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التخصصات الهندسية والتكنولوجيا
التخصص

الهندسة الصناعية والنظم اإلدارية
Industrial
& Management System
Engineering

هندسة االتصاالت
Telecom Engineering

هندسة االتصاالت الالسدكية
Wireless Engineering

الهندسة الميكانيكية  -خدمات مباني
 Mechanical EngineeringBuilding Services

نبذة عن التخصص

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

يهتم قسم الهندسة الصناعية والنظم اإلدارية
بتخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة النظم الصناعية
والخدمية من منظور تكاملي من أجل تحقيق
الربح وضبط التكلفة ورفع الفعالية واإلنتاجية
وسرعة اإلستجابة والجودة واإلعتماد وإستمرارية
التطوير والمرونة .ويعتمد المهندس الصناعي في
سبيل ذلك على العلوم األساسية وعلوم الكمبيوتر
وعلوم اإلدارة والعلوم اإلنسانية ومهارات
التواصل .وترتبط الهندسة الصناعية بشكل
شمولي بعملية تحسين اإلنتاج التي يمكننا تعريفها
ببساطة على أنها'' :الحصول على أقصى الممكن
بإستخدام أقل الممكن''.

يمممكمن لمدممممهمنمد الصمنماعم
العمل ف أي نوع تقمريمبما ن ممن
المممممتسممسممات م ث ثثل اإلدارات
الثثثحثثثكثثثومثثثيثثثة والثثثمثثث سثثثسثثثات
الثثمثثصثثرفثثيثثة والثثمثثسثثتثثشثثفثثيثثات
والشثثثثركثثثثات الصثثثثنثثثثاعثثثثيثثثثة
والخدمية.

يقوم المتخصص في هندسة االتصاالت بإعداد
وتنفيذ برامج التشغيل والصيانة الدورية والطارئة
الخاصة بأجهزة االتصاالت المستخدمة في العمل
بما في ذلك التأكد من تنفيذها وفقا للطرق الفنية
المتعارف عليها  ،كما يشارك في تصميم برامج
السالمة والصيانة الوقائية الالزمة ألجهزة
االتصاالت هذا إلى جانب بدراسة مشروعات
هندسة االتصاالت الجديدة .

وزارة األشثثثثغثثثثال  -وزارة
المواصالت  -وزارة الطاقثة -
الش ون االجتماعية.

ترتكز دراسة هذا التخصص على قاعدة من
العلوم األساسية وتصميم الهندسة االلكترونية ومن
م على التقنيات المستخدمة في األنظمة
واالتصاالت الالسلكية والتي من ضمنها
االلكترومغناطيسيات والهوائيات وااللكترونات
الرقمية وغيرها  .وتعتبر األنظمة الالسلكية
أساسية في الك ير من تقنيات االتصال م ل تقنيات
االتصال الخلوية والهاتفية والستاليت والراديو
والبث التلفزيوني .

وزارة األشثثثثغثثثثال  -وزارة
المواصالت  -وزارة الطاقثة -
الش ون االجتماعية.

يهتم هذا التخصص بتمكين الطالب من استخدام
الكمبيوتر كوسيلة لحل المشاكل الهندسية .
تطوير القدرة لحل المشاكل التقنية بطريقة منظمة
وتحليل النظم الهندسية .
يتقيدون بالقدرة ليختاروا الطرق األسلم التي تكون
آمنه  ،والمقبولة بيئيا وفنيا  ،ومتنافس اقتصاديا
لنظم المنتجات وتصنيعهم ( .يتبع)
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التخصصات الهندسية والتكنولوجيا
التخصص

الهندسة الميكانيكية  -خدمات مباني
 Mechanical EngineeringBuilding Services

هندسة ميكاترونيكية
Mechatronic Engineering

بعض مجاالت

نبذة عن التخصص

أو جهات عمل الخريج

تطوير مهاراته ليبدع ويخترع  ،ليتعامل بطالقة
الشفهي والتحريري .
يدرس الطالب في هذا التخصص كيفية تطبيق
المبادئ العلمية  ،التحليل الهندسي لحل المشكالت
الممكن مواجهتها في الهندسة الميكانيكية .
يقدر المسئولية االجتماعية للمهندس وأهمية العلم
 ،ومبدأ تحسين الجودة المستمر والنمو المستمر
لعولمة التصميم  ،الصناعة وتسويق المنتجات
والخدمات الفنية .
هذا التخصص يدمج بين الهندسة الميكانيكية
والهندسة االلكترونية ويوفر للطالب تأسيس بعلم
الحاسب اآللي وإدارة عملية التصنيع باإلضافة
إلى المعرفة والمهارة بتصميم منتجات ميكترونية
جديدة وتطوير األجهزة المتوفرة حاليا  .دراسة
هذا المجال تركز على الميكانيكا المرنة وبرمجة
االلكترونيات الرقمية والتعامل مع أجهزة نظم
الكشف وإدراج البرامج المعالجة .

وزارة األشثثثثغثثثثال  -وزارة
المواصالت  -وزارة الطاقثة -
شركة البترول الوطنية.






الهندسة الطبية الحيوية
Biomedical Engineering

تعتبر الهندسة الطبية الحيوية فرع من فروع
الهندسة التي تجمع بين مفاهيم الهندسة الميكانيكية
وااللكترونية مع العلوم البيولوجية حيث تستخدم
مبادئ الهندسة لفهم وتعديل وتحكم أو تفاعل
األنظمة البيولوجية وإنشاء تكنولوجيا تساعد على
تشخيص ومعالجة المرضى .وفي هذا التخصص
يدرس الطالب عدة مواد م ل التصميم الطبي
الحيوي والتكنولوجيا الطبية وعلم األحياء
والتشريح وغيرها.
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األجهثزة الثطثبثيثة بثمثكثونثاتثهثا
وأنواعها.
البرمجة الطبية.
نظم المعلوماتية الطبية والذكاء
االصطناعي.
أجثثهثثزة الثثتثثصثثويثثر الثثطثثبثثي
واألنظمة المشغلة لها.
إدارة التجهيثزات الثطثبثيثة فثي
المستشفيات.
تخطيط المستشفيات من ناحثيثة
األجهزة الطبية.
إدارة النفايات الطبية.
هندسة األنسجة والخاليا.
الهندسة الورا ية.
األعضثثثثثثثثاء واألطثثثثثثثثراف
الصناعية.
الثثتثثصثثمثثيثثم والثثتثثحثثكثثم بثثالثثنثثظثثم
الحيوية الطبية.
مثعثثالثثجثثة اإلشثثارات الثثحثثيثثويثثة
الطبية.
اإللكترونيات الطبية والقياسات
الطبية.
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التخصصات الهندسية والتكنولوجيا
التخصص

بعض مجاالت

نبذة عن التخصص

أو جهات عمل الخريج










الهندسة الكيميائية
Chemical Engineering

الهندسة الكيميائية هي تطبيق مبادئ العلوم
الطبيعية والكيميائية والرياضية في تطوير
وتصميم وتشغيل – بكفاءة وأمان – العمليات
والمعدات الصناعية التي يتم فيها تغيير التركيب
الكيميائي أو الخواص الفيزيائية أو درجة النقاوة
للمواد األولية أو الوسيطة لتكون في النهاية منتجا ً
ذا قيمة إقتصادية أو إستراتيجية.
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مصثثافثثي الثثنثثفثثط ومصثثانثثع
البتروكيماويات.
وحدات تحلية المياه ومركثز
تثنثمثثيثة مصثثادر الثمثثيثاه فثثي
وزارة الطاقة.
مجلس حماية البيئة.
مثثعثثهثثد الثثكثثويثثت ل ث بثثحثثاث
العلمية.
وحثثدات مثثعثثالثثجثثة وإعثثادة
إستخثدام الثمثيثاه فثي وزارة
األشغال العامة والمختبثرات
الثثتثثابثثعثثة لثثوزارة األشثثغثثال
العامة.
وزارة التجارة والصثنثاعثة،
وزارة الثثثثدفثثثثاع ووزارة
الثثداخثثلثثيثثة (قسثثم السثثمثثوم،
ومحطات التبريد).
جثثامثثعثثة الثثكثثويثثت ،الثثهثثيثثئثثة
العامة للتعليم التطبيقي.
الصثثثثنثثثثاعثثثثات الثثثثدوائثثثثيثثثثة
والصثثثنثثثاعثثثات الثثثغثثثذائثثثيثثثة
والمرطبات.
تسويق المنتجات الثبثتثرولثيثة
والصناعات البترولية.
صناعات المواد المثتثطثايثرة
كالمبيدات وملطفات الجو.
الصناعات البالستيكية.
التخطيط الصناعي والبيئي.
مصثثثانثثثع إعثثثادة تثثثكثثثريثثثر
الزيوت المستعملة.
شركات اإلسمنت والطابثوق
الجيري.
مطاحن الدقيق الكويتية.
تقييم الثمثشثاريثع الثهثنثدسثيثة
والفنية (الثبثنثوك وصثنثدوق
التنمية اإلقتصادية).
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التخصصات الهندسية والتكنولوجيا
نبذة عن التخصص

التخصص

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

 مكافحثة الثتثلثوث ومثعثالثجثة
المواقع الملو ة.
 إدارة النفايات الخطرة.
 إدارة الملو ات.

الهندسة البيئية
Environmental Engineering

فرع من فروع الهندسة التي تقوم على استعمال
التطبيقات العلمية والهندسية من أجل تحسين البيئة
وحمايتها .يهدف تخصص الهندسة البيئية إلى
التقليل من مصادر الطاقة والتقليص من الهدر
فيها ويقوم هذا التخصص بتصحيح العواقب
البيئية الضارة للتجارب القديمة ويعمل على حل
مشاكل الحاضر وتوفر حلول معقولة للمستقبل .
يخوض الطالب خالل دراسته بمشاريع ضخمة
بالهندسة والتصميم تكملها وحدات اختيارية
متقدمة بالقانون البيئي واالقتصاد والمناطق
السياسية حيث تلعب الهندسة البيئية دور كبير في
عالج سلبيات ومشاكل البيئة واكتشاف دائم
للمصادر المستخدمة وتطويرها في المستقبل .

 التحكم بالمواد السامة.
 إدارة المياه.
 إدارة األراضي والتربة.
 الحماية من اإلشعاعات.
 السالمة الصناعية.
 الثثتثثحثثكثثم بثثنثثوعثثيثثة الثثهثثواء
وتلو ه.
 مثثعثثالثثجثثة الثثمثثيثثاه الثثمثثلثثو ثثة
المنزلية والصناعية.
 حماية مصادر البيئة (الهواء
– الماء  -التربة).
 تنويع مصادر الطاقة.
 الحفاظ على الصحة العامة.
 حل الثمثشثاكثل الثتثي تشثمثل
التفاعل اإلنساني مع البيئة.

الهندسة الجيولوجية
Geological Engineering

يهتم هذا البرنامج في دراسة الطبوغرافية
السطحية والخرائط الكنتورية والبحث عن
والمعادن
والمناجم
المعدنية
ال روات
واألحجار .كما يبحث في التكوينات الجيولوجية
من طبقات وترسيب ونقل ونحت والمنحدرات
وتحرك الطبقات واإلنهدامات األرضية وحركة
السيول والفيضانات كما يهتم بتحمل األرض
للبناء ومدي صالحية للجسور واأل قال وسالمة
األرض من حيث األمان والسالمة.

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :
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 بلدية الكويت.
 وزارة األشغال العامة.
 الرعاية السكنية.
 القطاع النفطي.
 وزارة الكهرباء والماء.
 مثثعثثهثثد الثثكثثويثثت ل ث بثثحثثاث
العلمية.
 الهيئة العامة للبيئة.
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التخصص

هندسـة المعـادن
Metallurgical Engineering

هندسة التصميم والتصنيع
& Design
Manufacturing Engineering

هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة
Sustainable &Renewable
Energy Eng.

هندسة البرمجيات
Software Engineering

نبذة عن التخصص
هي هندسة مختصة بالمعادن وكيفية تطويعها
والتحسين من مواصفاتها للوصول إلى
المواصفات الهدف لتلبي احتياجات ومتطلبات
عمل أو مشروع ما .أيضا ً هذا النوع من الهندسة
يختص بأماكن تواجد المعادن وكيفية التنقيب عنها
واستخرجها ومن م معالجة المعادن المستخرجة
عبر صهرها ومن م مزجها بمواد كيميائية.
وتم ل أسس الهندسة التطبيقية ومبادئ اإلدارة
واالقتصاد جوهر هندسة التعدين ،وتتنوع مجاالت
عمل مهندس التعدين من المحاجر إلى مصانع
اإلسمنت ومواد البناء إلى مصانع المعالجة
الكيميائية.
يهتم هذا البرنامج بكل ما يتعلق بالتقنية الصناعية
والتخطيط الهندسي وكذلك إدارة الموارد
لالستخدام الصناعي والحصول على المواد
المنتجة صناعيا ً بصورة مدروسة وبكلفة
اقتصادية مناسبة لخدمة المجتمع  .يدرس الطالب
في هذا البرنامج مقدمة في التطبيق الهندسي ،
الرياضيات  ،الهندسة الفيزيائية  ،الهندسة
الكيميائية  ،المكائن  ،الرسم الهندسي  ،الحاسبات
 ،ميكانيكا السوائل .

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

شركات البترول  ،المصانع

األشغال العامة  -وزارة الطاقة
 -الشركة الوطنية للبترول

يهدف هذا البرنامج الى دمج وتكامل تطبيقات
مصادر الطاقة النفطية الحدي ة والطاقة المائية،
الجيوحرارية ،الحيوية ،الرياح ،النووية ،مع
مصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز) بطريقة
ذكية في المنشئات القائمة حاليا ً لخلق التنمية
المستدامة الى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة
الغير متجددة ،وذلك من خالل اقتناء المهارات
االكاديمية الالزمة لتصميم وبناء وتشغيل انظمة
الطاقة المستدامة والتي تشمل توليد وتوزيع
واستخدام الطاقة بطريقة صحيحة ومجدية
اقتصادياً.
"هندسة البرمجيات" هي تطبيق منهج مرتب
ومنظم وقابل للقياس لعمليات تطوير وتشغيل
وصيانة البرمجيات ،أي تطبيق الهندسة على
البرمجيات .حيث تهتم "هندسة البرمجيات"
بتكوين البرنامج منذ مراحله األولى أ ناء تحليل
المشكلة وتحديد متطلبات المستخدمين وصوالً إلى
مرحلة تجربته وتنصيبه على األجهزة والقيام
بعملية صيانته.

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :

على سبيل الم ال ال الحصر:
شركات صناعة البرمجيات
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التخصصات الهندسية والتكنولوجيا
بعض مجاالت

نبذة عن التخصص

أو جهات عمل الخريج

ISE graduates are able
to work individually or
as team members to
adapt to the following
job careers:
(Reference ACM IS2010)
 Application Developer for complex applications.
 System Analyst.
 Organization Business process Analyst.
 Database Administrator.
 Database Analyst.
 E-business Manager.
 ERP Specialist.
 Information Auditing
and Compliance Specialist.
 IT Architect.
 IT Asset Manager.
 IT consultant.
 IT Operation Manager.
 IT Security and Risk
Manager.
 Network Administrator.
 IT Project Manager
 User Interface Designer.
 Web Developer.
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التخصص

The ISE graduates are expected to
have the following capabilities:
(Reference ACM IS-2010).
Improving organizational processes.
Exploiting opportunities created by
technology innovations.
Understanding and addressing information requirements.
Designing and managing enterprise
architecture.
Identifying and evaluating solution
and sourcing alternatives.
Securing data and infrastructure.
Understanding, managing and controlling IT risks.
Designing, developing and engineering a complex ISs for various
scientific and engineering applications.

. 55290922 :فاكس

هندسة نظم المعدومات
Information System
Engineering
(ISE)

55525225 - 55525222 - 55525222 : هاتف:لالستفسار

1

التخصصات الهندسية والتكنولوجيا
بعض مجاالت

نبذة عن التخصص

أو جهات عمل الخريج

التخصص

تشثمثثل دراسثثة هثثذا الثثتثثخثثصثثص كثثل مثثا يثثتثثعثثلثثق
بالحاسب اآللي من تصميم نظثم األدوات الثتثقثنثيثة
إلى البرمجثة ويثتثطثلثب دراسثة هثذا الثتثخثصثص
 التطوير وتصثنثيثع مثنثتثجثات،  التصميم، التحليل
. وأنظمة رقمية تتكون من أدوات تقنثيثة وبثرامثج
ويركز البرنثامثج الثدراسثي لثلثطثالثب عثلثى نثظثم
 عثلثوم الثحثاسثب اآللثي،  علم البرمجثة، التنسيق
وهندسة نظم المعلومات باإلضافة إلى أن الطثالثب
ملزم بتقديم أطروحة مشروع في السثنثة األخثيثرة
.من دراسته

هندسة أنظمة كمبيوتر
Computer System
Engineering

The BS Program in Information Science offers
students a strong foundation in principles, practice,
and management of information systems (IS). The
curriculum focuses on the methods, concepts, and
practical applications of information systems in the
workplace. Students are trained to develop, implement and maintain information systems in order to
successfully support the increasingly visible role
of information system in enterprise management.

The emphasis is on application and management of information Systems rather than the
engineering aspects of computer. Core technology areas include object oriented programming, web programming, operating systems,
computer networks, Information Security
System, system analysis and design, database
management, and Information System development. The program of study also includes
practical statistics, discrete mathematics and
computer ethics. in addition, the program
offers an "Environmental Electives" component. This provides students opportunities to
focus on some specialized topics where IS
plays a major role.

معهد الكويت ل بحاث
.العلمية
.وزارة الصحة
م سسة الكويت للتقدم
.العلمي
.مركز دسمان للسكري
جامعة الكويت (تخصصات
)العلوم والطب
.الهيئة العامة للبيئة
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It is an interdisciplinary field that develops methods and software tools for
understanding biological data. As an
interdisciplinary field of science, bioinformatics combines computer science, statistics, mathematics, and engineering to analyze and interpret biological data.

. 55290922 :فاكس

عدوم المعدومات
Information Science

المعدوماتية الحيوية
Bioinformatics

55525225 - 55525222 - 55525222 : هاتف:لالستفسار
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التخصصات الهندسية والتكنولوجيا
بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج
IT specialists assume responsibility for selecting
hardware and software
products appropriate for
an organization, integrating those products with
organizational needs and
infrastructure, and installing, customizing, and
maintaining those applications for the organization’s
computer users. Examples
of these responsibilities
include the installation of
networks; network administration and security; the
design of web pages; the
development of multimedia resources; the installation of communication
components; the oversight
of email systems; and the
planning and management
of the technology lifecycle
by which an organization’s technology is maintained, upgraded, and replaced.

نبذة عن التخصص

التخصص

IT programs exist to produce graduates who possess the right combination of knowledge and practical,
hands-on expertise to take care of
both an organization’s information
technology infrastructure and the people who use it.

The Building and Construction Technology program is designed to furnish technically trained personnel for
the building construction industry.
Course material includes:
 Architectural Drawing.
 Computer-Aided Drafting.
 Architectural Materials and Construction.
 Environmental Technology.
 Building Construction Plans.
 Building Construction Law.

 وزارة- وزارة الثثمثثواصثثالت
األشغال
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يهتم هذا البرنامج بدراسة الطرق البرية من
الشوارع والسكك الحديدية وكذلك تخطيط
المواصالت الجوية والبحرية من الجهتين العملية
والتقنية وتحتوي الدراسة على مقدمة للمواصالت
وقوانين المواصالت واالتصاالت وتقنية
.المعلومات
. 55290922 :فاكس

تكنولوجيا المعدومات
Information Technology

تكنولوجيا البناء
Building and Construction
Technology

تكنولوجيا عمدية النقل
Transport Operation
Technology

55525225 - 55525222 - 55525222 : هاتف:لالستفسار
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تخصصات العدوم البيولوجية
التخصص

عدم األحياء البحرية
Marine Biology

بعض مجاالت

نبذة عن التخصص

يوفر هذا البرنامج الدراسة في نطاق واسع من
التخصصات المرتبطة باألبحاث وإدارة البيئات
البحرية  ،ويكتسب الطلبة الدارسون لهذا
التخصص الخبرة العميقة في التربية المائية
والتكنولوجيا الحيوية البحرية وإدارة السواحل
واألحياء البحرية وعلم البيئة والجيولوجيا البحرية
والعمليات الساحلية .ويوفر فرصا الكتساب
الخبرة بمجاالت متعددة م ل التكنولوجيا الحيوية
البحرية والمتضمنة دراسة الوظائف ومقارنة
الخواص الميكروبية والجينية والتكنولوجيا
الحيوية للمنتجات البحرية الطبيعية.

أو جهات عمل الخريج

الهيئة العامة للزراعثة والث ثروة
السثثمثثكثثيثثة  -مثثعثثهثثد الثثكثثويثثت
ل بحاث العلمية.



البيولوجيا الكيميائية
Chemical Biology

التقنية الحيوية

البيولوجيا الكيميائية هو تخصص "بيني" بين
تخصصات الكيمياء والعلوم البيولوجية ،وهو
يستفيد من الخبرات الكيمائية في تحضير المواد
لتعديل الكائنات الحيوية الدقيقة والخاليا وكذلك له
فائدة في علم األدوية.

"التقنية الحيوية" هي التقنية التي تستخدم األنظمة
الحية أو مشتقاتها (أي أنها تقنية مستندة على علم
األحياء) لتطوير أو تقديم منتجات مفيدة.

Biotechnology

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

(يتبع)

فاكس. 55290922 :












ضثثمثثان الثثجثثودة فثثي الصثثنثثاعثثات
الكيمائية والدوائية.
الهيئة العامة للبيئة.
مختبرات األبحاث التحليلية.
مثثخثثتثثبثثرات أبثثحثثاث الثثكثثيثثمثثيثثاء
الحيوية.
فنيين بمختبرات المستشفيات.
وزارة الصحة.
وزارة النفط.
الصناعات الكيميائية.
الصناعات الدوائية.
مختبرات األدلة الجنائية.
مختبرات أبحاث علوم البحار.

التقنية الحيوية ف المجال الطب :
 إنتاج المضادات الحيوية من
الكائنات الحية واالرتباط ببعض
مجاالت الهندسة الورا ية لمعالجة
األمراض وإمكانية إنتاج أدوية
خاصة بالمحتوى الجيني لفرد ما
أو ما يعرف بعلم الصيدلة الجيني
(.)Pharmacogenomics
 في العالج الجيني
( :)Gene Therapyتستخدم في
معالجة األمراض الورا ية في
البشر عن طريق نقل وتعديل
الجينات المعطوبة  ،باإلضافة إلى
إمكانية زرع أعضاء جديدة
باستخدام المحتوى الورا ي لخلية
المريض بدال من أن ينقل له عضو
من متبرع أو من ميت.
 في العالج بالخاليا الجذعية
(.)Stem Cells Therapy
9
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تخصصات العدوم البيولوجية
التخصص

نبذة عن التخصص

التقنية الحيوية

"التقنية الحيوية" هي التقنية التي تستخدم األنظمة
الحية أو مشتقاتها (أي أنها تقنية مستندة على علم
األحياء) لتطوير أو تقديم منتجات مفيدة.

Biotechnology

العدوم البيئية
Environmental Science

إدارة التقنية البيئية
Environmental Technology
Management

يجمع البرنامج بين اختصاصات متنوعة لفتح الثمثجثال
أمام المهتمين بالبيئة لثمثعثرفثة جثوانثبثهثا الثبثيثولثوجثيثة
والفيزيائية والكيميائية والمدنية والقانونية.
طبيعة التخصص  -يعني البرنامج بتعليم الطالب
الموضوعات التالية:
 العلوم البيئية األساسية.
 المفاهيم البيئية والقضايا البيئية المعاصرة.
 التقنيات المستخدمة لحماية البيئة.
 المعايير واالشتراطات والتشريعات البيئية.
 الجوانب االقتصادية واالجتماعية والصحية
للمشاكل البيئية.
 السياسات البيئية واتخاذ القرار.
 التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد.
 التخطيط وتقييم المردود البيئي.
 مبادئ قواعد البيانات ونظم المعلومات البيئية.
 تقييم المخاطر البيئية والتعامل مع الطوارئ.

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج
التقنية الحيوية ف المجال الزراع :
 إنتاج النباتات المعدلة ورا يًا ذات
الفوائد المتعددة.
 إنتاج المبيدات الحشرية غير
الكيميائية واألسمدة الحيوية.
التقنية الحيوية ف المجال الصناع :
 المعالجة الخاصة ل نسجة والجثلثود
وإنتاج البالثسثتثيثك الثقثابثل لثلثتثحثلثل
العضوي.
 إنتاج أنواع من البوليمرات الحيويثة
(  )Biopolymerالثثثثثمثثثثثطثثثثثورة
الجديدة والتي تدخل فثي صثنثاعثات
النسيج واألقمشة واأل اث.
المتممقممنميممة الممحميممويممة فم مممجمال الم ممروة
الحيوانية والسمكية:
 تحسين اإلنتاج الحيواني.
 تحسين جودة المنتجات الحيوانية.
التقنية الحيوية ف مجال البيئة:
 إنتاج الوقود والغاز الحيوي
( )Biofuelالذي ينتج عضويا
إلنتاج طاقة نظيفة.
 إنتاج المواد الفعالثة الثحثيثويثة الثتثي
تثثقثثوم عثثلثثى مثثعثثالثثجثثة الثثفثثضثثالت
بيولوجيا
( )Bio-wastetreatmentم ل
معالجة النفايات ومياه الصرف
الصحي دون أن يكون لها أي تأ ير
ضار على البيئة.

جميع الجهات المهتمة بحماية البيئة.








اإلدارة البيئية.
التقنية البيئية.
الرقابة والتدقيق البيئي.
المختبرات والتحاليل البيئية.
الصحة والسالمة البيئية.
التخطيط وتقييم المردود البيئي.
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تخصصات العدوم البيولوجية
التخصص

صحة البيئة
Environment Health

الكيمياء البيئية
Ecological Chemistry

عدم الورا ة
Genetics

بعض مجاالت

نبذة عن التخصص

يهتم هذا البرنامج بالبيئة والحالة الصثحثيثة لثلثفثرد
حيث يهتم بالمثاء الثذي يشثربثه اإلنسثان والثهثواء
الذي يتنفسه والغذاء الذي يأكله ويثدرس الثطثالثب
صحة الغذاء والملو ات واستخدام المختبثرات فثي
صناعة األغذية ودراسة الملو ات التي تلحق بثهثا.
ومن المواد التي يدرسها الطالب الكيمياء الحيثويثة
وعلم األحياء.

مع اإلستهالك المتزايد للطاقة والنمو السثريثع فثي
المجاالت التكنولوجية في الكويت فقد صاحب ذلك
ظهور لقضايا بيئية خطيرة وهثامثة مث ثل الثتثغثيثر
المناخي وتلوث المياه والتثربثة والثجثو وضثرورة
إستحداث مصادر بديلة للطاقة .وبقدر ما أصبحثت
الكيمياء متهمة في ك يثر مثن هثذه الثقثضثايثا فثإنثه
ينظر إليها كعلم قثادر أيضثا ً عثلثي مثعثالثجثة هثذه
النواحي السلبيثة الثتثي تسثبثبثت فثيثهثا بصثورة أو
بأخري م ل تدوير النفايات واستحداث طاقات مثن
مصادر غير ملو ة والتخلص من التثلثوث بثطثرق
كيميائية وإنتاج مواد صديقة للبيئة م ل الثبثلثمثرات
القابلة للتحلل وغثيثرهثا .مثن هثذا الثمثنثطثلثق فثإن
استحداث برنامج لدرجة البكالوريوس في الكيمياء
البيئية أصثبثح فثي السثنثوات األخثيثرة فثي غثايثة
األهمية لدولة الكويت حيث يم ل الطريق الصحيح
لتخريج كثيثمثيثائثيثيثن مث هثلثيثن لثلثعثمثل فثي كثافثة
الم سسات والشركات والهيئات التثي لثهثا عثالقثة
بمختلف القضايا البيئية.

هو العلم الذي يشير إلى تثقثنثيثة تثوحثيثد الثحثمثض
النووي  .ويختص بمعالجة الثمثورو ثات الثجثيثنثيثة
للكائنات الحية (النباتية – الثحثيثوانثيثة) مثن خثالل
تثقثديثثم وتثثحثديثد الثمثثورو ثات بثثاسثتثثخثدام الثثتثقثثنثيثثة
الثثبثثيثثولثثوجثثيثثة الثثجثثزئثثيثثة الثثحثثديث ثثة  .ويثثتثثجثثه هثثذا
التخصص اتجاهًا جدي ًدا بثالثتثركثيثز عثلثى دراسثة
الجينات البشرية بهدف تطوير وتحسين المثسثتثوى
الصحي لإلنسان وأي ً
ضا لمحاربة والثقثضثاء عثلثى
األمراض الورا ية.

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :

أو جهات عمل الخريج

وزارة الصحة – الهثيثئثة الثعثامثة
للزراعة وال روة السمكية.


















جامعة الكويت
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
معهد الكويت ل بحاث
العلمية
قطاع النفط والبتروكيماويات
صناعة األسمدة والبالستيك
صناعة األغذية والزيوت
صناعات األصباغ
والمنظفات
الهيئة العامة للصناعة
م سسات التدريب التقني
وزارة الصحة
وزارة التجارة والصناعة
الحرس الوطني
الهيئة العامة للبيئة
الهيئة العامة للزراعة
وال روة السمكية
وزارة الكهرباء والماء
ومركز تنمية مصادر المياه
وزارة الداخلية  -اإلدارة
العامة ل دلة الجنائية

وزارة الصحة – المستشفيات
الخاصة – المراكز الطبية
التخصصية
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تخصصات العدوم البيولوجية
التخصص

عدم الورا ة والمعدوماتية الحيوية
Genetics & Bioinformatics

بعض مجاالت

نبذة عن التخصص
علم الوراثة  Geneticsهو علم دراسة المؤثثؤتا
والصفا الوراثية التي تنتقل من اآلباء إلى األبنؤاء
عن طتيق الموروثا  .مع دراسة تؤاؤايؤن األعؤوا
واختالف صفاتهم عتيجة الختالف المادة الوراثية
الصاغيا (.)Chromosomes
أما المعلؤومؤا الؤيؤيؤويؤة (:)Bioinformatics
فهو استخدام الياسب اآللي لمعالؤجؤة الؤمؤعؤلؤومؤا
الييوية .وهو علم ركيزته األساسية قواعد بؤيؤاعؤا
المعلوما الييوية بمكوعاتها التئيسؤيؤة الؤجؤيؤنؤا
والاتوتينا ويؤجؤمؤع عؤددا مؤن الؤعؤلؤوم األخؤت
بؤؤهؤؤدف االسؤؤتؤؤفؤؤادة مؤؤن هؤؤعل الؤؤمؤؤعؤؤلؤؤومؤؤا كؤؤعؤؤلؤؤوم
الؤؤتيؤؤا،ؤؤيؤؤا والؤؤيؤؤاسؤؤب اآللؤؤي وا صؤؤاء
والطب والكيمياء.

أو جهات عمل الخريج

وزارة الصية



العمل في مجال صحثة الثمثجثتثمثع
ورعاية التغذية الصحية.
العمل على الثتثحثقثق مثن اخثتثيثار
الثثثغثثثذاء الصثثثحثثثي لثثثلثثثمثثثدارس
والمستشفيات وغيرها.
العمل في إدارة الصحة العامة فثي
برامج متخصصة لمتابعثة حثاالت
نقص التغذية وآ ارها.
العمل في عيادات خاصثة وتثقثديثم
االستشارات الغذائية.
العمل في مجال الصناعة وتثوريثد
المنتجات الغذائية الخاصة وتثقثديثم
األنظمة التغذوية.
العمل في العيادات النفسية لثعثالج
االضطرابات النفسثيثة الثمثرتثبثطثة
بالتغذية.




العمل في مجال مراقبة الغذاء.
العمل في مختبرات الجودة
النوعية.
العمل في مختبرات سالمة
تصنيع الغذاء.
العمل في إدارة الخدمات
الغذائية ومصانع انتاج الغذاء.
العمل في مجال إنتاج غذاء
مستحدث.
العمل في تخصص التقييم
االستشعاري.
العمل في تقنيات تعليب الغذاء.
العمل في مجال هندسة الغذاء.
العمل في مجال تفتيش األغذية.





عدم التغذية
Nutrition



يدرس طلاة و طالاا تخصؤ عؤلؤوم الؤغؤعاء أو
التغعية المو،وعا العلمية التالية:
 مفاهيم علوم الغعاء والتغعية وعالقتها بالمجتمع
واالقتصاد في دولة الكويت.
 متطلاا التغعية المختلفة عات متا ل النمو.
 مجاال التؤواصؤل والؤعؤلؤوم فؤي تؤخؤصؤصؤا
التغعية.
 سالمة الغعاء وعظافته.
 تقنيا تصنيع الغعاء وتعلياه.
 آلية تسويق وإدارة الخدما الغؤعائؤيؤة وتؤنؤظؤيؤم
التصنيع.








عدوم األغذية



Food Science
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تخصصات العدوم البيولوجية
التخصص

عدم البستنة
HORTICULTURE

إدارة مصائد األسماك
Environmental Science
Fisheries Management

نبذة عن التخصص

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

يعني هذا التثخثصثص بثتثخثريثج مثحثتثرفثيثن ذوي
معرفة واسعة بتكوين النبات ووظائثفثه  ،واآلفثات
الضارة  ،والسيطرة على األمراض التثي تصثيثب
النبات  ،العثنثايثة بثالثتثربثة ومثعثرفثة جثودة الثمثاء
والعناية بالحصاد  .ومعرفة جودة المثاء كثمثا يثتثم
التركيز على التكنولوجيا الحيوية كالهندسة الجينية
وإنتاج النبات  .وتثتثيثح لثلثطثالثب االطثالع عثلثى
دراسة البستنة المدنية والمثرافثق الثتثرويثحثيثة فثي
المدن والحدائق الطبيعيثة والصثنثاعثيثة  .ويثعثمثل
المثتثخثصثص بثتثطثويثر مثهثارات إدارة األعثمثال
الخاصة بالبستنة وتسويق إنتاجيثة الثبثسثتثنثة .كثمثا
يتمكن الطالب من معرفة المواضيع المتثعثلثقثة فثي
ما بعد الحصاد والمتعلقة بوسائل النقل والثتثخثزيثن
 ،والتوزيع .

الهيئة العامؤة لؤلؤزراعؤة والؤ ؤتوة
السمكية .

يعني هذا التخصص بتصنيثف األسثمثاك وتثحثديثد
مواقع الوفرة لتركثيثب مصثائثد األسثمثاك وتثقثيثيثم
المخزون السمثكثي  .كثمثا يثعثنثي بثدراسثة أنثواع
األسثثمثثاك وكثثيثثفثثيثثة اسثثتثثغثثالل وتثثقثثيثثيثثم الثثمثثعثثدات
الثثمثثسثثتثثخثثدمثثة فثثي الصثثيثثد  ،وإعثثداد الثثبثثيثثانثثات
اإلحصائية عن كميات األحياء البحريثة الثطثازجثة
والمجمدة والمصنعة الواردة ل سواق بالتعاون مع
األجهزة الثمثعثنثيثة  .كثمثا يثمثكثن مثن خثالل هثذا
التخصص معرفة الشروط والمعايير الصحية التي
يتثم تثطثبثيثقثهثا عثنثد مثراقثبثة الثمثزارع السثمثكثيثة
والشركات المنتجة ألسماك والتأكد مثن تثطثبثيثقثهثا
لثثهثثذه الثثمثثعثثايثثيثثر  .كثثمثثا ي ث هثثل هثثذا الثثبثثرنثثامثثج
المتخصص بثإعثداد الثدراسثات الثخثاصثة بثطثرق
وأساليب ومعدات الصيد المستخدمة في عثمثلثيثات
الصيد وذلك إلدخال واقتثراح تثحثسثيثنثات عثلثيثهثا
وتطويرها .

الهيئة الثعثامثة لشثئثون الثزراعثة
وال روة السمكية

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :

13

3

تخصصات العدوم الرياضية والطبيعية
التخصص

الفيزياء الهندسية
Engineering
Physics

عدم المواد والمعادن
Materials Science and
Minerals

الجيوفيزياء تحت السطحية
Geophysics

الطبوغرافيا والمساحة الجيولوجية
Topography
and Geological Area

بعض مجاالت

نبذة عن التخصص

أو جهات عمل الخريج

الفيزياء الهندسية أو العلوم الهنثدسثيثة هثي شثهثادة
أكاديمية  ،تعطى غثالثبثا كثبثكثالثوريثوس  ،وعثلثى
العكس من الشهادات العلميثة الثهثنثدسثيثة االخثرى
(م ل هندسة الطيران  ،والهندسة الكهربائيثة) فثإن
الفيزياء الهندسية ال تشمل بالضرورة فرع جثزئثي
من العلوم او الفيزياء  ،عوضا عن ذلك الثفثيثزيثاء
الهندسية معنيثة بثتثقثديثم جثرعثة اكثبثر مثن اسثس
الفيزياء الثتثطثبثيثقثيثة فثي مثجثاالت عثديثدة يثكثون
للدارس الحريثة فثي االخثتثيثار مثن بثيثنثهثا (مث ثل
البصريات  ،او تكنولوجيا الثنثاتثو  ،أو الثهثنثدسثة
الميكانيكية  ،او الهندسة الكهربائثيثة  ،او نثظثريثة
التحكم  ،او الثديثنثامثكثيثة الثهثوائثيثة  ،او فثيثزيثاء
الجوامد)  .وهاذا يفسر لماذا انه في بعض البثلثدان
يتم تسمية جزء شهادة البكالوريوس فقط بالفيثزيثاء
الهندسية .
يعتبر علم المواد من العلثوم الثمثهثمثة لثدى الثدول
الصناعية المتقدمة وهو عثلثم مثتثجثدد تثكث ثر فثيثه
األبحاث والدراسات للحصول عثلثى مثواد جثديثدة
بخواص مميزة  ،وعلم المواد هو العلم الذي يثقثود
إلى معرفة وفهم المواد الثمثخثتثلثفثة ،حثيثث يثدرس
العالقة بين بنية المادة الهندسية وخواصها.
يهتم هذا التخصص بثطثبثقثات األرض الثمثخثتثلثفثة
تحت سطح األرض من حيث التركيب والمكونات
والبيئة الهيكلية ونشأتها ومصثادر مثعثادنثهثا .كثمثا
يهتم هذا المجال في المساحات تحت السطحية مثن
حثيثثث اتسثثاع الثثطثبثثقثات ومسثاحثثتثهثثا الثثجثغثثرافثيثثة
واعماقها .ويتم استخدام مجثمثوعثة مثن الثتثقثنثيثات
الكهربائية للكشف عن مكونات الطبقات وسثمثكثهثا
والثثفثثواصثثل الثثتثثي تثثفثثصثثل بثثيثثن الثثطثثبثثقثثات غثثيثثر
المتجانسة.
يهتم هذا البرنامج فثي سثطثح األرض واألشثكثال
الثتثثضثثاريسثثيثثة وكثثيثثفثثيثثة تثكثثويثثنثثهثثا ومثدي ثثبثثاتثثهثثا
والمتغيرات المناخية التي ت ر بها .كما يبحث في
مجال المسوحات الطبوغرافية مثن حثيثث الثنثشثأة
والتكوين ومصادر رسوبثيثاتثهثا  ،ومثدي مثالئثمثة
األرض للبناء والتوسعات الحضرية.
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على سبيل الم ال ال الحصر:
صناعة الحديد والصلب ،صناعة
االلمنيثوم ،صثنثاعثة السثيثرامثيثك
والزجاج ،صناعة مثواد الثبثنثاء،
مصانع الصهر والصب ،مصانع
تشكيل وتصنيع المعادن.



الثثثقثثثطثثثاع الثثثنثثثفثثثطثثثي -
المسوحات الجيوفيزيائية.
وزارة الكهرباء.
بلدية الكويت .
الهيئة العامة للبيئة .
مثعثثهثد الثثكثويثثت لث بثثحثثاث
العلمية .
اإلدارة العامة لإلسكان .



بلدية الكويت
وزارة األشغال العامة
الرعاية السكنية
مثعثثهثد الثثكثويثثت لث بثثحثثاث
العلمية
الهيئة العامة للبيئة
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تخصصات العدوم الرياضية والطبيعية
التخصص

عدم األرصاد الجوية
Meteorology

النانوتكنولوج
Nanotechnology

نبذة عن التخصص

يقصد بهذا التخصص دراسثة الثمثنثا مثن حثيثث
مثثكثثونثثات وتثثركثثيثثب وطثثبثثيثثة الثثغثثالف الثثجثثوي ،
وتأ يرات ذلك في الثكثائثنثات الثحثيثة عثلثى سثطثح
األرض  .وغالبا ما يكون ذلك بثرصثد الثتثغثيثرات
الجوية والمناخية قبل حدو ها وذلك حثتثى يثتثمثكثن
من أخثذ االحثتثيثاطثات الثالزمثة قثبثل حثدوث أي
كوارث طبيعية وذلك عن طثريثق رصثد درجثات
الحرارة والرطثوبثة  ،مثتثابثعثة حثركثة الثريثاح ،
ومثثعثثدالت سثثقثثوط األمثثطثثار  .ويثثدرس الثثطثثالثثب
المتخصص في هذا المجال عثددا مثن الثمثقثررات
الدراسية م ل  :إشعاع الغالف الجوي  ،األرصثاد
الديناميكية  ،الديناميكا الحرارية للغالف الجوي ،
علم المنا  ،فثيثزيثاء الثغثالف الثجثوي  ،الثدورة
العامة للهواء  ،التنب بالثطثقثس  ،إعثداد الثنثمثاذج
وأرصاد األقمار الصناعية  .يجب أن يتوفثر لثدى
الطالب الراغب بااللثتثحثاق فثي هثذا الثتثخثصثص
القدرة على االستنتاج والمقارنة عن طريق النتائج
التي يحصل عليها عند الثرصثد  .كثمثا يثجثب أن
يكون لديه قدرة التحمل على الزيارات الثمثيثدانثيثة
المتكررة ألماكن الرصد واخذ القراءات وتحليثلثهثا
باالستنتاجات وهذا التخصص يتطلب من الثطثالثب
أن يثثكثون لثديثثه مثثيثول فثي بثعثثض الثثعثلثثوم مث ثثل
الرياضيات  ،اإلحصاء  ،والفيزياء .

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

اإلدارة العامة للطيران المدني

ويركز هذا العلم على دراسة المادة علثى مسثتثوى
الذرات بمقياس جزء من المليون من المثلثلثيثمثيثتثر
من خالل تزويد الطالب بالمعلومات الالزمة لفثهثم
تطبيقات علم النانو في تكثنثولثوجثيثا االلثكثتثرونثات
واالتصاالت والثطثاقثة والضثوء مثن خثالل دمثج
أساسيات الكيمياء الفيزيائية والهندسة الكثهثربثائثيثة
وفهم خصائص المثادة مثن الثنثواحثي الثفثيثزيثائثيثة
والكيميائية والكهربائية والتحكم بتلك الثخثصثائثص
السثثتثثخثثدامثثهثثا فثثي االجثثهثثزة االلثثكثثتثثرونثثيثثة.
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تخصصات الطب والصحة
التخصص

علوم طب حيوي
Biomedical Sciences

نبذة عن التخصص

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

الطب الحيوي  ،الذي يعثرف أيضثا بثاسثم الثطثب
النظري  ،وهو مصطلح يضم الثمثعثرفثة والثبثحثث
الذي هو أك ر أو أقل في مجاالت الطب الثبثشثري
والطب البيطري  ،وعلثم طثب األسثنثان والثعثلثوم
األساسية في علوم األحياء م ل الكيمياء الحيوية ،
الكيمياء  ،علم األحياء  ،واألنسجة  ،علم الثورا ثة
 ،علم األجنة  ،التشريح  ،علم وظائف األعضاء ،
علم األمراض  ،والهندسة الطبية الحيثويثة  ،عثلثم
الحيوان  ،وعلم األحياء المجهرية.
الطب الحيوي عادة ال يهتم بممارسة الطثب بثقثدر
ما هو مع المعرفة الثنثظثريثة والثبثحثث ه نثتثائثجثه
تجعل من المثمثكثن تثكثويثن عثقثاقثيثر جثديثدة فثهثم
الجزيئية اآلليات الكامنة للمرض  ،وبالتالي يضثع
حجر األساس لجميع التطبيقات الطبية والتشخيص
والعالج.

عدم األحياء  /أمراض الدم ونقل الدم
BIOLOGICAL SCIENCE /
& HEMA EOLOGY
BLOOD BANK

العالج الرياض
Athletic Therapy

عثلثم أمثراض الثدم هثو الثعثلثم الثثذي يثبثحثث فثثي
مكونات الدم وأمراضه المختلفة ويكثسثب الثطثلثبثة
كيفية القيام بالتحاليل المخبرية اإلكلينيكية.

وزارة الصحة – المسثتثشثفثيثات
الخاصة – المختبرات

يتيح هذا التخصص للطالب دراسة المواد العلثمثيثة
لمن يرغب بممارسة مهنة العالج الرياضي و هثو
متخصص ضثحثي و الثذي يثقثوم بثالثتثعثاون مثع
األطباء المتخصصين بثالثمثسثاهثمثة فثي تثقثيثيثم و
تصميم برامج تدريبية لمن هم بحاجة إلثى عثنثايثة
خثثاصثثة و الثثذيثثن عثثانثثون مثثن أمثثراض مثثزمثثنثثة
كثثأمثثراض الثثقثثلثثب و الثثرئثثة و السثثرطثثان و داء
السكري و هشاشثة الثعثظثام حثيثث يثقثوم الثطثلثبثة
بإجراء دراسات و أبحاث عثن تثلثك األمثراض و
الحاالت المزمنة لتطوير برامج مثتثخثصثصثة فثي
األنشطة البدنية و ذلك لتحسيثن صثحثة و نثوعثيثة
حياة شريحة متنامية العدد في المجتمع .كمثا يثقثوم
البرنامج بتحضير الطلبة لبرامج الدراسات الثعثلثيثا
في المجاالت االساسية السريرية و التطبيقيثة لثعثم
وظائف االعضاء (.)PHYSIOLOGY
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تخصصات الطب والصحة
التخصص

العالج المهني
Occupational Therapy

التطبيقات اإلكلينيكية
لفسيولوجيا التمارين
Clinical Exercise
Physiology

علم النطق
Speech and Language
Pathology

علم السمع
Audiology

نبذة عن التخصص

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

إن بعض األمراض الجسدية قد تصاحبها مشثاكثل
نفسية أو ذهنية أو سلوكية والثتثي قثد تث ثر عثلثى
الصحة العامة لثلثشثخثصرالثمثريثض .الثهثدف مثن
العالج المهني هو جثعثل الثمثريثض يثتثعثود عثلثى
تطويع ما لديه من قدرات بعد اإلصابة لثمثمثارسثة
النشاط الحركي والثعثمثل عثلثى قثدر الثمثسثتثطثاع
وحسب الثظثروف الثمثتثاحثة لثه حثيثاتثه الثيثومثيثة
السثثابثثقثثة .يثثعثثد تثثخثثصثثص الثثعثثالج الثثمثثهثثنثثي مثثن
التخصصات النادرة في الخليج العربي والمثنثطثقثة
العربية.

تتواجد خدمات العالج الثمثهثنثي
في جميع األماكن المختلثفثة مثن
مستثشثفثيثات ومثراكثز تثأهثيثلثيثة
لحاالت األعصثاب ،والثعثظثام،
وإعثاقثات األطثثفثال ،وإصثابثثات
الثثيثثد ،والثثحثثروق ،وإصثثابثثات
العمل ،وتقييم وقيثاس الثكثرسثي
الثثثثطثثثثبثثثثيثثثثة ،ومثثثثدارس ذوي
االحثثثثتثثثثيثثثثاجثثثثات الثثثثخثثثثاصثثثثة،
واإلعاقات النفسية واالجتماعثيثة
(مراكز الطب النفسي ومثراكثز
اإلدمان) وأيضا ً تتواجد خدمثات
العالج المهثنثي فثي الثجثامثعثات
وفي مثجثال اإلدارة واألبثحثاث
واالستشارات .

الهدف من إنشثاء هثذا الثتثخثصثص الثعثلثمثي هثو
تخريج كوادر طبية ذات كفاءة مهثنثيثة عثالثيثة فثي
العالج السريري اإلكلينيكي لتأهيل أعضاء الجسثم
للعمل بالشكل الطبيعي لثمثرضثى الثقثلثب والثدورة
الدموية والجهاز التنثفثسثي وأمثراض الشثيثخثوخثة
ولمكافحة السمنة وأمراض السكري والرومثاتثيثزم
وضثثغثثط الثثدم  ،وكثثذلثثك نشثثر الثثوعثثي الصثثحثثي
والرياضي بين المواطنين.

المستشفيات واألندية الصحية

Speech-Language Pathology is a field
of expertise practiced by a clinician
known as a Speech-Language
Pathologist (SLP), also called speech
and language therapist, or speech
therapist, who specializes in the evaluation and treatment of communication disorders and swallowing disorders.

وزارة الصحة – المسثتثشثفثيثات
الخاصة

Audiology is a branch of science that
studies hearing, balance, and related
disorders. Its practitioners, who treat
those with hearing loss and proactively prevent related damage are audiologists.

وزارة الصحة – المسثتثشثفثيثات
الخاصة

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :
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تخصصات الطب والصحة
التخصص

الصحة العامة
Public Health

نبذة عن التخصص

تحت إشراف مدير برنثامثج صثحثة الثمثجثتثمثع أو
الصحة العامة ،أو أي مثنثسثقثيثن آخثريثن فثي هثذا
المجال ،فإن الخريج سوف يكون قادرا على:
 المساهمة في تخطيط وتثنثفثيثذ بثرامثج تثعثزيثز
الصحثة عثلثى مسثتثوى الثمثجثتثمثع خصثوصثا
المتثعثلثقثة بثتثشثجثيثع أنثمثاط الثحثيثاة الصثحثيثة
والسلوكيات الوقائية.
 تثثطثثويثثر األدوات الثثالزمثثة لثثبثثرامثثج تثثعثثزيثثز
الصحة.
 يساعد في تقييم احتياجات الثمثجثتثمثع ،وتثقثيثيثم
بثثرامثثج الصثثحثثة الثثعثثامثثة ،وذلثثك بثثاسثثتثثخثثدام
األساليب الكمية والنوعية المناسبة.
 يساهم في تقييم سالمثة بثيثئثة الثعثمثل ،ويثكثون
داعم للصحة المهنية.
 إدراك بنيثة ووظثيثفثة قثواعثد بثيثانثات الثنثظثام
الصحي ،ويساعد في إدارتها.
 إشثثراك قثثادة الثثمثثجثثتثثمثثع وآخثثريثثن مثثن خثثالل
عمليات الثمثشثاركثة وذلثك لثتثحثقثيثق االلثتثزام
والفعالية واالستدامة.
 تقديم المساعدة في تقصي المثشثاكثل الصثحثيثة
في المجتمع ،بمثا فثي ذلثك تثفثشثي األمثراض
المعدية.

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

وزارة الصحة:
 إدارة الصحة العامة
 إدارة تعزيز الصحة
 إدارة المسنين
 إدارة الصحة المدرسية
 إدارة التغذية
 أدارة الثثرعثثايثثة الصثثحثثيثثة
األولية
 مكتب األعالم الصحي
 إدارة منع العدوى
 الثثثمثثثنثثثاطثثثثق الصثثثحثثثيثثثثة
والثثمثثسثثتثثشثثفثثيثثات الثثعثثامثثة
ومراكز الرعاية األولية
 إدارة الصحة المهنية
جامعة الكويت:
 كليات مركز العلوم الطبيثة
كمساعدين مدرسين
مركز دسمان لدسكر.
الهيئة العامة لدغذاء.
وزارة الدفاع:
 إدارة الخدمات الصحية
القطاع النفط :
 الخدمات الصحية
 الصحة المهنية
وزارة الشممتون االجممتممممماعمميممة
والعمل:
 إدارة رعاية المسنين
القطاع الخاص:
 مستشفيات القطاع الخاص
 الشركات المثعثنثيثة بثتثقثديثم
مختلف الرعاية الصحية
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تخصصات الطب والصحة
التخصص

أبحاث الصحة والمجتمع
Health and Society Research

نبذة عن التخصص

تحت إشراف مدير برنامج البحوث أو مدير نثظثام
المراقبة ،سيكون الخريج قادرا على:
 تحديد األسئلة البح ية ذات الصثلثة بثالثمثجثتثمثع
والصحة.
 يجمع ويساعد في تقييم نوعية البيانات المتاحثة
حاليا.
 يستخدم مثهثارات الثبثحثث الثكثمثيثة والثنثوعثيثة
المستخدمثة فثي الثدراسثات الثتثي لثهثا عثالقثة
بالمجتمع والصحة.
 استحداث االسثتثبثيثانثات ذات الثجثودة الثعثالثيثة
وأدوات جمع البيانات.
 جمع البيانات بطريقة غير متحيزة مع مثراعثاة
مبادئ مراقبة الجودة في جمع البيانات.
 يساعد في إنشاء الجداول واألرقثام الثمثنثاسثبثة
باستخدام البيانات التي تم جمعها.
 إدراك مصادر الخطأ في البحوث والثدراسثات
(التحيز والخلط).
 إعداد تقارير مكتوبة وشفثويثة مثنثطثقثيثة بشثأن
نتائج البحوث.
 قيادة فريق جمع البيانات في هذا المثجثال ،مثع
مهارات االتصال الشخصية الجيدة.

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

وزارة الصحة:
 إدارة الصحة العامة
 إدارة تعزيز الصحة
 إدارة المسنين
 إدارة الصحة المدرسية
 إدارة التغذية
 أدارة الثثرعثثايثثة الصثثحثثيثثة
األولية
 مكتب األعالم الصحي
 إدارة منع العدوى
 الثثثمثثثنثثثاطثثثثق الصثثثحثثثيثثثثة
والثثمثثسثثتثثشثثفثثيثثات الثثعثثامثثة
ومراكز الرعاية األولية
 إدارة الصحة المهنية
جامعة الكويت:
 كليات مركز العلوم الطبيثة
كمساعدين مدرسين
مركز دسمان لدسكر.
الهيئة العامة لدغذاء.
وزارة الدفاع:
 إدارة الخدمات الصحية
القطاع النفط :
 الخدمات الصحية
 الصحة المهنية
وزارة الشممتون االجممتممممماعمميممة
والعمل:
 إدارة رعاية المسنين
القطاع الخاص:
 مستشفيات القطاع الخاص
 الشركات المثعثنثيثة بثتثقثديثم
مختلف الرعاية الصحية
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تخصصات الطب والصحة
التخصص

اإلدارة الصحية
Health Management

نبذة عن التخصص

تحت إشراف مدير البرنامثج  ،سثيثكثون الثخثريثج
قادرا على:
 دعم المهام اإلدارية والتنظيمية في الم سسثات
الصحية العامة والخاصة.
 العمل مع مديري النظام الصحي في تثخثطثيثط
وتنظيم الخدمات الصحية.
 تقديم الدعم في مجال إدارة المثوارد الثبثشثريثة
في م سثسثات الثرعثايثة الصثحثيثة ،والثتثأمثيثن
الصحي وشركات ادارة المستشفيات.
 العمل كعضو فريق عمل فعال فثي الثتثخثطثيثط
المالي وإعداد الثمثيثزانثيثات وإدارة مثنثظثمثات
الخدمة الصحية.
 تنظيم برامج سالمة المرضى في المستشفثيثات
والم سسثات الصثحثيثة األخثرى ذات الصثلثة
لضمان الجودة.
 تنظيم تنفيذ وتطبيق نظم المثعثلثومثات اإلداريثة
الصحية في الم سسات الصحية.
 المساعدة في تطوير وتنفيذ الثتثأمثيثن الصثحثي
الخاص ومنظمات الرعاية.

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

وزارة الصحة:
 الثثثمثثثنثثثاطثثثثق الصثثثحثثثيثثثثة
والثثمثثسثثتثثشثثفثثيثثات الثثعثثامثثة
ومراكز الرعاية األولية
 إدارة التدريب والتطوير
 إدارة الجودة واالعتماد
 أدارة الثثرعثثايثثة الصثثحثثيثثة
األولية
 معهد الكويت للتخصصثات
الطبية
 إدارة الصحة العامة
 إدارة تعزيز الصحة
 إدارة المسنين
 إدارة الصحة المدرسية
 إدارة الصحة المهنية
جامعة الكويت:
 كليات مركز العلوم الطبيثة
كمساعدين مدرسين
مركز دسمان لدسكر.
الهيئة العامة لدغذاء.
وزارة الدفاع:
 إدارة الخدمات الصحية
القطاع النفط :
 الخدمات الصحية
القطاع الخاص:
 مستشفيات القطاع الثخثاص
أدارة
وشثثثثثثثثثثركثثثثثثثثثثات
المستشفيات
 الشركات المعنية بالثتثأمثيثن
الصحي
 الشركات المثعثنثيثة بثتثقثديثم
مختلف الرعاية الصحية
 شثثركثثات االسثثت ث ثثمثثار فثثي
مجال الرعاية الصحية
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تخصصات الطب والصحة
التخصص

التنمية الصحية في المجتمع
Health Development
in Community

نبذة عن التخصص

تحت إشراف مدير بثرنثامثج الثمثجثتثمثع يسثتثطثيثع
الخريج أن يقوم :
 تحليل الوضع وتقييم المعلومات و المتثطثلثبثات
من احتثيثاجثات الثخثدمثة االجثتثمثاعثيثة لثفثئثات
المجتمع ،وذلك باسثتثخثدام األسثالثيثب الثكثمثيثة
والنوعية المناسبة.
 تشجيثع الثعثمثل الثتثطثوعثي فثي الثمثجثتثمثعثات
المحلية.
 تطوير البرامج المجتثمثعثيثة لثفثئثات الثمثجثتثمثع
الرئيسية ،م ل الشباب وكبار السن.
 تحديد الفئات المستفثيثدة الثرئثيثسثيثة والثتثعثاون
معهم لتقييم وتثطثويثر احثتثيثاجثات الثمثجثتثمثع
المحلي.
 تطبيق المهارات للوصول إلى المعلومثات مثن
مثثجثثمثثوعثثة مثثتثثنثثوعثثة مثثن قثثواعثثد الثثبثثيثثانثثات
واستحداث ملف واضح الحتياجات المجتمع.
 الشروع في برامج تركز على تغيثيثر السثلثوك
في المجتمع.
 تطبيق مهارات االتصال في بيئة مجتمع متعدد
ال قافات.

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

وزارة الصحة:
 المناطق الصحية ومثراكثز
الرعاية األولية
 إدارة تعزيز الصحة
 إدارة الصحة المدرسية
 أدارة الثثرعثثايثثة الصثثحثثيثثة
األولية
 مكتب األعالم الصحي
وزارة الشتون االجمتممماعميمة
والعمل:
 إدارة تنمية المجتمع
 مراكز تنمية المجتمع
 إدارة الحضانة العائلية
 إدارة رعاية األحداث
 إدارة ش ون المسنين
 وزارة الشباب.
 الهيئة العامة للشباب.
 مركز األنماء االجثتثمثاعثي
التابع لمجلس الوزراء.
وزارة التربية:
 ادارة النشاط المدرسي
 ادارة الخدمات االجتماعية
جامعة الكويت:
 كليات مركز العلوم الطبيثة
كمساعدين مدرسين
وزارة الدفاع:
 إدارة الخدمات الصحية
 إدارة الخدمات االجتماعية
القطاع النفط :
 الخدمات الصحية
 إدارة الخدمات االجتماعية
القطاع الخاص:
 الشركات المعنثيثة بثبثرامثج
التنمية االجتماعية
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التخصصات األدبية واإلنسانية والفنون
التخصص

نبذة عن التخصص

علم اآلثار
Archeology

علم اآل ار هثو عثلثم يثخثتثص بثدراسثة مثخثلثفثات
الحضارة اإلنسانية الثمثاضثيثة .تثدرس فثيثه حثيثاة
الشعوب القديمة ،وذلك بدراسة مخلفاتهثا .وتشثمثل
تلك المخلفات أشثيثاء مث ثل :الثمثبثانثي والثعثمثائثر،
والقطع الفنية ،واألدوات والفخار والعظثام .يسثهثم
علم اآل ار في رسم صورة عن معالم الثحثيثاة فثي
المجتمعات القديمة .إن البحث اآل اري هو السبثيثل
الوحيد لكشف حياة المجتمعات الثتثي ود جثدت قثبثل
اختراع الكتابة منذ خمسة آالف عام تقريبًا.

لغويات
Linguistics

الدغات األجنبية التطبيقية
LEA

الدغة العربية والمهارات الوظيفية
Arabic Language and Skills

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

Linguistics is the scientific study of
language, specifically language form,
language meaning, and language in
context.

إجادة الث لغات و تطبيقها في مختلف الثمثعثارف
اللغوية و المنثهثجثيثة عثلثى مثجثاالت الثتثخثصثص
المختلفة من اتصثاالت و تسثويثق و مثحثاسثبثة و
مالية و موارد بشرية و تجارة دولية.

تشمل موضوعات هذا الثمثقثرر عثلثي الثمثهثارات
التالية :
 كثثتثثابثثة رسثثائثثل الثثمثثنثثاسثثبثثات  :الثثتثثعثثازي ،
والمرا ي  ،والتهاني
 سندات التسجيل
 العقود المختلفة
 مخاطبة الدوائر الخاصة  ،والعامة
 المرافعات في المحاكم
 الكتب التي يحررها الموظفون فثي الثدوائثر
الحكومية  ،والشركات
 المقاالت في الصحف
 نشرات األخبار وغيرها
 رسائل الماجستير  ،والدكتوراه
 الخطب في المناسبات المختلفة
 البرقيات

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :

مترجمثيثن مثتثخثصثصثيثن فثي
المنظثمثات الثدولثيثة و السثلثك
الدبلوماسي  ،ومكاتب الترجمة
 ،ووسائل اإلعالم.











وسائل األعالم
المحاكم
الهيئات الحكومية
الشركات
الوظائف الحكومية
السفارات
الدواوين
الجامعات
المنابر الخطابية
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التخصصات األدبية واإلنسانية والفنون
التخصص

الباحث المتميز
Distinguished Researcher

العربية والعولمة
Arabic Language and
Globalization

أصول الدين
Fundamental of Religion

بعض مجاالت

نبذة عن التخصص

الشك في أن الجامثعثات الثعثربثيثة  ،ومثعثاهثد
التعليم األخرى بحاجة إلي م ل هذا التثخثصثص
 ،ليسهم في ترقيتها  ،وتثطثويثرهثا لثتثضثاهثي
غيرها من الجامعات العالمية األخرى  ،وترقيثة
المجتثمثع  ،وتثطثويثره  ،وتثتثبثدي أهثمثيثة هثذا
التخصص من خالل أنه ال يوجد بين الجامعثات
العالمية خمس المئة جامعة عربية .وعليثه فثإنثه
البد من التوقف عند ما يثمثكثن أن يسثهثم فثي
توفير هذا الباحث في المجتمعات الثعثربثيثة مثن
خالل التدريب  ،والتدرب باالستعانة بما يتوافثر
في المجتمعات العالمية المتطورة .

الشك أن العالم كالقرية الواحدة تأ راً  ،وتثأ ثيثراً ،
وهي مسألة تحتاج إلي أن تواكب لثغثة الثتثفثاهثم ،
والتخاطب هذا التأ ثر  ،والثتثأ ثيثر وال سثيثمثا فثي
مجال العلوم في الجامعات التي تدرس فثيثهثا هثذه
العلوم بالعربية  ،وعثلثيثه فثإن تصثيثيثر الثعثربثيثة
تسثتثثوعثب مثا يثجثثد مثثن عثلثثوم فثثي تثثراكثيثثبثهثثا ،
ومصطلحاتها يسهم في رقى المجتمع  ،وتثطثويثره
في شتي المجاالت .

أو جهات عمل الخريج

 الجامثعثات  ،والثمثعثاهثد ،
ومراكز البحث العلمي
 وسائل اإلعالم
 السفارات
 الشركات







الثجثثامثثعثثات بثثتثثخثثصثثصثثاتثثهثثا
المختلفة
مراكز البحث العلمي
الشركات
وسائل اإلعالم المختلفة
تسويق المنتج أيا ً كان

هي دراسة ل سس التحتية لفكر اإلنسان وسثلثوكثه
العقائدي والفكري تسمى بأصثول الثديثن  ،ويثراد
بها األمور التي ترتبط بثعثقثيثدة اإلنسثان وسثلثوكثه
الفكري والتي تبتني عليها فروع الدين التي ترتبط
بأفعال اإلنسان أي سلوكه العملي  .فما يرتبط مثن
تعاليم وإرشادات بتوجيه الجانب النظري لثإلنسثان
– إي المعرفة والعقيدة  -تسمى بثأصثول الثديثن ،
وما شرعت لتوجيه سلوك اإلنسان العملي سثمثيثت
بفروع الدين  ،فالديثن مثعثرفثة وعثمثل  ،مثعثرفثة
بأصول الدين  ،وعمل بفروع الدين.

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :
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تخصصات التعديم
التخصص

التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
Special Education

نبذة عن التخصص

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

يعني هذا التخصص بدراسة وتعليم الثطثلثبثة ذوي
االحتياجات الخاصة والمنصبثة ضثمثن اإلعثاقثات
العقلية (التوحد  ،الشلل الثدمثاغثي ،االضثطثرابثات
الشخصية ،مثرضثى الثداون ،صثعثوبثة الثتثعثلثم ،
التخلف العقلي) أو اإلعاقات الجثسثديثة (الثعثمثى ،
الصم  ،إصابات الحبثل الشثوكثي) .يثتثعثيثن عثلثى
الطالب الذي يرغب بدراسة هذا المجال بأن يكون
على دراية علمية وعملية معا عن طريق الثمثنثهثج
الثثدراسثثي والثثفثثصثثول الثثتثثدريثثبثثيثثة خثثارج نثثطثثاق
المنهج .
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التخصصات االجتماعية
التخصص

عدم االجتماع
Sociology

خدمة اجتماعية
Social Work

األنثروبولوجيا
Anthropology

عدوم اضطرابات التواصل
Communication Disorders
Science

نبذة عن التخصص
يثثهثثدف "عثثلثثم االجثثتثثمثثاع" إلثثى تثثأهثثيثثل الثثطثثالب
بتزويدهم بالمعرفة النظرية والتطبيقية فثي فثروع
علم االجتمثاع ،وكثذا فثي الثقثضثايثا االجثتثمثاعثيثة
المعاصرة ،عالميا ،وإقليميا ومحثلثيثا .كثمثا يثهثتثم
بتحليل مالمح التغير االجتماعي وإبثراز عثوامثلثه
ونتائجه .كما يسعى الثقثسثم إلثى اكثتثسثاب طثالبثه
بعض المهارات األسثاسثيثة فثي الثبثحثث الثعثلثمثي
لمساعدتثهثم فثي تثحثلثيثل األوضثاع والثمثشثكثالت
االجتماعية.

تهدف "الخدمة االجتماعية إلى إعثداد أخصثائثيثيثن
خدمة اجتماعية م هلثيثن نثظثريثا ومثيثدانثيثا عثلثى
التعامل مع المشكالت االجتماعثيثة سثواء تثعثلثقثت
بالفرد أو بالجماعة أو التنظيمثات مثن نثاحثيثة ،أو
ارتبطت بالمجاالت المختلفة لثلثعثمثل االجثتثمثاعثي
(تعليم – صحة – شباب – إعاقة).

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

الثثمثثدارس ،والثثمثثسثثتثثشثثفثثيثثات،
والشركات ،وجثمثيثعثات تثنثمثيثة
الثثمثثجثثتثثمثثع ،فضثثال عثثن كثثافثثة
الثثثثوزارات والثثثثمثثثث سثثثثسثثثثات
والثثهثثيثثئثثات الثثعثثامثثة وبثثخثثاصثثة
وزارة الش ث ون االجثثتثثمثثاعثثيثثة
والثثثعثثثمثثثل ،وإدارة الثثثبثثثحثثثوث
والثثثتثثثخثثثطثثثيثثثط بثثثالثثثمثثث سثثثسثثثات
المختلفة.

األن روبولوجيثا هثي عثلث دم اإلنسثان .أي الثدراسثة
العلمية لإلنسان ،في الثمثاضثي والثحثاضثر ،الثذي
يدرسم ويدب َنى على المعرفة من العلوم االجتماعثيثة،
وعلوم الحياة ،والعلوم اإلنسانية.
طثثبثثيثثعثثة الثثتثثخثثصثثص  -فثثحثثص وتثثقثثيثثيثثم وعثثالج
اضطرابات التواصل وهي:
 حاالت التأخر اللغوي االستيعابي والتعبيثري،
االضطرابات الصوتية.
 حاالت اضطرابات انسيابية الثكثالم (الثتثأتثأةر
اللجلجة).
 حثاالت ضثعثثاف السثثمثثع ،الشثثلثل الثدمثثاغثثي،
التخلف العقلي.
 اضثطثرابثات الثنثطثثق الثنثاتثجثة مثثن الثتثعثلثيثثم
الخاطئ ،ضعف عضالت جهاز النطق الشفه
األرنبية  ،انشقاق سقف الحلق.
 صعوبات في البلع.
 اإلصابات والجلطات الدماغية.
 حاالت الحبسة الكالمية الناتجة عن إصثابثات
الدماغ وإعادة تأهثيثل الثمثرضثى السثتثرجثاع
قدرتهم على الكالم.
 حاالت استئصال الحنجرة.

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :
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التخصصات االجتماعية
التخصص

عالقات دولية
International Relations

دراسات الشرق األوسط
Middle Eastern Studies

دراسات في حل النزاع والسالم
Studies in Resolving the
Conflict and Peace

نبذة عن التخصص

يدرس الطالب النظام السياسي والثمثالثي الثعثالثمثي
وتأ يره على الدول  .إن إدارة األعمال والشركات
الخاصة هي التي ت ر عثالثمثيثا عثلثى الثدراسثات
الدولية  .يغطي هذا التخصص سياسثات الثعثالثم ،
والثثتثثمثثويثثل السثثيثثاسثثي الثثعثثالثثمثثي واألمثثن الثثدولثثي
والصثراعثات الثمثالثيثة  .وتثهثدف الثدراسثة بثهثثذا
التخصص إلى إكساب الطالب المعرفة والمهارات
الالزمة للعمل في المجتمعات الدولية والعثمثل فثي
مواقع استشارية في الحكومات والقطاعات األهلية
ومجاالت إدارة األعمال .

مميزات برنامج الثدراسثات شثرق اوسثطثيثة انثه
يطور الفائدة و الثمثعثرفثة و الثفثهثم فثي الشثرق
األوسط قديما وحدي ا في :الثلثغثات – األدب –
الحضارة – التاريخ – السياسة .

يهتم هذا التخصص بثحثل الثنثزاعثات السثيثاسثيثة
وإيجاد الحلول وتحليلها نظريا وعثمثلثيثا ودراسثة
نظريات النزاع والعنف والحروب وكيثفثيثة نشثر
السالم في الم سسات والتجمعات .

لالستفسار :هاتف55525225 - 55525222 - 55525222 :

فاكس. 55290922 :

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

26

8

تخصصات :اإلدارة  -التجارة  -السياحة
التخصص

تجارة دولية
International Commerce

تجارة الكترونية
E- Commerce

الدراسات االكتوارية
Actuarial Studies

نبذة عن التخصص

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

يركز هذا البرنامثج عثلثى مثفثهثوم اإلدارة وعثلثى
االسثثتثثراتثثيثثجثثيثثات اإلداريثثة مثثن مثثنثثظثثور دولثثي
وتثجثثاري  ،حثيثثث يثدرس الثطثثالثثب االقثثتثصثثاد ،
والثتثمثويثل  ،وقثانثون الثتثثسثويثق  ،وتثكثنثولثوجثيثثا
المعلومات  ،وإدارة الثعثمثلثيثات  ،واسثتثراتثيثجثيثة
اإلدارة  ،والتحلثيثل والثتثسثويثق الثدولثي  ،وإدارة
الموارد البشرية إضافة إلى دراسثة لثغثة أجثنثبثيثة
أخرى .

الشركات الخاصة – البثنثوك –
هيئات االست مار

يهتم برنامج التجارة االلكتروني بتفسير التعامثالت
ما بين الم سسات والمستهلك والم سسات فثي مثا
بينها وتأ ير التكنولوجيا االلكتثرونثيثة عثلثى الثبثيثع
والشراء والعالقات التجارية  .يثكثتثسثب الثطثالثب
خبرة في مجال التجارة ونظم المعلومات المطلوبة
لثثتثثطثثبثثيثثق الثثخثثبثثرات فثثي مثثجثثال نثثظثثم الثثتثثجثثارة
االلكترونية  .ويتضمن البرنامج مثزيثج مثن مثواد
االختصاص في مجال التجارة والثحثاسثب اآللثي.
يقترح للطالب دراسة تخصص مزدوج للثحثصثول
على مستقثبثل مثهثنثي أفضثل كثدراسثة تثخثصثص
اإلعالن أو التثسثويثق أو إدارة األعثمثال بثجثانثب
تخصص التجارة االلكترونية  ،كما يمكنه اخثتثيثار
مواد مساندة من تخصص إدارة نظم المعلومات.

الؤؤاؤؤنؤؤوص د الصؤؤنؤؤدو الؤؤكؤؤويؤؤتؤؤي
للتنمية االقتصادية

يندرج هذا الثتثخثصثص ضثمثن إدارة األعثمثال .
تجمع بين عدة فروع معرفية منها الثريثاضثيثات ،
واإلحصثثاء  ،واالقثثتثثصثثاد  ،وش ث ون الثثمثثال ،
وتكنولوجيا المعلومات  ،واإلدارة  ،واالجثتثمثاع ،
والقانون  .فالعلوم االكتوارية هي تلك العلوم الثتثي
تستخدم هذه الفروع مثجثتثمثعثة لثدراسثة وتثحثلثيثل
البرامج المالية واالقتصادية لثمث سثسثات الثتثأمثيثن
والضمان االجتمثاعثي  ،والثبثنثوك  ،ومث سثسثات
االست مار والتمويل المخثتثلثفثة  ،ووضثع الثخثطثط
الفاعلة لثبثرامثجثهثا لضثبثط ومثوازنثة الثمثدخثالت
المالية مع مخرجاتها حسب التوقعثات والثتثنثبث ات
المدروسة

يمكن لثحثمثلثة هثذا الثتثخثصثص
العمل في الثمث سثسثات الثمثالثيثة
المختلفثة مثن بثنثوك وشثركثات
تثثأمثثيثثن وم ث سثثسثثات الثثتثثقثثاعثثد
والضثثمثثان وأسثثواق الثثمثثال .
وكذلك في الم سسات التعليمثيثة
كثثثالثثثجثثثامثثثعثثثات والثثثمثثثعثثثاهثثثد
والجمعيات المثالثيثة الثمثهثنثيثة ،
باإلضافثة إلثى الثمثسثاهثمثة فثي
تدريب العاملين في المث سثسثات
المالية واالست ماريثة ومث سثسثة
الضمان االجتماعي وغيرها .
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تخصصات :اإلدارة  -التجارة  -السياحة
التخصص

إدارة سلسلة التوريد
Supply Chain Management

إدارة األعمال اللوجستية
logistics management

نبذة عن التخصص

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

سثثثلثثثسثثثلثثثة الثثثتثثثوريثثثد هثثثي مثثثنثثثظثثثومثثثة مثثثن
الم سسات،والثنثاس ،والثتثكثنثولثوجثيثا ،واألنشثطثة
والمعلومات والموارد المطلوبة لنقل المنتثجثات أو
الخدمات من الموردين إلثى الثعثمثالء .فثنثشثاطثات
سلسلة التوريد تقوم بتثحثويثل الثمثوارد الثطثبثيثعثيثة
والمواد الخام والمكونات إلى المنتج النهائي الثذي
يثثثتثثثم تسثثثلثثثيثثثمثثثه إلثثثى الثثثعثثثمثثثيثثثل الثثثنثثثهثثثائثثثي.
و تثبثدأ سثلثسثلثة الثتثوريثد الثنثمثوذجثيثة بثالثتثنثظثيثم
اإليكولوجي والبيولوجي للموارد الطبيعية ،تثلثيثهثا
عملية استخراج اإلنسان للمواد الخام ،وتشمل عدة
وصالت إنتاج (على سبيل الم ال ،عنصر البثنثاء،
والتجميع ،والدمج) قبل االنتقال إلى عثدة طثبثقثات
من مرافق التخزين التي تناقص حجمها أك ثر مثن
أي وقثت مضثى ،والثمثواقثع الثجثغثرافثيثةالثنثائثيثة،
وتصثثثل فثثثي الثثثنثثثهثثثايثثثة إلثثثى الثثثمثثثسثثثتثثثهثثثلثثثك.
وبالتالي فان الثعثديثد مثن الثتثبثادالت فثي سثلثسثلثة
التوريد ستكون بين الشركات المختلفة التي سثوف
تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من العائثدات ضثمثن
نطاق اهتمامها ،ولكن قد تكون قليثلثة أو مثعثدومثة
المعارف أو لها مصلحة فثي بثقثاء الثعثامثلثيثن فثي
سلسلة التوريد .وفي اآلونة األخيرة أصبح التنظيثم
الذاتي للشبكة في األعمال التي تتعاون على توفير
المنتجات والخدمات المطلثوبثة تسثمثى الثمث سثسثة
الممتدة لسلسلة التوريد.

تعد إدارة سالسل اإلمداد من أهم مثقثومثات نثجثاح
أي شركة تصنع وتتعامل مع البضائع حيثث يثقثوم
بضبط حركة وتخزين المواد األولية والثمثحثافثظثة
على مخزون هذه الثمثواد وسثيثر الثعثمثل وتثعثقثب
البضائع من المصنع حتى آخر مشتري  .كما يهتم
بالعمثل عثن قثرب مثع مثجثمثوعثة مثن الشثركثاء
الخارجين إليثجثاد أفضثل مصثدر ألجثود الثمثواد
الخام بأنسب األسعار مع المحافظة على العالقثات
القوية بين الممون والعميل .
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تخصصات :اإلدارة  -التجارة  -السياحة
التخصص

إدارة الموارد البشرية
Human Resources
Management

المشاريع الصغيرة
Entrepreneurship

سياحة وإدارة فندقية
Tourism Hospitality
Management

نبذة عن التخصص

بعض مجاالت
أو جهات عمل الخريج

يعد ضمن تثخثصثص إدارة األعثمثال  .ويثتثنثاول
دراسة التوظيف وتقييم األداء  ،األجثور والثفثوائثد
وعالقات العمل والصثحثة واألمثن وغثيثرهثا مثن
القضايا التي ت ثر فثي أداء الثعثامثلثيثن فثي بثيثئثة
العمل  .ويمنح الطالب درجثة الثبثكثالثوريثوس فثي
إدارة األعمال بتخصص إدارة الموارد البشثريثة .
ومن ضمن المقررات التي يدرسها الطالب هثي :
اإلدارة – إدارة الموارد البشرية (إدارة اجتماعثيثة
وقثانثثونثثيثثة – االخثثتثثيثثار والثثتثثوظثثيثف – الثثتثثدريثثب
والتطوير – عالقات وظيفية وعالقات صناعية –
المكافآت والتعويض).

البنوك  -القطاعثات الثحثكثومثيثة
واألهلية

يعني هذا التخصص بتدريس الطالب كيفية التمثيثز
 ،والتقييم والتجاوب مع الفرص التجارية الثجثديثدة
 ،كما يتعلم الطالب كيفية استخثدام مثهثارات إدارة
األعمال ممثا يثمثكثنثه الحث ًقثا مثن تثأسثيثس وإدارة
األعمال وإضافة إبداعاته وطثاقثاتثه لثزيثادة إنثتثاج
األعمال المطروحة .

الشثركثات – الثبثنثوك – وزارة
المالية – وزارة التخطيط

يقوم الطلبة بدراسة جميع العمليات الحاصلة داخل
الفندق ومع وجود الخطط واالستراتثيثجثيثات الثتثي
يضعها المالك أو الثمثديثر الثتثنثفثيثذي وتثقثوم هثذه
الدراسة على معرفة كيفية إدارة فندق ناجح يجذب
السياح  .وتعلم كيثفثيثة الثقثيثام بثمثشثاريثع الثتثرفثيثه
والترويثح لثلثبثلثد  .ويثقثوم أيضثا بثدراسثة وضثع
سياسات الفندق وتوفير خدمات للنزالء من جثمثيثع
النواحي م ل العالقات العامة  ,الثمثسثئثولثيثن عثن
نظافة الغرف  ,المسئولين عن صيانثة الثمثبثانثي ,
قسم الموارد البشريثة  ,وكثل مثا قثدمثوا خثدمثات
مميزة للنزالء كثلثمثا كثان هثذا دلثيثل عثلثى مثدى
التدريب العالي والخبثرة الثمثمثيثزة الثتثي يثحثصثل
عليها فريق العمل .
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