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المنح الدراسية 
والخصومات

المزيد عن 
الكلية

مجاالت العمل

الشبكات اإلخبارية ووكاالت األنباء والقنوات التلفزيونية واإلذاعات.	 
الصحف والمواقع اإللكترونية اإلخبارية.	 
شركات اإلنتاج اإلعالمي.	 
إدارات االتصال واإلعالم بالوزارات والهيئات االتحادية والدوائر والبلديات.	 
إدارات االتصال والعالقات العامة بالمؤسسات الدولية والخاصة.	 
وكاالت العالقات العامة والدعاية واإلعالن.	 
إدارات االتصال المؤسسي واالتصال الحكومي في مختلف الهيئات المحلية والدولية.	 
إدارات التسويق.	 



برنامج البكالوريوس:

شهادة الثانوية العامة من دولة اإلمارات العربية المتحدة أو ما يعادلها بمعدل ال يقل عن %60. 	

اجتيــاز اختبــار EmSAT فــي اللغــة االنجليزيــة بدرجــة ال تقــل عــن )950( أو مــا يعادلهــا فــي اختبــار قياســي آخــر  	
معتمــد )TOEFL 450( أو )IETLS 4.5  أكاديمــي(،  وبشــرط أن تكــون ســارية الصالحيــة.

اجتياز اختبار اإلمارات القياسي  )EmSAT(  في اللغة العربية بدرجة ال تقل عن )1000(. 	

برنامج الماجستير:

شهادة البكالوريوس في اإلعالم من جامعة معتمدة بمعدل تراكمي ال يقل عن 3.0. 	

اجتيــاز اختبــار EmSAT فــي اللغــة االنجليزيــة بدرجــة ال تقــل عــن )1400( أو مــا يعادلهــا فــي اختبــار قياســي آخــر  	
معتمــد )TOEFL 550( أو )IETLS 6  أكاديمــي(، وبشــرط أن تكــون ســارية الصالحيــة.

إرفاق طلب االلتحاق برسالتي تزكية من أستاذين سبق لهما تدريسه في مرحلة الماجستير. 	

مالحظــة: يتــم قبــول الطلبــة الحاصليــن علــى بكالوريــوس فــي تخصصــات أخــرى غيــر اإلعــالم فــي البرنامــج بعــد 
االنتهــاء مــن دراســة 3 مســاقات تأسيســية والحصــول فيهــم علــى معــدل 3 مــن 4 كحــد أدنــى.

شــروط القــبول

الدرجات العلمية

األهداف

اكساب الخريجين مهارات عملية ونوعية قادرة على المنافسة. 	

تحقيق التميز األكاديمي وفق معايير االعتماد الوطنية والدولية في كافة التخصصات. 	

أن تكون الكلية هي نافذة الجامعة على المجتمعات المحلية والدولية. 	

أن تكون الكلية بيتًا للخبرة ومركزًا لالستشارات والتدريب في مجال اإلعالم. 	

	 .AQAS بكالوريوس اإلعالم )باللغة العربية( – معتمد من

- االتصاالت التسويقية المتكاملة )126 ساعة معتمدة(

- اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني )126 ساعة معتمدة(

- التصميم الجرافيكي لإلعالم )126 ساعة معتمدة(

ماجستير في العالقات العامة واالتصال المؤسسي )باللغة اإلنجليزية( )33 ساعة معتمدة(. 	


