
كلية االتصال واإلعالم
 > المختبرات

المختبرات
 

Lab Media and Communication تمتلك كلية االتصال واإلعالم (بفرعيها العين وأبوظبي) مختبري حاسوب 
حيث يحتوي مختبر الحاسوب - العين على 36 جهاز INCH-27 IMAC APPLE ويحتوي مختبر الحاسوب

macOS والمحدّثة بآخر إصدار INCH-27 IMAC APPLEأبوظبي على 25 جهاز-Monterey ويمكن للطلبة ،
االستفادة منها واستخدامها في مختبر الكلية عن طريق تسجيل الدّخول للبريد اإللكتروني الخاص بكل طالب.

 

تم توفير8 برامج من مجموعة Adobe على جميع األجهزة وهي كالتالي:

Adobe Photoshop 2022
والذي يستخدم في تحرير وتركيب الصور وتصميمات تطبيق الويب والهاتف المحمول والعمل الفني ثالثي

األبعاد ومقاطع الفيديو.
Adobe Illustrator 2022

ويستخدم في تصميم عمل فني متجه ورسوم متجهة وتوضيحات رائعة.
Adobe InDesign 2022

ويستخدم في تصميم الصفحة وتخطيطها للطباعة والنشر الرقمي.
Adobe Premiere Pro 2022

ويستخدم في إنتاج الفيديو وتحريره وتحرير الوسائط وكذلك تصميم منتجات لألفالم والتلفزيون والويب.
Adobe after Effects 2022

ويستخدم في تصميم الرسومات المتحركة والمؤثرات البصرية لألفالم والتلفزيون والفيديو والويب.
Adobe Dreamweaver 2021

ويستخدم في تصميم مواقع ويب حديثة وتفاعلية.
Adobe Audition 2022

و يستخدم في تحرير الصوتيات وتعديلها وإضافة المؤثرات عليها.
Adobe Lightroom

ويستخدم في تحرير الصور مرتكزاً إلى سطح المكتب.

المساقات التي تعتمد وتستخدم برامج Adobe في كلية االتصال واإلعالم:



مساق الخبر الصّحفي.
مساق اإلخراج الصّحفي.

مساق التّصوير الصّحفي.
مساق التّحقيق والحديث الصحفي.

مساق الصّحافة اإللكترونية.
مساق التّرجمة اإلعالمية.

مساق الصّحافة وشبكات التّواصل االجتماعي.
مساق صحافة البيانات.

مساق الحمالت الصّحفية.
مساق فن الجرافيك.

مساق الكتابة للعالقات العامة.

مساق العالقات العامة الدولية.
مساق إنتاج المواد اإلعالمية.

مساق العالقات العامة عبر اإلنترنت.
مساق االتصاالت التّسويقية المتكاملة.

مساق حمالت العالقات العامة.
مساق العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي.

مساق الكتابة لإلعالن.
مساق اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوني.

مساق اإلعالن المطبوع.
مساق تخطيط الحمالت اإلعالنية.

مساق العالمة التّجارية والشعار.
مساق اإلعالن وشبكات التّواصل االجتماعي.

مساق الوسائط المتعددة.
مساق التّصوير الرّقمي.

مساق تصميم مواقع اإلنترنت.

 كما تمتلك كلية االتصال واإلعالم مختبري كاميرا Lab Camera في كال فرعيها (العين وأبوظبي) حيث يحتوي
مختبر الكاميرا - العين على مجموعة كاميرات وهي كالتّالي:

.EOS Canon 1200D 5 من نوع
.Hxmc2500 Sony 3 من نوع

يحتوي مختبر الكاميرا - أبوظبي على مجموعة من الكاميرات ومعدات الصوت وهي كالتالي:

Canon EOS77D DSLR Camera Black with EFS 55-18mm IS STM Lens.
Zoom H1 Ultra-Portable Digital Audio Recorder.

Wireless Microphone System-Sony UWP-D11 Integrated Digital Wireless
microphone system.



UTX-B03 Bodypack Transmitter.
URX-P03 Portable True diversity Receivers.

ECM-VIBMP Electric Condenser Lavalier.
Tascam DR05- Portable Handheld Digital Audio Recorder-include *

MicroSD card *2 X AA Batteries * USB cable.
Wireless Microphone System- Sony UWP-D12 Wireless handheld

microphone ENG system *UTX-M03 microphone transmitter.

Interchangeable microphone capsule.
URX-P03 Portable true diversity receiver.

 

يمكن لطلبة كلية االتصال واإلعالم استخدام واستعارة الكاميرات لخدمتهم في مشاريعهم ومقرراتهم الدّراسية.
وتمتلك كلية االتصال واإلعالم استوديوهات تصوير في كال فرعيها (العين وأبوظبي)، بحيث يحتوي كل من

االستوديوهين على المعدات التّالية:

العددالمواصفاتالرقم
1Canon EOS 5D MK IV with 24-105 F4 Lens2
2sir vhd-2004video tripod 3602
3Canon flash 470 Ex2
4tollifo st-312s led tube light - rainproof3123
5 led bulbs-remote control
6interfit int503 f5 softlight 3 head kit studio2
7intefit int901 f121 1*100 head Reflector & umbrella kit studio4
8sk300ii 2 head good studio 2 head kit sk300ii2 sofbox - 2 stands - 1 bag - xt - 16

transmitter
2

9Canon lens 70-200 f/2.8 ef / stm2
10Canon lens 24mm f/2.8 / stm2
11Canon lens 50mm f108 lens /stm2
12lexar sd card 128 gb 250 /mb2
13lexar cf card 128 gb 160 /mb2
14White Muslin Backdrop 3 X 3 M Studio2
15BD3 Green Muslin Backdrop 3 X 3 M Studio2
16BD8 Black Muslin Backdrop 3 X 3 M Studio2
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