
كلية العلوم اإلدارية ونظم 
املعلومات 



رؤية الكلية

رسالة الكلية

أهداف الكلية

توفــر برامــج درا�ســية ممتــزة يف جمــاالت العلــوم . 	
االإداريــة واالإقتصاديــة واملاليــة ملرحلــي الباكلوريــوس 

ــا.  وادلرا�ــات العلي
ــة . 	 ــم والبيئ ــم والتع ــودة يف التعل ــر اجل ــز وتطوي تعزي

التعلمييــة.

مبــا . 	 اللكيــة  العلمــي يف  البحــث  تعزيــز وتطويــر   
الشــامةل. التمنيــة  عــى  يســاعد 

 املسامهة يف معليات التحول االإلكرتوين يف اجملمتع.. 	

الرايدة يف التعلم والتعم اجلامعي والبحث العلمي 
وخدمة اجملمتع

عداد وتوفر كوادر برشية مؤهةل يف اجملاالت االإدارية اخملتلفة قادرة عى املنافسة وتلبية متطلبات �وق العمل  اإ
ضافة اإىل تقدمي االإ�تشارات العلمية والبحثية مبا يسهم يف تمنية االإقتصاد وتطور وخدمة  احمليل واخلاريج، اإ

اجملمتع.



دوائر الكلية

دائرة العلوم اإلدارية واملالية

دائرة نظم املعلومات والوسائط املتعددة



دارة االإعــال املعــارصة ويعــى  يتفــرع هــذا التخصــص مــن برانمــج اإ
دارة املشــاريع  دارة املشــاريع محلــل �أعبــاء اإ بت�أهيــل خرجيــن يف جمــال اإ
ــا يف  ــاك نقص ــث ان هن ــاص، حي ــام �أو اخل ــاع الع ــة يف القط اخملتلف
الكــوادر املؤهــةل الإدارة املشــاريع اخملتلفــة عــى ا�ــس علميــة حصيحة.

ــل  ــي جتع ــة ال ــات االإداري ــارات والتطبيق ــل امله ــب ب ــل الطال ت�أهي
بداعيــة  ــتنباط احللــول االإ ــادرًا عــى ا�س داراًي انحجــًا وق منــه خشصــًا اإ
للمشــ�لك االإداريــة املسســتجدة الــي تواجــه منظــات الأعــال، وجتعــه 
�أيضــًا قــادرا ًعــى التواصــل مــع الآخريــن والعمــل مضــن الفريــق 
ــة يف التســويق  ــارات االإداري ــف امله ــب مبختل ــل الطال ــد. صق الواح

ــة. ــبة واملالي ــراد واحملا�س دارة الأف ــاج واإ نت ــرشاء واالإ وال

العمل يف املؤ�سات العامة واخلاصة واملؤ�سات غر . 	
الرحبية الي يرتكز معلها يف التخطيط وتنفيذ املشاريع 

والعطاءات.

املؤ�سات ادلولية، واملؤ�سات غر الرحبية.. 	
 املؤ�سات والوزارات احلكومية.. 	
 قطاع اخلدمات املالية مثل البنوك ورشاكت الت�أمن . 	

ومؤ�سات االإقراض وغرها. 
الرشاكت التجارية والصناعية واالإنشائية.. 	
 مؤ�سات الرتبية والتعلم العايل.. 	
دارة مرشوع.. 	  العمل يف السوق احمليل ابمتالك واإ
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دائرة العلوم اإلدارية واملالية ختصص إدارة أعمال معاصرة

مجيع 
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الــرايدي اذلي محــل معــارف وهمــارات  بنــاء خشصيــة الطالــب 
يضمــن  ممــا  وتطويــره،  اذلايت  البــدء مبرشوعــة  تؤهــه  وقــدرات 
التشــغيل اذلايت هل ولغــره، جــر الهــوة بــن اخلرجيــن و�ــوق 
ــن  ــل م ــوق العم ــب و� ــن الطال ــي ب ــارب حقيق ــاد تق جي ــل ابإ العم
خــالل فرصــة تدريــب مدفوعــة الأجــر وملــدة عــام اكمــل يعمــل 
حــدى املشــ�لك احلقيقيــة الــي  الطالــب/ة خاللهــا عــى حتديــد اإ
تواهجهــا املؤ�ســة ومــن مث القيــام مبــرشوع ختــرج يف السســنة الالحقــة 

ــك املشــلكة. ــل ت حل

تزويــد الطالــب بتعلــم جيــد وشــامل يمتــز بدمــج للجوانــب املهمــة 
يف جمــال الأعــال ، االإدارة ، االإقتصــاد ، التســويق ، املــوارد البرشيــة 
، تطويــر التواصــل ، والعمــل امجلاعــي ، مــع مســاقات املهــارات 
ــق  ــف ، تدقي ــبة التاكلي ــم حما�س ــة ، نظ ــبة املالي ــة ، احملا�س التحليلي
الشــخصية  ادلخــل  احملو�ســبة ، رضيبــة  احملا�ســبة   ، احلســاابت 
والــرشاكت ، واملاليــة. فــاالإدارة واحملا�ســبة جانبــان حيــواين لعمليــات 

ــة �أو مؤ�ســة. �أي رشك

العمل يف السوق احمليل ابمتالك وادارة مرشوع خاص.. 	
آت الصغرة واملتو�طة احلجم.. 	 دارة املنش� اإ
 التسويق واملبيعات وخدمات الزابئن.. 	
 التخطيط والتطوير / الا�تشارات االإدارية.. 	
 القطاع العام.. 	
 املنظات غر الرحبية.. 	

املؤ�سات ادلولية، واملؤ�سات غر الرحبية واملؤ�سات . 	
والوزارات احلكومية.

 قطاع اخلدمات املالية مثل البنوك، رشاكت الت�أمن، . 	
مؤ�سات االإقراض، وغرها.

 الرشاكت التجارية والصناعية واالإنشائية.. 	
 مؤ�سات الرتبية والتعلم العايل.. 	
دارة مرشوع خاص.. 	  العمل يف السوق احمليل ابمتالك واإ
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جماالت العملأهداف التخصص
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دائرة العلوم اإلدارية واملالية ختصص إدارة أعمال فرعي الريادة واالبتكار يف األعمال

دائرة العلوم اإلدارية واملالية ختصص إدارة أعمال فرعي حماسبة

مجيع 
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هيــدف اإىل مســاعدة �أفضــل الطــالب عــى ان يصبحــوا انحجــن 
ــل  ــة تفاع ــن خــالل الرتكــز عــى كيفي ــة م يف جمــال الأعــال التجاري
الأعــال التجاريــة مــع البيئــة االإقتصاديــة اخلارجيــة. فالربانمــج يركــز 
ــه  ــث اهنــا همم ــة حي ــبة مكهن ــون يف احملا�س ــن يرغب ــة اذلي عــى الطلب
ــة تســتند اإىل املعلومــات  ــة واالإقتصادي ــرارات التجاري الن معظــم الق
ــاءة. ــن الكف ــال م ــتوى ع ــب مبسس ــل الطال ــن جع احملا�ــبية ، ويضم

اخملتلفــة،  وا�ســتخداماهتا  للمحا�ســبة  الأ�ا�ســية  ابملفاهــم  ملــام  االإ
ــة،  ــوازانت التقديري ــة وامل ــة واحلســاابت اخلتامي ــوامئ املالي ــداد الق اع
ــا  ــا ومعلوماهت ــتخدام بياانهت ــة وا�س ــوامئ املالي ــل الق ــى حتلي ــدرة ع الق
يف اختــاذ القــرارات، واملعرفــة اجليــدة ابملفاهــم االإداريــة واالإقتصاديــة 
يف  احلا�ــوب  ا�ســتخدام  عــى  والقــدرة  والالزمــة،  الأ�ا�ســية 
اختــاذ  ومعليــات  واالإقتصاديــة  واالإداريــة  احملا�ــبية  التطبيقــات 

القــرارات.

القطاع التجاري- الرشاكت واحملالت التجارية اخلاصة . 	
والقطاع الصناعي- الرشاكت الصناعية اخلاصة.

 القطاع اخلدمايت- الرشاكت اخلدمية اخلاصة.. 	
 القطاع املايل- املصارف التجارية واالإ�المية واملؤ�سات . 	

املالية.
 القطاع الصحي و قطاع التعلم والقطاع احلكويم.. 	
ماكتب احملا�سبة وتدقيق احلساابت.. 	
املؤ�سات واملاكتب االإ�تامثرية و قطاع رشاكت الت�أمن.. 	

القطاع التجاري- الرشاكت واحملالت التجارية اخلاصة . 	
والقطاع الصناعي- الرشاكت الصناعية اخلاصة.

 القطاع اخلدمايت- الرشاكت اخلدمية اخلاصة.. 	
 القطاع املايل- املصارف التجارية واالإ�المية واملؤ�سات . 	

املالية.
 القطاع الصحي و قطاع التعلم والقطاع احلكويم.. 	
ماكتب احملا�سبة وتدقيق احلساابت.. 	
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جماالت العملأهداف التخصص
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دائرة العلوم اإلدارية واملالية ختصص احملاسبة
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نشــاء  ت�أهيــل الطلبــة ليصبحــوا قادريــن عــى تصمــم �أنظمــة فعــاةل، اإ
البيــاانت،  قواعــد  دارة  اإ الأنظمــة،  حتليــل  حا�ــوبية،  شســباكت 
ــداد  ع ــة همــارات اإ كســاب الطلب ــرارات. اإ ــع نظــم دمع الق والتعامــل م
ــة.    ــة ذات العالق ــاالت االإداري ــة يف اجمل ــج احلا�ــوبية التطبيقي الربام
حلــل  االإداريــة  املعلومــات  توظيــف  همــارات  اخلرجيــن  كســاب  اإ
املشــ�لك املسســهتدفة وختزيــن املعلومــات وصيانهتــا وحتديهثــا واحملافظــة 

ــرتجاعها.  ــا وا� علهي

عــداد  نتاجيــة وذكل مــن خــالل اإ رفــع الكفــاءة خملتلــف القطاعــات االإ
وتوظيــف اكدر عــى درجــة عاليــة مــن املهــارة واملعرفــة. تتمثــل ر�ــاةل 
الربانمــج يف اعــداد خرجــن مؤهلــن ومزوديــن ابملعرفــة العلميــة 
ــارات  ــى هم ــن ع ــال مرتكزي املتخصصــة يف جمــال اقتصــادايت الأع
التحليــل المكــي والنوعــي ومزوديــن بثقافــة وا�ــعة وهمــارات اخــرى 
متنوعــة متكهنــم مــن المتــز يف العمــل والقــدرة عــى املنافســة يف 

الســوق احملــيل واخلــاريج.

دارة الربامج احلا�وبية.. 	 العمل يف جمال تصمم وبرجمة وصيانة واإ
دارة املوارد البرشية.. 	 العمل دلى �أقسام احلا�وب، واإ
 اقسام التخطيط والتطوير، واقسام ودوائر نظم املعلومات، . 	

ونظم املعلومات اجلغرافية يف القطاع احلكويم اكلوزارات 
وادلوائر واملؤ�سات والبدلايت، القطاع اخلاص اكلبنوك، 

الرشاكت اخلاصة، واملنظات غر احلكومية، واملنظات غر 
الرحبية.

القطاع التجاري والصناعي.. 	
 القطاع املايل البنوك ورشاكت الت�أمن ومؤ�سات الو�اطة . 	

املالية. 
القطاع الأاكدميي يف املدارس احلكومية واخلاصة.. 	
 والقطاع احلكويم الوزارات ومؤ�سات القطاع العام.. 	
 املؤ�سات واملاكتب الا�تامثرية.. 	
دارة �أعال خاصة وعائلية.. 	 نشاء واإ  اإ
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نظم املعلومات والوسائط املتعددة ختصص نظم املعلومات

دائرة العلوم اإلدارية واملالية ختصص إقتصاديات األعمال
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ت�أهيــل الطالــب ال�ســتخدام الأدوات التســويقية التقليديــة ابالإضافــة 
ــتخدام الأنظمــة والأدوات االإلكرتونيــة احلديثــة، والو�ــائط  اىل ا�س
ــن  ــات الزابئ ــق متطلب ــن �أجــل درا�ــة الأ�ــواق وحتقي ــددة م املتع
بشــل منافــس وممــز يف الأ�ــواق ممــا يــؤدي اىل حتقيــق الأهــداف 
حــداث نقــه نوعيــة يف ممار�ــات  والعوائــد للــرشاكت، مبــا يســهم يف اإ
ــع  نشــاء رشاكت ومواق ــى اإ ــدرة اخلرجيــن ع ــة،  مق التســويق املتبع
ــاء  ــي لبن ــاليب البحــث العلم ــى �أ� ــة ع ــب الطلب ــة، تدري الكرتوني

وتصمــم اخلطــط التســويقية وامحلــالت الرتوجييــة.

�أربعــة  حمــ�أور  التخصــص الوحيــد يف املنطقــة اذلي جيمــع بــن 
نتــاج الر�ــوم املتحركــة ثنائيــة وثالثيــة  يه : الفــن التشــكييل، اإ
ــت واملتحــرك.  ــر الرمقــي الثاب الأبعــاد، االإعــالن االإحــرتايف، والتصوي
ابالإضافــة اإىل مجموعــة مــن املســاقات لتغذيــة حمــ�أور التخصــص.  
ويعمــل التخصــص عــى تمنيــة املواهــب و القــدرات الفنيــة دلى 
الطلبــة ابلرتكــز عــى النــوايح النظريــة والعمليــة مجليــع حمــ�أور هــذا 

التخصــص.

دارة العالمات التجارية . 	 نشاء الرشاكت االإلكرتونية واإ اإ
االإلكرتونية.

تصمم امحلالت الرتوجيية االإلكرتونية والتقليدية.. 	
دارة عالقات الزابئن الكرتونيا، حتليل مواقع االإنرتنت . 	 اإ

تسويقيا.
دارة امحلالت االإعالنية االإلكرتونية.. 	  اإ
عداد اخلطط التسويقية.. 	 درا�ة السوق/الأحباث التسويقية، اإ

العمل يف املؤ�سات االإعالمية، الصحافة واالإذاعة . 	
والتلفزيون.

رشاكت صناعة الربجميات املتخصصة يف الو�ائط املتعددة . 	
والألعاب.

 رشاكت االإعالن والتصمم.. 	
 مؤ�سات الرتبية والتعلم مكدرس تربية فنية.. 	
 املطابع ودور النرش.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

123

123

65

65

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

نظم املعلومات والوسائط املتعددة ختصص تسويق الكرتوني

نظم املعلومات والوسائط املتعددة ختصص الوسائط متعددة )جرافيكس(

مجبع 
الفروع

مجبع 
الفروع
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