
 حلول الذكاء اإلعالمي و إدارة المعرفة  في وكالة الجامعة تقيم حلقة نقاش

 

 

 

برعاية سعادة وكيل الجامعة الدكتور مسلم بن محمد الدوسري أقامت وكالة الجامعة حلقة نقاش بعنوان : حلول 

وتحليل ما يتم  الذكاء اإلعالمي و إدارة المعرفة وتتمثل حلول "الذكاء اإلعالمي" في متابعة ورصد وتسجيل

نشره في المصادر اإلعالمية المتنوعة، وبأي لغة كانت، من قنوات التواصل االجتماعي، والمواقع اإلخبارية 

والمعلوماتية على شبكة اإلنترنت أو أي مصدر آخر من مصادر المعلومات داخل الجامعة، مثل قواعد 

من مخازن حفظ أو مشاركة المعلومات، وكل  المعلومات المعرفية، أو أرشيف مجالت الجامعة، أو أي مخزن

ذلك يتم بطريقة آلية مؤتمتة لحد كبير، كما يمكن االعتماد على الحل في حفظ وأرشفة وإدارة المعلومات الداخلية 

 والخارجية، مع إتاحتها في أي وقت ألي موظف وحسب الصالحيات الممنوحة له.

نفس وتيرة تحديث هذه المعلومات من مصادرها األصلية حيث إن القيام بهذه الوظائف بشكل يدوي مستمر ب

عملية تتطلب الكثير من الجهد والوقت وقد ال ينتج عنها حصر جميع المعلومات التي توافق اهتمامات الجامعة، 

من القدرة على القراءة السريعة والحكم على مدى عالقة  –باالعتماد على المهارات الفردية والخبرات المتفاوتة 

بار بالمفاهيم المسبق إدراكها وتطبيق كل تلك المهارات على كم هائل من البيانات المحدثة لحظيا في فترة األخ

زمنية محدودة كما يتميز الحل المقدم بالقدرة على استخالص المعنى والمفاهيم من الكم الهائل من المعلومات 

يل المتقدم لهذه لمعلومات، مع تسهيل عملية قياس ذات األهمية، وإتاحة اتخاذ القرارات المناسبة بناء على التحل

كل ذلك بغض النظر عن هيئة هذه المعلومات أو مصدرها أو حتى  –المردود على هذه القرارات بشكل لحظي 

لغتها. وقد حضر الورشة عدد من أصحاب السعادة عميد البحث العمي وعميد شؤون الطالب وعميد شؤون 

ت العامة واالعالم الجامعي والمشرف على إدارة التخطيط والتطوير االداري المكتبات وممثل إدارة العالقا

وعميد كلية علوم الحاسب والمعلومات ووكيل عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد للشؤون الفنية . وفي 

لقة بالنقاش المثمر نهاية اللقاء قدم سعادة وكيل الجامعة الشكر لمقدمي الورشة وللزمالء الحضور الذين أثروا الح

 والبناء.

 


