
مقدمة في التصميم المرئي
 هل ترغب في أن تصبح مصمم مرئي بمقدوره إيصال رسائل إلى الناس؟ هل تريد استخدم إبداعك وتوسيع

 آفاقك في مجال مليئ بالتحدي واإلثارة؟ انضمامك معنا في برنامج بكالوريوس التصميم المرئي في
 بوليتكنك البحرين يعطيك المعرفة والمهارات الالزمة لتكون مصمم مبدع،  عليك فقط إضافة خيالك الواسع
 وعملك المتواصل. للمساعدة على الدخول في البرنامج، قسم التصميم المرئي يقدم ورشة عمل مسائية

  للمساعدة في تطوير ملف األعمال الفنية ) البورتفوليو(، والتي يجب أن تقدم كجزء من عملية االلتحاق بالبرنامج.
وهذا بالطبع سوف يساعدك في حياتك المهنية الحقا

معلومات عن الورشة

 ستعرض الورشة مجموعة من نماذج ملف األعمال الفنية )البورتفوليو( الناجحة، كما ستعرض لكم معلومات
 عن الحياة المهنية في مجال  التصميم المرئي. سيكون بمقدور الطلبة معرفة معايير اختيار القطع المناسبة
 لعرضها في ملف األعمال الفنية )البورتفوليو( كما ستساعدك في التقديم للبرنامج وضمان إمكانية االلتحاق

به الحقا
 على الرغم من أننا ال يمكن أن نضمن لك الموافقة على طلب االلتحاق ببرنامج البكالوريوس في التصميم
 المرئي في بوليتكنك البحرين ، ولكن نحن واثقون من أن هذه الورشة سوف تضيف قيمة إلى ملف األعمال

الفنية )البرورتفوليو( الخاصة بك و ستساعدك للتحضير للمقابلة
 الساعات المعتمدة: في حال قبول الطالب في بوليتكنك البحرين سيتم اعتماد خمس ساعات معتمدة في

             كشف درجاته من مواد التخصص العام في   البوليتكنك

أوقات الورشة ومواعيدها

 حصة واحدة في األسبوع)يوم األربعاء( لمدة ٨ أسابيع
متتالية

مارس : ٢٥
 أبريل:  ١ - ١٥ - ٢٢ - ٢٩

مايو: ٦ - ١٣ - ٢٠
 الوقت: ٥ -٨ مساءاً

المكان: مبنى ٣٦  غرفة ٢١٠ 
عدد المقاعد: ٢٠

 يتطلب من الملتحقين بالورشة حضور جميع الدروس
سيتم منح الملتحقين بالورشة شهادة حضور

 للتسجيل في هذه الورشة
 من خالل موقع البوليتكنك اإللكتروني 

 آخر موعد للتسجيل ٢٦ مارس ٢٠١٥
 إذا كنت ترغب في التقدم إلى برنامج

 البكالوريوس في التصميم المرئي، بادر في
 التسجيل  لهذه الورشة أو قم   بتقديم ملف األعمال

 الفنية )البورتفوليو( الخاصة بك في موعد  أقصاه
الخميس ٤ يونيو ٢٠١٥ الساعة ٢ مساءاً

يمكنك االطالع على الموقع اإللكتروني للبوليتكنك لمعرفة
متطلبات ملف األعمال الفنية )البورتفوليو( وشروط التقديم


