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عزٌزي الطالب مما الشك فٌه أنه أحد األسباب 
الرئٌسٌة لتدنً  المستوى العلمً  للطالب هو 

االستخدام المفرط للموباٌل  من خالل قضاء وقت 
كبٌر جدا فً التصفح على مواقع االنترنٌت . ونحن 

االن مقبلون على االمتحانات  النهائٌة  وهذا 
ٌستوجب منك صفاء ذهن وقت كافً للدراسة . 
وحٌث ان األنترنٌت اصبح ضرورة مهمه من 

ضرورٌات الحٌاة  وألٌكاد ٌخلو بٌت من هذه التقنٌة 
الحدٌثة وتتنوع استخدامات األنترنٌت من الترفٌه , 
والعمل , والتواصل االجتماعً والمعرفة والدراسة 
والتجارة والتسوق ... الخ وحتى ال ٌوثر األنترنٌت  

على دراستك  علٌك عزٌزي الطالب ان تضع فً 
 االعتبار المبادئ األساسٌة التالٌة : 

 حدد وقتاً للدخول الى شبكة االنترنٌت . -1

ال تجعل  للعالم  االفتراضً أن ٌسرقك من  -2
 عالمك الواقعً   واتصالك المباشر بمحٌطك .

ال تهمل  عالقتك االجتماعٌة لحساب عالقات  -3
 االنترنٌت .

حاول ان تتواصل مع اصدقائك الحقٌقٌن على  -4
االنترنٌت قبل ان تتواصل مع أصدقاء جدد على 

الشبكة على ان ٌكون هذا التواصل فً حدود عالقة 
 الصداقة المنضبطة. 

ال تزل  الحواجز بٌن جهات االتصال الخاصة   -5
بك على االنترنٌت والتجعل  حٌاتك الخاصة بك 
على االنترنٌت والتجعل حٌاتك الخاصة مسرحا 

 للحدٌث .

 



 

ال تشارك فً المجمووعوات الوبورٌودٌوة  -6

والمنتدٌات األوفق اهتموامواتوك والتوجوعول 

العالقات بٌن المشاركٌون توتوجواوز حودود 

 المطلوب .

ال تعرض بوٌوانوتوك الشوخوصوٌوة عولوى  -7

 األنترنٌت اال فً حدود المطلوب.

ال تعبرعن حالتك المزاجٌة ورغباتوك  -8

 الشخصٌة على الشبكة .

احرص على ان ٌكون لوك اكوثور مون  -9

برٌد الوٌوكوتورونوً بوحوٌوث ٌوكوون احودهوم 

لوولووتووراسوول الوورسوومووً واألخوور لووتووواصوول 

 االسري ومع األصدقاء .

التتح ارقامك الهاتفٌة الخاصوة عولوى -11

االنووتوورنووٌووت اال فووً حووالووة الضوورورة 

 القصوى.

ألتقبل إضافة الغرباء عمى  -11
 برامج المحادثات دون سبب مقتنع .

استخدام الصوت والكاميرا  -11
يجب أن ال يكون مع غير االهل 

 وفي غير الضرورة. 

كمماتك ترسم مالمحك في عين  -11
االخرين وعقولهم فأعمل أن يكون 
كمماتك تعبيرًا عنك انت وليس عن 

 خيال أو شح انترنيت .

تجنب االستخدام السيء  -11
لألنترنيت وحاول ان تستخدم 

 االنترنيت إيجابيا.

حاول أن تستخدم المواقع  -11
التعميمية من خالل تخصيص وقتا 

 لتعميمك اليكترونيا.

 


