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 (وسائل االعالم التفاعلي) ةاإلبداعي الوسائط املتعددةيف  بكالوريوس: الربانمج .1
 (R2/481/6/0643)  

 BT01 :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: تصريح .3

  (قطاع التعليم اخلاص)رقم التصريح :JPT/BPP(U)1000-801/64/Jld.9(31) 
  :م2020ليو يو 19اتريخ إصدار التصريح 

 االعتماد األكادميي:  .4
  :املؤهالت املاليزية وكالةاجلهة (Malaysian Qualification Agency) 

  :رقم التسجيل(A6283 ) 
 : هاوقسم الدراسة كلية .5

  املعلومات وتقنيةكلية العلوم 
   املعلومات والوسائط املتعددة تقنيةقسم 
 اإللكرتوين:  املوقعhttp://fstm.kuis.edu.my/  

 : نوعية الدراسة .6
  غمتفر 

 لغة الدراسة:  .7
  واللغة اإلجنليزيةاللغة املاليوية 

  مدة الدراسة:  . 8
 8 سنوات( 4) فصول دراسية 
  أسابيع  3، وللمراجعة واحدا وأسبوعا، للمحاضرات أسبوعا 14يتضمن كل فصل دراسي

التقومي للحصول على  www.kuis.edu.myقم بزايرة املوقع اإللكرتوين  .لالمتحاانت النهائية
 .احلايل األكادميي

 : أوقات الدراسة .9
 (مساءا 10صباحا حىت  8الساعة ) اإلثنني حىت يوم اجلمعة يوم. 
  . الكليةيتم ترتيب جدول احملاضرات وفًقا لقرار قسم اإلدارة األكادميية يف و. 

 القبول: متطلبات  .10
 شهادة اإلعداد اجلامعي (Foundation) عدل تراكميمب (PNGK 2.0). 
  عدل تراكمي ال مبأو  يف مادتني من املواد املدروسة بشرط النجاح، املاليزية الثانوية العالية شهادةالأو

 .(PNGK 2.0يقل عن )

http://fstm.kuis.edu.my/
http://www.kuis.edu.my/
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  2.5مي على األقل )معدل تراك مع معرتفة هبا ةاإلبداعيشهادة دبلوم الوسائط املتعددة أو  

PNGK)ما بني يممعدل تراك علىحصل  قد إذا كان املتقدم . أما (2.00 PNGK) - (2.50 

PNGK)،  التقييم الداخلي كشرط لاللتحاق.متوقف على فقبوله 
  الدينية العالية املاليزية بتقدير جيد الثانوية شهادةأو. 
 ( أو شهادة الدبلوم املهاري املاليزيةDiploma Kemahiran Malaysia شهادة الدبلوم املهاري ،)

اليزية (، شهادة الدبلوم املهين املDiploma Lanjutan Kemahiran Malaysiaالتكميلي املاليزية )
(Diploma Vokasional Malaysiaيف جمال الوسائط املتعددة اإلبداعي )عرتفة مأو له عالقة ابجملال  ة

 .( PNGK 2.50)هبا مع معدل تراكمي ال يقل عن 
 ( أو شهادات الدبلوم املذكورة آنفا، متحصال على معدلPNGK 2.00 على األقل مع خربة عمل )

 دراسته.سننت يف اجملال املراد ملدة 
 ( أو شهادة النجاح يف االمتحان املوحدUEC( أبن يتحصل الطالب على تقدير ،)B يف مخسة )

 .مواد
  قبل احلكومة املاليزية.من  معرتفة هباو  ،املراد دراسته متعلقة ابجملال أي شهادةأو 

 خمرجات الدراسة: .11
  اإلبداعية. الوسائط املتعددة ماهية عن ملعرفةااكتساب 
  املتطلبة. رةهاامل املشكالت ابستخدام حلو  أخذ القرار من خالل تطبيق التفكري البناءالعمل على 
 املتعددة اإلبداعية. املهارة التقنية يف جمال الوسائط برازإ 
 تعاليم الشريعة. حتت مظلة تمعاجمل جتاه واملسؤولية مهارة التعامل برازإ 
  تحدثوال ةالكتاب كيفيةيف   االتصالمهارة استخدام  من الفعليةاملشاركة. 
  ستها يف املواد الدراسية.وممار  الرقمية املهارة يف جمال املعلومات والتقنياتزايدة اكتساب 
 ةكميقاعدة الالاحلساب من خالل مهارة  تطبيق. 
 العمل يف فريق حتمل املسؤوليةو مهارة اختاذ القرار القيادة احلسنة و  برازإ. 
 مالح الشخصية اجليدة يف اجملتمع على أساس الشريعة السمحة. برازإ 
 إىل النجاح يف العمل.السعي الدائم للوصول  برازإ 
  العمل االحرتايف واإلنساين بصورة منضبطة.إبراز  

 ساعة 125:املعتمدة الدراسية الساعاتعدد  .12
 


