المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والتحكم في األنظمة التقنية
-

هو مركز تعليمي وبحثي علمي رائد في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات  ITفي شبه جزيرة
القرم  .يتم فيه إعداد الخريجين وفق برامج درجات البكالوريوس والماجستير والتحضير للدكتوراة
في مجاالت الهندسة المعلوماتية وهندسة الحاسب و نظم وتقانة المعلومات وكذلك نظم الحاسب و
التحكم اآللي.

 يعود تاريخ البدء بالعملين التدريسي والعلمي في معهد تكنولوجيا المعلومات والتحكم في األنظمةالتقنية  ،لعام  1967م وذلك في معهد سيفاستوبول لصناعة األجهزة آنذاك.
 تم منذ ذلك الوقت  ،إعداد أكثر من أحد عشر ألف متخصصا" في تكنولوجيا المعلومات ،جميعهممؤهلون تأهيال عاليا  ،ويمكننا القول بحق بأن المعهد كان في طليعة التأسيس لعلوم الهندسة
المعلوماتية واألتمتة و هندسة الحاسب اآللي في البلد .
 تضم الهيئة التدريسية في المعهد نخبة" من العلماء المتميزين الجديرين بنقل خبراتهم للطالب ،وكذلك األسانذة الشباب القادرين على إعداد الخريجين للعمل وفقا ألحدث االتجاهات في وقتنا
الحالي.
 يوحد في المعهد (  ) 17دكتورا" بدرجة بروفسور و (  ) 70دكتورا بدرجة أستاذً مساعد ،يعملون باستمرار على رفع مستوى تأهيلهم وكفاءتهم  ،من خالل اتباع دورات تدريبية داخل
روسيا االتحادية و خارجها  ،و تصدر لهم  -بالمشاركة  -العديد من الكتب و المنشورات .
 يدرس في معهد تكنولوجيا المعلومات والتحكم في األنظمة التقنية حاليًا أكثر من عشرةآالف طالب،يتوزعون على ستة مجاالت لبرامج البكالوريوس والماجستير .
 يشارك الطالب بنجاح في جميع المسابقات واألولمبيادات العلمية على مستوى روسيا والعالم ،ويفوزون دائما بالجوائز من خالل تحقيقهم لمراكز متقدمة فيها .
 يحظى خريجوا المعهد األختصاصيون الشباب على إمكانية التنافس بجدارة مع خريجي الجامعاتالرائدة األحرى في البالد .
ضا في البلدان القريبة منها
 خريجو المعهد مرغوبون للعمل ليس فقط في روسيا وحسب ،ولكن أي ًوالبعيدة في الخارج .
 يعمل خريجو المعهد في شبه جزيرة القرم  ،في العديد من المؤسسات والشركات مثل :«( »С-Рарус1س -راروس ) ألتمتة األعمال المحاسبية » Таврида- Электрик« ،
(تفريدا الكتريك) لاللكترونيات (»Импульс-2«،إيمبولس) للتغذية الكهربائية Алвион « ،
(»Европаالفيون يفروبا) لتطوير البرمجيات المالية( ،سيف ستار) SevStarلخدمات

االنترنت (»Севтелеком« ،سيف تلكوم) لالتصاالت ( »Крымтелеком«،كريمتلكوم)
لالتصاالت  ) КБ (،لالتصاالت الراديوية  ،معهد الفيزياء المائية البحرية  ،مصنع«»Фиолент
(فيالنت) لصناعة األدوات الكهربائية  ،حكومة القرم  ،حكومة سيفاستوبول  ،بنك ( РНКБبنك
روسيا التحاري الوطني)  ،و غيرها .
 يتميزالمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والتحكم في األنظمة التقنية حاليا  ،بوجود تطورحقيقيوحيوي ملحوظين وذلك من خالل التعاون مع الشركات الرائدة في روسيا وعلى المستوى الدولي .
 حصل المعهد خالل السنوات الثالث الماضية  ،على سبع منح تمويل لعميلة البحث العلمي منالمؤسسة الروسية لألبحاث األساسية .
 يتم في المعهد حاليا تجهيز مختبرات علمية وتعليمية جديدة  ،ليتم العمل فيها وفق األولويات منأجل إعداد طالب البكالوريوس والماجستير .

