السياسة  65 :الحماية من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات) اإلنترنت(
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تشمل الحماية من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات التدابير المتخذة من المدارس ل:
•وقاية الطلبة من التعرض لمواد واتصاالت وسلوكيات ضارة على اإلنترنت ،من خالل وسائل تشمل استخدام نظام موثوق به لتنقية
مواقع الشبكة العالمية للمعلومات ،وتنبيه مدير المدرسة والمعلمين عند استخدام الطلبة المواد غير الالئقة على اإلنترنت ،ومنع الطلبة من
الوصول إلى المواقع المنافية لألخالق وغيرها من المواقع غير المناسبة.
•منع األشخاص غير المرخص لهم من الوصول إلى بيانات المدرسة.
يعرف التنمر اإللكتروني بأنه :استخدام األجهزة اإللكترونية والمعلوماتية  -مثل البريد اإللكتروني والرسائل الفورية والرسائل النصية
ّ
ضررا بشخص أو مجموعة ما.
والهواتف المحمولة ومواقع اإلنترنت  -إلرسال الرسائل أو نشر الصور التي من شأنها أن تلحق
ً
الهدف:
•توضيح متطلبات المجلس بشأن حماية المدرسة الطلبة من المحتويات المنافية لألخالق ،وغير الالئقة ،وغير المرغوب فيها على شبكة
اإلنترنت ،ومنع الوصول إلى المواقع التي تحتوي على مثل هذه المواد.
•تثقيف الطلبة حول االستخدام السليم لإلنترنت وتبادل المعلومات الشخصية.
•نشر الممارسات الجيدة في مجال االستخدام اآلمن ألنظمة اإلنترنت.
السياسة:
على المدرسة استخدام نظام لتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات بهدف مراقبة استخدام الطلبة لها لضمان حمايتهم من المواد غير
الالئقة أخالقيًّا واجتماعيًّا .وفي هذا الصدد ،يجب على مدير المدرسة إعداد سياسة للحماية من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات،
وتطبيقها ،ومراجعتها بانتظام ،ويجب أن تتضمن هذه السياسة -على سبيل المثال  -النقاط اآلتية:
•تثبيت نظام لتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات ،وأنظمة أمنية لمراقبة استخدام الطلبة لإلنترنت ،وضمان حمايتهم من المواد التي ال
تتفق مع األخالق واآلداب والنظام العام.

•منع مشاهدة أي مواد غير الئقة أو تحميلها )الملحوظات أو التعليقات المنافية لألخالق ،والتهكم ،أو أي نوع من أنواع التعليقات األخرى
التي يمكن أن تسيء لشخص ما على أساس اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو السن أو الدين أو الحالة االجتماعية أو االنتماءات السياسية أو
العرق(.
•مراقبة استخدام اإلنترنت من قسم تكنولوجيا المعلومات في المدرسة.
•قيام المعلمين وأمناء المكتبات بدور فعال في حماية الطلبة من مخاطر اإلنترنت ،ومراقبة المواقعاإللكترونية التي يدخلها الطلبة،

ومراقبتهم في أثناء الرحالت المدرسية في حال استخدامهم أي

من األجهزة اإللكترونية المتصلة بشبكة اإلنترنت.

•توجيه الطلبة خالل النشاطات اإللكترونية التي من شأنها أن تدعم مخرجات التعلم المخطط لها وفقا لسن الطالب ودرجة نضجه.
•يمنع استخدام اإلنترنت لمحاولة الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر األخرى والمعلومات أو الخدمات المحظورة.
•عدم فتح البريد اإللكتروني أو المرفقات من مصادر غير معروفة.
•منع تحميل المواد محفوظة الحقوق أو نسخها ،بما في ذلك البرمجيات والكتب والمقاالت والصور وما إلى ذلك إن لم تملك المدرسة
رخصة الستخدامها.
•منع القيام بأي نشاط يمكن أن يتسبب في نقل فيروسات أو برامج ضارة أخرى إلى شبكة
المدرسة.
تقوم المدرسة بالتأكد من أن المعلومات الشخصية المتاحة في المدرسة عن طريق اإلنترنت واإلنترانت آمنة ،حتى فيما يتعلق بالمواقع
اإللكترونية المحمية بكلمة مرور.
تسعى المدرسة إلى التواصل مع دائرة التعليم والمعرفة باستخدام التقنيات المتاحة) مثل البريد اإللكتروني ،الخ( ،مع ضمان أمن وسائل
االتصاالت التي تستخدمها وسريتها.
مدير المدرسة
د  /إبراهيم الجوارنة

