
  

 

 

 خطة مواجهة الشائعات واألخبار الكاذبة باجلامعة (1)

 تقــــز امل م
 اركةـــــزاف املشـــاألط ذــــات الـنفيــــآلي

1 

َع ايسأٟ ايعامّ  ايتٛاصٌ 

ْشااااااااس ا   اااااااامز ٚ

اخلمصااا١ ٚايفعميٝااام  

 بمجلمَع١.

-Facebook Instagram) ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ املختًف١ زمس١ٝ يًحمَع١  م صفح إطالم -

YouTube-). 

ض إطالم صفح١ زمس١ٝ الحتمد ايطالب بمجلمَع١ ٜاتِ َأ  ال ام َتمبعا١ هزا٥ٗاِ ٚعاس       -

 ٚايعٌُ ع٢ً حًٗم.  املشهال  اييت تٛاج٘ ايطالب

 أ.د/ ز٥ٝظ اجلمَع١. ايطٝد حتدٜد َط٦ٍٛ عٔ تًو ايضفحم  َٔ َهتب -

ٔ ناٌ  عا ٜساعا٢ يٝا٘ ٚجاٛد َٓطال إعالَاٞ      تشهٌٝ َسنص إعالَٞ جلمَع١ دَٓٗٛز  -

 َط٦ٍٛ عٔ:  املسنص ٜٚهٕٛن١ًٝ ، 

o ايتٛثٝل ايفٛتٛغسايف يفمعًٝم  ٚأْشط١ اجلمَع١. 

o  إلباساش   بمجلمَعا١  أِٖ املشسٚعم  ٚأٚج٘ ايتطٜٛس عٔإعداد أيالّ تطح١ًٝٝ قضري٠

 .اجنمشاتٗم

o  ٚايتٛاصٌ َعٗم ضم٥ٌ اإلعالّ املختًف١ٚتمبع١ َضحف١ٝ ٚايتؤرمسا  املعكد. 

 حتدٜث املٛقع االيهرتْٚٞ يًحمَع١ َٔ  الٍ:  -

o .َساجع١ اي ٝمْم  املٛجٛد٠ ع٢ً املٛقع ٚحتدٜثٗم بضف١ َطتُس٠ 

o .جتدٜد ايشهٌ ايعمّ يًُٛقع يٝظٗس بميشهٌ اجلٝد ٚاجلراب يًصا٥س 

 َهتب ايطٝد أ.د/ ز٥ٝظ اجلمَع١. -

 املسنص اإلعالَٞ يًحمَع١. -

 .ملسنص املعًَٛم اإلداز٠ ايعم١َ  -

 اإلداز٠ ايعم١َ يًعالقم  ايعم١َ. -

 املختًف١.قطمعم  اجلمَع١  -

 إداز٠ املشاسٚعام . -

 إداز٠  د١َ املٛاطٓني. -

 احتمد ايطالب بمجلمَع١. -
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o .تصٜٚد املٛقع بأِٖ ا حداث ٚايفعميٝم  اييت تٓظُٗم اجلمَع١ 

o تصٜٚد املٛقع بمإلحضم٥ٝم  ٚايتكمزٜس املعًَٛمت١ٝ. 

 دا ٌ ايهًٝم .املٛجٛد٠ بعسض ايعسض اجنمشا  اجلمَع١ ٚايهًٝم  بشمشم   -

َٔ  الٍ ايطٝد أ.د/ ز٥ٝظ اجلمَع١ ، ايطمد٠ ْٛاب ز٥ٝظ اجلمَع١  شٗسٟ تٓظِٝ ٚعكد يكم٤ -

 دا ٌ اجلمَع١. (ا َٓم٤ املطمعدٜٔ، أَني اجلمَع١ )، ايطمد٠ 

صٌ َأ  االٍ   اتٓفٝر عدد َٔ امل مدزا  ٚاالضتفمد٠ َٔ جتسب١ ٚشاز٠ ايتعًِٝ يف تعصٜص ايتٛ -

 َثٌ: ايضفحم  ايسمس١ٝ ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ املختًف١

o يتٛثٝل ا حداث ٚايفعميٝم  دا ٌ اجلمَع١ ْٚشسٖم عًا٢   اجلامعت صوث " مبادرة "

 الّ.َٛاقع اجلمَع١ ٚٚضم٥ٌ اإلع

o يًاسد عًا٢ ا ضا١ً٦ ٚاالضتفطامزا       " صوتك مسـوو  "/ "  سـؤال وجـواب"  مبادرة

يًسد  اْفٛجسايم َٔ  الٍ  ٚايشهمٟٚ ايٛازد٠ َٔ ايطالب ١٦ٖٝٚ ايتدزٜظ ٚايعمًَني

 .ع٢ً االض١ً٦ ٚاالضتفطمزا 

الشرتاى ع٢ً َٛقاع اجلمَعا١ إلزضامٍ أٖاِ ا حاداث ٚايفعميٝام  بمي ٜاد        يإطالم  د١َ  -

إزضامٍ  ايتعمقد َع شسن١ يًُحٍُٛ يتكدِٜ  د١َ ٚميهٔ   يًُشرتنني اإليهرتْٚٞ

 بأِٖ ا   مز عٔ اجلمَع١ ٚيعميٝمتٗم. SMSزضم٥ٌ 

تاامبع :ايتٛاصااٌ َااع   

اياااسأٟ ايعااامّ ْٚشاااس 

ٚايفعميٝاام  ا   اامز 

 اخلمص١ بمجلمَع١.

َهتب ايطٝد أ.د/ ز٥ٝظ -

 اجلمَع١.

 املسنص اإلعالَٞ يًحمَع١.-

 .ملسنص املعًَٛم اإلداز٠ ايعم١َ -

 اإلداز٠ ايعم١َ يًعالقم  ايعم١َ.-

 قطمعم  اجلمَع١ املختًف١.-

 إداز٠ املشاسٚعام .-

 إداز٠  د١َ املٛاطٓني.-

 احتمد ايطالب بمجلمَع١.-
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2 
َٛاجٗاااا١ ايشاااام٥عم   

 ٚا   مز ايهمذب١

-      ٞ ملتمبعا١ َام ٜٓشاس َأ      يًحمَعا١  تشهٌٝ جلٓا١ زصاد إيهرتْٚٝا١ بامملسنص اإلعالَا

  شم٥عم  ٚأ  مز نمذب١ ٚزيع تكسٜس إىل اإلداز٠ ايعًٝم.

اجلمَعا١ يًتٛاصاٌ َاع ٚضام٥ٌ اإلعاالّ املختًفا١ ٚايتضاسٜ         تعٝني َتحدث زمسٞ بمضِ  -

 بمي ٝمْم  اإلعال١َٝ يًحمَع١.

ــ/ "  " ده جبـــــ!   "  مبــادرةإطااالم  - يٝااتِ عًاا٢ ايضاافحم  ايسمسٝاا١ يًحمَعاا١   " كبيقول

يف صٛز٠  اْفٛجسايم  ٜتِ  ٍ ْشس اقحكم٥ل حٍٛ تًو ايشم٥عم تهرٜب ايشم٥عم  َٔ  ال

 ٚتٛشٜعٗام بضف١ شاٗس١ٜ  ٚنريو ميهٔ ط معتٗم  ف١ يًحمَع١ْشسٖم ع٢ً املٛاقع املختً

 .دا ٌ اجلمَع١

-  ٌ عأ تاأثري َٛاقاع ايتٛاصاٌ االجتُامعٞ       يًطاالب  تٓظِٝ ٚعكد ْدٚا  تٛع١ٝ ٚٚزش عُا

 ٚتعظِٝ االضتفمد٠ َٔ ٖرٙ املٛاقع ٚتكًٌٝ ايطً ٝم  ايٓممج١ عٓٗم.

 َهتب ايطٝد أ.د/ ز٥ٝظ اجلمَع١. -

 املسنص اإلعالَٞ يًحمَع١. -

 اإلداز٠ ايعم١َ يسعم١ٜ ايطالب. -

 

  

  



  

 

 

 الـوعية مبنظومة النظافة خطة  (2)

 املتقــــز  م
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1 
مبٓظَٛاااا١  ٛعٝاااا١ايت

 ايٓظمي١

َأ  االٍ املٛاقاع ايسمسٝا١      مسـووليتنا " .." جامعتنـا/ " بنفسك  ءإب!"  مبادرةإطالم  -

ٚنريو عسض امل مدز٠ َٔ  الٍ اْفٛجساف بشمشام  ايعاسض املٛجاٛد٠ بادا ٌ      يًحمَع١

 ايهًٝم .

ع٢ً َطت٣ٛ نًٝم  اجلمَع١ ع٢ً إٔ تهٕٛ عًا٢ َاداز     مسابقت " أفضل كليت "إطالم  -

 ايعمّ ايدزاضٞ.

 ايكٝمّ حب١ًُ يًتشحري دا ٌ أضٛاز اجلمَع١ ٚ مزجٗم. -

 ط مع١ بٛضرتا  ٚبمْسا  يًتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ ايٓظمي١. -

 عكد ْدٚا  ٚٚزش عٌُ بميتعمٕٚ َع ٚشاز٠ اي ١٦ٝ يتٛع١ٝ طالب اجلمَع١.   -

 يسض غسا١َ ع٢ً إيكم٤ املخًفم  دا ٌ اجلمَع١. -

 تصٜٚد ايهًٝم  بضٓمدٜل يتحُٝع املخًفم . -

 .اإلداز٠ ايعم١َ يسعم١ٜ ايش مب -

 َسنص  د١َ اجملتُع. -

 املسنص اإلعالَٞ يًحمَع١. -

 احتمد ايطالب بمجلمَع١. -

 

 


