
شرعة استخدام مواقع 
التواصل االجتماعي

 
في جامعة القّديس يوسف في بيروت

ر  تّمت الموافقة على النّص من ِقبل المجلس المصغَّ
في اجتماعه ال 165 المنعقد بتاريخ 21 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016، 

وصّد قه مجلس الجامعة في اجتماعه ال 188 المنعقد بتاريخ 17 شباط )فبراير( 2017



 األمانة العاّمة

 جامعة القّديس يوسف في بيروت

 التواصل االجتماعّي في جامعة القّديس يوسف في بيروت مواقعاستخدام  شرعة
)تشرين الثاني( نوفمبر  21بتاريخ المنعقد  165)تّمت الموافقة على النّص من ِقَبل المجلس المصغَّر في اجتماعه ال 

 (2017شباط )فبراير(  17بتاريخ المنعقد  188، وصّدقه مجلس الجامعة في اجتماعه ال 2016

 

موجودة على  -جامعة اليس يوسف أو جامعة القدّ  على أّنهاالوثيقة في  تعريف بهاال التي تمّ  -يس يوسف في بيروت جامعة القدّ 
 (. SPCOMالجامعة )في صاالت االتّ و  منشوراتلاة دائر ة التي تديرها من خالل الحسابات الرسميّ  االجتماعيّ  التواصل مواقع

 ،ةوالعلميّ  ،ةما األنشطة األكاديميّ ، وال سيّ اآلنّية هامعلومات عن أخبار  ، هذهاالجتماعيّ  التواصل مواقع ، علىالجامعةنشر ت
 ة. ة أو أنشطة الحياة الطالبيّ والرياضيّ  ،ةوالثقافيّ 

فين الذين والموظَّ  ،ساتذةواأل ،ع الطالبة بها وتشجّ ل الخاّص تواصة الفي استراتيجيّ  االجتماعيّ  التواصل مواقعة أهميّ  تدركإّنها 
التابعة لها ونشر ة الشخصيّ  ، على دعم أنشطتها من خالل قنوات التواصل االجتماعيّ أسرة جامعة القّديس يوسفلون يشكّ 

 الواردة في هذه الوثيقة.الصحيحة بالممارسات  التقّيد، مع محتواها

 

 شرعةالتطبيق نطاق 
لمناقشة  االجتماعيّ  التواصل على مواقع فاعلون تتالذين أسرة جامعة القّديس يوسف أعضاء أنتم كم، يلإ شرعةال ههذتوّجه ت

 ناتها. قة بالجامعة أو بأحد مكوّ موضوعات متعلّ 

ق بالجامعة أو ، في محادثات أو مناقشات تتعلّ االجتماعيّ  التواصل مواقعاستخدام عن طريق ، ون عندما تشاركالشرعة  ُتطبَّق
 . أسرة جامعة القّديس يوسف بانتمائكم إلى طالبون ناتها، أو تأحد مكوّ ب

ناتها، احترام صورة الجامعة ومكوّ و  االجتماعيّ  التواصل مواقعة في استخدام صحيحتقديم الممارسات ال تهدف هذه الشرعة الى
 .لدراساتالواردة في النظام الداخلّي المتعّلق با المشتركة من األحكام 11ة ما المادّ ة، وال سيّ وفًقا لألحكام التنظيميّ 

 

 ةصحيحلممارسات الادليل 
صورة الجامعة وسمعتها، سواء في نشر ب حديثكمأو ب مبسلوكك ون تساهم ميس يوسف، أنتجامعة القدّ  أسرةأعضاء في  مبصفتك

 ة. ة أو المهنيّ األكاديميّ  مأو في عالقاتك الخاّص  محيطكم

 : احترام القواعد التالية م، يجب عليكاالجتماعيّ التواصل  على مواقعناتها عن الجامعة أو أحد مكوّ  ون ر وبالتالي، عندما تعبّ 



 سة. المؤسّ  باسمث الجامعة التحدّ  باسمين ين الرسميّ ناطقإال لل مكنال ي -

 موتعليقاتك م الخاّص ذلك باسمكب قومون ت مكناتها، فإنّ الجامعة أو أحد مكوّ  حولو/أو تعليقات  ء معّينةعن آرا ون ر تعبّ  حين -
 : تطّرق إلى كالمال مف( في الجامعة. ال يمكنكأو موظّ  استاذ ،)طالب صفتكمو  متكتحديد هويّ  على احرصوا. لذا موحدكُتلزمكم 

ο ال يحترم قيم الجامعة ؛ 

ο ومكّوناتها أو ممّثليها ؛ الجامعة أومّس بصورة ي 

ο رهاب المثلّية، إلخ(. علىو حّض على كره األجانب ي، تشهيرّي، فاحش، إباحّي، عنصرّي، هينمكالم مّس كرامة اإلنسان )ي 

ο  حّرض على العنف ؛يعنيف أو 

ο عن راء سياسّية حزبّية.عّبر ي 

ة من ما للمالحقة القضائيّ ة، وربّ إلجراءات تأديبيّ  منفسكأ ون ضعلى صورة الجامعة، فسوف تعرّ  تأثير حقيقيّ  مإذا كان لتعليقاتك
 . متعليقاتك تّم التعّرض لهم من جّراء ِقَبل أشخاص

نشر )حقوق  خصحقوق الش ون تحترم مكمن أنّ  احرصوا على التأّكد، االجتماعيّ التواصل  على مواقع ةمعلومأي قبل نشر  -
لجامعة. يجب على الطالب عدم نشر الخاّصة باة ة، وسياسة السريّ ة والفنيّ ة الفكريّ ة، إلخ(، وحقوق الملكيّ الخاّص  ته، حياتهصور 

 . المعنيّ  ستاذإذن األأخذ دون  من دروسمحتوى ال

 (. )بريد عشوائيّ  ة أو بريد غير هامّ إعالنيّ  على عدم نشر موادّ  وااحرص -

من . االّطالع عليها والبحث فيهاة يمكن للجميع عامّ  مساحاتهي  االجتماعيّ  التواصل مواقع أنّ  وامل، يجب أن تععامّ  بشكل  
: في الواقع، يمكن ألي  بنشره مة على ما قمتالسيطرة والحصريّ  ون ، تفقدالتواصل هذه مواقععلى  آرائكم أو نشر كمتخالادمخالل 

 .بّثهاو  هاوإعادة نشر  ة(ة أو المرئيّ )المكتوبة أو الصوتيّ م، ستنداتكأو م ممحادثاتكو  مآرائك نسخ، إعادة مدون موافقتكمن و شخص، 

 

 إنشاء حساب على مواقع التواصل االجتماعيّ 
، رابطة قدامىهم )خاّص بفي إنشاء حسابات )صفحة، مجموعة، إلخ(  أسرة جامعة القّديس يوسفمن أعضاء  عدد كبيريرغب 

 حترام اإلجراءات المعمول بها لهذا الغرض. إحدث ما. من الضروري ب نوادي، مختبرات، خدمات، إلخ( أو

 اتمنشور م دائرة الرها لكة التي توفّ ة المرئيّ لجامعة واستخدام عناصر الهويّ ا شرعةتطبيق  أن تحرصوا علىعند إنشاء حساب، يجب 
ما ، ال سيّ لوجعلى ضمان استدامة هذا الحساب عن طريق نسخ حقوق الو  أن تحرصوايجب أيًضا  .SPCOM االّتصاالتو 

 .عةمالجا حقّ هذا العندما يغادر صاحب 

 



 مالحظات
؛  التواصل االجتماعيّ  مواقعة على ار على حساباتها الرسميّ أي تعليقات ينشرها األعضاء أو الزوّ  جامعة القّديس يوسف دال تؤيّ  -

 نتهم لهذا الغرض. الذين عيّ  ناطقين باسمهال البَ التعبير عن وجهة نظرها فقط من قِ  يتمّ 

ة على وسائل التواصل مة على حساباتها الرسميّ االعتدال في جميع المساهمات المقدّ  بحقّ جامعة القّديس يوسف تحتفظ  -
 ، بعد نشرها، بما في ذلك التعليقات غير الالئقة أو المسيئة.االجتماعيّ 

 مصادر ومراجع 
 

- http://www.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/Communication/charte/Charte_d_utilisation 

_des_medias_sociaux_UPD.pdf  

- Charte d’utilisation des réseaux sociaux  

– Université Joseph Fourier Grenoble - www.cnil.fr  

- www.legifrance.gouv.f 

 

 

 التواصل االجتماعيّ  مواقعة استخدام شرعملحق ل
 

 حضور جامعة القّديس يوسف في بيروت على مواقع التواصل االجتماعيّ 
 

 التواصل االجتماعّي التالية : مواقعجامعة القّديس يوسف موجودة على المنّصات و 

- www.usj.edu.lb : الموقع اإللكترونّي 

- Facebook  فايسبوك: Université Saint-Joseph de Beyrouth  

- Twitter : @usjliban  

- Instagram : usjliban - LinkedIn : Université Saint-Joseph de Beyrouth  

- YouTube : USJ TV  

 . (spcom@usj.edu.lb)االتّصاالت و المنشوراتهذه الحسابات تديرها دائرة 

 ب : صالاالتّ  معلى اإلنترنت، يمكنك مق بتجربتكأخرى تتعلّ  ةق بهذا المستند أو ألي معلومألي سؤال يتعلّ 

 ا رامي، دة كاتيا ريّ ـالسيّ 
 ، االجتماعيّ  التواصل مواقعقة منسّ 

 katia.raya@usj.edu.lb البريد اإللكتروني :
katia.raya@usj.edu.lb : +961 1 421 000 ext : 5932 رقم الهاتف 

 

http://www.cnil.fr/
http://www.legifrance.gouv.f/
http://www.usj.edu.lb/
mailto:katia.raya@usj.edu.lb


 

 حساب فايسبوك الخاّص بجامعة القّديس يوسف في بيروت
 

http://www.facebook.com/usj.edu.lb 

ة اإلعالن عن أخبار الجامعة وتغطيتها باإلضافة إلى األحداث التي إمكانيّ  جامعة القّديس يوسف عبر فايسبوك تتيح صفحة
ههم وجّ تعبر الرسائل و  اصلون بهأيًضا للمستخدمين الذين يتّ  جامعةستجيب التمباشر.  قة بها بشكل  مها الجامعة أو المتعلّ تنظّ 
 ة.المعنيّ  دوائراألشخاص أو ال نحو

ق نشر التعليقات أو من خالل ة، عن طريتوّفر عن طريق استخدام األدوات الم الموقع على المعلومات الواردة في الردّ  ميمكنك
 .بمجّرد نشرها اًناة الناس مجّ تصبح متاحة لعامّ  مردود أفعالك أنّ  ال تنسوا. متها مع جمهوركطر مشا

 : " وكذلك التوصيات التاليةاالجتماعيّ  التواصل مواقعاستخدام  شرعةة المذكورة في "صحيحاحترام الممارسات الرجى يُ 

 .ستخدموا لغة الئقةا -

 ة(.اإلنجليزيّ و ة، الفرنسيّ و ة، اللغات المتداولة في الجامعة )العربيّ  وااستخدم -

 .مناقشال أو التي ال عالقة لها بالموضوع المناقشات ذات الطابع الخاّص  وابتجنّ  -

 ات.ة مرّ عدّ  نفسه إرسال التعليق وابتجنّ  -

، ، العنوان البريديّ ة )رقم الهاتف، عنوان البريد اإللكترونيّ معلوماتهم الشخصيّ  نشروااآلخرين وال تحياة ة خصوصيّ  وااحترم -
 إلخ(.

أو  االهانة: يجب مناقشة االنتقادات والتعبير عن الخالف ويجب أال تنحرف نحو  ةالتبادالت جماعيّ  احرصوا على أن تبقى -
 .لتحّزبا

 

 الخاّص بجامعة القّديس يوسف Twitterحساب "تويتر" 

 

http://www.twitter.com/usj.edu.lb  

ألحداث التي ايس يوسف جامعة القدّ  غّطية، تحرًفا(. على هذه المنّص  140نشر نصوص قصيرة ) Twitter "تويتر"منّصة تيح ت
أيًضا  فيهاتتفاعل و  .ةاألمانة العامّ  الصادرة عنة وتعلن عن البيانات الرسميّ اشرًة بم تغطيةً  ّيةالجامعاألحرام تجري في مختلف 

ومراكز البحث وما إلى ذلك. أخيًرا، تستجيب لطلبات أي شخص يستخدم عالمة  ،ةة والفنيّ ات السياسيّ والشخصيّ  ،مع الصحافة
 .hashtag  ة بهاتصنيف الخاّص ال

http://www.facebook.com/usj.edu.lb


 

 الخاّص بجامعة القّديس يوسف في بيروت Instagramحساب "إنستاغرام" 
 

http://www.instagram.com/usjliban  

 ةم الجامعيّ احر ة داخل األديناميكيّ الة و الحياة الطالبيّ  ، تعكس"غراماإنست"ة للجامعة على يس يوسف صوًرا فنيّ امعة القدّ جتنشر 
صم و، فهالعابرةاألخبار  قسمإلى ا بالنسبة مّ . أhashtags التصنيفعالمات ب عليها ويتّم التعليقالمختلفة،  عموًما  خصَّ

تواصل مع المستخدمين من ت اهة في الجامعة. كما أنّ ة واألكاديميّ " الذي يهدف إلى تغطية األحداث الثقافيّ لالستخدام "الصحفيّ 
 (.Instagram Direct) )إنستاغرام مباشر( بالتطبيق الخاّص  ةخالل قسم المراسلة الفوريّ 

 

 يس يوسف في بيروتبجامعة القدّ  الخاّص  LinkedInحساب 
 

http://www.linkedin.com 

ة الكبرى، تعلن فيها عن األحداث المهنيّ  ذات طابع "جامعي"، LinkedInصفحة واحدة فقط على تملك جامعة القّديس يوسف 
 .ةرة الموارد البشريّ ئوعروض الوظائف التي تنشرها داوأعمال البحث، 

 الخاّص بجامعة القّديس يوسف في بيروت YouTubeحساب "يو تيوب" 
 

https://www.youtube.com  

ة عند نشر عطى األولويّ "، والتي يجب أن تُ USJ TV، ""يوتيوب"ة واحدة على موقع قناة رسميّ  تملك جامعة القّديس يوسف
أما  ت؛صاالاالتّ و  لمنشوراتا رةئنتجها داتاألفالم القصيرة التي  هاتشارك فيإّنها ناتها. ة بالجامعة أو أحد مكوّ الخاّص  هاتالفيديو 

 مكتبة الفيديو. فتردمقاطع الفيديو الكبيرة 

 توصيات عاّمة
المذكورة في الصحيحة الممارسات  احرصوا على احترامالمذكورة أعاله،  االجتماعيّ  التواصل مواقعات و جميع المنّص إلى بالنسبة 

 : " وكذلك التوصيات التاليةاالجتماعيّ التواصل  مواقعاستخدام  شرعة"

 .وه، ال تنشر شكّ  ساوركم أيه. إذا ونة ما ستنشر لحظة للتفكير في أهميّ  واخذ -

 .قدر اإلمكان تقّيدوا بميدان اختصاصكم -

 إذا لزم األمر.  ممصادرك وااذكر  -



 اإلنترنت.  برع متفاعالتك آثارحافظوا على  –

 أفضل لجامعة القّديس يوسف خضورمن أجل 
 

 :م نات الجامعة يمكنكة بمكوّ يسبوك الخاّص اعلى صفحات الف -

o جامعة القّديس يوسف"ا بـلحقً م ةالمعنيّ  مؤّسسةلل كاملاستخدام الشعار واالسم ال" « - USJ »   ّة )على سبيل المثال: "كلي
 ، إلخ( ؛ )الحياة الطالبّية( "USJ"  ،"Vie Etudiante - USJ -ة العلوم الدينيّ 

« Faculté des sciences religieuses – USJ », « Vie Etudiante – USJ ». 

o الضغط على "Like As Pageجامعة القّديس يوسف " في صفحة USJ  ّة ؛الرسمي 

o  ّ؛ مكجمهور ثير اهتمام تقد  التية مشاركة المحتوى المنشور على الصفحة الرسمي 

o  ّة بالتنسيق مع الجهة المعنيّ صاالت االتّ و  منشوراتالرة ئ: ولكن ال يمكن القيام بذلك إال من خالل دا ةتعزيز األحداث المهم
 .لخاص بهاة اوالميزانيّ  دعمة اللتحديد مدّ 

 ا :يمكنكم أيًض  -

o تصنيف عالمة الستخدم إhashtag (الهاشتاغ) #USJLiban ؛ 

o بداًل  جامعة القّديس يوسفمواقع التواصل التابعة لأو صورة منشورة على  ة، إلخ.( معلومةمشاركة )إعادة نشر، إعادة تغريدال
 من نسخها ولصقها ؛

o كبير في لبنان الستقرار العدم ايشّكل حالة من بعد حدث  جتماعيعلى وسائل التواصل االساعة  24ل  مّدة صمتب االلتزام
 .سرةاحترام مشاعر االكعالمة  ،لها أو صديق أسرة الجامعةوفاة أحد أفراد على إثر أو 

 التواصل مواقعفي تعليق أي حساب على  يس يوسف بالحقّ ، تحتفظ جامعة القدّ Facebook الفايسبوك بصرف النظر عن -
ن هذا الحساب من تجديد محتواه يتمكّ لجامعة، إذا لم ل تابعةسة إنشاؤه وفًقا لإلجراء الساري والصادر عن مؤسّ  ، تمّ االجتماعيّ 

 للجامعة.التابعة ة الرسميّ  االجتماعيّ التواصل  مواقععلى  الظرفية؛ يمكن اإلعالن عن المعلومات  اأسبوعي  




