
 

 
 ما هي هندسة البرمجيات:

بناء البرمجيات باستخدام طرق هندسية معتمدة بهدف انتاج أنظمة 

 .جودة وموثوقية عاليةذات برمجية 

 

 

 
 

 رؤيـــة قســـــم هندسة البرمجيات:
والبحث العلمي  في التعليم والتعلم قسم هندسة البرمجياتتميز يأن 

 .وخدمة المجتمع وفق المعايير الدولية

 
 رســــــالة قســـــم هندسة البرمجيات:

 إلى: قسم هندسة البرمجياتسعى ي

  إعداد خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات والقيم، ولديهم

الدافعية للتعلم مدى الحياة والقدرة على مواكبة متطلبات 

 العصر.

  االرتقاء بالبحث العلمي والدراسات العليا وتعزيز برامج

 اإلبداع. 

 مثمرة مع المجتمع. بناء شراكة 

 

 :هندسة البرمجيات قسمهداف أ

 هداف القسم مايلي:أمن ضمن 

تطبيق األساليب العلمية ساسية في أالحصول على معرفة  -1

والهندسية في مراحل التحليل والتصميم والتطوير والفحص 

 المطلوب للمنظومات البرمجية المعقدة.

هنة مطلوبة في تهيئة الطلبة للعمل بمهنة مهندس برمجيات وهي م  -2

 سوق العمل حسب دراسات علمية قام بها القسم.

تهيئة الطلبة الستخدام معرفتهم في هندسة البرمجيات وفي   -3

تكنولوجيا المعلومات بشكل عام في خدمة المجتمع المحلي واالقليمي 

 والدولي بصورة كفؤة ومهنية.

 

 

  

  جامعه فيالدلفياجامعه فيالدلفيا

  كليه تكنولوجيا المعلوماتكليه تكنولوجيا المعلومات

برمجياتبرمجياتهندسة الهندسة القسم قسم    
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  العدالة: التعامل باإلنصاف مع الجميع واحترام قيمة الفرد

 وحريته المشروعة. وكرامته

  مع الطلبة  القسمالشفافية: التعامل بوضوح في جميع عمليات

 وهيئة التدريس والموظفين.

 آلداب واألخالقيات المهنية في إطار النزاهة: االلتزام التام با

 من الثقة واألمانة واإلخالص.

  بصفة  مجتمع والوطنللاالنتماء: الشعور بالمسؤولية والوفاء

كلية تكنولوجيا المعلومات قسم هندسة البرمجيات وعامة و

 .بصفة خاصة

  في جميع  القسمالتعاون: العمل الجماعي بين العاملين في

 ع الطلبة.عملياتها وكذلك الحال م

  اإلبداع: استيعاب األفكار والحلول االبتكارية وتشجيعها

بالتركيز  ورعايتها في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي

 .على وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  المهنية: القدرة على إظهار المعرفة والمهارة والكفاية في

 .هندسة البرمجياتمجال 

 

 عن قسم هندسة البرمجيات:

كأول  2000 سنةتأسس قسم هندسة البرمجيات في جامعة فيالدلفيا 

قسم يمنح درجة البكالوريوس في هذا التخصص في األردن. جاء 

تأسيس القسم بناًء على دراسات علمية أشارت إلى الحاجة الماسة 

 لمتخصصين في هذا المجال لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

ج الدراسية لهذا التخصص بصورة دورية من يتم مراجعة البرام

أجل مواكبة التطورات المستمرة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل 

مساقات ال تجديدعام وعلم هندسة البرمجيات بشكل خاص. كذلك يتم 

 . المتغيرة حسب احتياجات سوق العمل

 

 هندسة البرمجيات؟لماذا قسم 

ء وتطوير أنظمة مركبة يمكن لخريجي هذا القسم العمل على بنا

وحساسة. حسب االحصائيات العالمية وكذلك االحصائيات الصادرة من 

مكتب االحصاءات للقوى العاملة فإن هنالك حاجة متزايدة الى مهندسي 

 برمجيات خالل الحقبة الزمنية القادمة.

 

 :هندسة البرمجيات برنامجمخرجات 

مراحل التحليل تطبيق المنهجيات وتقنيات هندسة البرمجيات في  -1

 والتطوير والفحص للمكونات البرمجية والنظم.

لألدوات البرمجية مثل أدوات تحليل المتطلبات  ؤستخدام الكفاإل -2

 .والنمذجة والتطوير والفحص و ادارة مشاريع البرمجيات

 دارة المشاريع بطريقة فعالة.إوالمطورين وقيادة فريق العمل  -3

المعلومات في مختلف لى تكنولوجيا إتشخيص حاجة المجتمع  -4

والتحري عن الفرص والموارد الالزمة االعمال والصناعات 

 للتنفيذ.

ستخدام عمال بهدف اإلة للمؤسسات واألؤاعداد النظم البرمجية الكف -5

 كفأ للموارد المتاحة.االقتصادي األ

العمل ضمن مشاريع في تخصصات مختلفة واكتساب مهارات  -6

 االتصال وبأساليب مهنية.

 

 

 

 

 

 



 

 

 :العلمي البحث

همية استثنائية لألبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس أيولي القسم 

وخدمة  كاديميلما لتلك االبحاث من دور كبير في رفع المستوى األ

  المجتمع المحلي.

 

 البكالوريوس ةبرنامج  درج

االلتحاق بالبرنامج الدراسي الخاص بقسم  يدي يريخضع الطالب الذ

المعتمدة من قبل التعليم العالي  ةنظمللقوانين واأل هندسة البرمجيات

      والخاص بالجامعات الخاصة، حيث يقبل الطالب الحاصل على معدل 

  .لجميع الفروع ما عدا األدبي % )كحد أدنى( في التوجيهي60

 

 يوسالبكالور ةنظام برنامج  درج

على الساعات  هندسة البرمجياتيعتمد النظام الدراسي في قسم 

 ةدراسية تتكون من فصلين دراسيين ولمد ةن كل سنأحيث المعتمدة  

سنوات )كحد أدنى( حيث تغطي المادة الدراسية الجانبين العملي  ثالث

كما يتم تأهيل وعملية.  ةوالنظري من خالل إعطاء محاضرات نظري

العملي في السنة الدراسية الثالثة ومشروع  بالتدريب مباشرةلل الطالب

 .في السنة النهائية البحث

 

 التدريس: 

لعلم هندسة البرمجيات  عةواس معرفة ييتخرج من القسم طلبة ذو 

حيث أن اطار التدريس الحديث المتبع في القسم هو نظام حديث يعتمد 

حل المشاكل  على المادة النظرية وكذلك المادة العملية التي تتطلب

 ةمواضيع مختلف تدريس ويتم البرمجية المختلفة من قبل الطالب.

تساهم بشكل تضمن واجبات عملية تنفذ على مدار الفصل الدراسي ت

داء من خالل دراسة وتطوير العمل ألوتحسين ا بتكارالافي دعم كبي 

 االعمال.  الخاص بقطاع 

 
 

 
 

 : امتحان الكفاءة

ن قسم هندسة البرمجيات يحصل دائما على أالى  االشارة هنا يجدر

على مستوى الجامعات الرسمية مراتب متقدمة في امتحان الكفاءة 

وهذا  الذي تنظمه سنويا هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العاليوالخاصة 

 يدل على مكانة هذا القسم العلمية في بلدنا الحبيب.

 والطلبة: ةالهيئة التدريس

بتخصصات  يةهيئة التدريسال أعضاءن م ثمانيةيوجد في القسم 

 باالضافة الى االداريين والفنيين.  في مجال هندسة البرمجيات مختلفة

 يمتلك، حيث ريسعضاء هيئة التدول ألالتدريس هو االهتمام األ

في و  أثناء الدراسةفي دعم الطلبة  ةسس الرصيناألأ  هؤالء المدرسون

 حاصلونضاء هيئة التدريس أع جميع علماً بأنسوق العمل بعد التخرج 

 . مرموقةقليمية ودولية إ من جامعات ةعلى درجاتهم العلمي

 

  التدريب العملي:

  ،همية خاصة لمادة التدريب العمليأ هندسة البرمجياتيولي قسم 

و أعملي  جانبالتخصص على  موادمعظم  احتواءضافة الى فباإل

الطالب على  حصليتطبيقي ففي السنة الدراسية الثالثة وبعد أن 

 هندسة البرمجياتالمهارات االساسية والمفاهيم المطلوبة لعلم 

يوجه الى سوق العمل المتخصص لغرض  فيه والمجاالت المختلفة

لعمل فيه الية آطالع على متطلبات سوق العمل والتدريب واإل

 . ستفادة من الخبرات  العملية والتطبيقية المتوفرة في سوق العملواإل

شراكات وعالقات واسعة مع سوق العمل من مؤسسات  قام القسمأ

هتمام الخاص بتكنولوجيا المعلومات عموماً رسمية وخاصة ذات اإل

ستفادة اإل على الطلبةخصوصاً حيث يتم حث   هندسة البرمجياتوعلم 

القصوى من فترة التدريب العملي من خالل التفرغ الجزئي للعمل في 

ختيار الالتدريب العملي الطالب  دةوتؤهل ماكما  .مؤسسات المعنيةال

  تطلبات سوق العمل.ممع  يتوافقبما  األخيرةمشروع البحث في السنة 

 

 
 

  تحديث الخطة الدراسية:

 بشكل دورييقوم قسم هندسة البرمجيات بتحديث الخطة الدراسية 

ن الهدف االساسي بناًء على المتطلبات المتغيرة في سوق العمل وذلك أل

المهارات المطلوبة في سوق العمل لكي ال  كافةطاء الطالب عإللقسم هو 

 .من الجامعة يجاد فرصة العمل المناسبة بعد التخرجإيجد صعوبة في 

دراسات علمية كان الهدف منها تحليل متطلبات سوق بقام القسم 

تلك التغييرات المناسبة للخطة الدراسية بناًء على ب القيامالعمل بهدف 

بحاث في مجالت ومؤتمرات عالمية لكي م نشر هذه األوقد ت، المتطلبات

 .جامعات اخرىستفادة منها في يتم اإل

 مشروع البحث 
اف القسم من خالل باالتجاه الذي يخدم أهدتوجه مشاريع البحث 

تطبيق المهارات المعرفية والذهنية والتطبيقية في مجاالت التخصص 

و أ ةو الوسائط المتعددألبناء البرمجيات  ةدوات المناسبكاستخدام األ

 .الهاتف الذكيتطبيقات 

قسم هندسة البرمجيات أن يكون مشروع البحث موجه  يسعىو

التي تتم في ال والنشاطات األعمأتمتة لخدمة المجتمع المحلي من خالل 

 مؤسسات المجتمع المختلفة مثل المستشفيات والمدارس وغيرها.

 

 التقييم:

ً عديدة لتقي في بداية  للطلبةعالنها إيتم م الطالب ييتبع القسم طرقا

سلوب تقييم أن أكما  الفصل الدراسي من خالل وصف المادة التفصيلي.

وعليه فان انواع  ها،مواصفاتو ةمستوى الماد يعتمد على ةالمواد الدراسي

 : ةشكال التاليخذ األتأالتقييم 

 متحان الكتابي.اإل -1

 .ةللماد ةعمال الصفياأل -2

 .ةختبارات الشفهياإل -3

 ختبارات السريعة.اإل -4

 

ما أ. تقارير من قبل الطلبة المواد الدراسية في القسم إعدادتتضمن 

ل كفريق التقييم الجماعي فهو متمثل بمشروع البحث من خالل العم

 مشروع متكامل.بهدف إنجاز كثر من طالب واحد أل

 

 

 

 كيف يتم التطبيق:

كافة امور الطلبة من خالل الرجوع الى دليل الطالب  دارةإيمكن 

القسم للحصول على  مراجعة المرشد األكاديمي للطالب أو رئيسوكذلك 

 ، ويمكن استخدامالمواد الدراسية في القسمفيما يخص  ةضافيإتفاصيل 

  ات مطلوبة.لبريد االلكتروني في ارسال اي استفسارأ
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