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مساحة أكادميية
الصحافة ال ّرقمية
مستقبل تخصصات ّ
واإلعالن والعالقات العامة
د.مختار العرييش
كلية االتصال واإلعالم
يع ــد برنام ــج االتص ــال واإلع ــام (بتخصصات ــه الث ــاث
– بكالوريـــوس االتصـــال واإلعـــام يف الصحافـــة،
واإلعـــان ،والعالقـــات العامـــة) والـــذي تطرحـــه
كلي ــة االتص ــال واإلع ــام بجامع ــة الع ــن م ــن أه ــم
الربام ــج املمي ــزة يف مج ــال التعلي ــم الجامع ــي
ع ــى مس ــتوى دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة
خصوصــاً بع ــد حص ــول الربنام ــج ع ــى االعت ــاد األكادمي ــي الــ ُدويل م ــن الهيئ ــة
األملانيـــة ( ،)AQASوالـــذي ينعكـــس عـــى مســـتقبل خريجـــي الكليـــة إيجابيـــاً.

وألن قط ــاع اإلع ــام بش ــكل ع ــام يع ــد م ــن أرسع القطاع ــات تط ــورا ً يف عاملن ــا
السيعـــة يف املجـــال
الحـــارض ،فقـــد ســـعت الكليـــة إىل مواكبـــة التّطـــورات
ّ
مـــن خـــال الحـــرص ال ّدائـــم عـــى تقديـــم املعـــارف واملهـــارات واملامرســـات
والتّدري ــب املي ــداين الالزم ــة لطلبته ــا حت ــى يتمكن ــوا م ــن املامرس ــة املهني ــة
بحرفيـــة داخـــل وخـــارج دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة.
ن الحصـــول عـــى درجـــة البكالوريـــوس يف االتصـــال واإلعـــام تفتـــح مجموعـــة
إ ّ
واســـعة مـــن املجـــاالت املهنيـــة لخريجيهـــا يف ســـوق العمـــل املحـــي
بال ّدرج ــة األوىل والــ ّدويل والعامل ــي بال ّدرج ــة الثّاني ــة ،حي ــث يس ــتطيع خريج ــو
الكلي ــة االنخ ــراط يف ع ــدد م ــن امله ــن الت ــي يوفره ــا س ــوق العم ــل ،خصوصــاً
أن االتص ــال واإلع ــام يش ــكل ج ــزءا ً أساس ــياً يف أي مؤسس ــة حكومي ــة أو خاص ــة،
بعـــض ال ّنظـــر عـــن حجمهـــا ،مكانهـــا أو القطـــاع التـــي تنتمـــي إليـــه.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

مكتب الخريجني وإنجاز يقدمان دورة تطوير مهني
بعنوان الدخول إىل عامل األعامل باحرتافية

نظم مكتب الخريجني بالتعاون مع مؤسسة إنجاز اإلمارات دورة تطوير مهني
افرتاضية بعنوان الدخول إىل عامل األعامل باحرتافية بحضور طلبة الجامعة
وخريجيها تعرفوا خاللها عىل العنارص األساسية التي تحتويها السرية الذاتية
وكيفية اختيار السرية الذاتية ،كام تعرفوا عىل مهارات مقابالت العمل وكيفية
التقديم عىل وظائف عرب االنرتنت ،وتضمن الدورة املهارات الالزمة لدخول سوق
العمل وكيفية اكتسابها وتنميتها.

جامعة العني الرابعة يف اإلمارات وفق تصنيف «تاميز
للتعليم العايل»
حلت جامعة العني يف املرتبة الرابعة إماراتياً واملرتبة  27عربياً يف أحدث تصنيف

ملؤسسة التاميز للتعليم العايل  ،2021وهي مؤسسة شهرية تعنى بتصنيف

الجامعات العاملية منذ ما يقارب من عقدين من الزمن وتعد هذه املرة األوىل
التي يتم فيها إطالق «تصنيف الجامعات العربية».

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض لجامعة العني ،عىل أن هذا اإلنجاز

هو مثرة جهود ورؤية شاملة قادت العملية التعليمية يف الجامعة .

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

الخريجة سمية عبدالله الزيدي
بكالوريوس يف الرتبية الخاصة
أخصائية تربية خاصة
سمية الزيدي خريجة بكالوريوس الرتبية يف الرتبية الخاصة فرع العني سنة
 ،2017تعمل حالياً كأخصائية تربية خاصة يف مركز صدارة للرعاية والتأهيل.
من هي سمية عبدالله الزيدي؟
سمية عبدالله الزيدي زوجه وأم لسبع أطفال شغفي للدراسة جعلني أكمل
دراستي يف عمر متأخر واخرتت تخصص بكالوريوس تربية خاصة فإنه تخصص يحمل
جانب من شخصيتي اإلنسانية الرحومة والقوية يف نفس الوقت  ،هذه الفئة تحتاج
منا املحبة والتقبل تحتاج منا أن نؤمن بقدراتهم الخفية ونساعدهم ال ظهارها.

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة
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