ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ

ا ﻋﻼم اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

مدة البرنامج:
 8فصول دراسية (دوام كامل)  480نقطة

يهدف البرنامج إلى:

متطلبات القبول في البرنامج:

• توفير التدريب العملي ،وخبرات تعلم تفاعلية عالية ،مع مراعاة القضايا
المعاصرة ذات الصلة بالقطاع ،وكذلك القضايا التي من شأنها إثراء
وإلهام مجاالت التصميم اإللكتروني ،والتطوير ،والتجارة اإللكترونية في
المستقبل.
• توفير بيئة تشجع الطالب على تحقيق التميز في نطاق مجاالت التخصص
التي يختارونها ،باإلضافة إلى تنمية حسهم الثقافي والفني ،مما يؤدي
بهم إلى فهم العوامل البشرية األساسية في توصيل المعلومات.

يجب على المتقدمين تحقيق الحد األدنى من المتطلبات في اللغة اإلنجليزية
والرياضيات للنظر في قبولهم في البرنامج.
ويمكن تلبية هذه المتطلبات من خالل:
• اجتياز اختبارات البوليتكنك في الرياضيات واللغة اإلنجليزية.
• اجتياز الرياضيات ،ومقررات اللغة اإلنجليزية المناسبة في برنامج الشهادة
في اإلعداد األكاديمي (.)CAP

المقدمة وأهداف البرنامج:
هذا البرنامج مناسب للطالب الذين يهتمون بالفنون والعلوم واألعمال
الخاصة بالشبكة العنكبوتية العالمية .ومن خالل عمل الطالب في ِف َرق
إلعداد مشروعات فعلية ،فإنهم يتعلمون جميع جوانب اإلنتاج الرقمي
على اإلنترنت ،ثم يتخصصون بعد ذلك في التصميم أو التطوير أو اإلدارة .من
الممكن أن يقوم الطالب بتضمين مقررات دراسية من بين برامج تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والتصميم المرئي وإدارة األعمال في تخصص
وسائط الشبكة العنكبوتية التي يحصلون عليها .فبالجمع بين فنون تطوير
المحتوى وتكنولوجيا برمجة الوسائط ،يحصل الطالب على خبرة مباشرة في
بيئتي العمل المحاكاة للواقع
اإلنتاج المهني للمواقع اإللكترونية في
ّ
والواقعية.
تتيح الهيكلة المرنة التي يتميز بها البرنامج للطالب تنمية مهاراتهم في أي
جانب من جوانب إنتاج المواقع اإللكترونية .ويتم تصميم المقررات الدراسية
بما يتناسب مع المجاالت الوظيفية التي يرغب الطالب في االلتحاق بها.

لمحة عن الخريجين:

الفرص الوظيفية:

سيكتسب خريج هذا البرنامج مهارات عالية فيما ال يقل عن  3مجاالت من
المجاالت التالية:

يوجد نقص في اختصاصيي المواقع اإللكترونية المهرة ،ولذلك فإن
هذه الشهادة تعد إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بما في ذلك:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تصميم المواقع اإللكترونية.
الوسائط المتعددة المتدفقة.
الرسوم المتحركة.
تصميم األلعاب وتطويرها.
إدارة المحتويات.
البرمجة.
التسويق اإللكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي
برامج إنشاء المواقع اإللكترونية.
إنتاج األفالم القصيرة.
برمجة األجهزة المحمولة.
إدارة مشروعات نظم المعلومات.
تأمين اإلنترنت.
الكتابة اإللكترونية.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تصميم المواقع اإللكترونية.
تطوير المواقع اإللكترونية.
تصميم األلعاب.
إنتاج الوسائط المتعددة التفاعلية.
البرمجة بلغة .PHP/XML
تطوير ASP.NET
المحتوى اإللكتروني إلدارة الحكومات واألعمال.
إعداد المواقع اإللكترونية.
ريادة األعمال اإللكترونية.
إدارة نظم المعلومات عبر اإلنترنت.
التسويق اإللكتروني.
التسويق عبر محركات البحث.

سيتم توظيف الخريجين في أية شركة أو قطاع اقتصادي يستخدم
المواقع اإللكترونية كجزء من عملياته التجارية ،على سبيل المثال:
التسويق ،والسفر ،والخدمات المصرفية ،والجهات الحكومية أو
الجامعات.
يفضل العديد من اختصاصيي المواقع اإللكترونية أن يعملوا بعقود
مستقلة في القطاعات المختلفة.

Teaching and Assessment

Summary of Programme Structure

Becoming a Web specialist requires a high level of
technical expertise, combined with real-world project
experience and problem-solving skills. Students work
constantly on website projects, from the design phase
through to development, then maintenance and content
management.

In the first year of the programme students study a range
of core subjects related to each major: English, Web
authority, Internet & multimedia technology and Web
design.

A problem-based learning approach is used in many
courses to encourage learners to develop good teamwork,
communication, critical thinking and leadership skills.

Work Placement
Industry placement in eContent departments, advertising
agencies, or digital studios will occur from Year 3 of the
programme.

This enables students to choose majors in later years.
In the second year students develop technical skills
further and study the business side of the Web Media
industry. In the third and fourth years students specialize in
technology, design or management and have opportunities
to work on industry and community projects to prepare
them for entry into the industry.
Problem-based learning is a feature of the programme and
this approach develops team working, communication and
critical thinking skills which are an essential characteristic
of any graduate.

ملخص هيكل البرنامج

التعليم والتقييم

 يدرس الطلبة مجموعة من المقررات،خالل السنة األولى من البرنامج
 والنشر عبر، اللغة اإلنجليزية:الدراسية األساسية المتعلقة بكل تخصص
 وتصميم المواقع، والوسائط المتعددة، وتكنولوجيا اإلنترنت،اإلنترنت
مكن الطلبة من اختيار التخصص في السنوات
ِّ ُ  وهذا ما ي.اإللكترونية
 فسوف يتمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم، أما في السنة الثانية.الالحقة
 باإلضافة إلى دراسة الجانب التجاري من دراسة صناعة،التقنية بشكل أكبر
 في السنتين الثالثة والرابعة يتخصص الطلبة إما في.اإلعالم اإللكتروني
 وتتاح لهم فرص العمل في المشروعات،التكنولوجيا أو التصميم أو اإلدارة
 وذلك بغرض إعدادهم،الصناعية والمجتمعية المتعلقة بهذا القطاع
.لالنخراط فيه

التخصص في اإلعالم اإللكتروني يتطلب درجة عالية من الخبرة التقنية
 ومهارات حل،الممتزجة بالتجربة العملية ضمن المشروعات الواقعية
 لذلك يجب على الطلبة العمل باستمرار على مشروعات المواقع،المشكالت
 ثم الصيانة وإدارة،بدءا من مرحلة التصميم إلى مرحلة التطوير
ً ،اإللكترونية
.المحتوى

ً
،سمة من سمات البرنامج
يعتبر منهج التعليم القائم على حل المشكالت
،ومن شأنه أن يعمل على تنمية مهارات الطالب في العمل الجماعي
. التي تعد مقومات أساسية ألي خريج، والتفكير النقدي،والتواصل

يتم استخدام منهج التعلم القائم على حل المشكالت في العديد من
 وذلك لتشجيع الطالب على تنمية مهاراتهم بقدر جيد،المقررات الدراسية
 باإلضافة إلى المهارات، والتفكير النقدي، والتواصل،في العمل الجماعي
.القيادية

التطبيق العملي
سوف تتاح فرص العمل للطلبة في أقسام المحتوى اإللكتروني أو وكاالت
.بدءا من السنة الثالثة للبرنامج
ً اإلعالن أو االستوديوهات الرقمية

المؤهالت

Qualifications

• البكالوريوس في اإلعالم اإللكتروني

• Bachelor of Web Media

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
8  المبنى رقم،الحرم التعليمي بمدينة عيسى
، ً مساء3  صباح ًا إلى9 :ساعات الدوام
من األحد إلى الخميس
+973 1789 7000
+973 1789 7009
studentinfo@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh

