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والتكنولوجيــا  العلــوم  جامعــة  تســعى 
وبحثيــة  تعليميــة  خدمــات  لتقديــم  اليمنيــة 
واستشــارية متميــزة علــى المســتوى المحلــي 
ــزام بالمســؤولية  ــي، مــع اإللت واإلقليمــي والدول
مؤهــل،  بشــري  كادر  خــال  مــن  المجتمعيــة 
ومناهــج متطــورة، وبيئــة تعليميــة وتكنولوجيــة 
ــة، تســهم فــي  محفــزة لإلبــداع، وشــراكات فاعل
ــوق  ــات س ــي احتياج ــأة تلب ــات كف ــداد مخرج إع
ألنظمــة  وفقــًا  التنميــة  ومتطلبــات  العمــل 

األكاديمــي. واالعتمــاد  الجــودة  ومعاييــر 

إكســاب الطالــب المعــارف والمهــارات فــي التخصصــات 	 
األكاديميــة المختلفــة.

ــي 	  ــي المعرف ــث العلم ــود البح ــم جه ــي دع ــهام ف اإلس
ــة. ــاالت المختلف ــي المج ــي ف والتطبيق

التنميــة 	  بمتطلبــات  التعليميــة  المخرجــات  ربــط 
العمــل. ســوق  واحتياجــات 

توفــر البنيــة التحتيــة الازمــة لدعــم العمليــة التعليميــة 	 
والخدمــات واألنشــطة الطابيــة.

توفير فرص التعليم والتعلم غير المختلط.	 
التوســع فــي الشــراكات وتطويــر العاقــة مــع الجامعــات 	 

ومؤسســات البحــث العلمــي محليــًا وإقليميــًا ودوليــًا.
تعزيــز دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع بتقديــم برامج 	 

استشــارية وتدريبيــة فــي مختلــف جوانــب التنمية.

الجودة والتميز.	 
التعلم المستمر.	 
اإلبداع واالبتكار.	 
الشراكة.	 
المسؤولية المجتمعية.	 
العمل بروح الفريق.	 
الشفافية.	 
المساءلة والعدالة.	 

القيــــــماألهــدافالرســـالة

الريادة اإلقليمية والتميز العالمي.
الرؤيـــــة
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استخـدام أرقى التقنيـات العلمية الحديثـة في مجال التعليـم. 
أعداد الطلبة إلى المدرسين حسب معايير الجودة.

مواكبــة كل جديــد فــي التخصصــات المختلفــة، لتخريــج الشــخصية المعرفيــة القــادرة علىاإلبــداع واالبتــكار، وربــط المعــارف 
النظريــة بواقـــع العمل. 

تعليم جامعي غير مختلط يوفـر للطلبـة بيئة تعليمية مناسبة في مختلف التخصصات.
امتــاك مميــزات دراســية نوعيــة مــن خــال توفيــر المنــاخ الجامعــي المميــز الــذي أكســبها ثقــة الطلبــة والمجتمــع 

والمؤسســـات التعليميــة األخــرى.
يحصــل الطلبــة الملتحقــون بالجامعــة ابتــداًء مــن العــام الجامعــي 2011 - 2012م علــى الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســوب 

ICDL، إضافــة إلــى دورات فــي اللغــة اإلنجليزيــة.
امتاك الجامعة البنية التحتيه للعملية التعليمية والتطبيق العملي في الكليات المختلفة.

التحديث والتطوير المستمرين للمناهج التعليمية بما يوافق المعايير األكاديمية لجهات اإلعتماد الدولية.
ترتبط الجامعة مع جامعات دولية باتفاقيات تعاون ثنائي.

االهتمام بخريجي الجامعة والتواصل المستمر معهم من خال نادي الخريجين.

استمارة طلب االلتحاق )القبول( مع استيفاء كافة المعلومات الواردة فيها وفقًا لشروط الجامعة. . 1
األصل من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مصدقة من الجهات المعنية، مرفقًا معها صورة طبق األصل مصدقة، . 2

وترجمة الشهادة والتصديق عليها في حال إذا كانت بغير اللغة العربية. 
صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر. . 3
عشر صور شخصية حديثة ,قياس )4*6( بخلفية بيضاء. . 4
سند قبض لرسوم التسجيل.. 5

مـــــا يميـــــــزنا

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الجامعة
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االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

إدارة أعمال )باإلنجليزية( إدارة أعمــــال

تســـويق وإدارة إنتاج

بكالوريوس بكالوريوس

بكالوريوس

محاسبة إدارة أعمال دولية

علوم مالية ومصرفية

بكالوريوس بكالوريوس

بكالوريوس

برامــــج الكليــــــة  

الفترة
المسائية

الدراسة متاحة في
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رسالة الكلية
   تسعى كلية العلوم اإلدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا إلى تقديم خدمة تعليمية 
متميزة تكسب الطلبة معارف ومهارات في العلوم اإلدارية، بما يلبي احتياجات المجتمع 
وسوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي، واإلسهام في تنمية المجتمع من خالل توفير 
المحلية  للمعايير  وفقًا  متطورة،  ومناهج  كفء  وكادر  مالئمة  وبحثية  تعليمية  بيئة 

واإلقليمية والدولية، وفق معايير الجودة الشاملة.

أهداف الكلية
تقديم خدمة تعليمية متميزة تكسب الطلبة المعارف والمهارات في العلوم االدارية.. 1
اإلسهام في دعم جهود البحث العلمي في مجال العلوم اإلدارية.. 2
استشارية . 3 برامج  بتقديم  المجتمع  خدمة  في  الجامعة  دور  تعزيز  في  اإلسهام 

وتدريبية في مجال العلوم اإلدارية.

شروط القبول والتسجيل بالكلية

يشترط على الطالب الراغب في االلتحاق بالكلية  أن تنطبق عليه الشروط التالية:
يقبل في الكلية حملة الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية, أو ما يعادلها بالمعدل . 1

الذي يتم تحديده سنويًا .
القبول . 2 إلدارة  بالكلية  اإللتحاق  طلب  مع  معمدة,  المطلوبة  الوثائق  كل  تقديم 

والتسجيل .
والمعتمدة من . 3 الجامعة  المحددة من قبل  اإلستيعابية  الطاقة  القبول بحسب  يتم 

وزارة التعليم العالي .
يتعهد الطالب باإللتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح الجامعة السارية أثناء الدراسة .. 4

كليــــة العلــــوم اإلداريـــــة

نظام الساعات المعتمدة هو نظام  تعليمي جامعي متبع في العديد من دول العالم في الجامعات األوربية و األمريكية.	 
الساعة المعتمدة هي وحدة قياس للمقررات التي يجب على الطالب دراستها في الفصل الدراسي أو في العام كامال لكل مقرر  بحيث يكون لكل مقرر  عدد يكافئه من الساعات، و يختلف عدد الساعات 	 

المعتمدة حسب الكلية أو الجامعة.
يوجد حد أدنى ) 12 ساعة معتمدة(  و حد أقصى)19 ساعة معتمدة( لعدد الساعات التي يمكن للطالب تسجيلها في الفصل األول أو الفصل الثاني.	 
حرية الطالب في تخفيض أو زيادة عدد المقررات الدراسية التي يتم دراستها في الفصل الدراسي.	 
إمكانية قيام الطالب بدراسة الفصل الصيفي وذلك لتخفيف العبء الدراسي ليتمكن من التخرج قبل أربع سنوات.	 
يحق للطالب إعادة دراسة مقرر نجح فيه لغرض تحسين معدله التراكمي.	 
يتيح هذا النظام للطالب فرصة أكبر للتدريبات العملية و يساعده أيضا في وضع خطة للطالب في حدود رغباته وإمكانياته و قدراته أيضا و هو يوضح مدى تقدم الطالب في خطته الدراسية و يساعد 	 

في تقديم النصح و المشورة للطالب و توجيهه اجتماعيا و نفسيا.
يكون هناك مرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطلبة و يكون مسؤواًل عنهم و عن تسجيلهم ويساعدهم في وضع خطة دراسية .	 

مزايا نظام الساعات المعتمدة
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بكالوريوس إدارة األعمال باللغة العربية 

مميزات البرنامج 
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 اإلتصال والقيادة والتفكير . 3

الناقد.
شهادة معتمدة محليًا ودوليًا .. 4

األكاديمي . 5 اإلعتماد  هيئة  متطلبات  معايير  ضوء  في  مصممة  الكلية  برامج 
. )AACSB(األمريكية إلدارة األعمال

كادر أكاديمي متخصص ومتفرغ ومؤهل .. 6
ومتطلبات . 7 العمل  سوق  إحتياجات  يحقق  الجودة  عالي  وتدريب  تعليم  تقديم 

التنمية .

أهداف البرنامج
بوظيفة 	  المتعلقة  األساسية  والتطبيقات  والمفاهيم  بالنظريات  الطلبة  تعريف 

اإلدارة.
المنظمة 	  أنشطة  لممارسة  الالزمة  األساسية  اإلدارية  المهارات  الطلبة  إكساب 

بكفاءة وفاعلية.
استيعاب 	  خالل  من  العلمي  البحث  مجال  في  ومهاراتهم  الطلبة  قدرات  تنمية 

إنجاز بحث  الطلبة على  العلمي وعكس ذلك في تطوير مقدرة  البحث  متطلبات 
التخرج.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
يتيح برنامج إدارة األعمال - ببرنامجيه العربي و اإلنجليزي - للخريجين الحصول على 

الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية و الخاصة، المحلية و اإلقليمية والدولية.
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مميزات البرنامج 
الحصول على دورات في اللغة اإلنجليزية تؤهل الطالب للحصول على التوفل. . 1
2 .. )ICDL( الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
والتفكير . 3 والقيادة  اإلتصال  الطالب مهارات  التي تكسب  المتطلبات  تدريس بعض 

الناقد.

شهادة معتمدة محليًا ودوليًا .. 4
برامج الكلية مصممة في ضوء معايير متطلبات هيئة اإلعتماد األكاديمي العالمية . 5

. )AACSB(إلدارة األعمال
كادر أكاديمي متخصص ومتفرغ ومؤهل .. 6
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة يحقق إحتياجات طالبنا ومستخدميهم.. 7
لغة الدراسة في البرنامج هي اللغة اإلنجليزية.. 8

أهداف البرنامج
بوظيفة 	  المتعلقة  األساسية  والتطبيقات  والمفاهيم  بالنظريات  الطلبة  تعريف 

اإلدارة.
إكساب الطلبة المهارات اإلدارية األساسية الالزمة لممارسة أنشطة المنظمة بكفاءة 	 

وفاعلية.
تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم في مجال البحث العلمي من خالل استيعاب متطلبات 	 

البحث العلمي وعكس ذلك في تطوير مقدرة الطلبة على إنجاز بحث التخرج.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
يتيح برنامج إدارة األعمال - ببرنامجيه العربي و اإلنجليزي - للخريجين الحصول على 

الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية و الخاصة المحلية و اإلقليمية والدولية.

بكالوريوس إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية
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بكالوريوس التسويق و إدارة اإلنتاج

مميزات البرنامج 
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 اإلتصال والقيادة والتفكير . 3

الناقد.
شهادة معتمدة محليًا ودوليًا .. 4

برامج الكلية مصممة في ضوء معايير متطلبات هيئة اإلعتماد األكاديمي العالمية . 5
. )AACSB(إلدارة األعمال

كادر أكاديمي متخصص ومتفرغ ومؤهل .. 6
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة يحقق إحتياجات الطلبة.. 7

أهداف البرنامج
تقديم الفرصة للطلبة لتطوير معارفهم ومهاراتهم ذات الصلة بالمجال التسويقي.	 
شخصيًا 	  بهم  النهوض  أجل  من  الطلبة  لدى  والقيادية  اإلدارية  المهارات  تنمية 

ومهنيًا.
دعم جهود البحث العلمي في المجال التسويقي وتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم 	 

في هذا الجانب من خالل استيعاب متطلبات البحث العلمي وعكس ذلك في تطوير 
مقدرة الطلبة على إنجاز البحوث العلمية التسويقية.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
تسويق،  باحث  و  مبيعات،  أخصائي  و  تسويق،  كأخصائي  للعمل  الخريج  تهيئة  يتم 
على  الحصول  للخريج  البرنامج  يتيح  كما  عامة.  وعالقات  وترويج  إعالن  وأخصائي 
بالتجارة  العالقة  ذات  الوزارات  و  اإلدارات  في  الفنية  اإلدارات  كمديري  أخرى  وظائف 
الداخلية و الخارجية و كذا إدارات البحوث االقتصادية و االجتماعية واإلدارية. و كذلك 
الحصول على فرص عمل في الملحقيات التجارية بالخارج، وإدارة العالقات العامة في 
كافة الوزارات، باإلضافة إلى تهيئة الخريج للعمل في إدارات التخطيط في المؤسسات 

العامة و الخاصة.
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مميزات البرنامج 
الحصول على دورات في اللغة اإلنجليزية تؤهل الطالب للحصول على التوفل.  . 1
2 .. )ICDL( الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
والتفكير . 3 والقيادة  الطالب مهارات اإلتصال  التي تكسب  المتطلبات  تدريس بعض 

الناقد.
شهادة معتمدة محليًا ودوليًا .. 4

برامج الكلية مصممة على ضوء معايير متطلبات هيئة اإلعتماد األكاديمي العالمية . 5
. )AACSB(إلدارة األعمال

كادر أكاديمي متخصص ومتفرغ ومؤهل .. 6
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة يحقق إحتياجات طالبنا وسوق العمل.. 7

أهداف البرنامج
تقديم الفرصة للطلبة لتطوير معارفهم ومهارتهم ذات الصلة بمجال إدارة األعمال 	 

الدولية.
شخصيًا 	  بهم  النهوض  أجل  من  الطلبة  لدى  والقيادية  اإلدارية  المهارات  تنمية 

ومهنيًا.
الطلبة 	  قدرات  وتنمية  الدولية  األعمال  إدارة  مجال  في  العلمي  البحث  جهود  دعم 

العلمي  البحث  متطلبات  استيعاب  خالل  من  العلمي  البحث  محال  في  ومهارتهم 
وعكس ذلك في تطوير مقدرة الطلبة على إنجاز البحوث العلمية.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
الجنسيات  متعددة  الدولية  الشركات  في  للعمل  الفرص  من  العديد  الخريجين  لدى 

والعمل في الدوائر الحكومية والبنوك والمنظمات التجارية العالمية.
 والخريج يمكنه العمل كـ:

- مدير استيراد وتصدير  - مستشار أعمال دولية  - مدير عالقات عامة  - مدير منتجات 
دولية - وكيل مشتريات - كما يستطيع الخريج في هذا التخصص العمل في السفارات 

و الملحقيات و القنصليات االقتصادية.

بكالوريوس إدارة األعمال الدولية 
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بكالوريوس المحاسبة

مميزات البرنامج 
الحصول على دورات في اللغة اإلنجليزية تؤهل الطالب للحصول على التوفل. . 1
2 ..)ICDL( الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
والتفكير . 3 والقيادة  الطالب مهارات اإلتصال  التي تكسب  المتطلبات  تدريس بعض 

الناقد.
شهادة معتمدة محليًا ودوليًا .. 4
برامج الكلية مصممة في ضوء معايير متطلبات هيئة اإلعتماد األكاديمي العالمية . 5

. )AACSB(إلدارة األعمال

كادر أكاديمي متخصص ومتفرغ ومؤهل .. 6
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة يحقق إحتياجات طالبنا وسوق العمل.. 7

أهداف البرنامج
مؤهل  محاسبي  كادر  تخريج  في  المستقبلية  ورؤيته  القسم  رسالة  لتحقيق  البرنامج  يهدف 
ويحقق خدمة  العمل  احتياجات سوق  ويلبي  الحديث  العلمي  التقدم  يستوعب  متميزًا،  تأهيال 

المجتمع من خالل: 
حصـول الخريجيـن علـى قـدر وافٍ مـن المعرفـة فـي مجـاالت المحاسـبة والمراجعة  	 

األعمال. وبيئـة 
تنمية القدرات الذهنية للخريجين على تحليل واختيار الطرق المحاسبية المختلفة 	 

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

المشكالت واتخاذ القرارات.
الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج

هناك العديد من فرص العمل لخريجي قسم المحاسبة منها:
مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة بصفة مستقلة أو في القطاعين العام والخاص.	 
االقتصادي 	  والتقييم  الجدوى  ودراسات  المالية  االستشارات  بأعمال  القيام 

للمشروعات .
 	 ، استثمار   ، تأمين   ، )بنوك  المالية  بالمؤسسات  المختلفة  اإلدارات  في  العمل 

بورصات( .
الوظائف اإلشرافية على األعمال المحاسبية والتدقيق المحاسبي .	 
والمشتريات 	  المخازن  مثل  األخرى  النشاطات  مختلف  في  للعمل  المتاحة  الفرص 

والمبيعات والتدريب واألجور والمعاشات واإلحصاء في جميع المؤسسات .
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مميزات البرنامج 
الحصول على دورات في اللغة اإلنجليزية تؤهل الطالب للحصول على التوفل في . 1

اللغة اإلنجليزية. 
2 .. )ICDL( الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
والتفكير . 3 والقيادة  اإلتصال  الطالب مهارات  التي تكسب  المتطلبات  تدريس بعض 

الناقد.

شهادة معتمدة محليًا ودوليًا .. 4
برامج الكلية مصممة في ضوء معايير متطلبات هيئة اإلعتماد األكاديمي العالمية . 5

. )AACSB(إلدارة األعمال
كادر أكاديمي متخصص ومتفرغ ومؤهل .. 6
تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة يحقق إحتياجات الطلبة.. 7

أهداف البرنامج
تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات ذات الصلة بمجال العلوم المالية والمصرفية.	 
تنمية القدرات الذهنية ذات الصلة بالمجال المالي والمصرفي لدى الطلبة من أجل 	 

النهوض بهم شخصيا ومهنيًا.
المتعلقة بالمبادئ والمعايير واإلجراءات 	  المهنية والعلمية  المهارات  إكساب الطلبة 

المالية والمصرفية.
الطلبة 	  قدرات  وتنمية  والمصرفي  المالي  المجال  في  العلمي  البحث  جهود  دعم 

ومهاراتهم في ضوء المستجدات في هذا المجال.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
المعارف  تكوين  من  الخريجين  ستمكن  المصرفية  و  المالية  العلوم  في  الدراسة  إن 
األساسية و اكتساب المهارات والتقنيات التي ستجعلهم مؤهلين للعمل في المستقبل 
في مختلف المؤسسات و الشركات االستثمارية و صناديق االستثمار و شركات التأمين 

والبنوك والمؤسسات المالية، وعلى المستويين الخاص والعام.

بكالوريوس العلوم المالية و المصرفية
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