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اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم



مالحظة 

ملم يتم التطرق لكل ما يتعلق بالجامعات السعودية التابعة لوزارة التعلي

.بحكم ان ورقة العمل تتناول قضية حماية الطفل 

.عام فاقل 18والطفل حسب االعراف الدولية هو من يبلغ من العمر 



تعليم الطفل وتربيته داخل المدرسة، ومشاركته في األنشطة الالمنهجية تدخل ضمن الطرق

التي تفتق ذهن الطفل إلى معرفة أمور كان. واألساليب غير المباشرة في إيصال المعلومة 

.يجهلها مسبقاً في حياته بوجه عام وحماية نفسه من كافة أشكال اإليذاء واإلساءة واإلهمال



وعليه فإن التطرق في هذه الورقة لدور اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

.في حماية الطفل سيتضمن النشر بوجه عام 

.وتلك التي تتعلق مباشرة في حمايته



لكمالسبب في العرض العام هو صعوبة حصر ما يتعلق بحماية الطفل في ضوء ا

ئلالهائل من المعلومات واالخبار واالنشطة في وزارة التعليم من خالل كافة وسا

.االعالم التقليدية واالعالم الجديد



إحصاءات أولية 

نعلم جميعاً أن وزارة التعليم حاليا هي في واقع الحال عبارة عن ثالث جهات 
:حكومية تم دمجها في وزارة واحدة وتلك الجهات هي 

.وزارة المعارف •

.الرئاسة العامة لتعليم البنات •

متعارف لم يتم التطرق لكل ما يتعلق بالجامعات بحكم أنها تضم من هم فوق سن الطفولة ال* . وزارة التعليم العالي •

.عام فاقل18عليه دولياً وهو 



إحصائيات

(.تعليم عام ) طالب وطالبة 5500000عدد الطالب والطالبات •

.معلم ومعلمة527000عدد المعلمين والمعلمات •

.إدارة تعليم42عدد إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات •

(.تعليم عام ) مدرسة 35500عدد المدارس على مستوى المملكة •

.قسم42عدد أقسام العالقات العامة واإلعالم بالمناطق والمحافظات •

.استديوهات10عدد االستديوهات في المناطق والمحافظات •

أن األرقام السابقة تظهر لنا مدى صعوبة التعاطي مع تلك األعداد



الملف اإلعالمي 

تقوم اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم باإلشراف والتنفيذ والنشر للملف

صحفاإلعالمي للوزارة حيث يقوم فريق عمل بمتابعة ما ينشر عن وزارة التعليم في ال

.الورقية وااللكترونية

فيلقد كانت بدايات الملف بشكل ورقي حيث طبع كل يوم نسخة ورقية لكل مسؤول

الوزارة لإلطالع على كل ما كتب في الصحف الورقية، لذا يعد أول ملف صحفي على

.م2007مستوى الوزارات الحكومية، في حين تم تحويله إلى ملف الكتروني منذ عام 



يتمويحوي الملف اإلعالمي على آالف األخبار والتقارير والتحقيقات الصحفية و

ابعةتحديث الملف اإلعالمي يومياً ، وتكون التحديثات جاهزة تمام الساعة الس

.والنصف صباحُا من كل يوم

يدإن ما يميز الملف اإلعالمي هي تلك الخدمات المتعددة التي يمكن أن يستف

عبمنها الباحثين واألكاديميين، حيث يتضمن الكثير من المميزات التي يص

.حصرها، في هذه الورقة



والجدول التالي يوضح األخبار المنشورة  ( 114315)بلغ عدد زوار الملف وخالل السنة الماضية
:ومصادرها  خالل الستة أشهر الماضية 

االخبارعددااللكترونيةالصحيفةاالخبارعددالورقيةالصحيفة

2246سبق2573الرياض

800عاجل4923الجزيرة

1175الوئام2036الوطن

226أنحاء1736اليوم

657التعليميالميدان2722عكاظ

1057المواطن400البالد

469المناطق45االوسطالشرق

6947*أخرى1445الشرق

13577المجموع1045مكة

711الحياة

والتربويالتعليميبالمجالمختصةالكترونيةصحفمجموعة*
620االقتصادية

2500المدينة

20756المجموع



تويتر 

أن تويتريعد حساب وزارة التعليم في تويتر من أكثر وسائل التواصل تفاعالً حيث

.يعد في الوقت الحاضر أهم مصادر المعلومة للمجتمع السعودي 

وبلغ عدد المتابعين منذ تأسيسم2013وقد تم تأسيس الحساب في ديسمبر

.تغريدة 9141متابع ، في حين بلغ عدد التغريدات 1498287الحساب 



حساب تويتر بواقع حساب لكل إدارة تعليم في43الجدير بالذكر أن هناك 

ينهاالمناطق والمحافظات، والميزة في تعدد تلك الحسابات هو التنسيق فيما ب

.في نشر المعلومة ذات األهمية التربوية والتعليمية



والجدول التالي يوضح عدد المتابعين وعدد التغريدات في كل حساب من حسابات 
:إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات 

عدد التغريدات عدد المتابعين  إدارة التعليم  العد

د

10897 79817 الرياض 1

10820 67847 القصيم 2

4713 44553 الطائف 3

2010 41137 نجران 4

17045 37565 حفر الباطن 5

4406 37163 حائل 6

2766 32814 تبوك 7

4560 30498 عسير 8

5172 25415 المنطقة الشرقية 9

13907 23294 المدينة المنورة 10

11413 21713 عنيزة 11

11107 20613 الخرج 12

3193 19780 الجوف 13

3137 19698 الحدود الشمالية 14

2048 19685 جدة 15

15558 18289 الرس 16

3589 17505 بيشة 17

4575 13978 الليث 18

12875 13951 مكة المكرمة  19

3813 11830 الدوادمي 20

5509 11313 المجمعة 21



5303 10666 صبيا 22

3696 9577 وادي الدواسر 23

9811 9470 األفالج 24

4193 8376 جازان 25

3388 8237 الزلفي 26

6177 8192 شقراء 27

4504 7279 القريات 28

4386 6944 عفيف 29

4629 6723 اإلحساء 30

1772 6627 الباحة 31

2630 6206 القويعية 32

5143 5881 النماص 33

9239 4908 محايل عسير 34

4272 4319 رجال ألمع 35

4761 4324 البكيرية 36

6164 3923 الحوطة والحريق 37

1655 3546 سراة عبيدة 38

2531 3538 المخوة 39

660 3495 القنفذة 40

9199 3256 المذنب 41

931 3199 العال 42

429 1496 الغاط 43

248568 738640 المجموع



فيسبووك 

رتم تفعيل حساب وزارة التعليم على حساب الفيس بوك من خالل نشر الخب

م ويتابعه2010الصحفي، والمصور، ومقاطع الفيديو، وقد تم تأسيسه في يناير 

لمتابعينتقريباً، ويأتي في المرتبة الثانية بعد حساب تويتر في عدد ا1100000

.ونسبة التفاعل



سناب شات 

متابع تقريباً،30000، ويتابعه حالياً هـ1437ٍرجب تم تأسيس الحساب في شهر 

وتشرف عليه اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم بجهاز الوزارة إضافة

باتإلى مراسلين من أقسام اإلعالم بالمناطق والمحافظات، ينشرون كل المناس

رواألنشطة التي تتم على مستوى اإلدارة أو داخل المدارس، إضافة إلى تقاري

.أسبوعية موجزة لألنشطة المختلفة



اإلنتاج التلفزيوني 

قط،ال يقتصر دور اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم على النشر اإلعالمي ف

التربوي،بل أصبحت تعمل على إنتاج برامج تلفزيونية موجهة للميدان التعليمي و

(األطفال)إضافة إلى إنتاج مقاطع توعوية موجهة لألسرة بوجه عام وإلى الطالب 

.بوجه خاص

استديوهات في عدد من إدارات التعليم بالمناطق10ولهذا الغرض فقد تم تجهيز 

والمحافظات، وجاري العمل على افتتاح المزيد من االستديوهات بما يتناسب

.واحتياجات الوزارة في الشأن اإلعالمي



المتحدث الرسمي لوزارة التعليم 

ثيتولى مهمة المتحدث الرسمي لوزارة التعليم األستاذ مبارك العصيمي، حي

ةيتولى الرد على كافة االستفسارات التي ترد من وسائل اإلعالم المختلف

مباشرة بعد الرجوع لجهة االختصاص في الوزارة لالستزادة منها بالمعلومة

تر،الصحيحة، كما يرد على استفسارات أفراد المجتمع من خالل حسابه في توي

تغريده تجمع بين إعالنات للوزارة9226متابع، و389595حيث يتابع حسابه 

.وإخبارها، وبين الرد على أهم االستفسارات التي ترد من أفراد المجتمع



مجلة المعرفة 
تصدر عن وزارة التعليم ويرأس تحريرها. شهرية سعوديةمجلةمجلة المعرفة هي

تأسست. األستاذ محمد بن سعد الدخيني؛ وتضم العديد من الكتاب والمحررين

هـ في عهد وزير المعارف األمير فهد بن عبد العزيز،1379مجلة المعرفة عام 

هـ في عام خادم الحرمين الشريفين1417وأعيد إصدارها عام 

.فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه هللاالملك

عدد، وتتضمن المجلة العديد من القضايا التي تتعلق247وقد صدر منها حتى اآلن  

بالتربية والتعليم، باإلضافة إلى قضايا حماية الطفل داخل المدرسة وخارجها،

حيث خصصت المجلة في أحد أعدادها ملف متكامل عن برنامج حماية الطالب،

.والذي تشرف عليه اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد



الشرائح التالية تحتوي على نماذج لبعض االدوار التي تقوم 
بها اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم بجهاز الوزارة 

وادارات التعليم بالمناطق والمحافظات















,,,نقدر لكم حسن استماعكم وشكراً 


