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   نبذة : •
على        ورؤيتها  الطلبة  شؤون  عمادة  فلسفة  بيئة  ترتكز  مثلىخلق  الط  تعليمية  في صقل شخصية  ايجابي  أثر   الب ذات 

  لميولهم   المواكبة  المختلفة  واألنشطة  والبرامج  الخدمات  توفير  خالل  مناالبداعية    ومواهبة  واستثمار طاقاته  جوانبها  باختالف
االساس  محور  رعايته باعتباره الو   البتوجيه الطفي  ورسالته    رؤية الجامعةمع    تواءموهذا ي   ,تطلعاتهم   تحقيق   ورغباتهم بهدف 

 ويمتد  , والعملية  العلمية  للحياةالجامعة    الطالب  الجهة ذات العالقة في تأهيل عمادة شؤون الطلبة  , وتعد  لعملية االكاديميةافي  
االهتمام   وبعدها  ابانهذا  الجامعية  على    ,المرحلة  ايجابا  ينعكس  التعليميةتحسين  مما  المخرجات  المجاالت   مستوى  في 

 عمادة وُتعد الوالء واالنتماء.  قيم عزز يو   ملديه والديني  الحس الوطني  وينمي  وغيرها,  االجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية 
تسهم في    عالية  ذات جودةنوعية  تقديم خدمات    إلىبشكل دؤوب    للجامعة لذلك فهي تسعى   الحقيقية   الواجهة  الطلبة   شؤون 

 . في مؤسسات التعليم العالي الجودة الشاملةمعايير و بما يتالءم   ورؤيتهاة الجامعة تحقيق رسال
 : الرؤية •

عمادة رائدة ومتميزة تعمل وفق منظومة متكاملة بما يحقق أهداف الجامعة وفلسفتها التعليمية، تسعى لبناء شخصية طالب جامعي  
 مبدعة في جميع جوانبها.  

 
 الرسالة:  •

الممكنة وتوفير   اإلمكاناتبناء طالب جامعي يتمتع بالصحة النفسية والجسدية والعقلية مسلح بالعلم والمعرفة من خالل توفير كافة  
والتميز في الجوانب االجتماعية والفنية والثقافية والرياضية. اإلبداعمنة لحثه على آ بيئة   
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 هداف االستراتيجية: األ •
من خالل االحتفال بالمناسبات الوطنية واالجتماعيـــة بكافة  موقيادته مووطنه ملجامعتهلدى الطلبة واالنتماء الوالء  قيم  تعزيز 

 أشكالها وفي أوقاتها المحددة سلفًا. 
بنهج تشاركي في اعداد البرامج الهادفة للطلبة وتنفيذها ضمن الخطة االستراتيجية    المجتمع االنفتاح الالمحدود على مؤسسات  

 العمادة بكافة دوائرها وكيانها االداري. في 
كالفعاليات  شتركة  رامج الزيارات واقامة نشاطات نوعية مب تنظيم بين الجامعة والمجتمع المحلي من خالل   بناء شراكات متميزة 

 الثقافية واالجتماعية والرياضية ...الخ. 
من   وذلك  بناءمنظم و امعة وخارجه وفق نهج تربوي  الج حرم التي تواجههم داخل    التحديات والصعوباتمواجهة  منالطلبة  تمكين  

 تحقيق ذلك. خالل كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة تمكنهم من  
واقامة المعارض واللقاءات   ة المتخصصةي ل عقد الدورات التدريب من خال  هم طاقات واستثمار  اإلبداعيةالطلبة صقل المواهب  

وابداعاتهم  مواهبهم واستضافات االنشطة الالمنهجية المختلفة داخل الحرم الجامعي, مما يتيح الفرصة لهم إلبراز الدورية 
 وتنميتها. 

 االهتمام المباشر والمتابعة الالمحدودة مع خريجي الجامعة وأرباب العمل لديهم.  
واستطالعات الرأي التي تقوم بها العمادة دوريًا للوقوف على المتابعة المستمرة لعملية التعلم عن بعد من خالل سلسلة النماذج  

 السلبيات وحلها وتعظيم اإليجابيات. 
تعدد األندية الطالبية بمختلف مسمياتها والتوسع في استحداث انديه أخرى بحيث يدعم ويعزز رسالة العمادة والجامعة على حد   

مسيرتهم الجامعية وتهيئة الوسائل واإلمكانات الالزمة لممارسة  سواء من خالل توفير الخدمات التي يحتاجها الطلبة خالل 
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مختلف األنشطة االجتماعية والتطوعية، وتمكين الطلبة من اإلسهام بالعمل العام وإعدادهم للمشاركة الفاعلة لممارسة حقهم 
، وتعزيز مفهوم االنتماء والوالء من  بية في الجامعة ترشحًا واقتراعاً انتخابات المجالس الطال في المشاركةاالنتخابي من خالل 

 خالل االشتراك في االحتفاالت الوطنية والدينية والتوعية. 
 المحليه والعالميه. تنمية اهتمام الطلبه بالتراث الحضاري في االردن والثقافه العربيه واالسالميه والعنايه بالثقافه  
 . ة وتبني قضايا الطلب  ة واداره الجامعةلتبادل الرأي والمشوره بين الطلب  ةالديمقراطي  ةتعميق الممارس 
 الرسمية بصورة ميسرة.معامالتهم  اجراءمن والتي تمكنهم التي تقدمها العمادة ذات العالقة بالمعامالت الطالبية  المعامالت  أتمتة  

 

 القيم العامة التي تتبناها عمادة شؤون الطلبة :  •
 المستدامة مما يمكن الطلبة من التكيف مع البيئة الجامعة. فرص للتنمية نوعية وتوفير التميز: تقديم برامج   
 الجهات المجتمعية ذات العالقة.  مع   بناء جسور تشاركية بين العمادة ومؤسسات المجتمع المحليالتواصل المجتمعي:   
 . التي تقدمها العمادة الجودة: تحقيق التميز في الخدمات والمرافق والبرامج 
 العمل الجماعي: االلتزام باألهداف المشتركة التي تنبني على االتصال الفعال والذي يتسم بالتعاون والشفافية.  

 

 لعمادة والذي يتكون من: لاالداري  هيكلداخل ال الوظيفيتكاتف المن خالل  هااهدافوتحقق ا تهرؤيو  تهاالعمادة رسال تؤدي •
 النشاط الرياضي دائرة  
 شطة والهيئات الطالبية دائرة االن  
 الخدمات الطالبية دائرة  
 صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية   –لتاهيل الوظيفي ا دائرة 

http://www.zuj.edu.jo/deanship-of-students-affairs-ar/%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a/?lang=ar
http://www.zuj.edu.jo/deanship-of-students-affairs-ar/%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9/?lang=ar
http://www.zuj.edu.jo/deanship-of-students-affairs-ar/%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9/?lang=ar
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 . دائرة اسكان الطالبات 
عمادة  الإلنفاذ الخطة االستراتيجية التي تبنتها عمادة شؤون الطلبة تم صياغة جملة من االجراءات التنفيذية ستقوم  •

دة لتقييم االداء خالل الفترة الزمنية  وضمن مؤشرات محدالوسائل واالدوات المتاحة من  استثمار العديدبتطبيقها من خالل 
 والجدول التالي يمثل جملة هذه االجراءات:  2022 – 2021

 وسائل التنفيذ  اإلجراءات التنفيذية 
 أدوات التنفيذ ومصادره( ) 

 مؤشرات األداء جهات التنفيذ  التنفيذ 

المرافق   - و توفير  الترفيهية  الخدمية 
النشاطات الالمنهجية للطلبة    وتنظيم
مع    اشكالهابكافة   سيما    توفرال 

شؤون   عمادة  في  الحديثة  المرافق 
 بمختلف مسمياتها.  الطلبة 

تنسق عمادة شؤون الطلبة بكافة  
دوائرها بالتعاون مع  الكليات 

األخرى ودائرة العالقات العامة 
وتضع في ذلك خطة  تنفيذية  
محكمة وتوضع لها بنود في  

ة، وتركز على إقامة الموازن
الفعاليات الرياضية والالمنهجية 

 بالمناسبات الوطنية المختلفة.

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة، دائرة 
العالقات العامة، األقسام 

الدوائر  األكاديمية، وكافة 
المعنية بالجامعة   االدارية

بالتعاون مع مكونات  
المجتمع المحلي بشكل  

عام بكافة أطيافه الرسمية  
 واألهلية. 

عدد األنشطة المنفذة النوعية  
 كما هو مخطط له 
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خاصة   - طموحة  إعالمية  خطة  تطبيق 
ورسالتها   برؤيتها  للتعريف  بالعمادة 
خدمات   من  تقدمه  وما  وأنشطتها 

خالل من  والتنسيق     طالبية،    التعاون 
  دوائر العمادة المتخصصة بذلك.

وضع خطة  تنفيذية إعالمية للعمادة 
تعنى بالسير بتنفيذ الخدمات 

واألنشطة وايضًا بإيصال صوت 
الطلبة إلى كل بقعة في الوطن  

 وخارج الوطن. 

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة،  
والتناغم مع دائرتي العالقات 

 الجامعة.العامة وإذاعة 

التقرير السنوي المتضمن عدد 
األنشطة والفعاليات واأليام  

الطبية والرياضية والمشاركات 
 الرسمية وغير الرسمية 

الجامعة  دوريل  تفع - مجلس  في   الطلبة 
الطلبة إجراء انتخابات اتحاد  من خالل  

وحضارية ديمقراطية  وتفعيل  ,  بطريقة 
 . الطالبية األنديةدور 

تعليمات اتحاد الطلبة  استحداث 
 وانتخاباته 

استحداث تعليمات تخص االنديه  
 الطالبيه 

2021 

- 

2022 

 عمادة شؤون الطلبة 

 رئاسة الجامعة 

 كليات الجامعة 

انتخابات اتحاد الطلبة سنويًا 
ونشاطاته المختلفة ولجانه  

وفق بروتوكوالت المتعددة 
 الصحة والتعليم العالي  

ة متابعة الخريجين والتواصل ديموم -
قاعدة بيانات   انشاءمن خالل  معهم

اواًل بأول   تحدث بياناتهابهم, خاصة 
طبات الرسمية اخمالتوجيه من خالل 

لمعرفة  الجهات المعنيةلكافة 
لديهم من    الحاصلين على فرص عمل

خريجي الجامعة عالوة على النماذج 
اإللكترونية واستطالعات الرأي التي 

بشكل دوري من خالل   تقوم بها العمادة
 . شعبة متابعة الخريجين

المتابعة الدورية الحثيثة )إحصائيات 
شهرية( لقواعد بيانات الخريجين  

 وتحديثها فصليًا. 
استطالع الرأي المستحدث والتغذية  

 الراجعة منه. 

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة, مركز 
الحاسوب وتكنولوجيا  

،الكليات   المعلومات 
 األكاديمية 

إحصائيات الطلبة الخريجين 
 المسجلين بقاعدة البيانات 
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التواصل مع أرباب العمل لخريجي   -
كفاءة  حولالجامعة واستطالع آرائهم  

خريجي الجامعة من خالل استبانات  
سرية غير معلنة لغرض تقييم  

 . المخرجات التعليمية

استحداث قواعد بيانات بأرباب العمل  
لخريجي الجامعة، النماذج  

 اإللكترونية واستطالعات الرأي

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة, مركز 
الحاسوب وتكنولوجيا  

 المعلومات  

أرباب العمل المسجلين بقاعدة 
 البيانات 

 
 

باستخدام  إشهار نشاطات الجامعة   -
 االعالمية المختلفة الوسائل

ة اإللكتروني  امعموقع الج ك
للجامعة  الرسمية  اتوالصفح 

على مواقع   شؤون الطلبة ادةلعمو 
 . التواصل االجتماعي 

تقوم عمادة شؤون الطلبة 
بالتعاون مع الكليات األكاديمية  
ودائرة العالقات العامة وإذاعة  

الجامعة ومركز الحاسوب 
وتكنولوجيا المعلومات بإشهار 

 نشاطات الطلبة وإبداعاتهم. 

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة,  
مركز الحاسوب  

المعلومات,  وتكنولوجيا 
الكليات األكاديمية،  

دائرتي العالقات العامة  
 وإذاعة الجامعة. 

الحملة اإلعالمية التي تم 
عرضها على كافة المواقع 
الرسمية للجامعة والعمادة 
واإلعالم والمبين بها عدد 
األنشطة وماهيتها مقارنة 

 بالعام المنصرم
وضع معايير لمستوى الخدمات   -

خالل النماذج  المقدمة للطلبة من  
واستطالعات الرأي والزيارات 
الميدانية وعلى كافة الصعد  
وبمعايير عالية ومن ضمنها  

  ها الجامعةالخدمات التي تقدم 
  طلبة ذوي االحتياجات الخاصة.لل

تقوم عمادة شؤون الطلبة بكافة  
دوائرها المعنية بوضع تعليمات  

ومعايير للخدمات المقدمة 
 أشكالها. للطلبة بكافة 

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة،  
مركز الحاسوب  

وتكنولوجيا المعلومات،  
دائرة القبول والتسجيل،  

دائرة المكتبة، دائرة  
الخدمات العامة، دائرة  

 األمن الجامعي 

لخدمات التي  لوجود معايير 
تقدم للطلبة في مختلف أوجه  
الحياة الجامعية من خدمات 

وخدمات ونية  ر مكتبة الكت 
وجماليات   ومطاعم  نقل

الحرم الجامعي الداخلية  
الخدمات المقدمة  و والخارجية 
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االحتياجات  ذوي طلبة لل
 .الخاصة

 
 

التي   كترونيةلاالتطوير الخدمات  -
تقدم للطلبة في مجال الخدمات  

المكتبية والتعلم اإللكتروني  
والحصول على الوثائق الرسمية  

من الدوائر المعنية الكترونيًا  
بوابة الطالب وإتاحتها للطلبة عبر 

 اإللكترونية. 
 
 
 

يقوم مركز الحاسوب وتكنولوجيا  
المعلومات بالتعاون مع عمادة 

الجامعة  شؤون الطلبة ودوائر 
المعنية بوضع خطة لتطوير  
 الخدمات المحوسبة للطالب. 

2021 
- 

2022 

مجلس العمداء، عمادة  
شؤون الطلبة, الكليات  

األكاديمية، مركز  
وتكنولوجيا   الحاسوب

، دائرة القبول  المعلومات
 والتسجيل، الدائرة المالية.

نسبة انجاز الخدمات  
المحوسبة الى التي تم  

لخطة السنوية  تضمينها ل
 لكافة دوائر العمادة. 
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الطلبة المساهمة بتعريف  -
  والمجتمع                          

بالجامعة ومرافقها المختلفة 
)مالعب ومسابح ومطاعم،  

مما  صاالت رياضية...الخ(  
لمشاركة بكافة على االطلبة  يشجع

األنشطة الالمنهجية  اشكال 
لطلبة الراغبين بااللتحاق  اجذب و 

 بالجامعة. 

تعميم مفهوم الجامعة الجاذبة 
من حيث البرامج عددًا وكمًا  

 وتسويق الجامعة بكل الوسائل. 

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة  
,مركز الحاسوب 

وتكنولوجيا المعلومات,  
دائرتي العالقات العامة  

وإذاعة الجامعة، الكليات  
 األكاديمية. 

زيادة أعداد الطلبة المشاركين  
والفعاليات واألنشطة مقارنة  

 بالعام المنصرم

العمل على زيادة اإليرادات المالية  -
الدورات    طرحللجامعة من خالل  

  لمجتمع التدريبية بمختلف أنواعها 
  طلبة، وإداريينمن الجامعة 

بكافة  المجتمع المحلي  و  مدرسين، و 
ال سيما مع توفر  أطيافه 

االمكانات المادية والبشرية 
 المتميزة. 

تقوم عمادة شؤون الطلبة بكافة  
المعنية بوضع تعليمات  دوائرها 

ومعايير للدورات التدريبية وآلية  
تنفيذها والمقدمة بكافة أشكالها 
ضمن التشريعات المقرة بهذا 

 الخصوص. 

2021 
- 

2022 

مجلس العمداء، عمادة  
شؤون الطلبة ، الدائرة 

 المالية. 

زيادة أعداد المشاركين 
واإليرادات المالية مقارنة  

 بالعام المنصرم
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التفاعل مع مؤسسات المجتمع   -
واألهلية  منها المحلي الرسمية 

لرياضي  على الصعيد الثقافي وا
جسور   واالجتماعي والديني وبناء

مختلف  مع  مجتمعية  ال التشاركية
المحافظة  في الدوائر الرسمية 

)الثقافة, التربية والتعليم, األوقاف, 
, هيئه شباب كلنا االردن,  الصحة

 .(وزاره الشباب

باالعتماد األساسي على خطط  
مدروسة وطموحة بالتشاركية مع  
مديريات التربية والتعليم والثقافة  

والصحة ومنظمات المجتمع  
المدني واألندية الثقافية  

 والتطوعية وغيرها

2021 

- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة,  
أرباب األسر الجامعية,  
دائرتي العالقات العامة  

 وإذاعة الجامعة. 

األنشطة الدورية  عدد 
النوعية مع مؤسسات  

المجتمع المحلي بكافة 
 مسمياتها 

 
 

القيام باألعمال التطوعية المؤسسية  -
لخدمة المجتمع من خالل األندية  
الطالبية بكافة مسمياتها، األسر 

الجامعية، مع التأكيد على االلتزام  
 ومراعاة عواملبأوامر الدفاع 

 السالمة العامة.

تنظيم األعمال التطوعية لطلبة  
األندية واألسر الجامعية الخدمية 

 الطلبة من خالل عمادة شؤون 

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة,  
أرباب األسر الجامعية,  
دائرتي العالقات العامة  

 وإذاعة الجامعة. 

عدد األنشطة التطوعية  
الدورية النوعية وعدد  

المشاركين بها من الطلبة  
والعمادة مع مؤسسات المجتمع 

 المحلي بكافة مسمياتها 

مشاركة الطلبة في المسابقات   تعزيز -
األكاديمية والثقافية والفنية والرياضية  

التي  و المحلية واإلقليمية والدولية  

المضي قدمًا بالمشاركات الرسمية 
المختلفة وبدعم من رئاسة الجامعة 

 وبتوجيه من عمادة شؤون الطلبة 

2021 
- 

رئاسة الجامعة وعمادة  
 شؤون الطلبة 

عدد الطلبة المشاركين بهذه 
المسابقات مقارنة مع العام 

 المنصرم
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على مستوى الجامعات   تنظم
 األردنية والعربية. 

2022  
 
 

بناء منظومة طموحة وتنفيذية   -
لالعتماد وضبط الجودة معنية  

االعتمادات  معايير بالمضي قدمًا ب
  باإلضافةالمحلية والدولية للعمادة 

اللوجستية   اتتقديم الخدم إلى
لتمكينها من  كليات الجامعة ل

 الحصول على االعتمادات المطلوبة 

تم تعيين مساعد عميد لالعتماد  
وضبط الجودة ولجنة عليا  
 لالعتماد والجودة بالعمادة

2021 
- 

2022 

رئاسة الجامعة وعمادة  
 شؤون الطلبة 

وجود منظومة فعلية متكاملة  
من العميد ومساعد العميد  

لالعتماد وضبط الجودة  
واللجنة العليا لالعتماد في 

 العمادة

الموقع  الحرص على تطوير -
للعمادة بكافة دوائرها  اإللكتروني

مثلى  خدمات  تقديم  تمكن من ل
  معاييروتحقيق   للطلبة

والمتابعة    االعتمادات المختلفة،
من خالل ضابط ارتباط  الدورية 

 . الحاسوبخاص مع مركز 

بالعمادة لجنة الموقع اإللكتروني  
وضابط ارتباط مع مركز 

 الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

2021 

- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة  
ومركز الحاسوب  

 وتكنولوجيا المعلومات

الخدمات اإللكترونية النوعية  
التي يتم عرضها على  

الموقع اإللكتروني ال سيما 
تحدثة على مع الروابط المس

عة بموقع العمادة وسبل متا
مالحظات واستفسارات 

 .الطلبة
نسبة الموظفين المشاركين رئاسة الجامعة وعمادة  2021التشاركية المؤسسية مع الدوائر تطوير وتأهيل الكوادر البشرية   -
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)موظفين العمادة( من خالل عقد  
الدورات التدريبية والتأهيلية 

المتخصصة في مجال عملهم  
وإتاحة المشاركة بمختلف الدورات  
المحلية لرفع سوية األداء الوظيفي  

أفضل  المنوط بتقديم و لديهم 
 . لطلبة الجامعة الخدمات

 
 

المعنية بالجامعة ومؤسسات 
المجتمع المحلي بكافة مؤسساته 

 الرسمية واألهلية.  

- 

2022 

شؤون الطلبة، دائرة 
 الموارد البشرية 

بهذه الدورات التأهيلية  
منسوبة للخدمات المختلفة 

 المقدمة للطلبة 

من   االنجازة في المبادر  تعزيز مبدأ -
 المسبق االعدادو  التخطيط خالل 

التي تنظمها   لألنشطة والفعاليات
مؤسسات على مستوى  الجامعة

 والمجتمع المحلي.  التعليم العالي

عمادة شؤون الطلبة بكافة  قيام
بالتعاون مع  الكليات و دوائرها 

األخرى ودائرة العالقات العامة 
خطة  تنفيذية محكمة  بصياغة

في الموازنة، وتركز   لها بنود تحدد
على   للفعاليات  التخطيطعلى 

 مستوى الجامعات االردنية 
 والمجتمع المحلي. 

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة، دائرة 
العالقات العامة، األقسام 
األكاديمية، وكافة الكيان  
اإلداري المعنية بالجامعة  

بالتعاون مع مكونات  
المجتمع المحلي بشكل  

أطيافه الرسمية  عام بكافة 
 واألهلية. 

النوعية التي  عدد المسابقات 
 كما هو مخطط له تم تنفيذها
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انشاء قاعدة بيانات للطلبة ذوي   -
 االحتياجات الخاصه 

تنسيق عمادة شؤون الطلبة بكافة  
دوائرها بالتعاون مع دائرة القبول  

 و مركز الحاسوب والتسجيل

2021 

- 

2022 

و   عمادة شؤون الطلبة
   تسجيلدائرة القبول وال 

 ومركز الحاسوب. 

المسجلين في   الطلبة عدد 
 قاعدة البيانات 

 
 

استطالعات الرأي والدراسات  -
مدى رضى   تعكسالتي  المسحية

التي   الطلبة عن الخدمات واالنشطة
 تقدمها عمادة شؤون الطلبة.

وذج الكتروني على  نماستحداث 
بتنسيق من عمادة موقع الجامعه 

شؤون الطلبة بكافة دوائرها مع 
مدى  لقياس مركز الحاسوب 

عن الخدمات  ة رضى الطلب
 . واالنشطة

2021 
- 

2022 

مركز و  عمادة شؤون الطلبة
 الحاسوب.

 

عدد الطلبه الذين قاموا بتعبئه  
مدى رضى  االستطالع و 

الطلبة عن الخدمات واالنشطة 
التي تقدمها وتقيمها عمادة 

   شؤون الطلبة

إقامة مؤتمر للطلبة الخريجين   -
في   وعرض قصص نجاح الطلبة

 . مختلف التخصصات
 

تنسيق عمادة شؤون الطلبة  
بكافة دوائرها بالتعاون مع   

األخرى ودائرة العالقات الكليات 
 العامة

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة  
بكافة دوائرها و كليات  

الجامعه  ودائرة العالقات 
 العامة

عدد المؤتمرات التي تم  
أو المشاركة فيها  تنظيمها

على المستوى المحلي أو 
  الدولي

مع    ات رسمية مخاطب إجراء  -
لتزويد   مؤسسات القطاع الخاص

شعبة الخريجين بالوظائف 

تنسق عمادة شؤون الطلبة بكافة  
دوائرها بالتعاون مع  الكليات  

 األخرى ودائرة العالقات العامة. 

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة  
بكافة دوائرها و كليات  

الجامعة ودائرة العالقات 

عدد المخاطبات التي تم  
اجراءها مع القطاع الخاص  
وعدد الوظائف الشاغرة التي  
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الشاغرة, وانشاء قاعدة بيانات 
تتضمن طبيعة هذه الشواغر  

 وأماكن توفرها.
 

 تم تزويد الجامعة بها   العامة ومركز الحاسوب. 

إجراء مخاطبات رسمية بشكل   -
مع ديوان الخدمة المدنية   دوري 

والمؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي للحصول على قوائم  
تتضمن اسماء الطلبة الحاصلين  

 على فرص عمل. 

تنسق عمادة شؤون الطلبة بكافة  
دوائرها بالتعاون مع الكليات 

 األخرى ودائرة العالقات العامة. 

2021 
- 

2022 

عمادة شؤون الطلبة  
وكليات  بكافة دوائرها 

الجامعة ودائرة العالقات 
 العامة

عدد المخاطبات التي تم  
اجراءها مع ديوان الخدمة 
المدنية والمؤسسة العامة  

 للضمان االجتماعي  

المشاركة بفعاليات االتحاد  -
الرياضي للجامعات االردنية على  
 مستوى كل النشاطات والفعاليات 

الطلبة مع   ن تنسيق عمادة شؤو 
الرياضي للجامعات  االتحاد
 االردنية 

2021 

-
2022 

عمادة شؤون الطلبه  
  بالتعاون مع االتحاد
الرياضي للجامعات 

 االردنية 

الفرق عدد مشاركات 
بالمسابقات واالنشطة  

 والفعاليات 
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العميد

دائرة التأهيل الوظيفي

(صندوق امللك عبد هللا الثاني ) 

شعبة التدريب 

والتأهيل الوظيفي

شعبة متابعة 

الخريجين

ات  دائرة سكن الطالب

شعبة االشراف على

الطالبات

شعبة املتابعة

دائرة الهيئات 

الطالبية

شعبة االندية

واتحاد الطلبة

شعبة االنشطة 

دائرة الخدمات 

الطالبية

شعبة الحوسبة 

وسجل الطالب

شعبة االرشاد 

النفس ي

شعبة القروض 

واملنح

ة شعبة شؤون الطلب

افدين الو

دائرة النشاط 

الرياض ي

شعبة التنظيم 

واالدارة

شعبة التدريب

شعبة الصاالت 

واملالعب

نائب العميد مساعد العميد

الديوان


