من �إبداعات
طلبة اجلامعة

مقدمة
حتويل معرفتهم الأكادميية ومهاراتهم العلمية �إىل م�شروعات
متم ّيزة تفيد املجتمع وت�سهم يف حتقيق تنميته على خمتلف
ال�صعد.
و�ستعمل اجلامعة� ،إن �شاء اهلل ،على �إ�صدار املزيد من املن�شورات
يف امل�ستقبل لإلقاء ال�ضوء على ما يتحقق من �إجنازات و�إبداعات
لطلبتنا.
�أ.د .عي�سى بطار�سة
رئي�س اجلامعة

جامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا جامعة وطنية غري ربحية
متخ�ص�صة يف جماالت :تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
والهند�سة الإلكرتونية وهند�سة احلا�سوب وهند�سة االت�صاالت،
والأعمال.
وتعمل اجلامعة جاهد ًة على �أن تكون الرائدة يف بناء تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت والإلكرتونيات يف الأردن ،والإ�سهام يف
بناء قاعدة بحث ّي ٍة خلدمة ال�صناعة يف الأردن .وبب�ساطة ،تهدف
اجلامعة �إىل �أن ُت�صبح جامعة امل�ستقبل عن طريق تخريج طلب ٍة
مبدعني وم� ّؤهلني ت�أهي ًال عالي ًا للتناف�س يف �سوق العمل يف القرن
وت�شج ُع اجلامعة التم ّيز يف جماالت العلوم
احلادي والع�شرينّ .
والتكنولوجيا وااللتزام والإبداع والريادة لدفع عجلة التطور يف
بخا�صة.
جميع قطاعات املجتمع بعا ّمة والقطاع اخلا�ص ّ
وقد اكت�سبت اجلامعة ُ�سمعة رفيعة ،حمل ّي ًا و�إقليم ّي ًا وعاملي ًا،
ب�صفتها جامعة رائدة ومتقدمة يف جماالت تخ�ص�صها ،بدليل
الإقبال الكبري املتزايد على توظيف خ ّريجيها ،خ�صو�ص ًا يف
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املعنية بتكنولوجيا املعلومات� .إ�ضافة
�إىل ح�صول العديد من طلبة اجلامعة على مراتب متقدمة
وجوائز يف امل�سابقات التي نظمتها م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة حمل ّية
ودولية.
ويت�ضمن الكت ّيب الذي بني �أيدينا جمموعة خمتارة من �إبداعات
طلبة اجلامعة و�إجنازاتهم .و ُتظهر هذه الإبداعات والإجنازات
امل�ستوى املتم ّيز الذي و�صل �إليه طلبة اجلامعة الذين متكنوا من
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ا�سم امل�شروع :تطبيقات متخ�ص�صة للم�ستخدمني من ذوي
الإعاقة احلركية
الطالب  :منري �أبو هالل
نبذة :م�شروع تطبيقات متخ�ص�صة للم�ستخدمني من ذوي الإعاقة احلركية
(هورايزون) عبارة عن جهاز مي ّكن الأ�شخا�ص امل�صابني بال�شلل الرباعي� ،أو �أي
�إعاقة يف حركة اليدين ،من التحكم بجهاز احلا�سوب عن طريق حركة الر�أ�س ،التي
�ستمثل حركة امل�ؤ�شر على �شا�شة جهاز احلا�سوب� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من اخلدمات
التي يقدمها هورايزون للم�ستخدم مثل �إجراء املكاملات الهاتفية عن طريق احلا�سوب
نف�سه ،و�إعطاء الأوامر عن طريق ال�صوت.

اجلوائز والإجنازات :
�شارك م�شروع هورايزن مب�سابقة  Imagine Cup 2011التي �أقمتها �شركة
مايكرو�سوفت  Microsoftيف الواليات املتحدة الأمرييكية ،التي متثل بطولة العامل
الأكرث �أهمية و�صعوبة مل�صممي الربجميات .وكان �أول فريق عربي يف تاريخ امل�سابقة
يحقق نتائج باهرة و�صلت به �إىل املركز الثالث عاملي ًا مبا�شرة بعد �إيرلندا والواليات
املتحدة الأمريكية ،اللتني احتلتا املركزين الأول والثالني على التوايل ،ومتقدم ًا على
طالب
اليابان و�أملانيا وال�صني والهند ومئة وثمانني دولة �أخرى ممثلة بثالثمئة �ألف ٍ
وطالبة من �أنحاء العامل.
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ا�سم امل�شروع�«:أ ّكديل» تطبيقات حا�سوبية لك�شف االحتيال يف
الوثائق باللغة العربية
الطلبة  :م�صطفى عزام ،عمر الأ�شقر ،فرا�س ورايات
امل�شرف  :الدكتور وليد �سالمة
نبذة�( :أ ّكديل) برنامج ن�ستطيع عن طريقه التحقق مما �إذا كانت امل�ستندات
(البحوث �أو التقارير �أو املقاالت) املكتوبة باللغة العربية م�سروقة جزئي ًا �أو كلي ًا من
بحوث �أو تقارير �أو مقاالت من�شورة ،وذلك مبقارنة امل�ستند مع امل�ستندات املن�شورة،
وك�شف �أي تغيري �أو تعديل� ،سواء يف ترتيب الكلمات �أو اجلمل �أو حتى تغيري الكلمة
بكلمة مرادفة لها.
ومن املمكن حتويل هذا الربنامج �إىل ُمنتج قابل للتطبيق على الإنرتنت ،عن طريق
حت�سني حملل جذور ( ،)Stemmerوا�ستخال�ص الن�صو�ص العربية من ملفات الـ
 PDFبطريقة �أف�ضل.
برنامج (�أكديل) �سيكون �أداة مفيدة للك�شف عن االحتيال يف الأبحاث الأكادميية
املكتوبة باللغة العربية ،مما يعني �سيطرة �أكرب على التحقق من م�صداقية الأبحاث،
وبالتايل رفع م�ستوى الأبحاث العلمية ودفعها للتطور العلمي يف الأردن.
اجلوائز والإجنازات
• املركز الأول يف معر�ض ال�شرق الأو�سط للتكنولوجيا (.)METS 2011
• املركز الثاين على م�ستوى اجلامعات العربية يف معر�ض طلبة تكنولوجيا املعلومات
( ،)ITSAF 2011واملركز الأول على م�ستوى اجلامعات الأردنية.
• املركز الأول بني م�شاريع التخرج يف جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا.
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~~Home Automation

ا�سم امل�شروع:نظام �أمتتة املنزل
الطلبة :لينا م�صاروة ،نارت �شيناقوة ،عالء �أبزاخ
نبذة:نظام �أمتتة املنزل نظام للتحكم بوظائف الكهربائيات املختلفة يف املنزل ،مثل:
التحكم بالإ�ضاءة ،وفتح الأبواب ،وقراءة درجات احلرارة ،وقراءة م�ستوى املياه يف
اخلزانات ،وغريها .ويتم ذلك عن طريق جهاز احلا�سوب �أو الهاتف النقال من �أي
بقعة من بقاع الأر�ض.
وفكرة امل�شروع موجودة ،ولكن تطبيقها من الناحية االقت�صادية مكلف ،غري �أن هذا
امل�شروع يعتمد على قطع ب�سيطة رخي�صة الثمن ،تعطي النتيجة نف�سها وبالدقة نف�سها.
من هنا ت�أتي �أهمية هذا امل�شروع االقت�صادية .وقد ُطبق هذا امل�شروع على �أر�ض الواقع
وجنح يف �أربع منازل.

Light On/Off
??

اجلوائز والإجنازات
•املركز الثاين يف م�سابقة  YAHOO HACKعلى م�ستوى اململكة .
• ُقدمت فكرته �إىل �إحدى �شركات االت�صاالت يف �أوروبا حيث نالت الإعجاب والتقدير.

Connect
To
= Home
)
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ا�سم امل�شروع :تطبيقات متخ�ص�صة للم�ستخدمني ال�صم ()Mimix
الطالبان :حممود دراو�شة ،ليث الأفغاين
امل�شرف :د�.سارة تدمري ،د .عمر العتوم
نبذة (Mimix) :برنامج تطوير �أردين لبناين م�شرتك ،يعمل على حتويل الكالم والن�صو�ص �إىل لغة الإ�شارة ،التي ت�ساعد ال�صم يف التوا�صل يف حياتهم اليومية واالجتماعية.
ومن اجلدير بالذكر �أنه يوجد يف العامل ما يقارب  360مليون �أ�صم %80 ،منهم يعي�شون يف الدول النامية والفقرية .من هنا بد�أت فكرة تطوير برجمية ت�ساعد هذه الفئة من
ذوي االحتياجات اخلا�صة لتمكنهم من التوا�صل.
وكلمة  Mimixم�شتقة من مقطعني :الأول  Mimicوالثاين  ،mixوتعني ا�ستخدام التكنولوجيا يف التقليد بالإ�شارة.
ويتم ّيز ميمك�س مبا يلي:
 يعمل على عدة �أنظمة ت�شغيل �سوا ٌء كانت �أجهزة حا�سوب �أو هواتف خلوية.أ�صم والكفيف.
 �إمكانية �إجراء توا�صل بني ال ّ �إمكانية ترجمة الأفالم �إىل لغة الإ�شارة. �إمكانية ترجمة �أفالم اليوتيوب �إىل لغة الإ�شارة. �إمكانية ترجمة مكاملات �سكايب �إىل لغة الإ�شارة.اجلوائز والإجنازات:
 )Intel ISEF 2008 (Word Awads - Third Place Yallastartup Weekend-Eirst Place Global Startup Battle- First PlaceGlobal Startup Battle Face-off- First PlaceImagine Cup 2009- Locals JordanNTP 2011- First Place in TelecommunicationsParticipating in TEDx Dead Sea LabsParticipating in Amman TT in Expo ZaraParticipating in Jordan Youth ForumParticipating in TEDx Psut-
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ا�سم امل�شروع:

Interactive Learning Coding

الطالبان � :أجمد م�سعد ،مك�سيم �شوابكة
نبذة :يقوم هذا امل�شروع على توفري بيئة ت�شغيل ب�سيطة للأنظمة كبرية احلجم� ،أو
التي حتتاج �إىل �أجهزة غالية الثمن لتحميلها ،وذلك عن طريق مت�صفح الإنرتنت،
حيث مت تزويده بـ  15لغة برجمة ،ف�أ�صبح قادر ًا على كتابة الربامج وت�شغيلها ،وتبادلها
احلجب عن امل�ستخدمني اجلدد.
ب�سهولة ،مما ي�ؤدي �إىل �إزالة ْ
ويتميز هذا امل�شروع ب�أنه مفتوح ،وبهذا تزداد فوائده التي يخدم بها م�ؤ�س�سات و�شركات
تعليم الربجمة� ،إ�ضافة �إىل �أنه يقوم بت�شغيل الربامج داخل املت�صفح نف�سه ،بعك�س
الربامج الأخرى التي تقوم ب�إر�سال الربنامج �إىل اخلادم ( )Serverليقوم بت�شغيله،
مما ي�سبب الكثري من امل�شكالت ،منها :ال�سرعة املتدنية وقلة الأمان والتكلفة العالية.
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ا�سم امل�شروع :فيلم ر�سوم متحركة ثالثي الأبعاد (�صباح اخلري
يا ك�شرة)
الطالبان  :براء حممد العب�سي ،حازم �إبراهيم حجازي
امل�شرف  :د .حممد الزعبي
نبذة :يتحدث م�شروع (�صباح اخلري يا ك�شرة) عن ت�أثري الك�شرة التي ي�شتهر بها
ال�شعب الأردين على اجليل اجلديد ب�أ�سلوب فكاهي ،عن طريق �إعطاء مثال ب�سيط،
(عقلة) الذي ي�ستيقظ يف ال�صباح �سعيد ًا ،فيجد والده مك�شر ًا يف وجهه
وهو الفتى ُ
بدون �سبب ،فيخرج من املنزل �إىل ال�شارع فيلتقي بجاره ويحاول �أن ميازحه ِّ
فيك�شر
يف وجهه �أي�ض ًا .بعد ذلك ي�ستقل احلافلة ليذهب �إىل جامعته ف ُي ْ�صدَ م بجميع الركاب
مك�شرين �أي�ض ًا ،وينزل من احلافلة َّ
حمطم النف�سية ،وي�ستقل �سيارة �أجرة ليجد
ال�سائق مك�شر ًا ،فيتحول �إىل ِّ
مك�شر بال �سبب �أي�ض ًا.
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ا�سم امل�شروع:فيلم ر�سوم متحركة ثالثي الأبعاد (طفل ن�سيناه)
الطالب � :أن�س الوحيدي
امل�شرف  :د�.أ�شرف القدومي
هذا الفيلم عبارة عن فيلم ق�صري ثالثي الأبعاد ،وهو يظهر حياة فل�سطيني يعي�ش مع
�أمه يف �أحد املدن الفل�سطينية ،وهو ي�صف حياة الفل�سطينيني حتت االحتالل ،ومعاناته
اليومية بفقدان �أطفالهم وعائالتهم .وكان هذا الفيلم نتاج جهد كبري على مدى �سنة
كاملة .ويهدف الفيلم لتذكري العامل وخا�صة العرب حول الق�ضية الفل�سطينية ومعاناة
الفل�سطينيني ،الذين يعانون القتل كل يوم و�سط التعتيم الكبري والتجاهل من الغرب،
ويركز الفيلم على احلقوق امله�ضومة للفل�سطينيني من حيث افتقارهم اىل التعليم
والرتفيه ،و�ضعف امل�ستوى املعي�شي لديهم ،ومايالقونه من متييز وا�ستغالل.
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اا�سم امل�شروع:فيلم ر�سوم متحركة ثالثي الأبعاد
(ق�صة ما قبل النوم)

الطالبتان � :آالء �إبراهيم احل�صان ،هديل �صادق عرتي�س
امل�شرف  :د.بهاء خ�صاونة
نبذة :يهدف فيلم ق�صة ما قبل النوم �إىل م�ساعدة النا�س بعا ّمة والأطفال بخا�صة،
يف ر�ؤية ما وراء املظهر اخلارجي ،وعدم احلكم على الأ�شخا�ص من مظهرهم فقط،
ومعاملة النا�س باحل�سنى.
ويروي الفيلم ق�صة فتى يف ال�سابعة من عمره ا�سمه فار�س ،ي�ست�ضيف �صديقه يف
منزله للعب ،و�سرعان ما يتحول لعبه �إىل �سخرية وازدراء ملظهر �صديقه .ويف هذه
الأثناء تكون جدة فار�س جال�سة معهما يف حديقة املنزل تراقب ما يجري وهي غري
را�ضية عن طريقة تعامل حفيدها مع �صديقه ،فتقرر اجلدة معاجلة املو�ضوع من
خالل �سرد ق�صة من ن�سج خيالها لفار�س قبل نومه ،فتحكي له حكاي ًة عن طفل ي�سخر
من مظهر �أ�صدقائه اخلارجي ،وا�ستيقظ الطفل يف �أحد الأيام ليجد وجهه مغطى
بالبقع والبثور ،وتقول احلكاية �إن الطريقة الوحيدة ليعود وجه الطفل �إىل طبيعته هي
�أن يعتذر ممن ا�ستهز�أ بهم من �أ�صدقائه.
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ا�سم امل�شروع :فيلم ر�سوم متحركة ثالثي الأبعاد (فتح اهلل)
الطالبة  :هبة �أبو غو�شة
امل�شرف  :د� .أ�شرف القدومي
نبذة :فيلم (فتح اهلل) فيلم ق�صري ثالثي الأبعاد ،يتناول حياة طفل ا�سمه فتح اهلل يعي�ش يف غرفة �صغرية مهرتئة ،ال يوجد فيها �أب�سط مقومات احلياة ،مما ا�ضطره �إىل العمل
يف جمع العلب الفارغة ،بد ًال من ذهابه �إىل املدر�سة .ويف املقابل ،يعي�ش الطفل الغني ف�ؤاد حياة مرتفة� ،إال �أنه وحيد ولي�س له �أ�صدقاء .يتعرف ف�ؤاد على فتح اهلل ويتعامل معه
بفوقية� ،إال �أن فطرة الإن�سان و براءة الطفولة تدعو ف�ؤاد �إىل م�ساعدة فتح اهلل بهدف احل�صول على �صداقته.
يتناول هذا الفيلم م�شكلتني �أ�سا�سيتني يف الأردن؛ هما عمالة الأطفال ،والنظرة الطبقية يف املجتمع .ويتميز فيلم (فتح اهلل) ب�أن الأماكن التي تُعر�ض فيه م�ستوحاة من الأردن،
وبخا�صة فيما يتع ّلق بطابع ال�شوارع واملباين.

ا
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ا�سم امل�شروع:فيلم ر�سوم متحركة ثالثي الأبعاد (ق�صة الأمل)
الطالبتان  :نور الطوبا�سي ،رزان جوالين
امل�شرف  :د� .أ�شرف القدومي
نبذة :يتحدث فيلم (ق�صة الأمل) عن رجل يعمل يف �شركة ،وعندما حدثت الأزمة االقت�صادية� ،أفل�ست ال�شركة وفقد عمله ،ف�أ�صبح حزين ًا يائ�س ًا .ثم ر�أى يف منامه �آلته الكاتبة
كتاب من ت�أليفه ،وباع ن�سخ ًا عديدة
القدمية املوجودة يف بيته ،تخربه ب�أن ال ي�ست�سلم ،فا�ستيقظ من نومه وذهب ليتفقدها ،وبد�أ بالكتابة .وبعد مدة من الزمن ،انتهى من طباعة ٍ
منه يف ك�شك الثقافة العربية ،يف و�سط البلد يف عمان ،و�أ�صبح بعدها كاتب ًا ناجح ًا وم�شهور ًا.
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م�شاريع علم الر�سم احلا�سوبي � /أفالم ثالثية الأبعاد

ا�سم امل�شروع :فيلم ر�سوم متحركة ثالثي الأبعاد
(االنحبا�س احلراري)
الطالبة� :سحر خلف
امل�شرف :د� .أ�شرف القدومي
نبذة :فيلم (االنحبا�س احلراري) فيلم ثالثي الأبعاد ،يتحدث ب�شكل خمت�صر عن
ظاهرة االنحبا�س احلراري ،و�أ�سبابها و�آثارها ال�سلبية واحللول املمكنة لها .وي�شجع
الفيلم النا�س على العمل من �أجل �إيقاف �أ�سباب ظاهرة االنحبا�س احلراري ،وذلك
من خالل املقارنة بني عدة م�شاهد طبيعية وحماكاة فقدانها ب�سبب هذه الظاهرة.

اجلوائز والإجنازات
• املركز الأول يف املهرجان الأول للر�سوم املتحركة يف جامعة الأمرية �سمية
للتكنولوجيا.
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م�شاريع علم الر�سم احلا�سوبي � -أفالم ثالثية الأبعاد

ا�سم امل�شروع:فيلم ر�سوم متحركة ثالثي الأبعاد (مقدمة للعبة م�شهورة)
الطالب :راكان خم�ش
امل�شرف :د .حممد الزعبي
نبذة:الفيلم عبارة عن مادة �إعالمية (دعاية) للن�سخة اجلديدة ثالثية الأبعاد اخلا�صة ،التي �ستُطلق يف امل�ستقبل القريب ،ل ّلعبة ثنائية الأبعاد ( )Metal Slug 2Dاملوجودة
حالي ًا يف ال�سوق.
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م�شاريع علم الر�سم احلا�سوبي � /أفالم ثالثية الأبعاد
A short film by Alaa Al-Sa’di & Anas Wahidi

اا�سم امل�شروع:فيلم ق�صري (�صناعة ب�سمة)

A HOPEFUL WISH
Make it count

الطالبان  :عالء ال�سعدي� ،أن�س الوحيدي
امل�شرف  :نادين �أبو رمان
نبذة :فيلم (�صناعة ب�سمة) هو دعوة تنيبه وتوعية ب�ش�أن الأطفال امل�صابني
بال�سرطان؛ فهو يتناول م�شكلة عاملية هي �إهمال الأطفال امل�صابني بال�سرطان ،حيث
يغفل الأطباء والأهل عن �أن هذا املري�ض يف النهاية هو طفل ،وقد تكون هذه الأيام هي
الأخرية من حياته ،فلنجعلها من �أجمل الأيام ولرن�سم االبت�سامة على وجهه.
وهذا امل�شروع لي�س �إعالن ًا ل�شركة �أو م�ستح�ضر ،بل ميكن ا�ستخدامه يف حمالت التربع
للأطفاالمل�صابني بال�سرطان.

اجلوائز والإجنازات
اجتاز امل�شروع املرحلة الأوىل وقبل النهائية يف م�سابقة

Imagine Cup

17

م�شاريع علم الر�سم احلا�سوبي � /أفالم ثالثية الأبعاد

ا�سم امل�شروع :فيلم الفقر (واقع وحلول)
الطالبان  :لوي�س غ�سان �سلمان� ،إيهاب نا�صر العتيبي
نبذة :يطرح فيلم (الفقر :واقع وحلول) موجز ًا عن واقع م�شكلة الفقر يف اململكة
الأردنية الها�شمية بالإ�ضافة �إىل احللول املمكن تطبيقها على امل�ستوى ال�شعبي .يبد�أ
الفيلم بت�صوير واقع بع�ض ال�شباب الذين ينفقون �أموالهم يف اللهو والرتفيه ،ومن ثم
ت�صوير واقع بع�ض الفقراء ممن يكابدون الربد واحلر والظروف ال�صعبة من �أجل
توفري لقمة العي�ش ال�شريفة .ثم يطرح احلل املقرتح عن طريق التربع له�ؤالء النا�س
وم�ساعدتهم مادي ًا.
يحمل الفيلم ر�سالة مهمة ،تتمثل يف �ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون بني
امل�سلمني وامل�سيحيني ،وذلك بت�صوير اللقطة اخلتامية يف م�سجد وكني�سة .وينتهي
با�ستعرا�ض مقوالت حول �أهمية العن�صر الب�شري للأردن لكل من :جاللة امللك -
املغفور له ب�إذن اهلل  -احل�سني بن طالل ،وجاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني،
و�سمو الأمرية �سمية بنت احل�سن.

اجلوائز والإجنازات
املركز الأول على م�ستوى اململكة يف م�سابقة �إنتاج الفيديو التي نظمت باال�شرتاك بني
مكتب م�شروع (فر�سان التغيري يف مواجهة حمركات التغيري) و�شركة مايكرو�سوفت.
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م�شاريع علم الر�سم احلا�سوبي � /أفالم وثائقية

ا�سم امل�شروع :فيلم ال�سالم
الطالبان  :عمر نبيل� ،سعد ها�شم
امل�شرف  :د� .أ�شرف القدومي
ال�سالم �إىل جمموعة من الطالب ميرحون ويلعبون
نبذة:يج�سد هذه الفيلم فكرة ال�سالم وكيف �أنّ العامل يختلف �إذا نظرنا �إليه بعني ال�سالم �أو بعني احلرب .وعندما ننظر بعني ّ
ب�ألعاب الأ�سلحة املختلفة ،عندئذ �سن�شعر بفرحهم بهذا اللعب ،لكن �إذا كانت نظرتنا غري ذمل ف�سينتابنا �شعور باخلوف والهلع على م�ستقبلهم.

اجلوائز والإجنازات
• اجتاز امل�شروع املرحلة الأوىل وقبل النهائية يف م�سابقة  ،Imagine Cupوح�صل على ر�سالة ا�ستح�سان من املحكمني يف املرحلة النهائية.
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م�شاريع علم الر�سم احلا�سوبي � /ألعاب �إلكرتونية

ا�سم امل�شروع :لعبة كمبيوتر توعوية (حامي الأر�ض)
للطالب  :فار�س �أبو �سعدة
امل�شرف  :د� .أ�شرف القدومي
نبذة :تتمحور اللعبة حول حماية كوكب الأر�ض من العوامل غري الطبيعية كالعوادم وانبعاثات امل�صانع التي بنيت على ح�ساب الطبيعة .ويتم نقل الفكرة ب�شكل متثيلي وغري
مبا�شر ،حيث تمُ َّثل هذه العوامل بكائنات تهاجم كوكب الأر�ض ،وعلى الالعب منعها من الو�صول �إىل الأر�ض.
ولتطبيق هذه اللعبة مت ت�صميم نظام لعب جديد يقود اللعبة ب�شكل �أوتوماتيكي �إىل امل�سار الذي ي�ؤدي بدوره �إىل املحافظة على درجة اال�ستمتاع واالجنذاب ل ّلعبة.
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م�شاريع علم الر�سم احلا�سوبي � /ألعاب �إلكرتونية

اا�سم امل�شروع :لعبة كمبيوتر
(دقة الت�صويب )Shooting Game
الطلبة  :مهند احلمود ،ح�سام معتوق ،رند حنون
امل�شرف  :د .حممد الزعبي
نبذة :تقوم فكرة امل�شروع على فيلم ثالثي الأبعاد ،معتمد على  ،SCI-FIوهي تقنية
ذات تفا�صيل عالية وت�صاميم بجودة كبرية ،ومتثل �أ�سلوباً جديداً يف الألعاب ثالثية
يعب عن �ألعاب امل�ستقبل .وما مييز هذا امل�شروع هو �أ�سلوب اللعب فيه ،من
الأبعاد رّ
حيث تطبيق  FPSوا�ستخدام �إ�ضافات عديدة جديدة مل ت�ستخدم بعد يف الألعاب
الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل امل�ؤثرات البيئية الأخرى عالية اجلودة .واللعبة بحاجة
فقط لبع�ض التعديالت والرغبة اجلدية يف الن�شر ،وذلك لرتويجها حملياً وعاملياً.
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م�شاريع علم الر�سم احلا�سوبي � /ألعاب �إلكرتونية

ا�سم امل�شروع :لعبة كمبيوتر (عامل التغيري)
الطلبة  :ملى الطباع ،هاين ال�سعد ،ح�سام الدلق
امل�شرف  :د� .أ�شرف القدومي
نبذة :يتحدث هذا الفيلم عن ق�صة كائن من الف�ضاء ،ي�أتي �إىل الأر�ض بطريق
اخلط�أ بعد تعطل جهازه ،وكان من ال�صعب عليه �أن ي�صلحه فقرر �أن يرجع �إىل �أعظم
معلم يف العامل لي�ساعده ،فوافق املعلم على �أن يقوم هذا الكائن الف�ضائي بجعل العامل
بال�سالم ،و�أن ي�ساعد املناطق املختلفة يف العامل على حل
مكان ًا �أف�ضل للحياة ،ومليئ ًا ّ
م�شاكلهم والت�صدي للتحديات التي تواجههم ،فوافق الكائن الف�ضائي على ذلك،
فكانت مهمته الأوىل �إيجاد حل عملي لإنهاء املجاعات ،وتنظيف منطقة.
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م�شاريع علم الر�سم احلا�سوبي � /أفالم ثنائية الأبعاد

ا�سم امل�شروع :فيلم ر�سوم متحركة ثنائي الأبعاد
(قاهر املجاعات)
الطالبة � :ساندرا العرجا
امل�شرف  :د� .أ�شرف القدومي
نبذة :قاهر املجاعات م�شروع يطرح م�شكلة املجاعات يف خمتلف �أنحاء العامل ،ويبني
وجود العديد من النا�س امل�ستهرتين الذين ال يقدرون قيمة الطعام و�أهميته .ن�شاهد
يف هذا الر�سم الكرتوين جمموعة من النا�س اجلياع الذين مل يتبقَّ لها �شيء ي�أكلونه
�سوى عظام احليوانات امليتة .ويف املقابل نرى مطعم ًا فاخر ًا فيه العديد من النا�س
الذين ال يكرتثون للطعام ،ويطلبون �أكرث من حاجتهم ،وبذلك ميتلئ مكب النفايات
بطعام �صالح للأكل .ثم يبد�أ الطعام بالتحليق �إىل �أعلى ،وتبد�أ �أكوام الطعام بالتجمع
يف ال�سماء م�ش ِّكلة �إع�صار ًا هائ ًال ،متحو ًال �إىل قاهر املجاعات (وهو �شخ�صية متكونة
من جتمع �أكوام الطعام) .وهنا ينطلق قاهر املجاعات �إىل الأحياء الفقرية ،وينفجر
ليت�ساقط الطعام على النا�س اجلياع.
الهدف من قاهر املجاعات هو توعية امل�شاهدين ب�أهمية الطعام ،ولفت انتباههم
للم�شكلة الكبرية املوجودة الآن ،التي ت�سببت يف وفاة العديد من النا�س ،و�أخذ
�شخ�صية قاهر املجاعات مثا ًال للت�ضحية من �أجل احلد من م�شكلة اجلوع.
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م�شاريع علم الر�سم احلا�سوبي � /أفالم ثنائية الأبعاد

ا�سم امل�شروع:فيلم ق�صري ثنائي الأبعاد لق�صة (�سلمى وليلى)
ق�صة جاللة امللكة رانيا العبداهلل مع كيلي ديبوت�شيو
ور�سومات تري�شا تو�سا.

الطالب  :زيد البواب
امل�شرف  :د� .أ�شرف القدومي
نبذة :ق�صة جاللة امللكة رانيا العبداهلل مع كيلي ديبوت�شيو ور�سومات تري�شا تو�سا
فيلم ق�صري ثنائي الأبعاد ي�ساهم يف �إي�صال ر�سالة كتاب جاللة امللكة رانيا ق�صة
«�سلمى وليلى» �إىل الكبار وال�صغار ب�شكل �أو�سع.
يروي الفيلم ق�صة ال�صديقتني �سلمى وليلى اللتني جتدان نف�سيهما يف م�شكلة ،حيث
تظن ك ّل منهما �أنَّ �شطرية الأخرى غريبة ومقززة .وعندما تف�صح كل واحدة للأخرى
عن ر�أيها ،تت�شاجران وتنت�شر الأخبار يف املدر�سة ،وينق�سم الطالب �إىل ق�سمني،
وي�صل املو�ضوع �إىل �إهانات وقحة ومعركة طعام ،الأمر الذي ي�ستدعي من �سلمى
وليلى الذهاب �إىل مديرة املدر�سة مرتني ،مرة لكي تت�صاحلا وتنظفا الفو�ضى ،واملرة
الأخرى لتح�ضري غداء متميز ت�شارك فيه كل املدر�سة ،بحيث يح�ضر كل طالب وجبة
خا�صة ببالده.
والدر�س امل�ستفاد هو :قبول اختالف الآخرين.
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م�شاريع هند�سية بالتعاون مع KADDB

ا�سم امل�شروع :نظام التعرف على لغة الإ�شارة املرئية املحو�سب
الطالبتان  :وداد ال�سعد ،هبة �أبو ناعمة
امل�شرف  :د .مو�سى حبيب
نبذة :الغر�ض من هذا امل�شروع هو متكني ال�صم من التوا�صل مع غري ال�صم ،من
خالل ترجمة الإ�شارات احلركية يف الوقت احلقيقي � real time videoإىل �أوامر
�صوتية .وميكن و�ضع هذا النظام يف متناول ا جلميع ،نظر ًا لأن كلفته التتجاوز 10
دنانري .ومن الأمور التي متيز هذا امل�شروع عن غريه �إمكانية حتويله للإ�شارات
احلركية ،ولي�س الثايتة .وهذا ي�سمح بالتوا�صل �ضمن الوقت احلقيقي بني ال�شخ�ص
الأ�صم وغريه ،بالإ�ضافة �إىل �أن تكلفة امل�شروع مناف�سة مقارنة بغريه من امل�شاريع.
وقد جنح امل�شروع يف ترجمة الإ�شارات املدخلة �إىل �أوامر �صوتية بن�سبة دقة و�صلت
�إىل .%82.3
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م�شاريع هند�سية بالتعاون KADDB

ا�سم امل�شروع م�سح النماذج ثالثية الأبعاد با�ستخدام الليزر
الطلبة  :حازم وائل مرار ،غيث زكريا الطراونة ،حممد �صالح عبد
اليمن ،عماد ماهر �أبو زهرة
امل�شرف  :د .وجدان �أبو الهيجاء
نبذة :يهدف هذا امل�شروع �إىل بناء منوذج ثالثي الأبعاد با�ستخدام امل�سح بالليزر،
وي�ستخدم اجلهاز جم�س ليزر عايل الدقة ،مثبت على ثالثة م�شغالت لإنتاج �أ�شعة بعمق
ثالثي الأبعاد لأي ج�سم ،ومن زوايا خمتلفة .وينتج امل�شروع منوذج ًا ت�شغيلي ًا ميكنه
تقدمي خدمات منذجة م�ؤمتتة ثالثية الأبعاد ،وتتم معاجلة البيانات من خالل جهاز
احلا�سوب ،وت�ستخدم يف ت�شكيل نقطة متثل اجل�سم يف الغيمة املعلوماتية (.)Cloud
ومع املزيد من املعاجلة يتم حتويل هذه النقطة �إىل جم�سم �سدا�سي للج�سم الذي
مت م�سحه بالليزر.وميكن اال�ستفادة من هذا امل�شروع يف العديد من التطبيقات من
الربامج البحثية �إىل ال�صناعة املط ّورة و�صناعة الرتفيه.
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م�شاريع هند�سية بالتعاون مع KADDB

ا�سم امل�شروع :مهمة بالون الهيليوم �إىل الف�ضاء القريب
الطالبان  :حممد كلوب ،ع�صام ال�شدفان
امل�شرف  :د .فادي ال�شحروري
نبذة :طور امل�شروع كامريا ف�ضائية ميكنها الو�صول �إىل الف�ضاء القريب ،والتقاط
�صور للأر�ض من ارتفاعات عالية �أثناء التحليق .وميكن �أي�ض ًا ت�سجيل قيا�سات
لدرجات احلرارة ،وال�ضغط اجلوي ،واالرتفاع ،و�سرعة الريح ،من خالل جم�سات
خا�صة بذلك .وميكن ا�ستخدام هذا اجلهاز يف العديد من التطبيقات مثل التنب�ؤات
اجلوية ،ودرا�سة حالة احلركات املرورية ،و�إنتاج ال�صور اجلوية .ويتكون اجلهاز من
�صندوق يحتوي على كامريا وجم�سات ومنوذج  GSM/GPSيحمله بالون الهيليوم
اجلوي .وعندما يهبط البالون ب�أمان على الأر�ض ،يبد�أ اجلزء امل�س�ؤول عن االت�صال
بالعمل ،ويتم �إر�سال الإحداثيات التي حتدد موقع الهبوط بر�سالة ن�ص ّية من خالل
 .GSM/GPSويتم ا�سرتجاع جميع املعلومات وال�صور من هذا ال�صندوق عرب بطاقة
الذاكرة الرقمية.
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م�شاريع الأعمال Business

ا�سم امل�شروع :مركز بيع الكتب الإلكرتوين (جامعة الأمرية
�سمية للتكنولوجيا كنموذج متميز لهذا النظام)
الطالبتان  :ندى عليان ،وفاء العابد
امل�شرف  :د .حممود مقدادي
نبذة :يوفر هذا امل�شروع خدمة �إلكرتونية متميزة ل�شراء الكتب �إلكرتوني ًا من خالل
البطاقات املدفوعة م�سبق ًا ،التي يتم �إ�صدارها من و�سيط للدفع الإلكرتوين ،وبتن�سيق
مع اجلامعة� ،أو عرب احل�صول على كتاب �إلكرتوين من مكتبة احل�سن .وتتمثل ر�ؤية
هذا امل�شروع يف م�ساعدة الأ�ساتذة والطلبة يف طلب الكتب �إلكرتوني ًا ،ويربط النظام
بني الطلبة والأ�ساتذة ومركز بيع الكتب ومكتبة احل�سن .ويهدف امل�شروع �إىل تزويد
الطلبة بالكتب ال�ضرورية لكل مادة ،يف الوقت املنا�سب ،وب�أف�ضل الأ�سعار.
ويتكون هذا امل�شروع من عدة �أجزاء هي :مراجعة عامة ملتطلبات نظام بيع الكتب
الإلكرتوين و�أهدافه ،والتحليل اال�سرتاتيجي للعوامل الداخلية واخلارجية التي ميكن
�أن ت�ؤثر على خدمات بيع الكتب الإلكرتونية ،وخطة الت�سويق ،وحتليل نقاط القوة
وال�ضعف واال�ستبانات وحتليل تخطيط النظام ،ودرا�سة جدوى ،وقاعدة بيانات تو�ضح
العالقات واالرتباطات ،وتنفيذ موقع امل�شروع الإلكرتوين ،وت�صميم النظام ،وتو�ضيح
خطوات ا�ستخدام النظام.
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ا�سم امل�شروع :درا�سة تعزيز جناح ال�شركات النا�شئة
يف جمال تكنولوجيا املعلومات
الطالبان :ب�سام علي ،عبد الرحمن الع�سيلي
امل�شرف :د .حممود مقدادي
نبذة� :إن ت�أ�سي�س ال�شركات ال�صغرية اعتماد ًا على عوامل النجاح الأ�سا�سية ي�ساعدها
يف احل�صول على ميزة تناف�سية يف ال�سوق لت�صبح قادرة على مناف�سة ال�شركات
الأخرى يف املجال نف�سه ،وذلك من خالل �أنظمة معينة ،مثل :نظام �إدارة عالقات
العمالء ،ونظام �إدارة املعرفة الذي ي�ساعدها على تطوير �أدائها وحت�سينه ،الخ...
وهذا امل�شروع ي�شرح كيفية تطبيق كل عامل من عوامل النجاح يف ال�شركة عملي ًا ،و�أثر
تطبيق هذه العوامل على �أداء ال�شركة ،ويبني مدى �صحة عوامل النجاح الأ�سا�سية
التي حددتها بع�ض مراكز الأبحاث والدرا�سات التي تعمل على درا�سة قطاع تكنولوجيا
املعلومات يف الأردن ،و�أثر تطبيق كل عامل منها على الأداء الكلي لل�شركة ،ومن ثم
الك�شف عن نقاط ال�ضعف وامل�شكالت املوجودة يف هذه ال�شركات .كما يت�ضمن درا�سة
تبني ن�سبة عدد ال�شركات التي تقوم بتطبيق عوامل النجاح حالي ًا.
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املي�سر
ا�سم امل�شروع :نظام الدفع ّ
الطلبة :طارق حوراين ،دينة �سمارة� ،إيلينا جري�س
امل�شرف :د .حممود مقدادي
نبذة :ي�شكل هذا النظام و�سيطا الكرتونيا بني القطاعني اخلا�ص والعام وبني
امل�ستخدمني ،وي�سهل ت�سديد العديد من �أ�شكال االلتزامات املالية مثل فواتري املاء
والكهرباء ،وتراخي�ص ال�سيارات ،والغرامات ،ور�سوم اجلامعات ،وغريها .ويحاول
هذا النظام تغطية �أكرب عدد من امل�ؤ�س�سات يف خمتلف القطاعات ،حتى يت�ضمن
الوزارات و�سوق البور�صة ،والت�أمني ،و�شركات الطريان ،وهو بذلك ي�شبه بطاقات
الفيزا وغريها.
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ا�سم امل�شروع :درا�سة حتليلية لتطبيق نظام احلو�سبة ال�سحابية
الطالبتان� :إلهام جهاد ،زين مرقة
امل�شرف :د .عمر حجران
نبذة :يهدف امل�شروع �إىل تقدمي تقنية الغيمة املعلوماتية ل�شركة �أردنية :فود �سيتي
�سوبرماركت ،وهذه التقنية لي�ست وا�سعة اال�ستخدام يف الوطن العربي كما هي يف
الدول املتطورة .وتقوم هذه التقنية على مبد�أ معاجلة املعلومات وتخزينها يف Cloud
على جهاز خادم  Serverخارج مبنى ال�شركة ،ويتم الو�صول �إليها من خالل ال�شبكة
الإلكرتونية .و�شركة فود �سيتي عبارة عن متجر كبري لديه قاعدة معلومات حول
زبائنه ،وقد �أظهرت ال�شركة رغبة كبرية يف ا�ستخدام هذه التقنية اجلديدة ،وهذه
العوامل جمتمعة �شجعت على اختيارنا ل�شركة فود �سيتي مل�شروع الغيمة املعلوماتية.
ومب�ساعدة من �شركة  ،Ciappleوهي �شركة للحلول الذكية ،وافقت ال�شركة على
ا�ستخدام تطبيق  Cloudاخلا�ص بعزوف الزبائن ،كخطوة جتريبية .وقد �أجرى
امل�شروع التحليالت الفنية والإجراءات ال�ضرورية املتعلقة ب�أعمال ال�شركة ،للبدء
بتنفيذ هذا التطبيق ،وقد در�س امل�شروع �أف�ضل الطرق لتنفيذ Cloud computing
ب�شكل ي�ضمن احل�صول على �أف�ضل النتائج.

31

م�شاريع الأعمال Business

ا�سم امل�شروع :م�شروع (دورة ال�شركة )B’s
امل�شرف :مكتب الت�أهيل الوظيفي– �صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية
(عمادة �ش�ؤون الطلبة)

نبذة :من �أجل تطوير املهارات الإبداعية عند طلبة اجلامعات لتمكينهم من معرفة
كيفية ت�أ�سي�س ال�شركات و�إن�شائها ،يعقد مكتب الت�أهيل الوظيفي– �صندوق امللك
عبداهلل الثاين للتنمية -يف عمادة �ش�ؤون الطلبة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �إجناز لتهيئة
الفر�ص االقت�صادية لل�شباب الأردين ،دورة تدريبية بعنوان (م�شروع ال�شركة) ،حيث
يخو�ض امل�شاركون من الطلبة جتربة حقيقية عرب ت�أ�سي�س �شركة طالبية بر�أ�س مال
يتم جمعه من بيع الأ�سهم ،ويتم توفري مدرب يقوم بتدريبهم على كيفية بناء الهيكل
التنظيمي لل�شركة وو�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية لها،
واملهارات املتعددة املطلوبة ،مثل :الت�سويق والتفاو�ض لتحقيق الغايات املرجوة.
وقد مت ت�أ�سي�س ال�شركة يف الدورة التي عقدت من �شهر ني�سان وحتى ت�شرين الأول من
العام  2011حتت ا�سم  ،B’sوهي متخ�ص�صة يف جمال الربجميات والبلوتوث ،ومن
تطبيقات هذه ال�شركة ت�صميم جهاز مل�ساعدة الذين ي�ؤدون منا�سك احلج والعمرة.
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