
 

  مدرسة دسمان ثنائية اللغة

  الخاص أحضر جهازكبرنامج 
 

  ليكترونيم االيرؤيتنا للتعل

متطور للتعليم وتوفير خبرات  منهجوتبني  مهمة إعداد على عاتقها مدرسة دسمان ثنائية اللغة تأخذ
 في التعليمالتقنية نستخدم  لذا فإننا .ومصادر ومهارات وبيئة تعلم القرن الحادي والعشرون للطالب

ارف والسلوكيات التي سوف يحتاجها الطالب كمواطنين علتعزيز رسالتنا لتعليم المهارات والم كأسلوب
  مسئولين في المجتمع العالمي.

  
  برنامج أحضر جهازكنطبق لماذا 

  سي.اجدران الفصل الدرنطاق التعلم خارج 
 عملية التعاون. تسهيل 
 تعريف الطالب على التكنولوجيا وإحاطتهم بها. 
 إضفاء الطابع الشخصي على تجارب التعليم. 
  التعليم العالي. ومتطلباتالمرتبطة بسوق العمل زيادة اكتساب المهارات 

 حاسب لوحي يقوموا بإحضارأن اإلبتدائي  إلى الصف الخامس الثالثالصف جميع الطالب من  من يُطلب
 للحاسب اللوحيهي المواصفات المعتمدة والمواصفات المقدمة أدناه شخصي معهم إلى المدرسة،  )تابلت(

  المطلوب إحضاره. 
  

حجم   الماركة  نظام التشغيل  النوع
  الشاشة

  البطارية

 آي أو إس  أندرويد
)iOS(  
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)iOS(  
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  )تابلت(

أو  6
  أعلى

سامسونج   أو أعلى 8
  (موصى به)

 آي باد
)iPad(  

بوصة  8
  أو أعلى

ملي  6000
أو  ساعة أمبير
  أعلى

  
ً   النتائجللحصول على أفضل  ما يلينوصي باستخدام    بتحميل التطبيقات التالية نوصي أيضا

 الكتابة على الشاشةقلم 
 حقيبة حماية
  واقي شاشة

 ليرنترون
 (اإلبداع والتميز والقيادة) آي إكس إل

 المدينة التعليمية
 كالس دوجو

 مودودإ
  اهوتك

  
  
  
  



 

  الدخول على الشبكة: إتاحة

وسوف يقوم فريق تكنولوجيا  الصفلمعلم  يسلم جهازهلطالب أن على اللدخول على شبكة المدرسة، 
محمولة األجهزة البرنامج إدارة  تثبيت، وسوف يتم بشبكة المدرسة الجهازالمعلومات بالمدرسة بتوصيل 

بخالف التطبيقات/ المواقع  من الدخول على أي مواقعالمستخدمين  لمنع الجهازعلى (إم دي إم) 
  كترونية المعتمدة من القسم األكاديمي.اإلل
  
  
  

  :بما يلي أولياء األمور /يقر الطالب 

  سيتم حظر أي محاولة وباإلنترنت  الجهاز توصيلعلى فالتر) ال(سيتم تطبيق مرشحات شبكة المدرسة
 لتجاوز مرشحات الشبكة.

 على محمولة (إم دي إم) األجهزة الإدارة برنامج  بتثبيتإدارة تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة  ستقوم
 .الجهاز

  التي سوف تعمل على األجهزةفقط هي التطبيقات المعتمدة من المدرسة أن  ً األجهزة إدارة لبرنامج  طبقا
 .(إم دي إم) محمولةال

 تكنولوجية  مشاكل ه بأيةشتبه في تسببيُ  جهازمفوضة بجمع وفحص أي هي المدرسة دسمان ثنائية اللغة  أن
 أو أنه كان مصدر لهجوم أو إصابة بالفيروس.

  مديري المدرسة في  من ِقبَل للفحصخاضعة  األجهزةأن أن يدركوا  وأولياء األمورالطالب  علىيجب
 تهأو حماي إغالق الجهاز. وفي حالة يخالف قواعد السلوك الخاصة بالطالب الجهازحالة االشتباه بأن 

 على طلب مدير المدرسة. بناءً  الجهازطلب من الطالب فتح كلمة السر سوف يُ ب
  ند وجود بطارية عال% قبل اليوم الدراسي وتشغيله على طاقة 100الشخصية بنسبة  األجهزةيجب شحن

 .الطالب في المدرسة
  ُما لم يسمح المعلم بذلك. الدراسيالشخصية خارج الفصل  األجهزةسمح للطالب باستخدام ال ي 
  لتسجيل مواد صوتية أو التقاط صور أو تسجيل فيديوهات داخل حرم  األجهزةاستخدام بللطالب  يُسمحال

تم تسجيلها في المدرسة أو مشاركتها/  وسائط إعالميةالمدرسة ما لم يخطر المعلم بذلك. ال يمكن نقل أي 
 إرسالها في أي وقت بدون تصريح من معلمهم أو الموظفين المفوضين بذلك.

  حل مشكالت أجهزةمسئول عن صيانة أو  غيردسمان ثنائية اللغة قسم تكنولوجيا المعلومات بمدرسة أن 
 الطالب.

  وال يتم السماح والنطاق الواسع المرشح المحتوىيجوز للطالب أن يستخدم الشبكة الالسلكية للمدرسة ،
استخدام وصالت ال سلكية عامة/ خاصة أخرى "غير مرشحة" مثل شبكات المحمول داخل حرم ب

 المدرسة.
 على  لهايحمم تتيقد  خاصة بالجهازمصروفات ممكنة عن أي  مسئولة غيرمدرسة دسمان ثنائية اللغة  أن

 أثناء االستخدام المعتمد المرتبط بالمدرسة. هحساب
  
  
  
  
  
  



 

  :المفقودة أو المسروقة أو التالفة األجهزة

وال تتحمل مدرسة . بشكل مسئول ومناسبويجب أن يستخدمه  جهازه/ جهازهاكل مستخدم مسئول عن 
دسمان ثنائية اللغة المسئولية عن األدوات المفقودة أو المسروقة أو التالفة بما في ذلك البيانات الفاسدة أو 

الطالب في تحديد كيفية  نيساعدوسوعلى الرغم من أن الموظفين بالمدرسة . األجهزةالمفقودة على هذه 
  الشخصية. أجهزتهمالمسئولية النهائية عن تأمين لون يتحم، إال أن الطالب سسالمة األجهزةالحفاظ على 

  
  

برنامج أحضر المتماشية مع سياسة أنا أقر أنني أفهم وسوف ألتزم باإلرشادات والسياسة المذكورة أعاله 
)، وأفهم dbs.edu.kwكتروني لمدرسة دسمان ثنائية اللغة (على الموقع اإلل المنشورةالتفصيلية جهازك 

 جهازيأيضا أن أي مخالفة تمثل مخالفة غير أخالقية وقد تؤدي إلى خسارة امتيازات شبكتي و/ أو 
 األجهزةإضافة أي قواعد إضافية متعلقة باستخدام  ويمكنباإلضافة إلى تحمل أي إجراء تأديبي آخر. 

   .خالل العام الدراسي الشخصية
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  ثنائية اللغة دسمان مدرسة
2017نوفمبر   

  
  كتروني في المرحلة االبتدائيةلمبادرة التعلم اإل

  

  أولياء األمور،،،السادة 

 سيتملكتروني ونتطلع الستخدام كافة اإلمكانيات التعليمية التي اال يمبرنامج التعلتنفيذ بالبدء بنحن سعداء 
  إتاحتها من خالل استخدام التكنولوجيا المتطورة في الفصول المدرسية.

  
ففي بداية  .وأود أن أنتهز الفرصة إلعالمكم باإلجراءات التي سوف يتم اتخاذها في األسبوعين القادمين

جديدة ينبغي أن نتخذ خطوات محددة لتحقيق نتائج إيجابية ومثمرة. وهناك ثالث موضوعات  مبادرةأي 
  :أدناه نتناولهانود أن 

في المدرسة في تشغيل الفيديوهات أو ) التابلت( اللوحيةلن يتم استخدام الحاسبات  القيمة التعليمية: - 1
 مية.األلعاب ما لم تكن هذه الفيديوهات أو األلعاب ذات طبيعة تعلي

 دمج التكنولوجيا استخدام وينبغي أن نعلم الطالب  متزايدة، نحو عصر أكثر تقنية بصورة نتقدم في حين أننا
وببساطة بمجرد نقرات باألصابع، فضل. ففي عصر تتوفر فيه المعلومات، أفي حياتهم اليومية بشكل 

أشياء لمساعدتهم في تعلم  صحيحةبطريقة هذه المعلومات  ية التمييز واستخداماألطفال كيف تعليمينبغي 
ً ن استخدام إ .إضافية قادرين على جمع وتحليل وتنفيذ  لكي يكون الطالب التكنولوجيا في المنزل ليس كافيا

 استخدام المعلومات التي يتم جمعها من خالل الوسائل التكنولوجية.
ة، فقد استثمرت مدرسة دسمان وباإلضافة إلى المعلومات التي يتم جمعها من الشبكة العنكبوتية العالمي

لحصول على برامج تعليمية مثل: ليرنترون وبريتانيكا والمدينة لثنائية اللغة كمية كبيرة من األموال 
  التعليمية وآي إكس إل.

 
 قوم مدرسة دسمان ثنائية اللغة بمراقبة البرامج التعليمية وأدوات التخزين اآلمنة:تس األمان والتخزين: - 2

 الخاصة بهم من أجل مراقبة استخدام  اللوحيةالمعلمين الحاسبات  سيتم تسليم المحتوى: أمن وسالمة
يكون المعلمون قادرون على ، وسعن طريق السير بين الطالب لمراقبتهم اللوحيةالطالب للحاسبات 

من خالل برنامج ليرنترون ومشاهدة ما يفعله الطفل  اللوحيةمراقبة بعض األنشطة على الحاسبات 
ً استثمرت المدرسة أوقد الحاسبات اآللية التي يحملونها. ب  إدارة األجهزة المحمولةبرنامج في ترخيص  يضا

لطفلك. وعلى الرغم من أنه ال يمكننا التحكم فيما يتم  اللوحيسيتم تثبيته على الحاسب والذي  (إم دي إم)
ننا سوف نبذل أقصى جهدنا للتأكد من تحميله في المنزل أو خارج المدرسة، إال أننا نستطيع أن نؤكد لك أ

 أن أي شيء يتم الدخول عليه في المدرسة يتناسب مع عمر الطالب ويركز على األغراض التعليمية. 
 
 حيث كل فصل  داخل خزائن ةاالبتدائي المرحلة يوجد في :اللوحيالمكونات المادية للحاسب  أمن وسالمة

كون الطالب مسئولين سي. ومغلقة وآمنة عندما ال يتم استخدامها اللوحيةالحاسبات  بحفظن والمعلم سيقوم
عتبر ة اليوم من أجل التخزين المناسب، وتُ في بداية كل يوم وجمعها في نهاي اللوحيةحاسباتهم  تسليمعن 

  هذه فرصة ممتازة لتعليم األطفال أهمية تحمل المسئولية.
  
  
 



 

 قد يكون الستخدام :في استخدام الحاسبات اللوحيةيتم قضاؤه  الذيالمشكالت الصحية وكمية الوقت  - 3
 األطفال. عيونسلبية على  اً لتكنولوجيا آثارا
  تم  وفي حين .تعلق بصحة األطفالت طويلة األجل قرارات اتخاذ مدرسة دسمان ثنائية اللغةال تستطيع

استخدام  سنواصل فإننا من أجل تعزيز التعليم اللوحيةتوجيه تعليمات للفريق لدينا الستخدام الحاسبات 
 يتيح الحصول على معلومات هامةس اللوحيةوجود الحاسبات  حيث أن التعليمالكتب والكراسات في 

اللغة والرياضيات، سوف  مادةمن أن يضطر األطفال لحمل كتب ثقيلة إلى المنزل في  فبدالً . سهولةوب
حقائب ظهر ثقيلة يقلل عبء حمل مما س يحصلوا من خالل اإلنترنت على هذه المعلومات من المنزل

. ونرجوا منكم أن تخطرونا كتابة من المنزلمع إمكانية الحصول على نفس المادة العلمية من  والسير بها
 خالل خطاب/ تقرير من طبيب طفلكم في حالة تعرض طفلك ألي مشكالت طبية يجب أن نعرفها.

أن  لكن يمكننا التأكيد على،  % 100بنسبة  نجاح المشروعاية اليوم، ال نستطيع أن نضمن وفي نه
ً  المدرسة تبذل جهوداً  ً  مثمراً  لجعل هذا المشروع مشروعا  تؤديطالبنا. ونحن نتمنى بصدق أن ل وتعليميا

كيفية الحصول على المعلومات واالستفادة من التكنولوجيا لفهم  مستقبالً مساعدة الطالب  إلىهذه المبادرة 
  التعليمية المستقبلية والحالية. مسيرتهملتي سوف تفيدهم في في األغراض التعليمية ا

للطالب ولن يتم السماح  اللوحيةعلى الحاسبات  تثبيتهابالتطبيقات التي يجب  أولياء األمورنذكر 
  . الدراسيباستخدامها إال في الفصل 

  

  
 
 

  المدينة التعليمية (قد يحتاج مستخدموا آي أو إس إلى تحميل بافين أكاديمي)برنامج * 
  من أجل سهولة الوصول إليه) اللوحيالحاسب مختصر للبرنامج على * بريتانيكا (من الممكن عمل 
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ثنائية اللغة دسمان مدرسة  

  
  دسمان ثنائية اللغة المطبقة في مدرسة أحضر جهازكسياسة 

  جدول المحتويات
  2  عرض األسباب واألسس المنطقية

  2  رؤية مدرسة دسمان ثنائية اللغة للتعلم اإلليكتروني
  2 المطلوباالستخدام

  2  على من يتم تطبيق هذه السياسة؟
  2  ما هو الجهاز/ األجهزة التي تشير إليها هذه السياسة؟

  3  التنفيذ
  3  برنامج أحضر جهازك سيطبق عليهاالفصول الدراسية التي 

  3  الحد األدنى لالشتراطات التي يجب أن تتوفر في الجهاز
  4  الدعم الفني

  4  التلف الطارئ والسرقة
  4 استخدام االنترنت والشبكة

  4  األدوار والمسئوليات واإلرشادات
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 ً   5  النشاطات الطالبية المحظورة تماما
  6  إرشادات للطالب

  6  تحديد هوية ومواصفات الحاسوب اللوحي (التابلت)
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  7  اللوحية المحمولة المتروكة في مناطق ال يتم مراقبتهاالحاسبات 

  7  العناية بالشاشة
  7  الحاسبات اللوحية المحمولة المتروكة في المنزل
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  عرض األسباب واألسس المنطقية 

في القرن  للطالبأدوات ومصادر  توفيرفي مدرسة دسمان ثنائية اللغة على  أحضر جهازكبرنامج يركز 
 زيادة وتُعد .ويتطلب التميز في التعليم أن يتم دمج التكنولوجيا في البرنامج التعليمي .الحادي والعشرين

ولة المحم الحاسبات اللوحيةللمستقبل وتمثل  اً روريض ئاً شيواستخدامها لى التكنولوجيا ع الحصول فرص
  أحد أدوات التعلم لطالب القرن الحادي والعشرين.

مضاعفة إمكانياتهم ألقصى لتمكين الطالب من  وسيلة للحاسبات اللوحية المحمولةيمثل االستخدام الفردي 
  . وللتوافق مع أماكن العملإضافية دراسات حد وإعدادهم ل

وال  .والمجتمع الممتد وأولياء األموريحدث التعلم من التفاعل الديناميكي المستمر بين الطالب والمعلمين 
، تعمل التكنولوجيا على تحويل المعلم العكسبل على  . للمعلم الدور الحيوي من التكنولوجيا استخدام يقلل
المحمولة  الحاسبات اللوحية بواسطةم الفعال يللتعلم إلى مسهل لعملية التعلم، حيث يعمل التعل مخرجمن 

  على دمج التكنولوجيا في المنهج في أي وقت وفي أي مكان. 
 الحاسبات اللوحيةفي هذا المستند على كافة  الواردةتنطبق هذه السياسات واإلجراءات والمعلومات 

اإلدارة   قد تدرجهارى المحمولة المستخدمة في مدرسة دسمان ثنائية اللغة، بما في ذلك أي وسيلة أخ
  ضمن هذه السياسة.

  
  :كترونيم اإلليرؤية مدرسة دسمان ثنائية اللغة للتعل

 بالمرونةفهو يتميز  .في مجتمع عالمي دائم التغيره ويعزز تعلم للطالب كتروني الدعملم االييقدم التعل
اً والعشرين بجعله جزءالقرن الحادي ويعمل على بناء وتطوير كفاءات  تكييفه حسب الشخصياتويمكن 
  من المبادئ األساسية والممارسات األساسية للتعليم والتعلم في مدرسة دسمان ثنائية اللغة. أال يتجز

  
  االستخدام المطلوب: 

 وهيئةإلعالم مجتمع مدرسة دسمان ثنائية اللغة (الطالب  برنامج أحضر جهازكقد تم إعداد سياسة 
آمن وبأنه  أحضر جهازكبرنامج واإلدارة) بأدوار ومسئوليات الحفاظ على  وأولياء األمورالتدريس 

  ومسئول وفعال. 
  

  السياسة؟على من يتم تطبيق هذه 

وخاصةً في مدرسة دسمان ثنائية اللغة  أحضر جهازكبرنامج تنطبق هذه السياسة على كافة المشاركين في 
  في ذلك:بما  الثالث والرابع والخامس اإلبتدائيالصفوف طالب 

 الطالب 
 هيئة التدريس 
 أولياء األمور 
 الناظر واإلداريين 

 
  
  
  
 
 
  



 

  ما هو الجهاز/ األجهزة التي تشير إليها هذه السياسة ؟

وأندرويد، ويتضمن  (حاسب لوحي) آبل الحاسبات اللوحية من نوع" إلى استخدام األجهزةيشير مصطلح "
  :على الشكل التاليلهذه األجهزة الحد األدنى من المواصفات واالشتراطات 

  
  التنفيذ: 

  برنامج أحضر جهازك  سيطبق عليهاالفصول الدراسية التي 
 أحضر جهازكبرنامج  ، ستكون الفصول الدراسية التي ستمثل جزء من2018 / 2017في العام الدراسي 

  هي:
  ثنائية اللغة.في مدرسة دسمان  الثالث والرابع والخامس اإلبتدائيالصفوف طالب جميع 

  
  الحد األدنى لالشتراطات التي يجب أن تتوفر في الجهاز

 ايمكنه التيآبل/ أندرويد  أنواعمن  جهاز حاسب لوحيللطالب باستخدام  أحضر جهازكيسمح برنامج 
لهذا أحدث التطبيقات، وينبغي  تثبيتتشغيل (آي أو إس/ أندرويد) وتدعم  نظامأحدث من  أن تستفيد

  :الجهاز
  برنامج أحضر جهازك التطبيقات المختارة التي تحددها هيئة تدريس  لتثبيتبه نسبة تخزين كافية  يكونأن

 قبل بدء العام الدراسي.
  محمولة لالتصال بخدمات اتصال  حاسبات لوحيةواي فاي (نحن ال نشترط لتعامل مع ل مؤهالً  يكونأن

 ).SIMبطاقة عن بعد من خالل 
  الراسمةوصى باستخدام قلم ويُ  واقيةفي حقيبة  تأمينهتقليل التلف الطارئ ألدنى حد من خالل  يضمنأن. 

  
أن يقوموا بإحضار حاسب لوحي  اإلبتدائي يُطلب من جميع الطالب من الصف الثالث إلى الصف الخامس

أدناه هي المواصفات المعتمدة للحاسب اللوحي  الواردة(تابلت) شخصي معهم إلى المدرسة، والمواصفات 
  المطلوب إحضاره.

  
حجم   الماركة  نظام التشغيل  النوع

  الشاشة
  البطارية

آي أو إس   أندرويد )iOSآي أو إس (  أندرويد
)iOS(  

حاسب 
لوحي 

  (تابلت)

أو  6
  أعلى

سامسونج   أو أعلى 8
(موصى 

  به)

آي باد 
)iPad(  

بوصة  8
  أو أعلى

أمبير ملي  6000
  ساعة أو أعلى

  
  النتائج:للحصول على أفضل  ما يلينحن نوصي باستخدام 

  الراسمةقلم 
  واقيةحقيبة 
 واقي شاشة 

  
سوف ألنه  حديثجهاز من طراز تنظيم استخدام على  أولياء األمورتشجع مدرسة دسمان ثنائية اللغة 

ً اً شرطذلك ليس  إال أنق وإمكانية الدعم لمدة أطول. ضمن التوافي عندما يحصل . وفي البرنامج أساسيا
  من طراز أحدث فسوف تسمح المدرسة باستخدامه. جهازالطالب على 



 

  الدعم الفني

مساعدة لمدرسة دسمان ثنائية اللغة برنامج دعم فني محدود  تقدم، سوف أحضر جهازككجزء من برنامج 
  الطالب في:

 االتصال بشبكة المدرسة وإنترنت المدرسة. 
  محمول جهازعن طريق استخدام نظام إدارة  األجهزةمراقبة. 
 التطبيقات. تثبيتو تحميل 

  
الدعم الفني ودر الضمان امص تأمينالطالب  يتوجب على أسرةللطالب واألسرة،  مملوكالجهاز وألن 

  األخرى من مصدر خارجي.
  

تصبح  لكيإرشادات "الكيفية"  بتحميل ورفعوكجزء من مسئولياتها، ستقوم مدرسة دسمان ثنائية اللغة 
كتروني للمدرسة على الموقع اإلل حضر جهازكأ برنامجبالخاص  قسمالفي  ألولياء األمورمتاحة 

  في المنزل. األجهزةفي إدارة استخدام  أولياء األمورلمساعدة 
  

  التلف الطارئ والسرقة

 أوالتي يملكها الطالب/ الطرف الثالث أو الغير ( ألجهزة ةال تقدم المدرسة تغطية للتلف الطارئ أو السرق
 ً  يكن الجهاز سرقة تحدث في مقر المدرسة ما لم عن أي أضرار أو المعلم) وبذلك لن تكون مسئولة قانونا

 هيئة التدريس. ألحد أفرادتحت العناية المباشرة 
  

  استخدام االنترنت والشبكة

بسياسة استخدام الشبكة واالنترنت  وأولياء األمورالطالب وأعضاء هيئة التدريس  جميعيلتزم  يجب أن
  التي تطبقها مدرسة دسمان ثنائية اللغة.

  
  األدوار والمسئوليات واإلرشادات

 الحاسبات اللوحيةيتم تشجيع الطالب في مدرسة دسمان ثنائية اللغة لالستفادة من التكنولوجيا التي تشمل 
نحن نرغب ومجاالت الكتروني يضم العديد من م اإلليالتعل وحيث أنز خبراتهم في التعلم. المحمولة لتعزي

  ألدوار والمسئوليات المطلوبة منهم.ل المعننينينبغي أن يدرك جميع لذلك  ألقصى حد في االستفادة منه
  
  

  المسئوليات التي تقع على الطالب 

  مدرسة دسمان ثنائية اللغة، سوف يضمن الطالب ويؤكدوا: أحضر جهازك الذي تطبقهكجزء من برنامج 
  بطريقة مسئولة وأخالقية الحاسبات اللوحية المحمولة الخاصة بهم نسيستخدموأنهم. 
  مشحونة وبها مساحة تخزين كافية ومحفوظة في حقيبة آمنة للتمكن من  الحاسبات اللوحية الخاصة بهمأن

 .االستخدام اليومي لها
 قوانينبالقواعد العامة التي تضعها المدرسة فيما يتعلق بالسلوك واالتصال بما يتماشى مع  نأنهم سيلتزمو 

 .السلوك بالمدرسة
  أمان قد  مشاكل ةعن طريق االتصال بمعلمهم/ مديرهم فيما يتعلق بأي أجهزتهمأن يقوموا بحماية

 .يواجهوها



 

 سلوك ال قوانينيقوموا باإلبالغ عن أي سلوك ال يتماشى مع سالنشاط على حساباتهم و نأنهم سيراقبو
 .المدرسةب
  عندما ال  الصففي منطقة مخصصة لذلك داخل آمنة المحمولة  حاسباتهم اللوحية على نسيحافظوأنهم

 .وذلك للمساعدة في حماية عملهم ومعلوماتهم األجهزةيتم استخدام 
 عن أي تلف قد يحدث حتى يستطيع المعلم القيام بالفحص وإعالم  معلميهم على الفور إبالغب نأنهم سيقومو

 بما حصل. وأولياء األموراإلدارة 
  في أوقات غير أوقات إال قوموا بتحديث آي أو إس/ أندرويد والتطبيقات عبر واي فاي المدرسة ي لنأنهم

تكنولوجيا الذروة (على سبيل المثال وقت العطلة/ الغذاء) بمجرد الحصول على تصريح بذلك من منسق 
لتقليل االحتياج للعديد من نسخ  الذاكرة المؤقتة(تستخدم المدرسة خدمة  بالمدرسة المعلومات واالتصاالت

 .التطبيقات وتحديثات آي أو إس عبر االنترنت ألقصى حد)
  االنترنت بطريقة آمنة ومناسبة (حسبما تحددها سياسة استخدام االنترنت بالمدرسة)  نستخدموسيأنهم

من  حجب هذه المواقع لكي يتمكترونية غير مناسبة أو عدوانية عن أي مواقع إلمعلمهم بإبالغ  نقوموسيو
 قبل إدارة المدرسة.

 الخاصة بهم  الحاسباتبما في ذلك المحمولة،  الحاسبات اللوحيةبكافة  نويعتنو نأنهم سيحافظو
 . والحاسبات اللوحية المحمولة الخاصة بالمدرسةطالب آخرين ب والحاسبات اللوحية المحمولة الخاصة

 
ً ا  لنشاطات المحظورة تماما

 لها حقوق نشر محفوظةمواد ل أو اإلرسال غير القانوني التثبيت أو التحميل. 
  المدرسة أو القانون العام المعمول بها فيقوانين السلوك أي عمل يخالف. 
 إرسال أو الدخول على أو رفع أو تحميل أو توزيع مواد عدوانية. 
  الدخول على واستخدام ألعاب انترنت/ معتمدة على التطبيقات داخل الفصل الدراسي من المواد التي ال

 .مسبق إذنيعتبرها المعلم مواد تعليمية بدون 
  تويتر) بدون الحصول  /كالرسائل أثناء اليوم الدراسي (على سبيل المثال فيسبواستخدام خدمات إرسال

 .على إذن مسبق من المعلم المباشر للطالب
 على حسابات و/ أو ملفات و/ أو بيانات طالب آخرين الدخول. 
  تقديم معلومات وبيانات شخصية ألي سبب من خالل اإلنترنت، ويشمل هذا على سبيل المثال ال الحصر

والبريد ) eBayلغرف الدردشة وإيباي ( المطلوبةلحسابات تلك ا بما في ذلكعداد حسابات انترنت إ
 كتروني ... إلخ.اإلل

 المشاركة في سلوك احتيالي أو سلوك غير قانوني آخر. 
  أو البيانات أو تدميرها ويشمل ذلك على  باألجهزة والبرامج إللحاق الضررالتخريب المتعمد (أي محاولة

أن تتسلل  التي يمكنلي اآلحاسب الأو إنشاء فيروسات حاسب آلي أو برامج  تحميلسبيل المثال ال الحصر 
والوسائل التكنولوجية  لألجهزة) البرامج االلكترونيةداخل أنظمة الحاسب اآللي و/ أو تدمر مكونات 

 .خاصة بطالب آخرينالشخصية أو الخاصة بالمدرسة أو ال
  ل ذلك على من خالل وسائل التواصل االجتماعي (ويشموالبلطجة  التسلطأي شكل من أشكال بالمشاركة

 .)أجهزة طالب آخرينوالدخول على  ونشرها ةإليكتروني رسائلكتابة وإرسال سبيل المثال ال الحصر 
  مدرسة دسمان ثنائية اللغة للدخول على االنترنت في المدرسة. (فلتر) موقععدم استخدام مرشح 

  

  



 

  إرشادات للطالب 

  عامة وقائيةتدابير 
 لطالب ويجب التعامل معه بعناية ورعايةلهو ملكية خاصة  الحاسب اللوحي. 
  منظفات من  ) لتنظيف الشاشة وال تستخدممنظف خاص بالشاشةال تستخدم إال قماشة ناعمة ونظيفة (أو

 . أي نوع
  لتجنب التلف الحاسب اللوحيوالكابالت بعناية في  األسالكيجب إدخال. 
  سيارة مفتوحة أو أي منطقة غير داخل أو  حقيبة الظهرفي  المحمولة أبداً  الحاسبات اللوحيةال يجب ترك

 .مراقبة
 ومن األفكار الجيدة أن لمدرسة كل يوم (ل الحاسبات اللوحية الخاصة بهمن عن شحن والطالب مسئول

على الشاحن عندموا تقوم بتنظيف أسنانك في المساء ثم تأخذه عندما تغسل أسنانك الحاسب اللوحي تضع 
 .)في الصباح

  األوقات. جميعفي حقيبة واقية في  حاسباتهم اللوحيةينبغي على الطالب أن يحافظوا على 
  

  تحديد هوية ومواصفات الحاسوب اللوحي (التابلت) 
بطريقة تحددها المدرسة، ومن  الخاصة بالطالبالمحمولة  الحاسبات اللوحيةف يتم وضع بطاقة على سو

  بالطرق التالية: الحاسبات اللوحية المحمولةالممكن تحديد وتعريف 
  مراقب الدخول على الوسائط اإلعالمية (وعنوان  للحاسب اللوحي المحمول التسلسليسجل الرقمMAC( 

 .على قاعدة بيانات المدرسة
  أولياء األمور/ األوصياءوكافة الملحقات ( للجهازوضع بطاقة واضحة.( 

  
  تخزين الحاسوب اللوحي الخاص بك 

في موقع تخزين  الدراسي، يجب تخزينها في الفصل  المحمولة اللوحية أجهزتهمعندما ال يستخدم الطالب 
للمنزل في نهاية كل يوم بغض النظر عن  أجهزتهم، ويتم تشجيع الطالب على أخذ آمن يحدده لهم معلمهم

من الممكن  حيث السيارةالمحمولة في  الحاسبات اللوحيةوال يجب تخزين حاجتهم أو عدم حاجتهم لها. 
في  اللوحية المحمولة الحاسباتتخزين  كما أنه ال يجبتم سرقتها. تأكثر من الالزم أو  تهاأن تزداد سخون

إال بعد الحصول  االستراحة أثناء  الدراسيالفصل إخراجها من أو  الدراسي اليوم خاللمدرسية الحقائب ال
  ).لغرض استخدام األلعابلغرض تعليمي محدد (وليس والمعلم  على إذن

(على سبيل المثال السيارة في  شديدة الحرارة أو البرودةكن امأفي  الحاسبات اللوحيةعدم تخزين  يرجى
 .لألجهزة سبب أضرار شديدةقد تالصيف أو الشتاء) ألن الحرارة أو البرودة العالية 

  
  

  نقل جهازك 
المدرسة (على سبيل المثال من أجل  داخليتجولوا بها المدرسة أو  إلى أجهزتهمالطالب  يحملعندما 

. كما يجب مغلقة وأنهم يحملونها بكلتا يديهم الحاسب اللوحيأن حقيبة  التأكد)، يجب متخصصموضوع 
  بالحاسب اللوحي في حال سقوطه. ضرر حدوث قد يتسبب في ذلكألن  عدم الجري باألجهزة

األغراض األخرى تسبب حيث قد  حقيبة الظهرفي  أجهزتهمحمل  واأن يتجنب على الطالب ويجب
  .تتسبب في إتالفهوقد  الجهازغير ضروري على اً ضغطالموجودة داخل الحقيبة 

  
  
  



 

  الحاسبات اللوحية المحمولة المتروكة في مناطق ال يتم مراقبتها 
ف (بما في ذلك على سبيل رتحت أي ظ أماكن غير مراقبةفي  المحمولة الحاسبات اللوحيةال يجب ترك 

خاصة المناطق اللي أو اآلحاسب مختبرات المفتوحة أو الساحات الالمثال ال الحصر مالعب المدرسة أو 
 جهازأي  سيتعرض، حيث حمامات)الأو الغير مقفلة دراسية الفصول الأو  اإلدارية أو المكتبة أو المكاتب

سوف  غير مراقب مكانفي  جهاز. وفي حالة إيجاد أي أو التلفلسرقة الخطر  األماكنيتم تركه في هذه 
و/  الحاسب اللوحيإلى فقدان امتيازات سيؤدي  البندهذا إن مخالفة ما ورد ب اإلدارة. يتم أخذه إلى مكتب

  أو االمتيازات األخرى.
  

  العناية بالشاشة
وعرضة  حساسة جداً  حيث أنها في حالة تعرضها لمعاملة خشنة الحاسب اللوحيقد يحدث تلف لشاشة 

  .الجهازللتلف بسبب الضغط الشديد على الشاشة أو على أركان 
قد يسبب ضغط ه أو يضعوا أي شيء بالقرب من الجهاز على نيتكئوأنهم ال  من أن يتأكد الطالبيجب 

 غير مطلوب على شاشة اآلي باد.
  

  الحاسبات اللوحية المحمولة المتروكة في المنزل 
اآلي مسئولين عن إتمام عمل التدريب كما لو أن  سيكونوافي المنزل،  حاسباتهم اللوحيةالطالب  إذا ترك

  معهم. موجوداً  باد الخاص بهم
  

   الحاسب اللوحي الخاص بكشحن بطارية 
ً يومياً والمحمولة إلى المدرسة  الحاسبات اللوحيةينبغي إحضار  كل أن يتم شحنها ويجب . مشحونة تماما

يستطيع الطالب أن يقوموا  إلى تفريغ البطارية الحاسبات اللوحيةاستخدام التي يؤدي مساء. وفي الحاالت 
  ل.[ة الخاصة بهم بمنفذ طاقة في الفصالمحمول الحاسبات اللوحيةبتوصيل 

  
  الصوت أو الموسيقى أو الصور أو األلعاب أو البرامج

ويجوز  .بتشغيل الصوت المعلمينبغي كتم الصوت في كافة األوقات ما لم يتم الحصول على إذن من 
ً عندما يرى المعلم للطالب إحضار سماعات رأس الستخدامها  باستخدام الموسيقى  ويسمح .أن ذلك مناسبا

 غير الئقةوال يتم السماح بموسيقى بها لغة المعلم.  وفقاً لتقديرويمكن استخدامها  الحاسبات اللوحيةعلى 
   معلم.العلى طلب  بناءً  الحاسب اللوحيإزالتها من  حيث سيتمفي المدرسة 

محتوى تعليمي في المدرسة. وفي حالة  تشتمل علىألعاب اإلنترنت التي ال  أو استخدام ال يجب تحميل
مدرسة. ال الموظفين المسؤولين في مسبقة من موافقة يجب الحصول علىتطبيقات ألعاب،  تثبيتتحميل أو 

. وينبغي أن تكون التطبيقات شاشة توقف غير مناسبة كصورة خلفية أو وسائلال يجوز استخدام 
إزالة  سينتج عنه جود مواد دينية أو سياسية أو عدوانيةو إنوالفيديوهات والصور مناسبة للجمهور العام. 

   المحتوى والتعرض إلجراءات تأديبية.
 
  

  الحفظ على اآلي باد/ نسخ احتياطية 
ً ويُ  .الحاسب اللوحيتطبيقات على العلى  هميجوز للطالب أن يحفظوا عمل بأن يستخدم الطالب  نصح أيضا

لحاسب اآللي في مع ا بالتزامن( )iTunesآي تيونز (نترنت) أو عبر اإل(تخزين  )iCloudآي كالود (
 .حاسباتهم اللوحيةالمعلومات على  قرص واحد ألخذ نسخ احتياطية منالمنزل) أو جوجل درايف أو 

 ً تسمح بالدخول من أي  سحابية(منصة تخزين جوجل محرك على  عملهمأن يحفظ الطالب  ويجوز أيضا
  . نسخة احتياطية من العملاالحتفاظ ب) لضمان برمز الدخول جهاز



 

عن ضمان عدم فقدان  يكون الطالب مسئوالً سو .سوف يقوم الطالب بتسليم الواجبات التي يحددها المعلم
 مقبوالً  اً عذر اآلي بادوال يعتبر الخلل الوظيفي في  .العمل بسبب الفشل الميكانيكي أو الحذف الطارئ

  .المطلوب لعدم تقديم العمل
 

  االتصال بالشبكة 
% من الوقت. وفي الحالة  100لن تقدم مدرسة دسمان ثنائية اللغة أي ضمان بأن تعمل الشبكة بنسبة 

  النادرة التي يتم فيها إغالق الشبكة، لن تكون المدرسة مسئولة عن البيانات المفقودة أو الضائعة.
  

  إضافية  ةبرامج إلكتروني
للمدرسة، ويشمل ذلك التطبيقات. وسوف  المناسبإال على المحتوى  الحاسب اللوحييحتوي يجب أن ال 

طلب من الطالب حذف أي تطبيقات تحتوي على عنف أو شبكة اجتماعية مخصصة لسن محدد (فيسبوك) يُ 
  أو محتوى جنسي أو لغة غير مناسبة ... إلخ.

  
  إدارة الجهاز المحمول (إم دي إم) 

وسوف يتم  الحاسبات اللوحيةعلى كافة  جهاز محمول (إم دي إم)وتحميل أداة إدارة  تثبيتسوف يتم 
المعتمدة التطبيقات وسيسمح فقط ب .عندما تكون متصلة بشبكة دسمانبواسطتها  بالحاسبات اللوحيةالتحكم 

  عندما تعمل تحت شبكة دسمان. الحاسبات اللوحيةالمدرسة على من 
 

  الفحص
وسيتم إزالة المحتوى غير  للتفتيش. حاسباتهم اللوحيةطالب بطريقة عشوائية لتقديم  قد يتم اختيار

اآلي باد الخاص  سيتم منعهم من استخدامالطالب إزالة المحتوى غير المناسب  المناسب.وفي حالة رفض
  .ة هذا المحتوىيتم إزال إلى أنفي المدرسة  بهم
 

   الوصيمسئوليات الوالد/ 
ً هام اً جزء األمور/ األوصياءيعتبر أولياء  مدرسة دسمان ثنائية الذي تطبقه  أحضر جهازكمن برنامج  ا

اللغة ويمكنهم أن يساعدوا في ضمان الحفاظ على سالمة وأمن طالبنا. وكجزء من هذا، نحن نطلب من 
  :أولياء األمور/ األوصياءكافة 

  أجهزتهما عند استخدام هأن يتبع لهمأطفاوأن يحددوا معايير وقيم يجب على  أبنائهمأن يتحدثوا مع 
مقبول عند الدخول على مصادر وموارد  هوذلك مناقشة ما  ومثال .اإلنترنت والتطبيقات في المنزلو

أخرى لوسائط المعلومات مثل التليفزيون والهواتف واألفالم والراديو (تنصح المدرسة بمراقبة االستخدام 
 .بشكل دائم في المنزل)

  وأن مدرسة دسمان ثنائية اللغة ال  الجهازالمسئولية الكاملة عن  نيتحمال وولي األمر الطفلأن يفهموا أن
ستثنى من ذلك حالة ويُ  .للجهازتتحمل أي مسئولية عن أي سوء استخدام أو كسر أو تحطم متعمد أو فقدان 

 ظف.اإلشراف المباشر للموتحت  يكون الجهازعندما  تتمثل في حدوث التلف أو الضررواحدة 
 تلف للجهاز فيها  يحدثقد التي  للحاالت بعيدة االحتمالتأمين السرقة والتلف الطارئ  النظر في إجراء

 أطفالهم.ب الخاص
  تشتمل على األجهزةأن يتأكدوا أن  ً الجهاز قد قاموا بتسجيل رقم  بطاقات واضحة باسم الطفل وأنهم أيضا

 التسلسلي.
  عليه وتحميل التطبيقات المطلوبة  تثبيتوأنه تم  له نسخ احتياطيةأن وهاز الطالب يتأكدو من مزامنة جأن

 .لجاهزة لالستخدام التعليميلتكون 



 

  أن ال يشارك الطالب تحت سن الثالثة عشر في مواقع شبكة اجتماعية مقيدة السن مثل الفيسبوك  يتأكدوأن
 ولي األمر/ الوصي.بدون موافقة 

  على الموقع اإلليكتروني للمدرسة الموجودة  مة االلكترونيةالخاصة بالسال معلوماتالأن يحصلوا على
 وا بأنفسهم على المخاطر الممكنة.فليتعر

  
   بولي األمر/ الوصيإرشادات خاصة 
ليقرأوا بعناية اتفاقية االستخدام المقبول للمدرسة مع طفلهم  أولياء األمور/ األوصياءيتم تشجيع كافة 

ً  المنزلفي  (إن لم يكن جميع)فيه  (أطفالهم) وتطبيق بعض البنود المدرجة هذا قراءة  وبمجرد. أيضا
  إلى المدرسة لتخزينه على قاعدة البيانات الخاصة بنا. المطلوبالمستند، يجب إرسال اإلذن 

  
  مسئوليات المدرسة

في ضمان ليس فقط القيمة التعليمية ولكن  أساسيلها دور و أحضر جهازكلبرنامج تقدم المدرسة األساس 
طالبها. وكجزء من البرنامج، سوف تلتزم  تي تم تطويرها من قبلال والسالمةأيضا المسئولية االجتماعية 
  :ـمدرسة دسمان ثنائية اللغة ب

 وعلى معرفتهم بالعمليات المتعلقة  الجهازتدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على استخدام  ضمان
 .أحضر جهازكببرنامج 

 ليتعلموا كيف يكونوا  االلكترونية السالمةعلى  خالل ساعات الدوام أحضر جهازكبرنامج ب معلمي يتدر
ً مصدر ً آمن اً معلوماتيا  .لطالبهم ا

 على االنترنت ومراقبة استخدام الطالب بما يتماشى مع سياسة  لطالبها (مفلتر)ر دخول مرشح يتوف
 .استخدام اإلنترنت المتبعة بالمدرسة

 أو مسيئة. منع المواد التي تعتبر عدوانيةعلى  العمل 
 االستخدام المقبوللضمان االلتزام باتفاقية  الجهازفي البحث واستخدام  ومساعدتهمم الطالب يتعل 

 .لمدرسةبا المعلومات واالتصاالتلتكنولوجيا 
 المحمولة بشكل آمن اللوحية همحاسبات شحنمن الطالب  ليتمكن والمغلقةالمحدودة  األماكنبعض  توفير. 
 كيفية" البإرشادات " أولياء األمور/ األوصياءتزويد لكتروني للمدرسة قسم على الموقع اإلل تخصيص

 .في المنزل األجهزةفي استخدام  هملتساعد
 لهم في كافة  الطالب والسماحليستخدمه  بعناية محتوى االنترنت باختيارهيئة التدريس  ضمان قيام

 . الالزم ذنعد الحصول على اإلباألوقات بإنشاء حسابات للدخول على مواقع تعليمية مناسبة 
  
  

   التقييم:
ً  ستتم   لضمان تحديث وصيانة المعلومات والبيانات ذات الصلة. مراجعة هذه السياسة سنويا

  
  8/11/2017التاريخ: 

  
  من إعداد

  ابيتو سكاري
  مدير تكنولوجيا المعلومات
  مدرسة دسمان ثنائية اللغة

 


