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  (N/213/7/0303)  الوسائط املتعددة اإلبداعية( (ماجستري يف العلوم  :الربانمج .1
  MT20:الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3

 JBT/BPP (U)1000-801/64/Jld.7 (17)رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاص:  .أ
 2017مايو   29اتريخ إصدار التصريح:  .ب

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

  :رقم التسجيل (PA 8631) 
 : هاوقسم الدراسة كلية .5

 كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات 
  بكلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات فرع الدراسات العليا 
   :املوقع اإللكرتوينhttp://fstm.kuis.edu.my/ 

 : نوعية الدراسة .6
 أو غري متفرغ متفرغ 
 (اجستريبحث )رسالة املالكتابة الدراسة:   طبيعة 

 لغة الدراسة:  .7
  يةواللغة اإلجنليز املاليوية اللغة 

   مدة الدراسة: . 8
  :حد األدىن )سنتان( حد األقصى )أربع سنوات(متفرغ 
  :حد األدىن )ثالث سنوات( حد األقصى )ست سنوات(غري متفرغ 
  أسبوعا، وأسبوعني لالمتحان النهائي.  14كل فصل دراسي يتضمن 

للحصول على التقومي األكادميي احلايل )اجته إىل القائمة  www.kuis.edu.myقم بزايرة املوقع اإللكرتوين 
 الرئيسية للطلبة، بعدها اضغط على قائمة التقومي األكادميي(

 : أوقات الدراسة .9

http://fstm.kuis.edu.my/
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  النشاطات التعليمية يف الكلية ستكون خالل الفرتة من يوم االثنني حىت اجلمعة )ما بني الساعة
 العاشرة مساء( الثامنة صباحا والساعة

  9.30مساء إىل   6، فإن وقت احملاضرة من )خيار املواد فقط( خصوصا املاجستريبرانمج أما 
 . مساء

 القبول: متطلبات  .10
 قل هبا مبعدل تراكمي ال ي ةاحلصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادهلا من جامعات معرتف

2.75 . 
  سيقبل يف الربانمج بعد اجتياز التقييم  2.50معدل تراكمي أما الطالب الذي حصل على

  الداخلي من قبل اجلهة املختصة هبا يف الكلية.
 سيقبل يف الربانمج إن حصل على خربة  2.50 والطالب الذي حصل على معدل أكادميي دون

 عمل ملدة مخس سنوات يف نفس اجملال. 
 خمرجات الربانمج: بعد إمتام هذا الربانمج الدراسي، يقدر الطالب على  .11

 املعرفة الراسخة يف جمال الوسائط املتعددة اإلبداعية.. 1
 عرب املهارات املعرفية.تطبيق التفكري النقدي يف اختاذ القرارات وحل املشكالت . 2
 .يف جمال تقنية املعلوماتواسعة إظهار مهارات فنية  .3
 .مع الشريعة اإلسالمية يتوافقسؤوليات الشخصية واالجتماعية مبا وحتمل امل هاراتامل. إظهار 4
 .الشفوي والكتايبالتصال يف ا ذاتية مهارات اكتساب .5
 .القيبشكل أخ مع األخر املعلومات الرقمية لدعم التعلم وحل املشكالت والتواصلتقنية . استخدام 6
 .خالل أساليب الكمية. تطبيق مهارات العددية من 7
 ، مع القدرة العمل اجلماعي. اتاختاذ القرار يف القيادة  مهارة. إظهار 8
 .لشريعة اإلسالميةل وفقاملهارات االجتماعية يم وتوظيف اابلق التحلي. 9

 املهارة اإلبداعية املهنية وتوظيفها يف سوق العمل. إظهار . 10
 يف الوظيفة.  واألخالقيةنضباط املهنية واإلنسانية الاب التحلي. 11

 ال توجد. :املعتمدة الساعاتعدد إمجايل  .12
 


