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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 العمــل. 

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

ثقــة الطلبــة والمجتمــع والمؤسســـات التعليميــة األخــرى.
ــى  ــي 2011 - 2012م عل ــام الجامع ــن الع ــداًء م ــة ابت ــون بالجامع ــة الملتحق ــل الطلب يحص

ــة. ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــى دورات ف ــة إل ــوب ICDL، إضاف ــادة الحاس ــة لقي ــة الدولي الرخص
امتــاك الجامعــة البنيــة التحتيــه للعمليــة التعليميــة والتطبيــق العملــي فــي الكليــات 

المختلفــة.
التحديــث والتطويــر المســتمرين للمناهــج التعليميــة بمــا يوافــق المعاييــر األكاديميــة 

لجهــات اإلعتمــاد الدوليــة.
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.



ع 
ــر

ــــ
ــــ

فــ
 ال

ن
ــــ

عـــ

فــــــــــــرع الطــــــــالباتفــــــــــــرع الطــــــــالبات4 4



ع 
ــر

ــــ
ــــ

فــ
 ال

ن
ــــ

عـــ

55 فــــــــــــرع الطــــــــالبات

رسالة الفرع
يسعى فرع الطالبات إلعداد كفاءات ذات تأهيل متميز في بيئة تعليمية محفزة وغير مختلطة من خالل تقديم أفضل خدمات التعليم 

واألنشطة والبرامج المتطورة للطالبة بما يلبي متطلبات التنمية وسوق العمل .
 كما يهدف لإلسهام بدور فعال في تقديم الخدمات التعليمية المختلفة من خالل كادر أكاديمي وإداري كفء يعمل وفق استراتيجية 

التميز في األداء والتحسين المستمر والعمل بروح الفريق الواحد.  

شروط القبول والتسجيل بالفرع :

تقبل في الجامعة حاملة الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية أو ما يعادلها ، بالمعدل الذي يتم تحديده سنويًا من قبل وزارة . 1
التعليم العالي .

أن ال يكون قد مضى أكثر من  سبع سنوات على شهادة الثانوية العامة في الكليات التالية:(  كلية الهندسة-  الكليات الطبية ( .. 2
اجتياز اختبار القبول في التخصصات التي تتطلب ذلك .. 3
تقديم كل الوثائق المطلوبة معمدة  مع طلب االلتحاق بالجامعة لقسم القبول والتسجيل .. 4
يتم القبول بحسب الطاقة االستيعابية المحددة من قبل الجامعة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي  .. 5
تتعهد الطالبة بااللتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح الجامعة السارية أثناء الدراسة  .. 6
تخضع الطالبات الحاصالت على الدبلوم من كليات المجتمع أو المعاهد العليا المعتمدة في برنامج البكالوريوس لنفس التخصص . 7

الختبارات تنظمها وزارة التعليم العالي.

عــمـــــادة فـــــرع الطــــــالبات
G i r l s  B r a n c h  D e a n s h i p

تتوفر في الفرع المرافق الخدمية التالية:
مساكن خاصة للطالبات  .	 
المكتبة  .	 
ركن المعرفة .	 
مركز اللغات الدولي .	 
مركز الحاسوب للتدريب واألنظمة .	 
اإلرشاد الطالبي  .	 

نادي الخريجين  .	 
الصالة الرياضية .	 
الوحدة الصحية .	 
المواصالت الخارجية إلى المنازل .	 
البوفيات  .	 
مراكز التصوير  .	 

الحضانة  .	 
الروضة .	 
استراحات الطالبات والمصليات .	 
المسطحات الخضراء .	 
موقف سيارات .	 
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التخصصات الموجودة في فرع الطالبات

كلية الطب والعلوم الصحية :
األشعة  تكنولوجيا   - والحميات   العالجية  التغذية   - وجراحة  عام  طب 

والتصوير الطبي - المختبرات الطبية .
كلية الصيدلة :

دكتور صيدلة - بكالوريوس الصيدلة .
كلية طب األسنان:

طب وجراحة الفم واألسنان - تقنية األسنان  (دبلوم ( .

كلية الهندسة :
هندسة الحاسوب ونظم التحكم - هندسة االتصاالت والمعلوماتية  

 - معمارية  هندسة   - الميكاترونكس  هندسة   - حيوية  طبية  -هندسة   
هندسة التصميم الداخلي .

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات:
علوم حاسوب (هندسة البرمجيات(  - علوم حاسوب )شبكات الحاسوب( 
أعمال    - المحاسبية  المعلومات  نظم    - اإلدارية  المعلومات  نظم   (  –
  - إنجليزي(  معلومات  تقنية   - عربي  معلومات  )تقنية  إلكترونية(- 

التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة-  دبلوم تقنية معلومات .
كلية العلوم اإلدارية:

إنتاج   وإدارة  )تسويق   - إنجليزي   أعمال)  إدارة   - )عربي(   أعمال  إدارة 
-إدارة أعمال دولية - المحاسبة - علوم مالية ومصرفية.

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية :
دراسات   -  ) لغويات تطبيقية   ( إنجليزية  لغة    ( ترجمة-   إنجليزية(  لغة 
اللغة   - الكريم  القرآن  علوم   - وقانون  شريعة   - عربية  لغة   - إسالمية 
العربية للناطقين بغيرها - إعالم  )عالقات عامة و إعالن ( - إعالم ) إذاعة 

وتلفزيون( - علم النفس - رياض أطفال .
عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم المفتوح :

إدارة األعمال-    إدارة موارد بشرية  -  تسويق وإدارة إنتاج –   تجارة دولية  
–  إدارة مستشفيات  –  محاسبة-   علوم مالية ومصرفية  -  إدارة مالية –   
علم االجتماع – إعالم )عالقات عامة(    - إعالم(  صحافة ونشر (  - إعالم 
( إذاعة وتلفزيون  -  )  تاريخ - علم النفس-  دراسات إسالمية -  علوم 

القرآن الكريم - اللغة العربية - شريعة وقانون -   حقوق .
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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
تحسين مستوى التعليم للطالبات  وتطوير أساليبه بما يحقق الجودة النوعية . 1

وتحقيق االعتماد األكاديمي المحلي واإلقليمي .
تنمية القدرات العلمية والعملية للطالبات واإلفادة من التطورات الحديثة في . 2

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

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

محتويات  في  وحاجاته  السوق  متطلبات  تضمين  خالل  من  وذلك  البرنامج 
الخطط الدراسية ، وتدريب الطالبات .

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

معلمة في مرحلة رياض األطفال الحكومية واألهلية .	 
إدارة 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. 	 

بكالوريوس  رياض أطفال
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بكالوريوس التغذية العالجية والحميات

عن البرنامج
يسعى برنامج التغذية العالجية و الحميات بكلية الطب و العلوم الصحية بجامعة 
العلوم و التكنولوجيا لتأهيل أخصائيات تغذية ذوات  كفأة و قدرة عالية في تقديم 
برامج غذائية  و تصميم  الوقائي  و  العالجي  الصعيدين  التغذوية على  المشورات 
تسهم في حل مشكالت المجتمع ، كما يسعى البرنامج لتنمية القدرات البحثية لدى 

الخريجات في المجالين التجريبي و المجتمعي .

أهداف البرنامج

تزويـد الطالبـات بالجانـب المعرفـي الشـامل بمـا يؤهـل الطالبـة للعمـل فـي . 1
مجـاالت التغذيـة المتخصصـة .

تدريـب الطالبـات علـى المهـارات العمليـة التخصصيـة والضروريـة لهـن فـي . 2
ميـدان العمـل .

تزويـد الطالبـات بمهـارات البحث العلمي والدراسـات الميدانيـة ؛ من أجل رفع . 3
مسـتوى البحوث التغذوية .

تدريـب الطالبـات علـى العمـٍل بشـكل مسـتقل وضمـن فريـق ؛ من أجـل بناء . 4
االعتمـاد علـى الـذات ، والثقـة بالنفس ، ومهـارات العمل الجماعـي واإلبداعي 

لتحقيـق التميـز لـدى المتخرجـات على المسـتويين المحلـي واإلقليمي .

فرص العمل المتاحة لخريجي البرنامج
ستتمكن خريجات البرنامج من العمل في :

برامج وإدارات التغذية في وزارة الصحة ومكاتبها   .	 
المستشفيات الحكومية والخاصة .	 
مراكز الرعاية الصحية األولية .	 
عيادات ومراكز ونوادي الحمية الغذائية وضبط الوزن .	 
شركات األدوية ومستلزمات التغذية الطبية .	 
دور رعاية المعاقين والمسنين وغيرها من الفئات .	 
المؤسسات األكاديمية والبحثية .	 
المنظمات الدولية .	 
يمكن للمتخرجات في البرنامج االلتحاق ببرامج الدراسات العليا ) ماجستير 	 

ودكتوراه( .
العمل األكاديمي في الجامعات والمعاهد العلمية .	 
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مميزات البرنامج 
يعتبر برنامج هندسة التصميم الداخلي أحد تخصصات قسم الهندسة المعمارية ، وقد 
تم استحداث البرنامج في العام 2011 /2012م ، حيث إن الدراسة متاحة في الوقت 
الراهن للطالبات فقط ، وقد مرت العملية التعليمية في القسم بالعديد من المراحل 
برنامج  مقررات  وتكمل  لتتالءم  ومقرراته  البرنامج  مناهج  تطوير  تم  خاللها  من 
البرامج في الكليات والجامعات العريقة  الهندسة المعمارية بما يتواءم مع مثيله من 

ومن أهم ما يتميز به البرنامج مايلي:
توفر برنامج تعليمي متوازن ومميز يراعي المعايير والشروط الدولية ، ويلبي 	 

المتقدمات  الطالبات  وقدرات  إمكانيات  مع  ويتناسب  العمل  سوق  احتياجات 

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 االسهام في خدمة المجتمع. . 1
اإلسهام في حل المشكالت التي يعاني منها المجتمع في مجال التصميم الداخلي . 2

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

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

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

العالقة .

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

والمختلطة والخاصة في مجال: التصميم – اإلشراف – التنفيذ – تقديم الدراسات 
واألبحاث ... الخ ( لألعمال الداخلية (.

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

والمكاتب 	  الهندسية  االستشارات  مراكز  خالل  من  الهندسية  األعمال  ممارسة 
الخاصة .

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

بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي
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بكالوريوس علم النفس

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 قسم 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.. 8
أهداف البرنامج

الالزمة في مجال . 1 الكفاءة األكاديمية والمهنية  المتخصصة ذوي  الكوادر  إعداد 
علم النفس واإلرشاد النفسي .

تنمية القدرات العلمية والمهارات البحثية واإلرشادية للطلبة. . 2
والمتخصصين . 3 للمرشدين  المجتمعية  والطلبات  العمل  سوق  احتياجات  تلبية 

النفسيين .
بالتخصص . 4 الصلة  ذات  والمعارف  العلوم  في  الحديثة  التطورات  من  اإلفادة 

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 .	 
التوجيه التربوي في الدور اإليوائية لأليتام والجانحين وذوي االحتياجات الخاصة.	 
النفسية 	  االضطرابات  ومستشفيات  اإلرشادية  المراكز  في  النفسي  اإلرشاد 

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

اإلنتاجية .
التدريب في مجال التنمية البشرية. 	 
اإلشراف في المساكن الطالبية .	 
العمل في المؤسسات الرسمية .	 
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