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- مقدمــــــة :
ال بني  اإن جناح املنظمات احلديثة يق�م يف االأ�سا�س على ركيزة اأ�سا�سية , وهي االت�سال امل�ؤ�س�سي الفعَّ
االأطراف املختلفة التي تتاألف منها هذه املنظمات من ناحية وبينها وبني البيئة واملجتمع املحيط بها 
من ناحية اأخرى , واالت�سال امل�ؤ�س�سي : ه� ذلك االت�سال الذي يجمع بني االت�سال االإداري الداخلي 

وبني ات�سال املنظمة مع املجتمع اخلارجي املحيط بها.
الداخلية  جماهريها  مع  الة  الفعَّ االت�ساالت  لبناء  اجله�د  بذل  اإىل  احلديثة  العامة  العالقاُت  وت�سعى 

واخلارجية, بهدف تبادل املعل�مات بني املنظمة وجماهريها.
وي�ؤكد الفكر احلديث يف العالقات العامة على �سرورة ا�ستخدام االت�سال اجلماهريي, واالت�سال 

ل خطط وبرامج العالقات العامة. املبا�سر بطريقة تكاملية ترثي وُتفعِّ
العامة,  العالقات  عملية  عنا�سر  اأهم  احلديثة  املنظمات  يف  الداخلي  االت�سايل  الن�ساط  بناء  ويعدُّ 

باعتبار اأن العالقات العامة الناجحة تبداأ من داخل املنظمة.

- مواقع التواصل االجتماعي :
تعدُّ م�اقُع الت�ا�سل االجتماعي هي االأكرث انت�سارًا على �سبكة االإنرتنت , ملا متتلكه من خ�سائ�س 
متيزها عن امل�اقع االإلكرتونية , ولقد غريت هذه امل�اقع م�سم�ن و�سكل االإعالم احلديث , وخلقت 

ن�عًا من الت�ا�سل بني اأ�سحابها وم�ستخدميها من جهة وبني امل�ستخدمني اأنف�سهم من جهة اأخرى.
عدُد  تزايد  اإْذ   , احلايل  القرن  يف  التكن�ل�جية  الظ�اهر  اأهم  من  واحدة  امل�اقع  هذه  وتعدُّ 
املحم�لة  للح�ا�سيب  ال�ا�سع  االنت�سار  واأ�سهم   , فلكية  اأرقام  اإىل  االأخرية  ال�سن�ات  يف  م�ستخدميها 

واله�اتف الذكية اإىل زيادة تعلق ومتابعة امل�ستخدمني لهذه ال�سبكات االجتماعية.
وجامعة املجمعة باعتبارها واحدة من امل�ؤ�س�سات االأكادميية التي تهتم مبن�س�بيها وامل�ستفيدين من 
خدماتها كقيمة من القيم التي ت�ؤمن بها وحتر�س على االلتزام بها ؛ تعترُب اأنَّ الت�ا�سل امل�ستمر والبناء 
اأراءهم  اإىل  , واال�ستماع  اأفراد املجتمع  ( ومع  , وطالب  , وم�ظفني  اأكادمييني   ( من�س�بيها  مع 
اخلدمة  تلك  وتط�ير   , لهم  املتميزة  اخلدمة  لتقدمي  احلقيقي  ال�سبيل  ومقرتحاتهم  ومالحظاتهم 

ب�سكل م�ستمر.   
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- مقدمــــــة :
برنامج خا�س بت�ا�سل قيادات اجلامعة , وعمداء الكليات والعمادات امل�ساندة , واالإدارات العامة 
مع من�س�بي اجلامعة واأفراد املجتمع املحلي عرب : اإن�ساء ح�سابات على م�اقع الت�ا�سل االجتماعي 
 -  )Facebook( ب�ك  الفي�س   -  )Twitter( ت�يرت   : مثل  واالإدارية  االأكادميية  اجلامعة  ل�حدات 

اإن�ستجرام )Instagram ( اأو غريها من ال�سبكات االجتماعية.

- أهداف البرنامج :
منظ�مة  خالل  من  متط�رة  وبحثية  تعليمية  خدمات  تقدمي  يف  واملتمثلة  اجلامعة  ر�سالة  -حتقيق 

اأكادميية قادرة على املناف�سة, يف اإطار من امل�س�ؤولية املهنية وال�سراكة املجتمعية الفاعلة.
-الت�ا�سل مع املجتمع الداخلي واخلارجي ل�حدات اجلامعة املختلفة للتعريف مب�ستجدات ال�حدة 

ون�ساطاتها وفعالياتها ومنا�سباتها ذات العالقة.
-زيادة ر�سا من�س�بي اجلامعة ال�ظيفي , وتعزيز روح االنتماء اإىل اجلامعة.

-و�سيلة مهمة لتعزيز �س�رة اجلامعة ووحداتها املختلفة, والرفع من �سمعة اجلامعة باعتبارها م�ؤ�س�سة 
اأكادميية تهتم باآراء من�س�بيها واأفراد جمتمعها.

-ا�ستثمار الت�ا�سل مع املتابعني لتط�ير اأعمال وحدات اجلامعة املختلفة.
-تك�ين اجتاهات اإيجابية عن اجلامعة ووحداتها املختلفة لدى من�س�بي اجلامعة واأفراد املجتمع .

-تعزيز الثقة يف اجلامعة وبراجمها واأن�سطتها ووحداتها االأكادميية واالإدارية.

- آلية البرنامج :
العمل  باأهمية  املجمعة  بجامعة  اجلامعي  واالإعالم  للعالقات  العامة  االإدارة  فريق  اإميان  من  انطالقًا 
امل�ؤ�س�سي القائم على التخ�س�س واالإجراءات املنظمة للعمل مبا يحفظ ويعزز ا�سم ومكانة و�سمعة 
اجلامعة ؛ فاإنه يقدم اآلية اإن�ساء ومتابعة احل�سابات على م�اقع الت�ا�سل االجتماعي ل�حدات اجلامعة 

االأكادميية واالإدارية .
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- آلية إنشاء الحسابات :
-تعدُّ احل�سابات جزءًا من بناء ال�سمعة للجامعة , وتعزيز الثقة من ِقبَِل املتابع .

له  التابعة  ال�كيل  ل�سعادة  الرفع  االإدارات فتح ح�ساب ر�سمي  اأو  العمادات  او  اأحد الكليات  -عند رغبة 
الكلية او العمادة او االإدارة. مرفق ا�ستمارة طلب فتح ح�ساب.

-بعد امل�افقة على فتح احل�ساب اإعطاء �س�رة من ا�ستمارة الطلب الإدارة العالقات العامة واالعالم اجلامعي.
اإال مب�افقة  امل�ؤقتة  امل�ؤمترات  او  الفعاليات  اأو  للمنا�سبات  اأو  للجان  اأو  الفرعية  لالإدارات  تن�سى احل�سابات  -ال 

�ساحب ال�سالحية.
وحتت  للجهة  الر�سمي  لال�سم  مطابقًا  احل�ساب  ُمعرُِّف  يك�ن  اأن  يجب  احل�ساب  فتح  على  امل�افقة  -عند 

م�سمى جامعة املجمعة .
)mu( يجب اأن يك�ن اأ�سم امل�ستخدم اخت�سار ال�سم امُلعرُِّف مع اإ�سافة-

-يجب على كل جهة ا�ستخدام ح�ساب واحد  , حتى واإن كانت اجلهة حتت�ي على ق�سمني للرجال والن�ساء.
-اأن يك�ن احل�ساب خا�س باجلهة فقط .

ون�ع  بعدد  ر�سمي  بخطاب  اجلامعي  واالإعالم  للعالقات  العامة  االإدارة  للح�سابات  املن�ساأة  اجلهة  -تبلغ 
احل�سابات التي اأن�ساأتها , وا�سم امل�س�ؤول عن كل ح�ساب,وو�سائل الت�ا�سل معه,وترفق رابطًا لكل ح�ساب .
-يتم تكليف م�س�ؤول الإدارة احل�ساب اأو احل�سابات مع املتابعة ال�سخ�سية من ِقبل امل�س�ؤول االأول يف اجلهة.

-يعدُّ احل�ساب وكل ما ين�سر فيه م�س�ؤولية اجلهة �ساحبة احل�ساب , وم�س�ؤولية مدير تلك اجلهة.
-يتم اإبالغ االإدارة العامة للعالقات واالإعالم اجلامعي ب�س�رة عاجلة يف حال مت اخرتاق اأحد احل�سابات.

-يجب ا�ستخدام اللغة العربية َكـلغٍة اأ�سا�سيٍة لكتابة ر�سائل احل�ساب , وال مانع من ا�ستخدام اللغات االأخرى 
مع اللغة العربية.

الت�ا�سل االجتماعي لكافة وحدات  للعالقات واالإعالم اجلامعي مبتابعة ح�سابات  العامة  االإدارة  -�ستق�م 
اجلامعة , ومدى تفعيل تلك احل�سابات .

-ُتِعدُّ االإدارة العامة للعالقات واالإعالم اجلامعي تقريرًا دوريًا , وتقريرًا �سن�يًا عن ح�سابات م�اقع الت�ا�سل 
االجتماعي ل�حدات اجلامعة , ومدى ن�ساط تلك احل�سابات , ومتابعتها , وحتديثها , وفائدتها للمتابعني.
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- آلية متابعة الحسابات :
-تغذية احل�ساب باالأخبار , والن�ساطات , والتقارير , والقرارات , واالإعالنات , وامل�اد املرئية واملقروءة 

اخلا�سة بجهة احل�ساب , وحتديثها ب�سكل دائم.
-الرد على اأ�سئلة املتابعني والتفاعل مع ا�ستف�ساراتهم اأواًل باأول.

-ر�سد املالحظات واالأفكار واملبادرات وتقدميها للم�س�ؤول االأول يف اجلهة.
-مراعاة ح�سن ال�سياغة وتاليف االأخطاء اللغ�ية واالإمالئية .

-مراعاة قيم اجلامعة واأخالقيات من�س�بيها يف الردود والت��سيحات.
-يف م�قع ت�يرت يجب عدم اإعادة التغريدات حل�سابات �سخ�سية , اأو االإ�سارة اإىل ح�ساب �سخ�سي اآخر 

عن طريق معرف اجلهة الر�سمية.
-عدم الت�س�يق من خالل احل�ساب الأ�سخا�س اأو م�ؤ�س�سات خارج اجلامعة.

-عدم اإ�سافة اأو متابعة اأي م�قع �سخ�سي اأو جتاري يف ح�ساب اجلهة الر�سمية.
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