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 القرارات التنفيذيةإلجتماع لجنة االعالم والتواصل  

 7117/ 18/6بتاريخ  (1رقم ) 
 

 

 ( اختيار األستاذ محمد سعيد شاىين أمينا لمجنة االعالم والتواصل1-1قرار )
( اختصاصات لجنة االعالم والتواصل  تتعمق بكل ما ىو خبر او تقرير إخباري يمكن نشره عمى وسائل 7-1قرار )
م المختمفة المرئية والمسموعة او عبر وسائل التواصل االجتماع    وذلك بعد إعتماده وتوييقة من الوحدة االعال

المركزية لمتخطيط اإلستراتيج  مميمة ف  مدير الوحدة المركزية لمتخطيط اإلستراتيج  أو من ينوب عنو. ويقع ف  
وصفحة الوحدة عمى موقع الجامعة   والصفحة  اطار صالحيات المجنة المباشرة صفحة الوحدة عمى الفيسبوك  

الرئيسية عمى واتس أب  بينما يمكن لمجان الفرعية استخدام الصفحة الفرعية  لمواتس أب كوسيمة تواصل بين 
 اعضاء كل لجنة.

 ( آلية النشر واالعالم ألخبار المجان الفرعية:3-1قرار )
)واتس أب( وتعتبر صفحة المجنة ى  الصفحة المعتمدة  تجييز الخبر او المعمومة عمى صفحة المجنة الفرعية-

 لتمرير األخبار وال يعتد بالصفحات الشخصية.
تمرير الخبر من صفحة المجنة إلى صفحة لجنة اإلعالم   والتى تقوم بدورىا ف  االعالم عمى الصفحة -

 الرئيسية لممجموعة ألخبار المجان.
 لتال  لمميام والواجبات:(  الموفقة عمى اقتراح التوزيع ا4-1قرار )

 
 اإلطار الزمنى لمميمة نطاق الميمة / الصالحية العضو المسئول الميمة / الواجب

إعداد الخطة االعالمية 
 لموحدة

التوجية لجميع االعضاء  فريق لجنة االعالم
بتقديم مقترحات تتعمق 

  بأنشطة المجنة التى تحقق
رؤية ورسالة الوحدة 
المركزية لمتخطيط 

 راتيج .االست

تسميم المقترحات ألمين 
المجنة ف  موعد غايتو 

6/7/7117  
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مسؤول تطوير واستخدام 
facebook  

 

د. لمياء وجدى عبد 
الغفار د.رحاب عبد الستار 

 خميل
 

استالم الخبر من  -
المصدر بصورة مويقة 

 ومعتمدة.
التأكد من جودة الخبر  -

من حيث الصياغة ونقاء 
ال رده إلى  الصورة وا 

 صدر لتعديل المالحظات.الم
الرفع عمى صفحة  -

 التواصل االجتماع 

 مستمر

مسؤول 
 wattsappاستخدام

 د.نيفين فاروق حسين 
د. لمياء وجدى عبد 

 الغفار
 

استالم الخبر من  -
المصدر بصورة مويقة 

 ومعتمدة.
التأكد من جودة الخبر  -

من حيث الصياغة ونقاء 
ال رده إلى  الصورة وا 

 المالحظات.المصدر لتعديل 
الرفع عمى صفحة  -

 التواصل االجتماع 

 مستمر

مسؤول تطوير واستخدام 
صفحة الوحدة عمى موقع 

 الجامعة

 د.نيفين فاروق حسين 
د. لمياء وجدى عبد 

 الغفار
 د.رحاب عبد الستار خميل

العمل عمى تطويرو  -
تحسين صفحة الوحدة عمى 

 موقع الجامعة
استالم الخبر من المصدر 

 يقة ومعتمدة.بصورة مو 
التأكد من جودة الخبر  -

من حيث الصياغة ونقاء 
ال رده إلى  الصورة وا 

 المصدر لتعديل المالحظات.

 مستمر
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الرفع عمى صفحة  -
 التواصل االجتماع 

مسول صياغة والتدقيق 
المغوي لألخبارقبل رفعيا 
عمى صفحة الوحدة عمى 

 موقع الجامعة

د. مصطفى محمود  -
 الديب
 

صياغة األخبار بصورة 
 لغوية سميمو 

 مستمر

مسئول  التواصل مع 
صفحة الوحدة عمى موقع 

 الجامعة

التواصل مع الزمالء ف   - أ. محمد حبمص
البوابة االلكترونية لمجامعة 
لرفع  األخبار المويقةعمى 
صفحة الوحدة عمى موقع  

 الجامعة

 مستمر

ميام التواصل مع مديري 
ات  وحدات التخطيط بالكمي

 لنشر فعالياتيا وأنشطتيا .

 د. نشوى مصطفى -
 
 

د. ىدية فتح  مح   -
 الدين

د. مصطفى محمود  -
 الديب
 

د. رحاب خميل ود.  -
 لمياء عبد الغفار

 أ. محمد سعيد شاىين-
 

 
 
 

كميات اليندسة بشبرا  -
والحاسبات والمعمومات 

 واليندسة ببنيا و العموم.
كميات التمريض والزراعة  -

 ية )عام(والترب
كميات اآلداب والفنون  -

 التطبيقية و الحقوق.
 كمية التربية النوعية -

 
كميات الطب  -

والتربية الرياضية 
والتجارة والطب 

 البيطرى.

 مستمر
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ميام التوييق الفوتوغراف  
 والفيمم 

 أ. محمد فاروق
 
 

جمع وتوييق أعمال  -
 المجان فوتوغراافيا وحفظيا 

 مستمر

 

 التواصل بين لجنة اإلعالم ووحدات التخطيط االستراتيج  بالكميات ( ألية 5-1قرار )
تعيين مسئول  التواصل مع مديري وحدات التخطيط االستراتيج  بالكميات  لمتعريف انشطة الوحدات عبر  -1

 وسائط ووسائل لجنة االعالم بالوحدة المركزية كما ىو موضح بالجدول الخاص بتوزيع الميام والواجبات.

ير الوحدة المركزية لمتخطيط االستراتيج  عمى صالحية لجنة االعالم باإلتصال المباشر بمديري تصديق مد -7
 وحدات التخطيط بالكميات فيما يتعمق بأخبار أنشطتيم فقط.

عرض األخبار الخاصة بوحدات التخطيط االستراتيج  عمى رئيس لجنة االعالم الكترونيا العتماد النشر عمى  -3
 صفحة التواصل  أو موقع الجامعةالصفحة الرئيسية أو 

 

 

 أمين اللجنة    

 أ.محمد سعيد شاهين                                                 رئيس اللجنة 

 د. نيفين فاروق حسين                                                                   

 


