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تميـــزنا حيـــث  جـــدة،  أفـــق  إىل  ُيضـــاف  صرح  مجرد  ليست  العالمية  جدة   كلية 

التصميم واألعمـــال والتقنيـة وتكنـــولوجيـــا مـجـــاالت  يف  محـــددة  بـــرامج   بتصميـــم 

 المعلومــات . ايـمــاناً منـــا بـــأن هـذا التميز يتحقـــق على يـــد نخــبــــة عـالميــة من أعضاء

وريـادة القيادة  يعزز  وملهم  معاصر  تعليمي  منهج  خالل  من  التدريس   هيئة 

الـذي النــاقــد  التفكيــــر  مــــن  متمـكنـــة  متمــيـــزة  مستقبليـة  أجيــال  لتأهيـل   األعمال، 

يف قيـــاديـــــة  مـنـــاصــب  وشغــــل  الخــــاصة  التجــــارية  أعمــــالهـــم  لبــــدء   يســـاعدهم 

مجاالتــهـــم وتخصصـــاتهم ُملبيـــن متــطلبــات الســوق  العـــالميـــة  والمحليـــة.ا

Jeddah International College (JIC) is not just a mere edifice to be added 

to the Jeddah educational skyline, it is a true advocate of academic 

excellence. JIC is founded on the belief that academic excellence is 

achieved through an inspiring contemporary educational curriculum 

that fosters leadership and entrepreneurship, provided by eclectic and 

distinguished faculty recruited from the best organizations all around 

the world, to provide prime future generations of young professionals. 

JIC operates under the supervision of the Ministry of Education in Saudi 

Arabia and in accordance with its regulations.



أن نكون الرواد يف تعزيز مخرجات المجتمع التعليمي اإلبداعي بمنهجية عالمية.

نعمل على استحداث وتطوير منهجية التعليم، وتوفير أفضل اإلمكانات للبحث 
العلمي واالبتكار، واستخدام أحدث التقنيات لتأهيل نخبة من رواد األعمال 

وللمساهمة يف التنمية المستدامة وتحقيق االزدهار.

رسالتنا

OUR VISIONرؤيتنـــا
To pioneer in enriching the outcome of creative 
education using the best global approaches.

JIC aims to introduce and develop high-quality, research-oriented innovative education 
utilizing top-notch technologies to encourage the intellectual and creative development 
of elite entrepreneurs and to contribute nationally and regionally in the long-term 
mission of continuous development and prosperity.

OUR MESSAGE



كلية جدة العالمية األهليـة ليـســت مجــرد صـــرحاً يضــاف إىل أفــق مدينــة جـــدة التعليـــمــي، بل هي منشـأة تعليميـة 
تأسست على اإليمان بأن التـفـــوق األكــاديمي يتـــحقق من خالل البنيــان التعليـمي المتــكامل والمنــاهج الدراسيـة 
المتميـزة التي تعـزز القيــادة وريــادة األعمــال، يقــدمها مجموعة منتـقاة من األكاديمييـن الذين تم استقــطـابهم مـن 
أفضل المؤسسات التعليمية حول العالم بهدف إعداد نخبة متفوقة من جيل المستقبل. وتعمل بإشراف وزارة 

التعليم يف المملكة العربية السعودية وبالتوافق مع ضوابطها.

ً ليست مجرد صرحا

توفر الكلية بيئة تعليمية محفزة ومتميزة من خالل مناهج متطورة ونخبة مختارة من أعضاء هيئة التدريس، ومن 
خالل بنية تحتية متكاملة تشمل قاعات ومدرجات واسعة ومعامل ومختبرات وورش مجهزة بأحدث الوسائل 

التعليمية وأجهزة العرض المرئية، ومكتبة مركزية ورقمية وصاالت ألعاب رياضية وقاعات أنشطة طالبية ومسرح 
رئيسي ووحدة صحية متكاملة. وتمد الكلية طالبها بكامل االحتياجات المعرفية والمهنية والمجتمعية لتؤهل 

خريجيها لبدء مشروعاتهم الخاصة وشغل العديد من الوظائف لبناء مستقبل واعد بإذن هللا.



يوسف البلوي، دفعة عام ٢٠١٩

.
Jeddah International College aims to achieve its vision by 
offering a fulfilling educational journey to its ambitious 
students through their participation in extracurricular 
activities. The clubs include Acting & Talent, Art, Recycling, 
Self-developing, Music, and Sports Club (Tennis, Badminton, 
Zumba, Basketball, Running, and Football). Our goal in 
providing these extracurricular activities to our students is 
to enrich their college experience and help them to 
develop their character so that they will become 
responsible productive members of society.









The accounting and finance major is part 
of the backbone in the creation and success of 
any business. I t  provides a comprehensive 
view of financial management and can open 
doors to a wide variety of career prospects.

،



الدولية 



Management Information Systems is a 
multidisciplinary major that combines 
information technology, computer 
science, and management all in one. 
There is a growing need for specialists 
in the field of Information Systems 
Management, especially with the 
growing reliance on IT facilities.

المعلومــات  تقنيــة  بيــن  مــا  تجمــع  المعلومــات  نظــم  إدارة 

وعلــوم الحاســبات واإلدارة، حيــث تتوفــر الحاجــة المتزايــدة إىل 

مــع  المعلومــات خاصــة  نظــم  إدارة  متخصصيــن يف مجــال 

تنامي واعتماد المنشآت على تكنولوجيا المعلومات.

MANAGEMENT
INFORMATION
SYSTEMS

BACHELOR’S IN

بكالوريوس
إدارة نظم معلومات

Data Analyst
محلل بيانات

Application Developer
مبرمج تطبيقات  

IT Consultant
مستشار تقنية ونظم المعلومات  



يوفــر البرنامــج الفــرص للطــالب لتطويــر وتحليــل مشــاكل الحوســبة المعقــدة 

ووصــف مبادئهــا. حيــث يتمكــن الطــالب علــى تصميــم وتنفيــذ  الحلــول ودمــج 

و إدارة البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات. تــزود تقنيــة المعلومــات خريجيهــا 

بالمهــارات الفنيــة واألخالقيــة والمهنيــة التــي يحتاجــون إليهــا للتقــدم الوظيفــي يف 

المستقبل ولحل مشاكل التكنولوجيا الحالية والمستقبلية .





#DESIGN_YOUR_FUTURE



#DESIGN_YOUR_FUTURE

NOTES مالحظات
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Scan the barcode to visit us

صـــّور الرمــز لزيــارة موقـعنــا


