
 

 

 

 

 

 في الصف / ................. فصل / ............. ........................ / الطالبة أنا أتعهد

 :التالية أدناه  البنود ذٌ يبتنف وذلك مدرستي إدارة و أهلي تايبتوص الدقيق بااللتزام

 الكلمة وتبليغ اإلدارة في حال تسربهار كلمة المرور العامة في حساب تواصل إلى كلمة مرور جديدة خاصة بالطالبة و الحفاظ على سرية هذه يتغي – 1

 يمنع منعا باتا دخول الطالبات على غير حساباتهن ، كما يمنع منعا باتا تبادل أجهزة الطالبات بين زميالتهن . - 2

 نصوص )  –أفالم  –أغاني  –مواقع االنترنت الغير تعليمية أو فتح أو تخزين ملفات تخالف أنظمة المدرسة سواء كانت ( صور ليمنع الدخول  – 3

ائح ضرورة إبقاء القيود التي تضعها المدرسة على األجهزة مقفلة وتضمن الكاميرا و عدم محاولة فتحها ألي سبب و ال يحق للطالبة استخدام شر – 4
 النت المدفوعة .

يمنع منعا باتا تحميل أي برنامج من برامج التواصل االجتماعي و تحميل اكثر من عشرة ألعاب فقط ، وال يحق للطالبة فتح أي العاب تصدر  – 5
 اصوات او صور تخالف انظمة المدرسة وفق الئحة السلوك في كتيب الطالبة .

 مالحظة :

 الطالبة مسؤولة مسؤولية تامة عن :  – 1

 عليمية بشكل دوري كنسخة احتياطية لو حدث عطل في الجهاز ويفضل إنشاء حساب في دروب بوكس .حفظ ملفاتها الت -
 برمجة القيود . إلعادةعمل فورمات للجهاز إال للضرورة القصوى ، بعد عمل الفورمات يرجى اعادة الجهاز لفنية الحاسب  عدم -
حدوث أي عطل أو تلف يتحمل األهل تكاليف االصالح وتتحمل الطالبة حماية الجهاز من أخطار الفيروسات او الكسر و التلف و في حال  -

 مسؤولية شحن الجهاز من المنزل .
 و عدم استخدام الكتب الورقية للمناهج األساسية . ضرورة الكتابة بالقلم و ليس الكيبورد -

   :albayan.edu.sa/school/pass.htmhttp//على األهل تحميل المناهج من موقع المدرسة على الرابط التالي :  -
 البرامج من اآلب ستور وتحمل تكاليف المدفوع منها : -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 اإلدارة العامة لمدارس البيان النموذجية

 اليوم : ......................

 هـ 14التاريخ : ..../...../......

 وقيع / .................اسم ولي األمر / .................................  التوقيع /.....................  اسم الطالبة / ........................ الت

 االدارة العامة لمدارس البيان

برنامج  –المورد القريب  –قاموس مختار الصحاح  –برنامج دروب بوكس  – ( الصف الخامس ) برنامج خط النسخبرامج األيباد : 
 Goodreader or goodnote  – quickoffice – Ithoughts – My SpeaK  -( الصف السادس )  الفوتوشوب 

 QPDFNoteببرنامج  )   Goodreader or goodnote(يتم تنزيل نفس برامج االيباد مع تبديل برنامج برامج السامسونج : 

 EReaderببرنامج  )   Goodreader or goodnote(نفس برامج االيباد او ما يشابهها مع تبديل برنامج برامج أجهزة الويندوز : 

 عند مخالفة أي من هذه البنود ستعرض الطالبة نفسها لتطيق العقوبة على النحو التالي :

 سحب الجهاز الخاص بالطالبة مع طلب حضور ولي األمر للمدرسة . – 1

 تطبيق إدارة المدرسة الئحة السلوك والمواظبة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم حسب المخالفة الصادرة من الطالبة . – 2

 في حال إحضار جهاز آخر غير الجهاز المعتمد من قبل ادارة المدرسة سيتم مصادرته إلى آخر العام . – 3

 سب سيتم اتخاذ االجراء المناسب من قبل اإلدارة .عند عمل فورمات للجهاز وعدم اعطاءه لفنية الحا – 4

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تعهد لطالبات التعليم االلكتروني وأولياء االمور

http://albayan.edu.sa/school/pass.htm

