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 بكالوريوس اآلداب يف اإلعالم/
تخصص العالقات العامة واإلعالن

رسالة الربنامج
²  إيجاد تعليم وتأهيل أكادميي إعالمي رصني باللغة العربية يف برنامج العالقات العامة واإلعالن مبا  

  يتامىش مع أرقى املعايري املحلية والدولية. 
²  إعداد أجيال من القامئني باالتصال، قادرين عىل مواكبة أحدث التطورات واملستجدات التكنولوجية يف  

  مجال اإلعالم واالتصال مبستوى عال من الجودة والكفاءة واالحرتافية.

أهداف الربنامج 
²  تقديم أهم املعارف النظرية وأحدثها يف برنامج العالقات العامة واإلعالن، من أجل تزويد الطلبة   

  مبخزون معريف قوي وحديث، ميكنه من معرفة الجوانب النظرية، وإتقان املامرسات العملية.
²  تزويد الطلبة باملهارات التطبيقية الالزمة إلنتاج مختلف املواد والربامج اإلعالمية يف التخصص   

  باستخدام استوديو الكلية ومخترباتها، و خالل فرتة التدريب امليداين.
²  االرتقاء مبستوى األداء اإلعالمي امللتزم بالترشيعات واألخالقيات، وتعزيز دور اإلعالم يف تنمية   

  وخدمة املجتمع. 
²  تنمية التفكري الناقد واإلبداعي والقدرة عىل تقييم بيئة العمل ووسائل اإلعالم: املحلية واإلقليمية  

  والدولية.
²  تعزيز مهارات البحث اإلعالمي وأساليبه، التي متكن الخرجني من العمل يف مراكز البحوث أو مواصلة  

  الدراسات العليا.

رشوط القبول
²  الحصول عىل شهادة الثانوية العامة من دولة اإلمارات العربية املتحدة (قسم عام أو متقدم) 

  أو ما يعادلهام مبعدل ال يقل عن 65%.
²  اجتياز اختبار االمسات يف اللغة العربية بدرجة  (1000).

²  اجتياز اختبار اإلمسات يف اللغة اإلنجليزية بدرجة (950) أو ما يعادلها  من اختبارات معتمدة من   

  مفوضية االعتامد األكادميي بوزارة الرتبية والتعليم.

متطلبات الدرجة العلمية
للحصول عىل درجة البكالوريوس اآلداب يف العالقات العامة واإلعالن، يتعني توافر الرشوط اآلتية:

²  أن ينجز الطالب بنجاح (126) ساعة معتمدة مبا فيها التدريب العميل.

²  أال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عند استكامل متطلبات التخرج عن (2.0) نقطة.

²  أن يتقيد الطالب باملدة القصوى للتخرج من الربنامج (8 أعوام جامعية). 

P.O. Box 2202, 
Fujairah, UAE

For more 
Information

فرص العمل
²  مديرون للعالقات العامة   

  والحمالت اإلعالمية يف الدوائر  
  الحكومية ومؤسسات القطاع  

  الخاص.
²  استشاريون يف مجال العالقات  

  العامة واإلعالن يف القطاع  
  الحكومي والخاص.

²  مصممون للحمالت اإلعالمية  

  واإلعالن يف القطاعني العام  
  والخاص.

²  إنشاء أعاملهم الخاصة املستقلة  

  يف مجال العالقات العامة   
  واإلعالن.

²  مذيعون ومقدمون للربامج،  

  ومنتجون يف املحطات والقنوات  
  اإلذاعية.

 ²  مذيعون ومقدمون للربامج  

  ومنتجون يف املحطات والقنوات  
  التلفزيونية.

²  صحفيون ومراسلون ومحررون  

  يف الصحف واملجالت.
²  مراسلون مستقلون للوسائل  

  واملنظامت اإلعالمية املحلية  
  واإلقليمية والعاملية.

²  االلتحاق بالدراسات العليا لنيل  

  درجة املاجستري والدكتوراة يف  
  دائرة التخصص.


