
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اإللكترونية السالمة سياسة دليل  

 
 
 

 
 
 
 

Revised 9 March 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفهرس 
 
 

 مقدمة
 واألهداف  والرسالة الرؤية بيان: األول الجزء
 سياسة السالمة االكترونية . 2 الجزء
 اإللكترونية السالمة لجنة.  3 الجزء

 الهرمي   التسلسل. أ القسم 
 الوظيفة  مسؤولياتال. ب القسم 
 

 السياسات  بيان. 4 الجزء
 والتدقيق والمراقبة  المراجعات. أ القسم 
 اإللكترونية السالمة تعليم. ب القسم 
 التدريب. ج القسم 
 الحادث عن واإلبالغ االتصاالت ثد القسم 
 للمدرسة  االجتماعي التواصل  وسائل. هـ القسم 
 التأديب  سياسة. و القسم 
 واإلنترنت  والبرمجيات التكنولوجية األدوات.  ز القسم 
 الرقمي  المحتوى. ح القسم 
 التصفية  سياسة . األول القسم 
 البيانات  حماية. ي القسم 
 السالمة   مراكز. ك القسم. 
 السياسة تطبيق. ل القسم 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

السياسة مراجعة  
 
 

2021 فبراير 18: المسودة مراجعة تاريخ  
2021 مارس 4: السياسة مراجعة تاريخ  

2021  مارس 23: السياسة على الموافقة تاريخ  

 
 

 أرقام الدعم
 

 الدراسة  أيام  خالل الخميس  إلى  األحد من  متاح 
 م  2:00 ى حت صباحا    8:00

 
(06) 5220010 
0528875461 

 
 
 
 

" ذهنية حالة  ولكنها  أداة ليست  لسالمةا " 
- إيفريت إليانور - 
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 المسؤولين 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العراجي أماني األستاذة
 (EHS) والسالمة  والصحة البيئة ةمشرف 
 COVID19 (CTC) عمل فريق ةمنسق

sl01@alitqanamericanschool.com 
 

  فرقة   أنشطة  جميع  تنسق.  والسالمة  للصحة  المدرسة  امتثال  استيفاء  تضمن:  العمل  نطاق
 .بالمدرسة الشكاوى مركز ترأستو 19-كوفيد عمل

 حسن  أمل األستاذة
 بناتال مشرفة

 المدرسية والشراكة التصالمنسقة ا -
  

girlssupervisor@alitqanamericanschool.com 
 

  لالتصال  الفعال  النظام  وتقود  الفتيات  قسم  في  اإلدارية  العمليات   تدير:  العمل  نطاق
 .PTA مثل بالمدرسة  والشراكة

 رداد  زيد األستاذ
 أكاديمي  مشرف
 األكاديمية  الشؤون  مسؤول

as@alitqanamericanschool.com 
 

 .التربويين المشرفين مع بتنسيق المدرسة عبر األكاديمية العمليات يدير: العمل نطاق

mailto:sl01@alitqanamericanschool.com
mailto:girlssupervisor@alitqanamericanschool.com
mailto:as@alitqanamericanschool.com


 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ة القسم االبتدائيمشرف  ، عريان معالي األستاذة

juniores@alitqanamericanschool.com 
 

  الصفوف   في  اإلدارية  والعمليات   األول  الصف  في  األكاديمية  الشؤون  تدير:  العمل  نطاق
 .الثالث  إلى األول من

 براهيم إ بورايةأ االستاذ
 لقسم الصبيان  اجتماعي وأخصائي الدمج مسؤول
 الطالب  شؤونمسؤول

boyssw02@alitqanamericanschool.com 
 
 والمسائل الموهوبون  الطالب  ، SOD) الدمج  برنامج  عمليات  يدير:  العمل  نطاق 

 .الدراسي  الفصل وسالمة الطالب برفاهية المتعلقة

 ،  شفيكوفا ناييال األستاذة
 اليونسكو ةومنسقة قسم رياض األطفال مشرف 

kges@alitqanamericanschool.com 
\ 

 .األطفال رياض قسم  في واإلدارية والطالبية األكاديمية الشؤون تدير: العمل نطاق

 مشرف قسم البنين -األستاذ نادر إبراهيم

boyssupervisor@alitqanamericanschool.com 
 

 .الطالب انضباط يتضمن والذي  البنين قسم  في اإلدارية العمليات يدير: العمل نطاق

mailto:juniores@alitqanamericanschool.com
mailto:boyssw02@alitqanamericanschool.com
mailto:kges@alitqanamericanschool.com
mailto:boyssupervisor@alitqanamericanschool.com
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 مقدمة 
 

جودة الحياة الرقمية  ب   المعنيةتم تطوير سياسة السالمة اإللكترونية في مدرسة اإلتقان األمريكية استجابةً للسياسة  

حاكم  ،  الوزراءالتي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس  

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية  و دبي  

المتحدة ، حاكم الشارقة ، رئيس الجامعة األمريكية في الشارقة. يجمع هذا الكتيب السياسات واإلرشادات التي  

 ألفراد مجتمع المدرسة.ا آمنًا مجتمعًا رقميً  وتهدف لخلقتعزز الهوية اإليجابية 

 

  ةالمدير بالمدرسة برآسة  نظًرا ألن السالمة اإللكترونية تتطور باستمرار وتتغير بسرعة ، بدأ فريق القيادة العليا  

  مجموعة  في تشكيل فريق السالمة اإللكترونية ضمن إطار عمل 2020السيدة جيسيكا جريفين في أواخر عام 

AQDAR   التالية  لألسباب تشكيل فريق السالمة االكترونية.  تم اإللكترونية اآلمنة: 

 

بسبب  عن بعد  بيئة التعلم تحولت    المدرسة ألن  بيئة آمنة بين المتعلمين في  خلق  هناك حاجة لضمان .1

 .بالعالم  انتشار الوباء

 

التي ستؤثر  لعمليات القرصنة  عرضة   المدرسة واإلنترنت، فإن  انظًرا لالستخدام الحتمي للتكنولوجي .2

 .الرقمية الطالب  مهارات تطويرسلبًا على 

 

وتثقيفهم بشكل   الطالبيجب تزويد الموظفين األكاديميين وخاصة المعلمين بإرشادات قياسية لحماية   .3

 .خالل التعليم عن بعدأكبر لتحقيق االزدهار 

 

لضمان   إذا تطلب األمربانتظام    م بمراجعتهاوسنقو المدرسة    لتطورالموضحة هنا تتشكل جميعها    ات السياسإن  

 .فعاليتها

 

المذكورة أسمائهم    الفريقأعضاء    إن عمل.  شكر خاص للفريق الذي وضع هذه السياسات معًا ودرس فعاليتها

 :يستحق التقدير أدناه 

 

 ل حسن امأ  األستاذة  ،د. روميل باليو

 العراجيأماني   األستاذة  ،األستاذ زياد السعدي 

 عال بالل   األستاذة  ،الفانيا رانجاناثان د. 

 عبير وليد  األستاذة  ،جبي جونز األستاذ 

 اكنشا كار  األستاذة  ،زيد رداد األستاذ 

 

،  السيدة جيسيكا جريفين  ، بقيادة المديرة   العليا  فريق اإلدارة  واألهم من ذلك هو اإللهام الذي نحصل عليه من

 .األفكار لتشكيل هذا الكتيب تسعى لجمعالتي  
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 واألهداف  والرسالة الرؤية  بيان: األول  الجزء

 
 رؤيتنا 

 
 رقمية تعليمية بيئة لتوفير نطمح
 .التعلم ويحبون سعداء األطفال حيث

 
 مهمتنا

 
 .للجميع آمنة وأخالقية مسؤولة تعليمية بيئة بخلق ملتزمون نحن

 
 

 أهداف 
 

 :يلي بماتلتزم المدرسة 
 

 .اإللكترونية بالسالمة يتعلق فيما  لألفراد  وعي وخلق ودعم تثقيف .1
 ؛  اإلنترنتب السالمةلحفاظ على ل والمعرفة المهارات تطوير .2
 .واإلنترنت الرقمية التكنولوجيا استخدام مسؤولية تسهيل .3
 ؛  اإللكترونية السالمة نهج فياإليجابية  الممارسات وجود على الموجودة األدلة تعكس .4
 و ؛ حدوثها حالة في اإلنترنت استخدام إساءة مع التعامل كيفية حول معلومات توفير .5
 .المناسبة الدعم خدمات إلى الوصول تسهيل .6

 
 السياسة  نطاق. 2 الجزء

 
تكنولوجيا المعلومات   نظام  إلى الوصول  يمكنهم  الذين  لضيوفا  و  والموظفين  والمعلمين  الطالب  على  السياسة  هذه  سيتم تطبيق
على    الوطنية  والسياسة  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطنية  اإللكترونية  القوانين  تعمل.  وخارجها  المدرسة  داخل  الموجود
 وتمكين  المدرسة   موقع  وخارج  داخل  تواجدهم  أثناء  الطالب  سلوك  تنظيم  المتمثل بالتالي:  رقمية  حياة  جودةالحفاظ على    ضمان
 التنمرالتي تحصل كالحوادث  .  الئق  غير  سلوكبحال حصول أي    تأديبية  إجراءات  فرض   من  الموظفين/    المعلمين  أعضاء

 حمايةسياسات    الرقمي،  المحتوى  السياسات المذكورة لتعالجها باتباع  ضمن  الحوادث  هذه  مثل  مع  المدرسة  ستتعامل.  يرهاوغ
 بالسلوك الحاصل.  ولي األمر إبالغ بعد وذلك   التنمر مكافحة سياسات األطفال،
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 اإللكترونية  السالمة  لجنة . 3 الجزء

 الهرمي التسلسل. أ القسم
 

.  لجنة اإلدارة العليا   و  المدرسة  ةمدير  عليها  يشرف.  المدرسة   في   آمنة  رقمية  بيئة  توفير  ضمان  عن   أساسي   بشكل  مسؤولة   اللجنة
أعضاء   خمسةويساعده    برنامجال  أنشطة  جميع  القائدحيث ينسق    ،  اإللكترونية  السالمة  فريق  اإللكترونية  السالمة  لجنة  يقود

 .اإللكترونية السالمة  للجنة التنظيمي المخطط يلي فيماآخرين. 
 
 

 اإللكترونية  السالمة فريق لجنة مخطط: الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اإللكترونية السالمة فريق قائد  

  السالمة  مسؤولي 
 أكاديميا   -اإللكترونية

  السالمة  مسؤولي 
 العمليات  تشغيل  -اإللكترونية

  السالمة  مسؤولي 
 عمليا   -اإللكترونية

  السالمة  مسؤولي 
 اإللكترونية

الطلبة  شؤون  

  السالمة  مسؤولي 
 قسم التواصل   -اإللكترونية

 المشرفين، األخصائيين االجتماعيين، رؤساء األقسام، منسقي األقسام، المعلمين
 

 أولياء األمور والطالب 
 

األمور  وأولياء   الطالب ممثل االجتماعي  التواصل وسائل ةمدير   

 المالك 

 لجنة اإلدارة العليا 
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 الوظيفية المسؤوليات. ب القسم

 
   المالك:

كما أنه  . المدرسة في وتطبيقها وضعهاتها فور ومراجع اإللكترونية  السالمة سياسة  على الموافقة عن مسؤول المدرسة مالك إن
 على المالك. بانتظام عرضها   سيتم اإللكترونية السالمة وتحديثات تخص معلومات أي

 
 .  العليا القيادة وفريق المديرة

 
ة األخالقي  ياتالسلوك  على   الحفاظب  على أهم مهام المدير والتي تتمثل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة ب  تنص السياسة األخالقية 

  اإللكترونية  السالمة  أنظمة  تطبيق  ضمان  مسؤولية فريق القيادة العليا و  المدرسة  ةمدير  تحملت.  التكنولوجيا مصادر    استخدام  أثناء
 .المدرسة  ثقافةب ودمجها

 
  وتكوين   ،بالمدرسة  تكنولوجيا مصادر ال  استخدامعند    اآلمن  التعليم  قانونتطبيق    مبدأ  المدرسة  ةمدير  عززت  أن  ينبغي .1

 .بالتكنولوجيا وطرق استخدامها بعد توفيرها للجميع  الثقافي الوعي
  تدريبا    يتلقون  الفريق  منسقو  اللجنة  مسؤولي  جميع  أن وأعضاء فريق اإلدارة العليا  ة المدرسةمدير  تأكدت  أن  ينبغي .2

 .احترافي بشكل المسؤولية لتحمل كافيا  
 يتم  التي  اإللكترونية  السالمة  بسياسة  كاملة  دراية  على وأعضاء فريق اإلدارة العليا  ة المدرسةمدير تكون    أن  يجب .3

 .المدرسة في تنفيذها
المدرسةمدير  على  يجب .4 العليا  ة  اإلدارة  فريق   في   الموجودين  أولئك  ودعم  لرصد  نظام  وجود  من  التأكد وأعضاء 

 .اإللكترونية السالمة مراقبة في بدورهم الذين يقومون المدرسة
المدرسةمدير  حضرت .5 العليا  ة  اإلدارة  فريق   التوصيات   واعتماد  مراجعةل  بانتظام  ةالشهري  اتاالجتماع وأعضاء 

 .الفريق من والمقترحات
 

  السالمة  وسياسات  أنشطة  مراجعة  يادةقو  مراقبة،  تنسيق  عن  أساسي  بشكل  مسؤول  الفريق  قائد.  اإللكترونية   السالمة  فريق  قائدي
 من مهام قائدي الفريق:. فريق اإلدارة العليا قبل من الفريق يقائد تعيين يتم. المدرسة في اإللكترونية

 
   الموضوعة.ات سياسال  إطار في اإللكترونية  السالمة برنامج أنشطة جميع وتقييم وتنفيذ تخطيط قيادة عملية . 1
 اإللكترونية للسالمة االستراتيجية الخطة وتقييم وتنفيذ تطوير. 2
 .الكترونيا   اآلمنة للمدارس " أقدربرنامج "  اعتماد ذلك في بما والدولي  المحلي االعتماد متطلبات تلبي المدرسة  أن  التأكد من. 3
 . فريق اإلدارة العلياو  اإللكترونية  السالمة  فريق  على  المطلوبة  التغييرات  واقتراح  بانتظام  اإللكترونية  السالمة  سياسة  مراجعة.  4
 .بانتظام اإللكترونية السالمة فريق أعضاء أداء تقييم. 5
  المطلوبة  العمل  وخطة  اإللكترونية  السالمة  أنشطة  تنفيذ  في   المحرز  التقدم   إلى   تشير  اإلدارة  إلى  الفصل   نهاية  في   تقارير  تقديم.  6

 .األداء لتحسين
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األكاديميب  اإللكترونية  السالمة  يمسؤول.  أكاديميا    -اإللكترونية  السالمة  مسؤولي   وقيادة   تنسيقب  أساسي  بشكل  معنيين  القسم 
 . اإلدارةنية بالقسم األكاديمي يتم تعيينهم من قبل اإللكترو السالمة يمسؤول. المدرسة في األكاديمي  القسم وسياسات أنشطة

  
  سياسة   إطار  في   الدراسية  والمناهج  بالقسم األكاديمي  المتعلقة  اإللكترونية  السالمة  أنشطة  جميع  وتقييم  وتنفيذ  تخطيط  قيادة.  1

 .اإللكترونية السالمة
 .اإللكترونية السالمة عمل إلطار وفق ا محدث الدراسي المنهج أن والتأكيد على التدقيق. 2
 . اإلدارة و اإللكترونية السالمة فريق على ةالمطلوب التغييرات واقتراح بانتظام المنهج مراجعة. 3
 .منتظم أساس  على المستهدف النجاح حققت ةسالمدر أن  من والتأكد األكاديمي الفريق مع مراجعة اجتماعات إجراء. 4
 اإللكترونية   السالمة  أنشطة  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  إلى  تشير  اإلدارة  إلى   الدراسي  الفصل  نهاية  في  أكاديمية  تقارير  تقديم.  5

 .األداء لتحسين المطلوبة العمل وخطة
 
 

 
 

 اتباع  ضمانب  أساسي  بشكل  معني  الطالب  لشؤون  اإللكترونية  السالمة  مسؤول.  الطالب  شؤون -  اإللكترونية  السالمة  مسؤولي
 اإللكترونية  السالمة  مسؤول  بتعيين  اإلدارة  تقوم.  اإللكترونية  السالمة  سياسة  إطار  مع  تتوافق  التي  االنضباط  لسياسة  المدرسة
 . المدرسي االنضباطب الخاص

  
 .اإللكترونية  السالمة  سياسة  إطار   في  المدرسة  بانضباط  المتعلقة  اإللكترونية  السالمة  أنشطة  جميع  وتقييم  وتنفيذ  تخطيط  قيادة.  1
 . المدرسة  في االنضباط سياسة  فعالية ومراجعة أشهر 6 كلتقييم ومتابعة للسياسات  إجراء. 2
   اإلدارة. و اإللكترونية  السالمة فريق على  المطلوبة التغييرات واقتراح بانتظام المدرسة في االنضباط  سياسة مراجعة. 3
 .األمر  لزم  إذا  الجهات المختصة  إلى  وتصعيدها  وتوثيقها  المدرسة  بانضباط  تتعلق  قضية   أي  عن  صحيح  بشكلضمان التبليغ  .  4
 . اإلنترنت عبر  الحصص في أو المدرسة  مبنى داخل حدثت مشكلة أي  على  الفوري لرد ا  إتاحة. 5
 .اإللكترونية بالسالمة تتعلق مشكالت أي أو اإلنترنت عبر تنمر بحالة حصول التحقيق فريق قيادة. 6
 .لحوادث المشابهةا  حل في المستهدف للنجاح المدرسة تحقيق وضمان فريقال مع  مراجعة اجتماعات  عقد. 7
 السالمة   أنشطة  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  إلى  تشير  اإلدارة  إلى  الدراسي  الفصل  نهاية  في  لمدرسةل  انضباط  تقارير  تقديم.  8

 . األداء لتحسين المطلوبة العمل وخطة اإللكترونية
 
 
 

  ضمان ب  أساسي  بشكل  معني  المدرسية   للعمليات  اإللكترونية  السالمة  مسؤول.  المدرسية  العمليات  -  اإللكترونية  السالمة   مسؤولي
 بتعيين  اإلدارة  تقوم.  فيما يخص ذلك  المناسب  التدريب  يتلقون  وأنهم  اإللكترونية  السالمة  سياسةب  المدرسة  موظفي  جميع   إبالغ

 . المدرسة لعمليات اإللكترونية السالمة مسؤول
  
 السيايات الموضوعة.  إطار في المدرسية بالعمليات المتعلقة اإللكترونية السالمة أنشطة جميع وتقييم وتنفيذ تخطيط قيادة. 1
 . المدرسة  في اإللكترونية السالمة سياسة وتنفيذالمقدمة للموظفين  التدريبات  فعالية ومراجعة أشهر 6 كل تدقيق ا إجراء. 2
 . فعالية أكثر لجعله اإلدارة و اإللكترونية  السالمة فريق على المطلوبة التغييرات واقتراح بانتظام لتدريبا جدول مراجعة. 3
 . الدراسية  والفصول المدرسة إعالنات في  عرضها يتم اإللكترونية بالسالمة المتعلقة واإلشعارات الملصقات  أن  ضمان. 4
  السالمة  إطار وتنفيذ للتدريب  بعد الخضوع المستهدف للنجاحالمدرسة   تحقيق وضمان  الفريقلعمل  مراجعة  اجتماعات عقد . 5

 .اإللكترونية
  التقدم   إلى   تشير  اإلدارة  إلى  الدراسي   الفصل   نهاية  في  اإللكترونية  السالمةفيما يخص    مدرسةال  عن عمليات  تقارير  تقديم.  6

 . األداء لتحسين المطلوبة العمل وخطة اإللكترونية  السالمة أنشطة تنفيذ في المحرز
 
 

  إجماليوجود    ضمان  عن  أساسي  بشكل  معني  الفنية  للجوانب  اإللكترونية  السالمة  مسؤول.  الفني  -  اإللكترونية  السالمة  مسؤول
 .المدرسة لعمليات  اإللكترونية السالمة مسؤول بتعيين اإلدارة تقوم. المدرسة موظفي لجميع والتسهيالت الفني الدعم 
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 . اإللكترونية السالمة سياسة إطار  في بالمدرسة الفنية بالجوانب المتعلقة األنشطة جميع وتقييم وتنفيذ تخطيط قيادة. 1
 لجميع  السليم  االستخدامفيما يخص    اإللكترونية  السالمة  سياسة  تطبيق   فعالية  ومراجعة  أشهر  6  كل  داخلي  تدقيق  إجراء.  2

 . المدرسة في التقنيات
 .جيدة عمل  حالة وفي محدثة األدوات جميع أن  ضمان. 3
 . الموضوعة سياسة ال فعالية من والتأكد بانتظام الحماية  جدار مراقبة. 4
 للجميع.  الموفرة السالمة على والحفاظ الشبكة أمان ملحقات جميعل بسجل االحتفاظ. 5
 .لها منتظمة احتياطية  نسخة وأخذ ، المدرسة  بيانات حماية ضمان. 6
 السالمة  إلطار  وفق ا  للتكنولوجيا  الفعال  االستخدام  في  المستهدف  النجاح  لضمان تحقيق  الفريق  مع  مراجعة  اجتماعات  عقد.  7

 .اإللكترونية
 اإللكترونية   السالمة  سياسة  في   المحرز  التقدم  إلى  تشير  اإلدارة  إلى  الدراسي  الفصل  نهاية  في  لمدرسةل  الفنية  التقارير  تقديم.  8

 .األداء لتحسين المطلوبة العمل وخطة
 
 

  الدعم   إجماليتوفير    ضمان  عن  أساسي  بشكل  معني  للالتصا  اإللكترونية  السالمة  مسؤول.  االتصال  -  اإللكترونية  السالمة  ضباط
 ومن مهامه:  لالتصاالت اإللكترونية السالمة مسؤول بتعيين اإلدارة تقوم. المدرسة موظفي   لجميع والتسهيالت الفني
 
 
 .اإللكترونية السالمة سياسة  إطار  في المدرسة   في المدرسية باالتصاالت المتعلقة نشطةاأل جميع وتقييم وتنفيذ تخطيط قيادة. 1
  إجراءات  التخاذما يحصل  ب  المعنيين  الموظفين  إلبالغ  يومي ا  ومراجعته  الجميع  متناول  في  وضع "سجل الحوادث"   ضمان.  2

 .فورية
 قنوات  لجميع  السليم  االستخدام  في  اإللكترونية  السالمة  سياسة  فعالية   ومراجعة  أشهر  6  كل  داخلي  تدقيق  بإجراء  القيام.  3

 . المدرسة في االتصال
 . والكتابي الشفوي االتصال من عال مستوى لتقديم بمتناول الجميع والمذكرات اإلعالنات جميع وضع ضمان. 4
 السالمة   سياسة  مع  يتوافق  المنشور  المحتوى  أن  من  والتأكد  للمدرسة  الرسمية  االجتماعي  التواصل  وسائل  حسابات  مراقبة.  5

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة وسياسة اإللكترونية
ا  التأكد.  6   طاقمعضو من أعضاء    أو  طالب  أيفيه    محتوى  نشر  قبلمن ولي األمر    المطلوبة  الموافقة   نموذج  توقيع  من  دائم 
 .عملال
 .اإللكترونية بالسالمة المتعلقة األخبار آخرونشر  االجتماعي  التواصل وسائل اتلحساب المنتظم التحديثإجراء   ضمان. 7
 .اإللكترونية بالسالمة تتعلق اإلعالم وسائل في تدريبية ودورات  اإلنترنت عبر ندوات إجراء. 8
المدرسة  لضمان   الفريقعمل    مراجعةل  اجتماعات  عقد.  9   التواصل   لوسائل  الفعال  االستخدام  عند   المستهدف  للنجاح  تحقيق 

 .اإللكترونية السالمة إلطار وفق ا االجتماعي
ا  اإلدارة  إلى  الفصل  نهاية  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  باالتصال  المتعلقة  اإللكترونية  السالمة  تقارير  تقديم.  10   مشير 
 .األداء لتحسين المطلوبة العمل وخطة اإللكترونية السالمة سياسة في المحرز التقدم إلى
 
 

 تعزيز  عن  نيمسؤول.  والمعلمون  الفعاليات  ة منسق  ،   األقسام  رؤساء  ،   ماقساأل  ي منسق  ،  االجتماعيون  األخصائيون  ،  المشرفون
 :يشمل  هذا. منهم كل اختصاص مجاالت في اإللكترونية السالمة سياسة

 
 . واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وأنظمة للتكنولوجيا المقبول االستخدام  وفهم قراءة. 1
 الحالية  اإللكترونية السالمة وممارسات بسياسة شاملة معرفة امتالكهم. 2
  وأنظمة   التكنولوجيا  استخدام   أثناء  للتهديد  والموظفون  والمعلمون  الطالب   خالله   يتعرض  حادث  أي   في   والتصرف   التحقيق.  3

 .واالتصاالت المعلومات
 بطرق مختلفة.  اإللكترونية السالمة  سياسة حول أفراد المدرسة لجميع تقديم الوعي . 4
 . احترافية وبطريقة حديث بشكل  تصاالتاال نظام تطبيق. 5
 الدراسية  المناهج في اإللكترونية السالمة موضوعات تضمين من التأكد. 6
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 من  والتأكد  الفعالياتو  الحصص  في  ذلك  شابه  وما  والكاميرات  المحمول  الهاتف  وتقنيات  الرقمية  الموارد  استخدام  مراقبة.  7
  ات المشابهة لذلك.السياس تعزيز

 على  بناء   لهم مستمرة توعيةات جلس وتقديم الرقمية والتقنيات للموارد المقبول االستخدام الشرح الكامل للطالب حول طرق. 8
 . احتياجاتهم

 
 الطالب 

 
 . لطالبا لسياسة وفق ا واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وأنظمة للتكنولوجيا المقبول االستخدام  وفهم قراءة. 1
 أهميتها   وإدراك المدرسة   في اإللكترونية  السالمة لوائح  فهم. 2
  المعلومات   تكنولوجيا  وأنظمة  الرقمية  التقنيات  استخدام   عند  اإللكترونية  السالمة  ممارسات  العتماد  شامل  فهم   وجود.3

 . واالتصاالت
  األخصائي   أو  الصف  لمعلم  مالئمة  غير  مواد  إلى  الوصول  أو  االستخدام  سوء   أو  اإلساءة  أشكال  من  شكل  أي  عن  اإلبالغ.  4

 المشرف  أو االجتماعي
 

 أولياء األمور:
 
  الرقمية   الصور  استخدام  في  المناسبة  اإلرشادات  واتباع  اإللكترونية  السالمة   ممارسات  سياسة  تعزيز  في   المدرسة  دعم .  1

 . المدرسة  في  الشخصية  أطفالهم  وأجهزة  أولياء األمور  بوابة  إلى  الوصول  ؛  المدرسية  تالفعاليا  في  التقاطها  يتم  التي  اتوالفيديو
 بالحادثة.للتحقيق  مناسبة غير مواد إلى  الوصول أو استخدام سوء أو إساءة  أي عن  المدرسة  إبالغ. 2
 والمسموح به بالمدرسة.  المقبول االستخدام محتوى في اإللكترونية السالمة وممارسات سياسة وفهم قراءة. 3
 

 السياسات. 4 الجزء
 

 والتدقيق  والمراقبة المراجعات. أ القسم
 
  السالمة  فريق  قائد  مع  بالتنسيق  اإللكترونية  السالمة  سياسة  على   واإلشراف  الشاملة  المراقبة  إجراء  اإلدارة  فريق  يتولى.  1

  والموافقة   بالتشاور  اإللكترونية  السالمة   فريق  قائد  قبل  من  ومراقبتها  اإللكترونية  السالمة   أنشطة  اعتماد  يجب.  المعني  اإللكترونية
 .بانتظام األنشطة مراجعة يجب. من اإلدارة النهائية

ا اإلدارة مجلس يتلقى. 2  .والمسؤولينالقائد  من المكون الفريق  عن  الصادرة اإللكترونية السالمة سياسة تنفيذ عن سنوي ا  تقرير 
األفراد    وإشراك  اإللكترونية  السالمة  وسياسات  أنشطة  لمراجعة  فصل  كل  في  اإللكترونية  السالمة  فريق  يجتمع  أن  يجب.  3

  وتنفيذ  ،  اإللكترونية  السالمة   مناهج  تطبيق  ،  والتوعوية  التدريبية  حمالتلل  المراجعة  تشمل.  الحاسمة  القراراتاتخاذ    في  المعنيين
 . عام بشكل المدرسة و الفصل في اإللكترونية السالمة سياسة

 على  ةالمدير  ونائب  ةالمدير  الخصوص  وجه  على  اإلدارة  إبالغ  يجب  ،  اإللكترونية  للسالمة  خطير   تهديد  حدوث  حالة  في.  4
 .الفور
 : يلي ما خالل من السياسة تأثير مراقبة  المدرسة على. 5
 سجل الحوادث الرقمي . أ
 التحقيق  تقارير. ب
 اإللكترونية السالمة لتطبيق الدرسب مالحظةال أوراق. ج
 الداخلي  التدقيق تقرير. د
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 اإللكترونية السالمة تعليم. ب القسم
 
 المنهاج . 1
 

 تعليمب  الموضوعة  اللوائح  بين  توازن  تسعى المدرسة لخلق.  المدرسة  في  اإللكترونية  السالمة  ثقافة  تعزيز  في  أساسيا    التعليم  يعتبر
 .االلكترونية السالمة فعالية بطريق أكثر نهج التخاذ والموظفين األمور وأولياء والمعلمين الطالب

  على   يحتوي  أن   المنهج  على.  الدروس  في  اإللكترونية  السالمة  لدمج  للمعلمين  يمنهج  دليل   المدرسة   لدى  يكون  أن  يجب.  1
 .السالمة تعليم لتعزيز واألفكار  األداء وتوقعات المعايير

 عبر   المعلومات  إدارة(  ب)  ؛  اإلنترنت  عبر  التنمر(  أ)  مثل  السالمة  موضوع  في  الدراسية  المناهج  تكامل  يدور  أن  يجب.  2
  ؛   والنزاهة الذاتية الصورة( و ) ؛ اإلنترنت عبر العالقة( هـ) ؛  والملكية المؤلف حق( د) ؛ واألمن الخصوصية( ج) ؛ اإلنترنت

 .الحياة وأسلوب والرفاهية  الصحة ( ح )  و اإلنترنت عبر السمعة( ز)
  الرقمية   الذاتية  الصورة  تربط  مسارات  بناء  على   الطالب  تساعدرقمية    أنشطة  إقامة  خالل   من  موضوع  كل  تطوير  يجب.  3

 .التهديدات من لحماية األفراد اإلنترنت عبر اإليجابي للتفاعل الممارسات  أفضل تغطية يجب.  الرقمية السلوك بآداب اإليجابية
الخاص    يومال  المثال  سبيل  على  ،  المدرسية  الفعاليات  خالل  من  الصفوف  جميع  في  اإللكترونية  بالسالمة  الوعي  تقديم  يمكن.  4
 . المدرسة في السالمة ممارسات -. إلخ ، اللطف يوم ، التسامح يوم  ، إلنترنتمن لتخدام اآلسباال
 
 
  التعليم. 2
 
  على   الطالب  تشجيع  يتم(  أ: )التالية  المؤشرات  وتتضمن  ةمفيدالحصص    في   الدراسية  المناهج  شرح  تكون طريقة  أن   يجب.  1

(  ج)  و  اإلنترنت  عبر  بالتنمر  للتوعية  بالتثقيف  الطالب  تزويد  يتم(  ب)  ؛  ونقلها  المعرفة  اكتساب  في   الرقمية  مهاراتال  إظهار
 . والسالمة الصحة بروتوكوالت الطالب يتبع
 فتح  على  الطالب  تشجيع(  أ)  ذلك  يتضمن.  وقت  كل  في  بعد  عن  التدريس  في  اإللكترونية  السالمة  ممارسات  تعزيز  يجب.  2

 .الفيديو  حصص إلى باالنضمام فقط المسجلين للطالب السماح ضمان( ب و بهم الخاصة الكاميرا
ا يجب. 3  . Zoom حصص ال  في  خاصة االنتظار غرف تفعيل دائم 
 

 التدريب. ج القسم
 

 اإللكترونية  السالمة  سياسة  بشأن  تدريب  المجتمع  أفراد  جميع  يتلقى  أن  يجب   ،  اإلنترنت  عبر  آمنة  بيئة  وجود  أهمية  إلى  بالنظر
 . اآلمنة والممارسات

 
  ا وتحليله  لالحتياجات  تقييم  إجراءو  اإللكترونية  السالمة  معايير  على  بانتظام  األمور  وأولياء  والموظفين  المعلمين  تدريب  يجب.  1

 .  الدراسي العام خالل اإللكترونية السالمة تدريب خطة  لصياغة كأساس
 
أو    والموظفين  للمعلمين  اإللكترونية  السالمة   تدريب  تقديم  يمكن.  2  المباشر  التدريب  يكون  أن   يمكن.  مسبق  بتسجيلمباشرة 
 .الموجودة االحتياجات على بناء   فرد ا  أو صغيرة مجموعةكبيرة،  مجموعةل
 للموظفين   تُعطى  مهمة  عناصر  على  تحتوي  تدريب  مصفوفة  الغير مباشر موضوع ضمن إطار  التدريب  يكون  أن  يجب.  3

 .االختيارية األنشطة( ج) و التعلم تجربة( ب) ؛ النجاح معايير( أ) المصفوفة  تتضمن أن يجب. كافية زمنية فترة في إلكمالها
 بالسالمة  المتعلق  المتزامن  التدريب  من  ساعات  10 عن  يقل  ال  ما  اإللكترونية  السالمة   فريق  مسؤولي  قادة  يحضر  أن   يجب.  4

 .الفريق  قائد قبل من مراجعتها تتم شهاداتالحضور ب توثيق يتم. عام كل اإللكترونية
  والتي   عام  كل  اإللكترونية  السالمة  عن  المباشر  التدريب  من  ساعات  5 عن يقل  ال  ما  إكمال  واإلداريين  المعلمين  على   يجب.  5

 .  ملف في توثيقها يجب
  البشرية  الموارد قسم    قبل   من  ترتيبه  سيتم  الذي   التعريفي  البرنامج  من  كجزء  تدريب ا  الجدد   الموظفين  جميع  يتلقى  أن  يجب.  6

 . السالمة لسياسة الكامل فهمهم لضمان اإللكترونية السالمة لجنة مع بالتنسيق
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 إلبقاء   للتطبيق  قابل  هو  ما  كلو   ،  العام  االجتماع  أو  اإلدارة  اجتماع  خالل  وتحديثاتها  اإللكترونية  السالمة  سياسة  مناقشة  يجب.  7
 .اإللكتروني البريد عبر السياسة تحديثاتاستالم  نيالموظف على. على اطالع بالمستجدات الموظفين

 .االحتياجات على بناء   دراسيال  عامال خالل األمور وأولياء للطالب اإللكترونية بالسالمة توعية حمالت تقديم ينبغي. 8
العناصر التالية   تصنيف  مستويات  تتبع  التي  المدرسة  على  الفعال  التأثير  لضمان  التوعية  وحمالت  التدريبات  جميع  تقييم  يجب.  9
  نتيجة   مراجعة  يجب.  األثر/    النتيجة(  د)  و  ؛  السلوك:  3  المستوى(  ج)  ؛  التعلم:  2  المستوى(  ب )  ؛  الفعل  رد:  1  المستوى(  أ)

 .العمل خطة إلثراء التقييم
 

 الحادث عن واإلبالغ التواصل. د القسم
 
تطبيق    استخدام  ألولياء األمور  يمكن.  بين الموظفين  الداخلي  التواصل  في  رسمي  كشكل  اإللكتروني  البريد  رسائل  استخدام  يتم

CLASS DOJO اإللكترونية السالمة شكوى  نموذج باستخدام رقمي ا الشكاوى تسجيل يجب. المعلمين مع رسمي ا للتواصل. 
 

 عليهم  ويجب  خطر  في  الطالب  سالمة  كانت  إذا  وقت  أي  في  اإلنترنت  عبر  الدروس  إلغاء  للمدرسين  يجوز  ،   العامة  للقاعدة  وفق ا
 : التالية  بالخطوات  االلتزامعلى أن يتم    الدراسية  الحصص  الستكمال  التالية  الخطوات  بشأن  األمور  وأولياء  الطالب  مع  التواصل

 
  يسجلون   ،  بدورهم  وهم.  مناسب  شخص   أي   أو   الصف  مدرس  أو   المادة  لمعلم  أي حادث حاصل   عن   اإلبالغ  للطالب  يمكن.  1

 اإللكترونية السالمة مسؤول  قبل  من مراجعته تتم الذي   المدرسة موقع من اإللكترونية السالمة  حوادث سجل نموذج في  الحادث
 .فيها للتحقيق الطالب شؤون فيالمختص  اإللكترونية  السالمة مسؤولل الحادثةيتم بعد ذلك توصيل . يومي ا

 
  المقدم   التقريربعد استالم    المشرف  مع  جنب  إلى   جنب ا(  األخصائيون)  االجتماعي  األخصائي  قبل  من   الحوادث   في   التحقيق  يتم.  2
(  ج)  ؛  النتائج(  ب)  ؛  الشكاوى  وصف(  أ)  التحقيق  يشمل  أن  يجب.  لمراجعته  الطالب  شؤون  في  اإللكترونية  السالمة  مسؤول  إلى

 .النهائي اإلجراء اتخاذ قبل التقارير على ةالمدير وافقت أن يجب. التوصيات( د) و االستنتاجات
 
  اإللكترونية   السالمة  حوادث  نموذج   نفس  على  تسجيلها  شكاوىال  يتلقون  الذين  موظفينالو  دارييناإلو  مدرسينال  على  يجب.  3

 . الفورية للمتابعة المشرفين وإبالغ
 
 
 

 . اإللكترونية السالمة باتباع خطوات سياسات الحادث عن اإلبالغ مخطط التالية  الصفحة في البياني الرسم يُظهر
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 قبل من المعتمدة اإلنترنت منصات على
 المدرسة

 منهم ويطلب اإلنترنت عبر المتسللين ضد فورية إجراءات المعلم يتخذ
ا للمدرس يمكن. المغادرة الموقف شدة على اعتماد ا الحصة إنهاء أيض   

 لملء الحادث بتدوين المعلم سيقوم
 اإللكترونية السالمة حوادث سجل استمارة

لمراجعته اإللكترونية السالمة لمسؤول  

 .التحقيق في قدما والمضي الحادثة مراجعةل الطالب بشؤون المعني اإللكتروني السالمة مسؤول بإخطار السالمة مسؤول يقوم
 القسم ومشرف االجتماعي األخصائي إلى الحادث تفاصيل تسليم سيتم

 سيحقق األخصائي االجتماعي بالحادث

 :االفتراضية الحصص خالل
 الدراسية الفصول تسجيل تسليم: المعلم
 الحادث حول معهم مقابالت إجراء: الطالب

الحادث سبب تحديد يتم  

ا سيكتب االجتماعي األخصائي  السالمة مسؤول إلى المستندات تسليم ؛ والتوصيات بالنتائج شامال   تقرير 
 النهائية للمراجعة الطالب لشؤون االلكترونية 

بواسطة اإلنترنت عبر حادثال رصد تم  
ولي األمر/  الطالب  

 اإلنترنت على السالمة حادثة
 مسؤول/  المعلم الحظها التي

 المدرسة

اإلنترنت منصات على : 
 إجراء ؛ الحادث دليل/  الشاشة صور تسليم: والطالب المعلم

الحادث حول مقابلة  

 حصول حادث يهدد
سالمة الطالب الكترونيا     

 االفتراضية الحصص خالل
 المسجلة

المعلم الحظها التي حادثةال  

 الحادث بتدوين الطالب/  أولياء األمور سيقوم
 اإللكترونية السالمة حوادث سجل نموذج لملء
 اإللكترونية السالمة لمسؤول الويب موقع من

 لمراجعته

 الحادث بتدوين المدرسة مسؤول/  المعلم سيقوم
 اإللكترونية السالمة حوادث سجل نموذج لملء
 مسؤول يقوم حتى األمر ولي/  الطالب عن نيابة

بمراجعته  اإللكترونية السالمة  

 منه االنتهاء بمجرد المدرسة ةمدير إلى الرسمي التقرير بتسليم الطالب لشؤون االكترونية السالمة مسؤول يقوم

 التخاذ المعلم بإخطار األمر ولي/  الطالب يقوم
الحصة أثناء الالزمة الخطوات  



 16 

 
 
 
 المدرسية االجتماعي التواصل وسائل. ي
 
ا  الحساب  تفاصيل  إدارة  تتم  كما  .  ةالمدير  قبل   من  موظف تم تعيينه  االجتماعي  التواصل   وسائل  يدير.  1   مسؤول   بواسطة  أيض 

 . المعلومات تكنولوجيا
2  .Facebook  و  Class Dojo   و  Instagram  يُسمح  ال.  للمدرسة  الرسمية  االجتماعية  وسائل التواصل  حسابات  هي  

 .التنفيذي والمدير اإلدارة موافقة  دون أخرى تطبيقات أي  باستخدام للمدرسة
 ال يتعلق بالمدرسة. بنشر أي محتوى يُسمح ال. يتطلب موافقة المديرة االجتماعي التواصل  وسائل على محتوى أي نشر. 3
 االختيارات   أن  من  الرغم  على.  مدرسةال  اتحساب  في  أولياء األمور  بموافقة  للطالب  فقط  الفيديو  ومقاطع  الصور  نشر  يتم.  4

 تحميل  يجوز  ال.  أيضا    مناسب  سياق  في، على أن تكون أفعال الطالب بالفيديو  مناسبة  مالبس  الطالب  يرتدي  أن  يجب  ،  عشوائية
 . ةالمدير موافقة دون للمدرسة  االجتماعي التواصل وسائل حساب في منشورات أو فيديو مقاطع أو صور أي
  التواصل   لوسائل  الفني  الدعم  وإبالغ  وقت  أي  في  وموظفين  ومعلمين   طالب  أي  ضد  المهينة  التعليقات   إزالة  للمدرسة  يحق.  5

ا  االجتماعي  التواصل  وسائل  مدير  يقوم  قد.  بالحساب  االجتماعي   قبل   من  على ذلك  الموافقة  تتم  أن  بعد  الحساب  هذا  بحظر  أيض 
 .ةوالمدير اإللكترونية السالمة فريق قائد
  التواصل   لوسائل  الفني  الدعم  إبالغ   المعلومات  تكنولوجيا  مسؤول  على  يجب  االجتماعي،  التواصل  وسائل  اختراق  حالة  في.  6

 .الحساب إللغاء االجتماعي
 

 التأديب  سياسة. و القسم
 

  االنضباطسياسات  .  الطالب  سلوك  قواعد   مدونة  في   عليه  المنصوص  النحو  على   مناسب ا  سلوك ا  يمثلوا  أن   المدرسة  طالب  من  يُتوقع
 تعزيز السلوك.  استراتيجيات كل لتنفيذ تسعى المدرسة دائما   النحو هذا  علىة وعقابي توليس ةتصحيحيالمتبعة 

 
  استخدام   عند  جيدة  ياتسلوك  اتبعوا  الذين   للطالب  إيجابية  حوافز  والمشرفون  األقسام  ومنسقو  االجتماعيون  األخصائيون  يقدم  قد.  1

 .اإلنترنت
  تقدير  شهادات  بعد ذلك  الطالب  منح  سيتم.  اإللكترونية  السالمة  إطار  في  للطالب  Class Dojo  تطبيق  في  النقاط  منح  يتم.  أ

 . راسيد  فصل كل نهاية في
 . اإللكترونية بالسالمة تتعلق قضاياب أي طالب تم تقديره عليه أن يتجنب الوقوع. ب
 . إصدارها  قبل ةالمدير موافقة على  تم تقديرهم يجب أن تحصل نالطالب الذي قوائم. ج
 

ا  نقاطال "إنقاص" وضع خاصية  تم .1  . ب من خطورة تورطهم بمثل هذه الحوادثاللتنبيه الط  Class Dojo في  أيض 
 المالئمة  غير  التعليقاتكتابة    ذلك  في  بما  اإللكترونية  السالمة  بتهديدات  المتعلقة  االنضباط  قضايا  جميع  في  التحقيق  يتم .2

 شؤون في اإللكترونية السالمة مسؤول قبل من التقرير مراجعة ويجب القسم ومشرفي االجتماعي األخصائي قبل من
  بشأن   الحالي  اإلماراتي  اإللكتروني  القانون  تعزيز  المدرسة  على   يجب.  عليه  للموافقة  ةالمدير  إلى  إرساله   قبل  الطالب

 . الفيدرالية العقوبات ذلك  في بما القضايا هذه
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  الشرطة   بإشراك  القرار  يشمل  وهذا.  القرارات  التخاذ  االنضباط  لجنة  استدعاء  يتم  ،  لالنضباط  جسيمة  مخالفة  حدوث  حالة   في .  4

  المذكورة أسمائهم أدناه:  األعضاء من  اللجنة تتألف. إذا تطلب األمر الطفل وحماية

 اإلدارة العليا  •

 التربوي المشرف أو القسم مشرف •

 االجتماعي األخصائي •

 الطالب لشؤون اإللكترونية السالمة مسؤول •

 اإللكترونية السالمة فريق قائد •

 أولياء األمور  ممثل •

 الطلبة ممثل •
 

 واإلنترنت  والبرمجيات التكنولوجية األدوات.  ز القسم
 
 (.BYOD) الخاص جهازك أحضر. 1
 

  الدروس )  بُعد  عن   الدروس  أثناء  والحصص   التعلم  موارد   إلى  لوصولل  الخاصة   أجهزتهم  استخدام  المدرسة  طالب  جميع  على  يجب
ا  أو  الهجينة)  الحصة   داخل  والدروس(  اإلنترنت   عبر   يجب  المدرسة،  في  أجهزتهم  استخدام  في   السالمة  لضمان(.  لوجه  وجه 

 : بدقة التالية النقاط مراعاة
 

األجهزة  يُسمح  ال • بإحضار   والمسؤولين   المعلمين  باستثناء  SIM  بطاقات  استخدام  تتطلب  التي  المحمولة  للطالب 
 .والموظفين

  المعني   مشرف القسم   إبالغ  يجب  ،  فقدهم   حالة   في .  الخاصة   أجهزتهم  على   الحفاظ   عن  مسؤولون  والموظفون  الطالب •
 . إهمالهم عن ناتجة وخسارة ضرر  أي عن  مسؤولة المدرسة تكون لن ، ذلك ومع. للتحقيق

 يمكن.  باإلنترنت  االتصال  لقواعد   االمتثال  لضمان   اليوم  خالل  وقت  أي   في   للفحص  الطالب  أجهزة  تخضع  أن  يمكن •
 . الفحص  ألغراض المعلومات تكنولوجيا مسؤول أو/   و المشرف  إلى الجهاز تسليم

 . الرسائل  إرسال أو األفالم مشاهدة أو األلعاب لممارسة الجهاز باستخدام للطالب يُسمح ال •

  العثور   تم  إذا  صارمة  إجراءات  اتخاذ  سيتم.  المدرسة  مباني  داخل  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  باتا    منعا    يمنع •
 . االجتماعي التواصل وسائل يستخدم طالب أي على

 . بالحصةإلكتروني متعلق  موقع أي فتح طلب يمكن. المدرسة  شبكة داخل مفتوحة التعليمية المواقع جميع •

  الذين   أولئك  ضد  اإلدارة  مستوى  على   إجراءات   اتخاذ  سيتم.  المدرسة  شبكة  داخل   باتا    منعا    ممنوع  VPN  استخدام •
 . السياسة هذه يخالفون

 
 واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا وأنظمة للتكنولوجيا  المقبول االستخدام. 2
 

يتم    السياسة  هذه  ضمن  المعتمدة  واإلجراءات  السياسات  وأن  آمنة  المدرسة  شبكة/    التحتية  البنية  أن  ضمان  عن  مسؤولة  المدرسة
 . تطبيقها حرفيا  

 

 بها الموصى الفنية المتطلبات تلبي المدرسة   أن تضمن بطرق بالمدرسة الفنية األنظمة إدارة ستتم •

 ةيالمدرس التقنية األنظمة وأمن لسالمة منتظمة  مراجعات هناك ستكون •

   إليها مراقب.  الوصول يكون أنعلى  آمن مكان في والكابالت الالسلكية األنظمة تكون أن يجب •

 بالمدرسة التقنية واألجهزة  األنظمة  إلى  وصولال حقوق  المستخدمين لجميع سيكون •

  فحوصات  إجراء  يتم  وأنه   ومحدثة  دقيقة   البرامج   ترخيص  سجالت  أن  من  التأكدب  معني  المعلومات  تكنولوجيا  مسؤول •
 البرامج تحميل عمليات  عدد مقابل المشتراة التراخيص عدد بين للتوفيق منتظمة

 المستخدمين  لجميع اإلنترنتب االتصال تصفية يتم •
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  إعالم   ويتم  بالمدرسة  التقنية  األنظمة  على   بانتظام  المستخدمين  نشاط  وتسجيل  بمراقبة  بالمدرسة   الفنيون  الموظفون  يقوم •
 " المقبول االستخدام اتفاقية"  في بذلك المستخدمين

 المتفق  النحو  على  ،  المعني  الشخص  إلى   أمني  خرق/    فني  حادث  أي  عن  لإلبالغ  للمستخدمين  مناسب  نظام  يوجد •
 عليه 

 العمل  ومحطات  الالسلكية  واألنظمة  التوجيه  وأجهزة  الحماية  وجدران  الخوادم  لحماية  مناسبة  أمنية  تدابير  توجد •
  اختبارها  يتم.  وبياناتها  المدرسة   أنظمة  أمن  تهدد  قد  التي  العرضية  المحاوالت  من  ذلك   إلى  وما  المحمولة  واألجهزة
 محدث  فيروسات برنامج بواسطة الفردية العمل ومحطات للمدرسة التحتية البنية حمايةل بانتظام

  المعلمين،   ،  المتدربين  المعلمين  ،  المثال  سبيل  على" )للضيوف"   المؤقت  الوصول  لتوفير  عليها  متفق  سياسة  توجد •
 المدرسة أنظمة إلى ( SPEA  ، الزوار

 .بأمان تشفيرها يتم لم  ما المدرسة موقع من إزالتها أو اإلنترنت عبر الشخصية البيانات إرسال يمكن ال •
 
 التكنولوجية األدوات وصيانة حفظ. 3
 

 . التالي النحو على استخدامها راقبةم يجب ، التكنولوجية األدوات جميع وصيانة حفظ من للتأكد
 

ا يجب •  . لها المخصصة المواقع في مثالي بشكل  األدوات جميع وضع دائم 

 .المستخدم قبل من محتمل ضرر  أي عن  بحث ا يومي ا األدوات فحص يجب •

 . الضرر اكتشاف فور الحادث تقرير ملئ يجب •

 . لهم  المخصصة المناطق في الدراسية الفصول داخل التكنولوجية األدوات جميع عن مسؤولون األقسام منسقو •

استعار    الذي  المستخدم  توقيع  على  والحصول  السجالت  في  البيانات  إدخال  بعد  األجهزة اللوحية المدرسية  تقديم  يجب •
 . الجهاز

 .المسؤول الشخص بواسطة لشحنها الدرج داخل بها واالحتفاظ الواجب النحو على اللوحية جهزةاأل جميع تعقيم يجب •

 .بذلك بالقيام للطالب يُسمح وال المنزل إلى اللوحية جهزةاأل بأخذ لهم المصرح للموظفين فقط يُسمح •

 نموذج   في  المذكور التاريخ  في  إعادتها  ويجب  األداة  يطلبون  الذين   الموظفين  قبل  من  الجهاز  طلب  استمارة  ملئ  يجب •
 . الطلب

ا 30 كل عنها واإلبالغ منتظمة تحديثات على للحصول البرامج جميع فحص يجب •  .يوم 

 .منتظم بشكل وتجديده الترخيص تجديد من التحقق يجب •

 .التكنولوجية األدوات لجميع المدرسة مباني داخل ساعة 24 مدار على المادي األمن توفير يجب •
 
 هالكستاإل . 4
 
 . الحالية المتطلبات على بناء   استبداله  أو ا تحديثهإم يجب. الصالحية انتهاء تاريخ له جهاز كل
 

 . الحالة حسب سنوات 5 كل بعد  الشبكة بالتاك استبدال يجب •

 . الجهاز إنتاجية درجة  على بناء   أو سنوات 4 كل بعد SSD بمحركات الصلبة األقراص جميع استبدال يجب •

ا 180 كل الدورية للخدمة طابعة كل تخضع أن يجب •  . المتناثر الحبر وتنظيف البيانات مهمالت  مسحل. يوم 

 .األمر لزم إذا ترقيتها ويجب االستخدام  ودرجة المستخدمين عدد على بناء   اإلنترنت سعة قياس يجب •

 . االستبدال عند السلكية إلى السلكية الملحقات تحديث يجب •

 (.ERP) المؤسسات موارد تخطيط لنظام المستبدلة أو التالفة األدوات إدخال يجب •

  تحقق ال  ة بعدالعادي  المهمالت   سلة  في  منها  التخلص  عدم  ويجب  التخزين  في   المستبدلة  أو   التالفة  باألدوات  االحتفاظ  يجب •
 . تالفةال دواتاأل تشتري التي المتاجر من

ا تأكديجب ال ، الذكية  األجهزة من التخلص أثناء •  . األجهزة من البيانات جميع محو من دائم 
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 الرقمي المحتوى. ح القسم
 
.  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  اإلسالمية  والتقاليد  القيم  معايير  ضمن   الدروس  في   المستخدم   الرقمي  المحتوى  يكون  أن   يجب.  1

 االمتثال   من  والتأكد  االستخدام  قبل  المحتوى  مراجعة  والمدربين  المعلمين  على  يجب.  المناسبة  والصور  الفيديو  مقاطع  ذلك  يتضمن
 . اإلسالم غير  آخر بدين مرتبطة مواد بأيبعرض  يسمح ال. المتحدة العربية اإلمارات دولة  في التعليم لقوانين

 الويب  موقع  إلى  اإلشارة  يجب.  المؤلف  من  المناسب  اإلقرار  مع  المصادر  من  التعليم  ألغراض  الفيديو  مقاطع  تحميل  يمكن.  2
 .األكاديمي الترخيص لحماية التقديمي العرض  شرائح ضمن أو الفيديو  أسفل بالكامل المؤلفاسم و
 يروج الذي  المحتوى. للصف مناسبة للتعليم استخدامها سيتم التي األخرى  الرقمية والمحتويات  الفيديو مقاطع تكون أن   يجب. 3
  .االحتيالي والتصيد العنف على يشجع أو
  الدقة   تقييم  عليهم  يجب.  التوالي  على   التدريب  في   أو  الدرس  في  الرقمي  المحتوى  استخدام  عن   مسؤولون  والمدربون  المعلمون.  4

 . االستخدام قبل واألمان
 بشكل هذه تدار أن يجب. للعرض األمور وأولياء للطالب متاحة وهي المعلمين حساب في الدروس بتسجيالت االحتفاظ يتم. 5

 . األقسام رؤساء إشراف تحت المعلمين قبل من منهجي
  والدرجات   الزمني  والجدول  األمور  أولياء  مذكرات  ألرشفة  تاناألساسي  تانالمنص  هما  األمور  أولياء  وبوابة  المدرسة   موقع.  6

 .األمور وأولياء للطالب المهمة األخرى والموارد التعلم ومصفوفات
 يديره   الذي  للمدرسة  One Drive  حساب  في  التقديميةالعروض    و  التعلم  كتيبات  مثل  المعلم  أنشأها  التي  الموارد  أرشفة  يتم.  7

 . المدرسة حساب ضمن المخصصة  مكتبةال في  Nearpod دروس إلى   الوصول يتم. رؤساء األقسام
 . منهجي بشكل ترتيبه تم الذي الطالب عمل ألرشفة كمنصة  MS Team و Class Dojo Portfolio استخدام سيتم. 8
 oneال  حساب في منهجي  بشكل الصلة ذات األخرى والوثائق التقدم وتقارير واالجتماعات  االستطالع نتائج  توثيق يجب. 9

drive  المدرسة محرك في الموجودة تلك بخالف احتياطية نسخة وجود ضمان بعد للمدرسة . 
  المنصوص   للسياسة  االمتثال  وضمان  عليها  واإلشراف  البيانات  هذهب  االحتفاظ  اإلدارة  قبل  من  المعينين  الموظفين  على  يجب.  10
 .هنا عليها

 
 

 التصفية  سياسة. األول القسم
 

 Fortinet E308  باستخدام  البيانات  بتصفية  نقوم  ،  المدرسة  في   ولكن.  اإللكترونية  السالمة   في   مجال   أهم  هي  البيانات  تصفية
Firewall  الضارة البرامج  أو الفيروسات من محتمل هجوم أي من مستخدمينا حماية إلى يؤديالذي . 

 
ا 30 كل بانتظام جهازال داخل الحماية جدار سياسة تحديث يجب. 1  .يوم 
 . والضيوف والمشرفين والطالب للموظفين الشبكة من مختلفة طبقات إنشاء يجب. 2
 .والضيوف الطالب عن االجتماعي التواصل مواقع جميع حجب يجب. 3
  أن   على   الحماية   جدار   بواسطة  والعنف  ،   اإلباحية  والمواد  ،  األطفال  معاملة  وإساءة  ،  األلعاب  ومحتويات  مواقع   تصفية  يجب.  4

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في التصفية سياسة مع تتوافق
 .التطبيقات متجر من VPN استخدام ال لحظر بانتظام  وتحديثها VPN تصفية تنشيط يجب. 5
 . مستقبلي مرجع ألي الحماية جدار في المستخدم سجالت كافة إنشاء يجب. 6
 . خارجي  مصدر من لها خرق أو للشبكة محتمل اختراق وجود حالة  في المستخدمين لجميع منتظم تنبيه إعطاء يجب. 7
 .اإلدارة بموافقة الحماية جدار  سياسة تحديث أو بتحرير فقط المعلومات تكنولوجيا لموظف يُسمح. 8
 . التصفية من استبعادهم يجب الذين الموظفين ألولئك مطلوبة اإلدارة من الموافقة. 9
 

 البيانات  حماية
 
 العامة  السرية بيانات. 1
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  الذي   له  المرخص  الشخص  قبل  من  معها  التعامل  ويجب  آمنة  كمبيوتر  أنظمة  على  اإللكترونية  البيانات  تخزين  يجب •
 (.واإللكترونية المادية الوسائل من كل باستخدام) المعلومات  إلى  الوصول إمكانية لديه

 .آمنة قنوات عبر البيانات مشاركة يجب •

استخدام  توخي  يجب • عند   الشخصية  المعلومات  حماية  لضمان  جمعها  يتم  التي  الحساسة  الشخصية  البيانات  الحذر 
 . الخصوصية وحقوق

ا  تدريب ا  الموظفين حضور  جميع  على •   على   الحفاظ  في  بدورهم  دراية  على  جميع ا  ليكونوا  البيانات  حماية  عن  منتظم 
 .البيانات أمان

 .  بالمواقع المخصصة للدفع منآ بشكل ئتماناال بطاقة استخدام يتم أن يجب •

  المعلومات   جمع  خذ قرارات مدروسة فيما يخصأل  قانون مشاركة البيانات   فهم  األمور  وأولياء  الموظفين  جميع  على •
 .لها واالمتثال وفهمها السياسة هذه قراءة الموظفين جميع على يجب. النهاية في وحذفها واستخدامها

 .الحتياجاتهم وفق ا لمستخدمينباخاصة  امتيازات وضع يتم •

 . بنا الخاصة اإللكتروني التعلم منصات إلى  الوصول فقط المدرسة نطاق ضمن للمستخدمين يمكن •

 . اتعالناإل ، المثال سبيل على ،  المدرسة موقع  في المستخدمين لجميع المخصصة العامة البيانات نشر يتم •

 .يومي بشكل تمت  للبيانات ةاالحتياطي النسخ •

 . صريحة   موافقة  دون  تجاري  استخدام  ألي  أو  المبيعات  أو  التسويق  ألغراض  ثالثة  أطراف  مع  البيانات  مشاركة  ال يجب •

 .الرئيسية البوابة مثل آمنة قنوات عبر الضرورية المعلومات جميع مشاركة يجب •

  على   ،   ذلك  في  بما  حساباتهم  تنشيط  إلغاء  سيتم  ولكن  المدرسة   غادروا  الذين  والموظفين  الطالب  بيانات  أرشفة  سيتم •
 . ذلك  إلى وما Seesaw وحسابات الدقيق المسار وحسابات اإللكتروني البريد ، المثال سبيل

 
 المرور  كلمة سياسة. 2
 

ا احتفظ •  .شخص أي مع مشاركتها مع عدم المرور بكلمة دائم 

ا 90 من ألكثر المرور كلمة بنفس تحتفظ أال ويجب بانتظام المرور كلمة تعيين أعد •  .يوم 

 .الرئيسية الصفحة أو المكتب سطح مثل إليها  الوصول يسهل مواقع في المرور كلمات حفظ عدم يجب •

 .بتغييرها قمت إذا متكرر بشكل المرور كلمة  نمط نفس أبد ا تستخدم ال •

 .الحسابات جميع في المرور كلمة نفس أبد ا تستخدم ال •

 .األمور وأولياء والموظفين الطالب مرور كلمات مشاركة عدم يجب •

ا 90 كل الشبكة مرور كلمات تغيير يجب •  . لهم المصرح األشخاص مع فقط مشاركتها ويجب يوم 

 . القديم  الجهاز من صحيح بشكل محوها ويجب المرور كلمات لجميع احتياطية نسخة عمل يجب ، الجهاز تغيير قبل •
 

 السالمة  مراكز
 
 عامةال بياناتال. 1
 

.  بمدرستنا  المتعلقة  والحساسة  السرية  البيانات   جميع  علىبه    نحافظ  حيث  المدرسة  داخل  للغاية  سري  موقع  هو  السالمة  مركز
  سياسة   لدينا  ،  السبب  لهذا .  المدرسة  افتتاح  بداية  منذ  والضيوف األمور  وأولياء  وطالبنا  لموظفينا  الشخصية  البيانات  ذلك  يتضمن
 .لدينا السالمة  مراكزلمحافظة على ل قوية

 

 . المدرسة في المعلومات تكنولوجيا مسؤول قبل من بانتظام السالمة مراكز مراقبة يجب •

ا 30 كل تحديثات أي عن بحث ا بانتظام مستخدم برنامج كل فحص يجب •  .يوم 

 . الكمبيوتر أجهزة وجميع باإلنترنت األمان مراكز اتصال من  يومي ا تحققال •

ا  تأكدال • ا  تأكد. التلقائي ا  يتم حفظها  للبيانات  ةاالحتياطي  النسخ  أن  من  دائم  إنشاء    وقت  في  الكمبيوتر  أجهزة  تشغيل  من  أيض 
 .ةاالحتياطي النسخ

 
 المدرسة  داخل. 2
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 . المعلومات تكنولوجيا لمسؤول المنتظم اإلشراف تحت المدرسة مبنى داخل السالمة مركز يكون أن يجب •

 .الكهربائي التيار انقطاع حالة في الفوري اإلبالغ يتم أن يجب. لألجهزة منتظم طاقة مصدر توفير يجب •

  إلى   جديد  كمبيوتر  جهاز  إضافة  حالة  في  تثبيته  ويجب  الكمبيوتر  أجهزة  بجميع  متصل  السالمة  مركز  أن  من  تأكدال •
 . المدرسة شبكة

 .السالمة مركز من البيانات  لنسخ الوصولفرصة  فقط لهم  المصرح المستخدمين منح يمكن •
 
 المدرسة  خارج. 3

 

 . المدرسة مبنى خارج وآمن موثوق مكان في  السالمة مركز من احتياطية بنسخة  االحتفاظ يجب •

  قبل   من  للمدرسة  التنفيذي  الرئيس  إقامة  مقر  في  الموجود  المدرسة  سالمة  لمركز  ةاالحتياطي  النسخ  مراقبة  تتم  أن  يجب  •
 .بانتظام المعلومات تكنولوجيا مسؤول

ا متصال   الجهاز يكون أن يجب •  . فشل  أي دون تلقائي ا االحتياطية النسخة وضع من والتأكد باإلنترنت دائم 

 . األساسي بالجهاز عطل أي  حدوث حالة في فقط االحتياطي النسخ جهاز تشغيل يجب •
 

 السالمة  مراكز وصيانة حفظ. 4

 . ساعة 24 مدار على  المراقبة تحت السالمة مراكز •

 .الحريق  أو  السرقة لتجنب السالمة مركز  لغرفة المادي األمن توفير يجب •

ُ  يمنع • ُ  منعا  . السالمة مركز غرفة  داخل للحريق المعرضة المواد استخدام باتا

 . السالمة مركز غرفة داخل الحريق طفايات وضع يجب •

 .السالمة  مركز داخل بالدخول لهم المصرح لألشخاص فقط يسمح •

ا 180 كل البيانات تخزين أقراص   صحة من تحققال •  .يوم 

ا السالمة مركز غرفة تحافظ أن يجب •  . درجة  22 حرارة درجة  على دائم 

 . متواصلة ساعات  8 من ألكثر السالمة مركز في صيانة  أعمال أي تستمر أال يجب •
 
 
 السياسة  يذفتن
 
 يتمقاموا بقرائته وفهمه.    أنهم  إلى  يشير  الذي  اإللكترونية  السالمة  سياسة  كتيب  باستالم  والموظفون  المعلمون  يقر  أن   يجب.  1

 . البشرية الموارد قسم قبل من بأمان وحفظها الموقعة االتفاقية نماذج تجميع
  هذا   مراقبة   تتم.  ملف إنجازاتهم  خالل   من  اإللكترونية  السالمة  تدريب  في  ومشاركتهم  حضورهم  توثيق  المعلمين  على  يجب.  2

 .بالمدرسة المهني التطوير منسق خالل من اإللكترونية السالمة فريق قائد قبل من وتتبعه
 االعتماد  وأدلة  السياسات  وكتيب  التدقيق  تقارير،  مثل  ،  اإللكترونية  للسالمة   والمحدثة   الصلة   ذات  بالوثائق  االحتفاظ  يجب.  3

  يجب .  الفنية  الجوانب  وموظف  اإللكترونية  السالمة  فريق  قائد  يديره  رقمي  مجلد  في  ذلك  إلى  وما  الحوادث  سجل  ملخص  وأوراق
 . الحاجة دعت كلما اللجنة متناول في الوثائق هذه تكون أن


