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 فقرات المحاضرة
 مقدمة•

 تعريف االشاعة•

 الهدف من اطالق اإلشاعة•

 ماهي مصادر اإلشاعة•

 طرق لمكافحة اإلشاعة اإللكترونية•

 دور األرشفة اإللكترونية في مكافحة اإلشاعة•

 مواقع تساهم من الحد من انتشار اإلشاعة اإللكترونية•

األرشيف اإللكتروني الوطني للصور والوثائق ودوره في مكافحة •
  اإلشاعة

 خاتمة•



َها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاَءُكْم َيا » بَِنَبإٍ  َفاِسق  أَيُّ

ُنوا أَن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهالٍَة َفُتْصبُِحوا َعلَٰى  َفَتَبيَّ

 «َناِدِمينَ َما َفَعْلُتْم 

 (6سورة الحجرات ، ) 



 «الشائعات» صاحب أشهر كتاب في هذا المجال يقول روكيت 

 المجتمع في سمومها تنفث اسلحة المختلفة بأنواعها الشائعات إن الواقع في » 
 الشك فإنها عنف بكل ودرئها مقاومتها في المجتمع أفراد كل يتكاتف لم وإذا

 « نجاح كل أساس هي التي المعنوية الروح على تقضي سوف

 (1994، أسعد وجيه ترجمة ،  لويس، ميشال روكيت) 
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 !!!!  اعلنت وزارة التربية زيادة كادر امناء المكتبات 



 (مادي)ربحي هدف . 1



 أهداف سياسية. 2



 هدف اللهو والتسلية ولفت اإلنتباه. 3





خبر أو معلومة تنتشر بشكل سريع جدا عبر " اإلشاعة االلكترونية هي 

 "  الوسائل االلكترونية المختلفة دون التحقق من صحتها وال من مصدرها
(Doerr, Benjamin, Fouz, and Friedrich, 2012) 



 رللخب المعلوماتيمعرفة المصدر 

 مصادر غير موثوقة مصادر موثوقة

 مواقع التواصل االجتماعي المواقع اإللكترونية الرسمية للدولة

 الصحف اإللكترونية الرسمية المنتديات و القروبات على النت



 سمعت الخبر

أنشر مع ذكر 

 المصدر

 تأكد من صحته
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 عدم أخذ اي معلومة من الحسابات الوهمية 



 عدم أخذ اي معلومة من الحسابات الوهمية 





 ومواقع كشف الحقائق  استخدام برامج
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 ومواقع كشف الحقائق  استخدام برامج
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تشكيل ادارة خاصة تحت إشراف الجهاز المركزي لتكنولوجيا  -1

يكون لديها ارشيف «  بإدارة مكافحة اإلشاعة» المعلومات تسمى 

خاص بالصور والوثائق واألخبار التي تتعلق بجميع وزارات الدولة 

 .الرسمية ومؤسساتها

 

مكافحة اإلشاعة »تصميم تطبيق الكتروني يطلق عليه  -2

يكون تحت اشراف الجهاز المركزي لتكنولوجيا  «اإللكترونية

بط جميع وزارات الدولة بأرشيف ضخم لكل الصور رالمعلومات وي

 .والوثائق واألخبار



وزارة 
 المالية

 وزارة التجارة

 وزارة التربية وزارة التخطيط

 وزارة اإلسكان

 العدل وزارة 

 !!!تعطيل المدارس بسبب موجة الغبار: الخبر



    No-Rumor 



 :الخبر 

انشقاق االرض بين ! ؟12/11/2017بتاريخ   االرضيةماذا حل بعد الهزة شاهد 

 العراق وايران سبحان هللا العضيم





 :  رؤية المشروع
 "أشكالها  افةبكمعلوماتيا وينبذ اإلشاعة واع نحو جيل شبابي " 
  

 :أهداف المشروع 

المجتمع الكويتي ، وخصوصا الشباب، بخطر اإلشاعة االلكترونية عن طريق توعية •
 .المختلفةاإلعالم وإقامة الندوات واالنشطة 

 .واضرارهامحاربة اإلشاعة الأللكترونية بأشكالها من خالل عرض سلبياتها •
 معلوماتيا يستطيع ان يميز مابين صحة الخبر من عدمهواع العمل على إبراز جيل شبابي •
 نشر الثقافة المعلوماتية لدى المجتمع الكويتي مع التركيز عل فئة الشباب•
  

4_U_Q8 

4.U.Q8 



drghuloum1 
4_U_Q8 

4.U.Q8 


