
 

 األنشطة الطالبية

 

       جرش / كلية العلوم التربوية :اسم الجامعة
 

 الفئة الموجة لها اسم النشاط
 الوحدة اإلدارية

 المقدمة للنشاط 
 الفترة الزمنية

 لتقديم النشاط 

مع الملحق الثقافي الكويتي  لقاء
  الطلبة الكويتيين

وفد من الملحق الثقافي 
الكويتي وأعضاء هيئة 

 التدريس
 م24/7/2019 كلية العلوم التربوية

صيانة لكلية الطلبة في المشاركة 
 العلوم التربوية وتزينيها

عميد كلية العلوم التربوية 
 –) أ.د أحمد الربيع 

وأعضاء الهيئة اإلدارية 
 والتدريسية(

 
 

 كلية العلوم التربوية
- 6إلى شهر  3من شهر 

2019  

 طلبة مساق التربية الفنية معرض الوسائل التعليمية
 كلية العلوم التربوية

 م29/5/2019

 النشاط الفني
طلبة مساق موسيقى 

 ومسرح ودراما

 كلية العلوم التربوية
 م21/5/2019

 بصمة السالم
طلبة التدريب الميداني  ) 
وئام ، نجوى ، بلقيس ( 
 للصفوف الثالثة األولى

 
مدرسة فاطمة الزهراء 

 األساسية
 م24/4/2019

 معرض الوسائل التعليمية
التربوية  طلبة كلية العلوم 

والمدارس لمحافظة 
 جرش

 –كلية العلوم التربوية 
معرض الوسائل 

 التعليمية
 م4/2019/ 24- 22

تطوير  -المؤتمر العلمي العاشر
المؤسسات التعليمية الفرص 

 والتحديات

أعضاء الهيئة التدريسية 
باإلضافة  –واإلدارية 

إلى أعضاء هيئة تدريس 
من مختلف الدورة 

 المجاورة لألردن

 م4/2019/  24-22 كلية العلوم التربوية

 إعداد وسائل تعليمية
طلبة التدريب الميداني  ) 
وئام ، نجوى ، بلقيس ( 
 للصفوف الثالثة األولى

مدرسة فاطمة الزهراء 
 األساسية

 م2019/ 4/ 15

 م2019/ 4/  9 كلية العلوم التربوية طلبة مساق التربية الفنية النشاط الفني 

 الكليةتجميل محيط 
نفس  مطلبة مساق عل

 التربوي
 م2019/ 4/  7 كلية العلوم التربوية

 تكريم حفظة القرآن
حفظة القرآن من عدة 

مدارس وزوار من 
 التربية

مدرسة فاطمة الزهراء 
 األساسية

 م2/4/2019

 دعم البيئة الصفية والمدرسية
طلبة التدريب الميداني ) 

خالدة علي إبراهيم 
 الدشتي(

الرشايدة مدرسة 
 األساسية المختلطة

 4إلى شهر  2من شهر 
 م2019/

 نادي الطلبة
 –كلية العلوم التربوية 

 الهيئة اإلدارية
 م2019/ 4شهر  كلية العلوم التربوية

 صالتي حياتي
طلبة التدريب الميداني  ) 
وئام ، نجوى ، بلقيس ( 
 للصفوف الثالثة األولى

مدرسة فاطمة الزهراء 
 األساسية

 م 2019/  3/  28

 اإلسراء والمعراج
طلبة التدريب الميداني  ) 
وئام ، نجوى ، بلقيس ( 

مدرسة فاطمة الزهراء 
 األساسية

 م 2019/  3/  21



                                    3 من 2 صفحة

 للصفوف الثالثة األولى

 بازار نقطة تواصل
أعضاء هيئة التدريسية 

 واإلدارية
الصالة الرياضية في 

 جامعة جرش
/  3/  6إلى  – 6/  3

 م2019

بالدم لصالح مرضى التبرع 
 السرطان

عميد الكلية وطلبة كلية 
 العلوم التربوية

العيادة الطبية في 
 الجامعة

 م 2019/  3/  3

الندوة الطالبية العاشرة لطلبة 
" الورقة  كلية العلوم التربوية

النقاشية السابعة لجاللة الملك عبد 
 هللا الثاني ابن الحسين"

أعضاء هيئة التدريس 
لعلوم وطلبة  كلية ا

 التربوية
 م2018/  12/  24 كلية العلوم التربوية

 مبادرة بدنا نجملها

عميد كلية العلوم التربوية 
طلبة  –د.وليد شدوح 

مساق التربية الفنية د. 
 تمارا نصير

 م2018/  4/  18 كلية العلوم التربوية

رحلة علمية للتعرف عن مصادر 
 المياة في منطقة األغوار 

 م2017/  11/  29 منطقة األغوار التربوية طلبة كلية العلوم

 زيارة مكتبة جامعة جرش
طلبة مساق مقدمة في 
علم النفس / د. تمارا 

 نصير
 م2017/  7/  25 مكتبة جامعة جرش

المؤتمر الطالبي العاشر " دور 
الجامعة في تنوير الطلبة بمخاطر 

 التطرف" 

طلبة من كلية العلوم 
 التربوية

 م2017/  5/  10 التربويةكلية العلوم 

حضور افتتاح معرض شمس " 
أيار األول" تحت شعار " أنا 

 روح"
 

مجموعة من الفنانين 
العرب وعضو هيئة 

 التدريس د. تمارا نصير

منتدى شباب الحداثة 
 األردني للثقافة والفنون

 م2017/  5/  1

 أ.د جمعة الكبيسي زيارة ميدانية 
مدرسة جرش الثانوية 

 النموذجية
 م 2017/  4/  29

ملتقى اإلرشاد األول: قضايا 
المخدرات في الجامعات األردنية 

 وسبل معالجتها

أعضاء الهيئة التدريسية 
 في الجامعات األردنية

كلية األداب والفنون / 
 جامعة فيالدلفيا

 م27/4/2017

 زيارة مستشفى الجامعة األردنية 
طلبة مساق التربية 

 الصحية والبيئي
 م2017/ 4/  26 جامعة جرشمكتبة 

للرعاية والتأهيل  –عالم البقاعي 
 الشامل

طلبة وأعضاء الهيئة 
التدريسية في كلية العلوم 

 التربوية
 م 2017/  4/  26 كلية العلوم التربوية

بطولة خماسي كرة القدم لكليات 
 الجامعة

 م2017/  4/  26 الصالة الرياضية طلبة جامعة جرش

 جرش زيارة مكتبة جامعة
طلبة مساق التربية 

الصحية والبيئية / د. 
 عايدة ذيب

 م 2017/  4/  24 مكتبة جامعة جرش

 زيارة مكتبة جامعة جرش
طلبة مساق مهارات 
 الحياة / د. عايدة ذيب

 م 2017/  4/  23 مكتبة جامعة جرش

الندوة الطالبية التاسعة ) التربية 
 والمسؤولية المجتمعية(

 م2017/  4/  17 كلية العلوم التربوية التربويةطلبة كلية العلوم 

 العمل التطوعي
طلبة من كلية العلوم 

 التربوية
 م2017/  4/  8 عمادة شوؤن الطلبة

 زيارة إلى مكتبة الجامعة
طلبة مساق مقدمة علم 
 النفس / د. تمارا نصير

 م 2017/  3/  6 مكتبة الجامعة



                                    3 من 3 صفحة

رسالة شكر وتقدير لدكاترة 
 التربويةالعلوم 

مجلس طلبة كلية العلوم 
التربوية / د. ختام بني 

 عمر
 م2017/  3/  5 كلية العلوم التربوية

تفعيل المشغل الفني المهني 
 الموسيقي 

 طلبة مساق التربية الفنية
كلية العلوم التربوية / 

 المشغل
 طوال الفصل الدراسي

 طوال الفصل الدراسي كلية العلوم التربوية طلبة كلية العلوم التربوية قاعة المطالعة استحداث 

 


