
 مشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد 

م من كلية اإلعالم جامعة القاهرة    ُمقدَّ



ى  الشرق أول كلية مستقلة لإلعالم فتأسست كلية اإلعالم ك

   1974األوسط عام 

 درجة اإلعالم  كلية طلب على ناء  بُ  القاهرة جامعة تمنح

 : التالية التخصصات حدأ في اإلعالم في البكالريوس
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الساعات نظام على البكالريوس مرحلة برنامج فى الدراسة تعتمد 

  Credit Hours الُمعَتَمدة

(4) اإلعالم فى البكالريوس درجة على للحصول الدراسة مدة 

 . دراسيين فصلين من الجامعى العام يتكون و  جامعية سنوات

ساعة (132) اجتياز البكالريوس درجة على الحصول يتطلب 

عة ُمعتمدة  على دراسية فصول (8) و األربع السنوات على ُموزَّ

 ..النحو هذا النحو

 
 8 متطلباث عامت -1

مقرراث   
X  

 ساعت ُمعتمدة 24 =  3 

ُمقرراً    14 متطلباث الكليت -2
X 

 ساعت ُمعتمدة 42 =  3 

متطلباث إجباريت  -3
 للقسم 

ُمقرراً    15
X 

 ساعت ُمعتمدة 45 =  3 

متطلباث اختياريت  -4
 للقسم 

5 

مقرراث  
X 

 ساعت ُمعتمدة 15 =  3 

ُمقرر       2 مقرراث حرة -5
X 

 ساعت ُمعتمدة 6 =  3 



 المسَتفيدون 
 و الُمستهَدفىن



 مؤشرات التطوير المستمر بالكلية
 للكلية المؤسسية القدرة برفع يتعلق فيما

 

قابلة مؤشرات  

 للقياس
 الوضع المستهدف الوضع الحالي آلية القياس

احتياجاااااات تةريبياااااة 

محاااااةةء بناااااا  علااااا  

 نتائج االستبيانات

استقصااااااااا   را  

 العاملين
 إشباع احتياجات التةريب وجوة  وجه قصور

خطااة تااةريب ساانوية 

 موثقة و معلنة

المالحظااااااااااااااااااااة 

 بالمشاركة
 عةم وجوة خطة

وجاااااوة خطاااااة معلناااااة و 

عمااخ خطااة و     مكتملااة 

 جةيةء

 –شاااااةات التاااةريب 
 كشوف الحضور

مقترحااااااااااااااااااااات 

 المةيرين

عااةم وجااوة شااااةات 

 التةريب

         وجااوة شااااةات التاااةريب 

 استكماخ الةوراتو 

نتاااااااااااائج اساااااااااااتبيان 

الماااااااااااااااةرب       و 

 المتةرب

مقاااااااابالت ماااااااا  

 الموظفين
 عةم وجوة استبيانات

تاااوافر اساااتبيانات تغطااا  

 جمي  الةورات



 البكالوريوس مرحلة بتطوير يتعلق فيما
 

قابلة مؤشرات  

 للقياس
 الوضع المستهدف الوضع الحالي آلية القياس

بررررررررررامت و مقرررررررررررات 

متطررررررررررورة  دراسررررررررررية 

 وجديدة

 دورات تدريبية 

نظرررر ارشررراد و تسرررجي  

تعمررررر  بشرررررك  ورقررررر  

 يدوى 

نظرررررررر ارشررررررراد و تسرررررررجي  

 وحديثة 

مشرررررررررو ات ت ررررررررر  

متميرررتة تحجرررد جررروا ت 

و و اقليميررررررة  قومىيررررررة

  المية

ورش  مررررررررررررررر  و 

 مؤتمرات  لمية 

فررر  مقرررررات دراسرررية 

حاجرررة للتطررروير لرررت  ر 

احتياجررات سرروق العمرر  

 اإل  م 

مقرررررات دراسرررية و بررررامت 

تواكرررح احتياجرررات متطرررورة 

 سوق العم  اإل  م 

اتاحررررررررررررة التسررررررررررررجي  

اإللكترونرررري للطرررر ح و 

االطرررر ى  لرررر  النتررررا ت 

 الكترونيا  

 رأى استط  ات 

مبررررادرات ط بيررررة فرررر  

حاجرررررررررررة للجرررررررررررق  و 

 ف  مجاالت متنو ة

دورات تدريبيررررررررة للطرررررررر ح 

 لتنمية مهاراتهر 



 والبحوث العليا الدراسات بتطوير يتعلق فيما
 

قابلة مؤشرات  

 للقياس
 الوضع المستهدف الوضع الحالي آلية القياس

وضااااا  خطاااااة بحثياااااة 

لة     و   معتمةءمفعَّ

وجااوة خطااة بحثيااة 

لةمعتمةء و   مفعَّ
 عةم وجوة خطة بحثية 

اعتمااااااااة الخطاااااااة البحثياااااااة 

 المتطورء

التوساااا  فاااا  البااااارامج 

 الجةيةء

عاااااااااةة البااااااااارامج 

 الجةيةء

بااااااااااارامج محاااااااااااةوةء 

 للةراسات العليا

بااااااارامج متعاااااااةةء جةياااااااةء 

 للةراسات العليا

عااااااااااااةة الملتحقااااااااااااين 

بالةراساااااااات العلياااااااا و 

 رضائام عناا

       كشاااوف الملتحقاااين 

 االستبياناتو 

عااةم وجااوة اسااتبيانات 

 لقياس رضا لملتحقين

تطبياااااب اساااااتبيانات لقيااااااس 

 فاعلية البرامج

رضااااا سااااوب العمااااخ و 

 تعاونام

ورش عماااااااااااااااخ و 

 استبيانات 

عااااااةم وجااااااوة  ليااااااات 

للتعاااااون البحثاااا  ماااا  

 المؤسسات اإلعالمية 

اعتماااااة  ليااااات و اتفااقيااااات 

للتعااااااون مااااا  المؤسساااااات 

 اإلعالمية المعنية

تحااااااااةيا المقااااااااررات 

اإلليكترونياااة و تحوياااخ 

 المقررات الباقية 

قائمااااااة معتمااااااةء و 

موثقاااة باااالمقررات 

 اإلليكترونية

عااااااةم وجااااااوة قااااااوائم 

 بالمقررات اإلليكترونية

وجوة قائماة باالمواة التا  تام 

تحويلاا إليكترونياً معتماةء و 

موثقااة ماا  التااةريب لتحويااخ 

 هذه المقررات

بروتوكاااااااااااااااااااااوالت و 

 اتفاقيات تعاون مشترك

عااااااةة االتفاقيااااااات 

 الموثقة و المعتمةء

عااااةم وجااااوة اتفاقيااااات 

مشاااااااااتركة للتعااااااااااون 

البحثاا  علاا  المسااتو  

 اإلقليم  و الةول 

وجاااااوة اتفاقياااااات للتعااااااون 

 المشترك إقليمياً و ةولياً 



 المجتمع باحتياجات وربطها العلمية البحوث بتطوير يتعلق فيما
 

 
 

قابلة مؤشرات  

 للقياس
 الوضع المستهدف الوضع الحالي آلية القياس

ةورية للممارسة المانية تقارير 

 يصةرها المرصة اإلعالم 

مساااتةيرء و ورش موائاااة 

عمااااخ تناااااقش إشااااكاليات 

الممارساااة لتطاااوير ا ةا  

 المان 

وجااااوة تقااااارير ترصااااة عااااةم 

 الممارسة اإلعالمية

تقااارير ةوريااة ترصااة الممارسااة ماان 

 خالخ إنشا  مرصة إعالم 

تاةريب لتنمياة مااارات برنامج 

 عضا  هيئة التاةريس و الايئاة 

 المعاونة 

البااااارامج و عاااااةة عاااااةة 

المشاااااااااااركين فياااااااااااا و 

الخباااااااااارات التةريبيااااااااااة 

 المقةمة

تةريب و لكن غير كااف  يوجة 

الحتياجاااات هيئاااة التاااةريس و 

 الايئة المعاونة 

برنامج تةريب  محةة لتنمية الماارات 

عليااه خباارا  و يشاارف يشااارك فيااه و 

 متخصصين

بحثياااااة للكلياااااة تااااارتبط خطاااااة 

 باحتياجات المجتم 

ماجساااااااااتير و رساااااااااائخ 

ةكتااوراه و بحااوا علميااة 

تقاااااااةم حلاااااااوال علمياااااااة 

 لمشكالت المجتم 

توجاااة خطاااة بحثياااة و لكااان ال 

 هناك خطوط عامة فقط

وجااوة خطااة بحثيااة موثقااة و معلنااة و 

 يتم مراجعة مة  االلتزام باا 

علمياااة تحصاااة جاااوائز بحاااوا 

 عالمية و إقليمية

عاااةة البحاااوا الحاصااالة  

 عل  جوائز
 عةة محةوة من البحوا 

وجاااااوة عاااااةة  كبااااار مااااان البحاااااوا 

المنشااااورء ةولياااااً و الحاصاااالة علاااا  

 جوائز



 الكلية ل ريج  التنافسية القدرة برفع يتعلق فيما
 

قابلة مؤشرات  

 للقياس
 الوضع المستهدف الوضع الحالي آلية القياس

ا سااار الطالبياااة وتناااوع عاااةة 

 .ا نشطة الطالبية

عةة ا سار وزيااةء زياةء 

عااةة الطااالب المشاااركين 

فيااااااااا وزيااااااااةء حجااااااام 

 .ا نشطة الطالبية

الطالب عان المشااركة احجام 

فااا ا نشااطة الطالبيااة ومناااا 

 .نشاط ا سر

حجم ا نشطة الطالبياة وزيااةء زياةء 

عاااةة ا سااار وإقبااااخ الطاااالب علااا  

 .المشاركة فا هذه ا نشطة

لتاااةريب الطاااالب فاااا بااارامج 

المؤسساااااات اإلعالمياااااة مااااا  

االساااااااااااااااتعانة باااااااااااااااالخبرا  

 . والمتخصصين

 –االستقصااا  اسااتمارات 

 –عةة البارامج التةريبياة 

 .شااةات التةريب

وجاااوة بااارامج واضاااحة عاااةم 

معلنة وموثقة لتةريب الطالب 

 . فا المؤسسات اإلعالمية

ذو شخصااااااااية ومصااااااااقخ طالااااااااب 

بالماارات التاا يتطلبااا ساوب العماخ 

 .اإلعالما

وورش عماااخ لتوعياااة ناااةوات 

الطااااالب بقضااااايا ومشااااكالت 

 .المجتم 

الناااااةوات وعااااااةة عاااااةة 

المشاااركين فياااا ونوعيااة 

الموضاااوعات والقضااااايا 

 .المطروحة للنقاش

النااةوات والااورش التااا نااةرء 

تاااااااتم بقضاااااااايا ومشاااااااكالت 

 .المجتم 

واعااا بقضااايا مجتمعااه ولةيااه طالااب 

القاااااةرء علااااا  إةارء وحاااااخ مشاااااكلة 

 .ا زمات



 البي ة تنمية و المجتمع  دمة ف  الكلية دور فعالية بتيادة يتعلق فيما

 
 

قابلة مؤشرات  

 للقياس
 الوضع المستهدف الوضع الحالي آلية القياس

ا سااار الطالبياااة وتناااوع عاااةة 

 .ا نشطة الطالبية

عةة ا سار وزيااةء زياةء 

عااةة الطااالب المشاااركين 

فيااااااااا وزيااااااااةء حجااااااام 

 .ا نشطة الطالبية

الطالب عان المشااركة احجام 

فااا ا نشااطة الطالبيااة ومناااا 

 .نشاط ا سر

حجم ا نشطة الطالبياة وزيااةء زياةء 

عاااةة ا سااار وإقبااااخ الطاااالب علااا  

 .المشاركة فا هذه ا نشطة

لتاااةريب الطاااالب فاااا بااارامج 

المؤسساااااات اإلعالمياااااة مااااا  

االساااااااااااااااتعانة باااااااااااااااالخبرا  

 . والمتخصصين

 –االستقصااا  اسااتمارات 

 –عةة البارامج التةريبياة 

 .شااةات التةريب

وجاااوة بااارامج واضاااحة عاااةم 

معلنة وموثقة لتةريب الطالب 

 . فا المؤسسات اإلعالمية

ذو شخصااااااااية ومصااااااااقخ طالااااااااب 

بالماارات التاا يتطلبااا ساوب العماخ 

 .اإلعالما

وورش عماااخ لتوعياااة ناااةوات 

الطااااالب بقضااااايا ومشااااكالت 

 .المجتم 

الناااااةوات وعااااااةة عاااااةة 

المشاااركين فياااا ونوعيااة 

الموضاااوعات والقضااااايا 

 .المطروحة للنقاش

النااةوات والااورش التااا نااةرء 

تاااااااتم بقضاااااااايا ومشاااااااكالت 

 .المجتم 

واعااا بقضااايا مجتمعااه ولةيااه طالااب 

القاااااةرء علااااا  إةارء وحاااااخ مشاااااكلة 

 .ا زمات



 للكلية الذاتية الموارد بتنمية يتعلق فيما
 

 
 الوضع المستهدف الوضع الحالي آلية القياس قابلة للقياسمؤشرات   

زيااااةء عاااةة البااارامج التةريبياااة و 

البحوا و الةراساات التا  تجريااا 

 المراكز العلمية

وثاااائب البااارامج التةريبياااة و 

البحاااااوا و الةراساااااات   و 

كشاااااااااوف المتاااااااااةربين   و 

 االستبيانات 

بااااااارامج تةريبياااااااة و بحاااااااوا و 

ةراسااااااات محااااااةوةء   و  عااااااةاة 

 متةربين محةوةء 

زيااااةء فااا  عاااةة البااارامج التةريبياااة   و 

البحوا و الةراسات   و  عةاة المتاةربين 

   و ارتفاع ف  ةرجة الرضا باذه البرامج

زياااااةء عااااةة الااااةبلومات المانيااااة 

المتخصصااة بالكليااة و زياااةء عااةة 

 الملتحقين باا 

شااااااةات الااااةبلوم   اسااااما  

الملتحقاااااااين و عاااااااةةهم   و 

 استبيانات رضا الملتحقين 

ةبلوماااااااااات مانياااااااااة محاااااااااةوةء 

التخصصاااات    عاااةاة الملتحقاااين 

 محةوةء 

زياةء عةة الةبلومات المانياة المتخصصاة 

  و زياااةء  عااةاة الملتحقااين باااا و ارتفاااع 

 ف  ةرجة الرضا عناا 

التطاااااور فااااا   عاااااةاة الملتحقاااااين 

بالشاااااااعبة اإلنجليزياااااااة و  عاااااااةاة 

المعاماااخ و الماااةرجات و  عضاااا  

 هيئة التةريس

كشاااااوف ب عاااااةاة الطاااااالب 

الملتحقااين   تقااارير  عضااا  

هيئاة التاةريس   و مناقشااات 

و اجتماعات   بيان بالمعامخ 

 و المةرجات 

شااااعبة إعااااالم باللغااااة اإلنجليزيااااة 

محااةوةء الطااالب   و اإلمكانيااات 

البشااارية مااان  عالبهعضاااا  هيئاااة 

التااةريس   و امكانااات ماةيااة ماان 

 معامخ و مةرجات

تطااور فاا   عااةاة طااالب الشااعبة   و فاا  

 عااةاة  عضااا  هيئااة التااةريس المشاااركين 

فااا  التاااةريس و زيااااةء  عاااةاة المعاماااخ و 

 المةرجات 

زياةء التخصصات المةرجة بوحةء 

الماجساااتير اإلليكترونااا  و زياااااةء 

  عةاة الملتحقين باا

شااااااااااااااةات الماجسااااااااااااتير 

اإلليكترونااااااااااا     عاااااااااااةاة 

المشااااااااركين   اساااااااتبيانات 

 المشاركين رضا 

ماجسااااااتير إليكتروناااااا  محااااااةوة 

التخصصااااات و  عااااةاة ملتحقااااين 

 محةوةء 

زياااةء عااةة التخصصااات المةرجااة بوحااةء 

الماجسااتير اإلليكتروناا    و زياااةء  عااةاة 

الملتحقين باا و زياةء ةرجة الرضاا عنااا 

. 



 مدى استيفاء معايير اال تماد 

 من واقع تقرير مركت ضمان الجودة بالجامعة 

 القدرة المؤسسية الفا لية التعليمية



 مدى تحقق معايير اال تماد من وجهة نظر الكلية  

 القةرء المؤسسية قب  تنفيذ المشروى وبنهاية السنة األول  من المشروى 

 

الت طيط 
 االستراتيجي

 

 ال طة اإلستراتيجية للمؤسسة 1/1•

 الوضع التنافسي للمؤسسة 1/2•

 القيادة والحوكمة

 ا تيار القيادات األكاديمية 3/1•

 نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية 3/2•

 تنمية المهارات اإلدارية 3/3•

 نظر المعلومات والتوثيق 3/4•

 دور القيادة في تنمية التموي  الذاتي 3/5•

 الهيك  التنظيمي

 الهيك  التنظيمي واإلدارات الدا مة 2/1•

 المجداقية واال  قيات

 حقوق الملكية الفكرية والنشر 4/1•

 الممارسات العادلة وااللتتار بأ  قيات المهنة 4/2•

 األ  قيات المهنية 4/3•

√تر استيفاء هذه المعايير    

 

تر استيفاءه االني  

 

√تر استيفاء هذا المعايير    

√تر استيفاء هذه المعايير    

 يتر استيفاءه 

 يتر استيفاءه 

 يتر استيفاءه

 

√تر استيفاء هذه المعايير    

 



القدرة المؤسسيت/ تابع  
 

 

 الجهات االداري

 

 تنمية القيادات وتقيير األداء 5/1•

 الرضا الوظيفي 5/2•

المشاركة المجتمعية 
 و تنمية البي ة

  طة  دمة المجتمع وتنمية البي ة 7/1•

 تفا   المؤسسة مع المجتمع 7/2•

 الموارد

 تنمية القيادات وتقيير األداء 5/1•

 الرضا الوظيفي 5/2•

التقوير المؤسس  و 
 ادارة ُنظر الجودة

 تقوير أداء المؤسسة 8/1•

 د ر القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة 8/2•

 يتر استيفاءه االن

 

 يتر استيفاءه االن

 

 يتر استيفاءه االن

 

 يتر استيفاءه 

√    تر استيفاءه         



 
الط ح 
 وال ريجون

 

 سياسيات قبو  وتحوي  وتوتيع الط ح  1/1•

 الد ر الط بي 1/2•

 األنشطة الط بية 1/3•

 ال ريجون 1/4•

 البرامت التعليمية

 البرامت التعليمية واحتياجات المجتمع   3/1•

 تجمير وتطوير البرامت التعليمية 3/2•

 مؤشرات فا لية البرامت التعليمية  3/3•

 المعايير االكاديمية

 المعايير األكاديمية القومية المرجعية 2/1•

 توافق البرامت التعليمية مع المعايير األكاديمية 2/2•

التعلير والتعلر 
والتسهي ت المادية 

 الدا مة

 استراتيجية التعلير والتعلر 4/1•

 السياسات المتبعة في التعام  مع مشك ت التعلير 4/2•

 برامت التدريح الميداني للط ح 4/3•

 تقوير الط ح 4/4•

 اإلمكانات المتاحة للتعلير والتعلر 4/5•

 رضاء الط ح 4/6•

√تر استيفاءه            

√         تر استيفاءه            
 يتر استيفاءه

 يتر استيفاءه 

 √تر استيفاء هذه المعايير  

 يتر استيفاءهر

 

√تر استيفاءه    

√تر استيفاءه    

 يتر استفاءه 

√تر استيفاءه    

√تر استيفاءه    

√تر استيفاءه    



 

أ ضاء هي ة 
 التدريس

 

 الهي ة المعاونة/ كفاية أ ضاء هي ة التدريس  5/1•

 الهي ة المعاونة / تنمية قدرات هي ة التدريس  5/2•

 رضاء أ ضاء هي ة التدريس / تقيير أداء  5/3•

 الرضا الوظيفي 5/4•

 الدراسات العليا

 الدرجات الممنوحة 7/1•

 العملية التعليمة في الدراسات العليا 7/2•

 ط ح الدراسات العليا 7/3•

البحث العلمي 
 واالنشطة العلمية

  طة البحث العلمي  6/1•

 كفاءة العملية البحثية 6/2•

 تموي  البحث العلمي 6/3•

  نشطة علمية  خري 6/4•

التقوير المستمر 
 للفا لية التعليمية

 شمولية واستمرارية التقوير 8/1•

 المسا لة والمحاسبية 8/2•

 √تر استيفاءه  

 يتر استيفاءه

 يتر استيفاءه

 يتر استيفاءه 

 
 يتر استيفاءه

 يتر استيفاءه

 يتر استيفاءه

√تر استيفاءه    

√تر استيفاءه    

 يتر استيفاءه

 يتر استيفاءه

 

 

 يتر استيفاءه

√تر استيفاءه    

 



تنمية الموارد 
 الذاتية للكلية

 

تيادة فا لية 
دور الكلية ف  
 دمة المجتمع 
 و تنمية البي ة

 

رفع القدرة 
التنافسية 
 ل ريت الكلية

تطوير البحوث 
العلمية وربطها 
باحتياجات 
 المجتمع

تطوير 
الدراسات العليا 

 والبحوث

تطوير مرحلة  
 البكالوريوس

رفع القدرة 
المؤسسية 
 للكلية



رفع القدرة 
المؤسسية 
 للكلية

جهات اداري 
 متطور

18 
 شهرا

ثقافة 
 مؤسسية 

يتر تحقيق 
الهدف  ن 
 طريق



تطوير مرحلة  
 البكالوريوس

 

نظم إرشاة و تسجيخ 
 حةيثة و متطورء

 

 

برامت تدريح  مل  مواكبة 
لتكنولوجيا االتجا  و 

 المعلومات

تنمية مستمرة لقدرات أ ضاء  
 هي ة التدريس  و معاونيهر

 

• الف جنيه 130  

• شارا 12  

• الف جنيه 160  

• شارا 21  

• الف جنيه 150  

• شارا 18  

• الف جنيه 125  

• شارا 18  
برامت دراسية متطورة 

 تلب  احتياجات سوق العم 

 

تطوير مرحلة 
 البكالوريوس



تطوير الدراسات 
 العليا والبحوث

 تطوير الدراسات العليا والبحوث



تطوير 
البحوث 
العلمية 
وربطها 
باحتياجات 
 المجتمع

كلية اإل  ر بيت 
 لل برة المتميتة

الف جنيه  200
    

 شهرا 18 

قدرة بحثية 
متميتة أل ضاء 
 هي ة التدريس

الف جنيه  220
 شهرا 21    

 طة بحثية 
 للكلية

 الف جنيه 170

 شهرا 21    

نشر  لم  متميت 

محل  و دول  و 

 اقليم 

 الف جنيه  180

 شهرا 15    



رفع القدرة 
التنافسية 
 ل ريت الكلية

طالب واع  بقضايا 

 ومشكالت مجتمعه

الف جنيه 120  
شارا 21وخالخ    

خريج يلبا احتياجات 

 ومتطلبات سوب العمخ

الف جنيه  135بتكلفه 
شارا 15وخالخ   

طالب قاةر عل  التخطيط 

وإةارء وحخ المشكالت 

 وا زمات المختلفة

الف جنيه  70  
شارا 21خالخ   

طالب ذو شخصية متميزء 

 وُمصقلة بماارات متعةةء

الف جنيه  120بتكلفه 
شارا 18خالخ   



 

تيادة فا لية 
دور الكلية ف  
 دمة المجتمع 
 و تنمية البي ة

 

دور نشط و 
فعا  للكلية ف  
التفا   مع 
 مشك ت البي ة

 

 

الف  165بتكلفة •
 جنيه

 شارا 15خالخ •

  قات وثيقة 
مع مؤسسات 
 المجتمع المدن 

 
 

 

الف  160بتكلفة •
 جنيه

 شارا 15خالخ •

أوجه متعددة 
للتعاون بين 
الكلية و 
المؤسسات 
 اإل  مية

 

الف  200بتكلفة •
 جنيه

 شارا 12خالخ •

  قات مع 
 ال ريجين

 

 

 

الف  165بتكلفة •
 جنيه

 شارا 18خالخ •



تنمية الموارد 
 الذاتية للكلية

مراكت  لمية و بحثية 
 ذات كفاءة متميتة

 الف جنيه 120بتكلفة 

 شهرا   21    

 وحدة ماجستير اليكترون 

 الف جنيه 65بتكلفة 

 شهرا 12    

قسر لدراسة اإل  ر  
 باللغة اإلنجليتية

 الف جنيه  180بتكلفة 

 شهرا 21    




