
االستعمال  الحملة الجهوية حول
اآلمن لألنترنيت بالمؤسسات 

 التعليمية

 تحت شعار

 جميعا من أجل استعمال”

نيت   “آمن وهادف لألنتر

نيت  النصائح العشر حول االستعمال اآلمن لألنتر

بية األكاديمية الجهوية   التكوينو للتر

مكناسجهة فاس   

 نيت؛  ال أتواصل ابدا مع الغرباء عتر االنتر

  ،نيت إذا أراد شخص ال أعرفه أن يتحدث معي عتر االنتر

 فال أجيبه، وأطلب نصيحة من والدي او أولياء أمري . 

 ي العمومي محفوفة بالمخاطر؛
 تقنية الربط عتر الويف 

 ؛ ي العمومي
ي الشخصية عىل شبكة الويف 

ر
 ال أتبادل معطيات

  ي
ي أو لوحتر نيت الدخول إىل حاسوتر يمكن لمجرمي االنتر

 . ي العمومي
ونية عتر الويف 

 اإللكتر

  ي أي لعبة أو تحميل أو تثبيت
 
أطلب اإلذن للتسجيل ف

 أي تطبيق؛

  .  يجب أن أكون مرفوقا بوالدي أو بأولياء أمري 

  ونية متوفرة عىل ي اإللكتر
ي أو لوحتر أتأكد أن حاسوتر

 . وسات موثوق ومحير   مضاد للفتر

 المركز الجهوي لمنظومة اإلعالم



  ي أو
ر
ي او صورت

ي الشخصية )رقم هاتف 
ر
ال أنشر ابدا معطيات

ي ...(؛
ي أو اسم مدرستر

 
 عنوات

  ي
أتذكر دائما  أن الصور وملفات الفيديو  واالخبار التر

ي أو مشاركتها عىل شبكات 
 
أقوم بإرسالها ألصدقات

أشخاص  يطلع عليها يمكن ان  التواصل االجتماعي 

ها من المستحيل حذفها كليا من  آخرون . فبمجرد نشر

 الشبكة. 

 ونية؛  أنشر  عدة حسابات بريد إلكتر

  ،ونيا خاصا باألصدقاء أستعمل مثال حسابا بريديا إلكتر

 .  وآخر خاصا باأللعاب وبمواقع التواصل االجتماعي

 أنتبه إىل كلمات المرور؛ 

  ،أختارها اكتر تعقيدا، وأتجنب استعمال تاري    خ ازديادي

؛ ي
 
، او أسماء أقربات  او إسمي

 ال أطلع أحدا عليها؛ 

  ي او
ي أو هاتف  عىلي ان  أختار القن الشي لولوج حاسوتر

ونية الخاصة.  ي اإللكتر
 لوحتر

 ه؛  أنا مسؤول عىل كل ما أنشر

 نيت ؛ ام اآلخرين عىل األنتر  يجب عىلي احتر

  .ال أقوم بما ال أسمح ألحد آخر  القيام به 

  ونية، حينما ي اإللكتر
ر
ال أنس أبدا الخروج من حسابات

ي .  ي أو بغتر ونية خاصة تر
 أستعمل حاسوبا او لوحة إلكتر

 نت  ؛؛ ال أحدد موعد لقاء  مع أحد تعرفت عليه عتر  االنتر

  أختر والدي أو أولياء أمري إذا تعرضت لتهديدات عىل

نيت، أو إذا عرض عىلي محتوى صادم أو غتر مالئم.   األنتر


