
 

 

 

 

 

بتحتوي على آالف الكتب المتخصصة في أكتر من مجال مختلف، وكمان بتساعدهم على     

البحث العلمي واالطالع على أكثر من مرجع علمي.    تنمية   

 

 

 

 

 

 

ماكنتوش بها العديد من البرامج الخاصة بالمونتاج والتصميم، ويتم  أجهزة آبل  10يحتوي على 

تدريب الطالب على هذه البرامج إلتقان التكنولوجيات الحديثة في مجاالت التصميم والمونتاج  

والجرافيك ، ويشارك الطالب في إنتاج صحيفة الجامعة )تيكرز( في إطار برنامج التدريب  

 .العملي بالكلية

 

 

مكتبة كلية اإلعالم والعالقات العامة                           
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 قائمة محتويات  تضم: 

 أوال: أهم اإلنجازات على مستوى العملية التعليمية

 تطوير تجربة التعليم اإللكتروني لتجاوز جائحة كورونا /أ

 ب/ توظيف التكليفات العلمية للمقررات الدراسية لخدمة المجتمع 

 التدريب العملي بالكليةثانيا: 

 ي  التدريب الداخلأ/ 

 ب/التدريب الخارجي 

 ج/ الزيارات الميدانية للمؤسسات اإلعالمية 

   :أنشطة الكلية ثالثا:

 أ/ مهرجان مشروعات التخرج 

 إصدار جريدة تيكرز  /ب

 ج/ أنشطة النادي اإلعالمي

 جوائز الكلية المحلية والدولية  :رابعًا

 للبيئة المحيطة   : المشاركة المجتمعيةخامًسا

 النهضة  و: راديسادًسا

 النهضة  ن : تلفزيوسابعًا

 : المركز اإلعالمي ثامنًا 
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 تقرير اإلنجازات لكلية اإلعالم والعالقات العامة 

 

   :العملية التعليميةأوال: أهم اإلنجازات على مستوى 
 : لتجاوز جائحة كورونا التعليم اإللكتروني طوير تجربة ت /أ

االستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما  في ظل الظروف  

إلى  Microsoft Team Systemقامت الجامعة باالستعانة بنظام ، ترتب عليها من قرارات بشأنها

حيث يتميز هذا النظام ببعض المميزات التي تجعل عملية التعليم عن بعد أكثر ،  (ELS)جانب نظام ال  

المجتمعية  مرونة ويسرا التطورات  التي تضمن  لمواكبة  الالزمة  اإلجراءات  كافة  الجامعة  واتخذت   ،

قامت الجامعة بتوفير دليل إرشادي   بعد، حيثتيسير سبل تعامل األساتذة والطالب مع نظام التعليم عن 

فضالً عن عقد ورش  ،  Microsoft Team System لألساتذة والطالب حول كيفية استخدام برنامج

عمل إلكترونية )صوت وصورة( للتعرف على آليات التعامل مع هذا النظام واإلمكانيات المتاحة من 

ب والطالب  األساتذة  استفسارات  كافة  النظام، خالله، واإلجابة على  هذا  التعامل مع  ما يضمن سهولة 

عمل اجتماعات أونالين بشكل دوري بين إدارة الكلية وأعضاء  ،  ويضمن انضباط سير العملية التعليمية

أو عقبات  التعليمية ومناقشة أي مشكالت  العملية  انتظام سير  لمتابعة  المعاونة  التدريس والهيئة  هيئة 

 تواجه فريق العمل بالكلية.

 : توظيف التكليفات العلمية للمقررات الدراسية لخدمة المجتمع - ب       

برنامج   تقديم  استمر - خالل  من  الدراسي  بالجدول  موعدها  نفس  في  للطالب  العملية  السكاشن 

Microsoft Team System  ،الطالب    وقامت من  المطلوبة  التكليفات  بشرح  المعاونة  الهيئة 

 وطرق التنفيذ واالستعانة بالفيديوهات التوضيحية كعامل مساعد. 
بالكلية على   - الخاصة  التليفزيونية  القناة  المتميزة على صفحة  أعمالهم  بعرض  الطالب  تحفيز  تم 

(NUB TV.،)    وعلى صفحة القناة اإلذاعية للكلية (NUB FM.،)    حيث تم االعتماد على إنتاج
.  . إيجابي"خليك  الطالب في تقديم العديد من البرامج، وتوجيه حملة باسم الطالب تحت شعار  

والتي استهدفت تحفيز الطالب على إيجاد العديد من األنشطة المفيدة التي يمكن   خليك في البيت"
 لمنزل، فضاًل عن تقديم العديد من البرامج الطريفة والمعلومات.ممارستها من ا
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 النهضة  ن نماذج من أعمال الطالب على صفحة راديو وتليفزيو 

 

 بالكلية:  التدريب العمليثانيا: 

 : من خالل االستعانة بخبراء من المؤسسات اإلعالمية  أ/ التدريب الداخلي

 ظم على جميع المستويات الدراسية بالكلية كالتالي: ت تم توزيع التدريب العملي بشكل من

 طالب المستوي األول: 

على التصوير     وركز التدريب العملي تم تقسيم طالب المستوي األول الى أربع مجموعات   -

 . فريق تليفزيون النهضةبمساعدة   يالفوتوغراف

 طالب المستوي الثاني: 

بمساعدة فريق راديو  تدريب طالب المستوي الثاني على فن اإللقاء والهندسة الصوتية   تم -

 .النهضة

 طالب المستوي الثالث: 

والجرافيك   تم - المونتاج  على  الثالث  المستوي  طالب  تليفز   تدريب  فريق  يون  بمساعدة 

 النهضة.



 5 

 

 
 

 

 : ب/التدريب الخارجي

في التدريب العملي  من محرري الصحف والمواقع اإللكترونية االستعانة بنخبة من اإلعالميين تمت 

لطالب الكلية في المستويات الدراسية المختلفة، للتدريب على مهارات الكتابة للصحف، والكتابة  

 . تيكرز(نترنت، وإعداد صحيفة الجامعة )لإل

 

 ج/ الزيارات الميدانية للمؤسسات اإلعالمية: 

نظمت إدارة الكلية عددا من الزيارات الميدانية للمؤسسات اإلعالمية التليفزيونية والصحفية  

خالل هذا العام، للتعرف على نظم العمل بها وطبيعة العمل المهني، وثقل مهارات الطالب  

 الميدانية اآلتي: العملية، وشملت هذه الزيارات 

 . إلى قناة "النهار"  زيارة  والعالقات العامة  نظمت كلية اإلعالم -1

 

 .زيارة ميدانية إلدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحةوالعالقات العامة نظمت كلية اإلعالم   -2
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 .نظمت كلية اإلعالم والعالقات العامة زيارة ميدانية للهيئة الوطنية لإلعالم  -3

 
 

 . مؤسسة "اليوم السابع "لزيارة ميدانية اإلعالم والعالقات العامة كلية نظمت   -4
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   :أنشطة الكلية ثالثا:

 :أ/ مهرجان مشروعات التخرج

المهرجان السنوي الخامس لمشروعات تخرج طالب كلية اإلعالم والعالقات نظمت كلية اإلعالم   -

تحت   سويف،  ببنى  النهضة  جامعة  بمسرح  جامعة العامة  رئيس  المالحي  حسام  الدكتور  رعاية 

النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس األمناء، وإشراف الدكتور عادل عبد الغفار عميد  

 .كلية اإلعالم، وبحضور نخبة من نجوم الفن واإلعالم على رأسهم الفنانة داليا البحيري
والم - الخبراء  من  نخبة  التحكيم  لجنة  في  المهرجان  في استضاف  اإلعالم  مجال  في  تخصصين 

 .التخصصات المختلفة اإلذاعة والتليفزيون، العالقات العامة واإلعالن، والصحافة
التدريس  - هيئات  وأعضاء  الكليات  ووكالء  وعمداء  الجامعة  قيادات  من  لفيف  المهرجان  حضر 

بالجامعة، هذا والطالب من مختلف الكليات، وأولياء األمور، وعدد من مديري اإلدارات واإلدرارين  

 .باإلضافة إلى الوفود الطالبية من مدارس وجامعة بني سويف
تضمن المهرجان عددا من الفقرات، عرض فيلم عن جامعة النهضة وفيلم عن كلية اإلعالم، وكذلك  -

 .عرض لكل مشروعات التخرج التي أنتجها الطالب في األقسام الثالثة
التحكيم كلمة تحدثوا فيها - للمشروعات واألفكار، وتقدموا   ألقى أعضاء لجنة  المتميز  المستوى  عن 

 .ببعض النصائح للطالب الخريجين ليستفيدوا بها في حياتهم العملية
تكريم ضيوف المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم وتقديم درع الجامعة لهم، هذا باإلضافة إلى تقديم تم  -

العام   خريجي تكريمت الفائزة، كما تم  شهادات التقدير للطالب المتميزين بعد إعالن أسماء المشروعا

 . الماضي الذين حصدوا العديد من الجوائز عن مشروعات تخرجهم
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 تيكرز:جريدة إصدار  /ب

 :رسالة الجريدة ورؤيتها 

كلية اإلعالم والعالقات تصدرها    فصلي،تصدر بشكل    النهضة،طالبية ناطقة باسم جامعة  هي مجلة  

نشطة  أيضا ًدور بكليات الجامعة المختلفة من أنشطة ومشاركات طالبية للطالب، وأتناقش ما ي  العامة،

دارات الجامعة  إ  خبار الخدمات التي تقدم من قبلتدريس والهيئة المعاونة، وتتابع أهيئة ال  ألعضاءبحثية  

مستوي صعيد مصر    ىعل ، وتبرز الدور التي تقوم به الجامعة في المشاركة المجتمعية  المختلفة للطالب

الجمهوري  وعلىخاصة   لالمستوي  عام  بشكل  السياسية  والقيادة  والثقافية   رتقاءة  التعليمية  بالعملية 

 بالمجتمع المصري.

   : الجريدةأهداف 

 .الكلية، وتسليط الضوء على إنجازاتهم   طالبلدى   رعاية المواهب الفكرية واألكاديمية، وتطويرها .1

توفير مظلة يتم فيها توثيق الفعاليات، والمؤتمرات، والنشاطات التي تقوم بها الكلية على مستوى  .2

 .جامعةعالم والكليات األخرى التابعة للكلية اإل

 .تعريف المجتمع بآخر المستجدات، واألنظمة، والقرارات الصادرة من الجامعة وإدارة الكلية .3

مواكبة التطورات في البيئة الخارجية، من خالل مواكبة التطورات العلمية، واألكاديمية، واإلخبارية   .4

 .على مستوى الجامعة والمنطقة

    : فريق عمل الجريدة

يضم فريق عمل المجلة طالب كلية اإلعالم لتغطية األخبار والفعاليات والتدريب على العمل الصحفي 

المطبوعة اإلعالمية، وبإشراف أعضاء هيئة تدريس قسم الصحافة ومعاونيهم وبإشراف  في إطار هذه  

 عام من عميد الكلية األستاذ الدكتور عادل عبد الغفار على الجوانب التحريرية واإلخراجية.
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   : بالكلية  اإلعالمينادى الأنشطة  ج/

 فعالية " تلعب؟ ألعب": تنظيم -١

النادي اإلعالمي   ، بحضور عميد    " تلعب؟ ألعب"بكلية اإلعالم فعالية    NUB Media Clubنظم 

مختلف والكلية،   من  الكلية  وطالب  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  وعدد  الكلية  وكيل 

النادي اإلعالم الفعالية شرح عن فكرة  بها حيث يسعي   يالمستويات، وتضمنت  يقوم  التي  واألنشطة 

النادي لخلق بيئة إنسانية واجتماعية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس خارج اإلطار النمطي للعملية 

 " تلعب؟ ألعب". التعليمية، وتضمنت الفعالية مسابقة ترفيهية بين الطالب تحت عنوان 

      

 

 الدين": فعالية عرض الفيلم العالمي "عالء تنظيم -٢

فيلم رومانسي خيالي موسيقي أمريكي تم إنتاجه في سنة  العالمي،    Aladdinتم تنظيم فعالية عرض فيلم  

 .  بهدف التفاعل الثقافي مع البيئة المحيطة يحكي قصة عالء الدين واألميرة ياسمين األسطورية 2019



 10 

 لطالب المستوي األول:  Fun Dayفعالية تنظيم -٣

الثالثاء   يوم  العامة  ً يوم  2020نوفمبر    3نظمت كلية اإلعالم والعالقات  لطالب    Fun Dayاً  ترفيهي  ا

شهد اليوم الترفيهي عدداً و   فعاليات التي ينظمها النادي اإلعالمي بالكلية.الالمستوي األول بالكلية ضمن  

   ترفيهية منوعة، وانتهت بتسليم الجوائز للفرق الفائزة من الطالب. من المسابقات بين الطالب، وفقرات  

 

 فعالية اليوم األبيض: تنظيم -٤

  2020نوفمبر    24احتفالية بعنوان "اليوم األبيض" يوم الثالثاء  والعالقات العامة  نظمت كلية اإلعالم  

بمناسبة فوز طالبها في مهرجان الشارقة الجامعي الدولي لألفالم القصيرة ومسابقة إبداع   الجامعة  ستادبإ

واستعرض الحفل العديد من مواهب الطالب المختلفة مثل الغناء والعزف وإلقاء الشعر وغيرها بهدف .8

والتي    دعم مواهب الطالب والعمل على تنميتها، كما تم عمل جلسات تصوير للطالب بالمالبس البيضاء

تم اشتراطها للحضور لتمثل دعوة للطالب نحو األمل.كما تم إقامة مباراة كرة قدم بين الطالب حيث تم  

تقسيم الطالب المشاركين إلى فرقتين وأقيمت المباراة في جو أشعل حماس الطالب، مع التزام الجميع  

 باإلجراءات االحترازية وارتداء الكمامات حفاظاً على سالمة الجميع. 
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 : جوائز الكلية المحلية والدوليةمشاركة الكلية في المهرجانات و :ابعًار

لعام   الدوليالشارقة الجامعي المركز األول في مجال أفالم الكرتون عن فيلم الحالة "س" في مسابقة  -1

 ودرع المهرجان وشهادات التقدير. وقيمة الجائزة المالية عشرة أالف درهم إماراتي  .٢٠٢٠

إطار   في اإلعالمالثالث في مسابقة الصحف التي تصدرها كليات  بالمركز جريدة صوت النهضة  فازت  -2

 الشروق.أقامته أكاديمية  الذيفي إطار المهرجان السنوي الرابع  التدريبية،مشروعات الصحف 

 .المركز األول كأفضل إعالن اذاعي عن حملة سين ادخلوها آمنين من مهرجان الشروق -3

 الشروق. المركز الثالث كأفضل فيلم وثائقي عن فيلم الشهادة الكبيرة من مهرجان  -4

 . 8من مهرجان ابداع  10المركز األول كأفضل فيلم قصير عن فيلم مفتاح  -5
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 : للبيئة المحيطة  المشاركة المجتمعية : خامًسا

المجتمعية وخدمة المجتمع المحيط، في إطار اهتمام إدارة جامعة النهضة بتفعيل دورها في المشاركة  

اإلعالم  كلية  قامت  المحلي،  المجتمع  خدمة  في  للجامعة  فعال  دور  وجود  ضرورة  على  منها  تأكيداً 

بتوظيف وتوفير كافة إمكانياتها البشرية والمادية بالتعاون مع محافظة بنى سويف في تنفيذ العديد من  

 .األعمال التي تستهدف خدمة المحافظة

 

 : فيلم لمحافظة بنى سويف 2عدد  قناة النهضة بإنتاج : قامت ١

، وذلك من حيث ما تشتهر به المحافظة من أماكن يتناول تاريخ بنى سويف العريق  الفيلم األول:  -

 والتنمية.   أثرية وسياحية فضالً عما تتميز به المحافظة من إمكانيات تجعلها بيئة خصبة لالستثمار
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منذ بداية تولى الرئيس عبد الفتاح  تناول كافة اإلنجازات التي تمت في المحافظة  و   الفيلم الثاني: -

 المحلية وتشجيع االستثمار. خاصة في مجال الصناعة والتنميةالسيسي رئاسة الجمهورية 
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 : تنفيذ برامج تدريب لقطاع العالقات العامة بالمحافظة: ٢

عة من العاملين بقطاع اإلعالم بالمحافظة وقناة النهضة بتوفير مجموعة من برامج التدريب لمجمقامت 

 وهى:

حيث تم التدريب على مهارات المونتاج وكيفية إنتاج األفالم بما يخدم طبيعة  برنامج المونتاج: -

 العمل بالمحافظة.

الجرافيك:  - الصور    برنامج  إنتاج  في  الجرافيك  استخدام  مهارات  على  التدريب  تم  حيث 

 واللوجوهات وتصميم البانرات وإنتاج فيديوهات اإلنفوجراف.

واإللقاء:مبرنا - التقديم  تم    ج  اللقاءات حيث  في  خاصة  واإللقاء  التقديم  مهارات  على  التدريب 

 والمؤتمرات الرسمية.

 المتقدمين لوظائف بقطاع اإلعالم بالمحافظة: : المشاركة في تقييم ٣

قامت كلية  تنفيذا لطلب السيد نائب محافظ بني سويف والموجه لألستاذ الدكتور رئيس الجامعة،  

عالم بتخصيص فريق عمل متكامل من التخصصات المختلفة الختبار المتقدمين للوظائف التي  اإل

 طرحتها المحافظة وذلك في المجاالت اآلتية: 

 د والمتابعة. الرص -

 السوشيال ميديا.  -

 اإلتيكيت وبروتوكوالت المراسم. -

 التصوير.  -

 الجرافيك. -

 المونتاج.  -

 

 المحافظة: : نظمت كلية اإلعالم برامج تدريب للعاملين بقطاع اإلعالم في ٤

قامت كلية  ،    تنفيذا لطلب السيد نائب محافظ بني سويف والموجه لألستاذ الدكتور رئيس الجامعة

اإلعالم بإعداد عدد من برامج التدريب للعاملين بقطاع اإلعالم بالمحافظة استهدفت تطوير سبل  

 : اآلتيالعمل بالمحافظة، وتمثلت برامج التدريب في 

   المراسم والبروتوكول -

 االجتماعي إدارة مواقع التواصل  -

 اإلعالمي الرصد  -
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 :في التفاعل مع المجتمع الداخلي والخارجي النهضة  ورادياسهامات  ا:سادس  
 

كأول محطة إذاعية جامعية على اإلنترنت منذ بدء البث الرسمي    تقديم برامجه النهضةيواصل راديو  

 ، حيث تعد جامعة النهضة رائدة ومن أولى الجامعات الخاصة التي تبث إذاعة خاصة بها. 2013عام 

 امجنا ومنها:تقديم كل الفنون اإلذاعية وعلي رأسها بر -1

 . هو برنامج ثقافي فني يتناول قصة حياة وكفاح الشخصيات المصرية العامة عبر التاريخ :كان زمان

 .برنامج يعرض أهم األحداث التي تتم داخل جامعة النهضة وتناولها بكافة التفاصيل :صوت النهضة

 . الذي يستعرض ملخصاً سريعاً لكل أحداث اليوم السياسية والرياضية والفنية :يومك ع الماشي
 

 في إعداد وتقديم البرامج. المتميزين مشاركة طالب الجامعة -2
 

 .ومشاركتها على صفحة الراديو على الفيس بوك  إنتاج وتسجيل وإخراج أفكار طالب كلية اإلعالم -3
 

 النهائية بكلية اإلعالم.تسجيل مشروعات التخرج لطالب السنة  -4
 

 التغطية الحية لكل أنشطة جامعة النهضة، وعمل أرشيف لكل البرامج. -5
 

لرفعها على موقع   -6 تمهيداً  الجامعة  كليات  بكل  الخاصة  األخبار  لكل  اللغوية  والمراجعة  الصياغة 

 جامعة النهضة.
 

 تسجيل ومونتاج كل األفالم التسجيلية التي ينتجها التليفزيون.  -7
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الراديو في التوعية من مخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه واستضافة نخبة من   مساهمة -8

 األطباء المتخصصين. 
 

المحلية   -9 الرياضية  األحداث  على  للتعليق  خالد حسن  الكابتن  الشهير  الرياضي  بالمعلق  االستعانة 

 . Offsideوالعالمية أسبوعياً من خالل برنامج 
 

على أهم األخبار واألحداث العامة والعالمية وكل ما يتعلق  الراديو على الفيس بوك صفحةتحتوي  -10

، أيضا تتيح الصفحة للزائرين والمشتركين بها التواصل مع  من أخبار وانجازات  بجامعة النهضة

فريق عمل الراديو وإضافة التعليقات والتفاعل مع كافة برامج الهواء، كما تتيح لنا صفحة الفيس  

 .  Live on Facebookكفريق للعمل الخروج ببرامجنا بشكل مباشر بوك 

  :في التفاعل مع المجتمع الداخلي والخارجي النهضة اسهامات تليفزيون  : سابعًا

يرتكز دور قناة النهضة التليفزيونية في العمل على توثيق كافة األحداث والفاعليات واألنشطة التي تنظمها 

بكلياتها   يتم الجامعة  التي  التدريب  وبرامج  البرامج  إنتاج  من خالل  الطالب  وتدريب  بأول،  أوالً  المختلفة 

تنظيمها من قبل الكلية، هذا فضالً عن اإلنتاج البرامجى الخاص بالقناة والذى يستهدف ربط المجتمع الخارجي 

ها، هذا أيضاً بجانب دورها امعة وخدماتها وأهم التطورات ببقناة النهضة، باإلضافة للترويج لكافة أنشطة الج

 في مجال المشاركة المجتمعية من خالل ماتنتجه من أعمال بالتعاون مع محافظة بنى سويف.

   وإلى جانب ذلك فقد قامت القناة بعدد من اإلنجازات خالل هذا العام أهمها:

 .فيلم جديد للجامعة بعد إجراء التعديالت الخاصة بالالند سكيب إنتاج .1
     

       
       

 .تحديث فيلم الجامعة بعد افتتاح كلية العالج الطبيعي .2
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 .إنتاج فيلم لكلية اإلعالم .3

      

للكلية  2إنتاج عدد   .4 التسويق  لكلية اإلعالم بهدف  العام    إعالن  بداية  واستقطاب الطالب مع 

 الدراسي.
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 .أنشطة الجامعة والكلياتأحداث وفاعليات و تغطية كافة  .5
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 .تنظيم حملة بعنوان "احنا معاك"، بهدف حل مشكالت الطالب النفسية بدعم من الجامعة .6
 

    

 

 بمجرد إنشائها.  متابع 350متابعيها أكثر من إنشاء صفحة للقناة على االنستجرام، وبلغ عدد   .7
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 1500ألف متابع، بعد    20إلى أكثر من    على الفيس بوك   زيادة عدد متابعين صفحة القناة .8

 .متابع 

 

 
 .متابع  59متابع، بعد  1000زيادة عدد متابعين قناة اليوتيوب إلى أكثر من  .9

 

 

 

 اإلعالمي: المركز  :ثامنًا 

إدارة جامعة النهضة بوجود مركز إعالمي للجامعة يعمل على إبراز رسالة الجامعة  في إطار اهتمام  

وأهدافها وتحسين صورتها الذهنية، وتوضيح الحقائق ونقل الصور من الواقع، وتعزيز مكانة الجامعة، 

 والتوثيق الدائم ألنشطتها المختلفة، قام المركز اإلعالمي هذا العام بالعديد من األنشطة.

 ية فاعليات الجامعة: : تغط١
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قام المركز اإلعالمي بنشر أهم األخبار الخاصة بالفاعليات التي قامت بها الجامعة بالصوت والصورة،  

 حيث تم تحرير األخبار بشكل فورى مرفقة بالصور ونشرها في كافة وسائل اإلعالم المتاحة ومنها: 

 

 العامة من محافظات الصعيد منح كاملة ألوائل الثانوية   10جامعة النهضة تقدم  -

- https://m.youm7.com/story/2020/8/4/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D

8%B9 
 

رئيس جامعة النهضة: إجراءات احترازية لضمان سالمة الطالب وهيئات التدريس   -

 االمتحانات والعاملين أثناء

- https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=08072020

&id=8db5ee3f-6569-4538-b4d3-6c4a6bc7c411 
 

 

 : تغطية الفاعليات الخاصة بالكليات: ٢

قام المركز اإلعالمي بنشر الفاعليات التي قامت بها الكليات وتغطية أنشطتها المختلفة على مدار العام 

بالصوت والصورة من خالل تغطية حية وسريعة لألحداث ونشرها في مختلف المواقع، ومن    الدراسي

 أهم األخبار التي تم رصدها على مستوى الكليات هذا العام:

 كلية الصيدلة:  

 لكورونادراسة بحثية: الرمان والتوت والكركديه مضادات محتملة  -

 (shorouknews.com) - بوابة الشروق -
 

 كلية العالج الطبيعى: 

 رئيس جامعة النهضة: كلية العالج الطبيعي أحدث إضافة متميزة -

 (vetogate.com)  بوابة فيتو -
 

 كلية الطب البشرى:  

 إطالق اسم الدكتور محمد مشالى على أحد مدرجات طب جامعة النهضة   -

 (alwafd.news)  | الوفد -
 

 : كلية طب الفم واألسنان 

 طالب جامعة النهضة يحصدون المراكز األولى بمسابقة أوائل طب األسنان -

 (youm7.com) اليوم السابع -

 

https://m.youm7.com/story/2020/8/4/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://m.youm7.com/story/2020/8/4/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=08072020&id=8db5ee3f-6569-4538-b4d3-6c4a6bc7c411
https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=08072020&id=8db5ee3f-6569-4538-b4d3-6c4a6bc7c411
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052020&id=c90ef687-ef41-4707-92e0-4382cce8c168
https://vetogate.com/Section_39/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9_4188381
https://m.alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/3128190-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 كلية اإلعالم والعالقات العامة:  

كلية اإلعالم بجامعة النهضة تفوز بالمركز األول ألفالم الكرتون بمهرجان الشارقة لألفالم   -

 القصيرة 

- (almasryalyoum.com) 

 كلية الحاسبات والمعلومات:  

 إقليمي لمنطقة الصعيد جامعة النهضة تستضيف االختبار النهائي لشركة هواوي كمركز   -

 

 (elgama3a.com) الجامعة -

 

 كلية الهندسة:  

 بروتوكول بين جامعة النهضة والقومية لالستشعار عن بعد لتطوير برامج التعليم  -

 (youm7.com) اليوم السابع -

 

 كلية إدارة األعمال: 

 المال البورصة وجامعة النهضة يوقعان اتفاقية تعاون لتعريف الطالب بأنشطة سوق  -

- http://gate.ahram.org.eg/News/2540628.aspx 

 

 ار الجامعة: : الرصد اإلعالمى للنشر الصحفى ألخب٣

يقوم فريق المركز اإلعالمي برصد أخبار الجامعة المنشورة بالصحف والمواقع اإللكترونية المختلفة،  

قيادات جامعة   النشر على جروب  لينكات  بوضع عينة من  اإلعالمي  المستشار    النهضة، على ويقوم 

 .موقع ً وأيضا الجامعة

 

 الجامعة: : التوثيق اإلعالمي للنشر الصحفي ألخبار ٤

يقوم المركز اإلعالمي بتوثيق النشر الصحفي واإلعالمي عن الجامعة، حتى تكون ذاكرة توثيقية لجامعة 

 )الجامعة في عيون الصحافة( ويمكن االستعانة بذلك في كافة احتياجات الجامعة.

 

 : عقد اجتماعات دورية مع اإلعالميين: ٥

رية مع محرري التعليم العالي، وذلك لمراجعة النشر يعقد المشرف على المركز اإلعالمي اجتماعات دو

يناسب السياسات    بالشكل الذيالصحفي عن الجامعة، وتذليل أي عقبات تعرقل النشر، وصياغة األخبار  

http://gate.ahram.org.eg/News/2540628.aspx
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اإللكترونية والمواقع  للجرائد  المختلفة  المختلفة  اإلعالمية  التطوير  سبل  عن  المستمر  البحث  كذلك   ،

 لمركز بالتعاون مع اإلعالميين لخدمة الجامعة.للمركز وما يمكن أن يضيفه ا

 

 : تقييم الصورة اإلعالمية للجامعة في وسائل اإلعالم: ٦

ً   بشكل دوري   المشرف على المركز اإلعالمييراجع   عن الجامعة لمعرفة حجم تواجد    المنشور صحفيا

 .الجامعةومدى إيجابيته لصالح وتقييم المنشور صحفياً اإلعالم،  الجامعة بوسائل

 

 


