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متى ٌكون استخدام اإلنترنت غٌر مقبول؟   

 .أو ألفاظ غٌر مناسبةلغة إستخدام •

 

 .أو ارسال أي مواد فاحشة أو إباحٌةإستقبال •

 

األسرة، إعطاء معلومات شخصٌة مثل العنوان أو رقم التلٌفون أو أسماء أفراد •

 .اإلنترنتترتٌب موعد مع شخص تعرفت علٌه من خالل أو 

 

إرسال رسائل تتعلق أو تدعم األنشطة غٌر القانونٌة مثل بٌع أو استخدام •

أو دعم األنشطة اإلجرامٌة أو أنشطة العصابات أو الكحولٌات، المخدرات أو 

 .التهدٌدات أو التروٌع أو التحرش بأي شخص

 

:اإلنترنتالستخدام ٌعد ما ٌلً بصفة خاصة استخداماً وسلوكاً غٌر مقبوٍل   



 متى ٌكون استخدام األنترنت غٌر مقبول؟

:الستخدام االنترنتٌعد ما ٌلً بصفة خاصة استخداماً وسلوكاً غٌر مقبوٍل   

إستخدام االنترنت على نحو ٌعرقل استخدام اآلخرٌن مثل نشر فٌروسات أو •

 .إرسال رسائل مسلسلة

 

 .تنزٌل مواد لها حقوق نشر بدون إذن المالك•

 

 .البرٌد االلكترونً ألي شخص آخر أو كلمة المرور الخاصة بهستخدام إ•

 

إلٌها بدون اإلٌمٌالت فً قائمة خدمات أو مجموعات األخبار أو إرسال اإلشتراك •

 .المدرسةمن إذن 

 

”  التروٌع/ التحرش”و ” الغش/ االنتحال“تنطبق سٌاسات اإلدارة الخاصة بـ •

 .اإلنترنتعلى السلوك أثناء استخدام 



 دور المدرسة

 :حماٌة الطلبة من تبعات االستخدام الغٌر مقبول لالنترنت وضمان سالمتهم الرقمٌة من خالل

االنترنت غٌر الالئقة أو الضارة وذلك بواسطة الطلبة لمواقع تقٌٌد وصول •

 .الترشٌح أو الحجببرامج 

 

فً  الداخلٌة اإلنترنت لإلتصاالت برٌد الكترونً للطالب عبر تخصٌص •

 .فقطالمدارس 

 

تقٌٌد الكشف أو االستخدام أو اإلفشاء غٌر المصرح به للبٌانات الشخصٌة •

 .للطلبة

 

جمٌع أنشطة االنترنت المستخدمة بمراقبة  التأكد من قٌام موظفً المدرسة •

 .الطلبةمن قبل 



 دور اآلباء

 تفعٌل الرقابة التامة والمتكاملة على آلٌة استخدام الطالب لشبكة األنترنت بما فً ذلك: 

وضع جدول زمنى وتحدٌد أوقات معٌنة الستخدام األنترنت، •

 .للتخفٌف من عوامل إدمان األطفال للشاشات االلكترونٌة
 

العمل على تنقٌح الشبكة المنزلٌة من التطبٌقات والبرامج والمواقع •

الغٌر مناسبة وإٌجاد حلول إلخفائها وصعوبة الوصول الٌها، 

وتفعٌل برامج الرقابة األبوٌة، واإلشتراكات العائلٌة لبعض 

 .التطبٌقات
 

 

 

الحرص على تواجد أحد اآلباء مع األبناء أثناء استخدامهم •

وعدم تركهم وحدهم لفترات طوٌلة، وتنبٌههم دوما لإلنترنت، 

لعدم مشاركة أي معلومات شخصٌة عنهم، كاإلسم أو العنوان أو 

 .أي معلومات أخرى تسهل للغرباء الوصول الٌهم

 



 مراقبة المحتوى

الممكن ان من محتوٌات عدم نشر أو تداول أي . 1 

الفكرٌه األمر الذي قد تحتوي على حقوق  الملكٌة 

   .ٌعرض المستخدم  للمسائلة القانونٌة
 

أي معلومات أو أخبار إال من المصادر نشر عدم .  2

 .صحتهامن الموثوقة وبعد التاكد 
 

اإلبتعاد كل البعد عن جمٌع مثٌرات النعرات الطائفٌه، . 3

 .واإلختالفات السٌاسٌة، والعنصرٌة بمختلف أشكالها
 

عدم فتح، نشر، أو تداول أي روابط غٌر معروفة .  4

 .المصدر

 

 :وٌتضمن ذلك



 التدرٌب وصقل المهارات 

ٌتكامل دور المدرسة مع دور اآلباء فً هذا 

المجال بحٌث ٌتمثل دور المدرسة فً التوعٌة 

المستمرة  للطلبة، كعقد المحاضرات واللقاءات 

التثقٌفٌة ونشر الفٌدٌوهات والبروشورات 

التوعوٌة وتشجٌع الطلبة على التسجٌل فً 

دورات األمن اإللكترونً ومهارات االستخدام 

المقبول لإلنترنت والسالمة الرقمٌة، كما ٌتمثل 

دور أولٌاء األمور فً اإللمام بالمعلومات الكافٌة 

حول هذا األمر وتشجٌع األبناء لاللتحاق بهذه 

 .الدورات ومتابعتهم وتشجٌع استمرارٌتهم



تتبع المدرسة قائمة من اإلجراءات والسٌاسات معتمدة على الئحة إدارة سلوك الطالب 

المعتمدة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، والتً تم تصنٌف بنودها حسب مدى 

 :  خطورتها وتأثٌرها على الطالب نفسه وعلى بٌئته المحٌطة، وهذه الالئحة تتضمن

2 

1 
3 

 مخالفات الدرجة الرابعة  4

 (شدٌدة الخطورة) 
 مخالفات الدرجة الثانٌة 

 (متوسطة الخطورة)
 

 مخالفات الدرجة األولى 
 (  البسٌطة) 

 

 مخالفات الدرجة الثالثة
 (الخطٌرة) 



 البسٌطةمن الدرجة المقبول لإلنترنت غٌر اإلستخدام 

 
وضع صورة غٌر الئقة 

بالمواطنة الرقمٌة تمس 

الحٌاء على شاشة العرض أو 

.ضمن المحتوٌات المقدمة  

سوء استخدام 

الصالحٌات المتاحة عبر 

.برامج التعلٌم المعتمدة  

 

إضافة أي برنامج غٌر مصرح 

به، بما فً ذلك البرامج التً ٌتم 

تشاركها والبرامج المجانٌة 

.بهدف استخدامها  

السخرٌة من المعلم أو أحد 

باستخدام اإلنترنتالزمالء   

 :االجراءات المتبعة 

 التنبٌه الشفوي-

 (التكرار االول)التنبٌه الكتابً -

 (التكرار الثانً)حسم نصف الدرجة -

 (التكرار الثالث)حسم الدرجة كاملة -

درجات ( 4)ٌتم حسم 

 منهاعن كل 

 

:بعض األمثلة  



 متوسطة الخطورةمن الدرجة المقبول لإلنترنت غٌر اإلستخدام 

 

البرٌد اإللكترونً، أو ستخدام إ

اإلجتماعً التواصل وسائل 

فً الكشف عن معلومات ذات 

.طابع شخصً  

 

المشاجرات بٌن الطالب إفتعال 

سواء أكانت مرئٌة أم مكتوبة خالل 

.بعدالبث عبر منصات التعلم عن   

 

األلفاظ النابٌة أو العبارات إستخدام 

العنصرٌة أو غٌرها من الكلمات 

التً قد ( تلمٌحاً أو صوتاً أو نصاً )

.آخرتكون مسٌئة ألي مستخدم   

 

تهدٌد وتخوٌف وتحرٌض 

اإلنتظام الطالب على عدم 

وحضور حصص ومنصات 

.التعلم عن بعد  

 
 :االجراءات المتبعة

 التنبٌه اإللكترونً-

 (التكرار االول) نصف الدرجةحسم -

الدرجة كاملة وأخذ تعهد من حسم -

 (نًالتكرار الثا)األمر الطالب وولً 

درجات ( 8)ٌتم حسم 

 منهاعن كل 

 

:بعض األمثلة  



 الخطٌرةالثالثة  من الدرجة المقبول لإلنترنت غٌر اإلستخدام 

 

فً القوائم والنشرات اإلشتراك 

البرٌدٌة غٌر الرسمٌة ضمن التعلم 

عن بعد، ونشر معلومات من 

خاللها عن، المعلمٌن والطالب من 

.دون إذن  

 

 

عن معلومات أو الحصول على البحث 

نسخ معٌنة أو تعدٌل الملفات وغٌرها من 

البٌانات، أو كلمات المرور التً تعود 

.لمستخدمٌن آخرٌن على الشبكة  

 

 

معلومات شخصٌة سواء أكانت إعطاء 

متعلقة بالطالب نفسه أم بطالب آخر أم 

بأحد المعلمٌن بما فً ذلك عنوان المنزل 

ورقم الهاتف أو بٌانات الحساب أو البرٌد 

.اإللكترونً  

 

وسائل تقنٌات االتصال والمعلومات إستخدام 

الخاصة بالمبادرة باإلهانة، أو نشر األلفاظ 

النابٌة، أو التهدٌد بالعنف، أو التشهٌر، أو 

االبتزاز بصورة مقصودة أو غٌر مقصودة 

.ومتكررة عبر أي منصة رقمٌة  

 
 :االجراءات المتبعة

حسم الدرجة كاملة وإتخاذ اإلجراءات 

 .حال ارتكابها، وحال التكرار* الرسمٌة

 

:بعض األمثلة  

قرار / العامإدارة سلوك الطلبة فً مؤسسات التعلٌم *

 .م2018لسنة  851وزاري رقم 



 شدٌدة الخطورةالرابعة  من الدرجة المقبول لإلنترنت غٌر اإلستخدام 

 

جلب وحٌازة وعرض وتروٌج مواد 

مادٌة أو إعالمٌة أو إلكترونٌة غٌر 

مرخص لها، ومخالفة للقٌم واألخالق 

واآلداب والنظام العام، وما ٌخدش 

.الحٌاء العام  
 

بث أو تروٌج أفكار ومعتقدات 

متطرفة أو تكفٌرٌة أو إلحادٌة أو 

مسٌئة لنظم المجتمع السٌاسٌة 

 .واالجتماعٌة

 

التعرض باإلساءة للرموز السٌاسٌة 

.أو الدٌنٌة أو االجتماعٌة بالدولة  

 

أو التواصل وسائل االتصال إستعمال 

االجتماعً فً أغراض غٌر قانونٌة أو 

غٌر أخالقٌة أو فٌما ٌسئ للمؤسسة 

 .التعلٌمٌة أو العاملٌن بها أو اآلخرٌن

 
 :اإلجراءات المتبعة

حسم الدرجة كاملة وإتخاذ اإلجراءات 

 .حال ارتكابها، وحال التكرار* الرسمٌة

 

:بعض األمثلة  

قرار / العامإدارة سلوك الطلبة فً مؤسسات التعلٌم *

 .م2018لسنة  851وزاري رقم 


