
 

  ال تصميم  أنظمة التحكم  تعدين البيانات التخصص الفرع  
 
ون  عالم االلكتر

  ال  الهندسة المعلوماتتقنية  الكلية
ون   عالم االلكتر

 طلبةلل التخصص الفرع  يوفر هذا  نبذة

معرفة مسبقة حول كيفية الوصول إىل 

كيفية بالبيانات والمهارات المتخصصة 

ها الستخراج  إدارة البيانات وتفستر

معلومات مفيدة يمكن أن تدعم 

اتيجية  األهداف االستر

سة الهند لطلبةيوفر هذا التخصص الفرع  

مجموعة شاملة من المهارات النظرية 

  أنظمة التحكم 
 
والعملية والتقنية ف

 للتطبيقات الصناعية. 

عىل إعداد  التخصص الفرع  هذا  يعمل

خريجير  جاهزين للعمل، يتمتعون 

بالكفاءة الفنية، ولديهم فهم سليم 

  وسائط 
 
  ال للمفاهيم ف

ون   عالم االلكتر

  تمكنهم من التكيف وحل مشكالت 
التر

  
باستخدام التصميمات  ،العالم الحقيقر

اتيجيات والتقنيات المستندة إىل  واالستر

  ال 
ون   . عالم االلكتر

 التخصص الفرع  هذا  و سيتمكن خريج ن يجو الخر 

 :من

إظهار المعرفة المسبقة بأنظمة قواعد  •

حيث تقع هذه األنظمة ضمن  ،البيانات

لتكنولوجيا المعلومات  ساسيةاأل البنية 

  
 
 .المؤسسةف

تصميم وتطوير واستعالم قواعد  •

 .البيانات

تفستر وتقييم البيانات الرقمية • 

  تم الحصول عليها 
والرسومية التر

  
 
للتوصية بأفضل نموذج الستخدامه ف

 . التنبؤ أغراض 

 :ما يىل   للطلبةسيوفر المؤهل 

المهارات النظرية والعملية لحل مشاكل  •

هندسة التحكم وتصميم النظم الهندسية 

ونية واألجهزة    مجال الدوائر اللكتر
 
ف

 .والتحكم للصناعة

المهارات الالزمة لالتصال الفعال • 

والتحليل والعمل الجماع  والتوثيق وتقييم 

 أنظمة التحكم الهندسية

 :ما يىل   للطلبةسيوفر المؤهل 

 الفهم النظري -المعرفة . 1

ية بالجوانب الجمالية إظهار معرفة نقد- 

اتيجية والتكنولوجية لمحتوى  واالستر

 ومنتجات الوسائط الرقمية

إظهار معرفة واسعة بالقضايا المحلية  - 

والقليمية والعالمية المرتبطة 

نت  باالتصاالت القائمة عىل النتر

 

: موضوع / . 2  
 
تطبيق عمل  معرف

 تخصص محدد

تقان المهارات المكتوبة والشفوية ا - 

  عالم البال المرئية ذات الصلة و 
ون   لكتر

ية  باللغة النجلتر 

اتيجيات  -  استخدام تقنيات واستر

الوسائط الرقمية األساسية وبعض 

  سياقات مهنية مناسبة 
 المتخصصير  ف 

االبتكار  بشكل نقدي، و تر فكالت - 

  حوار حول القضايا ذات انخر ال وا
ط ف 

  عالم الال الصلة بمشهد 
ون   لكتر

 الحديث

 

 التوظيف -المهارات . 3

ف باستخدام مهارات •  الممارسة كمحتر

ين  القرن الحادي والعشر

 IT6010 Maths for • وادالم
Computing 

• IT6005 Database 
Systems 1 

• IT7005 Database 
Systems 

• IT8416 Data Mining 

• EN6080 AC circuit theory 

• EN7061 Analogue 
electronic circuits 

• EN7230 Instrumentation 
and control  

• EN8231 Control systems 
design 

• WM6002 Internet & 
Multimedia 1 
(Interactive 2D 
Animation) 

• WM6003 Web Design 1 

• WM7002 3D Modeling & 
Animation 1 

• WM8005 Advanced Design 
for the Web (WM6003 pre-
requisite) 

امج ماعدا  طلبة جميع الطلبة تقنية  طلبةالتر

 التخصص المزدوجو  المعلومات

امج ماعدا  طلبة جميع طالب الهندسة الميكانيكية فقط العالم  طلبةالتر

  
ون   التخصص المزدوجو  االلكتر

المتطلبات 

وط  والشر

 الرياضيات  IT6010 مادة اجتياز • 

ساعة  120إكمال ما ال يقل عن  •

  درجة البكالوريوس. 
 معتمدة ف 

االختيار  -  محدودة المتوافرةالمقاعد • 

 الكليةبناًء عىل موافقة 

من  برنامج السنة األوىل مواد االنتهاء من • 

 التخصص

اكم  •   وما فوق 3المعدل التر

االختيار  -محدودة  المتوافرةالمقاعد • 

 الكليةبناًء عىل موافقة 

االختيار  -محدودة  المتوافرةالمقاعد • 

 الكلية بناًء عىل موافقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

التخصص 

 الفرع  

  ريادة األعمال

 (واللوجستيات االعمال)طلبة إدارة 

  ريادة األعمال

جميع طلبة التخصصات باستثناء طلبة كلية إدارة )

 (لوجستياتاالعمال وال

 إدارة االعمال إدارة االعمال الكلية

طلبة  اءجميع التخصصات باستثن)سيحصل طلبة كلية إدارة االعمال  نبذة

 المعرفة المتخصصةوطلبة اللوجستيات عىل ( إدارة االعمالتخصص 

  ستدعم النمو الناجح 
ومجموعة متنوعة من مهارات تنظيم المشاري    ع التر

ها الرئيس  عىل تعزيز  ة الجديدة والحالية. ينصب تركتر  كات الصغتر للشر

ن الوع  والتفكتر الريادي وتطوير قدرات الطالب عىل تنظيم المشاري    ع م

 خالل الفرص والتقدير والتقييم. 

بالمعرفة المتخصصة  طلبة التخصصات االخرىتزويد 

كات    سياق النمو الناجح للشر
 
ومهارات تنظيم المشاري    ع ف

ها عىل تعزيز الوع   ة الجديدة والقائمة. ينصب تركتر  الصغتر

والتفكتر الريادي وتطوير قدرات الطالب عىل تنظيم 

 لتقدير والتقييم. المشاري    ع من خالل الفرص وا

 : من الخري    ج سيتمكن ن يجو الخر 

  مجموعة من سياقات • 
 
إظهار معرفة متقدمة لطبيعة ريادة األعمال ف

 األعمال. 

إظهار المعرفة الحاسمة لمبادئ األعمال التجارية والمفاهيم • 

 والمصطلحات ألنها تنطبق عىل بدء وتطوير المشاري    ع. 

اتيجيات األعمال وتكيي•  ف خطط جديدة للتعامل مع سياقات تقييم استر

 األعمال المتنوعة

ين•  ف باستخدام مهارات القرن الحادي والعشر  الممارسة كمحتر

اتيجيات لدعم النمو الناجح والمستدام للمؤسسات •  إنشاء وتصميم استر

 الجديدة والقائمة. 

 : منالخري    ج  يتمكنس

  مجموعة • 
 
إظهار معرفة متقدمة لطبيعة ريادة األعمال ف

 من سياقات األعمال. 

إظهار المعرفة الحاسمة لمبادئ األعمال التجارية • 

والمفاهيم والمصطلحات ألنها تنطبق عىل بدء وتطوير 

 المشاري    ع. 

اتيجيات األعمال وتكييف خطط جديدة •  تقييم استر

 للتعامل مع سياقات األعمال المتنوعة

ف باستخدام مهارات القرن الحادي •  الممارسة كمحتر

ينوالع  شر

اتيجيات لدعم النمو الناجح •  إنشاء وتصميم استر

 والمستدام للمؤسسات الجديدة والقائمة. 

 BU7205 New Ventures (Compulsory) • المواد

• BU7200 Supervisory Management or BU7201 
Operations Management 

• BU8203 Enterprise Development (Compulsory) 

• BU8200 International Business or BU8202 
Strategic Management (depends on course 
offering 

• BU6004 Introduction to Management 
(Compulsory) 

• BU7205 New Ventures (Compulsory) 

• BU8203 Enterprise Development 
(Compulsory) 

• BU7200 Supervisory Management or 
BU7201 Operations Management or 
BU8200 International Business or 
BU8202 Strategic Management 
(depends on course offering) 

إدارة تخصص طلبة  اءجميع التخصصات باستثن)طلبة كلية إدارة االعمال  الطلبة

 ( االعمال

 طلبة اللوجستيات

 االعمال إدارة كلية  طلبة باستثناء التخصصات طلبة جميع

 واللوجستيات

المتطلبات 

وط  والشر

االختيار بناًء عىل موافقة  - محدودة المتوافرةالمقاعد •  الكليةاالختيار بناًء عىل موافقة  - محدودة المتوافرةالمقاعد • 

 الكلية

 


