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لجنة ادارة 

الطلبة ك سلو

بمدرسة  

المسيرة 

 شتركة.الم

 الدرسية عند البث المباشر. الحصة ارتداء مالبس مخالفة للذوق واآلداب العامة أثناء حضور 

 المحادثات الجانبية أو الحديث غير المرتبط بالدراسة والمعيقة لسيرالدرس أثناء البث المباشر .

 السخرية من المعلم أو أحد الزمالء. 

 إضافة اي برنامج غير مصرح به بما في ذلك البرامج التي يتم تشاركها والبرامج المجانية بهدف استخدامها .

 سوء استخدام خاصية المايكرو فون والكاميرا والدردشة بدون أخذ إذن مسبق من المعلم.

 ضرورة تعليمية مرتبطة بالدرس. لعب األلعاب إال بإذن صريح من قبل المعلم لكونه 

 . Microsoft Teamsسوء استخدام الصالحيات المتاحة عبر برنامج  
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 الغياب عن يوم دراسي واحد )عند التعلم عن بعد( بدون عذر مقبول .

 تحريض الطالب على عدم الحضور او تهديدهم وتخويفهم وعدم االنتظام في الدروس في منصات التعلم عن بعد. 

 افتعال المشاجرات بين الطالب سواء المرئية أو المكتوبة عبر البث عبر منصات التعلم عن بعد المتزامنة والغير متزامنة.

 عدم االستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس.   

 إساءة االستخدام ألجهزة الحاسوب الوزارية خالل أو بعد االنتهاء من حصص التعليم عن بعد. 

 تعليمية. االتصال الصوتي والمرئي بعد انتهاء وقت الحصة الرسمي مع باقي الطلبة سواء من داخل المدرسة أو من خارجها ألغراض غير  

 استخدام البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي في الكشف عن معلومات ذات طابع شخصي.

 إزالة المعلم أو طالب من المجموعة المؤدي إلى عرقلة سير الدرس وأعمال المعلم وحقوق الطلبة اآلخرين. 

 أوالفاحشةأوالعبارات العنصرية أو غيرها )نصا أوصوتا او تلميحا( التي قد تكون مسيئة ألي مستخدم آخر.استخدام األلفاظ النابية 

 االساءة او التطاول على الزائرين الرسميين أثناء الحصص خالل البث المباشر.

 حضور الحصة .التدخين أثناء حضور حصة التعلم عن بعد أو حيازة أي أداة من أدوات التدخين أثناء 
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ومتكررة عبر  استخدام وسائل تقنيات االتصال والمعلومات الخاصة بالمبادرة للشتم أو السب أو التهديد بالعنف أو التشهير أو االبتزاز بصورة مقصودة 

 أي منصة رقمية. 

 ن إذن.االشتراك في القوائم والنشرات البريدية غير الرسمية ضمن مبادرة التعليم عن بعد والنشر من خاللها لمعلومات عن المعلمين والطالب بدو 

 النشر من خالل وسائل التواصل االجتماعي عن المبادرة.  

 الهاتف.إعطاء معلومات شخصية عن طالب آخر بما في ذلك عنوان المنزل ورقم 

 لشبكة.البحث عن معلومات أو الحصول على نسخ  معينة أو تعديل الملفات وغيرها من البيانات او كلمات المرور التي تعود لمستخدمين آخرين على ا

 الدخول واالستخدام لحساب معلم أو طالب آخر بعلمه أو بدون علمه.

 إتالف األجهزة أو البرامج  أو تعديلها أو إساءة استخدامها بأي شكل من األشكال. 

 العبث بأي من برامج  ومعدات أو فكها الجهاز أو طلبها إزالتها أو تعمد تعطيلها.

 تركيب أو تحميل برامج  أو منتجات من المحتمل أن تلحق ضرر بالجهاز أو الشبكة.

 استخدام أي كاميرا )متوفرة كجزء من أجهزة معينة أو تشكل إضافة إليها( في أي استخدام شخصي، ومشاركة الصور أو أية معلومات عن أي  من 

 الطالب أولياء األمور أو العاملين أو أي شخص أخر من دون الحاصول على موافقتهم الصريحة. 

 المحادثات بين الطلبة ونشرها بدون إذن مسبق.استخدام المحتوى التعليمي في تصوير وتسجيل  
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 أو أية ملفات مرفقة إال إذا كانت مرسلة من مصدر موثوق.   hyperlinksإنشاء أو فتح ارتباطات تشعبية  

 ويتم تداوله في وسائل التواصل االجتماعي .استخدام برامج المنتاج التي يمكن ان تنتج محتوى غير حقيقي وزائف 

 استخدام الشبكة بهدف تطوير برامج  تضايق المستخدمين أو الختراق أو إتالف حسابات وأجهزة أشخاص آخرين.

 بدون إذن رسمي مسبق.تأسيس شبكات أو اتصاالت شبكية إلجراء اتصاالت حية بما في ذلك االتصاالت الصويتية أو المرئية )دردشة التتابع ( 

 او الترويج لها .أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المشبوهة نشر 

 أو إتالف محتوياته. إغراق البري اإللكتروني بالرسائل أو التطبيق المستخدم للتعليم عن البعد بتدفق بيانات إلكترونية عالية وإيقافه عن العمل أو تعطيله 

 عمدا وبدون تصريح أي اتصال عن طريق الشبكة المعلوماتية المستخدمة للتعليم عن بعد .التقاط أو اعتراض 

 استخدام الحساب الشخصي للطالب من قبل اخرين والدخول برقم حسابه بشكل غير قانوني . 

 خطي محدد من مالك تلك الحقوق.تحميل او نسخ او تكرار او توزيع المواد التي تتمتع بحقوق طبع ونشر من دون الحصول على اذن 

 استخدام الشبكة للوصول الى المواد االباحية والملفات النصية ذات المحتوى غير المناسب

 او ذات محتوى غير مناسب على الشبكة. للقيم واألخالق والنظام العام إضافة أو نشر ومشاركة مواد مخلة ومخالفة

 بالمبادرة( بكافة أنواعها وبأية طريقة عادية أو تقنية. الغش في االمتحانات )الخاصة 

 تناقل حلول االمتحانات أو الواجبات الخاصة بكافة الطرق والوسائل.

 انشاء أو نقل أو عرض أو نشر أو مشاركة أي مادة قد تسيء لسمعة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 والرسائل المتتابعة، والمضايقات، والتصريحات العنصرية، وغيرها من السلوكيات العدائية.أي خطاب يحض على الكراهية، نشر
 

 تصنيف المخالفات السلوكية على منصة التعلم الذكي
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