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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 
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.

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.

مـــــا يميـــــــزنا

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الجامعة
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رسالة الكلية
تسـعى كلية الهندسـة بجامعة العلوم والتكنولوجيا إلعداد مهندسـين 
العمـل  متطلبـات سـوق  لتلبيـة  والمهـارات  المعرفـة  بأسـس  مؤهليـن 
مـن خـال كادر متخصـص وبيئـة تعليميـة متميـزة وبرامـج متطـورة ، 
ولتقديـم االستشـارات والبحوث العلمية التي تسـهم فـي خدمة المجتمع 

وفقـًا ألنظمـة الجـودة الشـاملة والمتطلبـات المهنيـة واألخاقية.

أهداف الكلية
العلمية . 1 المجاالت  في  والمهارات  المعارف  الطلبة  إكساب 

والهندسية.
إعداد مهندسين مؤهلين لتلبية متطلبات سوق العمل  .. 2
العلمية . 3 المجاالت  في  العلمي  البحث  جهود  دعم  في  اإلسهام 

والهندسية .

اإلسهام في خدمة المجتمع بتقديم الخدمات االستشارية والبرامج . 4
التدريبية في المجاالت الهندسية . 

شروط القبول والتسجيل بالكلية

يقبل في الكلية حملة الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية ، أو . 1
ما يعادلها ، بالمعدل الذي يتم تحديده سنويًا .

تقديم كل الوثائق المطلوبة معمدة ، مع طلب االلتحاق بالجامعة . 2
إلدارة القبول والتسجيل .

يتم القبول بحسب الطاقة االستيعابية المحددة من قبل الجامعة . 3
والمعتمدة من وزارة التعليم العالي  .

يتعهد الطالب بااللتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح الجامعة السارية . 4
أثناء الدراسة .

كليـــــــة الهندســــــــة
Faculty of Engineering

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

مزايا نظام الساعات المعتمدة



كليـــــــة الهندســـــــة6



ية
كل

 ال
ت

صا
ص

خ
وت

ج 
ام

بر

7 7كليـــــــة الهندســـــــة

برامــــــج الكلـــــــــية  

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

هندسة معمارية

قسم الهندسة المعمارية - بكالوريوس

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

ونظم  الحاســـوب  هنـــدسة 
التحكم

قسم الهندسة اإللكترونية  - بكالوريوس

الكـــترونيات  هنـــدسة 
آلي صنـــاعية وتحكـــم 

قسم الهندسة اإللكترونية  - بكالوريوس

الهندسة الطبية الحيوية
قسم الهندسة الطبية الحيوية - بكالوريوس

هنــــــدسة االتصــــاالت 
والمعلوماتية

قسم الهندسة اإللكترونية  - بكالوريوس

الميكاترونكس هندسة 
قسم الهندسة اإللكترونية  - بكالوريوس

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

هندسة التصميم الداخلي
قسم الهندسة المعمارية - بكالوريوس

للطالبات فقط

هندسة مدنية
قسم الهندسة المدنية - بكالوريوس

طــاب فقط

فقــط طـــاب 
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بكالوريوس هندسة معمارية

تأسس قسم الهندسة المعمارية في العام الجامعي 1994/1995م ومرت العملية 
التعليمية في القسم بالعديد من المراحل تم خالها تطوير مناهج القسم ومقرراته 

أكثر من مرة لتواكب برامج الهندسة المعمارية في الكليات والجامعات العريقة 
مميزات البرنامج

توفر برنامج تعليمي متوازن ومميز يراعي المعايير والشروط الدولية ويلبي 	 
احتياجات سوق العمل.

 يتناسب مع إمكانيات وقدرات الطلبة المتقدمين للقسم.	 
توفر كادر تدريسي ذي كفاءة عالية وقدرات متميزة.	 
توفر بنية تحتية متطورة. 	 

أهداف البرنامج
يهدف برنامج الهندسة المعمارية إلى:

إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة القادرة على المساهمة في خدمة المجتمع في 	 
المجال المعماري والتخطيطي.

الوقوف على المشكات التي يعاني منها المجتمع في مجال العمارة والتخطيط 	 
واإلسكان وعمل البحوث والدراسات العلمية المناسبة لها.

المشاركة في الندوات العلمية والمؤتمرات التخصصية في مجال العمارة 	 
والمحافظة على المدن التاريخية واستدامة وتطوير مواد البناء المحلية.

تقديم االستشارات الفنية والعملية لسائر قطاعات المجتمع األهلية 	 
والحكومية.

 توفير فرص التأهيل التخصصي لتنمية المجتمع وإقامة عاقات متبادلة مع 	 
األقسام المعمارية األخرى والجمعيات المعمارية العالمية.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
يمكن لخريج برنامج الهندسة المعمارية العمل في المؤسسات الحكومية 	 

والمختلطة والخاصة في مجال ) التصميم – اإلشراف – التنفيذ – إدارة 
المشاريع الهندسية – الدراسات واألبحاث .... (.

العمل في المؤسسات الحكومية واألهلية) تصميم – إشراف و تنفيذ - إدارة 	 
مشاريع – دراسات وبحوث ...(.

ممارسة األعمال الهندسية من خال دور االستشارات الهندسية والمكاتب 	 
الخاصة.

مواصلة الدراسات العليا التخصصية في مجال الهندسة المعمارية.	 
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الهندسة 	  قسم  تخصصات  أحد  الداخلي  التصميم  هندسة  برنامج  يعتبر 
المعمارية وقد تم استحداث البرنامج في العام 2011 / 2012م ، ) الدراسة 

متاحة في الوقت الراهن للطالبات فقط(.  
المراحل تم خالها تطوير 	  بالعديد من  القسم  التعليمية في  العملية   مرت 

مناهج البرنامج ومقرراته لتتاءم وتكمل مقررات برنامج الهندسة المعمارية 
وبما يتواءم مع مثيله من البرامج في الكليات والجامعات العريقة. 

مميزات البرنامج
توفر برنامج تعليمي متوازن ومميز يراعي المعايير والشروط الدولية.	 
 يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.	 

 يتناسب مع إمكانيات وقدرات الطالبات المتقدمات للقسم.	 
توفر كادر تدريسي ذي كفاءة عالية وقدرات متميزة.	 
توفر بنية تحتية متطورة. 	 

أهداف البرنامج
يهدف برنامج هندسة التصميم الداخلي إلى:        

إعداد كفاءات علمية مؤهلة قادرة على اإلسهام في خدمة المجتمع. . 1
التصميم . 2 مجال  في  المجتمع  منها  يعاني  التي  المشكات  في حل  اإلسهام 

الداخلي وعمل البحوث والدراسات العلمية المناسبة لها.
هندسة . 3 مجال  في  التخصصية  والمؤتمرات  العلمية  الندوات  في  المشاركة 

التصميم الداخلي والمحافظة على التراث المعماري واستدامة وتطوير مواد 
البناء المحلية.

واألهلية . 4 الحكومية  المجتمع  لقطاعات  والعملية  الفنية  االستشارات  تقديم 
والمؤسسات  األخرى  الداخلي  التصميم  برامج  مع  متبادلة  وإقامة عاقات   ،

ذات العاقة.

الفرص الوظيفية أمام خريجات البرنامج: 
المؤسسات 	  في  العمل  الداخلي  التصميم  هندسة  برنامج  لخريجة  يمكن 

التنفيذ –  الحكومية والمختلطة والخاصة في مجال) التصميم – اإلشراف – 
تقديم الدراسات واألبحاث...) لألعمال الداخلية(.

العمل في مجال تصميم وتنفيذ قطع األثاث في مكاتب التصميم الداخلي، 	 
المصانع والورش.

ممارسة األعمال الهندسية من خال مراكز االستشارات الهندسية والمكاتب 	 
الخاصة.

العمل في مجال حساب الكميات والكلفة ألعمال التصميم الداخلي.	 
مواصلة الدراسات العليا التخصصية في مجال التصميم الداخلي والديكور.	 

بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي
 ) طالبات فقط (



كليـــــــة الهندســـــــة10

بكالوريوس هندسة مدنية 
)طالب فقط(

مميزات البرنامج 
يمتاز برنامج الهندسة المدنية باإلقبال الكثير عليه لتوفر المميزات التالية:

بالبنية 	  الصلة  ذات  اإلنشائية  المشاريع  من  العديد  في  مجاالته  دخول 
التحتية .

واإلقليمي 	  المحلي  العمل  سوق  احتياجات  من  واسعة  مجاالت  تغطية 
المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية.

في 	  عريقة  أكاديمية  خبرة  وذي  عاليًا  تأهيًا  مؤهًا  تعليمي  كادر  وجود 

التدريس .
تأهيل 	  منها  الهدف  القسم  في  متطورة  وورش  ومعامل  مختبرات  توفر 

الطالب وتدريبه عمليًا طبقًا الحتياجات سوق العمل .
اتباع الطرق والوسائل التعليمية والتدريسية المواكبة ألحدث طرق التعليم 	 

والتدريس في الجامعات األمريكية واألوربية المعروفة عالميًا.

أهداف البرنامج
مهندسين . 1 بتخريج  وذلك  بالقسم  التعليمية  بالعملية  واالرتقاء  النهوض 

أكفاء مع تزويدهم بأسس المعرفة العلمية والمهارات العملية.
نشر ثقافة الجودة والتميز في األداء على المستوى األكاديمي والبحثي.. 2
يواكب . 3 الجودة  من  بمستوى  بالقسم  التعليمي  األداء  مخرجات  تقييم 

المعايير اإلقليمية والدولية.
والدورات . 4 التنافسية  البحثية  المشاريع  خال  من  التعليم  في  االستثمار 

التدريبية ومواكبة التطورات الحديثة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
للتحقيق . 5 الصلة  ذات  والجامعات  الخبرة  مؤسسات  مع  الخبرات  تبادل 

والوصول لمستوى من الجودة يضاهي المعايير اإلقليمية والدولية.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
العمل  فرص  من  العديد  على  الحصول  الخريج  المدني  المهندس  يستطيع 
البكالوريوس  درجة  على  وحصوله  تخرجه  بمجرد  والخاص  العام  القطاع  لدى 
اإلنشائية  والمؤسسات  الشركات  من  العديد  تعمل  حيث  المدنية  الهندسة  في 
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  خريجي  من  المدنيين  المهندسين  استقطاب  على 

المشهود لهم بالكفاءة والتميز.
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مميزات البرنامج 
تم افتتاح برنامج الهندسة الطبية الحيوية عام 2006م كأول برنامج بكالوريوس 	 

في اليمن.
 يعنى باالهتمام بجودة األجهزة الطبية وتطويرها والعمل على صيانتها وضمان 	 

جودتها.
 يعد هذا التخصص من التخصصات النادرة ومن أفضل التخصصات المطلوبة في 	 

سوق العمل على المستوى المحلي واإلقليمي.

مناهج حديثة ومطورة وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي.	 
كادر أكاديمي وفني متميز ومؤهل ويتمتع بخبرات علمية وعملية  .	 
معامل تخصصية متميزة وبنية تحتية متطورة.	 
التدريب الميداني للطلبة قبل التخرج في المستشفى الجامعي.	 

أهداف البرنامج
إكساب الطلبة المعارف العلمية والمهارات العملية في مجال الهندسة الطبية .. 1
إعداد مهندسين مؤهلين لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي .. 2
االسهام في دعم جهود البحث العلمي في مجاالت الهندسة الطبية الحيوية.. 3
توفير بيئة عمل تساعد على رفع مستوى التعليم واإلبداع.. 4
جذب عدد من ذوي الخبرة في مجال الهندسة الطبية.. 5
استقطاب أعضاء هيئة تدريس أكفاء في مجال الهندسة الطبية.. 6
تنشيط التعاون الداخلي والخارجي في مجاالت التعلم و البحث وخدمة االستشارات.. 7
فتح برامج جديدة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي.. 8
االسهام في خدمة المجتمع بتقديم الخدمات واالستشارات والبرامج التدريسية في . 9

مجاالت الهندسة الطبية الحيوية.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
مجال ضبط الجودة في المستشفيات لرفع جودة وكفاءة األجهزة الطبية .	 
مجال صيانة األجهزة الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية 	 

والخاصة .
مجال مبيعات وتسويق األجهزة الطبية .	 
مراكز األطراف الصناعية والتعويضية .	 
الجامعات ومراكز البحث العلمي والكليات التقنية والمعاهد.	 
تقديم االستشارات للتجهيزات الطبية وتأثيث المستشفيات.	 

بكالوريوس الهندسة الطبية الحيوية
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بكالوريوس هندسة ميكاترونيكس

مميزات البرنامج 
يتميز برنامج هندسة الميكاترونكس  بعدة مميزات منها:

يجمع البرنامج أربعة تخصصات هي) هندسة الحاسوب، هندسة التحكم، الهندسة 	 
الهندسة اإللكترونية( لتأهيل مهندسين ميكاترونكس قادرين على  الميكانيكية، 
السوق  احتياجات  مع  يتاءم  بما  والتصنيع  التصميم  حيث  من  الصناعة  تطوير 

المحلية والعالمية.
يتوفر في البرنامج كادر تدريسي وفني مؤهل  ومتفرغ.	 
وجود معامل ومختبرات تخصصية متكاملة ونوعية حديثة ومتطورة تحتوي على 	 

التي تؤسس لمخرجات متميزة و مستقبل مهني  والمعدات  األجهزة واآلالت  كافة 
واعد.

يتم تدريس الطاب وفقا لخطط دراسية حديثة، تتوافق مع نظيراتها في الجامعات 	 
اإلقليمية والعالمية.

يدعم البرنامج بالنزول والتدريب الميداني إلى سوق العمل .	 
التابعة للقسم والجامعة 	  المراكز  يعطى الطاب دورات تخصصية متميزة تقيمها 

ومراكز تدريب محلية.

أهداف البرنامج
يهدف برنامج هندسة الميكاترونيكس إلى:

تزويد الطاب بأساسيات العلوم الهندسة المتعلقة ببرنامج الميكاترونكس.. 1
إكساب الطاب المهارات العملية األساسية والمتقدمة المتعلقة بسوق العمل.. 2
إكساب الطاب أدوات بحث فعالة ومتابعة أحدث التقنيات والمعدات التي تمكنهم . 3

من مواصلة دراستهم العليا في هندسة الميكاترونكس و المجاالت ذات الصلة.
رفد سوق العمل بالمهندسين ذوي المهارات الهندسية المرنة التي تتطلبها هندسة . 4

الميكاترونكس والمجاالت المتعلقة بها .
المهام . 5 في  ومهنيا  أخاقيا  فعال  بشكل  والعمل  التواصل  من  الطاب  تمكين   

الموكلة إليهم  بشكل فردي أو ضمن فريق.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
التجارية 	  البرنامج في الشركات  الوظيفية أمام خريجي  الفرص  العديد من  تتوفر 

والمصانع المختلفة ، كما يمكنه العمل في المجاالت التالية:
إدارة المصانع، خطوط اإلنتاج، صيانة اآلالت الصناعية ومنظومات التحكم والحماية 	 

في الشركات والمؤسسات الكبيرة.
البحرية والجوية 	  بالموانئ  التحكم اآللي والذكاء االصطناعي  أنظمة  تنفيذ وإدارة 

والشركات التي تعمل في مجال اآلليات الثقيلة.
الميكانيكية 	  العمليات  باستخدام  الصناعية  للمشاكل  جديدة  حلول  تطوير 

واإللكترونية وتكنولوجيا الحاسوب.
التصميم واإلشراف على تنفيذ أنظمة الميكاترونيكس.	 
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مميزات البرنامج 

يتميز برنامج هندسة الحاسوب ونظم التحكم بعدة مميزات منها :
كادر تدريسي وفني مؤهل ومتفرغ.	 
معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الفنية.	 
خطط دراسية حديثة، تتوافق مع نظيراتها في الجامعات اإلقليمية والعالمية 	 

وتلبي حاجة سوق العمل.
يُدعم البرنامج بالنزول والتدريب الميداني إلى سوق العمل.	 
يُمنح الطلبة شهادات دولية معتمدة كشهادة أكاديمية سيسكو في الشبكات 	 

والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.

أهداف البرنامج

يهدف برنامج هندسة الحاسوب ونظم التحكم لتخريج مهندسين قادرين على:
تطبيق المعرفة والمهارات واستخدام التحليل الجيد والتصميم والتنفيذ لحل . 1

مشكات الحاسوب ونظم التحكم والشبكات.
التواصل والعمل بشكل محترف وأخاقي في المهام الموكلة إليهم بشكل . 2

منفرد أو ضمن فريق.
الذاتي . 3 والتعلم  العليا  الدراسات  خال  من  المستمر  التعلم  في  االستمرار 

المستمر والنشاط المهني.
التحكم . 4 ونظم  الحاسوب  هندسة  مجال  في  الحديثة  التقنيات  متابعة 

والمجاالت ذات العاقة.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج

تتوفر العديد من الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج في الشركات التجارية 
وكذلك  الحاسوبية  والشبكات  االتصاالت  وشركات  والخاصة  العامة  والمصانع 

الوزارات والهيئات الحكومية ومنها على سبيل المثال:
مهندس  البيانات.-  وقواعد  البرمجيات  وصيانة  وإدارة  وتنفيذ  تصميم   -  
تصميم  حاسوب(  مهندس   -( والمعلوماتية    التشغيل  نظم  إدارة  حاسوب( 
وتنفيذ وإدارة وصيانة شبكات الحاسوب )- مهندس شبكات( - تصميم وتنفيذ 
األجهزة  -)صيانة  )- مهندس تحكم   المختلفة  التحكم  وإدارة وصيانة نظم 
اإللكترونية( - )مهندس إلكترونيات(.-  كما يمكن أن يشغل خريج البرنامج 
البرمجيات، - مهندس عتاد  التالية:  - مطور نظم  المسميات  الوظائف ذات 
مهندس   - الحاسوب،  شبكات  مهندس   - مبيعات،  مهندس   - الحاسوب، 
مهندس   - نظم،  مهندس  تحليلي،-  مهندس   - مشاريع،  مدير  استشاري- 

إلكترونيات، - مهندس دوائر.

بكالوريوس هندسة الحاسوب ونظم التحكم
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بكالوريوس هندسة االتصاالت والمعلوماتية

مميزات البرنامج 
يتميز برنامج هندسة االتصاالت والمعلوماتية بعدة مميزات منها:

أول برنامج من نوعه في اليمن ومن أولى البرامج على المستوى اإلقليمي. 	 
يجمع بين المجاالت الهندسية الرئيسية التالية:  اإللكترونيات، االتصاالت، الشبكات 	 

وتكنولوجيا المعلومات.
كادر تدريسي وفني مؤهل ومتفرغ.	 
معامل تخصصية حديثة.	 
خطط دراسية حديثة، تتوافق مع نظيراتها في الجامعات اإلقليمية والعالمية وتلبي 	 

احتياجات سوق العمل.

يُدعم البرنامج بالنزول والتدريب الميداني إلى سوق العمل وبالعديد من الدورات 	 
التخصصية والنوعية.

يُمنح الطلبة شهادات معتمدة ) كشهادة أكاديمية سيسكو في الشبكات والرخصة 	 
) .ICDL الدولية لقيادة الحاسوب

أهداف البرنامج
يهدف برنامج هندسة االتصاالت والمعلوماتية لتخريج مهندسين قادرين على:

امتاك خلفية نظرية وعملية واسعة وتوظيفها في تحليل وتصميم وحل مشكات . 1
هندسة االتصاالت والمعلوماتية.

اإلبداع والقيادة والعمل ضمن فريق وتحمل المسؤولية والتحلي باألخاق المهنية.. 2
االستمرار في التطوير الذاتي والتعلم المستمر من خال البحث العلمي والدراسات . 3

العليا والتعلم الذاتي والنشاط المهني.
متابعة التقنيات الحديثة في مجال هندسة االتصاالت والمعلوماتية والمجاالت ذات . 4

العاقة.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
وشبكات  نظم  وصيانة  وإدارة  وتصميم  تحليل  على  قادرًا  البرنامج  خريج  يكون 

االتصاالت، كما يمكنه العمل في المجاالت التالية:
-  شبكات االتصاالت األرضية والسنتراالت. 

- شبكات االتصاالت المتنقلة بمختلف اجيالها وأنواعها. 
-  شبكات الحاسوب وتزويد اإلنترنت )السلكي والاسلكي. 

-  أنظمة األقمار الصناعية والرادار. 
-  أنظمة التراسل والربط باستخدام المايكروويف واأللياف الضوئية 

 - أنظمة الماحة البحرية والجوية.  
 - المحطات اإلذاعية والتلفزيونية. 

-  الشركات العاملة في مجال منظومات االتصاالت، تكنولوجيا المعلومات. 
- دعم الحوسبة، قواعد البيانات، تطبيقات وبرمجيات األجهزة الذكية.
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مميزات البرنامج 

يتميز برنامج هندسة إلكترونيات صناعية وتحكم آلي بعدة مميزات منها:
يعتبر برنامج هندسة إلكترونيات صناعية وتحكم آلي أول برنامج من نوعه 	 

في اليمن  ومن البرامج النادرة على المستوى اإلقليمي.
يتوفر في البرنامج كادر تدريسي وفني مؤهل ومتفرغ.	 
بأحدث 	  المجهزة  التخصصية  المعامل  من  مجموعة  على  البرنامج  يحتوي 

التجهيزات الفنية.
يتم تدريس الطاب وفقا لخطط دراسية حديثة، تتوافق مع نظيراتها في 	 

الجامعات اإلقليمية والعالمية .
يدعم البرنامج بالنزول والتدريب الميداني إلى سوق العمل .	 

والتقنية 	  الصناعية  المجاالت  في  المحلي  السوق  احتياجات  البرنامج  يلبي 
المتعلقة بالتخصص.

أهداف البرنامج
يهدف برنامج هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم اآللي لتخريج مهندسين 

قادرين على:
المهن . 1 مع  للتفاعل  الازمة  االتصال  ومهارات  واألدوات  القدرات  استخدام 

المرتبطة ببيئة البرنامج وكذلك مهندسي االلكترونيات الصناعية والتحكم 
والمختصين في البرامج المماثلة. 

متابعة التقنيات الحديثة في مجال هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم . 2
االلي والمجاالت ذات العاقة.

العمل . 3 فريق  ومشاركة  والقيادة،  واإلبداع،  الفكري،  الفضول  عن  التعبير 
هندسة  مجال  في  التفوق  أجل  من  المستمر  الشخصي  والتطور  بفاعلية 

االلكترونيات الصناعية والتحكم اآللي. 
القدرة . 4 وكذلك  المهنية  التخصصات  وأخاقيات  بالمسؤولية  الشعور  امتاك 

على االلتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعات المتميزة علميًا.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
إنتاج 	  خطوط  على  اآللية  والسيطرة  القيادة  نظم  وصيانة  وإدارة  تصميم 

المصانع.
الشركات 	  في  والحماية  المراقبة  منظومات  وإدارة  وتركيب  تصميم 

والغاز، ومحطات توليد  النفط  الكبيرة، مثل شركات ومصافي  والمؤسسات 
الكهرباء، وشبكات توزيع الكهرباء في المدن.

والجوية 	  البحرية  الموانئ  اآللي في  التحكم  أنظمة  وإدارة  تصميم وتركيب 
والشركات التي تعمل في مجال اآلليات الثقيلة.

صيانة وتركيب دوائر التحكم الكهربائي والمولدات والمحركات والمضخات 	 
الكهربائية.

بكالوريوس هندسة إلكترونيات صناعية وتحكم آلي
)طالب فقط(
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كلية الطـب والعـلـوم الصحـيــة
Tel : 373237 )4116(


