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متطلبات الجامعة )التعليم العام( 12 مساقاً بواقع 39 ساعة معتمدة:

ENG200(AA) مهارات اللغة اإلنجليزية ( 2 ) ENG 100(AA) مهارات اللغة اإلنجليزية (1) ARL 101(A) مهارات االتصال باللغة العربية (1)

FWS 201(A) مبادئ المهارات الحياتية FWS 100(AA) مهارات النجاح األكاديمية FWS 310(AA) مدخل في ريادة األعمال واالبتكار

ISL 100(A) الثقافة اإلسالمية FWS 205(AA) مجتمع اإلمارات والخليج العربي ITD 100(AA) مدخل إىل الحاسب اآللي والتقنية الرقمية

FWS 211(AA) مبادئ الذكاء العاطفي MTG 100(AA) الرياضيات للحياة FWS 301(AA) تطوير قادة المستقبل

STT 100 (AA) اإلحصاء العام

متطلبات البرنامج اإلجبارية 12 مساقاً بواقع 36 ساعة معتمدة: 

MCA 203 مدخل إىل العالقات العامة واإلعالن MCA 201 مدخل إىل الصحافة PELA 219 مبادئ علم اإلقتصاد

MCA 209 قوانين اإلعالم وأخالقياته MCA 207 النقد األدبي والفني MCA 205 الرأي العام

MCA 204 مناهج البحث العلمي MCA 202 مدخل إىل اإلذاعة والتليفزيون SOCIO 200  مدخل إىل علم االجتماع

PSIR 311 مبادئ علوم سياسية MCA 208 الترجمة  MCA 206 التصوير الرقمي

متطلبات البرنامج االختيارية )3 مساقات بواقع 9 ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين 6 مساقات(:

MCA  212 االتصال الدولي MCA  211 إدارة المؤسسات اإلعالمية MCA  210 اإلعالم و إدارة األزمات

MCA  215 نظريات االتصال  MCA 214 االتصال الشفهي MCA  213 مادة إعالمية باللغة اإلنجليزية

مساقات اختيارية )3 مساقات بواقع 9 ساعات يختارها الطالب من تخصصات اخرى(:

OE 3 OE-3 مساق اختياري من تخصص آخر OE 2 OE-2 مساق اختياري من تخصص آخر OE 1 OE-1 مساق اختياري من تخصص آخر

متطلبات التخصص )10 مساقات بواقع 30 ساعة(:

 تخصص اإلذاعة والتليفزيون  )10 مساقات بواقع 30 ساعة(

RTV 302 الدراما اإلذاعية والتليفزيونية RTV 301 الكتابة لإلذاعة والتليفزيون RTV 300 التصوير التليفزيوني

RTV 305 اإلنتاج اإلذاعي RTV 304 اإللقاء اإلذاعي والتليفزيوني RTV 303 األخبار اإلذاعية والتليفزيونية

MCA 400 التدريب الميداني RTV 307 المونتاج التليفزيوني  RTV 306 TV Production اإلنتاج التليفزيوني

RTV 401 مشروع تخرج في اإلذاعة والتليفزيون

تخصص الصحافة )10 مساقات بواقع 30 ساعة(

JOUR 303 كتابة التحقيق الصحفي JOUR 302 كتابة الخبر الصحفي ومصادره JOUR 301 الصحافة العربية والعالمية

MAC 322 Online Reporting /  صحافة االنترنت JOUR 305 Data Journalism  / صحافة البيانات JOUR 304 النشر الصحفي

MCA 400 التدريب الميداني JOUR 308 التصوير الصحفي JOUR 307 الحمالت الصحفية

JOUR 401 مشروع تخرج في الصحافة

 تخصص العالقات العامة واإلعالن  )10 مساقات بواقع 30 ساعة(

PRAD 303 دراسات حالة في العالقات العامة 
واإلعالن PRAD 302 االتصال التنظيمي PRAD 301 الكتابة للعالقات العامة

PRAD 306 الربوتوكول واإلتيكيت PRAD 305 إنتاج المواد اإلعالمية للعالقات العامة PRAD 304 تخطيط حمالت العالقات العامة

MCA 400 التدريب الميداني PRAD 307 تصميم اإلعالن  MAC  407 االتصاالت التسويقية المت�كاملة

PRAD 401 مشروع تخرج في العالقات العامة واإلعالن



ــة  ــة والمهني ــة األكاديمي ــي التنمي ــالم ف ــج اإلع ــة برنام ــل مهم تتمث

لطلبــة البكالوريــوس باإلضافــة إىل تنميــة المهــارات اإلعالميــة 

وتطويرهــا بيــن دارســي اإلعــالم، وذلــك مــن خــالل مناهــج دراســية 

معــدة إعــداداً جيــداً تجمــع بيــن المســاقات النظريــة المتعمقــة 

ومســارات أخــرى مختلفــة مدعومــة بالجوانــب التطبيقيــة والتدريب 

العملــي العالــي المســتوى للعمــل فــي مؤسســات وهيئــات وقنوات 

ــة. ــدول العربي ــة االمــارات وعــى مســتوى ال ــة داخــل دول إعالمي

ــاً  ــة وتأهيلهــم وفق وهكــذا، يهــدف برنامــج االعــالم إىل إعــداد الطلب

ــة للعمــل فــي مجــاالت العالقــات العامــة   ــة الدولي ــر المهني للمعايي

ــون.  ــو والتليفزي ــة والرادي ــالن والصحاف واالع

إتقان الجوانب المهنية والعملية للعمل اإلعالمي في مجاالت العالقات العامة . 1

واإلعالن، والراديو والتليفزيون والصحافة مع فهم واستيعاب الجوانب النظرية 

المرتبطة بها.

إتقان مجموعة من المعارف والمهارات التي يتطلبها العمل بمجموعة من . 2

الوظائف األساسية والهامة في مجال اإلعالم.

بحث وتحليل وكتابة تقارير ومقاالت إخبارية لوسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية.. 3

استخدام الوسائط المتعددة والرقمية  إلنتاج مضامين إعالمية عالية الجودة تلبي . 	

احتياجات الجمهور وترتقي بالذوق العام عبر وسائل اإلعالم الجديدة والتقليدية.

تطوير التفكير الناقد واإلبداعي في التعامل مع القضايا اإلعالمية في اإلمارات . 	

ودول الخليج والعالم العربي. 

 فهم وتحليل دور وسائل اإلعالم وتأثيرها في الوطن العربي والعالم.. 	

التعامل تعامالً فعاالً مع تحديات اإلعالم الحالية والمستقبلية عى المستويات . 	

المحلية واإلقليمية والعالمية.

القدرة عى إتقان حل المشكالت، واالتصال الفعال، والمساهمة االيجابية لخدمة . 	

المجتمع.

يهتم برنامج اإلعالم بجامعة أبوظبي اهتماماً بالغاً بإمداد الطلبة بأحدث المعلومات وتدريبهم عىل استخدام التقنيات الالزمة في العمل اإلعالمي من خالل 

استديوهات الراديو والتليفزيون المجهزة بأحدث الكاميرات وشبكات اإلضاءة وكذلك معامل الصحافة والكمبيوتر المجهزة بأحدث البرامج الالزمة إلعداد 

وتنفيذ برامج إخبارية ووثائقية وترفيهية وحمالت إعالمية ناجحة. 

وبذلك يؤهل تخصص اإلعالم في جامعة أبوظبي خريجيها للعمل في العديد من المجاالت اإلعالمية منها عىل سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

االتصال الحكومي  •
تصميم الحمالت اإلعالنية  •

التسويق االلكتروني  •
العمل في وكاالت األنباء العربية والعالمية  •
تصوير وانتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية  •

مهمة برنامج اإلعالم 

الفرص الوظيفيةتتلخص أهداف البرنامج في:

شاهندا أديب

“اخترت دراسة اإلعالم في جامعة أبوظبي لتركيزها عىل الجوانب التطبيقية والعملية في العمل اإلعالمي، 
أدرس حالياً مجموعة من المساقات الشيقة التي تمدني بمجموعة من المعارف والمهارات التي تفتح 

أمامي الطريق للعمل في وظائف إعالمية مختلفة، أتطلع للتدريب والعمل في إحدى المؤسسات 

اإلعالمية بعد زيارة العديد منها أثناء دراستي مساقات اإلعالم المتنوعة بالجامعة”.

شهادة طالبة في تخصص اإلعالم

تقديم وإخراج البرامج في اإلذاعة والتلفزيون  •
إنتاج المواد اإلعالمية في الوسائط المتعددة   •

صياغة التحقيق والمقال الصحفي  •
الترجمة اإلعالمية  •

إدارة العالقات العامة والتسويق في المؤسسات والهيئات الحكومية  •


