
  

 وزارة التربية والتعليم

 أمن ومحاية املعلومات 

 
 

 11احلادي عشرالصف 
 

1رقم  حالة 

 حنو ثقافة إلكرتونية آمنة

 

دراسة حالة



الحادي عشرالصف  حالةدراسة    

 

أمن وحماية المعلومات ،  ©جميع الحقوق محفوظة   1/4 

 

  

 

 المخرجـــات

 حياتنا اليومية. إبراز أهمية الهواتف الذكية والنقالة في 

 .إستعراض المخاطر المحتملة إلستخدام الهواتف النقالة في المدارس 

 .إظهار الجوانب اإليجابية إلستخدام الهواتف النقالة في المدارس 

  التأكيد على أهمية إتباع القواعد والتعليمات لإلستخدام الجيد للهواتف

 النقالة.
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 المدرسةاستخدام الهاتف النقال في إتفاق: 

 فريق عمل –دقيقة(  02دراسة حالة )

 

 مقدمة

 

قامت العديد من المدارس بإدراج قوانين تحظر استخدام الهواتف النقالة داخلها. هذه القوانين كانت فعالة في 

أيام ماضية ولكن نظراً ألهمية الهواتف النقالة في الحياه اليومية للطالب والشباب والعملية التعليمية. لذلك 

 حظر شامل على استخدام الهواتف النقالة داخل المدارس لن يعد حالً عمليا في المستقبل القريب. فرض

 

رغم ذلك، يعتبر فرض حظر إلستخدام الهواتف النقالة في المدارس أمراً له أهميته لتفادي أي وضع صعب  

في المدرسة. في المستقبل القريب، ال يمكن للمدارس تجنب إدخال الهواتف النقالة ضمن العملية التعليمية 

 مثل شبكات التواصل اإلجتماعي بجانب خدمات أخرى للتعليم.

 

هي وسيلة جيدة إلشراك جميع أعضاء المدرسة في عملية التفاوض على موضوع استخدام الهاتف "اإلتفاق" 

النقال في المدرسة. يلعب الهاتف النقال دوراً فاعال خالل هذه الفترة، وذلك إلهتمام شركات الهواتف النقالة 

 لنقالة.بتقديم أنواع مختلفة من الخدمات والبرامج التعليمية المساندة عبر الهواتف ا

 

من المهم إشراك جميع أعضاء هيئة التدريس لصياغة عقد إتفاق حيث سيتضمن ذلك وضع شروط مقبولة 

 للجميع وسيشعر المجتمع المدرسي بالمسئولية تجاه تنفيذ تلك الشروط.

 

 ستكون هذه طريقة مثالية إلعطاء الطالب الفرصة للمشاركة في الصياغة. وبمجرد اإلتفاق على بنود العقد،

يجب أن يوقع عليه المدرسون وأولياء األمور والطالب. ومن ثم إدراج قواعد عقد اإلتفاق في قوانين 

 المدرسة.
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 المهمة المطلوبة:

 

العمل في مجموعات صغيرة لجمع الموضوعات التي ستبحث العناصر الهامة في العقد إلستخدام الهاتف 

 كنك صياغة القواعد األولية.النقال في المدرسة. وبإستخدام تلك المواضيع يم

 

 نقاط مرجعية:

 

 هذه بعض األسئلة التي قد تساعك في وضع النقاط الرئيسية لإلتفاق:

 

 هل يفترض السماح باستخدام الهاتف النقال أثناء الفصل و/أو أثناء الفسحة؟ 

 أين يفترض أن يبقى الهاتف النقال أثناء الفصل؟ 

 أثناء الفسحة؟ ما هو اإلستخدام السليم للهاتف النقال 

 أين يجب وضع الهاتف النقال وقت حصة التربية الرياضية؟ 

 ما هي اإلرشادات التي يجب أن توضع بخصوص استخدام الهاتف النقال للتصوير في المدرسة؟ 

 متى يكون التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو يوجب العقاب في المدرسة؟ 

 الة أثناء المناسبات المدرسية؟ما هي القواعد التي تنظم إستخدام الهواتف النق 

 كيف يمكن التأكد من إتباع هذه القواعد في المدرسة؟ 

 


