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كلمة عميدة الكلية
مرحبــا بكــم فــى كليــة تكنولوجيــا اإلعــالم بجامعــة ســيناء ونشــكركم علــى 

ثقتكــم الغاليــة .

تســتطيعون زيــارة موقــع الكليــة أو أن تلقــوا نظــرة علــى هــذا الدليــل لتتعرفــوا 
ــى  ــوا عل ــة وأن تتطلع ــا الكلي ــى تطرحه ــطة الت ــررات واألنش ــج والمق ــى البرام عل

ــالب . ــة للط ــهيالت المتاح ــات والتس اإلمكان

تخصصــات  ثــالث  فــى  اإلعــالم  فــى  البكالوريــوس  درجــة  تمنــح  الكليــة  إن 
واإلتصــاالت  والتليفزيــون،  والراديــو  واإللكترونيــة،  المطبوعــة  الصحافــة  هــى 
التســويقية، كمــا تمنــح درجــة الماجســتير للخريجيــن فــى هــذه التخصصــات مــن 

خــالل إتفاقيــة مــع جامعــة حلــوان .

ومثــل باقــى كليــات اإلعــالم المصريــة- ســواء الحكوميــة أو الخاصــة- فــإن كلية 
تكنولوجيــا اإلعــالم بجامعــة ســيناء معتمدة مــن المجلــس األعلــى للجامعات .

وتســعى الكليــة ضمــن رؤيــة الجامعــة ورســالتها إلــى تحقيــق الجــودة فــى 
تعليــم اإلعــالم بمــا يضاهــى المســتويات العالميــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف، فــإن 
الكليــة حريصــة علــى اإلســتعانة بأســاتذة أكفــاء يتميــزون بالمهنيــة والخبــرة 

ــة . ــاط والحيوي والنش

العمليــة وتحقيــق  الحيــاة  وحتــى يســتطيع خريجونــا شــق طريقهــم فــى 
النجــاح، يهتــم برنامــج الدراســة فــى الكليــة بالجانــب النظــرى والتدريــب العملــى 

ــم. ــل امامه ــرص العم ــيع ف ــة، لتوس ــة المختلف ــات االعالمي ــى المؤسس ف

ــي  ــرة، حت ــداد الصغي ــس لألع ــالم بالتدري ــا اإلع ــة تكنولوجي ــة بكلي ــز الدراس وتتمي
يحظــى كل طالــب بالعنايــة واإلهتمــام الالزميــن مــن جميــع أعضــاء هيئــة 

التدريــس والهيئــة المعاونــة .

وحتــى يتميــز خريجونــا بشــخصية ديناميكيــة، فإننــا نشــجعهم علــى المشــاركة 
ــى  ــتويين المحل ــى المس ــا، عل ــة وخارجه ــل الجامع ــطة داخ ــف األنش ــى مختل ف

واإلقليمــى .

لــكل ماســبق فــإن الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــى اإلعــالم مــن كليــة 
تكنولوجيــا اإلعــالم تؤهــل الطالــب لســوق العمــل . 

شــكرا لكــم علــى إختياركــم كليــة تكنولوجيــا اإلعــالم بجامعــة ســيناء .. وال 
تتــرددوا فــى اإلتصــال بــى اذا احتجتــم للمســاعدة .

عميد الكلية

أ.د سهام نصار 



)Vision( : رؤية الكلية
الوصول بكلية تكنولوجيا اإلعالم بجامعة سيناء الى المنافسة والتميز محليًا وإقليميًا وعالميًا.

)Mission( : رسالة الكلية
 أن تقــدم كليــة تكنولوجيــا اإلعــالم بجامعــة ســيناء خدمــة أكثرجــودة وتميــزًا فــي مجــال التأهيــل 
اإلعالمــي تعليمــًا وتدريبــًا وبحثــًا لمصــر والعالــم العربــي وفــق معاييرللجــودة تضــارع المعاييــر العالميــة.

لماذا تدرس االعالم فى جامعة سيناء:
 كليــة تكنولوجيــا االعــالم بجامعــة ســيناء كليــة رائــدة فــى مجــال تعليــم االعــالم فــى بقعــة تــم 
اهمالهــا لعقــود طويلــة، ويتميــز حــرم الجامعــة بأنــه يجمــع الطــالب واألســاتذة فــى مــكان واحــد عمــال 
ــاتذتهم،  ــالب وأس ــن الط ــوة بي ــة أب ــق عالق ــى خل ــاعد عل ــريا، س ــا أس ــد مناخ ــا أوج ــة، مم ــا واقام وتدريس
التدريــس الذيــن  اليــوم مــن أعضــاء هيئــة  وجعــل الطــالب يحظــون بالعنايــة والرعايــة علــى مــدار 
يعرفوهــم باالســم. وفضــال عــن ذلــك فــان الجامعــة ومقــار االقامــة يقعــان علــى شــاطئ البحــر فــى 
بيئــة ســاحرة تتميــز بجمالهــا ونقــاء جوهــا، ومــزودان بامكانــات ترفيهيــة ورياضيــة وثقافيــة حيــث يوجــد 
ــة  ــرح، وصال ــرة، ومس ــس والطائ ــلة والتن ــدم والس ــرة الق ــب لك ــل، ومالع ــار للخي ــباحة، ومضم ــام س حم

ــا. ــة وغيره ــة مركزي ــات، ومكتب ــم والكافيه ــض المطاع ــة وبع ــاب الرياضي لأللع
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وتتحدد أهداف كلية تكنولوجيا 
اإلعالم فيما يلى :

إعداد وتأهيل الكوادر اإلعالمية والفنية 	 
المتخصصة فى مجاالت العمل الصحفى 

واإلذاعى والتليفزيونى واالتصاالت 
التسويقية.

االهتمام بالجانب التطبيقى والعملى 	 
فى تدريس المقررات اإلعالمية اعتمادًا 

على المعامل واالستوديوهات المتطورة 
التى توفرها الجامعة لطالبها، فضال عن 

تميز الجامعة بامتالك ألقائمين عليها 
لقناة »المحور« الفضائية، التى تتيح تدريبا 

لكل الطالب الراغبين فى ممارسة العمل 
التليفزيونى.

األخذ بأحدث نظم تدريس المقررات 	 
اإلعالمية المعمول بها فى أرقى الجامعات 

العالمية، إلتاحة فرص أكبر أمام الدارسين، 
إلتقان فنون العمل اإلعالمى فى إطار تنمية 

 multi ”مفهوم اإلعالمى »متعدد المهارات
skills، الذى يتقن مختلف فنون العمل 
اإلعالمى، وهو ما تحتاجه المؤسسات 

اإلعالمية المعاصرة.

المشاركة بدور فاعل فى مجال تطوير 	 
البحث العلمى للدراسات اإلعالمية فى 
مصر والعالم العربى، بما يدعم إرساء 

قواعد مدرسة إعالمية عربية متميزة.

اإلسهام فى تنمية قدرات ومهارات 	 
العاملين فى مجاالت اإلعالم المختلفة 

فى مصر والعالم العربى، من خالل تقديم 
الخدمات واالستشارات اإلعالمية العلمية 

واألكاديمية رفيعة المستوى، للجهات 
والمؤسسات اإلعالمية المختلفة.

فرص العمل: 
الدراسة فى الكلية تؤهل الخريجين للعمل 

فى مجاالت االعالم المختلفة، ففى 
مجال الصحافة يمكن أن يعمل الخريجون 

كمندوبين ومراسلين لألخبار، ومحررين 
ومصممين ومصورين وكتاب أعمدة، 

ومحققين صحفيين، الى أن يصل بهم 
العمل الى منصب رئيس تحرير وغيرها.  وفى 

مجال العمل التليفزيونى يمكن أن يعملوا 
كمذيعين، ومندوبين لألخبار، ومحررين، 
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ومخرجين، ومصورين، ومونتيرين، وكتاب سيناريو.. وغيرها.

وفى مجال االتصاالت التسويقية يستطيع الخريجون العمل فى حقل العالقات العامة 
والتسويق واالعالن.

ويستطيع الخريجون العمل أيضا فى مجال االعالم الرقمي ووسائل االتصال التفاعلية 
ككتاب قصة اخبارية الكترونية، ومونتاج صوت وصورة، ومحررين، فضال عن العمل فى مجال 

التسويق االلكترونى.
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أقسام الكلية:
تضم كلية تكنولوجيا اإلعالم األقسام التالية:

قسم الصحافة المطبوعة وااللكترونية.

قسم اإلذاعة والتليفزيون.

قسم االتصاالت التسويقية.

“ويجوز لمجلس الكلية إنشاء أقسام أو ُشعب أخرى مستقباًل”.

الدرجات العلمية
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات التالية:

الصحافة المطبوعة وااللكترونية.	 

اإلذاعة والتليفزيون.	 

االتصاالت التسويقية.	 
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شروط القبول بالكلية
تقبل الكلية الطالب المصريين والعرب 	 

واألجانب الحاصلين على شهادة الثانوية 
العامة، أو ما يعادلها، وفقًا للشروط التى 

يحددها مجلس الجامعة، من خالل 
ما تقرره وزارة التعليم العالى ومجلس 

الجامعات الخاصة من ضوابط، ويشترط فى 
الطالب المتقدمين اجتياز اختبارات القبول 

التى تحددها الكلية، ويوافق عليها مجلس 
الجامعة.

نظام الدراسة بالكلية
تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات 	 

المعتمدة ويقسم العام الدراسى إلى 
فصلين دراسيين مدة كل منهما خمسة 
عشر أسبوعًا دراسيًا، باإلضافة الى أسبوع 

يخصص لالمتحانات، الى جانب الفصل 
الصيفي لمن يرغب في التقدم لدراسته .

الساعة المعتمدة هى وحدة قياس دراسية 	 
لتحديد وزن المقرر الدراسى، وتعادل الساعة 

المعتمدة ساعة دراسية نظرية، أو ساعتين 
عمليتين أسبوعيًا.

يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس 	 
أن يجتاز الطالب مائة وثمانية وثالثين ساعة 

معتمدة.

الدراسة فى المستوى األول عامة لجميع 	 
الطالب، ويبدأ التخصص فى المستوى 

الثانى.

اإلرشاد األكاديميى
تحدد الكلية أو القسم لكل مجموعة من 

الطالب مرشدًا أكاديميًا من أعضاء هيئة 
التدريس للقيام بمهمة اإلرشاد األكاديمى 

للطالب، ومساعدتهم على اختيار وتسجيل 
المقررات التى يدرسونها، وتوجيههم طوال 

دراستهم .

التسجيل والحذف واإلضافة
يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية 	 

التى يختارها فى بداية كل فصل دراسى، 
وذلك من خالل نماذج طلب التسجيل التى 

توفرها الكلية، وفى األوقات التى يتم 
اإلعالن عنها قبل انتظام الدراسة.

يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التى 	 
يسجلها الطالب فى كل فصل دراسى )9( 

ساعات، والحد األقصى )18( ساعة، ويجوز 
لمجلس الكلية الترخيص بتجاوز الحد 

األدنى والحد األقصى للساعات المعتمدة 
للتسجيل لدواعى تخرج الطالب- )بما اليزيد 

على مقرر واحد أى ثالث ساعات معتمدة(.

يجوز للطالب بعد استكمال إجراءات 	 
التسجيل أن يحذف أو يضيف مقررًا أو أكثر، 

وذلك خالل الفترة  التى تحددها الكلية 
للحذف واإلضافة، وبالتنسيق مع المرشد 

األكاديمى وتحت اشرافه، ومن خالل نماذج 
محددة توفرها الكلية.

يسمح للطالب بدراسة المقررات المختلفة، 	 
والتسجيل فى المستويات األعلى فى حال 
اجتيازه المتطلبات السابقة لتلك المقررات. 
وال يتم تسجيل الطالب فى مقرر أعلى إال 

إذا نجح فى متطلباته- »ويجوز  بناء على 
موافقة مجلس القسم المختص التجاوز 

عن هذا الشرط إذا كان الطالب قد سبق له 
التسجيل فى هذا المقرر ولم يجتازه.

االنسحاب من المقرر
يجوز للطالب – بعد تسجيل المقررات التى 	 

اختارها – أن ينسحب من مقرر أو أكثر خالل 
الفترة الزمنية التى تحددها إدارة الكلية، مع 

االلتزام بالحد األدنى للتسجيل فى الفصل 
الدراسى الواحد )9 ساعات معتمدة(. 

وفى هذه الحالة ال يعد الطالب راسبًا فى 
المقررات التى انسحب منها، ولكن يحتسب 

له تقدير »منسحب« فقط.

فى حالة انسحاب الطالب من مقرر أو أكثر 	 
بعد الفترة المحددة لذلك دون عذر قهرى 

يقبله مجلس الكلية، يعتبر الطالب راسبًا 
فى المقررات التى انسحب منها، أما إذا قبل 

مجلس الكلية عذر الطالب فيحتسب له 
تقدير »منسحب«.
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لفترة أطول دون عذر مقبول من مجلس 
الكلية، وموافقة مجلس الجامعة.

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لوقف قيده 	 
بالكلية حسب الشروط والضوابط التى 

يحددها مجلس الجامعة.

نظام االمتحانات
يتم تصحيح كل مقرر من )100( درجة توزع 	 

كالتالى:

-  ٥0 درجة لالمتحان النهائى.

-  30 درجة المتحان منتصف الفصل.

-  20 درجة لألعمال الفصلية .

الحد األدنى لنجاح الطالب هو 60% من درجة 	 
امتحان المقرر.

إذا تضمن االمتحان النهائى فى أحد 	 
المقررات بناء على اقتراح مجالس األقسام 

وموافقة مجلس الكلية اختبارًا تحريريًا 
وآخر عمليًا، فإن درجات هذا المقرر تحسب 

من مجموع درجات االختبارين التحريرى 
والعملى إضافة إلى درجات األعمال 

الفصلية.

نظام التقويم
تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة 	 

باعتبار أن الوحدة األساسية هى المقرر 
الدراسي، ويكون نظام التقييم على أساس 

التقدير فى كل مقرر بنظام النقاط والذى 
يحدد وفقًا للجدول التالى:

المواظبة والغياب
الدراسة بكلية تكنولوجيا اإلعالم نظامية 	 

وال يجوز فيها االنتساب، وتخضع عملية 
متابعة حضور الطالب وانتظامهم لشروط 

وضوابط يحددها مجلس الكلية.

يشترط لدخول الطالب االمتحان النهائى 	 
تحقيق نسبة حضور ال تقل عن 7٥% من 
محاضرات كل مقرر. وإذا تجاوزت نسبة 
غياب الطالب النسبة المحددة فى أحد 

المقررات– دون عذر مقبول – يكون لمجلس 
الكلية الحق فى حرمانه من دخول 

االمتحان النهائى شريطة انذار الطالب قبل 
حرمانه.

فى حالة تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس 	 
الكلية بشأن تجاوزه نسبة الغياب فى مقرر 

أو أكثر يحتسب له تقدير »منسحب« فى 
المقرر الذى تم قبول العذر فيه.

الطالب الذى يتغيب عن حضور االمتحان 	 
النهائى ألى مقرر – دون عذر مقبول – يعتبر 

راسبا، ويحصل على درجة »صفر« فى هذا 
.F االمتحان، ويكون تقديره

فى حالة تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس 	 
الكلية عن عدم دخول االمتحان النهائى 
ألى مقرر خالل يومين من إجراء االمتحان 

 Incomplete »يحتسب له تقدير »غير مكتمل
)I( فى مقرر أو أكثر، مع فرصة أداء االمتحان 

النهائى فى الموعد الذى يحدده مجلس 
الكلية، وتحتسب له الدرجة النهائية 

الحاصل عليها فى هذا االمتحان مضافًا 
إليها الدرجة التى سبق له الحصول عليها 

فى األعمال الفصلية.

االنقطاع عن الدراسة
يعد الطالب منقطعًا عن الدراسة إذا 	 

لم يسجل فى فصل دراسى أو انسحب 
من جميع المقررات دون عذر مقبول من 

مجلس الكلية.

يجوز للطالب االنقطاع عن الدراسة بعذر 	 
مقبول فصلين متتاليين، أو ثالثة فصول غير 
متتالية بحد أقصى، ويكون لمجلس الكلية 

تحديد طبيعة االعذار التى يمكن قبولها 
لالنقطاع عن الدراسة.

يتم فصل الطالب المنقطع عن الدراسة 	 

رمز التقديرالنسبة المئوية للمقرر
Aمن 90% فأكثر

-Aمن 8٥%  ألقل من %90

+Bمن 80% ألقل من %8٥

Bمن 7٥%  ألقل من %80

-Bمن 72.٥% ألقل من %7٥

+Cمن 70%  ألقل من ٥.%72

Cمن  67.٥% ألقل من %70

-Cمن 6٥%  ألقل من ٥.%67

+Dمن  62.٥% ألقل من %6٥

Dمن 60%  ألقل من ٥.%62

Fأقل من %60
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حساب المعدل التراكمى
:GPA أوال : المعدل الفصلى

 	  Grade Point يتم حساب المعدل الفصلى
Average (GPA) للطالب فى نهاية كل 

فصل دراسى للوقوف على الحالة الدراسية 
للطالب فىهذا الفصل ويتم الحساب علي 

النحو التالي:

 	 Grade يتم ضرب قيمة النقاط التقديرية
Point Value  لكل مقرر سجله الطالب 

في الفصل الدراسي في عدد الساعات 
المعتمدة لهذا المقرر للحصول علي النقاط 

اإلجمالية للطالب في هذا المقرر.  

يتم جمع نتائج حاصل الضرب السابق 	 
لكل المقررات المسجلة للطالب خالل 

هذا الفصل الدراسي وقسمة حاصل 
الجمع علي مجموع الساعات المعتمدة 
لكل المقررات التي سجلها الطالب خالل 

نفس الفصل, ويستبعد من الحساب 
الساعات المعتمدة للمقررات التي حقق 

فيها الطالب تقدير راسب »F« ويكون خارج 
القسمة هو المعدل الفصلي GPAللطالب 

في هذا الفصل الدراسي.

:CGPA ثانيا:المعدل التراكمي
تقديــرات  كل  متوســط  عــن  عبــارة  وهــو 
ــية  ــررات الدراس ــول والمق ــكل الفص ــب ل الطال
التــي درســها الطالــب حتــي نهايــة آخــر فصــل 

دراســي درســه الطالــب.

مجموع النقاط
            = GPA المعدل التراكمى

إجمالى الساعات المسجلة

)د ( يتــم حســاب التقديــر العــام للطالــب بنــاء 
علــى المعــدل التراكمــى كمــا يلــى:

تمنح مرتبة الشرف للخريج الذي حافظ علي 	 
معدله الفصلي GPA ومعدله التراكمي 

CGPA بحيث ال يقل أي منهما عن 3.٥ خالل 
فترة دراسته الجامعية مع عدم رسوبه 

في أي مقرر دراسي خالل فترة دراسته 
الجامعية.

الرسوب واإلعادة
إذا رسب الطالب فى مقرر يجب عليه إعادة 
دراسته واالمتحان فيه مرة أخرى، فإذا نجح 

فيه تحتسب له الدرجات الفعلية التى حصل 
عليها بعد االعادة، ويحسب له المعدل 

التراكمى على هذا األساس.

المقررات الدراسية
تنقسم الدراسة فى كلية تكنولوجيا 	 

اإلعالم إلى مرحلتين:

المرحلة األولى: ومدتها فصالن دراسيان 	 
يدرس فيهما الطالب بعض متطلبات 

الجامعة، وبعض المقررات العامة فى 
العلوم االجتماعية وعلوم االتصال.

المرحلة الثانية: ومدتها ستة فصول دراسية 	 
يدرس فيها الطالب متطلبات الكلية، 

ومتطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية .

يشـترط للحصول على درجة البكالوريوس 	 
دراسة )138( ساعة معتمدة موزعة على 

النحو التالى:

مقررات عامة)ثمان مقررات(24 ساعة معتمدة

متطلبات إجبارية للكلية)14 مقررًا(42 ساعة معتمدة

متطلبات إجبارية للقسم)18 مقررًا(٥4 ساعة معتمدة

متطلبات اختيارية للقسم)6 مقررات(18 ساعة معتمدة

التقدير العامالمعدل التراكمى

1.3 – 1

2.3 – 1.7

3.3 – 2.7

4 - 3.7

مقبول

جيد

جيد جدًا

ممتاز
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الخطة الدراسية

أواًل: المقررات العامة
يدرس الطالب )24( ساعة معتمدة تشمل المقررات التالية:

 اللغة العربية )6( ساعات فى المستوى الدراسى األول.	 

 اللغة األجنبية )6( ساعات فى المستوى الدراسى األول	 

 مقررات اختيارية )12( ساعة فى المستوى الدراسى األول	 

رقم المادة
اسم المادة

المتطلب عدد الساعات المعتمدة
السابق

المستوى 
الدراسى إجمالىعملىنظرىSub Codeالرمز

األول-3-3اللغة العربية )Gen)1 100عام 100

األولعلم 3100-3اللغة العربية )Gen)2 101عام 101

األول-3-3اللغة األجنبية )Gen)1 102عام 102

األولعلم 3102-3اللغة األجنبية )Gen)2 103عام 103
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المقررات االختيارية العامة )12 ساعة معتمدة(
يختار الطالب دراسة 4 مقررات من بين المقررات التالية:

رقم المادة
اسم المادة

المتطلب عدد الساعات المعتمدة
السابق

المستوى 
الدراسى إجمالىعملىنظرىSub Codeالرمز

األول-3-3المدخل النفسى لإلعالمGen 104عام 104

األول-3-3مبادئ علم السياسةGen 10٥عام 10٥

األول-3-3المدخل االجتماعى لإلعالمGen 106عام 106

األول-3-3تاريخ مصر الحديث والمعاصرGen 107عام 107

األول-3-3تاريخ العالم الحديثGen 108عام 108

األول-3-3الجغرافيا السياسيةGen 109عام 109

األول-3-3مبادئ االقتصادGen 110عام 110

األول-3-3القانون الدولىGen 111عام 111

األول-3-3أسس اإلدارةGen 112عام 112

األول-3-3اإلعالم والمجتمعGen 113عام 113

األول-3-3التربية اإلعالميةGen 114عام 114
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متطلبات الكلية اإلجبارية
)42( ساعة معتمدة )14 مقررا(

رقم المادة
اسم المادة

المتطلب عدد الساعات المعتمدة
السابق

المستوى 
الدراسى إجمالىعملىنظرىSub Codeالرمز

األول 3-3المدخل إلى الصحافةCom. 100علم 100

األول3-3المدخل إلى اإلذاعة والتليفزيونCom. 101علم 101

األول3-3المدخل إلى االتصاالت التسويقيةCom. 102علم 102

األول143مقدمة فى الحاسب اآللىCom. 103علم 103

الثانى3-3االتصال الشخصىCom. 201علم 201

الثانى223مناهج البحث اإلعالمىCom. 202علم 202

الثانى3-3نشأة وسائل االتصالCom. 203علم 203

الثانى3-3مدخل تكنولوجيا االتصالCom. 204علم 204

الثانى3-3الرأى العامCom. 20٥علم 20٥

الثانى143التصوير الفوتوغرافىCom. 206علم 206

الثالث3-3اإلعالم الدولىCom. 301علم 301

الثالث3-3نظريات اإلعالمCom. 302علم 302

الرابع3-3أخالقيات اإلعالم وتشريعاتهCom. 401علم 401

الرابع3-3التسويق االجتماعىCom. 402علم 402
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أواًل : قسم الصحافة المطبوعة وااللكترونية
يتطلب تخصص الطالب فى الصحافة دراسة )81( مقررًا اجباريًا )4٥ ساعة معتمدة(، إلى جانب 

)6( مقررات اختيارية )81 ساعة معتمدة(.

المقررات االجبارية بقسم الصحافة

كود  المادة
اسم المادة

المتطلب عدد الساعات المعتمدة
السابق

المستوى 
الدراسى Sub Codeإجمالىعملىنظرى

201 Jourالثاني33مادة إعالمية بلغة أجنبية

202 Jourالثاني143الترجمة الصحفية

203 Jourالثانى3-3تاريخ الصحافة المصرية

204 Jourالثانى223تكنولوجيا الطباعة

301 Jour)1( الثالث223تصوير صحفى

302 Jourالثالث223جمع األخبار وتحريرها

303 Jourالثالث63-معمل صحفى

304 Jourالثالث3-3النشر الصحفى

30٥ Jourالثالث143الصحافة االلكترونية

306 Jour)1( الثالث223اإلخراج الصحفى

401 Jourالرابع3-3إدارة المؤسسات الصحفية

402 Jourالرابع3-3الصحافة المتخصصة

403 Jourالرابع223أسس التصميم على الحاسب

404 Jourالرابع223إخراج المجلة

40٥ Jourالرابع3-3اإلعالن الصحفى

406 Jourالرابع3-3النقد األدبى والفنى

407 Jourالرابع223تصميم الحمالت الصحفية

408 Jourالرابع223مشروع التخرج

الرابع63- 
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المقررات االختيارية لقسم الصحافة المطبوعة وااللكترونية
يختار الطالب دراسة ستة مقررات من داخل القسم أو من األقسام األخرى

رقم المادة
اسم المادة

المتطلب عدد الساعات المعتمدة
السابق

المستوى 
الدراسى إجمالىعملىنظرىSub Codeالرمز

الثانى 3-3الصحافة المحليةJour 20٥صحف 20٥

الثانى 3-3الصحافة العربيةJour 206صحف 206

الثالث 223التحقيق الصحفىJour 307صحف 307

الثالث 223أسس التصميم الجرافيكىJour 308صحف 308

الثالث 223موضوع خاص فى الصحافةJour 309صحف 309

الرابعصحف 143301تصوير صحفى )Jour)2 409صحف 409

الرابعصحف 143306اإلخراج الصحفى )Jour)2 410صحف 410

الرابع 223بحث متخصصJour 411صحف 411

*  يجوز للطالب اختيار مقررين من أقسام أخرى.
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ثانيًا: قسم اإلذاعة والتليفزيون
يتطلب تخصص الطالب فى اإلذاعة والتليفزيون دراسة )81( مقررًا اجباريًا )4٥ ساعة معتمدة(، 

إلى جانب )6( مقررات اختيارية )81 ساعة معتمدة(.

المقررات االجبارية بقسم اإلذاعة والتليفزيون

رقم المادة
اسم المادة

المتطلب عدد الساعات المعتمدة
السابق

المستوى 
الدراسى إجمالىعملىنظرىSub Codeالرمز

الثانى 3-3مادة إعالمية بلغة أجنبيةRTv. 201ذاع 201

الثانى143الترجمة اإلعالميةRTv. 202ذاع 202

الثانى223الكتابة واإلعداد البرامجىRTv. 203ذاع 203

الثانى3-3تكنولوجيا االتصال اإلذاعىRTv. 204ذاع 204

الثالث3-3البرامج التعليمية والثقافيةRTv. 301ذاع 301

الثالث3-3الدراما فى اإلذاعة والتليفزيونRTv. 302ذاع 302

الثالث223األخبار فى اإلذاعة والتليفزيونRTv. 303ذاع 303

الثالث223اإلعالن اإلذاعى والتليفزيونىRTv. 304ذاع 304

الثالث3-3اإلذاعات والقنوات المتخصصةRTv. 30٥ذاع 30٥

الثالث143اإلنتاج اإلذاعى والتليفزيونى )RTv)1. 306ذاع 306

الرابع143اإلذاعات عبر االنترنتRTv. 401ذاع 401

الرابع3-3األفالم التسجيلية والوثائقيةRTv. 402ذاع 402

الرابع3-3إدارة المؤسسات اإلذاعيةRTv. 403ذاع 403

الحمالت اإلعالمية فى األذاعة RTv. 404ذاع 404

والتليفزيون

الرابع3-3

الرابع143اإلنتاج اإلذاعى والتليفزيونى )RTv)2. 40٥ذاع 40٥

الرابع223بحوث اإلذاعة والتليفزيونRTv. 406ذاع 406

الرابع223االلقاء والصوتياتRTv. 407ذاع 407

الرابع63-مشروع التخرجRTv. 408ذاع 408
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المقررات االختيارية لقسم اإلذاعة والتليفزيون
يختار الطالب دراسة ستة مقررات من داخل القسم أو من األقسام األخرى

رقم المادة
اسم المادة

المتطلب عدد الساعات المعتمدة
السابق

المستوى 
الدراسى إجمالىعملىنظرىSub Codeالرمز

الثانى 3-3اإلذاعات االقليميةRTv. 20٥ذاع 20٥

الثانى3-3البرامج المتخصصةRTv. 206ذاع 206

الثالث143التصوير التليفزيونىRTv. 307ذاع 307

الثالث223أسس التصميم الجرافيكىRTv. 308ذاع 308

الثالث223الرسوم المتحركةRTv. 309ذاع 309

الرابع143المونتاج اإلذاعى والتليفزيونىRTv. 409ذاع 409

الرابع223اإلخراج اإلذاعى والتليفزيونىRTv. 410ذاع 410

الرابع223بحث متخصصRTv. 411ذاع 411
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ثالثًا: قسم االتصاالت التسويقية
ــدة(،  ــاعة معتم ــًا )٥4 س ــررًا اجباري ــة )18( مق ــويقية دراس ــاالت التس ــى االتص ــب ف ــص الطال ــب تخص يتطل

ــدة(. ــاعة معتم ــة )18 س ــررات اختياري ــب )6( مق ــى جان إل

المقررات االجبارية لقسم االتصاالت التسويقية

رقم المادة
اسم المادة

المتطلب عدد الساعات المعتمدة
السابق

المستوى 
الدراسى إجمالىعملىنظرىSub Codeالرمز

الثانى 3-3مادة إعالمية بلغة أجنبيةMark 201سوق 201

الثانى143الترجمة اإلعالميةMark 202سوق 202

الثانى3-3أسس العالقات العامةMark 203سوق 203

الثانى3-3أسس اإلعالنMark 204سوق 204

الثالث3-3األنشطة الترويجيةMark 301سوق 301

الثالث3-3االتصال التنظيمىMark 302سوق 302

الثالث143إنتاج المواد المطبوعةMark 303سوق 303

الثالث3-3اإلعالن واستراتيجيات االقناعMark 304سوق 304

الثالث223االحصاء وبحوث العملياتMark 30٥سوق 30٥

الثالث3-3االتصال السياسىMark 306سوق 306

الرابع3-3إدارة الحمالت اإلعالنيةMark 401سوق 401

الرابع223االنترنت والنشر االلكترونىMark 402سوق 402

الرابع223تطبيقات االنترنت فى االتصاالت التسويقيةMark 403سوق 403

الرابع3-3العالقات العامة الدوليةMark 404سوق 404

الرابع3-3اإلعالن الدولىMark 40٥سوق 40٥

الرابع223بروتوكول ومراسمMark 406سوق 406

الرابع143إنتاج المواد اإلعالمية اإلذاعية والتليفزيونيةMark 407سوق 407

الرابع63-مشروع التخرجMark 408سوق 408
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المقررات االختيارية لقسم االتصاالت التسويقية
يختار الطالب دراسة ستة مقررات من داخل القسم أو من أقسام الكلية األخرى

رقم المادة
اسم المادة

المتطلب عدد الساعات المعتمدة
السابق

المستوى 
الدراسى إجمالىعملىنظرىSub Codeالرمز

الثانى 3-3سلوكيات المستهلكMark 20٥سوق 20٥

الثانى3-3التسويق المباشرMark 206سوق 206

الثالث223بحوث االتصال التسويقىMark 307سوق 307

الثالث143أسس التصميم الجرافيكىMark 308سوق 308

الثالث223اإلبداع فى اإلعالنMark 309سوق 309

الرابع223موضوع خاص فى العالقات العامةMark 409سوق 409

الرابع223موضوع خاص فى اإلعالنMark 410سوق 410

الرابع223بحث متخصصMark 411سوق 411
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التدريب داخل الكلية وخارجها

أوال:التدريب داخل قسم 
الصحافة االلكترونية 

والمطبوعة
يقوم قسم الصحافة المطبوعة 	 

وااللكترونية بتدريب الطالب على فنون 
التحرير الصحفى للصحف المطبوعة 

واإللكترونية، والتى تشمل التدريب 
على كتابة األخبار والتقارير والحوارات 

والتحقيقات الصحفية والمقاالت، والتدريب 
على اإلخراج الصحفي للجرائد والمجالت.

تنتدب الكلية  خبراء  من كبري المؤسسات 	 
الصحفية المصرية،  لتدعيم وصقل مهارات 

الطالب فى الكتابة واإلخراج والتصوير 
الصحفي.

تصدر الكلية جريدة الفيروز بصفة 	 
دورية، باالضافة الى بعض المطبوعات 
غير الدورية، بهدف إلى تنمية المهارات 

الصحفية للطالب، فهى وسلية فعالة 
لتدريب الطالب وللتفاعل مع األحداث 

داخل الجامعة وخارجها، وخصوصا مع 
المجتمع السيناوى، كما يتم تدريب الطلبة 

على فنون العمل الصحفي بجريدة سيناء 
المستقبل، وفى الصحف القومية والخاصة 

خالل االجازة الصيفية.

يقوم طالب المستوى  الرابع بقسم 	 
الصحافة بإنتاج صحف مطبوعة وإلكترونية 

مبتكرة فى إطار مشروعات تخرجهم، 
نالت إعجاب كثير من الخبراء فى  مجال 

الصحافة. 

كما يقوم الطلبة بإعداد مدونات إلكترونية 	 
تثير الدهشة وتجذب انتباه القراء.

ثانيا:التدريب داخل قسم االذاعة 
والتليفزيون:

يقوم  قسم اإلذاعة والتليفزيون  بتدريب 	 
الطالب على فنون اإلنتاج التليفزيونى 
واإلذاعى، ومنها التصوير التليفزيونى، 

وكتابة النصوص اإلذاعية والتليفزيونية،  
والمونتاج التليفزيونى بأنواعه المختلفة 

 Final Cut المونتاج اإللكترونى و (
باستخدام أجهزة Apple Mac فضال عن 
إكساب الطالب مهارات اإلخراج اإلذاعى 

والتليفزيونى.

يحرص القسم على تدريب طالبه 	 
على إعداد وتقديم البرامج اإلذاعية 

والتليفزيونية، كما يتم تدريبهم على هذه 
الفنون فى قناة المحور .

تنظم الكلية لطالب قسم اإلذاعة 	 
والتليفزيون دورات تدريبية وزيارات ميدانية 

ورحالت علمية للطالب لتدعيم مهاراتهم 
فى العمل اإلذاعى  والتليفزيونى. 

تستعين الكلية بخبراء وممارسين 	 
متخصصين فى مجاالت العمل اإلذاعي  

والتليفزيونى لالستفادة من خبراتهم 
للطلبة والطالبات .

يتولى السادة أعضاء هئية التدريس 	 
ومعاونيهم من  المدرسين المساعدين 

والمعيدين اإلشراف المستمر على التدريب 
العملي داخل استديو الكلية وخارجه .
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التدريب داخل قسم االتصاالت 
التسويقية:

يقوم قسم االتصاالت التسويقية بتدريب 	 
الطالب داخل الكلية من خالل ساعات 

التدريب العملى ومشروعات التخرج 
المماثلة للواقع بدرجة كبيرة على أيدى 

أساتذة وخبراء متخصصين لديهم الخبرة 
النظرية والعملية فى مجال العالقات 

العامة واإلعالن.

يقوم القسم بعقد اتفاقيات مع 	 
المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية 

بشأن تدريب الطالب فى مجال العالقات 
العامة واإلعالن وذلك باستضافة خبراء 
دولين ومحليين للقيام بدورات تدريبية 

للطالب , 

تدريب الطالب فى إدارات العالقات العامة 	 
بالشركات والهيئات والمؤسسات الكبرى 

ووكاالت اإلعالن المعروفة محليا وعالميًا، 
وكذلك إدارات اإلعالن بمختلف المؤسسات 

الصحفية واإلعالنية .

أنشطة طالب كلية تكنولوجيا 
اإلعالم

يقوم طلبة كلية تكنولوجيا اإلعالم 	 
بنشاطات عديدة في مختلف المجاالت 

الثقافية واالجتماعية والرياضية واإلعالمية 
منها : 

زيارات ميدانية لمختلف أقسام اإلنتاج 	 
اإلعالمي في مختلف المؤسسات اإلعالمية.

مشاركة طلبة الكلية في المسابقات 	 
الثقافية بين كليات الجامعة وبين 

مؤسسات التعليم العالي بالمحافظة.

تقوم الكلية بالتوعية اإلعالمية بفريق 	 
من العمل من طلبة الكلية بأقسامها 

المختلفة في المدارس الثانوية بالمحافظة 

تعقد الكلية الندوات التثقيفية في إطار 	 
تفعيل دور المشاركة المجتمعية إيمانا بدور 

الجامعة في تنمية المجتمع المحلي .

تقوم الكلية بتنظيم رحالت علمية إلى 	 
المؤسسات اإلعالمية، لتعريف طلبة الكلية 

بها، وتنمية مهاراتهم وسلوكياتهم 
اإلعالمية.

تشارك الكلية في المسابقات الرياضية بين 	 
طلبة الجامعة والفرق الرياضية المختلفة 

كاألندية ومراكز الشباب بالمحافظة .

يشارك طلبة الكلية األجهزة التنفيذية 	 
والشعبية بمحافظة شمال سيناء 

احتفاالتهم وأنشطتهم التثقيفية 
والترفيهية واالجتماعية .
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