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 الفصل األول: نبذة عن اإلدارة
 :النشأة -1

مت إنشاء إدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي مع نشأة اجلامعة بتوجيه ومتابعة معالي 

 , مدير اجلامعة الدكتور خالد بن سعد املقرن إلميانه بدور العالقات العامة واإلعالم

( بتاريخ 610/1وذلك بقرار معاليه رقم ) , وأهميتها يف املنظومة اإلدارية للجامعة

, ها العالقات العامة واإلعالم اجلامعي رؤيَت حددت إدارُةحيث  ,هـ 19/5/1431

ورمست اهليكل , هداف اخلاصة بها ووضعت عددًا من األ, ها َمَيوِق, ها ورسالَت

 . التنظيمي ليشمل توزيع املهام
 

 الرؤية: -2

ذهنية  صورٍة ِقْلوَخ, تتطلع إدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي لبناء مسعة حسنة 

وأن تكسب ,  ( ومؤسسات فرادًا) أمجيع شرائح اجملتمع  عن اجلامعة عند جيابيٍةإ

االنتماء للجامعة  لدى مجيع  , والسعي للوصول ألعلى مستويات وثقتهممصداقيتهم 

 منسوبيها.
 

 الرسالة: -3

, وكلياتهـا  , والتعريـ  باجلامعـة    , الداخلي واخلارجيمن التواصل واالتصال  جسٍر َمدُّ

ووســائل اإلعــالم  , ومنجزاتهــا امللتل ــة لــدى مجيــع شــرائح وف ــات اجملتمــع     , ونشــاتاتها

 سـر   جـو  أُ  ِقلْـ وَخ, واملثاليـة   , والتميز, اإلبداع  على زِةَح ِّ, وتعزيز بي ة العمل امُل امللتل ة

روح املــودة واإلخــاء بــم العــاملم داخــل اجلامعــة , واملســاهمة يف تنظــيم ال عاليــات   وبــثِّ, 

والتعامـل   , مـتمكن مـن التنظـيم   , وعتنى بـه  ُم ٍلمؤّه بأعلى مستويات اجلودة , عرب فريٍق

 مع وسائل وتقنيات االتصال واملعلومات املتجددة .
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 القيم: -4

, العالقات العامة واإلعالم اجلامعي من ثوابت الدين اإلسالم احلني   قيُم تنطلُق

 وروح االنتماء للجامعة وهي :, واملشاركة اجملتمعية , والواجبات الوتنية 

 . األخالقيااللتزام  -  االنتماء املتوازن للجامعة . -

 . البذل والتضحية -  . العمل بروح ال ريق الواحد -

 . حسن التعامل مع املست يدين -    .العدل واملساواة -

 روح املبادرة والتجديد . -   .الش افية واملصداقية -

 تطوير أعضاء ال ريق . -  .التميز واالبتكار واإلبداع -

 الت اعل مع املتغريات . -

 

 األهداف: -5

 داخل اجلامعة للرفع من مستوى األداء والك اءة لدى  اإلداريِة مع املنظومِة التكامُل

  . العاملم بها

 واملعايري االجتماعية, ومراعاة القيم  املثالي بم اجلميع , التعامِل ادِئمب ترسيُخ , 

 واملستوى الوظي ي ., العامة  واألخالق,  والقوانم

 وتعزيز روح , روح املودة واإلخاء بم العاملم وبثُّ ,  مثالية عمٍل وبي ِة,  أسرٍ  جو  ُقْلَخ

 . االنتماء للجامعة

 وال عاليات امللتل ة داخل اجلامعة , والتنظيم للمناسبات, يف اإلعداد  املشاركُة  . 

 باجلامعة.جلميع املناسبات وال عاليات امللتل ة اخلاصة  اإلعالميُة التغطيُة  

  ُومرافقها امللتل ة لدى وإجنازاتها , , ونشاتاتها  , لياتهاوك , باجلامعة التعري

 اسم اجلامعة متداواًل لدى اجلميع . ِلْعوَج, مجيع شرائح وف ات اجملتمع امللتل ة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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 صورة ذهنية إجيابية عن اجلامعة ُقْلوَخ, إعالميًا  اجلامعِة ومكانِة اسِم إبراُز , 

مبا يعود عليها  وخدمة اجملتمع,  والبحثيدورها العلمي و, ومنسوبيها , وكلياتها 

 .  بالسمعة احلسنة

 الشراكة والتعاون بم اجلامعة واجلهات  وتعزيُز,  واالتصاِل التواصِل روابِط تقويُة

 واملنشآت التعليمية األخرى ., والشركات  , واملنظمات, احلكومية واألهلية 

 للمجتمع , تثقي ية متنوعٍة خدماٍت يف تقديِم باجلامعِة االختصاِص مع جهاِت املساهمُة 

 وصحية من خالل برامج متطورة ومستمرة .,  وخريية, اجتماعية , ووتوعوية  ,

 از أعماهلم داخل وإجن , على املراجعم والزائرين الوصول لغاياتهم ُلهَِّسُت آليٍة عمُل

 . ليحملوا االنطباع اجليد عن اجلامعة وإدارتها؛ اجلامعة 

 ًامرجع صبَحتل والصورة؛اجلامعة باخلرب  مناسباِت مجيِع وتوثيُق ورصُد حصُر  ,

 . للجامعة ًادائم ًاوأرشي 

  وتوعوية.ليشمل أفالم توثيقية وتعري ية اإلنتاج اإلعالمي املرئي ت عيل دور   

 ثار يف وسائل اإلعالم وما ُي, ه ومالحظاِت , هوتصوراِت, اجملتمع  على رأ  االتالُع

 . يف اجلامعة حسب االختصاص للمسؤولم ِه, ونقِلامللتل ة عن اجلامعة وكلياتها 
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 :اهليكل التنظيمي إلدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي -6
 دارة بمكتب معالي مدير الجامعة مباشرة(اإل )ترتبط

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1رقم )شكل 

 

 
 

 

 :بأعداد العاملين في إدارة العالقات العامة واإلعالم الجامعيشكل بياني               :عالم الجامعيفي إدارة العالقات العامة واإلجدول توزيع العاملين 
 

 
 (2شكل رقم )               (                                                               1جدول رقم )

 

 :بحسب المؤهل توزيع العاملين في اإلدارة

 بكالوريوس دبلوم ثانوي ابتدائي نساء رجال اإلجمالي

25 17 8 1 5 11 8 
 (2جدول رقم )

62,5% 

16,5% 

21% 

توزيع العاملين في إدارة العالقات العامة 
 واإلعالم الجامعي

 اإلدارة العامة

مجمع الكليات 
 بالزلفي

 األقسام النسائية

عال  ين ف  إدارة العالقات العامة واإل العاملتوزيع 

 اجاامي 

لعالقات العامة اإلدارة العامة ل

 اجاامي  عال واإل 

 موظف 15

 عال  اجاامي العالقات العامة واإل 

  " مجمع الكليات بالزلفي" 

 موظفين 2

 عال  اجاامي العالقات العامة واإل 

 "األقسا  النسائية " 

 موظفات 8

منسق عالقات عامة وإعال  ف  كل وحدة من 

 وحدات اجاامعة الرئيسية  

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعال  اجاامي 

 

 السكرتارية

 

 العالقات العامة

 التواصل واالتصال

 ومركز املعلومات 

 

 اإلعال  اجاامي 

 

 اإلعالمية التغطيات

 املراسم والتشريفات

 الفعالياتوتنظيم 

 عالمي والتوثيق اإلنتاج اإل 

 

 لكترونياإلعال  اإل  
 

 

 دارة املسرحإ 

 

 

 أقسا  الطالبات ةوحد

 

 إدارة املسرح والنقل

 

 اإلعالميةالتغطيات 

 واإلعال  اجاامي املشرف العا  على إدارة العالقات العامة 

 

 صحيفة اجاامعة
 

 

 املراسم والتشريفات

 وتنظيم الفعاليات

 التواصل واالتصال

 ومركز املعلومات 
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 الفصل الثاني:
 واإلجنازاتاألنشطة 
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 الفصل الثاني: األنشطة واإلجنازات
 :ةـامـعـات الـالقـعـال -1

 :املراسم والتشريفات وتنظيم الفعاليات أ.
 

  و  عاليات اليت تقام داخل اجلامعة أاخلطة السنوية ملواعيد مجيع املناسبات والرسم مت

 عمل التصورات الالزمة لكل مناسبة .وخارجيًا , تشارك بها 

  ومتابعة شراف وبإ , باسم اجلامعةللكليات والعمادات اخلارجية مت توحيد املشاركات

 اجلامعي.عالم واإل العامةدارة العالقات إ

  ومستلزمات جلميع املناسبات , وجتهيزات, توفري احتياجات اإلدارة من أدوات مت . 

 وندوات , احت االت ص يف تنظم املناسبات باجلامعة من مت تكوين فريق متجانس متلص

 بينهم .وتوزيع املهام  , ومعارض , ومؤمترات , وحماضرات, 

  وحسن التعامل مع اجلميع,  والدقة يف التجهيزات, صناعة ثقافة اجلودة يف التنظيم . 

 والتميز يف ُحسن االستقبال, استضافة عدد من ضيوف معالي مدير اجلامعة  تمت , 

 سكان ., واإلوالضيافة 

  واحملافظم  املسؤولم ,مت التنسيق لعدد من زيارات معالي مدير اجلامعة لبعض ,

 والرتتيب ملرافقته واستقباله.

  وملشاريع اجلامعة , مت التنسيق لعدد من زيارات معالي مدير اجلامعة للكليات ,

 والرتتيب ملرافقته واستقباله. , وللجهات اخلارجية األخرى

  وتعري هم , ومرافقتهم داخل أقسام اجلامعة  , اجلامعةاستقبال زوار وضيوف مت

وتزويدهم باملعلومات والبيانات والنشرات اليت توضح أنشطة اجلامعة  , بالكليات

 . امللتل ة

  وزياراتهم للكليات , وفرق العمل يف جوالتهم , واللجان , مرافقة عدد من الوفود ,

 .  ومرافق وأقسام اجلامعة امللتل ة

 ؛ ليلرج  مع مجيع الضيوف واملراجعم ن االستقبال , والرقي يف التعاملالتميز حبس

 الزائر واملراجع باالنطباع اجليد , والصورة احلسنة عن اجلامعة .
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  قيمت يف اجلامعة ات واملناسبات واالحت االت اليت ُأشراف على تنظيم مجيع ال عالياإلمت

توقيع , اللقاءات , ختام األنشطة , ح الت املعايدة  ,ورش العمل , التلرج  )احت ال

 (حلقات النقاش , امللتقيات  ,املؤمترات , فعاليات اليوم الوتين , االت اقيات 

  واملؤمترات,  ملشاركات اجلامعة اخلارجية يف املعارضوالتجهيز مت التنسيق والتنظيم  ,

 : سابيع االجتماعية مثل , واأليام العاملية يف األو, اسبات الوتنية واحمللية امللتل ة واملن

اليوم  -اليوم العاملي ملكافحة امللدرات  -أسبوع املرور اخلليجي  -اليوم العاملي للسكر  

 اليوم العاملي للتربع بالدم . –ملي للمعاقم االيوم الع - اليوم العاملي للتطوع –العاملي للدفاع املدني 

 وتقدميها للضيوف والزوار. اجلامعةوجمسمات لشعار  مت توفري وجتهيز هدايا تذكارية 

  .اإلعداد والتجهيز والضيافة لالجتماعات التشاورية وجملس اجلامعة 

  للتعليم العالي مبدينة الرياض . السادساملشاركة يف املعرض الدولي 

 يف عدد من  يقاممعة املشارك يف يوم املهنة الذ  مت جتهيز وتوفري احتياجات جناح اجلا

 , جنليزيةداد مطويات باللغتم العربية واإلوإع, ن خالل تصميم لوحات جنبية مالدول األ

 , والتغطية اإلعالمية . للتعري  باجلامعةفالم وأ

  من تالب  السادسةعمادة القبول والتسجيل يف تنظيم ح ل ختريج الدفعة املشاركة مع

 اجلامعة.

 اجلامعةسام الطالبات بكليات قجهيز واإلعداد حل الت التلرج يف أاملشاركة يف الت. 

 عضاء هي ة التدريس اجلددأ وتسكم تن يذ برنامج استقبال وضيافة . 

   وتسجيل املالحظات إذا وجدت , متابعة املظهر العام ملرافق اجلامعة بشكل دور ,

 عليها. املسؤولموتنبيه 
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 أو املشاركة يف تنظيمها:الفعاليات التي قامت اإلدارة بتنظيمها وأبرز األنشطة 

 الفعالية م

1 
 جمعية مع بالتعاون الثدي بسرطان للتوعية الوطنية الحملة المشاركة في تنظيم مشاركة الجامعة في

 الثدي سرطان
 الفطر المبارك بمناسبة عيدالسنوي  لقاء المعايدة 2
 لقاء المعايدة السنوي بمناسبة عيد األضحى المبارك 3
 الوطني لليوم والثمانون الخامسة الذكرى الجامعة بمناسبةاحتفال  4
 (5-4-3-2-1)الجلسات:  الجامعة مجلس 5
 االجتماعية   والمسؤولية   الخليجية   الجامعات   ملتقى 6

7 
 في المملكة دور عن وتنظيم محاضرة   اإلسالمي العالم لرابطة العام األمين لمعالي استضافة الجامعة

 اإلرهاب مكافحة
 لقاء معالي مدير الجامعة مع الطلبة المستجدين 8
 سدير بحوطة اإلنسانية والدراسات العلوم بكلية العاجلة المباني مشروع افتتاح حفل 9

 ملتقى الجامعات الخليجية والمسؤولية االجتماعية 10
 بالغاط اإلنسانية والدراسات العلوم لكلية العاجلة والمنشآت المباني افتتاح حفل 11
 الرياض منطقة أمير وتشريف برعاية طالبها من السابعة الدفعة بتخريج احتفال الجامعة 12
 الطب كلية طالب من دفعة أول لخريجي تكريم معالي مدير الجامعة حفل 13
 حفل تدشين الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة 14

15 
والفعاليات الخاصة بكليات وأقسام وإدارات باإلضافة للمشاركة في تجهيز وتنظيم العديد من األنشطة 
 الجامعة المختلفة

 (3رقم ) جدول
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 :ومركز املعلومات واالتصالالتواصل  ب.
  دارة للتواصل معه فيما خيص عالقات عامة يف كل كلية وعمادة وإحتديد منسق مت

 نشاتات اجلهة التابع هلا.

  والعامالت يف اجلامعة  إنشاء قاعدة بيانات متكاملة جلميع العاملماستكمال

 مبلتل  مسمياتهم للتواصل معهم .

 جلميع منسوبي اجلامعة إلرسال  ل اجلوال القصريةخدمة رسائ االستمرار يف ت عيل

 , ومواعيد االجتماعات , والدعوات, والتهاني  , والتوجيهات , والقرارات, األخبار 

 وتغطية األحداث داخل اجلامعة . 

 جلميع منسوبي اجلامعة.صدار الكروت الشلصية إ 

  اإللكرتونية.املساهمة يف توفري معلومات عن اجلامعة للبوابة 

 جميعلها متاحة لِلْعوَج , توفري معلومات وإحصاءات متكاملة عن اجلامعة . 

  وتوفري االحتياجات  , وتقديم اخلدمات هلم, التواصل مع مجيع العمادات واإلدارات

 قات العامة .اليت تدخل يف إتار اختصاصات العال

  اجلامعة.  مسؤوليمت توفري صور القيادة الرشيدة جلميع مكاتب 

  وأعالم اجلامعة مبقاسات خمتل ة جلميع , مت توفري أعالم اململكة العربية السعودية

 اجلامعة. مسؤولي مكاتب 

  اجلامعة.مسؤولي مت توفري فلدرات ومل ات عرض ملكاتب  

  داخل اجلامعة وخارجها . اوتوزيعه , عوام اهلجريةاألمت توفري تقاويم  

 وتعزيز الشراكة والتعاون بم  , وتقوية روابط التواصل واالتصال , تنمية العالقات

واملنشآت  , والشركات, واملنظمات , واألهلية , اجلامعة واجلهات احلكومية 

 من خالل تبادل الزيارات واخلدمات . التعليمية األخرى

  يف  ت متكاملة وقوائم عناوين , وأرقام املسؤولمبياناإنشاء قاعدة استكمال

مبلتل  مسمياتهم  والدوائر احلكومية,, واحملافظات واجلامعات , الوزارات 

 للتواصل معهم .
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  الرد على مجيع خطابات التهاني واإلهداءات اخلاصة باملطبوعات واإلصدارات الواردة

 اجلامعة.ملعالي مدير 

 املسؤولم.معة للجهات الرمسية وكبار إيصال مجيع مطبوعات اجلا 

  وإعداد , رصد املناسبات العامة واخلاصة باألفراد واجلهات احلكومية واألهلية

 . والرد على ما يرد بهذا اخلصوص, والتعاز  , والدعوات  , بطاقات وبرقيات التهاني

 يف املناسبات الوتنية املسؤولم ملنسوبي اجلامعة ولكبار  مت بعث رسائل جوال تهن ة

  واألعياد.

   وتقديم خدمات التوجيه واإلرشاد واالستعالم , القيام مبهام استقبال الزائرين , 

 والنماذج اليت حيتاجونها . , وتوفري مجيع مطبوعات اجلامعة 

    املسؤولةوتقدميها للجهات , وتقبل االقرتاحات واملالحظات , استقبال االست سارات 

 باجلامعة.

    تقديم خدمات خاصة للمراجعم من كبار السن وأصحاب االحتياجات اخلاصة ,

واملساهمة يف إجناز  , ومرافقتهم إذا قضت احلاجة يف أقسام وعمادات اجلامعة

 معامالتهم بأسرع الطرق وأسهلها  .

 الرفع للمسؤولم يف اجلامعة باملقرتحات اخلاصة باستقبال املراجعم ومالحظاتهم . 
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 :دارة املسرحإ  . ت

 استالم قاعة املسرح جبميع مرافقها . 

  تنظيم برنامج حجز املسرحمت . 

 تلبات وحدات اجلامعة حلجز املسرح استقبال . 

  ئي وتوفريهااجات املسرح من نظام صوتي ومرحتديد احتيمت . 

 شراف على تشغيل املسرح يف مجيع املناسباتاإل . 

 ها تلبات تقيم مناسبات يف املسرح وحصر التنسيق مع وحدات اجلامعة اليت. 

 شراف على , واإلواللوحات داخل املسرح  , اتستاندواإل , ماكن البنراتحتديد أ

 تركيبها يف كل مناسبة .

 وأبواب.مرافق املسرح من مستودعات وغرف دارة اإلشراف على إ 

 ومرافقه.على املسرح دارة التشغيل والصيانة والنظافة للمحافظة التنسيق مع إ 

  امللتل ة.عالم توفري احتياجات وسائل اإلمت 

  املسرح.تقام يف  اليتالتنسيق مع تقنية املعلومات للنقل املباشر لل عاليات 
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 :اإلعالم اجلامعي -2
 :صحيفة اجلامعة أ.    
  للجامعةتابعة رمسية  صحي ةوهي  )تواصل( صدار صحي ة اجلامعةإمواصلة .  

  باملقاالت واألفكار واآلراء والرسومات والصور.لمشاركة لاإلعالن ملنسوبي اجلامعة 

 ونشرها, ومراجعتها , والعمادات , الكليات  وأخبار, استقبال املشاركات  مت . 

  وتضمينها العدد بشكل دور  ومراجعتها نشاتات وأخبار اجلامعة امللتل ة حصرمت.   

     مـن خـالل عـدة مراحــل     )تواصـل( ربعـم  الثالـث واأل  وصـلت صـحي ة تواصـل إل العـدد

 ,واإلشـراف علـى الطباعـة     ,والتصـميم   , واملراجعـة  , والتحريـر  , تشمل مجع املـادة 

 .  والتوزيع

     املسـؤولم , وكبـار   , والـوزارات , مت توزيع األعداد على مجيـع اجلامعـات السـعودية 

 واملدارس يف حميط اجلامعة . والدوائر احلكومية

  تل ةومناسبات اجلامعة املل, عداد خاصة ومالحق يف املناسبات الوتنية إصدار أمت . 

 ــ واإلشـــادة بالصـــحي ة مـــن عـــدد مـــن  , مـــن خطابـــات الشـــكر  ًات اجلامعـــة عـــددتلق ـ

 . والس ارات السعودية يف الوزارة واجلامعات املسؤولم
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 :اإلعالمية التغطيات ب.
  خبار والنشاتات اليت تقام على مستوى اجلامعةوإرسال  األرصد ومجع وحترير   . 

  لتزويـــد التواصـــل مـــع منســـقي العالقـــات العامـــة يف مجيـــع وحـــدات اجلامعـــة امللتل ـــة

 . دارةالعامة بأخبار ونشاتات كل كلية أو عمادة أو إ العالقات

     ــة ــد العالقــات مــع وســائل اإلعــالم امللتل  ــاء الســعودية   و , توتي ــة األنب ــد وكال , تزوي

 بأخبار ونشاتات اجلامعة . والصح  اليومية

 زيارة مدراء مكاتب الصـح  يف مدينـة اجملمعـة بشـكل متكـرر ملـد جسـر مـن          متت

ومــردود ذلــك علــى اجملتمــع  , وتوضــيح أهميــة نشــر أخبــار اجلامعــة  , التواصــل معهــم 

 .   وإبراز اسم اجلامعة بم اجلامعات السعودية , احمللي واخلارجي

  ُوالتجـاوب مـع مجيـع    , ثـار مـن قضـايا    التواصل مع مجيع وسائل اإلعالم يف مجيع مـا ي

 . األس لة واالست سارات

   نرتنــت, ومواقــع اإلوســائل اإلعــالم امللتل ــة متابعــة كــل مــا ينشــر عــن اجلامعــة يف  ,

 . عن اجلامعة إذا كان يستوجب الرد وإعداد الرد على ما تنشره وسائل اإلعالم

       ــوة مـــدراء مكاتـــب الصـــح , ومشـــريف ومصـــور  املواقـــع    ومنـــدوبيها, متـــت دعـ

 . لكرتونية حلضور مناسبات اجلامعة امللتل ةاإل

 بم خرب ومقال وتصريح وتهن ة ختـص اجلامعـة    صح يةالات تغطيالمن  عدٍد مت نشُر ,

 .  ونشاتاتها يف عدد من الصح 

 ن القنــوات عالميــة يف عــدد مــ والتغطيــات اإل , مــن التقــارير اإلخباريــة  مت عــرض عــدٍد

 . جنازات اجلامعةال ضائية عن مناسبات وإ

 والقـرارات   , جبميـع أخبـار اجلامعـة    وجـواالت احملافظـات   تزويد جوال منطقة الرياض

 ت خدمات إخباريـة ـواالاجلقدم حيث ت, وبثها جلميع املشرتكم  , بأول الصادرة أواًل

 .sms عرب رسائل اجلوال 

 ملعــالي مــدير اجلامعــة للحــديث عــن ميزانيــة    ةصــح يال اتؤمترمــن املــ عــدٍد مت تنظــيُم

  من مندوبي وسائل اإلعالم امللتل ة . عدٌد , ومشاريعها املستقبلية حضرهاجلامعة 

 

 



17 

 

 :لكرتونياإلعالم اإل . ت
  موقعمن  عدٍدنرتنت يف العنكبوتية اإلمت تصميم ص حات اجلامعة على الشبكة 

 وهي : , وحتديث أخبار ونشاتات اجلامعة فيها, ويتم متابعتها  , التواصل االجتماعي

ص حة  -( tumblrص حة متبلر ) -(  Facebookال يس بوك )  - Twitterتويرت  -

 . flickrالصور 

  خبار ونشاتات اجلامعةلكرتونية جبميع أواقع والصح  اإلامل تزويدمت .  

  عرب مواقع التواصل وحداتها امللتل ة عن و أ, متابعة كل ما ينشر عن اجلامعة متت

 . االجتماعي

 للجامعةفالم الوثائقية , وتزويدها جبميع األ قناة اجلامعة على اليوتيوب متابعة  ,

 والنشاتات اليت تقيمها اجلامعة . , وال عاليات

  رساله , وإ مجيع ما ينشر عن اجلامعة يشمُل لكرتونٍيإ صح ٍي ملٍ  عمُلمت

  . لكرتونيللمسؤولم يف اجلامعة عرب الربيد اإل

 . إدارة ومتابعة وحتديث أخبار ونشاتات اجلامعة يف البوابة اإللكرتونية للجامعة 

  وحتديث , إدارة ص حة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي يف البوابة اإللكرتونية

 معلوماتها .

  لبوابة اإللكرتونية للجامعة باألخبار , والنشاتات , والتقارير اإلخبارية تغذية امتت

, والقرارات , واإلعالنات , والبنرات , واألرشي  الصح ي ,  وألبوم الصور , 

 وال عاليات .

  وتعميمه على مجيع الكليات يف اإلرسال واالستقبال , متابعة إمييل اإلدارة متت

 . واملسؤولم للتواصل من خالله

  اتتـلـبمتت متابعة  ( إرسال رسالة مجاعية عرب خدمةsms ) 

  تلب املوافقة على تنظيم مناسبة , وحتويل النماذج للجهة امللتصة يف إدارة استقبال

 العالقات العامة واإلعالم اجلامعي .

 . حتديث بيانات موظ ي العالقات العامة يف املوقع اإللكرتوني 

 عية .إدارة موقع بث الرسائل اجلما 

 .تصوير وتوثيق مجيع فعاليات ونشاتات اجلامعة جبميع كلياتها وعماداتها وأقسامها 
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 عالمي والتوثيق:اإلنتاج اإل  . ث
 متَّ توثيُق أكثَر من ستم مناسبة ُأقيمت يف اجلامعة من خالل التصوير , واإلخراج 

القنوات ال ضائية , وقناة عالي ِبُنَسٍخ من هذه املناسبات , وقناة واإلنتاج , وتزويد 

 اجلامعة على اليوتيوب .

  ومشاركات, من زيارات , اجلامعة بالصورة واخلرب  توثيق مناسباتمت , 

 عمل يف دليل سنو  ., وورش ومعارض  , ومؤمترات واحت االت واجتماعات ونشاتات

 مت عرضها يف عدد من و, وحداتهاو باجلامعة تعري ي فيلم 11أكثر من  نتاُجمت إ

 االحت االت واملعارض .

  فالم الوثائقية جبميع األوتزويدها , قناة اجلامعة على اليوتيوب املساهمة يف تغذية

 قيمها اجلامعة .والنشاتات اليت ُت, وال عاليات  للجامعة

  امللتل ة .وإصدارات اجلامعة , اإلشراف على مجيع املطبوعات اإلعالمية 

  والكليات, تزويد مجيع املطبوعات الصادرة من مجيع وكاالت اجلامعة 

 . والعمادات املساندة بالصور من تغطيات فريق العالقات العامة

 َّشاركت بها اجلامعة , واللوحات التعري ية , من البنرات  عدٍد وتباعُة تصميُم مت

 من املناسبات داخل اجلامعة وخارجها . يف عدٍد

 يف اجلامعة .  املسؤولمالكروت الشلصية جلميع  وتباعُة إعداُد 

 واإلعالم  العالقات العامة تقريِر إصداُر. 

 َّالقات العامة دليل إجراءات وتنظيمات لللدمات اليت تقدمها إدارة الع صداُرإ مت

 . لية التواصل مع مجيع وحدات اجلامعةوآ , واإلعالم اجلامعي
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 الثالث: الفصل
 املعوقات واملشكالت
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 لفصل الثالث: املعوقات واملشكالتا

 
 قسام الطالبات أوجممع  , عدم جتهيز قاعة املسرح الرئيسي واملسارح يف الكليات

بالتجهيزات الالزمة من صوتيات وشاشات تتوافق مع األنظمة التقنية احلديثة يف إدارة 

 . املناسبات بالشكل الالئق إلخراجاملسارح 

 أنواعها عدم وجود كوادر مؤهَّلة ومتلصصة يف جمال تصميم املطبوعات جبميع : 

 حدث الربامج .أبلوحات ( , ستاندات , إ  بنرات, ) ورقية 

 خراج املرئي من أفالم وعروض عدم وجود كوادر مؤهَّلة ومتلصصة يف جمال اإلنتاج واإل

 .  ومقاتع

  والتصوير  , واإلخراج , إدارة املسرحعدم وجود كوادر مؤهَّلة ومتلصصة يف جمال

 . التل زيوني

 خبار وكتابة التقارير الصح ية.عدم وجود كوادر مؤهَّلة ومتلصصة يف جمال حترير األ 

 مهارات االتصال متلك  عدم وجود كوادر مؤهَّلة ومتلصصة يف جمال العالقات العامة

 , وتنظيم ال عاليات .والتشري ات املراسم , وفن الشلصيات  والتعامل معوالتواصل 

  من خالل واإلنتاج ديو متكامل التجهيزات للبث املباشر والتصوير وستأاحلاجة إلنشاء

وتدريب , وتقوم بالتشغيل والصيانة , متكامل  وستوديأنشاء إالتعاقد مع شركة تقوم ب

 . عاممو أوذلك ملدة عام  , دارتهموظ م وفنيم من منسوبي اجلامعة إل

  من صور وأفالم وتوثيق  لبيانات ومل ات اجلامعةختزينية رقمية عدم توفر مساحات

 . حل ظها وأرش تها ملناسبات اجلامعة امللتل ة

  عدم توفر مزيٍد من احتياجات إدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي من مستلزمات

رة تساهم يف تأدية اعة ونسخ ذات تقنية متطوبوآالت ت, ضرورية من أجهزة تصوير ملون 

 . الكثري من مهام العالقات العامة واإلعالم

  تنظيم برامج وفعاليات جلميع منسوبي يساعد يف عدم وجود مركٍز ترفيهي للجامعة

اليت فيه هواياتهم , مع إقامة بعض الربامج االجتماعية والرتفيهية  نميارسو, اجلامعة 
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بم منسوبي  ًاأسري ًاجّو وختلق,  العالقات واصرأوتقو  , تزيد من روح االنتماء للجامعة 

 اجلامعة .

  مما  , نرتنتحيانًا انقطاع يف خدمة اإلأو وبطءيف ضع   واملتمثلةكثرة املشاكل التقنية

 , ويؤخر نزول األخبار , وحتميل الصور . عمال اإلدارةأيعطل الكثري من 

 ل بوابة اخلدمات اإللكرتونية آلية نقل احملتوى من بوابة اخلدمات اإللكرتونية القدمية إ

 اجلديدة أحدثت بعض اخللل , مما أفقدنا الكثري من اخلدمات واملعلومات .

  عدم توافق بنود السل  اليت تصرف إلدارة العالقات العامة واإلعالم مع تبيعة املصروفات

    . وال عاليات اخلاصة باملناسبات

 وفود الضيوف أو لوتوفري هدايا ل اسباتناملحت االت واملشاركة يف الالتكلي  بتنظيم ا

 .  دون توفري سل ة خاصة قبل املناسبة أو ميزانية حمددة

 عالم اجلامعي عن دارة العالقات العامة واإلإبالغ إبعض جهات اجلامعة يف  تأخر

جل التنسيق املبكر والتغطية أوذلك من ,  اخلارجية واملشاركاتالداخلية املناسبات 

 . املناسبةعالمية اإل

  و مستلزمات خاصة ومطبوعات أبالغ اإلدارة باحتياجات وحدات اجلامعة من هدايا إعدم

 للتمكن من التجهيز املبكر . باملشاركات اخلارجية بوقت كاٍف

  ستاندات وبنرات ولوحات ملناسبات اجلامعة امللتل ة وبأحجام كبرية , إنظرًا لتوفري

توفري هدايا للمؤمترات وكذلك املعارض , وكراسي وتاوالت , وأدوات لتجهيزات 

حت ظ وملشاركات اجلامعة امللتل ة وللضيوف والزوار , ومطبوعات بكميات كبرية 

وختزينها بطريقة , كل هذه املستلزمات حتتاج ملكان للمحافظة عليها  ؛حلم توزيعها 

مساحته عن خل املدينة اجلامعية ال تقل الذا تكمن احلاجة املاسة ملستودع د؛ صحيحة 

ستلزمات إدارة العالقات العامة واإلعالم مب ًايكون خاصوذلك لم , 4م وارت اع 20×م20

 . اجلامعي
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 الفصل الرابع:
 الرؤى املستقبلية إلدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي
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 يالعالقات العامة واإلعالم اجلامع: الرؤى املستقبلية إلدارة الرابعالفصل 

 
 , من التطوير يف التنظيمات اإلدارية العالقات العامة واإلعالم اجلامعي ملزيٍد إدارُة ُعطل َتَت

تطبيق و, للوصول ألفضل مراحل اإلتقان يف العمل ؛ من مستوى وك اءة العاملم فيها  والرفِع

وتنظيم  معايري اجلودة يف األداء , والتميز يف تقديم اخلدمات ىاملهام والواجبات على أعل

 , وتصحيح األخطاء, وتقبل النقد , املناسبات , والعمل بشكل متواصل يف التقييم 

ومعاجلة أوجه القصور  , واالستمرار يف استكمال متطلبات إنشاء إدارة العالقات العامة 

يف مجيع اإلجراءات  ,  مع به حتذى ُي ًالتكون منوذج علميٍة ٍسُسواإلعالم اجلامعي على ُأ

وإضافة خطوات , وتوسيع دائرة التواصل مع احمليط اخلارجي , من بناء العالقات  مزيٍد

ومكانة عة على مس اجيابٍي وتكون ذات مردوٍد, تساهم يف حتقق مزيد من النجاحات 

 يلي : وذلك من خالل ما اجلامعة ,

 تستجيب للمتغريات , لة ملهام العالقات العامة واإلعالممن الكوادر املؤهَّ مزيٍد استقطاُب 

وجتيد التعامل مع وسائل وتقنيات االتصال سجم مع التطور يف مجيع اجملاالت , وتن ,

 . واملعلومات املتجددة

 ي من مستلزمات ضرورية من احتياجات إدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامع مزيٍد توفرُي

 مهام العالقات العامة . ت ذات تقنية متطورة تساهم يف تأدية الكثري منمن أجهزة وآال

 وحتقق أهداف , تزيد من روح االنتماء للجامعة  , برامج جلميع منسوبي اجلامعة تنظيُم

 التواصل بم اجلميع .   

  مع مزيد من اجلهد اإلعالمي , والتعري  بنشاتاتها , توسيع دائرة انتشار اسم اجلامعة

 جنازات اجلامعة على وجهها احلقيقي .ز إِرْبالذ  ُي

 واملؤمترات , والتوعوية , واألسابيع االجتماعية , اجلامعة يف املعارض مشاركِة توسيُع , 

 واإلدارات احلكومية األخرى. , والوزارات , قام يف اجلامعاتوال عاليات اليت ُت

 واألسابيع الثقافية, ومحالت التوعية  , التلطيط لتنظيم عدد من املعارض التعري ية , 

واملناسبات العامة مع  , واالحت االت , واحملاضرات , والندوات , ةواملؤمترات العلمي

 . داخل اجلامعة املسؤولةاجلهات 
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 وخططها , ومشاريعها  , ومرافقها , لتعري هم باجلامعة ؛ استضافة وفود إعالمية وثقافية

 . املستقبلية

 للضيافة الستضافة ضيوف اجلامعة ومنسوبيها اجلدد . داٍر إنشاُء 

 وإقامة بعض , اجلامعة هواياتهم  , ميارس فيه منسوبوترفيهي للجامعة  مركٍز إنشاُء

 . سر  بم منسوبي اجلامعةجو أ ِقْلوَخ , الربامج االجتماعية والرتفيهية ملزيد من التواصل

  السعي لعقد بعض االت اقيات مع جهات حكومية وأهلية يف عدد من اجملاالت املرتبطة

مركز  –) مؤسسات إعالمية  : ت واإلدارات باجلامعة مثلمبصاحل مشرتكة مع الكليا

 ( …رياضية وترفيهية  منشآت –امللك عبدالعزيز للحوار الوتين 

 ودورات تدريبية لإلعالميم يف املنطقة بالتعاون مع عمادة , وورش عمل , لقاءات  إقامُة

 .  اجلودة وتطوير املهارات

  للمجتمع يف اجملاالت  لتقديم خدمات متقدمةخدمة اجملتمع التعاون والتنسيق مع عمادة

وتقوية دور اجلامعة يف تنمية اجملتمع ,  واالجتماعية  , والثقافية, والتوعوية  , التطوعية

 .  احمللي

  على وحتويلها إل نص  شهرية , تطوير صحي ة اجلامعة ) تواصل ( على عدة مراحل ,

 إلصدارها . د حمددة, وااللتزام مبواعي أن يتم حتويلها إل أسبوعية

 يشمل أرقام وعناوين ت صيلية جلميع الكليات , لكرتونيمكتوب ودليل إ دليٍل إصداُر 

 ومرافق اجلامعة . ,

 واجلهات احلكومية واألهلية  , واجلامعات , مجيع الوزارات بياناِت قاعدِة حتديُث ,

لتشمل العناوين وأرقام ؛ داخل السعودية وخارجها والشلصيات البارزة يف اجملتمع 

وتوجيه الدعوات يف مجيع  , امللاتبات الرمسية و اإلهداء عرباهلوات  للتواصل معهم 

 املناسبات .

  مكتب معالي مدير  وزوار, توفري هدايا بنماذج خمتل ة لتقدميها لضيوف اجلامعة

 ها يف معارض اجلامعة .اجلامعة , وتوزيع

  خارج اجلامعة لتوفري خدمة  خالل عدد من الشركاءتقديم خدمات ملنسوبي اجلامعة من

 . و نسبة خت يضاتأخاصة 

 
 



26 

 

 

 

 

 : عالم الجامعيمة واإلللتواصل مع إدارة العالقات العا
 

 

 

 

 

 0164042022: فاكسال

 pr@mu.edu.sa: الربيد اإللكرتوني

 tawasol@mu.edu.sa :صحيفة اجلامعة )تواصل(

 

 مواقع التواصل االجتماعي:

 umajmaah@ :ـرـتـويتـ

 Majmaah-University :فيسبوك

 MuUniversity :وتيوبـي

 

 


