سياسة االستخدام والخصوصية
لمنصة مدرستي
وزارة التعليم

1443هـ 2021 -م

اإلصدار األول

الفهرس
المقدمة

4

نطاق الوثيقة والفئات المستهدفة

4

مصطلحات مهمة

5

الفصل األول :سياسة الخصوصية

6

ً
أوال :الملكية

7

ثانيً ا :سياسة اإلفصاح والشفافية

7

ً
ثالثا :االتصال بنا

8

رابعـًا :حدود المسؤولية

8

خامسـًا :سياسة الخصوصية وسرية المعلومات

8

سادسـًا :معلومات المستخدم وكلمة السر

9

سابعـًا :األمان

9

ثامنـًا :االستفادة من بعض البيانات

9

تاسعـًا :إنهاء االستخدام أو تقييده

10

عاشرا :المستفيدين

10

الحادي عشر :اللغة المعتمدة

10

الفصل الثاني :شروط استخدام منصة (مدرستي) ومحتوياتها

12

الفصل الثالث:اتفاقيات االستخدام للفئات المستهدفة

17

أوال  :الطالب

19

ثانيً ا :المعلم

20

ً
ثالثا :ولي األمر

21

ً
رابعا :المشرف التربوي

22

ً
خامسا :مدير المدرسة

23

المقدمة
تهدف سياسـ ُـة الخصوصية إلى مســاعدة مســتخدمي المنصة وهم فئة :المعلمين،

والمشــرفين التربوييــن ،وقــادة المــدارس ،والكــوادر اإلداريــة ،والطــاب ،باإلضافــة الــي

أوليــاء األمــور؛ للحمايــة والمحافظــة علــى البيانــات الشــخصية أثنــاء اســتخدام المنصــة
وبنــاء الســلوك اإليجابــي ،وتلتــزم وزارة التعليــم بحمايــة حقــوق جميــع المســتخدمين

بفئاتهــم المختلفــة فــي منصــة مدرســتي بالمــدارس الحكوميــة واألهليــة ،كمــا أننــا نلتــزم
بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الحساســة .وهــذه الوثيقــة تفصــح عــن النهــج الــذي
تتبعــه منصــة مدرســتي فــي جمــع المعلومــات ،وطريقــة نشــرها.

نطاق الوثيقة والفئات المستهدفة
تنطبــق هــذه الوثيقــة علــى جميــع مســتخدمي منصــة مدرســتي مــن معلميــن،

ومشــرفين تربوييــن ،ومــدراء المــدارس ،وكــوادر إداريــة ،وطــاب بمختلــف فئاتهــم ،وأولياء

أمــور .وتنــص علــى األحــكام التــي يمكــن اتخاذهــا فــــي حالــــة وقــــوع مخالفــات االســتخدام

فــي المنصــة والتــي يترتــب عليــه إجــراءات وفقــا ألحــكام هــــذه الوثيقــة.
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مصطلحات مهمة
ا لمصطلح

الــتـعريـــف

السياسات

المبادئ واإلجراءات والتعليمات المنظمة التي تتبناها وزارة التعليم في التعليم اإللكتروني
والتعليم عن بعد.

سياســة الخصوصية

بيان أو مستند قانوني يكشف عن الطرائق المتبعة من وزارة التعليم لجمع بيانات ومعلومات
المستفيدين على اختالف فئاتهم في منصة مدرستي وتستخدمها وتفصح عنها وتديرها.

سياســة االستخدام

مجموعة من القواعد التي تشرعها وتطبقها وزارة التعليم؛ الستخدام منصة مدرستي ،وتضع
إرشادات حول كيفية استخدامها .وهي تهدف لتجنب اإلجراءات القانونية في حال االمتثال بها.

التنمــر اإللكتروني

سلوك غير إيجابي يتم باستخدام التقنيات الرقمية ،يهدف إلى إخافة أو استفزاز المستهدفين
به أو تشويه سمعتهم ،ويمكن أن يحدث من خالل وسائل التواصل االجتماعي ،ومنصات
المراسلة ومنصات األلعاب والهواتف المحمولة.

ســرية المعلومات

االحتفاظ بقيود مصرح بها على الوصول إلى المعلومات واإلفصاح عنها بما في ذلك وسائل
حماية معلومات الخصوصية ،والملكية الشخصية ،وتشمل األسماء والعناوين التي تضم:
(األسماء ،البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف وتاريخ الميالد).

نظــام مكافحــة الجرائم

هو نظام يتضمن مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تحد من وقوع الجرائم المعلوماتية،
وأي فعل يرتكب متضمنً ا استخدام الحاسب اآللي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة مخالفة
ألحكام هذا النظام.

الحصــص االفتراضية

يقدم فيها المحتوى المقرر عبر االتصال بين المعلمين والطالب
حصص إلكترونية مباشرةّ ،
في نفس الوقت من خالل أدوات التعليم المتزامنة.

التحايــل اإللكتروني

يقصد به أي نوع من أنواع الخداع التي يلجأ إليها األفراد أو المنظمات؛ الستغالل
المستخدمين بشكل غير مشروع عبر منصات اإلنترنت.

المعلومات الشــخصية

هي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية الفرد ،على سبيل المثال ال الحصر :اسم
الشخص وعنوانه وتاريخ ميالده والحالة االجتماعية ،ومعلومات االتصال والهوية وتاريخها...

حقــوق الملكيــة الفكرية

مخرجات قانونية تحمي الحقوق والملكيات الفكرية لألفراد والمجموعات والمؤسسات
بكافة أنواعها ،وتشمل :العالمات التجارية ،حقوق النشر ،الرسومات ،التصاميم ،النماذج،
المواصفات ،المفاهيم ،العمليات ،التقنيات ،قواعد البيانات ،األسماء التجارية ،األسرار التجارية
وغيرها.

المعلوماتيــة
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الفصل األول
سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية
تهــدف سياسـ ُـة الخصوصيــة فــي جميــع منصــات التعليــم اإللكترونــي إلــى وضــع الضوابــط

العامــة الســتخدام المنصــة وأدواتهــا والمســاعدة علــى حمايــة بيانــات المســتفيد .وتنطبــق
هــذ السياســة علــى جميــع مســتفيدي النظــام.

أوال :الملكية
ً

1 .جميــع حقــوق الملكيــة الفكريــة محفوظــة
ـتنادا لوثيقــة سياســات
لــوزارة التعليــم وذلــك اسـ ً
الملكيــة الفكريــة االسترشــادية الصــادرة مــن
الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة.
2 .تعتبــر حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي الصفحــات
وفــي شاشــات عــرض (منصــة مدرســتي)
وكذلــك المعلومــات والمــواد الــواردة فــي
هــذه الصفحــات والشاشــات بمــا فيهــا النصــوص
والرســوم والصــور ومصنفــات البيانــات ،وقوائــم
العناويــن ،وبرامــج الحاســوب ،مندرجــة تحــت
ملكيــة وزارة التعليــم مــا لــم تنــص هــذه الشــروط
علــى غيــر ذلــك.
3 .تشــمل حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي الــوزارة
الفئــات التاليــة:
•الواجبــات والرســائل والمحادثــات ســواء
المكتوبــة أو الصوتيــة التــي تكــون ضمــن
منصــة مدرســتي.
•الوســائط والمحتــوى الرقمــي التــي يتــم
اإلحالــة لهــا وليســت ضمــن منصــة مدرســتي.
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ً
.

.
.
.

.

.

1تقــوم اإلدارة العامــة للتعليــم اإللكترونــي بنشــر
العديــد مــن المعلومــات مثــل آداب اســتخدام
المنصــة او التحديثــات التــي تمــت إضافتهــا علــى
المنصــة.
2أي عمــل يتطلــب معلومــات غيــر منشــورة يتــم
التعامــل معــه حســب صالحيــات العمــل.
3يلتــزم المســتخدم بتقديــم معلوماتــه الالزمــة
للتســجيل فــي المنصــة.
4يلتــزم المعلــم والمشــرفون والجهــات التعليميــة
األخــرى مثــل المدرســة ،إدارة التعليــم ،باإلضافــة
الــي أوليــاء األمــور بحفــظ ســجالت الطالــب
التعليميــة وال يتــم نشــرها ألي جهــة أو مواقــع
أخــرى.
5يجــب المحافظــة علــى ســرية المعلومــات وعــدم
إفشــائها بــأي طريقــة كانــت ،ســواء ألشــخاص أو
منظمــات أو جمعيــات وغيرهــا ألي ســبب كان،
عــدا الحــاالت المســموح بهــا والمنصــوص عليهــا
نظامــاً .
6البيانــات الســرية المتوفــرة في لوحات مؤشــرات
األداء هــي ملــك لــوزارة التعليــم ،وإطــاع أي
طــرف آخــر أو مســتفيد علــى هــذه البيانــات ،ال
يعطيــه الحــق فــي اســتخدامها لغيــر الغــرض
المخــول لــه.
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ً
ثالثا :االتصال بنا

فــي حــال طلــب الدعــم والتواصــل ســيتم التعامــل

بســرية تامــة مــع كافــة البيانــات المقدمــة مــن ِقبــل

وتضمــن النمــاذج المقدمــة مباشــرة
ّ
المســتخدم،
علــى الموقــع مســاعدة المســتخدم؛ مــن أجــل حــل

معوقــات االســتخدام وتحســين جــودة الخدمــة،
وســيتم اســتخدام البيانــات التــي يتــم تقديمهــا مــن

المســتخدم فــي الــرد علــى كافــة االستفســارات

3 .تحتفــظ منصــة مدرســتي بخصوصيــة معلومــات
المســتخدم الشــخصية ،وال تقــوم باســتخدامها
إال بعــد موافقــة المســتخدم علــى ذلــك.
وألغــراض تقديــم الخدمــة إليــه وفــق مــا ورد فــي
هــذه السياســات.

4 .ال يهــدف الموقــع إلــى تجميــع المعلومــات
الشــخصية عــن المســتخدمين ألغــراض غيــر
تعليميــة ،ولــن يتــم اســتخدام المعلومــات إال

فــي حــاالت الضــرورة القصــوى وفــق ضوابــط

والمالحظــات.

تنظمهــا اللوائــح المعتمــدة لذلــك.

رابعا :حدود المسؤولية
ً

أخــذ الموافقــة مــن المســتخدم علــى تقديــم

تبــذل وزارة التعليــم أقصــى جهودهــا لتحقيــق

5 .عنــد طلــب المعلومــات مــن المســتخدم ســيتم
المعلومــات الخاصــة بــه؛ بهــدف ســهولة

ـال مــن الجــودة والدقــة لمحتويــات منصة
مســتوى عـ ٍ

التواصــل معــه عندمــا يتطلــب األمــر ذلــك.

التــي قــد تنجــم بســبب منصــة مدرســتي أو مــن قبــل

الجهــة المنتســب إليهــا المســتخدم ،أو أحــد

اإلنترنــت ،أو تأخيــر فــي التشــغيل ،أو بســبب حصــول

7 .جميــع المعلومــات التــي تــم اســتعمالها أو

مدرســتي ،إال أنهــا تخلــي مســؤوليتها عــن األضــرار

6 .يجــب أن يقتصــر اســتعمال المعلومــات علــى

المســتخدم مــن خــال ،عــدم التركيــز ،أو انقطــاع

الفــروع التابعــة لهــا.

أي عطــل فــي المنصــة.

االطــاع عليهــا بجميــع أشــكال المعلومــات التــي

قــد تنتــج مــن تحليــل البيانــات تعتبــر ســرية وغيــر
قابلــة للتــداول؛ ســواء ألغــراض شــخصية ،بحثيــة،

خامسا :سياسة الخصوصية و سرية
ً
المعلومات

إداريــة أو غيرهــا مــن أشــكال التــداول.

1 .تعمــل وزارة التعليــم فــي جميــع األوقــات علــى

ومعلومــات مرتبطــة باســم المســتخدم وكلمــة

المعلومــات الشــخصية التــي تــم جمعهــا.

لألشــخاص المخوليــن لالطــاع علــى هــذه

8 .جميــع مــا يتــم الحصــول عليــه مــن بيانــات

المحافظــة علــى خصوصيــة وســرية جميــع

المــرور الخاصــة التــي قامــت الــوزارة بتزويدهــا

2 .يجــوز الكشــف عــن المعلومــات واإلفصــاح

البيانــات والمعلومــات ،وبالتالــي فــإن إعطــاء

وامتثــال لألنظمــة واللوائــح
ً
بموجــب القانــون،

لشــخص غيــر مخــول بالدخــول يعتبــر جريمــة

لحمايــة البيانــات الشــخصية ،أو حمايــة لحقــوق

ا لمعلو ما تيــة.

المنصــة أو مســتخدميها.

يتــم االطــاع عليهــا أو تحليلهــا.

عنهــا فقــط فــي حــاالت الضــرورة واالقتضــاء

معلومــات اســم المســتخدم وكلمــة المــرور

الصــادرة مــن مكتــب إدارة البيانــات الوطنيــة

وفقــا لقانــون مكافحــة الجرائــم
ً
معلوماتيــة

وممتلــكات الــوزارة ،أو دفاعــاً عنهــا ،وعــن هــذه

9 .يجــب عــدم حفــظ أي بيانــات أو معلومــات ســرية
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	10.موافقــة المســتخدم علــى سياســة الخصوصيــة
والســرية للمعلومــات الشــخصية التــي تشــكل

جــزءاً مــن أحــكام هــذا النــص.

	11.اإلخــال بمــا ســبق يعتبــر جريمــة معلوماتيــة
ويحــق لــوزارة التعليــم مقاضــاة الشــخص أو

الجهــة قانونيــاً  ،والمطالبــة بتنفيــذ العقوبــات

الجنائيــة واإلداريــة والمدنيــة وفقــا ألنظمــة
وقوانيــن الدولــة.

سادسـًا :معلومات المستخدم
وكلمة السر

ُ 1 .يطلــب مــن المســتخدم للدخــول إلــى المنصــة
بيانــات

البريــد

ا لشــخصية .

اإللكترونــي

والمعلومــات

2 .تلتــزم وزارة التعليــم بتقديــم معلومــات
المســتخدم للجهــات ذات االختصــاص بســرية

تامــة فــي حــال اســتدعى األمــر ذلــك ،ووفقــا
لسياســة اإلفصــاح والشــفافية.

3 .ال يتــم عــرض المعلومــات الشــخصية اال بموافقــة
مســبقة من المســتخدم.

4 .المســتخدم يتحمــل مســؤولية الحفــاظ علــى
ســرية معلوماتــه وكلمــة المــرور الخاصــة بــه ،ومــا
ينتــج مــن كافــة االســتخدامات والنشــاطات التــي
تنجــم عــن اســتخدام كلمــة المــرور بغــض النظــر

عمــا إذا كانــت مرخصــة مــن قبــل المســتخدم.

5 .يجــب علــى المســتخدم التواصــل مــع الدعم الفني
فــي حــال عــدم التمكــن مــن اســتخدام كلمــة
المــرور للدخــول إلــى المنصــة أو اســتخدامها مــن

قبــل مســتخدم آخــر.

6 .ولــن تتحمــل وزارة التعليــم مســؤولية دخــول

سابعـًا :األمان
تحــرص وزارة التعليــم علــى تحقيــق أعلــى درجــات

األمــان الممكنــة ،واتّ بــاع أفضــل ممارســات األمــان؛

للحفــاظ علــى بيانــات المســتخدمين وتوفيــر
الخصوصيــة والســرية لمعامالتهــم؛ وذلــك للتوافــق
مــع سياســة الخصوصيــة واالســتخدام المتبعــة فــي
اللوائــح واألنظمــة الصــادرة مــن الهيئــة الوطنيــة
لألمــن الســيبراني ،ومكتــب إدارة البيانــات الوطنيــة،

ومــن أهــم التدابيــر المعمــول بهــا مــا يلــي:
المشــددة لحمايــة
•اإلجــراءات والتدابيــر
ّ
معلومــات المســتخدمين لضمــان عــدم حصــول
مــا يخــل بهــا ،وقــد يســتدعي ذلــك جمــع
معلومــات عــن المســتخدم بغــرض تحليلهــا
الحقــاً عنــد الحاجــة أو عنــد حصــول حــوادث
أمــن ســيبراني.
•التحديــث المنتظــم والــدوري إلجــراءات
وضوابــط الحمايــة مــن أجــل تحقيــق أفضــل
الممارســات فــي مجــال األمــن الســيبراني.

ثامنـًا :االستفادة من بعض البيانات
1 .عنــد تصفــح منصــة مدرســتي ،فإن بعــض البيانات
غيــر الشــخصية قــد يتــم حفظهــا وجمعهــا؛ وذلــك
مــن خــال اســتيرادها بشــكل مباشــر (ســواء

كان اتصــال المســتخدم عبــر جهــاز الحاســوب أو
الجــوال) والتــي قــد تشــمل عنــوان البروتكــول

شــبكة اإلنترنــت ( ،)IPونــوع ولغــة المتصفــح
الخــاص بالمســتخدم ،والصفحــات التــي تمــت

زيارتهــا ،والوقــت المســتغرق فــي صفحــة
محــددة ،ووقــت الزيــارة وتاريخهــا.

مســتخدم آخــر لحســاب المســتخدم بطريقــة غيــر

مشــروعة.
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2 .قــد يتــم االســتفادة مــن البيانــات الخاصــة
بالمســتخدم وذلــك وفــق سياســة اإلفصــاح

والشــفافية؛ مــن أجــل إعــداد االســتبانات أو
إعــداد التقاريــر ألجــل إجــراء بعــض األبحــاث

والدراســات ،باإلضافــة إلــى المخاطبــات الدوريــة
مــع المســتخدم إن لــزم األمــر.

3 .لــوزارة التعليــم الحــق فــي مشــاركة بيانــات
المســتخدم مــع الجهــات ذات العالقــة وفــق
مــا يخــدم توجــه الدولــة؛ لبنــاء مجتمــع معرفــي،

عاشرا :المستفيدين
تلتــزم المنصــة بإرســال إشــعارات للمســتخدمين
فــي حــال:

1 .تحديث منصة مدرستي.

2 .تحديــث السياســات المرتبطــة باســتخدام منصــة
مدرســتي.

3 .التقويــم الدراســي ومــا يتعلــق بــه مــن األنشــطة
التعليميــة.

وتحتفــظ الــوزارة بالحــق فــي تعديــل سياســة
خصوصيــة بيانــات المســتخدم متــى مــا كان ذلــك

مناســباً .

تاسعـًا :إنهاء االستخدام أو تقييده
وضــع الطالــب الدراســي يعكــس دراســته فــي
المنصــة ،ويمكــن تصنيــف الوضــع الدراســي

الحادي عشر :اللغة المعتمدة
تعتبــر اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية فــي
واجهــة منصــة مدرســتي وهــي اللغــة الرســمية

للتدريــس.

بحســب األوضــاع اآلتيــة:
تقييد االستخدام

1 .يســتثنى مــن اســتخدام المنصــة بشــكل مؤقــت
الطالــب الــذي ارتكــب مخالفــة رقميــة تســتوجب
تعليــق اســتخدامه فتــرة محــددة مــن قبــل اإلدارة
المدرســية.

2 .يمكــن للطالــب الدخــول للمنصــة أثنــاء أوقــات
اإلجــازة لالســتفادة مــن اإلثــراءات الموجــودة
فيهــا ،ويســتثنى مــن ذلــك بعــض األوقــات التــي

تفرضهــا أعمــال الصيانــة والتحديثــات الدوريــة

للمنصــة .

إنهاء االستخدام

1 .يســتثنى الطالــب مــن اســتخدام المنصــة فــي حــال
إنهــاء جميــع المراحــل الدراســية أو انتقــل لبلــد آخــر.

2 .يســتثنى المعلــم مــن اســتخدام المنصــة فــي حــال
إنهــاء عملــه ،أو إحالتــه للتقاعــد.

3 .يتــم إنهــاء اســتخدام الحســاب فــي المنصــة فــي
حــاالت الوفــاة.
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تغييــرات سياســة الخصوصية
يرجــى األخــذ بعيــن االعتبــار سياســة الخصوصيــة تخضــع للمراجعــة الدوريــة ،وقــد يجــري
عليهــا بعــض التطويــر والتعديــل .وعنــد عمــل أي تحديــث أو تغييــر فــإن رابــط سياســة الخصوصيــة
ســيحتوي علــى إشــارة "مراجعــة حديثــة (مــع التاريــخ)" ممــا يشــير إلــى وجوب مراجعة المســتخدم
لألحــكام الجديــدة التــي تعتبــر ســارية فــور نشــر السياســة الجديــدة علــى هــذه الصفحــة ،مــع
تاريــخ نفــاذ جديــد .حيــث ســتبقى هــذه اإلشــارة بــارزة إلــى جانــب رابــط سياســة الخصوصيــة لمــدة
عتبــر دخــول المســتخدم إلــى الموقــع
وي َ
عشــرة ( )١٠أيــام علــى األقــل بعــد إجــراء التحديثــاتُ .
المعدلــة وأي تغييــرات
بعــد إجــراء أي تغييــرات موافقــة مســبقة منــه علــى سياســة الخصوصيــة
ّ
فيهــا.
كمــا أنــه ينبغــي أن يحــرص المســتخدم علــى زيــارة صفحــة تغييــرات سياســة الخصوصيــة بشــكل
دوري للتأكــد مــن معرفــة أحــدث نســخة منهــا واالطــاع علــى مــا ورد فيها مــن تغييرات.
جميــع مــا ورد فــي هــذه الوثيقــة يخضــع للوائــح التنفيذيــة لنشــاط النشــر اإللكترونــي الصــادرة
عــن وزارة اإلعــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ونظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الصــادر
بالمرســوم الملكــي رقــم (م )41/بتاريــخ  2رجــب 1424المعــدل بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ()536
وتاريــخ  ، 1439/10/19ونظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم
(م )17/بتاريــخ  1428/3/8هـــ ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــات.
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الفصل الثاني

شروط استخدام منصة
(مدرستي) ومحتوياتها
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شــروط اســتخدام منصة (مدرســتي) ومحتوياتها
يرجــى االطــاع علــى شــروط اســتخدام منصــة (مدرســتي) ومحتوياتهــا بــكل دقــة وعنايــة،
ألنهــا توضــح الخطــوط العريضــة لحقــوق المســتخدم ،وكذلــك التزامــات الــوزارة فيمــا يتعلــق
ببيانات المســتخدم ومعلوماته الشــخصية ،وإلى أي مدى يمكن مشــاركة هذه المعلومات
مــع اآلخريــن دون انتهــاك لحقوقهــم ،كمــا أن دخــول المســتخدم ،واســتخدامه لمنصــة
مدرســتي يخضــع للشــروط واألحــكام ،وبدخــول المســتخدم للمنصــة وتصفحــه واســتخدامه
قبــل بأحــكام وشــروط االســتخدام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة مــن دون
للموقــع يكــون قــد ِ
قيـ ٍـد أو شــرط.
.
.

.

.

1يجب على الطالب االلتزام بآداب السلوك الرقمي
ـواء ( :اإلثــراءات
 2يعـ ّـد نشــر الطالب/الطالبــة ألي محتــوى فــي منصــة مدرســتي أيــاً كان سـ ً
التعليميــة ،لوحــات النقــاش ،االختبــارات اإللكترونيــة ،الفصــول االفتراضيــة ،بنــوك األســئلة،
ـازال عــن الحقــوق الفكريــة بشــكل كامــل وحصــري لمنصــة مدرســتي،
قصــص النجــاح )...،تنـ ً
حيــث يجــوز لــوزارة التعليــم اســتخدام ،وإعــادة إنتــاج ،وتعديــل ،وتبنــي ،ونشــر ،وترجمــة،
وإنتــاج إعمــال مشــتقة مــن هــذا المحتــوى المنشــور فــي المنصــة ،وتوزيعــه علــى العامــة
ضمــه ألعمــال أخــرى بــأي شــكل مــن األشــكال
وعــرض المحتــوى كلــه أو جــزء منــه
دوليــا ،أو ّ
ً
ســواء كان ذلــك فــي اإلعــام ،أو باســتخدام أي وســيلة تقنيــة أخــرى قائمــة ،أو جديــدة
ســيتم تطويرهــا.
يتحمــل الطالب/الطالبــة مســؤولية نشــر أي محتــوى فــي منصــة مدرســتي ،وعــن كل مــا
ّ 3
ورد بــه مــن معلومــات ،وأن أي نــزاع أو مطالبــة قانونيــة تنشــأ عــن نشــر هــذا العمــل ،فــإن
الطالب/والطالبــة هــو المســؤول عنهــا ،وال يحــق ألي طــرف آخــر مطالبــة وزارة التعليــم
بــأي حقــوق نتيجــة مــا نشــر فــي المنصــة مــن محتــوى.
4قــد تشــتمل منصــة مدرســتي علــى روابــط تشــعبية تنقــل المســتخدم لمواقــع إلكترونيــة
أخــرى علــى شــبكة اإلنترنــت ،أو تتضمــن روابــط إلعالنــات مــن مواقــع أخرى ،وال تعتبــر الوزارة
مســؤولة عــن أســاليب تجميــع البيانــات مــن قبل تلــك المواقع ،ويمكن للمســتخدم االطالع
علــى سياســات الســرية والمحتويــات الخاصــة بتلــك المواقــع التــي يتــم الدخــول إليهــا مــن
خــال أي رابــط ضمــن هــذا الموقــع ،كمــا أن وزارة التعليــم ال تتحمــل مســؤولية الضــرر مــن
الفيروســات الناجمــة مــن التســلل ألجهــزة المســتخدمين للمنصــة مــن خــال الدخــول لتلــك
المواقــع ،وســيتحمل المســتخدم مســؤولية الدخــول واالنتقــال لتلــك المواقــع األخــرى عبــر
تلــك الروابــط.
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5 .تتيــح منصــة مدرســتي المشــاهدة واالنتفــاع بالمــواد المنشــورة (المحتــوى الرقمــي)
علــى المنصــة؛ لألغــراض التعليميــة وليســت لألغــراض التجاريــة ،وهــذه اإلتاحــة باســتخدام
منصــة مدرســتي ال تخـ ّـول المســتخدم فــي بيــع أو اســتثمار المحتــوى الموجــود فــي منصــة
مدرســتي تجاريــاً .
6 .احــذر مــن بعــض الســلوكيات التــي قــد يشــكل خطــراً علــى أمــن وســرية المعلومــات ،لــذا يلــزم
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
•عدم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في ورقة او مستند إلكتروني من أجل
تذكرها
•عدم مشاركة كلمة المرور مع آخرين.
•تغير كلمة المرور دورياً.
•استخدام أنظمة وبرامج مرخصة على جهازك وتحديثها باستمرار لمنع حصول أي
اختراقات أو تسريبات للبيانات.
•استخدام برامج حماية من الفيروسات بنسخ أصلية.
•عدم الضغط على أي روابط أو مرفقات مجهولة.
•عدم تثبيت برامج مجهولة المصدر حيث قد يحتوي على ثغرات أو برامج ضارة.
•وضع كلمة مرور للدخول على الجهاز الشخصي وعدم تركة مفتوحاً عند المغادرة .
7 .ال يســمح للمســتخدم بتغييــر أي جــزء مــن المعلومــات التــي توجــد فــي منصــة مدرســتي أو
تلــك التــي تتــم مداولتهــا عبرهــا ،وال يحــق للمســتخدم تخزينهــا إال بعــد حصولــه علــى إذن
مكتــوب.
8 .يجــب علــى المســتخدم المحافظــة علــى جميــع حقــوق الطبــع والعالمــة التجاريــة ،وجميــع
إشــعارات الملكيــة التــي تحتويهــا المــادة األصليــة فــي أي نســخة منهــا ،ويشــمل ذلــك
المنشــورة عبــر منصــة مدرســتي ،أو التــي يقــوم المســتخدم بنشــرها عبــر المنصــة.
9 .ال يحــق للمســتخدم بيــع ،وتعديــل ،وإعــادة إنتــاج المحتــوى ،أو عرضــه وتوزيعــه ،أو تحويلــه
ونشــره وترخيصــه ،أو إنشــاء أعمــال مشــتقة مــن أي مــادة أو محتــوى تحتويــه منصــة
مدرســتي.
	10.غيــر مصــرح لمســتفيدي منصــة مدرســتي إعــادة اســتخدام أي مــادة مــن المــواد المنشــورة
فــي أي موقــع آخــر ،أو فــي بيئــة حاســوبية مشــتركة بشــبكة أخــرى.
	11.يمنــع اســتخدام الموقــع مــن أجــل ارتــكاب جــرم ،أو تشــجيع اآلخريــن علــى التــورط فــي أي
تصــرف قــد يعــد جريمــة أو ينطــوي علــى مســؤولية مدنيــة.
	12.يمنــع إدخــال أو نشــر أي محتويــات غيــر قانونيــة تتضمــن تمييــزاً  ،أو تشــهيراً أو إســاءة أو
قذفــاً أو مــواد غيــر الئقــة.
	13.يمنع استخدام منصة مدرستي من أجل انتحال شخصيات ،أو أطراف أخرى.
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	14.يمنــع تحميــل أي ملــف يحتــوي علــى فيروســات أو أي برامــج ضــارة قــد تعمــل علــى تغييــر أو
إتــاف أو إعاقــة عمــل المنصــة.
15.يمنــع تحميــل أو إدخــال أو إرســال أو عمــل بــث لمــواد ال يحــق للمســتخدم بثهــا بموجــب أي
قانــون أو عالقــة تعاقديــة.
16.يمنع تغيير أو إتالف أو شطب أي محتوى على منصة مدرستي.
17.يمنــع االدعــاء باالرتبــاط مــع أي شــركة أو جمعيــة أو هيئــة ،أو تمثيلهــا مــن دون أن يكــون
ـوال بادعــاء تلــك العالقــة أو ذلــك التمثيــل.
المســتخدم مخـ ً
 18.يمنع نشر أو بث أي إعالن أو مادة دعائية أو أي شكل من أشكال الترويج.
19.يمنــع نشــر أي مــادة تتنافــى أو تتعــارض مــع حقــوق الملكيــة الفكريــة لآلخريــن ،أو جمــع أو
تخزيــن المعلومــات الشــخصية عــن اآلخريــن.
	20.يمنــع نشــر أي معلومــات غيــر كاملــة ،أو خاطئــة أو غيــر دقيقــة عــن المســتخدم فــي ســيرته
الذاتيــة.
تقمص شخصية أي مستخدم أخر من مستخدمي منصة مدرستي
	21.يمنع ّ
	22.يمنع تشويه صورة أي شخص آخر أو نشر معلومات مغلوطة عنه.
	23.يمنع نشر أو بث أي محتوى ضمن إطار قانوني أو تعاقدي إال بعد الموافقة.
	24.يمنــع نشــر أو بــث أي مــواد إعالنيــة أو تروجيــه أو رســائل إلكترونيــة ،أو أي مــادة أخــرى غيــر
مرغــوب بهــا ،أو أي معلومــات ال تتعلــق بالمنهــج الدراســي كاآلراء واإلشــعارات وغيرهــا مــن
مواد.
25.يمنــع حــذف أو مراجعــة أي مــادة تــم نشــرها مــن قبــل أي مســتخدمين أخريــن مــا لــم يكــن
للمســتخدم صالحيــات بذلــك ضمــن إطــار الصالحيــات الممنوحــة لــه.
26.يمنــع اســتخدام أي أداة أو برنامــج للتدخــل أو محاولــة التدخــل فــي تشــغيل المنصــة ،أو أي
نشــاط يتــم القيــام بــه علــى المنصــة
27.يمنــع القيــام بإجــراءات تؤثــر علــى النظــام اإللكترونــي للمنصــة قــد تــؤدي الــي إجهادهــا
بشــكل كبيــر.
28.يعتبــر جميــع يصــدر مــن مســتخدمي منصــة مدرســتي ممــن هــم دون ســن األهليــة الشــرعية
مــن األضــرار المشــار إليهــا فــي هــذه الوثيقــة مــن مســؤولية أوليــاء أمورهــم.
29.ال يســمح للطالــب بمشــاركته معلومــات حســابه الخــاص بمنصــة مدرســتي مــع طــرف اخــر،
أو بإدارتــه لحســابه أو اســتخدامه بــدل عنــه .أو زيــادة عــدد النقــاط الممنوحــة لــه بطــرق
غيــر شــرعية وال أخالقيــة؛ ليحــوز بــدون وجــه حــق علــى تقديــر أو مكافــأة أو نفــع ذاتــي غيــر
مســتحق.
	30.تمنــع محاولــة فــك تشــفير ،أو تفكيــك وإعــادة تجميــع أي مــن البرامــج التــي تشــكل الموقــع
أو جــزء منــه.
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	31.يمنــع بــث ونشــر وتوزيــع أي محتــوى غيــر شــرعي مســيء ،أو فاضــح أو مكــروه أخالقيــا ،أو
يكــون مســيئا لشــخص آخــر ،أو جهــة أخــرى.
	32.ال يســمح بإعــادة اســتخدام أو بيــع واجبــات المســتخدم أو حقــوق الموجــودة فــي هــذه
الشــروط والقيــود ألي طــرف أخــر ســواء كان مــن مســتخدمي منصــة مدرســتي أو مــن خارجــه.
	33.ال يســمح للمســتخدم بتجــاوز أي قوانيــن مطبقــة فــي هــذا االتفــاق ســواء أكانــت محليــة،
وطنيــة ،دوليــة.
	34.يمنع استخدام منصة مدرستي وكافة أدواتها لطلب مساعدات خيرية أو اإلعالن عنها.
35.تخضــع كافــة اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة أو الناشــئة عــن منصــة مدرســتي للقوانيــن
المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتخضــع كافــة المنازعــات والمطالبــات
واإلجــراءات القانونيــة التــي تنشــأ للمحاكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
36.منصــة مدرســتي ال تملــك الصالحيــة بالتحكــم بمحتــوى المــواد أو اإلعالنــات ،أو صحــة
الروابــط التــي تظهــر فــي المتصفحــات المســتخدمة لتصفــح المنصــة والدخــول إليهــا،
وتصفحهــا يقــع مســؤوليته علــى عاتــق المســتفيد بالتحقــق مــن أهميــة أو دقــة وصحــة
المعلومــات المتوفــرة فــي تلــك المواقــع.
37.يتم تقييد حالة االستخدام في حال عدم االمتثال لسياسة االستخدام والخصوصية.
38.تعد اللغة الرسمية في منصة مدرستي والمواد المنشورة هي اللغة العربية.
39.فــي حــال تحديــث سياســة الخصوصيــة واالســتخدام يتــم إشــعار المســتخدمين بذلــك مــن
خــال المنصــة.
	40.مــن حــق الطــاب معرفــة أن المشــاركة اإللكترونيــة فــي جميــع القنــوات الخاصــة بــوزارة
التعليــم يحــق للــوزارة حفظهــا والرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة.
	41.يحــق للمعلــم الحصــول علــى توقيــع إقــرار باالطــاع علــى آداب الســلوك الرقمــي مــن قبــل
الطــاب.
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الفصل الثالث

اتفاقيات االستخدام للفئات
المستهدفة
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اتفاقيات االستخدام للفئات المستهدفة
يرجــى االطــاع علــى شــروط اســتخدام منصــة (مدرســتي) ومحتوياتهــا بــكل دقــة وعنايــة،
ألنهــا توضــح الخطــوط العريضــة لحقــوق المســتخدم ،وكذلــك التزامــات الــوزارة فيمــا يتعلــق
ببيانات المســتخدم ومعلوماته الشــخصية ،وإلى أي مدى يمكن مشــاركة هذه المعلومات
مــع اآلخريــن دون انتهــاك لحقوقهــم ،كمــا أن دخــول المســتخدم ،واســتخدامه لمنصــة
مدرســتي يخضــع للشــروط واألحــكام ،وبدخــول المســتخدم للمنصــة وتصفحــه واســتخدامه
قبــل بأحــكام وشــروط االســتخدام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة مــن دون
للموقــع يكــون قــد ِ

قيـ ٍـد أو شــرط.
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أوال :الطالب
ً
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
نهنئكــم ببدايــة العــام الدراســي الجديــد ،ونرجــو مــن اللــه لكــم التوفيــق فــي رحلتكــم التعليميــة؛
ولكــي تنطلــق فــي اســتخدام منصــة مدرســتي بشــكل ســليم يحقــق االســتخدام األمثــل لهــا ،نتوقــع
منــك االلتــزام بكافــة التعليمــات والسياســات المفروضــة عليــك فــي المدرســة حضوريــاً وتطبيقهــا فــي
ممارســاتك ضمــن المدرســة االفتراضيــة ،ونؤكــد مــن خــال هــذه الرســالة علــى بعــض البنــود التــي البــد
لــك مــن التأشــير بالموافقــة عليهــا الســتكمال رحلتــك التعليميــة عبــر المنصــة ،فنأمــل قراءتهــا بعنايــة،
وإليــك هــذه البنــود:
1 .االلتــزام بوثيقــة آداب الســلوك الرقمــي وسياســة االســتخدام والخصوصيــة لمنصــة مدرســتي وتطبيقهــا فــي
ممارســاتك ،وفهــم العقوبــات المتعلقــة بالجرائــم المعلوماتيــة أو المخالفــات الرقميــة.
2 .التدريــب علــى كيفيــة اســتخدام منصــة مدرســتي مــن خــال االطــاع على دليل المســتخدم والدليل اإلرشــادي،
والحقائــب المصــورة المتوفــرة في منصة العودة إلــى المدارس /https://backtoschool.sa
3 .االطــاع علــى تقاريــر اإلنجــاز الخاصــة بــك ،وتقديــم العــذر فــي حــال تعثــر أداء المهــام أو التغيــب عــن المنصــة
الموجــه الطالبــي.
للمعلــم أو
ّ

4 .توفير الحد األدنى من الممكنات الرقمية لمتابعة التعليم اإللكتروني من جهاز وشبكة إنترنت.
5 .اســتخدام حســابك المرســل لــك علــى ( )365 Microsoft Officeفــي تســجيل الدخــول وأداء المهــام علــى
األنظمــة التعليميــة.
6 .الدخول للفصول االفتراضية في موعدها حسب الجدول الدراسي.
7 .حضــور الحصــص الدراســية ،واالســتماع لشــرح المعلــم أو الشــرح المقــدم فــي قنــوات عيــن التعليميــة فــي حــال
عــدم توفــر إنترنــت.
8 .االلتــزام بعــدم فتــح الكاميــرا ،وإغــاق الالقــط أثنــاء حضــور الــدروس االفتراضيــة إال عنــد المشــاركة ،وبعــد
ســماح المعلــم لــك بذلــك.
9 .االلتــزام بعــدم تصويــر الطــاب أو المعلميــن أو محتويــات منصــة مدرســتي ،ومشــاركتها فــي تطبيقــات /
منصــات التواصــل االجتماعــي؛ لتجنــب لمســاءلة القانونيــة.
	10.أداء الواجبــات واألنشــطة اإللكترونيــة ،والمشــاركة فــي حلقــات النقــاش ،وإتمــام هــذه المهــام ســيؤدي إلــى
ارتفــاع معدلــك الدراســي.
	11.التواصل مع المعلم والزمالء يكون من خالل منصة (مدرستي) وعبر القنوات الرسمية المتاحة لذلك.
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ثانيا :المعلم
ً
عزيزي المعلم  /عزيزتي المعلمة

نهنئكــم ببدايــة العــام الدراســي الجديــد ،ونرجــو مــن اللــه لكــم التوفيــق فــي رحلتكــم التعليميــة؛ ولكــي تنطلــق

فــي اســتخدام منصــة مدرســتي بشــكل ســليم يحقــق االســتخدام األمثــل لهــا ،نتوقــع منــك االلتــزام بكافــة
التعليمــات والسياســات المفروضــة عليــك فــي المدرســة حضوريــاً وتطبيقهــا فــي ممارســاتك ضمــن المدرســة

االفتراضيــة ،ونؤكــد مــن خــال هــذه الرســالة علــى بعــض البنــود التــي البــد لــك مــن التأشــير بالموافقــة عليهــا
الســتكمال رحلتــك التعليميــة عبــر المنصــة ،فنأمــل قراءتهــا بعنايــة ،وإليــك هــذه البنــود:

1 .االلتــزام بوثيقــة آداب الســلوك الرقمــي وسياســة االســتخدام والخصوصيــة لمنصــة مدرســتي وتطبيقهــا فــي
ممارســتك ،وفهــم العقوبــات المتعلقــة بالجرائــم المعلوماتيــة أو المخالفــات الرقميــة ،وحــث الطــاب علــى االطــاع
عليهــا والتأكــد مــن فهمهــم لمــا ورد فيهــا بشــكل ســليم.

2 .التدريــب علــى كيفيــة اســتخدام منصــة مدرســتي مــن خــال االطــاع علــى دليــل المســتخدم والدليــل اإلرشــادي
والحقائــب المصــورة .المتوفــرة فــي منصــة العــودة إلــى المــدارس ./https://backtoschool.sa

3 .االطالع على وثيقة قياس األداء لمهام المعلمين.

4 .اســتخدام حســاب المعلــم ( )365 Microsoft Officeفــي تســجيل الدخــول لكافــة المنصــات التعليميــة (مدرســتي
وتيمــز).

5 .التخطيــط الجيــد للــدروس باالطــاع علــى مصــادر المحتــوى الرقمــي المتوفــرة للمقــرر ،واختيــار مــا يناســب الطــاب
منهــا؛ لبنــاء رحلــة تعليميــة فاعلــة.

6 .إعــداد الــدرس االفتراضــي علــى «منصــة مدرســتي» بكافــة مكوناتــه مــن إثــراءات ،وأنشــطة وواجبــات قبــل تنفيــذه
بوقــت كاف.

7 .االلتزام بفتح الكاميرا أثناء تقديم الدروس االفتراضية ،وإغالق الالقط على الطالب إال عند المشاركة.

8 .االلتــزام بعــدم تصويــر الطــاب أو المعلميــن أو المشــرفيين التربوييــن أو محتويــات منصــة مدرســتي ،ومشــاركتها
فــي تطبيقــات  /منصــات التواصــل االجتماعــي؛ لتجنــب لمســاءلة القانونيــة.

9 .حضور االجتماعات االفتراضية مع مدير المدرسة والمشرفين لمتابعة األداء التعليمي.

	10.حضور االجتماعات االفتراضية مع أولياء األمور ،إذا تطلب األمر ذلك.

11.الحــرص علــى رصــد حضــور وغيــاب الطــاب لمــا لــه مــن تأثيــر مباشــر علــى لوحــات اإلحصائيــات والتقاريــر فــي المنصــة،
للموجــه الطالبــي أو مديــر المدرســة بحــاالت الغيــاب المتكــرر.
والرفــع
ّ

12.اســتثمار المحتــوى التعليمــي المســجل مــن قنــوات عيــن فــي الــدرس االفتراضــي ،ودعمــه بالتعليــق والشــرح بمــا
يعــزز فهــم الطــاب.

13.تقديم التغذية الراجعة للطالب خالل وقت قصير ،أو في ساعات محددة يحددها المعلم لطالبه.

	14.التحقــق مــن إنجــاز الطــاب للمهــام المطلوبــة منهــم وتشــجيعهم علــى اإلنجــاز وتحفيزهــم؛ لضمــان اســتقرار
العمليــات التعليميــة اإللكترونيــة.

	15.فــي حــال حصــول ظــرف لــك البــد مــن إخطــار مديــر المدرســة أو وكيــل الشــؤون التعليميــة بالغيــاب لتوفيــر البدائــل
المتاحــة فــي المدرســة.

	16.متابعة تقارير اإلنجاز الخاصة بالطالب.
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ً
ثالثا :ولي األمر
عزيزي  /عزيزتي ولي األمر

نهنئكــم ببدايــة العــام الدراســي الجديــد ،ونرجــو مــن اللــه لكــم التوفيــق فــي رحلــة أبنائكــم التعليميــة؛ ولكــي

تنطلــق فــي اســتخدام هــذه المنصــة البــد لــك مــن الموافقــة علــى االلتــزام بهــذه البنــود ،وتأشــيرك عليهــا يكفــي
لتوضيــح ذلــك ،فنأمــل قراءتهــا بعنايــة واســتكمال رحلــة دعمــك ألبنائــك فــي منصــة مدرســتي:

اطــاع األبنــاء علــى وثيقــة آداب الســلوك الرقمــي ،وفهــم مــا ورد فيهــا والعقوبــات المتعلقــة بالجرائــم
1 .التأكّ ــد مــن ّ
المعلوماتيــة أو المخالفــات الرقميــة وحثهــم علــى تطبيقهــا فــي ممارســاتهم الرقميــة علــى المنصــة.

2 .التدريــب علــى كيفيــة اســتخدام منصــة مدرســتي مــن خــال االطــاع علــى دليــل المســتخدم والدليــل اإلرشــادي،
والحقائــب المصــورة المتوفــرة فــي منصــة العــودة إلــى المــدارس  ،/https://backtoschool.saوالتأكّ ــد مــن تدريــب
األبنــاء عليهــا.

3 .تهيئــة بيئــة داعمــة للطالــب (توفيــر الركــن التعليمــي المناســب ضمــن البيئــة المنزليــة ،وتجهيــزه بكافــة األدوات الالزمــة
للتعلم)

4 .التأكد من جاهزية الطالب لتفعيل منصة مدرستي ،ورفع التحديات والمشكالت التي يواجها دورياً لمدير المدرسة.

5 .يفضــل تثبيــت قنــاة عيــن (البــث الفضائــي) فــي جهــاز التلفزيــون؛ لمواصلــة تعليــم الطالــب كحــل بديــل لعــدم توفــر أجهــزة
أو انقطــاع اإلنترنــت.

6 .إرشــاد األبنــاء إلــى ضــرورة تســجيل الخــروج مــن حســاب ( )365 Microsoft Officeبعــد انتهــاء يومــه الدراســي علــى
منصــة مدرســتي؛ ليتيــح ألخوتــه التســجيل بحســابهم علــى المنصــة فــي حــال اســتخدام نفــس الجهــاز.

7 .توجيه األبناء للدخول على أيقونة الجدول الدراسي ،واستعراض الحصص اليومية المقرر حضورها من قبلهم.

8 .متابعــة حضــور األبنــاء ،وحثهــم علــى االســتماع لشــرح المعلــم ،أو الشــرح المقـ ّـدم فــي قنــوات عيــن التعليميــة للحصــة،
والتفاعــل مــع مــا يطلبــه أثنــاء الشــرح.

9 .حــث األبنــاء باســتمرار علــى القيــام باألعمــال المســندة إليهــم ،ومتابعتهــم فــي أداء المهــام والتكليفــات المقدمــة مــن
قبــل المعلــم فــي النظــام  ،وإنهائهــا فــي المواعيــد المحــددة لهــا.

	10.حث األبناء على التفاعل مع األقران والمشاركة عبر ساحات النقاش.

11.حضور االجتماعات االفتراضية ،والتواصل مع منسوبي المدرسة فيما يخص األبناء

12.االلتــزام بعــدم تصويــر الطــاب أو المعلميــن أو محتويــات منصــة مدرســتي ،ومشــاركتها فــي تطبيقــات منصــات
التواصــل االجتماعــي؛ لتجنــب لمســاءلة القانونيــة.

13.التنســيق مــع إدارة المدرســة ألداء االختبــارات فــي المدرســة فــي حــال تعــذر توفيــر الممكنــات الرقميــة مــن أجهــزه
وإنترنــت ،واإلبــاغ عــن حالــة تعثــر الطالــب دراســياً.

	14.في حال حصول ظرف لالبن البد لولي األمر من إخطار المعلم بالغياب ،وتقديم العذر بالغياب لإلدارة المدرسية.
	15.التواصل الدائم مع المعلم والمدرسة في حال وجود استفسارات من خالل القنوات الرسمية المحددة.
	16.متابعة تقارير اإلنجاز الخاصة باألبناء من حساب ولي األمر.
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رابعا :المشرف التربوي
ً
عزيزي المشرف  /عزيزتي المشرفة
نهنئكــم ببدايــة العــام الدراســي الجديــد ،ونرجــو مــن اللــه لكــم التوفيــق فــي رحلتكــم التعليميــة؛ ولكــي تنطلــق
فــي اســتخدام هــذه المنصــة البــد لــك مــن الموافقــة علــى االلتــزام بهــذه البنــود ،وتأشــيرك عليهــا يكفــي
لتوضيــح ذلــك ،فنأمــل قراءتهــا بعنايــة واســتكمال رحلتــك التعليميــة ،وإليــك أهــم هــذه البنــود:
1 .االلتــزام بوثيقــة آداب الســلوك الرقمــي وسياســة االســتخدام والخصوصيــة لمنصــة مدرســتي وتطبيقهــا فــي
ممارســتي ،وفهــم العقوبــات المتعلقــة بالجرائــم المعلوماتيــة أو المخالفــات الرقميــة ،وحــث قــادة المــدارس
والمعلميــن علــى االطــاع عليهــا والتأكــد مــن فهمهــم لمــا ورد فيهــا بشــكل ســليم.
2 .التدريــب علــى كيفيــة اســتخدام منصــة مدرســتي مــن خــال االطــاع علــى دليــل المســتخدم والدليل اإلرشــادي،
والحقائــب المصــورة المتوفــرة فــي منصة العــودة إلى المــدارس ./https://backtoschool.sa
3 .االطالع على وثيقة قياس األداء لمهام المشرف التربوي وقادة المدارس والمعلمين.
4 .اســتخدام حســاب المشــرف التربوي ( )365 Microsoft Officeفي تســجيل الدخول لكافة المنصات التعليمية
(مدرســتي وتيمز).
5 .ضــرورة تحقــق المشــرف مــن بيانــات المعلميــن الظاهريــن لــه علــى منصــة مدرســتي ،والتواصــل مــع الجهــات
المعنيــة بالدعــم لمعالجــة المشــكالت التــي تظهــر فــي ذلــك.
6 .التأكــد مــن جاهزيــة المعلميــن لتفعيــل منصــة مدرســتي ،ورفــع التحديــات والمشــكالت التــي يواجهــا دوريــاً
لمكاتــب التعليــم.
7 .متابعة التزام المعلمين بالتوزيع الزمني للدروس ،والحصص المعتمد من الوزارة (توزيع المنهج).
8 .يلتزم المشرف التربوي بتحكيم أعمال المعلمين ،وتقديم التغذية الراجعة لهم عبر قنوات النظام.
9 .المتابعــة المســتمرة لحســابات المعلميــن ،والتأكــد مــن التحضيــر اإللكترونــي ،وتصميــم الــدروس بشــكل صحيــح
ومحتــوى هــادف ومكتمــل العناصــر (المحتــوى واألنشــطة و اإلثــراءات والواجبــات).
	10.عقد اجتماعات افتراضية دورية مع المعلمين.
	11.يلتــزم المشــرف التربــوي بحضــور حصــة افتراضيــة -علــى األقــل أســبوعياً  -للمعلــم ،والتحقــق مــن ســير العمليــة
التعليميــة كمــا خطــط لهــا وتقديــم تقييــم واحــد علــى األقــل عــن المعلــم فــي النظــام.
	12.االلتزام بعدم تصوير الطالب أو المعلمين أو المشــرفيين التربويين أو محتويات منصة مدرســتي ،ومشــاركتها
فــي تطبيقــات  /منصــات التواصــل االجتماعي لتجنب لمســاءلة القانونية.
	13.متابعة تقارير اإلنجاز وقياس األداء التي يتم تصديرها من النظام.
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خامسا :مدير المدرسة
ً
عزيزي مدير المدرسة  /عزيزتي مديرة المدرسة
نهنئكــم ببدايــة العــام الدراســي الجديــد ونرجــو مــن اللــه لكــم التوفيــق فــي رحلتكــم التعليميــة؛ ولكــي تنطلــق
فــي اســتخدام منصــة مدرســتي نتوقــع منــك االلتــزام بكافــة التعليمــات والسياســات المفروضــة عليــك فــي
المدرســة حضوريــاً وتطبيقهــا فــي ممارســاتك ضمــن المدرســة االفتراضيــة ،ونؤكــد مــن خــال هــذه الرســالة علــى
بعــض البنــود التــي البــد لــك مــن التأشــير بالموافقــة عليهــا الســتكمال رحلتــك التعليميــة عبــر المنصــة ،فنأمــل
قراءتهــا بعنايــة ،وإليــك هــذه البنــود:
1 .االلتــزام بوثيقــة آداب الســلوك الرقمــي وسياســة االســتخدام والخصوصيــة لمنصــة مدرســتي وتطبيقهــا فــي
ممارســتي ،وفهــم العقوبــات المتعلقــة بالجرائــم المعلوماتيــة أو المخالفــات الرقميــة ،وحــث المعلميــن والطالب
علــى االطــاع عليهــا ،والتأكــد مــن فهمهــم لمــا ورد فيهــا بشــكل ســليم.
2 .التدريــب علــى كيفيــة اســتخدام منصــة مدرســتي مــن خــال االطــاع علــى دليــل المســتخدم ،والدليــل اإلرشــادي
والحقائــب المصــورة المتوفــرة فــي منصــة العــودة إلــى المــدارس ./https://backtoschool.sa
3 .
	.االطالع على وثيقة قياس األداء لمهام قادة المدارس والمعلمين.
5 .اســتخدام حســاب المديــر ( )365 Microsoft Officeفــي تســجيل الدخــول لكافــة المنصــات التعليميــة (مدرســتي
وتيمــز).
6 .التأكّ ــد مــن جاهزيــة المدرســة لتفعيــل منصــة مدرســتي ،ورفــع التحديــات والمشــكالت التــي يواجهــا دوريــاً لمكتــب
التعليم.
7 .التحقــق مــن بيانــات المدرســة علــى المنصــة ،والربــط اإللكترونــي للطــاب والمعلميــن وإعــداد وضبــط الجــداول
الدراســية (تهيئــة الفصــول الدراســية).
8 .تجهيز بيئة المدرسة اإللكترونية للمعلمين ومنسوبي المدرسة؛ للبدء بتوفير أنشطة ومحتويات التعلم.
9 .تشــجيع ودعــم منســوبي المدرســة علــى تفعيــل مدرســتي ،وأدوات التعليــم اإللكترونــي الداعمــة والتقنيــات
األخــرى المتزامنــة وغيــر المتزامنــة؛ لدعــم العمليــة التعليميــة عــن بعــد.
	10.التأكّ د من اطالع المعلمين على األدلة اإلرشادية الخاصة بتفعيل عملية التعليم اإللكتروني.
	11.التأكــد مــن أن جميــع الطــاب لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى منصــة مدرســتي ،وجميــع األدوات الرقميــة المتوفــرة
مــن الــوزارة باعتبــار أن التعليــم فــي هــذه المرحلــة يجــب أن يكــون متاحــاً لجميــع الطــاب ،ومتابعــة ذلــك مــع
المعلميــن ،وفــي حــال تعــذر ذلــك يتــم اتّ بــاع اإلجــراءات النظاميــة حيــال ذلــك وفقــاً لمــا ورد فــي الدليــل التشــغيلي.
	12.متابعة التزام المعلمين بالتوزيع الزمني للدروس والحصص المعتمد من الوزارة (توزيع المنهج).
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	13.فــي حــال التعديــل علــى الجــدول الدراســي للمدرســة بعــد اكتمــال إعــداده ،يعمــل المديــر علــى متابعــة إجــراء
التعديــات الالزمــة علــى الحصــص والفصــول االفتراضيــة.
اطالعهــم علــى التقاريــر
	14.يعمــل مديــر المدرســة علــى متابعــة الحضــور والغيــاب للطــاب والمعلميــن ،مــن خــال ّ
الخاصــة بذلــك والمصــدرة مــن النظــام.
15.االطــاع علــى التقاريــر الخاصــة بــأداء المعلميــن والطــاب ،والمصــدرة مــن النظــام ومتابعــة تقــدم العمليــة
التعليميــة.
16.فــي حــال تغيــب المعلــم عــن الحصــة الدراســية االفتراضيــة ،يجــب علــى إدارة المدرســة العمــل علــى دمــج الفصــول
االفتراضيــة مــع المعلــم اآلخــر فــي المدرســة ،وتعديــل الجــدول الدراســي للطالــب فــي حــال التغيــب الطــارئ ،أمــا
فــي حــال التغيــب لفتــرة طويلــة فيمكــن اللجــوء للنــدب اإللكترونــي لتوفيــر المعلــم البديــل بمــا يســهل ســير العمــل.
17.االهتمــام بتفعيــل األنشــطة االفتراضيــة بمــا يضمــن اندمــاج الطالــب مــع أقرانــه والمجتمــع التعليمــي وذلــك
بالتنســيق مــع المشــرف التربــوي.
18.يتخــذ مديــر المدرســة اإلجــراءات العالجيــة لضمــان اســتدامة العمليــات التعليميــة وفــق اللوائــح والتنظيمــات
المعمــول بهــا فــي إدارة التعليــم.
19.حــث المعلميــن علــى التحضيــر اإللكترونــي لبنــاء الــدروس الرقميــة وإعدادهــا ،وفق الجداول الدراســية باالســتفادة
مــن مصــادر المحتــوى الرقمــي المتوفــرة علــى المنصــات (بوابــة التعليــم الوطنيــة عيــن ،قنــوات عيــن يوتيوب).
	20.تقديم التغذية الراجعة للمعلمين وفق خطة التعزيز ومعالجة الفاقد التعليمي.
	21.عقد اجتماعات افتراضية مع منسوبي المدرسة لمتابعة األداء التعليمي.
	22.عقــد اجتماعــات االفتراضيــة مــع أوليــاء األمــور بمــا يدعــم تعلــم الطالــب ،وتعديــل الســلوك الرقمــي والممارســات
إن تطلــب األمــر.
	23.حضور الحصص االفتراضية التي ينفذها المعلمون ،والتحقق من سير العملية التعليمية كما خطط لها.
	24.االلتــزام بعــدم تصويــر الطــاب أو المعلميــن أو المشــرفيين التربوييــن ،أو محتويــات منصــة مدرســتي ،ومشــاركتها
فــي تطبيقــات منصــات التواصــل االجتماعــي لتجنــب المســاءلة القانونيــة.
25.متابعة استفسارات أولياء األمور والطالب والمعلمين والرد عليها خالل فترة قصيرة.
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المراجع
1. https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/la_004_a_anti-cyber_crime_law.pdf
2. https://www.tamiu.edu/distance/students/netiquette.shtml

3. https://www.digitalsamba.com/blog/virtual-classroom-etiquette

4. https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/en/Etiquette-in-Teams-eBook.pdf
5. https://almanahj.com/ae/id=11400
6. https://2u.pw/GdmSJ

7. https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/la_004_a_anti-cyber_crime_law.pdf
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