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 (للكلية اإلستراتيجيةخطة ال)فى ضوء 
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 : ةدمـمقـ

 

  وأهرردا    وغ ي ت رر  ضررمر رلرر لت  للكليررةدوار الرئيسررية األخدمررة المجتمررع وت ميررة البيئررة أ ررد  تعتبررر      

 ةوكسر  ققرصرةة أل لرية لخدمرة علمر  ممهره ه وتعلرم وهثر يم مرر تعلر الكليرةقرم  هره ت   مر، ةاإللتراتيجي

 .عل  مستمى صعيد مصروالبيئة المثيطة  المجتمع

   خدمة المجتمرع   اإللتراتيجية دوره  وأهدا   ه وغ ي ت  قد  ددت ضمر رل لت  الكليةن إدارة  إلذا        

ضرورة وهمد خطة   علرة ممضر   عي   نص  أاإلدارة ت  قد وضع كلذق هتثقي ولإللتزا والبيئة المثيطة، 

 .عل  البيئة الت مية والثة ظلمجتمع المثيط والمس همة    ا لخدمةه ه الممأهم األنشطة ه   

 ومر  نعيشرهو قر   للمسرتجدات  والتطرميرقرد تخعرع للتعردي   األنشطة الممضثه ه لخطةن وال هد أن نذكر أ    

 .رهيةة والخ تمى البيئة الداخليمس مر متغيرات عل 

 

 :(اإلستراتيجية الكلية رد بخطةا ووفقاً لم) :تيجية/ الغ ي ت واألهداف اإللترا ؤية / الرل لةالر: أوال  

 

  الكليةرؤية: 

 مع اإللتزام، والدولى اإلقليمىالرائدة على المستوى  اإلعالمتسعى الكلية إلى أن تكون من بين كليات      

 .2030ساهم فى تحقيق رؤية مصر بما ي المجتمع للبرامج التعليمية والبحثية لخدمةمر مستال بالتطوير

 

 الكلية ةرل ل: 

متميز يكسب الطالب المعرفة  بتوفير مناخ أكاديمى النهضةبجامعة  ات العامةاإلعالم والعالقتلتزم كلية       

، ل المحلااى واإلقليمااىسااوا العماا جاااتإحتيا لمواكبااة المهنيااةومواثيااق الفاار  هااارات وأقالقيااات والم

يادعم ، بماا اتغيارتالمتكنولوجياة لمواكباة والانمم اإلدارياة وال التعليمياة والبحثياة للبيئةالمستمر تطوير الو

 .ل ومركز الكلية التنافسىومجتمع األعماأغراض التنمية 

 

  ج معةالرل لة: 

 

 

 

 (عقدمة المجتميخص فيما ) :اإللتراتيجية واألهداف ي تغ ال: 

والقير   هردور ر علر  الم   سرة دريالمس همة الةع لة    اعداد الشرب   علمير   وخلقير   ليكمنرما قر " 

 ر  اار ر  جتمعيرة متميرزةميمية وهثثيرة ووذلك هتقديم خدم ت تعل، وت ميرى    ن عة المجتمع قي دى

 ".مر القيم االخالقية المصرية
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 .والثة ظ عل  البيئة المثيط خدم ت الممه ه للمجتمعه لاالرتق ء : ة يلغا

 :جيةف اإللتراتيهداألا

  .قق مستوى رضا عال  خدمات المجتمعية بما يحال تطوير مستوى .1

 . التنمية والحفاظ على البيئةتفعيل قطط المساهمة فى  .2

 .مجتمعلاة لتطوير األداء وقدمتعاون البروتوكوالت تنوع البحوث و .3

 

 خدمة المجتمع   مج ل  الكلية ت  للي: 

 مل.متكاملة لسوا العالتواصل مع الخريجين وإعداد قاعدة بيانات  .1

 حتياجات والتوجهات.المجتمع المدنى لتحديد اإلؤسسات وممع منممات اصل التو .2

 .عقد بروتوكوالت تعاون مفترك وتقديم اإلستفارات العلمية والمهنية .3

على مستوى  همة فى تنمية الوعى البيئى والمخاطر المتوقعهالتطوعى والمسامل جيع على العفالت .4

 .بنى سويف محافمة

 .لخدمة قضايا صعيد مصر وقارجها بين التخصصات بالكليةتفجيع البحوث العلمية المفتركة  .5

 

 (قدمة المجتمعفيما يخص ) :التمصي ت والتمه  ت المستقبلية: 

o مهم للبارامج التعليمياةا العمال، والتعار  علاى أرائهام وتقيايساو التواصل المستمر مع الخاريجين فاى 

 .لمؤسسات األعمالسعياً إلى تحقيق مستوى رضا عال 

o التعليميااة لترتقاااء بمسااتوى  المساااهمة اإليجابيااة ألعضاااء هيئااة التاادري  فااى تحسااين وتطااوير البيئااة

 .يئةالمجتمعية وأهمية المحافمة على الب القضايا، ونفر الوعى بالخريجين

o  طاة الدولاة و أنفطة ريادة األعمال وفقااً لخثقافة وفكر العمل الحر والتوجه نحبالعمل على نفر الوعى

 .2030ورؤية مصر للتنمية المستدامة 

o  ومواجهااة نتماااء الااوطنى نفاار الااوعى وتعميااق اإلمساااهمة الكليااة بطبيعتهااا الخاصااة )اإلعااالم( فااى

 عمل.ال الفائعات من قالل الندوات والمؤتمرات وورش

o من  والمستجداتالمجتمعية لمعالجة القضايا  مساهمة المؤتمر العلمى للكلية والندوات فى عرض رؤي

 .منمور إعالمى

 

 إلعتماد على:ا ية إعداد الخطة والمرهعي ت: ج م :   ق ني

 . يم  يخص خدمة المجتمع والبيئةتيجية اإللترا الكليةم  ورد هخطة  .1
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 مجتمع والت  تعم ت:عليم الع ل   يم  يخص خدمة الم  ورد هإلتراتيجية وزارة الت .2

 يم اإلستفارات.دوتقوالبحوث اإلعالمية إجراء الدراسات  -

 عات الصغيرة ونفر ثقافة ريادة األعمال.ة إلقامة المفرول لألفكار المبتكرالعمورش  -

 .وتعميق اإلنتماء الوطنى مبادرات فى مجال التنفئة السياسية -

 البية المختلفة.المبادرات واألنفطة الط -

 

 :تحقيق ما يلى :أهداف الخطة :   لثق 

 .إستراتيجية الكليةبا ورد ة قدمة المجتمع والبيئة وفقاً لمنفيذ ألنفطتمتابعة ال .1

 .مجتمع الكلية األكاديمى والمجتمع الخارجى الربط بين  .2

 . من قالل التواصل المستمر وملتقى الخريجين اوقريجيه الكليةتوثيق الصلة بين  .3

 لخطاةغر وفقااً اهياة الصامتنوال رةلمفروعات الصاغيلل والتوجهفة العمل الحر وريادة األعمال قاث رفن .4

 .المجال الدولة فى هذا

 عى فى قدمة المجتمع والبيئة المحيطة.الطالب التطوو أعضاء هيئة التدري التوعية بأهمية دور  .5
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 : يم  يخص خدمة المجتمع والبيئة المثيطة الكليةأهداف الخطة الت ةيذية لتثقيق :    راهع

األهداف 

 إلهرائيةا
 مؤشرات المت هعة ألي ت الت ةيذ ةيذت المسئملية  تمقيت الت ةيذ ةطاألنش

التكلةة 

 )ج. (

 :(الكلية) يةإلتراتيج عل  مستمىأ( 

  
يم
  
عة
 م
ج
ال
ر 
 م
صة

ص
خ
لم
 ا
ية
ان
يز
لم
  ل
ق 
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ة 
ط
ش
أن
ص 

خ
ي

ع
تم
ج
لم
 ا
مة
خد

 

ر ميتط -1

 مستمى

خدم ت ال

المجتمعية هم  

قق مستمى يث

 رض  ع ٍل.

جتمع المحيط لماجات اإحتي ةدراس -

من  لجديدةبنى سويف ابمدينة 

ن أن المختلفة التى يمكالخدمات 

 ها الكلية.تقدم

:  يوليو

 سبتمبر

2021 

 لجنة / معيار

المفاركة 

 المجتمعية

مقابالت / 

 إستبيانات

إدراجها نتائج الدراسة و -

 ن الخطة.ضم

مبنية  لخدمة المجتمعإعداد قطة  -

وجيه الجهود تو ،تاعلى اإلحتياج

 يلفعلتبالكلية والطاقات المختلفة 

كافة ل قاعدة بيانات ، مع إعدادالخطة

 .تفيدةية المساألطرا  المجتمع

 /مبرنوف

مبر ديس

2021 

 لكلية وكيل ا

 لجنة المعيار
 قطة معتمدة

تقارير متابعة التنفيذ  -

 ة.للخط

 قاعدة بيانات محدثة. -

معية تالمجبعض األطرا  مفاركة  -

 يخدمبما نع وإتخاذ القرار ص فى

تعليمية واألنفطة ال جتطوير البرام

 .كليةالب ختلفةالم

 ستمرم

 )سنوياً(

 امعةالج رئي 

 ليةلكا عميد

جلسات 

مجل  الكلية 

 الجامعة /

فاعلية األطرا   -

لمفاركة فى المجتمعية ا

بمجل  الكلية ر صنع القرا

 .الجامعة /

 تمعيةجإستطالع أراء األطرا  الم -

تى الخدمات ال فىستوى الرضا م عن

 .ليةكال اتقدمه

كل عامين 

)إعتباراً من 

2021/ 

2022) 

 وكيل الكلية

 لجنة المعيار 

 ناستبيا

 مقابلة
 نتائج إستطالع الرأى. -

المس همة  -2

   الت مية 

والثة ظ عل  

 البيئة.

بين كافة األطرا   وعىال نفر -

فاظ على حمنتسبة للكلية بأهمية الال

 ئةيالب

 ستمرم

 )سنوياً(

 وكيل الكلية

 يارلجنة المع 

مطبوعات / 

 عمل/ندوات 

 عىتطو

معدالت الزيادة فى  -

ة، الوعى لألطرا  الداقلي

ومستوى الرضا عن 

 اإلجراءات.

 المجتمعيةتنوع الخدمات  -

 األعمال واألنفطة الداعمة لريادة،

 .والتنمية المستدامة

 ستمرم

 )سنوياً(

 وكيل الكلية

 عيارالم لجنة 

 إتحاد الطالب

 الخطة معتمدة

/ 

حصر 

 نفطةباأل

مستوى الرضا عن  -

 المقدمة. الخدمات

حمالت ة وادة عدد الندوات العلميزي -

التبرع بالدم والزيارات لدور 

وإمكانية تنميم حمالت  ،الرعاية

على مستوى  روالتفجي النمافة

 .  المدينة

 ستمرم

 )سنوياً(

 وكيل الكلية

 ارلجنة المعي 

 إتحاد الطالب

ندوات / 

مطبوعات / 

زيارات 

وحمالت 

 ميدانية

التى الت الحم/عدد الندوات -

 هايتم تنميم

 ضا.الر نتائج قياس مستوى

ت مع  -3

البثمث 

هروتمكمالت و

تع ون ال

لتطمير األداء 

وخدمة 

 .المجتمع

بعض المؤسسات اون مع تعال -

لتطوير  المهنيةخدمية والو اإلعالمية

)طالب وهيئة تدري   األداء

 . ومعاونيهم(

  مستمر

بقاً ط

لبروتوكول 

 التعاون

 الجامعة مجل 

 مجل  الكلية
 اتفاا تعاون

لتى يتم ت اعدد البروتوكوال -

 عقدها.

مستوى الرضا عن الخدمات 

 المؤداه.

 الرموز والقياداتمفاركة  -

فى أنفطة الكلية بما يدعم  اإلعالمية

 .األداء وقدمة المجتمعتطوير 

اً طبق

لبروتوكول 

 التعاون

 مجل  الجامعة

 جل  الكليةم

/  ندوات

 زيارات

مدى اإلستفادة من  

 صياتمفاركات والتوال

 .والمقترحات
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األهداف 

 إلهرائيةا
 مؤشرات المت هعة ألي ت الت ةيذ ةيذت المسئملية  تمقيت الت ةيذ ةطاألنش

التكلةة 

 )ج. (

البحوث التى تسهم فى تفجيع  -

 معالجة القضايا المجتمعية، والتوجه

 وإقليميةمحلية  سساتمؤ لعضوية

 دولية تهتم بخدمة المجتمع والبيئة.و

 مستمر

سيق مع بالتن

 إدارة الجامعه

 ل  الجامعةمج

 الكليةمجل  

 مجال  األقسام

قرار مجل  

الجامعة/ 

 الكلية 

 مفتركإتفاا  

هات عدد المنضمين لج -

 قدمية.

عدد البحوث المساهمة فى  -

 .قدمة قضايا المجتمع

 إلنجاز.ذ وتحديد لمستويات اورية لمتابعة التنفيد ** يتم عرض تقارير

 :ثقيق أهداف الخطة والمستجداتت عل  مستمى(  

 تابعةم.1

التنفيذ 

ألنفطة قدمة 

المجتمع 

والبيئة وفقاً 

لما ورد 

ية لبخطة الك

 .تنفيذيةال

أنفطة قدمة  المتابعة الدورية لتنفيذ -

بالخطة المجتمع والبيئة طبقاً لما ورد 

 ية.ية إلستراتيجية الكلالتنفيذ

نهاية كل عام 

 دراسى

 وكيل الكلية 

 معيارلجنة ال
 تقرير سنوى

نسبة التنفيذ لألنفطة -

 لمستهد .مقارنة با

ا 
يم
 ف
عة
ام
ج
 ال
ن
 م
صة
ص
خ
لم
 ا
ية
زان
مي
ً لل
قا
وف

خ
ي

ة 
ط
ف
 أن
ص

مع
جت
لم
 ا
مة
قد

 
مي
تن
و

ئة
بي
 ال
ة

 

ألنفطة التى لم يتم إنجازها تحديد ل -

فيذ نمع توضيح لمبررات عدم الت

لعام نفطة التنفيذ لدراجها ضمن أوإ

 التالى.

نهاية العام 

 اسىالدر
 لجنة المعيار

قطة العمل 

 السنوية

جراءات التصحيحية اإل-

التى يتم إتخاذها لمعالجة 

 قصور التنفيذ.

الربط بين .2

مجتمع الكلية 

األكاديمى 

والمجتمع 

 .الخارجى

بروتوكوالت تعاون مفترك مع  -

ية والمهنية اإلعالمالمؤسسات 

 .بالمدينة والمجل  المحلى

النصف 

الثانى من 

2022 

 الجامعة رئي 

 عميد الكلية

 وكيل الكلية 

 كولبروتو

عدد البروتوكوالت التى -

 يتم عقدها.

دانى لطالب توفير التدريب المي  -

بعض الكلية بالتنسيق مع 

  .ساتالمؤس

أغسط  

 سنوياً 

عدد الفرص التدريبية -

 .البها للطتوفيرالتى يتم 

لمجتمع ا يادات ورموزقمفاركة   -

 مجال الخارجى فى 

تقييم وتصميم ( لالجامعةلكلية/)ا

مية والتدريب تعليلالبرامج ا

واإلشرا  على مفروعات التخرج 

 لية.لطالب الك

طبقاً لما يقره 

مجل  

 الجامعه

 نتائج إسطالع الرأى.-

دورية عقد المؤتمر العلمى للكلية  -

الحلقات النقاشية التى والندوات و

تهتم بقضايا المجتمع وعرض رؤي 

من منمور  لحلول تلك المفكالت

 . إعالمى

تباراً من إع

2021  /

2022 

المفاركين فى عدد -

 المؤتمر

موضوعات المؤتمر -

 والتوصيات الصادرة.

توثيااااااااااااااق .3

الصااااالة باااااين 

الكليااااااااااااااااااااة 

وقريجيهاااااااااا 

ل ماااااان قااااااال

التواصاااااااااااال 

المسااااااااااااااتمر 

لتواصل مع الخريجين لتقييم ا -

وجودة  البرامج التعليمية بالكلية

 المقدمهالخدمات 

 مستمر

 وكيل الكلية 

 

 إدارة الخريجين

إستبيان / 

 مقابلة
 ى.نتائج إستطالع الرأ-

بعض  والخريجين  دعوة -

لحضور  والمؤسسات فركاتال

ية فوتوفير فرص وظي الملتقى

مايو / يونيو  .)قدر اإلمكان(

2023 

لتقي م

 الخريجين

 دعوات

ور ونتائج عدد الحض -

 الملتقى.

هتم لكلية ترابطة لخريجى اإنفاء  -

ير التواصل بين مختلف بتوف

 جين وتقديم بعض الخدمات.الخري

عة قرار الجام

 بالرابطة

بالرابطة  عدد المفاركين-

 المقدمةوالخدمات /

 للخريجين.
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األهداف 

 إلهرائيةا
 مؤشرات المت هعة ألي ت الت ةيذ ةيذت المسئملية  تمقيت الت ةيذ ةطاألنش

التكلةة 

 )ج. (

وملتقااااااااااااااااى 

 .الخريجين

عاملين الخريجين ال التواصل مع  -

زة لحضور بعض بمؤسسات متمي

وى على مست عالياتالف

 .الكلية/الجامعة

 مستمر

 عوةد

  

 الفعاليات

عدد الحضور -

متخذه وفقاً ات الواإلجراء

 ألرائهم وإحتياجتهم.

إعداد قاعدة بيانات متكاملة   -

 وجهات التوظفة لخريجى الكلي

تها مومالئ)راتهم الوظيفية ومسا

 للتخصص(

 مستمر

وسائل 

التواصل 

 اإلجتماعى

 قاعدة بيانات محدثة. -

ثقافاااة  .نفااار4

الحاااار العماااال 

ورياااااااااااااااااادة 

عمااااااااااااااال األ

والمفروعات 

 الصغيرة.

ب بثقافة العمل الحر الطال تعريف -

 .المستقبلية ةيالوظيف اتالمسارو

قالل العام 

 الدراسى

 

 مستمر

 يل الكلية وك

 

 ألقسامرؤساء ا

 

أعضاء هيئة 

 التدري 

 ورش عمل

 

 ندوات

 

 مقابالت

 

 تدريب

دوات / ورش نعدد ال -

العمل التى يتم 

 تنميمها.

 

عدد الطالب  -

 المفاركين.

 

دد مفروعات ع -

التخرج التى تتناول 

 فكار مبتكرة أ

تعريف الطالب بأنفطة ريادة   -

 والتى تبدأ بمفروع التخرج لعمااأل

وأفكار  ياتتعريف الطالب بأل -

ومتناهية المفروعات الصغيرة 

 وُسبل التمويل.الصغر 

توعيااااااااااة ال.5

بأهميااااااة دور 

 الطاااااااااااااااالب

عى فااى التطااو

قدمااااااااااااااااااااة 

جتمااااااااااااااع الم

 .والبيئة

تفجيع الطالب على المفاركة فى  -

األنفطة المختلفة التى تخدم المجتمع 

 حيطة.والبيئة الم

بداية العام 

 الدراسى

 لية وكيل الك

 

رة رعاية إدا

 لطالبا

 

 إتحاد الطالب

 مقابالت

 

 البيةأسر ط

 

 موقع الكلية

 

إصدارات 

 ليةالك

عدد الطالب  -

بمختلف المفاركين 

 األنفطة.

الطالب  توعيةتنميم حمالت ل  -

 –دمان اإل –مخدرات )ال بمخاطر

السوشيال ميديا مخاطر  -التحرش 

وبئة األ –الفائعات ومواجهتها و

 (إلخ..–التنمر  – اوالتعامل معه

مرة كل عام 

 دراسى

للحفاظ تنميم يوم للخدمة العامة  -

يهتم بعمليات المحيطة على البيئة 

ة المحافم –التفجير  –فة )النما

( داقل الكلية وقارجها على المياه

 .المدينة على مستوى

زيارات لدور قوافل طبية /  تنميم -

  المستففيات. سنين /األيتام والم

 إلنتماء الوطنىاترسيخ لقيم  -

الحفاظ على تنفئة السياسية ووال

 .بيةوالعرالهوية الوطنية 
 

 هذا ه إلض  ة إل : -

 .طبيعية التدريب على تجارب اإلقالء والهروب فى حالة حدوث كوارث (1

ً لما يصدر عن منممة الو جداتهاتومس روناوعية بجائحة كومالت التح (2  صحةطرا الوقاية وفقا

 .الصحة فى مصرووزارة  –العالمية 

 .األمية إمكانية المساهمة مع هيئة تعليم الكبار فى برامج محو  (3



 ببنى سويف جامعة النهضة

 كلية اإلعالم والعالقات العامة
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لقضايا ، ووفقاً ل(إلخ... -المناقية وأثرها على البيئة التغيرات  –ظاهرة التنمر جهة موا –والتطر  

 .عالمىالمستجدة بالمجتمع وتناول ُسبل معالجتها من منمور إ

 

 :طة عم  ل ميةخ -

بما يسهم قرر تنفيذها متقوم لجنة المعيار بالتنسيق مع إدارة الكلية فى إعداد قطة عمل سنوية باألنفطة ال

 .نهاية العام  ومستويات اإلنجاز مع يذديم تقرير بمتابعة التنففى تحقيق األنفطة الواردة بالخطة، وتق

 

    

   رلج ة المعي  

 أ.د/ عميد الكلية                                 أ.د/ وكي  الكلية                                         


