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- المستندات
- تعميم معايل مدير اجلامعة بتكليف �سعادة الدكتور اأحمد بن على الرميح كمتحدث ر�سمي 

با�سم اجلامعة.

- تعميم �سعادة امل�سرف على الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي بخ�سو�ص عدم ن�سر اأخبار اأو 
اإل عن طريق الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي والت�سريحات عن طريق املتحدث  اإعالنات 

الر�سمي.

- اللتزام بتعميم مقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز - رحمه اهلل -بخ�سو�ص 
التعامل مع ما ين�سر يف و�سائل الإعالم.

- اللتزام بقرار جمل�ص الوزراء ب�ساأن احللول الالزمة ملعاجلة جتاوزات بع�ص الكتاب وال�سحفيني غري 
املتخ�س�سني يف انتقاد اأعمال بع�ص الوزارات اخلدمية , وادعاء اأمور غري �سحيحة اأو مكذوبة , 

والذي ت�سمن التو�سية بتعيني متحدثني ر�سميني يف مقراتها الرئي�سية. 

املوجهة  والنتقادات  الإعالم  و�سائل  مع  التعامل  بخ�سو�ص  امللكية  التوجيهات  ح�سب  التعامل   -
للجهات احلكومية.

- الدليل التنظيمي للجامعة , ومهام واخت�سا�سات الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي.

- دليل تفعيل مواقع التوا�سل الجتماعي لوحدات اجلامعة الأكادميية والإدارية.

- الهيكل التنظيمي ل�سحيفة اجلامعة توا�سل وال�سالحيات واملهام.

- وسائل إدارة سمعة الجامعة :
بواقعية من خالل  والنت�سار   , نقل �سورة اجلامعة مب�سداقية  الإعالم اجلامعي يف  •نعر�ص جهود 
العمل عرب عدد من و�سائل الإعالم التقليدية , والأفكار املبتكرة , وباأ�ساليب خمتلفة , وبقنوات واأدوات 
متعددة ؛ جلعل اجلامعة ا�سمها الأو�سع انت�سارًا , و�سوتها الأكرث و�سولَ , و�سورتها الأجمل و�سوحًا 

, واإجنازاتها الأبلغ تعبريًا , ون�ساطاتها الأكرث تداوًل , واأخبارها يف متناول اجلميع ومن الو�سائل:
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•�سحيفة اجلامعة ال�سهرية )توا�سل( توزع على جميع اجلامعات والوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 

والأهلية وال�سفارات ال�سعودية يف اخلارج , حيث حتتوي على اأخبار واإجنازات جميع وحدات اجلامعة.

•تتوىل الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي اإ�سدار تقرير �سنوي عن اجلامعة يحتوي معلومات 
جميع  اإىل  واإر�ساله   , واملعار�ص  املنا�سبات  يف  توزيعه  يتم  اجلامعة  وحدات  جميع  عن  متكاملة 

اجلامعات والوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية وال�سفارات ال�سعودية يف اخلارج.

الإعالمية  واملطبوعات  التقارير  من  عدد  اإ�سدار  اجلامعي  والإعالم  للعالقات  العامة  الإدارة  •تتوىل 
لعدد من املنا�سبات واملنجزات يتم توزيعه يف املنا�سبات واملعار�ص , واإر�ساله اإىل جميع اجلامعات 

والوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية وال�سفارات ال�سعودية يف اخلارج.

•تدير الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي الواجهة الرئي�سية لبوابة اجلامعة الإلكرتونية من خالل 
ن�سر الأخبار والن�ساطات والإجنازات , والبوابة الإعالمية التي حتتوي اأر�سيف الأخبار , والفعاليات , معر�ص 

الفيديو , امللف ال�سحفي , معر�ص ال�سور , �سحيفة توا�سل .

•ا�ست�سافة اجلامعة لعدد من الوفود الإعالمية لالطالع على اإجنازات اجلامعة ون�ساطاتها ومن�ساآتها.

•يتم عرب مركز ر�سائل اجلوال باجلامعة )mu.edu.sa( بث ر�سائل جلميع من�سوبي اجلامعة , ولقائمة 
اأرقام امل�سوؤولني يف عدد من الوزارات , واملحافظني , ومدراء الدوائر احلكومية , وروؤ�ساء املراكز 
الدينية  , والتهنئة باملنا�سبات  , والدعوة حل�سور املنا�سبات  , والإجنازات  اأخبار اجلامعة  , حيث حتمل 

والوطنية. 

•قوائم الربيد الإلكرتوين للموؤ�س�سات التعليمية ولل�سركات التجارية واجلمعيات والهيئات وال�سخ�سيات 
اأخبار ون�ساطات واإجنازات  البلدان ُير�سل عن طريقها  الجتماعية والإعالمية واجلامعات يف عدد من 

اجلامعة , مع تقارير م�سورة عن اجلامعة.

للتعريف باجلامعة واإجنازاتها على ال�سبكة العنكبوتية الإنرتنت يف عدد  •ا�ستغالل الإعالم احلديث 
من املوقع: 

. ) Facebook ( سفحة اجلامعة على الفي�ص بوك� -
. )flickr( سفحة اجلامعة على املوقع العاملي لل�سور� -
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. )Twitter( سفحة اجلامعة على تويرت� -
من  عدٌد  وي�سارك   , املهمة  للمنا�سبات  تغطيات  ال�سعودية  الإذاعات  خالل  من  اجلامعة  تعر�ص   -

امل�سوؤولني عرب الت�سالت املرتبة يف عدد من الربامج لإبراز ن�ساطات اجلامعة املختلفة.

•تزويد وكالة الأنباء ال�سعودية بجميع اأخبار ون�ساطات واإجنازات اجلامعة .

•تزويد ال�سحف اليومية الورقية باأخبار ون�ساطات واإجنازات اجلامعة.

•تزويد ال�سحف الإلكرتونية باأخبار ون�ساطات واإجنازات اجلامعة.

•مت تنظيم عدد من املعار�ص داخل اجلامعة , وامل�ساركة يف معار�ص حملية وخارجية يتم فيها 

عر�ص اإجنازات اجلامعة , ودعوات امل�سوؤولني وفئات املجتمع لزيارتها , والطالع على ما حتتويه من 
معلومات عن وحدات اجلامعة املختلفة . 

مدينة  يف  ال�سحف  مكاتب  مدراء  زيارة  خالل  من  املختلفة  الإعالم  و�سائل  مع  العالقات  •توطيد 
املجمعة وروؤ�ساء التحرير يف مقرات ال�سحف ب�سكل متكرر ملد ج�سر من التوا�سل معهم , وتو�سيح 
اأهمية ن�سر اأخبار اجلامعة , ومردود ذلك على املجتمع املحلي واخلارجي , واإبراز ا�سم اجلامعة بني 

اجلامعات ال�سعودية .

الأ�سئلة  جميع  مع  والتجاوب   , ق�سايا  من  ُيثار  ما  جميع  يف  الإعالم  و�سائل  جميع  مع  •التوا�سل 
وال�ستف�سارات .

•متابعة كل ما ُين�سر عن اجلامعة يف و�سائل الإعالم املختلفة , ومواقع الإنرتنت , واإعداد الرد على ما 
تن�سره و�سائل الإعالم عن اجلامعة اإذا كان ي�ستوجب الرد .

•يتم دعوة مدراء مكاتب ال�سحف , ومندوبيها , وم�سريف وم�سوري املواقع الإلكرتونية حل�سور 
منا�سبات اجلامعة املختلفة .

•يتم دعوة القنوات الف�سائية حل�سور منا�سبات اجلامعة املختلفة.

عن  الف�سائية  القنوات  من  عدد  يف  الإعالمية  والتغطيات   , الإخبارية  التقارير  من  عدٍد  عر�ص  •مت 

منا�سبات واإجنازات اجلامعة .
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•تزويد جوال منطقة الريا�ص وجوالت املحافظات بجميع اأخبار اجلامعة , والقرارات ال�سادرة اأوًل 
 . )sms( باأول , وبثها جلميع امل�سرتكني , حيث تقدم اجلـوالت خدمات اإخبارية عرب ر�سائل اجلوال

 , اجلامعة  ميزانية  عن  للحديث  اجلامعة  مدير  ملعايل  ال�سحفية  املوؤمترات  من  عدٍد  تنظيُم  •مت 

وم�ساريعها امل�ستقبلية ح�سره عدٌد من مندوبي و�سائل الإعالم املختلفة .

•توثيق جميع منا�سبات اجلامعة بال�سورة واخلرب , من زيارات , وم�ساركات , ون�ساطات , واحتفالت 
واجتماعات , وموؤمترات , ومعار�ص , وور�ص عمل يف دليل �سنوي .

•متَّ توثيُق اأكرث من 200 منا�سبة اأُقيمت يف اجلامعة من خالل الت�سوير , والإخراج , والإنتاج , ون�سخها 

ٍخ من هذه املنا�سبات . يف �سيديات وتزويد القنوات الف�سائية بها , وقناة عني ِبُن�سَ

اجلامعة  ملنا�سبات  مرئي  اإنتاج   150 من  اأكرث  حتتوي  حيث   , اليوتيوب  على  اجلامعة  قناة  •اإن�ساء 
املختلفة , ومواد علمية , ووثائقية , وتوعوية , ووطنية.

•اإنتاُج عدد من الأفالم التعريفية باجلامعة اأو اإحدى وحداتها , مت عر�سها يف عدد من الحتفالت 
واملعار�ص واملنا�سبات .

•تزويد جميع املطبوعات ال�سادرة من جميع وكالت اجلامعة , والكليات , والعمادات امل�ساندة 
والإعالم  للعالقات  العامة  الإدارة  فريق  تغطيات  من  للجامعة  الإيجابي  املظهر  تنقل  التي  بال�سور 

اجلامعي .

•مت اإ�سداُر عدٍد من املطبوعات التعريفية باجلامعة باللغتني العربية والإجنليزية للم�ساركة بها يف 

املعار�ص اخلارجية.

التعريفية , �ساركت بها اجلامعة يف عدٍد من  البرنات , واللوحات  •متَّ ت�سميُم وطباعُة عدٍد من 

املنا�سبات داخل اجلامعة وخارجها .
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