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هي الفرق بين البلدان في قدرة الوصول الى 

ين البنية التحتية العالمية للمعلومات والفرق ب

أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول الى 

اجهزة الكمبيوتر واالنترنت، وأولئك الذين ال  

.يملكون ذلك

القدرة على 

التحمل للتكاليف
الجودة

المعرفة

االستخدام



احتلت االمارات 

يا المرتبة الثانية عرب

في مؤشر تطور 

تكنولوجيا المعلومات

.واالتصاالت

احتلت االمارات 

عالميا في38المرتبة 

مؤشر تطور 

تكنولوجيا المعلومات

.واالتصاالت

99



مدينة دبي الذكية
مشروع الحكومة المتنقلة 

والخدمات المتنقلة في ابوظبي

نقص البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-

.االفتقار الى المهارات والقدرات العاملة في المؤسسات-

القيود المالية-

.المشاركة الضعيفة في برامج التنمية-

تعريف الفجوة 

الرقمية

بإنجازات دولة االمارات 

في مجال التكنولوجيا

بالمشاريع الرائدة 

لدولة االمارات التي 

جعلتها تتغلب على

الفجوة الرقمية



األلياف البصريةتنفيذ نظام -

يوفر خدمة االنترنت e-lifeاطالق برنامج -

.بنظام النطاق العريض

لسرعة نقل  4Gتنفيذ نظام الجيل الرابع -

البيانات

تأسست مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 

، لتحظى 1976في عام " اتصاالت"

بعد ذلك بسمعة مرموقة كمؤسسة 

حديثة وعالية التقنية توفر مختلف 

كالهاتف خدمات االتصاالت

في كافةواالنترنتوهاتف نقالالثابت

.  دولة اإلمارات العربية المتحدةأنحاء

حيث ساهمت في جعل الدولة واحدة من 

أكثر دول العالم تقدماً في قطاع 

.االتصاالت

.عرض نطاق االنترنت لكل مستخدم-

.مؤشر المشاركة االلكترونية-

نتتواصل الشركات مع المستهلك عبر االنتر-

.إجمالي خوادم االنترت االمن-

انخفاض معدالت قرصنة البرمجيات-



معدل انتشار •

الهاتف المتحرك

ي اثر التكنولوجيا ف•

الوصول الى 

الخدمات األساسية

يا استخدام التكنولوج•

في المعامالت بين 

الشركات

المشتريات •

الحكومية لمنتجات 

التكنولوجيا 

المتقدمة

استخدام تقنية •

المعلومات 

واالتصاالت 

ةوالفعالية الحكومي

ف تغطية شبكة الهات•

المحمول

أهمية تكنولوجيا •

المعلومات لرؤية 

الحكومة للمستقبل

نجاح الحكومة في •

تعزيز تكنولوجيا

االتصاالت 

والمعلومات



صعوبة أصحاب الهمم في الوصول إلى 

المعلومات من االنترنت

وضع خطط استراتيجية وسياسات محددة 

تسمح لهم بالدخول إلى المعرفة بل استخدام 

االنترنت

التغلب على العقبات



لمواكبة التطورات والن 

ذلك يساعدهم على 

التغلب على العقبات 

وتسهيل حياتهم

على أصحاب الهمم

مع المجتمعيتطوروا ان 

وان يشعروا انهم

.جزء من المجتمع

اوافق

اوافق

السببالمبادرات

ان تحتوي كل المعلومات 

السمعية على نماذج مرئية 

ايضا

وضع آلة للكتابة 

.للمكفوفين

من خالل أوامر لوحة المفاتيح 

.بدال من الماوس









يفية هي القدرة على استخدام التكنولوجيا ومعرفة متى وك

استخدامها بشكل مناسب

ة القدرة على استخدام أدوات االتصاالت والتقنيات الرقمي

بشكل المناسب

تلفاز األقمار 

الصناعية

وحدة األلعاب 

الطرفية

المكونات 

الذكية

الهواتف 

المحمولة



قيام الن بواسطة االنترنت نستطيع ال•

بالعديد من األمور 

مصدر غير محدود للمعلومات  •

وسيلة للتواصل

االنترنت

% 100تنتشر االنترنت في السوق االمارات بنسبة 

جوازات السفر بطاقات االئتمان 

البنكية

بطاقات الهوية



الذي يعرفاالبزورقم 

دولة االمارات رقم تحقق
رقم عشوائي

7مكون من 

ارقام

سنة ميالد 

حامل البطاقة

وأشكر إماراتية اعتز بكوني % 100تنتشر االنترنت في السوق االمارات بنسبة 

فعلوه من قادتي على كل ما 

اجلنا



يسجن من يدان بذلك مدة ال تقل عن عام واحد ويغرم غرامة ال تقل عن 

.الف درهم وال تتجاوز مليون درهم او احدى العقوبتين٢٥0

.التعدي على حق الطبع والنشر-

.سرقة الهوية وتزوير بطاقات االئتمان-

التعدي على الحقوق وعدم •

احترام مالك هذه المواد 

المحمية

استخدام هوية االخرين في•

االساءة للغير وتدمير 

. سمعتهم





ة منهم عندما ما يقوم شخص ما و بشكل متكرر بالتحرش باآلخرين او إساءة التعامل معهم او السخري

عبر رسائل البريد االلكتروني او مواقع ويب او الرسائل النصية

اإلساءة بشكل متكرر 

عبر أي شكل من 

اشكال التواصل 

اإللكتروني

نشر رسائل افتراء على •

.ةمواقع الشبكات االجتماعي

نشر الشائعات على •

.االنترنت

استعباد الشخص من •

.مجموعة ما على االنترنت

االنزعاج المستمر•

االكتئاب وربما االنتحار•

عدم الشعور باألمان حتى•

بالمنزل

التبليغ على حالة التنمر



كيف اتعامل مع 

المتنمر 

اإللكتروني

اخبر شخص ما



اترك الموضوع وابتعد
مقاومة الرغبة في االنتقام او الرد

رفع تقرير التنمر على مزود 

الخدمة الخاص بك

استخدام االنترنت بشكل امن



حمالت التوعية واللوحات االرشادية









قلت الجرائم اإللكترونية

غير قانوني

هي الجرائم التي يتم ارتكابها من خالل استخدام التقنيات

الن المجرمون االن يستخدمون االنترنت واالنترنت تتيح بكل سهولة 

الوصول الى المعلومات حول األشخاص وغيرها

دخول بعض الناس الى العالم 

لهم االفتراضي، ينسيهم ان 

حياة حولهم



الحبس مدة ال تقل عن ستة شهور •

الف درهم 100الغرامة ال تقل عن •

.الف درهم300وال تتجاوز 

الحبس مدة ال تزيد عن سنتين•

الف درهم ٢٥0الغرامة ال تقل عن •

.الف درهم٥00وال تتجاوز 

الحبس مدة ال تزيد عن سنتين•

الف درهم ٢٥0الغرامة ال تقل عن •

.الف درهم٥00وال تتجاوز 

الحبس او الغرامة•



األسباب الكامنة وراء الجرائم االلكترونية

سعيا وراء 
الشهرة

سوء 
السلوك

ألسباب 
مالية

للثأر من 
شخص ما 

رهبسبب الك

ن للتعبير ع
احد اشكال 
االحتجاج

للتعقب 
األنشطة 
االجرامية 
بشكل بحث

لسرقة 
الهوية 

لتزوير 
المستندات

خسارة العوائد 

االرباح/ 

إضاعة 

الوقت الهام
تقليل 

االنتاجية

االضرار 

بالسمعة



ترخيص لمستخدم واحد•

ترخيص االستخدام المتعدد•

ترخيص الموقع•

انا مع فكرة استخدام البرامج المجانية ، ألنها غير مكلفة وتعطي •

المستخدم الصالحيات الكاملة

ر يجب علينا عدم سرقة أفكا

اآلخرين ووضع الحقوق 

واحترام اختراعات اآلخرين 

وعدم سرقه افكارهم



مشاركة البرنامج •

مع األصدقاء

تحميل وتثبيت •

البرنامج على جهاز 

الكمبيوتر 

استخدام البرنامج •

لفترة زمنية غير 

محددة



يمكن ان تأتي التهديدات •

ت المتعلقة بشبكة  االنترن

بأشكال او هجمات متنوعة

يمكن ان تخلق شبكة •

يقضي بأن االنترنت وهما 

ع الغرباء هم أصدقاء في واق

.االمر

يمكن ان تسيء شبكة •

.االنترنت الى سمعتك

حماية المعلومات الهامة من •

التهديدات او الجرائم التي 

تحدث عبر شبكة االنترنت

هو الغش عن طريق البريد االلكتروني يقوم الحاني 

بإسال رسائل البريد االلكتروني في صورة  مشروعة 

في محاولة لجمع معلومات شخصية ومالية من 

.مستلمي الرسالة



تحديث حسابها المصرفي في موقع الكتروني 

.مزيف

فقدان مبالغ مالية

عدم فتح أي بريد غير موثوق بها

السجن المؤقت

الحبس والغرامة التي ال

الف درهم٢00تقل عن 

الف ٥00وال تزيد عن 

.درهم

الحكمالحالة

ن احذر من القراصنة فقد يسرقو

معلوماتك دون أن تشعر



عدم معرفتهم •

باآلداب 

.الحاسوبية

السعي الحثيث•

و لجذب االنتباه ا

.العاطفة

.التمرد•

العزلة والوحدة •

الفضول•

االرتباك فيما •

ة يتعلق بالهوي

الجنسية

خداعهميسهل •

من البالغين

ابط ال تقم بفتح الرو•

الغير موثوقة

عدم نشر او إعطاء •

أي احد المعلومات 

الشخصية



ها الرابط قبل التأكد من مصداقيتفتح عدم 

التأكد من هوية الشخص قبل اضافتهم 

تنزيل البرنامج من موقع امن موثوق 

من ان تقع ضحية الجرائم االلكترونية 

المواقع الغير مألوفة وعدم فتحها

حماية نفسك من الجرائم االلكترونية

اخبار االهل باي امر مشكوك فيه













هو اتصال عبر االنترنت بين شخص واخر عبر التقنيات الرقمية مثل البريد االلكتروني والمنتديات

هو االجراء المتعلق بالعمل معا ومشاركة األفكار والمعلومات باستخدام التقنيات المتاحة عبر االنترنت

البريد االلكتروني

مواقع شبكة 

يالتواصل االجتماع
المدونات منتديات االنترنت

الرسائل الفورية



قم بمالحظة الهجاء الخاص بك فربما أدى ذلك الى توصيل •

رسالة مختلفة في مجملها

استخدم قواعد لغوية بسيطة وال تتجاهل عالمات الترقيم•

فهماستخدم الفقرات القصيرة والبارعة وال تستخدم كلمات ال ت•

يد استخدم عالمات التعجب للمساعدة في نقل الحماسة إلى البر•

االلكتروني

الدمج بين التعليم الفردي والجماعي•

تحقيق الشفافية بين الطلبة•

اإلبداعيتفعيل مبدا النقاش والحوار لتحفيز التفكير•

تحفيز مهارات الطالب من خالل استخدام الحوافز •

التعليمية

خلو التعليم في الماضي كان بسيطا ي•

من االنترنت 



ألنه طريقة مبتكرة سهلةالتعليم االلكتروني

تحفز الطالب للعلم

Edmodo

ألنه يتيح لنا التواصل والمناقشة ومشاركة الملفات بسهولة



تشير الموارد المشتركة 

الى األجهزة او 

المعلومات المتاحة على 

جهاز كمبيوتر والتي 

يمكن الوصول اليها من 

أجهزة كمبيوتر أخرى 

عبر الشبكات

نةتحميل البرامج المقرص•

طباعة العديد من الملفات•

الشخصية

تخزين الملفات التي ال•

عالقه لها بالعمل

ر تنزيل ملفات كبيرة غي•

ضرورية

االنتهاكات األمنية•

يمكن ان يحدث •

ازدحام او اشغال 

شامل لعرض النطاق 

الترددي

زيادة مستوى •

قرصنة البرامج



نقص الوعي فيما 

يتعلق باستخدام 

الهواتف المحمولة

ظهور سلوكيات 

وعادات سيئة  
االلتزام بحالت حظر •

الهواتف المحمولة

التحدث بصوت منخفض•

ةالحفاظ على الخصوصي•

األماكن الدينية

المكتبات المستشفيات

دور السينما ودور العرض

االعمال الرسمية



طالبات بنشر ٥قيام 

تصريحات مسيئة عن 

المدرسين على االنترنت

المدونة العقاب وإيقاف 

ايام3لمدة 

عليكم باستخدام 

المواقع والبرامج في 

أشياء تفيدكم

اتفق مع العبارة فاالحترام 

أساس الحياة فان ذهبت 

ذهب كل شيء



التصرف خاطئ

التصرف خاطئ

التصرف خاطئ

التصرف خاطئ

ألنه يؤدي الى تعطيل نظام 

المالحة في الطائرة وبالتالي 

تسبب مشاكل خطيرة

ألنه يؤدي الى تعطيل نظام 

المالحة في الطائرة وبالتالي 

تسبب مشاكل خطيرة

إيجابيات التكنولوجيا

تتيح لنا تجربة ثقافات جديدة•

توفر لنا رؤى أعمق•

تجعل البحث أسهل•

سلبيات التكنولوجيا

إدمان التّكنولوجيا •

إزالة حواجز الخصوصيّة، •

ميل األشخاص لالنطوائيّة والعزلة، •

.لةوتراجع التّواصل مع األصدقاء والعائ

اآلخرين ألن ذلك يعتبر ظلم 

بالتعدي على حقوقهم ، وأيضا 

ألنه يسبب الفساد في المجتمع

م ألن ذلك يسبب فساد في التعل









من الشركات إلى المستهلكينبين المؤسسات

من المستهلك إلى المستهلكمن المستهلكين إلى الشركات



هو تنفيذ األعمال التجارية على شبكة االنترنت

ضد

الن في بعض األحيان تتأخر وصول 

البضائع واحيانا ال تتطابق جودة 

البضائع مع المعلومات المعروضة

اسم البائع 

وعنوانه ورقم 

هاتفه والبريد

االلكتروني

ع وصف البضائ

والخدمات 

والسعر 

اإلجمالي 

تاريخ تسليم

ة البضائع وعمل

الدفع

كيفية شحن 

ة البضائع وسياس

االرجاع 

واالستبدال

يجب اعطاؤك 

نسخة من العقد 

ويجب ان يحتوي

ي الموقع االلكترون

على بروتوكول 

امن

افتخر بأجدادي ألنهم رغم 

الصعوبات كانوا يحاولون 

العيش دون شكوى او تذمر  

وكانوا يتعبون من أجل 

الحصول على لقمت العيش



لتجنب التعرض الى يجب ان تحمي خصوصياتك

ي السرقة واالحتالل او إلل

الجرائم االلكترونية

التسوق سهل ،: اإليجابيات •

لإيصال البضائع إلى المنز

تأخر وصول : السلبيات •

البضائع ، عدم تطابق 

المشتريات مع المنتج 

المعروض

خطأ
الن بذلك يستطيع الناس سرقة كلمة السر

صحيح
د ال اح)ألنه يحافظ على كلمة السر 

(  يستطيع سرقته



ى هو الشراء المندفع على أنه الشراء غير المخطط لع أو العفوي ، ويشار إل

الشخص الذي يميل إلى فعل ذلك باسم المشتري المندفع



إيجابيات التكنولوجيا

تتيح لنا تجربة ثقافات جديدة•

توفر لنا رؤى أعمق•

سلبيات التكنولوجياتجعل البحث أسهل•

إدمان التّكنولوجيا •

إزالة حواجز الخصوصيّة، •

ميل األشخاص لالنطوائيّة والعزلة، •

.لةوتراجع التّواصل مع األصدقاء والعائ

ب الحسارصيدقلة

1100حوالي 

دوالر

انفاق المال باندفاع

على مشتريات لم 

تكن بحاجة إليها

فتح حساب 

مصرفي 

اقلمتابعة االنف

كيفية إدارة األموال 

ومتابعتها

متابعة معامالت ) 

(بطاقة الخصم 

الىيؤدي المندفع الشراء 

هاشياء ال حاجه لنا بشراء 









تاالوتصميمصنععلىالناسيساعدعلمهي

ماالستخداوسهولةبالراحةوأدوات تتسم



استخدام الماوس

نوالمعصميالساعدينعلىالضغطيجنبكبحيثجيداتصميمامصممماوساختر•

وضخمكبيرماوستستخدمال•

اترك الماوس على فترات متقاربة بحيث تتجنب الضغط على الرسغين•

الكمبيوترمنمناسبةمسافةعلىواستخدمهالماوسضع•

(جهاز اخر وكتابة ارشادات مناسبةبإمكان اختيار)





جهاد ا

العين

استخدم شاشات غير مهتزة•

للشاشةاستخدم فلتر•

ابعد عينك عن الشاشة•

آالم 

الظهر

اختر مقعدا مناسبا ومريحا•

رقصيرة بشكل متكرراحةفتراتأخذ•

مفرودا ظهركيكونبحيثاجلس•

وراسك لألعلى

رمتكرأخذ فترات راحة قصيرة بشكل •

للوحةوالصحيالصحيحاالستخدام•

حالمفاتي

اإلصابات الناتجة عن 

اإلجهاد المتكرر

االستخدام المفرط والخاطئ 

االلكترونية يؤدي الى لألجهزة 

االدمان وعدم معرفه الصواب من 

الخطأ واالبتعاد عن الحياة 

والتقرب من العالم الواقعية 

االفتراضي



إهمال االسرة مفترسو االنترنت

واألصدقاء

االضطراب في 

النوم

التسوق القهري 

عبر االنترنت

إدمان ممارسة 

األلعاب على 

االنترنت

ادمان االنترنت



تطويرخاللمن

عندصحيةعادات

ت استخدام االنترن

مثال استخدام 

أقلاالنترنت لفترة

ون يقارب اربعة اشخاص ممن شملتهم الدراسة أما يتفقون او يتفقما 

.المعلومات الحديثةأدوات بشدة أنهم كانوا مدمنين باستخدام 

قة االضرار بالعالإلى باستمرار يمكن أن يؤدي االنترنت ألعاب ممارسة 

.الموجودة بينك و بين أفراد اسرتك أو أصدقائك

الحذر



رنت او ينبغي مساعدة الشباب في تطوير عادات صحية عند تصفح االنت

استخدام هواتفهم المحمولة







الرقميةمفهوم يتعلق باألخالقيات والحوكمة الستخدام التقنيات•

اقواستحقالمسؤوليةوتحملالمسؤوليةمعنىيحمل نفس•

وهي جميعها مرتبطة ببعضها من خالل توقع تحمل اللوم

.المسئولية 

تحمل المسؤولية•

االخالق•

المحاسبة•

ادلن تكون هناك تحمل مسؤولية وستعم الفوضى والفس•



قها مجموعة من القواعد التي يتم تطبي•

من قبل مالك أو مدير شبكة او موقع 

ويب ، تحد من الطرق التي يمكن 

استخدام الموقع او الشبكة بها

بيان الفلسفة.1

ةالخدممرفقومزايااستخداماتبيان.2

مدونة السلوكيات.3

االنتهاكاتتبعات.4

خطابات الموافقة.5

ةالمسئوليإخالء.6

-:الخطوات

فالهدوتحديدتشكيل فريق.1

مالبحث عن عينات لسياسات االستخدا.2

االستخدامسياساتمقارنة.3

تطوير سياسات االستخدام.4

ياسةبالسااللتزامعدمتبعاتكلتوضيح.5

الخبراءاراءاخذ.6

التصديق واالعالن عن السياسة في .7

المنظمة وفرضه

إعالنه في المؤسسة وتطبيقه.8



سياسةوضوحبسببجامعة براون

االستخدام وسهولتها



بالقوانين لكي يكونوا على علم 

والحفاظ عليها وعلى الحقوق

ألحداث الن التعدي على حقوق الطبع و النشر يؤدي 

مما المؤسسات الفوضى بين االفراد و الشركات و 

(كساد)ينتج عنه في نهاية المطاف هبوط اقتصادي 

لكي يحافظوا على حقهم بعد انتشار 

اعمالهم بين الناس





ال تتعدى على حقوق الطبع والنشر

التزم بتعليمات المواقع




