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برنامج ربط مشاريع التخرج الهندسية

بالقطاع الصناعي
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أهداف البرنامج

ريع تخرج تقليل الفجوة بين القطاع الصناعي واألكاديمي عن طريق تنفيذ مشا
.هندسية في الجامعات األردنية لدى مصانع من أعضاء غرفة صناعة عمان

علمية المساهمة في تلبية احتياجات المصانع في مختلف المجاالت اإلدارية وال
.والفنية وتطوير القدرات التنافسية واالنتاجية والتصديرية

زيادة كفاءة الطالب واكسابهم الخبرات والمهارات لتهيئتهم لدخول لسوق
.العمل في القطاع الصناعي

زيادة التعاون والتنسيق بين القطاعين الصناعي واألكاديمي



الشروط

المصانع

راك العضوية في غرفة صناعة عمان وتجديد االشت•
السنوي

الطالب

–طالب كليات الهندسة في الجامعات األردنية •
مشروع تخرج
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ميزات البرنامج

لتخرجامشاريعبتنفيذيقومونالذينللطالبماليدعمتقديم•

الواحدللطالبدينار(200)بمقداروذلكالبرنامجإطارضمن

.للمشروعدينار(600)أقصىبحدأو

القطاعيفالمنفذةالهندسيةالتخرجمشاريعمسابقةفيالمشاركة•

ابةنقمعبالتعاونعمانصناعةغرفةتنظمهاوالتيالصناعي

طالبالأوالمشرفاألستاذقبلمنوذلكاألردنيين،المهندسين

ضمنمتبعهوكماالهندسةكلية/القسممنلترشيحالحاجةدون
.األردنيينالمهندسينبنقابةالخاصةالمسابقةاطار

5



آليات البرنامج
ي
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ة يتم توزيع قائم•
المشاريع المقدمة  
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الصناعي على 
ي كليات الهندسة ف
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يتم طرح فكرة •
لمشروع تخرج 

من األستاذ 
الجامعي، ومن ثم 

ى تعميم الفكرة عل
المصانع المعنية
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(طلب من المصنع)آلية عمل البرنامج 

بتعبئة نموذج الطلب وارساله من خالل يقوم المصنع 
ناعة الفاكس، البريد االلكتروني أو باليد الى غرفة ص

.عمان

.إعداد قائمة بالمشاريع

عات ارسال قائمة المشاريع الى كليات الهندسة في الجام
.األردنية

ارسال نموذج استفسار عن مشروع تخرج من قبل 
األستاذ او الطالب



(طلب من االستاذ)آلية عمل البرنامج 

يقوم األستاذ بتعبئة نموذج الطلب وارساله من خالل
ناعة الفاكس، البريد االلكتروني أو باليد الى غرفة ص

.عمان

تحديد المصانع المستهدفة

.غرفةارسال المشاريع الى المصانع المستهدفة من قبل ال

يقوم المصنع بإرسال رد برغبته بالمشروع



..آلية عمل البرنامج

يتم ارسال الرد من قبل الغرفة بخصوص
المشاريع و معلومات االتصال

يقوم الطالب واألستاذ بزيارة المصنع 

واالتفاق على المشروع

تاذ يتم ارسال بريد الكتروني من قبل األس
الجامعي الى مسؤول البرنامج لحجز 
المشروع و الدخول ضمن آلية البرنامج



..آلية عمل البرنامج

تنفيذ المشروع من قبل الطالب

يقوم الطالب بعد االنتهاء من المشروع
ب بالمتابعة مع الغرفة لتزويدهم بنموذج الكتا

و نموذج التقييم المطلوب ارساله من المصنع

تاب تزويد غرفة صناعة عمان من قبل الطالب بالك
يات و تقييم المصنع باإلضافة الى صورة من الهو

الجامعية للطالب والهويات المدنية 



إنجازات البرنامج

عدد المشاريع التي 
شاركت 

مشروع64

عدد الطالب

198

عدد المصانع

مصنع34
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توزيع التخصصات

الهندسة 
9, الكهربائة

الهندسة 
3, المكاترونكس

1, هندسة الحاسوب

36, هندسة صناعية

هندسة 
6, كيميائية

,  هندسة ميكانيكية
9
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ذة مسابقة مشاريع التخرج الهندسية المنف

بالقطاع الصناعي
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ذة مسابقة مشاريع التخرج الهندسية المنف

بالقطاع الصناعي

يين في تم اطالق المسابقة بالتعاون مع نقابة المهندسين األردن
2013العام 
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األهداف

.ربط القطاعين األكاديمي والصناعي وتجسير الفجوة بينهما

.تطوير الصناعة األردنية واالرتقاء بمهنة الهندسة

.تطوير مستوى مشاريع التخرج الهندسية وجودة مخرجاتها

خرج في زيادة إقبال اساتذة وطالب كليات الهندسة على تنفيذ مشاريع الت
.القطاع الصناعي تحاكي واقع واحتياجات هذا القطاع

ير تطوير قدرة ومهارة طالب كليات الهندسة بما يساعد على زيادة توف
.فرص عمل لهم لدى القطاع الصناعي
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المميزات

جائزة لألستاذ الجامعي و الطالب

حاجة إمكانية التقدم لجميع المشاريع دون ال
سةكلية الهند/ الى الترشيحات من القسم
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للمسابقةشروط التقدم 

أي أن يكون مشروع التخرج لطلبة كليات الهندسة في
أي من الجامعات االردنية لنيل درجة البكالوريوس في
.ابقةمن التخصصات الهندسية خالل الدورة الحالية للمس

ع أن يكون موضوع مشروع التخرج يخص أحد المصان
المسجلة لدى أي من غرف الصناعة في األردن ومن 

.خالل التنسيق واالتفاق مع المصنع المعني

ى أي أن ال يحتوي تقرير مشروع التخرج أو مرفقاته عل
عالمات تدل على أسماء الطالب أو اسم المشرف او 

الجامعة
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الجوائز

المركزالتخصص

لقطاع قيمة الجائزة للمشاريع الفائزة المنفذة في ا

الصناعي

الطالب
األستاذ المشرف على 

المشروع

الهندسة الصناعية
1,2501,000األول

950750الثاني

الهندسة الميكانيكية
1,2501,000األول

950750الثاني

الهندسة الكهربائية

1,2501,000األول

950750الثاني

650500الثالث

الهندسة الكيماوية
1,2501,000األول

950750الثاني

1,2501,000األولهندسة المناجم والتعدين

1,2501,000األولالهندسة المدنية
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التقديم للمسابقة

الل الفترة يتم تعبئة وتقديم نموذج الطلب الخاص بالمسابقة خ•

من بداية شهر حزيران وحتى نهاية شهر اب من كل عام،  

تخرج الطلب الى سكرتير لجنة االشراف على مشاريع الويقدم 
في المقر الرئيسي لنقابة المهندسين األردنيين 
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اإلنجازات 

عدد الجوائز 
التي منحت

جائزة13
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,  هندسة صناعية
6

هندسة 
2, كهربائية

هندسة 
2, ميكانيكية

,  هندسة كيميائية
3



عنوان االتصال للمتابعة

رامج، لمزيد من المعلومات أو لتقديم طلبات للمشاركة في الب

رزان الخزاعلة. ميمكنكم االتصال بــ

دائرة التنمية الصناعية/ مسؤولة االرشاد و الدعم الفني 

غرفة صناعة عمان

177فرعي 4643001هاتف 

4647852فاكس 

razan@aci.org.jo:  بريد الكتروني

mailto:razan@aci.org.jo


...شكراً 
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