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رؤيتنا
الريادة اإلقليمية والتميز العالمي .

رسالتنا
اليمنيــة  والتكنولوجيــا  العلــوم  جامعــة  تســعى 
لتقديــم خدمــات تعليميــة وبحثيــة واستشــارية 
واإلقليمــي  المحلــي  المســتوى  علــى  متميــزة 
والدولــي مــع اإللتــزام بالمســؤولية المجتمعيــة 
ومناهــج  مؤهــل،  بشــري  كادر  خــالل  مــن 
متطــورة، وبيئــة تعليميــة وتكنولوجيــة محفــزة 
لإلبــداع، وشــراكات فاعلــة، تســهم فــي إعــداد 
مخرجــات كفــؤة تلبــي احتياجــات ســوق العمــل 
ومعاييــر  ألنظمــة  وفقــاً  التنميــة  ومتطلبــات 

األكاديمــي. واالعتمــاد  الجــودة 
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التخصصات  	 في  والمهارات  المعارف  الطالب  إكساب 
األكاديمية المختلفة.

اإلسهام في دعم جهود البحث العلمي المعرفي والتطبيقي  	
في المجاالت المختلفة 

ربط المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق  	
العمل.

توفير البنية التحتية الالزمة لدعم العملية التعليمية والخدمات  	
واألنشطة الطالبية.

الجامعات  	 مع  العالقة  وتطوير  الشراكات  في  التوسع 
ومؤسسات البحث العلمي محلياً وإقليمياً ودولياً.

تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع بتقديم برامج استشارية  	
وتدريبية في مختلف جوانب التنمية.

أهدافنا
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قيمنا
• الجـــودة والتميـز.
• التعلم المستمر.
• اإلبداع واالبتكار.

• الشراكة.
• المسؤولية المجتمعية.

• العمل بروح الفريق.
• الشفافية.

• المساءلة والعدالة..
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استخدام أرقى التقنيات العلمية الحديثة في مجال التعليم. 	
أعداد الطلبة إلى المدرسين حسب معايير الجودة. 	
مواكبـة كل جديـد في التخصصات المختلفة، لتخريج الشـخصية  	

المعـارف  وربـط  واالبتـكار،  اإلبـداع  علـى  القـادرة  المعرفيـة 
النظريـة بواقـع العمـل.

المنـاخ  	 توفيـر  خـالل  مـن  نوعيـة  دراسـية  مميـزات  امتـالك 
والمجتمـع  الطلبـة  ثقـة  أكسـبها  الـذي  المميـز  الجامعـي 

األخـرى. التعليميـة  والمؤسسـات 
يحصـل الطلبـة الملتحقـون بالجامعة ابتداًء مـن العام الجامعي  	

.ICDL 2012/2011م علـى الرخصة الدولية لقيادة الحاسـوب
فـي  	 التعليميـة  للعمليـة  التحتيـة  البنيـة  مـن  الجامعـة  تمتلـك 

الجامعـة. نطـاق 
التحديـث والتطويـر المسـتمرين للمناهـج التعليمية بمـا يوافق  	

المعاييـر األكاديميـة لجهـات االعتمـاد الدولية.
دوليـة  	 جامعـات  مـع  الجامعـة  إطـار  ضمـن  الكليـة  ترتبـط 

ثنائـي. تعـاون  بإتفاقيـات 
االهتمـام بخريجـي الجامعـة والتواصـل المسـتمر معهـم مـن  	

خـالل نـادي الخريجيـن.

ما يميــــــــزنا
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الوثـــــائق المطــــلوبــة
للتسجيل في الجامعة 

اسـتيفاء  	 مـع  )القبـول(  االلتحـاق  طلـب  اسـتمارة 
لشـروط  وفقـاً  فيهـا  الـواردة  المعلومـات  كافـة 

الجامعـة.
مـا  	 أو  العامـة  الثانويـة  شـهادة  مـن  األصـل 

مرفقـاً  المعنيـة،  الجهـات  مـن  مصدقـة  يعادلهـا، 
معهـا صـورة طبـق األصـل مصدقـة مـن الجهـات 
الرسـمية ، وترجمة الشـهادة والتصديـق عليها في 

العربيـة. اللغـة  بغيـر  كانـت  حـال 
جـواز  	 أو  العائليـة  أو  الشـخصية  البطاقـة  صـورة 

. لسـفر ا
بخلفيـة  	  )6*4( قيـاس  حديثـة  شـخصية  صـور   6

. ء بيضـا
سند قبض رسوم التسجيل. 	
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كليــــةالعلوم اإلدارية 
واإلنسانية
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رسالة الكلية
تسـعى كليـة العلـــوم اإلداريـة واإلنسـانية بجامعـة 
خدمـة  تقديـــم  إلـى  عـدن  والتكنولوجيـــا،  العلـــوم 
تعليميـة متميـزة تكســـب الطلبـــة معـارف ومهـارات 
فـي العلـــوم اإلداريـة واإلنسـانية، بما يلبـــي احتـــياجات 
واإلقليمـــي  المحلـــي  العمـل  وســـوق  المجتمـــع 
والدولـــي، واإلســـهام في تنميــة المجتمــع من خــالل 
كفــؤ  وكادر  مالئمـة  وبحثيــة  تعليميــة  بيئــة  توفيــر 
ومناهج متطــورة، وفقاً للمعايــير المحليـة واإلقليمـية 

الشـاملة. الجـــودة  معايـــير  وفــق  والدوليــة، 

أهداف الكلية
تقديـــم خدمـــة تعليميـــة متميزة تكســـب الطلبة . 1

اإلداريـــة  العلـــوم  فـــي  والمهـــارات  المعـــارف 
واإلنســـانية.

اإلســـهام في دعـــم جهـــود البحـــث العلمي في . 2
مجـــال العلـــوم اإلدارية واإلنســـانية.

اإلســـهام فـــي تعزيـــز دور الجامعـــة فـــي خدمة . 	
المجتمع بتقديـــم برامج استشـــارية وتدريبية في 

مجـــال العلـــوم اإلدارية.
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شروط القبول والتسجيل في الكلية
ُيشترط على الطالب الراغب في االلتحاق بالكلية أن تنطبق عليه الشروط التالية:

يقبل في الكلية حملة الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية أو ما يعادها بالمعدل الذي يتم تحديده سنوياً.. 1
تقديم كل الوثائق المطلوبة معمدة مع طلب االلتحاق بالكلية إلدارة القبول والتسجيل.. 2
يتم القبول بحسب الطاقة االستيعابية المحددة من قبل الجامعة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي.. 	
يتعهد الطالب بااللتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح الجامعة السارية أثناء الدراسة.. 4

مزايا الكلية
الحصول على دورات في اللغة اإلنجليزية تؤهل الطالب للحصول على التوفل.. 1
2 ..)ICDL( الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
تدريس بعض المتطلبات التي تكسب الطالب مهارات االتصال والقيادة والتفكير الناقد.. 	
شهادة معتمدة محلياً ودولياً.. 4
	 ..)AACSB( برامج الكلية مصممة في ضوء معايير متطلبات هيئة االعتماد األكاديمي األمريكية إلدارة األعمال
كادر أكاديمي متخصص ومؤهل.. 6
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة يحقق احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.. 	
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برامج
الكلية

تسويق وإدارة إنتاج

إدارة أعمال دوليةإدارة أعمال)عربي/انجليزي(

لغة انجليزية )ترجمة( دراسات إسالميةمحاسبة
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برنامـــج 
إدارة أعمال

)عربي/انجليزي(
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الحصول على دورات في اللغة اإلنجليزية تؤهل الطالب للحصول على التوفل. 	
	 .)ICDL( الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
تدريس بعض المتطلبات التي تكسب الطالب مهارات االتصال والقيادة والتفكير  	

الناقد.
شهادة معتمدة محلياً ودولياً. 	
برامج الكلية مصممة في ضوء معايير متطلبات هيئة االعتماد األكاديمي األمريكية  	

.)AACSB( إلدارة األعمال
كادر أكاديمي متخصص ومؤهل. 	
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة يحقق احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. 	

مميزات البرنامج
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تعريف الطلبة بالنظريات والمفاهيم والتطبيقات األساسية المتعلقة بوظيفة اإلدارة.. 1

إكساب الطلبة المهارات اإلدارية األساسية الالزمة لممارسة أنشطة المنظمة بكفاءة . 2
وفاعلية.

تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم في مجال البحث العلمي من خالل استيعاب متطلبات . 	
البحث العلمي وعكس ذلك في تطوير قدرات الطلبة على إنجاز بحوث التخرج.

على . 1 الحصول  للخريجين   – واإلنجليزي  العربي  ببرنامجيه   – األعمال  إدارة  برنامج  يتيح 
الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة، المحلية واإلقليمية والدولية.  

بكالوريوس إدارة أعمال باللغة اإلنجليزية ُتدرس كاماًل باللغة اإلنجليزية.. 2

أهداف البرنامج

فرص العمل
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برنامـــج 
إدارة أعمال

دولية
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الحصول على دورات في اللغة اإلنجليزية تؤهل الطالب للحصول على التوفل. 	
	 .)ICDL( الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
تدريس بعض المتطلبات التي تكسب الطالب مهارات االتصال والقيادة والتفكير  	

الناقد.
شهادة معتمدة محلياً ودولياً. 	
برامج الكلية مصممة في ضوء معايير متطلبات هيئة االعتماد األكاديمي األمريكية  	

.)AACSB( إلدارة األعمال
كادر أكاديمي متخصص ومؤهل. 	
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة يحقق احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. 	

مميزات البرنامج
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األعمال . 1 إدارة  بمجال  الصلة  ذات  ومهاراتهم  معارفهم  لتطوير  للطلبة  فرصة  تقديم 
الدولية.

تنمية المهارات اإلدارية والقيادية لدى الطلبة من أجل النهوض بهم شخصياً ومهنياً.. 2
الطلبة . 	 قدرات  وتنمية  الدولية  األعمال  إدارة  مجال  في  العلمي  البحث  جهود  دعم 

ومهاراتهم في مجال البحث العلمي من خالل استيعاب متطلبات البحث العلمي وعكس 
ذلك في تطوير قدرات الطلبة على إنجاز البحوث العلمية.

لـدى الخريجيـن العديـد مـن الفـرص للعمـل فـي الشـركات الدوليـة متعـددة الجنسـيات  	
والعمـل فـي الدوائـر الحكوميـة والبنـوك والمنظمـات التجاريـة العالميـة.

مديـر اسـتيراد وتطويـر - مستشـار أعمـال دوليـة - مديـر عالقـات عامـة - مديـر منتجـات  	
دولية - وكيل مشـتريات – كما يسـتطيع الخريج في هذا التخصص العمل في السـفارات 

والملحقيـات والقنصليـات االقتصادية.

أهداف البرنامج

فرص العمل
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برنامـــج 
محاسبة
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مميزات البرنامج

الحصول على دورات في اللغة اإلنجليزية تؤهل الطالب للحصول على التوفل. 	
	 .)ICDL( الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
تدريـــس بعـــض المتطلبـــات التـــي تكســـب الطالـــب مهـــارات االتصـــال والقيادة  	

الناقد. والتفكيـــر 
شهادة معتمدة محلياً ودولياً. 	
برامـــج الكليـــة مصممـــة في ضـــوء معاييـــر متطلبـــات هيئـــة االعتمـــاد األكاديمي  	

.)AACSB( األعمـــال  إلدارة  األمريكيـــة 
كادر أكاديمي متخصص ومؤهل. 	
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة يحقق احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. 	
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يهدف البرنامج لتحقيق رسالة القسم ورؤيته المستقبلية في تخريج كادر محاسبي مؤهل تأهياًل 
المجتمع  خدمة  ويحقق  العمل  سوق  احتياجات  ويلبي  الحديث  العلمي  التقدم  يستوعب  متميزًا، 

من خالل:
حصول الخريجين على قدر وافر من المعرفة في مجاالت المحاسبة والمراجعة وبيئة األعمال.. 1
وإكساب . 2 المختلفة  المحاسبية  الطرق  واختيار  تحليل  على  للخريجين  الذهنية  القدرات  تنمية 

الخريجين المهارات المهنية والعملية.
الربط بين الجانبين النظري والتطبيقي بما يؤهل الخريجين لسوق العمل.. 	
المشكالت . 4 وحل  المعلومات  تكنولوجيا  مع  والتعامل  االتصال،  على  الخريجين  مهارات  تنمية 

واتخاذ القرارات.

هناك العديد من فرص العمل لخريجي قسم المحاسبة منها:
مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بصفة مستقلة أو في القطاعين العام والخاص.. 1
القيام بأعمال االستشارات المالية ودراسات الجدوى والتقييم االقتصادي للمشروعات.. 2
العمل في اإلدارات المختلفة بالمؤسسات المالية )بنوك – تأمين – استثمار – بورصات(.. 	
الوظائف اإلشرافية على األعمال المحاسبية والتدقيق المحاسبي.. 4
والمبيعات . 	 والمشتريات  المخازن  مثل  األخرى  النشاطات  مختلف  في  للعمل  المتاحة  الفرص 

والتدريب واألجور والمعاشات واإلحصاء في جميع المؤسسات.

أهداف البرنامج

فرص العمل
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برنامـــج 
تسويق وإدارة 

إنتاج
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الحصول على دورات في اللغة اإلنجليزية تؤهل الطالب للحصول على التوفل. 	
	 .)ICDL( الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
اإلتــصــال  	 مـهـــارات  الطـلــبــــة  تكـســـب  الـتـــي  المتـطـلــبــــات  بعــــض   تـدريـــس 

والـقـــيـــــــادة والتـفــكـيـــــــر الـــنــــاقـــــــد.
شــهـــادة مـعـتــمــــدة مــحـلـيــاً ودولـيـــاً. 	
اإلعـتـمـــاد 	 هـيـئــة  مـتـطلـبـــات  مـعـايـيـــر  ضـــوء  فـــي  مصـمــمـــة  الـكـلـيـــة   بــرامــــج 

.)AACS( األكـــاديـمـــــــي األمـــريــكـيــــــــة 
كـــادر أكــاديـــمـــي مـتـخـصـــص ومؤهـل. 	
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة بما يحقق احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.  	

مميزات البرنامج
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العملية . 1 بأنشطة  المتعلقة  الحديثة  اإلدارية  والمفاهيم  بالنظريات  الطلبة  تعريف 
التسويقية.

الالزمة . 2 والبحثية  والتحليلية  التخصصية  األساسية  اإلدارية  المهارات  الطلبة  إكساب 
لممارسة العمل في التسويق بكفاءة وفاعلية.

االجتماعية . 	 والمسئولية  والمهنية  القيمية  الثقافة  مفاهيم  بمتطلبات  الطلبة  تزويد 
ومهارات االتصال والقيادة والتفكير الناقد. 

يتـم تهيئـة الخريجيـن للعمـل في مجـاالت التسـويق المختلفـة: كأخصائي تسـويق وأخصائـي مبيعات  	
وباحـث تسـويق وأخصائـي إعـالن وترويج وعالقـات عامة.

البرنامـج للخريجيـن الحصـول علـى وظائـف أخـرى كمديـري اإلدارات الفنيـة فـي اإلدارات  	 كمـا يتيـح 
والـوزارات ذات العالقـة بالتجـارة الداخليـة والخارجيـة وكـذا إدارة البحـوث االقتصاديـة واالجتماعيـة 
واإلداريـة. وهنـاك أيضـاً فـرص عمل فـي الملحقيات التجارية بالخـارج، وإدارة العالقـات العامة بكافة 
الـوزارات. باإلضافـة إلـى تهيئـة الخريـج للعمـل فـي إدارة التخطيـط فـي المؤسسـات العامـة والخاصـة.

أهداف البرنامج

فرص العمل
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برنامج 
لغة انجليزية

)ترجمة(
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Program Advantages:

 	 Obtaining the ICDL certificate.
 	 Teaching some requirement courses that provide the student with    

 communication skills, leadership and critical thinking.
 	 Gaining a certificate that is domestically and internationally recognized.
 	 The college programs are designed in accordance with the AACS.
 	 Well-qualified faculty members.
 	 Providing teaching and training of high quality that cater for the students›   

needs, labor market and development requirements.
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 	 Translator of political texts.
 	 Translator of economic and commercial texts.
 	 Translator of literary and social texts.
 	 Translator of legal texts.
 	 Translator of scientific and technical texts.
 	 Translator of linguistic and philosophical texts.
 	 Interpreter for some of the previous genres.
 	 Lexicographer.
 	 Proof reader for previous genres

Job Opportunities:

 	 Providing the market with qualified translators and interpreters in several fields of life.
 	 Enhancing the role of translation theory in the academic institutions through theoretical 

research, seminars, and workshops to contribute to the benefits of community.
 	 Developing student’s cognitive and practical skills through meeting their needs in terms 

of enriching their vocabulary and terminology as well as training them, conducting their 
academic research.

 	 Presenting a community service through a translation center, which can serve the 
society in qualifying translation practitioners as well as doing translation and interpreting 
for the average citizen, organizations, and public institutions.

Program Objectives:
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برنامج 
دراسات
إسالمية
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مميزات البرنامج

الحصول على دورات في اللغة اإلنجليزية تؤهل الطالب للحصول على التوفل. 	
	 .)ICDL( الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
تدريـــس بعـــض المتطلبـــات التي تكســـب الطالـــب مهـــارات االتصـــال والقيادة  	

الناقد. والتفكيـــر 
شهادة معتمدة محلياً ودولياً. 	
برامـــج الكليـــة مصممة فـــي ضـــوء معايير متطلبـــات هيئـــة االعتمـــاد األكاديمي  	

.)AACSB( األمريكيـــة إلدارة األعمـــال
كادر أكاديمي متخصص ومؤهل. 	
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة يحقق احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. 	
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أهداف البرنامج

فرص العمل

إعداد وتخريج كادر مؤهل ومتخصص في مجال الدراسات اإلسالمية.. 1
خدمة المجتمع عن طريق رفده بالكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً وثقافياً في شتى فروع . 2

الدراسات اإلسالمية.
تفعيل دور الطالب وتحفيز قدراته الفكرية وربطه باحتياجات المجتمع ومتطلباته.. 	
تزويد الطالب بمهارات اللغة العربية بأبعادها اللغوية وتطبيقاتها.. 4
تنمية القدرات والمهارات البحثية من خالل استيعاب منهج البحث العلمي وانعكاس ذلك . 	

على زيادة القدرة في تحقيق متطلبات بحث التخرج.
تزويد الطالب بمتطلبات مفاهيم الثقافة العامة وتحقيقها من خالل تأكيد نواحي الثقافة . 6

اإلسالمية واللغوية.

متخصصون في مجال الدراسات اإلسالمية والعلوم الشرعية. 	
العمل في مراكز البحوث والتطوير المتخصصة في الدراسات اإلسالمية. 	
العمل في إمامة المساجد والخطابة فيها. 	
إمكانية االلتحاق بالدراسات العليا )ماجستير (. 	
العمل في سلك التدريس في المدارس والجامعات. 	
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حاصـلـــة عـلــــى المــرتبـــة األولـــى محلـيــــًا فـــي تقيـيـــم دلـيـــل مـؤسـســـات التعـليــم العـالــــي.	 
حاصـلــــة عـلـــى جـائـزة اإلبــداع والـتـمـيــز فــي مـجـــال التـعـليــم عن بـعــد فــي الوطـــن الـعـربـي.	 
حاصـلـــة على الجائـــزة الدوليــة للمشــاريع الناجـحـة مــن قـبــل الجـمعية األوربـيــة بأكسـفــــورد.	 
حــــاصـلــــــة عـلــــــى شــهـــــــــــادة الـــجــــــــــــودة  ISO  9001:2008 فـــــي الــمــجــــــــــــــال اإلداري.	 
حاصلة علـــى جائزة البحث العلمـــي في التنمية اإلداريـــة واالقتصادية من قبل مجالس الشـــيوخ 	 

والـشـــورى فــــي أفـــريـقـيـــــا والـعـالـــــم الـعـــربـــــــي)أســـيـكـــــا( 2014م.
األعمـــال	  إدارة  كليـــات  لتطويــــر  األمـريكيـــــة  الدوليـــــة  الهيئـــــة  عضـويـــــة  علـــــى   حاصـلـــــة 

 AACSBبــكلــيــــــــــــــــــة الــعـلــــــــــــوم اإلداريــــــــــــــة 2013م.
حاصـلــــة على المـــركز األول مـحلـيـــًا للجامـعات )ويب ماتريكس( ولمدة سبع سنوات متتالية.	 
حاصــلـــة عـلــــى عـضــــويــــــة بـــرنــامـــــــج األثــــــــر األكــــاديـــمـــــي التــابــــــع لألمــــم المــتـحـــــدة.	 










