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 ميثاق الشرف االكاديمى

 االتصال فنون عالم و كلية اإلمنسوبى ل
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 مقدمة :

أكتوبر هي تقديم تعليم عالي الجودة  6إن رسالة كلية االعالم وفنون االتصال بجامعة 
 أ  وتنمية الحس األخالقي وااللتزام والمسؤولية االجتماعية، وتعد النزاهة األكاديمية مبد

فى تنظيم وعمل المؤسسة، ويعمل جميع أعضاء مجتمع الكلية والجامعة  أساسيا  حاكما  
طالبا  وطالبات وجميع أعضاء هيئة  التدريس والجهاز اإلداري على تعزيز ونشر 
السلوكيات األخالقية الحسنة ويحافظون على أرقى معايير النزاهة األكاديمية والشخصية 

ث والعمل والسعى وراء تحقيق األهداف والمهنية في جميع مراحل الدراسة وخالل البح
 .والمهنية واألكاديميةالوظيفية 
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 رؤية كلية االعالم وفنون االتصال

التعليم والبحث العلمي والتنمية "تتطلع كلية اإلعالم وفنون االتصال أن تكون رائدة في 
 مجال اإلعالم وفنون االتصال محلًيا وإقليمًيا".المستدامة في 

 

 

 رسالة كلية االعالم وفنون االتصال

كفاءة ومهارة تنافسية من ي "تلتزم كلية اإلعالم وفنون االتصال بإعداد خريجين ذو 
خالل برامج متطورة تعمل علي إجراء بحوث علمية تطبيقية وتقديم خدمات مجتمعية 

 فعالة في إطار من القيم ".

 

 

 لكلية االعالم وفنون االتصال الجوهريةالقيم 

اإلبداع , واالبتكار ,   -االلتزام بحقوق الملكية الفكرية . -اإلدارة المخططة .
 جودة اإلنتاج.-الحرية البحثية -والتنوع.

 

 



4 
 

 الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية لكلية االعالم وفنون االتصال

 األهداف االستراتيجية الغاية م

ولى
األ

 

اإلرتقاء بالمنظومة التعليمية 
القدرات التنافسية للطالب ورفع 

 والخريجين

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

استحداث برامج ومقررات دراسية  -2
 جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

تطوير أساليب التعليم والتعلم والتقييم  -3
 لضمان الفاعلية التعليمية.

الخدمات التعليمية اإلرتقاء بمستوي  -4
واألنشطة والدعم المقدم للطالب 

 والخريجين بما يحافظ علي تميز الكلية.
تطوير مهارات الطالب العملية ودعم  -5

 برامج التدريب
تطوير نظم اإلرشاد والتسجيل سعي ا  -6

 لتحقيق أعلي درجات التميز.
تحقيق المصداقية والعدالة وعدم  -7

 التمييز بين الطالب
نية

الثا
 

اإلرتقاء بالفاعلية التعليمية 
لمنظومة الدراسات العليا وفق 

 معايير جودة المؤسسات

استحداث برامج دراسات عليا متواكبة مع 
التطورات التكنولوجية في اإلعالم الرقمي 

 وفق معايير الجودة.

لثة
الثا

 

رفع كفاءة البحث العلمي وربطها -1 
 بأولويات المجتمع.
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االرتقاء بمنظومة البحث 
العلمي ورفع الكفاءة البحثية 

 التدريسالعضاء هيئة 

تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس -2
والهيئة المعاونة في المجتمعات العالمية من 

 خالل النشر الدولي.
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  -3

والهيئة المعاونة سواء من حيث زيادة 
 مهاراتهم التدريسية والعملية.

 األهداف االستراتيجية الغاية م

بعة
الرا

 

تدعيم خدمة المجتمع والتنمية 
 المستدامة".

تفعيل المسئولية االجتماعية للكلية تجاه  -1
المجتمع المحلي وتحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة.
تنمية الموارد الذاتية من خالل تطوير -2

 اداء الوحدات ذات الطابع الخاص.

سة
خام

ال
 

اإلرتقاء بمنظومة الجودة " 
 بالكلية".

الحصول علي اعتماد الجودة من هيئة 
 ضمان الجودة المصرية

تطوير وتنمية مهارات القيادات االكاديمية 
 وأعضاء هيئة التدريس

سة
ساد

ال
 

" مواكبة التحول الرقمي في 
 نظم التعلم واإلدارة ".

تطوير نظم اإلدارة مواكبة للتحول  -1
 الرقمي

االبتكار واإلبداع العلمي في تحفيز  -2
 مجاالت التحول الرقمي
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استحداث برامج ومقررات تفاعلية -3
رقمية تحقق أعلي درجات التواصل الفعال 

 بين أعضاء هيئة التدريس والطالب.
 

 

 

 

 

  



7 
 

 

 ميثاق الشرف االكاديمى:

التفاهم حول ومن المهم ألعضاء كلية االعالم وفنون االتصال االلتزام برابط مشترك من  
 .تطلعات ميثاق الشرف والسلوكيات المتعلقة به

ويعد ميثاق الشرف وسيلة تستخدم في تحقيق هذه التطلعات، ويؤكد فهم الميثاق من خالل 
وتقع   سياسة ميثاق الشرف الكلية والجامعة  توقيع نموذج يفيد االمتثال به بما يتفق مع

 .لتزام والتقيد ببنود ميثاق الشرفعلى عاتق كل عضو من أعضاء مجتمع الكلية اال

وتتتوقع وكالة الدراسات العليا من كل عضو من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية وكل 
 .طالب وطالبة توقيع نسخة من الميثاق والذي يوضع في ملفاتهم

ويكون المخالفين لميثاق الشرف الكلية عرضة للمساءلة حول أفعالهم وسُيتخذ في حقهم 
  .ات تأديبية تصل إلى إنهاء الخدمة أو الفصل من الكليةاجراء

 نص ميثاق الشرف:

بصفتي عضو هيئة تدريس/ طالب / طالبة /موظف /في كلية االعالم وفنون االتصال, 
أتعهد بأني أفهم فهمًا واضحًا وأقبل قبوال صريحاً بميثاق الشرف الخاص بالكلية, وأتعهد 

والصدق والنزاهة في األنشطة األكاديمية /أو األنشطة  بأن ألتزم بأعلى معايير األمانة,
اإلدارية, وفي أي حال من األحوال لن أحيد عن, أو أهين , أو أنتهك صراحة أو ضمنًا 
, سياسة النزاهة األكاديمية, وأي سياسة أخرى في الكلية والجامعة وأي من معاييرها

 :وعليه, فإنني أوافق على
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اكتوبر  6االعالم وفنون االتصال وجامعة دعم جميع السياسات في كلية  -
 .واالمتثال بها, ومساعدة زمالئي على االمتثال بها

تنفيذ المهام واألنشطة بأقصى درجات حسن النية والموضوعية والشفافية  -
 والكفاءة وبذل العناية الواجبة, والمهنية

 التقيد بأعلى معايير األدب وحسن السلوك -
قد يشكل بصفة مباشرة أو غير مباشرة, انتهاكا االمتناع عن أي عمل أو فعل,  -

 للنزاهة األكاديمية و/أو المهنية.
 التعامل مع زمالئي بروح من الصداقة المهنية -
أكون خاضعا للمساءلة ومسؤواًل عن جميع أفعالي وأخطائي, والمساهمة في  -

 تعزيز ثقافة الثقة في المجتمع
عة التى أنتمى لها  في دعم ممارسة قصارى جهدي لدعم وتعزيز الكلية والجام -

 التفوق والتقدم كمؤسسة أكاديمية رائدة
التمسك بمبادئ المساواة وعدم التمييز, والصدق, والنزاهة, واالحترام في جميع  -

 األعمال
  االمتناع عن القيام بأي عمل يتعارض مع نبل وكرامة الجامعة -
تى في حاالت النزاعات اتباع أعلى المعايير األخالقية والمبادئ المذكورة أعاله ح -

 أو الشكاوى.

 


