
يعمل فيها كوادر فنية لتدريب الطلبة ضمن مادة املشاغل الهندسية، كما تقوم 
الكوادر الفنية بأعمال التصنيع للكلية.
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هيئة  قبل  من  وامليكانيكية  والكيميائية  الكهربائية  الهندسة  أقسام  اعتماد  مت 
االعتماد األمريكي لبرامج الهندسة والتكنولوجيا  ABET ( www.abet.org )  عام 

االعتمادية. لهذه  التحضير  طور  في  فهي  األقسام  باقي  2014، وأما 
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باإلضافة لرسالتها األكادميية متتد نشاطات كلية الهندسة إلى إنشاء مختبرات أبحاث 
ووحدات خدمات متخصصة منها:

     

الهندسية  بالبرمجيات  مجهزة  الطلبة، وهي  خلدمة  الكلية  حاسوب  1. مختبرات 
اخملتلفة ومرتبطة مع شبكة االنترنت.

الصناعات  والتصميم: يقوم بخدمة  للتطوير  الثاني  امللك عبد اهللا  2. مختبر مركز 
وهو  وغيرها  متجددة  وطاقة  سيارات  من  العسكرية  بالصناعات  املرتبطة  املدنية 
عبداهللا  امللك  مركز  في  األبحاث  دائرة  مع  بالتعاون  املتميزة  األبحاث  مراكز  من  مركز 

الثاني للتصميم والتطوير.
3. البرنامج الوطني لربط الصناعة باألكادمييا دكتور لكل مصنع: األول من نوعه في 
األردن واملنطقة – وأحد البرامج املتميزة -  والتي تنبثق فكرته عن عمل قنوات اتصال بني 
تطبيقية  بحثية  مشاريع  لعمل  األكادميية  واملؤسسات  احمللية  الصناعية  الشركات 
وتطوير مفهوم االقتصاد املبني على املعرفة و يدعم الريادة و االبتكار واالبداع من خالل 
نقل التكنولوجيا واملعرفة بني الصناعة واملؤسسات األكادميية ويدعم االقتصاد الوطني.

رسم  في  املشاركة  أجل  من  الصناعة: وذلك  مع  الهندسية  الشراكة  4. مجلس 
عند  االعتبار  بعني  احمللية  الصناعات  حاجة  أخذ  وكذلك  الصناعية،  االستراتيجيات 

تعديل وتطوير البرامج األكادميية.

تضم مجموعة من الفنيني املهرة الذين يقومون بكافة أعمال  الصيانة في الكلية 
والقيام باإلضافات االنشائية والكهربائية والتدفئة والتمديدات
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وتضم   1979 سنة  األردنية  اجلامعات  طلبة  لتدريب  الوطنية  اللجنة  أسست 
اللجنة في عضويتها جامعات حكومية وخاصة وبعض املؤسسات من القطاعني 

العام واخلاص وتهدف هذه اللجنة الى:

للخبرة  الطلبة  لتبادل  العاملية  واملنظمة  األردن  بني  التعاون  تعزيز   .1
    ( I.A.E.S.T.E) (األياستا)الفنية

إيجاد فرص  مقابل  األردنيني  للطلبة  اخلارج  في  تدريب  فرص  إيجاد  على  2. العمل 
تدريبية للطلبة األجانب.

3. وضع اخلطط والبرامج لتدريب طلبة اجلامعات األردنية في املؤسسات العلمية 
واخلاصة ومتابعة فاعليتها.

يتم  البلد، حيث  احتياجات  حسب  اخلارج  من  املطلوبة  التدريب  مجاالت  4. حتديد 
تدريب  األعضاء لقضاء فترة  الدول  بعض  إلى  الكلية  طلبة  من  عدد  ً ايفاد  سنويا
الطلبة  استقبال عدد من  يتم  الصيف، وباملقابل  تقل مدتها عن شهرين خالل  ال 
وفق  األردنية  واملؤسسات  القطاعات  في  تدريبهم  يجري  حيث  الدول  هذه  من 
املشاركني  للطلبة  البرنامج  هذا  خالل  من  تتاح  اذ  لذلك،  خصص  معد  برنامج 
فرص التفاعل والتبادل الثقافي والسياحي واالجتماعي مع ثقافات الدول املضيفة 

2017
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األقسام  على  يحتوي   (J) حرف  بشكل  الهندسة  كلية  مبنى  تصميم  مت 
يوازي  مستقل  مبنى  خصص  كما  لها.  التابعة  التدريسية  والقاعات  األكادميية 
مبنى الكلية الحتضان اخملتبرات الهندسية التابعة لألقسام اخملتلفة والتي يتجاوز 
منتظم  بشكل  وصيانتها  تطويرها  يتم  حيث   ً مختبرا  (60) الـ  عددها 
ألغراض  اخملتبرات  بعض  تستعمل  اذ  منها،  املطلوب  للدور  أدائها  الستمرارية 

األبحاث والتطوير من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.
وتضم الكلية ثالثة مدرجات مجهزة باألجهزة السمعية والبصرية تتسع مبجملها 

حلوالي خمسمائة شخص.
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حتتضن الكلية في مبناها مكتبة فرعية تابعة للمكتبة العامة في اجلامعة األردنية 
الكتب  من  كبير  عدد  على  حتتوي  حيث  اليومية،  الطالب  حاجات  وتلبي  لتدعم 

الهندسية وعدد من الدوريات.
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امللكية  االرادة  مبوجد  األردن  في  للهندسة  كلية  كأول  الهندسة  كلية  أنشئت 
اجلامعي  العام  مطلع  في  الطالب  باستقبال  وباشرت   ،1974 سنة  السامية 
1976/1975.شغلت الكلية مساحة محدودة من مبنى قسم اجليولوجيا في 
وعدد  الثالثة عشر  يتجاوز  ال  فيها  التدريس  أعضاء هيئة  عدد  العلوم، وكان  كلية 
ً حتى أصبحت  ً متواصال الطالب ال يتجاوز املئة. ومنذ ذلك التاريخ شهدت الكلية منوا
من أكبر كليات اجلامعة األردنية من حيث املباني األكادميية واخملتبرات مساحة حيث 
ً مربعاً، وتضم أكثر من (160) عضو هيئة تدريس. وحترص  تزيد عن 40.000 مترا
حتى  وتطبيقاتها  الهندسية  العلوم  مجاالت  في  التطورات  مواكبة  على  الكلية 
العربي  املستويني  على  الهندسية  البرامج  خريجي  أقوى  من  خريجوها  أصبح 
واألقليمي. كما يلتحق عدد من خريجيها إلكمال دراساتهم العليا في العديد من 
اجلامعات العاملية بينما يعمل اجلزء األكبر في مجاالت العمل الهندسي وتخصصاته 
اخملتلفة بالقطاعني اخلاص والعام في األردن والدول العربية اجملاورة ودول أخرى كثيرة.

البرامج  من  العديد  في  تطبيقه  ويجري  به  ً يحتذى  منوذجا الهندسة  كلية  تعتبر 
الهندسية في اجلامعات األردنية والعربية احلكومية واخلاصة اذ أنها تواكب التطور 
االعتماد  معايير  تطبيقها  خالل  من  احلديثة  التعلم  ومخرجات  التدريس  طرق  في 

.(ABET) األمريكية للبرامج الهندسية والتكنولوجيا

تضم الكلية ثمانية أقسام أكادميية وهي:
املدنية. الهندسة  1. قسم 
العمارة هندسة  2. قسم 

الكيميائية الهندسة  3. قسم 
الكهربائية الهندسة  4. قسم 

امليكانيكية الهندسة  5. قسم 
الصناعية  الهندسة  6. قسم 

احلاسوب  هندسة  7. قسم 
امليكاترونكس هندسة  8. قسم 

تهدف كلية الهندسة كجزء ال يتجزأ من اجلامعة الى توفير تعليم عالي اجلودة والقيام 
بالبحوث العلمية احلديثة وتخريج مهندسني قادرين على سد احتياجات السوق احمللية 
الهندسية  واالستشارات  األبحاث  مجاالت  في  الهندسية  بالكفاءات  واإلقليمية 

والتدريب.
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اجلامعي 2017/2016 (5651)  العام  بداية  حتى  الكلية  في  الطلبة  عدد  بلغ 
ً وطالبة كما هو مبني في اجلدول التالي: طالبا
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ً موزعني  بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية  في العام 2016 (165) عضوا
حسب الرتب األكادميية على النحو التالي:

والبحث  الهندسية  الكوادر  إعداد  مجال  في  العاملي  املستوى  على  متميزة  كلية 
لطلبتها  النوعي  الهندسي  التعليم  توفير  مجال  في  رائدة  الهندسي، ومؤسسة 
إليها  يشار  املنطقة، وأن  في  اخملتلفة  الهندسية  اجملاالت  في  اإلبداع  يشجع  الذي 
احلاجات  تلبي  التي  التعليمية  وجودة مخرجاتها  التقني  والبحث  املتميز  بالتعليم 

احمللية والعاملية.

العلمي  والبحث  الهندسية  املهارات  لتعلم  حافزة  منوذجية  تعليمية  بيئة  توفير 
تلبي  التي  اخملتلفة  الهندسة  علوم  في  وباحثني  مهندسني  لتخريج  الهندسي 
متطلبات القطاع الهندسي محليا وعربيا وعامليا، بحيث يتم تأمني حاجات اجملتمع 
املشاريع  وتنفيذ  الهندسية  واالستشارات  األبحاث  مجاالت  في  الكفاءات  من 
والصيانة والتدريب، واملساهمة عامليا في البحوث والدراسات واالختراعات العلمية 

املتطورة.
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البكالوريوس واملاجستير  الدرجات األكادميية على مستويي  تقوم أقسام الكلية مبنح 
كما هو مبني أدناه:

وضمن خطة الكلية في دعم كفاءاتها فانه يوجد حاليا ( 16) مبعوثا للحصول على 
درجة املاجستير  والدكتوراه في مختلف التخصصات.
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تسهم كلية الهندسة من خالل أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في رفد 
األبحاث العلمية على املستوى العاملي واالقليمي والوطني عن طريق التعاون مع مراكز 
األبحاث العاملية واحمللية وعلى مستوى اجلامعة مثل مركز املياة والبيئة والطاقة ومركز 

حمدي منغو للبحوث العلمية. 

ماجستيربكالوريوساالقسام

املدنية 1.الهندسة 

العمارة 2.هندسة 

الكهربائية 3.الهندسة 

امليكانيكية 4.الهندسة 

الكيميائية 5.الهندسة 

الصناعية 6.الهندسة 

احلاسوب 7.هندسة 

امليكاترونكس 8.هندسة 

1.هندسة مدنية

هندسة العمارة

هندسة كهربائية

هندسة ميكانيكية

هندسة كيميائية

هندسة صناعية

هندسة احلاسوب

هندسة امليكاترونكس

مياه وبيئة، نقل، هندسة ادارة مشاريع

هندسة العمارة

هندسة اتصاالت

ادارة الطاقة، تكنولوجيا البيئة والتغيرات املناخية

هندسة كيميائية

االدارة الهندسية، هندسة الصيانة وإدارة اجلودة

هندسة حاسوب وشبكات
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