دليـل التخصصـات
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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  ..صرح التمكين
ُ
حظــي تعليــم املـرأة فــي اململكــة العربيــة الســعودية بقــدروافــرمــن الرعايــة واالهتمــام أتــاح لهــا أن تســيربخطــى واثقــة نحــو تحقيــق طموحاتهــا وإظهــارتميزهــا فــي
مجاالت مختلفة ،مما جعلها تبرز بشكل الفت ليس على املستوى املحلي فقط بل وحتى على املستوى العالمي .حيث نجد نماذج للمرأة السعودية املثقفة
ً
والباحثــة املتخصصــة ممــن يشــارلهــن بالبنــان وتذكــرأســماؤهن فــي املحافــل الدوليــة ومياديــن العلــم مثبتــا ذلــك نجاحهــن وجدارتهــن التــي ال تقــل عــن نظيراتهــن
فـ�ي دول أخـ�رى متقدمـ�ة.
ً
وتعــد جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن إحــدى ثمــارالرعايــة واالهتمــام بالتعليــم العالــي للمـرأة .وقــد بــدأ ذلــك مبكـرا حيث أنشــأت الرئاســة العامة لتعليم
ً
البنــات فــي عــام  1390ه ـ املوافــق  1970م أول كليــة تربويــة للبنــات ،ثــم توالــى افتتــاح الكليــات تباعــا إلــى أن بلــغ عددهــا  102كليــة ،مــا بيــن جامعيــة ومتوســطة
وكليات مجتمع موزعة في  72مدينة سعودية وتضم  6 00,000طالبة .وفي مدينة الرياض وحدها كانت هناك ست كليات هي كلية التربية لألقسام األدبية
 كليـ�ة التربيـ�ة األقسـ�ام العلميـ�ة  -كليـ�ة التربيـ�ة إعـ�داد املعلمـ�ات  -كليـ�ة الخدمـ�ة االجتماعيـ�ة  -كليـ�ة التربيـ�ة االقتصـ�اد املنزلـ�ي – و كليـ�ة اآلداب.وفي عام  1427هـ صدراألمرامللكي بإنشاء أول جامعة للبنات بالرياض تحت إشراف وزارة التعليم العالي تضم الكليات الست الكائنة بمدينة الرياض بعد
إعادة هيكلتها باإلضافة إلى إنشــاء عدة كليات جديدة تخدم مســيرة التنمية في اململكة ،وقد تم تفعيل الجامعة في عام  1428هـ بتعيين أول مديرة لها وهي
سمو األميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود.
وفــي يــوم األربعــاء  1429 / 10 / 29ه ـ تشــرفت الجامعــة بقيــام خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز آل ســعود  -يرحمــه هللا  -بوضــع
حجــراألســاس للمدينــة الجامعيــة ،وحينهــا ارتــأى أن يتــم تغييــرمســماها إلــى جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن نســبة إلــى شــقيقة مؤســس اململكــة العربيــة
ً
الس��عودية املل��ك عب��د العزي��زب��ن عب��د الرحم��ن آل س��عود يرحمه��م هللا جميع��ا.
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املقدمة
الحمد هلل رب العاملين  ,والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
ّ
تكرس وكالة الجامعة للشؤون التعليمية جهودها في تطويرالبرامج األكاديمية الحالية وتحسينها واستحداث برامج أكاديمية متطورة تركزعلى بناء املهارات
ً
الشــخصية واملهنيــة  ،وفــق معاييــراالعتمــاد والجــودة املحليــة والدوليــة ،وتحقيقــا لتوجيهــات إدارة الجامعــة وبتضافــرجهــود الكليــات والعمــادات واملراكــزذات
العالقــة ،بهــدف تخريــج كــوادروطنيــة نســائية ذات كفــاءة عاليــة تســهم بشــكل فاعــل فــي بنــاء االقتصــاد املعرفــي ،لتمكيــن مشــاركة املـرأة فــي كافــة القطاعــات مــن
خــال بيئــة أكاديميــة جاذبــة ومحفــزة لتحقيــق أعلــى معاييــرالجــودة فــي التعليــم والتعلــم وتطويــراملناهــج والخطــط الدراســية بمــا يضمــن تحقيــق رؤيــة اململكــة
 2030ودعم مسيرة التعليم واألهداف والتطلعات االستراتيجية للجامعة ،كما تهتم الوكالة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بما يثري خبرات الطالبات.
ً
ختامــا؛ حفــظ هللا اململكــة العربيــة الســعودية آمنــة مطمئنــة وأدام علينــا األمــن واألمــان ،وحفــظ لنــا والة أمرنــا خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان بــن
عبدالعزيزآل سعود وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو امللكي األميرمح ــمد بن سلمان آل سعود – يحفظه ــم هللا  -وأدام عليهم ع ـ ّـزه ونص ــره وتوفيق ــه
وتمكيـنـ ـ�ه ،وجعلن ـ ـ ـ ـ�ا عنـ�د حسـ ـ ـ�ن ظـ�ن قيادتنـ�ا ،هـ�ذا وهللا املوفـ�ق.

وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية
د .نوال ب ـن ـ ــت مـ ـح ـم ــد الــرش ـيـ ــد
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مــن منطلــق حــرص عمــادة القبــول والتســجيل علــى القيــام بدورهــا فــي تقديــم املعلومــات والخدمــات لتســهيل العمليــة التعليميــة والتعريــف باللوائــح واألنظمــة
ً
مــن بــدء القبــول وانتهـ ًـاء بالتخريــج ،مســتخدمة فــي ذلــك أفضــل وســائل التقنيــة الحديثــة بهــدف  :التطويــر ،والتحســين ،وتســهيل اإلجـراءات ،وتكثيــف الوعــي
ً
لجميع منســوبي الجامعة .وإيمانا منها بأهمية رصد مدى تحقيق التوافق بين مخرجات الجامعة وبين ومتطلبات التنمية وســوق العمل ،فقد رأت العمادة
أهمية إصداردليل ســنوي بعنوان «دليل التخصصات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن» وهو دليل إرشــادي لطالبات املرحلة الثانوية ليســاعدهن
ً
فــي اختيــارالتخصــص األكاديمــي بــكل درايــة ومعرفــة ،وفقــا لقدراتهــن ورغباتهــن واســتعدادهن وميولهــن; ممــا يســاهم فــي تعزيــزاالندمــاج الفعلي واألمن النف�ســي
وإقبــال الطالبــة علــى دراســة ذلــك التخصــص وتحقيــق املســتقبل الوظيفــي الــذي ترغــب فيــه.
وإنــه يســرني أن أتقــدم بالشــكرالجزيــل ملعالــي رئيســة الجامعــة أ .د .إينــاس بنــت ســليمان العي�ســى علــى مــا تلقــاه العمــادة مــن دعــم ومســاندة ,كمــا أشــكرســعادة
وكيلــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة د .نــوال بنــت محمــد الرشــيد لجهودهــا الحثيثــة فــي تطويــرالبيئــة و البرامــج األكاديميــة الحاليــة ،والشــكرموصــو ٌل لكليــات
الجامعــة و لســعادة وكيلــة عمــادة القبــول والتســجيل لشــؤون القبــول د .مزنــة بنــت مزعــل العيــد ولجميــع أفـراد فريــق العمــل املســاند علــى مــا بذلنــه مــن جهــد
وعمــل متواصــل وحســن متابعــة إلخـراج هــذا العمــل.
ً
ً
ً
نسأل هللا عزوجل أن يكون هذا العمل نافعا ومفيدا للجميع وأن يوفقنا جميعا ملا يحبه ويرضاه وآخردعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.

عميدة القبول والتسجيل
د .فرح بنت منصور العسكر
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كليات الجامعة:
درجة البكالوريوس:
الكليات الصحية:

•كلية الطب البشري.
•كلية طب األسنان.
•كلية الصيدلة.
•كلية الصحة وعلوم التأهيل.
•كلية التمريض.

الكليات العلمية:
•كلية الهندسة.
•كلية علوم الحاسب واملعلومات.
•كلية اإلدارة واألعمال.
•كلية العلوم.

الكليات اإلنسانية:

•كلية التصاميم والفنون.
•كلية القانون.
•كلية الخدمة االجتماعية.
•كلية التربية .
•كلية اللغات.
•كلية اآلداب.

درجة الدبلوم:
•الكلية التطبيقية

املعاهد:
•معهد اللغة العربية للناطقات بغيرها.
•معهد اللغة اإلنجليزية .
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نظام القبول في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن:
يتــم قبــول الطالبــات فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن عــن طريــق بوابــة القبــول اإللكترونــي ّ
املوحــد للجامعــات الحكوميــة فــي مدينــة الريــاض علــى أحــد
البرامـ�ج املعلنـ�ة ،وتتـ�م املفاضلـ�ة الختيـ�ارالكليـ�ة حسـ�ب املعاييـ�رالخاصـ�ة بالجامعـ�ة والطاقـ�ة االسـ�تيعابية املحـ�ددة للكليـ�ات.

شروط القبول العامة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1أن تكون الطالبة سعودية الجنسية أو من أم سعودية.
2الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل اململكة أو خارجها.
3أال يكون قد م�ضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات.
4أن تكون الطالبة تقدمت الختباري القدرات والتحصيلي املقدمين من املركزالوطني للقياس(هذا الشرط ينطبق على جميع خريجات الثانوية العامة
من داخل اململكة العربية السعودية أو من خارجها وفقا للمناهج السعودية أو غيرالسعودية).
5أن تنطبق على الطالبة شروط القبول املعلنة أو أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.
6أن تجتازبنجاح أي اختبارأو مقابلة شخصية تحددها الجامعة.
ً
7أن تكون الطالبة الئقة طبيا.
8مناســبة حالة الطالبة الصحية أو النفســية للتخصصات الصحية ,وفي حال اكتشــاف خالف ذلك يحق للجامعة تحويل قبولها للتخصصات األخرى
داخــل الجامعــة.
9مناســبة حالة الطالبة الصحية والبدنية لتخصص علوم الرياضة البدنية ،وأن يكون مؤشــركتلة الجســم في الحدود الطبيعية ( ( )24.9-18.5كتلة
الجســم = الوزن كجم  /مربع الطول باملتر) ،وفي حال اكتشــاف خالف ذلك يحق للجامعة تحويل قبولها للتخصصات األخرى داخل الجامعة.
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	10.أال تكون الطالبة مقيدة أو مقبولة أو سبق لها الحصول على البكالوريوس أو كانت مفصولة ألسباب تأديبية من إحدى الجامعات الحكومية باململكة
أو أي جامعة أخرى ,وفي حال ثبت ذلك فللجامعة إلغاء قبول الطالبة.
	11.أال يكون للطالبة سجل سابق في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أو سبق لها الحصول على درجة (الدبلوم من الكلية التطبيقية أو البكالوريوس
منهــا).

إجراءات القبول في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:
.
.
.
.
.
.
.
.

1الدخول على بوابة القبول اإللكتروني املوحد للطالبات للجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض واالطالع على الجدول الزمني للقبول اإللكتروني
املوحد وااللتزام بإجراءات ومواعيد القبول املعلنة.
2اجتيازأي اختبارأو مقابلة تحددها الجامعة.
3إعالن املرشحات للقبول عبربوابة القبول اإللكتروني املوحد للجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض عن طريق املفاضلة بين املتقدمات ,وفقا
ملعاييرالقبول املعلنة وحسب ترتيب الرغبات وتوفراملقاعد وشروط القبول في الكليات والطاقة االستيعابية للجامعة.
4تأكيد القبول عبربوابة القبول اإللكتروني املوحد للطالبات.
5إدخال بيانات الطالبات الالتي تم تأكيد قبولهن عبربوابة القبول اإللكتروني املوحد في النظام الجامعي ومنحهن األرقام الجامعية .
6إرسال رسائل نصية على هواتف املقبوالت متضمنة الرقم الجامعي وكلمة املروروطريقة الدخول إلى النظام األكاديمي والبريد الجامعي.
7متابعة الطالبة ملوقع الجامعة ملعرفة مواعيد اختبارتحديد املستوى للغة اإلنجليزية ومنح البطاقة الجامعية وبطاقة الصراف اآللي.
8متابعــة الطالبــة للتعليمــات والتنبيهــات الخاصــة مــن خــال حســابها فــي بوابــة القبــول اإللكترونــي املوحــد للطالبــات ,وموقــع الجامعــة التــي رشــحت للقبول
بهــا.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

٩

املستندات املطلوبة :
ً
للطالبة السعودية :ال توجد مستندات مطلوبة حيث إن تأكيد القبول سيكون إلكترونيا ،ويكفي عن تسليم املستندات
للطالبة غيرالسعودية من أم سعودية :يجب الحضور إلدارة القبول في الجامعة حسب الفترة املحددة لها ،مع املستندات اآلتية:
1 .أصل اإلقامة وجوازالسفر.
2 .أصل شهادة امليالد وصورتان منها.
3 .بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بوالدة الطالبة وصورتان منها.

حاالت إلغاء القبول في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن :
يلغى قبول الطالبة التي تم ترشيحها للقبول في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الحاالت التالية:
1 .مخالفة شروط القبول املعلنة في الجامعة.
2 .إدخال املتقدمة بيانات غيرصحيحة في طلب القبول االلكتروني .
3 .وجود سجل سابق للطالبة في الجامعة.
4 .عدم حضور االختبارأو املقابلة الشخصية التي تشترطها بعض الكليات.
5 .عدم إكمال إجراءات القبول خالل الفترة الزمنية املعلنة.
6 .إذا تبين قبول الطالبة في جامعة أخرى وفق البيانات الواردة من وزارة التعليم.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

١٠

التخصصات الجامعية :
كيف يمكنك اختيارتخصصك الجامعي املناسب ؟
1 .القراءة واالطالع على التخصصات وطبيعتها األكاديمية ومقررات الخطط الدراسية.
2 .التعرف على الفرص الوظيفية لكل تخصص أكاديمي.
3 .تحديد مجموعة التخصصات التي ترغب الطالبة فيها وترتبها حسب األولوية.
4 .فهم الطالبة الحقيقي مليولها وقدراتها ومهاراتها.
5 .املقاربة بين قدرات الطالبة ومهاراتها وبين طبيعة التخصصات وتحديد التخصص الذي يتفق معها.
ً
ً
ً
6 .في حال لم تتمكن الطالبة من تحديد التخصص فعليها استشارة من تراه مناسبا ,على أن يكون االختيارأوال وآخرا هو قرارالطالبة.

تخصصات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:
•تخصصات طبية وصحية.
•تخصصات علمية وتطبيقية.
•تخصصات إنسانية وتربوية.
•تخصصات الكلية التطبيقية.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

١١

ً
أوال  :التخصصات الطبية والصحية:
•كلية الطب البشري.
•كلية طب األسنان.
•كلية الصيدلة.
•كلية الصحة وعلوم التأهيل.
•كلية التمريض.
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١٢

الكلية

القسم

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية

شهادة
التخرج

الطب البشري

______

الطب والجراحة

E
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علمي

البكالوريوس في الطب والجراحة

الطبيعة األكاديمية للتخصص
ً
ً
تأهيــل الطالبــات فــي مجــال الطــب البشــري علميــا وعمليــا
بطريقــة التعلــم املبنــي علــى حــل املشــكالت فــي دراســة العلــوم
الطبيــة األساســية ,ثــم االنتقــال إلــى الســنوات اإلكلينيكيــة
لدراســة مختلف التخصصات الطبية الســريرية والتدريب
فــي املستشــفيات املتخصصــة لتخريــج طبيبــات مؤهــات
باملهــارات املهنيــة وفــق املعاييــر الطبيــة العامليــة.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
طبيبات عامالت في القطاع الصحي أو
التعليمي الحكومي أو الخاص ،باحثات
في املجاالت الصحية املختلفة ،شاملة
العلوم الوقائية والتشخيصية والعالجية.

* (السنة التأسيسية  5 +سنوات للتخصص  +سنة االمتياز).
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الكلية

القسم

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية

طب األسنان

______

طب وجراحة الفم واألسنان

علمي

البكالوريوس في طب وجراحة الفم

واألسنان

شهادة
التخرج

E
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الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

هــو تخصــص شــامل فــي جميــع تخصصــات طــب األســنان لتمكيــن مستشفيات ومستوصفات
الخريجــة مــن أعلــى مســتويات املهــارة املهنيــة واألخالقيــات الطبيــة ،قطاعي الدولة الحكومي
لتلبيــة احتياجــات املجتمــع وتقديــم الرعايــة الصحيــة واتبــاع املعاييــر
العامليــة فــي مجــال طــب وجراحــة الفــم واألســنان ،و تعزيــز املهــارات والخاص ،مراكزرعاية
العلميــة و العمليــة الالزمــة مــن خــال التطبيــق العملــي الــذي تتلقــاه الطفولة واألمومة ،مجال
املتدربــة لتحقيــق أفضــل اســتخدام للمــواد و التقنيــات الجديــدة ،مــن أبحاث طب األسنان، .
خــال مجموعــة مــن املــواد النظريــة ،والعمليــة والســريرية واســتخدام
قطاع التدريس األكاديمي.
اســتراتيجيات التدريــس املبتكــرة مثــل املحــاكاة  ،و ممارســة التعلــم
الذاتــي والتعليــم املســتمر .

* (السنة التأسيسية  5 +سنوات للتخصص  +سنة االمتياز).
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١٤

الكلية

القسم

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية

شهادة
التخرج

الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

الصيدلة

________

دكتور صيدلة

E
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علمي

بكالوريوس دكتور صيدلة

يهدف البرنامج لبناء قدرات بشــرية في مجال الصيدلة ،واملســاهمة
فــي مجــال تطويــر معاييــر مهنــة الصيدلــة ،مــن خــال اســتراتيجيات
تعليميــة متطــورة تعتمــد علــى نظــام التعليــم باملحــاكاة وحــل
املشــكالت وذلــك إلعــداد صيدالنيــات مؤهــات لتقديــم خدمــات
صيدالنيــة عاليــة الجــودة وتحقيــق التميــزواالبتــكارفــي مجــال رعايــة
املر�ضــى والبحــث العلمــي والصحــة املجتمعيــة ،لدعــم التنميــة
البشــرية واالجتماعية واالقتصادية .تتميزخريجة هذا التخصص
بما لديها من معارف وخبرات نظرية ومهارات إكلينيكية مما يمكنها
مــن القيــام بــدور فعــال فــي فهــم التشــخيص الطبــي واختيــارالــدواء
املناســب والجرعــة املناســبة وإيجــاد بدائــل دوائيــة أخــرى فــي حالــة
الحاجــة إلــى ذلــك.

املستشــفيات واملراكــزالصحيــة فــي القطــاع
العــام أو الخــاص كصيدلــي ممــارس أو
صيدلــي إكلينيكــي ،والتمويــن الطبــي فــي وزارة
الصحــة والخدمــات الصيدليــة فــي جميــع
قطاعات الدولة والقطاع الخاص ،ومراكز
األبحــاث والتطويــر ،والهيئــة الســعودية
للغــذاء والــدواء ( )SFDAوهيئــات املراقبــة
واملتابعــة للمســتحضرات الدوائيــة ومراكــز
تحليــل األدويــة والســموم ،ومصانــع األدويــة
و شــركات تســويق األدويــة واملســتحضرات
الطبيــة.

* (السنة التأسيسية  4 +سنوات للتخصص  +سنة االمتياز).
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١٥

القسم
الكلية

التخصص

لغة
التدريس

شهادة
التخرج
نوع
الثانوية
عدد
سنوات
الدراسة

التثقيف الصحي

علمي
علمي

التغذية اإلكلينيكية
علوم الصحة

الصحة وعلوم التأهيل

بكالوريوس العلوم في
التثقيف الصحي

E
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بكالوريوس العلوم في التغذية
اإلكلينيكية

E
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الطبيعة األكاديمية للتخصص
يهــدف التخصــص إلــى إعــداد كــوادر متخصصــة ذات قــدرة تنافســية
فــي مجــال التثقيــف الصحــي و األبحــاث يســاهمن بفعاليــة فــي
املشــاركة املجتمعيــة لتعزيــز الصحــة و تحســين جــودة الحيــاة ,يشــمل
ً
اختصاصهــن وضــع اســتراتيجيات تشــمل خططــا تتضمــن التوعيــة و
التثقيــف الصحــي ،وإعــداد البرامــج التثقيفيــة للوقايــة مــن األمـراض و
مضاعفاتهــا ،لرفــع مســتوى الوعــي الصحــي لــدى الفــرد و املجتمــع ونشــر
ثقافــة الصحــة الوقائيــة.
يهــدف التخصــص إلــى تأهيــل كــوادر ذات كفــاءات عاليــة فــي التغذيــة
العالجية املناسبة والوقاية من األمراض ،من خالل ِاكساب الخريجات
ً
ً
القواعد األساسية في علم التغذية والتغذية اإلكلينيكية علما ومهارة،
والتعرف على العناصرالغذائية وأســس تخطيط الوجبات الغذائية،
ورصد املشاكل الصحية املتعلقة بالتغذية .وتطبيق البرامج الغذائية
املناســبة للفئــات املختلفــة فــي الصحــة واملــرض.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
القطاعات الصحية واألكاديمية والهيئات
واملنظمات املختلفة التي تتضمن:
التثقيف الصحي السلوكي والوقائي،
البيئي واملنهي والدولي وفي اإلعالم
والتثقيف الصحي في املدارس ،وتثقيف
املر�ضى.
املستشفيات الحكومية والخاصة ،واملراكز
الصحية و املراكزالتأهيلية والعيادات و
مراكزاالبحاث الطبية ،مراكزوشركات
املكمالت الغذائيةـ مراكزالرعاية الصحية
األولية ،عيادات ومراكزالتوعية باملدارس
واملؤسسات التعليميةـ املراكزالرياضية،
الهيئات واللجان الصحية ،مراكزالتأهيل
والرعاية الصحية ،شركات األغذية
الصحية ومحالت األغذية الخاصة

١٦

القسم
الكلية

التخصص

لغة
التدريس

شهادة
التخرج
نوع
الثانوية
عدد
سنوات
الدراسة

الصحة وعلوم التأهيل

علوم الصحة

علوم الوبائيات

علمي

علم النفس اإلكلينيكي

علمي

بكالوريوس العلوم في علوم
الوبائيات

E
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بكالوريوس العلوم في علم
النفس اإلكلينيكي

E
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الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
املؤسسات و الهيئات و املراكزاملحلية
و الدولية املعنية بالصحة العامة و
املستشفيات الحكومية والخاصة واملراكز
الصحية  ،مراكزاألبحاث.

يهــدف التخصــص إلعــداد كــوادر متخصصــة لديهــن إملــام باملعرفــة
و املهــارات فــي مجــال علــوم الوبائيــات و البحــث العلمــي و الخدمــة
املجتمعيــة لتحســين الصحــة العامــة ,مكافحــة األم ـراض وتحســين
األوضــاع الصحيــة بمــا يحقــق صحــة الســكان والحفــاظ علــى الصحــة
العامة ،لتركيزه على مسببات األمراض وتحديد الطرق الوقائية منها،
وتحديــد املعلومــات األساســية الضروريــة واألدلــة الكافيــة لتخطيــط
وتنفيــذ وتقييــم الخدمــات الصحيــة التــي تهــدف للســيطرة املباشــرة
والفعالــة علــى املــرض ،والوقايــة منــه ومكافحتــه ومعالجتــه.
العمــود الفقــري فــي العلــوم النفســية ،فهــو فــرع تطبيقــي مــن فــروع علــم املستشفيات الحكومية والخاصة ،املراكز
النفــس ،ومــن التخصصــات الصحيــة املعنيــة بالصحــة النفســية ،الصحية و املراكزالتأهيلية والعيادات.
يهــدف إلــى تحديــد خصائــص ســلوك الفــرد وإمكاناتــه باســتخدام
أســاليب القيــاس والتحليــل واملالحظــة ،كمــا يقــدم االختبــارات
ً
ً
والتوصيــات لغــرض توافــق الفــرد توافقــا ســويا بعــد الفحــص الطبــي
وتحليــل البيانــات التشــخيصية باســتخدام أســاليب علميــة لتقديــم
العون ألشخاص يعانون من اضطرابات انفعالية نفسية ثم عالجهم.

* (السنة التأسيسية  3 +سنوات للتخصص  +سنة االمتياز).
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الكلية
الصحة وعلوم التأهيل

التصويرباملوجات
فوق صوتية
العالج باألشعة

القسم

األشعة التشخيصية

علمي
علمي
علمي

العلوم اإلشعاعية

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية

شهادة
التخرج

E
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بكالوريوس
العلوم في األشعة
التشخيصية

E
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بكالوريوس العلوم بكالوريوس العلوم في العالج
في التصويرباملوجات
باألشعة
فوق صوتية

E
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الطبيعة األكاديمية للتخصص
يهــدف التخصــص إلــى إعــداد كــوادر وطنيــة نســائية ذات كفــاءة عاليــة وقــدرة
متميزة في التشــخيص اإلشــعاعي وإكســاب الخريجة املعارف واملهارات املختلفة
فــي مجــال التشــخيص اإلشــعاعي وتكنولوجيــا األشــعة والتصويــرالطبــي والعلــوم
الداعمــة لــه ،وتعريفهــن بمخاطــراألشــعة وطــرق الوقايــة منهــا ،واتخــاذ إجـراءات
الســامة الكافيــة للمر�ضــى والعامليــن فــي قطــاع األشــعة التشــخيصية.
التصويرباملوجات فوق صوتية هوفرع من فروع العلوم الصحية التطبيقية،
يستعمل فيه موجات صوتية عالية التردد لتشخيص مختلف األمراض داخل
جســم االنســان .يهــدف التخصــص إلــى تخريــج كــوادروطنيــة نســائية ذات كفــاءة
عاليــة لســد حاجــة املستشــفيات مــن خــال توفيــربيئــة داعمــة للنمــو والتميــزفــي
مجــال التشــخيص باملوجــات فــوق صوتيــة.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
املستشفياتالحكومية
والخاصة ،.املستوصفات
واملراكزالصحية األولية،
والجامعات واملراكز
التعليمية ،ومراكزاألبحاث
 ،ومراكزدراسات الطاقة
واألشعة والطاقة املتجددة،
ومراكزالوقاية اإلشعاعية.

يهــدف التخصــص لتزويــد الخريجــة باملعرفــة واملهــارات الالزمــة لتلبيــة متطلبــات
املنظمات الوطنية والدولية التي تعتمد املتخصصين في مجال العالج باالشعة جميع املستشفيات
الحكومية والخاصة
مــن خــال:
•تعزيــزالخصائــص املهنيــة ومهــارات االتصــال والقيــادة الالزمــة للخريجــة لتقديــم املتخصصة بعالج األورام
•مراكزاألبحاث.
خدمــات عاليــة الجــودة فــي مجــال العــاج باألشــعة
•الجامعاتالتعليمية.
•تمكينها من املساهمة الفعالة في تعزيزالصحة والسالمة اإلشعاعية في املجتمع.
•تزويدها باملهارات البحثية الالزمة إلجراء البحوث لتطويرمجال العالج باالشعه.

١٨

الكلية

القسم

التخصص

علوم التواصل الصحي
الصحة وعلوم التأهيل
علوم التأهيل

أمراض التخاطب
والبلع
السمع
والتوازن

علمي

بكالوريوس العلوم في دكتور
عالج طبيعي

العالج الوظيفي

علمي

بكالوريوس
العلوم في
العالج الوظيفي
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E

دكتور عالج طبيعي

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية
علمي
علمي
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E

E

شهادة
التخرج
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بكالوريوس
بكالوريوس
العلوم في أمراض العلوم في
السمع
التخاطب والبلع
والتوازن

E

*5

الطبيعة األكاديمية للتخصص
يختــص هــذا املجــال بتشــخيص وعــاج وتأهيــل أمـراض النطــق والتخاطــب
والبلــع و املســاعدة علــى التواصــل بفاعليــة مــع اآلخريــن.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

يختــص هــذا املجــال بتشــخيص وتأهيــل أم ـراض الســمع والتــوازن لجميــع
األعمــار إضافــة إلــى ســبل الوقايــة مــن أم ـراض الســمع.

املستشفيات الحكومية
والخاصة ،العيادات الخاصة،
يهتم التخصص بزيادة الوعي بالتخصص من خالل دعم استقاللية الفرد املراكزالصحية ،املؤسسات
فــي أداءه لجميــع الوظائــف والنشــاطات اليوميــة بالدرجــة األولــى ،والحــد مــن التعليمية ،.املراكزالتأهيلية،
اعتمــاده علــى
اآلخريــن ،ويتعامــل أخصائــي العــاج الوظيفــي مــع كل شــخص مراكزاألبحاث.
ً
سـ ً
ـواء كان مصابــا أو غيــرمصــاب للوصــول إلــى أهدافــه الوظيفيــة.

يهــدف إلــى تأهيــل كــوادر نســائية متميــزة ذات قــدرات علميــة وعمليــة وفقــا
للمعاييــر املهنيــة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل و املســاهمة فــي تعزيــز
الخدمــات الصحيــة فــي مجــال العــاج الطبيعــي؛ ذات قــدرة تنافســية علــى
املســتوى املحلــى واإلقليمــي والعالمــي ،عــن طريــق تقييــم وعــاج ومتابعــة
الحــاالت املرضيــة املختلفــة الخاصــة بالعــاج الطبيعــي ،كمــا يســهم
التخصــص بفاعليــة فــي خدمــة وتنميــة املجتمــع املعرفــي و نشــرثقافــة العــاج
الطبيعــي ،عــن طريــق املبــادرات التوعويــة واالستشــارات والبحــوث العلميــة
املتخصصــة التــي تقــوم بهــا الطالبــات مــن خــال بعــض املقــررات الدراســية.
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الكلية

القسم

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية

الصحة وعلوم التأهيل

علوم التأهيل

الرعاية التنفسية

علمي

بكالوريوس العلوم في

الرعاية التنفسية

شهادة
التخرج
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الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

يهدف برنامج العالج التنف�سي إلى إعداد أخصائيات عالج تنف�سي للعمل في املستشفيات الحكومية والخاصة،
املجــال االكلينيكــي ،وتقديــم الرعايــة للمر�ضــى الذيــن يعانــون مــن صعوبــات العيادات الخاصة ،املراكز
الصحية ،املؤسسات التعليمية،
التنفــس أو مشــاكل فــي الجهــازالتنف�ســي.
املراكزالتأهيلية ،مراكزاألبحاث.

* (السنة التأسيسية  3 +سنوات للتخصص  +سنة االمتياز).
** (السنة التأسيسية  5 +سنوات للتخصص  +سنة االمتياز).
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تمريض األمومة وأمراض
النساء والوالدة

القبالة

علمي

بكالوريوس العلوم في
القبالة

الكلية

______

التمريض

علمي

بكالوريوس العلوم في التمريض
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القسم

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية

شهادة
التخرج

E
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التمريض
E

الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

يهــدف التخصــص إلــى إعــداد وتأهيــل كــوادر وطنيــة االلتحاق بوظائف في مختلف أماكن الرعاية
ذات كفــاءة مهنيــة عاليــة لتوفيــر رعايــة تمريضيــة آمنــة الصحية االولية والعامة والتخصصية وقطاع
ومتخصصــة بمســتوى عـ ٍـال مــن الدقــة املبنيــة علــى التدريس االكاديمي.
املعاييــر النظريــة واملهنيــة ,ملمارســة مهنــة التمريــض
ً
فــي مختلــف املؤسســات الصحيــة فــي املجتمــع .ســعيا
لتأميــن رعايــة صحيــة ممتــازة ومتاحــة لجميــع املواطنيــن،
وتحســين الرعايــة التمريضيــة والخدمــات الصحيــة.
تقــدم جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن أول
بكالوريــوس قبالــة علــى مســتوى الجامعــات الســعودية
بهــدف تخريــج متخصصــات فــي مجــال القبالــة .ولقــد تــم
ً
تصميم البرنامج وفقا للمعاييراملهنية والعاملية املعتمدة.

قابالت يعملن في املستشفيات الحكومية
ً
أو الخاصة (غرف الوالدة)  ،وزارة الصحة،
ً
عيادات النساء والوالدة ،املراكزالصحية
ً
ً
األولية ،الرعاية املنزلية.

* (السنة التأسيسية  3 +سنوات للتخصص  +سنة االمتياز).
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٢١

ً
ثانيا  :التخصصات العلمية والتطبيقية :
•كلية الهندسة.
•كلية علوم الحاسب واملعلومات.
•كلية اإلدارة واألعمال.
•كلية العلوم.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

٢٢

الكلية

القسم
الهندسة الصناعية والنظم

الهندسة الصناعية والنظم

الهندسة
الهندسة الكهربائية

هندسة االتصاالت
الهندسة اإللكترونية

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية
علمي
علمي

بكالوريوس العلوم في الهندسة
الكهربائية /الهندسة
اإللكترونية
علمي

شهادة
التخرج
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بكالوريوس العلوم في
الهندسة الصناعية والنظم

E
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بكالوريوس العلوم في الهندسة
الكهربائية /هندسة االتصاالت

E
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الطبيعة األكاديمية للتخصص
يهــدف التخصــص إلــى تخريــج مهندســات قــادرات علــى تحليــل
وتصميــم و تطويــر املؤسســات باســتخدام الحلــول العلميــة و
التقنيــة لإلنتــاج وذلــك مــع مراعــاة بيئــة عمــل ســليمة اســتنادا إلــى
أفضل معاييرإدارة الجودة .كما يهدف التخصص لخريجاته كفاءة
عاليــة فــي مجــال اإلدارة و العمليــات املاليــة و الخدمــات اللوجســتية
بمختلــف القطاعــات الهندســية و الحصــول علــى أحســن كفــاءة
للتشــغيل مــن حيــث دراســة الوقــت و اإلدارة املثلــى للمشــروعات
ً
ً
يهــدف التخصــص إلــى إعــداد مهندســات مؤهــات علميــا ومهنيــا
فــي كافــة أنظمــة االتصــاالت وشــبكات الحاســوب ممــا يمكنهــن مــن
الدخــول مباشــرة إلــى ســوق العمــل ومواكبــة أحــدث التقنيــات
املتصلــة بالتخصــص .عــن طريــق تأهيــل علمــي قــوي فــي املهــارات
التقنيــة املطلوبــة لتصميــم وتنفيــذ شــبكات االتصــاالت
وتحديــد حركــة مــرور البيانــات وطــرق أمنهــا ،باإلضافــة إلــى
القيــام بعمليــات الصيانــة واإلدارة لكافــة أنــواع الشــبكات
وخاصــة املعقــدة منهــا مــن خــال التحليــل الســليم ملشــاكل
أنظمــة االتصــاالت وتحديــد أســبابها واســتنتاج الحــل األمثــل.
يهــدف التخصــص إلــى تخريــج مهندســات قــادرات علــى مواكبــة
التقنيــات الحديثــة فــي مختلــف مجــاالت الهندســة االلكترونيــة،
عــن طريــق تأهيــل علمــي قــوي فــي أساســيات الهندســة اإللكترونيــة
والتمكيــن مــن األدوات والوســائل التحليليــة والتجريبيــة
والحاســوبية الالزمــة للتعــرف علــى املشــاكل واملشــاريع الهندســية
ووضــع خطــط للحــل حســب مواصفــات تقنيــة عاليــة مــع مراعــاة
الجوانــب األخالقيــة واالجتماعيــة ،ممــا يضمــن للخريجــات مســايرة
التطــور املســتمر فــي مجــاالت تطبيقــات الهندســة اإللكترونيــة.
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الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
تتيح القطاعات الهندسية  /غيرالهندسية العديد
مــن الفــرص الوظيفيــة لخريجــات برنامــج الهندســة
الصناعيــة والنظــم كمهندســة صناعيــة فــي :نظــم
التصنيــع ،التصميــم والتطويــر ،نظــم مراقبــة
الجــودة ،توليــد الطاقــة وتوزيعهــا ،قطاعــات
إدارة املخاطــر ،توزيــع البيــع بالتجزئــة و البيــع
بالجملــة ،ونظــم املعلومــات ،وشــبكات النقــل.
يؤهــل البرنامــج الخريجــات للعمــل فــي القطــاع
العــام املتخصــص فــي تكنولوجيــا االتصــاالت،
شــركات االتصــاالت املحليــة واإلقليميــة والدوليــة،
مكاتــب استشــارات االتصــاالت ،املؤسســات
الصغيــرة واملتوســطة املتخصصــة فــي تكنولوجيــا
االتصــاالت ،مصانــع املعــدات وتثبيــت األجهــزة أو
أنظمــة االتصــاالت .شــركات اإلذاعــة والتلفزيــون،
الدوائــر الحكوميــة ،الجامعــات واملراكــز الدراســية
والبحثيــة.
يؤهــل البرنامــج الخريجــات للعمــل فــي اإلدارات
الهندســية ،شــركات االتصــاالت التقليديــة
والخلويــة ،القياســات والتحكــم والصيانــة فــي
مجــاالت النفــط والغــاز ،شــركات تطويــر الحاســب
وتصميمــه وصيانتــه ،املجــاالت اإللكترونيــة مــن
اتصاالت وتجهيزات طبية ،شركات الطيران ،هيئة
الطاقــة الذريــة ،ومحطــات توليــد الطاقــة ومراكــز
قيادتهــا ،الجامعــات واملراكــز الدراســية والبحثيــة.
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الكلية

القسم

التخصص

الهندسة

الهندسة الطبية الحيوية

الهندسة الطبية الحيوية

علمي

عدد سنوات
الدراسة
لغة التدريس

نوع الثانوية

شهادة
التخرج
بكالوريوس العلوم في الهندسة الطبية الحيوية

E

*5

الطبيعة األكاديمية للتخصص
يعتبــر علــم الهندســة الطبيــة الحيويــة بمثابــة حلقــة
الوصــل بيــن مجالــي الهندســة والطــب وينصــب هــذا
التخصــص علــى هــدف رئي�ســي ،وهــو تصميــم وصيانــة
األجهــزة الطبيــة بمختلــف تصنيفاتهــا لتســاعد األطبــاء
فــي التواصــل لتشــخيص دقيــق للحــاالت املرضيــة ،ومــن
ثم إيجاد طرق العالج املناسبة ،والتي تساعد في سرعة
الشــفاء ،وتحقيــق نتائــج إيجابيــة.
ً
أيضــا تخصــص الهندســة الطبيــة الحيويــة
 BIOMEDICAL ENGINEERINGيجمــع بيــن العلــوم
الطبيــة الحيويــة ،وكذلــك الفســيولوجية ،والعلــوم
الهندســية ،مثــل :هندســة الحاســوب ،والهندســة
الكهربائيــة، ،الهندســة امليكانيكيــة ،والهــدف مــن ذلــك
هــوفهــم طبيعــة األمـراض مــن جميــع الجوانــب والتعامل
معهــا ومــن ثــم تصميــم األجهــزة الطبيــة والتعويضيــة
املالئمــة.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
يؤهــل البرنامــج الخريجــات املهندســات
للعمــل فــي مجــال تصميــم وصيانــة وتطويــر
األجهــزة الطبيــةً ،
أيضــا يعملــن فــي مراقبــة
نظــم الجــودة لألجهــزة الطبيــة إلــى جانــب
نظــم القياســات الطبيــة واألجهــزة.

*(السنة التأسيسية  4 +سنوات للتخصص)
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الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

يعتبــر تخصــص نظــم املعلومــات همــزة الوصــل بيــن تخصصــات علــوم إدارة قواعــد البيانــات ،.تحليــل نظــم املعلومات
الحاســب ومجــاالت العمــل املختلفــة .يهــدف البرنامــج إلــى اكتســاب وأمــن املعلومــات ،تطويــر نظــم املعلومــات،.
الخريجــات األســس النظريــة لــكل مــن الحســاب واملعلومــات لتحليــل إدارة مشــاريع نظــم املعلومــات.
وتصميــم وتطويــر وتشــغيل نظــم املعلومــات.
مــن البرامــج النوعيــة الحديثــة التــي تقدمهــا الجامعــة يهــدف لتخريــج يؤهــل البرنامــج كــوادر نســائية قــادرة علــى
كــوادر مؤهلــة للتعامــل مــع البيانــات باســتخدام أجهــزة الحاســوب العمــل فــي وظائــف علــم البيانــات املختلفــة فــي
وأنظمة البرمجة للعمل في مختلف القطاعات والتي من أهمها هيئات القطاعيــن العــام والخــاص ومنهــا علــى ســبيل
املثــال ال الحصــر:
اإلحصــاء والقطاعــات املاليــة واملصرفيــة وغيرهــا.
• محلل بيانات
• مهندس بيانات
• عالم بيانات
• محلل ذكاء االعمال
إدارة شــبكات الحاســب ،إدارة مشــاريع تقنيــة
املعلومــات  ،تطويــر وتصميــم برامــج تقنيــة
املعلومــات ،تطويــر البرمجيــات  ،تصميــم
االنظمــة الحاســوبية ،املجــال التعليمــي فــي
مؤسســات التعليــم العــام والعالــي.

يهدف التخصص لتخريج طالبات قادرات على تصميم وإدارة وتطوير
وصيانة أنظمة تقنية املعلومات من خالل تطبيق املعرفة الحاسوبية
والرياضيــة املناســبة وتنفيــذ وتقييــم نظــام الحاســب اآللــي .واســتخدام
التقنيــات واملهــارات واألدوات الالزمــة للتطبيقــات الحاســوبية ،ودمــج
الحلــول التقنيــة مــع بيئــة املســتخدم بكفــاءة وفاعليــة وفهــم أفضــل
للممارســات واإلج ـراءات وتطبيقاتهــا.
مــن التخصصــات املســتحدثة فــي الجامعــة ويهــدف إلــى تخريــج مؤهــات يؤهــل البرنامــج أخصائيــات فــي أمــن املعلومــات
في مجال أمن السيبراني لفهم العمليات التي تؤثرعلى أمن املعلومات ،قادرات على العمل في وظائف األمن السيبراني
و حمايــة أصــول املعلومــات  ،و جمــع وحفــظ األدلــة الرقميــة ،و تحليــل فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص
البيانــات ،وتحديــد وإصــاح الثغـرات األمنيــة.

٢٥

الكلية

القسم

علوم الحاسب واملعلومات

علوم الحاسبات
علوم الذكاء االصطناعي

علوم الحاسبات

التخصص

عدد سنوات
الدراسة
لغة التدريس

نوع الثانوية

بكالوريوس العلوم في علوم
الذكاء اإلصطناعي

وهو برنامج نوعي في الذكاء االصطناعي و يعتبرمن املجاالت النوعية
واملســتقبلية بمــا يتما�شــى مــع رؤيــة اململكــة  2030واالتجاهــات
العاملية ،حيث يعتبربرنامج البكالوريوس في الذكاء االصطناعي من
البرامــج النوعيــة الــذي يهــدف إلــى تخريــج مبتكـرات فــي مجــال الــذكاء
االصطناعــي والتعلــم اآللــي.

يؤهل الخريجات للعمل في مجال تطويراألعمال
التكنولوجية التجارية واالقتصادية والطبية الذكية.
وتصمم وتصنيع البرمجيات واألنظمة الذكية في
مختلف القطاعات.
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علمي

بكالوريوس العلوم في علوم
الحاسبات

يهــدف التخصــص إلــى إعــداد كــوادر وطنيــة متخصصــة فــي مجــال
علــوم الحاســب واملعرفــة البرمجيــة ،كمــا ينمــي لديهــا املعرفــة
ً
البرمجيــة ،لتعلمهــا عــددا مــن لغــات البرمجــة املتطــورة ،وأســس
تصميــم وتحليــل الخوارزميــات ،وتراكيــب البيانــات ،باســتخدام
أحــدث النظــم املســتخدمة لهــذا الغــرض لتهيئتهــم للعمــل فــي مجــاالت
البرمجــة ،وتطويــر نظــم الحاســبات املختلفــة.

تصميم وبرمجة وصيانة األنظمة الحاسوبية
البرمجية ،تصميم املواقع اإللكترونية وإدارتها
وتشغيلها ،تصميم وتطويرأنظمة البرمجيات
املتطورة والحوسبة املتنقلة ،.و األلعاب اإللكترونية،
العمل في علوم البيانات والتحليالت التنبؤية ،تحليل
النظم .إدارة املشاريع ،والبحث العلمي والتدريب في
مراكزاألبحاث والتدريب التقني.
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علمي

شهادة
التخرج

الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
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الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

يســعى التخصــص إلعــداد رائــدات أو خريجــات متمي ـزات
فــي املجــال اإلداري قــادرات علــى التكيــف مــع تغيي ـرات بيئــة
األعمــال ،ملتزمــات بأخالقيــات املهنــة وباملعرفــة اإلداريــة
ً
ً
نظريــا وتطبيقيــا ,ممــا يســاعدهن علــى املنافســة باقتــدار
ألداء مهامهــم اإلداريــة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص
ولتحقيــق الشـراكة املجتمعيــة وتطويــراالقتصــاد الوطنــي.
يعتبــر البرنامــج مــن أهــم العناصــر فــي عالــم إدارة األعمــال .يؤهــل البرنامــج الخريجــات للعمــل فــي كافــة القطاعــات العامــة
يهــدف البرنامــج إلعــداد كــوادروخريجــات متمي ـزات يمتلكــن والخاصــة فــي مجــال التســويق :كإدارة املبيعــات وتطويــراملنتجــات
املهــارات واملعرفــة األساســية ألصــول علــوم التســويق ،وخدمــة العمــاء وتســويق الخدمــات
مــن خــال دراســة التوجهــات الحديثــة فــي أســس ومبــادئ
التســويق ،ومعرفــة هيــكل أنظمــة التســويق ،وبيئتــه،
وســلوك املســتهلك .كمــا تتعلــم الطالبــة كيفيــة إعــداد
البحــوث التســويقية ،ومعرفــة وظائــف ومهــام عمليــة
إدارة املبيعــات واالتصــاالت التســويقية ،و إدارة التجزئــة
وخدمــات التســويق.
وظائــف اإلدارة العليــا و اإلش ـرافية املتوســطة واملباشــرة ،و
اإلدارة املحليــة ،وشــؤون املوظفيــن و الوظائــف املاليــة ،والتمويــن
واملشــتريات واملبيعــات والتســويق ،ووظائــف العمليــات منهــا:
وظائــف التجــارة وشــؤون العمــل والوظائــف القضائيــة املعاونــة
وفــي البنــوك.

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إعــداد وتأهيــل كــوادروطنيــة تتولــي يؤهل البرنامج كوادرنسائية إدارية للعمل في مختلف القطاعات
وظائــف ومهــام إدارة وتنميــة املــوارد البشــرية وتخطيــط اإلدارية في مجال املوارد البشرية
القــوى العاملــة فــي مختلــف وحــدات ومؤسســات القطاعيــن
العــام والخــاص ،وذلــك مــن خــال تزويدهــن باملعــارف
العلميــة واملهــارات املهنيــة الالزمــة للعمــل بكفاءة واحترافية
فــي مجــال إدارة املــوارد البشــرية.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

٢٧

الكلية

القسم

التخصص
االقتصاد

االقتصاد
االقتصاد املالي
املحاسبة

علمي ،إداري
علمي ،إداري

4

علمي ،إداري

عدد سنوات
الدراسة
لغة التدريس

نوع الثانوية

شهادة
التخرج
بكالوريوس العلوم في االقتصاد

E

بكالوريوس العلوم
في االقتصاد املالي

E

4

بكالوريوس العلوم
في املحاسبة

E

4

الطبيعة األكاديمية للتخصص
عال من
يســعى التخصص إلعداد كوادربشــرية ذات مســتوى ٍ
املعرفــة االقتصاديــة بجانبيهــا النظــري والتطبيقــي فــي مختلــف
مجــاالت االقتصــاد ,معتمديــن فــي ذلــك علــى املنهــج الكمــي
التحليلــي ،وتنميــة املهــارة البحثيــة بمــا يســهم فــي تلبيــة أســواق
العمــل وتطويــر اقتصاديــات األعمــال.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

اإلدارة واألعمال

كافــة املهــن والوظائــف فــي مجــال املــال واألعمــال التــي تحتــاج
إلى تخصص منهي في االقتصاد و تشمل املجاالت والحقول
التاليــة :باحثيــن وأخصائييــن و استشــاريين اقتصاديــن،
باحثيــن وأخصائييــن و استشــاريين فــي مجــال التخطيــط
واالســتثماروامليزانية وااليرادات و التأمين ،وظائف مقدري
األمــوال والعقــارات ،مراقبــي ومفت�شــي التمويــل ،القيــام
بأعمــال االستشــارات املاليــة ودراســات الجــدوى والتقويــم
االقتصــادي للمشــروعات.
تشــتمل الفــرص الوظيفيــة لبرنامــج االقتصــاد املالــي فــي
القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال التحليــل االقتصــادي
واملالــي واألســهم فــي مؤسســات املــال والشــركات وغيرهــا.

املحاسبة

عال
يهدف البرنامج إلى إعداد كوادرذات تأهيل نظري وعملي ٍ
فــي املجــاالت املاليــة املختلفــة تكــون قــادرة علــى تنميــة وتطويــر
ً
ً
القطــاع املالــي محليــا وعامليــا ،وتشــارك فــي تقــدم العلــوم املاليــة
مــن خــال البحــث العلمــي ،وتســاهم فــي أنشــطة تخــدم املجتمع
وتزيــد وعيــه املالــي.
ً
يهــدف التخصــص إلــى إعــداد كــوادر نســائية مؤهلــة تأهيــا كافــة املهــن والوظائــف فــي مجــال املــال و األعمــال التــي تحتــاج
ً
متميـزا فــي مجــال املحاســبة ،قــادرة علــى تحمــل مســؤولية أعبــاء إلــى تخصــص منهــي فــي املحاســبة (محاســب أو مراجــع داخلــي
املهنــة كمحاســبات ومراجعــات سـ ً
ـواء فــي القطــاع الحكومــي أو أو مراجــع خارجــي أو مديــر مالــي أو رئيــس حســابات) ومــن
قطــاع األعمــال ،وتتوفــر لديهــن املعرفــة املهنيــة واألكاديميــة ،هــذه املهــن  :العمــل فــي أقســام الحســابات ,فــي البنــوك ,و
ويتميــزن بقيــم ومهــارات تمكنهــن مــن اإلبــداع واالبتــكارملواجهــة شركات التأمين ,و االستثمارو البورصات ,تأسيس األعمال
الخاصــة و إداراتهــا و القيــام بأعمــال االســتثمارات املاليــة و
التحديــات التــي تفرضهــا بيئــة األعمــال املتغيــرة.
دراســات الجــدوى و التقويــم االقتصــادي للمشــروعات.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

٢٨

الكلية

القسم

التخصص

نوع الثانوية
عدد سنوات
الدراسة
لغة التدريس

الرياضيات
العلوم
الرياضية

E

األحياء

األحياء

علمي

+
E

العلوم

الكيمياء

الكيمياء

+

4

E

بكالوريوس
العلوم في
الكيمياء
علمي

A

الفيزياء

علمي

+

E

*5

علمي

الفيزياء الطبية

الفيزياء

E

بكالوريوس العلوم بكالوريوس العلوم
في الفيزياء
في الفيزياء الطبية

A
4

بكالوريوس العلوم
في األحياء

A
4

شهادة
التخرج

+

4

بكالوريوس
العلوم في
الرياضيات
علمي

A

الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

ً
ً
ً
يهــدف التخصــص إلــى تخريــج كــوادر مؤهلــة علميــا ومهنيــا وبحثيــا ،العمــل فــي كافــة القطاعــات الحكوميــة والخاصــة فــي
تمتلــك التفكيــراملنطقــي العلمــي واملهــارات البحثيــة العلميــة فــي علــوم مجــال الرياضيــات واإلحصــاء.
الرياضيــات واإلحصــاء وتطبيقاتهــا والتعامــل مــع قواعــد البيانــات
والتحليــل اإلحصائــي.
يســاهم التخصــص فــي إعــداد كــوادرنســائية متميــزة قــادرة علــى تلبيــة العمل في الجامعات كمعيدات باحثات  -فنيات
احتياجــات ســوق العمــل فــي مجــاالت علــوم األحيــاء ،و تشــجيع البحــث مختبر.
العلمــي والتواصــل مــع املؤسســات البحثيــة داخــل اململكــة وخارجهــا ,العمل في املراكزالوطنية واملراكزالبحثية
وإج ـراء البحــوث العلميــة والتطبيقيــة التــي تخــدم املجتمــع والبيئــة .واملختبرات في القطاعين الحكومي والخاص ومراكز
الوثائق واملخطوطات واملعاشب.
اإلســهام الفعــال فــي إعــداد كــوادرعلميــة مؤهلــة فــي مجــاالت الكيميــاء العمــل فــي مؤسســات التعليــم العالــي ،التدريــس فــي
املختلفــة ،مــن خــال بيئــة بحثيــة متميــزة إلج ـراء البحــوث العلميــة التعليــم العــام ،املهــن التقنيــة.
والتطبيقيــة فــي مجــاالت البيئــة واملجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه بمــا يحقــق
خطــط الدولــة التنمويــة.
يهــدف التخصــص إلــى فهــم وتفســيرالظواهــرالطبيعيــة فــي الكــون مثــل العمــل فــي مؤسســات التعليــم العالــي والعــام ،املهــن
املغناطيســية وأســبابها وتأثيراتهــا وتطبيقاتهــا فــي الكهربــاء وصناعــة التقنيــة (مثــل العمــل فــي مراكــز البحــوث العلميــة
األجهــزة مثــل الضــوء والليــزر وطبيعتــه وتأثيراتــه فــي الحيــاة و كذلــك والتقنيــة كمدينــة امللــك عبدالعزيــزللعلــوم والتقنيــة
فهــم املجــاالت املختلفــة كاألطيــاف واإلشــعاعية وامليكانيــكا والكــم ومدينــة امللــك عبــدهللا للطاقــة الذريــة واملتجــددة أو
وتطبيقاتها في الطب والصناعة من خالل دراسات تطبيقية ونظرية .مراكــز األبحــاث والتحاليــل والعــاج باألشــعة).
الفيزيــاء الطبيــة مــن التخصصــات الحديثــة والتــي تركــز علــى تطبيــق
املفاهيــم والطــرق الفيزيائيــة فــي الطــب ومهنــة الرعايــة الصحيــة .يؤهــل
خريجــات للعمــل فــي الخدمــة اإلكلينيكيــة واالستشــارات ،البحــث
والتطويــربمــا يواكــب تطــور التصويــرالتشــخي�صي والعــاج اإلشــعاعي.

* ( 4سنوات للتخصص  1 +سنة امتياز)
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

يؤهــل البرنامــج أخصائيــات للعمــل فــي مجــال الفيزيــاء
الطبيــة فــي التصويــرالتشــخي�صي والعــاج اإلشــعاعي
فــي القطاعــات الصحيــة ومعامــل الحمايــة مــن
االشــعاع و مراكــز البحــوث العلميــة والتقنيــة

٢٩

ً
ثالثا  :التخصصات اإلنسانية و التربوية:
•كلية التصاميم والفنون.
•كلية القانون.
•كلية الخدمة االجتماعية.
•كلية التربية .
•كلية اللغات.
•كلية اآلداب.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

٣٠

الكلية

القسم

التصاميم والفنون

التصويرالتشكيلي
الطباعة الفنية
النحت

الفنون البصرية

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

التصويرالضوئي*

A
+
E

4

نوع الثانوية

E

علمي ،أدبي ،إداري ،تحفيظ قرآن

+

4

• البكالوريوس في
الفنون البصرية /
التصويرالتشكيلي
• البكالوريوس في
الفنون البصرية /
الطباعة الفنية
• البكالوريوس في
الفنون البصرية /
النحت

تخصــص أكاديمــي حديــث فــي مجــال الفنــون
البصريــة يمنــح خب ـرات تعليميــة فــي الرســم
والتصويــر والنحــت والتركيــب والطباعــة
والفيديووالفيلم واألداء والدراسات التاريخية
والنظريــة ويصقــل املهــارات الفنيــة والتقنيــة
والبحثيــة ,ويشــمل التخصــص ثــاث مســارات
هــي :التصويــر التشــكيلي ،الطباعــة الفنيــة،
النحــت.

(رســام/نحات /فنــان تشــكيلي مســتقل) -
متخصــص فنــون فــي املتاحــف واملعــارض  -مدير
أو منســق معــرض فنــي  -معلــم تربيــة فنيــة فــي
قطــاع التعليــم العــام ( يحتــاج دبلــوم تربــوي ) -
ناقــد للفنــون فــي الصحــف أو املجــات  -مديــرأو
مســاعد مشــاريع فنيــة  -مشــرف أنشــطة فنيــة -
مؤســس عمــل فــي الفنــون البصريــة.

علمي ،أدبي ،إداري،
تحفيظ قرآن

A

شهادة التخرج

الطبيعة األكاديمية للتخصص

البكالوريوس في
التصويرالضوئي

يهــدف البرنامــج إلــى اعــداد كــوادر مؤهلــة
ملواءمــة عمليــة التعلــم مــع الواقــع وذلــك لتعلــم
صناعــة املحتــوى الفنــي والتصميــم األســاس
بنهــج تحليلــي للتصويــر الضوئــي و املوجــه إلــى
املمارســة.

مصــور ضوئــي -ناقــد للفنــون فــي الصحــف أو
املجالت مديرأو مساعد مشاريع فنية -مشرف
أنشــطة فنيــة مؤســس عمــل فــي مجــال التصويــر
الضوئــي -مصــور أفــام قصيرة-مصــور ضوئــي
فنــي ومعالــج اإلضــاءة ومســاعد فــي تحريــرالصــور
العمــل بمؤسســات اإلنتــاج والفيديــو.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

ً
*برنامــج مــن نــوع ســيقما  :هــو برنامــج بكالوريــوس يحتــوي علــى نقــاط خــروج اختياريــة ،بحيــث يمكــن للطالبــة املقبولــة عليــه وفقــا لضوابــط معتمــدة ومحــددة
لذلــك الخــروج مــن البرنامــج خــال الســنتين األولــى ،كالتالــي:
نقطــة الخــروج األولــى :درجــة الدبلــوم املشــارك مســاعد مصــور ضوئــي :هــي درجــة علميــة يمنحهــا قســم الفنــون البصريــة كنقطــة خــروج اختياريــة لبرنامــج
ً
ً
التصويــر الضوئــي وفقــا للسياســات املنظمــة لذلــك ،بعــد إتمــام جميــع مقــررات الســنة األولــى وعددهــا ( )12مقــررا ،بواقــع ( )36وحــدة دراســية معتمــدة.
نقطة الخروج الثانية :درجة الدبلوم في التصويرالضوئي :هي درجة علمية يمنحها قسم الفنون البصرية كنقطة خروج اختيارية لبرنامج التصويرالضوئي
ً
ً
وفقــا للسياســات املنظمــة لذلــك ،بعــد إتمــام جميــع مقــررات الســنتين األولــى وعددهــا ( )23مقــررا ،بواقــع ( )75وحــدة دراســية معتمــدة تشــمل علــى التدريــب.
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

٣١

الكلية

القسم

التخصص

عدد سنوات
الدراسة
لغة التدريس
E

التصاميم والفنون

صناعة األفالم والرسوم
املتحركة

+

4

E

تصميم األزياء والنسيج

تصميم األزياء والنسيج

A
+
E

4

الطبيعة األكاديمية للتخصص

يهــدف التخصــص إلكســاب الخريجــات القــدرة علــى مصمم خطوط (التايبوغرافي) -مصمم نظم
التفكيرالنقدي وفهم االبتكاربرؤى جديدة في مجاالت بيئية-مصمــم واجهــات تفاعليــة  -مصمــم
البكالوريوس في التخصــص ,باإلضافــة إلــى تطويــر مهاراتهــن اإلبداعيــة نشــر  -مصمــم هويــة -مصمــم جرافيكــي-
التصميم الجرافيكي وإكســابهن مهــارات البحــث العملــي .لتمكينهــن مــن
ً
والوسائط الرقمية املنافســة باقتــدار فــي ســوق العمــل بمهنيــة محليــا
ً
وإقليميــا .

علمي ،أدبي ،إداري،
تحفيظ قرآن

A

شهادة التخرج

البكالوريوس في
صناعة األفالم
والرسوم املتحركة

علمي ،أدبي ،إداري،
تحفيظ قرآن

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

التصميم الجرافيكي
والوسائط الرقمية

+

4

علمي ،أدبي ،إداري،
تحفيظ قرآن

A

نوع الثانوية

امليداني في الفصل الصيفي بعد املســتوى الرابع كمتطلب إجباري للحصول على درجة الدبلوم في التصويرالضوئي.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

البكالوريوس في
تصميم األزياء
والنسيج

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

يهدف البرنامج إلى إعداد كوادرلنشــرالتعليم واإلبداع مصمم رسوم متحركة  -مصمم ثالثي
عــن طريــق فــن صناعــة األفــام والرســوم املتحركــة ،األبعاد -منتج أفالم قصيرة.
والتعــرف علــى آخــر املســتجدات وأحــدث التقنيــات فــي
عالــم الوســائط اإلعالميــة.
يعطــي التخصــص خبــرة تشــمل كافــة األطــر النظريــة
والعمليــة املعتمــدة فــي هــذا املجــال ،إلكســاب الطالبــات
املعــارف املرتبطــة بنظريــات التصميــم والتقنيــات
الحديثــة فــي إنتــاج األزيــاء والنســيج ،وتطويــر األفــكار
واملهــارات اإلبداعيــة والنقديــة والتقنيــة الالزمــة لســوق
العمــل.

مصممــة أزيــاء  -مصممــة نســيج -مصممــة
باترونــات -رســامة أزيــاء -أخصائيــة أزيــاء-
مستشــارة موضــة -محــررة موضــة-
العمل في مجاالت تسويق األزياء.
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الكلية

القسم

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

تصميم املنتجات

التصاميم والفنون

التصميم الداخلي

التصميم الداخلي
تصميم املنتجات

A
+
E

4

نوع الثانوية

E

علمي ،أدبي ،إداري ،تحفيظ قرآن

+

4

البكالوريوس في
التصميم الداخلي

علمي ،أدبي ،إداري ،تحفيظ قرآن

A

شهادة التخرج

البكالوريوس في
تصميم املنتجات

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

ينمــي التخصــص لــدى الخريجــات املهــارات مصممــة داخليــة فــي مجــاالت متنوعــة منهــا الســكني
التصميميــة وفــق متطلبــات ســوق العمــل واملكاتــب والتجــاري والضيافــة ومجــال اإلضــاءة
ويمنــح خب ـرات تقنيــة و مهنيــة كمعالجــة الداخليــة.
للفراغات الداخلية من خالل وتغطي األطر
ً
النظريــة و العمليــة فــي املجــال ويشــمل عــددا
من املهارات الفرعية و هي تصميم الفراغات
بأنواعها و تصميم اإلضاءة و تصميم األثاث
و اختيــارالخامــات و توظيفهــا يعمــل البرنامــج
علــى صقــل و تطويــر مهــارات الطالبــات
الفنيــة والتقنيــة والبحثيــة .
هــو تخصــص مواكــب للتطــورات العلميــة مصممــة منتجــات فــي املجــاالت التخصصيــة التاليــة:
والـتـكـنـولـوج ــية ،ي ــزود الـخـريـج ــة بـخـب ـرات إدارة البحــث والتطويــر فــي مجــال تصميــم املنتجــات،
عـلـمـي ــة ومـه ــارات احـتـرافـي ــة متخصصــة بحــوث املســتخدم ،بحــوث الخامــات ،بحــوث
للتقنيــات واملــواد والعمليــات االبتكاريــة مــن تكنولوجيــا االنتــاج  ،األجهــزة واملعــدات واألدوات
خــال البحــث فــي املــواد املختلفــة وأســاليب ،األثــاث املكتبــي واملنزلــي ،األجهــزة واملســتلزمات الطبيــة
تصنيعهــا وتنفيــذ النمــاذج البتــكار منتجــات ،املعــارض ،خطــوط اإلنتــاج ،املنتجــات صناعيــة
تنافســية تلبــي احتياجــات املســتخدم املجوه ـرات  ،التغليــف والتعبئــة ،القوالــب والنمــاذج
ومتطلبــات ســوق العمــل لتحقيــق التنميــة ،وســائل النقــل  ،األدوات الصحيــة  ،مصممــة ألعــاب
األطفــال ،مكمــات الزينــة ،إدارات ب ـراءة االخت ـراع.
املســتدامة .
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الكلية
الكلية
الخدمة االجتماعية

القانون

القسم

______

الخدمة االجتماعية

القانون
القسم

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

علمي ،أدبي ،إداري،
تحفيظ قرآن

التخصص

علمي ،أدبي ،إداري،
تحفيظ قرآن
نوع الثانوية

A

4

القانون

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية

A+E

4

شهادة التخرج

الطبيعة األكاديمية للتخصص

البكالوريوس في
القانون

يســعى التخصــص لتأهيــل وتدريــب متخصصــات فــي مجــال
القانون لخدمة احتياجات املرأة السعودية وحل قضاياهن
وتمثيلها في مؤسسات املجتمع املدني ،وتدريبهن على مهارات
إعــداد وصياغــة األوراق القضائيــة والعقــود واللوائــح
واألنظمــة وصياغــة إعــداد مذك ـرات التحقيــق واملرافعــة
وتأهيلهــن للقيــام باالستشــارات القانونيــة.

شهادة التخرج

الطبيعة األكاديمية للتخصص

يهــدف التخصــص إلــى تخريــج أخصائيــات اجتماعيــات
(ممــارس عــام) قــادرات علــى تقديــم مســتوى عالــي مــن
الرعايــة االجتماعيــة (العالجيــة والتأهيليــة ) ،مؤهــات ً
نظريــا
ً
البكالوريوس في
وتطبيقيــا ،للتعامــل مــع املشــكالت والقضايــا التــي تؤثــر فــي
ً
االجتماعية
الخدمة
قدرات الوحدات االجتماعية  -أفرادا وجماعات ومؤسسات
ً
ومجتمعــات – وتؤثــر إيـج ــابا فيهــم  ،لـتـمـكـي ـنـه ــم مــن إشب ــاع
حـاجـاتـه ــم واملشــاركة فــي تنميــة مجتمعهــم وتحقيــق تطلعاتــه.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
العمــل فــي اإلدارات القانونيــة فــي جميــع
هيئــات القطــاع الحكومــي والخــاص ،ومزاولــة
مهنــة املحامــاة ،ومستشــار قانونــي ،والعمــل
فــي الهيئــات الحكوميــة والجمعيــات الوطنيــة
املعنيــة بمجــاالت حقــوق االنســان.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
العمــل باملستشــفيات واملراكــز الصحيــة
فــي القطــاع العــام والخــاص ومؤسســات
الرعايــة االجتماعيــة بكافــة أنواعها واملدارس
واإلصالحيــات والســجون واملحاكــم.

٣٤

علم النفس

علم النفس

علمي ،أدبي ،إداري،
تحفيظ قرآن

الكلية

الطفولة املبكرة

الطفولة املبكرة

علمي ،أدبي ،إداري ،تحفيظ قرآن

A

4

القسم

علمي

A

4

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية

A

4

شهادة
التخرج

الطبيعة األكاديمية للتخصص

علوم الرياضة والنشاط
البدني
علوم الرياضة والنشاط
البدني
كلية التربية

يهــدف تخصــص علــوم الرياضــة والنشــاط البدنــي إلــى اكســاب
البكالوريوس الطالبــة معــارف ومعلومــات ومهــارات عــن مختلــف األنشــطة
واأللعاب الرياضية والعلوم املرتبطة بها ،وأداء تلك األنشطة
في علوم
الرياضة بكفــاءة عاليــة  ،كمــا يتيــح البرنامــج الفرصــة للطالبــة لتوظيــف
والنشاط تلــك املهــارات مــن خــال الخبــرة بالتعلــم والتدريــب امليدانــي
ً
والبحــث العلمــي إلعــداد كــوادر نســائية مؤهلــة ومدربــة تدريبــا
البدني
ً
ً
ً
ً
عاليــا لتكــون قــادرة علــى املنافســة محليــا واقليميــا وعامليــا.
يهــدف تخصــص الطفولــة املبكــرة إلــى إعــداد وتأهيــل كــوادر
يتصفــن باملهنيــة فــي مجــال الطفولــة املبكــرة ،والقــدرة علــى
الربــط بيــن املعــارف النظريــة و تطبيقاتهــا العمليــة .باإلضافــة
بكالوريوس إلــى تنميــة قــدرات الطالبــة علــى تصميــم األنشــطة التربويــة
التربية في املناســبة لخصائــص املرحلــة العمريــة .كمــا يتميــز البرنامــج
ً
الطفولة بالخبــرة امليدانيــة املســتمرة ابتــداء مــن املســتوى الثالــث والــذي
ٌيمكــن الطالبــة مــن صقــل مهاراتهــا العمليــة فــي مؤسســات
املبكرة
الطفولــة املبكــرة .واكســاب الطالبــة بعــض املهــارات األساســية
التــي تحتاجهــا مثــل :إنتــاج وســائل تعليميــة لألطفــال والتربيــة
الحركيــة للطفــل ،وتنميــة املهــارات اليدويــة والفنيــة.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

مشرف ريا�ضي ،مدرب ريا�ضي ،باحث
واخصائي ريا�ضي.

معلمة في مؤسسات ومراكزالطفولة
املبكرة الحكومية والخاصة ،اإلشراف
والتوجيه التربوي في مؤسسات الطفولة
املبكرة.

وظائف تخصصية (وظائف األخصائيين
ً
معرفيــا النفسيين وباحثي وأخصائي القياس
البكالوريوس يهــدف التخصــص إلــى إعــداد اخصائيــات نفســيات
ً
ومهنيــا إلــى إعــداد وتأهيــل فــي مجــال العلــوم النفســية يتصفــن والتقويم)
في علم
وظائف تعليمية(مرشدي الطالب ،مراقبي
باملهنيــة العاليــة.
النفس
الطالب ،باحثي وأخصائي شئون الطالب).

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم
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الكلية

القسم

التخصص

عدد سنوات
الدراسة
لغة التدريس

نوع الثانوية

شهادة
التخرج

األدب اإلنجليزي
والدراسات الثقافية

األدب اإلنجليزي
والدراسات الثقافية

E

4

الترجمة
اللغويات التطبيقية

اللغويات التطبيقية

E

4

بكالوريوس اآلداب في
اللغويات التطبيقية

اللغة اإلنجليزية

F

4

بكالوريوس اآلداب
في األدب اإلنجليزي
والدراسات الثقافية

البكالوريوس في
الترجمة /اللغة
اإلنجليزية

E

4

كلية اللغات

اللغة الفرنسية

البكالوريوس في
الترجمة /اللغة
الفرنسية
علمي ،أدبي ،إداري ،تحفيظ قرآن

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

الطبيعة األكاديمية للتخصص
ُيعنــى التخصــص بتدريــس الترجمــة التحريريــة
والشــفوية والســمع بصريــة بكافــة تخصصاتهــا،
كمــا يســعى برنامــج الترجمــة /اللغــة اإلنجليزيــة إلــى
تطويــر مناهجــه التعليميــة بشــكل مســتمر ملواكبــة
التطــورات وآخــر املســتجدات فــي جميــع جوانــب
الترجمــة ومســاراتها.
يركزتخصص اللغة الفرنسية بقسم الترجمة على
تزويــد الطالبــة باملهــارات اللغويــة الخاصــة باللغــة
ً
الفرنســية وأيضــا املتعلقــة بالترجمــة مــن الفرنســية
ٕالــى العربيــة والعكــس ،ممــا يكســبها كفــاءة لغويــة
فــي اللغــة الفرنســية تمكنهــا مــن التحــدث والق ـراءة
والكتابــة بمهــارة عاليــة.
يهتم تخصص بكالوريوس اللغويات التطبيقية
(اللغة اإلنجليزية) بتعريف الطالبة بكافة مجاالت
علم اللغويات ،وتزويدها باملهارات اللغوية
ً
ً
األساسية وقواعد اللغة اإلنجليزية كتابة وتحدثا
ً
واستماعا.
يهتــم تخصــص األدب اإلنجليــزي والدراســات
الثقافيــة بتعزيــز معرفــة الطالبــة وشــغفها بــاألدب
من خالل دراسة تخصصية متكاملة يغطي العديد
مــن املهــارات املعرفيــة املتنوعــة ســواء األدبيــة أو
التحليليــة أو النظريــة ،باإلضافــة لدراســة مجموعــة
مــن املقــررات اللغويــة لزيــادة الكفــاءة اللغويــة.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
العمل كمترجمة تحريرية أو شفهية في الجهات الحكومية والخاصة
واملؤتم ـرات والنــدوات ,ومســاندة لدعــوة اإلســامية داخــل اململكــة
وخارجهــا ،فــي الســلك الدبلوما�ســي داخــل اململكــة وخارجهــا ،والعمــل
فــي القطــاع الســياحي و اإلعــام.
العمل كمترجمة تحريرية أوشفهية في الجهات الحكوميةوالخاصة،
مســاندة الدعــوة اإلســامية داخــل اململكــة وخارجهــا ،و العمــل فــي
الســلك الدبلوما�ســي داخــل اململكــة وخارجهــا ،القطــاع الســياحي،
قطــاع اإلعــام.
العمــل فــي مجــال التحريــرالصحفــي والتدقيــق اللغــوي فــي املجــات و
املطبوعات التي تصدرها الجهات املختلفة .وفي السلك الدبلوما�سي
داخل اململكة وخارجها .وفي تطويربرامج الحاســب اآللي التعليمية،
في القطاع السياحي ،في قطاعات العمل املالية والصحية والثقافية
واالجتماعية) وكذلك في مجال الترجمة و في مجال اإلعالم (اإلذاعة
والتلفزيون) ومســاندة الدعوة اإلســامية داخل اململكة وخارجها.
العمل في قطاع اإلعالم واملسرح ،السياحة واآلثارواملتاحف ،العمل
في مجال البحث والتحريرفي الصحافة املحلية األجنبية ،والعمل في
دور النشــروالنوادي األدبية والجمعيات الثقافية وكذلك العمل في
القطــاع الحكومــي والخــاص إلملامهــا بمهــارات اللغــة االنجليزيــة تحدثا
وكتابة ،مراكزالدراسات األجنبية ودراسات املرأة.
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الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

يعــد بكالوريــوس اللغــة الصينيــة مــن أهــم املبــادرات التــي
أطلقتهــا جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ملواكبــة
رؤيــة اململكــة  2030ومتطلبــات التنميــة ويســهم البرنامــج
فــي تأهيــل كــوادرنســائية تتمتــع بمؤهــات أكاديميــة ومهنيــة
ومــزودة بالعــارف واملهــارات األساســية للغــة الصينيــة.

يؤهــل البرنامــج الخريجــات للعمــل فــي مجــال التعليــم
،بالشــركات الصينيــة العاملــة فــي اململكــة العربيــة
الســعودية وخارجها ،في الســلك الدبلوما�ســي ،،وزارات
اإلعالم وهيئة والترفيه ،في املجاالت السياحة و املراكز
البحثيــة.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم
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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

الطبيعة األكاديمية للتخصص
يســعى التخصــص إلــى اإلســهام فــي إث ـراء
املعرفــة اإلنســانية بالدراســات الشــرعية
املتخصصــة والبحــوث األصيلــة للوصــول
إلــى إضافــات علميــة وتطبيقيــة مبتكــرة فــي
شــتى فــروع التخصــص.
يهــدف التخصــص إلــى إعــداد خريجــات
مؤهالت في مجاالت اللغة العربية يمتلكن
مهــارات الكتابــة والق ـراءة والتحــدث
والتحليــل والنقــد بلغــة عربيــة ســليمة .

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
تدريس املقررات اإلسالمية في مراحل التعليم املختلفة بعد حصولها
علــى تأهيــل تربــوي العمــل فــي مجــاالت الوعــظ واإلرشــاد والدعــوة
إلــى هللا ،والعمــل فــي مجــال االستشــارات الشــرعية فــي املؤسســات
الحكوميــة واألهليــة وفــي املؤسســات االجتماعيــة والجمعيــات الخيريــة
ومعاهــد الق ـرآن واإلرشــاد الدينــي فــي املستشــفيات والســجون وفــي
مجــاالت الرقابــة والتحقيــق.
التدقيــق اللغــوي فــي املكاتــب اإلداريــة ومكاتــب الترجمــة ومراجعــة
البحــوث العلميــة ،التحريــر الصحفــي ،العمــل معلمــة لغــة بعــد
حصولهــا علــى مؤهــل تربــوي .العمــل فــي وظائــف إداريــة فــي القطاعيــن
العــام والخــاص ،مراقبــة مطبوعــات ,مراقبــة برامــج  ,مراســلة أخبــار,
مراقبــة أخبــار ,محــررة أخبــار ,باحثــة وأخصائيــة صحفيــة.

برنامــج يهــدف إلــى إعــداد إعالميــات يؤهــل إعالميــات للعمــل فــي مختلــف املجــاالت الصحفيــة الرقميــة
متخصصــات فــي مجــال الصحافــة الرقميــة كمحــررة أو مراســلة صحفيــة ،وفــي كتابــة وإعــداد وإخ ـراج الخبــر
الصحفــي ،وتصميــم املواقــع الصحفيــة اإللكترونيــة.

يسعى التخصص إلى إعداد خريجات
مؤهالت في مجال املكتبات واملعلومات،
يمتلكن مهارات التعامل مع طبيعة
املعلومات املتاحة بأشكالها املختلفة
وطرق معالجتها والتصنيف واألرشفة
باستخدام التقنيات الحديثة .

مؤسسات املعلومات والنشربكافة أنواعها  ،مصادرالتعلم ،
املكتبات الوطنية  ،مراكزاملعلومات  ،مراكزاملحفوظات والوثائق .
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الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

يهــدف التخصــص إلــى املســاهمة فــي تعزيــز وظائــف الباحثيــن واالخصائييــن ضمــن مجموعــة
الهويــة الوطنيــة واالنتمــاء للحضــارة الوظائــف التخصصيــة ،وظائــف وزارة التعليــم ،وظائــف
االســامية وتعزيــز التفاعــل والحــوار املبنــي معــدي البرامــج ومراقبيهــا  ،وظائــف مراقبــي املطبوعــات،
وظائــف أمنــاء املراســم ،املتاحــف  ،األماكــن الســياحية .
علــى احت ـرام الثقافــات اإلنســانية.
يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد كــوادر مؤهلــة
للحصــول علــى رخصــة رســمية ملزاولــة مهنــة
اإلرشــاد الســياحي  ،ويوفــر لهــم التدريــب
النظري والعملي واألدوات الضرورية للعمل
وفــق أعلــى املعاييــراملحليــة والدوليــة لإلرشــاد
الســياحي وتزويدهــم باملهــارات االحترافيــة
التــي تؤهلهــم للتفاعــل مــع الســواح.
يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد كــوادر مؤهلــة
لإلملــام باملعــارف النظريــة حــول الفت ـرات
الزمنيــة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى
العصــر اإلســامي ويوفــر لهــم التدريــب
النظــري والعملــي .

يؤهل البرنامج مرشــدات وأخصائيات في مجال الســياحة
للعمل في مختلف القطاعات منها الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني ،.املناطق األثرية والتراثية ،واملواقع ذات
الجذب الســياحي - ،مكاتب الســفروالســياحة  ،قطاعات
اإلعــام الســياحي .ومجــال التســويق الســياحي والدعايــة
واإلعــان .
يؤهل البرنامج الخريجات للعمل كأخصائيات وخبيرات
في مجال حفظ وعرض اآلثارواملتاحف للعمل في
مختلف القطاعات منها املتاحف العامة والخاصة
في املناطق األثرية والتراثية ،الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني.
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علمي ،أدبي ،إداري ،تحفيظ قرآن

نظم املعلومات الجغرافية هو نظام قائم على الحاسوب يعمل
العمل في املؤسسات والقطاعات الحكومية
علــى جمــع وصيانــة وتخزيــن وتحليــل وإخ ـراج وتوزيــع البيانــات
والخاصة التي تضم وحدات لنظم
بكالوريوس واملعلومــات املكانيــة كالخرائــط ،والصــور الجويــة والفضائيــة
املعلومات الجغرافية.
اآلداب في نظم باســتخدام برامــج نظــم املعلومــات الجغرافيــة واالستشــعارعــن
املعلومات بعــد واألنظمــة العامليــة لتحديــد املواقــع  GPSوالتــي تســاعد
الجغرافية الطالبات في ّ
تصور ،وتحليل ،واكتشاف املعلومات الجغر ّ
افية ,
واالستشعار باإلضافة إلى املساعدة في فهم العالقات واالتجاهات واألنماط
عن بعد
التــي تســاهم فــي اكســاب املهــارات العلميــة والعمليــة الالزمــة
ملتطلبــات ســوق العمــل وخدمــة املجتمــع.
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شهادة التخرج

بكالوريوس
اآلداب في
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الطبيعة األكاديمية للتخصص

مجــال أكاديمــي يــدرس تفاعــات البشــرمــع البيئــة مــن أجــل حــل
املشــكالت املعقــدة التــي بهــا وبالغــاف الجــوي ومحاولــة التنبــؤ
باالخطــار قبــل حدوثهــا وايجــاد الحلــول للتقليــل مــن االض ـرار
للحفــاظ علــى البيئــة  ،كذلــك يضــم هــذا املجــال التخطيــط
البيئــي ووضــع األســس والسياســات التــي تســاهم فــي اســتدامة
البيئــة وتنميتهــا.

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

العمــل فــي املؤسســات والقطاعــات التــي تهتــم
بالبيئــة مثــل وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة
وكالــة البيئــة املراكــز الوطنيــة الهيئــة العامــة
لألرصــاد وحمايــة البيئــة الهيئــة الســعودية
للحيــاة الفطريــة وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة الهيئــة العامــة للســياحة واآلثــار

٤٠

ً
رابعا  :الكلية التطبيقية
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٤١

الكلية

القسم

التطبيقية

املحاسبة
العلوم اإلدارية

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

A
+

2

E

إدارة املكاتب

A
+

2

E

التسويق

A
+
E

2

نوع
الثانوية

شهادة
التخرج

علمي،
إداري

الدبلوم
في
املحاسبة

علمي،
أدبي،
إداري،
تحفيظ
قرآن

الدبلوم
في إدارة
املكاتب

علمي،
أدبي،
إداري،
تحفيظ
قرآن

الدبلوم
في
التسويق

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

يهــدف التخصــص إلــى تأهيــل الطالبــات باملهــارات واملعــارف إلدارة مساعدة محاسبة مهنية ،أخصائية
أجهــزة الحاســب اآللــي املبرمجــة بالبرمجيــات املحاســبية؛ لتســجيل محاسبة َّ ،
منسقة الرواتب  ،كاتبة
وتخزيــن وتحليــل املعلومــات ،وتصنيــف وتســجيل وتلخيــص البيانــات حسابات ،منسقة االئتمان والتحصيالت.
العدديــة واملاليــة؛ لتجميــع وحفــظ الســجالت املاليــة .وتجميــع القوائــم
والتقاريــراملاليــة واملحاســبية والتدقيقيــة املتعلقــة باملقبوضــات النقديــة
والنفقــات ،وحســابات الدفــع والقبــض ،واألربــاح والخســائر ،وتســوية
أو تدويــن أو اإلبــاغ عــن التناقضــات املوجــودة فــي الســجالت ،وتســوية
ســجالت املعامــات ،وتجميــع البيانــات.
يكمــن الهــدف مــن هــذا التخصــص فــي تزويــد الطالبــة باملهــارات واملعرفــة مديرات الخدمات اإلدارية ،سكرتيرات
الالزمــة ألداء مهــام إدارة الدعــم فــي إدارة املكاتــب ،وإعــداد الوثائــق تنفيذيات ،مساعدات اإلدارة ،مشرفات
التجاريــة ،وإدارة الســجالت ،وشــرح مهــارات االتصــال التجاريــة ،مباشرات ،مديرات مكاتب وعامالت دعم
واســتخدام التقنيــة املناســبة للمكاتــب ،والقيــام بواجبــات إدارة مكاتــب إداري ،سكرتيرات قانونيات ،أخصائيات
مكتب السكرتارية.
العمــل.
يسعى البرنامج إلعداد خريجة مزودة باملهارات واملعرفة الالزمة إلعداد مديرات الدعاية واإلعالن ،مشرفات
البيانــات املاليــة األساســية ،وتحليــل أثــرالقــوى االجتماعيــة والقانونيــة مباشرات «مالحظات» ،مديرات عمال
والتكنولوجيــة علــى اتخــاذ الق ـرارات التســويقية ،والحفــاظ علــى تــوازن البيع بدون تجزئة ،املشرفات املباشرات،
املزيــج التســويقي الــذي يشــمل :الســعر واملنتــج والترويــج واملــكان ،مديرات عمال البيع بالتجزئة ،مديرات
واســتخدام برامــج تطبيقــات األعمــال األساســية ،وتطبيــق مبــادئ العموم ومديرات العمليات ،مديرات
الرياضيات التجارية ،وإدارة املوارد وفهم نظام السوق وآليات السوق ،التسويق ،وكيالت الشراء واملشترين،
والقــدرة علــى جمــع ومعالجــة وتحليــل بيانــات املســتهلك التخــاذ القـرارات بائعات التجزئة ،وكيالت املبيعات،
مديرات مبيعات ،خدمة املبيعات
املســتنيرة املتعلقــة بالتســويق واملبيعــات.

٤٢

الكلية

القسم

التطبيقية

البرمجة
علوم الحاسب وتقنية املعلومات

التخصص

عدد سنوات
الدراسة
لغة التدريس

نوع
الثانوية

A
+

2

علمي

E

تقنية املعلومات

A
+

2

علمي

E

تصميم الوسائط
املتعددة

A
+
E

2

علمي

شهادة
التخرج

الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

يهــدف التخصــص إلــى تزويــد الطالبــات بالعلــوم
األساســية واملهــارات التطبيقيــة فــي مجــال البرمجــة
الدبلوم في وتحليــل النظــم ،كمــا يؤهلهــن لتطويــر البرامــج
البرمجة وتقييم مشاكلها ،وإيجاد الحلول من خالل تقديم
مقــررات تخصصيــة نظريــة وتطبيقيــة ،إلــى جانــب
التدريــب العملــي أو مشــروع التخــرج.
يقــدم التخصــص أساســيات تأســيس الشــبكات محلــل نظــم الحاســب اآللــي ،فنــي إصــاح و دعــم الحاســب اآللــي،
الدبلوم وحمايتهــا مــن املخاطــرإلــى جانــب صيانــة الحاســوب محلــل دعــم فنــي ،محلل/أخصائــي دعــم املســتخدم ،محلــل نظــم
التطبيقــات ،مديــر معلومــات الحاســب اآللــي ،أخصائــي أمــن
في تقنية وحــل املشــاكل التقنيــة للنظــم.
املعلومات
شبكة اإلنترنت ،فني دعم الحاسب اآللي ،فني تقديم املساعدة،
أمــن أنظمــة حاســب.
تطويراألنظمة والعمليات وتشــغيلها في كافة أنواع املؤسســات،
مهام الربط الشبكي بين األجهزة ،تطويرالبرمجيات والتطبيقات
املخصصــة الســتخدام هواتــف الجــوال ،برمجــة األلعــاب و
املرئيات العلمية ،برمجة اآلليات ،إدارة قواعد البيانات وتطوير
البرامــج ،تحليــل البرامــج و تشــغيلها.

دبلــوم تصميــم الوســائط املتعــدد ة هــو أول برنامــج
الدبلوم دبلــوم علــى مســتوى اململكــة يؤهــل كفــاءات وطنيــة
في تصميم فــي مجــال تصميــم الوســائط املتعــددة قــادرات علــى
الوسائط اإلنتاج والتصميم بما يتالءم مع احتياجات سوق
املتعددة العمــل.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

يؤهــل فنيــات فــي تصميــم الوســائط املتعــددة وتطويــر البرامــج
واأللعــاب الرقميــة ومجــال الوســائط املتعــددة للعمــل فــي مختلــف
قطاعــات الدعايــة واإلعــان ومؤسســات اإلعــام والشــركات وفــي
تصميــم اإلعالنــات والدعايــات الرقميــة

٤٣

الكلية

القسم

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

نوع الثانوية

التطبيقية

العلوم والدراسات األساسية

فني إلكترونيات

E

2

علمي

شهادة
التخرج

الطبيعة األكاديمية للتخصص

يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد فنيــات فــي مجــال التقنيــات
اإللكترونيــة ،يمتلكــن املعــارف واملهــارات التــي تمكنهــن
الدبلوم في مــن تركيــب وتشــغيل وصيانــة األجهــزة اإللكترونيــة،
اإللكترونيات واإلســهام فــي خدمــة املجتمــع وســد احتياجــات ســوق
العمــل فــي هــذا التخصــص.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

البرنامــج يؤهــل الخريجــات للعمــل كفنيــات فحــص وتشــخيص
وصيانــة األجهــزة اإللكترونيــة ،مراقبــات خطــوط انتــاج عناصــر
إلكترونيــة ،فنيــات تنفيــذ وتصميمــات اللوحــات اإللكترونيــة،
فنيــات التشــغيل اآللــي للمصانــع ،وذلــك فــي شــركات القطــاع
الخــاص والعــام املختصــة فــي مجــال االلكترونيــات.

٤٤

الكلية

القسم

التخصص

لغة التدريس

عدد سنوات
الدراسة

إدارة الضيافة

إدارة الضيافة والفندقة
التطبيقية

فن الطهي

A
+

2

E

A
+
E

2

نوع
الثانوية

شهادة
التخرج

علمي،
أدبي،
إداري،
تحفيظ
قرآن

يهــدف التخصــص إلــى تخريــج طالبــة مــزودة
باملهارات و املعارف الالزمة ألداء خدمات الطهي في
الدبلوم الفنادق واملطاعم وغيرها من املؤسسات الغذائية
في فن التجاريــة ،والتعــرف علــى وصــف وتخطيــط
الطهي القائمــة الغذائيــة ،وإعــداد وطهــي األطعمــة  ،وإدارة
اإلمدادات الغذائية وموارد املطبخ  ،وعلم الجمال
مــن تزييــن و تقديــم الطعــام  ،و إتقــان مجموعــة
واســعة مــن املأكــوالت وتقنيــات الطهــي.

الفنــادق بأنواعهــا املختلفــة ،املستشــفيات ،شــركات النقــل الجــوي
والبحــري ،األنديــة االجتماعيــة والرياضيــة ،املعســكرات ،املــدن
الجامعيــة للطالبــات ،األنديــة واألكاديميــات والكليــات العســكرية ،دور
الضيافة في مختلف القطاعات املدنية وغيراملدنية ،شركات البترول
والتعديــن وشــركات الغــزل والنســيج ،مكاتــب االستشــارات فــي قطاعــات
الضيافــة ،مراكــزالتدريــب املنهــي لقطــاع الضيافــة ،العمــل كمعاونــات
ألعضــاء هيئــة تدريــس فــي كليــات ومعاهــد الســياحة والفنــادق.

يهدف التخصص إلى تخريج طالبة مزودة باملهارات
و املعارف الالزمة ألداء مهام إدارة املكاتب األمامية
علمي،
أدبي ،الدبلوم التــي تتعلــق باالســتقبال والحجــوزات ،وتعبئــة
إداري ،في إدارة النمــاذج واملراقبــة ،واتصــال أقســام الفنــدق
ً
وأيضــا خدمــة العمــاء واإلتكيــت
تحفيظ الضيافة فيمــا بينهــا،
والبروتوكــول ،و إدارة الفعاليــات واملناســبات .
قرآن

الفنــادق بأنواعهــا املختلفــة ،املستشــفيات ،شــركات النقــل الجــوي
والبحــري ،األنديــة االجتماعيــة والرياضيــة ،املعســكرات ،املــدن
الجامعيــة للطالبــات ،األنديــة واألكاديميــات والكليــات العســكرية ،دور
الضيافة في مختلف القطاعات املدنية وغيراملدنية ،شركات البترول
والتعديــن وشــركات الغــزل والنســيج ،مكاتــب االستشــارات فــي قطاعــات
الضيافــة ،مراكــزالتدريــب املنهــي لقطــاع الضيافــة ،العمــل كمعاونــات
ألعضــاء هيئــة تدريــس فــي كليــات ومعاهــد الســياحة والفنــادق.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)

٤٥

القسم
الكلية
إدارة الضيافة والفندقة
التطبيقية
العلوم الطبية

E

2

علمي

التخصص
إدارة السياحة والسفر

E

2

علمي،
أدبي،
إداري،
تحفيظ
قرآن

يهــدف البرنامــج إلعــداد كــوادر وطنيــة ذات مهــارات
الدبلوم خاصة في فنون إدارة وقيادة العمل ضمن املنشآت
في إدارة الســياحية علــى اختــاف أنواعهــا .واكتســاب
السياحة مفاهيــم إدارة الفنــادق فــي التعامــل مــع النــزالء
و السفر وتقديــم الخدمــات الفندقيــة املتكاملــة لهــم وتطبيق
االج ـراءات اإلداريــة والفنيــة للضيافــة.

مكافحة العدوى

عدد سنوات
الدراسة
لغة التدريس

نوع
الثانوية

شهادة
التخرج

الدبلوم في
مكافحة
العدوى

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

الطبيعة األكاديمية للتخصص

الوضع املنهي
(مجاالت العمل)
يتيــح البرنامــج العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة فــي القطــاع الخــاص
حيث تستطيع الخريجات مزاولة العمل في وظائف عديدة في قطاع
الســفروالســياحة منها وظائف إدارية وإشـرافية في قطاعات الســفر
و وكاالت الســياحة والســفر  ،اإلرشــاد الســياحي وتنظيــم الرحــات
الســياحية والفعاليــات الترفيهيــة املختلفــة

دبلــوم صحــي إلعــداد متخصصــات للعمــل داخــل تأهيــل فنيــات مكافحــة عــدوى بفــرص وظيفيــة باملستشــفيات
املنشــآت الصحيــة ،فــي مجــال مكافحــة العــدوى .الحكوميــة والخاصــة ووزارة الصحــة واملختب ـرات الطبيــة.
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