
 

مبرمج أو خفيها ي ! وراء كل تطبيقيتطلبهاالتي الحقوق  قرأ بعناية ماا، التطبيقات قبل تثبيت

ة بك ، موقعك، لكاملة الخاصاالشخصية  بياناتلل تريد الوصولشركة. فإن العديد من التطبيقات 

تأكيد لن بال .جميع جهات االتصال الخاصة بكعادات التصفح الخاص بك أو حتى البيانات من 

الحذر يجب ، أو الرسائل القصيرة للهاتفاالتصاالت . خصوصا في تطبيقات هذا يرضيهميكون 
ستهدف المال الخاص بكي كثير منها قد الن ال الشديد   

 

على عدم  دكوالتي ال تكلف شيئا، ويساع حمايه من جهه ثالثه    عمل لتلفونك  طلب من والديكا

الحتيال عبر االنترنت.من شبكة ا وكذلكالوقوع في فخ االشتراكات   

 

ك معه بجانبك له االولويه بهتماك  وتركيز الشخص :تستخدم جهازك المحمول ماكن مهذبا عند

 على انشغالك بلفيسبوك والواتس اب ورسائل المحمول

 

ة عالمة لمدعوين" وإزال"فقط ل اعمل فقط الدعوهفي الفيسبوك،تريد اعالن عن حفله  إذا كنت
 االختيار بجوار "يمكن للضيوف دعوة األصدقاء

 

قاء، الديك، واألصدتوجه على الفور الي االشخاص الذي تثق بهم كا و  اذا حصل لك مشكله 

.مونالمدرسه بطبع تحتفظ لك بسريه الكامله مض. له خبره  وزمالء الدراسة أو المعلم الذي  

 معلومات للمعلمين:
ك التعامل التالميذ  واذا رسل لك  هم  طلبات صداقه فعليللشباب و صداقه ال ترسل بطلبات قبول

 معها بتساوي ) قبول الكل او رفضها جميعا(

 

والواتس اب بعد عام  13االنتباه لشروط والقوانين العامه! اليسمح استخدام الفيسبوك اال بعد السن 

الوسائل مع الثالميذ اطالقا!!عام! لذلك يمنع التوصل عبر هذه  16سن  . 

 

اص بلمدرسه فائقه اي معلومات شخصيه تتبادلها مع التالميذ ولذلك استخدم حساب خ انتبه بعنايه 
 بعيد عن خصوصياتك الشخصيه 

 

لطالب وتبادل يمكنك التواصل مع اها : فيالفيسبوكفي مجموعات إنشاء  ينصح لالستخدام التعليمي

ن " معهم والكشف عاقهصدلل"حاجهوالنشر!(..دون أن تكون  الفكروالطبالوثائق )مالحظة حقوق 
 أمور خاصة 

 

لتسجيل االطالب،   طلب منالتوالفيسبوك ألغراض تعليمية فقط، اذا وافق جميع الطالب  استخدم

 مع شبكة اجتماعية

 

، لمدرسيه المهمها البيانات والطريقة المناسبة لنقل حماية البيانات ليست شبكات التواصل االجتماعي 

واالنتقادات وغيرها.، العالمات مثل القوائم الطالبية، و    
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التسجيل من  استقرام وسكايب والخدمات االمريكيه يسمحالحظ شروط االستخدام في الفيسبوك و

عام 16سنه والواتس من سن ال  13سن ال   

 

لعمل لكي اعمل لك عند فتح حساب على الفيسبوك  ايميل غير ايميلك الشخصي او ايمييل ا
موزعين عنواين و مراسلي اعالنات وايميالت مزعجهالينتهي بيد    

 

كفي جزء والحقيقي  ي اسمك الكاملوضع  اذا سجلت في موقع بالنترت او برنامج اليجب عليك 

.منه او اسم مميز  لكي تضل غير معروف للغرباء  ولصايدين المعلومات غير مجدي  

 

تهي، نا. إذا صداقات أو عالقات عنهافضل اصدقاء وشركاء القول التاستخدام كلمة مرور آمنة و

 اسي  سر قدوغالبا ما يتم استغالل هذه المعرفة ألشياء غير سارة للغاية. يمكنك إثبات أن كلمة ال

، األحرف الكبيرة والصغيرة واألرقام شي حرفا أقل 10صفة لكلمة مرور آمنة: ,   استخدامها

وني، ان )الفيسبوك، البريد اإللكتر/ _ و. ال تستخدم في أي مك -واألحرف الخاصة مثل + 

ذا تم اختراق حساب ما اليتم اختراق باقي الحسابات.ا سكايب ...( نفس كلمة السر.  

 

 منالغير مجانيه  برامج حمايهثبيت على جهاز الكمبيوتر مع التحديثات و جهازكجعل ا 

فيروس  كان لديك اذابها. يوصي  . نسخ مجانية تفتقر إلى الميزات الهامة ولم تعدالفيروسات
  .بجهازك فالينفع حينها اصعب كلمات المرور

 

يانات حماية الباألصدقاء في الفيسبوك! سيكون ذلك خرقا لقانون  تستخدم البحث عن ال 

به عنما تفعل انتالبيانات من جميع جهات االتصال الخاصة بك . يسلم ، ألنك الفيسبوك األلمانية

"ال مزامنة" عند تفعيلهتنقر برنامج الفيس بوك علي المحمول ال . 

 

ى ملف إل نظرواي مليون شخص، ولكن فقط أصدقائك يمكن أن يشاهدها لكي البعناية فائقة،

  :التعريف الخاص بك. ويمكن االطالع على دليل الفيسبوك على العنوان التالي
http://www.medien-sicher.de/?p=1205 

 

جميع  ترى لجميع الناس حقا أن -اختيار جهات االتصال الخاصة بك بعناية فائقة وبشكل متعمد 

دقاء من قبل طلبات األصت ال  والصور على "قائمة األصدقاء" لديك؟ أبدا اعجابكمشاركاتك، و

حات الويب جيل الدخول بسهولة إلى صفتس هميمكن السيئه النيةذات  الغرباء، وتذكر أن الناس

  .تحت اسم مستعار

 يتى لوكان ملفك الشخصره الخلفيه  ظاهره لكل العالم . حوالصوصورة ملفك الشخصي  .

هذه الصور لمعرفة من أنت في مشاهده حقالجميع لل. أتساءل عما إذا كان مغلق  . 

 

اكثر  عنك عامه ويكشف الكثيرفهي افتراضيا األصدقاء""قوم باخفى صفحه الئحه االصدقاء  

 مما تعتقد ويجعلك هدف لالبتزاز واالساءه.

 

عليها  كل  انتبه لحقوق الطبع والنشر  عندما تقوم بستخدام  صور لغيرك والتي التملك الحق

 كاريكاتير او صور المشاهير ممكن ان تتالقي تحذيرات مكلفه جدا.

. 

 لك تصوير اي شخص من دون ال يحقانتبه على الخصوصيه في الصور الشخصيه.
ي او انزالها من دون موافقته نشرها.هذ يعتبر جرم يحاسب عليه القانون  حتي ف.موافقته

سنه يجب  18المجموعات المغلقه او الصفحه الشخصيه المحميه.كذلك من تقل اعمارهم عن 

 موافقه الوالدين.وكذلك عنر النشر عبر التلفون .

 

لصدقاء حتى في النت.التعطي معلوماتك الشخصيه اال لكل .اشياء خاصه اليجب ان تكشف لل
قط ما تكشفه وفكر جيدا  ماذا تكتب او تحمل للنت ومن يستطيع مشاهدتها. انشر فالحقيقيين. 

عدادات مرارا غير إيتيسبوك ذلك ألن الف للجميع و يمكنك ان تنشره بشكل عادي وسط المدينه .
 كو ال تنسى: مرة واحدة أصدقاء .عام فجأةخاصة يمكن أن يكون الوتكرارا حتى أن األمور 

ها.تعد قادرة على استعاد نل.الصور والمشاركات مع اآلخرين بك، كانت عامة  يشاركون ! 

عبر شبكه المحول  او نظام ددها حي موقعك  تحديد موقعك عند النشر  احترس من 

اإلقامة الخاص بك هو جزء مهم من الخصوصية الخاصة مكان  للعامه المالحه العالمي

وينبغي أن ال يكون في متناول أي شخصبك،  . 

 

حتوى الخاص الفيسبوك وإلى األبد جميع الحقوق لجميع المانت  منحت التي بموجبها وفقا للشروط و

قمت  فكر جيدا ماذا. والمحتوى الخاص بك، حتى الصور الخاصة بك يسمح لها بيع . الشبكة بك

 !بتعيينه هناك.

 

يهم .ممكن ان ال تتحدث بشكل سلبي عبر االنترنت على االخرين  وتجنب سب االخرين والتجريح ف 
ي االنترنت قد االختالف في االراء تكن واضحه في الواقع والكنها ف .تعرض نفسك للمسائله القانونيه

  يسي فهمها بسهوله.

 

ي ذكرها امام االشخاص ف احد شياء ال يتجراتكتب ا واحينا الذي غالبا ما تجعل المشكلة أسوأ. 

. الواقع  
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