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عدالتعلم عن ب
2020

الئحة إدارة سلوك الطلبة  

مدرسة سعد بن ايب وقاص للحلقة الثانية بنني



دارة سلوك الطلبة  لمي العام يف مؤسسات التعالحئة ا 

ة  851الوزاري رمقالقرار  2018لسن 

مدرسة سعد بن ايب وقاص للحلقة الثانية بنني



مقدماً بداية درجة100درجة للسلوك من اجمالي 80تحتسب لكل طالب 
كل فصل دراسي يخصم من الطالب الدرجة المحددة لكل مخالفة حسب الالئحة 

تمنح ) مع نهاية كل فصل( المتميز)درجة للسلوك 20ويعطى الطالب
معايير بتقييم الصفات الشخصية للطالب وتحقيق اعلى سلوك إيجابي حسب ال

(          الثالثة
تقدير قيم اإلسالم واحترام هوية وتراث وثقافة -2التطور الشخصي-1

.اإلمارات والعالم 
.المسؤولية االجتماعية ومهارات القيادة واالبتكار -3
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تعريف السلوك 

4

كل قول أو فعل أو ممارسة أو نشاط يصدر عن الطالب من 
التعليمية المحيطة بهالبيئة معخالل تفاعله 

نية الحصة اإللكتروتعريف

رفة حصة رسمية ينطبق عليها ما ينطبق على الحصة في الغ
بث )ولوائح وقوانين، وقد تكون متزامنةتعليمات منالصفية 

(.تكمصادر إلكترونية متاحة في أي وق)أو غير متزامنةمباشر 
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تعريف الغياب 

5

زء ليوم أو أكثر ، أو ج( بيئة التعلم عن بعد)االنقطاع عن الدراسة 
أو أكثر ، ويمكن أن يكون بعذر مقبول أو غير الدراسي اليوممن 

.مقبول

المخالفاتتعريف

وقع أي تصرف يقوم به الطالب وال يتسق مع السلوك اإليجابي المت
يميةأثرا سلبيا على نفسه وعلى اآلخرين والبيئة التعليترك مما
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ني تعريف التنمر االلكترو

6

استخدام وسائل تقنيات االتصال والمعلومات للشتم أو السب أو 
.التهديدبالعنف أو التشهير أو االبتزاز

نيةالجرائم التقتعريف

تزازهابكل فعل يرتكب متضمنا الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو 
ولوالدخبالحياة الخاصة به والتشهير، وإلحاق الضرر به، والمساس 

النظام الخاصة والتصرف فيها، أو إنتاج ما من شأنه المساس بلبياناته 
.القيم الدينيةأو العام
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(بعدن التعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

البسيطةالسلوكيةالمخالفات 
(التعلم عن بعد )

التعلم حضور حصة دقائق عن (10) التأخر ملدة • 
. دون عذر مقبول بعد عند البث املباشر عن 

اء اثنالعامة ب مخالفة للذوق واآلداسمالباءارتد• 
ص الحصة الدراسية عند البث املباشر لحصحضور 

.التعلم عن بعد
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(بعدن التعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

البسيطة السلوكيةالمخالفات 
(التعلم عن بعد )

يق لسير املحادثات الجانبية أو الحديث الغير مرتبط بالدراسة املع
.البث املباشر لحصة التعلم عن بعدالدرس اثناء

.السخرية من املعلم أو احد الزمالء اثناء حصة التعلم عن بعد 
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(بعدن التعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 
البسيطة السلوكيةالمخالفات 

(التعلم عن بعد )
. التعلم عن بعدحصة اثناء تناول الطعام

تشاركها ، إضافة أي برنامج غير مصرح به ، بما في ذلك البرامج التي يتم•
.والبرامج املجانية بهدف استخدامها 

ذن ميرا والدردشة دون أخذ إاوالكسوء استخدام خاصية املايكرو فون •
.مسبق من املعلم 

ورة إال باذن صريح من املعلم ، كأن تكون االلعاب ضر ) لعب االلعاب•
(تعليمية مرتبطة بالدرس 

 Microsoft)سوء استخدام الصالحيات املتاحة عبر برنامج •

Teams)
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

(  التعلم عن بعد ) متوسطة الخطورة  يةكالمخالفات السلو

.دون عذر مقبول ( عند التعلم عن بعد)واحد الغياب  عن يوم دراس ي•
هم تحريض الطالب على عدم حضور حصص التعلم عن بعد،أو تهديد•

.منصات التعلم عن بعدوتخويفهم، وعدم االنتظام في الدروس في

لبث عبر افتعال املشاجرات بين الطالب سواء املرئية أو املكتوبةخالل ا•
“املتزامنة وغيراملتزامنة: منصات التعلم عن بعد

.عدم االستجابة للقواعد املنظمة لسير الدروس•
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

(  التعلم عن بعد ) نية متوسطة الخطورة  كالمخالفات السلو

الحاسوب الوزارية خالل او بعد االنتهاء منإساءة االستخدام ألجهزة•
.حصص التعلم عن بعد

ي الطلبةاالتصال الصوتي واملرئي بعد انتهاء وقت الحصةالرسمي مع باق•
.خارجها ألغراض غير تعليميةسواء من داخل املدرسة أو من

الكشف فيياستخدام البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي•
.عن معلومات ذات طابع شخص ي

إزالة املعلم أو طالب من املجموعة مما يؤدي إلى عرقلةسير الدرس، •
.وأعمال املعلم، وحقوق الطلبة اآلخرين
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

(  التعلم عن بعد ) ية متوسطة الخطورة  كالمخالفات السلو

مات استخدام األلفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو غيرها من الكل•
.التي قد تكون مسيئة ألي مستخدم آخر( نصا أو صوتا أو تلميحا)

بث اإلساءة أو التطاول على الزائرين الرسميين أثناءالحصص خالل ال•
.املباشر

أداة من أدوات التدخين أثناء حضور حصة التعلم عن بعد أو حيازة أي•
التدخين أثناء حضور الحصة
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

(التعلم عن بعد)الخطيرةالمخالفات السلوكية 

لشتم أو استخدام وسائل تقنيات االتصال واملعلومات الخاصةباملبادرة ل•
متكررة السب أو التهديد بالعنف أو التشهير أواالبتزاز بصورة مقصودة و 

.عبر أي منصة رقمية
رة التعلم االشتراك في القوائم والنشرات البريدية غير الرسميةضمن مباد•

.عن بعد، والنشر من خاللها ملعلومات عن املعلمين والطالب دون إذن

مات إعطاء معلو .النشر من خالل وسائل التواصل االجتماعي عن املبادرة•
.عنوان املنزل ورقم الهاتفشخصية عن طالب آخر بما في ذلك
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

(التعلم عن بعد)المخالفات السلوكية الخطيرة 

غيرها معينة أوتعديل امللفات و البحث عن معلومات أو الحصول على نسخ•
.لشبكةمن البيانات، أو كلمات املرور التي تعود ملستخدمين آخرين على ا

.الدخول واالستخدام لحساب معلم أو طالب آخر بعلمه أودون علمه•

ن إتالف األجهزة أو البرامج أو تعديلها أو إساءة استخدامهابأي شكل م•
.األشكال
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 
(التعلم عن بعد)المخالفات السلوكية الخطيرة 

إزالتها، أو تعمد العبث بأي من برامج ومعدات الجهاز أو فكها أو طلب•
.تعطيلها

ضررا بالجهاز أو تركيب أو تحميل برامج أو منتجات من املحتمل أن تلحق•
.الشبكة

ليها متوفرة كجزء من أجهزة معينة أوتشكل إضافة إ)استخدام أي كاميرا •
في أي استخدام شخص ي، ومشاركةالصور أو أية معلومات عن أي من 
على الطالب وأولياءاألمور أو العاملين أو أي شخص أخر من دون الحصول 

.موافقتهم الصريحة
ن الطلبة ملحادثات بيااستخدام املحتوى التعليمي في تصوير وتسجيل•

.ونشرها دون إذن مسبق
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

(التعلم عن بعد)شديدة الخطورة المخالفات السلوكية 

أو أيةملفات مرفقة إال (hyperlinks)إنشاء أو فتح ارتباطات تشعبية •
.إذا كانت مرسلة من مصدر موثوق 

زائف، استخدام برامج املونتاج التي يمكن أن تنتج محتوى غيرحقیقی و •
. الجتماعياويتم تداوله في وسائل التواصل

راق أو استخدام الشبكة بهدف تطوير برامج تزعج املستخدمين،أو الخت•
.إتالف حسابات وأجهزة أشخاص آخرين

لك تأسيس شبكات أو اتصاالت شبكية إلجراء اتصاالت حيةبما في ذ•
.بقدون إذن رسمي مس( دردشةالتتابع)االتصاالت الصوتية أو املرئية 
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

(التعلم عن بعد)المخالفات السلوكية شديدة الخطورة 

.رويج لهانشر أو إنشاء أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو املشبوهةأو الت•
لتعلم عن إغراق البريد اإللكتروني بالرسائل أو التطبيق املستخدم ل•

عطيله أو بعد بتدفق بيانات إلكترونية عالية وإيقافه عن العمل أو ت
.  إتالف محتوياته

عن طريق أي اتصال-عمدا ودون تصريح-التقاط أو اعتراض •
.الشبكة املعلوماتية املستخدمة للتعلم عن بعد
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

(التعلم عن بعد)المخالفات السلوكية شديدة الخطورة 

استخدام الحساب الشخص ي للطالب من قبل آخرين،والدخول •
.برقم حسابه بشكل غير قانوني

وق طبع أو توزيع املواد التي تتمتع بحق/ تحميل أو نسخ أو تكرار •
ونشر من دون الحصول على إذن خطي محدد من مالك تلك 

.الحقوق 
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

(التعلم عن بعد)المخالفات السلوكية شديدة الخطورة 

لنصية استخدام الشبكة للوصول إلى املواد اإلباحية، وامللفات ا•
.ذات املحتوى غير املناسب

إضافة أو نشر ومشاركة مواد مخلة ومخالفة للقيم واألخالق •
.والنظام العام، أو ذات محتوى غير مناسب على الشبكة
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(ن بعدالتعلم ع)االفتراضيةفي المدرسة والسلوكياتالمخالفات 

(التعلم عن بعد)المخالفات السلوكية شديدة الخطورة 

ة أنواعها، بكاف(الغش في االمتحانات اإللكترونية الخاصةباملبادرة•
.وبأية طريقة عادية أو تقنية

ق تناقل حلول االمتحانات أو الواجبات الخاصة بكافةالطرائ•
.والوسائل

عة إنشاء أو نقل أو عرض أو نشر أو مشاركة أي مادة قد تس يء لسم•
.دولة اإلمارات العربية املتحدة

نشر أي خطاب يحض على الكراهية، والرسائل •
ن املتتابعة،واملضايقات، والتصريحات العنصرية، وغيرها م

.السلوكيات العدائية
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ولي األمر 

22

:حيث المسؤولية الكاملة عن اتفاقية المستخدم الخاصة بسياسة وقواعد االستخدام من

:حيازة جهاز الحاسب األلي•

.دبعتشغيل البرامج الرسمية المعتمدة الخاصة بالتعلم عن •

.البثالمباشرعلى عدم التصوير واالطالع •

اد وجود اولياء أمور الطلبة أثناء فترة البث للتوجيه واإلرش•
.وخاصة في الحلقة األولى
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:توفير جاهزية البيئة المناسبة للطلبة في المنازل من خالل األتي

.اإلنترنتشبكةوتوفيرالمناسبالمكانتوفير•
.الدروسأثناءللطالبالعامالمظهرعلىالمحافظة•
سالدروجميعحضورعلىبالحرصبعدعنالتعلمممارسةعلىاألبناءوتشجيعدعم•

.واستكمالها،التعليمية
وتحدده،فقدأوإتالفهفيابنهتسببمااستبدالأوإصالحقيمةبسداداألمروليالتزام•

.اللجنةمنوبقرارلذلك،المؤيدةوالمستنداتالوثائقضوءفيالقيمة
عنمسؤوليتهتحملأوالمدرسة،قراراتمعالتجاوبعناألمروليامتناعحالفي•

.نيةالقانوالشؤونطريقعنالمختصةالجهاتإلىاألمررفعيتمالمخالف،ابنهسلوك
بيةالتروزارةعنوالصادرةبعدعنالتعلمخاصةبمبادرةتوجيهاتأوإرشاداتأياتباع•

.والتعليم
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