
 
 

 
 ما هي هندسة البرمجيات:

نتاج أنظمة إدة بهدف بناء البرمجيات باستخدام طرق هندسية معتم

 .جودة وموثوقية عاليةذات برمجية 

 

 
 

 :رؤيـــة قســـــم هندسة البرمجيات
في  في كلية تكنولوجيا المعلومات قسم هندسة البرمجياتتميز يأن 

 .العالميةوالبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير  التعليم والتعلم

 
 رســــــالة قســـــم هندسة البرمجيات:

 إلى: في كلية تكنولوجيا المعلومات هندسة البرمجيات قسمسعى ي

 فة مزودين بالمعر في مجال هندسة البرمجيات إعداد خريجين

، قليمي ودوليإولهم حضور محلي والقيم، والمهارات و

ة على مواكبة متطلبات للتعلم مدى الحياة والقدر ولديهم الدافع

 العصر.

 في مجال هندسة  ت العليااالرتقاء بالبحث العلمي والدراسا

 . معايير العالميةلل قا  وف برامج اإلبداع تحفيزو البرمجيات

 .بناء شراكة مثمرة مع المجتمع 

 

 :تهندسة البرمجيا قسم غايات

إلى مكانة مرموقة محلياً  هندسة البرمجيات قسمصل يأن  -1
 ً  .وإقليمياً وعالميا

تطوير عمليتي التعليم والتعلُّم تعميق المعرفة و -2
 .عزيزهماوت

 في مجال هندسة البرمجيات تعميق البحث العلمي -3
مع التأكيد على البحث نتاجاته وتسوياها بوه ب رتاا واال

 .صيلالعلمي األ
 تعميق خدمة المجتمع المحلي وتنميته. -4

 

 

  

  جامعه فيالدلفياجامعه فيالدلفيا

  كليه تكنولوجيا المعلوماتكليه تكنولوجيا المعلومات
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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.

  للجامعة والمجتمع االنتماء: الشعور بالمسؤولية والوفاء

 طن.والو

  في جميع  القسمالتعاون: العمل الجماعي بين العاملين في

 الطلبة. عملياته وكذلك الحال مع

 عها األفكار والحلول االبتكارية وتشجي اإلبداع: استيعاب

بالتركيز  التعلم والبحث العلميورعايتها في مجاالت التعليم و

 .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 

جاء و قسم يمنح درجة البكالوريوس في هذا التخصص في األردن.

ات علمية أشارت إلى الحاجة الماسة القسم بناء  على دراس تأسيس

 لبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.لمتخصصين في هذا المجال لت

تم مراجعة البرامج الدراسية لهذا التخصص بصورة دورية من ت

المستمرة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل أجل مواكبة التطورات 

مساقات ال ديدتجص. كذلك يتم عام وعلم هندسة البرمجيات بشكل خا

 . المتغيرة حسب احتياجات سوق العمل

 

 هندسة البرمجيات؟لماذا قسم 

يمكن لخريجي هذا القسم العمل على بناء وتطوير أنظمة مركبة 

الصادرة من مكتب  تلك حصائيات العالمية وكذلكوحساسة. حسب اإل

لى مهندسي إاالحصاءات للقوى العاملة فإن هنالك حاجة متزايدة 

 الل الحقبة الزمنية القادمة.برمجيات خ

 

 :هندسة البرمجيات برنامجمخرجات 

تطبيق المنهجيات وتقنيات هندسة البرمجيات في مراحل التحليل  -1

 والتطوير والفحص للمكونات البرمجية والنظم.

لألدوات البرمجية مثل أدوات تحليل المتطلبات  ؤالكف ستخداماإل -2

 .البرمجيات دارة مشاريعإوالنمذجة والتطوير والفحص و

 يقة فعالة.دارة المشاريع بطرإوالمطورين وقيادة فريق العمل  -3

لى تكنولوجيا المعلومات في مختلف إتشخيص حاجة المجتمع  -4

مزمة والتحري عن الفرص والموارد الالعمال والصناعات األ

 للتنفيذ.

ستخدام عمال بهدف اإلة للمؤسسات واألؤعداد النظم البرمجية الكفإ -5

 كفأ للموارد المتاحة.االقتصادي األ

تساب مهارات العمل ضمن مشاريع في تخصصات مختلفة واك -6

 االتصال وبأساليب مهنية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 :العلمي البحث

همية استثنائية لألبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس أيولي القسم 

وخدمة  كاديميبحاث من دور كبير في رفع المستوى األاأل لما لتلك

  المجتمع المحلي.

 

 البكالوريوس ةبرنامج  درج

االلتحاق بالبرنامج الدراسي الخاص بقسم  يديخضع الطالب الذي ير

التعليم  ومزارة المعتمدة من قبل ةنظمللقوانين واأل هندسة البرمجيات

قبل الطالب الحاصل على العالي والخاص بالجامعات الخاصة، حيث ي

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

 

 البكالوريوس ةنظام برنامج  درج

على الساعات  اتهندسة البرمجييعتمد النظام الدراسي في قسم 

 ةدراسية تتكون من فصلين دراسيين ولمد ةن كل سنإحيث المعتمدة  

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

كما يتم تأهيل وعملية.  ةوالنظري من خالل إعطاء محاضرات نظري

شروع العملي في السنة الدراسية الثالثة وم بالتدريب مباشرةلل الطالب

 .في السنة النهائية البحث

 

 دريس: الت  

علم هندسة في  عةواس معرفة يمتلكونالقسم طلبة  فيج يتخر   

طار التدريس الحديث المتبع في القسم هو نظام إن إرمجيات حيث الب

حديث يعتمد على المادة النظرية وكذلك المادة العملية التي تتطلب حل 

مواضيع  تدريس ويتم الطالب. المشاكل البرمجية المختلفة من قبل

تسهم تضمن واجبات عملية تنفذ على مدار الفصل الدراسي ت ةمختلف

داء من خالل دراسة وتطوير ألوتحسين ا بتكارالام في دع ربشكل كبي

 عمال. األ العمل الخاص بقطاع 

 
 

 
 

 : امتحان الكفاءة

 ن قسم هندسة البرمجيات يحصل دائما علىألى إ شارة هنااإل جدرت

على مستوى الجامعات الرسمية مراتب متقدمة في امتحان الكفاءة 

 ت التعليم العاليالذي تنظمه سنويا هيئة اعتماد مؤسساوالخاصة 

 وهذا يدل على مكانة هذا القسم العلمية في بلدنا الحبيب. وضمان جودتها

 والطلبة: ةالهيئة التدريس

بتخصصات  ةيهيئة التدريسال أعضاءمن  ثمانيةيوجد في القسم 

 داريين والفنيين. لى اإلإضافة إ في مجال هندسة البرمجيات مختلفة

 يمتلك، حيث ريسضاء هيئة التدعول ألالتدريس هو االهتمام األ

في و أثناء الدراسةفي دعم الطلبة  ةسس الرصيناأل هؤالء المدرسون

 حاصلونأعضاء هيئة التدريس  جميع علما  بأنسوق العمل بعد التخرج 

 . مرموقةقليمية ودولية إ من جامعات ةدرجاتهم العلميعلى 

 

  التدريب العملي:

  ،صة لمادة التدريب العمليهمية خاأ هندسة البرمجياتيولي قسم 

و تطبيقي ففي أعملي  جانبالتخصص على  موادمعظم  حتواءالضافة إ

ساسية ألحصل الطالب على المهارات ايالسنة الدراسية الثالثة وبعد أن 

يوجه  فيه والمجاالت المختلفة هندسة البرمجياتاهيم المطلوبة لعلم والمف

طالع على متطلبات لى سوق العمل المتخصص لغرض التدريب واإلإ

ستفادة من الخبرات  العملية والتطبيقية لعمل فيه واإلالية آسوق العمل و

 . المتوفرة في سوق العمل

من مؤسسات  وعالقات واسعة مع سوق العمل ،قام القسم شراكاتأ

هتمام الخاص بتكنولوجيا المعلومات عموما  رسمية وخاصة ذات اإل

ستفادة اإل على الطلبةيتم حث   خصوصا  حيث هندسة البرمجياتوعلم 

غ الجزئي للعمل في القصوى من فترة التدريب العملي من خالل التفر  

ر ختياإلالتدريب العملي الطالب  هل مادةوتؤ  كما  .مؤسسات المعنيةال

  تطلبات سوق العمل.ممع  يتوافقبما  األخيرةمشروع البحث في السنة 

 

 
 

  تحديث الخطة الدراسية:

 بشكل دوريهندسة البرمجيات بتحديث الخطة الدراسية يقوم قسم 

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

في سوق العمل لكي ال  فةكا عطاء الطالب المهارات المطلوبةإللقسم هو 

 .من الجامعة يجاد فرصة العمل المناسبة بعد التخرجإيجد صعوبة في 

ت علمية كان الهدف منها تحليل متطلبات سوق دراسابقام القسم 

تلك التغييرات المناسبة للخطة الدراسية بناء  على ب القيامالعمل بهدف 

مرات عالمية لكي بحاث في مجالت ومؤتوقد تم نشر هذه األ، المتطلبات

 .خرىأجامعات ستفادة منها في تم اإلت

 مشروع البحث 
باالتجاه الذي يخدم أهداف القسم من خالل توجه مشاريع البحث 

ذهنية والتطبيقية في مجاالت التخصص تطبيق المهارات المعرفية وال

و أ ةو الوسائط المتعددألبناء البرمجيات  ةدوات المناسبكاستخدام األ

 .تف الذكيالهاتطبيقات 

قسم هندسة البرمجيات أن يكون مشروع البحث موجه  يسعىو

التي تتم في األعمال والنشاطات أتمتة لخدمة المجتمع المحلي من خالل 

 يرها.تلفة مثل المستشفيات والمدارس وغمؤسسات المجتمع المخ

 

 التقييم:

في بداية  للطلبةعالنها إيتم م الطالب ية لتقييتبع القسم طرقا  عد  

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

نواع أن إوعليه ف 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 إعدادن تتضم

التقييم الجماعي فهو متمثل بمشروع البحث من خالل العمل كفريق 

 تكامل.مشروع مبهدف إنجامز كثر من طالب واحد أل

 

 

 

 كيف يتم التطبيق:

لى دليل الطالب إمن خالل الرجوع  كافة مور الطلبةأ دارةإيمكن 

القسم للحصول على  لمرشد األكاديمي للطالب أو رئيسمراجعة اوكذلك 

، ويمكن استخدام المواد الدراسية في القسمفيما يخص  ةضافيإتفاصيل 

  بة.ات مطلوي استفسارأرسال إلكتروني في لبريد اإلأ
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