التقرير السنوي لعمادة شؤون الطلبة
لعام 2016 - 2015

أوالً :تنظيم النشاطات واالحتفاالت السنوية للعمادة.
 .1أقامت العمادة تحت رعاية سمو األميرة سمية بنت الحسن المعظمة احتفاالً ممي اًز إلحياء
ذكرى مئوية الثورة العربية الكبرى ،وذلك بتاريخ  ،2016/3/27حيث شارك في االحتفال
عدد كبير من موظفي الجامعة والطلبة وبعض أعضاء هيئة التدريس.
 .2احياء ذكرى معركة الكرامة  :2016/3/21حيث توجه مجموعة من الطلبة مع عميد شؤون
الطلبة الى موقع الكرامة وتم تقديم اكليل من الزهور احياء للذكرى.
 .3اقامة الموسم الثقافي السنوي الرابع في رحاب الجامعة من تاريخ  2016/4/7-3حيث
اشتمل على ما يلي:
أ .تنظيم معرض للكتاب وحفل توقيع كتب وق ارءات نقدية للكاتب احمد حسن الزعبي.
ب .عرض مسرحية "دم الحنا " ومسرحية "هذا انا " .
ج .تنظيم محاضرة عن االعجاز العلمي في القران للدكتور زغلول النجار.
د .احياء لذكرى الشاعر نزار قباني .
ه .تنظيم مسابقة ثقافية البداعات الطلبة واقامة مناظرة طالبية بينهم .
و .تنظيم زاوية للتوعية من اثر ومخاطر المخدرات بالتعاون مع هيئة مكافحة المخدرات .
ز .تنظيم ورشة عمل حول موسيقى الجاز .
ح .تنظيم معرض مسابقة مصور جامعة االميرة سمية وتكريم الفائزين في الجوائز الثالث
االولى .
 .4اقامة اليوم المفتوح السنوي ،الذي أقامته العمادة تحت رعاية سمو األميرة سمية بنت الحسن
المعظمة بالتعاون مع مجلس الطلبة بمناسبة عيد االستقالل ،وذلك بتاريخ ،2016/5/19
حيث ضم عدداً ضخماً من الطلبة والموظفين.
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ويأتي هذا اليوم من باب خلق جو من التآلف بين الطلبة ،وتم التجهيز له بالتعاون مع مجلس
الطلبة واالندية الطالبية ،وتضمن با از اًر ضم عدداً من المطاعم والشركات والهيئات الخارجية،
كما حوى مسابقات وفقرات غنائية وعروض فنية متنوعة.
ويقام هذا اليوم لمصلحة الطالب الجامعي المحتاج نظ اًر الن ريع هذا اليوم يخص

لصندوق

دعم الطالب وصندوق التغيير.
 .5اقامت العمادة احتفاالً بمناسبة المولد النبوي الشريف قُدمت فيه أناشيداً دينية ووصالت
غنائية .كما قدم الطلبة قراءات شعرية عن سيدنا محمد –

– تبين اخالقه كما تم عرض

فيلم موجز عن سيرة النبي عليه الصالة والسالم.
 .6تنظيم اليوم الطبي المجاني بالتعاون مع كلية الطب في جامعة اليرموك وذلك بتاريخ
.2016/5/2
 .7االشراف على النشاطات التي تقيمها االقسام في العمادة ومتابعتها مثل اليوم الوظيفي
والرحالت الدينية والترفيهية وغيرها.

2

ثانياً :شراكات العمادة مع المجتمع المحلي
تتعاون عمادة شؤون الطلبة مع جهات خارجية ،وذلك لتنظيم فعاليات ونشاطات للطلبة لكي
يكونوا متميزين لتنمية روح المسؤولية تجاه وطنهم الغالي ،ومن هذه الجهات:
 .1بنك الدم الوطني:
أقامت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع بنك الدم الوطني حمالت دورية للتبرع بالدم،
شارك فيها الطلبة والموظفين في الجامعة ،حيث ان هدف هذه الحمالت نشر التوعية
االجتماعية للطلبة وتشجيع التكافل االجتماعي وزياد الحس الوطني لدى المتبرعين.
 .2جائزة الحسن للشباب:
شارك عدد من طلبتنا خالل الفصلين الدراسين  2016/2015في األنشطة والفعاليات
التي تقدمها جائزة الحسن للشباب ،والتي تهدف إلى صقل شخصية الطالب وتوعية الحس
القومي والوطني وروح المبادرة.
 .3مؤسسة الحسين للسرطان:
وقعت الجامعة اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان يتم من خاللها تقديم المساعدة لمرضى
السرطان ،وتقديم نشرات توعوية عن المرض وكيفية التعامل معه ،باإلضافة إلى قيام عدد
من الطلبة بحمالت التبرع للمؤسسة من خالل إقامة با ازرات وحفالت تدعم مرضى
السرطان.
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 .4مركز الملكة رانيا للريادة:
تم التعاون مع مركز الملكة رانيا للريادة عبر نادي دارت الطالبي ،حيث أقام نادي درات عدة
فعاليات أبرزها اليوم الريادي لنادي دارت والذي أقيم يوم الثالثاء الموافق  ،2016/3/22والذي
تتضمن:
 كنز الريادة. استضافة بعض شركات الريادة. ورشة عمل في مجال الريادة. عرض مواهب ريادية للطالب. .5تجديد االتفاقيات مع بعض الجهات التي تعنى بتدريب الطلبة على بعض المهارات التي
تصقل شخصية الطالب وتهئيه للدخول لسوق العمل مثل:
 المعهد الديمقراطي الوطني (.)NDI مركز تطوير األعمال (.)BDC برنامج تكامل للنوع االجتماعي .6تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كينا لالستشارات والتدريب خالل الفصل الدراسي الثاني،
والتي تهدف إلى عقد دورات للطلبة والعاملين في مجاالت المهارات الحياتية واللغات
واإلدارية ،وكل ما يتعلق بتنمية المهارات وتطوير القدرات وذلك خالل الفصل الدراسي.
 .7انجاز ،حيث يتم التعاون معهم بشكل دوري في مجال عقد دورات تدريبية للطلبة في مجال
المهارات الحياتية وأعمال الريادة المجتمعية وريادة األعمال.
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ثالثاً :إنجازات قسم الخدمات الطالبية
من أهم االعمال التي انجزها قسم الخدمات الطالبية في عمادة شؤون الطلبة:
 .1الترحيب بالطلبة الجدد :وذلك بعمل جوالت ارشادية للطلبة الجدد لتعريفهم بمباني الجامعة
ومرافقها وقاعات التدريس فيها ،وتوزيع قر

مغناطيسي عليهم يشتمل على انظمة

الجامعة وتعليماتها والقوانين الخاصه بها .
 .2إصدار الهويات الجامعية :وبطاقات االشتراك بخدمة الباصات للطلبة وبلغ عددهم ()550
طالباً وطالبة.
 .3إصدار تصاريح دخول السيارات :حيث تم اصدار وتوزيع ( )700تصريح لطلبة الجامعة.
 .4تنظيم إشتراك الطلبة بخدمة الباصات :بالتنسيق مع قسم الخدمات العامة حيث بلغ عدد
المشتركين خالل العام الدراسي ( )550طالباً وطالبة.
 .5توزيع الخزائن :على الطلبة الراغبين باالشتراك المجاني وبلغ عدد الخزائن التي تم توزيعها
( )750خزانة.
 .6تنظيم انتخابات مجلس الطلبة :الذي تجرى عادة في الفصل الدراسي الثاني من كل عام،
حيث بلغ عدد الفائزين ( )17طالباً وطالبة.
 .7استكمال اجراءات التأمين على حياة الطلبة.
 .8تنظيم الرحالت الدينية والترفيهية( :رحلة العمره) والرحالت الترفيهية.
 .9إجراء الجوالت الميدانية اليومية :لالشراف على (مواقف اصطفاف سيارات الطلبة)
والمرافق العامة للجامعة ،وتوفير جو من الهدوء وااللتزام أثناء مناقشة مشاريع التخرج
للطلبة داخل الجامعة.
 .10إستالم المفقودات :واإلعالن عنها واعادتها الصحابها.
 .11المشاركة في تنظيم حفل التخريج :حيث يقوم القسم بتوزيع األرواب الجامعية على
اعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين وكذلك توزيع بطاقات الدعوة عليهم.
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رابعاً :إنجازات قسم النشاط الرياضي
 .1استكمال االجراءات المتعلقة باستضافة مقر االتحاد الرياضي للجامعات االردنية للعامين
الجامعيين  2016/2015و . 2017/2016
 .2مباراة كرة قدم ودية للطالبات  2105/8/15مع اكاديمية رياضية  3/6فوز
 .3مباراة كرة قدم ودية للطالبات  8/25مع اكاديمية.
 .4استعدادا لبطولة الجامعات االردنية في لعبة الشطرنج للعام الدراسي  2106/2015تمت
المشاركة في بطولة االمير محمد الدولية للشطرنج والتي اقيمت في االتحاد الملكي االردني
للشطرنج خالل الفترة من .2105/9/21-14
 .5المشاركة في الملتقى الطالبي برعاية سمو االمير الحسن وبتنظيم من جامعة اليرموك
والمجلس االعلى للشباب وبعنوان التطرف.
 .6إقامة بطولة كرة قدم خماسي احتفاال بطلبة السنة االولى  2015/ 10/17بمشاركة 8
فرق.
 .7تنظيم احتفال تسليم الراية لالتحاد الرياضي للجامعات االردنية.
 .8إقامة بطولة الجامعة للشطرنج للطالب والطالبات استعداد لبطولة الجامعات بمشاركة 16
طالب وطالبة.
 .9إقامة بطولة مفتوحة في لعبة خماسي كرة القدم للطالب وبمشاركة  20فريق
 .10إقامة مباراة ودية في لعبة كرة اليد مع جامعة فيالدلفيا /طالب.
 .11المشاركة في بطولة الجامعات االردنية للشطرنج بفريق طالب وفريق طالبات.
 .12المشاركة في بطولة الجامعات االردنية لخماسي كرة القدم للطالبات والحصول على
المركز الثاني بعد فوز على الجامعة الهاشمية وفيالدلفيا و ال البيت.
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 .13إستكمال اجراءات استضافة الجامعة لحفل افتتاح بطولة الجامعات العربية االولى في
خماسي كرة القدم للطالبات بمشاركة االردن ،لبنان ،فلسطين ،مصر ،االمارات وسلطنة
عمان.
 .14المشاركة في بطولة الجامعات االردنية لسباق الضاحية بفريق طالب وطالبات.
 .15المشاركة في بطولة الجامعات االردنية للتنس االرضي للطالب والحصول على المركز
الثالث فردي.
 .16المشاركة في بطولة جامعة فيالدلفيا للجامعات االردنية للكراتية والحصول على الميدالية
الذهبية للكاتا.
 .17المشاركة في بطولة جامعة فيالدلفيا للجامعات االردنية لكرة الطاولة ( طالب وطالبات)
والحصول على الملركز الثاني للطالبات.
 .18المشاركة في بطولة ميالد القائد  /الدورة الرياضية الشتوية في مدينة العقبة بمنتخب يمثل
الطالبات والطالب في كرة القدم الخماسي والريشة الطائرة وكرة الطاولة وسباق الضاحية.
 .19المشاركة في بطولة الجامعات االردنية لكرة اليد للطالب.
 .20تنظيم حفل تكريم من صاحبة السمو الملكي االميرة سمية بنت الحسن المعظمة لمنتخب
السلة لفوزه بالمركز االول لبطولة جامعة البت ار للجامعات االردنية بكرة السلة  /طالب
وبمشاركة  8جامعات.
 .21المشاركة في بطولة الجامعات االردنية للريشة الطائرة بفريق طالب.
 .22ضمن احتفاالت المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى نظم االتحاد الرياضي للجامعات
االردنية الدورة الرياضية لالتحاد الرياضي للجامعات االردنية وقد شاركت الجامعة في
االلعاب الرياضية التالية ( خماسي كرة القدم للطالبات ،كرة اليد للطالبات ،الفروسية،
السباحة ،كرة الطائرة ،كرة السلة طالب وطالبات ،التايكواندو ،الكاراتية و كرة طاولة .
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وجاءت حصيلة المشاركة كما يلي:
 .1الفوز بالمركز االول لبطولة كرة اليد للطالبات.
 .2الفوز بالمركز الثاني لخماسي كرة القدم للطالبات.
 .3الفوز بالمركز الثاني للفروسية.
 .4الفوز بالمركز الثاني لبطولة الكاراتية ( كاتا ).
 .5الفوز بالمركز الثاني لبطولة كرة الطاولة للطالبات (فرق).
 .6الفوز بالمركز الثاني لبطولة كرة الطاولة للطالبات ( فردي).
 .7الفوز بالمركز الثاني للتايكواندو طالب بوزن 57كغم.
 .8الفوز بالمركز الثاني للسباحة (  200ظهر

 50حرة  100حرة ).

 .9الفوز بالمركز الثالث للتايكواندو طالب لوزن  80كغم.
 .10الفوز بالمركز الثالث للكاراتية طالب بوزن  62كغم.
 .11الفوز بالمركز الثالث في السباحة (  50فراشة  150صدر  200حرة ).
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خامسا :مكتب االرشاد المهني وشؤون الخريجين – صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية
الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخا

التي يتعامل معها المكتب :

 .1صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية ،الذي يعمل على :
أ .تدريب موظفي المكاتب وتزويدهم بالمهارات المتعددة عبر الدورات التدريبية المتخصصة
في مجاالت اإلرشاد المهني واالتصال والتسويق وأنظمة التوظيف ،لكي يستطيعوا تقديم
الخدمات الالزمة للطلبة بشكل ممتاز.
ب .ربط المؤسسات المعنية بشؤون الطلبة ،وخدمتهم عبر مكاتب االرشاد المهني في الجامعات
األردنية ،لتوحيد الجهود بشكل منظم.
 .2هيئة شباب كلنا األردن  :تعتبر هيئة شباب كلنا األردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدهللا
الثاني للتنمية وتعمل على عقـد ورش تدريبية للشباب في الجامعات والمؤسسات الشبابية عبر
العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة مثل مبادرة نادي الحوار الشبابي والتي تهدف إلى
تشجيع ثقافة الحوار بين الشباب باإلضافة لمبادرات أخرى تهتم بالشباب على المستوى المهني
والوظيفي.
 .3برنامج التنافسية األردني  .Jordan competitiveness programوهو برنامج ممول
من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  USAIDوفي مجال ريادة األعمال وتطويرها ،والتنافسية
بينها .ويعمل المكتب معها عبر صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية بموجب مذكرة تفاهم
بينهما .ويهدف البرنامج الى تطوير عمل المكاتب في الجامعات بمساعدة الطلبة على اكتساب
المهارات الالزمة في المجاالت المذكورة سابقا.
وتم تدريب طالبين حديثي التخرج ضمن برنامج لعدة جامعات في مجاالت ادارية  ،مقابل
رواتب لهما .وكذلك تم عقد دورتين تدريبيتين بعنوان " مهارات ريادة األعمال" لحوالي ستين
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( ) 60طالبا وطالبة في حرم الجامعة في شهري نيسان وأيلول  2015بواقع اربعين ساعة
تدريبية لكل دورة .وهدفت الى تدريب الطلبة على كيفية تأسيس وبناء المشاريع الخاصة بهم
وتطويرها لتصبح شركات لها مكانها في سوق العمل ،وتنمية روح االبداع والمنافسية بين
الطلبة والخريجين.
 .4الشركات الخاصة وبعض المؤسسات لتأمين فرص العمل للطلبة الخريجين.
أ .مؤسسة انجاز لتهيئة الفرص االقتصادية للشباب األردني .الذي يوفر عدد من البرامج
والمدربين إلعطاء الطلبة عدداً من الدورات التدريبية ،في مجال المهارات المتعددة لبناء
شخصياتهم واكسابهم مهارات االتصال والقيادة والتفاوض التي تساعدهم وتمكنهم من
االنخراط بسوق العمل بمقدرة وكفاءة عالية.
ب .برنامج مهارات .مركز تطوير األعمال :ويعنى بتوفير فر
مدفوعة األجر ،ومن ثم تأمين فر

التدريب للطلبة الخريجين

العمل الدائمة لهم ،بما يتناسب وتخصصاتهم

األكاديمية.
ج .المعهد الديمقراطي الوطني  :برنامج أنا أشارك ،الذي يسعى لتمكين الطلبة من التعرف
على كيفية الحوار البناء والتعبير الواعي عن القضايا السياسية المختلفة ،من خالل عقد
دورات تدريبية وجلسات نقاشية وبشكل فصلي .وهذا البرنامج ممول من الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية . USAID
 .5عمل المكتب على ايجاد العديد من البرامج التدريبية للطلبة ،عبر التعامل مع عدد من
المدربين بشكل خا

ومجاني مثل :

 -دورة الذكاء العاطفي للحد من العنف الجامعي وتعطى بشكل فصلي.
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 البرمجة اللغوية العصبية ،ادارة الضغوط ،مهارات التواصل في العمل ،طريقي الى الوظيفة،برنامج تأسيس الشركات ،االخالقيات في العمل .ودورة كيف تغير نفسك .ويشارك في هذه
الدورات ما رب ( )350طالبا وطالبة سنويا ،ويحصلون على الشهادات الخاصة بها.
إنـجـازات مكتب االرشاد الوظيفي وشؤون الخريجين ــ صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية
اسـم النشاط

الجهة المعنية

تاريخ النشاط

الـهـدف

التقييم

أوال  :الدورات والورش التدريبية
 -1مهارات ريادة
األعمال وبناء المشاريع
الصغيرة.

المكتب +برنامج
التنافسية األردني
وصندوق الملك
عبدهللا الثاني
للتنمية.

2015/9/10-6

 هدفت الى تعريفالطلبة على مفهوم
ريادة األعمال
وكيفية انشاء
المشاريع الريادية
الخاصة بهم.

 -2االبداع في التسويق
االلكتروني

المكتب  +شركة
Developeway

2015/9/13

 تدريب الطلبة علىطرق االبداع في
 ( 25طالب وطالبه)
التسويق االلكتروني
وتعريفهم باألسس
الرئيسية له.

 -3طرق التفكير لحل
المشكالت

المكتب  +شركة
كينا لالستشارات
والتدريب.

2016/12/2

 تعريف المشاركينعلى كيفية ايجاد
الطرق التي تمكنهم
 ( 30طالب وطالبة )
من حل المشاكل
بسرعة وفاعلية.
وعدد من موظفي
الجامعة.

 -4مهارات التواصل في
العمل

المكتب+مؤسسة

2015/10/15
ولمدة  6أسابيع

 تدريب الطلبة على  39طالب وطالبةمهارات التواصل
الفعال وااليجابي. .

انجاز
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 ( 25طالب وطالبة )
وتبني مشروعا
لدعمه .وهو تصميم
موقع الكتروني
لتسجيل المشاريع
والبحث عن الجهات
الداعمة.

 -5تأسيس الشركة

المكتب +
مؤسسة انجاز

تم عقدها مرتين
وخالل الفصلين
األول والثاني

 تدريب الطلبة على  28طالبا وطالبة.مفهوم الشركات
وكيفية تأسيسها .

(  6أسابيع )
 -6دورة في اللغة
الفرنسية.

المكتب  +شركة
كينا لالستشارات
والتدريب.

-4/4
2016/5/18

تعليم اللغة
الفرنسية.

– 7عقد جلسات ارشاد
وظيفي فردي .حسب
برنامج بوابة فرص
تمهيد.

المكتب +
صندوق الملك
عبدهللا الثاني
للتنمية.

خالل الفصلين
األول والثاني.

التعرف على قدرات
والمهارات الالزمة
لسوق لهم العمل.

 5طالب وطالبة
 20طالبا وطالبة.

* اإلنـجـازات
 -1بلغ عـدد الطلبة المستفيدين من الـدورات  172طالبا وطالبة .
 -2إزديـاد إقبال الطلبة على هذه الدورات .
 -3بناء عالقات مع مؤسسات جديدة ( شركات تدريب  ....الخ ) ثم التعامل معها من خالل الدورات .
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اسـم النشاط

الجهة المعنية

تاريخ النشاط

الـهـدف

التقييم

ثانيـا  :مساعدة الطلبة للحصول على فرص عمـل .
 -1ندوة تعريفية عن
الشهادات المهنية
لتخصص المحاسبة

المكتب +
شركة pwc

 -2جلسة توعوية عن
قانون العمل والضمان
االجتماعي.

المكتب +
برنامج
التنافسية
االردني

2015/10/29

 -3إقامة اليوم الوظيفي
الحادي عشر

المكتب

2016/5/10

 -4جلسة توعوية عن
قطاع شركات التأمين
وفرص العمل.

المكتب  +مركز 2016/5/12
تطوير األعمال.

2016/02/24

 تعريف الطلبةالمتوقع تخرجهم
بحاجة سوق العمل
 75طالب وطالبة
والطرق الالزمة
للحصول على فرص
العمل.
مناقشة قانون العمل  70طالب وطالبه
والضمان االجتماعي
وفرص التدريب.
 تعريف الطلبةبالشركات
 إيجاد فرص العمل -فرص التدريب.

 إرسال قوائم بأسماءالخريجين لعدد من
الشركات.

المكتب

خالل الفصلين.

تعريف المشاركين
بقطاع التأمين
وفرص العمل.

عدد الشركات 20
شركة وفرص العمل
التي سوف يتم
توفيرها .

 توظيف عـدد منالطلبة

تأمين فرص عمل.

* اإليجابيات :
 -1نتج عن اليوم الوظيفي الحادي عشرعـدد من االتفاقيات مع بعض الشركات من خالل بعض األقسام
األكاديمية في الجامعة .
 -2تم تغطية كافة التكاليف من خالل رسوم المشاركة التي تم تحصيلها من الشركات المشاركة .
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ثـالثـا  :أنشطة متنوعـة :
 -1االجتماعات الدورية
مع لجنة أصدقاء المكتب

المكتب مع
لجان الطلبة
المتطوعين من
الطلبة

-2التنسيق المستمر مع
بعض المؤسسات
والشركات لوضع برنامج
التدريب للطلبة

إنجاز  +مركز
تطوير األعمال
 +صندوق
الملك عبداله
الثاني للتنمية
 +مؤسسة
التعليم ألجل
التوظيف
االردنية

اسـم النشاط

الجهة المعنية

 -3بطولة المناظرات
األولى للجامعات األردنية
2016

المكتب  +مؤسسة
رشيد للشفافية
والنزاهة والمنظمة
الدولية للشفافية.

المكتب +
 -4دليل أندية الحوار
صندوق الملك
والتطوع المدرسية،
برنامج التواصل والتوعية عبدهللا الثاني
للتنمية.
المجتمعية.

خالل العام
الدراسي

تشكيل فريق
 وضع األفكاروالبرامج المستقبلية متطوعين .

 المساعدة فيتهيئة فرص للشباب

الدورات والورش
التدريبية وتحسين
مستوى وجودة
البرامج المقدمة
للطلبة.

الـهـدف

التقييم

 تعزيز ثقافةالحوار والمناظرات
في المجتمع
االردني.

 4طالب.

خالل الفصلين
االول والثاني.

تاريخ النشاط

2016/2/22
-22
2016/2/25
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 هدفت إلى ترسيخمفهوم المواطنة
الحقة ،وتعزيز قيم
العمل التطوعي
لدى الشباب.

طالبين.

المكتب +
 -5حفل تخريج طلبة
دورات انجاز برعاية نائب مؤسسة انجاز
الرئيس.

 – 6عقد اجتماع برنامج
" أنا أشارك".

المكتب +
المعهد
اليمقراطي
األردني .

 – 7عقد دورتين لبرنامج المكتب +
المعهد
" أنا أشارك ".
الديمقراطي
األردني .
 – 8مشاركة عدد من
الطلبة في مسابقة
المناظرات لطلبة " أنا
أشارك " في الجامعة
األردنية.

2016/4/3

 تخريج الطلبةوتشجيع الطلبة
اآلخرين على
المشاركة في
الدورات التي يعقدها
المكتب.

تخريج  62طالبا
وطالبة.

2016/1/7

لمحة عن البرنامج مشاركة وزارة التعليم
والحمالت الترويجية العالي وعدد من
الجامعات األردنية.
له ومناقشة العديد
من المواضيع
الجديدة .وتعزيز
المشاركة السياسية
بين الشباب.

خالل الفصلين
األول والثاني.

تعزيز مفهوم
المشاركة السياسية
والحرية لدى
الشباب.

(  )35طالبا وطالبة.

الحوار حول كوتا
الشباب مسألة منح
الجنسية ألبناء
األردنيات.

مشاركة  6طالب
وتأهلهم لبطولة
المناظرات الوطنية
بتاريخ 2016/5/30

المكتب والمعهد 2016/5/12
الديمقراطي
األردني.
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 – 9مبادرة الشعر
المحكي.

المكتب +
برنامج تكامل
للنوع
االجتماعي
الممول من

2016/4/7

التحدث عن قضايا
النوع االجتماعي
عبر الشعر المحكي.

حضور كبير من
الطلبة .

USAID
 – 10عقد جلسة "
شبابنا نوابنا "

 – 11عقد لقاء لمؤسسة
ديفان مع برنامج
المجلس العالمي للتبادل
الثقافي CIEE

المكتب  +انا
اشارك

2016/4/12

خالل الفصل
األول والثاني.
المكتب+
المجلس
العالمي+
ديفان.

حضور عدد من
حوار حول قانون
سن الترشيح للنواب الطلبة والضيوف.

تعريف الطلبة عن
فرص العمل في
اميركا.

مشاركة عدد من
الطلبة.

* االيجابيات :
 -1نتج عن هذه االجتماعات عدد من االفكار من قبل الطلبة بإعتبارها جلسة وتشجيع الطلبة اآلخرين على
االنخراط في الدورات التي يعقدها المكتب.تحقيق عصف ذهني وتم تنفيذ عـدة أنشطة بناءا على تلك االفكار .
 -2تم تشكيل فريق متطوعين من الطلبة وقاموا باإلشراف والتنظيم للعديد من الفعاليات مثل اليوم الوظيفي
الحادي عشر والحمالت التعريفية به.

رابعا :متابعة الخريجين
اسـم النشاط

الجهة المعنية

تاريخ النشاط

الـهـدف

التقييم

المتابعة مع الخريجين

شعبة متابعة
الخريجين في
المكتب.

خالل السنة
الدراسية.

تأسيس قاعدة
بيانات خاصة بهم
للتعرف على
أوضاعهم في سوق
العمل وللتواصل
معهم والتشبيك.

تم جمع معلومات
وبيانات عن حوالي
 2000خريج.
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سادساً :النشاط الفني ،ومواقع التواصل االجتماعي
 .1النشاط الفني:
 الموسيقى:قام النشاط الموسيقي منذ بداية الفصل األول بمباشرة التدريبات للفرق الموسيقية وبواقع يومين في
األسبوع وبمعدل  4ساعات في اليوم ابتداء من الساعة ال  4مساء وذلك لعدم تعارض التدريب
مع محاضرات الطلبة وبتسجيل الطلبة الراغبين في االشتراك في النشاط الموسيقي وذلك عن
طريق اإلعالن واقامة تجارب األداء وتم تسجيل  5طالب وتخرج من طالب النشاط  6طالب.
كما قام النشاط بتأليف وتوزيع وتسجيل نشيد الجامعة والمشاركة في جميع الفعاليات الخاصة
بالجامعة منها مشاركة الجامعة بحفل التخريج ،اليوم المفتوح ،حفل السنافر ،األسبوع الثقافي وذلك
بإقامة اول ورشة عمل للجاز على مستوى الجامعات الخاصة ومشاركة النشاط المسرحي جميع
الفعاليات ،وتم شراء جهاز (درمز) لحاجة القسم.
 المسرح:قام النشاط المسرحي منذ بداية الفصل بمباشرة التدريب للفرقة المسرحية وبواقع يومين في األسبوع
وبمعدل  3ساعات في اليوم مع مراعاة قرب العروض بزيادة التدريب إلى  4أيام في األسبوع و4
ساعات في اليوم وبتسجيل الطلبة الجدد الراغبين في االشتراك إذ سجل  7طالب في النشاط
وانسحب وتخرج عدد  3طالب ،قدم النشاط المسرحي ما معدله عرض كل شهرين واشترك في
فعاليات اليوم المفتوح.
شارك النشاط المسرحي بمهرجان فيالدلفيا للمسرح الجامعي العربي وحصلت الطالبة ليان كوساية
على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن مسرحية (دم الحنة) عن رواية شكسبير عطيل.
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 فرقة التراث الشعبي:قامت الفرقة بمباشرة التدريبات بواقع يومين في األسبوع وساعة تدريب مع مراعاة زيادة التدريب
عند الفعاليات وسجل بالنشاط عدد  2من الطالب وانسحب وتخرج عدد  4طالب.
قامت الفرقة بتصميم عدد من اللوحات الفنية واقامة عدد من العروض.
 كما تم في هذا العام إقامة معرض الرسم الحر في كل من األسبوع الثقافي واليوم المفتوح،من خالل لوحات فنية من ابداعات الطلبة وقد شاركت الطالبة شهد كدرو في معرض
الجامعة اإلسالمية.
 كما تم إقامة مسابقة مصور الجامعة التي شارك فيها  16طالب وطالبة.المقارنة بين األعوام الدراسية  2015-2014و2016-2015
 -1النشاط الفني
عدد الطالب المشاركين في النشاط الموسيقي
15
10
5
0
العام الدراسي 2016-2015
مشاركين

منسحبين أو تخرج

العم الدراسي 2015-2014
إناث

مغنين

موسيقيين

مالحظة- :
ينسحب الطالب من النشاط الفني وذلك نظ ارً لما يتطلبه من جهد وعزم إلتقان الغناء او العزف وذلك لصالح المواد

الدراسية األخرى.
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عدد فعاليات الموسيقى المقامة في العام الدراسي
8
7
6
5
4
3

2
1
0
العام الدراسي 2015-2014

العام الدراسي 2016-2015

فعاليات الجامعة

فعاليات خاصة بنشاط

مالحظة- :
من ضمن فعاليات النشاط تحت بند الجامعة الفعاليات المشتركة مع النشاط المسرحي ،أما الفعاليات الخاصة فتشمل
الحفالت الخاصة بالنشاط ،والمشاركة في اول ورشة عمل في موسيقى الجاز على مستوى الجامعات األردنية في
جامعتنا ،وتم تلحين وتوزيع نشيد الجامعة.

اما بالنسبة للطالب المشاركين في نشاط الرسم الحر فبلغ العدد التقريبي للمشاركات  4إناث و2
من الذكور ،وكان لديهم في هذا العام ( )3معارض :األول في معرض جامعة العلوم اإلسالمية
والثاني في األسبوع الثقافي ،والثالث في اليوم المفتوح.
 .2مواقع التواصل االجتماعي:
أوجدت مواقع التواصل االجتماعي حالً لمشكلة عدم اهتمام الطالب بلوحات اإلعالنات وعدم
القدرة على إيصال اإلعالن الجامعي إلى الطالب ،وذلك من خالل تفعيل بعض الصفحات
االلكترونية والتي يمكن إرسال اإلعالن عن طريقها واهمها صفحات الفيس بوك الخاصة الرسمية
19

الخاصة بالجامعة ،وتتضمن فريق التواصل االجتماعي من طلبة الجامعة ومسؤوليتهم عن صفحة
الجامعة الرسمية والصفحة الخاصة بفريق التواصل االجتماعي على الفيس بوك ،صفحة الجامعة
للتواصل االجتماعي على ( )Instagramوالصفحة الرسمية على (.)Twitter
ومجموعات الطلبة المصنفة إلى سنوات االلتحاق التي أسسها الطالب محمد خروب وأثبتت
فعاليتها حسب الجداول التالية- :
عدد المهتمين بالصفحة الرسمية للجامعة على الفيس بوك  34.944وبنسبة  %40إناث و%60
ذكور وحسب الجدول التالي لألعمار

ووصلت بعض اإلعالنات إلى عدد ( )11الف مشاهد خالل العام الحالي.
أما موقع القناة الرسمية على اليوتيوب فكان للمحاضرات المنشورة عليه تأثير كبير ،حيث وصلت
المشاهدة للقناه  48.569مشاهده لما مقداره  23.513دقيقة ألكثر من ثالثين بلدا وبتوزيع عمري
حسب االتي :
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سابعاً :التبادل الثقافي
 .1تم ابتعاث طالبين للدراسة في جامعة بلكنت التركية على الفصل الدراسي األول للعام
.2017/2016
 .2تم ترشيح طالبتين للمشاركة في المخيم الصيفي الذي تعقده جامعة أتاتورك في مدينة
ارضروم في تركيا.
 .3بحث سبل التعاون مع جامعة ارضروم لتوقيع اتفاقية تبادل ثقافي خالل هذا العام.

االرتقاء بالعمل:
توسيع العالقات الدولية ،وبناء جسور من التبادل الثقافي عبر االتفاقيات ،وعقد المؤتمرات الثقافية
وورشات العمل التي تعمل على مد جسور التعاون في أطار التبادل الثقافي لما فيه مصلحة
الطالب والجامعة.
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ثامناً :انجازات ونشاطات االندية الطالبية ومجلس الطلبة للعام الدراسي
 .1االندية الطالبية
أوالً :نادي شباب الخير
أ .تنظيم حملة بعنوان زملوني لجمع المالبس من طالب الجامعة والتبرع بها لبنك المالبس
لالسر المحتاجة وذلك من االحد الى الخميس الموافق .2015/11/15-11
ب .تنظيم مباراة كرة قدم بين الطالب وموظفي الجامعة وذلك يوم الخميس.2016-3-10
ج .تنظيم زيارة الى مستشفى الملكة رانيا ألطفال السرطان وتقديم بعض التبرعات لهم
وذلك يوم السبت.2016-3-26
د .إعطاء دروس تقوية في المواد االساسية لمناطق نائية في االردن .
ثانيا :نادي نون الثقافي
أ .عمل نشاط ترفيهي بعنوان كنز نون يوم الخميس الموافق .2015-11-26
ب .عرض فيلم (  )The Maze Runnerومناقشته يوم الخميس . 2015-12-3
ج .تنظيم جلسة نقاشية حول الحياه الجامعية وتأثيرها على ثقافة الشخ

وذلك الخميس

الموافق .2015-12-22
د .تنظيم محاضرة عن علوم القران للدكتور سليمان دقور وتكريم الطلبة المشاركين في
مسابقة حفظ القران التي تقام كل فصل صيفي وذلك يوم الثالثاء الموافق -12-6
.2015
ه .تنظيم محاضرة لزيادة الوعي عن واقع القضية في القدس للدكتور بيان العمري وذلك
يوم الخميس الموافق .2016-2-18
و .تنظيم مسابقات ونشاطات ترفيهية وذلك يوم الخميس.2016-4-14
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ز .تنظيم ورشة عمل عن االبداع والتصميم للطالبة ريحان وذلك يوم السبت-2-27
.2016
ح .تنظيم يوم يتحدث عن تاريخ القدس وعن جمال المسجد االقصى وابوابه السبعة يوم
الخميس الموافق .2016-5-12
ط .تنظيم نشاط بلسان عربي إلحياء اللغة العربية واثراء المحتوى العربي على االنترنت
بالتعاون مع نادي  ACMوذلك الخميس.2016-4-31
ي .عقد ورشات عمل ضمن مشاركة النادي بالموسم الثقافي عن الهوية واللغة والخط
العربي والخط الكوفي الفاطمي .
ك .جلسة نقاشية حول الثقافة والهوية العربية وأثر العولمة واالنفتاح عليها يوم االحد
الموافق . 2016-3-6
ثالثا :نادي ACM
أ .تنظيم المعسكر التدريبي الصيفي لطالب المدارس (  )Codabilityلتعريف الطالب
بتخصصات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة والتعريف بثقافة  problem solvingبدأ
من  2015-7-23واستمر بتدريب  20ساعة تدريبية كل سبت عن طريق طالب
نادي . ACM
ب .تدريب مبسط وتجريبي لكافة طالب الجامعة الراغبين في التعرف على ثقافة
( . )problem solvingكل ثالثاء او خميس ابتداء من تاريخ 2016-2-23
واستمر لنهاية الفصل الدراسي الثاني .
ج .اعداد  20طالب من الجامعة للمشاركة في مسابقة  JOIنادي  ACMالسبت-27
.2016-2
د .نشاط بلسان عربي إلحياء اللغة العربية واثراء المحتوى العربي على االنترنت بالتعاون
مع نادي نون الخميس.2016-4-31
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علم الحاسوب في مدارس منها العمرية ومدارس

ه .عقد محاضرات تعريفية عن تخص

عين جالوت والرضوان خالل الفصل الثاني.
و .مسابقة البرمجة كتجربة مصغرة تحاكي مسابقات البرمجة العالمية وذلك يوم السبت
الموافق .2016-4-30
رابعا :نادي علم الرسم الحاسوبي
أ .تنظيم دورة (  )Adobe After Effectsمدتها  50ساعة عن طريق مدرب من شركة
(  )Adobeوذلك يوم .2015-11-9
ب .تنظيم المسابقة السنوية لنادي علم الرسم الحاسوبي وبمساعدة قسم الرسم الحاسوبي
في الجامعة المسابقة كانت للرسم والتصوير يوم السبت الموافق . 2016-5-7
ج .عرض فيلم ) ( Hotel Transylvania 2يوم الثالثاء الموافق .2016-3-8
د .عرض فيلم Castle ( Howl.s Movingوذلك يوم الخميس.2016-3-31
خامساً :نادي AEE
أ .تنظيم دورة في مجال الطاقة المتجددة على مدار يومين . 2016/11/14-13
ب .تنظيم دورة تدريبية في ادارة المشاريع الهندسية يوم السبت.2016-4-16
ج .إجراء مناظرة علمية بعنوان " االستثمار االفضل في مجال الطاقة في االردن .النووية
ام الخضراء بالتعاون مع نادي فاي العلمي يوم الخميس الموافق . 2016-2-25
سادساً :نادي مرجع االكاديمي
أ .تنظيم استقبال الطلبة المستجدين وتقديم الخطط الدراسية الشجرية وشرح وافي عن
التخصصات في الجامعة من قبل طالب متميزين وذلك خالل فترة تسجيل الطالب
الجدد من قبل نادي مرجع االكاديمي.
ب .نشاط تبادل الكتب كل بداية فصل (وفر حق كتابك وبدله مع اصحابك).
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سابعاً :نادي الفلك
أ .تنظيم نشاط ليلة رصد النجوم يوم 2015-5-12
ب .محاضرة للجمعية الفلكية االردنية عن كوكب المريخ ويليه عرض فيلم()The Martian
يوم الخميس الموفق .2016-2-18
ج .نشاط ترفيهي بعنوان " "save the earthيوم .2016-4-30
د .تنظيم محاضرة بعنوان " بين خرافة التنجيم وعلم الفلك" ضمن الموسم الثقافي .
ثامناً :نادي نموذج االمم المتحدة
أ .تدريب الطالب الجدد في نادي  munعن آليات ومجرى المؤتمرالسنوي وذلك يوم
السبت .2016-2-20
ب .مؤتمر تجريبي للتحضير للمؤتمر السنوي لنادي  munيوم السبت الموافق.2016-2-27

ج .افتتاح المؤتمر السنوي وبدء فعالياته ومناقشة بعض االمور الخاصة بالمؤتمر وذلك
يوم الخميس  ،الجمعة  ،السبت الموافق .2016/3/5-4-3
تاسعاً :نادي دارت
أ .تنظيم اليوم الريادي لنادي دارت ،ويتضمن كنز الريادة ،استضافة بعض شركات الريادة،
ورشة عمل في مجال الريادة  ،عرض مواهب ريادية للطالب وذلك بالتعاون مع مركز
الملكة رانيا للريادة نادي دارت الثالثاء.2016-3-22
عاش ارً :نادي IEEE
أ .تنظيم دورة تدريبية بواقع  10ساعات نفذها الدكتور سفيان المجالي عن
ب ) Android Applications( .كل اثنين اربعاء ابتداء من تاريخ . 2015-10-12
ج .تنظيم رحلة علمية الى شركة عزت مرجي بتاريخ .2016-4-2
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الحادي عشر :نادي الروبوتات
أ .مشاركة النادي في التنظيم والمشاركة في اضخم مسابقة للروبوتات في االردن وحصولهم
على المركز الثاني وذلك بالتعاون مع شركة زين يوم السبت الموافق 2015-10-10
ب .تنظيم محاضرة مراجعة لمادة المعالجات الدقيقة من قبل طالب متميز يوم االربعاء الموافق
.2015-11-3
الثاني عشر :نادي jci
أ .زراعة اشتال وورود داخل الحرم الجامعي بالتعاون مع امانة عمان الكبرى يوم الثالثاء
الموافق .2016-5-17
الثالث عشر :نادي فاي العلمي
أ .إجراء مناظرة علمية بعنوان " االستثمار االفضل في مجال الطاقة في االردن .النووية ام
الخضراء وبالتعاون مع نادي  AEEيوم الخميس الموافق .2016-2-25
الرابع عشر :مبادرة لو كان بيننا
أ .الخيمة المحمدية للتعريف بأخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم ضمن الموسم الثقافي.
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 .2مجلس الطلبة:
أ .تنسيق دورات وورشات عمل لطلبة كلية االعمال
ب .إقامة حفل السنافر
ج .المشاركة في وقفة دعم انتفاضة االقصى وتثبيت صمود أهلنا فيها
د .تشكيل فريق  PSUTTEAMوعقد أكثر من لقاء لهم وتعريفهم بدورهم تجاه الجامعة
وطلبتها والعمل على رفع مستوى الوعي لديهم عن طريق تلقيهم دورات مختلفة مثل دورة
"التفكير المنطقي"
ه .زيادة الدعم المالي لطلبة مشروع تخرج2
فترت التسجيل للطلبة المسجلين وذويهم
و .تقديم المساعدة قبل وأثناء ا
ز .تنظيم لقاء الكليات بين العمداء والطلبة
ح .إقامة دورة بعنوان أسس التفكير المنطقي والحوار
ط .تنظيم نقاش مفتوح بين رئيس الجامعة والطلبة
ي .استخدام طرق جديدة للتواصل مع الطلبة
ك .تفعيل صندوق التغيير
ل .المشاركة في تنظيم نموذج هيئة األمم المتحدة
م .عرض المشكالت التي تعترض قسم الخدمات في اجتماع مع الرئيس
ن .تركيب إضاءة في كلية الهندسة
س .إيصال اقتراحات الطلبة حول توسيع المنطقة المخصصة للدراسة الجماعية والفردية في
الطابق الثاني من المكتبة
ع .عقد ورشة عمل في كيفية كتابة مشروع التخرج
ف .تنظيم زيارة للجندي المجهول وصرح الشهيد
 .المشاركة باحتفال مئوية الثورة العربية الكبرى
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ق .تنظيم رحلة للطلبات
ر .افتتاح حملة SLS
ش .تصميم وتجهيز دفاتر الخريجين واالشراف على بيعها لهم
ت .تم وضع جهاز لسحب أرقام الدور في مبنى القبول والتسجيل
ث .تنظيم حملة جامعتك بيتك ()4
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تاسعاً :انجازات قسم اإلرشاد النفسي التربوي
 .1تم عقد محاضرة حول المخدرات وأضرارها في الفصل الدراسي األول للعام .2016/2015
 .2تم عقد دورة أعوات المخدرات مكافحة المخدرات ،حيث اشترك في الدورة عدداً من الطلبة
والموظفين في الفصل الدراسي األول للعام .2016/2015
 .3زيارة طلبة الجامعة إلى مبنى إدارة مكافحة المخدرات واستالم شهادات دورة أعوان
المخدرات.
 .4تم عقد دورة التعامل مع القلق ،حيث اشترك فيها عدد من الطلبة والموظفين ،وذلك على
الفصل الدراسي الثاني للعام .2016/2015
 .5دراسة ومتابعة الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة وعددهم ستة.

29

عاشرً :برنامج المجلس العالمي للتبادل الثقافي ()CIEE
ا

 احصائية بأعداد الطلبة في برنامج المجلس العالمي للتبادل الثقافي ()CIEE
السنة

عدد الطلبة

2016/2015

171

 الخدمات التي تقدم للطلبة من خالل التنسيق مع موظفي مجلس العالمي للتبادل الثقافي
(: )CIEE
 مساعدة الطلبة في تأمين في از اقامة للدراسة وسكن قبل وصولهم لالردن كل فصل. متابعة وتنسيق طرح المواد الدراسية فصليا بين عمادة القبول والتسجيل ومجلسالعالمي للتبادل الثقافي ( )CIEEوتأمين القاعات الدراسية المناسبة لهم.وتدقيق الجدول
الدراسي بالصورة نهائيا بعد ادخاله من قبل عمادة القبول والتسجيل كل فصل.
 المتابعة مع عمادة القبول والتسجيل لمساعدة الطلبة في االلتحاق بالجامعة وتدقيقوثائقهم واعطائهم ارقام جامعية وتسجيل المواد كل فصل.
 المتابعة مع عمادة شؤون الطلبة إلصدار البطاقة الجامعية لهم كل فصل. تزويد عمادة القبول والتسجيل في البيانات اعضاء الهيئة التدريسية الجدد وتدقيقها بعداالدخال كل فصل.
 المتابعة مع قسم الوازم الصدار تصريح السيارات العضاء الهيئة التدريسية كل فصل.االعارة وارجاع طلبة المجلس العالمي للتبادل

 -المتابعة مع مكتبة الجامعة بخصو

الثقافي ( (CIEEللكتب والمراجع نهاية كل فصل.
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 المتابعة مع عمادة شؤون الطلبة لمخاطبة الجهات الرسمية من اجل السماح لطلبةالمجلس العالمي للتبادل الثقافي ( (CIEEلدخول االماكن االثرية والسياحية كل فصل.
 المتابعة مع دوائر الجامعة المختلفة لتقديم خدمات لوجستيه تضمن بيئة دراسية مريحةومناسبة لطلبة واعضاء الهيئة التدريسية لمجلس العالمي للتبادل الثقافي ( (CIEEكل
فصل.
 من اهم االنجازات في االنشطة المنهجية والالمنهجية:
 تم تنسيق ندوات وحوارت نقاشية بين طلبة ( (CIEEوطلبة جامعة االميرة سمية وتتضمن مواضيع عدة مثل (الزواج التقليدي  – 2016/3/23التبادل
الثقافي.)2015/10/12
 تم عرض افالم وثائقية باللغة العربية .2015/6/8 تم تنظيم استقبال الطلبة ( (CIEEالجدد ويتخلله جلسات تهيئة وغداء مشترك للطلبة( (CIEEالجدد وطلبة جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا للتعارف وفتح باب النقاش
بين الطلبة كل بداية فصل.
 تم تنظيم رحالت ترفيهية للتعرف على الحضارة االردنية والحضارات الموجودة فياالردن  2016/2/19-18و  2016/2/29-28و .2016/2/22-19
 تم تنظيم مسابقات ثقافية للطلبة ( (CIEEوتتضمن مواضيع عدة ( الكتابة االبداعية– االلقاء الشعري)  2015/11/29و .2016/4/21
 تم اقامة افطار رمضاني مشتراك للطلبة ( (CIEEوطلبة جامعة األميرة سميةللتكنولوجيا .2015/7/8
 تم التنسيق مع قسم النشاط الفني والموسيقي لمشاركة طلبة المجلس العالمي للتبادلالثقافي ( (CIEEفي االنشطة والفرق الموسيقية والغنائية.
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 تم التنسيق مع قسم النشاط الرياضي الشراك طلبة المجلس العالمي للتبادل الثقافي( (CIEEفي فرق الجامعة الرياضية واستخدام النادي الرياضي.
 تم اشراك طلبة المجلس العالمي للتبادل الثقافي ( (CIEEفي انشطة وفعاليات الجامعة(حفل استقبال السنافر – احتفال االندية _ اليوم الوظيفي).
 المشاركة في اليوم التطوعي لالطفال السوريين بالتعاون مع مجلس الطلبة واالندية.2015/10/17
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حادي عشر :المنح والحوافز واالعفاءات
تهدف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا إلى تقديم الدعم المادي لعدد من طلبتها من خالل عدد
من التعليمات والبرامج واالتفاقيات التي تهدف بدورها إلى مساعدة الطالب ،الذي يواجه صعوبات
مادية على االستمرار في دراسته ،وتشجيع التفوق الدراسي والرياضي عند الطلبة ،باإلضافة إلى
مساعدة الطلبة في حاالت طارئة ملحة.
أوالً :صندوق دعم الطالب المحتاج:
يهدف هذا الصندوق إلى تقديم الدعم المادي للطالب ،الذي يعاني من صعوبات مادية تمنعه من
تسديد رسوم دراسته في الجامعة ،وتقدم الجامعة الدعم للطلبة المحتاجين في كل فصل دراسي
بنسب متفاوتة تتراوح ما بين ( )%100 - %20حسب وضع الطالب وحاجته وفقاً لعدد من
الشروط والتعليمات المنصو

عليها ،ويستفيد الطالب من الدعم الحاصل عليه مدة ثالث فصول

دراسية قابلة للتجديد.
وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على منح صندوق دعم الطالب المحتاج ( )35طالباً وطالبة خالل
العام الجامعي الحالي .2016/2015
ثانياً :صندوق الحوافز واالعفاءات:
يهدف هذا الصندوق إلى تقديم المنح والحوافز للطلبة المتفوقين دراسياً ورياضياً ،حيث تقدم
الجامعة خصومات للطلبة الحاصلين على معدالت مرتفعة في شهادة الثانوية العامة ووفقاً لشروط
وتعليمات الجامعة:
 معدل ( )% 95.5 - % 93يحصل على خصم %25 معدل ( )%97.5 - %96يحصل على خصم %50 معدل ( %98فما فوق) يحصل على خصم .%10033

كما تقدم الجامعة خصومات للطلبة من أبناء العاملين في الجامعة حسب عدد سنوات خدمتهم
في الجامعة وحسب معدالت أبناءهم في الثانوية العامة ووفقاً لشروط وتعليمات الجامعة:
 معدل ( %80فما فوق ) يحصل على خصم .%60 معدل ( أقل من  ) %80يحصل على خصم .%50بناء على المعدل التراكمي أو المعدل الفصلي
كما وتمنح خصومات للطلبة المتفوقين دراسياً ً
ووفقاً لشروط وتعليمات الجامعة.
ويحصل الطالب المتفوق رياضياً على خصم يترواح ما بين ( )%50 - % 25وفقاً لشروط
وتعليمات الجامعة ،حيث بلغ عدد الطلبة الحاصلين على منحة التفوق الرياضي ( )5طالب.
كما تقدم الجامعة جوائز تقديرية للطلبة المتميزين من الخريجين في كل فوج ،حيث يحصل
الطلبة الثالثة األوائل في كل تخص

وفقاً للمعدل التراكمي على جوائز تقديرية ،كما يحصل

الطلبة المتميزين في أنشطة عامة في الجامعة على جوائز تقديرية.
ثالثاً :منحة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة:
يحصل الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة على خصم مقداره ( )%90من رسوم الساعات
المعتمدة في الجامعة ،حيث بلغ عدد الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة الحاصلين على
هذه المنحة ( )6طالب للعام الدراسي .2016/2015
رابعاً :منحة صندوق التغير:
يهدف هذا الصندوق الذي قام بتشكيله مجلس الطلبة في الجامعة بالتعاون مع األندية الطالبية
إلى تقديم الدعم المادي لطلبة المحتاجين لمساعدتهم على االستمرار في دراستهم وفقاً لمجموعة
من الشروط والتعليمات ،حيث يحصل الطالب المحتاج على خصم بنسب متفاوتة حسب
حالته االقتصادية.
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(أورنج):
ا
خامساً :منح شركة االتصاالت
قدمت شركة أورنج ( ) 5منح للطلبة األوائل في تخص

هندسة االتصاالت في الجامعة،

حيث تغطي المنحة لكل طالب كافة الرسوم الجامعية للخمس سنوات الدراسية وفقاً لشروط
معينة تم االتفاق عليها مع الجامعة ،وما زالت المنحة مستمرة لهذا العام .2016/2015
سادساً :منحة بنك اإلسكان:
قدم بنك اإلسكان منحة واحدة بنسبة  %100للطالب المتفوق في تخص

المحاسبة في

الجامعة وفقاً لشروط معينة تم االتفاق عليها مع الجامعة منذ العام الدراسي 2015/2014
ومازلت مستمرة لهذا العام .2016/2015
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