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 العالقات العامة واإلعالم تقرير موجز إنجازات وحدة
 هـ1/21/1443هـ   إلى 28/10/1442من 

 

   :التعريف بالوحدة
عالم هي كيان إداري يرتبط مباشرة بسعادة عميد عمادة التطوير والجودة وفق الهيكل وحدة العالقات العامة وال 

وتهتم الوحدة بمتابعة عمليات االتصال والتواصل بين عمادة التطوير والجودة والجهات املستهدفة التنظيمي للعمادة، 

 تحقيقل سعي العمادة عالم املختلفة، بما يدعمال و  االتصال العالقات ووسائلإدارة تخدمة في ذلك من أنشطتها؛ مس

 وتتعاون مع عدة جهات بالجامعة لتحقيق أهدافها.، وتقدم الوحدة الدعم االستشاري لعدد من وحدات الجامعة أهدافها،

 

 املهام:  

 

 التعريف بالعمادة ودورها في ترسيخ ثقافة التطوير والجودة، ودعم الحراك التطويري بالجامعة. .1

 االلكتروني للعمادة، ومواقع التواصل، باملحتويات التي تدعم أهداف العمادة. املوقع إثراء  .2

 ورصد وتوثيق نشرها داخل وخارج الجامعة بالتنسيق مع الجهات املعنية.إعداد التقارير العالمية،  .3

 االشراف على كافة املواد العالمية )اللكترونية، واملطبوعة( والتأكد مع اتساقها مع هوية الجامعة. .4

 تخطيط الحمالت العالمية واالشراف على تنفيذها.  .5

 احتياجاتها.تنظيم حجز قاعات االجتماعات بالعمادة واالشراف على  .6

 وضع الخطط واملقترحات التي تدعم هوية العمادة وسمعتها املؤسسية. .7

 االشراف على عمليات تنسيق الفعاليات التي تنظمها العمادة واستقبال الوفود. .8

 إعداد التقرير السنوي لنجازات العمادة ورفعه للجهات املعنية. .9

 تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال لصالح العمل. .10

 

 

 محاور اإلنجازات 
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   املقترحاتاملحور األول: التخطيط و 

 ات، وهي:مقترحو  ط( خط  5    عدد ) إعداد 

 هـ1443) نوفمبر ( العام الجامعي 2021مقترح االحتفال باليوم العاملي للجودة  .1

معة املؤسسية( تطوير مقترح .2  وحدة إدارة الهوية لتكون) وحدة إدارة الهوية والسُّ

 هـ 1443لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير. السنوي الخامس ىامللتق مقترح .3

 م 2022خطة توزيع أركان جناح الجامعة املشارك في املؤتمر واملعرض الدولي للتعليم  .4

 م2022شارك في جناح الجامعة باملؤتمر واملعرض الدولي للتعليمفريق العمل املتكريم  تنظيم حفل خطة  .5

 

 االستشاري اإلعالمي و املحور الثاني: الدعم 

 وهي:  ( 6وعددهم) واملشاركة في عدد من اللجان، لعدد من الجهات واالستشاري  ،تقديم الدعم اإلعالمي

  .الجامعة للتخطيط والتطوير وكيلالدعم العالمي ملكتب سعادة   .1

 ، وتم اعتماد الهيكل املحدثالهيكل التنظيميتطوير  لإلدارة العامة للعالقات والعالم، بشأن الدعم االستشاري  .2

ر جامعتكالتطبيق اللكتروني ل املشاركة في  .3  . طوَّ

 .الدعم االستشاري للهوية املطورة للجامعة .4

 املشاركة في تنفيذ الجراءات االحترازية باملدينة الجامعية للطالبات. .5

 املشاركة في لجنة العالقات العامة والعالم باملدينة الجامعية للطالبات. .6

 

 املحور الثالث: التقارير الدورية 

 ت( 11  )ودراسة  إعداد
 
 لعمادة التطوير والجودة، ولوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، ودراسة عدد من تقارير  قريرا

 وحدات الجامعة.

 هـ1443 لبدء الدراسة  ات الجامعةجاهزية كليتقرير  .1

 هـ 1443ملكتب إدارة البيانات تقرير إحصائيات العمادة  .2

 م2021تقرير فعالية االحتفال باليوم العاملي للجودة  .3

 هـ 1443تقرير الجامعة تواجه جائحة كورونا)الصدار الثالث( الفصل الدراس ي الثاني .4

 هـ1442تقرير مخاص إنجازات مهام مشروع السالسل الزمنية  .5

 بعمادة التطوير والجودة (19-واجهة جائحة كورونا )كوفيدإجراءات متوثيق تقرير  .6

 م2022رض الدولي للتعليم مشاركة الجامعة في املؤتمر واملعير ر تق .7

 هـ 1442تقرير إعالمي إنجازات العالقات العامة والعالم بعمادة التطوير والجودة  .8

 هـ1443تقرير نموذج مشروعات الجامعة املقدمة للجنة الدائمة للتوثيق العالمي بالجامعة .9

 للتخطيط والتطوير الجامعةلوكيل  املنشورة بصحيفة رسالة الجامعة خبارلل تقرير توثيق  .10

 ارير وحدات الجامعة وإعداد خطابات الشكر لهذه الوحدات من تق دراسة عدد  .11
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 ملحور الرابع: النشر الصحفيا

 تمت صياغت 45) ما يزيد عن  إعداد ونشر .1
ً
 صحفيا

ً
هم وفق الفنون الصحفية املختلفة، ونشرهم في ( موضوعا

 ، على النحو التاليوالجودة، امليديا() صحيفة رسالة الجامعة، املوقع اللكتروني لعمادة التطوير  القنوات األتية

  38الفصل الدراس ي األول:   .أ
ً
 صحفيا

ً
 موضوعا

  7الفصل الدراس ي الثاني :  .ب
ً
 صحفيا

ً
 موضوعا

 إضافة إلى األخبار املنشورة عن سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير .ت

 

 

  والسيناريوهات املرئي نتاج اال : خامساملحور ال

 )موشن وفيديو(من العروض املرئية (9)  إعداد ونشر عدد

 هي لنا دار) عمادة التطوير والجودة( 91فيديو االحتفال باليوم الوطني السعودي  .1

 هي لنا دار) وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير( 91فيديو االحتفال باليوم الوطني السعودي .2

 هـ 1443مجلس املراجعين املعتمدين. تكريم و فيدي .1

 م2022مشاركة الجامعة في املؤتمر واملعرض الدولي للتعليم فيديو  .2

 هـ 1443ئص الخريجين شعار  خصا موشن جرافك .3

 هـ1443موشن جرافك خصائص الخريجين بجامعة امللك سعود  .4

 هـ 1443موشن جرافك التطبيق اللكتروني للهوية املطورة للجامعة  .5

 هـ1443موشن جرافك شعار السالسل الزمنية البحثية لجامعة امللك سعود)أبحاثي(  .6

 هـ1443امللك سعود)أبحاثي(السالسل الزمنية البحثية لجامعة موشن جرافك مشروع  .7

 هـ 1443موشن جرافك مكتب إدارة البيانات بجامعة امللك سعود  .8

 

 

 )امليديا(املحور السادس: اإلعالم الجديد

 حسابات تواصل اجتماعي بعمادة التطوير والجودة، ووكالة الجامعة للتخطيط والتطوير.( 4اثراء عدد )  .أ

 ( تغريدة .   98عدد التغريدات على حساب تويتر عمادة التطوير والجودة )    -1

 .( تغريدة 42والتطوير )عدد التغريدات على حساب تويتر لوكالة الجامعة للتخطيط  -2

.  4   عدد األخبار املنشورة على حساب الفيس بوك لعمادة التطوير والجودة ) -3
ً
 ( خبرا

 . تفيديوها(  4للعمادة) بعدد الفيديوهات على حساب يوتيو  -4
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 روابط حسابات التواصل بعمادة التطوير والجودة

افذ الرابط  الجهة  م  النو

1  

 عمادة التطوير

 والجودة

https://twitter.com/DOD_KSU twitter 

2 https://www.facebook.com/DODksu Facebook 

3 https://www.youtube.com/user/dodKS
U/videos 

YouTube 

 https://twitter.com/dq_ksu Twitter وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير  4

 

 قناة يوتيوبفعاليات من خالل  ال

 

 

 املحور السابع: اإلعالنات اإللكترونية 

 ( 10)  يزيد عن  إعداد 
 
اقع اإللكترونيةةإلكتروني ت ناعال من اإل  نوعا  ، شملت اآلتي:، وبنرات  للمو

 هـ 1443العام   91بنر وإعالنات االحتفال باليوم الوطني السعودي  .3

 هـ1443تأسيس اململكة العربية السعودية. العام بنر وإعالنات االحتفال بيوم  .4

 هـ 1443العام  2021اليوم العاملي للجودة حملة  بنر وإعالنات .5

 ه1443إعالنات اتفاقية التعاون مع وزارة الثقافة . العام  .6

 هـ 1443بنر وإعالنات تدشين خصائص الخريجين بجامعة امللك سعود.  .7

 هـ 1443بنر وإعالنات تكريم مجلس املراجعين املعتمدين.  .8

 .إعالنات تجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين .9

 هـ1443لكتروني للهوية املطورة للجامعة إعالنات وبنرات تدشين التطبيق ال .10

 هـ1443وورش العمل املرافقة للجامعة  املحدثة الخطة االستراتيجيةتدشين إعالنات  .11

 

 م عنوان الفعالية الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=_TqiBwT4RNM  ورشة العمل التعريفية عن االعتماد

 االكاديمي الوطني لبرامج اللغة العربية

1 

https://www.youtube.com/watch?v=uxxvC-fACck  ورشة العمل التعريفية عن االعتماد

االكاديمي الوطني لبرامج الكليات العلمية 

 والطبية

2 

https://www.youtube.com/watch?v=eCucRAYj95o  ورشة العمل التعريفية عن االعتماد

االكاديمي الوطني لبرامج الكليات النسانية 

 والتربوية

3 

https://www.youtube.com/watch?v=dTNAIcIzXek 4 موشن جرافيك الهوية املطورة 

https://twitter.com/DOD_KSU
https://www.facebook.com/DODksu
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  والحقيبة الدعائية اإلعالنات املطبوعةاملحور الثامن: 

  من اإلعالنات أنواع( 7 عدد )  ونشر  تصميم وطباعة
 
 والحقائب الدعائية املطبوعاتا

 هـ 1443. العام 2021رول آب إعالني عن: ورشة عمل الجودة للتميز   .1

 م2022رض الدولي للتعليم العمل املشارك في املؤتمر واملعحفل تكريم فريق وبنر ب آرول  .2

 هـ1443بوب آب إعالني اتفاقية تعاون مع املركز السعودي لالعتماد.  .3

 هـ1443بوب آب إعالني اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة.  .4

 .رسالة الجامعةصحيفة إعالن الجودة للتميز ب .5

 هـ 1443مجلس املراجعين املعتمدين بالجامعة. العام تكريم  وبنر  ورول آب .6

 م2022عداد وتوزيع حقيبة دعائية في املؤتمر واملعرض الدولي للتعليم إ .7

 

 )اللجو(الشعار اتتسويق املحور التاسع: 

 شعار "لوجو"، هما:  (3تصميم ونشر عدد )

 (2021 ونشر شعار) الجودة للتميز. جامعة امللك سعود تطوير  .1

 مجلس املراجعين املعتمدين(نشر شعار)  .2

 أبحاثي  إعداد ونشر شعار  .3

 

 ( ونظام تواصلSMSاملحور العاشر: الرسائل النصية )

 املستهدفة املجموعات  (  رسالة نصية لعدد من  11عدد )   إعداد ونشر .1

 تحديث دليل التواصل الخاص بمنسوبات ومنسوبي وكالة عمادة التطوير والجودة  .2

 قائمة بيانات ألسماء  وكيالت الكليات والعمادات املساندة  تحديث  .3

 

 

  ياملحور الحادي عشر: البريد اإللكترون

 رسائل عبر بريد إلكتروني التالي:(  5)  ونشر عدد  داعدإ

 ((KSU2030@ksu.edu.saإدارة البريد اللكتروني  .1

 ((dd@ksu.edu.saالبريد اللكتروني الخاص بامليديا لعمادة التطوير والجودةإدارة  .2

 .للطالبات وبث إعالنات توعوية الجامعيةالجامعة و املدينة ملنسوبي مركز  البريد االلكتروني ثراء إ .3

 

 

 

 

 

 

mailto:KSU2030@ksu.edu.sa)
mailto:dd@ksu.edu.sa)
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 االلكتروني)تواصل(االعالن عن الفعاليات من خالل البريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املنفذة املحور الثاني عشر: الفعاليات

 ( فعاليات، هي: 9التنفيذ  واملشاركة في عدد)  

  هـ1443الجامعي قائمة الفعاليات التي تم توثيقها خالل العام 

 

 

 

 

 م املوضوع التاريخ

 1 2021اليوم العاملي للجودة  16/4/1443

 2 2021ورشة العمل االفتراضية: الجودة للتميز  16/4/1443

 3 ورشة عمل خصائص الخريجين وآليات قياسها 9/5/1443

 4 حفل تدشين الخطة االستراتيجية املحدثة للجامعة 10/5/1443

 5 عمل وتكريم مجلس املراجعين املعتمدين بالجامعةورشة  21/6/1443

 مكان الفعالية اسم الفعالية م

 افتراض ي 91االحتفال باليوم الوطني السعودي ال املشاركة في فعالية  1

 افتراض ي املشاركة في فعالية يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية  2

 8افتراض ي. مبنى رقم  الجودة لتميز – 2021تنفيذ فعالية  اليوم العاملي للجودة  3

 التشريفاتحضوري. قاعة  اتفاقية تعاون مع املركز السعودي لالعتماد  4

 حضوري. قاعة التشريفات اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة  5

 8افتراض ي. مبنى رقم  تدشين آليات قياس خصائص الخريجين  6

 حضوري. قاعة حمد الجاسر تكريم مجلس املراجعين املعتمدين  بالجامعة 7

 بمدينة الرياضمركز املعارض  م2022املشاركة في املؤتمر واملعرض الدولي للتعليم  8

 الدرعية قاعة  م2022ي املؤتمر واملعرض الدولي للتعليم تكريم فريق العمل املشارك فحفل  9
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  (التقرير األسبوعيالنشرة اإلخبارية للجامعة ): عشر ثالثاملحور ال

 ، وهيبابكلية اآلدوحدة التوثيق إعداد النشرة األسبوعية للجامعة  .ات( فعالي 6  خباري فيديو لعدد )ق إتوثي

 ـه1443فعالية ورشة عمل الجودة للتميز  .1

 هـ1443 لالعتمادتعاون مع املركز السعودي الاتفاقية  .2

 هـ1443 تعاون مع وزارة الثقافةالاتفاقية  .3

 هـ1443 بجامعة امللك سعود تدشين آليات قياس خصائص الخريجين .4

 هـ1443 بجامعة امللك سعودتكريم مجلس املراجعين املعتمدين  .5

 م2022جناح الجامعة باملؤتمر واملعرض الدولي للتعليم  الجامعةشاركة م .6

 م2022تكريم املشاركين في جناح الجامعة باملؤتمر واملعرض الدولي للتعليم فل ح .7

 

 

 : الهوية املطورة للجامعةرابع عشراملحور ال

 للجامعة، وذلك وفق ما يلي: الدعم للهوية املطورة( أنواع  من 3عدد)تقديم 

املقدمة من الشركات لتصميم جناح الجامعة املشارك في املؤتمر واملعرض الدولي  مراجعة التصميمات الفنية .1

 م، وتحديد التعديالت املطلوبة لتطوير هذه التصميمات، ومتابعة تنفيذها.2022للتعليم 

 املطورة للجامعة بالتعاون مع وحدة إدارة الهوية.  للهوية محتويات التطبيق االلكتروني  مراجعة .2

 إعداد تقرير التطبيق االلكتروني للهوية املطورة للجامعة ؛ حيث رفعته العمادة ملعالي رئيس الجامعة. .3

 

 

 : الكتيبات التعريفية والتثقيفيةعشر خامساملحور ال

 هـ1442مراجعة كتيب خصائص الخريجين بجامعة امللك سعود  .1

 هـ 1443مراجعة كتيب دليل قياس خصائص الخريجين بجامعة امللك سعود  .2

 هـ 1443مراجعة كتيب الخطة االستراتيجية املحدثة للجامعة  .3

 هـ 1443مراجعة كتيب ملخص الخطة االستراتيجية للجامعة  .4

 هـ 1443مراجعة كتيب الخطة االستراتيجية ملكتب إدارة البيانات بجامعة امللك سعود  .5

 هـ 1443لدليل التنظيمي لجامعة امللك سعود مراجعة ا .6

 أنتجته وحدات الجامعة واختيار)30مراجعة ما يزيد عن) .7
ً
 تقريبا

ً
 للمشاركة في املؤتمر 23( مطبوعا

ً
( مطبوعا

 م. 2022واملعرض الدولي للتعليم 
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 واالجتماعات  لفعالياتاتصوير و  : توثيقسادس عشراملحور ال

 ها، وشملت اآلتي: وعمل أرشيف إلكتروني ل فعالية (31)تصوير وتوثيق عدد 

 ( 15عدد) وتوثيق تصوير .1
ً
 دوريا

ً
 اجتماعا

 ( تدشين2تصوير وتوثيق عدد) .2

 ( زيارات ميدانية9عدد) وتوثيق تصوير .3

 ( اتفاقية2تصوير وتوثيق عدد) .4

 ورشة عمل (2عدد) وتوثيق تصوير .5

  م2022املؤتمر واملعرض الدولي للتعليم  (1)وتوثيق عددتصوير  .6

 

 

 

 عشر: املوقع اإللكتروني بعاملحور السا

 ( مجاالت هي:   3   من خالل )املوقع االلكتروني للعمادة  إثراء

 ورفعها لوحدة التقنية لتحديث املوقع. التحديث املستمر للخبار  .1

 إعداد البنرات واالعالنات االلكترونية ورفعها لوحدة التقنية لتحديث املوقع. .2

 املوقع االلكتروني للعمادة على والصور  تحديث مكتبات الفيديومتابعة عملية  .3
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 عشر: استقبال الوفودثامن املحور ال

، هما: 9 إعداد وتجهيز استقبال عدد)
 
 ( وفدا

 

 

 

 والتصاريحعشر: قاعات االجتماعات  تاسعاملحور ال

  ( 180لعدد)تجهز قاعات االجتماعات  .1
 
 باملدينة الجامعيةعمادة العمادة التطوير والجودة ووكالة باجتماعا

 ( بقاعة اال 160عدد 
ً
 بعمادة التطوير والجودة (2، ورقم1جتماعات بالعمادة )رقم( اجتماعا

 ( 20عدد 
ً
 ادة باملدينة الجامعية للطالبات وكالة العمب( اجتماعا

 

 

 

 

 

 مكان الفعالية اسم الفعالية م

 1عمادة التطوير والجودة قاعة اجتماع رقم جامعة الحدود الشمالية  1

 االجتماعاتكلية العلوم قاعة  كلية العلوم   2

 1عمادة التطوير والجودة قاعة اجتماع رقم جمعية انسان لرعاية األيتام 3

إدارة املسؤولية االجتماعية املمثلة بوزارة املوارد  4

 البشرية والتنمية االجتماعية

 1عمادة التطوير والجودة قاعة اجتماع رقم

 اجتماعمكتب وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير/ قاعة  جامعة جازان 5

 عمادة شؤون الطالب / قاعة اجتماع عمادة شؤون الطالب 6

 كلية السياحة واآلثار / قاعة اجتماع كلية السياحة واآلثار 7

 مركز الخريجين / قاعة اجتماع مركز الخريجين 8

 كلية التمريض / قاعة اجتماع كلية التمريض 9
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 العشرون : الشاشات الرقمية املحور 

 ( أنواع من الشاشات الرقمية بالجامعة، وهي: 4اثراء عدد) .1

 الشاشات الرقمية)الجدارية( بعمادة التطوير والجودة عن طريق بث املواد العالمية إثراء.  

 الشاشات الرقمية) العالنية( الجديدة بعمادة التطوير والجودة ونشر األفالم التوعوية. إثراء 

  الشاشات الرقمية )العالنية( الجديدة بوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ونشر األفالم التوعويةإثراء 

 .إثراء الشاشات الداخلية باملدينة الجامعية للطالبات بنشر إعالنات، وموشن جرافك الجودة للتميز 

 

 

 العشرون: مكاتبات التواصل الواحد و املحور 

( للتواصل مع الجهات الداخلية  خطاب( 06تم إعداد ما يزيد عن )
ً
من أنشطة عمادة التطوير املستهدفة )تقريبا

 م0222واملؤتمر واملعرض الدولي للتعليم  ،والجودة

 

 

 املحور الثاني والعشرون: شهادات الشكر والتقدير  

 ة الشكر والتقدير ملناسبات متعددة منها:شهادمن تم إعداد وطباعة وتوزيع عدد 

 هـ1443شهادات شكر وتقدير ملجلس املراجعين املعتمدين  .1

 هـ 1443شهادات شكر وتقدير للمشاركين في الدورات التدريبية ملمارس ي الجودة  .2

  (132)شكر وتقدير لفريق العمل املشارك في املؤتمر واملعرض الدولي للتعليم وعددهمشهادات  .3
ً
 مشاركا

 

 

 هـ 1444: املقترحات والتوصيات للعام املحور الثالث والعشرون 

العمل على استصدار موافقات لجذب الرعاة من الشركات من مؤسسات املجتمع لدعم تمويل مخرجات  .1

 وحدة العالقات العامة واالعالم.

 ميزانية لكافة األنشطة والفعاليات ومخاطبة الجهة املعنية بتوفير متطلباتها املالية.تحديد  .2

 االرتقاء بمنسوبي الوحدة عن طريق مشاركتهم في عدة برامج تدريبية.  .3

 دعم تنفيذ مبادرة السمعة املؤسسية لجامعة امللك سعود .4

 تها مثل طور جامعتكتنفيذ حمالت تسويقية ملخرجات عمادة التطوير والجودة وبعض كيانا .5

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا

 

 إعداد: 

 وحدة العالقات العامة واإلعالم 

 بعمادة التطوير والجودة 

 

 


