جامعة فيالدلفيا
كلية تكنولوجيا المعلومات

نبذة عن الكلية:
تأسستتكلية تتنلتوجيايا تتللمات ةي تتلال تتدلما تتل لما مستتدل -2000ل
)2001لاتيميبنلحلالالستي لما تتالماتيةتدلعما تلاتدلاخريجتدل
تخصصتتلالماوة تتنلماتخفة تتن.لعتتتإلدا ت مخلماخلتتالما مس ت نل جليتتنل
افيقت لماتستفيالما ةتتدلمار ت ،لعافيميت لمافلتي مالماتفستل انل
تتتدلنظتتتإلعتوجيايا تتتللمات ةي تتتلا.ل حصتتتةكلية تتتنلتوجيايا تتتلل
مات ةي لالاةىلماترتبنلمألعاىل دلالئزةلصج ع لمايس نلاةفت تزل
ع ت لتيق ت لشتترعضلاتتتل لماجتتيخةلع ق تلللات تتلي رلعيلاتتنلماجتتيخةل
مابريللن تتنل ،(QAAليتتتللتت تتزال جفتتلئ لضةبفهتتلل تتدلم فيلنتتلال
ن .ل
ماو لءةلماجل نل يصياهللاةىل رمت ل فق
أهمية تكنولوجيا المعلومات:
ل

تيماهلماتجفت لالماتفق نلمافغ رمالماسري نل دلدنفتل ل ر ج تلال
نظإلمات ةي لا.لعمافدلت فبرلعس ةنل هتتنلاةجاتلضلمتافتتلادل تدل
ماب كلع دلما تا.ليتللأ لمالة لماتفصلا لاةتىلدنفتل لأعلتيت ي ل
ر ج لالنظإلمات ةي لالأصبحل لةي لللا ال ؤسستلالماقلتلا نل
ما ل لعماخلصلعذاكلافقة صلما جيةلمارقت نل جهتل.
ل

الرؤية:
أ لتفت زلية نلتوجيايا للمات ةي لال دلال نل الخا لل دلماف ة إل
عماف ةإلعمابي لما ةتدلعخ نلماتجفت لع لمات لي رلما عا ن.
الرسالة:
تس ىلية نلتوجيايا للمات ةي لال دلال نل الخا للداى:
 دا مخلخريج نل زعخينل لات ر نلعماتهل مالعماق إ،لعا يهإل
ما م نلاةف ةإل الماي لةلعماق ةلاةىل يميبنل فلةبلالما صر .ل
 مت تقلءل لابي لما ةتدلعما مسلالما ة للعت زيزل رم
مإل مع.ل ل
 جلءلشرمينل ثترةل لماتجفت .
الغاية
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 أ لتصالماوة نلداىل ولننل ر يقنل ية لللعدقة ت لللعالات ل.
 أ لتلي لماوة نلاتة فدلماف ة إلعماف ةُّإلعت زلزهتل.
 أ لترتقدلماوة نل لابي لما ةتدلعنفلالتهلعتسييقهلل ل
مافري زلاةىلمابي لما ةتدلمألص ا.
 أ لتجخرضلماوة نل دلأنالنلتجتدلماتجفت  .ل
القيم:
ما مان:لماف ل ال لإلنصلفل لماجت لعمحفرم لق تنلما رخل

عيرم فهلعحريفهلماتارعان.
ماا ل ن:لماف ل ال يايحل دلات لاتة لالماوة نل لمالةبنلعه ئنل
ماف يسلعماتيظ ن.
ماجزمهن:لمتافزم لمافل ل لآلخمبلعمألخالق لالماتهج نل دل
دضل ل نلماثقنلعمأل لننلعمإلخالص.
متنفتلء:لماا ي ل لاتسؤعا نلعماي لءلاةتجفت لعمايضنل ص نلال نل
عية نلتوجيايا للمات ةي لال ص نلخلصن.
ماف لع :لما تالماجتلادل نلما ل ة نل دلماوة نل دلات لاتة لتهلل
عيذاكلمايللل لمالةبن.
مإل مع:لمسف لبلمأل ول لعمايةيللمت فول ينلعتاج هللع اليفهلل
دل جلتالماف ة إلعماف ةإلعمابي لما ةتدل لافري زلاةىل
عسلئالتوجيايا للمات ةي لالعمتتصلل.
ماتهج تتن:لماق ت ةلاةتتىلدظهتتل لمات ر تتنلعماتهتتل ةلعماو ليتتنل تتدل جتتللل

األقسام األكاديمية في الكلية:ل
 -1برامج البكالوريوس:ل
هج سنلمابر ج لالل
اةإلمايلسيبلل
نظإلمات ةي لالمإلخم ين
هج سنلمايي لل
 -2برامج الماجستير:
اةإلمايلسيب
هج سنلمابر ج لا
البنية التحتية في الكلية:
تفتتي رل تتدلماوة تتنل ج تتنلتيف تتنل فلتتي ةلتاتتتالقلاتتلالت يستتنلح يثتتنل
ع خفبرمال فخصصنل خفبرمالشبولا،ل خفبرمالعسلئال ف خة،ل
ع خفبتترمالا تتجوس)ل جهتتزةل تت خليب تترل تتنلماييمستت لماتفلتتي ةل
اتيميبتتتتتنلمابر ج تتتتتلالماج يتتتتت ة.لزعخالتةتتتتتكلماتخفبتتتتترمال خ تتتتتنل
متنفرنتتك،لعيتتذاكلتتتإل تتالماتخفبتترمال اتتبولال ية تتنلع ت خل تتنل
خيمخ لماتة لا.ليتتللعتيات ل تدلماتخفبترمالحلاتجنل ر ج تلالات اإل
ال ي لمالةبن.ل لتال نلاذاك،لتيفييلماوة نلاةتىلات خل تنلقلاتلال
ماتؤتترمالعماج عمالما ةت نلعمتافتلالا.ل
االتفاقيات المحلية والدولية:ل
س كلماوة نلماتىلتيق ت لمااترمينلعمافول تالمايث ت ل ت لستي لما تتا،ل
عذاكلانلضري لد رم لا خل نلمتت لق لال ت نلماجل تنلعماتؤسستلال
ماف ة ت نلعمافوجيايا ن.ل فإلتيق لمت لق نلل لشترينل"أع ميتا"لات اإل
ماتتتيمخلما مس ت ن،لعمت لق تتنل ت ل ؤسستتنل"س ت رت بي ا"لا ت اإل ريتتزل
الخا للاةف ي ،لعمت لق نل لمابجكلما عادلافج ذل رنتل لماف ةت إل تنل
ماتتتتتالمافيظ تتتتت ل لاف تتتتتلع ل تتتتت لعزم ةلمتتصتتتتتلتالعتوجيايا تتتتتلل
مات ةي تتلا.لتتتإل تتنلختتالللتةتتكلمتت لق تتلالاقتت لماجتت عمالما مستت نل
عماتتتؤتترمالما عا تتن.ليتتتللس ت كلماوة تتنلداتتىلمتن فتتلحلاةتتىلماترم ت ل
ماصتتجلا نل تتدلماتتةوتتن،ل تتنلختتالللداتترمءلا ت خل تتنلمازيتتل مالداتتىل
ماتصتتلن لعماتؤسستتلالماتفخصصتتن،لافتو ت نلضةبتتنلماوة تتنل تتنل تتال
ماجيمن لماجظرينلاةتيمخلما مس نل لماجيمن لما تة نلمافلب ق نلاهل.
ل

اهداف برامج الكلية:

المسميات الوظيفية لتكنولوجيا المعلومات:

تنقسم أهداف برامج الكلية إلى ثالثة محاور كما يلي:
أوال  :التعليم:

للللليفبتتيألمالةبتتنلماتتذينلتخراتتيمل تتنلماوة تتنل جلصتت ل ر يقتتنل تتدل
ؤسستتتلالماقلتتتلعلما تتتل لعماختتتلصلمافتتتدلت ى جتتتىل فلتتتييرلتوجيايا تتتلل
مات ةي تتلال تتدلخمختتالعختتل لماتتةوتتن.لع تتنلماتستتت لالمايظ تتنل
اةتفخ صصتتتتتتتتتتتتتتتتتت نل تتتتتتتتتتتتتتتتتتدلتوجيايا تتتتتتتتتتتتتتتتتتللمات ةي تتتتتتتتتتتتتتتتتتلا:ل







تصتتت إلخلتتالخ مست نل جستتجتنل ت لماتجتتله لمأليلخيت تتنل
ما لات نلع قللافيص لالIEEE/ACMل لمتافزم لمافتل ل
ت تتلي رلاتتبالماجتتيخة،لعمافلتتييرلماتستتفترل تتدل تترم ل
عخلتتتتتالماوة تتتتتنلاتيميبتتتتتنلماتستتتتتفييلالما لات تتتتتنل تتتتتدل
تخصصلالتوجيايا للمات ةي لا.
تختري ضةبتن ذعي قت ة تد مستفخ م أحت أخعما
توجيايا تل مات ةي تلا و تلءةلالا تن ع هج تن فت تزة
ق اللل ن مإل مع عماف لع ماخال .
ت ي مالةبن اةى ما تا ماجتلاد عمابيتي مافلب ق تن
عمإل ت مع مت فوتتل ي ما جتتدلعت ت ا إ أنتتتلض ماف ةتت إل
مإلاوفرعند.ل
تتتي رل تترصلتبتتلخللماخبتترمالمأليلخيت تتنلعمافوجيايا تنل
تتت نلماوة تتتنلعماوة تتتلالماجظ تتترةل ية تتتلللعمقة ت تتتلللعالات تتتللل
هتت فلزيتتلخةل لاة تتنلماوة تتنل تتدلخاتتإلما تة تتنلماف ة ت تتنل
اوال فول ا.

ثانيا :البحث العلمى:





ناتتترمأل يل لماجظريتتتنلعمافلب ق تتتنل تتتدل جتتتلتالنظتتتإل
عتوجيايا ل مات ةي لا.
اقتتتت لماجتتتت عمالعماتتتتتؤتترمالعع للما تتتتتالماتية تتتتتنل
عما عا ن.ل
ديجتلخ ئتن اةت تن ديجل تن الذ تن اةو تلءما مايضج تن
اةتاتتل ين تتد مارستتلئا عمأل يتتل لعماتاتترعالا
ماتافرين.ل
دقل تتنلمات تتل ضلما ةت تتنلالةبتتنلماوة تتنلعماتاتتل ينل تتدل
ماتستتتل قلالماتية تتتنلعما عا تتتنل غتتترضلتلتتتييرلقتتت مال
مالةبتتنلمات ر تتنلعصتتقال هتتل متهإلماتلةي تتنل تتدلحقتتيلل
توجيايا للمات ةي لالعتلب قلتهلل دلحقيللماصجلان.ل

ثالثا :خدمة المجتمع:


ل

ل

-

ماتستلهتن تد تزعيت ستي ما تتا ماتيةتد عمإلقة تتد
لحف لالتته تن ماوتيمخ ماتفخصصتن تدلهتذم ماتجتلل
ماهل  ،عت ا خع ماوة ن د تقت يإلماخت لالمتسفاتل ينل
داتتىلماتؤسستتلالمايوي تتنلعح تترلمايوي تتنل تتنلختتاللل
خ مسنلمافلب قلالماتسفخ نلايالماتاليالمات ق ة.
تج تذ ما مستلا عمابيتي ما ةت تن ماتف ةقتنل لخفصتلصل
ماوة نلعمافد ييفلاهتل ستي ما تتا عماتاتل ين تد تقت يإل
جةن مافجت ن.
حةيل لان اتاليا ماتجفت ه ف ما



تلب مايةيل مافوجيايا ن ماي يثن ماتالئتن تحف لاتلا
ماتجفت عماتسلهتن د ق ه عتلي هل غرض مإلافيتل
ري ماتجفت لا مارمئ ة .لللللللللل



تبجتتتدلخع لعضجتتتدلعمقة تتتتدلعماتتتحلع فلتتتي ل تتتدلخاتتتإل
حقيللتوجيايا للمات ةي لالعذاكل نلخالللخة ل رصل
اتالا ةل دلماف ة إلما لاد.

ل
ل
ل
ل

-

ير توجيايا ل مات ةي لال
يرلقيما لماب لنلا
يةالع صتإلماجظإ
هج سل ر ج لا
بر لتلب قلا
سفال لنظإلتوجيايا للمات ةي لا
يرل ريزلحلسيب
يرل يق لمايي
لي لما لبلحلسي ن
بر لما لبلحلسي ن

