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 كليخ تكنىلىجيب الوؼلىهبد
 

 :الوقذهخ
 

  :رشزًم كهٛخ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ػهٗ عزخ أقغبو ْٙ
 (يغبئٙ/ صجبؽٙ )ُْذعخ انجشيغٛبد  
 (رى ئٚقبف انقجٕل فّٛ)ػهى انؾبعٕة انزطجٛقٙ  
 (يغبئٙ/ صجبؽٙ )ػهى انؾبعٕة  
 (يغبئٙ/ صجبؽٙ )َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ  
 (يغبئٙ/ صجبؽٙ )ٕيبد انؾبعٕثٛخ أَظًخ انًؼه 
 (رى ئنغبؤِ)انؾبعٕة ٔأَظًخ انًؼهٕيبد انؾبعٕثٛخ  
 يبعغزٛش ػهى انؾبعٕة 

ؽٛش رًُؼ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ عًٛغ ْزِ األقغبو، ٔقذ رى قجٕل انذفؼخ 
 .2000/2001األٔنٗ نطهجخ انكهٛخ فٙ انؼبو انغبيؼٙ 

ٕل انذفؼخ األٔنٗ فٙ ٔرى اعزؾذاس دسعخ انًبعغزٛش فٙ ػهى انؾبعٕة قج
 .2005/2006انؼبو انغبيؼٙ 

 
 :أػذاد الطلجخ

طبنجب ( 1137)ثهؾ اعًبنٙ ػذد انطهجخ فٙ اقغبو كهٛخ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد 
 :ٔطبنجخ يٕصػٍٛ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 الؼذد القطن

 476 ُْذعخ انجشيغٛبد

 33 ػهى انؾبعٕة انزطجٛقٙ

 145 ػهى انؾبعٕة

 309 إلداسٚخَظى انًؼهٕيبد ا

 161 أَظًخ انًؼهٕيبد انؾبعٕثٛخ

 13 ثشَبيظ انًبعغزٛش ػهى انؾبعٕة 

 
ٔقذ ثهؾ ػذد انخشٚغٍٛ فٙ انكهٛخ نهفصم انذساعٙ األٔل ٔانضبَٙ نهؼبو 

 2005/2006ٔانفصم انذساعٙ انصٛفٙ نهؼبو انغبيؼٙ  2006/2007انذساعٙ 
 .طبنجب ٔطبنجخ نهفزشرٍٛ انصجبؽٛخ ٔانًغبئٛخ( 371)
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 :بء الهيئخ التذريطيخأػض
 

رى اعزقطبة ػذد يٍ انًخزصٍٛ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نغشض سفغ 
انًغزٕٖ األكبدًٚٙ ٔرهجٛخ يزطهجبد االػزًبد ٔانزُبعت يغ أػذاد انطهجخ 

ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ يٕصػٍٛ ػهٗ األقغبو  53انًقجٕنٍٛ، ٔرضى انكهٛخ 
 :انًخزهفخ ٔػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 
 

 الؼذد القطن 

 13 انجشيغٛبد ُْذعخ

يٓبساد + ػهى انؾبعٕة انزطجٛقٙ 
 انؾبعٕة

19 

 7 يبعغزٛش+ ػهى انؾبعٕة 

 9 َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ

 5 أَظًخ انًؼهٕيبد انؾبعٕثٛخ

 
 

ٔرغطٙ رخصصبد أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ انًغبالد انًزُٕػخ نهخطط انذساعٛخ 
شؽ ٚزرشٔاػ  ٔكبٌ انؼتء انذساعٙ نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًزف. نغًٛغ األقغبو

 .عبػخ يؼزًذح 15-12ثٍٛ 
 

 :النشبطبد الجحثيخ والوؤتوراد الؼلويخ والنذواد
 
  :رُظٛى انًإرًش انذٔنٙ انخبيظ فٙ أَظًخ انؾبعٕة ٔرطجٛقبرٓب .1

The 5th ACS\IEEE International Conference on Computer 
Systems and Applications 13-16/5/2007  

هًٛخ ٔانًشبسكخ فٙ يإرًشاد ػهًٛخ اَغبص ػذد يٍ األثؾبس انؼ .2
 .يؾهٛخ ٔئقهًٛٛخ ٔدٔنٛخ فٙ يخزهف رخصصبد ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد

ئقبيخ انؼذٚذ يٍ ٔسػ انؼًم انًزخصصخ فٙ يغبل ركُٕنٕعٛب  .3
 .انًؼهٕيبد ٔانًشبسكخ فٛٓب

فٙ يغبالد ( Seminars)رُظٛى ػذد يٍ انؾهقبد انذساعٛخ  .4
 .انزخصص انًخزهفخ
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بؽضٍٛ ٔانًخزصٍٛ فٙ يغبالد انؾبعٕة اعزضبفخ ػذد يٍ انج .5
 .ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد، ٔاعزضبفخ انؼذٚذ يٍ انششكبد راد انؼالقخ

 
 :إنجبزاد الكليخ

اعزقطبة ػذد يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ انًزًٛضٍٚ ٔفٙ يخزهف  .1
 .رخصصبد ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد

رؾذٚش ٔصٕفبد انًغربقبد نًخزهرف انخطرط انذساعرٛخ ٔؽغرت       .2
 .ؼزًذح ٔاَغبص انغذٚذ يُٓبانًؼبٚٛش انً

ئقبيخ انؼذٚذ يٍ انُذٔاد ٔانغًُٛبساد ٔانرذٔساد انًزخصصرخ يرٍ     .3
 .قجم أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انكهٛخ

ركشٚى انطهجخ انًزفٕقٍٛ أكبدًٚٛب ٔركشٚى انطهجرخ انؾبصرهٍٛ ػهرٗ     .4
 .أفضم يششٔع رخشط ٔانًزفٕقٍٛ فٙ ايزؾبٌ انكفبءح انغبيؼٛخ

5.   ٕ و انًفزرٕػ نهغبيؼررخ ٔٚرٕو انًغرربس   انًشربسكخ انًزًٛررضح فرٙ انٛرر
 .انٕظٛفٙ

رٓٛئررخ يزطهجرربد اررجط انغررٕدح ٔاعررزقجبل نغُررخ اررجط انغررٕدح       .6
انجشٚطبَٛخ إلػبدح رقٛٛى قغى ػهى انؾبعٕة ٔقذ رى رٓٛئخ عًٛغ 
 .انًزطهجبد األيش انز٘ اَؼكظ اٚغبثًٛب ػهٗ رقٛٛى انهغُخ نهقغى

خ يزبثؼررخ دًٕٚيررخ اررجط انغررٕدح ػهررٗ يغررزٕٖ األقغرربو ٔانكهٛرر  .7
ٔئقبيخ انؼذٚذ يٍ انُرذٔاد انزؼشٚفٛرخ ثٓرب، ٔاَغربص انخطرط انالصيرخ       

 ".Action Plans"نزغبٔص يؼٕقبد انؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 
رؾررذٚش انكزررت انًُٓغٛررخ ٔانًصرربدس انزؼهًٛٛررخ األ ررشٖ ٔئصررشاء       .8

 .انًكزجخ ثبنكزت انؾذٚضخ
ئقبيخ انؼذٚذ يٍ يؾبارشاد انزقٕٚرخ نهطهجرخ انًزقرذيٍٛ اليزؾربٌ       .9

نغبيؼٛخ ٔقرذ رًرذ دساعرخ ٔرغرغٛم انغرهجٛبد ٔرٓٛئرخ       انكفبءح ا
كًرب ٔررى   . انخطط انالصيخ نزؾغرٍٛ أداء انطهجرخ نهفصرٕل انقبديرخ    

 .ركشٚى انطهجخ انًزفٕقٍٛ فٙ ايزؾبٌ انكفبءح
اَغبص انخطط انذساعٛخ ٔٔصف انًغبقبد نطهجرخ انًبعغرزٛش فرٙ     .10

 .ػهى انؾبعٕة انًٕافقخ ػهٗ انًشبسٚغ انجؾضٛخ نهطهجخ
 .بو نغبٌ انكهٛخ ٔاألقغبورطٕٚش يٓ .11
رطرٕٚش يخزجرشاد انكهٛرخ يرٍ  رالل دػًٓرب ثبنجشيغٛربد انًطهٕثررخ         .12

 .نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ
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ئقبيخ انؼذٚذ يٍ انهقبءاد ثرٍٛ انؼًٛرذ ٔسؤعربء األقغربو ٔانطهجرخ       .13
ثًخزهف انزخصصبد ٔانًغزٕٚبد نًُبقشخ عغم رطرٕٚش انؼًهٛرخ   

 .انزذسٚغٛخ
يٕقررغ انغبيؼررخ ػهررٗ رؾررذٚش يؼهٕيرربد انكهٛررخ ٔاألقغرربو ػهررٗ  .14

 .االَزشَذ
 

 :النشبطبد الطالثيخ
شرربسا انؼذٚررذ يررٍ طهجررخ انكهٛررخ فررٙ انُشرربطبد اناليُٓغٛررخ دا ررم ٔ رربسط   

 .انغبيؼخ
 

 
 :التطلؼبد الوطتقجليخ للكليخ

ٔاغ انخطط ٔاإلعشاءاد انالصيخ نزٓٛئخ طهجخ انكهٛرخ اليزؾربٌ انكفربءح     
 .انغبيؼٛخ

 .هجبرٓبيزبثؼخ دًٕٚيخ اجط انغٕدح ٔرٓٛئخ يزط 
رزطهغ انكهٛخ ئنرٗ اعرزقطبة اكجرش ػرذد يرٍ أػضربء ْٛئرخ انزرذسٚظ          

انًزًٛضٍٚ ٔرغٓٛض يخزجشارٓب ثأؽذس األعٓضح ؽغت يؼربٚٛش االػزًربد   
انؼرربو ٔانخررب  فررٙ األسدٌ ٔانكهٛرربد انًُرربظشح نٓررب فررٙ انغبيؼرربد    

 .انؼبنًٛخ انًشيٕقخ
ظ رطررٕٚش انجُٛررخ انزؾزٛررخ ٔصٚرربدح ػررذد يكبرررت أػضرربء ْٛئررخ انزررذسٚ    

 .ٔانًخزجشاد ٔانجشيغٛبد ٔانًكزجخ
 .ئقبيخ انًإرًشاد انؼهًٛخ ٔانُذٔاد ٔانًشبسكخ فٛٓب 
 .انزٕعغ فٙ ثشَبيظ انجؾش انؼهًٙ 
 .صٚبدح انًغبًْخ فٙ رطٕٚش انًغزًغ انًؾهٙ ٔانزؼهٛى انًغزًش 
 .اإلعزًشاس فٙ رطٕٚش انؼًهٛخ انزذسٚغٛخ ٔيب ٚزجؼٓب 
 .بد انزٙ نى رذسط عبثقباعزكًبل اػذاد انخطط انزفصٛهٛخ نهًغبق 
 .يزبثؼخ سفذ انًكزجخ ثبنًشاعغ 
يزبثؼررخ يخشعرربد انغررٕدح نهؼرربو انغرربثي ٔأصشْررب فررٙ صٚرربدح انقًٛررخ   

 .انًضبفخ نهطهجخ
 .اإلعزًشاس ثشقبثخ ٔاداسح انغٕدح ٔثشكم أفضم 
 .رفؼٛم انهغبٌ انخبصخ ثًزبثؼخ انطهجخ انخشٚغٍٛ 
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 :ضجط النىػيخ
 

ٛخ انجشٚطبَٛخ نغشض ئػبدح رقٛرٛى قغرى ػهرى    اعزضبفخ انكهٛخ نغُخ اجط انُٕػ
انؾبعٕة ٔقذ ررى رٓٛئرخ كبفرخ انًزطهجربد إلَغربػ ْرزِ انضٚربسح ٔيرٍ انًزٕقرغ          
انؾصٕل ػهٗ رقشٚرش عذٚرذ يرٍ صرُذٔح انؾغرٍٛ ن ثرذاع ٔانزفرٕح ثخصرٕ          

 .انزقٛٛى انغذٚذ ٔرنك  الل صٛف ْزا انؼبو
 ٖ انؼهًرٙ ٔاألكربدًٚٙ    رٕاصم انكهٛخ ٔثبْزًبو كجٛش انزشكٛض ػهٗ سفغ انًغرزٕ

نهطبنت ثًب ٚزالئى يغ انًؼبٚٛش انؼبنًٛخ نهغٕدح ٔانؾفبظ ػهٗ يغرزٕٖ انكهٛرخ   
انؼهًٙ  صٕصرب ثؼرذ فٕصْرب ثغربئضح صرُذٔح انؾغرٍٛ ن ثرذاع ٔانزًٛرض ٔثٓرزا          
رؾبٔل انكهٛخ يٍ  الل نغبَٓب انؼذٚرذح ٔنغربٌ األقغربو انًخزهفرخ فرٙ انكهٛرخ       

ك ثزطجٛري يؼربٚٛش انغرٕدح انؼبنًٛرخ فرٙ      دًٕٚيخ انًغزٕٖ انؼهًٙ نهكهٛخ ٔرن
طشح انزذسٚظ ٔرؾذٚش انخطط انذساعٛخ، ٔاَزقربء اػضربء ْٛئرخ ررذسٚظ عرذد،      
ٔيزبثؼخ انطهجخ ٔئسشبدْى ثشكم صرؾٛؼ، ٔاداسح ٔيشاقجرخ انُٕػٛرخ ػهرٗ يرذاس      

 .انؼبو انذساعٙ
 

 :ETSاهتحبى الكفبءح الجبهؼيخ 
 

انًخزهفخ فٙ ايزؾبٌ انكفبءح شبسا طهجخ كهٛخ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ثأقغبيٓب 
انغبيؼٛخ نهطهجخ انًزٕقغ رخشعٓى ػهٗ انفصرهٍٛ انضربَٙ ٔانصرٛفٙ انًبارٍٛٛ     

 :ٔؽغت انغذٔل أدَبِ
 

 القطن
ػذد 
 الطلجخ

الوؼذل 
 الىطني

هؼذل 
طلجخ 
جبهؼخ 
 فيالدلفيب

ػذد الطلجخ 
فىق الوؼذل 
 الىطني

 62 45 45 110 ُْذعخ انجشيغٛبد

 1 228 300 16 ػهى انؾبعٕة

+ أَظًخ انًؼهٕيبد انؾبعٕثٛخ 
انؾبعٕة ٔأَظًخ انًؼهٕيبد 

 انؾبعٕثٛخ
27 44 41 12 

 25 39 41 57 َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ

 210 انًغًٕع
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ٔقذ رًذ دساعخ انغهجٛبد انزرٙ سافقرذ ػًهٛرخ رٓٛئرخ انطهجرخ ألداء االيزؾربٌ       
نزؾغرٍٛ  ٔأعجبة رذَٙ َزبئظ طهجخ انكهٛخ ٔرى ؽصشْب ٔرٓٛئخ انخطط انالصيرخ  

 .أداء انطهجخ فٙ ايزؾبٌ انكفبءح انالؽقخ
 

 :الخطط الذارضيخ
 

رى ئَغبص ٔصف انًرٕاد نهخطرط انذساعرٛخ انؾذٚضرخ ٔؽغرت انًؼربٚٛش انًؼزًرذح        
ٔانؼًم عبس٘ ػهٗ ئَغبص ٔصرف انًرٕاد انزرٙ نرى ررذسط عربثقًب، ٔررى رؾرذٚش         

 .انؼذٚذ يُٓب ثًب ٚزالءو يغ يزطهجبد اجط انغٕدح ٔعٕح انؼًم
 

 :ػبد هجلص الكليخ وهجبلص األقطبم ولجبى الكليخ الوختلفخاجتوب
 

ثهؾ ػذد اعزًبػبد يغهظ انكهٛخ ٔيغربنظ األقغربو ٔانهغربٌ انًخزهفرخ فرٙ      
 :كًب ٚهٙ 2006/2007انكهٛخ نهؼبو انذساعٙ 

 
 

 الجهخ الوؼنيخ الرقن
ػذد 

 اإلجتوبػبد

 14 يغهظ انكهٛخ  .1

2.  
قغى ػهى انؾبعٕة 

 انزطجٛقٙ
15 

3.  
قغى ُْذعخ 

 نجشيغٛبدا
16 

4.  
قغى َظى انًؼهٕيبد 

 اإلداسٚخ
17 

 11 قغى ػهى انؾبعٕة  .5

6.  
قغى أَظًخ انًؼهٕيبد 

 انؾبعٕثٛخ
12 

7.  
نغُخ اجط انُٕػٛخ 

 نهكهٛخ
4 

 3 انهغُخ انؼهًٛخ نهكهٛخ  .8

9.  
نغُخ انذساعبد انؼهٛب 

 نهكهٛخ
4 
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10.  
نغُخ انخطخ انذساعٛخ 

 نهكهٛخ
5 

 5 نغُخ انًشبسٚغ نهكهٛخ  .11

12.  
انؼًهٙ نغُخ انزذسٚت 

 نهكهٛخ
3 

 4 نغُخ ايزؾبٌ انكفبءح  .13

 
 

تىزيغ أػضبء هيئخ التذريص فيي كلييخ تكنىلىجييب الوؼلىهيبد  طيت      
 :2006/2007الرتت األكبديويخ والجنطيخ للؼبم الجبهؼي 

 
 ههبراد  بضىة+ قطن ػلن الحبضىة التطجيقي  .1

 

أضتبر  أضتبر الجنطيخ
 هشبرك

أضتبر 
 هطبػذ

الوجوىع  هذرش
 الكلي

 18 15 2 1--  أردني

 1 رر 1-- --  ػراقي

 رر-- -- -- --  جسائري

 19 12 3 1--  الوجوىع

 
 

 قطن نظن الوؼلىهبد اإلداريخ .2
 

أضتبر  أضتبر الجنطيخ
 هشبرك

أضتبر 
 هطبػذ

الوجوىع  هذرش
 الكلي

 5 2 3-- --  أردني

 2--  1 1--  ػراقي

 1--  1-- --  ضىري

 1--  1-- --  هصري

 9 2 6 1--  لوجوىعا
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 قطن هنذضخ الجرهجيبد .3
 

أضتبر  أضتبر الجنطيخ
 هشبرك

أضتبر 
 هطبػذ

الوجوىع  هذرش
 الكلي

 6 3 3 رر 1 أردني

 4--  3 1--  ػراقي

 رر--  رر-- --  ضىري

 3--  1 2--  جسائري

 رر-- --  رر--  هصري

 رر--  رر--  رر هنذي

 13 3 7 3 رر الوجوىع

 
 :حبضىثيخقطن أنظوخ الوؼلىهبد ال .4

 

أضتبر  أضتبر الجنطيخ
 هشبرك

أضتبر 
 هطبػذ

الوجوىع  هذرش
 الكلي

 3 1 2 رر--  أردني

 2-- --  2--  ػراقي

 رر--  رر-- --  جسائري

 5 1 2 2--  الوجوىع

 
 :قطن ػلن الحبضىة .5

 

أضتبر  أضتبر الجنطيخ 
 هشبرك

أضتبر 
 هطبػذ

الوجوىع  هذرش
 الكلي

 4 1 1 1 1 أردني

 2-- --  2--  ػراقي

 1--  1-- --  لجنبني

 7 1 2 3 1 الوجوىع
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 :الوبجطتير .6
 

أضتبر  أضتبر الجنطيخ 
 هشبرك

أضتبر 
 هطبػذ

الوجوىع  هذرش
 الكلي

 1-- -- --  1 أردني

 2-- --  2--  ػراقي

 2-- --  2--  جسائري

 5-- --  4 1 الوجوىع
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