
تاري    خ النشاطاليوم النشاطالتسلسل

17/7/2018-3/7/2018اعداد خطة عمادة شؤون الطلبة1

2

ي بتنظيم 
ي والدين 

 
دورة تدريبية بعنوان المواطنة الحاضنة للتنوع الثقاف

22/9/2018-20السبت-الخميسمن جائزة الحسي   للشباب ومؤسسة أديان

ة التسجيلمدونة سلوك الطالب3 حنى انتهاء فتى

4

ي ستعقد مع لجنة 
ي للشباب والنى

اعمال الجلسة الحوارية للمؤتمر الوطن 

ي للشباب
20/9/2018الخميسالمؤتمر الوطن 

ي كتابك5
21/10/2018-13األحد-السبت(5)مبادرة امنحن 

27/10/2018السبتلقاء الرئيس مع الطلبة الجدد لمرحلة الماجستت 6

ي ومستقبل الشباب7
ة االقتصاد األردن  30/10/2018الثالثاءمحاض 

3/11/2018السبتAmosورشة عمل بعنوان الطرق الحديثة باإلحصاء العلمي 8

6/11/2018+4الثالثاء+ األحد"طريقي إلى الوظيفة"دورة تدريبية بعنوان 9

5/11/2018اإلثني  لقاء الرئيس مع الطلبة الجدد لمرحلة البكالوريوس10

14/11/2018+12األربعاء+ االثني  "مهارات التواصل في العمل"دورة تدريبية بعنوان 11

ع بالدم12 12/11/2018األثني  يوم تتر

ي محاربة اإلرهاب والتطرف"ندوة بعنوان 13
 
14/11/2018األربعاء"دور الجامعات ف

يف 14 20/11/2018الثالثاءاالحتفال بذكرى المولد النبوي الشر

15"Android project "24/11/2018السبتدورة تدريبية  بعنوان

16Hultprize24/11/2018السبت

24/11/2018السبتزيارة طالبية لمعرض الدبابات17

25/11/2018-11أسبوعي  اعداد مجلة أجيال عمان العربية18

27/11/2018-25الثالثاء- األحدبازار األردن19

28/11/2018-14اسبوعي  "تصميم أجمل مجسم لجامعة عمان العربية" مسابقة بعنوان20

ة عن مخاطر االشاعة االجتماعية واالقتصادية21 2/12/2018األحدمحاض 

4/12/2018الثالثاءيوم عمل تطوعي لطلبة الجامعة 22

23"CCNA 200-12" 11/12/2018+9الالثاء+ األحددورة تدريبية  بعنوان

ي األردن"ندوة بعنوان 24
 
10/12/2018األثني  "حقوق األنسان ف

18/12/2018+17الثالثاء+ االثني  بطولة شطرنج فردية لطلبة كليات الجامعة25

23/12/2018األحداالحتفال بيوم اللغة العربية26

ة  عن يوم القدس بعنوان27 7/1/2019األثني  "القدس والرعاية الهاشمية" محاض 

8/1/2019الثالثاءمباراة كرة قدم ودية مع أحدى الجامعات  28

15/1/2019الثالثاءاألحتفال بيوم الشجرة29

ي القبول والتسجيل30
 
9/2/2019- 26/1/2019اسبوعي  مساعدة لجنة استقبال الطلبة الجدد ف

ي ابن الحسي  31
25/2/2019األثني  األحتفال بعيد ميالد جاللة الملك عبد هللا الثان 

9/3/2019السبتلقاء الرئيس مع الطلبة الجدد لمرحلة الماجستت 32

10/3/2019األحدلقاء الرئيس مع الطلبة الجدد لمرحلة البكالوريوس33

12/3/2019الثالثاءيوم عمل تطوعي لطلبة الجامعة 34

ة بعنوان 35 ونية"محاض  17/03/2019األحد"مخاطر الجرائم االلكتى

ي"مسابقة بعنوان 36
 
27/3/2019-20 األربعاءللجامعة" أجمل تصوير فوتغراف

20/03/2019األربعاءويوم االم/ ذكرى معركة الكرامة الخالدة 37

38"MVC" 23/3/2019السبتدورة تدريبية  بعنوان

31/3/2019األحددورة اسعافات أولية39

7/4/2019األحدندوة عن المخدرات وأثرها على الشباب الجامعي40

ي السادس41
8/4/2019األثني  اليوم الوظيف 

42"MCSA 2016"13/4/2019دورة تدريبية  بعنوان

17/04/2019األربعاءاصبوحة شعرية 43

24/4/2019األربعاءرحلة طالبية44

27/04/2019السبتندوة التعليم الجامعي والسالمة المرورية45

30/4/2018الثالثاءاألحتفال بعيد االستقالل المملكة االردنية الهاشمية ويوم الجاليات46

15/05/2019االربعاءأفطار األيتام47

13/8/2019+6السبت-السبتعمل أستبانة لقياس مدى رض  الطلبة عن الخدمات المقدمة48

25/7/2019الخميس2019-2018اعداد الكتاب السنوي للعام الجامعي 49

1/8/2019الخميس2019-2018حفل التخري    ج للعام الجامعي 50


