
 8102/8102 الثاني الدراسي لمفصل الثقافية والعممية األنشطةجدول 

 اإلعالن مالحظات المكان الساعة التاريخ اليوم القسم النشاط الرقم
عن النشاط 

 الكتروني  إ

تزويد موقع 
الكمية بالخبر 

بعد الفعالية أو 
 النشاط

 8102/  8فعاليات شهر 
معالي ل"أصبوحة شعرية"،  1

 محموداألستاذ حيدر 
 ُأنجز ُأنجز إشراف أ.د. عميد الكمية الكندي 12-11 7/2/2119 الخميس كمية اآلداب

محاضرة "التعميم في األردن  2
الرؤى والتحديات "، يمقيها 
معالي األستاذ الدكتور وليد 

 المعاني 

مدرج  2-1 7/2/2119 الخميس كمية اآلداب
محمد 
عمي 
 بدير

 ُأنجز ُأنجز إشراف أ.د. عميد الكمية

ندوة بعنوان" فن الحياة الجامعية  3
تحت شعار "اصنع من اإلبداع 

 حياة"

قسم العمل 
 االجتماعي

 إشراف رئيس القسم    الكندي 2-12 11/2/2119 األحد
 د. طالل القضاة 

 ُأنجز ُأنجز

نشاط لمادة "الشعر في صدر  4
 اإلسالم والعصر األموي"

طمبة قسم المغة 
 العربية وآدابها

 ُأنجز ُأنجز إشراف د. الرا شفاقوج الكندي 12-11 14/2/2119 الخميس

محاضرة بعنوان "الفكر النقدي  5
والدراسات الدينية وحوار 

األديان" يمقيها الدكتور عامر 
 الحافي

 ُأنجز ُأنجز عمر إشراف د. ماجدة الكندي 12-11 19/2/2119 الثالثاء كمية اآلداب

اإللكترونية  محاضرة "الجرائم 6
وانعكاساتها عمى طمبة 

 الجامعات"

قسم العمل 
 االجتماعي

 ُأنجز ُأنجز ةإشراف د. إبراهيم العدر  الكندي 2-12 25/2/2119 االثنين

ندوة بعنوان "التباين التنموي بين  7
 النظرية والتطبيق"

 ُأنجز ُأنجز محمود الحبيس د.يديرها  الكندي 2-12 28/2/2119 الخميس قسم الجغرافيا



 3/8102فعاليات شهر 
محاضرة " جدلية العالقة بين  1

 الفمسفة وعمم االجتماع"
طمبة كمية 

 اآلداب
 ُأنجز ُأنجز اهلل المانع إشراف د. عبد الكندي 3-1 5/3/2119 الثالثاء

 العوراني عمر  د.يديرها  الكندي 12-11 5/3/2119 الثالثاء قسم الجغرافيا ندوة " فن التعامل اإلنساني" 2
 يسرى الحسبان .إشراف  د

 ُأنجز ُأنجز

قسم المغة   "أمسية شعرية" 3
 العربية وآدابها

 ابراهيم الكوفحي د. . أ الكندي 3-2 7/3/2119 الخميس
 

 ُأنجز ُأنجز

ورشة عمل بعنوان "إدارة الذات"  4
 يديرها الدكتور نايف استيتيه

قسم العمل 
 االجتماعي

-11 11/3/2119 األحد
12.31 

إشراف د. طالل  الفراهيدي
 القضاة

 ُأنجز ُأنجز

محاضرة بعنوان "القمق الوجودي  5
تمقيها الدكتورة  ،تر"ر عند سا

 دعاء عمي

   إشراف الدكتور عامر شطارة الكندي 12-11 12/3/2119 الثالثاء قسم الفمسفة

افتتاح القاعات التدريسية  6
، قاعة لمدراسات 114، 113)

العميا( والتي ُجهزت من قبل 
 شركة أورنج

الساعة  12/3/2119 الثالثاء كمية اآلداب
 ظهراً  12

القاعات 
 التدريسية

   رئيس الجامعة برعاية

 المجيد الشناق  عبد .د أ.إشراف  الكندي 1-12 12/3/2119 الثالثاء كمية اآلداب سميمان الموسى ندوة عن المؤرخ 7
 اهلل المانع د. عبد

 

  

رشاد وظيفي وتوعوي يقدمها إ 8
بني محمد/  أشرفالدكتور 

 مركز االبتكار والرّيادة

 عمر  ماجدةإشراف دة.  الفراهيدي 11-11 14/3/2119 الخميس كمية اآلداب
 دة. هدى الحجاج

  

اليوم العممي لكمية اآلداب  9
 بعنوان "وسائل التواصل

  االجتماعي والواقع المعيش"
 

 بإشراف عمادة الكمية الكندي 1-11 19/3/2119 الثالثاء كمية اآلداب
 عدنان بدران أ. د.رعاية دولة ب

  



قسم المغة  فعالية يوم الشعر العالمي 11
 وآدابها العربية

 إبراهيم الكوفحي د. أ.إشراف  الكندي 1-11 21/3/2119 الخميس
 
 

  

العمل االجتماعي فعالية يوم  11
 ويوم األم ومعركة الكرامة

قسم العمل 
 االجتماعي

 طوال 21/3/2119 الخميس
 اليوم

إشراف قسم العمل االجتماعي /  
مركز تنمية وخدمة المجتمع، 
وبالتنسيق مع وزارة التنمية 

 االجتماعية

  

حمد أرشاد وظيفي وتوعوي / إ 12
نبيل أبو دوش معالج نفسي 

الصحة النفسية/ / قسم إكمينيكي
 منظمة أطباء بال حدود

كمية اآلداب 
 قسم عمم النفس

 إشراف دة. ماجدة عمر الكندي 12-11 26/3/2119 الثالثاء
 يونسمحمد بني  .د أ.و 

  

 الثقافية لممسابقة األولاليوم  13
 

   اهلل المانع إشراف د. عبد الكندي 12-8 31/3/2119 األحد كمية اآلداب

 4/8102شهر  فعاليات
 لممسابقة الثقافية اليوم الثاني 1

 
   اهلل المانع إشراف د. عبد الكندي 12-8 4/4/2119 الخميس كمية اآلداب

 لممسابقة الثقافية اليوم الثالث 2
 

   اهلل المانع إشراف د. عبد الكندي 12-8 7/4/2119 األحد كمية اآلداب

مبادرة "نحو تعميق  إطالق 3
التماسك االجتماعي في كمية 

 اآلداب"

الساعة  8/4/2119 االثنين كمية اآلداب
11 

   رعاية رئيس الجامعةب 

 المسابقة الثقافية اليوم الرابع 4
 

   اهلل المانع إشراف د. عبد الكندي 12-8 9/4/2119 الثالثاء كمية اآلداب

 اهلل المانع  إشراف د. عبد الكندي 12-11 11/4/2119 الخميس كمية اآلداب المناظرة 5
 د. ضرار بني ياسين 

 

  



قميمي لقسم عمم المؤتمر اإل 6
االجتماع بعنوان "المجتمع 
العربي أزمة الراهن وسؤال 

 المستقبل"

قسم عمم 
 االجتماع

 طوال 24-25/4/2119 
 اليوم

 رعاية رئيس الجامعةب مدرج رم 
 قسم عمم االجتماعو 

 
 

  

طمبة كمية  مبادرة بعنوان "بصمتنا" 7
 اآلداب

 سماعيل الزيودإشراف د. إ    
 المبادرة عبارة عن :

كمية حول  األرصفةطالء  -
 اآلداب

طالء مصف السيارات  -
 لكمية اآلدابالخمفي 

  

 


