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“كل عمل عظيم يبدأ كحلم”

صـاحبة السمـو المـليك األمرية سميّة بنت احلسن
كثريا ً ما يوصف أبناء وبنات جييل بأنهم حالمون ،ولكننا نعلم جميعًا أن كل عمل عظيم يبدأ كحلم.
وكثــرا ً مــا يتــم التقليل مــن أهمية جهودنا ووصفهــا بأنها تنشــد المثالية ،ولكن الســعي للمثالية
ليس رضبا من الســذاجة ،بل هو اجلرأة والشــجاعة بعينها؛ فهو يشــحذ هممنا حىت نســمو بواقعنا
نحو م ُُثلنا العليا ،وال نساوم أو نرتاجع عن مبادئنا يف المحن.
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“بدأتم اخلطوة األوىل نحو اإلبداع
والتمزي والمستقبل الزاهر”

أ.د .مشهور الرفاعي
رئيس جامعة األمرية سميّة للتكنولوجيا

برعايــة حكيمــة ومخلصــة مــن ســيديت صاحبــة الســمو المليك األمرية ســميّة بنــت احلســن المعظمــة ،انطلقت
مسرية اجلامعة تحقق اإلنجازات المتمزية تلو اإلنجازات ،حىت غدت رصحا ً علميا ً شامخا ً ومنارة يستهدي بها كل
ّ
تســخر
الناشــدين للريــادة والتمزي ،وأحرزت ســمعة طيبة وشــهرة بني اجلامعــات المحلية والعالمية .واجلامعة إذ
كل اإلمكانيــات والمــوارد المتاحة فيها (المادية والبرشيــة) خلدمتكم ،فإنها تطالبكم بالعمل عىل أن تكونوا طلبة
متمزيين ،غيورين عىل سمعة جامعتكم ،حريصني عىل االرتقاء بمكانتها عالياً.
دليل الطالب |
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نشأة اجلامعة وتطورها
•تأسســت الجامعــة عــام  1991باســم كليــة األميــرة
ســميّة الجامعيــة للتكنولوجيــا ،وكانــت تمنــح درجــة
البكالوريــوس يف علــم الحاســبات اإللكترونيــة .وهــي
الــذراع األكاديمــي للجمعيــة العلميــة الملكيــة التــي
أسســت الجامعــة.
•وفــي عــام  ،1992قــام جاللــة المغفــور لــه الملــك
الحســين بــن طــال بافتتــاح الجامعــة رســميًّا.
•وفــي عــام  ،1994وضــع حجــر األســاس لكليــة الملــك
عبــد اللــه الثانــي للهندســة الكهربائيــة ،التــي كانــت
تمنــح آنــذاك درجــة البكالوريــوس يف الهندســة
اإللكترونيــة.
•وفــي عــام  ،1995تــم تخريــج الفــوج األول مــن طلبــة
الجامعــة وعددهــم  72طالبًــا وطالبــة.
•وفــي عــام  ،2002تــم اعتمــاد المســمى الجديــد
للجامعــة وهــو جامعــة األميــرة ســميّة للتكنولوجيــا،
باإلضافــة إىل اســتحداث تخصــص جديــد هــو
هندســة الحاســوب.
•توســعت الجامعــة عــام  ،2005باســتحداث
تخصصــات جديــدة هــي :هندســة االتصــاالت ،ونظــم
المعلومــات اإلداريــة ،وعلــم الرســم الحاســوبي وهــو
األول مــن نوعــه يف األردن.
•أقــرت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي عــام
 2007أنظمــة الجامعــة وتعليماتهــا ،وأصبحــت
نموذجًــا للجامعــات الخاصــة يف األردن.
•تــم يف عــام  ،2007طــرح برنامــج ماجســتير علــم
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الحاســوب ،تــاه برنامــج ماجســتير تكنولوجيــا البيئــة
وإدارتهــا عــام  ،2008ثــم برنامــج ماجســتير إدارة
األعمــال الدوليــة عــام  ،2008بالتعــاون مــع جامعــة
النكســتر /بريطانيــا.
•وفــي عــام  ،2011تــم اســتحداث ثالثــة برامــج جديــدة
لدرجــة البكالوريــوس هــي :هندســة القــدرة والطاقــة
الكهربائيــة ،وهندســة البرمجيــات ،والمحاســبة.
•تــم يف عــام  ،2011اســتحداث برنامجيــن جديديــن
لدرجــة الماجســتير همــا :الهندســة الكهربائيــة ،وأمــن
نظــم المعلومــات والجرائــم الرقميــة.
•وفــي عــام  ،2018تــم اســتحداث برنامــج بكالوريــوس

•وفــي عــام  ،2012تــم اســتحداث برنامجيــن جديديــن
همــا :ماجســتير ريــادة األعمــال ،وبكالوريــوس
التســويق اإللكترونــي والتواصــل االجتماعــي.

يف علــم البيانــات والــذكاء االصطناعــي ،وبرنامــج
ماجســتير تحليــل األعمــال ،وبرنامــج ماجســتير
هندســة األنظمــة الذكيــة والحاســوب.

•يف شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام  ،2013افتتــح جاللــة
الملــك عبــد اللــه الثانــي بــن الحســين المعظــم كليــة
الملــك عبــد اللــه الثانــي للهندســة.

•وفــي عــام  ،2020تــم اســتحداث برنامــج بكالوريــوس
األمــن الســيبراني يف كليــة الملــك الحســين لعلــوم
الحوســبة.

•تــم عــام  ،2014اســتحداث برنامجيــن جديديــن همــا:
ماجســتير هندســة نظــم المؤسســات بالتعــاون مــع
الجامعــة األلمانيــة األردنيــة ،وبكالوريــوس هندســة
أمــن الشــبكات والمعلومــات.

•وفــي عــام  ،2021تــم اســتحداث برنامجــي ماجســتير
التســويق اإللكترونــي والتواصــل االجتماعــي يف
كليــة الملــك طــال لتكنولوجيــا األعمــال ،وماجســتير
تكنولوجيــا المعلومــات الصحيــة يف كليــة الملــك
الحســين لعلــوم الحوســبة ،وبرنامــج بكالوريــوس

•وفــي عــام  ،2015تــم اســتحداث برنامــج الدكتــوراة يف
علــم الحاســوب.

إنترنــت األشــياء يف كليــة الملــك عبداللــه الثانــي.
•وفــي عــام  ،2022تــم اســتحداث برنامــج ماجســتير

•وفــي عــام  ،2017تــم اســتحداث برنامــج ماجســتير
علــم البيانــات ليكــون أول تخصــص يســتحدث يف
الجامعــات األردنيــة يف هــذا المجــال.
| PSUT

إدارة سالســل التوريــد والتكنولوجيــا اللوجســتية،
وبرنامــج تكنولوجيــا الماليــة والمحاســبة التحليليــة.
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إنجازات طلبتنا يف المسابقات
المحليــة واإلقليميـة والدوليـة

عام 2021
•فوز الجامعة بالمركزين الثاني والخامس يف مسابقة
"الروبوتات عىل مستوى الجامعات األردنية Student
 ،"Robot Competitionوالتي نظمت من ِقبَل نقابة
المهندسين األردنيين ومنظمة الــ .IEEE
•فوز الجامعة بالمراكز األوىل والرابعة والتاسعة
يف "المسابقة األردنية للبرمجة JCPC Jordanian
 "Collegiate Programming Contestالتي أقيمت
يف جامعة العلوم التطبيقية.

األقصر المصرية يف دورتها الخامسة والعشرين.
•حصلت الجامعة عىل المركز األول عىل مستوى
الشرق األوسط والباكستان بمسابقة هواوي
. Competition Middle East Huawei ICT
•حصلت الجامعة عىل المركز الثاني يف مسابقة ولي
العهد.

•حصلت الجامعة عىل المركز األول عربيا ً والسابع
عالميا ً يف مسابقة  IEEEالعالمية.

•فوز الجامعة بالمركزين الثاني والثالث يف "المسابقة
العالمية هاكاثون التعلم اآللي للعلوم (")ML4SCI
والتي نظمتها جامعتي براون وأالباما األمريكيتين.

•أحرز َ ٌ
فريق من الجامعة المركز الثالث يف المسابقة
العالمية «.»SITA Hackathon 2021

•فوز الجامعة بالمركز األول يف "البطولة اإلفريقية
العربية للبرمجيات  "ACPC 2021التي أقيمت يف مدينة

•نالت الجامعة المركزين األول والرابع ،يف مسابقة
«القرصنة األخالقية».

عام 2020
•احتلت المركز األول عالم ًيا يف مسابقة البرمجة
 ، IEEEXtremeوالتي تنافس عليها  4555فري ًقا من
جميع أنحاء العالم ،والمركز األول عىل العرب خالل
السنوات الست الماضية.
•الفوز بالمركزين الثاني والثالث يف مسابقة ولي العهد
ألفضل تطبيق حكومي.

عام 2022

•حصلت الجامعة عىل المركز األول عالميا ً عىل مستوى
الجامعات يف مسابقة نساء يف علم البيانات WiDS
.Datathon
•احتلت الجامعة المركز األول يف جائزة الدكتور
يعقوب ناصر الدين للقراءة الحرة والكتابة اإلبداعية
وبمشاركة كافة الجامعات الحكومية والخاصة.
•فوز الجامعة بالمركز الثالث يف المعرض الحادي عشر
ألعمال طلبة تكنولوجيا المعلومات ()ITSAF 2022
الذي تنظمه جمعية كليات الحاسبات والمعلومات
المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية.
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•فوز الجامعة بالمركز الثاني بمسابقة المحلل المالي
المعتمد  CFAوالتأهل للتصفيات اإلقليمية يف دبي.
•فــوز الجامعــة بالمركــز األول يف المســابقة الدوليــة
لإللكترونيــات الدقيقــة الســابعة عشــرة عىل المســتوى
المحلــي والتأهــل للتصفيــات العالميــة.

•الفوز بالمراكز األوىل والثالثة والرابعة والعاشرة يف
«مسابقة البرمجة التنافسية األوىل» ،التي نظمتها
جامعة العلوم والتكنولوجيا بمناسبة ذكرى معركة
الكرامة.

«بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية».

•حصلت الجامعة عىل المركز األول يف مسابقة
البرمجة  JCPCوالتي أقيمت كمسابقة مشتركة
ضمت كال ً من األردن ،والجزائر ،والمغرب ،وتونس.
ٌ
ٌ
ضم الجامعة وجامعات عالمية
فريق
•ح ّقق
مشترك َّ
عدة المركز األول يف مسابقة «الهاكاثون» الدولية
التاسعة التي عقدت «عن بعد» يف مدينة أبو ظبي
بتنظيمٍ من جامعة نيويورك وبدعم من «إم آي
تي هاكينغ ميديسن» ،لتشجيع االبتكار يف علوم
الحاسوب ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة.

•الحصول عىل المركز األول يف البطولة القارية األكبر

•فوز الجامعة بالمركز األول عىل مستوى الجامعات
األردنية يف مسابقة مدونة  The 8Logوالتي تنظمها
شركة أمنية للعام الثالث عىل التوالي.

| PSUT
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األردنية الحكومية والخاصة.
•فوز الجامعة بالمركزين األول والثالث يف «مسابقة
 ،»Portal Fire Fightersحيث شارك يف هذه
المسابقة  20فريقا ً من ست جامعات.
•فوز الجامعة بالمراكز الرابعة والسادسة والثانية
والعشرين والواحد والستين والواحد والتسعين عىل
مستوى العالم ،وبالمراكز األوىل والثانية والرابعة عىل
مستوى الوطن العربي يف «مسابقة البرمجة العالمية

•فوز الجامعة بالمركز الثاني يف «مسابقة Portal Fire
.»Fighters

أمن األجهزة والشبكات كود ريد Code Red
 »Competitionحيث شارك يف هذه المسابقة 19
فريقا ً من مختلف الجامعات األردنية.

• الحصول عىل المركز األول يف المسابقة الدولية
لإللكترونيات الدقيقة الثالثة عشرة ،بمشاركة ()48
متساب ًقا من ( )5جامعات عىل مستوى المملكة.

عام 2019

•الحصول عىل المركزين األول والثاني يف المسابقة
الدولية لإللكترونيات الدقيقة الرابعة عشرة،
وبمشاركة ( )77متساب ًقا من ( )5جامعات عىل
مستوى المملكة ،وتمثيل األردن يف المسابقة
النهائية التي أقيمت يف أرمينيا.
•الفوز بالمركزين األول والثاني عىل مستوى الوطن
العربي وإفريقيا يف «المسابقات اإلقليمية للبرمجة
 ،»ACM/ACPCوالتي أقيمت يف جمهورية مصر -
شرم الشيخ.
•فوز الجامعة بالمركز الثالث يف «مسابقة هواوي
لمهارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات».
•فوز الجامعة بالمركز األول يف مسابقة «»CFA2019
بمشاركة  5جامعات عىل مستوى المملكة ،حيث
تأهل فريق الجامعة لتمثيل األردن يف زيوريخ -
سويسرا يف مسابقة EMEA Regional Research
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•الفوز بالمركز األول عىل مستوى العالم يف «البطولة
الدولية الخامسة لمناظرات الجامعات باللغة
العربية» ،التي أقيمت يف قطر ،وبمشاركة  107فريق،
يمثلون  100جامعة من  51دولة عربية وأجنبية ضمن
المناظرة باللغة العربية.
•الفوز بالمركز الثاني يف المسابقة العالمية The Dell
 ،EMC Envision the Future Competitionحيث
كان عدد المشاريع المقدمة ( )253مشروعا ً من ()23
دولة عىل مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وتركيا.
•فوز الجامعة بالمراكز األوىل والثانية والثالثة
والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة يف «مسابقة
 ،»Amman CPCبمشاركة  150طالبا ً من الجامعات

| PSUT

•الفوز بالمركز األول «يف مسابقة البطولة اآلسيوية
األوىل للمناظرات باللغة العربية .2019
• فــوز الجامعــة بالمراكــز األوىل والثالثــة والخامســة
والسادســة يف «مســابقة  »METACTFالخاصــة
باختــراق أمــن المعلومــات.

عام 2018

 Challengeللمنافسة عىل مستوى أوروبا  -إفريقيا
 -الشرق األوسط.

 ،»IEEEXtremeحيث شارك يف هذه المسابقة 4103
فريق من مختلف أنحاء العالم.
ٍ

•فوز الجامعة بالمركزين الثاني والثالث عىل مستوى
األردن يف «مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت  ،»ICT Competitionوالتأهل ضمن
فريق لتمثيل األردن يف المسابقة التي ستعقد يف
الصين .وقد شارك يف هذه المسابقة أكثر من 25
طالبا ً من مختلف الجامعات األردنية ،والتي أقيمت
يف الصين حيث شارك يف هذه المسابقة 21000
طالب من  437جامعة من جامعات الشرق األوسط
ٍ
والباكستان.
•فوز الجامعة بالمركز األول يف مسابقة «The CFA
 »Institute Research Challenge/ 2018التي
تم تنظيمها من قبل CFA Institute Research
 Challengeوبمشاركة  7جامعات عىل مستوى
المملكة حيث تأهل فريق الجامعة لتمثيل األردن
يف دبلن – إيرلندا يف مسابقة EMEA Regional
 Research Challengeللمنافسة عىل مستوى أوروبا
– إفريقيا – الشرق األوسط.

•الفوز بالمركز األول وبلقب بطل منطقة الشرق األوسط
وإفريقيا يف «مسابقات البرمجة عىل مستوى العالم
 ،»ICPC-ACM 2018والتي أقيمت يف الصين ،وهي
أكبر مسابقة عىل مستوى العالم حيث شارك يف هذه
المسابقة  49500طالب وخمسة آالف مدرب من
أنحاء العالم كافة ويمثلون أكثر من ثالث آالف جامعة.
•فوز ثالثة فرق من الجامعة يف «مسابقة ACM JCPC
 »2018حيث حصلت الجامعة عىل المراكز الثالث
األوىل وبمشاركة  91فريقا ً من الجامعات األردنية
الحكومية والخاصة.
•الفوز بالمراكز الرابعة والثامنة والسادسة عشرة عىل
مستوى العالم واألول عربيا ً للسنة الرابعة عىل التوالي
يف «مسابقة البرمجة العالمية .»IEEEXtreme
•الفوز بالميدالية الذهبية والمركزين األول والثاني عىل
مستوى الجامعات األردنية يف «مسابقة البرمجة
العالمية  »ACM ACPC 2018والحصول عىل المركز
الثاني عىل المستوى العربي حيث شارك يف هذه
المسابقة أكثر من  130فريقا ً من مختلف جامعات
الدول العربية.

•فوز الجامعة بالمركز األول يف «مسابقة اختراق
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عام 2017

•الفوز بالمراكز الثالثة األوىل يف مسابقة البرمجة
هاكاتاري كوداثون.
•الحصول عىل المرتبة األوىل بين الجامعات األردنية
والمرتبة السابعة عىل مستوى العالم يف بطولة
مناظرات قطر الرابعة للجامعات باللغة العربية.
•الفوز بالمركز األول يف مسابقة هواوي HUAWEI -
والتي أقيمت يف مقر شركة هواوي يف األردن
باإلضافة إىل حصد الجامعة خمسة مراكز من بين
أفضل سبعة مراكز للمسابقة والتأهل إىل التصفيات
النهائية التي أقيمت يف الصين.
•تأهل فريقنا ألمن المعلومات إىل المرحلة النهائية
يف «مسابقة  »CSAW’17والتي نظمتها جامعة
 New Yorkاألمريكية وهي أكبر مسابقة Capture
 the Flagعىل مستوى العالم حيث شارك يف هذه
النسخة  1444فري ًقا من جميع أنحاء العالم وكان
ترتيب فريق الجامعة هو:
•األول عىل مستوى الشرق األوسط
•التاسع عىل مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا

عام 2016

•الحادي واألربعين عىل مستوى العالم
•الفوز بالمركز الثالث عالميا ً يف مسابقة هواوي
العالمية لمهارات تقنية المعلومات واالتصال والتي
عقدت يف الصين والحصول عىل شهادة أكاديمية
مميزة إضافة إىل درع التميز وجائزة المدرب المتميز.

•الفوز بالمركز الثامن عالميا ً والمركز األول عربيا ً يف
مسابقة  IEEE-Extreme 2016التي شارك فيها
 2050فريقا ً من أكثر من  100دولة وفاز فريق آخر
من الجامعة بالمركز  53عالمياً ،وفريق آخر بالمركز
 57عالمياً.

•فوز أربعة فرق من الجامعة يف «المسابقة الوطنية
للبرمجة  »ACMوتأهل ثالثة فرق منها للمسابقة
العربية حيث حصلت الجامعة عىل المراكز الثانية
والثالثة والرابعة والتاسعة بمشاركة  81فري ًقا من
 20جامعة أردنية حكومية وخاصة.

•الفوز بثالث جوائز (من ضمنها المركز األول) يف
المهرجان التكنولوجي الوطني التاسع والعاشر.

•الفـــوز بالمركزيـــن األول والثانـــي يف سلســـلة
 Hackathonالعالميـــة لعـــام .2016

•الفوز بالمركز األول عىل مستوى الجامعات األردنية
يف «مسابقة البرمجة العربية  »ACMالتي أقيمت يف
فريق
شرم الشيخ /مصر ،وبمشاركة أكثر من 100
ٍ
من الوطن العربي.

•فوز خمسة فرق من الجامعة يف «المسابقة
الوطنية للبرمجة  »ACMوتأهل هذه الفرق الخمسة
للمسابقة العربية التي عقدت يف شرم الشيخ
حيث حصلت الجامعة عىل المراكز األوىل والثالثة
والسادسة والسابعة والتاسعة وبمشاركة  89فري ًقا
من الجامعات األردنية الحكومية والخاصة.
•الفوز بالمركز األول عىل مستوى المملكة وبالمركز
الرابع عىل مستوى الوطن العربي يف «مسابقة
برمجية  »ACM ACPCالتي أقيمت يف مصر وشارك
فيها  120فري ًقا من  60جامعة من  ١١دولة عربية
وتأهل الفريق للبطولة العالمية التي أقيمت يف
الصين.

•الف ــوز ب ــكأس البطول ــة يف «مس ــابقة عم ــان للبرمج ــة
 »ACMيف موس ــمها الراب ــع حي ــث حصل ــت الجامع ــة
ع ــى ثماني ــة مراك ــز متقدم ــة :المراك ــز األوىل والثاني ــة
والثالث ــة والسادس ــة والس ــابعة والثامن ــة والتاس ــعة
والعاشـــرة وبمشـــاركة مـــن الجامعـــات األردنيـــة
(الحكوميـــة والخاصـــة).

عام 2015

•المركز األول يف فئة «أفضل فكرة مبتكرة» يف
مسابقة « »Codingwiz 2015التي أقيمت يف زين
لإلبداع ( .)ZINCيهدف المشروع الفائز إىل القضاء
عىل الحاجة إىل ارتداء النظارات باستخدام الهواتف
الذكية للمساعدة يف الرؤية.
•المركز األول عىل مستوى الوطن العربي والمركز 16
عىل مستوى العالم ضمن ما يزيد عن  2500فريق
يف «المسابقة العالمية للبرمجة »IEEEXtreme2015
•المركز األول يف مسابقة الملكة رانيا الوطنية
لريادة األعمال  -المسابقة السنوية السابعة يف فئة
الجامعات والكليات األردنية.
•المركز األول يف « »Maker Hackathonالذي أقيم يف
 ZINCيومي  26و  ،2015/2/28برعاية وتنظيم مقدم
من  ،Zoomaalوحضره غالبية الجامعات األردنية.

للبرمجة  »ACMبمشاركة الجامعات األردنية
الحكومية والخاصة.
•الفوز بكأس البطولة  -المركز األول وجائزة الفريق
األسرع ،والفريق األقوى يف «المسابقة الوطنية
الخامسة للبرمجة  ACMوالمؤهلة للنهائيات
اإلقليمية» وبمشاركة  91فري ًقا ،بإجمالي  273طالبًا
من عشرين جامعة أردنية.
•الفوز بالميدالية الفضية يف «المسابقة اإلقليمية
للوطن العربي للبرمجة  »ACMضمن  88فري ًقا من
الدول العربية والمركز الرابع عىل جميع الفرق العربية
وجائزة الفريق األسرع يف البطولة بحل ّ ِه السؤال
األول خالل  5دقائق وبهذا الفوز تأهلت الجامعة
لنهائيات كأس العالم للبرمجة .2016

•الفوز بالمركز األول ،والمركز الثاني ،وجائزة الفريق
األقوى ،وجائزة الفريق األسرع يف «مسابقة عمان
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عام 2011

عام 2014
•الفوز بالمركزين األول والثاني عىل مستوى المملكة يف «المسابقة العالمية للبرمجة ،»IEEEXtreme 2014
بمشاركة  48فري ًقا أردن ًيا وحوالي  150طالب عىل مستوى األردن .وقد حصل فريق الجامعة عىل المركز  25عالميا ً
بمشاركة أكثر من  2200فري ًقا وحوالي  7000طالبًا من مختلف دول العالم.

•الفوز بالمركز الثالث عىل مستوى العالم يف مسابقة مايكروسوفت « ،»Imagine Cupوبذلك يكون األردن أول بلد
يحقق هذا اإلنجاز عىل مستوى الوطن العربي.
•المركز األول يف المسابقة األردنية لتطوير األلعاب اإللكترونية.

•المركز الثامن يف مجموعة  Design Aيف مسابقة « ،»Smart Land Vehiclesميشيغان ،الواليات المتحدة األمريكية.

| 14
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حقائق رسيعة
عدد السكان والمساحة
 4.6مليون نسمة
وتبلغ مساحتها  1,680كم.²

موقع اجلامعة
تعــد جامعــة األميــرة ســميّة
للتكنولوجيــا الــذراع األكاديمي
لمدينة الحســن العلمية؛ حيث
تقــع يف منطقــة اســتراتيجية
علميــا ً ضمــن مجمــع مدينــة
الحســن العلميــة والجمعيــة
العلميــة الملكيــة والمجلــس
األعــى للعلــوم والتكنولوجيــا
ومتنزه الحســن لألعمال ،وفي
منطقــة الجبيهــة ،وهــي مــن
أهــم مناطــق العاصمــة عمان،
والجامعــة مجــاورة لــوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي
والجامعــة األردنيــة والمركــز
الجغرافي األردني.

عنوان المراسالت واالتصاالت:
األردن  -عمان  -اجلبيهة  ،11941ص.ب 1438
هاتف )+962( 6 5359949 :فاكس)+962( 6 5347295 :
الموقع اإللكرتوين الرسميwww.psut.edu.jo :
الربيد اإللكرتوينinfo@psut.edu.jo :
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إن منطقــة الجبيهــة زاخــرة
بالخدمات الطالبية من ســكن
طالبي وشــقق فندقية وفنادق
مــن المســتويات الســياحية
كافــة ،باإلضافــة إىل ذلــك
تتوفــر يف منطقــة الجبيهــة
جميع الخدمــات التي يحتاجها
الطالب كالمكتبات والمطاعم،
وجميــع وســائل النقــل إىل
مناطــق عمــان والمحافظــات
كافة.

مدينة عمان

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

المنطقة الزمنية
 GMT +2شتا ًء  GMT +3 /صيفا ً
--------------------------

اللغة
العربية
--------------------------

العملة
الدينار األردين ويعادل  1,4دوالر أمرييك
--------------------------

الطقس
الطقس يف عمان معتدل بشــكل عام ،إذ يســود مناخ
البحــر األبيــض المتوســط معظــم مناطــق العاصمــة
خصوصــا يف المرتفعــات ،وتنخفــض احلــرارة شــتاء
لتصــل يف ينايــر أحيانــا إىل الصفــر أو مــا دونــه ،حيث
يتسبب ذلك بتساقط الثلوج عىل المرتفعات.
1.مدينة آمنة ومستقرة

تعتبــر ع ّمــان المركــز التجــاري واإلداري لألردن وقلبه االقتصــادي والتعليمي ،حيث أصبحت ع ّمان نقطة اســتقطاب
للكثير من الجاليات العربية لموقعها المتميز ولعمارتها المعاصرة ،كما تســتقطب ع ّمان الكثير من الســياح ســنويا ً
من أوروبا الغربية وأمريكا الشــمالية واليابان وأســتراليا ومن الدول العربية المجاورة والقريبة ،والكثير من عائالت
دول الخليج العربي تحديداً ،إذ تكثر بها المعالم السياحية عموما ً والعالجية الطبية خصوصاً .وتعد من أكثر المناطق
اآلمنة يف المنطقة.
2.مدينة ع ّمان

مدينة ع ّمان هي عاصمة المملكة األردنية الهاشمية وأكبر مدنها .تقع المدينة يف وسط المملكة عىل خط عرض 31
شما ًال وخط طول  35شرقا ً يف منطقة تكثر فيها الجبال ،فنشأت المدينة يف الوديان بين الجبال ثم ضاقت الوديان
بأهلها؛ فارتقوا سفوحها واستمروا يف االتساع عبر قممها حتى انتشرت المدينة بأطرافها فوق  20جبال.
3.تاريخ عمان

ع ّمــان واحــدة مــن أقدم المدن التي أقيمت عىل أنقاض مدينة قديمة عرفت باســم رب ّة ع ّمون ثم فيالدلفيا ثم عمان
اشــتقاقا ً مــن ربــة عمــون ،واتخذهــا الع ّمونيــون عاصمة لهــم .وقد أنشــئت المدينة عىل تالل ســبعة ،وكانــت مركزا ً
للمنطقة يف ذلك الوقت.
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َتم ُّيــز اجلامعــة
شوطا بعي ًدا،
اختطت اجلامعة ومنذ تأسيسها طريق الريادة والتمزي ،وقطعت يف ذلك
ً
وحققت إنجازات ذات مستويات رفيعة ،أوصلتها إىل مكانة رفيعة بني اجلامعات األردنية،
ومن أبرز اإلنجازات التي أدت إىل تميز الجامعة ما يلي:
1.وسام االستقالل

حصــول الجامعة عىل وســام االســتقالل من الدرجة
األوىل ،وذلك تقديرًا للمستوى المتقدّم ،الذي ح ّققته
عــى مســتوى األردن والمنطقــة ،منذ تأسيســها عام
1991م ،ومســاهمتها المتميّــزة يف بنــاء قطاعــات
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واألعمــال يف
األردن ،وكذلك التميّز يف المجاالت العلميّة والبحثيّة،
وترســيخ اإلبداعــات واالبتــكارات لــدى الطلبــة ،هــذا
فضــا ً عــن رفد الســوق المحلّي واإلقليمــي والعالمي
بكفاءات علميّة وتقنية عالية المستوى.
وتخصصات نوع ّية وفريدة
2.برامج
ّ
وتخصصات نوعيّــة وفريدة
برامــج
الجامعــة
طرحــت
ّ
وغير تقليديّة ،ومن هذه البرامج ما يلي :بكالوريوس
علــم البيانــات والــذكاء االصطناعــي ،بكالوريــوس
علــم الرســم الحاســوبي ،بكالوريــوس التســويق
اإللكترونــي والتواصــل االجتماعــي ،بكالوريــوس
هندســة القــدرة والطاقــة الكهربائيــة ،بكالوريــوس
هندســة أمن الشبكات والمعلومات ،ماجستير إدارة
األعمــال الدولية ،باالشــتراك مع جامعة النكســتر يف
بريطانيا ،ماجســتير اإلدارة الهندســية باالشتراك مع
جامعــة أريزونا األمريكية ،ماجســتير ريــادة األعمال،
ماجســتير أمن نظــم المعلومــات والجرائــم الرقميّة،
ماجســتير هندســة نظم المؤسســات باالشتراك مع
الجامعــة األلمانيــة األردنية ،ماجســتير علــم البيانات،
ماجستير تحليل األعمال.
دليل الطالب |

3.امتحان القبول

اعتمــاد الجامعــة ،بخــاف الجامعــات األردنيــة
التخصصات كافة؛
األخــرى ،عقد امتحان قبــول يف
ّ
بهــدف اســتقطاب طلبــة متميّزيــن ،وهــذا مــا هو
معمــول بــه يف الجامعــات العالميــة ،حيــث كانــت
نســبة الرفــض لهذا العــام  ،%60وقد بلغت نســبة
الطلبــة الذيــن تزيد معدالتهــم يف الثانويــة العامة
عن  %80المقبولين لهذا العام .%75
4.تركزي اجلامعة عىل الربامج الدول ّية والربامج
المشرتكة دول ًّيا وارتباطها يف هذا المجال مع
جامعات عالمية ومحليّة؛ مثل برنامج GMBA
بالتعاون مع جامعة النكسرت ،وبرنامج ماجستري
نظم المعلومات اإلدارية بالتعاون مع جامعة
هاسلت ،وبرنامج ماجستري هندسة نظم
المؤسسات باالشرتاك مع اجلامعة األلمانيّة األردنيّة،
وبرنامج ماجستري اإلدارة الهندسية مع جامعة
أريزونا األمريكية ،واستحداث برامج مشرتكة مع
جامعة متشيغان وأوكالند وإنديانا وفق نظام
( )2+2أو ( ،)2+3بحيث يحصل الطالب عىل شهاديت
بكالوريوس (شهادة من كل طرف) ،أو شهادة
بكالوريوس من اجلامعة وماجستري من اجلانب
األمرييك.
5.حصول اجلامعة عىل اعتماد عالمي لبعض برامجها؛
فقد حصلت عىل اعتماد  ABETلستة برامج هي :علم
احلاسوب ،وجميع برامج كلية الهندسة .وهي أول
جامعة يف األردن تحصل عىل هذا االعتماد لهذه
التخصصات ،باإلضافة إىل حصول برنامج هندسة
الربمجيات عىل االعتماد األورويب .EUR-ACE
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6.االعتماد الدويل AACSB

حصــول الجامعــة عــى االعتمــاد الدولــي AACSB
تخصصــات كلية الملك طــال لتكنولوجيا األعمال
كافة ولمرحلتي البكالوريوس والماجستير ،لتصبح
واحــدة من  %2من كليــات األعمال يف العالم خارج
الواليات المتحدة األمريكية اســتطاعت إنجاز هذه
المتطلبات ،وأول كلية يف األردن.
7.تمزي اجلامعة يف احلصول عىل دعم من االتحاد
األورويب لمشاريعها ،حيث حصلت عىل دعم لـــــ ِ
 40مرشوعا ً وترشف اجلامعة عىل إدارة ( )5من هذه
المشاريع.
8.جائزة الملك احلسني بن طالل

حــازت الجامعــة عــام  2002عــى جائــزة الملــك
الحسين بن طالل للتميّز يف التعليم العالي.
9.إنجازات

نجاح العديد من طلبة الجامعة يف تحقيق إنجازات
كبيــرة ،والفــوز بجوائز محليّة وعالميّــة مهمة ،منها
جائــزة  Imagine Cupمن شــركة مايكروســوفت،
ومسابقات البرمجة  ،ACMومسابقة ،IEEEXtreme
وانعكــس هــذا عــى توظيــف الطلبة؛ حيــث بلغت
نســبة توظيــف خريجــي الجامعــة نســبة عاليــة،
تجاوزت  %89من مجموع الخريجين .كما حصلت
الجامعــة عــى المرتبــة األوىل يف مقيــاس توظيف
الخريجين ،وذلك يف برنامج قياس قابلية توظيف

| 20

خريجــي الجامعات األردنية ،الذي أجرته مؤسســة
التمويــل الدوليــة  IFCالتابعــة لمجموعــة البنــك
الدولي .وتشــجي ًعا مــن الجامعة للريــادة واالبتكار
وتبنّــي األفــكار الرياديّــة واإلبداعيّــة لــدى الشــباب
األردني ّ وتشجيعها ورعايتها؛ فقد أنشأت الجامعة
عام 2004م مركزًا باسم مركز الملكة رانيا للريادة،
وأنشئت عام  2017مكتب رعاية الموهوبين.
	 10.امتحان الكفاءة اجلامعية

حصــول طلبــة الجامعــة عــى نتائــج مشــرفة يف
امتحان الكفــاءة الجامعية ،حيث حصلت الجامعة
عــى المركــز األول للمــرة الخامســة يف المســتوى
العــام عــى جميــع الجامعــات األردنيــة وحققــت
التميــز والمراتــب األوىل يف برامجهــا عىل مســتوى
الجامعــات األردنيــة ،وذلــك خــال العــام الدراســي
.2019/2018
	 11.التصنيف األردين للجامعات الرسم ّية واخلاصة
حصول اجلامعة عام  2018/2017عىل المركز
الثاين ضمن الفئة األوىل حسب التصنيف األردين
للجامعات الرسميّة واخلاصة الذي وضعته هيئة
اعتماد مؤسسات التعليم العايل وضمان جودتها.
وطبقته ألول مرة عىل اجلامعات األردنية ،حيث يقوم
هذا التصنيف عىل خمسة معايري ،تعكس قدرة
وتمزّيها يف خمسة أبعاد رئيسة
اجلامعة المشاركة
ّ
هي :التعليم والتعلّم ،والبحث العلمي ،والبعد الدويل،
وجودة اخلر ّيجني ،واالعتمادات األكاديمية.
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	 12.تصنيف  QSالعالمية

وف ًقــا لتصنيفات الجامعــات كيو إس  QSالعالمية
 ،2020احتلــت جامعــة  PSUTالمرتبــة األوىل يف
األردن والخامســة عشــرة يف المنطقــة العربية من
حيث نســبة عدد األبحــاث المنشــورة مقارنة بعدد
أعضــاء هيئــة التدريــس .باإلضافة إىل ذلــك ،تأتي
جامعــة  PSUTضمــن أفضــل  500جامعــة دوليــة
فيمــا يتعلــق بعــدد الطــاب الدولييــن ،وضمــن
أفضــل  275جامعة فيما يتعلق بعدد أعضاء هيئة
التدريــس األجانــب .وكذلــك وضعــت ضمــن فئــة
 1000-800عالميا ً يف تصنيف .QS 2021
13.الروبوت pepper

تفخــر الجامعــة بســعيها لبرمجــة أول روبــوت
 pepperعــى الصعيــد المحلــي ،الــذي تــم تصنيعه
يف اليابــان وقامــت الجامعــة ببرمجتــه بســواعد
أردنيــة ،وهــو روبــوت ذكــي عــى هيئــة بشــرية،
مصمــم للعيــش مــع البشــر ،ويتــم التواصــل معه
بطــرق مختلفــة كالصــوت واللمس .حصلــت عليه
الجامعــة من خالل دعم صـــاحبة السمـــو المـــلكي
األميرة ســميّة بنت الحسن حفظها الله وجهودها
الكبيــرة يف إدخال هذه التكنولوجيــا للجامعة ،وتم
دليل الطالب |

إشــهاره يف المنتــدى العالمــي الثامــن للعلــوم عــام
 2017وإعــان أن هــذه التقنيــة المتقدمة ســتكون
ضمــن النظــام التعليمــي لجامعــة األميــرة ســميّة
للتكنولوجيا.
	 14.وحدة أخالقيات البحث العلمي

قامــت الجامعــة بإنشــاء أول «وحــدة أخالقيــات
البحــث العلمي» عىل مســتوى الجامعــات األردنية
يف جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا.
	 15.مسابقة ويل العهد

الفــوز بالمركزيــن الثانــي والثالث يف مســابقة ولي
العهــد ألفضل تطبيق حكومي عــام  ،2020والفوز
بالمركز الثاني لعام .2021
	 16.تمزي عالمي

حصلــت كليــة الملــك طــال لألعمال عىل شــهادة
أفضــل  10كليــات لألعمــال يف آســيا والباســيفك،
والتــي أعلنتهــا The Education Magazine
العالمية.
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لماذا تختار جامعة األمرية سم ّية للتكنولوجيا
تتمتع جامعة األمرية سميّة للتكنولوجيا بسمعة محلية وإقليمية ودولية كجامعة رائدة
يف مجال االتصاالت والتكنولوجيا واألعمال؛ فقد تمزيت اجلامعة بمعلومات جامعية رائعة،
مثل التخصصات النادرة وفريق التدريس األكاديمي المتمزي والمنشآت احلديثة ،والتفوق يف
المسابقات واألنشطة المحلية واإلقليمية والعالمية ،وتوفري حياة طالبية ال تنىس.
سمعة الجامعة ومكانتها المرموقة
تحظــى جامعــة األميــرة ســميّة للتكنولوجيــا بســمعة
عالميــة مرموقــة ،تجســيدا ً للطمــوح الكبيــر يف تعميــق
العالقــة العلميــة مــع مراكز علميــة عالمية رائــدة .حيث
قامــت إدارة مختبــرات ناســا باختيــار طلبــة الجامعــة
للتدريب يف مختبراتها والمشــاركة يف تجارب الكواكب
والفضاء.

حرص الجامعة عىل استقطاب الطلبة المتفوقين
تعمــل جامعــة األميــرة ســميّة للتكنولوجيــا عىل جذب
أكثــر الطــاب تفوقــا ً يف األردن والمنطقــة ،ففــي العــام
الدراسي  2020/2019بلغ معدل القبول يف تخصصات
الحوســبة واألعمــال معــدل  %85والهندســة ،%91
واحتضنــت األوائل عــى المملكة من خريجي المدارس
الثانوية.

توفير فرص التميز عىل المستوى األكاديمي
تقــدم جامعــة األميــرة ســميّة للتكنولوجيــا مجموعــة
من المبادرات والدعم لألنشــطة األكاديمية والدراســية
للطلبة تساعدهم عىل النجاح يف دراستهم ،حيث الطرق
التكنولوجيــة الحديثــة يف التعلــم والتدريــس وتقويــة
مهارات اللغة اإلنجليزية وتحسين قدراتهم عىل البحث
والتدريــب مــن خــال االلتحاق والمشــاركة بعــدد كبير
ومتنــوع مــن ورش العمــل واألنشــطة والمســابقات
األكاديمية.

الفرص القوية لتعيين خريجيها
عــى مــدار ســنواتها الماضيــة كان خريجــو جامعــة
األميــرة ســميّة للتكنولوجيــا من أوفــر الخريجين ً
حظا
يف الحصــول عــى وظائف ،مقارنة بخريجــي الجامعات
األخرى ،فقد بلغت نســبة التعيين خالل الســتة أشــهر
األوىل لخريجيهــا بيــن  ،%94 – 85حيــث حصــل
خريجوهــا بعــد هــذه الفتــرة عــى العمــل أو مواصلــة
الدراسات العليا.

تميز أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها
إن شــعار الجامعــة هــو التميــز ،حيــث تدعــم جميــع
األنشــطة الجامعيــة تخــص منهــا التدريــس والبحــث
العلمي ،وتجذب األكاديميين األكفاء المتميزين ،حيث
ينقلون خبرتهم وتجربتهم العلمية إىل الطلبة ،وبشكل
يعــزز مهاراتهــم وقدراتهــم التــي تتوافق مــع متطلبات
سوق العمل عىل الصعيدين المحلي والعالمي.
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توافر فرص التبادل الثقافي (الدراسة يف الخارج)
عقــدت جامعة األميرة ســميّة للتكنولوجيــا العديد من
االتفاقيات المشــتركة مــع جامعات عربيــة وأجنبية يف
أوروبا وأمريكا وآســيا ،وبموجب هذه االتفاقيات تتوفر
لدى الطالب فرص لدراسة فصل أو فصلين يف الخارج،
ويشــكل هــذا التبــادل فرصــة ثمينــة إلثــراء تجربتــه
الدراسية.
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االعتماد األكاديمي واالعتراف
تتمثــل السياســة العامة لجامعة األميرة ســميّة للتكنولوجيا يف
ضمــان برامجهــا كافة التــي ُتطرح وتتفق مــع مواصفات الجودة
الوطنيــة والعالميــة مــن حيــث التنــوع والمحتوى ،لذلك تســعى
الجامعــة إىل الحصول عىل االعتمــاد واالعتراف الكامل لبرامجها
من المؤسسات الوطنية والدولية المرموقة ،حيث إنها:
•حاصلة عىل ترخيص واعتماد برامجها كافة من وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي األردنية ،وهيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي وضمان جودتها ( )HEACيف المملكة األردنية
الهاشمية.
•الجامعة عضو فعال يف اتحاد الجامعات العربية (.)AArU
•الجامعة عضو يف الرابطة الدولية للجامعات (.)IAU
•ترتبط الجامعة باتفاقيات تعاون وتحالفات إستراتيجية
طويلة األمد مع أكثر من  120مؤسسة أكاديمية رائدة حول
العالم.

تنوع المجتمع الجامعي وحيويته
تضم جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا مجموعة متنوعة
مــن الطلبــة يف مجتمــع صغيــر يقــارب ثالثــة آالف طالب
وطالبــة مــن كافة مــدن المملكــة وكذلك طلبة من ســبع
عشــرة دولــة .ويعــج الحــرم الجامعــي بالحيويــة والحركــة
والنشاط حيث تقام العديد من األنشطة عىل مدار السنة،
التــي تســهم يف تعزيــز االندمــاج يف المجتمــع الجامعــي
وتعزيز روح الصداقة والتعاون.
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توافر فرص التدريب العملي
لجامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا عالقات شراكة واسعة
مع الشــركات الكبيرة والفاعلة يف المملكة ،كما أن أعضاء
هيئــة التدريــس يف الجامعــة عــى وعي تام بحاجة ســوق
العمــل لخريجيــن محصنيــن بالخبــرة النظريــة والعملية،
ونتيجــة ذلــك فــإن معظــم الفصــول الدراســية تتضمــن
فعاليات وأنشطة وورش عملية تدعم المعرفة النظرية.
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•حصول الجامعة عىل االعتماد العالمي ( )ABETلستة
برامج هي :علم الحاسوب ،وهندسة االتصاالت ،والهندسة
اإللكترونية ،وهندسة الكمبيوتر ،وهندسة القدرة والطاقة
الكهربائية ،وهندسة أمن الشبكات والمعلومات .وهي أول
جامعة حصلت عىل هذا االعتماد لهذه التخصصات.
•حصول الجامعة عىل االعتماد العالمي ( )AACSBلكافة البرامج
الدراسية لتخصصات كلية األعمال ولمرحلتي البكالوريوس
والماجستير ،لتصبح واحدة من  %2من كليات األعمال يف
العالم خارج الواليات المتحدة األمريكية.
•حصول الجامعة عىل االعتماد األوروبي  EUR-ACEلبرنامج
هندسة البرمجيات.
دليل الطالب |
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المشاريع المشرتكة مع االتحاد األورويب

التجسري والتعاون مع قطاع الصناعة ومدينة احلسن
العلمية

مــن أبرز الجوانب التي تتميز بها جامعة األميرة ســميّة
للتكنولوجيا ارتباطها بالعديد من المشــاريع المشتركة
مــع جامعــات ومؤسســات دوليــة ،وذلــك انطالقــا ً من
رســالتها ورؤيتهــا وأهدافهــا .وقــد حرصــت الجامعــة
منذ نشــأتها عىل توطيــد أواصر التعاون والتنســيق مع
الجامعــات والمنظمات والمؤسســات العالمية الداعمة
للمشــاريع البحثيــة المشــتركة ،مــن أجــل رفــع ســوية
التعليــم العالي وتعزيز أنشــطة البحــث العلمي الهادف
والرصين يف األردن والمنطقة.

تسعى اجلامعة إىل التجسري والتعاون بشكل كبري مع قطاع الصناعة لمواكبة التغريات
المتسارعة يف متطلبات سوق العمل ،وتطوير اخلطط الدراسية بما يتناسب وهذه
المتطلبات.
* لقــد تميزت الجامعــة بهذا الجانب ،وقد ســاعد عىل
ذلــك وجودها ضمــن مدينة الحســن العلمية وتوفر
اإلمكانــات يف الجمعيــة العلميــة الملكيــة ومتنــزه
الحسن لألعمال (.)IPARK

* حيــث تســعى الجامعــة لالســتفادة مــن حاضنــات
المشــاريع يف متنــزه الحســن لألعمــال بشــكل
أفضــل .وكذلك االســتفادة من مختبــرات الجمعية
العلمية الملكية والوحدات األخرى.

وقــد أكــدت تلــك المشــاريع ،وبخاصــة المدعومــة مــن
االتحــاد األوروبــي ،دورهــا البــارز يف تطويــر إمكانــات
مؤسســات التعليــم العالــي يف األردن ورفــع مســتوى
الكــوادر األكاديميــة واإلداريــة فيها عىل نحــو يصل بها

إىل العالميــة .وتشــارك الجامعــة يف إدارة مــا يقرب من
عشــرين مشــروعا ً يدعمهــا االتحــاد األوروبــي ،إذ تديــر
الجامعــة خمســة مشــاريع كبــرى ،وتشــارك مشــاركة
فعالــة يف بقيــة المشــاريع .وال تــأ ُل الجامعــة جهــدا ً يف
تشــجيع الباحثيــن فيهــا عــى االســتفادة مــن المنــح
الخارجيــة كتلــك التــي يتضمنهــا برنامــج تيمبــوس
المدعــوم من االتحــاد األوروبي من أجل تطوير التعليم
األكاديمــي والبحثــي يف الجامعــة ،وتدريــب كوادرهــا
األكاديمية ورفع مستوى المختبرات العلمية فيها .مما
يعــود بالنفع عىل طلبتها وأكاديمييها وباحثيها بشــكل
خاص وعىل المجتمع األردني بشكل عام.

* تــم تشــكيل مجلــس استشــاري عــى مســتوى
الجامعــة ،ومجالــس استشــارية عــى مســتوى
الكليــات .بحيــث تجتمــع بشــكل دوري لمناقشــة
جميــع األمور األكاديميــة ،التي لها عالقــة بالصناعة.
كمــا يمكــن االســتفادة مــن المجلس االستشــاري
يف إمكانيــة اســتحداث مراكــز بحثيــة متخصصــة
بمشاركة الصناعة.
* أمــا بخصوص التعاون مع قطــاع الصناعة ،فتعتبر
الجامعــة هــي المقر اإلقليمــي ألكاديميــة .CISCO
وكذلــك يوجــد يف الجامعــة العديــد مــن المختبرات
لشــركات عالميــة تســتخدم لتدريــب الطلبــة عــى
مهارات ســوق العمل مثل :حاضنة مايكروســوفت،
نظــام أوراكل ،حاضنــة روبيكــون ،حاضنــة Sun
 .Microsystemsوتقــوم الجامعــة بتطوير حاضنات
أخــرى لتنســجم مــع مــا هــو موجــود يف أفضــل
الجامعات العالمية.
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مركز الملكة رانيا للريادة

مركز االستشارات والتدريب

يهــدف المركــز إىل نشــر مفهــوم ثقافــة ريــادة األعمال،
وتنميــة روح المبــادرة بيــن طلبــة الجامعــات خاصــة
والمجتمــع األردني عامة .وذلك عن طريق عقد الدورات
التدريبيــة والتثقيفيــة وإعــداد النشــرات التعريفيــة؛

لتشــجيعهم عــى التفكيــر اإلبداعــي وتمكينهــم مــن
التخطيــط الناجــح لتحويــل أفكارهــم إىل منتجــات
وخدمات ذات قيمة اقتصادية عالية ،تسهم يف تحقيق
التنمية المستدامة ألردننا الحبيب.

وقــد قــام المركز بتأســيس مختبر المشــاريع المبتكرة؛
لتوفيــر الخدمــات اللوجســتية للريادييــن .إضافــة إىل
توفيــر طاقــم استشــاري لتقديــم النصــح واإلرشــاد
لهــم ،وإجراء البحــوث العلميــة الالزمة لتطبيــق األفكار

الرياديــة ،وتقديم أفضل التطبيقات والبرامج يف مجال
اإلبــداع واالبتــكار والريــادة ،وبنــاء عالقــات مع الســوق
المحلــي للتشــبيك مــع المســتثمرين لوضــع األفــكار
الريادية موضع التنفيذ.
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تــم إنشــاء مركز االستشــارات والتدريب ليكــون مركزا ً
متخصصــا ً يقوم بالتخطيط والتنفيــذ يف كل ما يتعلق

المتعلــق بنشــاطات الجامعة إلعداد الخريجين لســوق
العمــل وللحصــول عــى الشــهادات المهنيــة المتعلقــة
بمواضيع متخصصة.

ويعقــد المركز دورات مختلفة خدمة للمجتمع المحلي،
وينفــذ تدريبــا ً متخصصــا ً خدمــة لمؤسســات ودوائــر
حكوميــة .ويمثل هــذا المركز نواة للعمل االستشــاري
المتخصص لالستفادة من الخبرة المكتسبة والمعرفة
المركــزة مع أعضاء هيئة التدريــس وصياغتها لمواكبة
ســوق العمــل .كمــا يرمــي المركــز إىل تقديــم خدمــات

متميــزة يف مجــال تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت
والتدريب واالستشارات بما يتناسب مع رؤية الجامعة
ورســالتها وأهدافها .ويتألــف المركز من وحدة التدريب
ووحدة االستشــارات ،وسيتم التوســع يف فتح وحدات
أخرى مستقبال ً.

بتطبيقات الحاســوب والتدريب يف المجاالت المختلفة
بالجامعــة .حيــث يشــرف عــى التدريــب المتخصــص

دليل الطالب |
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الثقافة والفنون

احلياة اجلامعية

تعمل جامعة األميرة ســميّة للتكنولوجيا عىل تنمية هوايات الطلبة وإبداعاتهم خالل أوقات فراغهم من خالل
العديد من األنشطة الثقافية والترفيهية ضمن األنشطة غير الصفية.

الدراســة يف جامعة األميرة ســميّة للتكنولوجيا هي أكثر من مجرد دراســة؛
حيث يتعلق األمر باكتشــاف ثقافة جديدة ومقابلة أشــخاص جدد وقضاء
وقــت ممتــع .جامعــة األميــرة ســميّة تتميــز بتوفيــر حيــاة طالبيــة مليئــة
بالحيويــة ،وتوفــر مجموعــة مــن الخدمــات والتســهيالت وإقامــة مجتمــع
مــن العالقات اإلنســانية التي تعزز النمــو الفكري واإلبداع لــدى الطلبة ،بما
يســاهم يف تطوير قدراتهم ليكونــوا متفوقين ومتميزين من أجل تحقيق
اإلنجازات العلمية ومواكبة التطورات الحديثة يف تخصصاتهم.

كمــا ترعــى الجامعــة ميول الطلبــة واهتماماتهم يف مجال األدب والرواية والقصة والشــعر والمســرح وتنميتها
إضافة إىل عقد الندوات والمؤتمرات الثقافية الســنوية ،ورعاية الطلبة الموهوبين يف مختلف فنون الموســيقى
والمسرح والغناء .ويقوم القسم سنويا ً بتشكيل عد ٍد من الفرق  ،ويشرف عىل إعدادها وتدريبها .مثل:
• وفرقة للفلكلور الشعبي
• الفرقة المسرحية
• الفرق الموسيقية

نشــطا بحدود
إن جامعــة األميرة ســميّة للتكنولوجيا تضم مجتم ًعا طالب ًيا
ً
 3000طالــب وطالبــة ،وتجد يف الجامعة ما تحتاجــه داخل الحرم الجامعي
من مراكز وأنشطة ونوا ٍد طالبية.

عمادة شؤون الطلبة
تقــوم عمــادة شــؤون الطلبــة بمتابعــة قضايــا الطلبــة المختلفــة .وتهتــم
بتقديــم جميع األنشــطة الالمنهجيــة من ثقافية ترويحيــة ورياضية وفنية
معــززة يف ذلــك الــدور الــذي تقوم بــه األقســام األكاديميــة يف تحقيق رؤية
الجامعــة ورســالتها وأهدافهــا يف تخريج طلبــة متميزيــن ومؤهلين علميا ً
وعمليــا ً لخدمــة الســوق وإثرائــه ،وتعزيز البحــث العلمي يف علوم الحوســبة
والتكنولوجيــا الهندســية واألعمــال ،لخدمــة مجتمــع المعرفــة يف األردن
والمنطقة.
وتقــدم عمــادة شــؤون الطلبــة العديد من الخدمــات التي يحتاجهــا الطالب
طيلة فترة دراســته الجامعية ،وتضع خطة ســنوية من حفالت ومناســبات
ورحــات ومخيمــات ومباريات رياضية وثقافيــة ،وتتابع تنفيذها من خالل
لجان تشــكل من الطلبة وتتعاون مع مجلس الطلبة يف تنفيذها ،وتشــرف
عــى إعــداد وتصميــم النشــرات واإلعالنــات واالســتبانات المهمــة الخاصــة
بذلك وبما يساهم يف صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته .وتتألف من
األقسام والوحدات التالية:
 .2النشاط الرياضي.
		
 .1الخدمات الطالبية.
 .4األندية الطالبية.
 .3النشاط الفني والموسيقى.
 .6اإلرشاد النفسي واالجتماعي.
 .5مكتب خدمات الوافدين.
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أنشطة مرسحية

مجلس الطلبة
يوجــد يف الجامعــة مجلــس الطلبــة وهــو المســؤول
عــن إيصــال صــوت الطلبــة إىل إدارة الجامعــة ،ويهدف
المجلــس إىل تنظيــم األنشــطة الطالبيــة المختلفــة
الثقافيــة واالجتماعية .وتشــجيع التواصــل بين الطلبة
وأعضــاء الهيئتيــن اإلداريــة والتدريســية عــن طريــق

تنظيــم لقاءات دورية لهذا الغرض ،ويســعى مع عمادة
شــؤون الطلبة إىل تحقيق الغايات المرجوة من وجوده
يف دعم تطبيق األنظمة والتعليمات .ويحق لكل طالب
وطالبــة المشــاركة يف عضويــة المجلــس وفق شــروط
ومعايير محددة.

أنشطة موسيقية
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األندية الطالبية
األنديـة الطالبيـة هـي هيئـات تابعـة لعمـادة شـؤون
الطلبـة ،تـؤدي دورا ً مهمـا ً يف بنـاء خبرة تعليميـة
وحياتيـة لـدى الطلبـة حيـث تتيـح لهـم الفرصـة
لممارسـة فعاليـات وأنشـطة أكاديميـة وغير
أكاديميـة تسـاعدهم على االندمـاج يف مجتمـع
اجلامعـة مـع زمالئهـم الذيـن يتشـاركون معهـم
نفـس االهتمامـات ،وهي تسـاعد على ترجمة جميع
األفـكار التي تخطـر يف ذهـن الطالـب وتمكنـه مـن
ممارسـة نشـاطاته وهواياتـه المختلفـة ،باإلضافـة
إىل ذلـك تسـهم يف تقديـم اخلدمـات اإلنسـانية
لطلبـة اجلامعـة والمجتمـع المحلي .ولألنديـة
الطالبيـة أهـداف متعددة تخـدم يف مجملها اجلامعة
وطلبتهـا يف المجـال العلمـي والثقـايف واالجتماعـي.

نادي ()IEEE

نادي الطلبة المطورين
نادي البيئة ( تريا )
نـادي الطلبـة المطـورون ( )DSCهـي مجموعـات
مجتمعيـة جامعيـة للطلاب .مـن خاللهـا ينمـي
الطلاب معرفتهـم يف بيئـة تعلم مـن نظري إىل نظري.
وهـو نـاد بيئي يهـدف إىل توعيـة الطلبـة حـول
المشـاكل البيئيـة والسـعي لتغيري عاداتهـم احلياتية.

والعطـاء وابتـكار برامـج مقرتنـة بأعمـال اخلير
باإلضافـة إىل الرحلات التطوعيـة والرتفيهيـة كمـا
يعطـي النـادي المسـاحة للتفاعـل غير االعتيـادي
بين الهيئـة التدريسـية والطلبـة.

نادي الرسم Apollo

نادي ( )ACMللربمجة
وهو ناد مختص بالرسم اليدوي والفنون.

نادي أمن المعلومات
Cyber Security

نادي رِكت للرياضة اإللكرتونية

يهـدف إىل االهتمـام بمجـال أمـن المعلومـات
واجلرائـم اإللكرتونيـة مـن خلال عقـد النـدوات
وورش العمـل يف هـذا المجـال.

نـا ٍد مختـص بالربمجـة يعمـل على رفـع مسـتوى
الطلبة يف الربمجة ،قادر عىل المنافسـة يف مسـابقات
إقليميـة وعالميـة عـن طر يـق تدر يـب طلبـة الربمجـة
عامـة وأسـاليب المنطـق جلميـع الفئـات واألعمـار.

يهـدف النـادي إيل نشر ثقافـة الرياضـة اإللكرتونيـة
يف جميـع اجلامعـات األردنيـة.

نادي اإلبداع األديب وإحياء الرتاث العريب

نادي الصقور التقين

نادي الروبوتكس ()PERC
تـم إنشـاء فـرع لــ Institute of Electrical and
 Electronic Engineersيف اجلامعـة ،وهـي منظمـة
عالميـة غير ربحيـة تهتـم بتطويـر المجـاالت
المتعلقـة بالهندسـة الكهربائيـة وعلـم احلاسـوب.

تـم إنشـاء النـادي عـام  2005وكان النـادي األول من
نوعـه بني اجلامعـات األردنية.

تأسـس عـام  2020يهتـم باحتضـان المواهـب
االبداعيـة الطالبيـة المتنوعـة يف مجـاالت كتابـة
الشـعر والقصـة القصرية واخلاطـرة والمقالة وغريها
مـن أشـكال فـن األدب العـريب ليتـم مـن خاللـه
المشـاركة يف اللقـاءات والمسـابقات المحليـة
والوطنيـة يف هـذا المجـال.

نادي نموذج األمم المتحدة
()Modern United Nations

نادي دارت ( )DARTللريادة

نادي نون الثقايف

منظمـة طالبيـة نشـطة تأسسـت يف اجلامعـة سـنة
 2004بغـرض تحسين مهـارات الطلبـة يف اإلبـداع
وريـادة األعمـال.

نادي الفلك ()Antares Club

نـا ٍد يهتـم بنشر ثقافـة الفلـك ويهتم بـكل ما يخص
الفلـك والفزييـاء الكونيـة والظواهـر الطبيعيـة
النـادرة وحـركات النجـوم والكواكـب.
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تـم تأسـيس هـذا النـادي يف عـام  ،2010ويرمـي هـذا
النـادي إىل إيجـاد حلقـة وصـل بين طلبـة اجلامعـة
والمسـتجدات الدوليـة التي تندرج ضمـن اهتمامات
األمـم المتحـدة.

تأسـس عـام  ،2021وهـو نـادي متخصـص لطلاب
وهـواة التكنولوجيـا ،حيـث يضـم النـادي أقسـام
تكنولوجيـة حديثـة :قسـم الروبوتـات ،،قسـم
الصورايـخ ،قسـم الربمجـة ،قسـم تنفيـذ وتطويـر
المشـاريع ،قسـم مسـابقة ويل العهـد ،قسـم
النشـاطات ،حيـث تعمـل هـذه األقسـام يف وئـام
لتنميـة مهـارات الطلبـة وتعليمهـم كيفيـة حـل
المشـكالت والتعامـل مـع التطـورات التكنولوجيـة.

نادي المناظرات والفكر
ﻛﻮﻥ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً
ٌ

أول نـا ٍد ثقـايف يف اجلامعـة ،يهـدف إيل التنميـة
الثقافيـة للطلبـة وإحيـاء التراث ،واالنفتـاح على
الثقافـات األخـرى واالهتمـام باللغـة العربيـة
وتشـجيع المطالعـة والكتابة األدبيـة باللغة العربية.

نادي منظمة مهنديس الطاقة ()Aee

نادي شباب اخلري التطوعي

نـا ٍد تابـع لمنظمـة (association of energy
 )engineeringيف الواليـات المتحـدة األمريكيـة
لتعريـف الطلاب بأنـواع الطاقـة الكهربائيـة
وأسـاليب اسـتخراجها.

هـدف النـادي هـو إبـراز دور الشـباب يف عمـل اخلير
| PSUT
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أحـد أبـرز المشـاريع المختصـة يف مجـال المناظـرات
وبنـاء الوعـي يف األردن والوطـن العـريب ،فمنـذ
تأسيسـهيف جامعـة األميرة سـميّة للتكنولوجيـا يف
نهايـة عـام 2016م حقـق النـادي بربامجـه التدريبيـة
المتميزةومشـاركاته المحليـة والدولية الواسـعة أثرا ً
كبيرا ً يف تشـكيل صـورة إيجابيـة متميزة عن اجلامعة
واألردن يفمختلـف المحافـل العالميـة واإلقليميـة.
| 35

بعض نشاطات األندية الطالبية
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احلديقة اخلرضاء

المرافق واخلدمات
ب  -خدمات البريد:
1 .مــن خــال مســاعدة الطلبة يف إرســال الفاكســات
الخاصــة بهم واســتقبالها عن طريق رقــم الفاكس
( )009625347295داخل األردن وخارجه (مجانًا).

تشــهد الحديقــة الخضــراء يف جامعــة األميــرة ســميّة للتكنولوجيــا برامــج
وأنشــطة متنوعــة باســتمرار  ،مليئــة بالعــروض والمحاضــرات واألنشــطة
الثقافيــة ذات الصلــة ،فضــا عن العــروض الدائمة والموســميّة التي تقيمها
المعارض الفنية ومؤسسات األعمال.

وفــرت جامعــة األميرة ســميّة للتكنولوجيــا العديد من
التسهيالت والخدمات التي تجعل الحياة الطالبية أكثر
متعة وفائدة ،كما تهيئ ظروف بيئية للطلبة تساعدهم
عىل إنجاز متطلبات حياتهم الدراسية.
الخدمات الطالبية
تقــدم الجامعــة خدمات متنوعة تشــمل تهيئة المرافق
الجامعية الخاصة بالطلبــة ومتابعتها ،وإصدار الهويات
الجامعيــة ،وتصاريــح الســيارات ،واســتقبال الطلبــة
المســتجدين ،واإلعــداد النتخابــات مجلــس الطلبــة،
واليــوم المفتــوح ،ومتابعــة نشــاطات مجلــس الطلبة،
وتنظيم الرحالت السياحية والدينية.

2 .إرسال البريد السريع الخاص بهم من خالل شركة
أرامكــس إىل الدول كافــة ،وذلك مقابل مبلغ يقوم
الطالــب بدفعــة لدى الدائــرة المالية ،وإحضار ســند
القبض للديوان مع اإلرســالية موضحًا عليها اســم
الشــخص المســتلم والعنوان ورقم الهاتف بشكل
واضح ،ليتســنى لقسم الديوان إرســالها ومتابعتها
والتأكد من استالمها.
3 .استالم البريد الخاص بكل طالب سواء بريد عادي
من خالل البريد األردني أو من خالل شركات البريد
الســريع مثــل شــركات ()DHL, Fedex, Aramex
ويتــم االتصــال بالطالب (يشــترط أن يســجل رقم
هاتف الطالب عىل اإلرســالية) يف الجامعة لتسليم
البريد للشخص المعني.

خدمات األنشطة والبريد
تقــوم الدائــرة اإلداريــة يف جامعــة األميــرة ســميّة
للتكنولوجيا ،بتقديم عددا ً من التسهيالت والخدمات
وكما يلي:
أ  -خدمات األنشطة الالصفية:
يســتطيع الطالــب الحصــول عــى خدمــة التســهيل
ألنشــطتهم الالصفيــة المختلفــة مــن خــال الدائــرة
اإلداريــة التــي تقــوم بمســاعدة الطلبــة عــى تســهيل
إجراء نشــاطاتهم المختلفة باستخدام مرافق الجامعة،
وتسهيل دخولهم للجامعة خارج أوقات الدوام الرسمي.
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وسائل نقل الطالب
رغــم أن الجامعــة تقع يف قلب مدينة عمــان وتتوفر لها
وسائل النقل كافة ،إال أنها حرصت عىل أن توفر لطلبتها
وســائل نقــل حديثــة ومكيفة ،حيث تقــوم بنقلهم من
بعــض المناطق المحددة إىل الجامعة وبالعكس ضمن
برنامج منظم يتضمن عىل:
الخط األول :خط المدينة ويشمل المناطق اآلتية :دوار
الواحــة (حبيبــة) ،قبــل تقاطــع الحرمين ،الســابع (ســي
تاون) ،الثامن ،دوار شارع مكة ،دوار خلدا ،صويلح جسر
المشاة.
الخــط الثانــي :خــط رغــدان ويشــمل المناطــق اآلتيــة:
إشارة طارق مول ،دوار المشاغل ،إشارة الصحة ،مجمع
رغــدان ،محطــة االســتقالل ،االســتقالل مــول ،دوار
الداخلية ،مختار مول.
• النقل متاح ألي طالب عند تســديد رســومه يف الدائرة
المالية.
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ساحات وقوف سيارات الطلبة
هيــأت جامعــة األميــرة ســميّة للتكنولوجيــا مواقــف
ســيارات للطلبة حسب كلياتهم  ،تتوفر فيها متطلبات
وشــروط الســامة العامة ،وتأهيل المداخــل والمخارج
بشــكل آمــن .كمــا تهــدف الجامعــة إىل تقديــم مزيــد
مــن الراحــة والســامة للطالــب ،بحيــث يتفــادى مــن
خاللهــا االزدحامــات عــى بوابــات الجامعــة الرئيســية،
وداخــل حرمهــا ،بمــا يســمح بدخــول ســيارات الطلبــة
وخروجها بشــكل آمن بوجود موظفي األمن الجامعي،
الموجوديــن لخدمتهــم وضمان ســامتهم ،ويســتطيع
الطلبــة مراجعة عمادة شــؤون الطلبــة لغرض الحصول
عىل تصاريح دخول سياراتهم إىل هذه المواقف.
اإلرشاد االجتماعي والنفسي
تهتــم الجامعة بتقديم الخدمــات التربوية واالجتماعية
للطلبــة ،عــن طريــق مســاعدة الطالب عىل فهم نفســه
وقدراتــه وإمكاناتــه الذاتيــة والبيئيــة واســتغاللها يف
تحقيــق أهدافــه .ويســعى مركــز اإلرشــاد إىل إحــداث
التغييــر اإليجابــي يف ســلوك الطالــب والمحافظــة عىل
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صحته النفسية عن طريق العمل عىل خلق جو مناسب
للتعلم والتعليم.
كافتيريا الجامعة
مرافق جامعة األميرة ســميّة تشــتمل عىل «كافتيريا»
تعمل عىل تقديم خدماتها للشــرائح الطالبية كافة من
خالل توفير المشــروبات الســاخنة والوجبات السريعة
بأســعار رمزيــة وفــي متناول الجميــع ،وبأوقــات الدوام
كافة.
الرعاية الصحية
هيــأت جامعة األميرة ســميّة للتكنولوجيا مركزا ً صحيا ً
يقــدم خدماته الصحية والعالجية للطلبة والعاملين يف
الجامعة .ويشرف المركز عىل الحاالت المرضية المزمنة
ومتابعــة عالجهــا ،وتنظيــم المراجعــات الدوريــة لهــذه
الحاالت.

الميــاه لضمــان توفــر الشــروط الصحيــة الالزمــة فيها.
ويتابــع المركــز تنفيــذ االتفاقيــة المبرمة بيــن الجامعة
ومستشــفى الجامعة األردنية لتقديم خدمات الطوارئ
وعيــادات االختصــاص والعمليــات الجراحيــة لطلبــة
الجامعة ،وفق ما يلي:
1 .الحصــول عــى خدمــات الطــوارئ مــن خــال إبــراز
الهوية الجامعية.
2 .الحصــول عىل خدمات العيــادات من خالل التحويل
عن طريق المركز الصحي لجامعتنا.
3 .التنســيق مــع الجهــات الصحيــة الحكوميــة ذات
االختصــاص بشــأن حمــات التطعيــم والنشــرات
الصحية وحمالت التبرع بالدم.
4 .ويعمــل يف المركــز كادر طبي مدرب جاهــز للتعامل
مــع جميــع الحــاالت االعتياديــة والطارئــة عــى مدار
الساعة.

كمــا يقــوم المركــز بشــكل مباشــر باإلشــراف عــى
مرافــق الجامعــة ،مثــل :كافتيريــا الجامعــة وخزانــات
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مكتبة الحسن
تعتبــر مكتبــة الحســن جــزءا ً ال يتجــزأ مــن كينونــة
الجامعــة ككل ،فهــي تهــدف يف رؤيتهــا ورســالتها إىل
دعــم رؤيــة الجامعة ورســالتها ،حيث تســعى إىل تهيئة
بيئــة أكاديميــة مســتقرة داعمة للتخصصــات والبرامج
األكاديمية ،مُشــجعة للبحث العلمــي ،وتخدم المجتمع
المحلــي ،وذلــك مــن خــال توفيرهــا ألحــدث مصــادر
المعلومــات العالميــة والعربيــة عــى اختالفهــا شــكال ً
ونوعاً ،وتستند المكتبة يف تنظيم المعلومات المتوافرة
لديهــا ومعالجة مصادرها عىل أحــدث المعايير المحلية
والعربيــة والعالميــة بهــدف تســهيل وصــول الطلبــة،
واألكاديمييــن والباحثيــن واإلدارييــن وأفــراد المجتمع
المحلــي إىل هــذه المصــادر واالســتفادة القصــوى مــن
محتواها العلمي والمعلوماتي بكل سهولة ويُسر.
تضــم مكتبــة الحســن الرئيســية والفرعيــة يف كليــة
الملــك طــال لتكنولوجيــا األعمال مجموعــة كبيرة من

مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة والورقيــة ،التي تغطي
مــن خاللهــا االعتمــادات الدوليــة والمحليــة لجميــع
التخصصــات والبرامــج األكاديميــة ،فهــي تشــترك
بالعديد من الدوريات وقواعد البيانات العلمية العالمية
والعربيــة المُحكمــة ،والتي تحتوي عــى مجموعة كبيرة
من الكتب والدوريات ورســائل الماجستير وأطروحات
الدكتــوراة والمعاجــم والقواميــس وغيرهــا مــن أنــواع
مصادر المعلومات ،بهدف اطالع مجتمع المســتفيدين
منها عىل أحدث المعلومات يف تخصصاتهم األكاديمية
ومجاالت اهتمامهم العلمية والبحثية والعملية.
كمــا قامــت مكتبة الحســن بعقــد شــراكات وتحالفات
إســتراتيجية كبيــرة مع مؤسســات أكاديميــة وهيئات
بحثيــة وثقافيــة عالميــة وعربيــة ومحليــة ،فهــي عضــو
يف مكتبــة الكونجــرس األمريكية ،وعضــو يف الفهرس
العربــي الموحــد ،باإلضافــة إىل عضويتهــا يف جمعيــة
المكتبــات والمعلومات األردنيــة ،باإلضافة إىل توقيعها
العديــد مــن االتفاقيــات مــع مكتبــات جامعيــة أردنيــة
حكوميــة وخاصة يف مجال الخدمات المكتبية واإلعارة
المتبادلــة بهــدف توفيــر جميــع مصــادر المعلومــات
المتوافــرة داخل الوطن وخارجه لمجتمع المســتفيدين
منها بكل سهولة ويُسر.
وتقــدم مكتبة الحســن خالل أوقات الــدوام العديد من
الخدمــات المكتبية الحديثة كخدمات اإلعارة واإلرشــاد
والتوجيــه ،وخدمــات اإلحاطة الجارية والبــث االنتقائي
للمعلومــات ،وخدمات إتاحة قواعــد البيانات من داخل
الحــرم الجامعــي وخارجه ،وإجــراء البحوث والدراســات
ذات العالقــة بتطويــر الخدمــات وتلبيــة االحتياجــات،
كمــا وتقدم خدمــات التدريب للطلبة عــى كيفية كتابة
البحث العلمي وإعداد مشــاريع التخريج وكتابة رسائل
الماجســتير ،باإلضافــة إىل خدمــة فحــص المحتــوى
المعلوماتــي للبحــوث والدراســات عىل اختــاف أنواعها
لغايات التأكد من جودتها العلمية.
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مركز بيع الكتب
يتــم تعزيــز الخدمــات المقدمــة للطلبــة مــن خــال
مجموعــة واســعة مــن المرافــق التي تســاعد الطلبة يف
تحصيلهم الدراســي والعلمــي ،وإحدى هذه المرافق هو
“مركــز بيــع الكتــب” الذي يقــع يف الحــرم الجامعة قرب
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بنايــة الوفــاء وهذا المركــز يوفر المصادر الدراســية من
كتب ووثائق من مصادرها ،ويبيع الكتب والقرطاســية
للطالب ويقدم خدمة تصوير الوثائق بتكلفة منخفضة،
وســاعات العمــل فيــه صباحــا ومســا ًء مــن أجــل تلبية
احتياجات الطلبة يف هذا المجال.
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مهرجان اجلاليات
تحتضــن الجامعــة ( )320طالبــا ً وطالبــة يمثلــون
( )22جنســية مــن مختلــف البلــدان العربيــة واألجنبيــة
للدراســة يف الجامعــة .حيــث يقــام المهرجــان ســنويا ً
داخــل الحــرم الجامعــي ،وتحــرص الجامعة عــى إقامة
مهرجــان الجاليات ســنو ًيا داخل حرمهــا؛ لتعريف طلبة
الجامعــة بمختلف الحضارات والثقافات للدول العربية
والصديقة ،وتوثيق العالقة بين طلبة الجامعة بمختلف
جنســياتهم .حيــث يقــام معــرض للتــراث وفعاليــات

مكتب شؤون الوافدين
متعددة تعكس مدى اعتزاز الجامعة بطلبتها الوافدين
ألنهم يعكســون الســمعة العلميــة المتميــزة للجامعة.
ويتضمــن المهرجــان عروضــا ً فنيــة فلكلوريــة ،ودبكات
شــعبية ،واســتعراضية متنوعــة ،لــكل طلبــة دولــة من
الوافديــن يف الجامعــة باإلضافــة إىل عــرض منتوجــات
مميــزة لــكل بلــد ،وإكسســوارات ،ومشــغوالت يدويــة
ومأكوالت وحلويات شعبية.

مكتــب خدمــات الطلبــة الوافديــن يف عمــادة شــؤون
الطلبة يف الجامعة استحدث بموجب توجيهات صاحبة
الســمو الملكي األميرة ســميّة بنت الحســن المعظمة،
حيــث يعــد المكتــب من أهــم المرافــق الجامعيــة التي
ُتعنى بتقديم الخدمات واألنشــطة لطلبتنا من مختلف
الجنســيات العربيــة واألجنبيــة الذيــن اختــاروا جامعــة
األميرة ســميّة للتكنولوجيا وجه ًة لدراستهم الجامعية.
ويعــي المكتــب هــذا الــدور الحيــوي المنوط به بشــكل

متكامــل حيــث يعمل عىل مــدار الســاعة لتقديم الدعم
الذي يُســهم يف تكيــف الطلبة من مختلف الجنســيات
للتعايــش مع بيئتهــم الجامعيــة والمجتمعية الجديدة
بكل يُسر وسهولة مما يخفف عليهم صعوبات الغربة،
ويحقــق لهــم مآربهــم وطموحاتهم عىل الوجــه األكمل.
والجامعــة ترحب بإخواننا وأصدقائنا وأبنائنا من الطلبة
الوافدين يف جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا ليكونوا
خير سفراء لها ولألردن يف مجتمعاتهم مستقبال ً.

مكتب خدمة المجتمع
تم اســتحداث قســم خدمة المجتمع يف عمادة شــؤون
الطلبــة يف الجامعــة ضمــن توجيهــات صاحبــة الســمو
الملكــي األميرة ســميّة بنت الحســن المعظمة ،لتقديم
خدمــات مجتمعيــة عــى أســس العمــل االجتماعــي
المهنــي المبنــي عىلحقــوق اإلنســان .ويعمــل المكتب
كمنظمــة مجتمعيــة منغرســة يف المجتمــع المحلــي
ومرتبطــة بالجامعــة تعتمــد بشــكل أساســي عــى
الجهــود التطوعيــة لطلبــة الجامعــة وأفــراد المجتمــع
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المحلــي .ويهــدف المكتب من خالل تنفيــذ برامجه إىل
مســاعدة المجتمــع المحلــي ليصبح منظما ً وقــادرا ً عىل
المشاركة يف حل المشاكل التي تواجهه ،خاصة الفئات
المهمشــة أفرادا ً ومجموعات من خاللتبني قضاياهم
بمشــاركتهم وتمكينهم ليصبحوا قادرين عىل مساعدة
أنفســهم يف حل مشاكلهم.ويســعى المركز إىل احترام
حقوق اإلنســان يف األســاليب المهنية التي يستخدمها
والمخرجاتالتي يعمل للوصول إليها.
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اليوم المفتوح
تقيم جامعة األميرة ســميّة للتكنولوجيا سنويا ً فعالية
اليــوم المفتــوح والــذي يشــارك فيــه طلبــة الجامعــة
وموظفيهــا وأســاتذتها والعديــد مــن ضيوفهــم مــن
أجــل التعرف عــى الجامعة وأنشــطتها ،حيــث يتضمن
فعاليــات عــدة فنيــة غنائيــة وفــرق الفلكلــور الشــعبي
وفر ًقا موســيقية ومسرحية وقصائد شعرية ومعارض
متنوعــة وبازارًا خير ًيا وعرضً ا للفنــون القتالية واأللعاب
المســلية ،ويو ًمــا طب ًيــا مجان ًيــا وألعابًــا ومســابقات
وفقرات ترفيهية وغيرها.

شــارِك يف اليــوم المفتــوح لجامعــة األميرة
سميّة للتكنولوجيا لتكتشف بنفسك بوادر
الحيــاة األكاديميــة فيهــا .فالمشــاركة غالبا
مــا تكــون الطريقــة المثــى للطلبــة الجــدد
للحصــول عــى صــورة كاملــة عــن الجامعة
وبرامجهــا ،ولمعرفة حقيقة مــا تكون عليه
الحيــاة الجامعيــة ،ولمقابلــة طــاب آخرين
عىل وشك اتخاذ القرار ذاته.

معارض فنية

وأثنــاء مشــاركتك لنــا يف اليــوم المفتــوح،
ســتقابل أعضــاء هيئــة التدريــس
والموظفيــن والطالب الذين يمثلون جميع
كليات الجامعة لتتمتع معهم يف األنشــطة
المقامــة ولإلجابــة عــن أســئلتك والتعــرف
أكثر عىل الجامعة.
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عمادة القبول والتسجيل
تعــد عمــادة القبــول والتســجيل مــن أهم قنــوات االتصــال بين
الجامعــة والمجتمــع؛ فقد تجــاوزت بأعمالهــا الحــدود التقليدية؛
فلــم تعد تقتصر عىل األنشــطة واألعمال اإلداريــة والفنية داخل
أســوار العمــادة كواجهــة مــن واجهــات الجامعــة ،بــل أصبحــت
العمــادة تلتقي بالجمهــور ويلتقي بها الجمهور وعــى أبوابها تبدأ
حياة الطالب الجامعية ،وتستمر معه بمتابعته أكاديميا ً وتذليل
ما يمكن من العقبات حتى يتخرج من الجامعة ليســهم يف بناء
الوطن بما يحصل عليه من علم ومهارة مدة دراسته الجامعية.
وعمــادة القبــول والتســجيل مــن أهــم العمــادات المســاندة يف
الجامعــة ،إذ تقــع عليهــا مســؤوليات مهمــة ،فــا تقتصــر فقــط
عــى متابعــة الطــاب أكاديميــا ً حتــى التخــرج مــن الجامعــة ،بل
تمتد مســؤولياتها لتشــمل توفير المعلومات كافة عن الجامعة
وكلياتهــا وتخصصاتهــا واإلعــان عن شــروط القبــول بالجامعة
واألنظمــة واللوائــح األكاديميــة ،وتهتــم باإلجابــة بوضــوح عــن
االستفســارات المتعلقــة بها كافــة ،وهي المســؤولة عن تطبيق
ومتابعــة تنفيــذ أحــكام تعليمــات منــح درجتــي البكالوريــوس
والماجســتير والدكتوراة والخطط الدراســية بالتعاون والتنسيق
مع العمادات وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والمرشدين
األكاديمييــن ،كمــا تعنى العمــادة بإعداد اإلحصائيــات المطلوبة
مــن الجهــات المختلفــة مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا ،والتــي
تســاهم يف توضيــح دور الجامعــة المهــم يف مســيرة النهضــة
الوطنيــة .وتركــز أيضــا ً عــى متطلبــات ضمــان الجــودة لكونهــا
أفضــل جهــة يف الجامعــة تمتلك المعلومــات وتنفــذ التعليمات
وتدقق أوضاع العملية األكاديمية وتثير االنتباه إىل مســتوياتها
وتطورها .وتضم العمادة األقسام والمكاتب اآلتية:
1 .قسم القبول والتسجيل.
2 .قسم التبادل الثقافي وشؤون الخريجين.
3 .قسم التطوير والدراسات.
4 .مكتب دعم التعلم.
5 .مكتب رعاية الموهوبين.
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أسبوع اإلرشاد األكاديمي

دعم التعلم

حياتهــم الجامعيــة دون عوائــق .ويتبع المكتب أســلوبا ً

تقيم جامعة األميرة ســميّة للتكنولوجيا أســبوع اإلرشــاد
األكاديمــي يف بدايــة كل عــام ،والــذي يُعــد مــن المبادرات
المتميــزة التــي تطرحهــا الجامعــة وعماداتهــا ،لإلســهام
يف بلــورة أهــداف الطلبــة ،واتخــاذ القــرارات المناســبة
المتعلقة بمســتقبلهم األكاديمي والدراســي .حيث يهدف
إىل مســاعدة الطلبــة وتزويدهــم بالمهــارات األكاديميــة
المتنوعــة التــي ترفع مــن تحصيلهم الدراســي ومناقشــة
طموحاتهم العلمية ،وتوعيتهم بلوائح الجامعة وأنظمتها،
ليتمكن الطلبة من إكمال مرحلتهم الدراسية بنجاح.

متخصصــا لدعــم التعلــم يهدف
توفــر الجامعــة مكتبًــا
ً
إىل توفيــر الدعم لذوي االحتياجات التعليمية اإلضافية

اســتباقيا ً والــذي يكون رئيســيا ً ليشــمل جميــع الطلبة
خصوصا ً الطلبة المتعثرين دراسيا ً للتعرف عىل أسباب

للمــواد األكاديمية ،كما يوفر الدعم للنواحي االجتماعية

تعثرهم دراســياً،أو عىل شــكل مجموعــات متخصصة

والنفســية والصحيــة ،وتوفير خدماتطالبية مباشــرة

بشكل فردي إذا استدعت الحاجة لذلك.

للطلبــة الذين يحتاجــون ذلك ،من خالل توفير خدمات
اســتباقية يف هــذا المجــال ،وتزويد الطــاب بمجموعة
متنوعــة من األدوات والمهــارات الالزمةلتفادي حدوث
المشــكالت مســتقبال ً .كمــا يهــدف المكتــب إىل غرس
روح التعــاون بيــن أعضــاء الهيئــة التدريســية وأوليــاء
األمــور والطلبة ،لمســاعدة الطلبة عــى المضي قدما ً يف

ولعمادة القبول والتسجيل تمثيل من خالل العميد يف
المنظمة العالمية لإلرشــاد األكاديمي  ،NACADAحيث
يجــري تبادل الخبــرات واالطالع عىل آخر المســتجدات
يف مجال عملية اإلرشاد األكاديمي.

ومن االحتياجات التي يدعمها المكتب:
• نقص االنتباه وفرط النشاط.
• صعوبات التعلم.

• اإلعاقة الحركية.

• اإلعاقة البصرية.

• التحديات النفسية.

• اإلعاقة السمعية.

برامج اإلرشاد األكاديمي
تتمثــل برامــج اإلرشــاد األكاديمــي يف عمــادة القبــول
والتسجيل بما يلي:
•برامج توجيهية للطلبة المستجدين للتعريف بنظام
الدراسة واالختبارات وتحقيق التأقلم الالزم مع دراستهم.
•برامج إرشادية لمساعدة الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة ،خالل حياتهم الجامعية ،لتحقيق أعىل درجات
التكيف النفسي واالجتماعي والتحصيل األكاديمي.
•برامج إرشادية للطلبة المتعثرين دراس ًيا لمعاونتهم يف
تحقيق النجاح المنشود.

رعاية الموهوبين

•برامج إرشادية للطلبة المتفوقين تشجي ًعا لهم وتحفيزًا
لغيرهم من الطلبة.

أنشأت جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا مكتبا ً لرعاية
الطلبــة الموهوبيــن بغيــة إعدادهــم وجعلهــم أفــرادًا
مؤهليــن ومدرّبيــن لتحقيق أهــداف الجامعة يف التميز
واإلبــداع .إن رعاية المتفوقيــن والموهوبين وتقديرهم
بمــا يتــاءم وقدراتهــم ضــرورة حتميــة واســتراتيجية
مهمــة مــن اســتراتيجيات التنشــئة يف جامعتنــا ،حيث
تســعى الجامعة إىل وصول خدماتهــا إىل جميع الطلبة

•برامج إرشادية لطلبة المنح الدراسية لتوجيههم إىل ما
يحقق مواصلتهم للدراسة.
•برامج إرشادية لطلبة التبادل الثقافي والبرامج
المشتركة؛ لتوجيههم إىل أهمية التعرف عىل تجارب
الشعوب ،واالستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي.
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الموهوبيــن وتقديــم الرعاية المالئمــة لهم وفق أفضل
المقاييــس العالميــة ،والمســاهمة يف إعــداد البيئــة
المناســبة يف الجامعــة وتهيئتهــا لمســاعدة الطــاب
والطالبــات أصحــاب القــدرات العقليــة واألكاديميــة
العاليــة بإتاحــة فرص متنوعة لهم الكتشــاف مواهبهم
وقدراتهــم وتنميتهــا مــن خــال المشــاركة الفاعلــة يف
األنشطة والبرامج اإلثرائية.
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شؤون اخلريجني

أسبوع اإلرشاد الوظيفي
أســبوع اإلرشــاد الوظيفــي فعاليــة ســنوية تعقدهــا
جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا ،يتم دعوة الشركات
والمؤسســات التــي تكــ ّون ســوق العمــل األردنــي
للمشــاركة فيــه؛ وذلك لعــرض فرص العمــل والتدريب
WEEKيف CAREER
2022
المتاحة لديهم ،والتعريف بأنشــطتهم وإســهاماتهم

Monday 21 March, 2022
3:30 – 5:00 pm

Online at Zoom App

PSUT CAREER WEEK 2022

WORKSHOP

Date:
Time:

Workshop
Date: Sunday 27 March, 2022
Time: 1:00 – 2:00 pm
Room # 921

Hanan Al-Abbasi

General Manager at Partners
& Beyond / Jordan Branch
Ayat Almalahmih
Talent
Acquisition Expert

Projects
Exhibition

5

!Let’s Create SUCCESS STORIES Together

C.V. Writing
WORKSHOP

ﻣﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﺮج

Tereq Hammad
CEO Human Capital Department

Be sure to attend March 29 th, 2022
11:00 - 14:00

Monday 28 March, 2022

Date:

5:00 – 6:30 pm

Time:

Sawsan Ashour

Stories
Anas Hijjawi
Founder and CEO at MobilezNation

ﻣﮑﺘﺐ اﻹرﺷﺎد اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ /ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
Career Guidance and Alumni Office/ Deanship of Admissions and Registration

CAREER
WEEK

Meeting

2022
PSUT Alumni
Success Stories
Meeting

3

Skills for Your
Success Workshop

2

PSUT 17th
CAREER FAIR

1

C.V. Writing
Workshop

6

Linkedin
Workshop

5

5th PSUT
Graduation
Projects Exhibition

4

A c h i e v e Yo u r C a r e e r G o a l s

ﻗﺼﺺ ﻧﺠﺎح

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

ﻣﮑﺘﺐ اﻹرﺷﺎد اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ /ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ

Alumni

Dynamics lead at Atos

Online at Zoom App

ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ

PSUT

Success

ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻣﻴﺮة ﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

Eyad Al Basheer
COO at Tamatem Inc.

Career Guidance and Alumni Office/ Deanship of Admissions and Registration

أﺳﺒــﻮع اﻹرﺷــﺎد اﻟﻮﻇﻴﻔــﻲ PSUT
March

PSUT CAREER WEEK 2022

Skills for
your Success

PSUT CAREER WEEK 2022

PSUT Graduation

th

PSUT

PSUT CAREER WEEK 2022

PSUT CAREER WEEK 2022

تنمية وطننا الغالي .وتستثمر الجامعة هذه الفعالية يف
توعيــة طالبها وطالباتهــا مهنيًّا ،كما تتيــح لهم الفرصة
للتعــرف عىل ســوق العمل والفــرص الوظيفية المتاحة
التي تهم أي خريج.

Date: Wednesday 23 March, 2022
Time: 6:30 - 8:00 pm
Online at Zoom App

ﻣﮑﺘﺐ اﻹرﺷﺎد اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ /ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
Career Guidance and Alumni Office/ Deanship of Admissions and Registration

تهتــم الجامعة بشــؤون الخريجين والعمــل عىل توفير
جســور التواصــل لهــم وتســهيل عمليــة اندماجهــم يف
البيئــة العملية الجديــدة ،ليصبحوا مواطنين فاعلين يف
بيئتهــم االجتماعيــة وموظفيــن ناجحيــن يف مجاالتهم
لخدمة برامج التنمية والتطور يف المملكة.
حيث يتم توفير الخدمات لخريجي الجامعة والمحافظة
عــى صلــة التواصل معهــم ،ومســاعدتهم يف التوظيف،
وإشــراكهم يف أنشــطة الجامعــة وفعالياتها واألنشــطة
المرتبطــة بالتطــور المهني واالجتماعــي ،كما يعمل عىل
التعــاون من أجل انضمام الخريجيــن إىل نادي خريجي
جامعــة األميــرة ســميّة للتكنولوجيــا لتوفيــر فرصــة
التواصــل مــع زمالئهــم الخريجيــن الذيــن ســبقوهم،
وممارسة النشاطات التي أعدها نادي الخريجين.
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حسب الكليات ،مرتبة حسب أولوية رغبته.
6 .يتــم توزيــع المقبوليــن عــى كليــات الجامعــة
يف حــدود األعــداد المقــرر قبولهــا يف كل كلية
وفق الطاقة االســتيعابية لكل برنامج دراسي،
حسب أولويات رغباتهم وتسلسل معدالتهم،
ويتم القبول عىل أساس تنافسي.
ً
مفصواًل ســابقا ً من جامعة
7 .أ ًال يكــون الطالب
األميرة سميّة للتكنولوجيا أو ّأي جامعة أخرى
ألسباب تأديبية.
8 .إن اســتيفاء الطالــب لشــروط القبــول يف
التخصــص المطلوب ،وتقديم طلب االلتحاق،
ال يعنــي القبــول يف الجامعة ،وإنمــا يتم قبول
الطالــب قبو ًال نهائيا ً يف حال اســتيفاء الطالب
معاييــر التنافس واجتياز امتحان القبول الذي
تعقده الجامعة.

رشوط القبول لربامج البكالوريوس

المؤهل الدراسي المطلوب:
يشــترط لقبــول الطالــب يف إحــدى برامــج
البكالوريــوس أن يكــون حاصــا ً عــى شــهادة
الثانوية العامة ،وكما يلي:
أ -حملة الشهادة الثانوية العامة األردنية

المتقدمــون للقبــول يف الجامعــة عليهــم اســتيفاء
متطلبات القبول األساسية اآلتية:
1 .أن يكون الطالب حاصال ً عىل شهادة الثانوية العامة
األردنية أو ما يعادلها.
2 .أ ّال يقــل معــدل الطالــب عــن الحــدود التــي تعلنهــا
الجامعــة للمنافســة عــى القبــول يف العام الدراســي
الحالي لغرض االلتحاق بتخصصات كليات الجامعة.
3 .إن القبــول يف الجامعــة يقــوم عــى مبدأ المنافســة
| 54

وفقا ً المتحان القبول والمقابلة يف الجامعة ،وكلما
كانــت عالمــة الطالب أعــى يف هذا االمتحــان كلما
كانت فرصته للقبول أكبر.
4 .يجــب عىل الطالب تقديم طلب االلتحاق إىل عمادة
القبــول والتســجيل ،واســتكمال جميــع الوثائــق
المطلوبــة يف الموعــد المحــدد ،بعــد دفــع رســوم
الطلب (غير مستردة).
5 .يحــدد المتقــدم يف طلــب االلتحــاق التخصصــات
| PSUT

الطالب الحاصل عىل الشــهادة من داخل المملكة،
يجــب أن يكــون متخرجًــا مــن مدرســة مرخصــة
ومعتــرف بهــا من قبــل وزارة التربيــة والتعليم يف
المملكــة ،ويجــب أن يقــدم نســخة معتمــدة مــن
شــهادة إتمــام الدراســة الثانوية ،مــع بيان مفصل
بالدرجات الحاصل عليها يف مواد الدراســة ،ويجب
أن تكون هذه الوثائق معتمدة من المدرســة التي
درس فيهــا الطالــب يف المملكــة ،ووزارة التربيــة
والتعليم األردنية.
ب -حملة الشهادة الثانوية العامة من خارج األردن
الطالب الحاصل عىل الشــهادة من خارج المملكة،
دليل الطالب |
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يجب أن يكون متخرجا ً من مدرســة مرخصة ومعترف
بهــا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم الرســميّة يف بلــد
الدراســة ،ويقــدم نســخة معتمــدة مــن شــهادة إتمــام
الدراســة الثانويــة مع بيــان مفصل بالدرجــات الحاصل
عليهــا يف مــواد الدراســة ،كذلــك يجــب أن تكــون هــذه
الوثائــق معتمــدة مــن وزارة التربيــة والتعليــم يف بلــد
الدراســة ثم وزارة الخارجية يف بلد الدراســة ،ثم ســفارة
المملكة األردنية الهاشــمية يف بلد الدراســة ،أو معتمدة
(مصدقــة) من ســفارة تلك الدولــة ،ووزارة الخارجية يف
المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،ووزارة التربيــة والتعليــم
األردنية ،مع مالحظة ما يلي:
(ب  )1 -الطلبــة الحاصلــون عــى شــهادة الثانويــة
األمريكية :SAT2
•يتوجب إتمام دراسة  12سنة دراسية عند الحصول
عىل الشهادة الثانوية وإحضار ما يفيد ذلك رسم ًيا.
•أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب /الطالبة
معتمدة من وزارة التربية والتعليم يف المملكة
األردنية الهاشمية.
(ب  )2 -الطلبــة الحاصلــون عــى شــهادة الثانويــة
البريطانية :IGCSE, GCSE, GCE
•يتوجب إتمام دراسة  12سنة دراسية عند الحصول
عىل الشهادة الثانوية وإحضار ما يفيد ذلك رسميا.
•أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب /الطالبة
معتمدة من وزارة التربية والتعليم يف المملكة
األردنية الهاشمية.

(ب  )3 -الطلبــة الحاصلــون عــى شــهادة الثانويــة
السويسرية :IB
•يتوجب إتمام دراسة  12سنة دراسية عند الحصول
عىل الشهادة الثانوية وإحضار ما يفيد ذلك رسم ًيا.
•أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب /الطالبة
معتمدة من وزارة التربية والتعليم يف المملكة
األردنية الهاشمية.
ج -حملة شــهادات الدبلوم (االلتحاق ببرامج التجسير
يف الجامعة):
1 .يتــم قبــول الطلبــة (مــن داخــل األردن) الراغبيــن يف
التجســير ،والحاصليــن عــى دبلــوم كليــة المجتمــع
(الشــامل) بمعــدل ال يقــل عــن ( )%70يف كليــات
الجامعــة ،باســتثناء تخصصات الهندســة التي تتطلب
معــد ًال ال يقــل عــن ( )%75وتتــم معادلــة  %50مــن
الخطة حسب المواد المناظرة وموافقة لجنة االنتقال.
2 .يتــم قبــول الطلبــة (مــن خــارج األردن) الراغبين يف
التجســير والحاصليــن عىل دبلوم كليــات المجتمع،
شــريطة تزويــد الجامعة بكتاب رســمي مــن وزارة
التعليم العالي لدولة شــهادة الطالب ،أو من سفارة
دولــة الطالــب يف األردن ،يفيــد بأن شــهادة الدبلوم
تؤهل حاملها لمواصلة تعليمه الجامعي لمســتوى
البكالوريــوس يف دولتــه .أو إنه باإلمــكان الحصول
عــى معادلــة لشــهادة الدبلــوم مــن وزارة التعليــم
العالــي األردنية ،حيث يتم معادلة  %50من الخطة
حســب المــواد المناظــرة وموافقة لجنــة االنتقال،
وتكــون عالمــات المواد لتخصص الهندســة ()%75
ولباقي التخصصات (.)%70

رسوم تسجيل الفصل الدراسي:
•تستوفي الجامعة رسوما ً غير مستردة مقدارها 375
دينارا ً عند التسجيل ألول مرة ،ثم تصبح  300دينار ٍ
لكل من الفصلين األول والثاني و  150دينارا ً للفصل
الصيفي.
•تستوفي الجامعة رسوم التسجيل بما ال يقل عن
 12ساعة دراسية معتمدة ،وحسب جدول رسوم
الساعات الدراسية المعلن.
•رسوم طلب االلتحاق ألول مرة غير مستردة مقدارها
 25ديناراً.
•رسوم المواصالت (اختيارية) مائة دينار للفصل
العادي وستون دينارا ً للفصل الصيفي.
طرق تسديد الرسوم الدراسية:
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•مراجعة الدائرة المالية وتسديد المبلغ نق ًدا ،أو
شيكات بنكية معنونة باسم جامعة األميرة سميّة
للتكنولوجيا ،أو عن طريق بطاقة ائتمانية (فيزا،
ماستر كارد).
•إيداع بنكي لحساب الجامعة يف بنك اإلسكان ،ورقم
حساب الجامعة يف البنك هو:
0032541400101001

•حوالة بنكية لمن يريد إرسال حواالت خارجية يذكر
فيها الرقم الجامعي للطالب ،وعىل عنوان الحساب
اآلتي:
IBAN Number JO69HBHO 0310000032541400101001

يســتطيع الطالــب تســديد الرســوم الدراســية ورســوم
التسجيل بإحدى الطرق اآلتية:
برامج البكالوريوس المعتمدة يف الجامعة والرسوم الدراسية
اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﱪاﱐ
ﻋﻠﻢ اﳊﺎﺳﻮب
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت
ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ اﳊﺎﺳﻮﰊ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل
إدارة اﻷﻋﻤﺎل
ﻫﻨﺪﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻘﺪرة واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳊﺎﺳﻮب
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت  -إﻧﱰﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء
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•عن طريق نظام الدفع اإللكتروني خدمة فواتيركم:
www.efawateercom.jo
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ﻓﺮع اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

رﺳﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ

اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﳊﺴﲔ ﻟﻌﻠﻮم اﳊﻮﺳﺒﺔ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻃﻼل ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻋﻤﺎل
ﻋﻠﻤﻲ ،أدﰊ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺻﴜ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻓﻨﺪﰶ
ﻋﻠﻤﻲ ،أدﰊ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺻﴜ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻓﻨﺪﰶ
ﻋﻠﻤﻲ ،أدﰊ
ﻋﻠﻤﻲ ،أدﰊ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺻﴜ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻓﻨﺪﰶ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ

130
130
110
110
90

132
132
132
132
132

110
110
110
100

132
132
132
132

120
120
110
110
100

160
160
160
160
160
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شروط قبول الطلبة الدارسين يف جامعات أخرى
ُتقبــل طلبــات الطلبــة الراغبيــن بالدراســة يف جامعــة
األميرة سميّة للتكنولوجيا الذين يدرسون يف جامعات
أخــرى أو معاهد جامعيــة أو كليات مجتمع معترف بها
مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي يف المملكة
األردنيــة الهاشــمية عــى أن تتوفــر يف الطلــب المقــدم
الشروط اآلتية:
•الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
بمعدل ال يقل عن المعدل المطلوب ،واستيفاء
شروط القبول يف الجامعة والشروط الخاصة بالكلية.
•أن تتوفر أماكن شاغرة يف الكلية التي يرغب الطالب
القبول فيها يف ضوء خطة القبول الخاصة بها والتي
تحدد يف إطار السياسة العامة للقبول يف الجامعة.
•يشترط لغرض معادلة مواد الطالب المقبول والدارس
يف جامعة أخرى ،أن تكون الجامعة التي درس بها تأخذ
بنظام المواظبة وأن ال يكون مفصوال ً
فصاًل تاديبياً.
•يجوز بقرار من مجلس الكلية بناء عىل توصية القسم
احتساب كل أو بعض المساقات من المتطلبات
الجامعية التي درسها الطالب بنجاح يف الجامعة التي
سبق أن درس فيها بشرط أال يقل تقديره يف أي
منها عن (.)%50
•الحد األقصى من الساعات المعتمدة التي يجوز
معادلتها ونقلها من جامعة أخرى معترف بها ،وفي
إطار الخطة الدراسية للطالب يف جامعة األميرة
سميّة للتكنولوجيا ،هو ( )66ساعة معتمدة يف
جميع الكليات ما عدا كلية الهندسة إذ يجوز معادلة
ونقل ما ال يزيد عن ( )80ساعة معتمدة.
•ال تدخل الدرجات أو التقديرات أو المعدالت التي
حصل عليها الطالب يف المساقات المنقولة يف
حساب معدله التراكمي إ ّال بموافقة لجنة االنتقال.
إجــراءات معادلــة المــواد للطلبــة الدارســين يف
جامعــات أخرى والمقبولين يف جامعة األميرة ســميّة
للتكنولوجيا
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يحــق ألي طالــب ســبق أن درس يف جامعــة أخــرى
والمقبول يف جامعتنا ،التقدم بطلب معادلة المساقات
التي درسها يف جامعته السابقة،شريطة ما يلي:
1 .تقديــم كشــف عالمــات موضحــا ً فيــه المســاقات
التــي درســها يف الجامعة الســابقة مصدقة حســب
األصول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2 .تقديم وصف مســاقات المواد التي درسها مصدقة
من الجامعة السابقة.
3 .تقديم شــهادة حســن سيرة وســلوك من الجامعة
السابقة.
يقــوم الطالــب بتقديــم طلــب معادلــة مــواد يف عمــادة
القبول والتســجيل مرفقــا ً به األوراق المذكورة ســابقاً،
محــددا ً فيــه المواد التــي يرغب يف معادلتهــا يف جامعة
األميــرة ســميّة للتكنولوجيا والمــواد المماثلــة لها التي
درسها يف الجامعة السابقة.
الطلبــة الزائــرون (نظام الدراســة الخاصة  -دون درجة
علمية)
يســمح للطلبــة المســجلين يف مؤسســة تعليميــة
أخــرى ،ويرغبــون يف دراســة بعــض المســاقات يف أي
مــن الفصــول الدراســية يف جامعــة األميــرة ســميّة
للتكنولوجيــا االلتحاق كطلبة زائريــن دون درجة علمية
بالشروط اآلتية:
•ال يمنح طلبة الدراسة الخاصة أي درجة علمية من
جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا.
•تكــون رســوم ســاعات الطالــب مضاعفــة مقارنــة
بالطــاب المنتظميــن.
•يسمح للطالب بتسجيل المساقات بعد تقديم الطلب
ودفع الرسوم المقررة ،علما ً بأنه ال يحق للطالب استرداد
قيمة الرسوم الدراسية للمساقات التي سجلها.
•يمكن للطلبة الراغبين يف الدراسة كطلبة زائرين يف
فصل الخريف أو الربيع أو الصيف التقدم بطلبهم إىل
عمادة القبول والتسجيل.
•يحق للطالب الزائر الحصول عىل كشف عالمات مصدق
من الجامعة فقط وفي حال رغبته يف الحصول عىل
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كشف من وزارة التعليم العالي عليه إبالغنا عند قبوله
وتقديم ما يثبت أنه حاصل عىل الثانوية العامة أو ما
يعادلها وكتاب موافقة من الجامعة التي يدرس بها.
إلغاء القيد /الفصل من الجامعة
•عىل الطالب المقبول يف إحدى الكليات أن يسجل
المساقات الدراسية يف بداية كل فصل دراسي،
وخالل المدة المقررة لذلك يف التقويم الجامعي.

مصدق من وزارة التربية والتعليم األردنية.
•عىل المتقدم تعبئة جميع البيانات الشخصية
والدراسية المطلوبة يف طلب االلتحاق بالجامعة.
•عىل المتقدم ضرورة اختيار البرنامج الذي يرغب
االلتحاق فيه وترتيب رغباته حسب أولوياتها.
تصديق الشهادات:

•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.

أ .التصديق يف بلد المصدر (من خارج األردن):
•تصدق شهادة الثانوية من وزارة التربية والتعليم يف
بلد المصدر.
•تصدق الشهادة من وزارة الخارجية يف بلد المصدر.
•تصديق الشهادات من السفارة األردنية.

يمكــن للطلبة الراغبيــن يف االلتحــاق بالجامعة التعرف
عىل مراحل التقديم اآلتية:
•التقديم إلكترونيا ً عبر الموقع اإللكتروني للجامعة
( www.psut.edu.joمنصة قبولك).
•عىل المتقدم إحضار كشف عالمات الثانوية العامة

ب .التصديق يف األردن:
•تصديق الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من وزارة
الخارجية األردنية.
•تصديق شهادة الثانوية أو ما يعادلها من وزارة
التربية والتعليم األردنية.

آلية القبول
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امتحان المستوى
امتحانــات المســتوى هدفهــا تحديــد مســتوى الطالب
يف مــواد اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة ومهــارات
الحاســوب ،وفــي ضــوء النتيجــة التــي يحصــل عليهــا
الطالــب يتــم تحديــد المــواد التــي يدرســها .علمــا ً بــأن
هــذه االمتحانــات ليس لها عالقة بقبــول الطالب وإنما
بالمــواد التي سيســجلها يف الفصــل األول عند انتظامه
يف الجامعة.
 .1امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية:
يتقــدم جميع الطلبة عند التحاقهــم بالجامعة المتحان
مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة يف المواعيــد التــي تحددها
الجامعــة لقيــاس مهاراتهم األساســية ،وتتراوح عالمة
االمتحــان مــن (صفــر  .)%100 -وإذا حصل الطالب يف
امتحان مســتوى اللغة اإلنجليزية عىل أقل من ()%50
أو لم يتقدم لالمتحان يف الفصل الدراسي األول فعليه
أن يــدرس منتظمــا ً ولمــدة فصــل دراســي واحــد مــادة
استدراكية للتقوية رقمها ( )31022بمعدل ( )3ساعات
معتمــدة ال تدخــل يف معدلــه التراكمــي وال يف عــدد
الســاعات المطلوبة للتخرج ويقدم امتحانا ً فيها يؤهله
النجــاح يف االمتحــان التســجيل يف مادة لغــة إنجليزية
رقمها (.)31122
 .2امتحان مستوى اللغة العربية:
يتقــدم جميع الطلبة عند التحاقهــم بالجامعة المتحان
مســتوى اللغــة العربيــة يف المواعيــد التــي تحددهــا
الجامعــة لقيــاس مهاراتهم األساســية ،وتتراوح عالمة
االمتحــان مــن (صفــر  .)%100 -وإذا حصل الطالب يف
امتحان مســتوى اللغــة العربية عىل أقل من ( )%50أو
لــم يتقــدم لالمتحــان يف الفصل الدراســي األول فعليه
أن يــدرس منتظمــا ً ولمــدة فصــل دراســي واحــد مــادة
اســتدراكية للتقوية رقمها ( )31021بمعدل ( )3ساعات
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معتمــدة ال تدخــل يف معدلــه التراكمــي وال يف عــدد
الســاعات المطلوبة للتخرج ويقدم امتحانا ً فيها يؤهله
النجاح يف االمتحان التسجيل يف مادة لغة عربية رقمها
(.)31112
 .3امتحان مستوى المهارات الحاسوبية:
عــى جميع الطلبة عند التحاقهــم بالجامعة أن يتقدموا
المتحــان مســتوى يف مهــارات الحاســوب يف المواعيد
التــي تحددهــا الجامعــة لقيــاس مهاراتهم األساســية،
وتتــراوح عالمــة االمتحــان مــن (صفــر .)%100 -
وإذا حصــل الطالــب يف امتحــان مســتوى المهــارات
الحاسوبية عىل أقل من ( )%50أو لم يتقدم لالمتحان
يف الفصــل الدراســي األول فعليــه أن يــدرس منتظمــا ً
ولمــدة فصل دراســي واحــد مــادة اســتدراكية للتقوية
رقمهــا ( )11100بمعدل ( )3ســاعات معتمــدة ال تدخل
يف معدلــه التراكمــي وال يف عــدد الســاعات المطلوبــة
للتخرج ويقدم امتحانا ً فيها يؤهله النجاح يف االمتحان
التســجيل يف مــواد خطتــه الدراســية .يعفــى الطالــب
الحاصل عىل شــهادة ( - )ICDLرخصة قيادة الحاسوب
الدوليــة  -أو مــا يعادلهــا مــن تقديــم امتحان مســتوى
المهارات الحاســوبية ،وعىل الطالب تقديم الشــهادة يف
فصل القبول إلعفاءه من التقدم المتحان الحاسوب.
مالحظة حول امتحان المستوى
بعــد إنجــاز متطلبــات القبــول والحصــول عــى الرقــم
الجامعــي ،يحــق للطالــب التقدم المتحانات المســتوى
قبل بدء الفصل الدراسي األول من االلتحاق بالجامعة.
كمــا ويســتطيع الطالــب حجــز موعــده المتحانــات
المســتوى عــن طريق الموقــع اإللكترونــي أو من خالل
مســجل القبول والتســجيل وخالفه يعتبر راسبا ً وعليه
التقدم لتسجيل المادة االستدراكية المطلوبة.
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امتحان القبول
يخضــع مقــدم طلب االلتحــاق المتحــــان القبول حيث
يجــــب عليه اجتيــــاز هــــذا االمتحــان بنجاح ،لكي يتــــم
النظــر يف موضــوع قبولــه .يتضمــن امتحــــان القبــــول
قيــــاس قــــدرات مقــدم الطلــب يف مجــاالت اللغــة
اإلنجليزية واللغــــة العربية والــذكاء والمنطق ومهارات
االتصال والرياضيات ،باإلضافة إىل مهارات الحاســوب
(لطلبــة الحوســــبة واألعمــال) والفيزيــاء (لطلبــة
الهندسة) عل ًما بأن مدة االمتحان  40دقيقة.

المقابلة
عنــد اجتياز الطالب المتحــان القبول بنجاح ،يخضع إىل
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مقابلة يف الكلية التي يرغب الدراسة فيها ،حيث تقاس
قدرات الطالب وأهليته الكاملة للدراســة يف التخصص
الذي اختاره.
المقابلــة هــي عمليــة محادثــة وطرح أســئلة مــن قبل
لجنــة مكونــة مــن عضــوي هيئــة تدريــس أو أكثــر مع
مقدم طلب االلتحاق الذي اجتاز امتحان القبول.
تهــدف المقابلــة إىل معرفــة شــخصية مقــدم الطلــب
والمهــارات التــي يتصــف بهــا وثقافتــه العامــة وخبرته
الحياتيــة وابداعاتــه .يتــم تقييــم مقدم طلــب االلتحاق
حســب اآلتــي ( :ممتــاز  -جيــدا ً جدا ً  -جيــد  -مقبول -
ضعيــف ) .ويمكــن أن تكون المقابلة باللغــة العربية أو
اللغة اإلنجليزية أو اللغتين معاً.
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نظام الدراسة
أو ًال :التعليم والتعلم
تحرص جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا عىل اجتذاب
أعضاء هيئة التدريس المشــهود لهم بالكفاءة والخبرة
ومن خريجي أعرق الجامعات العالمية.
وتشــتمل العمليــة التعليمية عــى المحاضرات النظرية
والتطبيقــات العمليــة والمختبريــة والتدريــب العملــي
داخــل الجامعة وخارجها بشــكل تكاملي يضمن جودة
مخرجــات العمليــة التعليميــة يف الجامعــة ،وتطبــق
الجامعة آليات متعددة لقياس األداء وتقويمه.
كمــا وتوفــر الجامعــة الوســط التقنــي ومصــادر التعلم
المالئمــة للعمليــة التعليميــة مثــل القاعــات الدراســية
المــزودة بوســائل التعليم الحديثة وغيرها ،وتســتخدم
الجامعــة نظامــا ً إلكترونيــا ً لطرح المســاقات الدراســية
والتواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
ثانياً :لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس يف جميع تخصصات
الكليات يف جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا.
ثالثاً :نظام التعليم
تأخــذ الجامعــة بنظــام الســاعات المعتمــدة أساســا ً
لنظامهــا التعليمي ،ويتكون العام الجامعي من فصلين
دراسيين عاديين هما الخريف والربيع إضافة إىل فصل
صيفي اختياري.
رابعاً :اإلرشاد األكاديمي
يف جامعــة األميــرة ســميّة للتكنولوجيا نظام إرشــادي
متكامل يتابع من خالله الطلبة ويقدم اإلرشاد لهم بما
يساعدهم عىل إنجاز متطلبات الدراسة بنجاح تام.
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إذ تســاعد الجامعــة الطلبــة عــى التكيــف يف حياتهــم
الجامعيــة مــن خــال تقديــم الخدمــات الطالبيــة منــذ
وصول الطالب إىل الجامعة وحتى تخرجه.
وإذا كان الطالــب بحاجــة إىل معلومــات خاصــة حــول
الدراســة أو الرســوم أو االلتحاق بإمكانــه الحصول عىل
معلومات شــاملة ومحدثــة متاحة عبر موقــع الجامعة
اآلتيwww.psut.edu.jo :
أو يســتطيع الحصــول عــى اإلجابة المطلوبة ألســئلته
مــن خالل االتصال عبــر اإلنترنت عىل البريد اإللكتروني
اآلتيdar@psut.edu.jo :
كما تتميز جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا بتطبيقها
نظــام  Personal Tutorial Systemالــذي يوفر الفرصة
اإلرشــادية للطلبــة لالطالع عىل كافــة متطلبات الحياة
الجامعيــة بمــا يف ذلــك دروس التقويــة يف المواضيــع
التــي يحتاجون إليها لمســاعدتهم يف التعلــم ،باإلضافة
إىل عمليــات اإلرشــاد لكل مــا تتطلبه الحيــاة الجامعية
للمساعدة يف تسهيلها وجعلها أكثر متعة وفائدة.
خامساً :التسجيل
هــي عمليــة تســجيل المــواد الدراســية التــي يختارهــا
الطالــب بموافقــة مرشــده األكاديمــي وفــق الخطــة
الدراسية حسب ما يلي:

1.للفصل الدرايس األول الذي يقبل فيه الطالب:
يتسلم الطالب رزمة من المواد يتم اختيارها وفق
اخلطة االسرتشادية بالتنسيق مع كليات اجلامعة
وذلك بعد إتمام عملية القبول يف إحدى التخصصات
اليت تدرسها كليات اجلامعة.
2.للفصول الدراسية اليت تتبع فصل القبول :تجري
عملية التسجيل للمواد الدراسية وفق اآليت:

•يقــوم الطالــب بدفــع الرســوم المقــررة مــن خــال
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حســابه يف بوابــة الطالــب اإللكترونيــة و باســتخدام
طــرق الدفــع المتاحــة (إي فواتيركــم أو بطاقــة
ماســتر أو فيــزا) أو مراجعــة الدائــرة الماليــة.
•يختار الطالب المواد التي يرغب يف دراستها وفق
طرحها يف الجدول الدراسي والخطة الدراسية.
•يســتخدم الطالــب حســابه اإللكترونــي يف الجامعــة،
لتس ــجيل م ــواده بنفس ــه وذل ــك باس ــتخدام نظ ــام
التس ــجيل الذات ــي م ــن خ ــال رق ــم س ــري يعط ــى
للطالـــب مـــن عمـــادة القبـــول والتســـجيل عنـــد
قبول ــه يف الجامع ــة.
سادساً :السحب واإلضافة
تقديــرا ً من الجامعة للظروف غيــر العادية التي قد يمر
بهــا الطالــب؛ فقــد أجازت لــه التعليمــات إجــراء تعديل
عــى برنامجــه الدراســي مــن خــال نظــام التســجيل
الذاتي اإللكتروني ،بموافقة مرشده األكاديمي والقسم
األكاديمي المختص ،وأن يغير بعض المواد التي سجل
فيها يف فترة السحب واإلضافة ،وذلك قبل أسبوع من
بدء الدراســة مع مراعاة الحديــن األعىل واألدنى لنصابه
مــن الســاعات المعتمــدة لــكل فصــل دراســي .وتعرف
عمليتي السحب واإلضافة بما يلي:
• الســـحب :هـــي عمليـــة حـــذف مـــادة ســـبق
أن س ــجلها الطال ــب أثن ــاء فت ــرة التس ــجيل ،وذل ــك
مـــن أجـــل تعديـــل جدولـــه الدراســـي عنـــد الضـــرورة.
•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 المختص.
•يتوجه الطالب إىل الدائرة المالية لتسوية وضعه المالي.
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سابعًا :المواظبة
تشــترط المواظبــة لجميــع طلبــة الجامعــة يف كل
المحاضــرات حســب الســاعات المقــررة لــكل مــادة يف
الخطــة الدراســية .فالحضــور الدائم للمحاضــرات يتيح
الفرصــة لفهــم مواضيــع المــادة الدراســية ومفاهيمهــا
المســجل فيهــا الطالب .وعىل الرغــم من أن الغياب عن
المحاضــرات ال يدخل ضمن درجــات التقييم يف المادة،
لكــن هنــاك أنشــطة متعــددة داخــل المحاضــرة ،مثــل
المشــاركة يف المناقشــات وتقديم العروض ومشــاريع
الطلبــة ونقاشــات الطلبــة يف مجموعــات ،تدخل ضمن
التقييــم والغيــاب عــن المحاضــرة ســواء بعــذر أو دونه
سيؤثر عىل عالمة الطالب ،وال بد أن نؤكد ما يلي:

1.ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكرث من ( )%15من
الساعات المقررة للمادة ،خالل الفصل الدرايس
الواحد.
2.إذا غاب الطالب أكرث من ( )%15من مجموع الساعات
المقررة للمادة دون عذر مريض أو قهري يقبله عميد
الكلية ،يحرم من التقدم لالمتحان النهايئ وتعترب
نتيجته يف تلك المادة الصفر اجلامعي.
3.إذا غاب الطالب أكرث من ( )%15من الساعات المقررة
لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر
قهري يقبله عميد الكلية يعترب منسحبا من تلك
المادة ،وتطبق عليه أحكام االنسحاب.
4.يعتــر العــذر مقبــوال حســب تعليمــات اجلامعــة يف
احلــاالت التاليــة:

•المرض أو اإلصابة التي تمنع الطالب من حضور
المحاضرة ،وعىل الطالب أن يحضر تقريرًا طب ًيا
مختو ًما ومعتم ًدا من طبيب الجامعة.
•المشاركة يف فعاليات أو أنشطة الجامعة بنا ًء عىل
طلب من إدارة الجامعة.
•ظروف خارجة عن إرادة الطالب تمنعه من حضور
المحاضرة يقبلها عميد الكلية ،وعىل الطالب أن
يقدم ما يثبت ذلك.
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5.الطالب مسؤول عن المادة المرشوحة أو االمتحانات
أو الواجبات أو التقييم داخل المحارضة اليت غاب عنها،
وعىل مدرس المادة أن يسمح للطالب بتعويض ذلك
يف حال كان غياب الطالب بعذر (حسب ما هو مذكور
يف النقطة  )4بالطريقة اليت يراها مناسبة.

ثامن ًا :الساعة المكتبية
تلــزم جامعة األميرة ســميّة للتكنولوجيا ،جميع أعضاء
هيئة التدريس بتحديد ساعات مكتبية .وذلك ألغراض
التوجيــه األكاديمي للطلبة ،واالستشــارات األكاديمية،
والتدريس ،ومتابعتهم.
يطلب من أعضاء هيئة التدريس تحديد ســاعة مكتبية
لــكل مــادة تــدرس يف كل أســبوع .كمــا يجــب أن تكون
الســاعات المكتبيــة مختلفــة عن الســاعات التدريســية.
وإذا تعــارض البرنامــج الدراســي للطالــب مــع الســاعات
المكتبية لعضــو هيئة التدريس ،فيمكن للطالب وعضو
هيئة التدريس تنسيق موعد آخر بينهما .وإذا لم يستطع
عضــو هيئة التدريــس الوجود خالل الســاعات المكتبية
فيجــب تبليغ المســاعدة اإلدارية للقســم (الســكرتيرة)،
وإبالغ الطلبة بالتغيير .رؤســاء األقســام مســؤولون عن
التزام أعضاء هيئة التدريس بالساعات المكتبية.

وعــى عضــو هيئــة التدريــس وضــع برنامجه للســاعات
المكتبيــة عــى بــاب مكتبــه ،ويحــدده وفقــا ً للجــدول
الدراســي اليومــي .وإذا لــم يكــن لعضو هيئــة التدريس
مكتــب مخصــص ،فيجــب عــى رئيــس القســم تحديد
مكتب له .ويبلغ عضو هيئة التدريس المســاعد اإلداري
للقســم (الســكرتيرة) ،بمواعيد الســاعات المكتبية قبل
ســبعة أيــام مــن بدء الــدوام الرســمي للفصل الدراســي
كحــد أقصــى .ويقــوم المســاعد اإلداري (الســكرتيرة)
بتنظيــم الســاعات المكتبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس
وإرســالها لمكتــب العميد خالل يومــي عمل بحد أقصى
قبل بدء الدوام الرسمي للفصل.
المخاطبة واالتصال مع األساتذة
تتفهــم جامعــة األميــرة ســميّة للتكنولوجيــا أهميــة
االتصال الفعال يف نجاح الطلبة وتحصيلهم األكاديمي،
فقد يأخذ االتصال عدة أشكال مثل البريد اإللكتروني،
الرســائل عبر الهاتــف ،المحادثة اإللكترونيــة ،والتلفون
المكتبي.
والبريد اإللكتروني هو الحد األدنى من وسائل االتصال
الــذي يمكــن أن يوفــره عضــو هيئــة التدريــس للطلبة،

خارج الســاعات المكتبية والساعات التدريسية ،فيجب
عــى جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس الــرد عىل رســائل
البريــد اإللكترونــي خالل  24ســاعة من تاريخ الرســالة
البريديــة خــال أيام األســبوع .أما خارج أيــام العمل ،أو
بعد الســاعة الخامسة مسا ًء من يوم الخميس ،فيجب
عــى أعضــاء هيئــة التدريس الــرد خالل  24ســاعة من
بداية أول يوم عمل.
ويتــرك ألعضــاء هيئــة التدريــس الخيــار بتوفيــر أو
قبــول أي وســيلة اتصال أخــرى غير البريــد اإللكتروني.
كمــا يجــب أن تتــم جميع االتصــاالت من خــال البريد
اإللكتروني لجامعة األميرة ســميّة للتكنولوجيا .والبريد
اإللكتروني الشــخصي غير مســموح بــه إال إذا لم يتوفر
البريد اإللكتروني الخاص بالجامعة.
تاسعًا :العقوبات األكاديمية:
•ينذر كل طالب يحصل عىل معدل تراكمي يقل عن
 .%60وعىل الطالب إزالة اإلنذار يف مدة أقصاها
فصالن دراسيان اعتياديان الحقان للفصل الذي أنذر
فيه ،ويزيل الطالب اإلنذار بأن يرفع معدله التراكمي
إىل  %60أو أكثر.
•يفصل الطالب من قسمه األكاديمي إذا لم يتمكن
من إزالة اسمه من قائمة المنذرين ،ويستثنى من
ذلك كل طالب أتـم دراسة ( )99ساعة معتمدة
بنجاح.
•ينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن  %60يف
أي فصل من الفصول الدراسية باستثناء الفصل
الصيفي.
•ال يدخل الفصل الصيفي ضمن الفصول التي يوضع
فيها الطالب عىل قائمة المنذرين.
•يجوز أن يقبل يف الدراسة غير المنتظمة الطالب
المفصول من الدراسة المنتظمة بسبب تدني معدله
التراكمي عن الحد األدنى المقبول .60%
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• يفصل الطالب إذا نقص معدله عن ( )50%يف
نهاية أي فصل من فصول الدراسة التي تلي الفصل
الدراسي األول للطالب المقبول يف الجامعة يف أي
مرحلة من مراحل دراسته.
عاشــرًا :تأجيــل الدراســة  /االنقطاع واالنســحاب من
الجامعة:
•يلتزم الطالب بإجراء عمليات التسجيل والسحب
واإلضافة وفق التقويم الجامعي ،الذي تعلنه
الجامعة يف كل عام دراسي .ويحق للجامعة اعتبار
الطالب المنتظم منقطعا ً وفاقدا ً لمقعده الدراسي يف
أي فصل اعتيادي ال يسجل فيه خالل الفترة الزمنية
المحددة للتسجيل يف ذلك الفصل .ويجوز أن يسمح
للطالب بالتسجيل إذا توفرت شواغر يف التخصص
الذي يدرسه الطالب حسب التعليمات.
•إذا رغب الطالب يف تأجيل دراسته لفصل ما ،فعليه
أن يتقدم بطلب  -عىل النموذج اإللكتروني المقرر
لذلك  -يف موقع عمادة القبول والتسجيل نهاية
األسبوع الثاني للفصل الذي يود تأجيل دراسته فيه،
ويبت عميد الكلية يف هذا الطلب ،وبعد ذلك يبلغ
العميد قراره إىل عميد القبول والتسجيل ،ويثبت يف
السجل األكاديمي للطالب مالحظة "مؤجل" لذلك
الفصل.
•يجوز للطالب أن يؤجل دراسته يف الجامعة لمدة
ال تزيد عن أربعة فصول سواء كانت متصلة أو
متقطعة .ويجوز لمجلس الكلية الموافقة عىل
تأجيل دراسة الطالب لمدة تزيد عىل ذلك ،وبما ال
يتجاوز ستة فصول دراسية.
•ال يسمح للطالب المستجد أو المنتقل إىل الجامعة
بتأجيل دراسته إال بعد انقضاء فصل دراسي كامل
عند التحاقه بالجامعة.
•ال تحسب مدة التأجيل ضمن المدة المسموح بها
للحصول عىل درجة البكالوريوس ،وإذا انقضى
| 65

األسبوع األول من الفصل الدراسي االعتيادي ولم يسجل الطالب،
ولم يتقدم بطلب إىل عمادة القبول والتسجيل لتأجيل دراسته،
فيعتبر منقطعا ً عن الدراسة وفاقدا ً لمقعده الدراسي يف الجامعة.
وتسجل له يف سجله األكاديمي مالحظة "منقطع  /فاقد لمقعده
الدراسي" ،ما لم يتقدم بعذر يبين سبب تأخره ،وذلك يف موعد
أقصاه نهاية األسبوع الثالث من بدء الفصل االعتيادي ،وتقوم
اللجنة األكاديمية المختصة بالنظر يف طلبه وفقا ً للشواغر المتاحة.
•إذا رغب الطالب يف االنسحاب من الجامعة ،فعليه أن يتقدم بطلب
 عىل النموذج اإللكتروني المقرر لذلك  -يف موقع عمادة القبولوالتسجيل ،واستكمال اإلجراءات الخاصة ببراءة الذمة من الجهات
المعنية يف الجامعة ،وتثبت يف سجله األكاديمي مالحظة "منسحب
من الجامعة".
الحادي عشر :إعادة قيد
يجــوز للطالــب المنســحب مــن الجامعــة أو المنقطــع /الفاقــد لمقعده
الدراســي أن يتقــدم بطلــب إلعــادة قبولــه وتســجيله (إعادة قيــده) إىل
الجامعــة لــدى عمــادة القبــول والتســجيل ،شــريطة أ ًال يزيــد مجمــوع
فصــول انســحابه أو انقطاعــه أو تأجيلــه عــى  3ســنوات .ويقــوم عميد
الكلية ومجلســها بالنظر يف طلبه ،وإذا أعيد تســجيله يحتفظ بســجله
األكاديمي كامال ً ،عىل أن يكمل متطلبات التخرج حسب الخطة الدراسية
المعمــول بهــا حيــن التحاقــه يف الجامعة ،وفــي هذه الحالة تحســب له
المدة الدراســية الســابقة ضمن الحد األعىل المسموح به للحصول عىل
درجة البكالوريوس ،وتطبق عىل الطالب الرسوم الدراسية المعمول بها
حيــن التحاقــه بالجامعــة أول مــرة .وإذا لم يرغب الطالــب يف االحتفاظ
بسجله األكاديمي السابق ،يعاد تسجيله كطالب مستجد ،وتطبق عليه
أسس القبول والرسوم الدراسية المعمول بها حينئذ.
الثاني عشر :التحويل إىل تخصص آخر:
يجوز انتقال الطالب من تخصص إىل آخر شريطة استيفاء ما يلي:
•أن يتوفر شاغر يف التخصص الذي يرغب الطالب يف االنتقال إليه.
•أن يكون معدله يف الثانوية العامة يؤهله للقبول يف التخصص الذي
يرغب يف االنتقال إليه وفقا ً ألسس القبول المعمول بها عند قبوله يف
الجامعة أو انتقاله إليها.
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•أن يقدم الطلب إىل عمادة القبول والتسجيل خالل
الفترة التي تحددها العمادة يف كل فصل دراسي.
وتحسب للطالب جميع المواد التي نجح فيها،
شريطة اتفاقها وخطة التخصص المنتقل إليه.
•يخضع الطالب لجميع أحكام اإلنذار والفصل فيما
يتفق وخطة التخصص المحول إليه.
•يجوز للطالب المحول إىل تخصص آخر أن يقدم طلبا ً
خطيا ً إىل عمادة القبول والتسجيل ،يطلب فيه إلغاء
سجله األكاديمي السابق كامال ً ،وإعادة تسجيله
كطالب مستجد ،وفي هذه الحالة تطبق عليه أسس
القبـول والرسوم الدراسية المعمول بها حينئذ.
•ال يجوز للطالب المفصول من تخصص ما أن يعود
إىل التخصص نفسه مرة أخرى.
الثالــث عشــر :نظــام العالمــات والتقديــرات لدرجــة
البكالوريوس
1.تعتمد اجلامعة نظام نسب العالمة المئوية من
( ،)%100وترصد عالمات المواد كما هو مبني يف
جدول تقديرات المواد أدناه:

النسبة المئوية للمادة
% 100 - % 90
% 89 - % 80
% 79 - % 70
% 69 - % 60
% 59 - % 50
دون % 50

التقديـــر
ممتـــاز
جيد جــدا ً
جيــــد
مقبـــول
ضعيــف
راســـب

2.تخصص للنسب المئوية ،لكل من المعدلني الفصيل
والرتاكمي ،التقديرات المبينة إزاء كل منها:

النسبة المئوية للمعدل
% 100 - % 84
% 83.9 - % 76
% 75.9 - % 68
% 67.9 - % 60
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التقديـــر
ممتـــاز
جيد جــدا ً
جيــــد
مقبـــول

•الحد األدنى لعالمة النجاح يف المادة هو عالمة ،%50
وفي المعدل التراكمي .%60

منصة التعلم اإللكرتوين

•المعدل الفصلي :هو معدل عالمات المواد التي
درسها الطالب نجاحا ً أو رسوبا ً يف ذلك الفصل
حسب المواد الموجودة يف خطته الدراسية.
•المعدل التراكمي هو معدل عالمات جميع المواد
التي درسها الطلبة يف خططهم الدراسية نجاحا ً أو
رسوبا ً حتى تاريخ حساب ذلك المعدل .ويمكن
حساب المعدل التراكمي من موقع الجامعة.
مالحظة:
•ال تحسب المادة التي انسحب منها الطالب يف
حساب المعدل التراكمي ،وال تدخل أيضا ً يف حساب
الساعات المعتمدة التي درسها.
•يتوجب عىل الطلبة إعادة دراسة المواد اإلجبارية
إذا رسبوا فيها ،وفي حالة المواد االختيارية فيحق
للطلبة إعادة دراسة المادة نفسها ،أو اختيار غيرها
حسب ما هو متوفر يف خطة القسم المختص.
•عند إعادة دراسة مادة ما ،ترصد له العالمة األعىل،
وتحسب يف المعدل التراكمي.
تحديد المرحلة الدراسية للطالب
يصنف الطلبة المســجلون لنيل درجة البكالوريوس
إىل أربعــة أو خمســة مســتويات (مراحــل) ،عــى أن
يكــون الطلبة قد درســوا بنجاح الســاعات المعتمدة
المطلوبة لكل مستوى ،وعىل النحو اآلتي:
مستوى السنة األوىل :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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أُنشئ مركز التعل ٌّم اإللكتروني يف جامعة األميرة سميّة
للتكنولوجيــا عــام  ،2016ويُعتبــر وحــدة مــن وحــدات
الجامعة ويرتبط إداريا ً بالرئيس .يسعى هذا المركز إىل
تحقيق أهداف ك ّمية ونوعية يف خدمة المجتمع األردني
خاصة والعربي بصورة عامة ،وذلك عن طريق:
•تحسين العملية التعليمية وتطويرها يف الجامعة
باستخدام استراتيجيات مدعمة بالتكنولوجيا الحديثة،
وبشكل خاص تطبيقات الحاسوب وتقنية المعلومات.
•توفير التدريب ألعضاء الهيئة التدريسية يف جميع
مجاالت التعلّم والتعليم اإللكتروني ومهاراته المختلفة،
وفي التخصصات كافة المطروحة بهذا السياق.
•مساعدة أعضاء هيئة التدريس عمليا ً وتقنيا ً عىل
تصميم المحتوى اإللكتروني وتطويره وتنفيذه
للمساقات التي يتم تدريسها يف الجامعة.
•تقديم المشاريع التي تساهم يف تطوير بيئة التعليم
اإللكترونية.
منصــة التعلــم اإللكترونــي هــي بيئــة تعليميــة تفاعلية
توظــف تقنيــة  webوتجمع بيــن مميــزات أنظمة إدارة
دليل الطالب |

المحتوى اإللكتروني وبين شبكات التواصل االجتماعي
 ،facebookو  twitterوتمكن أعضاء الهيئة التدريسية
من نشــر الدروس واألهــداف ووضع الواجبات وتطبيق
األنشــطة التعليميــة ،واالتصال بهم مــن خالل تقنيات
 ،e-learningوتقســيم الطــاب إىل مجموعــات عمــل،
وتســاعد عــى تبادل األفــكار واآلراء بيــن أعضاء الهيئة
التدريســية والطالب ،ومشــاركة المحتوى العلمي ،مما
يساعد عىل تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.
• آلية الدخول
يتــم الدخــول إىل المنصــة مــن خــال بوابــة الطالــب
اإللكترونيــة ،بمجــرد الضغط عىل األيقونــة المخصصة
بالتعلم اإللكتروني الموجودة يف أعىل الشاشــة ،ويمكن
مشاهدة أسماء المواد المسجلة من القائمة عىل يسار
الشاشــة تحت بنــد  ،My coursesوبمجرد الضغط عىل
اســم المادة يتم االنتقال إىل الصفحة المخصصة لهذه
المادة.
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صندوق دعم الطالب اجلامعي:
يقــدم صنــدوق دعــم الطالــب يف جامعة األميرة ســميّة
للتكنولوجيــا منحًــا للطلبــة المحتاجيــن يف الجامعــة
لمرحلــة البكالوريــوس ،حيــث ُتصــرف المنــح للطلبــة

المحتاجيــن كافــة ،ضمــن برنامــج البكالوريــوس وفــق
المعدل التراكمي ،عىل أن تتوفر فيهم الشروط الخاصة
بهذا الصندوق.

ترتبــط الجامعــة ببرامــج تعاون مشــتركة مع جامعــات عالمية ،ركزت عىل الشــراكة يف البرامج الدراســية ومنح
الشــهادات العلمية ومواصلة الدراســات العليا باإلضافة إىل برامج تبادل الطلبة الثقافي لمدة فصل دراســي أو
سنة دراسية ،وبما يتوافق وأهداف الجامعة يف ترقية المستوى العلمي والتكنولوجي وخدمة برامج التنمية يف
المملكــة .وحســب هــذه البرامج يســتطيع طلبة البكالوريوس يف الجامعة دراســة إحدى البرامــج المتفق عليها،
ويحصل عىل شهادة من جامعتين ،باإلضافة إىل الحصول عىل منح دراسية من تلك الجامعات.

برنامج تبادل الطلبة والربامج المشرتكة
ترتبــط الجامعــة باتفاقيــات تعــاون مــع العديــد مــن
الجامعــات الدوليــة يتم بموجبها تطبيــق برامج التبادل
الطالبــي ( ،)Student Exchangeالتــي تتيــح للطلبــة
الدراســة يف الخــارج يف جامعات شــريكة لتوفر الفرص
لزيــادة معرفتهــم وصقــل تجربتهم ،وللتدريــب العلمي
والعملــي ،ومشــاركة تاريــخ وثقافــة وتقاليــد هــذه
البلــدان ،وتعزيز أطر التعــاون معها بما يخدم األهداف
المشتركة.
يتيــح برنامــج تبــادل الطلبــة يف جامعة األميرة ســميّة
للتكنولوجيــا الفرصــة للدراســة يف الخــارج بالجامعــات
العالمية لمدة فصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين.
وترتبــط الجامعــة بعــدة اتفاقيــات مــع أرقــى جامعات
أوروبــا وآســيا وأمريــكا (جامعــة هاســلت يف بلجيــكا،
جامعــة بلكنــت يف تركيــا ،جامعة ميتشــغان  -ديربون،
جامعــة أوكالنــد ،جامعة انديانــا ،وجامعــة كولورادو يف
أمريــكا) ،والفرصــة متاحة أمام الطلبة كافة للمشــاركة
يف برامــج التبــادل الطالبــي وفــق الشــروط التــي تعلن
سنويا ً من قبل كليات الجامعة.
لقد وقعت جامعة األميرة ســميّة للتكنولوجيا ()PSUT
اتفاقيــات تعــاون مــع عــدة جامعــات أمريكيــة بشــأن
الشــراكة لتدريــس برامــج التخصصــات المشــتركة يف
العلوم الهندسية والحاسوبية واألعمال ،وكما يلي:
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أو ً
ال :برامج الشراكة مع جامعة ميتشغان -ديربورن
•برنامج  2+2يف تخصص إدارة األعمال للحصول عىل
البكالوريوس من الجامعتين .
•برنامج  2+3يف تخصصات كلية الملك طالل
لتكنولوجيا األعمال للحصول عىل بكالوريوس من
جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا وماجستير من
جامعة ميتشغان  -ديربورن.
•برنامج  2+3يف تخصصات كلية الملك الحسين
لعلوم الحوسبة للحصول عىل بكالوريوس من
جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا وماجستير من
جامعة ميتشغان  -ديربورن.
•برنامج  2+4يف تخصصات كلية الملك عبد الله الثاني
للهندسة للحصول عىل بكالوريوس من جامعة
األميرة سميّة للتكنولوجيا وماجستير من جامعة
ميتشغان  -ديربورن.

•برنامج  2+4يف تخصصات كلية الملك عبد الله الثاني

ثالثاً :برامج الشراكة مع جامعة انديانا

للهندسة للحصول عىل بكالوريوس من جامعة

ثانياً :برامج الشراكة مع جامعة أوكالند

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

أوكالند.

•برنامج  2+3يف تخصص هندسة الحاسوب للحصول
عىل بكالوريوس من الجامعتين.

رابعاً :برامج الشراكة مع جامعة كولورادو

•كما يمنح الطلبة الملتحقون بهذه البرامج خصما ً

•كما يمنح الطلبة الملتحقون بهذه البرامج خصما ً
يصل إىل  %42من الرسوم المقررة.

| PSUT

األميرة سميّة للتكنولوجيا وماجستير من جامعة

يصل إىل  %42من الرسوم المقررة.

دليل الطالب |

•برنامج  2+2يف تخصص علم الحاسوب للحصول
على البكالوريوس من الجامعتين.
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E3

 .1كلية الملك احلسني لعلوم احلوسبة
•مختربات كلية الملك احلسني لعلوم احلوسبة
•القاعات الدراسية من ()201-208
•كافترييا الطلبة

•القاعات الدراسية من ()308-301
 .4مدرج لؤي شموط
•القاعات الدراسية من ()341-343
 .5مختربات كلية الملك عبدالله الثاين للهندسة

 .2رئاسة اجلامعة
•مدرج الصداقة
•مكتب العالقات الدولية
•مركز ضمان اجلودة
•دائرة العالقات العامة واإلعالم
•الديوان وخدمات الربيد
•قاعة الموسيقى

 .6عمادة القبول والتسجيل
•الدائرة اإلدارية
•الدائرة المالية

 .3كلية الملك عبدالله الثاين للهندسة
•قاعة ابن الشاطر

 .7عمادة شؤون الطلبة
•اسرتاحة الطلبة
•مكتب مجلس الطلبة
•مكتب األندية الطالبية
•خدمات نقل الطلبة
•مركز بيع القرطاسية والكتب

 .8كلية الملك عبدالله األول للدراسات العليا والبحث العلمي
•قسم العلوم األساسية
•وحدة تنسيق اخلدمات اجلامعية
 .9Aكلية الملك طالل لتكنولوجيا األعمال
•القاعات الدراسية من ()811-832
•مكتبة الكلية
 .9Bمركز التدريب واالستشارات
•القاعات الدراسية من ()921-922
•مركز الملكة رانيا للريادة
•مركز التعلم اإللكرتوين
•نادي خرييج اجلامعة
 .10مكتبة احلسن
 .11موقف سيارات الطلبة /كلية علوم احلوسبة
 .12موقف سيارات الزوار

 .13موقف سيارات الطلبة /كلية األعمال
 .14المالعب
 .15العيادة الطبية
 .16ساحة الوفاء
 .17رئاسة اجلمعية العلمية الملكية
 .18حديقة اجلامعة
 .19موقف سيارات الموظفني
 .20المجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا
 21مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .E1المدخل الرئييس للجمعية العلمية الملكية
 .E2مدخل اجلامعة اجلنويب
 .E3مدخل اجلامعة الرئييس
 .E4مدخل طالب اجلامعة والمدخل الثانوي للجمعية
العلمية الملكية
• مناطق تسهيالت ذوي االحتياجات اخلاصة

HM King Abdullah II visits
PSUT and RSS
جاللة الملك عبدالله الثاني يزور
جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا
والجمعية العلمية الملكية

2003 - 2010 PSUT President
Prof. Hisham Ghassib
2010 - 2014 PSUT President
Prof. Issa Batarseh
2014 - Present PSUT President
Prof. Mashhoor Al-Refai
 2010-2003رئيس الجامعة أ.د .هشام غصيب
 2014-2010رئيس الجامعة أ.د .عيسى بطارسه
 2014حتى اآلن رئيس الجامعة أ.د .مشهور الرفاعي

PSUT was awarded the King
Hussein Award for Excellence in
Higher Education

The University is awarded the
Order of Independence, First Class,
for its exceptional progress and
contribution to ICT and Business
sectors
حصلت الجامعة عىل وسام االستقالل
من الدرجة األوىل ،لتقدمها المتميز
ومساهمتها يف قطاعي تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت واألعمال.
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جامعة األميرة سميّة
للتكنولوجيا ()PSUT
تصبح االسم الرسمي
للجامعة

حصلت جامعة األميرة سميّة
للتكنولوجيا عىل جائزة الملك
الحسين للتميز يف التعليم العالي

2003-2022
2014

Princess Sumaya
University for
)Technology (PSUT
becomes the official
name for the university

HRH Prince EL Hassan
participates in PSUT 10th
Anniversary celebrations

2001

2013

جاللة الملك عبد الله الثاني
يفتتح كلية الملك عبد الله الثاني
للهندسة

فكرة واحدة ودفق واحد ،تبدأ
رحلة جامعة األميرة سميّة
HM the late King Hussein
للتكنولوجيا ببرنامج واحد:
inaugurates PSUT
البكالوريوس يف علوم الكمبيوتر

األمير الحسن يشارك يف احتفاالت
الذكرى العاشرة لجامعة األميرة
سميّة للتكنولوجيا

2002

His Majesty King Abdullah II
inaugurates King Abdullah II
School of Engineering

One idea and one stream,
PSUT journey begins with
one program: the BSc in
Computer Science

2011

PSUT appoints Jordan’s first
female Dean for Engineering
Dr Wejdan Abu Al Haijaa
جامعة األميرة سميّة
للتكنولوجيا تعين أول عميدة
للهندسة يف األردن الدكتورة
وجدان أبو الهيجاء

| PSUT

PSUT wins 3rd place
globally in the international
competition sponsored by
Microsoft - the Imagine Cup
جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا
تفوز بالمركز الثالث عالميا ً يف
المسابقة الدولية التي ترعاها شركة
مايكروسوفت Imagine Cup -

الطالب ||
دليل الطالب

جاللة الملك الحسين بن طالل يفتتح
جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا

2007

QRCE is established to encourage
and support entrepreneurship and
innovative thinking among young
Jordanians
تم تأسيس مركز الملكة رانيا
للريادة لتشجيع ودعم ريادة األعمال
والتفكير اإلبداعي بين الشباب
األردني

1991
2005

Bill Gates visits Jordan and meets
with HRH Princess Sumaya
بيل جيتس يزور األردن ويلتقي صاحبة
السمو الملكي األميرة سميّة
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PSUT has accomplished consistently
high results in the Jordanian university
Proficiency Exam. On the General
Test came in first among 51 local
universities and university colleges
for the last SIX years. On the subject/
major Level Test, 73% and 75%, and
82% (consecutively) of PSUT programs
came in first within Jordanian
Universities

4 PSUT Engineering students go to
NASA Lab via an initiative of Crown
Prince Hussein bin Abdullah II
PSUT signs agreements to run
joint programs with 4 American
universities
جامعة األميرة سميّة
للتكنولوجيا توقع اتفاقيات
لتشغيل برامج مشتركة مع
 جامعات أمريكية4

 طالب هندسة من جامعة األميرة4
سميّة للتكنولوجيا يتوجهون إىل مختبر
ناسا بمبادرة من ولي العهد األمير
حسين بن عبد الله الثاني

Zaid Dabaein

Zaid Kuwar

Farah Salah

2014 - 2017

2012 - 2017

PSUT has received support for 44
European Union projects, with the
University serving as Grant Holder for
five of these projects.
حصلت جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا
 مشروعًا من االتحاد األوروبي44 ِ عىل دعم لـ
) من5(  وتشرف الجامعة عىل إدارة،لمشاريعها
.هذه المشاريع
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The Higher Education Council
approves the establishment of a
PhD program in Computer Science
مجلس التعليم العالي يوافق عىل
استحداث برنامج دكتوراة يف علوم
الحاسب

Muhyeddein Zatar

2017

Princess Sumaya university
for Technology (PSUT)
becomes the official name
for the university

2015

تتوىل جامعة األميرة سميّة
للتكنولوجيا رئاسة االتحاد
 وتقدم،الرياضي الجامعي األردني
الدعم الكامل لجميع فعالياته

2015 - 2017

حققت جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا نتائج عالية باستمرار يف امتحان الكفاءة
 جامعة وكليات51  احتلت المرتبة األوىل بين،  يف االختبار العام.الجامعية األردنية
 المستوى/  يف اختبار الموضوع.جامعية محلية عىل مدار الست سنوات الماضية
 (عىل التوالي) من برامج جامعة األميرة سميّة%82  و%75  و%73  حصل، الرئيسي
.للتكنولوجيا عىل المرتبة األوىل ضمن الجامعات األردنية

2005 - 2019

2020

Took 2nd and 3rd place in the Crown
Prince Award for Best Government
Service Application
الحصول عىل المركزين الثاني والثالث يف
جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمة
حكومية

PSUT becomes the first
Jordanian University
to acquire AACSB
accreditation for all
Business School programs
أصبحت جامعة األميرة
سميّة للتكنولوجيا أول
جامعة أردنية تحصل عىل
 لجميعAACSB اعتماد
برامج كلية الملك طالل
لتكنولوجيا األعمال
|| الطالب
دليل الطالب

Took 1st place globally at the
IEEEXtreme Programming Competition,
which was contested by 4,555 teams
from all over the world, and 1st place on
Arabs for the past 6 years.
احتلت المركز األول عالم ًيا يف مسابقة
 والتي تنافس عليها، IEEEXtreme البرمجة
 والمركز، فري ًقا من جميع أنحاء العالم4555
األول عىل العرب خالل السنوات الست
.الماضية

PSUT | |

PSUT took first place in Jordan
and 15th in the Arab world in the
scientific research axis of the QS Arab
Universities Rankings
The QS Intelligence unit
has rated Princess Sumaya
University for Technology
as a Five Stars institution
QS صنفت وحدة
 جامعةIntelligence
األميرة سميّة
للتكنولوجيا كمؤسسة
من فئة خمس نجوم

احتلت جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا
المركز األول يف األردن والمركز الخامس
عشر عربيا ً يف محور البحث العلمي يف
. للجامعات العربيةQS تصنيفات
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