المعهد الدولي العالي لإلعالم بمدينة الشروق
• أُنشئ المعهد بالقرار الوزاري رقم ( )1216الصادر في 2009 / 6 / 9م.
مزودا بعدد
ًا
حرما جامعيًّا
متميز ً
• يقع المعهد بمدينة الشروق على مساحة  50ألف متر مربع تتيح ً
من الحدائق والمالعب الرياضية على أعلى مستوى.
مزودا بعدد كبير من القاعات
• تبلغ مساحة المبنى الرئيسي بالمعهد نحو 10.000متر مربع،
ً
الدراسية باإلضافة إلى استوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات ،عالوة على مسرح وقاعة احتفاالت
ومؤتمرات تسع نحو  500فرد.
• يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها (علمي– أدبي) أو ما يعادلها من الشهادات
العربية واألجنبية.

األقسام العلمية بالمعهد:

يضم المعهد ثالثة أقسام علمية وهي:
 -1اإلنتاج اإلخباري:

يتقن الطالب فيه مهارات الكتابة والتحرير سواء للصحف المطبوعة ،أواإللكترونية ،باإلضافة إلى

كتابة التقارير لإلذاعة والتليفزيون.
 -2قسم اإلنتاج اإلعالمي:

يتقن الطالب فيه مهارات اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني ،وكذلك اإلخراج الصحفي والتصميم

اإلعالني.

 -3قسم التسويق اإلعالمي:

يتقن الطالب فيه مهارات إدارة الحمالت اإلعالنية ،وقواعد التسويق اإللكتروني والعالقات العامة.

• مدة الدراسة بالمعهد  4سنوات ،يحصل بعدها الخريج على درجة البكالوريوس في إحدى
التخصصات السابقة.

• يتخصص الطالب بعد الفرقة الثانية في أحد التخصصات السابقة.

• الدراسة بالمعهد باللغة العربية ،كما يهتم المعهد باللغة اإلنجليزية ،ويركز على التدريب
والممارسة العملية في مقرراته الدراسية.

• حصل المعهد على شهادة الجودة العالمية األيزو ( )2000/9001بتاريخ2011/9/21م.
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• يعمل بالمعهد نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المعينين والمنتدبين من مختلف الجامعات
الحكومية المصرية ،باإلضافة إلى جهاز إداري على مستوى ٍ
عال من الكفاءة والخبرة.

• يضم المعهد عناصر متميزة من الهيئة المعاونة والتي يقدم لها الدعم المادي والمعنوي الستكمال
مستقبال.
العليا ليكونوا نواة هيئة التدريس بالمعهد
ً
دراساتهم ُ
• تخرج في المعهد خمس دفعات في سنوات (.)2017 ،2016 ،2015 ،2014 ،2013
رؤية المعهد:

يطمح المعهد إلى التميز األكاديمي من خالل تأهيل خريجين يمتلكون مهارات اإلعالمي المتكامل
والقدرة على العمل في وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة على نحو يلتزم بأخالقيات اإلعالم

والمسئولية االجتماعية ومواكبة تحديات العولمة وتكنولوجيا االتصال والمعلومات.
رسالة المعهد:

التأهيل األكاديمي لكوادر إعالمية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل وتطوير البحث العلمي
والمشاركة المجتمعية والتدريب المستمر.
األهداف اإلستراتيجية:

أوالً :تفعيل القدرة المؤسسية للمعهد:

 استكمال الهيكل القيادي األكاديمي. -استكمال ميكنة األعمال اإلدارية.

 تنمية قدرات ومهارات الجهاز اإلداري. -تفعيل معايير تقييم األداء.

ثانياً :تطوير كفاءة وفاعلية العملية التعليمية:

 زيادة أعضاء هيئة التدريس الدائمين وتقليل االعتماد على المعارين والمنتدبين. -تطوير الئحة المعهد.

 تطوير برامج التدريب العملي والميداني. تنمية المكتبة ودعمها بقواعد البيانات اإللكترونية. تطوير نظم وأساليب تقييم الطالب. -استحداث برامج دراسية جديدة.

ثالثاً :الحصول على االعتماد األكاديمي:

 ضمان الجودة والحصول على االعتماد األكاديمي.2

 -تعزيز الوضع التنافسي للمعهد.

رابعاً :زيادة كفاءة العملية البحثية واألنشطة العلمية:
 إعداد وتنفيذ خطط بحثية سنوية للمعهد. -تطوير البنية األساسية للبحث العلمي.

 -تشجيع وتحفيز البحث العلمي االبتكاري المتميز.

 -تعزيز دور البحث العلمي في التنمية وخدمة المجتمع.

خامساً :تنمية القدرات اإلبداعية للطالب وتنمية شخصياتهم المستقلة:
 -توسيع قاعدة األنشطة الطالبية.

 -دعم برامج تنمية قدرات الموهوبين والمبدعين.

 عقد ملتقى سنوي لفتح فرص جديدة للعمل للخريجين. -تطوير برنامج الموسم الثقافي للمعهد.

سادساً :تفعيل المشاركة المجتمعية وإعالء قيمة المسئولية االجتماعية:
 تحديث وتفعيل خطة خدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية. -استحداث وحدات جديدة لتفعيل المشاركة المجتمعية.

 تطوير دور المعهد في تقديم الخدمات واالستشارات لمختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته.متطلبات الجودة بالمعهد:

يضم المعهد حالياً  1466طالباً و( )17عضو هيئة تدريس و( )17مدرساً مساعداً،

باإلضافة إلى أكثر من ( )40عضو هيئة تدريس وخبير إعالمي منتدبين للتدريس والتدريب بالمعهد.

وأوشك المعهد على االنتهاء من إعداد متطلبات الجودة ،ويستعد للتقدم لالعتماد األكاديمي من قبل

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد.

ويعمل المعهد وفق خطة خمسية إستراتيجية ( )2020 /2015وخطط خمسية للبحث العلمي
والمشاركة المجتمعية والتعليم والتعلم واالحتياجات التدريبية ،وقد حصل المعهد على المركز األول

في تقييم لجنة قطاع المعاهد الخاصة في تخصص اإلعالم في إطار التقييم السنوي للجنة القطاع.

ويعقد المعهد مؤتم اًر علمياً سنوياً ،حيث عقد مؤتمره األول تحت عنوان (اإلعالم العربي ومواجهة

اإلرهاب) في الفترة من  2-1مارس  ،2016وعقد مؤتمره الثاني تحت عنوان (اإلعالم والتنمية
المستدامة للمجتمعات العربية :تحديات الواقع وتطلعات المستقبل) في الفترة من  28-27مارس

.2017
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ومن المقرر أن يعقد المعهد مؤتمره العلمي الثالث تحت عنوان (نحو أجندة بحثية مستقبلية لبحوث

اإلعالم :إشكاليات التحول من النمطية إلى التجديد) خالل الفترة من  4-3أبريل .2018

مجاالت التميّز بالمعهد:
باعتبا ااار الطالا ااب ها ااو الغايا ااة ومحا ااور العمليا ااة التعليميا ااة ،قاما اات إدارة المعها ااد بتوجيا ااه كافا ااة
إمكانياتها لتنفيذ خطة تطويرية تشمل المجاالت التالية:

• تنمية قدرات الطالب (من خالل تلقيهم جرعات مكثفة من التدريب المهني والعملي).
• تشجيع الطالب على ممارسة كافة األنشطة الطالبية.
• تطوير المنظومة اإلدارية.
• خدمة المجتمع والبيئة.

• تأهيل المعهد والتقدم للحصول على االعتماد من خالل هيئة ضمان الجودة واالعتماد.

تنمية قدرات الطالب:

اكا من إدارة المعهد ألهمية
تعتبر عملية التطوير المستمر استجابة لعالم يتغير باستمرار ،وإدر ً
تطوير وتحديث البرامج الدراسية فقد تبنت إساتراتيجية مرناة تهادم لمواكباة تلاك التطاورات واحتياجاات

سوق العمل ،وتحول فاي الوقات نفساه دون اإلخاالل بالالئحاة المعتمادة مان و ازرة التعلايم العاالي والتاي
يلتزم بها المعهد ،لذا انصب اهتمام إدارة المعهد على الممارسة المهنية العملية والتطبيق العملاي لهاذه

الم اواد قاادر اإلمكااان وذلااك بهاادم رفااع مسااتوى الطااالب وتحقيااق الهاادم المرجا ااو ماان اإللمااام بالمااادة

العلمية النظرية ،وذلك حتى ال يكون التركيز فقط على الجانب النظري التلقيني.
وقد وضعت إدارة المعهد خطة التطوير عبر عدة محاور رئيسية:

المحور األول :استقدام عدد من الخبراء المهنيين المتميزين للمشاركة في العملية التعليمية.

إيمانا من إدارة المعهد بأهمية الجانب العملاي التطبيقاي فاي تكاوين شخصاية طالاب اإلعاالم ،يشاار
ً
أكثر من  40خبي اًر في مختلف المجاالت اإلعالمية كعنصر مؤثر وفعال في العملية التعليمية.

المحور الثاني :التعاون والشراكة مع مؤسسات إعالمية كبرى

قامت إدارة المعهد بعقد عدد من االتفاقيات مع عدد من المؤسسات اإلعالمية الرائدة

والعمالقة لتدريب طالب المعهد ،وفي هذا السياق عقد المعهد الدولي العالي لإلعالم اتفاًقا مع وكالة
أنباء الشرق األوسط (أ.ش.أ) ،)MENA( ،ويقضي بتدريب عدد من طالب المعهد ضمن منظومة

الوكالة ،على عدد من المهارات الصحفية واإلعالمية من خالل مجموعة من الدورات التدريبية
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المتميزة ،كما يشار المعهد في الدورات التي ينظمها كل من الملتقى العربي للتدريب اإلعالمي
ومهرجان القاهرة لعلوم اإلعالم ومهرجان القاهرة للتليفزيون والبث الفضائي.

طالب المعهد الدولي العالي لإلعالم بوكالة أنباء الشرق األوسط

إعالمية طموحة يديرها الطالب بأنفسهم
المحور الثالث :تنفيذ مشروعات
ّ
إيمانا مان إدارة المعهاد بأهمياة الجاناب التطبيقاي والممارساة اإلعالمياة العملياة أصادر المعهاد
ً
جرياادة (الشااروق نيااوز) كصااحيفة دوريااة معنيااة بقضااايا الشااباب والمجتمااع يحررهااا الطااالب بأنفسااهم،
باإلضااافة إلااى بوابااة أكاديميااة الشااروق اإللكترونيااة وه اى منص اة شاااملة لصااحيفة إلكترونيااة وإذاعيااة

(رادياو الشاروق) وتليفزيااون الشاروق ،لالهتمااام بأخباار الشاباب والجامعااات ،ويشاار طلبااة المعهاد فااي
إدارة تلك المنابر اإلعالمية بأنفسهم بالتعاون مع عدد من الصحفيين وخبراء اإلعالم.
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أحد االجتماعات التحريرية لجريدة (الشروق نيوز)

صالة تحرير البوابة اإلخبارية للمعهد (شروق نت)

فريق عمل (راديو الشروق)
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يقدمون برامج راديو الشروق
طالب المعهد ّ
المحور الرابع :برنامج تأهيل الطالب إلجادة اللغة اإلنجليزية
ينااتهج المعهااد عاادة سياسااات تهاادم لالرتقاااء بمسااتوى طالبااه فيمااا يتعلااق بمهااارات الحااديث
والكتابة باللغة اإلنجليزية ،من خالل توفير عدد من هذه الادورات بأساعار مخفضاة بالتنسايق ماع عادد

من مراكز التدريب المعتمدة.

المحور الخامس :الدعم الطالبي
تسااعى إدارة المعهااد إل اى تيسااير العمليااة التعليميااة ودعاام مختلااف عناصاارها لالرتقاااء بمسااتوى

الخ ا اارجين وتا ا اوفير س ا اابل النج ا اااح وتحس ا ااين مس ا ااتوى األداء بش ا ااكل يتماش ا ااى م ا ااع متطلب ا ااات الج ا ااودة
ومعاييراالعتماد،وله ااذا ت اام وض ااع خط ااة لل اادعم الم ااادي والمعن ااوي واألك اااديمي للط ااالب المتميا ازين أو

المتعثرين في مجاالت عدة تشمل المجال الدراسي والرياضي والصحي والنفسي.
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جانب من تكريم إدارة المعهد للطالب المتفوقين علميا وثقافيا وفنيا

المحور السادس :االشتراك في المسابقات المحلية والدولية
تضع إدارة المعهد نصب عينيها ضرورة احتكا طالب المعهد بنظارائهم مان طاالب الكلياات

والمعاهد المناظرة ،بغرض تنمية الروح التنافسية والحرص على التفوق عناد طاالب المعهاد ،وفاي هاذا
السااياق اشااتر طااالب المعهااد الاادولي العااالي لإلعااالم فااي عاادد ماان المسااابقات منهااا المسااابقة التااي

نظمها معهد اإلعالم التابع لمؤسساة ماودرن أكااديمي لمفاالم التوثيقياة مان إنتااج الطاالب ،وقاد فاازت
ثالثة أفالم من إنتاج وتنفيذ طالب المعهد الدولي العالي لإلعالم بمراكز متقدمة ضامن أفضال عشارة

أفالم ُقدمت في المسابقة.
كما شار طالب المعهد في المهرجان الدولي للفيلم القصاير والشاريط الوثاائقي والاذي عقادت
دورتااه السااابعة بالاادار البيضاااء بعناوان تتااأثير المتلقااي فااي مسااتقبل الفعاال السااينمائيت خااالل الفتارة ماان

 19 – 15يونيو 2012م ،وقد حظيت األفالم المشاركة من إنتاج وتنفياذ طاالب المعهاد بتقادير إدارة

المهرجان.

أيضا طالب المعهد الدولي العالي لإلعالم في المسابقة التي تنظمها الجامعة الكندية
وشار
ً
بمصر  CICلمفالم الوثائقية من إنتاج وتنفيذ الطالب.
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وق ااد حص االت مجل ااة (بلوت ااو) ،م اان إنت اااج ط ااالب قس اام اإلنت اااج اإلخب اااري بالمعه ااد ف ااي الع ااام

الجااامعي2013 – 2012م علااى المركااز الثاااني ف اي مهرجااان مشااروعات التخاارج الااذى نظمتااه كليااة
اإلعالم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وف ااازت مش ااروعات الت اادريب العملا اي لقس اام اإلنت اااج اإلعالما اي ف ااي الع ااام الج ااامعي -2014
2015م (فيلم أبواب القاهرة) على جائزة لجنة التحكايم وفايلم (القناال) علاى جاائزة أحسان مخارج وذلاك

في مهرجان سينما الشباب ،دورة عمر عبد العزياز ،والاذي نظمتاه الهيئاة العاماة لقصاور الثقافاة تحات
رعاية و ازرتي الثقافة والشباب والرياضة.

اددا ماان الج اوائز فااي مهرجااان
وحصاادت مشااروعات تخاارج طااالب قساام اإلنتاااج اإلعالمااي عا ً
ساقية الصاوي لمفالم التسجيلية القصيرة والطويل لعام 2015م ،حيث فاز فيلم تواحاة الفانت باالمركز
الثاني وفاز فيلم تimpossibleت بجائزة لجنة التحكيم عن األعمال اإلنسانية.
صورة من شهادة تقدير من المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي الذي عقدت دورته
السابعة بالدار البيضاء -المملكة المغربية
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صورة من مهرجان سينما الشباب أثناء استالم الجوائز

مهرجان ساقية الصاوي لألفالم القصيرة والمتوسطة

منطقة االستوديوهات
قام المعهد بإنشاء منطقة استوديوهات على أعلى مستوى من حيث التجهيزات الفنية

والتقنيات المستخدمة بها ،تضم عدد  2استوديو مساحة 100م 2زودا بشبكة إضاءة كاملة ،باإلضافة
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إلى كاميرات طراز  ،Sony digital OHP-450Pباإلضافة إلى غرفة تحكم ،Control room
باإلضافة إلى استوديو مساحة 300م( 2تحت التجهيز) .وكذلك استوديو للتسجيالت الصوتية ،كما

تضم منطقة االستوديوهات قاعة مؤتمرات واحتفاالت ومسرح يسع نحو  500فرد.
إيمانا من المعهد بأهمية التدريب العملي وانعكاسه المباشر على اإلعداد المهني لطلبة
و ً
اإلعالم قام المعهد بتجهيز خمسة مراكز متخصصة لتكون بمثابة ورش عمل واقعية يتدرب فيها
الطالب على أحدث تقنيات التعامل مع الصوت والصورة والنص ،وهى على النحو التالي:
• معمل المونتاج (ا)2 -
• صالة تحرير الشروق نيوز
• معمل الجرافيك

مبنى المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

منظر جانبي للحرم الجامعي
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أحد المدرجات المخصصة للمحاضرات بالمعهد

أحد معامل الكمبيوتر داخل المعهد
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جانب من التدريبات العملية للطالب في االستوديو
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ملعب كرة السلة بالمعهد

ملعب كرة القدم بالمعهد
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