
 
     تعليمة عمل  غرفة صناعة عمان   

 5 / 1صفحة :  WIP08-5رقم الوثيقة: 

 1/1إصدار :  برنامج المشاريع الجامعية الصناعية العنوان: 

 15/9/1019التاريخ:  رئيس لجنة القيادة : اعتماد 
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 :األهداف 
   فالتخشج ن سنننننننننننارل التا  نننننننننننتيش تقليل الفجوة بين القطاع الصنننننننننننياي  ناطراق ت  ين مشار تيفي    نننننننننننا ا  

 الجا عات اط قنية لدى  صان   ن أيضاء غشفة صياية يتان.
  التصننان  ف   ختلا التجا ت ااقا اة نالعلتية نالفيية نتطواش القد ات التياف ننية الت نناةتة ف  تلةية ايتيا ات

 نا نتا ية نالتصديشاة.
 . زااقة كفاءة الطالب نار ابهم الخةشات نالتها ات لتهيئتهم لدخول ل وق العتل ف  القطاع الصياي 
 . زااقة التعانن نالتي ير بين القطايين الصياي  ناطراق ت 
  المشمولة ضمن البرنامج:التخصصات 

 

التخصصات المشمولة ضمن البرنامج

البكالوريوس

كلية الهندسة

الهيدسة الصيايية

ةالهيدسة التيكانيكي

ةالهيدسة الكهشباري

ةيدسة التيكاتشننكس

الهيدسة الكيتيارية

الهيدسة التدنية

ةيدسة التعدين

ةيدسة الحاسوب

كلية تكنولوجيا المعلومات كلية العلوم
فيزااء

ريتياء

يلوم يياتية

الماجستير

التخصصات اإلدارية

التخصصات العلمية
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  لالستفادة من البرنامج: الشروط

 

 :ميزات البرنامج 

 

شروط االستفادة من البرنامج

المصنع

العضنننننننواة فننننننن  غشفنننننننة صنننننننياية 
.وي يتان نتجديد ا شتشاك ال ي

طالب البكالوريوس

مننننننننالب يد سننننننننون فنننننننن   شيلننننننننة 
الةكننننننننننننالو او  لننننننننننننندى أي  نننننننننننننن 
الجا عنننننننننات اط قنينننننننننة ناشغةنننننننننون 

ل ق  نننة بتيفيننن    نننشنع تخنننشج لييننن
الةكننننننننننننننالو او  فنننننننننننننن  اي  ننننننننننننننن 

.التخصصات الت كو ة سابقا  

طالب الماجستير

مننننننننالب يد سننننننننون فنننننننن   شيلننننننننة 
التا  نننننننننننننننتيش لننننننننننننننندى اي  نننننننننننننننن 
الجا عنننننننننات ا  قنينننننننننة ناشغةنننننننننون 
بايننننننننننداق  سننننننننننالة لييننننننننننل ق  ننننننننننة 
التا  ننننننننننننننننتيش فنننننننننننننننن  اي  نننننننننننننننننن 
ة التخصصنننننات العلتينننننة نااقا اننننن
. ذات العالقة بالقطاع الصياي

خدمة مجانية
.طيضاء غشفة صياية يتان•

مشاريع متخصصة بالقطاع الصناعي
ةنل التصنان   ف   ختلنا التخصصنات لالسنتفاقة  نن  خش نات نتوصنيات   نا ا  التخنشج ن سنارل التا  نتيش  نن ق•

.  الت ا ا بااضافة الى ا ستفاقة  ن إ كانيات نقد ات أيضاء الهيئة التد ا ية ال ين   شفون يلى تيفي

دعم مالي لطالب
شننا   نذلنب بتقندا  تقد م قيم  ال  للطالب لد  ة الةكالو او  ال ين  قو ون بتيفي    نا ا  التخنشج ضنتن إمنا  الة•

.قييا  للت شنع( 600)قييا  للطالب الوايد أن بحد أقصى ( 200)

المشاركة في مسابقة مشاريع التخرج الهندسية المنفذة في القطاع الصناعي
تاذ الت ننشا ان التقنند م للت ننا كة فنن    ننابقة   ننا ا  التخننشج الهيدسننية التيفنن ة فنن  القطنناع الصننياي   ننن قةننل اطسنن•

.الطالب قنن الحا ة لتششيح  ن الق م ف  كلية الهيدسة
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 :آلية عمل البرنامج 

 المصانع:قبل من  المشاريع المقترحة
 تقوم غشفة صياية يتان بالتعتيم يلى التصان  بالفارس ن الةشاد ا لكتشنن  بخصوص الةشنا   .1
ن كتابة ايتيا ات  1IUPP. اضننننننننننن   ةياتعةئة نتوذج الطلب بلت نننننننننننا كة ف  الةشنا   باالتصننننننننننني  التهتم  قوم  .2

لييل ق  ة   نننننننتل   نننننننا ا  التخشجبتا  ) التجا ت نا ختصننننننناصنننننننات الت نننننننتولة بالةشنا   التصننننننني  ف  أي  ن
   الةكالو او 

 :  ؤنل الةشنا   ي ب العيوان التال ا ساله   ن ثمن ن  سارل التا  تيش( 
 
 محمد أبو صعيليك. م
 

 عمان صناعة غرفة /الصناعية التنمية دائرة

 074أو  076 فرعي 634346660: هاتف
 634347460:فاكس
.aci.org.joabusailikm@: الكتروني بريد

 
 مالحظة:
 ف  اي نقت  ن ال ية. نتوذج الطلب تقد مللتصي   تكن 

 .بياء يلى الطلةات الوا قة  ن قةل التصان  التقتشية  إيداق قارتة الت ا ا بتقوم غشفة صياية يتان  .3
التحدثة لالسنننتف نننا  ين القارتة "  2IUPP. اضننن   ةياللقارتة "الجا عات اط قنية لكليات ف  ل يتم تشنا  القارتة .4

.لت ؤنل الةشنا   عناوين االتصاليلى  تكيكم ا تصال أن الةشنا   ف  أي نقت 
قارتة  يه  ن ضننننتنل  ننننشنع يشغةون بالعتل ي إ كانية تيفي  ينبا سننننتف ننننا  ن الطالب أ الت ننننشا اطسننننتاذ  قوم .5

ل شفة صنننياية  ت نننشنعالين  3IUPP.اضننن   ةيا اسنننتف نننا  نتوذج نذلب  ن خالل ا سنننال   الت نننا ا  القتشية 
 ا ساله الى   ؤنل الةشنا  . ن خالل يتان 

م ا سننتف ننا  ال ي ت الت ننشنع ين اخش الت ننتجدات يول ا كانية تيفي فة با تصننال بالتصنني  لالسننتف ننا  تقوم ال ش  .6
ي  تيفإ كانية  ايال هم يولن  ن خالل الةشاد ا لكتشنن  الطالب ن طسنننننننننننننتاذ الت نننننننننننننشا االشق يلى  ن ثم ن  ييه  

 التصي . الت ؤنل التعي  ف  ا تصال    وانالت شنع لدى التصي  نيي
لتتعلقة ا ايتيا ات التصنننني  تحديد ن ياق ننننة سننننتاذ الجا ع  نالطالب بهدايتم تي ننننير زاا ة للتصنننني   ن قةل ا  .7

 التتابعة ي ب الالزم. ن ثم نا تفاق يلى آلية العتل      ؤنل التصي  ن  بالت شنع 
لى   نننؤنل اا سنننال بشاد الكتشنن  ب  قوم ا سنننتاذ الجا ع        التصننني  يلى تيفي  الت نننشنع ف  يال تم ا تفاق .8

 . الت شنع للطالب يجزيتم ل  الةشنا   ف  ال شفة 
 طالب التعييين بإششاا ا ستاذ الجا ع .ال ن قةل الت شنع التتابعة نتيفي   .9
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 بتا يل : ال شفة التصي  لتزناد     قوم الطالب بالتتابعة   الت شنعبعد انتهاء تيفي   .10
يةين أن الطالب قا وا بتيفي  التهام التطلوبة  يهم نأن التصنننننني    4IUPP.اضنننننن   ةيا نتوذج الكتاب  .10.1

يلى  الكتاب  طةوعب نبحيث  كون    ا شنا ة الى أستاء الطالبالت نشنع اسنتلم ن نخة  ن التقشاش الخاص 
  ن قةل التصي . ن ختوم  وق تصي  ن الخاص بالالو ق التشن  

   نبحيث  كون اليتوذج  وق  ن ختوم  ن قةل التصي .  5IUPP .ض   ةيا انتوذج تقييم الت شنع  .10.2
 

 نتتم بعنند اتتننام الخطوات   ننننننننننننننا ا  التخشج لييننل ق  ننة الةكننالو او الخطوات التنناليننة ة  تخط فق  مالحظةةة: 
 ة اياله:كو  الت 

ن طالب الت ننننننننا كيلالتدنية لات اطيوال بطاقهواات الجا عية ن البصننننننننو  ين  ن قةل الطالب تزناد ال شفة  .11
 .ف  تيفي  الت شنع

( قييا  600( قييا  لكل مالب أن بحد أقصنننننننننننننى )200بعند ذلب تقوم ال شفة بصنننننننننننننشا الديم التال  الةال  ) .12
 للت شنع.
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 :اساتذة الجامعاتقبل من  . المشاريع القترحة 0

يول الت نننشنع  التقتشح  أفكا لتقد م  6IUPP.اضننن   ةيا  قتشح   نننشنع  نتوذجبتعةئة يقوم االسةةتاا الجامعي  .4
ؤنل نا سنننناله الى   نننن  ا  ننننتيش( أن  سننننالة  لييل ق  ة الةكالو او  تخشج  ننننشنع سننننواء ) لدى التصننننان  تيفي ه 

 الةشنا   يلى ييانان ا تصال التالية:
 

 محمد أبو صعيليكم. 
 

 غشفة صياية يتان /قارشة التيتية الصيايية

 174أن  173فشي   064643001ةاتا: 
 064647852فارس:

.aci.org.joabusailikm@بشاد الكتشنن : 
 

 ن  ان يلى التص نالطالب قةل اسنات ة الجا عات الوا قة  نالتقتشية ن تيم الت نا ا  تعيتان بتقوم غشفة صنياية  .4
 .لديها    ا اتيفي  بالتصان  التهتتة تحديد  ن ثم ن  القطايات التعيية

 .التصي ف   التعي  ت ؤنلالباسم نييوان ا تصال ب ا ستاذ الجا ع زناد تثم تقوم ال شفة ب .3
لتعي  الت شنع    الت ؤنل ا تحديد ن ياق ة  نالطالب بهدا ستاذ الجا عللتصي   ن قةل اطتم تي ير زاا ة ي .0

 .نا تفاق يلى آلية العتل نالتتابعة ي ب الالزم ف  التصي  
 بإششاا ا ستاذ الجا ع .قةل الطالب التعييين   ن الت شنعتيفي  التتابعة ن  .6
 بتا يل : ال شفة التصي  لتزناد  بالتتابعة      قوم الطالب الت شنعبعد انتهاء تيفي   .0

يةين أن الطالب قا وا بتيفي  التهام التطلوبة  يهم نأن التصننني  اسنننتلم   4IUPP.اضننن   ةيا نتوذج الكتاب  2.6
ق الكتاب  طةوع يلى الو  ب نبحيث  كون    ا شننا ة الى أسننتاء الطالبالت ننشنع ن ننخة  ن التقشاش الخاص 

  ن قةل التصي . ن ختوم وق  لتصي  ن الخاص باالتشن  
   نبحيث  كون اليتوذج  وق  ن ختوم  ن قةل التصي .  IUPP. 5اض   ةيا نتوذج تقييم الت شنع  2.6
 

الخطوات التنناليننة ة  تخط فق    ننننننننننننننا ا  التخشج لييننل ق  ننة الةكننالو او  نتتم بعنند اتتننام الخطوات مالحظةةة: 
 اياله: الت كو ة

 طالب الت ننننننننننننا كين ف لالتدنية لبطاقات اطيوال هواات الجا عية ن التزناد ال شفة  ن قةل الطالب بصننننننننننننو  ين  .7
 .تيفي  الت شنع

 ( قييا  للت شنع.600( قييا  لكل مالب أن بحد أقصى )200بعد ذلب تقوم ال شفة بصشا الديم التال  الةال  ) .4
*********************** 
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ة ة الصناع ــــع الجامع برنامج المشار

ج ــــع التخ قائمة مشار

مجال مشروع التخرجعدد العمالاسم الشركة/ المصنعالرقم

مجال مشروع التخرجعدد العمالاسم الشركة/ المصنعالرقم

1
ة لصناعة مواد  كة الخليج العالم

ف التغل
انة عامة75 ة، ص انة وقائ ص

ة2  278Air compressorكة الرام للصناعات الدوائ

ة3 278A.H.U and F.C.Uكة الرام للصناعات الدوائ

ة لصناعة األلمنيوم4 كة الع 300ال

ة للمضخات  األنظمة  م اس القدرة التصم ق

ة ك درول اله

ك5 الس دة لل 250كة الجد

د ضغظ  اە/ تول د الم لة  ت د استخدام الطاقة ال

الهواء

ك6 الس دة لل ة المطابع250كة الجد عة وانتاج ادة  ة ل ك ان الت م عمل تعد

فة وأوالدە7 ك75كة ص أبو خل الس ينات حقن ال انة ما ص

ة لصناعة األلمنيوم8 كة الع 300Extrusion Simulationال

ة لصناعة األلمنيوم9 كة الع 300Solar Energy Utilizationال

10

ة و  ك الس ا للصناعات ال ال

ة ماو 15Waste plastic dryer using solar Energyال
اء للصناعات المتخصصة11 انة عامة15كة العل ة، ص انة وقائ ص

مجال مشروع التخرجعدد العمالاسم الشركة/ المصنعالرقم

ة1  278Saving energy by solar cell methodكة الرام للصناعات الدوائ

2
الت المتحدة ا 180كة مصانع ال

قسم المخت واجهزة  االجهزة المستخدمة للفحص 

قسم المعايرة المعايرة 

3
ة شائ ك للصناعات اال الس 49عالم ال

ة لخطوط السحب  ائ ه د استهالك الطاقة ال ترش

والحقن

ة لصناعة األلمنيوم4 كة الع 300Power Transmission analysisال

فة وأوالدە5 ة 75PLC, Invetersكة ص أبو خل ائ انة كه ص

اء للصناعات المتخصصة6 ة و سالمتها15كة العل ائ ه دات ال التمد

مجال مشروع التخرجعدد العمالاسم الشركة/ المصنعالرقم

ك1 الس د لل نات المصنع مع الحاسوب250كة الجد رط ما

مجال مشروع التخرجعدد العمالاسم الشركة/ المصنعالرقم

35كة لينا لصناعة الورق الص 1
دون وجود تالف ع اطراف  ف  ش انتاج روالت ت

الرول

ة2 278كة الرام للصناعات الدوائ
Automation Machine devlopment to be 

in GMP conditions

ة3  278Scada system by using ethernetكة الرام للصناعات الدوائ

ة4 Building Management system B.M.S 278كة الرام للصناعات الدوائ

5
ة لصناعة األلمنيوم كة الع 260ال

Modeling and Controling for hydraulic 

system

ك6 الس دة لل اس250كة الجد ف اال ة تنظ أتمتة عمل

ك7 الس دة لل ة250كة الجد ا ط ع خط اإلنتاج م ة ال أتمتة عمل

ة لصناعة األلمنيوم8 كة الع 300Automation of cutting operationال

سة9 ة لصناعة األل ة المعا اطة30األردن نات الخ اتمتة ما

مجال مشروع التخرجعدد العمالاسم الشركة/ المصنعالرقم

وت1 اء لل 3مصنع السهول الخ
سدة  ة للمواد المضادة لال ة المناس س معرفة ال

وت ة النواع مختلفة من ال ع الطب
ة لصناعة األلمنيوم2 كة الع 260Anodizing processال
اء للصناعات المتخصصة3 ة20كة العل ات المواد الغذائ ر مخت تط

مجال مشروع التخرجعدد العمالاسم الشركة/ المصنعالرقم

اء للصناعات المتخصصة1 م مخططات مرافق المصنع20كة العل ب تصم إعادة ترت
ة2 ك للصناعات الهندس لف10كة تكن ر المنتج لتحس األداء وخفض ال تط
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 المشار�ع الصناع�ة الجامع�ةبرنامج 

 مشروع تخرج استفسار عننموذج   
 

  خلوي   اسم االستاذ المشرف
  البر�د االلكتروني

  اسم الجامعة
  التخصص  الكل�ة
 البر�د االلكتروني خلوي  اسم الطالب الرقم

1.     
2.     
3.     
4.     

 تخرج  مشروعاالستفسار عن 
 اسم الشر�ة/المصنع التخرجمجال مشروع 

  

  

  

  تار�خ تقد�م الطلب
  االستاذ المشرف توق�ع

 
بر�د الكتروني  æÃ 06-4647852 فاكس-عمانهذا النموذج و�رسل إلى غرفة صناعة  �ع�أمالحظة: 

 m.abusailik@aci.org.jo 
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