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كلية اآلداب والعلوم

البرنامج: بكالوريوس التصميم الجرافيكي
لغة التدريس: اللغة العربية

عدد الساعات الدراسية: 135 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 92 دينار بحريني و700 فلس

مدة الدراسة: 4 سنوات 

ماهي شروط القبول؟
أن يكون حاصاًل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادله بمعدل ال يقل عن 60% أو ما يعادله   .1

يخضع المتقدمون لمقابلة واختبار قدرات كشرط للقبول.  .2

لماذا بكالوريوس التصميم الجرافيكي؟
إعداد خريجين مؤهلين للعمل في ميدان التصميم الجرافيكي بما يتالءم مع حاجة سوق العمل والمجتمع    .1

المحلي واإلقليمي.  
تعزيز الشراكة المجتمعية وتنمية قدرة الطلبة على التعلم الذاتي.  .2

توجيه البحث العلمي األكاديمي في رفع المستوى التعليمي وخدمة المجتمع.  .3

ماهي مجاالت العمل المستقبلية؟
أقسام التصميم الجرافيكي واإلخراج الطباعي في مؤسسات وإدارات القطاع الحكومي  .1

مكاتب التصميم الجرافيكي.  .2
شركات ومؤسسات الدعاية واإلعالن.  .3

دور  النشر والصحافة.  .4
مؤسسات الطباعة والنشر والتغليف.  .5

األوراق المطلوبة
إفادة تخرج الثانوية العامة وكشف الدرجات األصليين.   ●

معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج مملكة البحرين أو من المدارس الخاصة   ●
نسخة من البطاقة الذكية سارية المفعول.  ●

نسخة من جواز السفر ساري المفعول.  ●
شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة.  ●

صور شخصية ) عدد 3 (.  ●3



البرنامج: بكالوريوس علم الحاسوب
لغة التدريس: اللغة االنجليزية

عدد الساعات الدراسية: 135 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 92 دينار بحريني و700 فلس

مدة الدراسة: 4 سنوات

ماهي شروط القبول؟
أن يكون حاصاًل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادله بمعدل ال يقل عن 60% أو ما يعادله.  .1

لماذا بكالوريوس علم الحاسوب؟
تعزيز مهارات الطالب كالتفكير التحليلي واالبداعي.  .1

إخضاع البرنامج للتقييم المستمر لضمان تحسين الجودة في أنشطة التعليم والتكنولوجيا.  .2
حصول الطالب على المهارات النظرية والتطبيقية الالزمة لتنظيم وبرمجة أنظمة للشركات.  .3

حصول الطالب على القدرة اإلبداعية في المشاريع اإللكترونية.  .4

ماهي مجاالت العمل المستقبلية؟
إن آفاق التوظيف في المجال اإلداري والمهني واسعة أمام خريجي علم الحاسوب.

وبإمكان خريج علم الحاسوب ممارسة األعمال التالية:
مبرمج حاسوب.  ●

محلل ومصمم أنظمة.  ●
معلم حاسوب.  ●

باحث في علم الحاسوب.  ●

البرنامج: بكالوريس التصميم الداخلي
لغة التدريس: اللغة العربية

عدد الساعات الدراسية: 132 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 92 دينار بحريني و700 فلس

مدة الدراسة: 4 سنوات

ماهي شروط القبول؟
أن يكون حاصاًل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادله بمعدل ال يقل عن 60% أو ما يعادله.  .1

يخضع المتقدمون لمقابلة واختبار قدرات كشرط للقبول.  .2

لماذا بكالوريوس التصميم الداخلي؟  
إعداد كادر متخصص في مجال التصميم الداخلي قادرين على تلبية حاجات سوق العمل المحلي ومنطقة     .1

الخليج العربي.  
إعداد كادر قادر على رؤية السياق اإلنساني والبيئي األوسع خالل إنجازه مهماته بضوء التخصص.  .2

إعداد كادر منفتح ومتفاعل قادر على اتباع األساليب المنهجية والتفكير اإلبداعي واالستجابة للمتغيرات     .3
الثقافية والبيئية.  

ماهي مجاالت العمل المستقبلية؟
التصميم الداخلي في الشركات الهندسية والمقاوالت والمكاتب الخاصة بالتصميم الداخلي والديكور.  .1

تصميم األثاث والعمل في محالت تجهيز وبيع المفروشات والتجهيزات الداخلية ) انارة، ستائر، خامات(.  .2
إعداد الرسومات اليدوية والحاسوبية وإظهار المشاريع التصميمية المختلفة ببعدين وثالثة ابعاد.  .3

إعداد جدول المواصفات والكميات واالشراف على تنفيذ التصاميم الداخلية وإدارة األعمال المتعلقة بها.  .4
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ُقدم هذا اإلعالن بموافقة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي - رقم الموافقة )1201-18(


