ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال
جامعة  6أكتوبر
2027-2022

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

فريق اعداد الخطة االستراتيجية

ً
أوال:تشكيل لجنة أعداد الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال
2027-2022
االسم

الدرجة العلمية

الوظيفة

املنصب

أ.د.أمال كمال

أستاذ

عميد الكلية

نائب رئيس اللجنة

أ.م.د.أمل عبد القادر

أستاذ مساعد

املشرف علي قسم العالقات العامة واالعالن

عضو

أ.م.د.صفاء علم الدين

أستاذ مساعد

املشرف علي قسم اإلذاعة والتليفزيون

عضو

أ.م.د.مروة صبحي محمد

أستاذ مساعد

مدير وحدة الجودة بالكلية

عضو

د.فاطمة أبوالفتوح

مدرس

منسق التعليم االلكتروني بالكلية

عضو

د.شيماء أبو مندور

مدرس

املشرف علي قسم الصحافة

عضو

د.خلود ماهر

مدرس

منسق لجنة االرشاد بالكلية

عضو

د.محمد صالح

مدرس

منسق ثاني برنامج اإلذاعة

عضو

د.عمرو راض ي

مدرس

منسق ثاني برنامج العالقات العامة

عضو

د.مها شبانة

مدرس

منسق ثاني برنامج الصحافة

عضو

د.هدير يحي

مدرس

مسئول معيار أعضاء هيئة التدريس

عضو

د.أسماء مسعد

مدرس

عضو

أ.نادية مصطفي

مدرس مساعد

عضو

أ.دينا مشعل

مدرس مساعد

عضو

أ.نورهان كرم

معيدة

عضو
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مقدمة

ي
تس اااهم الخطة االس ااتراةي ية كوس اايلة دي ةدارة نهودنا نميعا لص اايافة اسهداف االس ااتراةي ية للكليةه ولتحقيق ه اسهداف
ي
ي
فكان لزاما علينا أن نطور أداءنا اسكاديمي واإلداري وننمي مواردنا البش اارية ونس ااوامر مواردنا املالية لش ااكل س االيم .وانطالقا من
سا ا ااعينا الدالم نحو خلق ةنمية ثقافة التميت دي كليونا وإلدراكنا اسكيد بأن التخطيط للمسا ا ااتقبل هو اسسا ا االو اسمال ملوانهة
املهددات الحالية للمستقبل؛ فقد قمنا بإعداد ه الخطة االستراةي ية للفترة من 2026-2021
ي
وقاد بادأ و ا ا ا ااد الخطاة لعقاد عادد من ورع العمال اللي ا ا ا اما أعض ا ا ا اااء هيئاة التادريس باالكلياة فض ا ا ا ااال عن ممالين
سص ا ا ا ااحا املص ا ا ا ا حة الداخليين والخارنيين واس ا ا ا اارشدف ه الورع العص ا ا ا ا ال هوي تشدف نمد البيانات واملعلومات عن
الو ا ااد الراهن للكية ونقا القوة والض ا ااع  .كما ةم ةوعيد اس ا ااتبيانات علل عينة ممالة من طال الكلية واالداريينه أعض ا اااء
هيئاة التادريس واملس ا ا ا ااتفيادين من الخادماة وذلائ ملرانعاة عنااص ا ا ا اار الب ئاة الاداخلياة والخاارنياة طبقاا لتحليال  SWOTاملعروف
بالتحليل البيئي أو التحليل الرباعيه ا ا ااافة اول ذلئ ودل ا ااوء رلية ورس ا ااالة الكلية ةم ةحديد االهداف االس ا ااتراةي ية وةحليل
الف وة وو د الخطة االستراةي ية للكلية.
بيانات وصفية عن كلية االعالم وفنون االتصال

نشأة الكلية
أنشئ كلية االعالم وفنون االةصال عام  1996بالقرار الجمهوري رقم  243لسنة  1996ه وكان من أووي كليات نامعة 6
أكتوبر واستطاع من ذلئ الوق أن ةوبوأ مكانة متميتة دي منظومة كليات االعالم املصرية والعربيةه الحكومية ه والخاصة
ه وذلئ نوي ة ةوافر العوامل التالية :
 .1اعتمادها لشكل أساس ي علي نخبة من كبار أساة ة وخبراء الصحافة واالعالم.
 .2االستعانة بالخبراء وكبار املمارسين دي م االت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات العامة واالعالن.
 .3التدريب امليداني للطال دي املؤسسات اإلعالمية.
 .4ةوفر استديو ةذاعي وةليفزيوني م هز لشكل متميت لتدريب الطال .
 .5ةوفر مركز اعالمي للتدريب واالسوشارات اإلعالمية .
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رؤية الكلية

"تتطلع كلية اإلعالم وفنون االتصال أن تكون رائدة في التعليم والبحث العلمي والتنمية املستدامة في
ً
مجال اإلعالم وفنون االتصال ً
إقليميا".
محليا و

رسالة الكلية
"تلتزم كلية اإلعالم وفنون االتصال بإعداد خريجين ذو كفاءة ومهارة تنافسية من خالل برامج متطورة
تعمل علي إجراء بحوث علمية تطبيقية وتقديم خدمات مجتمعية فعالة في إطارمن القيم ".

القيم املشتركة للكلية

 اإلدارة املخططة  -.االلتزام بحقوق امللكية الفكرية  -.اإلبداع  ,واالبتكار  ,والتنوع -.الحرية البحثية. -جودة اإلنتاج.
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التحليل البيئي للكلية SWOT Analysis
مقدمة
ي
يشمل التحليل البيئي دراسة ذاةية ملقومات الب ئة الداخلية والخارنية للكلية طبقا ملعايير اعتماد املؤسسات التعليم العاوي
.وذلئ لتحديد نقا الضع والقوة والفرص والرشديدات باستخدام طريقة التحليل الرباعي . SWOT analysis
ةحليل الو د الراهن-:
اعتمد فريق العمل دي التحليل البيئي علي فحص الوثالق والسجالت وةكوين م موعات حوار للفئات املختلفة واللقاءات
ي
ي
الفردية مد القيادات ومد اسطراف املجتمعية مال دليل املقابالت املتعمقه مد الجامعات املنافسة محليا واقليمياهةحليل
املواقد االلكترونيه هوصفحات وسالل التواصل االنتماعي ه وبيان أعضاء هيئة التدريس بالكليه ه والتقارير السنويهه والخطة
االستراةي ة للكلية  2019-2014هو الخطة االستراةي ية ل جامعة .2025/2020
ي
وقد أوضح التحليل البيئي للكلية أن هناك م موعة من نقا القوة اللي ةتميت تشا الكلية داخال واللي يمكن اسوامارها وةفعيلها
علي النحو ال ي يحقق رسالة الكلية وك لئ أظهرت لعض نقا الضع اللي قد ةؤثر علي كفاءة وفاعلية الكلية دي ةقيق
رسالرشا وفاياتشا.
إجراءات دراسة التحليل البيئي
• اسدوات واسساليب املستخدمة دي التحليل البيئي للكلية
 .1أدوات نمد البيانات واللي ةضمن االتي :
▪ االستبيانات للمستفيدين من الداخل والخارج
▪ ورع العمل والحلقات النقاشية بين أطراف لجنة التخطيط
▪ نلسات العص ال هوي واالنتماعات الدورية لفريق التخطيط االستراةيجي
▪ املقابالت الشخصية والتليفونية
▪ ةحليل املواقد االلكترونية للكليات املناظرة
• أدوات ةحليل البيانات
ي
ي
▪ منهج  SWOT analysisلتحليل الو د الراهن داخليا وخارنيا
▪ مصفوفة العوامل الداخلية والعوامل الخارنية .
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التحليل الكمي-:

التحليل الكيفي

الخطة اإلستراةي ية 2019-2014

ملفات ةوصي البرامج واملقررات

ةقارير اإلن اع

ملفات ةقرير البرامج واملقررات

التقرير الختامي

نماذج اسعمال الفصلية للطال

ةقارير املتالعة والتقييم

نماذج اإلختبارات الفصلية والنشالية للطال

التقارير ال اةية السنوية

السير ال اةية والتطوير البحثي واملنهي

احصالية أعداد الطال والخري ين

الجداول الدراسية والعبء التدريس ي لكل برنامج

معدالت الن اح بكل مقرر

نتالج ةحليل اسسئلة بتقييمات الطال للمقررات والبرامج

ةحصالية اسبحاث

نتالج االستبيان املفتوحة

ةحصالية الت هيتات واسنهزة

مرانعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة لرلية ورسالة الكلية
وبرام ها.

ةحصالية عدد بحوث أعضاء هيئة التدريس

أدلة الكلية وموقعها اإللكتروني

ةحصالية عدد الكتب باملكتبة

ةوقعات ةدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس للفرص والرشديدات
اللي ةوانه برامج الكلية

ةحصالية عدد أعضاء هيئة التدريس واإلداريين

البرامج التدريبية اللي ةنظمها الكلية

نتالج ةقييم الطال للمقررات والبرامج

أنشطة خدمة املجتمد

نتالج الر ا الوظيفي سعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة مل ورع العمل
واإلداريين.
نموذج ةقييم آداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة

نتالج املقابالت الشخصية

نتالج ةقييم ممالي سوق العمل ل خري ين

نتالج نلسات العص ال هوي
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• ارةكزت املنهجية املتبعة دي ةحليل الو د الراهن علي  SWOTالتحليل الرباعي وال ي يشمل
▪ نقا القوة strengths
▪ نقا الضع weakness
▪ الفرص opportunities
▪ الرشديدات threats

جدول يوضح أهم نقاط القوة والضعف املستخلصة من الجدول السابق
أهم نقا القوة

م
1

ونود خطة استراةي ية سابقة ةم اعالنشا علي االطراف املعنية

2

تعدد نمد البيانات واالحصاليات واالستبيانات لعمل الخطة االستراةي ية

3

ةنف الكلية رليرشا ورسالرشا

4

معايير اختيار القيادات االكاديمية والقيادات االدارية واضحة ومعلنه

5

التتام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيشم باخالقيات املهنه

6

هناك ةحديد دقيق للمسؤليات سواء للقيادات اسكاديمية أو التنفي ية باملؤسسة

7

ةوند باملؤسسة وحدة مان الجودة

8

يتم ةقييم االداء (أعضاء هيئة التدريس ومعاونيشم واالداريين والقيادات والعاملين والطال
ي
سنويا)

9

يتم متالعة أعمال الوحدة لتنفي االنراءات التصحيحية
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10

هناك ةحديد دقيق لسلطات ومسؤليات ه الوحدة

11

ونود عالقة واضحة واضحة بين ه الوحدة ومركز مان الجودة بالجامعة

12

ةطبيق قواعد محدد لضمان العدالة وعدم التمييت بين الطال واحترام مبادئ حقوق
اإلنسان

13

ةم اةخاذ ةنراءات  /قرارات ةصحيحية

14

هناك ةنراءات ةتخ ها املؤسسة دي حالة عدم االلتتام بأخالقيات املهنة

15

ةتوافر مصداقية دي املعلومات املنشورة عن املؤسسة

16

ةفعيل آليات التعامل مد العجز والفالض من الجهاع االداري

17

ةوند معايير مفعلة لتقييم أعضاء الجهاع االداري

18

الصيانة الدورية للبنيه التحتيه (املعامل الطالبية والقاعات الدراسيه)

19

يتم ةوعيد املوارد املاليه علي االنشطة املختلفة بالكليه

20

ةتوافر العالمات اإلرشادية املناسبة لتحقيق اسمن والسالمة سفراد املؤسسة

21

ةتوافر تسهيالت كافية ملمارسة اسنشطة الطالبية (ريا ية /فنية/انتماعية /كشفية)../

22

للمؤسسة موقد علي شبكة اإلنترن

23

يتم ةحديث ه ا املوقد بصفة دورية

24

هناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة املجتمد وةنمية الب ئة للطال  /أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيشم /العاملين /اسطراف

25

ةتفق رسالة الكلية والبرامج مد املعايير القومية االكاديمية املرنعية لقطاع االعالم

26

ةوافق مصفوفة البرنامج التعليمي مد املعايير االكاديمية املتبنا
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27

قواعد القبول معلنة

28

يتم ةعداد وةنظيم برامج تعريفية للطال الجدد

29

هناك قواعد لتوعيد الطال علل التخصصات املختلفة قواعد التحويل معلنة

30

هناك عيادة للطال داخل املؤسسة

31

العيادات الطبية م هزة ل حاالت الطارلة

32

هناك دليل للطالب

33

ةتم ةوعية وإعالم الطال بنظام اإلرشاد اسكاديمي /الريادة العلمية

34

ةتم ممارسة أنواع مختلفة من اسنشطة الطالبية دي املؤسسة؟( ريا ية /ثقافية /علمية)

35

يساهم اةحاد الطال دي ةنفي اسنشطة الطالبية باملؤسسة

36

ةتاللم البرامج التعليمية مد احتيانات سوق العمل ةتص

البرامج التعليمية باملرونة

السويعا التغيير وخطط التنمية
37

هناك تعديالت دي البرامج التعليمية

38

هناك ةوصي للبرامج التعليمية واملقررات الدراسية

39

ةم ةحديد مدي ةوافق ةصميم البرامج التعليميه مد رسالة املؤسسة

40

يتم مرانعة اإلنراءات علي مستويات مختلفة ( اسقسام العلمية /الكلية /وحدة الجودة/
م لس الكلية)

41

يوند باملؤسسة برامج موثقة للتدريب امليداني للطال

42

ةنوع اساليب التدريس والتعليم والتعلم والتقويم بالكلية

43

ي
يتم ةصميم وةوصي ه البرامج التدريبية وفقا ملخرنات التعلم املسرشدفة
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44

هناك أليات موثقة لتقويم نتالج التدريب امليداني للطال

45

ةوخ نتالج التدريب دي عملية ةقويم الطال

46

هناك آليات ةطبقها املؤسسة لتوثيق نتالج االمتحان

47

هناك أليات ةطبقها املؤسسة إلعالم الطال بنتالج التقويم املختلفة

48

يتم انراء استقصاء لقياس ر ا الطال دي املجاالت املختلفة (سياسات القبول/اساليب
التعلم /اإلمكانيات املعملية

49

يتم ةحليل نتالج قياس ر ا الطال

50

يتالءم التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مد املقررات اللي يشارك دي ةدريسها

51

هناك قواعد مفعلة لتقييم أداء اعضاء هيئة التدريس او الهيئة املعاونة

م

أهم نقا الضع

1

لم يتم استكمال نميد أنشطة الخطة االستراةي ية السابقه

2

عيادة نسبة املشاركة من االطراف املعنيه دي الخطة االستراةي يه

3

هناك مشاركة وابداء رأي من نانب أعضاء هيئة التدريس عند اختيار القيادات اسكاديمية

4

ي
عدم ونود نظام الكتروني ملتالعة انشطة الكلية الكترونيا

5

ةنمية القدرات واملهارات للقيادات املستقبليه

6

تعتبر املخصصات املالية املتاحة للتدريب كافية

7

دليل املمارسات اسخالقيات املهنية متاح لجميد اسطراف
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8

تستخدم املؤسسة وسالل أخرى مبتكرة لتقييم أداء العاملين

9

املوارد املالية املتاحة ي
سنويا للمؤسسة كافية لتحقيق رسالرشا وأهدافها اإلستراةي ية

10

هناك أي م هودات متميتة ب ل لرفد كفاءة استخدام املوارد املالية املخصصة للمؤسسة من
املواعنة

11

يتم قياس مستوى ر ا اسطراف املجتمعية عن خدمات املجتمد وةنمية الب ئة اللي ةقدمها املؤسسة
وماهي الوسالل املستخدمة دي ذلئ

12

استكمال متطلبات الكلية ل حصول علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان نودة التعليم
واالعتماد

13

هناك مخصصات مالية كافية للوحدة للمارسة ةتوافر الت هيتات الكافية واملاللمة لوحدة مان
الجودة ملمارسة أنشطرشا

14

تعديل اللحة الكلية لتعظيم القدرات التنافسيه ل خريج

15

اعداد دورات ةدريبية للطال العالمهم باملعايير االكاديمية

16

ةفعيل بنوك االسئلة

17

هناك عيادة دي عدد الطال الوافدين مقارنة باسعوام الخمسة املا ية

18

ةنفي املؤسسة برامج وأنشطة معينة لرعاية الطال الوافدين

19

يتم قياس فاعلية برنامج رعاية الطال املتعثرين در ي
اسيا علي مستوي املؤسس

20

ةفعيل اليات التواصل مد الخري ين

21

هناك رابطة ل خري ين

22

هناك أليات ملتالعة مستوي الخري ين سوق العمل

23

عيادة ةفعيل البروةوكوالت واالةفاقيات مد نامعات مناظرة

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

24

ةوناسب قاعات املحا رات والفصول الدراسية مد أعداد الطال  /الجداول الدراسية

25

ةتوافق خطة البحث العلمي باملؤسسة مد االمكانات املادية للمؤسسة

26

اليوند نظام االبتعاث دي الكلية

27

ةوند باملؤسسة لجنة موثقة لنشر الوعي وةفعيل اخالقيات البحث العلمي

28

ةوند بحوث علمية مشتركة مد مؤسسات علمية دولية

29

ةضم املؤسسة أعضاء هيئة ةدريس سبق حصولهم علل نوالز الدولة /نوالز عاملية /براءات
االختراعات /فيرها تستفيد املؤسسات اإلنتانية والخدمية من البحوث العلمية التطبيقية الخاصة
باملؤسسة

30

يتم قياس مردود املخصصات املالية املنفقة علل البحث العلمي باملؤسسة

31

هناك اةقافيات ثقافية مفعلة بين املؤسسة ومؤسسات التعليم العاوي والبحثي الدولية

32

للمؤسسة مساهمات ملموسة دي أى أنشطة علمية أخري محلية  /ةقليمية /دولية ( ةصدار دورية
علمية /ةحكيم الدوريات العلمية محلية أو دولية

33

ةم مناقشة نتالج التقويم مد القيادات االكاديمية واالدارية وباقي املستفيدين

34

ةتم مرانعة وةفيل اللوالح والقوانين الحالية واملتعلقة باملساءلة دي م االت الفعالية التعليمية

35

هناك قرارات مستحدثة لتفعيل نظم املساءلة واملحاسبة دي املؤسسة فيما يخص ةحسين الفعالية
التعليمية

36

عيادة ةفعيل نشر ثقافة انشطة خدمة املجتمد دي الكلية

37

عيادة ةفعيل الوحدات ذات الطالد الخاص

38

عيادة حجم املوارد املالية الخاصة بأنشطة خدمة املجتمد

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

نتائج تحليل الفرص والتهديدات
إجراءات تحديد الفرص والتهديدات:
 .1مراجعة نتائج تحليل نقاط الضعف والقوة بالكلية .
 .2تحليل نتائج الوضع التنافس ي لكلية االعالم وفنون االتصال مع الكليات املناظرة.
 .3جلسة عصف ذهني لفريق الخطة االستراتيجية ومناقشات لتحديد أهم الفرص املتاحة للكلية والتهديدات
التي تقابلها من الكليات املنافسة.
أهم الفرص

م
1

ونود مركز مان الجودة واالعتماد بالجامعة.

2

اعتماد عدد كبير من الكليات بالجامعة .

3

اقبال الطال علي دراسة االعالم الرقمي والوسويق بمصر.

4

دعم الجامعة للنشر الدووي والبحوث املتميتة.

5

ونود مركز ةدريب اعالمي بالكلية من 7سنوات .

6

ريادة نامعة  6أكتوبر دي التكنولونيا الحدياة للتعليم ولجنة التعليم االلكتروني بالكلية.

7

التوسد دي اصدار الصح االلكترونية واملحطات االذاعية والقنوات التليفزيونية مما يويح فرص أكبر دي سوق العمل.

8

ونود برامج دراسات عليا ( مانستير /دكتورا ) بالجامعة .

9

ونود م لة علمية محكمة ل جامعة .

10

ونود الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد.
عدد كبير من الطال .

11

الدراسة باللغة العربية مما ي

12

الدراسة بنظام الساعات املعتمدة .

13

النمو والتوسد دي حجم البحوث املنشورة ..

14

رلساء أو أعضاء لجان علمية.

15

أصحا خبرة متميتة دي م ال نودة التدريب.

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

16

عيادة الطلب علي التعليم العاوي

17

عيادة الطلب علي خريج كلية اإلعالم

18

ونود بروةوكوالت تعاون بين نامعة 6أكتوبر والجامعات اسخري

أهم التهديدات

م
1

حصول كليات منافسة علي اعتماد الجودة.

2

نوالز محلية ودولية.

3

ةزايد أعداد الجامعات الحكومية والخاصة وفروع الجامعات اسننبية اللي ةقدم برامج دراسية ةعالمية متميتة ةتفوق
علي ما ةقدمه الكلية خاصة اسقسام اإلن ليتية.

4

التطورات التكنولونية املتالحقة دي م ال صناعة اإلعالم.

5

ممن هم حاصلين علي براءات ةختراع ونوالز محلية وعاملية.

6

برامج مستحدثة دي الدبلومات املهنية.

7

نسب قليلة للطال الوافدين مد القليل من الدول اللي يأتي منشا هؤالء الطال .

8

ال يوند ةقبال من أصحا التميت العلمي وأوالل الاانوية العامة الحاصلين علي نوالز علمية.

9

ونود برامج دراسات عليا دي الكليات املناظرة.

10

استقطا الجامعات اسهلية واسننبية ل وي الكفاءة من أعضاء هيئة التدريس .

11

اإل طرابات السياسية والبيئية اللي ةؤثر علي ونود الطال بالجامعات املصرية

12

تسارع الكليات دي الجامعات املناظرة ل حصول علي اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان نودة التعليم واإلعتماد

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

مصفوفة التحليل البيئي التحليل SWOT analysis
كلية االعالم وفنون االتصال
أهم نقاط القوة

أهم نقاط الضعف

هناك ةحديد دقيق للمسؤوليات سواء للقيادات

عدم ونود نظام الكتروني ملتالعة انشطة الكلية
ي
الكترونيا

ةوند باملؤسسة وحدة مان الجودة

استكمال متطلبات الكلية ل حصول علي االعتماد

اسكاديمية أو التنفي ية باملؤسسة

من الهيئة القومية لضمان نودة التعليم واالعتماد
هناك ةحديد دقيق لسلطات ومسؤليات ه

عيادة نسبة املشاركة من االطراف املعنيه دي و د

الوحدة

الخطة

ونود عالقة واضحة واضحة بين ه الوحدة

تعديل اللحة الكلية لتعظيم القدرات التنافسيه

ومركز مان الجودة بالجامعة

ل خريج

تشارك الوحدة دي عرض ومناقشة قضايا الجودة

ةطوير نظم التدريب امليداني

باملؤسسة علل مستوى املجالس الرسمية
ةطبيق قواعد محدد لضمان العدالة وعدم التمييت

ةفعيل بنوك االسئلة

بين الطال واحترام مبادئ حقوق اإلنسان
ةم اةخاذ ةنراءات  /قرارات ةصحيحية

عيادة ةفعيل االةفاقيات مد نامعات مناظرة

هناك ةنراءات ةتخ ها املؤسسة دي حالة عدم

هناك عيادة دي عدد الطال الوافدين مقارنة

االلتتام بأخالقيات املهنة

باسعوام الخمسة املا ية

ةتوافر مصداقية دي املعلومات املنشورة عن

ةنفي املؤسسة برامج وأنشطة معينة لرعاية الطال

املؤسسة

الوافدين

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

ةتوافر العالمات اإلرشادية املناسبة لتحقيق اسمن

هناك أليات ملتالعة مستوي الخري ين سوق العمل

والسالمة سفراد املؤسسة
ةتوافر تسهيالت كافية ملمارسة اسنشطة الطالبية

ةتوافق خطة البحث العلمي باملؤسسة مد االمكانات

(ريا ية /فنية/انتماعية /كشفية)../

املادية للمؤسسة

للمؤسسة موقد علي شبكة اإلنترن
يتم ةحديث ه ا املوقد بصفة دورية

عدم ونود برامج دراسات عليا
ةوند بحوث علمية مشتركة مد مؤسسات علمية
دولية

هناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة املجتمد وةنمية

ةضم املؤسسة أعضاء هيئة ةدريس سبق حصولهم

الب ئة للطال  /أعضاء هيئة التدريس ومعاونيشم/

علل نوالز الدولة /نوالز عاملية /براءات

العاملين /اسطراف

االختراعات /فيرها تستفيد املؤسسات اإلنتانية
والخدمية من البحوث العلمية التطبيقية الخاصة
باملؤسسة

قواعد القبول معلنة

هناك دي املؤسسة برامج لتنمية املهارات البحاية
للهيئة املعاونة

يتم ةعداد وةنظيم برامج تعريفية للطال الجدد

املواعنة املخصصة ي
سنويا سفراض أنشطة البحث
العلمي كافية

هناك قواعد لتوعيد الطال علل التخصصات

يتم قياس مردود املخصصات املالية املنفقة علل

املختلفة قواعد التحويل معلنة

البحث العلمي باملؤسسة

هناك عيادة للطال داخل املؤسسة

هناك اةقافيات ثقافية مفعلة بين املؤسسة
ومؤسسات التعليم العاوي والبحثي الدولية

العيادات الطبية م هزة ل حاالت الطارلة

عيادة عدد الوحدات ذات الطالد الخاص

هناك دليل للطالب

عيادة املخصصات املالية النشطة خدمة املجتمد

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

ةتم ةوعية وإعالم الطال بنظام اإلرشاد اسكاديمي/
الريادة العلمية
ةتم ممارسة أنواع مختلفة من اسنشطة الطالبية دي
املؤسسة؟( ريا ية /ثقافية /علمية)
يساهم اةحاد الطال دي ةنفي اسنشطة الطالبية
باملؤسسة
ةتاللم البرامج التعليمية مد احتيانات سوق العمل
ةتص البرامج التعليمية باملرونة السويعا التغيير
وخطط التنمية
هناك تعديالت دي البرامج التعليمية
هناك ةوصي للبرامج التعليمية واملقررات
الدراسية
ةم ةحديد مدي ةواق ةصميم البرامج التعليميه مد
رسالة املؤسسة
يتم مرانعة اإلنراءات علي مستويات مختلفة (
اسقسام العلمية /الكلية /وحدة الجودة /م لس
الكلية)
يوند باملؤسسة برامج موثقة للتدريب امليداني
للطال
ي
يتم ةصميم وةوصي ه البرامج التدريبية وفقا
ملخرنات التعلم املسرشدفة
هناك أليات موثقة لتقويم نتالج التدريب امليداني
للطال

نشر ثقافة خدمة املجتمد

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

ةوخ نتالج التدريب دي عملية ةقويم الطال
هناك آليات ةطبقها املؤسسة لتوثيق نتالج االمتحان
هناك أليات ةطبقها املؤسسة إلعالم الطال بنتالج
التقويم املختلفة
يتم انراء استقصاء لقياس ر ا الطال دي املجاالت
املختلفة (سياسات القبول/اساليب التعلم/
اإلمكانيات املعملية
يتم ةحليل نتالج قياس ر ا الطال
يتالءم التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مد
املقررات اللي يشارك دي ةدريسها
هناك قواعد مفعلة لتقييم أداء اعضاء هيئة
التدريس او الهيئة املعاونة
الفرص

التهديدات

عيادة الطلب علي خريج االعالم

حصول كليات منافسة علي اعتماد الجودة.

ونود مركز مان الجودة واالعتماد بالجامعة.

نوالز محلية ودولية.

اعتماد عدد كبير من الكليات بالجامعة .

ةزايد أعداد الجامعات الحكومية والخاصة وفروع
الجامعات اسننبية اللي ةقدم برامج دراسية ةعالمية
متميتة ةتفوق علي ما ةقدمه الكلية خاصة اسقسام
اإلن ليتية.

اقبال الطال علي دراسة االعالم الرقمي والوسويق

التطورات التكنولونية املتالحقة دي م ال صناعة

بمصر.

اإلعالم.

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

دعم الجامعة للنشر الدووي والبحوث املتميتة.

ممن هم حاصلين علي براءات ةختراع ونوالز محلية
وعاملية.

ونود مركز ةدريب اعالمي بالكلية من 7سنوات .

برامج مستحدثة دي الدبلومات املهنية.

ريادة نامعة  6أكتوبر دي التكنولونيا الحدياة

نسب قليلة للطال الوافدين مد القليل من الدول

للتعليم ولجنة التعليم االلكتروني بالكلية.

اللي يأتي منشا هؤالء الطال .

التوسد دي اصدار الصح االلكترونية واملحطات

ال يوند ةقبال من أصحا التميت العلمي وأوالل

االذاعية والقنوات التليفزيونية مما يويح فرص أكبر

الاانوية العامة الحاصلين علي نوالز علمية.

دي سوق العمل.
ونود برامج دراسات عليا ( مانستير /دكتورا )

ونود برامج دراسات عليا دي الكليات املناظرة.

بالجامعة .
ونود م لة علمية محكمة ل جامعة .

استقطا الجامعات اسهلية واسننبية ل وي
الكفاءة من أعضاء هيئة التدريس .

ونود الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد.
الدراسة باللغة العربية مما ي

عدد كبير من

الطال .
الدراسة بنظام الساعات املعتمدة .
النمو والتوسد دي حجم البحوث املنشورة ..
رلساء أو أعضاء لجان علمية.
أصحا خبرة متميتة دي م ال نودة التدريب.
ونود بروةوكالت تعاون بين نامعة  6أكتوبر
والجامعات االخري

عدم ونود م لة علمية للكلية

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

التوجهات اإلستراتيجية واستخالص األهداف لكلية اإلعالم وفنون االتصال التحليل الثنائي  TOWSللوصول إلي
االستراتيجيات املناسبة.
نقاط القوة ()S

نقاط الضعف ()W

ونود وحدة مان نودة بالكلية

عدم اكتمال الهيكل التنظيمي بالكلية.

حرص الكلية علي نشر ثقافة الجودة بين عدم ونود دراسات عليا
الطال وأعضاء هيئة التدريس والهيئة
املعاونة.
يوند نظام داخلي متكامل إلدارة نودة

نقص شديد دي أعداد الطال

التعليم والتعلم بالكلية من خالل وحدة

الوافدين مقارنة باسعوام الخمسة

الجودة.

املا ية.

يوند باملؤسسة وحدات ذات طالد

ةطوير اللحة الكلية

خاص تشمل االستديو اإلذاعي
والتليفزيوني واملطبعة ومركز للتدريب
اإلعالمي.
للكلية موقد مفعل علي شبكة اإلنترن .

ل س من بين أعضاء هيئة التدريس
من سبق حصولهم علي نوالز
الدولة/نوالز عاملية.

ةطبق قواعد محددة لضمان العدالة

لم تستفد املؤسسات اإلنتانية

وعدم التمييت بين الطال واحترام مبادئ والخدمية من البحوث العلمية
حقوق االنسان.

التطبيقية الخاصة بالكلية.

تستعين الكلية بخبراء ةعالميين لتدريس

عدم ونود م لة علمية للكلية

املقررات العملية املتخصصة.
ل س هناك آليات ملتالعة مستوي
الخري ين دي سوق العمل.

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

ال يوند أي نوع من التعاون
(شراكة/اةفاقيات) مد املؤسسات
اإلنتانية أو الخدمية قي املجتمد
املحيط بالكلية.
ال تشارك اسطراف املعنية املختلفة دي
ةصميم وةطوير البرامج التعليمية.
استراتيجية ()S+O

استراتيجية ()W+O

الفرص()O

استراتيجية التوسع والنمو تستخدم

استراتيجية التطوير والتحسين

لتحقيق أقص ي قدرمن الفرص.

اإلستفادة من الفرص للتقليل من
نقاط الضعف

ونود مركز مان الجودة واالعتماد بالجامعة.

 -1اإلستفادة من التحسين املستمر
للب ئة التعليمية والبنية التحتية لج
الطال .

 -1اإلستفادة من لوالح العمل
ومصادر التعليم دي ةحسين وةنوع

 -2التوسد دي ةنشاء برامج نديدة مميتة.

أنظمة التعليم وطرق التقييم.

 -3ةنشاء ةدارة لخدمة املجتمد والب ئة.

 -2ةفعيل برنامج للدراسات العليا

 -4تعظيم اإلستفادة من البنية

بنظام الساعات املعتمدة.

التكنولونية وقواعد املعلومات الخاصة

 -3مرانعة اللوالح وأنظمة العمل

بالجامعة.

لضمان هيكل ةنظيمي ونمط لإلدارة

 -5نشر وةرسيخ املبادئ والقيم املشتركة
باملؤسسة.
 -6ةوفير قواعد بيانات متكاملة سنظمة
العمل بالكلية.
 -7ةطوير أنظمة اإلرشاد اسكاديمي.
 -8الدعاية وةوفير اسدلة اإلرشادية
الخاصة ببرامج الكلية.

يحقق أعلي مستويات اسداء ور ا
أفراد املؤسسة.

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

 -9ربط خدمة املجتمد بالعملية
التعليمية والبحاية.
اعتماد عدد كبير من الكليات بالجامعة .
اقبال الطال علي دراسة االعالم الرقمي
والوسويق بمصر.
دعم الجامعة للنشر الدووي والبحوث املتميتة.
ونود مركز ةدريب اعالمي بالكلية من
7سنوات
ريادة نامعة  6أكتوبر دي التكنولونيا الحدياة
للتعليم ولجنة التعليم االلكتروني بالكلية.
التوسد دي اصدار الصح االلكترونية
واملحطات االذاعية والقنوات التليفزيونية مما
يويح فرص أكبر دي سوق العمل.

التهديدات ()T

استراتيجية ()S+T
إستراتيجية الثبات واإلستقرار
تستخدم القوة للحد من التهديدات

ونود مركز مان الجودة واالعتماد بالجامعة.

إستراتيجية ( )W+Tإستراتيجية
اإلنكماش والتقليل تقلل من نقاط
الضعف وتجنب التهديدات.

 -1التعاون مد املؤسسات والشركات

 -1رفد كفاءة أعضاء هيئة التدريس

والبحث عن صور الشراكة معها.

والهيئة املعاونة والجهاع اإلداري

 -2البحث عن تعزيز صور الشراكة مد
الجامعات العربية واسننبية.
 -3تسويق خدمات املركز ذات الطالد
الخاص لتوفير مصادر الدعم ال اتي.
 -4ةوفير وسالل الدعم الكافية إلسويفاء
متطلبات اإلعتماد.
 -5تعديل سياسات القبول ةضمن قبول
الطال ذات الكفاءات اإلبتكارية.

والفوي.
 -2دعم اسبحاث العلمية وةوفير
أساليب وطرق النشر.
 -3و د خطة بحاية ةضمن خدمة
مناهج البرامج اسكاديمية وربطها
باملراكز واملؤسسات اإلنتانية وةحقق
خدمة املجتمد.
 -4ربط مشروعات الطال بالجانب
اإلبتكاري.

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

 -6ةنشاء لجنة ملرانعة السياسات

 -5اإلرةقاء بمهارات أعضاء هيئة

وقواعد الكلية.

التدريس ومعاونيشم دي العملية

 -7ةقامة أنشطة مختلفة ةدعم العملية
البحاية.
 -8دعم اسبحاث التطبيقية.
 -9ةطوير مقررات للبرامج لزيادة
التنافسية.
 -10التوسد دي طرق التعليم ال اتي
واإللكتروني.
 -11ةنشاء مركز لدعم اإلبتكارات.
 -12و د برنامج ةأهيل للطال
امللتحقين.
 -13ةنظيم ورع العمل والندوات
واملعارض والدورات التدريبية
املتخصصة.
 -14قيام البرامج بتحقيق معايير
االعتماد الخاصة بالهيئة القومية
لضمان الجودة واالعتماد دي كال من
(القدرة املؤسسيةه الفاعلية التعليمية).
اعتماد عدد كبير من الكليات بالجامعة .
اقبال الطال علي دراسة االعالم الرقمي
والوسويق بمصر.
دعم الجامعة للنشر الدووي والبحوث املتميتة.
ونود مركز ةدريب اعالمي بالكلية من 7سنوات
ريادة نامعة  6أكتوبر دي التكنولونيا الحدياة
للتعليم ولجنة التعليم االلكتروني بالكلية.

التعليمية.
 -6نشر الوعي البيئي والاقادي وربطه
بقضايا املجتمد.

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

تحليل الفجوة Gap Analysis
جدول يوضح تحليل الفجوة لمعرفة األداء المتوقع واألداء الحالي وبرامج العمل
األداء املتوقع

األداء الحالي

أين نود أن نكون؟

أين نحن اآلن؟

 -1تطوير البرامج
الدراسية بما يتواكب
مع التطورات الحديثة
في االعالم الرقمي

برامج العمل واملقترحات لعالج
الفجوة

 -1عدم ةوافر مرانعة خارنية

 -1و د آلية للمرانعة

للبرامج

الخارنية للبرنامج التعليمي

 -2عدم ةوافق طرق التعليم
والتقويم لشكل دالم مد النتالج
التعليمية املسرشدفة.

واملقررات الدراسية.
 -2ةطوير نظام ةقييم الطال .
 -3و د آلية لالستفادة

 -3عدم االستفادة لشكل نيد من

املستمرة من مواكبة نتالج

نتالج البحث العلمي دي ةدريس

البحث العلمي دي ةطوير كل

املقررات

املقررات الدراسية.

 -4عدم ةحديث املناهج

 -4ةطوير املقررات والبرامج

 -5عدم مواكبة الاللحة الدراسية

الدراسيه .

للتطورات التكنولونية دي سوق

 -5ةطوير الاللحة الدراسية

العمل

واستحداث برامج ومقررات

 -6عدم ونود دراسة باللغة
االن ليتية

حدياة ةتاللم مد سوق العمل.
 -6استحداث برنامج دراسة
باللغة اإلن ليتية.

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

 -2االرةقاء بمستوي الخدمات

 -1التأخر دي الدعم املادي مما

التعليمية واالنشطة املقدمة

يضع ةدبير املوارد التكنولونية

للطالب والخريج

للكلية.
-2عدم ونود معامل حاسب اوي او
أنهزة ماكنتوع مما يضع
العملية التعليمية.
 -3ةوند آلية مستمرة لتحديث

 -1ةنمية وةطوير البنيه
التعليميه
 -2ةنمية املوارد التكنولونية
للكلية.
 -3ة هيت معمل ماكنتوع
وحاسب اوي .
 -4تشجيد الطال علي

لعض املراند والدوريات املونودة

االشتراك دي االنشطة الطالبية

بمكتبة الجامعة فيما يخص

 -5ةطوير مهارات الطال

املقررات الدراسية.

العملية ودعم برامج التدريب

 -3تطوير اساليب التعليم

 -1الةوند مواصفات الكتا

 -1كتب مطورة ومرانعة

والتعلم

بالطريقة الجيدة.

معتمدة.

 -2ال يتم ةفعيل أساليب التعلم

 -2ةفعيل وتشجيد التعلم

ال اتي

ال اتي للطال .

 -3ع العملية التدريبية للطال

 -3عقد بروةوكوالت تعاون

دي املؤسسات االعالمية.

وشراكة لتدريب الطال دي

 -4ع مشاركة املدربين
الخارنين دي ةقييم الطال .

املؤسسات االعالمية.
 -4برامج ةدريب ميداني فعالة
ومونهة.
 -5استخدام طرق تعليم حدياة
ومتطورة

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

 -6ةوفير نميد املناهج
ي
الكترونيا

 -5ةطوير نظم دعم الطال

 -1ع الدعاية والوسويق

 -1تشجيد اسنشطة التفاعلية

لتعزيز القدرة التنافسية

لوشجيد اسنشطة التفاعلية بين

بين الطال وأعضاء هيئة

الطال وأعضاء هيئة التدريس.

التدريس.

 -2ال يوند ةفعيل دور الطال دي

 -2ةفعيل دور الطال دي

العملية التعليمية.

العملية التعليمية.

 -3ع اعضاء هيئة التدريس دي

 -3ميكنة و د نظام اإلرشاد

نظام اإلرشاد اسكاديمي بالكلية

االكاديمي بالكلية.
 -4ةفعيل دور اسسر الطالبية
واةحاد الطال .
 -5القياس املستمر والتقيمم
ملستوي الخدمة التعليمية
 -6و د قواعد واليات لالرشاد
االكاديمي بالكليه

 -8ةحسين كفاءة أعضاء هيئة

 -1عدم استكمال هيكل القيادات

 -1استكمال هيكل القيادات

التدريس وةنمية قدراتشم

بالكلية واسقسام.

من خالل عيادة التعيين

 -2ع ةدريب اعضاء هيئة
التدريس

واالعارات .
 -2ةدريب أعضاء عيئة
التدريس علي استخدام
التكنولونيا الحدياة دي التعليم

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

-9االرتقاء بالفاعلية التعليمية

-1عدم ونود برامج دراسات عليا

ملنظومة الدراسات العليا

-1ةقديم اللحة معتمدة
للدراسات العليا
 -2فتح دبلومات مهنية متواكبة
مد احتيانات سوق العمل

 -10ةنمية موارد الكلية ال اةية
لخدمة منسوبي الكلية.

 -1الةوند خطة للوسويق عن برامج -1استحداث وحدات ذات طالد
الكلية.

خاص

 -2الةوند خطة وبرامج لج

 -2رفد كفاءة الوحدات ذات

الطال الوافدين.

الطالد الخاص

 -3ونود وحدة واحدة ذات طالد
خاص هي مركز التدريب وعدم
ةفعيله نيد
 -11االرةقاء بمنظومة البحث

 -1عدم حث الباحاين للتقدم

 -1ةطوير الخطط البحاية

العلمي بالكليه

ملشاريد التمويل واملنح الدولية.

بالكلية وفق احتيانات املجتمد

 -2عدم ةوافر آلية لوسويق اسبحاث  -2و د آلية للمكافات
دي املؤسسات الخدمية.
والجوالز للبحوث املتميتة.
 -1ةوافر آلية لوسويق اسبحاث دي

 -3عيادة حجم مشاركة أعضاء

املؤسسات الخدمية

هيئة التدريس دي النشر الدووي

 -2عدم ونود دعم ماوي ل جنة

 -4دعم لجنة أخالقيات البحث

أخالقيات البحث العلمي.

العلمي.

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

 -12تعظيم دور الكلية دي الخدمة  -1عدم و د آليات إلشتراك
املجتمعية وةنمية الب ئة.

 -1و د آليات إلشراك الجهات

الجهات اإلنتانية اإلعالمية دي صند اإلنتانية اإلعالمية دي صند
القرار بالكلية.

القرار بالكلية.

 -2عدم و د سياسة للدعاية

 -2ةفعيل عمل لجنة خدمة

واإلعالن والوسويق عن الخدمات

املجتمد

اللي ةقدمها الكلية.

 -3ةنفي شراكات لخدمة
املجتمد مد نهات ومؤسسات
اعالمية
-4ةنفي قوافل ثقافية
واعالمية ومشروعات طالبية
خدمية.

 -13االرةقاء بمنظومة الجودة
بالكلية

 -1اليوند هيكل ةنظيمي مكتمل
-2أعضاء هيئة التدريس والقيادات

 -1استكمال الهيكل التنظيمي
للكلية

االكاديمية بحانة اوي ةنمية ملهاراتشم  -2ةدريب وةنمية أعضاء هيئة
 -3انخفاض وعي الطال بالجودة
-4ال يوند اعتماد نودة للكلية

التدريس والقيادات االكاديمية.
 -3ةوفير االمكانات املادية
والبشرية لوحدة الجودة
-4نشر ثقافة الجودة بين
الطال
 -5استكمال ملفات املعايير
للتقدم
 -6ةفعيل لجان الجودة

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

-14ةطوير نظم االدارة ملوكبة

-1عدم ونود متالعة الكترونية

التحول الرقمي

ونظام الكتروني لالدارة

-1انشاء لجنة للتحول الرقمي
 -2التوسد دي ةطبيق نظم
التعلم االلكتروني
 -3ةحفيت االبتكار واالبداع دي
م ال التحول الرقمي

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال
الغاية

م

األهداف االستراتيجية

األولى
الثانية

 -1ةطوير البرامج الا اادراس ا ا ا ايا ااة بما ااا يتواكا ااب مد التطورات
الحدياة دي اإلعالم الرقمي.
 -2اس ا ا ا اتاح ا ااداث باراماج وماقاررات دراس ا ا ا اي ا ااة ن ا اادي ا اادة ةالا اي
احتيانات سوق العمل
 -3ةطوير أسا ا ا ا ا اااليا ااب التعليم والتعلم والتقييم لض ا ا ا اما ااان
الفاعلية التعليمية.
اإلرةقاء باملنظومة التعليمية ورفد
القدرات التنافسية للطال والخري ين  -4اإلرةقا اااء بمس ا ا ا ااتوي الخا اادما ااات التعليميا ااة واسنش ا ا ا اطا ااة
وال ا اادعم املق ا اادم للطال والخري ين بم ا ااا يح ا اااف علي
ةميت الكلية.
 -5ةطوير مهارات الطال العملية ودعم برامج التدريب
 -6ةطوير نظم اإلرشا ا ا اااد والوسا ا ا ااجيل سا ا ا ا ي
اعيا لتحقيق أعلي
درنات التميت.
 -7ةحقيق املصداقية والعدالة وعدم التمييت بين الطال
اإلرةق اااء ب ااالف اااعلي ااة التعليمي ااة ملنظوم ااة  -1اسا ا ااتحداث برامج دراسا ا ااات عليا متواكبة مد التطورات
التكنولونية دي اإلعالم الرقمي وفق معايير الجودة.
ال ا اادراس ا ا ا ا ا ااات العلي ا ااا وفق مع ا ااايير نودة
املؤسسات

الثالثة

االرةق ا اااء بمنظوم ا ااة البح ا ااث العلمي ورفد -1رفد كفاءة البحث العلمي وربطها بأولويات املجتمد.
الكفاءة البحاية العضاء هيئة التدريس

-2تش ا ااجيد مش ا اااركة أعض ا اااء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
دي املجتمعات العاملية من خالل النشر الدووي.

( -:)3ةنمياة قادرات أعض ا ا ا اااء هيئاة التادريس والهيئاة املعااوناة
سواء من حيث عيادة مهاراتشم التدريسية والعملية.

الرابعة

ة ا اادعا اي اام خ ا اادم ا ااة املا اجا اتا ام ااد والا اتا انا ام اي ا ااة  -1ةفعيل املس اائولية االنتماعية للكلية ة ا املجتمد املحلي
املستدامة".

وةحقيق أهداف التنمية املستدامة.

ملخص الخطة االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

-2ةنمية املوارد ال اةية من خالل ةطوير اداء الوحدات ذات
الطالد الخاص.

الخامسة

" اإلرةقاء بمنظومة الجودة بالكلية".

السادسة

" مواكب ااة التحول الرقمي دي نظم التعلم

الحص ا ا ا ااول علي اعتم اااد الجودة من هيئ ااة ا ا ا ام ااان الجودة
املصرية
ةطوير وةنمياة مهاارات القياادات االكااديمياة وأعضا ا ا ا اااء هيئاة
التدريس

واإلدارة ".

 -1ةطوير نظم اإلدارة مواكبة للتحول الرقمي
 -2ةحفيت االبتكار واإلبداع العلمي دي م االت التحول
الرقمي
-3اس ا ا ا ااتح ااداث برامج ومقررات ةف اااعلي ااة رقمي ااة ةحقق
أعلي درن ا ااات التواص ا ا ا ا ا اال الفع ا ااال بين أعض ا ا ا ا ا اااء هيئا ااة
التدريس والطال .

السمات املميزة للكلية-:
 -1ةمتاع الكلية بالعراقة واسصالة لكونشا أول كلية اعالم دي كليات االعالم بالجامعات الخاصة.
 -2يوند مسوشفي نامعي يقدم خدمات طبيه علي أعلي مستوي من الكفاءة.
 -3يوند فندق للطال والطالبات يقدم خدمة علي مستوي راق.
 -4ةمتاع الكليه بتخريج اعالميين واعالميات أكفاء ةبوأ العديد منشم مناصب بمؤسسات ةعالمية وأكاديمية.
 -5تشتم الكلية باملشاركة املجتمعية والتنمية املستدامة والتفاعل لشكل نيد مد املجتمد الخارجي.
ي ي
 -6ةووي الكلية اهتماما كبيرا بالتدريب سواء من خالل الشراكات مد املؤسسات اإلعالمية أو من خالل مركز التدريب
واالسوشارات اإلعالمية وال ي يقدم دورات ةدريبية للطال واسطراف الخارنية .
 -7ةضم الكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس االكفاء ذوي اسبحاث العلمية املتميتة.
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السياسات التي تتبعها كلية االعالم وفنون االتصال
ً
أوال:سياسات القبول بالكلية :
-1
-2
-3
-4

ي
يتم القبول دي الكلية طبقا للسياسة العامة للقبول بالجامعات املصرية ه وفق املجلس اسعلل ل جامعات .
ي
أن يكون الطالب حاصال علل الاانوية العامة أو ما يعادلها
ُ
تعلن سياسات القبول للطال بدليل الطالبه وعلل املوقد اإللكتروني للكلية .
ُ
تغلن سياسات القبول للطال دي صورة ملصقات بلوحة اإلعالن بالكلية

 -5يوند مرشد طالبي من الطال القدامى من طلبة الكلية ملساعدة الطال الجدد .
ي
ابتداء من العام الجامعي  2014/2013علل امللتحقين الجدد
 -6ةطبيق نظام " الساعات املعتمدة " دي الدراسة دي الكلية
بالكلية (الفصل الدراس ي اسول  /الفصل الدراس ي الااني)
 -7يدرس طال الكلية دي الفرقة اسوول والاانية مقررات ملواد عامة ومداخل للتخصص ثم يتم ةوعيد الناجحين دي الفرقة
ي
ابتداء من الفرقة الاالاة .
الاانية علل اسقسام العلمية ليبدأ التخصص والوشعيب
يتم و د نظام (يقر الطالب املتقدم لاللتحاق بالكلية ويوافق عليه كتابة) يويح إلدارة الكلية ةرشيد ةوعيد الطال علل
التخصصات املختلفة تشا (صحافة /عالقات عامة /ةذاعة وةلفزيون) وفق معايير ةحددها ه دي مقدمرشا املعدل التراكميه ة افة
ةول رفبته الشخصية كمرحلة ةالية
ً
ثانيا :سياسة التحويل من وإلى الكلية
• ةويح الكلية الفرصة لراف ي التحويل ةول كلية أو معهد متخصص حال طلبه ذلئ كتابة
• ي وع قبول ةحويل طال للكلية من نامعة أو معهد معترف به لشرطين أساسيين :
• -1ةحقيق شرو القبول دي الكلية ( املجموع  /ةاريخ الحصول علل الاانوية العامة أو ما يعادلها )
• -2عمل مقاصة ملعادلة املقررات اللي درسها الطالب رافب التحويل دي املعهد أو الكلية املحول منشا مد املقررات اللي ةدرس
دي الكلية ( دي السنة الدراسية رافب االلتحاق تشا أو القسم العلمي ) ذلئ بمعرفة القسم العلمي وعميد الكلية وموافقة
الجامعة .
• ي وع للطالب ال ي يدرس دي الكلية التحويل من قسم ةول آخر لشر اسويفاء متطلبات القسم ال ي يرفب دي التحويل
ةليه ه وبشر ةوافر اسماكن ه وموافقة القسم .
يتم عمل مقاصة داخلية للطالب لح ف املقررات املوشاتشة اللي سبق دراسرشا دي نامعة أو كلية أو قسم آخر
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ً
ثالثا :سياسة الكلية تجاه الطالب الجدد
السياسة:
 -1تعري الطال برلية ورسالة الكلية والجامعة واسهداف االستراةي ية واستراةي ية التعليم والتعلم واملناهج الدراسية
وطرق وأساليب التقويم .
 -2عقد لقاء ةرحي ي وتعريفي للطال الجدد مد منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيشم والخبراء االختصاصيين
دي بداية كل عام دراس ي كصلة تعارف بين هؤالء الطال وبنيرشم التعليمية والعلمية الجديدة دي الكلية وأقسامها العلمية .
ي
ي
ي
ي
ي
 -3كسر حانز الرهبة لدى الطال الجدد من املجتمد الجامعي املنفتح (عمنيا ومكانيا وعلميا وبحايا وانتماعيا  ..ةلخ )
ليتآلفوا مد ه ا املجتمد الجديد .
 -4تعري الطال الجدد بمعامل الكلية مال استديو اإلذاعة والتلفزيون /مكتبة الجامعة لالطالع علل الكتب والدوريات من
خالل أحد العاملين باملكتبة دي ونود عضو هيئة ةدريس ه لتحفيتهم علل املشاركة دي ه التدريبات العلمية املفتوحة .
 -5تعري الطال باةحاد طال الكليةه وحثشم للمشاركة داخل الكلية من خالل االةحاد أو من خالل اسسر الطالبية.
-6ةوعيد كتا تعريفي بالكلية وأقسامها املختلفة واسنشطة الطالبية برعاية شبا الكلية وبعض مشروعات التخرج لتحفيتهم
علل املشاركة دي الب ئة العلمية والعملية والتدريبية الجديدة .
ً
رابعا :سياسة الكلية تجاه الطالب القدامى
• ةطوير البرامج الدراسية بما يتواكب مد التطورات الحدياة دي اإلعالم الرقمي.
• استحداث برامج ومقررات دراسية نديدة ةل ي احتيانات سوق العمل
• االرةقاء بمستوي الخدمات التعليمية واسنشطة والدعم املقدم للطال والخري ين بما يحاف علي ةميت الكلية.
• ةنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة سواء من حيث عيادة مهاراتشم العملية التدريسية والبحاية.
• ةطوير أساليب التعليم والتعلم لضمان الفاعلية التعليمية
• ةوفير ب ئة داعمة للبحث العلمي
• رفد كفاءة البحث العلمي وربط اولويات البحث العلمي دي الكلية بأولويات املجتمد.
• التعاون مد املؤسسات اإلعالمية وةنفي شراكات لخدمة املجتمد وةحقيق أهداف التنمية املستدامة.
• ةنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة دي الجودة
• ةحقيق املصداقية و مان نظم العدالة .
• ةطوير البنية التحتية اإللكترونية للكلية بما يدعم ةنراءات التحول الرقمي ال كي.
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• ةحفيت االبتكار واإلبداع العلمي دي م االت التحول الرقمي.
• استحداث برامج ومقررات ةفاعلية رقمية ةحقق أعلي درنات التواصل الفعال بين أعضاء هيئة التدريس والطال .
ً
خامسا :سياسة الكلية تجاه الطالب الو افدين
• املشاركة دي الوفود التنشيطية اللي ةقوم تشا الجامعة لدول عربية للتعري تشا وعرض مميتاتشا لج

الطال اسنانب

للدراسة تشا .
• املساعدة دي تسجيل الطال الوافدين حسب ننسياتشم مد املسوشار الاقادي بالجامعة وعميد الكلية .
• حل مشكالت هؤالء الطال  -حال ونودها –مد الكلية .
• عقد نلساته واستضافات للم حقين الاقافيينه والطال حسب ننسياتشم مد املسوشار الاقادي بالجامعة وعميد
الكلية .
• التواصل مد امل حقيات الاقافية لهؤالء الطال واإلنابة عن استفساراتشم ه سواء لشكل فردي أو نماعي سنوي خالل
ي
املؤةمر ال ي ةقيمه العالقات الاقافية دي الجامعة سنويا .
• تستضي الكلية شخصيات علمية مؤثرة من نامعات عربية وك لئ شخصيات مهنية مرموقة إللقاء محا رات ةول
نانب شخصيات علمية مصرية كدعاية فير مباشرة ل جامعة دي الدول العربية
• تعري الطال الوافدين باسنشطة الطالبية
• التواصل مد الطال الوافدين لعد ةخرنهم دي الكلية أو الجامعةه باعتبارهم سفراء ملصر دي بالدهم .
ً
سادسا :سياسة الدعم اإلرشادي واألكاديمي للطالب
• ةعالن الجداول الدراسية للطال من خالل موقد الكلية ولوحة اإلعالنات بالكلية
• ةةاحة الفرصة للطال الختيار ي
مواد مغينة ( خاصة دي املواد االختيارية) اسمر ال ي يتطلب تعري الطال تش املواد
وباسساة ة ال ين يقومون بتدريسها والبدالل املتاحة أمامهم وك لئ عدد ساعات الوسجيل املتاحة دي الفصل الدراس ي
الواحد .
• لكل طالب سجل أكاديمي به املواد اللي انتاعها واملتبقية له حلى التخرج مد عدد الساعات واملعدل التراكمي للطالب .
• ةخصيص عضو هيئة ةدريس لتووي وحدة اإلرشاد اسكاديمي دي الكلية وةخفي اسعباء التدريسية عنه بما يمكنه من أداء
دور اإلرشادي مد الطال .
• يقوم عضو هيئة التدريس بمتالعة الطال بكل فرقة للكش عن الطال املتفوقين واملتعثرين .
• ةحديد آليات التعامل والدعم للطال املتعثرين .
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• متالعة حاالت الطال ال ين لديشم مشكالت دي الوسجيل أو دي اختيار مواد لعينشا والعمل علل حلها .
• استقصاء آراء الطال عن الطرق املستخدمة دي الدعم اإلرشادي واسكاديمي .
• عقد لقاءات دورية بين الطال واملرشد اسكاديمي ملتالعة حاالتشم وحل مشكالتشم
ً
سابعا :سياسة الكلية في تفعيل اتحاد الطالب واألنشطة الطالبية
• تشجيد الطال الختيار مماليشم دي اةحاد طال الكلية عن طريق االنتخا املباشر بين أمناء الفرق املختلفة (السنوات
اسربد).
• و د خطة لألنشطة النوعية خالل العام الدراس ي بما ةتضمنه من مشاركات ومسابقات وةمايل ل جامعة داخل مصر
وخارنها.
• تشجيد الطال ومساعدتشم علل ةفعيل ه الخطة وإن اعها أو ةن اع أكبر قدر منشا حسب ظروف الدراسة .
ي
ي
ي
ي
• العمل علل أن يكون االةحاد فاعال ومفعال داخل الكلية وخارنها عن طريق ةمايلها ةمايال مشرفا .
ي
• أخد رأي االةحاد دي أي مشكالت يكون الطال طرفا فيشا (لالسترشاد به) .
• اإلعالن عن اسنشطة الطالبية من خالل رالد الشبا بالكلية وموقد الكلية اإللكتروني .
• ةكوين اسسر الطالبية ودعم نشاطها.

ي
• تشكيل لجان النشا الطالبي سنويا بريادة من أعضاء هيئة التدريس ويصدر قرار التعيين من عميد الكلية وعضوية
ي
طالب من كل فرقة دراسية يتم انتخابه سنويا .
• يتم ةرسال أسماء الطال املشتركين دي اسنشطة الطالبية ةول وحدة الجودة بالكلية .
• نشر صور للطال املتفوقين دي اسنشطة الطالبية دي موقد الكلية .
ً
ثامنا :سياسة دعم الطالب املتعثرين وحل مشكالتهم
ي
ي
• ةووي الكلية اهتماما خاصا بالطال املتعثرين أو ال ين يقل معدلهم التراكمي عن  2وحل مشكالتشم املتنوعة  .وةقوم ةدارة
الكلية واملشرفين علل اإلرشاد اسكاديمي بحل ه املشكالت بما دي ذلئ التعثر – عند الضرورة –دي شراء الكتب واملراند
أو دي دفد املصروفات الدراسيةه وةتعاون ةدارة الكلية مد ةدارة التكافل االنتماعي دي ذلئ ه ة افة ةول املبادرات الخاصة
ي
من منسوبي الكلية وبشكل سري ةماما وفير معلن حلى سعضاء التدريس أنفسهم .
آلية التعامل مد الطال املتعثريين
 -1مرانعة نتالج اختبارات الفصل الدراس ي السابق للمقررات املسجل تشا الطالب.
 -2مرانعة عدد مرات دخول الطالب املقرر .
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 -3متالعة نسبة حضور وفيا الطال من املقرر حلي يمكن عمل ةقيم نزئي ملستوي الطالب.
 -4يقوم املرشد االكاديمي لعمل ةقرير بحالة الطالب املتعثر للوقوف علل اسبا التعثر.
 -5رفد التقرير اول عميد الكلية للنظر دي حالة هؤالء الطال للوقوف علل اليات التقويم.
 -6عمل لقاءات بين أستاذ املقرر و الطال املتعثريين خالل الساعات املكتبية املقررة لألستاذ ملناقشة الطال دي مشاكلهم
العلمية .
ً
تاسعا :سياسة الكلية في دعم الطالب املتفوقين
• حصر وتسجيل أسماء الطال املتفوقين وذلئ ملتالعة مستوى ةحصيلهم.
• يتم خصم نزء من املصروفات الدراسية للطال الاالثة اسوالل من أقسام الكلية دي كل دفعة ي
بناء علل نظام الجامعة.
• السعي ملشاركة الطال دي التعليم أو التدريب " البيوي" املشترك بين الجامعة ونامعات أخرى من خالل عقد وةنشيط
اةفاقات محلية وعربية وةوفير فرص ةدريبية لبعض الطال داخل مصر أوخارنها .
• املشاركة دي مسابقات داخل الكلية والجامعة (ريا ية  /انتماعية  /ثقافية  /علمية) وعلل مستوى
الجمهورية مال مسابقات وعارة الشبا والريا ة.
ً
عاشرا :سياسات التعليم
• ةضد الكلية استراةي ية للتعليم ةتفق مد رسالرشا وأهدافها.
ي
• ةراند الكلية استراةي ية التعليم والتعلم دوريا دي وء نتالج االمتحانات ه ونتالج استفسار آراء الطال وأعضاء هيئة
التدريس .
• يتم استخدام طرق ةدريس متنوعة متاللمة مد املخرنات التعليمية املستخدمة.
الحادي عشر :سياسة التقويم املستمرللطالب واالمتحانات
تعمل كلية االعالم وفنون االةصال علي التقويم املستمر للطال ملعرفة نقا القوة لدي البعض وةنميرشا ,ومعرفه نقا
الضع لدي لعض الطال والعمل علي معالجرشا.
وذلئ عن طريق ما يلي :
أ -التدقيق دي حضور الطال للمحا رات والتدريبات العملية .
-ةحفيت الطال علي املناقشة والحوار واالختالف .
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ج-ربط الطال باملقررات من خالل تشكيل م موعات عمل ةظهر مدي فهم الطال ملا يقدم لهم من عدمه.
د-ةكلي الطال ببحث لعض النقا وشرحها خالل املحا رة لتقويم هؤالء الطال ولتحفيت االخرين علي العمل والبحث
الثاني عشر :سياسات االمتحانات التي تضمن العدالة بين الطالب
 .1اعالن نداول االمتحانات بالكلية من خالل املوقد االلكتروني ولوحة االعالنات
 .2اصدار كشوف الغيا لطال الفرق املختلفة وبصور ألية لضمان حقوق الطالب دي الحصول علي اعمال السنة حال
ةن اع لها ما لم يكن متغيبا عن الحضور وك لئ حقه دي حضور االمتحانات ما لم يت اوع النسبة املقرر للغيا بقدر
مقبول ( %25من انماوي عدد محا رات املقرر الواحد)
. .3متالعة الطال املتخلفين عن املحا رات عن طريق ارسال خطابات مسجلة ل ويشم الطالعهم علي حاالت الغيا
الخاصة بأبنائشم.
 .4اصدار كش اعمال السنة لطال الفرق املختلفة دي الكلية وإعالنشا حلى يتمكن املتظلمون من ةقديم مبرراتشم دي ذلئ
ومناقشرشا معهم قبل امتحانات الفصل الدراس ي.
. .5ةحرص الكلية علل ةضمن الورقة االمتحانية النواةج التعليمية املسرشدفة من املقررات .
. .6يتم اشتراك املمتحنين الخارنين من خارج الجامعة دي ةحكيم مشروعات التخرج ,للتاكد من حيادية الدرنات والتقييم.
. .7يتم االعالن عن ندول االمتحانات علي موقد الكلية االلكتروني.
. .8يفتح با التظلمات من خالل مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطال دي املدة اللي يقررها م لس الكلية.
. .9يقدم الطالب نموذج التظلم عن املقررات اللي يريد مرانعة درناتشا.
. .10يخطر الطالب بنوي ة التظلم.
. .11تعرض نوي ة االمتحانات لتحليلها علي االقسام و لجنة ةطوير املناهج لالستفادة منشا دي خطط ةحسين املقررات والبرامج.
الاالث عشر :سياسة تفاعل الطالب مع املجتمع
• استضافة شخصيات م تمعية بارعة ومؤثرة دي م االتشا لالرةقاء بالطال دي محا رات وندوات.
• .اشتراكهم دي القوافل النوعية اللي تعدها الجامعة والكلية للتعرف علي الواقد الفعلي والعلمي ال ي ةقدمه ه القوافل.
• .تشجيد ةكوين فرق مسرحية وريا ية وفنية واعالمية علي مستوي الكليات ومد نشاطها خارج الجامعة.
• .العمل علي ةدريب املتميتين من الطال بوسالل االعالم للتفاعل مد الب ئة العملية.
• .االستعانة برلساء ةحرير وسالل ةعالمية ومسئووي عالقات عامة كمدربين دي مواد عملية لنقل الت ربة العملية له
الوسالل ةوي الطال وتعريفهم علي املتميتين من هؤالء الطال الكوشافهم واالسهام دي الحاقهم تش الوسالل.
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الرالد عشر :سياسة املصادروالتسهيالت املتاحه للتعليم والتعلم
تسعل الكلية لفتح نواف نديدة لتدريب الطال وذلئ من خالل ما يلي :
• االستعانة باملكتبة املركزية بالجامعة والرسالل العلمية واملراند والدوريات لعمل ابحاث الجديدة دي برامج الكلية
املختلفة.
• .ونود ساعات مكتبية لكل عضو هيئة ةدريس معلنة علي املوقد االلكتروني للكلية وك لئ بلوحة االعالنات بالكلية.
• .يوند باملكتبة املركزية ل جامعة نماذج المتحانات املقررات للسنوات السابقة كلها ملساعدة الطال الجدد.
• .تعمل الكلية علي ةوفير قاعات املحا رات ومعامل ةوناسب مد أعداد الطال .
• .تعمل الكلية علي ةوفير مناخ صحي للطال من حيث الرشوية واإل اءة والنظافة .
• .ونود أنهزة سمعية وبصرية دي القاعات التدريسية.
• حصر ة هيتات القاعات التدريسية واملعامل لتحديد االنتيانات املطلوبة للتطوير وك لئ أعمال الصيانة لألنهز
واملعدات.
الخامس عشر :سياسة تلقي الشكاوي واملقترحات
ةطبيق سياسة الجامعة بو د صندوقين للشكاوي من الطال او من منوس ي الكلية دي مكانين بارعين دي الكلية. صندوق خاص بالكلية ةقوم ب رد محتوياةه لشكل دوري واةخاذ ةنراءات فيما يتعلق باملشكالت الواردة دي الشكاوىالصندوق اآلخر خاص بالجامعة ويوبد نالب رل س الجامعة للتعليم وشئون الطال لشكل مباشر.السادس عشر :سياسة تنمية البيئة املحيطة وخدمة املجتمع بناء علي االحتياجات الحقيقية للمجتمع
السياسة:
و د ةوصي وظيفي محدد ملنوس ي الكلية املهتمين بقطاع خدمة املجتمد وةنمية الب ئة.و د خطة لخدمة املجتمد وة نمية الب ئة مبنية علل االحتيانات الحقيقية للم تمد واعتمادها وتسليم نسخة اوي وحدةالجودة بالكلية.
و د برنامج لتوعية فئات املجتمد املختلفة بالخدمات املجتمعية وك لئ ةحديد االماكن اللي يمكن خدمرشا انتماعيا :ةوعيةمنسوبي مؤسسات  /ة ميل ميادين ...الخ.
-متالعة ةطبيق الخطة ورصد العقبات اللي قد ةحول دون ةطبيقها والعمل علي ةالفيشا.
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ةقييم مستوي ر ا االطراف املجتمعية عن الخدمات املقدمة.تعديل وةحديث الخطة لشكل سنوي بناء علي ةقييم مستوي ر ا االطراف املجتمعيةالسابع عشر :سياسة تفعيل مشاركة االطراف املجتمعية في أنشطة الكلية
ةلقى أراء ومقترحات اسطراف املجتمعية واملعنية دي ةعداد البرامج التعليمية (مسئولون واختصاصيون من نامعات اخري/
خبراء رولساء ةحرير صح وقنوات اذاعية وةليفزيونية...الخ).
ةقييم ر ا منظمات سوق العمل واملجتمد املدني عن اداء الكلية.ةقيم ر ا منظمات سوق العمل واملجتمد املدني عن مستوي خريجي الكلية.االستفاد من نتالج التقييم دي التعديل والتحديث سنشطة الكلية.الثامن عشر :سياسة تعزيز مساهمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس في برامج خدمة املجتمع
 نشر الوعي الخدمي للم تمد املحلي والعام بين الطال ونميد أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة.ةقديم شهادة ةفيد بمساهمة املشاركين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيشم والطال دي برامج خدمة املجتمد وةقديمها ديحفل يضم مسؤووي الكليه وبعض قيادات الجامعة.
اشراك أعضاء هيئة التدريس والطال دي خدمه املجتمد كل حسب اهتماماةه وامكاناةه.ةطبيق استبيانات الستقصاء اآلراء حول املعوقات اللي ةحول دون ةةمام الخدمات املجتمعيةعلل ونه أكمل ودراسة ةلئاملعوقات ومحاولة و د الحلول واةخاذ اإلحراءات التصحيحية ل لئ.
التاسع عشر :سياسة كلية االعالم وفنون االتصال الخاصة بمجال البحث العلمي والدراسات العليا
• ونود خطة بحاية متكاملة ةتفق مد خطة نامعة  6اكتوبر
•  .تشجيد التعاون بين التخصصات املختلفة دي م ال البحوث املشتركة بين برامج الكلية وبعضها البعض وبين الكليات
اسخري (املناظر )
• .مساعدة الباحاين دي النشر املحلي والدووي.
• ةحسين نودة برامج الدراسات العليا من خالل:
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• .ونود بروةوكوالت تعاون بين كلية اإلعالم وفنون االةصال ب امعة  6اكتوبر وكليات االعالم ب امعات مصرية حكومية
والسعي الي اد شراكة مد نامعات اننبية.
• .االشراف املشترك علي طال الدراسات العليا من اعضاء هيئة التدريس ب امعة  6اكتوبر مد اعضاء هيئة التدريس
بالجامعات اللي يسجل فيشا الطالب.
• ةوند قاعدة بيانات للبحوث العلمية االعالمية مد نشر م خصات له البحوث علي املوقد االلكتروني ل جامعة
باللغتين العربية واإلن ليتية وك لئ بمكتبة الجامعة.

