
مميزات القسم

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم اإلعالم

إذاعة وتلفزيون + عالقات عامة وإعالن

توفر الآتي: )ا�ستديو تنفيذي - ا�ستديو اذاعي - ا�ستديو تدريبي (  -
اأو عامة(  وال�سحفية)خا�سة  والتلفزيونية  الإذاعية  املوؤ�س�سات  مع  التن�سيق   -

لتدريب الطلبة.
دورات يف احلا�سوب واللغة والجنليزية .  -



رسالة القسم :

رؤية القسم:

أهداف القسم :

اأن يكون ق�سم الإعالم اأحد اأق�سام جامعة العلوم والتكنولوجيا املتميزة حمليًا واإقليميًا 
يف تخ�س�سات الإذاعة والتلفزيون والعالقات العامة والإعالن وال�سحافة والن�سر .

وتدريبية  تعليمية  خدمة  لتقدمي  املختلفة  بتخ�س�ساته  الإعالم  ق�سم  ي�سعى 
وا�ست�سارية متميزة – من خالل كادر متخ�س�ص يف جمالت الإعالم وا�ستخدام و�سائل 
وفقًا  والإقليمي  املحلي  العمل  �سوق  وتلبي  املجتمع  – ت�سهم يف تنمية  تقنية حديثة 

لأنظمة اجلودة ال�ساملة ، مراعني يف ذلك الدقة يف الأداء وال�سدق يف التعامل .

النوعية  اجلودة  يحقق  مبا  اأ�ساليبه،  وترقية  والطالبات  للطالب  التعليم  م�ستوى  حت�سني   -
ويلبي متطلبات العتماد الأكادميي الإقليمي.

واملعرفة  العلوم  يف  احلديثة  التطورات  من  والإفادة  للطالب،  العلمية  القدرات  تنمية   -
وتطبيقاتها، والرتكيز على ق�سايا املجتمع.

- اإعداد القيادات والكوادر املتخ�س�سة يف جمال الإعالم )اإذاعة وتليفزيون، و�سحافة ون�سر، 
وعالقات عامة واإعالن(.

- تنمية القدرات الب�سرية من اأع�ساء هيئة التدري�ص.
ت�سمني  خالل  من  وذلك  الق�سم،  خريجي  وموا�سفات  العمل  �سوق  متطلبات  بني  املواءمة   -

متطلبات ال�سوق وحاجاته يف حمتويات اخلطط الدرا�سية، والتدريبية للطلبة.



شروط القبول:

الوثائق المطلوبة للتسجيل في البرنامج:

وللراغبين التسجيل مباشرة 
بعد نتائج الثانوية العامة  اآلتي :

- ا�ستمارة الثانوية العامة )الأ�سل +طبق الأ�سل(معمدتني من اجلهات الر�سمية.
- �سورة من البطاقة ال�سخ�سية اأو العائلية.

- �سورة من جواز ال�سفر والإقامة يف اليمن )لغري اليمنيني(.
- )10( �سور فوتوغرافية اأمامية)6*4( خلفيتها بي�ساء.

- ك�سف درجات معمد من املدر�سة .
- النتيجة من الإنرتنت معمدة من املدر�سة. 

- رقم اجللو�ص .

1- يقبل  يف الربنامج حملة الثانوية العامة يف اجلمهورية اليمنية اأو مايعادلها.
2- تقدمي كل الوثائق املطلوبة معمدة مع طلب اللتحاق باجلامعة لإدارة القبول والت�سجيل.

3- يتعهد الطالب باللتزام باأنظمة وتعليمات ولوائح اجلامعة اأثناء الدرا�سة.



تواصـل معنـا
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العمل يف و�سائل الإعالم الإذاعية والتلفزيونية )اخلا�سة والعامة(.  -
العمل يف املواقع اللكرتونية ال�سحفية.  -

وكالت الإعالن والدعاية.  -
مكاتب العالقات العامة واخلا�سة.  -

فرص عمل لخريجي البرنامج


