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 رئيسا                 ى    أ.د. ىويدا سيد مصطف -1
 عضوا                  سيير صالح إبراىيـ أ.ـ.د. -2
 عضوا                 غادة  أحمد عبد الرحمف د. -3
 عضوا            فاطمة شعباف                 د. -4
 امنسق                               يسرا صبيح د. -5
 

بتاريخ ى المجمس األكاديمى وقد تـ اعتماد التشكيؿ ف
 21/11/2115مجمس اإلدارة بتاريخ ى وف 13/11/2115

بتاريخ ى المجمس األكاديمى وتـ اعتماد الخطة الخمسية ف
 3/1/2116مجمس اإلدارة بتاريخ ى وف 31/12/2115
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 -تضمنت منيجية إعداد الخطة الخمسية الخطوات التالية:

تشكيؿ لجنة العداد الخطة الخمسية لخدمة المجتمػ  و تنميػة البيئػة  -1
 بتاريخى حيث أقرىا المجمس األكاديم

كافػػػػػة ى لموضػػػػػ  الػػػػػراىف عمػػػػػى و الخػػػػػارجى الػػػػػداخمى التحميػػػػػؿ البيئػػػػػ-2
 األطراؼ المجتمعيةى المستويات مف خالؿ استبياف تـ تطبيقو عم

 ىيكؿ مقترح لمخطةى االتفاؽ عم-3
 عناصر الخطة و محاورىاتحديد -4
 تحديد األىداؼ االستراتيجية-5
 تحديداألنشطة و الفعاليات المطموبة لتنفيذ األىداؼ االستراتنيجية-6
 مقترح آلليات المتابعة و التقييـ المستمر-7
 الميزانية التقديرية المطموبة لتحقيؽ الخطة-8
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-2115) المجتمػػػ  وتنميػػػة البيئػػػةتتضػػػمف الخطػػػة الخمسػػػية لخدمػػػة 

 -يف:ياستراتيج فمحوري (2121
 
 األولى المحور االستراتيج ▀

 خدمة المجتم  وتنمية البيئة
 
 :الثانيى المحور االستراتيج ▀

عالء قيمة المسئولية اإلجتماعية  تفعيؿ المشاركة وا 
 
 المدة الزمنية الالزمة لتطبيق الخطة الخمسية: ▀

 (2121-2115سنوات )تغرؽ الخطة خمس تس

المعيػػػد الػػػدولى العػػػالى لرعػػػالـ بالشػػػروؽ أحػػػد المعاىػػػد العميػػػا السػػػت  -
 التابعة لوزارة التعميـ العالى .

 . 2111/  2119بدأت الدراسة فى المعيد فى العاـ الجامعى  -

 –وف اإلذاعة والتميفزيػ – الصحافةيضـ المعيد ثالثة برامج دراسية :  -
 . العالقات العامة واإلعالفو 
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يسعى المعيد مف خالؿ التطوير المستمر لقطاع خدمة المجتمػ  وتنميػة 
البيئػػة لتحفيػػز الطػػالا عمػػى المشػػاركة المجتمعيػػة والحفػػا  عمػػى بيئػػتيـ 

اإلعالميػػػػة العامػػػػة المحميػػػػة والقوميػػػػة واإلقميميػػػػة ومػػػػد جسػػػػور التواصػػػػؿ 
والخاصػػة لرسػػياـ فػػى تطػػوير قػػدرات اإلعالميػػيف والمينيػػيف ومن مػػات 

 المجتم  المدنى لتحقيؽ أىداؼ المعيد .

 

المعيػػد الػػدولى العػػالى لرعػػالـ بالشػػروؽ ميسسػػة تعميميػػة تسػػعى بجانػػا 
عػػػػػؿ الخػػػػػالؽ مػػػػػ  الميسسػػػػػات التأىيػػػػػؿ األكػػػػػاديمى لمخػػػػػريجيف إلػػػػػى التفا

اإلعالميػػػة ومن مػػػات المجتمػػػ  المػػػدنى إليجػػػاد حمػػػوؿ لممشػػػكالت التػػػى 
تواجو تمػؾ الميسسػات والمن مػات كبيػت خبػرة إستشػارى وعممػى والعمػؿ 
عمػػػى تنميػػػة المػػػوارد الذاتيػػػة لممعيػػػد وتوجيييػػػا لتطػػػوير العمميػػػة التعميميػػػة 

 والبحث العممى .

 تحديث وتفعيؿ خطة خدمة المجتم  و تنمية البيئة-

 لتفعيؿ المشاركة المجتمعية استحداث وحدات جديدة -

تقػػػػػػديـ الخػػػػػػدمات و االستشػػػػػػارات لمختمػػػػػػؼ ى تطػػػػػػوير دور المعيػػػػػػد فػػػػػػ-
 قطاعات المجتم  و ميسساتو
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وتطػوير الميػارات بػدور فعػاؿ فػى مجػاؿ التػدريا  يقوـ مركز التػدريا -
 اإلعالمى لمخريجيف والكوادر اإلعالمية.

تقػػػػػػدـ اسػػػػػػتوديوىات المعيػػػػػػد خػػػػػػدمات اإلنتػػػػػػاج اإلذاعػػػػػػى والتميفزيػػػػػػوف  -
 والصحفى لمميسسات اإلعالمية وطالا أقساـ وكميات اإلعالـ .

تصػػػػدر عػػػػف المعيػػػػد دوريػػػػة فصػػػػمية عمميػػػػة محكمػػػػة بعنػػػػواف   مجمػػػػة  -
 ث والدراسات اإلعالمية   البحو 

تتعػػػدد قنػػػوات التػػػدريا االعالمػػػى داخػػػؿ المعيػػػد حيػػػث تشػػػمؿ جريػػػدة  -
الشػػػػػروؽ نيػػػػػوز وموقػػػػػ  الشػػػػػروؽ دوت نػػػػػت وراديػػػػػو الشػػػػػروؽ وتميفزيػػػػػوف 
الشروؽ ونادى سينما الشروؽ وىى بمثابة معامؿ تدريا لطالا المعيد 

 والراغبيف فى التدريا االعالمى خارج المعيد .
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 S األهداف 

 نقبط القىة

W 

 نقبط الضعف

O 

 الفرص

T 

 التهديداث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفع كفبءة 

المشبركت 

المجتمعيت 

وتنميت 

 البيئت

 

 

 

 

 

 

وضغ خطخ  -1

هؼتوذح ألًشطخ 

الوجتوغ خذهخ 

 وتٌويخ الجيئخ .

 

ثطء تٌفيذ خطخ 

الوشبركخ 

 الوجتوؼيخ .

 

القٌىاد  تؼذد

داخل  االػالهيخ

يتيح  الوؼهذ

االطهبم فً 

الخذهبد  تطىيز

 الوجتوؼيخ .

ضؼف 

هؤطظبد 

الوجتوغ الوذًً  

. 

 

قيبص هؼذالد  -2

رضب الوؤطظبد 

اإلػالهيخ ػي 

هظتىي الؼوليخ 

التؼليويخ وهظتىي 

 الخزيجيي

ضؼف 

لوشبركخ ا

الفؼليخ هي 

جبًت 

الوؤطظبد 

اإلػالهيخ فً 

تىفيز فزص 

ػول 

 للخزيجيي.

 

وجىد شجكخ 

الوؼلىهبد 

يظهل ػوليخ 

التفبػل هغ 

األطزاف 

الوجتوؼيخ 

واطتطالع 

هؼذالد رضبهن 

ػي الؼوليخ 

التؼليويخ 

وهظتىي 

 الخزيجيي .

 

هشاااااااااااااااااابركخ  -3

القياابداد اإلػالهيااخ 

فاااًا هجلااااض  دارح 

 الوؼهذ . 

   

ًتظاااااااااااااااااااااابم  -4 ا

 الصاافيفخ التذريجيااخ

الصاابدرح ػااي قظاان 

ًتااابإل اإلخجااابري  اإل

وراديااااى الشاااازو  

قظاان  الصاابدر ػااي 

ًتااابإل اإلػالهااًا  اإل

واطااااااهبههوب فاااااًا 

هؼبلجااخ الوشااكالد 

 الطبرئخ .
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رفع كفبءة 

المشبركت 

المجتمعيت 

وتنميت 

 البيئت

الوشاااابركخ فاااًا  -5

الوٌبطاااجبد القىهياااخ 

والوفلياااااااخ ه اااااااال 

حواااااالد تشاااااجيغ 

ٌياااخ  بػخ الىط الصااٌا

وحوااااالد التجاااازع 

ثبلاااذم م وههزجااابى 

الثذاع ثبلتؼبوى هغ ا

وسارح ال قبفاااخ ودار 

األوثااازا م وثؼااا  

الخذهبد الوجتوؼياخ 

خ الشزو  .  فً هذٌي

 

   

ياااااىفز الوؼهاااااذ  -6

فاااااازص تذريجيااااااخ 

للطااااالة فاااًا دور 

الصاافف والقٌااىاد 

ًياااااااااااااااااااخ  التليفشيى

وقطبػبد و داراد 

الؼالقااااابد الؼبهاااااخ 

 ووكبالد اإلػالى.

 

تشاااااااااااااااااااابر  - 7

الوؤطظااااااااااااااااااابد 

اإلػالهياااااااخ فااااااًا 

تااااااااىفيز فاااااااازص 

تذريت للطالة فًا 

هختلااااااف وطاااااابئل 

اإلػاااااالم التقليذياااااخ 

 والجذيذح .

 

   

يىجااذ ثبلوؼهااذ  – 8

 وحذح لألسهبد .
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ثانيا : البيئة الخارجية : بالتطبيق عمى معايير التقويم الذااتى 
 لمحورى االعتماد )القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية (

 معيار المشاركة المجتمعية 
 

 الفرص :
تعػػػدد القنػػػوات االعالميػػػة داخػػػؿ المعيػػػد يتػػػيح االسػػػياـ فػػػى  – 1

 تطوير الخدمات المجتمعية .
وجود شبكة المعمومات يسيؿ عممية التفاعؿ مػ  األطػراؼ  – 2

المجتمعيػػػة واسػػػتطالع معػػػدالت رضػػػاىـ عػػػف العمميػػػة التعميميػػػة 
 ومستوى الخريجيف .

 
 التحديات :

 ضعؼ ميسسات المجتم  المدنى ومشاركاتيا .
 

 تقييم االحتياجات من واقع نتائج التحميل البيئى :
 .ات جديدة لتنفيذ الخطةالحاجة إلنشاء وحد  - 1
الحاجة لدعـ برامج تسػويؽ خػدمات وحػدة التػدريا وتطػوير  -2

 الميارات .
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 المخاطر التى تواجه تطبيق الخطة :

زمػػػػػػػػة لتنفيػػػػػػػػذ الخطػػػػػػػػة عػػػػػػػػدـ كفايػػػػػػػػة المػػػػػػػػوارد الماليػػػػػػػػة الال – 1
 .االستراتيجية 

 عدـ تفرغ أعضاء ىيئة التدريس بشكؿ كامؿ . -2

 جمود الموائح والقوانيف . -3

 تغيير اتجاىات وأولويات اإلدارة العميا لممعيد . -4
 وسائل مواجهة المخاطر :

 موازنة المعيد ى توفير االعتمادات ف -1

بػػػرامج ى المشػػػاركة فػػػ ىتشػػػجي  أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس عمػػػ -2
 .خدمة المجتم  و تنمية البيئة 

 نشر ثقافة المشاركة والتطوع -3

 
األول خدمذذذة المجتمذذذع ى األهذذذدال التشذذذليمية لممحذذذور االسذذذتراتيج ▀

 -وتنمية البيئة:

 توسي  و تفعيؿ خطة خدمة المجتم  وتنمية البيئة. -1

 استحداث وحدات جديدة لتفعيؿ المشاركة المجتمعية. -2
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 األول ى األنشطة والفعاليات المطموبة لمهدل االستراتيج ▀

 -توسيع وتفعيل خطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة :

توسػػػػػػي  نطػػػػػػاؽ خطػػػػػػة خدمػػػػػػة المجتمػػػػػػ  لتشػػػػػػمؿ األنشػػػػػػطة  -1
 نحو يفعؿ المشاركة المجتمعيةى التعميمية والبحثية والخدمية عم

بخدمػة المجتمػ  وتنميػة وض  خطػط بحثيػة سػنوية مرتبطػة  -2
 البيئة 

التػػدريبات ومشػػروع التخػػرج و ى ربػػط مقػػررات التػػدريا العممػػ-3
 مبادرات خدمية مجتمعيةى العممية بالقضايا المجتمعية و تبن

تنفيػػػذ مبػػػادرات وجيػػػود تطوعيػػػة لػػػدعـ وتطػػػوير مستشػػػفيات  -4
سػػػػػػرطاف األطفػػػػػػاؿ  ىالشػػػػػػروؽ وأبػػػػػػو الػػػػػػريش وميسسػػػػػػة مستشػػػػػػف

 .مف خالؿ التبرع بأسرة مجيزة وأجيزة تكييؼ وأدوية 57357

انت ػػػاـ دوريػػػة انعقػػػاد ميرجػػػاف الشػػػروؽ البػػػداعات الشػػػباا  -5
 بالتعاوف م  صندوؽ التنمية الثقافية بوزارة الثقافة 

لمتو يؼ وتفعيػؿ الشػراكة مػ  الميسسػات ى سنو ى عقد ممتق -6
 المعيد.ى االعالمية وتوفير فرص عمؿ جديدة لخريج
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  ىالثانى األنشطة والفعاليات المطموبة لمهدل االستراتيج ▀
 -:تمعيةاستحداث وحدات جديدة لتفعيل المشاركة المج

 
اسػػػػتحداث وحػػػػدات جديػػػػدة لتنفيػػػػذ الخطػػػػة الخمسػػػػية لخدمػػػػة  -1

 -المجتم  وتنمية البيئة وتشمؿ:
 وحدة خدمة المجتم . -
 وحدة الخريجيف. -
 وحدة التوجيو الميني. -
 وحدة البيئة. -
 مركز التدريا و تطوير الميارات. -
 االعالمي.وحدة االنتاج  -
 وحدة التثقيؼ و التنوير . -
 وحدة ادارة األزمات. -
 مركز بحوث و توثيؽ الصحافة المصرية. -
 
يضػػػػػـ ممثمػػػػػيف ى تأسػػػػػيس مجمػػػػػس المبػػػػػادرة المجتمعيػػػػػة الػػػػػذ -2

لمميسسات االعالمية وجياز تنمية مدينػة الشػروؽ و الجمعيػات 
 مراجعة وتطػوير الخطػة الخمسػية وتقػديـى أف يتولى األىمية عم

مقترحػات لتطػػوير العمميػة التعميميػػة والبحثيػة بمػػا يخػدـ المجتمػػ  
 المحمي.
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توعيػػػة الطػػػالا و ى تفعيػػػؿ دور وحػػػدة التثقيػػػؼ و التنػػػوير فػػػ-3
 أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقضايا المجتمعية.

تنميػػػػػة ى تفعيػػػػػؿ دور مركػػػػػز التػػػػػدريا وتطػػػػػوير الميػػػػػارات فػػػػػ-4
 يـ لسوؽ العمؿ .القدرات المينية لمطالا وتأىيم

تأسػػيس مركػػز بحػػوث و توثيػػؽ الصػػحافة المصػػرية و تفعيػػؿ -5
 التراث الصحفي.ى الحفا  عمى فى و التوثيقى دوره البحث

 
 ى الثانى األهدال التشليمية لممحور االستراتيج ▀

تفعيذذذذذل المشذذذذذاركة المجتمعيذذذذذة و إعذذذذذال  قيمذذذذذة المسذذذذذئولية 
 -االجتماعية :

الخػدمات االستشػارية لمختمػؼ تقػديـ ى تطوير دور المعيػد فػ-1
 قطاعات المجتم  وميسساتو

 
 الثالث ى األنشطة والفعاليات المطموبة لمهدل االستراتيج ▀

تقذذديم الخذذدمات االستشذذارية لمختمذذل ى تطذذوير دور المعهذذد  ذذ
 -قطاعات المجتمع ومؤسساته:

تفعيؿ المشاركة م  الميسسات االعالمية لتعديؿ مشروعات -1
و التميفزيػػػػوف ونقابػػػػة الصػػػػحفييف و قػػػػوانيف الصػػػػحافة واالذاعػػػػة 

 و التميفزيوني.ى و االذاعى الصحف ؼمواثيؽ الشر 
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تن ػػيـ حمػػالت إعالميػػة لػػدعـ الصػػناعة المصػػرية و تنشػػيط -2
 السياحة ومواجية التطرؼ و االرىاا

تعػػػػػػػاوف مػػػػػػػ  الميسسػػػػػػػات االعالميػػػػػػػػة  توقيػػػػػػػ  بروتوكػػػػػػػوالت-3
 وقطاعات المجتم  وميسساتو لتفعيؿ الشراكة معيا .

رات ريادة األعماؿ و التنمية المستدامة ونشر ثقافة دعـ مباد-4
 العمؿ الحر.

ة تن ػيـ قوافػؿ توعيػة لممػدارس اإلعداديػة والثانويػة لنشػر ثقافػػ-5
 ىاالعالمػػػػػ ىمػػػػػف المحتػػػػػو  التربيػػػػػة االعالميػػػػػة وحمايػػػػػة الػػػػػنشء

 الضار.
تنفيػػػػذ بحػػػػوث جماعيػػػػة وتطبيقيػػػػة بالتعػػػػاوف مػػػػ  الميسسػػػػات -6

االعالميػػػػػة والبحثيػػػػػة المحميػػػػػة واالقميميػػػػػة مػػػػػ  اعطػػػػػاء االولويػػػػػة 
مدينػة الشػروؽ واالحتياجػات ى بنية االتصاؿ فػى بحثى لمشروع

إطػار ى االعالمية لمجميور ومستقبؿ االعػالـ المممػوؾ لمدولػة فػ
 .الديوف واالحتكار والمنافسة 
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 مؤشرات القياس وأدوات التنفيا  ▀
 األولى أواًل المحور االستراتيج

 -:خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 

جػؿ قيػاس فاعميػة خطػة خدمػة المجتمػ  ومػف أجػؿ ضػماف من أ
التنفيػػػػذ الجيػػػػد لبػػػػرامج الخطػػػػة و أنشػػػػطتيا وفعالياتيػػػػا تػػػػـ وضػػػػ  
ميشػػػػػرات لمقيػػػػػاس وأدوات التنفيػػػػػذ لتمػػػػػؾ األنشػػػػػطة و الفعاليػػػػػات 

 -ؿ ما يمي:وتشم
مجػػػاؿ ى اإلنتيػػػاء مػػػف تحديػػػد أىػػػداؼ الوحػػػدات العاممػػػة فػػػ – 1

خدمػػة المجتمػػ  وتنميػػة البيئػػة وتفعيػػؿ دورىػػا فػػى الفتػػرة المحػػددة 
 بالخطة الزمنية .

زيادة نسبة اإلنتفاع مف خدمات ومرافؽ المعيد ) مالعا،  – 2
المعامػػؿ ، خػػدمات الكمبيػػوتر .. إلػػخ ( وذلػػؾ مػػف حػػالؿ حصػػر 

الحػػػالى ثػػػـ قيػػػاس زيػػػادة النسػػػبة خػػػالؿ السػػػنوات الػػػثالث الوضػػػ  
 القادمة .

زيػػػادة نسػػػبة مشػػػاركة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػى أنشػػػطة  – 3
 خدمة المجتم  وتنمية البيئة .

 زيادة عدد البرامج التدريبية خالؿ الفترة الزمنية المحددة .. – 4
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زيػػػػادة نسػػػػبة البػػػػرامج المشػػػػتركة بػػػػيف المعيػػػػد والميسسػػػػات  – 5
عالميػػة وزيػػادة نسػػبة عػػدد بػػرامج التػػدريا وزيػػادة نسػػبة عػػػدد اإل

 المشاركيف .
 

 الثانيى ثانيًا: المحور االستراتيج ▀

عال  قيمة المسئولية اإلجتماعية:   -تفعيل المشاركة وا 

تعديؿ ى الميسسات اإلعالمية فى زيادة معدالت المشاركة ف-1
 القوانيف الحالية وتفعيؿ مواثيؽ الشرؼ اإلعالمي.

ى تن ػػيـ الحمػػالت اإلعالميػػة فػػى زيػػادة معػػدالت المشػػاركة فػػ-2
مجػػاالت تشػػجي  الصػػناعة المصػػرية وتنشػػيط السػػياحة ومحاربػػة 

 التطرؼ و االرىاا.
زيػػػػػادة عػػػػػدد بروتوكػػػػػوالت التعػػػػػاوف مػػػػػ  قطاعػػػػػات المجتمػػػػػ  -3

 وميسساتو.
تنفيػػػذ بحػػػوث جماعيػػػة و تطبيقيػػػة بالتعػػػاوف مػػػ  الميسسػػػات -4

 محمية واالقميمية .االعالمية و البحثية ال
 استبيانات تقييـ األداء و استطالع الرضا.-5

 -مصادر التمويل:▀ 

 ميزانية المعيد.-1
 مشروعات تنمية الموارد الذاتية.-2
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 : االهتمامأصحاب 
تراعى الخطة اإلستراتيجية لقطاع البيئة متطمبات أصحاا اإلىتماـ مػف 

أف مقابمػػة متطمبػػات  أجػػؿ رفػػ  جػػودة العمميػػة التعميميػػة والبحثيػػة ، حيػػث
حتياجػػات ىػػيالء األطػػراؼ تعتبػػر أحػػد الػػدعامات التػػى توضػػح إمكانيػػة او 

تطبيػػػػؽ ىػػػػذة الخطػػػػة بنجػػػػاح وتيكػػػػد واقعيتيػػػػا ، حيػػػػث أف ىػػػػذة الخطػػػػػة 
حتياجػػػات أصػػػحاا اإلىتمػػػاـ باإلضػػػافة إلػػػى اموضػػػوعة أصػػػال لمقابمػػػة 

أصػحاا مقابمة متطمبات البيئة الداخمية والخارجية لممعيد ويمكف تحديد 
األىتمػػػػػاـ باإلضػػػػػافة إلػػػػػى مقابمػػػػػة متطمبػػػػػات البيئػػػػػة الداخميػػػػػة والخارجيػػػػػة 

 لممعيد، ويمكف تحديد أصحاا اإلىتماـ فيما يمى :
 مجمس اإلدارة  – 1
 المجمس األكاديمى واألقساـ العممية . – 2
 أعضاء ىيئة التدريس . – 3
 الطالا والخريجوف . – 4
 أولياء أمور الطالا . – 5
 اإلدارى بالمعيد .الجياز  -6
 الميسسات اإلعالمية . – 7
 جياز تنمية مدينة الشروؽ.-8
 القطاعات الخدمية .-9

 الجمعيات األىمية.-11
 أولياء األمور-11
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