دليل التخصصات
في جامعة حفر الباطن

تعرف على تخصص إدارة وتقنية المعلومات الصحية
ّ

نبذة عن التخصص

مجاالت العمل للخريجين

يختص مجال إدارة وتقنية المعلومات الصحية بتخطيط وجمع

إدارة أقسام المعلومات الصحية في المستشفيات
الحكومية والخاصة

تحسين جودة الخدمات الصحية .وهذا المجال يجمع بين العلوم

مراكز األبحاث ومراكز تحليل المعلومات الطبية
وتقنية المعلومات كمحللي بيانات

وتخزين واسترجاع ونقل المعلومات الصحية وذلك بهدف
الصحية وتقنية المعلومات وإدارة الخدمات الصحية.
مدة الدراسة تسعة فصول دراسية (فصالن دراسيان للسنة

التحضيرية وسبعة فصول لبرنامج إدارة وتقنية المعلومات
الصحية) ،يعقبها سنة كاملة من التدريب المكثف.
يمنح الطالب/الطالبة بعدها درجة البكالوريوس في إدارة
وتقنية المعلومات الصحية؛ لممارس المهنة بمسمى
أخصائي/أخصائية إدارة وتقنية المعلومات الصحية.

إدارة قاعدة البيانات في شركات التأمين الصحي
شركات األبحاث الطبية
شركات تقنية المعلومات الصحية او البرمجيات الطبية
مصمم/مصممة قاعدة بيانات صحية

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa
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تعرف على تخصص التمريض
ّ

نبذة عن التخصص
يعتبر تخصص علوم التمريض أحد أهم تخصصات
المنظومة الطبية بالمملكة العربية السعودية لذلك
يهدف القسم إلى إعداد كوادر مهنية ،قادرة على
ا
علميا
تأهيال
تقديم رعاية تمريضية شمولية ،و مؤهلة
ا
ا
وعمليا بهدف تحسين مهنة التمريض ،والخدمات
التمريضية ،وتتماشى مع متطلبات المجتمع،
ومتغيرات نظام الرعاية الصحية لتتواكب مع التطور
التقني والعلمي الذي يشهده المجال الصحي.
مدة الدراسة تسعة فصول دراسية (فصالن دراسيان
للسنة التحضيرية وسبعة فصول لبرنامج العلوم في
التمريض) ،يعقبها سنة كاملة من الممارسة السريرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعدها درجة البكالوريوس العلوم
بمسمى
المهنة
ليمارس
التمريض؛
في
أخصائي/أخصائية تمريض.

مجاالت العمل للخريجين
المستشفيات الحكومية والخاصة ومستوصفات الرعاية
الطبية األولية
مراكز التأهيل ومراكز عالج اإلدمان والعالج الطبيعي
لضحايا الحوادث أو األمراض العصبية
مراكز البحوث العلمية
القطاع التعليمي كالمدارس و كليات التمريض وكليات
العلوم الطبية التطبيقية
مراكز الرعاية مثل دور رعاية المسنين وذوي االحتياجات
الخاصة
القطاع الوقائي و يشمل العديد من الهيئات
والمنظمات الفرعية مثل (مراكز األمومة والطفولة،
مراكز تنظيم األسرة ،مراكز التدريب والتثقيف الصحي)

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa
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تعرف على تخصص التغذية اإلكلينيكية
ّ

نبذة عن التخصص
يختص مجال التغذية اإلكلينيكية بإعداد خبراء في
التغذية السريرية على مستوى عالي من الكفاءة
والمهنية و أخصائيين تغذية يقدمون العالج الغذائي
لألفراد والمجموعات في بيئات صحية مختلفة تهدف
إلى تحسين الخدمات للتعامل مع احتياجات المجتمع
وتغييرات أنظمة الرعاية الصحية فهو يدرس العالقة
بين الغذاء والجسم السليم.
مدة الدراسة تسعة فصول دراسية (فصالن دراسيان
للسنة التحضيرية وسبعة فصول لبرنامج التغذية
اإلكلينيكية) ،يعقبها سنة كاملة من الممارسة
السريرية.
تمنح الطالبة بعدها درجة البكالوريوس في التغذية
اإلكلينيكية؛ لتمارس المهنة بمسمى أخصائية تغذية.

مجاالت العمل للخريجين

تقديم وإدارة خدمات التغذية بمستوصفات الرعاية
األولية و مراكز الحمية الغذائية مثل Diet Center
والنوادي الصحية
العمل في إدارة الجودة والبحث والتطوير في المصانع
والشركات الغذائية

أخصائية تغذية بالمستشفيات الحكومية والخاصة
مراكز األبحاث الطبية
العمل في المدارس والجامعات كأخصائي تغذية

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
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تعرف على تخصص علوم المختبرات اإلكلينيكية
ّ

نبذة عن التخصص
يعتبر تخصص علوم المختبرات اإلكلينيكية أحد أهم
التخصصات في كلية العلوم الطبية التطبيقية والذى
ا
ا
متصاعدا ويحتاج الى كوادر وطنية
تطورا
يشهد
متخصصة ومدربة على أعلى المستويات وأحدث
التطبيقات العملية.
مدة الدراسة تسعة فصول دراسية (فصالن دراسيان
للسنة التحضيرية وسبعة فصول لبرنامج علوم
المختبرات اإلكلينيكية) ،يعقبها سنة كاملة من
التدريب المكثف في المختبرات اإلكلينيكية
بالمستشفيات والمراكز الطبية والرعاية الصحية
األولية.
تمنح الطالبة بعدها درجة بكالوريوس العلوم في
علوم المختبرات اإلكلينيكية؛ لتمارس المهنة
بمسمى أخصائية مختبرات .

مجاالت العمل للخريجين
المختبرات بمستشفيات القطاع الحكومي والخاص
ومستوصفات الرعاية الطبية األولية
الشركات الطبية المسئولة عن مجاالت تنمية المنتجات
الصحية كتوريد المحاليل و األجهزة الطبية
المجمعات الطبية و مراكز األبحاث الطبية
مختبرات األغذية
مختبرات القياس والجودة
مختبرات الطب الشرعي
مختبرات مراكز السموم
مصانع األدوية لتحليل العينات الطبية

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
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تعرف على تخصص األحياء
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في األحياء،
وتشتمل المقررات التي تدرس في هذا البرنامج
على علوم األحياء المختلفة كالكائنات الحية الدقيقة
من حيث التركيب والوظيفة ،والتقنية الحية
وتطبيقاتها على المادة الوراثية ،وعلم البيئة.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد االنتهاء من الفصل األول المشترك
حسب الشروط والمقاعد المحددة للبرنامج .وال
يتطلب البرنامج دراسة سنة تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة
بكالوريوس العلوم في األحياء.
البرنامج متاح في:
 كلية العلوم في حفر الباطن (بنين  /بنات) -الكلية الجامعية في قرية العليا (بنات)

مجاالت العمل للخريجين
مختبرات وزارة الصحة
وزارة التعليم
القطاع الخاص الذي يشتمل على مختبرات (شركات
األغذية ،شركات تصنيع األدوية)... ،
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
المنشآت التعليمية األهلية
مراكز األبحاث العلمية
وزارة البيئة والمياه والزراعة
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
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تعرف على تخصص الكيمياء
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في الكيمياء،
ويهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة الالزمة
لخدمة المجتمع وبرامج وخطط التنمية والصناعة في
المملكة ،وإلى إجراء البحوث العلمية األكاديمية
والتطبيقية.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد االنتهاء من الفصل األول المشترك
حسب الشروط والمقاعد المحددة للبرنامج .وال
يتطلب البرنامج دراسة سنة تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة
بكالوريوس العلوم في الكيمياء.

البرنامج متاح في:
 كلية العلوم في حفر الباطن (بنين  /بنات) الكلية الجامعية في الخفجي (بنات) -الكلية الجامعية في النعيرية (بنات)

مجاالت العمل للخريجين
مختبرات وزارة الصحة
مصانع األدوية والعقاقير
القطاع الخاص الذي يشتمل على مختبرات (شركات
األغذية ،شركات تصنيع االدوية)... ،
المستشفيات الحكومية والخاصة
قطاع األرصاد وحماية البيئة
مراكز األبحاث العلمية
وزارة التعليم

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
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تعرف على تخصص إدارة األعمال
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال
ويهدف إلى تزويد الطالب بالمعرفة العلمية والمهارات
اإلدارية عالية الجودة من خالل توفير بيئة محفزة وداعمة
بأفضل الكفاءات في مجال إدارة األعمال لتلبية احتياجات
سوق العمل.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويأتي البرنامج في 3
مسارات (إدارة أعمال ،تسويق ،إدارة مالية) .ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد االنتهاء من السنة األولى المشتركة حسب
الشروط والمقاعد المحددة .وال يتطلب البرنامج دراسة
سنة تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
العلوم في إدارة األعمال.

البرنامج متاح في:

 كلية إدارة األعمال في حفر الباطن (بنين  /بنات) الكلية الجامعية في الخفجي (بنين  /بنات) الكلية الجامعية في النعيرية (بنات) -الكلية الجامعية في قرية العليا (بنات)

مجاالت العمل للخريجين
مدير إداري
مدير إنتاج
مدير مشتريات
إدارة التسويق
إدارة الموارد البشرية
ريادة األعمال

أخصائي تسويق
مسؤول خدمات ما بعد البيع
محلل استثماري
مراقب مالي

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
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تعرف على تخصص المحاسبة
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في المحاسبة،
ويهدف البرنامج الى إكساب الخريج المعارف العلمية
والعملية في مجال المحاسبة والمراجعة لتلبية احتياجات
سوق العمل من الكوادر الوطنية.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد االنتهاء من السنة األولى المشتركة
حسب الشروط والمقاعد المحددة .وال يتطلب البرنامج
دراسة سنة تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
العلوم في المحاسبة.
البرنامج متاح في:
 كلية إدارة األعمال في حفر الباطن (بنين  /بنات) -الكلية الجامعية في الخفجي (بنين  /بنات)

مجاالت العمل للخريجين
مدير إداري
مدير إنتاج
مدير مشتريات
إدارة التسويق
إدارة الموارد البشرية
ريادة األعمال

أخصائي تسويق
مسؤول خدمات ما بعد البيع
محلل استثماري
مراقب مالي

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
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تعرف على تخصص نظم المعلومات اإلدارية
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في نظم
المعلومات اإلدارية ،ويهدف إلى تزويد الطلبة بكافة
المعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة ببناء نظم
المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها في كافة المستويات و
المجاالت االدارية ليكونوا كوادر مؤهله تساهم في
برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى أتمتة
المعلومات في جميع المجاالت االقتصادية.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد االنتهاء من السنة األولى المشتركة
حسب الشروط والمقاعد المحددة .وال يتطلب البرنامج
دراسة سنة تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
العلوم في نظم المعلومات اإلدارية.

مجاالت العمل للخريجين

محلل نظم المعلومات
مصمم نظم المعلومات
مستشار نظم المعلومات
مدير مركز المعلومات
مدير مشروع نظم المعلومات
مدير خدمات المعلومات

البرنامج متاح في:
 -كلية إدارة األعمال في حفر الباطن (بنين  /بنات)

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
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تعرف على تخصص القانون
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس في القانون ،ويهدف
البرنامج الى المساهمة في سد حاجة سوق العمل
الماسة لخريجي القانون ،وبخاصة التعليم العالي،
ومجاالت القانون العملية من قضاة ومحامين وممثلي
االدعاء العام والتحقيق .واإلسهام بوجه عام في سد
النقص في الكوادر الوطنية في مجاالت المحاماة
والعمل األكاديمي والوظائف الحكومية ذات الصلة
بمجال االختصاص.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج مباشرة .وال يتطلب البرنامج دراسة سنة
تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
في القانون.
البرنامج متاح في:
 -كلية إدارة األعمال في حفر الباطن (بنين  /بنات)

مجاالت العمل للخريجين
وظائف مستشارين في مجال القانون أو األنظمة
والدواوين الملكية ،وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وظائف مستشارين في مجال القانون أو األنظمة
بمجلس الشورى
السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية
النيابة العامة
ديوان المظالم
مستشارين قانونيين في المصارف والمنشآت المالية
محامي أو باحث قانوني باإلدارات القانونية بالشركات
والهيئات والمؤسسات العامة والوزارات
وظائف مستشارين في مجال القانون أو األنظمة بوزارة
العدل واللجان شبه القضائية

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
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تعرف على تخصص االتصال واإلعالم
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس اآلداب في االتصال
واإلعالم ،ليساهم في تأهيل خريجين قادرين على العمل
في وسائل اإلعالم الحديثة والتقليدية المقروءة
والمسموعة والمرئية ,والعالقات العامة ،وذلك عن طريق
تزويد الطالب الدارسين بالخبرات العلمية والمهارات التقنية
للعمل في مؤسسات اإلعالم واالتصال السعودية ,وفي
بناء المستقبل والمساعدة في نشر الفكر المتجدد
والمتطور.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد االنتهاء من الفصل األول المشترك حسب
الشروط والمقاعد المحددة للبرنامج .وال يتطلب البرنامج
دراسة سنة تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
اآلداب في االتصال واإلعالم.

البرنامج متاح في:

مجاالت العمل للخريجين
المؤسسات الصحفية وقنوات التليفزيون والمؤسسات
اإلذاعية
إدارات العالقات العامة في المؤسسات والشركات

وكاالت األنباء المحلية واإلقليمية والدولية
دور النشر والتوزيع واإلعالن
وحدات اإلعالم في المنظمات والمشروعات
الملحقيات الثقافية واإلعالمية
المراكز اإلعالمية والثقافية

 -كلية اآلداب في حفر الباطن (بنين  /بنات).

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
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تعرف على تخصص الخدمة االجتماعية
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس اآلداب في الخدمة
االجتماعية ،ليساهم في سد حاجة المجتمع السعودي
لكوادر مهنية مؤهلة تساعد األفراد والجماعات على التكيف
مع البيئة االجتماعية ,من خالل التعرف على مشكالتهم
المختلفة ومحاولة حلها .والتعرف أيضا على العوامل
المحتملة المسببة لعدم التوازن بينهم وبين بيئاتهم,
بهدف منع و تجنب ظهور المشكالت.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد االنتهاء من الفصل األول المشترك حسب
الشروط والمقاعد المحددة للبرنامج .وال يتطلب البرنامج
دراسة سنة تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
اآلداب في الخدمة االجتماعية.

البرنامج متاح في:

 كلية اآلداب في حفر الباطن (بنين  /بنات) -الكلية الجامعية في النعيرية (بنات)

مجاالت العمل للخريجين

المؤسسات الصحية كالمستشفيات
مراكز االستشارات األسرية
محاكم األحوال الشخصية
المدارس ومراكز رعاية الطفولة
مراكز الرعاية النهارية لذوي االحتياجات الخاصة
دور رعاية المسنين

المؤسسات اإلصالحية كدور المالحظة والسجون

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص اللغة العربية
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس اآلداب في اللغة العربية،
لمساعدة الطالب على اكتساب المعارف والمهارات الالزمة
ليكونوا على قدر عال من المسؤولية وليكونوا منتجين في
مجال اللغة العربية ،استجابة الحتياجات المجتمع وتما ا
شيا مع
مهمة الجامعة وأهدافها ،من أجل تخريج جيل من المتعلمين
الجادين ونخب من الرواد والقادة والمفكرين ،المؤهلين
لخدمة لغتهم ووطنهم وأمتهم.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد االنتهاء من الفصل األول المشترك حسب
الشروط والمقاعد المحددة للبرنامج .وال يتطلب البرنامج
دراسة سنة تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
اآلداب في اللغة العربية.

مجاالت العمل للخريجين

قطاع التعليم الحكومي
المؤسسات التعليمية الخاصة

مجال اإلعالم
مجال البحث والتأليف
مجال التدقيق اللغوي في المجالت والمطبوعات

البرنامج متاح في:

 كلية اآلداب في حفر الباطن (بنين  /بنات) -الكلية الجامعية في النعيرية (بنات)

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص اللغة اإلنجليزية والترجمة
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس اآلداب في اللغة اإلنجليزية
والترجمة ،والذي يهدف إلى ربط الدارس بالعالم من حوله لكون
اللغة اإلنجليزية هي لغة التواصل العالمية بين مختلف الدول
والثقافات .لذا يمكن وصف البرنامج أنه النافذة التي تمكّ ن
الدارس من االطالع على ثقافة اآلخر واالستفادة منها دون
تفريط في هويتنا اإلسالمية والعربية .
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب بالبرنامج
بعد االنتهاء من الفصل األول المشترك حسب الشروط
والمقاعد المحددة للبرنامج .وال يتطلب البرنامج دراسة سنة
تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس اآلداب
في اللغة اإلنجليزية والترجمة.

البرنامج متاح في:

 كلية اآلداب في حفر الباطن (بنين  /بنات) الكلية الجامعية في الخفجي (بنات) الكلية الجامعية في النعيرية (بنات) -الكلية الجامعية في قرية العليا (بنات)

مجاالت العمل للخريجين
مجال الترجمة
مجال اإلعالم
مجال التحرير الصحفي

مجال التدقيق اللغوي في المجالت والمطبوعات
مجال البحث والتطوير
السلك الدبلوماسي داخل وخارج المملكة
تعليم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص الدراسات اإلسالمية
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس اآلداب في الدراسات
اإلسالمية ،ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين مؤهلين
لتوظيف الفهم الصحيح للعلوم الشرعية في خدمة الدين
والمجتمع والعالم من خالل توضيح األحكام الشرعية
العقدية والعملية ونشر الفضائل واألخالق.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد االنتهاء من الفصل األول المشترك حسب
الشروط والمقاعد المحددة للبرنامج .وال يتطلب البرنامج
دراسة سنة تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
اآلداب في الدراسات اإلسالمية.

البرنامج متاح في:

 كلية اآلداب في حفر الباطن (بنين  /بنات) الكلية الجامعية في الخفجي (بنات) -الكلية الجامعية في قرية العليا (بنات)

مجاالت العمل للخريجين
التوجيه واإلرشاد والتعليم الشرعي في الدوائر
الحكومية
المعاهد العلمية ودور القرآن الكريم
مدارس التعليم العام واألهلي
مراكز الدعوة واإلرشاد وتوعية الجالية
المحاماة والشؤون القانونية
الرقابة والتحقيق
الشؤون االجتماعية

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص دكتور صيدلي
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس دكتور صيدلي ،ويهدف
البرنامج إلى تزويد طالب الصيدلة بالمعرفة المطلوبة
والمهارات الفنية والعلمية من أجل التطوير المناسب
للمواد العالجية ،وتثقيف المرضى والمتخصصين في
الرعاية الصحية حول االستخدام اآلمن لألدوية ،وتدريس
تقدما في مجاالت
الطالب على أحدث االتجاهات وأكثرها
ا
الكيمياء الصيدالنية.
مدة الدراسة عشرة فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد اجتياز السنة التحضيرية (فصلين دراسيين)
حسب الشروط والمقاعد المحددة.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
دكتور صيدلي.

البرنامج متاح في:

 -كلية الصيدلة في حفر الباطن (بنين  /بنات)

مجاالت العمل للخريجين
المستشفيات الحكومية او الخاصة
هيئة الغذاء والدواء

مصانع األدوية
مستودعات األدوية
مجال البحث العلمي في األدوية
قطاع تسويق األدوية
إنشاء صيدلية خاصة

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص الهندسة الكيميائية
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة
الكيميائية ،ويهدف إلى توفير أساس قوي من المعرفة
الرياضية والعلمية والهندسية وتطوير المهارات
الهندسية الكافية للعمل المهني في مجال النفط
والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه والطاقة وغيرها
من الصناعات ذات الصلة.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد اجتياز السنة التحضيرية (فصلين دراسيين)
حسب الشروط والمقاعد المحددة.
يمنح الطالب بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس العلوم
في الهندسة الكيميائية.
البرنامج متاح في:

 -كلية الهندسة في حفر الباطن (بنين)

مجاالت العمل للخريجين

قطاع الطاقة
صناعة األدوية والعقاقير
قطاع الغذاء
مصانع ومعدات التشغيل
قطاع تحلية المياه
شركات تصنيع السلع االستهالكية
قطاع البترول والبتروكيماويات

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص الهندسة الكهربائية
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة
الكهربائية ،ويكتسب طالب البكالوريوس في مجال
ا
شامال في المعارف
تعليما
الهندسة الكهربائية
ا
الهندسية األساسية والمتقدمة مثل نظم الطاقة،
والتحكم ،ونظم االتصاالت ،وااللكترونيات.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد اجتياز السنة التحضيرية (فصلين دراسيين)
حسب الشروط والمقاعد المحددة.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
العلوم في الهندسة الكهربائية.
البرنامج متاح في:

 كلية الهندسة في حفر الباطن (بنين  /بنات "مساراالتصاالت وااللكترونيات")

مجاالت العمل للخريجين

قطاع توليد الكهرباء
قطاع توزيع ونقل الكهرباء
الصيانة الكهربائية
التشغيل الكهربائي
قطاع البترول والبتروكيماويات
مجال األجهزة والقياس والتحكم
مجال هندسة أنظمة التحكم

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص الهندسة المدنية
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة
المدنية ،ويهدف البرنامج إلى توفير تعليم في مجال
الهندسة المدنية مستندا الى األبحاث وعلوم التصميم
التي من شأنها إعداد الخريجين لتلبية التحديات الحالية
في المشاريع المدنية و البنية التحتية.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد اجتياز السنة التحضيرية (فصلين دراسيين)
حسب الشروط والمقاعد المحددة.
يمنح الطالب بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس العلوم
في الهندسة المدنية.
البرنامج متاح في:

 -كلية الهندسة في حفر الباطن (بنين)

مجاالت العمل للخريجين
قطاع شركات المقاوالت للمشاريع اإلنشائية
قطاع هندسة البنية التحتية
قطاع هندسة الطرق
إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي
القطاع الصناعي (البترول ،االسمنت ،األسمدة)... ،
قطاع الهندسة البيئية
إدارة المشاريع اإلنشائية

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص الهندسة الميكانيكية
ّ

نبذة عن التخصص

مجاالت العمل للخريجين

تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة
الميكانيكية ،ويهدف البرنامج إلى توفير تعليم في
مجال الهندسة المدنية مستندا الى األبحاث وعلوم
التصميم التي من شأنها إعداد الخريجين لتلبية التحديات
الحالية في المشاريع المدنية و البنية التحتية.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد اجتياز السنة التحضيرية (فصلين دراسيين)
حسب الشروط والمقاعد المحددة.
يمنح الطالب بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس العلوم
في الهندسة الميكانيكية.

القطاع الصناعي (البترول ،االسمنت ،األسمدة)... ،

البرنامج متاح في:

تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة آالت التنقيب عن
البترول

 -كلية الهندسة في حفر الباطن (بنين)

تصميم وتطوير السيارات والمركبات
تصميم وتصنيع واختبار الطائرات ومركبات الفضاء
تصميم وصيانة وإنتاج اآلالت البحرية
إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص هندسة التصميم الداخلي
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة التصميم
الداخلي ،والذي يحرص على إكساب الطالبات القدرة على
تصميم المباني من الداخل والمعرفة الالزمة لممارسة
التخطيط والتصميم لتجميل المساحات الداخلية في المباني
المختلفة مع تطوير المعرفة حول كيفية التعامل مع المواد
والخامات والتجهيزات المختلفة واالهتمام بشكل مبتكر بجميع
التفاصيل وكل ما يمكن أن تحتويه الفراغات الداخلية من المبنى
من أجل تحقيق احتياجات ورفاهية المستخدمين مع ضمان
تحقيق متطلبات المرونة واالستدامة.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،وتلتحق الطالبة بالبرنامج
بعد اجتياز السنة التحضيرية (فصلين دراسيين) حسب الشروط
والمقاعد المحددة.
تمنح الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس العلوم في
هندسة التصميم الداخلي.

البرنامج متاح في:

 -كلية الهندسة في حفر الباطن (بنات)

مجاالت العمل للخريجين
القطاع السكني والفندقي والتجاري
تصميم وتجديد المباني بكافة انواعها
شركات التصميم الداخلي كتصميم قطع األثاث
والمطابخ
استوديوهات تصميم الرسوم والدعاية والتصوير
التدريس في المعاهد الفنية والهندسية والجامعات
دور نشر المجالت في مجال التصميم والتسويق
العمل بشكل حر أو لدى شركات مختصة بتصميم
المنتجات اإلعالنية والدعائية في مجال التصميم
والرسم ثنائي وثالثي األبعاد.

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص علوم وهندسة الحاسب اآللي
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في علوم
وهندسة الحاسب اآللي ،يتم خالله تزويد الطالب
والطالبات بالمعارف والمهارات الالزمة لتصميم وتطوير
نظم الحاسب اآللي ،وحل مشاكل الحوسبة بمختلف
أنواعها ،وتوفير مجموعة غنية من المهارات التي لها أهمية
كبيرة في سوق العمل.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد اجتياز السنة التحضيرية (فصلين دراسيين)
حسب الشروط والمقاعد المحددة.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
العلوم في علوم وهندسة الحاسب اآللي.

البرنامج متاح في:

مجاالت العمل للخريجين

الوظائف البرمجية في الشركات التقنية
إدارات وأقسام التقنية في الجهات الحكومية
المؤسسات البحثية المتخصصة في مجال الحاسب اآللي
تطوير التطبيقات والخدمات اإللكترونية
تطوير األجهزة والمعدات التقنية
تحليل واختبار األنظمة والبرامج التقنية

 كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي في حفر الباطن(بنين  /بنات)

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص هندسة البرمجيات
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة
البرمجيات ،ويهدف إلى تقديم مهندسي برمجيات مختصين
بإمكانهم تطبيق مبادئ وأساليب هندسية سليمة
واقتصادية من أجل ابتكار برامج عالية الجودة وتطويرها
وتشغيلها وصيانتها ،مع قدرتهم على المساهمة في نمو
المنشآت والمجتمعات التي ينتمون لها.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد اجتياز السنة التحضيرية (فصلين دراسيين)
حسب الشروط والمقاعد المحددة.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
العلوم في هندسة البرمجيات.

البرنامج متاح في:

مجاالت العمل للخريجين

الوظائف البرمجية في الشركات التقنية
إدارات وأقسام التقنية في الجهات الحكومية
إدارة المشاريع التقنية بمختلف أحجامها
تحليل وتطوير التطبيقات والخدمات اإللكترونية
بناء واجهات المستخدم والعناية بتجربة المستخدم
قطاع تحليل واختبار األنظمة والبرامج التقنية

 كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي في حفر الباطن(بنين  /بنات)

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص األمن السيبراني
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في األمن
السيبراني ،ويهدف الى إعداد كوادر وطنية تحمل فهم
عميق في مجال حماية أنظمة الكمبيوتر من السرقة أو
الضرر الذي يلحق باألجهزة أو البرامج أو البيانات اإللكترونية،
وكذلك من االضطراب أو التضليل في الخدمات التي
يقدمونها.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد اجتياز السنة التحضيرية (فصلين دراسيين)
حسب الشروط والمقاعد المحددة.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
العلوم في األمن السيبراني.

البرنامج متاح في:

 كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي في حفر الباطن(بنين  /بنات)

مجاالت العمل للخريجين
التعليم العام في وزارة التعليم
التعليم األكاديمي في الجامعات والكليات

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني
االتحاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز
محقق جرائم الحاسوب /خبير أدلة جنائية في أمن
المعلومات
ُمحلل  /مهندس نظم األمان
أخصائي في المجاالت االتية :أمن معلومات تقني،
اختبار االختراق ،مختبر اختراق التطبيقات

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص علوم البيانات
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في علوم البيانات،
ويهدف الى إعداد كوادر وطنية تحمل فهم عميق ودقيق
في مجال دراسة وتحليل البيانات ،والذي يقوم على
استخدام األساليب العلمية ،والمعالجات والخوارزميات
والنظم الستخراج المعرفة واألفكار من البيانات .كما يعتمد
علم البيانات على تقنيات تعلم اآللة والذكاء الصناعي
وبرامج معالجة البيانات الضخمة.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد اجتياز السنة التحضيرية (فصلين دراسيين)
حسب الشروط والمقاعد المحددة.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
العلوم في علوم البيانات.

البرنامج متاح في:

 كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي في حفر الباطن(بنين  /بنات)

مجاالت العمل للخريجين
التعليم العام في وزارة التعليم
التعليم األكاديمي في الجامعات والكليات
باحث في مراكز األبحاث العلمية
عالم بيانات
تحليل النظم وتصميمها وتطويرها
تحليل البيانات
االختصاص في قواعد البيانات

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

تعرف على تخصص علوم الرياضة والنشاط البدني
ّ

نبذة عن التخصص
تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس العلوم في علوم الرياضة
والنشاط البدني ،ويهدف إلى إعداد كوادر مهنية متخصصة
في مجال علوم الرياضة والنشاط البدني على مستوى عال
من المعرفة والمهارة والقيم لخدمة المجتمع ،قادرة على
وال
إجراء البحوث العلمية والشراكة الفعالة مع المجتمع ،وص ا
إلى الهدف المنشود المتمثل في تعزيز صحة اإلنسان،
وتحسين نوعية الحياة ،وزيادة اإلنتاجية.
مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية ،ويلتحق الطالب
بالبرنامج بعد اجتياز اختبار اللياقة البدنية مباشرة .وال يتطلب
البرنامج دراسة سنة تحضيرية.
يمنح الطالب/الطالبة بعد إنهاء البرنامج درجة بكالوريوس
العلوم في علوم الرياضة والنشاط البدني.

مجاالت العمل للخريجين

الوظائف والمهن التعليمية
مجال التدريب الرياضي
البرامج الصحية في اللياقة البدنية وإعادة التأهيل

العمل في المرافق الرياضية
العمل في مجال اإلدارة الرياضية

البرنامج متاح في:

 -كلية العلوم في حفر الباطن (بنين  /بنات).

مع تحيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن
admission@uhb.edu.sa

REG_UOHB

