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عنوان كلیة اإلعالم, جامعة القاھرة 

الغایات:

رفع القدرة المؤسسیة للكلیة.–أ 

رفع كفاءة الفاعلیة التعلیمیة لمرحلة البكالوریوس.-ب

رفع كفاءة الفاعلیة التعلیمیة لمرحلة الدراسات العلیا.-جـ

رفع كفاءة البحوث العلمیة وربطھا بأولویات المجتمع.–د 

تمیزة ومستقلة للطالب تنعكس على مستقبلھم المھنى بعد التخرج.تكوین شخصیة م-ھـ

األھداف االستراتیجیة:

رفع القدرة المؤسسیة للكلیة:-1

تنمیة قدرات الجھاز اإلدارى.1/1

استكمال میكنة األعمال اإلداریة بالكلیة.1/2

التنظیمى لھا.تطویر أداء الوحدات اإلداریة المستحدثة بالكلیة وربطھا بالھیكل 1/3

كفاءة الفاعلیة التعلیمیة لمرحلة البكالوریوس:رفع -2

التنمیة المستمرة لقدرات أعضاء ھیئة التدریس ومعاوینھم.2/1

تحسین نسبة عدد أعضاء ھیئة التدریس إلى الطالب.2/2

تطویر نظم اإلرشاد والتسجیل.2/3

تطویر البرامج الدراسیة.2/4

دراسیة جدیدة تلبى احتیاجات سوق العمل.استحداث برامج2/5

تطویر نظم التدریب العملى للطالب.2/6

تطویر المكتبة ونظم المعلومات واالتصال بالكلیة.2/7

رفع كفاءة الفاعلیة التعلیمیة لمرحلة الدراسات العلیا:-3

وضع الئحة جدیدة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة.3/1

اث برامج جدیدة فى الدراسات العلیا.استحد3/2

3/3E. Learning
العلیا.

إنشاء درجات علمیة مشتركة مع كلیات إعالم أجنبیة متمیزة دولیاً.3/4



رفع كفاءة البحوث العلمیة وربطھا بأولویات المجتمع:-4

زیادة عدد 4/1
الدولى.

تطویر المجالت العلمیة المحكمة والسعى من أجل حصولھا على وزن نسبى دولى.4/2

التقویم الدورى للخطة البحثیة للكلیة.4/3

لھ المھنى بعد التخرج:تكوین شخصیة متمیزة ومستقلة للطالب تنعكس على مستقب-5

دعم األنشطة الطالبیة وتفعیلھا.5/1

زیادة البرامج التدریبیة الخاصة بالمھارات الالزمة الحتیاجات سوق العمل.5/2

توثیق ارتباط الكلیة بالمجتمع:-6

تطویر أداء الوحدات ذات الطابع الخاص لتقدیم االستشارات والتدریب.6/1

خطة العمل :-

والتكتیكیة، والمحدد أیضا مؤشرات قیاس نجاحھا كمیاً وتتضمن:

إنشاء نظام داخلى للجودة-أ

تنفیذ أنشطة لنشر ثقافة الجودة وسط أعضاء ھیئة التدریس-ب

ریینتنفیذ أنشطة لنشر ثقافة الجودة وسط اإلدا-ج

–تنفیذ أنشطة -د
فى ھذه األنشطة و تفعیلھا.

-ھـ
لجنة القطاع بالمجلس األعلى للجامعات.

ا.تطویر المقررات وتوصیفھ-و

توظیف تقنیات التعلیم المتطورة-ز

إنشاء درجات علمیة مشتركة مع كلیات إعالم متطورة فى العالم-ح

تطویر نظم المعلومات واالتصال داخل الكلیة وتھیئتھا لتنفیذ برامج التعلیم االلیكترونى-ط

تنفیذ برامج لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس-ي

یانات داخل الكلیةتطویر المكتبة وقواعد الب-ك



نبذة تاریخیة كلیة اإلعالم, جامعة القاھرة 

تاریخ الكلیة

حینما أنشئ "معھد الصحافة 1939ترجع نشأة الدراسات اإلعالمیة الجامعیة في مصر إلى عام 

العالي" الذي عرف فیما بعد باسم "معھد التحریر والترجمة والصحافة" بكلیة اآلداب, جامعة 

المعھد إلى األستاذ الدكتور محمود عزمي واألستاذ الدكتور طھ القاھرة. ویعود الفضل في إنشاء 

تحول المعھد 1954حسین, وكان المعھد یمنح دبلوماً عالیاً معادالً لدرجة الماجستیر. وفى عام 

إلى قسم للتحریر والترجمة والصحافة بكلیة اآلداب, یمنح درجات اللیسانس والماجستیر 

وافق 1969دیسمبر 19ذ الدكتور عبد اللطیف حمزة. وفى والدكتوراه, وتولى رئاستھ األستا

مجلس جامعة القاھرة على تحویل القسم التابع لكلیة اآلداب إلى معھد مستقل لإلعالم, بدأت 

لطالب الدراسات العلیا.. وفى أكتوبر من نفس العام لطالب 1971الدراسة فیھ في مارس 

ى كلیة اإلعالم.. لتكون أول كلیة مستقلة لإلعالم تحول معھد اإلعالم إل1974البكالوریوس. وفى 

في الشرق األوسط . وتوالى على رئاسة معھد التحریر والترجمة والصحافة, ثم قسم الصحافة, 

ومعھد اإلعالم, وكلیة اإلعالم, عدد من رواد الدراسات اإلعالمیة فى مصر, وذلك على النحو 

التالي

األستاذ الدكتور عبد -التحریر والترجمة والصحافة). األستاذ الدكتور محمود عزمي (معھد-

اللطیف حمزة (قسم الصحافة, بكلیة اآلداب).

األستاذ الدكتور إبراھیم إمام (معھد اإلعالم). -

األستاذ الدكتور عبد الملك عوده (كلیة اإلعالم). -

األستاذ الدكتور سمیر حسین (كلیة اإلعالم). -

األستاذ الدكتور مختار التھامي (كلیة اإلعالم). -

األستاذة الدكتورة جیھان رشتي (كلیة اإلعالم). -

األستاذ الدكتور فاروق أبو زید (كلیة اإلعالم). -



األستاذ الدكتور على عجوة (كلیة اإلعالم) -

االستاذة الدكتورة ماجى الحلوانى ( كلیة االعالم )-

(كلیة اإلعالم)ورة لیلى عبد المجیداألستاذة الدكت-



كما تولى اإلشراف على الكلیة في بعض الفترات عدد من قیادات جامعة القاھرة ھم : 

األستاذ الدكتور حسن الشریف, 

األستاذ الدكتور حسن حمدي, 

األستاذ الدكتور حلمي نمر.

الحالي :ویتولى عمادة كلیة اإلعالم في الوقت 

بدالعزیزأ.د . سامى ع-

تمنح جامعة القاھرة بناء على طلب كلیة اإلعالم الدرجات العلمیة والدبلومات التالیة : 

درجة البكالوریوس في اإلعالم من إحدى األقسام التالیة :الصحافة,اإلذاعة .1

والتلیفزیون,العالقات العامة واإلعالن .

درجة البكالوریوس في اإلعالم الشعبة االنجلیزیة. .2

كالریوس فى اإلعالم لبرنامج الصحافة األلكترونیة . درجة الب.3

الدبلوم في اإلعالم (لمدة عامین). .4

الدبلوم الفرنسي (لمدة عام)..5

درجة الماجستیر في اإلعالم ..6

درجة الدكتوراه في اإلعالم ..7

بكالوریوس اإلعالم في إطار برنامج التعلیم المفتوح..8



الھیكل اإلدارى للكلیة

عمید الكلیة :

.أ.د. حسن عماد مكاوى

:لشئون التعلیم والطالبوكیل الكلیة 

.أ.د. جیھان یسرى

:لشئون الدراسات العلیا والبحوثوكیل الكلیة 

.أ.د. محمود علم الدین

لشئون تنمیة البیئة وخدمة المجتمع :وكیل الكلیة 

یوسفأ.د.محمود 

:رئیس قسم الصحافة

أ.د. سلیمان صالح .

:رئیس قسم اإلذاعة والتلیفزیون

.أ.د. عدلى سید رضا

:رئیس قسم العالقات العامة واإلعالن

أ.د. سامى طایع .

رئیس الشعبة اإلنجلیزیة :

أ.د .فرج الكامل .

مدیر الكلیة :

أ . عزت إسماعیل على



رسالة كلیة اإلعالم, جامعة القاھرة 

إعداد خریجین مصریین وعرب وأجانب فى مجاالت اإلعالم المختلفة قادرین على التعامل 

تطویر المؤسسات اإلعالمیة بتقدیم االستشارات والبرامج التدریبیة.



رؤیة كلیة اإلعالم, جامعة القاھرة 

الحفاظ على مكانة كلیة اإلعالم جامعة القاھرة كمؤسسة تأھیل إعالمى رائدة ومتمیزة وأكثر 

تطوراً فى التأھیل اإلعالمى على المستویین المحلى والعربى، وأكثر قدرة على أن تنافس بقوة 

تطلع إلى التقدیر واالعتراف بما تقوم بھ ویكون لھا مكانتھا على المستوى العالمى, إضافة إلى ال

من تعلیم وبحوث وخدمة للمجتمع فضال عن جھودھا لتحقیق الجودة.

المبادئ والقیم :

التعلیم حق من حقوق اإلنسان. • 

الشفافیة والمشاركة والتفاعلیة والمساءلة عناصر أساسیة لضبط المؤسسة التعلیمیة. • 

لحیاة. التعلیم عملیة مستمرة مدى ا• 

جودة التعلیم عملیة متعددة األبعاد (تعلیمیة , إداریة, تكنولوجیة, قیمیة). • 

قیاس القدرات المھاریة والمعرفیة للطالب عنصر حیوي فى قبولھم. • 

التعلیم خبرة حیاتیة ومنظومة معرفیة متكاملة. • 

مشاركة الطالب أساسیة فى عملیة تقویم العملیة التعلیمیة. • 

كادیمى ضرورة لنجاح أى برنامج تعلیمى. اإلشراف األ• 

تنمیة التفكیر النقدى والقدرات اإلبداعیة للطالب. • 

التفاعل مع المتغیرات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة. • 

الحركیة والتبادل اإلقلیمى والمحلى للطالب واألساتذة. • 

تنویع مصادر التعلم. • 

.االرتباط باحتیاجات المجتمع• 



كلمة كلیة األعالم, جامعة القاھرة

كلمة أ.د. حسن عماد مكاوى

عمید كلیة اإلعالم

الزمالء األعزاء أعضاء ھیئة التدریس بكلیة اإلعالم والھیئة المعاونة والعاملین والعمال.

2011/2012
252011

واألخذ بمبدأ انتخ
األقسام وعمداء الكلیات وانتھاء بانتخاب رئیس الجامعة.

األصدقاء األعزاء.. تتمیز كلیة ا
بسمات األسرة الواحدة المتماسكة، حیث ینصھر أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب 

یخ جامعة القاھرة.الجامعیة المتوارثة عبر تار

مصرنا الحبیبة فى الداخل والخارج.

.وكل عام وأنتم بخیر

أ.د. حسن عماد مكاوى

عمید كلیة اإلعالم
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