
 

 قسم علم الحاسوب:

  

من الجامعات الرائدة التي أنشأت قسم علم الحاسوب هي جامعة فيالدلفيا 

التوجل  للل  و  للتطور الحاصل  فلي سلول الع ل ة نتيجك 1991في عام 

لسللد القطاعللات ال لتلفللة  و  خدمللة فللي توظيللت تونولوجيللا ال علومللات

 ينبالجلللانتلصصلللين لتحقيلللا التوامللل   لللين مة لتهيئلللة ال تناميلللة الحاجللل

ة مللن خللال  توسلليق قللدرات ال تسسللات ال لتلفللو التطبيقللي و النظللر  

. و ي لن  القسلم العلال يو  نتلا   رمجلي تنافسلي علل  ال سلتوح ال حلليل

ة ان اسللتراتيجيو ال اجسللتير فللي علللم الحاسللوب.  البوللالوريو  درجتللي

التطلور العلال ي الحاصل  فلي مجلا  و ة ل تطلبات السريعتواكب االقسم 

 منلاه ة يلتم مراجعلحاجلات سلول الع ل  حيل  و  وجيا ال علوماتتونول

  للا ة محتويللات ال للواد الدراسللية و نوعيلل لتحللدي  شللو  منللتظم و  القسللم

ة ن البرنلام  التدريسلي لول  ملادكللل  فل . و ملق كل  ملا هلو جديلد يتالءم

ة مللن قبلل  القسللم لوافللة حثيثللة متا علل هنللا ة  و يلضللق ل عللايير الجللود

علللم الحاسللوب  قسللميرحللب  .ةال للواد الدراسللية لوافلل ة وع للا  الفصلللياإل

يت تعلون و  تونولوجيلا ال علوملاتاللين يودون الع ل  فلي مجلا  ة  الطلب

الع   الج اعي  عل ة لديهم القدرو  في ح  ال سائ ة جيد   موانيات  

 ة.ال عقد ال شوالتلح  

 الرسالة:

حي   رسالة قسم علوم الحاسوب مشتقة من رسالة الولية والجامعة

توفير أفض  تعليم في الدراسات األولية والعليا من  لل  يسع  القسم

االهت ام   خال  االعت اد عل  آخر ال ستجدات ض ن  يئة تعليم م تازة

قيام    وعلم الحاسوبتلصص  الجوانب النظرية والتطبيقية في 

أعضاء هيئة التدريس والطلبة   جراء البحوث عل  ال ستوح ال حلي 

 والدولي.

 .دعم ال جت ق ال حلي من خال  التشجيق وال شاركة في نق  التونولوجيا 

 الرؤية:

يت يز قسم علم الحاسوب في كلية تونولوجيا ال علومات في التعليم لن 

لتحقيا  والتعلم والبح  العل ي وخدمة ال جت ق وفا ال عايير الدولية

 .الن و والتطور ال طلوب

 لغايات:ا

ً وعال يا وان توون  أن يص  القسم لل  موانة ً ولقلي يا مرموقة محليا

 األنشطة البحثية داع ة للتطور التونولوجي ال تنامي.

 القيم: 

   العدالة: التعام   اإلنصاف مق الج يق واحترام قي ة الفرد وكرامت

 .وحريت  ال شروعة

 وهيئة الطلبة مع الشفافية: التعام   وضوح في ج يق ع ليات الجامعة 
 .ظفينوالمو التدريس

 :من إطار في المهنية واألخالقيات باآلداب التام االلتزام النزاهة 
 .واإلخالص واألمانة الثقة

 :والوطن والمجتمع الجامعة تجاه بالمسؤولية الشعور االنتماء 

  التعاون: الع   الج اعي  ين العاملين في الجامعة في ج يق ع لياتها

 .وكلل  الحا  مق الطلبة

 :وتشجيعها االبتكارية والحلول ألفكارا استيعاب اإلبداع 
 .العلمي والبحث والتعلم التعليم مجاالت في ورعايتها

 :في والكفاية والمهارة المعرفة إظهار على المقدرة المهنية 

 التخصص.
 
 

 

  

فيالدلفيافيالدلفيا  ةةجامعجامع   

  كليه تكنولوجيا المعلوماتكليه تكنولوجيا المعلومات

علم الحاسوبعلم الحاسوبقسم قسم    

                             برنامج البكالوريوسبرنامج البكالوريوس

 
 

 

Tel: 962 – 6 - 4799000 

Fax: 962 – 6 – 4799040 

 

Ext: 2502 

 

E-Mail: info@philadelphia.edu.jo 

Web Site: www.philadelphia.edu.jo 

 

 

 

 6374444 2 (962) هاتف: 

 اهداف برنامج علم الحاسوب:

الرئيسية لعلم  ساسية في ال جاالتأل عرفة االالحصو  عل    -1

 معرفة واسعة في تونولوجيا ال علومات.و  الحاسوب

 النظم تطوير و  تحلي و  تطبيا و  ساليب عل ية لتص يمتطبيا أ  -2

 .الحاسو ية

دراسات البح  العل ي والفي مجا   ن جاهزين للع  تهيئة خريجي  -3

 العليا.

 

 :مخرجات البرنامج

لعلم   ة في ال جاالت الرئيسي ةسس النظريمعرفة واسعة في األ -1

 .معرفة واسعة في تطبيا تونولوجيا ال علوماتو  الحاسوب

لغات التي تش   و  علم الحاسوبلساسية  جاالت األالمعرفة في  -2

 مع ارية الحاسوب  و  قواعد البيانات  و التشغي    نظمو  مجة البر

 .أمن ال علوماتو  هندسة البرمجياتو 

 لموانيةمق  ال شوالت اللاصة  الحوسبةالقدرة عل  تشليص  -3

لسد حاجة  متلصصين توفيرالتي تتطلب و  مث الح  األ استلدام

 ال جت ق.

التي  ال شوالت تعريتو  ةفي ال واضيق الجديد البح في البراعة  -4

 تحتا  ال  ال زيد من البح  ال تقن.

علم الحاسوب و  عل  تطبيا ال هارات  استلدام الرياضيات ةالقدر -5

 .ةال ستحدث ال شوالتمعا في ح  

تطبيا ال واصفات التي يتم و  تص يم  في تحلي   اتال هار -6

 .من مجاالت علم الحاسوب تحديدها ض ن مجا  محدد

 
 

 التدريس: 

تقان العالي لعلم إلاللريجين  ال تهالت العالية من خال  ا لقسما يزود 

يتض ن الهيئة  ام تاز اتنظي ي حي  ي تل  القسم هيوال  الحاسوب

و  أحدث ال ناه و  يستند عل  أفض و  داريةاإلو  الفنيةو التدريسية 

يساعد في  محيط ايجا يجود و  ل ل  اإلضافةكثر ال لتبرات تطورا  أ

لتطبيا  رنام   ةستلدام قدرات تقنية عالية الجودالتدريس  دعم ع لية ا

 .الحاسوبعلم 

تض ن واجبات ع لية تنفل عل  مدار ت ةتدريس مواضيق ملتلفن ل 

داء من ألتحسين او   توارالافي دعم  ساهم  شو  كبيرتالفص  الدراسي 

 . وجيا ال علوماتولتون تطوير الع   اللاص  قطاع و  خال  دراسة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :العلمي البحث

و  ةن السلل ات النظريللعلللم الحاسللوب البحلل  العل للي حيلل  أ يشللجق قسللم

للبح  العل ي في القسلم ملن خلال   ةال  يز ةالتطبيقية للبحوث هي الصف

أمللللن   ت الحاسللللوبشللللبوا  كاء االصللللطناعيل: )الللللالتاليللللةال جللللاالت 

فلللي مجلللا  تونولوجيلللا  أخلللرحمواضللليق و  لغلللات البرمجلللة  ال علوملللات

دعلم  عل  شو  كبير و  ن االهت ام  البح  العل ي يساعد.  ل(ال علومات

 .التعلمملرجات 

قسم علم الحاسوب الباحثين في الحصو  عل  دعلم ملالي لغلر  اعد سي

 ال لتت راتضلور حو  ةهيئة التدريس  ال شارك ألعضاءيس   و  النشر

 ة السنويةيزانية الجامعيلصص من محي   ةالدوليو  ةال حليالندوات و 

و  ال راجللقو  النشللرو  دعم البللاحثين مللن خللال  صللرف نفقللات السللفرللل

 .و أقامة معار  مشاريق الطلبةال تطلبات االخرح. 

 
 

 في علم الحاسوب البكالوريوسبرنامج  

ال عت دة من  ةاالنظ و  انينقسم علم الحاسوب للقوفي يلضق الطالب 

اللاص  الجامعات اللاصة  حي  يقب  الطالب و  قب  التعليم العالي

لج يق الفروع ما  % )كحد أدن ( في التوجيهي60 الحاص  عل  معد  

  .عدا األد ي

عل  الساعات ال عت دة   يعت د النظام الدراسي في قسم علم الحاسوب

 ثالث ةل دو  ين دراسييندراسية تتوون من فصل ةحي  ان ك  سن

و  سنوات )كحد أدن ( حي  تغطي ال ادة الدراسية الجانبين الع لي

البرنام  و  ع لية.و  ةالنظر  من خال  لعطاء محاضرات نظري

الع لي في السنة الدراسية   التدريب  باشرةللطالب اليته  الدراسي 

 .في السنة النهائية البح مشروع و  الثالثة

 السنة األولى 
 ةال تحتا  لل  معرفة تغطي السنة الدراسية األول  مواد دراسية ت هيدي

أساساً و  مدخالً حي  تعتبر هله ال واد   في الحاسوب ةسا ق ةو خبرأ

  .ت ارينو  تعط  ال ادة العل ية عل  شو  محاضرات .التلصصلهلا 

 السنة الثانية
لدام البرمجيات استو  ملتلفة السنة الثانية لغات  رمجةيتعلم الطلبة في 

 ةالثانية مرحلو  ي ون اعتبار السنتين الدراسيتين األول و الجاهزة 

 لدراسة تلصص علم الحاسوب. ةت هيدي

 السنة الثالثة
متلصصة  ةتدريبي موادالثالثة لتش    السنةتتوسق مدار  الطالب في 

 في دراسة االختصاص. ةوسطي ةفي ال جا  الدراسي حي  تعتبر مرحل

 ابعةالسنة الر
الرا عة يقوم الطالب  اختيار مواد دراسية تتهل  في تحديد  السنةفي 

.  ك ا يجب ان توسق مدار  ةاالجباري ال وادلل   اضافةمستقبل  الع لي 

 في محيط الع  .  حضور م يز تثبيت ال    مهارات  لتتهلو  الطالب
 

 

 

 الطلبة:و  ةيالتدريسالهيئة 

 

تلصصات ملتلفة في ة تدريس هيئعضاء سعة أتيوجد في القسم 

و  األ هت اماال التدريس هون أالفنيين  حي  و  ال  االداريين  اإلضافة

 ةسس الرصيناأل هتالء ال درسون ي تل   حي  ريسهيئة التد ألعضاء

ن معظم أو  في سول الع    عد التلر و  أثناء الدراسةفي دعم الطلبة 

 من جامعات ةعل يعل  درجاتهم ال حاصلونأعضاء هيئة التدريس 

 . مرموقة

عضاء هيئة تدريس زائرين أقسم علم الحاسوب عل  استقطاب  قشجي

 شو  فعا  في زيادة الوعي و  ساهمي هلاو  العريقةمن الجامعات 

ال عرفي  ين اللبرات  التباد االجت اعي في القسم من خال  و  الفور 

مق الجامعات  بةتباد  الطلو  يتي  القسم فت  شراكات  حثيةو  ةال تجدد

  .+Erasmusمن خال   رام   االور ية

و   الحيوية يضم الطلبة جت اعي مفعمل لضفاء جويحرص القسم عل  

قامة من خال  لالتعلم و  ة نشطة للتعليمينشئ  يئو  عضاء هيئة التدريسأ

 .العل ية في ال  لوة كزاال يدانية لل رالزيارات و   ال لتلفةالندوات 

 

 التدريب العملي 

   ه ية خاصة ل ادة التدريب الع لييولي قسم علم الحاسوب أ

او و/ع لي  جانبالتلصص عل   موادمعظم  احتواءل  ل فباإلضافة

حص  الطالب عل  ي عد أن و  سية الثالثةتطبيقي ففي السنة الدرا

ال جاالت و  ال فاهيم ال طلو ة لعلم الحاسوبو  ال هارات االساسية

االطالع و  ال لتلفة يوج  ال  سول الع   ال تلصص لغر  التدريب

من اللبرات   ستفادةاالو  لع   في الية آو  عل  متطلبات سول الع  

قام القسم عالقات قد أو  .الع   التطبيقية ال توفرة في سولو  الع لية

في ذات االهت ام اللاص  تونولوجيا ال علومات  لشركاتاواسعة مق 

ال  االستفادة القصوح من فترة   الطلبةحي  يتم ح   سول الع   

 . تسسات ال عنيةالالتدريب الع لي من خال  التفرغ الجزئي للع   في 

اختيار مشروع البح   التدريب الع لي الطالب عل   تته  مادةو  ك ا

 متطلبات سول الع  . و   مق مهارات يتالءم  ا و  الرا عةفي السنة 

 

 مشروع البحث 

توج  مشاريق البح  اللاصة  القسم  االتجاه الل  يلدم أهداف القسم 

التطبيقية في مجاالت و  اللهنيةو  من خال  تطبيا ال هارات ال عرفية

لبناء البرمجيات او تطبيا قواعد  ةالتلصص كاستلدام االدوات ال ناسب

من أو الحوسبة ال تنقلة و تطبيقات  ةالبيانات ال تقدمة او الوسائط ال تعدد
 .ال علومات

 التقييم:

 في  داية الفص  للطلبةيتم اعالنها يتبق القسم طرقاً عديدة لتقيم الطالب 

الدراسي من خال  وصت ال ادة التفصيلي.  ان اسلوب تقييم ال واد 

علي  فان انواع و  ها مواصفاتو  ةمن خال  مستوح ال اد ينبق ةالدراسي

 : ةخل االشوا  التاليتأالتقييم 

 االمتحان التقليد  )الوتا ي(. -1

 .ةلل اد ةاالع ا  الصفي -2

 .ةاالختبارات الشفهي -3

 االختبارات السريعة. -4

. اما التقييم تقارير من قب  الطلبة لعداد الدراسية في القسم تتض نال واد 

الج اعي فهو مت ث    شروع البح  من خال  الع   كفريا واحد 

 مشروع متوام . هدف لنجاز من طالب  ألكثر

 

 المعلومات: لتكنولوجيا الوظيفية المسميات

 في متسساتملتلفة مناصب  القسميتبوأ الطلبة اللين تلرجوا من      

داخ   التي تُعن   تطوير تونولوجيا ال علومات في القطاع العام واللاص
  للريجين القسم:ومن ال س يات الوظيفية  .وخار  ال  لوة

 مطور  رمجيات Software Developer 

 مبرم  نظم  Systems Programmer 

 استشار  نظم Systems consultant 

 مدير شبوة  Network administrator 

 حل  قواعد  ياناتم Database Analyzer 

  عل ي  اح Scientific researcher 

 أمن شبوات في  أخصائي  Network security specialist 

 أمن ال علومات في  مد ر Information Security Manager 

 محل  أمن البيانات Data security analyzer 

 مص م أمن ال علومات / الشبوات Information Security 

Designer / Networks 

    تونولوجيا ال علومات مدرInformation technology 

teacher 

 :االرشاد االكاديمي

و  كافة امور الطلبة من خال  الرجوع ال  دلي  الطالب دارةي ون ل

القسم للحصو  عل   مراجعة ال رشد األكادي ي للطالب أو رئيسكلل  

البريد  ستلدامي ون او  م  في ا يلص تدريس البرا ةتفاصي  اضافي
  ات مطلو ة.االلوتروني في ارسا  ا  استفسار
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