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 تعهد استالم جهاز حاسوب محمول  

 
 

المذكوران   - الطالب والطالب  االمر  المدرسة  أنتعهد نحن ولي  بان نحافظ على جميع مرفقات    وادواتها وأجهزتها  دناه 

بان نكون على استعداد تام باي اجراء تتخذه    ونتعهد  والمعدات  واألدواتمن األصول    وغيرهاالتكنولوجية    وملحقاتها

 المخالفة. إدارة المدرسة في حال 

 

  – الحقيبة –)الشاحنملحقاته   مع  Lenovoالمحمول من نوع  الحاسوبنتعهد أيضا باالستالم و المحافظة على جهاز  -

DVD RW  -    Mouse )   ودفع كافة التكاليف المالية المترتبة على عدم المحافظة   من الضياع او الكسر او التخريب

 ونحن على استعداد تام باي إجراءات تتخذها المدرسة في حال المخالفة بذالك . على الجهاز او ملحقاته 

 

 

الى المدرسة في حال النقل او  أخرى    وأدواتملحقات    وأي نتعهد نحن الموقعان ادناه بإرجاع الجهاز مع كامل ملحقاته   -

 المدرسة. الدراسة او غيرها من األسباب بترك  ةاالنتهاء نهائيا من مرحل

 

 للشبكة املدرسية واإلنترنت والحماية  سياسة االستخدام 
 

  الكرامأبناؤنا الطلبة  
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

وتطبيق   منتسبيها،  لجميع  اإلنترنت  خدمة  بتقديم  مدرستنا  والبرامجتقوم  األنظمة  من  الحاسوبية   الكثير  األجهزة  أحدث  باستخدام 

من االجهزة التكنولوجية التي يمكن   وغيرها  الحاسوب المحمولة للطلبةالويرليس لألجهزة    وشبكة والتخصصية  والمختبرات العملية  

 خاللها. ألي مستخدم الحصول على خدمة االنترنت من 

 

فيها فإنها قامت بوضع سياسة استخدام مقبولة   غير المرغوب للمواقع  المستخدمين  ونتيجة الهتمام المدرسة بعدم استخدام الطلبة و 

 لى مثل هذه المواقع.ومنطقية لإلنترنت للتقليل من مخاطر استخدام ودخول الطلبة ع 

 

المتعلقة    والمشكالتوإن كان لديكم الرغبة في الحصول على معلومات إضافية حول االستخدام اآلمن لإلنترنت للتعامل مع المخاطر   

 بذلك سنكون سعداء بتزويدكم بالمراجع والنصائح والمعلومات المفيدة. 

 

الخطر هنا يشمل الضرر المتأتي على اإلنسان من من    والمستخدمينالطلبة  وستقوم المدرسة باتخاذ التدابير األمنية الالزمة لمنع  

 أخالقيا. أو  شرعيا المجازيسرقة معلومة أو نشر معلومة أو اي كان ذا الضرر. 

 

 لذلك فالمدرسة ال تعد مسئولة عن طبيعة أو محتوى المواقع التي يدخلها الطلبة عبر اإلنترنت ولن تتحمل مسؤولية أي تأثير سلبي 

 الطالب بإعادة جميع ما ذكر أعاله في حال السفر او انتهاء الخدمة او حسب طلب المدرسة له. ميلتز استخدامها.يظهر بسبب 

يتحمل الطالب التكاليف المالية إلصالح األعطال الناتجة عن الكسر أو سوء االستخدام او الضياع لألجهزة والملحقات حسب أسعار  

الطالب كامل المسؤولية المالية واإلدارية في سوء استعمال   لمناسبا. يتحموبما تراه إدارة المدرسة   الوزارة الشركة المعتمدة من قبل  

 األدوات والملحقات. 

  طلبهميثاق املمارسة التكنولوجية واملعلوماتية لل
 

لتدريس والطلبة  لتعزيز أنشطتهم بما في المدرسة متاحان لطاقم او الكثير من األنظمة و األجهزة الحاسوبية  إن نظام شبكه االنترنت  

 فيها التدريس، والبحث، واإلدارة و التواصل و التعليم. 

 

و تحتفظ المدرسة بحقها في مراقبة أو حذف أي ملف او بيانات موجودة على أنظمتها و اجهزتها ومراقبة استخدام مواقع االنترنت   

 - لذا يجب مراعاة ما يلي:
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 .استخدام االنترنت مسموح به فقط من خالل حاسب موفر ومعتمد من قبل المدرسة  •

 إن االستخدام المتعمد لكلمات المرور غير تلك المصرح بها , سيؤدي تلقائيا التخاذ اإلجراءات الرسمية.  •

لقرصنة، فك الشفرة، نشر  تمنع جميع النشاطات واألفعال التي تهاجم أو تفسد أو تهدد أنظمة المدرسة المعلوماتية ومنها ا •

 رسمي.الفيروسات عمدا، التالعب بالملفات التي ال تخصك ومحوها وغيرها من االفعال الغير مصرح بها دون اي اذن 

أنت المسؤول عن محتوى الرسائل اإللكترونية التي ترسلها فال يسمح طبقا للسياسة المعلوماتية للمدرسة بأي محتوى ذي   •

تم ارسالها باي شكل وباي طريقة الي شخص. و يعتبر إعادة إرسال محتوى رسالة من مستقبل  طبيعة كارهه أو عنيفة ي

 بدون طلب إذنه قبل اإلرسال اعتداء على الخصوصية وغير مسموح به.

 ال تستخدم إنترنت المدرسة لربح مادي شخصي أو مقامرة أو أغراض سياسية تخريبية أو دعاية شخصية. •

  والعلمية   الشخصيةتروني المدرسي فقط، وسيتم غلق جميع حسابات البريد اإللكتروني األخرى  يجب استخدام البريد اإللك •

   المدرسة.مسؤولية على عاتق  أدنيالعمل الرسمي دون اي ض واستخدام االيميل المدرسي فقط إلغرا

أردت تنزيل أو تحميل مواد احترام حقوق النسخ للمواد الموجودة على اإلنترنت وكمستخدم يجب عليك دائما طلب اإلذن إذا   •

تذكر باستمرار أن توثق أي ماده على اإلنترنت    نشارها.على المادة دون اذن رسمي من    او اضافهدون اي تعديل او حذف  

 .تريد اقتباسها أو نسخها في عملك

منسق  ابالغ  را  عليك فو  طريق اإلنترنت،في حاله اإلساءة او التهديد او ارسال اي معلومات غير مرغوب فيها اليك عن   •

 فاعلها. إلبالغ مزود خدمة اإلنترنت عن الحالة وتعقبها ومعاقبة  االلكترونية،المشاريع 

انشاء رسائل بال اسم أو رسائل متسلسلة دون اي هدف   • او    للمستخدم تصريح فإذ كان    سامي،ممنوع تصدير او ارسال 

بإرسال رسالة دعائية ألغراض تعليمية، اجعل غرضك واضح لمستلمي الرسالة تحتوي على عنوان و نص واضح منها ومن  

 هدفها . 

غيرها من   اإلباحية اوال تستخدم الشبكة للوصول إلى نشر مواد غير مالئمة كالنصوص أو الصور العدائية أو العنصرية أو   •

 المواد الغير سامية .

ك الشخصية من خالل اإلنترنت بما فيها االسم، رقم الهاتف، العنوان تفاصيل حساب البنك أو الصور الشخصية ال تعرض بيانات •

 او االرقام السرية .

 إذا واجهت مادة غير مرغوبة خالل أي نوع من أنواع التواصل عبر اإلنترنت.  مدرسك او مشرفكيجب فورا إبالغ  •

األنظمة  على كل مستخدم المحافظة على كلمات السر الخاصة به سواء على االجهزة المحمولة او غيرها من األجهزة او   •

 نسيانها. نموذج رسمي في حال فقدانها او  وتعبئةالمدرسية 

أو   • بتحميل  الشبكة  المحادثات  ال تستخدم  برامج  التعليمية، وال تستخدم  العملية  لغير  أفالم ومواد  الترفيهية   والبرامجرفع 

 التعليمية. وغيرها من الوسائل الغير مسموح بها في العملية  وااللعاب

قة من  يمنع منعا باتا تحميل او تنزيل برامج او مواد على أجهزة الحاسوب او فتح مواقع غير مرغوب فيها اال بموافقة مسب •

 إدارة المدرسة.

 يمنع منعا باتا استعمال شاحن او أي ملحقات غير اصلية او غير معتمده من قبل المدرسة.  •

تعديل في جهاز الحاسوب اال بموافقة  اليمنع منعا باتا ارسال جهاز الحاسوب الى أي شركة او محال غير معتمده إلصالح او  •

 . ال غيرالشركات المعتمدة من قبل المدرسة فقط   واعتمادإدارة المدرسة 

 

من قبل إدارة المدرسبببة   تخاذ إجراء آخر مناسبببب في حقيال  يؤدي  قدوالتعهد    أتفهم أن أي خرق متعمد ألي بند من بنود هذا الميثاق

 االضرار.كافة التكاليف او   ودفع

 

 .عليها وتوثيقها  للمصادقةنية المعلومات المشرف اإلداري أو مسؤول تقملحوظة: توقع هذه الورقة وتسلم إلى 
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