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 علم البيانات والذكاء االصطناعيفي  سبكالوريوبرنامج ال

 )من بين افضل عشرة وظائف في العالم للسنوات العشرة القادمة(
  :ساعة معتمدة 132عدد الساعات 

  :)دينار 50سعر الساعة المعتمدة )بعد التخفيض 

 لماذا جامعة فيالدلفيا؟ 
حاصلة على العديد من االعتمادات الدولية والمحلية وشهادات  متميز كونهاتعليمي  فيالدلفيا صرحجامعة  لكون

تخصصات  وتحتوي علىكما  بالتحسين والتطوير لجودة خدماتها لطلبتها وللعاملين فيها ملتزمة الجودة وكونها
 .العالميةالجامعات  أعرقتدريسي ذو كفاءة عالية ممن يحملون درجة الدكتوراه من  على كادرو فريدة ومتنوعة

 
  ؟االصطناعيعلم البيانات والذكاء ما هو تخصص 

وجود  وهذا بسبب نمّوا؛يعد تخصص علم البيانات والذكاء االصطناعي أحد أكثر التخصصات العلمية التطبيقية 
باإلضافة إلى التطور الكبير في قدرة المعاِلجات والحواسيب الحديثة. حيث يركز علم  كميات كبيره من البيانات،

علم خوارزميات والالرياضيات واالحصاء و متعددة مثلمن حقول معرفية  مفاهيمالبيانات على توظيف 
ها ة مناجل استخراج المعرفمن استخدام أساليب علمية حديثة في تحليل ومعالجة البيانات  وكذلكب والحاس

أما الذكاء االصطناعي فهو مجموعة من  . قراراتاللألغراض التنبؤية ومساعدة أصحاب العمل في اتخاذ 
 خوارزميات الحاسوب التي تحاكي الذكاء البشري من خالل فهم البيانات والتعلم منها لتقوم االلة بعمل االنسان

 .بالمستقبلرار والتنبؤ عمليات اتخاذ الق دقة فيولكن بكفاءة وفاعلية اعلى وأكثر 
 

 في العديد من القطاعات أهمها  عمل فرص التخصص يتيح
 قطاع التعليمو الصحية ومجاالت الرعاية البشريالطب  علوم الطبية مثل 
 واألموال والتجارة العالميةالقتصاد ا. 
 وسائل التواصل االجتماعيو تحليل  تحليل البيانات 
 علم الروبوتات 
  القيادةالسيارات ذاتية 
 .تكنولوجيا اللغات التي يتحدث بها اإلنسان 
 نظمة الواقع االفتراضي وتفاعل االنسان معهاا 
 .التعلم اآللي 
 .التطبيقات الذكية 
 

 بعض التطبيقات الذكاء االصطناعي التي نستخدمها يوميا 
o  فتح الموبايل من خالل الوجهFace ID 
o  منصات التواصل االجتماعي 
o  استخدام الخرائط للوصول الى واجه معينة 
o  الصوتي المساعد "" "AlexaSiri" 
o طبيقات الذكاء االصطناعي في الرعاية الصحيةت 
o غوغل "البحث في". 
o األجهزة المنزلية الذكية. 
o تقنية الواقع االفتراضي) VR( المعزز والواقع) AR( وإنترنت األشياء )IOT(   
 
 
 
 



  المستقبل؟ماذا سأعمل في 
 :يعمل خريجو البرنامج في القطاعين العام والخاص والعديد من المنظمات وغيرها في المجاالت التالية

 مطور ومحلل أنظمة ذكية. 
 .مهندس ذكاء اصطناعي 
 مطور ومحلل ذكاء األعمال. 
 اخصائي روبوتات. 
 في مجال تعلم اآللة مختص. 
 محلل البيانات  
 مهندس بيانات  
  مهندس بيانات ضخمة  
 عالم بيانات  

 
 ؟االصطناعيعلم البيانات والذكاء في تخصص ماذا سأدرس خالل رحلتي الدراسية 

ستدرسها التي  وتُقسم المواد في سوق العمل، تؤهلك للمنافسةيطرح البرنامج مجموعة مختارة من المواد التي  
 إلى:
اللغوية واالتصال باللغتين العربية االنجليزية، كما أنها تساهم ك متطلبات الجامعة التي تساهم في بناء مهارات .1

الريادة  الرقمية،الثقافة  مثل:ك وتطوير مهارات التفكير وتنمية حس المواطنة لدي تكفي صقل شخصي
 واالبتكار، القيادة والمسؤولية االجتماعية، ومهارات التفكير، والتربية الوطنية.

 وتقنية المعلومات وعلم الحاسوب والبرمجة مجال انظمةفي بمعلومات أساسية  كمتطلبات الكلية التي تزود .2
ط االمور ببعضها من اجل التوصل الى حل المشكالت بفي التفكير ور البناءةتنمية المهارات  وأهميتها في

 واخالقياتالمعلومات  وتكنولوجيا اساسيات البرمجة ومقدمة في نظم التحليل مثلالى مهارة  باإلضافة
 .والكتابة الفنية الحوسبة

  رئيسية هي: ثالثة مجاالتمتطلبات التخصص التي تندرج تحت  .3

 وبرمجة علوماالدوات االحصائية لعلم البيانات  البيانات،اساسيات علم : ومنها التخصص االجبارية متطلبات 
التعلم العميق والتعلم  االصطناعي،اساسيات الذكاء  البيانات، عن تنقيبال والذكاء االصطناعي،البيانات 

 االلي.

 والشبكات اساسيات هندسة البيانات وتحليالتها  ،ذكاء االعمال: ومنها التخصص االختيارية متطلبات
 .العصبونية

 متقطعةالرياضيات الواساسيات قواعد البيانات : ومنها التخصص االجبارية المساندة متطلبات 
 .ونظم التشغيل والخوارزميات وتراكيب البيانات

ساعة في إحدى الجهات  160بواقع  م تدريبككما يعتبر التدريب الميداني أحد متطلبات التخصص، حيث يت 
على  كالتدريبية المعتمدة في القسم مما يساهم في الربط بين الجانب العملي والتطبيقي للتخصص، ويساعد

 قبل التخرج. كتسويق نفس

\ 
 والشهادات المهنية:  التدريب العملي

تولي كلية تكنولوجيا المعلومات اهمية خاصة للتدريب العملي في مجال علم البيانات والذكاء االصطناعي من 
خالل التطبيقات البرمجية، وكذلك تهيئة الطلبة للحصول على شهادات مهنية عالمية معتمدة تؤهلهم للحصول 

د من الدورات التدريبية خالل دراسة الطالب وسيكون هناك تنسيقاً على فرص العمل. كما ستقوم الكلية بتنظيم عد
 مع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات لتدريب الطلبة.

 
 العامة المتاحة؟وما هي الفروع الثانوية  في التخصص،كم معدل القبول 

، أما لباقي %(60هو )للجنسية األردنية  علم البيانات والذكاء االصطناعيمعدل القبول في برنامج بكالوريوس 
 علمي/الطبي، العلمي/الهندسي، العلمي/العلوم البحتة، العلمي،فرع ويحق لطلبة  %(،50سيات )الجن

 .بالتخصص التمريضي االلتحاق الزراعي، الصناعي، اإلدارة المعلوماتية،


