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 -مقدمــــــة :

الفعال بني
�إن جناح املنظمات احلديثة يقوم يف الأ�سا�س على ركيزة �أ�سا�سية  ,وهي االت�صال امل�ؤ�س�سي َّ
الأطراف املختلفة التي تت�ألف منها هذه املنظمات من ناحية وبينها وبني البيئة واملجتمع املحيط بها
من ناحية �أخرى  ,واالت�صال امل�ؤ�س�سي  :هو ذلك االت�صال الذي يجمع بني االت�صال الإداري الداخلي
وبني ات�صال املنظمة مع املجتمع اخلارجي املحيط بها.
الفعالة مع جماهريها الداخلية
وت�سعى
ُ
العالقات العامة احلديثة �إىل بذل اجلهود لبناء االت�صاالت َّ
واخلارجية ،بهدف تبادل املعلومات بني املنظمة وجماهريها.
وي�ؤكد الفكر احلديث يف العالقات العامة على �ضرورة ا�ستخدام االت�صال اجلماهريي ،واالت�صال
ُفعل خطط وبرامج العالقات العامة.
املبا�شر بطريقة تكاملية ترثي وت ِّ
ويعد بناء الن�شاط االت�صايل الداخلي يف املنظمات احلديثة �أهم عنا�صر عملية العالقات العامة،
ُّ
باعتبار �أن العالقات العامة الناجحة تبد�أ من داخل املنظمة.

 -مواقع التواصل االجتماعي :

مواقع التوا�صل االجتماعي هي الأكرث انت�شار ًا على �شبكة الإنرتنت  ,ملا متتلكه من خ�صائ�ص
تعد
ُّ
ُ
متيزها عن املواقع الإلكرتونية  ،ولقد غريت هذه املواقع م�ضمون و�شكل الإعالم احلديث  ,وخلقت
نوع ًا من التوا�صل بني �أ�صحابها وم�ستخدميها من جهة وبني امل�ستخدمني �أنف�سهم من جهة �أخرى.
عدد
ُّ
وتعد هذه املواقع واحدة من �أهم الظواهر التكنولوجية يف القرن احلايل ْ � ،إذ تزايد ُ
م�ستخدميها يف ال�سنوات الأخرية �إىل �أرقام فلكية  ،و�أ�سهم االنت�شار الوا�سع للحوا�سيب املحمولة
والهواتف الذكية �إىل زيادة تعلق ومتابعة امل�ستخدمني لهذه ال�شبكات االجتماعية.
وجامعة املجمعة باعتبارها واحدة من امل�ؤ�س�سات الأكادميية التي تهتم مبن�سوبيها وامل�ستفيدين من
خدماتها كقيمة من القيم التي ت�ؤمن بها وحتر�ص على االلتزام بها ؛ تعت ُرب � َّأن التوا�صل امل�ستمر والبناء
مع من�سوبيها ( �أكادمييني  ,وموظفني  ,وطالب ) ومع �أفراد املجتمع  ،واال�ستماع �إىل �أراءهم
ومالحظاتهم ومقرتحاتهم ال�سبيل احلقيقي لتقدمي اخلدمة املتميزة لهم  ,وتطوير تلك اخلدمة
ب�شكل م�ستمر.
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 -مقدمــــــة :

برنامج خا�ص بتوا�صل قيادات اجلامعة  ,وعمداء الكليات والعمادات امل�ساندة  ,والإدارات العامة
مع من�سوبي اجلامعة و�أفراد املجتمع املحلي عرب � :إن�شاء ح�سابات على مواقع التوا�صل االجتماعي
لوحدات اجلامعة الأكادميية والإدارية مثل  :تويرت ( - )Twitterالفي�س بوك (- )Facebook
�إن�ستجرام (� ) Instagramأو غريها من ال�شبكات االجتماعية.
 -أهداف البرنامج :

حتقيق ر�سالة اجلامعة واملتمثلة يف تقدمي خدمات تعليمية وبحثية متطورة من خالل منظومة�أكادميية قادرة على املناف�سة ،يف �إطار من امل�س�ؤولية املهنية وال�شراكة املجتمعية الفاعلة.
التوا�صل مع املجتمع الداخلي واخلارجي لوحدات اجلامعة املختلفة للتعريف مب�ستجدات الوحدةون�شاطاتها وفعالياتها ومنا�سباتها ذات العالقة.
زيادة ر�ضا من�سوبي اجلامعة الوظيفي  ,وتعزيز روح االنتماء �إىل اجلامعة.و�سيلة مهمة لتعزيز �صورة اجلامعة ووحداتها املختلفة ،والرفع من �سمعة اجلامعة باعتبارها م�ؤ�س�سة�أكادميية تهتم ب�آراء من�سوبيها و�أفراد جمتمعها.
ا�ستثمار التوا�صل مع املتابعني لتطوير �أعمال وحدات اجلامعة املختلفة.تكوين اجتاهات �إيجابية عن اجلامعة ووحداتها املختلفة لدى من�سوبي اجلامعة و�أفراد املجتمع .تعزيز الثقة يف اجلامعة وبراجمها و�أن�شطتها ووحداتها الأكادميية والإدارية. -آلية البرنامج :

انطالق ًا من �إميان فريق الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي بجامعة املجمعة ب�أهمية العمل
امل�ؤ�س�سي القائم على التخ�ص�ص والإجراءات املنظمة للعمل مبا يحفظ ويعزز ا�سم ومكانة و�سمعة
اجلامعة ؛ ف�إنه يقدم �آلية �إن�شاء ومتابعة احل�سابات على مواقع التوا�صل االجتماعي لوحدات اجلامعة
الأكادميية والإدارية .
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 -آلية إنشاء الحسابات :

تعد احل�سابات جزء ًا من بناء ال�سمعة للجامعة  ,وتعزيز الثقة من ِقبَ ِل املتابع .ُّ
عند رغبة �أحد الكليات او العمادات �أو الإدارات فتح ح�ساب ر�سمي الرفع ل�سعادة الوكيل التابعة لهالكلية او العمادة او الإدارة .مرفق ا�ستمارة طلب فتح ح�ساب.
بعد املوافقة على فتح احل�ساب �إعطاء �صورة من ا�ستمارة الطلب لإدارة العالقات العامة واالعالم اجلامعي.ال تن�شى احل�سابات للإدارات الفرعية �أو للجان �أو للمنا�سبات �أو الفعاليات او امل�ؤمترات امل�ؤقتة �إال مبوافقة�صاحب ال�صالحية.
عند املوافقة على فتح احل�ساب يجب �أن يكون ُمع ِّر ُف احل�ساب مطابق ًا لال�سم الر�سمي للجهة وحتتم�سمى جامعة املجمعة .
-يجب �أن يكون �أ�سم امل�ستخدم اخت�صار ال�سم ا ُملع ِّر ُف مع �إ�ضافة ()mu

يجب على كل جهة ا�ستخدام ح�ساب واحد  ,حتى و�إن كانت اجلهة حتتوي على ق�سمني للرجال والن�ساء.�أن يكون احل�ساب خا�ص باجلهة فقط .تبلغ اجلهة املن�ش�أة للح�سابات الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي بخطاب ر�سمي بعدد ونوعاحل�سابات التي �أن�ش�أتها  ,وا�سم امل�س�ؤول عن كل ح�ساب,وو�سائل التوا�صل معه،وترفق رابط ًا لكل ح�ساب .
يتم تكليف م�س�ؤول لإدارة احل�ساب �أو احل�سابات مع املتابعة ال�شخ�صية من ِقبل امل�س�ؤول الأول يف اجلهة.يعد احل�ساب وكل ما ين�شر فيه م�س�ؤولية اجلهة �صاحبة احل�ساب  ,وم�س�ؤولية مدير تلك اجلهة.ُّ
يتم �إبالغ الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي ب�صورة عاجلة يف حال مت اخرتاق �أحد احل�سابات.يجب ا�ستخدام اللغة العربية َـلغة �أ�سا� ٍسية لكتابة ر�سائل احل�ساب  ,وال مانع من ا�ستخدام اللغات الأخرى
ك ٍ
مع اللغة العربية.
�ستقوم الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي مبتابعة ح�سابات التوا�صل االجتماعي لكافة وحداتاجلامعة  ,ومدى تفعيل تلك احل�سابات .
ت ُِع ُّد الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي تقرير ًا دوري ًا  ،وتقرير ًا �سنوي ًا عن ح�سابات مواقع التوا�صلاالجتماعي لوحدات اجلامعة  ,ومدى ن�شاط تلك احل�سابات  ,ومتابعتها  ,وحتديثها  ,وفائدتها للمتابعني.
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 -آلية متابعة الحسابات :

تغذية احل�ساب بالأخبار  ,والن�شاطات  ,والتقارير  ,والقرارات  ,والإعالنات  ,واملواد املرئية واملقروءةاخلا�صة بجهة احل�ساب  ,وحتديثها ب�شكل دائم.
الرد على �أ�سئلة املتابعني والتفاعل مع ا�ستف�ساراتهم �أو ًال ب�أول.ر�صد املالحظات والأفكار واملبادرات وتقدميها للم�س�ؤول الأول يف اجلهة.مراعاة ح�سن ال�صياغة وتاليف الأخطاء اللغوية والإمالئية .مراعاة قيم اجلامعة و�أخالقيات من�سوبيها يف الردود والتو�ضيحات.يف موقع تويرت يجب عدم �إعادة التغريدات حل�سابات �شخ�صية � ,أو الإ�شارة �إىل ح�ساب �شخ�صي �آخرعن طريق معرف اجلهة الر�سمية.
عدم الت�سويق من خالل احل�ساب لأ�شخا�ص �أو م�ؤ�س�سات خارج اجلامعة.-عدم �إ�ضافة �أو متابعة �أي موقع �شخ�صي �أو جتاري يف ح�ساب اجلهة الر�سمية.
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