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* مقدمـــة :
إن جن��اح املنظم��ات احلديث��ة يق��وم عل��ى ركي��زة أساس��ية  ،وه��ي التخطي��ط  ،ومل��ا هل��ذه الركي��زة م��ن دور ف ّع��ال يف قي��ادة املنش��أة إىل التميز والريادة  ،ويس��اهم يف
حتقي��ق األه��داف  ،عمل��ت اإلدارة العام��ة للعالق��ات واإلع�لام اجلامع��ي عل��ى تنفي��ذ ع��دد م��ن اإلس�تراتيجيات واملب��ادرات ْ ،
ووض��ع اخلطط املرس��ومة وف��ق القدرات
والكفاي��ات واإلمكاني��ات املتاح��ة  ،فس��اهم ذل��ك يف بن��اء منظوم��ة متكاملة اس��تطاعت بناء املس��تقبل وق��راءة املتغريات .
ولك��ون اإلدارة العام��ة للعالق��ات واإلع�لام اجلامع��ي ُت��درك م��دى تطّل��ع اجلامع��ة للعم��ل وف��ق خط��ط تش��غيلية س��نوية مبني��ة عل��ى رؤي��ة ورس��الة واضحت�ين ،
وتنس��جم م��ع واق��ع اإلدارة  ،وتتواف��ق م��ع ال��رؤى املس��تقبلية للجامع��ة  ،فق��د عم��دت إىل بناء خطتها التش��غيلية بتضافر جه��ود الوحدات التابعة ل�لإدارة مع فريق
العم��ل القائ��م عليها .
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* كلمة مدير اإلدارة :
تع��د اإلدارة العام��ة للعالق��ات واإلع�لام اجلامع��ي م��ن اإلدارات اهلام��ة يف أي منظوم��ة إداري��ة  ،أو منش��أة رمسي��ة  ،وذل��ك الرتباطه��ا جبمي��ع اإلدارات الداخلي��ة
واخلارجية  ،وحتملها مسؤولية مسعة ومكانة املنشأة  ،ومن هذا املنطلق حتملت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم اجلامعي مسؤوليتها منذ انطالقة اجلامعة
 ،واس��تطاعت أن تس��جل حضوره��ا بق��وة  ،وتق��وم بدوره��ا بش��كل جي��د  ،حي��ث ش��اركت م��ع اجلمي��ع يف حتمل مس��ؤولية التأس��يس  ،وارتبطت بش��كل يومي جبميع
الكليات والعمادات واإلدارات األخرى لتكون حلقة وصل بني أركان اجلامعة املختلفة وحميطها اخلارجي  ،وذلك من خالل برامج االتصال والتواصل لتساهم
يف خط��وات التطوي��ر  ،وحتق��ق ع��دداً م��ن اإلجن��ازات  ،وتتغل��ب عل��ى صعوب��ات البداي��ة املتمثل��ة بكث��رة امله��ام  ،ونق��ص الك��وادر  ،وضع��ف اإلمكاني��ات  ،وانع��دام وج��ود
قاع��دة بيان��ات و ُبني��ة حتتي��ة تعتم��د عليه��ا  ،م��ع تعدد املس��ؤوليات من توفري التجهيزات األساس��ية ملرافق اجلامعة  ،واإلعداد  ،والتنظيم للمناس��بات واالجتماعات
والفعاليات املختلفة  ،واس��تقبال ضيوف اجلامعة ومنس��وبيها اجلدد  ،وتعريفهم مبرافق اجلامعة  ،وتولي مس��ؤولية املطبوعات املختلفة  ،وخلق مسعة حس��نة
وصورة ذهنية إجيابية ومكانة مرموقة للجامعة على املستوى اإلعالمي  ،والتواصل الداخلي واخلارجي  ،مع تأصيل العالقات اإلنسانية بني منسوبي اجلامعة
 ،وذلك للوصول إىل اإلنتاجية يف العمل  ،وترسيخ مبادئ التعامل املثالي بني اجلميع  ،ومراعاة القيم واملعايري االجتماعية والقوانني واألخالق العامة واملستوى
الوظيفي  ،وقد جنحت  -حبمد اهلل  -يف الكثري من ذلك  ،مع االستمرار يف بذل جهد ختطيطي متواصل لتكون منوذجاً مثالياً يف التنظيم اإلداري  ،وترتقي مبا
تقدم��ه م��ن خدم��ات  ،وم��ا تق��وم ب��ه من مس��ؤوليات ومه��ام وإجراءات تنظيمية مبا يتوافق مع أهداف اجلامعة وخططه��ا وبراجمها وهيكلها التنظيمي .

4

 -1نبذة عن اإلدارة :
مت إنش��اء اإلدارة العام��ة للعالق��ات واإلع�لام اجلامع��ي م��ع نش��أة اجلامع��ة بتوجي��ه ومتابع��ة معال��ي مدي��ر اجلامع��ة الدكت��ور خال��د ب��ن س��عد املق��رن إلميانه بدور
العالقات العامة واإلعالم  ،وأهميتها يف املنظومة اإلدارية للجامعة  ،حيث حددت إدار ُة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي رؤي َتها  ،ورسال َتها  ،و ِق َي َمها  ،ووضعت
عدداً من األهداف اخلاصة بها  ،ورمست اهليكل التنظيمي ليشمل توزيع املهام  ،وحتديد االختصاصات داخل اإلدارة مبا يتوافق مع أهداف اجلامعة  ،وخططها
 ،وبراجمه��ا  ،وهيكله��ا التنظيم��ي َ ،و ِلت َواك��ب خط��وات التطوي��ر يف اجلامع��ة  ،و ُت ْرض��ي تطلع��ات وطموح��ات املس��ؤولني عنه��ا  ،والعمل على حتقي��ق ذلك من خالل
برامج ونش��اطات ومشاركات خمتلفة .
وترتب��ط اإلدارة العام��ة للعالق��ات واإلع�لام اجلامع��ي م��ن خ�لال خريط��ة اهليكل التنظيمي للجامعة مبكتب معالي مدير اجلامعة مباش��رة  ،واس��تطاعت اإلدارة
�ات ملفت� ٍ�ة يف خدماته��ا  ،لتواك��ب إجن��ازات وح��دات اجلامع��ة املختلف��ة  ،وحتاك��ي التط��ور الكب�ير ال��ذي تش��هده  ،و ُت ْرض��ي تطلع��ات وطموح��ات
ْأن ُت ِّق��ق جناح� ٍ
املس��ؤولني عنه��ا  ،وعمل��ت خ�لال العش��ر س��نوات األوىل عل��ى حتقي��ق ذل��ك من خ�لال برامج ومش��اركات خمتلفة .
�بة رض��ا ممت��ازة م��ن خ�لال ماصنعت��ه م��ن ص��ور ٍة ذهني� ٍ�ة رائع� ٍ�ة ع��ن اجلامع��ة لدى مجيع ش��رائح
وق��د نال��ت اإلدارة العام��ة للعالق��ات واإلع�لام اجلامع��ي عل��ى نس� ِ
اجملتمع  ،وما تبديه من تعاون كبري مع اجلميع  ،وعلى القدرة الكبرية يف حتقيق النجاح يف تنظيم الفعاليات واملناسبات  ،واستقبال ضيوف اجلامعة  ،واإلنتاج
اإلعالم��ي  ،والتواص��ل الفع��ال مع احمليط الداخل��ي واخلارجي للجامعة .
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االختصاص العام
العالق��ات العام��ة واإلع�لام  :جه��از يرب��ط اجلامع��ة مبحيطه��ا الداخل��ي واخلارج��ي  ,ويق��وم بالتعري��ف بنش��اطاتها املختلف��ة  ,واخلدم��ات ال�تي تقدمه��ا  ,وينقله��ا
لآلخري��ن ؛ خلل��ق ص��ورة ذهني��ة إجيابي��ة ع��ن اجلامع��ة ومنس��وبيها م��ن خ�لال ع��د ٍد م��ن الربام��ج .

الـرؤيــــــــــــــــة

تتطل� ُ�ع إدار ُة العالق��ات العام��ة واإلع�لام اجلامع��ي لبن��اء مسع��ة حس��نةْ ,
َّ
إجيابية عن اجلامعة عند مجيع ش��رائح اجملتمع أفراداً ومؤسس��ات ,
وخل� ِ�ق صور ٍة ذهني� ٍ�ة
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ْ
�ب مصداقيتهم وثقتهم ,والس��عي للوصول ألعلى مس��تويات االنتماء للجامعة لدى مجيع منس��وبيها .
وكس� ِ

الرسالــــــــــــــة
م� ُّ�د جس� ٍ�ر م��ن التواص��ل واالتص��ال الداخل��ي واخلارجي،والتعري��ف باجلامع��ة  ،وكلياته��ا  ،ونش��اطاتها  ،ومنجزاته��ا املختلف��ة ل��دى مجي��ع ش��رائح وفئ��ات اجملتم��ع
ْ
جو أس��ري  ،وب� ّ
�ث روح املودة واإلخ��اء بني العاملني داخ��ل اجلامعة،
ووس��ائل اإلع�لام املختلف��ة ،وتعزي��ز بيئ��ة العم��ل احملف��زة عل��ى اإلب��داع والتمي��ز واملثالي��ة ،وخل ُق ٍّ
واملس� ُ
�اهمة يف تنظي��م الفعالي��ات بأعل��ى مس��تويات اجل��ودة ع�بر فري��ق مؤه��ل معتن��ى ب��ه ومتمك��ن م��ن التنظيم ,والتعام��ل مع وس��ائل وتقنيات االتص��ال واملعلومات
املتجددة .

القيــــــــــــــــــم
تنطلق قيم العالقات العامة واإلعالم اجلامعي من ثوابت الدين اإلسالم احلنيف  ,والواجبات الوطنية  ,واملشاركة اجملتمعية  ,وروح االنتماء للجامعة  ,وهي :
 االنتماء املتوازن للجامعة . البذل والتضحية . الشفافية واملصداقية . -تطوير أعضاء الفريق .

 االلتزام األخالقي . العدل واملساواة والنزاهة . روح املبادرة والتجديد. -التفاعل مع املتغريات .

 العمل بروح الفريق الواحد . حسن التعامل مع املستفيدين. -التميز واالبتكار واإلبداع .
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األهــــــــــــداف
* التكامل مع املنظومة اإلدارية داخل اجلامعة للرفع من مستوى األداء والكفاءة لدى العاملني بها.
* ترسيخ مبادئ التعامل املثالي بني اجلميع  ,ومراعاة القيم واملعايري االجتماعية والقوانني واألخالق العامة واملستوى الوظيفي .
* خلق جو أسري وبيئة عمل مثالية  ,وبث روح املودة واإلخاء بني العاملني داخل اجلامعة  ,وتعزيز روح االنتماء للجامعة.
* حتقيق أعلى معايري اجلودة يف اإلعداد  ,وتنظيم املناسبات والفعاليات املختلفة داخل اجلامعة.
* التميز يف التغطية اإلعالمية جلميع املناسبات والفعاليات املختلفة اخلاصة باجلامعة.
وج ْعل اسم اجلامعة متداو ً
ال لدى اجلميع .
* التعريف باجلامعة،وكلياتها،ونشاطاتها ،ومرافقها املختلفة لدى مجيع شرائح وفئات اجملتمع املختلفةَ ،
* إب��راز اس��م ومكان��ة اجلامع��ة إعالمي�اً ،وخل��ق ص��ورة ذهني��ة إجيابي��ة ع��ن اجلامعة،وكلياتها،ومنس��وبيها،ودورها العلم��ي والتدري�بي والبحث��ي مب��ا يع��ود عليه��ا
بالس��معة احلسنة.
* تقوية روابط التواصل واالتصال  ،وتعزيز الشراكة والتعاون بني اجلامعة واجلهات احلكومية واألهلية واملنظمات والشركات واملنشآت التعليمية األخرى.
* املس��اهمة م��ع جه��ات االختص��اص باجلامع��ة يف تقدي��م خدم��ات متنوع��ة للمجتمع ( تثقيفية  ,وتوعوية  ,اجتماعي��ة  ,وخريية  ,وثقافية  ,وصحية ) وذلك من
خالل برامج متطورة ومستمرة .
* حصر ورصد وتوثيق مجيع مناسبات اجلامعة باخلرب والصورة ؛ لتصبح مرجعاً وأرشيفاً دائماً للجامعة.
* ِّ
االط�لاع عل��ى رأي اجملتم��ع وتصورات��ه ومالحظات��ه  ,وم��ا ُيث��ار يف وس��ائل اإلع�لام املختلف��ة ع��ن اجلامع��ة وكلياته��ا  ,ونقل��ه للمس��ؤولني يف اجلامع��ة حس��ب
االختص��اص.
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 -2الوحدات التابعة لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم اجلامعي :
* وحدة اإلعالم اإللكرتوني .

* وحدة اإلعالم اجلامعي .

* وحدة العالقات العامة .

* اخلدمات املساندة .

* وحدة اإلعالم والعالقات العامة األقسام النسائية .

 -3ملخص بيانات وإحصاءات :
(الطالب  -هيئة التدريس  -املوظفني)  ،للكليات العمادات واإلدارات ( إحصاء باملنسوبني )
م

1

الفئة
املوظفني
اجملمــــــــــــــــــــــــــــوع

ذكور
19

28

إناث
9

 - 4عناصر القوة :
* ماجتده اإلدارة من متابعة ودعم وتشجيع وتوفري االحتياجات املهمة من قبل إدارة اجلامعة .
* شغف منسوبي اإلدارة على العمل والرغبة يف التطوير والعمل بروح الفريق مما َح ّسن من جودة العمل واالرتقاء .
* دخول موظفي وموظفات اإلدارة يف عدد من الدورة لتطوير اإلمكانيات  ،واكتساب مهارات جديدة تتناسب مع احتياجات العمل .
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 - 5عناصر الضعف :
* ع��دم جتهي��ز قاع��ة املس��رح الرئيس��ي واملس��ارح يف الكلي��ات وجمم��ع أقس��ام الطالب��ات بالتجهيزات الالزم��ة من صوتيات وشاش��ات تتوافق مع األنظم��ة التقنية احلديثة يف
إدارة املس��ارح إلخ��راج املناس��بات بالش��كل الالئ��ق .
* عدم وجود كوادر َّ
مؤهلة ومتخصصة يف جمال تصميم املطبوعات جبميع أنواعها:
( ورقية  ،بنرات  ،إستاندات  ،لوحات ) بأحدث الربامج .
* عدم وجود كوادر َّ
مؤهلة ومتخصصة يف جمال اإلنتاج واإلخراج املرئي من أفالم وعروض ومقاطع .
* عدم وجود كوادر َّ
مؤهلة ومتخصصة يف جمال إدارة املسرح  ،واإلخراج  ،والتصوير التلفزيوني .
* عدم وجود كوادر َّ
مؤهلة ومتخصصة يف جمال حترير األخبار وكتابة التقارير الصحفية.
* ع��دم وج��ود ك��وادر َّ
مؤهل��ة ومتخصص��ة يف جم��ال العالق��ات العام��ة متل��ك مه��ارات االتص��ال والتواص��ل والتعام��ل م��ع الش��خصيات  ،وف��ن املراس��م والتش��ريفات  ،وتنظيم
الفعاليات .
* احلاجة إلنش��اء أس��توديو متكامل التجهيزات للبث املباش��ر والتصوير واإلنتاج من خالل التعاقد مع ش��ركة تقوم بإنش��اء أس��توديو متكامل  ،وتقوم بالتش��غيل والصيانة ،
وتدريب موظفني وفنيني من منسوبي اجلامعة إلدارته  ،وذلك ملدة عام أو عامني .
* عدم توفر مساحات ختزينية رقمية لبيانات وملفات اجلامعة من صور وأفالم وتوثيق ملناسبات اجلامعة املختلفة حلفظها وأرشفتها .
* ع��دم توف��ر مزي� ٍد م��ن احتياج��ات اإلدارة العام��ة للعالق��ات واإلع�لام اجلامعي من مس��تلزمات ضرورية من أجه��زة تصوير ملون وآالت طباعة ونس��خ ذات تقنية متطورة
تس��اهم يف تأدية الكثري من مهام العالقات العامة واإلعالم .
* ع��دم وج��ود مرك� ٍ�ز ترفيه��ي للجامع��ة يس��اعد يف تنظي��م برام��ج وفعالي��ات جلمي��ع منس��وبي اجلامع��ة  ،ميارس��ون في��ه هواياته��م  ،م��ع إقام��ة بع��ض الربام��ج االجتماعي��ة
والرتفيهي��ة ال�تي تزي��د م��ن روح االنتم��اء للجامع��ة  ،وتق��وي أواص��ر العالق��ات  ،وختل��ق ج� ّواً أس��ر ّياً ب�ين منس��وبي اجلامعة .
* كثرة املشاكل التقنية واملتمثلة يف ضعف وبطء وأحياناً انقطاع يف خدمة اإلنرتنت  ،مما يعطل الكثري من أعمال اإلدارة  ،ويؤخر نزول األخبار  ،وحتميل الصور .
* آلية نقل احملتوى من بوابة اخلدمات اإللكرتونية القدمية إىل بوابة اخلدمات اإللكرتونية اجلديدة أحدثت بعض اخللل  ،مما أفقدنا الكثري من اخلدمات واملعلومات .
* عدم توافق بنود السلف اليت ُتصرف لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم اجلامعي مع طبيعة املصروفات اخلاصة باملناسبات والفعاليات .
* التكليف بتنظيم االحتفاالت واملشاركة يف املناسبات وتوفري هدايا للضيوف أو الوفود دون توفري سلفة خاصة قبل املناسبة أو ميزانية حمددة .
* تأخر بعض جهات اجلامعة يف إبالغ اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم اجلامعي عن املناسبات الداخلية واملشاركات اخلارجية  ،وذلك من أجل التنسيق املبكر والتغطية
اإلعالمية املناسبة .
كاف للتمكن من التجهيز املبكر .
* عدم إبالغ اإلدارة باحتياجات وحدات اجلامعة من هدايا ومطبوعات أو مستلزمات خاصة باملشاركات اخلارجية بوقت ٍ
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 - 6مصفوفة األهداف واملؤشرات واملبادرات :
* اهلدف االسرتاتيجي  :االلتزام باحلوكمة الشاملة
األهداف التفصيلية
مؤشرات األداء الرئيسية
املبادرات
مسؤولية التنفيذ
اجلهة املساندة

تعزيز املشاركة يف صنع القرار
معدل رضا منسوبي اجلامعة عن املناخ التنظيمي
منوذج قياس رضا منسوبي اجلامعة عن املناخ التنظيمي
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم اجلامعي
عمادة املوارد البشرية

الفرتة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  2020م  2025 -م
األهداف التفصيلية
مؤشرات األداء الرئيسية
املبادرات
مسؤولية التنفيذ
اجلهة املساندة

متكني الكفاءات اإلدارية
نسبة تسرب املوظفني من اإلدارة
* وضع خطة للتدريب والتعلم
* تقدير األداء اجليد ومكافأته
* توفري بيئة عمل جاذبة
* استطالع أراء املوظفني يف اإلدارة بشكل دوري
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم اجلامعي
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -عمادة املوارد البشرية -
عمادة اجلودة وتطوير املهارات

الفرتة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  2020م  2025 -م
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* اهلدف االسرتاتيجي :االرتقاء مبكانة اجلامعة حملياً ودولياً
األهداف التفصيلية
مؤشرات األداء الرئيسية
املبادرات

مسؤولية التنفيذ
اجلهة املساندة

املشاركة يف االرتقاء بتصنيف اجلامعة حملياً ودولياً
إعداد خطة حلمالت إعالمية إلبراز اجنازات اجلامعة وما تقدمه من خدمات
* إعادة حتديث قائمة وسائل االعالم واإلعالميني املتعاونني مع اجلامعة .
* توقيع اتفاقية تعاون مع بعض اجلهات اإلعالمية .
* إنشاء حسابات يف منصات إعالمية جديدة
* جتديد أفكار وطرق عرض احملتوى عرب منصات التواصل االجتماعي
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم اجلامعي
معهد امللك سلمان للدراسات واخلدمات االستشارية

الفرتة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  2020م  2025 -م

* اهلدف االسرتاتيجي :حتسني جودة اخلدمات
األهداف التفصيلية
مؤشرات األداء الرئيسية
املبادرات
مسؤولية التنفيذ
اجلهة املساندة

حتسني الكفاءة التشغيلية للمرافق والتجهيزات
متوسط رضا املستفيدين عن جودة اخلدمات واملرافق اجلامعية
* منوذج قياس رضا منسوبي اجلامعة عن املناخ التنظيمي
* املشاركة يف حتسني البيئة اجلامعية
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم اجلامعي
اإلدارة العامة للصحة املهنية  -اإلدارة العامة للصيانة  -اإلدارة العامة للمشاريع -
عمادة شؤون الطالب

الفرتة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  2020م  2025 -م
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معد الخطة :
أ  .وليد بن حمد المجلي
المشرف العام :
أ  .ناصر ين إبراهيم اليوسف
التدقيق اإلمالئي :
أ  .عبدالرحمن بن محمد النخيالن
التصميم :
أ  .زيد بن خالد المزيد
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مع تحيات
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم الجامعي
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