
بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسالم عىل سيّد المرسلني وعىل آله وصحبه أجمعني 

أولياء أمور الطلبة المحرتمني 

إّن ما يمزي جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا أنها غدت اليوم جامعة رائدة، بعد إن اختطت منذ تأسيسها طريق الريادة والتمزي، فغدا لها 

حضورها الممزي عىل الساحتني المحلية والدولية، ووضعت نصب عينها يف مجال التشبيك أن تكون أبواب التواصل بينها وبني المجتمع 

المحيل مرشعة، إليمانها بدور هذا المجتمع الريادي يف المساهمة ببناء نسيج اجلامعة كونه يمثل رافداً أساسياً من روافدها المهمة.

أولياء أمور الطلبة األعزاء .

إن احلياة اجلامعية حياة تكاملية ال تقترص عىل قاعات الدرس والمحارضات، بل هي حياة خصبة فاعلة مفعمة باإلبتكار وخلق اإلبداعات، 

وبحثكم ألبنائكم عن جامعة تعد مصنعاً لصقل شخصياتهم، وتنمية مواهبهم مع تزويدهم بالمعارف والعلوم اليت تؤهلهم خلوض 

سوق العمل بكل اقتدار وكفاءة هو حق مرشوع لكم، وما اختياركم جلامعة األمرية سمية للتكنولوجيا إال دليل ثقة منكم عىل كونها 

البيئة األخصب واألفضل ألبنائكم.

واألعمال،  والهندسة  التكنولوجيا  مرموقة يف مجاالت  ومكانة  اجلامعة من سمعة طيبة  به  تتحىل  ما  اليوم  أحد  عىل  يخفى  يعد  فلم 

كربى  مع  المشرتكة  والربامــج  الدولية  الربامــج  عىل  حرصها  وكذا  المجال،  هذا  يف  السباقة  كونها  العالمية  االعتمادات  عىل  وحصولها 

اجلامعات العالمية مثل جامعة أوكالند وميتشغان األمريكيتني.

وما تتحىل به من مزايا عديدة ورشاكات نوعية جعلها تتفوق عىل أقرانها من اجلامعات، باإلضافة إىل إحراز طلبتها مواقع وجوائز عالمية 

يف مجاالت التكنولوجيا والهندسة والربمجة والتدريب يف وكالة الفضاء "ناسا".

وإننا يف اجلامعة نسعد إلنضمام أبنائكم جلامعة التمزي والريادة ليكونوا إضافة نوعية جديدة، وتأسيساً لهذه الغاية سعت اجلامعة من 

خالل عمادة القبول والتسجيل إلصدار "دليل أولياء أمور الطلبة" بحيث يتم ترجمة هذا الدليل من خالل إصدارات إعالمية أو لقاءات 

دورية تهدف إىل اإللمام باحلياة اجلامعية وقوانينها، وتتيح ألولياء االمور فرصة اإلطالع عىل األنشطة واخلدمات المتاحة ألبنائهم، وكذلك 

الربامج االكاديمية والتسهيالت اليت تقدمها اجلامعة لتعزيز دورهم يف مساندة أبنائهم عرب التوجيه واإلرشاد والمتابعة اجلادة مع اجلهات 

المختصة يف اجلامعة، آمًال اإلستفادة من المعلومات والمالحظات الواردة يف الدليل.

1

11
2

1919

16

7

8

6

18

15

13

13

13

E4

E3

E2

E1
3

4
5

12

14

10

17

21

20

9B

9DCAMPUS

MAP

أ.د. وجدان أبو الهيجاء

رئيس اجلامعة

New Student

Guide
2022-2023 Academic year

دلـيـــل
28
نادًيا طالبًيا

يف العديد من
التخصصات العلمية

واالجتماعية والرياضية

الفوز بالمراتب األوىل يف
العديد من المسابقات العلمية
والرياضية المحلية والدولية

نشاًطا364
اجلامعـــة ســـنوياً  تنظـــم 
نشاطـــــــات يف احلقـــــول 
األكاديميـــة والتدريبيـــة 
والفنيــــــــة  والثقافيــــــــة 

والرياضية

93%
من خرييج اجلامعة

يحصلون عىل وظائف
يف الستة األشهر األوىل

من تخرجهم

امتـــــحان  فــــي  األولـــــــى 
الكفاءة اجلامعية من بني 
يف  األردنيـــة  اجلامعـــات 

82% من تخصصاتها

486
اتفاقيـــة تعاون علمـــي وأكاديمي 
مـــع جامعات ومؤسســـات علمية 

من أنحاء العالم كافة

380
مجلة بحثيـــة عالمية نرشت 
بحوث أساتذة اجلامعة خالل 

اخلمس سنوات األخرية

مـــن بني اجلامعـــات األردنيـــة 
تحصل فيها تخصصات كلية 
الهندســـة وعلم احلاسوب عىل 

ABET االعتماد الدويل

ى1
ول
�ا

يف جامعـــــة األميــــــرة
سميــة للتكنولوجيـــــا

حقائـــق
وأرقـــام

الدرايس  العام  بأن  إعالمكم  نود 

اجلديد يبدأ يوم األحد

17 أيلول 2023

يرسنـــا اســـتقبالكم وتعريفكـــم 

بعمدائكم ورؤساء أقسامكم

هـــذه  يف  نــلــقــاكــم  أن  نـــتـــمىن 

المناسبة السعيدة

جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا

• كلية الملك احلسني لعلوم احلوسبة
• مختربات كلية الملك احلسني لعلوم احلوسبة

• القاعات الدراسية من (201-208)
• كافترييا الطلبة
• رئاسة اجلامعة
• مدرج الصداقة

• مكتب العالقات الدولية
• مركز ضمان اجلودة

• دائرة العالقات العامة واإلعالم
• الديوان وخدمات الربيد

• قاعة الموسيقى
• كلية الملك عبدالله الثاين للهندسة

• قاعة ابن الشاطر
• القاعات الدراسية من (301-308)

• مدرج لؤي شموط
• القاعات الدراسية من (341-343)

• مختربات كلية الملك عبدالله الثاين للهندسة
• عمادة القبول والتسجيل

• الدائرة اإلدارية           • الدائرة المالية

• عمادة شؤون الطلبة
• اسرتاحة الطلبة

• مكتب مجلس الطلبة
• مكتب األندية الطالبية

• خدمات نقل الطلبة
• مركز بيع القرطاسية والكتب

• كلية الملك عبدالله األول للدراسات العليا 
والبحث العلمي

• قسم العلوم األساسية
• وحدة تنسيق اخلدمات اجلامعية

• كلية الملك طالل لتكنولوجيا األعمال
• القاعات الدراسية من (811-832)

• مكتبة الكلية
• مركز التدريب واالستشارات

• القاعات الدراسية من (921-922)
• مركز الملكة رانيا للريادة

• مركز التعلم اإللكرتوين
• نادي خرييج اجلامعة

• مكتبة احلسن
• موقف سيارات الطلبة/ كلية علوم احلوسبة

• موقف سيارات العمداء والمدراء والزوار
• موقف سيارات الطلبة/ كلية الهندسة
• موقف سيارات الطلبة/ كلية األعمال

• المالعب
• العيادة الطبية

• ساحة الوفاء
• رئاسة اجلمعية العلمية الملكية

• حديقة اجلامعة
• موقف سيارات الموظفني

• المجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا
• مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

• المدخل الرئييس للجمعية العلمية الملكية
• مدخل اجلامعة اجلنويب

• مدخل اجلامعة الرئييس
• مدخل طالب اجلامعة والمدخل الثانوي 
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فــــي احلصول عىل االعتماد 
الـــدويل AACSB مـــن بني 
يف  األعمـــــــــال  كليــــــــــات 

اجلامعات األردنية
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عدد طالب الجامعة

مبارك قبولكم
طلبتنا األعزاء

الطالب المستجد
للعام اجلامعي 2023-2022

موقع اجلامعة

يف  تقع  حيث  العلمية،  احلسن  لمدينة  األكاديمي  الــذراع  للتكنولوجيا،  سمية  األمرية  جامعة  تعد 
منطقة اسرتاتيجية علمياً ضمن مجمع مدينة احلسن العلمية واجلمعية العلمية الملكية والمجلس 
مناطق  أهم  من  وهي  اجلبيهة،  منطقة  يف  لألعمال،  احلسن  ومــتزنه  والتكنولوجيا  للعلوم  األعىل 
والمركز  األردنية  واجلامعة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  واجلامعة مجاورة  العاصمة عمان، 

اجلغرايف األردين.

كافة  من  وفنادق  فندقية  وشقق  طاليب  سكن  من  الطالبية  باخلدمات  زاخــرة  اجلبيهة  منطقة  إن 
والمطاعم،  المكتبات  خدمات  اجلبيهة  منطقة  يف  تتوفر  ذلك  إىل  باإلضافة  السياحية  المستويات 

وجميع وسائل النقل إىل كافة مناطق عمان والمحافظات.

مكتبة احلسن:
األكاديمية،  ورسالتها  اجلامعة  أهداف  تحقيق  إىل  المكتبة  تسعى 
تطوير  عىل  تعمل  كما  اجلامعي.  التعليم  يف  التمزي  تحقيق  وإىل 
مع  يتناسب  بما  وتعزيزهما  العلمي  والبحث  التعليمية  العملية 

التطور العلمي والتكنولويج عىل الصعيد العالمي. 

أوقات دوام المكتبة:
 الدوام يف كافة أيام األسبوع عدا يوم اجلمعة وحسب التوقيتات التالية:

• السبت من الساعة 11:00 صباحاً إىل الساعة 16:00 عرصاً.
الساعة 8:00  واخلميس من  واألربعاء  والثالثاء  واإلثنني  األحد   •

صباًحا إىل الساعة 20:30 مساًء.

مركز بيع الكتب:
يقع قرب بناية الوفاء وهذه المركز يوفر المصادر الدراسية من كتب 
ويقدم  للطالب  والقرطاسية  الكتب  ويبيع  مصادرها،  من  ووثائق 
خدمة تصوير الوثائق بتكلفة منخفضة، وساعات العمل فيه صباًحا 

ومساًء من أجل تلبية احتياجات الطلبة يف هذا المجال.

عمادة شؤون الطلبة:
تمثل عمادة شؤون الطلبة الرشيان احليوي للجسم الطاليب فيما 
يتعلق برعاية شؤون الطلبة ومتابعة قضاياهم والمساعدة يف حل 
اخلدمات  من  العديد  الطلبة  عمادة شؤون  وتقدم  كل مشاكلهم. 
اليت يحتاجها الطالب طيلة فرتة دراسته اجلامعية. وتضم العمادة 

األقسام اآلتية:

قسم اخلدمات الطالبية:
يعىن هذا القسم بتقديم خدمات متنوعة تشمل: إصدار الهويات 
المستجدين.   الطلبة  واستقبال  السيارات  وتصاريح  اجلامعية 
ومتابعة  المفتوح  والــيــوم  الطلبة  مجلس  النتخابات  واإلعـــداد 

نشاطات مجلس الطلبة وتنظيم الرحالت الطالبية.

قسم األنشطة الرياضية:
عىل  الرياضية  والمسابقات  الــبــطــوالت  بتنظيم  القسم  يــقــوم 
المجال  للطلبة  ُيتيح  كما  األردنية.   واجلامعات  اجلامعة  مستوى 

قدراتهم  وفق  اجلامعة  مرافق  يف  الرياضية  أنشطتهم  لممارسة 
الرياضية ولياقتهم البدنية. 

القسم الثقايف والفين والموسيقي:
يعمل هذا القسم عىل رعاية ميول الطلبة واهتماماتهم الثقافية يف 
لتنميتها.  ويسعى  والمرسح  والشعر  والقصة  والرواية  األدب  مجال 
إضافة إىل عقد الندوات والمؤتمرات الثقافية السنوية. ورعاية الطلبة 

الموهوبني يف مختلف فنون الموسيقى والمرسح والغناء.

قسم اإلرشاد االجتماعي والنفيس: 
بتقديم  اجلامــعــة  يف  والــنــفيس  االجتماعي  ــاد  اإلرشـ قسم  يقوم 
اخلدمات الرتبوية واالجتماعية للطلبة عن طريق مساعدة الطالب 
عىل فهم نفسه وقدراته وإمكاناته الذاتية والبيئية واستغاللها يف 

تحقيق أهدافه.

مكتب خدمات الطلبة الوافدين:
البلدان  يقدم اخلدمة والنشاط لطلبتنا من مختلف اجلنسيات من 
لدراستهم  وجهة  اجلامــعــة  اخــتــاروا  والــذيــن  والصديقة  الشقيقة 

اجلامعية.

مكتب خدمة المجتمع:
يعمل كمنظمة مجتمعية منغرسة يف المجتمع المحيل ومرتبطة 
لطلبة  التطوعية  اجلــهــود  عىل  أســايس  بشكل  تعتمد  بــاجلامــعــة 

اجلامعة وأفراد المجتمع المحيل.

مركز الرعاية الصحية: 
يقدم  صحياً  مــركــزاً  للتكنولوجيا  سمية  األمرية  جامعة  هيأت 
خدماته الصحية والعالجية للطلبة والعاملني يف اجلامعة. ويرشف 
وتنظيم  عالجها.  ومتابعة  المزمنة  المرضية  احلاالت  عىل  المركز 

المراجعات الدورية لهذه احلاالت.

دعم التعلم: 
القبول والتسجيل عىل توفري  التعلم يف عمادة  يقوم مكتب دعم 
مثل  تعلم  صعوبات  يواجهون  الذين  للطلبة  المناسبة  الظروف 
وغريهــا من صعوبات،  النطق  أو  النظر  أو  السمع  أو  الكتابة  عرس 

حيث يقوم برعايتهم من أجل تحقيق متطلبات نجاحهم.
كما يتم متابعة عملية وإجراءات اإلرشاد األكاديمي للطلبة بصورة 

فعالة لتسهيل إجراءات تسجيلهم ودراستهم يف اجلامعة.

خدمات وسائل نقل الطلبة:
كافة  فيها  تتوفر  اليت  عمان  مدينة  قلب  تقع يف  اجلامعة  أن  رغم 
وسائل النقل، إّال أنها حرصت عىل أن  توفر لطلبتها وسائل نقل 
المحددة  المناطق  حديثة ومكيفة، حيث تقوم بنقلهم من بعض 

إىل اجلامعة وبالعكس ضمن برنامج منظم يتضمن عىل:
الواحة  دوار  التالية:  المناطق  ويشمل  المدينة  خط  األول:  اخلط 
دوار  الثامن،  تــاون)،  (يس  السابع  احلــرمني،  تقاطع  قبل  (حبيبة)، 

شارع مكة، دوار خلدا، صويلح جرس المشاة.
اخلط الثاين: خط رغدان ويشمل المناطق التالية: إشارة طارق مول، 
االستقالل،  محطة  رغدان،  مجمع  الصحة،  إشارة  المشاغل،  دوار 

االستقالل مول، دوار الداخلية، مختار مول.
• النقل متاح ألي طالب من خالل تسديد رسومه يف الدائرة المالية.

خدمات ساحات وقوف سيارات الطلبة:
هيأت جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا مواقف سيارات للطلبة 
العامة،  السالمة  ورشوط  متطلبات  فيها  تتوفر  كلياتهم،  حسب 
المداخل والمخارج بشكل آمن. حيث تعتمد عىل دخول  وتأهيل 
اجلامــعــي،  األمــن  موظفي  بــوجــود  الطلبة  لسيارات  آمــن  وخـــروج 
الطلبة  ويستطيع  سالمــتــهــم.  وضــمــان  خلدمتهم  المتواجدين 
مراجعة عمادة شؤون الطلبة لغرض احلصول عىل تصاريح دخول 

سياراتهم إىل هذه المواقف.

مجلس الطلبة: 
انتخابات عامة الختيار  تجرى يف نهاية شهر نيسان من كل عام 
تنظيم  إىل  المجلس  ويهدف  الطلبة،  مجلس  يف  الطلبة  ممثيل 
وتشجيع  المختلفة.  واالجتماعية  الثقافية  الطالبية  األنشطة 
عن  والتدريسية  اإلداريــة  الهيئتني  وأعضاء  الطلبة  بني  التواصل 
طريق تنظيم لقاءات دورية لهذا الغرض.  كما يعمل المجلس عىل 

رفع  يف  ويساهم  قضاياهم  عــن  والــدفــاع  الطلبة  مشاكل  حــل 
المجاالت، ويؤدي دوراً يف تطوير  لديهم يف شىت  الوعي  مستوى 

وتحديث المرافق العامة يف اجلامعة.

األندية الطالبية:

الطلبة،  شــؤون  لعمادة  يتبع  طاليب  تنظيم  هو  الطالبية  األندية 
تعليمية  خربة  بناء  يف  مهًما  دورًا  الطالبية  األنــديــة  هــذه  تــؤدي 
أنشطة  لممارسة  الفرصة  لهم  تتيح  حيث  الطلبة  لدى  وحياتية 
مجتمع  يف  االنــدمــاج  عىل  تساعدهم  أكاديمية  وغري  أكاديمية 
االهتمامات  نفس  معهم  يتشاركون  الذين  زمالئهم  مع  اجلامعة 

ومن أهم هذه األندية: 

 Institute of Electrical and لـ  فرع  إنشاء  تم   :(IEEE) نادي   .1
Electronic Engineers يف اجلامعة. وهي منظمة عالمية غري ربحية 
وعلم  الكهربائية  بالهندسة  المتعلقة  المجاالت  بتطوير  تهتم 
احلاسوب. يهدف فرع (IEEE) للطلبة يف اجلامعة إىل سد الثغرة بني 
بمواكبة  للطالب  يسمح  بشكل  والــعــلــمــي  ــعــميل  ال الــمــجــالني 
الكهربائية  الهندسة  علوم  مجال  يف  والــتــطــورات  المستجدات 
المنهجية  والمؤتمرات  النشاطات  عرب  واحلاســـوب  واإللكرتونية 
فيها. وهو  الموجودة  التخصصات  تتناسب مع  اليت  والالمنهجية 

من أنشط الفروع عىل مستوى القارة.

نشطة  طالبــيــة  منظمة  وهــو  لــلــريــادة:   (DART) دارت  ــادي  ن  .2
تأسست يف اجلامعة سنة 2004 بغرض تحسني مهارات الطلبة يف 
اإلبداع وريادة األعمال من خالل عقد ورش عمل ومحارضات لبناء 
نرش  واىل  المحيل  والسوق  اجلامعي  النشاط  بني  التعاون  جسور 

الفكر الريادي بني طلبة اجلامعة.

3. نادي الروبوتات PERC: تم إنشاء النادي عام 2005 وكان النادي 
األول من نوعه بني اجلامعات األردنية.  ويهدف إىل تعريف الطلبة 
بتكنولوجيا الروبوتات والمجاالت الهندسية (Robots). وقد مثل 
مراكز  عىل  وحصل  المسابقات  مــن  العديد  يف  اجلامــعــة  الــنــادي 

متقدمة يف مسابقات عديدة.

 :MODEL UNITED NATIONS (MUN) 4. نادي نموذج األمم المتحدة
تم تأسيس هذا النادي يف عام 2010، ويهدف هذا النادي إىل إيجاد 
تندرج  اليت  الدولية  والمستجدات  اجلامعة  طلبة  بني  وصل  حلقة 
ضمن اهتمامات األمم المتحدة ويقوم النادي بتعريف الطلبة بأبرز 

القضايا اليت تناقش عالمياً.

ثقافـي يف  ناٍد  أول   :Noon Cultural Club الثقايف نون  نادي   .5
وإحياء  للطلبة  الثقافية  التنمية  إىل  النادي  هــذا  يهدف  اجلامعة 
العربية  باللغة  واالهتمام  األخرى  الثقافات  عىل  واالنفتاح  الرتاث 

وتشجيع المطالعة والكتابة األدبية باللغة العربية.

:CGA 6. نادي علم الرسم احلاسويب
Computer Graphics and Animation club تأسس عام 2010 
وااللعاب  المتحركة  الرسوم  نادي متخصص لطالب وهواة  وهو 
من  احلاســويب  الرسم  مجال  الطلبة يف  رفع مستوى  إىل  ويهدف 
خالل عقد دورات تدريبية يف هذا المجال، وإيجاد جرس للتواصل 

بني الطلبة واخلريجني يف هذا التخصص.

7. نادي الصقور التقين Falcons Club: تأسس عام 2021، وهو نادي 
أقسام  الــنــادي  يضم  حيث  التكنولوجيا،  وهـــواة  لــطالب  متخصص 
الربمجة،  الصورايخ، قسم  الروبوتات، قسم  تكنولوجية حديثة: قسم 
قسم  العهد،  ويل  مسابقة  قسم  المشاريع،  وتطوير  تنفيذ  قسم 
النشاطات، حيث تعمل هذه األقسام يف وئام لتنمية مهارات الطلبة 
وتعليمهم كيفية حل المشكالت والتعامل مع التطورات التكنولوجية.

اجلامعة  يف  اجتماعي  تطوعي  نــاٍد  أول  وهو  اخلري:  شباب  نادي   .8
تنظيم  طريق  عن  العطاء  اخلري  يف  الشباب  دور  ــراز  إب إىل  يهدف 
زيارات لمراكز إيواء األيتام وتنظيم إفطارات وحفالت ترفيهية لهم 

وتقديم اخلدمة للمجتمع المحيل.

:ACM 9. نادي الربمجة
Association for Computing Machinery هو ناٍد متخصص يف 
الربمجة تابع لمنظمة عالمية، ويهدف هذا النادي إىل رفع مستوى 

الطلبة يف الربمجة وتطوير مهاراتهم فيها.  وتأهيلهم للمشاركة يف 
مسابقات محلية ودولية.

ثقافة  بنرش  النادي  هذا  يهتم   :Antares Club الفلك  نادي    .10
النادرة  الطبيعية  والظواهر  الكونية  الــفزييــاء  مثل  الفلك  علوم 
وحركات النجوم، ويسعى لعقد دورات ومحارضات متخصصة يف 

هذا المجال.

:AEE 11.  نادي منظمة مهنديس الطاقة
Association of Energy Engineering وهو ناٍد تابع لمنظمة يف 
بأنواع  الطلبة  تعريف  إىل  يهدف  األمريكية  المتحدة  الــواليــات 

الطاقة وأشكالها وكيفية توليدها واستخدامها.

عام  النادي  تأسس   :Debate Club والفكر  المناظرات  نادي   .12
التناظري واحرتام  ناٍد يهتم بتعزيز ثقافة احلوار والفن  2017 وهو 
لما  واالنتماء  بالنفس  الثقة  لزيادة  معه  والتفاعل  اآلخــر  ــرأي  ال
مستوى  عىل  عديدة  جوائز  عىل  النادي  حصل  وقــد  بــه،  يؤمنون 

اجلامعات األردنية وعىل المستوى المحيل.

:JCI 13. نادي جمعية الغرفة الفتية الدولية
إىل  ويهدف   2010 عام  تأسس   Junior chamber international
تطوير جيل الشباب من عمر 18 - 40 عن طريق دورات لتطوير 
واألعــمــال  والوظيفية  والقيادية  والتعليمية  الثقافية  ــج  الربامـ
التطوعية لنقل هذا التطوير إىل مجتمعهم وتوفري فرصة التبادل 

الثقايف لتبادل اخلربات وفرص العمل.

14. مبادرة أصدقاء األماكن السياحية: هي مبادرة طالبية أنشئت 
واألثرية.  السياحية  اجلوانب  ودعــم  الوعي  نرش  بهدف   2016 عام 
األردن  الموجودة يف  اآلثار  السياحة وأهم  بقيمة  الطلبة  وتعريف 
رسمية  المحيل من مؤسسات  المجتمع  مع  التشبيك  من خالل 

وأفراد معنيني.
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حقائق رسيعة
عدد السكان والمساحة

أربعة ماليني نسمة
وتبلغ مساحة العاصمة 1.680كم2

--------------------------
المنطقة الزمنية

GMT +2
--------------------------

اللغة
العربية

--------------------------
العملة

الدينار األردين ويعادل
1.4 دوالر أمرييك

--------------------------
الطقس

بشكل  معتدل  عمان  يف  الطقس 
األبيض  البحر  مناخ  يسود  إذ  عــام، 
مــنــاطــق  مــعــظــم  الـــمـــتـــوســـط يف 
المرتفعات،  يف  خصوصاً  العاصمة 
يف  لتصل  شتاًء  احلـــرارة  وتنخفض 
دونه،  ما  أو  الصفر  إىل  أحيانا  يناير 
الثلوج  حيث يتسبب ذلك بتساقط 

عىل المرتفعات. 



مركز الملكة رانيا للريادة

يهدف المركز إىل نرش مفهوم ثقافة ريادة األعمال وتنمية روح المبادرة 
بني طلبة اجلامعات بخاصة والمجتمع األردين بعامة. وذلك عن طريق 
التعريفية  ــــنرشات  ال ــداد  ــ وإع والتثقيفية  التدريبية  ــدورات  ــ ال عقد 
الناجح  التخطيط  من  وتمكينهم  اإلبداعي  التفكري  عىل  لتشجيعهم 
لتحويل أفكارهم إىل منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية عالية. 

تسهم يف تحقيق التنمية المستدامة ألردننا احلبيب. 
وقد قام المركز بتأسيس مخترب المشاريع المبتكرة لتوفري اخلدمات 
لتقديم  استشاري  طاقم  توفري  إىل  إضافة  للرياديني.  اللوجستية 
النصح واإلرشاد لهم، وإجراء البحوث العلمية الالزمة لتطبيق األفكار 
اإلبــداع  مجال  يف  والربامـــج  التطبيقات  أفضل  وتقديم  الريادية، 
للتشبيك مع  المحيل  السوق  والريادة، وبناء عالقات مع  واالبتكار 

المستثمرين لوضع األفكار الريادية موضع التنفيذ. 

عمادة القبول والتسجيل 
العمادة مسؤولة عن تطبيق ومتابعة تنفيذ أحكام تعليمات منح 
درجات البكالوريوس والماجستري والدكتوراه، وخططها الدراسية 
التدريسية  الهيئتني  وأعضاء  العمادات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
بإجراءات  أيضاً  العمادة  األكاديميني. تعىن  والمرشدين  واإلدارية 
الــمــشرتكــة مع  الــداخــلــيــة واخلارجـــيـــة والربامــــج  الــدراســيــة  المنح 
الطلبة  ــاع  أوضـ تتابع  كــذلــك  واألوروبـــيـــة،  األمريكية  اجلامــعــات 

اخلريجني، وتديم الصلة بهم، وفق رؤية ورسالة وأهداف اجلامعة. 
وتركز العمادة عىل عملية اإلرشاد األكاديمي وخاصة بعد ان أصبح 
 ،(NACADA) األكاديمي  لإلرشــاد  العالمية  الرابطة  يف  تمثيل  لها 

وتضم العمادة األقسام التالية:
1. قسم القبول والتسجيل

2. قسم التبادل الثقايف وشؤون اخلريجني.
3. قسم التطوير والدراسات.

الربامج المشرتكة بني اجلامعة واجلامعات األجنبية

ترتبط اجلامعة بربامج تعاون مشرتكة مع جامعات عالمية، ركزت عىل 
ومواصلة  العلمية  الشهادات  ومنح  الدراسية  الربامـــج  يف  الرشاكـــة 
الدراسات العليا باإلضافة إىل برامج تبادل الطلبة الثقايف لمدة فصل 
ترقية  يف  اجلامــعــة  ــداف  وأهـ يتوافق  وبما  دراســيــة،  سنة  أو  درايس 

المستوى العلمي والتكنولويج وخدمة برامج التنمية يف المملكة. 

برامج الرشاكة مع جامعة ميتشغان-ديربورن
• 2+2 يف تخصص إدارة األعمال للحصول عىل البكالوريوس من 

.(UMD) و (PSUT)  اجلامعتني
• 2+3 يف تخصصات كلية األعمال للحصول عىل بكالوريوس من 

جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا وماجستري من جامعتهم
• 2+3 يف تخصصات كلية احلوسبة للحصول عىل بكالوريوس من  

جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا وماجستري من جامعتهم
• 2+4 يف تخصصات كلية الهندسة للحصول عىل بكالوريوس من 
كما  جامعتهم  وماجستري من  للتكنولوجيا  األمرية سمية  جامعة 
يمنح الطلبة الملتحقون بهذه الربامج خصماً يصل إىل %42 من 

الرسوم المقررة.

برامج الرشاكة مع جامعة أوكالند
من  بكالوريوس  للحصول  احلاســـوب  هندسة  تخصص  يف   3+2  •

.(OU) و (PSUT)  اجلامعتني
برامج  مــن  أي  يف  الــدراســة   (PSUT) جامعة  طالب  يستطيع   •
البكالوريوس أو الدراسات العليا يف جامعة (OU) لمدة تصل إىل 

سنة واحدة.
الدكتوراه يف  أو  الماجستري  برامج  الطالب يف أي من  • يف حال قبول 
من  أقىص  كحد  معتمدة  ساعة   12 معادلة  يتم  قــد   (OU) جامعة 

 .(OU) الساعات اليت تم دراستها يف برنامج البكالوريوس يف جامعة

(IU) برنامج الرشاكة مع جامعة إنديانا-بلومينجتون

برنامج 2+2 يف تخصص علم احلاسوب للحصول عىل البكالوريوس من 
 ،(IU) و (PSUT) اجلامعتني

عمادة القبول والتسجيل

عمادة شؤون الطلبة

بريد اجلامعة

مواقع وتطبيقات

بوابة الطالب اإللكرتونية

www.psut.edu.jo/content/m
essage-dean-3

تطبيق الهاتف المحمول للطالب

My PSUT-student

التعلم اإللكرتوين
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لالستفسار عن أمور التسجيل عرب الربيد اإللكرتوين دون مراجعة عمادة القبول والتسجيل
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عميد القبول والتسجيل

رئيس قسم القبول والتسجيل

مسؤول رعاية الموهوبني

مسؤول دعم التعلم

مسؤول األنشطة الرياضية

مسؤول األنشطة الفنية وخدمة المجتمع

مسؤول األنشطة الثقافية والنوادي الطالبية

المرشدة االجتماعية

اخلدمات الطالبية (النقل والهويات)

مسؤول مدريج الصداقة ولؤي شموط

مسؤول خدمات الطلبة الوافدين

مسؤول خدمات الربيد اإللكرتوين

الدائرة المالية - محاسب الطلبة

دكتور العيادة

مسؤول خدمات الربيد
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االثنني
MON

الثالثاء
TUE

األربعاء
WED

اخلميس
THU

 اجلمعة
FRI

السبت
SAT

 األحد
SUN

االثنني
MON

الثالثاء
TUE

األربعاء
WED

اخلميس
THU

 اجلمعة
FRI

السبت
SAT

 األحد
SUN

االثنني
MON

الثالثاء
TUE

األربعاء
WED

اخلميس
THU

 اجلمعة
FRI

أيلول
Sep.
2022

بدء العام 
اجلامعي 

ودوام 
أعضاء هيئة 

التدريس

الدورات 
التدريبية 

ألعضاء هيئة 
التدريس 

واإلداريني 
اجلدد

فرتة السحب 
واإلضافة 

لمواد الفصل 
األول

ترشين 1
Oct.
2022

بدء أسبوع 
اإلرشاد 

األكاديمي 
للطلبة ولقاء 

الطلبة اجلدد

آخر موعد 
لتسجيل 

مواد الفصل 
األول

ذكرى المولد 
النبوي 

الرشيف 
)تقديرًا(

بدء التدريس 
للفصل األول 
2023/2022

آخر موعد 
للتقدم 

لالمتحانات 
التكميلية 

لمواد الفصل 
الصيفي 22/21

ترشين 2
Nov.
2022

بدء فرتة 
االمتحان 

األول

 كانون 1
Dec.
2022

فرتة 
امتحانات 
منتصف 

الفصل

بدء فرتة 
االمتحان 

الثاين

عيد الميالد 
المجيد

بدء فرتة 
التقدم 

لالنتقال من 
تخصص إىل 

آخر

كانون 2
Jan.

2023

رأس السنة 
الميالدية

بدء  
التسجيل 

لمواد الفصل 
الثاين 

2023/2022

آخر موعد 
لالنسحاب 

من مادة 
أو أكرث من 

مواد الفصل 
األول 

بدء فرتة 
االمتحانات 

النهائية 
للفصل 

االول

شباط
Fep.
2023

آخر موعد 
لتسليم 
النتائج 

النهائية 
للفصل 

االول

بدء عطلة 
نهاية الفصل 
األول واجازة 
أعضاء هيئة 

التدريس

آخر موعد 
لالعرتاض 

عىل النتائج 
النهائية 
للفصل 

األول

بدء فرتة 
السحب 

واإلضافة 
لمواد الفصل 

الثاين

بداية الفصل 
الدرايس 

الثاين ودوام 
أعضاء هيئة 

التدريس

بدء فرتة 
السحب 

واإلضافة 
للشعب 

الملغاة

آخر موعد 
لتسجيل 

مواد الفصل 
الثاين

بدء التدريس 
للفصل الثاين 
2023/2022

آخر موعد 
للتقدم 

لالمتحانات 
التكميلية 

لمواد الفصل 
األول

آذار
Mar.
2023

بدء فرتة 
االمتحان 

األول

نيسان
Apr.

2023

بدء فرتة 
امتحانات 
منتصف 

الفصل

عيد الفطر السعيد )تقديرًا(

أيار
May
2023

عيد العمال 
العالمي

بدء فرتة 
االمتحان 

الثاين

بدء فرتة 
التقدم 

لالنتقال من 
تخصص إىل 

آخر

بدء 
التسجيل 

لمواد الفصل 
الصيفي 

2023/2022

عيد 
اإلستقالل

آخر موعد 
االنسحاب 

من مادة 
أو أكرث من 

مواد الفصل 
الثاين

حزيران
Jun.

2023

بدء فرتة 
االمتحانات 

النهائية  

آخر موعد 
لتسليم 
النتائج 

النهائية 
للفصل 

واعتمادها

بدء العطلة 
الصيفية 

للطلبة 
واجازة 

أعضاء هيئة 
التدريس

آخر موعد 
لالعرتاض 

عىل النتائج 
النهائية 

لمواد الفصل 
الثاين

عيد األضىح المبارك )تقديرًا(

تموز
Jul.

2023

فرتة السحب 
واإلضافة 

لمواد الفصل 
الصيفي

فرتة السحب 
واإلضافة 

للشعب 
الملغاة

آخر موعد 
لتسجيل 

مواد الفصل 
الصيفي

بدء التدريس 
للفصل 
الصيفي 

2023/2022

آخر موعد 
للتقدم 

لالمتحانات 
التكميلية 

لمواد الفصل 
الثاين 23/22

بدء فرتة 
االمتحان 

األول

رأس السنة 
الهجرية (

تقديرًا(

بدء فرتة 
امتحانات 
منتصف 

الفصل

بدء فرتة 
االمتحان 

الثاين

آب
Aug.
2023

بدء 
التسجيل 

لمواد الفصل 
األول 

2024/2023

انتهاء فرتة 
االنسحاب 

من مادة أو 
أكرث من مواد 

الفصل

بدء فرتة 
االمتحانات 

النهائية 

آخر موعد 
لتسليم 
النتائج 

النهائية 
للفصل 

واعتمادها

بدء عطلة 
الفصل 
الصيفي 

للطلبة وإجازة 
اعضاء هيئة 

التدريس

آخر موعد 
لالعرتاض 

عىل النتائج 
النهائية 
للفصل 

الصيفي23/22

أيلول
Sep.
2023

بدء العام 
اجلامعي 

24/23 ودوام 
أعضاء الهيئة 

التدريسية

30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
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