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 «المعلوماتية وتكنلوجيا المعلومات»

 التوصيف
 «النظم اآللية لتجهيز المعلومات وإدارتها» 



 القسم 

 «هندسة الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات » 

سنوات  4  -مدة الدراسة  
هندسة تقنيات وتكنولوجيا, بكالوريوس –المؤهل الجامعي   

دوام صباحي -وقت الدراسة  

حكومية( دبلوم)يحصل الخريجون على شهادات   

:إمتحانات القبول بالمواد التالية  

لغة روسية –رياضيات  –فيزياء   



 ماذا سوف تدرسون؟
 ـ برمجيات االنظمة والبرامج الحاسوبية ;البرمجة

 ـ المنطق الرياضي و نظرية الخوارزميات ;لغة اآللغاريتم 

 ـ الهندسة والرسوم البيانية الحاسوبية 

 ـ تكنلوجيا الوسائط المتعددة 

 ـ تنظيم الحواسيب والوحدات العسكرية 

 ـ نظم التشغيل 

 ـ قاعدة البيانات 

 ـ الشبكات واالتصاالت السلكية واال سلكية 

 ـ أساسيات المعلومات الجغرافية 

 ـ نظم حماية المعلومات 

  ـ حزم البرمجيات الموجهة وبرنامج األوتوكاد 

 ـ تكنلوجيا اإلنترنت ;تكنلوجيا المعلومات 

 ـ تكنلوجيا السحب اإللكترونية 



 ماذا سوف تتعلمون؟

 وضع نظم المعلومات إلستخدامها في مختلف مجاالت الحياة

اإلبحار في مختلف تكنلوجيا السحب اإللكترونية وإستخدامها بشكل بارع 
 في التطبيق العملي 

 إستخدام أدوات وبرمجيات التطبيقات ,إعداد وصيانة األنظمة ,تثبيت



 مع من سوف تدرسون
 طالبنا هم األفضل من بين طالب الجامعة 

 الفائزون في األولمبيات ومسابقات البرمجة

:الفائزون بالمنح الدراسية المقدمة من   

 حكومة اإلتحاد الروسي 

 مجلس المدينة 

 لجنة الجامعة األكاديمية

 إختصاصيين معتمدين

’’أفضل طالبة ’’ و   ’’   أفضل طالب ’’الفائزون في مسابقات   

معهد مندليف الكيميائي   

 رئيس روسيا اإلتحادية



لدينا كافة اإلحتياجات المطلوبة,لنجاحكم في الدراسة   

 السكن

 الصالة الرياضية

 مقصف الجامعة

 حواسيب حديثة



 المدرسين األساسيين 

Силин Андрей Владимирович, к.т.н., доцент; зав. кафедрой 
Шабанова Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент; 
Пророков Анатолий Евгеньевич, к.т.н., доцент;  
Ефремова Ольга Александровна, ст. преподаватель; 
Лисин Вадим Михайлович, ст. преподаватель. 
Силина Ирина Викторовна, ст. преподаватель;  

Артамонова Лидия Анатольевна, к.т.н., доцент 
Моисеева Ирина Дмитриевна, к.т.н., доцент 
Гербер Юлия Валерьевна, к.т.н., доцент  
Санаева Галина Николаевна, ст. преподаватель 
Волкова Вера Владимировна, ст. преподаватель 

المدرسين المسؤولين عن العمل مع الطالب وتأمين احتياجاتهم في قسم المعلوماتية 

 وتكنلوجيا المعلومات 

’’  المعلوماتية وتكنلوجيا المعلومات ’’ المدرسين المسؤولين عن تدريب وتدريس طالب قسم 

09.03.01 



 تريدون الحصول على وظيفة؟

هي المهنة األكثر شعبية -المهنة الخاصة بكم  
عمليةإنتاج حاليا في تشارك البلدان الصناعية في أكثر وفقا لمنظمة اليونسكو ، أكثر من نصف السكان العاملين 

 ونشر المعلومات

هو العمل األعلى أجرا   -العمل الخاص بك  
يدخلون في المهن الخمس األولى التي التشكل ,إختصاصيين تكنلوجيا المعلومات في السنوات العشر القادمة 

.خطر على صحة االنسان وحياته  

 طالبنا يستطيعون إيجاد وظائف حتى في سنوات الدراسية األخيرة في الجامعة 



 من سوف تكونون في المستقبل؟
 ـ مختصون في النظم اآللية لتجهيز المعلومات وإدارتها

 ـ مدمجين أنظمة

 ـ مبرمجين أنظمة

 ـ مدراء الشبكات المحلية

 ـ مدراء قواعد األنظمة

 ـ مختصون في برامج حماية األنظمة

WEB-ـ تصميم المواقع اإللكترونية 

 ـ مختصون في برامج الوسائط المتعددة

النشرالتخطيط الحاسوبي ونظم ـ مختصين في   

 ـ مختصون في تطوير نظم المحاسبة وتصحيحها

 ـ مختصون في تنفيذ البرمجيات وصيانتها

 ـ مختصين في مجال اختيار الحواسيب وتسويقها

 والعديد من المجاالت األخرى التي تتطابق مع مؤهالتكم 



 أين يعمل خريجون القسم الخاص بنا ؟
 خريجو القسم الخاص بنا مطلوبين من قبل  العديد من المؤسسات الروسية والغربية

 
 24بنك ف ت ب ,بنك روسيا , سبير بنك   
 شركة مضاد الفيروس كاسبير  , شركة ياندكس   

دائرة الضرائب الفيدرالية وزارة الخارجية , المخابرات الفيدرالية,وزارة الداخلية   

 مجلس البلدية
 «Азот» معمل الكيمياء, «Щекиноазот» شركة, «Оргсинтез» شركة                  

«ГК Полип-ласт» شركة, «ДЗРД» شركة, «СКЗ» شركة 

 «Новомосковский пластик»شركة نوفو للبالستيك, «Промэнергосбыт» شركة,  
«Ректайм» مؤسسة االعالن 
 Procter&Gamble, ОАО «Кнауф Гипс-Новомосковск», Hewlett-

Packard, Novell, ManpowerGroup, SAP AG, CISCO 
.وغيرهم الكثير        



 فخرنا الوحيد هو طالبنا
 الحاصلون على منح رئاسة روسيا ومجلس المدينة ولجنة معهد مندليف

 مختصين معتمدين

 الفائزون في أولمبيات ومسابقات البرمجة

الفائزون في مسابقات أفضل 

 طالب وأفضل طالبة

   «АО МХК «ЕвроХимالمنظمين والمشاركين والفائزين في بطوالت االتحاد الكيميائي  
СТЭМ   المشاركين الدائمين في مسرح  



!!!!ندعوكم للدراسة في قسمنا  


