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 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن وبعد :
انطالقاً من حرص إدارة تعلٌم القرٌات على التنمٌة المهنٌة والتطوٌر الدائم لمنسوبٌها، واستجابة 

ناء على موافقة معالً وزٌر التعلٌم رقم     ، وب0202لتطلعات القٌادة الطموحة، وتحقٌقاً لرؤٌة المملكة 
 هـ02/8/9301وتارٌخ   05882

هـ 9301رجب   02 – 08أقامت إدارة تعلٌم القرٌات ملتقى التربٌة اإلعالمٌة األول خالل الفترة من 
 م فً محافظة القرٌات 0295أبرٌل  90 – 99الموافق 

 أمٌر عبدالعزٌز بن سلطان بن بدر/  األمٌر الملكً السمو صاحب كرٌمة  من وقد حظً الملتقى برعاٌة
الجامعات  مننخبة من العلماء واإلعالمٌٌن أعضاء الشورى و  منمجموعة  الجوف وبمشاركة منطقة

 وإدارات التعلٌم وبعض القطاعات الحكومٌة من مختلف أنحاء وطننا الغالً.
 وقد اشتمل الملتقى على 

علمٌة قدمت فٌها واحد و عشرون ورقة عمل  جلسات علمٌة لمدة ٌومٌن بواقع سبع جلسات -9

  920(   مشاركاً  و             )     098( منهم  )        375وحضر فعالٌاتها ما مجموعة )  

 (  مشاركة.

مع ثالث من أعضاء مجلس  "التربٌة اإلعالمٌة .. المستقبل والتحدٌات"ندوة علمٌة بعنوان  -0

(   098م إذاعات جدة سابقاً  حضر فعالٌاتها        )   الشورى الحالٌٌن و السابقٌن ومدٌر عا

( مشاهدة أثناء البث المباشر على الشبكة العنكبوتٌة  7022( مشاركة و )    920مشاركاً و )  

 ( إعادة مشاهدة بعد البث . 3200و ) 

 
 وناقشت فعالٌات الملتقى المحاور الرئٌسٌة التالٌة : 

 أسس ومعالم اإلعالم التربوي -

 ومستقبل اإلعالم 0202رؤٌة الوطنٌة ال -

 الدور التربوي للقنوات الفضائٌة الموجهة لألطفال -

 التربٌة اإلعالمٌة ..... المستقبل والتحدٌات  -

 اإلعالم الجدٌد والتربٌة اإلعالمٌة  -

 التربٌة اإلعالمٌة واألمن الفكري -

 دور المدرسة واألسرة والمجتمع فً التربٌة اإلعالمٌة  -

 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم

 إدارة التعلٌم بمحافظة القرٌات
 االعالم التربوي

 ملتقى التربٌة اإلعالمٌة
 



القائمون على فعالٌات ملتقى التربٌة اإلعالمٌة والمشاركون فٌه الشكر والعرفان وعلٌه ٌرفع 
الجوف وإلى معالً وزٌر  منطقة أمٌر عبدالعزٌز بن سلطان بن لصاحب السمو الملكً األمٌر بدر

لألداء ودعماً  اً التعلٌم الدكتور أحمد العٌسى على دعمهم لهذا الملتقى وكل ما من شأنه تطوٌر
 لتعلٌم فً بالدنا وتحقٌقاً لتطلعات قادة الوطن ومواطنٌه.لمسٌرة ا

وفً ضوء ما طرحة المتحدثون من رؤى وتطلعات و المناقشات والمداخالت من قبل المشاركٌن 
والمشاركات فقد خرج بٌان الملتقى بعدد من التوصٌات التً نأمل أن تحظى باعتماد صاحب الصالحٌة 

 وهً على النحو اآلتً :  ،،  دعماً لمسٌرة التعلٌم وتطوٌراً لممارساتهفً المٌدان التعلٌمً  الستثمارها
خطاب شكر لصاحب السمو الملكً األمٌر بدر بن سلطان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة  هتوجٌ أوالً:

الجوف على رعاٌته لهذا الملتقى، وكذلك خطاب شكر لمعالً وزٌر التعلٌم الدكتور أحمد العٌسى على 
 .امة هذا الملتقى ودعمه لهعلى إق موافقته

فً ظل االرتفاع المتزاٌد لمعدالت تعرض فئات المجتمع السعودي وخاصة الطالب لوسائل  :ثانياً     
اإلعالم والسٌما مواقع التواصل االجتماعً مع عدم وجود الوعً الكافً لدى هؤالء الطالب بمخاطر 

استراتيجية تتبنى المجتمعٌن بوضع  فٌوصً و االجتماعً هذه الوسائل على أمن الطالب الفكري
 فً المملكة العربٌة السعودٌة.كممارسة التربية اإلعالمية 

دعوة المختصٌن فً الجامعات السعودٌة إلى إعداد دراسات تهتم برصد مهام وأدوار التربٌة  :ثالثاً    
 للطالب. و االجتماعً اإلعالمٌة للتصدي لكافة التحدٌات وتحقٌق األمن الفكري

 التواصل ووسائل والندوات من قبل المختصٌن التربوٌٌن بالمحاضرات التثقٌفٌة الجهود تكثٌف :رابعاً    
الرقابة الذاتٌة،  قٌمة غرس فً لمساعدتهم األمور وأولٌاء التربوي المٌدان فً للعاملٌن مجتمعٌة كأنشطة

 التً تواجههم.جتماعٌة واال وتفعٌل أهداف اإلعالم التربوي فً حماٌة الطالب من المخاطر الفكرٌة
بناء شراكة مع مؤسسات المجتمع المدنً والقطاع الخاص لتطوٌر برامج وتطبٌقات للتربٌة  :خامساً   

 .اإلعالمٌة ٌستفٌد منها طالب التعلٌم العام 
تبنً أنشطة وفعالٌات من قبل األقسام المختصة ) النشاط ( فً نشر الثقافة اإلعالمٌة فً  سادساً:   

 .ت التعلٌمٌة وإدراج ثقافة التربٌة اإلعالمٌة ضمن المقررات الدراسٌة ذات العالقةالمؤسسا
تطوٌر الخطاب اإلعالمً لوزارة التعلٌم لٌتضمن التربٌة اإلعالمٌة كأساس لخطابها  سابعاً:     

 من خالل إٌجاد منصة إعالمٌة تفاعلٌة تهدف لتأصٌل التربٌة اإلعالمٌة  اإلعالمً
تخصٌص جائزة سنوٌة تسمى " جائزة التربٌة اإلعالمٌة " تخصص لإلدارة التعلٌمٌة التً تتمٌز  ثامناً:

 فً تطبٌق التربٌة اإلعالمٌة فً برامجها.
،  والعمل على تحوٌله نظٌم هذا الملتقى بشكل دوري فً أحد المؤسسات التعلٌمٌة السعودٌةت  : تاسعاً    

إلى مؤتمر عربً لتسهم المملكة العربٌة السعودٌة بدورها فً نشر التربٌة اإلعالمٌة على مستوى 
 .الوطن العربً، وتستفٌد من التجارب العربٌة

 
 ا محمد وعلى آله وصحبة أجمعٌن .وهللا ولً التوفٌق ، وصلى هللا وسلم على نبٌن

 
 القرٌات
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