
  
 المتطلب:   نتعھد   بتقدیم   المساعدة   الفنیة   والتعلیمیة   للمدربین   والمتدربین   طوال   مدة   تنفیذ   البرنامج  

 رابط   سیاسة   الدعم   سواء   فني   أو   تعلیمي   المقدمة   للمدرب   والمتدرب   طوال   مدة   تنفیذ   البرنامج  

  
 تعھد  

  
 یتعھد   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   بتقدیم   المساعدة   الفنیة   والتعلیمیة   للمدربین   والمتدربین  

 طوال   مدة   تنفیذ   البرنامج   وتضمن   الجوانب   التالیة   :  
  خدمات   البنیة   التحتیة   والدعم   الفني   األساسي   -
-  .  Webportal     البوابة   اإللكتروني 
- e-Curriculum     المناھج   اإللكترونیة 
- S.M.S    نظام   اإلدارة   المدرسیة 
- L.M.S    نظام   إدارة   المناھج   اإللكترونیة 
 نظام   التعلم   عن   بعد   (الفصول   اإللكترونیة)  -
 نظام   البرید   اإللكتروني   ومجموعات   التواصل   اإللكترون  ي  -

  
 كما   یتعھد   القسم   بااللتزام   بسیاسة   الدعم   الفني   أو   التعلیمي   للمدرب   والمتدرب  

  طوال   مدة   البرنامج   وتتضمن   الجوانب   التالیة   :   
  

 سیاسة   الدعم   الفني   والتعلیمي   للمدرب   والمتدرب  
 سیاسة   الخصوصیة   وسریة   المعلومات  

 تم   إعداد   وثیقة   الخصوصیة   وسریة   المعلومات   ھذه   للمحافظة   على   معلومات   وبیانات   منسوبي   المدرسة   في   جمیع   األقسام  

 من   التداول   والتسرب   خارج   نطاقھا   إال   من   یُسمح   لھ   باالطالع   علیھا   بحكم   عملھ   في   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني.  

   ستتخذ   إدارة   المدارس   كافة   اإلجراءات   والتدابیر   المناسبة   والمالئمة   نظامیاً   وقانونیاً   للحفاظ   على   معلومات   وبیانات  

 منسوبي   المدرسة   الخاصة    وحفظھا   بشكل   آمن   بما   یضمن   حمایتھا   من   الفقدان   أو   االطالع   علیھا   أو   إساءة   االستخدام،   أو  

 التداول   أو   التعدیل   واإلفصاح   لغیر   المصرح   لھ   ،   ومن   یثبت   علیھ   اإلخالل   بما   سیرد   أدناه   ،   سیتم   اتخاذ   كافة   االجراءات  

 النظامیة   والقانونیة   بحقھ   لحفظ   معلومات   وحقوق   منسوبي   المدرسة.  

  



  
  

 أوالً   :   تعریفات   أساسیة  

  1   -     بیانات   ومعلومات   المدارس    :   ھي   كل   معلومة   تتعلق   بالطالب/الطالبات   ،   أولیاء   األمور   ،   الدرجات   واالختبارات   ،  

 المعامالت   المالیة   ،   بیانات   الموظفین/الموظفات   ،   أو   الجھات   الخارجیة   ذات   الصلة   بالمدارس   ویمكن   الحصول   علیھا  

 من   الوثائق   أو   الحاسب   أو   من   العامالت   بھا   .  

  2  -     منسوبي   المدارس   :    كل   موظف/موظفة   یعمل   في   مدرسة   فكر   اإللكترونیة   من   معلمین/معلمات   ،   إداریین/  

 وإداریات   ،   فنیي/   وفنیات   ،   عاملین/عامالت   أیاً   كانت   المرتبة   الوظیفیة   أو   سنوات   العمل   أو   الجنسیة.  

 ثانیاً   :   الواجبات   التي   ینبغي   على   موظفي   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   التقید   وااللتزام   بھا  

                المحافظة  على  سریة  المعلومات  والوثائق  المتعلقة  بأعمال  المدرسة  والتي  یمكن  أن  یطلّع  علیھا  بحكم  عملھ  ضمن   1 . 
 تخصصھ   والعمل   بكل   ما   یكفل   سریتھا   دون   أن   یتسبب   في   إعاقة   العمل   .  

                 على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  اتخاذ  كافة  التدابیر  واإلجراءات  التي  تحفظ  سریة  عملھ  وعدم  االھمال   2. 
                    في  تركھا  مفتوحة  وقابلة  لإلطالع  سواء  كانت  على  شكل  وثائق  أو  ملفات  عمل  أو  رسائل  الكترونیة  ،  وتسربھا  دون  علمھ  

 ال   یخلي   مسؤولیتھ   من   ذلك   .  

                 على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  عدم  ترك  المستندات  الخاصة  بالمدرسة  والتي  ضمن  صالحیة  عملھ  في   3. 
 أماكن   تسمح   باالطالع   علیھا   من   قبل   أشخاص   غیر   مخولین   لإلطالع   علیھا   .  

                 على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  عدم  البحث  والتحري  في  معلومات  أو  ملفات  المدرسة  والتي  لیست   4. 
 ضمن   صالحیة   عملھ.  

                   على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  عدم  إعطاء  أي  معلومة  ألي  شخص  من  داخل  أو  خارج  المدرسة  حتى   5. 
                     وإن  كان  ولي  أمر  طالب/ة  وذلك  حضوریاً  أو  ھاتفیاً  أو  بالبرید  اإللكتروني  ،  إال  إذا  طُلب  منھ  ذلك  رسمیاً  ومن  المدیر  

 المباشر.  

                 على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  عدم  إقحام  نفسھ  أو  أحد  زمالئھ  في  مناقشة  موضوعات  بغرض   6. 
 الحصول   على   معلومة   ال   تخص   عملھ.  

                    على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  عدم  نسخ  أو  تصویر  أي  وثائق  سواء  كانت  تخص  عملھ  أو  ال  تخص    7.  
 عملھ   لالحتفاظ   بھا   في   منزلھ   .  

                    على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  عدم  اإلفصاح  عن  أي  معلومة  أو  تداول  أي  وثیقة  تخص  عملھ  أو  ال   8. 
                   تخص  عملھ  أو  اطلع  وحصل  علیھا  بقصد  أو  دون  قصد  داخل  المدرسة  أو  خارجھا  بأي  وسیلة  كانت  بغرض  التشویھ  

 والتشویش   ونشر   المعلومات.  

  



  
                  على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  إشعار  المدیر  المباشر  لھ  فوراً  حال  علمھ  بتسرب  أي  معلومة  دون    9.  

 علمھ   ومتابعة   ذلك   حتى   تنتھي   المشكلة   .  

                    10.   على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  عدم  التردد  ولھ  الحق  في  رفض  طلب  زمیل/ة  في  المدرسة  للحصول  
                  على  معلومة  لیست  من  صمیم  تخصصھ  وعملھ  ،  وفي  حال  تكرر  ذلك  ینبغي  على  الموظف/ة  إشعار  اإلدارة  بتطفل  

 الزمیل/ة   في   العمل   .  

                   11.   على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  عدم  التطفل  والمشاركة  في  مناقشات  بینھ  وأحد  المسؤولین  والزمالء  أو  
                    أحد  أولیاء  األمور،  تتعلق  بمعلومات  خاصة  جداً  بطالب/ة  أو  ولي  أمر  أو  زمیل/ة  لھ  أو  موضوعات  مالیة  أو  إداریة  لیست  
                    ضمن  اختصاصھ،  إال  إذا  طُلب  منھ  التدخل  وإبداء  الرأي  ،  أو  ارتأى  التدخل  من  نفسھ  إلثبات  حق  ودرأُ  حدوث  مشكلة  

 قبل   وقوعھا   .  

                    12.   على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  الرجوع  إلى  المدیر  المباشر  أو  المدیر  العام  في  حال  وصولھ  معلومة  
 تمسھ   شخصیاً   ویعتقد   أنھا   قد   تسبب   لھ   أذى   ویرغب   في   االطمئنان   بعدم   صحتھا.  

                    13.   على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  عدم  أخذ  أي  صور  فوتوغرافیة  أو  فیدیو  للقاءات  العامة  مثل  لقاءات  
 أولیاء   األمور   أو   أي   زیارات   لشخصیات   خاصة   أو   عامة   أو   مناسبات   أخرى   دون   علم   اإلدارة   .  

                 14.   على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  االحتفاظ  بسریة  أموره  المالیة  والوظیفیة  الشخصیة  وعدم  إشراك  
 الزمالء   بھا   .  

  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 سیاسة   حفظ   معلومات   المدرسة   (إلكترونیة   /   ورقیة)  
 تسري   ھذه    االتفاقیة   وتنفذ   وتصبح   موجبة   بتاریخ   التوقیع.  

 جمیع   معلومات   المدارس   ھي   ملك   للمدرسة   وال   یوجد   تصریح   او   اذن   ممنوح   او   أي   حق   في   استخدامھا،    إال   كما   ھو   منصوص  
 علیھ   في   ھذه   االتفاقیة.  

                    1-  على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  عدم  نقل  المعلومات  أو  إعادة  نقل  المعلومات  إلكترونیا  أو  من  خالل  
 البرید   اإللكتروني،   أو   من   خالل   الملفات   الورقیة،   ما   عدا   الحاالت   التي   یصرح   لھ   رسمیًا   وخطیًا   من   إدارة   المدرسة   بذلك.  

    

                   2-  على  موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  أن  یعید  للمدرسة  وبناءا  على  توقیع  عقد  العمل،  كافة  الملفات،  
                  والممتلكات  المادیة،  أو  أي  برنامج  یحتوي  على  أو  یعرض  معلومات  تخص  المدارس  سریة  كانت  أو  عامة،  ,وأیة  نسخ  
                متوافرة  من  المعلومات،  أو  البرامج  الحاسوبیة،  أو  أي  خطط،  ملفات،  تدوینات  معلوماتیة،  خطط  ورسومات،  تقاریر  وبرامج  



  
                 عرض  وملفاتھا،  وعموما  أیة  معلومات  خاصة  بالمدرسة  حصل  علیھا  أو  أنشأھا  من  خالل  عملھ  في  المدارس،  على  
                 موظف/ة  قسم  تقنیة  المعلومات  والدعم  الفني  أن  یعیدھا  بصورة  حاسوبیة  بأصولھا  (ملفات  قابلة  للعمل  فیھا  ولیس  صور  

  (PDF  

 *   یتعھد   موظف/ة   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   بأنھ   قد   أتم   إلغاء   أي   نسخة   معلومات   خاصة   بالمدرسة    بعد   تسلیم   األصول   إلى  
 المدرسة،   حال   انتھاء   عملھ   بالمدرسة.  

 *   یقر   موظف/ة   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   بعلمھ   بأن   أي   تسریب   عن   المعلومات   السریة،   وأي   استخدام   لمعلومات   المدرسة  
 الخاصة،   سیؤدي   الى   مساءلة   قانونیة،   وعلیھ   یوافق   موظف/ة   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   بأن   للمدرسة   الحق   في   اللجوء  

 إلى   القضاء   للحصول   على   التعویض   الالزم   وتصحیح   أیة   أضرار   ناتجة   عن   سوء   استخدام   مصادر   المدرسة   الخاصة.  

 ھذه   االتفاقیة   ال   یمكن   كسرھا   أو   تغییرھا   من   قبل   موظف/ة   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   ،   ویمكن   للمدرسة   تغییر   بنودھا  
 حسبما   تراه   مناسبا،   ویخطر   موظف/ة   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   بالتغییر.  

  في   حال   نشوء   أي   نزاع   یطبق   القانون   السعودي   داخل   محاكم   المملكة   العربیة   السعودیة.   

    صالحیات   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني:  

     1 -   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   معنى   باستالم   الملفات   الوثائقیة   مع   الفھرس   موقع   من   قبل  
 الرئیس/المشرف/المدیر   المباشر   بحسب   الھیكل   الوظیفي..دون   الحاجة   لالطالع   علیھ.  

      2 -   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   مسؤول   عن   إنشاء   شجرة   حفظ   البیانات   وإعطاء   الصالحیات   الالزمة   بحسب  
 توجیھ   اإلدارة   العامة.  

  3-   على   جمیع   أعضاء   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   أداء   القسم   بحفظ   وحمایة   المعلومات   و   عدم   استخدامھا   بحسب  
 سیاسة   خصوصیة   وسریة   المعلومات    الخاصة   بالمدارس.  

 على   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   عدم   تسلیم   أي   نسخ   من   الملفات   الوثائقیة   ورقیة   كانت   أو   إلكترونیة   اال   بتعمید  
 رسمي   من   اإلدارة.  

  
  -------------------------------------------------------------------------------------------           

  

  
  
  
  
  



  

 سیاسة   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   الستخدام   أنظمة   المدارس   اإللكترونیة  

 تحتوي   ھذه   الوثیقة   على   سیاسة   قسم   تقنیة   المعلومات   والدعم   الفني   الستخدام    األنظمة   اإللكترونیة   الخاصة  
 بالمدرسة    من   قبل   منسوبي   المدارس  

 (أ)   األغراض   التعلیمیة  

      1/   أسست   المدرسة   الخدمات   التعلیمیة    من   أجل   أغراض   تعلیمیة   محددة   فقط.   واصطالح   -األغراض   التعلیمیة-    یضم  
 نشاطات   الفصول   االفتراضیة،   خطط   التطور،   وأبحاث   االكتشافات   العلمیة.  

  2/   لم   یؤسس   ھذا   النظام   من   أجل   خدمة   عامة   خارج   نطاق   المدرسة.    للمدرسة   الحق   في   الحد   من   استخدام   الخدمات  
 اإللكترونیة   في   المواضیع   التي   تراھا   غیر   مناسبة،   وفي   وضع   قوانین   تعلیمیة   خاصة   للعمل   بھا   عند   استخدام   أنظمة  

 المدارس   اإللكترونیة،   ومن   المتوقع   من   منسوب   المدرسة   إتباع   ھذه   القوانین   والتعلیمات   طالما   یتم   استخدام   أنظمة  
 المدرسة   اإللكترونیة   داخل   وخارج   المدارس.  

  3/   یحظر   استخدام   أنظمة   المدارس   اإللكترونیة   داخل   وخارج   المدارس   في   أغراض   تجاریة   (طلب   تأسیس   أو   بیع   منتج  
 أو   خدمة   عن   طریق   اإلنترنت   داخل   وخارج   المدرسة)  

  4/   یحظر   استخدام   أنظمة   المدارس   اإللكترونیة   ألغراض   سیاسیة   داخل   وخارج   المدرسة،   من   خالل   شبكة   المدارس    أو  
 من   خالل   استخدام   شبكات   خارجیة.  

  5/   یحظر   استخدام   أنظمة   المدارس   اإللكترونیة   للتواصل   االجتماعي   لغیر   المواضیع   التعلیمیة   كالتواصل   من   أجل   التسلیة.  

 (ب)   اتفاقیة   استخدام   أنظمة   المدرسة    اإللكترونیة  

   1/   یجب   التوقیع   من   قبل   الطالب/ة   وولي   األمر   على   (اتفاقیة   حساب   المدرسة   الستخدام   األنظمة   اإللكترونیة)   

 تجدد   ھذه   االتفاقیة   فصلیاً   أو   سنویاً.   ویمكن   لولي   أمر   الطالب/ة   أو   المدرسة   إلغاء   ھذه   االتفاقیة   في   أي   وقت   تشاء.  

  2/   في   حالة   موافقة   اإلدارة،   یمكن   للطالب/ة   إنشاء   صفحة   إنترنت   خاصة   بھ   من   خالل   شبكة   المدرسة   بشرط   أن   تكون  
 مواضیع   الصفحة   علمیة   بحتة   وال   تخالف   قوانین   المدرسة   الخاصة   بالقیم   واألخالق   الدینیة.  

  3/   عدم   مراسلة   أي   مستخدمین   أو   مستخدمات   آخرین   من   خالل   خدمات   المدرسة   اإللكترونیة    في   أغراض   غیر   تعلیمیة،  
 ویحظر   االستجابة   ألي   مراسالت   في   غیر   األغراض   التعلیمیة   أو   االستجابة   لمراسالت   من   خالل   منصات   خدمات  

 المدرسة   اإللكترونیة   في   غیر   المواضیع   التعلیمیة  

  



  
  

 (ت)   االستخدامات   غیر   المسموح   بھا  

 ینص   نظام   فكر   الستخدام   أنظمة   المدارس   اإللكترونیة   على   التالي:  

  1 /   الحمایة   الشخصیة  

 أ .     یحظر   وضع   أیة   معلومات   شخصیة   تخصك   أنت   أو   أي   شخص   آخر   (المعلومات   الشخصیة   تضم   العنوان،   رقم  
 التلیفون،   عنوان   المدرسة،   عنوان   العمل...   الخ)   أو   إجراء   مقابلة   مع   شخص   ما   من   خالل   أنظمة   المدارس  

 اإللكترونیة.  

 ب .     في   حال   استالمك   أي   شيء   تشعر   أنھ   غیر   مقبول،   سارع   بإبالغ   المعلم/ة   أو   الموظف/ة   المسؤول.  

  2 /   النشاطات   غیر   القانونیة  

 تعتبر   النشاطات   المدرجة   أدناه   وحسب   نظام   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة،   غیر   قانونیة:  

 أ .     محاولة   اقتحام   أي   جھاز   ضمن   نظام   المدرسة،   داخل   وخارج   شبكة   المدارس،   ویشمل   ھذا   محاولة   الدخول   عن   طریق   اسم  
 مستخدم   آخر   أو   فتح   ملفات   شخص   آخر   حتى   لو   كان   ھذا   عن   طریق   التصفح   فقط.  

 ب .     محاولة   إتالف   أیة   معلومات   تخص   النظام   أو   إتالف   أیة   جھاز   آخر   داخل   النظام   أو   خارجھ   عن   طریق   أنظمة   المدرسة  
 اإللكترونیة،   وذلك   بنشر   الفیروسات   بصورة   مقصودة.  

 ت .     محاولة   االنضمام   إلى   نشاطات   غیر   قانونیة   مثل   إدارة   عملیات   بیع   لسلع   غیر   قانونیة   أو   االنضمام   إلى   عصابات   ذات  
 نشاطات   إجرامیة   أو   مجموعات   إرھابیة،   أو   تھدید   أمن   أي   شخص....   الخ   من   خالل   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة  

  3/   نظام   األمن  

 أ .    الطالب/ة   -   الموظف/ة    -   ولي   األمر   -   مسؤول   مسؤولیة   تامة   عن   كلمة   المرور   الخاصة   بھ   أو   ببریده   اإللكتروني   أو   أي   نظام  
 إلكتروني   آخر   تعتمده   المدرسة  

 أ��ص   ���   أ�   ����ف   ���   آ��   ���   ����   ا��ور   ا�����   ��  

  ب.   إذا   واجھتك   أي   مشكلة   أمنیة   داخل   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة،   ال   تحاول   حلھا   بنفسك   فھذه   مھمة   مسؤول   النظام.   

       محاولتك   لحل   المشكلة    ستكون   غیر   قانونیة.   أعلم   المعلم/ة   فوراً.  



  
 ت.   یجب   إتباع   نظام   حمایة   خاص   بك   بالنسبة   للفیروسات.   المدرسة   غیر   مسؤولة   عن   أیة   أضرار   تلحق   بجھازك   حین  

 إصابتھا   بأي   فیروس   ما.  

  4/   اللغات   المستخدمة  

 ���   ����   ا���   �������   �������   ا�����   أو   ا�����   و����   ا������ت   ا���و��   ���   ����ت   أ����  
 ا��ر��   ا�����و��� :  

 أ .    استخدام   ألفاظ   نابیة   (كافرة،   سوقیة،   غیر   محترمة،   تھدیدیھ..   الخ)  

 ب .     إرسال   أیة   معلومات   یمكن   أن   تشكل   خطراً   أو   إتالفاً   ألنظمة   المدرسة   اإللكترونیة.  

 ت .     التورط   في   حمالت   افتراء   أو   ھجوم   على   أشخاص   من   خالل   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة  

 ث .     إزعاج   اآلخرین   واإلصرار   على   مضایقتھم   من   خالل   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة.   فإذا   ما   طلب   أحدھم   منك   الكف   عن  
 إرسال   رسائل   فالمفروض   أن   تستجیب   على   الفور.  

 ج .      إرسال   معلومات   -   ولو   بدون   قصد   -    عن   شخص   أو   مؤسسة   أو   جمعیة   بدون   إذن   مسبق   عن   طریق   أنظمة   المدرسة  
 اإللكترونیة  

  5/   احترام   الخصوصیة  

 أ .     ال   تقم   بإرسال   أیة   رسالة   قمت   باستقبالھا   إلى   شخص   آخر   بدون   إذن   المرسل   عبر   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة.  

 ب .     ال   تقم   بإرسال   أو   نشر   معلومات   تخص   شخصاً   آخر   عبر   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة.  

  6/   احترام   المصادر  

 أ .    تستخدم   أنظمة   المدارس   اإللكترونیة   ألغراض   تعلیمیة   وخطط   تطویریة   فقط،   وال   یوجد   حدود   لھذه   االستخدامات   في   ھذین  
 المجالین.   ستستخدم   اللغة   اإلنجلیزیة   في   حصص   المواد   اإلنجلیزیة،   واللغة   العربیة   في   حصص   المواد   العربیة.  

 ب .     ال   تقم   بإرسال   برید   مزعج   وسخیف   لعدد   كبیر   من   الناس   أو   حتى   لشخص   واحد   عبر   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة.  

 ت .     تفحص   جھازك   بشكل   دوري   للتأكد   من   خلوه   من   الفایروسات.  

 ث .     إذا   سمحت   لك   المدرسة   باالشتراك   ضمن   أي   مجموعة   مناقشة   بریدیة   أو   منتدى   ما،   فاشترك   مع   مجموعة   ذات   اھتمامات  
 تعلیمیة   وخطط   تطویریة   فقط   على   أن   تكون   اإلدارة   على   علم   بھا   إذا   كان   االشتراك   من   خالل   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة.  

  7/   األمانة   العلمیة   واحترام   حقوق   الطبع  



  
 أ .     التزم   األمانة   العلمیة،   ال   تنسب   لنفسك   أفكاراً   أو   كتابات   من   تألیف   الغیر.  

 ب .     احترم   حقوق   الطبع.   إذا   أردت   إنتاج   أو   طبع   عمل   من   ذوي   الحقوق   المحفوظة،   فال   تفعل   ذلك   إال   بإذن   المؤلف.  
 راجع   معلمك   لفھم   حدود   االقتباس.  

  

  8/   الدخول   على   مواد   غیر   مناسبة  

 �����   ا��ارس   ��   �������   أ����   ا��ر��   ا�����و���   دا��   و��ر�   ا��ر��   ��ا��ة  
 ا�����:  

 أ .    عدم   استخدام   اإلنترنت   في   مواد   إلحادیة   أو   مخالفة   للقانون،   أو   مادة   المقصود   منھا   التحامل   على   اآلخرین.  

 ب .     في   حال   فتح   صفحة   غیر   مناسبة   عن   طریق   الخطأ   خالل   الدوام   الرسمي   عن   طریق   أنظمة   المدارس   اإللكترونیة،  
 اإلسراع   بتبلیغ   المسؤول/ة   أو   المعلم/ة   تجنباً   ألي   مالمة.  

 ت .     تعاون   اآلباء   مع   المدارس   في   التوجیھ   ألي   موضوعات   ال   یرغبون   إطالع   الطالب/ة   علیھا.  

  9/   عدم   استخدام   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة   بغرض   الدعایة   واإلعالن   لموضوعات   شخصیة.  

 (ث)   حقوقك  

  1/    المحادثة   الحرة  

 حقوقك   في   المحادثة   الحرة   كما   تم   مناقشتھا   سابقاً   في   (  Fikr   Disciplinary   Code)    تطبق   أیضاً   عند   اتصالك  
 باإلنترنت   عبر   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة.  

  2/    البحث   والتقصي  

 أ .     حقوق   الخصوصیة   ستكون   محدودة   بالنسبة   لملفاتك   الخاصة   المحفوظة   ضمن   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة.  

  3/    تحت   اإلجراء  

 أ .    تتعاون   المدرسة    مع   أي   فحص   أو   تحقیق   في   أیة   نشاطات   غیر   قانونیة   تم   القیام   بھا   عبر   أنظمة   المدرسة    اإللكترونیة   داخل  
 وخارج   مدارس   دار   الفكر.  

 ب .     في   حال   انتھاك   ھذه   االتفاقیة،   سیلفت   نظرك   لألمر   مع   اعطائك   فرصة   للتوضیح   أو   التبریر. .  



  
  

  

   (ج)   استخدام   البرید   اإللكتروني   الخاص   بالمدرسة  

 أنشئت   المدرسة   إیمیل   خاص   بكل   طالب/ة   -   موظف/ة   تحت   مجال   فكر  

  username@efikr.edu.sa       

 username@fikrgs.edu.sa     مدارس   البنات 

 ووضعت   لھ   قیود   وسیاسات   خاصة   یجب   إتباعھا   وھي:  

 -   أنت   مسؤول/ة   عن   بریدك   االلكتروني   وكل   المراسالت   الخاصة   فیھ   لذلك   احرص   على   أن   ال   یتعرف   أحد   غیرك  
 على   كلمة   المرور   الخاصة   بك.  

 -   انشئ   البرید   اإللكتروني   ألغراض   تعلیمیة   بحتة   ولیس   من   حقك   استخدامھ   في   األغراض   الشخصیة.  

 -    لو   استلمت   أي   برید   إلكتروني   ال   تعرف   مصدره   برجاء   االتصال   بمسؤول/ة   الشبكة   أو   بمشرف/ة-وكیل/ة   القسم  
 الخاص   بك   إخالءاً   للمسؤولیة.  

 -   للمدرسة   الحق   في   اإلطالع   على   محتوى   بریدك   اإللكتروني   في   أي   وقت   ترغب   بذلك   ولیس   من   حقك  
 االعتراض   على   ذلك.  

 -   ستقوم   المدرسة   بإیقاف   بریدك   االلكتروني   في   حال   قمت   بأي   أمر   مشین   لآلداب   العامة   أو   األخالق   المجتمعیة  
 المتعارف   علیھا   حتى   إشعار   آخر.  

 -   جمیع   المراسالت   الخاصة   بالمدرسة   والتعامیم   سیتم   إرسالھا   عن   طریق   البرید   اإللكتروني   فبرجاء   التأكد   من  
 متابعتھ   بصورة   دوریة   مستمرة   حتى   تتأكد   من   عدم   ضیاع   معلومات   مھمة   مرسلة   لك.  

 Google   Apps-   Zoom-LMS   Systems    تنطبق   جمیع   النقاط   السابقة   على   خدمات   جوجل   التعلیمیة   - 

 (خ)   سیاسة   التصویر  

 تود   المدرسة   أن   توضح   التالي:  

  أ .     یرجى   العلم   بأن   المدارس   ستقوم   بتسجیل   الحصص   التفاعلیة   وحفظھا   داخل   شبكة   المدارس.   



  
 ب .     یسمح   للمعلم/ة   أن   یطلب   من   الطالب/ة   تصویر   بعض   المواضیع   العلمیة   (مثل   تصویر   تجارب   مادة   العلوم)   وذلك  

  دون   ظھور   أشخاص   في   الصورة،   وتحت   إشراف   المعلم/ة  

  ت .      ال   یسمح   بتصویر   الحصص   االفتراضیة   من   قبل   الطالب/ة.   

 ث .     الحصص   االفتراضیة   تخضع   لسیاسة   حقوق   الحفظ   الخاصة   بالمدرسة   ..   أ .  

   (د)    حدود   المسئولیة  

 ��د   ا��ر��   أن   ����   ا�����:  

 أ .    ال   تضمن   المدرسة   خلو   النظام   من   األخطاء   الفنیة   أو   توفر   الخدمة   بشكل   دائم.  

 ب .    ال   تتحمل   المدرسة   أي   مسئولیة   في   حال   وجود   تلف   في   ملفاتك   (كضیاع   البیانات   أو   انقطاع   االتصال   بشكل   مفاجئ..  
 الخ)  

 ت .    كذلك   ال   تعتبر   المدرسة   مسؤولة   عن   نوعیة   أو   دقة   أو   صحة   البیانات   المخزنة   في   النظام   عن   أیة   قوانین   أو   قواعد  
 اقتصادیة   یمكن   أن   تنشأ   عند   استخدام   النظام   بشكل   غیر   مسؤول.  

 (ز)    المسؤولیة   الشخصیة  

 قد   یبدو   لمستخدم   أنظمة   المدرسة   اإللكترونیة   بأن   خرق   االتفاقیة   أمر   یسیر.   وأن   التعرف   على   المخالف   لنظام  
 الشبكة   غیر   ممكن.   لذا   تود   المدرسة   أن   توضح   لك   -   ابني/ابنتي   الطالب/ة   -   أن   ھذا   مغایر   للحقیقة.   إذ   أن  

 المستخدم   یترك   أثراً   یؤدي   إلى   التعرف   على   شخصھ.  
 لكن   مجرد   تصور   أنھ   یمكنك   تجاوز   القواعد   ومخالفة   األنظمة   دون   الوصول   إلیك،   ال   یعطیك   الحق   أبداً   في  

 تنفیذھا.   حتى   لو   لم   یتم   التوصل   لك،   فیوجد   دائماً   شخص   على   علم   بكل   خطأ   ترتكبھ.   ھذا   الشخص   ھو   أنت.    فأنت  
 على   نفسك   رقیب   حسیب ،   وھذا   بالنسبة   لنا   ضمان   أكید   الستخدامك   ألنظمة   المدارس   االستخدام   الصحیح.  

  ------------------------------------------------------------------- 

 ترجمت   ھذه   الوثیقة   وعدلت   بتصرف   بإذن   من   الناشر 

 ©    1996  نانسي   ویلالرد  

  

  

  



  
  

  

  

 استمارة   موافقة   على   سیاسة   استخدام   أنظمة   المدارس   اإللكترونیة  

 خاص   بالطالب/ة  

 اسم   الطالبة:   --------------------------------------------  

  الــصــــف:---------------------------------------------   

 أ نا   الموقع   أدناه،   أقر   بأنني   قرأت   (سیاسة   المدرسة   الستخدام   األنظمة   اإللكترونیة)   وأوافق   على   تنفیذ   جمیع   القوانین  

 والشروط   التي   تضمنتھا،   وأعلم   تماماً،   أن   اإلخالل   بأي   من   القوانین   المذكورة   یعرضني   للفصل   من   الخدمة   كما   یعرضني  

 لمواجھة   أي   إجراءات   تأدیبیة.  

 توقیع   الطالب/ة:   ------------------------------------------  

 الــتــاریــــخ:----------------------------------------------  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

 خاص   بأولیاء   األمور  

 أنا   الموقع   أدناه   أقر   بأنني   قد   قرأت   (سیاسة   المدرسة   الستخدام   األنظمة   اإللكترونیة)   وأوافق   على   كافة   القوانین  
 الواردة   فیھا.   وسوف   التزم   بمراقبة   ابني/ابنتي   واستخدامھا   للنظام،   وأتعھد   من   التأكد   من   التزامھ   بكافة   شروط  

 االستخدام.  

 كما   أنني   أعفي   المدرسة   من   أیة   مسؤولیة   ناتجة   عن   أیة   أضرار   یسببھا   ابني/ابنتي   عند   استخدام   أنظمة   المدرسة  
 اإللكترونیة   داخل   وخارج   المدارس.  

 وسأقوم   بشرح   ھذه   القوانین   البني/البنتي   وحثھ   على   إتباع   كل   نص   فیھا   من   أجل   السالمة   الشخصیة.  

 وھذه   موافقة   بضم   ابني/ابنتي   كمستخدم   للنظام   وإعطائھ   اسم   مستخدم   خاص   بھ   وكلمة   السر   وكافة   الصالحیات  
 والخدمات   المتوفرة.  

 وأشھد   بأن   المعلومات   المذكورة   في   ھذه   االتفاقیة   صحیحة   تماماً.  

 اسم   ولي   األمر:   ----------------------------------------عنوان    المــنزل:-------------------------------  

 الــھــاتــــف:----------------------------------------   الـتــاریــــــخ:--------------------------------------  

 إمضاء   ولي   األمر   بالـموافـــقة:--------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تعتبر   ھذه   االتفاقیة   ساریة   بمجرد   إرسالھا   في   برید   الطالب/ة   وتجدد   تلقائیاً   طوال   تواجد   الطالب/ة   في   المدرسة  

  

  

  



  
  

  
  

  تعھد   فكر   اإللكترونیة   بتقدیم   خدمات   تعلیمیة   للطالب   
  

 تقدم   فكر   اإللكترونیة   خدمات   تربویة   تعلیمیة   إلكترونیة   متكاملة   للطالب   أھمھا:  
 الخدمات   المقدمة    مجاالت   الخدمات   

 رؤیة   ورسالة   تعد   الطالب   لیكون   المؤمن   الصالح   الحكیم   بما   تعنیھ   كلمات   الرؤیة   و   رسالتھا   ھویة   الطالب/ة  

 منھجیة   من   ست   معاییر   ُیطالب   بتفعیلھا   جمیع    أصحاب   المصلحة   لتحقیق   :   بمھارات   التعامل   األخالقي  
 واالجتماعي   (الحب،   االحترام،   المشاركة،   الرحمة   .   السعي   للتعلم   الذاتي   .   الستخدام   التكنولوجیا   في  
 التواصل   واكتساب   العلم.   للتعمق   في   التعلم   واالستمرار   في   التطور.   لتوظیف   المھارات   و   المعلومات  

 وربط   المعارف   المكتسبة   في   الممارسات   الیومیة   .تعلم   المھارات   الحیاتیة،   مھارات   التعلم   والعمل  
 (تطویر   الذات)  

  
 الخطة   التعلیمیة  

 شھادة   الثانویة   العامة   السعودیة   مختومة   من   وزارة   التعلیم  

 دبلوم   أمریكي   معتمد   من   منظمة   لالعتماد   األكادیمي  

 خطة   تعلیمیة   تشمل    32  ساعة   دراسیة    Credit   Hours   یكتسبھا   الطالب/ة   من   الصف    9-  12  )  
 تشمل   :مواد   الھویة   (   اإلسالمیة   ،   اللغة   العربیة   ،   االجتماعیات   )   مواد   علمیة   (   مواد   العلوم  

 والریاضیات   واإلنجلیزي)   مواد   متقدمة   (   إعداد   جامعي   )   تعد   الطالب   للقبول   في   أفضل   الجامعات  
 المحلیة   والخارجیة  

  

 إمكانیة   تمایز   الخطة   التعلیمیة   بما   یتناسب   مع   قدرات   الطالب   وتوجھاتھم   الجامعیة   المختلفة  

 منھج   دراسي   مرتكز   على   معاییر   عالمیة   معتمدة   (   معاییر    Common   Core   State   Standard  في  
 مواد   الریاضیات   و   االنجلیزي،   معاییر    NGSS  في   مادة   العلوم،   مناھج   اللغة   العربیة   والتربیة  

 اإلسالمیة   واالجتماعیات   وفق   معاییر   وزارة   التعلیم  

 إمكانیة   دراسة   مواد   متقدمة   (جامعیة   )    APs  خالل   زمن   التعلم   في   المدرسة   لتحسین   فرص   االلتحاق  
 بالجامعات   المرموقة  

 أفضل   المقررات   التعلیمیة   المتاحة   للطالب   و   مصادر   تعلم   داعمة   و   إثرائیة   المقررات   الدراسیة  

 مقررات   إلكترونیة   تفاعلیة  

 دروس   و   أنشطة   تعد   الطالب/ة   لسوق   العمل   و   الثورة   الصناعیة    0.4 



  

 مشروع   تخرج   یصقل   مھارات   الطالب   المعرفیة   و   الناعمة   و   الصلبة   و   یعده   لمتطلبات   الجامعات  
 األكادیمیة  

 مفردات   تعلیمیة   كافیة   للتحدث   والكتابة   بطالقة   باللغتین   العربیة   و   اإلنجلیزیة   في   حال   التزام   الطالب/ة  
 بالتطبیق   المطلوب  

  
  التعلیم   و   التعلم   

 تعلم   افتراضي   تفاعلي   متزامن   مع   إمكانیة   مراجعة   الدروس   المسجلة  

 معلمین/معلمات   أكفاء   ذوي   تخصص   وخبرة   في   المادة   التعلیمیة   وأسالیب   التعلیم   و   التعلم   والتعامل   مع  
 طالب   المرحلة  

 تدریب   مھني   مستمر   للمعلمین   على   كل   ما   یستجد   في   التعلیم   و   التعلم   لصالح   الطالب  

  تطبیقات   إلكترونیة   بدیلة   للمعامل   الفیزیائیة   

 تطبیقات   و   برامج   تعین   الطالب   على   التواصل   االجتماعي   في   التعلم   و   تعمیق   تعلمھ  

  
  المفردات   اإلثرائیة  

 خطة   تطویر   للذات   متوازیة   مع   الخطة   األكادیمیة   تحتوي   على   خطة   مدى   وتتابع   للمھارات   الناعمة  
 والصلبة  

 دعم   أكادیمي   إثرائي   الكتساب   مھارات   االختبارات   التحصیلیة   والقدرات  

 مواد   و   مشاریع   و   بحوث   إثرائیة   تعد   الطالب   للدراسة   الجامعیة   و   لمھارات   سوق   العمل  

 أختبارات   داخلیة   و   معیاریة   مستمرة   توضح   مستوى   الطالب   على   مستوى   المدرسة   و   على   المستوى   االختبارات   المعیاریة  
 العالمي   و   تقدمھ   كما   توضح   مستواه   العالمي  

  
 الدعم   التربوي  

  األكادیمي   الموازي  

 برامج   تفرید   و   تسریع   للطالب   الذین   یتمیزون   بقدرات   متقدمة   عن   من   ھم   في   عمرھم   الدراسي  

 مرشد   أكادیمي   یقود   الطالب/الطالبات   للنجاح   و   االستعداد   الجامعي   بما   یتناسب   مع   قدراتھم   و   رغباتھم  

  (..SAT     TOEFL   ،   APs    )   تسجیل   الطالب   في   االختبارات   المعیاریة 

 مرشد   طالبي/مرشدة   طالبیة   یعین   الطالب/ة   لكي   یفھم   ذاتھ   ویعرف   قدراتھ   وینمي   إمكاناتھ   ویحل  
 مشكالتھ   لیصل   إلى   تحقیق   توافقھ   النفسي   واالجتماعي   والتربوي   والمھني   وإلى   تحقیق   أھدافھ   في   إطار  

 تعالیم   الدین   اإلسالمي  

 لقاء   ثالثي   فصلي   بین   الطالب   وولي   األمر   و   المعلم   لمناقشة   نقاط   القوة   و   الدعم   ووضع   خطة   إجرائیة  
 للتطور  

 خدمات   تقویة   مدفوعة   للطالب   الذین   یواجھون   صعوبة   في   اكتساب   المھارات   و   المعارف  

 أنشطة   جماعیة   لتنمیة   المھارات   االجتماعیة  

 أنشطة   قیمیة   لتنمیة   القیم   و   السلوك   اإلنساني   و   الدیني  

 مكتب   شؤون   طالب   لتقدیم   الخدمات   اإلداریة   و   خدمات   التسجیل   و   القبول   و   الخدمات   المالیة   و   إصدار  



  

  
  
  
  
  
  

  

 شھادات   التعریف   و   الوثائق   الرسمیة  

  
 المنصة   التعلیمیة  

 منصة   تعلیمیة   تجمع   جمیع   الخدمات   التعلیمیة   و   خدمات   التواصل   بین   أصحاب   المصلحة  

 فصول   افتراضیة   تفاعلیة   و   غرف   تقسیم   الطالب   حسب   المھام   المطلوبة   و   مستویات   األداء  

 LMS    برامج   تعین   الطالب   على   إدارة   تعلمھ 


