جامعة الريموك
نبذة عن الطبيعة االكادميية للتخصصات وجماالت العمل

كلية احلجاوي للهندسة التكنولوجية
-1

التخصص

نبذة عن الطبيعة األكادميية للتخصص

جماالت العمل

ت

اهلندسة املدنية  /ادارة اإلنشاء

يهدف التخصص إىل ختريج الكوادر املؤهلة يف دراسة وتصميم املشاريع والبنى التحتية مثل املباني والطرقات وشبكات املياه واجملاري واجلسور

مشاريع البنية التحتية يف الطرق واملطارات واجلسور واألنفاق واألبنية واملياه واجملاري مهندس تنفيذي أو مهندس إشراف االستشارات

واألنفاق والسدود والسكك احلديدية

اهلندسية واملكاتب اهلندسية

-2

هندسة العمارة

يهدف التخصص إىل ختريج معماريني مزودين بالكفاءة العالية يف التصميم املعماري ،ويركز على تدريس تصميم وإنشاء املباني وفضاءاتها

املكاتب اهلندسية واالستشارية ،شركات اإلنشاءات واملشاريع اهلندسية  ،مهندس معماري (مصمم) ،املقاوالت

-3

اهلندسة املدنية  /تكنولوجيا البناء

-4

هندسة االلكرتونيات

-5

هندسة االتصاالت

-6

هندسة احلاسوب

-7

هندسة القوى الكهربائية

-8

هندسة النظم الطبية احليوية

-9

اهلندسة املعلوماتية الطبية احليوية

-11

اهلندسة الصناعية

وختطيط وتطوير املواقع احلضرية والريفية مع األخذ بعني االعتبار النواحي الوظيفية واجلمالية والتقنية واالقتصادية.
ادارة وتطبيق احدث املعايري العاملية يف انظمة البناء يف اململكة واالرتقاء بالعمل اهلندسي واالنشائي وبالقدرات اهلندسية لقطاع املباني

قطاع املباني واالنشاءات

واالنشاءات وادخال وتطوير وتعزيز التقنيات واملفاهيم العلمية احلديثة يف هذا اجملال.
يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املهارات النظرية والعملية اليت تؤهله ملمارسة املهن املتعلقة بهندسة االتصاالت وااللكرتونيات من خالل دراسة

شركات االتصاالت احمللية والعاملية  ،شبكات نقل املعلومات  ،املالحة اجلوية ،شركات االنرتنت  ،شركات األجهزة االلكرتونية،

التصاميم املختلفة لدوائر االتصاالت الرقمية والتماثلية ،وحتليلها والتحكم يف شبكات االتصاالت من حيث قراءة املعلومات وحتليلها والعمل على

الكرتونيات الطائرات والسيارات  ،تطبيقات األجهزة الطبية الصناعية

استقراريتها.
يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املهارات النظرية والعملية اليت تؤهله ملمارسة املهن املتعلقة بهندسة االتصاالت وااللكرتونيات من خالل دراسة

شركات االتصاالت احمللية والعاملية  ،شبكات نقل املعلومات  ،املالحة اجلوية ،شركات االنرتنت  ،شركات األجهزة االلكرتونية،

التصاميم املختلفة لدوائر االتصاالت الرقمية والتماثلية ،وحتليلها والتحكم يف شبكات االتصاالت من حيث قراءة املعلومات وحتليلها والعمل

الكرتونيات الطائرات والسيارات  ،تطبيقات األجهزة الطبية الصناعية

على استقراريتها.
يهدف التخصص إىل إعداد املهندسني املختصني للعمل يف تصميم وصيانة الربامج وتطبيقات احلاسوب املختلفة كبناء الشبكات والربجميات وقواعد

تصميم وتركيب شبكات احلاسوب ،برجميات احلاسوب ،األنظمة والشبكات واالتصاالت ،مهندس برجميات ونظم وصيانة ،هندسة

البيانات وتطبيقات االنرتنت وأنظمة التحكم الصناعية وأنظمة احلماية واالتصاالت الرقمية واألنظمة اخلبرية ،ويهتم بعمليات التحليل

االنرتنت وتطوير املواقع على االنرتنت تشخيص األعطال وصيانتها وإصالحها شركات االتصاالت وشركات املبيعات

والتقييم والقياس والتصميم واالختبار واإلنتاج والصيانة للمواد واألجهزة ومنظومات احلاسوب.
يهدف التخصص إىل إعداد املهندس املختص باملعدات الكهربائية األساسية وهي املولد واحملول واحملرك من حيث الدوائر الكهربائية والتقنيات

شركات توليد الطاقة الكهربائية  ،املصانع املكاتب اهلندسية ،شركات الكهرباء

والتصميم ودوائر احلماية وتقنيات الضغط العالي الالزمة لعزهلا ،والتحكم والتشغيل وربط املعدات لتكوين احملطة الكهربائية ،وتدرس مراحل
إنتاج وحتويل ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
يهدف التخصص إىل مواكبة التطورات العاملية يف جمال التكنولوجيا اخلاصة مبؤسسات العناية الصحية واستخدام التقنيات احلديثة يف جمال

املستشفيات ،الصناعات الدوائية ،األعضاء واألطراف الصناعية

علوم التشخيص والعالج والتأهيل.
يهدف التخصص إىل مواكبة التطورات العاملية يف جمال التكنولوجيا اخلاصة مبؤسسات العناية الصحية واستخدام التقنيات احلديثة يف جمال

املستشفيات ،الصناعات الدوائية  ،األعضاء واألطراف الصناعية

علوم التشخيص والعالج والتأهيل.
يهتم التخصص بتصميم وتطوير وإدارة األنظمة القائمة على املوارد البشرية واملواد واملعلومات واآلالت والطاقة ،ويعتمد التخصص على علوم
الرياضيات والفيزياء والعلوم اإلنسانية وعلى املبادئ والتحليالت اهلندسية لتحديد خمرجات األنظمة.

اإلدارة اهلندسية وإدارة اإلنتاج ،تصنيع اآلالت الصناعية ،إدارة الطاقة واألنظمة الصحية املنشآت الصناعية

