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الرؤية
روؤية جامعة العلوم التطبيقية اأن تكون اإحدى اجلامعات اخلا�صة الرائدة والداعمة للتعلم التطبيقي و البحث العلمي 

يف البحرين ومنطقة اخلليج.

الرسالة
اإن جامعة العلوم التطبيقية ملتزمة بتقدمي تعليم يف متناول الطلبة ذوي الكفاءة الأكادميية يف البحرين ودول اخلليج 

واملهارات ذات �صلة  باملعرفة  �صاأنها تخريج طلبة مزودين  اأكادميية ذات جودة من  الأخرى، وتقدمي برامج  والدول 

حملية واأقليمية، اإ�صافة اىل اأن اجلامعة تلتزم يف ن�صر ثقافة التعليم  والبحث العلمي واملعرفة لطلبتها وهيئة التدري�س 

واملوظفني اأقليميا و عامليا ل�صمان م�صاركتهم  ب�صكل فعال مع املجتمع ب�صفة عامة.

القيم والمبادئ
النزاهة

بطريقة  القيمة  لهذه  تلتزم ومتتثل  و�صوف  ور�صالتها،  لروؤيتها  اأ�صا�صي  اأمر  الأكادميية  والنزاهة  والإن�صاف  ال�صدق 

م�صوؤولة وملتزمة.

التعاون وروح الفريق

الثقافة  �صميم  القيم من  تكون هذه  واأن  الواحد،  الفريق  وروح  بالتعاون  يلتزم  التطبيقية  العلوم  املجتمع يف جامعة 

املوؤ�ص�صية ، و�صوف تعزز هذه القيم بطريقة متفانية.

الوالء

متاأ�صلة يف  لتكون  القيم  بهذه  ويلتزمون  والولء،  العتزاز  يكنون  باجلامعة  واملوظفني  التدري�صية  والهيئة  الطلبة  اإن 

ثقافتهم بتعاون وتفان.

اال�صتجابة وامل�صاركة املجتمعية

الطلبة والهيئة التدري�صية واملوظفني باجلامعة يعتزون ب�صركائهم وعالقاتهم املجتمعية بطريقة هادفة و�صليمة تت�صم 

بالحرتام وامل�صوؤولية.

اجلودة

جمتمع جامعة العلوم التطبيقية يثّمن اجلودة كنموذج ومعيار يجب اأن مييز اإجراءاتها وخمرجاتها لالفراد وال�صركاء.
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رؤية الكلية
املعرفة  تكوين  يف  والعاملية  والعربية  الوطنية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  بني  متميزًا  مركزًا  والعلوم  الآداب  كلية  حتقق  اأن 

ون�صرها وتطبيقها �صمن معايري اجلودة لإثراء حياة الأفراد ولالإ�صهام يف حتقيق التنمية ال�صاملة امل�صتدامة ملجتمع 

مملكة البحرين واخلليج العربي والأمة.

رسالة الكلية
تقدمي تعليم مميز وذلك بطرح واإدارة برامج تعليمية متنوعة لتكنولوجيا املعلومات والت�صميم والفنون بحيث تلبي 

املتكاملة  وتبني ال�صخ�صية  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  وت�صهم يف حتقيق  والعربي،  املحلي  املجتمع  احتياجات 

يف  الب�صري  املال  راأ�س  الأفراد وتنمية  بني  التكامل  واإحداث  الفكري،  والإبداع  للبحث  حمفزة  بيئة  واإيجاد  للطلبة، 

اجلامعة، والنفتاح والتوا�صل مع موؤ�ص�صات التعليم العايل داخل مملكة البحرين وخارجها.

أهداف الكلية
1.   اإعداد الطلبة للعمل ح�صب متطلبات الكوادر الوظيفية حلملة درجة البكالوريو�س �صمن التخ�ص�صات،

2.    تزويد اخلريجني بالقدرات العلمية التي متكنهم من متابعة الدرا�صات العليا يف جمالت علم احلا�صوب والت�صميم 
الداخلي والت�صميم اجلرافيكي،

اأكادميية ذات نوعية عالية تربط بني اجلانب  الطلبة وذلك بتوفري برامج  التفكري املنطقي لدى  3.   تنمية مهارات 
النظري والتطبيقي وتتطابق مع املعايري العاملية للتعليم العايل. 
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كلمة عميد الكلية
اأعزاءنا الطلبة

الدرا�صي  للعام  الأول  الدرا�صي  الف�صل  بداية  مع  التطبيقية  العلوم  جامعة  رحاب  يف  والعلوم  الآداب  كلية  ُان�صئت 

2006/2005 بق�صمني اأكادمييني وق�صم خدماتي للدرا�صات العامة وبثالثة برامج لربنامج البكالوريو�س على النحو 
التايل:

-  ق�صم علم احلا�صوب، ويحتوي على برنامج علم احلا�صوب.

-  ق�صم الت�صميم والفنون، ويحتوي على برنامج الت�صميم الداخلي وبرنامج الت�صميم اجلرافيكي.

-  ق�صم الدرا�صات العامة، فهو يخدم جميع كليات اجلامعة يف تقدمي املقررات العامة.

وخالل العام الأول من العمل اجلاد من قبل اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف الكلية مت و�صع خطط درا�صية وا�صحة تعمل 

على تزويد الطلبة باملعرفة واملهارات الالزمة لكل برنامج وذلك ملواكبة روؤية اجلامعة يف تخريج طلبة ذوي م�صتوى 

علمي وعملي متميز وحتقيق الغايات الالزمة يف خمرجات التعليم. وتعمل الكلية على مواكبة التطور مبا يتنا�صب مع 

متطلبات ال�صوق يف مملكة البحرين اوًل ودول جمل�س التعاون اخلليجي العربي، ولتكون اإحدى دعامات البنية التحتية 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�صميم الداخلي والت�صميم اجلرافيكي.

وب�صبب ال�صعف امللمو�س بني خريجي اجلامعات املختلفة يف الربط بني املواد النظرية والتطبيق العملي يف جمايل 

العملي  بالتطبيق  النظرية  واملفاهيم  املعلومات  الكلية على ربط  تركز  والت�صميم اجلرافيكي،  املعلومات  تكنولوجيا 

املحلية  العمل  اأ�صواق  حاجات  وتلبية  العمل  م�صوؤولية  لتحمل  الطالب  يوؤهل  مما  للتطبيق،  القابلة  امل�صاريع  وعمل 

واخلليجية والعاملية. 

كما تنفذ الكلية خطة لالإر�صاد الأكادميي والرتبوي من خالل نخبة من اأع�صاء الهيئة التدري�صية ذوي اخلربة والكفاءة 

العاليتني. كما توفر الكلية خمتربات حا�صوب متطورة مرتبطة على �صكل �صبكة توؤمن خدمات التعلم والتطبيق واإجراء 

البحوث والدرا�صات، وتوفر اأي�صًا خمتربات الت�صميم الداخلي والت�صميم اجلرافيكي ذات اأحدث املوا�صفات العاملية.



8

التصميم والفنون
برنامج التصميم الداخلي

يتم قبول الطلبة يف الربنامج ا�صتنادا اإىل:

العلمي والدبي واملهني ممن  العامة بفروعها  الثانوية  املقرة من قبل رئا�صة اجلامعة خلريجي املرحلة  1.  املعايري 
يتجاوز معدلهم %60.

2. يخ�صع املتقدم للربنامج ملقابلة تقييمية وفق ثالثة خيارات: 
• اإذا كانت نتيجة املقابلة » ميتلك ا�صتعدادات موؤهلة«: يتم قبول الطالب مبا�صرة يف الربنامج.

اعمال  اأن يقدم ملف  الطالب قبول م�صروطا، على  يقبل  ب�صيطة«:  ا�صتعدادات  » ميتلك  املقابلة  نتيجة  • اإذا كانت 
Portfolio يحقق عالمة تقييم 65% من العالمة التي تعطى من قبل جلنة خمت�صة عند نهاية الف�صل الدرا�صي 
الأول لكي ي�صمح له باملرور اإىل مقررات الف�صل الثاين واملوا�صلة يف الربنامج. وبخالفه �صيكون عليه اختيار مقرر 

الر�صم،  يف  مدخل  املعماري،  الر�صم  مبادئ  الت�صميم،  ا�صا�صيات  التالية:  املقررات  جمموعة  من  اأكرث  اأو  درا�صي 

الف�صل  ملقررات  لالنتقال  يوؤهله  ما  على  واحل�صول   Portfolio ملفه  حت�صني  بهدف  درا�صته  اإعادة  اأو  لدرا�صته 

الثاين.

• اإذا كانت نتيجة املقابلة: »ل ميتلك ا�صتعدادات«: يتم نقل طلبه اإىل تخ�ص�صات اأخرى يف اجلامعة.

التصميم والفنون
برنامج التصميم الجرافيكي

يتم قبول الطلبة يف الربنامج ا�صتنادا اإىل:

العلمي والدبي واملهني ممن  العامة بفروعها  الثانوية  املقرة من قبل رئا�صة اجلامعة خلريجي املرحلة  1.  املعايري 
يتجاوز معدلهم %60.

2. يخ�صع املتقدم للربنامج ملقابلة تقييمية وفق ثالثة خيارات: 
• اإذا كانت نتيجة املقابلة » ميتلك ا�صتعدادات موؤهلة«: يتم قبول الطالب مبا�صرة يف الربنامج.

اعمال  اأن يقدم ملف  الطالب قبول م�صروطا، على  يقبل  ب�صيطة«:  ا�صتعدادات  » ميتلك  املقابلة  نتيجة  • اإذا كانت 
Portfolio يحقق عالمة تقييم 65% من العالمة التي تعطى من قبل جلنة خمت�صة عند نهاية الف�صل الدرا�صي 
الأول لكي ي�صمح له باملرور اإىل مقررات الف�صل الثاين واملوا�صلة يف الربنامج. وبخالفه �صيكون عليه اختيار مقرر 

التالية: ا�صا�صيات الت�صميم، الت�صميم باحلا�صوب)1(، مدخل يف الر�صم،  اأكرث من جمموعة املقررات  اأو  درا�صي 

الف�صل  ملقررات  لالنتقال  يوؤهله  ما  على  واحل�صول   Portfolio ملفه  حت�صني  بهدف  درا�صته  اإعادة  اأو  لدرا�صته 

الثاين.

• اإذا كانت نتيجة املقابلة: »ل ميتلك ا�صتعدادات«: يتم نقل طلبه اإىل تخ�ص�صات اأخرى يف اجلامعة.
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علم الحاسوب 
يجب اأن يكون لدى املتقدمني اأحد املتطلبات التالية:

1. �صهادة الثانوية العامة )با�صتثناء الفرع الأدبي( مع معدل ل يقل عن %60.
2. ن�صخة عن ك�صف درجات الطالب املنتقل من جامعة اأخرى .

*  يجب على جميع الطالب امللتحقني الت�صجيل والنجاح مبقرر ا�صتدراكي 0 �صاعة معتمدة وهو :مقدمة يف ريا�صيات 
احلا�صوب )CSC001( قبل ت�صجيلهم يف مقررات التخ�ص�س الإجبارية با�صتثناء طالب الثانوية العامة – الفرع 

العلمي اأو ما يعادلها.

على  واعتمادًا  الإجنليزية-اأك�صفورد(.  اللغة  )اختبار  الإجنليزية  اللغة  اختبار  اأداء  املقبولني  الطلبة  جميع  *  على 
نتيجة اختبار اللغة الإجنليزية، يتوجب ما يلي :

ا�صتدراكي   - اإجنليزية  لغة  مقرر  ت�صجيل  عليهم  يجب   ،)34-0( بني  ما  درجة  على  ح�صلوا  الذين  1-   الطالب 
)ENG097(

-ا�صتدراكي  اإجنليزية  لغة  مقرر  ت�صجيل  عليهم  يجب   ،)50-35( بني  ما  درجة  على  ح�صلوا  الذين  2 -  الطالب 
.)ENG098(
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 بكالوريوس في التصميم الداخلي
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وصف البرنامج: 
من�صق الربنامج:  د. اميان اجلويلي

الطابق الأول  مكتب رقم 124

هاتف املكتب: 16036144

الفاك�س: 16036137

eiman.elgewely@asu.edu.bh :الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج
بكالوريو�س يف الت�صميم الداخليعنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة بكالوريو�ساملوؤهل النهائي

2019-2021ال�صنة الدرا�صية
العربيةلغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�صة

أهداف البرنامج 
يهدف الربنامج اإىل:

ومنطقة  املحلي  العمل  �صوق  حاجات  تلبية  على  قادرين  الداخلي  الت�صميم  جمال  يف  متخ�ص�س  كادر  1.  اعداد 
اخلليج العربي

احلديثة،  للتكنولوجيا  الإبداعية  التطبيقات  خا�س  وب�صكل  للتخ�ص�س  التطبيقي  باجلانب  متعمق  كادر  2.  اعداد 
وفتح جمالت م�صتقبلية اأو�صع للتعلم وبناء الفكر الإن�صاين.

3. اعداد كادر قادر على روؤية ال�صياق الإن�صاين والبيئي الو�صع خالل اإجنازه مهماته ب�صوء التخ�ص�س.
4.  اعداد كادر منفتح ومتفاعل قادر على اتباع الأ�صاليب املنهجية والتفكري الإبداعي وال�صتجابة للمتغريات الثقافية 

والبيئية.

الوعي جتاه  اىل  اإ�صافة  والثقافية  الوظيفية  املتطلبات  التنوع يف  اإن�صانية جتاه جمتمعه حترتم  روؤية  يحمل  5.  ان 
امل�صتقبل لتحقيق التنمية امل�صتدامة.



12

هيكل البرنامج

1- الهيكل العام للبرنامج
احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة: 3 �صنوات 

احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة: 8 �صنوات

عدد ال�صاعات املعتمدة: 132 �صاعة معتمدة

عدد املقررات: 44 مقرر

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

ADE 10913مدخل يف الر�صم-
IND 10923مبادئ الر�صم املعماري-
ADE 11103ا�صا�صيات الت�صميم-

--متطلب جامعة-
--متطلب جامعة-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

IND 10713الت�صميم وال�صلوك البيئيADE 1110
ADE 1101(1) 3تاريخ ونظريات الفن والت�صميم-
IND 10933تقنيات الظهارIND 1092
IND 1094 (1) 3الت�صميم مب�صاعدة احلا�صوبIND 1092

-3متطلب جامعة-
-3متطلب جامعة-
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ال�صنة الثانية - الف�صل الأول ) 18�صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

IND 2081(1) 3�صتوديو الت�صميم الداخليIND 1071
IND 21313انهاءات ومواد داخليةIND 1094
IND 2095(2) 3الت�صميم مب�صاعدة احلا�صوبIND 1094
ADE 2102(2) 3تاريخ ونظريات الفن والت�صميمADE 1101

-3متطلب جامعة-
-3متطلب جامعة-

ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

IND 2112(2) 3�صتوديو الت�صميم الداخليIND 2081
IND 21513ان�صاءات وتراكيب داخليةIND 2131
IND 21213ال�صوء واللون يف البيئة الداخليةIND 2081

-3متطلب جامعة-
-3متطلب جامعة-
-3تخ�ص�س اختياري-

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول ) 18�صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

IND 3113(3) 3�صتوديو الت�صميم الداخليIND 2112
IND 31413الكود يف اأنظمة املباينIND 2151
IND 31173ت�صميم الثاثIND 2112
IND 31033تاريخ الت�صميم الداخليADE 2102

-3متطلب جامعة-
-3تخ�ص�س اختياري-
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ال�صنة الثالثة - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

IND 3114(4) 3�صتوديو الت�صميم الداخليIND 3113
IND 31423ال�صتدامة يف الت�صميمIND 3113
IND 30513منذجة معلومات البناءIND 2151
IND 30613اخالقيات وممار�صة املهنةIND 3141

-3تخ�ص�س اختياري-
-3تخ�ص�س اختياري-

ال�صنة الرابعة - الف�صل الأول )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

IND 4115(5) 6�صتوديو الت�صميم الداخلي IND 3114
+ IND 3051

IND 4071)3م�صروع تخرج )الربجمةIND 3114
IND 40623التخمني واملوا�صفاتIND 3051

IND 404090�صاعة معتمدة 3التدريب امليداين 
+ IND 3113

ال�صنة الرابعة - الف�صل الثاين )12 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

IND 41166م�صروع تخرج
IND 4115 +
 IND 4071

IND 40533الت�صميم الت�صاركي-
-3تخ�ص�س اختياري-
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2-  المستويات والمقررات
متطلبات الجامعة اإلجبارية

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

ARB 1013اللغة العربية-
ENG 101(1) 3اللغة الإجنليزية-
ENG 102(2) 3اللغة الإجنليزيةENG 101
BA 1613مقدمة يف ريادة العمال-
CS 1043مهارات احلا�صوب-

HBH 1053تاريخ وح�صارة البحرين-
HR 1063حقوق الن�صان-

متطلبات الجامعة االختيارية
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

ISL 1013الثقافة الإ�صالمية-
ISL 1023الخالق يف الإ�صالم-
ISL 1033الإ�صالم وق�صايا الع�صر-

SOC 1013مدخل اىل علم الجتماع-
MAN 1013الن�صان والبيئة-
LIB 1013مدخل اىل علم املكتبات-
SPT 1013مو�صوعات خا�صة-
CS 2053تطبيقات احلا�صوبCS 104
LFS 1023تطوير مهارات التفكري والت�صال-

متطلبات الكلية اإلجبارية 
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

ADE 1101(1) 3تاريخ ونظريات الفن والت�صميم-
ADE 2102(2) 3تاريخ ونظريات الفن والت�صميمADE 1101
ADE 10913مدخل يف الر�صم-
ADE 11103ا�صا�صيات الت�صميم-
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متطلبات التخصص االجبارية
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

IND 10923مبادئ الر�صم املعماري-
IND 10713الت�صميم وال�صلوك البيئيADE 1110
IND 10933تقنيات الظهارIND 1092
IND 1094(1) 3الت�صميم مب�صاعدة احلا�صوبIND 1092
IND 2081(1) 3�صتوديو الت�صميم الداخليIND 1071
IND 21313انهاءات ومواد داخليةIND 1094
IND 2095(2) 3الت�صميم مب�صاعدة احلا�صوبIND 1094
IND 2112(2) 3�صتوديو الت�صميم الداخليIND 2081
IND 21513ان�صاءات وتراكيب داخليةIND 2131
IND 21213ال�صوء واللون يف البيئة الداخليةIND 2081
IND 3113(3) 3�صتوديو الت�صميم الداخليIND 2112
IND 31413الكود يف اأنظمة املباينIND 2151
IND 31173ت�صميم اثاثIND 2112
IND 31033تاريخ الت�صميم الداخليADE 2102
IND 3114(4) 3�صتوديو الت�صميم الداخليIND 3113
IND 31423ال�صتدامة يف الت�صميمIND 3113
IND 30513منذجة معلومات البناءIND 2151
IND 30613اخالقيات وممار�صة املهنةIND 3141

IND 4115(5) 6�صتوديو الت�صميم الداخلي IND 3114
+ IND 2151

IND 4071)3م�صروع تخرج )الربجمةIND 3114
IND 40623التخمني واملوا�صفاتIND 3051

IND 404090�صاعة معتمدة 3التدريب امليداين 
+ IND 3113

IND 41166م�صروع تخرج IND 4115
+ IND 4071

IND 40533الت�صميم الت�صاركيIND 3114
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متطلبات التخصص االختيارية
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

IND 40413تدريب ميداين متقدمIND 4040
IND 40423جولت درا�صة الت�صميم الداخليIND 3103
IND 41043ق�صايا نقدية يف الت�صميمIND 3103
IND 10993منظور متقدمIND 1092
IND 30983الر�صوم املتحركة للت�صاميم الداخليةIND 2096
IND 20973الطباعة وامل�صح الثالثي البعادIND 2095
IND 2096(3) 3الت�صميم مب�صاعدة احلا�صوبIND 2095
IND 4052(2) 3منذجة معلومات البناءIND 3051
IND 31223ت�صميم الإ�صاءةIND 2121
IND 31323املواد الذكيةIND 2131
IND 3152(2) 3ان�صاءات وتراكيب داخليةIND 2151
IND 41113ت�صاميم ال�صيافةIND 3113
IND 31153ت�صميم اجنحة العر�سIND 3113
IND 31163ت�صاميم احلمامات واملطابخIND 3141
IND 21033البيئات املبنية التاريخيةADE 2102
IND 40433التجربة البحرينية يف الت�صميم الداخليIND 3103
IND 41623�صيكولوجيا و�صي�صولوجيا الت�صميمIND 2081
IND 31183ت�صميم الفناءات والنباتات الداخليةIND 3113
IND 31543تاأهيل الأبنية التاريخيةIND 3142
GDE 111(1) 3ت�صميم باحلا�صوبIND 1092
IND 300موافقة الق�صم 3مو�صوعات خا�صة يف الت�صميم الداخلي
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مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs( ، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
واأثرها على ممار�صة مهنة  والقانونية والأخالقية من حيث �صلتها  الإدارية واملالية  الق�صايا  يو�صح 

الت�صميم الداخلي

A2يوجز املعارف الأ�صا�صية يف الت�صميم وتاريخه ونظرياته ويرتجمها يف احللول الت�صميمية

A3
يبني الوثائق واملوا�صفات والثر البيئي، وتطبيقات اأنظمة وطرق وتفا�صيل الن�صاء الداخلي، ويراعي 

الن�صائي  النظام  بني  العالقة  ويراعي  الداخلية،  والن�صاءات  للمبنى  الن�صائي  النظام  بني  العالقة 

للمبنى والن�صاءات الداخلية.

طرق التعليم والتعلم

1- حما�صرات Lectures: تقدم املعارف واملعلومات النظرية والتقنية �صمن �صياقها
2-�صمنارSeminars: يوؤهل للبحث او ال�صرب املنطقي ملختلف نظريات الت�صميم، وق�صاياه، ومناهجه وا�صاليبه 

طرق التقييم

1-اختبارات نظرية
2-الختبارات ال�صفهية والتفاعلية

3-اعداد الطالب لوثائق كتابية يف موا�صيع حمددة )تدعم التعلم الذاتي(
B.  املهارات اخلا�صة باملو�صوع

B1
ي�صتخدم عنا�صر الت�صميم ومبادئه لت�صكيل الف�صاء والهيئة، ويف دعم املفاهيم واحللول 

الت�صميمية.

B2يوظف فن وعلم ال�صوء واللون، ويدجمهما يف عمليات الت�صميم لتح�صني اخلربات الب�صرية

B3
يختار عنا�صر الت�صميم من املواد واملنتجات امل�صنعة بناء على خ�صائ�صها املختلفة وم�صاهمتها 

اجلمالية ويطبقها يف احللول الت�صميمية ب�صكل مالئم.

B4
ي�صهم يف تطوير ا�صرتاتيجيات مالئمة لتحقيق ال�صالمة والراحة والأداء داخل البيئات املبنية، مع 

الخذ بنظر العتبار التاأثري البيئي لقراراته الت�صميمية.

B5
يطبق القوانني والر�صادات واملعايري املعمول بها والتي توؤثر على تطوير احللول عرب عملية 

الت�صميم، من خالل ادراكه لدوره يف حماية �صحة و�صالمه ورفاهية �صاغلي املبنى، وتاأثري خمتلف 

الكيانات التنظيمية على ممار�صة الت�صميم الداخلي.

طرق التعليم والتعلم

1- مر�صم تطبيقي Studio Practice: لتطوير العمل واحل�صول على فوائد ون�صائح يف �صياق العمال الحرتافية.
املقارن  والتحليل  والتعليم  الت�صميمية،  املقرتحات  وانتقاد  املفاهيمي  التطور  لختبار   :Tutorials     2- تدريبات 

والتقييم وامل�صورة يف املراحل الرئي�صية، وجتربة ذلك مبرافقة ا�صرتاتيجيات التوا�صل وامليديا.

3-  خمتربات احلا�صوب Computer Laboratories: ت�صجيع الطلبة على بناء وتو�صيل اأفكارهم الت�صميمية من 
خالل الر�صم بالكمبيوتر.
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م�صاريع عمل  تطبق يف  ان  والتي ميكن  وتطوير مهارات ذات �صفة خا�صة،  لك�صب   :Workshops      4-  ور�س عمل 
حمددة.

5-  زيارات ميدانية Field Visits : لكت�صاب خربة يف �صياق العامل احلقيقي وتطبيقات الت�صميم يف البيئات امل�صيدة 
وتو�صيع املعرفة بالت�صميم ومفرداته.

طرق التقييم

1- تقييم اأ�صاليب العر�س )الب�صرية وال�صمعي( اليدوية منها واحلا�صوبية.
2- اختبارات لر�صم وتلوين )باليد احلرة( م�صاهد متنوعة )تدعم التعلم الذاتي(.

3- القدرة على تطبيق نظريات الت�صميم واملنهجيات والأ�صاليب الت�صميمية املختلفة.
4- القدرة على اعداد وقراءة الر�صومات التف�صيلية والن�صائية ملوا�صيع الت�صميم الداخلي.

5- القدرة على تطبيق متطلبات البناء والمن وال�صحة يف م�صاريع الت�صميم الداخلي.
C. مهارات التفكري الناقد

C1
يحلل املعلومات والبيانات امل�صتقاه من خمتلف امل�صاهمني وامل�صادر لتطوير ا�صتجابة ناجحة 

لحتياجات امل�صتخدمني ولالرتقاء بجوانب الراحة والرفاهية.

C2
ي�صيغ الأ�صئلة الت�صميمية املنا�صبة من خالل ا�صتق�صاء وجمع وحتليل البيانات، ويوظف اأ�صاليب 

حل امل�صكالت عرب عملية الت�صميم للو�صول اىل حل �صامل ومتكامل للت�صميم.

طرق التعليم والتعلم

 1- �صمنار Seminars: يوؤهل للبحث او ال�صرب املنطقي ملختلف الت�صميم وق�صاياه، ومناهجه وا�صاليبه واراءه.
2- مر�صم تطبيقي Studio Practice: لتطوير العمل واحل�صول على فوائد ون�صائح يف �صياق العمال الحرتافية.
املقارن  والتحليل  والتعليم  الت�صميمية،  املقرتحات  وانتقاد  املفاهيمي  التطور  لختبار   :Tutorials     3-  تدريبات 

والتقييم وامل�صورة يف املراحل الرئي�صية، وجتربة ذلك مبرافقة ا�صرتاتيجيات التوا�صل وامليديا.

م�صاريع عمل  تطبق يف  ان  والتي ميكن  وتطوير مهارات ذات �صفة خا�صة،  لك�صب   :Workshops  4-  ور�س عمل 
حمددة.

  5-  زيارات ميدانية Field Visits : لكت�صاب خربة يف �صياق العامل احلقيقي وتطبيقات الت�صميم يف البيئات امل�صيدة 
وتو�صيع املعرفة بالت�صميم ومفرداته.

التقييمات  وا�صتقبال  الت�صميمية  املقرتحات  ومتف�صل  لإظهار   :Presentation Reviews التقدمي   6-  مراجعة 
الراجعة للم�صاريع املقرتحة وحتويلها اىل دلئل وار�صادات للعرو�س امل�صتقبلية.

طرق التقييم

1- القدرة على التفكري املنطقي وت�صخي�س امل�صاكل.
2- القدرة على تقدمي احللول مل�صاكالت ت�صميمية خمتلفة وتطوير احللول.

3- تقييم عدد البدائل الت�صميمية املقدمة ومنطقيتها )دعم التعلم الذاتي(.
4-القدرة على التخيل الب�صري واحلجمي وتقدمي املفاهيم ال�صيلة واخلالقة.

5-القدرة على جمع وحتليل املعلومات وبناء برنامج املتطلبات مل�صاريع متنوعة )تدعم التعلم الذاتي(.
6- الختبارات ال�صفعية والتفاعلية.
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D. املهارات العامة والتحويلية

D1
ي�صتجيب للمتغريات البيئية والجتماعية والقت�صادية والثقافية يف �صياق ممار�صة الت�صميم 

الداخلي.

D2
يعمل �صمن فرق عمل ويدرك قيمه تكامل املمار�صة الت�صميمية، ويكون م�صتعدًا ملمار�صة الأدوار 

القيادية وامل�صاهمة �صمن الفريق بفعالية.

D3
يقدم عر�صًا مقنعًا للم�صاريع الت�صميمية ب�صريا و�صفهيا وكتابيا، اىل جانب اظهار القدرة على 

الن�صات والتف�صري للمعطيات اخلارجية ويتوا�صل بفعالية من حيث الأ�صلوب واملحتوى )بناء ق�صية، 

او تعزيز �صحة حالة، او القتناع مبو�صوع(.

طرق التعليم والتعلم

1- �صمنار Seminars: يوؤهل للبحث او ال�صرب املنطقي ملختلف الت�صميم وق�صاياه، ومناهجه وا�صاليبه واراءه.
املقارن  والتحليل  والتعليم  الت�صميمية،  املقرتحات  وانتقاد  املفاهيمي  التطور  لختبار   :Tutorials 2-  تدريبات 

والتقييم وامل�صورة يف املراحل الرئي�صية، وجتربة ذلك مبرافقة ا�صرتاتيجيات التوا�صل وامليديا.

م�صاريع عمل  تطبق يف  ان  والتي ميكن  وتطوير مهارات ذات �صفة خا�صة،  لك�صب   :Workshops 3-  ور�س عمل 
حمددة.

4-  زيارات ميدانية Field Visits : لكت�صاب خربة يف �صياق العامل احلقيقي وتطبيقات الت�صميم يف البيئات امل�صيدة 
وتو�صيع املعرفة بالت�صميم ومفرداته.

التقييمات  وا�صتقبال  الت�صميمية  املقرتحات  ومتف�صل  لإظهار   :Presentation Reviews التقدمي  5-  مراجعة 
الراجعة للم�صاريع املقرتحة وحتويلها اىل دلئل وار�صادات للعرو�س امل�صتقبلية.

Independent Study: تعزيز وتطوير ال�صتقاللية يف البحث، والتحليل  6-  الدرا�صة امل�صتقلة )التعلم الذاتي( 
النقدي، واتخاذ القرار، والتخطيط ولإدارة الذاتية، ويراعي انعكا�صها على العمل.

طرق التقييم

1- تقرير عن كفاءة اأداء التدريب امليداين من خالل �صهادة اجلهة التي قام بالتدريب عندها.
2- اعداد الطالب لبحوث ووثائق كتابية يف موا�صيع حمددة )تدعم التعلم الذاتي(.

3- تقييم ا�صاليب العر�س )الب�صرية وال�صمعية( من خالل الختبارات ال�صفهية والتفاعلية.
4- القدرة على تربير احللول والتوا�صل مع الخرين واقناعهم.

5- القدرة على العمل بروح الفريق.
6- امتالك الإح�صا�س بامل�صوؤولية والتنظيم الذاتي والتحفيز والإدارة.
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وصف متطلبات التخصص اإلجبارية 

ADE 1091 مدخل يف الر�صم

يت�صمن املقرر التعرف على اأدوات وخامات الر�صم املختلفة وطرق ا�صتخدامها، وتطبيق مبادئ الر�صم اليدوي واملنظور 

والظل والنور وتدرجه على الج�صام واخلامات املختلفة.

املتطلب ال�صابق )اليوجد(

IND 1092 مبادئ الر�صم املعماري

بتعليمهم  اهتمامه  خالل  من  املعماري،  الر�صم  وتطبيقات  وا�صاليب  الطالب  بني  الألفة  بناء  على  املقرر  هذا  يعمل 

الهند�صية  امل�صاقط  ر�صم  و  الهند�صية،  واخلطوط   الرموز  وا�صتخدام  الهند�صية،  الدوات  ا�صتعمال  على  وتدريبهم 

لالأج�صام وال�صكال )orthographic and paraline projections( بالعتماد على لغة معمارية م�صرتكة يتوا�صل 

بها مع بقية التخ�ص�صات ذات العالقة.

املتطلب ال�صابق )اليوجد(

ADE 1110 اأ�صا�صيات الت�صميم 

يت�صمن املقرر درا�صة مبادئ الت�صميم وعنا�صره،  والت�صكيل ثنائي وثالثي الأبعاد، ومدخل لنظريات اللون،  من خالل 

م�صاريع وتطبيقات عملية ت�صهم يف تطوير قدرة الطلبة يف الإدراك احل�صي للتكوينات الت�صكيلية والفراغية.

املتطلب ال�صابق )اليوجد(

IND 1071 الت�صميم وال�صلوك البيئي

يتناول املقرر العالقات بني اجل�صم، والأ�صياء، والثقافة، والأحداث، والبيئة، يف عامل قابل لل�صكنى �صمن البيئة املبنية، 

ومتاألف مع كل من املتطلبات اجلمالية والعملية )احتياجات امل�صتخدمني و�صلوكياتهم، والعوامل الب�صرية، وال�صياق، 

ونظم البناء، الخ .(. 

)ADE 1110( املتطلب ال�صابق

ADE 1101 تاريخ ونظريات الفن والت�صميم (1)

درا�صة الفن، والعمارة، والكرافيك، والت�صميم الداخلي وتطورهم من الع�صور القدمية وحتى اأواخر القرن التا�صع 

ع�صر. و التحليل املعا�صر للظروف الثقافية والطريقة التي ي�صتجيب بها امل�صممون لتلك الظروف.

املتطلب ال�صابق )اليوجد( 

IND 1093 تقنيات االظهار  

يركز املقرر على مبادئ ر�صم املنظور، ومتثيل امل�صاحات الداخلية مب�صاعدة تقنيات ر�صم املنظور  )منظور  ذو نقطة 

تقدمي  لغرا�س  الكرافيكية  والتنظيمات   ، الظهار  وتقنيات  املفاهيمية  الر�صومات  جانب  اإىل  ونقطتني(.  واحدة 

العرو�س الحرتافية)املهنية(.

)IND 1092( املتطلب ال�صابق
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IND 1094 الت�صميم مب�صاعدة احلا�صوب (1)

يف هذا املقرر ن�صتك�صف اللغة املعمارية واملعايري الكرافيكية للتكوينات ثنائية البعاد كاأ�صا�س للر�صومات ثالثية البعاد. 

مبا يف�صي اإىل تطوير مهارات الر�صم التي توؤدي اإىل فهم العالقة بني الت�صميم ثنائي البعاد وثالثي البعاد، وترميز 

وفك راملوز )encode and decode( املجردة للر�صومات واملخططات الت�صميمية، بال�صافة اإىل تعزيز القدرة 

على التوا�صل الب�صري واجلرافيكي. 

)IND 1092( املتطلب ال�صابق

IND 2081 �صتوديو الت�صميم الداخلي  (1)

اإىل مبادئ الت�صميم الداخلي الأ�صا�صية ومقدمة للبحث كاأداة لفهم الربجمة والت�صميم.  هذا املقرر ميثل املدخل 

�صوف ت�صتخدم املحا�صرات والتطبيقات ومنهجية درا�صة احلالة للتحقيق يف ا�صرتاتيجيات الت�صميم املختلفة وبيان 

والعمليات  املنهجيات  للطلبة  يقدم  املقرر  هذا  لل�صكنى.  القابلة  البيئة  ب�صياق  الن�صاين  وال�صلوك  التاريخ   عالقة 

الت�صميمية، وا�صتخدام اللون، والبعاد الب�صرية الـ Anthropometrics and ergonomics  وعنا�صر الت�صميم 

ذات ال�صلة بالت�صميم الداخلي.

)IND 1071( املتطلب ال�صابق

IND 2131 اإنهاءات ومواد داخلية

البناء واملفرو�صات والأ�صطح  املواد امل�صتخدمة يف  ا�صتك�صاف �صمات وخ�صائ�س وتطبيقات املن�صوجات وغريها من 

والإنهاءات يف البيئة املبنية. كما يوفر املقرر للطلبة تعلم كيفية اختيار املواد املنا�صبة لتلبية معايري حمددة. 

)IND 1094( املتطلب ال�صابق

IND 2095 الت�صميم مب�صاعدة احلا�صوب (2)

يعزز هذا املقرر بناء مهارات الطالب يف اإن�صاء ودرا�صة الر�صومات ثالثية البعاد مب�صاعدة احلا�صوب بعد ان ا�صتكمل 

ت�صكيل ومعاجلة ال�صكال ثالثية  الدار�س من  يتمكن  مقرر  )Computer-Aided Design )CAD( I(. بحيث 

البعاد وينجح يف انتاج بيئات حتاكي الواقع اىل حد بعيدة.

)IND 1094( املتطلب ال�صابق

ADE 2102 تاريخ ونظريات الفن والت�صميم (2)

درا�صة الفن، والعمارة، والكرافيك، والت�صميم الداخلي وتطورهم من بدايات احلداثة وحتى يومنا هذا. و التحليل 

املعا�صر للظروف الثقافية والطريقة التي ي�صتجيب بها امل�صممون لتلك الظروف.

)ADE 1101( املتطلب ال�صابق

IND 2112 �صتوديو الت�صميم الداخلي (2)

ال�صكنية مبا فيها)متطلبات  للفعاليات  الداخلية  الف�صاءات  تنظيم وتخطيط وت�صميم  بالدرا�صة  يتناول  املقرر  هذا 

الداخلية،  ال�صطح  معاجلة  احلركي،  والتنظيم  املكاين،  والتنظيم  احلركة  متطلبات  الوظيفي،  والتحليل  امل�صاحة 
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البعاد الب�صرية(، مع الرتكيز على مفاهيم احليزية واخل�صو�صية، و�صوًل اإىل تقدمي الطالب مل�صروع ت�صميم داخلي 

لف�صاء �صكني واخراجه بطريقة مالئمة.

)IND 2081( املتطلب ال�صابق

IND 2151 ان�صاءات وتراكيب داخلية  

وا�صاليب  ذلك،  على  املرتتبة  والثار  الداخلية  بالن�صاءات  للمبنى  الن�صائي  النظام  عالقة  درا�صة  املقرر  يتناول 

جمموعة  لعمل  املقبولة  واملعايري  واملكونات  التنظيمات  فهم  من  الطلبة  متكني  مع  الداخلية.  والرتاكيب  الن�صاءات 

متكاملة و�صاملة من وثائق الن�صاء الداخلية. 

)IND 2131( املتطلب ال�صابق

IND 2121 ال�صوء واللون يف البيئة الداخلية  

ييتناول املقرر اأ�صا�صيات ت�صميم الإ�صاءة الداخلية وعالقته باللون واأثره يف دعم ال�صحة وال�صالمة والراحة والأداء 

الب�صري، والتعرف على م�صادر ال�صوء واأنظمته، وقيا�س وح�صاب ال�صاءة. يتعلم الطالب حتليل املتطلبات املكانية 

 reflected ceiling لل�صوء، وحتديد النظم املنا�صبة، وح�صاب م�صتوى الإ�صاءة املالئم، وير�صم خمططات ال�صاءة

plans ويحدد رموزها ومفاتيحها.
)IND 2081( املتطلب ال�صابق

IND 3113 �صتوديو الت�صميم الداخلي (3)

ُيعنى مقرر ت�صميم داخلي 3 مبناق�صة وتطبيق فل�صفات الت�صميم والنظريات وا�صرتاتيجيات الت�صميم الإبداعي على 

امل�صتوى املتو�صط )م�صتهدفا املحال التجارية/ وال�صيافة(. ويركز على: البحث وامل�صح والتحليل، وعمليات الت�صميم 

والتحليل املكاين والوظيفي والعالمات التجارية، وتكنولوجيا البناء، وعنا�صر ومبادئ الت�صميم، والعوامل الب�صرية، 

وحل امل�صكالت الإبداعية، ومتطلبات اأنظمة الإ�صاءة، واختيار املكونات الداخلية، واإعداد عر�س تقدميي.

)IND 2112( املتطلب ال�صابق

 IND 3141 الكود واأنظمة املباين  

يف هذا املقرر يتم تعريف الطالب على العنا�صر ال�صا�صية لُنظم البناء )cod( واأنظمته مبا يف ذلك اأنظمة اخلدمات 

والأجهزة  والتغذية  ال�صحي  ال�صرف  )متديدات  ال�صحية  اخلدمات  اأنظمة  الهواء(،  وتكييف  )تهوية  امليكانيكية 

ال�صحية(، اأنظمة ال�صالمة من احلرائق، اأنظمة الت�صالت )data/voice( واملراقبة والأمان.

)IND 2151( املتطلب ال�صابق

IND 3117 ت�صميم اأثاث  

يركز هذا املقرر على الق�صايا املتعلقة بت�صميم الأثاث،  مبا يف ذلك الن�صاء )التكوين والنتاج(، الأ�صاليب، والوظيفة، 

ال�صتدامة، واجلوانب الفنية والتكاليف املرتبطة بالثاث. من خالل درا�صة الهيكل الب�صري و البحث عن املواد املنا�صبة 

وتقنيات الن�صاء. كما يتيح املقرر للطلبة تطوير ت�صاميمهم ومنذجتها ومن ثم نقلها اإىل الن�صاء.

)IND 2112( املتطلب ال�صابق
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IND 3103 تاريخ الت�صميم الداخلي  

تتناول مفردات املقرر درا�صة تطور البيئات الداخلية، اإىل جانب اأبرز النظريات واحلركات املرتبطة بالت�صميم الداخلي 

والأنرثوبولوجية  والتكنولوجــية  والقت�صادية  الجتماعيـة  العتبارات  ودرا�صـة  الع�صرين  القرن  خالل  ظهرت  والتي 

املوؤثرة على الفكر الت�صمـيمي التي رافقت املراحل التاريخية املختلفة. 

)ADE 2102( املتطلب ال�صابق

IND 3114 �صتوديو الت�صميم الداخلي (4)

البناء،  تكنولوجيا  واملوؤ�ص�صاتية،  املكتب   / الأعمال  اأمناط  املتعلقة  املعا�صرة  الق�صايا  على  ال�صتوديو  هذا  يركز 

والت�صميم امل�صتدام. يتم معاجلة الق�صايا الت�صميمية والتكنولوجية من خالل: فهم ثقافة املكاتب، �صناعة النماذج، 

اأنظمة الن�صاء، اعتبارات الطاقة ال�صم�صية، اجلودة البيئية الداخلية، اأنظمة التكييف، تخطيط الف�صاء، اختيار املواد 

والنهاءات، ت�صميم الإ�صاءة، ودمج الأثاث واملعدات، ومتطلبات الكود Code. ويوؤكد املقرر على احللول امل�صتندة اإىل 

التفكري الت�صميمي ال�صامل وامل�صتدام، وتنظيم ال�صتجابات املكانية املعقدة، وفهم اأن الت�صميم هو بناء يف طبيعته. 

)IND 3113( املتطلب ال�صابق

IND 3142 اال�صتدامة يف الت�صميم  

ونظم  وال�صرتاتيجيات  للمفاهيم  وا�صتعرا�س  اخل�صراء.  املباين  مبادرة  واأ�صا�صيات  امل�صتدام  الت�صميم  ا�صتك�صاف 

LEED من قبل جمل�س املباين اخل�صراء يف  البيئي  القيادة يف الطاقة والت�صميم  التي اعتمدها برنامج  الت�صنيف 

الوليات املتحدة . �صوف ينهي الطلبة هذا املقرر مع فهم اأ�صا�صي ملق�صد ومفاهيم وم�صطلحات لكل فئات ت�صنيف 

LEED، ف�صال عن ممار�صات املباين اخل�صراء، واملنتجات امل�صتدامة، و اهمية التاآزر )الت�صافر(. 
)IND 3113( املتطلب ال�صابق

IND 3051 منذجة معلومات البناء

BIM)منذجة معلومات البناء(، الذي ميثل قاعدة بيانات متكاملة متعددة الأبعاد.  ي�صكل املقرر مدخال ملو�صوع الـ 

الطاقة،  كفاءة  وحتليل  ح�صولها،  قبل  التعار�صات  وك�صف  والكميات،  واحل�صابات،  املبنى،  وم�صاهد  فالر�صومات، 

والتحليل الهيكلي، وجدولة البناء، ت�صتمد تلقائيا من خالل  الـ BIM. فاملقرر يتناول الآثار املرتتبة على هذه التكنولوجيا 

.BIM املتطورة ويغطي الأدوات الأ�صا�صية لتطبيق الـ

)IND 2151( املتطلب ال�صابق

IND 3061 اخالقيات وممار�صة املهنة

اإدارة  مثل  موا�صيع  ا�صتعرا�س  ويجري  الداخلي.  امل�صمم  وم�صوؤوليات  املهنة  باخالقيات  التعريف  املقرر  يت�صمن 

الأعمال التجارية ال�صغرية والت�صويق والرتويج والعرو�س ونطاق اخلدمات والو�صف الوظيفي والعقود والأخالقيات 

واملحا�صبة. و�صتتم درا�صة وثائق عقد اإدارة امل�صروع وميزانيته وجدولته. 

)IND 3141( املتطلب ال�صابق
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IND 4115 �صتوديو الت�صميم الداخلي (5)

متعددة  لالأبنية  متخ�ص�س  م�صروع  املختلفة يف  الت�صميمية  الق�صايا  على حل  يوؤكد  املتقدم  ال�صامل  ال�صتوديو  هذا 

الوثائق  الت�صميم ثم  الأويل مرورًا مبرحلة تطوير  الت�صميم  العمل �صمن فريق، وهو ميتد من  الوظائف من خالل 

الإن�صائية، وي�صتند على املعرفة املكت�صبة يف املقررات ال�صابقة  )الت�صميم، التاريخ والنظريات، والتكنولوجيا(. يقوم 

الطالب بتجميع اأفكارهم البحثية والت�صميمية وتطبيق معارفهم يف عر�س نهائي �صامل.

)IND 3114 + IND 2151( املتطلب ال�صابق

IND 4071 م�صروع تخرج )برجمة(  

اإعداد تقرير م�صروع التخرج  )يتم اختياره من قبل الطالب بالتن�صيق مع الأ�صتاذ امل�صرف وموافقة جمل�س الق�صم(. 

وي�صمل جمع كافة املعلومات والبيانات املرتبطة بامل�صروع، مبا يف ذلك الدرا�صات النظرية املتعلقة مبو�صوع امل�صروع، 

الجتاهات  وحتديد  الوظيفية،  والعالقات  امل�صروع  برنامج  وتطوير  واحتياجاتهم،  امل�صتخدمني  خ�صائ�س  وحتليل 

للم�صروع.  املنا�صبة  ال�صطحية  واملعاجلات  واملواد  والأثاث  واللون،  املكانية،  ال�صفات  ومناق�صة  لت�صميم  املفاهيمية 

ويعر�س التقرير للمناق�صة امام جلنة حتكيم. 

)IND 3114( املتطلب ال�صابق

IND 4062 التخمني واملوا�صفات

يركز هذا املقرر على درا�صة ا�صا�صيات املوا�صفات الفنية وتخمني كلف م�صاريع الت�صميم الداخلي مبا يف ذلك كميات 

املواد الإن�صائية والجور، وال�صراف وغريها.

)IND 3051( املتطلب ال�صابق

IND 4040 التدريب امليداين

واقع  اإىل  الدرا�صية  الف�صول  تعلموه يف  العمل وترجمة ما  للطلبة لكت�صاب اخلربة يف موقع  توفر فر�صة  املقرر  بنية 

عملي. وهو يركز على تعزيز مهارات الطلبة العملية واملتحولة حيث يتم احل�صول على مزيد من املعرفة واملهارات 

عمل  بيئة  يف  جيد  ب�صكل  العمل  لهم  يتيح  بالطبع  هذا  امل�صتقبلية.  العمل  متطلبات  ومواكبة  املهني  للتطور  الالزمة 

متنوعة ثقافيا، بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإنه ي�صاعد على عك�س املهارات والفوائد املكت�صبة من جتربة التدريب يف املجالت 

الدرا�صية واحلياتية للطلبة. 

)IND3113 + املتطلب ال�صابق )90 �صاعة معتمدة

IND 4116 م�صروع تخرج  

يوفر املقرر فر�صة للطالب للتعبري عن ذاته وروؤيته كم�صمم، ويجمع النظرية واملهارات املكت�صبة خالل الربنامج. حيث 

يقدم الطالب خالل هذه املقرر ت�صميمًا داخليًا متكاماًل قائم على اأ�صا�س البحث والرتكيب والتطوير مل�صروع التخرج 

حتكيم  جلنة  امام  ويناق�س  امل�صروع  يعر�س   .)IND  4071( /الربجمة  تخرج  م�صروع  مقرر  �صمن  م�صبقا  املحدد 

متخ�ص�صة ت�صم اأحد اخلرباء من خارج اجلامعة.

)IND 4115 + IND 4071( املتطلب ال�صابق
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IND 4053 الت�صميم الت�صاركي
للتحليل  معرفية خمتلفة  مناهج  النخراط يف  وعلى  التعاوين،  والت�صميم  الأن�صطة  على  الطالب  ي�صجع  املقرر  هذا 

النقدي  الفهم  التعمق يف  نعي�س فيه. وهو م�صمم مل�صاعدة الطالب على  الذي  العامل  توؤثر على  والتحقق يف ق�صايا 

والبداعي للمو�صوع الذي مت اختياره للدرا�صة عن طريق و�صعه يف �صياق اأو�صع.

)IND 3114( املتطلب ال�صابق

وصف متطلبات التخصص االختيارية

IND 4041 تدريب ميداين متقدم

امل�صتفادة من خالل اخلربة يف  الداخلي  الت�صميم  املتقدمة يف ممار�صة  الق�صايا  تدريب ميداين متقدم يركز على 

.)IND 4040( العمل مع املهنيني املخت�صيني. يتطلب من الطالب ان يكون قد اكمل مقرر التدريب امليداين

)IND 4040( املتطلب ال�صابق

IND 4042 جوالت درا�صة الت�صميم الداخلي

الغنية  والثقافية  الفنية  املواقع  على  الطلبة  لتعريف  فر�صة  املقرر  يوفر  الإ�صراف خارج احلرم اجلامعي  من خالل 

الداخلي  الت�صميم  الهامة  واجلولت  املحا�صرات  وت�صتهدف  الت�صميم.  ملهنة  روؤيتهم  تو�صعة  يدعم  مبا  املختلفة 

واملعماري والأثاث  ومايرتبط بهم من فنون.

)IND 3103( املتطلب ال�صابق

IND 4104 ق�صايا نقدية يف الت�صميم  

يوفر املقرر للطلبة اإمكانية درا�صة جمموعة وا�صعة من الأفكار والثقافات والق�صايا الراهنة املتعلقة بالبيئة املبنية. كما 

يوفر فر�صة ل�صتك�صاف متعمق ملو�صوع امل�صلحة ال�صخ�صية، ومنتدى لتبادل الأفكار والأبحاث. وتتاح فر�صة ممتازة 

لتوليف بني عدد من النهج للتعامل مع م�صكلة الت�صميم.

)IND 3103( املتطلب ال�صابق

IND 1099 منظور متقدم   

يركز هذا املقرر على تطبيقات ر�صم املنظور، ومتثيل امل�صاحات الداخلية مب�صاعدة تقنيات ر�صم املنظور الهند�صي 

)منظور  ذو نقطة تال�صي واحدة/ واثنتني/ وثالثة نقاط(، بالإ�صافة اإىل درا�صة ا�صقاطات الظل والظالل يف املنظور.

)IND 1092( املتطلب ال�صابق

IND 3098 الر�صوم املتحركة للت�صاميم الداخلية  

مقدمة يف تقنيات الر�صوم املتحركة الرقمية للف�صاءات الداخلية، حتريك الكامريات. املقرر يتمحور حول م�صاريع 

الـ  املتحركة يف برنامج  الر�صوم  امل�صتخدمة يف تقنيات  العملية واحليل  والن�صائح  العمل،  العامل احلقيقي، ور�س  يف 
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3D MAX  كما يتعلم الطالب تقنيات توفري الوقت، واختبار ن�صائح جاهزة لالإنتاج باأق�صى �صرعة واأعلى كفاءة يف 
.IND 2096  عمليات خلق الر�صوم املتحركة للت�صاميم الداخلية. هذا املقرر يتطلب ان يجتاز الطالب مقرر

)IND 2096( املتطلب ال�صابق

IND 2097 الطباعة وامل�صح ثالثي االبعاد  

املقرر  يوفر املعرفة واملهارة  الالزمة لنتاج وطباعة الكائنات ثالثية 3D، ف�صال عن توليد البيانات واإعداد البيانات 

 ،3D Printing البعاد  ثالثية  الطباعة  الحرتافية،  التقنيات  من  اثنني  ا�صتخدام  على  الرتكيز  و�صيتم  لذلك. 

توظيف هذه  امكانية  للطلبة  يوفر  ال�صلة، مبا  ذات  والربامج   ،  3D Scanner البعاد  ثالثية  ال�صوئية  واملا�صحات 

التقنيات يف م�صاريعهم امل�صتقبلية.

)IND 2095( املتطلب ال�صابق

IND 2096 الت�صميم مب�صاعدة احلا�صوب (3)

يعزز هذا املقرر بناء مهارات الطالب يف اإن�صاء ودرا�صة الر�صومات ثالثية البعاد مب�صاعدة احلا�صوب بعد ان ا�صتكمل 

ثالثية  ال�صكال  ومعاجلة  ت�صكيل  من  الدار�س  يتمكن  بحيث   .)Computer-Aided Design (CAD) II(  مقرر

البعاد وينجح يف انتاج بيئات حتاكي الواقع اىل حد بعيد.

)IND 2095( املتطلب ال�صابق

IND 4052 منذجة معلومات البناء (2)

تتعلق  التي  درا�صات احلالة  الرتكيز على  يتم   .)BIM I(امل�صتفادة يف التطبيق  واأ�صا�صيات  املبادئ  املقرر على  يبني 

باأ�صحاب ومديري مرافق املبنى.

)IND 3051( املتطلب ال�صابق

IND 3122 ت�صميم االإ�صاءة  

يركز هذا املقرر على ت�صميم وحتليل الإ�صاءة بال�صتعانة بالربامج احلا�صوبية، من خالل تعريف الطلبة على جمموعة 

من تقنيات حماكاة الإ�صاءة الرقمية. وبطبيعة احلال يتم التعر�س اإىل اجلوانب النظرية من حتليل وت�صميم الإ�صاءة 

الداخلي.  اأو  املعماري  الت�صميم  الإ�صاءة يف عملية  التكامل بني حتليل  امل�صتخدمة بهدف تعزيز  اإىل جانب الدوات 

و�صيقوم الطلبة بتطبيق هذه املوجهات يف م�صروع ت�صميمي.

)IND 2121( املتطلب ال�صابق

IND 3132 املواد الذكية  

على  الرتكيز  مع  الداخلية،  الن�صاءات  يف  امل�صتخدمة  واملواد  اخلامات  جمالت  يف  متعمقة  درا�صات  املقرر  يتناول 

الدرا�صات والبحوث التي ترتبط باملواد الذكية وال�صديقة للبيئة واأ�صاليب تركيبها وا�صتخدامها.

)IND 2131( املتطلب ال�صابق
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IND 3152 ان�صاءات وتراكيب داخلية (2)
درا�صة  اإىل  بال�صافة  الداخلي،  الت�صميم  عامل  يف  وامل�صتحدثة  املوجودة  واملواد  التكنولوجيا  بدرا�صة  املقرر  يهتم 

تاأثريات قوانني البناء واملوا�صفات امل�صنعية على اختيار العنا�صر الهيكلية وغري الهيكلية على حد �صواء. ويعك�س ذلك 

من خالل اجناز الطلبة للر�صومات والتفا�صيل الن�صائية ويطور فهم العالقة بني الر�صومات واملوا�صفات. مع الرتكيز 

على امل�صاريع ال�صكنية والتجارية.

)IND 2151( املتطلب ال�صابق

IND 4111 ت�صاميم ال�صيافة  

يهتم هذا املقرر بدرا�صة م�صاريع ال�صيافة مبا يف ذلك حتليل املتطلبات وبرجمة امل�صروع وتخطيط الف�صاءات، واختيار 

املفرو�صات والنهاءات املالئمة، من خالل ال�صتفادة من توظيف الأنرثوبومرتية. مع مراعات الُنظم واملعايري ذات ال�صلة.

)IND 2151( املتطلب ال�صابق

IND 3115 ت�صاميم اجنحة العر�س  
اأثر  على  الرتكيز  مع  والدولية  املحلية  املعار�س  يف  العر�س  باجنحة  اخلا�صة  الت�صاميم  مو�صوع  املقرر  هذا  يتناول 

ال�صاءات  وموا�صفات  توفري  خمططات  الطالب  على  �صيكون  الفعاليات.  النوع من  فيها هذا  تعمل  التي  ال�صياقات 

املالئمة اإىل جانب توظيف نظريات اللون ومراعاة املعايري ذات العالقة.

)IND 3113( املتطلب ال�صابق

IND 3116 ت�صاميم احلمامات واملطابخ  

يركز هذا املقرر على املتطلبات واملعايري ، والـ CODE، والرموز، واملواد والنهاءات، والن�صاءات التي ترتبط بت�صاميم 

مع  الكهربائية  والتجهيزات  واملعدات  الجهزة  وتثبيت  ال�صباكة  متطلبات  ربط  اإىل  بال�صافة  واملطابخ.  احلمامات 

ت�صميم هذه الفعاليات.

)IND 3141( املتطلب ال�صابق

IND 2103 البيئات املبنية االإ�صالمية  

ي�صلط املقرر املزيد من ال�صوء على درا�صة الفن، والعمارة، والت�صميم الداخلي وتطوره خالل فرتة الع�صور الإ�صالمية 

املختلفة. ويحلل ال�صياقات الثقافية والجتماعية التي تاأثر على ت�صكيل خ�صائ�س هذا العمران والطريقة التي ي�صتجيب 

بها امل�صممون لتلك الظروف.

)ADE 2102( املتطلب ال�صابق

IND 4043 التجربة البحرينية يف الت�صميم الداخلي  
ي�صتك�صف الطالب من خالل املقرر واقع واجتاهات الت�صميم الداخلي يف البيئة املحلية من خالل اإجراء درا�صة ميدانية 

لواقع الت�صميم الداخلي يف املنطقة. وت�صمل هذه الدرا�صة جمع وتوثيق كافة املعلومات والبيانات ال�صرورية والعمل 

على  حتليلها بهدف ا�صتخال�س واقع التجربة املحلية يف الت�صميم الداخلي، وا�صت�صراف م�صتقبل الت�صميم الداخلي.

)IND 3103( املتطلب ال�صابق
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IND 4162 �صيكولوجيا و�صي�صولوجيا الت�صميم  

اأثر النواحي النف�صية )ال�صيكولوجية(، والجتماعية على الت�صميم، وكيف  ي�صتك�صف الطالب من خالل هذا املقرر 

ال�صلوك  يف  التاأثري  يف  امل�صمم  يلعبه  الذي  الدور  وبيان  وتطلعاته.  الن�صان  حاجات  ليلبي  الت�صميم  توجيه  ميكن 

الجتماعي للم�صتخدمني. وانعكا�س ذلك يف عملية تطوير احللول الت�صميمية.

)IND 2081( املتطلب ال�صابق

IND 3118 ت�صميم الفناءات والنباتات الداخلية  

والفناءات  للنباتات  والب�صرية  الوظيفية  واجلوانب  الت�صميمية  الأ�ص�س  باأهم  بالتعريف  املقرر  هذا  مفردات  ُتعنى 

والرعاية(،  وال�صتخدام  والنواع  ال�صناف  حيث  )من  الداخلية  املزروعات  على  التعرف  اإىل  بال�صافة  الداخلية. 

واختيار  التاأثيث ومواد النهاء املنا�صبة. �صيكون على الطلبة تطبيق ذلك يف م�صروع حمدد.

)IND 3113( املتطلب ال�صابق

IND 3154 تاأهيل االأبنية التاريخية  

ويوفر  والرتاثية.  التاريخية  الأبنية  وا�صتخدام  تاأهيل  لإعاده  النظرية  واملفاهيم  الأ�ص�س  بدرا�صة  املقرر  هذا  ُيعنى 

للطالب الر�صية املالئمة لختيار ال�صيا�صات التاأهيلية املنا�صبة ل�صتعادة امل�صروع لغر�صه الأ�صلي الذي و�صع من اأجله 

اأو لغر�س حتويله ليخدم غر�س اآخر.

)IND 3142( املتطلب ال�صابق

GDE 111 ت�صميم باحلا�صوب (1)

ي�صاعد هذا املقرر الطالب على امتالك القدرة على ا�صتخدام اخل�صائ�س واملميزات املتخ�ص�صة لربجميات احلا�صب 

الآيل بتقنية   Bitmap  يف ت�صميم وتنفيذ العنا�صر الب�صرية املتنوعة ومعاجلة ال�صور ومزجها، وا�صتخدام الألوان، 

واإعداد الت�صميمات لعملية الإنتاج.

)IND 1092( املتطلب ال�صابق

IND300 مو�صوعات خا�صة يف الت�صميم الداخلي  

�صعيد  على  م�صتحدثة  ق�صايا  يت�صمن  قد  معمق.  ب�صكل  الداخلي  بالت�صميم  متعلقة  ق�صايا  بالدرا�صة  املقرر  يتناول 

جمال الت�صميم الداخلي، اأو ق�صايا يقرتحها اع�صاء هيئة التدري�س.

املتطلب ال�صابق ) موافقة الق�صم (
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وصف البرنامج
من�صق الربنامج:  د. حممد يا�صر العبار

الطابق الأول  مكتب رقم  129

هاتف املكتب: 16036139

الفاك�س: 16036137

Yasser.abbar@asu.edu.bh : الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

بكالوريو�س يف الت�صميم اجلرافيكيعنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�س�سة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�س�سة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة بكالوريو�ساملوؤهل النهائي

2019-2021ال�سنة الدرا�سية
اللغة العربيةلغة التدري�س

دوام كامل نظام الدرا�سة

أهداف البرنامج 
يهدف الربنامج اإىل:

الإبداعي  التفكري  مهارات  وميلك  اجلرافيكي  الت�صميم  جمالت  يف  بكفاءة  العمل  على  قادر  خريج  1.  اإعداد 
وا�صتخدام اأ�صاليب البحث العلمي والتعلم امل�صتمر حلل امل�صكالت املرتبطة باملجتمع والبيئة.

2.  تزويد اخلريج باملهارات واملعرفة النظرية يف خمتلف جمالت الت�صميم ملواكبة متطلبات �صوق العمل البحرينية 
واخلليجية.

3.  القدرة على مواكبة وا�صتخدام التقنيات وو�صائل الت�صال احلديثة وتو�صيع مداركه العلمية وامليدانية واإ�صراك 
املجتمع املحلي وتوجيه الفريق وفهم البعد الجتماعي والثقايف.



36

هيكل البرنامج

1- الهيكل العام للبرنامج
احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة: 3 �صنوات

احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة: 8 �صنوات 

عدد ال�صاعات املعتمدة: 135 �صاعة معتمدة

عدد املقررات: 45 مقرر

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

ADE10913مدخل يف الر�صم-
ADE11103ا�صا�صيات الت�صميم-
GDE111(1) 3ت�صميم باحلا�صوب-

-3متطلب جامعة-
-3متطلب جامعة-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )18�صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

ADE1101(1) 3تاريخ ونظريات الفن والت�صميم-
GDE113(1) 3تيبوجرايفADE1110
GDE1163ر�صم حر وتلوينADE1091
GDE1313مبادئ الت�صميم اجلرافيكيADE1110

-3متطلب جامعة-
-3متطلب جامعة-
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ال�صنة الثانية - الف�صل الأول ) 18�صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

ADE2102(2) 3تاريخ ونظريات الفن والت�صميمADE1101
GDE214(2) 3ت�صميم باحلا�صوبGDE111
GDE2323ت�صميم العالمات التجاريةGDE131 + GDE113
GDE2113الت�صوير ال�صوئيADE1110

-3متطلب جامعة-

ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

GDE2223تاريخ الت�صميم اجلرافيكيADE2102
GDE216(3) 3ت�صميم باحلا�صوبGDE214
GDE2333ت�صميم الإعالنGDE232
GDE237(2) 3تيبوجرافياGDE113
GDE2213نظرية الت�صالGDE131

-3متطلب جامعة-

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول ) 18�صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

GDE3363الفيديو الرقميGDE211
GDE3353ت�صميم واإخراج املطبوعاتGDE233 + GDE216
GDE334(1) 3ر�صوم تو�صيحيةGDE214 + GDE116
GDE3283�صيكولوجيا و�صي�صيولوجيا الت�صميمGDE221
GDE3413تكنولوجيا الطباعة واملوا�صفاتGDE237

-3متطلب جامعة-
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ال�صنة الثالثة - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

GDE3433اخالقيات وممار�صة املهنةGDE341
GDE3373الو�صائط املتعددةGDE336
GDE3153ت�صميم باحلا�صوب ثالثي البعادGDE214
GDE3383ت�صميم التغليفGDE341

-3تخ�ص�س اختياري-
-3متطلب جامعة-

ال�صنة الرابعة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

GDE4313درا�صات م�صروع التخرجGDE335

GDE44290�صاعة معتمدة 3التدريب امليداين 
+ GDE335

GDE4323ت�صميم �صفحات النرتنتGDE214
GDE4343ت�صميمات خارجية ورموزGDE341

-3تخ�ص�س اختياري-
-3تخ�ص�س اختياري-

ال�صنة الرابعة - الف�صل الثاين )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

GDE4336م�صروع التخرجGDE431 + GDE328
-3تخ�ص�س اختياري-
-3تخ�ص�س اختياري-
-3متطلب جامعة-
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2 - المستويات والمقررات

متطلبات الجامعة اإلجبارية

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

ARB 1013اللغة العربية-
ENG 101(1) 3اللغة الإجنليزية-
ENG 102(2) 3اللغة الإجنليزيةENG 101
BA 1613مقدمة يف ريادة العمال-
CS 1043مهارات احلا�صوب-

HBH 1053تاريخ وح�صارة البحرين-
HR 1063حقوق الن�صان-

 

متطلبات الجامعة االختيارية
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

ISL 1013الثقافة الإ�صالمية-
ISL 1023الخالق يف الإ�صالم-
ISL 1033الإ�صالم وق�صايا الع�صر-

SOC 1013مدخل اىل علم الجتماع-
MAN 1013الن�صان والبيئة-
LIB 1013مدخل اىل علم املكتبات-
SPT 1013مو�صوعات خا�صة-
CS 2053تطبيقات احلا�صوبCS 104
LFS 1023تطوير مهارات التفكري والت�صال-

متطلبات الكلية اإلجبارية 
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

ADE 1101(1) 3تاريخ ونظريات الفن والت�صميم-
ADE 2102(2) 3تاريخ ونظريات الفن والت�صميمADE 1101
ADE 10913مدخل يف الر�صم-
ADE 11103ا�صا�صيات الت�صميم-
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متطلبات التخصص االجبارية
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

GDE111(1) 3ت�صميم باحلا�صوب-
GDE113(1) 3تيبوجرافياADE1110
GDE1163ر�صم حر وتلوينADE1091
GDE1313مبادئ الت�صميم اجلرافيكيADE1110
GDE214(2) 3ت�صميم باحلا�صوبGDE111
GDE2323ت�صميم العالمات التجاريةGDE131 + GDE113
GDE2113الت�صوير ال�صوئيADE1110
GDE2223تاريخ الت�صميم اجلرافيكيADE2102
GDE216(3) 3ت�صميم باحلا�صوبGDE214
GDE2333ت�صميم العالنGDE232
GDE237(2) 3تيبوجرافياGDE113
GDE2213نظرية الت�صالGDE131
GDE3363الفيديو الرقميGDE211
GDE3353ت�صميم واإخراج املطبوعاتGDE233 + GDE216
GDE334 (1) 3ر�صوم تو�صيحيةGDE214 + GDE116
GDE3283�صيكولوجيا و�صي�صيولوجيا الت�صميمGDE221
GDE3413تكنولوجيا الطباعة واملوا�صفاتGDE237
GDE3433اخالقيات وممار�صة املهنةGDE341
GDE3373الو�صائط املتعددةGDE336
GDE3153ت�صميم باحلا�صوب ثالثي البعادGDE214
GDE3383ت�صميم التغليفGDE341
GDE4313درا�صات م�صروع التخرجGDE335

GDE44290�صاعة معتمدة 3التدريب امليداين 
+ GDE335

GDE4323ت�صميم �صفحات النرتنتGDE214
GDE4343ت�صميمات خارجية ورموزGDE341
GDE4336م�صروع التخرجGDE431 + GDE328
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متطلبات التخصص االختيارية
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

GDE4363ت�صميم ر�صوم متحركةGDE334
GDE4373اخلط والت�صميمGDE237
GDE439(2) 3ر�صوم تو�صيحيةGDE334
GDE4383ت�صميم ملف العمالGDE335
GDE2123الت�صوير ال�صوئي والرقميGDE211
GDE2173اخلط العربيGDE113
GDE2183ت�صريح فنيADE1091
GDE2193الهند�صة يف الت�صميم-
GDE312(2) 3ر�صم حر وتلوينGDE116
IND20973الطباعة وامل�صح ثالثي البعادGDE315
GDE2243الت�صميم يف الفنون الإ�صالميةADE1101
GDE2253عمليات الت�صميمGDE222
GDE3263مبادئ الت�صويقGDE221
GDE3273ال�صناعة والفنونGDE222
GDE3003مو�صوعات خا�صة يف الت�صميم اجلرافيكيGDE233
GDE4213ق�صايا نقدية يف الت�صميم اجلرافيكيGDE221

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs( ، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
ي�صرح تاريخ ونظريات الفن والت�صميم والإجنازات التاريخية، والق�صايا الرئي�صية احلالية بالإ�صافة 

اإىل نظريات النقد الفني

A2
يدرك مبادئ ونظريات الت�صال ومفاهيم ال�صيميولوجية من خالل �صياقاتها التاريخية واآلية توظيفها 

يف اأمناط خمتلفة من امل�صكالت املعا�صرة

A3
ي�صف ممار�صات الت�صميم املهنية والعمليات، وال�صلوكيات املهنية والأخالقية وق�صايا امللكية الفكرية. 

وعالقتها بت�صميم الت�صال

A4
والثقايف  لجتماعي  امل�صتوى  على  الت�صميمية  امل�صاكل  �صياق  يف  املتنوعة  التكنولوجيات  بني  مييز 

والقت�صادي وعالقة التكنولوجيا بتوقعات امل�صتخدمني
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طرق التعليم والتعلم

1- حما�صرات Lectures: تقدم املعارف واملعلومات النظرية والتقنية �صمن �صياقها
Moodle من خالل ا�صتخدام موقع اجلامعة :e-learning 2- التعلم الإلكرتوين

3- �صاعات مكتبية: للمتابعة وتدعيم وتطور الطلبة
طرق التقييم

1- اختبارات املنت�صف والنهائي.
2- الختبارات ال�صفهية واملناق�صات التفاعلية.

3- تقييم التقارير والأبحاث. )تدعيم التعلم الذاتي(
B.  املهارات اخلا�صة باملو�صوع

B1
ي�صتخدم مبادئ التنظيم الب�صري ثنائي وثالثي الأبعاد والتيبوجرافيا وال�صور والر�صوم البيانية 

واحلركة والت�صل�صل واللون، وغريها من العنا�صر ب�صكل فعال يف �صياقات م�صاريع ت�صميم حمددة.

B2
يطبق نتائج البحث يف تطوير ت�صميمات حترتم احلقوق الجتماعية والثقافية للم�صتخدمني يف 

ال�صياقات املحلية والعاملية ويدعم القرارات الت�صميمية كميًا ونوعيًا

B3
يوظف الأ�صكال والأدوات والأنظمة التكنولوجية والربجميات املتخ�ص�صة واملحددات املكانية 

والزمانية واحلركية وعالقتها بال�صكل واملعنى وال�صلوك يف تطوير م�صاريع ت�صميم حمددة

طرق التعليم والتعلم

1-  مر�صم Studio: تدريب الطالب على املهارات العملية ومهارات الت�صميم وتنفيذ الأعمال واحل�صول على التغذية 
الراجعة. 

اأعمالهم  وتنفيذ  اأفكارهم  عن  التعبري  مهارات  الطلبة  اإك�صاب   :Computer Lab احلا�صوب  2-  خمتربات 
التخ�ص�صية با�صتخدام تقنية احلا�صب الآيل.

وتطوير  والراهنة  احلديثة  املهنية  واملمار�صات  العمل  �صوق  خربات  على  احل�صول   :Workshops عمل  3-  ور�س 
مهارات العمل اجلماعي

املهني  امليدان  الت�صميم يف  وروؤية تطبيقات  املعرفة  Study Visits: لكت�صاب اخلربة وزيادة  4-  زيارات ميدانية 
وامل�صاركة املجتمعية

Moodle ا�صتخدام موقع اجلامعة :e-learning 5-  التعلم الإلكرتوين
6- �صاعات مكتبية: للمتابعة الطلبة يف تنمية خرباتهم املعرفية والعملية

طرق التقييم

1- اختبار املنت�صف والنهائي
2- تقييم التمارين وامل�صاريع العملية

3- تقييم العرو�س اليدوية واحلا�صوبية
5- تقييم الأعمال املنزلية )تدعيم التعلم الذاتي(
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C. مهارات التفكري الناقد

C1
ي�صتخدم اأدوات التحليل مثل جمع املعلومات والأ�صئلة والتحقيقات التي تر�صد رغبات امل�صتخدمني 

واحتياجاتهم واأمناط �صلوكهم لبناء التمثيالت الب�صرية املنا�صبة 

C2
يطور ا�صرتاتيجيات الت�صال على م�صتوى التخطيط والإنتاج والن�صر وبناء ال�صرد وال�صيناريوهات 

لو�صف جتارب امل�صتخدم

C3
يحلل املتطلبات القائمة على الغر�س من الت�صميم ويتخذ اخليارات الإبداعية املنا�صبة لتوليد 

البدائل الت�صميمية واملفا�صلة بينها

C4
يقيم ت�صميمه وت�صميمات الآخرين واأعمال الفن والت�صميم فيما يتعلق بالفائدة و�صهولة 

ال�صتخدام وال�صتح�صان واجلدوى التكنولوجية والدميومة القت�صادية وال�صتدامة من حيث النتائج 

على املدى الطويل

طرق التعليم والتعلم

1-  التدرب على خلق وتوليد الأفكار من خالل املناق�صة والع�صف الذهني والتحليل وال�صتفادة من نظريات الت�صميم
2- التحليل والنقد لالأعمال اجلرافيكية واكت�صاب خربات ذهنية وتخيلية �س

3- اختبار تطور اأفكار الت�صميم ونقد احللول الت�صميمية، والتقييم والتحليل املقارن 
4- ور�س عمل: لتطوير مهارات التفكري، والتي ميكن ان تطبق يف م�صاريع اأو واجبات حمددة.

5- زيارات ميداين: لكت�صاب خربات ال�صتلهام والتخيل والتفكري الإبداعي من خالل البيئة الواقعية  
6- مراجعة التقدمي: لإظهار املقرتحات الت�صميمية والتقييمات الراجعة للم�صاريع       

Moodle من خالل ا�صتخدام موقع اجلامعة :e-learning 7- التعلم الإلكرتوين
8- �صاعات مكتبية: للمتابعة وتدعيم وتطور الطلبة

طرق التقييم

1- اختبار املنت�صف والنهائي
2- تقييم التمارين وامل�صاريع العملية

3- تقييم العرو�س اليدوية واحلا�صوبية
4- تقييم الأعمال املنزلية )تدعيم التعلم الذاتي(

D. املهارات العامة والتحويلية

D1
يعمل ب�صكل م�صتقل على جمموعة متنوعة من م�صاكل الت�صميم، و�صمن فريق متنوع التخ�ص�صات 

يف �صياقات خمتلفة بهدف حل امل�صاكل املعقدة

D2ياأخذ يف العتبار التغريات التكنولوجية املرتبطة بالت�صميم والت�صالت ويوا�صل تعلم م�صتجداتها

D3
يعر�س عمله وي�صارك يف مناق�صة عمله وعمل الآخرين ويتوا�صل بطالقة من خالل ا�صتخدام 

مفردات ومفاهيم الت�صميم ب�صكل ي�صتجيب مل�صاكل الت�صال الب�صري.
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طرق التعليم والتعلم

1- ور�س عمل: لكت�صاب وتطوير مهارة التوا�صل والعمل اجلماعي واإدارة الفريق.
2- زيارات ميدانية: لكت�صاب خربة يف �صياق البيئة الواقعية والتفاعل مع �صوق العمل

3- طرق العر�س والتقدمي: لعر�س احللول البتكارية للم�صاريع العملية
4- تعزيز وتطوير ال�صتقاللية يف البحث، والتحليل النقدي، واتخاذ القرار، والثقة بالنف�س 

Moodle من خالل ا�صتخدام موقع اجلامعة :e-learning 5- التعلم الإلكرتوين
طرق التقييم

1- تقرير عن كفاءة اداء التدريب امليداين من خالل �صهادة اجلهة التي قام بالتدريب عندها.
2- تقييم التقارير والبحوث والوثائق كتابية يف موا�صيع حمددة. )تدعم التعلم الذاتي(

3- تقييم ا�صاليب العر�س )الب�صرية وال�صمعية(.
4- تقييم القدرة على املناق�صة وتربير احللول والتوا�صل مع الخرين واقناعهم.

5- تقييم القدرة على العمل بروح الفريق.
6- تقييم امتالك الإح�صا�س بامل�صوؤولية وحتمل �صغوط العمل.
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ربط المخرجات التعليمية للبرنامج

Link PILOS with CILOS مهارات املعرفة والفهم 

  املهارات اخلا�صة 

بالتخ�ص�س

  مهارات التفكري

 املهارات العامة 

والتحويلية

CodeCoursesA1A2A3A4B1B2B3C1C2C3C4D1D2D3

ADE1101
تاريخ ونظريات الفن 

والت�صميم (1)

ADE2102
تاريخ ونظريات الفن 

والت�صميم (2)

GDE222تاريخ الت�صميم اجلرافيكي

GDE431درا�صات م�صروع التخرج

GDE341
تكنولوجيا الطباعة 

واملوا�صفات

GDE328
�صي�صولوجيا و�صيكولوجيا 

الت�صميم

GDE343اأخالقيات وممار�صة املهنة

GDE221نظرية الت�صال

ADE1091مدخل يف الر�صم

GDE111(1) ت�صميم باحلا�صوب

GDE214(2) ت�صميم باحلا�صوب

GDE216(3) ت�صميم باحلا�صوب

GDE211الت�صوير ال�صوئي

ADE1110اأ�صا�صيات الت�صميم

GDE113(1) تيبوجرايف

GDE131
مبادئ الت�صميم 

اجلرافيكي

GDE232ت�صميم العالمات التجارية

GDE233ت�صميم الإعالن

GDE338ت�صميم التغليف

GDE335ت�صميم واإخراج املطبوعات

GDE433م�صروع التخرج

GDE237(2) تيبوجرايف

GDE334(1) ر�صوم تو�صيحية
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Link PILOS with CILOS مهارات املعرفة والفهم 

  املهارات اخلا�صة 

بالتخ�ص�س

  مهارات التفكري

 املهارات العامة 

والتحويلية

CodeCoursesA1A2A3A4B1B2B3C1C2C3C4D1D2D3
GDE432ت�صميم �صفحات النرتنت

GDE315
ت�صميم باحلا�صوب ثالثي 

البعد

GDE336الفيديو الرقمي

GDE442التدريب امليداين

GDE434ت�صميمات خارجية ورموز

GDE116ر�صم حر وتلوين

GDE312(2) ر�صم حر وتلوين

GDE224
الت�صميم يف الفنون 

الإ�صالمية

GDE217اخلط العربي

GDE326مبادئ الت�صويق

GDE439(2) ر�صوم تو�صيحية

GDE327ال�صناعة والفنون

GDE337الو�صائل املتعددة

GDE225عمليات الت�صميم

GDE436ت�صميم ر�صوم متحركة

GDE437اخلط والت�صميم

GDE218ت�صريح فني

GDE212الت�صوير ال�صوئي والرقمي

GDE438ت�صميم ملف الأعمال

GDE300
مو�صوعات خا�صة يف 

الت�صميم اجلرافيكي

GDE421
ق�صايا نقدية يف الت�صميم 

اجلرافيكي

IND2097
الطباعة وامل�صح ثالثي 

الأبعاد 
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وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
GDE 111 ت�صميم باحلا�صوب (1)

ي�صاعد هذا املقرر الطالب على امتالك القدرة على ا�صتخدام اخل�صائ�س واملميزات املتخ�ص�صة لربجميات احلا�صب 

الآيل بتقنية Bitmap يف ت�صميم وتنفيذ العنا�صر الب�صرية املتنوعة ومعاجلة ال�صور ومزجها، وا�صتخدام الألوان، 

واإعداد الت�صميمات لعملية الإنتاج والعتماد على التعلم الذاتي ملواكبة التطور التقني.

املتطلب ال�صابق )اليوجد(

GDE 113 تيبوجرايف (1)

مقرر متهيدي يف التيبوجرافيا وتاريخها، حيث يتم درا�صة مبادئ التيبوجرافيا من خالل ت�صريح احلروف الالتينية 

والعربية وبنائها، تكوين احلرف، جتربة ابتكار رمز حريف كعن�صر ات�صال.

)ADE1110( املتطلب ال�صابق

GDE 116 ر�صم حر وتلوين

يهتم املقرر بتعزيز قدرة الطالب على التعبري عن التكوينات واخلامات املختلفة بتقنية الألوان اخل�صبية.

)ADE 1091( املتطلب ال�صابق

GDE 131 مبادئ الت�صميم اجلرافيكي

يركز املقرر على التعريف باملفاهيم الأ�صا�صية لالت�صال الب�صري، اإك�صاب الطالب مهارة الت�صكيل والتب�صيط واإن�صاء 

الأ�صكال الهند�صية واحلرة وربطها مبفهوم الت�صال.

)ADE 1110( املتطلب ال�صابق

GDE 214 ت�صميم باحلا�صوب (2)

يعزز هذا املقرر قدرة الطالب على ا�صتخدام اخل�صائ�س واملميزات املتخ�ص�صة لربجميات احلا�صب الآيل بتقنية 

واإعداد  الألوان،  وا�صتخدام  ومزجها،  الأ�صكال  ومعاجلة  املتنوعة  الب�صرية  العنا�صر  وتنفيذ  ت�صميم  يف   Vector
التطور  ملواكبة  الذاتي  التعلم  على  والعتماد   ،Vectorو  Bitmap تقنيتي  بني  والتحويل  الإنتاج  لعملية  الت�صميمات 

التقني واإعداد الت�صميمات لعملية الإنتاج.

)GDE 111( املتطلب ال�صابق

GDE 232 ت�صميم العالمات التجارية   

يتناول املقرر العالمات التجارية ودورها يف عملية الت�صال، خ�صائ�س ومميزات �صعار ال�صركة، اختبار عملية البحث 

والتح�صري وت�صميم ال�صعار و�صياغة الهوية الب�صرية لل�صركة.

)GDE131, GDE113( املتطلب ال�صابق
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GDE 211 الت�صوير ال�صوئي  
الت�صوير وال�صاءة والتكوين،  الت�صوير املختلفة، مبادئ  الكامريا وتطورها وتقنياتها، معدات  يتناول املقرر درا�صة 

ال�صورة كعن�صر ات�صال ب�صري، جتربة اأو�صاع الت�صوير املختلفة والت�صوير يف الأ�صتديو وتقنياته.

)ADE 1110( املتطلب ال�صابق

GDE 222 تاريخ الت�صميم اجلرافيكي
يهتم املقرر بدرا�صة تاريخ ونظريات الت�صميم اجلرافيكي، دور تطور تكنولوجيا الطباعة وامليديا ونظرية الت�صال 

والعلوم الب�صرية واحلركات الفنية على ت�صكل مفاهيم الت�صال الب�صري، والتعرف على اأهم الأعمال ورواد الت�صميم 

والق�صايا واملمار�صات املهنية احلديثة واملعا�صرة.

)ADE 2102( املتطلب ال�صابق

GDE 216 ت�صميم باحلا�صوب (3)
برنامج  وخا�صة  الإخراج  برامج  على  التدريب  الطباعي،  الإخراج  برامج  واأ�صا�صيات  مبادئ  اأهم  على  التعرف 

InDesign، ت�صميم واإعداد وتق�صيم ال�صفحة والأعمدة واإدراج العناوين والن�صو�س وال�صور وحتريرها من خالل 
م�صاريع عملية تتناول حماكاة لنماذج لبع�س ال�صحف واملجالت. 

)GDE 214( املتطلب ال�صابق

GDE 233 ت�صميم االعالن
يهتم املقرر بالتعرف على فن املل�صق وتاريخه ودوره يف عملية الت�صال، الأ�ص�س الفنية والب�صرية للمل�صق، حتليل 

م�صتخدمي  بني  والختالفات  والثقافية  الجتماعية  احلقوق  حترتم  ت�صميمية  ا�صتجابات  وو�صع  الت�صال  عملية 

الت�صميم، وممار�صة التحليل النقدي املتعلق باجلوانب الوظيفية والنفعية والبيئية للت�صميم.

)GDE 232( املتطلب ال�صابق

GDE 237 تيبوجرافيا (2)
هذا املقرر هو تعزيز للمقرر ال�صابق تيبوجرايف 1، حيث ت�صتكمل املفاهيم النظرية لت�صميم الأبجدية، وتطوير واإنتاج 

الأبجديات الطباعية العربية والالتينية، واإجراء عملية البحث والتطوير لأ�صكال احلروف والفونتات التي تدعم حلول 

م�صكالت الت�صال الب�صري واكت�صاب الفهم املتقدم، والتقنيات، واملهارات املطلوبة يف �صوق العمل.

)GDE 113( املتطلب ال�صابق

GDE 221 نظرية االت�صال
ي�صلط املقرر ال�صوء على اأهم نظريات الت�صال املرتبطة بالت�صال الب�صري، وحتليل م�صكالت الت�صال اجلماهريي، 

�صلوكهم  واأمناط  واحتياجاتهم  النا�س  لتحديد رغبات  املنا�صبة  الو�صائل  وا�صتخدام  وال�صيميائية،  النقدية  والنظرية 

واقرتاح حلول الت�صال املنا�صبة.

)GDE 131( املتطلب ال�صابق
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GDE 336 الفيديو الرقمي
�صيقوم الطالب با�صتك�صاف ا�صتخدام ومعاجلة كامريا الفيديو وبرامج التحرير واملفاهيم املتعلقة ببنية ال�صرد وغريه 

يف اإنتاج الفيديو.

)GDE 211( املتطلب ال�صابق

GDE 335 ت�صميم واإخراج املطبوعات  
يتناول املقرر م�صائل ت�صميم واإخراج املطبوعات وتقنياتها ودورها يف عملية الت�صال، تخطيط الت�صميم للمطبوعات 

النتائج من حيث �صهولة ال�صتخدام، وا�صتح�صان  اإىل احللول املنا�صبة، حتليل  ودرا�صة اجلمهور امل�صتهدف للو�صول 

املتلقي واملالءمة التقنية واجلدوى القت�صادية، وال�صتدامة على املدى الطويل.

)GDE 233, GDE 216( املتطلب ال�صابق

GDE 334 ر�صوم تو�صيحية (1)
يت�صمن املقرر درا�صة الأ�ص�س واملفاهيم والعنا�صر الأ�صا�صية للر�صوم التو�صيحية كاأحد من و�صائل الت�صال الب�صري، اإجراء 

عملية البحث  والتطوير، ت�صميم  �صخ�صيات  ق�ص�س الأطفال  و�صياغة امل�صاهد ثنائية الأبعاد، ور�صوم  امل�صاهد احلوارية.

)GDE 214, GDE 116( املتطلب ال�صابق

GDE 328 �صيكولوجيا و�صي�صيولوجيا الت�صميم
يتعلق حمتوى هذا املقرر بدرا�صة النواحي النف�صية )ال�صيكولوجية( ملا لها من اثر كبري يف اإجناح الت�صاميم املختلفة 

الجتماعي  ال�صلوك  يف  التاأثري  يف  امل�صمم  يلعبه  الذي  الدور  وبيان  الت�صميم،  متلقي  ونف�صيه  مزاج  يف  والتاأثري 

للم�صتخدمني وعاداتهم

)GDE 221( املتطلب ال�صابق

GDE 341 تكنولوجيا الطباعة واملوا�صفات
يت�صمن املقرر درا�صة نظرية وتطبيقات عملية للتعرف على اأنواع التقنيات الطباعية القدمية واحلديثة وتطبيقاتها يف 

الفنون والت�صميم والطباعة على اخلامات املختلفة واملواد الدعائية، والطباعة الرقمية، ودرا�صة اأنواع الورق وقيا�صاته 

والحبار الطباعية، مع تطبيقات عملية على اخلامات املختلفة مظهرا تقنيات الت�صميم والطباعة.

)GDE 237( املتطلب ال�صابق

GDE 343 اخالقيات وممار�صة املهنة
املعرفة الوظيفية ملمار�صات الت�صميم املهنية والعمليات، وال�صلوكيات املهنية والأخالقية وق�صايا امللكية الفكرية مثل 

براءات الخرتاع والعالمات التجارية وحقوق التاأليف والن�صر، ومبادئ الإدارة والت�صويق والقت�صاد والأعمال التجارية 

والعقود والعوملة من منظور مهني.

)GDE 341( املتطلب ال�صابق
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GDE 337 الو�صائط املتعددة
الن�س والر�صومات وال�صوت  الو�صائط املتعددة وتطبيقات اجلمع بني ا�صتخدام  اأنظمة  التعرف على  يت�صمن املقرر 

والر�صوم املتحركة والفيديو، وال�صتفادة منها يف جمال الت�صال اجلرافيكي.

)GDE 336( املتطلب ال�صابق

GDE 315 ت�صميم باحلا�صوب ثالثي االبعاد
تت�صمن مفردات هذا املقرر عمليات بناء وتطوير مهارات الطالب يف ا�صتخدام برامج الر�صوم ثالثية البعاد بحيث 

التوجهات  مع  يتما�صى  مبا  البعد  ثالثية  اجلرافيكية  الت�صاميم  كافة  ومعاجلة  واإظهار  ت�صكيل  من  الدار�س  يتمكن 

املعا�صرة املعتمدة على درا�صة العمق والتاأثري يف املتلقي من خالل البعد الثالث وحماكاة الواقع.

)GDE 214( املتطلب ال�صابق

GDE 338 ت�صميم التغليف
يركز املقرر على مو�صوع التغليف وتقنياته وم�صاكل الت�صال املرتبطة به، اإجراء التخطيط وفهم الت�صميم على م�صتويات 

خمتلفة، بدءا من املكونات اإىل نظم الإنتاج املنا�صبة لعملية التغليف، وتاأثريه على اجلمهور امل�صتهدف، وحتليل الت�صميم 

باأ�صلوب نقدي يرتبط بالفائدة و�صهولة ال�صتخدام، واجلدوى القت�صادي والتكنولوجية وال�صتدامة على املدى الطويل.

)GDE 341( املتطلب ال�صابق

GDE 431 درا�صات م�صروع التخرج
التي  التخطيط  بعملية  ويقوم  ما،  م�صكلة  اأو  معني  مو�صوع  الطالب  يختار  حيث  البحثية  بالطبيعة  املقرر  هذا  يت�صم 

مهنية  وممار�صات  بحثية  بنتائج  ومقارنتها  بها،  املرتبطة  الت�صال  مل�صكالت  نقدي  وحتليل  م�صحية  درا�صة  تت�صمن 

ويتناول  �صلوكهم،  واأمناط  واحتياجاتهم  امل�صتهدف  اجلمهور  رغبات  لتحديد  املنا�صبة  الو�صائل  وي�صتخدم  �صبيهة، 

ا�صرتاتيجيات احللول البديلة التي حترتم احلقوق الجتماعية والثقافية والبيئية.

)GDE 335( املتطلب ال�صابق

GDE 442 التدريب امليداين
يت�صمن املقرر ممار�صة اخلربة يف تطبيق املعرفة الت�صميم واملهارات خارج الف�صول الدرا�صية والهتمام بالإعداد ملواجهة 

احلياة العملية والندماج يف �صوق العمل بعد تخرجه من خالل تدريبه يف املوؤ�ص�صات الر�صمية او اخلا�صة اأو املكاتب املهنية 

اأو ال�صت�صارية املتخ�ص�صة وذات ال�صلة مبجال التخ�ص�س وتطبيق املقررات النظرية والعملية التي �صبق درا�صتها على 

اأر�س الواقع، ويتم متابعة الطالب من قبل امل�صرف الأكادميي وتقييم اأدائه من خالل جلنة تخ�ص�صية.

)GDE 335 + املتطلب ال�صابق )90 �صاعة معتمدة

GDE 432 ت�صميم �صفحات االنرتنت
القائم على  والإخراج  الت�صميم  وتقنياتها،  الإنرتنت  املرتبطة ب�صفحات  الت�صال  اآليات  بالتعرف على  املقرر  يهتم 

الوظيفة ودرا�صة اجلمهور امل�صتهدف، العمل بفعالية يف فرق متعددة التخ�ص�صات واكت�صاب املهارات التعاونية حلل 

امل�صاكل املعقدة.

)GDE 214( املتطلب ال�صابق
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GDE 434 ت�صميمات خارجية ورموز
يعنى هذا املقرر مب�صكالت الت�صال للت�صميمات اجلرافيكية والإعالنية املرتبطة باأغرا�س دعائية ووظيفية متقدمة 

لهذه  والتقدمي  الر�صم  وطريقة  واملوا�صفات  بها  املرتبطة  والتقنيات  اخلامات  على  وتركز  البعاد  وثالثية  ثنائية 

الت�صميمات التي ت�صم العالنات الكبرية ثالثية البعاد وت�صميم الرموز املرتبطة باخلدمات.

)GDE 341( املتطلب ال�صابق

GDE 433 م�صروع التخرج  
ي�صتفيد الطالب يف هذا املقرر من نتائج الدرا�صة التي قام بها يف مقرر درا�صات م�صروع التخرج، ويقدم حلول م�صاكل 

الت�صال امل�صتندة اإىل ا�صرتاتيجية الت�صميم املعدة �صابقا وفهم الت�صميم على م�صتويات خمتلفة، بدءا من املكونات 

اإىل نظم الإنتاج بحيث يحقق الهدف الذي قام عليه البحث ال�صابق مراعيا الختالفات بني متلقي الت�صميم و�صهولة 

ال�صتخدام، واجلدوى القت�صادية والتكنولوجية وال�صتدامة على املدى الطويل.

)GDE 431, GDE 328( املتطلب ال�صابق

وصف متطلبات التخصص االختيارية 

GDE 436 ت�صميم ر�صوم متحركة
يت�صمن املقرر التعرف على املبادئ الأ�صا�صية لفن الر�صوم املتحركة وبداياته وفن التحريك واأ�ص�صه وتطوير ال�صخ�صية 

الر�صوم وحتليل  ت�صميم  الطالب يف  وتنمية مهارات  برامج احلا�صوب،  اأو من خالل  يدويا  الأداء  واأ�صلوب  املتحركة 

احلركات واملهارات اليدوية واأ�صلوب حتريكها، والر�صم والتلوين والتحريك رقميًا.

)GDE 334( املتطلب ال�صابق

GDE 437 اخلط والت�صميم
يت�صمن املقرر التعرف على ا�صتخدام اخلط يف بناء الت�صميم، واإك�صاب الطالب مهارة الت�صميم با�صتخدام الكتابة 

اليدوية واحلروف الطباعية ، التدريب على تن�صيق الكتابة وفق الأ�صاليب التقليدية واحلديثة مبا يتنا�صب مع طبيعة 

وروح الت�صميم ، وا�صتخدام الإ�صافات الفنية واجلرافيكية املتنوعة على احلرف ، وا�صتخدام الكتابة كو�صيلة تعبريية 

يف ت�صميم املوا�صيع املختلفة بتقنيات متعددة مبا يتنا�صب مع وظائفها واأهدافها.

)GDE 237( املتطلب ال�صابق

GDE 439 ر�صوم تو�صيحية (2)
يت�صمن املقرر تنمية اأداء الطالب العملية والتطبيقية وتعميق اأ�صلوبه ال�صخ�صي وروؤيته الفنية والتعبريية من خالل 

ت�صميم ر�صوم تو�صيحية ملوا�صيع متنوعة مثل ت�صميم ق�ص�س الأطفال احلوارية والروايات واملو�صوعات ور�صوم الـ 

Story board، والتعرف على فن الدايجرام وتنفيذ ت�صميمات واأعمال تطبيقية لأبنية خدمية اأو جتارية.
)GDE 334( املتطلب ال�صابق
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GDE 438 ت�صميم ملف االعمال
ي�صاعد هذا املقرر الطالب على ت�صميم ملف الأعمال بغر�س التقدم به اإىل وظيفة ويعترب مقرر متقدم على العرو�س 

التي يقدمها الطالب يف املقررات الأخرىً .

)GDE 335( املتطلب ال�صابق

GDE 212 الت�صوير ال�صوئي والرقمي
ا�صتيديو  داخل  الإعالن  مناذج  ت�صوير  احرتايف  ب�صكل  ويدعم  والرقمي  ال�صوئي  الت�صوير  مقرر  على  متقدم  مقرر 

الت�صوير، ومراعاة الفروق املرتبطة باخلامات والنوع ومعاجلة ال�صور.

)GDE 211( املتطلب ال�صابق

GDE 217 اخلط العربي
والكلمات  القدرة على كتابة احلروف  واكت�صاب  تاريخيًا،  العربي وتطوره  واأ�صاليب اخلط  اأنواع  املقرر بدرا�صة  يهتم 

وت�صكيلها وفق تكوينات منطلقة من مفاهيم الت�صال اجلرافيكي.

)GDE 113( املتطلب ال�صابق

GDE 218 ت�صريح فني
يهدف املقرر اإىل التعرف على مقايي�س واآلية احلركة يف اجل�صم الب�صري، تدريب الطالب على ر�صم اجل�صم الب�صري 

ال�صكلي  وتاأثريهما  وع�صالت  عظمي  هيكل  من  الب�صري  اجل�صم  بناء  على  والتعرف  املتعددة  وحركاته  باأو�صاعه 

واحلركي على �صكل وحركة اجل�صم كله، والتعرف على الفروق اجل�صمية بني مراحل منو اجل�صم والفروق ال�صكلية بني 

ج�صم املراأة والرجل وال�صتفادة من ذلك يف تنفيذ الأعمال الت�صميمية املختلفة. 

)ADE 1091( املتطلب ال�صابق

GDE 219 الهند�صة يف الت�صميم
يهتم هذا املقرر بطرق الر�صم الهند�صي وال�صبكات والن�صب التي ت�صاعد امل�صمم على ر�صم الت�صميمات اجلرافيكية 

الهند�صية واحلروف والإخراج والأبعاد املتنوعة املرتبطة بالت�صميمات ثالثية البعد. 

املتطلب ال�صابق )اليوجد(

GDE 312 ر�صم حر وتلوين (2)
يت�صمن املقرر التعبري عن التكوين الفنى با�صتخدام تقنيات الألوان باأنواعها واكت�صاب اخلربة والتمكن من الر�صوم 

ال�صريعة بخطوط قوية وظالل �صريعة وجتربة ا�صتخدام تقنيات األوان البا�صتيل والأقالم امللونة 

)GDE 116( املتطلب ال�صابق

IND 2097 الطباعة وامل�صح ثالثي االبعاد
3D، ف�صال عن توليد البيانات واإعداد  املقرر يوفر املعرفة واملهارة الالزمة لإنتاج وطباعة الكائنات ثالثية الأبعاد 

 ،3D Printing البيانات لذلك. و�صيتم الرتكيز على ا�صتخدام اثنني من التقنيات الحرتافية، الطباعة ثالثية البعاد

هذه  توظيف  امكانية  للطلبة  يوفر  مبا  ال�صلة،  ذات  والربامج   ،3D Scanner البعاد  ثالثية  ال�صوئية  واملا�صحات 

التقنيات يف م�صاريعهم امل�صتقبلية.

)GDE 315( املتطلب ال�صابق
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GDE 224 الت�صميم يف الفنون االإ�صالمية   
املفاهيم  متازج  نتيجة  ن�صاأت  التي  الطرز  وتنوع  الإ�صالمي،  الفن  يف  الأعمال  اأهم  وحتليل  درا�صة  على  املقرر  يركز 

الإ�صالمية مع الثقافات املحلية والبيئة، والأ�صكال والإن�صاءات والوحدات الزخرفية واآليات توليدها وعالقاتها البنيوية.

)ADE1101( املتطلب ال�صابق

GDE 225 عمليات الت�صميم   
يغطي هذا املقرر طرق الو�صول اىل الت�صميم من خالل جمموعة الإجراءات التي حتقق القفزة التخيلية من حالة 

منطقية  ونتائج  حلول  اىل  التو�صل  ا�صلوبية  تطوير  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  يركز  فهو  م�صتقبلية.   اإمكانيات  اىل  راهنة 

مل�صكالت ت�صميمية من خالل اتباع �صياقات علمية حتليلية.

)GDE 222( املتطلب ال�صابق

GDE 326 مبادئ الت�صويق  
يت�صن املقرر درا�صة فن الت�صويق والرتويج واحلمالت الإعالنية واأثر احلاجات والدوافع وامليول والرغبات يف الت�صويق، 

وتنظيم الر�صالة العالنية والتعرف على اآلية العمل يف �صركات الدعاية والعالن ودور امل�صمم اجلرافيكي يف عملية 

املتلقي  على  الإعالن  اأثر  ودرا�صة  اللكرتوين  الت�صويق  اأهمية  تعميق  يف  والتكنولوجيا  الإعالم  و�صائل  ودور  الت�صويق 

والبيئة املحيطة.

)GDE 221( املتطلب ال�صابق

GDE 327 ال�صناعة والفنون   
التعريف بدور الفن يف ال�صناعة، اىل جانب درا�صة النظريات احلديثة يف الت�صميم ال�صناعي ودور  يتناول املقرر 

الت�صميم  نظريات  تطور  يف  ذلك  واثر  الت�صميم،  ووظيفة  �صكل  يف  املختلفة  اخلام  واملواد  ال�صناعي  الآيل  الإنتاج 

احلديثة، والقيام بتطبيقات عملية لجناز مناذج نفعية وجمالية.

)GDE 222( املتطلب ال�صابق

GDE 300 مو�صوعات خا�صة يف الت�صميم اجلرافيكي   
يعترب هذا املقرر نافذة مفتوحة للم�صتجدات والتقنيات التي ت�صكل حتديا للم�صمم يف حياته املهنية وت�صتدعي الهتمام 

والتطوير الذاتي .

)GDE 233( املتطلب ال�صابق

GDE 421 ق�صايا نقدية يف الت�صميم اجلرافيكي
بطريقة  وتناولها  اجلرافيكي  بالت�صميم  املرتبطة  املعا�صرة  الت�صال  ق�صايا  على  ال�صوء  بت�صليط  املقرر  هذا  يهتم 

حتليلية نقدية لال�صتفادة منها كتجارب وممار�صات فنية معا�صرة.

)GDE 221( املتطلب ال�صابق
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 بكالوريوس في علم الحاسوب
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وصف البرنامج
من�صق الربنامج :  د. جمال مكي ال�صلطان

الطابق الثاين   مكتب رقم 220

هاتف املكتب: 16036136

الفاك�س: 16036137

jamal.alsultan@asu.edu.bh : الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

بكالوريو�س يف علم احلا�صوبعنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�س�سة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�س�سة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة بكالوريو�ساملوؤهل النهائي

2019-2021ال�سنة الدرا�سية
اللغة الإجنليزية لغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�سة

أهداف البرنامج 
ت�صنف اأهداف الربنامج �صمن الأبعاد التالية:

ال�صلة  والت�صالت ذات  املعلومات  لتكنولوجيا  والفهم  املعرفة احلديثة  لديهم  والفهم: تخريج طالب  1.  املعرفة 
باحتياجات �صوق العمل.

2.  التطبيقات: �صمان اأن اخلريجني لديهم خربة عملية يف حتليل وتطبيق التقنيات والأدوات والتكنولوجيا املرتبطة 
بها والتي ت�صتخدم يف تطوير وحتليل وت�صميم النظم القائمة على احلا�صوب.

3.  التعلم اامل�صتمر: اإعداد اخلريجني لإدراك احلاجة اإىل التحديث امل�صتمر ملهاراتهم ومعرفتهم ب�صرعة يف جمال 
التخ�ص�س من اأجل ا�صتثمار كامل اإمكانياتهم خالل حياتهم املهنية.

النقدي  والتفكري  البحث  اأهمية  وفهم  التعلم  عك�س  على  القدرة  لديهم  بخريجني  العمل  �صوق  لرفد  4.  البتكار: 
لتحديد ومتابعة النهج القائم على الأدلة لالبتكار وحت�صني النظم احلالية اأو اأ�صاليب العمل على حد �صواء ب�صكل 

م�صتقل وجزء من فريق، وتكون قادرة على التوا�صل ب�صكل وا�صح وفعال مع جمهور متنوع.

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  جمتمع  يف  للخريجني  ال�صخ�صية  املهارات  وتطوير  تعزيز  الجتماعي:  5.  ال�صياق 
والإ�صهام ب�صكل اإيجابي يف ال�صلوك الأخالقي وامل�صوؤولية الجتماعية، وبوجه خا�س فهم الأبعاد الأخالقية التي 

توؤثر على تطوير وا�صتخدام النظم احلا�صوبية
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هيكل البرنامج

1- الهيكل العام للبرنامج
احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة: 3 �صنوات

احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة: 8 �صنوات

عدد ال�صاعات املعتمدة: 135 �صاعة معتمدة

عدد املقررات: 45 مقرر

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

 CS1043مهارات احلا�صوب-
ARB1013اللغة العربية-
CSC101(1) 3الريا�صيات-
CSC1413مهارات الت�صال الفنية-

 ENG1113اجنليزي فوق املتو�صط-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )15�صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

CSC1113الربجمة الهيكلية-
CSC1023ريا�صيات متقطعة-
CSC1033الحتمالت والح�صاء-
CSC1423اخالقيات احلا�صوب وامل�صوؤولية الجتماعيةENG111
ENG1123اجنليزي متقدمENG111



57

ال�صنة الثانية - الف�صل الأول ) 18�صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

CSC2413اأ�صاليب البحث العلميCSC103
CSC203(2) 3الريا�صياتCSC101
CSC212(1) 3الربجمة املوجهه للكياناتCSC111
CSC2023املنطق الرقميCSC102

-3متطلب جامعة-
-3متطلب جامعة-

ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

CSC2153هياكل البياناتCSC212
CSC2313تنظيم وعمارة احلا�صوبCSC202
CSC2213نظم قواعد البياناتCSC212
CSC222(1) 3هند�صة الربجمياتCSC212

-3متطلب جامعة-
-3تخ�ص�س اختياري-

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول ) 15�صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

CSC3213حتليل وت�صميم النظمCSC221
CSC3313نظم الت�صغيلCSC231
CSC314(2) 3الربجمة املوجهة للكياناتCSC212
CSC322(1) 3تطوير برجميات املواقع اللكرتونية CSC212
CSC3043الذكاء ال�صطناعيCSC212

-3تخ�ص�س اختياري-
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ال�صنة الثالثة - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

CSC3233الربجمة املرئيةCSC314 + CSC221
CSC3323ترا�صل البيانات و�صبكات احلا�صوبCSC331
CSC3023النظرية الحت�صابيةCSC212
CSC3013التحليل العدديCSC203
CSC3253تطوير قواعد البياناتCSC221

-3متطلب جامعة-

ال�صنة الرابعة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

CSC4363احلو�صبة املتنقلةCSC332
CSC4013حتليل وت�صميم اخلوارزمياتCSC215
CSC4023مرتجمات لغات الربجمةCSC302
CSC425(1) 90�صاعة معتمدة 3م�صروع تخرج 

-3تخ�ص�س اختياري-
-3متطلب جامعة-

ال�صنة الرابعة - الف�صل الثاين )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

CSC4353الت�صفري وامن احلا�صوبCSC332
CSC426(2) 3م�صروع تخرجCSC425
CSC44190�صاعة معتمدة 3تدريب ميداين 

-3تخ�ص�س اختياري-
-3متطلب جامعة-
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2 - المستويات والمقررات

متطلبات الجامعة اإلجبارية

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

ARB 1013اللغة العربية-
ENG 1113اإجنليزي فوق املتو�صط-
ENG 112 3اإجنليزي متقدمENG 111
BA 1613مقدمة يف ريادة العمال-
CS 1043مهارات احلا�صوب-

HBH 1053تاريخ وح�صارة البحرين-
HR 1063حقوق الن�صان-

 

متطلبات الجامعة االختيارية
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

ISL 1013الثقافة الإ�صالمية-
ISL 1023الخالق يف الإ�صالم-
ISL 1033الإ�صالم وق�صايا الع�صر-

SOC 1013مدخل اىل علم الجتماع-
MAN 1013الن�صان والبيئة-
LIB 1013مدخل اىل علم املكتبات-
SPT 1013مو�صوعات خا�صة-
CS 2053تطبيقات احلا�صوبCS 104
LFS 1023تطوير مهارات التفكري والت�صال-

متطلبات الكلية اإلجبارية 
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

CSC101(1) 3الريا�صيات-
CSC1023ريا�صيات متقطعة-
CSC1413مهارات الت�صال الفنية-
CSC1033الحتمالت والح�صاء-
CSC1113الربجمة الهيكلية-
CSC1423اأخالقيات احلا�صوب وامل�صوؤولية الجتماعيةENG111
CSC2413اأ�صاليب البحث العلميCSC103
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المقررات االستدراكية
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

CSC0010مقدمة اىل ريا�صيات احلا�صوب-
ENG0973اجنليزي ا�صا�صي-
ENG0983اجنليزي متو�صط-

متطلبات التخصص االجبارية
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

CSC2023املنطق الرقميCSC102
CSC203(2) 3الريا�صياتCSC101
CSC212(1) 3الربجمة املوجهة للكياناتCSC111
CSC2153هياكل البياناتCSC212
CSC2213نظم قواعد البياناتCSC212
CSC222(1) 3هند�صة الربجمياتCSC212
CSC2313تنظيم وعمارة احلا�صوبCSC202
CSC3013التحليل العدديCSC203
CSC3023النظرية الحت�صابيةCSC212
CSC3043الذكاء ال�صطناعيCSC212
CSC314(2) 3الربجمة املوجهة للكياناتCSC212
CSC3213حتليل وت�صميم النظمCSC221
CSC322(1) 3تطوير برجميات املواقع اللكرتونيةCSC212
CSC3233الربجمة املرئيةCSC314 + CSC221
CSC3253تطوير قواعد البياناتCSC221
CSC3313نظم الت�صغيلCSC231
CSC3323ترا�صل البيانات و �صبكات احلا�صوبCSC331
CSC4013حتليل وت�صميم اخلوارزمياتCSC215
CSC4023مرتجمات لغات الربجمةCSC302
CSC425(1) 90�صاعة معتمدة 3م�صروع تخرج 
CSC426(2) 3م�صروع تخرجCSC425
CSC4353الت�صفري واأمن احلا�صوبCSC332
CSC4363احلو�صبة املتنقلةCSC332
CSC44190�صاعة معتمدة 3تدريب ميداين 
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متطلبات التخصص االختيارية
املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر 

CSC2043اجلرب اخلطيCSC203
CSC3053بحوث العملياتCSC103
CSC3123مفاهيم لغات الربجمةCSC314
CSC3153التنقيب عن املعطياتCSC304
CSC3263تطوير تطبيقات الأجهزة املحمولةCSC322 + CSC221
CSC327(2) 3تطوير برجميات املواقع اللكرتونيةCSC322 + CSC221
CSC3283تفاعل الإن�صان واحلا�صوبCSC222
CSC3293الو�صائط املتعددةCSC322
CSC343موافقة الق�صم 3مو�صوعات خا�صة يف علم احلا�صوب

CSC4033معاجلة ال�صورCSC401
CSC4113الر�صم باحلا�صوبCSC401
CSC421(2) 3هند�صة الربجمياتCSC222
CSC4373احلو�صبة ال�صحابيةCSC332
CSC4383احلو�صبة املتوازية واملوزعةCSC332

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs ( ، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة
A1.اإظهار املعرفة والفهم الدقيق ملفاهيم ومبادئ احلو�صبة

A2.اأن يكون لديه معرفة مف�صلة عن برجمة النماذج والطرق والأدوات املتاحة لتطوير الربجميات

A3.اأن يكون لديه معرفة كافية بتفا�صيل اأخالقيات املهنة وامل�صوؤولية الجتماعية

طرق التعليم والتعلم

1- املحا�صرات ال�صفية، التدريبات، واملناق�صات
2- توجيه الطالب اإىل التعلم الذاتي من خالل الكتب املنهجية واملكتبة واملكتبة الإلكرتونية والأوراق البحثية.

3- توليد النقا�س واحلوار يف الف�صول الدرا�صية.
طرق التقييم

1- الختبارات الق�صرية ، الختبارات الن�صفية والنهائية.
2- املهام والواجبات ال�صفية والبيتية والتقارير والعرو�س التقدميية.

3- م�صاركة الطالب يف املحا�صرات ؛ التدريبات ، الختبارات الق�صرية  ، ومناق�صة التدريبات.
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B.  املهارات اخلا�صة باملو�صوع

B1
ت�صميم اخلوارزميات والأ�صكال با�صتخدام اأدوات الت�صميم، وكتابة برامج احلا�صوب وتنفيذها 

با�صتخدام لغات الربجمة امل�صتخدمة حاليًا.

B2.ا�صتخدام واختبار النظم القائمة على احلا�صوب من حيث �صمات اجلودة العامة

طرق التعليم والتعلم

1- املحا�صرات ال�صفية ، التدريبات ، واملناق�صات
2- ا�صتخدام الأمثلة التو�صيحية والر�صومات يف املحا�صرات.

3- ا�صتخدام اأ�صاليب النمذجة )مثل DFD ، ERD ، UML ، اإلخ(
4- التعلم من خالل العمل يف املخترب والواجبات ال�صفية والبيتية.

5- حماكاة ممار�صات العامل احلقيقي اأثناء املحا�صرات واملختربات وممار�صة لعب الأدوار.
طرق التقييم

1- الختبارات العملية ، الختبارات الق�صرية ، الختبارات الن�صفية والنهائية
2- املهام والواجبات ال�صفية والبيتية والتقارير وامل�صاريع.

3- مناق�صة وان�صطة حل امل�صاكل.
C. مهارات التفكري الناقد

C1
من  ينا�صب  ما  تطبيق  خالل  من  خمتلفة  �صياقات  يف  احللول  وحتديد  املعلومات،  وترتيب  حتليل 

خوارزميات ، وهياكل، ور�صومات، وبحوث وغريها من الطرق املالئمة.

C2
حلول  وت�صميم  واقرتاح  معقدة،  حالت  ملعاجلة  والإبداع  والتف�صري  الروؤية  واإظهار  وقيا�س  تقييم 

لالأنظمة القائمة على احلا�صوب

طرق التعليم والتعلم

1- املحا�صرات ال�صفية ، التدريبات ، واملناق�صات
2- تقدمي درا�صات احلالة وفًقا لطبيعة املقررات ، واإتاحة الفر�س لهم لتقدمي حلول منا�صبة حلل م�صكلة معينة.

3- ا�صتخدم الع�صف الذهني ملناق�صة عدة �صيناريوهات.
طرق التقييم

1- الختبارات الق�صرية ، الختبارات الن�صفية والنهائية 
2- درا�صات احلالة.

3- املهام والواجبات ال�صفية والبيتية وامل�صاريع.
4- املناق�صة اجلماعية والعرو�س تقدميية

D. املهارات العامة والتحويلية

D1
التعلم  اإىل جنب مع القدرة على  اأو �صمن فريق يف اجتاهات متعددة جنبا  التوا�صل بفعالية كفرد، 

امل�صتمر

D2
خالل  من  العام  واجلمهور  اخلربة  ذوي  والزمالء  اأقرانه،  اإىل  النتائج  تو�صيل  على  القدرة  اإظهار 

الطرق املعتمدة



63

طرق التعليم والتعلم

1- ا�صتخدام درا�صات احلالة يف جمالت التخ�ص�س.
2- الواجبات البيتية وال�صفية لدرا�صة مثال حقيقي وتقدمي التقارير.

3- من خالل ت�صجيع احلوار ال�صفي اأثناء املحا�صرات.
4- جمموعة �صغرية )العمل اجلماعي( مع العر�س التقدميي

طرق التقييم

1- الواجبات البيتية وال�صفية والتقرير والعر�س.
2- مناق�صة التدريب امليداين
3- اأن�صطة العمل اجلماعي.
4- مناق�صة م�صروع التخرج

ربط المخرجات التعليمية للبرنامج 

املقررات الجبارية

املعرفة

 والفهم

املهارات 

العملية

مهارات 

الذكاء

املهارات 

التحويلية

A1A2A3B1B2C1C2D1D2ا�صم املقرررمز املقررال�صنة

1CSC101(1) الريا�صيات√√√
1CSC102ريا�صيات متقطعة√√√
1CSC141مهارات الت�صال الفنية√√√√√
1CSC103الحتمالت والح�صاء√√√√
1CSC111الربجمة الهيكلية√√√√√

1CSC142
اأخالقيات احلا�صوب وامل�صوؤولية 

الجتماعية

√√√√

2CSC241اأ�صاليب البحث العلمي√√√√√√√
2CSC202املنطق الرقمي√√√√√
2CSC203(2) الريا�صيات√√√
2CSC212(1) الربجمة املوجهة للكيانات√√√√√
2CSC215هياكل البيانات√√√√
2CSC221نظم قواعد البيانات√√√√√
2CSC222(1) هند�صة الربجميات√√√√√
2CSC231تنظيم وعمارة احلا�صوب√√√√√
3CSC301التحليل العددي√√√
3CSC302النظرية الحت�صابية√√√

3CSC304الذكاء ال�صطناعي√√√√
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املقررات الجبارية

املعرفة

 والفهم

املهارات 

العملية

مهارات 

الذكاء

املهارات 

التحويلية

A1A2A3B1B2C1C2D1D2ا�صم املقرررمز املقررال�صنة

3CSC314(2) الربجمة املوجهة للكيانات√√√√
3CSC321حتليل وت�صميم النظم√√√√√√

3CSC322
تطوير برجميات املواقع 

اللكرتونية (1)
√√√√

3CSC323الربجمة املرئية√√√√√
3CSC325تطوير قواعد البيانات√√√√
3CSC331نظم الت�صغيل√√√√√√

3CSC332
ترا�صل البيانات و �صبكات 

احلا�صوب
√√√√

4CSC401حتليل وت�صميم اخلوارزميات√√√√√
4CSC402مرتجمات لغات الربجمة√√√
4CSC425(1) م�صروع تخرج√√√√√√√√√
4CSC426(2) م�صروع تخرج√√√√√√√√√
4CSC435الت�صفري واأمن احلا�صوب√√√√√
4CSC436احلو�صبة املتنقلة√√√√√
4CSC441تدريب ميداين√√√√√√√√√

املقررات الختيارية

املعرفة

 والفهم

املهارات 

العملية

مهارات 

الذكاء

املهارات 

التحويلية

A1A2A3B1B2C1C2D1D2ا�صم املقرررمز املقررال�صنة

2CSC204اجلرب اخلطي√√√
2CSC305بحوث العمليات√√√√
3CSC312مفاهيم لغات الربجمة√√√√√
3CSC315التنقيب عن املعطيات√√√√

3CSC326
تطوير تطبيقات الأجهزة 

املحمولة
√√√√

3CSC327
تطوير برجميات املواقع 

اللكرتونية (2)
√√√√

3CSC328تفاعل الإن�صان واحلا�صوب√√√√√√√
3CSC329الو�صائط املتعددة√√√√√√

4CSC343
مو�صوعات خا�صة يف علم 

احلا�صوب
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املقررات الختيارية

املعرفة

 والفهم

املهارات 

العملية

مهارات 

الذكاء

املهارات 

التحويلية

A1A2A3B1B2C1C2D1D2ا�صم املقرررمز املقررال�صنة

4CSC403معاجلة ال�صور√√√√√
4CSC411الر�صم باحلا�صوب√√√√√
4CSC421(2) هند�صة الربجميات√√√√√
4CSC437احلو�صبة ال�صحابية√√√√√
4CSC438احلو�صبة املتوازية واملوزعة√√√√√√

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية

CSC 202 املنطق الرقمي

هذه املاده تقدم الطالب لت�صميم وتنفيذ الدوائر الرقمية. وت�صمل املوا�صيع: اأنظمة الرتقيم، اجلرب املنطقي، تعبريات 

املنطق، الإ�صافات، حتليل الدوائر والتتابع والت�صل�صل، اأ�صاليب حت�صني ت�صميم الدوائر الرقمية با�صتخدام البوابات 

املنطقية الع�صوائية، امل�صاعفات، اأجهزة فك الرتميز، ال�صجالت، العدادات وامل�صفوفات املنطقية القابلة للربجمة. 

و�صت�صمل التجارب املختربية ت�صميم الدوائر الرقمية. وين�صب الرتكيز على ا�صتخدام الأدوات مب�صاعدة احلا�صوب 

يف ت�صميم الدوائر الرقمية وحماكاتها واختبارها.

)CSC 102( املتطلب ال�صابق

CSC 203 الريا�صيات (2)

خ�صائ�س  النهايات،  املوا�صيع:  وت�صمل  الريا�صيات.  يف  واملهارات  العميقة  باملعرفة  الطالب  يزود  متقدم  ملقرر  هذا 

النهايات، نظرية ال�صاندويت�س، ال�صتقاق، قواعد التفا�صل، قواعد ال�صل�صلة، التفا�صل ال�صمني، م�صتقات الدوال الأ�صية 

واللوغاريتمية، وتطبيق ال�صتقاق، التكامل التام ، النظرية ال�صا�صية حل�صاب التفا�صل والتكامل، قواعد �صبه منحرف، 

وتطبيق التكامل والتكامل بالجزاء، واملعادلت التفا�صلية والنمذجة الريا�صية، املتتابعات واملت�صل�صالت الالنهائية.

)CSC 101( املتطلب ال�صابق

 CSC 212 الربجمة املوجهه للكيانات (1)

للكائنات  املوجه  النمذجة  بنهج  الإملام  وتوفري  للكائنات،  املوجه  النموذج  مبادئ  �صرح  هو  املقرر  هذا  من  الهدف 

والت�صميم، وتوفري الإملام مع بناء اجلملة، والت�صل�صل الهرمي للطبقة، واملرياث، والبيئة، وبناء التطبيقات الب�صيطة، 

لغة الربجمة وامللفات املوجهة. وحدة توؤكد مبادئ هند�صة الربجميات احلديثة وتطوير مهارات الربجمة الأ�صا�صية يف 

�صياق اللغة التي تدعم النموذج املوجه للكائنات ومتثيل UML للنظم ال�صغرية.

)CSC 111( املتطلب ال�صابق
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 CSC 215 هياكل البيانات

املقرر يغطي مفاهيم هياكل البيانات وا�صا�صيات وخ�صائ�س الهيكل: امل�صفوفه والقائمه املت�صله واملكد�س والطابور 

واملخطط وال�صجره. بال�صافه اىل ان الطالب �صوف يتعلم ويطبق اخلوارزميه املالئمه للتعامل مع الهيكل املطلوب. 

 )CSC 212( املتطلب ال�صابق

CSC 221 نظم قواعد البيانات

يف هذا املقرر �صيتم تقدمي الطالب مل�صاكل هياكل  وتراكيب امللفات التقليدية، مفاهيم قواعد البيانات، تطور قواعد 

با�صتخدام  التمثيل  طريقة  العالقات،  درجات  العالقات،  اخل�صائ�س،  املكّونات،  البيانات،  قواعد  انواع  البيانات، 

ERD، اجلرب العالئقي، التب�صيط، قيود قواعد البيانات العالئقية. تعريف SQL  والتعامل معها.
)CSC 212( املتطلب ال�صابق

CSC 222 هند�صة الربجميات (2)

الربجميات،  مبادئ هند�صة  الطالب  يتعلم  و�صوف  الربجميات،  �صلبة يف هند�صة  قاعدة  للطالب  املقرر  يوفر هذا 

املتقدمة،  والنماذج  العملية  املتطورة من الربجميات، معاجلة الربجميات، ومنتجات الربجميات، ومناذج  والأدوار 

ومتطلبات الهند�صة: جمع والنمذجة والتحليل والت�صميم، والت�صميم على امل�صتويات، وت�صميم املكونات القائمة على 

الوحدات، ت�صميم على م�صتويات تطبيقات الويب، ت�صميم واجهة امل�صتخدم، وواجهات تطبيقات الويب ، وفح�س 

الربجميات وا�صرتاتيجيات الفح�س.

)CSC 212( املتطلب ال�صابق

CSC 231 تنظيم وعمارة احلا�صوب

يوفر املقرر  جمالت املعرفة التالية: املكونات الرقمية امل�صتخدمة يف تنظيم وت�صميم احلا�صوب الرقمي، نقل البيانات  

العنونة،  اأمناط  والعودة،  الطلب  واآليات  العرتا�صات  التجميع،  لغة  برجمة  التوقيت،  ا�صارات  واملتوازي،  املت�صل�صل 

هيكلية جمموعة التعليمات ، ريا�صيات العداد ال�صحيحة والك�صرية، وتقييم اداء الجهزة، وم�صار البيانات ووحدة 

التحكم.

)CSC 202( املتطلب ال�صابق

CSC 301 التحليل العددي

يقدم هذا املقرر الطالب للتحليل العددي الذي يغطي املوا�صيع: املراحل التمهيدية الريا�صية: ريا�صيات احلا�صوب، 

الثابتة، طريقة  النقطة  الت�صكيل، طريقة  واحد: طريقة  املعادلت يف متغري  الأخطاء، حل  امل�صتدير، م�صدر  اخلطاأ 

املو�صع اخلاطئة، الطريقة الثابتة، طريقة نيوتن-راف�صون ، وال�صتكمال الداخلي والتقريب متعدد احلدود، واإدخال 

اخلطية،  الأنظمة  حلل  تكرارية  وطرائق  للمعادلت،  اخلطية  الأنظمة  حلل  املبا�صرة  والطرق  الداخلي،  ال�صتكمال 

وطرائق تكرارية حلل الأنظمة غري اخلطية، وتقنيات تركيب املنحنى.

)CSC 203( املتطلب ال�صابق
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CSC 302 النظرية االحت�صابية
يعّرف هذا املقرر الطالب على النظرية الحت�صابية من خالل جمموعة من الآليات التي تخدم مبثابة مناذج للح�صابات 

)Finite automata, Pushdown automata, and Turing machines،lexical analyzer(يخترب 

 deterministic and nondeterministic املو�صوعات  اي�صًا  وت�صمل  الخرى.  واللغات   automata العالقة بني 

.P & NP  وا�صئلة  ،machines، regular expressions، context free grammars
)CSC 212( املتطلب ال�صابق

CSC 304 الذكاء اال�صطناعي

الذكاء ال�صطناعي هو جمال البحث الذي يدر�س كيفية حتقيق ال�صلوكيات الب�صرية الذكية على جهاز كمبيوتر. الهدف 

النهائي للذكاء ال�صطناعي هو جعل جهاز كمبيوتر ميكن اأن يتعلم، والتخطيط، وحل امل�صاكل ب�صكل م�صتقل. يف هذا 

املقرر�صوف ندر�س املعرفة الأ�صا�صية لفهم الذكاء ال�صطناعي. و�صوف نقدم بع�س خوارزميات البحث الأ�صا�صية حلل 

امل�صاكل. متثيل املعرفة واملنطق.

)CSC 212( املتطلب ال�صابق

CSC 314 الربجمة املوجهه للكيانات (2)
الربجمة  يو�صع مفاهيم  بالطبع  للكائنات.هذا  املوجهة  للربجمة  متقدمة  تقنيات  اإدخال  هو  املاده   الهدف من هذه 

املوجهة للكائنات التي مت تغطيتها يف CSC212. يقوم هذا املقرر باإدخال مفاهيم الربجمة املوجهة للكائنات املتقدمة: 

تعدد املرياث ، تعدد الأ�صكال، ال�صفوف املجردة، والتعامل مع ال�صتثناءات. اكت�صاب املزيد من اخلربة العملية من 

خالل ت�صميم وكتابة تطبيقات الربجمة املوجهة للكائنات.

)CSC 212( املتطلب ال�صابق

CSC 321 حتليل وت�صميم النظم
املوا�صيع تت�صمن: مقدمه اىل انظمه املعلومات وحتليل النظم وانواع النظمه وتكامل التكنلوجيا مع النظمه وادوار 

حملل النظم وطرق تطوير النظمه مثل: SDLC و AGILE وحتليل الكيانات املوجهة و منذجه البيانات وا�صاليب متثيل 

النظمه با�صتخدام الر�صومات وuse case وامل�صتويات الداريه واداره امل�صاريع ودرا�صات اجلدوى و جمع املعلومات 

بالطرق التفاعليه والطرق الغري مزعجه والطرق الر�صيقه والنموذج الويل والنمذجه با�صتخدام DFD وا�صتخدام 

قوامي�س البيانات لتحليل النظمه وتو�صيف النظمه والقرارات املهيكله واللغة املنظمة وحتليل الكيانات املوجهه ولغه 

.UML النمذجه املوحده

     )CSC 221( املتطلب ال�صابق

CSC 322 تطوير برجميات املواقع االلكرتونية (1)
ويب   �صفحات  اإن�صاء  املو�صوعات:  وت�صمل  الإنرتنت.  �صبكة  على  الربجميات  تطوير  اإىل  الطالب  املقرر  هذا  يقدم 

على با�صتخدام HTML، CSS وجافا �صكريبت، واجلداول، وتق�صيم ال�صفحة، واإدراج الر�صوم املتحركة والو�صائط 

املتعددة، واإدارة ا�صت�صافة املواقع ولوحة التحكم.

)CSC 212( املتطلب ال�صابق



68

CSC 323 الربجمة املرئية
يوفر هذا املقرر للطالب قدرات على ت�صميم وتنفيذ التطبيقات با�صتخدام الربجمة املرئية من خالل ميكرو�صوفت 

Visual Studio .Net مع مبادئ الربجمة املوجهة للكائنات. الرتكيز على اأ�صاليب الربجمة التي يحركها احلدث، 
الأحداث  اإىل  بالإ�صافة  للكائنات.  املوجهة  الأدوات  وا�صتخدام  وال�صفوف،  الكائنات،  والتالعب  اإن�صاء  مبا يف ذلك 

التي حتركها برجمة ويندوز واأنواع البيانات وامل�صغلني والأ�صياء واخل�صائ�س والقوائم والإجراءات وهياكل التحكم، 

معاجلة ملف قاعدة البيانات، وذلك با�صتخدام مبادئ تفاعل الكمبيوتر مع الن�صان لتعزيز ت�صميم واجهة امل�صتخدم.

)CSC 314 + CSC 221( املتطلب ال�صابق

CSC 325 تطوير قواعد البيانات
الوظائف،  الجراءات،  )املوؤ�صرات،   PL/SQL با�صتخدام  البيانات  قواعد  تطبيق  التالية:  املوا�صيع  املقرر  يغطي 

 :APEX، Oracle Developer :امل�صغالت ...(. كما �صيقوم الطالب با�صتخدام اأدوات تطوير قاعدة البيانات مثل

النماذج والتقارير والر�صومات.

)CSC 221( املتطلب ال�صابق

CSC 331 نظم الت�صغيل  
يناق�س هذا املقرر موا�صيع اأنظمة الت�صغيل مبا يف ذلك: نظم الت�صغيل الفرتا�صية ، ونظم ت�صغيل الجهزة العاملة بالوقت 

الفعلي اواملدجمة، نظم الجهزة واملعاجلة املوزعة واملتوازية،  مبا يف ذلك اأنظمة امللفات، ونظم التعامل مع العطال 

الطارئة ، وتقييم الأداء، و ادارة وظائف الجهزة )الذاكرة، واجلهاز )I / O(، والعمليات ( وحماية واأمن نظم الت�صغيل.

)CSC 231( املتطلب ال�صابق

CSC 332 ترا�صل البيانات و�صبكات احلا�صوب
يوفر هذا املقرر للطالب  تغطية وا�صعة ملفاهيم الت�صالت الرقمية من خالل �صبكات احلا�صوب ، طبولوجيا ال�صبكات، 

معرفة طبقات ال�صبكة  الربعة ح�صب معيار TCP/IP، طبقات ال�صبكة  ال�صبعة ح�صب معيار OSI، برنوكول خوارزميات 

الربوتوكولت، م�صاركة املوارد،  مفاتيح ودوائر حتويل البيانات

)CSC 331( املتطلب ال�صابق

CSC 401 حتليل وت�صميم اخلوارزميات
املقرر يقدم التقنيات وال�صاليب العلميه لدعم ت�صميم وحتليل اخلوارزميات مع الرتكيز على النظريات الريا�صيه 

الداعمه واعتبارات كفاءه التطبيق. املقرر يقدم القواعد ال�صا�صيه وطرق ت�صميم و حتليل اخلوارزميات. وتت�صمن 

املوا�صيع : حتليل كفاءه اخلوارزميه والتحليل املناظر وخوارزميات القوه القاهره والبحث امل�صتنفذ و التقليل والتفريق 

وفرق ت�صد والتحول والتفريق والتكرار واخلوارزميات اجل�صعة.

)CSC 215( املتطلب ال�صابق

CSC 402 مرتجمات لغات الربجمة
يف هذا املقرر يقوم الطالب بدرا�صة كيفية ت�صميم املرتجمات وامل�صاكل الرئي�صية يف ترجمة لغات الربجمة، وخطوات 

النمط  مقابل  اأ�صفل  اإىل  اأعلى  من  النمط  با�صتخدام  املختلفة  الربجمة  لغات  يف  املرتجمات  بني  والفرق  الرتجمة، 

Code. وي�صمل بناء مرتجمات، واملحددات  اأ�صفل اىل اعلى، وا�صرتاتيجيات التخزين وان�صاء الت�صفري اخلا�س  من 
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 lexical analysis ،parsing ،symbol tables ،declaration،وي�صتعر�س الق�صايا الرئي�صية لت�صميم املرتجمات

code generation وتقنيات التح�صني.
)CSC 302( املتطلب ال�صابق

CSC 425 م�صروع تخرج (1)
يف هذا املقرر، يتبع الطالب منهجية بحثية لتحديد م�صكلة حمددة )حتديد اأ�صئلة البحث(، واجراء درا�صة ومقارنة مع 

الأعمال امل�صابهة واقرتاح حل -للم�صكلة التي مت حتديدها- با�صتخدام خوارزميات الكمبيوتر، حزم الربجميات و / اأو 

الأجهزة. و�صيتم ذلك بتوجيه من امل�صرف. يف نهاية املقرر �صوف يعر�س الطالب نتائج امل�صروع و�صيقدم اجلزءالأول 

من تقرير م�صروع التخرج.

املتطلب ال�صابق ) 90�صاعة معتمدة (

CSC 426 م�صروع تخرج (2)
يف هذا املقرر ، يجب على الطالب ا�صتخدام نتائج م�صروع التخرج CSC425 I لتنفيذ واختبار احلل املقرتح. و�صيتم 

ذلك بتوجيه من امل�صرف. يف نهاية املقرر، على الطالب اأن يعر�س نتائج امل�صروع ويقدم تقرير م�صروع التخرج الكامل.

)CSC 425( املتطلب ال�صابق

CSC 435 الت�صفري واأمن احلا�صوب
املقرر يوفر للطلبه فهم را�صخ بامل�صائل ال�صا�صيه لأمن احلا�صبات و البيانات. املوا�صيع تت�صمن:

تناظري  والغري  التناظري  والت�صفري  المن  واليات  المنيه  واخلدمات  المنيه  والهجمات  احلا�صبات  امن  مفاهيم 

املفتاح  با�صتخدام  والت�صفري  الر�صائل  الكتلي وخ�صو�صيه  الت�صفري  AES وعمليات  و   DES وت�صفري  الكتلي  والت�صفري 

العام وم�صداقيه الر�صاله وتوزيع املفتاح وم�صداقيه امل�صتخدم.

  )CSC 332( املتطلب ال�صابق

CSC 436 احلو�صبة املتنقلة
يقدم هذا املقرر للطالب املبادئ الأ�صا�صية حلو�صبة الهواتف املحمولة، وتطبيقاتها والتحديات يف ذلك. من خالل هذا 

املقرر   يتعلم الطالب اأ�صا�صيات وتطبيقات احلو�صبة على اجهزة الهاتف املحمولة، وتكنولوجيا الت�صالت الال�صلكية.

وت�صمل املوا�صيع ما يلي: احلو�صبة املتنقلة واملنت�صرة، وتكنولوجيات الت�صالت الال�صلكية، وتطبيقات احلو�صبة املتنقلة 

ولغات تطبيقات الهاتف املحمول، ومبادئ هند�صة الربجميات يف احلو�صبة املتنقلة.

)CSC 332( املتطلب ال�صابق

CSC 441 تدريب ميداين
مت ت�صميم هذا املقرر لتزويد الطالب بفر�صة لكت�صاب اخلربة يف مكان العمل، تنفيذ ما تعلموه خالل درا�صتهم. 

ويركز على تعزيز مهارات الطالب القابلة للنقل والقابلة لال�صتخدام. واملقرر اي�صًا يعلم الطالب ان يكون واثق من 

نف�صه عندما يواجه م�صاكل يف حياته العملية.

املتطلب ال�صابق ) 90�صاعة معتمدة (
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وصف متطلبات التخصص االختيارية 

CSC 204 اجلرب اخلطي
هذا يقدم للطالب املفاهيم الأ�صا�صية للجرب اخلطي يف امل�صاحات املجردة ناقالت والتحولت اخلطية. يبداأ املقرر مع 

اأنظمة املعادلت اخلطية وبع�س املفاهيم الأ�صا�صية لنظرية الف�صاءات املتجهة يف الإعداد الرئي�صي للف�صاءات اخلطية 

n. ثم مي�صي املقرر اإىل اإدخال الف�صاءات املتجهة املجردة فوق احلقول التع�صفية والتحولت اخلطية، وامل�صفوفات، 
وجرب امل�صفوف، وت�صابه امل�صفوفات، والقيم الذاتية، واملتجهات الذاتية. املواد املو�صوعية ذات اأهمية حيوية يف جميع 

جمالت الريا�صيات والعلوم ب�صكل عام.

)CSC 203( املتطلب ال�صابق

CSC 305 بحوث العمليات
موا�صيع املقرر تت�صمن: نظره عامه على طرق منذجه بحوث العمليات وبناء النموذج الريا�صي والربجمه اخلطيه 

املخزنيه  ال�صيطره  ومناذج  الطوابري  نظريه  اىل  بال�صافه  التحويل  ومناذج  الب�صيطة  للطريقه  التكراريه  والطبيعه 

واداره امل�صاريع مثل: تقنيات بناء �صبكات CPM و PERT كما �صيتم ا�صتخدام تقنيات التحليل وحزم الربجميات حلل 

امل�صاكل التي تواجه مدراء العمال يف بيئه اتخاذ القرار.

)CSC 103( املتطلب ال�صابق

CSC 312 مفاهيم لغات الربجمة
يركز هذا املقرر على موا�صفات لغات الربجمة واملفاهيم التي تعطي الطالب ما يكفي من اخللفية التي ميكن اأن يناق�س 

بقناعة ملاذا لغة برجمة معينة هي منا�صبة اأو غري منا�صبة مل�صكلة معينة. املو�صوعات هي: مفاهيم لغات الربجمة، 

املجالت، التقييم، بيئات العمل، الأ�صاليب الر�صمية بناء اجلملة، ال�صمات غرامار�س، ملزمة، نطاق، اأنواع )البيانات، 

والعمليات،  احل�صابية،  التعبريات  واملرجعية(،  موؤ�صر،  الحتاد،  قائمة،  ال�صفوف،  ال�صجالت،  امل�صتخدم،  تعريفات 

والتحويالت، وتعليمات الربجمة، والربامج الفرعية، واأ�صاليب مترير البيانات، وم�صائل الت�صميم للوظائف، والعمليات 

املعرفة من قبل امل�صتخدم، وحتديد النطاق الديناميكي، واأنواع البيانات املجردة، واللغات املوجهة للكيانات.

)CSC 314( املتطلب ال�صابق

CSC 315 التنقيب عن املعطيات
والتكنولوجيا، مبا  الأعمال  �صواء من منظور  البيانات  التنقيب عن  للطالب فهم مفاهيم وعنا�صر  املقرر  يوفر هذا 

يف ذلك التدريب العملي مع عينة من الأدوات امل�صتخدمة يف بيئات دعم اتخاذ القرار. وت�صمل املو�صوعات: املفاهيم 

وجتهيز  الأبعاد  متعدد  البيانات  ومنوذج  البيانات  وم�صتودعات  والتنبوؤ  والت�صنيف  البيانات  ل�صتخراج  الأ�صا�صية 

البيانات وتكامل البيانات والتحول والبيانات واأولويات ا�صتخراج البيانات وروابط التنقيب يف قواعد البيانات الكبرية 

وت�صنيف اأ�صاليب التجميع الرئي�صية.

)CSC 304( املتطلب ال�صابق

CSC 326 تطوير تطبيقات االأجهزة املحمولة
الأجهزة  ت�صغيل  نظم  املوا�صيع  وتت�صمن  املحمولة.  الأجهزة  تطبيقات  لتطوير  الالزمة  التقنيات  املقرر  هذا  يغطي 
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املحمولة ، ت�صميم الواجهات املرئية ، برجمة املوبايل، معاجلة خدمات الويب، التعامل مع قواعد البيانات ، وبرجمة 

التعامل والأحداث مع املوبايل.

)CSC 322 + CSC 221( املتطلب ال�صابق

CSC 327 تطوير برجميات املواقع االلكرتونية (2)
يقدم هذا املقرر الطالب لتطوير املو�صوعات يف تطوير تطبيقات الويب. وت�صمل املو�صوعات: تطوير تطبيقات الويب، 

والأجهزة الذكية ولغات الربجمة لت�صميم مواقع الويب )مثل PHP، ASP.NET، ...(، الربط مع قواعد البيانات، 

ا�صت�صافة املواقع، بروتوكول نقل امللفات، لوحة التحكم للخوادم املحلية والبعيدة، اأدوات تطوير الويب.

)CSC 322 + CSC 221( املتطلب ال�صابق

CSC 328 تفاعل االن�صان واحلا�صوب
الهدف من هذا املقرر حتليل وت�صميم وتنفيذ نظم احلو�صبة التي  تودي اىل تفاعل اف�صل  بني الن�صان واللة ؛ يدخل 

التعامل مع احلوا�س   - البيانات   اخراج   ادخال/  فيما يخ�س  التفاعلي  نظام  العمل. مكونات  بيئة  تطوير  يف ذلك 

الن�صانية مثل العني، وال�صمع، واللم�س، ورائحة، والذوق، واحلركة، والذاكرة. التفاعل مع الجهزة الفرتا�صية الخرى 

الكمبيوتر: التعامل مع الواقع الفرتا�صي مبا ي�صمل  اأجهزة الكمبيوتر، والتطبيقات.

)CSC 222( املتطلب ال�صابق

CSC 329 الو�صائط املتعددة
يقدم هذا املقرر نظريات  واأ�ص�س اأنظمة الو�صائط املتعددة. ويعرف اأنواع خمتلفة من الو�صائط املتعددة  مثل ال�صوت 

والر�صوم  الكالم،  اإ�صارات  ال�صور  مر�صحات  من  خمتلفة  اأنواع  ي�صرح  اأي�صا  والفيديو.  املتحركة  والر�صوم  وال�صورة 

املتحركة وبرامج الكمبيوتر التي تتعامل مع اإدارة وتعزيز مثل هذه الأنواع من الو�صائط املتعددة.

)CSC 322( املتطلب ال�صابق

CSC 343 مو�صوعات خا�صة يف علم احلا�صوب
يغطي هذا املقرر اأحدث املوا�صيع واخر الأبحاث العلمية والتكنولوجية يف جمال علوم احلا�صوب. ممكن ان يكون مو�صوع 

املقرر خمتلفًا من ف�صل درا�صي اإىل اآخر، ويجب احل�صول على موافقة من جمل�س الق�صم حمتوياته عند طرح املقرر.

املتطلب ال�صابق )موافقة الق�صم(

CSC 403 معاجلة ال�صور
واطاراتها  بال�صور  اخلا�صة  املعاجلة   املو�صوعات  وت�صمل   . ال�صور  معاجلة  وتطبيقات  مفاهيم  املقرر  هذا  يقدم 

ومكوناتها ميا يف ذلك  جنزئتها او تكتلها ك�صف امليزات واحلركة  وتتبعها، والطرق الحتمالية والإح�صائية للك�صف 

والت�صنيف يف روؤية  املناظر املتعددة ، والتعرف على  الكائن وامل�صهد

)CSC 401( املتطلب ال�صابق

CSC 411 الر�صم باحلا�صوب
يقدم هذا املقرر املفاهيم وتنفيذ الر�صومات احلا�صوبية، واجلوانب النظرية وتنفيذ ر�صومات احلا�صوب با�صتخدام 

ونظام  التفاعلية،  الكمبيوتر  الر�صومات  املوا�صيع: نظرة عامة على  وت�صمل  اأخرى(.  اأدوات  OpenGL)اأو  برنامج  
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 3D ثنائي الأبعاد ور�صم اخلرائط، ثم يعر�س اأهم خوارزمية الر�صم، والتحول ثنائي الأبعاد. لقطة، وملء ومقدمة ل

الر�صومات.

)CSC 401( املتطلب ال�صابق

CSC 421 هند�صة الربجميات (2)  
يقدم هذا املقرر الطالب ملوا�صيع متطورة يف هند�صة الربجميات مبا يف ذلك: هند�صة الربجميات للكائنات املوجهة 

)املفاهيم واملبادئ، التحليل، الت�صميم والفح�س(، املقايي�س التقنية لأنظمة الكائنات املوجهة ، ت�صميم الأمناط، 

�صمان جودة الربجميات، الطرق الر�صمية، هند�صة الربجميات بالعتماد على الوحدات، هند�صة برجميات العميل / 

اخلادم، هند�صة الويب، اإعادة الهند�صة، و CASE )هند�صة الربجميات مب�صاعدة احلا�صوب(.

)CSC 222( املتطلب ال�صابق

CSC 437 احلو�صبة ال�صحابية
يقدم هذا املقرر للطالب تقنيات احلو�صبة ال�صحابية. وت�صمل املو�صوعات البنية التحتية ال�صحابية والنموذج املرجعي 

 ، ال�صحابية  القائمة على احلو�صبة  النظام والتطبيقات  التطبيقات و�صفات  واإدارة املوارد ومناذج الربجمة ومناذج 

امن  اي�صا موا�صيع يف  لها،  الفرتا�صية  واملحاكاة  املوزعة  التخزين  ونظم  ال�صحابة  املتوازية يف احلو�صبة  واملعاجلة 

النظم العاملة يف البيئة ال�صحابية،  واأنظمة الت�صغيل متعددة املهام.

)CSC 332( املتطلب ال�صابق

CSC 438 احلو�صبة املتوازية واملوزعة
يغطي هذا املقرر تطبيق نظرية التوازي يف احلو�صبة املوزعة ، معرفة اجهزة وبرجميات الرتا�صل  والت�صال املتوازي 

املوزعة  العمل  بيئة  يف  املطلوبة  اخلوارزميات  متعددة،  اماكن  يف  املوزعة  والربجميات  الجهزة  ميزات  واملتزامن، 

الالزمة  املعمارية  املعاجلة  واملتوازي،  املت�صل�صل  بني  التن�صيق  يف  كو�صيط  العاملة  الربجميات  جمموعة  واملتزامنة، 

القابلة للتطوير والتحليل املتوازي، وح�صابات  النماذج املتعددة، ومناذج احلا�صبات املتوازية.

)CSC 332( املتطلب ال�صابق
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الئحة منح درجة البكالوريوس
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املادة )1(

ت�صمى هذه الالئحة  ))لئحة منح درجة البكالوريو�س(( يف جامعة العلوم التطبيقية، وت�صري على كليات اجلامعة و 

يعمل بها اإعتبارًا من تاريخ اإقرارها، وتطبق على الطلبة املنتظمني امل�صجلني لنيل درجة البكالوريو�س. 

املادة )2(

1.   يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة املعاين املخ�س�سة لها اأدناه اإال اإذا دلت القرينة 
على غري ذلك:

اأ- الرئي�س : رئي�س جامعة العلوم التطبيقية.

ب- املجل�س : جمل�س اجلامعة.

ج- عميد الكلية  : عميد الكلية التي ينتمي اليها الطالب.

د- النظام  الدرا�صي : نظام  ال�صاعات  املعتمدة.

2. نظام  ال�ساعات املعتمدة :
يقوم نظام الدرا�صة على:

اأ-  عدد ال�صاعات املعتمدة التي ي�صرتط اإكمالها من قبل الطالب والنجاح فيها بامل�صتوى الذي تقرره اجلامعة ك�صرط 
للتخرج يف اأي برنامج من براجمها الأكادميية. 

ب-  حتديد املجالت الدرا�صية التي توزع عليها هذه ال�صاعات املعتمدة ح�صب اأحكام هذه الالئحة مع اإعطاء احلرية 
املر�صد  بتوجيه  لها  وا�صتعداده  اإليها  حلاجته  تقديره  ح�صب  منه،  املطلوبة  املقررات  درا�صة  لختيار  للطالب 

الأكادميي �صمن احلدود الدنيا والعليا من ال�صاعات الدرا�صية امل�صموح باأخذها وفق اخلطة ال�صرت�صادية يف كل 

ف�صل درا�صي.

3. ال�ساعة املعتمدة:
هي  عبارة  عن  �صاعة  درا�صية  ا�صبوعية  نظرية  اأو  ما  يعادلها  من  �صاعات  عملية  خالل  ف�صل  درا�صي  كامل.

4. ال�سنة  اجلامعية:
تتكون  ال�صنة  اجلامعية  من  ف�صلني  درا�صيني  اإلزامّينْي  وف�صل  �صيفي  اإختياري.

5. الف�سل  الدرا�سي :
تكون مدة الف�صل الدرا�صي ل تقل عن 14 )اربعة ع�صر( اأ�صبوعًا مبا يف ذلك المتحانات، ومدة الف�صل ال�صيفي ل 

تقل عن 7 )�صبعة(  اأ�صابيع مبا يف ذلك المتحانات ويحق ملجل�س اجلامعة التغيري يف اآليات هذا العمل وفقًا مل�صتجدات 

الأمور وامل�صلحة العامة التي يراها جمل�س اجلامعة يف هذا ال�صدد ومبا ليتعار�س مع اللوائح والقوانني ال�صادرة عن 

جمل�س التعليم العايل.
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6.  املتطلبات اجلامعية هي:
الدرا�صية  اخلطة  وح�صب  اجلامعة  طلبة  جميع  يدر�صها  التي  والختيارية  الإجبارية  الدرا�صية  املقررات  جمموعة 

املعتمدة.

7.  متطلبات الكلية هي:
جمموعة املقررات الدرا�صية الجبارية والختيارية التي يدر�صها جميع طلبة الكلية ح�صب اخلطة الدرا�صية املعتمدة.

8.  الربنامج هو:
جمموع ال�صاعات املعتمدة التي يحتاج الطالب درا�صتها للح�صول على درجة البكالوريو�س يف  تخ�ص�س معني.

9.  متطلبات الربنامج:
الدرا�صية  اخلطة  وح�صب  الربنامج  طلبة  جميع  يدر�صها  التي  والختيارية  الجبارية  الدرا�صية  املقررات  جمموعة 

املعتمدة يف اجلامعة.

 10.  امل�ستوى الدرا�سي:

يحدد امل�صتوى الدرا�صي للطالب بعدد ال�صاعات التي اجتازها الطالب بنجاح مبوجب اخلطة الدرا�صية.

 11.  املقررات االإختيارية

جمموعة املقررات التي يحق للطالب الإختيار منها من �صمن قائمة  املقررات الإختيارية وح�صب اخلطة الدرا�صية 

املعتمدة يف اجلامعة.

 12.  املقررات االإجبارية 

هي جمموعة املقررات التي يجب على الطالب اجتيازها جميعها وح�صب اخلطة الدرا�صية املعتمدة يف اجلامعة.

 13.  املتطلب ال�سابق 

هو مقرر درا�صي  يجب على الطالب مع مراعاة ماتن�س عليه املادة 8/2 درا�صته واإكماله بنجاح قبل درا�صة املقرر 

الذي ينبني عليه.

 14.  العبء الدرا�سي

جمموع ال�صاعات املعتمدة التي ي�صجلها الطالب خالل الف�صل الدرا�صي.

 15. اخلطة الدرا�سية 

اخلطة  التي  حتدد عدد ال�صاعات  املعتمدة وم�صمونها وتوزيعها اأثناء الدرا�صة من اأجل نيل درجة  البكالوريو�س.

 16. املواظبة

ح�صور املحا�صرات واملناق�صات واحل�ص�س العملية املحددة لكل مقرر درا�صي يف اخلطة الدرا�صية.
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 17.  املر�سد االأكادميي

اأحكام  لتطبيق  بعد الطالع على �صجله الكادميي  املقررات  ت�صجيل  الطالب يف  ي�صاعد  الذي  التدري�س   ع�صو هيئة 

اخلطة الدرا�صية وح�صب اللوائح املعمول بها يف اجلامعة، بحيث يتنا�صب ذلك مع قدرات الطالب وحت�صيله الأكادميي 

يف اجلامعة.

 18.  نتيجة املقرر

هي جمموع عالمات المتحان النهائي واملنت�صف والأعمال الف�صلية، وي�صتثى من ذلك املقررات التي تكون نتيجتها 

)ناجح( اأو )را�صب(.

 19.  املعدل الف�سلي 

هو معدل عالمات املقررات التي در�صها الطالب يف الف�صل الواحد ويحت�صب لأقرب منزلتني  ع�صريتني.

 20.  املعدل الرتاكمي

تاريخ  الدرا�صية حتى  اأو ر�صوبًا، واملقررة يف خطته  الطالب  جناحًا  التي در�صها  املقررات  هو معدل عالمات جميع 

ذلك املعدل، ول حت�صب يف املعدل الرتاكمي عالمات املقررات غري املقررة يف خطة الطالب الدرا�صية ويحت�صب لأقرب 

منزلتني ع�صريتني.

 21.  احلد االأدنى للعالمة

%35)ال�صفر  هو  النهائية  للعالمة  الأدنى  واحلد   ،50% هو  الدرا�صي  املقرر  يف  النجاح  لعالمات  الأدنى  احلد 

اجلامعي( مع مراعاة ان تكون العالمة عددا �صحيحا.

 22.  ك�سف الدرجات

هو ن�صخة من �صجل الطالب الأكادميي يت�صلمه الطالب يف نهاية كل ف�صل درا�صي يو�صح فيه عدد ال�صاعات املعتمدة 

التي در�صها الطالب وعالمة كل مقرر ومعدله الف�صلي والرتاكمي.

 23.  االن�سحاب:

)W(  الإن�صحاب من املقرر ·
يعني اإن�صحاب الطالب من املقرر الدرا�صي يف الفرتة املحددة لذلك ح�صب التقومي اجلامعي.

)WE(  الن�صحاب ال�صطراري ·
يعني ان�صحاب الطالب ا�صطراريا من جميع املقررات الدرا�صية بعد انتهاء الفرتة املحددة لالن�صحاب الر�صمي ل�صباب 

قهرية كاأن تكون دواعي �صحية او تعر�س حلادث �صخ�صي مع ا�صابة او وفاة احد القارب من الدرجة الوىل او الثانية.

)WF(  الن�صحاب الجباري ·
يعني �صحب املقررات الدرا�صية امل�صجلة للطالب يف ف�صل درا�صي معني يف حال جتاوزه ن�صبة الغياب امل�صموح بها بدون 

عذر ر�صمي.
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)WA(  الن�صحاب الآيل ·
يعني �صحب املقررات الدرا�صية امل�صجلة للطالب يف ف�صل درا�صي معني يف حال عدم ح�صوره لي من حما�صرات املقرر 

خالل الف�صل الدرا�صي.

)CR(  اإلغاء الت�صجيل ·
املخالفات  جلنة  من  قرار  �صدور  حال  يف  معنّي  درا�صي  ف�صل  يف  امل�صجلة  املقررات  يف  الطالب  ت�صجيل  اإلغاء  يعني 

امل�صلكية باإلغاء الت�صجيل.

 24. االإنذار االأكادميي 

 اإنذار الطالب بتدين معدله  الرتاكمي.

 25.  الربامج امل�ست�سافة

الربامج امل�صت�صافة هي برامج اأكادميية من موؤ�ص�صات تعليم عايل من خارج مملكة البحرين ُتطرح يف جامعة العلوم 

التعليم العايل مبملكة البحرين. وتكون هذه الربامج  التطبيقية مبوجب اتفاقيات علمية م�صادق عليها من جمل�س 

املـ�صـّدقة معتمدة من طرف اجلامعة الأّم وال�صاملة على التعديالت مبا يتالءم والحتياجات التعليمية واملهنية ململكة 

البحرين واملنطقة. 

املادة )3(  

يقر جمل�س اجلامعة اخلطط الدرا�صية التي توؤدي اإىل نيل درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات التي تقدمها اأق�صام 

اجلامعة، وذلك بناء على تن�صيب جمال�س  الكليات وجمال�س  الأق�صام الأكادميية املخت�صة واقرتاحات اللجان املخت�صة 

على م�صتوى الكلية واجلامعة، بحيث تكون ال�صاعات املعتمدة للح�صول على الدرجات  العلمية  كما يلي :

1 كلية العلوم الإدارية:
135  �صاعة  معتمدةاأ. البكالوريو�س  يف  املحا�صبة

135  �صاعة  معتمدةب. البكالوريو�س  يف  اإدارة الأعمال
135  �صاعة  معتمدةت. البكالوريو�س  يف  العلوم املالية واملحا�صبة
 135  �صاعة معتمدةث. البكالوريو�س  يف  نظم املعلومات الإدارية

135  �صاعة معتمدةج. البكالوريو�س  يف  العلوم  ال�صيا�صية 
 135 �صاعة معتمدة )برنامج م�ست�ساف(د.  بكالوريو�س درا�صات الأعمال والإدارة

135 �صاعة معتمدة )برنامج م�ست�ساف(ذ. بكالوريو�س املحا�صبة والتمويل

 

2 كلية احلقوق
135 �صاعة  معتمدةالبكالوري�س  يف  احلــقوق 



78

3 كلية الآداب  والعلوم
135 �صاعة  معتمدةاأ. البكالوريو�س  يف  علم احلا�صوب

135 �صاعة  معتمدةب. البكالوريو�س  يف  الت�صميم  اجلرافيكي
132 �صاعة  معتمدةج. البكالوريو�س  يف  الت�صميم  الداخلي

4  كلية الهند�صة
150 �صاعة  معتمدة )برنامج م�صت�صاف(اأ. بكالوريو�س  هند�صة مدنية واإن�صاءات

150 �صاعة  معتمدة )برنامج م�صت�صاف(ب. بكالوريو�س  هند�صة الت�صميم املعماري

املادة )4( اخلطط الدرا�صية

ت�صمل اخلطط الدرا�صية يف كل تخ�ص�س مينح درجة البكالوريو�س املقررات التية:

1- متطلبات اجلامعة
عدد ال�ساعات املعتمدة ملتطلبات اجلامعة  )27(  �ساعة معتمدة، وتنق�سم اإىل:

اأ.  متطلبات اجلامعة الإجبارية: )21( �صاعة معتمدة:

عدد  ال�صاعات  املعتمدةا�صم  املقرررمز املقرر

 ARB1013اللغة العربية
 ENG101(1) 3اللغة الإجنليزية
 ENG102(2) 3اللغة الإجنليزية
 CS104 3مهارات حا�صوب

 HBH1053تاريخ  وح�صارة  البحرين
BA1613مقدمة يف ريادة الأعمال
HR1063حقوق الن�صان

ب.   متطلبات اجلامعة الختيارية )6( �صاعات معتمدة :

يتم اختيارها  بواقع مقرر من املجموعة الأوىل )3 �صاعات معتمدة( ومقرر من املجموعة الثانية )3 �صاعات معتمدة(.

عدد ال�صاعات املتعمدةا�صم  املقرررمز املقرراملجموعة

ة 
ع

و
م

ج
مل
ا

ىل
و
لأ

ا

ISL1013الثقافة الإ�صالمية
ISL1033الإ�صالم وق�صايا الع�صر
ISL1023الأخالق يف الإ�صالم
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عدد ال�صاعات املتعمدةا�صم  املقرررمز املقرراملجموعة

ة
ي
ان

لث
 ا

ة 
ع

و
م

ج
مل
ا

SOC1013مدخل اإىل علم الجتماع
MAN1013الإن�صان والبيئة
LIB1013مدخل اإىل علم املكتبات
SPT1013مو�صوعات خا�صة
CS2053 تطبيقات احلا�صوب

 LFS1023تطوير مهارات التفكري والت�صال

ج-   يجوز اإ�صافة  مقررات  اأخرى اأو حذف بع�س املقررات املذكورة بقرار من جمل�س اجلامعة على اأن ي�صكل جمل�س 

للمقرر  تف�صيلي  منهاج  و�صع  تتوىل  اجلامعة  متطلبات  من  املقررات   من   عدد  اأو  مقرر  لكل  جلنة  اجلامعة 

اأواملقررات ح�صب اخلطوط العري�صة التي ي�صعها املجل�س.

2-  متطلبات الكلية
تتكون متطلبات الكلية من جمموعة ال�صاعات املعتمدة التي يقرها جمل�س اجلامعة بناء على تن�صيب من جمل�س الكلية، 

وهي كما يلي:

عدد  ال�صاعات  املعتمدةالكليات

27   �صاعة معتمدةكلية العلوم  الإدارية
12 - 21   �صاعة معتمدةكلية الآداب والعلوم

21   �صاعة معتمدةكلية احلقوق

3-  متطلبات التخ�ص�س واملقررات امل�صاندة
ال�صاعات  لها  الكليات، وتخ�ص�س  تن�صيب من جمال�س  بناء على  التي يقرها جمل�س اجلامعة  ال�صاعات  هي جمموع 

املعتمدة موزعة على مقررات اإجبارية واأخرى اختيارية، و�صاعات للتعليم التطبيقي والتدريب امليداين.

املادة )5( �صروط القبول وامتحان حتديد امل�صتوى  للطلبة  اجلدد

1. اأ�س�س القبول يف اجلامعة:
اأ-  ان يكون حا�صال على �صهادة الثانوية امل�صدقة من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين او مايعادلها 

مبعدل ل يقل عن %60 او مايعادله.

ب- الطلبة احلا�صلون على معدل اقل من %60 ي�صتطيعون الت�صجيل اذا ما ا�صتوفوا احد ال�صروط التالية:

1. الريا�صيون  والفنانون  ممن  ميثلون  اململكة  يف  امل�صاركات  اخلارجية.
2. من  لديهم  خربة  عملية  كافية  ل  تقل  عن  �صنة  بعد  ح�صوله  على  الثانوية  العامة.

3. بالرغم مما ورد اعاله، ملجل�س اجلامعة احلق بالبت بطلبات الطلبة الذين تقل معدلتهم عن 60%.
4. ي�صرتط ال يزيد عدد املقبولني ا�صتنادا لهذا البند )ب( عن %5  من  عدد  الطلبة  املقبولني.  



80

مقررات  يجتازوا  ان  العلمية  غري  الثانوية  امل�صارات  من  املقبولني  الطلبة  على  يتوجب  التخ�ص�صات  بع�س  ت.   يف 

ا�صتدراكية.

حتدده  االإجنليزية  اللغة  يف  امل�ستوى  لتحديد  الزامي  الختبار  اجلامعة  يف  املقبولني  الطلبة  جميع  2.  يتقدم 
اجلامعة، و يتم حتديد م�ستويات الطلبة املقبولني يف الربامج كالتايل بحيث يكون على الطالب املقبول درا�سة 

املقرر املدرج ح�سب م�ستواه: 

اأ. الربامج التي تدر�س باللغة االإجنليزية ح�سب اجلدول االتي:

العالمة يف امتحان حتديد امل�صتوىامل�صتوىاملقرر

ENG 097ال�صا�صيElementary0-34
ENG 098املتو�صطIntermediate35-50
ENG 111فوق املتو�صطUpper-Intermediate51-120

ب. الربامج التي تدر�س باللغة العربية ح�سب اجلدول االتي:

العالمة يف امتحان حتديد امل�صتوىال�صماملقرر

ENG 099Remedial Course40-0
ENG 101English 101120-41

 3.  يعفى الطالب  من درا�صة مقررات اللغة الإجنليزية وح�صب التي:

   )ENG 099(   للربامج  التي  تدر�س  باللغة الإجنليزية ومقرر )ENG098( ،)ENG097( ،يعفى من مقرر  ·
للربامج  التي  تدر�س  باللغة  العربية  اذا  ح�صل  على درجة )5(فاكرث  يف  امتحان  IELTS  اأو  450  فاكرث  يف  

 .TOEFL امتحان

·  يقام امتحان م�صتوى اللغة الإجنليزية وب�صورة الزامية  خالل الف�صل الدرا�صي الذي يقبل فيه الطالب ويف حال 
عدم ح�صور الطالب لهذا المتحان تر�صد له عالمة )0 ( وليجوز تاجيله لف�صول درا�صية اخرى حتت اي ظرف 

اإل مبوافقة جمل�س اجلامعة.

اي من  معادلة  الإجنليزية متى متت  اللغة  م�صتوى  اختبار حتديد  اخرى من  املحولني من جامعات  الطلبة  ·  يعفى 
مقررات اللغة الإجنليزية يف اجلامعة.

املادة )6( ال�صاعات املعتمدة

عملية  جوانب  لها  التي  املقررات  بع�س  ذلك  من  وي�صتثنى  �صاعات  بثالث  مقرر  لكل  املعتمدة  ال�صاعات  1.  حتدد 
اإىل )5(  خم�س  للمقرريف هذه  احلالة  املعتمدة  ال�صاعات  اأن  ي�صل عدد  و غريها(، حيث ميكن   )خمتربات 

�صاعات، ويجوز  ملجل�س  اجلامعة  اأن  يحدد عددًا  اأقل  اأو  اأكرث  من ال�صاعات  لبع�س  املقررات  اإذا  كانت  طبيعة  

املقررات  تتطلب  ذلك.
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2.  حتت�صب ال�صاعات املعتمدة لكل مقررعلى اأ�صا�س اأن  ال�صاعة  ال�صفية النظرية  يف املحا�صرات الأ�صبوعية هي �صاعة 
على مدى الف�صل الدرا�صي، اأما �صاعات املخترب اأو التطبيق العملي فيتم تقوميها لكل مقرر على حدة، على اأن ل 

يقل ح�صاب ال�صاعة املعتمدة الواحدة عن �صاعتني تطبيقيتني اأو �صاعتني خمتربيتني.

املادة )7( م�صتويات الدرا�صة

اأربعة  اأ�صا�س  على  الدرا�صية،  الواردة يف اخلطة  املقررات  وكذلك  تخ�ص�س،  كل  يقدمها  التي  املقررات  1.  ت�صنف 
م�صتويات وتثبت املتطلبات ال�صابقة لكل مقرر اإن وجدت، ويعطى كل مقرر رقمًا يدل على م�صتواه، ويذكر اإزاء كل 

مقرر اأي�صا عدد املحا�صرات وعدد �صاعات املخترب الأ�صبوعية، وعدد ال�صاعات املعتمدة.

2.  ي�صنف الطلبة امل�صجلون يف اجلامعة لنيل درجة البكالوريو�س اإىل اأربع م�صتويات وهي ال�صنة الأوىل، ال�صنة الثانية، 
ال�صنة الثالثة، وال�صنة الرابعة وح�صب اجتيازهم ل�صاعات اخلطة الدرا�صية بحيث يكون الطالب يف م�صتوى ال�صنة 

الثانية باإجتياز )33( �صاعة معتمدة، وم�صتوى ال�صنة الثالثة باإجتايزه )66( �صاعة وم�صتوى ال�صنة الرابعة باإجتيازه 

)99( �صاعة.

املادة )8( املتطلبات ال�صابقة

1.  ل يجوز للطالب اأن يدر�س مقرر قبل اأن يدر�س متطلبه ال�صابق.

2.  يجوز للطالب اأن يدر�س مقررا ما ومتطلبه يف الف�صل نف�صه اإذا كان تخرجه يتوقف على ذلك، اأو اإذا  كان  را�صبًا  
فيه  �صابقًا.

3.  تعني عبارة درا�صة املتطلب ال�صابق الواردة يف الفقرتني )2،1( من هذه املادة، اأن الطالب قام بت�صجيل املتطلب 
ال�صابق واملواظبة فيه والتقدم لإختباراته واإمتحاناته دون النظر اإىل النجاح فيه اأو عدمه ، ب�صرط الآ تقل عالماته 

النهائية عن 36%.

املادة )9( مدة الدرا�صة

1.  مدة الدرا�صة لنيل �صهادة البكالوريو�س بعبء عادي للطالب العادي اأربع �صنوات جامعية يف التخ�ص�صات املختلفة.

2.  ل يجوز للطالب اأن يح�صل على درجة البكالوريو�س يف مدة اقل من ثالث  �صنوات جامعية.

3.  ل يجوز اأن تزيد املدة التي يق�صيها الطالب م�صجاًل يف الدرا�صة للح�صول على درجة البكالوريو�س  على  ثـمـان 
�صنوات جامعية.

املادة )10( العبء الدرا�صي

البكالوريو�س )12-19(  املنتظم  يف اجلامعة ملرحلة  للطالب  الدرا�صي  للعبء   يكون احلد الدنى واحلد الق�صى  

اثناء  12 �صاعة معتمدة مرة واحده فقط  اقل من  ان ي�صجل  له  الواحد، ويجوز  الدرا�صي  الف�صل  �صاعة معتمدة يف 

درا�صته، كما يجوز للطالب ت�صجيل �صاعات درا�صية اقل من احلد الدنى امل�صار اليه اكرث من مرة على ان يعترب غري 
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الطالب يف اجلامعة  ياأخذ  ان  ويجوز  العلمية  الدرجة  لنيل  ال�صغرى  املدة  ان ليحت�صب ذلك �صمن  �صريطة  منتظم 

�صاعات ا�صافية مبعدل ليزيد عن )21( �صاعة  معتمدة �صريطة ان يفي باحد ال�صرطيني التيني:

- ال يقل املعدل الرتاكمي عن 84%

- ان يكون يف حاجة لدرا�صة )21(  �صاعة معتمدة ليكمل متطلبات التخرج يف ذلك الف�صل الدرا�صي.

املادة )11(  

يجوز للطالب يف ف�صل التخرج اأن ي�صجل اأي عدد من ال�صاعات املعتمدة الالزمة لتخرجه دون النظر اإىل احلد الأدنى 

من العبء الدرا�صي املقرر.

املادة )12(  املواظبة

ت�صرتط مواظبة الطالب على ح�صور كل املحا�صرات واملناق�صات واحل�ص�س العملية التي ي�صجل فيها ح�صب ال�صاعات 

املعتمدة لكل مقرريف اخلطة الدرا�صية، ويقوم مدر�س املقرر بت�صجيل الغياب واحل�صور يف نظام معلومات الطلبة.

املادة )13(  الغياب واالأعذار

1.   ل ي�صمح للطالب بالتغيب عن اأكرث من %25 من ال�صاعات املقررة للمادة.

2.  يقوم مدر�س املادة برفع ا�صم كل طالب جتاوزت ن�صبة غيابه عن %15 من جمموع �صاعات املادة اإىل رئي�س الق�صم 
وذلك متهيدًا لتخاذ القرار املنا�صب.

اأو قهري يقبله عميد  ال�صاعات املقررة ملقرر ما دون عذر مر�صي  %25 من جمموع  اأكرث من  الطالب  3.  اإذا غاب 
الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعترب عالمته يف تلك املادة احلد الأدنى للعالمة وهي عالمة )35، 

%(، وعليه اإعادة درا�صتها اإذا كانت اإجبارية، ويف جميع الأحوال تدخل هذه النتيجة يف ح�صاب معدل عالمات 
الطالب الف�صلي والرتاكمي لأغرا�س الإنذار والف�صل من التخ�ص�س ويف املعدل العام اأي�صا.

باأ�صماء الطلبة املحرومني من التقدم  اإدارة القبول والت�صجيل  4.  يقوم رئي�س الق�صم بالتن�صيب لعميد الكلية لإبالغ 
لالمتحانات النهائية ب�صبب غيابهم، وتر�صد لهم عالمة احلد الأدنى للمادة.

املادة )14( الغياب

1.   اإذا غاب الطالب اأكرث من %25 من ال�صاعات املقررة ملقرر ما وكان هذا الغياب ب�صبب املر�س اأو لعذر  قهري 
يقبله عميد الكلية يعترب من�صحبًا  ( )Withdrawal بدرجة )W( من تلك املادة وتطبق عليه اأحكام الن�صحاب 

ويبلغ عميد الكلية اإدارة القبول والت�صجيل قراره بذلك وتثبت مالحظة )من�صحب  Withdrawal( اإزاء تلك املادة 

اأو اجلامعة يف الن�صاطات الر�صمية في�صمح لهم  اأما الطلبة الذين ميثلون اململكة  يف ال�صجل الأكادميي للطالب، 

بالتغيب بن�صبة ل تتجاوز 30%.
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2.   ي�صرتط يف العذر املر�صي اأن يكون ب�صهادة �صادرة عن جهة طبية معتمدة، وان تقدم هذه ال�صهادة اإىل عميد الكلية 
خالل مدة ل تتجاوز اأ�صبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة.

املادة )15( االمتحانات

1.   كل من يتغيب عن المتحان النهائي دون عذر يقبله عميد الكلية تعترب عالمته يف ذلك المتحان )�صفرًا(.

2.   تعتمد الأجازات املر�صية  )خمتومة(  للطالب لالأمرا�س خارج  امل�صت�صفى وباإجازة مر�صية اأق�صاها خم�صة اأيام 
خالل يومي عمل من زوال العذر، اأما املعاجلة داخل امل�صت�صفى املعتمد خالل اأربعة اأيام عمل من زوال العذر.

3.   كل من يتغيب عن المتحان النهائي بعذر يقبله عميد الكلية، فاإن عميد الكلية يبلغ قـراره  بك�صف  ر�صمي اىل اإدارة 
القبول والت�صــجيل لر�صد عالمـة (غري مكتمل  )Incomplete حيث يقوم مدر�س  املقرر  باجراء امتحان معو�س 

للطالب يف ال�صبوعني الوليني  من  الف�صل  الذي  يليه اذا مل يكن هذا الف�صل موؤجال وي�صتثنى من ذلك الف�صل 

الدرا�صي ال�صيفي باعتباره ف�صال درا�صيا اختياريا للطالب وبخالفه  ي�صقط حق  الطالب  يف  المتحان، ويو�صع 

له �صفر يف ذلك المتحان.  

4.   يجوز اعتبار الطالب الذي تغيب عن المتحان النهائي بعذر معتمد  ملقرر  ما  من�صحبًا  اإذا كانت عالماته يف 
اختبارات اأعمال الف�صل مبجموعها  ناجحة، ومل يتقدم لالمتحان التكميلي خالل املدة املحددة لذلك يف الفقرة 

اأن ل يكون  قد تغيب عن موعد المتحان التكميلي املحدد من قبل الق�صم دون عذر يقبله  اأعاله، �صريطة   )3(

العميد.

املادة )16( و�صف املقررات

يعد ع�صو هيئة التدري�س و�صفا للمقرر الذي يدر�صه يت�صمن طبيعة  املقرر  واأهدافه والربنامج الزمني له ومتطلباته 

وحتديد مواعيد المتحانات وكيفية تقييم عالمة الطالب وقائمة باملراجع والقراءات املطلوبة منه على ان يعتمد من 

قبل جمل�س الق�صم.

املادة )17( العالمات 

1.   العالمة النهائية لكل مقرر هي جمموع عالمة المتحان النهائي وعالمات الأعمال الف�صلية.

2.   ت�صمل الأعمال الف�صلية للمقرر ما يلي:

اأ-  الختبارات ال�صفوية اأو التحريرية، التقارير، البحوث ، املناق�صات اجلماعية والعرو�س التقدميية واأعمال امل�صاركة 

وتخ�ص�س لها %20 من العالمة الإجمالية للمقرر.

ب- اختبار منت�صف الف�صل التحريري ويخ�ص�س له %30 من العالمة الجمالية للمقرر.

3.   يعقد المتحان النهائي لكل مقرر  يف نهاية الف�صل، ويخ�ص�س له %50 من العالمة النهائية، ويكون المتحان 
حتريريًا و�صاماًل للمقرر، ويجوز اأن ي�صمل المتحان النهائي امتحانات عملية اأو�صفوية اأو تقريرًا، ويحدد جمل�س 
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الكلية بناء على تو�صية من الق�صم املخت�س، الن�صبة التي تخ�ص�س لها من عالمة المتحان النهائي، على اأن يعلن 

ذلك للطلبة يف بداية الف�صل الدرا�صي.

4.   يكون توزيع العالمات للمواد العملية اأو تلك التي ت�صمل جزءًا عمليًا، بقرار من جمل�س الكلية، بناًء على تن�صيب 
من جمل�س الق�صم املخت�س.

5.   يجوز اعادة توزيع العالمات النهائية والف�صلية والعمال بتو�صية من جمل�س الكلية بناء على تن�صيب من جمل�س 
الق�صم وم�صادقة جمل�س اجلامعة.

6.   يجري احت�صاب العالمات وت�صجيلها لكل  مقرر  بالن�صبة املئوية مع بيان عدد �صاعاتها املعتمدة.

7. حتت�صب العالمة النهائية لكل مقرر من مائة لأقرب رقم �صحيح.

املادة )18(  االأ�صئلة  االإمتحانية

يلتزم ع�صو هيئة التدري�س ال�صرية الالزمة لأ�صئلته بالتن�صيق مع رئي�س ق�صمه وعميد كليته، ويتحمل م�صوؤوليتها كاملة 

من حيث الإ�صراف والطباعة والن�صخ والتغليف واحلفظ.

املادة )19(    

مدر�س املقرر م�صئول عن تدقيق ح�صور الطلبة لالمتحان وت�صحيح الأوراق اخلا�صة به.

املادة )20(    

مدر�س املقرر م�صوؤول عن ر�صد العالمات يف نظام معلومات الطلبة  ب�صكل �صحيح ونهائي .

املادة )21(    

1.   ت�صنف عالمات املقررات التي يح�صل عليها الطالب وفق اجلدول التايل:

الرمز بالإجنليزيةالتقديرالعالمة

Aممتاز90- %100
Bجيد جدًا80- %89
Cجيد70- %79
Dمقبول60- %69
E�صعيف50- %59

Fرا�صبدون الـ  %50
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2.   ت�صنف املعدلت  الف�صلية  والرتاكمية  التي  ح�صل  عليها  الطالب   وفق اجلدول التايل:

التقديرالعالمة

ممتاز  مع  مرتبة  ال�صرف92- %100

ممتـــاًز84 - اأقل من  %92

جيد  جدًا76 - اأقل من  %84

جـــيد68 - اأقل من  %76

مقبـــول60 - اأقل من  %68

املادة )22( ح�صاب املعدالت الف�صلية والرتاكمية

1.   يجري احت�صاب اأي من املعدلت الف�صلية والرتاكمية ب�صرب الن�صبة املئوية لكل مقرر بعدد ال�صاعات املعتمدة لكل 
مقرر تدخل يف املعدل وق�صمة جمموع حوا�صل ال�صرب الناجتة على جمموع عدد ال�صاعات.

2.  يف حالة ر�صوب الطالب تثبت عالمة الر�صوب  كما وردت من مدر�س املقرر اإذا كانت %35 فما فوق، وحتول كل 
عالمة دون ذلك اإىل 35%.

3.  تثبت جميع املقررات التي يدر�صها الطالب يف �صجله الدرا�صي.

املادة )23( التظلمات

1.  يجوز للطالب اأن يطلب مراجعة عالمته يف المتحان النهائي لأي  مقرر خالل مدة اأق�صاها )10( ع�صرة  اأيام 
من تاريخ اإعالن النتائج، وللعميد يف هذه احلالة اأن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطاأ يف جمع العالمات اأو نقلها،  

اأو  وجود اإجابات غري م�صححة، وذلك عن طريق جلنة ي�صكلها عميد الكلية من اع�صاء هيئة التدري�س لتدقيق 

التظلمات على ان ليكون مدر�س املقرر  اأحد اع�صائها.

2.  يدفع الطالب ر�صمًا وقدره 10 ) ع�صرة( دنانري عن كل طلب يتقدم به ملراجعة اأية عالمة من عالماته النهائية.

3.  يحق للطالب رفع طلب يتظلم فيه من نتيجة اأي مقرر. وتتم العملية وفق اخلطوات التالية:

اأ-  يتقدم الطالب اإىل اإدارة القبول والت�صجيل بطلب تظلم خالل )10( ع�صرة  اأيام من اإعالن النتيجة لإعادة النظر 

يف نتيجة املقرر والدرجة التي ح�صل عليها. ويدفع مبلغ )10( ع�صرة دنانري بحرينية -  ت�صرتجع يف حالة تغيري 

الدرجة ل�صالح الطالب. 

اأع�صاء هيئة التدري�س ملراجعة نتائج  ب-  ي�صكل رئي�س الق�صم الأكادميي جلنة خا�صة مكونة من ع�صوين اثنني من 

الأعمال الف�صلية واإعادة ت�صحيح الورقة النهائية لالمتحان على األ يكون اأ�صتاذ املقرر املعني ع�صوا فيها فاإن مل 

يتفقا على نف�س النتيجة  حتول  اإىل ع�صو ثالث يرجح اأحدهما. 

ج- تعتمد اللجنة يف اإعادة الت�صحيح توزيع الدرجات املقدم من مدر�س املقرر. 

د- ترفع اللجنة تقريرها اإىل رئي�س الق�صم الأكادميي خالل اأ�صبوع من ت�صكيلها. 
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هـ-  يف حالة تغري الدرجة بناء على تقرير اللجنة يتم اعتمادها من قبل رئي�س الق�صم الأكادميي وعميد الكلية املعنيني 

ثم ي�صلم التقرير اإىل اإدارة القبول والت�صجيل لر�صد الدرجة املعدلة قبل انتهاء فرتة ال�صحب والإ�صافة للف�صل 

الدرا�صي التايل. 

و- تقوم اإدارة القبول والت�صجيل بتبليغ الطالب املتظلم بالنتيجة. 

ز-  ل يحق للطالب اإعادة طلب التظلم من درجة املقرر الذي مت النظر فيه من قبل الق�صم الأكادميي بناًء على تظلم 

�صابق،  ويعترب قرار التظلم الأول نهائيًا. 

املادة )24( االن�صحاب من املقررات واإ�صافتها

1 ي�صمح للطالب بالن�صحاب من مقررات �صجل لها واإ�صافة مقررات جديدة خالل خم�صة اأيام عمل من بدء كل من 
الف�صلني الدرا�صيني الأول والثاين،  وخالل  ثالثة اأيام عمل من بدء الف�صل ال�صيفي،  ول تثبت املقررات التي ان�صحب 

منها يف تلك الفرتة يف �صجله الأكادميي.

2  مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة ي�صمح للطالب بالن�صحاب من درا�صة مقرر خالل ثـمانية اأ�صابيع 
من بدء كل من الف�صلني الأول والثاين، وخالل اأربعة اأ�صابيع من بدء الف�صل ال�صيفي، على اأن ل يكون الطالب قد 

جتاوز ن�صبة الغياب امل�صموح بها دون عذر مقبول ومعتمد،  ويف هذه احلالة  يثبت  املقرر  يف �صجل الطالب واإزاءها 

مالحظة )من�صحب W(، ول يدخل هذا املقرر يف عدد ال�صاعات التي در�صها من حيث النجاح والر�صوب ومتطلبات 

اأن يثبت نتيجة الطالب يف ك�صف  التخرج، واإذا مل ين�صحب الطالب خالل املدة املذكورة فعلى ع�صو هيئة التدري�س 

العالمات، ول يجوز نتيجة لهذا الن�صحاب ان يقل عدد ال�صاعات امل�صجل بها عن احلد الأدنى للعبء الدرا�صي امل�صموح 

به وفق هذه الالئحة اإل يف احلالت اخلا�صة التي ن�صت عليها.

املادة )25(  االن�صحاب من املواد واإكمالها

1. يف حالة ان�صحاب الطالب من  مقرر  ما ت�صجل له مالحظة )من�صحب W( اإزاء ذلك املقرر.

2.  ت�صجل مالحظة )غري مكتمل Incomplete (  اإزاء املقرر  الذي مل يكمل الطالب متطلباته اأو تغيب عن المتحان 
النهائي بعذر مقبول.

3.  اإذا ح�صل الطالب على نتيجة )غري مكتمل  Incomplete( يف بع�س  املقررات  فيتم احت�صاب معدلته عندما 
تكتمل عالمات املقررات   وتعترب  املعدلت  ذات  اأثر  رجعي من  تاريخ  ح�صول  الطالب  على  نتيجة )غري مكتمل( 

من حيث الإنذار الأكادميي اأو الف�صل. الف�صل.

املادة )26( الئحة ال�صرف

1.  ي�صدر الرئي�س ا�صماء الطلبة املدرجني على لئحة �صرف اجلامعة ف�صليًا،  وتت�صمن اأ�صماء  الطلبة  الذين  ح�صلوا  
على  معدلت  ف�صلية  مقدارها  %92  فاأكرث  من  بني امل�صجلني على لوائح �صرف  الكليات، وتكرمهم  اجلامعة  

بالطريقة  التي  تراها منا�صبة.
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2.  ي�صع العميد ا�صم الطالب الذي يح�صل على معدل ف�صلي مقداره %85 فاأكرث على لئحة �صرف الكلية، ويثبت 
ذلك يف �صجله الأكادميي،  �صريطة  اأن  ل  يقل  عبوؤه الدرا�صي  عن  )12( �صاعة  معتمدة.

3.  تطبق لئحة ال�صرف للطلبة املتفوقني يف جامعة العلوم التطبيقية على الطلبة املدرجني يف الفقرات 2،1 اعـــاله.

املادة )27( االإنذار والف�صل االأكادميي

1.  يوجه الإنذار الأكادميي اإىل الطالب اإذا انخف�س معدله الرتاكمي عن احلد الأدنى املطلوب للتخرج يف الربنامج 
الأكادميي يف نهاية اأي ف�صل درا�صي با�صتثناء ف�صل قبول الطالب و ف�صل تغيري التخ�ص�س )اإن وجد( وكذلك 

الف�صل ال�صيفي، وتقوم اإدارة القبول والت�صجيل باإ�صعار الطالب بالطريقة التي تراها منا�صبة.

2.  على الطالب املنذر اأكادمييا اأن يزيل الأ�صباب التي اأدت اإىل و�صعه حتت املراقبة يف مدة اأق�صاها  ثالثة ف�صول 
درا�صية اعتيادية بعد الف�صل الذي و�صع ب�صبب نتائجه حتت املراقبة.

3.  اإذا وجه الإنذار الأكادميي اإىل الطالب ثم متكن من رفع معدله الرتاكمي اإىل احلد الأدنى املطلوب، زال اأثر ذلك 
الإنذار، فاإذا انخف�س معدله الرتاكمي يف مرحلة لحقة وجه اإليه اإنذار اأكادميي جديد م�صتقل عن الإنذار اأو 

الإنذارات ال�صابقة.

4.  ل يجوز للطالب الذي وجه اإليه الإنذار الأكادميي ت�صجيل اأكرث من اأربعة مقررات درا�صية ) 12 ( �صاعة معتمدة 
يف الف�صل الدرا�صي ال بتو�صية من املر�صد الكادميي ورئي�س الق�صم الأكادميي.

5.  ل ي�صمح للطالب الذي مت اإنذاره اأكادمييًا امل�صاركة يف اي من الن�صاطات الالمنهجية التي تقام يف اجلامعة.

6.  ل ُيحت�صب الف�صل الدرا�صي ال�صيفي لأغرا�س الإنذار والف�صل الأكادميي، ولكن ُيلغى الإنذار عن الطالب 
اإذا ارتفع معدله الرتاكمي اإىل احلد الأدنى املطلوب للتخرج يف الربنامج الأكادميي بنتيجة الف�صل الدرا�صي 

ال�صيفي.

7.  اإذا مل يتمكن الطالب من اإزالة الأ�صباب التي اأدت اإىل و�صعه حتت املراقبة مبوجب الفقرة )2( من هذه املادة 
يف�صل من برناجمه الأكادميي ويحق له النتقال اإىل برنامج اأكادميي اآخر.

8.  ي�صتثنى من الف�صل كل طالب اأمت بنجاح ما ن�صبته )%75( من ال�صاعات املعتمدة  للربنامج الأكادميي ، كما 
ي�صتثنى من الف�صل الطالب الذي ح�صل على معدل تراكمي يقع بني %59.5 و %59.9 يف نهاية الف�صل الثالث 

لالنذار الأكادميي ويف كال احلالتني يبقى الطالب حتت الإنذار الأكادميي حتى يتمكن من رفع معدله الرتاكمي 

اإىل احلد الأدنى املطلوب للتخرج ويف�صل فقط عند ا�صتنفاذه للمدة الق�صوى املن�صو�س عليها بالبقاء يف 

اجلامعة.

9.  ُيف�صل من اجلامعة كل طالب ف�صل من برناجمه الأكادميي وتقدم بطلب انتقال اإىل برنامج اأكادميي اآخر  ومل 
يتم قبوله فيه.
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10.  ل يجوز للطالب النتقال اإىل برنامج اأكادميي �صبق اأن ُف�صل منه.

11.  بالرغم مما �صبق، يف�صل من اجلامعة كل طالب ا�صتنفد املدة الق�صوى املن�صو�س عليها بالبقاء يف اجلامعة.

املادة )28(  اإعادة درا�صة املقررات

1.  على الطالب اإعادة درا�صة اأي مقرر اإجباري ر�صب  فيه، واإذا كان الر�صوب يف مقرر اختياري فيجوز للطالب 
درا�صة مقرراآخرح�صب  اخلطة  الدرا�صية  والإمكانيات  املتوافرة، كما يجوز للطالب اإعادة درا�صة اأي  

مقررح�صل  فيه على عالمة دون  الـ )%65) لرفع معدله الرتاكمي. ويف كل احلالت  الواردة  حت�صب  للطالب  

العالمة  العلى ول تدخل  العالمة القل يف ح�صاب املعدل الرتاكمي.

2.  يف  حالة  اإعادة  الطالب  لدرا�صة  مقررما  ب�صبب  ر�صوبه  اأو  لأي  �صبب  اآخر  فاإن �صاعات  ذلك  املقرر  تدخل  يف  
ح�صاب  عدد  ال�صاعات  املطلوبة  للتخرج  مرة  واحدة  فقط.

3.  يف حالة درا�صة الطالب ملقررات اأكرث من  املقررات  الختيارية  مبوجب  اخلطة الدرا�صية  فتح�صب  له  املقررات  
التي  ح�صل  فيها  على  اأعلى  العالمات،  ومبا  ل  يتعار�س  مع  الفقرتني ال�صابقتني.

املادة )29(  تاأجيل الدرا�صة واالنقطاع عنها واالن�صحاب من اجلامعة

1.  للطالب اأن يتقدم بطلب لتاأجيل  درا�صته  خالل  الف�صل  الدرا�صي  الذي  يود تاأجيله  اإذا  توافرت  لديه  اأ�صباب  
تقتنع  بها  اجلهة  املخت�صة  باملوافقة  على  التاأجيل وذلك  وفقًا  ملا   ياتي:

اأ. عميد الكلية:  اإذا كان التاأجيل املطلوب  ملدة  ف�صل  درا�صي  واحد  ول يتجاوز  اأربعة  ف�صول  �صواء  كانت  مت�صلة  

اأم  منف�صلة.

ب. جمل�س الكلية:  اإذا كان التاأجيل املطلوب  ملدة  تتجاوز  اأربعة  ف�صول  ول  تزيد  عن  �صتة  ف�صول  �صواء  اأكانت  

مت�صلة  اأم  منف�صلة.

2.  ل يجوز تاأجيل الدرا�صة او الن�صحاب من املقررات الدرا�صية للطالب اجلديد اأو املنتقل من جامعة اخرى اأو املنتقل 
ف�صل  احت�صاب  دون  بالربنامج  التحاقه  على  درا�صي  ف�صل  م�صي  بعد  اإل  اجلامعة  داخل  اآخر  اإىل  برنامج  من 

املقررات الإ�صتدراكية للربنامج.

3.  حت�صب  مدة  التاأجيل  من  احلد  الأعلى  للمدة  امل�صموح  بها  للح�صول  على  درجة البكالوريو�س. 

املادة )30(  االإنتظام/  اإعادة  القيد/  الغياب  واالإن�صحاب  من  املقررات

1.  اإذا مل ي�صجل الطالب املنتظم يف اجلامعة لف�صل درا�صي اأو اأكرث ومل يح�صل على موافقة خطية من العميد املعني 
بتاأجيل درا�صته لهذه املدة  يفقد  مقعده  يف  اجلامعة.

2.  ملجل�س اجلامعة املوافقة على اإعادة ت�صجيل الطالب املنتظم )اعادة قيد( اإذا قدم عذرًا يقبله املجل�س، واإذا عاد 
الطالب اإىل تخ�ص�صه ال�صابق يحتفظ ب�صجله الأكادميي كاماًل على ان لتتجاوز فرتة انقطاعه عن اربعة �صنوات 
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جامعية مع الخذ بعني العتبار ان الطالب �صينهي متطلبات التخرج �صمن املدة املحددة من هذه الالئحة وذلك 

ب�صبب احت�صاب فرتة النقطاع من �صمن احلد العلى ل�صنوات التخرج.

3.  ملجل�س  اجلامعة  بناًء على  تو�صية  جمل�س  الكلية  واإدارة  القبول  والت�صجيل  حتديد  اخلطة  الدرا�صية  التي  
�صوف  تطبق  على  الطالب  الذي  متت املوافقة على اعادته  اإىل  الدرا�صة  بعد  فقدان  مقعده  مع  مراعاة  اجلانب  

الأكادميي  والعلمي  للخريج.

4.  يعد الطالب الذي يتجاوز جمموع غيابه بعذر عن )%25( من ال�صاعات املقررة  ملقررات الف�صل من�صحبًا من 
الف�صل ويثبت يف �صجله مالحظة  من�صحب )W( وتعترب درا�صته يف ذلك الف�صل موؤجله.

وبعد  الف�صل  لذلك  �صجلها  التي  املقررات   جميع  من  بالن�صحاب  الكلية  لعميد  بطلب  يتقدم  اأن  للطالب  يجوز     .5
موافقة العميد على ذلك تعترب درا�صته يف ذلك الف�صل  موؤجلة وعلى الطالب اأن يتقدم مبثل هذا الطلب قبل موعد 

المتحانات النهائية باأربع اأ�صابيع على الأقل.

املادة )31( االإنتقال من برنامج اإىل اآخــــر

1.   يجوز انتقال الطالب من برنامج اإىل اآخر يف اجلامعة اإذا توافر له �صاغر يف الربنامج الذي يرغب يف النتقال اإليه،  
وان يكون معدل عالماته يف ال�صهادة الثانوية يوؤهله للقبول يف الربنامج الذي يرغب يف النتقال اإليه �صنة ح�صوله 

على ال�صهادة الثانوية اأو �صنة النتقال.

2.   عند انتقال الطالب اإىل برنامج اآخر يحق له احت�صاب اأي مقرر يختاره من املقررات التي جنح بها يف الربنامج 
املنتقل منه، وتكون �صمن مقررات اخلطة الدرا�صية للربنامج املنتقل اإليه، وتدخل عالمات هذه  املقررات يف معدل 

الطالب الف�صلي والرتاكمي.

3.   حتت�صب كل )15( �صاعة معتمدة متت اإختيارها وفقًا للفقرة ال�صابقة ف�صاًل درا�صيًا واحدًا.

4.   تقدم طلبات النتقال اإىل مدير القبول والت�صجيل وفق النماذج املقررة.

5.   يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب امل�صتجد، وذلك لغايات التاأجيل والإنذار والف�صل  من   الربنامج.

املادة )32 (  الطالب الزائر 

مقررات  لدرا�صة  التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  موؤقتة  ب�صفة  ينتظم  ولكنه  الأ�صلية  جامعته  يف  منتظم  طالب  1.  هو 
حمددة يف ف�صل درا�صي معني، وبعد انتهاء هذا الف�صل ل تلتزم اجلامعة بقبوله اأو حتويله يف اأي برنامج اأكادميي. 

وتكون �صروط التعامل مع الطالب الزائر كالتي:

اأ. اأن يكون طالبًا منتظمًا من الناحية الدرا�صية يف جامعته  التي  يدر�س  فيها.

ب.  اأن  يكون  الطالب  الزائر  يدر�س  يف  جامعة  معرتف  بها  ح�صب  اأنظمة  ولوائح  جمل�س  التعليم  العايل  البحريني.

ث.  اأن يتم تر�صيحه من قبل جامعته الأ�صلية لدرا�صة مقررات حمددة، وتر�صل نتائجه يف نهاية الف�صل الدرا�صي اإىل 

اجلهة املخت�صة يف تلك اجلامعة.
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ح. اأن يتوفر مقعد �صاغر يف املقررات التي يتقدم الطالب الزائر لدرا�صتها.

هـ.  يتم ت�صجيل الطلبة الزائرين بعد النتهاء من عمليات الت�صجيل وال�صحب والإ�صافة وذلك يف املقررات التي تتوافر 

فيها مقاعد �صاغرة.    

الوطنية  اللجنة  بها من قبل  اأخرى معرتف  الدرا�صة كطلبة زائرين يف جامعة  الراغبني يف  الطلبة  يتوجب على   .2
ملعادلة ال�صهادات بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين، احل�صول على موافقة م�صبقة على ذلك من اإدارة القبول 

والت�صجيل يف اجلامعة باملقررات التي يرغب الطالب بدرا�صتها بناءا على تو�صية الق�صم الكادميي املخت�س.  وتتطلب 

املوافقة تقدمي طلب الدرا�صة يف جامعة اأخرى م�صفوعًا بالوثائق ادناه :

اأ.  تو�صيف حمتويات املقرر املطلوب درا�صته معتمدًا من اجلهة املخت�صة يف اجلامعة اخلارجية، وتقدميه اإىل الق�صم 

الأكادميي املعني وفقا لل�صوابط التي اأقرها جمل�س اجلامعة. 

ب.  احل�صول على خطاب من مدير القبول والت�صجيل يف اجلامعة موجه اإىل اجلهة املخت�صة يف اجلامعة امل�صت�صيفة 

يف هذا ال�صاأن. 

ج .   تقيد املقررات التي يدر�صها طالب اجلامعة يف جامعة اأخرى وفق �صروط الفقرة ال�صابقة بناجح اإن كان ناجح فيها 

بعالمة ل تقل عن 70%.

املادة )33(  

 اإذا كانت درجة البكالوريو�س الأوىل من نف�س اجلامعة التي يرغب الطالب احل�صول على درجة بكالوريو�س منها يف 

برنامج اآخر ل يجوز للجامعة ان تعفي الطالب من اأّي من متطلبات اجلامعة اأو متطلبات الكلية.  

املادة )34( االإنتقال من اجلامعات االأخرى

يجوز انتقال الطلبة اإىل اجلامعة يف حالة وجود �صواغر لهم على اأن تقدم طلبات الإنتقال اإىل اإدارة القبول والت�صجيل 

وفق املواعيد املُعلن عنها يف كل ف�صل درا�صي، وح�صب ال�صروط الآتية : 

1.  ا�صتيفاء �صروط القبول يف اجلامعة، وان يكون معدله يف الثانوية العامة اأو ما يعادلها مقبول يف  الربنامج املنتقل 
اإليه �صنة ح�صوله على الثانوية العامة اأو �صنة ت�صجيله يف اجلامعة.

2.  اأن يكون الطالب منتقاًل من جامعة اأو كلية جامعية اأو اأحدى موؤ�ص�صات التعليم العايل املعرتف بها من قبل اللجنة 
الوطنية ملعادلة ال�صهادات بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.  وحت�صب للطالب  املقررات  التي جنح فيها 

وتكون �صمن خطته الدرا�صية املقررة يف جامعة العلوم التطبيقية وان تكون ال�صاعات املعتمدة  للمقرر  املحت�صبة يف 

اجلامعة املنتقل منها ل تقل عن ال�صاعات املعتمدة  للمقرر  يف جامعة العلوم التطبيقية.

3. اأن تكون درا�صته ال�صابقة منتظمة يف اجلامعة، وان يقدم ما يثبت ذلك.

4. اأن ل يكون الطالب مف�صوًل ف�صاًل تاأديبيًا من اجلامعة التي در�س فيها مبا�صرة قبل طلب النتقال.
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5. حتت�صب كل )15(  �صاعة معتمدة متت معادلتها للطالب املنتقل ف�صاًل درا�صيًا واحدا على اأن ل حتت�صب عالمات 
املقررات يف املعدل الف�صلي والرتاكمي.

املادة )35( االإلتحاق باجلامعة من جديد

1.  اإذا رغب الطالب املن�صحب من اجلامعة اللتحاق ثانية باجلامعة فعليه اأن يتقدم بطلب التحاق كطالب م�صتجد ويف 
حالة قبوله يتم تطبيق املادة 37 اخلا�صة مبعادلة املقررات عليه. 

2.  ليجوز احت�صاب ال�صجل الأكادميي للطالب لإغرا�س موا�صلة درا�صته يف اجلامعة اإذا انقطع عن الدرا�صة  لأكرث 
من اأربع �صنوات 

3. ويف كل الأحوال على الطالب اأن يدر�س يف جامعة العلوم التطبيقية ما ل يقل عن 3/1 عدد ال�صاعات املعتمدة.

املادة )36(  متطلبات احل�صول على درجة البكالوريو�س

متنح  الدرجة  اجلامعية الأوىل )البكالوريو�س( للطلبة من قبل جمل�س اجلامعة بعد اإمتام املتطلبات التالية:

1.  النجاح يف جميع املقررات املطلوبة للتخرج يف اخلطة الدرا�صية.

2.  احل�صول على معدل تراكمي ل يقل عن )60%(.

3.  م�صي احلد الأدنى للمدة املطلوبة على الدرجة، وعدم جتاوز احلد الأعلى ح�صبما ورد يف املادة  )9(  من هذه 
الالئحة. 

املادة )37( معادلة املقررات 

ُي�صرتط ملعادلة املقررات يف حالة انتقال الطالب من موؤ�ص�صة تعليم عال اإىل جامعة العلوم التطبيقية: 

الوىل  اجلامعية  الدرجة  متطلبات  من   ) ال�صاعات  عدد  )ثلثي   66% عن  املعادلة  ال�صاعات  عدد  يزيد  1.  ال 
)البكالوريو�س(،  بحيث يكون احلد الأدنى للح�صور يف اجلامعة ف�صلني درا�صيني كاملني بحد اأدنى  مبقدار  ثالثني 

.)C( على ان ل يتم احت�صاب املقررات التي يقل تقديرها عن درجة ) صاعة  معتمدة )30 �صاعة معتمدة�

2.  األ يقل عدد �صاعات املقرر املطلوب معادلته عن عدد ال�صاعات  للمقرر املعادل  يف اخلطة الدرا�صية يف اجلامعة.

3.  األ يعادل املقرر باكرث من مقرر واحد.

4.   اإثبات جناح الطالب للمقرر املراد معادلته بك�صف درجات اأ�صلي وم�صدق.

5. ل يجوز معادلة مقررات درا�صية من درجات علمية م�صابهة )ح�صل عليها الطالب م�صبقا( للدرجة العلمية احلالية 
التي مّت قبول الطالب فيها.
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املادة )38(  منح  �صهادة  التخرج

متنح �صهادات التخرج عند ا�صتحقاقها يف نهاية كل ف�صل.

املادة )39(   

1.  اإذا توقف احتمال تخرج الطالب على مقرر واحد اإجباري اأو اإثنني وكان هذا املقرر اأو هذين املقررين غري مطروح 
اأو غري مطروحني يف الف�صل الذي يتخرج فيه، اأو كان مطروحا اأو كانا مطروحني ومتعار�صا اأو متعار�صني مع مقرر 

اإجباري اأخر اأو �صبق للطالب اإن ر�صب فيه اأو ر�صب فيهما مرتني على الأقل،  فللعميد بعد اخذ راأي رئي�س الق�صم اأن 

يوافق على اأن يدر�س الطالب مقررا  اآخرا اأو مقررين  بديال  عنه اأو بديلني عنهما يكون اأو يكونا من  نف�س  املجال  

املعريف  ومن نف�س امل�صتوى الدرا�صي له اأو لهما اأو  اأعلى  منه اأو منهما  على ان تعلم اإدارة القبول والت�صجيل بذلك.

ل�صبب  اأو ت�صجيلهما  اإثنني  ومل يتمكن من ت�صجيله  اأو  2.  اإذا توقف احتمال تخرج طالب على مقرر واحد اختياري 
خارج عن اإرادته فللعميد بتن�صيب من رئي�س الق�صم اأن يوافق على ا�صتبداله اأو ا�صتبدالهما مبقرر اأو مقررين اآخر 

اأو اآخرين منا�صب اأو منا�صبني  من  مقررات  الكلية  اأو  اأي  كلية  اأخرى مع مراعاة امل�صتوى، على اأن  تعلم اإدارة 

القبول والت�صجيل بذلك.

3.  ويف كل الأحوال �صواء تعلق الأمر مبواد اإجبارية و/ اأو اختيارية يجب ان ليزيد عدد املقررات البديلة عن مقررين.

4.  اإذا  مل  ي�صتطع  الطالب  ت�صجيل  مقرر  اإجباري  اأو  اإختياري  ب�صبب  عدم  طرحه  اأو  تعار�صه  يجوز  له  اأن  ي�صجل  
مقرر  مكافئ  له  متامًا  من  حيث  الو�صف  وامل�صمون  اإذا  تعددت  اخلطط  املطبقة  يف  الربنامج وذلك بتن�صيب  

من  رئي�س  الق�صم  وموافقة  من  العميد.  

املادة )40(  

1.  رئي�س  الق�صم املخت�س واملر�صد الكادميي م�صوؤولني عن متابعة  و�صع الطالب الأكادميي بالتن�صيق مع اإدارة القبول 
والت�صجيل والتحقق من ا�صتيفائه �صروط التخرج.

2.  على الطالب الذي يتوقع تخرجه يف نهاية ف�صل ما اأن يقوم بتعبئة منوذج خا�س لدى الق�صم املخت�س خالل الف�صل 
الذي ي�صبق الف�صل املتوقع تخرجه  فيه بالتن�صيق مع اإدارة القبول والت�صجيل، وذلك كي يت�صنى معاجلة اأي خطاأ 

يف تطبيق  اخلطة.

املادة )41(   

على الطالب اأن يح�صل على براءة ذمة من اجلامعة ل�صتكمال اإجراءات تخرجه.

املادة )42(    

ل يجوز لأي طالب الحتجاج بعدم علمه بهذه الالئحة، اأو بعدم اإطالعه على الن�صرات ال�صادرة عن اجلامعة، اأو على 

ما ن�صر على لوحة اإعالناتها فيما يتعلق بها.
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املادة )43(  

حتمل درجة البكالوريو�س تاريخ ا�صتحقاقها.

املادة )44(  الر�صوم اجلامعية

1.  يدفع الطالب جميع الر�سوم والتاأمينات امل�ستحقة عليه فور ت�سجيله للمقررات الأي ف�سل، وال يعترب ت�سجيل 
والتامينات  الر�سوم  تعديل  يف  احلق  وللجامعة  كاملة،  والتاأمينات  الر�سوم  ا�ستيفاء  بعد  اإال  مثبتاً  الطالب 

امل�ستحقة ح�سب ما تراه منا�سبا بعد احل�سول على موافقة اجلهات املعنية.

2.  يح�سل  الطالب املقبول من الدرا�سة الثانوية على خ�سم ملرة واحدة فقط يف الف�سل الدرا�سي االأول )ف�سل 
القبول ( على الر�سوم الدرا�سية وغري �سامل الر�سوم االخرى  مثل الكتب وغريها بن�سبة: 

اأ. %30 ملن اجتازوا الدرا�صة الثانوية العامة ومبعدل %95 فما فوق .

ب. %15 ملن اجتازوا الدرا�صة الثانوية العامة ومبعدل %90 اىل 94.99%. 

3.  تكون الر�سوم اجلامعية التي يدفعها الطالب على النحو التايل:

اأ( الر�سوم الدرا�سية  لكل �ساعة معتمدة لطلبة برامج درجة البكالوريو�س يف كل من الكليات التالية:

1( كلية العلوم االدارية 

ر�صوم ال�صاعة  املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 92.700د.ب البكالوريو�س يف املحا�صبة 1
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف ادارة العمال 2
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�صبة 3
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف نظم املعلومات الدارية 4
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف العلوم ال�صيا�صية 5

2( كلية احلقوق

ر�صوم ال�صاعة  املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 92.700د.ب البكالوريو�س يف احلقوق 1

3( كلية االداب والعلوم

ر�صوم ال�صاعة  املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 92.700د.ب البكالوريو�س يف علم احلا�صوب 1
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف االت�صميم اجلرافيكي 2
132 92.700د.ب البكالوريو�س يف الت�صميم الداخلي 3
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4( الربامج امل�ست�سافة

الربامج امل�صت�صافة من جامعة كاردف مرتوبوليتان

ر�صوم ال�صاعة  املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 160د.ب بكالوريو�س درا�صات الأعمال والإدارة 1
135 160د.ب بكالوريو�س املحا�صبة والتمويل 2

الربامج امل�صت�صافة من جامعة لندن �صاوث بنك

ر�صوم ال�صاعة  املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

150 180د.ب بكالوريو�س هند�صة مدنية واإن�صاءات 1
150 180د.ب بكالوريو�س هند�صة الت�صميم املعماري 2

ب( الر�سوم والتاأمينات االخرى غري امل�سرتدة وت�سمل:

1( 10 د.ب ر�صم تقدمي طلب اللتحاق ملرة واحدة .

2( 100 د.ب ر�صم ت�صجيل ملرة واحدة فقط )110 د.ب بالن�صبة للربامج امل�صت�صافة(.

احلا�صوب،  علم  تخ�ص�صات  لطلبة  الثاين  والف�صل  الول  الف�صل  من  لكل  ف�صلية  خمتربات  ر�صم  د.ب   100  )3
والت�صميم  الداخلي والت�صميم اجلرافيكي . 

والت�صميم  الداخلي  والت�صم�صم  احلا�صوب  علم  تخ�ص�صات  لطلبة  ال�صيفي  للف�صل  خمترب  ر�صم  د.ب   50  )4
اجلرافيكي.

5( 5 د.ب ر�صم اختبارات فح�س م�صتوى اللغة الجنليزية.

6( 5 د.ب ر�صم ا�صتخراج ك�صف الدرجات الر�صمي .

7( 5 د.ب ر�صم افادة التخرج.

8( 5 د.ب ر�صم ت�صديق �صورة طبق ال�صل عن ك�صف الدرجات الر�صمي .

9( 5 د.ب ر�صم افادة اثبات طالب .

10( 10 د.ب ر�صم اجراء معادلة مقررات .

11( 10 د.ب  ر�صم طلب التظلم ملراجعة المتحانات النهائية للمقرر الواحد.

12( 30 د.ب ر�صم امتحان تقدمي غري مكتمل ) �صرط توافر عذر مقبول بح�صب اللوائح املعمول بها يف اجلامعة(.

13(   5 د.ب ر�صم ا�صدار هوية جامعية جديدة او بدل فاقد .
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14(  10 د.ب ر�صم ك�صف عالمات تخرج  وافادة تخرج عن كل ن�صخة ا�صافية.

15( �صعف مبلغ الثمن : ر�صم اتالف او �صياع الكتب امل�صتعارة من قبل الطالب .

16( 150 د.ب : ر�صم تخرج + اإفادة تخرج عربي – اجنليزي + الكتاب ال�صنوي

17( 25 د.ب : ثمن الروب اجلامعي للتخرج 

غري  بحريني  دينار  وخم�سون  �ستمائة  وقدره )650(  مبلغ  يف اجلامعة  املقعد  حلجز  امل�ستجد  الطالب  4.  يدفع 
م�سرتدة واملت�سمنة ما يلي:

اأ-  10 د.ب ر�صوم تقدمي طلب اللتحاق للمرة الواحدة واملذكورة يف البند رقم ) 1( من الفقرة )ب( من املادة )44( 

يف هذه الالئحة.

ب-  100 د.ب ر�صوم ت�صجيل ملرة واحدة فقط واملذكورة يف البند رقم ) 2( من الفقرة )ب(من املادة )44( يف هذه 

الالئحة.

ت-  5 د.ب ر�صوم ا�صدار هوية جامعية جديدة واملذكورة يف البند رقم ) 13( من الفقرة )ب(من املادة )44( يف 

هذه الالئحة.

ث- 535 د.ب جزء من ر�صوم ال�صاعات الدرا�صية املعتمدة لف�صل القبول

5. التعليمات املالية املتعلقة بان�سحاب الطالب:

اأ.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي خالل فرتة الت�صجيل املتاأخرة وال�صحب وال�صافة )واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل( وبدون تر�صيد مايل.

ب.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الثاين من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %25 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة  للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل  اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنية يف الكلية.

ت.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الثالث من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %50 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة  للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل  اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية .

ث.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الرابع من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %75 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة  للمقررات امل�صحوبة 
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�صريطة �صداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية.

ج.  يف حال ان�صحاب الطالب الكلي او اجلزئي بعد انتهاء ال�صبوع الرابع فانه ير�صد على الطالب كامل مبلغ ر�صوم 

ال�صاعات املعتمدة.

وكانت  م�صبق  متطلب  يلزمها  مقررات  مقرر/  من  مايل  تر�صيد  وبدون  اجلزئي  او  الكلي  ال�صحب  للطالب  ح.  يحق 

م�صجلة يف منوذج ت�صجيل املقررات املقدم من قبل الطالب لإدارة القبول والت�صجيل.

خ. يحق للطالب ال�صحب الكلي او اجلزئي وبدون تر�صيد مايل من مقرر/ مقررات متت معادلتها لحقا. 

د.  يف حالة رغبة الطالب يف تغيري تخ�ص�صه بعد فرتة ال�صحب وال�صافة النظامية  ويف هذه احلالة يتحمل الطالب 

الن�صب املذكورة اعاله.

ذ.  يحق للطالب ال�صحب الكلي او اجلزئي وبدون تر�صيد مايل .من مقرر/ مقررات �صجلت اكرث من احلد العلى 

امل�صموح به من قبل اجلامعة وجمل�س التعليم العايل البحريني. 

ر.  اذا الغت اجلامعه او �صحبت اي مقرر من املقررات التي �صجلها الطالب فرت�صد له ر�صوم تلك املقررات بغ�س النظر 

عن الوقت التي قامت به اجلامعة بذلك.

ز.  ل تطبق البنود املذكورة اعاله  واملتعلقة بان�صحاب الطالب على الطلبة امل�صتجدين لف�صل القبول وحتكمهم تعليمات 

الن�صحاب الكلي التي ت�صدرها اجلامعة اثناء الت�صجيل للف�صول الدرا�صية.

املادة )45(: �صاعات الن�صاط الطالبي وخدمة املجتمع:

1. �سوابط منح ال�ساعة املعتمدة للن�ساط الطالبي وخدمة املجتمع: 

خالل  من  طالبي  ن�صاط  يف  م�صاركته  نظري   100% بتقدير  متنح  �صاعة  هي  الطالبي  للن�صاط  املعتمدة  اأ.  ال�صاعة 

اجلمعيات الطالبية العلمية اأو الندية الطالبية اأو جلان جمل�س الطلبة اأو ما يف حكمهم، مما ل يعد متطلبًا اأكادمييًا.

الندية  اأو  العلمية  اجلمعيات  اإحدى  يف  فاعاًل  ع�صوًا  املعتمدة  ال�صاعة  هذه  مينح  الذي  الطالب  يكون  اأن  ب.  يجب 

الطالبية اأو اأي جهة ترعى الأن�صطة الطالبية اأو التطوعية وخدمة املجتمع،  بالتن�صيق مع عمادة �صوؤون الطلبة.

ج.  ل متنح ال�صاعة املعتمدة للن�صاط الطالبي وخدمة املجتمع لكل من:

· الطالب يف الربنامج التمهيدي.

· الطالب الذي وقع عليه جزاء تاأديبي يف الف�صل الدرا�صي ذاته.

د.  يحت�صب تقدير ال�صاعة املعتمدة للن�صاط الطالبي وخدمة املجتمع يف املعدل الرتاكمي مع نتائج املقررات الدرا�صية 

نهاية الف�صل الدرا�صي الذي متت مزاولة الن�صاط خالله.

هـ.   مينح الطالب )�صاعة واحدة معتمدة( كحد اأق�صى طيلة مدة درا�صته يف اجلامعة.
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2. معايري منح ال�ساعة املعتمدة للن�ساط الطالبي:
اأ.  مينح الطالب امل�صتوفى لل�صروط �صاعة معتمدة واحدة للن�صاط اإذا كانت �صاعات م�صاركاته ل تقل عن )30( �صاعة 

ن�صاط يف الف�صل الواحد بح�صب ماهو مدون فعليًا يف ا�صتمارات الن�صاط املعدة لهذا الغر�س من قبل عمادة �صوؤون 

الطلبة.

ب.  اأن يكون الن�صاط من خالل اجلامعة اوعمادة �صوؤون الطلبة او الكليات او جمل�س الطلبة او النوادي واجلمعيات 

املن�صوية وما يف حكمها مدونًا يف ال�صتمارة يف وقت وقوعه.

ت.  اأن يكون اأداء الطالب جيدًا يف الن�صاط وذلك باإعتماد اجلهة املنظمة له وما يف حكمها باإقرار من عمادة �صوؤون 

الطلبة.

3. اآليات منح ال�ساعة املعتمدة للن�ساط الطالبي وخدمة املجتمع:
اأ.  تقوم اجلهة امل�صوؤولة عن الن�صاط اأو ما يف حكمها مبلء ا�صتمارة خم�ص�صة لالن�صطة تعدها عمادة �صوؤون الطلبة 

بحيث يكون لكل طالب ملف ي�صم ال�صتمارات التي تر�صد اأن�صطته يحفظ يف مكتب اخلدمات الطالبية.

ب.  يفرغ مكتب اخلدمات الطالبية ا�صتمارات ن�صاط الطالب يف ا�صتمارة واحدة تت�صمن جممل الن�صطة التي قام بها، 

يف نهاية الف�صل الدرا�صي بالتن�صيق مع اجلهة امل�صوؤولة عن ذلك الن�صاط.

ت.  تعتمد اجلهة امل�صوؤولة عن الن�صاط ا�صتمارة ن�صاط الطالب، ويحيلها اىل عمادة �صوؤون الطلبة 

الف�صل  نهاية  قبل  والت�صجيل،  القبول  اإدارة  اىل  يحيلها  ثم  الطالب  ن�صاط  ا�صتمارة  الطلبة  �صوؤون  عميد  ث.  يعتمد 

اإعادة ال�صتمارات اىل  الن�صاط وفق النظام، ولإدارة القبول والت�صجيل  الدرا�صي لتدقيقها ومنح الطالب �صاعة 

عميد �صوؤون الطلبة ملراجعتها مرة اأخرى يف حالة وجود اأي خلل.

ج.  ل متنح �صاعات الن�صاط الطالبي وخدمة املجتمع للطالب باأثر رجعي عن ن�صاطه يف ف�صول �صابقة. 

املادة )46(   التعديل  على  اأحكام  تعليمات  الالئحة

ملجل�س اجلامعة احلق يف تغيري مواد هذه الالئحة وفقا مل�صتجدات المور وامل�صحلة العامة ووفقًا لإجراءات اإقرارها 

مبا ليتعار�س مع لوائح  وقرارات  جمل�س التعليم العايل  البحريني.

املادة )47(  التعليمات  التي  مل  ترد  بهذه  الالئحة  

يبت جمل�س اجلامعة يف احلالت التي مل يرد فيها ن�س يف هذه التعليمات ويف الإ�صكالت التي قد تن�صاأ عن تطبيقها 

مبا ليتعار�س مع لوائح وقرارات جمل�س التعليم العايل، ويف حالة ال�صرورة التي ل حتتمل التاأخري يقوم رئي�س اجلامعة 

مقام جمل�س اجلامعة يف البت فيها.

املادة )48(  تكليف  بتنفيذ  اأحكام  تعليمات  الالئحة

رئي�س اجلامعة ونوابه والعمداء الأكادمييني وغري الأكادميني مكلفون بتنفيذ اأحكام هذه  التعليمات.



98



99




