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  الصادرة عن مجلس العمداء في  جامعة عمان العربيةفي  النشاطات الطالبية وخدمة المجتمعتعليمات 

    75/3/2015 رقــــــم  جلسته

 

النشاطات الطالبية وخدمة المجتمع في جامعة عمان (:  تُسمى هذه التعليمات ) تعليمات 1المادة )

 . 2014/2015الثاني للعام الجامعي  من بداية الفصل، ويعمل بها اعتباراً  (العربية

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ماا لام تادل  (:2المادة )

 -القرينة على غير ذلك:

 جامعة عمان العربية  الجامعــــــــــة :   

 رئيــس الجامعــــــــــة  الرئيــــــــــــس:   

 شؤون الطلبةعميــد            العميـــــــــــــد :

 الكليــــــــــــة  :           كليات الجامعة ومراكزها

 عمادة شؤون الطلبة لجنة   اللجنــــــــــــــة:   

الطالب المسجل فاي الجامعاة لنيال درجاة البكاالوريوس فاي   : الطالب        

 أي من البرامج الدراسية . 

هااو أي نشاااط يقاار وفقااا هحكااام هااذه التعليمااات سااوا  أكااان   :         النشاااط         

ثقافيااا او فنيااا او رياااايا او ترفيهيااا او خدمااة المجتمااع او 

مبادرة او محاارة او ورشة عمل او ندوة او مشااركة فاي 

البطوالت التي تنظمها الجامعاة او زياارة لمنطقاة معيناة او 

ون لكل نشاط نقطة واحادة هغارا  اي فعالية اخرى، ويك

   هذه التعليمات . 

بخصوص النشاطات الخاصة بالكليات فإنه يتم و، ( : يتم إقرار النشاطات من قبل العميد 3المادة )

 وعمدا  الكليات . التنسيق بين العميد 

 تي : ت الطالبية وخدمة المجتمع الى اآل( : تهدف النشاطا4المادة )

 تما  للوطن وروح المسؤولية لدى الطلبة تنمية الشعور باالن .1

 االعتنا  بالثقافة العامة  .2

 تنمية روح العمل الجماعي  .3

وقطاعاته المختلفة وتحفيزهم على تقديم خدمات  بأفرادهوااع مجتمعهم الطلبة على أاطالع  .4

 مناسبة لهذا المجتمع 

 فراد المجتمع ومؤسساته المختلفة إلقامة عالقات إيجابية مع أتوفير الفرص للطلبة  .5

 تطوير بيئة الزمالة والعطا  والمشاركة بين الطلبة والجامعة والمجتمع  .6

 إلنجازهاعمال حسب الخطة المواوعة الطلبة على تحمل المسؤولية وإنجاز اهتدريب  .7
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كة تطوير العالقات واالتجاهات والمهارات لدى الطلبة التي تولد لديهم حس االلتزام بالمشار .8

 الفعالة في خدمة المجتمع . 

 نفسهم وثقتهم بها رام الطلبة هتعزيز احت .9

 خالقية بالقيم اهاالهتمام  .10

 والفنون  اآلدابالعمل على رقي  .11

 تعزيز القيم والممارسات اإليجابية والتصدي للمظاهر والممارسات السلبية  .12

 (:5المادة )

 في كل فصل دراسي. يلزم الطالب بالمشاركة بنشاطين )نقطتين( على اهقل . أ

الب ، وبخالف هذه اهنشطة إال بموافقة العميد اذا اقتنع بالعذر المقدم من الط تأجيلال يجوز  . ب

 ب للفصل التالي. ذلك يوقف تسجيل الطال

    ج. يلزم الطالب بزراعة شجرة واحدة على اهقل في كل عام جامعي وذلك في المكان الذي يتم 

 تحديده من قبل العميد بالتنسيق مع الجهات المعنية      

   ( من هذه التعليمات متطلباً 5في المادة ) المبينة(: تعتبر النشاطات الطالبية وخدمة المجتمع 6المادة )

 إجبارياً للتخرج دون أن يتحمل الطالب أي رسوم .             

 النشاطات الطالبية وخدمة المجتمع على النحو التالي :تتولى عمادة شؤون الطلبة تنظيم ( 7المادة )

 د بهاالنشاطات والتقيمراقبة  . أ

تسجيل النشاطات التي يشارك فيها كل طالب بحيث هناك صفحة بكل طالب تقيد فيها كافة  . ب

 نشاطاته وترتبط بوحدة القبول والتسجيل 

 مع ج. اإلعالن عن كافة النشاطات والفعاليات والمبادرات وخدمة المجت

 د. مخاطبة الكليات لتحديد اسما  الطلبة الذين سيشاركون في كل نشاط 

 هـ. اعداد تقرير سنوي عن النشاطات الالمنهجية وخدمة المجتمع 

 (: تلغي هذه التعليمات " أية تعليمات تتعار  معها 8المادة )

 لتعليمات (: يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد عليها نص فيه هذه ا9المادة )

 


