
 الرؤيا
الرائدة  األقساميسعى القسم بأن يكون من 

فييم مليياش التييأكام  المعييم العع ومييام 

مح يييا  لق يعيييا  ا ليييا بالععييد م ييى  قييديم 

بحث م عم مالم النوميم   هيئيم ريريليين 

قاارين م ى مواكأيم  ويورام قيول الععيد 

فم  ح يد   صعيم   نفيذ   ووير التيأكام  

 نعيييم  ليييمالحاقييوبيم  فييم الععييايير الد 

 العلتعع.

  الرقالم
 هيئم ط أم قياارين م يى مواكأيم التويورام 

 لععرفييييمالع عيييييم الحديمييييم  ملهيييي ين با

التكنولوجييييم العتويييورة  التيييم  ييي   هم  

 .  كيذل العع ييم   الع عييم لعواص م حيا هم

 هيئييم رييريليين قيياارين م ييى  الععييد م ييى

 قييول الععييد مسييتلدام ملييا ممواكأييم 

يد   صعيم   نفيذ   ويوير فم  ح  العخت فم

 قيييديم بحيييث   حاقيييو ال شيييأكام لاارة 

كعتيياريع  مييالم النوميييم   وأيقييم م عييم

 و أم.بحث   خرج ل 

 

 

من قسم  مي ام الخريج    
األمعاشلمم  شأكام لاارة      

  
  كنولوجيييييا  ماللعييييع بييييين ملييييا 

 م  العالييما ااريي العع ومام  الع يوم

وبيم الحاق التأكام  النممفم ااارة

   وأيقا ها.  ا لترليت

 ر أوييم عالأييرامج العخت فييم  ال لمييداا

علا م المعم التأكام  العع ومام ب

 م  وأيقييام ا لترلييت   وييويري لت أييي

 كافم ا حتياجام.

  الحديميم  متو أيام اإلاارةالععد فم 

معرفيييم  التيييم  تو ييي  الع قسيييام

 .لوجيم متوورةواااريم  رأرة  كن

 لوجيييم والععييد فييم القوامييام التكن

 لمعيم  تح ييدبالعخت فم  العتع قيم 

امين العع وميام  حعايييم     صيعيعها

 .الأيالام 

 ملا م الععد 
   ع لمعيييم التيييأكام  مواقيييابرمليييم

 وبيما لترليييييت  ا لمعيييييم الحاقييييي

 .العخت فم

 صا م ا التأكام  لمم اارةل . 

 ح يد   ووير الأرمليام . 

 مام .من  حعايم العع وا 

 

 

 األ داف
 لاارةط أم م   ين فيم ملياش  لمداا 

 حسييي    األمعييياشلميييم  شيييأكام 

متو أيييام قيييول الععيييد العح يييم  

 .اإلق يعم  العالعم

  أ يييييد الو أييييم لتح يييييد   صييييعيم 

 الأرملييام الحاقيوبيم  الععيد م ييى

 ما لكتر لييييالعواقيييع   صيييعيم  لاارة

   وورا ها .

 ط أيم قياارين م يى الععيد ميع  لمداا

ام امييين  قيييريم العع وميييام  قنيييي

الخاصييييييم بالتييييييأكام  العواقييييييع 

 . ما لكتر لي

  أ ييييد الو أييييم لبلتحييييال بأييييرامج 

م اام علييا الالدراقييام الع يييا فييم 

العبقييييم فييييم ك يييييام  كنولوجيييييا 

التيييأكام  لاارة العع وميييام  منهيييا

 . العلا م الععاث م

 


