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  التواصل سياسة -026 

_____________________________________________________________________ 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

................(بعض الكليات ) ..........................                                   

كلية واحدة     ) ..........................................(                                   

  الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

 جميع الطالب        طالب البكالوريوس         طالب الدراسات العليا          الطالب :                     

 جميع التخصصات                   بعض التخصصات )....................(                                                      

 

      :األسس واألهداف -1

مية يتخطيط وتنظيم وتنفيذ أنشطة الكليات في المجاالت األكاديمية وغير األكاديلعب التواصل دورا مهما في 

فعال الذي يقوم به التواصل ال االستراتيجيحيث يعي كل فرد في الكليات الدور و المجاالت اإلدارية أيضا ، 

وازن بين أهداف األفراد كما يلعب التواصل دورا هاما في إيجاد الت ، االستراتيجية في تنفيذ األهداف

 . ذاته النظاموالمؤسسات ضمن 

ي ارجية فوالخ ةضمن نطاق العلميات الداخلي اودعمه تدفق المعلوماتأسس لوضع وتهدف هذه السياسة إلى 

 منة ومفتوحة مع أقل عقباتويمكن تحقيق ذلك من خالل تأسيس شبكة معلومات آالئم ، الكليات وبأسلوب م

فعالية قنوات وتراعي أيضا  مصادر المعلومات وجودة الرسائل ، ه السياسة بحمايةكما تقوم هذ ممكنة ،

 التواصل وذلك من خالل المتابعة والتطوير المستمر .

 

 :      التعريفات -2

غرا  هذه السياسية تنطبق هذه التعريفات   إال في حال التصري  بيير ذلك :أل  

. االستراتيجيةنة تسعى إلى تحقيق األهداف تبادل المعلومات من خالل قنوات آم التواصل :   
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إدارة تدفق المعلومات من خالل تفعيل ومتابعة المصادر والقنوات والمحتوى . إدارة التواصل :  

الوسيط أو الناقل الذي يمكن من خالله نقل رسالة أو مجموعة من الرسائل إلى الجهات  قناة التواصل :

 المعنية .

رسالة شفهية أو غير شفهية لمحتوى التواصل . الرسالة :  

من قبل متلقي الرسالة . االستجابة : يذية الراجعةالت  

يعيق من تدفق و فهم الرسالة . شيءأي  : العقبات  

 

      سياسةمحتوى ومبادئ ال -3

لعلوم ل نظام كليات اتعتبر الصلة بين التواصل وإجراءاته عنصرا مهما في الفعالية الوظيفية داخ :  3.1

ستوى للوصول إلى محيث تهدف إجراءات التواصل إلى تحسين شبكة التواصل الحالية التطبيقية ، 

تأكد سياسة التواصل على التداخل بين التسلسل الوظيفي األفقي ،  عالي من الفعالية في المؤسسات

 األداء في الكليات . والعمودي ضمن نطاق التواصل وذلك لتطوير جودة

 

 تخاطب أنشطة إدارة التواصل المسؤوليات التالية : :  3.2

تأسيس شبكة تواصل تنظيمية يتم من خاللها توصيل المعلومات بطريقة آمنة وفي الوقت  .1

 المحدد لذلك .

لسياق اذلك بما يتوافق مع سياق التواصل الذي يتضمن تحديد المتطلبات المختلفة للتواصل و .2

 الداخلي والخارجي .

 إجراءات وعمليات تواصل محددة للتأكيد على التدفق الفعال للمعلومات .وضع  .3

ألنظمة ا التي تواجهها صعوباتالالقيام بمراجعة دورية لتدفق المعلومات لتحديد العقبات و .4

 وكذلك األخطاء في عمليات التواصل .

بادل إلى جانب ت –ز ترك وهيتُعّرف الكليات التواصل على أنه عملية تفاعلية تتم بين طرفين  :  3.3

على تبادل اآلراء من أجل خلق بيئة تفاعل مشتركة بين النظام في الكليات وبين  –المعلومات 

 أصحاب المصلحة .

تقنيات م استخدا يتم تدفق التواصل من خالل  في الكليات يجب أن  الفعالية المؤسسيةمن أجل زيادة  :  3.4

كفاءة التواصل في االستجابة لالحتياجات المختلفة ألصحاب تطوير التواصل الحديثة وذلك من أجل 

 المصلحة وبأسلوب مناسب .

ة يوصصدون تجاوز مقاييس خ واالنفتاحقدر عالي من الشفافية  تدفق التواصل على يجب أن يتم  : 3.5

 وسرية المعلومات.
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ق تعريفه على أنه تدفويتم اق التواصل الداخلي في المؤسسة ، يؤكد التواصل الداخلي على سي :  3.6

المشاركين جميع الموظفين  هؤالء ويتضمنالمشاركين ضمن السياق المؤسسي ،  التواصل بين

 والطالب .

 نشر المعلومات لجميع الموظفين الداخليين من خالل قنوات مناسبة . .1

و توفير الشفافية في التواصل  االحتراموسعة نطاق أجل ت إلى اآلراء من االستماع .2

 مجتمع األكاديمي وغير األكاديمي .ضمن ال

والشيف للعمل ضمن فريق الكليات مع الشعور بالفخر بإنجازات  االنتماءغرس شعور  .3

 المؤسسة .

 

أنه  ويتم تعريفه على في المؤسسة ، لتواصلسياق اليؤكد التواصل الخارجي على النطاق الواسع   : 3.7

م ويتضمن نطاق المشاركين الخارجيين وسائل اإلعال ها الخارجية ،المؤسسة وبيئت تدفق التواصل بين

 وأصحاب المصلحة الخارجيين.

 يئتها .بين الكليات و ب والتشجيع عليها جديرة بالثقةالالعالقات الهدف األساسي هو تأسيس  .1

ومدى و كذلك مقدار مسؤوليتها  تطوير رؤية المعلومات يعمل التواصل الخارجي على .2

  توفرها ألصحاب المصلحة .

 

التشريعات الموائمة : -4  

جد يو إال إنه اليق سياستها ضمن إطار عمل تشريعي، الكليات بإدارة عملية توث التزامعلى الرغم من وجوب 

مع  وارشادات السياسةعملية تطبيق إجراءات التواصل  ب أن تتوافقو يج تشريع محدد يدير هذه السياسة،

 ها من الجهات القانونية المحلية.او غير عالمرة اإلمقاييس القوانين واألنظمة التي تحددها وزا

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

 1جدول التواصل في المؤسسات . شكل 

 

 المالحق : -6

 

 إجراءات التواصل في كليات العلوم التطبيقية الملحق أ : 

 سياسة البريد اإللكتروني في كليات العلوم التطبيقية  الملحق ب :

 

 

 المجلس األكاديمي لكليات العلوم التطبيقية    : االعتمادجهة  -7
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 تواريخ الموافقة على السياسة : -8

 

 .................   تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 ................. تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ 

 .................     في تاريخبدأ العمل بهذه النسخة من السياسة 

 ..................       سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية    الجهة الداعمة لهذه السياسة : -9

 

 

 لكليات العلوم التطبيقية ةالعام يةالمدير    : جهة االتصال -10


