برامج الشراكة بين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة أوكالند األمريكية
تعلن جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ( )PSUTعن بدء التقديم للبرامج الدراسية المشتركة مع جامعة أوكالند
األمريكية ( )OUوحسب ما يأتي-:
أوال  :كلية الملك عبدهللا الثاني للهندسة  /تخصص هندسة الحاسوب )dual-degree( 2+3
الدرجة العلمية :يدرس الطالب ما يعادل ( )98ساعة معتمدة (أي ثالث سنوات دراسية تقريبا) في ، PSUT
وينهي دراسة فصوله المتبقية وبمعدل ( )72ساعة معتمدة (أي ما يعادل سنتين دراسيتين) في  OUويكون
مؤهال للحصول على درجتي بكالوريوس في تخصص هندسة الحاسوب ،درجة من كل جامعة .وسيكون هناك
فرصة للطالب بااللتحاق ببرنامج الماجستير بجامعة أوكالند واحتساب بعض المواد التي أخذها وبالتالي اختصار
زمن دراسة الماجستير إلى أقل من سنتين.
مراحل الدراسة للبرنامج-:
المرحلة األولى :دراسة ( )98ساعة معتمدة في  PSUTوفقا ألنظمة وتعليمات الجامعة.
المرحلة الثانية :دراسة ( )72ساعة معتمدة للفصول األخيرة من الدراسة في  OUوفقا ألنظمتها وتعليماتها .يؤدي
إلى حصول الطالب على درجة البكالوريوس من  PSUTودرجة البكالوريوس من .OU
مالحظة :الحصول على الدرجات المذكورة أعاله يتطلب تحقيق الخطة الدراسية والشروط المحددة.
الشروط المطلوبة للحصول على الدرجات:
 .1إكمال متطلبات البرنامج خالل الثالث سنوات األولى بدراسة ( )98ساعة معتمدة في  PSUTحسب
الملحق المرفق طيا وبمعدل .%70
 .2إنهاء متطلبات البرنامج خالل السنتين األخيرتين في  OUوبمعدل ( )72ساعة دراسية  ،وحسب الملحق
المرفق طيا وبمعدل .3.0
شروط القبول في البرنامج-:

 .1يقبل الطالب في تخصص هندسة الحاسوب في  PSUTبعد تحقيقه شروط القبول في الجامعة ،وينهي
فيها دراسة ( )98ساعة معتمدة  ،وأن ال يقل معدله التراكمي في تلك المواد عن (.(%70
 .4لكي يتقدم الطالب بعد إنهائه الشروط المنصوص عليها في البند السابق رقم ( ،)1للقبول في ،OU
عليه الحصول على شهادة كفاءة اللغة اإلنجليزية بناء على أحد اإلختبارات والمعدالت التالية-:
 .aإذا كان عالمة الطالب في  )79( TOEFLأو  )6.5( IELTSفإنه يستطيع المباشرة بدراسة
مواد التخصص.
 .bإذا كانت عالمة الطالب في  TOEFLبين ( ) 78-69أو  IELTSبين ( )6.5-6فإنه يجب
على الطالب دراسة مواد  ESLفي الفصل األول من دراسته ويبقى يدرس هذه المواد حتى يأخذ
شهادة كفاءة اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى دراسته لمواد التخصص.
 .cإذا كانت عالمة الطالب في  TOEFLأقل من ( )69أو  IELTSأقل من ( )6فإنه يجب على
الطالب دراسة مواد  ESLفي الفصل األول من دراسته ويبقى يدرس هذه المواد حتى تنتهي
جميعها وبعد ذلك يبدأ بدراسة مواد التخصص .
 .dعلما بأن مواد  ESLليست من متطلبات الخطة الدراسية في التخصص .
 .5عند إنهاء الطالب الساعات المعتمدة المطلوب دراستها في  OUوالمحددة في الملحق  ،يمنح الطالب
درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من  PSUTبعد طلب كشف عالماته من  OUوتقديمه لعمادة
القبول والتسجيل في  .PSUTباإلضافة إلى حصوله على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب
من  ،OUوبذلك يحصل على شهادتين من الجامعتين.
الرسوم الدراسية-:
 .1يدفع الطالب الرسوم الدراسية المقررة في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا عن المواد والساعات المعتمدة
التي يدرسها في .PSUT
 .2يدفع الطالب الرسوم الجامعية المقررة في  OUللطلبة األمريكيين من داخل والية متشيغان وتدفع
في .OU
 .3تستوفي  PSUTمن الطالب رسوما سنوية مقدارها  750دينا ار (سبعمائة وخمسون دينارا) عن كل سنة
يقضيها الطالب في  OUمقابل خدمات القبول والتسجيل والمتابعة ومعادلة المساقات.

 .4تكلفة االشتراك في التأمين الصحي في OUهو  $ 2,000تقريباً .
 .5سوف تساعد  OUالطالب في تامين سكن جامعي لهم .
 .6يتحمل الطالب مسؤولية كافة النفقات األخرى كاإلقامة والسفر والفيزا.
مالحظة :ال يترتب على طلب االلتحاق لجامعة  OUأية رسوم مالية وال يوجد رسوم فصلية للطالب.
المنح الدراسية  :يحصل طلبة  PSUTالمقبولين في  OUعلى منحة دراسية بقيمة  %43من رسوم الساعات
المقررة للطالب األجانب في جامعة أوكالند تستطيع الدخول إلى موقع الجامعة لإلطالع على آخر الرسوم
الدراسية .www.oakland.edu
تكلفة الدراسة في ( OUتقريباً) -:
ً
● سعر الساعة يف برنامج البكالوريوس لطالب  PSUTبعد الخصم $504 :تقريبا (قبل الخصم .)$853
ً
الماجستي لطالب  PSUTبعد الخصم $680 :تقريبا (قبل الخصم .)$1,000
● سعر الساعة يف برنامج
ر
ً
اس واحد) تشمل السكن والطعام) $13,000 :تقريبا .
● معدل تكلفة المعيشة يف فصل در ي
ً
اس $ 2,000 :تقريبا.
● تكلفة مستلزمات الدراسة يف فصل در ي
ً
اس $2,000 :تقريبا.
التأمي
● تكلفة
ر
ي
الصح يف فصل در ي
● ال يوجد رسوم فصلية.
االنسحاب من الدراسة من OU:-
 .1الطالب الذي يرغب باالنسحاب من دراسته في  OUألي سبب كان يستطيع العودة إلى  PSUTإلكمال
دراسته وتحسب له المساقات التي درسها في  OUوفق خطته في .PSUT
 .2إذا قام الطالب بأي سلوك يتنافى مع األنظمة والتعليمات المعمول بها في  ، OUسيتعرض لعقوبة
اإلنسحاب من البرنامج  ،وتقوم  PSUTبتقييم وضعه إلتخاذ القرار باستم ارره بالدراسة في  PSUTمن
عدمه.
التعليمات والقوانين:
الطلبة الدارسين في  OUملزمين باتباع األنظمة الخاصة باإلقامة في والية متشيغان وتعليمات
وأنظمة  OUويتحمل الطالب مسؤولية ذلك بشكل كامل.
تأشيرة الدخول إلى USA:إن  PSUTغير مسؤولة عن عملية و ضمان الحصول على تأشيرة الدخول إلى
أميركا  ،علما بأن متطلبات الفي از هي-:

● رسالة قبول من )  OU PSUTستساعد بالحصول عليها ) .
الفيا . 1-F
● الحصول عىل نموذج  20-Iالخاص بالطالب األجانب للحصول عىل ر
بالفيا.
● اتباع التعليمات الخاصة ر

ملحق
الخطة الدراسية
لتخصص هندسة الحاسوب
)(dual-degree

2015  للخطة الدراسية. للسنوات األولى والثانية والثالثةPSUT المواد التي تدرس في
OU Computer Engineering

PSUT Computer Engineering
Credi

Credits

General Education Courses (32 hours)

4

Gen Ed 1: Arts

3

University Elective 3

4

Gen Ed 2: Forgien Language & Culture

3

Arabic Language

4

Gen Ed 3: Literature

3

University Elective 4

4

Gen Ed 4: economy courses.

3

Engineering Economics

4

Gen Ed 5: Global Perspectives

3

University Elective 5

4

WRT 150 Composition I

3

English Language

4

Writing Foundations: Comp II WRT160

3

Technical Writing

31263

4

PHL 104: Intro to Ethics in Science & Engneering

1

Engineering Ethics

24411

included in PHL 104

3

University Elective 1

3

University Elective 2

ts

Course Name

#

32431

Math/Science Requirement (4 hours)
4

CHM 143 Chemical Principles
Engineering Core Requirements (8 hours)

4

EGR: 250 Introduction to Thermal Engineering

3

Technical Elective2 (SpecialTopics in Power) 24581

4

EGR 280: Des. & Analysis of Electromechanical Sys.

3

Technical Elective 1

Required Professional Subjects (16 hours)
4

CSE 364 Computer Organization

3

Computer Arch. & Org. (1)

22444

4

ECE 378 Digital Logic and Microprocessor Design

3

Microprocessors

22344

Included with Above

1

Microprocessors Lab

22447

ECE 470 Microprocessors-based Systems Design

3

Embedded Systems

22442

Included with Above

1

Embedded Systems Lab

22448

ECE 491 senior Design

1

Senior Project (1)

22591

2

Senior Project (2)

22592

Prof Elective 1: ( Advanced Comp Arch)

3

Computer Arch. & Org. (2)

22540

Included with Above

1

Computer Design Lab

22548

Prof Elective 2 (In Advanced Computer Network)

3

Technical Elective 3

Included with Above

1

Computer Networks Lab (2)

22547

3

Operating Systems

11335

59

Total hours by PSUT

4
4

Professional Elective (12 hours)
4
4

4
72

Prof Elective 3:(CSE 450 Fundamentals of Operating
Systems)

Total hours by OU

ثانيا  :كلية الملك عبدهللا الثاني للهندسة
الدرجة العلمية :يدرس الطالب سنة واحدة ( 12شهرا) في  OUويستطيع التقدم للدراسات العليا في تخصصات
الهندسة في  OUبحيث يحسب له ما يعادل ( )12ساعة معتمدة من هذه السنة األولى في الدراسات العليا
(الماجستير والدكتوراة) لدى  OUفي حال تم القبول وتكملة الدراسة.
مراحل الدراسة للبرنامج -:
المرحلة األولى :دراسة األربع سنوات األولى في  PSUTوفقا ألنظمة وتعليمات الجامعة.
المرحلة الثانية :دراسة السنة األخيرة في  OUوفقا ألنظمتها وتعليماتها ويتم اعتماد المساقات التي يدرسها الطالب
من قبل  PSUTقبل سفره مما يؤدي إلى حصول الطالب على درجة البكالوريوس من . PSUT
المرحلة الثالثة :في حال قبول الطالب لبرنامج الدراسات العليا في جامعة أوكالند سيتم احتساب ( )12ساعة
معتمدة في  OUمن خالل السنة األولى هناك ومن الممكن اختصار ما يقارب سنة من مدة الدراسة في برنامج
الدراسات العليا الذي قبل فيه وذلك يؤدي إلى حصول الطالب على درجة الماجستير من .OU
مالحظة :الحصول على الدرجات المذكورة أعاله يتطلب تحقيق الخطة الدراسية والشروط المحددة حيث أنه يجب
على كل طالب مراجعة ضابط االرتباط في كليته لتحديد المواد التي يجب أن يجتازها في .OU
شروط القبول في البرنامج-:
 .1يستطيع الطالب من درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) التقدم للدراسة لمدة سنة
واحدة ( 12شهرا)
 .2يقبل الطالب في تخصص الهندسة في  PSUTبعد تحقيقه شروط القبول في الجامعة ،وأن ال يقل معدله
التراكمي في تلك المواد عن (.(%75
 .3يتقدم الطالب بعد إنهائه الشروط المنصوص عليها في البند السابق رقم ( )1للقبول في  OUوالتي
تتضمن الحصول على شهادة كفاءة اللغة اإلنجليزية بحيث أنه إذا كانت عالمة الطالب
في  )79( TOEFLأو  )6.5( IELTSفإنه يستطيع المباشرة بدراسة مواد التخصص .مع العلم أن
الطالب يجب أن يكون حاصل على شهادة  TOEFLأو  IELTSعند تقديم الطلب.
 .4الطالب في الدراسات العليا ال يتطلب منه امتحان GRE

 .5عند إنهاء الطالب الساعات المعتمدة المطلوب دراستها في  OUوالمحددة في الملحق ،سيتم معادلة المواد
حسب تخصصه من  PSUTبعد طلب كشف عالماته من  OUوتقديمه لعمادة القبول والتسجيل
في .PSUT
الرسوم الدراسية-:
 .1يدفع الطالب الرسوم الدراسية المقررة في . PSUT
 .2تطبق الرسوم الجامعية التي تتطلبها  OUمن الطلبة األمريكيين من داخل والية متشيغان وتدفع في .OU
 .3تستوفي  PSUTمن الطالب رسوما سنوية مقدارها  750دينا ار (سبعمائة وخمسون دينارا) عن كل سنة
يقضيها الطالب في  OUمقابل خدمات القبول والتسجيل والمتابعة ومعادلة المساقات.
 .4تكلفة االشتراك في التأمين الصحي في  OUيقارب $ 2,000
 .5سوف تساعد  OUالطالب في تأمين سكن جامعي لهم .
 .6يتحمل الطالب مسؤولية كافة النفقات األخرى كاإلقامة والسفر والفيزا.
مالحظة :ال يترتب على طلب االلتحاق لجامعة  OUأية رسوم مالية وال يوجد رسوم فصلية للطالب ,ويمكن أن
تتغير الرسوم الدراسية في األعلى حسب تعليمات جامعة اوكالند  .يمكن اإلطالع عليها من خالل الرابط التالي :
https://www.oakland.edu
المنح الدراسية  :يحصل طلبة  PSUTالمقبولين في  OUعلى منحة دراسية بقيمة  %43من رسوم الساعات
المقررة للطالب األجانب في جامعة أوكالند تستطيع الدخول إلى موقع الجامعة لإلطالع على آخر الرسوم
الدراسية www.oakland.edu
تكلفة الدراسة في ( OUتقريباً) -:
سعر الساعة في برنامج البكالوريوس لطالب  PSUTبعد الخصم $504 :تقريباً (قبل الخصم .)$853
سعر الساعة في برنامج الماجستير لطالب  PSUTبعد الخصم $680 :تقريباً (قبل الخصم .)$1027
معدل تكلفة المعيشة في فصل دراسي واحد) تشمل السكن والطعام) $13,000 :تقريبا .
تكلفة مستلزمات الدراسة في فصل دراسي  $ 2,000 :تقريباً ·

تكلفة التأمين الصحي في فصل دراسي $2,000 :تقريباً .
ال يوجد رسوم فصلية.
اإلنسحاب من الدراسة من OU :-
 .1الطالب الذي يرغب باالنسحاب من دراسته في  OUألي سبب كان يستطيع العودة إلى  PSUTإلكمال
دراسته وتحسب له المساقات التي درسها في  OUوفق خطته في .PSUT
 .2إذا قام الطالب بأي سلوك يتنافى مع األنظمة والتعليمات المعمول بها في  ، OUسيتعرض لعقوبة
اإلنسحاب من البرنامج  ،وتقوم  PSUTبتقييم وضعه إلتخاذ القرار باستم ارره بالدراسة في  PSUTمن
عدمه.
التعليمات والقوانين :الطلبة الدارسين في  OUملزمين باتباع األنظمة الخاصة باإلقامة في والية متشيغان
وتعليمات وأنظمة  OUويتحمل الطالب مسؤولية ذلك بشكل كامل.
تأشيرة الدخول إلى  :USAإن  PSUTغير مسؤولة عن عملية وضمان الحصول على تأشيرة الدخول إلى أميركا
 ،علما بأن متطلبات الفي از هي-:
o

رسالة قبول من  -OUستساعد  PSUTبالحصول عليها

o

الحصول على نموذج  20-Iالخاص بالطالب األجانب للحصول على الفي از .1-F

o

اتباع التعليمات الخاصة بالفيزا.

تعليمات عامة عن البرامج المشتركة بين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة أوكالند األمريكية
.1
.2

.3
.4
.5

يلتحق الطلبة الذين يحققون ر
اس األول
الشوط المطلوبة لاللتحاق بهذه ر
اليامج يف الفصل الدر ي
يف  )OU (Fall Semesterأو ما بعده.
يتقدم الطلبة الذين يحققون ر
الشوط بطلباتهم إىل عمادة القبول والتسجيل يف  PSUTيف موعد ال
مرفقي مع الطلب الوثائق المطلوبة ككشوف العالمات ونتائج امتحان الكفاءة
يتجاوز 01 May
ر
الثان بالتقدم وارفاق كشف
باللغة
ر
اإلنجليية .ويمكن للطلبة الذين سينهون تلك المتطلبات يف الفصل ي
الت يدرسونها يف ذلك الفصل مع الوثائق األخرى المطلوبة.
بالمساقات ي
ر
الت يحصل عليها الطلبة الذين يحققون الشوط تعادل  % 43تقريبا من رسوم
تكون المنحة الجزئية ي
الساعات المعتمدة يف OU .
الينامج قرار مجلس العمداء يف الجامعة والذي ينص عىل
اغبي يف االلتحاق بهذا ر
يطبق عىل الطلبة الر ر
يىل-:
ما ي
استيفاء مبلغ  1000دينار من الطالب الذي يرغب بااللتحاق با رليامج المشيكة مع الجامعات
التاىل-:
االمريكية عند تقديمه الطلب ،ويتم الترصف بهذا المبلغ عىل النحو ي
 .aيف حال قبول الطالب يخصم من المبلغ كافة رسوم التسجيل الفصلية ،حسب األنظمة
الباف إن وجد يف حساب الطالب.
والتعليمات
النافذة يف حينه ،ويرصد ي
ً
 .bيعاد المبلغ كامال للطالب يف حال عدم قبوله.
ُ
الينامج ،ولم يلتحق بالدراسة ألي سبب كان.
 .cيخصم مبلغ  500دينار يف حال قبل الطالب يف ر

يىل -:
وه كما ي
األوراق المطلوبة :تعبئة النماذج المطلوبة من قبل  OUالخاصة بااللتحاق ي
طالب البكالوريوس:
https://oakland.edu/futurestudents/prospective -students/international/
الرابط الخاص باألمور المالية :
http://catalog.oakland.edu/content.php?catoid=14&navoid=711#Notarized_bank_statement_and_affidavit_of_financial_s
upport
التاىل يحتوي عىل طلب االلتحاقhttps://www.oakland.edu/Assets/Oakland/futurestudents/files -and- :
الرابط
ي
documents/pdf/ACM-14338_2017_IntSuppApp_FINAL_SinglePages.pdf

التاىل:
طالب الدراسات العليا :خطوات التقديم يف الرابط
ي

https://www.oakland.edu/grad/top-links/apply/

للطالب األجانب https://oakland.edu/grad/future -graduate-students/international/ :
لمزيد من المعلومات أرجو اإلطالع عىل الروابط التالية:
Oakland University Graduate Study & Lifelong Learning: https://www.oakland.edu/grad/
لمزيد من المعلومات يمكن اإلطالع عىل الروابط التالية:
http://wwwp.oakland.edu/futurestudents/prospective-students/international
http://wwwp.oakland.edu/

أو مراجعة السيدة لينا سعادة يف عمادة القبول والتسجيل و/أو int.rel.off@psut.edu.jo

ثالثا :برنامج  ASAPبين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا  PSUTوجامعة أوكالند األمريكية OU
هو برنامج مشيك لجميع طلبة الجامعة من جميع التخصصات يف كليات األعمال والحوسبة والهندسة لجميع مراحل
سيي بما ال يقل عن  12ساعة معتمدة وبحد أقىص
والماجستي والدكتوراه ،يدرس فيها الطالب فصل أو
البكالوريوس
ر
فصلي درا ر
ر
اس يف جامعة أوكالند ،وطالب الدراسات العليا يدرسون لمدة ال
عن  16ساعة معتمدة يف المستوى
الجامع خالل كل فصل در ي
ي
يسمي،
تقل عن  8ساعات معتمدة وبحد أقىص  12ساعة معتمدة .يمكن للطالب االلتحاق يف األشهر التالية :من أغسطس إىل د
ر
من يناير إىل أبريل ،أو من مايو إىل أغسطس.
شروط القبول في البرنامج -:
 .1أن يكون الطالب يف السنة الثانية عىل األقل وبمعدل ال يقل عن .%70
اإلنجليية لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا ،بحيث تكون العالمة ( )79يف امتحان
 .2الحصول عىل شهادة كفاءة اللغة
ر
 TOEFLأو ( )6.5يف امتحان .IELTS
الرسوم الدراسية و تكلفة الدراسة في ( OUتقريباً) -:
األمريكيي من داخل والية ميشيغن وتدفع يف .OU
 .7يدفع الطالب الرسوم الجامعية المقررة يف  OUللطلبة
ر
تستوف  PSUTمن الطالب رسوما سنوية مقدارها  750دينارا (سبعمائة وخمسون دينارا) عن كل سنة يقضيها الطالب
.8
ي
يف  OUمقابل خدمات القبول والتسجيل والمتابعة ومعادلة المساقات.
ً
 .9مجموع سعر الساعات لـ( )12ساعة يف برنامج البكالوريوس لطالب  PSUTبعد الخصم $10.239 :تقريبا.
ً
الماجستي لطالب  PSUTبعد الخصم $8.216 :تقريبا.
 .10مجموع سعر الساعات لـ( )8ساعة يف برنامج
ر
ً
اس واحد) تشمل السكن والطعام) $5,100 :تقريبا.
 .11معدل تكلفة المعيشة يف فصل در ي
ً
الصح يف  OUهو $ 652تقريبا .
التأمي
 .12تكلفة االشياك يف
ر
ي
جامع لهم.
تأمي سكن
 .13سوف تساعد  OUالطالب يف ر
ي
والفيا.
 .14يتحمل الطالب مسؤولية كافة النفقات األخرى واإلقامة والسفر
ر
مالحظة :ال ييتب عىل طلب االلتحاق لجامعة  OUأية رسوم مالية وال يوجد رسوم فصلية للطالب.
االنسحاب من الدراسة من -:OU
 .3الطالب الذي يرغب باالنسحاب من دراسته يف OUألي سبب كان يستطيع العودة إىل  PSUTإلكمال دراسته وتحسب
الت درسها يف  OUوفق خطته يف .PSUT
له المساقات ي
 .4إذا قام الطالب بأي سلوك يتناف مع األنظمة والتعليمات المعمول بها يف  ،OUسيتعرض لعقوبة االنسحاب من
الينامج ،وتقوم  PSUTبتقييم وضعه التخاذ القرار باستمراره بالدراسة يف  PSUTمن عدمه.
ر
ملزمي باتباع األنظمة الخاصة باإلقامة يف والية ميشيغن وتعليمات
الدارسي يف OU
التعليمات والقوانين :الطلبة
ر
ر
وأنظمة  OUويتحمل الطالب مسؤولية ذلك بشكل كامل.
أميكا ،علما بأن متطلبات
تأشية الدخول إىل ر
غي مسؤولة عن عملية وضمان الحصول عىل ر
تأشيرة الدخول إلى USA:إن  PSUTر
ه-:
ر
الفيا ي

●
●
●

رسالة قبول من ( OUستساعد  PSUTبالحصول عليها ) .
الفيا . 1-F
الحصول عىل نموذج  20-Iالخاص بالطالب األجانب للحصول عىل ر
بالفيا.
اتباع التعليمات الخاصة ر

