
كلية اإلعالم 

والعالقات العامة

مدة الدراسة: 
4 سنوات 

الساعات املعتمدة: 
144 ساعة 

الدرجة العلمية: 
متنح الكلية للطالب درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية:

•  الراديو والتليفزيون 

•  العالقات العامة واإلعالن

•  الصــــحافة 

•  اإلنرتنت والنرش اإلليكرتوين

بة لبوا ا

إىل مســتقبلك



ملاذا تلتحق بكلية اإلعالم والعالقات العامة؟

توفر الكلية بيئة تعليمية فريدة تتضمن 

•  استديوهات اذاعية و تليفزيونية مجهزة بأحدث التقنيات. .Nahda TV قناة تليفزيونية جامعية عرب اإلنرتنت  •

•  قناة إذاعية “  راديو النهضة “ عرب اإلنرتنت.

•  زيارات امليدانية لطالب الكلية بشكل دوري أثناء الدراسة ومنها زيارات إىل :- 

Tenو CBC شبكة قنوات  -

-  قناة النهار

-  مؤسسة االهرام

-  إدارة الشئون املعنوية بالقوات املسلحة

-  الهيئة الوطنية لإلعالم

-  اليوم السابع

-  وكالة األهرام لإلعالن

-  جريدة الجمهورية

On شبكة قنوات  -

-  مدينة االنتاج االعالمي

 -  مركز املعلومات و دعم اتخاذ القرار

    التابع ملجلس الوزراء

تتمتع الكلية بتجهيزات فنية و تقنية عيل مستوي متميز مثل :

•  استديوهات إذاعية و تليفزيونية رقمية.

•  نادي السينام الذي يشاهد من خالله الطلبة أحدث االفالم السينامئية و يناقشونها مع صناع العمل.

•  Apple Labs تستخدم يف تدريب الطالب عىل مهارات املونتاچ والجرافيك.

•  نظام إدارة التعلم )LMS( الذي يستخدم للتعلم اإللكرتوىن باإلضافة إىل كونه أداة فعالة للتواصل بني الطالب واألستاذ.

•  نادي إعالمي لتشجيع الطالب عىل مامرسة كافة األنشطة الفنية والرتفيهية اإلبداعية. 

طرق التدريس و التعلم :

ــذايت وأســاليب التعليــم التشــاريك Collaborative Learning إىل جانــب  ــم ال ــة عــي أحــدث طــرق التعليــم و التعلــم مثــل التعل •  تعتمــد الكلي

.Hybrid Learning ــج ــم الهجــني أو املدم التعلي

•  معظم املقررات الدراسية تطبيقية لها طبيعة عملية تنمي مهارات الطالب االعالمية.

•  الكليــة لديهــا أعضــاء هيئــة تدريــس أكفــاء مــن أفضــل الجامعــات العربيــة و الدوليــة إىل جانــب نخبــة مــن الخــرباء اإلعالميــني الذيــن يشــاركون 

ىف التدريــب العمــي للطــالب.

تلفزيون/ إذاعة جامعة النهضة ببني سويف
يعتــرب تلفزيــون جامعــة النهضــة ببنــي ســويف هــو أول تلفزيــون جامعــي خــاص يف مــر يقــوم ببــث خدمتهــم عــىل اإلنرتنــت ومــن خــالل املوقــع 

اإللكــرتوين لجامعــة النهضــة ببنــي ســويف www.nubtv.net كــام تقــوم القنــاة ببــث خدمتهــا يف الحــرم الجامعــي مــن خــالل الشاشــات التــي يتــم 

وضعهــا يف مختلــف الكليــات ومنطقــة الكافيرتيــا ومقــرات اإلقامــة الخاصــة بجامعــة النهضــة ببنــي ســويف. وتعتــرب القنــاة متصلــة بنظــام واي فــاي 

لتحقيــق الرســالة األكادمييــة والرتبويــة لــدى جامعــة النهضــة ببنــي ســويف والتواصــل مــع املجتمــع املحــي والبيئــة املحيطــة.

القطاعات التي توظف خريجي كلية اإلعالم

•  املؤسسات الصحفية 

•  القنوات اإلخبارية املحلية و الدولية

•  وكاالت األنباء 

•  القنوات االذاعية و التليفزيونية

•  إدارات العالقات العامة مبختلف املؤسسات 

الحكومية و الخاصة

Digital Media رشكات الدعاية واإلعالن و  •

•  رشكات التسويق االلكرتوين

•  البنوك

•  املواقع االخبارية 

•  رشكات االنتاج التليفزيوين

•  املنصات التفاعلية مثل Netflix  و شاهد 

watch it  و   



مركــز مــوارد التعلــم بجامعــة النهضــة ببنــي ســويف هــو عبــارة عــن سلســلة تربــط بــني الجامعــة وبــني املجتمــع. وأن هــذا 

املركــز يســمح ألكــرب عــدد ممكــن مــن أفــراد املجتمــع باالســتفادة مــن الخــربات واملــوارد املتاحــة يف جامعــة النهضــة ببنــي 

ســويف مــن خــالل طــرح الربامــج التــي تنمــي املهــارات والخــربات املطلوبــة يف حــني توفــر بيئــة داعمــة ومشــجعة نظريــاً 

وعمليــاً.

ــر قــدرات جميــع األطــراف املنخرطــة يف العمليــة  وباإلضافــة إىل ذلــك، يعتــرب املركــز ُمكلــف بتحســني طــرق التدريــس والتعلــم والتدريــب لتطوي

التعليميــة ورفــع مســتوى الخــربات األكادمييــة مــن خــالل طــرح الربامــج املتقدمــة التــي تعمــل عــىل تنميــة قــدرات ومهــارات طاقــم التدريــس لــدى 

جامعــة النهضــة ببنــي ســويف. كــام يُقــدم املركــز أيضــاً الربامــج التدريبيــة املتقدمــة للقــادة األكادمييــني واإلداريــني لتحســني قدراتهــم بخصــوص األداء 

القيــادي واتخــاذ القــرار باإلضافــة إىل تحســني مهاراتهــم الفكريــة والبحثيــة. 

كــام يقــدم مركــز مــوارد التعلــم بجامعــة النهضــة ببنــي ســويف مجموعــة كبــرة مــن الربامــج التدريبيــة ودمجهــا مــع الــدورات التدريبيــة املقدمــة 

مــن قبــل أكادمييــة أبتــك وهــواوي وأكادمييــة سيســكو وأكادمييــة أوراكل واكادمييــة رخصــة قيــادة األعــامل الدوليــة.

مركز موارد التعلم 

بجامعة النهضة ببني سويف 

التدريب الصيفي للطالب:

توفــر الكليــة للطــالب فــرص تدريبيــة يف اجــازة منتصــف العــام واالجــازة الصيفيــة يف كــربي املؤسســات اإلعالميــة الرائــدة لتأهيلهــم واكتســاب الكثــر 

مــن املهــارات واالطــالع عــىل متطلبــات ســوق العمــل.

الفرص التدريبية :
• لدي الكلية برامج تدريبية متميزة تنمي مهارات الطالب العملية.

• توفــر الكليــة تدريــب اعالمــي قــوي و متخصــص يقدمــه خــرباء اعالميــني متميزيــن ىف مجــاالت التصويــر الصحفــي ،التقديــم التليفزيــوين ، االخــراج 

و املونتــاج التليفزيــوين ، تصميــم املواقــع ، الجرافيــك و الرســوم املتحركــة. 

• لدي الكلية برنامج تدريبي وفق احدث املعاير العاملية لتدريب الطلبة داخل املعامل و االستديوهات.

• يصدر الطالب جريدة “تيكرز “ وهى جريدة طالبية فصلية تصدر كل ثالثة أشهر تحت ارشاف أساتذة الصحافة بالكلية.

• فرص التدريب داخل املؤسسات االعالمية متاحة للطالب عي مدار فرتة الدراسة الجامعية.

• توفر الكلية فرص عمل للخريجني املتميزين  مبختلف املؤسسات االعالمية.

Cisco Oracle Huawei Aptech IBDL



www.nub.edu.eg

منصة التعلم اإللكرتوين بجامعة النهضة:

ــم  ــم )MOODLE (LMS، وهــي منصــة للتعلي ــت باســتخدام نظــام إدارة التعل ــرب اإلنرتن ــم اإللكــرتوين ع ــا للتعل ــة النهضــة منصته ابتكــرت جامع

والتعلــم وبنــاء املجتمــع عــرب اإلنرتنــت وتبــادل املعرفــة. يعــد نظــام LMS الخــاص بنــا أحــد الركائــز التعليميــة الحيويــة لجامعــة النهضــة، والــذي ال 

يضعهــا يف طليعــة الجامعــات املريــة فحســب، بــل يوفــر أيضــا ســهولة الوصــول للطــالب، مــن خــالل موقــع الجامعــة، والــذي يتــم مــن خاللــه:

مراقبة تقدم الطالب وتسهيل التعلم الذيك.• 

متكني الطالب من التفاعل مع األساتذة وأقرانهم يومياً. • 

بث محارضات الفيديو املتزامنة وغر املتزامنة. • 

زيادة إنتاجية وكفاءة التعلم لدى الطالب. • 

مساعدة الطالب عىل حل التحديات األكرث أهمية يف بيئة اليوم املتغرة مع زيادة فرص نجاحهم.• 

أكادميية أبتك للتعلم والتدريب يف جامعة النهضة

ببني سويف- متكني الطالب من املهارات الوظيفية األساسية

ــة الالزمــة  تعتــرب جامعــة النهضــة ببنــي ســويف ملزمــة بتأمــني مســتقبل طالبهــا مــن خــالل متكينهــم مــن املعرفــة األساســية واملهــارات الوظيفي

لتقديــم جيــل مــن القــادة جاهــز للعمــل فــور تخرجــه. وبنــاء عليــه، فإنــه يف عــام 2018/2017، تعاونــت جامعــة النهضــة ببنــي ســويف مــع أكادمييــة 

أبتــك للتعلــم والتدريــب املحــدودة يف الهنــد والتــي تقــوم بتقديــم دورات اللغــة اإلنجليزيــة وتكنولوجيــا املعلومــات املعتمــدة دوليــاً كاشــرتاطات 

جامعيــة يف جميــع الكليــات، وتعتــرب هــذه الــدورات إلزاميــة للطــالب الذيــن يبــدؤون عامهــم األكادميــي األول يف جامعــة النهضــة ببنــي ســويف ويتــم 

تدريســها عــىل مــدار ثــالث ســنوات مــن الدراســة خــالل فــرتة ثــالث ســنوات دراســية مــن خــالل ســتة فصــول دراســية أكادمييــة.


