جامعة فيالدلفيا
كلية تكنولوجيا المعلومات
قسم علم الحاسوب
برنامج الماجستير

المقدمة:
تأسس برنامج الماجستترر فت علت الحاستب فت عتا 2005
بخطط دراسرة تحقق أحتد الماتاررر الاالمرتة (مثت ACM
ب  )IEEEب تغط الجبان النظررة ب البحثرة ب الاملرة ف
علت الحاستتب مثت أمت المالبمتتا الشتتبتا البرمجرتتا
األنظمة الذترة ب غررها.
ب رطرح البرنامج خططا دراسرة ضتم المستارر الشتام ب
الرسالة.










الرؤية:
أن يتميز قسم علم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات في
التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير
العالمية لتحقيق النمو والتطور المطلوب.
الرسالة:
إعداد خريجين ذوي معرفة عميقة في علم الحاسوب من
خالل توفير بيئة مناسبة لتحقيق التميز في التعليم والتعلم وان
ي ودولي ،ولديهم الدافع للتعلم مدى
ي وإقليم ٌ
لهم حضور محل ٌ
الحياة والقدرة على مواكبة متطلبات العصر .إعداد خريجين
ذوي مهارة في البحث العلمي ومؤهلين إلكمال دراسة
الدكتوراه في علم الحاسوب ولهم قدرة على االبداع واالبتكار
وفقا ً للمعايير العالمية .توسيع أنشطة البحث والتطوير في علم
الحاسوب لسد الفجوة بين مختلف القطاعات والبيئة األكاديمية
لبناء شراكة مثمرة مع المجتمع.
الغايات:
أن يصل القسم إلى مكانة مرموقة محليا ً وإقليميا ً وعالميا ً وأن
تكون األنشطة البحثية داعمة للتطور التكنولوجي المتنامي.
القيم:
العدالة :التعامل باإلنصاف مع الجميع واحترام قيمة الفرد
وكرامته وحريته المشروعة.
الشفافية :التعامل بوضوح في جميع عمليات الجامعة مع
الطلبة بهرئة التدررس بالمبظفر .
النزاهة :االلتزا التا باآلدا باألخالقرا المهنرة ف إطار
م الثقة باألمانة باإلخالص.
االنتماء :الشابر بالمسؤبلرة تجاه الجاماة بالمجتمع بالبط
التعاون :العمل الجماعي بين العاملين في الجامعة في جميع
عملياتها وكذلك الحال مع الطلبة.
اإلبداع :استراا األفتار بالحلب االبتتاررة بتشجراها
ورعايتها في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي.
المهنرة :المقدرة على إظهار المارفة بالمهارة بالتفارة ف
التخصص.

أهداف البرنامج:
رهدف البرنامج إلى:
تتنبلبجرا المالبما
ب شرتا
 خدمة الجاماا
اإلقلرمرة بالدبلرة بخررجر مؤهلر تأهرال عالرا ف
عل الحاسب ب تتنبلبجرا المالبما .
 تشجرع البح الالم م خال اإلشراف على رسائ
الماجسترر ب المشربع البحث لطلبة الدراسا الالرا.
 زرادة فرص الطلبة لمباصلة دراسة الدتتبراه داخ ب
خارج المملتة.
 تغطرة االحتراج المتزارد ب الااج للباحثر ف مجا
عل الحاسب .
 زرادة جبدة التالر ف قس عل الحاسب م خال
تازرز الخلفرة الالمرة ب البحثرة ألعضاء هرئة التدررس
ب الطلبة على حد سباء.
 المشارتة ف تنمرة المجتمع المحل ب التااب مع
القطاعا الصناعرة ب التجاررة ف المشاررع الالمرة
ب التطبرررة.
أعضاء هيئة التدريس:
ت تارر مجمبعة م أعضاء هرئة التدررس لبرنامج
الماجسترر م أصحا

المؤهال

الالمرة الاالرة .ب إ

جمرع أعضاء هرئة التدررس رشارتب بشت متثف ف
البح

الالم

ب متمرزب

دبلرا ف

التألرف ب النشر

الالم ف المجال ب المؤتمرا المرمبقة.
المختبرات و المرافق:
تلرتتة تتنبلبجرتتا المالبمتتا لتتدرها عتتدد م ت المختبتترا
الفنرة بما ف ذلك محطا عم  Sunب خباد بمااررر
عالرتتتة .لهتتتذا البرنتتتامج بقتتتد تتتت تخصتتترص المختبتتترا
التالرة:
• مختبرا البرمجرا .
• مختبرا الشبتا .
• مختبرا البسائط المتاددة.
• مختبرا اإلنترن .

المكتبة:
تحتتتتتبم المتتبتتتتة علتتتتى أحتتتتد المراجتتتتع ب التتتتتت
المجتتتال

ب

رنقس الاا الدراس إلى فصلر دراسرر إلزامرر :

فتتت مجتتتا تتنبلبجرتتتا المالبمتتتا  .ب تتتتبفر•

البصتتب إلتتى التثرتتر مت المجتتال

الفص األب  :ابتداء م شهر تشرر األب حتى نهارة شهر
تانب الثان .

ب المتتبتتا الدبلرتتة

ع طررق شبتة اإلنترن .

•

•

الفص الثان  :ابتداء م شهر شباط حتى نهارة شهر
المنح الدراسية:

الفص الصرف  :ابتداء م شهر حزررا حتى نهارة شهر

تمنح الجاماة منحة دراسرة للطلبة الذر رحصلب علتى

آ .

ماد جرد جدا ف درجة البتالبرربس ب مستاعدة مالرتة

الحد األقصى لادد الساعا الماتمدة ب الت رستطرع الطال

جزئرة م خال المشارتة فت اإلشتراف فت مختبترا

تسجرلها ف ت فص دراس على النحب التال :

التلرة.

 الفصلر األب ب الثان  12 :ساعة ماتمدة لت منهما. -الفص الصرف  6 :ساعا

ماتمدة.

شروط القبول:
• أ ال رقت التقتتدرر عت يجرتتدي فت شتتهادة البتتتالبرربس لالت

العبء الدراسي:
تتتب الخطة الدراسرة م ( )33ساعة ماتمدة لدرجة
الماجسترر .ب تنقس الخطة الدراسرة ف مسار الرسالة
إلى ( )18ساعة ماتمدة م المباد اإلجباررة ب ()6
ساعا

ماتمدة م المباد االختراررة ب ( )9ساعا

ماتمدة للرسالة .أما الخطة الدراسرة للمسار الشام
فتتتب م ( )27ساعة ماتمدة م المباد اإلجباررة ب
( )6ساعة ماتمدة م
االمتحا الشام .

المباد االختراررة إضافة إلى

الرسب الدراسرة JD 120 :لت

ساعة ماتمدة

إضافة إلى رسب التسجر .

حزررا .
•

الرسوم:

الحاستتتتتتب

ب التخصصتتتتتتا األختتتتتتر فتتتتتت تتنبلبجرتتتتتتا

المالبمتا

ب هنالتك فرصتة لقبتتب الطلبتة بتقتدرر يمقبتتب ي

على أ ال تتجابز نسبته ع  %10م مجمبع الطلبة ف
البرنامج.
• أ تتتتب شتتهادة درجتتة البتتتالبرربس م ت جاماتتة ماتمتتدة ب
الدراسة فرها منتظمة.
• ا رحص الطال

ف السنة االبلى على عالمة ال تقت عت

 500ف ت امتحتتا  TOEFLأب متتا راادلهتتا م ت االمتحانتتا
البطنرتتتة أب تستتتجر متتتادتر فتتت اللغتتتة اإلنجلرزرتتتة لطلبتتتة
الدراسا الالرا الت تطرحها الجاماة.
رت قبب الطلبا
قرارا القس

ذا

التخصصا المشابهة باالعتماد على

