
 
  

 لمدارس الفالح                    التربويخطة ادارة محتوى االعالم  
 

 االجتماعي التربوي في المدارسسياسة اإلعالم 
االعالم التربوي في المدرسة ارشادات الستخدام وسائل التواصل االجتماعي علماً بأن هذه السياسة متكيّفة مع تمثل سياسة 

 . على منصات التواصل االجتماعي العامةكل جديد يطرأ 

 :خطة االعالم التربوياهداف  ✓
تعتبر مدارس الفالح أن االعالم التربوي هوالجسر الذي ينقل مناشط وفعاليات المدرسة من دائرتها الخاصة الى  •

 أولياء االمور والمجتمع المحلي فضالً عن الفضاء اإلقليمي.

 مدارس الفالح وفكرها التربوي الذي يمثل نهج المدارس.اظهار رؤية وفلسفة  •

 بيان مدى إسهام تربوية المدرسة في بناء جيل متميز قادر على االبداع واالبتكار والعطاء. •

 التواجد االعالمي على منصات التواصل االجتماعي والبوابات التعليمية االخرى. •

 ياً في انتقاء المادة االعالمية.التي تجعل الطالب أكثر وعترسيخ التربية االعالمية  •
 

 الحسابات الرسمية للمدرسة:ضوابط استخدام  ✓
 دير.نشر المحتوى بعد الحصول على موافقة الم .1

 .والسيم البناتهورهم في الصور او مقاطع الفيديو المنشورة ظالحصول على موافقة االشخاص في حال  .2

 عدم استخدام الحساب الغراض شخصية . .3

الرسائل المشبوهة او الروابط من مصادر غير معروفة كونها قد تحتوي على فايروسات او تهدد عدم فتح  .4

 الحساب باالختراق.

ستخدام لغة لبقة وعدم با جابة على أي تساؤل أو استفسارإلل الرد أو االالتفاعل مع المستخدمين من خ .5

 .المشاركة في أي جدال أو مناظرة

 .م استخدام المصطلحات المختصرة غير الواضحةاستخدام لغة واضحة وبسيطة ، وعد .6

 والرد على التساؤالت .تحديد نموذج إرسال الرسائل  .7

 يتم استخدام جميع قنوات الفالح لغايات تربوية فقط. .8

يتم ارسال جميع مايراد نشرة من أنشطة وفيديوهات ونشرات تربوية الى الجهة المسؤولة وإلى األرقام  .9

 اإلدارة العامة.المعتمدة من قبل 



 آلية النشر ومتابعة حسابات ومنصات التواصل االجتماعي :

 

 
 

 االدارة العامة

الموقع االلكتروني للمدرسة: أوالً 

:الخدمات التي يقدمها -

الطلبة -

المعلمين -

أولياء االمور -

تيوباليوقناة الفالح التعليمية على : ثالثاً 

.فيديوهات تعليمية -

.فيديوهات تخص عملتي التعليم والتعلم-

.مواقف تربوية-

االنستجرام: ثانياً 

.أخبار المدارس -

.أبرز االنشطة في المدرسة-

.أبرز انجازات المدرسة-

الفيسبوك: رابعاً 

.أخبار المدارس-

.مقاالت تربوية-

.مالحظات تربوية-

روابط مفيدة-


