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 مقدمة
ي إعداد جيل المستقبل 

 
ة سمية للتكنولوجيا هو االستمرار ف من المهندسير  إن  أهم أهداف جامعة األمير

ي إطالق سلسلة من 
 
عت الجامعة بالفعل ف . لقد شر ، ليكونوا قادة مبتكرين ورواد أعمال مبدعير  األردنيير 

امج الجامعية والعليا لمواكبة العديد من التقنيات الناشئة، من مثل الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة  الير
ي وأمن أنظمة المعلومات وعلم الجر 

ان  نت األشياء حقيقة واألمن السيير يمة الرقمية. وإذ أصبحت تقنية إنير
ها،  ي ذلك الطب واالقتصاد والرفاهية والرياضة وغير

 
، بما ف

ً
 جميع مجاالت الحياة تقريبا

ً
يومية؛ تشمل نظريا

ك للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية  اء أن يتجاوز حجم سوقها ذلك المشير يتوقع الخير
، وست

ً
ي هذا القطاع، فسوف يتجاوز  600صل عائداتها إىل أكير من معا

 
مليار دوالر. أما عن حجم االستثمار ف

ي السنوات الخمس المقبلة، وسيتم إنفاق  250
 
مجيات 90مليار دوالر ف ٪ منه عىل أنظمة التشغيل والير

نت األشياء، بينما س تكون أنظمة البنية التحتية لهذه األجهزة، حيث يعتير قطاع أتمتة المنازل أكير سوق إلنير
ي هذا الصدد. 

 
 من أهم المشاري    ع الحكومية ف

 : ي
 
نامج ف  من ذلك، تتمحور أسباب فتح الير

ً
 وإنطالقا

ي تنشأ . 1
نت األشياء للتعامل مع الحاجات المستقبلية التر اء المختصير  من مهندسي انير رفد الدولة بالخير

 . نتيجة تطور تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة

ي األجيال القادمة وحثهم عىل التوجه نحو تطوير منتوجاتهم التكنولوجية . 2
بث روح ريادة األعمال ف 

 من السعي للتوظيف وانتظاره. 
ً
ي توفرها التكنولوجيات الناشئة، بدال

 الخاصة، التر

نت األشياء والتقنيات الناشئة . 3 ي إنير
المرتبطة به تحفير  الطالب وتشجيعهم عىل متابعة البحث العلمي ف 

 .  لمواكبة التقدم العلمي العالمي
 

نامج  أهداف الير
نت. وقد   باإلنير

ً
ين مليار جهاز متصل حاليا نت األشياء، مع وجود عشر ي مجال إنير

 ف 
ً
 شيعا

ً
يشهد العالم نموا

وري إعداد الجيل  4.5فتح هذا الطريق أمام خلق  ي جميع أنحاء العالم. لذلك من الض 
مليون فرصة عمل ف 

 مع القدرة عىل إدارة وبرمجة وتشغيل أجهزة 
ً
 عاليا

ً
نت األشياء المؤهلير  تأهيال القادم من متخصصي إنير

ي مختلف المجاالت التكنولوجية واالقتصادية من مثل المدن الذكية والمنازل 
نت األشياء ف  وأنظمة إنير

 والمستشفيات، ومجاالت من مثل الطاقة، النقل، الصحة والبنية التحتية. 
ي ق

ي المملكة تقدم برنامج درجة البكالوريوس ف 
ة سمية للتكنولوجيا أول جامعة رائدة ف  د تكون جامعة األمير
نت األشياء من أجل التعامل مع تقنيات الثورة الصناعية  نت األشياء  4.0إنير وما بعدها. سيوفر برنامج إنير

ي أرب  ع ركائز، وهي اإلل
ة ف  ح للطالب الخير

مجة وهندسة االتصاالت متعدد التخصصات المقير ونيات والير كير
نامج إىل  :وهندسة الحاسوب والشبكات. وي  هدف الير

  نت واالتصاالت نت األشياء والتقنيات القائمة عىل اإلنير تزويد الطالب بفهم عميق ألجهزة استشعار إنير
 .الالسلكية وشبكات الكمبيوتر

 نت األشياء المت  . 4.0وافقة مع تقنيات الصناعة تمكير  الطالب من تصميم وتطوير حلول إنير

  .نت األشياء  خلق بيئة ريادية قائمة عىل أجهزة وشبكات وأنظمة إنير
 عىل تخصص هندسة االتصاالت التقليدي، الذي يمثل اإلطار العام للتخصص 

ً
نامج أساسا يقوم الير

ات تزيد عن   ومختير
ً
ي عليه موادا

مساقات  % من مجمل متطلبات القسم، وكلها 26المستحدث، ثم يبت 
نت األشياء تطرح للمرة األوىل.  ي مجاالت إنير

ي قسم هندسة اإلتصاالت السيوطن و   حديثة ف 
ح ف  نامج المقير ير



ي الجامعة. وبما أن برنامج هندسة اإلتصاالت الحاىلي يواجه مشكلة تناقص الطلب عليه نتيجة تشبع السوق 
 
ف

ة من مهندسي اإلتصاالت، فستقوم الجام ي باعداد كبير
 األردن 

ً
عة باتخاذ إجراءات خاصة بشأنه بإعتباره برنامجا

 من مجلس االعتماد االمريكي )
ً
 (. ABETمعتمدا

 

نامج  نتائج تعلم الير
 عىل: عند اإلن

ً
نامج، يجب أن يكون الخري    ج قادرا  تهاء من دراسة الير

نت األشياء وتصميمها وتحليلها 1 ي تشكل أجزاًء من هياكل إنير
وبرمجتها واختبارها، . تحديد المكونات التر

 وتنفيذ نماذج أنظمة واقعية عملية للتكامل مع أحدث التقنيات. 
نت األشياء. 2 وتوكوالت المناسبة لالتصال بير  أجهزة وأنظمة إنير  . تقييم وتحليل الير
3 

ً
نت األشياء مع صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األوسع نطاقا . فهم أين يتالءم مفهوم إنير

 اهات المستقبلية المحتملة. واالتج
4 . ي  . تقدير دور البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الغصطناعي وتحليل البيانات بشكل نموذجر
نت األشياء. 5 ي التخصصات المتعلقة بإنير

 . تحديد النظريات والبحوث والتطبيقات ف 
 

 عىل معايير مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا األمريكي 
ً
نامج، وإنسجاما تتلخص نتاجات تعلم للير

ABET : ي
 ، عىل النحو اآلنر

 يتابع الخريجون وظائفهم الناجحة ويساهمون بفعالية بروح الفريق كرواد أعمال وقادة. • 
ي خدمة المجتمع ويقدرون مس• 

 ؤولياتهم األخالقية والمهنية. يطبق الخريجون المعرفة المكتسبة ف 
ي عالم التكنولوجيا. • 

ات والتطورات ف  ي التعلم المستمر، والتكيف مع التغير
 يظهر الخريجون الدافع ف 

 

 مواد الخطة الدراسية
: متطلبات الجامعة )

ً
 ساعة معتمدة( 27أوال
 ساعة معتمدة( 12المواد اإلجبارية ) .أ

 رقم
 المادة

 اسم المادة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

متطلب سابق 
امن(  )*مير 

11100  )  - 0 (1)مهارات الحاسوب )استدراكي

31019  ) اللغة العربية )استدراكي
(2) 0 - 

31029  ) ية )استدراكي
 - 0 (2)اللغة اإلنجلير 

 31019 3 اللغة العربية 31111

ية 31121  31029 3 اللغة اإلنجلير 

31151  ) بية الوطنية )للطلبة األردنيير   - 3 (3)الير

31251 
فقط(   العلوم العسكرية )للطلبة األردنيير  

(4) 
3 - 

من المادة  ICDLيعف  الطلبة الذين يجتازون امتحان مستوى مهارات الحاسوب بنجاح أو الحاصلون عىل شهادة  (1)

 االستدراكية. 
 يعف  الطلبة الذين يجتازون امتحان مستوى اللغة بنجاح من هذه المادة االستدراكية.  (2)



 عنها.  (3)
ً
، أو أخذ أي مادة من متطلبات الجامعة االختيارية بديال

ً
ي أخذها اختياريا

 يحق للطالب غير األردن 
(4)  

ً
ي أخذ أي مادة من متطلبات الجامعة االختيارية بديال

 عنها.  يحق للطالب غير األردن 

 
 ساعات معتمدة( 15المواد االختيارية )  .ب
  3مجاالت المهارات العلمية والعملية ) .1

 
 ساعات( 9ساعات معتمدة بحد أدن

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

متطلب سابق 
امن(  )*مير 

 - 3 لغة أجنبية 31130

 - 3 ريادة األعمال 31255

 - 3 أساليب البحث العلمي  31311

 - 3 مهارات األعمال 31372

 
 ساعات( 6ساعات معتمدة بحد أدن   3المجاالت العامة ) .2

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

متطلب سابق 
امن(  )*مير 

 - 3 تاري    خ العلم 20251

 - 3 الرياضة والصحة 31100

 - 3 الحضارة العربية اإلسالمية 31152

ي علم المكتبات 31161
 - 3 مقدمة ف 

ي  31211  - 3 األدب العرنر

ي علم السياسة واالقتصاد 31261
 - 3 مقدمة ف 

بية 31262 ي علم الير
 - 3 مقدمة ف 

 - 3 علم البيئة 31271

ي  31351 ي الوطن العرنر
 - 3 قضايا معارصة ف 

31352  
ً
 وتاريخا

ً
 - 3 القدس: واقعا

ي الفلسفة 31361
 - 3 مقدمة ف 

 - 3 الثقافة الصحية 31371

 

 
 
 ساعة معتمدة( 30(: متطلبات الكلية ثانيا

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق
امن(  )*مير 

 - 3 (1رياضيات ) 20132

 20132 3 (2رياضيات ) 20133

 - 1 أساسيات الكيمياء 20140



 اسم المادة رقم المادة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق
امن(  )*مير 

ياء ) 20141  - 3 (1فير 

ياء ) 20142  20141 3 (2فير 

ياء 20149  *20142 1 مختير فير 

 31111،31121 3 الكتابة الفنية ومهارات االتصال 20200

 20133 3 (3رياضيات ) 20231

مجة البنائية 11103  11100 3 الير

مجة البنائية 11151  *11103 1 مختير الير

 - 1 الرسم الهندسي بالحاسوب 21218

 - 1 تكنولوجيا المشاغل الهندسية 21219

 معتمدة ساعة 99إنهاء  3 االقتصاد الهندسي  23411

 معتمدة ساعة 99إنهاء  1 أخالقيات مهنة الهندسة 24411

 

: متطلبات القسم )
 
 ساعة معتمدة( 103ثالثا
 ساعة معتمدة( 94المواد اإلجبارية ) أ. 

 رقم
 المادة

 اسم المادة
عدد الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق
امن(  )*مير 

مجة بالكينونية 11206  11103 3 الير

 20133 3 (1رياضيات هندسية ) 20232

 -  3 جير الخطي  20234

 20142 3 (1دارات كهربائية ) 21221

 21221 3 (2دارات كهربائية ) 21222

 *21222 1 مختير الدارات الكهربائية 21229

 - 3 تصميم المنطق الرقمي  22241

 *22241 1 مختير تصميم المنطق الرقمي  22348

ونيات  21231  21221 3 (1)إلكير

ونيات ) 21331  21231 3 (2إلكير

ونيات 21338  *21331   1 مختير اإللكير

 20231 3 (2رياضيات هندسية ) 20331

 20231 3 االحتماالت التطبيقية واالحصاء 20334

 20232 + 21222 3 إشارات وأنظمة 23351

نت 12243  11206 3 تصميم صفحات الويب وبرمجة اإلنير

 20331 + 20142 3 كهرومغناطيسية  23321

 23351 3 مبادئ اإلتصاالت  23355



 رقم
 المادة

 اسم المادة
عدد الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق
امن(  )*مير 

 *23355 1 مختير االتصاالت 23459

ي الخوارزميات  11212
 
 11206 +  20134 3 تركيب البيانات ومقدمة ف

نت األشياء 27331 ي إنير
 
  23355 3 مقدمة ف

  23321 +21222 3 آالت كهربائية  24361

 11212 3 البياناتنظم قواعد   11323

27421 
أجهزة االستشعار واألنظمة المدمجة 

نت األشياء  إلنير
3 27331  +21331 

27422 
مختير أجهزة االستشعار واألنظمة 

نت األشياء  المدمجة إلنير
1 27421* 

23453 
ي للهاتف 

اض  تطوير تطبيقات الواقع االفير
 المحمول

3 11206 

 23355 3 االتصاالت الخلوية 23457

 *23457 1 مختير  االتصاالت الخلوية 23558

 23355 3 شبكات االتصاالت 23454

 *23454 1  مختير شبكات االتصاالت 23455

 23454 3 برمجة الشبكات والتطبيقات  22560

نت االشياء الالسلكية 27551  23355 3  انير

نت االشياء الالسلكية 27552  *27551 1 مختير انير

نت االشياءتطبيقات  27553  27421 3 انير

نت االشياء 27554  27553 1 مختير تطبيقات انير

نت األشياء 27541  23454 + 27331 3 أمان وخصوصية إنير

 ساعة معتمدة 99إنهاء  3 التدريب العمىلي  27490

وع التخرج ) 27591  ساعة 120إنهاء  1 (1مشر

وع التخرج ) 27592  27591 2 (2مشر

27593 
ي تطورات وتطبيقات ندوة نقاشية 
ف 

نت  األشياءإ  نير
1 27331 

 
 ساعات معتمدة( 9المواد االختيارية ) ب. 

 اسم المادة رقم المادة
عدد الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق
امن(  )*مير 

نت األشياء 27580 ي إنير
 يحدده القسم 3 موضوعات خاصة ف 

نت االشياء 27581 ي انير
 27421 + 27331 3 الذكاء االصطناعي ف 

نت األشياء 27582 ي إنير
 11323 + 27331 3 البيانات الضخمة ف 

نت االشياء 27583 ي انير
 11323 + 27331 3 البلوكشير  ف 



 اسم المادة رقم المادة
عدد الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق
امن(  )*مير 

نت الروبوتات 27584  27421 + 27331 3 إنير

نت األشياء 27585 ي إنير
 
 11323 + 27331 3 الحوسبة السحابية ف

نت األشياء 27586 ي إنير
 
 27421 + 27331 3 تكنولوجيا التحكم ف

نت االشياء 27587  23457 + 23454 3 بروتوكوالت انير

 11323 + 27331 3 المركبات ذاتية القيادة 27588

  27331 3 نظرية التحسير   27589

 23457 + 23454 3 معمارية الشبكات الالسلكية 27541

 23457 + 23454 3 اتصاالت الوسائط المتعددة 27552

 23457 + 23454 3 الشبكة الذكيةاتصاالت  27551

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



شادية  الخطة االسير
 خامسةالسنة ال رابعةالسنة ال ثالثةالسنة ال ثانيةالسنة ال السنة األوىل

 المتطلب المادة الرقم المتطلب المادة الرقم المتطلب المادة الرقم المتطلب المادة الرقم المتطلب المادة الرقم

31111 

مهارات 
االتصال 
باللغة 
 العربية

31019 24218 
الرسم 
الهندسي 
 بالحاسوب

- 20331 
رياضيات 
 (2هندسية )

 (1آالت كهربائية ) 24361 20231
21222 + 
23321 

22560 
برمجة 
الشبكات 
 والتطبيقات

23454 

31151 
بية  الير
 الوطنية

- 24219 
تكنولوجيا 
المشاغل 
 الهندسية

- 20334 
االحتماالت 
التطبيقية 
 واالحصاء

 27551 11212 نظم قواعد البيانات 11323 20231
نت  انير
االشياء 
 الالسلكية

23355 

20132 
رياضيات 

(1) 
- 20231 

رياضيات 
(3) 

 وأنظمة إشارات 23351 20133
21222 
20232 
 

21427 
أجهزة االستشعار 
واألنظمة المدمجة 
نت األشياء  إلنير

27331 
21331 

27552 

مختير 
نت  انير
االشياء 
 الالسلكية

27551* 

ياء ) 20141  20200 - (1فير 

الكتابة 
الفنية 
ومهارات 
 االتصال

31111 12243 
تصميم صفحات 
الويب وبرمجة 

نت  اإلنير
11206 27422 

مختير أجهزة 
االستشعار 

واألنظمة المدمجة 
نت األشياء  إلنير

21427* 27553 
تطبيقات 
نت  انير
 االشياء

21427 

   20232 
رياضيات 
هندسية 

(1) 
ونيات ) 21331 20133  23453 21231 (2إلكير

تطوير تطبيقات 
ي 

اض  الواقع االفير
 للهاتف المحمول

11206 27591 
وع  مشر
 (1تخرج )

 120إنهاء 

20140 
أساسيات 
 الكيمياء

- 11206 
مجة  الير
 بالكينونية

11103 21338 
مختير 

ونيات  إلكير
21331* 24411 

أخالقيات مهنة 
 الهندسة

 27593 99إنهاء 

ندوة نقاشية 
ي تطورات 

 
ف

وتطبيقات 
نت   انير
 األشياء

27331 

 21221 متطلب جامعة اختياري
دارات 
كهربائية 

(1) 
 متطلب قسم اختياري متطلب جامعة اختياري    20142

 

31121 

مهارات 
االتصال 
باللغة 
ية  اإلنجلير 

31029 31251 
العلوم 
 العسكرية

 27541 23355 االتصاالت الخلوية 23457 20331+20142 كهرومغناطيسية 23321 -

أمان 
وخصوصية 
نت  إنير
 األشياء

27331 
23454 

20133 
رياضيات 

(2) 
20132 20234 

الجير 
 الخطي 

- 23355 
مباديء 
 االتصاالت

23351 23558 
االتصاالت مختير 

 الخلوية
23457* 27554 

مختير 
تطبيقات 
نت  انير
 االشياء

27553 

ياء ) 20142  21222 20141 (2فير 
دارات 
كهربائية 

(2) 
21221 23459 

مختير 
 االتصاالت

 27592 23355 شبكات االتصاالت 23454 *23355
وع  مشر
 (2)تخرج 

27591 

20150 
مختير 

ياءال  فير 
20142* 21229 

مختير 
دارات 
 كهربائية

21222* 11212 
البيانات تركيب 

ي 
 
ومقدمة ف
 الخوارزميات

11206 
20134 

23455 
شبكات مختير 

 االتصاالت
 متطلب قسم اختياري 23454*



11103 
مجة  الير
 البنائية

11100 22241 
تصميم 
المنطق 
 الرقمي 

- 27331 
نت  ي إنير

 
مقدمة ف

 األشياء
 متطلب قسم اختياري 99إنهاء  اقتصاد هندسي  32431 23355

11253 
مختير 
مجة  الير
 البنائية

11103* 22348 
مختير 
المنطق 
 الرقمي 

    متطلب جامعة اختياري متطلب جامعة اختياري 22241*

 21231 متطلب جامعة اختياري
ونيات  إلكير

(1) 
24221          

         27490 
Practical 
Training 

    99إنهاء 

 (17+  16السنة األوىل )
  ساعة 33 

 (17+  17)ثانية السنة ال
 ساعة  34 

 ( 16+ 16)ثالثة السنة ال
 ساعة   32 

 ( 17+  17)رابعة السنة ال
 ساعة   34 

 ( 12+  15)خامسة السنة ال
 ساعة   27 

ي متطلبات جامعة
 المواد باللون البن 

 المواد باللون األخض  متطلبات كلية
 المواد باللون األزرق متطلبات جامعة

 


