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جامعــة الق ّديــس يوســف يف بــروت  -التــي تـ ّم التعريــف بهــا يف الوثيقــة عــى أنّهــا جامعــة الق ّديــس يوســف أو الجامعــة
ـي مــن خــال الحســابات الرســميّة التــي تديرهــا دائــرة املنشــورات واالتّصــاالت
 موجــودة عــى مواقــع التواصــل االجتامعـ ّيف الجامعــة (.)SPCOM
ـي هــذه ،معلومــات عــن أخبارهــا اآلنيّــة ،وال سـيّام األنشــطة األكادمييّــة،
تنــر الجامعــة ،عــى مواقــع التواصــل االجتامعـ ّ
والعلميّــة ،والثقافيّــة ،والرياضيّــة أو أنشــطة الحيــاة الطالبيّــة.
الخاصــة بهــا وتشــ ّجع الطــاب ،واألســاتذة،
االجتامعــي يف اســراتيجيّة التواصــل
إنّهــا تــدرك أهميّــة مواقــع التواصــل
ّ
ّ
ـي
واملوظَّفــن الذيــن يشـكّلون أرسة جامعــة الق ّديــس يوســف ،عــى دعــم أنشــطتها مــن خــال قنــوات التواصــل االجتامعـ ّ
الشــخصيّة التابعــة لهــا ونــر محتواهــا ،مــع التقيّــد باملامرســات الصحيحــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

نطاق تطبيق الرشعة

تتو ّجــه هــذه الرشعــة إليكــم ،أنتــم أعضــاء أرسة جامعــة الق ّديــس يوســف الذيــن تتفاعلــون عــى مواقــع التواصــل
االجتامعــي ملناقشــة موضوعــات متعلّقــة بالجامعــة أو بأحــد مك ّوناتهــا.
ّ
ـي ،يف محادثــات أو مناقشــات تتعلّــق
ت ُط َّبــق الرشعــة عندمــا تشــاركون ،عــن طريــق اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعـ ّ
بالجامعــة أو بأحــد مك ّوناتهــا ،أو تطالبــون بانتامئكــم إىل أرسة جامعــة الق ّديــس يوســف.
ـي واحـرام صــورة الجامعــة
تهــدف هــذه الرشعــة اىل تقديــم املامرســات الصحيحــة يف اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعـ ّ
ي املتعلّــق
ومك ّوناتهــا ،وف ًقــا لألحــكام التنظيم ّيــة ،وال س ـ ّيام املــا ّدة  11مــن األحــكام املشــركة الــواردة يف النظــام الداخ ـ ّ
بالدراســات.

دليل املامرسات الصحيحة

بصفتكــم أعضــاء يف أرسة جامعــة الق ّديــس يوســف ،أنتــم تســاهمون بســلوككم أو بحديثكــم بنــر صــورة الجامعــة
الخــاص أو يف عالقاتكــم األكادمي ّيــة أو املهن ّيــة.
وســمعتها ،ســواء يف محيطكــم
ّ
االجتامعــي ،يجــب عليكــم احــرام
تعــرون عــن الجامعــة أو أحــد مك ّوناتهــا عــى مواقــع التواصــل
وبالتــايل ،عندمــا ّ
ّ
القواعــد التاليــة :
املؤسسة.
 ال ميكن إال للناطقني الرسم ّيني باسم الجامعة التح ّدث باسم ّ حــن تعـ ّـرون عــن آراء مع ّينــة و/أو تعليقــات حــول الجامعــة أو أحــد مك ّوناتهــا ،فإنّكــم تقومــون بذلــك باســمكمـاص وتعليقاتكــم ت ُلزمكــم وحدكــم .لــذا احرصــوا عــى تحديــد هويّتكــم وصفتكــم (طالــب ،اســتاذ أو موظّــف) يف
الخـ ّ
الجامعــة .ال ميكنكــم التط ـ ّرق إىل كالم :
ال يحرتم قيم الجامعة ؛
ميس بصورة الجامعة أو ومك ّوناتها أو ممثّليها ؛
ّ ο
ـض عــى كــره األجانــب وعــى رهــاب
ـري ،يحـ ّ
ـي ،عنـ ّ
ـس كرامــة اإلنســان (كالم مهــن ،تشـ ّ
οميـ ّ
ـهريي ،فاحــش ،إباحـ ّ
املثليّــة ،إلــخ).
 οعنيف أو يح ّرض عىل العنف ؛
يعب عن راء سياسيّة حزبيّة.
ّ ο
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وربــا للمالحقــة
ـي عــى صــورة الجامعــة ،فســوف تع ّرضــون أنفســكم إلج ـراءات تأديب ّيــةّ ،
إذا كان لتعليقاتكــم تأثــر حقيقـ ّالقضائ ّيــة مــن ِق َبــل أشــخاص ت ـ ّم التع ـ ّرض لهــم مــن ج ـ ّراء تعليقاتكــم.
ـي ،احرصــوا عــى التأكّــد مــن أنّكــم تحرتمــون حقــوق الشــخص (حقــوق
قبــل نــر أي معلومــة عــى مواقــع التواصــل االجتامعـ ّالخاصــة بالجامعــة .يجــب عــى
الخاصــة ،إلــخ) ،وحقــوق امللك ّيــة الفكريّــة والفن ّيــة ،وسياســة الرسيّــة
نــر صورتــه ،حياتــه
ّ
ّ
ـي.
الطــاب عــدم نــر محتــوى الــدروس مــن دون أخــذ إذن األســتاذ املعنـ ّ
 احرصوا عىل عدم نرش موا ّد إعالن ّية أو بريد غري ها ّم (بريد عشوا ّيئ).ـي هــي مســاحات عا ّمــة ميكــن للجميــع االطّــاع عليهــا والبحــث
بشــكلٍ عــا ّم ،يجــب أن تعلمــوا أ ّن مواقــع التواصــل االجتامعـ ّ
فيهــا .مــن خــال مداخالتكــم أو نــر آرائكــم عــى مواقــع التواصــل هــذه ،تفقــدون الســيطرة والحرصيّــة عــى مــا قمتــم بنــره
 :يف الواقــع ،ميكــن ألي شــخص ،ومــن دون موافقتكــم ،إعــادة نســخ آرائكــم ومحادثاتكــم أو مســتنداتكم( ،املكتوبــة أو الصوت ّيــة
أو املرئ ّيــة) وإعــادة نرشهــا وبثّهــا.

االجتامعي
إنشاء حساب عىل مواقع التواصل
ّ

ـاص بهــم (رابطــة
يرغــب عــدد كبــر مــن أعضــاء أرسة جامعــة الق ّديــس يوســف يف إنشــاء حســابات (صفحــة ،مجموعــة ،إلــخ) خـ ّ
قدامــى ،نــوادي ،مختـرات ،خدمــات ،إلــخ) أو بحــدث مــا .مــن الــروري إحـرام اإلجـراءات املعمــول بهــا لهــذا الغــرض.
عنــد إنشــاء حســاب ،يجــب أن تحرصــوا عــى تطبيــق رشعــة الجامعــة واســتخدام عنــارص الهويّــة املرئ ّيــة التــي توفّرهــا لكــم
دائــرة املنشــورات واالتّصــاالت  .SPCOMيجــب أيضً ــا أن تحرصــوا عــى ضــان اســتدامة هــذا الحســاب عــن طريــق نســخ
حقــوق الولــوج ،ال س ـ ّيام عندمــا يغــادر صاحــب هــذا الحـ ّـق الجامعــة.

مالحظات

 ال تؤيّــد جامعــة الق ّديــس يوســف أي تعليقــات ينرشهــا األعضــاء أو الــز ّوار عــى حســاباتها الرســميّة عــى مواقــع التواصــلـي ؛ يت ـ ّم التعبــر عــن وجهــة نظرهــا فقــط مــن ِقبَــل الناطقــن باســمها الذيــن عيّنتهــم لهــذا الغــرض.
االجتامعـ ّ
 تحتفــظ جامعــة الق ّديــس يوســف بحـ ّـق االعتــدال يف جميــع املســاهامت املق ّدمــة عــى حســاباتها الرســميّة عــى وســائلـي ،بعــد نرشهــا ،مبــا يف ذلــك التعليقــات غــر الالئقــة أو املســيئة.
التواصــل االجتامعـ ّ
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.fr
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االجتماعي
ملحق لشرعة استخدام مواقع التواصل
ّ

االجتامعي
حضور جامعة القدّ يس يوسف يف بريوت عىل مواقع التواصل
ّ
االجتامعي التالية :
املنصات ومواقع التواصل
جامعة الق ّديس يوسف موجودة عىل ّ
ّ
ين www.usj.edu.lb :
 املوقع اإللكرتو ّ  Facebookفايسبوك Université Saint-Joseph de Beyrouth : Twitter : @usjliban Instagram : usjliban - LinkedIn : Université Saint-Joseph de Beyrouth YouTube : USJ TVهذه الحسابات تديرها دائرة املنشورات واالتّصاالت.
ألي سؤال يتعلّق بهذا املستند أو ألي معلومة أخرى تتعلّق بتجربتكم عىل اإلنرتنت ،ميكنكم التّواصل مع هذه الدائرة عىل الربيد
اإللكرتوين التّايلspcom@usj.edu.lb :

القديس يوسف يف بريوت
حساب فايسبوك
الخاص بجامعة ّ
ّ
http://www.facebook.com/usj.edu.lb

تتيــح صفحــة جامعــة الق ّديــس يوســف عــر فايســبوك إمكانيّــة اإلعــان عــن أخبــار الجامعــة وتغطيتهــا باإلضافــة إىل األحــداث
التــي تنظّمهــا الجامعــة أو املتعلّقــة بهــا بشــكلٍ مبــارش .تســتجيب الجامعــة أيضً ــا للمســتخدمني الذيــن يتّصلــون بهــا عــر
الرســائل وتو ّجههــم نحــو األشــخاص أو الدوائــر املعنيّــة.
ميكنكــم الــر ّد عــى املعلومــات الــواردة يف املوقــع عــن طريــق اســتخدام األدوات املتوفّــرة ،عــن طريــق نــر التعليقــات أو مــن
خــال مشــاطرتها مــع جمهوركــم .ال تنســوا أ ّن ردود أفعالكــم تصبــح متاحــة لعا ّمــة النــاس م ّجانًــا مبجـ ّرد نرشهــا.
االجتامعي» وكذلك التوصيات التالية :
يُرجى احرتام املامرسات الصحيحة املذكورة يف «رشعة استخدام مواقع التواصل
ّ
 استخدموا لغة الئقة. استخدموا اللغات املتداولة يف الجامعة (العرب ّية ،والفرنس ّية ،واإلنجليزيّة).الخاص أو التي ال عالقة لها باملوضوع املناقش.
 تج ّنبوا املناقشات ذات الطابعّ
 تج ّنبوا إرسال التعليق نفسه ع ّدة م ّرات.احرتمــوا خصوص ّيــة حيــاة اآلخريــن وال تنــروا معلوماتهــم الشــخص ّية (رقــم الهاتــف ،عنــوان الربيــد اإللكــرو ّين ،العنــوانـدي ،إلــخ).
الربيـ ّ
احرصــوا عــى أن تبقــى التبــادالت جامع ّيــة  :يجــب مناقشــة االنتقــادات والتعبــر عــن الخــاف ويجــب أال تنحــرف نحــواالهانــة أو التحـ ّزب.
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القديس يوسف
الخاص بجامعة ّ
حساب «تويرت» Twitter
ّ
http://www.twitter.com/usj.edu.lb

املنصــة ،تغطّــي جامعــة الق ّديــس يوســف
منصــة «تويــر»  Twitterنــر نصــوص قصــرة ( 280حرفًــا) .عــى هــذه ّ
تتيــح ّ
األحــداث التــي تجــري يف مختلــف األح ـرام الجامع ّيــة تغطي ـ ًة مبــارش ًة وتعلــن عــن البيانــات الرســم ّية الصــادرة عــن األمانــة
العا ّمــة .وتتفاعــل فيهــا أيضً ــا مــع الصحافــة ،والشــخص ّيات السياسـ ّية والفن ّيــة ،ومراكــز البحــث ومــا إىل ذلــك .أخـ ًرا ،تســتجيب
الخاصــة بهــا .hashtag
لطلبــات أي شــخص يســتخدم عالمــة التصنيــف
ّ

القديس يوسف يف بريوت
الخاص بجامعة ّ
حساب «إنستاغرام» Twitter
ّ
http://www.instagram.com/usjliban

تنــر جامعــة الق ّديــس يوســف صــو ًرا فنيّــة للجامعــة عــى «إنســتاغرام» ،تعكــس الحيــاة الطالبيّــة والديناميكيّــة داخــل األحـرام
الجامعيّــة املختلفــة ،ويتــ ّم التعليــق عليهــا بعالمــات التصنيــف  .hashtagsأ ّمــا بالنســبة إىل قســم األخبــار العابــرة ،فهــو
«الصحفــي» الــذي يهــدف إىل تغطيــة األحــداث الثقافيّــة واألكادمييّــة يف الجامعــة .كــا أنّهــا
مخصــص عمو ًمــا لالســتخدام
َّ
ّ
ـاص بالتطبيــق (إنســتاغرام مبــارش) (.)Instagram Direct
تتواصــل مــع املســتخدمني مــن خــال قســم املراســلة الفوريّــة الخـ ّ

حساب LinkedIn
القديس يوسف يف بريوت
الخاص بجامعة ّ
ّ
http://www.linkedin.com/school/usjliban

متلــك جامعــة الق ّديــس يوســف صفحــة واحــدة فقــط عــى  LinkedInذات طابــع «جامعــي» ،تعلــن فيهــا عــن األحــداث املهن ّيــة
الكــرى ،وأعــال البحــث ،وعــروض الوظائــف التــي تنرشهــا دائــرة املــوارد البرشيّة.
حساب «يو تيوب» Youtube
القديس يوسف يف بريوت
الخاص بجامعة ّ
ّ
https://www.youtube.com/c/USJTV

متلــك جامعــة الق ّديــس يوســف قنــاة رســم ّية واحــدة عــى موقــع «يوتيــوب» ،»USJ TV« ،والتــي يجــب أن ت ُعطــى األولويّــة
الخاصــة بالجامعــة أو أحــد مك ّوناتهــا .إنّهــا تشــارك فيهــا األفــام القصــرة التــي تنتجهــا دائرة املنشــورات
عنــد نــر الفيديوهــات
ّ
واالتّصــاالت؛ أمــا مقاطــع الفيديــو الكبــرة فــرد مكتبــة الفيديــو.

توصيات عا ّمة

ـي املذكــورة أعــاه ،احرصــوا عــى احـرام املامرســات الصحيحــة املذكورة
بالنســبة إىل جميــع ّ
املنصــات ومواقــع التواصــل االجتامعـ ّ
ـي» وكذلــك التوصيــات التالية :
يف «رشعــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعـ ّ
 خذوا لحظة للتفكري يف أهميّة ما ستنرشونه .إذا ساوركم أي ّشك ،ال تنرشوه.
 تقيّدوا مبيدان اختصاصكم قدر اإلمكان. اذكروا مصادركم إذا لزم األمر.– حافظوا عىل آثار تفاعالتكم عرب اإلنرتنت.
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من أجل حضور أفضل لجامعة القدّ يس يوسف
الخاصة مبك ّونات الجامعة ميكنكم :
 عىل صفحات الفايسبوكّ
للمؤسســة املعن ّيــة ملح ًقــا بـ»جامعــة الق ّديــس يوســف» « ( » USJ -عــى ســبيل املثــال:
 oاســتخدام الشــعار واالســم الكامــل
ّ
«كل ّيــة العلــوم الدين ّيــة ( »Vie Etudiante - USJ« ، »USJ -الحيــاة الطالب ّيــة)  ،إلــخ) ؛
« .» Faculté des sciences religieuses – USJ », « Vie Etudiante – USJ

 oالضغط عىل « »Like As Pageيف صفحة جامعة الق ّديس يوسف  USJالرسم ّية ؛
 oمشاركة املحتوى املنشور عىل الصفحة الرسم ّية التي قد تثري اهتامم جمهوركم ؛
 oتعزيــز األحــداث امله ّمــة  :ولكــن ال ميكــن القيــام بذلــك إال مــن خــال دائــرة املنشــورات واالتّصــاالت بالتنســيق مــع الجهــة
املعن ّيــة لتحديــد مـ ّدة الدعــم وامليزان ّيــة الخــاص بهــا.
 ميكنكم أيضً ا : oإستخدم عالمة التصنيف ( hashtagالهاشتاغ)  USJLiban#؛
 oاملشــاركة (إعــادة نــر ،إعــادة تغريــدة ،إلــخ ).معلومــة أو صــورة منشــورة عــى مواقــع التواصــل التابعــة لجامعــة الق ّديــس
يوســف بــدالً مــن نســخها ولصقهــا ؛
 oااللتـزام مبـ ّدة صمــت ل  24ســاعة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي بعــد حــدث يشـكّل حالــة مــن عــدم االســتقرار الكبــر
يف لبنــان أو عــى إثــر وفــاة أحــد أفـراد أرسة الجامعــة أو صديــق لهــا ،كعالمــة احـرام مشــاعر االرسة.
بــرف النظــر عــن الفايســبوك  ،Facebookتحتفــظ جامعــة الق ّديــس يوســف بالحـ ّـق يف تعليــق أي حســاب عــى مواقــعمؤسســة تابعــة للجامعــة ،إذا مل يتم ّكــن هــذا الحســاب
ـي ،تـ ّم إنشــاؤه وف ًقــا لإلجـراء الســاري والصــادر عــن ّ
التواصــل االجتامعـ ّ
ـي الرســميّة التابعــة
مــن تجديــد محتــواه أســبوعيًّا ؛ ميكــن اإلعــان عــن املعلومــات الظرفيــة عــى مواقــع التواصــل االجتامعـ ّ
للجامعــة.
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