
كلية العلوم 
وتكنولوجيا المعلومات

ال��ري��ا���ض��������ي�����ات ق�����ض��م   -
احل��ا���ض��وب ع��ل��م  ق�����ض��م   -
- ق�ضم نظم املعلومات احلا�ضوبية
- ق�ض��م هند�ض��ة الربجم�ي�����ات
- ق�ض��م نظ�م الو�ضائط املتعددة
- ق�ض��م �ضبك���ات احل��ا�ض����وب
- ق�ض�����م الع���لوم اال�ضا�ضي���ة
- ق�ضم تكنولوجيا اأمن املعلومات 

عراقة وجودة

حيث تصبح الرؤيا واقعًا
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اأ. د. علي اأ�سعد الداوود
عميد الكلية

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
�صد حاجة �صوق العمل من الكوادر واخلربات التقنية املوؤهلة، والقادرة على التطوير والإبداع يف تخ�ص�صات  العلوم 

و تكنولوجيا املعلومات، و توجيه م�صرية البحث العلمي  خلدمة املجتمع املحلي و الأقليمي. 

 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا
اأن تتميز يف اإعداد و تطوير اخلربات يف تكنولوجيا املعلومات و ن�صر ا�صتخداماتها  اأداه فعاله للتنمية الب�صرية يف 

جمتمع املعرفة �صمن تطبيق معايري العتماد و اجلودة.

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
• معايري 	 �صمن  املجتمع  لحتياجات  املواكبة  التدري�صية  اخلطط  واعتماد  وتطويرها،  التعليمية  العملية  حت�صني 

العتماد و اجلودة

• اعتماد التفاعلية والتكامل والتخ�ص�صية يف بناء اخلربات القادرة واملوؤهلة يف جمالت العلوم و تكنولوجيا املعلومات	

• حتفيز الطلبة ودعمهم على التعلم ، والتفوق ، والبحث ، والإنتاج ، والعمل كفريق، و الإ�صهام يف التفاعل البناء مع املجتمع	

• ت�صجيع البحث العلمي، ودعم الدرا�صات العلمية والعملية يف املجالت املختلفة يف العلوم و تكنولوجيا املعلومات	

• ا�صتخدام وتطوير التعليم الإلكرتوين وتطوير الأ�صاليب والو�صائل التعليمية والهتمام مب�صادر وتكنولوجيا التعليم 	
،واعتماد اأحدث املراجع والتجهيزات

• ال�صتخدام الأمثل للم�صادر املالية، والعمل على تطويرها وزيادتها يف خدمة الأهداف احلالية وامل�صتقبلية للكلية	

• الربط اخلالق والتكاملي بني الكادر الإداري والكادر الأكادميي، مبا يخدم العملية التعليمية للكلية.	
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الدكتور حممد احمد عالية
نائب العميد

)INTRODUCTION( تعــــريـــف
تتكون كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات من �صتة اأق�صام اأكادميية هي:

•  الريا�سيات 	
•  علم احلا�سوب	
•  نظم املعلومات احلا�سوبية	
•  هند�سة الربجميات	
• �سبكات احلا�سوب	
• نظم الو�سائط املتعددة	
• العلوم اال�سا�سية 	
• تكنولوجيا امن املعلومات	
• ماج�ستري علم احلا�سوب 	

ملعرفة  وذل��ك   ، العاملية  والتقنية  العلمية  التطورات  ملواكبة  املحلي  املجتمع  حاجات  درا�صة  وبا�صتمرار  الكلية  تتابع 
الجتاهات امل�صتقبلية واحلاجة لفتح تخ�ص�صات جديدة تلبي تلك احلاجات.

يعترب مبنى كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات من اأحدث الأبنية اجلامعية يف ال�صرق الأو�صط ملا يحتويه من قاعات 
بع�ض  حتديث   2015/2014 الدرا�صي  العام  يف  مت  حيث  التعليمية  الو�صائل  باأحدث  جمهزة  وخمتربات  قيا�صية  درا�صية 
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خمتربات تكنولوجيا املعلومات يف الكلية والعمل م�صتمر 
يف التحديث والتطوير ومت  اي�صاً اأن�صاء ال�صتديو اخلا�ض 
املتعددة والت�صميم اجلرافيكي و  الو�صائط  بق�صمي نظم 
ان�صاء خمترب البحاث لكلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات 
حيث حققت املختربات املتطلبات الفنية الالزمة  لطلبة 
الكلية و  اف�صل خلريجي  بناء   ي�صاهم يف  اجلامعة  مما 

تخ�ص�صاتها. 

ي�صرف على عمل الكلية جهازان موؤهالن من الكوادر 
الب�صرية هما: اجلهاز الإداري واجلهاز الأكادميي و الذي 
اخل��ربات  اأف�صل  م��ن  تدري�صية  هيئة  ع�صو   )70( ي�صم 

الوطنية والعربية والعاملية و )29( موظف اأداري.

وق���د اه��ت��م��ت ع���م���ادة ال��ك��ل��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر ع��م��ل ال��ل��ج��ان 
املختلفة بهدف تفعيل العديد من الن�صاطات الأكادميية 
يف  الكلية  حققت  وق��د  والريا�صية،  والثقافية  والعلمية 
العام الدرا�صي 2015/2014 العديد من الجنازات الباهرة 

يف جمالت خمتلفة. اأهمها:

 Academic( االأكــادميــيــة  االإجنــــــازات 
Achievements(   للعام 2015/2014

رفع م�ستوى جودة العملية التعليمية 
• تطبيق  	 اآل��ي��ة  على  الكلية  ع��م��ل��ت     2015 ع��ام  يف 

اإدارة اجل��ودة و اجراءتها من قبل الأق�صام  نظام 
الأكادميية واللجان العاملة و مت  اعتماده كاآلية 

عمل موثقة على كافة امل�صتويات.

موا�سلة حو�سبة العملية التعليمية
• ال����ص���ت���م���رار يف ت��و���ص��ع��ة وحت�����ص��ني ن���ط���اق ن��ظ��ام 	

الكلية  يف  )املحو�صبة(  اللكرتونية  المتحانات 
الأق�صام  يف  الدرا�صية  امل��واد  من  العديد  لي�صمل 

الأكادميية للكلية.
• ال��ت��ع��ل��ي��م 	 واآدوات  و����ص���ائ���ل  ت���ط���وي���ر  م���وا����ص���ل���ة 

اللكرتوين وتو�صيع نطاقه من خالل زيادة عدد 
املواد التدري�صية املعتمدة على احلا�صوب واأجهزة 
عرب  التعليمية  امل�صادر  وتوفر  الرقمي  العر�ض 

اأع�ساء جمل�س الكلية
 ال����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ا����ص���ع���د ال���������داود/ ال���دك���ت���ور حم���م���د اح���م���د ع���ال���ي���ة /
 ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���ك���رمي وج���ي���ه ف�����رح/ ال���دك���ت���ور ي��و���ص��ف اب���راه���ي���م امل���ن���ا����ص���رة /
 الدكتور عدنان احمد حنيف/ الدكتور ثامر احمد الروا�صدة / الدكتور فوؤاد علي القرم/
 ال����دك����ت����ور ه������اين حم����م����ود امل����ي����م����ي/ال����دك����ت����ورة ���ص��ك��ي��ن��ة حم���م���د ال���ق���ط���اون���ة/
 ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د حم�����م�����ود ع������ب������داهلل/ ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د ول�����ي�����د ال���ب�������ض/
 ال���دك���ت���ور ع��ي�����ص��ى ���ص��ل��ي��م��ان ال���ع���ت���وم/ ال���دك���ت���ور اح���م���د ع����ب����داهلل ال���ذن���ي���ب���ات/
 ال����دك����ت����ور ������ص�����ادي ف����ال����ح ال����زع����ب����ي/ ال����دك����ت����ور زي��������اد ه���ا����ص���م ال����د�����ص����وق����ي /
 ال������دك������ت������ور ن��������وح ع����������ادل ب����ن����ي حم�����م�����د/ ال������دك������ت������ور ام�����ن�����ة اح�����م�����د ع���ب���ي���د/

املهند�ض علي عبدالرحمن عودة/ الآن�صة ريزان �صليمان القي�صي 

االآن�سة حنان الف�سيكات
�صكرترية  الكلية
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مع  التعامل  الطالب  ي�صتطيع  حيث  الن��رتن��ت. 
اأو خ��ارج اجلامعة. حيث  داخ��ل  امل�صادر من  هذه 
ميكن الو�صول لهذه املعلومات يف اأي وقت والذي 

بدوره يوؤدي الى تقليل اجلهد والتكلفة.
• اخلطط ح�صب املعايري العاملية للتخ�ص�صات مع 	

تطبيق متطلبات نظام اجلودة .

تفعيل م�ساركة الطلبة يف الن�ساطات االأكادميية
• ق����ام����ت ع����م����ادة ال���ك���ل���ي���ة وجم���ال�������ض الق�������ص���ام 	

الطلبة  دور  بتفعيل  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  الأك��ادمي��ي��ة 
اللجان  يف  الفعالة  امل�����ص��ارك��ة  على  وحتفيزهم 

الأكادميية التابعة لها.
• ال��ن�����ص��اط��ات 	 امل�����ص��ارك��ني يف  ال��ط��ل��ب��ة  ع���دد  ازداد 

الالمنهجية )الجتماعية، الثقافية والريا�صية 
( بن�صبة 40% عما كان يف العام ال�صابق.

• خريجي 	 مع  التوا�صل  نطاق  وتو�صعة  حتديث 
واجنازاتهم  العملي  ن�صاطهم  ومتابعة  الكلية 
الأك���ادمي���ي���ة والق��ت�����ص��ادي��ة وامل��ه��ن��ي��ة يف داخ���ل 

الأردن و خارجه.

 Scientific( ــة  ــي ــم ــل ــع ال االإجنــــــــــازات 
Achievements( للعام 2015/2014 

• لتكنولوجيا 	 ال�����ص��اب��ع  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ل��م��ي  امل���وؤمت���ر 
The 7th International Co n  املعلومات
ference on Information Techno n

ogy  والذي مت عقده 2015/5/12
• امل���ن�������ص���ورة يف جم����الت حمكمة 	 الأب����ح����اث  ع����دد 

ومفهر�صة و موؤمترات عاملية اأو عربية اأو حملية 
لع�صاء الهيئة التدري�صية جتاوزت 46 بحث.

مكتب نقل التكنولوجيا
تتجري  ومكتب  اجلامعة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت 
وتهدف  امللكية،  العلمية  اجلمعية  يف  الفكرية  امللكية 

اإلى مواكبة البداع ونقل التكنولوجيا  مذكرة التفاهم 
ال�صناعة.  وقطاع  الأعمال  قطاع  مع  العالقة  وتطوير 
ح��ي��ث ���ص��ي��ك��ون م��ك��ت��ب ن��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف اجل��ام��ع��ة 
التكنولوجيا  انتقال  لت�صهيل  وطنية  �صبكة  م��ن  ج��زءا 

وتتجريها مع �صمان حماية امللكية الفكرية
اال�ستديو اخلا�س بق�سمي نظم الو�سائط املتعددة 

والت�سميم اجلرافيكي
مت ان�صاء ال�صُتديو عام 2016 يف كلية العلوم وتكنولوجيا 
الع��الم  جم��ال  يف  ال�صريع  التطور  ليواكب  املعلومات 
املرئي وامل�صموع ، وليكون مركزاً تدريبياً  يوؤهل الطلبة  
للمناف�صة يف �صوق العمل بعد تخرجهم. يتاألف ال�صتديو 
افرتا�صي  باأ�صتديو  ترتبط  والبث  للتحكم  وح��دة   من 
يعتمد على اإحالل الألوان يف الت�صوير، ومزود مبخترب 
جانبي  لرتجمة التجربة العملية مبا�صرة الى منتجات 
�صوت / �صورة / فيديو. حيث مت ت�صميم ال�صتديو وفق 
اأحدث التكنولوجيا امل�صتخدمة لأغرا�ض اإنتاج  ال�صوت 
وال�صورة مبا يدعم ق��درات الطلبة  يف تطبيق اجلانب 
العملي ا�صافة الى درا�صتهم النظرية،و مبا يتوافق مع 

روؤية واهداف ور�صالة الكلية وغاياتها.
وتكنولوجيا  الــعــلــوم  لكلية  ــاث  ــح االب خمــتــرب   

املعلومات 
مت ان�صاء املخترب عام 2016 يف كلية العلوم وتكنولوجيا 
املعلومات، ليكون مبثابة خمترب بحثي دائم يعمل على 
تقليل التكلفة وحت�صني �صرعة ودقة تنفيذ اخلوارزميات 
املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  خمتلف  يف  امل�صتخدمة 
اأجهزة متخ�ص�صة  توفري  وذلك عن طريق  والهند�صة، 
ي�صتطيع طلبة  امل��ت��وازي��ة.  حيث  احل�����ص��اب��ات  يف جم��ال 
اع�صاء  ال��ى  ا���ص��اف��ة  وال��ب��ك��ال��وري��و���ض  العليا  ال��درا���ص��ات 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ال��زي��ت��ون��ة واجل��ام��ع��ات 
الأردن���ي���ة وال��ع��امل��ي��ة م��ن ا���ص��ت��خ��دام ه���ذا امل��خ��ت��رب ���ص��واء 
م��ن داخ���ل اجل��ام��ع��ة او م��ن خ��ارج��ه��ا لإج����راء الأب��ح��اث 
مبا  امل��ت��وازي��ة  احل�صابات  اأج��ه��زة  با�صتخدام  وال��ت��ج��ارب 
يتوافق مع  روؤية واه��داف ور�صالة اجلامعة  وغاياتها، 

وتخدم الباحثني على امل�صتوى املحلي والإقليمي.
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د. يو�صف ابراهيم املنا�صرة
رئي�ض الق�صم

  ق�ضم الريا�ضيات

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
�صد حاجة �صوق العمل من الكوادر واخلربات التقنية املوؤهلة، والقادرة على التطوير والإبداع يف تخ�ص�ض الريا�صيات، 

وتوجيه م�صرية البحث العلمي خلدمة املجتمع املحلي والإقليمي.

 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا
اأن يتميز يف اإعداد وتطوير اخلربات يف الريا�صيات ون�صر ا�صتخداماتها كاأداة فعالة للتنمية الب�صرية يف جمتمع املعرفة 

�صمن تطبيق معايري العتماد واجلودة.

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
معايري . 1 �صمن  املجتمع  لحتياجات  املواكبة  التدري�صية  اخلطط  واعتماد  وتطويرها،  التعليمية  العملية  حت�صني 

العتماد واجلودة. 
اعتماد التفاعلية والتكامل والتخ�ص�صية يف بناء اخلربات القادرة واملوؤهلة يف جمالت العلوم والريا�صيات.. 2
حتفيز الطلبة ودعمهم على التعلم، والتفوق، والبحث، والإنتاج، والعمل كفريق، والإ�صهام يف التفاعل البّناء مع املجتمع. . 3
ت�صجيع البحث العلمي، ودعم الدرا�صات العلمية والعملية يف املجالت املختلفة يف العلوم والريا�صيات . 4
تكنولوجيا . 5 مب�صادر  والهتمام  التعليمية  والو�صائل  الأ�صاليب  وتطوير  الإلكرتوين  التعليم  وتطوير  ا�صتخدام 

التعليم، واعتماد اأحدث املراجع والتجهيزات.
الأه��داف . 6 خدمة  يف  وزيادتها  تطويرها  على  والعمل  التعليمية،  للعملية  امل�صاندة  للم�صادر  الأمثل  ال�صتخدام 

احلالية وامل�صتقبلية للق�صم
الربط اخلالق والتكاملي بني الكادر الإداري والكادر الأكادميي مبا يخدم العملية التعليمية للق�صم.. 7



53 جامعة الزيتونة االردنية

كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

)INTRODUCTION( تعــــريـــف
املعلومات  تكنولوجيا  تخ�ص�صات  وخا�صة  اجلامعة،  يف  التخ�ص�صات  من  للعديد  باأهمّيته  الريا�صيات  ق�صم  يتمّيز 
اأ�صا�ض �صروري لفهم تلك العلوم وبرجمتها والتعامل مع خوارزمياتها  والهند�صة، وذلك ملا ميثله علم الريا�صيات من 
وتطبيقاتها املتعددة، وتاأ�ص�ض الق�صم يف عام )1993(، وعدد اأع�صاء الهيئة التدري�صية فيه خم�صة مدر�صني، ويدر�ض فيه 
)118( طالب وطالبة، وقد خرج )19( فوجاً، منهم: )460( من حملة �صهادة البكالوريو�ض، وقد بلغ عدد الأبحاث لأع�صاء 
الهيئة التدري�صية فيه )88( بحثا من�صوراً يف جمالت عاملية حمكمة، و)10( بحوث يف موؤمترات عاملية وعربية وحملية 
حمكمة حتى تاريخه. وخريجو الق�صم لهم مكانة مرموقة يف �صوق العمل حمليا واقليميا ون�صبة توظيفهم بلغت قيمة 

مرتفعة.

يحر�ض الق�صم على التوا�صل امل�صتمر مع طلبته من خالل الربامج الإر�صادية التي ينفذها يف كل ف�صل درا�صي ومن 
خالل تفعيل ال�صاعات املكتبية لكل ع�صو هيئة تدري�ض. 

التطلعات امل�ستقبلية للق�سم 
• اأن ي�صبح اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف الق�صم مرجعاً يف حل امل�صكالت العملية يف قطاعات الإنتاج املختلفة. 	

• توجيه اأع�صاء الهيئة التدري�صية نحو اإنتاج بحوث متميزة تن�صر يف جمالت عاملية.	

اع�ساء جمل�س الق�سم 
اأم���ل حكمت ال�صاكت /  د. اأجم���د حم��م��ود زري��ق��ات / د. ع��ب��دال��ك��رمي وج��ي��ه ف�����رح / د. 

د. يو�صف اإبراهيم منا�صره / م. و�صيم عبد القادر امل�صاعلة

 اميان ال�سرمان
�صكرترية الق�صم
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  ق�ضم الريا�ضيات

د. اأجمد حممود زريقات
اأ. م�صارك

د. عبدالكرمي وجيه فـرح
اأ. م�صارك

د. يو�سف اإبراهيم منا�سره
اأ. م�صاعد

د. امل حكمت
اأ. م�صارك

م. و�سيم م�ساعله
مدر�ض
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خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

  ق�ضم الريا�ضيات

ا����������������������ص���������������������راء اح���������������������م���������������������د  ب����������رغ���������������������ض
اي����������������������������������������������������اد ط����������������������������������������������������ه  ج���������������ب���������������ري
رح��������������م��������������ه خ��������������ال��������������د  احل�������������������ص���������ام���������ي���������ه

ح�������ل�������ي�������م�������ه ��������ص�������ل�������ي�������م�������ان  ال�����������������ص��������وف��������ني
�����������ص����������ج����������ود ع����������اي���������������������ض  ال����������ف����������ري����������ج����������ات

ا�صيل علي  اخل�صور �صناء عو�ض  �صلطف

دعاء خالد  ابو�صبيتان

احمد ابراهيم  �صلمان

غاده �صريف  اخلطيب

حمزه خالد  ابودقه

مطيعه عبدال�صكور  جابر

رنا م�صطفى  عفانه
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المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

  ق�ضم الريا�ضيات

دميا فهد زايد دعاء حممود نوفل

ابتهال ح�صن كريره

كوثر حممد حريون عبداهلل حممد الرقب

دينا اياد الزريقي

امين جمعه عبد اجلليل

نارميان ريا�ض غنيم

رمي عقلة احللبا

حمزه عبد الرحيم رحال

هبه حممود الزبن

ا���������������ص��������������الم ك��������������م��������������ال اب�����������ورك�����������ب�����������ه
ح��������������ن��������������ان ك��������������م��������������ال اب������������ورك������������ب������������ه
دع���������������������اء حم���������������������م���������������������ود ف����������ت����������ي����������ان

ر����������������ص���������������ا ه���������������ا����������������ص���������������م ع����������ل����������ي����������ان
ع��������������زال��������������دي��������������ن م��������������ازن ال������������زي������������ود
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د. ثامر احمد الروا�سدة
ق.اأ. رئي�ض الق�صم

ق�ضم علم احلا�ضوب

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
ان تتميز يف اعداد وتطوير اخلربات يف علم احلا�صوب  ون�صر ا�صتخداماتها اداًة فعالة للتنمية الب�صرية يف جمتمع املعرفة 

�صمن تطبيق معايري العتماد واجلودة.

 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا
�صد حاجات �صوق العمل من الكوادر واخلربات التقنية املوؤهلة، والقادرة على التطوير والبداع يف تخ�ص�ض علم احلا�صوب 

، وتوجيه م�صرية البحث العلمي خلدمة املجتمع املحلي والقليمي.    

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
• حت�صني العملية التعليمية وتطويرها، واعتماد اخلطط التدري�صية املواكبة لحتياجات املجتمع �صمن معايري العتماد واجلودة.	
• اعتماد التفاعلية والتكامل والتخ�ص�صية يف بناء اخلربات القادرة واملوؤهلة يف جمالت علم احلا�صوب .	
• حتفيز الطلبة ودعمهم على التعلم ، والتفوق، والبحث، والنتاج، والعمل كفريق، وال�صهام يف التفاعل البناء مع املجتمع.	
• ت�صجيع البحث العملي، ودعم الدرا�صات العلمية والعملية يف املجالت املختلفة يف علم احلا�صوب	
• وتكنولوجيا 	 مب�صادر  والهتمام  التعليمية  والو�صائل  ال�صاليب  وتطوير  الل��ك��رتوين  التعليم  وتطوير  ا�صتخدام 

التعليم، واعتماد احدث املراجع والتجهيزات.
• ال�صتخدام المثل للم�صادر امل�صاندة للعملية التعليمية، والعمل على تطويرها وزيادتها يف خدمة الهداف احلالية واملت�صقبلية  للق�صم .	
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اع�ساء جمل�س الق�سم 
امل��غ��و���ض اهلل  ج���اد  ع��ف��ي��ف  د.  اأ.  ال��زع��ب��ي/  ال������داوود  ع��ل��ي  د.  اأ.   / ال���روا����ص���دة  ت��ام��ر   د. 
  د. م��اه��ر ع��ف��ي��ف  ال��ن��اب��ل�����ص��ي/ د. ن��غ��م ع��زم��ي امل��ا���ص��ي / د. خ��ال��د حم��م��د خليل جابر
ال������ب�������������ض ول�����������ي�����������د  حم���������م���������د  د.   / ال�������ت�������م�������ي�������م�������ي  ال����������ف����������ت����������اح  ع���������ب���������د   د. 
ال�صائق ان�ض  ب���راءة   م.  دارا حممد عقل/  د.  التميمي/  امي��ن  د.    / التميمي  م. ف�صل 

نبذة عن الق�سم:
تاأ�ص�ض الق�صم يف عام 1994، وعدد اأع�صاء الهيئة التدري�صية فيه12مدر�صاً، ويدر�ض فيه 255 طالب وطالبة، وقد خرج 18 
فوجا، منهم: 2048 من حملة �صهادة البكالوريو�ض، و 3من حملة �صهادة املاج�صتري، وقد بلغ عدد الأبحاث لأع�صاء الهيئة 
التدري�صية فيه 120 بحثا من�صورا يف جمالت عاملية حمكمة، و25 بحثا م�صاركا يف موؤمترات عاملية وعربية وحملية حمكمة 

حتى تاريخه . وبلغت ن�صبة توظيف خريجيه حمليا واإقليميا 25% من جمموع اخلريجني.

واأهم اجنازات الق�صم الآتي:
1. حتديث اخلطة الدرا�صية وامل�صادر التعليمية مبا يتالئم وروؤية الق�صم للعملية التعليمية.

2. ت�صجيع الهيئة التدري�صية على البحث العلمي والن�صر باملجالت العلمية املحكمة واملوؤمترات العاملية.
3. تنظيم جمموعة من الن�صاطات املنهجية والالمنهجية، بهدف التوا�صل والتفاعل مع املجتمع واملوؤ�ص�صات احلكومية 

واخلا�صة.

بثينة الداوؤد
�صكرترية الق�صم

ق�ضم علم احلا�ضوب
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ق�ضم علم احلا�ضوب
م�سريف املختربات

الن�����������������������ص�����������ه رن����������������������دة م�������رق�������ة 
الن�����������������ص��������ه ل������ي������ن������ا ������ص�����ع�����ي�����دات
ال���������������ص�������ي�������د اح����������م����������د ع�����ا������ص�����ي
الن�������������������ص���������ه زه��������������ر ال�������������ص������اع������ي 
الن�����������������ص��������ه ع�������ب�������ري ال�������������ص������ب������اغ
الن�����������ص�����ه ه�������ن�������ادي ال���������ص����واب����ك����ة
ال�����������ص�����ي�����د م����������اأم����������ون اجل������ب������ايل 
الن�����������������ص��������ه ري����������ن����������اد ال���������ب���������دور
الن�����������������ص��������ه ن�������������ص������ري������ن ن���������ص����ر
ال���������������ص�������ي�������د ع��������ل��������ي ال�������ظ�������اه�������ر
الن�������������ص������ه ا���������ص��������راء ال���������ص����ب����ات����ني
الن���������������ص�������ه م������������رمي ال���������غ���������زاوي

الربامج التي يقدمها الق�سم:

خمرجات الربنامج: ان يكون  خريج  علم احلا�صوب    
قادرا على تطبيق املعرفة احلا�صوبية والريا�صية  يف احلياة العملية. . 1
قادرا على حتليل امل�صاكل و تعريف املتطلبات احلا�صوبية ال�صرورية حلل هذه امل�صاكل.. 2
 قادرا على تطبيق منهجيات تطوير النظم احلديثة  لت�صميم و تنفيذ و فح�ض النظم احلا�صوبية.  . 3
قادرا على العمل يف فريق لتحقيق هدف الفريق. . 4
قادرا على حتليل اثر احلو�صبة على الفراد  واملوؤ�ص�صات واملجتمع. . 5
مدرك ل�صرورة التطوير امل�صتمر للمهارات واملعرفة املتعلقة بتخ�ص�صه.. 6
و�صبكات . 7 و  ال�صطناعي  )ال��ذك��اء  احلا�صوب  علم  نظريات  و  واخلوارزمية  الريا�صية  ال�صا�صيات  تطبيق  على  ق��ادراً 

احلا�صوب و غريها( يف منذجة و ت�صميم  النظم احلا�صوبية، بطريقة تو�صح جميع البدائل املتاحة لت�صميم مثل هذه 
النظم.

قادراً على ت�صميم وتنفيذ املبادئ وال�صا�صيات يف تركيبة برجميات النظمة.. 8
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ق�ضم علم احلا�ضوب

اأ.د. عفيف  جاد اهلل  املغو�س
ا�صتاذ 

اأ.د. علي  ا�سعد  الداود
ا�صتاذ

د.ماهر  عفيف  النابل�سي
ا�صتاذ م�صاعد

د.نغم عزمي املا�سي
ا�صتاذ م�صاعد

د.حممد وليد الب�س
ا�صتاذ م�صاعد

 براءه ان�س ال�سائق 
مدر�ض

د. ثامر احمد الروا�سده 
ا�صتاذ م�صاعد

د. عبد الفتاح عارف التميمي
ا�صتاذ م�صارك

د. خالد حممد خليل جابر
ا�صتاذ م�صاعد

د. اأمين التميمي
ا�صتاذ م�صارك

ف�سل التميمي
مدر�ض



61 جامعة الزيتونة االردنية

كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
ق�ضم علم احلا�ضوب

عبد العزيز خالد  عمريه

هدى عبدالرحمن  الطاهر

�صلمان كمال  عبداهلل

دريد حممد  ال�صليحات ابراهيم جميل  الن�صا�ض

احمد ب�صام  الباي�ض

عبدالرحمن رجب  التكروري

ريا�ض �صمري  الدهام�صه

ان�ض يعقوب  �صالح

ليث ماجد  عبداهلل

عبداهلل حممد  �صهاب

خالد اجمد  ال�صوي�ض

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

اح�������������م�������������د حم�������������م�������������د خ�������������ري  ي���������ا����������ص���������ني
حم����������م����������ود ع����������ب����������دال����������ع����������زي����������ز  ال������������ع������������زام
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ق�ضم علم احلا�ضوب

حمزه غازي عبدالقادر حمزه �صالم نوري

حممد ريا�ض  ا�صماعيل

احمد حممود تيم

خالد حممد ال�صافعي

نزار حممد  النجداوي

ا�صالم من�صور العرميي

�صامر ا�صماعيل �صحاده

همام حممد  عبيدات

جهاد حممود ابو دياك

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

اح���������������م���������������د ف���������������اي���������������ز  ه�����������ب�����������ارن�����������ه
ب�������������������ي�������������������ان حم�������������������م�������������������ود  خ���������ل���������ف
���������ص��������ن��������اء ���������ص��������ب��������ح��������ي  ع�����������ب�����������د اهلل

ع������������ام������������ر ع������������ب������������د اهلل  ال��������دع��������ج��������ه
حم������������م������������د ن������������ب������������ي������������ل  ك����������ن����������ع����������ان
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ا�صماء احمد قراقي�ضهديل حممود الذويب مهدي حممود اجليطان

كوثر ريا�ض ابو داود حممود علي حربحممد جهاد �صرميعلي ع�صام الفقري

ق�ضم علم احلا�ضوب

اب������������راه������������ي������������م ح������������م������������دي ق����������زاع����������ر
اح��������������م��������������د ب��������������ا���������������ص��������������م ع���������ث���������م���������ان
ب���������������الل ب���������������ا����������������ص���������������ل ال���������ن���������ع���������ي���������م
ع������������������الء ع������������������ب������������������داهلل دروي�������������������������������ض
ع������������������������الء ع������������������������م������������������������اد ح�������������ب�������������وب
حم������������������م������������������د ن������������������زار ال������������ص�����������ط�����������ه
حم�����������م�����������د ن�����������������������ص�����������ي�����������ف ع�����������و������������ض

داود م�����������������������ص�����������ع�����������ب ن�����������ا������������ص�����������ر 
م���������ي�������������������ض ج���������م���������ي���������ل ب����������ره����������وم����������ه
ه�������������دي�������������ل ج�������������ه�������������اد م���������ن���������ا����������ص���������ره
ه�������������������ص���������ام ����������ص���������ام���������ي �����������ص����������وي����������دان
و������������ص�����������ام ح�����������������������ص�����������ن ������������ص�����������رادق�����������ه
ول������������ي������������د ح������������ام������������د ال���������������������ص����������ن����������اوي
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هناء حممود  ابوريا�ض

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

ماج�ضتري علم احلا�ضوب

خ���������������ال���������������د حم���������������م���������������د  ال�������������������������ص������������م������������ول

اي���������������������ه���������������������اب م������������ف������������ي������������د اخل����������ط����������ي����������ب 

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014
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د.حممد عاليه
 ق.اأ رئي�ض الق�صم

)CIS( ق�ضم نظم املعلومات احلا�ضوبية

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
�صد حاجة �صوق العمل من الكوادر واخلربات التقنية املوؤهلة ، والقادرة على التطوير والإبداع يف تخ�ص�ض نظم املعلومات 

احلا�صوبية، وتوجيه م�صرية البحث العلمي خلدمة املجتمع املحلي والإقليمي.

 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا
ان نتميز يف اعداد وتطوير اخلربات يف جمال نظم املعلومات احلا�صوبية ون�صر ا�صتخداماتها كاأداة فعالة للتنمية الب�صرية 

يف جمتمع املعرفة �صمن تطبيق معايري العتماد واجلودة.

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
• معايري 	 �صمن  املجتمع  لحتياجات  املواكبة  التدري�صية  اخلطط  واعتماد   ، وتطويرها  التعليمية  العملية  حت�صني 

العتماد واجلوده.
• اعتماد التفاعلية والتكامل والتخ�ص�صية يف بناء اخلربات القادرة واملوؤهلة يف جمالت نظم املعلومات احلا�صوبية .	
• حتفيز الطلبة ودعمهم على التعلم ،والتفوق ، والبحث ، والإنتاج ، والعمل كفريق ، والإ�صهام يف التفاعل البناء مع 	

املجتمع.
• ت�صجيع البحث العلمي ، ودعم الدرا�صات العلمية والعملية يف املجالت املختلفة يف نظم املعلومات احلا�صوبية.	
• ا�صتخدام وتطوير التعليم الإلكرتوين وتطوير الأ�صاليب والو�صائل التعليمية والهتمام مب�صادر تكنولوجيا التعليم 	

، واعتماد احدث املراجع والتجهيزات.
• ال�صتخدام الأمثل للم�صادر امل�صانده للعملية التعليمية ، والعمل على تطويرها وزيادتها يف خدمة الأهداف احلالية 	

وامل�صتقبلية للق�صم.
• الربط اخلالق والتكاملي بني الكادر الإداري والكادر الأكادميي مبا يخدم العملية التعليمية للق�صم .	



جامعة الزيتونة االردنية66

كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

اميان احل�سيني
�صكرترية الق�صم

اع�ساء جمل�س الق�سم 
 د. حممد احمد عالية  / د. عبد اهلل احمد هليل  / د. عي�صى �صليمان العتوم /
اب������وم������اري������ا  / د. خ����ل����ود حم����م����د  ع���ب���داحل���م���ي���د اخل�����ط�����ي�����ب    /  اح����م����د  د.    

 د. بالل هاين حوا�صني   / م. �صهام �صعبان حمادة   

)INTRODUCTION( تعـــريــف
يف عام2001 اأن�صاأ ق�صم نظم املعلومات احلا�صوبية بناءا على احلاجة لأعداد خربات وطنية قادرة على التعامل مع اأنظمة 
املعلومات احلا�صوبية التي انت�صرت وا�صتخدمت يف كافة املوؤ�ص�صات والدوائر وال�صركات الكبرية منها وال�صغرية. التزايد 
امل�صتمر ل�صتخدامات احلا�صوب وال�صبكات اوجب ايجاد هذا التخ�ص�ض وانعك�ض على اخلطة الدرا�صية الهادفة اإلى تخريج 
كفاءات لها القدرة على ت�صميم و تطوير و اإدارة نظم املعلومات �صواء من الناحية التقنية اأو من الناحية التطبيقية ، و 

اإيجاد حلول جلميع امل�صاكل يف الأنظمة امل�صتخدمة .
وقد �صعى الق�صم با�صتمرار الى تطوير وحتديث خططه الدرا�صية مواكبا كل جديد ، وتتكون اخلطة الدرا�صية احلالية 
من 133 �صاعة معتمدة متالئمة مع املعايري العاملية مثل IS2002 ومتطلبات التعليم العايل. وقد مت حتديث اخلطة 
الدرا�صية للتخ�ص�ض يف العام 2013م. وتنفذ اخلطة الدرا�صية خالل ثماين ف�صول يف اأحدث قاعات املحا�صرات ومرتافقة 
ب�صبكة  مت�صلة  خمتربات  ثالثة  الق�صم  ي�صم  حيث  الو�صائل.  باأف�صل  املجهزة  املختربات  داخ��ل  العملية  التطبيقات  مع 
التطبيقي ل�صتخدامها من قبل  اأعدت للجانب  داخلية و ب�صبكة الإنرتنت، ويحتوي كل خمترب على 22 جهاز حا�صوب 
الطالب. ومن متطلبات م�صاق التدريب امليداين ح�صب اخلطة اأن يتدرب الطالب تدريبا ميدانيا ما ل يقل عن ثمانية 

اأ�صابيع  متوا�صلة. 
 ويحر�ض الق�صم على عقد الندوات الثقافية وتنفيذ الن�صاطات الطالبية العلمية وامل�صاركة يف املوؤمترات العلمية املختلفة، 
ومن اأهم ن�صاطات الق�صم يف عام 2015 م التح�صري ليوم لقاء اخلريجني لكلية العلوم، وعقد ندوات وور�صات عمل تخدم 

تخ�ص�ض نظم املعلومات احلا�صوبية .
و يقوم اأع�صاء الهيئة التدري�صية بعمل الأبحاث العلمية املختلفة با�صتمرار ، وقد بلغ عدد الأبحاث املن�صورة وامل�صاركة يف 

املوؤمترات للعام 2015م )8( ابحاث. 

)CIS( ق�ضم نظم املعلومات احلا�ضوبية
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ق�ضم نظم املعلومات احلا�ضوبية

م.�سهام �سعبان حمادة   
مدر�ض

د. عي�سى �سليمان العتوم
ا�صتاذ م�صاعد

د.بالل هاين حوا�سني   
ا�صتاذ م�صاعد

د.خلود حممد ابوماريا 
ا�صتاذ م�صاعد

د. حممد اأحمد عالية
اأ�صتاذ م�صارك

د. عبد اهلل احمد هليل  
ا�صتاذ م�صاعد

د. احمد عبداحلميد اخلطيب   
ا�صتاذ م�صاعد
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فرا�ض عبدالرحمن  حمدان

ا�صالم كامل  مناتي

�صروق طاهر  ال�صوبكي

ا�صامه �صوقي حماد

لبنى خالد  مريان

ا�صرف حممدر�صاد  ال�صر�صور

زياد عالء  كمال

ن�صال ا�صماعيل  ابو �صمه

ان�ض هيثم  النوباين

�صامر فايز  الكيايل

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

اح���������م���������د ����������ص���������ي���������ف اهلل  ال��������دب��������وب��������ي
اح�����������������م�����������������د غ�����������������ازي  الط��������������ر���������������ض
ام������������اين �������������ص������������م������������ح������������ان  ن�����������������ص��������ار
داود ج��������������واه��������������ر ���������������ص��������������ري��������������ف  

��������������ص�������������ايل ح���������������������������ص�������������ن  م�������ع�������ي�������ن�������ي
������������ص�����������ادي ح�����������������������ص�����������ني  ق���������اح���������و����������ض
ع��������ام��������ر ع��������ي�����������������ص��������ى  احل���������������ص�������ام�������ي
جم������������������������د ول������������������������ي������������������������د  ب����������ل����������ب����������ل
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طيف ا�صماعيل  احلوامده

مرام وديع  عد�ض

ريا�ض علي  ابو اربيحه

مراد في�صل  الدجاين

ايوب حممد  �صالمه

فرا�ض حممد  خري

انوار ح�صني  عبدالفتاح

عبداهلل ابراهيم  عبيات

عامر عبداهلل  �صحاده

مهند جماهد  حامد

ح�صان ح�صام  خليل

فرا�ض حممود  ابوفار�ض

عبد الرحمن عا�صم  الزبن

نا�صر مامون  �صري�ض

حمزه احمد  احلاج عيد

حممد عمر  ابو �صيف
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دانه عبد اهلل الوح�ض ا�صالم علي ابو حالوه

ه�صام عبد احلليم  مهداوي جمد حممود  ابوالزينات

احمد ابراهيم الرحمي

رزان جمال ابوغو�ض

يو�صف جمال  دروي�ض

احمد جمال العبادي

رزان خليل الفحماوي

احمد نعيم ال�صمان

اح�����������������م�����������������د ع�����������������ب�����������������داهلل  ��������ص�������ي�������ف
ا�������ص������ام������ه ع������ز ال������دي������ن  اب�����و ح�����ارث�����ي�����ه
رام�������������������������ي ف�������������������������وزي  ال�����������ن�����������واج�����������ي

�������ص������ه������ي������ب ج������ه������اد  اب�����و ح�����������ص�����ي�����������ض
حم�����������م�����������د ن�����������ب�����������ي�����������ل  ازم����������������������������ريل

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015
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ليث عبدالرحمن ال�صروف عالء حممود اجلماعني

�صروق عبد ال�صمد ال�صوي�ض

يا�صمني نا�صر ع�صا

رهام حممد اخلطيب

حممد خالد القرنه

�صرار يو�صف الدعجة

مروان ماهر ال�صوبكي

عبداهلل �صالح جبار العنزي

اب�����������راه�����������ي�����������م ج�����������م�����������ال ال������ع������ي�������������ص������ه
الء ي����������������و�����������������ص����������������ف ع��������ب��������دال��������ن��������ب��������ي
روان حم�����������������������م�����������������������ود ال�����������������ص��������ع��������وب
ع�������������������م�������������������ار م�������������������وف�������������������ق ري�������������������������ان

ع�����������ي�����������������������ص�����������ى م�����������ازن اخل�������ل�������ي�������ل�������ي
ف�������ريوز ع�������ب�������دال�������ن�������ا��������ص�������ر ������ص�����وف�����ان
م������������ع������������ت������������ز ك������������م������������ال اخل���������ط���������ي���������ب
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د. حممد حممود عبداهلل 
 ق.اأ رئي�ض الق�صم

ق�ضم هند�ضة الربجميات

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
املوؤهلة، والقادرة على التطوير والب��داع يف تخ�ص�ض هند�صة  التقنية  الكوادر واخل��ربات  �صد حاجات �صوق العمل من 

الربجميات، وتوجيه م�صرية البحث العلمي خلدمة املجتمع املحلي والقليمي.    

 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا
ان تتميز يف اعداد وتطوير اخلربات يف هند�صة الربجميات ون�صر ا�صتخداماتها اداًة فعالة للتنمية الب�صرية يف جمتمع 

املعرفة �صمن تطبيق معايري العتماد واجلودة.

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
ي�صعى ق�صم هند�صة الربجميات الى حتقيق روؤيته ور�صالته من خالل الهداف التالية:

حت�صني العملية التعليمية وتطويرها، واعتماد اخلطط التدري�صية املواكبة لحتياجات املجتمع �صمن معايري العتماد . 1
واجلودة.

اعتماد التفاعلية والتكامل والتخ�ص�صية يف بناء اخلربات القادرة واملوؤهلة يف جمالت العلوم وتكنولوجيا املعلومات.. 2
مع . 3 البناء  التفاعل  وال�صهامفي  كفريق،  والعمل  والنتاج،  والبحث،  والتفوق،   ، التعلم  على  ودعمهم  الطلبة  حتفيز 

املجتمع.
ت�صجيع البحث العملي، ودعم الدرا�صات العلمية والعملية يف املجالت املختلفة يف العلوم وتكنولوجيا املعلومات.. 4
ا�صتخدام وتطوير التعليم اللكرتوين وتطوير ال�صاليب والو�صائل التعليمية والهتمام مب�صادر وتكنولوجيا التعليم، . 5

واعتماد احدث املراجع والتجهيزات.
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اع�ساء جمل�س الق�سم 
 ال���دك���ت���ور حم���م���د حم���م���ود ع����ب����داهلل / ال���دك���ت���ور حم���م���د اب���راه���ي���م امل����ه����ريات /
ف�����ائ�����ق ليف / ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د  ال���ن���ع���ي���م���ي /  ع�����ف�����اف حم����م����د   ال������دك������ت������ورة 
 ال����دك����ت����ور اح����م����د ع�����ب�����داهلل  ال����ذن����ي����ب����ات / ال����دك����ت����ور ط�������ارق غ�������ازي ك���ن���ع���ان /
 ال����دك����ت����ور ف����را�����ض ح���ام���د ال����ط����راون����ة / ال�������ص���ي���دة رن�����ا حم���م���د ادري�����������ض ب�����در /

ال�صيد خليل عو�ض خليل

ال�صتخدام المثل للم�صادر امل�صاندة للعملية التعليمية، والعمل على تطويرها وزيادتها يف خدمة الهداف احلالية . 6
واملت�صقبلية للكلية.

الربط اخلالق والتكاملي بني الكادر الداري والكادر الكادميي مبا يخدم العملية التعليمية للكلية.. 7

)INTRODUCTION( تعــــريـــف
�صمن اجلهود احلثيثة التي تبذلها كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات لتطوير الربامج الدرا�صية التي تقوم بطرحها، 

و�صمن �صيا�صية التجديد  التي تتبعها الكلية  لإن�صاء اأق�صام حديثة لتخ�ص�صات جديدة .
الق�صم  اه��داف هذا  ، بحيث متحورت  العلوم بهذا اخل�صو�ض  ليواكب فل�صفة كلية  ان�صىء  ق�صم هند�صة الربجميات  
بتخريج افواج ذو مقدرة وكفاءة على التعامل مع التقنيات احلديثة والنظريات التي ت�صمح لهم بالتخطيط وبناء وتطوير 
الربجميات و�صيانتها باأقل تكلفة ممكنة  بحيث ي�صل الطالب الى م�صتوى عاٍل من التح�صيل العلمي يخوله من التعامل 

مع جميع الربجميات املوجودة يف املوؤ�ص�صة التي يعمل بها  عند التحاقه يف �صوق العمل  حملياً وعاملياً بعد تخرجه .
اما بالن�صبة  للخطة الدرا�صية التابعة للق�صم ، فقد ُطِورت لتتالئم مع الأ�ص�ض العاملية ،  وا�ص�ض التعليم العايل والبحث 

العلمي ،حمتويٌة على )133( �صاعة معتمدة.
يفخر ق�صم هند�صة الربجميات باأن ي�صم نخبة من الهيئة التدري�صية  املوؤهلة علمياً واكادميياً برتب خمتلفة .

خمتلفة  ابحاث  عمل  على  التدري�صية   الهيئة  اع�صاء  داأب  الربجميات  هند�صة  جم��ال  يف  وحديث  جديد  كل  وملواكبة 
الى كل ماهو جديد يف عامل  املجال وتدخلهم  التي ترثي معلوماتهم يف هذا  الندوات واملوؤمترات  بالعديد من  وامل�صاركة 

هند�صة الربجميات.

ق�ضم هند�ضة الربجميات

اأ�سماء علي الفيومي
�صكرترية الق�صم
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د. فرا�س حامد الطراونة
ا�صتاذ م�صاعد

د. احمد عبداهلل الذنيبات
ا�صتاذ م�صاعد

م. خليل عو�س خليل
مدر�ض

م. رنا حممد ادري�س بدر
مدر�ض 

د. حممد فائق اليف
ا�صتاذ م�صاعد

د. عفاف حممد النعيمي
ا�صتاذ م�صارك

د. حممد ابراهيم املهريات
ا�صتاذ م�صارك

ق�ضم هند�ضة الربجميات

د. حممد حممود عبداهلل 
ا�صتاذ م�صاعد/ رئي�ض الق�صم 

د. طارق غازي كنعان
ا�صتاذ م�صاعد
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ق�ضم هند�ضة الربجميات

معتز حكم  املهريات

احمد �صعيد  الراعي

امين موفق  ال�صعيدي

ولء حممد  �صمار

احمد مروان  الربديني

�صذى م�صطفى  امل�صري

احمد يو�صف  الطالع

علي عبد النا�صر  حمد

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

اجم����������������د حم����������������م����������������د  ����������ص���������رك�������������������ض
ان�������������������������ض اح������������م������������د  ������������ص�����������ح�����������روري
ع�������������������������ام�������������������������ر ف�������������������������وؤاد  اح������������م������������د
ع�������ب�������دال�������ع�������زي�������ز ��������ص�������ع�������ود  ال�����ط�����ي�����ف

ع�����������������ب�����������������داهلل ح�����������������امت  ال������������رحم������������ي
م���������اج���������د ����������ص���������الم���������ه  ال��������ق��������ع��������اي��������ده
داود ن����������������ظ����������������ريه حم����������������م����������������د  
ه��������������ي��������������ل��������������ني امي��������������ن  اب������������وب������������ك������������ر
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

ق�ضم هند�ضة الربجميات

عمر ح�صني  �صعدي

هبه يا�صر  عودة اهلل

�صميح ا�صامة  �صعبان

نور بيان  العمري

اأن�ض ر�صيد  اأبويون�ض ا�صامه عماد  ابو�صقري

حممد زياد«ر�صا  ا�صكندراين حممد زاهي  حمد

فوؤاد عبدالهادي  يحيى

ان�ض غازي امل�صري

حممد حممود  عبدالغني

حممد خالد  الغري�صي

بالل علي  الدب�ض

حممد يو�صف  الطالع

ال����������زب����������ري ر�����������ص����������ي����������د من����������ر  ال��������������ع��������������دوان
ح�����������������������������������ي�����������������������������������در اك�����������������������������������رم  ب������������������������در
���������ص��������ف��������اء ع��������ب��������دال��������رح��������م��������ن  ال���������ط���������الع
ف����������������������������داء ع����������������������������اه����������������������������د  ال�������������������دق�������������������ه
حم�������������م�������������د اح�������������م�������������د  اب�����������وج�����������م�����������اع�����������ه
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

ق�ضم هند�ضة الربجميات

انوار عادل الك�صواين

رولى يو�صف احلروب

ا�صيل يا�صر اعمر

رزان عبداملجيد حجاوي

ابراهيم خالد احلنيطي

حنان جمال ابوعفيفه حلى عدنان بدارن

متارى احمد اخلطاب

�صو�صن حممود الرواحنه

ا�صماعيل با�صم معمر

خالد وليد ابو �صري

تيماء خليل ال�صعيدي

عالء حممد �صليمان

ا�صيل منور القطيفان

دعاء نعمان ابو علي

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015



جامعة الزيتونة االردنية78

كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

ق�ضم هند�ضة الربجميات

حممد �صمري ال�صباغ

يا�صني قا�صم ابوريده

حممد با�صم املهريات

وفاء حممد مازن �صحروري

عي�صي علي عبدالرحمن عمر في�صل م�صعود

منار خالد كنعان حممود �صالح الد�صيت

حممد عدنان عرار

يزيد حممد حماد

فاطمة �صاكر العجالني

مريا �صمري عوده

حممد مو�صى �صليم

فوزي خ�صر الكيال

وعد معني ال�صغري
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

اب���������راه���������ي���������م ن�������������������ص���������ر ال�������ع�������م�������و��������ض
اح����������م����������د خ����������ال����������د احل��������اج خ��������ل��������ي��������ل
ج�������������������راح ن�������������������ب�������������������ي�������������������ل ن�������������������ص���������ر
روم�������������������اين ��������������������ص�������������������م�������������������ري م��������ت��������ي
زي���������������������د خ���������������������ال���������������������د ال�������������ن�������������ج�������������ار
ع������ام������ر �������ص������ل������ي������م������ان ال�����������ص�����ل�����ي�����ح�����ات
ع����ب����دال����رح����م����ن �����ص����ري����ف ال����ع����ط����اون����ه

ع����������������م����������������ار ي����������������ا�����������������ص����������������ر ن������������وف������������ل
غ��������ي��������ث ع��������ب��������د امل��������ج��������ي��������د ط�����ب�����ي�����ل�����ه
ف�������������رح ��������������ص�������������ه�������������وان ال�������������������ص���������ه���������وان
ل���������������������ي���������������������ث ع���������������������ادل ��������������ص�������������م�������������اره
م����������������������راد ف����������������������ه����������������������د ح����������������م����������������دان
م�����������������ص��������ل��������م ي��������و���������ص��������ف ال������ع������ب�������������ص������ي
ه���������دي���������ل حم���������م���������د ع���������ب���������د ال���������ق���������ادر
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

د. �سكينة حممد القطاونة
 ق.اأ رئي�ض الق�صم

ق�ضم نظم الو�ضائط املتعددة

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
اأن نتميز يف اإعداد وتطوير اخلربات يف جمال نظم الو�صائط املتعددة ون�صر ا�صتخداماتها اأداًة فعالة للتنمية الب�صرية 

يف جمتمع املعرفة .
 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا

 اإعداد وتاأهيل الكوادر والكفاءات القادرة على الإنتاج والإبداع يف جمال نظم الو�صائط املتعددة ليكون لديها القدرة على 
التكامل والتفاعل مع املجالت العلمية والعملية الأخرى .

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
يرى الق�صم اأن حتقيق روؤيته واإجناز ر�صالته يتم من خالل:

حت�صني العملية التعليمية وتطويرها ، واعتماد اخلطط التدري�صية املواكبة لإحتياجات املجتمع �صمن تطبيق معايري . 1
الإعتماد واجلودة .

اعتماد التفاعلية والتكامل والتخ�ص�صية يف بناء اخلربات القادرة واملوؤهلة يف خمتلف جمالت نظم الو�صائط املتعددة .. 2
حتفيز الطلبة ودعمهم على التعلم ، والتفوق، والبحث ، والإنتاج ، والعمل كفريق ، والإ�صهام يف التفاعل البناء مع . 3

املجتمع .
ت�صجيع البحث العلمي ، ودعم الدرا�صات العلمية والعملية يف املجالت املختلفة يف نظم الو�صائط املتعددة .. 4
ا�صتخدام وتطوير التعليم الإلكرتوين وتطوير الأ�صاليب والو�صائل التعليمية والإهتمام مب�صادر وتكنولوجيا التعليم . 5

، واعتماد اأحدث املراجع والتجهيزات .
تر�صيخ املفاهيم النظرية لعلم احلا�صوب وتزويد الطلبة باخلربة العملية الالزمة للعمل يف كافة جمالت الو�صائط . 6

املتعددة مبا يخدم الأهداف احلالية وامل�صتقبلية للق�صم .
الربط اخلالق والتكاملي بني الكادر الإداري والكادر الأكادميي ، مبا يخدم العملية التعليمية للق�صم .. 7
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ق�ضم نظم الو�ضائط املتعددة

)INTRODUCTION( تعـــريــف
انطالقاً من حر�ض كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة الزيتونة الأردنية على مواكبة التقدم العلمي وتلبية 
حاجة ال�صوق املحلي والإقليمي من الكوادر املتخ�ص�صة ، مت اإن�صاء ق�صم نظم الو�صائط املتعددة الذي مت اعتماده من وزارة 

التعليم العايل بتاريخ 2010/9/27 ، وبهذا اأ�صبحت جامعة الزيتونة اأول جامعة تطرح هذا التخ�ص�ض حملياً و اإقليمياً.
واأهم اجنازات الق�صم منذ تاأ�صي�صه هي:

1. التحديث على اخلطة الدرا�صية وامل�صادر التعليمية مبا يتالئم وروؤية الق�صم للعملية التعليمية.
2. ت�صجيع الهيئة التدري�صية على البحث العلمية والن�صر باملجالت العلميه املحكمة واملوؤمترات العامليه.

3. التوا�صل مع املوؤ�ص�صات العالمية، وتنظيم جمموعة من الن�صاطات املنهجية والالمنهجية، بهدف التوا�صل والتفاعل 
مع املجتمع.

)Work opportunities(  جماالت عمل اخلريج
املتعددة  بالو�صائط  اخلا�صة  التطبيقات  وا�صتخدام  الربجمة  بني  يجمع  باأنه  املتعددة  الو�صائط  نظم  تخ�ص�ض  يتميز 
الرقمية مثل )ال�صورة، ال�صوت، احلركة والفيديو(، حيث تتكامل مواد التخ�ص�ض لتعد الطالب يف جمالت العمل املختلفة  
كالإعالم املرئى وامل�صموع واملقروء ، و�صناعة الأفالم ، وبرجمة مواقع الإنرتنت ، والتعليم الإلكرتوين ، وتطوير برجميات 
لذوي الإحتياجات اخلا�صة ، واملعاجلة اللغوية يف التعرف على احلرف والرتجمة الرقمية والأر�صفة ال�صورية والتعرف 

على الوجه وك�صف التزوير يف التوقيع والعديد من املجالت الأخرى .
وت�صعى جامعة الزيتونة لتوفري اأحدث الأجهزة والربجميات واملراجع العلمية التي تتيح للق�صم اأن ياأخذ موقعه الريادي 

حملياً واإقليمياً ، ويواكب التطور التكنولوجي على ال�صاحة العاملية 

�سهري ال�سعيدي
�صكرترية ق�صمي نظم الو�صائط املتعددة 

و �صبكات احلا�صوب

اع�ساء جمل�س الق�سم 
 / ع������ب������ا�������ض   حم�����������ص�����ن  ن����������دى  د.   / ال������ق������ط������اون������ة  حم�����م�����د  �����ص����ك����ي����ن����ة  د. 
ال�����زع�����ب�����ي  ف�������ال�������ح  ���������ص��������ادي  د.   / ال��������رف��������اع��������ي  حم������م������د  م���������ص����ط����ف����ى  د. 
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م�سطفى حممد الرفاعي
ا�صتاذ م�صاعد

ق�ضم نظم الو�ضائط املتعددة

د. �سكينة حممد القطاونة 
ا�صتاذ م�صاعد

د. ندى حم�سن عبا�س   
ا�صتاذ م�صارك

د.�سادي  فالح الزعبي
ا�صتاذ م�صاعد
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

ق�ضم نظم الو�ضائط املتعددة

لوؤي ع�صام  خالد

لينا ماجد  الن�صور فرح ه�صام  اخلطيب

دميا حممد  زيدان

عامر خالد  املرعي

لينا نهاد  قويدر

عبد اهلل هالل  ال�صخانبه

غيث عبدالروؤوف  العربيات

حممد يو�صف  الرحمي

فرنا�ض فار�ض  دبدوب

فرح ع�صام  جابر

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

غ���������ي���������ث م�������������������ص���������ط���������ف���������ى  م�������������ص������ط������ف������ى
ف��������رح ع��������ب��������د احل��������ف��������ي��������ظ  اب�������و ح�������م�������دي�������ه
م�����������������������������������������راد راف�����������������������������������������ت  ج�������������������ال�������������������وخ
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
ق�ضم نظم الو�ضائط املتعددة

احمد عبدالرازق دع�صان

عدنان خليفة الروي�صان

م�صري ابراهيم الردايده

دعاء عا�صم عمر

احمد فايز القا�صي

لينا خالد م�صعود

بالل زعل ابوديه

مي�ض بالل زايد

اح�����������م�����������د م�����������اج�����������د  ال���������ع���������ط���������اون���������ه
الء خ������������������������������������������ال������������������������������������������د  ع�����������ق�����������ل
ام��������ل ع��������ي�����������������ص��������ى  اب���������وال���������ع���������و����������ض

���������������ص��������������ع��������������د ك��������������م��������������ال  ه���������������اك���������������وز
ل���������������������وؤي ا����������������������ص���������������������ام���������������������ه  ع��������ل��������ي
ل����������ي����������ث ن����������ا�����������ص����������ر  ا���������ص��������ع��������ي��������ف��������ان

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

ام���������������اين ق���������������ا����������������ص���������������م ال�����������������������ص�����������واع�����������ري
دال�������������������������ني ج�������������������������م�������������������������ال ال�����������ع�����������م�����������ل�����������ه
����������ص���������خ���������ر ع���������ب���������داحل���������ف���������ي���������ظ ط��������ري��������ف
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

د. عدنان اأحمد حنيف  
 ق.اأ رئي�ض الق�صم

ق�ضم �ضبكات احلا�ضوب 

)OUR MISSION(ر�ســـالتنـــا
تلبية احتياجات �صوق العمل من الكفاءات  املتخ�ص�صة  يف انظمة وتكنولوجيا ال�صبكات ، وتن�صيط البحث العلمي لتطوير 

�صبكات احلا�صوب.

 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا
التميز يف اإعداد اخلربات يف �صبكات احلا�صوب ون�صر ا�صتخداماتها كاداه فعالة للتنمية الب�صرية يف جمتمع املعرفة �صمن 

تطبيق معايري العتماد واجلودة .

 )OUR GOALS( اأهدافنا
يرى الق�صم اأن حتقيق روؤيته واإجناز ر�صالته يتم من خالل:

جتهيز واعداد خريجني ذوو كفاءة  عالية يف جمال تكنولوجيا ال�صبكات  من خالل اعتماد مناهج تعليمية وا�صاليب تدري�صية مبعايري . 1
عاملية حديثة.

اعتماد التكامل والتفاعل والتخ�ص�صية خالل عملية اعداد الكفاءات املوؤهلة يف جمال �صبكات احلا�صوب لتحقيق التكامل املعريف.. 2
ت�صجيع ودعم البحث العلمي املتخ�ص�ض والدرا�صات العملية يف جمال �صبكات احلا�صوب  للكوادر الكادميية والطلبة على حٍد �صواء.. 3
ا�صتخدام وتطوير اأ�صاليب وو�صائل التعليم اللكرتوين، والهتمام مب�صادر تكنولوجيا التعليم، واعتماد اأحدث املراجع والتجهيزات.. 4
ا�صتخدام خمتربات حديثة جمهزة وتوفري حا�صنات  . 5 العملي من خالل  والتدريب  التطبيق  لنظرية مع  للمعرفة  الربط اخلالق 

تدريبية ل�صقل املعرفة وتنمية مهارات الطلبة .
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

ق�ضم �ضبكات احلا�ضوب 

)INTRODUCTION( تعـــريــف
تاأ�ص�ض الق�صم يف عام 2010، وعدد اأع�صاء الهيئة التدري�صية فيه 6 مدر�صاً، ويدر�ض 216 طالب وطالبة، وقد مت تخريج ثالثة 
اأفواج ، وقد بلغ عدد الأبحاث لأع�صاء الهيئة التدري�صية فيه 11 بحث من�صور يف جمالت عاملية حمكمة، و5 م�صاركات بحثية 

يف موؤمترات عاملية وعربية وحملية حمكمة حتى تاريخه.
واأهم اجنازات الق�صم الآتي: 

1. حتديث وتطوير اخلطة الدرا�صية للق�صم مبا يتالئم مع متطلبات التقدم التكنولوجي و�صوق العمل.
2. عقد تفاهمات مع �صركات وموؤ�ص�صات متخ�ص�صة يف تكنلوجيا ال�صبكات لغايات التدريب والتبادل املعريف مع ق�صم �صبكات احلا�صوب. 

3 . حتديث م�صادر التعلم .
4. امل�صاهمة الفاعلة يف البحث العلمي من خالل ن�صر عدد من البحوث العلمية املتخ�ص�صة يف جمالت وموؤمترات علمية حمكمة .

     يجمع هذا التخ�ص�ض بني برجمة ال�صبكات وا�صتخدام تطبيقات �صبكات احلا�صوب وذلك من اأجل خلق كفاءات لها القدرة 
اخلطة  باإعداد  الق�صم  قام   ، التطبيقية  الناحية  من  اأو  التقنية  الناحية  من  �صواء  ال�صبكات  اإدارة  و  وتطوير  ت�صميم  على 
الدرا�صية احلالية املكونة من 133 �صاعة معتمدة ) 45 مادة ( متالئمة مع املعايري العاملية ومتطلبات التعليم العايل. وقد 
مت حتديث اخلطة الدرا�صية لت�صمل مواد علمية وتطبيقات عملية تتما�صى وما هو مطروح من حمتوى ل�صهادات ال�صركات 
الدرا�صية  اخلطة  تنفذ  يتم  و   ، الأردن  يف  املخت�صة  ال�صركات  مع  وبالتعاون  �صي�صكو  و  مايكرو�صوفت  �صركتي  مثل  العاملية 
خالل ثماين ف�صول يف اأحدث قاعات املحا�صرات ومرتافقة مع التطبيقات العملية داخل املختربات املجهزة باأف�صل واحدث 
الو�صائل التعليميه ، ي�صم جمل�ض الق�صم خم�صة ) 6 (  اأع�صاء من اأع�صاء الهيئة التدري�صية موؤهلني و متخ�ص�صني يف جمال 
�صبكات احلا�صوب ومن درجات علمية خمتلفة : اأ�صتاذ م�صارك ، اأ�صتاذ م�صاعد ، مدر�ض  وجاري العمل على تعني اأع�صاء هيئة 
تدري�صية مبا ي�صاعد يف رفع الطاقة ال�صتيعابية للق�صم ، يقوم اأع�صاء الهيئة التدري�صية باجناز الأبحاث العلمية املختلفة 
با�صتمرار يف املجالت العلمية العاملية وامل�صاركة يف املوؤمترات، بالإ�صافة مل�صاركة اع�صاء الهيئة التدري�صية للق�صم يف الفعاليات 

التكنولوجية املحلية والعاملية الخرى .

اع�ساء جمل�س الق�سم 
 د. عدنان اأحمد حنيف  / د. حممد راتب الرواجبة / د. احمد �صالمة ابو ال�صخن /
د. خالد  عبد الفتاح فرحان / د. زياد ها�صم الد�صوقي / م. مرزوق  علي املعايطة
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

د. خالد  عبد الفتاح فرحان
ا�صتاذ م�صاعد

د. عدنان اأحمد حنيف  
ا�صتاذ م�صارك

ق�ضم �ضبكات احلا�ضوب 

د. احمد �سالمة  ابو ال�سخن
ا�صتاذ م�صاعد

د. حممد راتب الرواجبة
ا�صتاذ م�صارك

م. مرزوق املعايطة
مدر�ض

د. زياد ها�سم الد�سوقي
ا�صتاذ م�صاعد
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ق�ضم �ضبكات احلا�ضوب 

خالد ريا�ض عبد الفتاح جهاد عبدالعزيز  منا�صره

عمر ح�صام  ابو زياد

احمد عبدالقادر  �صليح

زيد حممد حافظ

ان�ض �صالح  حجازي

�صليمان روحي  حمالب

ب�صار زهري  املراحله

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

اب����������راه����������ي����������م حم����������م����������د  ام��������ري�����������������ض
اح�������������م�������������د ��������������ص�������������م�������������ري  ����������ص���������ال���������ح
روان حم���������������������������������م���������������������������������د  ث���������ل���������ج���������ي
��������������ص�������������ري�������������ف ع�������������دن�������������ان  خ���������ط���������اب
حم��������م��������د حم�����������������ص��������ن  ال��������������رمي��������������اوي
حم����������م����������د م����������و�����������ص����������ى  امل��������ع��������اي��������ع��������ه

م���������������������ص����������ع����������ب ع����������ب����������د اهلل  داغ�����������������ر
م����������������ع����������������اذ ب���������������������������������ص����������������ام  م������������������������راد
ه����������ا�����������ص����������م ف����������ت����������ح����������ي  احل������������������������داد
ي����������������������زن ج����������������������اه����������������������د  ����������ص���������ل���������ي���������م
ي����������������������������������������زن داود  ع����������ب����������دال����������واح����������د
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

ق�ضم �ضبكات احلا�ضوب 

عمر عبداحلكيم  ا�صنينه �صادي حممد ر�صوان

احمد حممد ال�صيخ

حممد احمد  ن�صار

ابراهيم عبد جرب

�صكري عبداهلل  ابور�صاع

حممد �صعيد  ق�صري

احمد جالل هيجاوي

عدنان م�صطفى  عوده

ب�������������الل ع�������������م�������������ر  ال���������ع���������وي�������������������ص���������ات
ح����������م����������زه ت����������وف����������ي����������ق  ال����������ري����������اح����������ي
خ����������������ال����������������د ط����������������ارق  اب����������������و ال����������������رب

�������������ص������������ي������������م������������اء ب�������������������������ص������������ام  ت����������اي����������ه
ف���������������ي���������������ن���������������ا ل���������������وؤي  ق�������م���������������ص�������ي�������ه
حم�������������م�������������د ك�������������م�������������ال  اخل���������ط���������ي���������ب

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015
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ق�ضم �ضبكات احلا�ضوب 

حمزه ح�صن العقيلي

حارث حممد�صريف ا�صتيتي ا�صامه حممد يغمور

حممد عبدالعزيز عبدالرحمن

ليث علي �صالح عارف �صميح اعبيد

ان�ض خالد العودات

م�صعب حمزه حامد

عالء الدين حممد املومني

بالل حممد ابوطربو�ض

يزن علي �صالمه

ا���������ص��������م��������اع��������ي��������ل حم��������م��������د ط������ن������ط������ور
اي�����������������اد حم�����������������م�����������������د احل����������������وت����������������ري
ح���������ص����ني ع����ب����دال����رح����م����ن اب���و ه���ن���ط�������ض
خ�������������ل�������������ف ع�������������ل�������������ي ال�������������ع�������������رمي�������������ي
رام��������������ي اب��������������راه��������������ي��������������م ال��������ن��������ح��������وي
ف���������ت���������ح���������ي ح�������������������ص���������ن ال�������ق�������ي���������������ص�������ي

حم��������م��������د ب��������ا���������ص��������ل ع�������ب�������دال�������ع�������زي�������ز
حم��������م��������د ج��������م��������ي��������ل ال����������زغ����������ي����������الت
حم���������م���������د ����������ص���������ل���������ي���������م���������ان ح�������������ص������ن
حم��������������م��������������د ع��������������م��������������ر ال�������������ع�������������ت�������������ال
حم������������������م������������������د ن������������������ه������������������اد ع���������������������������وده
ي���������������زن اح���������������م���������������د ال��������������راع��������������و���������������ض
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كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

د. هاين حممود امليمي
رئي�ض الق�صم

ق�ضم العلوم االأ�ضا�ضية  

)OUR MISSION(ر�ســـالتنـــا
التعليم  الكفايات ونتاجات  الأ�صا�صية وحتقق  العلوم  تطبيق خطة درا�صية تلبي احتياجات طلبة اجلامعة يف درا�صة مواد 

املطلوبة يف املجال.
 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا

التميز يف اإعداد الطلبة يف املفاهيم الأ�صا�صية ملتطلبات اجلامعة �صمن تطبيق معايريالعتماد واجلودة.
 )OUR GOALS( اأهدافنا

ي�صعى ق�صم العلوم ال�صا�صيةالى حتويل روؤية ور�صالة الق�صم الى واقع و ذلك من خالل الو�صول الى جمموعة الهداف التالية:
تطبيق معايري اجلودة والتميز يف التعليم والتعلم.. 1
التطوير امل�صتمر للمو�صوعات يف مواد اخلطط الدرا�صية ملواكبة التطورات التعليمية وحاجات �صوق العمل.. 2
رفع كفاءة اأع�صاء الهيئة التدري�صية من خالل التدريب والتطوير امل�صتمر.. 3
تطوير وتطبيق تكنولوجيا ومفاهيم التعليم الإلكرتوين على 70% من املواد الدرا�صية يف خطة الق�صم �صمن معايري . 4

العتماد واجلودة.
تطوير اأدوات وو�صائل العملية التعليمية والتعلمية. 5

)INTRODUCTION( تعـــريــف
هيئة  ع�صو   )24( وي�ص����������م   2013 العام  يف  املعلوم���������������ات  وتكنولوجيا  العلوم  كلية  يف  الأ�صا�صية  العلوم  ق�صم  تاأ�ص�ض 
والفيزياء  والريا�صيات  املعلومات  تكنولوجيا  الآت��ي��ة:  املجالت  يف  �صاعة   )65( من  مكونه  الدرا�صية  وخطته  تدري�صية. 
والكيمياء والأحياء. ويدر�ض الق�صم متطلبات جامعة ومتطلبات كليات بقدرة ا�صتيعابية مقدارها )643( طالباً. وقد بلغ 
وعربية  عاملية  موؤمترات  و يف  عاملية حمكمة  من�صورا يف جمالت  بحثا   28 فيه  التدري�صية  الهيئة  لأع�صاء  الأبحاث  عدد 

وحملية حمكمة حتى تاريخه .
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ق�ضم العلوم االأ�ضا�ضية  

اع�ساء جمل�س الق�سم 
 د. هاين حممود امليمي / اأ.د. حممود زكي ا�صكندراين / د. فرا�ض حممد العزه /
 د.حممد عالء الدين يون�ض / د. ع�صام حممد عودة / د. اآمنة اأحمد عبدالرحمن عبيد /
الزعبي / د. ح�صان حممود   / العالف  ن��زار  اأميمة  د.   / ا�صرب   د. عدنان حممود 
 م. با�صم غازي العك�ض / م. ن�صرين عدنان ح�صن حمد / م. فاطمة مو�صى ذياب /
 م.نان�صي  حممود الرحمي / م. مي�صون م�صطفى حممد / م. اميان حممد ابو ماريه /
/ زي������ن������ة  اأب�����������و  خ�������ري  حم�����م�����د  ع�����������واد  م.   / ال�������ع�������اين  م������ه������دي  ه�����ي�����ف�����اء   م. 
 م. هبة ن�صري كامل / م. اأكرم عبد الكرمي عبد القادر / م. مو�صى  ابراهيم �صالح /
/ �����ص����رمي  اح����م����د  احل����ف����ي����ظ  ع����ب����د  ����ص���و����ص���ن  م.   / ع���ك���ا����ص���ة  ف����ه����د  روزي   د. 
م. م�����ص��ط��ف��ى ���ص��ل��ي��م��ان ع��ل��ي اأب���وع���م���ري / م. ام����ني ر���ص��ي��د ا���ص��م��اع��ي��ل ال��ع��ا���ص��ي



93 جامعة الزيتونة االردنية

كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

د. اأميمة نزار العالف
ا�صتاذ م�صاعد

د. ع�سام حممد عودة
ا�صتاذ م�صاعد

د. عدنان حممود ا�سرب
ا�صتاذ م�صاعد

اأ.د. حممود زكي ا�سكندراين
اأ�صتاذ

د. فرا�س حممد العزه
ا�صتاذ م�صارك

ق�ضم العلوم االأ�ضا�ضية  

د. هاين حممود امليمي
ا�صتاذ م�صاعد

د. ح�سان حممود الزعبي
ا�صتاذ م�صاعد

م. با�سم غازي العك�س
 مدر�ض

م. هيفاء مهدي العاين
 مدر�ض
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د.حممد عالء الدين يون�س
ا�صتاذ م�صاعد

د. اآمنة اأحمد  عبيد
ا�صتاذ م�صاعد

م. عواد حممد خري اأبو زينة
 مدر�ض

م. هبة ن�سري كامل
 مدر�ض

م. اأكرم عبد الكرمي عبد القادر
 مدر�ض

م. مو�سى  ابراهيم �سالح
 مدر�ض

د. روزي فهد عكا�سة
 مدر�ض

م. �سو�سن عبد احلفيظ احمد �سرمي
 مدر�ض

م. م�سطفى �سليمان علي اأبوعمري
 مدر�ض

م. امني ر�سيد ا�سماعيل العا�سي
 مدر�ض

م. ن�سرين عدنان ح�سن حمد
 مدر�ض

م. فاطمة مو�سى ذياب
 مدر�ض

ق�ضم العلوم االأ�ضا�ضية  
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د. فوؤاد علي القرم
رئي�ض الق�صم

ق�ضم تكنولوجيا اأمن املعلومات 

)OUR MISSION(ر�ســـالتنـــا
�صد حاجة �صوق العمل من الكوادر واخلربات التقنية املوؤهلة ، والقادرة على التطوير والإبداع يف تخ�ص�ض تكنولوجيا امن 

املعلومات، وتوجيه م�صرية البحث العلمي خلدمة املجتمع املحلي والإقليمي.
 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا

ان نتميز يف اعداد وتطوير اخلربات يف امن املعلومات  وحمايتها وذلك بن�صر ا�صتخداماتها كاأداة فعالة للتنمية الب�صرية يف 
جمتمع املعرفة �صمن تطبيق معايري العتماد واجلودة، وان ي�صبح الق�صم له مكانه مرموقه على امل�صتوى املحلي.

 )OUR GOALS( اأهدافنا
• حت�صني العملية التعليمية وتطويرها ، واعتماد اخلطط التدري�صية املواكبة لحتياجات املجتمع �صمن معايري العتماد 	

واجلوده.
• اعتماد التفاعلية والتكامل والتخ�ص�صية يف بناء اخلربات القادرة واملوؤهلة يف جمالت تكنولوجيا امن املعلومات	
• حتفيز الطلبة ودعمهم على التعلم ،والتفوق ، والبحث ، والإنتاج ، والعمل كفريق ، والإ�صهام يف التفاعل البناء مع 	

املجتمع.
• ت�صجيع البحث العلمي ، ودعم الدرا�صات العلمية والعملية يف املجالت املختلفة يف تكنولوجيا امن املعلومات.	
• ا�صتخدام وتطوير التعليم الإلكرتوين وتطوير الأ�صاليب والو�صائل التعليمية والهتمام مب�صادر تكنولوجيا التعليم 	

، واعتماد احدث املراجع والتجهيزات.
• ال�صتخدام الأمثل للم�صادر امل�صانده للعملية التعليمية ، والعمل على تطويرها وزيادتها يف خدمة الأهداف احلالية 	

وامل�صتقبلية للق�صم.
• الربط اخلالق والتكاملي بني الكادر الإداري والكادر الأكادميي مبا يخدم العملية التعليمية للق�صم.	
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ق�ضم تكنولوجيا اأمن املعلومات 

اع�ساء جمل�س الق�سم 
د. ف����وؤاد ع��ل��ي ال���ق���رم  / د. ف��رح��ان ع��ب��د ال��ف��ت��اح ف���رح���ان  / د. ن���وح ب��ن��ي حممد

)INTRODUCTION( تعـــريــف
اأمن املعلومات يف العام اجلامعي 2015 . و يحتوي الق�صم على خمتربات متخ�ص�صة يف كل من   تاأ�ص�ض ق�صم تكنولوجيا 

املجالت التالية: ال�صبكات و حمايتها ،الأدلة الرقمية ،اأمن املعلومات و اختبار الخرتاق ، و اأنظمة ت�صغيل ال�صبكات.
يهدف الق�صم اإلى اإعداد وتاأهيل كوادر خمت�صني يف اأمن وحماية املعلومات بالإ�صافة الى معرفة اأ�صا�صيات علم احلا�صوب و 

ال�صبكات، وذلك ل�صد حاجة ال�صوق الوطني والإقليمي والعاملي من خمت�صني باأمن و حماية املعلومات. 
ان تخ�ص�ض تكنولوجيا اأمن املعلومات هو التخ�ص�ض الأول من نوعه على امل�صتوى املحلى، فهو تخ�ص�ض تكنولوجي ) تطبيقي 
الطالب  الفر�صة لدى  يزيد  ذلك  و   ، التخ�ص�ض  ن�صف  اأكرث من  ت�صكل  التطبيقية  العملية  ال�صاعات  و  املختربات  اأن  مبعنى 
بالتطبيق العملي الفعلي ممى يزيد اخلربة و التميز لدى الطالب بهاذا املجال(. اإن التخ�ص�ض يجمع ما بني �صبكات احلا�صوب 

و بني اأمن املعلومات مع الرتكيز على طرق و تقنيات حماية املعلومات و اأمنها �صواء على ال�صبكة اأو داخل احلا�صوب. 
واأهم اجنازات الق�صم الآتي:

1. حتديث اخلطة الدرا�صية وامل�صادر التعليمية مبا يتالئم وروؤية الق�صم للعملية التعليمية.
2. ت�صجيع الهيئة التدري�صية على البحث العلمي والن�صر باملجالت العلمية املحكمة واملوؤمترات العاملية.

3. تنظيم جمموعة من الن�صاطات املنهجية والالمنهجية، بهدف التوا�صل والتفاعل مع املجتمع واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة.

مها ابو حماد
�صكرترية الق�صم

د. فرحان عبد الفتاح فرحان   
ا�صتاذ م�صاعد

د. نوح بني حممد
ا�صتاذ م�صاعد

د. فوؤاد علي القرم    
ا�صتاذ م�صاعد
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د. فوؤاد علي القرم
م�صاعد العميد ل�صوؤون اجلودة

مكتب �ضمان اجلودة

تبنته اجلامعة يف مطلع  ال��ذي  اجل��ودة  نهج �صمان  اإنطالقة  ب�صكل متزامن مع  تاأ�ص�ض  الكلية  اجل��ودة يف  مكتب �صمان 
اإعداد املكتب وجتهيزه مبا يلزم من معدات ات�صال وو�صائل حفظ ومعاجلة، وربطه بال�صبكة الداخلية  العام 2010، ومت 
للجامعةليكون مقراً رئي�صا لتوثيق وحفظ ملفات �صمان اجلودة يف الكلية. ومت تعيني مديرا للمكتب من اأع�صاء الهيئة 
التدري�صية املميزين يف الكلية بن�صاطهم وعطائهم. وهذا املكتب ميثل حلقة الو�صل بني اللجنة امل�صوؤولة عن ملف �صمان 
والأق�صام  الكلية  يف  العاملة  واللجان  احلاكمية  وجمال�ض  اأكادميية  اأق�صام  من  مكوناتها  كافة  وب��ني  الكلية  يف  اجل��ودة 
والعاملني كافة. ويعمل املكتب على متابعة ملف �صمان اجلودة يف الكلية من خالل حفظ الوثائق والإجراءات والنماذج 
التي ي�صدرها ويقوم بتوزيعها على كافة املعنيني كل ح�صب اخت�صا�صه وجمال عمله. ملف �صمان اجلودة يف كلية العلوم 

و تكنولوجيا املعلومات

تعريف مكتب �صمان اجلودة يف الكلية
مهام مدير مكتب �صمان اجلودة يف الكلية

اإع��داد دليل اجلودة للكلية والإج��راءات والنماذج ووثائق نظام �صمان اجلودة وتوثيقها، والعمل على توزيعها على . 1
العاملني كافة يف الكلية ، والعمل امل�صتمر على تطويرها وحتديثها.

متابعة ح�صن ا�صتخدام الإجراءات  والنماذج، و�صمان فعالية الإجراءات وح�صن الأداء وجودة النتائج يف الكلية، والقيام . 2
بعمليات التدقيق الدورية على العاملني واملجال�ض والإدارات واللجان كافة.

على . 3 والعمل  املطابقة  ع��دم  ح��الت  لك�صف  فيها  والعاملني  الكلية  مكونات  على  الداخلي  التدقيق  بعمليات  القيام 
ت�صحيحها.
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الكلية وتوثيق اجتماعاتها ومتابعة قراراتها، . 4 امل�صوؤولة عن �صمان اجلودة يف  امل�صاركة الفعالة يف اجتماعات اللجنة 
وتقدمي التقارير الدورية لها.

امل�صاركة الفعالة يف اجتماعات اللجنة التنفيذية ل�صمان اجلودة اأكادميياً يف اجلامعة، وتلقي التوجيهات والتعليمات . 5
منها وتقدمي التقارير الدورية لها، والتعاون معها يف مواكبة تطبيق الأنظمة والتعليمات ومعايري اجلودة املطبقة يف 

اجلامعة، واللتزام بكل ما ي�صدر عنها من توجيهات وقرارات وتعليمات عمل.
العمل على ن�صر ثقافة اجلودة يف اجلامعة والكلية ح�صراً، من خالل اللقاءات والندوات والدرا�صات الدورية، وامل�صاركة . 6

يف ور�صات العمل واللقاءات اخلا�صة باجلودة داخل وخارج اجلامعة.
واملن�صورات والربو�صورات اخلا�صة بالعالن عن تبني نظام اجلودة يف . 7 اللوحات اجلدارية  واملتابعة لكافة  الإ�صراف 

الكلية، و�صمان الت�صريح العلني الوا�صح لروؤية الكلية ور�صالتها واأهدافها للعاملني والطلبة كافة.
العمل با�صتمرار وب�صكل دوري على ا�صتطالع اآراء املخت�صني والعاملني واأع�صاء الهيئة التدري�صية يف الكلية وطلبتها . 8

وفئات املجتمع املحلي حول ما ينفذ يف الكلية من اإجراءات ون�صاطات منهجية وعلمية ولمنهجية.

لالت�سال بنا

عنوان مكتب �صمان اجلودة يف الكلية: جامعة الزيتونة الأردنية/ كلية العلوم وتكنولوجيا 
املعلومات / مبنى رقم:9، مكتب رقم:337، الطابق الثالث.
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