
التكيف مع مهن متنوعة والتتتوت وع متع ان تي تن  ت   ت   -3

 .المش ك  مع التفكيي اإلبداع 

 

 (POsمخرجات البرنامج التعليمي )

 توقع من ط لب الهندسة الكهيب ئية اع  تتت تف بت لتمت  ت   

 الت لية عند تخيجه من القسم:

(a  القدرة على تطبيق الموي ة    مج ال  الي  ضي  ،الولوم

 والهندسة.

  (b  القدرة على ت ميم وإجياء التتتجت رك وكتتلتي تت تلتيت

 وتفسيي البي ن  .

 (c القدرة على ت ميم  وتطو ي االنظمة او الوملي   لتلبتيتة

اال داف المطلوبة، وذلي ضمن قيود واقوية متلت  التقتيتود 

اإلقت  د ة والبيئة واإلجتم عيتة والستيت ستة واي ت قتيتة 

 وال  ة والس مة والت نيع واإلستدامة.

 (d.    القدرة على الوم  ضمن  ي ق متودد التخ 

e  القدرة على تت تد تد و غتيت لتة و ت  التمتشت كت (

 الهندسية.

 (f. هم أ  قي   المهنة ومس ولي ته  

g.القدرة على التواغ  بشك   و ل ( 

h توليم واسع ضيوري لفهم تأثيي ال لول الهتنتدستيتة (

 على المستوى الو لم  وضمن السي ق المجتمو .

iت  التتتوتلتيتم  ) اال تم م والقدرة عتلتى االنتختياط 

 المستمي.

j  موي ة القض    المو غتية ذا  ال تلتة بتتتخت ت (

 الهندسة الكهيب ئية.

k  القدرة على استختدام التتتقتنتيت   والتمتهت را (

وايدوا  الهندسية ال د لة الضتيور تة لتمتمت رستة 

 الهندسة.

 

 برنامج البكالوريوس
الكهربائيةفي قسم الهندسة    

  الجامعة االردنية

 نبذة عن القسم

كلية      7711ع م  الكهيب ئيةتم تأسيس قسم الهندسة 

ك ع القسم  تو والهندسة والتكنولوجي  ب لج موة االردنية ، 

اليا د  اليئيس لسوق الوم  االردن  متن  ت متلت  درجتة 

البك لور وس    الهندسة الكهيب ئية . كمت  قت م التقتستم 

 .7791نش ء بين مج الم جستيي ع م إب

بت عتدادم متهتنتدستيتن الكهيبت ئتيتة  فتخي قسم الهندسة 

كهيب ئيين متميز ن وم  لين للوم   ت  قتطت ل ال تنت عتة 

 وايوس ط ايك د مية والم سس   ال كومية.

و ضم القسم نخبة من أعض ء  يئة التدر س التمتتتمتيتز تن 

ب إلض  ة إلى مجموعة من مس عدي التبت تا والتتتدر تس 

 والمهندسين والفنيين.

 رؤية الجامعة

إدارة متجتتتمتع التمتوتي تة تتمل  رؤ ة الج موة ايردنية    

وتنظيمه  وغوال ب لج موة إلى م  ف الج متوت   التمت تنتفتة 

 .1179ع لمي ً    لضوع ع م 

 رسالة القسم

تو يي توليم ع ل  الجودة    مج ل الهندسة الكهتيبت ئتيتة و 

إعداد  ي جين ق در ن على الوم     متجت ال  التهتنتدستة 

الكهيب ئية المتنوعة والمس  مة    تنمية المملكة اقت  د ت  

إض  ة إلى تلبية اال تي ج   ال ن عية واالجتتتمت عتيتة ومتنت  

أعض ء  يئة التدر س والموظفين مك  ئ   و وظ ئتف متجتز تة 

     مج ل التدر س والب وث.

 (PEOsأهداف البرنامج التعليمي )

 توقع من  ي ج  بين مج الهندسة الكهيبت ئتيتة  ت  لضتوع 

 بضع سنوا  من التخيج: 

مس  مة    التنمية االقت  د ة    الب د وتتولت  دور ال -7

القي دة    الم سس   الم لية واإلقتلتيتمتيتة والتوت لتمتيتة 

 .ال ن عية وايك د مية
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واالنخياط    التطو ي المهن  التات  وتت تقتيتق التمتوتي تة 

 .المو غية، وإجياء الواجب   مهني  وأ  قي 
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3- Adapt to diverse careers and collaborate with others to 

solve problems with creative thinking.  

 

Educational Outcome (POs) 

Each Electrical Engineering student will demonstrate the 

following attributes by the time he/she graduates: 

a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, 

and engineering.  

b) An ability to design and conduct experiments, as well 

as to analyze and interpret data.  

c) An ability to design a system,  component,  or process 

to meet desired needs , within realistic constraints such as 

economic, environmental, social, political, ethical, health 

and safety, manufacturability, and sustainability.  

d) An ability to function on multidisciplinary teams. 

e) An ability to identify, formulate and solves engineer-

ing problems.  

f) An understanding of professional and ethical respon-

sibility.  

g) An ability to communicate effectively.  

h) The broad education necessary to  understand the 

impact of engineering solutions in a global and socie-

tal context.  

i) A recognition of the need for, and an ability to en-

gage in life-long learning.  

j) Knowledge of contemporary issues.  

k) An ability to use the techniques, skills, and 

modern engineering tools necessary for engineering 

practice.  

B.Sc. Program 

 in Electrical Engineering 

University Of Jordan 

Introduction                                            

The Electrical Engineering Department was  

established in 1977. It was the first department to 

provide the job market with Electrical engineers in 

Jordan. Furthermore; it launched the master degree 

program by1982. It prides itself on preparing its stu-

dents for creative careers in industry, academia, and 

government. The department is a community of out-

standing researchers, experienced educators, distin-

guished engineers, and talented students. 

 

Vision of University  

To manage   knowledge society in order to make 

UJ one of globally ranked universities by 2018. 

 

Mission of Department 

The mission of the Department is to provide high 

quality education in electrical engineering disci-

plines, prepare graduates for diverse careers in 

electrical engineering, contribute to the country's 

economical development, meet the needs of the 

industry and society, and to bring faculty and staff 

a rewarding career in teaching and research. 

  

Program Educational Objectives (PEOs) 

Graduates of the electrical engineering program are   

expected within a few years of graduation to:  

1- Contribute to the country's economic develop-

ment and assume leadership role in industrial and 

academic local, regional and global institutions.  

2- Communicate effectively in multidisciplinary 

environments, engage in self professional develop-

ment and attainment of contemporary knowledge, 

and conduct duties professionally and ethically.  
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