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المقدمة
شهدت الفترة األخيـرة من القرن الحادي والعشرين تطورات هائـلة في دور شـبكات
التواصـل االجتماعـي (تويتر – انستغرام– سناب شات – فيس بوك – يوتيوب) ،والتي
أعطت المستخدمين فرصة غير مسبوقة للوصول السريع إلى شريحة كبيرة من الجمهور
ً
افتراضيا بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
والتواصل معهم
ويعتبر تحديث قنوات التواصل االجتماعي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل أحد أهم
ركائز اإلدارة والحوكمة الحديثة ،فالتواصل الفعال يساهم في زيادة فعالية القرارات
وسهولة استيعابها من أصحاب المصلحة وهو في نفس الوقت يعد أداة فعالة وجيدة
لقياس ردود األفعال ،إن تميز المؤسسة التعليمية وجودة أدائها هو محصلة لجودة
قراراتها االستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية.
ً
وانطالقا من إيمان جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بأهمية استخدام التقنيات
الحديثة واستثمارها لهذه الحسابات كوقود في إحداث عملية التنمية بمشاركة وتفاعل
منسوبيها وطالبها بما يخدم دور الجامعة باتصالها بمجتمعها المحلي من خالل ما تقدمة
من أنشطة وفعاليات وخدمات مجتمعية وما يتعلق بذلك من دراسات واستشارات
ً
استراتيجيا وضرورة حتمية تفرضها العديد من التغيرات.
كهدف
لذلك فقد برزت أهمية التحكم وضبط قنوات التواصل االجتماعي وربطه مع الوحدات
ً
ً
محليا وإقليميا
جميعا
التكاملية للجامعة ،لتحقيق رؤية الجامعة في التميز في قطاعاتها
ً
وصوال إلى قيمها األصيلة التي تحث على اإلتقان والشفافية واإلبداع.
وعالميا
ً
ومن هذا المنطلق كان من المهم إصدار دليل موحد لتنظيم وإدارة حسابات شبكات
التواصل االجتماعي ،لتؤكد على الحسابات الرسمية للجامعة بأنها منصة رسمية
لمخاطبة الراي العام وحق المعرفة والمحتوى التفاعلي لجميع فئات المجتمع ،والمشاركة
ً
ً
ووصوال
مرورا باالعتمادات الرسمية
بدءا من إعداد المادة
اإللكترونية الخاصة بالجامعة
ً
ً
حرصا على التفاعل مع الجمهور عبر حسابات
إلى النشر والرد على المشاركات وذلك
التواصل االجتماعي بمهنية عالية وصورة احترافية تحقق مدى الرضى للجميع و خاضعة
لضوابط وسياسات النشر في (وزارة اإلعالم في المملكة العربية السعودية).
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ويـحـتـوي هـذا الـدليـل (دلـيـل حوكمة وتنظيم استخدام حسابـات شبكـات التواصل
االجـتمـاعـي لـجــامعـة اإلمـام عبدالرحمن بن فيصل) على عـدة مـحـاور أسـاسـيـة وهـي:
.1مقدمة :أهداف الدليل ،حدود الدليل ،التعريفات اإلجرائية لشبكات التواصل االجتماعي.
 .2إنشاء وضوابط استخدام حسابات شبكات التواصل االجتماعي ،والنماذج الرسمية
إلنشاء الحسابات.
 .3السياسات وآلية النشر في شبكات التواصل االجتماعي لجهات الجامعة ومنسوبيها.
 .4التعليمات األمنية لحسابات شبكات التواصل االجتماعي.
ويعد هذا اإلصدار األول كدليل ارشادي للتعامل مع الحسابات وسياسات النشر
واألنظمة والتعليمات األمنية المترتبة عليها في ضوء السياسات الجامعية والقوانين
المنظمة ،وذلك لتنظيم المحتوى والخطاب اإلعالمي على الحسابات الخاصة بالجهات
التابعة لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل (الكليات – العمادات المساندة عموم
اإلدارات والمستشفيات الجامعية) ليؤكد على العالقة التنظيمية بين المجتمع وإدارة
و منسوبي الجامعة،كما يطبق على جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس
والموظفين والموظفات وطالب وطالبات الجامعة ،ومن تشملهم عقود عمل مع
الجامعة مع وقوع المسؤولية على عاتق مسؤول الحساب بشكل رسمي.
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 1-1أهداف الدليل:
.1ترســيخ مفهــوم وثقافــة " الحوكمــة" فــي كل األنشــطة اإلعالميــة بجامعــة االمــام
عبــد الرحمــن بــن فيصــل لضمــان ورفــع كفائــه العمــل وتســهيل وتنســيق الجهــود بيــن
الجهــات ذات العالقــة بمــا يمكــن إدارة الجامعــة مــن المتابعــة الفاعلــة.
 .2توضيــح االجــراءات التقنيــة والمهنيــة فــي إنشــاء حســابات شــبكات التواصــل
ً
طبقــا لبنــود الدليــل.
االجتماعــي
 .3تحســين الصــورة الذهنيــة للجامعــة لــدى الــرأي العــام مــن خــال االســتخدام األمثــل
لحســابات شــبكات التواصــل االجتماعــي.
 .4توفيــر الوعــي والمعرفــة االزمــة إلنجــاح ممارســات المشــاركة اإللكترونيــة وتوظيــف
وســائل التواصــل االجتماعــي فــي الجامعــة.
 .5ضمان سالمة المحتوى االتصالي من أي اجتهادات شخصية أو تجاوزات.
 .6توضيــح الضوابــط والسياســات فــي إنشــاء وإدارة حســابات شــبكات التواصــل
ً
اســتنادا إلــى الترميــز الخــاص بجامعــة اإلمــام عبــد
االجتماعــي طبقــا لترميــز كل جهــة
الرحمــن بــن فيصــل وتحديــد المســؤوليات التنظيميــة.

 2-1حدود الدليل:
يشــمل الدليــل كافــة الجهــات التابعــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل (الكليــات
– العمــادات المســاندة  -عمــوم اإلدارات  -المستشــفيات الجامعيــة) ،والتــي تدخــل
ضمــن إطــار ونطــاق الدليــل ومــا جــاء بــه مــن سياســات وضوابــط ،مــع مراعــاة الحســابات
المختلفة بمواقع التواصل االجتماعي لمنســوبيها بـــ ( توتير ،الفيس بوك ،انســتغرام
،الســناب شــات ،اليوتيــوب).
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 3-1التعريفات اإلجرائية لشبكات التواصل االجتماعي:

تويتر
()Twitter

شــبكة تواصــل اجتماعــي تقــدم خدمــة التدويــن المصغــر والتــي
لمســتخدميها بإرســال تغريــدات والتعليــق عليهــا وإعــادة
تســمح
ِ
التغريــد وإعجــاب المغرديــن ،بعــدد محــدد مــن األحــرف وبلغــات
متعــددة ،ويســمح كذلــك بنشــر فيديوهــات قصيــرة.

شبكة تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل
سناب شات
المصورة ،وتسجيل الفيديوهات ،وإضافة نص ورسومات،
( Snapchat) والتقاط الصور ،وإرسالها إلى قائمة المتلقين.

يوتيوب
موقــع ويــب يســمح للمســتخدمين بتســجيل فيديوهــات
( Youtube) ومشــاركتها والتعليــق عليهــا.

موقــع ويــب عبــاره عــن شــبكة اجتماعيــة كبيــرة ،تســمح بإرســال
فيس بوك
التعليقــات والنشــر والصــور والفيديوهــات ،ومشــاركة المحتوى
( Facebook) المنشــور.

انستغرام شــبكة اجتماعيــة لتبــادل الصــور والتقاطهــا وإضافــة فلتــر رقمــي
(Instagram) إليهــا ،ومــن ثــم مشــاركتها الشــبكات االجتماعيــة االخــرى.
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ً
ثـانـيـا:
إنشاء وضوابط حسابات شبكات
التواصل االجتماعي

13

دليل حوكمة وتنظيم استخدام حسابات شبكات التواصل االجتماعي | اإلصدار األول 1442هـ 2020 -م

إنشاء وضوابط حسابات شبكات التواصل االجتماعي
انتشرت في اآلونة األخيرة منصات إلكترونية كانت إحدى األسباب الرئيسية بتقريب
العالم من بعضه البعض ،ويوجد العديد من منصات التواصل االجتماعي على شبكة
ً
أيضا موجودة كتطبيقات
األنترنت ،وال يقتصر استخدامها على جهاز الحاسب فهي

على الهواتف الذكية ،وفيما يلي خطوات إنشاء حساب والضوابط المتبعة لذلك في
الجامعة.

 1-2خطوات إنشاء الحساب:
 .1تعبئة النموذج ( نموذج رقم .)1
 .2اعتماده من صاحب الصالحية لفتح الحساب (نموذج رقم  - )2مصفوفة
المسؤوليات واالعتمادات لفتح الحساب.
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 2-2ضوابط إنشاء الحساب في شبكات التواصل االجتماعي:

اســتخدام البريــد اإللكترونــي
الجامعــي إلنشــاء الحســاب.

1

االعتمــاد النهائــي للحســاب حســب
المعطيــات اإلعالميــة مــن اإلدارة
العامــة للعالقــات واإلعــام.

3

عنــد إنشــاء حســاب فــي (تويتــر،
إنســتغرام ،فيــس بــوك ،يوتيــوب)
يراعــى اســتخدام وإبــراز ألــوان
هويــة الجامعــة المعتمــدة وشــعارها
الرســمي بدقــة عاليــة.

5

يجــــب اختيــــار كلمــــة مــــرور قويــــة
ومختلفــــة عــــن كلمــــة المــــرور للبريــــد
اإللكترونــي وتكــــون مــــن ثمــــان
خانــــات تحتــــوي أحرفـــا وأرقامــا ورمــوزً ا
حســب المعاييــر المحــددة مــن عمــادة
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

7

2

4

6

8

اعتماد اسم الحساب حسب
نموذج مفاتيح الترميز (نموذج
رقم .)3

تخصيــص حســاب واحــد فقــط
لــكل جهــة فــي جميــع شــبكات
التواصــل االجتماعــي.

عنــد التعريــف بالحســاب يراعــى ذكــر
ـا وتبعيتــه لجامعــة
اســم الجهــة كامـ ً
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وذكــر
الموقــع الجغرافــي علــى ســبيل
المثــال ( الدمــام ،الخبــر ،القطيــف).

عنــد إنشــاء حســاب فــي (ســناب
شــات) يراعــى اســتخدام وإبــراز
ألــوان هويــة الجامعــة المعتمــدة
وشــعارها الرســمي وذلــك كملصــق
مصمــم لهــذا الغــرض.
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 3-2نماذج الدليل:
نموذج رقم ( )١إنشاء حساب
نموذج طلب إنشاء حساب في شبكات التواصل االجتماعي
(الكليات  -العمادات المساندة  -عموم اإلدارات  -المستشفيات الجامعية)
سلمه الله

سعادة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،وبعد:

تمثـــل الحســـابات الرســـمية لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فـــي شـــبكات التواصـــل االجتماعــي أحـــد
ء
التواصــــل مــــع الجمهــــور ،والتعبيــر عــن الرســــالة االتصاليــة للجامعة بكافة مكوناتها التثقيفية
أهـــم منصـــات
واالخباريـــة ،وقيمهـــا المهنيـــة فـــي الموضوعيـــة والمصداقيـــة والدقـــة ،وســـماتها فـــي الســـرعة والدقـــة
والتفاعليـة مـع الجمهـور المسـتهدف؛ لـذا نرغـب مـن سـعادتكم الموافقـة علـى إنشـاء حسـاب فـي شـبكات
التواصـــل االجتماعــي ،بمــا ينســجم مــع دليـــل حوكمـــة وتنظيــم اســـتخدام حســـابات الجامعــة ،مـــع االلتـــزام
بكافـــة مـــا ورد فيـــه مـــن إجـــراءات منظمـــة ،ومســـؤوليات محـــددة وذلك وفـــق المعلومـــات التاليـــة:
اسـم الـجـهـة......................................... :
نوع الحساب :
تويتر

إنستغرام

بيانات المخول بإنشاء الحساب

فيسبوك

يوتيوب

بيانات حساب الجهة

اسم المخول بإنشاء الحساب........................... :

معرف حساب تويتر............................................................. :

رقم الهوية الوطنية...................................... :

معرف حساب إنستغرام....................................................... :

الوظيفة...................................................... :

معرف حساب يوتيوب......................................................... :

رقم الجوال.................................................. :

معرف حساب فيسبوك....................................................... :

رقم التحويلة............................................... :

رقم الجوال المسجل بالحساب.............................................. :

البريد اإللكتروني......................................... :

البريد اإللكتروني الجامعي المسجل بالحساب............................... :

مسؤول الـجـهـة:
التوقيع:
إرسال هذا الطلب يعتبر موافقة على السياسات والقواعد المنصوص عليها في دليل حوكمة وتنظيم اسـتـخـدام
حســابات شبكات التواصل اإلجـتـمـاعـي لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.
(تويتر – إنستغرام – فيس بوك – يوتيوب)
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نموذج رقم ()2
مصفوفة المسؤوليات ,واالعتمادات لفتح حسابات في شبكات التواصل االجتماعي
(تويتر – انستقرام – فيس بوك – يوتيوب)
م

اإلجراء

1

تعبئة نموذج إنشاء الحساب

2

اعتماد نموذج إنشاء الحساب

3

االعتماد النهائي

4

إنشاء الحساب

المنسق اإلعالمي
في الجهة

مسؤول الجهة

اإلدارة العامة
للعالقات العامة
واإلعالم

مسؤولية

مسؤولية

مسؤولية

مسؤولية
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 4-2أنـواع الـحـسـابـات:
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حساب الجهة:

هــو الحســاب الــذي ينتمــي للجهــة التابعــة لجامعــة اإلمــام
عبدالرحمــن بــن فيصل(الكليــات – والعمــادات المســاندة عمــوم
اإلدارات والمستشــفيات الجامعيــة) ويحمــل اســم وشــعار
الجهــة الرســمي.

حساب المنسوبين:

هــو حســاب أحــد منســوبي الجامعــة ويحمــل اســمه الشــخصي
ً
موضحــا انتســابه للجامعــة ويســتخدمه بصفتــه) وكيــل ،عضــو
هيئــة تدريــس ،عضــو هيئــة إداريــة ..إلــخ )ويحمــل اســم الجامعــة
أو شــعارها الرســمي.

حساب شخصي:

هــو الحســاب الشــخصي ألحــد منســوبي الجامعــة و ال يحمــل
اســم الجامعــة أو شــعارها الرســمي.

ضـوابـط حـسـاب الـجـهـة:
ً
ً
خاصـا للجامـعة.
ملكا
 .1يعد حساب الجهة

 .8يجــب علــى مســؤول الجهــة التأكد من أن

 .2يتحمــل مشــرف حســاب الجهــة كافــة

المعلومــات والمحتويــات التــي يتم نشــرها

والحســاب).

مناســبة للجمهــور وتعكــس وجهــة نظــر

المســؤولية عمــا ينشــر (مســؤول الجهــة
 .3يعتبــر حســاب الجهــة حســابا أحــادي

علــى حســابات التواصــل االجتماعــي

الجهــة ورؤيــة الجامعــة.

التواصــل ،ويكــون قنــاة تواصــل لنشــر
ً
داخليــا
األخبــار العامــة المتعلقــة بالجهــة

الشــخصية للحســاب الطابــع الرســمي

 .4يجب أال يتم عمل إعادة نشــر للحســابات

المســتخدمة بمــا ال يتنافــى مــع حقــوق

فقــط .

الشــخصية وتختصــر فقــط علــى الحســابات
الرســمية (الموضحــة ســابقا) وكذلــك عــدم

 .9يجب أن يأخذ الشكل العام والمعلومات
فــي العبــارات والرســومات والصــور

وسياســات النشــر.

نشــر إي إعــان خــاص بالجامعــة قبــل نشــره
مــن الحســاب الرســمي ،ويمكــن إعــادة
النشــر لحســابات الجهــات األخــرى بالجامعــة

حيــن توفــر محتــوى لــه ارتبــاط يفيــد متابعــي
حســاب الجهــة.

 .5عــدم التســويق لجهــات أخــرى أو

أشــخاص خــارج الجامعــة بإعــادة نشــر محتوى

مشــا ر كا تهم .

 .6عــدم متابعــة أي حســابات ال عالقــة لهــا

بأنشــطة الجامعــة أو االنضمــام إلى نشــاط
اجتماعي.

 .7يجــب علــى مســؤول حســابات التواصــل

االجتماعــي الخاصــة بالجهــة أن يخصــص
الوقــت المناســب لمراجعــة حســابات

التواصــل االجتماعــي بهــذه الجهــة يوميــا

مــع إضافــة محتويــات جديــدة مــرة أســبوعيا
علــى األقــل حتــى يكــون الحســاب فعــال
بصــورة نشــطة.
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ضوابط حساب المنسوبين:
 .1يوضـع فـي النبذة التعريفية اإلسم والمنصـب اإلداري وعبـارة (حساب شخصي) فقط.
 .2عــدم التغريــد أو إعــادة التغريــد أو التفضيــل أو الــرد لــكل مايخالــف سياســة الدولــة
ومواقفهــا وتوجهاتهــا أو كل مايثيــر الــرأي العــام مــن قضايــا جدليــة.
 .3يتحمل صاحب الحساب المسؤولية الكاملة عما ينشر.
 .4يجــب أن يكــون صاحــب الحســاب علــى درايــة عاليــة للقضايــا التــي ســيتواصل بشــأنها
ويناقشــها مــع الجمهــور عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ويجــب استشــارة المتحــدث
الرســمي للجامعــة أو الجهــة المختصــة فــي حالــة عــدم معرفــة الــرد المناســب.
 .5يجــب أن يكــون نشــر األخبــار واإلعالنــات الحصريــة مــن خــال حســاب الجهــة وليــس مــن
حســاب المنســوبين ،ويمكــن مــن خــال حســاب المنســوبين عمــل إعــادة نشــر لمحتــوى
حســاب الجهــة.
 .6يجــب علــى صاحــب الحســاب عــدم نشــر أرقــام أو أســماء منســوبي الجامعــة أو تمريــر
معلوماتهــم عبــر وســائل التواصــل وتحويــل أي استفســار للمتحــدث الرســمي أو الجهــة
المعنيــة بذلــك لإلجابــة عــن أي استفســار وذلــك مــن خــال الرســائل الخاصــة.

ضوابط الحساب الشخصي:
 .1عدم استخدام شعار الجامعة أو أرقام التواصل الخاصة بالجامعة أو أي معلومات
خاصة بالجامعة في التعريف الشخصي.
 .2عدم تعريف الشخص نفسه في مواقع التواصل االجتماعي كمنسوب بالجامعة أو
ذكر الصفة (عضو هيئة تدريس  ،عميد ،وكيل ،مدير مركز )...
 .3ال يسمح بأن يتم التواصل باسم الجامعة أو تمثيلها ً
أبدا من خالل الحساب الشخصي.
 .4ال يحق للمكلف اإلداري التواصل مع الجمهور بصفته اإلدارية من خالل حسابه
الشخصي وإنما يكون الرد من خالل الحسابات الرسمية للجامعة (حساب الجامعة
الرسمي –أخبار الجامعة_المتحدث الرسمي ).
 .5ال يحق للشخص نشر الوثائق الخاصة بالجامعة من خالل حسابه الشخصي.
 .6ال يحق للشخص نشر األخبار واإلعالنات قبل أن تصدر عن الجهة المسؤولة أو
حساب الجامعة الرسمي أو المتحدث باسم الجامعة.
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ضوابط اختيار مسؤول إلدارة حسابات شبكات التواصل للجهة:
عند اختيار مسؤول إلدارة حسابات شبكات التواصل االجتماعي للجهة (الكليات – العمادات
المساندة عموم اإلدارات والمستشفيات الجامعية ) يتم تطبيق الشروط التالية:
المهارات اللغوية التي يمتلكها:
 .1مـستـوى معرفتــه بـمـواقـع التواصـل االجتـماعـي وإلمامـه بطـرق التواصـل التـي توفـرها.
 .2مدى استعداد الموظف للتواصل مع الجمهور في أوقات محددة مسبقا داخل وقت
الدوام من العمل الرسمي وقدرته على التعامل مع المواقف التي قد تتطلب ً
ردا فوريا
في هذه األوقات وذلك حسب استراتيجية الجهة في الردود.
 .3ضرورة موافقة الجهة المختصة بالجامعة إلدارة حسابات شبكات التواصل االجتماعي
بالجامعة على المرشح من الجهة كمسؤول على الحساب.
مهام مسؤول الحساب:
.١قيادة مهام تصميم وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات
الخاصة بالمشاركات في حسابات شبكات التواصل
االجتماعي لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل (سواء
الخاصة بالجهة أو الخاصة بالجامعة ككل أو التي تتضمنها هذه
الوثيقة) ،وتصميم مؤشرات لقياس األداء في الحسابات.
 .2إنتاج المحتوى الذي سوف يستخدم على مختلف مواقع
التواصل االجتماعي ،مع التركيز على محتوى الوسائط
المتعددة ،الذي غالبا ما يتطلب التواصل مع أقسام وإدارات
الجهة المختلفة من أجل توفير المعلومات الضرورية إلنتاج
المحتوى(وضرورة التنبيه إلى حقوق الملكية الفكرية عند
استخدام الوسائط المتعددة أو المعلومات).

 .3متابعة حسابات الجهة ومتـابعـة مـا يـذكـره
الجمهور عنها ومـا يتم نـشـره عـن الجـهـة مـن
أحداث وأنشطة وفعاليات ،باإلضافة إلى تحليل ما يتم
رصده ،وتقديم تقارير إلدارة الجهة مع مقترحات التطوير
إن وجدت .ورفع نسخة للجهة المسؤولة عن اإلشراف
على خطط وسياسات استخدام حسابات شبكات التواصل
االجتماعي لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل .

 .4قياس مؤشرات األداء الخاصة بالجهة (الكـليـات -
العـمـادات المسانـدة  -عـمـوم اإلدارات  -المستشفيات
الجامعية) ،بشكل دوري بناء على خطة زمنية يتم االتفاق
عليها على حسب نشـاط الحـسـاب ،وعمـل تـقـاريـر بذلك
وتحليلها والرفع بها إلدارة الجهة حتى تتم االستفادة منها،
وإرسال نسخة منها إلى إدارة العالقات العامة واإلعالم.
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ً
ثـالـثـا:
السياسات وآلية النشر
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السياسات وآلية النشر
 1-3السياسات:
تهــدف سياســة اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي إلــى تنظيــم عمليــة إدارة مواقــع
التواصــل االجتماعــي والمشــاركة اإللكترونيــة الخاصــة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن
ـداءا بإعــداد المــادة مـ ً
فيصــل  ،بـ ً
ـوال إلــى النشــر والــرد
ـرورا باالعتمــادات الرســمية ،وصـ ً
علــى المشــاركات ،وذلــك حرصــا علــى التفاعــل مــع المتعامليــن عبــر مواقــع وتطبيقــات
التواصــل االجتماعــي بمهنيــة عاليــة ،و فــي طــور السياســات العامــة لضبــط عمليــة النشــر
فــي حســابات شــبكات التواصــل االجتماعــي لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بمــا
الرقميــة ،حيــث تقــوم الجامعــة بعــدة
يتناســب مــع سياســة الجامعــة اإلعالميــة واإلعالميــة
ّ
خطــوات لضمــان تطبيــق هــذه السياســات.
أوال :تقــوم إدارة العالقــات العامــة واإلعــام بالتنســيق مــع اإلدارة القانونيــة بمتابعــة
ً
ومراجعــة القوانيــن وتحديثاتهــا التــي تصــدر مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي وإبــاغ
مســؤولي الحســابات بالجهــات التابعــة للجامعــة بالسياســات المحدثــة.
ً
ثانيــا :المســؤولية فــي إدارة الحســابات التابعــة للجامعــة :يجــب علــى المســؤول عــن
إدارة الحســابات الخاصــة بالجامعــة أن يكــون مســؤوال مســؤولية كاملــة عــن عــدم مخالفــة
السياســات واألحــكام الخاصــة بشــبكات التواصــل االجتماعــي.
ً
ثالثا :آلية النشر للحسابات التابعة للجامعة (المتابعة ،النشر ،اإلعجاب):
يجــب علــى الحســابات الرســمية بالــوكاالت  ،والعمــادات  ،والكليــات  ،والمراكــز  ،والمعاهــد
ومــن فــي حكمهــم التابعــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل نشــر فعالياتهــم
وأخبارهــم فــي حســاباتهم  ،مــع مراعــاة اســتخدام هويــة الجامعــة متضمنــة الوســم
الخــاص بالجامعــة وهــو:
(#جامعة_اإلمام_عبدالرحمن_بن_فيصــل) والجهــات التابعــة لمستشــفى الملــك فهــد
الجامعــي بالخبــر أن تســتخدم وســم الجامعــة ووســم المستشــفى وهــو#( :مستشــفى_
الملك_فهد_الجامعــي بـــ #الخبــر) أو ( #جامعي_الخبــر) ،باإلضافــة إلــى إعــادة النشــر
واإلعجــاب لحســابات الجامعــة الرســمية (حســاب الجامعــة الرســمي ،حســاب المتحــدث
اإلعالمــي للجامعــة ،أخبــار الجامعــة) فقــط ،وال تقــوم هــذه الحســابات بتقديــم أي
معلومــات للجمهــور إال عــن طريــق حســابات الجامعــة الرســمية و المعتمــدة لهــذا الغــرض.
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.

إشــعار الــوكاالت ،العمــادات ،والكليــات والمراكــز ومــن فــي حكمهــم التابعــة للجامعــة
أن حســاباتهم لــدى شــبكات التواصــل االجتماعــي أنشــئت بهــدف إبــراز أخبارهــم
وإنجازاتهــم وفعالياتهــم المختلفــة فقــط وليســت للتواصــل أو الــرد مــع الجمهــور
الخارجــي  ،كمــا يجــب مراعــاة التالــي فــي المحتــوى الخــاص بالنشــر:

أوال :النصوص
ً
1

ً
خاليا من الكلمـــات والمصطلحات
واضحا
يكـــون النـــص
مفهوما ال لبس فيـــهً ،
ً
وصفا.
ً
المعقــدة ،أو المبالــغ فيهــا

2

خلو النص من األخطاء اللغوية واإلمالئية.

3

صـورا أو فيديوهـات أو تصاميـم انفوجرافيك،
يفضـل أن تتضمن النصـوص
ً
ً
ووضوحا فـــي التعبيـــر عـــن الرســـالة االتصالية ،مـــع مراعـاة
لتكـــون أكثـــر تأثيــ ًـرا،
هويـــة الجامعة التـــي ســـبق اإلشارة إليهـا.

4

كل نص يتضمن وسم ،وفي حال عدم وجوده يكتفى بوسم
#جامعة_اإلمام_عبدالرحمن_بن_فيصل.

5

ماض أو مضارع بحسب السياق الزمني والموضوعي.
ٍ
يبدأ النص بفعل

6

الروابــــط المســتخدمة خاصــــة بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل
وقطاعاتهــا ،وال تســتخدم روابــــط جهــــات خــــارج جهــات الجامعــة.

7

ـاال ( :معالــي
كتابــة المنصــب الوظيفــي للمســؤول مــن دون ذكــر اســمه مثـ ً
رئيــس الجامعــة او ســعادة وكيــل الجامعــة).

8

المنصب يكون قبل االسم في حال الحاجة لذكر االسم.

9

عــــدم اســـتخدام الكلمــــات التاليــــة( :ســــعادة ،األســتاذ) ويكتفــى بـــ رمــــز (د)
للدكتـــور ،و (م) المهنــــدس.
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أوال :النصوص
ً
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10

عــــدم إضافــــة حســــابات شــخصية ،أو حســــابات جهـــات خــــارج الجامعــة فـــي
التغريـدات ،ويفضـل عـدم اسـتخدام تلـك الحسـابات حتـى فـي إشـارة الصـور،
إال للضــرورة القصــوى.

11

األرقام مــــن واحــــد إلــــى تســــعة تكتــــب كتابــــة وليــــس أرقامــ ًـا  ،بينمــــا مــن 10
إلــــى  999تكتــــب رقمـ ًـــا باللغــــة اإلنجليزية.

12

األرقام فــــي خانــــة اآلالف تكتــــب رقمـ ًـــا ويتبعــــه الخانــة مثال  4 :آالف تكتــب
هكــــذا ،وكذلك  20ألــــف ،و 100ألــــف وغيرها ،وينطبق ذلــــك علــى المالييــن.

13

المحافظة على الصيغة الرسمية في كتابة التغريدات وتجنب اللغة العامية.

14

التواريــخ تكتــب بالهجــري أوال ثــم الميــادي مثــا ( األربعــاء  1محــرم 1442هـــ ،
الموافــق 1ينايــر  2020م ).

15

ً
ً
رقما في حال عدم توفر مساحة.
صباحا ويكتب
كتابة ،مثل :الثامنة
ً
الوقت يكتب

16

العملة تكتب (ريال).

17

األسماء والمصطلحات األجنبية تكتب بالعربية.

18

اســـتخدام التشكيل اللغوي لبعــــض الكلمــــات التــــي قــــد تشكل قراءتهــــا أكثــــر
ـا كلمــــة ( :اإلعــام واألعــام ).
مــــن معنــــى ،مثـ ً

19

المنصب ال يؤنث.

عالمات الترقيم

.
،
؛

النقطة (  ) .توضع عند اكتمال معنى الكالم ونهاية الجملة.
الفاصلـــة (  ) ،توضـــع بيـــن الجمـــل ذات المعنـــى المتصـــل،
وتكتـب مالصقة فـي نهايــة الكلمــة ،ومتباعــدة عــن الكلمــة
مثال( :جملــــة مفيــــدة ،جملــــة غيــــر مفيـــدة).
التــــي تليها،
ً
الفاصلة المنقوطة ( ؛ ) للسببية والتعليل.

؟

عالمة السؤال ( ؟ ) توضع في نهاية الجملة االستفهامية.

:

النقطتــان الرأســيتان (  ) :توضــع بعــد األقــوال وعنــد انقســام
األشــياء وأجزائها.

()

القوســان ( ) توضــع بيــن القوســين جمــل تفســر كلمــة
غامضــة أو تبيــن معنــى.

/

الخــط المائــل (  ) /توضــع عنــد كتابــة التاريــخ للفصــل بيــن
اليــوم والشــهر والســنة.
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ثانيا :اإلنفوجرافيك
ً
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1

يتوافق التصميم مع هوية جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

2

ً
أرقاما.
يتضمن التصميم

3

عدم كتابة األخبار في التصاميم.

4

تتضمــن التصاميــم شــعار جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل ،ومعرفــات
شــبكات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــا

5

تكون التصاميم مرتبطة بنص يتناسب معها.

ً
ثالثا :الصور
1

الصــورة المعتمـدة لخــادم الحرميــن الشريفين وسمو ولــي العهــد المعتمدة
مــن وزارة اإلعــام ووكالــة األنباء الســعودية.

2

استخدام الصور الرسمية لمعالي الرئيس والقيادات العليا بالجامعة.

3

أن تكـون الصـور مناسـبة للنشـر ،وتعبـر عـن الحـدث أو المناسـبة أو األشخاص
المرتبطيــن بها.

4

عدم تكرار صور المسؤولين في النشر.

5

يفضل عدم استخدام الصور الشخصية الكبيرة.

6

يفضل استخدام الصور اإلخبارية.

7

االلتزام بحقوق الملكية الفكرية للصور.

المقاسات والصيغ لــ ( تويتر  ،انستقرام):
| تويتر:
 .1مقاســات الصــورة المفضــل اســتخدامها  600بكســل عــرض
 300بكســل ارتفــاع 1200 ,بكســل عــرض و 675بكســل ارتفــاع.
 .2أن تكون بالصيغ التالية .PNG, JPG
 .3الصور المتحركة  GIFال يزيد حجمها عن .15MB
| إنستغرام:
 .1مقاسات الصورة المفضل استخدامها
)(1080 X 1350) (1080 X 1080) (1080 X 608
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رابعا :الفيديوهات
ً
1

يتوافق الفيديو مع هوية جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

2

عدم استخدام لقطات ذات حقوق فكرية لجهات أخرى.

3

عدم استخدام لقطات تحوي معرفات أشخاص أو جهات أخرى.

4

أن ال تحتوي الفيديوهات على مشاهد مسيئة.

5

ً
فنيا.
أن تكون الفيديوهات صالحة

6

عدم استخدام األناشيد والشيالت.

7

عدم استخدام مقاطع من قنوات اليوتيوب.

8

تضمين نصوص توضيحية في الفيديوهات.

9

ً
وسما وكلمة (#فيديو) في تويتر وإنستغرام.
يتضمن النشر

 10عدم استخدام التسجيالت الصوتية في النشر.

المقاسات والصيغ حسب سياسات شبكات التواصل االجتماعي:

| تويتر:
 .1أن ال يزيد الفيديو عن  140ثانية.
 .2أن يكون المقاس بشكل عرضي (.)16:9
 .3الصيغ المعتمدة .MOV and MP4
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| إنستغرام:
 .1أن ال يزيد الفيديو عن  60ثانية.
 .2أن يكون المقاس بشــكل عرضي ()16:9وبالشــكل الطولي
( )4:5والمربع (.)4:5
 .3الصيغ المعتمدة .MOV and MP4

| سناب شات:
 .1السنابة الواحدة تكون مدتها حتى  10ثواني.
 .2عند رفع الفيديوهات تكون مقاساتها الطولية (.)9:16
 .3الصيغ المعتمدة حسب .MOV and MP4

خامسا :نشر القصص في سناب شات
ً
1

يستفاد منها في بث فعاليات ومناسبات جامعة اإلمام عبدالرحمن
بن فيصل المناسبة كقصة.

2

استخدام الفالتر المتوافقة مع هوية جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.

3

نشر القصص التعليمية المتوافقة مع هوية الجامعة.

4

عدم استخدام لقطات ذات حقوق فكرية لجهات أخرى.

5

عدم استخدام لقطات تحوي معرفات لجهات أخرى.

6

أن ال تحتوي القصص على مشاهد مسيئة.

7

ً
فنيا.
نشر فيديوهات صالحة

8

عدم استخدام األناشيد والشيالت.
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 2-3آلية النشر في شبكات التواصل اإلجتماعي لجهات الجامعة:
إن االشــتراك فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي يزيــد مــن امكانيــة التعــرض لعمليــات
اختــراق الخصوصيــة وهــي التــي تكــون باالســتخدام غيــر الســليم للمعلومــات الحكوميــة
مــن جانــب األشــخاص غيــر المصــرح لهــم باالطــاع علــى تلــك المعلومــات ،عليــه ينبغــي
اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حمايــة خصوصيــة البيانــات والمعلومــات الحكوميــة
مــن أي أخطــار محتملــة علــى الخصوصيــة.
وبنــاء علــى ذلــك يفضــل إلتــزام الحســابات الرســمية بالتالــي فــي منصــات التواصــل
االجتماعــي:
 .1اســتخدام الحســاب وفقـ ًـا للصــورة الرســمية فقــط ،مــع مراعــاة حقــوق الملكيــة الفكريــة
والخصوصيــة واالســتخدام المقبــول بشــبكات التواصــل االجتماعــي.
 .2عدم نشر أي صور للخطابات الرسمية.
 .3عدم نشر أرقام الهاتف أو البريد اإللكتروني الشخصي.
 .4عدم اإلفصاح عن أي معلومات شخصية لألفراد أو المؤسسات.
 .5عدم مناقشة أي مواضيع لها الطابع الشخصي.
 .6عــدم نشــر أو إفشــاء بيانــات الحســاب البنكــي اإللكترونــي أو أرقــام حســابات أو أرقــام
بطاقــات بنكيــة أو ائتمانيــة.
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 3-3آلية النشر في شبكات التواصل االجتماعي لمنسوبي الجامعة:
فــي حــال وجــود تعريــف لمركــزه أو مســماه الوظيفــي أو اســم أو وســم الجامعــة فــي
ملــف التعريــف فــي حســابه علــى شــبكات التواصــل فتطبــق عليــه السياســات العامــة
لحوكمــة شــبكات التواصــل االجتماعــي وهــي كالتالــي:
 .1عدم الرد على استفسارات الجمهور في أي شأن يخص الجامعة.
 .2عــدم التطــرق أو الخــوض فــي األمــور السياســية أو المواضيــع ذات الجــدل في شــبكات
التواصل االجتماعي.
 .3عــدم إفشــاء أي أمــر يتعلــق بالجامعــة أو حــدث فيهــا أو إفشــاء مضمــون التعاميــم أو
الخطابــات أو الخطــوات المســتقبلية التــي تخــص الجامعــة.
 .4التحلــي بالمســؤولية المهنيــة وأن ال يعــرض الجامعــة لالنتقــاد أو يعــرض صورتهــا
الذهنيــة لــدى الجمهــور الخارجــي إلــى التشــويه.
 .5عــدم توجيــه النقــد إلــى الجامعــة وجميــع مــا يتعلــق بهــا مــن آليــات العمــل أو السياســات
العامــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي  ،فالجامعــة تمتلــك جميــع القنــوات التــي
يســتطيع فيهــا الموظــف /الموظفــة إلــى إيصــال انتقاداتهــم أو توجيــه شــكواهم.
 .6عــدم ذكــر أســماء القيــادات العليــا أو المســؤولين أو الموظفيــن بالجامعــة مــن بــاب
النقــد أو االتهــام أو الخــاف ويتــم ذلــك عــن طريــق القنــوات الرســمية بالجامعــة وعــن
طريــق اإلدارات ذات االختصــاص.
 .7عــدم نشــر األخبــار أو اإلعالنــات أو الفعاليــات التــي تخــص الجامعــة قبــل نشــرها فــي
الحســاب الرســمي أو حســاب المتحــدث باســم الجامعــة.
 .8وعنــد مخالفــة مــا ينــص عليــه دليــل حوكمــة حســابات التواصــل اإلجتماعــي أعــاه يكــون
الموظــف /الموظفــة عرضــة لتطبيــق الئحــة المخالفــات المتبعــة فــي الجامعــة والخاضعــة
لنظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة المطبــق بالمملكــة العربيــة الســعودية.

33

ً
رابـعـا:
التعليمات األمنية لحسابات
شبكات التواصل االجتماعي
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التعليمات األمنية لحسابات شبكات التواصل االجتماعي
ً
ً
وفقــا لسياســات
ورمــوزا  -وذلــك
 .1اختيــار كلمــة مــرور مركبــة  -تحتــوي حــروف وأرقــام
كلمــة المــرور بالجامعــة ،وأن تكــون كلمــة المــرور خاصــة فقــط بالحســاب دون اســتخدامها
فــي أي مــكان آخــر.
 .2عــدم فتــح أي روابــط تصــل للحســاب الرســمي حتــى وإن كانــت مــن حســابات معروفــة
مــا لــم يكــن هنــاك تنســيق مســبق.
 .3إبــاغ الجهــات ذات العالقــة عــن الحســابات المشــابهة التــي تحــاول انتحــال صفــة
الحســابات الرســمية والمتحدثيــن الرســميين لهــا.
 .4مراجعــة اإلعــدادات وتصاريــح الدخــول الخاصــة بالحســاب الرســمي ومتابعتهــا بشــكل
مســتمر.
 .5إبــاغ عمــادة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات عــن أي روابــط أو عمليــات يتــم االشــتباه
بهــا للحســاب الرســمي ،أو يتــم مالحظتهــا فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي ،وذلــك
لفحصهــا والتعامــل معهــا وفقـ ًـا لإلجــراءات المتبعــة.
 .6تجنــب اســتخدام التطبيقــات غيــر الرســمية لمواقــع التواصــل االجتماعــي واالكتفــاء
بالتطبيقــات الرســمية المعتمــدة.
 .7اســتخدام األجهــزة الحكوميــة فقــط للدخــول علــى الحســابات وعــدم اســتخدام األجهــزة
الشــخصية او العامــة لذلــك.

سياسة كلمة المرور لحسابات شبكات التواصل االجتماعي
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الحد األقصى لعمر كلمة المرور

ً
يوما.
()90

الحد األدنى لطول كلمة المرور

( )8أحرف.

تركيب كلمة المرور

حوي حرف كبير ،حرف صغير ،رقم واحد  ،رمز.

كلمات المرور القديمة

عدم إعادة استخدام آخر ( )5كلمات مرور سابقة.

مفاتيح الترميز للحسابات
.1ترميز الجامعةIAU :

الحساب الرسمي لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

@IAU_ SA

الحساب الرسمي للمتحدث اإلعالمي لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

@spokesp_iau

أخبار جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

@iau_media_sa

.2ترميز الجهات في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
اإلدارات  -وكالء الجامعة
مكتب وكيل الجامعة
مكتب وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

@vice_iau
@vice_paa_iau

مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

@vice_ppssr_iau

مكتب وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

@vice_psdcs_iau

مكتب وكيل الجامعة لالبتكار وريادة األعمال

@vice_pie_iau

مكتب وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

@vice_pfsa_iau
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العمادات
عمادة القبول والتسجيل

@IAU_dar

عمادة شؤون الطالب

@IAU_dsa

عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

@IAU_dus

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
عمادة الدراسات العليا

@IAU_dgs

عمادة البحث العلمي

@IAU_dsr

عمادة الموارد البشرية

@IAU_dhr

عمادة شؤون المكتبات

@IAU_dla

عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات

@IAU_dict

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

@IAU_dedL

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

@IAU_dqaa

عمادة تطوير التعليم الجامعي

@IAU_dad

عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة
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@IAU_dpyss

@IAU_dcssd

المراكز
معهد الدراسات االستشارية والخدمات

@IAU_ics

معهد البحوث واإلستشارات الطبية

@IAU_irmc

مركز اإلرشاد الجامعي

@IAU_casr

مركز النشر العلمي

@IAU_ucc

مركز الوثائق والمحفوظات

@IAU_csp

مركز الخريجين والتنمية المهنية

@IAU_dac

إدارة التعاون الدولي ونقل التقانة

@IAU_acdc

مركز جودة االختبارات والتقويم

@IAU_ocke

إدارة الكراسي

@IAU_osac

مركز براءة االختراع ونقل التقانة

@IAU_ptto

مركز جودة االختبارات والتقويم

@IAU_qaec

معهد البحوث العلمية األساسية والتطبيقية

@IAU_basrc
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الكليات الصحية
كلية الطب

@IAU_cm

كلية طب األسنان

@IAU_cd

كلية التمريض

@IAU_cn
@IAU_cams

كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية الصيدلة األكلينيكية

@IAU_ccp

كلية الصحة العامة

@IAU_cmh
@IAU_camsj

كلية العلوم الطبية التطبيقية_ الجبيل

الكليات الهندسية
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كلية العمارة والتخطيط

@IAU_cap

كلية التصاميم

@IAU_cd

كلية الهندسة

@IAU_ce

كليات العلوم واإلدارة
@IAU_cascs

كلية الدراسات التطبيقية
كلية إدارة األعمال

@IAU_cba

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

@IAU_ccsit

كلية العلوم

@IAU_cs

كلية المجتمع

@IAU_cc

كليات اآلداب والتربية
كلية اآلداب

@IAU_ca

كلية التربية

@IAU_ce

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية – الجبيل

@IAU_cshj

كلية الشريعة والقانون

@IAU_csl

كلية المجتمع

@IAU_cc
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المراجع

•دليــل حوكمــة اســتخدام حســابات شــبكات التواصــل االجتماعي لــوزارة التعليم
اإلصدار األول 1441هـ.
•دليــل حوكمــة وتنظيــم اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي بجامعــة الملــك
عبدالعزيــز األصدار األول 1440هــ.
•الدليــل اإلرشــادي الســتخدام أدوات التواصــل االجتماعــي فــي الجهــات
الحكوميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اإلصــدار األول ينايــر  2011م.
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للتواصل
اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم
الدمام  -المملكة العربية السعودية
هاتف00966133333766 :

البريد اإللكتروني:

فاكس00966133330333 :

pr@iau.edu.sa

www.iau.edu.sa

