
 

 

 

 األقسام األكاديمية في الكلية:

 برامج البكالوريوس: -1
 هندسة البرمجيات   -

 علم الحاسوب  -

 نظم المعلومات اإلدارية -

  هندسة الويب -

 برامج الماجستير: -2

 علم الحاسوب -

 هندسة البرمجيات -
 

 :البنية التحتية في الكلية
 

 

تدريسةة دديةةة  تشةم  ااعةات متطةور نية تحتيةة فر في الكلية باوتت

متخصصةةةة تمختبةةةرات  ةةةبكات  مختبةةةرات وسةةةا   مختبةةةرات و

مةةا الحواسةةيب  كبيةةر مجهةة   بعةةددمتعةةدد   ومختبةةرات ليةةنك   

زودت تلةةةل المختبةةةرات  .لمواكبةةةة البرمجيةةةات الجديةةةد  المتطةةةور 

بعةدد و بشبكات محليةةالمختبرات  تم رب وكذلل نترنت  اإل بخدمة

داضةنة برمجيةات  وتوجةد فةي المختبةراتكمةا  .الملفات وادمخما 

 تحتوي الكليةة علةى عةدد مةا ذللإلى ضافة إ .لدعم مشاريع الطلبة

   .واالجتماعاتالعلمية  والندواتالمؤتمرات ااعات 

 :االتفاقيات المحلية والدولية

  لتكام  الوثيق مةع سةوا العمة الشراكة والى تحقيق إسعت الكليّة 

المؤسسةات واالتفاايات بيا الجامعة ما  عدد إبرام ما خاللوذلل 

 "أوراكةة "مةةع  ةةركة  فةةتم توايةةع اتفاايةةة  .التعليميةةة والتكنولوجيةةة

" لةةدعم سةةيرتيبورت"مؤسسةةة واتفاايةةة مةع راسةةية  لةدعم المةةواد الد

برنةام  واتفاايةة مةع البنةل الةدولي لتنفيةذ   مرك  فيالدلفيةا للتةدريب

االتصةةةةاالت  بالتعةةةةاو  مةةةةع وزار  جةةةة  التو يةةةة أالتعلةةةةيم مةةةةا 

 النةدواتعقةد  االتفاايةاتما خالل تلةل تم و وتكنولوجيا المعلومات

سةعت الكليةة إلةى االنفتةاى علةى  كما .الدراسية والمؤتمرات الدولية

مةةةا خةةةالل إجةةةرا  عةةةدد مةةةا   المرافةةةق الصةةةناعية فةةةي المملكةةةة

لتمكةةيا بلبةةة إلةةى المصةةانع والمؤسسةةات المتخصصةةة   ال يةةارات

الجوانةةب مةةع  ليةةة مةةا ربةة  الجوانةةب النظريةةة للمةةواد الدراسةةيةالك

 .لها ةالعملية التطبيقي

 
 

 
 

 

 

 

 :نبذة عن الكلية
 

 

   لمواكبةة2001 -2000تأسست كلية تكنولوجيا المعلومات فةي العةام الدراسةي ت
وتةم  .لخريجي تخصصةات الكليةة المختلفةة يات سوا العم  المحلي والعالمداج

واكةةةب لتو  إعةةةداد الخطةةة  الدراسةةةية بعنايةةةة لتحقةةةق المسةةةتو  العلمةةةي الرفيةةةع

كليةة تكنولوجيةا  دصةلت. تكنولوجيةا المعلومةاتنظةم و فةي ات المتسارعةالتطور
تحقيةق بعةد و للتمية  الحسةياالمرتبة األولةى فةي جةا    وةندوا  على المعلومات

ل لمعةةايير وكالةةة الجةةود  البريطانيةةة تالجةةود    ةةروب ضةةما    كمةةا QAA)وفقةةا

فةةي امتحانةةات الكفةةا   الجامعيةةة بحصةةولها علةةى مراتةةب  بلبتهةةا نتةةا  بتميةة ت 
 .متقدمة

 

 :أهمية تكنولوجيا المعلومات

برمجيةةةةات نظةةةةم تواجةةةةم المجتمعةةةةات المتقدمةةةةة التةيةةةةرات السةةةةريعة فةةةةي إنتةةةةا  

كمةا  .وسيلة مهمة للنشاب االجتماعي في البيت وفي العمة  دّ تي تعوال .المعلومات

أوةةب   برمجيةةات نظةةم المعلومةةات  الطلةةب المتصةةاعد علةةى إنتةةا  أو تحةةدي  أ
ل لةد  مؤسسةةات القطةاعيا العةةام والخةات وذلةل لتقلةةير الفجةو  الراميةةة  مطلوبةا

 بينهما.

  الرؤية:
والبح   دلفيا في التعليم والتعلمجامعة فيالكلية تكنولوجيا المعلومات في أ  تتمي   

.عالميةدمة المجتمع وفق المعايير الالعلمي وخ  

 الرسالة:

 تسعى كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فيالدلفيا إلى:
  م وديا بالمعرفة والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات إعداد خريجيا

فع للتعلم مد  الحيا  والقيم  ولهم دضور محلي وإاليمي ودولي  ولديهم الدا

 والقدر  على مواكبة متطلبات العصر.

  ل للمعايير االرتقا  بالبح  العلمي والدراسات العليا وتحفي  برام  اإلبداع وفقا

 العالمية.

 .بنا   راكة مةمر  مع المجتمع 

  اتالغاي 

 .ل ل وعالميا ل وإاليميا  أ  تص  الكلية إلى مكانة مرمواة محليا

 ير عمليتي التعليم والتعلُّم وتع ي هما.تعميق المعرفة وتطو 

   تعميق البح  العلمي واالرتقا  بةم وبنتاجاتةم وتسةويقها مةع التأكيةد علةى البحة
 العلمي األوي .

 تعميق خدمة المجتمع المحلي وتنميته.   
 القيم:

 دترام ايمة الفرد وكرامتم ودريتمالعدالة: التعام  باإلنصاف مع الجميع وا 
 المشروعة.

ية: التعام  بوضوى في جميع عمليات الكلية مع الطلبة وهيئة التدري  الشفاف
 والمو فيا.

ما الةقة  داب واألخالايات المهنية في إبارالن اهة: االلت ام التام باآل

 واألمانة واإلخالت.
 .لمجتمع والوباا للجامعة و االنتما : الشعور بالمسؤولية والوفا 

مليا في الكلية في جميع عملياتها وكذلل الحال مع التعاو : العم  الجماعي بيا العا

 الطلبة.
في مجاالت التعليم  ورعايتهاوتشجيعها اإلبداع: استيعاب األفكار والحلول االبتكارية 

بالتركي  على وسا   تكنولوجيا المعلومات  والتعلم والبح  العلمي

 .واالتصال
مجةةةال تكنولوجيةةةا ة فةةةي المهنيةةةة: القةةةدر  علةةةى إ هةةةار المعرفةةةة والمهةةةار  والكفايةةة

 .واالتصال المعلومات

 

فيالدلفيافيالدلفيا  ةةجامعجامع   
تكنولوجيا املعلوماتتكنولوجيا املعلومات  كليةكلية   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :المجتمع خدمة: ثالثا  

 

 واإلاليمةي المحلةي العمة  سةوا ت ويةد فةي سةهاماإل 

 المجةال فةي هةذا المتخصصةة الكةوادر مةا بادتياجاتةم

تقديم الخدمات االستشةارية  في الكلية دور وتفعي   هممال

إلةةى المؤسسةةات الحكوميةةة وحيةةر الحكوميةةة مةةا خةةالل 

 المشاك  المعقّد . خدمة لح المست دراسة التطبيقات

 

 المتعلقةة باختصةات  العلميةة والبحةو  الدراسةات تنفيةذ

تقةديم  فةي والمشةاركة العمة  سةوا يحتاجهةا التيالكلية و

 .التنمية بعجلة الدفع بهدف المجتمع لمشاك  فعالة دلول

 

 دتياجةاتال المال مة الحديةة التكنولوجية الحلول تطبيق 

 اإللتحةاا وتطةور  بةةر  رايةم فةي واإلسهام المجتمع

          .الرا د  المجتمعات بركب

  اليمةةةي واضةةة  ومتطةةةور فةةةي دعةةةم إدور وبنةةةي وتبنّةةةي

ات وذلل ما خالل خلق فرت دقول تكنولوجيا المعلوم

 في التعليم العالي.  عم  جيد
 

 

 الكلية: برامج اهداف

 :يلي كما محاور ثالثة إلى الكلية برامج أهداف قسمنت

 :يمالتعل  :والأ
 

  تصةةميم خطةة  دراسةةية منسةةجمة مةةع المنةةاه  األكاديميةةة

التةام  لت اماالمع  IEEE/ACM وفقا لتوويات يةمالعال

التطةةوير المسةةتمر فةةي بةةرام  و  بمعةةايير ضةةب  الجةةود 

فةةةةةي  مواكبةةةةةة المسةةةةةتويات العالميةةةةةةلوخطةةةةة  الكليةةةةةة 

 تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

  تأدوا أدةد  اسةتخدام فةي اةدر  ذوي بلبةة تخةري 

 متمية   مهنيةةو بكفةا   عاليةة المعلومةات تكنولوجيةا

 .الخالا والتعاو  اإلبداع ما بقدرعال  

 التطبيقيةة البحةو و الجماعي العم  على الطلبة تدريب 

التعلةةيم  أنمةةاب الفنةةي وتةةدعيم االبتكةةاري واإلبةةداع

 ي.اإللكترون

 ةتةةوفير فةةرت تبةةادل الخبةةرات األكاديميةةة والتكنولوجيةة 

ل و النظيةةةر ليةةةات بةةةيا الكليةةةة والك ل إمحليةةةا ل وعالميةةةا اليميةةةا

فةةي دعةةم العمليةةة التعليميةةة بهةةدف زيةةاد  فاعليةةة الكليةةة 

 ام .بشك  متك

 

 :العلمى البحث :ثانيا  
 

 لتطبيقيةةةة فةةةي مجةةةاالت نظةةةم انشةةةراألبحا  النظريةةةة و

  المعلومات. تكنولوجياو

  عقةةةةد النةةةةدوات والمةةةةؤتمرات وورل العمةةةة  المحليةةةةةة

 والدولية. 

 الوبنيةة للكفةا ات جاذبةة إيجابيةة علميةة بيئةة إيجةاد 

 واألبحةةا  والمشةةروعات الرسةةا   فةةي للمشةةاركة

 .المشتركة

  إاامةةة المعةةار  العلميةةة لطلبةةة الكليةةة والمشةةاركة فةةي

تطةةةوير اةةةدرات ةةةةر  ب المسةةةابقات المحليةةةة والدوليةةةة

الطلبةةة المعرفيةةة ووةةق  مهةةاراتهم المطلوبةةة فةةي دقةةول 

 .في دقول الصناعةا وتطبيقاتهتكنولوجيا المعلومات 

 

 المعلومات: لتكنولوجيا الوظيفية لمسمياتا

 
يتبةةوأ الطلبةةة الةةذيا تخرجةةوا مةةا الكليةةة مناوةةب مرمواةةة فةةي      

التةةةي تىعنةةةى بتطةةةوير تكنولوجيةةةا  القطةةةاع العةةةام والخةةةات مؤسسةةةات

ومةةا المسةةميات الو يفيةةة  .المملكةةة هةةاوخارج المعلومةةات فةةي داخةة 

 صصةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةا المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةات:للمتخ

 

 المعلومات  تكنولوجيا مدير -

 مدير اواعد البيانات -
 محل  ومصمم النظم -
 مهندس برمجيات -
 مبرم  تطبيقات -
 مستشار نظم تكنولوجيا المعلومات -
 مدير مرك  داسوب -
 مدير مواع الويب -
 مطور العاب داسوبية -
 عاب داسوبيةمبرم  ال -
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


