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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.

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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االستــوديو التلفــزيوني
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رسالة الكلية
خدمات  لتقديم  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  تسعى 
اإلنسانية  العلوم  في  متميزة  واستشارية  وتدريبية  تعليمية 
سوق  متطلبات  وتلبي  المجتمع،  تنمية  في  لتسهم  واالجتماعية، 
أكاديمية  كفاءات  خالل  من  والدولي،  واإلقليمي  المحلي  العمل 

وإدارية متميزة، وبيئة تعليمية وبحثية محفزة.

أهداف الكلية
العلوم . 1 مجاالت  في  العمل  لسوق  مُعد  مؤهل  كادر  تخريج 

اإلنسانية واالجتماعية.
مجاالت . 2 في  المختلفة  المهارات  وتنمية  الطالب  دور  تفعيل 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
فئات . 3 لمختلف  اجتماعية  استشارات شرعية وخدمات  تقديم 

المجتمع .
تشجيع البحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع.. 4

شروط القبول والتسجيل بالكلية
الحصول على شهادة الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية . 5

أو ما يعادلها بالمعدل الذي يتم تحديده سنويا.
االلتحاق . 6 طلب  مع  معمدة  المطلوبة  الوثائق  كافة  تقديم 

بالجامعة إلدارة القبول والتسجيل.
قبل . 7 من  المحددة  االستيعابية  الطاقة  بحسب  القبول  يتم 

الجامعة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي.
السارية . 8 الجامعة  بااللتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح  التعهد 

أثناء الدراسة.

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

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.	 
وجود مرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطلبة و يكون مسؤواًل عنهم وعن تسجيلهم ويساعدهم في وضع خطة دراسية. 	 

مزايا نظام الساعات المعتمدة
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برامــــــج الكلـــــــــية  

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

علوم القرآن لغة عربيةدراسات إسامية

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

علم النفس 

 بكالوريوس

 بكالوريوس

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

والقانون الشريعة 

 بكالوريوس

 بكالوريوسبكالوريوس

اللغة العربية للناطقين بغيـرها

 دبلوم
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برامــــــج الكلـــــــــية  

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

إعام )إذاعة وتلفزيون(
 بكالوريوس

إعام )عاقات عامة وإعان(

 بكالوريوس

 ENGLISH LANGUAGE
)TRANSLATION PROGRAM(

ENGLISH LANGUAGE
)APPLIED LINGUISTICS PROGRAM( 

 بكالوريوس بكالوريوس

رياض أطفال
 بكالوريوس

للطالبات فقط

الفترة
المسائية

الدراسة متاحة في
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بكالوريوس الدراسات اإلسالمية

مميزات البرنامج 

إتقان تالوة القرآن الكريم وحفظ بعض أجزائه.. 1
تمكين الطالب من الممارسة العملية للتدريس واألنشطة العلمية والتربوية . 2

المصاحبة في مجال الدراسات اإلسالمية.
المدارس . 3 في  التوظيف  في  األولوية  له  تكون  بأن  للخريج  الفرصة  إتاحة 

الحكومية واألهلية وكذا في الجامعات للمستويات المميزة.

دورات في الحاسوب.. 4
دورات لتحضير التوفل في اللغة اإلنجليزية.. 5

أهداف البرنامج

إعداد وتخريج كادر مؤهل ومتخصص في مجال الدراسات اإلسالمية.. 1
خدمة المجتمع عن طريق رفده بالكفاءات المؤهلة علميا ومهاريًا وثقافيًا . 2

في فروع الدراسات اإلسالمية.
المجتمع . 3 باحتياجات  وربطه  الفكرية  قدراته  وتحفيز  الطالب  دور  تفعيل 

ومتطلباته.
تزويد الطالب بمهارات اللغة العربية بأبعادها اللغوية وتطبيقاتها.. 4
تنمية القدرات والمهارات البحثية من خالل استيعاب منهج البحث العلمي . 5

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

نواحي الثقافة اإلسالمية واللغوية.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج

متخصصون في مجال الدراسات اإلسالمية والعلوم الشرعية.	 
العمل في مراكز البحوث والتطوير المتخصصة في الدراسات اإلسالمية.	 
العمل في إمامة المساجد والخطابة والوعظ واإلرشاد فيها.	 
إمكانية االلتحاق بالدراسات العليا(ماجستير – دكتوراه(	 
العمل في سلك التدريس في المدارس والجامعات.	 
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مميزات البرنامج 

مقررات حديثة ومتطورة تلبي احتياجات سوق العمل الشرعي والقانوني.. 1
ربط الجانب التطبيقي بالجوانب النظرية للبرنامج.. 2
من . 3 والمرافعات  القانوني  والتوثيق  القانون  الكتابة  على  الطالب  تدرب 

خالل مدربين محترفين.
المحكمة . 4 خالل  من  القانونية  لألعمال  الواقعية  والمحاكاة  التدريب 

االفتراضية الموجودة بالكلية.
5 ..ICDL حصول الطالب على الرخصة الدولية في قيادة الحاسب االلي
واإلدارات . 6 والمحاماة  والنيابات  المحاكم  في  للطلبة  الميداني  التدريب 

القانونية. 

أهداف البرنامج

إكساب الطالب المعارف األساسية في العلوم الشرعية و القانونية.. 1
وتحليل . 2 تفسير  من  تمكنه  التي  الطالب  لدى  القانونية  المهارات  تكوين 

النصوص الشرعية والقانونية واألحكام القضائية على الوجه الصحيح.
رفد سوق العمل المحلي والخارجي بكوادر قانونية مؤهلة علميا ومهاريا.. 3
و . 4 الشرعية  المجاالت  في  الطالب  لدى  العلمي  البحث  ملكات  تطوير 

القانونية.
ترسيخ القيم العلمية والمهنية لدى الطالب في مجال الشريعة والقانون.. 5

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج

العمل كمستشار قانوني ومحام أمام الهيئات القانونية والقضائية.	 
العمل كمحكم في تسوية المنازعات الشرعية والقانونية.	 
االنتساب للمعهد القضائي للتخرج كقاٍض للعمل في مهنة القضاء.	 
العمل في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.	 
العمل في الوظيفة العامة في شتى مجاالت القطاع العام.	 
على 	  الحصول  بعد  الجامعات  في  التدريسية  الهيئة  في  كعضو  العمل 

درجتي الماجستير والدكتوراه في الشريعة والحقوق .
العمل كمستشار قانوني في جميع القطاعات العامة والخاصة.	 
العمل في األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى .	 
العمل االستشاري في القانون الدولي .	 

بكالوريوس الشريعة والقانون
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بكالوريوس علوم القرآن

مميزات البرنامج 

إتقان قراءة القرآن الكريم.. 1
حفظ تسعة عشر جزءًا من القرآن الكريم.. 2
في . 3 للعمل  الالزمة  والمهنية  العلمية  والكفايات  الخبرات  الطالب  إكساب 

مجال تدريس علوم القرآن الكريم.
تمكين الطالب من الممارسة العملية للتدريس واألنشطة العلمية والتربوية . 4

المصاحبة في مجال علوم القرآن الكريم.
سهولة حصول الخريج على فرص عمل في مجال تدريس القرآن الكريم . 5

وعلومه.

دورات في الحاسوب.. 6
دورات لتحضير التوفل في اللغة اإلنجليزية.. 7

أهداف البرنامج

إعداد وتخريج كادر مؤهل ومتخصص في مجال القرآن الكريم وعلومه.. 1
خدمة المجتمع عن طريق رفده بالكفاءات المتمكنة علميا ومهاريًا وثقافيًا . 2

في فروع علوم القرآن.
تمكين الطالب من حفظ ما ال يقل عن تسعة عشر جزءا من القرآن .. 3
المجتمع . 4 باحتياجات  وربطه  الفكرية  قدراته  وتحفيز  الطالب  دور  تفعيل 

ومتطلباته.
تزويد الطالب بمهارات اللغة العربية بأبعادها اللغوية وتطبيقاتها.. 5
تنمية القدرات والمهارات البحثية من خالل استيعاب منهج البحث العلمي . 6

وانعكاس ذلك على زيادة القدرة في تحقيق متطلبات بحث التخرج.
تزويد الطالب بمتطلبات مفاهيم الثقافة العامة وتحقيقها من خالل تأكيد . 7

مجاالت الثقافة اإلسالمية واللغوية.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
العمل في المراكز البحثية في علوم القرآن الكريم.	 
العمل  في سلك التدريس في المدارس والجامعات.	 
تعليم أصول القراءات القرآنية الصحيحة والتبصير بمعاني القرآن الكريم.	 
العمل  في سلك الدعوة والتوعية في المجتمع المسلم.	 
العمل  في مجال اإلمامة في المساجد.	 
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مميزات البرنامج 
في . 1 للعمل  الالزمة  والمهنية  العلمية  والكفايات  الخبرات  الطالب  إكساب 

مجال علوم اللغة العربية.
العلمية . 2 واألنشطة  للتدريس  العملية  الممارسة  من  الطالب  تمكين 

والتربوية المصاحبة في مجال اللغة العربية.
المدارس . 3 التوظيف في  األولوية في  له  بأن تكون  للخريج  الفرصة  إتاحة 

الحكومية واألهلية ومراكز تدريس اللغة العربية.
سهولة حصول الخريج على فرص عمل في مجال اللغة العربية.. 4
دورات في الحاسوب.. 5
دورات لتحضير التوفل.. 6

أهداف البرنامج
إعداد وتخريج كادر مؤهل ومتخصص في مجال اللغة العربية.. 1
خدمة المجتمع عن طريق رفده بالكفاءات المؤهلة علميًا ومهاريًا وثقافيًا . 2

في فروع اللغة العربية.
توظف . 3 بحيث  المعيش  بالواقع  القسم  في  المحاضرات  موضوعات  ربط 

في  الواقعية  اللغوية  المشكالت  لمعالجة  اإلمكان  قدر  المقررات  جميع 
المجتمع.

المجتمع . 4 باحتياجات  وربطه  الفكرية  قدراته  وتحفيز  الطالب  دور  تفعيل 
ومتطلباته.

تزويد الطالب بمهارات اللغة العربية بأبعادها اللغوية وتطبيقاتها.. 5
تنمية القدرات والمهارات البحثية من خالل استيعاب منهج البحث العلمي . 6

وانعكاس ذلك في زيادة القدرة لتحقيق متطلبات بحث التخرج.
تزويد الطالب بمتطلبات مفاهيم الثقافة العامة وتحقيقها من خالل تأكيد . 7

النواحي اللغوية والثقافية.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
العمل في سلك التدريس في المدارس والجامعات.	 
والعقود 	  والقانونية  القضائية  لألحكام  اللغوي  والتدقيق  التصحيح 

واالتفاقات والمعاهدات.
الصحفية 	  والمؤسسات  النشر  دور  في  اللغوي  والتدقيق  التصحيح 

واإلعالمية.

بكالوريوس اللغة العربية
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دبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها

مميزات البرنامج 
يعتمد البرنامج أحدث المناهج في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها.. 1
مجال . 2 في  الطويلة  والخبرة  التخصص  ذوي  من  كفء  تدريس  كادر 

تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.
وجود معمل صوتيات مجهز بأحدث األجهزة واستخدام وسائل التكنولوجيا . 3

الحديثة في التدريس .
اتباع طرائق التدريس الحديثة في تدريس المهارات اللغوية.. 4
اعتماد المعايير العالمية في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.. 5
دورات في الحاسوب.. 6
دورات لتحضير التوفل في اللغة اإلنجليزية.. 7

أهداف البرنامج
ببرنامج . 1 االلتحاق  في  الراغبين  العربية  بغير  الناطقين  تأهيل 

البكالوريوس أو المقبولين فيه في الجامعات العربية.
تمكين غير العرب من االنخراط في البيئة العربية وتسهيل التعايش مع . 2

محيطهم االجتماعي.
لغرض . 3 بغيرها  الناطقين  من  العربية  اللغة  تعلم  في  الراغبين  تأهيل 

العمل في الوطن العربي.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
االلتحاق بأي جامعة في الوطن العربي .	 
إمكانية العمل في الوطن العربي.	 
سهولة العيش في الوطن العربي.	 
مترجم للغة العربية في الدول األجنبية.	 
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مميزات البرنامج 
يشمل التخصص مجالين معرفيين رئيسين هما :علم النفس واإلرشاد النفسي. . 1
المؤسسات . 2 في  الميداني  والتدريب  العملية  بالممارسة  النظرية  الجوانب  ربط 

المتخصصة.
توفر مركز لإلرشاد النفسي في الجامعة لممارسة التدريب العملي.. 3
تعليم غير مختلط وبيئة تعليمية محفزة.. 4
توفر مصادر التعلم المختلفة، واتباع طرق تدريس وأساليب تقويم حديثة.. 5
وجود قسم ووحدات لإلرشاد الطالبي ومختصين في جميع كليات الجامعة. . 6
دورات في الحاسوب.. 7
دورات لتحضير التوفل في اللغة اإلنجليزية.. 8

أهداف البرنامج
إعداد الكوادر المتخصصة ذوي الكفاءة األكاديمية والمهنية الالزمة في مجال . 1

علم النفس واإلرشاد النفسي.
تنمية القدرات العلمية والمهارات البحثية واإلرشادية للطلبة. . 2
والمتخصصين . 3 للمرشدين  المجتمع  واحتياجات  العمل  سوق  احتياجات  تلبية 

النفسيين.
االستفادة  من التطورات الحديثة في العلوم والمعارف وثيقة الصلة بالتخصص . 4

وتطبيقاتها العملية.
واإلقليمي . 5 المحلي  األكاديمي  واالعتماد  الشاملة  الجودة  متطلبات  استكمال 

للبرنامج.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
التدريس في المدارس والجامعات الحكومية واألهلية.	 
اإلرشاد الطالبي في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية واألهلية.	 
االحتياجات 	  وذوي  والجانحين  لأليتام  اإليوائية  الدور  في  التربوي  التوجيه 

الخاصة.
النفسية 	  اإلرشاد النفسي في المراكز اإلرشادية ومستشفيات االضطرابات 

والعقلية.
اإلرشاد األسري في الجمعيات والمنظمات والمؤسسات االجتماعية.	 
باحث في مراكز البحوث والدراسات النفسية واالجتماعية والتربوية.	 
التوجيه المهني واإلرشاد النفسي في األندية الرياضية والمصانع والشركات 	 

اإلنتاجية.
التدريب في مجال التنمية البشرية. 	 
اإلشراف في المساكن الطالبية.	 
العمل في المؤسسات الرسمية في مجال علم النفس واإلرشاد النفسي.	 

بكالوريوس علم النفس



كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية14

BA in English Language 
(Translation Program)

Program Objectives 
The Translation Program aims at:
1. Providing the market with qualified translators and 

interpreters in several walks of life.
2. Enhancing the role of translation theory in the academic 

institutions through theoretical research, seminars and 

workshops to contribute to the benefits of community.
3. 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.

4. Presenting a community service through a translation 
center which can serve the society in qualifying transla-
tion practitioners as well as doing translation and inter-
preting for the average citizen, organizations and public 
institutions.

Job Opportunities:
• 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
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BA in English Language
 (Applied Linguistics Program)

Program Objectives  
The program of Applied Linguistics aims at:
1. Applying the knowledge of theoretical linguistics to 

facilitate student’s learning of English.
2. Applying the knowledge of theoretical linguistics to 

improve student’s skills of teaching EFL/ ESL.
3. Explaining the evaluation of the field of applied linguistics 

and EFL/ ESL in terms of its historical context.

4. Developing the field in terms of concurrent (and historical-
ly connected) developments in linguistics, composition, 
psychology, language teaching, and sociology.

5. Demonstrating a variety of social variables influencing 
language, such as age, gender, region, occupation, social 
class, ethnic group, and educational background.

6. Understanding differences between linguistic attitude vs. 
linguistic fact, prescriptivevs. descriptive rules, and stand-
ard vs. non-standard dialects.

Career Opportunities
Student who goes through program of applied linguistics is 
expected to fill any of the following job positions:
• Teacher of English as a Foreign or Second Language
• Text Developer
• Technical Writer
• Technical Copy Editor
• Electronic Lexicographer
• Documentation Training Manager
• Copy writer
• Editor
• Interpreter / Translator
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بكالوريوس)عالقات عامة وإعالن(

مميزات البرنامج 
1 . - تلفزيوني  استديو   - إذاعي  استديو   ) إعالمية  إنتاج مواد  بيئة  وجود 

فيها  إلكترونية مشتركة  - مواقع  الجامعة  ودوريات في  إصدار نشرات 
الجامعة - مكتبة ورقية وإلكترونية في الجامعة (.

تدريب ميداني في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمنظمات والهيئات . 2
الطوعية في مجال العالقات العامة  .

تنسيق مع المؤسسات المتخصصة في مجال العالقات العامة والشركات . 3
اإلعالنية .

تخصص . 4 مجال  في  العربية  والجامعات  الجامعة  بين  الثقافي  التبادل 

العالقات العامة.
دعم تنفيذ البرامج التطبيقية للحمالت اإلعالمية واإلعالنية .. 5
الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.. 6
دورات اإلعداد للتوفل في اللغة اإلنجليزية.. 7
وجود تعاون و تنسيق بين البرنامج وإدارات العالقات العامة والتسويق . 8

في الجامعة والمستشفى في مجال التطبيق العملي.
أهداف البرنامج

تحسين مستوى التعليم للطالب والطالبات وترقية أساليبه، بما يحقق . 1
الجودة النوعية ويلبي متطلبات االعتماد األكاديمي اإلقليمي.

في . 2 الحديثة  التطورات  من  واإلفادة  للطالب،  العلمية  القدرات  تنمية 
العلوم والمعرفة وتطبيقاتها، والتركيز على قضايا المجتمع.

إعداد القيادات والكوادر المتخصصة في مجال العالقات العامة واإلعالن . 3
واالتصال.

المواءمة بين متطلبات سوق العمل ومواصفات خريجي البرنامج، وذلك . 4
الخطط  محتويات  في  وحاجاته  السوق  متطلبات  تضمين  خالل  من 

الدراسية والتدريبية للطلبة.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
- العمل في مكاتب العالقات العامة.          - شركات اإلعالن والدعاية.  

- مصمم ومنتج مواد إعالمية وإعالنية.     - مختص عالقات عامة وإعالن.
- العمل في منظمات المجتمع المدني.       -  تصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية واإلعالمية.

- مختص مراسم وبروتكوالت.     - مخطط ومصمم برامج العالقات العامة واإلعالن.
- باحث في مراكز بحوث اإلعالن والعالقات العامة والتسويق.
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مميزات البرنامج 
واألجهزة . 1 الوسائل  بأحدث  مجهز  للتطبيق  تلفزيوني  استديو  وجود 

اإلعالمية.
 وجود استديو إذاعي واستديو تدريب تصوير.. 2
تدريب الطلبة في المؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية والصحفية)الخاصة . 3

و العامة(.
التبادل الثقافي بين الجامعات العربية في مجال التخصص.. 4
اإلذاعة اإللكترونية لبث برامج إذاعية من إبداعات الطلبة.. 5
دورات في اللغة اإلنجليزية , ودورات اإلعداد للتوفل في المراكز التابعة . 6

للجامعة.

دورات في الحاسوب والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب في المراكز . 7
التابعة للجامعة.

أهداف البرنامج
بما . 1 أساليبه،  وتطوير  والطالبات  للطالب  التعليم  مستوى  تحسين 

يحقق الجودة النوعية ويلبي متطلبات االعتماد األكاديمي اإلقليمي.
تنمية القدرات العلمية للطالب، واإلفادة من التطورات الحديثة في . 2

العلوم والمعرفة وتطبيقاتها، والتركيز على قضايا المجتمع.
إذاعة . 3  ( اإلعالم  مجال  في  المتخصصة  والكوادر  القيادات  إعداد 

وتليفزيون (.
القسم . 4 خريجي  ومواصفات  العمل  سوق  متطلبات  بين  المواءمة 

محتويات  في  العمل  سوق  متطلبات  تضمين  خالل  من  وذلك 
الخطط الدراسية والتدريبية للطلبة.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
 - والعامة.  الخاصة  والتلفزيونية  اإلذاعية  اإلعالم  وسائل  في  العمل   -
والدعاية  اإلعالن  وكاالت   - المختلفة.  االلكترونية  المواقع  في  العمل 
التلفزيونية واإلذاعية. - تقديم الحفالت والمناسبات المختلفة. - شركات 

اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. -  مصمم ومنتج برامج إذاعية وتلفزيونية.
إذاعي  مراسل   - مختلفة.  وتلفزيونية  إذاعية  برامج  وتقديم  إعداد   -

وتلفزيوني.  -  إخراج برامج إذاعية وتلفزيونية. - مصور تلفزيوني.
إذاعي  فني   - واإلذاعية.  التلفزيونية  اإلخبارية  والبرامج  األخبار  تحرير   -
إذاعية  مواد  إنتاج  فني   - وصوتيات.   إضاءة  مختص    - وتلفزيوني. 
وتلفزيونية.  -  باحث في مجال البرامج اإلذاعية والتلفزيونية. - مخطط 

برامج إذاعية وتلفزيونية.

بكالوريوس إعالم )إذاعة وتلفزيون(
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بكالوريوس  رياض أطفال ) للطالبات فقط (

مميزات البرنامج 
وجود معمل خاص برياض األطفال.. 1
إشراك الطالبات في دورات  الحاسوب واللغة اإلنجليزية في مراكز ومعاهد . 2

الجامعة المتخصصة.
إكساب الطالبة مهارات البحث العلمي.. 3
التنسيق مع مؤسسات رياض األطفال الحكومية واألهلية لتدريب الطالبات.. 4
التبادل الثقافي بين الجامعة والجامعات العربية في مجال التخصص.. 5

التقويم . 6 وأساليب  التدريس  طرق  واتباع  المختلفة،  التعلم  مصادر  توفر 
الحديثة. 

أهداف البرنامج
الجودة . 1 يحقق  بما  أساليبه  وترقية  للطالبات،  التعليم  مستوى  تحسين 

النوعية وتحقيق االعتماد األكاديمي المحلي واإلقليمي.
التطورات . 2 من  واإلفادة  للطالبات،  والعملية  العلمية  القدرات  تنمية 

الحديثة في العلوم والمعرفة وتطبيقاتها، والتركيز على قضايا المجتمع.
إعداد القيادات والكوادر المتخصصة في مجال رياض األطفال والطفولة . 3

المبكرة.
المساهمة في المواءمة بين متطلبات سوق العمل ومواصفات خريجي . 4

العمل في محتويات  البرنامج وذلك من خالل تضمين متطلبات سوق 
الخطط الدراسية، وتدريب الطلبة.

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
يتاح للمتخرجة في البرنامج فرص العمل اآلتية:

معلمة في مرحلة رياض األطفال الحكومية واألهلية.	 
إدارة واإلشراف في رياض األطفال.	 
إنشاء روضة أطفال أهلية.	 
التدريس في المرحلة األساسية.	 
التوجيه التربوي في مجال رياض األطفال.	 
إعداد برامج الطفولة في القنوات التلفزيونية واإلذاعية. 	 
تدريب المعلمات في رياض األطفال.	 
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كلية الطـب والعـلـوم الصحـيــة
Tel : 373237 )4116(


