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صاحبة السمو امللكي
رئيس مجلس األمناء
من أجل بناء مجتمع معريف

إن األمل معقود عليكم أنتم الشباب ،ونرنو بثقة وتفاؤل كبيرين إلى ما ستقدمونه
ألمتكــم وأوطانكم ،فأنتم الثــروة األولى واألهم ،وجيل املســتقبل وأمله وقادته،
ولقد وضعتكم الجامعة ىلع تخوم أفق واســع من الفرص فاغتنموها ،فمقدار ما
قدما ىلع
ســتحققونه من نجاح يتوقف ىلع عزيمتكــم وإصراركم ىلع املضي ً
طريق العلم والعمل

صـاحبة السمـو املـلكي األميرة سمية بنت الحسن
رئيس الجمعية العلميـة امللكيـة
ورئيس مجـلس أمناء الجامعة
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األستاذ الدكتور
رئيس الجامعة
بدأتم الخطوة األولى نحو اإلبداع والتميز واملستقبل الزاهر
جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا هي مؤسسة تعليمية رائدة ،تجمع بين التميز
عال من التدريس
واالبتكار يف مجاالت الدراسة .حيث تركز ىلع منح الطلبة مستوى ٍ

يف التخصصــات جميعها ،مما يؤهلهم للمســاهمة يف بنــاء املجتمع ومواكبة
التطور العاملي املستمر .وتقدم الجامعة مجموعة من التخصصات األكاديمية التي
صممت خصيصًا لتوائم ميول الشــباب يف هذه املرحلــة ،ولتمكنهم من تحقيق
أهدافهم وبناء مســتقبلهم ىلع أسس أكاديمية متينة .وهو ما يحقق رؤى سمو
األميرة ســمية بنت الحســن املعظمة ،رئيس مجلس أمناء الجامعة ،يف تشجيع
اإلبــداع وتخريج كفاءات متميزة يف تخصصات فريــدة تواكب التطور التكنولوجي
الذي يشهده عالم التكنولوجيا واملعرفة.
أ.د .مشهور الرفاعي
رئيس الجامعة

12

نشأة الجامعة وتطورها
• تأسســت الجامعة عام  1991باســم كلية األميرة سمية

الكهربائية ،وهندسة البرمجيات ،واملحاسبة.

الجامعية للتكنولوجيا ،وكانت تمنح درجة البكالوريوس

• تم يف عام  ،2011استحداث برنامجين جديدين لدرجة

يف علم الحاسبات اإللكترونية .وهي الذراع األكاديمي

املاجســتير همــا :الهندســة الكهربائيــة ،وأمن نظم

للجمعية العلمية امللكية التي أسست الجامعة.
• ويف عام  ،1992قام جاللة املغفور له امللك الحســين
رســميا .ويف عام  ،1995تم
بن طالل بافتتاح الجامعة
ًّ

تخريــج الفــوج األول من طلبة الجامعــة وعددهم 72

طال ًبا وطالبة.

• ويف عام  ،1994وضع حجر األســاس لكلية امللك عبد
اهلل الثانــي للهندســة الكهربائية ،التــي كانت تمنح
آنذاك درجة البكالوريوس يف الهندسة اإللكترونية.
• ويف عام  ،2002تم اعتماد املســمى الجديد للجامعة
وهو جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا ،باإلضافة إلى
استحداث تخصص جديد هو هندسة الحاسوب.
• توســعت الجامعة عــام  ،2005باســتحداث تخصصات
جديدة هــي :هندســة االتصاالت ،ونظــم املعلومات
اإلدارية ،وعلم الرســم الحاســوبي وهو األول من نوعه
يف األردن.
• أقــرت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي عام
نموذجا
 2007أنظمــة الجامعة وتعليماتهــا ،وأصبحت
ً

للجامعات الخاصة يف األردن.

• تم يف عام  ،2007طرح برنامج ماجستير علم الحاسوب،
تاله برنامج ماجســتير تكنولوجيــا البيئة وإدارتها عام
 ،2008ثــم برنامج ماجســتير إدارة األعمال الدولية عام
 ،2008بالتعاون مع جامعة النكستر /بريطانيا.
• ويف عــام  ،2011تــم اســتحداث ثالثة برامــج جديدة

www.facebook.com/PSUTOFFICIAL

لدرجــة البكالوريوس هي :هندســة القــدرة والطاقة

املعلومات والجرائم الرقمية.
• ويف عــام  ،2012تــم اســتحداث برنامجيــن جديدين
هما :ماجســتير ريادة األعمال ،وبكالوريوس التســويق
اإللكتروني والتواصل االجتماعي.
• يف شــهر تشــرين الثاني من عام  ،2013افتتح جاللة
امللك عبد اهلل الثاني بن الحسين املعظم كلية امللك
عبد اهلل الثاني للهندسة.
• تــم عــام  ،2014اســتحداث برنامجيــن جديدين هما:
ماجســتير هندســة نظم املؤسســات بالتعــاون مع
الجامعة األملانية األردنية ،وبكالوريوس هندســة أمن
الشبكات واملعلومات.
• ويف عام  2015تم استحداث برنامج الدكتوراه يف علم
الحاسوب.
• ويف عام  ،2017تم اســتحداث برنامج ماجســتير علم
البيانات.
• ويف عام  2018تم اســتحداث برنامج بكالوريوس يف
علــم البيانات والذكاء االصطناعي ،وبرنامج ماجســتير
تحليل األعمال ،وبرنامج ماجســتير هندســة األنظمة
الذكية والحاسوب.
• كما تــم عام  2019تم اســتحداث برنامج مشــترك مع
جامعة أريزونا-توسان يف ماجستير اإلدارة الهندسية.
• أمــا يف العــام الحالــي  2020فقد اســتحدث برنامج
بكالوريوس األمن الســيبراني يف كلية امللك الحسين
لعلوم الحوسبة.
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ميــز الجامعــة
َت ُّ

اختطت الجامعة ومنذ تأسيســها طريــق الريادة والتميز،

ومحل ّيــة؛ مثل برنامــج  ،GMBAبالتعــاون مع جامعة
النكســتر ،وبرنامج ماجســتير نظم املعلومات اإلدارية،
بالتعاون مع جامعة هاسلت ،وبرنامج ماجستير هندسة

ً
بعيــدا ،وحققــت إنجازات
شــوطا
وقطعــت يف ذلــك
ً

نظم املؤسســات باالشــتراك مــع الجامعــة األملان ّية

ذات مســتويات رفيعة ،أوصلتها إلــى مكانة رفيعة بين

األردن ّية ،وبرنامج ماجستير اإلدارة الهندسية مع جامعة

الجامعــات األردنية ،ومن أبرز اإلنجازات التي أدت إلى تميز

أريزونا األمريكية ،واستحداث برامج مشتركة مع جامعة

الجامعة ما يلي:
 .1حصول الجامعة ىلع وســام االســتقالل مــن الدرجة
املتقدم ،الذي ّ
حققته
األولى ،وذلك تقدي ًرا للمســتوى
ّ
ىلع مســتوى األردن واملنطقة ،منذ تأسيســها عام
1991م ،ومســاهمتها املتم ّيــزة يف بنــاء قطاعــات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألعمال يف األردن،
وكذلك التم ّيز يف املجاالت العلم ّية والبحث ّية ،وترسيخ

اإلبداعات واالبتكارات لــدى الطلبة ،هذا فض ً
ال عن رفد

الســوق املح ّلي واإلقليمي والعاملي بكفاءات علم ّية
وتقنية عالية املستوى.

وتخصصــات نوع ّية وفريدة وغير
 .2طــرح الجامعة برامج
ّ
تقليد ّية وغير مطروحة يف الجامعات األردنية األخرى،
ومــن هذه البرامج مــا يلي :بكالوريوس علــم البيانات
والذكاء االصطناعي ،بكالوريوس علم الرسم الحاسوبي،
بكالوريوس التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي،
بكالوريــوس هندســة القــدرة والطاقــة الكهربائيــة،
بكالوريــوس هندســة أمــن الشــبكات واملعلومــات،
بكالوريــوس األمن الســبراني .ماجســتير إدارة األعمال
الدولية ،باالشــتراك مع جامعة النكستر يف بريطانيا،
ماجستير اإلدارة الهندسية باالشتراك مع جامعة أريزونا
األمريكية ،ماجستير ريادة األعمال ،ماجستير أمن نظم
املعلومات والجرائم الرقم ّية ،ماجســتير هندسة نظم
املؤسسات ،باالشــتراك مع الجامعة األملانية األردنية،
ماجستير علم البيانات ،ماجستير تحليل األعمال.
 .3اعتمــاد الجامعة ،بخــاف الجامعــات األردنية األخرى،
عقــد امتحان قبول وإجــراء مقابلــة للمتقدمين يف
التخصصات ،بهدف اســتقطاب طلبة متم ّيزين،
كافــة
ّ
حيث كانت نســبة الرفض لهذا العام  ،%60وهذا ما هو
معمول به يف الجامعات العاملية ،وقد بلغت نســبة
الطلبة الذيــن تزيد معدالتهم يف الثانوية العامة عن
 %80املقبولين لهذا العام .%85
 .4تركيز الجامعة ىلع البرامج الدول ّية والبرامج املشتركة
دوليا وارتباطها يف هذا املجــال مع جامعات عاملية
ًّ

متشيغان وأوكالند وإنديانا وفق نظام ( )2+2أو (،)2+3
بحيــث يحصــل الطالــب ىلع شــهادتي بكالوريوس
(شــهادة مــن كل طــرف) ،أو شــهادة بكالوريوس من
الجامعة وماجستير من الجانب األمريكي.
 .5الحصول ىلع «النجوم الخمس» يف تقييم QS STARS
العاملي دفعة واحدة عام .2020
 .6حصول الجامعــة ىلع اعتماد عاملي لبعض برامجها،
فقــد حصلــت ىلع اعتمــاد  ABETلخمســة برامــج
هي :علم الحاســوب ،وهندســة االتصاالت ،والهندسة
اإللكترونيــة ،وهندســة الكمبيوتــر ،وهندســة القدرة
والطاقــة الكهربائيــة .وهــي أول جامعــة يف األردن
تحصل ىلع هذا االعتماد لهذه التخصصات.
 .7حصول الجامعة ىلع االعتماد الدولي  AACSBلكافة
تخصصــات كليــة امللك طــال لتكنولوجيــا األعمال
وملرحلتــي البكالوريوس واملاجســتير ،لتصبح واحدة
من  %2من كليــات األعمال يف العالم خــارج الواليات
املتحدة األمريكية اســتطاعت إنجــاز هذه املتطلبات،
وأول كليــة يف األردن ،وكذلك هــي الجامعة األردنية
الوحيدة العضــو يف رابطة كل ّيات األعمال اآلســيوية
.AAPBS
 .8تميز الجامعة يف الحصول ىلع دعم من االتحاد األوروبي
ملشــاريعها ،حيث حصلت ىلع دعم لـــــِ  44مشــروعًا
وتشرف الجامعة ىلع إدارة ( )5من هذه املشاريع.
 .9حــازت الجامعة عام  2002ىلع جائزة امللك الحســين
بن طالل للتم ّيز يف التعليم العالي.
 .10نجاح طلبة الجامعة يف تحقيق إنجازات كبيرة ،والفوز
بجوائز محل ّيــة وعامل ّية مهمة ،منهــا جائزة Imagine
 ،Cupمن شــركة مايكروســوفت ،ومســابقات البرمجة
 ،ACMوبطولة العالم يف مسابقة IEEEXtreme 2020
ومســابقة هواوي ،وحصول بعــض طلبتها ىلع مراكز
جــدا ،وانعكس هــذا ىلع توظيف
متقدمة
عامليــة
ًّ
ّ
الطلبة؛ حيث بلغت نســبة توظيــف خريجي الجامعة
نســبة عالية ،تجــاوزت  %89مــن مجمــوع الخريجين.
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حصول طلبتنا ىلع املركز الثاني والثالث يف مسابقة ولي العهد ألفضل تطبيق حكومي عام 2020

األولى حســب التصنيــف األردني للجامعــات الرســمية والخاصة الذي
وضعتــه هيئــة اعتماد مؤسســات التعليــم العالي وضمــان جودتها.
وطبقتــه ألول مرة ىلع الجامعات األردنيــة ،حيث يقوم هذا التصنيف
ىلع خمســة معايير ،تعكس قــدرة الجامعة املشــاركة وتم ّيزها يف
خمســة أبعاد رئيســة هي :التعليم والتع ّلم ،والبحــث العلمي ،والبعد

الدولي ،وجودة الخ ّريجين ،واالعتمادات األكاديمية.

ً .13
وفقــا لتصنيفــات جامعة كيو إس  QSالعامليــة  ،2021احتلت جامعة
 PSUTاملرتبــة األولــى يف األردن والخامســة عشــرة يف املنطقــة
العربيــة من حيث نســبة عدد األبحاث املنشــورة مقارنة بعدد أعضاء
هيئــة التدريس .باإلضافــة إلى ذلك ،تأتي جامعــة  PSUTضمن أفضل
 500جامعــة دولية فيما يتعلق بعدد الطــاب الدوليين ،وضمن أفضل
 275جامعة فيما يتعلق بعدد أعضــاء هيئة التدريس األجانب .وكذلك
احتلــت جامعة  PSUTاملرتبة الثالثة يف البالد ،بعد الجامعة األردنية
وجامعــة العلوم والتكنولوجيا األردنيــة ،ووضعت ضمن فئة 1000-800
عامليًا يف تصنيف .QS 2020
 .14تفخــر الجامعة بســعيها لبرمجــة أول روبــوت  pepperىلع الصعيد
املحلــي ،الذي تــم تصنيعــه يف اليابــان وقامت الجامعــة ببرمجته
بســواعد أردنية ،وهو روبوت ذكي ىلع هيئة بشــرية ،مصمم للعيش
مع البشــر ،ويتم التواصل معه بطرق شــتى كالصوت واللمس .حصلت
عليه الجامعة من خالل دعم صـــاحبة السمـــو املـلكي األميرة سمية
بنت الحسن حفظها اهلل وجهودها الكبيرة يف إدخال هذه التكنولوجيا
للجامعة ،وتم إشــهاره يف املنتدى العاملي الثامــن للعلوم عام 2017
وإعــان أن هــذه التقنية املتقدمة ســتكون ضمن النظــام التعليمي
لجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
 .15قامــت الجامعة بإنشــاء أول «وحدة أخالقيــات البحث العلمي» ىلع
مستوى الجامعات األردنية يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
 .16الفــوز باملركز الثاني والثالث يف مســابقة ولي العهد ألفضل تطبيق
حكومي عام .2020

فرح صالح
فــرح صالح هــي طالبة يف تخصص هندســة
االتصــاالت يف كليــة امللك عبــد اهلل الثاني
للهندســة ،اختيــرت للتدريــب يف مختبرات
( )AMESالتابعة لوكالة الفضاء األمريكية ناســا
( )NASAضمن مبادرة ســمو ولــي العهد األمير
الحســين بن عبــد اهلل الثانــي املعظم لدعم
الطلبة الباحثين.
وتعد فرح أول طالبة أردنية تصل إلى مختبرات

وتشــجيعا من الجامعــة للريــادة واالبتــكار وتب ّني األفــكار الرياد ّية
ً

الجامعيــة ،حيث حصلت الجامعة ىلع املركز األول للمرة الخامســة

األردني وتشــجيعها ورعايتها؛ فقد أنشأت
واإلبداع ّية لدى الشــباب
ّ

يف املســتوى العام ىلع جميع الجامعات األردنية وحققت التميز

الجامعة عام 2004م مرك ًزا باســم مركز امللكة رانيا للريادة ،وأنشــئت

واملراتب األولى يف برامجها ىلع مستوى الجامعات األردنية ،وذلك

عام  2017مكتب رعاية املوهوبين.

خالل العام الدراسي .2019/2018

 .11حصــول طلبــة الجامعة ىلع نتائج مشــرفة يف امتحــان الكفاءة

18

 .12حصــول الجامعة عــام  2018/2017ىلع املركــز الثاني ضمن الفئة

ناسا العاملية.
فرح تقول بأنها اختارت جامعة األميرة ســمية
للتكنولوجيــا ألنهــا ترعى الطلبــة املتميزين
واملوهوبين وتنمي قدراتهم.
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موقع الجامعة

نقطة استقطاب للكثير من الجاليات العربية ملوقعها املتميز ولعمارتها املعاصرة ،كما تستقطب

تعد جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا ،الذراع

عمان الكثير من الســياح سنويًا من أوروبا الغربية وأمريكا الشــمالية واليابان وأستراليا ومن الدول
ّ

األكاديمي ملدينة الحســن العلمية ،حيث تقع

العربيــة املجاورة والقريبة ،والكثير من عائالت دول الخليــج العربي تحديدًا ،إذ تكثر بها املعالم

يف منطقة اســتراتيجية علميــا ضمن مجمع

السياحية عمومًا والعالجية الطبية خصوصًا .وتعد من أكثر املناطق اآلمنة يف املنطقة.

مدينة الحســن العلميــة والجمعيــة العلمية

عمان
مدينة ّ

مدينة آمنة ومستقرة
عمان
عمــان املركز التجاري واإلداري لــأردن وقلبه االقتصادي والتعليمــي ،حيث أصبحت ّ
تعتبــر ّ

امللكية واملجلس األىلع للعلوم والتكنولوجيا
ومتنزه الحسن لألعمال ،يف منطقة الجبيهة،
وهي من أهم مناطق العاصمة عمان ،والجامعة
مجاورة لوزارة التعليــم العالي والبحث العلمي
والجامعة األردنية واملركز الجغرايف األردني.
إن منطقــة الجبيهة زاخرة بالخدمات الطالبية

اللغة
العربية
-------------------------العملة
الدينار األردني ويعادل  1,4دوالر أمريكي
--------------------------

عمان هي عاصمة اململكة األردنية الهاشــمية وأكبر مدنها .تقع املدينة يف وســط
مدينــة ّ
اململكة ىلع خط عرض  31شــماالً وخط طول  35شرقًا يف منطقة تكثر فيها الجبال ،فنشأت

الطقــس يف عمان معتدل بشــكل عام ،إذ

املدينة يف الوديان بين الجبال ثم ضاقت بهم هذه الوديان عليهم فارتقوا سفوحها واستمروا

يســود مناخ البحر األبيض املتوسط معظم

يف االتساع عبر قممها حتى انتشرت املدينة بأطرافها فوق  20جبال.

مناطــق العاصمة خصوصــا يف املرتفعات،

تاريخ عمان

وتنخفض الحرارة شتاء لتصل يف يناير أحيانا

العمونيون عاصمة لهم .وقد أنشــئت
ثم فيالدلفيا ثم عمان اشــتقاقًا من ربة عمون ،واتخذها ّ

كافة املســتويات السياحية باإلضافة إلى ذلك

--------------------------

الطقس

عمون
عمــان واحدة من أقدم املدن التي أقيمت ىلع أنقاض مدينة قديمة عرفت باســم ربّة ّ
ّ

من سكن طالبي وشــقق فندقية وفنادق من

 GMT +2شتا ًء  GMT +3 /صيفًا

إلــى الصفــر أو ما دونه ،حيث يتســبب ذلك
بتساقط الثلوج ىلع املرتفعات.

املدينة ىلع تالل سبعة ،وكانت مركزًا للمنطقة يف ذلك الوقت.

تتوفــر يف منطقة الجبيهــة جميع الخدمات
التي يحتاجها الطالــب كاملكتبات واملطاعم،
وجميع وســائل النقل إلى كافة مناطق عمان
واملحافظات.

20

عنوان املراسالت واالتصاالت بجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا:
األردن  -عمان  -الجبيهة  ،11941ص.ب  - 1438هاتف )+962( 6 5359949 :فاكس)+962( 6 5347295 :
املوقع اإللكتروني الرسمي www.psut.edu.jo :البريد اإللكترونيinfo@psut.edu.jo :
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MAP

Parking

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

E3

اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﻣﺸـــﻐﻮﻟﺔ ﻓﺘﺴـــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ.

1

• ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ

3

• ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ

2

4

• ﻣﺪرج اﻟﺼﺪاﻗﺔ

5

• ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ

6

• ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

• ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة

• اﻟﺪاﺋﺮة اﻹدارﻳﺔ

• داﺋﺮة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

• اﻟﺪﻳﻮان وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ
• ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ

22

• ﻣﺪرج ﻟﺆي ﺷﻤﻮط

• اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ )(343-341

• رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
• ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

• اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ )(308-301

• ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ

• ﻗﺎﻋﺔ اﺑﻦ اﻟﺸﺎﻃﺮ

• اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ )(208-201

• ﻛﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ

• ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ

• ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ

8

7

• اﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ

• ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

• ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻊ اﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ

• ﻧﺎدي ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
10

• ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﺴﻦ

20

11

• ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ /ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ

21

• ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻷول ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

• ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻃﻼل ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻋﻤﺎل
• ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ

• ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ

18
19

• ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

12

• ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺳﺘﺸﺎرات

• ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات اﻟﻌﻤﺪاء واﻟﻤﺪراء واﻟﺰوار

13

• ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ /ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

14

• اﻟﻤﻼﻋﺐ

• اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ )(832-811
9D

• رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

• ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

• ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

• اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

17

• ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻜﺔ راﻧﻴﺎ ﻟﻠﺮﻳﺎدة

• وﺣﺪة ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
9B

• اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ )(922-921

16

• ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻮﻓﺎء

• ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ /ﻛﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل

15

• اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ

E1
E2
E3
E4

• ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

• اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

• ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

• اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
• ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

• ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

• ﻣﺪﺧﻞ ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
• ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
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أسيل عثمان
أصبحــت أســيل عثمــان أصغر خبير شــبكات
معتمدة لسيسكو ىلع مستوى العالم.
أســيل طالبة يف تخصص علم الحاسوب كلية
امللك الحســين لعلوم الحوسبة .حصلت ىلع
شهادة خبير شبكات معتمدة من شركة سيسكو

الكليات والعمادات

فرح أبو بكر

• كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة.
• كلية امللك عبد اهلل الثاني للهندسة.

طالبة يف تخصــص نظم املعلومــات اإلدارية

• كلية امللك طالل لتكنولوجيا األعمال.

أصبحــت أصغر فتــاة ضمن أول فريق نســائي

• كليــة امللــك عبــد اهلل األول للدراســات العليا

أردني يتسلق قمة أفرست.

والبحث العلمي.
• عمادة شؤون الطلبة.

بدأت خطوتها األولى بتســلق قمــة جبل ميرا

• عمادة القبول والتسجيل.

( 6476مترًا) تمهيدا لتسلق قمة أفرست.

العامليــة ( ،)CISCOيف مجــال املوجهــات
واملوزعات (.)CCIE & Routing Switching
تقول أســيل أنها اختارت جامعة األميرة سمية
للتكنولوجيــا لتميزهــا يف مجــال تكنولوجيا
املعلومات.

فرح تقول إن جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

برامج البكالوريوس املعتمدة يف الجامعة

جعلتنــي أتفوق نتيجــة رعايتهــا واهتمامها

• بكالوريوس علم الحاسوب

الدائم إلبداعات الطلبة.

• بكالوريوس علم الرسم الحاسوبي
• بكالوريوس هندسة البرمجيات
• بكالوريوس علم البيانات والذكاء االصطناعي
• بكالوريوس األمن السيبراني
• بكالوريوس الهندسة اإللكترونية
• بكالوريوس هندسة الحاسوب
• بكالوريوس هندسة االتصاالت
• بكالوريوس هندسة القدرة والطاقة الكهربائية
• بكالوريوس هندسة أمن الشبكات واملعلومات
• بكالوريوس تكنولوجيا معلومات األعمال
• بكالوريوس إدارة األعمال
• بكالوريوس التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي
• بكالوريوس املحاسبة
برامج املاجستير املعتمدة يف الجامعة
• ماجستير علم الحاسوب
• ماجستير أمن نظم املعلومات والجرائم الرقمية
• ماجستير علم البيانات
• ماجستير هندسة نظم املؤسسات (باالشتراك مع الجامعة األملانية األردنية)
• تكنولوجيا املعلومات الصحية
• ماجستير الهندسة الكهربائية
• ماجستير ريادة األعمال
• ماجستير تحليل األعمال
• التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي
• ماجستير اإلدارة الهندسية (بالتعاون مع جامعة أريزونا األمريكية)

بتاريخ  2018/1/4تم إدخال أول إنسان آلي إلى
الخدمة في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا،
والــذي جــاء بدعــم وجهــد مــن صاحبة الســمو
الملكــي األميــرة ســمية بنت الحســن حفظها
الله ،وكثمرة من ثمار المنتدى العالمي للعلوم
 WSF 2017لينتقل إلى منزله الجديد PSUT

برامج الدكتوراه املعتمدة يف الجامعة
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• دكتوراه علم الحاسوب

25

ﺣﻘﺎﺋﻖ
وأرﻗﺎم

1

اوﻟﻰ

االعتماد األكاديمي واالعتراف
تتمثل السياسة العامة لجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا يف ضمان كافة

ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اردﻧﻴﺔ وﻓﻲ %82
ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻣﻴــﺮة
ﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

برامجها التي تطرح وتتفق مع مواصفات الجودة الوطنية والعاملية من حيث
التنوع واملحتوى ،لذلك تسعى الجامعة إلى الحصول ىلع االعتماد واالعتراف

اوﻟﻰ

1

1

اوﻟﻰ

= 3505
= 429

ﻓـﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻋﻤﺎل
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اردﻧﻴﺔ

3934

•

وهيئة اعتماد مؤسســات التعليــم العالي وضمان

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اردﻧﻴﺔ
ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ  5ﺗﺨﺼﺼﺎت
ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺤﻮﺳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ABET

جودتها ( )HEACيف اململكة األردنية الهاشمية.
•

اﻟﻤﺮﻛﺰ

323

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻤﻲ وأﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ

الجامعــة عضو فعال يف اتحــاد الجامعات العربية
(.)AArU

•

الجامعة عضو يف الرابطة الدولية للجامعات (.)IAU

•

ترتبــط الجامعــة باتفاقيــات تعــاون وتحالفــات
اســتراتيجية طويلة األمد مع أكثر من  120مؤسســة
أكاديمية رائدة حول العالم.

•

ّ
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اول
ﻣﺤﻠﻴ¦ ،وﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت
QS 2021

حاصلــة ىلع ترخيص واعتماد لكافــة برامجها من
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنية،

ﻋﺪد ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

1

26

س
ﻠﻴﺎ
ﻟﻌ
تا
ﺎ

اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ AACSB

ﻃ
ﻠﺒﺔ ﺑﺮا
ﻣ
ﺞ
اﻟﺒ
ﻜﺎ
ﻃﻠﺒﺔ
ﻟ
ﺑﺮاﻣ
ﻮر
ﻳ
ﺞ
ﻮ
اﻟ
ﺪرا
ﺳ

الكامل لبرامجها من املؤسسات الوطنية والدولية املرموقة ،حيث أنها:

لخمســة من برامج هي :علم الحاســوب ،وهندسة

ُ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎور

•

211

أســس شــركة ريتيلجريــن فــي عــام  2009فــي

ســان فرانسيســكو ،الواليات المتحدة األمريكية،
مــن قبل فريق رجال أعمالمن أصحاب المشــاريع

االتصــاالت ،والهندســة اإللكترونيــة ،وهندســة
وهي أول جامعة حصلــت ىلع هذا االعتماد لهذه

 فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة ،ريتيلجريــن قــد نمــت

لقطاع التجزئة في السوق العالمي.

التخصصات.

لتصبــح واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي عالــم

حصول الجامعــة ىلع االعتماد العاملي ()AACSB

التجزئــة ،وخدمــات اإلدارة فــي مراكــز التســوق

التكنولوجيــا المتقدمة لتحليلالبيانات في قطاع

لكافــة البرامج الدراســية لتخصصــات كلية األعمال

والمحالت التجارية وخدمة المســتهلك في قطاع

مــن  %2من كليات األعمال يف العالم خارج الواليات

ريتيلجريــن تقــدم «خدمــات القيمــة المضافــة»

وملرحلتي البكالوريوس واملاجستير ،لتصبح واحدة
املتحدة األمريكية.
•

خريج عام .1999/1998

وتقوم الشــركة بتوفير الحلول الرائدة والمبتكرة

الكمبيوتــر ،وهندســة القدرة والطاقــة الكهربائية.

QS Stars Rating
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻧﺸﺮت
ﺑﺤﻮث أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻼل
اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﺧﻴﺮة

حصول الجامعــة ىلع االعتمــاد العاملي ()ABET

ريــاض علــي القواقــزه تخصــص علــم الحاســوب،

دفعة
ً
حصلــت الجامعــة ىلع النجــوم الخمــس،
واحــدة ،ويف جميــع محــاور QS Stars Rating

التجزئة.

بطريقه آمنة وخاصة لتحسين وتسريع طرق عمل
اإلدارة للوصــول لقــرارات مدعمــة ببيانــات مــن

قطاع التجزئة.

العاملي ،لتكون األولى من بين الجامعات األردنية واملنطقة التي تنال
هذا التقييم العالي ،دون املرور بمراحله املتدرجة.
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لماذا تختار جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا
سمعة الجامعة ومكانتها املرموقة
تتمتع جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا بسمعة محلية وإقليمية
ودولية كجامعة رائدة يف مجــال االتصاالت والتكنولوجيا واألعمال.
فقــد تميزت بمعلومــات جامعية رائعــة ،مثل التخصصــات النادرة
وفريق التدريــس األكاديمي املتميز واملنشــآت الحديثة ،والتفوق
يف املســابقات واألنشــطة املحلية واإلقليمية والعاملية ،وتوفير
حياة طالبية ال تنسى.
تحظى جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا بسمعة عاملية مرموقة،
تجسيدًا للطموح الكبير يف تعميق العالقة العلمية مع مراكز علمية
عاملية رائدة .حيث قامت إدارة مختبرات ناسا باختيار طلبة الجامعة
للتدريب يف مختبراتها واملشاركة يف تجارب الكواكب والفضاء.
تميز أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها
إن شــعار الجامعة هو التميز ،حيث تدعم جميع األنشطة الجامعية
خاصــة التدريــس والبحــث العلمي ،وتجــذب األكاديمييــن األكفاء
املتميزين ،حيث ينقلون خبرتهــم وتجربتهم العلمية إلى الطلبة،
وبشــكل يعزز مهاراتهم وقدراتهم التي تتوافق مع متطلبات سوق
العمل ىلع الصعيد املحلي والعاملي.
حرص الجامعة ىلع استقطاب الطلبة املتفوقين
تعمل جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيــا ىلع جذب أكثر الطالب
تفوقــا يف األردن واملنطقــة ،ففي العــام الدراســي 2020/2019
بلــغ معدل القبول يف تخصصات الحوســبة واألعمــال معدل %85
والهندســة  ،%91واحتضنــت األوائــل ىلع اململكــة مــن خريجي
املدارس الثانوية.
الفرص القوية لتعيين خريجيها
ىلع مــدار ســنواتها املاضية كان خريجــو جامعة األميرة ســمية
للتكنولوجيــا من أوفــر الخريجين حظا يف الحصــول ىلع وظائف،
مقارنة بخريجي الجامعات األخرى ،فقد بلغت نســبة التعيين خالل
الســتة أشهر األولى لخريجيها بين  ،%94 – 85حيث حصل خريجوها
بعد هذه الفترة ىلع العمل أو مواصلة الدراسات العليا.
توفير فرص التميز ىلع املستوى األكاديمي
تقــدم جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا مجموعــة من املبادرات
والدعم لألنشــطة األكاديمية والدراســية للطلبة تســاعدهم ىلع
النجاح يف دراستهم ،حيث الطرق التكنولوجية الحديثة يف التعلم
والتدريس وتقوية مهارات اللغة اإلنجليزية وتحسين قدراتهم ىلع
البحــث والتدريب من خالل االلتحاق واملشــاركة بعدد كبير ومتنوع
من ورش العمل واألنشطة واملسابقات األكاديمية.
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توافر فرص التبادل الثقايف (الدراسة يف الخارج)
عقدت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا العديد من االتفاقيات املشتركة مع جامعات عربية وأجنبية يف أوروبا وأمريكا وآسيا وبموجب هذه االتفاقيات
تتوافر لدى الطالب فرص لدراسة فصل أو فصلين يف الخارج ،ويشكل هذا التبادل فرصة ثمينة إلثراء تجربته الدراسية.
تنوع املجتمع الجامعي وحيويته
تضم جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا مجموعة متنوعة من الطلبــة يف مجتمع صغير يقارب ثالثة آالف طالب وطالبة من كافة مدن اململكة
وكذلك طلبة من سبعة عشر دولة .ويعج الحرم الجامعي بالحيوية والحركة والنشاط حيث تقام العديد من األنشطة ىلع مدار السنة تسهم يف
تعزيز االندماج يف املجتمع الجامعي وتعزيز روح الصداقة والتعاون.
توافر فرص التدريب العملي
لجامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا عالقات شــراكة واسعة مع الشركات الكبيرة والفاعلة يف اململكة ،كما أن أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة
ىلع وعــي تام بحاجة ســوق العمل لخريجين محصنين بالخبــرة النظرية والعملية ،ونتيجة ذلك فإن معظم الفصول الدراســية تتضمن فعاليات
وأنشطة وورش عملية تدعم املعرفة النظرية.
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Europe
UK
Netherlands
Portugal
Spain
Hungary
Poland
Romania
Cyprus
Croatia

Austria
Belgium
Bulgaria
Erasmus mundus
Finland
France
Germany
Greece
Slovenia
Sweden
Italy

North America
Canada
USA

Africa
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RUSSIA & LATVIA

PSUT

Middle East

Egypt
Algeria
Morocco
Mauritania
Libya
Tunis
Sudan
Nigeria

Jordan
Qatar
Kuwait
Lebanon
Oman
Saudi arabia

Iraq
Bahrain
Palestine
Syria
Emirates
Yeman

Asia
China
Korea
Japan
Taiwan
Malaysia
Singapore
Thailand
Indonesia
Bangladesh
South Korea

India
Pakistan
Afghanistan
Sri Lanka
Turkey
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التجسير والتعاون مع قطاع الصناعة ومدينة الحسن العلمية

املشاريع املشتركة مع االتحاد األوروبي

تســعى الجامعة إلى التجسير والتعاون بشــكل كبير مع قطاع الصناعة ملواكبة التغيرات املتسارعة يف متطلبات سوق العمل ،وتطوير الخطط

من أبرز الجوانب التي تتميز بها جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا ارتباطها بالعديد من املشــاريع املشــتركة مع جامعات ومؤسســات دولية،

الدراسية بما يتناسب وهذه املتطلبات.

وذلك انطالقًا من رســالتها ورؤيتها وأهدافها .وقد حرصت الجامعة منذ نشــأتها ىلع توطيد أواصر التعاون والتنســيق مع الجامعات واملنظمات

• لقد تميزت الجامعة بهذا الجانب ،وقد ســاعد ىلع ذلك وجودها ضمن مدينة الحسن العلمية وتوافر اإلمكانات يف الجمعية العلمية امللكية

واملؤسســات العاملية الداعمة للمشــاريع البحثية املشتركة ،من أجل رفع ســوية التعليم العالي وتعزيز أنشطة البحث العلمي الهادف والرصين

ومتنزه الحســن لألعمال ( .)IPARKحيث تســعى الجامعة لالستفادة من حاضنات املشــاريع يف متنزه الحسن لألعمال بشكل أفضل .وكذلك
االستفادة من مختبرات الجمعية العلمية امللكية والوحدات األخرى.
• أمــا بخصوص التعــاون مع قطاع الصناعة ،فتعتبــر الجامعة هي املقر اإلقليمــي ألكاديمية  .CISCOوكذلك يوجــد يف الجامعة العديد من
املختبرات لشــركات عاملية تســتخدم لتدريب الطلبة ىلع مهارات سوق العمل مثل :حاضنة مايكروســوفت ،نظام أوراكل ،حاضنة روبيكون،
حاضنة  .Sun Microsystemsوتقوم الجامعة بتطوير حاضنات أخرى لتنسجم مع ما هو موجود يف أفضل الجامعات العاملية.
• تم تشــكيل مجلس استشاري ىلع مســتوى الجامعة ،ومجالس استشارية ىلع مســتوى الكليات .بحيث تجتمع بشكل دوري ملناقشة جميع
األمــور األكاديميــة ،التي لها عالقة بالصناعة .كما يمكن االســتفادة من املجلس االستشــاري يف إمكانية اســتحداث مراكز بحثية متخصصة
بمشاركة الصناعة.
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يف األردن واملنطقة.
وقــد أكدت تلك املشــاريع ،وبخاصة املدعومة من االتحاد األوروبي ،دورها البارز يف تطوير إمكانات مؤسســات التعليــم العالي يف األردن ورفع
مســتوى الكوادر األكاديمية واإلدارية فيها ىلع نحو يصل بها إلى العاملية .وتشــارك الجامعة يف إدارة ما يقرب من عشــرين مشــروعًا يدعمها
االتحاد األوروبي ،إذ تدير الجامعة خمســة مشاريع كبرى ،وتشارك مشاركة فعالة يف بقية املشاريع .وال تألو الجامعة جهدًا يف تشجيع الباحثين
فيهــا ىلع االســتفادة من املنح الخارجية كتلك التي يتضمنها برنامج تيمبوس املدعــوم من االتحاد األوروبي من أجل تطوير التعليم األكاديمي
والبحثي يف الجامعة وتدريب كوادرها األكاديمية ورفع مســتوى املختبرات العلمية فيها .مما يعود بالنفع ىلع طلبتها وأكاديمييها وباحثيها
بشكل خاص وىلع املجتمع األردني بشكل عام.
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مركز امللكة رانيا للريادة

يهدف املركز إلى نشــر مفهوم ثقافة ريادة األعمــال وتنمية روح املبادرة بين

طلبــة الجامعات خاصة واملجتمع األردني عامة .وذلك عن طريق عقد الدورات
التدريبيــة والتثقيفية وإعداد النشــرات التعريفية لتشــجيعهم ىلع التفكير

مركز االستشارات والتدريب

تم إنشاء مركز االستشارات والتدريب ليكون مركزًا متخصصًا يقوم بالتخطيط والتنفيذ يف كل ما يتعلق بتطبيقات الحاسوب والتدريب يف
املجاالت املختلفة بالجامعة .حيث يشرف ىلع التدريب املتخصص املتعلق بنشاطات الجامعة إلعداد الخريجين لسوق العمل وللحصول
ىلع الشهادات املهنية املتعلقة بمواضيع متخصصة.

اإلبداعــي وتمكينهــم من التخطيــط الناجح لتحويــل أفكارهم إلــى منتجات

ويعقد املركز دورات مختلفة خدمة للمجتمع املحلي ،وينفذ تدريبًا متخصصًا خدمة ملؤسســات ودوائر حكومية .ويمثل هذا املركز نواة

وخدمات ذات قيمة اقتصادية عالية .تســهم يف تحقيق التنمية املســتدامة

للعمل االستشاري املتخصص لالستفادة من الخبرة املكتسبة واملعرفة املركزة مع أعضاء هيئة التدريس وصياغتها ملواكبة سوق العمل.

ألردننا الحبيب.

يرمي املركز إلى تقديم خدمات متميزة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتدريب واالستشارات بما يتناسب مع رؤية الجامعة،

وقد قام املركز بتأسيس مختبر املشاريع املبتكرة لتوفير الخدمات اللوجستية

ورسالتها ،وأهدافها .يتألف املركز من وحدة التدريب ووحدة االستشارات ،وسيتم التوسع يف فتح وحدات أخرى مستقبالً.

للرياديين .إضافة إلى توفير طاقم استشاري لتقديم النصح واإلرشاد لهم ،وإجراء

يهــدف مركز االستشــارات والتدريب إلى تحقيق أهــداف جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا يف خدمة املجتمــع األردني بصورة خاصة

البحــوث العلمية الالزمة لتطبيق األفــكار الريادية ،وتقديــم أفضل التطبيقات

واملجتمع العربي بصورة عامة ،وذلك عن طريق:

والبرامــج يف مجال اإلبداع واالبتكار والريادة ،وبناء عالقات مع الســوق املحلي

• عقد دورات متخصصة لخدمة املجتمع املحلي.

للتشبيك مع املستثمرين لوضع األفكار الريادية موضع التنفيذ.

• تحضير الدارسين لنيل الشهادات املهنية املرخصة يف تخصصات معينة.

أهم البرامج التي ينظمها املركز سنويًا:
 .1جائــزة امللكة رانيا الوطنية للريادة :هي مســابقة وطنية تهدف إلى تنمية
روح ريــادة األعمال بيــن طلبة الجامعات األردنية ،إضافــة إلى فئة الرياديين
الطموحين من عامة املجتمع.
 .2أســبوع الريادة العاملي :هــو أكبر حدث عاملي لالحتفــاء باملبتكرين ومبدعي
فرص العمل الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم ىلع أرض الواقع.
 .3مجتمــع الريادة الطالبي  :DARهــو مجتمع ريادي للطلبة ،تم إنشــاؤه يف
جامعــة األميرة ســمية للتكنولوجيــا عام  .2004يعمل ىلع التشــبيك بين
الجهات األكاديمية وعالم األعمال.
 .4املهرجان التكنولوجي الوطني ( :)NTPهو نشــاط ســنوي يعقد يف إحدى
الجامعات األردنية من قبل مركز امللكة رانيا للريادة.

• عقد دورات يف املؤسســات الحكومية وشبه الحكومية يف املجاالت املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ،واالتصاالت والهندسة ،وإدارة
األعمال.
• التعاقد مع الشركات املتميزة يف مجال التدريب لتنفيذ نشاطاتها من خالل الجامعة التي تتمتع بسمعة أكاديمية عالية.
• تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ،بهدف تنمية القدرات والخبرات والتأهيل العلمي واملهني للمشاركين فيها.
• املســاهمة يف تنمية املوارد البشرية من خالل عقد الدورات والورش والبرامج التعليمية واالمتحانات الخاصة لتأهيل وتطوير القدرات
الفنيــة للعاملين وتنمية إمكانــات الجامعة يف تقديم الخدمات للمجتمع واســتثمار القدرات والطاقات والكــوادر األكاديمية والفنية
املؤهلة املتوافرة يف الجامعة مع التركيز ىلع عقد دورات متخصصة ليتســنى لطلبة الجامعة والعاملين واملجتمع املحلي مواكبة
كل جديد والتعامل معه باقتدار.
• مواكبة التطورات العلمية والفنية يف كافة املجاالت وتقديمها بالشكل األمثل.
• االستفادة من الطاقات والقدرات والكوادر املحلية املبدعة يف تنفيذ برامج وأنشطة املركز.
• اإلشراف ىلع نوعية وجودة الدورات التدريبية.
• كمــا يقوم املركز بتهيئة خريجي الجامعة للمنافســة يف ســوق العمل من خــال تزويدهم باملهارات الالزمــة وتوفير فرص الدعم
والتدريب والتأهيل الالزم وتعريفهم بسوق العمل واحتياجاته.

www.qrce.org
34

35

الحياة الجامعية

الثقافة والفنون

الدراســة يف جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا هي أكثر من مجرد دراسة،
حيث يتعلق األمر باكتشــاف ثقافة جديدة ومقابلة أشــخاص جدد وقضاء
وقــت ممتــع .جامعة األميــرة ســمية تتميز بتوفيــر حياة طالبيــة مليئة
بالحيويــة ،وتوفر مجموعــة من الخدمات والتســهيالت وإقامة مجتمع من
العالقات اإلنســانية تعزز النمو الفكري واإلبداع لدى الطلبة بما يساهم يف
تطويــر قدراتهم ليكونوا متفوقيــن ومتميزين من أجــل تحقيق اإلنجازات
العلمية ومواكبة التطورات الحديثة يف تخصصاتهم.
إن جامعــة األميرة ســمية للتكنولوجيا تضم مجتمع طالبي نشــط بحدود
 3000طالــب وطالبة ،وتجد يف الجامعة مــا تحتاجه داخل الحرم الجامعي
ونواد طالبية.
ٍ
من مراكز وأنشطة

تعمل جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ىلع تنمية هوايات الطلبة وإبداعاتهم خالل أوقات فراغهم من خالل العديد من االنشطة
الثقافية والترفيهية ضمن األنشطة غير الصفية .وابرز هذه األنشطة ما ينفذ من خالل:

القسم الثقايف والفني واملوسيقي

تعمل الجامعة من خالل القســم الثقايف والفني واملوســيقي يف عمادة شــؤون الطلبة ىلع رعاية ميول الطلبة واهتماماتهم
يف مجال األدب والرواية والقصة والشعر واملسرح وتنميتها إضافة إلى عقد الندوات واملؤتمرات الثقافية السنوية ،ورعاية الطلبة
املوهوبين يف مختلف فنون املوســيقى واملسرح والغناء .ويقوم القسم سنويًا بتشكيل عددا من الفرق  ،ويشرف ىلع إعدادها
وتدريبها .مثل:
• الفرق املوسيقية
• الفرقة املسرحية
• وفرقة للفلكلور الشعبي

عمادة شؤون الطلبة

تقــوم عمادة شــؤون الطلبة بمتابعــة قضايا الطلبــة املختلفة .وتهتم

بتقديم جميع األنشــطة الالمنهجية من ثقافيــة ترويحية ورياضية وفنية
معــززة يف ذلك الدور الذي تقوم به األقســام األكاديمية يف تحقيق رؤية
ورســالة وأهــداف الجامعــة يف تخريج طلبــة متميزين ومؤهليــن علميًا
وعمليًا لخدمة الســوق وإثرائه .وتعزيز البحث العلمي يف علوم الحوســبة
والتكنولوجيــا الهندســية واألعمــال ،لخدمة مجتمع املعرفــة يف األردن
واملنطقة.
وتقدم عمادة شــؤون الطلبــة العديد من الخدمات التــي يحتاجها الطالب
طيلة فترة دراســته الجامعية .وتضع خطة ســنوية من حفالت ومناسبات
ورحــات ومخيمات ومباريات رياضية وثقافيــة ومتابعة تنفيذها من خالل
لجان تشــكل من الطلبة وتتعاون مع مجلس الطلبة يف تنفيذها ،وتشرف
ىلع إعــداد وتصميم النشــرات واإلعالنات واالســتبيانات املهمة الخاصة
بذلك وبما يســاهم يف صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته .وتتألف من
األقسام والوحدات التالية:
 .1الخدمات الطالبية.
 .2النشاط الرياضي.
 .3النشاط الفني واملوسيقى.
 .4األندية الطالبية.
 .5مكتب خدمات الوافدين.
 .6اإلرشاد النفسي واالجتماعي.
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https://www.psut.edu.jo/content/message-dean-3

فرقة الدبكة يف الجامعة

مجلس الطلبة:

أنشطة مسرحية

يوجد يف الجامعة مجلس الطلبة وهو
املســؤول عن إيصال صوت الطلبة إلى
إدارة الجامعــة ،ويهــدف املجلس إلى
تنظيم األنشــطة الطالبيــة املختلفة
الثقافيــة واالجتماعيــة .وتشــجيع
التواصل بين الطلبــة وأعضاء الهيئتين
اإلدارية والتدريســية عن طريق تنظيم
لقاءات دوريــة لهذا الغرض ،ويســعى
مع عمادة شــؤون الطلبــة إلى تحقيق
الغايات املرجوة مــن وجوده يف دعم
تطبيق األنظمة والتعليمات .ويحق لكل
طالــب وطالبة املشــاركة يف عضوية
املجلس وفق شروط ومعايير محددة.

أنشطة موسيقية
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األندية الطالبية

نادي منظمة مهندسي الطاقة
()Aee

األنديـة الطالبيـة هـي هيئـات تابعـة لعمـادة

شـؤون الطلبـة ،تـؤدي دورًا مهمـا يف بنـاء خبـرة
تعليميـة وحياتيـة لـدى الطلبـة حيـث تتيـح لهم
الفرصـة ملمارسـة فعاليـات وأنشـطة أكاديميـة
وغيـر أكاديميـة تسـاعدهم ىلع االندمـاج يف
مجتمـع الجامعـة مـع زمالئهـم الذيـن يتشـاركون
معهـم نفـس االهتمامـات ،وهـي تسـاعد ىلع
ترجمـة جميـع األفـكار التـي تخطـر يف ذهـن

كما يعطي املساحة للتفاعل غير االعتيادي
بين الهيئة التدريسية والطلبة.

نادي البيئة ( تيرا )

تم تأسيس هذا النادي يف عام  ،2010ويرمي
هذا النادي إلى إيجاد حلقة وصل بين طلبة
الجامعة واملستجدات الدولية التي تندرج
ضمن اهتمامات األمم املتحدة.

نادي املناظرات والفكر

نادي تابع ملنظمة (association of energy
 )engineeringيف الواليات املتحدة األمريكية
لتعريف الطالب بأنواع الطاقة الكهربائية
وأساليب استخراجها.

نادي نون الثقايف

الطالـب وتمكنـه مـن ممارسـة نشـاطاته وهواياته

وهـو نـاد بيئـي يهـدف إلـى توعيـة الطلبـة
حـول املشـاكل البيئيـة والسـعي لتغييـر
عاداتهـم الحياتيـة.

املختلفـة ،باإلضافـة إلـى ذلك تسـهم يف تقديم

نادي امن املعلومات
Cyber Security

الخدمـات اإلنسـانية لطلبـة الجامعـة واملجتمـع
املحلـي .ولألنديـة الطالبيـة أهـداف متعـددة
تخـدم يف مجملهـا الجامعـة وطلبتهـا يف
املجـال العلمـي والثقـايف واالجتماعـي.

أحــد أبــرز املشــاريع املختصــة يف مجــال
املناظــرات وبنــاء الوعــي يف األردن والوطــن
العربــي ،فمنــذ تأسيســهيف جامعــة األميــرة

نادي ()IEEE

ســمية للتكنولوجيــا يف نهايــة العــام ٢٠١٦م
حقــق النــادي ببرامجــه التدريبيــة املتميــزة
ومشــاركاته املحليــة والدوليــة الواســعة أثــرًا

تم إنشاء فرع لـ Institute of Electrical and
 Electronic Engineersيف الجامعة،
منظمة عاملية غير

وهي

ربحية تهتم بتطوير

املجاالت املتعلقة بالهندسة الكهربائية وعلم

كبيــرًا يف تشــكيل صــورة إيجابيــة متميــزة
عــن الجامعــة واألردن يفمختلــف املحافــل

ﻛﻮﻥ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً
ٌ

نـاد ثقـايف يف الجامعـة ،يهـدف إلـي
أول ٍ
التنميـة الثقافيـة للطلبـة وإحيـاء التـراث،
واالنفتـاح ىلع الثقافـات األخـرى واالهتمـام
باللغـة العربيـة وتشـجيع املطالعـة والكتابـة
األدبيـة باللغـة العربيـة.

يهـدف إلـى االهتمـام بمجـال أمـن املعلومـات
والجرائـم اإللكترونيـة مـن خلال عقـد الندوات
وورش العمـل يف هـذا املجـال.

نادي مرجع األكاديمي

نادي الرسم Apollo

العامليــة واإلقليميــة.

نادي ( )ACMللبرمجة

الحاسوب.

نادي دارت ( )DARTللريادة

يهـدف إلـى خدمـة الطالـب ومسـاعدته يف
النواحـي األكاديميـة عـن طريـق عقـد دورات
نادي مختص بالبرمجة يعمل ىلع رفع مستوى
الطلبة يف البرمجة قادر ىلع املنافسة يف

منظمة طالبية نشطة تأسست يف الجامعة
سنة  2004بغرض تحسين مهارات الطلبة يف
اإلبداع وريادة األعمال.

نادي الروبوتكس ()PERC

مسابقات إقليمية وعاملية عن طريق تدريب
طلبة البرمجة عامة وأساليب املنطق لجميع
الفئات واألعمار.

نادي الفلك ()Antares Club

أكاديميـة منهجيـة والمنهجية ،وتوفير أسـئلة

وهو ناد مختص بالرسم اليدوي والفنون.

نادي رِكت للرياضة اإللكترونية

امتحـان سـابقة ملعظم مواد تخصصـات كليات
الجامعـة ،باإلضافـة إلـى عقـد حصـص مراجعة
قبـل فتـرة االمتحانات وحصص دراسـة جماعية
يف أوقـات فـراغ الطلبـة مـن قبـل طلبـة
متميزيـن ،باإلضافـة إلـى القيـام بحملـة تبـادل

يهدف النادي إلي نشر ثقافة الرياضة اإللكترونية
يف جميع الجامعات األردنية.

الكتـب يف بدايـة الفصـل الدراسـي.

نادي الطلبة املطورين

نادي شباب الخير التطوعي

تم إنشاء النادي عام  2005وكان النادي األول من
نوعه بين الجامعات األردنية.

نادي نموذج األمم املتحدة
()Modern United Nations

نادي يهتم بنشر ثقافة الفلك ويهتم بكل
ما يخص الفلك والفيزياء الكونية والظواهر
الطبيعية النادرة وحركات النجوم والكواكب.
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نوادي الطالب املطورون ( )DSCهي مجموعات
هدف النادي هو إبراز دور الشباب يف عمل الخير
والعطاء وابتكار برامج مقترنة بأعمال الخير
باإلضافة إلى الرحالت التطوعية والترفيهية

مجتمعية جامعية للطالب .من خاللها ينمي
الطالب معرفتهم يف بيئة تعلم من نظير إلى
نظير.
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بعض نشاطات األندية الطالبية
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الحديقة الخضراء

تشهد الحديقة الخضراء يف جامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا برامج وأنشطة متنوعة باستمرار  ،مليئة
بالعروض واملحاضرات واألنشطة الثقافية ذات الصلة،
فضال عن العروض الدائمة واملوسمية التي تقيمها
واملعارض الفنية ومؤسسات األعمال.

املرافق والخدمات
وفرت جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا العديد من التســهيالت والخدمات التي تجعل
الحياة الطالبية أكثر متعة وفائدة ،وتهيئ ظروف بيئية للطلبة تســاعدهم ىلع إنجاز
متطلبات حياتهم الدراسية.

قسم الخدمات الطالبية
يعنى قسم الخدمات الطالبية يف الجامعة بتقديم خدمات متنوعة تشمل تهيئة
املرافق الجامعية الخاصة بالطلبة ومتابعتها ،وإصدار الهويات الجامعية وتصاريح
الســيارات واســتقبال الطلبة املســتجدين .واإلعداد النتخابــات مجلس الطلبة
واليوم املفتوح ومتابعة نشاطات مجلس الطلبة .وتنظيم الرحالت السياحية والدينية.

خدمات األنشطة والبريد
تقوم الدائرة اإلدارية يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،بتقديم عددًا من التسهيالت والخدمات
وكما يلي:

أ  -خدمات األنشطة الالصفية:
يستطيع الطالب الحصول ىلع خدمة التسهيل ألنشطتهم الالصفية املختلفة من خالل الدائرة اإلدارية
التي تقوم بمســاعدة الطلبة ىلع تســهيل إجراء نشــاطاتهم املختلفة باســتخدام مرافق الجامعة،
وتســهيل دخولهم للجامعة خــارج أوقات الدوام
الرسمي.

ب  -خدمات البريد:
 -1من خالل مساعدة الطلبة يف إرسال واستقبال
الفاكســات الخاصة بهم عن طريق رقم الفاكس
( )009625347295داخل األردن وخارجه (مجانًا).
 -2إرســال البريد الســريع الخاص بهم من خالل
شــركة آرامكس لكافة الدول ،وذلك مقابل مبلغ
يقوم الطالب بدفعه لدى الدائرة املالية ويحضر
موضحا
ً
ســند القبض للديوان مع اإلرســالية
عليها اسم الشخص املستلم والعنوان ورقم
الهاتف بشــكل واضح ليتسنى لقسم الديوان
إرسالها ومتابعتها والتأكد من استالمها.
 -3اســتالم البريد الخاص بكل طالب سواء بريد
عادي من خالل البريد األردني أو من خالل شركات
البريد السريع مثل شركات ()DHL, Fedex, Aramex
ويتم االتصال بالطالب (يشترط أن يسجل رقم هاتف
الطالب ىلع اإلرســالية) يف الجامعة لتسليم البريد
للشخص املعني.
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النشاط الرياضي
يقوم قســم النشــاط الرياضي يف الجامعة بتنظيم البطوالت واملســابقات الرياضية ىلع مســتوى الجامعة
واملشــاركة يف مســابقات الجامعات األردنية والعربيــة والدولية التي تدعى لها الجامعــة .كما يتيح للطلبة
املجال ملمارسة أنشطتهم الرياضية يف مرافق الجامعة وفق قدراتهم الرياضية ولياقتهم البدنية.
كذلك تهتم الجامعة بالطالب املتميزين رياضيًا ،حيث أن األنشطة الرياضية يف الجامعة تتضمن أغلب األلعاب
الفردية والجماعية ،مثل (كرة القدم ،كرة الســلة ،كرة طاولة ،تنس ،ســباحة ،فروســية) وغيرها الكثير .وتشارك
الجامعة يف العديد من املباريات الرياضية التي تقام داخل اململكة وخارجها ،وحصدت الجامعة ىلع العديد
من الجوائز الرياضية.
كما احتضنت الجامعة لالتحاد الرياضي للجامعات األردنية للعامين الجامعين ( )2016/2015و ()2017/2016

ونظمــت أضخم دورة رياضية احتفاء بمئوية الثورة العربية الكبرى والعيد الســبعين الســتقالل اململكة ،وذلــك بالتعاون مع اللجنة
التنفيذية لالحتفاالت بمئوية الثورة العربية الكبرى وبمشــاركة هيئات ومؤسســات حكومية وخاصة وجهات أكاديمية ،وعقدت هذه
الدورة برعاية صاحبة الســمو امللكي األميرة ســمية بنت الحســن املعظمة /رئيس مجلس أمناء الجامعة ،التي أضاءت شعلة الدورة
معلنة ومباركة انطالق فعالياتها.
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وسائل نقل الطالب
رغم أن الجامعة تقع يف قلب مدينة عمان وتتوفر لها كافة وســائل النقل ،إال أنها حرصت ىلع أن توفر لطلبتها وســائل نقل حديثة ومكيفة،
حيث تقوم بنقلهم من بعض املناطق املحددة وإلى الجامعة وبالعكس ضمن برنامج منظم يتضمن ىلع:
الخط األول :خط املدينة ويشــمل املناطق التالية :دوار الواحة (حبيبة) ،قبل تقاطع الحرمين ،الســابع (ســي تاون) ،الثامن ،دوار شــارع مكة ،دوار
خلدا ،صويلح جسر املشاة.
الخط الثاني :خط رغدان ويشمل املناطق التالية :إشارة طارق مول ،دوار املشاغل ،إشارة الصحة ،مجمع رغدان ،محطة االستقالل ،االستقالل مول،
دوار الداخلية ،مختار مول.
• النقل متاح ألي طالب عند تسديد رسومه يف الدائرة املالية.

كافتيريا الجامعة
مرافق جامعة األميرة سمية تشتمل ىلع «كافتيريا» تسهم يف تعمل ىلع تقديم خدماتها لكافة الشرائح الطالبية من خالل توفير املشروبات
الساخنة والوجبات السريعة بأسعار رمزية ويف متناول الجميع ،وبكافة أوقات الدوام.

الرعاية الصحية
هيأت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا مركزًا صحيًا يقدم خدماته الصحية والعالجية للطلبة والعاملين يف الجامعة .ويشرف املركز ىلع الحاالت
املرضية املزمنة ومتابعة عالجها .وتنظيم املراجعات الدورية لهذه الحاالت.
كما يقوم املركز بشــكل مباشــر باإلشــراف ىلع مرافق الجامعة ،مثــل :كافتيريا الجامعة وخزانــات املياه لضمان توافر الشــروط الصحية الالزمة
فيها .ويتابع املركز تنفيذ االتفاقية املبرمة بين الجامعة ومستشــفى الجامعة األردنية لتقديم خدمات الطوارئ وعيادات
االختصاص والعمليات الجراحية لطلبة الجامعة ،وفق ما يلي:

ساحات وقوف سيارات الطلبة

 -1الحصول ىلع خدمات الطوارئ من خالل إبراز الهوية الجامعية.

هيأت جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا مواقف سيارات للطلبة حسب كلياتهم  ،تتوفر فيها متطلبات وشروط السالمة العامة ،وتأهيل املداخل

 -2الحصول ىلع خدمات العيادات من خالل تحويل عن طريق املركز الصحي لجامعتنا.

واملخارج بشــكل آمن .تهدف الجامعة إلى تقديم مزيد من الراحة والســامة للطالب ،بحيث يتفادى من خاللها االزدحامات ىلع بوابات الجامعة
الرئيســية ،وداخل حرمها ،وهي تعتمد ىلع دخول وخروج آمن لســيارات الطلبة بوجود موظفي األمن الجامعي ،املتواجدين لخدمتهم وضمان
سالمتهم ،ويستطيع الطلبة مراجعة عمادة شؤون الطلبة لغرض الحصول ىلع تصاريح دخول سياراتهم إلي هذه املواقف.

قسم اإلرشاد االجتماعي والنفسي

ويعمــل املركز ىلع التنســيق مع الجهات الصحية الحكومية ذات االختصاص بشــأن حمالت التطعيم والنشــرات الصحية
وحمــات التبرع بالدم .ويعمل يف املركز كادر طبي مــدرب جاهز للتعامل مع جميع الحاالت االعتيادية والطارئة ىلع مدار
الساعة.

يقوم قســم اإلرشــاد االجتماعي والنفسي يف عمادة شــؤون الطلبة بتقديم الخدمات التربوية واالجتماعية للطلبة ،عن طريق مساعدة الطالب
ىلع فهم نفســه وقدراته وإمكاناته الذاتية والبيئية واســتغاللها يف تحقيق أهدافه .ويســعى القسم إلى إحداث التغيير اإليجابي يف سلوك
الطالب واملحافظة ىلع صحته النفسية .عن طريق العمل ىلع خلق جو مناسب للتعلم والتعليم.
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اليوم املفتوح
تقيــم جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا ســنويًا
فعالية اليــوم املفتوح والذي يشــارك فيه طلبة
وموظفي وأساتذة الجامعة والعديد من ضيوفهم
من أجل التعرف ىلع الجامعة وأنشــطتها ،حيث
يتضمــن فعاليات عدة فنية غنائية وفرق الفلكلور

معارض فنية

الشــعبي وموسيقية ومســرحية وقصائد شعرية

إنتاجات طالبية

عروض رياضية

التراث الشعبي

ومعــارض متنوعــة وبــازار خيري وعــرض للفنون
القتاليــة واأللعاب املســلية ،ويــوم طبي مجاني

مكتب خدمة املجتمع

وألعاب ومسابقات وفقرات ترفيهية وغيرها.

تم اســتحداث قســم خدمة املجتمــع يف عمادة شــؤون الطلبة يف
الجامعــة ضمــن توجيهات صاحبة الســمو امللكي األميرة ســمية بنت
الحســن املعظمــة ،لتقديــم خدمــات مجتمعية ىلع أســس العمل
االجتماعــي املهنــي املبني ىلعحقوق اإلنســان .ويعمــل املكتب
كمنظمة مجتمعية منغرســة يف املجتمع املحلي ومرتبطةبالجامعة
تعتمد بشــكل أساســي ىلع الجهود التطوعية لطلبة الجامعة وأفراد
املجتمع املحلي.ويهدف املكتب من خالل تنفيذ برامجه إلى مساعدة
املجتمع املحلي ليصبح منظمًا وقادرًا ىلعاملشاركة يف حل املشاكل
التي تواجهــه ،خاصة الفئات املهمشــة أفــرادًا ومجموعات من خالل
تبني قضاياهم بمشــاركتهم وتمكينهم ليصبحوا قادرين ىلع مساعدة
أنفســهم يف حل مشاكلهم.ويسعى املركز إلى احترام حقوق اإلنسان
يف األساليب املهنية التي يستخدمها واملخرجاتالتي يعمل للوصول
إليها.

شارك يف اليوم املفتوح لجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
لتكتشف بنفسك بوادر الحياة األكاديمية فيها .فاملشاركة
غالبا ما تكون الطريقة املثلى للطلبة الجدد للحصول ىلع
صورة كاملة عــن الجامعة وبرامجهــا ،وملعرفة حقيقة ما
تكون عليه الحيــاة الجامعية ،وملقابلة طالب آخرين ىلع
وشك اتخاذ القرار ذاته.
وأثناء مشــاركتك لنــا يف اليوم املفتوح ،ســتقابل أعضاء
هيئة التدريــس واملوظفين والطالب الذين يمثلون جميع
كليــات الجامعــة لتتمتع معهــم يف األنشــطة املقامة
ولإلجابة ىلع أسئلتك والتعرف أكثر ىلع الجامعة.
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مكتبة الحسن

تعتبــر مكتبة الحســن جزءًا ال يتجزأ من كينونــة الجامعة ككل ،فهي تهدف يف رؤيتها ورســالتها إلى دعم رؤية الجامعة ورســالتها ،حيث أنها
تســعى إلى تهيئة بيئة أكاديمية مســتقرة داعمة للتخصصات والبرامج األكاديميةُ ،مشجعة للبحث العلمي ،وتخدم املجتمع املحلي ،وذلك من
ال ونوعًا ،وتستند املكتبة يف تنظيم ومعالجة مصادر املعلومات
خالل توفيرها ألحدث مصادر املعلومات العاملية والعربية ىلع اختالفها شــك ً
املتوافرة لديها ىلع أحدث املعايير املحلية والعربية والعاملية بهدف تسهيل وصول الطلبة ،واألكاديميين والباحثين ،واإلداريين وأفراد املجتمع
املحلي إلى هذه املصادر واالستفادة القصوى من محتواها العلمي واملعلوماتي بكل سهولة ويُسر.
تضم مكتبة الحسن الرئيسية والفرعية يف كلية امللك طالل لتكنولوجيا األعمال مجموعة كبيرة من مصادر املعلومات اإللكترونية منها والورقية
والتي تغطي من خاللها االعتمادات الدولية واملحلية لجميع التخصصات والبرامج األكاديمية ،فهي تشترك بالعديد من الدوريات وقواعد البيانات
العلمية العاملية والعربية املُحكمة ،والتي تحتوي ىلع مجموعة كبيرة من الكتب والدوريات ورســائل املاجستير وأطروحات الدكتوراة واملعاجم
والقواميــس وغيرهــا من أنواع مصادر املعلومات ،بهدف إطالع مجتمع املســتفيدين منها ىلع أحدث املعلومــات يف تخصصاتهم األكاديمية
ومجاالت اهتمامهم العلمية والبحثية والعملية.
قامت مكتبة الحســن بعقد شــراكات وتحالفات إستراتيجية كبيرة مع مؤسسات أكاديمية وهيئات بحثية وثقافية عاملية وعربية ومحلية ،فهي
عضــو يف مكتبة الكونجرس األمريكية ،وعضــو يف الفهرس العربي املوحد ،باإلضافة إلى عضويتها يف جمعية املكتبات واملعلومات األردنية،
باإلضافة إلى توقيعها العديد من االتفاقيات مع مكتبات جامعية أردنية حكومية وخاصة يف مجال الخدمات املكتبية واإلعارة املتبادلة بهدف
توفير جميع مصادر املعلومات املتوافرة داخل الوطن وخارجه ملجتمع املستفيدين منها بكل سهولة ويُسر.
تقــدم مكتبة الحســن خالل أوقات الدوام العديد مــن الخدمات املكتبية الحديثة كخدمات اإلعارة واإلرشــاد والتوجيه ،وخدمات اإلحاطة الجارية
والبــث االنتقائي للمعلومات ،خدمات إتاحة قواعد البيانات من داخل الحرم الجامعي ومن خارجه ،إجراء البحوث والدراســات ذات العالقة بتطوير
الخدمــات وتلبية االحتياجــات ،كما وتقدم خدمات التدريــب للطلبة ىلع كيفية كتابة البحث العلمي وإعداد مشــاريع التخريج وكتابة رســائل
املاجستير ،باإلضافة إلى خدمة فحص املحتوى املعلوماتي للبحوث والدراسات ىلع اختالف أنواعها لغايات التأكد من جودتها العلمية.

https://www.psut.edu.jo/content/el-hassan-library

مركز بيع الكتب

يتم تعزيز الخدمات املقدمة للطلبة من خالل مجموعة
واسعة من املرافق التي تساعد الطلبة يف تحصيلهم
الدراســي والعلمي ،وإحدى هذه املرافق هو “مركز بيع
الكتب” الذي يقــع يف الحرم الجامعة قرب بناية الوفاء

وهذا املركز يوفر املصادر الدراســية مــن كتب ووثائق
أوقات دوام املكتبة
كافة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة
صباحا إلى  4:00عص ًرا
السبت من 8:00
ً
صباحا إلى  8:00مسا ًء
األحد واالثنين والثالثاء واألربعاء والخميس من 8:00
ً
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من مصادرها ،ويبيع الكتب والقرطاسية للطالب ويقدم
خدمة تصوير الوثائق بتكلفة منخفضة ،وساعات العمل
فيه صباحا ومسا ًء من أجل تلبية احتياجات الطلبة يف
هذا املجال.
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مهرجان الجاليات

تحتضن الجامعة (  ) 320طالبًا وطالبة يمثلون (  )22جنســية من مختلف البلدان العربية واألجنبية يدرســون يف الجامعة .حيث يقام املهرجان
ســنويًا داخل الحرم الجامعي ،له دور وثيق يف تعريف طلبة الجامعة بمختلف الحضارات والثقافات للدول العربية والصديقة ،ويُسهم يف توثيق
العالقة بين طلبة الجامعة بمختلف جنسياتهم ،حيث يقام معرض للتراث وفعاليات متعددة تعكس مدى اعتزاز الجامعة بطلبتها الوافدين ألنهم
يعكســون السمعة العلمية املتميزة للجامعة .ويتضمن املهرجان عروضًا فنية فلكلورية ،ودبكات شعبية ،واستعراضية متنوعة ،لكل طلبة دولة
من الوافدين يف الجامعة باإلضافة إلى عرض منتوجات مميزة لكل بلد ،وإكسسوارات ،ومشغوالت يدوية ومأكوالت وحلويات شعبية.

طلبتنا يتدربون يف مراكز وشركات عاملية
طلبتنا يتدربون يف وكالة الفضاء األمريكية
ناســا  :NASAأربعــة طالب تــم اختيارهم
للتــدرب يف مختبــرات " "AMESالتابعــة
لوكالــة الفضــاء األمريكية ناســا NASA's/
 Ames Research Centerوهــم (زيــد
الضباعين ،زيد قعــوار ،فرح صالح ،باإلضافة
إلى محــي الدين زعتره) مــن الكلية ذاتها،
وذلك ضمن مبادرة ســمو ولي العهد األمير
الحســين بــن عبــد اهلل الثانــي املعظم،
والراميــة إلــى دعــم الطلبــة والباحثيــن
ومنحهــم الفرصــة إلظهار تميزهــم وروح
اإلبداع لديهم.

طلبتنــا يتدربــون يف اليابــان حيث حققو
نجاحــا كبيرًا بالتدرب يف شــركة توشــيبا
اليابانية.

طلبتنــا يتدربــون يف فرنســا حيــث تــم
اختيار طالبيــن من جامعة األميرة ســمية
للتكنولوجيا ضمن مبادرة طرحتها مؤسسة

مكتب شؤون الوافدين

مكتب خدمات الطلبة الوافدين يف عمادة شــؤون الطلبة يف الجامعة اســتحدث بموجب توجيهات صاحبة الســمو امللكي األميرة سمية بنت
الحســن املعظمة ،حيث يعد املكتب من أهم املرافق الجامعية التي تُعنى بتقديم الخدمات واألنشــطة لطلبتنا من مختلف الجنسيات العربية

ولي العهد وشــركة إيربــاص الرائدة عامليًا
يف تصنيــع الطائرات للتدرب يف شــركة
ايرباص من أصــل  4طلبة تم اختيارهم من
األردن.

وجهة لدراستهم الجامعية .ويعي املكتب هذا الدور الحيوي املنوط به بشكل متكامل
ً
واألجنبية الذين اختاروا جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
حيث يعمل ىلع مدار الســاعة لتقديم الدعم الذي يُســهم يف تكيف الطلبة من مختلف الجنسيات للتعايش مع بيئتهم الجامعية واملجتمعية
الجديدة بكل يُســر وســهولة مما يخفف عليهم صعوبات الغربة ،ويحقق لهم مآربهم وطموحاتهم ىلع الوجه األكمل .والجامعة ترحب بإخواننا
وأصدقائنا وأبنائنا من الطلبة الوافدين يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ليكونوا خير سفراء لها ولألردن يف مجتمعاتهم مستقبالً.
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عمادة القبول والتسجيل
تعــد عمادة القبــول والتســجيل من أهم قنــوات االتصال بيــن الجامعة
واملجتمع وتجــاوزت بأعمالها الحــدود التقليدية ولــم تعد تقتصر ىلع
األنشــطة واألعمــال اإلدارية والفنية داخل أســوار العمــادة وكواجهة من
واجهــات الجامعة ،بــل أصبحت العمــادة تلتقي بالجمهــور ويلتقي بها
الجمهور وىلع أبوابها تبدأ حياة الطالب الجامعية ،وتستمر معه بمتابعته
أكاديميــا وتذليل ما يمكن من العقبات حتى يتخرج من الجامعة ليســهم
يف بناء الوطن بما يحصل عليه من علم ومهارة مدة دراسته الجامعية.
وعمــادة القبول والتســجيل من أهــم العمادات املســاندة يف الجامعة،
إذ تقع عليها مســؤوليات مهمة ،فال تقتصر فقــط ىلع متابعة الطالب
أكاديميــا حتى التخرج من الجامعة ،بل تمتد مســؤولياتها لتشــمل توفير
كافــة املعلومات عن الجامعة وكلياتها وتخصصاتها واإلعالن عن شــروط
القبــول بالجامعة واألنظمة واللوائح األكاديميــة ،وتهتم باإلجابة بوضوح
ىلع كافــة االستفســارات املتعلقة بهــا ،وهي املســؤولة عن تطبيق
ومتابعــة تنفيذ أحــكام تعليمات منح درجتي البكالوريوس واملاجســتير
الهيئتين التدريســية واإلدارية واملرشدين األكاديميين ،كما تعنى العمادة
بإعداد اإلحصائيــات املطلوبة من الجهات املختلفــة من داخل الجامعة
وخارجهــا ،والتي تســاهم يف توضيــح دور الجامعة املهم يف مســيرة
النهضــة الوطنية .وتركز أيضًا ىلع متطلبــات ضمان الجودة لكونها أفضل
جهــة يف الجامعة تمتلــك املعلومات وتنفذ التعليمــات وتدقق أوضاع
العملية األكاديمية وتثير االنتباه إلى مســتوياتها وتطورها .وتضم العمادة
األقسام التالية:
 .1قسم القبول والتسجيل
 .2قسم التبادل الثقايف وشؤون الخريجين.
 .3قسم التطوير والدراسات.

www.psut.edu.jo/content/admission-and-registration-deanship

والدكتوراه والخطط الدراســية بالتعاون والتنســيق مع العمادات وأعضاء

https://www.psut.edu.jo/content/admission-and-registration-deanship
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مكتب دعم التعلم

أسبوع اإلرشاد األكاديمي

يسعى مكتب دعم التعلم إلى توفير الدعم لذوي االحتياجات التعليمية اإلضافية للمواد األكاديمية ويف للنواحي االجتماعية والنفسية والصحية،

تقيم جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا أسبوع اإلرشاد األكاديمي يف بداية كل عام والذي يُعد من املبادرات

وتوفير خدماتطالبية مباشرة للطلبة الذين يحتاجون ذلك ،من خالل توفير خدمات استباقية يف هذا املجال ،وتزويد الطالب بمجموعة متنوعة

املتميــزة التــي تطرحها الجامعة وعماداتها ،لإلســهام يف بلورة أهــداف الطلبة ،واتخاذ القرارات املناســبة

من األدوات واملهارات الالزمةلتفادي حدوث املشكالت مستقبالً ،وتهدف إلى غرس روح التعاون بين املكتب وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء األمور

املتعلقة بمســتقبلهم األكاديمي والدراسي .حيث يهدف إلى مساعدة الطلبة وتزويدهم باملهارات األكاديمية

والطلبة ملساعدة الطلبة للمضي قدمًا يفحياتهم الجامعية دون عوائق .يتبع املكتب أسلوبًا استباقيًا والذي يكون رئيسيًا ليشمل جميع الطلبة

املتنوعــة التــي ترفع من تحصيلهم الدراســي ومناقشــة طموحاتهم العلميــة ،وتوعيتهم بلوائــح الجامعة

خصوصًا الطلبة املتعثرين دراسيًا للتعرف ىلع أسباب تعثرهم دراسيًا،أو ىلع شكل مجموعات متخصصة بشكل فردي إذا استدعت الحاجة لذلك.

وأنظمتها ،ليتمكن الطلبة من إكمال مرحلتهم الدراســية بنجاح ،إضافة إلى تزويد الطلبة بالخبرة والرأي العلمي
حول تنظيم أوقاتهم وحسن استثمارها للحصول ىلع أفضل األساليب يف الدراسة والتحصيل الجيد .إضافة إلى

يستقبل املكتب الطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية اإلضافية ويوفر لهم الدعم والخدمات الالزمة ملساعدتهم يف تحقيق األهداف األكاديمية

تمكيــن الطالب من الحصــول ىلع اإلجابات الخاصة بصياغة الجداول الدراســية ،والتعرف ىلع الصعوبات التي

واالجتماعية للجامعة.ومن االحتياجات التي يدعمها املكتب:

تواجه الطلبة وكيفية حلها.

• صعوبات التعلم	.• اإلعاقة الحركية • .اإلعاقة البصرية. • التحديات النفسية • .اإلعاقة السمعية • .نقص االنتباه وفرط النشاط.

ولعمادة القبول والتســجيل تمثيل من خالل العميد يف املنظمة العاملية لإلرشــاد األكاديمي
 ،NACADAحيــث يجري تبــادل الخبرات واالطالع ىلع آخر املســتجدات يف مجال
عملية اإلرشاد األكاديمي.

برامج اإلرشاد األكاديمي
تتمثل برامج اإلرشاد األكاديمي يف عمادة القبول والتسجيل بما يلي:
• برامج توجيهية للطالب املستجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات
وتحقيق التأقلم الالزم مع الدراسة الجامعية ،وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
• برامج إرشادية ملساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،خالل حياتهم الجامعية،
وفقا ملا
لتحقيق أىلع درجات التكيف النفسي واالجتماعي والتحصيل األكاديمي ً
تسمح به قدراتهم ،ودراسة مشكالتهم والعمل ىلع حلها ،وتوفير فرص التدريب لهم
حسب مجال الطالب وحاجاته.
• برامج إرشادية للطالب املتعثرين ملعاونتهم يف تجاوز عثراتهم وتحقيق النجاح املنشود،

أل

كادي

مي

شاد ا يــرة
إلر
ـة األم جيا
ولو
ا معـ
تكن
جا
لل

ومساعدتهم يف التغلب ىلع ما يواجهونه من عقبات ومشكالت.
تشجيعا لهم وتحفيزًا
ً
• برامج إرشادية للطالب املتفوقين ملساعدتهم ىلع االستمرار يف التفوق
لغيرهم من الطالب.
• برامج إرشادية لطالب املنح الدراسية لتوجيههم إلى ما يحقق مواصلتهم للدراسة ،ومعاونتهم

ســ

مية

https://www.psut.edu.jo/content/learning-support
مكتب رعاية املوهوبين
أفرادا مؤهلين ومدرّبين لتحقيق أهداف الجامعة
ً
أنشأت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا مكتبًا لرعاية الطلبة املوهوبين بغية إعدادهم وجعلهم
يف التميز واإلبداع .إن رعاية املتفوقين واملوهوبين وتقديرهم بما يتالءم وقدراتهم ضرورة حتمية واستراتيجية مهمة من استراتيجيات التنشئة
يف جامعتنا ،حيث تسعى الجامعة ىلع أن تصل بخدماتها إلى جميع الطلبة املوهوبين وتقديم الرعاية املالئمة لهم وفق أفضل املقاييس
العاملية ،واملساهمة يف إعداد وتهيئة البيئة املناسبة يف الجامعة ملساعدة الطالب والطالبات أصحاب القدرات العقلية واألكاديمية العالية
بإتاحة فرص متنوعة لهم الكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتنميتها من خالل املشاركة الفاعلة يف األنشطة والبرامج اإلثرائية.

ىلع التغلب ىلع ما قد يصادفهم من عقبات أو مشكالت لتعزيز تفوقهم العلمي وتحصيلهم
الدراسي.
• برامج إرشادية لطالب التبادل الثقايف والبرامج املشتركة؛ لتوجيههم إلى أهمية التعرف ىلع
تجارب الشعوب ،واالستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي ،وتوفير فرصة استكمال الدراسة،
وتمثيل البلد ،وعكس صورة مشرقة عن إنجازات طلبتنا وجامعتنا ومملكتنا الحبيبة.

https://www.psut.edu.jo/node/1159
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https://www.psut.edu.jo/content/talented-students-office
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أسبوع اإلرشاد الوظيفي
تكون سوق
أسبوع اإلرشاد الوظيفي فعالية سنوية تعقدها جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،يدعى للمشاركة فيها الشركات واملؤسسات التي ّ
العمل األردني؛ وذلك لعرض فرص العمل والتدريب املتاحة لديها ،والتعريف بأنشطتها وإسهاماتها يف تنمية وطننا الغالي .وتستثمر الجامعة
هذه الفعالية يف توعية طالبها وطالباتها مهنيًّا ،كما تتيح لهم الفرصة للتعرف ىلع سوق العمل والفرص الوظيفية املتاحة التي تهم أي
خريج.

حســام حمو مؤســس أفضل شــركة
في الوطن العربي من فئة الشركات
الصغيــرة والمتوســطة« :أنــا فخــور
بانتمائــي لجامعــة األميــرة ســمية
للتكنولوجيا».

PSUT CAREER WEEK 2019



حسام حسن حمو بكالوريوس يف تخصص علم الحاسوب ،خريج
عام  .2006/2005املدير التنفيذي ومؤسس شركة ألعاب طماطم
عام  ،2013وهي شركة لنشر األلعاب العربية ىلع الهواتف
املحمولة وهي األولى يف العالم العربي .تقوم طماطم بتطوير
األلعاب كما تعمل ىلع تعريب ألعاب عاملية وجعلها موائمة
Sponsored by:

للثقافة العربية .وخالل أربع سنوات حصلت ىلع أكثر من 100
مطرد بمعدل نمو
مليون تحميل أللعابها .تنمو طماطم بشكل ّ
يزيد عن  ٪150يف السنة .يعمل أكثر من  35شخصًا يف الشركة

Participating Organisations:

معظمهم من خريجي جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
وقد حصل ىلع جائزة امللكة رانيا للريادة عام  2007بعد
تأسيسه ملوقع “فايع.كوم” كأول شبكة تواصل اجتماعي باللغة
العربية ،وحصل ىلع عدة جوائز عاملية يف مجال ريادة األعمال،
وهو عضو يف لجنة الشراكة مع القطاع الخاص كمستشار لقطاع

Golden Electronics
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االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،كما ظهر مؤخرًا ىلع أغلفة
مجالت  Inc. Arabiaوفوربس الشرق األوسط.
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شؤون
الخريجين

جاء نـادي خريجي الجامعة ليسـتكمل
مسـيرة "التعليـم بامتيـاز" التـي
تنتهجهـا الجامعـة وللمسـاهمة يف
بقاء الجامعـة يف مرتبتها املتقدمة،
فالتميـز والتعليـم همـا مسـيرتان ال
تنتهيـان بمجـرد التخرج مـن الجامعة.

يهتم قسم التبادل الثقايف وشؤون الخريجين يف جامعة

يسـتكمل النـادي هـذه املسـيرة عـن
طريـق إضافـة قيمـة لـكل أصحـاب
العالقـة بـه؛ بـدءًا مـن الخريجيـن،
باإلضافـة للجامعة بإدارتها ومجلسـها
وكادرهـا األكاديمـي وطالبهـا ،مـع
الشـركات واملؤسسـات العاملـة يف
القطاعـات املشـتركة ،والجمعيـات
واملؤسسـات ذات العالقـة ،انتهـا ًء
باملجتمـع ككل .ويتـم هـذا كلـه
بنشـاطات وشـراكات اسـتراتيجية.

صلة التواصل معهم ،ومساعدتهم يف التوظيف ،وإشراكهم يف

تمت إعادة تأسيس النادي كجمعية
أردنية مستقلة يف نيسان .2017

األميرة سمية للتكنولوجيا بالعمل ىلع توفير جسور التواصل
للخريجين وتسهيل عملية اندماجهم يف البيئة العملية الجديدة،
ليصبحوا مواطنين فاعلين يف بيئتهم االجتماعية وموظفين
ناجحين يف مجاالتهم لخدمة برامج التنمية والتطور يف اململكة.
ويعمل القسم ىلع توفير الخدمات لخريجي الجامعة ويحافظ ىلع
أنشطة وفعاليات الجامعة واألنشطة املرتبطة بالتطور املهني
واالجتماعي كما يعمل ىلع انضمام الخريجين إلى نادي خريجي
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا لتوفير فرصة التواصل مع زمالئهم
الخريجين الذين سبقوهم ،وممارسة النشاطات التي أعدها نادي

https://alumnipsut.wordpress.com

الخريجين.
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املؤهل الدراسي املطلوب:
يشــترط لقبــول الطالــب يف إحــدى برامــج
ا ىلع شــهادة
البكالوريــوس أن يكــون حاصــ ً
الثانوية العامة ،وكما يلي:

شروط القبول
لبرامج
البكالوريوس

أ -حملة الشهادة الثانوية العامة األردنية
الطالــب الحاصــل ىلع الشــهادة مــن داخــل
اململكــة ،يجــب أن يكون متخرجا من مدرســة
مرخصــة ومعتــرف بها مــن قبــل وزارة التربية
والتعليم يف اململكة ،ويجب أن يقدم نســخة
معتمدة من شــهادة إتمام الدراسة الثانوية ،مع
بيان مفصــل بالدرجات الحاصل عليها يف مواد
الدراســة ،ويجب أن تكون هذه الوثائق معتمدة
من كل من املدرســة التــي درس فيها الطالب
يف اململكة ،ووزارة التربية والتعليم األردنية.

 .1أن يكون الطالب حاصال ىلع شهادة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها.
 .2أن ال يقل معدل الطالب عن الحدود التي تعلنها الجامعة للمنافسة ىلع القبول يف
العام الدراسي الحالي لغرض االلتحاق بتخصصات كليات الجامعة.
 .3إن القبول يف الجامعة يقوم ىلع مبدأ املنافسة وفقا المتحان القبول يف الجامعة،
وكلما كانت عالمة الطالب أىلع يف هذا االمتحان كلما كانت فرصته للقبول أكبر.
 .4يجب ىلع الطالب تقديم طلب االلتحاق إلى عمادة القبول والتســجيل ،واســتكمال
جميع الوثائق املطلوبة يف املوعد املحدد ،بعد دفع رسم الطلب (غير مستردة).
 .5يحدد املتقدم يف طلب االلتحاق التخصصات حســب الكليات ،مرتبة حســب أولوية
رغبته.
 .6يتــم توزيع املقبولين ىلع كليات الجامعة يف حدود األعداد املقرر قبولها يف كل
كلية وفق الطاقة االستيعابية لكل برنامج دراسي حسب أولويات رغباتهم وتسلسل
معدالتهم ،ويتم القبول ىلع أساس تنافسي.
مفصول سابقا من جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا أو أية جامعة
ً
 .7أن ال يكون الطالب
أخرى ألسباب تأديبية.
 .8إن استيفاء الطالب لشروط القبول يف التخصص املطلوب ،وتقديم طلب االلتحاق،ال
يعني القبول يف الجامعة ،وإنما يتم قبول الطالب قبوالً نهائيًا يف حال اســتيفاء
الطالب معايير التنافس واجتياز امتحان القبول الذي تعقده الجامعة.

ما يفيد ذلك رسميا.
• أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب/
الطالبة معتمدة من وزارة التربية والتعليم
يف اململكة األردنية الهاشمية.
(ب  )3 -الطلبة الحاصلون ىلع شهادة الثانوية
السويسرية :IB
• يتوجب إتمام دراسة  12سنة دراسية عند
الحصول ىلع الشــهادة الثانوية وإحضار
ما يفيد ذلك رسميًا.
• أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب/
الطالبة معتمدة من وزارة التربية والتعليم
يف اململكة األردنية الهاشمية.

ب -حملة الشهادة الثانوية العامة من خارج

الطالب الحاصل ىلع الشهادة من خارج اململكة،

 .1يتم قبــول الطلبــة (من داخــل األردن)

التجسير يف الجامعة):

يجــب أن يكــون متخرجًا مــن مدرســة مرخصة
ومعتــرف بهــا من قبــل وزارة التربيــة والتعليم
الرســمية يف بلــد الدراســة ،ويقــدم نســخة
معتمدة من شــهادة إتمام الدراســة الثانوية مع
بيــان مفصل بالدرجات الحاصــل عليها يف مواد
الدراسة ،كذلك أن تكون هذه الوثائق معتمدة من
وزارة التربية والتعليم يف بلد الدراســة ثم وزارة
الخارجية يف بلد الدراســة ،ثم ســفارة اململكة
األردنية الهاشــمية يف بلد الدراسة ،أو معتمدة
(مصدقة) من سفارة تلك الدولة ،ووزارة الخارجية
يف اململكــة األردنية الهاشــمية ،ووزارة التربية
والتعليم األردنية ،مع مالحظة ما يأتي:
(ب  )1 -الطلبة الحاصلون ىلع شــهادة الثانوية
األمريكية :SAT2
• يتوجب إتمام دراسة  12سنة دراسية عند
الحصول ىلع الشــهادة الثانوية وإحضار
ما يفيد ذلك رسميًا.
• أن تكون الشــهادة الحاصل عليها الطالب
/الطالبــة معتمــدة مــن وزارة التربيــة
والتعليم يف اململكة األردنية الهاشمية.
(ب  )2 -الطلبة الحاصلون ىلع شهادة الثانوية
البريطانية :IGCSE,GCSE,GCE
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الحصول ىلع الشــهادة الثانوية وإحضار

ج -حملة شهادات الدبلوم (االلتحاق ببرامج

األردن

املتقدمون للقبول يف الجامعة عليهم استيفاء متطلبات القبول
األساسية التالية:

• يتوجب إتمام دراسة  12سنة دراسية عند

الراغبين يف التجســير ،والحاصلين ىلع
دبلوم كلية املجتمع (الشــامل) بمعدل
ال يقــل عن ( )%70يف كليــات الجامعة،
باســتثناء تخصصــات الهندســة التــي
تتطلب معــدالً ال يقل عــن ( )%75وتتم
معادلــة  %٥٠من الخطة حســب املواد
املناظرة وموافقة لجنة االنتقال.
 .2يتــم قبــول الطلبة (مــن خــارج األردن)
الراغبين يف التجســير والحاصلين ىلع
دبلوم كليــات املجتمع ،شــريطة تزويد
الجامعة بكتاب رســمي من وزارة التعليم
العالــي لدولــة شــهادة الطالــب ،أو من
سفارة دولة الطالب يف األردن ،يفيد بأن
شــهادة الدبلوم تؤهل حاملها ملواصلة
تعليمه الجامعي ملســتوى البكالوريوس
يف دولته .أو إنه باإلمكان الحصول ىلع
معادلة لشهادة الدبلوم من وزارة التعليم
العالي األردنية ،حيــث يتم معادلة %٥٠
مــن الخطــة حســب املــواد املناظــرة
وموافقة لجنــة االنتقال ،وتكون عالمات
املواد لتخصص الهندسة ( )%75ولباقي
التخصصات (.)%70
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كليات وتخصصات الجامعة وعدد الساعات المعتمدة المطلوبة لكل تخصص:
مالحظة:
• يبلغ عدد ساعات الخطة الدراسية يف تخصصات كلية امللك
الحســين لعلوم الحوســبة و كلية امللك طــال لتكنولوجيا
األعمال ( )132ساعة معتمدة.
• يبلغ عدد ساعات الخطة الدراسية يف تخصصات كلية امللك
عبد اهلل الثاني للهندسة ( )160ساعة معتمدة.

شروط قبول الطلبة الدارسين يف جامعات أخرى
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تقبل طلبــات الطلبــة الراغبين بالدراســة يف جامعــة األميرة
سمية للتكنولوجيا والذين يدرسون يف جامعات أخرى أو معاهد
جامعيــة أو كليات مجتمع معترف بها مــن وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي يف اململكة األردنية الهاشــمية ىلع أن تتوفر
يف الطلب املقدم الشروط التالية:
• الحصول ىلع شــهادة الثانوية العامة أو مــا يعادلها بمعدل
ال يقل عن املعدل املطلوب ،واســتيفاء شــروط القبول يف
الجامعة والشروط الخاصة بالكلية.
• أن تتوافر أماكن شــاغرة يف الكلية التي يرغب الطالب القبول



فيها يف ضوء خطة القبول الخاصة بها والتي تحدد يف إطار
السياسة العامة للقبول يف الجامعة.
• يشــترط لغرض معادلة مواد الطالب املقبــول والدارس يف
جامعــة أخرى ،أن تكون الجامعة التــي درس بها تأخذ بنظام
فصل تأديبيًا.
ً
مفصول
ً
املواظبة وأن ال يكون
• يجوز بقرار من مجلس الكلية بناء ىلع توصية القسم احتساب
كل أو بعض املســاقات من املتطلبات الجامعية التي درسها
الطالب بنجاح يف الجامعة التي ســبق أن درس فيها بشرط
أن ال يقل تقديره يف أي منها عن (.)%50
• الحــد األقصى من الســاعات املعتمدة التي يجــوز معادلتها
ونقلهــا مــن جامعة أخــرى معترف بهــا ،ويف إطــار الخطة
الدراســية للطالب يف جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا هو
( )66ساعة معتمدة يف جميع الكليات ما عدا كلية الهندسة
إذ يجوز معادلة ونقل ما ال يزيد ىلع ( )80ساعة معتمدة.
• ال تدخل الدرجات أو التقديرات أو املعدالت التي حصل عليها
الطالب يف املساقات املنقولة يف حساب معدله التراكمي
بموافقة لجنة االنتقال.
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يحق ألي طالب سبق أن درس يف جامعة أخرى واملقبول يف جامعتنا ،التقدم بطلب معادلة املساقات التي درسها يف جامعته
السابقة ،شريطة ما يلي:
 .1تقديم كشــف عالمات موضحًا فيه املساقات التي درسها يف الجامعة السابقة مصدقة حسب األصول من وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
 .2تقديم وصف مساقات املواد التي درسها مصدقة من الجامعة السابقة.
 .3تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك من الجامعة السابقة.

يســمح للطلبة املسجلين يف مؤسســة تعليمية أخرى ،ويرغبون بدراسة بعض املســاقات يف أي من الفصول الدراسية بجامعة
األميرة سمية للتكنولوجيا االلتحاق كطلبة زائرين وبدون درجة علمية بالشروط التالية:
• ال يمنح طلبة الدراسات الخاصة أي درجة علمية من جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
• تكون رسوم ساعات الطالب مضاعفة مقارنة بالطالب املنتظمين.

1

اﻟﻤﺮﻛﺰ

الدراسة الخاصة  -بدون درجة علمية

اول ﻋﺎﻟﻤﻴ وﻋﺮﺑﻴ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
IEEE-Xtreme
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4555ﻓﺮﻳﻖ
ﻳﻤﺜﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100دوﻟﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020

1

اﻟﻤﺮﻛﺰ

حيث أن الطالب يقوم بتقديم طلب معادلة مواد يف عمادة القبول والتســجيل مرفقًا به األوراق املذكورة ســابقًا ،محددًا فيه
املواد التي يرغب بمعادلتها يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا واملواد املماثلة لها التي درسها يف الجامعة السابقة.

ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻣﻴــﺮة
ﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

1

اﻟﻤﺮﻛﺰ

إجراءات معادلة املواد للطلبة الدارسين يف جامعات أخرى واملقبولين يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

ﺣﻘﺎﺋﻖ
وأرﻗﺎم

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
واﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻮاوي
Competition Middle East Huawei ICT

ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻇﺮات
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ
دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

• يســمح للطالب بتسجيل املســاقات بعد تقديم الطلب ودفع الرســوم املقررة ،علمًا بانه ال يحق للطالب استرداد قيمة الرسوم
الدراسية للمساقات التي سجلها.
• يمكن للطلبة الراغبين بالدراسة كطلبة زائرين يف فصل الخريف أو الربيع أو الصيف التقدم بطلبهم إلى عمادة القبول والتسجيل.

• ىلع الطالب املقبول يف إحدى الكليات أن يسجل املساقات الدراسية يف بداية كل فصل دراسي ،وخالل املدة املقررة لذلك
يف التقويم الجامعي.
• يلغى قبول الطالب إذا لم يكمل إجراءات تسجيله يف الفصل الذي قبل فيه ،وال يحق له استرجاع الرسوم الدراسية إذا بدأ الدوام
الرسمي للجامعة يف ذلك الفصل.
آلية القبول

1

اﻟﻤﺮﻛﺰ

إلغاء القيد /الفصل من الجامعة

ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻌﺎب
” ”Imagine Cup 2014اﻟﺘﻲ
ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

1

اﻟﻤﺮﻛﺰ

• يحــق للطالب الزائر الحصول ىلع كشــف عالمات مصدق مــن الجامعة فقط ويف حال رغبته بالحصول ىلع كشــف من وزارة
التعليــم العالــي عليه إبالغنا عنــد قبوله وتقديم ما يثبت أنه حاصــل ىلع الثانوية العامة أو ما يعادلهــا وكتاب موافقه من
الجامعة التي يدرس بها.

ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ  ACM ACPCاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺣﺼﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎم
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اوﻟﻰ

ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب واﻟﺸﺮق
اوﺳﻂ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2019

يمكن للطلبة الراغبين يف االلتحاق بالجامعة التعرف ىلع مراحل التقديم اآلتية:
• التقديم إلكترونيًا عبر املوقع اإللكتروني للجامعة ( www.psut.edu.joمنصة قبولك).

• ىلع املتقدم ضرورة اختيار البرنامج الذي يرغب االلتحاق به وترتيب رغباته حسب أولوياتها.

1

ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
JCPC
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1

اﻟﻤﺮﻛﺰ

• ىلع املتقدم تعبئة جميع البيانات الشخصية والدراسية املطلوبة يف طلب االلتحاق بالجامعة.

اﻟﻤﺮﻛﺰ

• ىلع املتقدم إحضار شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم األردنية.

اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺮاﺗﺐ اوﻟﻰ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ »اﻟﻬﺎﻛﺎﺛﻮن«
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
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مرحلة تأكيد الطلب:
• بعد إنجــاز مرحلة التقديــم ،ىلع الطالب اجتيــاز امتحان القبول
واملقابلة التي تجريها عمادة القبول والتسجيل.
• ينتظــر الطالب نتيجة قبولــه التي تعلن من قبــل عمادة القبول
والتسجيل.
• يقــوم مســجل الكلية بالتأكــد مــن الوثائق املطلوبــة لاللتحاق
واستيفائها للشروط حسب األصول.
• تأكيــد طلب االلتحــاق خالل فتــرة محــددة (عدة أيــام تحددها
الجامعة) من خالل تسديد الرسوم والحصول ىلع الرقم الجامعي.

 .1شــهادة معادلة لشــهادة الثانوية مــن وزارة التربيــة والتعليم
األردنية يف اململكة األردنية الهاشمية.
 .2نسخ مصدقة حســب األصول عن شــهادات الصف العاشر والحادي
 .3للطلبة الحاصلين ىلع شــهادات من خــارج اململكة إحضار قرار
معادلــة لشــهادة الثانوية العامة مــن وزارة التربيــة والتعليم
األردنية.
ج .وثائق إضافية للطلبة الدارسين يف جامعات أخرى:

• ىلع املتقــدم متابعة طلبه من خالل موقع الجامعة والتأكد من

 .3رسالة حسن سيرة وسلوك من الجامعة السابقة.

تظهر نتيجة املرشــحين للقبول يف موقع الجامعة اإللكتروني وتبلغ
برسالة إلكترونية أو نصية  SMSإذا تيسر ذلك.
مرحلة التسجيل:
• يتم تسجيل الطالب واستكمال الوثائق املطلوبة (شهادة الثانوية
العامة  +الهوية  +صورة شخصية ..إلخ).
• يزود الطالب بإشعار القبول لدفع املستحقات املالية.
• إرسال نســخة من القبول إلى عمادة شؤون الطلبة للحصول ىلع
هوية الطالب ،ونسخة للمكتبة لالســتفادة من خدماتها ،ونسخة
للمركز الصحي لالستفادة من خدماته.
• يراجع الطالب املوقع اإللكتروني لعمادة القبول والتسجيل لتثبيت
جدوله الدراسي وأرقام القاعات وأوقات املحاضرات.
• يقــوم الطالــب بالحجز المتحــان مســتوى اللغة العربيــة واللغة
اإلنجليزيــة واملهــارات الحاســوبية ،حيث يتقــدم لالمتحان يف
املكان املحدد لذلك واملعلن يف عمادة القبول والتسجيل ،ويف
حالة عدم اجتياز امتحان املســتوى فعلى الطالب تســجيل مادة
استدراكية يف املستوى الذي لم يجتازه.
• الطلبــة الوافدين غير األردنييــن يراجعون عمادة شــؤون الطلبة
الستكمال إجراءات اإلقامة.
الوثائق املطلوبة
أ .الوثائق العامة:

 .4بالنســبة للطــاب الدارســين يف جامعات من خــارج اململكة
األردنية الهاشــمية ،يطلب منهم تقديم رســالة اعتماد تثبت
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اعتــراف وزارة التعليــم العالــي والبحث العلمــي يف اململكة
األردنية الهاشمية بالجامعة املنقول منها الطالب.
مالحظات هامة حول التقديم
• يقوم الطالــب بتعبئة طلب االلتحــاق إلكترونيًا بنفســه ،ويعتبر
مســؤوالً عن صحة البيانــات التي يدونها ،ولن يتــم النظر يف أي
طلب غير مستكمل.
• يعــد الطالب مســؤوالً عن إتمام جميــع اإلجراءات التــي تتطلبها
مراحــل القبول يف موعدها املحدد حســب التعليمات والتقويم
األكاديمــي ،وال تكون الجامعة مســؤولة عن إنجــاز اإلجراءات يف
حال تأخر الطالب عن املوعد املحدد لإلجراء ،ومن املمكن أن يؤثر
ذلك سلبا يف انتظام الطالب بدراسته يف الجامعة ,وىلع جميع
الطلبــة زيارة موقــع الجامعة عبــر اإلنترنــت ()www.psut.edu.jo
ملعرفة مواعيد وأماكن امتحانات القبول واملقابالت الشــخصية،
واالطالع ىلع نتائجهم.
• القبول متاح فقط للفصل الذي تقدم فيه الطالب بطلبه لاللتحاق،
ويلغى قبول الطالب يف حال عدم التحاقه بالدراسة.
• جميع الوثائــق املقدمة لاللتحاق تعتبر ملــكا للجامعة ،وال يحق
للطالــب املطالبة بأية وثيقة من ملفه الشــخصي بعد تســليمه
للموظف املختص.
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• الجامعــة غير مســؤولة عن الطلبــات املقدمة للمنح الدراســية،
وىلع الطلبة مراجعة الجهات املانحة املقدم لديها.

 .1الكشف األصلي لعالمات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• لن يتــم النظر يف طلبات االلتحــاق املقدمة بعــد انتهاء الفترة
املحددة للقبول.

 .2صورة عــن هوية األحــوال املدنية ،أو صــورة مصدقة من جواز

• يحق للجامعة زيادة الرسوم الدراسية .

السفر (لغير األردنيين).

  


 .1كشف عالمات رسمي ومصدق من وزارة التعليم العالي األردنية.

• عدم تأكيد الطلب يعني إلغاء طلب االلتحاق بالجامعة.

مرحلة الفرز وإعالن نتائج املرشحين للقبول:



عشر والثاني عشر وشهادة الحصول ىلع الثانوية (شهادة التخرج).

 .2صورة مصدقة عن وصف املساقات من الجامعة السابقة.

اكتمال جميع املراحل حتى مرحلة صدور الهوية الجامعية.



• االلتزام بأية متطلبات أخرى قد تحددها الجامعة.

 .3صورتين شخصيتين حديثين وملونتين.
ب .وثائق إضافية للطلبة الحاصلين ىلع شهادات أجنبية:
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رســوم تســجيل الفصــل الدراســي للعام الدراســي

تصديق الشهادات:
• تصدق شهادة الثانوية من وزارة التربية والتعليم يف بلد املصدر.

• تســتويف الجامعة رســومًا غير مســتردة مقدارها 350

• تصدق الشهادة من وزارة الخارجية يف بلد املصدر.
• تصديق الشهادات من السفارة األردنية.
ب .التصديق يف األردن:
• تصديق الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من وزارة الخارجية األردنية.
• تصديق شــهادة الثانويــة أو ما يعادلها مــن وزارة التربية والتعليم
األردنية.
الرسوم الدراسية وطرق تسديدها:
الرســوم الدراســية الفصلية لتخصصات الكليــات يف الجامعة لبرامج
درجة البكالوريوس للعام الجامعي  2022/2021هي كما يلي:
 .1التخصصات والرسوم الدراسية:
التخصص

رسوم الساعة
بالدينار األردني

www.efawateercom.jo

أ .التصديق يف بلد املصدر (من خارج األردن):

:2022/2021

دينارًا عند التســجيل ألول مرة ،ثم تصبح  300دينارًا لكل
من الفصلين األول والثاني و  150دينارًا للفصل الصيفي.
• تســتويف الجامعة رســوم التســجيل بما ال يقل عن 12
ساعة دراسية معتمدة ،وحســب جدول رسوم الساعات
الدراسية املعلن.
• تســتويف الجامعة رســوم طلب االلتحاق ألول مرة غير
مستردة مقدارها  25دينارًا.
• رســوم املواصالت (اختيارية) حســب مــا تحدده عمادة
شؤون الطلبة سنويًا.
طرق تسديد الرسوم الدراسية:
يستطيع الطالب تسديد الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل
بإحدى الطرق التالية:
• عن طريــق نظام الدفــع اإللكتروني خدمــة فواتيركم:

علم الحاسوب

110

علم الرسم الحاسوبي

90

هندسة البرمجيات

110

علم البيانات والذكاء االصطناعي

130

األمن السيبراني

130

املحاسبة

110

• حوالة بنكية ملن يريد إرسال حواالت خارجية يذكر فيها

التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي

110

الرقم الجامعي للطالب ،وىلع عنوان الحساب التالي:

إدارة األعمال

100

تكنولوجيا معلومات األعمال

110

الهندسة اإللكترونية

110

هندسة االتصاالت

100

تحديد املرحلة الدراسية للطالب

هندسة الحاسوب

110

يصنــف الطلبة املســجلون لنيل درجــة البكالوريوس إلى

هندسة القدرة والطاقة الكهربائية

120

أربعة أو خمســة مستويات (مراحل) ،ىلع أن يكون الطلبة

هندسة أمن الشبكات واملعلومات

120

ال بالجامعة إال إذا دفع كامل الرســوم
مالحظة :ال يعتبر الطالب مســج ً
الدراسية.

www.efawateercom.jo
• من خالل بطاقة الفيزا أو من خالل ماســتركارد لحساب
الجامعة من خالل بوابة الطالب اإللكترونية.
• إيداع بنكي لحســاب الجامعة يف بنك اإلســكان ،ورقم
حساب الجامعة يف البنك هو:
0032541400171001

IBAN Number JO17 HBHO 0310 0000 3254 1400 171001

قد درسوا بنجاح الساعات املعتمدة املطلوبة لكل مستوى،
وىلع النحو اآلتي:
مستوى السنة األولى

 :من (  ) 33 - 0ساعة معتمدة.

مستوى السنة الثانية

 :من ( )66 - 34ساعة معتمدة.

مستوى السنة الثالثة

 :من ( )99 - 67ساعة معتمدة.

مستوى السنة الرابعة

 :من ( )132-100ساعة معتمدة.

مستوى السنة الخامسة  :من ( )160-133ساعة معتمدة.
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أسس رد الرســوم الجامعية للطلبة يف جامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا:
 .1ترد الرســوم الجامعيــة كاملة للطالب أو ذويه بعــد إتمام عملية
براءة الذمة من الجامعة يف أي من الحاالت التالية:
أ .الرســوم املدفوعة للفصل الدراسي الالحق للفصل الدراسي
الذي فصل فيه الطالب من الجامعة نهائيًا.
ب .وفاة الطالب (ال ســمح اهلل) خالل ذلك الفصل املســجل فيه
الطالب وقبل انتهاء مدة الفصل.
 .2إذا انســحب الطالــب املقبــول واملســجل يف الجامعة يف أي
برنامج فيها ،فيســتحق رد الرســوم الجامعية بنسبة ( )%50من
املبلــغ املدفوع إذا تم االنســحاب قبل بدايــة دوام اليوم األول
للفصل الدراسي.
املنح الدراسية:
تقدم الجامعة منحًا دراســية للطلبة املتفوقين حســب الشــروط
التالية:
أوالً :منح املتفوقين واملوهوبين:
ًدراسية للطلبة األردنيين املتفوقين واملوهوبين
ً
تقدم الجامعة منحا
الحاصليــن ىلع جوائز علمية متقدمة يف املســابقات اإلقليمية
والدولية ،من خريجي الثانوية العامة األردنية ،الراغبين يف االلتحاق
بالجامعة.
وتســتمر منحة الطالب طيلة دراســته يف الجامعــة ىلع ّأل يقل
وأل يقل عبؤه
معدلــه التراكمي يف أي فصلين متتالييــن عن ّ %84
الدراســي يف الفصل عن  15ســاعة معتمــدة وأن ال يصدر بحقه أي
عقوبة تأديبية.
ثانيًا :منح التفوق الرياضي :دعمًا للحركة الرياضية ،تقدم الجامعة
منحًا دراسية للمتفوقين رياضيًا يتم تحديد نسبتها حسب تعليمات
الجامعة الخاصة بمنح التفوق الرياضي.
منحا دراســية ألبناء
ثالثًا :منح أبنــاء العاملين :تقــدم الجامعة ً
العامليــن يف جامعــة األميرة ســمية للتكنولوجيــا ،ويتم تحديد
مالحظة هامة:
الحد األىلع للمنح املالية املمنوحة للطلبة يف الفصل الدراســي
الواحد قد تبلغ  %100من رســوم الســاعات املعتمدة ،وتخضع هذه
الخصومات واستمراريتها للضوابط والشروط التي تحددها تعليمات
املنح يف الجامعة.
للمزيد من املعلومات يرجى االطالع ىلع التعليمات املالية ،أو زيارة
موقع الجامعة www.psut.edu.jo
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http://www.psut.edu.jo/node/1139

نسبتها بنا ًء ىلع شروط وضوابط معينة تحددها الدائرة املالية.

برنامج تبادل الطلبة والبرامج املشتركة
ترتبــط الجامعة باتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات الدولية يتم بموجبها تطبيق برامج التبادل الطالبي
( )Student Exchangeالتي تتيح للطلبة الدراســة يف الخارج يف جامعات شريكة لتوفر الفرص لزيادة معرفتهم
وصقل تجربتهم ،وللتدريب العلمي والعملي ومشــاركة تاريخ وثقافــة وتقاليد هذه البلدان وتعزيز أطر التعاون

ترتبــط الجامعة ببرامج تعاون مشــتركة مع جامعات عاملية ،ركزت ىلع الشــراكة يف البرامج الدراســية ومنح
الشــهادات العلمية ومواصلة الدراســات العليا باإلضافة إلى برامج تبادل الطلبة الثقايف ملدة فصل دراســي أو
ســنة دراســية ،وبما يتوافق وأهداف الجامعة يف ترقية املســتوى العلمي والتكنولوجي وخدمة برامج التنمية
يف اململكة .وحسب هذه البرامج يستطيع طلبة البكالوريوس يف الجامعة دراسة إحدى البرامج املتفق عليها،
ويحصل ىلع شهادة من جامعتين ،باإلضافة إلى الحصول ىلع منح دراسية من تلك الجامعات.

معها بما يخدم األهداف املشتركة.
يتيــح برنامج تبــادل الطلبة يف جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا الفرصة للدراســة يف الخــارج بالجامعات
العاملية ملدة فصل دراســي واحد أو فصلين دراسيين .وترتبط الجامعة بعدة اتفاقيات مع أرقى جامعات أوروبا
وآســيا وأمريكا (جامعة هاســلت يف بلجيكا ،جامعة بلكنت يف تركيا ،جامعة ميتشغان  -ديربون يف أمريكا)،
والفرصة متاحة أمام كافة الطلبة للمشاركة يف برامج التبادل الطالبي وفق الشروط التي تعلن سنويًا من قبل

لقد وقعت جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا ( )PSUTاتفاقيات تعاون مع جامعة ميتشــغان  -ديربورن ( )UMDوجامعة اوكالند ()OU
األمريكيتين بشان الشراكة لتدريس برامج التخصصات املشتركة يف العلوم الهندسية والحاسوبية واألعمال ،وكما يلي:

أوالً :برامج الشراكة مع جامعة ميتشغان -ديربورن

• برنامج  2+2يف تخصص إدارة األعمال للحصول ىلع البكالوريوس من الجامعتين .
• برنامــج  2+3يف تخصصات كلية امللك طالل لألعمال والتكنولوجيا للحصول ىلع بكالوريوس من جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا
وماجستير من جامعة ميتشغان  -ديربورن.
• برنامــج  2+3يف تخصصات كلية امللك الحســين لعلوم الحوســبة للحصول ىلع بكالوريوس من جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا
وماجستير من جامعة ميتشغان  -ديربورن.
• برنامــج  2+4يف تخصصات كلية امللك عبد اهلل الثاني للهندســة للحصول ىلع بكالوريوس من جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا
وماجستير من جامعة ميتشغان -ديربورن.
كما يمنح الطلبة امللتحقون بهذه البرامج خصمًا يصل إلى  %42من الرسوم املقررة.

ثانيًا :برامج الشراكة مع جامعة أوكالند

• برنامج  2+3يف تخصص هندسة الحاسوب للحصول ىلع بكالوريوس من الجامعتين.
• برنامــج  2+4يف تخصصات كلية امللك عبد اهلل الثاني للهندســة للحصول ىلع بكالوريوس من جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا
وماجستير من جامعة أوكالند.
كما يمنح الطلبة امللتحقون بهذه البرامج خصمًا يصل إلى  %42من الرسوم املقررة.

ثالثًا :برامج الشراكة مع جامعة انديانا

• برنامج  2+2يف تخصص علم الحاسوب للحصول ىلع البكالوريوس من الجامعتين.

https://www.psut.edu.jo/content/joint-programs

كليات الجامعة.

رابعًا :برامج الشراكة مع جامعة كولورادو

https://www.psut.edu.jo/content/exchange-students
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• برنامج  2+2يف تخصص علم الحاسوب للحصول ىلع البكالوريوس من الجامعتين.
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امتحان املستوى:
امتحانات املستوى هدفها تحديد مستوى الطالب يف مواد اللغة

( )%50أو لم يتقدم لالمتحان يف الفصل الدراسي األول فعليه أن

العربية واللغة اإلنجليزية ومهارات الحاســوب ،ويف ضوء النتيجة

يدرس منتظمًا وملدة فصل دراسي واحد مادة استدراكية للتقوية

التي يحصل عليها الطالب يتم تحديد املواد التي يدرســها .علمًا

رقمهــا ( )31019بمعدل ( )3ســاعات معتمدة ال تدخل يف معدله

بــأن هذه االمتحانات ليس لها عالقة بقبول الطالب وإنما باملواد

التراكمي وال يف عدد الســاعات املطلوبة للتخرج ويقدم امتحانًا

التي سيسجلها يف الفصل األول عند انتظامه يف الجامعة.

فيها يؤهله النجاح فيه للتســجيل يف مادة لغــة عربية رقمها

 .1امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية:

(.)31111

يتقدم جميع الطلبة عند التحاقهم بالجامعة المتحان مســتوى

 .3امتحان مستوى املهارات الحاسوبية:

اللغــة اإلنجليزيــة يف املواعيد التي تحددهــا الجامعة لقياس

ىلع جميع الطلبة عند التحاقهم بالجامعة أن يتقدموا المتحان

مهاراتهم األساســية ،وتتراوح عالمة االمتحان من (صفر .)%100 -

مســتوى يف مهــارات الحاســوب يف املواعيــد التــي تحددها

إذا حصل الطالب يف امتحان مســتوى اللغة اإلنجليزية ىلع أقل

الجامعة لقياس مهاراتهم األساسية ،وتتراوح عالمة االمتحان من

من ( )%50أو لم يتقدم لالمتحان يف الفصل الدراسي األول فعليه

(صفــر  .)%100 -إذا حصل الطالب يف امتحان مســتوى املهارات

أن يــدرس منتظمًا وملدة فصل دراســي واحد مادة اســتدراكية

الحاسوبية ىلع أقل من ( )%50أو لم يتقدم لالمتحان يف الفصل

للتقوية رقمها ( )31029بمعدل ( )3ساعات معتمدة ال تدخل يف

الدراســي األول فعليــه أن يــدرس منتظمًا وملدة فصل دراســي

معدله التراكمي وال يف عدد الســاعات املطلوبة للتخرج ويقدم

واحد مادة اســتدراكية للتقوية رقمها ( )11100بمعدل ( )3ساعات

امتحانًا فيها يؤهله النجاح فيه للتسجيل يف مادة لغة إنجليزية

معتمــدة ال تدخل يف معدلــه التراكمي وال يف عدد الســاعات

رقمها (.)31121

املطلوبــة للتخــرج ويقــدم امتحانًا فيهــا يؤهله النجــاح فيه

 .2امتحان مستوى اللغة العربية:
يتقدم جميع الطلبة عند التحاقهم بالجامعة المتحان مســتوى
اللغــة العربيــة يف املواعيــد التــي تحددها الجامعــة لقياس
مهاراتهم األساســية ،وتتراوح عالمة االمتحان من (صفر .)%100 -

للتسجيل يف مواد خطته الدراسية .يعفى الطالب الحاصل ىلع
شــهادة ( - )ICDLرخصة قيادة الحاسوب الدولية  -أو ما يعادلها
من تقديم امتحان مســتوى املهارات الحاســوبية وعليه تقديم

ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ

الشهادة يف فصل القبول إلعفاءه من التقدم المتحان الحاسوب.

 -ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ.

إذا حصل الطالب يف امتحان مستوى اللغة العربية ىلع أقل من

 -ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻲﻓ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺩﻗﺎﺋﻖ.

مالحظة حول امتحان املستوى

مالحظة حول امتحان القبول

بعد إنجــاز متطلبــات القبــول والحصول ىلع

يخضع الطالب املتقدم للدراســة يف جامعة األميرة سمية

الرقم الجامعي ،يحق للطالب التقدم المتحانات

للتكنولوجيــا ،المتحــان القبول حيث يجــب ىلع الطالب

املســتوى قبل بدء الفصل الدراســي األول من

اجتيــاز هــذا االمتحان بنجاح ،لكي يتــم النظر يف موضوع

االلتحــاق بالجامعــة .كمــا ويســتطيع الطالب

قبوله.

حجــز موعــده المتحانات املســتوى عن طريق

إن امتحــان القبــول يتضمن ،قيــاس قــدرات الطالب يف

املوقع اإللكتروني أو من خالل مســجل القبول
والتسجيل وخالفه يعتبر راســبًا وعليه التقدم
لتسجيل املادة االستدراكية املطلوبة.

مجاالت اللغة اإلنجليزية واللغــة العربية والذكاء واملنطق
ومهارات االتصال والرياضيات ،باإلضافة إلى علم الحاســوب
(لطالب الحوســبة واألعمال) ،والفيزياء (لطالب الهندسة).
علما بان االمتحان يستغرق ما ال يزيد عن  40دقيقة.

 -ﺇﺣﻀﺎﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﳌﺎﺩﺓ.

 -ﻋﺪﻡ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﳌﻮﺑﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ.

 -ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺃﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﺳﻤﻪ ﻲﻓ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ.

ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤــــﺎ ﺕ
ﺍ ﻟﺨــﺎ ﺻـــــﺔ
ﺑﺎ ﻻ ﺧﺘﺒــﺎ ﺭ ﺍ ﺕ

ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
 -ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻰﻠﻋ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ.

 -ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﻻ ﻲﻓ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﳌﻘﺮﺓ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺲ.

 ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻐﺶ ﻲﻓ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻨﻈﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐﺗﻮﺍﻓﺮﻩ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.

 -ﻳﻤﻨﻊ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ.

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
 -ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﻌﺬﺭ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.

 -ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
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طلبتنا يتألقون يف املسابقات العاملية

نظام الدراسة

إلى عمليات اإلرشــاد لكل ما تتطلبه الحياة الجامعية للمســاعدة يف

أوالً :التعليم والتعلم

تسهيلها وجعلها أكثر متعة وفائدة.

تحرص جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا ىلع اجتذاب أعضاء هيئة

خامسًا :التسجيل

التدريس املشهود لهم بالكفاءة والخبرة ومن خريجي اعرق الجامعات
العاملية.
تشــتمل العملية التعليميــة ىلع املحاضرات النظريــة والتطبيقات
العمليــة واملختبرية والتدريب العملي داخل وخارج الجامعة بشــكل
تكاملي يضمن جودة مخرجات العمليــة التعليمية بالجامعة ،وتطبق
الجامعة آليات متعددة لقياس وتقويم األداء.
حصل طلبتنا ىلع املركز األول ىلع مستوى العالم يف مسابقة هواوي –  HUAWEIوالتي أقيمت يف مقر شركة هواوي يف األردن.

كما وتوفر الجامعة الوســط التقني ومصــادر التعلم املالئمة للعملية
التعليمية مثل القاعات الدراســية املزودة بوســائل التعليم الحديثة
وغيرها ،وتستخدم الجامعة نظامًا إلكترونيًا لطرح املساقات الدراسية
والتواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

حصــل طلبة كلية امللك عبداهلل الثاني للهندســة ىلع املركز األول

ثانيًا :لغة الدراسة

ىلع الجامعات األردنية يف األوملبيــاد الدولي لإللكترونيات الدقيقة

اللغــة اإلنجليزية هي لغة التدريس يف جميع تخصصات الكليات يف

للعامين  2018و .2019

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.

ثالثًا :نظام التعليم
تأخذ الجامعة بنظام الســاعات املعتمدة أساســا لنظامها التعليمي،
ويتكــون العــام الجامعي من فصلين دراســيين عادييــن هما الخريف

الفوز يف مسابقة Dell EMC
حصــل طلبتنــا ىلع املركــز الثانــي يف
املســابقة العامليــة "Dell EMC Envision
 "the Future Competitionىلع مســتوى

من خالل تقديم الخدمات الطالبية منذ وصول الطالب للجامعة وحتى
تخرجه.

""PORTAL FIRE FIGHTERS

إذا كان الطالب بحاجة إلى معلومات خاصة حول الدراســة أو الرسوم أو

فــاز نــادي "الروبوتيكــس"  ARCمن جامعة

االلتحاق بإمكانه الحصول ىلع معلومات شــاملة ومحدثة متاحة عبر
موقع الجامعة التاليwww.psut.edu.jo :

 ، Portal Fire Fightersالتــي نظمتها IEEE

أو يستطيع الحصول ىلع اإلجابة املطلوبة ألسئلته من خالل االتصال

 RASيف الجامعــة األردنيــة ،بالتعــاون مع

عبر اإلنترنت ىلع البريد اإللكتروني التاليdar@psut.edu.jo :

جميــع افــرع  IEEE RASيف الجامعــات،

كما تتميز جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بتطبيقها نظام Personal

وبمشاركة  20فريقًا من ست جامعات.

 Tutorial Systemالــذي يوفر الفرصة اإلرشــادية للطلبة لالطالع ىلع
كافــة متطلبــات الحياة الجامعيــة بما يف ذلــك دروس التقوية يف
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رزمة من املواد يتم اختيارها وفق الخطة االسترشــادية بالتنسيق
مــع كليــات الجامعة وذلك بعــد إتمام عملية القبــول يف إحدى
التخصصات التي تدرسها كليات الجامعة.
 .2للفصول الدراســية التي تتبع فصل القبول :تجري عملية التسجيل
للمواد الدراسية وفق اآلتي:
• يراجع الطالب الدائرة املالية لدفع الرسوم املقررة بعدد الساعات
املعتمدة التي سجلها وفق التعليمات واستالم اإليصال املالي.
• يختــار الطالب املــواد التي يرغب بدراســتها وفق طرحها يف
الجدول الدراسي والخطة الدراسية.
• يســتخدم الطالب حســابه اإللكتروني يف الجامعة ،لتســجيل
مواده بنفسه وذلك باستخدام نظام التسجيل الذاتي من خالل
رقم ســري يصرف للطالب مــن عمادة القبول والتســجيل عند
قبوله يف الجامعة.

رابعًا :اإلرشاد األكاديمي

تهتم الجامعة وتســاعد الطلبة ىلع التكيــف يف حياتهم الجامعية

األميــرة ســمية للتكنولوجيا يف مســابقة

 .1للفصــل الدراســي األول الذي يقبل فيــه الطالب :يتســلم الطالب

تقديرًا من الجامعة للظروف غير العادية التي قد يمر بها الطالب فقد

الدراسة بنجاح تام.

املركز األول يف مسابقة

مرشده األكاديمي وفق الخطة الدراسية حسب ما يلي:

سادسًا :السحب واإلضافة

خالله الطلبة ويقدم اإلرشــاد لهم بما يساعدهم ىلع إنجاز متطلبات

مشروع تخرج من  23دولة.

هي عملية تســجيل املواد الدراســية التي يختارها الطالب بموافقة

والربيع إضافة إلى فصل صيفي اختياري.

يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا نظام إرشادي متكامل يتابع من

الشــرق األوســط وتركيا وأفريقيا ضمن 253

املواضيــع التي يحتاجــون لها ملســاعدتهم يف التعلــم ،باإلضافة

أجازت له التعليمــات إجراء تعديل ىلع برنامجه الدراســي من خالل
نظام التسجيل الذاتي اإللكتروني بموافقة مرشده األكاديمي والقسم
األكاديمــي املختص وأن يغير بعض املواد التي ســجل فيها يف فتر
الســحب واإلضافة ،يف مادة أو أكثر وذلك قبل أسبوع من بدء الدراسة
مع مراعاة الحدين األىلع واألدنى لنصابه من الساعات املعتمدة لكل
فصل دراسي .وتعرف عمليتي السحب واإلضافة بما يلي:
• الســحب :هي عملية حذف مادة سبق أن سجلها الطالب أثناء فترة
التسجيل ،وذلك من أجل تعديل جدوله الدراسي عند الضرورة.
• اإلضافة :هي عملية إضافة مادة لم يسبق أن سجلها الطالب ،وذلك
من أجل تعديل جدوله الدراسي عند الضرورة.
خطوات السحب واإلضافة:
• يستخدم الطالب حسابه اإللكتروني يف الجامعة إلجراء التعديل الالزم
بعد أخذ موافقة مرشده األكاديمي والقسم األكاديمي املختص.
• يتوجه الطالب إلى الدائرة املالية لتسوية وضعه املالي.
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ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ

 .1ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﴼ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
 .2ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺴــﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴــﺠﻠﺔ  12ﺳــﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ،
ﻭﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻰﻠﻋ  18ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ.
 .3ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻻ ﻲﻓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ.
 .4ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺴــﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

 .1ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﺴــﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺁﺧﺮ ﻲﻓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻟﻪ ﻣﻘﻌﺪ
ﺷــﺎﻏﺮ ﻲﻓ ﺍﻟﻘﺴــﻢ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻲﻓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻰﻠﻋ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻲﻓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻲﻓ ﺍﻟﻘﺴﻢ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻲﻓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺳﻨﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻰﻠﻋ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻭ ﻲﻓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻲﻓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ.
 .2ﺗﺤﺴــﺐ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﻨﺘﻘﻞ ﺍﳌــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺳــﻬﺎ ﻲﻓ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳌﻨﺘﻘﻞ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﳌﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ.

9

1

ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ
 .1ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳــﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳــﺒﻮﻉ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻘﺘﻨﻊ
ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.
 .2ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺘﻘﻞ ،ﺇﻻ ﺑﻌﺪ
ﻣﻀﻲ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻰﻠﻋ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﻲﻓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.
 .3ﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻰﻠﻋ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ.
 .4ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻰﻠﻋ ﺳــﺘﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺃﻡ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.

ﻳﻌــﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﺟﺤﴼ ﻲﻓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻰﻠﻋ ﻋﻼﻣﺔ )(%50
ﻓﺄﻛﺜﺮ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﺟﺤﴼ ﻲﻓ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻰﻠﻋ ) (%60ﻓﺄﻛﺜﺮ.
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2

ﻣﻠﺨﺺ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ

ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺪ
 .1ﺇﺫﺍ ﺑــﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳــﺲ ﻲﻓ ﺃﻱ ﻣــﻦ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴــﻦ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻟــﺐ ﻣﺴــﺠ ً
ﻼ ﻟﺬﻟــﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ،ﻳﻌــﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟــﺐ ﻣﻨﻘﻄﻌﴼ ﻋﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻳﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻲﻓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﻐﻰ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻌﺬﺭ
ﻗﻬــﺮﻱ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻲﻓ ﻣــﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ.
 .2ﺗﺤﺴــﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻰﻠﻋ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ.

ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ
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 .1ﺗﺸــﺘﺮﻁ ﺍﳌﻮﺍﻇﺒــﺔ ﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻃﻠﺒــﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻲﻓ ﻛﻞ ﺍﳌﺤﺎﺿــﺮﺍﺕ
ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴــﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ
ﻲﻓ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﻴﺔ .ﻭﻳﺘــﻢ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻏﻴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ
ﻧﺴﺒﺔ ).(%15
 .2ﻳﺤﺴــﺐ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻣــﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻲﻓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻰﻠﻋ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ.
ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ

3

ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ
 .1ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻲﻓ ﻣﺪﺓ
ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ) (14ﺃﺳﺒﻮﻋﴼ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ،ﻭ ) (6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ
ﺑــﺪﺀ ﺍﻟﻔﺼــﻞ ﺍﻟﺼﻴﻔــﻲ .ﻭﺗﺜـﺒــﺖ ﻲﻓ ﺳــﺠـﻠﻪ ﻣﻼﺣﻈـــﺔ
)ﻣﻨﺴــﺤﺐ( .ﺃﻭ ﻳﺘﻘــﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ
ﻟﻼﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
 .2ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ،ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺍﻻﻧﺴــﺤﺎﺏ ،ﺃﻥ ﻳﻘــﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴــﺎﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺴــﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻌﺐﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ
ﺑﻪ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
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ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﳌﻮﺍﺩ

6

4
5

 .1ﻳﻨــﺬﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟــﺐ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻞ ﻣﻌﺪﻟــﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻋــﻦ ) (%60ﻲﻓ ﺃﻱ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓــﻊ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺇﻟﻰ
) (%60ﻓﻤــﺎ ﻓﻮﻕ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻲﻓ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫــﺎ ﻓﺼﻼﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ،ﻭﻻ
ﻼ ﺩﺭﺍﺳﻴﴼ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ .ﻭﺧﻼﻓﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﺼﻮﻻً
ُﻳﺤﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﻓﺼ ً
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ.
 .2ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻣﻔﺼﻮﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻞ ﻃﺎﻟــﺐ ﻳﺤﺼﻞ ﻰﻠﻋ ﺃﻗـﻞ ﻣــﻦ ) (%50ﻲﻓ
ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ،ﻲﻓ ﺃﻱ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻷﻭﻝ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ .ﻛﺬﻟﻚ ُﻳﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺠــﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤــﺪ ﺍﻷﻰﻠﻋ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﳌﺴــﻤﻮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼــﻮﻝ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳــﻮﺱ ،ﻭﻳﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﳌﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﻔﻖ
ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺇﻟﻰ ) (%60ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻓﺼﻠﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ.

ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ
ُﺗﻤﻨﺢ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻲﻓ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺨﺮﺝ ﻲﻓ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﻴﺔ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ ).(%60

لجامعة األميرة ســمية
للتكنولوجيــا دور كبير
يف تحقيق نجاحي

الخريــج عيســى فاخــوري بكالوريــوس
يف تخصــص علــم الحاســوب ،خريــج
عام  .2002/2001مؤســس شركة بداية
لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات
“ ”ArabiaCellعــام  ،2007وهي شــركة
مــزودة محتــوى للهاتف النقــال ،وتضم
قنــوات شــركة  ArabiaCellمجموعــة
مــن الخدمــات الجديــدة املتنوعــة
منهــا الترفيهيــة والرياضيــة والدينية
واألخبــار العاجلــة التي يتــم تقديمها
إلى مســتخدمي الهواتــف النقالة يف
عــدة مناطــق ،حيــث تحرص الشــركة
ىلع تقديــم محتــوى جديــد ومفيــد
ملستخدمي الهواتف النقالة يف العديد
من البلــدان والعديد من اللغات ،والبحث
عن محتــوى فريد من نوعــه ذي عالمة
تجارية.
يف عــام  2009قامت الشــركة بتوقيع
اتفاقية مع نادي ريال مدريد اإلســباني
لتقديــم محتوى الهاتــف النقال حصريًا
يف  6بلــدان عربيــة ويف عــام 2011
قررت الشركة ونادي ريال مدريد توسيع
تقديــم املحتوى يف أكثر مــن  54بلدًا
يف آسيا وأســتراليا ،ليصل عدد البلدان
التي تصلها أخبار ريال مدريد بواســطة
 ArabiaCellإلــى ما مجموعــه  60بلدًا
يف العالم.
وعبر عيسى عن فخره واعتزازه بتخرجه
من الجامعة.
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سابعا :املواظبة
ً

ثامنًا :الساعة املكتبية

تاسعا :العقوبات األكاديمية:
ً

تشــترط املواظبة لجميع طلبة الجامعة يف كل املحاضرات

تلــزم جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيــا ،جميع أعضــاء هيئة التدريس

 .1ينــذر كل طالب يحصل ىلع معــدل تراكمي يقل عن  .%60وىلع

حســب الســاعات املقررة لكل مــادة يف الخطة الدراســية.

بتحديــد ســاعات مكتبية .وذلــك ألغــراض التوجيه األكاديمــي للطلبة،

الطالــب إزالة اإلنذار يف مــدة أقصاها فصالن دراســيان اعتياديان

الحضــور الدائــم للمحاضــرات يتيــح الفرصة لفهــم مواضيع

واالستشارات األكاديمية ،والتدريس ،ومتابعتهم.

الحقان للفصل الذي أنذر فيه ،ويزيل الطالب اإلنذار بأن يرفع معدله

ومفاهيم املادة الدراسية املسجل فيها الطالب .وىلع الرغم

يطلب من أعضــاء هيئة التدريس تحديد ســاعة مكتبية لكل مادة تدرس

التراكمي إلى  %60أو أكثر.

يف كل أســبوع .يجب أن تكون الســاعات املكتبية مختلفة عن الساعات

• يفصل الطالب من قسمه األكاديمي إذا لم يتمكن من إزالة اسمه

التدريســية .وإذا تعارض البرنامج الدراســي للطالب مع الساعات املكتبية

من قائمة املنذرين ،ويســتثنى من ذلك كل طالب أتـــم دراسة

لعضو هيئة التدريس ،فيمكن للطالب وعضو هيئة التدريس تنسيق موعد

( )99ساعة معتمدة بنجاح.

من أن الغياب عن املحاضرات ال يعتبر جزء من درجات التقييم
يف املادة ،لكن هناك أنشــطة متعددة داخل املحاضرة ،مثل
املشاركة يف املناقشــات وتقديم العروض ومشاريع الطلبة
ونقاشــات الطلبــة يف مجموعــات ،فهن يعتبــرن جزء من
التقييم والغياب عن املحاضرة ســواء بعذر أو بدونه ســيؤثر

آخر بينهما .إذا لم يســتطع عضو هيئة التدريس التواجد خالل الســاعات
املكتبيــة فيجب تبليغ املســاعدة اإلدارية للقســم (الســكرتيرة) ،وإبالغ

ىلع عالمة الطالب ،وال بد أن نؤكد ىلع ما يلي:

الطلبة بالتغيير .رؤســاء األقسام مسؤولون عن التزام أعضاء هيئة التدريس

 .1ال يســمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%15من الساعات

بالساعات املكتبية.

املقررة للمادة ،خالل الفصل الدراسي الواحد.

يضــع عضو هيئة التدريس برنامجه للســاعات املكتبية ىلع باب مكتبه

 .2إذا غاب الطالب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات املقررة

ويحدده وفقًا للجدول الدراســي اليومــي .إذا لم يكن لعضو هيئة التدريس

للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية ،يحرم

مكتب مخصص ،فيجب ىلع رئيس القســم تحديــد مكتب له .يبلغ عضو

مــن التقدم لالمتحــان النهائي وتعتبــر نتيجته يف تلك

هيئة التدريس املســاعد اإلداري للقســم (الســكرتيرة) ،بمواعيد الساعات

املادة الصفر الجامعي.

املكتبية بحد أقصى سبعة أيام قبل بدء الدوام الرسمي للفصل الدراسي.

 .3إذا غاب الطالب أكثر من ()%15من الســاعات املقررة ملادة
ما وكان هذا الغياب بســبب املــرض أو لعذر قهري يقبله
عميد الكلية يعتبر منســحبا من تلك املادة ،وتطبق عليه
أحكام االنسحاب.
 .4يعتبر العذر مقبوال وبحسب تعليمات الجامعة يف الحاالت

يقوم املســاعد اإلداري (الســكرتيرة) بتنظيم الســاعات املكتبية ألعضاء
هيئة التدريس وإرســالها ملكتب العميد خالل مدة أقصاها يوما عمل قبل

تتفهم جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،أهمية االتصال الفعال يف نجاح

• املــرض أو اإلصابــة التــي تمنــع الطالب مــن حضور

البريد اإللكتروني ،الرســائل عبــر الهاتف ،املحادثــة اإللكترونية ،والتلفون

املحاضرة ،ىلع الطالب أن يحضــر تقرير طبي مختوم

املكتبي.

ومعتمد من طبيب الجامعة.

البريد اإللكتروني هو الحد األدنى من وســائل االتصال الذي يمكن أن يوفره

• ظــروف خارجــة عــن إرادة الطالب تمنعه مــن حضور
املحاضرة يقبلها عميد الكلية ،وىلع الطالب أن يقدم
ما يثبت ذلك.
 .5الطالب مســؤول عن املــادة املشــروحة أو االمتحانات أو
الواجبــات أو التقييم داخــل املحاضرة التــي غاب عنها،
وىلع مدرس املادة أن يســمح للطالب بتعويض ذلك يف
حال كان غياب الطالب بعذر (بحســب مــا هو مذكور يف
النقطة  )4بالطريقة التي يراها مناسبة.
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يف الجامعة يف أي مرحلة من مراحل دراسته.

عاشرًا :تأجيل الدراسة  /االنقطاع واالنسحاب من الجامعة:
• يلتــزم الطالب بإجراء عمليات التســجيل والســحب واإلضافة وفق
التقويم الجامعي ،الذي تعلنه الجامعة يف كل عام دراسي .ويحق
للجامعة اعتبار الطالب املنتظم منقطعًا وفاقدًا ملقعده الدراسي،
يف أي فصل اعتيادي ال يســجل فيه خالل الفترة الزمنية املحددة
للتســجيل يف ذلك الفصل .ويجوز أن يســمح للطالب بالتســجيل

• ينذر الطالب الذي يقــل معدله التراكمي عن  %60يف أي فصل

إذا توفــرت شــواغر يف التخصص الذي يدرســه الطالب وحســب

من الفصول الدراسية باستثناء الفصل الصيفي.

التعليمات.

• ال يدخل الفصل الصيفي ضمن الفصول التي يوضع فيها الطالب

• إذا رغــب الطالب يف تأجيل دراســته لفصل مــا ،فعليه أن يتقدم

ىلع قائمة املنذرين.

بطلــب  -ىلع النموذج اإللكتروني املقرر لذلك – يف موقع عمادة

• يجوز أن يقبل يف الدراســة غير املنتظمــة الطالب املفصول

القبول والتســجيل ،نهاية األســبوع الثاني للفصل الذي يود تأجيل

من الدراســة املنتظمة بسبب تدني معدله التراكمي عن الحد

دراســته فيه ،ويبت عميد الكلية يف هذا الطلب ،وبعد ذلك يبلغ

األدنى املقبول .%60

العميد قــراره إلى عميد القبول والتســجيل ،ويثبت يف الســجل
األكاديمي للطالب مالحظة "مؤجل" لذلك الفصل.
• يجــوز للطالب أن يؤجل دراســته يف الجامعة ملــدة ال تزيد ىلع
أربعة فصول سواء كانت متصلة أو متقطعة .ويجوز ملجلس الكلية
املوافقة ىلع تأجيل دراســة الطالب ملدة تزيد ىلع ذلك ،وبما ال

املخاطبة واالتصال مع األساتذة

التالية:

طلب من إدارة الجامعة.

فصول الدراســة التي تلي الفصل الدراســي األول للطالب املقبول

بدء الدوام الرسمي للفصل.

الطلبــة وتحصيلهم األكاديمي ،ويمكن أن يأخذ االتصال عدة أشــكال مثل

• املشاركة يف فعاليات أو أنشــطة الجامعة بنا ًء ىلع

 .2يفصــل الطالب إذا نقص معدله عن ( )%50يف نهاية أي فصل من

عضو هيئة التدريس للطلبة ،خارج الساعات املكتبية والساعات التدريسية،
يجب ىلع جميع أعضاء هيئة التدريس الرد ىلع رسائل البريد اإللكتروني
خالل  24ساعة من تاريخ الرسالة البريدية خالل أيام األسبوع .أما خارج أيام
العمل ،أو بعد الساعة الخامسة مسا ًء من يوم الخميس ،ويجب ىلع أعضاء
هيئة التدريس الرد خالل  24ساعة من بداية أول يوم عمل.
يترك ألعضاء هيئة التدريس الخيار بتوفير أو قبول أي وســيلة اتصال أخرى
غيــر البريــد اإللكتروني .جميع االتصــاالت عبر البريــد اإللكتروني يجب أن
تتم من خالل البريد اإللكتروني لجامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا .البريد
اإللكتروني الشــخصي غير مســموح به إال إذا لم يتوفــر البريد اإللكتروني
الخاص بالجامعة.

يتجاوز ستة فصول دراسية.

أنا سعيد بتخرجي من جامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا
قال ذلك الخريج ســالم النمري بكالوريوس يف تخصص هندســة إلكترونية،
خريج عــام  ،2004/2003حيث أكمل دراســته يف جامعة وســط فلوريدا،
حصل ىلع درجة الدكتوراة يف تخصص الهندســة الكهربائية .يعمل حاليًا
يف مركز غــودارد للطيران الفضائي ( )GSACالتابع لوكالة الفضاء األمريكي
.NASA
قــاد فريقًا من مهندســي ناســا إلــى القطــب املتجمد الجنوبــي ،حيث
قاموا بنشــر أنظمة جديــدة لخدمة األقمار الصناعيــة ،ذات املدار األرضي
املنخفــض ،وإجراء تجارب تتعلق ببروتوكوالت االتصال املســتقبلية .لديه
أكثــر من ثالثين بحثًا منشــورًا يف مجالت ومؤتمــرات علمية محكمة ،كما
حصــل خريــج الجامعة الدكتور ســالم النمــري ىلع إحدى ميداليات ناســا
لإلنجازات االستثنائية ،وحسب تصنيف ناسا تُعتبر هذه امليدالية من أىلع
التصنيفات وهي بمرتبة عاملية.
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• ال يســمح للطالب املســتجد أو املنتقــل إلى الجامعــة بتأجيل

املســموح بــه للحصــول ىلع درجــة البكالوريــوس ،وتطبق ىلع

دراسته إال بعد انقضاء فصل دراسي كامل عند التحاقه بالجامعة.

الطالب الرســوم الدراســية املعمول بها حين التحاقه بالجامعة أول

• ال تحســب مدة التأجيل ضمن املدة املسموح بها للحصول ىلع

مرة .وإذا لم يرغب الطالب يف االحتفاظ بســجله األكاديمي السابق،

درجة البكالوريوس ،وإذا انقضى األسبوع األول من الفصل الدراسي
االعتيادي ولم يسجل الطالب ،ولم يتقدم بطلب إلى عمادة القبول
والتسجيل لتأجيل دراســته ،فيعتبر منقطعًا عن الدراسة وفاقدًا
ملقعده الدراسي يف الجامعة .وتسجل له يف سجله األكاديمي
مالحظــة "منقطع  /فاقد ملقعده الدراســي" ،ما لم يتقدم بعذر
يبين ســبب تأخره ،وذلك يف موعد أقصاه نهاية األســبوع الثالث
من بــدء الفصل االعتيــادي ،وتقوم اللجنــة األكاديمية املختصة
بالنظر يف طلبه وفقًا للشواغر املتاحة.
• إذا رغــب الطالب يف االنســحاب من الجامعــة ،فعليه أن يتقدم
بطلب  -ىلع النموذج اإللكتروني املقرر لذلك  -يف موقع عمادة
القبول والتسجيل ،واســتكمال اإلجراءات الخاصة ببرءة الذمة من
الجهــات املعنيــة يف الجامعــة ،وتثبت يف ســجله األكاديمي
مالحظة "منسحب من الجامعة".

الحادي عشر :إعادة قيد
يجوز للطالب املنســحب من الجامعــة أو املنقطع/الفاقد ملقعده
الدراســي أن يتقدم بطلب إلعادة قبوله وتسجيله (إعادة قيده) إلى
الجامعة لدى عمادة القبول والتســجيل ،شــريطة أن ال يزيد مجموع
فصول انســحابه أو انقطاعه وتأجيله ىلع  3ســنوات .ويقوم عميد
الكليــة و مجلــس الكليــة بالنظر يف طلبــه ،وإذا أعيد تســجيله
يحتفظ بســجله األكاديمي كامالً ،ىلع أن يكمــل متطلبات التخرج
حسب الخطة الدراســية املعمول بها حين التحاقه بالجامعة ،ويف
هذه الحالة تحســب له املدة الدراسية الســابقة ضمن الحد األىلع
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92%

ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ أﻓﺎدوا أﻧﻬﻢ راﺿﻮن ﻋﻦ
وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

7178

يعاد تســجيله كطالب مستجد ،وتطبق عليه أسس القبول والرسوم
الدراسية املعمول بها حينئذ.

الثاني عشر :التحويل إلى تخصص آخر:
يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر شريطة استيفاء ما يلي:
• أن يتوفر شاغر يف التخصص الذي يرغب الطالب باالنتقال إليه.
• أن يكون معدله يف الثانوية العامة يؤهله للقبول يف التخصص
الذي يرغب باالنتقال إليه وفقًا ألســس القبول املعمول بها عند
قبوله يف الجامعة أو انتقاله إليها.
• أن يقدم الطلب إلى عمادة القبول والتســجيل خالل الفترة التي
تحددها العمادة يف كل فصل دراســي .وتحســب للطالب جميع

ﺧﺮﻳﺞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1995

ﺣﻘﺎﺋﻖ
وأرﻗﺎم

ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻣﻴــﺮة
ﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

املواد التي نجح فيها ،شريطة اتفاقها وخطة التخصص املنتقل
إليه.
• يخضع الطالــب لجميع أحكام اإلنذار والفصــل فيما يتفق وخطة
التخصص املحول إليه.
• يجــوز للطالب املحول إلى تخصص آخــر أن يقدم طلبًا خطيًا إلى
عمــادة القبول والتســجيل ،يطلــب فيه إلغاء ســجله األكاديمي
الســابق كامالً ،وإعادة تسجيله كطالب مستجد ،ويف هذه الحالة
تطبق عليه أســس القبـــول والرســوم الدراســية املعمول بها
حينئذ.

97%
ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ دﻓﻌﺔ  2016ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ أو
اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

89%

ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ
ﻓﻲ اﻟﺴﺘﺔ اﺷﻬﺮ اوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ

• ال يجــوز للطالــب املفصول من تخصــص ما أن يعــود إلى نفس
التخصص مره أخرى.
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الثالث عشر :نظام العالمات والتقديرات لدرجة البكالوريوس
أ .تعتمد الجامعة نظام نسب العالمة املئوية من ( ،)%100وترصد عالمات
املواد كما هو مبين يف جدول تقديرات املواد أدناه:

• املعدل التراكمي هــو معدل عالمات جميع املواد
التي درســها الطلبة يف خططهم الدراسية نجاحًا
أو رســوبًا حتى تاريخ حســاب ذلك املعدل .ويمكن
حساب املعدل التراكمي من موقع الجامعة.

النسبة املئوية للمادة

التقديـــر

% 100 - % 90

ممتـــاز

% 89 - % 80

جيد جــدًا

% 79 - % 70

جيــــد

% 69 - % 60

مقبـــول

• يتوجب ىلع الطلبة إعادة دراســة املواد اإلجبارية

% 59 - % 50

ضعيــف

إذا رســبوا فيها ،ويف حالة املواد االختيارية فيحق

دون % 50

راســـب

ب .تخصــص للنســب املئويــة ،لكل مــن املعدليــن الفصلــي والتراكمي،
التقديرات املبينة إزاء كل منها:

مالحظة:
• ال تحســب املادة التي انســحب منهــا الطالب يف
حســاب املعــدل التراكمــي ،وال تدخــل أيضًا يف
حساب الساعات املعتمدة التي درسها.

للطلبة إعادة دراسة املادة نفسها ،أو اختيار غيرها
حسب ما هو متوفر يف خطة القسم املختص.
• عند إعادة دراسة مادة ما ،ترصد له العالمة األىلع،
وتحسب يف املعدل التراكمي.

النسبة املئوية للمادة

التقديـــر

% 100 - % 84

ممتـــاز

% 83.9 - % 76

جيد جــدًا

% 75.9 - % 68

جيــــد

% 67.9 - % 60

مقبـــول

الحــد األدنــى لعالمة النجــاح يف املادة هــو عالمــة  ،%50ويف املعدل
التراكمي .%60
• املعدل الفصلي :هو معدل عالمات املواد التي درســها الطالب نجاحًا أو
رسوبًا يف ذلك الفصل حسب املواد املوجودة يف خطته الدراسية.
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منصة التعلم اإللكتروني

• ماذا سأجد ىلع صفحة املادة
تحتوي صفحة املادة ىلع الخطة الدراســية ،شــرائح رقمية ( ،)slidesالوظائف ،االمتحانات القصيرة ،محاضرات افتراضية وفيديوهات

أُنشــئ مركز التعلٌّم اإللكتروني يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا عام  ،2016ويُعتبر وحدة من وحدات الجامعة ويرتبط إداريًا بالرئيس .يسعى

(يمكن أن تختلف املحتويات باختالف املادة)

كمية ونوعية يف خدمة املجتمع األردني خاصة والعربي بصورة عامة ،وذلك عن طريق:
هذا املركز إلى تحقيق أهداف ّ

• االمتحانات

• تحســين وتطوير العملية التعليمية يف الجامعة باســتخدام اســتراتيجيات مدعمة بالتكنولوجيا الحديثة ،وبشكل خاص تطبيقات الحاسوب

تحتوي االمتحانات ىلع أنواع متعددة من األســئلة مثل االختيار من متعدد ،صح أو خطأ ،اختيار من القائمة ،إجابات قصيرة وأســئلة

وتقنية املعلومات.

مقالية.

• توفير التدريب ألعضاء الهيئة التدريســية يف جميع مجاالت ومهارات التعلّم والتعليم اإللكتروني املختلفة ،ويف كافة التخصصات املطروحة
بهذا السياق.
• مساعدة أعضاء هيئة التدريس عمليًا وتقنيًا ىلع تصميم ،وتطوير ،وتنفيذ املحتوى اإللكتروني للمساقات التي يتم تدريسها يف الجامعة.
• تقديم املشاريع التي تساهم يف تطوير بيئة التعليم اإللكتروني.

HW

• الوظائف الدراسية
تكون الوظائف إما من خالل كتابة نص أو تحميل ملفات.

• املحاضرات االفتراضية
يتم الدخول إلى املحاضرات من خالل رابط يوضع ىلع املنصة أو يرســل كمالحظة ىلع نظام التســجيل أو بالبريد اإللكتروني من
مدرس املادة .حيث تعقد املحاضرات باستخدام برنامج زووم.

• املشاكل الفنية
يف حال وجود أي مشاكل فنية يمكنكم التواصل مع مركز التعلم اإللكتروني من خالل البريد اإللكتروني للمركز elearning@psut.edu.jo
أو من خالل الهاتف +962 6 5359949

• التعليمات
تطبق تعليمات الجامعة ىلع املحاضرات االفتراضية واالمتحانات عن بعد تماما كما هو الحال يف املحاضرات واالمتحانات التقليدية.

منصــة التعلم اإللكتروني هي بيئــة تعليمية تفاعلية توظف تقنيــة  webوتجمع بين مميزات أنظمة إدارة املحتوى اإللكتروني وبين شــبكات
التواصل االجتماعي  ،facebookو twitterوتمكن أعضاء الهيئة التدريسية من نشر الدروس واألهداف ووضع الواجبات وتطبيق األنشطة التعليمية،
واالتصال بهم من خالل تقنيات  ،e-learningتقسيم الطالب إلي مجموعات عمل ،وتساعد ىلع تبادل األفكار واآلراء بين أعضاء الهيئة التدريسية
والطالب ،ومشاركة املحتوى العلمي ،مما يساعد ىلع تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.

• آلية الدخول
يتم الدخول إلى املنصة من خالل صفحة القبول والتسجيل ،بمجرد الضغط ىلع األيقونة املخصصة بالتعلم اإللكتروني املوجودة
يف أىلع الشاشــة ،ويمكن مشــاهدة أسماء املواد املسجلة من القائمة ىلع يسار الشاشة تحت بند  ،My coursesوبمجرد الضغط
ىلع اسم املادة يتم االنتقال إلى الصفحة املخصصة لهذه املادة.
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ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﻻﺕ

صندوق دعم الطالب الجامعي:

The Grading System

ﺃﻭﻻً :ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ Undergraduate Programs

ﺃﻭﻻً :ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ Undergraduate Programs

100%
ﺇﻟﻰ
90%

%84
ﺇﻟﻰ
%100

ﻣﻤﺘﺎﺯ
Excellent

80%
ﺇﻟﻰ
89%

ﺟﻴﺪ ﺟﺪﴽ
V. Good

70%
ﺇﻟﻰ
79%

ﺟﻴﺪ ﺟﺪﴽ
V. Good

%68
ﺇﻟﻰ
%75.9

ﺟﻴﺪ

Good

ﺿﻌﻴﻒ
Weak

ﻣﻘﺒﻮﻝ
Satisfactory

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
Less than
50%

%88
ﺇﻟﻰ
%100

ﻣﻤﺘﺎﺯ
Excellent

%75
ﺇﻟﻰ
%79.9

ﺛﺎﻧﻴﴼ :ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ Graduate Programs

ﺟﻴﺪ
Good

70%
ﺇﻟﻰ
79%

ﺟﻴﺪ
Good

ﺟﻴﺪ ﺟﺪﴽ
V. Good

%80
ﺇﻟﻰ
%87.9

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
Less than
70%

يكون صرف املنح لكافة الطلبة املحتاجين ،ضمن برنامج البكالوريوس
وفــق املعدل التراكمي ،ىلع أن تتوافر فيهم الشــروط الخاصة بهذا
الصندوق.

ي .ال يجوز أن تتخطى املنحة املقدمــة للطالب من الصندوق ()%75
من رسوم مجموع الساعات املعتمدة التي يسجلها.
ك .يجــوز الجمع بيــن منحة صندوق دعم الطالــب وأي منحة أخرى أو

أوالً .إن شروط التقدم للحصول ىلع منحة صندوق دعم الطالب:

حافز آخر ،ىلع أن ال يزيد املجموع ىلع ( )%100من إجمالي رسوم

أ .أن يكون الوضع املالي للطالب املســتفيد من املنحة ال يسمح له

الساعات املعتمدة التي يسجلها الطالب.

بتسديد الرسوم الجامعية.
ب .أن يكــون الطالــب املتقــدم للحصول ىلع املنحــة منتظمًا يف
الدراسة يف الجامعة.
ج .أن ال يكــون الطالب قد صــدر بحقه أي عقوبــة تأديبية ،يف أثناء

ل .يعاد النظر يف املنح املقدمة من الصندوق إلى الطلبة يف مطلع
كل عام دراسي .ويجوز للجنة النظر يف الطلبات املقدمة ألول مرة
بين الفصلين.
ثانيــا :الوثائــق املطلوبة للحصــول ىلع منحة صنــدوق دعم

الفصلين الســابقين للفصل الذي قدم من أجل التسجيل فيه طلب

الطالب:

ال دراسيًا لغايات احتساب مدة
املنحة .وال يعد الفصل الصيفي فص ً

• صورة مصدقة عن دفتر العائلة.

الفصلين.
د .أن ال يقل املعدل التراكمي للطالب يف أي فصل دراسي عن ()%68
ال دراسيًا لهذه الغاية.
وال يعد الفصل الصيفي فص ً
هـ .ويستثنى الطلبة املستجدون من الشرطين (ج) و (د).
يعادلها عن (.)%80

• شهادة لدخل جميع أفراد األسرة.
• كشف بنكي لجميع حسابات األسرة لسنة كاملة.
• شهادة راتب من مؤسسة الضمان االجتماعي للوالدين.
• شهادة راتب من مديرية التقاعد للوالدين.
• شهادة من دائرة األراضي واملساحة باألموال غير املنقولة للوالدين
والطالب.

ز .إذا توقفت منحة الطالب نتيجة تدني معدله التراكمي إلى ما دون
( ،)%68يجوز له أن يتقدم بطلب جديد للحصول ىلع املنحة يف
الفصل التالي للفصل الذي يحقق فيه املعدل املطلوب.
ح .يجوز منح الطالب ،الذي يفقد معيله بفعل الوفاة يف أثناء دراسته
يف الجامعة ،ويتقدم بطلب دعم إلى لجنة صندوق دعم الطالب،

ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻲﻓ ﺍﳌﺎﺩﺓ

The Minimum Passing Grade for Each Course

ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ

%50

B.Sc.

ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

%70

M.Sc.

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

%70

PhD

ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻲﻓ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ
ﺭﺍﺳﺐ
Fail
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80%
ﺇﻟﻰ
89%

منحــا للطلبة املحتاجيــن يف الجامعة ملرحلــة البكالوريوس ،حيث
ً

تلك الساعات.

و .أن ال يقــل معــدل الطالــب املســتجد يف الثانوية العامــة ،أو ما
ﺟﻴﺪ ﺟﺪﴽ
V. Good

90%
ﺇﻟﻰ
100%

%60
ﺇﻟﻰ
%67.9

ﺛﺎﻧﻴﴼ :ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ Graduate Programs
ﺭﺍﺳﺐ
Fail

ﻣﻤﺘﺎﺯ
Excellent

%76
ﺇﻟﻰ
%83.9

ﺟﻴﺪ
Good

60%
ﺇﻟﻰ
69%

ﻣﻘﺒﻮﻝ
Satisfactory

50%
ﺇﻟﻰ
59%

ﻣﻤﺘﺎﺯ
Excellent

https://www.psut.edu.jo/content/student-support-fund

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
Rankings for Course Grades

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ
Rankings for Semester and Cumulative Averages

صنــدوق دعم الطالــب يف جامعة األميرة ســمية للتكنولوجيا يقدم

الطالب املســتفيد من خارج خطته الدراسية ،وعليه تحمل رسوم

The Minimum Passing Cumulative Average

ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ

%60

B.Sc.

ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

%75

M.Sc.

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

%75

PhD

نسبة من رسوم مجموع الساعات الدراسية التي يسجلها ،تحددها
اللجنة وفقًا للشروط اآلتية:
• وفاة املعيل ،ىلع أن يتم إثبات ذلك بشــهادة رسمية معتمدة
حسب األصول.
• أن يكون الطالب قد أتم بنجاح ما ال يقل عن فصل دراسي واحد.
• يعطــى الطالب هذه املنحة اعتبارًا من بداية الفصل الذي يلي
الفصل الذي تويف فيه املعيل.
• يستفيد الطالب من هذه املنحة ملدة تحددها اللجنة.
ط .ال يســري دعم الطالــب ىلع املواد املعادة .أو تلــك التي يأخذها
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 .6التظلم لدى الجهة املعنية يف حالة عدم الحصول ىلع حقوقه املذكورة.

التقويم الجامعي للعام الدراسي
لــكل عام دراســي تقويم جامعي يســتطيع الطالب من خاللــه التعرف ىلع
معلومات ضرورية عن أنشطة الجامعة التي تهمه للتقيد وااللتزام بها والرجوع
إليهــا عند الحاجة .ومن هــذه املعلومات( :مواعيد بدء الدراســة ،االمتحانات،
العطل الرســمية والدينية ،التسجيل ،الســحب واإلضافة ،االعتراض ىلع نتائج
االمتحانات ،فترات االنتقال من تخصص إلى آخر ،وغيرها).

 .7حفــظ حــق الطالب بالتزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات املحاضرات والســاعات املكتبية وفترات الراحة بين املحاضرات ،
وعــدم إلغائهــا أو تغيير أوقاتهــا إال يف حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك ،ىلع أن يتم إعطاء محاضــرات بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها أو
التغيب عنها بما ال يتعارض مع وقت الطالب أو قدرته ىلع االستيعاب.
 .8تعريفــه بمصادر الحصول ىلع اللوائح واألنظمة الجامعية وميثاق حقــوق الطالب وواجباته وإتاحتها ىلع موقع الجامعة اإللكتروني  ،عمادة
القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة وغيرها.
 .9حصوله ىلع نسخة ورقية أو إلكترونية من ميثاق حقوق وواجبات الطالب الجامعي ووضعها ىلع موقع الجامعة اإللكتروني.
 .10االلتحاق بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبته وفق ضوابط وشروط القبول والتسجيل التي تقرّها الجامعة وحسب إمكانات الجامعة .

• ملزيــد من املعلومــات واالطالع ىلع تفاصيــل التقويــم الجامعي ،يمكنك

 .11الحصول ىلع البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته داخل وخارج الجامعة.

الدخول إلى موقع عمادة القبول والتسجيل من خالل الرابط التالي:

 .12إشــعاره وإحاطته بوجود يوم إرشادي للتعريف بكليات الجامعة وأقســامها ومعرفة ما يناسبه منها لاللتحاق بها بعد توفر شروط القبول يف

www.psut.edu.jo/content/academic-calendar

طلبه.
 .13تقديم اإلرشــاد والتوجيه له وذلك بتوزيع مطبوعات عن أنظمة ولوائح الجامعة وكتيبات إرشــادية وتعريفية عن الكلية والقسم العلمي الذي
ينتمي إليه والخطط الدراسية والخدمات الطالبية األخرى.
 .14اإلطالع ىلع الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة إلتمام إجراءات تسجيل املقررات التي يتيحها له النظام حسب قواعد وشروط عمادة القبول
والتسجيل بالجامعة.

قواعد السلوك الجامعي
تقوم رسالة جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ىلع أسس املصداقية الفكرية  ،باإلضافة إلى الضوابط املهنية العامة يف املحاضرات واالمتحانات
واملختبرات والبحث العلمي وجميع مناحي الحياة .لذلك فإن تعزيز الســلوكيات النزيهة يســاهم يف تدعيم عملية البحث عن املعرفة وغيرها

www.psut.edu.jo/node/1412

ب .الحقوق يف املجال غير األكاديمي:
 .1التمتع بخدمات الرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعة وفقًا للوائح واألنظمة.

 .2توفير الرعاية الصحية الكافية له حسب ما تنص عليه لوائح الجامعة من توفير العالج يف املراكز الصحية التابعة للجامعة.

من األنشــطة العلمية واألكاديمية .إن أبرز عوامل ثقة املجتمع يف الجامعة والكلية ومؤسســات التعليم العالي هو الحفاظ ىلع مبادئ الشــرف
والنزاهة .ومن أجل تحقيق أهدافنا املتمثلة بحفظ ونشر وتطوير املعرفة ،تتوقع الجامعة من طلبتها وجميع العاملين فيها ،أن يتحلوا باالنفتاح
الفكــري وتقبــل األفكار الجديدة والرأي والــرأي اآلخر ضمن بيئة جامعية يحكمها الصدق ومراعاة حقوق اآلخرين .نحن نســعى جاهدين نحو تعزيز
هذه القيم يف جميع مســاعينا وسوف نســتخدم كل الوسائل املتاحة للحد من السلوكيات غير املقبولة بأي شكل من األشكال ،ويتحمل الطلبة
مسؤولية خياراتهم وأفعالهم وأعمالهم بالتوافق مع قواعد السلوك الجامعية وذلك بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة بشكل رئيسي.

املحور األول :حقوق الطلبة
أ  .الحقوق يف املجال األكاديمي:

 .1توفير البيئة الدراسية واملناخ العلمي املناسب له للحصول ىلع تعلم ذي جودة عالية بما يتماشى مع رسالة الجامعة.
 .2تسهيل الحصول ىلع حقوقه كاملة داخل الجامعة من قبل الجهات اإلدارية أو األكاديمية وفقا ألنظمة ولوائح الجامعة.

محمود دراوشة« :لن أنسى جامعتي التي هي
سّر نجاحاتي»
محمود دراوشة بكالوريوس يف تخصص هندسة حاسوب،
خريج عام .2015/2014
أســس مع زمالئــه شــركة “ ”Mind Rocketsعــام ،2016
كشــركة ناشــئة متخصصة يف تطوير تقنيات مساعدة
للصم وضعاف الســمع يف جميع أنحــاء العالم ،وذلك من
خــال ترجمة النصوص املكتوبة إلى لغة إشــارة ،وصمما

 .3املحافظة ىلع سرية املعلومات والخصوصية التامة يف كل ما يتعلق به وعدم االطالع أو استخدام املعلومات.

التطبيــق ىلع موقــع الجامعة لتكــون أول جامعة يف

 .4إشــعاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظره عند وقوع أي مخالفات وإخطاره كتابيا بما تم اتخاذه من قرارات بحقه مع إعطائه حق االعتراض

العالم تســتخدم التطبيق اإللكترونــي للصم والبكم ،وقد

يف أي قرار يتعارض مع مصلحته األكاديمية وفقا ألنظمة ولوائح الجامعة.

فازت الشركة بعدة جوائز دولية.

 .5حرية التعبير عن الرأي واملناقشة يف األمور التعليمية والتربوية التي تخصه ىلع أن يكون ذلك يف حدود السلوكيات الالئقة ووفقًا ألنظمة
ولوائح الجامعة.
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 .3املشــاركة يف األنشــطة املقامة يف الجامعة حســب اإلمكانات
املتاحة.
 .4االســتفادة من خدمات ومرافق الجامعة مثــل ( املكتبة املركزية،
مركز االستشــارات للمســاعدة النفســية واالجتماعيــة ،املالعب
الرياضيــة ،األنشــطة الطالبيــة والفعاليات التعليميــة ،املطاعم،
مواقف السيارات وغيرها ) وذلك وفقًا للوائح واألنظمة يف الجامعة
وحسب اإلمكانات املتاحة.
 .5الحصــول ىلع الحوافــز واملكافآت املاديــة اإلضافية املقررة يف
األنظمة والتعليمات يف حالة كونه طالبًا متفوقًا.
 .6الحصول ىلع إعانات ومنح مالية بعد دراسة حالته املادية وثبوت
حاجته لها وفقًا ألنظمة ولوائح الجامعة.
 .7إتاحــة الفرصة لــه لحضور الــدورات التدريبية والبرامــج والرحالت
واألنشطة واألعمال التطوعية بما ال يتعارض مع واجباته األكاديمية.
 .8الحصول ىلع الخدمة الالئقة واملناسبة الحتياجاته وتعريفه بها
يف حالة كونه من ذوي االحتياجات الخاصة وذلك حسب اإلمكانات
املتاحة.

 .9عــدم القيام بأي ســلوك يتنافــى مع الدين واألخــاق ويؤثر ىلع
الوضع األكاديمي واملهني واملسؤوليات االجتماعية للطالب.
 .10االلتــزام بتطبيق العقوبة املوقعة عليــه يف حالة إخالله بلوائح
 .11تقييــم عضو هيئة التدريس حســب النمــاذج اإللكترونية املعدة
لذلك مع مراعاة األمانة عند تعبئة هذه النماذج.

ب .الواجبات يف املجال غير األكاديمي:

.1

 .2االلتزام بمعايير السلوك األكاديمي املتميز.
 .3حضور اليوم اإلرشادي للتعريف بكليات الجامعة وأقسامها العلمية.
 .4االنتظــام يف الدراســة وااللتــزام بالواجبــات واملهام الدراســية
املطلوبة منذ بدء الدراســة وعدم التغيــب إال بعذر مقبول وذلك
وفقًا لألحكام الواردة باللوائح واألنظمة بالجامعة.
 .5التعامل باحترام مع زمالئه الطلبة و أعضاء هيئة التدريس وجميع
العاملين يف الجامعة واحترام خصوصية كل منهم.
 .6االلتــزام بأنظمة ولوائح الجامعة املتعلقة بــأداء االختبارات (عدم
الغش أو املحاولة أو مساعدة زمالئه ىلع الغش منه أو من غيره).
 .7االلتزام بأخالقيات البحث العلمي واألمانة العلمية املهنية لألبحاث
التي يتم املشاركة فيها .
 .8االلتزام باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها املسؤول أو املراقب يف

Beaufort Sea

FINLAND
SWEDEN
RUSSIAN FEDERATION
Helsinki

مرتبطًا باملباني أو التجهيزات واملختبرات.

Gulf
of
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NORWAY

Hudson
Bay

Oslo

Stockholm

Moscow

 .2االلتزام بدخول حرم الجامعة أثناء الدوام الرســمي بهدوء وسكينة

POLAND
Warsaw

Kyiv

NETH.

Amsterdam

Berlin

Maastricht

GERMANY

UKRAINE

ROMANIA

HUNGARY

GEORGIA

غير املشروع أو التجمع املشروع يف غير األماكن املخصصة لذلك.

Brussels

London

Dublin

IRELAND

BELGIUM

FRANCE

Bucharest

Black Sea

UNITED
KINGDOM

CANADA

Paris

Budapest

واالمتنــاع عن التدخين فيها وعدم إثــارة القلق واإلزعاج أو التجمع

Ottawa

ITALY
Rome

Tbilisi

Ankara

Beijing

Michigan City

NORTH

Madrid

TURKEY

SPAIN

 .3االلتــزام بالســلوك والهنــدام املحتشــم واملناســبين لألعــراف

NORTH

Yellow
Sea

Tokyo

IRAQ
CHINA

Baghdad

Islamabad

PACIFIC
OCEAN

Nicosia

SYRIA

Beirut Damascus
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LEBANON

Mediterranean Sea

Jerusalem Amman

JORDAN

KUWAIT
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Abu
Dhabi
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UAE

Doha

OCEAN

Los Angeles

NORTH

LIBYA

EGYPT

SAUDI
ARABIA

Maiami

OCEAN

Red
Sea Jeddah

Strait

Sea

SUDAN

YEMEN

Arabian
Sea

وتقديمهــا للموظفين أو أعضاء هيئــة التدريس عند طلبها وعند

Caribbean Sea

Khartoum

Sanaa

GRENADA
Caracas

إنهاء أي معاملة للطالب داخل الجامعة.

VENEZUELA

 .5االلتــزام باملحافظة ىلع البطاقة الجامعية وعدم الســماح للغير

Lake
Victoria

بانتحال شخصيته أو انتحال شخصية الغير.

Banda Sea

 .6املبــادرة بطــرح األفكار ومناقشــتها مــع اآلخرين وعمــل البحوث
العلمية املناسبة يف حالة تكليفه بها.

BRAZIL

INDIAN

Coral
Sea

OCEAN

SOUTH

Brasília

Lago
Titicaca

ATLANTIC
Mozambique
Channel

OCEAN
São Paulo

املكتبة ،اإلدارة الطبية وجميع مرافق الجامعة).
نفسه واإلبالغ عند حدوث أي تغيير يف البيانات.

Lake
Tanganyika
Lake
Nyasa

 .7االلتزام بلوائح وأنظمة قطاعات الجامعة املختلفة (األمن والسالمة،
 .8االلتــزام بإعطاء الجامعة معلومــات و بيانات صحيحة ودقيقة عن

PACIFIC

Riyadh QATAR

OMAN

Luzon

Philippine

Manama

Ténnéssi Shitati

Cairo

BAHRAIN

Dammam

TUNISIA

Virginia

California
San Fransisko

Tripoli

PALESTINE

Gulf of Oman

 .4االلتــزام بحمــل البطاقــة الجامعية أثنــاء وجوده داخــل الجامعة

Tunis

UNITED STATES

MO

Washington, D.C.

ATLANTIC

JAPAN

 .10تزويــده باللوائح كاملــة بما يف ذلــك الالئحــة التأديبية والئحة

التعرف واإلطالع ىلع لوائح وأنظمة الجامعة وااللتزام بها.

ARCTIC OCEAN

أو تعطيلهــا عن العمل أو املشــاركة يف ذلك ســواء ما كان منها

أو اآلداب العامة املرعية داخل الجامعة.

أ  .الواجبات يف املجال األكاديمي:

ARCTIC OCEAN

ولزمالئه وعــدم التعرض ملمتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها

 .9توفير جهة محددة بالجامعة لرعاية حقوقه ومتابعتها .

املحور الثاني :واجبات الطلبة

ARCTIC OCEAN

 .1الحفــاظ ىلع مرافــق وممتلــكات الجامعــة بما يحقــق النفع له

االجتماعية والجامعية  ،وعدم القيام بأية سلوكيات مخلة باألخالق

العقوبات.

خريجينا العاملين يف دول العالــم

وأنظمة الجامعة.

AUSTRALIA

Pretoria

SOUTH
AFRICA

Canberra

SOUTH
PACIFIC
OCEAN

Tasman Sea

 .9عدم اإلســاءة إلى ســمعة الجامعة بأي تصرف غير الئق يصدر منه
داخــل أو خارج الحرم الجامعي ،أو ىلع مواقع التواصل االجتماعي،
وللجامعة الحق يف اتخاذ اإلجراء املناسب يف حقه عند وقوع أية
مخالفة.

www.psut.edu.jo/node/1412

قاعة االختبارات أو املختبرات وااللتزام بالهدوء أثناء أداء االختبارات.
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إنجازات طلبتنا يف املسابقات املحلية واإلقليمية والدولية
•  :2021فوز الجامعة باملركز الثاني والثالث يف «مســابقة مشــاريع التخرج للجامعــات األردنية» التي تعقدها نقابة
املهندسين األردنيين.
•  :2021حصلت جامعة األميرة ســمية ىلع املركز األول ىلع مســتوى الشرق األوســط والباكستان بمسابقة هواوي
.Competition Middle East Huawei ICT
•  :2021فــوز الطلبــة (بتول بركات وجنى دباس وســديل موحد) من جامعة األميرة ســمية للتكنولوجياباملركز األول
بالتصفيات النهائية ىلع مستوى الجامعة يف « مسابقة  Hult Prizeالعاملية عن مشروع .Zaytunitna
•  :2021الحصول ىلع النجوم الخمس يف التعليم اإللكتروني.
ُ
الجامعة ىلع النجوم الخمس يف جميع محاور  QS Stars Ratingالعاملي لتكون األولى من الجامعات
•  :2020حصلت
األردنيــة تنال هذا التقييم دون املرور بمراحله املتدرجة ،من الثالث نجوم إلى الخمس ،واألولى يف املنطقة التي
تحصل ىلع النجوم الخمس لكل محور من محاور التقييم.
•  :2020الجامعــة األولــى يف تاريــخ الجامعات األردنية التي تحصــل ىلع االعتماد الدولــي  ،AACSBوواحدة من  %2من
جامعات العالم خارج الواليات املتحدة األمريكية تنال االعتماد ،وبهذا تكون جميع كليات الجامعة معتمد ًة اعتمادًا أمريكيًا.
• ّ :2020
حققت الجامعة املركز األول محليًا ،ولثالث سنوات متتالية يف التصنيف العربي للجامعات  ،QS 2021واملركز
 15عربيًا يف معيار عدد األوراق البحثية املنشورة لكل عضو هيئة تدريسية.
•  :2020انتزعت الجامعة الجائزتين الثانية والثالثة من جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية ،يف دورتها
األولى املخصصة لقرابة  300ألف طالب من الجامعات األردنية.
•  :2020فوز الجامعة باملركز األول عامليًا وعربيًا يف مسابقة البرمجة .IEEEXtrem
•  :2020فوز الجامعة باملركز األول يف «مسابقة هواوي ملهارات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات».
•  :2020فوز الجامعة باملركز األول يف مسابقة «.»CFA
•  :2020الفوز باملركز الثاني والثالث يف مسابقة ولي العهد ألفضل تطبيق حكومي.
•  :2020فوز طلبة الجامعة باملركز األول يف «مسابقة الهاكاثون الدولية التاسعة» عن مشروع «بطل الصحة» والتي
عقــدت يف مدينــة أبوظبي وبتنظيم من جامعــة نيويورك وبلجنة تقييم تكونت من  24حكمًا من عدة شــركات
عاملية حيث شارك يف هذه املسابقة  600طالب من مختلف أنحاء العالم وأجريت املسابقة «عن بعد».
•  :2020الفوز باملركز األول والثالث والرابع والعاشــر يف «مســابقة البرمجة التنافسية األولى» التي نظمتها جامعة
العلوم والتكنولوجيا بمناسبة ذكرى معركة الكرامة.
•  :2020الحصول ىلع املركز األول البطولة القارية األكبر «بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية».
•  :2020فــوز طلبتنا وناديهم « »aeeبجائــزة دولية كأفضل مؤتمر خاص بالطاقة بعنوان « »Green Talkوجائزة دولية
كأفضل حملة تواصل اجتماعي.
•  :2019الحصول ىلع املركز األول والثاني يف املسابقة الدولية لإللكترونيات الدقيقة الرابعة عشرة  ،وبمشاركة ()77
متسابق من ( )5جامعات ىلع مستوى اململكة ،وتمثيل األردن يف املسابقة النهائية التي أقيمت يف أرمينيا.
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•  :2019فوز الجامعة باملركز الثالث يف «مسابقة هواوي ملهارات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات».
•  :2019الفــوز باملركزيــن األول والثاني ىلع مســتوى الوطن العربــي وأفريقيا يف «املســابقات اإلقليمية للبرمجة
 »ACM/ACPوالتي أقيمت يف جمهورية مصر  -شرم الشيخ.
•  :2019الفوز باملركز األول يف مسابقة « »CFAوبمشاركة  5جامعات ىلع مستوى اململكة حيث تأهل فريق الجامعة
لتمثيل األردن يف زيوريخ  -سويســرا يف مسابقة  EMEA Regional Research Challengeللمنافسة ىلع مستوى
أوروبا – أفريقيا – الشرق األوسط.
•  :2019الفوز باملركز األول ىلع مســتوى العالم يف «البطولة الدولية الخامســة ملناظرات الجامعات باللغة العربية»
التي أقيمت يف قطر وبمشاركة  107فرق تمثل  100جامعة من  51دولة عربية وأجنبية ضمن املناظرة باللغة العربية.
•  :2019الفوز باملركز الثاني يف املســابقة العامليــة  The Dell EMC Envision the Future Competitionحيث كان
عدد املشاريع املقدمة ( )253مشروعًا من ( )23دولة ىلع مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا.
•  :2019الفوز باملراكز األول والثاني والثالث والســادس والسابع والثامن والعاشر يف «مسابقة »ACM Amman CPC
وبمشاركة  150طالبًا من الجامعات األردنية الحكومية والخاصة.
•  : 2019الفوز باملركزين األول والثالث يف «مســابقة  »Portal Fire Fightersحيث شارك يف هذه املسابقة  20فريقًا
من ست جامعات.
•  : 2019الفوز باملركز الرابع والســادس والثاني والعشــرين والواحد والســتين والواحد والتسعين ىلع مستوى العالم
واألول والثاني والرابع ىلع مستوى الوطن العربي يف «مسابقة البرمجة العاملية  »IEEEXtremeحيث شارك يف
هذه املسابقة  4103فريقًا من مختلف أنحاء العالم.
•  : 2019الفوز باملركز األول «يف مسابقة البطولة اآلسيوية األولى للمناظرات باللغة العربية .2019
•  :2019الفوز باملركزين األول والثالث والخامس والسادس يف «مسابقة  METACTFالخاصة باختراق أمن املعلومات
•  :2019الحصول ىلع املركزين األول والثاني ىلع مستوى الوطن العربي وأفريقيا يف مسابقة ACM-ACPC 2019
•  :2018الفوز باملركز الثاني يف « مسابقة .»Portal Fire Fighters
•  :2018الحصول ىلع املركز األول يف املسابقة الدولية لإللكترونيات الدقيقة الثالثة عشرة ،وبمشاركة ( )48متسابقًا
من ( )5جامعات ىلع مستوى اململكة.
•  :2018الفوز باملركز الثاني والثالث ىلع مســتوى األردن يف « مســابقة هواوي لتكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت
«» »ICT Competitionوالتأهل ضمن فريق لتمثيل األردن يف املســابقة التي عقدت يف الصين حيث شــارك يف
هذه املسابقة  21000طالب من  437جامعة من جامعات الشرق األوسط والباكستان.
•  :2018الفوز باملركز األول يف مسابقة «  « The CFA Institute Research Challenge/2018التي تم تنظيمها من قبل
 CFA Institute Research Challengeوبمشاركة  7جامعات ىلع مستوى اململكة حيث تأهل فريق الجامعة لتمثيل
األردن يف دبلن – إيرلندا يف مســابقة  EMEA Regional Research Challengeللمنافســة ىلع مســتوى أوروبا –
أفريقيا – الشرق األوسط.
•  :2018الفوز باملركز األول يف «مســابقة اختراق أمن األجهزة والشــبكات كود ريــد  »Code Red Competitionحيث
شارك يف هذه املسابقة  19فريقًا من مختلف الجامعات األردنية.
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•  :2018الفوز باملركز األول وبلقب بطل منطقة الشــرق األوسط وأفريقيا يف «مسابقات البرمجة ىلع مستوى العالم
 »ACM-ICPC 2018والتي أقيمت يف الصين وهي أكبر مسابقة ىلع مستوى العالم حيث شارك يف هذه املسابقة
 49500طالب وخمسة آالف مدرب من كافة أنحاء العالم ويمثلون أكثر من ثالث آالف جامعة.
•  :2018الفــوز باملراكز الثالث األولى يف «مســابقة  »ACM JCPC 2018وبمشــاركة  91فريقًا مــن الجامعات األردنية
الحكومية والخاصة.
•  :2018الفوز باملركز الرابع والثامن والســادس عشر ىلع مستوى العالم واألول عربيًا للسنة الرابعة ىلع التوالي يف
«مسابقة البرمجة العاملية .»IEEEXtreme
•  :2018الفــوز بامليداليــة الذهبيــة واملركز األول والثاني ىلع مســتوى الجامعات األردنية يف « مســابقة البرمجة
العاملية  »ACM ACPC 2018والحصول ىلع املركز الثاني ىلع املستوى العربي حيث شارك يف هذه املسابقة
أكثر من  130فريقًا من مختلف جامعات الدول العربية.
•  :2017الفوز باملراكز الثالثة األولى يف مسابقة البرمجة هاكاتاري كوداثون.
•  :2017الحصول ىلع املرتبة األولى بين الجامعات األردنية واملرتبة السابعة ىلع مستوى العالم يف بطولة مناظرات
قطر الرابعة للجامعات باللغة العربية.
•  :2017الفوز باملركز األول يف مسابقة هواوي  HUAWEI -والتي أقيمت يف مقر شركة هواوي يف األردن باإلضافة
إلى حصد الجامعة خمســة مراكز من بين أفضل سبعة مراكز للمسابقة والتأهل إلى التصفيات النهائية التي أقيمت
يف الصين.
•  :2017تأهــل فريقنا ألمن املعلومات إلى املرحلة النهائية يف «مســابقة  »CSAW’17والتي نظمتها جامعة New
 Yorkاألمريكية وهي أكبر مسابقة  Capture the Flagىلع مستوى العالم حيث شارك يف هذه النسخة  1444فريق
من جميع أنحاء العالم وكان ترتيب فريق الجامعة هو:
		
• األول ىلع مستوى الشرق األوسط

• التاسع ىلع مستوى الشرق األوسط وشمال افريقيا

• الحادي واألربعين ىلع مستوى العالم
•  :2017الفوز باملركز الثالث عامليًا يف مســابقة هواوي العاملية ملهــارات تقنية املعلومات واالتصال والتي عقدت
يف الصين والحصول ىلع شهادة أكاديمية مميزة إضافة إلى درع التميز وجائزة املدرب املتميز.
•  :2017الفوز بثالث جوائز (من ضمنها املركز األول) يف املهرجان التكنولوجي الوطني التاسع والعاشر.
•  :2017فوز خمسة فرق من الجامعة يف «املسابقة الوطنية للبرمجة  »ACMوتأهل هذه الفرق الخمسة للمسابقة
العربية التي عقدت يف شــرم الشــيخ حيث حصلت الجامعة ىلع املركز األول والثالث والسادس والسابع والتاسع
وبمشاركة  89فريقًا من الجامعات األردنية الحكومية وخاصة.
•  :2017الفوز باملركز األول ىلع مســتوى اململكة وباملركز الرابع ىلع مســتوى الوطن العربي يف «مسابقة برمجية
 »ACM ACPCالتي أقيمت يف مصر وشارك فيها  120فريقًا من  60جامعة من  ١١دولة عربية وتأهل الفريق للبطولة
العاملية التي أقيمت يف الصين.
•  :2016الفــوز بكأس البطولة يف «مســابقة عمان للبرمجة  »ACMيف موســمها الرابع حيث حصلت الجامعة ىلع
ثمانية مراكز متقدمة :املركز األول والثاني والثالث والســادس والســابع والثامن والتاســع والعاشــر و بمشــاركة من
الجامعات األردنية (الحكومية والخاصة).
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•  :2016فــوز أربعة فرق من الجامعة يف «املســابقة الوطنيــة للبرمجة  »ACMوتأهل ثالثة فرق منها للمســابقة
العربية حيث حصلت الجامعة ىلع املركز الثاني والثالث والرابع والتاســع بمشــاركة  81فريقًا من  20جامعة أردنية
حكومية وخاصة.
•  :2016الفوز باملركز األول ىلع مســتوى الجامعات األردنية يف «مســابقة البرمجة العربية  »ACMالتي أقيمت يف
شرم الشيخ /مصر ،وبمشاركة أكثر من  100فريقا من الوطن العربي.
•  :2016الفوز باملركز الثامن عامليًا واملركز األول عربيًا يف مسابقة  IEEE-Extrem 2016التي شارك فيها  2050فريقاً
من أكثر من  100دولة وفاز فريق آخر من الجامعة باملركز  53عامليًا ،وفريق آخر باملركز  57عامليًا.

•  :2016الفوز باملركزين األول والثاني يف سلسلة  Hackathonالعاملية.
•  :2016الفوز بامليدالية الفضية يف «املســابقة اإلقليمية للوطن العربي للبرمجة  »ACMضمن  88فريقًا من الدول
العربيــة واملركــز الرابع ىلع جميع الفرق العربية وجائزة الفريق األســرع يف البطولة بحله الســؤال األول خالل 5
دقائق وبهذا الفوز تأهلت الجامعة لنهائيات كأس العالم للبرمجة .2016
•  :2015الفــوز باملركز األول يف فئــة «أفضل فكرة مبتكرة» يف مســابقة « »Codingwiz 2015التي أقيمت يف زين
لإلبــداع ( .)ZINCيهدف املشــروع الفائز إلى القضــاء ىلع الحاجة إلى ارتداء النظارات باســتخدام الهواتف الذكية
للمساعدة يف الرؤية.
•  :2015الفوز باملركز األول ىلع مســتوى الوطن العربي واملركز  16ىلع مســتوى العالم ضمن ما يزيد عن  2500فريق
يف «املسابقة العاملية للبرمجة »IEEEXtreme2015
•  :2015املركز األول يف مسابقة امللكة رانيا الوطنية لريادة األعمال  -املسابقة السنوية السابعة يف فئة الجامعات
والكليات األردنية.
•  :2015املركز األول يف مســابقة « »Maker Hackathonالذي أقيم يف  ،ZINCبرعاية وتنظيم مقدم من ،Zoomaal
وحضره غالبية الجامعات األردنية.
•  :2015الفوز باملركز األول ،واملركز الثاني ،وجائزة الفريق األقوى ،وجائزة الفريق األســرع يف «مسابقة عمان للبرمجة
 »ACMبمشاركة الجامعات األردنية الحكومية والخاصة.
•  :2015الفوز بكأس البطولة  -املركز األول وجائزة الفريق األســرع ،والفريق األقوى يف «املســابقة الوطنية الخامسة
للبرمجة  ACMواملؤهلة للنهائيات اإلقليمية» وبمشاركة  ٩١فريقًا ،بإجمالي  ٢٧٣طالبًا من عشرين جامعة أردنية.
•  :2014الفوز باملركز األول والثاني ىلع مســتوى اململكة يف «املســابقة العامليــة للبرمجة ،»IEEEXtreme2014
وبمشــاركة  48فريقــا أردنيًا وحوالي  150طالبًا ىلع مســتوى األردن .وحصل فريق الجامعــة ىلع املركز  25عامليًا
بمشاركة أكثر من  2200فريق وحوالي  7000طالب من مختلف دول العالم.
•  :2014الفــوز باملركز الثامــن يف مجموعة  Design Aيف مســابقة « ،»Smart Land Vehiclesميشــيغان ،الواليات
املتحدة األمريكية.
•  :2011الفوز باملركز الثالث ىلع مستوى العالم يف مسابقة مايكروسوفت « ،»Imagine Cupوبذلك يكون األردن أول
بلد يحقق هذا اإلنجاز ىلع مستوى الوطن العربي.
•  :2012-2011املركز األول يف املسابقة األردنية لتطوير األلعاب اإللكترونية.
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كليات الجامعة

األقسام والدرجات العلمية:

الكلية يف سطور
• تأسست سنة2005 :

كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة

كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة

تضم الكلية أربعة أقسام علمية تقدم خمسة برامج بكالوريوس ،وأربعة برامج ماجستير ،وبرنامج دكتوراه ،كما هو
موضح بالجدول التالي:
القسم العلمي
قسم علم الحاسوب

• ماجستير علم الحاسوب
• ماجستير أمن نظم املعلومات والجرائم الرقمية
• دكتوراه يف علم الحاسوب
قسم علم الرسم الحاسوبي • بكالوريوس علم الرسم الحاسوبي
قسم هندسة البرمجيات
قسم علم البيانات

• تميزها :حصلت ىلع املرتبة األولى ىلع الجامعات األردنية يف امتحان الكفاءة الجامعية بشكل مستمر ومنذ البدء بتطبيقه

• االعتماد :الكليـة معتمـدة اعتمـادًا خـاصًا وعـامًا مـن قبـل وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي وهيئـة اعتمـاد مؤسسـات
التعليـم العالـي .كذلـك حصلت علـى االعتمـاد الدولـي  ABETلبرنامـج علـم الحاسـوب ،وهـي األولى فـي األردن الحاصلـة علـى
هـذا االعتمـاد.

تم إنشاء كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة تماشيًا مع الخطة الرئيسية لتطوير الجامعة وكلياتها .تمنح كلية
امللك الحسين لعلوم الحوسبة درجة البكالوريوس ودرجة املاجستير ودرجة الدكتوراة يف برامج مختلفة.
تتمتع الكلية بعالقات متميزة مع العديد من الجامعات العاملية املرموقة ،لتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
وإنجاز املشاريع املشتركة.
ويف عام  2012حصلت الكلية ىلع اعتماد مجلس االعتماد األمريكي للهندسة والتكنولوجيا  ABETلبرنامج علم

الرؤيــا
الريادة والتميز األكاديمي يف مجال علوم الحوسبة محليًا وإقليميًا لبناء مجتمع املعرفة.

الرسالة
تعمل كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة ىلع تأهيل وإعداد كوادر ذوي كفاءات عالية متخصصة قادرة ىلع املنافسة
وإنتاج بحوث إبداعية يف مجال علوم الحوسبة ،وذلك من خالل تقديم تعليم متميز يتفق مع املعايير العاملية،
وإيجاد بيئة محفزة للتعلم واإلبداع الفكري ،والتوظيف األمثل للتقنية والشراكة املحلية والعاملية الفاعلة وذلك من
أجل املساهمة يف بناء مجتمع املعرفة وتحقيق األهداف الوطنية.

األهداف
 .1الحفاظ ىلع التميز يف عملية تطوير التعلم والتعليم.
 .2تنمية وتطوير كوادر تدريسية وإدارية ىلع مستوى عالي من الكفاءة.

الحاسوب ،مما يؤكد جودة العملية التعليمية لبرامج الكلية ،األمر الذي يحسن فرص التحاق الخريجين بسوق العمل
املحلي واإلقليمي والعاملي ،ملا يتمتعون به من مستوى علمي رفيع ،يؤهلهم لالنخراط يف الحياة العملية بجدارة

 .4تشجيع البحث العلمي املتميز.

والبد أن نشير إلى أن طلبة الكلية قد حققوا العديد من اإلنجازات واملراكز املتقدمة يف مسابقات محلية وإقليمية
ودولية متخصصة يف البرمجة .مما جعلها كلية متميزة ىلع الصعيد املحلي والعاملي.
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• بكالوريوس علم البيانات والذكاء االصطناعي
• ماجستير علم البيانات

 .3تطوير القدرة التنافسية للخريجين.

وكفاءة عاليتين.

• بكالوريوس هندسة البرمجيات
• ماجستير هندسة نظم املؤسسات

• عدد الطلبة حسب الطاقة االستيعابية :البكالوريوس ( ،)1147املاجستير ( ،)231الدكتوراه ( .) 15

ودولية يف تخصصاتها.

• بكالوريوس علم الحاسوب
• بكالوريوس األمن السيبراني

• عدد التخصصات 5 :بكالوريوس 4 ،ماجستير 1 ،دكتوراه.

ىلع الجامعات األردنية ،كما حصل طلبة الكلية وأساتذتها ىلع العديد من الجوائز األولى يف مسابقات محلية وإقليمية

الدرجات العلمية

 .5تطبيق معايير الجودة وتحقيق االعتماد األكاديمي.
 .6اإلسهام يف خدمة املجتمع وبناء الشراكات املحلية والدولية.
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الخطة الدراسية ملتطلبات الجامعة
رقم
املادة

رقم املادة

س

املتطلب
السابق/
*متزامن

الخطة الدراسية ملتطلبات الكلية
متطلب كلية إجباري  25ساعة
11102

مقدمة يف علم الحاسوب

3

-

11103

البرمجة البنائية

3

11102

11100

مهارات الحاسوب (استدراكي)

0

-

11151

مختبر البرمجة البنائية

1

*11103

31021

مهارات االتصال باللغة العربية (استدراكي)

0

-

31022

مهارات االتصال باللغة االنجليزية
(استدراكي)

20132

رياضيات ()1

3

-

0

-

20133

رياضيات ()2

3

20132

31112

مهارات االتصال باللغة العربية

3

31021

20134

رياضيات منفصلة ()1

3

-

31122

مهارات االتصال باللغة االنجليزية

3

31022

 20200الكتابة الفنية ومهارات االتصال

3

31112 ,31122

31151

التربية الوطنية

3

-

 20233طرق اإلحصاء

3

-

31160

القيادة واملسؤولية املجتمعية

0

-

 20234جبر خطي

3

20133

31251

العلوم العسكرية

3

-

31254

الريادة واالبتكار

3

31374

املهارات الحياتية

3

متطلب جامعه إجباري  18ساعة

-

متطلب جامعه اختياري (عامة)  9ساعات

تأسس برنامج علم الحاسوب يف العام الدراسي  .1991/1992مدة الدراسة يف البرنامج أربع سنوات جامعية
للحصول ىلع درجة البكالوريوس يف علم الحاسوب .يهدف هذا البرنامج إلى تعليم الجيل القادم من
املتخصصين التقنيين املهارات واملعارف الالزمة إلنشاء وإدارة الشركات املتخصصة يف التكنولوجيا والتي
من شأنها أن تؤدي إلى النمو االقتصادي يف املستقبل وأن تحسن مستوى املعيشة .تم تصميم هذا البرنامج
لتعزيز إنجازات كبيرة يف مجال التعليم النظري والعملي يف مجال علم الحاسوب ومواجهة تزايد الطلب ىلع
املتخصصين الحاصلين ىلع التعليم املناسب يف علم الحاسوب .وهذا البرنامج معتمد من قبل وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ويعتبر من البرامج ذات التقييم العالي يف األردن واملنطقة .حقق طلبتنا أىلع
املستويات يف امتحانات التخرج يف الحاسوب يف األردن ،كما حصلوا ىلع العديد من الجوائز يف مسابقات
البرمجة ىلع الصعيد الدولي من العديد من املؤسسات واملنظمات ،مثل  ،IEEE، ACMمايكروسوفت.
وهو البرنامج الوحيد يف األردن الذي حصل ىلع شهادة االعتماد من البرنامج الدولي ( )ABETيف مجال علم
الحاسوب منذ .2012/10/01

متطلبات التخرج يف القسم
إضافة إلى متطلبات الجامعة ،ومتطلبات الكلية ،يتعين ىلع الطالب اجتياز ( )80ساعة دراسية معتمدة موزعة
كالتالي )71( :ساعة دراسية معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية ،و ( )9ساعات متطلبات التخصص االختيارية.

20251

تاريخ العلم

3

-

مجاالت العمل للخريجين

31100

الرياضة والصحة

3

-

هناك العديد من املجاالت التي يمكن الخريجين العمل فيها ومنها ،مبرمج ،محلل نظم ،مدير نظام حاسوبي،

31130

اللغات األجنبية

3

-

31152

الحضارة العربية اإلسالمية

مطور نظم ،مدير شبكة الحاسوب ،مصمم قواعد بيانات ،مشرف مختبر حاسوب ،مساعد باحث ،مطور/مبرمج

3

-

31211

األدب العربي

3

31112

صفحات مواقع اإلنترنت ،معلم أو مدرب حاسوب .اإلشراف ىلع املختبرات ،ومعالجة البيانات.

31252

الحوكمة والتنمية

3

-

31260

حقوق اإلنسان

3

-

31261

مقدمة يف علم السياسة واالقتصاد

3

-

31264

مقدمة يف علم النفس

3

-

31272

التنمية والبيئة

3

-

31311

أساليب البحث العلمي

3

-

31351

قضايا معاصرة يف الوطن العربي

3

-

31352

القدس  :واقعًا وتاريخًا

3

-

31362

الفلسفة والتفكير الناقد

3

-
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كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة

الخطة الدراسية ملتطلبات برنامج البكالوريوس يف كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة

أوالً :برنامج البكالوريوس يف علم الحاسوب

109

3

20133

3

20133 ,20233

3

-

3

22241

3

22342

11206

البرمجة بالكينونية

3

11103

11212

تركيب البيانات ومقدمة للخوارزميات

3

20134,11206

 20333التحليل العددي

11253

مختبر البرمجة بالكينونية

1

*11206

 20336مبادئ االحتماالت

11313

تحليل الخوارزميات وتصميمها

3

11212

11316

نظرية الحوسبة

3

20135,11206

11323

نظم قواعد البيانات

3

11212

22241

تصميم املنطق الرقمي

 22342تنظيم الحاسوب ولغة التجميع
22541

معمارية الحاسوب

11335

نظم التشغيل

3

22342,11212

11354

مختبر نظم قواعد البيانات

1

*11323

11343

موضوع خاص بالحاسوب()1

3

-

11355

مختبر نظم التشغيل

1

*11335

11344

مواضيع متقدمة يف برمجة اإلنترنت

3

12243

11391

التدريب العملي

3

إنهاء  90ساعة
معتمدة

11347

األعمال اإللكترونية

3

12243

11435

تراسل البيانات وشبكات الحاسوب

3

11212

11417

تصميم املترجمات ولغات البرمجة

3

11316

11449

الحاسوب واملجتمع

1

إنهاء  70ساعة
معتمدة

11436

النظم املوزعة

3

11435

11446

موضوع خاص بالحاسوب()2

3

-

11447

الشبكات الالسلكية وتطبيقاتها

3

11435

الرسم بالحاسوب

3

11212

3

11206
11206

)(3

11103

)(3

)(1

11206

11253
)(1

)(3

20132
)(3

11151

)(3



متطلب قسم اختياري  9ساعة

الخطة االسترشادية لتخصص علم الحاسوب

20147

مختبر الفيزياء

0

*20141



متطلب قسم إجباري  71ساعة

20142

فيزياء ()2

3

20141

11102

)(3

)(3

)(3

)(3

)(3

11464

أمن نظم املعلومات

3

11435

11493

مشروع التخرج ()1

1

12273

11494

مشروع التخرج ()2

2

11493

12324

تفاعل اإلنسان والحاسوب

12242

مختبر تصميم صفحات الويب وبرمجة
اإلنترنت

1

*12243

12348

نظم الوسائط املتعددة

3

12243

تصميم صفحات الويب وبرمجة اإلنترنت

3

11206

12446

معالجة الصور الرقمية

3

11212

12343

البرمجة املرئية

3

11206

13324

تحليل النظم وتصميمها

3

11425

11493

13477

هندسة البرمجيات

3

11323

13334

تطوير تطبيقات األجهزة املتنقلة

3

11206

)(1

14330

ذكاء اصطناعي

3

11212

13432

إدارة مشروعات البرمجيات

3

13324

20135

رياضيات منفصلة ()2

3

20134

 20332بحوث العمليات

3

20133

11335

)(1

)(3

22541
(1



)(3

11494
)(2

11323
)(3

14330

13477

)(3

)(3

)(3

)(3

)(0

31111
)(3

20200
)(3

)(3

12242

31154
)(0

20233
)(3

)(1

11354
)(3

)(1

11449
)(1

20333
)(3

)(3

)(3

)(3

)(6

11464
(2

)(3

11435

20336

)(3

)(3

)

110

2

)(3

)(3

20142
(2

31251

12243

11313

)(3

11355

)(3

20234

)(3

إنهاء  90ساعة
معتمدة

(1

20135

11212

)(3

20134

(2

11316

22342

)(3

)(0

20133

22241

12343



الخطة الدراسية ملتطلبات قسم علم الحاسوب

رقم
املادة

رقم املادة

س

املتطلب
السابق

20141

فيزياء ()1

3

-

31151

20147

(1

20141
(1

31153

31121

)(3

)(3

(

111

وصف املواد لعلم الحاسوب
11100 مهارات حاسوب (استدراكي)

متطلب سابق :ال يوجد

 11213تركيب البيانات والخوارزميات لألمن السيبراني
عدد الساعات0 :

يهـدف هـذا المقـرر إلـى تطويـر قـدرات الطلبـة السـتخدام الحاسـوب يف مجـاالت الحيـاة المتعـددة.يقـدم هـذا المسـاقالمفاهيم األساسـية يف
الحاسـوب ،وأساسـيات اسـتخدام أنظمـة تشـغيل الحواسـيب الشـخصية المعتمـدة علـى الواجهـةالرسـومية وأساسـيات تطبيقـات البرامـج
المكتبيـة مثـل معالجـة النصـوص والجـداول اإللكترونيـة والعـروضالتقديميـة.باإلضافـة ألساسـيات اسـتخدام البريـد اإللكترونـي وتصفـح
الشـبكة العنكبوتيـة.يف نهايـة هـذا المقـرر ،مـنالمتوقـع أن يكـون الطلبة قادرون على اسـتخدام الحواسـيب الشـخصية إلنجاز المهـام اليومية.
11102 مقدمة يف علم الحاسوب

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى تقديم المفاهيم األساسـية للبرمجة وعلم الحاسـوب.يشـمل المقرر تقديمـا للموضوعات التاليـة: أنظمة العد تخزين
البيانـات العمليـات علـى البيانات حل المسـائل باسـتخدام المنطق التسلسـلي وحل المسـائل باسـتخدامالقـرارات والتكرارات ،حل المسـائل
بطريـق تراكبيـة ،أساسـيات تراكيـب البيانـات مثل المصفوفـات.باإلضافة لمقدمةيف البرمجـة بإحدى لغات البرمجة عالية المسـتوى.
11103 البرمجة البنائية

متطلب سابق11102 :

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى تقديـم المفاهيـم األساسـية للبرمجـة البنائيـة باسـتخدام إحـدى لغـات برمجـة الحاسـوب عاليـةالمسـتوى.تشـمل
الموضوعـات:المفاهيـم األساسـية للبرمجـة البنائيـة ،تصميـم البرامـج ،تطويـر وتنفيـذ وفحـص وتصويـب أخطـاء البرامـج.
قواعـد اللغـة والمعنـى للغـة البرمجـة المسـتخدمة ليتمكـن الطلبـة مـن تطويـر البرامـجباسـتخدامها .أساسـيات اللغـة:المتغيـرات ،الثوابـت
أنـواع ،البيانـات.أساسـيات اإلدخـال واإلخـراج.عبـاراتالتكـرار والعبارات الشـرطية .الـدوال (أو المناهجـات) ،تمرير المعاملات.الخوارزميات
الذاتيـة.المراجـع والمتغيـرات الديناميكية.أساسـيات تراكيب البيانات: المصفوفات ،السالسـل الحرفية ،السـجالت.قـراءة الملفات وكتابتها،
التصانيـف ومبـادئ البرمجـة الكينونيـة.يف نهايـة المقـرر ،مـن المتوقـع أن يكـون الطلبـة قادريـن علـىتحليـل المشـاكل الحاسـوبية وتصميـم
وتنفيـذ حلـول باسـتخدام أحـدى لغـات البرمجة عالية المسـتوى.
11151 مختبر البرمجة البنائية

متطلب متزامن11103 :

عدد الساعات1 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى بنـاء مهـارات عمليـة يف البرمجـة البنائية باسـتخدام إحدى لغـات برمجة الحاسـوب عاليةالمسـتوى .يف نهايـة المقرر،
مـن المتوقـع أن يكـون الطلبـة قادريـن علـى تحليـل المشـاكل الحاسـوبية وتصميـم وتنفيـذ حلـول باسـتخدام أحـدى لغـات البرمجـة عاليـة
المستوى.
11206 البرمجة بالكينونية

متطلب سابق11103 :

عدد الساعات3 :

يعلـم هـذا المسـاق البرمجـة بالكينونيـة للطلبـة الذيـن لديهـم مفاهيم برمجة أساسـية ومسـتعدون لتعلم البرمجـة بعمقأكثر .يقـدم نموذج
C.
البرمجـة بالكينونيـة مـع التركيـز علـى تعريـف واسـتخدام األصناف إلـى جانب أساسـيات التصميمبالكينونيـة ،وكل ذلك باسـتخدام لغة ++
تشـمل الموضوعـات مقدمـة إلـى األصنـاف والكائنـات ،التغليـف ،التركيـب ،تخصيـص الذاكـرة الديناميكـي،الميـراث ،تعـدد األشـكال وإضافـة
تعريفـات للعمليـات.
يف نهاية هذه المساق ،من المتوقع أن يكون الطالب على دراية بالمبادئ والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالبرمجةبالكينونية للكائنات .بحيث
يمكنهم :حل مشكلة وتطوير الهياكل لتمثيل األشياء والخوارزميات ألداء العمليات وحل المشاكل .كتابة برنامج قابل للقراءة واختباره،
وإذا لزم األمر ،إيجاد األخطاء وتصحيحها .تصميم صنف (class) يخدم كوحدة نمطية أو حزمة قابل لالستخدام يف برامج أخرى .فهم وإظهار
مفاهيم البرمجة بالكينونية من تصميم وتعدد األشكال ،إخفاء المعلومات ،والميراث .القدرة على فهم وتعلم أي لغة برمجة بالكينونية مثل
Java وC  #وPython  ...إلخ.
11212 تركيب البيانات ومقدمة للخوارزميات

متطلب سابق20134 ،11206 :

عدد الساعات3 :

الغـرض مـن هـذه المسـاق هـو تعريـف الطلاب علـى طـرق تحليـل الخوارزميـات ،واألسـاليب األساسـية لتمثيـلالبيانـات يف الذاكـرة ،وكذلـك
الخوارزميـات التـي تصـل إلـى تلـك البيانات .تتضمـن هياكل البيانـات :القوائموالمكدسـات وقوائم االنتظار واألشـجار واألكـوام وقوائم االنتظار
ذات األولويـة وجـداول التجزئـة (Hash Table) .كمـا يتـم التطـرق إلـى مجموعـة مـن خوارزميـات البحـث والترتيـب .يتـم تعريـف الطلاب
بإحـدى المكتبـاتالجاهـزة لهيـاكل البيانـات والخوارزميات (مثـل مكتبة القوالب القياسـية الجاهزة ويتوقع يف نهاية المسـاق أنيكون الطالب
قـد تـزود بـاألدوات التـي سـتمكنه مـن كتابة برامـج واضحـة وفعالة.
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متطلب سابق15230 :

عدد الساعات3 :

الغـرض مـن هـذا المسـاق هـو وصـف أنـواع البيانات المجـردة وشـرحها وتنفيذها ،بمـا يف ذلك القوائـم والمكدسـات وقوائم االنتظار واألشـجار
واألكـوام والمجموعـات والخرائـط وجـداول التجزئـة والرسـوم البيانيـة .تنفيـذ مجموعـة متنوعة مـن الخوارزميـات للبحث والفـرز ،بما يف ذلك
البحـث الخطـي والبحـث الثنائـي وفـرز اإلدراج وفـرز التحديـد وفـرز الدمـج والفـرز السـريع وفـرز كومـة الذاكـرة المؤقتـة .كتابـة خوارزميـات
متكـررة .فهـم متـى يكـون التكـرار ،وليـس مناسـبًا .تحليـل كفـاءة الوقـت والمسـاحة لهيـاكل البيانـات والخوارزميـات وتطبيـق هـذا التحليـل
لتحديـد أفضـل األدوات لحـل مشـاكل معينـة .يتوقع يف نهاية المسـاق أن يكون الطالب قـادرًا على اختيار بنيات البيانات المناسـبة وفهم ADT
 /المكتبـات واسـتخدامها لتصميـم الخوارزميـات لمشـكلة معينة.
11253 مختبر البرمجة بالكينونية

متطلب متزامن11206 :

عدد الساعات1 :

يهـدف هـذا المسـاق إلـى ممارسـة المفاهيـم والنمـاذج الرئيسـية للبرمجـة الكينونيـة ،مـع التركيز علـى تعريفواسـتخدام األصنـاف جنبًا إلى
جنـب مـع أساسـيات التصميـم للبرمجـة الكينونيـة ،وكل ذلـك باسـتخدام لغـةC++ ،وVisual Studio  كمعـرفIDE.
وتشـمل الموضوعـات ممارسـة األصنـاف والكائنـات ،التغليـف ،التكويـن ،تخصيـص الذاكـرة الديناميكيـة،الميـراث ،تعـدد األشـكال وإضافـة
تعريفـات للعمليـات.
يف نهايـة هـذا المسـاق ،مـن المتوقـع أن يكـون الطالب علـى دراية بالمبـادئ والمفاهيم الرئيسـية المتعلقـة بالبرمجةالكينونيـة .حيث يمكنهم
الكتابـة والبنـاء تتبـع وتصحيـح واختبـار برامجهـم .باإلضافة إلى اسـتخدام األصنـاف المبنيةيف مشـاريع مختلفة.
11313 تحليل الخوارزميات وتصميمها

متطلب سابق11212 :

عدد الساعات3 :

يقـدم هـذا المسـاق التقنيـات األساسـية لتصميـم وتحليـل الخوارزميات الحاسـوبية ،حيـث يتعلم الطالب كيفيـة كتابةخوارزميـات فعالة لحل
المشـكالت المختلفـة ،وكيفيـة تقديـر الزمـن اللازم للتنفيـذ قبـل كتابتهـا فعليـا ومقارنـة ذلـك مـعالتقديـرات النظريـة .يغطـي المسـاق عـدة
تقنيـات لحـل المشـكالت الحاسـوبية مثـل :التجزئـة ،البرمجة الديناميكيـة،المحاولة والخطـأ ،التفريع والتقييـد ،المحاولة ثم العـودة ،الطريقة
الجشـعة .يتـم تطبيـق هـذه التقنيـات علـى مجموعةمن المسـائل مثل مسـألة الترتيب ،الحقيبة ،ضرب سلسـلة من المصفوفات ،اسـتخالص
أطـول سلسـلة مشـتركة،اختيـار أكبـر عـدد مـن النشـاطات الغير متعارضة ،مسـائل المخططـات البيانيـة ،إلخ .كما يقـدم المقـرر ً
أيضا مقدمة
لنظرية NP.
11316 نظرية الحوسبة

متطلب سابق:،1120620135

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى تقديـم الطالـب إلـى النمـاذج الرياضيـة آلالت الحوسـبة .النمـاذج اللغويـة :لغـات عاديـة،خاليـة من السـياق ،حساسـة
للسـياقات .اآلالت :األوتوماتيكيـة المحـدودة الحالـة ،األوتوماتيكيـة ذات الحـدودالخطيـة وآالت تورينـج .يف نهايـة هـذا المقـرر ،مـن المتوقـع
أن يكـون الطلاب قادريـن علـى بنـاء آالت الحالـةالمحـدودة وأشـكال التعبيـر العاديـة المكافئـة .وان يكونـوا قادريـن علـى إثبـات تكافـؤ اللغـات
 pأوتوماتيـا كمـا يتمكـنالطالب من
الموصوفـة بواسـطةأجهـزة الحالـة المحـدودة والتعبيـرات العاديـة .وأيضـا ًالقـدرة علـى بنـاء ushdown
إثبـات مكافئـة اللغـات الموصوفـة بواسـطة التعبيـر التلقائـي والقواعـد النحويـة الخاليـة مـن السـياق .إضافـة إلـى بنـاء آالت تورينـج.
11323 نظم قواعد البيانات

متطلب سابق11212 :

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى تقديـم المفاهيـم األساسـية لتصميـم وتنفيـذ نظـم قواعـد البيانـات .تشـمل الموضوعـات :مفاهيـمأساسـية يف قواعد
البيانـات ،أجـزاء نظـم قواعـد البيانـات ،نمذجـة الحـركات .نمذجـة البيانـات ،المخطـط العالئقـي ،قواعـد البيانـات العالئقيـة ،شـروط الدقـة
ومحدودياتهـا ،الجبـر العالئقـي ،لغـات االستفسـار ،عالقـات االعتمـادوالتبسـيط ،حـذف التكـرار يف قواعـد البيانـات .يف نهايـة هـذا المقـرر ،مـن
المتوقـع أن يكـون الطلاب علـى درايـةبالعديـد مـن المبـادئ المتعلقـة بقواعـد البيانـات وكيـف يتـم تطبيقهـا يف أنظمـة قواعـد البيانـات.
11335 نظم التشغيل

متطلب سابق11212 :،  22342

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى تقديـم المفاهيـم األساسـية لتصميـم وتنفيـذ نظـم التشـغيل ،كمـا ويغطـي العديـد مـن المفاهيـمالمتعلقـة بمعظـم
أنظمـة التشـغيل الفعليـة .يف هـذا المقـرر ،سـوف يستكشـف الطلاب أهميـة نظـام التشـغيل ووظيفتـه.تشـمل الموضوعـات :نظـرة عامـة علـى
أنظمـة التشـغيل الحديثـة وأنـواع أنظمـة التشـغيل وهيـاكل أنظمـة التشـغيلوإدارة العمليـات والخيـوط (مفاهيـم االتصـال والتزامـن والتوقف
التـام) وجدولـة وحـدة المعالجـة المركزيـة وإدارةالذاكـرة والذاكرة االفتراضية وأنظمـة الملفات؛ أنظمة اإلدخال  /اإلخـراج؛ األمن والحماية .يتم
تنفيـذ بعـضالمواضيـع يف هـذا المقـرر عـن طريـق كتابة البرامـج لمعرفة كيف تعمل بشـكل عملي .يف نهايـة هذا المقرر ،مـن المتوقع أن يكون
الطلاب علـى درايـة بالعديـد مـن المبـادئ والمفاهيم المتعلقـة بمعظمأنظمة التشـغيل الفعلية وكيف يتـم تطبيقها يف أنظمة تشـغيل حقيقية.
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11343 مواضيع خاصة بالحاسوب ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهـدف هـذه المـادة إلـى إدخـال موضوعـات جديـدة يف أحـد فـروع علـم الحاسـوب وتطبيقاتـه وتكنولوجيـا المعلومـات.يقـرر القسـم الموضـوع
ومتطلباته.
11344 مواضيع متقدمة يف برمجة اإلنترنت

متطلب سابق12243 :

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى تقديـم طرق متقدمـة لتطوير تطبيقـات إنترنت وتطبيقات بيئة الشـبكة المحلية للمؤسسـاتبحيث تكـون التطبيقات
ديناميكية ،وتفاعلية وتحركها البيانات وذلك باسـتخدام أحدث التقنيات واألطر المسـتقرةو واسـعة االنتشـار لتطوير تطبيقات غنية بالخواص
وسـهلة الصيانـة .تشـمل الموضوعـات لغـات الترميـزالمختصـة ،برمجـة الخـوادم ،خدمات الويب ،تطوير شـبكة المؤسسـة باإلضافـة لمعالجة
وعـرض البيانـات مـنمختلـف المصـادر بمـا يف لـك قواعـد البيانـات .باإلضافة إلـى التكامل مـع محـركات البحث ،والتحقـق ،والمصادقـة،وامن
تطبيقـات الويب ،وأنظمـة إدارة المحتوى.
11347 األعمال اإللكترونية

متطلب سابق12243 :

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى تقديـم مفاهيـم ومبـادئ التجـارة اإللكترونيـة واألعمـال اإللكترونيـة .عـرض عـام لنمـاذجاألعمـال اإللكترونيـة عبـر
اإلنترنـت .توضيـح البنيـة التحتيـة لألعمـال اإللكترونية :األجهزة والبرمجياتوالمحتويات .شـرح العوامل المؤثرة يف بيئـة للتجارة اإللكترونية.
عـرض شـامل لطـرق الدفـع اإللكترونيـة وقضايـاأمـن المعلومات.
11354 مختبر نظم قواعد البيانات

متطلب متزامن11323 :

عدد الساعات1 :

يهـدف هـذه المقـرر لتدريـب الطلبـة وإكسـابهم مهـارات عمليـة يف تصميـم قاعـدة بيانـات متكاملـة وبنائهـا باسـتخدامأنظمـة قواعـد البيانـات
العالئقيـة الحديثـة .ويغطـي هـذا المختبر الجـداول ،وأوامر اسـترجاع البيانات ،والنماذج،والتقاريـر ،والكينونات وخصائصها ،وكذلك اسـتخدام
أدوات تطويـر التطبيقـات الخاصـة ببناء واجهات المسـتخدم.
11355 مختبرنظم التشغيل

متطلب متزامن11335 :

عدد الساعات1:

يهـدف هـذا المسـاق إلـى مسـاعدة الطلاب علـى اسـتيعاب مفاهيـم نظـم التشـغيل وتعليمهـم بعـض المهـارات التطبيقيـةللتعامـل معها من
خلال األوامـر والبرمجـة .يسـتخدم هـذا المسـاق نظام تشـغيل لينكس حيث يوفر بيئـة تعليمية جيـدةلتنفيذ أهداف المسـاق يف التعرف على
خدمـات وعمليـات نظـام التشـغيل .يغطـي المسـاق مواضيـع منهـا :واجهـةالمسـتخدم مـن خلال األوامـر والواجهـة الرسـومية ،برمجـة إدارة
البرامـج التنفيذيـة بمـا فيهـا العمليـات المتزامنـة،التعامـل مـع الملفات وبرمجة الشـبكات.
11391 التدريب العملي

م س :إنهاء90 ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

علـى الطالـب أن يتـدرب يف مؤسسـة ذات صلـة بالتخصـص لمـدة شـهرين متواصلين بدوام كامل بواقع سـتسـاعات يومياً .أو لمدة  3شـهور
بواقـع  4سـاعات يوميًـا .باإلضافـة إلـى سـاعات التدريـب ،ال يسـمح للطالبالذي يتـدرب بدوام غير كامل أن يسـجل أكثر من  10سـاعات خالل
الفصـل األول أو الفصـل الثانـي وال يسـمح لـهبالتسـجيل أكثـر مـن  4سـاعات يف الفصل الصيفي .يتوقع مـن الطالب أن يقـوم بتصميم أو إجراء
تطبيـق حاسـوبيمـن ضمـن تخصصـه وذلك بتحليـل أو تصميم أو تنفيـذ برمجيات معينة تطلـب منه ،أو تعلـم برمجيات جديدة.
11417 تصميم المترجمات ولغات البرمجة

متطلب سابق11316 :

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذا المسـاق إلـى تقديـم نظريـة ،تصميـم وتنفيذ بنـاء برامج المترجمـات للغات الهيكليـة والموجهة ،ويشـتملعلى التحليـل التركيبي
 . Lمبـادئ التحليـل المنطقـي ،التعابير الرياضيـة،إدارة ضبط األخطـاء وتصحيحها،(.LRC (O
للغـة ،البنـاء القواعـدي ،قواعـد LL(1)
 11428ذكاء اصطناعي

متطلب سابق11212 :

عدد الساعات3 :

مقدمـة للـذكاء االصطناعـي ومجاالتـه وتطبيقاتـه ،لغـات الـذكاء الصناعـي .طـرق التخطيـطوطـرق الحـل .البحـث .تمثيـل المعرفـة .المنطـق
الحسـابي .هندسـة المعرفـة واألنظمـة الخبيـرة.معالجـة اللغـات الطبيعيـة .تعلـم اآللـة .تطبيقـات أخـرى.

11435 تراسل البيانات وشبكات الحاسوب

متطلب سابق11212 :

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى التعريـف بالمبـادئ األساسـية التصـاالت البيانـات وشـبكات الحاسـوب .يف هـذه المـادة،سـيتعلم الطلاب المبـادئ
األساسـية يف تصميم وتشـغيل شـبكات الحاسـوب .باإلضافة إلى ذلك ،تعد النماذجالمرجعية للشـبكات والواجهات والخدمات والبروتوكوالت
وخدمـات االتصـاالت والتزامـن والتحكـم يف التدفـقوالتحكـم يف األخطـاء وبرمجـة المقبـس وخوارزميات التوجيـه وطبقة الشـبكة وطبقة النقل
وبروتوكـوالت طبقـةالتطبيـق هـي الموضوعـات الرئيسـية التـي تتناولهـا هـذه الـدورة التدريبيـة .يف نهايـة هـذه المـادة ،يتوقـع مـن الطلاب
أن يكونـوا قادريـن علـى سـرد وتعريـف مصطلحـات الشـبكة المناسـبة،ووصـف البنيـة ذات الطبقـات يف بنيـة شـبكية نموذجيـة وتحديـد أنـواع
مختلفـة مـن التعقيـد يف الشـبكة.
11436 النظم الموزعة

متطلب سابق11435 :

عدد الساعات3 :

تهـدف المـادة إلـى توفيـر المعرفـة والفهـم األساسـي حـول كيفيـة عمـل النظـم الموزعة .يف هـذه المادة ،سـوفيستكشـف الطلاب ويتعلمون
المبـادئ والبنيـة والخوارزميـات ونمـاذج البرمجـة المسـتخدمة يف النظـم الموزعـة.تشـمل الموضوعـات المزايـا ،األجهـزة ،البرامج ،مشـكالت
التصميـم ،االتصـال يف األنظمـة الموزعـة،البروتوكـوالت ذات الطبقـات ،شـبكات وضـع النقـل غيـر المتزامـن ،نمـوذج خـادم العميـل ،اسـتدعاء
اإلجـراء عـنبعد ،اتصال المجموعة ،السـاعة ،االسـتبعاد المتبـادل ،خوارزميات االنتخابات ،المعامالت الذرية ،الجمـود،العمليات والمعالجات،
سالسـل العمليـات ،نمـاذج النظـام ،التخصيـص ،الجدولـة ،التسـامح مـع األخطـاء ،يفالوقـت الحقيقـي ،الذاكـرة المشـتركة الموزعـة ،االتسـاق،
الصفحـة ،المتغيـرات ،دراسـات الحالـة والكائنـاتالموجهـة. يف نهايـة هـذه المادة ،مـن المتوقع أن يكون الطلاب قادرين علـى تلخيص ووصف
الخصائـص العامـة والتحديـاتوخصائـص األنظمـة الموزعـة .باإلضافـة إلـى ذلـك ،يجب أن يكون لـدى الطالب القـدرة على وصـفالخوارزميات
الموزعـة العامـة للمزامنـة والتزامـن والتنسـيق والمعامالت والنسـخ المتماثل.
11446 مواضيع خاصة بالحاسوب ()2

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهـدف هـذه المـادة إلـى إدخـال موضوعـات جديـدة يف أحـد فـروع علـم الحاسـوب وتطبيقاتـه وتكنولوجيـا المعلومـات.يقـرر القسـم الموضـوع
ومتطلباته.
11447 الشبكات الالسلكية وتطبيقاتها

متطلب سابق11435 :

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى التعريـف بالمبـادئ األساسـية لالتصـاالت الالسـلكية للبيانـات .تشـمل الموضوعـاتبروتوكـوالت شـبكات البيانـات
الالسـلكية ،بروتوكـول اإلنترنـت المتنقـل ،الشـبكات االرتجاليـة ،شـبكات المجسـاتالالسـلكية ،شـبكات المركبـات.
11449 الحاسوب والمجتمع

م سابق :إنهاء  70ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

يهـدف المقـرر إلـى مناقشـة القضايـا القانونيـة واألخالقيـة واالجتماعيـة المرتبطـة باسـتخدامات الحاسـوبوالبرمجيـات .تشـمل الموضوعات
تأثيـر الحوسـبة علـى المؤسسـات وتنظيمهـا الداخلـي وعالقاتهـا الخارجيـة.والملكيـة الفكريـة وحقـوق النشـر وبـراءات االختـراع والعالمـات
التجاريـة والقوانيـن ذات العالقـة .جرائـمالحاسـوب .حمايـة الخصوصيـة والحقـوق المدنيـة .المسـؤولية األخالقيـة والمهنيـة.
11464 أمن نظم المعلومات

متطلب سابق11435 :

عدد الساعات3 :

يهـدف هـذه المقـرر إلـى تقديـم المفاهيـم األساسـية ألمـان أنظمـة المعلومـات .يغطـي المقـرر الموضوعـات التاليـة بروتوكـوالت األمـان،
بروتوكـوالت المصادقـة ،تكامـل البيانـات ،التوقيـع اإللكترونـي ،اكتشـاف التطفـل ،إدارة مفاتيـحالتشـفير وتوزيعهـا ،الفيروسـات والبرمجـات
الضـارة ،تدفـق المعلومـات ،أمـان البرامج والعملاء المتنقلون،خوارزميات التشـفير (مثـلDES،RSA and MD5) ،الهجمات وطرق الدفاع،
امـن الشـبكات (بمـا يف ذلـكامـن طبقات التطبيقـات ،والنقل والشـبكة ،التحكم بالدخول وجـدران الحماية باإلضافة ألمان الشـبكات الالسـلكية).
11493 مشروع التخرج ()1

م سابق :إنهاء  90ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

يهـدف مشـروع التخـرج إلـى تطويـر مهـارات الطالـب وقدرتـه علـى حـل المسـائل الواقعيـة ودراسـتها وتحليلهـا ووتطويـر البرمجيـات الالزمـة
لحلهـا .ويتحقـق ذلـك مـن خلال مشـروع متكامل يبرمجـه الطالب ضمـن فريق منالطالب وبإشـراف عضو هيئـة تدريس .يطلـب من الطالب
إتمـام أهـداف المشـروع وتسـليم تقريـر نهائـي عنـه .تتـممناقشـة المشـروع من قبـل لجنة من أعضـاء هيئـة التدريس.
11494 مشروع التخرج ()2

متطلب سابق11493 :

عدد الساعات2 :

تهـدف مـادة مشـروع التخـرج ( )2إلـى تمثيـل جميـع المتطلبـات التـي تـم التخطيـط لهـا يف مشـروع التخـرج ( .)1علـىالطلبـة العمـل ضمـن
مجموعـات لتحقيـق جميـع األهـداف ويف نهايـة المشـروع سـوف يتـم إنجـاز نظـام فعـال .يجـبعلـى الطلبـة اختيـار جودة النظـام وتوثيـق ذلك.
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ىلع درجة البكالوريوس يف العلوم يف تخصص علم الرسم الحاسوبي .هذا البرنامج هو األول من نوعه يف األردن
واملنطقة ،ويهدف إلى تزويد الطلبة بالتعليم املتميز يف مجال الرسم الحاسوبي.
تم اعتماد هذا البرنامج بشكل كامل من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .تقوم الخطة الدراسية املصممة
بعناية لتلبية متطلبات سوق العمل بالتركيز ىلع الجانب العملي من خالل استخدام مختبرات حديثة ومتطورة
باإلضافة للتدريب امليداني للطالب يف الشركات املتخصصة ،مما يضمن إنتاج مختصين قادرين ىلع استخدام
التكنولوجيا الحديثة بطريقة مثلى لخدمة سوق العمل يف هذا املجال والذي يشهد تطورًا مستمرًا يف جميع
أنحاء العالم .تشتمل هذه الخطة ىلع عدد من املساقات من قسم علم الحاسوب ،والتي تضع بدورها قاعدة راسخة
لعلوم الحاسوب.
هذه املساقات توفر أساسًا علميًا لفهم أفضل للرسم بالحاسوب .املساقات املتعلقة بالرسم بالحاسوب والرسوم
املتحركة تتكون من برمجة الوسائط املتعددة ،الرسم ،معالجة الصور ،تصميم ألعاب الكمبيوتر ،الرسوم املتحركة،
والعديد من املساقات األخرى .تم تصميم هذه املساقات إلعطاء الطالب الفرصة لتطبيق الخلفية النظرية يف
املمارسة العملية.

متطلبات التخرج يف القسم
إضافة إلى متطلبات الجامعة ،ومتطلبات الكلية ،يتعين ىلع الطالب اجتياز ( )80ساعة دراسية معتمدة موزعة
كالتالي )65( :ساعة معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية ،و ( )15ساعة معتمدة متطلبات التخصص االختيارية.

مجاالت عمل الخريجين
هناك العديد من املجاالت التي يمكن عمل الخريجين فيها ومنها ،مصمم واجهة املستخدم ،تصميم الرسوم
والجرافيك ،مصمم ومطور ألعاب ،أخصائي تصميم املنتجات ،مصمم تسويق ،مصمم إعالنات ،أخصائي اإلنتاج الصوتي
واملرئي ،فنان مؤثرات صوتية ،مصمم ألعاب هاتف املوبايل ،صانع الرسوم املتحركة باستخدام الحاسوب ،مبرمج
األدوات الثالثية األبعاد.
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كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة

تأسس برنامج علم الرسم الحاسوبي يف العام الدراسي  .2007/2006وهو برنامج جامعي ملدة أربع سنوات للحصول

الخطة الدراسية ملتطلبات قسم علم الرسم الحاسوبي

ثانيًا :برنامج البكالوريوس يف علم الرسم الحاسوبي

رقم
املادة

رقم املادة

س

املتطلب
السابق

متطلب قسم إجباري  65ساعة
11206

البرمجة بالكينونية

3

11253

مختبر البرمجة بالكينونية

1

11449

الحاسوب واملجتمع

1

11103

متطلب قسم اختياري  15ساعة
11323

نظم قواعد البيانات

3

12213

11335

نظم التشغيل

3

12213

11343

موضوع خاص بالحاسوب ()1

3

-

إنهاء  90ساعة
معتمدة

11347

األعمال اإللكترونية

3

12243

12162

أساسيات الرسم والتحريك ثنائي األبعاد

3

*11206

12447

تجربة املستخدم

3

12324

12213

تركيب البيانات بالبرمجة املرئية

3

20134,11206

12448

رؤية الحاسوب

3

12446

12243

تصميم صفحات الويب وبرمجة اإلنترنت

3

11206

12455

موضوعات مختارة يف األلعاب

3

12442

12259

تطبيقات حاسوبية يف الرسم
الحاسوبي

3

11102

12461

املؤثرات الصوتية واملرئية

3

12348

12264

بناء النماذج ثالثية األبعاد

3

12259

12471

موضوعات مختاره يف الرسوم املتحركة

3

-

12273

الرسم بالحاسوب

3

11103

12473

موضوعات مختارة يف الرسم الحاسوبي

3

-

12324

تفاعل اإلنسان والحاسوب

3

11206

12479

رسوم متحركه متقدمة

3

12364

12348

نظم الوسائط املتعددة

3

11206

22241

تصميم املنطق الرقمي

3

-

12351

تصميم األلعاب

3

12273

 22342تنظيم الحاسوب ولغة التجميع

3

22241

12353

الخامات وإضاءة النماذج ثالثية األبعاد

3

12264

12354

تحليل الخوارزميات والذكاء االصطناعي
لأللعاب

3

12213

12364

الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد

3

12264

12367

التحكم وربط نماذج ثالثية األبعاد

3

12264

12373

رسوم تفاعلية ثالثية األبعاد

3

12273,12213

12442

برمجة األلعاب

3

12354,12351

12446

معالجة الصور الرقمية

3

12348

12467

تحرير وإنتاج الفيديوهات

3

12348

12481

الواقع االفتراضي والواقع املعزز

3

12373

12491

التدريب العملي

3

12494

مشروع التخرج ()1

1

12495

مشروع التخرج ()2

2

إنهاء  90ساعة
معتمدة
إنهاء  90ساعة
معتمدة
12494

117

)(3

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ
اﻟﺤﺎﺳﻮب )(3

ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
و ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
)(0

20134

11103

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ )(١

اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
)(3

)(3

12162



أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺮﺳﻢ و
اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ (3) 2D

12213
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻟﱪﻣﺠﺔ اﳌﺮﺋﻴﺔ
)(3

12348
ﻧﻈﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة
)(3



الخطة االسترشادية لتخصص علم الرسم الحاسوبي



31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

11102

31153

20132
رﻳﺎﺿﻴﺎت)(١
)(3

11206
اﻟﱪﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻨﻮﻧﻴﺔ
)(3

12243
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻮﻳﺐ

و ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ )(3

12367

اﻟﺘﺤﻜﻢ و رﺑﻂ منﺎذج
ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد )(3

12354

12324

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت و اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻸﻟﻌﺎب )(3

ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﺤﺎﺳﻮب

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري



)(6

12467

ﺗﺤﺮﻳﺮ و إﻧﺘﺎج
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت

)(3

)(3

12442
ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻷﻟﻌﺎب
)(3

12446
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
)(3

11151

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ )(1

11253
ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻴﻨﻮﻧﻴﺔ )(1

31111
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)(3

20133

31251

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(٢
)(3

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

12259

12273

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﰲ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮيب )(3

اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب
)(3

20233

12264

ﺑﻨﺎء اﻟﻨامذج
ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد )(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

12373

12351
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﻟﻌﺎب

رﺳﻮم ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ
اﻷﺑﻌﺎد )(3

)(3

ﻃﺮق اﻹﺣﺼﺎء
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

31121
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

وصف املواد لعلم الرسم الحاسوبي

)(3

 12162أساسياتالرسموالتحريكثنائياألبعاد

يقدم هذا المساق بتطوير تدريبا ً نظريا ً وعمليا ً على أساسيات الرسم  ،باإلضافة إلى تحريك األشياء والشخصيات رقمياً .يغطي البرنامج الرسم
التقليدي باستخدام مواد مختلفة  ،والرسوم المتحركة ثنائية األبعاد باستخدام الكمبيوتر  ،كشكل من أشكال الرسم الرقمي  ،حيث تستخدم بشكل
شائع يف الرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة.

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

 12213تركيبالبياناتبالبرمجةالمرئية

31154
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
)(0

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

20200

 12243تصميم صفحات الويب وبرمجة اإلنترنت

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

12353
اﻟﺨﺎﻣﺎت و إﺿﺎءة اﻟﻨامذج
ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد )(3

12364

)(3

12481

اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد )(3

اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﱰاﴈ و
اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺰز

)(3

اﻟﺤﺎﺳﻮب و اﳌﺠﺘﻤﻊ

20234
ﺟﱪ ﺧﻄﻲ

11449
)(1

)(3

12494

)(3

 12259تطبيقات حاسوبية يف الرسم الحاسوبي

متطلب سابق:11102

عدد الساعات3 :

يتم دراسة عناصر وأسس التصميم ثنائي األبعاد .يتخلل الدراسة النظرية تدريبات تطبيقية يدوية،يتعرف الطالب على األشكال الجرافيكية المختلفة
من إعالن ،ملصق ،شعار ،بروشور .وتقدم المادةالمعلومات األولية لمعالجة الصورة الرقمية والكتابة والشعار يف التصميم الجرافيكي باستخدا م
 .Illustrator & Photoshop يقوم الطالب بعمل مشروع نهائي ليختبر قدراته على حلالمشاكل الجرافيكية وتقديم عمل ناجح شكليًا ووظيفي ًا.
متطلب سابق:12259

عدد الساعات3 :

يركز هذا المساق بشكل أساسي على تقديم نماذج ثالثية األبعاد لألجسام والبيئات ذات األسطح الصلبة باستخدام برامج ثالثية األبعاد متقدمة.
سيكون الطالب قادرين على إنشاء عوالم ثالثية األبعادوالدعائم وفقًا للعديد من األدوات واألساليب.

12495
ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج )(٢
)(2

اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﲇ

متطلب سابق11206 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذه المقرر إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات الالزمة لتصميم وتنفيذ تطبيقات اإلنترنت .تشمل الموضوعات التقنيات المختصة بهذه
التطبيقات (مثل لغات الترميز ،األنماط ،برمجة العمالء والخوادم) ،كيفية استخدامها لبناء تطبيقات تفاعلية كفؤة وفعالة ،باإلضافة سيتعرف الطالب
على مختلف ممارسات تصميم وتطوير مواقع الويب.

 12264بناء النماذج ثالثية األبعاد

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج )(١
)(1

متطلب متزامن12243 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المقرر إلى بناء مهارات عملية يف تصميم صفحات الويب وبرمجة األنترنت .المساق عبارة عن تطبيقات عملية يف المختبر على مختلف
جوانب ومواضيع تصميم صفحات الويب وبرمجة األنترنت .يف نهاية المقرر ،من المتوقع أن يكون الطلبة قادرين تصميم وتنفيذ تطبيقات إنترنت
تفاعلية وكفؤة وفعالة.

12491
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

متطلب سابق: 11206و20134

عدد الساعات3 :

أساسيات تصميم الخوارزمية وتحليلها .هيكله البيانات األساسية .التمثيل المتسلسل والمرتبط بهياكل البيانات .القائمة ،القائمة مرتبة،
المجموعات ،المكدس ،قائمة االنتظار ،الشجرة ،األشجار الثنائية ،الرسم البياني والشبكة يف البرمجة البصرية .مقدمة واجهات المستخدم الرسومية.
(GUI) البرمجةالتي يحركها الحدث .كائناتWindows التي تظهر على الشاشة :أزرار األوامر ومربعات النصوأزرار الخيارات والرسومات .سوف
تتطلب مشاريع البرمجة من الطالب تصميم شاشات تفاعليةباإلضافة إلى تعليمات برمجية فرعية لتنفيذ البرامج .يغطي المساق النظرية والجوانب
العملية.
 12242مختبر تصميم صفحات الويب وبرمجة اإلنترنت

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و
ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺼﺎل)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

 12273الرسم بالحاسوب

متطلب سابق:11103

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تدريس الطلبة أسس تصميم برامج الرسم الحاسوبي الثالثية األبعادباستخدام Open GLوالنماذج األولية المستخدمة يف
التلوين واإلضاءة ويدرس الطلبة بعضالخوارزميات المستخدمة يف رسم األشكال وقصها.
 12324تفاعل اإلنسان والحاسوب

متطلب سابق:11206

عدد الساعات3 :

هذا الموضوع هو مقدمة للتفاعل بين اإلنسان والحاسوب .سيتم التركيز على فهم السلوك البشري منخالل أنظمة الحوسبة ،ومعرفة كيفية تصميم
م HCIمع أنواع متعددة من البرامج التفاعلي ة.
وتقييم البرامج التفاعلية باستخدام نهج محوره اإلنسان،ومعرفة عامة بمشاكل تصمي 
)

(

 12343البرمجة المرئية

متطلب سابق:11206

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالبرمجة المرئية وما يتعلق بها من مبادئ بعد تعرفه على البرمجة البنائيةوالكينونية والتي تطور برامج
تعرض نتائجها على الشاشات التي ال تدعم واجهة التطبيق الرسومية .تستخدمالبرمجة المرئية مبادئ البرمجة الكينونية وتطور البرامج من خالل
واجهة تطبيق رسومية يف أنظمة تشغيلويندوز وبيئات عمل أخرى يتم دعمها من خالل لغة البرمجة المستخدمة يف المساق.

118

119

مواضيع المساق تشمل :نماذج واجهات التطبيق يف الويندوز ومكوناتها الرسومية ،البرمجة التفاعلية ،التعاملمع الملفات ،معالجة األخطاء ،البرمجة
المتزامنة ،تطوير واجهات تطبيق لقواعد البياتات ،ومعالجةالرسوميات .يشمل المساق مشروع يقوم الطالب من خالله باستغالل كل ما تعلمه من
أجل تصميم وتطوير نظاممتكامل بواجهة رسومية .بعد إنهاء هذا المساق يمكن للطالب أن يعمل كمبرمج لتطوير أنظمة تدعم الواجهاتالرسومية.
 12348نظم الوسائط المتعددة

متطلب سابق:11206

عدد الساعات3 :

أساسيات الوسائط المتعددة الحاسوبية .الصوت والصورة والرسوم والفيديو وضغط الصوروقواعد بيانات الوسائط المتعددة .سيقوم الطلبة بتصميم
مشروعات وسائط متعددة تتضمن نصا ًوصورة وصوتا ًوفيديو ورسوما ًمتحركة.
 12351تصميم األلعاب

متطلب سابق:12273

12353 الخامات وإضاءة النماذج ثالثية األبعاد

يقدم هذا المساق مقدمة لمجاالت الدراسة المصنفة تحت مظلة «تجربة المستخدم» بما يف ذلك مبادئالتصميم والمبادئ النفسية والعمليات
المعرفية واإلدراك البصري وأهمية قابلية االستخدام علىالجماليات.
 12448رؤية الحاسوب

عدد الساعات3 :

 12455موضوعات مختارة يف األلعاب

12354 تحليل الخوارزميات والذكاء االصطناعي لأللعاب

متطلب سابق:12213

يقدم هذا المساق تقنيات لتصميم الخوارزميات وتحليلها .سوف يعرض لطالب نهج الذكاء االصطناعي مثلاألنظمة متعددة الوكالء ،وتخطيط المسار،
ولتطوير اللعبة .الغامض سوف يتعلم الطالب ً
أيضابعض الخوارزميات المستخدمة يف تطوير اللعبة مثل خوارزميات التدفق ،السعي،والتهرب ،إلخ.
 12364الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد

متطلب سابق:12264

 12467تحرير وإنتاج الفيديوهات

 12367التحكم وربط نماذج ثالثية األبعاد

متطلب سابق:12264

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق معرفة عميقة للطالب لعمل الروابط وربط هذه الروابط بالكائنات والشخصياتوالمخلوقات لجعلها جاهزة لالستخدام من قبل
ك.
المحر 
 12373رسوم تفاعلية ثالثية األبعاد

متطلب سابق:12273,12213

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تعليم الطالب المبادئ األساسية لرسومات الكمبيوتر التفاعلية ثالثية األبعاد.سيقوم الطالب بتطبيق الرياضيات والفيزياء
وبرمجة الكمبيوتر لتطويرها يف تطبيقات الرسومات التفاعلية ثالثية األبعاد .سوف يتعلم الطالب ً
أيضا التقنيات األساسية المستخدمة يف تطوير
 Uكمنصة للتطوير العملي ،وكمثال على
األلعاب،مثل التصوير ،الرسوم المتحركة للشخصيات وأجهزة التحكم ،المدخالت ،واألحداث .تستخدم nity
نظام يضم العديد من خوارزميات رسوماتالكمبيوتر.
 12442برمجة األلعاب

متطلب سابق:12354، 12351

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالطرق والخوارزميات األساسية المعتمدة يف صناعة اللعبالفيديو الكمبيوتر .حيث يدرس الطالب األساس
النظري والتطبيقات العملية يف معمارية األلعاب وتصميم النماذج والذكاء االصطناعي وكتابة المختصرات البرمجية وألعاب الشبكات ومحركات
ب.
األلعا 
 12446معالجة الصور الرقمية

متطلب سابق:11206,12348

عدد الساعات3 :

نظام الرؤية لدى اإلنسان .الكاميرات وأجهزة العرض .تكوين الصور وتمثيلها وتحويلها إلى صورة رقمية .طرق الترميم :تعديل األلوان ،الفلتر الخطي
لحذف الضوضاء وتحسين الحواف .طرق ضغط الصور .تحليل الصور :تقسيم الصورة إلى مناطق وتحديد الحواف ووصف األشكال .تفسير مكونات
الصور .اكتشاف المكونات والتعرف عليها ،التعرف على األحرف.
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متطلب سابق:12348

عدد الساعات3 :

يقوم هذا المساق على التدريب النظري والعملي على مبادئ صنع وسائل اإلعالم من ابتكار األفكار إلى اإلنتاج النهائي على المجموعة ،يركز على اللغة
والتقنيات السمعية البصرية بما يف ذلك االستخدام األساسي للكاميرا واإلضاءة والتدريج .يغطي المساق ً
أيضا التحرير وأساسيات ما بعد اإلنتاج.
وتشمل التطبيقات المهنية األفالم والتلفزيون والرسوم المتحركة واالتصاالت المؤسسية.
 12461المؤثرات الصوتية والمرئية

متطلب سابق:12348

عدد الساعات3 :

يوفر هذا المساق للطالب تعريفا لتصميم وإنشاء وإنتاج الصوت يف التطبيقات التفاعلية وألعابالكمبيوتر .سيتعرف الطالب على استخدام مكتبات
الصوت وتسجيل األصوات يف االستوديو ويفالحقل ،مما يولد صوتًا باستخدام المزج ،ومعالجة التأثيرات .سيقوم الطالب بإنشاء تصميمات صوتية
للوسائط التفاعلية ،ودمج الموسيقى ،والحوار ،والصوت المحيط ،والمؤثرات الصوتية ،وأصواتالواجهة ضمن البرامج التفاعلية.

عدد الساعات3 :

ً
معقول وجاهز ًا
يقدم هذا المساق معرفة عميقة للطالب لتحريك الكائنات والكاميرات والشخصيات يف العالم ثالثياألبعاد لجعل أداء الرسوم المتحركة
لأللعاب أو األفالم .باإلضافة إلى لغة الجسدوالتمثيل.

متطلب سابق:12442

عدد الساعات3 :

الهدف من هذه المادة هو تقديم مواضيع متقدمة أو جديدة يف أحد مجاالت األلعاب.

يقدم هذا المساق المعرفة يف التركيب ثالثي األبعاد واإلضاءة والعرض .سيتمكن الطالب من تحضيرأي نموذج ثالثي األبعاد وإضافة المواد والتظليل
لجعلها جاهزة لعملية التقديم.
عدد الساعات3 :

متطلب سابق:12446

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق مقدمة عن رؤية الكمبيوتر ،بما يف ذلك أساسيات تشكيل الصورة ،هندسة التصويرالكاميرا ،كشف الميزة ومطابقتها ،ستيريو،
تقدير الحركة وتتبعها ،تصنيف الصورة .سوف يتعلمالطالب الطرق األساسية للتطبيقات التي تشمل العثور على نماذج معروفة يف الصور ،واستعادة
العمق من االستيريو ،ومعايرة الكاميرا.

عدد الساعات3 :

تركز المادة على الجوانب األساسية لتصميم األلعاب وتغطي الموضوعات التالية:
مفاهيم األلعاب التفاعلية ثنائية أو ثالثية األبعاد  ،موضوعات اللعبة  ،األنواع  ،والعناصر  ،وتجربة الالعب  ،وميكانيكا اللعبة  ،والسيناريوهات
واالستراتيجيات  ،وما إلى ذلك .تغطي هذه المادة ً
أيضا نهج النماذج األولية للعبة ووثائق تصميم اللعبة
متطلب سابق:12264

 12447تجربة المستخدم

متطلب سابق:12324

عدد الساعات 3 :

12471

موضوعات مختاره يف الرسوم المتحركة

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إلى إدخال موضوعات جديدة يف أحد فروع الرسم الحاسوبي .يقرر مجلس القسمالموضوع ومتطلباته.
 12473موضوعات مختارة يف الرسم الحاسوبي

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

الهدف من هذا المساق هو تقديم مواضيع متقدمة وجديدة يف أحد مجاالت رسومات الكمبيوتر.
 12479رسوم متحركه متقدمة

متطلب سابق:12364

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمبادئ واألساليب المتقدمة يف موضوع التحريك وباألخصعمل مجسمات شخصيات ومخلوقات باستخدام
برامج متعددة كالمايا ومدبوكس.
 12481الواقع االفتراضي والواقع المعزز

متطلب سابق:12373

عدد الساعات3 :

هذا المساق سوف يعلم الطالب المبادئ الرئيسية للتطبيقات VR وAR .سيتعلم الطلبة الرياضيات المطلوبة لنجاح تطبيقات VR و  ،ARبما يف
 Aسوف يتعلم الطالب ً
أيضا إنشاء تقنيات تفاعل ثالثي األبعاد فعالة الستخدام
ذلك التفاعل مع الكائنات االفتراضية ،وطرق التتبع،وتقديمVR و R
 Vمثل االختيار والمعالجة وتحديد طرق الوصول والقوائم واالنتقال عن بُعد .سوف يتعلمالطالب ً
أيضا كيفية إنشاء أنواع مختلفة من
تطبيقات R
تطبيقاتAR بما يف ذلك أساليب تتبع تعتمد على الموقعوالرؤية .وسوف تستخدمUnity كمنصة لتطوير البرامج مختلفة.
 12491التدريب العملي

متطلب سابق :إنهاء  90ساعة

عدد الساعات3 :

من متطلبات قسم الرسم الحاسوبي يحتاج طالب التخصص إلى التدريب الميداني حيث يعتبر قضاءجزء من فترة التعليم يف الصناعة من متطلبات
التخرج ونيل شهادة الدراسة .لهذا يتعاون القسم معمؤسسات القطاع الخاص والعام لتوفير فرص تدريب مناسبة للطالب لشهرين متواصلين
وبواقع ستةساعات يوميًا .عند تسجيله لتدريب يسمح للطالب بتسجيل  10ساعات كحد أعلى فقط خالل الفصليناألول والثاني و  4ساعات كحد
أعلى يف الفصل الصيفي.
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يهدف مشروع التخرج إلى تطوير مهارات الطالب وقدرته على التعامل مع المسائل الواقعيةودراستها وتحليلها وبرمجة الحاسوب لحلها .يتحقق ذلك
من خالل مشروع متكامل يبرمجه الطالبضمن فريق من الطالب وبإشراف عضو هيئة تدريس .يطلب من الطالب إتمام أهداف المشروعوتسليم
تقرير نهائي عنه .تتم مناقشة المشروع من قبل لجنة من أعضاء هيئة التدريس.
 12495مشروع التخرج ()2

متطلب سابق:12494

عدد الساعات2 :

هو تكملة للجزء األول من مشروع التخرج حيث يقوم الطالب بتقديم البرامج والمشاريع النهائية التياتفق عليها مع القسم يف المشروع األولي،
وتكون هذه المشاريع يف الرسوم ثنائية األبعاد ،رسومثالثية األبعاد ،تصميم األلعاب ،أو بحث علمي يف مجال الرسم الحاسوبي.

يف ضوء رؤية جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا لتوفير برامج عاملية املستوى تتسم بالتحديث املستمر
واملرونة ،ضمن بيئة تعليمية مستقرة ومدعمة.
تأسس برنامج هندسة البرمجيات يف العام الدراسي  .2011/2010وتكمن مهمة قسم هندسة البرمجيات يف
جامعة األميرة سمية يف تزويد سوق العمل بمهندسي برمجيات قادرين ىلع تطوير صناعة البرمجيات محليًا
ودوليًا .وترتكز البرامج املقدمة من القسم ىلع االستنباط وإدارة متطلبات األنظمة وتصميم وتنفيذ األنظمة.
كما يهدف القسم إلى تزويد طالبنا بفرصة الدخول يف هذا املجال والذي يشهد منافسة عالية بخطى
متوازية مع محتريف تكنولوجيا املعلومات يف البلدان األخرى.
وبذلك يكون الهدف الرئيسي لقسم هندسة البرمجيات يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا هو ضمان أن
ال لحياة مهنية ناجحة يف مجال علوم الحوسبة.
يكون الخريجون معدين إعدادًا جيدًا ومجهزين تجهيزًا كام ً

كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة

 12494مشروع التخرج ()1

متطلب سابق :إنهاء  90ساعة

عدد الساعات1 :

ثالثًا :برنامج البكالوريوس يف هندسة البرمجيات

متطلبات التخرج يف القسم
إضافة إلى متطلبات الجامعة ،ومتطلبات الكلية ،يتعين ىلع الطالب اجتياز ( )80ساعة دراسية معتمدة موزعة
كالتالي )68( :ساعة دراسية معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية ،و ( )12ساعة معتمدة متطلبات التخصص
االختيارية.

مجاالت عمل الخريجين
 .1تطوير البرمجيات بمختلف أنواعها
 .2تطوير أنظمة املعلومات يف مختلف القطاعات مثل شركات االتصاالت ،البنوك ،املؤسسات اإلعالمية ،الدوائر
الحكومية ،إلخ.
 .3مشاريع البحث والتطوير التابعة للشركات التي تعمل يف مجاالت أنظمة املعلومات واالتصاالت
 .4التجارة واألعمال اإللكترونية
 .5التعليم والتدريب يف مجاالت أنظمة املعلومات
 .6تحليل ونمذجة وتطوير أنظمة األعمال
 .7فحص وتوكيد جودة أنظمة املعلومات املحوسبة.
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الخطة الدراسية ملتطلبات قسم هندسة البرمجيات

11253

مختبر البرمجة بالكينونية

1

*11206

11464

أمن نظم املعلومات

3

11435

11313

تحليل الخوارزميات وتصميمها

3

11212

12348

نظم الوسائط املتعددة

3

11206

11323

نظم قواعد البيانات

3

11212

13334

تطوير تطبيقات األجهزة املتنقلة

3

11206

11335

نظم التشغيل

3

22342,11212

13335

برمجة الخوادم

3

11323 ,12243

11354

مختبر نظم قواعد البيانات

1

*11323

13393

موضوع خاص يف هندسة البرمجيات ()1

3

-

11355

مختبر نظم التشغيل

1

*11335

13413

الطرق املنهجية لهندسة البرمجيات

3

13324

11435

تراسل البيانات وشبكات الحاسوب

3

11212

13424

إعادة هندسة البرمجيات وهيكلتها

3

13212

11449

الحاسوب واملجتمع

1

12242

مختبر تصميم صفحات الويب وبرمجة
اإلنترنت

إنهاء  70ساعة
معتمدة

13427

توثيق البرمجيات

3

13324

1

*12243

13431

مواضيع متقدمة يف البرمجة

3

13212

12243

تصميم صفحات الويب وبرمجة اإلنترنت

3

11206

13433

إدارة املخاطر يف مشروعات البرمجيات

3

13324

12343

البرمجة املرئية

3

11206

13434

تطوير البرمجيات اآلمنة

3

11323 ,12243

13211

مقدمه يف هندسة البرمجيات

3

11206

 13494موضوع خاص يف هندسة البرمجيات ()2

3

-

13212

تشييد البرمجيات

3

11212 ,13211

 20333التحليل العددي

3

20133



11212

تركيب البيانات ومقدمة للخوارزميات

3

20134,11206

11447

الشبكات الالسلكية وتطبيقاتها

3

11435

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ
اﻟﺤﺎﺳﻮب )(3

ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
و ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )(0

رﻳﺎﺿﻴﺎت ١
)(3

11103

11151

20134

اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ )(1

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ١

11206



11206

البرمجة بالكينونية

3

11103

11428

ذكاء اصطناعي

3

11212

متطلب قسم إجباري  68ساعة

اﻟﱪﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻨﻮﻧﻴﺔ
)(3

11253

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻴﻨﻮﻧﻴﺔ)(1

11212
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﻮارزﻣﻴﺎت
)(3

11313
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت
و ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ )(3



11347

األعمال اإللكترونية

3

12243

الخطة االسترشادية لتخصص هندسة البرمجيات

رقم
املادة

رقم املادة

س

املتطلب
السابق

متطلب قسم اختياري  12ساعة

11102

31153

20132

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{

)(3

11323
ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )(3

13326
ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺑني اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﺤﺎﺳﻮب

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

31121
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
)(3

31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

)(3

)(3

31111
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

20133

20200

31251

رﻳﺎﺿﻴﺎت ٢
)(3

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و
ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺼﺎل )(3

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

31154
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

20234

22241

ﺟﱪ ﺧﻄﻲ
)(3

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻄﻖ
اﻟﺮﻗﻤﻲ )(3

)(3

22342

12343

13324

وﻟﻐﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ )(3

اﻟﱪﻣﺠﺔ اﳌﺮﺋﻴﺔ
)(3

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ و
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ )(3

11355

20233

ﻣﺨﺘﱪ ﻧﻈﻢ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )(1

ﻃﺮق اﻹﺣﺼﺎء
)(3

11354
ﻣﺨﺘﱪ ﻧﻈﻢ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮب

)(1

11335
ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
)(3

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
)(0

13211
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت )(3

13212
ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت
)(3

13325

تحليل املتطلبات البرمجية

3

13324

13326

هندسة برمجيات التفاعل بين اإلنسان
والحاسب

إدارة ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )(3

اﻟﺤﺎﺳﻮب و اﳌﺠﺘﻤﻊ
)(1

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ١
)(1

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻮﻳﺐ
و ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ

ﻣﺨﺘﱪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻔﺤﺎت

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﱪﻣﺠﻴﺔ )(3

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت
و ﻣﻌامرﻳﺎﺗﻬﺎ)(3

3

12343

13327

تصميم البرمجيات ومعمارياتها

3

13212

13391

التدريب العملي

3

إنهاء  90ساعة
معتمدة

13428

ضمان جودة البرمجيات وفحصها

3

13212

13432

إدارة مشروعات البرمجيات

3

13324

13435

إدارة نظم قواعد البيانات

3

11323

13491

مشروع التخرج ()1

1

إنهاء  90ساعة
معتمدة

13493

مشروع التخرج ()2

2

13491

22241

تصميم املنطق الرقمي

3

-

3

22241

 22342تنظيم الحاسوب ولغة التجميع
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13324

تحليل النظم وتصميمها

3

11212 ,13211

13435

11449

13491

12243

12242

13325

13327

13493

11435

ﺗﺮاﺳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

و ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب

)(3

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ٢
)(2

)(3

)

اﻟﻮﻳﺐ و ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ

)(1

13432

13428

إدارة ﻣﴩوﻋﺎت
اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت )(3

ﺿامن ﺟﻮدة
اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت وﻓﺤﺼﻬﺎ
)(3

(

125

وصف املواد لهندسة البرمجيات
13211

مقدمة يف هندسة البرمجيات

متطلب سابق11206 :

 13391التدريب العملي
عدد الساعات3 :

مبادئ هندسة البرمجيات :المتطلبات والتصميم واالختبار .استعراض مبادئ البرمجة الشيئية .أساليبتحليل األنظمة الشيئية باستخدام UML.
أطر واجهات برمجة التطبيقات .مقدمة لمعمارية أنظمة الخادموالزبون .تحليل وتصميم وبرمجة أنظمة الخادم والزبون .مقدمة لتكنولوجيا واجهة
المستخدم.
 13212تشييد البرمجيات

متطلب سابق11212 ,13211 :

عدد الساعات3 :

تشمل هذه المادة شرحًا لمبادئ أساسية يف تشييد البرمجيات ،وتصميمها ،وتنفيذها .وتركز على أهمية مفهوم التجزيء من حيث أنه من أهم
مبادئ البناء الهندسي للبرمجيات ،مع شرح أساسيات التجزيء كمبدأ ال ( )OCPوال ( .)LSPيتعرف دارس المادة كذلك على أهمية إدارة عملية
تشييد البرمجيات ،وكيفية التحكم بالنسخ المتعددة من مصادر البرمجيات .أيضاً ،تقدم المادة أساسيات كتابة البرامج بطرق عالية الجودة ليكون
المصدر مقروءًا وأسهل للصيانة ،وكيفية إعادة صياغة المصادر للتخلص من مشاكلها .يطبق طلبة المادة ما يدرسونه .باستخدام لغة الجافا .كما
تقدم بعض الحاالت الدراسية المعروفة يف هندسة البرمجيات لدراستها واالستفادة منها.
 13324تحليل النظم وتصميمها

متطلب سابق11212 ،13211 :

عدد الساعات3 :

التعمق يف تصميم البرمجيات وبنائها .دراسة أنماط التصميم ،واألطر ،واألبنية للبرمجيات .تصميم األنظمة الموزعة باستخدام البرمجيات الوسيطة.
التصميم المبني على أساس العناصر .االستخدام المناسب للقياسات يف التصميم .التصميم من أجل األداء والسالمة واألمن وإعادة االستخدامية،
والموثوقية ،الخ .قياس الصفات الداخلية وتعقيد البرمجيات .تقييم وتطوير التصاميم .المشروع متطلب أساسي يف هذه المادة.
 13325تحليل المتطلبات البرمجية

متطلب سابق13324 :

عدد الساعات3 :

هندسة المجال .تقنيات اكتشاف واستنباط االحتياجات .لغات ونماذج تمثيل االحتياجات .تقنيات التحليلوالتحقق من الصحة ،بما يف ذلك الحاجة،
والهدف ،واستخدام تحليل الحالة .االحتياجات يف سياقهندسة النظام .تحديد وقياس الصفات الخارجية األداء واالعتمادية ،وتوافر والسالمة واألمن،
وما إلىذلك .تحديد وتحليل االحتياجات الالزمة لمختلف أنواع النظم :النظم المدمجة .نظم المستهلك ،والنظم القائمة على اإلنترنت ،ونظم العمل،
وأنظمة للعلماء وغيرها .حل تفاعالت الميزات .متطلبات معايير التوثيق .التتبع .العوامل البشرية .االحتياجات يف سياق عملياتالتطوير الرشيقة.
متطلبات اإلدارة :التعامل مع تغيير االحتياجات.
 13326هندسة برمجيات التفاعل بين اإلنسان والحاسب

متطلب سابق12343 :

عدد الساعات3 :

مبادئ علم النفس يف التفاعل بين اإلنسان والحاسوب .تقويم واجهات المستخدم .هندسة قابلية االستخدام .تحليل الوظائف ،والتي تركز على
المستخدم والتصميم ،والنماذج .نماذج مفاهيمية .تصميم النوافذوالقوائم واألوامر .الصوت واللغة الطبيعية لإلدخال  /واإلخراج .وقت االستجابة
وردود الفعل .األلوانوالرموز ،والصوت .التدويل والتركيز .معماريات واجهة المستخدم واجهات برمجة التطبيقات .دراساتوالمشروع.
 13327تصميم البرمجيات ومعمارياتها

متطلب سابق13212 :

عدد الساعات3 :

التعمق يف تصميم البرمجيات وبنائها .دراسة أنماط التصميم ،واألطر ،واألبنية للبرمجيات .تصميم األنظمة الموزعة باستخدام البرمجيات الوسيطة.
التصميم المبني على أساس العناصر .االستخدام المناسب للقياسات يف التصميم .التصميم من أجل األداء والسالمة واألمن وإعادة االستخدامية،
والموثوقية ،الخ .قياس الصفات الداخلية وتعقيد البرمجيات .تقييم وتطوير التصاميم.
 13334تطوير تطبيقات األجهزة المتنقلة

متطلب سابق11206 :

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المساق برمجة التطبيقات لألجهزة المتنقلة مثل الهواتف الذكية وألجهزة اللوحية (باد).ويركز المساق على تطوير التطبيقات التي
تنتمي لبيئة الجهاز المتنقل .وسيتم عرض لغة برمجة محددةجنبا إلى جنب مع المكتبات الالزمة من مكونات البرامج القابلة إلعادة االستخدام من
بيئة تطوير البرامجالمختارة .يستعرض هذا المساق النظريات والمبادئ والمفاهيم واألدوات والقضايا الراهنة ،وأفضلالممارسات يف مجال تصميم
وتطوير تطبيقات لألجهزة المتنقلة .عند االنتهاء ،يتوقع من الطلبة إنتاجحلول وتطبيقات مبتكرة تالئم متطلبات واحتياجات السوق.
 13335برمجة الخوادم

متطلب سابق 12243 :و 11323

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المساق برمجة الخوادم المستخدمة يف التطبيقات المختلفة كمواقع اإلنترنت وغيرها .يتضمنالمساق التعرف على لغة أو أكثر من
لغات برمجة الخوادم المستخدمة يف سوق البرمجة مع بيئتهاالتطويرية المتكاملة .يتضمن المساق أيضا برمجة الخادم للتواصل مع قواعد البيانات
والملفات والخوادماألخرى باإلضافة لمفهوم خدمات اإلنترنت.
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م سابق :إنهاء  90ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

على الطالب أن يتدرب يف مؤسسة ذات صلة بالتخصص لمدة شهرين متواصلين بدوام كامل بواقع ستساعات يومياً .يتوقع من الطالب أن يقوم
بتصميم أو إجراء تطبيق حاسوبي من ضمن تخصصه وذلكبتحليل أو تصميم أو تنفيذ برمجيات معينة تطلب منه.
 13393موضوع خاص يف هندسة البرمجيات ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إلى إدخال موضوعات جديدة يف أحد فروع هندسة البرمجيات وتطبيقاته .يقرر مجلسالقسم الموضوع ومتطلباته.
 13413الطرق المنهجية لهندسة البرمجيات

متطلب سابق13324 :

عدد الساعات3 :

مراجعة األسس الرياضية للطرق المنهجية .اللغات الممنهجة وتقنيات المواصفات والتصميم ،بما يفذلك تحديد قواعد النحو وبناء الجملة باستخدام
آالت الطور المحدودة .التحليل والتحقق من المواصفاتوالتصاميم .استخدام التأكيدات والبراهين.
 13424 إعادة هندسة البرمجيات وهيكلتها

متطلب سابق13212 :

عدد الساعات3 :

هذا المساق يهدف إلى مناقشة أساليب تطبق على تطور نظم البرمجيات الصناعية الكبيرة .مراحل دورةحياة البرمجيات ومن ثم التركز على القضايا
التقنية ذات الصلة لفهم األنظمة ،إعادة هيكلة األنظمة،ترحل البرمجيات.
 13427توثيق البرمجيات

متطلب سابق13324 :

عدد الساعات3 :

األساسيات الشفوية والمكتوبة ،واالتصاالت البيانية لمهندسي البرمجيات .مبادئ الكتابة الفنية؛ أنواعالوثائق واستراتيجيات جمع المعلومات وكتابة
الوثائق ،بما يف ذلك العروض .االستخدام المناسبللجداول والرسوم البيانية ،والمراجع وعرضها بحيث تكون مقنعة ،وكيفية التعبير عن األساس
المنطقي للقرارات أو االستنتاجات .أساسيات العمل بفعالية مع اآلخرين ؛ فكرة ما يحفز الناس ؛ مفاهيم ديناميات الجماعة .مبادئ التواصل
الشفوي الفعال ،سواء على مستوى األفراد أو المجموعات .استراتيجياتاالستماع ،واإلقناع ،والتفاوض.
 13428ضمان جودة البرمجيات وفحصها

متطلب سابق13212 :

عدد الساعات3 :

كيفية التأكد والتحقق من جودة البرمجيات ،والحاجة إلى وجود ثقافة الجودة .تجنب ارتكاب األخطاء ونوعية المشاكل األخرى .عمليات التدقيق
والمراجعات .االختبار والتحقق وتقنيات التحقق .ضمان عمليات التطوير يف مقابل ضمان المنتج .معايير عملية الجودة .ضمان المنتج وضمان
التطوير .تحليلالمشكلة وتقديم التقارير .النهج اإلحصائي لمراقبة الجودة.
 13431مواضيع متقدمة يف البرمجة

متطلب سابق13212 :

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المساق دراسة مفاهيم متقدمة لهندسة البرمجيات باستخدام لغة برمجة حديثة .تتضمنالمواضيع برمجة الخيوط والنظم الموزعة
والربط بقواعد البيانات .يتضمن المساق أيضا تطبيق مفاهيممتقدمة من هندسة البرمجيات مثل استخدام أنماط التصميم وعمل وحدات فحص
وتتبع المواصفات والكفاءة العالية للبرامج حسب أفضل الممارسات يف عالم هندسة البرمجيات.
 13432إدارة مشروعات البرمجيات

متطلب سابق13324 :

عدد الساعات3 :

تخطيط المشاريع ،وتقدير التكاليف ،والجدول الزمني .أدوات إلدارة المشروع .العوامل المؤثرة يف اإلنتاجية والنجاح .مقاييس اإلنتاجية .تحليل
الخيارات المتاحة والمخاطر .التخطيط للتغيير .إدارةالتوقعات .إدارة اإلطالق وإدارة التهيئة .معايير العمليات والتنفيذ .البرامج والعقود والملكية
الفكرية.الصيانة والمنهجيات طويلة األجل لتطوير البرمجيات .دراسات لمشروعات صناعية حقيقية.
 13433إدارة المخاطر يف مشروعات البرمجيات

متطلب سابق13324 :

عدد الساعات3 :

الهدف من هذا المساق هو تمكين الطالب ليصبح مدير المخاطر يف مشاريع برمجية ،وتعلم كيفية تقديرالمخاطر والعوامل الكامنة التي تؤثر عليهم
وذلك التخاذ قرارات أفضل للمشروع .األدوات والتقنياتواالستراتيجيات التي تساعد على تحديد وتحليل والمساعدة يف تخفيف أو تجنب المخاطر
تماماً.
 13434تطوير البرمجيات اآلمنة

متطلب سابق 11323 :و 12243

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المساق دراسة الجانب األمني للبرمجيات خالل كافة مراحل تطوير البرنامج من تحليل وتصميم وبرمجة وفحص وصيانة .يتضمن
المساق ً
أيضا دراسة مبادئ األمن وأنواع التهديداتالمختلفة الخاصة بالبرمجيات .يتضمن المساق أيضا دراسة أمن قواعد البيانات وأمن المواقع
وتحليلالمخاطر الموجه للبرمجيات ودراسة الحلول المحتملة
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موضوعات متقدمة يف نظم إدارة القواعد .معالجة االستفسارات (QueriesProcessing) .نظامالحماية والسرية .قواعد البيانات الموزعة .معالجة
الحركات (Transaction) .نظام االسترجاع (Recovery) .نظام التحكم بالحركات المتزامنة .قواعد البيانات الكينونية (OODB) .كتابة تقريرفني
عن موضوع مختار وعرضه داخل الصف.
 13477هندسة برمجيات

متطلب سابق:11323

عدد الساعات3 :

يهدف هذه المقرر إلى تقديم المفاهيم األساسية يف هندسة البرامج .تشمل المواضيع دورة حياة تطوير البرمجياتبما يف ذلك تحليل المتطلبات،
تصميم البرمجيات واختبارات البرمجيات ،الطرق المنهجية ،،التصميمالهيكلي ،تحديد كفاءة البرامج وجودتها ،التوثيق ،التحليل والتصميم بالكينونة،
جودة البرمجيات ،مقاييسالجودة ،إعادة االستخدام والموثوقية.
 13491مشروع التخرج ()1

إنهاء  90ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

تطوير برمجيات كبيرة ،وتوظيف المعارف المكتسبة من جميع المساقات .وتشمل المتطلبات والتصميم والتنفيذ ،وضمان الجودة ،يجب إيالء
االهتمام لقضايا الجودة ،ويجب أن يدير الطالب المشروع بأنفسهم،مستخدمين التقنيات المالئمة إلدارة المشروع .يتضمن هذا المساق المراحل
األولى من المشروع كتحديدالمشروع ,جمع المتطلبات ,ووضع التصميم األولي 
 13493مشروع التخرج ()2

متطلب سابق13491 :

عدد الساعات2 :

تطوير برمجيات كبيرة ،وتوظيف المعارف المكتسبة من جميع المساقات .وتشمل المتطلبات والتصميم والتنفيذ ،وضمان الجودة ،يجب إيالء
االهتمام لقضايا الجودة ،ويجب أن يدير الطالب المشروع بأنفسهم ،مستخدمين التقنيات المالئمة إلدارة المشروع .يتضمن هذا المساق إكمال
المراحل المتبقية من مشروعتخرج 1
 13494موضوع خاص يف هندسة البرمجيات ()2

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إلى إدخال موضوعات متقدمة يف أحد فروع هندسة البرمجيات وتطبيقاته وتكنولوجياالمعلومات .يقرر مجلس القسم الموضوع
ومتطلباته.

برنامجا للبكالوريوس يف علم البيانات والذكاء االصطناعي ،ويحصل الطالب عند استكمال
ً
تقدم الجامعة
متطلبات هذا البرنامج ىلع درجة البكالوريوس والذي يعمل ىلع إعداد كوادر ذوي كفاءات عالية متخصصة
يف مجال علم البيانات والذكاء االصطناعي.
تم تصميم هذا البرنامج ضمن آلية ومنهجية تعطي للقسم حرية واسعة لتكييف املناهج وفق رغبة الطالب
الراغبين بأن يصبحوا متخصصين يف املجاالت املختلفة لعلم البيانات والذكاء االصطناعي وكذلك للطالب
املتطلعين إلى مواصلة دراسات عليا يف نفس التخصص وكذلك الذين يرغبون يف التعاون مع فروع معرفية
وتحقيقا لهذا التوجه ركز برنامج علم البيانات والذكاء االصطناعي ىلع النتائج
ً
أخرى مرتبطة بهذا التخصص.
مرن متعدد االتجاهات نحو البرنامج والذي سيهدف إلى
األساسية التي يجب االلتزام بها من خالل توفير إطارٍ ٍ
توفير فرصة للتعمق يف أحد فروع املعرفة ذات الصلة وتلبي حاجة سوق العمل لخريجين لديهم املهارة
الكافية يف تلك املهن واملسارات. ويشمل هذا الجزء ىلع متطلبات البرنامج.

كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة

 13435إدارة نظم قواعد البيانات

متطلب سابق11323 :

عدد الساعات3 :

رابعًا :برنامج البكالوريوس يف علم البيانات والذكاء االصطناعي

متطلبات التخرج يف القسم
إضافة إلى متطلبات الجامعة ،ومتطلبات الكلية ،يتعين ىلع الطالب اجتياز ( )80ساعة دراسية معتمدة موزعة
كالتالي )68( :ساعة معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية ،و ( )12ساعة معتمدة متطلبات التخصص االختيارية.

مجاالت العمل للخريجين
إن أهم الوظائف ذات العالقة بهذا التخصص هو العمل يف مؤسسات القطاع العام والخاص بوظيفة محلل
بيانات ،مهندس بيانات ،عالم بيانات ،مهندس تطبيقات البيانات ،مهندس تعلم اآللة ،مطور ذكاء األعمال،
باإلضافة إلى العديد من املهام التي سيكون هناك طلبًا واسعًا عليها لسد النقص والحاجة الكبيرة لسوق العمل
لخريجي هذا التخصص.
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3
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3
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الخطة الدراسية ملتطلبات قسم علم البيانات والذكاء االصطناعي
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البرمجة البنائية
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3
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-
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س
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املتطلب
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3
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
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11355
ﻣﺨﺘﱪ ﻧﻈﻢ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
)(1

)(3
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)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﺧﺘﻴﺎري )ﻋﻠﻤﻴﺔ
وﻋﻤﻠﻴﺔ()(3

14350

ﻣﻌامرﻳﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب
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14452
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(
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وصف املواد لعلم البيانات والذكاء االصطناعي

 14357موضوع خاص بعلم البيانات والذكاء االصطناعي ()1

 12446معالجة الصور الرقمية
يقدم هذا المساق أساسيات تكوين الصورة ،وهندسة تصوير الكاميرا ،والكشف عن الميزات والمطابقة .خوارزميات الستيريو وتقدير الحركة والتتبع
وتصنيف الصور والشبكات العصبية االصطناعية سوف يتم تناولها بعمق يف هذا المساق وكذلك اكتشاف الكائنات وتتبعها.
14140 مقدمة يف علم البيانات

متطلب سابق11102 :

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمبادئ األساسية يف علم البيانات .سيتعلم الطالب األنواع المختلفة للبيانات والعناصر األساسية لخط معالجة
البيانات; وهذا يشمل :جمع البيانات ,التحليل االستكشايف للبيانات ,النماذج اإلحصائية والتعلم اآللي ,واستعراض البيانات .سيكون التركيز على إعطاء
هذه المواضيع بشكل سطحي وعام من غير التعمق يف المفاهيم .تهدف المادة ً
أيضا إلى أن يتعرف الطالب على إحدى لغات الرئيسية لبرمجة علوم
البيانات.
14260 هندسة البيانات

متطلب سابق14140 :

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المساق النظام البيئي الحديث للبيانات وكيفية ارتباطه بتشغيل مركز بيانات ذكيوفعال .ويوضح للطالب كيفية تنفيذ المهام األساسية
المشاركة يف إدارة بيانات االستخراجوالتحويل والتحميل .)ETL) تشرح هذه الدورة دورة حياة البيانات يف مشروع علم البيانات الذي يغطي أنواع
البيانات،مثل البنية الهيكلية وشبه الهيكلية وغير المهيكلة والصيغ المختلفة للبيانات والتقنياتالمستخدمة يف عملية .ETLكما أنه يأخذ الطالب
من خالل التدريج ،والتنميط ،والتطهير ،واالنتقال البيانات وكذلكاستكشاف االستكشاف باستخدام تقنيات التصور األساسية.
14261 مختبر هندسة البيانات

متطلب متزامن14260 :

عدد الساعات1 :

يوفر هذا المختبر تمارين عملية لتعريف الطالب بمعظم األدوات المعروفة المستخدمة يفهندسة البيانات .كما سيكون الطالب قادرين على استخراج
ل ) )ETLجميع أنواع البيانات من مصادر مختلفة .سوف يتمكن الطالب من استخراج الميزات الهامةمن البيانات التي تم جمعها.
وتحويل وتحمي 
 14270اإلحصاء واالحتماالت لعلم البيانات

متطلب سابق20233 :

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق مفهوم التفكير اإلحصائي ،أنواع الدراسات ،وطرق طرح العينات وتأثيرها على االستدالل .يقدم المساق أساسيات نظرية االحتمال
ونظرية بيز .أيضاً ،يقدم مجموعة مختلفة من التوزيعات االحتمالية المتقطعة والمتصلة وتطبيقاتها .أساسيات االستدالل اإلحصائي والنماذج الخطية
سيتم التعرف عليها من خالل هذا المساق .سيتم تدريس تطبيقات هذا المساق من خالل لغة  Rوبرنامج  RStudioكأدوات تطبيقية يف علوم
البيانات.
 14330ذكاء اصطناعي

متطلب سابق11212 :

عدد الساعات3 :

مقدمة للذكاء االصطناعي ومجاالته وتطبيقاته .لغات الذكاء االصطناعي .تمثيل المعرفة .البحث االجتهادي وحل المسائل واستراتيجياتها المختلفة.
مقدمة عن نظم قواعد المعرفة .األنظمة الخبيرة .ألعاب الكمبيوتر .معالجة اللغات الطبيعية .تعلم اآللة .تطبيقات أخرى .المشروع إجباري للمادة.
 14350معمارية الحاسوب وتعلم اآللة

متطلب سابق14330 :

عدد الساعات3 :

تقدم هذه المادة أسس التعلم اآللي لمرحلة البكالوريوس .يغطي المساق أسس النماذج الرياضية والخوارزميات المطلوبة يف مواضيع تعلم اآللة
و تطبيقاتها .تشمل مواضيع المساق :تعلم اآللة الخاضع لإلشراف ،و التعلم الغير خاضع لإلشراف ،التعلم العميق ،والتعلم بالتعزيز .يركز هذا
المساق على التطبيقات العملية للتعلم اآللي يف الذكاء االصطناعي ،مثل الرؤية الحاسوبية ،استخراج البيانات التعرف على الكالم ،معالجة النصوص,
والمعلوماتية الحيوية .سيتم التطرق إلى هياكل الكمبيوتر المتنوعة والمصممة للتنفيذ الفعّال للتعلم اآللي.
 14351معالجة اللغات الطبيعية

متطلب سابق14330 :

عدد الساعات3 :

يغطي هذا المساق المفاهيم األساسية لمعالجة اللغات الطبيعية والتي تشمل شرحا معمقا للخوارزميات المتاحة لمعالجة المعلومات اللغوية
والخصائص الحاسوبية األساسية للغات الطبيعية مع التركيز على معالجة اللغة العربية .المواضيع التي سوف يتم التركيز عليها تشمل :مستوى
الكلمة ،النحو ،والمعالجة الداللية من المنظور اللغوي واللوغاريتمي .سوف يتناول المساق أيضا التقنيات الكمية الحديثة مثل استخدام المعاجم
الكبيرة ،النماذج اإلحصائية ،معالجة الغموض والتحليل اللغوية .سوف يتم تناول بعض تطبيقات معالجة اللغات الطبيعية مثل استخراج المعلومات،
أنظمة اإلجابة على األسئلة ،تلخيص النصوص األوتوماتيكي ،الترجمة اآللية ،و وكالء الحوار والمحادثة.
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متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إلى إدخال موضوعات جديدة يف أحد فروع علم البيانات والذكاءاالصطناعي وتطبيقاته وتكنولوجيا المعلومات .يقرر مجلس القسم
الموضوع ومتطلباته.
14362 الحوسبة عالية األداء والبيانات الضخمة

متطلب سابق14260 :

عدد الساعات3 :

يقدم المساق مقدمة لمفاهيم الحوسبة عالية األداء لحل مشاكل البيانات الضخمة .تتم مناقشة قوة وقيود استخدام البيانات الضخمة بتعمق
باستخدام أمثلة من العالم الحقيقي .ثم ينخرط الطالب يف تمارين دراسة الحالة حيث تقوم مجموعات صغيرة من الطالب بتطوير وتقديم مفهوم
البيانات الضخمة لحالة معينة يف العالم الحقيقي .يتضمن ذلك تمارين عملية لتعريف الطالب بأدوات البيانات الضخمة والبنية التحتية .كما يوفر أول
تجربة عملية يف معالجة وتحليل البيانات الكبيرة والمعقدة والمنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة .عند االنتهاء بنجاح من هذه الدورة  ،يجب أن
يكون الطالب قادرين على فهم كيفية ولماذا استخدام أدوات البيانات الضخمة لحل مشاكل البيانات الضخمة.
14364 استعراض البيانات

متطلب سابق14362 :

عدد الساعات3 :

يرتكز هذا المساق على المعرفة بأساسيات الطرق اإلحصائية مثل اإلحصاء الوصفي ،أساسيات نظرية االحتمال ،العالقات اإلحصائية ،و النمذجة
اإلحصائية .سيتم استخدام هذه الطرق الستكشاف البيانات و التعرف على أهم خصائص البيانات التي يتم تحليلها من قبل عالم البيانات .أيضا ًسيتم
استخدام هذه الطرق الستعراض البيانات من خالل أشكال و رسومات ثابتة و تفاعلية تساعد يف فهم العالقات والتواصل مع غير أصحاب االختصاص.
 14391التدريب العملي

متطلب سابق :إنهاء  90ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

على الطالب أن يتدرب يف مؤسسة ذات صلة بالتخصص لمدة شهرين متواصلين بدوامكامل بواقع ست ساعات يومياً .أو لمدة  3شهور بواقع 4
ساعات يوميًا .باإلضافة إلىساعات التدريب ،ال يسمح للطالب الذي يتدرب بدوام غير كامل أن يسجل أكثر من 10ساعات خالل الفصل األول أو
الفصل الثاني وال يسمح له بالتسجيل أكثر من  4ساعات يفالفصل الصيفي .يتوقع من الطالب أن يقوم بتصميم أو إجراء تطبيق حاسوبي من ضمن
تخصصه وذلك بتحليل أو تصميم أو تنفيذ برمجيات معينة تطلب منه ،أو تعلم برمجياتجديدة.
 14452 تمييز األنماط

متطلب سابق14330 :

 عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق موضوعات أساسية للتعرف على األنماط لطالب بكالوريوس علم البيانات والذكاء االصطناعى .ويهدف المساق إلى تغطية نطاق
واسع من الموضوعات المختلفة ذات الصلة مثل أنظمة التعرف على األنماط  ،المعالجة المسبقة ،استخراج الخصائص ،التعلم الخاضع لإلشراف وغير
الخاضع لإلشراف  ،تصنيف الكائنات والتعرف عليها..
 14455استرجاع البيانات

متطلب سابق11206 :

 عدد الساعات3 :

المبادئ األساسية السترجاع المعلومات ،طرق الفهرسة ،معالجة االستعالم ،الجوانب اللغوية السترجاع المعلومات ،أساليب الذكاء االصطناعي
السترجاع المعلومات ،عالقة استرجاع المعلومات على شبكة اإلنترنت العالمية ،محركات البحث ،مقدمة إلى مجاالت جديدة السترجاع المعلومات
مثل استرجاع معلومات الوسائط المتعددة.
 14456برمجة الروبوتات

متطلب سابق11103 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأساسيات نمذجة وتصميم وتخطيط ومراقبة أنظمة الروبوتات .تتضمن هذه المادة موجز للمواضيع ذات
الصلة بالهندسة الرياضية ،وعلم الحركة المجردة (الكينماتيكا) ،واإلحصاء ،والديناميكا ،والتحكم .ويزود هذا المقرر الطالب بالخوارزميات الالزمة
لحل المشكالت المتعلقة بالروبوتات.
 14458اإلبصار الحاسوبي

متطلب سابق12446 :

عدد الساعات3 :

سيتعلم الطالب أساسيات تكوين الصورة ،وهندسة تصوير الكاميرا ،والكشف عن الميزاتوالمطابقة .خوارزميات االستريو وتقدير الحركة والتتبع
وتصنيف الصور والشبكاتالعصبية ستعالجها بعمق يف هذه الدورة .سيتم تدريس مواضيع اكتشاف الكائنات وتتبعهاللطالب.
14465 التنقيب يف البيانات ومستودعاتها

متطلب سابق14362 :

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية ،واألساليب ،وتنفيذ التقنيات المعروفة ،وتطبيقات تنقيب البيانات  ،مع التركيز على تنقيب األنماط المتكررة
 ،وتقنيات تحليل المجموعات ،ونهج التصنيف ،واكتشاف غير المتجانس يف البيانات.
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يقدم هذا المساق مقدمة لمفاهيم ذكاء األعمال وكيفية حل مشاكل األعمال ,كما ويتطرق إلى تطبيق أدوات التنقيب عن البيانات والتحليالت للحصول
على رؤى جديدة حول عمل المؤسسات .يركز هذا المساق أيضا ًعلى الفروق بين أنواع التقارير والتحليالت ،وأنظمة تخزين بيانات المؤسسات ،أنظمة
إدارة البيانات ،أنظمة دعم القرار ،وأنظمة إدارة المعرفة والبيانات الضخمة .وسيتم التطرق إلى حاالت عملية يف استخدام التطبيقات ,أدوات الويب,
ودراسة نجاحات وقيود ذكاء األعمال ,فضال ًعن المشكالت الفنية واالجتماعية.
 14467الحوسبة السحابية

متطلب سابق11335 :

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق مقدمة عن الحوسبة السحابية وتقنياتها ومكوناتها الرئيسية .ويغطي موضوعات مراكز البيانات والمحاكاة االفتراضية والتخزين
السحابي ونماذج البرمجة .يتطرق المساق أيضا ً إلى العوامل المحفزة والفوائد والتحديات ونموذج الخدمة .يقدم المساق عدة مفاهيم يف تصميم
وإدارة مراكز البيانات .كما ويعرض مفاهيم مثل المحاكاة االفتراضية ،توزيع البيانات والمتانة و،االتساق والتكرار.
 14468أمن وسرية البيانات الضخمة

المتطلب السابق11464 :

 عدد الساعات3 :

يناقش هذا المساق أمن وسرية البيانات الضخمة .يقدم هذا المساق مبادئ التشفير وآليات إدارة الدخول للمعلومات يف أنظمة البيانات الضخمة.
مع نهاية هذا المساق سيكون الهدف هو القدرة على تخطيط مشاريع البيانات الضخمة مع ضمان أمنها وسريتها لتكون تحت السيطرة والضبط.
 14469موضوع خاص بعلم البيانات والذكاء االصطناعي ()2

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تأسس برنامج األمن السيبراني يف العام الدراسي  .2020/2019مدة الدراسة يف البرنامج أربع سنوات جامعية
للحصول ىلع درجة البكالوريوس يف األمن السيبراني .يهدف إلى تخريج كوادر محترفة يف األمن السيبراني
يف كل من املجال األكاديمي أو املهني قادرين ىلع القيادة والتصميم والتطوير ملختلف املشاريع يف
مجاالت األمن السيبراني املختلفة ،وذلك من خالل تقديم برنامج متميز وعالي الجودة يركز ىلع دمج النظريات
العلمية والتدريبات العملية لتطوير البرامج والتطبيقات واالبتكار يف األبحاث العلمية وتقديم الخدمات األمنية
املطلوبة لألفراد واملؤسسات العامة والخاصة يف اململكة واملساهمة يف تنمية املجتمع .تم تصميم هذا
البرنامج ضمن آليه ومنهجية تعطيه حرية واسعة لتكييف املناهج وفق رغبة الطالب الراغبين بأن يصبحوا
متخصصين يف املجاالت املختلفة لألمن السيبراني وكذلك للطالب املتطلعين إلى مواصلة دراسات عليا يف
التخصص وكذلك الذين يرغبون يف التعاون مع فروع معرفية أخرى مرتبطة بهذا التخصص .البرنامج معتمد من
قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويعتبر من البرامج ذات التقييم العالي يف األردن واملنطقة.

كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة

14466 ذكاء األعمال

متطلب سابق:14364

عدد الساعات3 :

خامسًا :برنامج البكالوريوس يف األمن السيبراني

الهدف من هذه المادة هو تزويد الطالب بموضوعات جديدة ومتقدمة يف علم البيانات والذكاء االصطناعي.
 14492مشروع التخرج ()1

متطلب سابق :إنهاء  90ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

يهدف مشروع التخرج لتطوير مهارات الطالب وقدرته على حل المهام والمشاكل العملية ،بدأ بدراستها وتحليلها وتصنيف الحلول المتوفرة ومن ثم
اختيار الحل األمثل وتصميمه .يعمل على المشروع مجموعة من الطالب تحت إشراف عضو هيئة تدريس .يطلب من الطالب إتمام أهداف المشروع
ة تسليم تقرير نهائي عنه .تتم مناقشة المشروع من قبل لجنة من أعضاء هيئة التدريس.
 14493مشروع التخرج ()2

متطلب سابق14492 :

متطلبات التخرج يف القسم
إضافة إلى متطلبات الجامعة ،ومتطلبات الكلية ،يتعين ىلع الطالب اجتياز ( )80ساعة دراسية معتمدة ،موزعة
كالتالي ( )68ساعة دراسية معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية ،و ( )12ساعة متطلبات التخصص االختيارية.

عدد الساعات2 :

تهدف مادة مشروع التخرج ( )2إلى تمثيل جميع المتطلبات التي تم التخطيط لها يف مشروع التخرج ( .)1على الطلبة العمل ضمن مجموعات
لتحقيق جميع األهداف ويف نهاية المشروع سوف يتم إنجاز نظام فعال .يجبعلى الطلبة اختيار جودة النظام وتوثيق ذلك.

مجاالت العمل للخريجين
هناك العديد من املجاالت التي يمكن الخريجين العمل فيها ومنها ،خبير تشفير وتأمين التعامالت اإللكترونية،
خبير األمن السيبراني ،أخصائي األمن السيبراني ،خبير حماية االختراقات اإللكترونية ،محلل نظم األمن املختلفة
للشركات ،محلل األمن السيبراني ،موظف حماية والدفاع عن األنظمة واألجهزة من االختراق والقرصنة ،خبير
حماية شبكة املعلومات الوطنية من مختلف الهجمات اإللكترونية ،خبير تشفير ،وغيرها من الوظائف التي
تواكب آخر التطورات العلمية الحديثة يف سوق العمل.
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الخطة الدراسية ملتطلبات قسم األمن السيبراني

11354

مختبر نظم قواعد البيانات

1

*11323

11355

مختبر نظم التشغيل

1

*11335

11449

الحاسوب واملجتمع

1

إنهاء  90ساعة
معتمدة

12241

تصميم املواقع اإللكترونية ورسوم الويب

3

11323

15110

أساسيات األمن السيبراني

3

11103

15230

البرمجة لألمن السيبراني

3

11103

15231

مختبر البرمجة لألمن السيبراني

1

*15230

15232

البرمجة اآلمنة بلغة التجميع

2

11103

15233

تحليل البرمجيات الخبيثة

3

15232

15320

معمارية شبكات الحاسوب واملحاكاة
االفتراضية

3

11335

15321

أمن الشبكات وبروتوكوالتها

3

15320

15322

مختبر أمن الشبكات وبروتوكوالتها

1

*15321

15330

البرمجة األمنه

3

15233

15331

مختبر البرمجة األمنه

1

*15330

15360

أمن قواعد البيانات

3

11323

15361

تحليل وتصميم النظم اآلمنة

3

11323

15370

مبادئ علم التشفير وتطبيقاتها

3

15233

15380

إدارة مخاطر أنظمة املعلومات

3

15110

15420

أمن نظم الشبكات الالسلكية واملتنقلة

3

15320

15421

مراقبة الشبكات والحوسبة السحابية
وتوثيقها

3

15321

 15450التحليل الرقمي واالستجابة للحوادث

3

11335

1

*15450

 15460طرق القرصنة وكشف التسلل

3

15450

 15490التدريب العملي

3

15451

مختبر التحليل الرقمي واالستجابة
للحوادث

15491

مشروع التخرج ()1

1

15492

مشروع التخرج ()2

1
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إنهاء  90ساعة
معتمدة
إنهاء  90ساعة
معتمدة

15423

أمن الحوسبة السحابية

3

15321

15430

البرمجة اآلمنة لألجهزة املتنقلة

3

15330

15431

البرمجة األمنة لصفحات الويب

3

12241

15432

إدارة النظم املتقدمة -نظام ويندوز
ولينكس/يونكس

3

11335

3

15330

15441

تحليل البرامج مفتوحة املصدر

3

15330

15442

كشف التهديدات الذكي

3

15330

15452

التحقيقات الرقمية املتقدم

3

15450

15461

البطاقات الذكية  /الرموز األمنية
والتطبيقات

3

15110

15470

التشفير املتقدم التطبيقي

3

15370

15480

نظرية وممارسة فحص األمن والحماية

3

15321

15481

الجريمة اإللكترونية لتطبيق القانون

3

15233

15482

نظام التدقيق والسياسات األمنية

3

15233

15493

مواضيع مختارة يف األمن السيبراني 1

3

15494

مواضيع مختارة يف األمن السيبراني 2

3

 15440لغة اآللة والبيانات الضخمة

 15495إبداعات يف مجال األمن السيبراني

3

11103
)(3

15232



11335

نظم التشغيل

3

15230

15422

أمن الوسائط املتعددة

3

11213

)(3

اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻵﻣﻨﺔ
ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
)(2

15233

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت
اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ
)(3

15330
اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻵﻣﻨﺔ



11323

نظم قواعد البيانات

3

15230

15362

األمن الحيوي

3

15110

)(3

15370

ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ
اﻟﺘﺸﻔري وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ
)(3

11449
اﻟﺤﺎﺳﻮب واﳌﺠﺘﻤﻊ



11213

تركيب البيانات والخوارزميات لألمن
السيبراني

3

15230

15260

أمن التجارة اإللكترونية

3

12241
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3

15330

الخطة االسترشادية لتخصص األمن السيبراني

رقم
املادة

رقم املادة

س

املتطلب
السابق

متطلب قسم اختياري  12ساعة

11102

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ
اﻟﺤﺎﺳﻮب

)(1

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ
اﺧﺘﻴﺎري
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﺧﺘﻴﺎري )ﻋﺎﻣﺔ(
)(3

11151

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
)(1

15110

أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻷﻣﻦ
اﻟﺴﻴﱪاين
)(3

11323
ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
)(3

15331

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
اﻵﻣﻨﺔ
)(1

15380

إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ
أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)(3

15491

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج
)(1
)(1

15492

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج
)(2
)(2

31151

20132

31153

31121

اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(1

)(3

)(3

ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺣامﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ )(0

اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

20134

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
)(1
)(3

20133

31111

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(2

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

)(3

15231

15230

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺴﻴﱪاين

اﻟﱪﻣﺠﺔ ﻟﻸﻣﻦ
اﻟﺴﻴﱪاين

)(1

)(3

11335

11354

ﻣﺨﺘﱪ ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
)(3

)(1

12241

15360
أﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻔﺤﺎت
اﻟﻮﻳﺐ وﺑﺮﻣﺠﺔ
اﻹﻧﱰﻧﺖ )(3

)(3

15361

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻨﻈﻢ اﻵﻣﻨﺔ
)(3

15451

15460

ﻃﺮق اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ
وﻛﺸﻒ اﻟﺘﺴﻠﻞ
)(2

)

)(3

11355
ﻣﺨﺘﱪ ﻧﻈﻢ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
)(1

15320

ﻣﻌامرﻳﺔ ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺤﺎﺳﻮب واﳌﺤﺎﻛﺎة
اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ )(3

15322

)(3

)(3

ﺟﱪ ﺧﻄﻲ

ﻣﺨﺘﱪ أﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت
وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﻬﺎ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﻮادث

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ
اﺧﺘﻴﺎري

20234

15321

15450

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺤﻮادث )(1

)(3

أﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت
وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﻬﺎ

)(1

)(3

)(3

15420

أﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﳌﺘﻨﻘﻠﺔ
)(3

15421

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت
واﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ )(3

20233

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﺧﺘﻴﺎري )ﻋﻠﻤﻴﺔ
وﻋﻤﻠﻴﺔ()(3

ﻃﺮق اﻹﺣﺼﺎء
)(3

20200

11213

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
وﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل

ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت ﻟﻸﻣﻦ
اﻟﺴﻴﱪاين )(3

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﺧﺘﻴﺎري )ﻋﻠﻤﻴﺔ
وﻋﻤﻠﻴﺔ()(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﺧﺘﻴﺎري )ﻋﺎﻣﺔ(
)(3

15490

ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻤﲇ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ
اﺧﺘﻴﺎري
اﺧﺘﻴﺎري )ﻋﺎﻣﺔ(
)(3

)(3

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﺧﺘﻴﺎري )ﻋﺎﻣﺔ(
)(3

(

15491
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وصف املواد لألمن السيبراني
15110

أساسيات األمن السيبراني

متطلب سابق11103 :

 15320معمارية شبكات الحاسوب والمحاكاة االفتراضية
عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تقديم دراسة عميقة وشاملة لمبادئ وممارسات أمن نظم المعلومات .يغطي هذا المساق التهديدات األمنية ،ونقاط الضعف
والتدابير المضادة ،والهجمات ،وخدمات األمن (السرية والنزاهة والتوافر وعدم التنصل والمساءلة) ،والتشفير :تشفير المفتاح المتماثل وغير
المتماثل ،طرق التحقق والمصادقة للمستخدم ،التحكم يف الوصول ،الهندسة االجتماعية ،األمن يف أنظمة التشغيل ،أمان الويب SSL :و  ،TLSأمان
البريد اإللكتروني ( ،)PGP. MOMEالبرامج الضارة ،والجدران النارية .يف نهاية هذه المساق ،سيتمكن الطالب من تطبيق هذه المفاهيم لحماية
البنية التحتية للحوسبة من تهديدات وهجمات األمان اإللكتروني.
 15230البرمجة لألمن السيبراني

متطلب سابق11103 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تقديم لغة برمجة حديثة مناسبة لمحتريف األمن .تتضمن الموضوعات التالية :التحكم يف التدفق والسالسل والقوائم
والمجموعات والملفات والوظائف والوحدات النمطية والحزم .اإلخراج واإلدخال :معالجة الملفات ،ميزات البرمجة الموجهة للكائنات :الفئات
والكائنات والميراث والتحميل الزائد للمشغل واألخطاء واالستثناءات والتعبيرات العادية والخيوط المتعددة والوحدات النمطية للتعامل مع
البيانات متعددة األبعاد .الشبكات :وحدة مأخذ التوصيل ،مسح المنفذ ،استكشاف الحزم ،تحليل حركة المرور ،حقن حزمة  ،TCPتحليل السجل.
عمليات االتصال ( )HTTPمع المكتبات األساسية ،االتصاالت على شبكة اإلنترنت مع وحدة الطلبات ،والتحقيقات الجنائية :تحديد المواقع الجغرافية،
واستعادة العناصر المحذوفة ،وفحص البيانات الوصفية وتسجيل النوافذ .يف نهاية هذا المساق ،من المتوقع يكون الطالب قادرين على التعامل مع
المشاكل األمنية باستخدام لغة االستياء.
 15231مختبر البرمجة لألمن السيبراني

متطلب متزامن15230 :

عدد الساعات1 :

يهدف هذا المساق إلى ممارسة المفاهيم والنماذج الرئيسية للبرمجة الكينونية ،مع التركيز على تعريف واستخدام األصناف جنبًا إلى جنب مع
أساسيات التصميم للبرمجة الكينونية .وتشمل الموضوعات ممارسة األصناف والكائنات ،التغليف ،التكوين ،تخصيص الذاكرة الديناميكية ،الميراث،
تعدد األشكال وإضافة تعريفات للعمليات .يف نهاية هذا المساق ،من المتوقع أن يكون الطالب على دراية بالمبادئ والمفاهيم الرئيسية المتعلقة
بالبرمجة الكينونية .حيث يمكنهم الكتابة والبناء تتبع وتصحيح واختبار برامجهم .باإلضافة إلى استخدام األصناف المبنية يف مشاريع مختلفة.
 15232البرمجة اآلمنة بلغة التجميع

متطلب سابق11103 :

عدد الساعات2 :

يهدف هذا المساق إلى تقديم نظرة عامة على أساسيات لغة التجميع فيما يتعلق باختبار االختراق .تعد لغة التجميع من أكثر لغات البرمجة
استخدامًا يف الهندسة العكسية والتي تساعد على فهم البرامج الخبيثة من خالل استخدام هذه العملية يف تحليل وإظهار عيوب البرنامج الخبيث.
يجب أن تتضمن المواضيع المحددة التي سيتم تغطيتها يف وحدة المعرفة هذه على األقل :أنظمة الكمبيوتر ،تمثيل البيانات ،أنظمة الترقيم ،تنفيذ
التعليمات ،التشفير الرمزي ،تعريف كلمة البيانات ،عداد المواقع ،الفهرسة ،العنونة غير المباشرة ،العنونة النسبية ،أنظمة التجميع ،الهندسة
العكسية ،البرامج الخبيثة وتحليل عيوب أي برنامج ضار .يف نهاية هذا المساق سيكون الطالب على دراية بلغة التجميع وأساسيات الشبكة ونظام
التشغيل.
 15233تحليل البرمجيات الخبيثة

متطلب سابق15232 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق لتعريف الطالب بتقنيات تحليل البرامج الخبيثة من خالل القراءات والتحليالت التفاعلية .بعد أخذ هذه المساق ،سيتم تزويد
الطالب بالمهارات الالزمة لتحليل البرامج الخبيثة المعاصرة المتقدمة باستخدام كل من التحليل الثابت والديناميكي .سوف يتعلم الطالب كيفية
تحليل البرامج الضارة بأمان ودقة باستخدام مفاهيم الهندسة العكسية .يهدف هذا التحليل إلى فهم السلوك واآلثار األمنية المحتملة لمثل هذه
البرامج الخبيثة.
 15260أمن التجارة اإللكترونية

متطلب سابق12241 :

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية يف التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية المختلفة ،مثل األعمال التجارية بين الشركات ( ،)B2Bواألعمال
التجارية بين العمالء ( ،)B2Cبين العمالء فيما بينهم ( ،)C2Cبين الحكومات ( ،)G2Gإلخ .تشمل المواضيع إنشاء بوابة التجارة اإللكترونية ،نظرة
عامة على البنية التحتية التكنولوجية ،تقنيات البرمجيات لألعمال اإللكترونية ،حلول قواعد البيانات لألعمال اإللكترونية ،طرق الدفع اإللكتروني،
القضايا األخالقية ،إلخ .يركز المساق على قضايا األمن التي تخص جميع الجوانب المتعلقة باألعمال التجارية اإللكترونية ويعلم الطالب كيف يمكن
لألعمال التجارية اإللكترونية البقاء على قيد الحياة يف بيئة مليئة بالفرص ،ولكن يف الوقت نفسه مليئة بالتهديدات.
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متطلب سابق11335 :

عدد الساعات3 :

هندسة الشبكات الحاسوبية والمحاكاة االفتراضية هي تقنية تنتشر بسرعة لتشمل البنية التحتية للشبكة وأجهزتها ،والتي أصبحت حاسمة لعمليات
اإلنترنت .يجب أن تشمل الموضوعات المحددة التي يجب تغطيتها يف وحدة المعرفة هذه ،على األقل ،تقنيات المحاكاة االفتراضية ،وهياكل الماكينة
االفتراضية ،واستخدامات المحاكاة االفتراضية للبساطة ،والتنفيذ ،واألمن ،والكفاءة ،وتوفير يف التكاليف .يف نهاية هذا المقرر ،من المتوقع أن يكون
الطالب على دراية بتكنولوجيا شبكات الكمبيوتر وبنيتها وكذلك تقنيات المحاكاة االفتراضية باإلضافة إلى العديد من المبادئ والمفاهيم المتعلقة
بمحاكاة الشبكات .يف حالة المحاكاة ،يمكن للطالب تنفيذ بعض السيناريوهات عن طريق كتابة برنامج أو جزء من برنامج واستدعاء بعض المكتبات
إلنجاز بعض المهام األمنية الخاصة بهم.
 15321أمن الشبكات وبروتوكوالتها

متطلب سابق15320 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تقديم فهم مفصل لبروتوكوالت اإلنترنت األساسية والتي تشمل ،ARP، IP، ICMP، IGMP، UDP، TCP :بروتوكوالت
التوجيه :مثل  ،RIP، OSPF، BGPوبروتوكوالت اإلرسال المتعدد والبث المتعدد التوجيه مثل DVMRP، MOSPF، PIM :والبروتوكوالت الخاصة
بالتطبيقات :مثل  .DNS، DHCP، FTP، HTTPويهدف هذا المساق أيضا لتقديم فهم مفصل لبرتوكوالت امن الشبكات والتي تتضمنhttps, :
.SFTP, IPSec, VPNs, TLS, SSL, SSH, Kerberos, OSPF authentication and SNMPv3
 15322مختبر أمن الشبكات وبروتوكوالتها

متطلب متزامن15321 :

عدد الساعات1 :

الهدف من هذا المختبر العملي هو دراسة بروتوكوالت اإلنترنت الشائعة يف المعمل ARP :و  IPو  ICMPو  IGMPو  UDPو  TCPوبروتوكوالت
التوجيه مثل  RIPو  OSPFو  .BGPسيقوم الطالب بإعداد سيناريوهات يف بيئة حقيقة وجمع النتائج ثم تحليلها ليتمكنوا من كتابة التقرير النهائي
عن تجاربهم لكل جزء بالمادة النظرية.
 15330البرمجة اآلمنة

متطلب سابق15321 :

عدد الساعات3 :

الغرض من هذا المساق هو التعرف على البرامج اآلمنة ،بما يف ذلك تصميمها وتنفيذها وصيانتها .خالل هذا المساق سوف يتعرض الطالب إلى مجموعة
مختارة من المواضيع التالية :تنفيذ ونمذجة التهديد ،والقضايا يف التوثيق والتفويض ،ومراجعة الحسابات لألمن ،ومعالجة المدخالت ،ونقاط الضعف
 ،TOCTOUوقضايا إدارة الذاكرة ،وتحديد نقاط الضعف وتوزيع التصحيح .يتطلب هذا المساق خبرة سابقة يف البرمجة وبعض الفهم ألنظمة الحاسوب.
 15331مختبر البرمجة اآلمنة

متطلب متزامن15330 :

عدد الساعات1 :

يهدف هذه المقرر لتدريب الطلبة وإكسابهم مهارات عملية يف تصميم وتنفيذ البرامج اآلمنة.
 15360أمن قواعد البيانات

متطلب سابق15233 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذه المقرر إلى تقديم مفاهيم وتقنيات أمان قواعد البيانات واالتجاهات الجديدة ألمن قواعد البيانات .يف هذا المقرر ،سوف يستكشف
الطالب أهمية نماذج أمان تطبيق قاعدة البيانات واالمتيازات وكلمات المرور واألدوار ومراجعة قواعد البيانات والبيانات والتحكم يف الوصول إلى
 XMLوإدارة الثقة وحماية الخصوصية ونموذج العالقات اآلمنة متعدد المستويات والتطبيق متعدد الجوانب والتدقيق يف قواعد البيانات العالئقية،
كما تغطي المقرر الموضوعات المتقدمة مثل حقن  ،SQLومشاكل أمان إدارة قاعدة البيانات مثل تأمين قواعد البيانات ،وفرض ضوابط الوصول،
والمشاكل ذات الصلة.
 15361تحليل وتصميم النظم اآلمنة

متطلب سابق11323 :

عدد الساعات3 :

التركيز على تطوير نظم البرمجيات عالية الضمان يشكل تحديا متزايدا يف النظم المعقدة الناشئة .تظهر تقنية  Secure by Designكمبدأ أساسي
للحوسبة الموثوقة وكطريقة مفضلة لضمان أمن أنظمة المعلومات والبنية التحتية المتصلة بالشبكة .سيركز هذه المساق على هذه المشكلة وتعزز
تصميم وتنفيذ والتحقق من صحة النظم وأنظمة البرمجيات اآلمنة .يشمل هذا المساق على مبادئ وممارسات عملية تطوير برامج آمنة وعالية
الضمان ،بما يف ذلك نماذج دورة حياة تطوير البرمجيات ،والتصميم والتحقق باستخدام لغات وأدوات مثل  .UMLيغطي هذا المساق تحليل األمن
والسالمة يف تصميم البرمجيات وتطويرها والكشف عن الثغرات وتجنبها .تشمل الموضوعات نمذجة التهديد الدفاعية والتفاعل بين مصادقة األمان
وسهولة االستخدام ،وإدارة الثقة ،والتحكم يف الوصول ،والقضايا األمنية األخرى ذات الصلة.
 15362األمن الحيوي

متطلب سابق15110 :

عدد الساعات3 :

إدخال أساليب التوثيق الحيوية والتقليدية .وصف نظرية الخلفية لمعالجة الصور المطلوبة يف األمن الحيوي .تصنيف الخوارزميات المتعلقة بالقياسات
الحيوية المختلفة تقييم أداء األنظمة الحيوية المختلفة.
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 15370مبادئ علم التشفير وتطبيقاتها

متطلب سابق15233 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى التعريف بالمبادئ األساسية والرياضية للتشفير وتطبيقه على خدمات وآليات أمن الشبكات الحاسوبية .دراسة مفصلة
ألنظمة التشفير الكالسيكية والحديثة ،بما يف ذلك نظرية األعداد :العمليات على باقي القسمة ،العدد األولي ،نظريات فيرما وأويلر ،اختبار ألولية العدد،
خوارزميات التشفير :التشفير الكالسيكي .تشفير المفتاح السري؛ سرية مثالية .تحليل وفك التشفير ،التشفير بنظام الحزم والتشفير المستمر؛
الخوارزمية المعيارية لتشفير البيانات ( )DESوخوارزمية التشفير المتقدم ()AES؛ أسلوب التشفير باستخدام المفتاح العام؛ خوارزمية ديفي
هيلمان لتبادل المفاتيح؛ خوارزمية  ،RSAخوارزمية الجمل ورابين؛ المصادقة والتوقيعات الرقمية؛ التوقيعات وقت واحد؛ التشفير العشوائي؛
خوارزميات التواقيع الرقمية لرابين والجمل؛ التوقيع الرقمي قياسي ( .)DSSالتعريف والمصادقة .خوارزميات الهاش ،رموز مصادقة الرسالة،
بروتوكوالت إنشاء المفتاح .تقنيات إدارة المفاتيح.
15380

إدارة مخاطر أنظمة المعلومات

متطلب سابق15110 :

عدد الساعات3 :

مقدمة يف إدارة المخاطر .دورة حياة إدارة المخاطر .تقنيات تقييم وتحليل المخاطر .عوامل التعرض للمخاطر .ضوابط األمن والخدمات .تقييم
المخاطر واستراتيجيات التخفيف .التقارير واالستشارات .التهديد وإدارة الضعف.
 15420أمن الشبكات الالسلكية والمتنقلة

متطلب سابق15321 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى التركيز على موضوعات متقدمة حول األمان والخصوصية ألنظمة االتصاالت الالسلكية ،بما يف ذلك الشبكات الخلوية
والالسلكية مثل شبكات منطقة الجسم الالسلكية والشبكات الشخصية والشبكات المحلية .ويناقش هذا المساق تهديدات األمان الحالية يف الشبكات
الالسلكية وشبكات الهاتف المحمول .ويغطي المساق التقنيات الحديثة المستخدمة لحماية أمن الشبكة ومناقشة تصميم وتشغيل بروتوكوالت
األمان المخصصة للشبكات الالسلكية.
 15421مراقبة الشبكات والحوسبة السحابية وتوثيقها

متطلب سابق15321 :

عدد الساعات3 :

يركز هذا المسار على مراقبة جميع أنظمة الشبكات واألجهزة الرئيسية مثل الخوادم وأجهزة التوجيه والبوابات وكذلك حركة المرور والتطبيقات
يف الشبكة .سيتعلم الطالب المعرفة األساسية ألدوات فحص الشبكة الشائعة التي يديرها المهاجمون حتى يتمكنوا من اكتشاف هذا النشاط المهم.
يمكنهم استكشاف ودراسة تواقيع الهجوم والسلوكيات وبصمات نظام التشغيل .عالوة على ذلك ،سيتعرفون على أنواع مسح  TCPو  UDPالشائعة
وكيف يسمح التسمم  ARPللمهاجمين بنقل حركة المرور عبر أجهزتهم .أيضاً ،سوف يتعلمون كيفية استخدام بعض األدوات المجانية المفتوحة
المصدر مثل؛  Wiresharkمحلل اللتقاط وتحليل حركة مرور الشبكة .أخيرًا ،عندما ينهي الطالب هذا المسار ،سيكون لديهم مهارات ومعرفة
مراقبة الشبكة الالزمة للكشف عن المهاجمين وحمايتهم.
 15422أمن الوسائط المتعددة

متطلب سابق11213 :

عدد الساعات3 :

سيغطي هذا المساق مواضيع مختارة يف أمن الوسائط المتعددة والخصوصية ،بما يف ذلك تقنيات االختزال ،والتحليل ،والعالمات المائية الرقمية،
وتشفير الوسائط المتعددة والتوثيق ،وإدارة الحقوق الرقمية ،والعبث بمحتوى الوسائط المتعددة ،والطب الشرعي الوسائط المتعددة.
 15423أمن الحوسبة السحابية

متطلب سابق15321 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق لدراسة مخاوف األمن والخصوصية يف أنظمة الحوسبة السحابية ،باإلضافة إلى نظرة عامة على أفضل الممارسات والتقنيات
المتاحة يف هذا المجال .يف هذا المساق ،سوف يتعلم الطالب مفهوم الحوسبة السحابية ونموذج التهديد وقضايا األمن المتعلقة بالبيانات وكيفية
االستعانة بمصادر خارجية والتخزين ،وسوف تتناول التطبيقات العملية للحوسبة السحابية اآلمنة .تشمل المواضيع :نظرة عامة على مفاهيم
الحوسبة السحابية واألمان ،هندسة الحوسبة السحابية ،االستراتيجيات الرئيسية وأفضل الممارسات لتأمين الحوسبة السحابية ،وتقييم أمن
الحوسبة السحابية .عند االنتهاء من هذا المساق ،سيكون الطالب على دراية بالتكنولوجيا التي تمكن وتسهل االستخدام الناجح للبنية التحتية
للحوسبة السحابية؛ والتعرف على مجموعة متنوعة من اهتمامات األمان والخصوصية يف أنظمة الحوسبة السحابية ،وسيكونون الطالب على دراية
بالقضايا القانونية والتنظيمية للحوسبة السحابية؛ ولديهم خبرة يف النقاش والكتابة حول الحوسبة السحابية والقضايا المتعلقة بحمايتها.
 15430البرمجة اآلمنة لألجهزة المتنقلة

متطلب سابق15330 :

عدد الساعات3 :

يف هذا المساق ،يتعلم الطالب كيفية تطوير تطبيقات األجهزة المحمولة بشكل آمن لحماية البيانات والموارد على األجهزة المحمولة من تهديد
الهجمات سواء المتصلة باإلنترنت أو العاملة من غير اتصال .لقد أدى االستخدام الهائل لتطبيقات األجهزة المحمولة يف العالم اليوم إلى زيادة كبيرة
يف نقاط الضعف يف تطبيقات األجهزة المحمولة ،مما أدى إلى تأثر ماليين األجهزة بالبرامج الضارة .سيتمكن الطالب من كتابة البرامج لتطبيقات
األجهزة المحمولة التي يصعب على المتسللين اختراقها أو استرجاع تصميمها بطريقة سيئة .كذلك ستقدم كيفية استخدام تقنيات مثل التحديث
المستمر وتقوية البرامج لحماية التطبيقات واألجهزة ومواردها على حد سواء .تغطي المادة موضوعات تشمل إدارة االتصال والتوثيق وتخزين
البيانات وحمايتها وأمن االتصاالت وتأمين العمل مع الخوادم عبر اإلنترنت والمعامالت المالية عبر اإلنترنت وإخفاء التشفير والبرنامج والهندسة
العكسية واستخدام مكتبات المصادر الخارجية والمفتوحة المصدر.
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 15431البرمجة اآلمنة لصفحات الويب

متطلب سابق12241 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذه المقرر لتدريب الطلبة وإكسابهم مهارات عملية يف تصميم قاعدة بيانات متكاملة وبنائها باستخدام أنظمة قواعد البيانات العالئقية
الحديثة .ويغطي هذا المختبر الجداول ،وأوامر استرجاع البيانات ،والنماذج ،والتقارير ،والكينونات وخصائصها ،وكذلك استخدام أدوات تطوير
التطبيقات الخاصة ببناء واجهات المستخدم.
 15432إدارة النظم المتقدمة -نظام ويندوز ولينكس/يونكس

متطلب سابق11335 :

عدد الساعات3 :

تعرف هذه المادة الطالب بأهمية الدور الذي تؤديه إدارة األنظمة من أجل التشغيل الموثوق به ألنظمة المعلومات .ستتكون لدى الطالب معرفة
ببيئات أنظمة التشغيل األساسية مثل  Linuxو  Windowsوكيف تساهم يف نجاح العديد من التطبيقات األخرى المبنية اعتمادَا عليها ،مثل
الشبكات ومراكز قواعد البيانات .ستغطي هذه المادة مجاالت مختلفة مثل الشبكات والنسخ االحتياطي واستعادة البيانات وأمن البيانات والعمليات
المتعلقة بقواعد البيانات وموازنة التحميل وغير ذلك .يتعلم الطالب كذلك إدارة مستندات موارد األجهزة والبرامج ،وإجراء فحوصات حول صحة
وفاعلية عمل الخوادم ،وتخطيط النسخ االحتياطي واسترداد البيانات بعد األعطال ،وتطبيق التحديثات المطلوبة ،والتحقق من توافق البرامج المنشورة
وإمكانية تشغيلها ،وتطبيق تدابير األمان ،وأتمتة ومراقبة العمليات باستخدام أدوات المراقبة واإلدارة المتقدمة.
 15440لغة اآللة والبيانات الضخمة

متطلب سابق15333 :

عدد الساعات3 :

سيقدم هذا المساق أسس التعلم اآللي ،وتطبيق الخوارزميات وتطبيقاتها .وتشمل المواضيع :التعلم الخاضع لإلشراف والتعلم الغير خاضع لإلشراف،
التعلم العميق ،والتعلم بالتعزيز .يركز هذا المساق على التطبيقات العملية للتعلم اآللي والذكاء االصطناعي وتعدين البيانات ،مثل الرؤية الحاسوبية،
استخراج البيانات ،التعرف على الكالم ،معالجة النصوص ،المعلوماتية الحيوية .وسيتم التطرق إلى هياكل الكمبيوتر المتنوعة والمصممة للتنفيذ
الفعال للتعلم اآللي (.)CPU, GPU, Tensorflow Basics
 15441تحليل البرامج مفتوحة المصدر

متطلب سابق15330 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تقديم نظرة عامة حول البرامج مفتوحة المصدر والمعلومات المتعلقة بها .سيزود هذا المساق للطالب القدرة على جمع
وتحليل المعلومات حول البرامج المفتوحة المصدر ،استخدام هذه البرامج يف عملية تقييم نقاط الضعف والثغرات األمنية (،)Pent / Red / Blue
استخدام تقنيات تحليل البرامج المفتوحة المصدر يف تحليل البرامج الضارة.
 15442كشف التهديدات الذكي

متطلب سابق15330 :

عدد الساعات3 :

يهدف المساق إلى إدخال مفاهيم وتقنيات الحوسبة الناعمة وتعزيز قدراتهم يف تصميم التقنية المناسبة لسيناريو أمني معين .يشمل هذا
التكنولوجيا غير التقليدية وأساسيات الشبكات العصبية االصطناعية ،ومجموعات الغموض ،المنطق الغامض ،والخوارزميات الوراثية.
 15450التحليل الرقمي واالستجابة للحوادث

متطلب سابق11335 :

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق مقدمة عامة يف مجال التحقيقات الرقمية .ويغطي عددًا من الموضوعات األساسية يف هذا المجال .تتضمن هذه الموضوعات نظرة
عامة على أجهزة الكمبيوتر والوسائط الرقمية ووسائل التخزين ،وتقنيات الحصول على البيانات والتحقق من صحتها ،ومنهجيات التحقيقات ،وتحليل
البيانات المنقولة من خالل الشبكة ،والمسائل القانونية المحيطة بالتحقيق الجنائي ،والكفاءة المهنية واألخالق ،والتطوير المستقبلي يف هذا المجال.
باإلضافة إلى ذلك ،يقدم المساق للطالب أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة باالستجابة للحوادث.
 15451مختبر التحليل الرقمي واالستجابة للحوادث

متطلب متزامن15450 :

عدد الساعات1 :

يف هذا المختبر يبدأ الطالب ممارسة التحقيقات الرقمية يف بيئة مختبر متخصص باستخدام األدوات األكثر استخدامًا والمعتمدة عالميا ً يف هذا
المجال .سوف يتعلم الطالب ممارسة أساسيات التحقيقات ،والتعامل مع وسائل التخزين واألجهزة التي تحتوي على األدلة ،وكيفية جمع األدلة
والمحافظة عليها ،ووسائل التخزين ،وتطبيق أساليب التحقق من صحة األدلة ،وتقييم منهجيات التحقيقات ،وإجراء تحليل األدلة ،وعمل تقارير
وتقديم نتائج التحقيق الجنائي للجهات المختصة.
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 15452التحقيقات الرقمية المتقدم

متطلب سابق15450 :

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق المنهجية واإلجراءات المرتبطة بتحليل التحقيقات الرقمية للحوادث التي تشمل أجهزة متصلة باإلنترنت ،أو متعلقة بأجهزة
الحاسوب ،أو المتعلقة بالشيكات واألجهزة الخلوية .يشمل المساق المواضيع التالية :تكوين نظام تشغيل آمن باستخدام األوامر المكتوبة وأدوات
الواجهات الرسومية .يتم التركيز على هيكلية أنظمة الملفات يف أنظمة التشغيل ،ونقاط الضعف األمنية فيها ،وأمن المستخدم ،وطرق تحصين أنظمة
التشغيل واختراقها ،وطرق استعادة البيانات والملفات المطلوبة للتحقيقات الرقمية .الموضوعات الحصول على بيانات الشبكة ،وتحليل األدلة
الجنائية للشبكات ،وسجالت األحداث وحركة مرور البيانات يف الشبكة ،والحصول على البيانات وتحليلها ،وإدارة أنظمة كشف  /منع التسلل (IDS /
 ،)IPSوإدارة الحوادث األمنية ونظم إدارة الحوادث ( ،)SIEMإلخ .على تكنولوجيا األجهزة المحمولة واألجهزة المحمولة والشبكات الخلوية ثم على
عمليات وأساليب وتقنيات التحقيقات الرقمية للهواتف و األجهزة المتنقلة
 15460طرق القرصنة وكشف التسلل

متطلب سابق15450 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذه المقرر إلى تقديم المفاهيم األساسية المستخدمة يف اختراق شبكات الكمبيوتر بغرض تعلم كيفية حماية األنظمة بشكل أفضل من هذه
االختراقات .تتضمن هذه األساليب تقنيات االستطالع ومسح النظام وأنظمة الوصول عن طريق هجمات مستوى الشبكة والتطبيق وانتهاكات رفض
الخدمة .يتعلم الطالب العديد من األساليب المتبعة من قبل المتسللين ويقوم بإجراء عمليات اختراق ممنهجة ويتعلم طرق اكتشافها ومتابعتها
والحماية منها .أخيرًا ،ستتم دراسة أساليب وأدوات تحليل البرامج الضارة األساسية.
 15461البطاقات الذكية  /الرموز األمنية والتطبيقات

متطلب سابق152260 :

عدد الساعات3 :

ستقدم هذا المساق العديد من التطبيقات التي تستغل البطاقات الذكية  /الرموز المميزة .فحص الفوائد والتهديدات والهجمات .النظر يف أنظمة
لتطوير وتصنيع وإدارة البطاقات الذكية  /الرموز .مراجعة معايير البطاقات الذكية ومنهجيات التقييم األمني .المواضيع الذي يشملها هذا المساق:
مقدمة للبطاقات الذكية ،والبطاقات الذكية بيئة اإلنتاج الموثوق بها ،مقدمة إلنترنت األشياء ( ،)IoTنظرة عامة على أنظمة ومنصات تشغيل البطاقات
الذكية متعددة التطبيقات ،البطاقات الذكية ألمن الخدمات المصرفية والتمويل ،التطبيقات واألمن لالتصاالت المتنقلة USIM / SIM ،والخدمات،
بطاقات الهوية وجوازات السفر ، RFID / NFCs ،التقدم يف تكنولوجيا رقاقات البطاقات ،الحماية واألمن لبث الفيديو ،تقييم أمن البطاقة الذكية مع
المعايير المشتركة ،الهجمات األمنية ،التدابير المضادة واختبار للبطاقات الذكية ،وبيئات تطوير التطبيقات لل ،Multosونظرة عامة على منصة
موثوق بها ،مقدمة ل TEEوالمعالجات ذات الصلة.
15470

التشفير المتقدم التطبيقي

متطلب سابق15370 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى تقديم المبادئ الرياضية المتقدمة للتشفير .موضوعات بما يف ذلك :نظرية األعداد :العمليات على باقي القسمة ،خوارزمية
إقليدية ،األعداد األولية ،فيرمات ونظريات أويلر ، ،اختبار ألولية العدد ،نظرية الباقي الصينية ،،التحليل إلى العوامل ،اللوغاريتمات المتقطعة،
مجموعة الجبر والمجاالت المحدودة .الحسابات يف المجاالت المحدودة باستخدام القواعد القياسية وغير القياسية .الحقول المحدودة من نموذج
( ،))GF(pوالحساب متعدد الحدود ،والحقول المحدودة من نموذج ( ،))GF(2^nتحليل وفك التشفير ،التشفير بنظام الحزم والتشفير المستمر؛
الخوارزمية المعيارية لتشفير البيانات ( )DESومعيار التشفير المتقدم ()AES؛ تحليل طريقة التشفير باستخدام (differential and linear
 .)cryptanalysisأسلوب التشفير باستخدام المفتاح العام Diffie-Hellman Key Exchange)، ; RSA، | ElGamal، Rabin( :؛ المصادقة
والتوقيعات الرقمية؛ التوقيعات لمرة واحدة؛ التشفير العشوائي؛ مخططات التوقيع الرقمي  ElGamal، Rabin؛ معيار التوقيع الرقمي (.)DSS
التعريف ومصادقة للكيان ،خوارزميات التجزئة ( ،)Hash algorithmsبروتوكوالت إنشاء مصادقة الرسائل (Message Authentication
 ..)Codes- MACتقنيات ادارة المفاتيح الرئيسية ومفاهيم تطبيقها على التشفير .المصادقة المتبادلة وبروتوكوالت التوزيع الرئيسية (على سبيل
المثال .بروتوكول نيدهام شرودر) ورموز مصادقة الرسائل ( )MACsومشكالت أمان الويب .خوارزميات عالية األداء والبنيات لتطبيقات التشفير.
 15480نظرية وممارسة فحص األمن والحماية

متطلب سابق15321 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المادة لدراسة أسس اختبار األمان كشكل من أشكال اختبار البرامج التي تكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والمخاطر يف التطبيقات
والبرامج ،وتمنع المتسللين من الهجمات الضارة .يف هذه المادة ،يجب على الطالب التعرف على جميع نقاط الضعف المحتملة يف نظام البرمجيات
والتي قد تؤدي إلى فقدان المعرفة والدخل والمصداقية على أيدي موظفي المنظمة أو خارجها .ستتضمن موضوعات هذه المادة ما يلي :نظرة عامة
على اختبار األمان وأنواعه ،وكيفية إجراء اختبار األمان مع توفير بعض سيناريوهات اختبار األمان ،وآليات اختبار األمان ،وأدوات اختبار األمان .يف نهاية
هذا المساق ،سيكون الطالب قادرين على التعرف على المخاطر يف النظام وحساب نقاط الضعف المحتملة ،بحيث ال يتوقف النظام عن العمل أو يساء
معاملته .وستساعد هذه المادة ً
أيضا الطالب على اكتشاف جميع مخاطر األمان المحتملة يف األنظمة وكيف يمكن للبرمجة إصالح هذه المشكالت.
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 15481الجريمة اإللكترونية لتطبيق القانون

متطلب سابق11213 :

عدد الساعات3 :

وقد ساهم االنتشار العالمي لإلنترنت ،وانخفاض التكلفة الهامشية للنشاط عبر اإلنترنت ،وعدم الكشف عن الهوية النسبية للمستخدمين ،يف تصاعد
واسع النطاق يف الجرائم السيبرانية .ونتيجة لذلك ،يتزايد استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت للتحريض على تهديد المجتمع المدني
العالمي .يقدم هذا المساق لمحة عامة عن الجريمة السيبرانية وممارسات إنفاذ القانون الرقمي التي تم تطبيقها لالستجابة لها .وسيركز المساق
على أنواع الجرائم السيبرانية الحالية ومداها ،وكيفية استجابة نظام العدالة لهذه الجرائم ،ومختلف أشكال الحماية الدستورية الممنوحة لمستخدمي
الحاسوب ،والقانون والسياسات التي تحكم الكشف عن الجرائم السيبرانية ومقاضاتها ،والتكنولوجيا ذات الصلة.
 15482نظام التدقيق والسياسات األمنية

متطلب سابق15233 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذه المساق إلى تعريف الطالب بأسس التدقيق على نظم المعلومات ألغراض األمن والتأكد من تطبيقها للمعايير والسياسيات التي تضمن
هذا األمن وكذلك ألغراض التحقيقات الرقمية عند الحاجة .ويغطي مفاهيم السياسات وعملية التدقيق والحوكمة ولوائح االمتثال .سوف يتعلم
الطالب القيام بدور المدقق وأنواع عمليات التدقيق التي يتم إجراؤها ،وأطر أمان المعلومات والتدقيق المختلفة ،باإلضافة إلى األدوات والتقنيات
الخاصة بتدقيق الضوابط التقنية .باإلضافة إلى ذلك سيتم تغطية :عملية تدقيق نظم المعلومات ،ومنهجيات جمع البيانات ،واللوائح واالمتثال،
والتدقيق ،واختبار قابلية االختراق و الضعف ،ومراجعة الضوابط الفنية ،وتدقيق نظم التشغيل و أنظمة تطبيقات األعمال.
 15490التدريب العملي

متطلب سابق :إنهاء  90ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

على الطالب أن يتدرب يف مؤسسة ذات صلة بالتخصص لمدة شهرين متواصلين بدوام كامل بواقع ست ساعات يومياً .أو لمدة  3شهور بواقع 4
ساعات يوميا .باإلضافة إلى ساعات التدريب ،ال يسمح للطالب الذي يتدرب بدوام غير كامل أن يسجل أكثر من  10ساعات خالل الفصل االول أو
الفصل الثاني وال يسمح له بالتسجيل أكثر من  4ساعات يف الفصل الصيفي .يتوقع من الطالب أن يقوم بتصميم أو إجراء تطبيق حاسوبي من ضمن
تخصصه وذلك بتحليل أو تصميم أو تنفيذ برمجيات معينة تطلب منه ،أو تعلم برمجيات جديدة.
 15491مشروع التخرج ()1

متطلب سابق :إنهاء  90ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

يهدف مشروع التخرج إلى تطوير مهارات الطالب وقدرته على حل المسائل الواقعية ودراستها وتحليلها وتطوير البرمجيات الالزمة لحلها .ويتحقق
ذلك من خالل مشروع متكامل يبرمجه الطالب ضمن فريق من الطالب وبإشراف عضو هيئة تدريس .يطلب من الطالب إتمام أهداف المشروع
وتسليم تقرير نهائي عنه .تتم مناقشة المشروع من قبل لجنة تتكون من أعضاء هيئة التدريس يف البرنامج.
 15492مشروع التخرج ()2

متطلب سابق15491 :

عدد الساعات1 :

تهدف مادة مشروع التخرج ( )2إلى تمثيل جميع المتطلبات التي تم التخطيط لها يف مشروع التخرج (( .1على الطلبة العمل ضمن مجموعات لتحقيق
جميع األهداف ويف نهاية المشروع سوف يتم إنجار نظام فعال .يجب على الطلبة اختيار جودة النظام وتوثيق ذلك.
 15493مواضيع مختارة يف األمن السيبراني ()1

متطلب سابق :موافقة القسم

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى إدخال موضوعات جديدة يف أحد فروع األمن السيبراني .يتم بعناية اختيار مواضيع يف مجال األمن السيبراني أكثر حداثة
والمرتبطة بالمسار المهني للطالب ويجب أن يكون الطالب قد درس المتطلبات التي تمكنه من فهم هذه المواضيع .يمكن أن يحتوي هذا المقرر على
تقنيات حديثة أو مواضيع متقدمة سبق للطالب دراستها بصورة مبسطة .يقرر القسم الموضوع ومتطلباته.
 15494مواضيع مختارة يف األمن السيبراني ()2

متطلب سابق :موافقة القسم

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى إدخال موضوعات جديدة يف أحد فروع األمن السيبراني .يتم بعناية اختيار مواضيع يف مجال األمن السيبراني أكثر حداثة
والمرتبطة بالمسار المهني للطالب ويجب أن يكون الطالب قد درس المتطلبات التي تمكنه من فهم هذه المواضيع .يمكن أن يحتوي هذا المقرر على
تقنيات حديثة أو مواضيع متقدمة سبق للطالب دراستها بصورة مبسطة .يقرر القسم الموضوع ومتطلباته.
 15495إبداعات يف مجال األمن السيبراني

متطلب سابق :موافقة القسم

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إلى بناء مهارات عملية حول كيفية تطبيق المهارات السيبرانية يف تمارين مثل مسابقة ( )Capture the Flagلدمج التعلم
بالكامل مع الممارسة العملية لتقييم المهارات السيبرانية وتطويرها .كما يهدف إلى تأهيل الطالب إلى سوق العمل من خالل ربط التعليم الجامعي
باحتياجات سوق العمل .تم تصميم هذا المقرر ليساعد الطالب على تحسين مهاراتهم المهنية يف مجاالت األمن السبراني المختلفة مثل :أمن أنظمة
التشغيل ،أمن الشبكات ،وغيرها .الهدف النهائي من هذا المقرر هو إعداد الطالب بشكل كامل للحصول على شهادة متعمدة من إحدى الشركات
العالمية لتلبية متطلبات الكفاءة والمهارة لمهنة محددة يف األمن السيبراني والتكنولوجيا المرتبطة بها يف نهاية المقرر
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الكلية يف سطور
• تأسست سنة2006 :

• عدد التخصصات 5 :بكالوريوس 3 ،ماجستير

كلية امللك عبداهلل الثاني للهندسة

كلية امللك عبداهلل الثاني للهندسة

األقسام والدرجات العلمية:
تضم الكلية ثالثة أقسام علمية تقدم خمسة برامج بكالوريوس ،وثالثة برامج ماجستير ،كما هو موضح بالجدول
التالي:
القسم العلمي
قسم الهندسة الكهربائية

• ماجستير هندسة الكهربائية
• ماجستير اإلدارة الهندسية (مشترك مع جامعة أريزونا)
قسم هندسة الحاسوب

واإلقليمية والدولية.

• االعتمـاد :الكليـة معتمـدة اعتمــادًا خـاصـًا وعـامـًا مـن وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي وهيئـة اعتمـاد مؤسســات
التعليـم العالـي .كذلـك حصلت علـى االعتمـاد الدولي  ABETألربعة برامج من تخصصاتها هي الهندسة اإللكترونية

وهندسة الحاسوب وهندسة االتصاالت وهندسة القدرة والطاقة الكهربائية وهـي أول كلية فـي األردن تحصل علـى هـذا

االعتمـاد يف هذه التخصصات.

• بكالوريوس هندسة الحاسوب
• بكالوريوس هندسة أمن الشبكات واملعلومات
• ماجستير هندسة األنظمة الذكية والحاسوب

• تميزها :حصلت ىلع املرتبة األولى ىلع الجامعات األردنية يف امتحان الكفاءة الجامعية يف جميع تخصصاتها لعام
• كما حصل طلبة الكلية وأساتذتها ىلع العديد من الجوائز .حصلت ىلع املرتبة األولى يف العديد من املسابقات املحلية

• بكالوريوس الهندسة اإللكترونية
• بكالوريوس هندسة القدرة والطاقة الكهربائية

• عدد الطلبة حسب الطاقة االستيعابية :البكالوريوس (  ،) 950املاجستير (.)132
2017 - 2016

الدرجات العلمية

قسم هندسة االتصاالت

• بكالوريوس هندسة االتصاالت

الرؤيــا
• إملام الطالب بمبادئ وأساسيات الهندسة الكهربائية ،مع التركيز ىلع املهارات التي تؤهلهم للتكيف مع تبدل وتطور األنظمة
يف عالم الهندسة والتقانات.
• التركيز ىلع اإلبداع واالبتكار يف بحوثها ،والريادة يف أحدث املجاالت الحديثة الناشئة والتي تسهم يف تطوير الهندسة
الكهربائية والفروع املعرفية األخرى يف املجاالت العلمية والتقانية.

الرسالة
تهدف الكلية إلى تزويد خريجيها باملعارف واملهارات الضرورية للتعامل مع أحدث املنتجات التكنولوجية ،لتمكينهم من
الحصول ىلع فرص عمل مباشرة بعد التخرج ،وليكونوا قادرين ىلع استخدام أحدث األدوات يف تحليل املشكالت الهندسية
وحلها .وباستطاعة خريجي الكلية ،بما اكتسبوه من تدريب ومعارف ،مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين يف ضوء الحاجة
لبناء اقتصاد املعرفة واإلبداع يف األردن ويف املنطقة ،بكفاءة واقتدار.
وتوفر الكلية لطلبتها بيئة تعليمية محفزة ،من خالل مختبرات متقدمة مزودة بأحدث األجهزة واملعدات والبرمجيات ،تشجع
األداء املتميز والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد ،والتفوق ىلع أقرانهم يف األنشطة املنهجية والالمنهجية ىلع حد سواء.
من بين ما تم استحداثه «مختبر اإلبداع» الذي يمكن للطلبة استخدامه  24ساعة يف اليوم وسبعة أيام يف األسبوع.
ومن إنجازات الكلية املتميزة حصولها ىلع االعتماد الدولي من مجلس االعتماد األمريكي للهندسة والتكنولوجيا ( ،)ABETباإلضافة
إلى اختيار ( )4من طلبتها للمشاركة يف برامج التدريب يف هيئة األبحاث الفضائية األمريكية ( ،)NASAوطلبة آخرين للتدريب يف
الشركة العاملية توشيبا ( )TOSHIBAيف اليابان ،والشركة األوروبية للصناعات الجوية ايرباص ( ،)AIRBUSوحصول طلبتها ىلع
املركز األول يف املسابقة الدولية لإللكترونيات الدقيقة ( )International Microelectronics Olympiadبدورتها الرابعة عشر.
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• طرح برامج متميزة تساهم يف تعزيز املهارات القيادية يف خريجيها ،من خالل تزويدهم باملبادئ واملهارات واألدوات الضرورية
لتمكينهم من االبتكار والتميز.
• السعي وراء اكتشاف املعارف األساسية وتطبيقاتها ،حتى تتولى الكلية مكانة رائدة يف مجال البحوث.
• االستجابة الحتياجات األردن من خالل بناء برامج تخدم قطاع الصناعة ومهنة الهندسة.

األهداف
• تعزيز معارف الطالب يف أساسيات الهندسة الكهربائية ،مع التركيز ىلع علم الهندسة ،لتمكين الطالب من تطبيق املعارف
األساسية لتحقيق التقدم يف مجال التقانات لتلبية احتياجات املجتمع البشري.
• دعم التطوير املهني والصناعي واالقتصادي والتقاني ،من خالل تقديم فرص التعليم املكثف وأسلوب التجريب والتطبيق
املباشر للمعرفة ،يف مجال الهندسة الكهربائية،إلعداد الطالب لتولي مسؤلية االستمرار يف التعلم بما يف ذلك إكمال الدراسات
العليا.
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الخطة الدراسية ملتطلبات برنامج البكالوريوس يف كلية امللك عبداهلل الثاني للهندسة

رقم
املادة

رقم املادة

س

املتطلب
السابق

متطلب كلية إجباري  30ساعة
11103

البرمجة البنائية

3

11100

11100

مهارات الحاسوب (استدراكي)

0

-

11151

مختبر البرمجة البنائية

1

*11103

31021

مهارات االتصال باللغة العربية (استدراكي)

0

-

20132

رياضيات ()1

3

31022

مهارات االتصال باللغة االنجليزية
(استدراكي)

0

-

20133

رياضيات ()2

3

31112

مهارات االتصال باللغة العربية

3

31021

متطلب جامعه إجباري  18ساعة

 20140مفاهيم أساسية يف الكيمياء

20132

1

برنامج البكالوريوس يف الهندسة اإللكترونية

الخطة الدراسية ملتطلبات الجامعة

الخطة الدراسية ملتطلبات الكلية

برنامج البكالوريوس يف الهندسة اإللكترونية
يركز هذا البرنامج ىلع تخصص الهندسة اإللكترونية يف مجال الهندسة الكهربائية ،ويقدم للطلبة مساقات حديثة
يف مجال علم اإللكترونيات الدقيقة وتطبيقاتها املختلفة ،ويغطي التحليل والتصميم ،باستخدام األدوات العاملية
والبرمجيات املعتمدة يف عالم الصناعة الحديثة .صمم املنهج ىلع خلفية قوية يف مجاالت الهندسة الكهربائية
الرئيسية ،مثل الحاسوب واالتصاالت والقدرة والطاقة الكهربائية والتحكم .ويكتسب الطلبة يف هذا التخصص املهارات
تكمل املعرفة النظرية التي تعلموها يف مختلف املجاالت .ويفتح هذا البرنامج لطلبته فرصة الدخول
العملية التي ّ
يف تحديات عالم الهندسة الحديث ،من خالل شراكات الكلية مع شركات عاملية عززت من منهاج التخصص .ويتمكن
الطلبة من استخدام برمجيات التصميم الحديثة ،واكتساب املهارات الضرورية للمنافسة يف عالم صناعة الدارات

31122

مهارات االتصال باللغة االنجليزية

3

31022

20141

فيزياء ()1

3

31151

التربية الوطنية

3

-

20142

فيزياء ()2

3

20141

31160

القيادة واملسؤولية املجتمعية

0

-

20150

مختبر الفيزياء

1

*20142

31251

العلوم العسكرية

3

-

 20200الكتابة الفنية ومهارات االتصال

3

31112 ,31122

31254

الريادة واالبتكار

3

20231

رياضيات()3

3

20133

31374

املهارات الحياتية

3

21218

مختبر الرسم الهندسي بالحاسوب

1

للحصول ىلع درجة البكالوريوس يف تخصصات الكلية ،فعلى الطالب اجتياز متطلبات التخرج بنجاح وهي ( )160ساعة

21219

تكنولوجيا املشاغل الهندسية

1

معتمدة ،تتضمن ( )27ساعة كمتطلبات جامعة ،و ( )30ساعة كمتطلبات كلية )94( ،ساعة كمتطلبات تخصص إجبارية،

20251

تاريخ العلم

3

-

23411

اقتصاد هندسي

3

31100

الرياضة والصحة

3

-

24411

أخالفيات مهنة الهندسة

1

31130

اللغات األجنبية

3

-

31152

الحضارة العربية اإلسالمية

3

-

31211

األدب العربي

3

31112

31252

الحوكمة والتنمية

3

-

31260

حقوق اإلنسان

3

-

31261

مقدمة يف علم السياسة واالقتصاد

3

-

31264

مقدمة يف علم النفس

3

-

31272

التنمية والبيئة

3

-

31311

أساليب البحث العلمي

3

-

31351

قضايا معاصرة يف الوطن العربي

3

-

31352

القدس  :واقعًا وتاريخًا

3

-

31362

الفلسفة والتفكير الناقد

3

-

-

متطلب جامعه اختياري  9ساعات
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إنهاء  99ساعة
معتمدة
إنهاء  99ساعة
معتمدة

املتكاملة عالية التقنية .ويرسل قسم الهندسة اإللكترونية املتميزين من طلبته للتدرب يف مراكز التصميم املعروفة،
لتعزيز مهاراتهم املكتسبة أثناء الدراسة ،والتعاون قائم بين قسم الهندسة اإللكترونية ومتنزه حاضنة األعمال
للتكنولوجيا يف مدينة الحسن للشركات الناشئة ،يف مجال التقنية العالية وتصميم الدارات املتكاملة وتطويرها.

متطلبات التخرج يف البرنامج

و ( )9ساعات كمتطلبات تخصص اختيارية.

مجاالت العمل للخريجين
ان عمل خريجي الهندسة اإللكترونية يتراوح بين التوصيالت البسيطة واملشاريع االستراتيجية الكبيرة والتي تشمل
الدوائر اإللكترونية الدقيقة واإللكترونيات الصناعية وإلكترونيات القدرة وأنظمة االتصاالت واإلنترنت ،كما تشمل تصميم
املعالجات الدقيقة ،البرمجة ،إدارة نظم اإلدارة والسيطرة اآللية باملصانع وشركات الكهرباء ومنظومات التحكم والحماية
يف الشركات واملؤسسات الكبيرة ،تنفيذ وإدارة أنظمة التحكم اآللي والذكاء االصطناعي باملوانئ البحرية والجوية
والشركات التي تعمل يف مجال اآلليات الثقيلة.

149

معالجة اإلشارات الرقمية

3

23351

أجهزة وقياسات

 20234جبر خطي

3

-

23571

3

20232,20231

24322

 20333التحليل العددي

3

20133

 20335االحتماالت التطبيقية واإلحصاء

3

20231

24361

21221

دارات كهربائية ()1

3

20142

 24467إلكترونيات القدرة الكهربائية

رياضيات هندسية()2

3

21231

1

 21229و
*24322

3

23321,21222

3

24361,21331

21222

دارات كهربائية()2

3

21221

24471

التحكم اآللــي

3

23351

21229

مختبر الدارات الكهربائية

1

*21222

24479

مختبر التحكم اآللي

1

*24471

21231

إلكترونيات ()1

3

21221

21331

إلكترونيات ()2

3

21231

11206

21332

إلكترونيات رقمية

3

21231

 20242فيزياء وكيمياء املواد للمهندسين

21338

مختبر اإللكترونيات

20331

 24329مختبر أجهزة وقياسات
آالت كهربائية ()1

متطلب قسم اختياري  9ساعة
البرمجة بالكينونية

 21229 1و *21331

21339

مختبر اإللكترونيات الرقمية

1

 21229و
*21332

21533

إلكترونيات التردد الراديوي الدقيقة

3

23357,21331

21534

تصميم الدارات املتكاملة مختلطة اإلشارة

3

21331

21431

إلكترونيات االتصاالت

3

21331 ,23357

21535

إلكترونيات الحالة الصلبة

3

21231

21432

إلكترونيات ضوئية

3

21331

21536

تصميم الدارات املتكاملة التشابهية

3

21331

21439

مختبر إلكترونيات االتصاالت

 21338 1و *21431

21573

معالجة الصور

3

23351

21581

موضوعات خاصة يف الهندسة
اإللكترونية

3

-

3

22241

3

22241,21231

21531

دارات VLSI

3

21332

 22320معمارية الحاسوب ()1

21572

إلكترونيات صناعية

3

24471

 22344املعالجات الدقيقة

21574

إلكترونيات طبية

3

21331

21579

مختبر اإللكترونيات الصناعية

 21338 1و *21572

 21490التدريب العملي

21591

مشروع التخرج ()1

1

إنهاء  120ساعة
معتمدة

21592

مشروع التخرج ()2

2

21591

22241

تصميم املنطق الرقمي

3

-

 22348مختبر املنطق الرقمي

1

22241

 22442األنظمة املضمنة

3

,22241 ,22348
21231 ,21338

23321

كهرومغناطيسية ()1

3

20331,20142

23351

إشارات وأنظمة

 21222,20232و
3
*23356

مختبر تطبيقات برمجية يف اإلشارات
23356
واألنظمة

150

1

موضوعات خاصة يف هندسة الحاسوب
22582
()1
موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت
23582
()1
24573

التحكم الرقمي

موضوعات خاصة يف هندسة القدرة
24583
والطاقة الكهربائية
موضوعات خاصة يف هندسة أمن
25593
الشبكات ()1

3

-

3

-

3

24471

3

-

3

-

)(3

)(1

20142
ﻓﻴﺰﻳﺎء )(٢

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(٢
)(3

)(3

)(3

)(0

11103

20150
ﻣﺨﺘﱪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

)(1

اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
)(3

20200

20231

20232

21221

21218

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و
ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺼﺎل )(3

رﻳﺎﺿﻴﺎت)(٣
)(3

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ)(١

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(١

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻬﻨﺪﳼ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺸﺎﻏﻞ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)(1

)(3

31251
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

)(3

)(3

ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب
)(1

11151
ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ )(1

31154
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
)(0

22241

21231

21229

21222

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ
)(3

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت )(١
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺪارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(٢

)(1

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

)(3

23351

23356

20331

21331

إﺷﺎرات و أﻧﻈﻤﺔ
)(1

ﻣﺨﺘﱪﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
ﰲ اﻹﺷﺎرات و اﻷﻧﻈﻤﺔ

21338

24322

24329

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ)(٢

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت )(٢
)(3

ﻣﺨﺘﱪ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
)(1

أﺟﻬﺰة و ﻗﻴﺎﺳﺎت
)(3

ﻣﺨﺘﱪ أﺟﻬﺰة و ﻗﻴﺎﺳﺎت

20333

22348

21332

21339

23357

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪدي
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ

)(1

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت رﻗﻤﻴﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )(1

24471

24479

22442

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ
)(1

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻀﻤﻨﺔ
)(3

20335
اﻻﺣﺘامﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
و اﻻﺣﺼﺎء

)(3

)(1

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

24411

23411

21432

اﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪﳼ

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت ﺿﻮﺋﻴﺔ
)(3

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(1



3

إنهاء  99ساعة
معتمدة

20133

20140

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

21219

20234
ﺟﱪ ﺧﻄﻲ



3

20142,20132

)(3

 

3

11103

31121
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ



 20232رياضيات هندسية ()1

3

20133

)(3



الخطة الدراسية ملتطلبات قسم الهندسة اإللكترونية

 23459مختبر االتصاالت

1

 21338و
*23452

الخطة االسترشادية لتخصص الهندسة اإللكترونية

متطلب قسم إجباري  94ساعة

 23452اتصاالت ()2

3

23357,20335



رقم
املادة

رقم املادة

س

املتطلب
السابق

 23357اتصاالت ()1

3

23351

31111
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

20132
رﻳﺎﺿﻴﺎت )(١
)(3

20141
ﻓﻴﺰﻳﺎء )(١

31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

31153
ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
و ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

23571

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﺎرات
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(3

21591
ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ١

إﻧﻬﺎء  ١٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(1

21572
)(3

21592

24467

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ٢

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻟﻘﺪرة

)(2

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(3

)

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

)(3

)(3

23452

23459

اﻹﺗﺼﺎﻻت )(٢
)(3

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت

21579

21531

21574

دارات VLSI

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت ﻃﺒﻴﺔ

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

ﻛﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ )(١

آﻻت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(١

ﻣﺨﺘﱪ اﻹﺗﺼﺎﻻت
)(1

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

23321

24361

21431

ﻣﺨﺘﱪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )(1

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

إﺗﺼﺎﻻت )(١
)(3

)(1

)(3

)(3

21439
ﻣﺨﺘﱪ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت

اﻹﺗﺼﺎﻻت
)(1

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

(

*23351
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الهندسة اإللكترونية
21218 مختبر الرسم الهندسي بالحاسوب

متطلب سابق :ال يوجد

21338 مختبر اإللكترونيات
عدد الساعات1 :

مقدمة إلى الرسم الهندسي واستخدام برمجيةAutoCAD .تجهيز معامالت الرسم .إدخالاإلحداثيات .لقط الكينونيات .تقانات أساسيات التحرير.
القوالب .الخطوط المتعددة.الخطوط المركبة .القطع .الطبقات .األبعاد .اإلســقاط الرسمي المتعامد .المشاهد الثانوية.القطوعات .الرسم التصويري
ثالثي األبعاد .تحرير الجامدات والعمليات ثالثية األبعاد.العمليات البولية.
21219 تكنولوجياالمشاغل الهندسية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات1 :

الســامة الصناعية والشــخصية يف الموقع .األدوات والقطع الكهربائية األساسية .التوصيالت الكهربائية ولوحات الدوائر المطبوعة .منهجية التفكير يف
التصميم لتحديد المشــكالت الهندســية ومعالجتها .يشــمل النمذجة الصلبة  ،والنماذج األولية الســريعة  ،وفهم المستخدمين واحتياجاتهم العامة ،
وخلق حلول بديلة .التركيز على اإلبداع  ،وتحديد الحلول المحتملة  ،وابتكار منتجات ومنهجية عمل جديدة.
21221 دارات كهربائية ()1

متطلب سابق20142 :

عدد الساعات3 :

والشــبكي وتحويــل المصادر والتراكبومبرهنة «نورتون» ومبرهنة «ثيفنين» .الحثية والســعة .دارات المقاومــة مع المحثوالمقاومة مع المكثف
خالية المصدر .تطبيقات دالة الخطوة القسرية .دارات المقاومة معالمحث مع الموسع خالية المصدر المتوازية والمتوالية واالستجابة الكاملة .الدالة
القسريةالجيبية .مفهوم المطوار.
متطلب سابق21221 :

عدد الساعات3 :

اآلالت الكهربائيــة .الــداراتمتعددة األطــوار :ثالثية الطور والتوصيل بصــورة (Y) و (Δ) .الترددات المركبة .تحليلاالســتجابة للتردد ومخطط «بود».
الدارات المرتبطة مغناطيسياً .الشبكات ثنائية األطراف.
متطلب متزامن21222 :

عدد الساعات1 :

دارات التيار الثابت .قوانين «كيرشــوف» والتحليل الشــبكي .مبرهنة «ثيفنين» .مبرهنة «نورتون» .مبرهنة التراكب .قنطرة «ويتستون» .االستجابة
العابــرة لــدارات مقاومة معمحث ومقاومة مع موســع ومقاومة مع محث مع موســع .دارات التيــار المتناوب .مفهومالممانعة .االســتجابة لتردد
الذبذبات .الدارات ثالثية الطور .تحويالت (Y) و (Δ) .نقلالقدرة القصوى .الشبكات ثنائية األطراف.
21231 إلكترونيات ()1

متطلب سابق21221 :

عدد الساعات3 :

مقدمــة إلى شــبه الموصالت .المقوم :تحليــل التيار الثابت والمتناوب .المقومات الخاصة.نظرية الترانزســتور ثنائي القطبيــة :طرق التحيز وتحليل
المضخم .الترانزستور ذو الحقلالتأثيري :طرق التحيز والمضخم .تطبيقات بسيطة للترانزستور ثنائي القطبيةوللترانزستور ذي الحقل التأثيري.
21331 إلكترونيات ()2

متطلب سابق21231 :

عدد الساعات3 :

المضخمــات التشــغيلية :النظرية األساســية والخــواص والتطبيقات .ناســخات التيارلتزانزســتورات ثنائي القطبيــة والحقل التأثيــري .المضخمات
التفاضليــة والمتعددة المراحل.االســتجابة الترددية للمضخمــات ذات المرحلة الواحدة والمتعددة .تحليل التغذية الراجعةالعكســية :نمط الوصل
والخصائص وتحليل االستقرارية .مشروع تصميم ومحاكاهالمضخمات التشغيلية.
21332 إلكترونيات رقمية

مضخمــات الترانزســتور ثنائيالقطبية .المضخمات التشــغيلية .المضخمات متعــددة المراحل .المضخمات التفاضلية.االســتجابة للترددات .طرق
التغذية الراجعة.
21339 مختبر اإللكترونيات الرقمية

متطلب سابق21229 :  ،متطلب متزامن21332 : عدد الساعات1 :

دارات (TTL) األساســية .خصائــص (TTL) .دارات (MOS) المنطقيــة األساســية.خصائــص (MOS) .المذبذبات المبنية علــى البوابات المنطقية.
مقدمة يف وصف لغةمكونات األجهزة .دارات أخذ العينات .المحوالت الرقميـة /التناظريـة والتناظريـة/الرقميـة.
21431 إلكترونيات االتصاالت

متطلب سابق 21331 :و23357

عدد الساعات3 :

نظرية المضخمات المتوالفةوتصميمها .متذبذبات المحث – المواســع ومتذبذبات البلورة .دارات التضمين وفكالتضمـــين .نظرية حلقات الطـــور
المقفل (PLL) وتصميمها .المرشحات الفاعلة والهامدة.
21432 إلكترونيات ضوئية

متطلب سابق21331 :

عدد الساعات3 :

مبادئ شــبه الموصالت وأحزمة طاقتها .فجوة الطاقة المباشــرة وغير المباشرة ألشباهالموصالت .مبادئ وصلة الثنائي .الرسم البياني لنطاق وصلة

الثنائي .مادة الباعثالضوئي .خواص الباعث الضوئي وأنواعه مثل الثنائي متعدد الوصالت وعالي االنبعاث.مقدمة يف تحفيز النبائط المشــعة ضوئيا ً

االستجابة الجيبية المطردة :تطبيق مفهوم المطوار وطرق تحليل الدارات على داراتالتيار المتناوب .معدل القدرة وقيم جذر متوسط المربع .أنواع

21229 مختبر دارات كهربائية

خصائــص المقوم وتطبيقاته .خصائص الترانزســتور ثنائي القطبية واالنحياز ثابت التيار.خصائص ترانزســتور الحقل التأثيــري واالنحياز ثابت التيار.

مضخمــات القــدرة :تصنيف المرحلة الخارجة (أ) و(ب) و(ج) و(أب) .تحليل الفعاليةلمضخمات القدرة والطرق األساســية لتصميم مبددات الحرارة.

أنــواع الــدارات الكهربائية وعناصرها .مراجعة لقوانين «أوم» و «كيرشــوف» .طرق تحليلالدارة :قاســم فرق الجهد وقاســم التيار والتحليل العقدي

21222 دارات كهربائية ()2

متطلب سابق21229 :  ،متطلب متزامن21331 : عدد الساعات1 :

متطلب سابق21231 :

عدد الساعات3 :

مقدمة للعائالت المنطقية :منطق ترانزســتور المقاوم ( ،)RTLمنطق ترانزســتور الترانزستور ( ،)TTLمنطق الباعث المزدوج ( ، )ECLمنطق أشباه
الموصــات بأكســيد المعــادن التكميلــي ( ، )CMOSو .BiCMOSمقدمة لتصنيع  CMOSومفاهيــم التصميم .دوائر منطق تسلســلي (الالقطات

بالليزر .المجسات الفولتية الضوئية .مبادئاتصاالت الشبكات الضوئية.
21439 مختبر إلكترونيات االتصاالت

سابق21338 :  ،متزامن21431 :

عدد الساعات1 :

مضخمات القدرة .المتذبذبات .دارات التضمين وفك التضمين .دارات حلقات الطور المقفل (PLL) .المرشحات الفاعلة.
21490 تدريب العملي

إنهاء  99ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

يقوم الطالب بالتدريب الهندســي الميداني لمدة ثمانية أســابيع متصلة ،متفرغا ًيف أحدالمؤسسات المعتمدة ،وتحت إشراف هندسي داخل األردن،
أو ستة أسابيع خارج األردن. العالمة :ناجح  /راسب
21531 داراتVLSI

متطلب سابق21332 :

عدد الساعات3 :

مقدمة لتصميم التدفق الرقمي.تصميم التنفيذ السريع وتقناته وتقويم الدارات ذات درجة التكامل العالية جداً ،وتشمل التصرف واالقتران والمنطق
والدارة والنبيطة وتصنيع الدارة المتكاملة الفيزيائية وموضوعات التصميم .تقنة ( .)CMOSخصائص تبديل بوابات النقل والمنطق ومعالجته.
21533 إلكترونيات التردد الراديوي الدقيقة

متطلب سابق 21331 :و23357

عدد الساعات3 :

 Mوالمكونات الهامدة
نظرة عامة حول أنظمة االتصاالت .معمارية المرسل/المستقبل .معامالت التشتتومحوالت الممانعة .مسائل ترانزستور OS
والكســب ضــرب عرضالنطاق الترددي يف مضخم النطاق الواســع .مضخمات النطاق الواســع والتــرددات العالية.المضخمــات منخفضة الضوضاء.
المتذبذبات قابلة التحكم بتغير فرق الجهد .المازجات.مضخمات القدرة :فئة (أ) و(ب) و(ج) .موضوعات متقدمة يف التردد الراديوي.
21534 تصميم الدارات المتكاملة مختلطة اإلشارة

متطلب سابق21331 :

عدد الساعات3 :

مقدمة إلى مصطلحات تصميم الدارات المتكاملة لتراســل البيانات وســامة اإلشــارة وأعرافالتأشــير .وســائط إرســال البيانات ومصادر الضوضاء.
تقانــات التصميم على مســتوىالترانزســتور للدارات الزمنية :حلقــات الطور المقفل وحلقات التأخير المقفل واســترجاعالنبضــة والبيان .مكونات
حلقــات الطور المقفل :كاشــف الطور/التردد ومضخات الشــحنةوالمتذبذبات قابلــة التحكم بتغير فرق الجهد .المواجهة وتكييف اإلشــارات وتقانات
تشكيلالموجة .الدافعات بنمط التيار وبنمط فرق الجهد .تحليل المرسل/المستقبل وتصميمه.مفهومات القدرة والسرعة وسالمة اإلشارة.

والنطاطات) الذاكرات ( .)SRAM ، DRAM ، ROMالمحوالت الرقمية/التناظرية .دارات متعددة االهتزازات قادح شميت وتطبيقاتها.
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تركيب بلورات المواد الصلبة .مقدمة إلى الميكانيك الكمي للمواد الصلبة :مبادئ هايزنبرغلاليقين .معادلة شرودنجر .مسألة اإللكترون الحر .جهد
حاجز الدرجة .أنموذج كرونغ-بيني .المهتز التوافقي البسيط .مقدمة إلى نظرية الكم للمواد الصلبة :دالة فيرمي-ديراكالتوزيعية .مقدمة إلى فيزياء
أشــباه الموصالت :انتقال الحامالت يف أشــباه الموصالت.مقدمة إلى مقومات أشباه الموصالت .مقدمة إلى الترانزستور ثنائي الوصالت .مقدمة إلى
ترانزستور الحقل التأثيري.
21536 تصميم الدارات المتكاملة التشابهية

متطلب سابق21331 :

عدد الساعات3 :

الوحــدات األساســية للدارات التشــابهية :دارات االنحياز المرجعية والمقارنات والمضخماتالتشــغيلية ومضخمات أخذ العينــة وتثبيتها .مفهومات
االستقرار وعرض النطاق التردديومضروب الكسب يف عرض النطاق الترددي واستجابة التردد واستجابة الكسب .تقاناتدارات المواسعات المبدلة.
دارات المحوالت التشــابهية/الرقمية المتكاملة وأنماطها :الســريعةوالمتدفقة والتقريب متتابع التســارع .المحوالت الرقمية/التشابهية :نمط التيار
G
ونمط ســلمالمقاومات .مفهومات الدقة والســرعة يف محوالت البيانات .تقانات تصميم المرشحاتباستخدام المضخمات التشغيلية ودارات mC
المتكاملة .مفهومات عرض النطاقالترددي ودرجة المرشح واالستقرارية.
21572 إلكترونيات صناعية

متطلب سابق24471 :

عدد الساعات3 :

المجســات الحرارية والميكانيكية والبصرية .التحكم باســتخدام المرحالت ورســومات الســلم.المتحكمات التناظرية (تناســبي) و(تناسبي-تكاملي)
و(تناسبي-تكاملي-تفاضلي).المتحكمات الرقمية والمنطقية القابلة للبرمجة (PLC).
21573 معالجة الصور

متطلب سابق23351 :

عدد الساعات3 :

التحســينات يف النطــاق الفراغي .تحســينات الصورة يف النطاق الترددي .اســترجاعالصورة .معالجة الصورة الملونة .تحويــل األمواج الصغيرة .ضغط


الصورة .معالجةالصورة الحيوية .تقسيم الصورة.

21574 إلكترونيات طبية

متطلب سابق21331 :

عدد الساعات3 :

المجسات األساسية .إشارات الجهد الحيوي .دارات مضخم الجهد الحيوي .قياسات ضغطالدم .قياسات صوت القلب .قياسات سريان الدم .قياسات
الجهاز التنفسي .معداتالمختبرات .األجهزة العالجية واألدوات المتممة .مقدمة إلى أنظمة التصوير الطبي .تنفيذأربع تجارب عملية يف المختبر.
 21579مختبر اإللكترونيات الصناعية

متطلب سابق 21338 :متطلب متزامن21572 :

عدد الساعات3 :

تجارب تغطي :تحليل عدد من دارات االستشعار المتنوعة وقياساتها ،وتشمل المقاومة المعتمدة على الحرارة والثيرمستور ومجس الحرارة بالدارة
المتكاملة ومقياس التوتر والموجات فوق الصوتية ومجسات السعة واألشعة دون الحمراء .التطبيق عبر الحاكمات المنطقية القابلة للبرمجة (.)PLC
21581 موضوعات خاصة يف الهندسة اإللكترونية

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إلى تقديم الموضوعات المتقدمة والحديثة يف مجال الهندســة اإللكترونية.ويمكن أن تغير هذه الموضوعات من ســنة إلى أخرى،
وحسب مجال التخصص لعضوهيئة التدريس.
21591 مشروع التخرج ()1

متطلب سابق :إنهاء  120ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

برنامج البكالوريوس يف هندسة االتصاالت

21535 إلكترونيات الحالة الصلبة

متطلب سابق21231 :

عدد الساعات3 :

ثانيًا :برنامج البكالوريوس يف هندسة االتصاالت
يتمتع مهندسو االتصاالت بارتفاع الطلب عليهم يف األسواق املحلية والدولية ،وقد صمم املنهاج الخاص بهذا
التخصص ىلع نحو يضمن توفر خلفية علمية قوية يف هندسة الكهرباء بشكل عام ،باإلضافة للتركيز ىلع االتصاالت
السلكية والالسلكية ،ولذلك فإن القسم يقدم مساقات متنوعة يف هندسة االتصاالت مثل االتصاالت الخلوية واالتصاالت
الضوئية وشبكات االتصاالت ومعالجة اإلشارات الرقمية واألمواج الدقيقة ،والتي من شأنها تزويد الطلبة باملعرفة
الضرورية بهذا املجال ،وإعدادهم للتميز والكفاءة العالية عند تخرجهم .ولدى القسم العديد من املختبرات املتخصصة
واملزودة بأحدث التقنيات ،مما يساهم يف الجمع بين ما يكتسبه الطلبة من املعرفة النظرية والتطبيق العملي .وقد
أنشأ القسم عالقات قوية مع شركات االتصاالت األردنية يف القطاع الخاص ،مما يسهل إنجاز مشاريع التخرج ،ويوفر
للطالب فرص التدريب العملي قبل التخرج .وقد حصل العديد من طلبة القسم ،يف السنوات القليلة املاضية ،ىلع
جوائز من نقابة املهندسين األردنيين واملهرجان التكنولوجي الوطني نتيجة ملشاريعهم املتميزة .ويحظى طالب
قسم هندسة االتصاالت بفرص نشر األوراق البحثية يف مجالت ومؤتمرات علمية عاملية محكمة ومتخصصة.

متطلبات التخرج يف البرنامج
للحصول ىلع درجة البكالوريوس يف تخصص هندسة االتصاالت ،ىلع الطالب اجتياز متطلبات التخرج بنجاح وهي
( )160ساعة معتمدة ،تتضمن ( )27ساعة كمتطلبات جامعة ،و ( )30ساعة كمتطلبات كلية )94( ،ساعة كمتطلبات
تخصص إجبارية ،و ( )9ساعات كمتطلبات تخصص اختيارية.
تتضمن الخطة الدراسية  8أسابيع من التدريب العملي ،باإلضافة إلى مشروع التخرج .وىلع الطالب أن ينهي خاللها 103
ساعات معتمدة (متطلبات القسم) ملساقات التخصص ومواد املختبرات ،باإلضافة إلى مساقات أخرى يف الرياضيات
والعلوم ،والعلوم اإلنسانية وإدارة األعمال.

مجاالت العمل للخريجين
مجاالت العمل عديدة أبرزها يف الشركات التي تعمل ىلع تصميم وتطوير وتحسين شبكات ومعدات االتصاالت
السلكية والالسلكية ،وتطوير تقنيات أفضل لتحسين مستوى الخدمة املقدمة للعمالء ،والشركات التي تعمل يف
مجال اإلنترنت ،األلياف الضوئية ،املالحة الجوية ،املحطات اإلذاعية ،األقمار الصناعية ،إلكترونيات االتصاالت ،املعدات
الطبية ،شبكات الحاسوب ،الهواتف الذكية وتطبيقاتها ،إنترنت األشياء باإلضافة إلى العديد من الوظائف ذات العالقة.

يهدف مشروع التخرج إلى تطوير مهارات الطالب المستقلة لحل المشكالت الهندسية .ويتمإنجاز المشروع بمشاركة طالبين أو أكثر وبإشراف عضو
هيئة تدريس.
21592 مشروع التخرج ()2

متطلب سابق21591 :

عدد الساعات2 :

استمرار للمشروع رقم ( ،)1ويقدم الطالب يف نهاية الفصل عرضا ًللمشروع وتقريرا ًنهائيا ً.

154

155

 20234جبر خطي

3

20232,20231

23591

مشروع التخرج ()1

1

 20333التحليل العددي

3

20133

 23592مشروع التخرج ()2

2

23591

 20335االحتماالت التطبيقية واإلحصاء

3

20231

24361

آالت كهربائية ()1

3

21222 ,23321

21221

دارات كهربائية ()1

3

20142

24471

التحكم اآللــي

3

23351

21222

دارات كهربائية()2

3

21221

24479

مختبر التحكم اآللي

1

*24471

21229

مختبر الدارات الكهربائية

1

*21222

21231

إلكترونيات ()1

3

21221

11206

21331

إلكترونيات ()2

3

21231

 20242فيزياء وكيمياء املواد للمهندسين

21338

مختبر اإللكترونيات

 21229 1و *21331

21431

إلكترونيات االتصاالت

3

21439

مختبر إلكترونيات االتصاالت

 21338 1و *21431

22241

تصميم املنطق الرقمي

20331

رياضيات هندسية ()2

متطلب قسم اختياري  9ساعة
البرمجة بالكينونية

3

-

3

-

3

23357

 23482اتصاالت القمر الصناعي

3

23452

 23483أنظمة االتصاالت املتقدمة

3

23452

 23484أنظمة الرادار

3

23357

مختبر تطبيقات برمجية يف اإلشارات و
23356
األنظمة

 23485شبكات اتصال القدرة الذكية

3

23571,23453

1

*23351

 23486اتصاالت الوسائط املتعددة

3

23587

 23357اتصاالت ()1

3

23351

3

23321

3

-

3

23421

موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت
23582
()1
موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت
23583
()2

3

-

 23452اتصاالت ()2

3

20335 ,23357

 23584الترميز والتشفير

3

23452

تطوير تطبيقات الواقع االفتراضي للهواتف
23453
املحمولة

 23585معمارية الشبكات الالسلكية

3

23452

3

11103

 23586شبكات أجهزة االستشعار

3

23454

 23454شبكات االتصاالت

3

23452

 23587معالجة الصور الرقمية

3

23571

 23455مختبر شبكات االتصاالت

1

*23454

 23588الرؤية الحاسوبية

3

23571

 23457االتصاالت الخلوية

3

23452

3

-

 23459مختبر االتصاالت

1

3

-

 23490التدريب العملي

3

3

-

21331 ,23357

3

-

 22442األنظمة املضمنة

3

21338 ,22241

 22448مختبر األنظمة املضمنة

1

22442

23321

كهرومغناطيسية ()1

3

20142 ,20331

23351

إشارات وأنظمة

 20232 ,21222و
3
*23356

23421

كهرومغناطيسية ()2

 23423الهوائيات وهندسة األمواج امليكروية

23551

156

االتصاالت الضوئية

3

 21338و
*23452
إنهاء  99ساعة
معتمدة

21574

إلكترونيات طبية

موضوعات خاصة يف الهندسة
21581
اإللكترونية
موضوعات خاصة يف هندسة الحاسوب
22582
()1
23481

نظرية املعلومات والتشفير

موضوعات خاصة يف هندسة القدرة
24583
والطاقة الكهربائية
موضوعات خاصة يف هندسة أمن
25593
الشبكات ()1
 25595موضوعات خاصة يف أمن املعلومات ()1

)(1

20133

20142

20150

رﻳﺎﺿﻴﺎت)(٢
)(3

ﻓﻴﺰﻳﺎء)(٢

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
)(1

)(3

20200

20231

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و
ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺼﺎل )(3

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ)(١

)(3

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(٣
)(3

22241

31251

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

21439
ﻣﺨﺘﱪ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت

)(1

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(١

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺸﺎﻏﻞ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)(1

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻬﻨﺪﳼ

)(3

ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب )(1

31154
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
)(0

20234
ﺟﱪ ﺧﻄﻲ

21231

21229

21222

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت)(١

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺪارات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(٢
)(3

)(3

)(3

)(1

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

20333
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪدي
)(3

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ )(٢

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت )(٢
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
)(1

إﺷﺎرات و أﻧﻈﻤﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
ﰲ اﻹﺷﺎرات و اﻷﻧﻈﻤﺔ

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

)(3

23423
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺎت وﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻷﻣﻮاج اﳌﻴﻜﺮوﻳﺔ

)(3

23558
)(1

21221

21219

21218

20331

22448

ﻣﺨﺘﱪ اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ )(1

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

21331

ﻣﺨﺘﱪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻀﻤﻨﺔ

اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ
)(1

اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
)(3

11151

21338

23421

23457

11103

)(0

23351

ﻛﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ )(٢

)(1

)(3

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

23356

22442
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻀﻤﻨﺔ
)(3



3

21331

ﻓﻴﺰﻳﺎء)(١
)(3

20232

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ
)(3



3

20142,20132

)(3

 

3

11103

31121
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ



3

-

23576

إنترنت األشياء الالسلكية

3

23452
إنهاء  120ساعة
معتمدة

)(3



الخطة الدراسية ملتطلبات قسم هندسة االتصاالت

 20232رياضيات هندسية ()1

3

20133

23571

معالجة اإلشارات الرقمية

3

23351

متطلب قسم إجباري  94ساعة

الخطة االسترشادية لتخصص هندسة االتصاالت

 23558مختبر االتصاالت الخلوية

1

23457

رقم املادة

س املتطلب السابق



رقم
املادة

 23557مختبر االتصاالت الضوئية

1

*23551

31111
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

20132
رﻳﺎﺿﻴﺎت )(١
)(3

20141

20140

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

31153
ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
و ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

21431
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت
)(3

)(3

20335

23321

اﻻﺣﺘامﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
و اﻻﺣﺼﺎء

23357

ﻛﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ)(١
)(3

إﺗﺼﺎﻻت )(١

)(3

23452

23459

إﺗﺼﺎﻻت )(٢

ﻣﺨﺘﱪ اﻹﺗﺼﺎﻻت
)(1

)(3

24411
اﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(1

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

)(3

24471
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ
)(3

23454
ﺷﺒﻜﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت
)(3

23591

23557

23551

إﻧﻬﺎء  ١٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﻣﺨﺘﱪ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ )(1

اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ١
)(1

23592
ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ٢
)(2

)

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

)(1

24479

23453

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ
)(1

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻮاﻗﻊ

ﻣﺨﺘﱪ ﺷﺒﻜﺎت
اﻹﺗﺼﺎﻻت
)(1

23571
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

)(3

23411

24361

اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪﳼ
)(3

)(3

23455

)(3

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

اﻹﻓﱰاﴈ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ

23576
اﻧﱰﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ

)(3

اﻵت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(١
)(3

(

23357

157

هندسة االتصاالت
23321 كهرومغناطيسية ()1

متطلب سابق 20142 :و 20331

23453 تطوير تطبيقات الواقع االفتراضي للهواتف المحمولة
عدد الساعات3 :

مراجعة لنظم اإلحداثيات والمتجهات .المجاالت الكهربائية الساكنة .المجاالت الكهربائية يفالوسط المادي .المجاالت المغناطيسية الساكنة .المجاالت
المغناطيسية يف الوسط المادي.معادالت «ماكسويل».
23351 إشارات وأنظمة

متطلب سابق 21222 :و 20232
متطلب متزامن23356 :

عدد الساعات3 :

االستجابة للتردد ومفهوم المرشح .إرسال اإلشارة .التحليل الطيفي .إشارات الزمن المنفصل وأنظمته :تصنيف اإلشارات واألنظمة .تحويل «Z»
وتطبيقاته.
 23355مبادئ االتصاالت

عدد الساعات3 :

اإلرسال من خالل األنظمة الخطية .التضمين السعوي والترددي والطوري وعكسه .نظرية أخذ العينات ،التحويل من تناظري إلى رقمي ،الترميز
الخطي .اإلرسال يف النطاقالقاعدي:PAM, PPM, PWM, PCM  .تقنيات التعدد المشترك:TDM, FDM.تقنيات التضمين الرقمي وعكسه.
23356 مختبر تطبيقات برمجية يف اإلشارات واألنظمة

متطلب متزامن23351 :

عدد الساعات1 :

مقدمة يف الماتالب .تغطي التجارب باستخدام الماتالب المواضيع التالية :األنظمة الخطيةذات الوقت الثابت،تمثيل مجال التردد لإلشارات واألنظمة،
وتصميم وتحليل المرشحات.سيتم تقديم تطبيقات عملية مع تجارب المختبر.
23357 االتصاالت ()1

متطلب سابق23351 :

عدد الساعات3 :

الكثافات الطيفية .اقتران االرتباط .مضروب القدرة يف عرض النطاق الترددي .قنواتالتشوه والخالية من التشوه .التضمين التناظري (DSB-SC) و
(DSB-AM) و (SSB) .تعديل االتساع األثري .المضمن وعاكس المضمن ،المتوافق وغير المتوافق.التضمين بالزاوية( :FM) و (PM) والمضمن

وذلك باستخدام أدواتتطوير التطبيقات المناسبة (مثلUnity for Google Daydream وGear VRوغيرها اعتمادا على التقنيات القياسية يف
هذا المجال .سيتم كذلك عمل تطبيقات محمولةكاملة للواقع االفتراضي للجوال مع مراعاة عوامل مثل التفاعل والتواصل عن بُعدوتصميم الرؤية

23454 شبكات االتصاالت

متطلب سابق23452 :

عدد الساعات3 :

 Oوتطبيقاته .مقدمة إلى نظرية
 Tلشبكات االتصاالت.نموذج النظام المفتوح SI
مقدمة إلى شبكات االتصاالت .مبادئ تصميم بروتوكول CP/IP
الصف .تحسين سعة الشبكةباستخدام الترميز.
23455 مختبر شبكات االتصاالت

متطلب متزامن23454 :

عدد الساعات1 :

تقويم هيكل الشبكة .توجيه الحزمة وتقويم التأخير على الشبكة .تقويم الناتج .وصولالحزمة ومبدأ عمل توزيع االصطفاف .مشروع مفتوح :تقويم
الشبكة وزيادة فاعليتها.
23457 االتصاالت الخلوية

متطلب سابق23452 :

عدد الساعات3 :

عناصر أنظمة المذياع الخلوي .مواصفات اإلشارات وازدحامها ومدى تغطيتها المساحية.موقع الخلية والهوائي المتحرك .إدارة الترددات وإعطاء
القنوات .نظام شبكةGSM.مقدمة يف موضوعات حديثة.
23459 مختبر االتصاالت

متطلب سابق21338 : متطلب متزامن23452 :

عدد الساعات1 :

تحليل الطيف .تضمين السعة والتردد .التعديل بتغيير الطور .التعديل بتغيير السعة .التعديل بتغيير التردد( .FDMA) و (TDMA) .مشروع
مختبر.
23481 نظرية المعلومات والتشفير

متطلب سابق23357 :

عدد الساعات3 :

وعاكـس المضمن .التضمين بإشـارةالقاعدة :مبرهنة أخذ العينات( .PAM) و (PWM) و (PPM) .الضوضاء يفاالتصاالت التناظرية :أنواع الضوضاء.

أساسيات نظرية المعلومات وترميز المصدر .نظرية الكتل الخطية النظرية .اتصال آمن من خالل التركيز على التشفير وحماية الطبقة المادية.

نسبة اإلشارة إلى الضوضاء .الضوضاء الغاوسيةالبيضاء المتراكمة .تداخل اإلشارات.

التشفير باستخدام الحزم والتدفق،تشفير المفتاح العمومي.

23411 االقتصاد الهندسي

متطلب سابق :إنهاء  99ساعة

عدد الساعات3 :

23482 اتصاالت القمر الصناعي

متطلب سابق23452 :

عدد الساعات3 :

مفاهيم التكاليف ،عملية صنع القرار ،مفاهيم الوقتية للنقود ،والفائدة البسيطة والمركبةومعاالت الفائدة ،ومعدل العائد ،وطرق تقييم المشاريع،

الجانب المداري التصاالت القمر الصناعي .سفينة الفضاء .تصميم رابطة القمر الصناعي.التعديل وتقانات تعدد اإلرسال لروابط القمر الصناعي.

تحليل وتقييم مشروع واحد،والمقارنة واالختيار بين البدائل ،وحسابات االستهالك.

تكنولوجيا المحطة األرضية .نظامتحديد الموقع الجغرايف العالمي عبر نظام مجموعة األقمار الصناعية.

23421 كهرومغناطيسية ()2

متطلب سابق23321 :

عدد الساعات3 :

انتشار الموجة الكهرومغناطيسية .خطوط اإلرسال .مرشدات الموجة المستطيلة والموجةاألسطوانية .الرنانات .الهوائيات.
23423 الهوائيات وهندسة األمواج الميكروية

متطلب سابق23421 :

عدد الساعات3 :

أساسيات تصميم الهوائي ،أنواع الهوائيات ،مصفوفات الهوائي وانتشار الموجات الراديويةعلى األرض ،من خالل التروبوسفير واأليونوسفير (الغالف
الجوي) .خطوط نقلالميكروويف ،تقنيات المطابقة ،تحليل شبكة الميكروويف واألجهزة السلبية .تصميمالمضخمات والمذبذبات الميكروية.
23452 االتصاالت ()2

متطلب سابق 20335 :و 23357

عدد الساعات3 :

تقانات التضمين الرقمي( :PCM) و (DM) و (D-Σ) و (DPCM) .ترميز السـطر.التداخل بين الرموز .إشـارات (M-ary) .عرض النطاق الترددي.
سرعة البيانات.اإلرسال المتعدد المشترك( :FDM) و (TDM) و (CDM) .تقانات التضمين الرقميوعكسه (ASK) و (FSK) و (PSK) و (DPSK)
و (M-ary) .الكشفالمتوافقوغير المتوافق .أداء معدل الخطأ يف المعلومة .نظرية ترميز القناة .ترميز االرتباط .رموزالقطعة .أداء الخطأ باستخدام
الترميز.
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سيتم التعلم والتدريب علي تصميم وتطوير ونشر تطبيقات الواقع االفتراضي للهواتفالمحمولة واستكشاف األخطاء وإصالحها يف المراحل المختلفة

ثالثية األبعاد لتطبيقات الواقع االفتراضي للجوال.

تصنيف اإلشارات واألنظمة .نمذجة النظام والتحليل يف المجال الزمني .متسلسالت »فورييه» وتحويل «فورييه» وتحويل «البالس» وتطبيقاتها.

متطلب سابق:23351

متطلب سابق11103 :

عدد الساعات3 :

23483 أنظمة االتصاالت المتقدمة

متطلب سابق23452 :

عدد الساعات3 :

تحليل قنوات االتصاالت من نقطة إلى نقطة ومن نقطة إلى نقاط وتصميمها .التصميم األمثل ألنظمة االتصاالت العملية .الطيف الموزع وتقنيات
موجات حاملة اإلشاراتالمتعددة.
23484 أنظمة الرادار

متطلب سابق23357 :

عدد الساعات3 :

مفهومات الرادار األساسية :االنعكاس واالنكسار .معادلة الرادار .نظرية الكشف .أنماطإشارات الرادار :راداراتCW, FM, AM .تحليل التعقب.
التحليل الراداري ،قياساتالتردد (دوبلر) .مؤشرات األهداف المتحركة (MTI).
23485 شبكات اتصال القدرة الذكية

متطلب سابق: 23453و23571

عدد الساعات3 :

عناصر شبكات الطاقة الذكية ووظائفها .تطبيق بروتوكوالت االتصال علي الشبكات الذكيةوأنظمة األتمتة IEC 61850 ،برمجة تبديالت الحماية
اتصال خط الطاقة واسع النطاق. طيف تردد الشبكة الذكية (AMRI) .القياس الذكي والبنية األساسية لقراءة العدادات SCADA .هندسة نظام
الطاقة واالتصاالت المتكاملة.
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23486 اتصاالت الوسائط المتعددة

متطلب سابق:23587

عدد الساعات3 :

أساسيات الصور متعددة األبعاد .أخذ عينات الصور وكميتها ،اللون ،التجزئة ،معالجةالصور المورفولوجية ،تصفية الصور الخطية وارتباطها ،تحويالت
الصور ،معالجة الصور متعددة الحلول ،الكشف عن الحواف وتقليل الضوضاء واستعادتها ،مهام استخراج المعالم والتعرف عليها .تحسين جودة
الصورة باستخدام الترمي ز.
23490 التدريب العملي

متطلب سابق :إنهاء  99ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

يقوم الطالب بالتدريب الهندسي الميداني لمدة ثمانية أسابيع متصلة ،متفرغا ً يف أحدالمؤسسات المعتمدة ،وتحت إشراف هندسي داخل األردن،
أو ستة أسابيع خارج األردن. العالمة :ناجح  /راسب.
23551 االتصاالت الضوئية

متطلب سابق23357 :

عدد الساعات3 :

انتشار الضوء .أنواع الشعيرات البصرية وخصائصها .مصادر الضوء للشعيراتالبصرية .الكاشفات البصرية .االتصاالت البصرية الرقمية .اتصاالت
الشعيرات البصرية.
23557 مختبر االتصاالت الضوئية

متطلب متزامن23551 :

عدد الساعات1 :

نسبة قياس األمواج الدقيقة لطول الموجة الموقوفة .تخفيف مرشد الموجة وميزات الكاشف.قياسات معوقات األمواج الدقيقة .السلسلة وحوامل
التحويل .أنواع الشعيرات البصريةوخصائصها .مصادر الضوء والكاشفات البصرية .التشتت والتحليل الطيفي .تصميمالنظام.
23558 مختبر االتصاالت الخلوية

متطلب سابق23457 :

عدد الساعات1 :

تحليل الخلية وتخطيطها .إدارة الترددات وإعطاء القنوات .تقويم شبكةGSM .قياساتأداء الخاليا بطرائق قياس التشويش الترددي لنسبة اإلشارة
إلى التشويش.
23571 معالجة اإلشارات الرقمية

متطلب سابق23351 :

عدد الساعات3 :

األنظمة واإلشارات الزمنية المنفصلة والتحليل الترددي لها .نظرية العينات وتقسيم القيمة.تحويل فورييه المنفصل وأثر عمل النافذة .تحويل (Z).
 FوIR Iوتنفيذها العملي .تحويل فورييه السريع.
تصميم المرشحات الرقمية IR
23576 إنترنت األشياء الالسلكية

متطلب سابق23452 :

عدد الساعات3 :

نظرة عامة على مفاهيم ومعايير إنترنت األشياء الالسلكية(WIoT) وهي تحدد الدوافع الرئيسية وراء تطويرWIoT  وكذلك التنفيذ ،بما يف ذلك
المزايا والقيود والتشغيل .يتماستكشاف مفاهيم التكنولوجيا الرئيسية لتقنيات الراديو ومتطلبات التصميم لمعاييرIoT الخلوية(EC-GSM-IoT

23585 معمارية الشبكات الالسلكية

متطلب سابق23452 :

عدد الساعات3 :

يركز هذا المساق على وصف وتصميم وتقييم أداء طبقات التحكم المادية ووسائط النقل يف الشبكات الالسلكية الشخصية ،والشبكات الالسلكية
المحلية ،والشبكات الالسلكيةالمخصصة ،والشبكات الالسلكية الواسعة ،كما سيتم تغطية االتصال ما بين السيارات معبعضها وما بين السيارات
مع البنية التحتية ومع كل شيء.
23586 شبكات أجهزة االستشعار

متطلب سابق23454 :

عدد الساعات3 :

مقدمة يف مفاهيم وتطبيقات شبكات االستشعار الالسلكية .نشر وتكوين شبكات االستشعارالالسلكية .التموضع والمعايرة يف شبكات االستشعار
الالسلكية .تغطيةوالموصولية يفشبكات االستشعار الالسلكية .تأثيرات التظليل والتالشي يف االتصاالتالالسلكية .بروتوكول الوصول إلى الوسائط
وجدولة دورات النوم .جمع البيانات.تحسين متوسط العمر .التوجيه الجغرايف .التخزين واالسترجاع .معالجة اإلشارة التعاونيةوالحسابات الموزعة.
خوارزميات توزيع الطاقة الفعال .األمن والهجمات ومسائلالخصوصية على شبكات االستشعار الالسلكية.
23587 معالجة الصور الرقمية

متطلب سابق23571 :

عدد الساعات3 :

أساسيات الصورثنائية وثالثية األبعاد .أخذ عينات الصور وكميتها ،اللون ،التجزئة،معالجة الصور المورفولوجية ،تصفية الصور الخطية وارتباطها،
تحويالت الصور،معالجة الصور متعددة الحلول ،الكشف عن الحواف وتقليل الضوضاء واستعادتها ،مهاماستخراج المعالم والتعرف عليها .تحسين
جودة الصورة باستخدام الترميز.
23588 الرؤية الحاسوبية

متطلب سابق23571 :

عدد الساعات3 :

مقدمة عن رؤية الكمبيوتر ،بما يف ذلك أساسيات تكوين الصورة ،وهندسة تصويرالكاميرا ،والكشف عن الميزات ومطابقتها ،االستيريو ،تقدير الحركة
وتتبعها وتصنيفالصور ،وفهم المشهد ،والتعلم العميق مع الشبكات العصبية .والطرق األساسية للتطبيقاتالتي تشمل العثور على نماذج معروفة
ف.
يف الصور ،واستعادة العمق من االستيريو ،ومعايرةالكاميرا ،وتثبيت الصورة ،والمحاذاة اآللية ،والتتبع ،واكتشاف الحدود ،والتعر 
23591 مشروع التخرج ()1

متطلب سابق :إنهاء  120ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

يهدف مشروع التخرج إلى تطوير مهارات الطالب المستقلة لحل المشكالت الهندسية .ويتمإنجاز المشروع بمشاركة طالب أو اثنين وبإشراف عضو
هيئة تدريس.
23592 مشروع التخرج ()2

متطلب سابق23591 :

عدد الساعات2 :

استمرار للمشروع رقم ( ،)1ويقدم الطالب يف نهاية الفصل عرضا ًللمشروع وتقريرا ًنهائياً.

و LTE-M و NB-IoTو5Gباإلضافة إلى تقنياتالطيف الترددي الذي ال يحتاج إلى رخصة مثل LoRa و  SigFoxو Inginueوسيتم إجراء
مقارنات األداء.
23582 موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إلى تقديم الموضوعات المتقدمة والحديثة يف مجال هندسة االتصاالت.ويمكن أن تتغير هذه الموضوعات من سنة إلى أخرى،
وحسب مجال التخصص لعضوهيئة التدريس.
23583 موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت ()2

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إلى تقديم الموضوعات المتقدمة والحديثة يف مجال هندسة االتصاالت.ويمكن أن تتغير هذه الموضوعات من سنة إلى أخرى،
وحسب مجال التخصص لعضوهيئة التدريس.
23584 الترميز والتشفير

متطلب سابق23452 :

عدد الساعات3 :

نظرية شانون للحد .الترميز المتقطع .عملية الترميز والكشف المسرّعة (التكرار يفالكشف) .تقويم ترميز االرتباط والترميز الحزمي الخطي باستخدام
عملية التكرار .التشفيرباستخدام المفتاح العام والمفتاح الخاص.
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إلى التوجهات الحديثة يف السنوات األخيرة نحو صناعات مثل املركبات الهجينة ،يتطلب مهندسين مدربين ملواكبة
التقدم يف هذا املجال ،ويعتبر منهاج هذا التخصص األول من نوعه يف األردن من حيث التركيز ىلع مساقات
حديثة يف توليد الكهرباء وتوزيعها والتحكم بها ،ويغطي التحليل والتصميم باستخدام األدوات العاملية والبرمجيات
املعتمدة يف عالم الصناعة الحديثة .وقد تم تصميم املنهاج ليقدم خلفية علمية قوية يف املجاالت املساندة
للهندسة الكهربائية ،مثل اإللكترونيات والحاسوب واالتصاالت والتحكم .ويكتسب الطلبة املهارات العملية الالزمة يف
مجاالت مختلفة ،ويتعلموا كيفية تحويل أشكال الطاقة املختلفة إلى الطاقة الكهربائية ،ومن ثم نقلها واستخدامها.
ويقوم الطالب من خالل املشروعات بحل املشاكل واتباع أساليب العمل املنظم ،واستخدام تقنيات القدرة يف حل
املشاكل الصناعية.

متطلبات التخرج يف البرنامج
للحصول ىلع درجة البكالوريوس يف تخصصات الكلية ،،ىلع الطالب اجتياز متطلبات التخرج بنجاح وهي ( )160ساعة
معتمدة ،تتضمن ( )27ساعة كمتطلبات جامعة ،و( )30ساعة كمتطلبات كلية )94( ،ساعة كمتطلبات تخصص إجبارية،
و( )9ساعات كمتطلبات تخصص اختيارية.

مجاالت العمل للخريجين
محطات توليد الطاقة الكهربائية ،محطات تحويل الطاقة الكهربائية ،شركات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ،املصانع
والشركات املعنية بإنتاج وصيانة اآلالت الكهربائية (كاملحوالت ،املحركات واملولدات) ،املصانع الحديثة التي تستخدم
اآلالت ذات البرمجة والتحكم املنطقي يف اآلالت الصناعية ،املنشآت الضخمة كاملستشفيات والفنادق واملجمعات
التجارية واألبراج والتي تحوي لوحات كهربائية بجهود متوسطة ومنخفضة ،مصانع وشركات املصاعد الكهربائية،
شركات ومؤسسات الكهرباء الوطنية ،شركات صناعة السيارات الحديثة الهجينة منها والكهربائية ،املعاهد التعليمية،
وزارات الطاقة والكهرباء ،شركات الطاقة املتجددة وغيرها من املؤسسات التي تعنى بالطاقة واستخداماتها ،وكذلك
تزويد السوق العربي واإلقليمي بالقوى البشرية املتخصصة يف مجال هندسة الطاقة املتجددة القادرة ىلع خدمة
أغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية وتوطين التكنولوجيا يف التخصصات التي يحتاجها.
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برنامج البكالوريوس يف هندسة القدرة والطاقة الكهربائية

إن النمو يف مصادر الطاقة ،مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها،الذي يمتد آثاره يف كل أرجاء العالم ،باإلضافة

الخطة الدراسية ملتطلبات قسم هندسة القدرة والطاقة الكهربائية

برنامج البكالوريوس يف هندسة القدرة والطاقة الكهربائية
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 24569مختبر حماية أنظمة القدرة الكهربائية

1

24562,24469

كفاءة الطاقة وتدقيقها

3

24463

3

24463
24463

 20232رياضيات هندسية ()1

3

20133

 20234جبر خطي

3

-

3

20231 ,20232

24574

 20333التحليل العددي

3

20133

24575

اقتصاديات أنظمة الطاقة ووثوقيتها

 20335االحتماالت التطبيقية واإلحصاء

3

20231

24576

أنظمة الطاقة املتجددة ()1

3

21221

دارات كهربائية ()1

3

20142

24591

21222

دارات كهربائية ()2

مشروع التخرج ()1

1

3

21221

إنهاء  120ساعة
معتمدة

21229

مختبر الدارات الكهربائية

1

*21222

 24592مشروع التخرج ()2

2

24591

21231

إلكترونيات ()1

3

21221

21331

إلكترونيات ()2

3

21231

21338

مختبر اإللكترونيات

1

21229

22241

تصميم املنطق الرقمي

3

-

 22348مختبر املنطق الرقمي

1

22241

 22442األنظمة املضمنة

3

,22241 ,22348
21231 ,21338

23321

كهرومغناطيسية ()1

3

20331,20142

23351

إشارات وأنظمة

 20232 ,21222و
3
*23356

20331

رياضيات هندسية ()2

مختبر تطبيقات برمجية يف اإلشارات
23356
واألنظمة

1

*23351

 23357اتصاالت ()1

3

23351

24311

ديناميكا حرارية

3

20142

24322

أجهزة وقياسات

3

21231

1

 21229و
*24322

آالت كهربائية ()1

3

21222 ,23321

 24462آالت كهربائية ()2

3

24361

 24463تحليل أنظمة القدرة

 21222 3و *24361

 24329مختبر أجهزة وقياسات
24361

 24467إلكترونيات القدرة الكهربائية

3

21331 ,24361

 24468مختبر اآلالت الكهربائية

1

*24462

 24469مختبر أنظمة القدرة الكهربائية

1

*24470

التخطيط والتحكم والتشغيل لألنظمة
24470
الكهربائية

3

24463

24471

التحكم اآللــي

3

23351

24479

مختبر التحكم اآللي

1

*24471

متطلب قسم اختياري  9ساعة

البرمجة بالكينونية

3

11103

3

20132 ,20142

3

-

3

-

3

-

3

24311

 24564أنظمة النقل والتوزيع

3

24463

 24565هندسة الجهد العالي

3

24463

 24566وثوقية أنظمة القدرة الكهربائية

3

24463

 24567تصميم أنظمة القدرة الكهربائية

3

24463

24572

أنظمة القيادة الكهربائية

3

24462

24581

موضوعات خاصة يف هندسة القدرة

3

-

11206

 20242فيزياء وكيمياء املواد للمهندسين
موضوعات خاصة يف الهندسة
21581
اإللكترونية
موضوعات خاصة يف هندسة الحاسوب
22582
()1
موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت
23582
()1
24472

تحويل الطاقة

 24582موضوعات خاصة يف هندسة الطاقة
 24588أنظمة الطاقة املتجددة ()2
موضوعات خاصة يف هندسة أمن
25593
الشبكات ()1

24576
-

163

)(3

11103
اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
)(3

31251



اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

20234
ﺟﱪ ﺧﻄﻲ
)(3

23321
ﻛﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ)(١



)(3

20333
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪدي
)(3



الخطة االسترشادية لتخصص هندسة هندسة القدرة والطاقة الكهربائية



31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

31153
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
و ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ )(1

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

)(0

11151
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

20141
ﻓﻴﺰﻳﺎء )(١

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(١
)(3

20142
ﻓﻴﺰﻳﺎء )(٢

20150
ﻣﺨﺘﱪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

20133

20140

)(3

)(1

)(3

)(1

20132

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(٢
)(3

21218

20232

21221

31154

21219

20231

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻬﻨﺪﳼ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب )(1

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ )(١

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(١

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
)(0

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺸﺎﻏﻞ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)(1

)(3

)(3

)(3

20331

21231

21222

21229

22241

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ )(٢

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت )(١
)(3

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(٢

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺪارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ
)(3

)(3

)(3

)(1

21338

21331

23351

ﻣﺨﺘﱪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
)(1

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت)(٢
)(3

إﺷﺎرات و أﻧﻈﻤﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
ﰲ اﻹﺷﺎرات و اﻷﻧﻈﻤﺔ

)(1

24361

23357

24311

22348

اﻵت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(١
)(3

إﺗﺼﺎﻻت )(١

دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺣﺮارﻳﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ

20335
اﻻﺣﺘامﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻻﺣﺼﺎء

)(3

)(3

23356

24322
أﺟﻬﺰة و ﻗﻴﺎﺳﺎت

)(3

22442

24468

24462

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻀﻤﻨﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﻵﻻت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﻵت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(٢
)(3

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ

)(1

)(3

24467

)(1

)(3



 

24411

23411

أﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪﳼ
إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
)(3

24568

24591

24576

24575

ﻣﺨﺘﱪ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻟﻘﺪرة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ١

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة)(١

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ووﺛﻮﻗﻴﺘﻬﺎ

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

24592

24569

24574

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ٢

ﻣﺨﺘﱪ ﺣامﻳﺔ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(1

ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

24470
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

)(3

)(1

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

)(3

24469

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻟﻘﺪرة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(3

ﻣﺨﺘﱪ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

)(1

إﻧﻬﺎء  ١٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(1

)(2

نظريات األخالقيات المعيارية.دراسة بعض الحاالت الواقعية.
24311 ديناميكا حرارية

)(3

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(1

)(3

)(3

متطلب سابق20142 :

عدد الساعات3 :

مفهومــات وتعريفــات يف الديناميكا الحرارية .الحــاالت والخواص واألنظمة .الحجم التحكمــي.العمليات .الدارات .الوحدات .المــواد النقية .معادالت
الحالــة .جداول الخواص .الشــغلوالحرارة .القانون األول .الطاقة الداخلية واالنثالبي .حفظ الكتلة .العمليــات ذات الحالةوالجريان الثابت .العمليات
ذات الحالــة والجريان المنتظم .القانون الثاني .اآللة الحراريةوآلة التبريد .العمليات العكوســية .دارة كارنو .االنتروبي .متباينة «كالوســيوس» .مبدأ
الزيــادةفيالنتروبي .الكفــاءة .دارات توليد الطاقة البخارية والغازيــة ودارات التبريد .خالئط البخاروالغاز .الســيكرومتريات .االحتراق .حركية المواد
الكيميائية األولية.

24329
ﻣﺨﺘﱪ اﺟﻬﺰة و ﻗﻴﺎﺳﺎت

)(1

متطلب سابق21231 :21222 ،

عدد الساعات3 :

نظام الوحدات .معيار القياس واألبعاد  .القياســات والخطأ المنتظم والخطأ اإلحصائي .أثر التحميل .قياس المقاومة المجهولة  :الفولتميتر واألميتر،
سعويَّة المكثف  :قناطرالتيار المتناوب ،قياس جودة
قنطرة ويتستون ودقة وحساسية القياسات .قياس المقاومات العالية جدا ً.قياس حثية الملف و َ
والســعويَّة الرقميّة .القياســات المغناطيســية .مقياس القدرة .مقياس القدرة-الساعة.
الملف وفاقد المكثف ،الحثّيّة المتبادلة .أجهزة قياس الحثّية
َ

أجهــزة قيــاس معامل القدرة .أجهزة قياس الطــور .مقدمة يف األجهزة الرقميّة .عــدادات الذبذبة وأجهزة قياس القدرة والطاقة الرقميّة .اســتخدام
محلّالت الطيف .تحديد أماكن أعطال الكوابل الكهربائية.

)(1

24471

إنهاء  99ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

السالمة والمسؤولية .المسؤولية المهنية تجاه الزبائن وأصحاب العمل .الكشف عن الخبايا.قواعد األخالقيات .اختيارات المهنة .االلتزامات القانونية.

24322 أجهزة وقياسات

24479

)(3

)(3

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(٣

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

31121
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
20200

24463

24562

)(3

24411 أخالقيات مهنة الهندسة

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و
ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺼﺎل )(3

ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺪرة

ﺣامﻳﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(3

31111
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

هندسة القدرة والطاقة الكهربائية

24329 مختبر أجهزة وقياسات

متطلب سابق21229 :  -متطلب متزامن24322 : عدد الساعات1 :

استخدام المقاومة المتغيرة وتركيب قناطر التيار الثابت والمتناوب .أجهزة مؤشرات التيارالمتناوب .المتوازيات .المحوالت وقياس األخطاء .قياس
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

القدرة .مقاييس التردداتومغذيات الطاقة .األوسيلوسكوب.
24361 آالت كهربائية ()1

متطلب سابق 21222 :و23321

عدد الساعات3 :

العناصــر األساســية ألنظمة القدرة .الدوائر المغناطيســية :العالقة بيــن المعامالت ،تمثيلالدائــرة المكافئة وظاهرة التخلّفية والتيــارات الدوّامية.
محوالت القدرة :البنية ،مبادئالتشــغيل ،المحول المثالي والمحول العملي ،تحديد معامالت الدائرة المكافئة ،انتظام الجهد،الكفاءة ،الكفاءة طوال
اليــوم ،محــوالت القدرة ثالثية الطور ،المحوالت الذاتية ،نظــام الوحدة .تحويالت الطاقة الكهروميكانيكية :طاقة المجــال ،القوة الميكانيكية يف األنظمة
الكهرومغناطيســية ،اآلالت الد ّوارة ،اآلالت األســطوانية .آالت التيار المســتمر :البُنية،التصنيف ،مولدات التيار المســتمر ،محركات التيار المســتمر،
تحليل آالت التيار المستمر،التحكم يف السرعة لمحركات التيار المستمر ،مقدمة على اآلالت ذات التيار المتناوب.

24462 آالت كهربائية ()2

متطلب سابق24361 :

عدد الساعات3 :

المحــركات الحثيــة ثالثيــة الطور :انطالقها والتحكم بســرعتها .الدوار ثنائــي القفص ومخططالــدارة والمولدات الحثية .المحــركات منخفضة القدرة.
}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

المحركات ثالثية الطور المتزامنة:انطالقها والقيمة العظمى للعزم وحاالت القدرة العظمى وتطبيقاتها .آالت التيار الثابت:انطالقها والتحكم بسرعتها.
المحــركات الحثيــة أحادية الطور :مبدأ عملها وخصائص الســرعةوالعزم والــدارة المكافئة وتحليل األداء وتقويمه .محــركات الملفات الثنائية أحادية
الطور:طرق انطالقها وتقويم أدائها .المحركات الخاصة :المحركات التدرجية ومحركات السيرفو.
24463 تحليل أنظمة القدرة

متطلب سابق21222 : متطلب متزامن24361 :

عدد الساعات3 :

المعادالت الحاكمة للجهد والتيار على خطوط نقل القدرة .تمثيل أنظمة القدرة .حسابات الشبكة باستخدام مصفوفة السماحية ومصفوفة الممانعة.
األعطال الثالثية المتماثلة .المركبات المتماثلة والشبكات المتتابعة ألنظمة القدرة .األعطال غير المتماثلة.
)

(

24467 إلكترونيات القدرة الكهربائية

متطلب سابق24361 ، 21331 :

عدد الساعات3 :

ما عميقًا
يوفر هذا المســاق للطالب المعرفة األساســية يف مجال أجهزة أشــباه الموصالت الكهربائية وخصائصها وأنماط تشــغيلها .كما أنه يعطي فه ً

مقوّمات العاك ِســة .كما يتم تحليل عمل هذه الدارات
لدارات إلكترونيات القدرة المختلفة مثل مقوّمات التيار الثابت ومُبد ّالت الطاقة الكهربائية وال ُ
بعمق ومناقشة بعض جوانب تصميمها العمليّة
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24468 مختبر اآلالت الكهربائية

متطلب متزامن24462 :

عدد الساعات1 :

محــوَالت أحاديــة الطور وثالثية الطور ،آالت التيار الثابت (المولــدات والمحركات) ،اآلالتالمتزامنة (المولدات والمحــركات) ،المحركات الحثية ثالثية
الطور ،اآلالت الممانعةالمتزامنة ،المحركات الحثية أحادية الطور ،استخدام برامج الكمبيوتر لتشغيل المحركاتوالتحكم بها.

24469 مختبر أنظمة القدرة الكهربائية

متطلب متزامن24470 :

عدد الساعات1 :

خطوط النقل .محاكات أنظمة القدرة .تأريض أنظمة القدرة .المكونات المتماثلة ومرشحاتمتعددة الطور .األخطاء المتزنة وغير المتزنة.
24470 التخطيط والتحكم والتشغيل لألنظمة الكهربائية

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

توقعات الحمل .حســابات ســريان القــدرة )Gauss-Siedel & Newton-Raphson( .اســتقرارية النظــام الكهربائي .التحكــم يف القدرة الفعالة
والقدرة غير الفعالة يف أنظمة القدرة الكهربائية( .التحكم يف القدره والتردد ،التحكم يف القدرة المعاكسة والجهد).
24471 التحكم اآللي

متطلب سابق23351 :

عدد الساعات3 :

داالت النقل :الرســم التخطيطي ومخططات ســريان اإلشــارة .األنمــوذج الرياضي لألنظمــةالفيزيائية .تمثيالت فضاء الحالــة .خصائص نظام التحكم.
االســتجابة الزمنية للنظامومســتوى األداء للحلقة المغلقة لنظام مــن الرتبة الثانية .التوازن ومعيار اختبــار »روث/هوروتز» للتوازن .تحليل موضع
الجذر .معيار «نايكويست» للتوازن .رسومات «بود» .تحليل مجال التردد .تصميم أنظمة التحكم.
24472 تحويل الطاقة

متطلب سابق24311 :

عدد الساعات3 :

البخــار .أداء المراجــلوتصنيفهــا .الجوانب البيئية لمحطات التوليــد الحرارية .نظرة عامة لمصــادر الطاقة المتجددةمع التركيــز على أنظمة الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح .مقدمة ألنظمة التحويل المباشرللطاقة (المحوالت الكهروحرارية والكهروضوئية وااليونوحرارية وخاليا الوقود) .أنظمةالطاقة
الشمسية المركزة.
24479 مختبر التحكم اآللي

عدد الساعات1 :

تجارب تغطي مجاالت :المحاكاة التناظرية ،األنظمة من الرتبتين األولى والثانية ،حالةاالستقرار والحالة العابرة لمدخالت الدرجة والصعود التدريجي
والقطــع المكافــئ .تجــاوبالتــردد لألنظمة من الرتبــة الثانية .تحكم محــركات التيار الثابــت .تطبيقات التحكم مــن نوع (تناســبي-تكاملي-تفاضلي)
ومتحكمات تقديم وتأخير الطور .تحكم المستوى .تطبيقات علىبرامج المحاكاة.
24490 التدريب العملي

متطلب سابق :إنهاء  99ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

يقوم الطالب بالتدريب الهندســي الميداني لمدة ثمانية أســابيع متصلة ،متفرغا ًيف أحدالمؤسسات المعتمدة ،وتحت إشراف هندسي داخل األردن،
أو ستة أسابيع خارج األردن. العالمة :ناجح  /راسب
24562 حماية أنظمة القدرة الكهربائية

متطلب متزامن24470 :

عدد الساعات3 :

المحوالت للتيار والجهد ،الوقاية ضد زيادة التيار  ،الوقاية االتجاهية ضد زيادة التيار ،الوقاية المســافية ،الوقاية باألســاك الدليلية ،وقاية المحوالت،
وقاية القضبان ،وقاية المولدات ،وقاية المحركات ,أساسيات المرحل الرقمي.
متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

عناصر أنظمة النقل والتوزيع .تخطيط أنظمة النقل والتوزيع .خصائص خطوط النقل الهوائية والكوابل األرضية .نقل الطاقة بالجملة .شــبكات أنظمة
النقــل والتوزيع .حســاب كفاءة النقل وتقدير الفاقد .التيار المباشــر ذو الجهد العالي .أنظمة النقل المرنة للتيــار المتردد .محطات التوزيع الفرعية.
شبكات التوزيع :الشعاعية والمترابطة.
24565 هندسة الجهد العالي

الوثوقية ومردوديتها.الخدمات المساندة يف أسواق الكهرباء.
24567 تصميم أنظمة القدرة الكهربائية

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

تصميم المولدات التوافقية ثالثية الطور ومحطات التوليد وخطوط النقل والمحطاتالفرعية .األنظمة الكهربائية التجارية والصناعية.
24568 مختبر إلكترونيات القدرة الكهربائية

متطلب سابق24467:

عدد الساعات1 :

المحاكاة :استخدام برنامجي الماتالب سيميولينك والبيسم ،محوالت تيـــار متنـــاوب إلى تيـــار مســـتمر (مقومات) :أحاديةالطور قابلة للتحكم وغير
قابلة للتحكم ،مقومات ثالثية الطور ،محوالت تيـار مسـتمر إلىتيـار مستمر :مخفّض الجهد الثابت ،رافع الجهد الثابت .محوالت تيار مستمر إلى تيار
متناوب (محول عكسي) :أحادي الطور وثالثي الطور ،القيادة الكهربائية.
24569 مختبر حماية أنظمة القدرة الكهربائية

متطلب سابق24469 ،24562 :

عدد الساعات1 :

محــوالت القيــاس المرحالت الجهد الزائد والجهــد المنخفض ،مرحالت التيار الزائــد،المرحالت التفاضلية ،حماية المحــوالت ،وحماية خطوط النقل،
24572 أنظمة القيادة الكهربائية

متطلب سابق24462 :

عدد الساعات3 :

مقدمة يف أنظمة القيادة الكهربائية .التحكم بالمحركات التدرجية .التحكم بالمحركات ذاتالتيار الثابت .التحكم بالمحركات الحثية .التحكم بالمحركات
المتزامنة .تصميم أنظمةالمحركات بالمعالجات الدقيقة.
24573 التحكم الرقمي

متطلب سابق24471 :

عدد الساعات3 :

النظــام الزمنــي المتقطع .معادالت الفروق .تحويالت-Z .مخططات ســريان اإلشــارة.متغيرات الحالة الفراغية .داالت النقل .تشــطير إشــارة التحكم
واستعادته .مفتاح تثبيتاإلشارة من الدرجة صفر والدرجة األولى .خصائص االستجابة الزمنية للنظام .تحليالتالتوازن لألنظمة الرقمية .التحويالت
ثنائية الخطية .اختبار جوري لالستقرار .تحديداألقطاب ووضعها وتقدير الحالـــة .قاعدة (أكرمان) .القابلية للتحكم والمالحظه للنظام .التحكمالخطي
التربيعي األمثل.
24574 كفاءة الطاقةوتدقيقها

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

تعريف كفاءة الطاقة .المفاهيم والفوائد .عوائق تعزيز كفاءة الطاقة .إدارة وتوفير الطاقة. كفاءة الطاقة يف التوليد .طرق تعزيز كفاءة الطاقة لمحطات
التوليــد ( :التوربينــات الغازيــة ،دورة التوليد المشــترك ،محطات التوليد ذات الــدورة المزدوجة ،محطات التوليد ذات الضغــطفوق الحرج ،احتراق
الســرير المائع لمحطات القدرة) .طرق التحكم اآللي لتحســين كفاءةالطاقة .حســاب كفاءة الغالية (المرجل) .كفاءة الطاقة يف جهة األحمال :تحســين

نمــاذج ن ُ ُ
ظــم الوقايــة ،أنــواع المرحــات (الكهروميكانيكية  ،مرحالت الحالــة الصلبة (اإللكترونيــة الصلبة)  ،والمرحــات الرقمية (العدديــة))  ،أجهزة

24564 أنظمة النقل والتوزيع

مبادئ أساسية يف وثوقية الهندسة .وثوقية االستطاعة التوليدية وأنظمة النقل .حسابالوثوقية لألنظمة المركبة .وثوقية أنظمة التوزيع .تحليل تكلفة

العزل الكهربائي ،العزلالهوائي والزيتي ،التأريض.

تصنيف الطاقة ومصادرها واستغاللها .النمو يف استهالك الطاقة واقتصادياتها .أنظمةالوقود األحفوري واالحتراق يف محطات التوليد البخارية .مولدات

متطلب متزامن24471 :

24566 وثوقية أنظمة القدرة الكهربائية

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

معاملالقدرة ،كفاءة الطاقة لآلالت الكهربائية ،رسم منحنيات الكفاءة للمحركات ،إدارة جانبالطلب ،التدقيق الطاقي للبنايات ،حساب مؤشر األداء
الطبيعي للبنايات ،المباني الموفرةللطاقة.
24575 اقتصاديات أنظمة الطاقة ووثوقيتها

البنيــة االقتصادية ألنظمة الطاقة .صياغة المشــكلة من الناحية الرياضية .األمثلة الرياضية.اإلرســال االقتصادي للمحطــات الحرارية .طرق المحاكاة
للتحليل االقتصادي لتشــغيلوتخطيط نظام القوى .التزام الوحدة .تبادل الطاقة .أساســيات أسواق الكهرباء والمشاركة يفأسواق الكهرباء .أمان نظام
القدرة والخدمات الملحقة .العوامل التي تؤثر علىاالستثمارات يف التوليد والنقل.مبادئ أساسية يف وثوقية نظام القدرة .مؤشرات الوثوقيةألنظمة
التوزيع.
24576 أنظمة الطاقة المتجددة ()1

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

المــواد العازلــة وتطبيقاتها .انهيار المواد العازلة :الغازية والســائلة والصلبة .توليد الجهدالعالي والتيار وقياســهما .تنســيق العــزل يف أنظمة القدرة

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

أساســيات هندســة القدرة ،مقدمة يف مصــادر الطاقة المتجددة وأنواعها ،الطاقة الشمســية،المادة الفولطية الضوئيــة وخصائصها ،أنظمة الفولطية
الضوئية ،أنظمة قدرة الرياح،مقدمة يف شبكات الكهرباء الذكية .تخزين الطاقة.

الكهربائية .اختبار الجهد العاليللمعدات الكهربائية.
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تهدف هذه المادة إلى تقديم الموضوعات المتقدمة والحديثة يف مجال هندســة القدرةالكهربائية .ويمكن أن تتغير هذه الموضوعات من ســنة إلى
أخرى ،وحسب مجالالتخصص لعضو هيئة التدريس.
24582 موضوعات خاصة يف هندسة الطاقة

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهــدف هــذه المادة إلى تقديم الموضوعات المتقدمة والحديثة يف مجال هندســة الطاقةالكهربائية .ويمكن أن تتغير هذه الموضوعات من ســنة إلى
أخرى ،وحسب مجالالتخصص لعضو هيئة التدريس.
24583 موضوعات خاصة يف هندسة القدرة والطاقة الكهربائية

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إلى تقديم الموضوعات المتقدمة والحديثة يف مجال هندسة القدرة والطاقةالكهربائية .ويمكن أن تتغير هذه الموضوعات من سنة
إلى أخرى ،وحسب مجالالتخصص لعضو هيئة التدريس.
24588 أنظمة الطاقة المتجددة ()2

متطلب سابق24576 :

عدد الساعات3 :

خاليا الوقود :أنواعها وتطبيقاتها  ،الكتلة الحيوية :تركيب الكتلة الحيوية ،استخدام الكتلةالحيوية كوقود  ،أنظمة تخزين الطاقة :التخزين الكهروكيميائي
(البطاريات) والتخزينباســتخدام المواســعات  ،مصادر الطاقة المتجددة وتوصيلها مع الشــبكة ،مقدمة لوحدات قياسالطور (Phasor) والشبكات
الذكية.
24591 مشروع التخرج ()1

متطلب سابق :إنهاء  120ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

يهدف مشروع التخرج إلى تطوير مهارات الطالب المستقلة لحل المشكالت الهندسية .ويتمإنجاز المشروع بمشاركة طالبين أو أكثر وبإشراف عضو
هيئة تدريس.
24592 مشروع التخرج ()2

متطلب سابق24591 :

استمرار للمشروع رقم ( ،)1ويقدم الطال ّب يف نهاية الفصل عرضا ًللمشروع وتقريرا ًنهائيا ً.

عدد الساعات2 :

برنامج البكالوريوس يف هندسة الحاسوب

24581 موضوعات خاصة يف هندسة القدرة

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

برنامج البكالوريوس يف هندسة الحاسوب
يقدم هذا البرنامج أحدث املناهج يف هذا التخصص ،حيث يتضمن أحدث ما تقدمت به تخصصات التصميم
الحاسوبي وشبكات الحاسوب والنظم املدمجة .ويغطي التحليل والتصميم باستخدام األدوات العاملية
والبرمجيات املعتمدة يف عالم الصناعة الحديثة .وتعزز املختبرات واملراكز املتقدمة ،مثل مركز الدعم
ألكاديميات سيسكو ( )ASCالجانب العملي من املنهاج ،حيث يقدم هذا املركز الدعم الفني والتدريب ليس
فقط لطلبة جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بل ولجميع أكاديميات سيسكو يف األردن .وقد حصل العديد
من طالب القسم ،يف السنوات القليلة املاضية ،ىلع جوائز من نقابة املهندسين األردنيين واملهرجان
التكنولوجي الوطني ،نتيجة ملشروعاتهم املتميزة يف التصميم الهندسي.

متطلبات التخرج يف البرنامج
للحصول ىلع درجة البكالوريوس يف تخصصات الكلية ،ىلع الطالب اجتياز متطلبات التخرج بنجاح وهي ()160
ساعة معتمدة ،تتضمن ( )27ساعة كمتطلبات جامعة ،و ( )30ساعة كمتطلبات كلية )94( ،ساعة كمتطلبات
تخصص إجبارية ،و ( )9ساعات كمتطلبات تخصص اختيارية.
تتضمن الخطة الدراسية  8أسابيع من التدريب العملي ،باإلضافة إلى مشروع التخرج .وىلع الطالب أن ينهي
خاللها ( )103ساعات معتمدة ملساقات التخصص ومواد املختبرات ،باإلضافة إلى مساقات أخرى يف الرياضيات
والعلوم ،والعلوم اإلنسانية وإدارة األعمال.

مجاالت العمل للخريجين
مجاالت العمل عديدة أبرزها ،تصميم وتركيب شبكات الحاسوب ،برمجيات الحاسوب ،األنظمة والشبكات
واالتصاالت ،مهندس برمجيات ونظم صيانة ،هندسة اإلنترنت وتطوير املواقع ،تشخيص األعطال وصيانتها
وإصالحها ،شركات االتصاالت واملبيعات ،تصميم الدارات وتكامل األنظمة الحاسوبية مع أنواع أخرى من األنظمة
مثل (املركبات ذات املحركات واألنظمة الرقمية ،تصميم املعالجات الصغيرة ،والحواسيب الشخصية والحواسب
الفائقة وإنترنت األشياء والحوسبة السحابية).
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الخطة الدراسية ملتطلبات قسم هندسة الحاسوب

11253

مختبر البرمجة بالكينونية

1

*11206

11313

تحليل الخوارزميات وتصميمها

3

11212

11323

نظم قواعد البيانات

3

11212

20134

رياضيات منفصلة ()1

3

-

 20232رياضيات هندسية()1

3

20133

 20234جبر خطي

3

-

 20333التحليل العددي

3

20133

 20335االحتماالت التطبيقية واإلحصاء

3

20231

21221

دارات كهربائية ()1

3

20142

مختبر تطبيقات برمجية يف اإلشارات و
23356
األنظمة

1

*23351

24471

التحكم اآللــي

3

23351

24479

مختبر التحكم اآللي

1

*24471

3

20134 ,20234

 25330مبادئ أمن املعلومات
متطلب قسم اختياري  9ساعة

21222

دارات كهربائية()2

3

21221

21581

موضوعات خاصة يف الهندسة
اإللكترونية

3

-

21229

مختبر الدارات الكهربائية

1

*21222

 22466برمجة التطبيقات الخلوية

3

11206

21231

إلكترونيات ()1

3

21221

 22520املعالجة املتوازية

3

22321

 22542شبكات الحاسوب املتقدمة

3

22443

 22543تصميم النظام الرقمي

3

22321

 22545الشبكات العصبية واملنطق املشوش

3

22241,11212

 22546إدارة الشبكات وأمانها

3

22443

3

-

3

-

3

23355

3

23351

3

23355

21332

إلكترونيات رقمية

3

21231

21339

مختبر اإللكترونيات الرقمية

1

 21229و
*21332

22241

تصميم املنطق الرقمي

3

-

 22320معمارية الحاسوب ()1

3

22241

معمارية الحاسوب ()2

3

22320 ,22348

 22344املعالجات الدقيقة

3

21231 ,22241

 22348مختبر املنطق الرقمي

1

22241

22321

موضوعات خاصة يف هندسة الحاسوب
22582
()1
موضوعات خاصة يف هندسة الحاسوب
22583
()2
 23457االتصاالت الخلوية

 22420مختبر تصميم الحاسوب

1

22321

23571

معالجة اإلشارات الرقمية

 22442األنظمة املضمنة

3

22348,21231

23576

إنترنت األشياء الالسلكية

 22443شبكات الحاسوب

3

23355,20335

 22448مختبر األنظمة املضمنة

1

22442

 22449مختبر شبكات الحاسوب

1

22443

 22460أنظمة التشغيل وامنها

3

25330,11212

1

*22460

 22490التدريب العملي

3

إنهاء  99ساعة
معتمدة

 22560برمجة الشبكات وتطبيقاتها

3

22460,22443

22461

22570

170

مختبر أنظمة التشغيل وأمنها

الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة

موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت
23582
()1
موضوعات خاصة يف هندسة القدرة
24583
والطاقة الكهربائية

3

-

3

-

25541

الحوسبة السحابية وأمنها

3

25330,22443

25576

تحليل أداء الشبكات

3

22443,20335

موضوعات خاصة يف هندسة أمن
25593
الشبكات ()1

3

-

 25595موضوعات خاصة يف أمن املعلومات ()1

3

-

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ)(١

اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
)(3

ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب
)(1

20142

20150

20133

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء )(٢
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
)(1

)(3

11206

11253

31154

21221

20232

20231

20200

اﻟﱪﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻨﻮﻧﻴﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻴﻨﻮﻧﻴﺔ )(1

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
)(0

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(١

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ )(١

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(٣

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و
ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺼﺎل )(3

22241
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ
)(3

ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﻮارزﻣﻴﺎت
)(3

22348

22320

ﻣﺨﺘﱪ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻣﻌامرﻳﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب )(١

22344
اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
)(3

)(1

)(3

22321
ﻣﻌامرﻳﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب )(٢

)(3

)(3

21222

21231
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت)(١
)(3

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(٢

)(3

21229
ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺪارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

)(1

)(3

23356

23351

ﻣﺨﺘﱪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
ﰲ اﻹﺷﺎرات و اﻷﻧﻈﻤﺔ

إﺷﺎرات و أﻧﻈﻤﺔ
)(3

)(1

31251
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

21332

21339

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت رﻗﻤﻴﺔ
)(3

ﻣﺒﺎدىء اﻹﺗﺼﺎﻻت
)(3

22442

22420

22443

22460

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻀﻤﻨﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮب

ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب

11323

22448

22449

ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

24411

ﻣﺨﺘﱪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻀﻤﻨﺔ

ﻣﺨﺘﱪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب

اﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

)(1

11313

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت
و ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ )(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

)(1

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(1

22591

22560

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ١
)(1

ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت
و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ

22570

22592

اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
و ﺗﻌﻠﻢ اﻵﻟﺔ
)(3

إﻧﻬﺎء  ١٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ٢

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

)(2

)

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ
)(3

)(3

20335

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و أﻣﻨﻬﺎ

24471

ﺟﱪ ﺧﻄﻲ

)(3

22461

)(1

20234

ﻣﺒﺎدىء أﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺨﺘﱪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )(1

)(3

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺸﺎﻏﻞ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)(1

31121
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

25330

23355

)(3

)(3

21219

ﻣﺨﺘﱪ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و أﻣﻨﻬﺎ
)(1

)(3

)(3

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(٢
)(3

11212

)(1



21531

دارات VLSI

3

21332

11103

11151

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻬﻨﺪﳼ



13477

هندسة البرمجيات

3

11323

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

20140
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

ﻓﻴﺰﻳﺎء )(١
)(3

)(0

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ )(1

21218

 

12446

معالجة الصور الرقمية

3

11206

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

20134
)(3



11212

تركيب البيانات ومقدمة للخوارزميات

3

11206 ,20134

 23355مبادئ االتصاالت

3

23351

23351



11206

البرمجة بالكينونية

3

11103

إشارات وأنظمة

3

20232 ,21222
و *23356

الخطة االسترشادية لتخصص هندسة الحاسوب

متطلب قسم إجباري  94ساعة

 22592مشروع التخرج ()2

2

22591

22591

)(3



رقم
املادة

رقم املادة

س

املتطلب السابق

مشروع التخرج ()1

1

إنهاء  120ساعة
معتمدة

31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

31153
ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
و ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

20141

20132
رﻳﺎﺿﻴﺎت)(١
)(3

31111
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻻﺣﺘامﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
و اﻻﺣﺼﺎء

)(3

20333
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪدي
)(3

24479
ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ
)(1

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

23411
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪﳼ

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

(

,20234 ,20335
3
11212
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هندسة الحاسوب
 22241تصميم المنطق الرقمي

متطلب سابق :ال يوجد

 22448مختبر األنظمة المضمنة
عدد الساعات:3

أنظمة األرقام .البوابات األساسية والداالت المنطقية .الجبر البولي والعبارة البولية .طرق تبسيط المنطق .وحدات بناء المنطقالتوافقي :محلل الرمز
ومكون الرمز والمرســل المتعدد المشــترك والمستقبل المتعدد المشــترك ومقارن القيمة المطلقة .الحساباتالرقمية :الجمع والطرح .أساسيات
المنطق التتابعي :الالقطات والنطاطات .رســومات الزمن .العدادات والمســجالت الزائحة .أساســياتPLD وCPLDوFPGA .آالت الحالة .تصميم
 Rو FIFO DRAMوLIFO 
النظام بواسطة آالت الحالة وباستخدامHDL .وحدات الذاكرة وأنظمتها:RAMو OM
22320 معمارية الحاسوب ()1

متطلب سابق:22241

عدد الساعات:3

نقل البيانات والعمليات الدقيقة .تصميم وحدة الحســابات والمنطق .تعليمات الحاســوب .تمثيل األعداد وطرق العمليات الحســابية يفالحاســوب.
تنظيم الحاسوب ومكوناته .تصميم المعالج :وحدة سير البيانات ووحدة التحكم .دورة التعليمة .خط التدفق.
22321 معمارية الحاسوب ()2

متطلب سابق22320 :

عدد الساعات:3

اتجاهــات التقانــات .أداء الحاســوب :معادلة زمن وحــدة المعالجة المركزية وبرامج فحــص األداء والكلفة المادية لإلنتاج والطاقــة وقانون «آمدول».
التــوازي علــى مســتوى التعليمة :مراجعة لخط التدفق ومخاطــره والمعالجات األحادية المتفوقــة وإطالق التعليمات الثابــتوالتعليمة الطويلة جدا
والجدولــة المتغيرة والتنفيذ الحدســي والتنبؤ باالنتقال .معمارية الذاكرة :الذاكرة الســريعة وأداؤها وتصميمها المتقــدموهيكلة الذاكرة والذاكرة
االفتراضية .التخزين ووحدات اإلدخال واإلخراج :األداء وتخزين األسطوانات والتخزين الومضي وحزماتربط النظام ووحدات اإلدخال واإلخراج وتخزين
RAID .الحاسوب المتوازي :الذاكرة المشتركة يف المعالجات المتعددة وبروتوكوالتالتوحيد والذاكرة غير المنتظمة وتوصيل الرسائل والتجمعات
والتنفيذ المتوازي والمعالجات متعددة المركز.
 22344المعالجات الدقيقة

2
 2و 1231
متطلب سابق: 2241

عدد الساعات:3

مجموعــة تعليمــات لغة التجميع .أنمــاط عنونة الذاكرة .تعليمات العمليات الحســابية .تعليمــات العمليات المنطقية .تعليمــات اإلدخالواإلخراج.
مخططات التوصيل والمخططات الزمنية للمعالجات الدقيقة .دارات تحليل العنوان .توافق الذاكرة .توافق وسائط اإلدخال واإلخراج .االتصال األحادي
والمتوازي .العدادات والمؤقتات .المقاطعة .متحكماتDMA.
 22348مختبر المنطق الرقمي

متطلب سابق:22241 

عدد الساعات:1

يركز المختبر على تعريف الطلبة بأساســيات بناء وتصميم الدارات الرقمية باســتخدام الدوائر المتكاملة ومن خالل لغات وصف العتاد.يبدأ المنهاج
بمقدمة تعريفية عن إحدى لغات وصف العتاد ويركز على بناء الدارات التداخلية مثل الجامع المتوازي ،محلل الرمز.الجزء الثاني من المختبر يتناول
بناء الدارات التسلسلية باستخدام المعدات ووصفها بلغة وصف العتاد باستخدام النمذجة السلوكية.
 22420مختبر تصميم الحاسوب

متطلب سابق:22321

عدد الساعات:1

 Fباســتخدام لغاتHDL .آالت الحالة المحدودة .تنفيذ الخوارزميات باســتخدامالمعدات
تصميــم األنظمــة الرقمية ومحاكاتها وتنفيذها على PGA
(Hardware) .مقدمة لتطوير أنظمة مضمنة مخصصة تستند إلى معالجات دقيقة باستخدام لغة برمجة عالية المستوى.
 22442األنظمة المضمنة

متطلب سابق: 22348و21231

عدد الساعات:3

ســمات األنظمــة المضمنــة .مقارنــة بيــن المعالجات الدقيقــة والمتحكمــات الدقيقــة .خصائص المتحكمــات الدقيقــة .المتحكمــات الدقيقة عامة
االســتخدامات .أمثلة عن معمارية المتحكمات الدقيقة .المقاطعة .العدادات والمؤقتــات .المداخل والمخارج .برمجة المتحكمات الدقيقة .مجموعة
التعليمات .تطوير البرنامج واســتخدام المجمع .خرائط الذاكرة وأنماط عنونتها .التحويالت الرقمية/التشــابهيةوالتشــابهية/الرقمية يف المتحكمات
الدقيقــة .تحصيــل البيانات وتوزيعها .االتصال األحادي والتتابعي .أنظمة الوقت الحقيقي ومقيداتها.التوافق مع النبائط الخارجية .اعتبارات اســتهالك
الطاقة .تطبيقات.
 22443شبكات الحاسوب

متطلب سابق: 23355و 20335

عدد الساعات:3

مقدمة إلى شــبكات الحاســوب واإلنترنت .طبقات البروتوكوالت ونموذج النظام المفتوحOSI .طبقة التطبيقات:HTTP وFTP وSMTP و OP3
P
 Dوتطبيقــات الربــط مع األمثال .طبقة النقل:UDP وTCP والتحكم باالختناق .طبقة الشــبكة :الــداراتاالفتراضية والموجهات وبروتوكوالت
و NS
P
 Aوشبكة األثير وشبكة PP
IP وخوارزميات التوجيه .طبقة الربط :كشــف األخطاء وتصويبها وتعدد الوصول وعنونةMACوالقابســات وشــبكة RP
والشبكات المحلية والشبكات واسعة المساحة .الشبكات الالسلكيةوالخلوية .األمن يف شبكات الحاسوب.
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متطلب سابق:22442 

عدد الساعات:1

آخر التطورات يف مجاالت األنظمة المضمنة المبنية على وحدة تحكم دقيقة والمايكروكونترولر ،وتصميم البرامج للحواســيب المضمنة اعتمادا على
نمــاذج ( ،)Model-Basedواإلنتــاج األوتوماتيكي للبرامج المضمنة ونماذج البرمجيات المضمنة األولية الســريعة .ربــط األجهزة الطرفية الرقمية
والتناظرية والتسلسلية واألجهزة.
 22449مختبر شبكات الحاسوب

متطلب سابق:22443 

عدد الساعات:1

اإلعــدادات األساســية للموجه والقابــس وطرق حمايتها وإدارتها .طــرق إعداد بروتوكوالت الموجهات .الشــبكات االفتراضيــة(VLAN) وطرق تمرير
المعلومــات من خاللها .إدارة وطريقة اســتعمالDHCP وNAT .طريقة إعداد وحماية الخطوط المســتأجرة .اســتعمالنظــامPv6 Iوبروتوكوالت
تمرير المعلومات عن طريقه.
22460 أنظمة التشغيل وأمنها

متطلب سابق 11212:و 25330

عدد الساعات:3

يشرح هذا المساق كال من األساسيات والمواضيع المتقدمة يف نظام التشغيل واألمان .تتضمن الموضوعات الجوانب التاريخية لتطويرأنظمة التشغيل
ومعالجة العمليات ومعالجة العمليات المتزامنة وتجزئة الذاكرة وأنظمة اإلدخال/اإلخراج والملفات وتقنيات األماناألساســية لنظام التشــغيل مثل
المصادقة والنظام واستغالل تجاوز سعة المخزن المؤقت (ثغرات الفيض) .اإلضافة إلى ذلك ،ستغطيالمادة السياسات المتعلقة بالتحقيق والدفاع
ضد الهجمات يف العالم الحقيقي علي نظم الحاسوب  ،مثل البرامج الخبيثة بأنواعها المختلفةالمروجة لنفسها.
22461 مختبر أنظمة التشغيل وأمنها

متطلب متزامن22460 :

عدد الساعات1 :

يركز هذا المختبر علي تطبيق مبادئ ومفاهيم أنظمة التشــغيل كما يركز علي اكتشــاف واســتغالل مواطن الضعف يف أنظمه التشــغيلاالساســية.
باإلضافــة إلــى ذلك ،يركز المختبر علي اســتخدام مجموعة مختلفة مــن األدوات والتقنيات لتقليــل المخاطر الناجمة عن الثغــراتاألمنية يف أنظمة
التشغيل التالية : Microsoft Windowsو Linux وAndroid.
 22466برمجة التطبيقات الخلوية

متطلب سابق: 11206

عدد الساعات:3

يتنــاول هذا المســاق برمجة التطبيقات لألجهزة المتنقلة مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية .ويركز المســاق علــى تطوير التطبيقاتالتي تنتمي
لبيئــة الجهاز المتنقل .وســيتم اســتخدام لغة برمجة حديثة ،جنبا ًإلى جنب مــع المكتبات الالزمة ومكونات البرامج القابلةإلعادة االســتخدام ،ومن
خالل بيئة تطوير البرامج المختارة .ويســتعرض هذا المســاق النظريات والمبادئ والمفاهيم واألدوات والقضاياالراهنة ،وأفضل الممارسات الحديثة
يف مجــال تصميــم تطبيقات لألجهزة المتنقلــة وتطويرها .ويتوقع من الطلبة ،مع نهاية الفصل،انتاج حلول وتطبيقات مبتكره تالئم متطلبات الســوق
واحتياجاته.
 22490تدريب عملي

متطلب سابق :إنهاء99ساعة معتمدة

عدد الساعات:3

يقوم الطالب بالتدريب الهندســي الميداني لمدة ثمانية أســابيع متصلة ،متفرغا ًيف أحد المؤسســات المعتمدة ،وتحت إشراف هندسي داخلاألردن،
أو ستة أسابيع خارج األردن.العالمة :ناجح  /راسب.
22520 المعالجة المتوازية

متطلب سابق22321 :

عدد الساعات:3

المفاهيــم األساســية للمعالجــة المتوازية والمعماريــات المتوازية .نماذج البرمجــة المتوازية :الذاكــرة الموزعة (تمرير الرســائل) وبرمجةالذاكرة
المشتركة .تصميم الخوارزميات المتوازية وتنفيذها .تحليل األداء :التسريع والكفاءة وقابلية التطوير .بيئات وأدوات البرمجةالمتوازية.
22530 الهندسة العكسية للبرمجيات

متطلب سابق22442 :

عدد الساعات:3

هذا المســاق يعرف الطالب على مبادئ ومفاهيم الهندســة العكســية للبرمجيات .حيث يركز علي تطبيق تقنيات الهندســة العكســية علىالبرامج
 Lمن أجل مراجعة وتقييم واستغاللالبرمجيات .وتغطي الدورة
 Wوأنظمة التشغيل inux
التنفيذية وتحليلها يف كل من انظمة التشغيل indows
أيضا أخالقيات الهندســة العكســية  ،البرمجيات الخبيثة عن طريق التحليل األساســي والمتقدم  ،وحماية حقوقالتاليف والنشر  ،والتقنيات المضادة
للهندسة العكسية.
 22542شبكات الحاسوب المتقدمة

متطلب سابق:22443

عدد الساعات:3

مراجعة لنموذج النظام المفتوحOSI .الربط المنطقي .ربطHDLC .اإلرسال المتعدد المشترك .الشبكات واسعة المساحة .شبكات ATM .طريقة
نقل اإلطار .شبكات األثير المحلية والشبكات االفتراضية .الشبكات الالسلكية
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طرق التصميم الحديثة :نمذجة نقل البيانات بين المســجالت)  RTL( وآالت الحالة الخوارزمية (ASMs ( ومقدمة إلى لغات وصفالعتاد «فيريلوغ»
والنمذجــة على مســتوى النظام ومحاكاته واســتخدام لغة وصف العتاد لتنفيذ التصاميم التوافقية والتتابعيــة المدمجة.تصميم نظم رقمية معتبرة
وتنفيذها باستخدام أدوات التصميم بالحاسوب المناسبة.
 22545الشبكات العصبية والمنطق المشوش

متطلب سابق 11212 :و22241

عدد الساعات:3

مقدمة إلى الشبكات العصبية االصطناعية وأنظمة الشوش .المدرك .قاعدة تعلم المدرك .المدرك متعدد الطبقات .خوارزمية تعلم «هيبيان» وتنوعاتها.
خوارزميــة تعلــم «ودرو-هــوف» وتطبيقاتهــا .خوارزمية تعلم االنتشــار الخلفي وتنوعاتها .التعلم غير المشــرف عليــه.الخرائط المنظمــة تلقائياً .قواعد
التعلــم باالرتبــاط .قاعدة هيب غير المشــرف عليها .قاعدة داخل النجمة .قاعدة خارج النجمة .شــبكاتاالتجاه القطري.شــبكات «هوبفيلد» .الشــبكات
العصبيــة االصطناعيــة المتكررة .تقوية التعلم من خالل البرمجة المتغيرة التقديرية .نظريةالمجموعة المشوشــة .المنطق المشــوش .داالت العضوية
المشوشة .اقترانات الشوش .دالالت التشويش .التشويش وعكس التشويش .قاعدةالتشويش ومحرك االستنتاج المشوش .تطبيقات يف أنظمة التحكم
والروبوطــات والتعــرف على األنماط ونمذجة األنظمة غير الخطيةومعالجة الكالم ومعالجة الصور وأنظمة الترشــيح والــذكاء االصطناعي واآللي والبحث
البياني واالستكشاف المعريف.
 22546إدارة الشبكات وأمانها

2
متطلب سابق: 2443

عدد الساعات:3

نظــرة عامــة حول إدارة الشــبكة .سياســة األمان وطرقها .التشــفير وتطبيقاته يف أمن الشــبكات .التوثق .كشــف الدخيل ومنعه .أمــن أنظمةالتجارة
اإللكترونية .أمن الموقع اإللكتروني .تنفيذ األمن باســتخدام الحائط الناري .تطبيقات ألدوات األمن .تقانات أمن الشــبكاتالالســلكية .اســترجاع عمل
األنظمة واستمرار وظائف العمل اإللكتروني.
22560 برمجة الشبكات وتطبيقاتها

 2و22460
متطلب سابق: 2443

عدد الساعات:3

 Sوطراز عميل الخادم وSockets TCP وUDP Sockets وSCTP
مقدمة يف برمجة الشبكات وبروتوكوالت طبقة النقل وTCP وUDP و CTP
 Dوتحويــل العناوين وربط مؤشــرات الترابــط وRPC وSockets Raw وData Link التطبيق على واحد
Sockets وI / O Multiplexing و NS
C
 Fوبرمجة الويب GI
أو أكثــر مــن بروتوكوالت تطبيقات اإلنترنت ودراســات الحالة التاليــة:TELNET وHTTP وSMTP وPOP وIMAP و TP
وServlets و.XML
22570 الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة

متطلب سابق 11212 :و  20234و 20335

عدد الساعات3 :

يتكون هذا المســاق من جزأين ،األول يغطي مبادئ الذكاء االصطناعي وبعض طرقه :كالمنطق المشــوش ،الخوارزميات التطورية والشبكات العصبية.
أما الجزء الثاني فيركز على طرق تعلم اآللة كالتعلم المضبوط والتعلم الحر ،أنظمة التوصية والتعلم العميق
 22582موضوعات خاصة يف هندسة الحاسوب(1)

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهــدف هــذه المــادة إلى تقديم الموضوعات المتقدمة والحديثة يف مجال هندســة الحاســوب .ويمكن أن تغير هذه الموضوعات من ســنة إلىأخرى،
وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 22583موضوعات خاصة يف هندسة الحاسوب ()2

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهــدف هــذه المــادة إلى تقديم الموضوعات المتقدمة والحديثة يف مجال هندســة الحاســوب .ويمكن أن تغير هذه الموضوعات من ســنة إلىأخرى،
وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 22591مشروع التخرج()1

متطلب سابق :إنهاء 20 1ساعة

برنامج البكالوريوس يف هندسة أمن الشبكات واملعلومات

 22543تصميم النظام الرقمي

متطلب سابق22321 :

عدد الساعات3 :

برنامج البكالوريوس يف هندسة أمن الشبكات واملعلومات
يقدم هذا البرنامج أحدث املناهج يف هذا التخصص،الذي هو األول من نوعه يف األردن ،حيث يتضمن أحدث ما
تقدمت به تخصصات شبكات الحاسوب وأمانها والبرمجة والنظم البرمجية وأمانها .ويغطي التحليل والتصميم
باستخدام األدوات العاملية والبرمجيات املعتمدة يف عالم الصناعة الحديثة .وتعزز املختبرات واملراكز
املتقدمة ،مثل مركز الدعم ألكاديميات سيسكو ()ASCالجانب العملي من املنهاج ،كما يتطرق البرنامج إلى
جميع عوامل األمان يف شبكات الحاسوب ونظم التشغيل الحديثة وتطبيقاتها العملية ،وبرمجة نظمها بصورة
آمنة ،وحماية املعلومات وتتبع وسائل االقتحام اإللكتروني وسبل منعه ،باإلضافة إلى التعرف ىلع النواحي
القانونية والتشريعية يف هذا املجال.

متطلبات التخرج يف البرنامج
للحصول ىلع درجة البكالوريوس يف تخصصات الكلية ،،ىلع الطالب اجتياز متطلبات التخرج بنجاح وهي ()160
ساعة معتمدة ،تتضمن ( )27ساعة كمتطلبات جامعة ،و ( )30ساعة كمتطلبات كلية )94( ،ساعة كمتطلبات
تخصص إجبارية ،و ( )9ساعات كمتطلبات تخصص اختيارية.
تتضمن الخطة الدراسية  8أسابيع من التدريب العملي ،باإلضافة إلى مشروع التخرج .وىلع الطالب أن ينهي
خاللها ( )103ساعات معتمدة ملساقات التخصص ومواد املختبرات ،باإلضافة إلى مساقات أخرى يف الرياضيات
والعلوم ،والعلوم اإلنسانية وإدارة األعمال.

مجاالت العمل للخريجين
برمجة الشبكات وأمنها ،برمجة وتطوير تطبيقات األجهزة النقالة واإلنترنت وأمنها ،إدارة الشبكات وأمنها،
تحليل وتدقيق أمن املعلومات .باإلضافة إلدارة أنظمة التشغيل وأمنها ومجال العمل باألدلة الجنائية يف
مجال الجرائم اإللكترونية وإدارة النظم واملعلومات يف كافة القطاعات.

عدد الساعات1 :

يهدف مشــروع التخرج إلى تطوير مهارات الطالب المســتقلة لحل المشكالت الهندسية .ويتم إنجاز المشروع بمشاركة طالبين أو أكثروبإشراف عضو
هيئة تدريس.
 22592مشروع التخرج ()2

متطلب سابق:22591

عدد الساعات:2

استمرار للمشروع رقم ( ،)1وعلى الطلبة إكمال أهداف المشروع وتقديم عرضا ًللمشروع وتقريرا ًنهائيا ًيف نهاية الفصل.

174

175

3

11206 ,20134

11253

مختبر البرمجة بالكينونية

1

*11206

11323

نظم قواعد البيانات

3

11212

20134

رياضيات منفصلة ()1

3

-

11206

مشروع التخرج ()1

1

إنهاء  120ساعة
معتمدة

 25592مشروع التخرج ()2

2

25591

25591

متطلب قسم اختياري  9ساعة

 20232رياضيات هندسية()1

3

20133

11466

تطوير البرمجيات اآلمنة

3

22460

 20234جبر خطي

3

-

11467

أمن قواعد البيانات

3

11323 ,25330

 20333التحليل العددي

3

20133

 22530الهندسة العكسية للبرمجيات

3

22442

 20335االحتماالت التطبيقية واإلحصاء

3

20231

21221

دارات كهربائية ()1

3

20142

21231

إلكترونيات ()1

3

21332

إلكترونيات رقمية

3

21231

22241

تصميم املنطق الرقمي

3

-

 22348مختبر املنطق الرقمي

1

22241

 22442األنظمة املضمنة

3

22348,21231

 22443شبكات الحاسوب

3

23355,20335

موضوعات خاصة يف هندسة الحاسوب
22582
()1
23576

إنترنت األشياء الالسلكية

3

-

3

23355

موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت
23582
()1

3

-

 25530تقويم أمن أنظمة املعلومات

3

25330

3

25330,22443

3

25330

3

20335 ,22443

 22448مختبر األنظمة املضمنة

1

22442

 25582تشغيل مراكز أمن املعلومات وإدارتها

3

22443 ,25330

 22449مختبر شبكات الحاسوب

1

22443

 25583تدقيق تقانات املعلومات

3

22443 ,25330

 22460أنظمة التشغيل وامنها

3

25330,11212

 25584إدارة املخاطر

3

20335 ,25330

 25585شبكات الوسائط املتعددة

3

22443

22461

مختبر أنظمة التشغيل وأمنها

23351

إشارات وأنظمة

3

 23355مبادئ االتصاالت

3

مختبر تطبيقات برمجية يف اإلشارات و
23356
األنظمة

1

*23351

23351

25576

تحليل أداء الشبكات

 25586أمن املكونات املادية

3

22442 ,25330

 25587معمارية األنظمة اآلمنة

3

25330

موضوعات خاصة يف هندسة أمن
25593
الشبكات ()1
موضوعات خاصة يف هندسة أمن
25594
الشبكات ()2

3

-

3

-

24471

التحكم اآللــي

3

23351

 25595موضوعات خاصة يف أمن املعلومات ()1

3

-

24479

مختبر التحكم اآللي

1

*24471

 25596موضوعات خاصة يف أمن املعلومات ()2

3

-

 25330مبادئ أمن املعلومات

3

20234,20134

 25347التشفير

3

20234,20134

 25420أمن الشبكات

3

 25347و
*25441

3

22443

 25445مختبر الشبكات الالسلكية

1

25441

 25490تدريب عملي

3

إنهاء  99ساعة
معتمدة

25441

176

الشبكات الالسلكية

11103
اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
)(3

)(0

11151

20142

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ )(1

ﻓﻴﺰﻳﺎء )(٢
)(3

)(1

20150

20133

)(3

31121
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
)(1

22241

11206

11253

31154

21221

20232

20231

21218

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ
)(3

اﻟﱪﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻨﻮﻧﻴﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻴﻨﻮﻧﻴﺔ )(1

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
)(0

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(١
)(3

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ)(١

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(٣

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻬﻨﺪﳼ

20234
ﺟﱪ ﺧﻄﻲ
)(3

11212
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﻮارزﻣﻴﺎت
)(3

21222

21219
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺸﺎﻏﻞ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)(1

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(٢
)(3

25330

23351

23356

11323

ﻣﺒﺎدىء أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

إﺷﺎرات و أﻧﻈﻤﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
ﰲ اﻹﺷﺎرات و اﻷﻧﻈﻤﺔ

ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
)(3

)(3

)(1

)(3

21231
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت )(١
)(3

)(3

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و

ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺼﺎل )(3

21332
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت رﻗﻤﻴﺔ
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

25347

31251

22348

23355

20333

اﻟﺘﺸﻔري
)(3

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻣﺒﺎدىء اﻹﺗﺼﺎﻻت
)(3

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪدي
)(3

اﻻﺣﺘامﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

22443

22460

22461

ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب
)(3

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
وأﻣﻨﻬﺎ

ﻣﺨﺘﱪ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

22442

24411

و اﻣﻨﻬﺎ
)(1

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻀﻤﻨﺔ

أﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

)(3

22448

22449

24471

24479

ﻣﺨﺘﱪ اﻷﻧﻈﻤﺔ

ﻣﺨﺘﱪ ﺷﺒﻜﺎت

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ

25441

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ

اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

اﻟﺤﺎﺳﻮب
)(1

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(6

)(3

)(3

)(1

25520

25591

25445
ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ )(1

)(1

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج)(١
إﻧﻬﺎء  ١٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(3

)(1

23411

25592

اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪﳼ

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(3

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج )(٢
)(2

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(6

25549
ﻣﺨﺘﱪ اﻹﻗﺘﺤﺎم اﳌﴩوع

وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ )(1

)

ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب
)(1

20200

20335

اﳌﻀﻤﻨﺔ
)(1



 21222,20232و
3
*23356

 25542تشريعات الفضاء اإللكتروني

}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

رﻳﺎﺿﻴﺎت)(٢
)(3

)(3

 

 22560برمجة الشبكات وتطبيقاتها

1

*22460
22460,22443

25541

الحوسبة السحابية وأمنها

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري

ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
و ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

)(3

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ)(١



21222

دارات كهربائية()2

3

21221
21221

22570

الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة

,20234 ,20335
3
11212

20134



الخطة الدراسية ملتطلبات قسم هندسة أمن الشبكات واملعلومات

11212

تركيب البيانات ومقدمة للخوارزميات

 25549مختبر االقتحام املشروع وأساليبه

1

*25543

)(3



البرمجة بالكينونية

3

11103

 25545مختبر أمن الشبكات

1

25420

الخطة االسترشادية لتخصص هندسة هندسة أمن الشبكات واملعلومات

متطلب قسم إجباري  94ساعة

 25543كشف االقتحام وتحري الشبكات

3

25420



رقم
املادة

رقم املادة

س

املتطلب السابق

 25520فحص االختراق

3

25420

31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

31153

20141
ﻓﻴﺰﻳﺎء )(١
)(3

20140

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

20132
رﻳﺎﺿﻴﺎت)(١
)(3

31111
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻓﺤﺺ اﻹﺧﱰاق
)(3

و اﻻﺣﺼﺎء )(3

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(1

25420
أﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت
)(3

22560
ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت
و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ

)(3

25545
ﻣﺨﺘﱪ أﻣﻦ
اﻟﺸﺒﻜﺎت
)(1

25543
ﻛﺸﻒ اﻹﻗﺘﺤﺎم
و ﺗﺤﺮي اﻟﺸﺒﻜﺎت

)(3

(
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هندسة أمن الشبكات واملعلومات
25330 مبادئ أمن المعلومات

متطلب سابق20134 ،20234 :

 25542تشريعات الفضاء اإللكتروني
عدد الساعات:3

يتناول هذا المســاق اســتخدام اآلليات األساســية ألمن الكمبيوتر ،التحقق والتوثيق ،ضبط سماحية االســتخدام ،أنواع السياسات.التعريف بالجدران
النارية ،كشــف اختراقات الشــبكة ،الفيروسات واألشــكال األخرى من البرمجيات الضارة .شــرح خطوات آلية إدارةامن تكنولوجيا المعلومات :تحديد
المكونات وتقييمها ،تحديد التهديدات التي تتعرض لها المكونات وتحديد مواطن الضعف لديها،تحديد األولويات واختيار طرق الحماية ،تنفيذ وتقييم
اآلليات األمنية باستمرار .تصميم واستخدام آليات أمن الشبكات األساسية.
 25347التشفير

متطلب سابق:20234 ، 20134

عدد الساعات:3

مفاهيم أمن الكمبيوتر والشــبكات .تقنيات التشــفير الكالسيكية .تشــفير المفتاح المتماثل :خوارزميات التشفير بالتجزئة مثل نظام تشفيرالبيانات
(DES) ونظام التشــفير المتقدم (AES) ،وخوارزميات التشــفير الجاري مثل تشــفيرRC4 .خوارزميات تشــفير المفتاح غيرالمتماثل أو العمومي:
خوارزميــةRSA ،بروتوكول تبادل مفاتيح التشــفيرDiffie-Hellman ،نظام تشــفيرElGamal ،وتشــفيرالمنحنــى اإلهليلجي .اقترانات تلخيص
الرسائل .رموز التحقق من صحة ومصدر الرسائل (MAC) .التوقيعات الرقمية .إدارة وتوزيعمفاتيح التشفير.
25420 أمن الشبكات

متطلب سابق 5347 :
2
متطلب متزامن25441 :

عدد الساعات:3

تعلم المبادئ األساســية المتعلقة بأمن شــبكات االتصاالت والحاســبات الســلكية والالســلكية .المواضيع المغطاة تشــمل شــرح بروتوكوالتضبط
ســماحية اســتخدام الشــبكات،امن الطبقة الناقلة يف الشيكات ،امن الشــبكات الالســلكية ،أمن البريد اإللكتروني ،وبروتوكوالتالتحقق والتوثيق من
مستخدمي اإلنترنت.
 25441الشبكات الالسلكية

متطلب سابق:22443 

عدد الساعات:3

الهدف األساســي من هذه الدورة هو تعلم المبادئ األساســية للشــبكات الالسلكية .تشمل الموضوعات معايير الشبكة الالســلكيةوبروتوكوالتها ،وتقنيات
االتصاالت الالســلكية ،وشــبكات المناطق الشخصية الالســلكية ،(WPAN) وشبكات المناطق المحليةالالســلكية(WLAN) وشبكات المحمول الالسلكية
.(WMN)
 25445مختبر الشبكات الالسلكية

متطلب سابق:25441

عدد الساعات:1

التعامل مع إعداد وتنفيذ ودمج واختبار مجموعة متنوعة من تقنيات الشــبكات الالســلكية .باإلضافة إلى تعلم وفهم مباشر ألساليبوأدوات تصميم
 Wوأنظمة الشبكات الالسلكية الشخصيةWPANs.
وتنفيذ أنظمة الشبكات الالسلكية المحلية LANs
 25490تدريب عملي

 9ساعة معتمدة
متطلب سابق :إنهاء 9

عدد الساعات:3

يقوم الطالب بالتدريب الهندســي الميداني لمدة ثمانية أســابيع متصلة ،متفرغا ًيف أحد المؤسسات المعتمدة ،وتحت إشراف هندسي داخلاألردن،
أو ستة أسابيع خارج األردن.العالمة :ناجح  /راسب
25520 فحص االختراق

متطلب سابق25420 :

عدد الساعات:3

هذا المســاق يعرف طلبة التخصص بالتقنيات المرتبطة بممارســه األمن الســيبراني المعروفة باســم اختبار االختراق أو القرصنةاألخالقية .المساق
يشــرح تفاصيل عمليه اختبار االختراق بأكملها بما يف ذلك التخطيط واالســتطالع والمسح الشبكي واالستغالل ومابعد االستغالل واإلبالغ عن النتائج.
سيمكن المساق كذلك الطالب من فهم أهمية الثغرات يف اختبار االختراق من خالل توفير المعرفةوالمهارات الكافية يف العمل.
 25530تقويم أمن أنظمة المعلومات

متطلب سابق25330

عدد الساعات:3

دراســة متطلبات وتحليل الوضع .اســتحداث وتطوير سياســات أمنية .مراجعة الوثائق .تحديد المخاطر .البحث عن الثغرات األمنية.تحليل البيانات.
إعداد التقارير واإليجاز.
 25541الحوسبة السحابية وأمنها

2و 25330
متطلب سابق 2443 :

عدد الساعات:3

يقدم هذا المســاق مقدمة إلى الحوســبة الســحابية .يبدأ المساق من خالل تغطية التقنيات الممكنة للحوسبة الســحابية .ثم يبدأ يف شرحأساسيات
الحوســبة الســحابية ،ونماذج الخدمة والتسليم المختلفة .ويغطي المساق ً
أيضا معماريات السحاب المتعددة باإلضافة إلىتوفير منظور أعمال حول
خيارات االنتقال إلى الحوسبة السحابية .وأخيرًا ،تغطية الثغرات األمنية والتهديدات المحتملة المتعلقةبالحوسبة السحابية.

178

متطلب سابق:25330 

عدد الساعات:3

يبحث هذا المســاق تأثير اإلنترنت على القانون ،والقانون على اإلنترنت .ويتناول مســألة كيفية إدارة واحتواء الدول للســلوكاإلجرامي عبر الحدود
الجغرافية والسياسية التقليدية؛ ما هي التوقعات المعقولة للخصوصية يف الفضاء اإللكتروني .ويغطي المساقأيضا القرصنة والوصول غير المصرح
به إلى المعلومات؛ اســتخدام الكمبيوتر يف الجرائم التقليدية مثل االحتيال المالي واالبتزازواالحتيال يف األوراق المالية واإلرهاب السياســي؛ ســرقة
الهوية واالحتيال عبر اإلنترنت؛ حرب المعلومات؛ البحث واالستيالء؛المراقبة اإللكترونية؛ الرقابة وحرية التعبير.
 25543كشف االقتحام وتحري الشبكات

متطلب سابق:25420

عدد الساعات3 :

يغطي هذا المساق أمن الحاسوب والتحليل الجنائي للشبكات  ،والتحليل الرقمي  ،ومراقبة الشبكات  ،وكشف التسلل والوقاية،واالستجابة للحوادث،
والتعقب .كشف التسلل القائم على معرفة السلوك وبصمة الصفات الشخصية ،وأساسيات تحليل البرامجالضارة الثابتة والديناميكية.
 25545مختبر أمن الشبكات

متطلب سابق: 25420

عدد الساعات:1

يوفر هذا المســاق تمارين مختبرية باســتخدام أدوات األمن المعروفة يف عالم تكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن كل من المواضيع التالية :التقاط
وتحليل بيانات الشبكات ،تنفيذ الهجمات ضد بروتوكوالت  ، ARP, IP, ICMP, UDP DNSاستغالل ثغرات بروتوكول ،تجربة بروتوكوالت IPSec,
 TLS, SSHإضافة إلى ذلك ،سيقوم الطالب بإعداد خوادم الشبكات وأجهزة التوجيه وجدران الحماية ودراسة آثارها على أمن النظام العام.
 25549مختبر االقتحام المشروع وأساليبه

متطلب متزامن:25543

عدد الساعات:1

يزود هذا المختبر الطالب بالخبرة العملية يف تنفيذ الهجمات ضد أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث تشمل الموضوعات :االستطالع ،مسح
المنافــذ ،تقييــم نقاط الضعف ،وثغرات الفيض ،ثغرات ما بعد االســتغالل ،فحــص ثغرات المواقع اإللكترونية ،وتقنيات التحاليل الجنائية األساســية.
بحلول نهاية المختبر ســيبني الطالب أساســا قويا لتقنيات القرصنة الشــائعة وأدوات األمان واألساليب الدفاعية لتأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
 25576تحليل أداء الشبكات

متطلب سابق 20335 :و 22443

عدد الساعات:3

يغطي هذا المســاق ثالث تقنيات أساســية لتحليل أداء الشبكات الحاســوبية :نظرية االنتظار ،والمحاكاة ،والقياس .يركز المساق علىعرض البيانات؛
التحليــل اإلحصائــي للبيانات المحاكاة؛ مقارنة األنظمة باســتخدام عينات من البيانات؛ مقدمة يف التصميم التجريبــي؛تقدير عرض النطاق الترددي؛
مقدمة لتحليل المحاكاة وتوليد األرقام العشوائية .سوف يتعلم الطالب تقنيات تحليل ومقارنة أنظمةالكمبيوتر بشكل عام وشبكات الكمبيوتر بشكل
خاص.
 25582تشغيل مراكز أمن المعلومات وإدارتها

متطلب سابق 25330 :و 22443

عدد الساعات:3

المكونــات األساســية لمراكز المعلومات األمنيــة .العمليات والخدمات والتحديــات االعتيادية يف مراكز المعلومات األمنيــة .اإلجراءاتوالعمليات يف
مراكز المعلومات األمنية .األدوار الرئيسية لمراكز المعلومات األمنية والعالقة فيما بينها .مراقبة المخاطر واكتشافهاواحتوائها.
 25583تدقيق تقانات المعلومات

متطلب سابق 25330 :و 22443

عدد الساعات:3

يعــرف هذا المســاق الطالب على نظــرة عامة على التدقيق ,عملية مراجعة الحســابات؛ تقنيــات التدقيق؛ مراجعة مراكز البياناتواســتعادة القدرة
علــى العمــل بعد الكــوارث؛ تدقيق أجهزة التوجيــه وجدران الحماية الناريــة؛ تدقيق خوادم وتطبيقــات المواقع اإللكترونية؛ مراجعــة قواعد البيانات؛
تدقيق التخزين؛ التدقيق يف الشبكات الالسلكية واألجهزة المحمولة؛ مراجعة التطبيقات؛ مراجعة الحوسبةالسحابية؛ األطر والمعايير واللوائح؛ إدارة
المخاطر.
 25584إدارة المخاطر

متطلب سابق 20335 :و 25330

عدد الساعات:3

مقدمــة يف إدارة المخاطــر .دورة حيــاة إدارة المخاطــر .تقييم المخاطر وتقنيات التحليــل .عوامل التعرض للمخاطر .عناصــر األمنوالخدمات تقييم
المخاطر واستراتيجيات التخفيف من آثارها .التقارير واالستشارات .إدارة المخاطر والثغرات.
 25585شبكات الوسائط المتعددة

متطلب سابق22443 :

عدد الساعات:3

تطبيقات الشــبكات متعددة الوســائط .تدفق الصــوت والفيديو المخزنة .بروتوكوالت للتطبيقات التفاعلية يف الوقــت الحقيقي،RTP ،RTCP .SIP 
توفير فئات متعددة من الخدمة .تقديم ضمانات جودة الخدمة .توزيع الوسائط المتعددة :شبكات توزيع المحتوى.

179

 25586أمن المكونات المادية

متطلب سابق 22442 :و 25330

عدد الساعات:3

يغطي هذا المساق المفاهيم األساسية يف أمن أنظمة المكونات المادية .وتشمل المواضيع التي يغطيها المساق ,الهجمات النشطةوالسلبية ،وإمكانية
استنســاخ المكونات المادية ،واألمن لعالمات  ،RFIDوهجمات القنوات الجانبية ،والتزوير ،وتصميم البدائياتاألمنية لألجهزة (على ســبيل المثال،
مولدات األرقام العشوائية ،ومعالجات التشفير).
 25587معمارية األنظمة اآلمنة

متطلب سابق25330 :

عدد الساعات:3

يغطــي هذا المســاق المفاهيم األساســية يف معمارية األنظمة األمنة .وتشــمل المواضيع؛ اإلجراءات األمنية والمعايير والمبــادئ التوجيهية.تصنيف
المعلومات وخطة صالحية التحكم والوصول .متطلبات االشــتقاق .مبادئ تصميم البنية التحتية األمنية .تقســيم الشبكة .الشبكاتالخاصة الظاهرية.
األمن الالسلكي .أنظمة كشف االقتحام والتسلل .أمان التطبيق .إدارة األحداث األمنية ودمجها .إدارة األمن.
 25591مشروع التخرج ()1

متطلب سابق :إنهاء 20 1ساعة معتمدة

عدد الساعات:1

يهدف مشروع التخرج إلى تطوير مهارات الطالب المستقلة لحل المشكالت الهندسية .ويتم إنجاز المشروع بمشاركة طالبين أو أكثروبإشراف عضو
هيئة تدريس.
 25592مشروع التخرج ()2

متطلب سابق:25591

عدد الساعات:2

استمرار للمشروع رقم ( ،)1وعلى الطلبة إكمال أهداف المشروع وتقديم عرضا ًللمشروع وتقريرا ًنهائيا ًيف نهاية الفصل.
 25593موضوعات خاصة يف هندسة أمنالشبكات ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات:3

الهدف من هذا المساق هو تقديم موضوعات متقدمة وجديدة يف واحدة من مجاالت أمن الشبكات .يمكن تغيير الموضوعات من سنةإلى أخرى تبعا
لمجال تخصص مدرس المساق.
 25594موضوعات خاصة يف هندسة أمنالشبكات ()2

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات:3

الهدف من هذا المساق هو تقديم موضوعات متقدمة وجديدة يف واحدة من مجاالت أمن الشبكات .يمكن تغيير الموضوعات من سنةإلى أخرى تبعًا
لمجال تخصص مدرس المساق.
 25595موضوعات خاصة يف أمن المعلومات ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات:3

الهدف من هذا المســاق هو تقديم موضوعات متقدمة وجديدة يف واحدة من مجاالت أمن المعلومات .يمكن تغيير الموضوعات من ســنةإلى أخرى
تبعا لمجال تخصص مدرس المساق.
 25596موضوعات خاصة يف أمن المعلومات ()2

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات:3

الهدف من هذا المســاق هو تقديم موضوعات متقدمة وجديدة يف واحدة من مجاالت أمن المعلومات .يمكن تغيير الموضوعات من ســنةإلى أخرى
تبعا لمجال تخصص مدرس المساق.
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الكلية يف سطور
• تأسست سنة2006 :
• عدد التخصصات 4 :بكالوريوس 2 ،ماجستير
• عدد الطلبة حسب الطاقة االستيعابية :البكالوريوس (  ،) 1714املاجستير ( .) 66

كلية امللك طالل لتكنولوجيـا األعمـال

كلية امللك طالل لتكنولوجيـا األعمـال

األقسام والدرجات العلمية:
تضم الكلية أربعة أقسام علمية تقدم أربعة برامج بكالوريوس ،وبرنامجي ماجستير ،كما هو موضح بالجدول
التالي:
القسم العلمي
قسم إدارة األعمال

الدرجات العلمية
• بكالوريوس إدارة األعمال
• ماجستير ريادة األعمال
• ماجستير تحليل األعمال

قسم تكنولوجيا معلومات األعمال

• بكالوريوس تكنولوجيا معلومات األعمال

قسم املحاسبة

• بكالوريوس املحاسبة

قسم التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي • بكالوريوس التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي

• تميزها :حصلت ىلع املرتبة األولى ىلع الجامعات األردنية يف أغلب تخصصاتها يف امتحان الكفاءة الجامعية.

الرؤيــا

• االعتماد :الكليـة معتمـدة اعتمـادًا خـاصًا وعـامًا مـن وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي وهيئـة اعتمـاد

تطمح كلية امللك طالل لتكنولوجيا األعمال أن تصبح من بين الكليات الرائدة يف تكنولوجيا األعمال يف املنطقة.

مؤسسـات التعليـم العالـي وضمان جودتها .كذلـك حصلت الكلية ىلع االعتمـاد الدولي  ،AACSBوتعتبر أول

الرسالة

جامعة وكلية أردنية تحصل ىلع هذا االعتماد.

تخريــج طلبة متميزين أكاديميًا ومهنيًا يتمتعــون بعقلية قيادية وريادية يف مجال تكنولوجيــا األعمال من خالل توفير

توفر الكلية برامج خاصة مصممة بطرق حديثة وغير تقليدية لتركز ىلع متطلبات التكنولوجيا الحديثة يف الحقول جميعها،
وتتماشى مع متطلبات املعايير األكاديمية والصناعية واالقتصادية املحلية والدولية لتنافس الجامعات العاملية ذات التصنيف
العاملي والسمعة املرموقة .وعليه تعمل الكلية وبشكل مستمر ىلع تطوير املجاالت األكاديمية واإلدارية لتحقيق رؤيتها يف
التميز بين كليات األعمال يف األردن واملنطقة ،وتحقيق رسالتها يف السعي لتخريج طلبة مؤهلين علميًّا وعمليًّا يف مجال
تكنولوجيا األعمال ،ليكونوا قادرين ىلع املنافسة واكتساب املهارات وتلبية احتياجات سوق العمل.
وتتميز الكلية بتوقيعها اتفاقيات تعاون متخصصة مع جامعات عاملية كاتفاقية املشاركة مع جامعة النكستر البريطانية عام
 ،2009لتنفيذ برنامج ماجستير يف إدارة األعمال الدولية ،واتفاقية التعاون مع جامعة هاسلت البلجيكية لتنفيذ برامج ماجستير
يف نظم املعلومات اإلدارية واستراتيجيات التسويق الدولي ،واتفاقية مع جامعة ميتشيغان ديربورن  2+2و  ،3+2وجامعة أريزونا
األمريكية يف تخصص املحاسبة وغيرها من الجامعات األخرى .وتتبنى الكلية حاليًّا خطة إستراتيجية طموحة لتوسيع نطاق
برامجها ىلع مستوى البكالوريوس والدراسات العليا من خالل التشبيك مع الجامعات األمريكية واألوروبية ذات السمعة واملكانة
املرموقتين يف العالم.
وكلية امللك طالل لتكنولوجيا األعمال هي أول كلية أعمال يف األردن حصلت ىلع عضوية االعتماد الدولي  ،AACSBكما
حصلت ىلع املوافقة املبدئية لالعتماد الدولي بعد قبول تقرير التقويم الذاتي يف شهر كانون األول  ،2015حيث تعمل ىلع
تنفيذ متطلبات الحصول ىلع هذا االعتماد ،ومن الجدير بالذكر أن الكلية هي أول كلية أردنية تحصل ىلع عضوية جمعيات

تعليم رائد ومتميز أكاديميًا ومهنيًا ،وتوفير فرص ملشاركة كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة يف املجتمع املحلي.

األهداف
عال املســتوى يلتزمون
• تأهيل خريجين كفؤين من خالل اســتقطاب الطلبة املتميزين واملتفوقين ،وتزويدهم بتعليم ٍ
بأخالقيات العمل والذكاء التكنولوجي ،وأن يكون لديهم القدرة ىلع التنافس يف سوق العمل.
• تعيين وتطوير واالحتفاظ بأعضاء الهيئة التدريســية من ذوي الكفاءات ،والســعي للوصول إلي أداء متميز لعضو الهيئة
التدريسية والعمل ىلع دعم إبداعهم وتطورهم.
• تحديث مستمر للعملية التعليمية ،وضمان جودتها ،ونوعية البرامج والدراسات املنسجمة مع متطلبات االعتماد املحلي
( ،)HEACوالعاملي (.)AACSB
• التشــجيع واالرتقاء بسياسة البحث العلمي يف الكلية ،وتحسينها ودعمها بما يساهم يف تعزيز اإلبداع واالبتكار وإخزاء البحوث
التطبيقية.
• املشاركة يف تنمية املجتمع املحلي ،وتقوية العالقة معه ،وتحقيق التكامل بين البيئة التعليمية والبيئة املحلية.
• تطويــر إجراءات التقييم الذاتي وضمان الجودة ،للســعي لالرتقاء باألداء وتحقيق التميز ،وتطبيق معايير الجودة بشــكل
فعال ىلع املستوى األكاديمي واإلداري.

كليات األعمال اآلسيوية ( ،)AAPBSوعضوية جمعية كليات األعمال ( )BEPSىلع الصعيد العربي مما يعزز مكانتها وعالقاتها
ىلع الصعيدين اآلسيوي والعاملي .لقد نظمت الكلية بدعم من صندوق دعم البحث العلمي مؤتمر (Technology Innovation,
 )Management and entrepreneurshipوقد شارك فيه عدد من املختصين من داخل األردن وخارجه.
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الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس يف التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي

رقم
املادة

رقم املادة

متطلب كلية إجباري  24ساعة

س املتطلب السابق
20131

متطلب جامعه إجباري  18ساعة
11100

مهارات الحاسوب (استدراكي)

0

-

31021

مهارات االتصال باللغة العربية (استدراكي)

0

-

31022

مهارات االتصال باللغة االنجليزية
(استدراكي)

0

-

31112

مهارات االتصال باللغة العربية

3

31021

31122

مهارات االتصال باللغة االنجليزية

3

31022

31151

التربية الوطنية

3

-

31160

القيادة واملسؤولية املجتمعية

0

-

31251

العلوم العسكرية

3

-

31254

الريادة واالبتكار

3

31374

املهارات الحياتية

3

-

متطلب جامعه اختياري  9ساعات

رياضيات لألعمال

3

-

 20235طرق اإلحصاء لألعمال

3

-

33101

مبادئ اإلدارة

3

-

33103

اقتصاد جزئي

3

-

34101

مبادئ املحاسبة ()1

3

-

35101

مبادئ التسويق

3

-

36101

نظم املعلومات اإلدارية

3

-

36111

تطبيقات حاسوبية يف األعمال

3

-

برنامج البكالوريوس يف التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي

الخطة الدراسية ملتطلبات الجامعة

الخطة الدراسية ملتطلبات الكلية

برنامج البكالوريوس يف التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي
ُصمم تخصص بكالوريوس التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي إلعطاء الطلبة تعليمًا تطبيقيًا يتماشى مع
ويمكنهم من االستكشاف بفاعلية يف عالم التسويق والتكنولوجيا املتكامل واملتغير باستمرار.
ّ
الحياة العملية
يعرّف التخصص الطلبة بالعناصر األساسية لخطط التسويق الناجحة والقنوات اإللكترونية الحديثة.
يف البداية يأخذ الطلبة مواد يف مفاهيم التسويق كمبادئ التسويق ،العالقات العامة ،اإلحصاء ،امللكية الفكرية،
أخالقيات األعمال وغيرها .كما أن الطلبة سيتعلمون عن تصميم املواقع اإللكترونية والتكنولوجيا وأثرهما ىلع
ىلع التسويق اإللكتروني .خالل دراسة الطلبة لتصميم الويب ،وواجهة والويب وسهولة االستخدام ،ولغات
البرمجة ،وغيرها من املواد سيتعلمون اللغة الالزمة للتواصل يف بيئة األعمال دائمة التغيير.
بعد إنشاء أساس تسويقي قوي ينتقل الطلبة إلى تطبيق معرفتهم يف حقل التسويق اإللكتروني ،مثل
تخصيص محرك البحث ،والتسويق التبعي ،ووسائل اإلعالم االجتماعية .كما أنهم سيتعلمون العناصر األساسية
لخطط التسويق مثل مصفوفات الويب ،تكنولوجيا املعلومات وملحات عن النظم ،وقضايا اإلنترنت الثقافية
والعاملية.
يف النهاية يربط الطلبة بين املعرفة والخبرة التي تم اكتسابها لتطوير استراتيجية التسويق اإللكتروني
املميزة واملتكاملة الخاصة بهم .ومن خالل البناء ىلع أساسيات التسويق مع األدوات الحالية والتكنولوجيا
دائمة التغيير يتعرف الطلبة ىلع مجال التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي دائم التغيير ،وتتم تهيأتهم

20251

تاريخ العلم
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-

31100

الرياضة والصحة

3

-

31130

اللغات األجنبية
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31152

الحضارة العربية اإلسالمية
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-

31211

األدب العربي
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31112

31252

الحوكمة والتنمية

3

-

31260

حقوق اإلنسان

3

-

31261

مقدمة يف علم السياسة واالقتصاد

3

-

31264

مقدمة يف علم النفس

3

-

31272

التنمية والبيئة

3

-

مجاالت العمل للخريجين

31311

أساليب البحث العلمي

3

-

31351

قضايا معاصرة يف الوطن العربي

3

-

هو تخصص حديث يف األردن ،ومجاالت عمله مفتوحة يف الداخل والخارج ،وأبرز مجاالت العمل هي :تحليل

31352

القدس  :واقعًا وتاريخًا

3

-

31362

الفلسفة والتفكير الناقد

3

-

للتطوير والنمو الدائم يف هذا املجال.

متطلبات التخرج يف القسم
إضافة إلى متطلبات الجامعة ،ومتطلبات الكلية ،يتعين ىلع الطالب اجتياز ( )81ساعة دراسية معتمدة بنجاح
موزعة كالتالي )66( :ساعة دراسية معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية ،و( )15ساعة معتمدة متطلبات
التخصص االختيارية.

أنظمة العمل التسويقية ،إدارة أعمال التجارة اإللكترونية ،إدارة أعمال التسويق اإللكتروني ،موظف ترويج وإعالن،
موظف بحوث التسويق ،العمل يف مجاالت تسويق أنشطة املؤسسات الخاصة والعامة واملؤسسات الخدمية
ومراكز التواصل االجتماعي ،إنشاء املشاريع التسويقية اإللكترونية الخاصة ،وظائف التسويق عبر الهواتف
املوبايل ،العمل يف قطاع البنوك أو شركات التجزئة أو الشركات الصناعية والتسويقية وغيرها من األنشطة
التسويقية اإللكترونية.
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-
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بحوث التسويق
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 35397تدريب ميداني
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35103

مقدمة يف التسويق اإللكتروني

3
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 33309أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية

3

إنهاء  60ساعة
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الخطة الدراسية ملتطلبات قسم التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي

متطلب قسم إجباري  66ساعة

 33204االقتصاد الكلي

3
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الخطة االسترشادية لتخصص التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي

س املتطلب السابق



رقم
املادة

رقم املادة

متطلب قسم اختياري  15ساعة

31111

31121

20131
31151

31153

35101

20131
36101

)(3

(

187

التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي
 35101مبادئ التسويق

متطلب سابق :ال يوجد

 35308المنتج وإدارة العالمة التجارية
عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التسويق ،وتطور الفكر التسويقي ،والبيئة التسويقية ،وسلوك المستهلك النهائي ،وسلوك المشتريالصناعي،
وتجزئة األسواق ،وبحوث التسويق ،وتسويق الخدمات ،كما يتضمن توضيح للوظائف التسويقية المختلفة المرتبطة بعناصر المزيج التسويقي
(المنتج ،السعر ،الترويج ،التوزيع) ،إضافة إلى التعريف بمفهوم التسويق الدولي.
 35103مقدمة يف التسويق اإللكتروني

متطلب سابق:35101 و36101

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق لمحة عامة عن عالم تسويق المنتجات عبر اإلنترنت ،ويتناول جميع الجوانب التقنية المبتكرة يف التسويق عبراإلنترنت بما يف
ذلك أهمية تصميم صفحات الويب ،وتطوير الويب ،واإلعالن ،والعالقات العامة ،والمبيعات .كما يوضح هذاالمساق مصطلحات رئيسة ،مثل :التسويق
من خالل محركات البحث ،واإلعالنات العرضية ،التسويق عبر البريد اإللكتروني،والتسويق اإلعالني التفاعلي.
 35105التسويق االجتماعي

متطلب سابق:35101

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم التسويق االجتماعي كمفهوم معاصر يف الفكر الفلسفي التسويقي استنادا ً إلى المسؤوليةاالجتماعية التي
تتحملها منظمات األعمال تجاه المجتمع .كما يتضمن دور التسويق االجتماعي يف تعزيز مفهوم حماية المستهلك وسيادة المبادئ األخالقية،
وأخالقيات األعمال يف التعامل التسويقي ،وانسجاما ًمع أنماط الحياة المتقدمة ،وحالة اإلبداع والتطورالسائدين يف األسواق المختلفة.
 35202سلوك المستهلك ووسائل االتصال الحديثة

متطلب سابق:35101

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم السلوك االستهالكي ،وأطر تحليل سلوك المستهلك التي تؤثر يف المعرفة ،والتكيف وعملية التعلم لدى
المستهلكين .والتعريف بمفاهيم ذات عالقة بسلوك المستهلك مثل :الحاجات ،الدوافع ،الحوافز ،اإلدراك ،االتجاهات،التأثيرات الثقافية ،الطبقات،
والجماعات المرجعية .كما يتضمن التعريف بمراحل اتخاذ قرار الشراء لدى كل من المستهلك النهائيوالمشتري الصناعي.
 35215إدارة التسويق

 3و33101
متطلب سابق: 5101

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بالوظائف اإلدارية المستخدمة يف إدارة التسويق والتي تشمل التخطيط والتنظيم التسويقي وتوجيه النشاطات
التسويقية والرقابة عليها ،إضافة إلى األساليب التسويقية المستخدمة يف إدارة المنتجات وعمليات التسعير والترويجوالتوزيع.
 35217تسويق الخدمات

متطلب سابق:35101

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بالمفاهيم التسويقية الحديثة يف مجال الخدمات ،وخصائصها وتطورها ،والتحديات التي تواجه المدراءيف مجال تسويق
الخدمات ،إضافة إلى تصميم الخدمة ،وإدارة الطلب عليها ،وجودة الخدمات المدركة ،والمشاكل المترتبة علىتسويق الخدمة.
 35218إدارة المبيعات

متطلب سابق:35101 و33101

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بطرق التعرف على العمالء وتأهيلهم ،وتحديد االحتياجات التدريبية لرجال البيع ،وبيان ميزات المنتج والمنافع،
والتعامل مع اعتراضات العميل ،وأساليب إبرام العقود ،وعقد البيع ،إضافة إلى التعريف بالمسؤوليات الرئيسية التي يقومبها مدير المبيعات ،مثل:
التنبؤ بالمبيعات ،وتحليل وتصميم مناطق المبيعات ،استقطاب رجال البيع واالختيار والتدريب ،والتحفيز،وتعويض موظفي المبيعات وتقييمهم.
 35233أساسيات التصميم الجرافيكي لألعمال

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق المبادئ األساسية لألعمال اإلبداعية مثل تصميم الرسوم البيانية .من خالل التركيز على اللغة البصرية،ومهاراتها ،والجوانب
اإلبداعية والجمالية لتصميم المادة اإلعالنية الحديثة .إضافة إلى التعريف باآلثار المترتبة على تصميم المادةاإلعالنية الحديثة يف شكل رقمي ،وأخيرا ً
يتدرب الطالب على تطبيقات عملية لترويج التصاميم من خالل وسائل التواصل الرقميالحديثة.
 35235مهارات االتصال والتكنولوجيا

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات:3

متطلب سابق:35202

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بالمنتجات والعالمات التجارية ،من حيث :نشأتها ،وأنواعها ،وأهدافها ،وإدارتها ،وقوانين تسجيلهاوالتركيز على بنائها
وحمايتها ،ووضع استراتيجياتها ،وتوضيح العالقة بين المنتجات والعالمات التجارية ،وقرارات المنتج ،إضافةالى اختيار العالمة التجارية ،وتسجيلها،
وتسمية التصميم ،والمتطلبات القانونية؛ وقياس األداء.
 35314قنوات التوزيع والوسائل اإللكترونية

 متطلب سابق: 35218و 35103

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية المنشآت التسويقية ،ووظائفها ،وتحليل بيئة المنشآت التسويقية والوسطاء التسويقيين (تجارالجملة ،وتجار
التجزئة ،والوكالء) ومنافذ التوزيع للسلع والخدمات ،والعوامل المؤثرة على تصميمها واختيارها ،قيادتها ،تحفيزها،وتقييمها .وكذلك التعرف على
مكامن القوة وأسباب الصراع بين أعضاء المنشآت التسويقية ،وإدارتها ،وإدارة التوزيع المادي،واألساليب الحديثة للتوزيع عبر الوسائل اإللكترونية.
 35319بحوث التسويق

متطلب سابق20235+ :35202

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية بحوث التسويق ،وأنظمة المعلومات التسويقية ،وأساليبها ،وأنواعها ،والتعريف بإجراءات وخطوات بحوث
التسويق ،وتصميم وإعداد البحوث التسويقية بأنواعها المختلفة (الوصفية ،والتجريبية ،والتحليلية ،والسببية ،)...من حيث تحديد المشكلة،
والتصميم ،وتحديد المجتمع والعينة ،وتحديد البيانات المطلوبة ،ومصادرها ،والنماذج والطرق المستخدمة يفتجميعها ،وطرق تحليل هذه البيانات
إحصائيًا واختبار الفرضيات ،واستخالص النتائج وكتابة التوصيات ،للمساعدة يف ترشيدالقرارات التسويقية.
 35323االتصاالت التسويقية اإللكترونية المتكاملة

متطلب سابق:35235

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بالمعلومات األساسية المتعلقة بمفهوم االتصاالت التسويقية اإللكترونية المتكاملة ،وعناصرها،والتخطيط لها ،تقليديا
وإلكترونيا .من خالل االستخدام األمثل لعناصرها الرئيسة المتمثلة بالبيع الشخصي ،واإلعالن ،والدعاية ،والعالقات العامة ،والنشر ،والتسويق
المباشر ،والتعريف بالتحديات التي قد تعيق نجاح عملية االتصال ،المتعلقة باللغة ،أو األلفاظ،أو المعوقات التنظيمية أو الفروق الفردية.
 35326تكنولوجيا اإلعالن

 متطلب سابق:35235

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بالدور االقتصادي واالجتماعي الذي يؤديه اإلعالن ،وارتباطه بالجوانب التسويقية ،واإلنتاجية،واالجتماعية والتربوية،
ومعرفة وسائل اإلعالن وخصائصها ،والتركيز على اإلعالن عن طريق اإلنترنت .والتعريف باألساليبالعلمية يف التخطيط واإلعداد للحمالت اإلعالنية،
ومتطلبات التخطيط وخطوات تنفيذ الحمالت اإلعالنية التقليدية واإللكترونية.
 35336تصميم المواقع اإللكترونية التجارية

متطلب سابق:35233

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بكيفية تصميم الويب وتزويد الطلبة بمعلومات عامة عن عملية إنشاء صفحة الويب ،وأهميتها التسويقيةعبر اإلنترنت
لزيادة المعرفة يف أدوات البرمجة من خالل التعريف بكيفية تحديد الصفحات وكيفية استخدامها إلضافة نمط ما إلىمستندات الويب .التعريف
بالمبادئ األساسية لإلعالن التقليدي واإلنترنت ،ووظائف ومبادئ تصميم مواقع اإلنترنت التي تعزز من تجربة المستهلك ،والعالمات التجارية.
يتدرب الطالب على تطبيقات عملية الكتساب مهارات تصميم تجربة المستخدم ،UXوإعدادالواجهاتUI.
 35397تدريب ميداني

متطلب سابق :إنهاء  90ساعة

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق ممارسة ميدانية لمعارف الطالب النظرية التي تعلمها يف الجامعة مع التطبيق العملي لها يف إحدى منظماتاألعمال ،لتطوير
مهاراته الفنية ،والمهنية.
 35407التسويق الدولي

متطلب سابق:35323

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بعوامل البيئية الثقافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والتنافسية ،والتكنولوجية ،والقانونية ،وأثر هذه العوامل على
أنشطة التسويق الدولي ،إضافة إلى اكتشاف الفرص التسويقية المتوفرة يف األسواق الخارجية وتحليلها ،وتحديد وتقييماستراتيجيات وخطط التسويق
الدولي ،والقدرة على استخدام هذه المفاهيم يف تحليل المنظمة وتطوير االستراتيجية التسويقية المناسبةلألسواق الدولية.

يتضمن هذا المساق التعريف باستخدامات وتطبيقات تكنولوجيا االتصاالت من حيث أهميتها الثقافية ،واالقتصادية ،والسياسية،والتركيز على مجموعة
من التقنيات التقليدية والرقمية ،وتحليلها ،وتكييف التقنيات القديمة مع الظروف التاريخية األكثر حداثة واالبتكارات ،وكيفية التواصل مع فريق
تكنولوجيا المعلومات .والتعريف بالمعرفة األساسية التي من شأنها أن تساعد بالنظر يفالقيود التكنولوجية يف الشركات .والتعريف بالمواضيع التقنية
التي يجب مراعاتها عند إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت للتسويق.
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يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية ودور عالقة منظمات األعمال بالزبائن لبناء إدارة عالقات زبائن قوية ومستمرة على أساسالتفاعل اإليجابي
المشترك بين الطرفين وبما يخدم العملية التسويقية ،وباتجاه بناء قاعدة بيانات للتخطيط االستراتيجي للمنظمة ولدعمتفاعلها مع بيئة متغيرة
جوهرها الزبائن ،ولتكوين وتعزيز المعرفة التسويقية.
 35415سياسات التسعير

 متطلب سابق:35323

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التسعير وأهدافه وسياساته للمنتجات الجديدة ومداخل تحديده يف ظل أشكال المنافسة المختلفة(المنافسة
الكاملة ،واالحتكار الكامل ،واحتكار القلة ،والمنافسة االحتكارية) إضافة إلى تقييم سياسات التسعير.
 35416التسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي

 متطلب سابق:35319

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بشبكات التواصل االجتماعي وواجهات التواصل االجتماعي المستخدمة من قبل الزبائن ،والفروقاتبين التسويق
التقليدي والتسويق اإللكتروني .والتعريف بأهمية الشبكات االجتماعية كأدوات تستخدم لبناء الوعي بالعالمة التجارية،وتعزيز قطاع األعمال ،وكيفية
تطوير وتقديم خطة تسويقية مكتوبة لتحقيق أهداف الشركة من خالل استخدام وسائل التواصلاالجتماعي.
 35419التسويق عبر الموبايل

متطلب سابق:35323

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التسويق باستخدام الموبايل لمختلف أنواع الشركات ،والتعرف على استراتيجيات التسويق عنطريق الموبايل،
وكيفية قياس فعاليتها ،باإلضافة إلى التعرف على أهمية تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الشركات والوصول إليهامن خالل الموبايل.
 35421تسويق السياحة اإللكترونية

 متطلب سابق217 :35

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف باألهمية االستراتيجية والتشغيلية الستخدام التسويق اإللكتروني يف قطاعات السياحة والسفر،والتعريف بالتكنولوجيا

برنامج البكالوريوس يف املحاسبة

 35408إدارة عالقات الزبائن

 3و36232
متطلب سابق: 5101

عدد الساعات:3

برنامج البكالوريوس يف املحاسبة
يعد برنامج البكالوريوس يف املحاســبة فريدًا من نوعه؛ إذ يســعى إلى التميز واالبتعاد عن برامج املحاســبة
التقليدية ،وذلك من خالل التركيــز ىلع تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف مختلف املجاالت املعرفية لعلم
املحاســبة والتدقيق املحوســب ،وهذا البرنامج جزء من الخطة الطموحة التي تنتهجها جامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا لتحقيق رسالتها يف البحث العلمي وتطوير البرامج الدراسية واستحداث برامج جديدة تستند إلى
دمــج التكنولوجيا بمجاالت املعرفة املختلفة وإعداد الكوادر املؤهلة يف مجال املحاســبة والتدقيق القادرة
ىلع مواكبــة التطور االقتصادي واإلســهام يف تأمين ما تحتاج إليه املشــروعات املحليــة والعربية من موارد
بشــرية ذات كفاءة عالية يف مختلف أنشــطتها ،من خالل مناهج وبرامج تعليمية متطورة تناظر مثيالتها يف
املســتويات العاملية بحيث يعتمد القســم يف تدريســه أحدث التســهيالت واملعلومات واملستجدات التي
توفرهــا نظريات وتقنيات عصر املعلومات واالتصاالت املتقدمة .كما ويقوم قســم املحاســبة بتأهيل طلبته
وخريجيــه مهنيــا من خالل تقديم دورات مهنية مختلفة وهي CPA / CMA :بهدف إشــباع الطلبة باملعرفة
النظرية والتطبيقية يف مجال املحاســبة ،وتطوير قدراتهم باإلضافة إلى تأكيد حضورهم ومشــاركاتهم محليًا
وعربيًا وعامليًا.

المتوفرة والتي يمكنها المساهمة يف تنافسية المؤسسات العاملة يف هذه القطاعات بهدف زيادة أدائها وفعاليتها.
 35424استراتيجيات التسويق اإللكتروني

 متطلب سابق35314 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف باستراتيجيات التسويق التقليدية واإللكترونية المستخدمة من قبل الشركات المحلية والعالمية ،والتعريفبكيفية تطوير
وتنفيذ استراتيجية تسويقية تستند إلى رسالة المنظمة وأهدافها لعدد من الماركات السلعية والخدمية من خالل تعلمأدوات تحليل استراتيجية معاصرة.
 35435موضوعات تسويقية إلكترونية معاصرة

 متطلب سابق35323 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بموضوع أو أكثر من المواضيع ذات العالقة بالتسويق اإللكتروني .يتم اختيار هذه المواضيع بحيثتكون ذات أهمية من

متطلبات التخرج يف القسم
إضافة إلى متطلبات الجامعة ،ومتطلبات الكلية ،يتعين ىلع الطالب اجتياز ( )81ســاعة دراسية معتمدة بنجاح
موزعة كالتالي )66( :ســاعة دراســية معتمدة كمتطلبــات التخصص اإلجبارية ،و( )15ســاعة معتمدة متطلبات
التخصص االختيارية.

الناحية الزمنية بالنسبة للتطورات يف مجال التسويق اإللكتروني.
 35436التصميم التفاعلي للمواقع وتحليلها

 متطلب سابق35336 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق مفاهيم التصميم والمبادئ الخاصة يف كيفية إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت التي تجسد مبادئ تصميم مواقعاإلنترنت التي
تعزز رسالة التسويق وترويج المبيعات ،ويشمل المساق المواضيع التالية :المبادئ األساسية لإلعالن التقليديواإلنترنت ،وظائف ومبادئ تصميم
مواقعًا لإلنترنت التي تعزز من تجربة المستهلك ،والعالمات التجارية ،وتغطية إعالن الموقع،ومبادئ تصميم الموقع التي تخص مجاال لتسويق على
اإلنترنت وتدعم نشاط المستهلك وزيادة والوالء.

 35437التسويق باستخدام محركات البحث

 متطلب سابق35336 :

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعريف بأساسيات محركات البحث واإلعالنات ،وكيفية انسجامها مع عملية التخطيط التسويقي واالتصاالتالتسويقية ،إضافة
إلى تغطية مواضيع مختلفة مثل :كيفية عمل محركات البحث ،وكيفية البحث للمستخدمين ،وكيفية تحسين الموقععلى شبكة اإلنترنت لمحركات
البحث ،(SEO)وكيفية تطوير حملة إعالنية عن طريق محرك البحث وقياس النجاح.
 35449مشروع تخرج

متطلب سابق :إنهاء 00 1ساعة

عدد الساعات:3

مجاالت العمل للخريجين
العمل يف املجاالت املحاســبية مؤسســات القطاع العام والخاص ويف البنوك ،وشــركات التأمين ،والشــركات
االستثمارية ،واألسواق املالية ،مزاولة مهنة املحاسبة واملراجعة يف مكاتب املحاسبة الخاصة ،أعمال التدقيق
املحاســبي والتدقيق الضريبي للشــركات ،العمل يف املنشــآت الصناعية التي تحتاج إلــى الكثير من خريجي
املحاســبة ملســك حســاباتها اليومية يف مختلف األقســام كاملخازن واملشــتريات واملبيعات والرواتب..الخ،
ومتابعة حركتها النقدية وتدفقاتها املالية ،وتقييمه بشــكل ُمســتمر .العمل يف الهيئات املالية والضريبية،
حيث يتطلب العمل وجود عدد كبير من املحاسبين  -العمل كمراجع داخلي أو محاسب مالي أو مدقق .-القيام
بأعمال االستشارات املالية ودراسات الجدوى والتقييم االقتصادي للمشروعات.

يتضمن هذا المساق التعريف بكيفية كتابة مشروع البحث ،اختيار العنوان ،مشكلة البحث ،فرضياته ،أهدافه ،إضافة إلى مجتمعالبحث والعينة،
ويتضمن أيضا ً تصميم المشروع الذي أعده الطالب يف مقترح البحث ويعمل على تطويره بوضع حلول لمشكلةالبحث ،ويقوم بتصميم االستبانة،
إجراء التحليالت والتطبيقات الالزمة  ،كتابة االستنتاجات والتوصيات وفق منهجية البحثالمتكاملة.
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 33445تشريعات تجارية وإلكترونية

3

إنهاء  99ساعة
معتمدة

34102

مبادئ املحاسبة ()2

3

34101

34115

مبادئ التمويل

3

34101

 34204املحاسبة املتوسطة ()1

3

34102

 34205املحاسبة املتوسطة ()2

3

34204

3

34115

3

34102

3

34102

 34233املحاسبة الحكومية

3

34102

 34307املحاسبة املتقدمة

3

34205

34311

تحليل القوائم املالية ()1

3

34102

34313

معايير املحاسبة الدولية

3

34205

34321

املحاسبة اإلدارية

3

34102

 34324تدقيق حسابات ()2

3

34227

 34326محاسبة تكاليف

3

34321

 34332محاسبة ضرائب

3

34102

34216

اإلدارة املالية

 34227تدقيق الحسابات ()1
34231

محاسبة املنشآت املالية (بنوك وتأمين)

3

20235

3

إنهاء  60ساعة
معتمدة

3

33212

 33404اإلدارة االستراتيجية

3

33203

 33405إدارة املوارد البشرية

3

33203

 33439إدارة املشاريع

3

33313

 34206محاسبة شركات

3

34102

34218

أسواق مالية

3

34216

34314

أعمال مصرفية

3

33103

34318

إدارة محافظ استثمارية

3

34216

34419

قضايا محاسبية معاصرة

3

34205

 34430املحاسبة الجنائية

3

34205

 34437محاسبة إسالمية

3

34102

 34438مصارف إسالمية

3

-

 36232األعمال اإللكترونية لطلبة األعمال

3

36101

33212

بحوث العمليات لألعمال

 33309أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية
33313

إدارة اإلنتاج والعمليات

)(3

20235
ﻃﺮق اﻹﺣﺼﺎء ﻟﻸﻋامل
)(3



 33204االقتصاد الكلي

3

33103

 33209مهارات االتصال اإلداري

3

33101



الخطة الدراسية ملتطلبات قسم املحاسبة

متطلب قسم إجباري  66ساعة

 33203السلوك التنظيمي

3

33101

الخطة االسترشادية لتخصص املحاسبة

املتطلب السابق



رقم
املادة

رقم املادة

س

متطلب قسم اختياري  15ساعة

20131
رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻟﻼﻋامل

31111
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)(3

٢٠١٣١
31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
)(3

34101

31153

ﻣﺒﺎدىء اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ١
)(3

ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
و ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )(0

34102

33101

ﻣﺒﺎدىء اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ٢
)(3

ﻣﺒﺎدىء اﻹدارة
)(3

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻋامل

٢٠١٣١
36101

34115

34204

ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

ﻣﺒﺎدىء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)(3

اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ١
)(3

اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ
)(3

٢٠١٣١
31251

34216

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

34205
اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ٢
)(3

٢٠١٣١
34307
اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
)(3

اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

34415

محاسبة دولية

3

34313

 34432نظم املعلومات املحاسبية

3

34227

 34439تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب

3

34432

 34499مشروع التخرج

3

إنهاء  99ساعة
معتمدة



34414

نظرية محاسبية

3

34307

33445
ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ
و اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ )(3

ﻣﻌﺎﻳري اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
)(3

ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج
)(3

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻴﺔ
)(3

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﴐاﺋﺐ
)(3

31154
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
)(0

اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﲇ
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

34311

34227
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ١
)(3

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١
)(3

34324
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ٢
)(3

34432
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

)

192

ﻣﺒﺎدىء اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
)(3

٢٠١٣١
34231

٢٠١٣١
34313

34499

35101

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﺑﻨﻮك و ﺗﺄﻣني( )(3

34233

اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺰيئ
)(3

33204

34326

٢٠١٣١
34414

34415

)(3

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
)(3

34332
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

)(3

36111

34321

)(3

31121
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

٢٠١٣١
33103

ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

٢٠١٣١
34439

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب

)(3

(
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املحاسبة
 34101مبادئ محاسبة ()1

متطلب سابق :ال يوجد

 34231محاسبة المنشآت المالي (بنوك وتأمين)
عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق تعريف علم المحاسبة .النظام المحاسبي وعناصره األساسية .نظام القيد المزدوج .العمليات المتعلقة برأس
المال. العمليات النقدية .عمليات البضاعة .الذمم المدينة ،وإعداد ميزان المراجعة وقائمة الدخل وقائمة المركز المالي.
 34102مبادئ محاسبة ()2

متطلب سابق:34101

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق المعالجة المحاسبية للمخزون السلعي واألصول المعمرة الملموسة وغير الملموسة وااللتزامات المتداولة
وطويلة األجلوالتسويات النقدية ،وقائمة التدفقات النقدية.
 34115مبادئ التمويل

متطلب سابق:34101

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق التعرف على مفهوم التمويل ومصادره االئتمان التجاري ،القروض المصرفية ،المستحقات ،أدوات األسواق المالية
فترة تمويل القروض ،عقود التمويل ،تمويل اآلالت والمعدات ،االستئجار ،االستثمار التمويلي السندات ،األسهم .وإدارة رأس المال
العامل وهيكلرأس المال والموازنات الرأسمالية.
 34204محاسبة متوسطة ()1

 متطلب سابق:34102

عدد الساعات:3

المالية قياسالبضاعة ،ومشاكل الذمم المدينة وأوراق القبض.

أنواعالبنوك وتطورها وأهميتها من الناحية االقتصادية .ويتم التركيز من خالل هذا المساق على وظائف البنوك التجارية والمحاسبة يف
األقسامالمختلفة والحسابات الختامية للبنوك التجارية .كما تتضمن هذه المادة التعرف على ماهية التأمين وأنواعه وفوائده وإعادة
التأمين.
 34233المحاسبة الحكومية

 متطلب سابق:34102

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق اإلطار المفاهيمي ألساسيات المحاسبة الحكومية والهيئات غير الهادفة إلى الربح ونظرية األموال المخصصة
وتوضيحإجراءات تسجيل عملياتها وإعداد تقاريرها المالية وإعداد الموازنات والرقابة وتقييم األداء.
 34307المحاسبة المتقدمة

 متطلب سابق:34205

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق المعالجة المحاسبية لموضوع مجموعات األعمال واندماج الشركات ،ومن ذلك عمليات شراء الشركات واستخدام
أسلوب الملكية يف المعالجة المحاسبية وتوحيد القوائم المالية ،كما تغطي المادة المعالجة المحاسبية للعمليات التي تنفذها

متطلب سابق:34204

عدد الساعات:3

االستثمارات غير المشتملة على السيطرة أو التأثير الهام ومحاسبة عقود التأجير التشغيلي والتمويلي واإلفصاحات المحاسبية.
متطلب سابق:34102

 34311تحليل القوائم المالية ()1

 متطلب سابق:34102

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق تحليل القوائم المالية لغايات اتخاذ القرارات المالية من قبل مستخدمي هذه القوائم ،وتشمل أساسيات التقارير
الماليةوالتحليل األفقي والعمودي والتحليل باستخدام النسب.

يتضمن هذا المساق المشاكل المحاسبية لتحديد ربحية السهم واالعتراف باإليراد يتضمن عقود اإلنشاءات طويلة األجل ومحاسبة
 34206محاسبة الشركات

يتضمن هذا المساق المحاسبة يف المنشآت المالية وتركز على محاسبة البنوك التجارية وشركات التأمين ،حيث تشمل التعرف على

الشركات بالعمالتاألجنبية وعقودها اآلجلة ،وكذلك ترجمة وإعادة قياس القوائم المالية المعدة بعمالت أجنبية.

يتضمن هذا المساق مقدمة لإلطار المفاهيمي النظري للمحاسبة المالية ،وقائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات
 34205محاسبة متوسطة ()2

 متطلب سابق:34102

عدد الساعات:3

عدد الساعات:3

 34313معايير المحاسبة الدولية

 متطلب سابق:34205

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق تعريف الطالب بالمعايير المحاسبية الدولية والهيئة المسؤولة عن إصدارها ،كما تغطي المادة المعالجة
المحاسبية وفقالمعايير المحاسبية الدولية لعدد من األمور المحاسبية غير المغطاة يف مواد أخرى.
 34314أعمال مصرفية

متطلب سابق33103:

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق المحاسبة عن شركات األشخاص وشركات األموال ،من ناحية تأسيس شركات األشخاص والتغير يف الشركاء وتصفية

تهدف هذه المادة إلى التعرف على المفاهيم األساسية للنقود،نشأة المصارف واألعمال المصرفية ،الجهاز المالي والمصريف،أنواع

شركات األشخاص ،كما يغطي المساق شركات األموال من ناحية تأسيس شركات األموال وإصدار السندات وتكوين االحتياطيات ،وتصفية

المصارف :أهدافها ،وظائفها ،ميزانياتها .أنواع الحسابات الدائنة والمدينة ،أنواع األوراق المالية ،أنواع القروض وأغراضها ،االعتمادات

شركات األموال.

والكفاالت ،الخدمات والتسهيالت المصرفية ،األسواق المالية والنقدية ،البنوك اإللكترونية ،مخاطر العمل المصريف ،المصارف العاملة

 34216اإلدارة المالية

 المتطلب السابق:34115

ساعات معتمدة:3

يتضمن هذا المساق مفهوم اإلدارة المالية وأهدافها االستثمارية المالية ،التمويل ومصادره المختلفة ،التقويم المالي لمؤسسات
األعمالالتخطيط السيولة والربحية ،التحليل وإدارة األصول.
 34218أسواق مالية

 متطلب سابق:34216

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق طبيعة األسواق المالية ووظائفها وأنواعها (الفورية والمستقبلية بما فيها أسواق الخيارات) وهيكلها التنظيمي
وأدواتالتعامل واالستثمار بها .كما تتطرق إلى أهم المؤسسات الوسيطة العاملة يف هذه األسواق كصناع السوق والسماسرة والمضاربين.
كما تلقيالمادة الضوء على األسواق المالية الدولية واآلسيوية بما يف ذلك سوق عمان المالي ومدى النجاح الذي حققه يف تحقيق التنمية
االقتصاديةمقارنة مع األسواق المالية الدولية.
 34227تدقيق الحسابات ()1

 متطلب سابق:34102

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق تعريف الطالب بتدقيق الحسابات وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،وتغطي المادة مواضيع تقرير المدقق والسلوك
المهني للمدقق واستقاللية المدقق ومسؤوليات المدقق وأهداف التدقيق وأدلة التدقيق ودراسة بيئة العميل الداخلية والخارجي ة
واإلجراءات التحليليةاالبتدائية.

يف األردن.
 34318إدارة محافظ استثمارية

 المتطلب السابق:34216

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق كفاءة أسواق رأس المال والدور الذي يلعبه المضاربون والسماسرة .كما تناقش عملية اتخاذ قرارات االستثمار
بإدخال عامل المخاطرة واستخدام أساليب تحليل المخاطر المختلفة يف ذلك وتشرح العالقة التبادلية بين العائد ومخاطر المحفظة
وتوضح النظريةالتي تقف وراء كل من نموذج تسعير األصول الرأسمالية ونظرية المضاربة وخصائص كل منهما وكيفية اختيار محافظ
االستثمار بكفاءة.
 34321المحاسبة اإلدارية

 متطلب سابق:34102

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق المبادئ واألساليب المتبعة يف استخدام البيانات المالية يف التخطيط والرقابة التخاذ القرارات اإلدارية يف مختلف
المستويات اإلدارية ،وتناقش المادة تصنيفات التكاليف وتحليل عالقة التكلفة والحجم والربح ،وإعداد الموازنة ،والتكاليف المالئمة
للقراراتاإلدارية ،واستخدام المعلومات المحاسبية يف اتخاذ قرارات االستثمار الرأسمالي.
 34324تدقيق الحسابات ()2

 متطلب سابق:34227

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق تدقيق الحسابات وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،وتشمل تقييم مخاطر العميل ونظام الرقابة الداخلية لديه ،كما
تشمل تقييممخاطر االحتيال المالي ومخاطر استخدام التكنولوجيا عند العميل وتشمل أنواع إجراءات واختبارات التدقيق التفصيلية
واختبارات الرقابةواإلجراءات التحليلية واإلجراءات الختامية وتصميم برنامج تدقيق متكامل والمعاينة يف التدقيق.
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 34326محاسبة التكاليف

 متطلب سابق:34321

عدد الساعات:3

 34439تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب

 متطلب سابق:34432

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق مفاهيم محاسبة التكاليف يف الشركات الصناعية ،ونظام محاسبة أوامر التشغيل ،ونظام محاسبة تكلفة المراحل،

يتضمن هذا المساق تدريب الطلبة على استخدام برامج محاسبية على الحاسوب .يتضمن هذا المساق على دراسة النظم المحاسبية

ونظاممحاسبة تكلفة األنشطة توزيع تكاليف دوائر الخدمات على الدوائر اإلنتاجية ونظام محاسبة التكاليف المعيارية وتحليل االنحرافات.

المحوسبة بحيث يغطي المواضيع التالية :فتح شركة جديدة) خدمية وتجارية (شجرة الحسابات ،العمليات الخاصة بالزبائن وبالموردين،

 34332محاسبة الضرائب

 متطلب سابق:34102

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق تعريف الطالب بالمفاهيم الضريبية وأسس احتساب الضريبة كما تتناول قانون ضريبة الدخل المطبق يف األردن
منالناحية المحاسبية والقانونية الحتساب الضرائب على المكلفين األفراد والشركات ،كما تغطي المادة معيار المحاسبة الدولي رقم
 2 1الخاصبضريبة الدخل.
 34414نظرية محاسبية

 متطلب سابق:34307

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق النظرية المحاسبية من ناحية مداخل الفكر والتشريع والبحث العلمي يف المحاسبة ،ومن المواضيع التي تغطيها
المادة اإلطار المفاهيمي للمحاسبة والتشريع المحاسبي وأساليب القياس المحاسبي ودور المحاسبة يف المجتمع ونظريات اختيار
الممارساتالمحاسبية وعالقة المعلومات المحاسبية مع متغيرات السوق المالية.
 34415محاسبة دولية

 متطلب سابق:34313

عمليات البنوك ،البضاعة ،الموظفين ،الرواتب ،واستخراج التقارير المالية .تدرس هذه المادة بمختبر وتغطي الجزأين النظري والتطبيقي.
كما يتضمن المساق استعمال برنامجQuick book وبرنامجERP وبرنامج مايكروسوفت اكسل يف حل المشاكل المحاسبية العملية
والمشاكل المتعلقة باألعمال حيث يتناول إعداد ورقة العمل وتحليل القوائم المالية واحتساب االستهالك وإطفاء القروض والسندات
والموازنات التخطيطية والقيمة الحالية والمستقبلية ومخصص الديون المشكوك فيها.
34499 مشروع التخرج

إنهاء99 ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

تقوم مجموعات من الطلبة بتنفيذ أبحاث علمية أو خطط أعمال تحت إشراف عضو هيئة تدريس ،حيث يختار الطلبة موضوعا ًللمشروع
ويناقشون اإلطار النظري والدراسات السابقة حوله ثم يجمعون البيانات ويحللونها ويناقشون أسباب نتائج دراساتهم وما يترتب على
هذهالنتائج ويف نهاية الفصل يتم عمل مناقشة للبحث من قبل لجنة من أعضاء هيئة التدريس.

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق المحاسبة يف إطار دولي ،حيث تستعرض أبرز أسباب االختالفات المحاسبية بين الدول وأشكال هذه االختالفات
وجهودتوحيد الممارسات المحاسبية عالميا ً كما تغطي المادة المعالجة المحاسبية وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية لعدد من األمور
المحاسبية غيرالمغطاة يف المواد األخرى.
 34419قضايا محاسبية معاصرة

 متطلب سابق:34205

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق عددًا من القضايا المعاصرة يف المحاسبة والتي هي غير مشمولة يف مواد التخصص األخرى.
 34430المحاسبة الجنائية

 متطلب سابق:34205

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق تدقيق الحسابات الهادف إلى كشف االحتيال ،وتغطي المادة أساليب االحتيال المالي المتضمن كل من تزوير
القوائمالمالية وسوء استخدام األصول واالحتيال المالي اإللكتروني ،كما تتضمن أساليب كشف االحتيال المالي وأساليب الوقاية من
حدوثه يفالشركات.
 34432نظم المعلومات المحاسبية

متطلب سابق:34227

عدد الساعات:3

يتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية لنظم المعلومات المحاسبية حيث تتناول تصميم وتطوير نظم المعلومات المحاسبية،
ومفاهيم قواعدالبيانات ،وتكنولوجيا أنظمة الرقابة الداخلية وأمن وحماية نظم المعلومات المحاسبية.
 34437محاسبة إسالمية

متطلب سابق:34102

عدد الساعات:3

يغطي هذا المساق معايير المحاسبة والتدقيق الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية .كما وغطي
المساقالمعالجة المحاسبية إلجراءات التمويل اإلسالمي واإلبالغ المالي والقوائم المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية.
 34438 مصارف إسالمية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات:3

يغطي هذا المساق مفهوم التمويل اإلسالمي والمصارف اإلسالمية وتعليمات الشريعة اإلسالمية حول ذلك ،وهيئة اإلشراف الشرعي يف
المصارف اإلسالمية ،كما يغطي المساق االختالف بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية ،ويغطي أساليب التمويل اإلسالمي يف
عقود المضاربة والمشاركة واإلجارة.
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أحدث املتطلبات األكاديمية والعلمية والتكنولوجية التي تشمل مجاالت معرفية ومهارات متعددة تتالءم
ومتطلبات التعليم وبرامج التنمية ،من أجل رفد سوق العمل األردني بكفاءات ومهارات عالية وملواكبة التغيرات
واملستجدات التي تطرأ محليًا ودوليًا يف مجال إدارة األعمال ،األمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق األهداف
االقتصادية والتنموية للمجتمع األردني.
يهدف تخصص إدارة األعمال إلى تطبيق الرؤية العامة لجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،ويسعى إلى تقديم
التعليم بأفضل جودة يف جميع مواضيع األعمال وذلك لتطوير التعليم باستمرار من خالل تضمين أحدث البحوث
يف مجال األعمال لتوفير فرص العمل املناسبة لخريجي إدارة األعمال وتمكينهم من املنافسة يف النطاق
األكاديمي.

متطلبات التخرج يف القسم
إضافة إلى متطلبات الجامعة ،ومتطلبات الكلية ،يتعين ىلع الطالب اجتياز ( )81ساعة دراسية معتمدة بنجاح
موزعة كالتالي )66( :ساعة دراسية معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية ،و( )15ساعة معتمدة متطلبات
التخصص االختيارية.

مجاالت العمل للخريجين
مختلف الوظائف اإلدارية ،مثل :املوارد البشرية ،إدارة العمليات ،إدارة الجودة ،إدارة األعمال الصغيرة ،برامج التنمية،
التخطيط ،مدير عالقات عامة ،مدير إنتاج ،مدير مبيعات ،إدارة األعمال التجارية .مجال التعليم والدراسات اإلدارية.
مشرف إداري ،مدير الخدمات العامة ،باحث وأخصائي التطوير اإلداري ،باحث وأخصائي التخطيط وامليزانية،

برنامج البكالوريوس يف إدارة األعمال

تأسس برنامج بكالوريوس إدارة األعمال يف مطلع العام الجامعي  ،2009/2010حيث صمم برنامجه وفق

الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس يف إدارة األعمال

برنامج البكالوريوس يف إدارة األعمال

رقم
املادة

رقم املادة

س املتطلب السابق

36334

متطلب قسم اختياري  15ساعة

متطلب قسم إجباري  66ساعة
 33203السلوك التنظيمي

3

33101

 33204االقتصاد الكلي

3

33103

 33209مهارات االتصال اإلداري

3

33101

33212

بحوث العمليات لألعمال

3

20131

33218

اإلدارة اللوجستية

3

33101

3

33203

33313

إدارة اإلنتاج والعمليات

3

33212

33317

إدارة الجودة

3

33203

33331

إدارة العالقات العامة

3

33209

 33404اإلدارة االستراتيجية

3

إنهاء  90ساعة
معتمدة

 33405إدارة املوارد البشرية

3

33203

 33408إدارة التغيير والتطوير

3

33313

 33409موضوعات إدارية معاصرة

3

33317

 33435إدارة األعمال الدولية

3

33404

 33439إدارة املشاريع

3

33313

 33445تشريعات تجارية وإلكترونية

3

 33499مشروع التخرج

3

 33309أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية

نظم دعم القرارات

3

36101

إنهاء  99ساعة
معتمدة
إنهاء  100ساعة
معتمدة

 33202نظرية املنظمة

3

33101

 33205التخطيط والرقابة املالية

3

34101,33101

 33207إدارة األعمال اإلسالمية

3

33101

3

20235

3

-

3

33101

 33326إدارة اإلبداع واالبتكار

3

-

 33330إدارة الخدمات

3

33101

 33336إدارة املعرفة

3

33209

 33337تحليل مالي

3

34101

 33342اقتصاد إداري

3

-

 33400إدارة املخاطر

3

33313

 33432إدارة املشتريات واملخازن

3

33101

 33434إدارة التفاوض وحل النزاعات

3

33209

34102

مبادئ املحاسبة ()2

3

34101

34216

اإلدارة املالية

3

33101

33215

تحليل البيانات

 33238إدارة االستثمار
33247

التنمية والتطوير اإلداري

34314

أعمال مصرفية

3

33103

35219

إدارة التسويق

3

35101

34115

مبادئ التمويل

3

34101

35314

قنوات التوزيع والوسائل اإللكترونية

3

36101,35101

34321

املحاسبة اإلدارية

3

34101

 35409التسويق الدولي

3

35218

إدارة املبيعات

إنهاء  60ساعة
معتمدة

3

33101

3

-

3

36101

 36232األعمال اإللكترونية لطلبة األعمال

36331

نظم تخطيط موارد املؤسسات ERP

مفتش إداري ،مراقب شؤون املوظفين ،مدقق شؤون املوظفين ،باحث وأخصائي شؤون املوظفين ،باحث
وأخصائي التدريب ،مدقق املناقصات ،أمين مستودعات ،مدقق مشتريات ،مشرف مخازن ،القيام بأعمال
االستشارات يف القطاع الخاص.
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لتخصص إدارة األعمال
الخطة االسترشادية


20131
رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻟﻸﻋامل
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

31111
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)(3

٢٠١٣١
31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
)(3

33101

31153

ﻣﺒﺎدىء اﻹدارة
)(3

ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
و ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )(0

)(3

34101

36111

36101

31154

ﻣﺒﺎدىء اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ١
)(3

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻋامل

ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
)(0

20235

33218

ﻃﺮق اﻹﺣﺼﺎء ﻟﻸﻋامل
)(3

اﻹدارة اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
)(3

ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺼﺎل اﻹداري
)(3

33212

33203

ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻸﻋامل
)(3

اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
)(3

)(3

33209

35101
ﻣﺒﺎدىء اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
)(3

31121
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

)(3

٢٠١٣١
31251
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

33103
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺰيئ
)(3

33204
اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﲇ
)(3

وصف مواد إدارة األعمال
 33101مبادئ اإلدارة

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم وأهمية اإلدارة ،ومراحل تطورها ومدارسها الفكرية المختلفة ،وتطور الفكر اإلداري المعاصر ،وخطوات عملية
اتخاذ القرار اإلداري ،والوظائف اإلدارية وكيفية ممارستها من قبل المدير يف منشآت األعمال والتي تشمل التخطيط ،واتخاذ القرارات ،والتنظيم،
والقيادة ،والتحفيز ،واالتصال ،والرقابة.
 33103اقتصاد جزئي

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق للتعريف بالمشكلة االقتصادية وتخصيص الموارد ،وتحليل العرض والطلب وتوازن السوق ،ومرونة العرض والطلب ،باإلضافة إلى

34115

٢٠١٣١
35218

٢٠١٣١
36232

ﻣﺒﺎدىء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)(3

إدارة اﳌﺒﻴﻌﺎت
)(3

اﻷﻋامل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻷﻋامل )(3

33317

33309

٢٠١٣١
33331

34321

إدارة اﻟﺠﻮدة
)(3

أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻷﻋامل و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ )(3

إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
)(3

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت إدارﻳﺔ ﻣﻌﺎﴏة

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

نظرية سلوك المستهلك وتوازنه ونظرية اإلنتاج والتوزيع ،وتحليل أنواع السوق من أسواق احتكارية وغيرها من أسواق.
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

 33202نظرية المنظمة

متطلب سابق33101 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بالمنظمة وعناصر بيئتها ،والتعريف بأساسيات وأهداف التنظيم ،وأبعاده ،ومحدداته ،وأشكاله ،وإبراز التنظيم كوسيلة
لتحقيق الفعالية يف منظمات األعمال ،وباإلضافة إلى التعرف على تطور نظرية المنظمة ومفاهيمها الحديثة.

33313
إدارة اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
)(3

ﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻘﺮارات
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم السلوك ،وتعميق الفهم لسلوكيات األفراد والجماعات داخل المنظمة وأنماط هذه السلوكيات والعوامل
والمؤثرات الذاتية مثل اإلدراك ،واالتجاهات الشخصية والقيم ،والتعليم ،وضغوط العمل ،واإلحباط وفعالية البعد الجماعي ،والهيكل التنظيمي
واالتصال ،والقيادة والحفز وتعديل السلوك ،باإلضافة إلى دراسة العوامل البيئية وأثرها يف سلوك وأداء العاملين يف المنظمة .

٢٠١٣١
36334

33409
)(3

اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

 33203السلوك التنظيمي

متطلب سابق33101 :

عدد الساعات3 :

 33204اقتصاد كلي

متطلب سابق33103 :

عدد الساعات3 :

تتضمن هذه المادة االقتصاد ككل ،بما يف ذلك قياس وتحديد الطلب الكلي والعرض الكلي ،والدخل القومي ،والتضخم ،والبطالة ،كما يتضمن
موضوعات أخرى كالتجارة الدولية ،والنمو االقتصادي ،ودورات األعمال ،والسياسة المالية ،والسياسة النقدية.

33439

33405

٢٠١٣١
33404

إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

33408

33435

33445

إدارة اﻟﺘﻐﻴري و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
)(3

إدارة اﻷﻋامل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
)(3

إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ



)(3

)(3

 33205التخطيط والرقابة المالية
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

)(3

متطلب سابق 33101 :و 34101

عدد الساعات3 :

تتناول هذه المادة أساليب التخطيط والرقابة المالية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص ،فتشمل النواحي االتية من التخطيط المالي :نماذج

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

التخطيط للسيولة بما فيها الموازنة النقدية التقديرية ،وتقدير احتياجات المنشأة من النقد على المدى القصير والمتوسط والطويل ،والتخطيط
للربحية ،وإعداد الموازنات التقديرية ،باإلضافة إلى قائمة نتائج األعمال التقديرية ،والتخطيط لتحسين الربحية.

٢٠١٣١
33499
ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج

ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وإﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)(3

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

 33207إدارة األعمال اإلسالمية

متطلب سابق33101 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق تعريف الطالب بمفهوم اإلدارة اإلسالمية وطبيعتها ونشأتها وتطورها التاريخي ،وفهم مبادئها وتطبيقاتها ،ويشمل أيضا ً دراسة
المواضيع الرئيسية يف اإلدارة التقليدية وذلك من منظور إسالمي مقارن .كما يوضح المساق المفاهيم والمشاكل والفرص التي تواجهها اإلدارة
اإلسالمية يف البيئات التنافسية واالقتصادية والتشريعية واالجتماعية والعالمية المختلفة.
 33209مهارات االتصال اإلداري

متطلب سابق33101 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق مفهوم وأهمية االتصاالت اإلدارية لمنظمات األعمال ،وتوفير نظام اتصاالت فعال يساهم يف إنجاز وظائف المدير يف المنظمة
وذلك من خالل التأكيد على النظرية والتطبيق يف مجال االتصاالت اإلدارية وتطوير مهارات العاملين يف كيفية استخدام وتوظيف االتصاالت يف مجال
)

(

األعمال ،إضافة إلى التأكيد على مهارات االتصال الكتابية .
 33212بحوث العمليات لألعمال

متطلب سابق20131 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم بحوث العمليات وتاريخ نشأتها وأنواعها وكيفية االستفادة منها ،وتكوين نماذجها وإنشائها ،والبرمجة الخطية
واألساليب المستخدمة فيها كالرسم البياني – السمبلكس – النموذج المقابل – وأسلوب حلول المشكالت ،كالتوزيع والنقل والتعيين ،ونظرية
القرارات وكيفية تكوين مصفوفة القرارات ،واتخاذ القرارات يف حالة المخاطرة والصراع ،وتحليل شبكات األعمال .

200
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 33215تحليل البيانات

متطلب سابق20235 :

عدد الساعات3 :

 33330إدارة الخدمات

متطلب سابق33101 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق استخراج واستخدام وتحليل البيانات وذلك بغرض تحسين العمليات الداخلية وفهم العمالء وسلسلة التوريد ،يوفر هذا المساق

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية الخدمات المؤسسية ،والخصائص المميزة للمؤسسات ،وأنواعها ،ومتطلباتها ،والتجهيزات والمشاكل التي

مقدمة لمفاهيم وأساليب تحليل البيانات الالزمة التخاذ القرارات ،حيث يتوقع من الطالب أن يتعلم مجموعة شاملة من المهارات واألدوات التقنية

تواجه إدارة هذه المؤسسات ،ووظائفها ،وإدارتها وتنظيمها ،وبعض القضايا المعاصرة التي تواجه القطاعات الخدمية ،كقضية تصاعد التكلفة،

بما يف ذلك كيفية تصميم وبناء واختبار واستخدام جداول البيانات لتحليل األعمال ،إضافة إلى فهم استخدام تحليل بيانات األعمال للتنبؤ والحصول

والجودة ،والمنافسة ،والتسويق.

والحفاظ على ميزة تنافسية .
 33218اإلدارة اللوجستية

 33331إدارة العالقات العامة
متطلب سابق33101 :

عدد الساعات3 :

متطلب سابق33209 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بالمفاهيم األساسية للعالقات العامة والمبادئ واألهداف والوظائف التي تشملها وكيفية تنظيمها ،ويتضمن أيضا َ

يشرح هذا المساق مفهوم اإلدارة اللوجستية بشكل عام واألنشطة الرئيسية واألدوار الخدمية اللوجستية يف أي مؤسسة (خدمات/تصنيع) كأنماط

التعريف بالدعامات األساسية إلدارة العالقات العامة الناجحة ضمن طبيعة عمل المنظمة مع التأكيد على عالقتها بالتسويق ،وأساليب االتصال

مختلفة من النقل،ويشمل التعريف بالمخازن والتخزين ،التغليف الصناعي ،التعامل مع المواد ،مراقبة المخزون ،الوفاء بالطلب ،التنبؤ بالطلب،

بجماهير المنظمة ،ومجاالت عملها سواء على مستوى تطوير إدارة عالقات األفراد داخل المنظمة ،أو مع الجماهير الخارجية للمنظمة ،للتمكن من

اإلنتاج التخطيط/الجدولة ،المشتريات ،خدمة العمالء ،موقع المنظمة ،مناولة البضائع المرتجعة ،دعم قطع الغيار والخدمات ،التخلص من النفايات

استخدام وتطبيق بحوث العالقات لقياس الرأي العام باتجاه جماهير المنظمة.

والخردة ،وكذلك قيمتها بالنسبة للعميل .عالوة على ذلك ،يقدم هذا المساق اإلدارة الفعالة لسالسل التوريد ،مع األخذ بعين االعتبار كل من التكلفة
وخدمة العمالء مثل العالقة بين الخدمات اللوجستية والتسويق واإلنتاج وعمليات البيع.
 33238إدارة االستثمار

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

تتناول هذه المادة القرار االستثماري بالتفصيل مع بيان مجاالت االستثمار الحقيقي والمالي الفوري والمستقبلي وأدواته وعوائده ومخاطره
والمبادلة بين عوائده ومخاطره وحساب السعر العادل ألدوات االستثمار المالي مع لمحة عن تكوين المحافظ االستثمارية وقياس مخاطرها وعوائدها
وإدارتها وعن بعض مؤسسات االستثمار .وتبحث المادة كذلك يف مصادر تمويل االستثمارات وتكاليف هذه المصادر وطرق تقييم بدائل االستثمار
الحقيقي .
 33247التنمية والتطوير اإلداري

متطلب سابق33101 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم التنمية اإلدارية وارتباطاتها وعناصرها كجزء من عملية التطوير الشاملة المتكاملة والمتوازنة وذلك من خالل
عملية تحليل الواقع اإلداري والتنظيمي لمؤسسات األعمال ،والسياسة العامة ،واالستراتيجيات وآلية ربط مختلف عناصر التنمية يف إطار التدخالت
المقترحة لمعالجة الواقع واالرتقاء بالقدرة التنظيمية على معالجة الواقع .
 33309أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية

متطلب سابق33203 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم المسؤولية االجتماعية ،وتاريخها ،ومناهج دراستها ،وقياس األداء االجتماعي والمسؤولية االجتماعية وأخالقيات
األعمال للشركات الدولية والمشكالت األساسية فيها ،والتطور التاريخي لنظريات ومداخل أخالقيات األعمال ،والقضايا المهمة يف أخالقيات األعمال،
إلى جانب المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة والمسؤولية البيئية وأخالقيات المهنة ،والشفافية ،والحاكمية ،مع عرض ألخالقيات اإلدارة يف
بعض التجارب اإلدارية .
 33313إدارة اإلنتاج والعمليات

متطلب سابق33212 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بإدارة اإلنتاج والعمليات ،ونظام العمليات للمنظمات ،واألهداف واألهمية المناطة بها ،وتطورها التاريخي والوظائف
المحددة لها ،باإلضافة إلى معايير األداء الخاصة بها ،والعوامل المؤثرة على العملية اإلنتاجية والنوعية ،والنظرة الشمولية لها ،ودورها االستراتيجي،
إضافة إلى االتجاهات الحديثة يف إدارة اإلنتاج والعمليات ،وأهمية تخطيط اإلنتاج يف ظل اإلنتاج المتدفق ويف ظل اإلنتاج بالدفعات ،ووسائل التخطيط
قصير المدى يف الشركات الصناعية ،وتخطيط وجدولة المشروعات الصناعية والرقابة على اإلنتاج والعمليات .
 33317إدارة الجودة

متطلب سابق33203 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومقوماتها ،ومقومات تطبيق إدارة الجودة يف المؤسسات ووسائل التغلب عليها ويتضمن أيضا ً
الجودة الشاملة كمدخل لتحسين األداء يف المؤسسات ،وإدارة األداء المتوازن وتطبيقاته وبطاقات األداء المتوازن ،وإدارة التغيير والتعامل مع
مقاومة التغيير وسبل إنجاح مبادرات التطوير والتغيير يف المؤسسة (تطبيقات عملية).
 33326إدارة اإلبداع واالبتكار

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق مفهوم اإلبداع واالبتكار وكيف يمكن تسهيل إدارتهما يف اإلطار النظري باإلضافة إلى التطبيقات العملية يف تعزيز اإلبداع واالبتكار
يف مكان العمل،حيث من المتوقع أن يلعب الطالب دورا ًنشطا ًيف التعلم من خالل األنشطة والمناقشات الصفية حول االبتكارات الحقيقية أو المخطط

 33336إدارة المعرفة

متطلب سابق33209 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق النظريات والمداخل يف حقل إدارة المعرفة مع التركيز على مواضيع خاصة بإدارة المعرفة وتنميتها داخل المنظمة وأهميتها
يف تحسين األداء التنظيمي والجماعي والفردي ،وكيفية استخدام المعرفة وقياسها ومجاالت االستفادة منها ،وتأثير تكنولوجيا االتصاالت واإلنترنت
يف هذا المجال.
 33337تحليل مالي

متطلب سابق34101 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق تحليل البيانات المالية واستخداماتها لتقييم إنجاز المنظمة ،ويشمل أساليب التحليل ،والرقابة المالية ،والقيمة االقتصادية،
وطرق تحديدها وعالقة التحليل المالي بأسعار أسهم المنظمة يف سوق األوراق المالية ،والتنبؤ بالفشل المالي ،والتحليل المالي يف المؤسسات المالية
وخاصة البنوك.
 33342اقتصاد إداري

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف باألدوات والتقنيات الالزمة التخاذ قرارات اقتصادية فعالة يف ظل ظروف المخاطرة وعدم اليقين ،والتأكيد على القرارات
المتعلقة بالتسعير والطلب والتكاليف ومعايير اتخاذ القرارات واإلجراءات ونظرية الطلب والتكلفة والتقدير ونظرية التسعير والممارسة بما يف ذلك
تحديد المواقع السعرية ،وتسعير المنتجات الجديدة والعروض التنافسية وعروض األسعار.
 33400إدارة المخاطر

متطلب سابق33313 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم إدارة المخاطر وأنواعها وتطورها التاريخي ،ومفهوم عدم التأكد ومستوياته؛ وتحليل وتحديد مؤشرات المخاطر
وأساليب قياسها ،ودراسة الوسائل التقليدية والحديثة يف إدارة المخاطر ،والسيطرة عليها يف األمدين القصير والطويل.
 33404اإلدارة االستراتيجية

إنهاء  90ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق مفاهيم وأساسيات اإلدارة االستراتيجية ،وخطوات صياغة االستراتيجية المتمثلة بتحديد الرؤيا االستراتيجية وصياغة رسالة
المنظمة والتحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة ووضع أهدافها االستراتيجية ،كما يتضمن المساق تحديد البدائل أو الخيارات
االستراتيجية وكيفية تنفيذ االستراتيجية وتقييمها والرقابة عليها.
 33405إدارة الموارد البشرية

متطلب سابق33203 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم وأهمية إدارة الموارد البشرية يف حياة المنظمة ،وكيفية تخطيط الموارد البشرية ،واستقطاب واختيار وتعيين
الموارد البشرية وتحليل وتوصيف الوظائف ،وتدريب الموارد البشرية وتحفيزها ومكافأتها ،إلى جانب تقييم األداء وتخطيط المسار الوظيفي وتمكين
العاملين والحفاظ على أمنهم وسالمتهم.
 33408إدارة التغيير والتطوير

متطلب سابق33313 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التغيير التنظيمي المخطط يف ظل التحوالت والتغييرات التي تحيط بالمنظمات ،وإدارة عملية التغيير التنظيمي
بنجاح ،واختيار استراتيجيات /مداخل التغيير المناسبة الهادفة إلى النهوض بمستويات األداء على مستوى األفراد والجماعات والمنظمة ،وأهمية
مقاومة التغيير وإيجابياته وسلبياته وسبل التعامل معه بنجاح.

لها يف المنظمات .
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يتضمن هذا المساق التعريف بموضوع أو أكثر من المواضيع المعاصرة يف مجال إدارة األعمال ،ودراسته بتعمق مثل :دراسة معوقات التنمية
اإلدارية ،أو التكنولوجيا المعاصرة كمدخل للتنمية ،أو إدارة األزمات ،أو القيادة الحديثة ،أو إدارة اإلبداع واالبتكار ،أو إدارة فرق العمل ،حيث يتم
اختيار الموضوعات من قبل مجلس القسم .
 33432إدارة المشتريات والمخازن

متطلب سابق33101 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم إدارة الشراء والتخزين وتنظيم وظيفتي الشراء والتخزين ،والشراء بالجودة والكمية والسعر والوقت المناسب
من المورد المناسب ،وشراء اآلالت والمعدات االستثمارية ،إضافة إلى التعريف بأهمية المخازن والتخزين ،والرقابة على المخزون ،والتخطيط
لإلنتاج ،وأنظمة الجدولة والتخطيط اإلجمالي ،والجدولة يف حالة اإلنتاج المتقطع ،والجودة واإلدارة الكلية للجودة والصيانة ،وإدارة نظم المعلومات.
 33434إدارة التفاوض وحل النزاعات

متطلب سابق33209 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق مقدمة نظرية يف التفاوض ،ويستكشف أيضا ًنماذج مختلفة من التفاوض والمساومة ،وإبراز أوجه التشابه واالختالف يف النماذج
وأساليب التفاوض ،ومراحل التفاوض ،من مرحلة ما قبل التفاوض على التفاوض السليم لمرحلة ما بعد التسوية والتفاوض،ويتضمن تطوير
المهارات ومفهوم وأهمية استراتيجية التفاوض وإدارة المنازعات يف المؤسسات من حيث األنواع ،واألسباب ،والمراحل ،والمهارات بهدف الوصول
إلى حلول لألزمات بما يرضي األطراف المتنازعة .
 33435إدارة األعمال الدولية

متطلب سابق33404 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم إدارة األعمال الدولية والعولمة ،وتحليل بيئة األعمال الدولية وإدارة المخاطر ،وكذلك االستراتيجيات الوظيفية
المتخصصة (استراتيجية الموارد البشرية ،استراتيجية التمويل الدولي ،استراتيجية العمليات الدولية ،استراتيجية التسويق الدولي ،استراتيجية
البحث والتطوير ) ويتضمن أيضا ًومسؤوليات مدير األعمال الدولي والرؤى المستقبلية إلدارة األعمال الدولية .
 33439إدارة المشاريع

متطلب سابق33313 :

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم إدارة المشروع ،ومراحل دورة حياته ،وموقع إدارة المشروع يف الهيكل التنظيمي ،واختيار مدير المشروع
والتخطيط لتنفيذ المشروع ،ويتضمن أيضا ً جدولة المشروع وتقييم المشاريع ( )PERTوتقدير المسار الحرج ( ،)CPMقبول أو رفض المشروع،

برنامج البكالوريوس يف تكنولوجيا معلومات األعمال

 33409موضوعات إدارية معاصرة

متطلب سابق33317 :

عدد الساعات3:

برنامج البكالوريوس يف تكنولوجيا معلومات األعمال
برنامج تكنولوجيا معلومات األعمال هو مزيج من تخصصات تكنولوجيا املعلومات واألساسيات الحاسوبية وإدارة األعمال
ونمذجتها وتطبيقاتها ،وبذلك فهو برنامج متعدد التخصصات بحيث يدمج بين تكنولوجيا معلومات األعمال والخبرات
العمليــة .وللتعــرف أكثر ىلع هــذا التخصص ال بد من فهم مكوناته األساســية .فتكنولوجيا املعلومات واألساســيات
الحاسوبية تتضمن تطوير وإعداد وتنصيب أنظمة املعلومات واالتصاالت بما يف ذلك األجهزة والتطبيقات والبرمجيات،
باإلضافة إلى معالجة املعلومات وتحليلها رقميًا باســتخدام الحاســوب ويتضمن ذلك عمليات إدارة وتخزين واســترجاع
البيانــات واملعلومات .أما مجاالت إدارة األعمال ونمذجتها وتطبيقاتها فتشــمل اكتســاب املعرفة واملهارات لتطبيق
واســتخدام األســاليب واألدوات للتعامل مع عمليات األعمال املعقدة واتخاذ التدابير الالزمــة والفعالة لحلها باإلضافة
إلى القدرة ىلع تقييم العائد ىلع االستثمار من وجهة نظر متخصصة ،باإلضافة إلى تعلم وتطوير مهارات اتخاذ القرار
والقيادة والتفكير االستراتيجي التي تعتبر من أهم مكونات اإلدارة.
يتميــز تخصــص تكنولوجيا معلومات األعمال من خالل خطته الدراســية ،التركيز ىلع تطوير عمليات وحل مشــكالت
مؤسســات األعمال ،حيث يتم تطبيق مجاالت املعرفة تصميم وتطوير عمليات املؤسســات واإلدارة االســتراتيجية من
خالل التركيز ىلع الطرائق واألســاليب الالزمــة ملوائمة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ونظم املؤسســات مع
عمليات األعمال التي يتم تطبيقها يف املؤسسات واستخدام تكنولوجيا املعلومات كإطار عام لربط أنظمة املؤسسة
وتكاملها بهدف تجميع البيانات واملعلومات وتحليلها للحصول ىلع نتائج للمساعدة يف اتخاذ القرارات التي تنسجم
مع األهداف اإلدارية االستراتيجية للمؤسسات.

وموازنته والسيطرة على تكاليفه ودراسة جدواه.
 33445تشريعات تجارية وإلكترونية

إنهاء  99ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق التعريف بتشريعات األعمال التجارية واإللكترونية ونطاقها ،مشتملة على عقود الوكالة الوساطة والسمسرة ،وعقود الرهن
التجاري ،وعقود التأمين وعقود التجارة اإللكترونية ،واألوراق التجارية والمالية ،والشركات بأنواعها ،واإلفالس ،والجرائم اإللكترونية.
 33499مشروع تخرج

إنهاء  100ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

متطلبات التخرج يف القسم
إضافة إلى متطلبات الجامعة ،ومتطلبات الكلية ،يتعين ىلع الطالب اجتياز ( )81ســاعة دراسية معتمدة بنجاح موزعة
كالتالي )66( :ساعة دراسية معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية ،و( )15ساعة معتمدة متطلبات التخصص االختيارية.

يتضمن هذا المساق تصميم مشروع والعمل على تطويره بوضع حلول لمشكلة البحث ،وتصميم االستبانة ،وإجراء التحليالت والتطبيقات الالزمة
وكتابة االستنتاجات والتوصيات ،وفق منهجية البحث المتكاملة.

مجاالت العمل للخريجين
إن السوق األردني ينتظر خريجي هذا التخصص الذين لم يتخرج أيًّا منهم بعد ،ألن التخصص حديث التأسيس .ومع ذلك
فإن خريجي التخصص يســتطيعون العمل يف وظائف تخطيــط وتطبيق تقنيات التكنولوجيا الرقمية لتلبية األهداف
املؤسســاتية ،وظائف اســتخدام ومتابعة أحدث تقنيات نظم املعلومات ،وظائــف إدارة وتصميم الخطوات التنفيذية
ملشــروعات تكنولوجيا املعلومات فى الهيئات املختلفة ،وظائف ،اســتخدام تطبيقــات هذا التخصص يف االتصاالت
ونقل البيانات ،وظائف التخطيط اإلستراتيجي لنظم معلومات األعمال ،مدير إدارة نظم معلومات األعمال ،مدير تنفيذي
إلدارة تكنولوجيا معلومات األعمال ،وظائف اإلســناد اإلداري ونظم دعم القرار ،إلى جانب وظائف إدارة األعمال املعروفة
والتي تحتاج إلى خبرة تقنية.
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متطلب قسم إجباري  66ساعة
11102

مقدمة يف علم الحاسوب

 33405إدارة املوارد البشرية
36112

برمجة تطبيقات األعمال

36113

مختبر برمجة تطبيقات األعمال

11206

البرمجة بالكينونية

3

36112

3

إنهاء  60ساعة
معتمدة
33101

3

-

3

33101

 33309أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية

3

11102

 33322إدارة الجودة

3

1

*36112

 33404اإلدارة االستراتيجية

3

33101

 33445تشريعات تجارية وإلكترونية

3

إنهاء  80ساعة
معتمدة

34115

مبادئ التمويل

3

34101

34314

أعمال مصرفية

3

33103

34321

املحاسبة اإلدارية

3

34101

 34432نظم املعلومات املحاسبية

3

34101

 35233أساسيات التصميم الجرافيكي لألعمال

3

 35235مهارات االتصال والتكنولوجيا

3

 35408إدارة عالقات الزبائن

3

36232,35101

 36406إدارة قواعد البيانات متقدمة

3

36203

3

إنهاء  60ساعة
معتمدة

3

36232

3

36316

)(3

11102
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮب
)(3

تطوير املواقع اإللكترونية لتطبيقات
36202
األعمال

3

11102

 36203إدارة قواعد البيانات لطلبة األعمال

3

36101

 36232األعمال اإللكترونية لطلبة األعمال

3

36101

1

*36203

3

36101

3

36202,36112

 36316تحليل وتصميم نظم املعلومات

3

36203

 36334نظم دعم القرارات

3

36101

 36336نظم تخطيط موارد املؤسسات

3

36203

 36339نظم إدارة املعرفة

3

36101,33101

 36357مختبر نظم تخطيط موارد املؤسسات

1

*36336

مواضيع متقدمة يف تكنولوجيا معلومات
36408
األعمال

 36395التدريب العملي

3

إنهاء  80ساعة
معتمدة

36416

األعمال اللوجستية ونظم إدارة سلسلة
التزويد

 36402امن املعلومات

3

36301

36417

تحليل وتصميم النظم املتقدمة

 36404أنظمة ذكاء األعمال

3

36203

36312

 36405تطبيقات األعمال باستخدام الخلوي

3

36112

3

36203

ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻷﻋامل )(3

 36301تراسل بيانات األعمال
36312

الحوسبة السحابية

 36428نمذجة عمليات األعمال

3

36232

 36435إدارة مشروعات تكنولوجيا املعلومات

3

تطبيقات متقدمة يف األعمال اإللكترونية
36436
وإدارة سلسلة التزويد

إنهاء  80ساعة
معتمدة

3

36232

ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻷﻋامل
)(3

36202
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻷﻋامل

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

)(3

33101
ﻣﺒﺎدىء اﻹدارة
)(3

36113
ﻣﺨﺘﱪ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻷﻋامل
)(1

34101
ﻣﺒﺎدىء اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ١
)(3

)(3

36111
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻋامل

اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺰيئ
)(3

)(3

20235
ﻃﺮق اﻹﺣﺼﺎء ﻟﻸﻋامل
)(3

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
)(0

ﻣﺒﺎدىء اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
)(3

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

٢٠١٣١
36232

36339
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ{ )(3

ﻧﻈﻢ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
)(3

)(3

36357

36203

ﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻘﺮارات
)(3

ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﻋامل

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )(3

منﺬﺟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻋامل
)(3

اﻷﻋامل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﻋامل )(3

٢٠١٣١
36334

٢٠١٣١
36316

ﻣﺨﺘﱪ ﻧﻈﻢ ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺎت )(1

ادارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
)(3

)(1

ﺗﺮاﺳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻋامل
)(3

٢٠١٣١
36435
ادارة ﻣﴩوﻋﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻷﻋامل )(3

ﻣﴩوع ﺗﺨﺮج
)(3

أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)(3

ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﻋامل

36301

36415

36499

٢٠١٣١
36251
ﻣﺨﺘﱪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
)(3

٢٠١٣١
36402

)
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ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎري
}ﻋﺎﻣﺔ{ )(3

٢٠١٣١
31251

36428

أﻧﻈﻤﺔ ذﻛﺎء اﻷﻋامل
)(3

ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

31154

ادارة اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ
)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(6

ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )(0

35101

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻷﻋامل ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺨﻠﻮي

ﻧﻈﻢ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻮارد
اﳌﺆﺳﺴﺎت )(3

)(3

٢٠١٣١
33103

33405

36404
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(3

31121
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

36405

36336
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري
)(6



36415

برمجة متقدمة لتطبيقات األعمال



36251

مختبر قواعد البيانات لطلبة األعمال

36112



الخطة الدراسية ملتطلبات قسم تكنولوجيا معلومات األعمال

متطلب قسم اختياري  15ساعة

الخطة االسترشادية لتخصص تكنولوجيا معلومات األعمال

36499



رقم
املادة

رقم املادة متطلبات الجامعة  27ساعة
معتمدة

س املتطلب السابق

مشروع تخرج

 ، 36435إنهاء 90
3
ساعة معتمدة

20131
رﻳﺎﺿﻴﺎت اﻻﻋامل

31111
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

٢٠١٣١
31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

31153

٢٠١٣١
36101

36436
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ
اﻷﻋامل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ )(3
وإدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺪ

(
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تكنولوجيا معلومات األعمال
 36101نظم المعلومات اإلدارية

متطلب سابق :ال يوجد

 36301تراسل بيانات األعمال
عدد الساعات:3

يغطــي هذا المســاق مقدمة إلى نظم المعلومات ومكوناتها ،نوعية نظم المعلومات واســتعماالتها ،تطبيقات نظــمالمعلومات وهيكلتها ،مراحل نظم
المعلومات وأطوارها (بحث ،تصميم ،تطوير ،تجربة ،تطبيق ،توثيق) ،قواعدالبيانات ،الشبكات واستخدامات تكنولوجيا المعلومات يف األعمال اإلدارية
(التمويل ،المحاسبة ،التسويق).
36111

تطبيقات حاسوبية يف األعمال

متطلب سابق  :ال يوجد

عدد الساعات:3

يتناول هذا المســاق المهارات األساســية للحاســوب وتقنيــة المعلومات واالتصاالت التــي يحتاجها رجل األعمال حيثيتعــرف الطالب عن قرب على
تطبيقات المكتبية واالتصاالت التي تتوفر يف مؤسسات وشركات قطاع األعمالوكيفية التعامل مع هذه التطبيقات.
36112 برمجة تطبيقات األعمال

متطلب سابق 11102 :

عدد الساعات:3

يقدم هذا المساق للغات البرمجة عالية المستوى باستخدام واحدة من أكثر لغات البرمجة شيوعا ًحيث يتم اختيار اللغةالمستخدمة بناء ً على حاجة
سوق العمل .يغطي هذا المساق قواعد وهيكلية البرامج المكتوبة ،وكيفية معالجة البياناتباستخدام لغات البرمجة عالية المستوى ،مشاكل ترجمة
األكواد وتنفيذها ،والملفات وآلية التخزين.
36113 مختبر برمجة تطبيقات األعمال

متطلب سابق  :ال يوجد

عدد الساعات:3

يغطي هذا المساق التطبيق العملي لمساق “برمجة تطبيقات األعمال” ( )36112يقوم الطلبة يف هذا المساق بتطبيقالمادة النظرية بشكل عملي على
أجهزة الحاســوب باســتخدام لغة البرمجة عالية المســتوى والتي تم اختيارها بناء ً علىحاجة السوق .يركز المساق على المفاهيم المتعلقة بالبرمجة
بالكينونة بما فيها :الكينونات والفئات ،التوريث ،الدوال،النماذج.
36202 تطوير المواقع اإللكترونية لتطبيقات األعمال

متطلب سابق11102 :

عدد الساعات:3

يقدم هذا المســاق موضوع تطوير المواقع اإللكترونية الخاصة بتطبيقات األعمال .يغطي المساق تصميم المواقعوتطويرها باستخدام لغة)(HTML
كمــا يغطــي لغة برمجة نصية ليتمكــن الطالب من بناء مواقع إلكترونية تفاعليةو ( CSS) للتصميم الجرافيكي للصفحات .يتضمن المســاق مواضيع
متعــددة بهــذا الخصوص منها آلية عمل المواقعاإللكترونية وهيكليتها واســتضافتها علــى الخوادم .ويف النهاية يقدم المســاق لتطبيقات الويب على
الخواد م.
 36203 إدارة قواعد البيانات لطلبة األعمال

متطلب سابق:36101

عدد الساعات:3

يتنــاول هذا المســاق مقدمة إلــى إدارة قواعد البيانات ،تركز على القيم وبناء نظم معلوماتية تجارية وكذلــك يركز علىنمذجة البيانات وقيود تكامل
البيانات ،لغة استرجاع البياناتSQL وبناء تطبيق لقواعد البيانات.
 36232األعمال اإللكترونية لطلبة األعمال

متطلب سابق36101 :

عدد الساعات3 :

يغطــي مســاق األعمال اإللكترونية المواضيع التاليــة :مصطلحات ومفاهيم التجــارة اإللكترونية ،نماذج األعمال .بناءمواقع التجــارة اإللكترونية على
شــبكة اإلنترنت :مقدمة إلــى البيئة التحتية التكنولوجية .تكنولوجيا البرمجيات لغاياتالتجارة اإللكترونيــة ،حلول لقواعد البيانات ،موثوقية الحلول،
قابلية التوسع ،طرق الدفع ،قضايا أمن المعلومات .تكاملالحلول والعمليات مثل التخطيط ،عالقات الزبائن ،التزويد ،العواقب القانونية واالجتماعية.
ويطلب من الطالب عملمشروع يف نهاية الفصل إلظهار تمكنه من المفاهيم التي تمت معالجتها يف المادة.
 36251مختبر قواعد البيانات لطلبة األعمال

متطلب متزامن36203 :

عدد الساعات1:

هذا المختبر يعلم الطلبة كيفية تصميم وبناء قاعدة بيانات متكاملة باستخدام أنظمة قواعد البيانات العالئقية الحديثة.ويغطي هذا المختبر الجداول،
وأوامر اســترجاع البيانات ،النماذج ,التقارير ،الكينونات وخصائصها وكذلك استخدامأدوات تطوير التطبيقات الخاصة ببناء واجهات المستخدم ،حيث
يقوم الطالب ببناء قاعدة بيانات متكاملة الستخدامهايف تطبيقات األعمال.
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متطلب سابق:36101

عدد الساعات3 :

 Oالمرجعي .كما ويغطي
يتناول هذا المســاق المفاهيم األساســية ألنظمة االتصاالت والشبكات .يركز هذا المســاق أيضا بالتفصيل طبقات نموذج SI
هذا المساق أنواع الشبكات ومعماريها ،والتصاميمالمستخدمةيفبناءالشبكات ،وسائطنقل البيانات ،البروتوكوالت ومعايير تراسل المعطيات مثل
بروتوكول اإلنترنت TCP/IP .يتناول المساق الجوانبالمتعددة إلدارة الشبكات.
 36312برمجة متقدمة لتطبيقات األعمال

متطلب سابق:36202، 36112

عدد الساعات:3

يغطي هذا المســاق المفاهيم والتكنولوجيا المتعلقة بهيكلية التطبيقات متعددة الطبقات .وقد صمم هذا المســاق لتغطيةمناهج البرمجة المنظمة
والموجهة بالكينونات لتطوير تطبيقات األعمال .سيتم عرض المواضيع المتعلقة بتطبيقاتاألعمال ،مع التركيز على تطوير تطبيقات العميل/الخادم
حيث يقوم الطالب ببناء بوابة إلكترونية باستخدام عدة لغاتمنها،HTMLJavaScript، PHP مع قاعدة البيانات الخاصة بها.
 36316تحليل وتصميم نظم المعلومات

متطلب سابق:36203

3
عدد الساعات: 

يهــدف هذا المســاق إلى تغطية المفاهيم األساســية يف نظم المعلومات :البيانات ،المعلومات والمعرفة .ويــزود الطلبةبمقدمة عن نظم المعلومات
والمســتويات اإلداريــة وأنواع أنظمة المعلومات ،ويناقش بشــكل مفصل وشــامل كيفية بناءنظم المعلومات والمنهجيــات المختلقة لتطوير أنظمة
المعلومات ،ودورة تطوير نظم المعلومات (التخطيط ،التحليل،التصميم ،والتطبيق) ،كما ويناقش المساق :طرق جمع المعلومات ،ودراسة الجدوى
واألدوات الالزمة لتطوير نظمالمعلومات ومبادئ إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات.
 36334نظم دعم القرارات

متطلب سابق36101 :

عدد الساعات:3

يتناول هذا المســاق عملية اتخاذ القرار .مســاهمة النظام يف هذه العملية .تقويم األنظمة اإلدارية الداعمة وعملية بناءالقرار .النمذجة وتطوير اتخاذ
القرار .أنظمة المعلومات لإلدارة العليا .األنظمة الخبيرة وأنظمة إدارة المعرفة.
 36336نظم تخطيط موارد المؤسسات

متطلب سابق:36203

عدد الساعات:3

يهــدف هذا المســاق إلــى تقديم هيكلية وإعــداد وتعديل عمليات إدارة النظم على مســتوى الشــركة .ســتتم تغطية مبادئعمليــات األعمال وإعادة
هندستها ،كما سيقدم المساق االختيار ورسم خرائط العمليات وتحليل الفجوات وتطبيق نظمالمؤسسات .ستتم تغطية وحدات المؤسسات وأدوات
تحليل القرارات .هذه المادة تســلط الضوء على دور نظم تخطيطموارد المؤسســات يف تســهيل عمل المؤسسات وإدارة عمليات األعمال خصوصا ًيف
مجاالت :التســويق ،المبيعات،المحاســبة ،اإلنتاج ،وإدارة سلسلة التزويد .كما يتطرق لكيفية إدارة التغيير الذي يطرأ على المؤسسة عند تطبيق نظم
تخطيط موارد المؤسسات عليها.
 36339نظم إدارة المعرفة

متطلب سابق:33101، 36101

عدد الساعات:3

يقدم هذا المساق للطالب مفاهيم إدارة المعرفة والقوى التي تقود أنظمة إدارة المعرفة .وسوف یتعلم الطالب عنالقضایا المتعلقة بإدارة المعرفة،
وحلــول نظم إدارة المعرفةواألســاس ،ومنظمــات المعرفة ،والبنیة التحتیة لنظــم إدارةالمعرفة ،وتکنولوجیات نظــم إدارة المعرفة ،وتطویر أنظمة
تطبیق المعرفة ،وأنواع أنظمة تطبیق المعرفة.
 36357مختبر نظم تخطيط موارد المؤسسات

متطلب متزامن36336 :

عدد الساعات:1

يتضمن هذا المساق تدريبات عملية على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات مثلSAP و ،Oracle ERPبحيث يقومالطالب بتطبيق المعرفة النظرية
يف مســاق تخطيط نظم المؤسســات من خالل عدد من المهام العملية يف كل مختبر،ويركز هذا المســاق على تعزيز الجانب العملي لدى الطالب من
خالل إعطاء أمثلة عملية على الوحدات األساسيةكالمبيعات والتسويق ،وسلسلة التزويد ،واإلنتاج ،وإدارة المواد وعملية الشرا ء.
36395 التدريب العملي

 8ساعة معتمدة
إنهاء 0

عدد الساعات3 :

يتضمنهذاالمســاقممارســةميدانيةلمعارفالطالبالنظريةالتيتعلمهايفالجامعةمعالتطبيقالعمليلهايفإحدىمنظماتاألعمال ،لتطوي ر
مهاراتهالفنية،والمهنية.
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 36402أمن المعلومات

متطلب سابق:36301

عدد الساعات:3

بعد االنتهاء من دراســة هذا المســاق ،يستطيع الطالب اكتســاب المعرفة والمفاهيم والمبادئ ،والتقنيات والمنهجياتالالزمة لتصميم وتقييم امن
المعلومات يف بيئة األعمال اإللكترونية المعقدة .صمم المســاق ليشــمل العديد منالموضوعات التي تغطي قضايا مثل طبيعة أمن نظم المعلومات
 ،خدمــات أمــن المعلومات لنظم المعلومات ،امنشــبكات المعلومات وتصميم أمن المشــاريع ،تصميم بروتوكوالت األمــان ،أدوات األمن وتقنيات
البرمجة اآلمنة ،أمنمحيط هذه التكنولوجيات كجدار الحماية ،أنظمة اكتشاف ومنع التسلل التكنولوجيا المسمىSIEM وهندسة المتطلباتاألمنية
والعوامل اإلنسانية التي تؤثر على أمن نظم المعلومات.
 36404أنظمة ذكاء األعمال

متطلب سابق:36203

عدد الساعات:3

يــدرس هذا المســاق عملية اتخاذ القرار وأنشــطة العمل الجماعي للمدراء والمختصين ،واألدوات والتقنيــات المتاحة يفتكنولوجيا المعلومات لدعم
هذه العليات ومتى يمكن االستفادة من استخدامها ،باإلضافة إلى بعض األسباب التي ألجلهاال تصل نظم دعم اإلدارة إلى أهدافها المنشودة ،والقضايا
الثقافية والتنظيمية المتعلقة باســتخدام أدوات وتقنياتتكنولوجيا المعلومات .يحتوي المســاق على عنصر تقني يكتسب فيه الطلبة معرفة وخبرة
عملية يف دعم القراراتونظم ذكاء األعمال مثل:REXCEL
 36405تطبيقات األعمال باستخدام الخلوي

المتطلب السابق:36112

عدد الساعات3 :

يعتبر هذا المساق من المساقات المهمة لتكنولوجيا األعمال نظرا ًالنتشار األجهزة الخلوية وتطبيقاتها ودخولها يفمجال األعمال .حيث يقوم المساق
بالتعريــف عــن أهــم أنظمة وتطبيقــات الخلوي يف مجــال تكنولوجيا األعمال ،كماوتقــوم على كيفية عمل وإنشــاء هذه التطبيقات باســتخدام برامج
متخصصة.
 36406إدارة قواعد البيانات المتقدمة

متطلب سابق:36203

عدد الساعات:3

يقــدم هذا المســاق مفاهيم نظــم إدارة قواعد البيانات ،ويركز على المفاهيم ،اإليجابيات وعبارات لغة االســتعالم المنظمة (SQL) وتطبيقاتها يف بناء
وتعديل قواعد البيانات العالئقية .كما يقدم المســاق معالج االســتعالم من خالل المثال (QBE) لتعديل قواعد البيانات العالئقية .ويغطي المســاق
 ، Xواســترجاع المعلومات .كما يعرض تقنيات مراقبة وضمان ســرية قواعد البيانات
موضوعات كتقييم االســتعالم وتحســينه ،إدارة العمليات، ML
العالئقية باستخدام الجزءاالداري من نظم إدارة قواعد البيانات .سيتمرن الطالب على استخدام عباراتSQL  وQBE لبناء وتعديل قواعدالبيانات
العالئقية باستخدام محاضرات مختبر نظم إدارة قواعد البيانات.
 36408مواضيع متقدمة يف تكنولوجيا معلومات األعمال

إنهاء  60ساعة معتمدة

 36428نمذجة عمليات األعمال

متطلب سابق:36232

عدد الساعات:3

يقدم هذا المساق المنهج العلمي والعملي لدراسة أداء نظم األعمال باستخدام النمذجة كخطوة أساسية يف حل المشكالتواتخاذ القرارات .يعرض
المســاق المهارات المطلوبة لتكوين مشــكالت التخطيط باســتخدام حاالت دراســية لمشــاكلاألعمــال الحقيقية وتطبيق تقنيــات النمذجة على هذه
المشكالت.
 36435إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات

 8ساعة معتمدة
إنهاء 0

عدد الساعات:3

يعرض هذا المســاق تطبيقات إدارة المشــاريع على مشــاريع تكنولوجيا المعلومات .فهو يقدم المفاهيم األساســية لدراســةالجدوى والميزانية يف
مشــاريع تكنولوجيا المعلومات .كما يعرض المســاق عملية التخطيط لمشــاريع تكنولوجياالمعلومات من خالل إنشاء مخطط تقسيم العمل ،وإعداد
وتطبيــق ومراجعــة الخطــة ،وتنظيــم وإدارة فريق العمل .يركزالمســاق علــى أدوات وتقنيات تطبيق إدارة الجــودة المتكاملة يف مشــاريع تكنولوجيا
المعلومات .كما يعطى اهتمام خاصالستراتيجيات البقاء ضمن الميزانية ،وتقليص التأخير وقيادة الفرق يف مشاريع تكنولوجيا المعلومات.
تطبيقــات متقدمــة يف األعمــال اإللكترونية وإدارة سلســلة
43636
التزويد

متطلب سابق: 36232

عدد الساعات:3

يغطي هذا المساق مجموعة من تطبيقات األعمال اإللكترونية المتقدمة مثل أنظمة الدفع اإللكتروني ،نظم عالقاتالزبائن ،نظم إدارة النقل والتخزين
والتزويــد ،نظــم إدارة تخطيــط المــوارد ،التجارة االجتماعيــة وتطبيقات الحكومــة اإللكترونية .كما ويغطي هذا المســاق القضايــا القانونية ،األخالقية
واالجتماعية المتعلقة باألعمال اإللكترونية.
36499 مشروع تخرج

متطلب سابق :36435 وإنهاء  90ساعة معتمدة

عدد الساعات:3

يهــدف هذا المســاق إلى تأهيل الطالب لمشــروع التخرج مع العمل على االنتهاء من متطلبات اختيار فكرة مشــروعالتخــرج ،جمع البيانات ،تحليل
النظام ،تصميم الواجهات واختيار لغة وبيئة تطوير النظام المقترح.

عدد الساعات:3

 Bإلبقاء الطالب على دراية باالتجاهات الجديدة والطلب يفالسوق .تعتمد الموضوعات التي يتم
هذا المساق مخصص لالتجاهات الجديدة يف مجال IT
تناولها على المواد المحددة مع التركيز على منهجيات البحث.
36415 الحوسبة السحابية

متطلب سابق:36203

عدد الساعات:3

يتناول هذا المســاق الحوســبة السحابية كنموذج حديث للحوسبة التجارية والتي توفر سهولة االســتخدام ،تقديم خدماتالحوسبة بناء على الطلب
والوصول من خالل الشبكة إلى مجموعة من موارد الحوسبة بما يف ذلك البرمجيات،منصات التطوير والبنية التحتية.
36416 األعمال اللوجستية ونظم إدارة سلسلة التزويد

متطلب سابق:36232

عدد الساعات3:

قدم المســاق للمفاهيم األساســية يف إدارة سلســلة التزويد واألعمال المساندة .يركز المســاق على العمليات التي يتم تنفيذهايف إطار إدارة سلسلة
التزويــد ومــن أهمها :عمليــة اإلنتاج ،إدارة المخازن ،نقل المواد والبضائع ،عمليات الشــراء ،عمليةالبيع والتســويق ،خدمة الزبائن .يغطي المســاق
هيكلية سلسلة التزويد ،توقع حجم الطلب يف السوق ،الشراء والتزويد،عمليات النقل والتسعير.
 36417تحليل وتصميم النظم المتقدمة

متطلب سابق:36316

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق مفاهيم ومصطلحات تصميم وتحليل النظم الموجهة بالكينونات .ويركز المساق على دورة حياةتطوير النظام باستخدام البرمجة
الموجــه بالكينونــة ونمذجــة مراحل عملية التطوير باســتخدام لغات النمذجة .يعطيالمســاق اهتمامــا خاصا لتطبيق منهــجObject Oriented
(OOP) على مشــاريع األعمال باســتخدام لغات النمذجةالموجهة بالكينونات يف محاضرات المختبر .كما يقدم المســاق تقنيةRAD .وسيعمل كل
طالــب على مشــروع ضمنفريق إلنتاج توثيق كامل لمشــروعه جامعا ادوات وتقنيات ونماذج تحليل وتصميم النظــم الموجهة بالكينونات.باإلضافة
لذلك يتطرق المساق لكيفية التعامل مع إدارة المشاريع وطرق حساب المسارات الحرجة ونمذجة األنظمة.
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