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 Policy Number: 7.260: Acceptable Use of 

Technology Policy 

 

1. School system technological resources are 

provided for school-related purposes only. 

Acceptable uses of such technological 

resources are limited to responsible, efficient 

and legal activities that support learning and 

teaching.  

2. Use of school system technological resources 

for commercial gain or profit is prohibited.  

 

 

3. Student personal use of school system 

technological resources for amusement or 

entertainment is also prohibited.  

 

4. Under no circumstance may software 

purchased by the school system be copied for 

personal use. 

5. Students and employees must comply with all 

applicable laws, including those relating to 

copyrights and trademarks, confidential 

information, and public records. 

 

 

6. Any use that violates state KSA law is strictly 

prohibited.  

 

7. Plagiarism of Internet resources and other 

literary materials is prohibited. 

 

 

8.  No user of technological resources, including 

a person sending or receiving electronic 

 

: االستخدام 7.260رقم السياسة: 

 المقبول لسياسة التكنولوجيا
 
 

يتم توفير الموارد التكنولوجية  .1
لنظام المدرسة لألغراض المتعلقة 

بالمدرسة فقط. تقتصر 
االستخدامات المقبولة لهذه الموارد 

التكنولوجية على األنشطة المسؤولة 
التي تدعم التعلم والفعالة والقانونية 

 والتعليم.
 

يحظر استخدام الموارد التكنولوجية  .2
لنظام المدرسة لتحقيق مكاسب أو 

 ربح تجاري.
 
 
 

يحظر أيًضا استخدام الطالب  .3
الشخصي للموارد التكنولوجية 

للنظام المدرسي ألغراض التسلية 
 أو الترفيه.

 
 

تحت أي ظرف من الظروف ، ال  .4
شراؤها  يجوز نسخ البرامج التي تم

بواسطة نظام المدرسة لالستخدام 
 الشخصي.

 
 

يجب على الطالب والموظفين  .5
االمتثال لجميع القوانين المعمول 

بها ، بما في ذلك تلك المتعلقة 
بحقوق النشر والعالمات التجارية 

والمعلومات السرية والسجالت 
 العامة.

 
 
 

يمنع منعا باتا أي استخدام يخالف  .6
المملكة العربية  قوانين الدولة في

 السعودية.
 

يُحظر انتحال مصادر اإلنترنت والمواد . 7

 األدبية األخرى.
 

 
 
ال يجوز ألي مستخدم للموارد التكنولوجية . 8

، بما في ذلك الشخص الذي يرسل أو يتلقى 
اتصاالت إلكترونية ، المشاركة في إنشاء 



 

JEDDAH INTERNATIONAL SCHOOL  
 

communications, may engage in creating, 

intentionally viewing, accessing, 

downloading, storing, printing or transmitting 

images, graphics (including still or moving 

pictures), sound files, text files, documents, 

messages or other material that is obscene, 

defamatory, profane, pornographic, harassing, 

abusive or considered to be harmful to minors. 

 

9. Users must respect the privacy of others. 

When using e-mail, chat rooms, blogs or other 

forms of electronic communication, students 

must not reveal personal identifying 

information, or information that is private or 

confidential, such as the home address or 

telephone number, credit or checking account 

information or social security number of 

themselves or fellow students. 

 

 

10. Users may not create or introduce games, 

network communications programs or any 

foreign program or software onto any school 

system computer, electronic device or network 

without the express permission of the 

technology director or designee.  

 

11.  Users are prohibited from engaging in 

unauthorized or unlawful activities, such as 

“hacking” or using the computer network to 

gain or attempt to gain unauthorized or 

unlawful access to other computers, computer 

systems or accounts.  

 

 

12. Users are prohibited from using another 

individual’s ID or password for any 

الصور والرسومات )بما في ذلك الصور 
وملفات الصوت والملفات  الثابتة أو المتحركة(

النصية أو عرضها أو الوصول إليها أو 
تنزيلها أو تخزينها أو طباعتها أو نقلها. أو 

مستندات أو رسائل أو مواد أخرى فاحشة أو 
تشهيرية أو بذيئة أو إباحية أو مضايقة أو 

 مسيئة أو تعتبر ضارة للقصر.
 
 
 
 
 
 

يجب على المستخدمين احترام خصوصية . 9

خرين. عند استخدام البريد اإللكتروني أو اآل
غرف الدردشة أو المدونات أو غير ذلك من 

أشكال االتصال اإللكتروني ، يجب على 
الطالب عدم الكشف عن معلومات التعريف 

الشخصية أو المعلومات الخاصة أو السرية ، 
مثل عنوان المنزل أو رقم الهاتف أو االئتمان 

ساب أو الضمان أو التحقق من معلومات الح
 االجتماعي عددهم أو زمالئهم الطالب.

 
 
 
 
 
 
ال يجوز للمستخدمين إنشاء أو إدخال . 10

ألعاب أو برامج اتصاالت الشبكة أو أي 
برنامج أو برنامج أجنبي على أي كمبيوتر 

نظام مدرسي أو جهاز إلكتروني أو شبكة دون 
الحصول على إذن صريح من مدير 

 ينوب عنه.التكنولوجيا أو من 
 
 
 
 
 
يحظر على المستخدمين االنخراط في . 11

أنشطة غير مصرح بها أو غير قانونية ، مثل 
"القرصنة" أو استخدام شبكة الكمبيوتر لكسب 
أو محاولة الوصول غير المصرح به أو غير 

القانوني إلى أجهزة الكمبيوتر األخرى أو 
 أنظمة الكمبيوتر أو الحسابات.

 
 
 
 

 
على المستخدمين استخدام معرف يحظر . 12

أو كلمة مرور شخص آخر ألي مورد 
تكنولوجي دون إذن من الفرد. يجب أن 
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technological resource without permission 

from the individual. Students must also have 

permission from the teacher or other school 

official. 

13.  Users may not read, alter, change, block, 

execute or delete files or communications 

belonging to another user without the owner’s 

express prior permission. 

 

14.  If a user identifies a security problem on a 

technological resource, he or she must 

immediately notify a system administrator. 

Users must not demonstrate the problem to 

other users. Any user identified as a security 

risk will be denied access. 

 

 

Teachers shall make reasonable efforts to supervise 

students’ use of resources during instructional time. 
 

يحصل الطالب أيًضا على إذن من المعلم أو 
 مسؤول المدرسة اآلخر.

 
 
 
أو ستخدمين قراءة أو تغيير ال يجوز للم. 13

حظر أو تنفيذ أو حذف الملفات أو االتصاالت 
آخر دون إذن مسبق صريح الخاصة بمستخدم 

 من المالك.
 
 
 

إذا حدد المستخدم مشكلة أمنية على مورد .14

تكنولوجي ، فيجب عليه / عليها إخطار 
مسؤول النظام على الفور. يجب على 

المستخدمين عدم توضيح المشكلة للمستخدمين 
اآلخرين. سيتم رفض وصول أي مستخدم يتم 

 تحديده على أنه يمثل مخاطرة أمنية.
 
 
 
 
 
 

يجب على المعلمين بذل جهود معقولة 
لإلشراف على استخدام الطالب للموارد خالل 

 وقت التدريس.
 
 

 

 


