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 : رؤية الجامعة

 . جامعة رائدة تعّزز الّتمّيز في التعليم التطبيقي والبحث العلمي في البحرين واملنطقة 

 :رسالة الجامعة

 لخلف الفرص لجميع طلبتها 
ً
وموظفيها للمساهمة في التنمية املستدامة للمجتمع والوطن. وتسعى الجامعة الى ان  تكرس الجامعة جهودا

تكون جامعة متميزة على الصعيدين املحلي والدولي في مجالت التعليم والتعلم، البحث والشراكة املجتمعية. باإلضافة الى ذلك، تلتزم  

تكرة وممارسات ريادية لتمكينهم من مواجهة املنافسة في أسواق الجامعة بتعزيز فرص توظيف الخريجين من خالل اتباع أساليب مب

 العمل العاملية.

 : القيم واملبادئ 

 النزاهة .1

 الواحد روح الفريقوالعمل ب التعاون  .2

 الولء .3

 املجتمعية  الشراكةو  الجتماعية الستجابة . 4

 الجودةتحسين  .5

 البداع والبتكار  .6
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 كلمة عميد الكلية 

 أعزاُءنا الطلبة 

والعلوم اآلداب  كلية  في  بكم  التطبيقية  مرحبا  العلوم  جامعة  لقد  في  نشئت  . 
ُ
الدراس ي  الكلية  ا للعام  األول  الدراس ي  الفصل  بداية  مع 

قسم ، و علم الحاسوبالبكالوريوس في  برنامج  الذي يضم  قسم علم الحاسوب،  وتحتوي على ثالثة اقسام اكاديمية هي:    2005/2006

والفنون   يضمالتصميم  فيبرنامج  الذي  البكالوريوس  و   ي  الداخلي  فيالتصميم  الجرافيكي  البكالوريوس  و التصميم  الدراسات  ،  قسم 

 . الذي يوفر املقررات العامة لجميع برامج الجامعة العامة

ة ملواكبة رؤية الجامعة في تخريج طلبة  دراسية واضحة تعمل على تزويد الطلبة باملعرفة واملهارات الالزم  اخطط   وتتضمن برامج الكلية

ذوي مستوى علمي وعملي متميز وتحقيق الغايات الالزمة في مخرجات التعليم. وتعمل الكلية على مواكبة التطور بما يتناسب مع متطلبات  

تكنول مجال  في  التحتية  البنية  دعامات  إحدى  ولتكون  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  البحرين  مملكة  في  املعلومات  السوق  وجيا 

من  تركز الكلية على ربط املعلومات واملفاهيم النظرية بالتطبيق العملي  و   .في مملكة البحرين   والتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي 

ؤهل الطالب لتحمل مسؤولية العمل وتلبية حاجات أسواق العمل املحلية يعمل املشاريع القابلة للتطبيق، مما خالل حث الطلبة على 

 . لقليميةاو 

والذين يوفرون    من خالل نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ذوي الخبرة والكفاءة العاليتين وتقوم الكلية بتنفيذ برامجها الكاديمية م

وايضا من خالل   للطلبة  األكاديمي  والرشاد  املستمر  وإجراء  يتوفالدعم  والتطبيق  التعلم  تؤمن خدمات  ر مختبرات حاسوب متطورة 

ية والتي تمكن الطلبة  مختبرات التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي ذات أحدث املواصفات العامل  اضافة الىالبحوث والدراسات،  

 املهارات العملية الالزمة لسوق العمل. من اكتساب

عرفة  أرحب بكم مرة اخرى في كلية اآلداب والعلوم وأدعوكم لتصفح صفحة الكلية ضمن املوقع اللكتروني لجامعة العلوم التطبيقية مل

 من املعلومات عن برامج الكلية وانشطتها.  املزيد 

 

 أ.د. أيمن الضمور  

 علوم قائم بأعمال عميد كلية اآلداب وال
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   :رؤية الكلية

 أن نكون من الكليات التعليمية الرائدة محلًيا وإقليمًيا بتقديم برامج وفق معايير مهنية دولية وحسب إطار ضمان الجودة. 

 

  :رسالة الكلية

في تكنولوجيا املعلومات والتصميم والفنون   َية ملتزمة بطرح برامج تعليمية معتمدة وذات جودة عالية 
ْ
ل
ُ
ممارسات تطبيقية    متبنيه الك

تلتزم بتوفير بيئة محفزة للتعلم والبحث    االسوق. كممبتكرة تعمل على بناء الشخصية املتكاملة للخريجين وتعزيز فرص توظيفهم في  

 تياجات املجتمع املحلي والقليمي وتساهم في تحقيق التنمية املستدامة. العلمي لتلبي اح

 

 :اهداف الكلية

مفكرين   .1 متعلمين  لديهمإعداد  الناقد    ومتخصصين  التفكير  على  إلضافة    والتقييم، القدرة  األدلة  على  قائم  نهج  واتباع 

 مساهمات قيمة للمجتمع وفي مجال عملهم. 

 . تزويد الطالب باملعارف واملهارات الحديثة في مجال تكنولوجيا املعلومات والتصميم والفنون ذات الصلة باحتياجات السوق. .2

بعة الدراسات العليا واملنافسة على فرص العمل  تزويد الطالب باملهارات العملية والبحثية في مجالتهم من أجل تأهيلهم ملتا .3

 وريادة األعمال. 

توفير بيئة تعليمية تشجع وتحفز البحث واإلبداع والبتكار لدى الطالب مما يؤهلهم للعمل بشكل مستقل وكجزء من فريق   .4

 إليصال ذلك بوضوح وفعالية إلى جماهير متنوعة.

وتنمية   .5 تطوير  في  متميزة  بمهارات  الطلبة  للمشاريع  تزويد  املنهي  والبداع  واملساهمة    ألعدادهمالذات  انسانية  رؤية  لحمل 

 واإلقليمي. الخالقية واملسؤولة في تحقيق التنمية املستدامة على املستويين املحلي 
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 : التصميم والفنون قسم 

 

 بكالوريوس في التصميم الداخلي  .1
 

 وصف البرنامج:

الدولي     (IFI)   الداخليين  واملصممين  /الداخليين  للمعماريين  الدولي  التحاد  في  عضو  احترافي  برنامج  هو  الداخلي  التصميم واملجلس 

)وم(  ICoD)للتصميم   الداخلي  التصميم  اعتماد  ملجلس  الحترافية  املعايير  مع  يتوافق  بما  املصممين (CIDAصمم  البرنامج  يدعم   ،

اإلنسانية، والطريقة التي يؤدي ويتفاعل بها الناس في أماكن العمل، أو في املنزل ، أوفي الحياة العامة، بما  الداخلين للتفكير في التجربة  

يتيح لهم التركيز على توفير رفاهية اإلنسان من خالل تحسين نوعية الحياة وحماية صحة اإلنسان وسالمته من خالل تصميم البيئة  

تحديات والفرص املثيرة في األلفية الجديدة.  خالل الدراسة يتم بناء وتعزيز وتطوير قدرات الداخلية، ليصبحوا مستعدين ملواجهة ال

الطلبة ملمارسة التخصص من خالل املحاضرات النظرية واملمارسة في الستوديو والدراسات النقدية، كما تشكل عملية تبادل النقد 

 لية التعلم. املستمر مع زمالئهم من الطلبة واملدرسين جزء كبيرا من عم

 :  إلى الداخلي التصميم برنامج يهدف

 . واملنطقة املحلي العمل سوق  حاجات تلبية على  قادرين الداخلي التصميم مجال في متخصص كادر إعداد .1

  مجالت   وفتح  الحديثة،  للتكنلوجيا  البداعية  التطبيقات  خاص  وبشكل   للتخصص  التطبيقي  بالجانب  متعمق  كادر  إعداد .2

 . اإلنساني الفكر وبناء للتعلم أوسع مستقبلية

 التخصص  بضوء مهماته  إنجازه خالل األوسع والبيئي النساني السياق  رؤية على قادر كادر إعداد .3

 . والبيئية الثقافية للمتغيرات والستجابة اإلبداعي والتفكير املنهجية األساليب إتباع على قادر ومتفاعل منفتح كادر إعداد .4

   إلى  إضافة  والثقافية  الوظيفية  املتطلبات  في   التنوع  تحترم  مجتمعه  تجاه  إنسانية  رؤية  يحمل  كادر  إعداد .5
ً
  تجاه   كافية  وعيا

 . املستدامة التنمية  لتحقيق املستقبل

 بكالوريوس في التصميم الداخلي عنوان البرنامج 

 جامعة العلوم التطبيقية  املؤسسة املانحة 

 التطبيقية جامعة العلوم  املؤسسة التعليمية

 وزارة التربية والتعليم، مملكة البحرين برنامج معتمد من قبل

 شهادة بكالوريوس  املؤهل النهائي

 2022-2021 السنة الدراسية 

 العربية لغة التدريس 

 دوام كامل  نظام الدراسة 

 منسق البرنامج

 نادر سنبل   .د

 16036351-973+  املكتب: هاتف

 nader.sonpol@asu.edu.bh اللكتروني: البريد

mailto:nader.sonpol@asu.edu.bh
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 218 :رقم املكتب

 

 

 :( PILOsمخرجات البرنامج التعليمية )

 على
ً
 : أن عند النتهاء من دراسة هذا البرنامج سيكون الخريج قادرا

 التصميم مهنة ممارسة على وأثرها صلتها حيث  من ناقد بشكل والخالقية والقانونية واملالية اإلدارية القضايا يوضح •

 .الداخلي

 مبدعة تصميمية  حلول  في ليترجمها ونظرياته وتاريخه بالتصميم املتخصصة املعارف يوجز •

 العالقة ويراعي املعاصرة، املباني وأنظمة وتفاصيلها  الداخلية النشاءات تطبيق وطرق  البيئي واألثر واملواصفات الوثائق ُيبين •

 . الداخلية وانشاءاته للمبنى النشائي النظام  بين

  بعض فيها بما  متقدمة تصميمة وحلول  مفاهيم ولدعم والهيئة الفضاء لتشكيل ومبادئه التصميم عناصر يستخدم •

 .املعقدة السياقات

 .البشرية الخبرات تحسين بهدف التصميم عمليات في ويدمجهما واللون، الضوء وعلم فن متخصص بشكل يوظف •

  الحلول  في ويطبقها الجمالية ومساهمتها املختلفة  خصائصها على بناء املصنعة واملنتجات املواد من التصميم عناصر يختار •

 .متخصص بشكل التصميمية

  بعين اآلخذ مع الداخلية،  البيئات ضمن السليم واألداء والراحة السالمة لتحقيق متخصصة استراتيجيات تطوير في يسهم •

 .التصميمية لقراراته البيئي التأثير العتبار

 لدوره ادراكه خالل من  التصميم، عملية عبر الحلول  تطوير على تؤثر التي  املتخصصة واملعايير والرشادات القوانين  يطبق •

 . الداخل التصميم ممارسة على التنظيمية  الكيانات مختلف وتأثير املبنى شاغلي ورفاهية وسالمة صحة حماية في

  لحتياجات ناجحة استجابة لتطوير ويقيمها واملصادر املساهمين مختلف من املستسقاة والبيانات املعلومات نقديا يحلل •

 .والرفاهية  الراحة بجوانب ولالرتقاء املستخدمين

  ويوظف النقدي،  والتحليل البيانات وجمع الستقصاء اساليب من نطاق  على بناء املناسبة التصميمية األسئلة يصيغ •

 . ومتكامل شامل تصميمي حل إلى للوصول  التصميم عملية عبر املشاكالت حل أساليب

 .الداخلي  التصميم ممارسة سياق  في والثقافية  والقتصادية والجتماعية البيئية للمتغيرات بمهنية يستجيب •

  القيادية الدوار وممارسة املسؤولية لتحمل مستعدا ويكون  التصميمية، املمارسة تكامل قيمة ويدرك عمل فرق  ضمن يعمل •

 .بفاعلية الفريق ضمن واملساهمة

  يقدم •
ً
  والتفسير  اإلنصات على القدرة ويظهر متخصصة، تطبيقات  باستخدام مقنعه رسميه  وكتابية وشفهية بصرية عروضا

 . واملحتوى  السلوب حيث  من بفعالية ويتواصل الخارجية للمعطيات

 

 

 : متطلبات القبول 

  تتضمن   والتي  الجامعة   مجلس  وقرارات  البكالوريوس  لدرجة  الجامعة  لئحة  في   املقرة  املعايير   إلى   استنادا  البرنامج  في  الطلبة   قبول   يتم

 : التالية الشروط

 : أوال
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  يقل   ل  بمعدل  يعادلها  ما  او  البحرين  مملكة  في  والتعليم  التربية  وزارة  قبل  من  املصدقة  العامة  الثانوية  شهادة  على  الحصول  .1

 .  يعادله ما أو%  60 عن

 : التالية الشروط أحد استوفوا  ما إذا التسجيل يستطيعون %  60 من اقل معدل على الحاصلون  الطلبة .2

 . الخارجية  املشاركات في اململكة  يمثلون  ممن والفنانون  الرياضيون  •

 

 

 . العامة الثانوية على حصوله بعد سنة عن تقل ل كافية عملية خبرة لديهم من •

 %.60 عن معدلتهم تقل الذين الطلبة  بطلبات بالبت الحق الجامعة ملجلس أعاله، ورد مما بالرغم •

 .  املقبولين الطلبة عدد من%  5 عن( 2) البند لهذا استنادا املقبولين عدد يزيد أل يشترط •

 

 

 : ثانيا

 تقييمي.  واختبار ملقابلة الخضوع  للبرنامج املتقدمين  الطلبة على سيكون  تقدم ما إلى باإلضافة

 

 :ثالثا

 املوصوف- اإللزامي املستوى  تحديد اختبار يقدموا أن الداخلي التصميم في البكالوريوس برنامج في املقبولين الطالب جميع على يجب

  استدراكي اإلنجليزية اللغة مقرر  الطالب يدرس ان عليه يترتب والذي اإلنجليزية، اللغة في مستواهم لتحديد- الجامعة قبل من

ENG099 40 من أكثر عالمة على حصوله حال في املقرر  هذا من الطالب ويعفى أقل، أو% 40 عالمة على حصوله حال في  .% 

 : مسارات التقدم والفرص

 توظيف على العمل الى للداخل، الحياة وإعادة والترفيه، والعمل للعيش مبتكرة لبيئات خلقه  جانب الى املحترف الداخلي املصمم يسعى

  الداخلية  للفضاءات  الجتماعية  والرعاية  الصحة  وتعزيز  العامة،  السالمة  وحماية   والتشغيلية،   القتصادية  الكفاءة  لزيادة  مواهبهم

  برنامج   فان  املنطلق  هذا  من.  الناس  حياة  نوعية  على  عميق  بشكل  تؤثر  أن  يمكن  التي  والبيئات  العمليات  وتطوير  املختلفة،  للمباني

  من  خرجيها تمكن التي واإلدارة،  القيادة على القدرة بمهارات طلبتها تزود سوف التطبيقية العلوم جامعة تقدمه الذي الداخلي التصميم

 : التالية  املجالت في والدراسة العمل فرص جانب إلى بكفاءة الحديثة الداخلي التصميم مؤسسات إدارة

  بالتصميم   الخاصة  واملكاتب  واملقاولت  الهندسية  الشركات   ضمن  أو  بمكتبه  مستقل  كمصمم  الداخلي  التصميم  ممارسة •

 (. األثاث وتصميم املعارض تصميم فيها بما) والديكور  الداخلي

 ( ألخ... خامات ستائر،) الداخلية والتجهيزات كاملفروشات الداخلي التصميم مكمالت مجالت في العمل ممارسة •

 . اإلضاءة تصميم •

 .ابعاد وثالثة ببعدين املختلفة التصميمية املشاريع  وإظهار رسم مجالت في العمل •

 . بها  املتعلقة  العمال وادارة والكميات املواصفات جداول  واعداد الداخلية التصاميم تنفيذ على لإلشراف املوقع في العمل •

 العالقة. ذات والتخصصات التخصص في العليا والدراسات العلمي البحث  مجالت في التقدم •

 

  متطلبات التخرج من املؤهل:
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استنادا إلى "لئحة منح درجة البكالوريوس" لجامعة العلوم التطبيقية فأن درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي تمنح عند استيفاء  

بمعدل    -استيفاء عدد الساعات املعتمدة    -النجاح في جميع املقررات الدراسية املطلوبة للتخرج    بـ:جميع متطلبات التخرج واملتمثلة  

 .سنوات(  8سنوات(، وعدم تجاوز الحد األعلى ) 4%بعد مض ي الحد األدنى ملدة الدراسة ) 60ل عن تراكمي ل يق

 

 

 

 سترشادية هيكل البرنامج والخطة اال 

الي: متطلبات الجامعة على النحو الت  مقسمةساعة معتمدة وهي  132  بواقعمقرًرا    24على أساس    التصميم الداخليتم تصميم برنامج  

)  ساعة معتمدة(  21)  اإلجبارية الكلية اإلجباريةساعات معتمدة  6، متطلبات الجامعة الختيارية  ، متطلبات  ،    (ساعة معتمدة  12)  ( 

 ساعة معتمدة(.  15)الختيارية  التخصص ، ومتطلبات ساعة معتمدة(   78)متطلبات التخصص اإلجبارية 

إلى    السابقةمتطلباتها  و   NQFحسب اإلطار الوطني للمؤهالت   املقرراتمن مستويات    تتكون خطة برنامج التصميم الداخلي مقسمة 

في    NQFمع ساعاتها املعتمدة ومستويات  املقررات. تم توزيع  كما هو في شجرة املقررات  تسنوا  4ثمانية فصول دراسية موزعة على  

 السنةتقدم الطالب تدريجًيا من السنة األولى للدراسة إلى  التصميم الداخلي  . تضمن خطة إرشاد  (أدناه  موضحكما هو  )الخطة اإلرشادية  

لـبرنامج  متوازن   دراس ي عبء  مع    ةاألخير  الدراسة  لفترات  األقص ى  والحد  األدنى  الحد  الداخلي .  وثماني سنوات على   التصميم  هي ثالث 

 .التوالي

 

 االسترشادية الخطة 

  الدراسيةخطة البرنامج   5.1

 Lec Lab املتطلب السابق  أسم املقرر  رمز املقرر  رقم
ASU 

Credit  

NQF 

Credit 

NQF 

 Level 

 ساعة معتمدة(  15) الفصل األول  –السنة األولى 

1 ADE1091 5 12 3 6 0 - مدخل في الرسم 

2 IND1092  6 12 3 4 1 - مبادئ الرسم املعماري 

3 ADE1110  5 12 3 4 1 - أساسيات التصميم 

4 CS104  5 12 3 - 3 - مهارات الحاسوب 

5 ENG101 ( 1اللغة النجليزية ) - 5 12 3 - 3 

 ساعة معتمدة(  18) الفصل الثاني –السنة األولى 

1 IND1071  التصميم والسلوك البيئي ADE1110 2 2 3 12 6 

2 IND1093 تقنيات الظهار IND1092 1 4 3 12 6 

3 IND1094  1التصميم بمساعدة الحاسوب IND1092 1 4 3 12 6 

4 ADE1101  5 12 3 0 3 - 1تاريخ ونظريات الفن والتصميم 

5 ENG102 ( 2اللغة النجليزية ) ENG101 3 - 3 12 5 

6 HR106 5 12 3 - 3 - حقوق اإلنسان 

 ساعة معتمدة(  18)  الفصل األول  –السنة الثانية 

1 IND2081  1التصميم الداخلي  ستوديو IND1071 1 4 3 12 6 

2 IND2131 ةإنهاءات ومواد داخلي IND1094 2 2 3 12 6 

3 ADE2102  2تاريخ ونظريات الفن والتصميم ADE1101 3 0 3 12 6 
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4 ARB101  6 12 3 - 3 - اللغة العربية 

5 HBH105 6 12 3 - 3 - تاريخ وحضارة البحرين 

 5 12 3 - 3 - اختياري  جامعة مقرر  - 6

 ساعة معتمدة(  18)  الفصل الثاني –السنة الثانية 

1 IND2112   2ستوديو التصميم الداخلي IND2081 1 4 3 12 6 

2 IND2151  إنشاءات وتراكيب داخلية IND2131 2 2 3 12 7 

3 IND2121  الضوء واللون في البيئة الداخلية IND2081 3 0 3 12 7 

4 IND2095  2التصميم بمساعدة الحاسوب IND1094 2 2 3 12 7 

5 BA161 6 12 3 - 3 - مقدمة في ريادة األعمال 

 6 12 3 - 3 - اختياري  جامعة مقرر  - 6

 ساعة معتمدة(  18)  الفصل األول  –السنة الثالثة 

1 IND3113   3ستوديو التصميم الداخلي IND2112 1 4 3 12 7 

2 IND3141  املباني أنظمة و الكود IND2151 3 0 3 12 7 

3 IND3117 تصميم أثاث IND2112 2 2 3 12 7 

4 IND3103  تاريخ التصميم الداخلي ADE2102 3 0 3 12 7 

 7 12 3 - - - اختياري  برنامج مقرر  - 5

 7 12 3 - - - اختياري  برنامج مقرر  - 6

 ساعة معتمدة(  15)  الفصل الثاني –السنة الثالثة 

1 IND3114   4ستوديو التصميم الداخلي IND3113 1 4 3 12 7 

2 IND3142 مالستدامة في التصمي IND3113 3 0 3 12 7 

3 IND3051  نمذجة معلومات البناء IND2151 2 2 3 12 7 

4 IND3061 اخالقيات وممارسة املهنة IND3141 3 0 3 12 8 

5 IND4040  90 امليداني التدريبCrHrs+IND3113 - - 3 20 8 

 ساعة معتمدة(  15)  الفصل األول  –السنة الرابعة 

1 IND4115   5ستوديو التصميم الداخلي IND3114+IND2151 2 8 6 24 8 

2 IND4071    البرمجة والبحث IND3114 3 0 3 12 8 

3 IND4062 التخمين واملواصفات IND3051 3 0 3 12 8 

 8 12 3 - - - اختياري  برنامج مقرر  - 4

 ساعة معتمدة(  15) الفصل الثاني –السنة الرابعة 

1 IND4116  مشروع تخرج IND4115+IND4071 0 12 6 24 8 

2 IND4053 التصميم التشاركي IND3114 3 0 3 12 8 

 8 12 3 - - - اختياري  برنامج مقرر  - 3

 8 12 3 - - - اختياري  برنامج مقرر  - 4

 

 متطلبات الجامعة االختيارية
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 ساعة معتمدة(  6الختيارية ) الجامعةمقررات 

 سم املقرر ا رمز املقرر  رقم
املتطلب  

 السابق

ASU 

Credit 

NQF 

Credit 

NQF 

Level 

 ساعة معتمدة(  3) 1 املجموعة

1 ISL101 6 12 3 - الثقافة اإلسالمية 

2 ISL102  6 12 3 - األخالق في اإلسالم 

3 ISL103  6 12 3 - اإلسالم وقضايا العصر 

 ساعة معتمدة(  3) 2 املجموعة

1 LIB101 5 12 3 - علم املكتبات  الى مدخل 

2 MAN101 5 12 3 - اإلنسان والبيئة 

3 SOC101 5 12 3 - علم الجتماع  الى مدخل 

4 SPT101 5 12 3 - موضوعات خاصة 

5 CS205  تطبيقات الحاسوب CS104 3 12 5 

6 LFS102 5 12 3 - تطوير مهارات التفكير والتصال 

 

 االختيارية التخصص متطلبات

 ساعة معتمدة(  15) الختياريةمقررات البرنامج 

 Lec Lab املتطلب السابق  أسم املقرر  رمز املقرر  رقم
ASU 

Credit  

NQF 

Credit 

NQF 

 Level 

 ساعة معتمدة( 6) 1 مجموعة

1 IND1099 منظور متقدم IND1092 0 6 3 12 7 

2 IND2098 الظهار الرقمي للرسومات املعمارية IND1094 2 2 3 12 7 

3 IND2103  البيئات اإلسالمية املشيدة ADE2102 3 0 3 12 7 

4 IND3116  واملطابخ تصاميم الحمامات IND3141 2 2 3 12 7 

5 IND3118  والنباتات الداخلية األفنيةتصميم   IND3113 1 4 3 12 7 

6 IND3152  2إنشاءات وتراكيب داخلية IND2151 2 2 3 12 7 

7 IND4162  التصميم  اوسيسيولوجيسيكولوجيا IND2081 3 0 3 12 7 

 ساعة معتمدة( 9) 2مجموعة 

1 IND 2096  3التصميم بمساعدة الحاسوب IND 2095 2 2 3 12 8 

2 IND 2097 الطباعة واملسح ثالثي األبعاد IND 2095 2 2 3 12 8 

3 IND 3000 موضوعات خاصة في التصميم Dept. Approval - - 3 12 8 

4 IND 3098  الرسوم املتحركة للتصاميم الداخلية IND 2095 2 2 3 12 8 

5 IND 3115  تصاميم أجنحة العرض IND 3113 2 2 3 12 8 

6 IND 3122  تصميم اإلضاءة IND 2121 3 0 3 12 8 
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7 IND 3132  املواد الذكية IND 2151 3 0 3 12 8 

8 IND 3154  التراثية تأهيل األبنية IND 3142 3 0 3 12 8 

9 IND 4111 تصاميم الضيافة IND 3113 1 4 3 12 8 

10 IND 4041 في موقع العمل"  تدريب ميداني متقدم" IND 4040 - - 3 12 8 

11 IND 4042 جولت دراسة التصميم الداخلي IND 3103 0 6 3 12 8 

12 IND 4043  التجربة البحرينية في التصميم الداخلي IND 3103 3 0 3 12 8 

13 IND 4052  2نمذجة معلومات البناء IND 3051 2 2 3 12 8 

14 IND 4104 قضايا نقدية في التصميم IND 3103 3 0 3 12 8 

 

  شجرة املقررات
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 :االجباريةالجامعة  مقررات

 

ARB 101  العربية   اللغة 

    -ومعالجة أساليبها    -ودللة    ومعجما،دراسة أساسّيات اللغة العربّية: صياغة، وتركيبا،    يتناول هذا املقرر 
ً
وبيان خصائصها    -ونقدا    وتذوقا،قراءة

.  ، وكذلك تحليل هذه النصوص واملقارنة بينهاونثرامن خالل نصوص تتناول مختلف األجناس األدبية شعرا    والتعبيرّية،الجمالّية وقيمها الدللّية  

 ( دل يوج-السابق  املتطلب)

 

ENG 101 ( 1اللغة اإلنجليزية ) 

مهارات   اكتساب  في  الطلبة  ملساعدة  املقرر  هذا  باللغةيهدف  في    ألغراضالنجليزية    التواصل  الطلبة  تمكين  في  املقرر  هذا  يسهم  ايضا  اكاديمية. 

في املستوى قبل املتوسط   القراءة والكتابة وتدوين املالحظات  في  املهارات الساسية  املناسبة لهذا    باستخداماكتساب بعض  القواعد واملفردات 

اللغة ال  في  املهارات الساسية  لتحضيرهم للمقرر الذي يليه: انجليزي  املستوى. اخيرا، يهدف هذا املقرر لتحسين مستوى    2نجليزية لدى الطلبة 

 .وكذلك لتمكينهم من استخدام اللغة النجليزية في حياتهم الكاديمية

 ( ل يوجد -املتطلب السابق )  

 

ENG 102 ( 2اللغة اإلنجليزية) 

انجليزي   في املقرر السابق  ملا درسه الطلبة  في املستوى   ويهدف لتمكين  101يأتي هذا املقرر كمكمل  في مهارات التصال باللغة النجليزية  الطلبة 

املهارات   هذه  مهارات    ألغراضاملتوسط واستخدام  اكتساب  في  الطلبة  ملساعدة  املقرر  هذا  يهدف  ايضا  والقرا  أكثر اكاديمية.  الكتابة  وفهم  في  ءة 

القواعد واملفردات والتراكيب اللغوية املناسبة للمستوى املتوسط. اخيرا، يهدف هذا املقرر لتحسين مستوى الطلبة في اللغة   باستخدامالنصوص 

 النجليزية لتحضيرهم ملواد اخرى ُتدرس في اللغة النجليزية وليتمكنوا من استخدام اللغة في حياتهم الجامعية. 
 ( ENG 101بق ملتطلب السا)ا

 

CS 104  مهارات الحاسوب 

اي يتناول  امللفات.  إلدارة  الحاسوب  واستخدام  للحاسوب  املادية  املكونات  تشمل  والتي  املعلومات  لتكنلوجيا  الساسية  املبادئ  دراسة  ضا يتم 

  . التقديمية واستخدام برنامج قواعد البياناتاستخدام برنامج معالجة النصوص، استخدام برنامج جداول البيانات، استخدام برنامج العروض  

 (  ل يوجد-املتطلب السابق )
 

BA 161   مقدمة في ريادة األعمال 

هارات الالزمة يهدف هذا املقرر الى دراسة مفهوم ريادة العمال، والشرح ملضامين ريادة العمال. وأهمية ريادة العمال، وتزويد الطلبة باملعارف وامل

الرئيسية لرائد  لتحويل   املهارات  الريادي وكذلك العمل على اكساب الطالب  الى مشاريع ريادية تطبيقية على وفق قواعد انشاء املشروع  الفكار 

 م
ً
ع تمكين  العمال ابتداًء من تأسيس املشروع اختيار الصيغة القانونية له والتخطيط والتنظيم والتسويق والتمويل ولغاية إدارة العملية كامال

البح في مملكة  الرائدة   عن دراسة حالت تطبيقية لألعمال 
ً
في نهاية املقرر، فضال . رينالطلبة من تقديم مقترح إلنشاء مشروع تجاري ويناقشها 

 ( ل يوجد-املتطلب السابق )

 

HBH 105   تاريخ وحضارة البحرين 

م ،  1800م إلى عام 1500من عام   قبل امليالد والعصر اإلسالمي والطماع األوروبية والقليمية تتناول هذه املادة التعريف بحضارة وتاريخ البحرين

 قيام قبيلة العتوب بفتحها واعمارها  ومراحل الغزو البرتغالي لهذه املنطقة ، ثم صراع القوى اإلقليمية والدولية بعد خروج البرتغاليين منها ، ثم كيفية

ل -املتطلب السابق  ) . وترسيخ معالم ومعاني الديمقراطية والدولة الحديثة وازدهار املنطقة بعد تسلمهم زمام األمور  شيد الر  ل خليفةآ حكم ، ومن ثم

 يوجد( 
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HR 106   حقوق االنسان 

املدنية   املحمية:  الحقوق  وأنواع  والوطنية،  الدولية  ومصادرها  النسان  حقوق  ماهية  دراسة  تعريف  املقرر  والقتصادية يتناول  والسياسية 

ر إنجازات والجتماعية والثقافية وتطبيقاتها في مملكة البحرين، باإلضافة الى دراسة آليات مراقبة حقوق النسان الدولية والوطنية ويتضمن املقر 

 .مملكة البحرين في مجال حقوق النسان

 (  يوجدل -املتطلب السابق) 

 

 ختيارية:اال الجامعة  مقررات

 

ISL 101     الثقافة اإلسالمية 

الثقافة بمفهوم  التعريف  املاّدة  هذه  ومجالتها،    العامة  تتناول  ومصادرها،  وخصائصها،  بها،  املرتبطة  األساسّية  واملفاهيم  اإلسالمّية،  والثقافة 

الثقافي واساليبه   في تكوين الشخصية اإلسالمية، والتعريف بالغزو  أنواعه وتحديد اخطاره علودورها  ى اإلسالم واملسلمين وسبل مواجهتها  وذكر 

 ( ل يوجد -املتطلب السابق  ) .باإليمان والعلم واملعرفة والتقان

 

ISL 102  سالم األخالق في اال 

ونظام املهنة    ومفهوم أخالقفي بيئة األعمال    وأثر األخالقتتناول هذه املادة التعريف مفهوم األخالق اإلنساني والحضاري ومظاهر ودلئل األخالق  

التنفيذ   وأهمية ثقافة واإلدارة األخالقيةاألربعة: معناها، وأهميتها، وآثارها، وعالقتها بالوظائف واألعمال  واألخالق األساسيةوأخالق املهنة  الحسبة

 ( ل يوجد-املتطلب السابق ) .ألخالق املهنة

 

ISL 103   االسالم وقضايا العصر 

الشرعية لها  تتناول هذه املاّدة القواعد والضوابط الشرعية والفقهية في التعامل مع القضايا املعاصرة وظاهره الغلو والتكفير والتبديع واملعالجة  

اثبات الشهور القمرية وزكاه الحلي والنقود الورقية وكذلك نظام الحكم السالمي والديمقراطية وحكم الستنساخ وزرع  والحساب الفلكي وأثره في 

 ( ل يوجد -املتطلب السابق ) .العضاء والجهاض 

 

SPT 101    موضوعات خاصة 

وير  يهدف هذا املقرر الختياري الى طرح موضوعات او افكار معاصرة تساهم في نشر ثقافة علمية او اجتماعية او اخالقية او اقتصادية لغرض تط

 ( ل يوجد -املتطلب السابق ) .خالل دراسته او بعد تخرجه ومهارات الطالبمعارف 

 

LFS 102 واالتصال   تطوير مهارات التفكير 

تطوير مهارات التفكير والتصال لدى الطالب، ومن خالل تناول مواضيع: مفهوم التفكير ومفهوم التصال، كالتعريف بماهيتهما،  يهدف هذا املقرر  

اإلبداعي،  أهميتهما، عالقتهما ببعضهما البعض، خصائصهما، انواعهما، معوقاتهما والعوامل املؤثرة فيهما.  باإلضافة الى التعريف بمهارات التفكير

رة كتابة التفكير الناقد مع التمييز بين الرأي والحقيقة، وحل املشكالت، اإلقناع والتفاوض، مهارة الستماع، الصغاء وفن العرض واإللقاء، مها

 (ال يوجد-املتطلب السابق ) .السيرة الذاتية والعداد للمقابلة

 

 

 

 

 

 

SOC 101 علم االجتماع   الى  مدخل 
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املقرر املوضوعات األساسية لعلم الجتماع كالتعريف بماهيته ونشأته ومجالت اهتمامه وعالقته بالعلوم األخرى باإلضافة الى اسهامات  يتناول هذا  

البناء الجتماعي، والثقافة، والنظم ال  املتعلقة به:  بمناهج علم الجتماع، واملواضيع  التعريف  العلم، وكذلك  ، جتماعيةالعلماء املؤسسين لهذا 

 (ال يوجد-املتطلب السابق ) . والطبقات الجتماعية، واملشكالت الجتماعية، والتغير الجتماعي

 

MAN 101    األنسان والبيئة 

وتفاعله  يش فيها يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم البيئة العام ، والفرق بين البيئة الطبيعية والبيئة املبنية وكذلك بأهمية البيئة التي يع

ور  معها ومع عمارتها بشكل خاص وتوضيح آثار السلوك اإلنساني على البيئة وإعطاء صورة واضحة عن تأثيرات البيئة في سلوك اإلنسان وتوضيح د

اقشة بعض املؤسسات الهامة في املجتمع ومساهمتها في حماية البيئة إضافة إلى مساهمة الطالب بعمل بحث في أحد املوضوعات التي يدرسها ، ومن

التي ل غنى للطالب في املحاضرة مستفيدا من مصادر متعددة  للمعلومات املساندة  ما تم دراسته  التي تهتم بالبيئة وفهم وتطبيق    . عنها   القضايا 
 ( ل يوجد-املتطلب السابق )

 

LIB 101    مدخل الى علم املكتبات 

املكتبات  يقدم هذا املقرر مقدمة تعريفية ملفاهيم واساسيات علم املكتبات واملعلومات والتطورات التي حدثت عليها وتاريخ املكتبات، وكذلك اشهر 

وماهيتها   اإلسالمية، ومراحل تطورها، ومن ثم تزويد الطالب بتعريفات املكتبة في العصر الحديث. ويتضمن املقرر توضيح أهمية املعلومات ونظمها

 .  ووظائفها، واستخدامات خدمات املكتبة التي تقدمها واستخدام أنظمة املعلومات وقواعد البيانات الرقمية الخاصة باملكتبات 
 ( ل يوجد-املتطلب السابق )

 

CS 205  تطبيقات الحاسوب 

التقارير، استخدام برنامج جداول البيانات ألنشاء برنامج محاسبي  يشمل هذا املقررات املواضيع التالية: استخدام برنامج معالجة النصوص لكتابة  

   .ابتدائي. يشمل أيضا استخدام برنامج قواعد البيانات لتصميم نظام معلومات ابتدائي
 (CS 104:املتطلب السابق )

 

 :الكلية االجبارية مقررات

 

ADE 1091   مدخل في الرسم 

واملنظور الحر والنسب وحل املساحة البصرية بواسطة  املختلفة واألجسام والخامات التكوينات عن التعبير   على الطالب قدرة تعزيز املقرر  يهتم

 ل يوجد(  -املتطلب السابق ) لدعم التعبير عن أفكار التصميم. Monochromeالرسم والتظليل أحادي اللون 

ADE 1101  1تاريخ ونظريات الفن والتصميم           

التأثيرات املختلفة كالتأثيرات و  والنحت والحرف اليدوية في العصور القديمة،الرسم الفنون البصرية مثل هذا املقرر بدراسة تاريخ العمارة، و  ىعنيُ 

ما و  العصور القديمة وحتى القرن السابع عشر،من ويكون اإلطار الزمني لهذا املقرر  .تطور هذه الفنون الجتماعية والفنية التي ساهمت في نشوء و 

 ل يوجد(  -)املتطلب السابق  .بيئية يتعلق بها من سياقات

ADE 1110      أساسيات التصميم 

مشاريع وتطبيقات عملية تسهم في تطوير  دراسة مبادئ التصميم وعناصره، والتشكيل ثنائي وثالثي األبعاد، ومدخل لنظريات اللون، من خالل 

 ل يوجد(  - )املتطلب السابق  قدرة الطلبة في اإلدراك الحس ي للتكوينات التشكيلية والفراغية.
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ADE 2102 2ونظريات الفن والتصميم  تاريخ   

التأثيرات  و  والنحت في أوروبا، الرسم والتصوير والجرافيكالفنون البصرية مثل ، و والتصميم الداخلي هذا املقرر بدراسة تاريخ العمارة ىعنيُ 

  عصر التنويرمن بدايات ويكون اإلطار الزمني لهذا املقرر  .تطور هذه الفنون املختلفة كالتأثيرات الجتماعية والفنية التي ساهمت في نشوء و 

 (ADE 1101املتطلب السابق ) . بيئية ما يتعلق بها من سياقاتو يومنا هذا، حتى األوروبي 

 

 :التخصص االجباريةمقررات 

 

 IND 1071   التصميم والسلوك البيئي 

من املتطلبات  يتناول املقرر العالقات بين الجسم، واألشياء، والثقافة، واألحداث، والبيئة، في عالم قابل للسكن ضمن البيئة املبنية، ومتألف مع كل  

 ( ADE 1110املتطلب السابق ) )احتياجات املستخدمين وسلوكياتهم، والعوامل البشرية، والسياق، ونظم البناء، الخ .(.الجمالية والعملية 

 

IND 1092    مبادئ الرسم املعماري 

من خالل اهتمامه بتعليمهم وتدريبهم على استعمال الدوات   املعماري،يعمل هذا املقرر على بناء األلفة بين الطالب واساليب وتطبيقات الرسم 

(  orthographic and paraline projectionsالهندسية، واستخدام الرموز والخطوط الهندسية، ورسم املساقط الهندسية لألجسام والشكال )

 ل يوجد(  -)املتطلب السابق  عتماد على لغة معمارية مشتركة يتواصل بها مع بقية التخصصات ذات العالقة.بال 

 

IND 1093    تقنيات االظهار 

ب يركز املقرر على مبادئ رسم املنظور، وتمثيل املساحات الداخلية بمساعدة تقنيات رسم املنظور )منظور ذو نقطة واحدة ونقطتين(. إلى جان

  (IND 1092املتطلب السابق  ) الرسومات املفاهيمية وتقنيات الظهار، والتنظيمات الكرافيكية ألغراض تقديم العروض الحترافية)املهنية(.

 

IND 1094  1التصميم بمساعدة الحاسوب 

 على استكشاف    في هذا املقرر 
ً
للتكوينات ثنائية البعاد كأساس للرسومات ثالثية البعاد.   الجرافيكيةاللغة املعمارية واملعايير  يكون الطالب قادرا

(  encode and decode)الرموز  بما يفض ي إلى تطوير مهارات الرسم التي تؤدي إلى فهم العالقة بين التصميم ثنائي البعاد وثالثي البعاد، وترميز وفك  

 (IND 1092السابق  املتطلب) .والجرافيكيةت التصميمية، باإلضافة إلى تعزيز القدرة على التواصل البصري املجردة للرسومات واملخططا

IND 2081   1ستوديو التصميم الداخلي 

لفهم   كأداة  للبحث  ومقدمة  األساسية  الداخلي  التصميم  مبادئ  إلى  املدخل  يمثل  املقرر  املحاضرات  عمليات  هذا  تستخدم  سوف  التصميم. 

الق البيئة  التاريخ والسلوك النساني بسياق  في استراتيجيات التصميم املختلفة وبيان عالقة  ابلة  والتطبيقات ومنهجية دراسة الحالة للتحقيق 

  Anthropometrics and ergonomicsهذا املقرر يقدم للطلبة املنهجيات والعمليات التصميمية، واستخدام اللون، والبعاد البشرية الـ    للسكنى.

  (IND 1071املتطلب السابق ) التصميم ذات الصلة بالتصميم الداخلي. وعناصر

IND 2095  2التصميم بمساعدة الحاسوب 

التصميم بالحاسوب يعزز هذا املقرر بناء مهارات الطالب في إنشاء ودراسة الرسومات ثالثية األبعاد بمساعدة الحاسوب بعد ان استكمل مقرر  

1(CAD I.بحيث يتمكن الدارس من تشكيل ومعالجة األشكال ثالثية األبعاد وينجح في إنتاج بيئات تحاكي الواقع الى حد بعيد ،) ( املتطلب السابقIND 

1094) 
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IND 2112   2ستوديو التصميم الداخلي   

 الوظيفي،  والتحليل  املساحة  متطلبات) فيها  بما  السكنية  للفعاليات  الداخلية  الفضاءات  وتصميم  وتخطيط  تنظيم  بالدراسة   يتناول   املقرر   هذا

الحركة ومعالجة    والتنظيم  املكاني،  والتنظيم  ومتطلبات  البشرية  الداخلية،  السطحالحركي،    الحيزية   مفاهيم  على  التركيز   مع  ،(والبعاد 

  والخصوصية،
ً
 (IND 2081 املتطلب السابق) .مالئمة بطريقة واخراجه سكني لفضاء داخلي تصميم ملشروع الطالب تقديم  إلى وصول

IND 2121    الضوء واللون في البيئة الداخلية 

صادر يتناول املقرر أساسيات تصميم اإلضاءة الداخلية وعالقته باللون وأثره في دعم الصحة والسالمة والراحة واألداء البشري، والتعرف على م

ئم، ال الضوء وأنظمته وقياس وحساب اإلضاءة، يتعلم الطالب تحليل املتطلبات املكانية للضوء وتحديد النظم املناسبة، وحساب مستوى اإلضاءة امل

 (IND 2081املتطلب السابق ) ويحدد رموزها ومفاتيحها. (Reflected Ceiling Planويرسم مخططات اإلضاءة 

IND 2131   إنهاءات ومواد داخلية 

سمات وخصائص وتطبيقات الخامات واملنسوجات واملواد املستخدمة في البناء واملفروشات وإنهاءات األسطح في البيئة  فاستكشايتضمن املقرر 

 (IND 1094املتطلب السابق ) املبنية. كما يوفر املقرر للطلبة تعلم كيفية اختيار املواد املناسبة لتلبية معايير محددة.

IND 2151    انشاءات وتراكيب داخلية 

الداخلية والثار املترتبة على ذلك، واساليب النشاءات والتراكيب الداخلية. مع  باإلنشاءاتيتناول املقرر دراسة عالقة النظام النشائي للمبنى 

 INDاملتطلب السابق ) النشاء الداخلية. تمكين الطلبة من فهم التنظيمات واملكونات واملعايير املقبولة لعمل مجموعة متكاملة وشاملة من وثائق

2131) 

IND 3051  نمذجة معلومات البناء 

(، الذي يمثل قاعدة بيانات متكاملة متعددة األبعاد. فالرسومات، ومشاهد املبنى،  BIMيشكل املقرر مدخال ملوضوع نمذجة معلومات البناء )

وتحليل كفاءة الطاقة، والتحليل الهيكلي، وجدولة البناء، تستمد تلقائيا من خالل والحسابات، والكميات، وكشف التعارضات قبل حصولها، 

 IND املتطلب السابق) نمذجة معلومات البناء. فاملقرر يتناول اآلثار املترتبة على هذه التكنولوجيا املتطورة ويغطي األدوات األساسية لتطبيقاتها.

2151) 

IND 3061   اخالقيات وممارسة املهنة 

إدارة األعمال دور الشركات وانتقال التكنولوجيا و  مثل ويستعرض مواضيعاملهنة ومسؤوليات املصمم الداخلي.  بأخالقياتيتضمن املقرر التعريف 

دراسة وثائق  يتضمن املقرر  و   ،ةالتجارية الصغيرة والتسويق والترويج والعروض ونطاق الخدمات والوصف الوظيفي والعقود واألخالقيات واملحاسب

 ( IND 3141 املتطلب السابق ) من الوجهة األخالقية.عقد إدارة املشروع 

IND 3103    تاريخ التصميم الداخلي 

الداخلي والتي ظهرت خالل   النظريات والحركات املرتبطة بالتصميم  أبرز  إلى جانب  الداخلية،  البيئات  القرن  تتناول مفردات املقرر دراسة تطور 

احل التاريخية  العشرين ودراسـة العتبارات الجتماعيـة والقتصادية والتكنولوجــية واألنثروبولوجية املؤثرة على الفكر التصمـيمي التي رافقت املر 

 (ADE 2102املتطلب السابق ) املختلفة.

IND 3113   3ستوديو التصميم الداخلي   
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فلسفات التصميم والنظريات واستراتيجيات التصميم اإلبداعي على املستوى املتوسط )مستهدفا بمناقشة وتطبيق    3ُيعنى مقرر تصميم داخلي  

والعالمات التجارية، وتكنولوجيا   املحال التجارية/ والضيافة(. ويركز على: البحث واملسح والتحليل، وعمليات التصميم والتحليل املكاني والوظيفي،

املتطلب  )  التصميم، والعوامل البشرية، وحل املشكالت اإلبداعية، ومتطلبات أنظمة اإلضاءة، واختيار املكونات الداخلية.البناء، وعناصر ومبادئ  

 (IND 2112 السابق

IND 3114   4ستوديو التصميم الداخلي   

البناء، والتصميم املستدام. يتم معال  يركز واملؤسساتية، تكنولوجيا  أنماط األعمال / املكتب  املتعلقة  جة هذا الستوديو على القضايا املعاصرة 

 ئيةالقضايا التصميمية والتكنولوجية من خالل: فهم ثقافة املكاتب، صناعة النماذج، أنظمة النشاء، اعتبارات الطاقة الشمسية، الجودة البي

. ويؤكد  Codeالداخلية، أنظمة التكييف، تخطيط الفضاء، اختيار املواد والنهاءات، تصميم اإلضاءة، ودمج األثاث واملعدات، ومتطلبات الكود  

 في طبيعته.  املقرر على الحلول املستندة إلى التفكير التصميمي الشامل واملستدام، وتنظيم الستجابات املكانية املعقدة، وفهم أن التصميم هو بناء

 (IND 3113املتطلب السابق )

IND 3117    تصميم أثاث 

  الفنية والجوانب الستدامة، والوظيفة، األساليب، ،(والنتاج التكوين) النشاء ذلك  في األثاث، بما بتصميم املتعلقة  القضايا على املقرر  هذا يركز 

  تطوير  للطلبة املقرر  يتيح كما. النشاء املالئمة وتقنيات املواد البشري. والبحث عن بالهيكلدراسة عالقتها  خالل من باألثاث املرتبطة والتكاليف

 (IND 2112املتطلب السابق ) .النشاء إلى نقلها ثم ومن ونمذجتها تصاميمهم

IND 3141    الكود وأنظمة املباني 

العناصر الساسية لُنظم  ف )تهوية وتكييف  (code) البناءي هذا املقرر يتم تعريف الطالب على  امليكانيكية  الخدمات  في ذلك أنظمة  وأنظمته بما 

واألجهزة    ،الهواء( والتغذية  الصحي  الصرف  )تمديدات  الصحية  الخدمات  التصالت  ،الصحية(أنظمة  أنظمة  الحرائق،  من  السالمة   أنظمة 

(data/voice) واملراقبة واألمان. ( املتطلب السابقIND 2151) 

IND 3142    االستدامة في التصميم 

التي اعتمدها برنامج  املباني الخضراء. واستعراض للمفاهيم والستراتيجيات ونظم التصنيف  استكشاف التصميم املستدام وأساسيات مبادرة 

سوف ينهي الطلبة هذا املقرر مع فهم أساس ي ملقصد   املتحدة.من قبل مجلس املباني الخضراء في الوليات    LEEDالقيادة في الطاقة والتصميم البيئي  

املتطلب  )  ، فضال عن ممارسات املباني الخضراء، واملنتجات املستدامة، واهمية التآزر )التضافر(.LEEDومفاهيم ومصطلحات لكل فئات تصنيف  

 (IND 3113السابق 

 

IND 4040 التدريب امليداني 

يز مهارات بنية املقرر توفر فرصة للطلبة لكتساب الخبرة في موقع العمل وترجمة ما تعلموه في الفصول الدراسية إلى واقع عملي. وهو يركز على تعز 

لبات العمل املستقبلية. هذا بالطبع الطلبة العملية واملتحولة حيث يتم الحصول على مزيد من املعرفة واملهارات الالزمة للتطور املنهي ومواكبة متط

لتدريب  يتيح لهم العمل بشكل جيد في بيئة عمل متنوعة ثقافيا، باإلضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على عكس املهارات والفوائد املكتسبة من تجربة ا

 (Credit Hours+ IND311390السابق املتطلب ) في املجالت الدراسية والحياتية للطلبة.

IND 4053  التصميم التشاركي 

هذا املقرر يشجع الطالب على األنشطة والتصميم التعاوني، وعلى النخراط في مناهج معرفية مختلفة للتحليل والتحقق في قضايا تؤثر على  

لدراسة عن طريق  العالم الذي نعيش فيه. وهو مصمم ملساعدة الطالب على التعمق في الفهم النقدي والبداعي للموضوع الذي تم اختياره ل

 (IND 3114املتطلب السابق ) وضعه في سياق أوسع.
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IND 4062   التخمين واملواصفات 

كلف مشاريع التصميم الداخلي بما في ذلك كميات املواد اإلنشائية والجور، والشراف  وتخمين يركز هذا املقرر على دراسة املواصفات الفنية 

 (IND 3051املتطلب السابق ) باإلضافة إلى دراسة وثائق إدارة املشروع وميزانيته وجدولته. ،وغيرها 

 

 

 

IND 4071    البرمجة والبحث 

ويشمل جمع كافة املعلومات والبيانات املرتبطة باملشروع،  (.  إعداد تقرير مشروع التخرج )يتم اختياره من قبل الطالب بالتنسيق مع األستاذ املشرف

والعالقات  املشروع  برنامج  وتطوير  واحتياجاتهم،  املستخدمين  خصائص  وتحليل  املشروع،  بموضوع  املتعلقة  النظرية  الدراسات  ذلك  في  بما 

األثاث واملواد واملعالجات السطحية املناسبة للمشروع.  لتصميم ومناقشة الصفات املكانية، واللون، و لالوظيفية، وتحديد التجاهات املفاهيمية  

 (IND 3114املتطلب السابق ) ويعرض التقرير للمناقشة امام لجنة تحكيم.

 

 

IND 4115   5ستوديو التصميم الداخلي   

 فريق  مع  الوظائف، بالتعاون   متعددة  لألبنية   متخصص  مشروع  في  املختلفة   التصميمية   القضايا  حل   على  يؤكد  املتقدم  املتكامل  الستوديو   هذا

للمشروع،  التصميم  من  يمتد   وهو.  تصميمي النهائي  فالحل  التطوير  بمرحلة  مرورا   السابقة  املقررات  في  املكتسبة  املعرفة  على  ويستند   األولي 

املتطلب  )  .شامل نهائي عرض في معارفهم وتطبيق والتصميمية  البحثية أفكارهم بتجميع الطالب يقوم(. التكنولوجيا التاريخ والنظريات، التصميم،)

 ( IND 3114 + IND 2151السابق 

IND 4116    مشروع تخرج 

ا املقرر  يوفر املقرر فرصة للطالب للتعبير عن ذاته ورؤيته كمصمم، ويجمع النظرية واملهارات املكتسبة خالل البرنامج. حيث يقدم الطالب خالل هذ 

 قائم على اساس البحث والتطويرتصميما  
ً
 متكامال

ً
امام   هويناقش  ويعرض املشروع، ثم يطور  والبحثالذي تم من خالل مرحلة البرمجة    داخليا

 ( IND 4115 + IND 4071املتطلب السابق ) لجنة تحكيم متخصصة تضم أحد الخبراء من خارج الجامعة.

 : التخصص االختياريةمتطلبات 

 

IND 1099  املتقدم    املنظور 

نقطة تالش ي واحدة/   منظور ذويركز هذا املقرر على تطبيقات رسم املنظور، وتمثيل املساحات الداخلية بمساعدة تقنيات رسم املنظور الهندس ي )

 (IND 1092املتطلب السابق ) واثنتين/ وثالثة نقاط(، باإلضافة إلى دراسة اسقاطات الظل والظالل في املنظور. 

 

IND 2098   االظهار الرقمي للرسومات املعمارية 

في معالجة   Bitmapيساعد هذا املقرر الطالب على امتالك القدرة على استخدام الخصائص واملميزات املتخصصة لبرمجيات الحاسب اآللي بتقنية 

 (IND 1094املتطلب السابق  )  املتنوعة.الرسومات والصور ومزجها، وفي عمليات إظهار وطباعة الرسومات والتصاميم 

IND 2103    البيئات اإلسالمية املشيدة 

العصور اإلسالمية املختلفة. ويحلل السياقات    رةتي وتطوره خالل فلوالعمارة، والتصميم الداخ  يسلط املقرر املزيد من الضوء على دراسة الفن،

 ( ADE 2102املتطلب السابق ) .يستجيب بها املصممون لتلك الظروف التي على تشكيل خصائص هذا العمران والطريقةالتي تؤثر الثقافية والجتماعية 
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IND 3116 الحمامات واملطابخ    تصاميم 

 باإلضافة، والرموز، واملواد والنهاءات، والنشاءات التي ترتبط بتصاميم الحمامات واملطابخ.  CODE  كودوالـ  واملعايير،يركز هذا املقرر على املتطلبات  

 ( IND 314املتطلب السابق ) إلى ربط متطلبات السباكة وتثبيت الجهزة واملعدات والتجهيزات الكهربائية مع تصميم هذه الفعاليات.

 

 

 

IND 3118 االفنية والنباتات الداخلية    تصميم 

عنى
ُ
   لنباتات  والبصرية  الوظيفية  والجوانب  التصميمية  األسس  بأهم  بالتعريف  املقرر   هذا  مفردات  ت

َ
  األ

ٌ
ِنَية

ْ
  على   التعرف  إلى  باإلضافة.  الداخليةف

  ذلك   تطبيق  الطلبة  على  سيكون .  املناسبة  النهاء  ومواد   واختيار التأثيث  ،(والرعاية  والستخدام  والنواع  الصناف  حيث  من)  الداخلية   املزروعات

 (IND 3113ملتطلب السابق ا) .محدد مشروع في

IND 3152  2انشاءات وتراكيب داخلية   

 واملواصفات  البناء  قوانين  تأثيرات  دراسة  إلى  باإلضافة  الداخلي،  التصميم  عالم  في  واملستحدثة  القائمة  واملواد  التكنولوجيا  بدراسة  املقرر   يهتم

بما    النشائية  والتفاصيل  للرسومات  الطلبة  انجاز  خالل  من  ذلك  ويعكس   سواء،  حد   على  الهيكلية  وغير   الهيكلية  العناصر  اختيار  على  املصنعية

 (IND 2151املتطلب السابق ) والتجارية. السكنية املشاريع على التركيز  واملواصفات، مع الرسومات بين العالقة فهم يطور 

IND 4162   التصميم    اوسيسيولوجيسيكولوجيا 

 ليلبي  التصميم  توجيه  يمكن  وكيف  التصميم،  على  والجتماعية(  السيكولوجية)  النفسية  النواحي  أثر  املقرر   هذا  خالل  من  الطالب  يستكشف

  الحلول  تطوير عملية في ذلك وانعكاس للمستخدمين، الجتماعي السلوك في  التأثير  في  املصمم يلعبه الذي الدور  وبيان وتطلعاته، النسان حاجات

 ( IND 2081املتطلب السابق) .التصميمية

IND3000     موضوعات خاصة في التصميم الداخلي 

  .صعيد مجال التصميم الداخلييتناول املقرر بالدراسة قضايا متعلقة بالتصميم الداخلي بشكل معمق. قد يتضمن قضايا مستحدثة على 

 ( Dept. Approvalاملتطلب السابق )

IND 2096  3التصميم بمساعدة الحاسوب 

في إنشاء ودراسة الرسومات ثالثية البعاد بمساعدة الحاسوب بعد ان استكمل مقرر التصميم بمساعدة   يعزز هذا املقرر بناء مهارات الطالب 

البرمجيات املتخصصة بما يسمح له ببناء املشاهد املعقدة والعمل في سياقات مركبة وإنتاج مشاهد ليلية ونهارية والستفادة من بعض   II الحاسوب  

 (IND 2095املتطلب السابق  ) باإلظهار ومحاكاة الواقع.

IND 2097     الطباعة واملسح ثالثي االبعاد 

، فضال عن توليد وإعداد البيانات لذلك. و يتم التركيز على 3Dيوفر املقرر املعرفة واملهارة الالزمة إلنتاج وطباعة العناصر او األجسام ثالثية البعاد  

ذات الصلة، بما يوفر   ، والبرامج 3D Scannerو املاسحات الضوئية   3D Printingاستخدام اثنين من التقنيات الحترافية، الطباعة ثالثية البعاد 

 ( IND 2095 املتطلب السابق) للطلبة امكانية توظيف هذه التقنيات في مشاريعهم املستقبلية.

IND 3098    الرسوم املتحركة للتصاميم الداخلية 
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املقرر حول مشاريع في العالم الحقيقي،  يوفر املقرر مقدمة في تقنيات الرسوم املتحركة الرقمية للفضاءات الداخلية وتحريك الكاميرات. كما يتمحور  

كما يتعلم الطالب تقنيات توفير الوقت،  .3ds Maxوورش العمل، والنصائح العملية والحيل املستخدمة في تقنيات الرسوم املتحركة في برنامج  

 (IND 2095املتطلب السابق ) لداخلية.واختبار نصائح جاهزة لإلنتاج بأقص ى سرعة وأعلى كفاءة في عمليات خلق الرسوم املتحركة للتصاميم ا

IND 3115    تصاميم اجنحة العرض 

ذا النوع يتناول هذا املقرر موضوع التصاميم الخاصة بأجنحة العرض في املعارض املحلية والدولية مع التركيز على أثر السياقات التي تعمل فيها ه

 ومواصفات اإلضاءة املالئمة الى جانب توظيف نظريات اللون ومراعاة املعايير ذات العالقة.من الفاعليات. سيكون على الطالب توفير مخططات  

 (IND 3113املتطلب السابق )

IND 3122    تصميم اإلضاءة 

اءة يركز هذا املقرر على تصميم وتحليل اإلضاءة بالستعانة بالبرامج الحاسوبية، من خالل تعريف الطلبة على مجموعة من تقنيات محاكاة اإلض

التكامل ب الى جانب األدوات املستخدمة بهدف تعزيز  النظرية من تحليل وتصميم اإلضاءة  الى الجوانب  التعرض   ينالرقمية. وبطبيعة الحال يتم 

 ( IND 21219املتطلب السابق )تحليل اإلضاءة في عملية التصميم املعماري أو الداخلي. وسيقوم الطلبة بتطبيق هذه املوجهات في مشروع تصميمي. 

 

IND 3132    املواد الذكية 

التركيز على الدراسات والبحوث التي ترتبط يتناول املقرر دراسات متعمقة في مجالت الخامات واملواد املستخدمة في النشاءات الداخلية، مع 

 ( IND 2151املتطلب السابق ) باملواد الذكية والصديقة للبيئة وأساليب تركيبها واستخدامها.

IND 3154  تأهيل األبنية التراثية 

 لنتهاج سياسة وطريقة مناسبة املالئمة  الرضية للطالب ويوفر التراثية، األبنية  استخدام وتأهيل إلعادة النظرية املفاهيم بدراسة املقرر  هذا ُيعنى

 (IND 3142املتطلب السابق ) .آخر غرض ليخدم  تحويله لغرض  أو أجله  من وضع الذي األصلي لغرضه البناء لستعادة

 

IND 4041 ميداني متقدم في موقع العمل  تدريب 

. يتطلب املختصينتدريب ميداني متقدم يركز على القضايا املتقدمة في ممارسة التصميم الداخلي املستفادة من خالل الخبرة في العمل مع املهنيين 

 (IND 4040املتطلب السابق ) .(IND 4040) مقرر التدريب امليداني أكمل من الطالب ان يكون قد 

 

IND 4042 دراسة التصميم الداخلي   جوالت 

رؤيتهم   من خالل اإلشراف خارج الحرم الجامعي يوفر املقرر فرصة لتعريف الطلبة على املواقع الفنية والثقافية الغنية املختلفة بما يدعم توسعة 

 (IND 3103املتطلب السابق  ) فنون. بهم من طواألثاث وما يرتبملهنة التصميم. وتستهدف املحاضرات والجولت الهامة التصميم الداخلي واملعماري 

 

IND 4043 البحرينية في التصميم الداخلي    التجربة 

. املنطقة في الداخلي التصميم لواقع دراسة إجراء خالل من املحلية البيئة في الداخلي التصميم واتجاهات واقع املقرر  خالل من الطالب يستكشف

 التصميم   في  املحلية  التجربة  واقع  استخالص  بهدف  تحليلها  على  والعمل  الضرورية  والبيانات   املعلومات  كافة  وتوثيق  جمع  الدراسة  هذه  وتشمل

 ( IND 3103املتطلب السابق ) .الداخلي التصميم مستقبل واستشراف الداخلي،

IND 4052   2نمذجة معلومات البناء 

املتقدمة في مجالت مختلفة كالتعاون    BIMيتم الستفادة من ادوات وتطبيقات الـ   ( حيثBIM Iاملستفادة في)  املعلومات و التطبيقاتيبني املقرر على  

 ( IND 3051املتطلب السابق ) املشترك في املشروع، ومحاكاة اإلضاءة، و حساب الكميات والكشف عن التعارضات أو التداخالت.
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IND 4104   قضايا نقدية في التصميم 

ستكشاف يوفر املقرر للطلبة إمكانية دراسة مجموعة واسعة من األفكار والثقافات والقضايا الراهنة املتعلقة بالبيئة املبنية. كما يوفر فرصة ل  

لتوليف بين عدد من النهج للتعامل مع ل فرصة    كما يوفر املقرر منتدى لتبادل األفكار واألبحاث.  هو بمثابة  متعمق ملوضوع املصلحة الشخصية، و 

 (IND 3103املتطلب السابق ) .ة متنوعةتصميمت مشكال 

 

IND 4111 الضيافة    تصاميم 

املالئمة،   يهتم هذا املقرر بدراسة مشاريع الضيافة بما في ذلك تحليل املتطلبات وبرمجة املشروع وتخطيط الفراغات، واختيار املفروشات والنهاءات

  (IND 3113املتطلب السابق ) .مع مراعات النظم واملعايير ذات الصلة .من خالل الستفادة من توظيف األنثروبومترية
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افيكي بكالوريوس في التصميم ال .2  جر

 

 وصف البرنامج:

في    واملنطقة والبرنامج   التصميم الجرافيكي هو تخصص هام في سوق العمل البحريني ، حيث  (ICoD)املجلس الدولي للتصميم  عضو 

ووفق مقارنات مرجعية مع    NASAD 2017يسعى البرنامج من خالل خطته الدراسية املصممة وفق آخر اإلصدارات املهنية العاملية لـ  

جامعات عاملية وإقليمية ومحلية إلى تقديم مؤهل علمي عملي وفق مناهج التصميم والتفكير اإلبداعي في مجالت التصميم الجرافيكي،  

املتعددة  والوسائط  املطبوعات  في  وتطبيقاتها  التخصصية  التصميم  مهارات  وفق  وترجمتها  املستخدمين،  تحليل سلوكيات    عن طريق 

التواصل   والتقنيات الحاسوبية في مختلف مجالت التصميم الجرافيكي ملواكبة متطلبات سوق العمل البحرينية والخليجية، وتعزيز 

 واستخدام أساليب البحث العلمي وتقنيات التصال الحديثة. 

 :  إلى جرافيكي ال  التصميم برنامج يهدف

  وفهم الجرافيكي، التصميم مجالت في البحث وأساليب اإلبداعي والتفكير التصميم مناهج استخدام على قادر خريج إعداد .1

 .والبيئة باملجتمع املرتبطة الجرافيكية املشكالت لحل التعلم ومتابعة املستخدمين، سلوكيات وتحليل

  مختلف في الحاسوبية والتقنيات املتعددة والوسائط املطبوعات في وتطبيقاتها التخصصية التصميم بمهارات الخريج تزويد .2

  والخليجية البحرينية العمل سوق   متطلبات ملواكبة الجرافيكي التصميم مجالت

 امللكية قضايا ومراعاة متخصص، بشكل امليداني  والعمل الحديثة التصال تقنيات واستخدام التواصل من الخريج تمكين .3

 . املحلي  املجتمع بناء في واملساهمة الفكرية

 
 

 جرافيكي بكالوريوس في التصميم ال عنوان البرنامج 

 جامعة العلوم التطبيقية  املؤسسة املانحة 

 جامعة العلوم التطبيقية  املؤسسة التعليمية

 وزارة التربية والتعليم، مملكة البحرين برنامج معتمد من قبل

 شهادة بكالوريوس  املؤهل النهائي

 2022-2021 السنة الدراسية 

 العربية التدريس لغة 

 دوام كامل  نظام الدراسة 

 منسق البرنامج

 محمد ياسر العبار   .د

 16036139-973+  املكتب: هاتف

 yasser.abbar@asu.edu.bh اللكتروني: البريد

 129 :رقم املكتب
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 :( PILOsمخرجات البرنامج التعليمية )

 علىعند النتهاء من دراسة هذا البرنامج سيكون 
ً
 : أن الخريج قادرا

 وتقنياته. يوجز املعارف املتخصصة بتاريخ ونظريات الفن والتصميم  •

يشرح بشكل نقدي نظريات التصال والسلوكيات اإلنسانية ومفاهيم السيميولوجيا في سياقات مختلفة من املشكالت  •

 املعاصرة. 

 العالقة. يوضح بأسلوب نقدي املمارسات املهنية وأخالقياتها وقضايا امللكية الفكرية ذات  •

ي املتخصصة في سياقات متقدمة وبعض الصياغات يطبق مهارات الرسم والتنظيم البصري والتيبوجرافيا والتصوير الضوئ •

 .املعقدة ملشاريع التصميم الجرافيكي

 .يوظف التقنيات والبرمجيات والوسائط املتعددة املتخصصة في بناء التمثيالت البصرية القائمة على الغرض •

 .والنشر ومتطلبات الستدامةيستخدم األنظمة التكنولوجية واملواصفات بشكل متخصص لتلبية تقنيات اإلنتاج  •

 املعقدة.يطور البدائل التصميمية اإلبداعية في سياق التخطيط لحل املشكالت  •

 . يحلل بشكل نقدي بالعتماد على نطاق من األساليب البحثية أو األسس النقدية في مجال التصميم الجرافيكي  •

مع تحمل املسؤولية تجاه أعمال اآلخرين في نطاق  يعمل بمستوى متخصص في سياقات بيئية، اجتماعية، اقتصادية متغيرة  •

 .   ممارسة التصميم الجرافيكي

 . يتواصل بشكل احترافي مع الجهات ذات العالقة وينش ئ العروض الرسمية باستخدام تقنيات التواصل الحديثة •

 

 

 : متطلبات القبول 

  تتضمن   والتي  الجامعة   مجلس  وقرارات  البكالوريوس  لدرجة  الجامعة  لئحة  في   املقرة  املعايير   إلى   استنادا  البرنامج  في  الطلبة   قبول   يتم

 : التالية الشروط

 : أوال

  يقل   ل  بمعدل  يعادلها  ما  او  البحرين  مملكة  في  والتعليم  التربية  وزارة  قبل  من  املصدقة  العامة  الثانوية  شهادة  على  الحصول  .4

 .  يعادله ما أو%  60 عن

 : التالية الشروط أحد استوفوا  ما إذا التسجيل يستطيعون %  60 من اقل معدل على الحاصلون  الطلبة .5

 . الخارجية  املشاركات في اململكة  يمثلون  ممن والفنانون  الرياضيون  •

 . العامة الثانوية على حصوله بعد سنة عن تقل ل كافية عملية خبرة لديهم من •

 %.60 عن معدلتهم تقل الذين الطلبة  بطلبات بالبت الحق الجامعة ملجلس أعاله، ورد مما بالرغم •

 .  املقبولين الطلبة عدد من%  5 عن( 2) البند لهذا استنادا املقبولين عدد يزيد أل يشترط •

 : ثانيا

 . تقييمي واختبار ملقابلة الخضوع  للبرنامج املتقدمين  الطلبة على سيكون  تقدم ما إلى باإلضافة
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 :ثالثا

 املوصوف- اإللزامي املستوى  تحديد اختبار  يقدموا  أن لجرافيكيا  التصميم في البكالوريوس برنامج  في املقبولين  الطالب جميع  على يجب

  ENG099  استدراكي  اإلنجليزية  اللغة  مقرر   الطالب  يدرس  ان  عليه  يترتب  والذي  اإلنجليزية،  اللغة  في  مستواهم  لتحديد-  الجامعة  قبل  من

 %.  40 من أكثر عالمة على حصوله حال في  املقرر  هذا من الطالب ويعفى أقل، أو% 40 عالمة على حصوله  حال في

 

 : مسارات التقدم والفرص

بالوسائل  العمل  تدعم سوق  إعالنية  أعمال جرافيكية وحمالت  وإنجاز  الى تصميم  أساس ي  املحترف بشكل  الجرافيكي  املصمم  يسعى 

الضرورية لتقديم املنتجات والخدمات إلى املستخدمين واملستهلكين، وتوظيف مواهبه لزيادة الكفاءة القتصادية والتشغيلية، وتوعية 

 دات ترفع من فرص السالمة والقتصاد والكفاءة، التي يمكن أن تؤثر بشكل عميق على نوعية حياة الناس.  الجمهور إلى سلوكيات وعا

في وحدات الدعاية  من أجل ذلك فان برنامج التصميم الجرافيكي الذي تقدمه جامعة العلوم التطبيقية سوف يؤهل الخريج للعمل 

في القطاعين العام والخاص، وفي مكاتب وشركات الدعاية واإلعالن، وأن يكون مؤهال واإلعالن وامللتميديا والقنوات الفضائية املختلفة  

إلنشاء مشروعه الخاص في مجال التصميم الجرافيكي وامللتميديا، إضافة إلى كونه يستطيع التقدم للحصول على شهادات أكاديمية  

 عليا ومهنية في التصميم الجرافيكي واملجالت ذات العالقة. 

 

 ذه الوظائف العمل على: وتتضمن ه

 Branding Designتصميم العالمات التجارية والهوية البصرية للمؤسسات  •

 تصميم اإلعالنات الطرقية  •

 تصميم اإلعالنات الداخلية •

 تصميم مواقع اإلنترنت  •

 تصميم تطبيقات املوبايل التفاعلية  •

 تصميم وإخراج املطبوعات املختلفة  •

 ماعي تصميم إعالنات مواقع التواصل الجت •

 مدير فني ألقسام التصميم املختلفة في املجال  •

 مدير مؤسسة لتصميم الدعاية واإلعالن  •

 مشرف على التنفيذ والنشر ألعمال الدعاية واإلعالن  •

 تصميم للوحات اإلعالنية الطرقية  •

 تصميم للوحات خدمات املباني  •

 

 

  متطلبات التخرج من املؤهل:
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تمنح عند استيفاء    جرافيكيفأن درجة البكالوريوس في التصميم الاستنادا إلى "لئحة منح درجة البكالوريوس" لجامعة العلوم التطبيقية  

بمعدل    -استيفاء عدد الساعات املعتمدة    -النجاح في جميع املقررات الدراسية املطلوبة للتخرج    بـ:جميع متطلبات التخرج واملتمثلة  

 .سنوات(  8سنوات(، وعدم تجاوز الحد األعلى ) 4%بعد مض ي الحد األدنى ملدة الدراسة ) 60يقل عن تراكمي ل 

 

 

 

 

 سترشادية هيكل البرنامج والخطة اال 

على النحو التالي: متطلبات الجامعة    مقسمةساعة معتمدة وهي    135  بواقعمقرًرا    44س  على أسا  التصميم الجرافيكيتم تصميم برنامج  

)  ساعة معتمدة(  21)اإلجبارية   الكلية اإلجبارية  ساعات معتمدة  6، متطلبات الجامعة الختيارية  ، متطلبات  ،    (ساعة معتمدة  12)( 

 ساعة معتمدة(.  15) الختيارية  التخصص ، ومتطلبات    (ساعة معتمدة  81)متطلبات التخصص اإلجبارية 

مقسمة إلى    السابقةمتطلباتها  و   NQFحسب اإلطار الوطني للمؤهالت   املقرراتمن مستويات    التصميم الجرافيكينامج  تتكون خطة بر 

في    NQFمع ساعاتها املعتمدة ومستويات  املقررات. تم توزيع  كما هو في شجرة املقررات  تسنوا  4ثمانية فصول دراسية موزعة على  

تقدم الطالب تدريجًيا من السنة األولى للدراسة إلى    التصميم الجرافيكي. تضمن خطة إرشاد  (أدناه  موضحكما هو  )الخطة اإلرشادية  

هي ثالث وثماني سنوات   التصميم الجرافيكي. الحد األدنى والحد األقص ى لفترات الدراسة لـبرنامج متوازن  دراس يعبء مع  ةاألخير  السنة

 .على التوالي 

 

 االسترشادية الخطة 

  البرنامج الدراسيةخطة  5.2

 Lec Lab املتطلب السابق  أسم املقرر  رمز املقرر  رقم
ASU 

Credit  

NQF 

Credit 

NQF 

 Level 

 ساعة معتمدة(  15) الفصل األول  –السنة األولى 

1 ADE1091  5 12 3 6 0 - مدخل في الرسم 

2 ADE1110  5 12 3 4 1 - أساسيات التصميم 

3 GDE111 5 12 3 4 1 - 1بالحاسوب  تصميم 

4 ARB101  6 12 3 0 3 - اللغة العربية 

5 HR106 5 12 3 0 3 - حقوق اإلنسان 

 ساعة معتمدة(  18) الفصل الثاني –السنة األولى 

1 ADE1101 5 12 3 0 3 - 1 تاريخ ونظريات الفن والتصميم 

2 GDE113  1تيبوجرافي   ADE1110 1 4 3 12 6 

3 GDE116  حر وتلوينرسم ADE1091 0 6 3 12 6 

4 GDE131 مبادئ التصميم الجرافيكي ADE1110 1 4 3 12 6 

5 ENG101 5 12 3 0 3 - ( 1)ليزية جناإل لغة ال 

6 CS104  5 12 3 4 1 - مهارات حاسوب 

 ساعة معتمدة(  15)  الفصل األول  –السنة الثانية 

1 ADE2102 2 تاريخ ونظريات الفن والتصميم ADE1101 3 0 3 12 6 

2 GDE214   2تصميم بالحاسوب GDE111 1 4 3 12 6 
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3 GDE232 تصميم العالمات التجارية GDE131+GDE113 1 4 3 12 6 

4 GDE211  التصوير الضوئي   ADE1110 1 4 3 12 6 

5 ENG102 ( 2)ليزية جناإل لغة ال ENG101 3 0 3 12 5 

 ساعة معتمدة(  18)  الفصل الثاني –السنة الثانية 

1 GDE222  التصميم الجرافيكيتاريخ GDE131 3 0 3 12 7 

2 GDE216  3تصميم بالحاسوب GDE214 1 4 3 12 6 

3 GDE233 تصميم اإلعالن GDE232 1 4 3 12 7 

4 GDE237 2 تيبوجرافيا GDE113 1 4 3 12 7 

5 GDE221   نظرية التصال GDE131 1 0 3 12 7 

6 HBH105 6 12 3 0 3 - تاريخ وحضارة البحرين 

 ساعة معتمدة(  18)  الفصل األول  –السنة الثالثة 

1 GDE336 الفيديو الرقمي GDE211 1 4 3 12 7 

2 GDE335  تصميم وإخراج املطبوعات GDE233+GDE216 1 4 3 12 7 

3 GDE334  1رسوم توضيحية GDE214+GDE116 1 4 3 12 7 

4 GDE328  سيكولوجيا وسيسيولوجيا التصميم GDE232 3 0 3 12 7 

5 GDE341  واملواصفات الطباعة تكنولوجيا GDE237 1 4 3 12 7 

6 BA161  6 12 3 0 3 - مقدمة في ريادة العمال 

 ساعة معتمدة(  18)  الفصل الثاني –السنة الثالثة 

1 GDE343 وممارسة املهنة أخالقيات GDE341 3 0 3 12 8 

2 GDE339 وسائط املتعددةالتصميم لل GDE336 1 4 3 12 8 

3 GDE315 تصميم بالحاسوب ثالثي األبعاد GDE214 1 4 3 12 7 

4 GDE338  تصميم التغليف GDE341 1 4 3 12 8 

 7 12 3 - - - تخصص اختياري  - 5

 5 12 3 - - - جامعة اختياري  - 6

 معتمدة( ساعة  18)  الفصل األول  –السنة الرابعة 

1 GDE431 دراسات مشروع التخرج GDE335 3 0 3 12 8 

2 GDE442  90 التدريب امليداني Cr+GDE335 - - 3 12 8 

3 GDE432  تصميم صفحات النترنت GDE233 1 4 3 12 8 

4 GDE434 ورموز ات خارجية تصميم GDE341 1 4 3 12 8 

 7 12 3 - - - تخصص اختياري  - 5

 7 12 3 - - - اختياري تخصص  - 6

 ساعة معتمدة(  15) الفصل الثاني –السنة الرابعة 

1 GDE433 مشروع التخرج GDE431+GDE328 0 12 6 24 8 

 8 12 3 - - - تخصص اختياري  - 2

 8 12 3 - - - تخصص اختياري  - 3

 6 12 3 - - - جامعة اختياري  - 4
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 متطلبات الجامعة االختيارية

 ساعة معتمدة(  6الختيارية ) الجامعةمقررات 

 سم املقرر ا رمز املقرر  رقم
املتطلب  

 السابق

ASU 

Credit 

NQF 

Credit 

NQF 

Level 

 ساعة معتمدة(  3) 1 املجموعة

1 ISL101 6 12 3 - الثقافة اإلسالمية 

2 ISL102  6 12 3 - األخالق في اإلسالم 

3 ISL103  6 12 3 - اإلسالم وقضايا العصر 

 ساعة معتمدة(  3) 2 املجموعة

1 LIB101 5 12 3 - علم املكتبات  الى مدخل 

2 MAN101 5 12 3 - اإلنسان والبيئة 

3 SOC101 5 12 3 - علم الجتماع  الى مدخل 

4 SPT101 5 12 3 - موضوعات خاصة 

5 CS205  تطبيقات الحاسوب CS104 3 12 5 

6 LFS102  5 12 3 - والتصالتطوير مهارات التفكير 

 

 االختيارية التخصص متطلبات

 ساعة معتمدة(  15) الختياريةمقررات البرنامج 

 Lec Lab املتطلب السابق  أسم املقرر  رمز املقرر  رقم
ASU 

Credit  

NQF 

Credit 

NQF 

 Level 

 ساعة معتمدة( 9) 1 مجموعة

1 GDE212  التصوير الضوئي والرقمي GDE211 1 4 3 12 7 

2 GDE217  الخط العربي GDE113 1 4 3 12 7 

3 GDE218  تشريح فني GDE116 1 4 3 12 7 

4 GDE219 الهندسة في التصميم GDE131 1 4 3 12 7 

5 GDE224  ةاإلسالمي نون الفالتصميم في ADE1101 3 0 3 12 7 

6 GDE225  عمليات التصميم GDE222 2 2 3 12 7 

7 GDE327  الصناعة والفنون GDE222 1 4 3 12 7 

8 GDE312  2رسم حر وتلوين GDE116 0 6 3 12 7 

9 GDE326 مبادئ التسويق GDE221 3 0 3 12 7 

 ساعة معتمدة( 6) 2مجموعة 

1 IND2097 الطباعة واملسح ثالثي األبعاد GDE315 2 2 3 12 8 

2 GDE300 موضوعات خاصة في التصميم الجرافيكي GDE233 2 2 3 12 8 

3 GDE421  قضايا نقدية في التصميم الجرافيكي GDE221 3 0 3 12 8 

4 GDE436  رسوم متحركة تصميم GDE334 1 4 3 12 8 
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5 GDE437 الخط والتصميم GDE237 1 4 3 12 8 

6 GDE438  تصميم ملف األعمال GDE335 1 4 3 12 8 

7 GDE439  2رسوم توضيحية GDE334 1 4 3 12 8 
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 شجرة املقررات 
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 : املقررات وصف
 

 :االجباريةالجامعة  مقررات

 

ARB 101 العربية   اللغة 

    -ومعالجة أساليبها    -ودللة    ومعجما،دراسة أساسّيات اللغة العربّية: صياغة، وتركيبا،    يتناول هذا املقرر 
ً
وبيان خصائصها    -ونقدا    وتذوقا،قراءة

.  ونثرا، وكذلك تحليل هذه النصوص واملقارنة بينهامن خالل نصوص تتناول مختلف األجناس األدبية شعرا    والتعبيرّية،الجمالّية وقيمها الدللّية  
 ( دل يوج-السابق  املتطلب)

 

ENG 101 ( 1اللغة اإلنجليزية ) 

مهارات   اكتساب  في  الطلبة  ملساعدة  املقرر  هذا  باللغةيهدف  في    ألغراضالنجليزية    التواصل  الطلبة  تمكين  في  املقرر  هذا  يسهم  ايضا  اكاديمية. 

في املستوى قبل املتوسط   القراءة والكتابة وتدوين املالحظات  في  املهارات الساسية  املناسبة    باستخداماكتساب بعض  لهذا  القواعد واملفردات 

انجل لتحضيرهم للمقرر الذي يليه:  اللغة النجليزية لدى الطلبة  في  املهارات الساسية    2يزي  املستوى. اخيرا، يهدف هذا املقرر لتحسين مستوى 

 وكذلك لتمكينهم من استخدام اللغة النجليزية في حياتهم الكاديمية.  
 ل يوجد( -املتطلب السابق ) 

 

ENG 102  (2اإلنجليزية )اللغة 

انجليزي   في املقرر السابق  ملا درسه الطلبة  في املستوى   ويهدف لتمكين  101يأتي هذا املقرر كمكمل  في مهارات التصال باللغة النجليزية  الطلبة 

املهارات   هذه  مهارات    ألغراضاملتوسط واستخدام  اكتساب  في  الطلبة  ملساعدة  املقرر  هذا  يهدف  ايضا  وفهم    في  أكثر اكاديمية.  والقراءة  الكتابة 

القواعد واملفردات والتراكيب اللغوية املناسبة للمستوى املتوسط. اخيرا، يهدف هذا املقرر لتحسين مستوى الطلبة في اللغة   باستخدامالنصوص 

  النجليزية لتحضيرهم ملواد اخرى ُتدرس في اللغة النجليزية وليتمكنوا من استخدام اللغة في حياتهم الجامعية.

 ( ENG 101املتطلب السابق ) 

 

CS 104  مهارات الحاسوب 

اي يتناول  امللفات.  إلدارة  الحاسوب  واستخدام  للحاسوب  املادية  املكونات  تشمل  والتي  املعلومات  لتكنلوجيا  الساسية  املبادئ  دراسة  ضا يتم 

  . برنامج العروض التقديمية واستخدام برنامج قواعد البياناتاستخدام برنامج معالجة النصوص، استخدام برنامج جداول البيانات، استخدام  
 ) املتطلب السابق ل يوجد)
 

BA 161   مقدمة في ريادة األعمال 

الالزمة هارات  يهدف هذا املقرر الى دراسة مفهوم ريادة العمال، والشرح ملضامين ريادة العمال. وأهمية ريادة العمال، وتزويد الطلبة باملعارف وامل

الرئيسية ل املهارات  الريادي وكذلك العمل على اكساب الطالب  الى مشاريع ريادية تطبيقية على وفق قواعد انشاء املشروع  رائد  لتحويل الفكار 

 مع تمكين  العمال ابتداًء من تأسيس املشروع اختيار الصيغة القانونية له والتخطيط والتنظيم والتسويق والتمويل ولغاية إدارة العملية ك
ً
امال

البح في مملكة  الرائدة   عن دراسة حالت تطبيقية لألعمال 
ً
في نهاية املقرر، فضال . رينالطلبة من تقديم مقترح إلنشاء مشروع تجاري ويناقشها 

 ل يوجد( - املتطلب السابق)
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HBH 105   تاريخ وحضارة البحرين 

م ،  1800م إلى عام 1500من عام   قبل امليالد والعصر اإلسالمي والطماع األوروبية والقليمية البحرينتتناول هذه املادة التعريف بحضارة وتاريخ 

 قيام قبيلة العتوب بفتحها واعمارها  ومراحل الغزو البرتغالي لهذه املنطقة ، ثم صراع القوى اإلقليمية والدولية بعد خروج البرتغاليين منها ، ثم كيفية

  - املتطلب السابق  )  .  وترسيخ معالم ومعاني الديمقراطية والدولة الحديثة  وازدهار املنطقة بعد تسلمهم زمام األمور   الرشيد   خليفةل  آ  حكم  ، ومن ثم

 ل يوجد( 

 

 

HR 106   حقوق االنسان 

املحمية:   الحقوق  وأنواع  والوطنية،  الدولية  ومصادرها  النسان  حقوق  ماهية  دراسة  تعريف  املقرر  والقتصادية يتناول  والسياسية  املدنية 

ر إنجازات والجتماعية والثقافية وتطبيقاتها في مملكة البحرين، باإلضافة الى دراسة آليات مراقبة حقوق النسان الدولية والوطنية ويتضمن املقر 

 ل يوجد( -املتطلب السابق ) .مملكة البحرين في مجال حقوق النسان

 
 

 ختيارية:اال الجامعة  مقررات

 

ISL 101     الثقافة اإلسالمية 

الثقافة بمفهوم  التعريف  املاّدة  هذه  ومجالتها،    العامة  تتناول  ومصادرها،  وخصائصها،  بها،  املرتبطة  األساسّية  واملفاهيم  اإلسالمّية،  والثقافة 

الثقافي واساليبه   في تكوين الشخصية اإلسالمية، والتعريف بالغزو  أنواعه وتحديد اخطاره على اإلسالم واملسلمين وسبل مواجهتها  ودورها  وذكر 

 ل يوجد( -تطلب السابق امل)باإليمان والعلم واملعرفة والتقان. 
 

ISL 102  سالم األخالق في اال 

ونظام املهنة    ومفهوم أخالقفي بيئة األعمال    وأثر األخالقتتناول هذه املادة التعريف مفهوم األخالق اإلنساني والحضاري ومظاهر ودلئل األخالق  

التنفيذ   وأهمية ثقافة واإلدارة األخالقيةاألربعة: معناها، وأهميتها، وآثارها، وعالقتها بالوظائف واألعمال  واألخالق األساسيةوأخالق املهنة  الحسبة

 ل يوجد( -املتطلب السابق ) .ألخالق املهنة

 

ISL 103   االسالم وقضايا العصر 

القضايا املعاصرة وظاهره الغلو والتكفير والتبديع واملعالجة الشرعية لها  تتناول هذه املاّدة القواعد والضوابط الشرعية والفقهية في التعامل مع  

خ وزرع  والحساب الفلكي وأثره في اثبات الشهور القمرية وزكاه الحلي والنقود الورقية وكذلك نظام الحكم السالمي والديمقراطية وحكم الستنسا

 ل يوجد( -املتطلب السابق  ) .العضاء والجهاض 
 

SPT 101    موضوعات خاصة 

وير  يهدف هذا املقرر الختياري الى طرح موضوعات او افكار معاصرة تساهم في نشر ثقافة علمية او اجتماعية او اخالقية او اقتصادية لغرض تط

 ل يوجد( -املتطلب السابق ) .خالل دراسته او بعد تخرجه ومهارات الطالبمعارف 

 

LFS 102  واالتصال   التفكيرتطوير مهارات 

تطوير مهارات التفكير والتصال لدى الطالب، ومن خالل تناول مواضيع: مفهوم التفكير ومفهوم التصال، كالتعريف بماهيتهما،  يهدف هذا املقرر  

يف بمهارات التفكير اإلبداعي، أهميتهما، عالقتهما ببعضهما البعض، خصائصهما، انواعهما، معوقاتهما والعوامل املؤثرة فيهما.  باإلضافة الى التعر 
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رة كتابة التفكير الناقد مع التمييز بين الرأي والحقيقة، وحل املشكالت، اإلقناع والتفاوض، مهارة الستماع، الصغاء وفن العرض واإللقاء، مها

 ال يوجد(-املتطلب السابق ) .السيرة الذاتية والعداد للمقابلة

 

SOC 101 علم االجتماع   الى  مدخل 

ى اسهامات  يتناول هذا املقرر املوضوعات األساسية لعلم الجتماع كالتعريف بماهيته ونشأته ومجالت اهتمامه وعالقته بالعلوم األخرى باإلضافة ال

البناء الجتماعي، و  املتعلقة به:  بمناهج علم الجتماع، واملواضيع  التعريف  العلم، وكذلك  الثقافة، والنظم الجتماعية، العلماء املؤسسين لهذا 

 ال يوجد(-املتطلب السابق ) . والطبقات الجتماعية، واملشكالت الجتماعية، والتغير الجتماعي

 

 

MAN 101    األنسان والبيئة 

يش فيها وتفاعله  يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم البيئة العام ، والفرق بين البيئة الطبيعية والبيئة املبنية وكذلك بأهمية البيئة التي يع

ن وتوضيح دور  معها ومع عمارتها بشكل خاص وتوضيح آثار السلوك اإلنساني على البيئة وإعطاء صورة واضحة عن تأثيرات البيئة في سلوك اإلنسا

بعض املؤسسات الهامة في املجتمع ومساهمتها في حماية البيئة إضافة إلى مساهمة الطالب بعمل بحث في أحد املوضوعات التي يدرسها ، ومناقشة 

التي ل في املحاضرة مستفيدا من مصادر متعددة  للمعلومات املساندة  ما تم دراسته  التي تهتم بالبيئة وفهم وتطبيق    . غنى للطالب عنها   القضايا 
 ل يوجد( -املتطلب السابق )

 

LIB 101    مدخل الى علم املكتبات 

املكتبات   أشهريقدم هذا املقرر مقدمة تعريفية ملفاهيم واساسيات علم املكتبات واملعلومات والتطورات التي حدثت عليها وتاريخ املكتبات، وكذلك 

وماهيتها   اإلسالمية، ومراحل تطورها، ومن ثم تزويد الطالب بتعريفات املكتبة في العصر الحديث. ويتضمن املقرر توضيح أهمية املعلومات ونظمها

ل -املتطلب السابق ).  ووظائفها، واستخدامات خدمات املكتبة التي تقدمها واستخدام أنظمة املعلومات وقواعد البيانات الرقمية الخاصة باملكتبات

 يوجد( 

 

CS 205  تطبيقات الحاسوب 

التقارير، استخدام برنامج جداول البيانات ألنشاء برنامج محاسبي  يشمل هذا املقررات املواضيع التالية: استخدام برنامج معالجة النصوص لكتابة  

 ( CS 104:املتطلب السابق ) .ابتدائي. يشمل أيضا استخدام برنامج قواعد البيانات لتصميم نظام معلومات ابتدائي

 

 

 :الكلية االجبارية مقررات

 

ADE 1091   مدخل في الرسم 

واملنظور الحر والنسب وحل املساحة البصرية بواسطة    املختلفة  واألجسام والخامات   التكوينات  عن  التعبير   على  الطالب  قدرة  تعزيز  املقرر   يهتم

 ل يوجد(  -)املتطلب السابق  لدعم التعبير عن أفكار التصميم. Monochromeالرسم والتظليل أحادي اللون 

ADE 1101  1تاريخ ونظريات الفن والتصميم           

التأثيرات املختلفة كالتأثيرات و   والنحت والحرف اليدوية في العصور القديمة،الرسم  الفنون البصرية مثل  هذا املقرر بدراسة تاريخ العمارة، و   ىعنيُ 

ما و  العصور القديمة وحتى القرن السابع عشر،من ويكون اإلطار الزمني لهذا املقرر  .تطور هذه الفنون الجتماعية والفنية التي ساهمت في نشوء و 

 ل يوجد(  -)املتطلب السابق  .بيئية يتعلق بها من سياقات

ADE 1110      أساسيات التصميم 
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مشاريع وتطبيقات عملية تسهم في تطوير  دراسة مبادئ التصميم وعناصره، والتشكيل ثنائي وثالثي األبعاد، ومدخل لنظريات اللون، من خالل  

 ل يوجد(  - )املتطلب السابق  قدرة الطلبة في اإلدراك الحس ي للتكوينات التشكيلية والفراغية.

 

 

 

ADE 2102 2ونظريات الفن والتصميم  تاريخ   

التأثيرات املختلفة  و   والنحت في أوروبا،  الرسم والتصوير والجرافيك الفنون البصرية مثل  ، و والتصميم الداخلي  هذا املقرر بدراسة تاريخ العمارة  ىعنيُ 

حتى األوروبي    عصر التنويرمن بدايات  ويكون اإلطار الزمني لهذا املقرر    .تطور هذه الفنون كالتأثيرات الجتماعية والفنية التي ساهمت في نشوء و 

 (ADE 1101املتطلب السابق ) . بيئية ما يتعلق بها من سياقاتو يومنا هذا، 

 

 :التخصص االجباريةمقررات 

 

GDE343 وممارسة املهنة    اخالقيات 

املعرفة املقرر  هذا  والسلوكيات  املهنية  التصميم  ملمارسات  الوظيفية  يشمل    براءات  مثل  الفكرية   امللكية  وقضايا  واألخالقية  املهنية  والعمليات 

 (GDE341املتطلب السابق ) والنشر والسياقات واملجالت ذات العالقة. التأليف وحقوق  التجارية والعالمات الختراع

 

IND GDE341 الطباعة واملواصفات     تكنولوجيا 

ب املقرر  وتطبيقاتها  يهتم  والحديثة  القديمة  الطباعية  التقنيات  الدعائية،    فيأنواع  واملواد  املختلفة  الخامات  على  والطباعة  والتصميم  الفنون 

 (GDE237املتطلب السابق ) .واستخدام املفردات واملفاهيم الرسمية للتصميموالطباعة الرقمية، ودراسة أنواع الورق وقياساته واألحبار الطباعية، 

 

GDE339    املتعددة     لوسائطلالتصميم 

التعرف على أنظمة الوسائط املتعددة وتطبيقات   ،  والفيديو  املتحركة  والرسوم  والصوت  والرسومات  النص  استخدام  بين  الجمعيتضمن املقرر 

 ( GDE336املتطلب السابق ) الجرافيكي. التصالالستفادة منها في مجال و 

 

GDE113 1  تيبوجرافي    

الطباعية الالتينية والعربية، وتزويد الطالب باملفاهيم البصرية الحديثة إلنشاء الحرف الطباعي، والتي تتعلق  يهتم املقرر بتشريح ورسم الحروف  

 (ADE1110املتطلب السابق ) .بمميزات القراءة والوضوح، وتمييز الطرز املتنوعة لألبجديات

 

GDE116       رسم حر وتلوين 

واملنظور الحر والنسب وحل املساحة البصرية بواسطة    املختلفة  واألجسام والخامات  التكوينات  عن  التعبير   على  الطالب  قدرة  بتعزيز  املقرر   يهتم

 ( ADE1091املتطلب السابق ) لدعم التعبير عن أفكار التصميم.التقنيات اللونية  أنواع الرسم، وأيًضا بواسطة التلوين باستخدام بعض

 

GDE211     التصوير الضوئي 

وفهم  مبادئ التصوير واإلضاءة والتكوين،  باإلضافة إلى التعرف على  يتناول املقرر دراسة الكاميرا وتطورها وتقنياتها، معدات التصوير املختلفة،  

ألدوات والتجهيزات ذات  باستخدام املعدات واتجربة أوضاع التصوير املختلفة والتصوير في الستوديو مع الصورة كعنصر اتصال بصري، طبيعة 

 (ADE1110املتطلب السابق ). العالقة
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GDE233     تصميم االعالن 

الفنية لتصميم اإلعالن، تحليل  و ف بتصميم اإلعالن وفن امللصق، تاريخه ودوره في عملية التصال، املفاهيم واملبادئ البصرية ييهتم املقرر بالتعر 

املتطلب )  .التوصل إلى حلول تصميمية تحترم الحقوق الجتماعية والثقافية والختالفات بين مستخدمي التصميممتطلبات الجمهور املستهدف و 

 ( GDE232السابق 

 

 

GDE131 افيكي     مبادئ  التصميم الجر

وإنشاء األشكال  والتحوير والتكرار  التشكيل والتبسيط  الطالب لتطبيق مبادئ    اتمهار ودعم  ،  املرتبطة بالتصال البصري املقرر باملفاهيم    يهتم

وال التطبيقات  عضوية،الهندسية  تلك  وربط  التصميم،  مع  دمجها  وكيفية  الحروف  طبيعة  البصري   وفهم  التصال  السابق ).  بمفاهيم  املتطلب 

ADE1110) 

 

GDE111   1تصميم بالحاسوب     

املتنوعة، وفهم    البصرية   العناصر  وتنفيذ   ويشمل ذلك تصميم  ،Raster  بتقنية  الحاسب  لبرمجيات  األساسية  األدوات  املقرر استخدام  يتناول هذا

أنواع ملفات الصور  الرقمية وكيفية استخدامها    طبيعة األلوان وتوزيعها، ومعالجة الصور ودمجها وإضافة تأثيرات بصرية عليها، والتعرف على 

لعرض الرقمية املتنوعة وفهم طبيعتها وطبيعة عمل هذه البرمجيات، للوصول للجودة املناسبة لهذه الصور عبر الوسائط البصرية املختلفة سواء ل 

 ( د يوجل-املتطلب السابق ) الرقمي أو املطبوع.

 

GDE214   2تصميم بالحاسوب    

 العناصر وتنفيذ  تصميم  في Vector بتقنية اآللي الحاسب لبرمجيات املتخصصة  واملميزات الخصائص  استخدام  على  الطالب  قدرة املقرر  هذا  يعزز 

  ، Vectorو  Bitmap  تقنيتي  بين  والتحويل  اإلنتاج  لعملية  التصميمات  وإعداد  األلوان،  واستخدام  ومزجها،  األشكال  ومعالجة  املتنوعة  البصرية

 ( GDE111املتطلب السابق ). اإلنتاج لعملية  التصميمات وإعداد التقني التطور  ملواكبة الذاتي التعلم على والعتماد

 

GDE232     تصميم العالمات التجارية 

املقرر   تصميم  يتناول  التصال  ةالعالمموضوع  عملية  في  ودورها  املستخدمين  التجارية  على  وتأثيرها  للمؤسسات  البصرية  الهوية  وتصميم   ،

 (GDE131, GDE113املتطلب السابق ) الرموز واستخداماتها والوحدة البصرية لرموز الخدمات.، وتطبيقاتها في املطبوعات واملنتجات املتنوعة

 

GDE216   3تصميم بالحاسوب     

التدريب على برامج اإلخراج وخاصة برنامج   في تصميم وإعداد وتقسيم  InDesignالتعرف على أهم مبادئ وأساسيات برامج اإلخراج الطباعي،   ،

املتطلب  )املجالت.  الصفحة واألعمدة وإدراج العناوين والنصوص والصور وتحريرها من خالل مشاريع عملية تتناول محاكاة لنماذج لبعض الصحف و 

 ( GDE214السابق 

 

GDE432    تصميم صفحات االنترنت 

وخصائصه وتطوره  اإلنترنت  صفحات  تصميم  أهمية  على  به  التعرف  املتعلقة  و واملفاهيم  كيفية  ،  على  حاسوبية التعرف  برمجيات  استخدام 

لبرامج مساعدة إلنجاز املحتوى من   باإلضافة  في تصميم صفحات اإلنترنت  عليه من معالجات   تشتمل  فنون رقمية وجرافيكية، ومامتخصصة 



 

37 | P a g e  
 

والتعرف على أسس الدعاية في النترنت، وتنفيذ تطبيقات ومشاريع عملية تكسب الطالب القدرة على   ،مجال إخراج صفحات النترنت ي وتأثيرات ف

 (GDE233املتطلب السابق ) .ائهتطوير أد

 

 

 

 

 

 

 

GDE315   تصميم بالحاسوب ثالثي االبعاد 

ظهار  تتضمن مفردات هذا املقرر عمليات بناء وتطوير مهارات الطالب في استخدام برامج الرسوم ثالثية البعاد بحيث يتمكن الدارس من تشكيل وإ

د بما يتماش ى مع التوجهات املعاصرة املعتمدة على دراسة العمق والتأثير في املتلقي من خالل البعد  ابعومعالجة كافة التصاميم الجرافيكية ثالثية األ

 ( GDE214املتطلب السابق )الثالث ومحاكاة الواقع. 

 

GDE221    نظرية االتصال 

  النفسية   والعوامل  الجماهيري   التصال  مشكالت  وتحليل  البصري،  بالتصال  املرتبطة  التصال  نظريات  أهم  على  الضوء  املقرر   يسلط

 حلول   واقتراح  سلوكهم  وأنماط  واحتياجاتهم  الناس  رغبات  لتحديد   املناسبة  الوسائل  واستخدام  والسيميائية،  النقدية  والنظرية  والسيكولوجية،

 ( GDE131املتطلب السابق ) .املناسبة التصال

 

GDE334    1رسوم توضيحية    

والتركيز على األساليب الفنية للرسوم التوضيحية ،  البصري وسائل التصال    ودورها كأحد لرسوم التوضيحية  ا  ومفاهيميتضمن املقرر دراسة أسس  

 GDE214املتطلب السابق ) وتنفيذ الرسوم التوضيحية للشخصيات والعناصر واملشاهد.تصميم وتنوعها وتناسبها مع أغراضها والستفادة من ذلك في 

GDE116+) 

 

GDE237    افيا      2تيبوجر

الالتينية والعربية وص التعرف على املفاهيم البصرية والوظيفية لتصميم األبجديات  في  التيبوجرافيا الحديثة  ياغة يستكمل هذا املقرر مفاهيم 

التصال   مشكالت  حلول  تدعم  التي  والفونتات  الحروف  ألشكال  والتطوير  البحث  عملية  وإجراء  الحروفية،  السابق )  لبصري.االعائالت  املتطلب 

GDE113) 

 

GDE336     الفيديو الرقمي 

الفيديو  برامج تحرير  استخدام  و الرقمي وصيغه البصرية والصوتية املختلفة  الفيديو    وأدوات وإعدادات  تقنيات إنتاجباستكشاف    الطالبيقوم  

الرقمي، بما يسهم في تعزيز قدرة الطالب على استخدام هذا النوع من الوسائط  الفيديو ذلك من مراحل إنتاج واملفاهيم املتعلقة ببنية السرد وغير 

 (GDE211املتطلب السابق ) ألغراض الدعاية واإلعالن.

 

GDE338      تصميم التغليف 

به،   املرتبطة  التصال  وتقنياته ومشاكل  التغليف  موضوع  على  املقرر  و و يركز  التخطيط  من إجراء  بدءا  مختلفة،  مستويات  على  التصميم  فهم 

نظم   إلى  املستهدف،  املكونات  الجمهور  على  وتأثيره  التغليف،  لعملية  املناسبة  وسهولة  اإلنتاج  بالفائدة  يرتبط  نقدي  بأسلوب  التصميم  وتحليل 

 (GDE341املتطلب السابق ) والتكنولوجية والستدامة على املدى الطويل. ة تخدام، والجدوى القتصاديالس

 

GDE433     مشروع التخرج 
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في ميدان التصميم  إبداعية بصرية متنوعة من حيث األدوات والوسائل ملوضوع متخصص  في تقديم حلول  يهتم املقرر بتحقيق فرصة الطالب 

دراسالجرافيكي،   على  بالعتماد  بإعدادها  يقوم  استراتيجية  مسبقةوالعمل وفق  النفسية ات تخطيط  املستفيدين وحاجاتهم  متطلبات  تراعي   ،

الفكري  امللكية  وتراعي حقوق  املهنة،  وأخالقيات  والتكنولوجية  التقنية  الحتياجات  وتلبي  واملهنية،  والبيئية  والقتصادية  املتطلب  )ة.  والجتماعية 

 (GDE431, GDE328السابق 

 

 

 

 

 

 

GDE434     تصميمات خارجية ورموز 

والتقنيات املتعددة واإلضاءة وغير  الخامات  تساهم بالتصميمات الجرافيكية ذات الستخدام الخارجي طويل األجل واملعارض والتييعنى هذا املقرر 

املؤسسات ورموز الخدمات، والتي تحتاج إلى دراسة مواصفات ورسم مخططات  بشكل رئيس ي في شكلها النهائي مثل لوحات الطرق ولوحات    ذلك

 (GDE341املتطلب السابق ) تنفيذية لها.

 

GDE442     التدريب امليداني 

انتقاله للتدريب في املؤسسات املهنية    يتضمن املقرر  التي اكتسبها الطالب في الجامعة من خالل  ذات  تطبيق املعارف والخبرات العملية والنظرية 

باإلضافة إلى اكتساب مهارات سوق العمل املتعلقة بإدارة العمل وأخالقياته وتحمل املسؤولية والتعاون مع فريق العمل   ،الصلة بمجال التخصص

 (Cr, GDE335 90املتطلب السابق ) على اإلجراءات املتعلقة بعمليات التنفيذ واإلنتاج.والتعرف 

 

 

GDE222     افيكي  تاريخ التصميم الجر

ات الفنية  يهتم املقرر بدراسة تاريخ ونظريات التصميم الجرافيكي، دور تطور تكنولوجيا الطباعة وامليديا ونظرية التصال والعلوم البصرية والحرك

املتطلب السابق  )  على تشكل مفاهيم التصال البصري، والتعرف على أهم األعمال ورواد التصميم والقضايا واملمارسات املهنية الحديثة واملعاصرة.

GDE 131) 

 

GDE328     سيكولوجيا وسيسيولوجيا التصميم 

  متلقي  ونفسية  مزاج في  والتأثير  املختلفة التصاميم انجاح في كبير أثر من لها ملا ( السيكولوجية) النفسية النواحي بدراسة   املقرر  هذا محتوى  يتعلق

 (GDE232املتطلب السابق ) .وعاداتهم للمستخدمين الجتماعي السلوك في التأثير  في املصمم يلعبه الذي الدور  وبيان التصميم،

 

GDE431     دراسات مشروع التخرج 

 وتحليل  مسحية  دراسة  تتضمن  التي  التخطيط  بعملية  ويقوم  ما،  مشكلة  أو  معين  موضوع  الطالب  يختار  حيث  البحثية  بالطبيعة  املقرر   هذا  يتسم

 الجمهور   رغبات  لتحديد   املناسبة  الوسائل  ويستخدم  شبيهة،  مهنية  وممارسات  بحثية  بنتائج  ومقارنتها  بها،  املرتبطة  التصال  ملشكالت  نقدي

املتطلب السابق )  .والبيئية  والثقافية  الجتماعية  الحقوق   تحترم  التي  البديلة   الحلول   استراتيجيات  ويتناول   سلوكهم،  وأنماط  واحتياجاتهم  املستهدف

GDE335) 

 

GDE335     تصميم وإخراج املطبوعات 

  يتناول املقرر مسائل تصميم وإخراج املطبوعات وتقنياتها ودورها في عملية التصال، تخطيط التصميم للمطبوعات ودراسة الجمهور املستهدف 

املناسبة،   الحلول  إلى  حيثللوصول  من  التصميم  الستخدام،  دراسة  املدى    سهولة  على  والستدامة  القتصادية،  والجدوى  التقنية  واملالءمة 

 (GDE233, GDE216املتطلب السابق ) .لالطوي
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 : التخصص االختياريةمتطلبات 

 

GDE212  الضوئي والرقمي     التصوير 

احترافي بشكل  يدعم  الضوئي  التصوير  مقرر  على  متقدم  الضوئي  مقرر  بالتصوير  املتعلقة  واإلعدادات  والتجهيزات  األدوات  الرقمي   استخدام 

  معالجة الصور باإلضافة إلى    ،مراعاة الفروق املرتبطة بالخامات والنوعو اإلعالن،  املطلوبة خالل عملية تصميم  نماذج  الحترافي للعناصر والتصوير  لل

 (GDE211املتطلب السابق). رقمًيا بشكل احترافي لتتناسب واألهداف اإلعالنية

 

 

 

 

 

 

GDE312    2رسم حر وتلوين     

الل يتضمن املقرر التعبير عن التكوين الفني باستخدام تقنيات األلوان بأنواعها واكتساب الخبرة والتمكن من الرسوم السريعة بخطوط قوية وظ

 (GDE116املتطلب السابق ) .امللونةاألحبار سريعة وتجربة استخدام تقنيات ألوان الباستيل و 

 

GDE218     تشريح فني 

البشري،   الجسم  في  الحركة  وآلية  مقاييس  على  التعرف  إلى  املقرر  املتعددة و يهدف  بأوضاعه وحركاته  البشري  الجسم  على رسم  الطالب  تدريب 

شكل   على  والحركي  الشكلي  وتأثيرهما  عظمي وعضالت  هيكل  من  البشري  الجسم  بناء  على  الفروق  والتعرف  على  والتعرف  كله،  الجسم  وحركة 

املتطلب  )  .الجسمية بين مراحل نمو الجسم والفروق الشكلية بين جسم املرأة والرجل والستفادة من ذلك في تنفيذ األعمال التصميمية املختلفة

 (GDE 116السابق 

 

GDE219      الهندسة في التصميم 

والشبكات والنسب التي تساعد املصمم على رسم التصميمات الجرافيكية الهندسية والحروف واإلخراج  يهتم هذا املقرر بطرق الرسم الهندس ي  

 (GDE 131املتطلب السابق ) واألبعاد املتنوعة املرتبطة بالتصميمات ثالثية البعد.

 

GDE217      الخط العربي 

وفق تكوينات بناء التشكيالت الخطية  و   الخط العربي   واكتساب القدرة على كتابةالخط العربي وتطوره،  فن  يهتم املقرر بدراسة أنواع وأساليب  

 (GDE113املتطلب السابق ) البصري.منطلقة من مفاهيم التصال 

 

GDE225      عمليات التصميم 

 فهو.  مستقبلية  إمكانيات  إلى  راهنة  حالة  من  تخيلية  قفزة  تحقق  التي  الجراءات  مجموعة  خالل  من  التصميم  إلى  الوصول   طرق   املقرر   هذا  يغطي

املتطلب ).  تحليلية  علمية  سياقات  اتباع  خالل  من  تصميمية  ملشكالت  منطقية  ونتائج  حلول   إلى  التوصل  أسلوبية  تطوير  على  اساس ي  بشكل  يركز

 ( GDE222السابق 

 

GDE326 التسويق   مبادئ 

  اإلعالنية   الرسالة  وتنظيم  التسويق،  في  والرغبات  وامليول   والدوافع  الحاجات  وأثر  اإلعالنية   والحمالت   والترويج   التسويق  فن  دراسة  املقرر   يتضمن

 أهمية تعميق في والتكنولوجيا اإلعالم وسائل ودور  التسويق عملية في  الجرافيكي املصمم ودور  واإلعالن الدعاية شركات في العمل آلية على والتعرف

 ( GDE221املتطلب السابق ) .املحيطة والبيئة املتلقي على اإلعالن أثر ودراسة اإللكتروني  التسويق

 

GDE224      التصميم في الفنون اإلسالمية 
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اقات  يسلط املقرر املزيد من الضوء على دراسة الفن، والعمارة، والتصميم الداخلي وتطوره خالل فترة العصور اإلسالمية املختلفة. ويحلل السي

 (ADE1101املتطلب السابق ) ثر على تشكيل خصائص هذا العمران والطريقة التي يستجيب بها املصممون لتلك الظروف.ؤ والجتماعية التي تالثقافية 

 

GDE327      الصناعة والفنون 

  الخام   واملواد  الصناعي  اآللي  اإلنتاج  ودور   الصناعي  التصميم  في  الحديثة  النظريات  دراسة  جانب  إلى  الصناعة،  في  الفن  بدور   التعريف  املقرر   يتناول 

  مثل   وجمالية،  نفعية  نماذج  إلنجاز  عملية  بتطبيقات  والقيام  الحديثة،  التصميم  نظريات  تطور   في  ذلك   وأثر   التصميم،  ووظيفة  شكل  في  املختلفة

 (GDE222املتطلب السابق ). املكتبية واألدوات العبوات وتشكيل اإلضاءة تراكيب تصميم

 

 

 

 

 

IND2097      الطباعة واملسح ثالثي االبعاد 

، فضال عن توليد وإعداد البيانات لذلك. و يتم التركيز على 3Dيوفر املقرر املعرفة واملهارة الالزمة إلنتاج وطباعة العناصر او األجسام ثالثية البعاد  

، والبرامج ذات الصلة، بما يوفر   3D Scannerو املاسحات الضوئية   3D Printingاستخدام اثنين من التقنيات الحترافية، الطباعة ثالثية البعاد 

 (GDE315املتطلب السابق  ) للطلبة امكانية توظيف هذه التقنيات في مشاريعهم املستقبلية.

 

GDE438      تصميم ملف االعمال 

على الوسائط البصرية املتنوعة وتراعي متطلبات سوق بطريقة احترافية تعتمد    ألعماله التصميمية   ملف   تصميم  على   الطالب  املقرر   هذا  يساعد 

في املجالت املرتبطة  وظيفة إلى به التقدم العمل من حيث إبراز قدرات الطالب وخبرته املكتسبة خالل مرحلة دراسته، ليساعده ذلك في النهاية على

 (GDE335املتطلب السابق ) .األخرى  اتاملقرر  في الطالب يقدمها التي األعمال على محتوى املقرر  ويعتمد بمجال تخصصه.

 

GDE439    2رسوم توضيحية     

ورؤيت الشخص ي  أسلوبه  وتعميق  والتطبيقية  العملية  الطالب  أداء  تنمية  املقرر  توضيحية    هيتضمن  تصميم رسوم  من خالل  والتعبيرية  الفنية 

 ( GDE334املتطلب السابق ). والرسوم العلمية واملخططات التوضيحيةملواضيع متنوعة مثل تصميم قصص األطفال والروايات 

 

GDE436      تصميم رسوم متحركة 

املتحركة   الرسوم  لفن  األساسية  املبادئ  على  التعرف  املقرر  ورسم    وبداياتهوالتحريك  يتضمن  تصميم  مهارات  واختبار  ورقميا،  يدويا  وتطوره 

 (GDE334املتطلب السابق ) .شخصيات الرسوم املتحركة بأساليب فنية متعددة، والتعرف على طرق التحريك املتعددة واختبارها يدويا ورقميا

 

GDE437      الخط والتصميم 

يتضمن املقرر التعرف على استخدام الخط في بناء التصميم، وإكساب الطالب مهارة التصميم باستخدام الكتابة اليدوية والحروف الطباعية،  

  كوسيلة تعبيرية في تصميم املواضيع املختلفة   وصياغة التكوينات الخطيةوفق األساليب التقليدية والحديثة بما يتناسب مع طبيعة وروح التصميم،  

 (GDE237املتطلب السابق )بما يتناسب مع وظائفها وأهدافها. 

 

GDE421      افيكي  قضايا نقدية في التصميم الجر

نها كتجارب  يهتم هذا املقرر بتسليط الضوء على قضايا التصال املعاصرة املرتبطة بالتصميم الجرافيكي وتناولها بطريقة تحليلية نقدية لالستفادة م

 ( GDE221املتطلب السابق ) .معاصرةوممارسات فنية 

 

GDE300      افيكي  موضوعات خاصة في التصميم الجر
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التي تشكل تحديا للمصمم في حياته املهنية  في ميدان التصميم الجرافيكي، و والتقنيات املرتبطة باملفاهيم والنظريات ملستجدات باهذا املقرر  يهتم

 (GDE233املتطلب السابق ) املستمر. وتستدعي الهتمام والتطوير الذاتي
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 الحاسوب: علم قسم 

 

 علم الحاسوب بكالوريوس في  .1

 

 وصف البرنامج:

علم الحاسوب هو تخصص هام في سوق العمل البحريني والقليمي على حد سواء وقد صمم البرنامج وفق مقارنات مرجعية مع جامعات  

معتمدة من مؤسسات  معايير    مجموعة من دراسات السوق الرسمية وغير الرسمية وبالعتماد علىعلى  محلية واقليمية وعاملية واعتمادا  

. كما أن برنامج علم الحاسوب عضو في جمعية الحاسبات البريطانية  ACM/IEEE-CS computer science curriculumاحترافية مثل  

BCS   ومدرسيه اعضاء في جمعياتIEEE, BCS  وOracle Academy  البرنامج ليقدم  . صمم 
ً
 علمي  مؤهال

ً
 يواكب حاجات السوق عملي  ا

ً
ا

مناهج  و  النظم  وفق  وبناء  البرمجيات  ملتطلبات  املنطقي  والتحليل  برمجيات سطح  مجالت  مختلف  في  التصميم  مثل  الحاسوب  علم 

تتطلب من  املكتب وتطبيقات الويب واألجهزة املحمولة وقواعد البيانات وغيرها من املجالت التي تم دعمها بالعديد من املقررات التي  

والتط النظرية  والنقدي،  الطالب تطوير معرفته  التحليلي  التفكير  مهارات  وتقنيات  بيقية، وصقل  العلمي  البحث  أساليب  واستخدام 

  بناء   يتم  الدراسة  خالل    السوق البحريني والخليجي ومن    املتجددة  والفرص  التحديات  ملواجهة  مستعدين  ليصبحوا  التصال الحديثة

  والتطبيق العملي داخل مختبرات الحاسوب املتخصصة   النظرية  اتاملحاضر   خالل  من  التخصص  ملمارسة  الطلبة  قدرات  وتطوير  وتعزيز

واملدرسين وعرض أعمالهم ومناقشتهم مع نظرائهم    الطلبة   من  زمالئهم  مع  املستمر  النقد  تبادل  عملية  تشكل  كما   النقدية،   والدراسات

  ومع الخبراء
ً
 . التعلم عملية من كبيرا جزءا

 : اعداد خريج إلى  علم الحاسوبيهدف برنامج 

 والقليمي.  املحلي العمل سوق  حاجات على تلبية اقادر  •

 توليد على القدرة هولدي ت العمل،مشكال  وتطبيقها لحل واملهارات في مجالت الحاسوب املختلفة املعرفة استخدام اقادر  •

 .والبتكار واإلبداع جديدة، أفكار

 .النتائج وتفسيرها تحليل على الحاسوب والقدرةمجال علم  العلمي في البحث لديه املعرفة بمنهجيات •

 .واملشاركة والتطبيق على التعلم املستمر من خالل التجربة القدرةلديه  •

 كتابيا  أو  شفويا سواء الفعال لديه القدرة على التواصل •

 .فريق والعمل ضمن اآلخرين مع يمكنه التعاون  •

  تجاه كاف   وعي   إلى إضافة  والثقافية الوظيفية املتطلبات في التنوع تحترم مجتمعه وأخالقية تجاه إنسانية رؤية يحمل •

 .املستدامة التنمية  لتحقيق املستقبل

 
 

 علم الحاسوببكالوريوس في  عنوان البرنامج 

 جامعة العلوم التطبيقية  املؤسسة املانحة 

 جامعة العلوم التطبيقية  املؤسسة التعليمية

 التربية والتعليم، مملكة البحرينوزارة  برنامج معتمد من قبل

 شهادة بكالوريوس  املؤهل النهائي

 2022-2021 السنة الدراسية 
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 النجليزية لغة التدريس 

 دوام كامل  نظام الدراسة 

 منسق البرنامج

 سامر شرمان   .د

 16036168-973+  املكتب: هاتف

 samer.shorman@asu.edu.bh اللكتروني: البريد

 219 :رقم املكتب

 

 

 :( PILOsمخرجات البرنامج التعليمية )

 على
ً
 : أن عند النتهاء من دراسة هذا البرنامج سيكون الخريج قادرا

 اظهار املعرفة الناقدة والفهم لنظريات الحوسبة واملفاهيم الرياضية املالئمة للتخصص •

البرمجة واداوتها وتقنياتها لتطوير تطبيقات محوسبة في مجموعة واسعة من السياقات   الناقدة للغاتاظهار املعرفة العملية  •

 املألوفة او غير املألوفة بشكل جّيد. 

الخوارزميات ونظريات الحوسبة في حل املشكالت بدرجات    ومبادئاستخدام املهارات املتخصصة لتطبيق األسس الرياضية   •

 قيد مختلفة. تع

على   • تدلل  بطريقة  البرمجيات  أنظمة  بناء  في  والفحص  والتطوير  التصميم  مبادئ  لتطبيق  املتخصصة  املهارات  استخدام 

 الحاطة باختيار التصميم املالئم.

 التحليل نقدي ملشاكل الحوسبة في سياقات مختلفة لتحديد املتطلبات املناسبة لحلها.  •

األسال • واسعة من  نطاقات  الحتياجات  استخدام  لتلبية  نقدي  بأسلوب  الحوسبة  القائمة على  الحلول  وتقييم  لتحديد  يب 

 املطلوبة وضمن قيود واقعية.

للجمهور  • الرسالة  لتكييف  الحاسوب  علم  مجال  في  واملتخصصين  األقران  مع  للتواصل  املتخصصة  املهارات  استخدام 

 د تقديم العروض الرسمية. والستفادة املناسبة من تكنولوجيا املعلومات والتصالت عن

املطلوبة  • الجتماعية  واملسؤولية  القانوني  والوعي  الفردية  األخالقيات  لظهار  مستقل  بشكل  اختصاص ي  بمستوى  العمل 

 للقيادة أو املشاركة في املشاريع الجماعية إلظهار املهارات القيادية مع القدرة على التعلم املستمر مدى الحياة. 

متخصص • مهارات  للمقلقين  استخدام  املعلومات  وتكييف  الحاسوب  علم  مجال  في  واملتخصصين  النظراء  مع  لالتصال  ة 

 .عندما يتم تقديم عرض رسمي ICTوالستخدام املالئم لـ  

يعمل باستقاللية في مستوى متخصص إلظهار الخالقيات الفردية، والوعي القانوني، واملسؤولية الجتماعية املطلوبة لقيادة  •

 . الحياة في مشروع جماعي واظهار مهارات القيادة مع القدرة على التعلم املستمر مدى او املشاركة 

 

 : متطلبات القبول 

  تتضمن والتي الجامعة مجلس وقرارات البكالوريوس لدرجة الجامعة لئحة في  املقرة املعايير إلى استنادا البرنامج في الطلبة قبول  يتم

 : التالية الشروط

 : أوال

 عن يقل ل بمعدل يعادلها ما او البحرين مملكة في والتعليم التربية وزارة قبل من املصدقة العامة الثانوية شهادة على الحصول . 1

 .  يعادله ما أو%  60
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 : التالية الشروط أحد استوفوا  ما إذا التسجيل يستطيعون %  60 من اقل معدل على الحاصلون  الطلبة .2

 . الخارجية  املشاركات في اململكة  يمثلون  ممن والفنانون  الرياضيون  •

 . العامة الثانوية على حصوله بعد سنة عن تقل ل كافية عملية خبرة لديهم من •

 %.60 عن معدلتهم تقل الذين الطلبة  بطلبات بالبت الحق الجامعة ملجلس أعاله، ورد مما بالرغم •

 .  املقبولين الطلبة عدد من%  5 عن( 2) البند لهذا استنادا املقبولين عدد يزيد أل يشترط •

 : ثانيا

املسار العلمي  فإن القبول في برنامج علم الحاسوب يقتصر على الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من  تقدم ما إلى باإلضافة

 .او يعادله فقط

  

 :ثالثا

 من املوصوف- اإللزامي املستوى  تحديد اختبار يقدموا أن علم الحاسوب في البكالوريوس برنامج في املقبولين الطالب جميع على يجب

 عليه: يترتب والذي اإلنجليزية، اللغة في مستواهم لتحديد- الجامعة قبل

 ( ENG 097استدراكي ) –( يجب عليهم تسجيل مقرر لغة انجليزية 34-0) ن الطالب الذين حصلوا على درجة ما بي .1

 ( ENG 098استدراكي ) –( يجب عليهم تسجيل مقرر لغة انجليزية 50-35) ن الطالب الذين حصلوا على درجة ما بي .2

 

 

 : مسارات التقدم والفرص

البرمجيات  سوق العمل ب  مختلفة تدعمتحليل وتصميم وتنفيذ برمجيات حاسوبية    بشكل أساس ي الى  املحترفالحاسوب  خريج علم  يسعى  

املستخدمين واملستهلكين، وتوظيف مواهبه لزيادة الكفاءة القتصادية والتشغيلية، وتوعية الجمهور إلى سلوكيات    التي تخدمالضرورية  

 وعادات ترفع من فرص السالمة والقتصاد والكفاءة، التي يمكن أن تؤثر بشكل عميق على نوعية حياة الناس.  

الدارات املختلفة املتعلقة  لوم التطبيقية سوف يؤهل الخريج للعمل في الذي تقدمه جامعة الع علم الحاسوبمن أجل ذلك فان برنامج 

، إضافة إلى  بناء البرمجيات املختلفةفي القطاعين العام والخاص، وأن يكون مؤهال إلنشاء مشروعه الخاص في مجال    بتقنية املعلومات

 واملجالت ذات العالقة. سوبعلم الحا كونه يستطيع التقدم للحصول على شهادات أكاديمية عليا ومهنية في 

  : علم الحاسوبالوظيفية املحتملة لخريج برنامج  الفرصومن األمثلة على 

 

 مبرمج تطبيقات  •

 مدرس او باحث في علم الحاسوب  •

 استشارات في تقنية املعلومات  •

 محلل ومصمم نظم معلومات  •

 تقنية املعلومات  –موظف حكومي  •

 مسؤول نظم معلومات  •

 محلل أنظمة اعمال   •

 محلل ومصمم ومطور قواعد بيانات  •

 مسؤول شبكات حاسوب  •

 مهندس برمجيات •
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 محلل ومصمم ومطور تطبيقات الويب •

 مدير تطبيقات  •

 مسؤول فحص برمجيات •

 

باإلضافة إلى كل ما سبق، فإن خريجي علم الحاسوب سيكونوا مهيئين للدراسات العليا ومجالت البحث العلمي في تخصص علم  

 الحاسوب أو التخصصات ذات العالقة.

 

  متطلبات التخرج من املؤهل:

في   البكالوريوس  التطبيقية فأن درجة  العلوم  البكالوريوس" لجامعة  إلى "لئحة منح درجة  تمنح عند استيفاء    علم الحاسوباستنادا 

بمعدل    -استيفاء عدد الساعات املعتمدة    -النجاح في جميع املقررات الدراسية املطلوبة للتخرج    بـ:جميع متطلبات التخرج واملتمثلة  

 .سنوات(  8سنوات(، وعدم تجاوز الحد األعلى ) 4%بعد مض ي الحد األدنى ملدة الدراسة ) 60تراكمي ل يقل عن 

 

 

 االسترشادية الخطة هيكل البرنامج و 

التالي: متطلبات الجامعة   مقسمةساعة معتمدة وهي    135  بواقعمقرًرا    45على أساس    علم الحاسوبتم تصميم برنامج   على النحو 

، متطلبات الجامعة الختيارية )ساعة معتمدة  21اإلجبارية ) الكلية اإلجبارية )ساعات معتمدة  6(  ، متطلبات  ،  ساعة معتمدة  21(   )

 ساعة معتمدة(.  15) الختيارية  التخصص ( ، ومتطلبات  ساعة معتمدة  72متطلبات التخصص اإلجبارية )

مقسمة إلى ثمانية   السابقةمتطلباتها و  NQFحسب اإلطار الوطني للمؤهالت  املقرراتمن مستويات  الحاسوبعلم تتكون خطة برنامج 

في الخطة    NQFمع ساعاتها املعتمدة ومستويات  املقررات. تم توزيع  كمت هو في شجرة املقررات  تسنوا 4فصول دراسية موزعة على  

  ة األخير   السنةتقدم الطالب تدريجًيا من السنة األولى للدراسة إلى    الحاسوب. تضمن خطة إرشاد علم  (أدناه  موضحكما هو  )اإلرشادية  

 .هي ثالث وثماني سنوات على التوالي علم الحاسوب. الحد األدنى والحد األقص ى لفترات الدراسة لـبرنامج متوازن  دراس يعبء مع 

 

 االسترشادية الخطة 

  خطة البرنامج الدراسية 5.3

 Lec Lab املتطلب السابق  أسم املقرر  رمز املقرر  رقم
ASU 

Credit  

NQF 

Credit 

NQF 

 Level 

 ساعة معتمدة(  15) الفصل األول  –السنة األولى 

1 ENG 111  انجليزي فوق املتوسط 
امتحان الكفاءة  

(50/)ENG 098 
3 - 3 12 5 

2 CS 104  5 12 3 4 1 - مهارات حاسوب 

3 CSC 101  6 12 3 2 2 - 1الرياضيات 

4 CSC 111  6 12 3 2 2 - البرمجة الهيكلية 

5 CSC 103  6 12 3 2 2 - الحتمالت والحصاء 

 ساعة معتمدة(  18) الفصل الثاني –السنة األولى 

1 ENG 112  انجليزي متقدم ENG 111 3 - 3 12 5 

 5 12 3 - 3 - ( 1) اختياري جامعة - 2
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3 HR 106 5 12 3 - 3 - حقوق النسان 

4 CSC 102  6 12 3 2 2 - رياضيات متقطعة 

5 CSC 141  6 12 3 - 3 - مهارات التصال الفنية 

6 CSC 142 اخالقيات الحاسوب واملسؤولية الجتماعية ENG 111 3 - 3 12 6 

 ساعة معتمدة(  18)  الفصل األول  –السنة الثانية 

 6 12 3 - 3 - ( 2)اختياري جامعة  - 1

2 ARB 101   6 12 3 - 3 - اللغة العربية 

3 CSC 202  املنطق الرقمي CSC 102 2 2 3 12 6 

4 CSC 203  2الرياضيات CSC 101 2 2 3 12 6 

5 CSC 212  البرمجة املوجهة للكياناتI CSC 111 2 2 3 12 6 

6 CSC 222  1هندسة البرمجيات CSC 141 2 2 3 12 6 

 ساعة معتمدة(  18)  الفصل الثاني –السنة الثانية 

1 HBH 105 6 12 3 0 3 - تاريخ وحضارة البحرين 

2 CSC 215  هياكل البيانات CSC 212 2 2 3 12 7 

3 CSC 221  نظم قواعد البيانات CSC 212 2 2 3 12 6 

4 CSC 231  تنظيم وعمارة الحاسوب CSC 202 2 2 3 12 7 

5 CSC 241 أساليب البحث العلمي CSC 103 3 0 3 12 7 

6 CSC 322  1تطوير برمجيات املواقع اللكترونية CSC 222 2 2 3 12 7 

 ساعة معتمدة(  18)  الفصل األول  –السنة الثالثة 

1 CSC 304 الذكاء الصطناعي CSC 212 2 2 3 12 7 

2 CSC 314  البرمجة املوجهة للكياناتII CSC 212 2 2 3 12 7 

3 CSC 321 تحليل وتصميم النظم CSC 221 2 2 3 12 7 

4 CSC 325  تطوير قواعد البيانات CSC 221 2 2 3 12 7 

5 CSC 331  نظم التشغيل CSC 231 3 - 3 12 7 

 7 12 3   - (1اختياري تخصص ) - 6

 ساعة معتمدة(  18)  الفصل الثاني –السنة الثالثة 

1 BA 161  6 12 3 - 3 - مقدمة في ريادة العمال 

2 CSC 301  التحليل العددي CSC 203 2 2 3 12 7 

3 CSC 302 النظرية الحتسابية CSC102 + CSC 215 3 - 3 12 7 

4 CSC 323  البرمجة املرئية CSC 314 + CSC 221 3 2 3 12 8 

5 CSC 332  تراسل البيانات وشبكات الحاسوب CSC 331 2 2 3 12 8 

 7 12 3   - (2اختياري تخصص ) - 6

 ساعة معتمدة(  15)  الفصل األول  –الرابعة السنة 

1 CSC 401 تحليل وتصميم الخوارزميات CSC102 + CSC 215 3 - 3 12 8 
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2 CSC 402 مترجمات لغات البرمجة CSC 302 3 - 3 12 8 

3 CSC 425  1مشروع تخرج CSC 241 + 90 CR 3 - 3 12 8 

4 CSC 441  تدريب ميداني CSC 321 + 90 CR 3 - 3 12 8 

 8 12 3   - (3اختياري تخصص ) - 5

 ساعة معتمدة(  15) الفصل الثاني –السنة الرابعة 

1 CSC 426  2مشروع تخرج CSC 425 3 - 3 24 8 

2 CSC 435  التشفير وامن الحاسوب CSC 332 3 - 3 12 8 

3 CSC 436 الحوسبة املتنقلة CSC 332 3 - 3 12 8 

 8 12 3   - (4اختياري تخصص ) - 4

   3   - (5اختياري تخصص ) - 5

 

 

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 ساعة معتمدة(  6الختيارية ) الجامعةمقررات 

 سم املقرر ا رمز املقرر  رقم
املتطلب  

 السابق

ASU 

Credit 

NQF 

Credit 

NQF 

Level 

 ساعة معتمدة(  3) 1 املجموعة

1 ISL101 6 12 3 - الثقافة اإلسالمية 

2 ISL102  6 12 3 - األخالق في اإلسالم 

3 ISL103  6 12 3 - اإلسالم وقضايا العصر 

 ساعة معتمدة(  3) 2 املجموعة

1 LIB101 5 12 3 - علم املكتبات  الى مدخل 

2 MAN101 5 12 3 - اإلنسان والبيئة 

3 SOC101 5 12 3 - علم الجتماع  الى مدخل 

4 SPT101 5 12 3 - موضوعات خاصة 

5 CS205  تطبيقات الحاسوب CS104 3 12 5 

6 LFS102 5 12 3 - تطوير مهارات التفكير والتصال 

 

 االختيارية التخصص متطلبات

 ساعة معتمدة(  15) الختياريةمقررات البرنامج 

 Lec Lab املتطلب السابق  أسم املقرر  رمز املقرر  رقم
ASU 

Credit  

NQF 

Credit 

NQF 

 Level 

 ساعة معتمدة( 6) 1 مجموعة

1 CSC 204 الجبر الخطي CSC 203 2 2 3 12 7 
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2 CSC 305 بحوث العمليات CSC 103 3 - 3 12 7 

3 CSC 326  تطوير تطبيقات األجهزة املحمولة 
CSC 322 + CSC 

221 
2 2 3 12 7 

4 CSC 327  2تطوير برمجيات املواقع اللكترونية 
CSC 322 + CSC 

221 
2 2 3 12 7 

5 CSC 328  تفاعل النسان والحاسوب CSC 222 3 - 3 12 7 

6 CSC 329 الوسائط املتعددة CSC 322 2 2 3 12 7 

7 CSC 421  2هندسة البرمجيات CSC 222 2 2 3 12 7 

 ساعة معتمدة( 9) 2مجموعة 

1 CSC 312 مفاهيم لغات البرمجة CSC 314 3 - 3 12 8 

2 CSC 315  التنقيب عن املعطيات CSC 304 2 2 3 12 8 

3 CSC 343  موضوعات خاصة في علم الحاسوب 
موافقة مجلس  

 القسم
3 - 3 12 8 

4 CSC 403  معالجة الصور CSC 401 2 2 3 12 8 

5 CSC 411  الرسم بالحاسوب CSC 401 2 2 3 12 8 

6 CSC 437  الحوسبة السحابية CSC 332 2 2 3 12 8 

7 CSC 438  واملوزعة الحوسبة املتوازية CSC 332 2 2 3 12 8 
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 شجرة املقررات 
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 : املقررات وصف

 

 :االجباريةالجامعة  مقررات

 

ENG 111 انجليزي فوق املتوسط   

اإلنجليزية في استخدام  هذا املقرر مكمل ملا درسه طلبة مقرر اللغة اإلنجليزية قبل املتوسط ويهدف لرفع مستوى طلبة البرامج التي تدرس باللغة  

ستوى  اللغة اإلنجليزية ملستوى املتوسط وتمكينهم من دراسة مقررات اللغة اإلنجليزية الالحقة ومقررات تخصصهم وكذلك مهاراتهم اللغوية إلى م

  .املتوسط ومهارات الكتابة  أعلى.  ويدرس الطلبة في هذا املقرر التراكيب اللغوية املختلفة من نحو ومفردات وقراءة وفهم للنصوص من املستوى 
 (  ENG 098املتطلب السابق  )

 

ENG 112 انجليزي متقدم   

تخدام اللغة  هذا املقرر مكمل ملا درسه طلبة مقرر اللغة اإلنجليزية / املتوسط ويهدف لرفع مستوى طلبة البرامج التي تدرس باللغة اإلنجليزية في اس

املتقدم وتمكينهم من دراسة مقررات تخصصهم وكذلك مهاراتهم اللغوية إلى مستوى متقدم.  ويدرس الطلبة في  اإلنجليزية ملستوى فوق املتوسط أو  

ف الكتابة  اللغوية املختلفة من نحو ومفردات وقراءة وفهم للنصوص من املستوى فوق املتوسط واملتقدم وكذلك مهارات  التراكيب  ي  هذا املقرر 

 ( ENG 111املتطلب السابق  ) .هولة ويسر في جميع املواقف اليومية والحياتيةأساليب متنوعة ومعقدة والتواصل بس

 

 العربية   اللغة 101

    -ومعالجة أساليبها    -ودللة    ومعجما،دراسة أساسّيات اللغة العربّية: صياغة، وتركيبا،    يتناول هذا املقرر 
ً
وبيان خصائصها    -ونقدا    وتذوقا،قراءة

.  ونثرا، وكذلك تحليل هذه النصوص واملقارنة بينهامن خالل نصوص تتناول مختلف األجناس األدبية شعرا    والتعبيرّية،الجمالّية وقيمها الدللّية  
 ( دل يوج-السابق  املتطلب)

 

CS 104  مهارات الحاسوب 

املعلومات والتي تشمل املكونات املادية للحاسوب واستخدام الحاسوب إلدارة امللفات. يتناول ايضا يتم دراسة املبادئ الساسية لتكنلوجيا 

  .استخدام برنامج معالجة النصوص، استخدام برنامج جداول البيانات، استخدام برنامج العروض التقديمية واستخدام برنامج قواعد البيانات
 ) ل يوجد-املتطلب السابق )
 

BA 161   مقدمة في ريادة األعمال 

هارات الالزمة يهدف هذا املقرر الى دراسة مفهوم ريادة العمال، والشرح ملضامين ريادة العمال. وأهمية ريادة العمال، وتزويد الطلبة باملعارف وامل

ا املهارات  الريادي وكذلك العمل على اكساب الطالب  الى مشاريع ريادية تطبيقية على وفق قواعد انشاء املشروع  لرئيسية لرائد  لتحويل الفكار 

 م
ً
ع تمكين  العمال ابتداًء من تأسيس املشروع اختيار الصيغة القانونية له والتخطيط والتنظيم والتسويق والتمويل ولغاية إدارة العملية كامال

الرائ  عن دراسة حالت تطبيقية لألعمال 
ً
في نهاية املقرر، فضال البحرين.  الطلبة من تقديم مقترح إلنشاء مشروع تجاري ويناقشها  في مملكة  دة 

 ل يوجد( -املتطلب السابق )

 

HBH 105   تاريخ وحضارة البحرين 

م ،  1800م إلى عام 1500من عام   قبل امليالد والعصر اإلسالمي والطماع األوروبية والقليمية تتناول هذه املادة التعريف بحضارة وتاريخ البحرين

 قيام قبيلة العتوب بفتحها واعمارها  صراع القوى اإلقليمية والدولية بعد خروج البرتغاليين منها ، ثم كيفيةومراحل الغزو البرتغالي لهذه املنطقة ، ثم  

- املتطلب السابق  ) . وترسيخ معالم ومعاني الديمقراطية والدولة الحديثة  وازدهار املنطقة بعد تسلمهم زمام األمور  الرشيد   ل خليفةآ حكم ، ومن ثم

 ل يوجد( 
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HR 106   حقوق االنسان 

والقتصادية  والسياسية  املدنية  املحمية:  الحقوق  وأنواع  والوطنية،  الدولية  ومصادرها  النسان  حقوق  ماهية  دراسة  تعريف  املقرر  يتناول 

والثقافية وتطبيقاتها في مملكة البحرين، باإلضافة الى دراسة آليات مراقبة حقوق النسان الدولية والوطنية ويتضمن املقرر إنجازات والجتماعية 

 ل يوجد( -املتطلب السابق ) .مملكة البحرين في مجال حقوق النسان

 

 ختيارية:اال الجامعة  مقررات

 

ISL 101     الثقافة اإلسالمية 

الثقافة بمفهوم  التعريف  املاّدة  هذه  ومجالتها،    العامة  تتناول  ومصادرها،  وخصائصها،  بها،  املرتبطة  األساسّية  واملفاهيم  اإلسالمّية،  والثقافة 

الثقافي واساليبه   في تكوين الشخصية اإلسالمية، والتعريف بالغزو  أنواعه وتحديد اخطاره على اإلسالم واملسلمين وسبل مواجهتها  ودورها  وذكر 

 ل يوجد(  -تطلب السابق امل). باإليمان والعلم واملعرفة والتقان

 

ISL 102  سالم األخالق في اال 

ونظام املهنة    ومفهوم أخالقفي بيئة األعمال    وأثر األخالقتتناول هذه املادة التعريف مفهوم األخالق اإلنساني والحضاري ومظاهر ودلئل األخالق  

التنفيذ   وأهمية ثقافة واإلدارة األخالقيةاألربعة: معناها، وأهميتها، وآثارها، وعالقتها بالوظائف واألعمال  واألخالق األساسيةوأخالق املهنة  الحسبة

 ل يوجد( -املتطلب السابق ) .ألخالق املهنة

 

ISL 103   االسالم وقضايا العصر 

القضايا املعاصرة وظاهره الغلو والتكفير والتبديع واملعالجة الشرعية لها  تتناول هذه املاّدة القواعد والضوابط الشرعية والفقهية في التعامل مع  

خ وزرع  والحساب الفلكي وأثره في اثبات الشهور القمرية وزكاه الحلي والنقود الورقية وكذلك نظام الحكم السالمي والديمقراطية وحكم الستنسا

 ل يوجد( -املتطلب السابق  ) .العضاء والجهاض 
 

SPT 101    موضوعات خاصة 

وير  يهدف هذا املقرر الختياري الى طرح موضوعات او افكار معاصرة تساهم في نشر ثقافة علمية او اجتماعية او اخالقية او اقتصادية لغرض تط

 ل يوجد( -املتطلب السابق ) .خالل دراسته او بعد تخرجه ومهارات الطالبمعارف 

 

LFS 102  واالتصال   التفكيرتطوير مهارات 

تطوير مهارات التفكير والتصال لدى الطالب، ومن خالل تناول مواضيع: مفهوم التفكير ومفهوم التصال، كالتعريف بماهيتهما،  يهدف هذا املقرر  

يف بمهارات التفكير اإلبداعي، أهميتهما، عالقتهما ببعضهما البعض، خصائصهما، انواعهما، معوقاتهما والعوامل املؤثرة فيهما.  باإلضافة الى التعر 

رة كتابة التفكير الناقد مع التمييز بين الرأي والحقيقة، وحل املشكالت، اإلقناع والتفاوض، مهارة الستماع، الصغاء وفن العرض واإللقاء، مها

 ال يوجد(-املتطلب السابق ) .السيرة الذاتية والعداد للمقابلة

 

SOC 101 علم االجتماع   الى  مدخل 

ى اسهامات  يتناول هذا املقرر املوضوعات األساسية لعلم الجتماع كالتعريف بماهيته ونشأته ومجالت اهتمامه وعالقته بالعلوم األخرى باإلضافة ال

البناء الجتماعي، و  املتعلقة به:  بمناهج علم الجتماع، واملواضيع  التعريف  العلم، وكذلك  الثقافة، والنظم الجتماعية، العلماء املؤسسين لهذا 

 ل يوجد( -املتطلب السابق ) . والطبقات الجتماعية، واملشكالت الجتماعية، والتغير الجتماعي
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MAN 101    األنسان والبيئة 

بأهمية البيئة التي يعيش فيها وتفاعله  يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم البيئة العام ، والفرق بين البيئة الطبيعية والبيئة املبنية وكذلك 

ور  معها ومع عمارتها بشكل خاص وتوضيح آثار السلوك اإلنساني على البيئة وإعطاء صورة واضحة عن تأثيرات البيئة في سلوك اإلنسان وتوضيح د

د املوضوعات التي يدرسها ، ومناقشة بعض املؤسسات الهامة في املجتمع ومساهمتها في حماية البيئة إضافة إلى مساهمة الطالب بعمل بحث في أح

التي ل غنى للطالب في املحاضرة مستفيدا من مصادر متعددة  للمعلومات املساندة  ما تم دراسته  التي تهتم بالبيئة وفهم وتطبيق    . عنها   القضايا 
 ل يوجد( -املتطلب السابق )

 

LIB 101    مدخل الى علم املكتبات 

املكتبات   أشهريقدم هذا املقرر مقدمة تعريفية ملفاهيم واساسيات علم املكتبات واملعلومات والتطورات التي حدثت عليها وتاريخ املكتبات، وكذلك 

وماهيتها   اإلسالمية، ومراحل تطورها، ومن ثم تزويد الطالب بتعريفات املكتبة في العصر الحديث. ويتضمن املقرر توضيح أهمية املعلومات ونظمها

ل   -ب السابق املتطل).  ووظائفها، واستخدامات خدمات املكتبة التي تقدمها واستخدام أنظمة املعلومات وقواعد البيانات الرقمية الخاصة باملكتبات

 يوجد( 

 

CS 205  تطبيقات الحاسوب 

التقارير، استخدام برنامج جداول البيانات ألنشاء برنامج محاسبي  يشمل هذا املقررات املواضيع التالية: استخدام برنامج معالجة النصوص لكتابة  

 ( CS104 السابق:املتطلب ) .ابتدائي. يشمل أيضا استخدام برنامج قواعد البيانات لتصميم نظام معلومات ابتدائي

 

 

 :الكلية االجبارية مقررات

 

CSC 101  1الرياضيات  

التفاضل والتكامل الرياض ي. باإلضافة الى توضيح التطبيقات املختلفة في حساب    ،الدالت:  موضوعاتيهدف املقرر الى تطوير مهارات الطلبة في  

الجبرية   الدوال  لتفاضل  املختلفة  الطرق  تقديم  وسيتم  التفاضل،  قوانين  تقديم  سيتم  حيث  املتنوعة.  التقنية  للمشاكل  والتكامل  التفاضل 

أيًضا، سيتم في املقرر  تنوعة.  امل  للدوالل من التكامالت املحددة وغير املحددة  مع تحديد كوالالنهائية. كذلك سيتم تقديم طرق التكامل الجبرية،  

 ل يوجد( -املتطلب السابق ) الدوال املتصلة.و  النهايات،، الدوالاملوضوعات:  تغطية

 

CSC 102 رياضيات متقطعة 

 على املبادئ النظرية لدعم املجالت األخرى. و 
ً
تتضمن املقرر يزود الطالب بمعلومات عامة عن اساسيات الهياكل املتقطعة لعلم الحاسوب، مركزا

الى   العمليات على املجموعات، الدوال، العالقات، مقدمة  الثنائية،  طات،  املخطنظرية  املواضيع: املنطق للجمل املركبة، املجموعات والعمليات 

 ( ل يوجد  -املتطلب السابق) املتجهات واألشجار، والسالسل واملتتابعات، تقنيات البراهين البسيطة، والستنتاج الرياض ي.

 

CSC 103   االحتماالت واالحصاء  

املقرر   الخلفية  يقدم هذا  و   التفصيلية  للطالب  الحتمالت واإلحصاءات.  وأساليب يفي  والتقنيات  واألدوات  للمفاهيم  مقدمة  املوضوعات:  شمل 

،  تاملجموعا  وقوانينها،الحتمالت    ومقدمة إلىالحتمالت واإلحصاءات، وعرض ووصف البيانات اإلحصائية، وتدابير النزعة املركزية والتشتت،  

 ( دل يوج-املتطلب السابق ) الرتباط والنحدار. العينات،وطرق العد واملتغيرات العشوائية والتوزيعات الحتمالية وتوزيعات 
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CSC 111  البرمجة الهيكلية    

تأهيل   إلى  البرمجة  الطلبةيهدف هذا املقرر  البرمجة    يوضححيث    .لكسب مهارات  املهيكل    التصميم  اساسياتشاكل  محل  والتركيز على  أساليب 

، نمذجة تصميم املشكلة: مقدمة لبرمجة الحاسوب، خطوات حل  املواضيع  شملتو   .استراتيجية حل املشكالت من أعلى إلى أسفل  باستخدام مبادئ

باستخدام   النسيابيةالخوارزميات،  و ،  pseudocodeالبرامج  الهيكلية،  واملخططات  البرمجة  أساليب  وأيضا  لغة الو ،  والبناء،  باستخدام  تطبيق 

 ( دل يوج-املتطلب السابق ). ++Cالبرمجة 

 

CSC 141  مهارات االتصال الفنية      

والزبائن من غير التقنيين   املسؤوليةالعليا او الزمالء او الذين تحت   اإلدارةالتصال مع    وكيفيةبالتصال التقني   العالقةيغطي املقرر املواضيع ذات  

التواصل يشمل  الجرائي)وهذا  املهام:  )  (اداء  التقني  التكن،  والتعاوني)التعريف  الشخص ي)و   ( لوجياو استخدام  مع بالشخصية(  والتعاون  العمل 

 ( دل يوج-املتطلب السابق ). (املجتمع بشكل اوسع )ومع الجمهور  (املنظمات املجموعة(، األنظمة )التعامل مع

 

CSC 142 اخالقيات الحاسوب واملسؤولية االجتماعية      

ير املفاهيم  يهدف املقرر الى توفير معرفة وفهم تفصيلي عن املفاهيم واملبادئ التي تدعم دراسة الخالقيات وتقدم للطلبة معرفة عميقة عن كيفية تأث

خالقية، املعايير والتصرفات األخالقية على مجال تكنولوجيا املعلومات والتصالت.  هذا املقرر يركز عل املفاهيم األساسية لألخالق، النظريات األ 

 ( ENG 111املتطلب السابق ) األخالقية، مستخدمو ومحترفو هذه التكنولوجيا واملسائل ذات العالقة بالخصوصية والجرائم اللكترونية.

 

CSC 241 البحث العلمي   أساليب 

نوعية  الطرق  الوالهيكل التنظيمي واملخرجات للمشاريع البحثية باستخدام    الفهم واملعرفة متقدمة في البحث وتطوير املفاهيم،يقدم هذا املقرر  

 ( CSC 103املتطلب السابق  ) ونطاق البحث واألهداف واملنهجيات والنتائج وكيفية مناقشتها. البحث كمية بما في ذلك: تعريف مشكلة الو 

 

 :التخصص االجباريةمقررات 

 

CSC202   املنطق الرقمي 

مفاهيم  ،    ةتسلسلوامل  ةتتابعاملنطقية املشمل املواضيع: الدوائر  يتصميم وتنفيذ الدوائر الرقمية. و   معرفة تفصيلية عن  طالبللقدم  ي  املقرر   اهذ 

  .مع مختلف أنواع الدوائر املنطقية واملقارنة ما بين خصائصها ومحاكاتها سجالت، العدادات  ، املكارانوف ، املرجاحاتمخططات  ،    الجبر املنطقي
 (CSC102تطلب السابق امل)

 

CSC203  2الرياضيات   

رياضيات   الحاسوب  يزود   2مقرر  علم  في  باملعرفة    طلبة  محددة  غير  او  محددة  مشاكل  مع  للتعامل  واملتقدمة  األساسية  واملهارات  التفصيلية، 

التكامل، املتتابعات والسالسل. ويتضمن املقرر املواضيع الرياضيات. الطالب سيقوم بدراسة الدوال الجبرية والنهايات مع التركيز على رياضيات  

على املساحات والحجوم واملساحات السطحية لدوران   الرئيسية لرياضيات التكامل املحددة والغير محددة، ويتضمن تطبيقات رياضيات التكامل

وقا محددة  والغير  املحددة  نهايات  مواضيع  تتضمن  وايضا  القوس.  وطول  الصلبة،  )الشكال  املتتابعا L’Hopital’sعدة  التكامل،  تقنيات  ،  ت(، 

 ( CSC101املتطلب السابق ) والسالسل الالنهائية، والسالسل السية وتقاربها.
 

CSC212  1للكيانات  املوجهةالبرمجة   
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 واملؤشرات،   الجملة،وبناء    ،اإلملام بأساليب النمذجة والتصميم املوجهين للكائنات  للكائنات،املوجه    النمذجةملبادئ    املقرر لشرح مفصلهدف هذا  ي

 friend functionو  constructors، destructorsوإخفاء املعلومات،    البيانات،أنواع    والخصائص،  ،الكائناتوالفئة، ومفاهيم برمجة    وامللفات،

 (CSC111املتطلب السابق ) .الوراثة الكائن،ومعالجة  الكائنات، ومصفوفة friend classو

 

 

 

CSC215 هياكل البيانات 

في  املقرر يغطي مفاهيم البيانات واساسيات وخصائص    متقدمة  واملكدس والطابور    املتصلة  والقائمة  املصفوفة:  وانواعها مثل  هيكلكل  هياكل 

 (CSC212املتطلب السابق )املطلوب.  البيانات للتعامل مع هيكل  املالئمة  الخوارزمية الى ان الطالب سوف يتعلم ويطبق  باإلضافة. والشجرةواملخطط 

 

CSC221  قواعد البيانات  نظم 

املقرر   هذا  وتراكيبفي  وهياكل  مشاكل  تقديم  ويتم  البيانات  قواعد  في  تفصيلية  وفهم  معرفة  للطلبة  قواعد   يقدم  مفاهيم  التقليدية،  امللفات 

الجبر    ،ERD  التمثيل باستخدامالخصائص، العالقات، درجات العالقات، طريقة    املكّونات،البيانات، تطور قواعد البيانات، انواع قواعد البيانات،  

 ( CSC212املتطلب السابق )  .SQLواملعالجة من تعريف لغات القيود قواعد البيانات العالئقية.  التبسيط، العالئقي،

 

CSC222 1البرمجيات  هندسة   

املفاهيم ونماذج العمليات املتضمنة في هندسة البرمجيات. وسوف يتعلم الطالب مبادئ هندسة عن  عرفة تفصيلية  ملطالب  ل يوفر هذا املساق  

العمليات والنماذج    البرمجيات،ومنتجات    البرمجيات،معالجة    للبرمجيات،البرمجيات، واألدوار املتطورة   وهندسة املتطلبات:    املتقدمة،ونماذج 

النمذجة  املتطلبات   جمع القائمة على    املكونات،والتصميم على مستوى    املعماري،والتصميم    والتحليل،،    تصميم   الوحدات،وتصميم املكونات 

 ( CSC141املتطلب السابق ) تصميم واجهة تطبيقات الويب. الرسومية،تصميم واجهة املستخدم  الويب،على مستويات تطبيقات  املكون 

 

CSC231   تنظيم وعمارة الحاسوب 

مستوى:  كل  الهرمية ووظيفة  باملستويات  الحاسوب  معمارية  الحاسوب وتصميم  تنظيم  اساسيات  التفصيلي حول  الوفهم  املعرفة  املقرر  يوفر 

املقرر  مواضيع  وإن  التجميع،  لغة  مستوى  املعمارية،  مستوى  تعليمات  مجموعة  مستوى  املايكرويه،  املعمارية  مستوى  الرقمي،  املنطق  مستوى 

مقدم والسيطرة،  تتضمن،  املايكروية،  املعمارية  مستوى  معمارية  الذاكرة،  تنظيم  الرقمي،  املنطق  مستوى  للحاسوب،  الساسية  املكونات  الى  ة 

 ( CSC202املتطلب السابق  ) ، لغة التجميع، وعمليات التجميع، والتجاهات الحديثة ملعماريات الحاسوب.ISAمستوى 

 

CSC301 العددي  التحليل 

، خطا التقريبتحليل العددي الذي يغطي املواضيع: املراحل التمهيدية الرياضية: رياضيات الحاسوب،  ال  مهارات متقدمة في  املقرر الطالبيقدم هذا  

طريقة   واحد:  متغير  في  املعادلت  حل  األخطاء،  نيوتن  ،secantطريقة    ،false positionطريقة    ،fixed pointطريقة    ،bisectionمصدر  -طريقة 

  الطرق   ،  الخطية  األنظمة   لحل  التكرارية   الطرق   ،  الخطية  املعادلت  أنظمة  لحل  املباشرة  الطرق   ،  الحدود   متعدد  والتقريب  الستيفاء،    افسون ر 

 ( CSC203املتطلب السابق  ) .املنحنيات مالئمة وتقنيات ، الخطية غير األنظمة لحل  التكرارية

 

CSC302 االحتسابية  النظرية 

النماذج الحسابية والنظرية. تشمل املوضوعات: مفاهيم األوتوماتا والتعبيرات   والتعبيرات    املنتهية،يركز هذا املساق على املعرفة املتقدمة وفهم 

الغموض    ،Mooreو  Lemma  ،Mealyآلت ضخ    (،NFAاآللت املحدودة غير الحتمية )  ؛DFA(. تصغير  DFAواألوتوماتا املحدودة املحددة )  املنتظمة،

النظرية    كما انه   .Turingآلة    ،Pushdown Automata  العادية،  Greibachفي القواعد واللغات. النماذج القياسية أشكال تشومسكي العادية أشكال  

املتطلب السابق  )  .حثوخوارزميات الب  املترجم،وتصميم    األنظمة،والتحقق من    الدوائر،على تصميم    التمتة  انظمة  الحسابية لها تأثير مباشر على

CSC215+ CSC102 ) 
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CSC304   الذكاء االصطناعي 

ل الذكاء هذا املقرر يقدم للطالب املهارات املتقدمة في الذكاء الصطناعي، ويتضمن املقرر: مبادئ األنظمة الذكية، املنهجيات املستخدمة في مجا

 ( CSC212املتطلب السابق ) والتحليل املنطقي، معالجة حالة عدم التأكد، التعلم والتعاون.الصطناعي، استراتيجيات حل املشاكل، تمثيل املعرفة 

 

 

 

 

CSC314  للكيانات  املوجهةالبرمجةII 

ئص هذه  املقرر يوفر مهارات متقدمة للطلبة في برمجة الكيانات ويتضمن املقرر: تقنيات البرمجة في تصميم وتنفيذ البرنامج املوجهة، وتنفيذ خصا

راكيب  سوف يحصل الطلبة على خبرة في الت  JAVAاملنهجية لبناء برنامج لحل مشكلة في مجال العمال وتطبيق بعض هياكل البيانات وباستخدام لغة  

املتطلب السابق  )  الطلبة يتعلمون ويمارسون من خالل العمل الجماعي.  .البرمجية ويعكسون التطبيق املنهي، وهنا سوف يسهل العمل في البيئة الحقيقة

CSC212 ) 

 

CSC321  وتصميم النظم   تحليل 

الطلبة سوف يكتسبون مهارات تحليل املتطلبات، والتوثيق املنطقي  املقرر يوفر معرفة وفهم متقدم في مفاهيم وممارسات تحليل وتصميم النظم، 

 للنظام.  الطالب سوف يتعلم عدة منهجيات نظامية وأدوات إلدارة عملية التحليل وكذلك التقنيات التي تساعده على تحليل النظم وضمن بيئة

 (CSC221السابق  املتطلب) عمل جماعية.

 

CSC322  اقع االلكترونية    1تطوير برمجيات املو

املواقع اللكترونية  املوضوعات: إنشاء صفحات  تتضمن  يوفر املقرر للطالب معرفة وفهم متقدم حول مبادئ تطوير برمجيات املواقع اللكترونية.

اخرى و   .وجافا سكريبت  HTML  ،CSSباستخدام   الجداول،  ،مواضيع  املتعددة،   كأنشاء  والوسائط  املتحركة  الرسوم  وإدراج  الصفحة،  وتقسيم 

 تغطيتها استضافة املواقع ولوحة التحكمو وإدارة باستخدام/ انشاء القوالب، 
ً
 (CSC222املتطلب السابق ) .يتم أيضا

 

CSC323   البرمجة املرئية 

البرمجة   لنظريات  النقدي  التي  يركز املقرر    .ومفاهيمها (…,C#, Visual C++,VB) املرئية يوفر املقرر للطلبة املعرفة والفهم  البرمجة  على أساليب 

ويندوز التي تحركها  ال، واستخدام األدوات املوجهة للكائنات. باإلضافة إلى برمجة  والصنافالكائنات،  مع    عامليحركها الحدث، بما في ذلك إنشاء والت

وهياكل التحكم، معالجة ملف قاعدة البيانات،   ،واإلجراءات   ،والقوائم  ،والخصائص  والكائنات  والعمليات الرياضية،  ،وأنواع البيانات  ،األحداث

 ( CSC314 & CSC221ملتطلب السابق ا) مع النسان لتعزيز تصميم واجهة املستخدم. الحاسوبوذلك باستخدام مبادئ تفاعل 

 

CSC325  تطوير قواعد البيانات 

املؤشرات، )  PL/SQL: تطبيق قواعد البيانات باستخدام  يوفر املقرر للطلبة الفهم واملعرفة املتقدمة في تطوير قواعد البيانات ويتضمن املواضيع

: النماذج والتقارير  APEX  ،Oracle Developer، املشغالت ...(. كما سيقوم الطالب باستخدام أدوات تطوير قاعدة البيانات مثل:  الدوالالجراءات،  

 ( CSC221املتطلب السابق ) والرسومات.

 

CSC331  التشغيل  نظم 

بالوقت  تشغيل األنظمة التي تعمل  املدمجة ونظماألنظمة ونظم تشغيل  الفتراضية،: نظم التشغيل املقرر يقدم ويناقش مواضيع متقدمة تتضمن

امللفات، ونظم  واملتوازية، و نظم املعالجة املوزعة  و   الفعلي الذاكرة،    وادارة وظائفوتقييم األداء،    الطارئة،العطال    تجاوز أنظمة  واجهزه  اجهزة 

 (CSC231السابق   املتطلب) .وحماية وأمن نظم التشغيل العمليات اداره واإلخراج، وكذلك الدخال

 

CSC332  تراسل البيانات وشبكات الحاسوب 
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  للمفاهيم   الشامل  الفهم  اهداف املقرر تتضمن توفير املعرفة النقدية والساسيات الرصينة للطلبة حول تراسل البيانات وشبكات الحاسوب. يعد 

عام  والشبكات  التصالت  وراء  الكامنة  واآلليات الهيكلية    على  قادرين  ليكونوا  للطالب  ضرورًيا  أمًرا  بشكل  عن  املتقدمة  املعرفة  واكتساب  تعلم 

 (CSC331املتطلب السابق ) والتكنولوجيا املتخصصة في مجال تراسل البيانات وشبكات الحاسوب.

 

 

 

 

 

CSC401  تحليل وتصميم الخوارزميات 

 في علم وتطبيقات الحاسوب وهي تركز  تالخوارزميات  
ً
 مركزيا

ً
على النظريات الرياضية واملمارسات التي تتعلق بالكفاءة، املقرر يقدم فهم  لعب دورا

: تحليل كفاءة الخوارزمية والتحليل  عومعرفة نقدية حول املفاهيم، النظريات، التقنيات التي تدعم تصميم وتحليل الخوارزميات وتتضمن املواضي

املتطلب السابق )  والبحث املستنفذ، حساب وقت التنفيذ، مصفوفة التجاور، البحث الفقي والبحث بالعمق.  البروت فورساملناظر وخوارزميات  

CSC215+CSC102 ) 

 

CSC402   مترجمات لغات البرمجة 

املقرر   هذا  الفهمفي  املشاكل   يتطور  املواضيع:  وتتضمن  اللغات  ملترجمات  واملفاهيم  واملبادئ  الخاصة  للنظريات  الطالب  لدى  النقدية    واملعرفة 

مقابل   الرئيسية في ترجمة لغات البرمجة، وخطوات الترجمة، والفرق بين املترجمات في لغات البرمجة املختلفة باستخدام النمط من أعلى إلى أسفل

ويعّرف  ترجمات،  امل. ويشمل بناء  Codeواستراتيجيات التخزين وانشاء التشفير الخاص  التحليل القواعدي وتوليد األكواد  على،  النمط من أسفل الى ا 

وتقنيات  وتوليد األكواد  التعريفات، جداول الترميز،   ,التحليل القواعدي , املفردات،تحليل   مثل: ويستعرض القضايا الرئيسية لتصميم املترجمات

 ( CSC302املتطلب السابق  ) التحسين.

 

CSC425  1مشروع تخرج   

( يقوم الطالب بتطبيق نقدي دقيق لطرق تطوير مشروع لتقنية املعلومات من خالل تطوير برمجيات النظام مع كتابة  2،1في مشروع التخرج )

 العلمي لحل املشاكل الواقعية.تقرير او من خالل تقرير بحث شامل حول تقنية املعلومات بناء على تنفيذ فعاليات البحث 

مقارنة مع دراسات سابقة،  ، يتبع الطالب منهجية بحثية لتحديد مشكلة محددة )تحديد أسئلة البحث(، واجراء (1)مشروع التخرج   في هذا املقرر  

. وهذا يعطي الطالب  أو األجهزة البرمجيات و/حزم و ، الحاسوبخوارزميات  وتحيلي، وتصميم الحل املقترح )النموذج( للمشكلة املحددة باستخدام

ذلك بتوجيه من املشرف. في نهاية املقرر سوف يعرض الطالب  ( و CSC426)  2الفرصة لتحمل مسؤولية تنفيذ البحث التطبيقي في مشروع تخرج  

 ( CR + CSC241 90املتطلب السابق ) .نتائج املشروع وسيقدم الجزء األول من تقرير مشروع التخرج

 

CSC426 2تخرج  مشروع   

لتنفيذ واختبار الحل املقترح. وسيتم ذلك بتوجيه من املشرف. في نهاية    CSC425 1يجب على الطالب استخدام نتائج مشروع التخرج    املقرر،في هذا  

سوف يستخدم الطالب املعرفة واملهارات املكتسبة في دراسته    .املقرر، على الطالب أن يعرض نتائج املشروع ويقدم تقرير مشروع التخرج الكامل

في هذه امل تقنية    رحلة.للمقررات السابقة وتنفيذها  الى وضع خطة عمل مع اللتزام بمواعيد النتهاء، حيث يتضمن نتائج بحوث  يحتاج الطلبة 

 ( CSC425ملتطلب السابق ا) .املعلومات/ برمجيات النظام وكتابة تقرير شامل

 

CSC435   التشفير وأمن الحاسوب 

النقديين لخوارزميات وبروتوكولت التشفير املعاصر، امن الحاسبات والتصالت ونعزز قدرة    والفهم  باملعرفة  الطالب  تزويد   سيتم  ،املقرر   هذا  في

مفاهيم امن الحاسبات والهجمات األمنية والخدمات األمنية   :. املواضيع تتضمنالطالب على تطبيق هذه النظرية لحل مشاكل بناء تطبيقات آمنه

وتشفير   الكتلي  والتشفير  تناظري  والغير  التناظري  والتشفير  المن  والتشفير    AESو  DESواليات  الرسائل  الكتلي وخصوصيه  التشفير  وعمليات 

 ( CSC332املتطلب السابق ).  ومصداقيه الرسالة وتوزيع املفتاح ومصداقيه املستخدم RSA باستخدام املفتاح العام
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CSC436   الحوسبة املتنقلة 

تحتية، املبادئ املقرر يوفر للطالب املعرفة التفصيلية واملعمقة، والفهم النقدي للحوسبة املتنقلة والتصالت املتنقلة منة محاور مختلفة: البنية ال

في مجالت مختلفة التطبيقات  التكنولوجيا،  املتنقلةوتشمل     .والنظريات،  ما يلي: الحوسبة  املتنقلة،املواضيع  الشبكات الالسلكية   ، التصالت 

وهيكلياتها، املحمولة  الهواتف  وتطبيقات  شبكات  التصالت،  الذكيةالحوسبة    بروتكولت  الهواتف  وتكنولوجيا  و املتنقلة،  تطبيقات ،  تصميم 

 (CSC332املتطلب السابق )  .الحوسبة املتنقلة ومحيطها ومستقبلها

 

 

 

CSC441  تدريب ميداني 

 ومخصص له ساعات معتمده للتطبيق في حقل العمل ويسمح للطالب بالوصول الى تحقيق أهدافه الشخصية والتي  
ً
التدريب امليداني معد مسبقا

التدريب يوفر فرصة لكتشاف القناعات املستقبلية، وفحص الختيارات     تتماش ى مع اهداف املنظمة او الوكالة املهنية واملشرفة على التدريب.  

التطبيق امل النظري مع  الجانب  بربط  للطالب  التدريب امليداني يسمح  تم اختياره.   في الحقل الذي  تطوير مهارات املتدرب  ستقبلية ويشجع على 

 ( CR + CSC321 90ملتطلب السابق ا) واملمارسة العملية للوظيفة وكذلك يطور لديه مهارات جديدة والتي سوف ينقلها الى ارباب العمل في املستقبل.

 

 

 : التخصص االختياريةمتطلبات 

 

CSC204   الجبر الخطي 

دراسة:  املقرر يوفر للطلبة مهارات متقدمة في الجبر الخطي ويساعدهم على تطوير قدراتهم في حل املشاكل باستخدام الجبر الخطي.  املقرر يتضمن  

.  ، وتطبيقاتهاوالقيم الذاتية، واملتجهات الذاتية  املتجهات، التحويل الخطي،، املصفوفات، املحددات، املتجهات وفضاءات  املعادلت الخطية  أنظمة

ذو  مقرر  الخطي،  الجبر  في    مقرر  حيوية  برمجيات أهمية  استخدام  سيتم  الحاسوب، كما  والرياضيات وعلم  والفيزياء  الهندسة  برامج  من  عدد 

 ( CSC203السابق  املتطلب) في هذا الجانب.الحاسوب لتعزيز التعليم والتعلم ملواضيع املقرر وتغطية الساليب 

 

CSC305 بحوث العمليات 

الداخلي والخارجي(. الغرض من هذا املقرر هو )توفر بحوث العمليات أدوات منهجية لدعم مدراء العمل في اتخاذ القرارات في جميع مجالت العمل 

بحوث العمليات اساليب النمذجة الرياضية. وهذه الساليب تساعد الطلبة  توفير معرفة متقدمة مع بعض األدوات املتخصصة ملساعدتهم في فهم 

يعلم الطلبة اساليب متخصصة في بحوث العمليات وتطبيقاتها لغرض حل  ر على حل املشاكل في البيئات املختلفة التي تحتاج الى اتخاذ القرار. املقر 

 املشاكل باألسلوب األمثل. 

ن التالية:  املواضيع  املقرر  )يتضمن  طريقة  الخطية،  البرمجة  تطبيقات  العمليات،  بحوث  نموذج  حل  العمليات،  بحوث  وتحليل  simplexماذج   )

 (CSC103املتطلب السابق )  نموذج النقل، ونموذج الشبكة. ،الزدواجية وتحليل ما بعد األمثل الحساسية،

 

CSC326   تطوير تطبيقات األجهزة املحمولة 

النقدية في تطوير تطبيقات األجهزة املحمولة،   التقنيات الالزمة لتطوير تطبيقات األجهزة املحمولة.  املقرر يوفر الفهم واملعرفة  يغطي هذا املقرر 

، معالجة خدمات الويب، التعامل مع قواعد األجهزة املحمولةبرمجة    املرئية،تصميم الواجهات    املحمولة،وتتضمن املواضيع نظم تشغيل األجهزة  

 (CSC322 & CSC221املتطلب السابق ) .املوجهةاألحداث مع وبرمجة التعامل  البيانات،

 

CSC327   اقع االلكترونية    2تطوير برمجيات املو

في تطوير تطبيقات املواقع اإللكتروني  ، واألجهزة املواقع اللكترونية: تطوير تطبيقات  ويتضمن املقرر .  ةاملقرر يوفر للطلبة فهم ومعرفة متقدمة 

، بروتوكول نقل امللفات، لوحة التحكم للخوادم  املوقع، ...(، استضافة  PHP  ،ASP.NET)مثل    اللكترونية الذكية ولغات البرمجة لتصميم مواقع  



 

58 | P a g e  
 

 & CSC322ب السابق  املتطل)  .(i.e. Word Press, Yii frameworks, Dreamweaver and others)املواقع اللكترونية  املحلية والبعيدة، أدوات تطوير  

CSC221 ) 

 

CSC328   تفاعل االنسان والحاسوب 

املقرر تحليل وتصميم وتنفيذ نظم الحوسبة   يتضمن( و HCIاملقرر يركز على مواضيع متقدمة في تطوير واستخدام تفاعل النسان مع الحاسوب )

تطوير بيئة العمل.    واللة؛النسان    أفضل بينالى تفاعل    التي تودي في ذلك  التفاعليالمكونات  و يدخل  النسان وتتضمن: قنوات   . طبيعةنظام 

لديه  دخالا للبيانات  والذاكرة.    -واخراج  والحركة،  والذوق،  ورائحة،  واللمس،  والسمع،  العين،  مثل  النسانية  الحواس  مع  الحاسوب التعامل 

مع  ويتضمن:   ومفاهيم  التفاعل  معالحاسوب  والتعامل  الفتراض ي  ا  الواقع  وبرمجيات  بما  اجهزه  الفتراض ي  أجهزةلواقع  الكمبيوتر،   يشمل 

 ( CSC222املتطلب السابق  ) .والتطبيقات

 

CSC329   الوسائط املتعددة 

املتعددة، الصورة امللونة والفيديو امللون، املقرر يوفر للطالب معرفة متقدمة بأنظمة الوسائط املتعددة. املقرر يتضمن: مفاهيم أنظمة الوسائط 

تطبيقات   الرقمي،  الصوت  اساسيات  الصورة،  القاسية لضغط  املعايير  الفقدان،  مع  الضغط  خوارزميات  فقدان،  بدون  الضغط  خوارزميات 

الشبكات   على  املتعددة  الوسائط  النترنت،  على  املتعددة  الوسائط  محتويات  توزيع  املتعددة،  الوسائط  واسترجاع شبكات  مشاركة  والالسلكية 

 ( CSC322املتطلب السابق ) البيانات على الوسائط املتعددة.

 

CSC421  2هندسة البرمجيات    

( البرمجيات  امتداد لدراسة هندسة  البرمجيات  CSC 222هذا املقرر هو  بينما هندسة  البناء،   1(  البرمجيات مثل طرق  انتاج  تركز على مواضيع 

تركز على معرفة وفهم متقدم ملبادئ واسعة وممارسات تؤثر على نجاح او فشل تطوير البرمجيات،   2فأن هندسة البرمجيات  واملعمارية.املتطلبات 

املواضيع تتضمن مفاهيم الجودة، املراجعة التقنية، ضمان جودة البرمجيات، فحص البرمجيات على مختلف املستويات )فحص املكون، الفحص  

إدارة املشاريع وإدارة املخاطر.  ان الجزء األخير من املقرر يغطي مبادئ صيانة    مفاهيم،  ..(بتطبيقات الهاتف املحمول فحص متخصص  املتكامل،  

 (CSC222املتطلب السابق ) البرمجيات، الستراتيجيات املختلفة لتحديث أنظمة البرمجيات والهندسة العكسية.

 

CSC312 لغات البرمجة  مفاهيم 

بقناعة ملاذا لغة برمجة و يناقش    الخلفية تمكنه أنما يكفي من  و   املقرر يركز على مفاهيم ومواصفات لغات البرمجة والتي تقدم للطالب معرفة نقدية

  النظاميه مفاهيم لغات البرمجة، املجالت، التقييم، بيئات العمل، األساليب    تتضمن:معينة مناسبة أو غير مناسبة ملشكلة معينة. املوضوعات  

السماتل الجملة،  الصفوف،  ال،  التحزيم،  القواعديه  بناء  السجالت،  املستخدم،  تعريفات  )البيانات،  أنواع  مقالنطاق،  التحاد،  ؤشر،  الائمة، 

الت البيانات، ومسائل  تمرير  وأساليب  الفرعية،  والبرامج  البرمجة،  وتعليمات  والتحويالت،  والعمليات،  الحسابية،  التعبيرات  صميم واملرجعية(، 

املتطلب السابق  ) املوجهة للكيانات.للوظائف، والعمليات املعرفة من قبل املستخدم، وتحديد النطاق الديناميكي، وأنواع البيانات املجردة، واللغات 

CSC314 ) 

 

CSC315  عن املعطيات  التنقيب 

نماط املقرر يوفر للطلبة معرفة وفهم متقدم في خوارزميات التنقيب على البيانات واملنهجيات الحاسوبية التي تسمح لنظام الحاسوب إليجاد األ 

اضيع: . وتشمل املو للبيانات املخزونة في قواعد البيانات. القيام بالتنبؤ والتوقع، وتحسين ألداء بشكل عام من خالل التفاعل مع البيانات والنتظام

نموذج مرئي،  اختيار البيانات، التنظيف، الترميز، استخدام تقنيات مختلفة من تعلم اآللة والتقنيات الحصائية، تحويل البيانات املستخرجة الى 

 ( CSC304املتطلب السابق ) املقرر يغطي هذه املسائل ويوضح بشمول مع المثلة.

 

CSC343 خاصة في علم الحاسوب   موضوعات 
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. ممكن ان يكون  املقرر يوفر للطلبة املعرفة نقدية حول مفاهيم وممارسات املواضيع الحديثة وآخر تقنيات البحث العلمي في مجال علم الحاسوب

 من فصل دراس ي إلى آخر، ويجب الحصول على موافقة من مجلس القسم محتوياته عند طرح املقرر.
ً
موافقة  ملتطلب السابقا)  موضوع املقرر مختلفا

 (القسم

 

CSC403 الصور   معالجة 

والتصفية املكانية، الكثافة  تحولت  املقرر يوفر للطلبة معرفة نقدية بمفاهيم وتطبيقات معالجة الصور. املواضيع تتضمن مفاهيم معالجة الصور،  

ألوان   معاجلة  الصورة،  تشويش  الصورة،  استرجاع  الصورة،  تنقية  الصورة،  تحسين  عمليات  مخطط  الكثافة،  تحولت  على  عمليات  بعض 

املتطلب  ) ، ضغط الصورة، العالمة املائية واملعالجة التركيبية للصورة.CMY and CMK، نماذج التلوين RGBالصورة، نماذج األلوان، نموذج ألوان 

 (CSC401السابق 

 

 

 

 

 

CSC411  الرسم بالحاسوب 

نظرة عامة للرسومات التفاعلية بالحاسوب،  املقرر يوفر للطلبة معرفة نقدية عن الرسم بالحاسوب، تتضمن املواضيع: مفاهيم الرسم بالحاسوب،

تدرج، الطرق: رسم القطع، طرق التدوير، تكوين نظام ثنائي البعاد ورسم الخرائط، ثم مقاييس الاملستطيالت باستخدام مسارات رسم الخط،  

 ( CSC401املتطلب السابق ). 3Dيعرض اهم خوارزميات الرسم والتحول ثنائي البعاد، لقطه، امللء ومقدمة الى الرسم ثالثي البعاد 

 

 

CSC437   الحوسبة السحابية 

فهم واملعرفة النقدية بتقنيات الحوسبة السحابية، ويشمل موضوعات: البنية التحتية السحابية والنموذج املرجعي وإدارة  الاملقرر يوفر للطلبة  

والتطبيقات القائمة على الحوسبة السحابية، واملعالجة املتوازية في الحوسبة السحابة  املوارد ونماذج البرمجة ونماذج التطبيقات وصفات النظام 

 مواضيع في امن النظم العاملة في البيئة السحابية، وأنظمة التشغيل متعددة امل
ً
املتطلب  ) هام.ونظم التخزين املوزعة واملحاكاة الفتراضية لها، ايضا

 (CSC332السابق 

 

CSC438 املتوازية واملوزعة   الحوسبة 

والبرمجيا األجهزة  التزامن، خصائص  التصالت،  املوزعة،  والحوسبة  املتوازية  الحوسبة  نظريات  عن  نقدية  فهم ومعرفة  للطلبة  يوفر  ت  املقرر 

الخوارزميات    املتزامنةلألنظمة   املتسلسلة    املتزامنةواملوزعة،  املعالجة  التنسيق،  الوسطية،  واملستلزمات  التوازي  واملوزعة  معمارية  واملتوازية، 

 ( CSC332املتطلب السابق ) والتدرج، التجزئة املتوازية، عمليات الحوسبة املتعددة املتزامنة ونماذج الحاسبات املتوازية.
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