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 :األهداف 
   فالتخشج وشسنننننننننننارل التاجسنننننننننننتيش تقليل الفجوة بين القطاع الصنننننننننننياي  واطراقيت  ين طشير تيفي  ت ننننننننننناشي  

 الجاتعات اطشقيية لقى تصاي  تن أيضاء غشفة صياية يتان.
  التصاي  ف  تختلف التجاالت اإلقاشية والعلتية والفيية وتطويش الققشات التيافسية التساهتة ف  تلبية احتياجات

 وااليتاجية والتصقيشية.
 . زياقة رفاءة الطالب وارسابهم الخبشات والتهاشات لتهيرتهم لقخول لسور العتل ف  القطاع الصياي 
 . زياقة التعاون والتيسير بين القطايين الصياي  واطراقيت 
  المشمولة ضمن البرنامج:التخصصات 

 

التخصصات المشمولة ضمن البرنامج

البكالوريوس

كلية الهندسة

الهيقسة الصيايية

ةالهيقسة التيراييري

الهيقسة الرهشبارية

هيقسة التيراتشويرس

الهيقسة الريتيارية

الهيقسة التقيية

هيقسة التعقين

هيقسة الحاسوب

كلية تكنولوجيا المعلومات كلية العلوم
فيزياء

ريتياء

يلوم حياتية

الماجستير

التخصصات اإلدارية

التخصصات العلمية
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  لالستفادة من البرنامج: الشروط

 

 :ميزات البرنامج 

 

شروط االستفادة من البرنامج

المصنع

العضنننننننوية فننننننن  غشفنننننننة صنننننننياية 
.وييتان وتجقيق اال تشاك السي

طالب البكالوريوس

طننننننننالب يقشسننننننننون فنننننننن  تشحلننننننننة 
البرننننننننننننالوشيوس لنننننننننننننقى أي تنننننننننننننن 
الجاتعنننننننننات اطشقيينننننننننة ويشغبنننننننننون 

ل قشجنننة بتيفيننن  ت نننشوع تخنننشج لييننن
البرننننننننننننننالوشيوس فنننننننننننننن  اي تننننننننننننننن 

.التخصصات الت روشة سابقا  

طالب الماجستير

طننننننننالب يقشسننننننننون فنننننننن  تشحلننننننننة 
التاجسنننننننننننننننتيش لنننننننننننننننقى اي تنننننننننننننننن 
الجاتعنننننننننات االشقيينننننننننة ويشغبنننننننننون 
بايننننننننننقاق شسننننننننننالة لييننننننننننل قشجننننننننننة 
التاجسننننننننننننننننتيش فنننننننننننننننن  اي تنننننننننننننننننن 
ة التخصصنننننات العلتينننننة واإلقاشيننننن
.  ات العالقة بالقطاع الصياي

خدمة مجانية
.طيضاء غشفة صياية يتان•

مشاريع متخصصة بالقطاع الصناعي
بنل التصناي   ف  تختلنف التخصصنات لالسنتفاقة تنن تخشجنات وتوصنيات ت ناشي  التخنشج وشسنارل التاجسنتيش تنن ق•

.  الت اشي باإلضافة الى االستفاقة تن إتراييات وققشات أيضاء الهيرة التقشيسية ال ين ي شفون يلى تيفي

دعم مالي لطالب
شينات  و لنك بتقنقاش تققيم قيم تال  للطالب لقشجة البرالوشيوس ال ين يقوتون بتيفي  ت ناشي  التخنشج ضنتن إطناش الب•

.قيياش للت شوع( 600)قيياش للطالب الواحق أو بحق أقصى ( 200)

المشاركة في مسابقة مشاريع التخرج الهندسية المنفذة في القطاع الصناعي
تا  الت ننشف او التقننقيم للت نناشرة فنن  تسننابقة ت نناشي  التخننشج الهيقسننية التيفنن ة فنن  القطنناع الصننياي  تننن قبننل اطسنن•

.الطالب قون الحاجة لتش يح تن القسم ف  رلية الهيقسة
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 :آلية عمل البرنامج 

 المصانع:قبل من  المشاريع المقترحة
 تقوم غشفة صياية يتان بالتعتيم يلى التصاي  بالفارس و البشيق االلرتشوي  بخصوص البشيات  .1
و رتابة احتياجات  1IUPP. اضنننننننننن ط هياتعبرة يتو ج الطلب بلت نننننننننناشرة ف  البشيات  باالتصنننننننننني  التهتم يقوم  .2

لييل قشجة   نننننننتل ت ننننننناشي  التخشجبتا ي) التجاالت واالختصننننننناصنننننننات الت نننننننتولة بالبشيات  التصننننننني  ف  أي تن
   البرالوشيوس

 :تسؤول البشيات  حسب العيوان التال اشساله  تن ثمو و شسارل التاجستيش( 
 
 الخزاعلة رزان. م

 الفني والدعم االرشاد ةمسؤول
 عمان صناعة غرفة /الصناعية التنمية دائرة

 014أو  011 فرعي 634346660: هاتف
 634341460:فاكس
   razan@aci.org.jo: الكتروني بريد

 
 مالحظة:
 ف  اي وقت تن السية. يتو ج الطلب تققيمللتصي  يترن 

 .بياء يلى الطلبات الواشقة تن قبل التصاي  التقتشحة  إيقاق قارتة الت اشي بتقوم غشفة صياية يتان  .3
التحقثة لالسننتفسنناش ين القارتة "  2IUPP. اضنن ط هياللقارتة "الجاتعات اطشقيية لرليات ف  ل يتم تشوي  القارتة .4

.لتسؤول البشيات  عناوين االتصاليلى يتريرم االتصال أو البشيات  ف  أي وقت 
قارتة  يه تن ضننننتنلت ننننشوع يشغبون بالعتل ي إترايية تيفي  ينباالسننننتفسنننناش و الطالب أ الت ننننشف اطسننننتا  يقوم .5

ل شفة صنننياية  ت نننشوعالين  3IUPP.اضننن ط هيا اسنننتفسننناش يتو ج و لك تن خالل اشسنننال   القتشحة الت ننناشي  
 اشساله الى تسؤول البشيات .تن خالل يتان 

م االسننتفسنناش ال ي ت الت ننشوع ين اخش التسننتجقات حول اترايية تيفي فة باالتصننال بالتصنني  لالسننتفسنناش تقوم ال ش  .6
ي  تيفإترايية  ايالتهم حولو تن خالل البشيق االلرتشوي  الطالب و طسننننننننننننتا  الت ننننننننننننشف االشق يلى تن ثم و  ييه  

 التصي . التسؤول التعي  ف  االتصال ت  وانالت شوع لقى التصي  ويي
لتتعلقة ا احتياجات التصنننني  تحقيق وتياق ننننة سننننتا  الجاتع  والطالب بهقفيتم تيسننننير زياشة للتصنننني  تن قبل اال .7

 التتابعة حسب الالزم.تن ثم لى آلية العتل ت  تسؤول التصي  و واالتفار ي بالت شوع 
لى تسننؤول ااشسننال بشيق الرتشوي  ب يقوم االسننتا  الجاتع     ف  حال تم االتفار ت  التصنني  يلى تيفي  الت ننشوع .8

 . الت شوع للطالب حجزيتم ل  البشيات  ف  ال شفة 
 بإ شاف االستا  الجاتع .طالب التعييين التن قبل الت شوع التتابعة وتيفي   .9
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 بتا يل : ال شفة التصي  لتزويق    يقوم الطالب بالتتابعة ت الت شوعبعق ايتهاء تيفي   .11
يبين أن الطالب قاتوا بتيفي  التهام التطلوبة تيهم وأن التصننننني    4IUPP.اضننننن ط هيا يتو ج الرتاب  .11.1

يلى  الرتاب تطبوعب وبحيث يرون الطالت  اال اشة الى أستاء بالت شوع استلم يسخة تن التقشيش الخاص 
 تن قبل التصي . وتختوم توق تصي  و الخاص بالالوشر التشوس 

   وبحيث يرون اليتو ج توق  وتختوم تن قبل التصي .  5IUPP .ض ط هيا ايتو ج تقييم الت شوع  .11.2
 

 وتتم بعننق اتتننام الخطوات ت ننننننننننننننناشي  التخشج لييننل قشجننة البرننالوشيوسالخطوات التنناليننة ه  تخص فقط مالحظة: 
 ة اياله:روش الت 

ن طالب الت ننننننناشريلالتقيية لات اطحوال بطاقهويات الجاتعية و البصنننننننوش ين تن قبل الطالب تزويق ال شفة  .11
 .ف  تيفي  الت شوع

( قيياش 611( قيياش لرل طالب أو بحق أقصنننننننننننننى )211بعق  لك تقوم ال شفة بصنننننننننننننشف القيم التال  البال  ) .12
 للت شوع.
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 :اساتذة الجامعاتقبل من  . المشاريع القترحة 0

حول الت نننشوع  التقتشح  أفراشلتققيم  6IUPP.اضننن ط هيا تقتشح ت نننشوع  يتو جبتعبرة يقوم االستتتاذ الجامعي  .4
ؤول واشسنننناله الى تسنننن تاجسننننتيش( أو شسننننالة  لييل قشجة البرالوشيوس تخشجت ننننشوع سننننواء ) لقى التصنننناي  تيفي ه 

 البشيات  يلى يياوين االتصال التالية:
 

 م. رزان الخزاعلة
 االش اق والقيم الفي  ةتسؤول

 غشفة صياية يتان /قارشة التيتية الصيايية

 174أو  177فشي   164643111هاتف: 
 164647852فارس:

razan@aci.org.joبشيق الرتشوي : 
 

تن  اي يلى التص والطالب قبل اسات ة الجاتعات الواشقة تنالتقتشحة و تيم الت اشي  تعتقوم غشفة صياية يتان ب .4
 .لقيها  ت اشيتيفي  بالتصاي  التهتتة تحقيق تن ثم و  القطايات التعيية

 .التصي ف   التعي  تسؤولالباسم وييوان االتصال ب االستا  الجاتع زويق تثم تقوم ال شفة ب .3
لتعي  الت شوع ت  التسؤول ا تحقيق وتياق ة  والطالب بهقف ستا  الجاتعتم تيسير زياشة للتصي  تن قبل اطي .0

 .واالتفار يلى آلية العتل والتتابعة حسب الالزم ف  التصي  
 بإ شاف االستا  الجاتع .قبل الطالب التعييين  تن الت شوعتيفي  التتابعة و  .6
 بتا يل : ال شفة التصي  لتزويق    يقوم الطالب بالتتابعة ت الت شوعبعق ايتهاء تيفي   .0

أن الطالب قاتوا بتيفي  التهام التطلوبة تيهم وأن التصنني  اسننتلم  يبين  4IUPP.اضنن ط هيا يتو ج الرتاب  2.6
ر الرتاب تطبوع يلى الوش ب وبحيث يرون ت  اال نناشة الى أسننتاء الطالبالت ننشوع يسننخة تن التقشيش الخاص 

 تن قبل التصي . وتختوم توق لتصي  و الخاص باالتشوس 
   وبحيث يرون اليتو ج توق  وتختوم تن قبل التصي .  IUPP. 5اض ط هيا يتو ج تقييم الت شوع  2.6
 

الخطوات التنناليننة ه  تخص فقط ت ننننننننننننننناشي  التخشج لييننل قشجننة البرننالوشيوس وتتم بعننق اتتننام الخطوات مالحظة: 
 اياله: الت روشة

 طالب الت ننننننننننناشرين ف لالتقيية لبطاقات اطحوال هويات الجاتعية و التزويق ال شفة تن قبل الطالب بصنننننننننننوش ين  .7
 .تيفي  الت شوع

 ( قيياش للت شوع.611( قيياش لرل طالب أو بحق أقصى )211بعق  لك تقوم ال شفة بصشف القيم التال  البال  ) .4
*********************** 
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