
  جامعة الزرقاء      
 كلية تكنولوجيا المعلومات

 مقدمة:
إنطالقاً من حاجة المجتمع الماسة لخريجي التخصصات العلمية فقد تأسست كلية تكنولوجيا المعلومات مع بداية افتتاح الجامعة وذلك 

كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث انبثق عنعا في ذلك   5142-5142سمممممممممممعا حتا مطلع العام الدراسممممممممممي اوكان ، 4991عام 
  ،كلية خاصممممة بالعلوم و خرص خاصممممة بتكنولوجيا المعلومات، وقد لممممعدت الكلية تطوراً كمياً ونوعياً وا ممممراً من  تلك ال تر   كليتي  التاريخ  
  يق العضمممممواً من مختلت الرتا امكاديمية وعلا المسمممممتوص اندار  وال ني  ثالثين الكلية عنفي  عدد  عضممممماء العيتة التدريسمممممية ويزيد

 إدرايًا. اً عضو عن خمسة عشر عدد العاملين 

 الرؤية: 
لمجتمع ان تكون كلية تكنولوجيا المعلومات صرحاً علمياً ذا رياد  وتميز في مجال التعليم والبرث العلمي ومركزاً لالبتكار وانبداع لخدمة  

 .المرلي وانقليمي والدولي

 الرسالة:
إعداد كوادر بشممممممممممرية ماللة في مجال تكنولوجيا المعلومات ب روععا المختل ة لتلبية متطلبات سمممممممممموو العم  ومواكبة التطور في مجاالت  

 ي وتطويره.المجتمع المعرفالمختل ة واجراء البروث العلمية النظرية والتطبيقية التي تساعد في خدمة المجتمع وتسالم في بناء 

 املداف:
 تطوير وترسين البيتة التعليمية بما يتوافق مع المستجدات العالمية والمرلية. .1
 .انرتقاء بالمستوص العلمي لخريجي كلية تكنولوجيا المعلومات بما يجعلعم متميزين وماللين مرليًا، عربياً وعالمياً  .2
 .يت  وإنتاجيت  وبوج  خاص البرث العلمي التطبيقيانرتقاء بمستوص البرث العلمي وزياد  فعال .3
 رفع مستوص االداء بما يتناسا مع متطلبات االعتماد امكاديمي .4
 .ترقيق التعاون المشترك بين الكلية والمجتمع المرلي .5

 تطوير وترسين البيتة التعليمية بما يتوافق مع المستجدات العالمية والمرلية. .6
 .لخريجي كلية تكنولوجيا المعلومات بما يجعلعم متميزين وماللين مرليًا، عربياً وعالمياً انرتقاء بالمستوص العلمي  .7
 .انرتقاء بمستوص البرث العلمي وزياد  فعاليت  وإنتاجيت  وبوج  خاص البرث العلمي التطبيقي .8
 رفع مستوص االداء بما يتناسا مع متطلبات االعتماد امكاديمي .9

 .لكلية والمجتمع المرليترقيق التعاون المشترك بين ا .11

 

 



 :القيم الجولرية

التي تدعم سمممممممممممير العملية التعل مية االصمممممممممممدو، االمانة، انخالص، انتقان، انحترام،  المعنيةااللتزام بامخالقيات االخالو واالمانة العلمية:  .4
 المساولية( والمرافظة علا حقوو الملكية ال ردية.

 انلتزام بالجود  الشاملة والترسين المستمر وبالتميز في ك  جوانا العم ، وباحترافية ومعنية رفيعة.وانتقان وانحتراف:  الجود  والتميز .5
  القياد :  توظيت القدرات ال ردية ل ريق العم  في اماكنعا المناسبة وتعزيزلا. .3
 العم  بروح ال ريق: العم  ك ريق واحد وتعزيز روح التعاون. .1
 .علا االبداع: تنمية روح انبداع وتعزيز انيمان بقدر  اننسان  انبداع .2
 توسيع نطاو المعرفة وال عم اننساني وتشجيع البرث العلمي. االكتشاف: .2

 

 : قسام الكلية وبرامجعا
 :يالنرو اآلتتمنح من خاللعا لعادات الماجستير والبكالوريوس وعلا تتألت الكلية في الوقت الرالي من  ربعة  قسام  كاديمية 

 قسم علم الراسوب يمنح لعادات: .4
 ماجستير علم الراسوب. -
 بكالوريوس علم الراسوب. -
 بكالوريوس ال كاء االصطناعي. -

 قسم لندسة البرمجيات يمنح لعادات: .5
 ماجستير لندسة البرمجيات. -
 بكالوريوس لندسة البرمجيات. -

 قسم نظم المعلومات الراسوبية يمنح لعاد : .3

 المعلومات الراسوبية.كالوريوس نظم ب -

 . قسم تكنولوجيا المعلومات يمنح لعاد :1

 بكالوريوس تكنولوجيا اننترنت. -

( سمماعة معتمد  وال 435ث تمنح لممعاد  البكالوريوس بعد  ن ينعي الطالا دراسممة ايتدرس الكلية موادلا ولجميع البرامج باللغة اننجليزية، بر
( سمممممممممماعة معتمد  بريث ال يق  معدل  التراكمي عن 35درجة الماجسممممممممممتير بعد  ن ينعي الطالا ا(، كما تمنح %21يق  معدل  التراكمي عن ا

 (.%52ا

 

 

 

 



 تجعيزات الكلية:
 تضم الكلية عدداً من المرافق التدريسية الرديثة: 

 قاعات تدريسية مجعز  بأحدث الوسائ  التعليمية ا  جعز  عرض و جعز  حاسوب و لواح ذكية(. -
يوجد تسُع مختبرات في الكلية جميععا مرتبطة بالشبكة العنكبوتية، ومزود  بالبرامج التي تخص وتخدم مختبرات حاسوب:  -

 تخصصات الكلية وجمعيعا متاحة الستخدام الطلبة.

د مجعز  ومعيتة بأحدث التجعيزات، وفيعا تعقد اللقاءات والندوات والورش العلمية، وتخدم 349قاعة خاصة بالندوات ورقمعا  -
 .لوماتتعا تعود لكلية تكنولوجيا المعزمي خاصة وباقي الكليات بشك  عام، علماً بأن تبعيالكليات الموجود  في مبنا الخوار 

 

 

 
 

 

 

 البرث العلمي وخدمة المجتمع:

تة التدريسية والتي تساعد  عضاء العي تعم  الجامعة علا توفير الدعم المالي الالزم وك لك التجعيزات نجراء البروث العلمية المناسبة، -
علا مواكبة التطور العلمي، ونشمممممممر اموراو العلمية في مجاالت مرموقة، وك لك تتيح الجامعة فرصمممممممة المشممممممماركة في الماتمرات العلمية 

املية ومتابعة  لعلمية العداخ  امردن وخارجعا، وتقدم الدعم المالي الالزم، وذلك ليتسممنا لعضممو العيتة التدريسممية التواصمم  مع الجعات ا
 ك  جديد.

، حيث يُعقد سمممممممنوياً في إحدص الجامعات العربية، وقد 5111قامت الكلية بتأسممممممميم الماتمر الدولي العربي لتكنولوجيا المعلومات عام  -
 مختل ة.عربية ال( دور ، وتستضيت الجامعة  مانت  العامة، وتشرف الكلية علا متابعة انعقاده في الجامعات ال51قد حتا تاريخ  اعُ 

، ولي المجلية الرسمممممممممية التراد الجامعات 5113ُتشممممممممرف الكلية علا إصممممممممدار المجلة العربية الدولية لتكنولوجيا المعلومات من  عام  -
ن ت في  كثر من  ربع عشمممر  ماسمممسمممة من ماسمممسمممات ال عرسمممة العالمية، من  لمممعرلا:       (  ISIاالعربية في تكنولوجيا المعلومات، وقد صمممُ

 .Scopus)( واElsevierاو
تم اختيار جامعة الزرقاء لتكون مقراً لألمانة العامة لجمعية كلية الراسبات والمعلومات المنبثقة عن اتراد الجامعات العربية، وتشرف  -

 الكلية علا جميع نشاطات ل ه الجمعية.

 
 البريد انلكتروني:                                                                        +       925-2-3054411لاتت:  

 fit@zu.edu.jo                                                                                     4115رئيم الديون: 
 fit-sec@zu.edu.jo                                                                                  4114سكرتاريا: 

 


