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فهرسة الموضوعات
رؤيتنا ورسالتنا.

أهدافنا.

قيمنا.

ما يميزنا.

للتسجيل  المطلوبة  الوثائق 
في الجامعة.

كلية الهندسة والحاسبات.

رسالة وأهداف الكلية.

شـروط القـبــول والتسـجـيــل 
في كلية الهندسة والحاسبات.

مزايا كلية الهندسة.

برامج كلية الهندسة والحاسبات.

برنامج هندسة معمارية.

برنامج هندسة مدنية.

 برنامج هندسة طبية حيوية.

برنامج هندسة الميكاترونكس.

برنامج هندسة نفط وغاز.

األمــن الـسـيـبـرانــــــي. 

برنامج تقنية المعلومات.

برنامج التصميم الجرافييك والوسائط المتعددة.

برنامج نظم المعلومات.
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رؤيتنا
الريادة اإلقليمية والتميز العالمي .

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

. األكاديمــي  واالعتمــاد 
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التخصصـات  	 فـي  والمهـارات  المعـارف  الطالـب  إكسـاب 
المختلفـة. األكاديميـة 

المعرفـي  	 العلمـي  البحـث  جهـود  دعـم  فـي  اإلسـهام 
المختلفـة  المجـاالت  فـي  والتطبيقـي 

واحتياجـات  	 التنميـة  بمتطلبـات  التعليميـة  المخرجـات  ربـط 
العمـل. سـوق 

التعليميـة  	 العمليـة  لدعـم  الازمـة  التحتيـة  البنيـة  توفيـر 
الطابيـة. واألنشـطة  والخدمـات 

الجامعـات  	 العاقـة مـع  الشـراكات وتطويـر  التوسـع فـي 
ودوليـاً. وإقليميـاً  محليـاً  العلمـي  البحـث  ومؤسسـات 

برامـج  	 بتقديـم  المجتمـع  خدمـة  فـي  الجامعـة  دور  تعزيـز 
التنميـة. جوانـب  مختلـف  فـي  وتدريبيـة  استشـارية 

أهدافنا
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قيمنـــــــــــــــا

• الجودة والتميز.

• التعلم المستمر.

• اإلبداع واالبتكار.

• الشراكة.

• المسؤولية المجتمعية.

• العمل بروح الفريق.

• الشفافية.

• المساءلة والعدالة..
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مجال 	  في  الحديثة  العلمية  التقنيات  أحدث  استخدام 
التعليم.

أعداد الطلبة إلى المدرسين حسب معايير الجودة.	 

للتخريج 	  المختلفة،  التخصصات  في  جديد  كل  مواكبة 
المعارف    وربط  واالبتكار،  اإلبداع  على  القادرة  المعرفية  الشخصية 

النظرية بواقع العمل.

الجامعي 	  المناخ  توفير  خالل  من  نوعية  دراسية  مميزات  امتالك 
المميز الذي أكسبها ثقة الطلبة والمجتمع والمؤسسات التعليمية األخرى.

 	.ICDL يحصل الطلبة الملتحقون بالكلية على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

امتالك الكلية البنية التحتية للعملية التعليمية والتطبيق العملي في الكليات المختلفة.	 

األكاديمية 	  المعايير  يوافق  بما  التعليمية  للمناهج  المستمرين  والتطوير  التحديث 
لجهات االعتماد الدولية.

ترتبط الكلية مع جامعات دولية باتفاقيات تعاون ثنائي.	 

االهتمام بخريجي الكلية والتواصل المستمر معهم من خالل نادي الخريجين.	 

ما يميــــــــزنا
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الوثـــــائق المطــــلوبة
للتسجيل في الجامعة 

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

مـن  	 مصدقـة  يعادلهـا،  مـا  أو  العامـة  الثانويـة  شـهادة  مـن  األصـل 
الجهـات المعنيـة، مرفقـاً معهـا صـورة طبـق األصـل مصدقـة، وترجمة 

العربيـة. اللغـة  إذا كانـت بغيـر  الشـهادة والتصديـق عليهـا فـي حـال 
صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر. 	
6 صور شخصية حديثة قياس )4*6( بخلفية بيضاء. 	
سند قبض لرسوم التسجيل. 	
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كليــــة الهندسة 
والـحــاســبــــــات
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رسالة الكلية
تسـعى كليـة الهندسـة والحاسـبات بجامعـة العلـوم والتكنلوجيـا 
فـي اليمـن إلعـداد خريجيـن مزوديـن بأسـس المعرفـة والمهـارات 
ومؤهليـن لتلبيـة متطلبات سـوق العمل، من خـال كادر متخصص 
االستشـارات  ولتقديـم  متطـورة،  وبرامـج  متميـزة  تعليميـة  وبيئـة 
والبحـوث العلميـة التـي تسـهم فـي خدمـة المجتمـع وفقـاً ألنظمـة 

الجـودة الشـاملة والمتطلبـات المهنيـة واألخاقيـة.

أهداف الكلية
المجـــاالت . 	 فـــي  والمهـــارات  المعـــارف  الطلبـــة  اكســـاب 

والحاســـوبية. الهندســـية 
إعداد خريجين مؤهلين لتلبية متطلبات سوق العمل.. 	
االســـهام فـــي دعـــم جهـــود البحـــث العلمـــي فـــي المجاالت . 	

والهندســـية. العلميـــة 
االســـهام في خدمة المجتمـــع بتقديم الخدمات االستشـــارية . 4

والبرامـــج التدريبية في المجاالت الهندســـية والحاســـوبية.
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شروط القبول والتسجيل في الكلية
يشترط على الطالب الراغب في االلتحاق بالكلية أن تنطبق عليه الشروط اآلتية  :

أن يكون حاصا على شهادة الثانوية العامة – القسم العلمي - أو ما يعادلها وبالتقدير الذي . 	
تحدده الجامعة ووزارة التعليم العالي سنوياً ) اليقل عن (  %75.

إلدارة . 	 االلتحاق  طلب  مع  المختصة،  الجهات  من  معمدة  المطلوبة  الوثائق  كل  يقدم  أن 
القبول والتسجيل.

أن يجتاز امتحان القبول.. 	
إجتياز المقابلة الشخصية.. 4
أن يتعهد بااللتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح الجامعة السارية أثناء الدراسة.. 5

مزايا الكلية
    تـزويــد الطلبة بالمـعـرفة والمـهــارات الهنـدسـيـــة والحاسـوبـيـة والقـيـــادة واألخـاقـيـــات المهنية. 	

     إليـجـــــــــاد حلـــول للمـشـاكـــل الهنـــدسـيــــة و الـحــاســوبـيـــــة.
العـمـلـيــة . 	 المـشـاكـــل  حل  على  قدرة  اكثر  يكونو  يك  للطلبة  التـدريـبـيــة  البـرامــج  تـطـويــر     

       فـي مجـاالت التـخصــص.
  بـنـــاء كـلـيـــة ذات اســس صلـبـــة فـيما يتعلق بالبحوث والخبرة في المجاالت الهندسية و الحاسوبية.. 	
  تــعـــــــــزيـــــــــز الـعـمــــــــل بـــــــــروح الــفـــريــــــــــــق واألخــــــاقــيـــــــــــات الـمـهــنـــيــــــــــــة.. 4
  إنشـــاء شــراكات استــراتيجـيـــه مـــع المصــانــع و الشركات المحـلـيـة و الشركـات العالمـيــة.. 5
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برامج 
الكلية

هندسة 
معمارية

األمـــن 
الـسيـبـرانــي

هندسة 
مدنية

هندسة 
نفط وغاز

تقنية
 المعلومات

هندسة 
الميكاترونكس

التصميم الجرافييك 
والوسائط المتعددة

هندسة 
طبية حيوية

نظم 
المعلومات



برنامج 
هندسة
معمارية



كلية الهندسة والحاسبات
15الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات

توفر كادر تدريسي وفني مؤهل ومتفرغ. 	

يحتـوي البرنامـج علـى مجموعـة مـن المعامـل التخصصيـة المجهـزة  	
بأحـدث التجهيـزات الفنيـة.

ُيـدرس الطـاب وفقـاً لخطـط دراسـية حديثـة، تتوافق مـع نظيراتها  	
فـي الجامعـات اإلقليميـة والعالميـة وتلبـي حاجة سـوق العمل.

 ُيدعم البرنامج بالنزول والتدريب الميداني إلى سوق العمل. 	

مميزات البرنامج
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إعـداد الكفـاءات العلميـة المؤهلـة، والقـادرة علـى المسـاهمة فـي خدمـة المجتمع فـي المجـال المعماري  	
والتخطيطي.

الوقـوف علـى المشـكات التـي يعانـي منهـا المجتمـع فـي مجـال العمـارة، والتخطيـط، واإلسـكان، وعمل  	
البحـوث والدراسـات العلميـة المناسـبة لها.

المشـاركة فـي النـدوات العلميـة، والمؤتمـرات التخصصيـة فـي مجـال العمـارة، والمحافظـة علـى المـدن  	
التاريخيـة، واسـتخدامات، وتطويـر مـواد البنـاء المحليـة.

فـرص  	 وتوفيـر  والحكوميـة،  األهليـة  المجتمـع  قطاعـات  لسـائر  والعمليـة  الفنيـة  االستشـارات  تقديـم 
التأهيـل التخصصـي لتنميـة المجتمـع، وإقامة عاقـات متبادلة مع األقسـام المعمارية األخـرى والجمعيات 

المعماريـة العالمـي.

مصمم ومهندس مواقع. 	
مصمم رسومات تنفيذية. 	
مّوثق معماري. 	
مصمم معماري. 	
تصميم وتنسيق المدن والمجمعات السكنّية. 	
مصمم منظور ثاثي األبعاد. 	

تصميم صناعي. 	
مراقبة بنائية. 	
إدارة فنّية معمارية. 	
مصمم داخلي معماري. 	
صحافة معمارّية. 	
بحث معماري 	

أهداف البرنامج

فرص العمل
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برنـامـج 
هندسة
مــدنيـــة
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شهادة معتمدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. 	
تدريس المتطلبات التي تكسب الطالب مهارات االتصال. 	
كادر تدريسي كفؤ متفرغ ومؤهل. 	
مناهج حديثة تلبي متطلبات ومعايير الجودة. 	
إرشاد أكاديمي ومتابعة دراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 	
بيئة تعليمية مناسبة. 	
معامل مجهزة ومتطورة. 	
عدد الطاب في المحاضرات والمعامل أقل. 	
فرص متعددة للعمل بعد التخرج وفي دول مختلفة. 	

مميزات البرنامج
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تخريـج مهندسـين أكفـاء مزوديـن بأسـس المعرفـة، والمهـارات الازمـة لحـل المشـاكل فـي تخصـص  	
المدنيـة. الهندسـة 

تحسين القدرات المتعلقة بمسئوليات المهندس المدني تجاه المهنة والمجتمع. 	
مواكبة التطورات الحديثة في مجاالت الهندسة المدنية. 	
المساهمة في خدمة المجتمع من خال تقديم االستشارات، والدراسات الهندسية وتدريب الكوادر. 	

رئيس قسم هندسة مدنية. 	
مهندس مدني عام. 	
المؤسسات العلمية والبحثية. 	
مشرف هندسة مدنية. 	

مهندس مدني ُمصّمم. 	
رئيس شعبة هندسة مدنية. 	
خدمات الهندسة المدنية بكل أنواعها. 	
شركات المقاوالت. 	

أهداف البرنامج

فرص العمل
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برنامج 
هندسة

طبية حيوية



شهادة معتمدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. 	
كادر تدريسي كفؤ متفرغ ومؤهل. 	
 مناهج حديثة تلبي متطلبات ومعايير الجودة. 	
إرشاد أكاديمي ومتابعة دراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 	
بيئة تعليمية مناسبة. 	
 معامل مجهزة ومتطورة. 	
 عدد الطاب في المحاضرات والمعامل أقل. 	
 فرص متعددة للعمل بعد التخرج وفي دول مختلفة. 	
تدريب الطلبة على مهارات االتصال. 	

مميزات البرنامج

كلية الهندسة والحاسبات
21الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات



مهندسين معدات طبية في :

 إعداد خريج بكفاءة عالية في مجال الهندسة الطبية الحيوية. 	
تجهيز بيئة عمل تساعد على رفع مستوى التعليم واالبداع. 	
الحرص على جودة التعليم. 	
تجهيز كادر مؤهل في مجال الهندسة الطبية. 	
الدفع نحو أبحاث علمية متميزة في مجال الهندسة الطبية. 	
استقطاب أعضاء هيئة تدريس أكفاء في مجال الهندسة الطبية. 	
تنشيط التعاون الداخلي والخارجي في مجاالت التعلم والبحث وخدمة االستشارات. 	
االسهام بفاعلية في خدمة وتطوير المجتمع.. 	

المستشفيات والمراكز الصحية. 	
الشركات الطبية المتخصصة. 	
مراكز األبحاث لتصنيع المعدات الطبية. 	
المنظمات التي تنتج وتبيع وتوفر المعدات واللوازم الطبية. 	
وحدات معالجة المعلومات بالمؤسسات الصحية. 	

أهداف البرنامج

فرص العمل

كلية الهندسة والحاسبات22
الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات



برنامج 
هندسة

الميكاترونكس



كلية الهندسة والحاسبات24
الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات

تنميـــة المهارات التقنية والقدرة على اســـتخدام الوســـائل واألدوات التقنية  	
الحديثـــة بمهارة عالية.

تنميـــة القدرة علـــى مواكبـــة أحـــدث التطـــورات التكنولوجيـــة والتقنية في  	
والميكانيكا. اإللكترونيـــات  مجالـــي 

تنميـــة القـــدرة على تطوير الذات بشـــكل مســـتمر عـــن طريق المشـــاركة  	
والعضويـــة الفعالـــة فـــي الجمعيـــات واألنديـــة المرتبطة بمجال هندســـة 

الميكاترونيكـــس.
تحفيز المهارات التحليلية ومهارات التفكير الناقد. 	

مميزات البرنامج

كلية الهندسة والحاسبات24
الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات



كلية الهندسة والحاسبات
25الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات

تزويد الطاب بأساسيات العلوم والهندسة المتعلقة ببرنامج الميكاترونكس. 	
إكساب الطلبة المهارات العملية األساسية والمتقدمة المتعلقة بسوق العمل. 	
مواصلـة  	 مـن  تمكنهـم  التـي  والمعـدات  التقنيـات  أحـدث  ومتابعـة  فعالـة  بحـث  أدوات  الطلبـة  إكسـاب 

الصلـة. ذات  المجـاالت  أو  الميكاترونكـس  هندسـة  فـي  العليـا  دراسـتهم 
رفـد سـوق العمـل بالمهندسـين ذات المهارات الهندسـية المرنة التـي تتطلبها هندسـة الميكاترونكس،  	

والمجـاالت المتعلقة بها.
تمكيـن الطلبـة مـن التواصـل والعمـل بشـكل فعـال أخاقيـا ومهنيـا فـي المهـام الموكلـة إليهـم بشـكل  	

فـردي أو ضمـن فريـق.

صناعة األدوات واآلالت والروبوتات في  	
المصانع المختصة بذلك.

تصميم تطبيقات الكمبيوتر. 	
تصميم اآلالت الذكية. 	
تصنيع اآلالت التي يتم التحكم بها من خال  	

.Computer-Controlled Machine الكمبيوتر
تصنيع المكونات والمعدات المستخدمة  	

في السلع االستهاكية واألجهزة المنزلية 
واإللكترونيات.

في أقسام اإلدارة والمراقبة لنظم التصنيع. 	
في مواقع التنقيب عن النفط والتعدين. 	
في مختبرات تصنيع األطراف االصطناعية  	

والميكانيكا الحيوية.
في تصنيع السيارات. 	
في أقسام الجودة واإلنتاج. 	
العمل في صيانة وتطوير اآلالت والماكينات  	

المختلفة.
ابتكار إلكترونيات حديثة وتطوير أنظمة التحكم. 	

أهداف البرنامج

فرص العمل

كلية الهندسة والحاسبات
25الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات



برنامج 
هندسة

نفط وغاز



كلية الهندسة والحاسبات
27الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات

شهادة معتمدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. 	
كادر تدريسي كفؤ متفرغ ومؤهل. 	
 مناهج حديثة تلبي متطلبات ومعايير الجودة. 	
إرشاد أكاديمي ومتابعة دراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 	
بيئة تعليمية مناسبة. 	
 معامل مجهزة ومتطورة. 	
 عدد الطاب في المحاضرات والمعامل أقل. 	
فرص متعددة للعمل بعد التخرج وفي دول مختلفة. 	
تدريب الطلبة على مهارات االتصال. 	

مميزات البرنامج

كلية الهندسة والحاسبات
27الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات



اعداد خريج ذو كفاءة عالية في مجال هندسة النفط والغاز . 	
تجهيز بيئة عمل تساعد على رفع مستوى التعليم واالبداع . 	
  الحرص على جودة التعليم . 	
 تجهيز كادر مؤهل في مجال الهندسة النفطية . 	
 الدفع نحو ابحاث علمية متميزة في مجال الهندسة النفطية . 	
استقطاب اعضاء هيئة تدريس اكفاء  في مجال الهندسة النفطية . 	
 تنشيط التعاون الداخلي والخارجي في مجاالت التعلم والبحث وخدمة االستشارات . 	
 االسهام بفاعلية في خدمة وتطوير المجتمع . 	

مهندس جيولوجي مؤهل للقيام بتقييم  	
وتحديد أنواع الصخور.

مهندس جيوفيزيائي للبحث عن النفط  	
والغاز، لتقييم الكمية وتحديد طرق الحفر.

مهندس انتاج قادر على تحديد طرق اإلنتاج،  	
وصيانة اآلبار.

مهندس تصميم خطوط أنابيب النقل والغاز. 	
العمل لدى الشركات النفطية المنتجة. 	
العمل لدى شركات الخدمات البترولية. 	
العمل في المصافي النفطية. 	
العمل في المنشآت البتروكيميائية. 	

أهداف البرنامج

فرص العمل

كلية الهندسة والحاسبات28
الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات



برنامج 
األمـــــــــــــن 

السـيـبــــرانــــي



كلية الهندسة والحاسبات30
الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات

تنميـــة المهـــارات العلميـــة والعمليـــة ليصبـــح الخريـــج اخصائي أمن  	
. ني سيبرا

تنميـــة القدرة علـــى مواكبة أحدث التطـــورات التكنولوجيـــة والتقنية  	
في مجال الشـــبكات و األمن الســـيبراني.

 مناهج حديثة تلبي متطلبات ومعايير الجودة. 	
فرص متعددة للعمل بعد التخرج وفي دول مختلفة. 	

مميزات البرنامج

كلية الهندسة والحاسبات30
الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات



كلية الهندسة والحاسبات
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والـمـــهـــــــارات  	 المـعـــارف  الـطـلبـــة  إكســاب   
فـــي مجــال األمـــن السـيـبـــرانـــي.

الـمجتـمـــع  	 بـــرفـــد  المـتمـــيزة  المـســـاهمة   
المـحلــي واإلقليمي بخريجين مهنيين ذو كفاءة عالية.

الطـلبـــة  	 لـــدى  الجـمــاعـــي  العـمـــل  روح  تـعـزيــــز 
االلـتزام  مــع  المـجتـمـــع  احــتيـــاجـــات  لمــعـــرفة 

باإلطــار المهـني واألخــاقـــي.

وحل  	 العلمي  البحث  في  الطلبة  مهارات  تنمية 
المشكات والتعلم الذاتي المستمر

مجال 	 في  العمل  سوق  احتياجات  تلبـية    
 األمن السيبراني.

األمنة  	 والممارسات  بالمبادئ  الطلبة  تزويد   .6
المخاطر  وجود  ظل  في  العمليات  على  للحفاظ 

والتهديدات األمنية للبيانات. 

مسؤول إدارة الشبكات. 	
مصمم شبكات. 	
محلل أداء الشبكات. 	
مطور تطبيقات االنترنت. 	
مسؤول إدارة أمن الشبكات. 	

مسؤول إدارة األمن السيبراني. 	
مسؤول اختبار الثغرات األمنية. 	
محقق جنائي رقمي. 	
مسؤول إدارة الحوسبة السحابية. 	
مسؤول إدارة الشبكات الاسلكية 	

أهداف البرنامج

فرص العمل

كلية الهندسة والحاسبات
31الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات



برنامج 
تـقـنــيـــــــــة 
المعلومات



كلية الهندسة والحاسبات
33الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات

 خـطـــة دراسـيــة أعـــدت عـلـــى أحـــدث المـسـتـــويـــات العلـمــيـــــة واألكـــاديـمـيـــة مــواكـبــة للحــداثـــة المسـتــمــــرة. 	
كـــادر أكــاديـمـــي متـخـصـــص فـــي الكلــيـــــة يـعـمـــل عـلــــى رفــــع مســتـــــوى الـتـعـلـيــــم وتحـســيـــــن مـخــرجــاتــــه. 	
الــــدراســــة باللــغـــــة الـعـــربـــيــــــة أو باللـــغــــــة اإلنــجـلــيـــــزيــــــة فــــــي بــرنـــــامـــــــج تـقـنـــيــــــــة الـمــعـــلــــومـــــات. 	
 تـوفـــــر مخـتـبــــــرات الـحــاســـــوب الـخـــاصـــة بـالـقــســــم بـأرقــــى الـمــواصـفـــات وبـأحـــدث الـبـــرامـــج التـطـبيــقـيــة  	

لـتـــــدريـــســهـــــا فـــــي الـعـــديــــــد مـــــن مــســـاقــــــات هــــــذا الـتــخــــصــــــــص.
الـحـديـثــــة والـــدوريـــــات 	 الـكـتـــــب والـمـراجــــع   تــوفــــر مـكـتـبــــة واســعــــة تـحـتــــوي عـلــــى قـســــم خـــــاص مــــن 

 الـعـــربـــيــــــة واألجـنــبــــيـــــة فــــــي مــجـــــــال تـــقــنــــيــــــة الـمـــعـــلــــــومـــــــــات.
الـطـــالـــــب 	 قــــــــدرات  مـــــن  تـــزيــــــد  ومـتــنـوعـــــة،  حــديـثــــة  تــدريـــــس  وأســــالـيـــب  وســائــــل   اســـتــخـــــدام 

 عـلـــى التـفـكـيــــر والـتـحــلــيـــــــل واإلبــــداع فـــي مـجــــال تقـنـيـــة الـمـعــلــومـــات.
الـتقـنــيـــــة 	 إدارة  وظــائـــف  مـــن  الـعـديـــــد  فـــي  االنــخــــراط  عــلــــى  قــادريـــــن  خـريــجــيــــن  وإعـــداد   تأهـيــــل 

وعــالـمـــيــــاُ  مـحـلــيــــاً  األكــاديـمـيـــــة  الــجـــــــودة  لـمـعــايــيــــــر  تـبـــعـــــــا  ســـــــواء  حـــــــد  عـــلــــــى   وتـطـــويـــرهـــــا 
ويـســعــــــى الـبـــرنــامـــــج إلـــــــى تـضـمـيــــــــن الـعـــديـــــد مــــن الـــــدورات التخـصـصـيــــة الــتـــــي تـثـــــري التـخــصـــــص.

اســتــخــــــدام الــبـــــرامـــــج الحـــاســـوبـــيــــــة فــــــــي التــطــبــــيــــــق الـــعـــمــلــــــي. 	

مميزات البرنامج

كلية الهندسة والحاسبات
33الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات
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الـبــرامــــج والــتـخـصـصـــات

اعـداد وتخريـج طلبـة ذوي قدرة على اسـتخدام أحدث أدوات التكنولوجيا المعلومـات بكفاءة عالية ومهنية  	
متميـزة بقـدر عا من االبـداع والتعاون واالخاق.

تدريـب الطلبـة علـى العمـل الجماعـي والبحـوث التطبيقية واالبـداع االبتكاري الفنـي وتدعيم أنمـاط التعليم  	
االلكتروني المسـتمر.

المتخصصـة فـي هـذا  	 الكـوادر  باحتياجاتـه مـن  المحلـي واإلقليمـي  العمـل  تزويـد سـوق  المسـاهمة فـي 
المعلومـات وتقنيـة  الحاسـبات  مجـال  فـي  متكامـل  خبـرة  كبيـت  القسـم  دور  وتفعيـل  الهـام  المجـال 

العمـل والمشـاركة فـي تقديـم حلـول فعالـة  	 التـي يتطلبهـا سـوق  العلميـة  الدراسـات والبحـوث  تنفيـذ 
التنميـة. بعجلـة  الدفـع  بهـدف  المجتمـع  لمشـاكل 

تطبيـق الحلـول التقنيـة الحديثـة المائمـة الحتيـاج المجتمـع والمسـاهمة في رقيـه وتطوره بغـرض اللحاق  	
بركـب المجتمعـات الرائدة.

مدير تنفيذي  لتقنية المعلومات 	
مهندس تقنية المعلومات 	
مستشار تقنية معلومات 	
مطور نظم معلومات 	
مدير قواعد البيانات 	
محلل ومصمم نظم 	

مدير ومصمم مواقع 	
مدير أمن المعلومات 	
مدير مشاريع تقنية المعلومات 	
مدير ومصمم شبكات 	
مدير الدعم والصيانة لتكنولوجيا المعلومات 	

أهداف البرنامج

فرص العمل
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برنامج 
التصميم 
الجرافييك

والوسائط المتعددة
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مـــن التخصصـــات النـــادرة والحديثـــة والطلب علـــى مخرجاتـــه متزايد فـــي مختلـــف المؤسســـات الحكومية  	
هلية أل ا و

خطة دراســـية خاصة أعدت وفقاً أحدث المســـتويات العلميـــة واألكاديمية مواكبة للحداثة المســـتمرة وفقاً  	
نظـــام الســـاعات المعتمـــدة والتـــي تمكن الطالب مـــن التخـــرج بشـــهادة البكالوريوس في   ثاث ســـنوات 

ونصف أو أربع ســـنوات
كادر أكاديمـــي متخصص فغي تدريـــس المواد العلميـــة والتطبيقية العملية المصاحبة للخطة الدراســـية في  	

البرنامج
كل مقـــرر من مقررات الخطة يشـــمل تغطية المهـــارات الذهنيـــة والعلمية والمعارف والمهـــارات العامة  	

ويشـــمل كل مقرر على مشـــروع نهائـــي يضمن تحقيق تلـــك المهارات
يحتـــوي البرنامـــج على مراســـم هندســـية واســـتيديو للتصوير مجهـــز بأحدث المعـــدات إضافة الـــى معامل  	

متطـــورة تتاءم مـــع احتياجات برامـــج الجرافكـــس المتنوعة
توفيـــر مكتبة واســـعة تحتوي على قســـم خـــاص من الكتـــب والمراجع الحديثـــة والدورات العربيـــة واألجنبية  	

فـــي مجال التصميم والوســـائط المتعـــددة إضافة الى عـــدد مـــن ال CDs  وال DVDs التعليمية
اســـتخدام وســـائل وأســـاليب تدريـــس حديثـــة ومتنوعة تزيد مـــن قـــدرات الطالب علـــى التفكيـــر والتحليل  	

واالبـــداع فـــي مجال تصمـــم الجرافيـــك والوســـائط المتعددة ويوجـــد في الجامعـــة مركز اعامي واســـتديو 
العلمي التطبيـــق  لغـــرض  متكامل 

مميزات البرنامج
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لرفـد سـوق  	 الناقـد  والتفكيـر  والتحليـل  التصميـم  المتعلقـة بطـرق  بالمعـارف والمفاهيـم  الطلبـة  تزويـد 
عاليـة قـدرات  ذات  بكفـاءات  العمـل 

التصميـم  	 تطبيقـات  اسـتخدام  مـن  لتمكينهـم  المطلوبـة  والتقنيـات  الفنيـة  بالمهـارات  الطلبـة  تزويـد 
ومهنيـة. أخاقيـة  ألسـس  وفقـاً  الملتيميديـا  فـي  المتقدمـة  والتطبيقـات  الجرافيـيك 

تعزيـز قـدرات الطلبـة ببنـاء وتنفيـذ أعمـال ومشـاريع باسـتخدام التصميـم ثنائيـة وثاثيـة األبعـاد ودمجهـا  	
بالمؤثـرات الصوتيـة والبصريـة وبشـكل احترافـي

خلق وتقوية الجانب الفني واالبداعي والخيالي والقدرة على التواصل لدى الطلبة 	
تنشـيط التواصـل مـع سـوق العمـل والمسـاهمة فـي تقديـم التدريـب والتأهيـل واالستشـارات وإيجـاد  	

شـراكة ناجحـة معهـم
تحفيزالطلبة على البحث العلمي والتعليم الذاتي لمواكبة المستجدات في مجات التخصص. 	

مصمم جرافيك أو مصمم وسائط رقمية متعددة أو متخصص في اإلنتاج اإلعاني. 	
متخصص في المونتاج التلفزيوني وصناعة السينما الترفيهية. 	
مطور أو مصمم للعمل في تطوير وإنتاج األلعاب الرقمية الرسومية أو الرسوم الكاريكاتيرية. 	
األعمال واإلعانات التجارية والتعليم االلكتروني. 	

أهداف البرنامج

فرص العمل
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برنامج 
نظـــم 

المعلومات



برنامج نظم المعلومات من البرامج الواعدة حيث يحصل الطالب فيه على شهادة  	
بكالوريوس في نظم المعلومات المحاسبية ويسعى البرنامج باستمرار إلى تحديث 
الخطط الدراسية ومفردات المقررات الدراسية ومراجعتها بما يتماشى والتطورات 
المستمرة في مجال تخصص نظم المعلومات المحاسبية بما يؤهل الطالب الخريج 
 بالمهارات الازمة لمتطلبات سوق العمل في هذا المجال من ناحية والتطور الهائل

،تزويد  أخرى  ناحــية  مــن  المعـلـــومات  وتـكـنـولـوجــيـــا  االتـصــاالت   فـي 
المحاسبية  المعلومات  نظم  علم  الستيعاب  الازمين  والوعي  بالمعرفة  الطلبة 

ومـــواكـبـــــة تـطــــــوره فـــــــي الـــوقــــت الــــراهــــــن.
استخدام احدث البرامج التطبيقية في التطبيق العملي. 	

مميزات البرنامج
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تزويـد الطلبـة بالمعرفـة والمهارة التي تمكنهم مـن أن يصبحوا متخصصين في مجـاالت نظم المعلومات  	
المحاسبية.

المسـاهمة فـي تزويـد سـوق العمـل المحلـي واإلقليمـي بالكـوادر المتخصصـة بمـا يسـد احتياجـات العمـل  	
فـي هـذا المجـال الحيوي.

نشـر األبحـاث المتخصصـة مـع التركيـز علـى الجوانـب التطبيقية في مجـاالت نظـم المعلومات المحاسـبية  	
التـي لهـا أثـر مباشـر علـى التنمية فـي المجتمع.

الصعيـد  	 علـى  المحاسـبية  المعلومـات  نظـم  تلعبـه  الـذي  الـدور  إلبـراز  الازمـة  المعرفـة  الطالـب  إعطـاء 
واالجتماعـي. االقتصـادي 

محلل ومطور نظم معلومات محاسبة 	
مستشار نظم محاسبة 	
مختص نظم معلومات 	
مدير مركز الحاسوب 	

ضابط أمن معلومات 	
مختص قواعد بيانات 	
مدير تنفيذي في مجال المحاسبة والتمويل 	
مدير نظم معلومات 	

أهداف البرنامج

فرص العمل
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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.	 
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