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  هذه الالئحة مقدمة عن

  وال الالئحة ستخدم أصل تال  عية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عنايةللجمملكية تامة هذه الالئحة
عن كل ما المدير العام للجمعية، وبحكم منصبه هو المسؤول األعلى  سخ محتوياته بدون تصريح منتن

 . يتعلق بنظام الجودة

 والبد  بالنشاط المعنيملزمة وتطبق على كافة األعمال الخاصة  هذه الالئحة ىالفقرات الواردة ف ،
 .العاملين جميعمن التأكد من تطبيقها باستمرار من قبل 

 على نظام إدارة الجودة وتحسين كفاءته  ةحافظمرشد الذين ستوكل إليهم مسئولية الهذه الالئحة ن
 وفعاليته إلى إجراءات تحقيق ذلك.

  تم  ىوالذرضى "عناية"، الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المبنظام إدارة الجودة هذه الالئحة إحدى وثائق
وصفًا للسياسات العامة لتنفيذ عناصر وهو يبين  ( 2015:  9001األيزو  ) بناؤه طبقًا للمواصفة العالمية 

 .بالجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"نظام الجودة 
 –جودة )  لوثائق رقمالدليل طبقًا لما هو محدد بإجراء ضبط اهذه الوثيقة  يتتم التغييرات والتعديالت ف

 (01 -ج 

  بنود ومتطلبات  في تورد يتلنفس الترتيب للموضوعات التم ترتيب عناوين وموضوعات هذه الوثيقة
 .2015:  9001المواصفة العالمية األيزو 

 

 :  الهدف .1

وتكوين شراكات ناجحة تسهم في التواصل  وأهدافها،العمل على تعزيز رسالة الجمعية  الالئحة إلىتهدف 
إطار الخطة االستراتيجية إلدارة العالقات العامة  الجودة فينظام  مع  مع المجتمع وفق إجراءات تتوافق

 واإلعالم، مع االلتزام بالتحسين المستمر.

 

 



 

7 

 

 :  المجال. 2

تسرى بنود هذه الالئحة على كافة االجراءات المتعلقة بالمحتوى اإلعالمي، واإلعالنات والمطبوعات 
 الكتروني.والجهات الخارجية ذات العالقة بالصحف والمناسبات وموقع الجمعية  وأنشطة الجمعية

 

  : التعريفات. 3

معينة أجل إيصال رسالة  اإلدارة منهو نهج إبداعي يقوم به المصمم بناء على طلب  التصميم: 3-1
مرئي لألفكار المستهدف، بأساليب متنوعة للجمع بين الرموز والصور أو الكلمات لخلق تمثيل  للجمهور
أو ملصقات دعائية بشكل معبر عن الهدف المراد إيصاله سواء داخل مجلة إعداد مواد (، وذلك بوالرسائل.

 الخ

 أو صور.محتوى التصميم الدعائي من عبارات ويقصد بها   مادة التصميم .  3-2

لخبر الصحفي أو كا به العبارات أو الكلمات التي تتضمنها المطبوعات اإلعالمي يقصد .  المحتوى3-4.
 الكرت ..الخمغلف أو المطوية أو الفولدر أو البوستر أو البرشور أو لا

وطاوالت يتوسطه  وشاشات،وفيه بنرات تعريفية  المعرض،الموقع الذي يقام عليه  تعريفي:معرض .  3-5
 واهدافها وبرامجها،موظف يشرح للزوار أنشطة الجمعية 

الفني الذي يقوم بحفظ كل ما يتعلق بالجمعية من منشورات وصور يقصد به  اإلعالمي:الموثق . 6 -3
وفيديوهات وغيرها عبر جهاز تخزين ثابت كالمبيوتر أو هار دسك ذو حجم كبير ويعمل على فهرستها 

 والمناسباتبحسب األقسام 

معية االفالم التي يقوم قسم االنتاج الفني بإصداره لتلتعريف بالج الوثائقية: وهياالفالم .  3-7
 30واإلعالنية التي التقل الـ  الصغيرة الدعائيةدقايق والمقاطع  10عن الـ  وال تتجاوز 7ومشاريعها في حدود 

 المشاهد.يجذب  رائع  دقائق وتخرج بإخراج تمثيلي  3ثانية وال تزيد عن 

م في برامج اجتماعية تهدف إلى تقوية اللحمة بين الموظفين بما يسه ة:ترويحيال لبرامجا.  3-8
 للجمعية.تعزيزاالنتماء والوالء 

 وتشتمل هذه الالئحة على ثالثة إجراءات، وكل إجراء يندرج تحته مجموعة من العمليات، واإلجراءات هي: 

 إجراءات االستضافة والترويح والمناسبات الخاصة .1
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 إجراءات إعداد المحتوى العلمي واإلعالمي .2

 إجراءات إعداد مواد إعالمية تقنيا  .3

 اجع . المر4

 . دليل الجودة  4-1

 مهام العالقات العامة واإلعالم . 4-2 

 والمناسبات الخاصة ترويحاالستضافة، وال : االجراءات.  5

 استضافة شخصيات المهمة بالجمعيةالعمليات : .  1 -5

 ما يلي: وفق زيارةالمستشار اإلعالمي بطلب استضافة  يقوم : المهام.  5-2

 ة للزيار : التنسيق واإلعداد أوال

 الزيارة على نوعين 

 طلب زيارة من جهة ما للجمعية  : األولى

 من الجهة طالبة الزيارة. خطاب رسمياستالم  -

 الرد على الخطاب باإليجاب أو الرفض -

 طلب  زيارة الشخصية المهمة للجمعية  : الثانية

 الجمعية. كمبادرة منإرسال خطاب طلب زيارة  -

 الطلب وتحديد موعد الزيارةعلى  استالم الموافقة -

 إبالغ اإلدارة وجميع الموظفين بموعد الزيارة -

 

 

 



 

9 

 

 : التجهيز للزيارة  ثانيا

 إعداد برنامج الزيارة  -

 الزيارة ومستلزماتهامتابعة تجهيزات  -

 الضيافة احتياجات و تامين الهدايا -

 : التنفيذ ثالثا

 استقبال الشخصية المهمة ومرافقيه  -

 نفيذ برنامج الزيارةالبدء بت -

 السجل الذهبي  المهمة فيتدوين انطباع الشخصية   -

 توديع الشخصية المهمة فور االنتهاء من الحفل  -

 ـ إعداد تقرير عن الزيارة 

 ـ نشر خبر صحفي عن الزيارة 

 لمنسوبي الجمعية  ترويحيبرنامج :  عمليات . 5-3

 ترويحيةواإلعالم باإلعداد واإلشراف على تنفيذ المناسبة اليقوم أخصائي العالقات العامة  : المهام . 5-4
 الداخلية للموظفين وفق ما يليك 

 : التخطيط  أوال

 إعداد الجدول الزمني وبرنامج المناسبة -

 موافقة اإلدارة -

 طلب عهدة خاصة بالمناسبة -

 البحث عن موقع لتنفيذ البرنامج ـ استراحة أو الخروج للبر الخ ـ  -

 منسوبي الجمعية بالمكان والزمان تعريف -

 تذكير الموظفين بالمناسبة قبل المناسبة بأسبوع  -
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 توزيع المهام بين فريق العمل  -

 إعداد البرنامج ومتابعة المهام. -

 تجهيز االدوات ومستلزمات المناسبة. -

 : التنفيذ ثانيا

  التزام منسوبي الجمعية بالحضور في الزمان والمكان المخطط له  -

  البرنامج بنجاحتنفيذ  -

 الترفيه.العودة لمقر الجمعية بالسالمة وتحقيق الهدف من  -

 المتابعة والتقيم .. : ثالثا

 المناسبة.توجيه خطاب شكر لمنظمي   -

 تصفية العهدة المالية للمناسبة -

 اعداد تقرير عن  المناسبة . -

 داخلية بالجمعية دعوة اقامة  : العمليات. 5 -5

على  الداخلية الدعوةيقوم إخصائي العالقات العامة واإلعالم باإلعداد واإلشراف على تنفيذ  : المهام. 5-6
 :  النحو اآلتي

 التخطيط  : أوال

 إعداد الخطة الزمنية لمناسبات الجمعية  -

 نشر الخطة في اوساط الموظفين عبر االيميالت  -

 التنفيذ  : ثانيا

 قبل وقت كافي )اسبوع على األقل(  اخطار الموظفين بالمناسبة من -

 توزيع مهام المناسبة على فريق العمل  -

 متابعة تجهيزات المناسبة  -
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 وضع برنامج المناسبة  -

 الموافقة على البرنامج من قبل اإلدارة -

 طلب عهد مالية  -

 االنتهاء من أعمال المناسبة -

 المتابعة والتقييم .. : ثالثا

 ئمين على المناسبةتوجيه خطاب شكر للقا -

 تصفية العهد المالية  -

 اعداد تقرير عن المناسبة   -

 العلمي واإلعالمي . إجراءات المحتوى6

 إعداد خبر عن الجمعية  : العمليات.  1 -6

حداث الخاصة بالجمعية وفق األ يقوم مسؤول البحوث والمحتوى العلمي  بإعداد خبر عن المهام : . 6-2
 :  يلي

 يط: التخط أوال

 إعداد خطة زمنية لنشر أخبار الجمعية وفق ما هو مرسوم لها في الخطة االستراتيجية  -

 الموافقة على الخطة من المدير العام -

 : التجهيزات  ثانيا

 معرفة المستجدات والتطورات الحادثة للجمعية من مدراء االدارات   -

 تحديد الصور المناسبة للخبر -

 عبر البريد االلكتروني  لمسؤول البحوث والمحتوى العلمي  ارسال المعلومات والصور -

 اعتماد الخير من مدير االدارة والمدير العام -

 مراسلة الصحف لنشر الخبر  عن طريق المستشار اإلعالمي  -
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 وضع نسخة اكترونية على الموقع بعد نشره في الصحف  . -

 : المتابعة والتقييم .. ثالثا

 على نشر الخبر  متابعة الصحف للتعرف -

 حفظ نسخ من الخبر بعد نشره في الصحف -

 إرسال روبط الخبر إلى شركاء الجمعية بالقائمة البريدية  -

 شهور لشركاء الجمعية 3إرسال ملف إلكتروني ألخبار الجمعية  كل  -

 جمع األخبار الصحفية في ملف صحفي عن طريق المستشار االعالمي ويتم اصداره كملف سنوي -

 اللقاءات اإلعالمية :  العمليات. 6-3

 يقوم المستشار اإلعالمي بتنسيق لقاءات إعالمية مع الجهات اإلعالمية وفق ما يلي: المهام : .6-4

 : التخطيط  أوال

 إعداد جدول زمني للقاءات اإلعالمية مع الجهات اإلعالمية المستهدفة -

 موافقة اإلدارة على الجدول الزمني -

 يانات باسماء اإلعالميين والقنوات الفضائية واالذاعات المحليةإعداد قاعدة ب -

 ـ إعداد محاور اللقاء اإلعالمي

 : التنسيق والمتابعة  ثانيا

الظهور اإلعالمي يتم التنسيق بين اإلعالميين والمخولين باللقاءات اإلعالمية من المسؤوليين بالجمعية  -
ر العام أو من ينوب عنه ، ومدير العالقات العامة أو من ينوب )رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه ، المدي

 عنه(

في حالة الموافقة على اللقاء اإلعالمي يتم إشعار شركاؤنا ومحبي الجمعية عبر الرسائل االيميل  -
 والمنصات االلكترونية، وموقع الجمعية 

 توثيق اللقاء بتسجيله -

 والهاردسك الخاص بإدارة العالقات العامة واإلعالم.حفظ اللقاء اإلعالمي المسجل في الكمبيوتر  -
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 وضع اللقاء اإلعالمي في القنوات اإلعالمية للجمعية  -

 شهور  3إعداد تقرير باللقاءات اإلعالمية المنفذة كل 

 العمليات : تحديث بيانات الموقع  .5 -6

 إللكترونية وتنسيقها وفق ما يلي:المهام : يقوم مسؤول االعالم الجديد بتحديث بيانات المواقعه ا.  6 -6

 البيانات: حصر  أوال

 تحديد المعلومات والمواد التي تحتاج لتحديث   -

 طلب اإلدارات بتزويد اإلعالم الحديث بالمعلومات  -

 إعادة صياغ المعلومة ودعمها بالصور -

 : التنفيذ ثانيا

 اليومية المحدثة واألخباررفع البيانات  -

 ديو رفع الصور والفي -

 رفع البنرات واإلعالنات - 

 المتابعة والتحديث:  ثالثا

 تحديث البيانات واالحصاءات من حيث الفرز والصياغة والرفع.  -

 العمليات: الرد على استفسارات الواردة من مواقع الجمعية .  7 -6

ود التساؤالت وفق يقوم مسؤول االعالم الجديد بالرد على االستفسارات ومتابعتها فور وور : المهام 6-8
 وفق ما يلي: : يلي

 : التخطيط أوال

 فتح الموقع يوميا واستعراض االيميل -

 ـ قراءة الرسائل جيدا وعدم تجاهل محتواها

 التعرف على طلب المرسل والتعامل مع طلبه بذكاء -
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 : التنفيذ ثانيا

 الرد على الرسالة وشكره على التواصل مع الجمعية   -

 المتابعة والتقيم

إذا كان الرسالة في إطار رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها فيمكن للمسؤول عن الموقع مباشرة ولكن  -
 إذا خرجت عن ها االطار يرسل الرسالة للمدير المباشر له لطلب التوجيه

 استقبال توجيه المدير المباشر  -

 يتم اعادة صياغة الرد  إعالميا ليخرج بصورة ترضي العميل -

 لرد مباشرة  للمستفسرإرسال ا -

  للجمعية:إقامة معرض تعريفي  : العمليات.   9 -6

يقوم إخصائي المعارض بإقامة المعرض التعريفي  للجمعية بحسب الخطة السنوية إلدارة   : المهام.  6-10
 العالقات العامة واإلعالم 

 وفق ما يلي: 

 قامة المعرض: مرحلة اإلعداد والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بإ أوال

 البحث عن مواعيد المعارض التي ستقام محليا ودوليا  -

 العمل على حصر تلك المعارض وتسجيلها في سجل خاص وبصفة دورية  -

 تقديم طلب إذن من صاحب الصالحية للمشاركة أو إقامة معرض تعريفي -

 اعداد خطابات طلب إقامة معرض وفق ما هو مبرمج له بالسجل -

 ب من مديرالعالقات العامة واإلعالم تعميد الخطا -

 إيصال الخطابات للجهة المنظمة للمعرض أو الجهة التي سيقام فيها المعرض  -
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 لتنفيذ ..التجهيز وا: مرحلة  ثانيا

 تحديد احتياجات المعرض وتجهيزها  -

 توصيل احتياجات المعرض الى الموقعمتابعة  -

 استالم الموقع تركيبه  -

 تقبال الزائرين افتتاحه ، اس -

 ـ سجل الزوار

 المتابعة والتقييم ..-ت

 تفكيك المعرض بعد انتهاء المناسبة، وإعادته لمقر الجمعية سالما. -

 شكر للجهات المنظمة على حسن االستقبال والتنظيمإعداد خطابات  -

 يضاف للتقرير السنويإعداد تقرير عن المعرض  -

 توزيع مكافأة للمتطوعين  -

 

 

 العالقة والشخصيات ذاتإعداد خطابات التهاني والتعازي وإرسالها للجهات  : العمليات . 6-11

إرسال خطابات التهاني إعداد و سكرتير قسم العالقات العامة  يقوم سكرتير العام  : المهام . 6-12
 : وفق ما يلي والتعازي

 : االستقصاء أوال

 االطالع على الصحف اليومية  -

 تي تشتمل على تهاني وتعازىفرز االعالنات ال -

 بأصحاب التهاني والتعازيالعناوين الخاصة لتعرف على ا -

 كتابة خطاب التهاني والتعازي -
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 تسليم الخطاب لمدير العالقات العامة واالعالم للتركين  -

 للتوقيع واالعتماد المدير العام توجيه الخطابات الى  -

 : التنفيذ ثانيا

 ة المعنية عبر الفاكسارسال الخطابات للشخصي -

 حفظ الخطابات في ملف الصادر  -

 المتابعة والتقيم : ثالثا

 استالم الرد على الخطاب من الشخصية المعينة -

 حفظ الخطاب في ملف الوارد  -

 إعداد تقرير بما تم إجرائه -

 

 المراسالت الداخلية والخارجية  العمليات : .13 -6

 ات العامة واإلعالم بتنفيذ  المراسالت الداخلية والخارجية وفق ما يلي:المهام يقوم سكرتير العالق .6-14

 : المراسالت الداخلية  أوال

 استالم الخطابات الموجهة إلدارة العالقات العامة واإلعالم  -

 عرض الخطابات على مدير العالقات العامة واإلعالم -

 العمل بتوجيه مدير االدارة  )حفظ ومتابعة ( -

 عاملة في الملف الخاص بهاحفظ الم -

 :  المراسالت ..المراسالت الخارجية .. ثانيا

 إعداد الخطاب  واخذ موافقة المدير العام -

 نسخ الخطابات وإعتماده من المدير العام بعد تركينه من مدير االدارة. -

 تنفيذ توجيه مدير إدارة  بإرسال الرسالة الخارجية إلى وجهتها المعتمدة  -
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 الرسالة للجهة المستهدفة تسليم  -

 توزيع مطبوعات الجمعية  : العمليات . 6-15

 وفق ما يلي:وتوزيع مطبوعات الجمعية إعداد بالعالقات العامة إخصائي  يقوم : . المهام 16. -6

 : الخطيط   أوال

 زمنية لتوزيع المطبوعات وفق الخطة االستراتيجية إعداد الخطة الزمنية  -

 والظروفورق الرسمي الفاخر لل نوعية تحديد  -

 طلب الطباعة  -

 من مدير العالقات العامة واإلعالم والمدير العام اعتماد الخطاب  -

 تصدير الخطابات -

 االستالم مع المطبوعات ، ويرفق معه سجل الخطابات داخل المظروف  وضع -

 للجهات المستهدفةخطة التوزيع وضع  -

  مع الموارد البشرية  تكييف وقت دوام الموظف بالتنسيق -

 المطبوعات نقل تخصيص سيارة خاصة ل -

 : التنفيذ ثانيا

 البدء في توزيع المطبوعات وفق ما هو مخطط له  -

 سجل االستالم  للجهات المستهدفة وفقتسليم الخطابات  -

 البيانات إذا كان هناك تغيرات في مناصب الجهات المستهدفة . تحديث  -

 التقيم و : المتابعة  ثالثا

 توزيع المطبوعات بنجاح  -

 توزيع المطبوعات إعداد تقرير عن ـ 

 ملف التقارير الدورية والسنوية في  وضع التقرير  -
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 إعداد مواد إعالمية تقنيا. إجراءات 7

 اخراج فيلم وثائقيالعممليات :  . 7-1

 الوثائقي للجمعية وفق ما يلي: يقوم قسم المونتاج  باالشراف على تنفيذ و إخراج الفيلمالمهام :  .  7-2

 : التخطيط أوال

 إعداد فيلم تعريفي او دعائي عن الجمعية . -

 إعداد  خطة زمنية إلنتاج الفيلم الوثائقي -

 البحث عن عروض اسعار بواسطة شركات متخصصة في انتاج االفالم . -

 اعتماد السعر باعتبار الجودة وال يتجاوز السعر المرصود للفيلم -

 االعداد والمتابعة   : اثاني

 متابعة التعاقد مع الشركة المعتمدة ، وتجهيز استحقاقاتها المالية  -

 ـ تزويد الشركة بمستلزمات الفيلم من الصور ومقاطع الفيديو إلعداد السيناريو الخاص بالفيلم 

 إعداد السيناريو وفق تصور الجمعية المعتمد والمتفق حوله من قبل االدارة  -

 اد السيناريو الفيلم من المدير العاماعتم -

 التنسيق بين الشركة وقسم التوثيق بالجمعية في إعداد ما يدعم السيناريو المعتمد  -

 عند تسليم الشركة للمقاطع الممنتجة المعتمدة وفق السيناريو يجب توثيق ذلك من خالل مكاتبات -

 المساهمة في إيجاد صوت مميز لتسجيل السيناريو . -

 :  االعدادات  اثالث

 استالم النسخة األولية للفيلم العتمادها من إدارة الجمعية  -

 إجراء  التعديالت وإرسالها للشركة  -

 استالم النسخة النهائية بعد االلتزام بإجراءات التعديل -

 بعد اعتماد الفيلم النهائي يتم وضعه في القنوات اإلعالمية للجمعية   -
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 لم إعداد تقرير عن الفي – 

 إخراج وتنسيق الصور والفيديو باإلعالم الجديد  : العمليات.  3 -7

يقوم مسؤول قسم اال عالم الجديدعالم الجديد بب إخراج يلي:إخراج وتنسيق الصور والفديو المهام : .  4 -7
 : وفق ما يلي

 : التخطيط  أوال

 تحديد نوعية اإلخراج هل هي لألخبار أو المواقع -

 اطع الفيديو وتحديد المناسب منهاحصر الصور ومق -

 اختيار البرنامج المناسب للتعامل مع الصور أو الفيديو -

 تحديد المالمح النهائية للعملية اإلخراج  -

 : التنفيذ  ثانيا

 إدخالها على البرنامج المناسب إلخراج المطلوب الذي يحقق هدف عناية ووضع شعارها عليها -

 ف الجمعية ، وتحسين االضاءة  .. الخاإلبقاء على ما يناسب أهدا -

 تحويل صيغ الصور والفيديو -

 تصغير حجم الصور والفيديو -

 : المتابعة والتقييم  ثانيا

 حفظ النسخة النهائية بالصيغة المطلوبة -

 وضع النسخة النهائية للمواقع المختلفة او اليوتيوب -

 عمل روابط تشغيلية للمخرج النهائي بخلفية صورة -

 رسالها بااليميالت لنشرها إن لزم األمرإ -

 :  تصميم بنر الكتروني  العمليات.  7-5

 يقوم االعالم الجديد بتنفيذ تصميم بنر اللكتروني لمواقع الجمعية وفق يلي:وفق ما يلي: المهام :.  6 -7
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 : التخطيط  أوال

 تحديد احتياجات إلدارة واالدارات االخرى -

 وإعداد فكرة العمل  المطلوب،حصر مادة البنر  -

إجراء عصف ذهني مع طالبي البنر للخروج بفكره تحقق الهدف ويتم تدوينها في مسودة ورقية أو  -
 بالكمبيوتر

 اختيار الصور التي تحقق االهداف المطلوبة من العمل -

 :  التنفيذ  ثانيا

 تجهيز العمل بالبرامج الخاص بالبنرات  -

 بالصيغة التشغيلية المناسبةحفظ أصل العمل واستخالص نسخة  -

 اعتماد العمل  من صاحب الصالحية من الجهة الطالبة أو المدير العام -

 عمل التعديالت الالزمة إن وجدت -

 يتم حفظ النسخة المعدلة واخراجها بالصيغة التشغيلية المناسبة -

 الموافقة على النسخة المعدلة من صاحب الصالحية  -

 للعمل والنسخة التشغيلية بالصيغة المطلوبةحفظ النسخة النهائية  -

 رفع النسخة التشغيلية للموقع أو ارسالها للجهة الطالبة -

 إعداد تقرير حول هذا العمل  -

 رفع ونشر اخبار الجمعية على المواقع االلكترونية العمليات : .  8 -7

 لكترونية للجمعية وفق ما يلي:يقوم مسؤول برفع ونشر أخبار الجمعية على المواقع اإل المهام  :.  7-9

 :  التجهيز  أوال

 تزويد اإلعالم الحديث بالمواد االخبارية  -

 اختيار الصور المناسبة للخبر  -
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 : التنفيذ ثانيا

 فتح لوحة تحكم الموقع االلكتروني -

 رفع الخبر مع مراعاة االلتزام بالخطوط المعتمدة لدى الجمعية    -

 يد حجم الصوررفع الصور للموقع وتوح -

 ويتم نفس االجراءات مع بقية المنصات االلكترونية للجمعية . -

 : المتابعة والتقيم ثالثا

 نشر الخبر عبر القوائم البريدية للجمعية  -

 إعداد اإليميل بصورته النهائية -

 تنفيذ عملية اإلرسال -

 تلقي ردود األفعال من اإليميالت المرسل لها -

 ت .الرد على اإليميال -

 إعداد تقرير ربع سنوية بعدد األخبار التي تم نشرها عبر الوسائل اإللكترونية -

 متابعة صفحة الجمعية  على اليوتيوب العمليات :.  7-10

 يقوم مسؤول االعالم الجديد بمتابعة صفحة الجمعية على قناة اليوتيوب وفق ما يلي: 11 -7

 : التخطيط  أوال

 طة المرسوم لها حسب الخ االحتياجاتتحديد  -

 الموافقة على االحتياجات  -
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 : التنفيذ  ثانيا

 الحديث الفيديوهات من قسم التوثيق قسم االعالمتسليم  -

 رفع الفيديو بعد إجراء عملية المعالجات عليه -

 التعليق على الفيديو المرفوع ونبذة تعريفية عنه -

 : المتابعة والتقيم  ثالثا

 الجمهور مع قناة اليوتيوبرصد ومتابعة تفاعل  -

 استقبال الرسائل والرد على التعليقات -

 تحديث البيانات بصفة دورية -

 رفع تقرير عن قناة التيوب -

 توثيق مناشط الجمعية  العمليات :.  12 -7

 يقوم الموثق اإلعالمي بتوثيق مناشط الجمعية )صور ، فديو( وفق ما يلي:  لمهام :.  13 -7

 : الطلبات أوال

 استقبال طلبات التوثيق -

 واخذ موافق مدير االدارة الطلب  النظر في -

 إدارة العالقات العامة في كيفية التنفيذ التنسيق مع  -

 : التجهيزات ثانيا

 لتوثيقومستلزمات ا إعداد الكاميرات -

 التواجد في الموقع بوقت كاف -
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 التنفيذ:  ثالثا

 كما خطط له التوثيق  إجراء عملية -

 باإلدارة في الهارديسك الخاص حفظ ملفات الصور والفيديو في جهاز الكمبيوتر وحفظ نسخ في   -

  فرز الصور وفلترتها -

 ذات العالقة بهاالفديو والصور  الجهة طالبة التوثيق نسخ منتسليم  -

 

 

 : المتابعة والتقيم  ثالثا

 التعرف على انطباعات الجهة طالبة التوثيق -

 التوثيق الخاص باإلدارة المعينة  في سجلوالفيديو  وضع الصور -

 إعداد عن تقرير خاص عن هذا التوثيق  -
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