
 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة التنفيذية لتطبيق 

 الخطة الخمسية البحثية للمعهد

(2021  – 2026 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 التنفيذية لتطبيق الخطة الخمسية للبحث العلمي  الخطة 

 ير كوادر أعضاء هيئة التدريس علي مستوي التخصصات العلمية أوالً: توف

 المنح القيد المخرجات  التخصص 
العلمية  األبحاث

 المنشورة 
 الفئة المستهدفة

القسم العلمي 

 المسئول 
 التكلفة ج.م  مؤشرات المتابعة 

 التربية اإلعالمية
رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 2) 2021 2018

مدرسون 

 مساعدون

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

الحصول علي 

 درجة مدرس
10000 

 الدراما التليفزيونية 
رسالة 

 ماجستير 
 معيدون ( بحث محلي 1) 2021 2017

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

لمشرفين اتقارير 

الحصول علي 

 الماجستير 

5000 

وسائل التواصل  

 ماعياإلجت

رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 2) 2021 2016

مدرسون 

 مساعدون

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

الحصول علي 

 درجة مدرس
10000 

 الدراما التليفزيونية 
رسالة 

 ماجستير 
 معيدون ( بحث محلي 1) 2021 2019

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

لمشرفين اتقارير 

الحصول علي 

 الماجستير 

5000 

 الدراما التليفزيونية 
رسالة 

 ماجستير 
 معيدون ( بحث محلي 1) 2021 2019

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

لمشرفين اتقارير 

الحصول علي 

 الماجستير 

5000 

الذكاء اإلصطناعي 

 خبارية اإللشبكات ل

رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 2) 2023 2020

مدرسون 

 مساعدون

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

الحصول علي 

 درجة مدرس
18000 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 ير كوادر أعضاء هيئة التدريس علي مستوي التخصصات العلمية أوالً: توف

 المنح القيد المخرجات  التخصص 
األبحاث العلمية 

 المنشورة 
 الفئة المستهدفة

القسم العلمي 

 المسئول 
 التكلفة ج.م  مؤشرات المتابعة 

الدراما األجنبية 

 والهوية 

رسالة 

 ماجستير 
 معيدون ( بحث محلي 1) 2023 2021

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

لمشرفين اتقارير 

الحصول علي 

 الماجستير 

9000 

 اإلعالم الرقمي 
رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 2) 2022 2020

مدرسون 

 مساعدون

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

الحصول علي 

 درجة مدرس
18000 

 التليفزيون والتنمية 
رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 2) 2023 2020

مدرسون 

 مساعدون

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

الحصول علي 

 درجة مدرس
26000 

 الصحافة التليفزيونية 
رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 1) 2023 2020

مدرسون 

 مساعدون

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

الحصول علي 

 درجة مدرس
26000 

الكتابة لإلذاعة  

 والتليفزيون 

رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 4) 2025 2022

مدرسون 

 مساعدون

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

الحصول علي 

 درجة مدرس
52000 

 اإلخراج التليفزيوني 
رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 4) 2026 2023

مدرسون 

 مساعدون

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

الحصول علي 

 درجة مدرس
52000 

 

 ألفاً(   366إجمالي تكلفة رسائل وبحوث قسم اإلذاعة والتليفزيون )

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 ير كوادر أعضاء هيئة التدريس علي مستوي التخصصات العلمية أوالً: توف

 المنح القيد المخرجات  التخصص 
األبحاث العلمية 

 المنشورة 

الفئة 

 المستهدفة 

القسم العلمي 

 المسئول 
 التكلفة ج.م  مؤشرات المتابعة 

تحليل الخطاب 

 الصحفي 

رسالة 

 ماجستير 
 الصحافة معيدون ( بحث محلي 1) 2022 2019

لمشرفين الحصول اتقارير 

 علي الماجستير 
9000 

الصحافة 

 المتخصصة 

رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 2) 2022 2020

مدرسون 

 مساعدون
 الصحافة

الحصول علي درجة 

 مدرس
18000 

التنوع اإلعالمي 

والتحرير 

 الصحفي الرقمي 

رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 2) 2022 2020

مدرسون 

 مساعدون
 الصحافة

الحصول علي درجة 

 مدرس
18000 

 الصحافة الدولية
رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 2) 2022 2019

مدرسون 

 مساعدون
 الصحافة

الحصول علي درجة 

 مدرس
18000 

اقتصاديات  إدارة 

 الصحافة

رسالة 

 ماجستير 
 الصحافة معيدون ( بحث محلي 1) 2023 2020

لمشرفين الحصول اتقارير 

 الماجستير علي 
16000 

 التحرير الصحفي 
رسالة 

 ماجستير 
 الصحافة معيدون ( بحث محلي 1) 2024 2021

لمشرفين الحصول اتقارير 

 علي الماجستير 
16000 

التحليل  

 السيميولوجي 

رسالة 

 دكتوراه 
 الصحافة معيدون ( بحث محلي 2) 2025 2022

الحصول علي درجة 

 مدرس
26000 

الصحافة 

 اإللكترونية 

( رسالة 2)

 دكتوراه 
 الصحافة معيدون ( بحث محلي 4) 2026 2024

الحصول علي درجة 

 مدرس
36000 

 

 ألفاً( 157)ي تكلفة رسائل وبحوث قسم الصحافة إجمال
 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 ير كوادر أعضاء هيئة التدريس علي مستوي التخصصات العلمية توفأوالً: 

 المنح القيد المخرجات  التخصص 
األبحاث العلمية 

 المنشورة 

الفئة 

 المستهدفة 

القسم العلمي 

 المسئول 
 التكلفة ج.م  مؤشرات المتابعة 

التسويق 

 السياسي 

رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 2) 2021 2018

مدرسون 

 مساعدون
 العالقات العامة 

الحصول علي درجة 

 مدرس
10000 

 الهواتف الذكية
رسالة 

 ماجستير 
 العالقات العامة  معيدون ( بحث محلي 1) 2021 2018

لمشرفين الحصول اتقارير 

 علي الماجستير 
7000 

وسائل التواصل  

 اإلجتماعي

رسالة 

 ماجستير 
 العالقات العامة  معيدون ( بحث محلي 1) 2021 2016

لمشرفين الحصول اتقارير 

 علي الماجستير 
7000 

اإلتصال  

 اإلستراتيجي 

رسالة 

 ماجستير 
 العالقات العامة  معيدون ( بحث محلي 1) 2021 2019

لمشرفين الحصول اتقارير 

 علي الماجستير 
7000 

 اإلعالن الرقمي 
رسالة 

 ماجستير 
 العالقات العامة  معيدون ( بحث محلي 1) 2021 2019

لمشرفين الحصول اتقارير 

 علي الماجستير 
7000 

اإلتصال  

 التنظيمي 

رسالة 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 2) 2024 2021

مدرسون 

 مساعدون
 العالقات العامة 

الحصول علي درجة 

 مدرس
26000 

التسويق 

 اإللكتروني 

( رسالة 2) 

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 4) 2025 2022

مدرسون 

 مساعدون
 العالقات العامة 

درجة الحصول علي 

 مدرس
52000 

اإلتصاالت  

التسويقية  

 المتكاملة 

( رسالة 2)

 دكتوراه 
 ( بحث محلي 4) 2025 2022

مدرسون 

 مساعدون
 العالقات العامة 

الحصول علي درجة 

 مدرس
52000 

 

 ألفاً(  168) العالقات العامة ي تكلفة رسائل وبحوث قسم  إجمال

 



 وزارة التعليم العالي 

 لإلعالم بالشروقالمعهد الدولي العالي 

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 

 

 إجمالي التكلفة التقديرية لدعم رسائل الماجستير والدكتوراه 

 وبحوث متطلبات الحصول علي الدرجتين باألقسام العلمية الثالثة 

 ألف جنية( 661)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 وزارة التعليم العالي 

 لإلعالم بالشروقالمعهد الدولي العالي 

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 ثانيا: رفع الكفاءة اإلنتاجية لبحوث أعضاء هيئة التدريس 

 ( في مجال النشر المحلي:  1)

 . ( بحثاً في المجلة العلمية للمعهد 20نشر عدد ) -

 ( بحثاً في المجالت العلمية المحلية واإلقليمية.90)نشر عدد  -

 لنشر الدولي: ( في مجال ا2)

 ( بحثاً في الدوريات العلمية الدولية. 20نشر عدد ) -

 

 ( من رسوم النشر المحلي.%100يتحمل المعهد نسبة ) -1

 ( من رسوم النشر الدولي. %100يتحمل المعهد نسبة ) -2

 يتحمل المعهد تكلفة تذاكر السفر ورسوم المشاركة في المؤتمرات الدولية.  -3

 مجاناً في المجلة العلمية للمعهد. نشر البحوث  -4

 يمنح المعهد يوماً في اإلسبوع كمنحة تفرغ علمي إلنجاز البحوث.  -5

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 ثانياُ: رفع الكفاءة اإلنتاجية لبحوث أعضاء هيئة التدريس 
 التكلفة ج.م  النشر  مؤشرات المتابعة  القسم المسئول  توقيت التنفيذ الفئة المستهدفة المخرجات  مجال البحوث 

اإلذاعة  

والتليفزيون 

وتكنولوجيا 

 اإلتصال 

تنفيذ عدد  

 ( بحثاً 44)

أعضاء هيئة 

 التدريس 

 قسم إذاعة 

2021 

2026 
 اإلذاعة والتليفزيون 

عدد البحوث العلمية  -1

 المنشورة محلياً ودولياً. 

عدد الحاصلين علي   -2

درجتي أستاذ وأستاذ 

 مساعد

نسبة الحاصلين  -3

علي درجات علمية 

إلجمالي عدد أعضاء 

 هيئة التدريس 

 ( بحثاً 44) 
ألف   118

 جنية

الصحافة 

المطبوعة 

 واإللكترونية 

تنفيذ عدد  

 ( بحثاً 44)

أعضاء هيئة 

 التدريس 

 قسم الصحافة 

2021 

2026 
 ( بحثاً 44)  افةالصح

ألف   118

 جنية

العالقات العامة 

واإلعالن  

والتسويق 

 اإللكتروني 

تنفيذ عدد  

 ( بحثاً 42)

أعضاء هيئة 

 التدريس 

قسم العالقات  

 العامة 

2021 

2026 
 ( بحثاً 42)  العالقات العامة 

ألف   112

 جنية

  بحثاً  130 اإلجمالي
2021 

2026 
 ألفاً  348 بحثاً  130 األقسام الثالثة

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 جنية(.  1000تكلفة النشر للبحث الواحد بالمجلة العلمية للمعهد متوسط ) •

 جنية(.  1000تكلفة منحة التفرغ إلنجاز بحث واحد ) •

 جنية(. 2000بالمجالت المحلية واإلقليمية متوسط )تكلفة النشر للبحث الواحد  •

 دوالر(.  600  – 400تكلفة النشر في المجالت العلمية الدولية للبحث الواحد ) •

 

 

 

 إجمالي التكلفة التقديرية لدعم بحوث أعضاء

 هيئة التدريس باألقسام العلمية الثالثة

 ألف جنية  348

 



 وزارة التعليم العالي 

 العالي لإلعالم بالشروقالمعهد الدولي 

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 ثالثاً: العدد المستهدف حصولهم علي درجتي أستاذ وأستاذ مساعد: 

 عدد المستهدف حصولهم علي درجة أستاذ: -1

 ( أساتذة مساعدين تخصصاتهم علي النحو التالي:7)

 التقديرية التكلفة   العدد المستهدف  القسم العلمي 

 ألف جنية  40 4 اإلذاعة والتليفزيون 

 ألف جنية  30 3 الصحافة

 - - العالقات العامة 

 ألف جنية  70 7 اإلجمالي

 

 آالف جنية( رسوم ترقية للعضو المتقدم للترقية لحساب المجلس األعلي للجامعات. 10المعهد )يسدد  •

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 لإلعالم بالشروقالمعهد الدولي العالي 

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 عدد المستهدف حصولهم علي درجة أستاذ مساعد:  -2

 التكلفة التقديرية  العدد المستهدف  القسم العلمي 

 ألف جنية  30 3 اإلذاعة والتليفزيون 

 ألف جنية  30 3 الصحافة

 ألفاً  60 6 العالقات العامة 

 جنيةألف  120 12 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 رابعاً: تنمية القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: 

 التكلفة  المتابعة مؤشرات   المسئول عن التنفيذ  توقيت التنفيذ  الفئة المستهدفة  األنشطة 

(  150تنفيذ عدد )

سمينار ومحاضرة 

وورشة عمل لتنمية 

القدرات البحثية بواقع 

 ( فعالية سنوياً 30)

أعضاء هيئة التدريس  

 والهيئة المعاونة 

أساتذة اإلعالم  

والباحثين بالجامعات 

 المصرية والعربية 

 طوال العام 

الشعب العلمية لمنتدي 

 األصالة والتجديد

 البحوث مركز 

 وحدة البحث 

عدد السيمنارات 

والمحاضرات وورش 

 العمل 

عدد المشاركين من  

 المعهد

عدد المشاركين من  

الجامعات المصرية  

 والعربية 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 المجتمع الممولة من المعهد لدعم المشروعات البحثية الجماعية:خامساً: بحوث خدمة  

 (2026 – 2021يستهدف المعهد تمويل خمسة مشروعات بحثية جماعية خالل الفترة )

 التكلفة  مؤشرات المتابعة المسئول عن التنفيذ  توقيت التنفيذ  الفئة المستهدفة  المجال البحثي 

البحوث الجماعية 

تخدم  التطبيقية التي 

المجتمع وبرامج 

 التنمية المستدامة

 أعضاء هيئة التدريس 
2021 

2026 

 األقسام العلمية 

 وحدة البحث العلمي 

 وحدة تسويق البحوث 

عدد األبحاث المحولة 

 من المعهد 
 ألف جنية 200

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026العلمي )الخطة الخمسية للبحث 

 سادساً: المؤتمر العلمي السنوي للمعهد 

 التكلفة  مؤشرات المتابعة المسئول عن التنفيذ  توقيت التنفيذ  العدد  المجال البحثي 

 اإلعالم الرقمي  -

 الصحافة -

 اإلذاعة والتليفزيون  -

 العالقات العامة واإلعالن -

 التسويق اإللكتروني  -

 البحوث المستقبلية  -

(5 ) 

مؤتمرات 

 علمية

 ديسمبر من كل عام 

األمانة الفنية للمؤتمر  

 العلمي 

 وحدة البحث العلمي 

عدد الجامعات  -1

 المشاركة 

عدد البحوث  -2

 المشاركة 

 ألف جنية 500

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 سابعاً: المجلة العلمية للمعهد: 

 ( أعداد سنوياً بواقع عدداً واحداً كل ثالثة أشهر4يصدر المعهد )

عدد البحوث   عدد اإلصدارات 

 المنشورة 

 التكلفة  مؤشرات المتابعة المسئول عن التنفيذ  توقيت التنفيذ 

( 4( عدداً بواقع )20)

 أعداد سنوياً 
 ( بحثاً 160)

 مارس 

 يونيو 

 سبتمبر 

 ديسمبر 

 مجلس إدارة

 وتحرير المجلة العلمية

عدد البحوث  -1

 المنشورة 

عدد الباحثين  -2

المشاركين من 

جامعات عربية  

 وأجنبية 

 ألفاً  250

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 ومشروعات التخرج: ثامناً: بحوث الطالب 

المسئول عن   توقيت التنفيذ  الفئة المستهدفة  األنشطة  المجال 

 التنفيذ 

 التكلفة  مؤشرات المتابعة 

 مشروعات التخرج 
مهرجان الشروق 

 إلبداعات اإلعالم 

طالب الجامعات 

 المصرية والعربية 

سبتمبرمن كل 

 عام
 أمانه المهرجان 

عدد الجامعات  -

 المشاركة 

مشروعات عدد  -

 التخرج 

 ألف جنية 500

 الزيارات العلمية 

تنظيم زيارات  

ميدانية للمؤسسات  

 اإلعالمية والثقافية

طالب األقسام  

 الثالثة 
 األقسام العلمية  طوال العام 

عدد الزيارات   -

 الميدانية

عدد الطالب   -

 المشاركين 

 ألف جنية  50

 البحوث العلمية 

تنفيذ مشروعات 

بحثية جماعية علي  

 سنوات 4مدار 

طالب األقسام  

 العلمية
 طوال العام 

 األقسام العلمية 

وحدة البحث 
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 وزارة التعليم العالي 

 المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق

 ( 2021/2026الخطة الخمسية للبحث العلمي )

 التكلفة التقديرية  المجال واألنشطة العلمية 

 ألفاً  661 أعضاء الهيئة المعاونة دعم رسائل وبحوث 

 ألفاً  348 أعضاء هيئة التدريسدعم بحوث 

 ألفاً  190 رسوم الترقيات لدرجتي أستاذ وأستاذ مساعد

 ألف جنية 500 المؤتمر العلمي السنوي للمعهد

 ألف جنية 250 المجلة العلمية للمعهد 

 ألف جنية 200 البحوث الجماعية الممولة من المعهد 

 ألف جنية 500 مهرجان الشروق إلبداعات طالب اإلعالم

 ألفاً  70 بحوث الطالب والزيارات والمسابقات العلمية 

 ألف جنية  719مليون و   2 إجمالي التكلفة التقديرية 

 

 جنية سنوياً(  800ألفاً و    543متوسط التكلفة السنوية في حدود ) 


