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 سياسة استخدام االنترنت

 الهدف من السياسة:

االستخدام المقبول لإلنترنت هو التأكد من أن جميع الطالب والموظفين على دراية بمخاطر استخدام اإلنترنت 

 المعلومات وتحسين التعلم.واستخدامها بشكل مسؤول وآمن لغرض مشاركة 

يجب أن يكون جميع الطالب والموظفين بمأمن من أي تنمر الكتروني، وأن يكونوا مؤهلين للتعامل مع هذا العالم 

 االفتراضي بإيجابياته و سلبياته.

 األساس القانوني للسياسة:

جرائم  مكافحة في شأن 2016سنة ل 12قم تلتزم المدرسة باالمتثال للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ر

تكنولوجيا المعلومات والذي يوفر إرشادات واضحة فيما يتعلق بما هو مسموح وما يعاقب عليه في استخدام الفضاء 

 اإللكتروني.

تتحمل المدرسة أيضا مسؤولية زيادة الوعي ضد الجرائم اإللكترونية خاصة ضد األطفال وتدريب الطالب وأولياء 

 .والموظفين على أن يكونوا واعيين لذلك األمور

 نطاق السياسة:

 تتضمن هذه السياسة:

 االستخدام المقبول لإلنترنت من قبل جميع الطالب  والموظفين داخل مبنى المدرسة. .1

 مكافحة التنمر اإللكتروني. .2

 تحسين الوعي باالستخدام المناسب لمواقع التواصل االجتماعي. .3

 التعليمية وتبادل المعلومات.االستخدام األمثل للمواقع  .4

 آداب التواصل اإللكتروني. .5

 سبب اإلصدار:

 احتياجات أولياء األمور والموظفين والطلبة. .1

 اإلجراءات القوية التي شجعتها حكومة اإلمارات العربية المتحدة في هذا الصدد. .2

 .العدد المتزايد للحوادث المتعلقة باألنترنت حول العالم .3

االستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس. .4



  s           Department of Education and Knowledge ةـرفـعـمـم والـيـلــعــت  ــرة الـدائ

 Al Ain Regional Office ي  ــمـيـلـعـت  ــن الــيـعـب الـتـكـم

 Al Khalil International Private School       ةة الخاص  ولي  الخليل الد   مدرسة

 
 

 :مبادئ االستخدام المقبول واآلمن لإلنترنت

البيانات للمتطلبات  تملك المدرسة جميع بيانات شبكة اإلنترنت التي يتم إنتاجها أو استالمها أو نقلها، يمكن الكشف عن هذه .1

 .المسائل القانونية أو مسائل التحقيقالضرورية مثل 

تنتمي إلى المدرسة  جميع األدوات اإللكترونية مثل األجهزة والبرامج والخبرات والخدمات المشاركة في استخدام اإلنترنت .2

 وللمدرسة الحق في الوصول إلى جميع البيانات والمراسالت عبر اإلنترنت ومراقبتها.

استخدام الرسائل  لكتروني المرسلة من خالل نظام البريد اإللكتروني بالمدرسة لمنعقد يتم رصد جميع رسائل البريد اإل .3

 المسيئة.

يجوز للمدرسة مراقبة جميع المواقع والتنزيالت أو حظرها إذا رأت المدرسة أنها غير مناسبة أو يعتقد أنها تضر بالمدرسة  .4

 والموظفين والطالب.

 .على اإلطالقال يسمح بالتثبيت غير المصرح به للبرامج  .5

لم يتم فحصها قبل االستخدام ممنوع منعا باتاً للحد من انتشار الفيروسات والبرامج الضارة   استخدام وسائط التخزين التي .6

 األخرى.

 

 :االستخدامات المقبولة لإلنترنت في المدرسة

 لطلبة:اأوالً: 

 .مختلف المواقع وقواعد البياناتاستخدام متصفحات الويب لألغراض التعليمية للبحث وجمع المعلومات من  .1

 . يمنع إحضار الهاتف النقال إلى المدرسة ويتم رصده من خالل كاميرات المراقبة داخل المدرسة .2

 .استخدام اإلنترنت لمشاركة المستندات والمهام التي تعزز العمل التعاوني .3

كلمات المرور  اركة مع أي شخصالحفاظ على سرية اسم المستخدم الشخصي وكلمة المرور المخصصين ، وعدم المش .4

 )األيميل الخاص بالطالب والباسورد(.

 .عدم محاولة الوصول إلى اسم المستخدم أو كلمة المرور أو الملفات أو البيانات الخاصة بأي شخص أخروتغييرها .5

 أو المعلمين. ورمشاركة رسائل البريد اإللكتروني فقط مع أشخاص معرفين عن أنفسهم وموافق عليهم من قبل أولياء األم .6

 .استخدام اإلنترنت إلجراء اختبارات أو مهام عبر اإلنترنت وافق عليها أو نصح بها المعلمون .7

 .دراسة محتوى المنهج عبر اإلنترنت وأداء المهام المتعلقة به بتفويض المعلمين .8

 .القيام بمشاريع أو عروض للدروس .9

 .المجتمع أو األنشطة المدرسية األخرى بموافقة المعلمينإعداد التعاميم والدعوات والكتيبات العالمية لخدمة  .10

 .الوصول إلى مواقع االمتحان وأوراق التدريب .11

 .الوصول بشكل مسؤول إلى مواقع التواصل االجتماعي لألغراض التعليمية فقط بتوجيه المعلمين .12

االجتماعية أو  اإللكتروني والشبكاتاستخدام اللغة المناسبة دائما في جميع االتصاالت الرقمية من خالل رسائل البريد  .13

 مواقع الويب أو المدونات أو الرسائل.

 .العناية الجيدة بجميع األجهزة الرقمية المستخدمة .14
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 ثانياً :المعلمون / الموظفون:

 .االلتزام باستخدام مسؤول وفعال لإلنترنت .1

 .الشخصيةاستخدام اإلنترنت فقط لألغراض المتعلقة بالمدرسة وليس لألمور  .2

 استخدام البريد اإللكتروني فيما يخص األمور المتعلقة بالمدرسة فقط. .3

من المقبول المشاركة في جميع األنشطة التي تساعد على تعزيز وتحسين الجانب المهني ألي موظف بما في ذلك البحث  .4

 والتدريب عبر االنترنت.

 .المدرسة التأكد من عدم وجود استخدام غير مصرح به من قبل أي شخص في .5

 استخدام جميع موارد التدريس المتاحة عبر اإلنترنت في أنشطة التعليم والتعلم التي تنطوي على البحث .6

 .والتعاون مع المهنيين اآلخرين في المجال التعليمي

 .تعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وكفاءات الطالب لتحسين تعلمهم .7

 .إلرشاد الوظيفي والبحث في خيارات التعليم العالي األكثر مالءمة لمصلحة الطالبتعزيز استخدام اإلنترنت لدعم ا .8

 دعم التنمية الشخصية واالجتماعية للطالب عبر المناهج الدراسية والمشاريع التعاونية عبر البالد والتعلم .9

 .اإللكتروني وتجارب الحياة الواقعية

 .مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمةمشاركة ممارسات التدريس الجيدة التي تنطوي على  .10

 مخالفات ومحظورات استخدام اإلنترنت بالمدرسة لجميع المستخدمين:

 استخدام رسائل البريد اإللكتروني لتهديد أو مضايقة اآلخرين. .1

 إرسال أو نشر صور مزعجة على اإلنترنت. .2

 مثل الموسيقى أو األفالم أو البرامج.استخدام اإلنترنت االرتكاب أي نوع من أنواع القرصنة  .3

 .مشاركة كلمات المرور أو استخدام كلمات مرور اآلخرين وتوزيعها .4

 انتهاك قانون حق المؤلف فيما يتعلق بتنزيل أو نسخ الملفات اإللكترونية لالستخدام الشخصي. .5

 .مشاركة المسائل أو المعلومات السرية الخاصة بالمدرسة دون إذن .6

 .نظمة اإللكترونية للمدرسة بإدخال البرمجيات الخبيثةالمساس بأمن األ .7

 .استخدام اإلنترنت ألغراض شخصية .8

 .زيارة مواقع الويب غير المصرح بها .9

 .توزيع أي معلومات غير صحيحة أو مسيئة أو افتراء .10

 .استخدام لغة تهديد غير مناسبة في االتصاالت .11

 .إتالف األجهزة أو البرامج .12

 .ر بعمل أو برنامج شخص ماالتسبب عمدا في إلحاق ضر .13

 االنخراط في التنمر عبر اإلنترنت .14

 .االنتحال عبر األنترنت، ونسب األعمال لغير اصحابها .15

 الوصول إلى المواقع اإلباحية أو المواقع التي تروج للكراهية والتمييز والعنصرية .16

 .إفشاء المعلومات الشخصية عن النفس دون إذن .17

 .ذنزيارة المواقع االجتماعية دون إ .18

 .استخدام معلومات شخص آخر وصور العمل دون إذن .19

 


