
 

  

 
 
 

 أجندة فعاليات الجامعة
 2019/2020 األول للفصل الدراسي

 

زيارة وفد وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في دولة 
المهندس الشيخ داوود الكويت برئاسة سعادة 

 العسعوسي
 28/9/2019 وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الثقافية

 السبت

11:00 
 مكتب الرئيس

كلية القانون/ 
 قسم الشريعة

كلية القانون، دائرة 
اإلعالم والعالقات 

 العامة

 برعاية األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
نادي أبو نصير  مساء 9-3 معرض الجامعة في نادي أبو نصير الرياضي

 الرياضي

دائرة اإلعالم والعالقات 
العامة ، عمادة شؤون 

 الطلبة

 اجتماع اللجنة العلمية لمؤتمر "المخدرات آفة العصر"
29/9/2019 

 األحد

دائرة اإلعالم والعالقات  مكتب الرئيس 10:30
 العامة

بث حي ومباشر لبرنامج "تغطية خاصة" تقديم اإلعالمي 
 12-11 الصبيحي من الحرم الجامعيرامي 

قاعة صندوق 
الملك عبدهللا 
 الثاني للتنمية

دائرة اإلعالم والعالقات 
 العامة

بث حي ومباشر لبرنامج "وسط البلد" تقديم اإلعالمي 
 الدكتور هاني البدري من الحرم الجامعي

1/10/2019 
دائرة اإلعالم والعالقات  Aأمام مبنى  9:30-8 الثالثاء

 العامة
لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بأعضاء الهيئتين 

 التدريسية واالدارية
2/10/2019 

 دائرة الموارد البشرية مدرج الجامعة 1:00 االربعاء

 23/10/2019-12 "6مبادرة "امنحني كتابك 
 عمادة شؤون الطلبة Bمبنى   االربعاء-السبت

برنامج " ، ودورة في Photoshopدورة في برنامج "
"Broken" 

19/10-16/11/2019 
 كل يوم سبت

 عمادة شؤون الطلبة مبنى الهندسة 

  
 
 

   



 

     

لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالطلبة الجدد 
 لمرحلة الماجستير

26/10/2019 
 عمادة شؤون الطلبة مدرج الجامعة  السبت

لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالطلبة الجدد 
 لمرحلة البكالوريوس

27/10/2019 
 عمادة شؤون الطلبة مدرج الجامعة  األحد

 26/11/2019-27/10 دورة في اللغة االنجليزية
صندوق الملك   السبت واالربعاء

 عمادة شؤون الطلبة عبدهللا

الذي  الديوان الشعري  الوالء واالنتماء وتقديممسيرة 
 أعدته أسرة الجامعة للديوان الملكي العامر

29/10/2019 
 عمادة شؤون الطلبة   الثالثاء

 SPSSدورة التحليل االحصائي التطبيقي باستخدام 
2+9+16/11/2019 

  السبت
صندوق الملك 

 عمادة شؤون الطلبة عبدهللا

 3/11/2019 مباراة كرة قدم مع احدى الجامعات
 عمادة شؤون الطلبة خارج الجامعة  األحد

األستاذ  للجامعات العربية األمين العام التحادبرعاية 
الدكتور عمرو عزت سالمة، المؤتمر العربي الدولي 

"مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات .. التزام الثاني 
 وتشريعات"

3-4/11/2019 
 مدرج الجامعة  االثنين -األحد 

جامعة عمان العربية، 
 اتحاد الجامعات

العربية، جامعة القدس 
 المفتوحة

 6/11/2019+4 دورة نحن قادة المجتمع
صندوق الملك   االثنين + االربعاء

 عمادة شؤون الطلبة عبدهللا

 9/11/2019 / قياس العائد على االستثمار ROIدورة 
صندوق الملك   السبت

 عمادة شؤون الطلبة عبدهللا

 االحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
10/11/2019 

 عمادة شؤون الطلبة مدرج الجامعة  األحد

 13/11/2019+11 دورة التسويق الصيدالني
عمادة شؤون الطلبة،  مبنى الصيدلة  االثنين + االربعاء

 كلية الصيدلة
إعداد مجلة أجيال عمان العربية الورقية / الفصل 

 الدراسي األول
12/11/2019 

 الطلبةعمادة شؤون  Bمبنى   الثالثاء

دورة تدريبية  "طريقي إلى الوظيفة" و"إعداد السيرة 
 الذاتية" و "مهارات التواصل في العمل"

17+19/11/2019 
 االحد + الثالثاء

صندوق الملك  
 عبدهللا

 عمادة شؤون الطلبة

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 مؤتمر المخدرات آفة العصر
 التوعية، االتجار، الترويج، المكافحة، العالج

13/11/2019 
 االربعاء 

 مدرج الجامعة 

الجامعة، الجمعية 
العربية للتوعية من 
العقاقير الخطرة 
 ومكافحة المخدرات

 االحتفال باليوم الوطني لسلطنة عمان
18/11/2019 

 االثنين
 عمادة شؤون الطلبة مدرج الجامعة 

 20/11/2019 محاضرة "الغلو والتطرف"
العسكرية، مكتب العلوم  مدرج الجامعة  االربعاء

 عمادة شؤون الطلبة

 27/11/2019 إقامة بطولة فردية للشطرنج لطلبة الجامعة
صندوق الملك   االربعاء

 عمادة شؤون الطلبة عبدهللا

دورة مقدمة في تحليل البيانات الكبيرة + دورة بناء 
 االسرة المسلمة

1-10/12/2019 
صندوق الملك   االحد + الثالثاء

 الطلبةعمادة شؤون  عبدهللا

 4/12/2019+2 دورة في قانون ضريبة الدخل
صندوق الملك   االثنين + االربعاء

 عمادة شؤون الطلبة عبدهللا

 3/12/2019 يوم عمل تطوعي لطلبة الجامعة
 الثالثاء

 عمادة شؤون الطلبة يحدد في حينه 

 زيارة طالبية
10/12/2019 

 عمادة شؤون الطلبة   الثالثاء

 18/12/2019 محاضرة "المخدرات"
مكتب العلوم العسكرية،  مدرج الجامعة  االربعاء

 عمادة شؤون الطلبة

 25/12/2019 مسرحية عن مخاطر االشاعة االجتماعية واالقتصادية
 االربعاء

 عمادة شؤون الطلبة مدرج الجامعة 

 7/1/2020 محاضرة بعنوان "حقوق االنسان في األردن"
 شؤون الطلبةعمادة  مدرج الجامعة  الثالثاء

 عمادة شؤون الطلبة مدرج الجامعة  15/1/2020 ندوة عن يوم القدس

 االحتفال بيوم اللغة العربية
19/1/2020 

 مدرج الجامعة  األحد
عمادة شؤون الطلبة، 

 كلية اآلداب

 20/1/2020 االحتفال بيوم الشجرة
 عمادة شؤون الطلبة مدرج الجامعة  االربعاء


