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وزارة االصتالال و صتنوووويال اوعلووعل

سياسة السالمة اإللكترونية في المدارس
مقدمة
عع أن اسصتخدام عالدر اوعلووعل اوشبناة اعنن أن اوفر فرال ً واسلة وألغراض اوصتلواعاة ،إال أن اسصتخدام صتنوووويال اوعلووعل
واالصتالال ال اخوو عن عخلطر اوصتلرض وعحصتوى وأوعلط سووك ال صتصتولسب عع اوبائة اوعدرساة أو اوثقلفاة في قطر .وقد صتم إعداد هذه
اووثاقة وصتنون بعثلبة أسلس أو إطلر علم صتسصتود إواه نل عدرسة في وضع اوسالسل واإليراءا اوعولسبة ذا اواوة بلسصتخدام اوصتنوووويال.
صتم صتلراف وظلم اوصتسعال نعل اوي:


يلزم/البد/يجب :صتلوي أن األعر عن اوعصتطوبل



يلزم أال/يجب أال :صتلوي أن األعر عن اوعوهال /اووواهي اوقطلاة ووسالسة .



ينصح/ينبغي – اسصتخدام هذا اوعاطوح اشار إوى احصتعلل ويود أسبلب وياهة في حلال
أن اودالال اونلعوة ايب أن اصتم اسصتاللبهل وصتقااعهل صتعلعل ً قبل اخصتالر عسلر عخصتوف.



ال ينصح/ينصح بأال/ال ينبغي – اسصتخدام هذا اوعاطوح اشار إوى احصتعلل ويود أسبلب وياهة في حلال علاوة حان انون
اوسووك اوعلان عقبوالً أو حصتى عفاداً ،إال أن اودالال اونلعوة ايب أن اصتم اسصتاللبهل وصتقااعهل صتعلعل ً قبل صتطباق أي سووك
عواوف ضعن هذه اوفئة.



يجوز/قد – عاطوح ادل عوى أن األعر اخصتالري

اوقطلاة ووسالسة .
علاوة ولدم اوصتقاد ببود علان ،إال

إطار السياسة
اوغرض عن اسصتخدام صتنوووويال اوعلووعل واالصتالال في اوعدارس هو االرصتقلء بعسصتوال اوصتلوام ،وصتحسان إويلزا اوطالب ،ودعم
اولعل اوعهوي ووعوظفان وصتطوار اوقدرا اإلداراة ووعدرسة .إن سالسل االسصتخدام اوعقبول اوعصتلوقة بصتنوووويال اوعلووعل واالصتالال
صتوطبق عوى اوعوظفان وعوى اوطالب وصتشعل األيهزة اوععوونة ووعدرسة ونذوك األيهزة اوشخااة ،عثل:


اوفاداو اورقعي



أيهزة اونعباوصتر واوالبصتوب



اوعسلعد اورقعي اوشخاي بي دي ااه



اوشبنل



اوهواصتف



اوخوادم



عشغال اووسلئط اوعصتوقوة



اونلعارا اوشبناة
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ترشيح اإلنترنت
1.1

يجب أن ااعم اودخول إوى اإلوصترو في اوعدرسة بحاث انون وباورة واضحة السصتخدام اوطالب ويجب أن اشعل
وظلم صترشاح اصتولسب عع أععلر اوطالب.

1.2

يجب أن اصتم صتخطاط اودخول وإلوصترو وني اثري والزز أوشطة انصتسلب اوعلرفة .ويجب عرايلة عسصتوال اودخول
وني صتصتولسب عع عصتطوبل اوعوهج وععر اوطالب .

1.3

ينصح بلسصتخدام "قلئعة سعلح"/قلئعة باضلء وقار اودخول عوى قلئعة اوعواقع اوعلصتعدة.

1.4

يجب عوى اإلداراان أن اصتأندوا عن إيراء عرايلل دوراة ووصتأند عن أن طرق اوصترشاح اوعخصتلرة عولسبة وفللوة
وعلقووة. .

1.5

أي علدة صتلصتقد اوعدرسة أوهل غار قلووواة ال بد عن أن اصتم اوصتبواغ عوهل إوى اويهل اوعخصتاة عثل إدارة اوصتحقاقل
اويولئاة. .

1.6

يجب عوى اوعدارس االحصتفلظ بسيل حداث ونل اوعلوعان واوطالب اوذان عوحوا حق اودخول إوى اوبراد اإلونصترووي
وحسلبل اإلوصترو اوخلاة بلوعدرسة .

شبكات التواصل االجتماعي
2.1

يجب عوى اوعدارس حظر/صترشاح اودخول إوى عواقع اوصتواال االيصتعلعي ،واوعوصتدال  ،وعواقع اودردشة اوخ عل وم
انن ذوك عطووبل ً وباورة واضحة ألغراض اوصتدراس.

2.2

يجب حظر عيعوعل األخبلر عل وم صتنن عطووبة باورة واضحة ألغراض اوصتدراس.

2.3

يجب أال اصتاح اوعلوعون واوعوظفون واإلداراون عسلحل صتواال ايصتعلعي السصتخدام اوطالب عوى أسلس شخاي .

سياسة حقوق الملكية
3.1

4

يجب عوى اوعدارس اوصتأند عن أن وسخ اوعواد عن اإلوصترو واسصتخداعهل عن قبل اوعوظفان واوطالب اصتوافق عع حقوق
اوعوناة اوفنراة .

تأمين موارد تقنية المعلومات
4.1

يجب وضع سالسل وإيراءا إلدارة اوحسلبل  ،عثل اسصتحداث اوحسلبل وصتلداوهل وحذفهل وعرايلصتهل .يجب عدم
اسصتحداث حسلبل إال بلد ادور إقرارا عولسبة عن اوعوظفان واوطالب وأووالء األعور

4.2

يجب أن انون ونل عوظف وطلوب حسلبه اوخلص اوعسصتقل واوقلبل ووعرايلة.

4.3

يجب أن اصتحعل اوعسصتخدعون اوعسؤوواة اوعصترصتبة عن اسصتخداعهم اإلوصترو  .وبلووسبة ألعضلء هائة اوصتدراس
واوعوظفان فسصتلصتبر االسصتهلوة بسالسة االسصتخدام اوعقبول ووعوظفان سببل ً إلوهلء خدعلصتهم.
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4.4

يجب أن اقوم إداراو اووظلم بإوشلء أعن اووظلم

4.5

يجب وضع اوخوادم بطراقة آعوة وعوع اوواول اوعلدي إواهل

4.6

يجب حعلاة وظلم صتشغال اوخلدم وصتحداثه عوى اودوام

4.7

يجب صترناب اوحعلاة ضد اوفاروسل ووشبنة نوهل وصتحداثهل عوى اودوام

4.8

.يجب عرايلة أعن أوظعة علووعل اوعدرسة بافة عوصتظعة

4.9

يجب اوصتحنم اوفللل في اودخول بواسطة أيهزة اوالسوني

4.10

ال يجوز اسصتخدام وسلئل االصتالل اوعصتوقوة بدون إذن عحدد القبه فحص ووفاروسل

4.11

عرافق اووظلم واوعوفل اوقلبوة ووصتفلال غار اوعلصتعدة يجب أال اسعح بهل في عولطق ععل اوطالب أو بإرفلقهل عع
اوبراد اإلونصترووي

4.12

يجب فحص اوعوفل اوعحفوظة في شبنة اوعدرسة بلوصتظلم

4.13

يجب عوى عوسق صتنوووويال اوعلووعل واالصتالال /عدار اوشبنة عرايلة سلة اوشبنة بلوصتظلم

خصوصية البيانات
5.1

يجب صتشفار اوبالول اوشخااة اوصتي صترسل عبر اإلوصترو و صتأعاوهل

5.2

يجب اوحاول عوى عوافقة عنصتوبة عن اوواودان/أووالء األعور قبل وشر اور اوطالب اونصترووال ً

5.3

ال اعنن وشر اولعل إال بعوافقة اوطلوب وواوداه/ووي أعره

أمن البريد اإللكتروني
6.1

ال ينبغي ووعوظفان واوطالب أن الصتبروا برادهم اإلونصترووي خلالً.

6.2

ينصح أن اقصتار اسصتلعلل اوبراد اإلونصترووي عوى اولولوان اوعلصتعدة واوصتي صتع صترشاحهل واوصتأند عن خووهل عن
اوعحصتوال غار اوعالئعة واوفاروسل

6.3

ينصح بأال صتدل عولوان اوبراد اإلونصترووي بوضوح عوى اوشخص اوعلوي.

6.4

ايب اال اصتم اسصتخدام اوحسلبل اإلونصتروواة اوغار عرصتبطة بشخص علان في اوعراسال اوعبلشرة ووصتعنن عن صتحداد
اوعسؤوواة اوفرداة.

6.5

اوبراد اإلونصترووي اوعلصتعدة فقط .وينصح بحظر اودخول في اوعدرسة إوى حسلبل
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ينصح بصتوخي اولولاة عود نصتلبة رسلئل اراد إرسلوهل إوى يهل خلرياة واوحاول عوى اوعوافقة عواهل قبل إرسلوهل،
بوفس اوقدر اوذي صتللعل به اورسلئل اوصتي صتنصتب عوى اوورق اورسعي ووعدرسة.

محتوى شبكة المدرسة
7.1

يجب عدم وشر علووعل االصتالل اوشخااة اوخلاة بلوعوظفان أو اوطالب عوى أي عوقع إونصترووي .

7.2

ينصح بصتوخي اوحذر في وشر عولوان اوبراد اإلونصترووي وصتفلدي صتحووهل إوى فراسة وورسلئل غار اوعرغوب فاهل .

7.3

يجب عوى اوعدرسة اوصتأند عن أن اوعحصتوي دقاق واحاح.

7.4

ينصح بأن انون اوعوقع اإلونصترووي عصتوافقل ً عع إرشلدا اووشر اوعصتبلة في اوعدرسة بعل في ذوك احصترام حقوق اوعوناة
اوفنراة وحقوق اوصتأواف.

7.5

ينصح بأن انون ألي عدووة إونصتروواة أو افحة وناببادال عرصتبطة بلوعدرسة ضوابط ووصتحنم في اودخول وأن صتنون
عحعاة بنوعة سر وأن اصتم صتشغاوهل عن اوعوقع اإلونصترووي ووعدرسة

التقنيات الناشئة
8.1

يجب اخصتبلر اوصتقوال اوولشئة ووصتأند عن عالءعصتهل ألغراض اوصتلوام ويجب إيراء صتقاام ووعخلطر قبل اوسعلح
بلسصتخداعهل في اوعدرسة.

8.2

يجب أال صتسصتخدم اوهواصتف اوعصتوقوة أثولء اوحاص اودراساة أو اووق اورسعي وودراسة .ال ينصح بلوسعلح بإدخلوهل إوى
اوعدرسة .

8.3

.يمنع إرسلل رسلئل وااة عسائة أو غار الئقة

8.4

ينصح بأن صتقوم اوعدرسة بصتقاام صتقوال االصتالل اوالسوني وبلألشلة صتح اوحعراء واوبووصتوث واعصتعلد سالسة بشأن
هذه اوصتقوال .

8.5

يجب صتزواد اوعوظفان بهلصتف عن اوعدرسة إذا نلن ععوهم اصتطوب االصتالل بلوطالب .

التعامل مع الحوادث
9.1

إذا انصتشف عوظف أو طلوب عواقع غار الئقة يجب إبالغ عوسق صتنوووويال اوعلووعل واالصتالال بلورابط .

9.2

يجب اوصتللعل عع اوعسلئل اوعصتلوقة بلإلوصترو بحسلساة ،ويجب إبالغ أووالء األعور بهل .

9.3

أي سوء اسصتخدام اوطوي عوى فلل إيراعي يجب إبالغه إوى إدارة اوصتحقاقل اويولئاة.
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التدقيق والمراجعة
10.1

ينصح بأن صتقوم اوعدرسة بلوصتدقاق واوعرايلة عوى اسصتخدام صتنوووويال اوعلووعل
اوسالعة اإلونصتروواة نلفاة وأن صتطباقهل اصتم بطراقة عالئعة .

10.2

يجب أن صتصتم عرايلة وصتحداث طرق صتحداد وصتقاان وصتقوال اوعخلطر بافة عوصتظعة.

10.3

يجب عرايلة سيال اووظلم بافة عوصتظعة ووصتأند عن االوصتزام بهذه اوسالسة

واالصتالال

ووصتأند عن أن سالسة

الوعي والتدريب
11.1

يجب صتوفاذ برولعج ووصتدراب عوى اوسالعة اإلونصتروواة ورفع اووعي بأهعاة االسصتخدام اآلعن واوعسؤول وإلوصترو
ونذوك بسالسة اوسالعة اإلونصتروواة في اوعدرسة

11.2

ينصح بأن صتصتم اوصتوعاة بأهعاة االسصتخدام اآلعن واوعسؤول وإلوصترو قبل اودخول وإلوصترو

11.3

يجب وضع سالسل االسصتخدام اوعقبول عن قبل اوطالب في نل األعلنن اوصتي اعنن عوهل اودخول وإلوصترو

11.4

ينبغي صتلراف أووالء األعور بسالسة اوسالعة اإلونصتروواة عن خالل اووشرا اإلخبلراة ونصتاب اوعدرسة وفي اوعوقع
اإلونصترووي ووعدرسة .واوبغي صتشياع إقلعة شرانة عع أووالء األعور .واعنن أن اشعل ذوك إقلعة أعسال عع أووالء
األعور صتقدم فاهل عروض ععواة واقصتراحل بشأن االسصتخدام اآلعن وإلوصترو في اوعوزل.

11.5

.يجب إعالم اوطالب بأن اوشبنة واسصتخدام اإلوصترو خلضللن ووعراقبة

11.6

ينصح بأن انون اوعوظفون عوى عوم بأن حرنة اإلوصترو اعنن أن اصتم رادهل وصتصتبلهل وعلرفة اوشخص اوعسصتخدم
وإلوصترو  .عن اوضروري اوصتحوي بلوحنعة واوسووك اوعهوي .

11.7

يجب أن اخضع اوعوظفون اوذان اقوعون بوضع وعصتلبلة سالسل اوصترشاح أو عراقبة اسصتخدام صتنوووويال اوعلووعل
واالصتالال إلشراف اإلدارة اولوال وأن اصتبلوا إيراءا واضحة ووصتبواغ عن أاة عخلوفل .

11.8

يجب إبالغ اوعوظفان واوطالب وأووالء األعور بأوه ساصتم إبالغ أي سوء اسصتخدام اوطوي عوى فلل إيراعي إلدارة
اوصتحقاقل اويولئاة.

 12اإلجراءات التأديبية
12.1

اسصتخدام أوظعة اونعباوصتر بدون إذن أو ألغراض غار الئقة قد اشنل عخلوفة يولئاة .يجب وضع إيراءا ووصتللعل
عع اوعسلئل غار اوقلووواة اوعحصتعوة ونافاة اإلبالغ عوهل إوى إدارة اوصتحقاقل اويولئاة.

12.2

اوشنلوى اوخلاة بإسلءة اسصتلعلل اإلوصترو ايب أن اصتووى اوصتللعل علهل أحد نبلر اوعوظفان في هائة اإلدارة

12.3

يجب صتقدام أي شنوى عن إسلءة االسصتخدام عن قبل هائة اوصتدراس إوى رئاس اوعلوعان

12.4

يجب إعالم اوطالب وأووالء أعورهم بإيراءا اوشنلوى.

6|Page

Document Classification: Public

Ministry of Information & Communication Technology

وزارة االصتالال و صتنوووويال اوعلووعل
12.5

ينبغي أن صتنون اويزاءا اوصتي صتفرض عوى أوشطة اسصتخدام اإلوصترو عصتوافقة عع األوشطة اوصتي صتحدث خلرج اوشبنة.
ويجوز أن صتشعل يزاءا اوسالسة اوصتأداباة ووعدرسة عل اوي:







13

يبر اوضرر
اإلوذار
اوحظر
اإلاقلف
اوطرد
وزع االعصتالزا او اوحرعلن عن حضور اوحاص اودراساة

األدوار والمسؤوليات وإدارة السياسة
13.1

يجب أن صتطور نل اوعدارس سالسة ووسالعة اإلونصتروواة عوى أسلس هذه اإلرشلدا  .وينصح أن صتحظر هذه اوسالسة
اسصتخدام أيهزة صتنوووويال اوعلووعل واالصتالال اوشخااة في اوعدرسة

13.2

ينصح بأن صتنون ووعدارس سالسل أعواة صتشعل علدا صتنوووويال اوعلووعل

13.3

يجب أن اسصتوم نل اوعوظفان سالسة االسصتخدام اوعقبول ووعوظفان وأن اقروا بلسصتالعهل .

13.4

يجب أن اسصتوم نل اوطالب سالسة االسصتخدام اوعقبول ووطالب وأن اقروا بلسصتالعهل.

13.5

يجب عوى نل عدرسة عرايلة سالسة اوسالعة اإلونصتروواة اوخلاة بهل عوى األقل عرة واحدة سووال ً

13.6

ينصح أن صتلان نل عدرسة عوسقل ً ووسالعة اإلونصتروواة انون عسؤوالً عن اسصتعرار صتطوار وعراقبة سالسل
وععلرسل صتنوووويال اوعلووعل واالصتالال في اوعدرسة وبلوصتوساق عع عيوس عحلفظان علصتعد.
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وزارة االصتالال و صتنوووويال اوعلووعل
الملحق أ – قائمة المراجعة
(*) صتشار إوى أن األعر إوزاعي

رقم مرجع
السياسة

ينطبق
نعم

(*) denotes mandatory requirement

شكوى
ال

نعم

مالحظات
ال

 .1ترشيح اإلنترنت
*1.1
*1.2
1.3
*1.4
*1.5
*1.6

شبكات التواصل االجتماعي
*1.7
*1.8
*1.9

 .2الملكية الفكرية
*2.1

 .3أمن موارد تقنية المعلومات
*3.1
*3.2
*3.3
*3.4
*3.5
*3.6
*3.7
*3.8
*3.9
3.10
*3.11
*3.12
*3.13
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وزارة االصتالال و صتنوووويال اوعلووعل
 .4خصوصية البيانات
*4.1
*4.2
4.3

 .5أمن البريد اإللكتروني
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

 .6محتوى المواقع اإللكترونية للمدارس
*6.1
6.2
*6.3
6.4
6.5

 .7التكنولوجيا الناشئة
*7.1
*7.2
7.3
7.4
*7.5

 .8التعامل مع الحوادث
*8.1
*8.2
*8.3

 .9المراجعة والمراقبة
9.1
*9.2
*9.3

 .11الوعي والتدريب
*10.1
10.2
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وزارة االصتالال و صتنوووويال اوعلووعل
10.3*
10.4
10.5*
10.6
10.7*
10.8*

 اإلجراءات التأديبية.11
11.1*
11.2*
11.3*
11.4*
11.5

 األدوار والمسؤوليات وإدارة السياسة.12
12.1*
12.2
12.3*
12.4*
12.5*
12.6

المراجع
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