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إدارة مشاريع هندسيةاسم البرنامج

ماجستير الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج

36إجمالي الساعات المعتمدة لمنح المؤهل

2 - 3 سنواتعدد سنوات الدراسة في البرنامج

إنتظامنظام الدراسة في البرنامج

كلية السعيد للهندسة اسم الكلية التي ينتمي إليها البرنامج
وتقنية المعلومات

جامعة تعزاسم الجامعة التي تمنح  المؤهل

رؤية الكليةرؤية الجامعة

رسالة الكليةرسالة الجامعة

الريادة محليًا والتميز إقليميًا في مجال العلوم الهندسية والتقنية.الريادة محليًا والتميز إقليميًا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

تســعى جامعــة تعــز فــي اليمــن إلــى إعــداد كــوادر بشــرية متميــزة علميــًا ومهنيــًا 

تلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي واإلقليمــي، مــن خــال كادر أكاديمــي 

وإداري كفــؤ وتقديــم خدمــات تعليميــة وبحثيــة ومجتمعيــة ذات جــودة عاليــة 

تواكــب تطــورات العصــر.

إعــداد كــوادر متميــزة علميــًا، كفــؤة مهنيــًا، ملتزمــة بأخاقيــات المهنــة فــي 

مختلــف التخصصــات الهندســية والتقنيــة، مــن خــال تقديــم برامــج دراســية 

لتلبيــة  العالميــة؛  المعاييــر  ألحــدث  وفقــًا  التطبيقيــة  الجوانــب  علــى  تركــز 

المحلــي واإلقليمــي. العمــل  احتياجــات ســوق 

برنامج ماجستير هندسة االتصاالت والحاسوب



الخطة الدراسية

متطلبات البرنامج

بمهندســين  الســوق  ودعــم  الهندســية  المشــاريع  فــي  التطــورات  مواكبــة 

وعلميــًا. مهنيــًا  محترفيــن 

رؤية البرنامج

إيجــاد مهندســين وباحثيــن فــي مجــال هندســة المشــاريع بمــا يواكــب العصــر 

مــع تزويــد المؤسســات اإلنتاجيــة الخدميــة بمهندســين قادريــن علــى العطــاء 

واإلبــداع فــي كافــة المشــاريع الهندســية باإلضافــة إلــى اإلدارة الهندســية.

رسالة البرنامج

- تأهيــل المهندســين ومــدراء اإلدارات العليــا ليكونــوا قادريــن علــى التعامــل 

مــع المهــارات والواجبــات الهندســية بطريقــة مهنيــة.

- توفير مهندسين ذوي كفاءة عالية في كافة المجاالت اإلنتاجية والخدمية.

- عمل بدائل سهلة لدراسة الماجستير في اليمن بأقل التكاليف.

- خلــق قــوى بشــرية مؤهلــة للعمــل فــي الســوق المحليــة واإلقليميــة لرفــد 

البلــد باالقتصــاد القــوي.

- تحســين مهــارات المهندســين والمــدراء للمؤسســات القائمــة حاليــًا مــن 

إدارة  مجــال  فــي  المتقدمــة  الهندســية  التقنيــات  بأحــدث  تزويدهــم  خــال 

وإداريــًا. علميــًا  الهندســية  المشــاريع 

أهداف البرنامج

المقررات اإلستدراكية

اسم المقرر م
 Course Name

 المستوى/
الفصل

 الساعات
 المعتمدة

Credit 
Hours 

1/13أساسيات إدارة المشاريع1

1/13إدارة الموارد البشرية للمشاريع الهندسية2

1/13إدارة المشاريع الهندسية3

1/23اللوجستيات وإدارة المشاريع الهندسية4

1/23إستراتيجيات حديثة في إدارة المشاريع5

1/23 طرق كمية إلدارة المشاريع الهندسية6

2/13الجودة وضبط المخاطر7

2/13القيادة اإلدارية في المشاريع الهندسية8

 التمويل والمحاسبة في إدارة المشاريع9
2/13الهندسية

2/23تكنولوجيا المعلومات إلدارة المشاريع10

2/26مشروع بحثي11

36إجمالي الساعات

اسم المقرر م
 Course Name

 الساعات
 المعتمدة

Credit 
Hours 

3بحوث العمليات 11

3بحوث العمليات 21

 الساعاتمتطلبات البرنامجم
 المعتمدة

 النسبة
المئوية

%3070المتطلبات اإلجبارية للتخصص1

%630مشروع بحثي ) الرسالة(2

%36100إجمالي الساعات

للطاب المتقدمين من األقسام الغير صناعية



برنامج الماجستير في الهندسة )تقنية المعلومات(.
MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY

 برنامج الماجستير في الهندسة )هندسة اإلتصاالت والحاسوب(.
MASTER OF COMPUTER & COMMUNICATIONS ENGINEERING

 برنامج الماجستير في الهندسة )الهندسة الصناعية ونظم التصنيع(.
MASTER OF INDUSTRIAL & MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING

 برنامج الماجستير في إدارة المشاريع الهندسية.
MASTER OF ENGINEERING PROJECTS MANAGEMENT

برامج الدراسات العليا في كلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات  - 
جامعة تعز :  

   للتواصل :

04 - 247 526
04 - 247 515 

   العنوان :

جامعة تعز - حبيل سلمان


