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كلية اآلداب والعلوم



البرنامج: بكالوريوس التصميم الجرافيكي
لغة التدريس: اللغة العربية

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

مدة الدراسة: 4 سنوات 

ماهي شروط القبول؟
أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها بمعدل ال يقل عن60%  أو ما يعادله.   ●

أن يخضع المتقدم لمقابلة واختبار قدرات كشرط للقبول.  ●

لماذا بكالوريوس التصميم الجرافيكي؟
يعتبر التصميم الجرافيكي من أهم التخصصات المتطورة والتي أثبتت دراسات سوق العمل البحريني تزايد    ●

الحاجة إليها عاما بعد عام.  
تسعى الجامعة  من خالل الخطة الدراسية المصممة وفق آخر اإلصدارات المهنية العالمية  ●

لـ NASAD 2017 ووفق مقارنات مرجعية مع جامعات عالمية وإقليمية ومحلية إلى تخريج طلبة يحملون    
مؤهال علميًا وفق أحدث مناهج التصميم والتفكير اإلبداعي في مجاالت التصميم الجرافيكي.  

دعم  خطة البرنامج بمنهجية تحليلية وعلمية متقدمة الستقصاء سلوكيات المستخدمين، وترجمتها     ●
وفق مهارات التصميم التخصصية وتطبيقاتها في الوسائط المتعددة والمطبوعات والتقنيات الحاسوبية    

في مختلف مجاالت التصميم الجرافيكي.  
تسعى إدارة البرنامج إلى االستجابة المستمرة لمتطلبات سوق العمل وتطوراته التقنية والفنية     ●

المتالحقة، وتعزيز التواصل واستخدام أساليب البحث العلمي وتقنيات االتصال الحديثة.  

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

مكاتب التصميم الجرافيكي.   ●  شركات ومؤسسات الدعاية واإلعالن.  ●
دور النشر والصحافة والقنوات التلفزيونية.   ●  مؤسسات الطباعة والنشر والتغليف.  ●

الوثائق المطلوبة
إفادة تخرج الثانوية العامة وكشف الدرجات األصليين.   ●

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

شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة.  ●  صور شخصية ) عدد 3 (.  ●3



كلية اآلداب والعلوم



البرنامج: بكالوريوس علم الحاسوب
لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية 

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

مدة الدراسة: 4 سنوات

ماهي شروط القبول؟
أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ما عدا التخصص األدبي بمعدل ال يقل    ●

عن60%  أو ما يعادله.  

لماذا بكالوريوس علم الحاسوب؟
تعزيز مهارات الطلبة كالتفكير التحليلي واإلبداعي والنقدي.  ●

إخضاع البرنامج للتقييم المستمر لضمان تحسين الجودة في أنشطة التعليم والتكنولوجيا.  ●
تزويد الطالب بالمهارات النظرية والتطبيقية الالزمة لتنظيم وبرمجة أنظمة لمختلف أنواع المؤسسات.  ●

اكتساب الطالب للمهارات والقدرة اإلبداعية في المشاريع اإللكترونية.  ●

ماهي مجاالت العمل المستقبلية؟
مبرمج حاسوب  ●

محلل ومصمم أنظمة  ●
معلم حاسوب  ●

مدير مركز تكنولوجيا معلومات  ●
تقني دعم فني ألنظمة الحاسوب  ●

باحث في علم الحاسوب  ●
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البرنامج: بكالوريوس التصميم الداخلي
لغة التدريس: اللغة العربية

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

مدة الدراسة: 4 سنوات

ماهي شروط القبول ؟
أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها بمعدل ال يقل عن60%  أو ما يعادله.  ●

أن يخضع المتقدم لمقابلة واختبار قدرات كشرط للقبول.  ●

لماذا بكالوريوس التصميم الداخلي؟
.)IFI( البرنامج عضو في مجلس االتحاد الدولي للمعماريين/ المصممين الداخليين  ●

يعنى هذا التخصص بتعليم مهارات التصميم الداخلي للطلبة وذلك من خالل خلقه لبيئات مبتكرة للعيش    ●
والعمل والترفيه، وإعادة الحياة للمساحات الداخلية لألبنية المختلفة.  

البرنامج مصمم وفق آخر اإلصدارات المهنية العالمية لـ CIDA 2017 بما يؤهل الطلبة للتخرج بمؤهل     ●
علمي وفق أحدث مناهج التصميم والتفكير اإلبداعي في مجاالت التصميم الداخلي.  

العمل على توظيف مواهب الطلبة لخلق كادر متخصص في مجال التصميم الداخلي قادرين على تلبية     ●
حاجات سوق العمل المحلي ومنطقة الخليج العربي.   

مراعاة الجانب التطبيقي للتخصص وبشكل خاص التطبيقات اإلبداعية للتكنلوجيا الحديثة، وفتح مجاالت     ●
مستقبلية أوسع للتعلم وبناء الفكر اإلنساني والمشاركة المهنية مع اآلخرين من خالل بث روح العمل كفريق.  

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

تصميم األثاث والعمل في محالت تجهيز وبيع المفروشات والتجهيزات الداخلية )إنارة، ستائر، خامات(.  ●
إعداد الرسومات اليدوية والحاسوبية وإظهار المشاريع التصميمية المختلفة ببعدين وثالثة أبعاد.  ●

إعداد جدول المواصفات والكميات واإلشراف على تنفيذ التصاميم الداخلية وإدارة األعمال المتعلقة بها.  ●
مؤسسات الطباعة والنشر والتغليف.  ●
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