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روابط مواد ملفات مدرسية على تلغرام
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المزيد من الملفات بحسب ملفات مدرسية والمادة التربية في الفصل األول

سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق االمتحانات للعام الدراسي
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محمد جابريوسف عبدالكريم الحمادي

:املخالفات
.البسيطة: الدرجة األوىل -1

.متوسطة اخلطورة: الدرجة الثانية -2
.اخلطرية: الدرجة الثالثة -3

شديدة اخلطورة: الدرجة الرابعة -4

-ملخص-
الئحة إدارة سلوك الطلبة

(التعلم عن بعد)

المرشد األكاديميرئيس وحدة شؤون الطلبة

نادرة السويدي

1مديرة المدرسة

Yousif.Alhammadi
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مخالفات 
الدرجة 
األولى

(البسيطة)

.دقائق عن حضور حصة التعلم عن ُبعد عند البث بدون عذر مقبول10التأخر لمدة -1

مباشر ارتداء مالبس مخالِفة للذوق واآلداب العامة أثناء حضور الحصة الدراسية عند البث ال-2
.لحصص التعلم عن بعد

البث المحادثات الجانبية أو الحديث غير المرتبط بالدراسة والمعيقة لسير الدرس اثناء-3
.المباشر لحصة التعلم عن بعد

.السخرية من المعلم او أحد الزمالء اثناء حصة التعلم عن بعد-4
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/تابع 
مخالفات 
الدرجة 
األولى

(البسيطة)

م، سوء استخدام خاصية الميكروفون والكاميرا والدردشة بدون اخذ اذن مسبق من المعل-5
ة مرتبط إال بإذن صريح من قبل المعلم لكونه ضرورة تعليمي)وكذلك لعب األلعاب أثناء الحصة 

(.بالدرس

.تناول الطعام أو المشروبات أثناء  حضور حصة التعلم عن بعد-6

.Microsoft Teamsيرنامجسوء استخدام الصالحيات المتاحة عبر -7
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مخالفات 
الدرجة 
الثانية

متوسطة )
(الخطورة

.بدون عذر مقبول(عن التعلم عن بعد)الغياب عن يوم دراسي واحد -1

نصات افتعال المشاجرات بين الطالب سواًء المرئية أو المكتوبة عبر البث المباشر عبر م-3
.التعلم عن ُبعد المتزامنة والغير متزامنة

.عدم االستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس-4

6

تحريض الطالب على عدم الحضور أو تهديدهم وتخويفهم ، وعدم االنتظام في الدروس -2
.في منصات التعلم عن بعد



/تابع 
مخالفات 
الدرجة 
الثانية

متوسطة )
(الخطورة

إساءة االستخدام ألجهزة الحاسوب الوزارية خالل او بعد االنتهاء من حصص-5
.التعلم عن بعد

ذات استخدام البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي في الكشف عن معلومات-7
.  طابع شخصي

7

ن االتصال الصوتي أو المرئي بعد انتهاء وقت الحصة الرسمي مع باقي الطلبة سواء م-6
.داخل المدرسة أو من خارجها ألغراض غير تعليمية



/تابع 
مخالفات 
الدرجة 
الثانية

متوسطة )
(الخطورة

إزالة المعلم أو الطالب من المجموعة ، المؤدي الى عرقلة سير الدرس وأعمال المعلم -8
.وحقوق الطلبة واآلخرين

.اإلساءة أو التطاول على الزائرين الرسميين أثناء الحصص خالل البث المباشر-10

8

استخدام  األلفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو غيرها من الكلمات-9
.والتي قد تكون مسيئة ألي مستخدم آخر( نَصًّا أو صوتًا أو تلميًحا )
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مخالفات 
الدرجة 
الثالثة

(الخطيرة)

و استخدام وسائل تقنيات االتصال أو المعلومات الخاصة بالمبادرة للشتم أو السب أ-1
.التهديد أو العنف أو التشهير أو االبتزاز بصورة مقصودة ومتكررة عبر أية منصة رقمية

.إعطاء معلومات شخصية عن طالب آخر بما في ذلك عنوان المنزل أو الهاتف-3

.الدخول أو االستخدام لحساب معلم او طالب آخر بعلمه أو بدون علمه-4
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.النشر من خالل وسائل التواصل االجتماعي عن مبادرة التعلم عن بعد-2



مخالفات 
الدرجة 
الثالثة

(الخطيرة)

.إتالف األجهزة أو البرامج أو تعديلها أو إساءة استخدامها بأي شكل من األشكال-5

دون إذن استخدام المحتوى التعليمي أو تصوير وتسجيل المحادثات بين الطلبة ونشرها ب-7
.مسبق من الجهات المختصة

مشاركة الصور أو أية معلومات عن أي من الطالب أو اولياء األمور أو العاملين أو أي شخص-8
.آخر دون الحصول على موافقتهم الصريحة

11

.العبث بأي من برامج ومعدات الجهاز الوزاري أو فكّها أو طلب إزالتها أو تعّمد تعطيلها-6
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مخالفات 
الدرجة 
الرابعة

شديدة )
(الخطورة

ية أو ستعمال وسائل االتصال أو التواصل االجتماعي في أغراض غير قانونية أو غير أخالقا-1
.فيما يسيء للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو اآلخرين

الق جلب وحيازة وعرض وترويج مواد مادية أو إعالمية أو الكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم واألخ-3
.العامواآلداب والنظام 

.األشكالتسريب أسئلة االمتحانات أو المشاركة فيها بأي شكل من -4
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.أو التستر عليها( المخطط لها مسبًقا)السرقة المنهجية -2



مخالفات 
الدرجة 
الرابعة

شديدة )
(الخطورة

.التعرض باإلساءة للرموز السياسية أو الدينية او االجتماعية بالدولة-5

.حيازة واستخدام األسلحة النارية أو البيضاء أو ما في حكمها داخل المدرسة-7

داخل المدرسة أو الحافلة أو خالل المناشط، وكذلك -بأي شكل من األشكال-االعتداء على اآلخرين -8
.عليهاالعتداء المؤدي إلى حدثو إصابات للمعتدى 

14

ية بث أو ترويج أفكار ومعتقدات متطرفة، أو تكفيرية أو إلحادية أو مسيئة لنظم المجتمع السياس-6
.واالجتماعية



مخالفات 
الدرجة 
الرابعة

شديدة )
(الخطورة

.التسبب في إشعال الحرائق داخل حرم المدرسة-9

.اإلساءة إلى األديان السماوية أو إثارة كل ما يسبب الفتنة الطائفية والمذهبية بالمدرسة-11

15

حيازة أو جلب أو ترويج أو تعاطي المخدرات أو العقاقير الطبية المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل -10
.المدرسة أو الحافلة
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ال تضيّع جهود والديك يف تربيتك

كُنْ بارًّا هبما

واجعلهما راضيني عنك

تذكر أنك متثل وطنك
بأخالقك وسلوكك
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