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:IServ تعلیمات استخدام تطبیق 
 

:IServ ١- ما هو تطبیق 
 هو عبارة عن منصة اتصاالت وتبادل وتستخدم حصریا للتواصل مع المدرسة.

 یتیح هذا التطبیق لجمیع المستخدمین حفظ وتبادل البیانات المتعلقة بالمدرسة.
 یتعهد جمیع المستخدمین باحترام حقوق اآلخرین.

 
 ٢- الدخول:

:an der Bäke یتم عبر عنوان موقع االنترنت للمدرسة االبتدائیة IServ الدخول إلى تطبیق  
https://gs-baeke.schulserver.de/iserv 
 

  تسجیل الدخول المصرح به باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
 

 ٣- شروط االستخدام:
  یتطلب إنشاء معرف المستخدم أن یصرح المستخدم كتابة بأنه قد قرأ وافهم تعلیمات االستخدام.

  في حال القصر یجب على األوصیاء القانونیین والتلمیذ التوقیع.
 

 ٤- إنشاء حساب:
  عند انشاء حساب یتلقى المستخدم كلمة مرور مؤقتا والتي یجب استبدالها على الفور بكلمة مرور خاصة به

 تتكون من ثمانیة أحرف على األقل
  یجب على المستخدم التأكد من أن كلمة المرور خاصة به فقط.

 یمنع مشاركة كلمه المرور مع مستخدمین آخرین.
 إذا علم المستخدم أن طرفا ثالثا لدیه معرفه غیر مصرح بها بكلمة المرور الخاصة بي فیجب علیه تغییر كلمة

 المرور على الفور
 یتم إجراء تسجیل الدخول األول باستخدام( االسم األول.االسم الثاني)  كاسم المستخدم وكلمة مرور مؤقته

 
 ٥- حساب برید إلكتروني:

  للدخول على الحساب الشخصي یجب استعمال عنوان البرید الشخصي و هو:
 gs-baeke.schulserver.de@االسم األول.االسم الثاني
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 لضمان التشغیل السهل لنظام البرید اإللكتروني یتم تطبیق القواعد التالیة:
 ال یسمح بإرسال رسائل جماعیة او برید عشوائي او مزح او رسائل وهمیه.●
 عنوان البرید اإللكتروني مخصص فقط لالستخدام الداخلي في المدرسة,●

  ارسال او تلقي رسائل البرید اإللكتروني الى خدمات البرید الخارجیه او اعادة توجیه حسابات البرید
 اإللكتروني االخرى الى حساب IServ او العكس بشكل عام غیر ممكن غیر مسموح بها.

 
  الفیروسات :

 ینتبه المستخدم علي خلو النظام من الفیروسات.
 یجب توخي الحذر عند فتح مرفقات ملفات غیر معروفة وعند ادارة ملفاتك الخاصة التي تم أخذها من جهاز

 الكمبیوتر المنزلي.
 

 مساحة التخزین:
  یتلقى كل مستخدم منطقة قرص صلب شخصیة یمكن استخدامها لتخزین البیانات ورسائل البرید اإللكتروني.

 ال یسمح ألي استخدام آخر.
 ال یوجد حق قانوني للمستخدم في حمایة البیانات الشخصیة في شبكة ضد الوصول غیر المصرح به ضد

an der Bäke المدرسه االبتدائیه 
 ینطبق هذا أیضا على النسخ االحتیاطي للبیانات المخزنة في شبكه بدون فقدها.

 یوصى بشدة بعمل نسخة احتیاطیة على ناقالت البیانات الخارجیة.
 ال یمكن ضمان سریة البیانات المنقولة عبر االنترنت باي شكل من األشكال.

  إن تقدیم أي معلومات على االنترنت یعادل جعلها عامة لذلك ال توجد مخالفة قانونیة ضد المدرسه االبتدائیه
 لحمایة هذه البیانات من الوصول غیر المصرح بها

 
 ٨- األمانة والعواقب في حالة عدم االمتثال:

 یتم تسجیل جمیع العملیات التي یقوم بها المستخدم بعد تسجیل الدخول بواسطة الخادم و یمكن تتبعها بسهولة.
 یتم االشارة بشكل سریع الى امكانیة مقاضاة المستخدم بموجب القانون الجنائي والمدني إذا تم العثور على

 انتهاكات.
 یحظر الوصول الى المعلومات او ارسال معلومات تتعارض مع األحكام القانونیة لجمهوریة ألمانیا االتحادیة.

 هذا ینطبق بشكل خاص على المحتوى الذي یدعم العنف أو االباحي او الذي یحتوي على محتوى متطرف.
 یؤدي نشر محتوى غیر قانوني وكذلك المحتوى الذي یسيء إلى األخالق إلى إلغاء تنشیط الحساب فورا وقد

 یؤدي إلى عواقب جنائیة أو مدنیة.
 


