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تعليامت النشاطات الطالبية وخدمة املجتمع

 يف الجامعة األردنية
صادرة عن مجلس الجامعة يف جلسته رقم )7/2014( تاريخ )28/12/2014( باالستناد لنص املادة )33( من قانون 

الجامعة األردنية وتعديالته رقم )52( لسنة 1972

املــادة )1(: تســمى هــذه التعليــات »تعليــات النشــاطات الطالبيــة وخدمــة املجتمــع يف الجامعــة األردنيــة«، ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن بدايــة 

الفصــل الثاين للعــام الجامعــي 2014/2015.

املادة )2(: يكون للكلات والعبارات التالية املعاين املخصصة إزاءها ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:

الجامعــــة              الجامعة األردنية.  -

الرئيس                   رئيس الجامعة األردنية.  -

العميد                   عميد شؤون الطلبة.  -

الكلية/ الكليات        كليات الجامعة ومراكزها.  -

اللجنة                    لجنة عادة شؤون الطلبة.  -

الطالب                  الطالب املسجل يف الجامعة لنيل درجة البكالوريوس يف أي من الربامج الدراسية.  -

النشــاط                هــو أي نشــاط يقــر وفقــاً ألحــكام هــذه التعليــات ســواء أكان ثقافيــاً أو فنيــاً أو رياضيــاً أو ترفيهيــاً أو خدمــة   -

املجتمــع أو مبــادرة أو أو محــارضة أو ورشــة عمــل أو نــدوة أو مشــاركة يف البطــوالت التــي تنظمهــا الجامعــة أو زيــارة ملنطقــة معينــة أو أي 

ــكل نشــاط نقطــة واحــدة ألغــراض هــذه التعليــات.  ــة أخــرى، ويكــون ل فعالي
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املــادة )3(: يتــم إقــرار النشــاطات مــن قبــل العميــد، وبخصــوص النشــاطات الخاصــة بالكليــات فأنــه يتــم التنســيق بــن العميــد وعمــداء 

الكليــات، وفيــا يتعلــق بنشــاطات اتحــاد الطلبــة فأنــه يتــم التنســيق بخصوصهــا بــن العميــد ورئيــس االتحــاد.

املادة )4(: تهدف النشاطات الطالبية وخدمة املجتمع إىل اآليت: 

تنمية الشعور باالنتاء للوطن وروح املسؤولية لدى الطلبة.  .1

االعتناء بالثقافة العامة.  .2

تنمية روح العمل الجاعي.  .3

إطالع الطلبة عىل أوضاع مجتمعهم بأفراده وقطاعاته املختلفة وتحفيزهم عىل تقديم خدمات مناسبة لهذا املجتمع.  .4

توفري الفرص للطلبة إلقامة عالقات إيجابية مع أفراد املجتمع ومؤسساته املختلفة.  .5

تطوير بيئة الزمالة والعطاء واملشاركة بن الطلبة والجامعة وخدمة املجتمع.  .6

تدريب الطلبة عىل تحمل املسؤولية وإنجاز األعال حسب الخطة املوضوعة إلنجازها وبأقل جهد وتكلفة.  .7

تطوير العالقات واالتجاهات واملهارات لدى الطلبة التي تولد لديهم حس االلتزام باملشاركة الفعالة يف خدمة املجتمع.  .8

تعزيز احرتام الطلبة ألنفسهم وثقتهم بها.  .9

االهتام بالقيم األخالقية.  .10

العمل عىل رقي اآلداب والفنون.  .11

تعزيز القيم واملارسات اإليجابية والتصدي للمظاهر واملارسات السلبية.  .12

املادة )5(:  

يُلزم الطالب باملشاركة بنشاطن )نقطتن( عىل األقل يف كل فصل درايس.  أ. 

وال يجــوز تأجيــل هــذه األنشــطة إال مبوافقــة العميــد إذا اقتنــع بالعــذر املقــدم مــن الطالــب، وبخــالف ذلــك يوقــف تســجيل الطالــب   ب. 

للفصــل التــايل.
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ــزم الطالــب بزراعــة شــجرة واحــدة عــىل األقــل خــالل حياتــه الجامعيــة، وذلــك يف املــكان الــذي يتــم تحديــده مــن قبــل العميــد  يُل  ج. 

ــة. ــات املعني ــع الجه ــيق م بالتنس

ــاري للتخــرج دون أن  ــب إجب ــة يف املــادة )5( مــن هــذه التعليــات، متطل ــة وخدمــة املجتمــع املبين ــرب النشــاطات الطالبي املــادة )6(: تعت

يتحمــل الطالــب أي رســوم.

املــادة )7(: تتــوىل عــادة شــؤون الطلبــة ولجنــة عــادة شــؤون الطلبــة )مســاعدء العمــداء لشــؤون الطلبــة( تنظيــم النشــاطات الطالبيــة 

وخدمــة املجتمــع عــىل النحــو التــايل: 

مراقبة النشاطات والتقيد بها.  أ. 

ــط  ــة نشــاطاته وترتب ــا كاف ــد فيه ــب تقي ــكل طال ــاك صفحــة ل ــث يكــون هن ــب بحي ــا كل طال ــي يشــارك فيه تســجيل النشــاطات الت  ب. 

ــجيل. ــول والتس ــدة القب بوح

اإلعالن عن كافة النشاطات والفعاليات واملبادرات وخدمة املجتمع.  ج. 

مخاطبة الكليات لتحديد أساء الطلبة الذين سيشاركون يف كل نشاط.  د. 

إعداد تقرير سنوي عن النشاطات الالمنهجية وخدمة املجتمع.  ه. 

املــادة )8(:  تلغــي هــذه التعليــات »تعليــات خدمــة املجتمــع يف الجامعــة األردنيــة »الصــادرة عــن مجلــس العمــداء رقــم )217/2000( 

ــخ 12/8/2002. تاري

املادة )9(:  يبت رئيس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد عليها نص فيه هذه التعليات.


