائــرة املنــازل الداخليــة والســكنات الدوليــة
يف عــادة شــؤون الطلبــة الطالبــات اللــوايت يفــدن مــن كافــه محافظــات اململكــة وخارجهــا عربيــات وأجنبيــات وأردنيــات مغرتبــات امللتحقــات يف الجامعــة حيــث يتــم تقديــم أفضــل
الخدمــات الفندقيــة وعــى مســتوى متقــدم مــن التأثيــث والتجهيــز واإلرشاف بتوفــر كافــه وســائل الراحــة املمكنــة واألجــواء املناســبة للتميــز واإلبــداع يف دراســتهن األكادمييــة وتعزيــز
قدرتهــن الشــخصية وتجســيد روح األخــوة والعمــل الجامعــي لتظــل الجامعــة األردنيــة ملتقـاً حضاريـاً رحبـاً ألبنــاء الشــعوب جمعــاء.

خامساً :دائرة الرعاية الصحية:

تأسســت عيــادة الطلبــة مــع انطالقــة الجامعــة األردنيــة يف مبنــى صغــر قــرب رئاســة الجامعــة القدميــة وانتقلــت إىل املبنــى الحــايل عــام  1975تحــت مســمى عيــادة الطلبــة  ،ويف
عــام  2003ســميت دائــرة الرعايــة الصحيــة تابعــة لعــادة شــؤون الطلبــة •
توفــر الدائــرة الرعايــة الصحيــة للطلبــة مبــا فيــه املعالجــة الطبيــة والســنية وتشــمل إجـراء الفحوصــات املخربيــة ورصف األدويــة ،ويتــم تحويــل الحــاالت التــي تســتدعي املتابعــة
إىل مستشــفى الجامعــة ،كــا وتقــوم الدائــرة بوضــع برامــج للتثقيــف الصحــي للوقايــة مــن األمـراض ،وعقــد اللجــان الطبيــة واملصادقــة عــى التقاريــر الطبيــة الصــادرة مــن خــارج
الجامعــة •
تشــمل الدائــرة عيــادات صحــة وعيــادات أســنان ،قســم اإلســعاف والطــوارئ ،ومختــر ،وصيدليــة ،أيضــا تســاهم الدائــرة يف نــر الثقافــة الصحيــة والتوعيــة لــدى طــاب الجامعــة
األردنيــة باإلضافــة إىل مشــاركتها يف األنشــطة االجتامعيــة والرياضيــة والصحيــة األخــرى داخــل الجامعــة األردنية•

سادساً :دائرة اإلرشاد الطاليب:

تأسســت دائــرة اإلرشــاد الطــايب (مكتــب الدعــم الطــايب ســابقاً ) يف عــادة شــؤون الطلبــة عــام  ،2002إميانـاً منــا بحــق الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف التعلــم والتكيــف بأشــكاله املختلفــة.
ومــن أهدافهــا تقديــم الدعــم الــازم و املتخصــص لطلبــة الجامعــة عامــة وللطلبــة ذوي اإلعاقــة خاصــة ورعايــة شــؤونهم االجتامعيــة والنفســية واألكادمييــة واملســاهمة يف رفــد املجتمــع
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املــدين بأفـراد يتمتعــون بصحــة نفســية عاليــة وقــدرة عــى التكيــف مــع أنفســهم والبيئــة املحيطــة بهــم.
** تقدم دائرة اإلرشاد الطاليب خدماتها من خالل شعبتني:
 .1شعبة مساندة الطلبة ذوي اإلعاقة.
 .2شعبة اإلرشاد النفيس والصحة النفسية.
أوالً :شعبة مساندة الطلبة ذوي اإلعاقة:
تعمل شعبة مساندة الطلبة ذوي اإلعاقة عىل تقديم الخدمات التسهيلية للطلبة ذوي االعاقة عىل اختالفها عىل النحو اآليت.
الخدمات العامة:
استقبال الطلبة الجدد من ذوي اإلعاقة وتعريفهم باملرافق الهامة يف الجامعة.
متابعــة إجـراءات حصــول الطلبــة ذوي اإلعاقــة عــى الخصــم الــذي متنحــه الجامعــة لهــم عــى رســوم الســاعات املعتمــدة ،ويبلــغ  90%لطلبــة البكالوريــوس ،ولطلبــة الدراســات
العليــا.
تشكيل اللجنة الطبية لقبول الطلبة ذوي اإلعاقة لتحديد نسبة العجز.
إنشاء قاعدة بيانات للطلبة ذوي اإلعاقة.
مساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة يف تسجيل املواد األكادميية ،وتنظيم الجدول الدرايس لهم يف وقت مبكر.
تقديم الخدمات النفسية للطلبة ذوي االعاقة يف الجامعه ودراسة مشكالتهم األرسيةواألكادميية والتكيفية واالجتامعية.
تنسيق أعامل طلبة التشغيل والتطوع.
التعاون مع الجهات واملؤسسات الداعمة لذوي اإلعاقة.
املشاركه يف االنشطه الالمنهجية والندوات واملؤمترات الخاصة لذوي اإلعاقة.
التواصل عند الرضورة مع أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة.
توفري الخدمات الرتفيهية من رحالت وأنشطه ثقافية.
اطالق مبادرات طالبيه خاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة.
تنظيم مرشوع الطريق اآلمن.
خدمات مخترب الحاسوب الناطق:
توفري برامج حاسوبية ناطقه ومكربة للطلبة املكفوفني وضعاف البرص.
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توفري خدمه املاسح الضويئ (سكانر).
طباعه املواد األكادميية بطريقه برايل.
توفري خدمة الناسخ ألرشطة املواد األكادميية.

الخدمات املقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة البرصية:
تسجيل املواد األكادميية صوتياً للطلبة املكفوفني وضعاف البرص.
توفري املواد األكادميية بطريقه برايل والطباعة الورقية العادية.
توفري كتبة من طلبة التشغيل ملساعدة الطلبة ذوي اإلعاقةأثناء تأدية االمتحان.
توفري قارئني للطلبة ذوي اإلعاقة (قراءة مبارشة).
الخدمات املقدمة للطلبة لذوي اإلعاقة السمعية:
تقديم الرتجمة الفورية للطلبة الصم من حيث:
ترجمة املحارضات للطلبة الصم بلغة اإلشارة يف قاعه املحارضة.
•
ترجمة االمتحانات للطلبة الصم بلغة اإلشارة يف قاعه االمتحانات.
•
تدريس املواد األكادميية بلغة اإلشارة وإعادتها للطلبة الصم يف مقرهم يف دائرة اإلرشاد الطاليب.
مرافقه الطلبة الصم بلقاءاتهم مع أعضاء هيئة التدريس أو اإلدارية يف الجامعة.
الخدمات املفدمه للطلبة ذوي اإلعاقة الحركية :
العمل عىل اعادة تأهيل املرافق الصحية للطلبة ذوي اإلعاقة الحركية.
عمل صيانه دورية للمنحدرات الخاصة للطلبة ذوي اإلعاقة الحركية يف الجامعة.
عمل صيانه دورية للمصاعد الكهربائية يف الجامعة.
الدورات:
عقد دورات لتعليم مهارات الحركه والتنقل للطلبة املستجدين من ذوي اإلعاقةالبرصية.
عقد دورات متخصصه يف مجاالت ( :لغةاإلشارة) و (طريقة برايل) و(الحاسوب الناطق).
عقد دورات لطلبة الجامعة واملجتمع املحيل لتوعيتهم بحاجات الطلبة ذوي اإلعاقة
عقد دورات يف الرتبية الخاصه لطلبة الجامعة واملجتمع املحيل.
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ثانياً :شعبة اإلرشاد النفيس والصحة النفسية:
تُعنى شعبة اإلرشاد النفيس والصحةالنفسية بتقديم خدمات متعددة تساعد الطالب عىل التكيف مع نفسه والبيئة املحيطة به.
خدمات اإلرشاد النفيس:
دراسة الحاله واإلرشاد الجمعي واالستشارات النفسية.
تقديم برامج التوعية للطلبة واملجتمع املحيل.
نرشات نفسية توعوية دورية.
زيارات ميدانية إىل مؤسسات متخصصة.
تنظيم الدورات والربامج التدريبية النفسية.
توطيد روابط الصلة بني شعبة اإلرشاد النفيس و كليات الجامعة املختلفة.
التوعية بدور اإلرشاد النفيس لطلبة الجامعة عامه والطلبة الجدد خاصة.
التواصل مع الطلبة يف الجامعة عرب الوسائل املختلفة مثل اإلنرتنت وغريها.
-

سابعاً :مكتب شؤون الطلبة الوافدين:

أنشــئ مكتــب شــؤون الطلبــة الوافديــن بعــادة شــؤون الطلبــة يف الجامعــة األردنيــة يف العــام الجامعــي  ،2004/2005ليكــون بيتـاً ملــا يزيــد عــى أربعــة آالف طالــب وطالبــة
من اثنني ومثانني جنسية عاملية عربية وأجنبية.

ويعمــل املكتــب عــى إدمــاج الطلبــة الوافديــن ضمــن نســيج طلبــة الجامعــة يف إطــار العــادات والتقاليــد واألعـراف األردنيــة ،وقوانــن وأنظمــة الجامعــة النافــذة ،مــن منطلــق إدراك
املكتــب باهتاممــات الطلبــة الوافديــن واحتياجاتهــم املتنوعــة والتــي تختلــف عــن حاجــات واهتاممــات نظرائهــم مــن الطلبــة األردنيــن.
وترتكــز رؤيــة املكتــب عــى الســعي إىل إيجــاد بيئــة تعليميــة ذات ثقافــات وحضــارات متنوعــة داخــل الحــرم الجامعــي ،إذ يعمــل املكتــب عــى مــدار الســاعة عــى رعايــة الطلبــة
الوافديــن ومســاعدتهم مــن خــال طاقــم عمــل مــن املوظفــن لديهــم خــرة واســعة يف أمــور وقضايــا الطلبــة.
ويعمل املكتب عىل تقديم الخدمات وتنظيم النشاطات الخاصة بالطلبة الوافدين عىل النحو اآليت:
أ -الخدمات التي يقدمها املكتب:
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 .1يقــوم بتنظيــم برامــج الســتقبال الطلبــة الوافديــن الجــدد ومســاعدتهم يف اســتكامل إجـراءات قبولهــم وتســجيلهم يف الجامعــة مــن خــال قيــام فــرق يشـــرف عــى تشــكيلها
املكتــب مبرافقــة الطلبــة يف كافــة املراحــل واإلجــراءات اإلداريــة الخاصــة بالقبــول والتســجيل متهيــداً اللتحــاق الطلبــة بالدراســة.
 .2إنجــاز معامــات اإلقامــة للطلبــة الوافديــن ،إذ يقــوم املكتــب مبتابعــة إنجــاز املعامــات واإلج ـراءات الرســمية الخاصــة املتعلقــة بإقامــة الطلبــة عــى أرايض اململكــة األردنيــة
الهاشــمية.
 .3إنجاز املعامالت الخاصة بحصول الطلبة عىل سيارات بدون جمرك ،بالتنسيق مع دائرة الجامرك العامة.
 .4مساعدة الطلبة يف إيجاد السكن املناسب لهم وتوفري فرص املشاركة فيام بينهم بالسكن.
 .5تخصيــص ملتقــى دائــم ألصدقــاء الطلبــة الوافديــن داخــل املكتــب لتوفــر فــرص االلتقــاء فيــا بينهــم مــن جهــة وبــن أصدقائهــم مــن جهــة اخــرى لتبــادل الخـرات والتجــارب
واالســتفادة مــن بعضهــم البعــض ،وهــو ملتقــى مفتــوح للطلبــة الوافديــن وللطلبــة األردنيــن عــى حــد ســواء ،يتــم خاللــه مشــاركتهم يف فرحتهــم لــدى مناقشــتهم ملشــاريعهم
ورســائلهم الجامعيــة.
 .6تشــكيل اللجنــة التنســيقية للطلبــة الوافديــن ،وهــي لجنــة تضــم ممثلــن عــن كل جنســية يزيــد عــدد أفرادهــا عــن عــرة طــاب ،وقــد تــم وضــع تعليــات داخليــة لهــذه اللجنة
يتــم خاللهــا انتخــاب رئيــس للجنــة ونائــب لــه وأمــن رس ،وتجتمــع اللجنــة كل أســبوعني مــرة لتقــدم مقرتحــات للنشــاطات التــي يراهــا األعضــاء مناســبة ومناقشــة املوضوعــات التــي
تهــم الطلبــة الوافديــن بشــكل عــام.
 .7متابعــة الحــاالت الصحيــة للطلبــة يف حــال تعــرض أحدهــم لوعكــة صحيــة ســواء مــع عيــادة الطلبــة أو مستشــفى الجامعــة أو املستشــفيات األخــرى ،واالطمئنــان عــى مراحــل
العــاج الالزمــة ،إضافــة إىل تشــكيل مجموعــات مــن الطلبــة لزيــارة ومرافقــة الطالــب املريــض يف كافــة مراحــل عالجــه وبعدهــا.
ب -النشاطات التي يقدمها املكتب:
 .1ينظــم املكتــب لقــاءات مفتوحــة للطلبــة الوافديــن ســواء مــع األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة وعمــداء الكليــات واملعاهــد خــال الفصــل الــدرايس األول مــن كل عــام جامعــي،
لطــرح ومناقشــة القضايــا واملشــاكل التــي تواجــه الطلبــة الوافديــن ،إذ يعمــل املكتــب عــى تذليــل الصعوبــات وحــل املشــكالت التــي تطــرح مــن قبــل الطلبــة خــال هــذه اللقــاءات.
 .2تنظيم لقاءات املستشارين وامللحقني الثقافيني مع طلبة دولهم يف رحاب الجامعة ،ومع املسؤولني يف الجامعة.
 .3التنسيق مع املستشارين امللحقني الثقافيني يف كل ما يتعلق بشؤون وقضايا طلبة دولهم.
 .4املساهمة مع دائرة النشاط الريايض بعامدة شؤون الطلبة يف تنظيم بطوالت ولقاءات ودية رياضية بني الطلبة الوافدين.
 .5إقامة املعرض الرتايث السنوي الذي يضم أجنحة متثل دول الطلبة الذين يشاركون يف تقديم معروضات متثل تراث دولهم ومعلومات حول مراحل التطور فيها.
 .6إقامة العشاء الدويل الذي تقدم فيه أطباق ومأكوالت شعبية تشتهر بها البلدان العربية واألجنبية.
 .7إقامة الحفل الفني الفلكلوري الذي يشتمل عىل فقرات غنائية ورقصات شعبية يقدمها الطلبة الوافدون من مختلف الجنسيات.
 .8إجـراء دراســات علميــة مســحية للوقــوف عــى مســتوى التوافــق للطلبــة الوافديــن ،وحصـــر مشــكالتهم يف املجــاالت الدراســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة واالنفعاليــة والصحيــة
والعمــل عــى وضــع الحلــول املناســبة لهــا.
 .9العمل عىل إدماج الطلبة الوافدين يف الحياة الجامعية وامليادين االجتامعية األردنية من خالل برامج وأنشطة موجهة كرعاية األيتام والعجزة وكبار السن.
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 .10تنظيــم الرحــات الثقافيــة والســياحية إىل العديــد مــن املناطــق الحضاريــة والســياحية يف األردن كمدينــة العقبــة والبـراء ووادي رم وجــرش وعجلــون ومحميــة ضانــا وأم قيــس
والبحــر امليــت واملغطــس.
 .11تنظيم زيارات إىل الجامعات األردنية وعدد من املؤسسات والهيئات.
 .12تكريم الطلبة الوافدين املتميزين بنشاطاتهم وبتفاعلهم مع مكتب شؤون الطلبة الوافدين يف نهاية كل عام جامعي.
 .13حضور حفالت التخرج للطلبة ومشاركتهم وأهاليهم أفراحهم بهذه املناسبات.
 .14متابعة الخريجني من الطلبة الوافدين عرب الربيد االلكرتوين ومواقع التواصل االجتامعي.
مكتب شؤون الطلبة الوافدين
عامدة شؤون الطلبة-الجامعة االردنية
هاتف  /5355000:فرعي 25244 – 25215
الربيد االلكرتوين foreign.st@ju.edu.jo :

ثامناً :مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجني – صندوق امللك عبدالله الثاين للتنمية يف الجامعة األردنية (رؤية ملكية لإلبداع والتميز):

صــدرت اإلرادة امللكيــة الســامية باملوافقــة عــى قانــون صنــدوق امللــك عبــد اللــه الثــاين للتنميــة املؤقــت رقــم ( )81لســنة ( ،)2001ليعمــل كمؤسســة غــر حكوميــة ،تســعى إىل
تحقيــق التنميــة يف مختلــف محافظــات اململكــة وتعمــل عــى تحســن مســتوى املعيشــة وتنميــة املواهــب ،وقــد بــارشت الجامعــة األردنيــة بتأســيس مكتــب صنــدوق امللــك عبــد اللــه
الثــاين للتنميــة «لإلرشــاد املهنــي» بتاريــخ ( ،)15/10/2003حيــث تفضــل صاحــب الجاللــة امللــك عبداللــه الثــاين بــن الحســن املعظــم حفظــه اللــه بافتتاحــه يــوم االثنــن (.) 29/3/2004
إن فكــرة هــذه املكاتــب ظهــرت كإحــدى توصيــات ملتقــى شــباب األردن الــذي عقــد تحــت رعايــة جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين املعظــم حيــث كانــت التوجيهــات امللكيــة الســامية
تؤكــد عــى أهميــة إيجــاد حلقــة للتواصــل والرشاكــة بــن الطلبــة ومؤسســات املجتمــع املــدين التــي تســاعد عــى دعــم ورعايــة التميــز واإلبــداع لــدى الطلبــة ،وإيجــاد اآلليــات والربامــج
يف الجامعــات لربــط الخريجــن بســوق العمــل وتعريفهــم بــه.

األهداف:
 .1توفري قاعدة بيانات عن احتياجات أسواق العمل من املوارد البرشية.
 .2املوامئــة بــن مهــارات االتصــال التــي يتــم تدريــب الطــاب عليهــا مــع االحتياجــات الحقيقيــة لســوق العمــل محليـاً وإقليميـاً وعامليـاً ،كمتطلــب أســايس لتحقيــق املواءمــة بــن
مخرجــات النظــام التعليمــي ومدخــات ســوق العمــل بشــكل عــام.
 .3ترسيخ قيم العمل وسلوكياته واالنتامء والوظيفي.
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 .4مساعدة الطلبة يف تأمني فرص عمل دامئة بعد التخرج أو مؤقتة خالل مرحلة تعليمهم الجامعي.
 .5فتح قنوات االتصال بني املجتمع الطاليب يف الجامعات وفعاليات القطاع الخاص وهيئات املجتمع املدين.
 .6العمــل كمحطــة اتصــال بــن صنــدوق امللــك عبــد اللــه الثــاين للتنميــة والطلبــة يف الجامعــات مــن خــال وضعهــم يف صــورة الربامــج واملشــاريع الرياديــة التــي يقــوم عــى
تنفيذهــا الصنــدوق.
النشاطات:
أوالً :التوظيف:
 .1مساعدة الطالب الخريجني يف الحصول عىل فرصة العمل التي تنسجم مع قدراته ورغباته.
 .2توفري فرص عمل جزئية للطلبة الذين ما زالوا عىل مقاعد الدراسة (ضمن برنامج دبر مرصوفك).
 .3التنسيق مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً يف استقطاب الكفاءات املطلوبة من خريجي الجامعة.
 .4إعالم الطلبة بالفرص الوظيفية املتاحة لدى جهات العمل يف مختلف مجاالت التخصصات بالجامعة.
 .5إقامة وتنظيم املعرض الوظيفي وتوفري فرص عمل للخريجني.
ثانياً :التدريب واإلرشاد املهني:
 .1تدريب الطلبة عىل مهارات املقابلة الشخصية.
 .2تدريب الطلبة عىل أساليب صياغة وعرض السرية الذاتية.
 .3التنســيق مــع جهــات العمــل والقطاعــات املختلفــة مــن مختلــف التخصصــات لعقــد دورات تدريبيــة تطــور مهــارات الطلبــة مــن اختصاصاتهــم الســتخدامها يف ســوق العمــل
وأثنــاء مامرســة حياتهــم املهنيــة وخاصــة تلــك املهــارات التــي ال تتوفــر لديهــم فرصــة الكتســابها أثنــاء مســرتهم الجامعيــة.
 .4تقديم اإلرشاد والنصح املهني لجميع مستويات الطلبة.
 .5اإلعــان للطلبــة عــن الــدورات التدريبيــة املطروحــة عــن طريــق الصنــدوق باســتخدام لوحــات اإلعــان والربيــد اإللكــروين املبــارش للطلبــة والصفحــة الخاصــة ملكتــب اإلرشــاد
الوظيفــي ومتابعــة الخريجــن عــى الفيــس بــوك واســتقبال اقرتاحاتهــم لتنفيــذ املمكــن واملفيــد منهــا.
ثالثاً :بناء قاعدة البيانات:
 .1بناء قاعدة معلومات عن جهات التوظيف املحلية واإلقليمية.
 .2توفري قاعدة بيانات عن احتياجات أسواق العمل من الكوادر البرشية.
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رابعاً :تقديم منح دراسية سنوياً للطلبة املتفوقني غري املقتدرين ومنح صندوق األمرية منى لدعم التمريض لإلناث فقط من خالل موقع التعليم العايل.
خامساً :اليوم الوظيفي :فرصة التقاء كربى الشـركات بطلبة وخريجي الجامعة األردنية للمقابالت الشخصية والحصول عىل الوظيفة املناسبة.
سادساً :التطوع لطلبة الجامعة األردنية:
 .1يوجد يف الصندوق فريق من الطلبة املتطوعني الدامئني بحيث يتطوع الطالب بالعمل ملدة خمس ساعات أسبوعياً.
الفئات املستهدفة :
 .1الطلبة وخريجو الجامعة األردنية.
 .2القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدين.
 .3املجتمع املحيل.
مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجني – صندوق امللك عبدالله الثاين للتنمية
عامدة شؤون الطلبة -الطابق الثاين -الجامعة األردنية
هاتف 5355000:فرعي  25201أو  25202أو 25203
فاكس5300811 :
www.facebook.com/jukafd
Email: kafd@ju.edu.jo

تاسعاً :مكتب القضايا الطالبية:

إدراكاً مــن إدارة الجامعــة وحرصهــا عــى طلبتهــا ،وملواكبــة التطــور الــذي تشــهده يف الســنوات األخــرة ،فقــد أنشــأت عــادة شــؤون الطلبــة مكتبـاً يعنــى بقضايــا الطلبــة ،ولــه
رســالتان أساســيتان هــا توعيــة الطالــب بحقوقــه وواجباتــه أثنــاء حياتــه الجامعيــة وتوعيتــه بــرورة االبتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه اإلســاءة للطالــب نفســه وبالتــايل إىل مؤسســته
ويشــكل يف عــادة شــؤون الطلبــة مطلــع كل عــام جامعــي
التعليميــة ،وكذلــك تعزيــز احـرام الطالــب للقوانــن واألنظمــة والتعليــات التــي تحكــم حيــاة الطالــب الجامعــي•
لجنــة تحقيــق يــوكل إليهــا النظــر يف املخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة خــال العــام الجامعــي داخــل الحــرم الجامعــي ولكــن خــارج مبــاين الكليــات• يقــوم مكتــب القضايــا الطالبيــة
بتنســيق ومتابعــة وتنفيــذ أعــال لجنــة التحقيــق ،وكذلــك أعــال مجلــس التأديــب والــذي هــو أعــى ســلطة تنظــر يف مخالفــات الطلبـــــة•
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عارشاً :مكتب تنسيق األنشطة الطالبية وخدمة املجتمع:

ضمن سياسة الجامعة الرامية إىل تعزيز مشاركة الطلبة يف النشاطات الطالبية وتفعيل تواصل الطلبة مع مجتمع الجامعة واملجتمع املحيل.
تــم إقـرار إلزاميــة مشــاركة الطلبــة باألنشــطة الطالبيــة وخدمــة املجتمــع مبعــدل نشــاطني عــى األقــل للطالــب يف كل فصــل درايس ،إضافــة إىل إلـزام الطالــب بزراعــة شــجرة ملــرة واحــدة
خــال دراســته الجامعيــة وذلــك إعتبــاراً مــن بدايــة الفصل الــدرايس الثــاين للعــام الجامعــي 2014 2015-
ويعمــل مكتــب تنســيق األنشــطة الطالبيــة وخدمــة املجتمــع عــى تنفيــذ هــذه التعليــات الصــادرة عــن مجلــس الجامعــة بقـرار رقــم ( )20014\7تاريــخ ( )2014\12 \28واإلعــان
عــن النشــاطات عــى مــدار الفصــل ضمــن خطــة تعــد لهــذه الغايــة ،ويعمــل املكتــب كذلــك عــى متابعــة مشــاركة الطلبــة بهــذه النشــاطات ضمــن اجـراءات محــددة.
وتهــدف النشــاطات الطالبيــة وخدمــة املجتمــع إىل تنميــة روح االنتــاء للوطــن واملســؤولية اإلجتامعيــة لــدى الطلبــة وتعزيــز العمــل الجامعــي و تدريــب الطلبــة عــى تحمــل
املســؤولية مبــا يعــزز القيــم واملامرســات االيجابيــة ويســهم يف التصــدي للمظاهــر واملامرســات الســلبية.
ويعمــل مكتــب تنســيق النشــاطات الطالبيــة وخدمــة املجتمــع عــى إدراج النشــاطات الطالبيــة ويف أوقــات مختلفــة وموضوعــات متعــددة متكــن الطالــب مــن املشــاركة يف النشــاطات
مبــا ينســجم مــع إهتاممــات الطالــب وظروفــه وأقــات الفـراغ املتاحــة لديــه.
يرتبط تنفيذ األنشطة الطالبية بنظام الكرتوين معد خصيصاً للطلبة ميكن الدخول اليه من خالل الرابط اإللكرتوين cs.jo.edu.jo/cs
حيــث يســتطيع الطالــب مــن خــال هــذا املوقــع لــه ،الدخــول عــى النظــام واالستفســار عــن األنشــطة املتوفــرة والحجــز للنشــاط الــذي يناســبه وبعــد أن يقــوم بحجــز النشــاط
وتنفيــذه يتــم تســليمه رقــم تسلســي خــاص مبشــاركته يف النشــاط ،يســمح للطالــب باعتــاد نقطــة النشــاط املطلوبــه منــه مــن خــال املوقــع نفســه.
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