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 الوسائط املتعددة اإلبداعية )التصميم الرقمي( يف بكالوريوس: الربانمج .1
(N/213/6/0352) 

 BT04 :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: تصريح .3

 JPT/BPP (U)1000-801/64/Jld.10(3): (اخلاصقطاع التعليم )رقم التصريح  .أ
  م2020سبتمرب  4 اتريخ إصدار التصريح: .ب

 االعتماد األكادميي:  .4
 املؤهالت املاليزية اجلهة: وكالة (Malaysian Qualification Agency) 
  :رقم التسجيل 

 : هاوقسم الدراسة كلية   .5
 املعلومات وتقنيةكلية العلوم  .أ
  املعلومات والوسائط املتعددة تقنيةقسم   .ب
 /http://fstm.kuis.edu.my املوقع اإللكرتوين: ج.       

 : نوعية الدراسة .6
 متفرغ 

 لغة الدراسة:  .7
 اللغة املاليوية واللغة اإلجنليزية 

 مدة الدراسة:  . 8
 8 ( 8سنوات و 3فصول دراسية )شهور 
 أسابيع لالمتحاانت النهائية. 3أسبوعا، وأسبوعا للمراجعة، و 14فصل دراسي يتضمن  كل

للحصول على التقومي األكادميي  www.kuis.edu.myللمزيد من املعلومات؛ قم بزايرة املوقع اإللكرتوين 
 .احلايل

 : أوقات الدراسة .9
  مساءا(. 10صباحا حىت  8م اجلمعة، من )الساعة يوم اإلثنني حىت يو 
 .ويتم ترتيب جدول احملاضرات وفًقا لقرار قسم اإلدارة األكادميية يف الكلية 

 القبول: متطلبات  .10
 ( الشهادة الثانوية العالية املاليزيةSTPM ،أو ما شابه ذلك )فيها متحصل ( على تقديرC)  على

 .املدروسةمادتني من املواد  يف (NGMP 2.00تراكمي ) مبعدل األقل
  الدينية املاليزية العاليةشهادة الأو (STAM) على األقل بتقدير جيد. 

http://fstm.kuis.edu.my/
http://www.kuis.edu.my/
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 أو شهادة ( االمتحان املوحدUEC( متحصل فيها على تقدير )B يف مخسة مواد من املواد )
 املدروسة.

  أو( شهادة اإلعداد اجلامعيFoundation وما )تراكمي  معدل على ، متحصل فيهايعادهلا(PNGK 

 .يعادهلا( أو ما SPM) املاليزية يف الشهادة الثانوية االجتياز للغة اإلجنليزية األقل، مععلى  (2.00
  املستوى  شهادة دبلوم الوسائط املتعددة اإلبداعيأو(4 ،KKM وما يعادهلا، متحصل فيها على )

أقل حىت  -املذكور آنفا-. أما إذا كان املعدل الرتاكمي(PNGK 2.50األقل معدل تراكمي )
(PNGK 2.00) بعد التقييم اخلاص من قبل اجلهة املختصة كشرط لاللتحاق.، فيمكن قبوله 
  ياملهار  شهادة الدبلومأو ( املاليزيةDiploma Kemahiran Malaysia ،)ياملهار  شهادة الدبلوم 

(، شهادة الدبلوم املهين املاليزية Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia) التكميلي املاليزية
(Diploma Vokasional Malaysia يف جمال الوسائط املتعددة اإلبداعي أو له عالقة ابجملال )و ذ

 معتمد من قبل اهليئة العليا األكادميية. (PNGK 2.50. ويكون حاصال على األقل )اعرتاف
 أو شهادات الدبلوم املذكورة آنفا ،( متحصال على معدلPNGK 2.00 على األقل مع خربة عمل )

 يف اجملال املراد دراسته. ملدة سنتني
  مة املاليزية.من قبل احلكو  هبا معرتفةو  متعلقة ابجملال املراد دراسته، تكون ما يعادهلاو أو أي شهادة 

 خمرجات الدراسة: .11
 بداعي دحديدا ية يف جمال الوسائط املتعددة اإلالعمل التطبيقي من حيث املعرفة النظرية واملعرفة التقن

 يف التصميم الرقمي.
  متجددة.إدارة وحل القضااي املتعلقة ابلتصميم الرقمي بصورة مبدعة 
 .العمل التطبيقي من منطلق النظم واإلجراءات للوسائط املتعددة اإلبداعي بشكل فعال 
  يف ظل العمل اجلماعي يف نطاق الدراسة أو العمل. املهاريالذايت إبراز العمل 
 تحدثاكتساب مهارة التعامل من حيث الكتابة وال. 
 كل  هبا من امل حل الواجباتو  الدراسة االكتساب يف كيفية استخدام التكنولوجيا وتوظيفها يف

 خالل التطبيق الرقمي والبياانت املرئية.
  لقاعدة الكمية لتحليل البياانت.من خالل ا املهارياحلسايب العمل التطبيقي 
 لعملا للحفاظ على متاسك فريق يف اختاذ القرار ةتحكمة، واملسؤولإبراز القيادة احلسنة امل. 
  .إبراز الشخصية احلكيمة البناءة املنضبطة يف التعامل مع العمل املكل  به يف وقت مناسب 
  االقتصاد الرقمي.اكتساب املعرفة العملية يف كيفية إجياد الفرص من خالل 
 إدارة املنظمة واجملتمع من خالل ممارسة القيم اإلسالمية. إبراز املهارة االحرتافية يف 
  



 

 

 

 معلومات عن برنامج الدراسة 

 

 هنا... منبع الدعاة والعلماء واألمراء

 

FFB KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR 
BANDAR SERI PUTRA, 43000 KAJANG, SELANGOR 

 

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR 
BANDAR SERI PUTRA, 43000 KAJANG, SELANGOR 

 

 

      fb kuis  instakuis  kuis_my     www.kuis.edu.my 

              +603 8911 7000 samb. 1418/1421   +6019 226 0746/ +6019 389 6937          

 ساعة 121 :املعتمدة الدراسة ساعاتالعدد  .12
 


