
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم العلوم االجتماعية

برنامج تكنولوجيا التعليم والمعلومات

مميزات البرنامج:

اإك�ساب خريجي برنامج تكنولوجيا التعليم واملعلومات املهارات التالية:
ت�سميم واإنتاج الربامج التعليمية التفاعلية متعددة الو�سائط.  -

ت�سميم واإنتاج الكتب االلكرتونية التفاعلية.  -
اإدارة اأنظمة التعلم االلكرتوين.  -

اإدارة مراكز م�سادر التعلم.  -
الت�سوير ال�سوئي والرقمي.  -

ت�سميم واإنتاج واإخراج الربامج التعليمية.  -
مهارات البحث العلمي.  -

تدري�س مقررات احلا�سوب يف املدار�س احلكومية واخلا�سة.  -



رسالة البرنامج :

رؤية البرنامج:

أهداف البرنامج :

اأن يكون برنامج تكنولوجيا التعليم واملعلومات اأحد برامج جامعة العلوم والتكنولوجيا 
الرائدة حمليًا واإقليميًا.

وتدريبية  تعليمية  خدمة  لتقدمي  واملعلومات  التعليم  تكنولوجيا  برنامج  ي�سعى 
وا�ست�سارية متميزة من خالل كادر متخ�س�س يف جمال تكنولوجيا التعليم واملعلومات 
وا�ستخدام و�سائل تقنية حديثة ت�سهم يف تنمية املجتمع وتلبي متطلبات �سوق العمل 
االأداء  يف  الدقة  ذلك  يف  مراعني  ال�ساملة  اجلودة  الأنظمة  وفقا  واالإقليمي  املحلي 

وال�سدق يف التعامل.

اجلودة  يحقق  مبا  ا�ساليبه  وترقية  والطالبات  للطالب  التعليم  م�ستوى  حت�سني   -
النوعية ويلبي متطلبات االعتماد االأكادميي.

تنمية القدرات العلمية للطلبة واالإفادة من التطورات احلديثة يف العلوم واملعرفة   -
وتطبيقاتها والرتكيز على ق�سايا املجتمع.

اإعداد القيادات والكوادر املتخ�س�سة يف جمال تكنولوجيا التعليم واملعلومات.  -
خالل  من  وذلك  الربنامج  خريجي  وموا�سفات  العمل  �سوق  متطلبات  بني  املواءمة   -
ت�سمني متطلبات �سوق العمل وحاجاته يف حمتوى اخلطط الدرا�سية والتدريبية 

للربنامج.



الوثائق المطلوبة للتسجيل في البرنامج: -

وللراغبين التسجيل مباشرة 
بعد نتائج الثانوية العامة  اآلتي :

شروط القبول : -

يقبل  يف اجلامعة حملة الثانوية العامة يف اجلمهورية اليمنية، اأو ما يعادلها.  -1
2- تقدمي كل الوثائق املطلوبة معمدة مع طلب االلتحاق باجلامعة الإدارة القبول والت�سجيل.

3-اجتياز اختبار القبول.
5- يتعهد الطالب باالإلتزام باأنظمة وتعليمات ولوائح اجلامعة اأثناء الدرا�سة.

- ا�ستمارة الثانوية العامة )االأ�سل +طبق االأ�سل(معمدتني من اجلهات الر�سمية.
- �سورة من البطاقة ال�سخ�سية اأو العائلية.

- �سورة من جواز ال�سفر واالإقامة يف اليمن )لغري اليمنيني(.
- )10( �سور فوتوغرافية اأمامية)6*4( خلفيتها بي�ساء.

- ك�سف درجات معمد من املدر�سة.
- النتيجة من االإنرتنت معمدة من املدر�سة. 

- رقم اجللو�س.

مصادر التعلم والخدمات التعليمية للبرنامج:

اأنظمة التعلم االلكرتوين E_learning مفتوحة امل�سدر ومغلقة امل�سدر )درا�سة   -
وو�سيلة وتطبيق(.

قناة على اليوتيوب لعر�س ون�سر منتجات الطالب.  -
مواقع التوا�سل االجتماعي )في�س بوك/تويرت(.  -

مدونات خا�سة بالربنامج على االنرتنت.  -
املو�سوعات واملكتبات االلكرتونية.  -



تواصـل معنـا

  13064 الجمهورية اليمنية      صنعـاء – ص – ب : 
http:/ /www.ust.edu/hss     Email : d.m_ust@yahoo.com - Joz2004@hotmail.com

00967 1  530686 تلفون مباشر :   1 00967       تحويلة : 6201              تلفون : 373237 

فرص عمل لخريجي البرنامج

يتاج خلريج الربنامج فر�س العمل يف املوؤ�س�سات واجلهات التالية:
مدار�س وزارة الرتبية والتعليم بكافة مراحلها.  -

املدرا�س اخلا�سة واالأهلية بكافة مراحلها.  -
مراكز التدريب التابعة لوزارة التعليم الفني واملهني.  -

اأق�سام التدريب يف الوزارات وامل�سالح احلكومية املختلفة.  -
اأق�سام التدريب باملوؤ�س�سات التجارية )البنوك وال�سركات(.  -

االإذاعة والتلفزيون.  -
القنوات الف�سائية.  -

االأق�سام العلمية باجلامعات احلكومية واالإقليمية واخلا�سة واملفتوحة.  -


