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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

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 
ــل.  ــع العم ــة بواقـ ــارف النظري ــط المع ــكار، ورب ــداع واالبت علىاإلب

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 األخرى.
يحصــل الطلبــة الملتحقــون بالجامعــة ابتــداًء مــن العــام الجامعــي 2011 - 2012م علــى 

الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســوب ICDL، إضافــة إلــى دورات فــي اللغــة اإلنجليزيــة.
ــات  ــي الكلي ــي ف ــق العمل ــة والتطبي ــة التعليمي ــه للعملي ــة التحتي ــة البني ــاك الجامع امت

المختلفــة.
ــة  ــر األكاديمي ــق المعايي ــا يواف ــة بم ــج التعليمي ــتمرين للمناه ــر المس ــث والتطوي التحدي

ــة. ــاد الدولي ــات اإلعتم لجه
ترتبط الجامعة مع جامعات دولية باتفاقيات تعاون ثنائي.

االهتمام بخريجي الجامعة والتواصل المستمر معهم من خال نادي الخريجين.

مـــــا يميـــــــزنا

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الجامعة

استمارة طلب االلتحاق )القبول( مع استيفاء كل المعلومات الواردة فيها، وفقًا لشروط . 1
الجامعة.

أصل استمارة الثانوية العامة معمدة أو ما يعادلها مرفق معها صورتين طبق األصل.. 2
صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو البطاقة العائلية للطلبة اليمنيين.. 3
عشر صور شخصية، قياس )4×6( خلفيتها بيضاء أمامية. . 4
مناطق . 5 خارج  من  الثانوية  على  للحاصلين  والتعليم  التربية  وزارة  من  تأكيد  رسالة 

حكومة اإلنقاذ الوطني.
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رسالة الكلية
والهندسية  البرمجية  الحوسبة  تخصصات  في  متميزين  متخصصين  بإعداد  المعلومات  وتكنولوجيا  الحاسبات  كلية  رسالة  تتمثل 
وتقنية ونظم المعلومات محليًا وإقليميًا وفقًا ألنظمة الجودة الشاملة والمتطلبات األخالقية والمهنية ، واإلسهام في خدمة المجتمع 
عبر برامج التعليم المستمر ، وإجراء البحوث العلمية التي تساهم في حل مشكالت المجتمع الهندسية والمعلوماتية وذلك بوجود كادر 

كفء متخصص وبيئة تعليمية متميزة .

أهداف الكلية
رفد السوق المحلي واإلقليمي بالكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية  .. 1
أن تكون الكلية جسرًا للتواصل والتعاون والبحث العلمي مع مؤسسات األعمال المحلية  .. 2
كما تطمح الكلية لبناء عالقات شراكة وتعاون مع مؤسسات المجتمع  .. 3

شروط القبول والتسجيل بالكلية :
يقبل في الجامعة حملة الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية ، أو ما يعادلها، بالمعدل الذي يتم تحديده سنوياً .. 4
تقديم كل الوثائق المطلوبة معمدة ، مع طلب االلتحاق بالجامعة إلدارة القبول والتسجيل .. 5
يتم القبول بحسب الطاقة االستيعابية المحددة من قبل الجامعة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي  .. 6
يتعهد الطالب بااللتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح الجامعة السارية أثناء الدراسة  .. 7
لنفس . 8 البكالوريوس  برنامج  في  المعتمدة  العليا  المعاهد  أو  المجتمع  كليات  من  الدبلوم  على  الحاصلين  الطلبة  قبول  يتم 

التخصص إذا كان تقديرهم جيدًا على األقل ، وبعد موافقة القسم وإجراء المقاصة وبما ال يتعارض مع ضوابط التعليم العالي 

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
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تقــدم الكليــة باقــة مــن البرامــج المتخصصــة فــي علــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومــات ونظــم المعلومــات والتصميــم 	 
الجرافيكــي تلبيــة الحتياجــات ســوق العمــل .

تعتمــد الكليــة فــي التدريــس علــى مجموعــة مــن الكــوادر األكاديميــة المتخصصــة فــي مجــاالت الحوســبة ذوي خبــرات 	 
أكاديميــة ومهنيــة متميــزة .

تســتخدم الكليــة فــي العمليــة األكاديميــة والتدريســية أحــدث المناهــج األكاديميــة والتدريبيــة صممــت وفــق أحــدث 	 
ــة المهــارات الازمــة لمباشــرة العمــل بعــد التخــرج . ــة بهــدف إكســاب الطلب ــر الدولي المعايي

تقدم الكلية برامجها للطلبة وفقا لنظام الساعات المعتمدة .	 
تركــز الكليــة فــي برامجهــا علــى التدريــب التطبيقــي والميدانــي للطلبــة ممــا يؤهــل الطلبــة لانخــراط فــي ســوق العمــل 	 

وهــم علــى مقاعــد الدراســة .
ــى) 16( 	  ــة عل ــاز موزع ــدد)400( جه ــت بع ــبكة اإلنترن ــة بش ــة متصل ــة وحديث ــوبية متخصص ــل حاس ــة معام ــر الكلي توف

معمــا .
يوجــد معمــان مجهــزان بأجهــزة ومعــدات شــركة سيســكو  لتوفيــر بيئــة حقيقيــة للطلبــة تمكنهــم مــن الحصــول علــى 	 

شــهادات سيســكو أكاديمــي .
ــيلة 	  ــم )Learning Management System )LMS كوس ــام إدارة التعل ــن(  نظ ــي اليم ــة ف ــة )كأول كلي ــد الكلي تعتم

لتحســين  العمليــة التعلميــة ومتابعــة الطلبــة وتحقيــق االتصــال الفعــال بيــن األســتاذ والطالــب .

مزايا كلية الحاسبات وتكلنولوجيا المعلومات 

و 	  األوربية  الجامعات  العالم في  دول  العديد من  متبع في  تعليمي جامعي  المعتمدة هو نظام   الساعات  نظام 
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 أقصى19 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 يساعد أيضا في وضع خطة للطالب في حدود رغباته 	 

وإمكانياته و قدراته أيضا و هو يوضح مدى تقدم الطالب في خطته الدراسية و يساعده في تقديم النصح و 
المشورة للطالب و توجيهه اجتماعيا و نفسيا .

وجود مرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطلبة و هو مسؤول عنهم و عن تسجيلهم ويساعدهم 	 
في وضع خطة دراسية  .

مزايا نظام الساعات المعتمدة
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برامج الكلية  

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

شبكات الحاسوب البرمجيات المعلوماتهندسة  تقنية 

قسم علوم الحاسوب  - بكالوريوس قسم تقنية المعلومات - بكالوريوس قسم علوم الحاسوب  - بكالوريوس
) عربي + انجليزي (

الجرافيكي  التصميم 
المتعددة والوسائط  اإللكترونية  األعمال 

قسم تقنية المعلومات - بكالوريوس

المعلومات  نظم 
المحاسبية

قسم نظم المعلومات - بكالوريوس

قسم نظم المعلومات - بكالوريوس

المعلومات تقنية 
قسم تقنية المعلومات - دبلوم

نظم المعلومات اإلدارية
قسم نظم المعلومات - بكالوريوس
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بكالوريوس هندسة البرمجيات

مميزات البرنامج 
من التخصصات النادرة والحديثة التي تلبي احتياجات السوق المتنامي في مجال هندسة 
مواكبة  واألكاديمية  العلمية  المستويات  أحدث  على  أعدت  دراسية  خطة   -  . البرمجيات 
للحداثة المستمرة في أعرق جامعات العالم اإلقليمية والعالمية . - خطة دراسية بنظام 
الساعات تمكن الطالب من التخرج في أقل من أربع سنوات إلنجاز البكالوريوس . - كادر 
.  - يحتوي كل  التعليم وتحسين مخرجاته  أكاديمي متخصص يعمل على رفع مستوى 
مساق من مساقات الخطة على جزء نظري وجزء عملي تطبيقي ينتهي بمشروع تخرج 
التقنية وبأحدث  المواصفات  بأرقى  بالبرنامج  .-  توفير معامل خاصة  الطالب  إنجاز  من 
استخدام    –   . التخصص  العديد من مساقات  لتدريسها في  التطبيقية  والبرامج  النظم 
التفكير  على  الطالب  قدرات  من  تزيد  ومتنوعة  حديثة  تدريس  وأساليب  ووسائل  طرق 
وإعداد  تأهيل    -  . البرمجيات  وتطوير  وتصميم  تحليل  مجال  في  واإلبداع  والتحليل 
المنافسة  على  وقادر  قياسي  وقت  متكاملة في  تطبيقات  تطوير  على  قادرين  خريجين 

محليا وإقليميا . - يسعى البرنامج لتحقيق معايير الجودة األكاديمية المحلية والعالمية 
التخصص ويستطيع  التي تثري  التخصصية  الدورات  العديد من  البرنامج  .  - يتضمن 
البرمجيات  وبناء  والصيانة  والتشغيل  التطوير  بعمليات  القيام  البرنامج  في  الخريجون 

الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .

أهداف البرنامج
تزويد الطلبة بالعلوم األساسية والمعرفة الكافية بهندسة البرمجيات وبنائها وفق 	 

المبادئ األساسية ذات الصلة بالرياضيات والعلوم والحاسبات  .
المشكالت 	  وحل   ، جديدة  معلومات  الكتساب  الالزمة  بالمهارات  الطلبة  تزويد 

والتعلم ، والتطور األكاديمي والمهني .
إعداد الطلبة لمستقبل مهني ناجح في هندسة البرمجيات على مستوى العالم .	 
في 	  المهنية  باألخالقيات  والتمسك    ، واالتصال  التعاون  مهارات  الطلبة  إكساب   

مختلف المجتمعات .
تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة الخاصة بإدارة المشاريع العمالقة من خالل عقد 	 

دورات علمية في PMP  وغيرها .

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج

مهندس برمجيات .	 
مصمم برمجيات  .	 
محلل نظم برمجيات .	 
محلل متطلبات برمجيات .	 
متخصص في ضمان جودة البرمجيات .	 
مدير مشروع برمجيات .	 
مُختِبر برمجيات  .	 
مطور برامج حاسوبية .	 
أكاديمي في مجال هندسة البرمجيات .	 

مميزات البرنامج 
- من التخصصات النادرة والحديثة التي تلبي احتياجات السوق المتنامي في مجال الشبكات 
مواكبة  واألكاديمية  العلمية  المستويات  أحدث  وفق  أعدت  دراسية  خطة   -. واالتصاالت 
بنظام  دراسية  خطة   -. والعالمية  اإلقليمية  العالم  جامعات  أعرق  في  المستمرة  للحداثة 
البكالوريوس .- كادر  أربع سنوات إلنجاز  التخرج في أقل من  الطالب من  الساعات تمكن 
أكاديمي متخصص في الكلية يعمل على رفع مستوى التعليم وتحسين مخرجاته . - يحتوي 
بإشراف متخصص  تطبيقي  وجزء عملي  نظري  جزء  الخطة على  كل مساق من مساقات 
المواصفات  بأرقى  بالبرنامج  معامل خاصة  توفير   -   . الطالب  انجاز  من  بمشروع  ينتهي 
التخصص  العديد من مساقات  في  لتدريسها  التطبيقية  والبرامج  النظم  وبأحدث  التقنية 
.  - استخدام طرق ووسائل وأساليب تدريس حديثة ومتنوعة تزيد من قدرات الطالب على 
التفكير والتحليل واإلبداع في الشبكات واالتصاالت بشقيها السلكية والالسلكية .  - تأهيل  
وإعداد خريجين قادرين على بناء وتطوير أنظمة شبكات متكاملة  في وقت قياسي وقادر 

على المنافسة محليا وإقليميا .- يسعى البرنامج لتحقيق معايير الجودة األكاديمية المحلية 
البرنامج برنامجا إضافيا سيسكو  أكاديمك يحصل الطالب بموجبه  والعالمية .- يتضمن 
على شهادة سيسكو  أكاديمك يشمل ) - CCNA1 - CCNA2 - CCNA3  CCNA4 ( إضافة 

إلى شهادة البكالوريوس .
أهداف البرنامج

تزويد الطلبة بالمعرفة الكافية في العلوم األساسية  للتخصصات الحوسبية  والعلوم 	 
المتعلقة بدعم الشبكات .

على 	  خاص  بشكل  التركيز  مع  الحاسوب  شبكات  في  الواسع  بالتعليم  الطلبة  تزويد 
المواصفات التقنية والتصميم والتنفيذ، وإدارة الشبكات الحاسوبية.

تطوير المهارات األكاديمية والمهنية للسماح بأخذ الفرصة للدراسة في مستويات أعلى 	 
وتحسين التطوير الوظيفي بحيث تلبي معايير الجودة األكاديمية .

  إعداد الطلبة للعمل لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي .	 
تزويد الطلبة بالمعرفة الالزمة لفهم القضايا األخالقية والبيئية التي قد تواجههم في 	 

مجال الحياة العملية بشكل عام .
أكاديمية 	  مع  التعاون  طريق  عن  الطلبة  لدى  والشبكات  االتصاالت  مهارات  تطوير 

سيسكو العالمية بتقديم دورات CCNA العالمية المعتمدة  .
إمكانية مواصلة الدراسات العليا ) ماجستير ودكتوراه( .	 

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
مهندس شبكات .	 
مطور نظم حاسوبية .	 
مدير ومصمم شبكات الحواسيب .	 
مدير أمن شبكات الحواسيب .	 
مدير مشاريع الشبكات .	 
مدير قواعد بيانات .	 
مهندس برمجيات .	 
مهندس برمجيات شبكات .	 
مختص شبكات اإلنترنت وشبكات سيسكو أكاديمي في مجال الحاسوب والشبكات .	 

بكالوريوس شبكات الحاسوب
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تقنيـــــة المعلومــــات  ) عــــربي + انجـــليزي ( 
بكالوريوس

مميزات البرنامج 
-خطة دراسية أعدت على أحدث المستويات العلمية واألكاديمية مواكبة للحداثة المستمرة- .  
أربع سنوات إلنجاز  أو  التخرج في ثالث  الطالب من  تمكن  الساعات  بنظام  الدراسية  الخطط 
البكالوريوس . - كادر أكاديمي متخصص في الكلية  يعمل على رفع مستوى التعليم  وتحسين 
مخرجاته . - الدراسة باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية في برنامج تقنية المعلومات.  - توفر 
مختبرات الحاسوب الخاصة بالقسم  بأرقى المواصفات وبأحدث البرامج التطبيقية لتدريسها 
في العديد من مقررات هذا التخصص.  - تخصص واسع ومطلوب في كل المؤسسات  مهما 
تنوع نشاطها.  - مناهج حديثة تواكب المناهج في أرقى الجامعات اإلقليمية والدولية ووفق 
من  خاص  قسم  على  تحتوي  واسعة  مكتبة  توفر   - دوليا.     المعتمدة  والمعايير  المقاييس 
الكتب والمراجع الحديثة والدوريات العربية واألجنبية في مجال تقنية المعلومات . - استخدام 

وسائل وأساليب تدريس حديثة ومتنوعة تزيد من قدرات الطالب على التفكير والتحليل 
في  اإلنجاز  على  قادرين  خريجين  وإعداد  تأهيل   -. المعلومات  تقنية  مجال  في  واإلبداع 
العديد من وظائف إدارة التقنية وتطويرها على حد سواء تبعُا  لمعايير الجودة األكاديمية 
البرنامج إلى تضمين العديد من الدورات التخصصية التي تثري  محليًا وعالميُا. - يسعى 

التخصص.
تخصصات  البرنامج

بكالوريوس تقنية المعلومات ) عربي (	 
بكالوريوس تقنية المعلومات ) إنجليزي (	 

أهداف البرنامج
المعلومات 	  تكنولوجيا  أدوات  أحدث  استخدام  في  قدرة  ذوي  طلبة  وتخريج  إعداد 

بكفاءة عالية و مهنية متميزة بقدر عاٍل من اإلبداع والتعاون واألخالق. 
تدريب الطلبة على العمل الجماعي و البحوث التطبيقية واإلبداع االبتكاري الفني 	 

وتدعيم أنماط التعليم اإللكترونى المستمر .
الكوادر 	  من  باحتياجاته  واإلقليمي  المحلي  العمل  سوق  تزويد  في  المساهمة 

فى  متكامل  خبرة  كبيت  القسم  دور  تفعيل  و  الهام  المجال  هذا  في  المتخصصة 
مجال الحاسبات وتقنية المعلومات .

تنفيذ الدراسات والبحوث العلمية التي يتطلبها سوق العمل والمشاركة في تقديم 	 
حلول فعالة لمشكالت المجتمع بهدف الدفع بعجلة التنمية .

 تطبيق الحلول التقنية الحديثة المالئمة الحتياج المجتمع و المساهمة في رقيه 	 
وتطوره بغرض اللحاق بركب المجتمعات الرائدة .
الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج

-  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 شبكات – مدير 

الدعم والصيانة لتكنولوجيا المعلومات .

مميزات البرنامج 
تكنولوجيا  في  المطلوبة  المعرفة  للطالب  توفر  التي  البرامج  من  واحدًا  يعد   -
التدريب  على  بالتركيز  ذلك  تعزيز  مع  النظرية  المعرفة  الطالب  ويكسب    -  . المعلومات 
المعرفة  الطلبة  يعطي  الذي  المعاصر  المهني  التطبيق  يقدم  البرنامج  أن  كما   - العملي.  
إلى تأهيل كوادر مهنية وسطية  البرنامج  العمل.  - يهدف  المرغوبة في سوق  والمهارات 
في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والشبكات والصيانة واألرشفة اإللكترونية.  - يكتسب 
القائمة  الحلول  إلنتاج  المعلومات  بتكنولوجيا  معرفة  البرنامج  في  دراسته  خالل  الطالب 
البرمجيات  تطبيقات  وتصميم  تحليل  بطرق  معرفة  الطالب  يكتسب   . التكنولوجيا  على 

الصغيرة تمكنه من تصميم وتنفيذ  وتطبيق المهارات في تكنولوجيا المعلومات والرسومات 
الصيانة  وإجراء  الحاسوب  أجهزة  تجميع  مهارات  الطالب  ويكتسب    -. المتعددة  والوسائط 

األساسية لها . - يكتسب الطالب مهارات إدارة وتصميم وصيانة الشبكات .

أهداف البرنامج
إعداد متخرجين مؤهلين للعمل في المجاالت التي تعتمد على أنظمة الحاسوب وإدارة 	 

المعلومات في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
تجهيز الطلبة بالمعرفة والمهارات الالزمة لتحليل وتصميم وتنفيذ الحلول القائمة على 	 

تكنولوجيا المعلومات .
تزويد الطلبة بالمعرفة األساسية للشبكات وتزويدهم بالمهارات الالزمة إلجراء الصيانة 	 

األساسية للحواسيب بمختلف أنواعها
تحسين وتطوير قدرات الطلبة على التواصل والعمل بفعالية في الفريق.	 
المعاصرة، 	  القضايا  في  المعرفة  واكتساب   ، التعلم  في  لالستمرار  الطلبة  تحفيز 

واالتجاهات، والتكنولوجيات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتزويدهم بقدرات 
للتعلم مدى الحياة.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
-  فني و مسؤول شبكة حاسوب -   مبرمج حاسوب   
-   مساعد محلل النظم   -  فني ومشرف معامل حاسوب

-   مصمم ومنسق مواقع ويب   -  فني صيانة حواسيب وشبكات
-   فني معمل الوسائط المتعددة   -  مساعد إدارة تكنولوجيا المعلومات

    IT help desk support :فني تقنية المعلومات   -
-  موظف تقنية معلومات: مدخل بيانات

دبلــــوم تقنيـــــة المعلومــــات
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بكالوريوس
 التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة

مميزات البرنامج 
- من التخصصات النادرة والحديثة والطلب على مخرجاته متزايد في مختلف المؤسسات 
العلمية  المستويات  أحدث  وفق  أعدت  خاصة  دراسية  خطة    - واألهلية.   الحكومية 
واألكاديمية مواكبة للحداثة المستمرة وفق نظام الساعات المعتمدة والتي تمكن الطالب 
من التخرج بشهادة البكالوريوس في ثالث سنوات ونصف أو أربع سنوات . - كادر أكاديمي 
الدراسية  للخطة  المصاحبة  العملية  والتطبيقات  العلمية  المواد  تدريس  في  متخصص 
في البرنامج . -  كل مقرر من مقررات الخطة يشمل تغطية المهارات الذهنية والعملية 
نهائي يضمن تحقيق تلك  العامة ويشتمل كل مقرر على مشروع  والمهارات  والمعارف 
بأحدث  مجهز  للتصوير  واستديو  هندسية  مراسم  على  البرنامج  يحتوى   - المهارات.  

المعدات إضافة إلى معامل متطورة تتالءم واحتياجات برامج الجرافيكس المتنوعة.  
- توفر مكتبة واسعة تحتوي على قسم خاص من الكتب والمراجع الحديثة والدوريات 
الـ  من  عدد  إلى  إضافة  المتعددة  والوسائط  التصميم  مجال  في  واألجنبية  العربية 
CDS  والـ DVDS  التعليمية.  - استخدام وسائل وأساليب تدريس حديثة ومتنوعة، 
تزيد من قدرات الطالب على التفكير والتحليل واإلبداع في مجال تصميم الجرافيك 
لغرض  متكامل  واستديو  إعالمي  مركز  الجامعة  في  يوجد   -   . المتعددة  والوسائط 

التطبيق العملي .

أهداف البرنامج
والتفكير 	  والتحليل  التصميم  بطرق  المتعلقة  والمفاهيم  بالمعارف  الطلبة  تزويد 

الناقد لرفد سوق العمل بكفاءات ذات قدرات عالية .
استخدام 	  من  لتمكينهم  المطلوبة  والتقنيات  الفنية  بالمهارات  الطلبة  تزويد 

أسس  وفق  الملتميديا  في  المتقدمة  والتطبيقات  الجرافيكي  التصميم  تطبيقات 
أخالقية ومهنية .

ثنائية 	  التصاميم  باستخدام  ومشاريع  أعمال  وتنفيذ  ببناء  الطلبة  قدرات  تعزيز 
وثالثية األبعاد ودمجها بالمؤثرات الصوتية والبصرية وبشكل احترافي .

خلق وتقوية الجانب الفني واإلبداعي والخيالي والقدرة على التواصل لدى الطلبة .	 
والتأهيل 	  التدريب  تقديم  في  والمساهمة  العمل  سوق  مع  التواصل  تنشيط 

واالستشارات وإيجاد شراكة ناجحة معهم .
تحفيز البحث العلمي والتعليم الذاتي لمواكبة المستجدات في مجاالت التخصص .	 

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
اإلنتاج  في  أو متخصص  متعددة  رقمية  وسائط  أو مصمم  جرافيك  مصمم   -
اإلعالني.  - متخصص في المونتاج التلفزيوني وصناعة السينما الترفيهية. - مطور أو 
 . الكاريكاتيرية  الرسوم  أو  الرسومية  الرقمية  األلعاب  وإنتاج  تطوير  في  للعمل  مصمم 
- مصمم  إلكترونية.   مواقع  - مصمم  تفاعلية.   ألعاب  -  مطور  مهندس صوتيات.    -
 -. كرتونية  أفالم  مصمم   - احترافية.   هويات  مصمم   - التفاعلي.   التعليم  لواجهات 

األعمال واإلعالنات التجارية والتعليم االلكتروني .

مميزات البرنامج 
وبين 	  األعمال  إدارة  بين  ويجمع  اإللكترونية هو تخصص حديث  األعمال  تخصص 

نظم المعلومات. 
وأصبح 	  واإلقليمي  المحلي  المستوى  على  والنادرة  الحديثة  التخصصات  من  هو 

الطلب عليه متزايدًا نظرًا لنمو التجارة اإللكترونية في هذا العصر . 
في 	  والتدريب  اإللكترونية  المواقع  وإدارة  تصميم  مهارات  منه  الطالب  يكتسب 

األعمال اإللكترونية . 

األعمال 	  وإدارة  التجاري  والبحث  التجارية  األعمال  في  خبرة  الطالب  يكتسب 
اإللكترونية ومواقع الشركة أو المؤسسة . 

يكتسب الطالب القدرة على التحليل المنطقي والسليم للمشكالت والقضايا المتعلقة 	 
بالتسويق والتجارة اإللكترونية ودعم العمليات المسندة لإلدارة اإللكترونية وتطوير 

مهارات الموظفين فيها .

أهداف البرنامج
مجاالت 	  في  متخصصين  ليكونوا  تمكنهم  التي  والمهارة  بالمعرفة  الطلبة  تزويد 

األعمال اإللكترونية )  التجارة اإللكترونية ، اإلدارة اإللكترونية ، الحكومة اإللكترونية (. 
يلبي 	  بما  المتخصصة  بالكوادر  واإلقليمي  المحلي  العمل  تزويد سوق  المساهمة في 

احتياجات العمل في هذا المجال الحيوي. 
نظم 	  مجاالت  في  التطبيقية  الجوانب  على  التركيز  مع  المتخصصة  األبحاث  نشر 

المعلومات واألعمال اإللكترونية التي لها أثر مباشر على التنمية في المجتمع. 

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
مستشار أعمال إلكترونية.. 1
مدير أعمال إلكترونية. . 2
مطور أعمال إلكترونية . . 3
مهندس نظم معلومات.. 4
محلل ومطور نظم معلومات.  . 5
مطور مواقع ويب.. 6
مدير قواعد بيانات.  . 7
مستشار أمن معلومات.. 8
 مدير مركز معلومات .. 9

بكالوريوس األعمال اإللكترونية
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بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية

مميزات البرنامج 
المؤسسات على متخصصين  المتزايد في مختلف  والطلب  التخصص  حداثة   -
في هذا المجال. - خطط دراسية أعدت وفق أحدث المستويات العلمية واألكاديمية مواكبة 
للحداثة المستمرة . - خطط دراسية  على مدى أربع سنوات إلنجاز البكالوريوس . - كادر 
مخرجاته.    وتحسين  التعليم   مستوى  رفع  على  يعمل  الكلية   في  متخصص  أكاديمي 
 -   . الطالب  اإلنجليزية لدى  اللغة  إتقان  والعربية مما يعزز  اإلنجليزية  باللغة  الدراسة   -
بإشراف  تطبيقي  عملي  جزء  و  نظري  جزء  على  الخطة  مساقات  من  مساق  كل  يحتوى 
متخصص ينتهي بمشروع من إنجاز الطالب.  - توفر مختبرات الحاسوب الخاصة بالقسم 

العديد  لتدريسها في  التطبيقية  والبرامج  النظم  وبأحدث  التقنية  المواصفات  بأرقى 
الكتب  تحتوي على قسم خاص من  واسعة  توفر مكتبة   -  . التخصص  من مساقات 
والمراجع الحديثة والدوريات العربية واألجنبية في مجال نظم المعلومات . - باإلضافة 
إلى كل ما يتعلق بالتخطيط اإلداري واالستراتيجي وتحسين اإلنتاجية وصناعة واتخاذ 
القرارات على مستويات اإلدارة المختلفة .   - استخدام طرق ووسائل وأساليب تدريس 
حديثة ومتنوعة ، تزيد من قدرات الطالب على التفكير والتحليل واإلبداع في مجال 
العديد  في  العمل  على  قادرين  خريجين  وإعداد  تأهيل   -  . المعلومات  وتقنية  نظم 
من الوظائف اإلدارية أو التقنية على حد سواء.  - مطابق لمعايير الجودة األكاديمية 

المحلية والعالمية .

أهداف البرنامج
في 	  متخصصين  يصبحوا  أن  من  تمكنهم  التي  والمهارة  بالمعرفة  الطلبة  تزويد 

مجاالت نظم المعلومات المختلفة. 
المساهمة في تزويد سوق العمل المحلي واإلقليمي بالكوادر المتخصصة بما يلبي 	 

احتياجات العمل في هذا المجال الحيوي. 
نظم 	  مجاالت  في  التطبيقية  الجوانب  على  التركيز  مع  المتخصصة  األبحاث  نشر 

المعلومات التي لها أثر مباشر على التنمية في المجتمع. 

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
- مدير نظم معلومات    - محلل ومطور نظم معلومات    
- ضابط أمن معلومات    - مدير مركز الحاسب   

- محلل ذكاء األعمال    - مدير قواعد بيانات    
- محلل ومصمم ومدير قواعد بيانات. - إدارة وتطوير نظم األعمال.  

- مدير مشاريع نظم المعلومات.

مميزات البرنامج 
الطالب 	  إذ يحصل  الواعدة  البرامج  المحاسبية من  المعلومات  يعد برنامج نظم 

على شهادة بكالوريوس في نظم المعلومات المحاسبية. 
يسعى البرنامج إلى تحديث الخطط الدراسية ومفردات المقررات ومراجعتها بما 	 

يواكب التطورات المستمرة في مجال نظم المعلومات المحاسبية .
 يؤهل الطالب بالمهارات الالزمة لمتطلبات سوق العمل ومواكبة التطور الهائل 	 

في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .

 يزود البرنامج الطلبة بالمعرفة والوعي الالزمين الستيعاب علم نظم المعلومات 	 
المحاسبية ومواكبة تطوره في الوقت الراهن .

أهداف البرنامج
تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارة التي تمكنهم من أن يصبحوا متخصصين في 	 

مجاالت نظم المعلومات المحاسبية. 
بما 	  المتخصصة  بالكوادر  واإلقليمي  المحلي  العمل  سوق  تزويد  في  المساهمة 

يلبي احتياجات سوق العمل في هذا المجال الحيوي. 
نشر األبحاث المتخصصة مع التركيز على الجوانب التطبيقية في مجاالت نظم 	 

المعلومات المحاسبية التي لها أثر مباشر على التنمية في المجتمع. 
إعطاء الطالب المعرفة الالزمة إلبراز الدور الذي تلعبه نظم المعلومات المحاسبية 	 

على الصعيد االقتصادي واالجتماعي.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
مدير مركز الحاسوب.                         	 
مدير تنفيذي في مجال المحاسبة والتمويل.         	 
مدير نظم معلومات.                            	 
محلل ومطور نظم معلومات محاسبية.                            	 
مختص نظم معلومات             	 
مختص قواعد بيانات.   	 
ضابط أمن معلومات.                              	 
مستشار نظم  محاسبية.	 

بكالوريوس نظم المعلومات المحاسبية
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