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برنامـــــج اللغـــــة اإلنجليزيـــــة 
يهدف برنامج اللغة اإلنجليزية لتمكين الطلبة المستجدين من إتقان اللغة االنجليزية كتابتًة وتحدثا 

واستماعا من خالل تقنيات التعليم المبتكرة والتدريس ذو الجودة العالية وبيئة التعلم اإلبداعية 

لتأهيلهم للمشاركة الفعالة في الكلية وتعزيز إمكانياتهم األكاديمية.

English Language Program
The English language program aims to enable new students to master the 

English language through innovative teaching techniques, high-quality teaching 

and a creative learning environment to qualify them for e�ective participation in 

the college and enhance their academic potential.

برنامــــج اللغة اإلنجليزيـــــة األكاديمــــــي

مخصص لمـــن يطمحــــون إلى : 

The Academic English Program 

is for those who aspire to:

Improve their English for academic life

Complete their studies in private or      

foreign universities 

Raise their score on the TOEFL and

IELTS test

تحسين لغتهم اإلنجليزيـــــة للحياة األكاديميـــة

كمال دراستهم في جامعات خاصة أو أجنبية إ

TOEFL & IELTS رفع درجاتهم في اختبار ال



DEPARTMENT OF

DESIGN
قســــــــم

التصميــــم



برنامج التصميم الداخلي يهدف لتقديم متخصصين لخدمة التطورات االقتصادية والثقافية واإلبداعية. وهدفنا 

هو تعزيز مجال التصميم الداخلي من خالل الجمع بين البحث المبتكر والخبرة التكنولوجية.

مايميز القسم: يركز على تعزيز اإلبداع وتزويد طالب التصميم الداخلي بالمهارات النظرية والعملية والتقنية. 

وتمكين الخريجين للتعامل مع متطلبات سوق التصميم وخدمة المجتمع.

المخرجات المكتسبة: القدرة على التخطيط والتصميم للمساحات الداخلية وتعلم أساسيات الحفاظ على 

سالمة المباني.

The Interior Design program was created with the aim to deliver specialized professionals to 

serve the best economic, cultural, and creative developments. Our goal is to enhance the field 

of interior design by combining innovative research with technological expertise.

The department is characterized by: Focusing on enhancing creativity; equipping interior 

design students with theoretical, practical, and technical skills. Empowering graduates to cope 

with the design market requirement and serving the community.

Learning outcomes: The ability to plan and design interior spaces and learn the basics of 

maintaining the integrity of buildings.

التصميـــم الداخلـــــــي
Interior Design

Interior Designer
مصمم داخلي

Interior Architect
مهندس معماري داخلي

2D/3D Drafter/Modeling
مصمم نمذجة ثنائية وثالثية األبعاد

Furniture Designer
مصمم أثاث

Product Designer
مصمم منتجات

Exhibition designer
مصمم معارض

الفـــــــــرص الوظيفيــــــــة
Career Opportunities

And other available opportunities
وغيرها من الفرص المتاحة



الفـــــــــرص الوظيفيــــــــة
Career Opportunities

برنامج التصميم الجرافيكي يهدف لتقديم متخصصين يمكنهم المساهمة بشكل فعال في مستقبل المجتمع 

المحلي والعالم األوسع ،من خالل تقديم تصميمات مرئية متوافقة مع السياقات االجتماعية والتاريخية.

مايميز القسم: يركز على بناء مهارات البحث النقدي والتعلم المستقل وتطوير قدرات الطالب والطالبات 

الفكرية وحل المشكالت العملية إلعدادهم لسوق العمل.

المخرجات المكتسبة: يركز البرنامج على تأهيل الطالب لتعلم مبادئ التصميم الجرافيكي والتواصل المرئي، 

مع أساسيات العالمات التجارية وهوية الشركات، وأنظمة التصميم السينمائية والحرفية.

The Graphic Design program aims to provide professionals who can effectively contribute to 

the future of the local community and the wider world, within and beyond the discipline.

The department is characterized by: Focusing on building critical research and independent 

learning skills; developing students’ intellectual abilities and solving practical problems to 

prepare them for the labor market.

Learning outcomes: The program focuses on qualifying the students to learn the principles 

of graphic design and visual communication, the basics of branding and corporate visual 

identity, and cinematic and craft design systems.

التصميـــم الجرافيكي
Graphic Design

Graphic Designer
مصمم جرافيكي

Multimedia Designer
مصمم وسائط متعددة 

Infographic designer
مصمم انفوجرافيك

Packaging Designer
مصمم تغليف

Motion Designer
مصمم فديوهات متحركة

Typographer
مصمم خطوط 

Social Media Designer
مصمم وسائل التواصل االجتماعي

 Web Designer
مصمم مواقع

And other available opportunities
وغيرها من الفرص المتاحة



DEPARTMENT OF
قســــــــم

الهنـدســـــــــــة
ENGINEERING



يعد من الفروع المهمة في الهندسة وتم تصميم البرنامج ليقدم منهج متكامل ذو جودة يشمل فيها على معرفة 

الطرق الهندسية واإلدارية لتسيير أداء العمليات المختلفة في المصانع والشركات و تطويرها لزيادة اإلنتاجية.

مايميز القسم: يشمل أبعاد مختلفة منهجياً حيث ينمي الطالب هندسياً وإدارياً .

المخرجات المكتسبة: القدرة على العمل في تحسين الجودة وذلك بالدمج بين مختلف العمليات والموارد بدءاً 

من سالسل اإلمداد انتهاًء إلى ضمان صحة العمال وسالمتهم.

It is one of the important branches of engineering, and the program is designed to provide an 

integrated quality curriculum that includes knowledge of engineering and administrative 

methods for managing the performance of various operations in factories and companies and 

developing them to increase productivity.

The department is characterized by: Integrating different methodological dimensions where 

the student develops his engineering and administrative skills.

Learning outcomes: Having the ability to work in improving quality by integrating various 

processes and resources, starting with supply chains and ending with ensuring workers’ 

health and safety.

الهندســـــــة الصناعيــــــة
Industrial Engineering

Process Engineering
هندسة العمليات

Quality Engineering
هندسة الجودة

Project and Maintenance
Engineering

هندسة المشاريع والصيانة

Manufacturing Engineering
هندسة التصنيع

Production Engineering
هندسة اإلنتاج

Safety Engineering
هندسة السالمة

Cost Engineering
هندسة التكلفة

And other available opportunities
وغيرها من الفرص المتاحة

الفـــــــــرص الوظيفيــــــــة
Career Opportunities



DEPARTMENT OF
قســــــــم

COMPUTING AND IT
علـــــــــــوم الحاسبـــــات
وتقنية المعلومــــات



المسارات
Tracks

الفـــــــــرص الوظيفيــــــــة
Career Opportunities

صناعة كفاءات مزودة باألسس العلمية والمهارات الفنية والقيم األخالقية والمهنية، وتقديم حلول حاسوبية 

ذكية وآمنة وموثوقة للمشاكل التقنية المعقدة لتلبية احتياجات منظومات األعمال.

كاديمية و مهنية متميزة. مايميز القسم: بتوفير برنامج شامل يؤهل الطالب بكفاءات و خبرات أ

المخرجات المكتسبة: يتم تسخير مهارات الطالب المكتسبة لحل المشكالت و لتحليل البيانات و بناء نظام 

ذكي بقيم أخالقية و قانونية.

Manufacturing computer solutions that meet the needs of business systems by using 

scientific foundations, technical skills, ethical values, and delivering smart and safe solutions.

The department is characterized by: Providing a comprehensive program that qualifies the 

student with distinguished academic and professional competencies and experiences.

Learning outcomes: The student's acquired skills are harnessed to solve problems, analyze 

data and build an intelligent system with ethical and legal values.

علــــوم الحاســـــب اآللي
Computer Science

 Artificial
Intelligence

الذكــــاء
الصناعي

 Software
Engineering

هندســـة
برمجيــــات

Programming Engineer
مهندس برمجة

Artificial Intelligence Expert
خبير الذكاء االصطناعي

Systems Analyst
محلل نظم

Data Analyst in Intelligent Systems
محلل بيانات في األنظمة الذكية

Web Developer
مطور مواقع

Software application developer
مطور تطبيقات البرمجيات

Robotics Engineer
مهندس روبوتات

Machine learning developer
مطور لغة اآللة

And other available opportunities
وغيرها من الفرص المتاحة



Cybersystems 

األمن
السبراني

Network

الشبكات
المسارات
Tracks

الفـــــــــرص الوظيفيــــــــة
Career Opportunities

تصميم وبناء وإدارة البنية التحتية الرقمية وشبكاتها وتطوير حلول ذكية لحمايتها من التهديدات واالختراقات 

السيبرانية، وتحليل األنظمة وتطبيق تقنيات الدفاع وتأمين الخدمات وصد الهجمات السيبرانية.

كاديمية و مهنية متميزة. مايميز القسم: بتوفير برنامج شامل يؤهل الطالب بكفاءات و خبرات أ

المخرجات المكتسبة: يكتسب الطالب القدرة الالزمة لتصميم وبناء وتطوير الحلول المثلى لالتصال اآلمن 

بالشبكة وااللتزام بالقيم األخالقية والقانونية.

It is devoted to studying designing, developing and supporting computer systems and their 

applications in order to transfer, store, protect, process, send and retrieve information securely.

The department is characterized by: Providing a comprehensive program that qualifies the 

student with distinguished academic and professional competencies and experiences.

Learning outcomes: The student acquires the necessary ability to design, build and develop 

optimal solutions for secure network connectivity and adherence to ethical and legal values.

تقنيــــــة المعلومــــــات
Information Technology

Data Management and Analytics
إدارة البيانات والتحليالت

Cybersystems and Network Security
مدير أنظمة األمن السيبراني والشبكات

Information Security
أخصائي أمن المعلومات

Data Analyst in Intelligent Systems
محلل بيانات في األنظمة الذكية

Computer Network Architect
مهندس شبكات الحاسب

Information Security
أخصائي أمن المعلومات

Software Developers
مطور البرامج

Computer Forensic Investigators
محقق الجنائية الحاسوبية

And other available opportunities
وغيرها من الفرص المتاحة



DEPARTMENT OF
قســــــــم

BUSINESS
إدارة األعمــــال



يساهم البرنامج في تلبية متطلبات سوق العمل إذ يعتبر من أحد العناصر الرئيسية في تكوين القطاع الحكومي 

والخاص ويعطي نظرة شمولية عميقة لإلدارة المالية.

مايميز القسم: يتبع نظام التخصص المزدوج ليساهم في توسيع مدارك الطالب المالية و المحاسبية.

المخرجات المكتسبة: يوفر للطالب المعرفة والمهارات لدمج إدارة األعمال مع المحاسبة اإلدارية ومحاسبة 

التكاليف، والزكاة، واإلدارة المالية، والتدقيق الذي يؤهلهم لمزاولة المهنة.

The program contributes to meeting labor market requirements, as it is considered one of the 

main elements in the formation of governmental and private sectors and gives a comprehensive 

and deep view of financial management.

The department is characterized by: Following the double specialization system and developing 

cadres with skills that make them capable of keeping pace with the latest financial tools.

Learning outcomes: It provides the student with knowledge and skills to integrate business 

administration with management accounting, cost accounting, zakat, financial management and 

auditing that qualifies them to practice the profession.

المالية و المحاسبة
Accounting and Finance

Accountant
محاسب

Financial Advisor
إستشاري مالية

Financial Analyst
محلل مالي

Financial Auditor
مدقق مالي

The Financial Sector
القطاع المالي

Financial Management
اإلدارة المالية

الفـــــــــرص الوظيفيــــــــة
Career Opportunities

And other available opportunities
وغيرها من الفرص المتاحة



تقدم فيها الكلية برامج تعليمية بجودة عالية و منهج عالمي يعزز فيها المبادئ األساسية للتسويق و اإلدارة 

والتخطيط وعمل االستراتيجيات لرفع مستوى كفاءة الطالب التي تسهم في تحسين إنتاجيتهم في سوق العمل.

مايميز القسم: يتبع نظام التخصص المزدوج الذي يوسع من مدارك الطالب في عدة مجاالت و يصب التركيز 

فيه على المواد النظرية و األبحاث والتدريب الميداني. 

المخرجات المكتسبة: يركز البرنامج على تطوير المهارات العلمية والتحليلية لدى الطالب لتطبيق األبحاث 

التسويقية وأساليب التسعير واستراتيجيات تحديد مواقع وسلوك المستهلك.

It offers high-quality educational programs and a global curriculum that reinforces the basic 

principles of marketing, planning, preparing strategies, and management to raise the level of 

students' efficiency that contributes to improving their productivity in the labor market.

The department is characterized by: Following the double specialization system, which expands 

the students' perceptions in several areas and focuses on theoretical subjects, research and field 

training.

Learning outcomes: The program focuses on developing students' scientific and analytical skills 

to apply marketing research, pricing methods, positioning strategies, and consumer behavior.

التسويق وإدارة األعمال الدولية
Marketing and International Business

Management Strategic Planner
مخطط استراتيجيات إدارية

Executive Director
مدير تنفيذي

Marketing Specialist
أخصائي تسويق

Project Manager
مدير مشاريع

Brand Manager
مدير عالمات تجارية

Leadership Position
منصب قيادي

الفـــــــــرص الوظيفيــــــــة
Career Opportunities

And other available opportunities
وغيرها من الفرص المتاحة
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