
بكالوريوس في
التصميم المرئي



الفرص الوظيفية

سيتمكن خريجو البكالوريوس في التصميم المرئي من العثور على 
عمل في مجموعة متنوعة من المجاالت بما في ذلك على سبيل 

المثال ال الحصر:

• وكاالت اإلعالن.
• قطاع الرسوم المتحركة.

• استشاري تصميم جرافيكي.
• معلم تصميم جرافيكي.

• استوديوهات التصميم.
• قطاع الصحف.

• قطاع التغليف.
• قطاع الطباعة.

• قطاع النشر.
• األعمال الحرة.

• قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية.
• االتصال المرئي.

• تصميم المواقع اإللكترونية.
• التلفزيون.

• تصميم األلعاب.
رة. • الصحافة الُمصوَّ
• وضع التصميمات.

• التصوير اإلعالني.
• تصميم المعارض.

• تسويق العالمات التجارية.
• التصميم التفاعلي/ تصميم الواجهات اللمسية.

• تصميم خطوط الطباعة.
• التصميم الخاص بالشركات.

مدة البرنامج:

8 فصول دراسية )دوام كامل( 480 نقطة

متطلبات القبول في البرنامج:
يجب على المتقدمين تحقيق الحد األدنى من المتطلبات في اللغة   •

اإلنجليزية والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات )إن وجد( للنظر في 
قبولهم في البرنامج.

باإلضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين تسليم ملف يتضمن ما بين   •
10 و20 أنموذًجا مكوًنا من مجموعة من األعمال األصلية والتطويرية 

والمستكملة. ويجوز أن يحتوي الملف على أي نوع من األعمال الفنية 
للطالب.

إذا نجح المتقدم بعد مراجعة ملف األعمال الخاص به، فسيحضر مقابلة   •
يتم اختياره فيها وفًقا لما يتميز به من حماس ونضج وإبداع ومهارات 

التواصل.

المقدمة وأهداف البرنامج:

ال  يهدف البكالوريوس في التصميم المرئي إلى تقديم برنامج ناجح وفعَّ
للدراسة “العملية” والتفاعلية بشكل كبير، المبنية على أسس قطاع 

االتصاالت المرئية المعاصر.
يتم تشجيع الطلبة على تحقيق التميز في مجال تخصصهم، وتنمية حسهم 
الثقافي والفني، مما يؤدي بهم إلى فهم العوامل البشرية األساسية في 

التواصل وتبادل المعلومات.
إن الهدف من البرنامج هو توعية الطلبة بالقضايا العالمية، ودورهم باعتبارهم 

خريجي تصميم مرئي وأعضاء في المجتمع الدولي. كما سيكتسب 
الخريجون معرفة شاملة بمجال التصميم المرئي، واإلمكانات التي يوفرها 
هذا المجال، وكيفية التكيف مع مهارات البحث والتفكير النقدي، وتطبيقها 

على الظروف الراهنة.

لمحة عن الخريجين:

عند إكمال هذا البرنامج بنجاح، سيكتسب الطالب المهارات والمعارف التي 
تمكنهم مما يلي:

حل المشكالت بطرق إبداعية، والمخاطرة وتحدي التصورات المسبقة،   •
وخوض تجربة اختبار األفكار في التصميم المرئي، باإلضافة الى تعلم 

البحث العلمي وتوليف المعرفة التقنية والجمالية والخيالية. 
اإللمام بتأثير االتجاهات الثقافية والجمالية األساسية، سواء التاريخية أو   •

المعاصرة في التصميم المرئي.
التواصل بمهارة لتحقيق الهدف المنشود، واختيار الوسائل اإلعالمية   •
المناسبة للتواصل مع الجمهور، وعرض وتوصيل األفكار المطروحة 

بوضوح.
كيفية استخدام منهج التصميم المرئي كطريقة جديدة لمعالجة   •
القضايا المعاصرة التي تنطوي على العمل مع األفراد والشركات 

والمجتمع
استخدام الصور والنصوص المناسبة بدقة متناهية من أجل تحويل أفكار   •

العمالء إلى نتائج فعلية
فريق العمل: التعامل بفعالية مع زمالء العمل سواء المصممين أو   •

من األقسام األخرى، من خالل التعاون والمساعي الجماعية وصقل 
مهارة التفاوض والنقد.

التواصل: صياغة األفكار والمعلومات بشكل شامل في األشكال البصرية   •
والشفوية والكتابية، بواسطة مهارات االتصال والعرض الفعال

التقنية: استخدام التقنيات الصناعية وفق المعايير بشكل فّعال ووفق   •
أخالقيات العمل المّتبعة 

إدارة الذات: إظهار القدرة على الدراسة باستقاللية وتحديد األهداف وإدارة   •
أعباء العمل الخاصة وااللتزام بالمواعيد النهائية

حل المشكالت: تحديد المشكالت وتحليلها، واقتراح الحلول الممكنة،   •
وتبرير الحلول األنسب من بينها.

المبادرة والشروع في المشاريع: استخدام أسلوب التفكير االستراتيجي   •
إلظهار اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال في مجال التصميم المرئي

التخطيط والتنظيم: بدء وتخطيط وتنفيذ وإدارة العمل بكفاءة وفعالية  •
التعلم: إدراك الحاجة إلى االنخراط والتقدم في التعلم المستمر  •



Summary of Programme Structure

Year 1 Year 2
English 1& 2, Design Theory 
& Methods, Colour Theory for 
Visual Design, Arabic and Roman 
Typography, Design Principles & 
Image Creation, Layout Principles & 
Graphic Design, Historical Studies 
in Design

English 3 & 4, Advanced 
Typography, Branding & 
Branding Methods, Design 
Principles & Online Media, Digital 
Type & Type in Motion

Year 3 Year 4
Visual Design: Sustainable Design Portfolio preparation & Design, 

Internship, Design Research and 
Project Implementation

Studio Options: taken throughout the 4 years.

Digital Photography Basics, Video, Publication Design, 
Design Animation, Digital Design for the Web, Package 
Design, Advertising Design, Branding in Advertising, 
Poster Design, Advanced Publication Design, User 
Experience Design.

Teaching and Assessment
Studio-based learning is practical in its nature and 
provides an environment that is characterized by diversity 
and multi-interactions. Courses are delivered primarily 
face to face through problem-based learning, which 
is supported by student-centered activities and hands 
on practical skills based lessons. Online learning as 
well as group discussions, videos, case studies and 
workshops will support the learning environment. Tutorials, 
independent research, and assignments will also be used. 
Assessments include presentations, briefs, group projects, 
reflective work, peer evaluations, client feedback, and 
research development.

Work Placement
During year 4 each student will be placed in a suitable 
design studio to gain more understanding of the private 
sector of the Visual Design Industry in Bahrain. Students 
will also participate in a group project for a local 
community not-for-profit organisation that is within the 
Visual Design arena. Both sections will have supervisors 
from the Polytechnic Bachelor of Visual Design Programme 
and from either the not-for-profit organisation or the 
chosen design studio. 

Qualifications
• Bachelor of Visual Design
• Diploma in Visual Design

Accreditation and Partnerships
Bahrain Polytechnic will become a member of the Icograda 
Educational Network (IEN), a network of Art and Design 
schools around the world. This will enable students across 
design disciplines and cultures to raise awareness of the 
importance of design in the Gulf region.

التعليم والتقييم:
إن أسلوب التعليم القائم على استخدام االستوديوهات عملي بطبيعته، 

وهو يوفر للطالب بيئة تتميز بالتنوع والتفاعالت العديدة. يتم تقديم 
المقررات الدراسية بشكل أساسي بحضور كٍل من الطالب والمعلم )وجًها 

لوجه( من خالل نظام التعليم القائم على حل المشكالت، الذي يكون 
مدعًما باألنشطة التي تركز على الطالب، والدروس العملية القائمة على 

المهارات. كما ستدعم بيئة التعلم بالتعليم عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى 
المناقشات الجماعية، ومقاطع الفيديو، ودراسات الحالة، وورش العمل. 

وسيتم أيًضا استخدام البرامج التعليمية، والبحوث المستقلة، والواجبات 
الدراسية. 

ويشتمل التقييم على: العروض التقديمية، والملخصات، والمشاريع 
الجماعية، ومتابعة تقدم العمل، وتقييم األقران، وتعليقات العمالء، 

وتطوير األبحاث.

 

التطبيق العملي:

خالل السنة الرابعة، سيتم وضع كل طالب في استوديو تصميم مناسب، 
لفهم طبيعة القطاع الخاص بصناعة التصميم المرئي في مملكة البحرين. 

كما سوف يشارك الطلبة في مشروع جماعي لصالح جهة محلية غير ربحية 
مختصة بالتصميم المرئي. 

وسيكون لكال القسمين مشرفون من البوليتكنك في تخصص البكالوريوس 
في التصميم المرئي، باإلضافة إلى مشرفين من جهة محلية غير ربحية أو 

استوديو التصميم المختار.

المؤهالت
• البكالوريوس في التصميم المرئي

• الدبلوم في التصميم المرئي

االعتمادات والشراكات
ستصبح بوليتكنك البحرين قريًبا أحد أعضاء شبكة Icograda التعليمية 

(IEN)، وهي إحدى شبكات مدارس الفنون والتصميم حول العالم. وهذا 
ن الطالب، عبر ثقافات التصميمات وتخصصاتها، من رفع مستوى  سيمكِّ

الوعي بأهمية التصميم في منطقة الخليج.

ملخص هيكل البرنامج

خيارات االستوديو: طوال السنوات األربع الدراسية 

أساسيات التصوير الرقمي، والفيديو، وتصميم النشرات، وتصميم الرسوم 
المتحركة، والتصميم الرقمي للمواقع اإللكترونية، وتصميم الحزمة، 
وتصميم اإلعالنات، والعالمات التجارية في الدعاية واإلعالن، وتصميم 

الملصقات، وتصميم النشرات المعززة، وتصميم تجربة المستخدم.

Contact
Student Information Centre
Bahrain Polytechnic
Isa Town Campus, Building 8
Working Hours: 9 am to 3 pm, 
Sunday to Thursday

+973 1789 7000
+973 1789 7009
studentinfo@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh

لالستعالم
مركز معلومات الطالب

بوليتكنك البحرين
الحرم التعليمي بمدينة عيسى، المبنى رقم 8

ساعات الدوام: 9 صباحًا إلى 3 مساًء،
من األحد إلى الخميس

+973 1789 7000
+973 1789 7009

studentinfo@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh

السنة الثانيةالسنة األولى

اللغة اإلنجليزية 1 و2، ونظرية التصميم 
وأساليبه، ونظرية األلوان للتصميم 

المرئي، وأساليب الطباعة العربية 
والرومانية، ومبادئ التصميم وابتكار 

الصور، ومبادئ التخطيط والتصميم 
الجرافيكي، والدراسات التاريخية في 

التصميم.

اللغة اإلنجليزية 3 و4، والطباعة 
المتقدمة، وطرق تصميم العالمات 
التجارية، ومبادئ التصميم ووسائل 

اإلعالم عبر اإلنترنت، والطباعة الرقمية، 
وطباعة الحروف المتحركة.

السنة الرابعةالسنة الثالثة

إعداد ملف األعمال والتصميم، والتدريب التصميم المرئي: التصميم المستدام.
الداخلي، وتصميم البحوث، وتنفيذ 

المشاريع.




