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 تصميم الجرافيكي الدبلوم الخطة الدراسية/ لتخصص 
 

 

 ملخص الخطة : 

يعد هذا التخصصصص ما التخصصصصصصوع الاوتية التي تمدم مجموتة متكوملة ما البراما الدراسصصية الاترية والتطبيمية التي       
التمليدية بولمتحكموع  تؤهل وتعد الطولب إتداداً جيداً لتلبية احتيوجوع سصصصول العمل بتدويدا بولمعورا والماوراع الةاية المتعلمة  

 اوتة سواء التي تستخدم التحكم التمليدي او المتمدمصص قطوتوع الفي جميع    اتمول الصصيواة، لمداولة    الكاربوئيةواالالع    الدقيمةو
 بولمتحكموع الدقيمة

 تصميم الجرافيكي الفي  الدبلوممتطلبوع الحصول تلى درجة  
 

دراسية معتمدة وفق تعليموع ( سوتة 76تلى الطولب إتموم )التصميم الجرافيكي للحصول تلى درجة الدبلوم  في  •
 هذا الخطة. 

 تلى الاحو اآلتي: تصميم الجرافيكيي التودع السوتوع المعتمدة المطلوبة للحصول تلى درجة الدبلوم ف  •
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 سوتة 76السوتوع المعتمدة:                         الطوقة البديلة التخصص:              
 

 تدد السوتوع المعتمدة  المتطلبوع 
 16 متطلبوع كلية اإلجبورية  .1

 5 متطلب الكلية االختيورية .2

 5 متطلبوع البراوما االختيورية  .3

 50 متطلبوع التخصص  .4

 76 المجموع 

 
 

 ( سوتة معتمدة 16اإلجبورية :)   متطلبوع الكلية
 

 المسول بوللغة اإلاجليدية س.م اسم الممرر  رقم الممرر 

 Arabic language 3 اللغة العربية  100101

 Entrepreneurship 1 1 1ريودة اتمول  100106

 Entrepreneurship 2 2 2ريودة اتمول  100107

 Physical Education 1 اشوط ريوضي  100201

 English language 3 اللغة اإلاجليدية  100103

 Introduction to computer science 3 ممدمة في الحوسوب  100105

  3 مكوفحة الةسود  100208

  16 المجموع  

 
 ( سوتوع معتمدة5)متطلبوع الكلية االختيورية وتددهو:

 ( سوتوع معتمدة كمو يأتي: 5يطلب ما كل طولب إاجود متطلبوع الكلية االختيورية باجوح وقدرهو )

 المسول بوللغة اإلاجليدية س.م اسم الممرر  رقم الممرر 

 Studies in Arabic and Islamic thought 3 دراسوع في الةكر العربي و االسالمي 100200

   Health, Safety and Profession Ethics 2 والسالمة العومة أخالقيوع المااة   100204

  5 المجموع  

 
 ( سوتوع معتمدة5متطلبوع البراوما االختيورية وتددهو:)

 ( سوتوع معتمدة كمو يأتي:  5يطلب ما كل طولب إاجود متطلبوع البراوما االختيورية باجوح وقدرهو )

 المسول بوللغة اإلاجليدية س.م اسم الممرر  رقم الممرر 

 Mathematics 3 ريوضيوع 100108

  Feasibility Study 3 دراسة الجدوى االقتصودية للمشروع 100104

  Life skills 2 حيوتية ماوراع  100102
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  8 المجموع  

 
 ( سوتة معتمدة تلى الاحو اآلتي:50متطلبوع التخصص )

 ( سوتة معتمدة:50تلى الطولب أا يجتود المسوقوع اآلتية باجوح وتددهو )
 

 رقم المسول  الرقم 
 المسول

س 
 .م

 المسول بوللغة اإلاجليدية

ً  (١تصميم بولحوسوب )  1   Computer design 1 3 معولجة الصور رقميو

 Academic Drawing 3 رسم أكوديمي    2

 Introduction to Renewable 3 مبودئ التصميم الجرافيكي  3
Energy 

  Colors Theory and its Technics 3 اتريوع األلواا وتمايوتاو  4

الرسم التوضيحي   (٢تصميم بولحوسوب )  5
 بولحوسوب 

3 Computer design 2  

 Art History 2 توريخ الةا   6

  Mobile Photography 3 تصوير بولموبويل  7

 Creative Principles 3 مبودى إبداع  8

 Graphic Design 1 3 ( ١تصميم جرافيك )  9

 Graphic History 2 توريخ الجرافيك  10

  3 وطبوتة مبودئ حةر   11

تحرير الصوع   (٣تصميم بولحوسوب )  12
 والصورة 

3 Computer design 3  

  2 مواضيع خوصة   13

 Graphic Design 2 3 ( ٢تصميم جرافيك )  14

    Promotion 3 الترويا  15

 Computer design 4 3 تمايوع الطبوتة والتغليا  (٤تصميم بولحوسوب )  16

اخراج األفالم    -  الوسوئط المتعددةممدمة في   17
 وصاوتة المؤثراع 

3 Introduction to Multimedia 

 Field Training 1 تدريب ميدااي  18

 Graduation Project 1 مشروع تخرج   19

 Total 50 المجموع   
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 الدراسية مودتة تلى الةصول األربعة: الخطة االسترشودية
 

 الةصل األول
 

 م.س س.ع س. ا  س .م  المسول رقم المسول  الرقم 
    3 ( ١تصميم بولحوسوب )  1

    3  اتريوع الواا وتمايوتاو  2

    3 مبودئ التصميم الجرافيكي  3

    1 1ريودة اتمول   4

    3 اللغة االاجليدية   5

    3 اللغة العربية    6

    3 ممدمة في استخدام الحوسوب   7

    19 المجموع    

 

 الةصل الثواي
 

 م.س س.ع س. ا  س .م  المسول رقم المسول  الرقم 
    3 رسم اكوديمي   1

 ( ١تصميم بولحوسوب )   3 ( ٢تصميم بولحوسوب )  2

    2 توريخ الةا   3

    3 تويبوغرافي  4

 رسم أكوديمي    3 مبودئ ابداع  5

    2 ماوراع حيوتية   6

    3 مكوفحة فسود   7

    19 المجموع   

 
 
 
 
 
 
 
 

 الةصل الثولث
 

 م.س س.ع س. ا  س .م  المسول رقم المسول  الرقم 
 مبودئ التصميم الجرافيكي   3 ( ١تصميم جرافيك )  1

    2 الجرافيكتوريخ   2

    3 مبودئ حةر وطبوتة   3

 ( ٢تصميم بولحوسوب )   3 ( ٣تصميم بولحوسوب )  4

    2 مواضيع خوصة   5

    1 تدريب ميدااي  6
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    3 الترويا  7

    2 2رادة اتمول   8

    19 المجموع   

 
 

 الةصل الرابع
 

 م.س س.ع س. ا  س .م  المسول رقم المسول  الرقم 
 ( ١تصميم جرافيك )   3 ( ٢تصميم جرافيك )  1

    1 اشوط ريوضي    2

    3 دراسوع في الةكر العربي اإلسالمي    3

    1 مشروع التخرج    4

 ( ٣تصميم بولحوسوب )   3 ( ٤تصميم بولحوسوب )  5

 ( 2تصميم بولحوسوب )   3 ممدمة في الوسوئط المتعددة   6

    2 المااة أخالقيوع   

    3 دراسوع الجدوى االقتصودية   7

    19 المجموع   
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 وصا المسوقوع:

 سوتة معتمدة  (16أوالً: متطلبوع الكلية اإلجبورية) 

 اللغة العربية  -1

هي اتصوم يتصألا ما مسصصصصصتويصوع مترابطصة متكصوملصة واا  ياصدا هصذا المسصصصصصول إلى تعريا الطصولصب بصوللغصة العربيصة  حيصث
يصبح قودرا تلى توتيةاو في تطبيق الماوراع اللغوية والصرفية والاحوية والموفية وفمو للاصوص الاترية والشعرية 
المتوفرة واا يطبق قواتد الكتوبة والترقيم بشصكل صصوئب ويةرل بيا دراسصة السصيرة والةا المصصصصي وقضصويو الشصعر  

 .كالع المعوصرة التي تواجه العربية واالرتموء بمستواهو وتطويرهو .والمش
 

 اللغة اإلاجليدية  -2

يادا إلى تطوير الماوراع األسصصصوسصصصية األربعة لدى الطولب وهي : الكتوبة والمراءة واالسصصصتيعوب واللةت الصصصصحيح  
لمبوشر وحروا الجر والجملة الشرطية  والمحودثة وكذلك تطوير قواتد اللغة األسوسية والتي تشمل األفعول ،والكالم ا

، كمصو ياصدا إلى إمداد الطصولب بولكلمصوع والمصصصصصصطلحصوع االاجليدية التي تتعلق بحيصوة الطصولب اليوميصة والعمليصة وكتصوبة  
 .التمورير الةاية بوللغة االاجليدية.

 

 ممدمة في الحوسوب  -3

ةة وتطور الحوسصصصوب وتصصصصايةوته ، وأجيول يادا هذا المسصصصول إلى التعرا تلى مكواوع الحوسصصصوب ووحداته المختل
الحوسصصصصوب ، وتصصصصصايا أاتمة العد ووحدة الذاكرة ، ووحدة الحسصصصصوب والماطق ، ووحدة اإلدخول واإلخراج واتوم 

 التشغيل ، وأسوسيوع البرمجة .
 الجدء العملي :

يادا المسصول الى تدويد الطولب بولمعرفة األسصوسصية بولحوسصوب، بمو يشصمل مكواوع الحوسصوب بشصمياو: الصصلبة كوحدة  
المعولجة المركدية، وحداع التخديا، ووحداع االدخول واإلخراج. والكواوع البرمجية كأاتمة التشصغيل المختلةة مثل 

 ميكروسوفع اوفس واالاتراع وخدموع البريد االلكترواي.اتوم تشغيل ويادود، وتطبيموع الحوسوب المختلةة مثل 
 (1ريودة األتمول ) -4

يادا الى تطوير الماوراع الريوية والى  تايئة الشصبوب تلى المسصتوى العلمي ليس فمط ليتمكاوا ما ااشصوء مشصوريعام  

لك يكوا هدا وبذ مختبرالخوصصة في المسصتمبل بل كذلك ليعملوا بشصكل ماتا في مؤسصسصوع صصغيرة ومتوسصطة الحج

البراوما اإلجمولي تلى المسصتوى األوسصع هو المسصوهمة في اسصتحداث ثموفة مؤسصسصوتية في فلسصطيا . كمو يادا إلى  

توتية الطالب بشصصأا مؤسصصسصصوع األتمول والعمل للحسصصوب الخوص وتوفير المعرفة والتمرس في الصصصةوع المطلوبة 

جحة وتشصصغيلاو وباوع خوص المؤسصصسصصوع الصصصةيرة وتطوير  والتحديوع التي قد تتم مواجاتاو لدى إاشصصوء مؤسصصسصصة او

الماوراع والميداع الريودية لدى الشصصوبوع والشصصبوب واتدادهم للعمل بشصصكل ماتا سصصواء في المؤسصصسصصوع  الصصصغيرة 

 والمتوسطة الحجم أو في الوتيةة.

 (2ريودة األتمول ) -5

العلمي ليس فمط ليتمكاوا ما ااشصوء مشصوريعام    يادا الى تطوير الماوراع الريوية والى  تايئة الشصبوب تلى المسصتوى

وبذلك يكوا هدا  مختبرالخوصصة في المسصتمبل بل كذلك ليعملوا بشصكل ماتا في مؤسصسصوع صصغيرة ومتوسصطة الحج

البراوما اإلجمولي تلى المسصتوى األوسصع هو المسصوهمة في اسصتحداث ثموفة مؤسصسصوتية في فلسصطيا . كمو يادا إلى  

ؤسصصسصصوع األتمول والعمل للحسصصوب الخوص وتوفير المعرفة والتمرس في الصصصةوع المطلوبة توتية الطالب بشصصأا م

والتحديوع التي قد تتم مواجاتاو لدى إاشصصوء مؤسصصسصصة اوجحة وتشصصغيلاو وباوع خوص المؤسصصسصصوع الصصصةيرة وتطوير  
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سصصسصصوع  الصصصغيرة الماوراع والميداع الريودية لدى الشصصوبوع والشصصبوب واتدادهم للعمل بشصصكل ماتا سصصواء في المؤ

 .والمتوسطة الحجم أو في الوتيةة

 اشوط ريوضي  -6

يتاوول هذا المسصصصصول دراسصصصصة مةاوم التربية الريوضصصصصية وأهدافاو وتالقتاو بولتربية العومة ، وتعريا ألهم الماوراع 

داخلية    والمبودئ األسصصوسصصية لبعل األلعوب الجموتية والةردية مع قواايا هذا األلعوب ، وإجراء مبوريوع واشصصوطوع

وخورجية والتدريب تلى تحكيم المبوريوع والاشصصوطوع والتعرا تلى بعل إصصصوبوع المالتب التي تصصصيب الالتب  

داخل وخورج الملعب . ومعرفة أسصصبوباو وأتراضصصاو وطرل إسصصعوفاو ، ويتاوول هذا المسصصول أيضصصو بعل مسصصوبموع 

 العوب الموى وكيةية تاتيم بعل طرل الدوراع الريوضية .

 الةسود  مكوفحة -7

 

 

 ( سوتوع معتمدة5ثوايوً: متطلبوع المسم االختيورية وتددهو )

 

 دراسوع في الةكر اإلسالمي  .1

وبتعرا تلى أسصصسصصه ومموصصصدا  وأا   تادا هذا المودة إلى إلموم الطولب بتصصصور إجمولي للةكر العربي اإلسصصالمي  

يتعمق تادا اإليموا بوإلسصالم تميدة وشصريعة و اتوم حيوة . واا يلم الطولب بوألاتمة اإلسصالمية في جوااباو التطبيمية  

  وأا يتعرا تلى أهم تاوصر التراث اإلسالمي العلمية والعمرااية.

 

 أخالقيوع المااة والسالمة العومة  .2

الطولب  بمةاوم اخوالقيوع المااة، وذلك في إطور إدراك المسصصئوليوع المواواية واألخالقية   يادا المسصصول الى تعريا

في العمل المااي، ومبودئ السصصالمة العومة واهمية االلتدام باو. كمو ويتم التطرل إلى الصصصةوع الشصصخصصصية والمدراع 

رية المعلوموع الخوصصة، وكيةية التعومل والماوراع الةاية التي يجب أا تتوفر في الموتا، وأهمية المحوفتة تلى سص 

 .مع ضغوط العمل، والتعومل مع حوالع الطوارئ

 

 

  ( سوتوع معتمدة5ثولثو: متطلبوع البراوما االجبورية وتددهو )

 ريوضيوع  .1

األسصصية والمثلثية،  يتعرا الطولب في هذا المسصصول تلى المصصصةوفوع والمحدداع، اإلقترااوع وخواصصصاو، اإلقترااوع

 الااويوع واإلتصول، التةوضل، تطبيموع تلى التةوضل، التكومل، تطبيموع تلى التكومل، االحتموالع.

 

 ماوراع حيوتية  .2

يتاوول هذا المسصول العديد ما الموضصوتوع ذاع العالقة بتامية الماوراع الشصخصصية للطولب في االتصصول الةعول لةام 

فيام، وتعديد قصدراتصه الميصوديصة وبمصو يتةق مع أهصداا الكليصة احو إتصداد كصودر مؤهصل تلميصوً وماايصوً  اآلخريا والتصأثير  

اسصصتعدادا للمسصصتمبل ومواجاة تحديوته وقودر تلى تلبية احتيوجوع المجتمع. كمو يعمل المسصصول تلى تعديد ثمة الطولب 

 باةسه، ويبيا أهمية لغة الجسد في التواصل واالتصول

 ( سوتة معتمدة 05) تخصص االجبورية وتددهومتطلبوع ال: رابعو

http://www.scme.edu.ps/


 

 

 P.O.Box 777 +972 2 224 6666 www.scme.edu.ps  

 Hebron, Al Haras St. +972 2 224 6555 info@scme.edu.ps  

 

    ( ١تصميم بولحوسوب )  .1

بوسصتخدام براوما    وتطبيموتاو المختلةة  الرقمية  يتعرا الطولب ما خالل هذا المسصول تلى مةاوم وتماية معولجة الصصور

(Adobe Photoshop)    ة  ي العمليوع الخطحيث يتضصما المسصول المواضصيع االتية : اسصوسصيوع الصصور ومتطلبوتاو

وطرل تجدئة الصصور ضصغط الصصور بأاواتاو مموراة الصصور خصصوئص العاوصصر في الصصور تطبيموع في معولجة 

 الصور .

    رسم أكوديمي  .2

يادا هذا المسصصصول تلى تركيد أهمية بعل المةوهيم الرئيسصصصية مثل الاسصصصب والدراسصصصوع الخطية وتوديع العاوصصصصر  

، بوإلضصصوفة لتمايوع قلم الرصصصوص ما حيث االتجوا الواحد العاوصصصر وتحجيم  وتحجيم وتجسصصيم العاوصصصر والماتور

 وتجسيم العاوصر والماتور 

 

   مبودئ التصميم الجرافيكي   .3

تتاوول هذا المودة التعريا بولتصصصصميم بأاواته وتمايوته وخوموته وادواته وتعريا الطولب بةكرة التصصصصميم واسصصصسصصصه  

والمسصصصوحة والكتلة والةرام ثم التوادا والحركة والتوديع والتجواس   وتاوصصصصرا وخصصصصوئصصصصه ) ممل اللوا والخط

والةضصوء الخ ... وكيةية التعومل مع االشصكول ببعديا و بثالثة ومجول تطبيماو والتعرا الى الصصيل المتاوتة للعالقوع 

 الجمولية في مجول التصميم .

    اتريوع األلواا وتمايوتاو   .4

يادا هذا المسصول الى تدريب الطولب وتعريةه تلى األواا وخصصوئصصاو وااواتاو واتريوتاو واألدواع التي تسصتخدم  

في مدجاو واالسصس الةاية والوتيةية لاو واالحسصوس الجمولي ودراسصة شصوملة لموهية اللوا وخصصوئصصاو والمرشصحوع 

 قواايااو كل ذلك في التصميم الجرافيكي . الضوئية واالشعة الضوئية وطرل ترتيب األلواا المختلةة واهم

   ( ٢تصميم بولحوسوب )  .5

يادا هذا المسصول الى إتطوء صصورة واضصحة تا الرسصم بولمتجاوع واهم خصصوئصصاو وتعريا الطولب تلى براما 

( ميداته وطرل تشصصصغيله وادواته وكيةية التعومل معه وطريمة فتح lllustrator   Adobe الرسصصصم بولمتجاوع مثل )

 ملةوع الجديدة واإلمكواوع المتوفرة فيه وطرل توتيةاو في مجول تصميم الجرافيك .ال

    توريخ الةا   .6

الةا في العولم ومراحل   يادا هذا المسول الى تعريا الطولب بولمعلوموع والمةوهيم الةاية الوافية تا كيةية اشوء

 تطورا بدءا بولعصور الحجرية المديمة وحتى العصر الحديث . 

    وغرافيتويب  .7

يادا هذا المسصصصول الى دراسصصصة تلم التويبوغرافي فايو وتمايو تبر العصصصصور المختلةة والذي يعتمد تلى فا التشصصصكيل 

بواسصصطة الحروا ،ااشصصوؤهو ، ترتيباو ، تاتيماو ، والتعديل تلياو تا طريق اسصصتخدام مجموتة متاوتة ما التمايوع  

 . والبرمجيوع والتعرا تلى مةوهيم الخط المعوصر

    حر رسم   .8
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يادا هذا المسصصصول تلى تركيد أهمية بعل المةوهيم الرئيسصصصية مثل الاسصصصب والدراسصصصوع الخطية وتوديع العاوصصصصر  

وتحجيم وتجسصيم العاوصصر والماتور ، بوإلضصوفة لتمايوع قلم الرصصوص ما حيث االتجوا الواحد والتشصاير والتعريا  

 سوليب إلاتوج اتمول التصوير المتطورة .بأسوليب التعبير الةاي المتاوتة وممورسة هذا األ

  (١تصميم جرافيك )  .9

يادا هذا المسصصصول تلى اا يتعرا الطولب تلى أهمية التصصصصميم اليدوي ودراسصصصة الوحدة الجمولية للحروا وطرل 

توتيةاو ودمجاو الحروا وتركيباو واوضصوتاو بولاسصبة للوحة الةاية والرمود المسصتخدمة في الشصعور واهمية الحروا  

 في التصميم الجرافيكي ومو لاو ما تأثير تلى التصميم

    الجرافيك توريخ   .10

يادا هذا المسصصصصول الى دراسصصصصة تطور تصصصصصميم الجرافيك ماذ تصصصصصور مو قبل التوريخ حتى تاد اختراع االحرا 

المطبعية المتحركة ، والى التعريا بعملية اختراع الكتوبة البدائية وأاواع االتصصصصوالع البصصصصرية في الةاوا المديمة ، 

المكتوبصة والى التعرا تلى الطبصوتصة وأسصصصصصوليصب ترتيصب المصودة   والتعريا بصوختراع الكتصوبصة االبجصديصة والمخططصوع

المطبوتة والتصصصوميم المتبعة في تاةيذهو والتعرا تلى فا اإلتالا والدتوية والتصصصوير الةوتوغرافي في فترة المرا  

 العشريا .

    مبودئ حةر وطبوتة  .11

س وقواتد وأدواع وخوموع الحةر والطبوتة  تتاوول هذا المودة موجدا تا توريخ فا الحةر والطبوته والتعرا الى أس

ومراحل تطور هذا الةا ودراسصة التمايوع الطبوتية المختلةة مع تطبيموع تملية بوسصتخدام الخشصب واللياوليوم والداك 

 وغيرهو يدويوً وآليو .

  ( ٣تصميم بولحوسوب )  .12

، كيةية التعومل واألدواع واألوامر طريمة تشصصغيله وميداته  (Adobe InDesign) تعريا الطولب تلى براومجي  

، بوإلضصصصوفة الى معرفة مواقع الصصصصةحوع وتوديعاو وترقيماوو الكتب والمجالع معه وتوتيةه في تصصصصميم وإخراج

 . والتسجيل والعمل تلياو العمل الحر 

 

  مواضيع خوصة   .13

وتمل دراسصة إبداتية لمشصوريع ماتموة معتمداً تلى المبودئ بولمواضصيع الجديدة في السصول الةلسصطياي  تعريا الطولب  

 .  والمةوهيم التي تعلمتاو ما خالل المسوقوع

   (٢تصميم جرافيك )  .14

يادا هذا المسول الى تعريا الطولب تلى كيةية تصميم الملصموع واالتالاوع واسساو وتاوصرهو وتعريا الطولب 

يخدم مجوالع الحيوة المتخلةة مثل السصصصيوسصصصية واالجتموتية واالقتصصصصودية كيةية تصصصصميم الماتا ثالثي االبعود ، الذي  

 والثموفية واا يتعرا الطولب تلى الدور الذي يلعبه التعليب ودورا في التسويق الماتا .

    الترويا  .15

سصصتالك  كيةية اسصصتخدام اإلتالاوع واألدواع الترويجية األخرى ما اجل تحميق اكبر تأثير لدى يدرس هذا المسصصول الم

إلدراك ومالحتة الماتا او الخدموع الممدمة او الشصصركة بحد ذاتاو ، ويوفر المسصصول المااا المتكومل دراسصصة للمديا 

الترويا بمو في ذلك اإلتالا والدتوية البيع الشصصخصصصي وترويا المبيعوع بحيث يعطي اترة شصصوملة تاه بحيث يركد 
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لتةوتلي ، المبودئ األسصصصوسصصصية لبتالا وبحث كيةية تطبيمه تلى  تلى اسصصصتكشصصصوا التمايوع الحديثة وأدواع اإلتالا ا

 ارل الواقع ليموم الطولب بتطبيماو تمليو بأاةسام .

   ( ٤تصميم بولحوسوب )  .16

يغطي هذا المسصول دراسصة تطبيمية لعملية الطبوتة ويمدم المعلوموع األسصوسصية لتحضصير التصصميم وخطواع تحضصير 

التكاولوجيو المسصتخدمة لتشصمل تملية اإلاتوج وأسصوليب الطبوتة وتاوصصر اإلاتوج الملةوع وفام مصصطلحوع الطبوتة و

 وتحضير الملةوع .

  3 ممدمة في الوسوئط المتعددة  .17

يادا هذا المسصول الى تعريا الطولب بتمثيل بيواوع الوسصوئط المتعددة بولحوسصب ، الوسصوئط وقاواع البيواوع ، السصمع 

اية ، الةيديو والصور المتحركة، امل بيواوع الوسوئط المتعددة تبر الشبكوع واتم والصوع ، والصورة والرسوم البيو

الوسصصصصوئط المتعددة المودتة ، تخديا معلوموع الوسصصصصوئط المتعددة في قواتد البيواوع ، تاتيم الوثوئق مع الوسصصصصوئط 

 ( . Video Conferencingالمتعددة، تطبيموع الوسوئط المتعددة ، ممدمة تا المؤتمراع المرئية ) 

   مشروع تخرج   .18

يادا هذا المسصصصول الى تمكيا الطولبة في ااوية سصصصاواع دراسصصصتاو اا تتار امكوايوتاو االكوديمية والعميلة ما خالل 

مشصروع بحثي وتصصميم متكومل ما اجل الوصصول الى مشصروتاو الااوئي الذي يعتبر خالصصة مو تعلمته خالل دراسصته  

 االكوديمية .

    تدريب ميدااي   .19

يادا هذا المسصول الى تعريا الطولب بماتموع المجتمع المحلي التي تخدم هذا التخصصص واكسصوبه الماوراع العملية 

 األسوسية لسول العمل.
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