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ـــا فــــي تشــــ يل الــــرأي العــــام وتــــ اح ــــا ومتناميا ا مهما ا مــــن تلعـــب مواقــــص التواصــــل االجتمــــاعي فــــي اهونــــة امييــــرة دورا م كثيـــــرا
اــي  ملســتخدم  ا التالوســا ل اإلعالميــة 

د
او إذ ت عــد مــن أكلــر أســاليب االتصــال شــيوعا

د
واصــل والتفاعــل بــين التقليديــةو وت

النصــو  بعضــهم الــبع  مــن يــالل املنشــورات وإعــادة النشــر والــردود والتعليقــاتو وتتميـــ  بانــو  محتواهــا مــا بــين
ـــــات الهـــــ  تظهـــــر ع ـــــ  حســـــاب املســـــتخدم الهذهـــــا و ومن ســـــلو  املســـــتخدمين ع ـــــ  هـــــ   املنصـــــات ال يخضـــــص واملر يَّ

عامـــل إلـــ  حوكمـــة وتنظـــيم تؤسســـاتفقـــد ات هـــي العديـــد مـــن امللضـــوابط معينـــة وقـــد ال يلتــــ م بةيالقيـــات محـــددة
 ممثل  ــــا مــــص الجمهــــورو وشــــكلي لهــــ   الغايــــة لجانــــ
ا
ــــن تعاملهــــا بنــــاءا وحــــداتو ا ه م وتحسِّ ِّ

ع ــــ  التغ يــــة متخصصــــة تقــــيه
وكمــــة مــــدى تطبيــــق مبــــاد  الحمــــن املســــتفيدين للتةكــــد مــــن شــــرا   متعــــددة آراء تعتمــــد ع ــــ  قيــــا  التـــــي الراجعــــة 

.واملسؤولية االجتماعية
امعـــة ل قطاعـــات الجتعامـــلآليـــة صـــياغةإلـــ  فـــي جامعـــة الحـــدود الشـــمالية املركـــ  الجـــام ي لالتصـــال واإلعـــالم يســـ  

ات والتةكيـد املختلفة مص قنوات التواصل االجتماعي من يالل التعريف بحسابات الجامعة الرسمية ع ـ  تلـا املنصـ
ــا مــن الجامعــة ع ــ  دورهــا كمصــدر موثــوق للنشــر اإلعالمــي الجــام ي ومخاطبــة الجمهــور واملتــابعينو  ويــةتي ذلــا إيمانا

لــا ساســاهم  إن ذ. بحــق املعرفــة واملشــاركة اإلل ترونيــة والــدور الحيــوي للتواصــل التفــاع ي مــص جميــص ف ــات امل تمــص
ـا لذطس ـا اإلسـتراتي ية    وفقا

ا
الهـ  أكـدت 2025-2020في تحقيق هدف الجامعة نحـو التميـز املنشـود لقطاعا  ـا جميعـا

ت التواصـل وعليه كان من املهم إصدار دليـل موحـد لتنظـيم وإدارة حسـابات شـبكا.  ع   اإلتقان والشفافية واإلبدا 
عالمــــي االجتمــــاعيو لتؤكــــد ع ــــ  الحســــابات الرســــمية للجامعــــة بة  ــــا ملــــي املنصــــات املســــؤولة عــــن صــــناعة املحتــــوى اإل 

 باالعتمـــادات
ا
الرســـمية  وحهـــ  التفـــاع ي وفـــق آليـــة تاســـم باملهنيـــة العاليـــة واملحتـــوى االحترافـــي بـــدءا مـــن اإلعـــداد مـــرورا

ـا ملعاييـــر تراعــي الضــوابط الصـادرة مــن الج هــات املختصــة الوصـول إلــ  مرحلــة النشــر وتلقـي الــردود ع ــ  املشــاركات وفقا

.في اململ ة العربية السعودية
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01
إلعالميـــة فـــي كـــل امنشـــطة ا" الحوكمـــة" االســـت ابة لتوجـــه ولارة التعلـــيم نحـــو تطبيـــق مفهـــوم 

.للقطاعات التابعة لها

02
وضــــــص م موعــــــة مــــــن امطــــــر و والقواعــــــد و وامنظمــــــة الهــــــ  تح ــــــم ممارســــــة النشــــــاط اإلعالمــــــي 

.الجام ي عبر شبكات التواصل االجتماعي

03
رفــــــص كفــــــاءة حســــــابات الجامعــــــة الرســــــمية ع ــــــ  منصــــــات التواصــــــل االجتمــــــاعيو اممــــــر الــــــ ي 

ا ع   الصورة ال هنية للجامعة لدى الجمهور ويؤدي إل  تحسين ا .ينع س إي ابا

04
ــص مـــــراعاة تبنـــــي أســــاليب التقنيــــة الحديثــــة فــــي التواصــــل مــــص منســــو ي الجامعــــة واملهتمــــينو مــ

.جانب  الشفافية واملساءلة

.الحد من مخاطر وقو  ت اولات أو اجس ادات شذصية غير منضبطة 05

06
 لترميز كــــــل جــهـــــة وضـــــص معايـــير  إنشــاء وإدارة حســـــابــات شبــكات التواصـــــــل

ا
االجــــتماعي طبقـــــا

.يةاملعتمد ع   الترميز الذا  ب امعة الحدود الشمالية وتحديد املسؤوليات التنظيم

6تماعيدليل حوكمة وتنظيم املشاركة في شبكات التواصل االج
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تنطبق تعليمات ه ا الدليل ع   حسابات وسا ل التواصل االجتماعي ل ــافة قطاعــــات جــامعة 
تديل ضمن إطار ونطاق الدليلواله  الحدود الشمالية اله  تحتوي في معرفا  ا املقطص       

مراعاة الحســابات املختلفة بمواقص التواصل االجتماعي وضوابطومصومـا جاء به من سياسات 
تويترو فاس بو  وانستغرامو يوتيوبو )ملنسو ي الجــامعـــــة ع   منصات التواصــل االجتمــــاعي  

(.و لين د إنو  تيا تو و واتس أبتيلغرامسناب شاتو 
ا من أنظمة  عد السياسات واملعايير والضوابط الواردة في ه ا الدليل ج ءا

د
.وتعليمات الجامعةوت

دليل حوكمة وتنظيم املشاركة في شبكات التواصل االجتماعي7
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01

تويترحساب
ةلكل وكالمعتمد

تويترحساب
ةلكل كليمعتمد 

تويترحساب
لكل عمادةمعتمد 

عد الحسابات ال
د
من ة لجامعة الحدود الشماليمعتمدة لنشر املحتوى اإلعالمي تاليةت

:يالل مواقص التواصل االجتماعي

NBU_KSA 

NBU_KSA 

NBU_KSA 

NBU_KSA 
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02
توى تلتزم حسابات الوكاالت والعمادات والكليات بمتابعة وإعادة نشر املح

: لحساب الرسم  للجامعة في تويتر اإلعالمي ل
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هـم مؤشـرات استفسـارا  م مـن أالرد ع   بر عملية التواصل مص املستفيدين و عتت
مســــــــــتوى امداء وأداة لقيــــــــــا حســــــــــابات وســــــــــا ل التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعيفعاليــــــــــة 

ة ع ــــــ  جميـــــــص الجهــــــات اإلعالميـــــــو وبالتـــــــالي فــــــ ناإلعالمــــــي للجهــــــة املســـــــؤولة عنــــــه
:اتعند إدارة ومتابعة الحسابالتالية الجامعية االلتزام بالقواعد العامة 

03

الم يتــــــــول  املركــــــــ  الجــــــــام ي لالتصــــــــال واإلعــــــــ
ي فــــــجميــــــص الفعاليــــــات و املناســــــبات  تغطيــــــة 

نشـــــــــر بقـــــــــومويجميـــــــــص قطاعـــــــــات الجامعـــــــــةو 
 لا أيبارهـا بالتنسـيق مــص الجهـة املنظمـة لــ

.الحدث

ً
 
: ثانيا

عــالم بعــد نشــر املركــ  الجــام ي لالتصــال واإل 
ة كمـــــا املحتـــــوى اإلعالمـــــي للفعاليـــــة واملناســـــب

   
ا
طاعـــات لبقيـــة قيم ـــنورد فـــي البنـــد ثانيـــا

  ع ــإعــادة نشــر املحتــوى اإلعالمــي الجامعــة
.اعيحسابا  ا في وسا ل التواصل االجتم

ً
 
:ثالثا

و أو م لــــس الجامعــــةو أو أي م ــــالس واإلدارة العليــــاقــــرارات معــــالي ر ــــاس الجامعــــةاإلعــــالن عــــن 
هـــو حـــق حصـــري علميـــة أو بحثيـــة أو إداريـــة أو فنيـــة أو ماليـــة أو لجـــان دا مـــة أو عليـــا أو إشـــرافية  

ر عـــن صـــادنشـــر أي قـــرار أو توجيـــه وعليـــه ال ي ـــول . بالجامعـــةلمركـــ  الجـــام ي لالتصـــال واإلعـــالمل
صـــل ة فــي وســـا ل التواالجامعــة الرســـمياملركــ و ومـــن يــالل حســـاباتإال عــن طريـــق تلــا الجهـــات 

.االجتماعي أو القنوات اميرى املعتمدة من قبل املرك 

ً
 
: أول

 يحــدد حســاب واحــد ثنــاصي التواصــل مبــد 
ا
يا

إنشــــــاء حســــــاب آيــــــر نبغــــــيلكــــــل جهــــــةو وال ي
ة دون أيــــ  املوافقــــة الرســــميلــــنفس الجهــــة 

 لا مــــــــــــــن املركــــــــــــــ  الجــــــــــــــام ي لالتصــــــــــــــال بــــــــــــــ
.واإلعالم

ً
 
:رابعا

ة بتمريـــــــر ومتابعـــــــمســـــــؤول الحســـــــاب م ـيلتـــــــ
استفســـــــــــــارات املتـــــــــــــابعين للحســـــــــــــاب الـــــــــــــ ي
يشــــــرف عليــــــه إلــــــ  الوحــــــدة املعنيــــــة إلعــــــداد 

.دينالرد املناسب  ومتابعة يدمة املستفي

ً
 
:خامسا



دليل حوكمة وتنظيم املشاركة في شبكات التواصل االجتماعي 11

التواصــــــــــــــــــــل ملســــــــــــــــــــؤول الحســــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــول ي
  الجـام ي واالستعانة باملتخصصـين فـي املركـ

لرفـــــــص كفـــــــاءة الحســـــــابلالتصـــــــال واإلعـــــــالم 
مال الســـــت م نـــــة فضـــــل الســـــبل املبحـــــ  أو 

لجهـــة يدمـــة املســـتفيدين بمـــا يليـــق بمكانـــة ا
.وسمعة الجامعة

ً
 
: سادسا

معرفــــــات وهميــــــة ع ــــــ  وســــــا ل عــــــدم إنشــــــاء 
نشـــــر أو إعـــــادةالتواصـــــل االجتمـــــاعي لغـــــر  

/صـــــــور /و نصـــــــ)نشـــــــر املحتـــــــوى اإلعالمـــــــي 
ي يشــــــــرف عل  ــــــــا ـللجهــــــــة التــــــــ( خـإلــــــــ...ابــــــــطو ر 

.  منسق الحساب اإلعالمي

ً
 
: سابعا

إضــافة أي معلومــات تخــ  منســقال ي ــول 
الحســـــــــــــاب اإلعالمـــــــــــــي أو مســـــــــــــؤول حســـــــــــــاب 
الجهـــــــــــة أو أي فـــــــــــرد أو م موعـــــــــــة دايـــــــــــل أو 

. يارج الجامعة إل  حساب الجهة الرسم 

ً
 
: ثامنا

دليل بمتابعــــــــــــــة أي تحـــــــــــــديثات لــــــــــــــ ام ـااللتـــــــــــــ
حوكمــــــــــــة حســــــــــــابات التواصــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي 

.بالجامعة

ً
 
: تاسعا
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04

عــة وباللغــة   التــالي عنــد تعب ــة نمــوذج االعتمــاد اإلعالمــي إلنشــاء حســاب الجهــة فــي الجامـرميـــيعتمــد الت
:اإلن ليزية

(NBU_‘Name’-‘Branch’@) 

التوثيـــــــــــــــقفيـــــــــــــــدت

باسم الجامعة

اسم الجهة

في الجامعة

01عرعر  •

02رفحاء  •

03طريف •

يضـــــاف رقـــــم مـــــن 

ز يـــــــــــــانتين لتميــــــــــــــي

الفرو 



دليل حوكمة وتنظيم املشاركة في شبكات التواصل االجتماعي 13

(‘Name’)

الترميز اسم الجهة م

@NBU_V.P الجامعةوكالة 1

@NBU_V.P_SRHE م وكالة الجامعة للدراسات العليا والبح  العل 2

@NBU_V.P_AC.AF وكالة الجامعة للشؤون امكاديمية 3

@NBU_V.P_DQ مصوكالة الجامعة للتطوير والجودة ويدمة امل ت 4

@NBU_V.P_FEAF الجامعة لشؤون الطالباتوكالة 5

@NBU_Med كــلــية الطـــب 6

@NBU_Sc.Med كلية العلوم الطبية التطبيقية 7

@NBU_Ph كلية الصيدلة برفحاء 8

@NBU_NU كلية التمري  9

@NBU_Eng كلية الهندسة 10

@NBU_Sc كلية العلوم 11

@NBU_BA كلية إدارة امعمال 12

@NBU_Ed.Art كلية التربية واهداب بعرعر 13

@NBU_H.E يكلية االقتصاد املنزل 14

@NBU_Cs.IT (رفحاء )كلية الحاسبات وتقنية املعلومات  15

@NBU_Sc.Art-02 كلية العلوم واهداب بمحافظة رفحاء 16

@NBU_Sc.Art-03 كلية العلوم واهداب بمحافظة طريف 17

يات وعمادات يتم اعتماد إنشاء الحساب ب ضافة االسم املختصر للترميز لوكاالت وكل
:الجامعة كما ي ي
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الترميز اسم الجهة م

@NBU_Sc.Art-04 كلية العلوم واهداب بمحافظة العويقيلة 18

@NBU_App.C الكلية التطبيقية بعرعر 19

@NBU_E.A عمادة شؤون هي ة التدريس واملوظفين 20

@NBU_H.E عمادة الدراسات العليا 21

@NBU_St عمادة شؤون الطالب 22

@NBU_A.R عمادة القبول والاسجيل 23

@NBU_LA عمادة شؤون امل تبات 24

@NBU_Sc.R عمادة البح  العلم  25

@NBU_IT عمادة تقنية املعلومات 26

@NBU_C.S.CE عمادة يدمة امل تمص والتعليم املستمر 27

@NBU_P.Y ةعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساند 28

@NBU_QA عمادة الجودة واالعتماد امكاديم  29

@NBU_Un.Dev الجام يعليم التتطوير عمادة  30

@NBU_Un.Sts عمادة الدراسات الجامعية 31

@NBU_eL.D.L عمادة التعليم اإلل تروني والتعلم عن بعد 32
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01
م  أن تكــــــون الصــــــورة التعريفيــــــة للحســــــاب تتضــــــمن الشــــــعار الرســــــ

.للجهة حسب ما هو معتمد في الهوية املؤسسية للجامعة 

02

03

: لحساب الجهة ـ كما ي ي(Bio)أن تكون النب ة التعريفية في 
«الشمالية_الحدود_جامعة# اسم الجهة »

عنــد  ذكــر اســم الجامعــة فــي صــفحة « حســاب شذهــا »إدراج كلمــة 
التعريـــــــــــــف الذاصـــــــــــــة بالحســـــــــــــابات الهذصـــــــــــــية مي مـــــــــــــن منســـــــــــــو ي 

.الجامعة
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:يتم اعتماد التعريفات التالية عند التعامل مع الحساب املعتمد للجهات

املشرف 

العام

:يتولى املهام التالية

  ــــا اإلشــــراف العــــام ع ــــ  الحســــابات اإلعالميــــة للجهــــات الجامعيــــة بمــــا ف•
ام الجهــات لجنــة املركــ  الجــام ي لالتصــال واإلعــالم املكلفــة بمتابعــة التـــ  

باســــــــــتخدام وتطبيــــــــــق دليــــــــــل حوكمــــــــــة حســــــــــابات التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي 

.بالجامعة

مسؤول حساب 
املسؤول )الجهة  

(امول في الجهة

:يتولى املهام التالية

تكليــــــــف منســــــــق للحســــــــاب اإلعالمــــــــي للجهــــــــة واعتمــــــــاد  حســــــــب نمــــــــاذج •
. التكليف الذاصة ب لا

حوكمــة اإلشــراف ع ــ  الحســاب اإلعالمــي للجهــة وااللتـــ ام بتطبيــق دليــل•
.حسابات التواصل االجتماعي بالجامعة

التةكـــــد مـــــن دقـــــة معلومـــــات الحســـــاب ومحتوياتـــــه واتســـــاقها مـــــص شـــــروط •
اعتمـــــــاد الحســـــــاب اإلعالمـــــــي مـــــــن قبـــــــل إدارة املركـــــــ  الجـــــــام ي لالتصـــــــال 

.واإلعالم

الحسابمنسق
اإلعالمي

:يتولى املهام التالية

.إدارة الحساب اإلعالمي والنشر من يالله•
. الجامعةالتعهد بااللتزام بدليل حوكمة حسابات التواصل االجتماعي ب•
.تحمل مسؤولية حفظ الحساب وسالمة املحتوى •
 عن ربـط استفسـارات املسـتفيدين مـص الجهـة امل•

ا
ختصـة فـي يكون مسؤوال

.جهته بالجامعة
وتنقــي  يتواصـل مــص إدارة املركــ  الجــام ي لالتصـال واإلعــالم ملتابعــة دقــة•

دة املحتــوى اللغــوي والصــور والتصــميم عنــد الحاجــة لضــمان جــودة املــا
.اإلعالمية

 90)يلتزم بتحدي  بيانات الرم  السري للحساب بشكل دوري كل •
ا
(يوما

يلتــــــــ م ب عـــــــادة نشـــــــر التغريـــــــدات واملنشـــــــورات الهـــــــ  تصـــــــدر مـــــــن حســـــــاب•
.الجامعة اإلعالمي الرسم 
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01
طلــب اعتمــاد فــت  حســاب)اســت مال نمــوذج 

نظـــاممعبـــة حســـب ال( 1)ملحـــق رقـــم ( إعالمـــي
لـف وموقص من املرجص املخت و واملوظف املك

.بمتابعة الحساب والذتم الرسم 

02

أن يحــــــــدد املرجــــــــص املخــــــــت  صــــــــفة الحســــــــاب 
أحـــاديحيـــ  كونـــه الـــ ي يرغـــب ب نشـــا ه مـــن 

.ثناصي التواصل/التواصل

03

تــــــــــــــــدر  إدارة املركــــــــــــــــ  الجــــــــــــــــام ي لالتصــــــــــــــــال 
الجهــة واإلعــالم إمكانيــة تحقيــق الطلــب وتبلــ 

فـــــــي توضـــــــي  املبـــــــرراتبـــــــالقرار مـــــــص ســـــــفيدةامل
.حال الرف 

04
يــــــق ي حــــــال املوافقــــــة ع ــــــ  الطلــــــب يــــــتم تطبفــــــ

.اإلجراءات الذاصة بالتعهد اإلعالمي

05

أن يتعهـــــــــــد مســـــــــــؤول حســـــــــــاب الجهـــــــــــة بـــــــــــااللتزام 
بالضــــــــوابط الــــــــواردة فــــــــي وصــــــــف مهــــــــام مســــــــؤول 

.أعال (التعريفات)الحساب كما وردت في بند 

06
ام أن يتعهــــــد منســــــق الحســــــاب اإلعالمــــــي بــــــااللتز 

بالضـــــــوابط الـــــــواردة فـــــــي وصـــــــف مهـــــــام مســـــــؤول 
.ال أع( التعريفات)الحساب كما وردت في بند 

ي ترغـــل شاء ـــا  حســـاب  عالمـــي عاـــى أ  مووـــع مـــ  وســـا ل التوا ـــلـيجـــل عاـــى الجهـــة التـــ
 ل جــــــًر

 
ا ات الجتمــــــاتي أ  تخــــــوم شمااركــــــة  دارة املركــــــز الجــــــامعي لالتصــــــال واإلعــــــالم و خــــــا

:  اآلتية
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ً
 
الحساب اإلعالميمنسق مسؤولية: أول

لــــ م كــــل جهـــــة حصــــلي ع ــــ  قـــــرار باملوافقــــة ع ـــــ  إنشــــاء حســــاب إعالمـــــي يــــا    ـــــ
د
ا ت

:باست مال إجراءات التعهد اإلعالمي واملتمثلة بما ي ي

ِّية وأمــان الحســـاب)اســت مال نمـــوذج •
ــــ والــ ي يتضـــمن تحمـــل ( 1)ـــ ملحـــق رقــم ( التعهــد بســـره

ِّية املوظـــف املنســـق للحســـاب كامـــل املســـؤولية عـــن الحســـاب بمـــا يشـــمل الذصوصـــية وال
ســـره
ف لحفظ أمان الحسـاب مـن القرصـنة مـن يـالل نشـر أو إعطـاء كلمـة املـرور السـرية مي طـر 

تبـدأ يارج أو دايل الجهةو وفي حال ثبوت ذلا يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية بحقـه والهـ 
.ب قرار يطي يؤكد تحمله املسؤولية في حال وقو  مخالفة له ا البند

ِّية وأما  الحساب اإلعاًلضواشط: اثانيً 
ميسر 

.ي الجامعةأن يتم ربط الحساب اإلعالمي للجهة بالبريد اإلل تروني الرسم  املعتمد لها ف•
.االيتراقاحتمالية أن تتصف كلمة املرور بالتكوين الكافي لحماية الحساب من •
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اثا
 
السيبراءياألم  : لث

 بسياسات وضوابط إدارة اممن 
ا
.في الجامعةالسيبرانيتلتزم الجهة التزاما كامال
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او  أن ي ـون النـ  واضحا
ا من الكلما او ياليا ت ومفهوما
.واملصطلحات املعقـدة

ي أن تكون املعلومات الواردة ف
التغطية اإلعالمية صحيحة 

.ويالية من اميطاء

 أن ال يعاد نشر محتوى إعالمي
غير مدقق أو موثوق من 

.صحته

(.1)قم ملحق ر ( البناء اللغوي والنحوي للتغطية اإلعالميةسالمةالتعهد ب)ست مال نموذج ا01

ا من اميطاء اللغوية واإلمال ية والطباعية02 .أن يكون الن  ياليا

ا أو فيــــديوهات أو تصــــاميم 03 كــــون قــــدر اإلمكــــانو لت( إنفــــو جرافيــــا ) أن تتضــــمن النصــــو  صــــورا
ا فـــي التعبيـــر عـــن الرســـالة اإلعالميــة مــص  مراعـــاة اســتخدام هويـــة ا ا  ووضــوحا لجامعــة أكثـــر تةثيـــرا

.البصرية

_ إلــ  _ الشــمال_مــن #)ووســم  ( الشــمالية_الحــدود_جامعــة#)أن يتضــمن كــل نــ  إعالمــي وســم 04
( الوطن

.أن يبدأ الن  بفعل ماٍ  أو مضار  بحسب السياق ال من  واملوضوعي05

.جيةأن تستخدم الروابـط الذاصة بالجامعة وباقي قطاعا  ا وال تسـتخدم روابط جهات يار 06

: كتابــــــــــــــــــــــــــــــة املنصــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــوظيفي للمســــــــــــــــــــــــــــــؤول مــــــــــــــــــــــــــــــن دون ذكــــــــــــــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــــــــــــــمه لكــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــن07
(.وكيلوعميدوعميدةومديرومساشارو مساعدومشرفومنسق)

و (نـــد للمه:م)و و(للـــدكتور : د)وي تفـــر برمــــ  ( ســـعادةو امســـتاذ: )عـــدم اســـتخدام الكلمـــات اهتيـــة08
(. لألستاذ: أ) و
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اتاملحافظة ع   جودة الصياغة وأن تكون اللغة واضحة في كتابة التغريدات واملنشور 11
.وت نب التعبيرات واملصطلحات العامية

.التاريخ ي تب بالهجري 12

ا والتاسعة والنصف مساءا : الوقي ي تب كتابةو مثل13 .الساعة التاسعة صباحا

09
 ويابص الذانة الوصف مثال

ا
ألف كتاـبو 20آالف كتابو و5: امرقام في يانة اهالف ت تب رقما

.ألف طالب100و

_ إلــ  _ الشــمال_مــن #)ووســم  ( الشــمالية_الحــدود_جامعــة#)أن يتضــمن كــل نــ  إعالمــي وســم 10
( الوطن

(بالريال)العملة ت تب 14

(. بين قوسين)امسماء واملصطلحات امجنبية ت تب بالعربية15

كلمــــة : ثــالاســتخدام الاشــ يل اللغـــوي لبعـــ  الكلمــات الهــ  قــد تشــكل قراء  ــا أكثـــر مــن معنــ  م16
ـَن ) ـمه

َ
ـنو ث

ْ
ـمـ

د
(.ث

: تاليةالراتى املعاييًرالترويم تعند كتاشة عالمات

.

النخطة

 توضص عند اكتمال
معن  الن  و  اية
ة الجملة بدون مساف

.وتابص ما قبلها

الفا لة

توضص بين الجمل 
لو ذات املعن  املتص

ي وت تب مالصقة ف
  اية الكلمة 

وتبعد ( الكلمةو)
مسافة حرف عن 

.االكلمة اله  تل  

؛،

رةالفا لة  املنخًو

يل للسببية والتعل
والنتا جووت تب

مالصقة في   اية 
(  الكلمة )الكلمة 

 وتبعد مسافة حرف
.  اعن الكلمة اله  تل

عالمة السؤال

توضص في   اية 
.يةالجملة االستفهام

؟
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:

النخطتا  
الرأسيتا  

 توضص بعد امقوال
 وعند أقسام امشياء

.وأج ائ ا

الخوسا 

ين توضص بين القوس
( كلمة أو جملة ) 

ا لكلمة  تفسيرا
غامضة أو لتوضي 

.معن 

) (/

الخط املا ل 

يوضص عند كتابة 
ين التاريخ للفصل ب
اليوم والشهر 

.والسنة

عدم استخدام 
الذط املا ل في 

املقارنة أو الجمصو 
ـة /ـمثل كتابة الطالب
و وهـ ا يطـةو 

والصحي  ت تب 
.الطالب أو الطالبة

ميم زام شمعـــــايير الصـــــور والتصـــــاـيجـــــل عاـــــى الجهـــــة املتخدمـــــة شطلـــــل  ـــــت  الحســـــاب؛ اللتـــــ
:الخا ة شالتغطية اإلعالمية كما ياي

ملحـق (. ميـةالتصـميم للتغطيـة اإلعال /التعهـد اإلعالمـي بسـالمة الصـورة)است مال تعب ة نمـوذج 01
(.1)رقم 

.مص هوية جامعة الحدود الشمالية البصرية( اإلنفو جرافيا) أن يتوافق تصميم02

ا وإحصا يات ما أم ن03 .أن يتضمن التصميم أرقاما

.أن تتضمن التصاميم شعار جامعة الحدود الشمالية04

.أن تكون التصاميم مرتبطة بن  ياناسب معها05

06
ميـــــر اســــتخدام الصــــور الرســــمية املعتمــــدة لذــــادم الحــــرمين الشــــريفين وســــمو ولــــي العهــــد وســــمو أ

حفظهم هللا -املنطقة 

07
الجـام ي استخدام الصور املعتمدة لقيادات الجامعة امكاديمية واملعتمدة من قبل إدارة املرك  

لالتصال واإلعالم

ر عـن الحـدث أو املناسـبة أو امشذا  املرتب08
ه
.طيــن   اأن ت ـون الصـور مناسـبة للنشـرو وتعبّـِ

.أن تلتزم الجهة بحقوق املل ية الف رية للصور 09

: يةالتالراتى املعاييًرالترويم تعند كتاشة عالمات
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زم مســـؤول حســـاب الجهـــة أو منســـق الحســـاب اإلعالمـــي ب ـــرو   غـــال  و يخـــا  الحســـاب ـيلتـــ
، ضـــــم  ال ـــــرو  (2)ملحـــــق روـــــم (  لغـــــا  الحســـــاب/ رلـــــل  يخـــــا  )اإلعالمـــــي شتعكوـــــة نمـــــو   

: التالية

01
دم وجـود في حال رغبي الجهة بوقف الحساب لفتـرة معينة أو إلغـاء تفعيلـه لسـبب أمنـ  أو لعـ

ـــاب اإلعالمــــــي أو مي ســــــبب كــــــان  فيــــــتم الرفــــــص بــــــ لا وفــــــق محضــــــر معتمــــــد مــــــن  منســــــق الحســـ
ركــــ  مســــؤول حســــاب الجهــــة مــــص بيــــان امســــباب التـــــي تســــتدعي ذلــــا إلــــ  املشــــرف العــــام ع ــــ  امل

.الجام ي لالتصال واإلعالم حسب النموذج املعتمد

يقــــوم مســــؤول حســــاب الجهــــة بتكليــــف موظــــف آيــــر بشــــكل02
ر بشكل مؤقي للنشر ومتابعة الحساب تحي إشرافه املباش

ي مؤقـــي مـــص تحـــدي  رمـــ  الـــديول الســـري واالحتفـــا  بـــه وفـــ
حـــــــــــال تـــــــــــم اعتمـــــــــــاد املوظـــــــــــف كمشـــــــــــرف أو كمنســـــــــــق دا ــــــــــــم 

ي للحســـــــاب يـــــــتم الرفـــــــص بنمـــــــاذج االعتمـــــــاد والتعهـــــــد اإلعالمـــــــ
 للمركــــــ  الجــــــام ي لالتصــــــال واإلعــــــالم حســــــب املت

ا
بــــــص م ــــــددا

 
ا
.نظاما

سـاب في حال تع ر وجود مسؤول حساب للجهة بشكل مؤقـي أو دا ـم  يـتم تكليـف منسـق الح03
كليــــف اإلعالمــــي بشــــكل مباشــــرو وإعــــالم مــــدير إدارة املركــــ  الجــــام ي لالتصــــال واإلعــــالم   ــــ ا الت

لالتصــال للتنسـيق مــص موظــف مــن فريـق اللجنــة الدا مــة املكلفــة مـن قبــل إدارة املركــ  الجــام ي
. واإلعالم بمتابعة الحساب اإلعالمي للجهة ملتابعة املحتوى اإلعالمي

ات ممـــ  تنظــيم عمليـــة اتاـــا  اإلجــرا  الخـــانوءي الســـليم شألــق املاـــالفي  مـــ  األ ــراد أو املؤسســـ
وــــة يخومــــو  شــــادارة حســــاشات الجهــــة ولهــــم الحــــق وــــي الن ــــر أو لهــــم  ــــالحية الو ــــول يــــتم  عك

(. 3) ملحق روم ( اإلشالغ ع  ماالفة ) نمو   

 تعب ة نموذج اإلبالغ عن
مخالفة مص إرفاق صورة 

أو ( إن وجدت)من املخالفة 
أي أداة إثبات وأسماء 
.شهود ع   وقو  املخالفة

 يتم رفص النموذج من يالل
إدارة املرك  الجام ي 

الي مع)لالتصال واإلعالم إل  
 ا للنظر ف ( ر اس الجامعة

.  واتخاذ ما يل م حيالها

تتم إحالة املوظف املخالف
ي إل  اللجنة الدا مة للنظر ف

مخالفات موظفي الجامعة 
يل الرسميين وموظفي الاشغ
.ال اتي وموظفي العقود
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ا ر ا) مفضا  بن رطيان الشراري / الدكتور  (سا

ا ) جهاد محمد املراليق / الدكتور  (عضوا

ا ) سمير ماجد دندن / الدكتور  (عضوا

ا عض) العنزي  عبدال ريم بن عود/امستاذ  (وا

(ا عضوا ) عبدهللا بن عو  الروي ي / امستاذ 

ا عض) وليد بن عبد هللا الرحي ي / امستاذ  (وا

(اعضوا ) ريان بن عبدالوهاب الشريف / امستاذ 

ا ) عاصف نصري اليعقوب / امستاذ  (عضوا

اعض) منصور بن عبدالع ي  ال مام / امستاذ  (وا

(ا عضوا ) من  بني مفلح الروي ي / امستاذة 

ا ومق) ه ا  بن ها ل املهو  / امستاذ  ا عضوا (ررا

محمد بن حامد الثقفي/ امستاذ 
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01
دليل حوكمة استخدام حسابات شبكات التواصل االجتماعي لولارة التعليم

.هـ 1441اإلصدار امول 

.المالال حة التنفي ية لنشاط النشر اإلل تروني الصادرة عن ولارة اإلع02

.علوماتنظام مكافحة جرا م املعلوماتية الصادر عن هي ة االتصاالت وتقنية امل03
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