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 -نشر المواد اإلعالمية :

يتم ن�شر املواد االعالمية مبختلف قوالبها ال�صحفية و�صيغها املتنوعة عن طريق و�سائل الإعالم
املتعددة  ,وذلك بهدف التعريف باجلامعة  ,وكلياتها  ,ون�شاطاتها  ,ومرافقها املختلفة لدى جميع
ومكانة
إبراز ا� ِسم
ِ
�شرائح وفئات املجتمع املختلفة َ ,
وج ْع ِل ا�سم اجلامعة متداو ًال لدى اجلميع  ,و� ِ
اجلامعة �إعالمي ًا َ ,
إيجابية عن اجلامعة  ,وكلياتها  ,ومن�سوبيها  ,ودورها العلمي
صورة
ِ
ذهنية � ٍ
ٍ
وخ ْل ِق � ٍ
والبحثي  ,وخدمة املجتمع نتيجة ما و ّفر لها من �إمكانيات وجتهيزات  ,مبا يعود عليها بال�سمعة
احل�سنة  ,حيث يتم ن�شر املواد الإعالمية من �أخبار  ,وحتقيقات �صحفية  ,وت�صريحات  ,ومقاالت ,
وتغطيات للمنا�سبات وال�صور عن طريق وحدة الإعالم اجلامعي بالإدارة العامة للعالقات والإعالم
اجلامعي بحكم االخت�صا�ص  ,وذلك عرب الو�سائل الإعالمية التالية :
الواجهة الرئي�سية يف البوابة الإلكرتونية للجامعة .�صحيفة اجلامعة ( توا�صل ) .مواقع التوا�صل االجتماعي .و�سائل �إعالم �أخرى من �صحف حملية  ,و�صحف �إلكرتونية  ,وقنوات ف�ضائية  ,و�إذاعة  ,ور�سائلمد ج� ٍسر من التعاون
اجلوال  ,مع اال�ستفادة من جميع املنافذ الإعالمية الأخرى  ,والو�سائل املتاحة  ,مع ِّ
مع جميع و�سائل الإعالم  ,وو�ضع قواعد و�أ�س�س حتدد �آليات الن�شر عرب الو�سائل الإعالمية املتاحة .
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 إعداد المواد اإلعالمية :إعداد املواد الإعالمية من اخت�صا�ص الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي �إذا كان احلدث على
� ُ
م�ستوى اجلامعة � ,أو يعد من ِقبل من�سق العالقات العامة والإعالم يف الوكاالت � ,أو الكلية � ,أو العمادات
� ,أو االدارات �إذا كان على م�ستوى وحدات اجلامعة املختلفة  ,وتراجع من ِقبل �إدارة العالقات العامة
والإعالم اجلامعي  ,وت�صاغ ح�سب و�سيلة الن�شر  ,ومبا يتوافق مع توجهات اجلامعة الإعالمية  ,على �أن تكون
املادة الإعالمية ما يلي :
* حتقيق �صحفي عن حدث معني � ,أو �إجناز � ,أو ا�ستطالع اعالمي � ,أوخرب عن حدث � ,أو تغطية ملنا�سبة � ,أو
ت�صريح مل�س�ؤول � ,أو مقال � ,أو �صورة ملوقف � ,أو تعليق على خرب � ,أو نقل انطباعات عن حدث � ,أو وجود
حدث معني وجديد مثل لقاء � ,أو اجتماع � ,أو حفل � ,أو ور�شة عمل � ,أو �صدور قرارات � ,أو �إجناز جديد.
عدد من ال�شروط وهي :
* كتابة املادة الإعالمية يجب �أن تتوفر فيها ٌ
�أن تكون عن حدث حقيقي قد وقع فع ًال .�أن يتم جمع معلومات متكاملة عن احلدث كمادة �إعالمية متكاملة .�أن تهم املادة الإعالمية املن�شورة �أكرب عدد ممكن من �أفراد املجتمع داخل اجلامعة �أو خارجها .�أن تُرب َز ن�شاط و عمل و �إجناز للوكالة � ,أو الكلية � ,أو العمادة � ,أو الإدارة .�أن يحمل دعوة للم�شاركة �أو امل�ساهمة �أو اال�ستفادة من خدمة معينة ي�ستفيد منها املتلقي .املجتمع داخل اجلامعة �أو خارجها .
�أن يحمل معلومة مهمة يجب �أن يعرفهاُ
�أن تكون لغته ب�سيطة ومفهومة وموجزة  ,ويخلو من امل�صطلحات الغريبة �أو الأجنبية .كتابة احلدث على �شكل خرب  -مقدمة  ,وتفا�صيل  ,و�أحداث اخلرب  ,وخلفيات اخلرب  ,واخلامتة � , -أوعلى �شكل نقاط ت�شمل معلومات متكاملة تتم فيها مراعاة �شروط اخلرب التالية :
َ -1م ْن ؟ �أي من الذي لعب الدور الأول يف وقوع احلدث .
-2متى ؟ وزمن وقوع احلدث.
�-3أين ؟ مكان وقوع احلدث.
-4ماذا ؟ ماذا حدث.
-5كيف ؟ تفا�صيل احلدث.
-6ملاذا ؟ �أولويات �أو خلفيات احلدث.
ولي�س بال�ضرورة �أن تتوفر يف ال�صياغة الإجابة على الأ�سئلة ال�ستة  ,ولكن املحرر ال�صحفي ي�سعى دائم ًا
لي�ضمن للمادة الإعالمية الإجابات على ما ي�ستطيع من هذه الأ�سئلة.
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آلية رفع المادة اإلعالمية :بعد �إعداد املادة الإعالمية وجتهيز ال�صور من ِقبل جميع وحدات اجلامعة مبختلف م�سمياتها من وكاالت
 ,وكليات  ,وعمادات ,و�إدارات يتم بعد ذلك �إر�سالها �إىل وحدة الإعالم اجلامعي عرب الآلية التالية :
* �إر�سالها من من�سق العالقات العامة والإعالم بكل وكالة �أو كلية � ,أو عمادة � ,أو �إدارة .
* �أن تكون تغطية املنا�سبات يف وحدات اجلامعة املختلفة بالتن�سيق املبكر بني الوحدة والإدارة العامة
للعالقات والإعالم اجلامعي باجلامعة .
* بالإمكان اال�ستعانة مبحرري الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي حل�ضور الفعالية لكتابة اخلرب � ,أو
املادة الإعالمية.
* تتم اال�ستعانة مب�صور وحدة الإعالم اجلامعي  ,وذلك ح�سب �أهمية وقيمة املنا�سبة .
* يتم حتويل املادة الإعالمية �إىل املخت�صني يف وحدة الإعالم اجلامعي لتحريرها  ,واختيار العنوان املنا�سب
لها  ,وتدقيقها لغوي ًا .
* الإر�سال عرب برنامج املرا�سالت الإخبارية عن طريق اخلدمات الإلكرتونية يف البوابة الإلكرتونية من خالل:
الدخول �إىل مركز املرا�سالت الإخبارية عرب بوابة اخلدمات الإلكرتونية .اختيار خانة �إر�سال خرب �ضمن قائمة خيارات ( مركز املرا�سالت الإخبارية ) .ال�ضغط على �أيقونة �إر�سال خرب .البدء يف عملية �إ�ضافة اخلرب عن طريق كتابة :عنوان اخلرب .ن�ص اخلرب .ا�سم حمرر اخلرب �أعلى اخلرب .ا�سم امل�صور الذي قام بتغطية اخلرب .�إ�ضافة املرفقات .عند االنتهاء من كتابة اخلرب يتم ال�ضغط على �أيقونة �إر�سال اخلرب �إىل وحدة الإعالم اجلامعي .عند �إر�سال اخلرب يظهر جدول يو�ضح الأخبار املر�سلة  ,كما يظهر يف �أعلى اجلدول ر�سالة تو�ضح ما متوت ِّ
بخ�صو�صه من خالل حتديث ال�صفحة ُ ,
كن مر�سل اخلرب من متابعة ما مت من �إجراءات تخ�ص اخلرب
 ,كما توجد خيارات تعديل �أو حذف اخلرب الذي مت �إن�شا�ؤه من خالل اخليارات املوجودة �ضمن قائمة
(الإجراء) .
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النشر عبر البوابة اإللكترونية للجامعة :الرئي�س ل�صورة اجلامعة ومكانتها ،
ُت ِّث ُل البواب ُة الإلكرتونية الرئي�سية للجامعة الواجه َة الإعالمي َة وامل�صد َر
َ
وتعد الأخبار والفعاليات �أحد �أهم
مما ي�ستلزم احلر�ص ال�شديد على العناية ب�شكل وحمتوى تلك البوابة ُّ ،
مكونات البوابة الرئي�سية  ،وهو ما ي�ستدعي النظر يف �آلية ومعايري ن�شر الأخبار واملواد الإعالمية يف البوابة
ِّ
الفعال يف هذا الأمر  ،فقد مت حتديد املعايري
 ،و�إميان ًا من �إدارة العالقات العامة والإعالم اجلامعي بدورها َّ
الآتية لن�شر الأخبار واملواد الإعالمية يف البوابة الإلكرتونية الرئي�سية للجامعة.
 معايير نشر المواد اإلعالمية في البوابة الرئيسية للجامعة :امل�س�ؤولية :
تعد الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي امل�س�ؤول عن :
ُّ
 ن�شر الأخبار واملواد الإعالمية يف البوابة الرئي�سية للجامعة. ال�صياغة النهائية واختيار ال�صور. ترتيب ن�شر الأخبار واملواد الإعالمية وفق ًا لالعتبارات الفنية واملهنية والأولوية. -ن�شر الأخبار ,والت�صريحات  ,والتوجيهات  ,والكلمات واملواد الإعالمية اخلا�صة مبعايل مدير اجلامعة.

وحدات اجلامعة :
جميع الأخبار والتقارير الإعالمية اخلا�صة بجميع وحدات اجلامعة يتم ن�شرها عرب املواقع الفرعية لكل
وحدة من وحدات اجلامعة عن طريقها وحتت م�س�ؤوليتها .
ويتم ن�شر الأخبار واملواد الإعالمية اخلا�صة ب�سعادة وكالء اجلامعة  ,وكذلك الأخبار اخلا�صة بوحدات
اجلامعة املختلفة الأكادميية والإدارية يف ال�صفحة الرئي�سة �إذا توفرت يف الفعالية املعايري الآتية:
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معايري الفعاليات :
 �أن تكون الفعالية على م�ستوى اجلامعة  ,ولي�ست خا�صة بن�شاط داخلي لأحد الوحدات. �أن تعود املادة الإعالمية بالفائدة على �سمعة ومكانة اجلامعة لدى املجتمع.إيجابية عن اجلامعة.
ذهنية � ٍ
صورة ٍ
 �أن ت�ساهم املادة الإعالمية يف بناء � ٍ �أن تُرب َز املادة الإعالمية منا�سب ًة وطني ًة تُع ِّز ُز من روح االنتماء مثل  ( :اليوم الوطني  -ذكرى البيعة  -ميزانيةالدولة .) ...
 �أن يتعلق اخلرب �أو املادة الإعالمية بتغطية لأحد ن�شاطات �أو منا�سبات اجلامعة �أو �إجناز مهم . �أن يتعلق احلدث مب�شاركة لأحد وحدات اجلامعة خارج اجلامعة  ,و�صدر يف ذلك قرار من �صاحبال�صالحية.
ً
دعوة ملنا�سبة مهمة تخ�ص اجلامعة .
 �أن يكون دعاي ًة �أو � ْأن ال تكون املادة االخبارية �أو الإعالمية لن�شاط �شخ�صي �أو فعالية خا�صة .عند توفر املعايري ال�سابقة يف الفعالية البد من توفر املعايري الفنية الآتية للأخبار �أو املواد الإعالمية:
املعايري الفنية :
 �أن يكون اخلرب � ,أو التحقيق ال�صحفي � ,أو احلدث � ,أو تغطية املنا�سبة � ,أو الفعالية � ,أو اللقاء الإعالمي ,�أو الت�صريح ال�صحفي مكتمل ال�صياغة الإعالمية  ،ويحتوي كامل العنا�صر الواجب توفرها يف �أي مادة
�إعالمية .
 �أن يحمل عنوان ًا يعرب عن طبيعة املو�ضوع و�سياق املادة الإعالمية . �أن يكون مر على اجلهات املخت�صة  ,وعرب القنوات الر�سمية ح�سب الت�سل�سل املعتاد يف ن�شر الأخبار واملوادالإعالمية  ,ويتم �إر�ساله عرب من�سقي العالقات العامة والإعالم اجلامعي يف وحدات اجلامعة .
 �أن يتنا�سب مع تقنية البوابة يف احلجم وطول املادة الإعالمية . �أال يتعار�ض مع املواد الإعالمية التي تُن�شر عرب البوابات الفرعية . يتم اختيار عدد ال�صور ح�سب قيمة كل �صورة وتنا�سبها وحجمها ودقتها . -يكون وقت الن�شر ح�سب �أهمية اخلرب  ,ومدى ت�أثريه  ,و�أولويته مقارنة بالأخبار الأخر ى .
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 البوابة اإلعالمية :بوابة �إعالمية حتتوي على عدة نوافذ تُغَ ِّطي عدد ًا من اجلوانب الإعالمية عرب البوابة الإلكرتونية للجامعة ,
ويقوم ب�إدارتها وتغذيتها باملواد ومتابعتها الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي وهي :

 �أر�شيف الأخبار� :أر�شيف كامل للمواد الإعالمية التي تُن�شر عرب الوجهة الرئي�سية للبوابة الإلكرتونية .شكل يومي .
 امللف ال�صحفي  :يتم فيه ر�صد جلميع ما يتم ن�شره يف ال�صحف اليومية  ,ويتم حتديثه ب� ٍ معر�ض ال�صور  :معر�ض متكامل ل�صور الفعاليات واملنا�سبات التي تقام يف اجلامعة �أو ت�شارك فيهااجلامعة  ,ويتم حتديثه بعد كل منا�سبة.
 معر�ض الفيديو  :ي�شمل توثيق ًا مرئي ًا جلميع منا�سبات اجلامعة امل�سجلة  ,والتقارير الإخبارية الدورية  ,والأفالمعدد من املنا�سبات .
الوثائقية التي مت �إنتاجها يف ٍ
 �أر�شيف الفعاليات  :عر�ض للفعاليات واملنا�سبات بالوقت والتاريخ لإتاحة الفر�صة ملتابعي البوابة ملعرفةمواعيد املنا�سبات  ,ومكان �إقامتها  ,وتاريخها .
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 -النشر عبر صحيفة الجامعة «تواصل»:

شكل �شهري عن طريق
�صحيف ُة اجلامعة ( توا�صل ) ال�صحيف ُة الر�سمي ُة التي ُت ْ�ص ِد ُرها اجلامع ُة ب� ٍ
�إدارة العالقات العامة والإعالم اجلامعي  ,وذلك عرب هيئة حترير ت�شرف عليها وتكون م�س�ؤولة عن
جتهيز و�إعداد مواد ال�صحيفة  ,ور�سم �سيا�ستها  ,واجتاهات عملها  ,و�إجازة ما هو �صالح ومفيد من
املقاالت واملو�ضوعات واملواد الإعالنية بن�شره يف ال�صحيفة  ,و�إعداد وتقدمي اخلطط والتقارير
عن ن�شاط ال�صحيفة  ,و�آفاق تطوره  ,والتن�سيق يف الت�صميم والطباعة  ,وجتهيزها  ,و�إ�صدارها يف
مواعيدها املحددة.
 ويتم الن�شر عرب �صحيفة اجلامعة جلميع الأخبار والتغطيات املن�شورة عرب البوابة الإلكرتونية الرئي�سيةللجامعة .
 يتم ن�شر الأخبار والتغطيات واللقاءات اخلا�صة  ,والتقارير الإعالمية  ,والتحقيقات ال�صحفية ,والكلمات التي تقوم بها هيئة حترير ال�صحيفة.
 تنطبق على اخلرب �أو التقرير الإعالمي املن�شور يف ال�صحيفة معايري الن�شر عرب البوابة. ن�شر الأخبار والتقارير املن�شورة عرب البوابة الفرعية  ,وذلك ح�سب �أهمية اخلرب  ,وقيمته . يتم ا�ستقبال جميع الأخبار  ,والتغطيات  ,والتقارير الإعالمية  ,والتحقيقات ال�صحفية  ,والكلماتواللقاءات لن�شرها عرب �صحيفة اجلامعة (توا�صل) عن طريق برنامج مرا�سالت,ومن ِقبل من�سق العالقات
العامة والإعالم .
 �أن يكون اخلرب ذا ت�أثري �إيجابي على �سمعة ومكانة اجلامعة ل�ضمان �إظهار اجلامعة باملظهرالالئق �أمام جميع فئات املجتمع .
 �أن ت�شتمل املادة الإعالمية على جميع �شروط ن�شر الأخبار . يكون الن�شر عرب �صحيفة  -توا�صل  -من �صالحيات رئي�س حترير ال�صحيفة � ,أو من ينوب عنهومدراء التحرير بال�صحيفة .
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-النشر عبر 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 والبنا َء
مع من�سوبيها (�أكادمييني  ,وموظفني  ,وطالب ) ومع �أفراد املجتمع  ،واال�ستماع �إىل �أرائهم
ومالحظاتهم ومقرتحاتهم ال�سبيل احلقيقي لتقدمي اخلدمة املتميزة لهم  ,وتطوير تلك اخلدمة
ب�شكل م�ستمر  ,لذا يتم �إن�شاء مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة باجلامعة من ِقبل �إدارة العالقات
العامة واالعالم اجلامعي  ,وتقوم ب�إدارتها وتغذيتها باملحتوى والإ�شراف عليها  ,مع متابعة مواقع
التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بجميع وحدات اجلامعة مثل :
تويرت ( - )Twitterالفي�س بوك (� - )Facebookإن�ستجرام (� ) Instagramأو غريها من ال�شبكات
االجتماعية.
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-النشر عبر وسائل اإلعالم المختلفة :

يكون الن�شر عرب ال�صحف املحلية او الإلكرتونية والتوا�صل مع جميع و�سائل الإعالم مبختلف م�سمياتها
عرب الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي باجلامعة فقط �سوى بتوجيه الدعوات حل�ضور املنا�سبات
والفعاليات التي تقام يف اجلامعة وتغطية الأحداث وح�ضور امل�ؤمترات ال�صحفية � ,أو �إر�سال مواد
�إعالمية من اجل ن�شرها  ,حيث يجب عدم �إر�سال �أخبار �أو ت�صريحات �أو �إعالنات  -وعدم التعامل مع
�أي من و�سائل الإعالم � -إال عن طريق �إدارة العالقات العامة والإعالم اجلامعي بحكم االخت�صا�ص
 ,وذلك بهدف توحيد م�صدر �أخبار اجلامعة  ,ومنع ًا لالزدواجية فيما ي�صدر عن اجلامعة من مواد
�إعالمية  ,حيث تقوم �إدارة العالقات العامة واالعالم اجلامعي بالتن�سيق مع املتحدث الر�سمي با�سم
اجلامعي يف حال ا�ستدعت ال�ضرورة ن�شر رد او ت�صريح �أو بيان با�سم اجلامعة .
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