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 : امللخص 

واخلربات املعاصرة، وذلك   جاربمي جبامعة ذمار يف ضوء الت إعال ركزملهدفت الدراسة إىل تقدمي منوذج مقرتح 
ي يعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات، مث مقارنتها وحتليلها وتفسريها، للوصول إلـى  هج الوصفي املقارن الـذابستخدام املن

جارب واخلربات املعاصرة يف هذا  تعميمات مقبولة، كسبيل للتعرف إىل طبيعة اإلعالم اجلامعي ووظائفه وأهدافه، وأبرز الت
عناصر رئيسية هـي: رؤية املركز   مخسةة ذمار يتكون من ال. وقـد متكن الباحث من تقدمي منوذج مقرتح ملركز إعالمي جبامع اجمل

ح  واهليكل التنظيمي، ابإلضافة اىل األسس اليت يقوم عليها التصور املقرت  ، اإلعالمي ورسالته، وأهدافه، ومهامه واختصاصاته
 ومربراته ومتطلبات تنفيذه. 

 

 جامعة ذمار  –مركز إعالمي  -إعالم جامعي  تاحية:  ت مفكلما
 

Abstract : 

This study aimed at providing a Proposed Model of Media Center at 

Thamar University in the light of the contemporary experiences . 

The researcher used the comparative descriptive curriculum that 

depends on compilation of the facts and information, then compare and 

analysis and interpretation, to reach the acceptable generalizations, as a way 

to learn to the nature of the University's media, its functions and objectives, 

and the contemporary experiments in this field . 

The study came up with a suggested model which comprised five 

elements: vision, message, objectives, functions, and organizational structure  . 
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 املقدمة:
قعنا املعاصر عصب يتزايد دور اإلعالم يف حياة الفرد واجملتمع يوما بعد يوم، حىت ابت يشكل يف وا

، ويعتمد عليه الناس يف تزويدهم ابملعلومات السـليمة واالقتصاديةواالجتماعية، لسياسية، والثقافية، احلياة ا
ى تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو اليت تساعدهم علواحلقـائق الثابتة واإلحصائيات الصحيحة 

 مشـكلة مـن املشكالت اهلامة.
التكنولوجية السريعة والتحوالت والتطورات يف مجيع ميادين احلياة؛ أصبحت احلاجة  ويف ظل التغريات

ن أي مؤسسة من ملحة ملواكبة هذا التطور، والسيما يف جمال التعليم الداعم ألي جمال، إذ مل يعد إبمكا
مع عن أنشطتها ؤسسات التعليم أن حتقق أهدافها وتقرتب أكثر من قاعدهتا اجلماهريية العريضة وتطلع اجملتم

واجنازاهتا بعيدا عن وسائل اإلعالم، واليت أصبحت تلك الوسائل من أهم مصادر التعرف على خمتلف كياانت 
 املؤسسة التعليمية.

التعليم العايل، وخصوصا اجلامعات، أن تسعى اما على مؤسسات ومن هذا التوجه العاملي كان لز 
خالل إجياد اإلدارة اجلامعية احلديثة، ذات األفق العاملي،  ة هذه التحدايت، منهدة لبذل املزيد ملواججاه

ن، ، اليت ال جتعلها تنظر اىل الواقع احمللي فقط بل حنو األفق اإلقليمي والعاملي ان أمكاالسرتاتيجيةوالرؤية 
اجلامعية يم العايل أصبحت اليوم عاملية أكثر يف عصر العوملة ومل يعد مقبًوال ان تتقوقع اإلدارة فخدمات التعل

 على ذاهتا، او ان تتخيل نفسها تعمل يف منطقة معينة، مبعزل عما جيري من حوهلا يف خمتلف أحناء العامل.
إلدارة مبنيا على أسس ملعلومات داخل اولكي يبىن جهاز إداري فعال وكفؤ ال بد وأن يكون تدفق ا

د افعال، وإمنا ختطيط وبرجمة وأساليب حمددة، مل يعد جمرد ردو  فاإلعالمعلمية، وحمكوما أبنظمة وقوانني ولوائح. 
وواضحة تراعي فيه؛ الرموز املستخدمة، والقنوات املختارة، والوقت املناسب، وثقافة املستقبل، وغري ذلك من 

تطلب اإلعالم الدراسة والبحث املستمر للتأكد من وصول الرسالة . كما يالناجح االتصال وسائل، ومتطلبات
)املتوكل،  هدف، ومدى قبوله وفهمه هلا، وعلى ضوء ذلك يتم بناء اخلطة اجلديدة وبراجمها اىل اجلمهور املست

ف كن عن طريق اهلد ألن مكمن اخلطوة يف اإلعالم ال أييت عن طريق ما يقدمه ذلك اإلعالم، ول( 5، 2004
واملعلومة، واسلوب  ابلثالوث اخلطري" املتمثل يف اهلدف،( 32، 1417راضي، )وأسلوب التقدمي وهذا ما يسميه 

 العرض. 
وتنطلق أمهية وضرورة تفعيل اإلعالم اجلامعي هبدف تعزيز صورة ورصانة التعليم العايل والبحث العلمي 

ب ضعف اإلعالم اجلامعي وغياب دوره ة منذ عقود، بسبملواجهة التحدايت اليت واجهت تلك الصـور 
 -فقط–اقل اليـومي للوقائع واألحداث، وما يتعلق احلقيقي، خصوصا بعد ان حصرت إداراته مهامها يف التن

بوظيفة اإلخبار يف اإلعالم، واسـتبعدت الوظائف املتبقية وتصل احلالة ذروهتا يف افتقار عددا مـن األقسام 
ا حيث كانت اغلب التغطيات واملهام اليت تنفذها عشوائية وال تعتمد على اليت تنظم عمله للخطط السنوية

 (2011)عبدالرزاق والساموك،   التخطيط املسبق.
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داراته مبؤسسات التعليم العايل اليمنية  إهتمام الكايف؛ والزالت يمن مل حيظى اإلعالم اجلامعي ابالويف ال
داء والفاعلية، لعدة أسباب، منها؛ عدم الفهم الواضح والقصور يف األ احلكومية واألهلية يكتنفها الغموض
لنظم املنظمة لذلك، وعدم توفر إلدارات ان تؤديها، وغياب اللوائح والطبيعة املهام اليت جيب على تلك ا

ل وسائل سرتاتيجيات اإلعالمية املناسبة والكوادر الفنية املؤهلة، مما جيعلها ذلك عاجزة عن توظيف واستغالاال
 وتقنياته لتحقيق أهداف اجلامعة وتعزيز دورها ووظائفها.  اإلعالم

ت اإلعالم يف مؤسسات التعليم العايل، ومعرفة حدوده املشروعة البد من ولفهم املهام احلقيقية إلدارا
يت فية والعلمية ال، ابعتباره البوابة الرئيسة للتعريف ابملنجزات الثقاحتديد وظائف اإلعالم اجلامعي وأهدافه وأمهيته

سعى اليه الباحث من جملتمع. وهو ما يتشهدها املؤسسات التعليمية، وانفذة تطل من خالهلا اجلامعات على ا
 وفق األسس العلمية احلديثة. جبامعة ذمار  صصختخالل اقرتاح منوذج نظري ملركز إعالمي جامعي م

  اإلطار العام للدراسة.  .1
 : الدراسةمشكلة   1/1

يستشعر بوجود مشكلة  ذلك امعة ذمار جعلهواقع اإلعالم اجلامعي جبلباحث لمعايشة امن خالل 
ر تتمثل يف غياب دور إدارات اإلعالم والعالقات العامة، لدرجة ان بعض العاملني تعاين منها جامعة ذما

 ابجلامعة ينكر وجود هذه اإلدارات لعدم ملس اي أثر هلا.
بدأ من حيث أصل املشكلة املتعلق هبذه لباحث ميكن أن يولعل تصحيح املسار من وجهة نظر ا  

ما وهلذا حدد الباحث مشكلة حبثه ابلسؤال الرئيس اآليت:  يت ينبغي هلا ان تكون فاعلة ومنتجة،اإلدارات ال
 ؟ركز إعالمي جبامعة ذمارملقرتح  املنموذج  ال
 :الدراسةف اهدأ  1/2
 ئفه.اإلعالم اجلامعي وأهدافه ووظا  ماهية  التعرف على -
  اإلعالم اجلامعي جبامعة ذمار.  إدارات  التعرف على -
 اجلامعي.  ابرز التجارب املعاصرة يف اإلعالم  على  التعرف -
 ركز إعالمي جبامعة ذمار.ملتقدمي منوذج مقرتح   -
 :الدراسة امهية  1/3
 تناول إداراتأول دراسة علمية ت -ثعلى حد علم الباح-عد ا تاملكتبة اليمينة كوهن ةاحلالي الدراسةرفد قد ت -

 .جامعة ذمارم اجلامعي يف  عالاإل
والتطور اإلعالمي الذي أصبح الوسيلة األكثر أتثرياً على يف أمهية التوجه العاملي    ةاحلالي  الدراسةتتجلى أمهية   -

 .العملية الرتبوية والتعليمية، بل ومن أهم الوسائط اليت تقوم عليها خمتلف املؤسسات



    ISSN 2602-5663  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدراسات ـــــــــــــــ لألبحاث الجزائرية المجلة
  2019 السنة - ديسمبر شهر - 09 العدد - 03 المجلد               

 112 

، وتقدمي السبل الكفيلة جامعة ذماريف  يل اإلعالم اجلامعيتسهم يف تفع أن كنمي ةاحلالي الدراسةنتائج  -
 .امعة وأهدافهالتطويره مبا حيقق وظائف اجل

 :الدراسةمصطلحات   1/4
 اإلعالم: -

فيما اإلعالم لغة كما يف جاء يف املعجم الوجيز من الفعل أعلم إعالما وان اإلعالم هو اإلخبار، 
مشتق من لفظ )علم( واتج العروس وغريمها إىل ان اإلعالم لغة  مثل لسان العرب أشارت بعض املعاجم اللغوية
(  1994)ابن منظور، له اخلرب، وأعلم معناها أخرب، واستعمله اخلرب أي استجره إايه وعلم فالن ابلشيء، اي وص

 (.  1994)الزبيدي، 
جه النشاط لى "أنه كافة او اما تعريف اإلعالم اصطالحا:  فقد اتفق الكثري من الباحثني والكتاب ع

ثابتة اليت تساعدهم على تكوين لاليت تستهدف تزويد الناس ابألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة واحلقائق ا
رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت حبيث يعرب هذا الرأي تعبريًا موضوعيًا عن عقلية 

:  1993)ابو هالل وآخرون،  (،15: 1991)مصطفى، (، 217: 1981، 2)اماماجلماهري واجتاهاهتم وميوهلم". 
 (. 174:  2000)صاحل وآخرون،   (،858

اإلعالم أبنه "نشر احلقائق واملعلومات واألخبار واآلراء واألفكار بني العاملني يف  الباحث يعرفو 
 من أجلها."   أنشئتاملنظمة، او خارجها، أبية وسيلة من الوسائل وذلك لتحقيق األهداف اليت  

 ات العامة.القالع -
ئم علــى أســس علميــة لبحــث أنسب طرق يعــرف قــاموس أكســفورد العالقــات العامــة أبهنــا "الفــن القــا

التعامل الناجحة املتبادلة بني املنظمة ومجهورهـا الـداخلي واخلـارجي لتحقيـق أهـدافها مع مراعاة القيم واملعايري 
  2008 ).)جلدة،  الق العامة ابجملتمع"  والقوانني واألخاالجتماعية  
ا "اجلهود املخططة واملستمرة إلقامة التفاهم املتبادل بني هنأبمعهد العالقات العامة يف بريطانيا  هايعرفو 

  2007) .)نغيمش، املنظمة ومجاهريها"  
ق مشروحة األفكار واحلقائأبهنا "نشر املعلومات و العالقــات العامــة  2005) ،الدليمي )يعرف كما 

إىل املؤسسة، وذلك من أجل  ك نقل املعلومات واآلراء واحلقائق من اجلماهريومفسرة جلماهري املؤسسة، وكذل
 الوصول إىل االنسجام والتكيف االجتماعي بني املؤسسة واجلمهور".

فراد  ز عالقتها مع االاملبذولة من قبل املنظمة لتحسني مسعتها وتعزياجلهود "ويعرفها الباحث أبهنا: 
 ن أجلها".  واملؤسسات مبا يساعدها على حتقيق أهدافها اليت أنشئت م
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 .امعياإلعالم اجل -
ذلك اإلعالم الذي خيتص بتزويد اجلمهور مبختلف الرسائل الثقافية، "يعرف اإلعالم اجلامعي أبنه: 

وعة اليت تستدعى نشر من الثقافة املنوتسويق النشاطات اجلامعية يف وسائل اإلعالم إلشاعة منط غري حمدد 
اجملتمع ومؤسساته، من خالل تزويده مبا نتائج وخمرجات األنشطة العلمية، وحماولة خلق التفاعل املطلوب بني 

والثقافية جلميع شرائح يرشح من نتائج العالقات الثنائية بينهما وابلتايل الوصول اىل إاتحة املعرفة العلمية 
 (  2011: 826وآخرون،)زريزرب   اجملتمع".

مرافق اجلامعة تعرفه جامعة امللك سعود أبنه "مهزة الوصل بني مجيع الكليات والعمادات واإلدارات و و 
والقسم املعين بنشر وتغطية األنشطة والفعاليات اليت تقام ابجلامعة والذي يعكس الصورة الناصعة الناطقة عن 

 واقعها وحركة االبداع والتطور فيها."  
وتوجيه النشاط اإلعالمي  املستوى اإلداري املسؤول عن إدارة"أبنه:  اجلامعياإلعالم  الباحث ويعرف

، وتغطية كافة فعاليتها اإلعالمية واإلعالنية والدعائية يف وسائل اإلعالم سياسة العالقات العامة ة ورسمللجامع
 .املختلفة، املسموعة واملرئية واملقروءة وما إليها"

 :املركز اإلعالمي -
ذلك اجلهاز املسؤول عن تعزيز التواصل اإلعالمي بني اجلامعة واجملتمع ملنصورة أبنه تعرفه جامعة ا

رجي، والتعريف برسالة اجلامعة الثقافية والبحثية ودورها يف تثقيف اجملتمع، وحتقيق الرايدة والتميز والشفافية  اخلا
ة ابجلامعة، أو يف مالحقتها من األحداث املرتبطيف اجملال اإلعالمي سواء كان يف صناعة وتغطية األخبار و 

 (، املوقع االلكرتوين)جامعة املنصورة  مية".الوسائل اإلعالمية األخرى، وإىل كسب ثقة املؤسسات اإلعال
 املسؤول عن إدارة وتوجيه األنشطة اإلعالميةذلك اجلهاز ويعرف الباحث املركز اإلعالمي أبنه: 

 .امعات واجلهات ذات العالقةة واخلارجية للجامعة مع خمتلف اجللعالقات الداخليواقرتاح وصياغة ا  والتسويقية
  .اإلعالم اجلامعي  .2

  من  يتجزأ ال جزءاً  يعد كما ،  املتخصصترب اإلعالم اجلامعي أحد أهم أشكال وتطبيقات اإلعالم يع 
 يف الرئيسية  امعياإلعالم اجل ةمهم وتربز وأهدافه، ووسائله  قنواته بكل  ي حتديداالرتبو  اإلعالمو  اإلعالم العام

وميكن تناول نشأة اإلعالم  87) ،2018 الضبياين، )أهدافها  وحيقق اجلامعة وظائف يعزز مبا اجلامعة رسالة نقل
 اجلامعي ومفهومه وأمهيته وأهدافه ووظائفه ووسائله على النحو اآلتـي: 

 اجلامعي. اإلعالم نشأة  2/1
 يف اجلامعات، واإلعالم العامة العالقات أبنشطة اهتمت جامعة أول )ميتشجن( األمريكية جامعة تعد 

 101). : 2011 )دراغمة، ومتويلها   لدعمها املسئولني يف التأثري دفهب (1879) عام إعالمياً  مكتباً  أنشأت إذ
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 اإلعالم اجلامعي. مفهوم  2/2
اجلامعات الباحثني و  د منرغم املمارسة اإلعالمية ملفهوم اإلعالم اجلامعي واستعماله من قبل عد  

(   54-2012:55وآخرون، )املوسوي ه إذ يعرف ودقيق، واضح يوجد حىت اآلن له أي تعريف لعربية، إال أنه الا
أبنه: "وجه اجلامعة الذي تطل به على اجملتمع، املسؤول عن التواصل مع املؤسسات واهليئات األكادميية 

ميًا من خالل املصداقية والتميز والتطوير املستمر  وثقافيًا وعلاحلكومية واخلاصة، ونقل صورة اجلامعة فكرايً 
 لداخلية واخلارجية". واالنفتاح على اجملتمع على املستوايت ا

أبنه: "تلك العملية املتخصصة املوجهة جلمهور الطلبة اجلامعيني والشركاء ( 56: 2014)دمحري، وعرفه 
 ".جلامعة واالفاق املهنية املتفرعة عنهاصصات املفتوحة اباالقتصاديني للمؤسسة اجلامعية للتعريف ابلتخ

توظيف وسائل اإلعالم املتخصص اهلادف إىل  ذلك"ومما سبق ميكن تعريف اإلعالم اجلامعي أبنه 
 .  "أهدافها قيقحتو  ف اجلامعة ونقل رسالتهاوظائ زيعز ت املختلفة مبا يسهم يف  اإلعالم

 عالقته ببعض املفاهيم:  2/3
  رتبوي:الم الفهوم االع عالقته مب -أ

رتبوية وكان ظهوره  ال حميط الكتاابت العلمية حديثاً، فلم يكن معروفاً يف يظهر مصطلح اإلعالم الرتبو 
أواخر  بية والثقافة والعلوم تستخدمه يفبني املتخصصني عندما بدأت املنظمة الدولية للرت  يكمصطلح علم

أجل حتقيق  التصال بطريقة مثلى منف وسائل اة توظي"عملي ابنهاإلعالم الرتبوي ويعرف السبعينات، 
 ".واإلعالمية للدولةية والرتبوية  األهداف الرتبوية يف ضوء السياسات التعليم

أبنه "احملاولة اجلادة لالستفادة من تقنيات االتصال وعلومه من أجل  41) :1991)البدر,  هيعرفكما 
و إفراط يف سيطرة فنون االتصال وإاثرته عليها". بية وأصالتها أحتقيق أهداف الرتبية من غري تفريط يف جدية الرت 

"رسالة تصدر من مؤسسات تربوية وإعالمية من شأهنا  لرتبوياإلعالم ا أبن 9)  :1995)سعد الدين, يرى و 
أبنه "جمموعة من اجلهود املنظمة اليت تقوم هبا  23)  :1997)عقيل,  فيما يعرفهحتقيق األهداف الرتبوية". 

أو مؤمترات قطاعات معينة يف شكل برامج إذاعية أو صحفية أو ندوات أو مناظرات  سات أو هيئات أومؤس
حماضرات، بغرض إحداث أتثري يف الرأي العام لدى اجلماهري داخل اجملتمع ونشر الوعي لديهم  أو نشرات أو

  2) : 1425 ريس،)الد".  ويعرفه وفهم الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي على املستويني احمللي والعاملي
ليمي والذي حيصر رسائله "ذلك النوع من اإلعالم الذي حيمل يف طياته بعضا من مالمح اإلعالم التع أبنه

  42) :1427)القحطاين،  اإلعالمية فيما يهم العاملني يف اجملال التعليمي."  
مؤسسة تعليمية مي كون اجلامعة ومن هنا يرى الباحث ان االعالم اجلامعي هو يف االساس اعالم تعلي

، فان االعالم ملؤسسات الرتبويةلفة هي جزء من اوتقع على قمة اهلرم التعليمي، ومبا ان مؤسسات التعليم املخت
 .مستوى متقدم من مستوايت االعالم الرتبوي اجلامعي
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 العالقات العامة:فهوم  عالقته مب -ب
 اجلامعة يربط الذي اجلسر  كوهنا ،يبو الرت  ودورها ةامعاجل أنشطة  إبراز يف العامة العالقاتتكمن أمهية  

 الشخصية االتصاالت بكافة كذلك تقوم اهنا اىل ةابإلضاف 2000) ،الزغول) واخلارجية الداخلية ابجلماهري
 تذليل مسؤولية ايضا عاتقها على ويقع  املختلفة، اجلماهري وفئات اجلامعة بني التعاون  إىل تؤدي اليت  واإلعالم،

 وكذلك واملؤسسات، العلمية واهليئات  واإلذاعة  والصحف ابجلمهور اتصاالهتا يف اجلامعة تواجهها  اليت بالصعا
 ومتابعة والثقايف والرايضي واالجتماعي واألكادميي العلمي النشاط أوجه وبيان  اجملتمع يف اجلامعة لةرسا شرح

 اجلامعة بني العالقة يد وط وت ابجملتمع  هوضللن اجلهود وبذل واخلارجي الداخلي للجمهور واملؤمترات الندوات
 2010) احلديد،(  هبا احمليط احمللي واجملتمع 

م يعترب وظيفة من وظائف العالقات العامة او أداة من أدواهتا؛ تستخدمها ومن هنا جند أن اإلعال
 ،إجتاه واحد فقطالعالقات العامة لتنفيذ أهدافها، والعالقات العامة تتم يف اجتاهني بينما اإلعالم يتم يف 

االتصال يف والعالقات العامة هتدف من وراء العملية خلق راي عام منسجم مع اهدافها، مبعىن ان اهلدف من 
 (. 10: 2011)جودة، العالقات العامة اتصال اقناعي، بينما اهلدف من االتصال يف االعالم، اتصال موضوعي  

  ة عالقات عامة واعالم يهتم مؤسس امعي ابنهاالعالم اجل55 – 54) :2012 وآخرون،  املوسوي ) يعرفو 
لتعليم العايل والبحث العلمي بتشكيالته  بتعزيز صورة ورصانة التعليم اجلامعي، وهو حلقة الوصل بني قطاع ا

 مع  التواصل عن ملسؤولوا االدارية واجلامعية واملعاهد واملراكز البحثية املختلفة، وبني حميطه الوطين والدويل،
 خالل من وعلميا وثقافيا فكراي اجلامعة صورة ونقل واخلاصة، احلكومية يةاألكادمي يئاتهلوا املؤسسات
    ."واخلارجية الداخلية املستوايت على اجملتمع  على واالنفتاح املستمر التطوير و  والتميز  املصداقية

العالقات ومما سبق يرى الباحث ابن االعالم اجلامعي مبفهومه الواسع يظم يف كنفه وظائف ومهام 
بع وحيققها، ابعتبارها جزء منه، او مكون اساسي له، ولذا جند العالقات العامة ليست سوى قسم ات العامة

لكليات االعالم او وحدة ادارية تقع ضمن هيكل وحدات االعالم اجلامعي، مع ان البعض الزال يفصل بني 
العامة وحدة ادارية منفصلة  ن كانت العالقاتاملفهومني ويعترب وظائف كل منهما خيتلف عن االخر، اال انه وا

قيادة واحدة، وهو مانراه يف بعض  عن هيكل االعالم اجلامعي، فالبد ما تكون هي وادارة االعالم حتت
 اجلامعات حتت مسمى دائرة او ادارة واندرا قسم االعالم والعالقات العامة.

  أمهية اإلعالم اجلامعي.  2/4
تؤكد من خالله تواجدها بني اجلامعات احمللية  حيث العامل ي عل انفذهتا هو ةجامع ألي اجلامعي اإلعالم

صورهتا وصوهتا عرب خمتلف وسائل اإلعالم التقليدية منها واحلديثة وخصوصا يف  واإلقليمية والعاملية وتربز كذلك
، نشرها، وتبادهلاعصر التقنية والتكنولوجيا واليت كانت سبب يف تقدم اجلامعات عن طريق إنتاج املعرفة، و 

 الداخلية مجاهريها وبني  وبينها جهة من وتوثيق العالقات والروابط فيما بينها وبني املؤسسات األخرى
 . (57 :2012)املوسوي وأخرون،   أخرى جهة من والداخلية
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يصدر من مؤسسات وأوساط ثقافية علمية تتسم  وأتيت أمهية اإلعالم اجلامعي من كونه إعالم متقدم
 ا اإلعالميالدقة والثقة يف ميدان عملها العلمي، مما ينعكس افرتاضا على عملهعية واحليادية و ابملوضو 

 826). : 2011زرب، )زريواالتصايل  
أبن اإلعالم اجلامعي هو شراين العملية التعليمية والتنظيمية يف اجلامعة. ( 52: 2014)دمحري، كما يرى 

ملا له مـن  اجه منظومة التعليم العايل، وذلكالكربى اليت تو  أحد أهم التحدايت 94) :2014)فضلون، ويعده 
مية وتسهيل وصول املعلومات لكل املوارد البشرية اجلامعية، األمهية يف تغيري االفكار وشرح السياسة التعلي

والدور الكبري والفعال يف شىت جماالت احلياة ومساعدة أفراد اجملتمع على اكتساب معلومات وخربات تفيدهم 
 ية.يف حياهتم اليوم

 أهداف اإلعالم اجلامعي.  2/5
 آليت:اب( 501: 2013)أمحدـ، يهدف اإلعالم اجلامعي فيما أشار إليه  

 ترسيخ تقاليد العمل اإلعالمي املستقل املتطور واملبدع والنموذج يف األوساط العلمية واجلماهريية. -
 .تطوير األساليب واألدوات وتنويع املصادر والوسائل -
 جلمهور بروادها وعكس الصورة املشرقة لكلياهتا واقسامها.داف اجلامعة وتعريف ااتيجية وأهاسرت   توضيح -
 واملشاريع اإلعالمية اليت تصب يف خدمة اجلامعة ومنتسبيها واجملتمع.  ترويج االفكار -
 ة.مد جسور التعاون بني اجلامعة واملؤسسات التعليمية واإلعالمية بغية حتقيق االستفادة املتبادل -

 اإلعالم اجلامعي إىل حتقيق األهداف اآلتية:ما سبق يهدف  وإضافًة إىل 
  .والبحث العلمي يف اجملتمع احمللي واإلقليمي والدويلتعزيز صورة ورصانة التعليم العايل   -
خلق التفاعل املطلوب بني اجملتمع احمللي ومؤسسات التعليم، من خالل تسويق األنشطة اجلامعية، وإاتحة  -

 اجملتمع.مية لكافة شرائح  الثقافية والعل  املعرفة
 العام وملا يف ذلك من أمهية يف تغيري نشر األخبار واملعلومات الصادقة واآلراء على اجلماهري خدمة للصاحل -

 .ار وشرح السياسة ووصول املعلوماتاألفك
 وظائف اإلعالم اجلامعي.  2/6

، وان كانت وظائف إلعالم بشكل عامتنبثق بطبيعة احلال وظائف اإلعالم اجلامعي من وظائف ا
عالم اجلامعي جزء ال يتجزأ من أن اإل( 494: 2013)أمحد، اإلعالم اجلامعي أكثر تنوعاً واختالفاً، حيث يرى 

هيكل اإلعالم بكل قنواته ووسائله وتوجهاته، إال إنه يعىن مبحاورة خنبة اجملتمع وصفوته من أكادمييني وابحثني 
 هم وطموحاهتم.  عنهم وعن قضاايومثقفني وطلبة للتعبري
الثقافة اجلامعية  وظائف اإلعالم اجلامعي يف تسويق( 101: 2011)عبدالرزاق والساموك، فيما حدد 

 الرصينة وتقدمي الصورة احلقيقية للواقع البحث والتعليمي للجامعات. 
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 م بشكل عام علىوظائف اإلعالم اجلامعي قياسًا إىل وظائف اإلعال( 68، 2018)الضبياين، ويفصل 
 النحو اآليت:

 حيث ابألخبار، واخلارجية ةالداخلي اجلماهري تزويد  واإلخبار اإلعالم بوظيفة ويقصد  ر:واإلخبا اإلعالم -1
 )جلون، هبا القيام تتجاهل أن  اإلعالم ألجهزة ميكن ال اليت األساسية الوظائف من أهم اإلعالم ووظيفة
 مستوى إىل تصل رغبه لديه اجملتمع  يف فرد كل ألن  وأمهها، الوظائف وتعد هذه الوظيفة أوىل 299) :1996
 اخلارجية البيئة مراقبة يف رغبة سلبية، او إجيابية كانت واءس أحداث من حوله يدور ما معرفة يف الغريزة

  :  2014 )إمساعيل،  استمراره تكفل  اليت الفرص واقتناص وجوده، هتدد اليت األخطار لتجنب والداخلية
عام،  بشكل  اخلرب  وجد منذ  وجدت اإلنسان، قدم قدمية اإلعالم وظائف من ةظيفالو  هذه كما تعد 43).
بل   والعلمي، التكنولوجي التقدم بسبب أو  وأتثرياهتا احلديثة  اإلعالم وسائل بفضل عالماإل يكتسبها مل حيث

 القبيلة صحفي هو الشاعر كان  عندما البدائية اجملتمعات فيها مبا املختلفة اإلعالم مراحل كل يف موجودة هي
 هذه من خالل تزويد  وظيفته اجلامعي ان يؤدي اإلعالم وميكن 44). : 2014 )إمساعيل،  ابمسها الرمسي والناطق
 واملعرفة، العلم ومبيادين هبا متعلق هو  كل او  اجلامعة عن واملعلومات ابألخبار واخلارجية الداخلية مجاهريه

 خمتلفة فنية اشكاال متخذا ، 108) : 2005)املتوكل، صصاملتخ اإلخباري اإلعالم وخصائص متحلًي بسمات
 اإليصال وسائل أيضاً  يستخدم وقد  والبحوث، والتحقيقات التقارير أو والتلفزيوين، والصحفي اإلذاعي كاخلرب

 وغريها واليوتيوب  والتويرت والواتس كالفيسبوك التواصل شبكات  أو اإللكرتوين والربيد  كاجلواالت الشخصية
أنه ال ( 124: 1992)السويد، كما يرى  2015: 12).  اجملمعة، )جامعة والعامة اخلاصة اإلعالم وسائل من

يوجد منافس للصحيفة اجلامعية يف تغطية األخبار اجلامعية احمللية اليت ال حتظى عادة ابالهتمام الكايف من 
 .جانب الصحف واجملالت العامة

 اجلماهري كل بيد  أيخذ الذي الرائد  أو املعلم مبثابة ماإلعال د أجهزةعت حيث :واإلرشاد التوجيه -2
 لكي اجلماهري مقدمة يف املشعل حيمل كونه االرتباك، أو الرتدد ويقضي على األمور، حسم على ويساعدهم

 يوجههم ملن ماسة حاجة يف األحيان  أغلب يف الناس حيث يكون  230) : 1996)جلون،  الطريق  هلم ينري
 ووسائله فنونه خالل من اإلعالم يف حتقيق ذلك دور ليأيت معينة، سلوكيات أو ماتليتع أتباع إىل همويرشد 

 املعلومات مبختلف الطلبة  وإعالم توجيه يف الكبري الدور اجلامعي ولإلعالم46). :  2014،إمساعيل ( املختلفة 
 امليول يف ومتجانس ربمتقا عام طاليب رأي وتكوين وبلورة اجلامعية، حياهتم  تسهيل  بغية  حيتاجوهنا قد  اليت

 يف االجيايب واإلسهام اجملتمع  بقضااي وتبصريهم لديهم، والقدرات املواهب اكتشاف على ويساعد  واألهداف،
وتتمثل وظيفة التوجيه واإلرشاد يف اإلجابة  94). : 2011فضلون،(احمللية  البيئة ختدم اليت الوطنية املشروعات

مي، وفائدة املشاركة يف األنشطة الطالبية املختلفة، وكل ما حيدث ول التحصيل العلعلى تساؤالت الطلبة ح
 (. 130: 1992)السويد، دم املسرية التعليمية  سامهة يف تقيف اجلامعة للم
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 إن  كما اإلعالم، ألجهزة الرئيسية املهام من وتفسريها املعلومات تعد مهمة شرح والتكامل: التفاهم -3
 وتالقح املعلومات تبادل  خالل من والنقاش احلوار إثراء على تساعد  اجتماعي نظام أي يف اإلعالم وسائل

 حتقيق يضمن مبا وآرائهم أصواهتم ابالغ من واألمم واجملموعات األفراد  ومتكني ظرالن وجهات وتوضيح األفكار
 يامعاجل ولإلعالم 23). : 2006)القحطاين،    وتطلعاهتم األخرين نظر وجهات على واالطالع والتفاهم التكامل

 عن منعزلة اجلامعة تعيش  أن  ميكن فال والتكامل التفاهم لتحقيق ابجملتمع  اجلامعة عالقة  توثيق  يف كبري دور
 حللها والسعي مشكالته وعلى عليه  التعرف خالل من إال اجملتمع  خدمة يف دورها تؤدي أن  وال احمليط جمتمعها

 ذلك وليس واجملتمع، اجلامعة بني والتكامل مفاهالت  ليحقق به وميق أن  اجلامعي على اإلعالم جيب ما وهذا
ويؤدي  نفسها اجلامعية املؤسسة داخل والتكامل لتفاهما حيقق أن  اجلامعي اإلعالم على جيب بل فحسب،

 األقناعي، والعامل التنظيمي،  اإللزامي العامل هي رئيسية عوامل ثالثة طريق عن اإلداري اإلعالم دور بذلك
 39). : 2005 املتوكل،   (والدمج التوحيد  وعامل

 بصورة والوقائع  واملعلومات، ألخبار،ل واملوضوعي احلر أبنه: "النقل اإلعالم يعرف :والتثقيف التوعية -4
أبنه:  اإلعالم أيضاً  يعرف فيما  227) :1984)تركي،  العقل" مستهدفاً  اإلعالم وسائل إبحدى صحيحة

 عقول وخماطبة والصراحة، الصدق علي تركز اليت الدقيقة اتعلوموامل األخبار، رنش عليها يرتتب اليت العملية"
)مطـر،  وخـداعهم"  ختـديرهم ال وتثقـيفهم تنويرهم، خالل من هبم االرتقاءو  السامية، وعواطفهم اجلماهري،

 خباريإلا وليس التثقيفي الطابع  هو املتخصص اإلعالم على والغالب العام الطابع  إن  كما 118). :2003
 هاماً، صدراً م ابعتباره وتطلعاهتم، معلومـاهتم وزيـادة األفراد وعـي تنميـة يف دوره ويتزايد  2003: 33) )خضور،

-280 : 1997)العاقـد،  به  احمليط  العامل عن ومعلوماته معارفه املتخصص اجلمهور منه أيخذ  مصدر وأهم  بل
 اإلعالم لوسائل 863)  : 1993وآخرون، هالل )أبو   يراها يتلا الرتبوية الوظائف من اآلخر هو التثقيفو   )   268

 اليت العامة واملعلومات األخبار خالل من مقصود غري ويعف بشكل سواء الناس بني الثقافة نشر يف تتمثل اليت
 لتحقيق بذاهتا معلومات املتخصصة اإلعالم وسائل تقدم حبيث مقصود بشكل أو اإلعالم، وسائل تعرضها
 مسؤولية اجلامعة حيث تقع على .هلا خمطط برامج ضمن الناس بني  نظر وجهة أو مبدأ خدمة وأ معني هدف
 والقيم املعايري إكساهبم خالل من وذلك الثقايف، والتـأثري الفكري، الغزو أتثريات من الطالب محاية يف كربى
 وتعريفهم اجملتمع  يف السائدة افةابلثق الطالب وربط( 45وعدون، د. ت،  )هواري  احلسنة والقدوة اخللقية، واملثل
 خيالف ال فيما احلضارية تغرياتوامل املستجدات مع  جتاواب والتألق، واإلبداع التجديد  روح بث مع  أمتهم برتاث

    (2016:15(، )شرادقة، 8 : 1985 الرتكي، (االنتماء وأمهيـة الـوطن حـب اإلسالمية، وتكـريس والثوابت األسس
 ( 87 : 2007 )غيطاس،  يعرفه الذي العلمي اإلعالم أشكال من شكال م اجلامعيإلعاليعد ا  :املعرفة نشر  -5

التقنية".   والتطورات العلمية ابملعارف وتبصريه اجلمهور، لدى العلمي الوعي ثب إىل يهدف الذي أبنه "اإلعالم
 وإبراز والبحوث، الدراسات خيص ما كل نشر خالل من الوظيفة هذه يؤدي أن  اجلامعي لإلعالم وميكن
 على الضوء  وتسليط مناسب، أبسلوب احلديثة العلمية املكتشفات وعرض واألدبية،  العلمية اتاإلجناز 
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 ونشر  (، 77: 1997 )عمر،  وتفسريها وشرحها املناسبة  التعليمية الربامج وتقدمي  الناجحة، العاملية اربالتج
 ومعاجلتها، واحرتام املشكالت هةملوج قدراته دةوزاي الفرد مهارات حتسني ذلك يف ملا وتعميمها اإلنسانية  املعرفة
  11). : 2010)العقاري، العامة احلياة يف حضوره وتعزيز العلمي، املنهج

 وحتقيق رضاء واملعريف، العلمي والتواصل  الفعال االتصال حتقيق يف كبري دور لإلعالم واإلعالن: رتويج ال -6
:  2013 ،القندجليبياانته ) وقواعد  اإللكرتونية ومصادره العلمي البحث وترقية  نشر ودور ابحثني من املستفيدين

لبة وأولياء أمورهم كزابئن، من خالل تسويق خدماهتا كما أصبحت العديد من اجلامعات تعامل الط  (.76
اجلامعة بشكل أفضل، وأنشأت دوائر حبث لدراسة مدى وعي إدراك الطلبة جلامعاهتم، وعليه تقوم بتصميم 

ابألسف لعدم استخدام اجلماهري الداخلية  (Thomas)اخلارجية، ويشعر  ة هتدف مجاهريهارسائل تسويقي
سم صورة عن اجلامعة وأنشطتها لدى اجلمهور اخلارجي، إذ إن هناك العديد من للجامعة أداة تسويقية لر 

 ,Thomas Edward Grier). الدراسات اليت أثبتت فعالية اجلمهور الداخلي يف تسويق املؤسسات
أن اإلعالن يف وسيلة اإلعالم اجلامعية جيب إن يتميز عن مثله يف ( 52: 2003عيسى، ويرى ) (2 :2002
الم العامة، حيث تتحدد نوعية السلعة أو اخلدمة املعلن عنها مبا ال يتناىف مع رسالة التعليم اجلامعي وسائل اإلع

 وأسسه وقيم اجلامعة وأهدافها مبادئها.
 امعي.وسائل اإلعالم اجل  2/7

 يف اآليت: (72، 2018)الضبياين، فحددها  اجلامعي  اإلعالم    أما وسائل
 لصورة الرئيس واملصدر اإلعالمية الواجهة للجامعة الرئيسية اإللكرتونية وابةالب متثل :اإللكرتونية البوابة -1

 البوابة  حتتوي حيث مكوانت البوابة االلكرتونية، أهم أحد  والفعاليات األخبار وتعد  ومكانتها. اجلامعة
 حفي،الص وامللف األخبار أرشيف منها اإلعالمية اجلوانب من عدداً  تغطي نوافذ  عدة على اإللكرتونية

 <والتاريخ ابلوقت واملناسبات الفعاليات أرشيف إىل ابإلضافة ومعرض، ر،الصو  ومعرض
 شبكة على انتشاراً  راألكث الوسائل من االجتماعي التواصل مواقع  تعد  :االجتماعي التواصل مواقع -2

 األكادميية اجلامعة لوحدات االجتماعي التواصل مواقع  حساابت على إبنشاء وتقوم اجلامعات اإلنرتنت،
 واخلارجي الداخلي اجملتمع  مع  التواصل هبدف االنستجرام(، آب، الواتس  الفيس بوك، )التوتري، مثل:  واإلدارية
 إىل ابإلضافة العالقة، ذات ومناسباهتا الياهتوفعا ونشاطاهتا وحدة كل مبستجدات للتعريف املختلفة لوحداهتا

 منسوبيها آبراء هتتم أكادميية مؤسسة ابعتبارها مسعتها من الرفع و  وانشطتها، وبراجمها اجلامعة يف الثقة تعزيز
 وزايدة ع اجملتم وأفراد منسوبيها لدى املختلفة ووحداهتا اجلامعة عن إجيابية اجتاهات لتكوين جمتمعها وأفراد

  2016: 15). اجملمعة،  جامعة(تقدمها   اليت اخلدمات عن رضاهم
ميكن و اديو ألغراض تعليمية منذ مطلع عشرينات القرن العشرين، بدأ استخدام الر اإلذاعة اجلامعية:  -3

تقدمي الكثري من املواضيع الدراسية للمدرسني والطلبة يف مؤسسات التعليم العايل عرب اإلذاعة، كتدريس 
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للغة والرتبية وغريها، وتدعيم كثري من املوضوعات العلمية االخرى كالفيزايء والكيمياء مقررات االدب وا
 ضيات والطب وغريها عرب الربامج االذاعية اهلادفة. والراي

مطبوع دوري يصدر يف عدد كاف من النسح عن اجملتمع الطاليب اجلامعي أو وهي " :الصحف اجلامعية -4
، أو املؤسسات الصحفية ودور النشر، بغرض حتقيق أهداف الصحافة لطرح لصحافة ابجلامعةاقسام وكليات ا

وتوفر الصحف  .(41: 2003)عيسى، طلبة والتعبري عن مهومهم وآماهلم وتطلعاهتم". قضااي اجلامعة ومشاكل ال
 ومتتاز العام يالرأ تشكيل  يف هاماً  دوراً  كما تؤدي اجلارية األحداث على وسيلة ممتازة حلسن االطالع

 اإلذاعة أخبار نشرات من أكرب األنباء وبتفاصيل من مزيدا تغطي أبهنا الرئيسية  اإلخبارية الوسائل عن الصحف
 االهتمامات ذات األسبوعية، والصحف والصحف اليومية، الصحف فهناك الصحف وتتنوع والتلفزيون 
  اخلاصة.

وية والتعليمية منذ مطلع مخسينات القرن املؤسسات الرتب بدأ استخدام التلفزيون يفالتلفزيون اجلامعي:  -5
ي عدة أهداف أبرزها: مساعدة املؤسسات التعليمية يف حيقق استخدام التلفزيون يف احلقل التعليمو لعشرين، ا
على اجلامعة، والقيام ببعض املهام واجملاالت التعليمية والتدريبية اليت يتعذر  قيام بدورها التعليمي وتدعيم دورال

التلفزيون التعليمي حلقة وصل سريعة بني عناصر  يعد امعات القيام هبا لقلة اإلمكانيات، كما املدارس واجل
 (. 2008)رفاعي, العملية التعليمية املختلفة إىل جانب حتقيقه لفكرة التعليم املستمر  

، على شبكة الويب عبارة عن صحيفة مصغرة حيررها مدون واحد أو أكثر وهيااللكرتونية:  املدوانت -6
سات قاالت وأحباث ومنشورات ودراوتتألف من منشورات تعليمية منوعة أو ابختصاص حمدد حيتوي على م

ومتكن املدوانت املستخدم من نشر ما يريد على (. 101: 2009)منور، تكون مرتبة من األحدث إىل األقدم 
 رأيه  وإبداء ابلتعليق للقارئ حتسم إليها، كما  األنرتنت مع إمكانية حفظ ما ينشر بطريقة منظمة ميكن الرجوع

 املادة جيعل الكاتب والقارئ، ما تكاملية، بنيالتفاعلية وال العملية تتم وبذلك مستعار ابسم  أو ابمسه  سواء
 (. 151: 2009)أبو عيشة، قابلة للتفاعل البناء املتطور   طيعة

)علمية وفنية(، وأنشطة اجتماعية،  من أنشطة ثقافيةوهي كل ما تقدمه اجلامعة لطالهبا األنشطة الطالبية:  -7
ك األنشطة: املسابقات واحملاضرات توى الكليات وعلى مستوى اجلامعة، وتشمل تلورايضية على مس

والندوات والدورات، واندي اجلوالة والرحالت ومشروع تشغيل الطالب ومشروع التربع ابلدم واحلفالت 
)السبيعي،  وغريها، ابإلضافة إىل األنشطة الرايضية املتنوعة  واملسارح الفنيةواملهرجاانت واملعارض واملخيمات 

2006 :11 .) 
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  .امعة ذمارجب اجلامعياإلعالم    إدارات  .3
  اإلعــالم اجلــامعياملســؤول عــن إدارة وتوجيــه  هــي اجلهــاز  والدوليــة  العالقــات العامــة  اإلعــالم و دائــرة  تعــد  

   ، على النحو االيت:دائرةلام واختصاصات اوميكن توضيح مه  جبامعة ذمار مبختلف وظائفه وأنشطته،
 :التعريف ابلدائرة  3/1

 (352) معة ذمار بقرار رئيس اجلامعة رقمجباوالدولية العامة  العالقاتاإلعالم و دائرة أنشئت 
إدارة املستوى اإلداري املسؤول عن  أبهناوالدولية العالقات العامة اإلعالم و دائرة وتعرف  ، (2007)لسنة

داخلية واخلارجية للجامعة مع خمتلف اجلامعات نشطة اإلعالمية واقرتاح وصياغة العالقات الوتوجيه األ
 ت ذات العالقة وحتت إشراف رئيس اجلامعة.واجلها

 املهام والواجبات:  3/2
حة  الئ)التصاصات اآلتية املهام واالخ ذمارجبامعة دائرة اإلعالم والعالقات العامة والدولية تتوىل   

 (: 2008 ،الداخلية 
تابعة تنفيذ سري ة والعالقات الداخلية واخلارجية، وماإلعالميالسنوية يف اجملاالت ربامج الطط و اخل إعداد -

 الربامج بعد موافقة رئيس اجلامعة. 
التعريف الدائم ابجلامعة واحلرص على ارسال أدلتها وما تنجزه من دراسات وحبوث اىل خمتلف اجلامعات  -

 ذات العالقة.  واجلهات
شراف على الندوات واملؤمترات واالنشطة العلمية وتقدمي التسهيالت االعالمية وجتهيز املطبوعات الا -

 والربامج العلمية مع اللجان العلمية املشرفة على هذه الفعاليات.
 ل مستمر.تقييم أداء اإلدارات العامة التابعة للدائرة وحتديد جوانب القوة والضعف يف مستوى األداء بشك -
 اليت تربمها اجلامعة، ونشرها يف توالفعاليات واالتفاقياالعلمية  نشطةألذات العالقة بكل ا اجلهاتأخطار  -

  وسائل اإلعالم املختلفة.
 :اهليكل التنظيمي  3/3

ويتبع تلك اإلدارات  ،من أربع إدارات عامة ذمارجبامعة دائرة اإلعالم والعالقات العامة والدولية  تكون ت
 على النحو االيت:  ،عشرون قسماُ إدارايً ويتبع اإلدارات الفرعية    ،رعيةتسع إدارات ف  مةالعا
اإلداري املسئول عن إدارة وتوجيه النشاط اإلعالمي للجامعة،  وهي املستوى :ماإلدارة العامة لإلعال -1

واملرئية  ختلفة، املسموعةوتغطية كافة جوانب فعاليتها اإلعالمية واإلعالنية والدعائية يف وسائل اإلعالم امل
 :يليهي كما  أقسام،    ستةو  من إدارتنيوتتكون   .واملقروءة

 قسم النشر واملطبوعات -قسم األخبار ) :هي قسامأدارة اإلعالم والنشر، ثالثة تضم إو :إدارة اإلعالم والنشر -
 .(قسم اإلعالم واخلدمات اإلعالمية  -
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قسم التوثيق                          ) :هيم قساأثالثة يق واملعلومات، تضم إدارة التوثو :إدارة التوثيق واملعلومات -
 ج( تا قسم التصوير واملون  -قسم املعلومات   -
لعالقات العامة نشاطات ااإلداري املسئول عن وتوجيه  وهي املستوى للعالقات العامة:اإلدارة العامة  -2

 ي:هي كما يلام،  قسأ   وأربعةمن إدارتنيوتتكون  جلامعة، اب  ودار الضيافة
وقسم   – املراسيم واالستقبالقسم ) :امه قسمني القات العامةالعإدارة تضم و :العالقات العامةإدارة  -

 .(العالقات الداخلية
 (  التجهيزاتقسم    -الضيافة والتوديع قسم  )  :قسمني مها  الضيافةتضم إدارة  و :الضيافةإدارة   -
اقرتاح وصياغة سياسات اإلداري املسئول عن  ىوهي املستو  فية:للعالقات الدولية والثقااإلدارة العامة  -3
أقسام،   وأربعةمن إدارتنيوتتكون ، مع خمتلف اجلامعات واجلهات ذات العالقة لجامعةل اخلارجيةلعالقات ا

 هي كما يلي:
فاقيات االتقسم ) :امه العلمية والثقافية قسمنيالقات العإدارة تضم و :العلمية والثقافيةالعالقات إدارة  -

 .(واملؤمترات  الندواتوقسم    –والربوتوكوالت
قسم  ) :قسمني مهاالعالقات واالتصاالت الدولية تضم إدارة و :ةالعالقات واالتصاالت الدوليإدارة  -

  .(املراسالتقسم  و  -العالقات اخلارجية
لى سري العمل واملتابعة االشراف عاإلداري املسئول عن  وهي املستوى :للتنسيق واملتابعةاإلدارة العامة  -4

 :يليهي كما  أقسام،    ات وستةدار إثالث  من  وتتكون  ،  والتقييم الفين والتنسيق الفين ومستوى األداء
 .(وقسم املراسالت والربيد   –املتابعة والتقييمقسم  )  :امه  إدارة املتابعة قسمنيتضم و :املتابعةإدارة   -
  .(التنسيق الداخليقسم  و  -التوثيققسم  )  :التنسيق قسمني مهاتضم إدارة  و  :التنسيقإدارة   -
  .(املتابعةقسم  و  -املراسالتقسم  )  :قسمني مهاتضم  و  :التنسيق واملتابعة بصنعاءإدارة   -
 االجتاهات املعاصرة يف اإلعالم اجلامعي:  .4

 اجلامعات تلكيف اإلعالم اجلامعي بعد أن أدركت  مبهراً  اجلامعات العربية جناحاً  عددًا نتحققت 
فضائية الوات قنالاإلعالم اجلامعي واستثمرت الوسائل والتقنيات يف تطويره وتفعيل دوره حىت ابتت متتلك أمهية 

 مواقعواملدوانت واحلساابت على  ةالصحف واملواقع اإللكرتوني جانبتعليمية اىل الذاعات اإلاصة هبا و اخل
وفقا لبعض التصنيفات  يب تلك اجلامعاتترت رتفاعاالتواصل االجتماعي ، حىت حققت العديد من املزااي منها 

على شبكة اإلنرتنت  ةاجلامععلى حجم تواجد  مؤشراته عتمد يف( الذي يويـبميرتيكيسمنها تصنيف )العاملية 
 .وموقعها اإللكرتوين

 يف والثانيةبة الثانية إذ جاءت األوىل يف املرت (املنصورةو  ،امللك عبد العزيزجلامعيت ) جتربتنيونستعرض   
وهو تشكيل مهين  املركز العلمي العراقي لإلعالم اىل ذلك م،2019 ويـبميرتيكيسوفقا تصنيف  ةرتبة العاشر امل
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هبدف االستفادة منها القرتاح منوذج مركز إعالمي  وذلك أكادمييون متخصصون جبامعة بغداد،قرتح إنشاؤه أ
 جبامعة ذمار، وذلك على النحو االيت:

 العزيز:  عبد  امللك امعةجب  اإلعالمي  املركز  4/1
/ 4/ 23ق واتريخ /4385قم بقرار مدير اجلامعة ر  أنشئ املركز اإلعالمي جبامعة امللك عبد العزيز 
مرتبط مباشرة مبدير اجلامعة، ويسعى املركز إىل إبراز جهود اجلامعة ونشاطاهتا وفعالياهتا وهو ، ه1432

ات املختلفة داخل اململكة وخارجها، وصناعة صورة إعالمياً، ويكون حلقة وصل إعالمية بني اجلامعة والقطاع
وللتعريف ابملركز نستعرض رؤية ورسالة وأهداف املركز  .حتقيق األهدافمنطية إجيابية عنها، ملواكبة التحدايت و 

 وهي كاآليت:
والبحثية  تعزيز التواصل اإلعالمي بني اجلامعة واجملتمع اخلارجي، والتعريف برسالة اجلامعة الثقافية   الرؤية: -أ

 ودورها يف تثقيف اجملتمع.
جلامعة واجملتمع واملؤسسات اإلعالمية ابستخدام يسعى املركز اإلعالمي ليكون حلقة وصل بني ا :سالةالر  -ب

 أحدث الوسائل اإلعالمية احلديثة.
 األهداف: -ج
  التعريف بدور اجلامعة ورسالتها األكادميية والبحثية ودورها يف تثقيف اجملتمع. -
  .معة كمنارة للعلم واملعرفة تعمل وفق قيم إسالمية وتقاليد أكادميية عريقةإبراز اجلا -
ل بني اجلامعة واجملتمع واملؤسسات العامة واخلاصة مبا يف ذلك أجهزة اإلعالم املختلفة وتعزيز تعزيز التواص -

  الصورة الذهنية اإلجيابية.
، وإجراء التميز يف العملية التعليمية مبا حيقق مبنجزات اجلامعة واخلارجية تعريف اجملتمع وشرائحه الداخلية -

  ته.وكسب ثق  وخدمة اجملتمع   العلمية،  األحباث
بناء عالقات وثيقة مع وسائل اإلعالم والعاملني فيها وبناء جسور التواصل معها لتحقيق أهداف  -

  واسرتاتيجيات اجلامعة.
ببات الصورة السلبية والعلم على القيام بدراسات علمية لتحديد احتياجات اجملتمع والكشف عن مس -

  عالجها.
 استثمار املركز اإلعالمي جتارايً.   -
 :تصاصاتواالخمهام   -د

تنظيم وتنفيذ وإنتاج الوسائط اإلعالمية التوثيقية  العزيز مهمة املركز اإلعالمي جبامعة امللك عبد يتوىل
يونية واإلذاعية واملطبوعة، ابإلضافة إىل مبختلف أنواعها، وإدارة خمتلف القنوات اإلعالمية واإلعالنية والتلفز 
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اإلحصاءات الدقيقة واملعلومات املوثقة عن اجلامعة. تزويد اجلهات اخلارجية ومراكز النشر ابألخبار و 
 وتتلخص ابقي املهام فيما يلي:

 التوثيق اإلعالمي جلميع أنشطة اجلامعة.  -
 إبراز اجلامعة إعالمياً.  -
ومجيع قطاعاهتا مبا ينشر إعالميًا عن سياسة اجلامعة التعليمية ونشاطاهتا من  تزويد إدارات اجلامعة وكلياهتا -

 ت الصحفية والتقارير اإلعالمية وموقع املركز اإلعالمي اإللكرتوين. خالل امللفا
 تزويد اجملتمع ومراكز النشر والبحث ابإلحصاءات الدقيقة واملعلومات املوثقة عن اجلامعة.  -
جلهات اإلعالمية اليت ترغب يف إجراء املقابالت اإلعالمية والربامج العلمية داخل التنسيق واإلعداد مع ا -

  اجلامعة.
 تنظيم املؤمترات الصحفية لإلدارة العليا.  -
 الرد على االستفسارات الصحفية بعد عرضها على اجلهات املختصة.  -
 اجلامعة وخارجها.   إعداد نشرة دورية  تتضمن الفعاليات والنشاطات واإلجنازات وتوزيعها داخل -
 ية املختلفة. تكوين قاعدة معلومات وبياانت عن إجنازات اجلامعة وعن الوسائل اإلعالم -
 إجراء الدراسات واألحباث لقياس معدالت الرضا لدى فئات اجملتمع ومستوى التغري.  -
 وضع اخلطط والربامج االتصايل اليت هتدف إىل حتقيق أهداف املركز.  -
 اليومي إلكرتونياً.   إعداد امللف الصحفي -
 إدارة الوسائل اإلعالنية يف املدينة اجلامعية.  -
 املطبوعات اإلعالمية مبختلف القطاعات ابجلامعة. اإلشراف على إنتاج   -
 إدارة القنوات التلفزيونية واإلذاعية للجامعة.   -
 إلدارات هي كما يلي:جلامعة امللك عبدالعزيز من عددا من ا  يتكون املركز اإلعالمي  اهليكل التنظيمي:  -ه
اإلدارية واملالية ومتابعة تطبيقها وإعداد  تنفيذ األنظمة واللوائح اخلاصة ابلشؤون وهتتم: ةدارة اإلعالمياإل -1

امليزانية وترشيح تدريب املوظفني واجلرد السنوي وأتمني االحتياجات املستودعية واإلشراف والتنسيق مع 
 اجلهات ذات العالقة.

حدى إدارات املركز اإلعالمي اليت تعىن أبعمال اتصال اجلامعة وتواصلها مع إوهي صال: االتإدارة  -2
تعترب إدارة االتصال املؤسسي مبثابة كما مع املستهدف داخل اجلامعة وخارجها بفئاته وشرائحه املختلفة.  اجملت

أخبار ومستجدات وفعاليات  اجلهة الرمسية والبوابة الرئيسية لالتصال واملعلوماتية مع اجملتمع من خالل بث
يس، طالب ومنتسبني، إداريني وموظفني، أو اجلامعة ومناسباهتا سواء الداخلي من أكادمييني وأعضاء هيئة تدر 
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 اجملتمع اخلارجي، بكل فئاته وشرائحه النوعية املختلفة مثل: وسائل اإلعالم، اإلعالميون، قادة الرأي، اجلهات
السلبيات وغريهم. وكذلك استطالع آراء وتطلعات اجملتمع للعمل على معاجلة  صالرمسية، القطاعني العام واخلا

وتتكون إدارة االتصال املؤسسي من ستة وحدات متخصصة تعىن أبعمال ومهام ، اجلامعةوحتسني سياسات 
االتصال املؤسسي، وتشكل يف جمملها منظومة جهات تواصل اجلامعة وإدارة العالقة مع فئات اجملتمع 

 :هدف وهياملست
املستهدف داخل  وحدة خمتصة يف إدارة االتصال املؤسسي مع اجملتمعوهي وحدة العالقات الداخلية:  -

 اجلامعة، للتعريف مبستجدات اجلامعة من أخبار ونشاطات وفعاليات ومناسبات وإصدارات اجلامعة الدورية. 
اخلارجي للتواصل والتعريف مبستجدات  وحدة خمتصة ابلتواصل مع اجملتمعوهي وحدة العالقات اخلارجية:  -

 ةاجلامعة ونشاطاهتا وفعالياهتا ومناسباهتا ذات العالق
وحدة خمتصة بعالقة اجلامعة اإلعالمية مع وسائل وهي وحدة العالقات اإلعالمية )الداخلية واخلارجية(:  -

رئيس لبث أخبار اجلامعة وصناعة اإلعالم املختلفة )املقروءة، واملسموعة واملرئية( ويعترب املصدر الرمسي وال
التواصل مع الوسائل اإلعالمية احمللية املختلفة. أخبارها اإلعالمية ابلصيغ واآلليات اإلعالمية املختلفة، و 

 .وكذلك رصد مجيع ما ينشر عن اجلامعة يف وسائل اإلعالم املختلفة
املعلومات التعريفية عن اجلامعة  وحدة خمتصة ابستقبال زوار اجلامعة وتقدمي وهي وحدة مكتب الزوار:  -

 ومرافقها.
رة اهلوية املؤسسية للجامعة ومتابعة تطبيقاهتا املختلفة مبا وحدة خمتصة إبداوهي وحدة اهلوية املؤسسية:  -

 يتطابق ويتماشى مع دليل اهلوية املؤسسية.
درجة التغري يف االنطباع وحدة خمتصة إبجراء األحباث والدراسات ملعرفة وهي وحدة األحباث والدراسات:  -

 و تعديلها..لدى اجملتمع ومن مث املسامهة يف إعادة صياغة الرسالة أو حتسني أ
إدارات املركز اإلعالمي واليت تعىن أبعمال إنتاج الوسائط اإلعالمية املختلفة  حدىوهي أاالنتاج: إدارة  -

وتتكون من ثالث ، الصورة الذهنية لدى اجملتمع  سنيومتابعتها مبا خيدم إبراز الصورة اإلجيابية عن اجلامعة وحت
 وحدات متخصصة وهي:

وحدة هتدف إىل التوثيق التلفزيوين والفوتوغرايف لنشاطات وفعاليات وهي املسموع: وحدة اإلنتاج املرئي و  -
إنشاء أرشيف وإجنازات اجلامعة وذلك ابلقيام أبعمال التصوير واملونتاج إلنتاجها تلفزيونيًا وفوتوغرافياً، وكذلك 

 للحفاظ عليها وحتديث األفالم الواثئقية. 
هتدف إىل أتصيل الصورة الذهنية عن اجلامعة كجامعة حبثية متميزة وحدة وهي وحدة اإلنتاج املطبوع:  -

تسعى إىل التوازن بني العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، وختتص مبتابعة وإصدار املطبوعات 
 ليت تصدر عن اجلامعة.اإلعالمية ا

 جتارايً.وحدة هتدف إىل تسويق إمكاانت املركز اإلعالمي  وهي  وحدة التسويق: -
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إحدى إدارات املركز اإلعالمي الرئيسة واليت تعىن بتحديد املواد اإلعالمية اليت املوقع االلكرتون: إدارة  -3
اد توصيلها للمجتمع. وتعىن كذلك مبتابعة تنشر من خالهلا والعمل على تسخريها خلدمة إيصال الرسالة املر 

يف الصحف واملواقع  ك برصد مجيع ما ينشر عن اجلامعةوإنتاج املواد اإلعالمية اإللكرتونية، ويعىن كذل
 اإللكرتونية.

 :املنصورة امعةجب  اإلعالمي  املركز  4/2
طوير اليت تنتهجها إدارة النهوض والت اسرتاتيجيةيعد املركز اإلعالمي جبامعة املنصورة مثرة من مثرات 

راديو وتليفزيون جامعة املنصورة ابملركز  مث صدر قرار إبحلاق2005) وقد صدر قرار إنشائه بتاريخ ) ،اجلامعة
لتحقيق األهداف اإلعالمية اليت ختدم رسالة اجلامعة, ومنذ ذلك احلني م 2007/ 3/ 28خ اإلعالمي بتاري

 . اإلمكانيات اإلدارية والبشرية والتجهيزات الفنيةوهو يقوم بدوره يف حدود ما أتيح له من  
امعة واجملتمع اخلارجي، والتعريف برسالة اجلامعة الثقافية والبحثية  التواصل اإلعالمي بني اجل تعزيز رؤية:ال -أ

وحتقيق الرايدة والتميز والشفافية يف اجملال اإلعالمي سواء كان يف صناعة وتغطية  ،ودورها يف تثقيف اجملتمع 
إىل كسب ثقة من الوسائل اإلعالمية األخرى, و  مثيالهتاأو يف  ،خبار واألحداث املرتبطة جبامعة املنصورةاأل

املؤسسات اإلعالمية ومنتسبيها يف اجلامعة مبا حيققه من قوة يف األداء وتنوع يف األنشطة وفاعلية يف التطوير 
 على صعيدي الفكر واملمارسة.

والالئقة مبكانة جامعة املنصورة كمنارة للعلم واملعرفة، تعمل وفق قيم   الصورة الرائدة إبراز رسالة:ال -ب
عريقة، وحتقيق التواصل اإلعالمي أبن يكون حلقة وصل بني اجلامعة ومنسوبيها وبني وتقاليد أكادميية 

ألن يكون أحد  يوالسع ،املؤسسات اإلعالمية ومنسوبيها ابستخدام أحدث الوسائل اإلعالمية احلديثة
 مراكز التدريب والتطوير اإلعالمي يف الدقهلية وعلى مستوى األقاليم اجملاورة.أبرز 

 هداف:األ -ج
صورهتا الذهنية تعريف بدور اجلامعة ورسالتها األكادميية والبحثية ودورها يف تثقيف اجملتمع وتعزيز ال -

 اإلجيابية.
ت الصحفية اليت تعقد يف فلك اجلامعة التوثيق اإلعالمي جلميع أنشطة اجلامعة ومنها تغطية الندوات واملؤمترا -

 قة عنها.وتزويد اجملتمع والوسائل اإلعالمية ابملعلومات املوث
تعريف اجملتمع وشرائحه الداخلية واخلارجية بتطبيقات ونتائج البحوث العلمية اليت أجرهتا اهليئة التدريسية  -

 بحث العلمي وخدمة اجملتمع.مما حيث على التميز يف ال،  ومبنجزات قطاع شئون البيئة  ،ابجلامعة
من الصحفيني واإلذاعيني ابلقنوات القومية بناء عالقات وثيقة مع وسائل اإلعالم والقائمني فيها ابالتصال  -

 وبناء جسور التواصل معهم لتحقيق أهداف واسرتاتيجيات اجلامعة.  ،واخلاصة
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عن سياسة اجلامعة التعليمية وأنشطتها من تزويد إدارات اجلامعة وكلياهتا ومجيع قطاعاهتا مبا ينشر إعالمًيا  -
اليت تنشر الكرتونيا من خالل موقع صحيفة "صدي  خالل إعداد امللفات الصحفية والتقارير اإلعالمية

 اجلامعة" االلكرتونية وموقع املركز اإلعالمي اإللكرتوين املزمع إنشاؤه.
ملقابالت واحلوارات اإلعالمية أو املداخالت التنسيق واإلعداد مع اجلهات اإلعالمية اليت ترغب يف إجراء ا -

ومتابعة توقيت إذاعتها وتسجيلها إلعادة  ،امعة أو خارجهاالفضائية املتلفزة مع إدارة اجلامعة داخل اجل
 .املوقع   ىعل  عرضها الكرتونياً 

 التواصل مع اإلعالميني والرد على استفساراهتم الصحفية بعد عرضها على اجلهات املختصة. -
ونشرها  ،اجلامعة وخارجها تتضمن الفعاليات واألنشطة واإلجنازات وتوزيعها داخل نشرة دوريةعداد إ -

 .واقع امل  ىعل  "أو "الكرتونياً   ،هلايف حالة توفر الدعم املايل   ""ورقياً 
 .عالماملركز العلمي العراقي لإل  4/3

 لوصل بني قطاع التعليمليمثل حلقة ا(  2011قرتح إنشاؤه )عبدالرزاق والساموك،  أوهو تشكيل مهين 
البحثية، وبني حميطه  ات واملعاهد واملراكزة واجلامعية والكليداريالعايل والبحث العلمي، مبختلف تشكيالته اإل

ية، عالمي شريكًا يف العملية اإلعالمدوره اإل جيابياته ومنجزه، وميـارسإطين والدويل، وابلشكل الذي يقدم الو 
اجلمهـور يف  إىلوزارة التعليم العايل والبحث العلمي من إيصال رسـائلها  ، وميّكـنالسيما على املستوى اخلـارجي

واخلارج، ويعرف برباجمها وخططها وقرارها، ويوفر معلومـات عـن اسرتاتيجيا ومشاريعها لالطالع عليها  لالـداخ
 واالنتفاع منها.

 املركز ومهامه:  إدارة -أ
والعالقات العامة، ويرتبط املركز  عالمتخصـص يف شـؤون اإلمويكون ركز املرئيس  ة املركزيتوىل إدار 

من جمموعة أقسام، تتبع رئيس املركز، الذي يديره من  البحث العلمي، ويتكون مباشرًة بوزير التعليم العايل و 
 اممن مـديري أقسـ تتكون واملتابعة والتنفيذ مؤلفة من مديري أقسام، وجلنة تنسيقية  خالل جلنة رئيسـة للتخطـيط

الرزاق   )عبد ؤوليات التاليةوالعالقات العامة يف اجلامعات واملعاهد العراقية، ليمارس املركز املهام واملس عالماإل
 114): : 2011والساموك، 

 التنسيق  عرب تنفيذها، يف واإلسهام يف العراق، العـايل التعلـيم بقطاع املتعلقة اإلعالمية والربامج اخلطط رسم -
 .املعنية  اجلهات

ته وحبث سبل وحتداي ومعوقاته العـايل ومشكالته التعلـيم بقضااي الصلة ذات العام الرأي استطالعات إعداد -
 مواجهتها.
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 احلديث  التعليم ملفاهيم واملعاهد العراقية واجلامعات العلمي والبحث العايل التعليم وزارة رؤية تدعيم -
 اجملال، هذا يف املتبعة واخلطط سرتاتيجياتاال وشرح العراق، هبفي العمل وموجبات وآليات وتطبيقاته

 .القطاع  هذا  يف واإلجناز  التقدم  وعرض صور
 واملناسبات.  هام يف النشاطات اإلعالميـة املختصـة ابملناسـبات الوطنيـةساإل -
 يف العلمي والبحث العايل واقع التعليم حول املختلفة اإلعالم وسائل تتناوهلا اليت القضااي ومتابعة رصد  -

 .راقالع
التعليمية،  ساتاملؤس يف والعالقات العامة اإلعالم أقسام مع  مهين أساس على واملشورة اخلربة تبادل -

 ووسائل اإلعالم الفاعلة.
 الباحثني ملنجزات الصحافية يتعلق بتغطياهتم فيما الدولية، اإلعالم وسائل ملمثلي الالزمة التسهيالت تقدمي -

 .العراقيني  والعلماء
 : 2011الرزاق والساموك،  عبد)قسام التالية يتكون املركز املقرتح من األ يتكون منها املركز: األقسام اليت   -ب

:(118-116  
 ويتوىل املهام التالية: قسم العالقات العامة:  -1
وبلورة رأي عام مؤيد هلا من خالل برامج  توضيح مؤشرات السياسة واملنهج العام للتعليم العـايل يف العـراق، -

 املؤشرات.  سب التأييد، ملا فيه تطور قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، انطالقاً مـن تلـكمتنوعة لك
واألجنبية واملمثليات الدبلوماسية يف  تفعيل قنوات االتصال إعالميًا مع املكاتب وامللحقيات الثقافية العربية -

إجنازاته،  لمي يف العراق، ابلتأكيد على أبرزاملتعلقة ابلتعليم العايل والبحث الع العراق، وتزويدها ابملعلومـات
 رائسة جملس الوزراء. لإلعالم يفابلتنسيق مع وزارة اخلارجية، واملركز الـوطين  

املستوى الوطين واستقبال الوفود العلمية  تنظيم املعارض والعروض اليت تتناول منجزات التعليم العـايل علـى -
 ومرافقتها وتسهيل إقامتها.

عات للجامعات واملعاهد العراقية، إىل اجلام اإلهداء اليت تضم املطبوعات واملرئيات الـيت تـروج إعداد ملفات -
 الدولية واإلقليمية املعنية ابلتعليم.  العاملية الرصينة واملنظمات

يف  لتبيان أمهية قطاع التعليم العايل ودوره املشاركة يف اإلعداد لالحتفاالت واملناسبات على املستوى الـوطين، -
 احلياة العامة.

ت التعليمية كافة، فضاًل عن املؤسسا تبادل اخلربة واملشورة مع أقسام اإلعالم والعالقـات العامـة يف -
اإلقليمي والدولية، واالطالع على جتارهبم ميدانياً، وحبـث إمكانيـة اإلفادة منها  مؤسسات اإلعالم اجلـامعي

 حملياً.
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مبختلف أشكاهلا، وميكن أن  عالنيـةـواد اإلاملويتوىل هذا القسم إعداد  ي:عالمقسم النشر والتبادل اإل -2
 :ملهام االتيةيقوم اب

العلماء والباحثني العراقيني، ودورهم  إعداد وإنتاج املطبوعات أبشكاهلا مجيعها، للتعريف برصانة ومنجزات -
 التنمية الوطنية.  على صعيد التحديث والتطوير

والوصالت الرباجمية واإلخبارية هات اهلا املختلفة، ومنها: األفـالم والفيـديو إعداد وإنتاج املرئيات أبشك -
 بدور قطاع التعليم العايل والبحث العلمي العراقي يف اجملاالت املختلفة.  فافيات، اليت تعـرفوالشرائح والش

مآثره التارخيية، و ، العايل يف العراق إعداد وإنتاج الصور أبشكاهلا املختلفة، اليت تعكس إجنازات التعلـيم -
 بية والدولية.دعامات مهمة يف قطاعات التعليم العر   والتعريف أببرز خرجييه ممن يشكلون

احلية املعتمدة دولياً، ومبا ميثل سجالً  ميكن أن يتوىل القسم إنتاج الكتاب السنوي للتعليم العايل، ابللغات -
 يف اجملاالت املختلفة.والبحث العلمي العراقي    سنوايً لقطاع التعلـيم العـايل

 تتلخص يف:  هامويتوىل هذا القسم جمموعة مقسم الدراسات واستطالعات الرأي العام:    -3
تطوير قطاع التعليم العايل يف العراق  إعداد الدراسات اإلعالمية هبدف تعزيز تنفيذ اسرتاتيجيات وخطـط -

 حملياً ودولياً.
االتصال واجتاهاهتا إزاء قطاع التعليم  مواقف وسـائلإعداد دراسات حتليل املضمون هبدف التعرف على  -

  تطوير اسرتاتيجيات وخطط التعليم العايل.منها يف  العايل والبحث العلمي، واإلفادة
 إعداد الدراسات التقوميية خلطط وبرامج املركز. -
وساط اجتاهات الرأي العام بني أ إعداد استطالعات الرأي العام، وتنفيذها من أجل التعـرف علـى -

 العراقية.   ية والتدريبيـةواخلرباء، حول أداء اجلامعات واملعاهد واملراكز البحث  املتخصصـني والبـاحثني والطلبـة
من قضااي مهمة قد متثل حتدايً لصورة  إعداد تقارير رصدية وحتليلية، حول ما يطرحه اإلعالم احمللي والدويل -

 ليًا ودولياً، وتقدمي اقرتاحات حول سبل التعامل معهاالعلمي العراقي حم قطاع التعليم العايل والبحـث
 إعالمياً.

من خالل وسائل االتصال  ويتوىل هذا القسم تطوير آليات للتفاعل مع اجلمهور قسم اخلدمة التفاعلية: -4
 التالية:   اإللكرتونية، وشبكات املعلومات، ويقـوم ابملهـام

اجلمهور الداخلي واخلارجي حول ما  ، والرد على استفساراتتوفري املعلومات على شبكة املعلومات الدولية -
يف  يم العايل والبحث العلمي، وما يتعلق ابجلامعات واملعاهد العراقيةالتعل يطلبونه من معلومات حول قطاع

 اجملاالت املختلفة.
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املتعلقة بقطاع التعليم احتياجاهتم املعلوماتية  تعزيز التواصل مع اجلاليات العراقية يف اخلـارج، والتعـرف علـى -
 هذا اجملال.من مالحظات املتخصصني واخلرباء منهم يف    العايل يف العراق واإلفادة

والعلماء العراقيني، لتأكيد رصانة هذا  التسويق لقطاع التعليم العايل العراقي دولياً، وعرض منجزات الباحثني -
 .التعليم

 :رللمركز اإلعالمي جبامعة ذما  املقرتح  النموذج  .5
 :االيت النحو علىوذلك  ،  عالمي جبامعة ذماراإلمركز  النموذج املقرتح للالباحث    يستعرض

 :املقرتح  النموذجمنطلقات    5/1
 .حاء يف القول والعملمسال  همبادئ الدين اإلسالمي احلنيف وقيم -
 .ة اليمنيةالرتبية يف اجلمهوريفلسفة  ، وأسس ومبادئ  ثقافة اجملتمع اليمين وعاداته وتقاليده وأعرافه -
 عات اليمينة.واجلاماملنظمة لشؤون اإلعالم  التنظيمية    اقوانني اجلمهورية اليمنية ولوائحه   -
  اجلامعي.  لإلعالم املعاصرة  وأبرز التجارب واخلربات  للدراسةة  النظري  اخللفية -
 :املقرتح  النموذج  مربرات  5/2
ألمهية اإلعالم اجلامعات اليمنية قيادات  لإلعالم اجلامعي وعدم إدراك أغلبغياب التخطيط االسرتاتيجي  -

 .يةيف الوقت الذي ابت اهلم األكرب للجامعات العامل
 .ضرورة ملحة يف مجيع جماالت احلياة مبا يف ذلك مؤسسات التعليم العايل، إذ أصبح  إلعالمالكبرية ل  األمهية -
 .الثورة املتسارعة يف تقنيات االتصال واإلعالم ونظم املعلومات -
رورة للتوجهات العربية والعاملية اليت أكدت يف العديد من الفعاليات واملؤمترات العلمية اىل ضاستجابة  -

 يف خدمة العملية التعليمية.  االهتمام ابإلعالم اجلامعي وتفعيل دوره
 أمهية نشر ثقافة التكنولوجيا وبناء جمتمع املعرفة وحتويل اجملتمع من مستهلك اىل منتج. -
 .العامل وحاجتها لإلعالم اجلامعي لدوره الكبري يف حتقيق وظائفها وأهدافها  اجلامعات على  انفتاح -
 :املقرتح  لنموذجا  مكوانت  5/3

، وذلك على النحو ؤية ورسالة واهداف املركز ومهامهاملقرتح يف ر  النموذجميكن حتديد أهم مكوانت 
 االيت:

 رؤية ورسالة املركز اإلعالمي جبامعة ذمار. .أ
 ، والتعريف برسالة اجلامعة وأهدافها ووظائفها.ة واجملتمع اصل اإلعالمي بني اجلامعالرؤية: تعزيز التو  -
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ليكون حلقة وصل بني كل من اجلامعة واجملتمع واملؤسسات جبامعة ذمار يسعى املركز اإلعالمي ة: الرسال -
التفاعل مع األفراد و  مبا حيقق التواصلو جامعة ذمار  املسامهة الفعالة يف تكوين صورة إجيابية عنو  ،اإلعالمية

 واملؤسسات ورفع مسعة اجلامعة وتعزيز مكانتها ودورها. 
 اإلعالمي جبامعة ذمار.أهداف املركز   .ب
 .واخلدمات اليت تقدمهاوإجنازاهتا  التعريف بدور جامعة ذمار ورسالتها   -
 .وتعزيز مسعتها ومكانتها هلاوإبراز املزااي التنافسية  ذمار  جامعة    بناء صورة اجيابية عن -
 ة .مع املؤسسات احمللية واإلقليمية والدولي  بني جامعة ذماروالشراكة    تطوير عالقات التعاون -
 .العاملنيمجيع  تعزيز الوالء املؤسسي والرضا الوظيفي لدى ل  العالقات الداخلية بني منتسيب اجلامعةتقوية   -
أنشطة المية املختلفة لتغطية التنسيق مع املؤسسات اإلعو التوثيق اإلعالمي لكل ما يتم نشره عن اجلامعة  -

 ا.فعالياهتاجلامعة و 
 من املعلومات واحلقائق اإلحصائية الدقيقة.التفاعل مع اجملتمع وتلبية احتياجاته   -
 متابعة اجتاهات الراي العام حول انشطة اجلامعة واجنازاهتا املختلفة. -
 مساندة الكليات واالقسام يف تنفيذ الفعاليات واملؤمترات. -
  والربامج االتصالية اليت هتدف إىل حتقيق أهداف املركز.وضع اخلطط   -

 ار.مهام املركز اإلعالمي جبامعة ذم -ج
والعمل  لجامعةالتابعة لراكز املكليات و الاليت تقيمها اجلامعة أو أي من والفعاليات  كافة االنشطةتغطية   -

 على نشرها يف وسائل اإلعالم املختلفة.
اعالانت، وتسهيل مهمة االعالميني والصحفيني للحصول على نشر كل ما خيص اجلامعة من أخبار و  -

 املعلومات املتعلقة ابجلامعة.
اجناز اجلوانب اإلعالمية لتلك االحتفاالت من و  والكليات ظيم املؤمترات واالحتفاالت املركزية للجامعةتن -

 خالل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة املرئية .
 املتعلقة إبجنازات وفعاليات اجلامعة وتوزيعها داخل اجلامعة وخارجها.م  واالفالإعداد وإصدار النشرات   -
ل اإلعالم وما ينشر فيها من أمور تتعلق ابجلامعة وعرضها على رئيس اجلامعة للبت فيها متابعة مجيع وسائ -

 وإمكانية الرد عليها .
جتمع، وتنظيم اللقاءات التواصل مع وسائل اإلعالم لنشر رسالة اجلامعة، وما تقوم به من خدمات للم -

 .املقابالت التلفزيونية للمسؤولني يف اجلامعةو واملؤمترات الصحفية  
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متابعة اجلوانب اإلنسانية واالجتماعية جلميع منتسيب اجلامعة من موظفني وأساتذة، وتوجيه التهاين والتعازي  -
 يف املناسبات املفرحة واحملزنة واملناسبات األخرى .

ملطبوعات ذه االتحديث املستمر هلوالعمل على  جلامعةومطبوعات ا وجمالت فحاإلشراف على إصدار ص -
 .تلفة الصادرة عن اجلامعةواإلصدارات املخ

يف الداخل واحتاد اجلامعات العربية من خالل تبادل اإلصدارات اليمنية مد جسور التواصل مع اجلامعات  -
 العربية .  واملطبوعات وإرسال اإلخبار اجلامعية إىل احتاد اجلامعات

، زايرهتا لتسهيل اجلهات املعنيةاعداد برامج زايرة الوفود والشخصيات اهلامة اليت تزور اجلامعة، والتنسيق مع  -
 وكلياهتا.  ابجلامعةوموظفيها اجلدد والرتحيب هبم وتعريفهم    اجلامعةاستقبال ضيوف  و 
لمية وتوثيقها لغرض نشرها يف وسائل مجع املعلومات والبياانت اخلاصة ابجلامعة من الكليات واملراكز الع -

 بل أي من وسائل اإلعالم أو اجلهات املختصة.اإلعالم والصحف عند احلاجة إليها، أو عند طلبها من ق
املسامهة يف تنمية املواهب اإلبداعية املختلفة للطالب ابلتنسيق مع اجلهات املختصة وذلك من خالل  -

شر أفضل إبداعاهتم يف صحيفة اجلامعة والوسائل اإلعالمية تنظيم املسابقات الثقافية، والعمل على ن
 األخرى.

 اإلعالمي جبامعة ذمار.  اهليكل التنظيمي للمركز -د
  من اإلدارات واألقسام االتية: اإلعالمي جبامعة ذماريتكون املركز  

التغطية و ، هنام التابعة للجامعة وتنظيم شؤو وسائل اإلعالوتوجيه وتعىن إبدارة : والنشر إدارة اإلعالم -1
وتتكون من األقسام  ،ئل اإلعالم املختلفةاجلامعة وفعالياهتا وإجنازاهتا املتنوعة يف وسا نشطةية الشاملة ألاإلعالم
 اآلتية:

قسم التحرير الصحفي: ويتوىل هذا القسم حترير كافة األعمال الصحفية الصادرة عن اجلامعة من أخبار   -  
 ة وخطاابت إعالمية وما اىل ذلك من أعمال صحفية. وحتقيقات وتقارير وبياانت صحفي

القسم إدارة اإلعالم اإللكرتوين من مواقع إلكرتونية للجامعة على قسم اإلعالم اإللكرتوين: ويتوىل هذا  -
شبكة اإلنرتنت وحساابت على مواقع التواصل االجتماعي وتغذية هذه املواقع بكل ما حتتاجه من أخبار 

 ة اجلامعة وفعالياهتا.وتغطية صحفية ألنشط
بياانت الوقواعد    وكافة املواد اإلعالميةرير  األخبار والتقا  نشر: ويتوىل هذا القسم مهمة  النشر اإلعالميقسم    -
 يف وسائل اإلعالم املختلفة. علومات وغريهااملحصائيات و االلفات و املو 
تغطيات وسائل اإلعالم احمللية والعربية  الرصد: ويتوىل متابعة كل ما ينشر عن اجلامعة ورصدو املتابعة قسم  -

ملؤمترات والندوات احمللية واإلقليمية وإعداد الدراسات الالزمة ألنشطة اجلامعة وفعاليتها، ومجع املعلومات عن ا
 .بشأن املشاركة فيها وإعداد التقارير الصحفية الدورية إىل رئيس املركز أوال أبول
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 اخلارجيةلعالقات وصياغة سياسات اوتوجيه أنشطة العالقات العامة دارة وتعىن إب :إدارة العالقات العامة -2
وتعزيز العالقة مع وسائل والتسويق للخدمات اجلامعية  اجلامعات واجلهات ذات العالقةمع خمتلف  لجامعةل

 وتتكون من األقسام اآلتية:اإلعالم احمللية،  
واصل مع منتسيب اجلامعة من أكادمييني وموظفني قسم العالقات الداخلية: ويعين هذا القسم مبهمة الت -

لتكامل فيما بينهم؛ ابإلضافة اىل التنسيق مع املؤسسات اإلعالمية وطلبة مبا حيقق االنسجام وخيلق التفاهم وا
احمللية )صحف وجمالت وإذاعة وتلفزيون( لتوضيح رسالة اجلامعة وأهدافها وتعزيز اتفاقيات العمل والشراكة 

 معها.
وير والبحوث واستطالعات الرأي لتط: ويعين هذا القسم مبهمة إجراء الدراسات الدراسات واالحباثقسم  -

إعادة صياغة ومن مث املسامهة يف  تمعاجملة درجة التغري يف االنطباع لدى معرفو العمل اإلعالمي ابجلامعة 
  أو تعديلها.الرسالة  

تعريف ابجلامعة وإبراز أنشطتها الثقافية والعلمية خارج : ويعين هذا القسم مبهمة الاخلارجيةقسم العالقات  -
لمية والفكرية اجلامعية العربية والدولية هبدف التعاون والتبادل وتعزيز اليمن، والتنسيق مع املؤسسات الع

 اتفاقيات الشراكة معها.
مة الستقبال الوفود قسم الضيافة والتشريفات: ويعين هذا القسم مبهمة إجراء االتصاالت والرتتيبات الالز  -

 الرمسية وأتمني إقامتهم ابلتنسيق مع اجلهات املعنية
 وتتكون من األقسام اآلتية:،  ميم وإنتاج املواد اإلعالمية  بتص  وتعىن :ج اإلعالميإدارة اإلنتا   -3
قسم املطبوعات: ويتوىل هذا القسم مهمة إنتاج وتصميم وابتكار كافة املواد املطبوعة من صحف وجمالت  -

معة وكلياهتا، وإعالانت وكتيبات وشعارات ومطوايت وملصقات ومواد إعالمية فنية خمتلفة لكافة قطاعات اجلا
 وابألحجام املختلفة.

من  املرئية واملسموعةويتوىل هذا القسم مهمة إنتاج وتصميم كافة املواد : قسم اإلعالم املرئي واملسموع -
 التلفزيونية واالذاعية.ت وغريها من املواد اإلعالمية  وأفالم وفالشات حلقات ونقاشا  مقاطع فيديو

همة إجراء الدراسات التسويقية والرتويج للخدمات اجلامعية مبختلف قسم التسويق: ويعين هذا القسم مب -
صياغة وإرسال اإلعالانت اخلاصة بفعاليات وأنشطة اجلامعة املختلفة إىل كافة وسائل  الوسائل؛ ابإلضافة اىل

 متابعة نشرها.اإلعالم و 
حتتاجها التقنيات االعالمية اليت بتصميم وانتاج الربامج و ويتوىل هذا القسم مهمة  :قسم اخلدمات اإلعالمية -

 الفعاليات والربامج واالنشطة اليت تقيمها اجلامعة او الطلبة وتزويدها بكل ما حتتاجه من مواد إعالمية وتقنية.
املعلومات تلك فظها وأرشفتها وتنظيم ا حلوثيق أنشطة اجلامعة وفعاليتهبت وتعىن :إدارة التوثيق اإلعالمي -4

 وتتكون من األقسام اآلتية:منها عند احلاجة،    وتبويبها لالستفادة
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قسم التصوير: ويعىن هذا القسم مبهمة تصوير فعاليات اجلامعة هبدف إبراز هوية اجلامعة املرئية والسمعية،  -
ع اجلمهور، ابعتبار جانب التصوير سواء الفوتوغرايف أو التلفزيوين من أهم والتواصل والتفاعل املستمر م

 ة للعمل اإلعالمي لتوثيق األحداث وفعاليات اجلامعة.العناصر الرئيس
قسم األرشفة: يعىن هذا القسم مبهمة حفظ الواثئق املختلفة، وتوثيق أنشطة اجلامعة وفعاليتها يف كافة  -

 ؛ وارشفتها وفقاً ملا هو معمول به من نظام حمدد.ية، والرتبوية، والثقافيةكادمياجلوانب العلمية، واأل
اخلاصة ابجلامعة من  مات: ويعىن هذا القسم مبهمة استخراج، وتصنيف، وترتيب املعلوماتقسم املعلو  -

ملعلومات تزويد املركز اإلعالمي ابملعلومات الضرورية، واألخبار املستجدة؛ ومتابعة ومجع او  وغريهامطبوعات 
 راكز البحوث.اخلاصة ابألنشطة العلمية، والبحثية للجامعات اليمنية، والعربية، والعاملية، وم

مع اجلامعات  والرسائل واملخاطبات ترمجة وتفسري الواثئق األجنبيةويعىن هذا القسم مبهمة  :قسم الرتمجة -
 .اجلامعياإلعالم  العاملية واستشراف ابرز اخلربات والتجارب املعاصرة يف  

 .جبامعة ذماريوضح اهليكل التنظيمي املقرتح للمركز اإلعالمي    التايلوالشكل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املقرتح  النموذج  متطلبات تنفيذ  5/6
 .اإلعالم اجلامعي  واختصاصاتوحتدد مهام  ي  اإلعالم  املركز  عملتنظم  ة  وضع الئح -
 عي.إلعالم اجلامختلف وظائف اإجياد قواعد وضوابط إرشادية مل -
 اإلعالم الرمسي واخلاص.عدد من مؤسسات  و  اجلامعةعقد اتفاقيات تعاون مشرتك بني   -
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 االسرتاتيجية.  ةاجلامع   ةمنبثقة من خط  ياإلعالم  للمركزاسرتاتيجية    ةطوضع خ -
 مبا يتناسب مع طبيعة عملوحتديثه كل ما تطلب ذلك  ياإلعالم املقرتح للمركزاهليكل التنظيمي  اقرار -

  .ورات التقنية والتكنولوجية املتسارعة يف جمال االتصال واالعالموالتط  املركز
 وظائف اإلعالم اجلامعيوظيفة من يفي لكل توفري بطاقات توصيف وظ  -
 ي ابجلامعة.اإلعالم  للمركزتشغيلية مالية كافية    ةختصيص موازن -
  خرى.األ  ابلوزارة واجلامعاتية  اإلعالم  املراكزمع  وأساليب تواصل  إجياد قنوات اتصال   -
 وتزويده أباثث مكتيب متكامل.ي  اإلعالم  للمركزختصيص مبين خاص  -
 )خطوط هاتف، فاكس، أنرتنت.. اخل(من    ياإلعالم  للمركزتصالية  توفري التجهيزات اال -
 جتهيز معامل/ استديوهات إلنتاج اإلعمال الفنية واإلعالمية. -
 .اجلامعي  توفري وسائل احلفظ واألرشفة اليدوية االمنة ألعمال اإلعالم -
 توفري اإلمكانيات الالزمة إلصدار الصحف والنشرات بشكل دوري. -
 .للجامعة مبختلف قطاعاهتا وكلياهتاة  اإللكرتونيواقع  عالمي من إدارة املمتكني املركز اإل -
تعاقد معها لنشر فعاليات وأخبار يأو  ياإلعالم املركزديرها يإجياد قنوات إعالمية مسموعة ومرئية للجامعة  -

 شطة اجلامعات.وأن
 طابعات .. اخل( -كامريات تصوير  -توفري األجهزة الكرتونية احلديثة )حواسيب -
 توفري برامج التصميم والدبلجة املناسبة إلنتاج املواد اإلعالمية والصحفية. -
 توفري أنظمة معلومات وبياانت مناسبة خلدمات اإلعالم اجلامعي. -
 وأرشفة موضوعات اإلعالم اجلامعي.انشاء مكتبة رقمية الكرتونية مناسبة لنشر   -
 . تعيني كوادر إعالمية خبرية ومتخصصة يف اإلعالم اجلامعي -
 إعداد برامج تدريبية خمططة تستهدف العاملني بصورة دورية ومستمرة. -
 تكوين فرق إعالمية مدربة لتنفيذ اإلعمال امليدانية. -
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