
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة أنشطة عمادة شؤون الطلبة

6201/7201العام اجلامعي         
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 خطة األنشطة التفصيلية 
هتدف اخلطة السنوية لعمادة شؤون الطلبة إىل عرض مربمج للنشاطات واخلدمات اليت ستقوم العمادة بتنفيذها خالل العام 

تزداد عددًا ونوعًا يف طبيعتها وجماالهتا بناء على الدعوات واملشاركات ، علمًا ان مفردات اخلطة  2016/2017اجلامعي 
اليت توجه للجامعة يف األنشطة الطالبية املختلفة من قبل مؤسسات اجملتمع املدين . وإضافة إىل ما تقدم فان العمادة توفر 

تأكيد ان املواعيد املذكورة يف اخلطة من الربامج اليومية احلرة يف اوقات فراغ الطلبة يف خمتلف األنشطة الطالبية مع ال
 املمكن ان تتقدم أو تتأخر حسب املعطيات يف حينه .

 إلطار العام لربامج عمادة شؤون الطلبةا
من خالل إاتحة الفرصة هلم للمشاركة يف الربامج اليت تنظمها عمادة شؤون الطالبية تفعيل النشاطات  .1

 الطلبة.

 جان الثقافية والفنية .تشكيل خمتلف الفرق الرايضية والل .2
 توفري املستلزمات واالحتياجات الالزمة ملمارسة النشاطات املتنوعة . .3

املشاركة يف النشاطات اخلارجية والداخلية ملختلف املؤسسات الوطنية واجلامعات األردنية داخل اململكة  .4
 وخارجها .

 . الوطنية واجلامعية تنظيم االحتفاالت يف املناسبات   .5

 قامة دورات للياقة البدنية .إة العامة لدى الطلبة والعاملني من خالل حتسني الصح .6

 تعزيز اجلانب االرشادي للطلبة من خالل تزويدهم ابملعلومات الضرورية واهلامة حلياهتم اجلامعية .  .7

 االستمرار بتقدمي كافة اخلدمات املتعلقة ابحتياجات الطلبة . .8

 وإجراء الدراسات الالزمة لسوق العمل  االستمرار بتحديث قاعدة بياانت اخلرجيني .9

 ذات العالقةاالستمرار مبتابعة اصدار اإلقامات السنوية للطلبة الوافدين )غري األردنيني( وكافة اخلدمات  .10

 للطلبة يف الصاالت واملالعب الرايضية . ةاحلر  اتالربانمج اليومي الرتوحيي للنشاط ذتنفي .11

اخلدمة العامة جلميع األنشطة الداخلية واخلارجية اليت تشارك فيها  تقدمي اخلدمات التنظيمية اخلاصة بلجنة .12
 اجلامعة .

 االشراف على تنظيم حفالت التخريج يف اجلامعة .13

 دور اجلامعة مع اجملتمع احمللي  تفعيل .14

 تفعيل دور جملس الطلبة من خالل تنفيذ العديد من املبادرات الطالبية  .15

 خصوصاً مع املراكز ذات العالقة مع اجلامعة  تفعيل تدريب الطلبة يف خمتلف اجملاالت .16
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 خطة األنشطة التفصيلية 

  2016/2017الفصل الدراسي األول  

 6201تشرين أول 
       تنظيم االسبوع التعريفي للطلبة املستجدين    

 األنشطة الرايضية

1 
  2016/2017لعام اجلامعي ا/ يف الفصل األول اجراءات التفوق الرايضي للطلبة املستجدين 

 اجراء اختبارات التفوق الرايضي للطلبة املتقدمني ب:استقبال طلبات التفوق الرايضي .    أ:
 إعالن نتائج اختبارات التفوق الرايضي . ج:

 برانمج استقبال الطلبة اجلدد  2
                 يوم رايضي مع احدى اجلامعات ابلعاب كرة السلة واليد والطائرة وكرة الطاولة  .أ 
 األردنية بلعبة كرة القدم مع احدى اجلامعات لقاء ودي  .ب 
  األردنية  بلعبة التايكوندو والكاراتيه مع احدى اجلامعاتلقاء ودي  ج. 
 والفرق اجلامعية االعالن لطلبة اجلامعة لالنضمام واملشاركة يف النشاطات الرايضية  3

 األنشطة الثقافية والفنية 
 نائي )استقبال الطلبة املستجدين (تنظيم حفل موسيقي غ 1

2 
 :  2016/2017لعام اجلامعي / ا يف الفصل األول اجراءات التفوق الفين للطلبة املستجدين

 اجراء اختبارات التفوق الفين للطلبة املتقدمني .ب:استقبال طلبات التفوق الفين .   أ:
 إعالن نتائج اختبارات التفوق الفين . ج:

  لالنضمام واملشاركة يف األنشطة الفنية والثقافية اإلعالن للطلبة 3

4 
 خماطبة اجلامعات واملؤسسات املختلفة خبصوص أنشطة الدائرة التالية : 

 مهرجان األغنية الوطنية  .       ب:لطلبة املدارس.     املوسيقىمسابقة   أ:
          .      احلر مسابقة الرسم  ج:

 دخول املركبات اريحالستفادة من صناديق املساعدة املالية وموعد صرف تصاعالن موعد تقدمي طلبات ا 5
  سكتشات مسرحية وبدء بروفات فرقة املسرح تقدمي   6
 اقامة معرض فين من اعمال الطلبة  7
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 6201تشرين أول  -يتبع 
 مكتب التأهيل الوظيفي / صندوق امللك عبد هللا الثاين للتنمية 

 مبتكر ورايدي واقع الرايدة يف األردن (شبابنا  بعنوان ) سكانوة اليت ينظمها اجمللس األعلى للالنداملشاركة يف  1

 اقامة محالت ارشادية ومحالت تبادل كتب ابلتعاون مع جملس طلبة جامعة فيالدلفيا. 2

3 
األول أايم عقد دورات تدريبية للطلبة ابلتعاون مع مؤسسة إجنااز لتهيةاة الفارص االقتصاادية خاالل الفصال 
 )األحد، الثالاثء، اخلميس( خاصة بسوق العمل وصقل مهاراهتم وتدريبهم لدخول سوق العمل.

 املشاركة يف ورشات العمل اليت تنظمها اجلامعات األردنية خالل الفصل األول. 4

5 
معسكرات، ورشات عمل، ندوات، أعمال تطوعية، مبادرات وزارة الشباب ) املشاركة يف نشاطات 

 .( ابية، مهرجاانت وطنيةشب

 املشاركة يف احتفاالت اململكة األردنية اهلامشية ابألعياد الوطنية اليت تصادف خالل الفصل األول. 6

 خالل العام اجلامعي ( الدائرة) اعمال   دائرة اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الطلبة اخلرجيني والوافدين
  للهواتف الذكية االندرويدخرجيي اجلامعة ابستخدام نظام  العمل على انشاء برانمج تواصل معاستكمال  1
 املختلفةاملتابعة اليومية ملعامالت الطلبة الوافدين  2
 2016/2017اعداد املراسالت الالزمة لتنفيذ عطاء ارواب التخرج للعام اجلامعي  3
 املتابعة املستمرة لتحديث بياانت اخلرجيني  4
 تاب السنوي متابعة طباعة وتنفيذ الك 5
 املشاركة والتعاون يف خمتلف الربامج واألنشطة اجلامعية  6

 مكتب االرشاد السلوكي 
 تنظيم ورشات عمل لإلرشاد املهين موجه لطلبة املدارس يف اجملتمع احمللي  1
 استقبال مدارس اجملتمع احمللي وتعريفهم ابجلامعة  2
 املشاركة والتفاعل يف احلياة اجلامعية  3
 املشاركة والتفاعل مع خمتلف الربامج اخلاصة ابإلرشاد السلوكي واملهين  4
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 6201اثين  تشرين
 ه نمبناسبة يوم الوفاء للراحل العظيم احلسني بن طالل رمحه هللا واسكنه فسيح جنا: احتفال رئيسي

 األنشطة الرايضية 

1 
 العظيم احلسني بن طالل رمحه هللا واسكنه فسيح جناتهللراحل برانمج رايضي ضمن االحتفال الرئيسي بيوم الوفاء 

 بطولة الوفاء للقائد بكرة القدم للمجتمع احمللي  -
 مباراة بكرة الطائرة مع احدى اجلامعات األردنية -

 دورة اتيكواندو للطالب 2
 يوم رايضي لكلية اهلندسة 3
 لقاء ودي ابلريشة الطائرة للطالبات 4
 حتاد الرايضي للجامعاتاملشاركة يف بطولة اال 5
 لقاء ودي بكرة الطاولة طالبات  6

 األنشطة الثقافية والفنية 
 حفل موسيقى عام  1
 تقدمي عرض مسرحي يوميات طالب الكرتوين 2
 تقدمي عرض مسرحي استاند اب كوميدي 3
  معرض صور يف ذكرى ميالد امللك احلسني طيب هللا ثراه ابلتعاون مع التوجيه املعنوي 4
 عرض مسرحية مزاد علين 5
 محلة تربع ابلدم 6

 مكتب التأهيل الوظيفي / صندوق امللك عبد هللا الثاين للتنمية 
 عقد دورات لصقل وتنمية مهارات الطلبة. 1

2 
تعريف الطلبة املستجدين بنشاطات مكتب التأهيل الوظيفي وتعريفهم ابجلامعة ونشاطاهتا الثقافية 

 والفنية والرايضية.

 تفعيل دور األندية الطالبية. 3
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  6201شهر كانون أول 

 األنشطة الرايضية 
 لقاء ودي ابلكرة الطائرة مع احدى اجلامعات األردنية  1
 بطولة مفتوحة بلعبة الشطرنج ذكور  2
 مع احدى اجلامعات األردنية  يدلقاء ودي بكرة ال 3
 مباراة ودية بكرة القدم  4
          ة العلوميوم رايضي لكلي 5
 االحتاد الرايضي للجامعات األردنية ت املشاركة يف بطوال 6
 عرض ابلعاب الدفاع عن النفس  7
 بطولة مفتوحة بلعبة االسكواش 8

 األنشطة الثقافية والفنية 
 عرض مسرحية حكاية اتريخ  1
 اقامة ورشة تدريبية متخصصة يف مهارات التمثيل 2
 ملدارس الفائزين ابملسابقة األدبيةحفل تكرمي طلبة ا 3
 متابعة تدريبات الكورال والتحضري ملهرجان األغنية الوطنية  4
 افتتاح املعرض الفين الفصلي لطلبة املرسم 5

 مكتب التأهيل الوظيفي / صندوق امللك عبد هللا الثاين للتنمية 

1 
متابعة نشاطات املكتب من الدورات وورشات العمل واملشاركات اخلارجية بنشاطات اجلامعات 

 األردنية.
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 7201شهر كانون اثين 
 مبناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبد هللا الثاين ابن احلسني املعظماحتفال رئيسي: 

 األنشطة الرايضية 

1 

 خاص ابملناسبةبرانمج رايضي 
 مع احدى اجلهات الرمسية  يوم رايضي  -

  لقاء ودي بكرة القدم  -

 بطولة كرة القدم ألعضاء اهليةتني التدريسية واإلدارية  -
 املشاركة يف الدورة الرايضية الشتوية للجامعات األردنية  2
  موظفني واعضاء هيةة التدريسدورة لياقة بدنية لل 3

 األنشطة الثقافية والفنية 
  مبناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبد هللا الثاين ابن احلسني املعظمائي اقامة حفل موسيقي غن 1
  تنظيم معرض فين مبناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبد هللا الثاين ابن احلسني املعظم 2
 عروض جملموعة افالم أردنية  3
 تقدمي سكتشات مسرحية 4
  فرقة املسرح متابعة بروفات  5

 ي / صندوق امللك عبد هللا الثاين للتنمية مكتب التأهيل الوظيف

1 

التعاون مع الكليات يف اجلامعة إلقامة محالت ضد التدخني واملخدرات وتعريفهم بقوانني السري 
وخماطرها والتعريف ابلقوانني والتعليمات املتبعة يف اجلامعة للحد من املشاكل اليت حتدث بني الطلبة 

 داخل اجلامعة.

 الشجرة ابلتعاون مع الدائرة الزراعية يف اجلامعة.االحتفال بعيد  2
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 7201شهر شباط 

 األنشطة الرايضية 

1 
 :  2016/2017لعام اجلامعي الفصل الثاين /ا اجراءات التفوق الرايضي للطلبة املستجدين

 اجراء اختبارات التفوق الرايضي للطلبة املتقدمني ب:استقبال طلبات التفوق الرايضي .  أ:
 إعالن نتائج اختبارات التفوق الرايضي . ج:

 االعالن لطلبة اجلامعة لالنضمام واملشاركة يف النشاطات الرايضية 2
 كرة الطاولة للطالب والطالباتبطولة بلعبة   3
 املشاركة يف بطوالت االحتاد الرايضي للجامعات األردنية  4

 األنشطة الثقافية والفنية 
 االغنية  متابعة التحضري ملهرجان 1
 عمل بعض اجلدارايت يف اجلامعة  2
 مسرحية اهال سيدي شكسبري  3
 حفل موسيقى لطلبة اجلامعة  4

 مكتب التأهيل الوظيفي / صندوق امللك عبد هللا الثاين للتنمية 
  األنشطة والدورات .متابعة  1
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 7201شهر آذار 

 األنشطة الرايضية 
 يدلقاء ودي بلعبة كرة ال 1
 ) يوم الكرامة (بطولة فيالدلفيا خبماسي كرة القدم للجامعات األردنية  2
 يوم رايضي لكلية احلقوق 3
 يوم رايضي لكلية اهلندسة  4
 مهرجان التلي ماتش لطالبات اجلامعات األردنية  5
 بطلوة فيالدلفيا بلعبة الكاراتيه للجامعات األردنية  6
 لطلبة اجلامعة  ائرة بطولة مفتوحة ابلريشة الط 7
 املشاركة يف بطوالت االحتاد الرايضي للجامعات األردنية  8

 األنشطة الثقافية والفنية 
 عرض مسرحية سيدي شكسبري 1
 اقامة مهرجان االغنية الوطنية للجامعات األردنية  2
 الكرامة معرض مسابقة فيالدلفيا للرسم احلر للجامعات األردنية احتفااًل بذكرى معركة  3
 بروفات مسرحية 4
 املشاركة يف نشاطات سابلة احلسن 5
 االحتفال ابليوم العاملي للمسرح 6

 مكتب التأهيل الوظيفي / صندوق امللك عبد هللا الثاين للتنمية 
 تنظيم لقاء مع مسؤول للتحدث عن املشاكل املرورية وحوادث السري. 1

 باء اليت تتحملها األردن من خالل استضافتها لالجةني.استضافة شخصية سياسية للتحدث عن األع 2
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 7201شهر نيسان 

 األنشطة الرايضية 
 )طالب، طالبات( القدم وكرة )طالب، طالبات( السلة كرة:  العاب يف املدارس لطلبة مهرجان الربيع 1
 مباراة بكرة القدم مع احدى اجلامعات األردنية  2
  للجامعات الرايضي اداالحت بطوالت يف املشاركة 3
 لقاء ودي بكرة السلة مع احدى اجلامعات األردنية 4
       يوم رايضي لكلية العلوم اإلدارية واملالية  5
 بطولة فيالدلفيا بلعبة التايكواندو للجامعات األردنية واجملتمع احمللي  6

 األنشطة الثقافية والفنية  
 ندوة مسرحية استضافة جنم مسرحي 1
  مسابقة مواهب فيالدلفيا يف جمال العزف والغناءتنظيم  2
 ( طلبة املرسم اجلامعيتنظيم رحلة إىل احدى املدن االثرية )  -  معرض للتصوير الفوتوغرايف  -تنظيم  3
 محلة تربع ابلدم 4
 اسكتشات مسرحية 5

 مكتب التأهيل الوظيفي / صندوق امللك عبد هللا الثاين للتنمية 
 األنشطة والدورات .ة متابع 1

  مبناسبة عيد االستقاللاحتفال رئيسي :     7201شهر آاير 
 األنشطة الرايضية 

  واجلامعات للمؤسسات الضاحية اخرتاق سباق  2
 بطولة بكرة السلة للقطاعات العسكرية  3
 املشاركة يف بطوالت االحتاد الرايضي للجامعات األردنية  4
 ولوجيا املعلومات وكلية اآلداب والفنون يوم رايضي لكلية تكن 5

 األنشطة الثقافية والفنية 
 اقامة حفل موسيقي غنائي )عيد االستقالل ويوم اجليش( 1
 عرض السنوي رسم لوحات والتصوير الفوتوغرايف مبناسبة االعياد الوطنية املافتتاح  2
 اسكتشات مسرحية  3
        تنظيم انتخاابت جملس الطلبة  4

 مكتب التأهيل الوظيفي / صندوق امللك عبد هللا الثاين للتنمية 
 . املشاركة يف اليوم الوظيفي الذي تقيمه اجلامعة 1
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 7201شهر حزيران 
 :  مبناسبة األعياد الوطنية عيد اجللوس امللكي وعيد اجليش وذكرى الثورة العربية الكربى حفل رئيسي .1

 برانمج تبادل الطلبة العرب  .2

 لرايضية األنشطة ا
 املشاركة يف احلفل الرئيسي مبناسبة عيد اجللوس امللكي وعيد اجليش  1
 الفصل الصيفي تنظيم نشاطات حرة بعدة فعاليات للطلبة يف أوقات الفراغ  2
 بطولة كرة الطاولة ألعضاء اهليةتني التدريسية واإلدارية  3

 األنشطة الثقافية والفنية 
 ألندلس (اقامة حفل غنائي ) ساحة ا 1
 املشاركة يف نشاطات جائزة وسابلة احلسن  2
 اقامة حفل تكرمي للطلبة املتفوقني يف األنشطة الطالبية  3
 تنظيم ورشة عمل لرسم جدارايت فنية جديدة  4
  يف االحتفاالت الوطنية املشاركة  5
 اقامة معسكر كشفي تطوعي داخل اجلامعة ابلتعاون مع سابلة احلسن  6
 تش مسرحي سك 7

 مكتب التأهيل الوظيفي / صندوق امللك عبد هللا الثاين للتنمية 
  داخل اجلامعةمتابعة تنظيم الدورات والندوات  1
 وأنشطة الصندوق املختلفة  املشاركة يف خمتلف برامج األنشطة الداخلية واخلارجية 2

  7201شهر متوز وآب 

 األنشطة الرايضية 
 عضاء اهليةتني التدريسية واالدارية والطلبة رايضية حرة ألنشاطات  1

 األنشطة الثقافية والفنية 
    املشاركة يف مهرجان صيف عمان   1
 عرض مسرحي لطلبة اجلامعة  2
      تنظيم معرض فين شامل ألعمال الطلبة خالل العام  3

 مكتب التأهيل الوظيفي / صندوق امللك عبد هللا الثاين للتنمية 

1 
ية والرمسية اليت تنظمها اجلامعة ومتابعة الدورات كة يف مجيع االحتفاالت واألعياد الوطناملشار 

 الطلبة بتنمية مهارات اخلاصة 
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 جمتمع طاليب 

 منتمي   -  فاعل   -آمن  

 

 العماادة رؤية
فأننا سنواصل  ، ريبالع والوطن األردن يف متيزاً  األكثر اخلاصة اجلامعة هي فيالدلفيا جامعة تكون ألن نطمح ألننا

 .اجلامعي للشباب الشاملة التنمية يف النوعي االستثمارالعمل يف 

 عماادة ال رسالة

دلفيا، فهي حلقة العملية التعليمية والتنموية النوعية واحلداثية يف جامعة فيال عمادة شؤون الطلبة مفصل أساسي يف
من الشباب مزود ابملهارات التقنية والرايدية املواكبة لتحدايت  حلقات منظومة متكاملة تتطلع إىل ختريج جيل من

التعليمية والتنموية الرايدية  بيةة مالئمة للتميز واالبتكار، إميااًن منها أبن الطالب املبدع هو حمور العملية العوملة، يف
 . كيزة اليت تقوم عليها اجلامعةاملستدامة وهو الر 

 

 

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

