
   Department of Education and Knowledge       وزارة التربية والتعليم      

 Al Ain Regional Office ةـرفـعـمـم والـيـلــعــت  ــرة الـدائ

 Al Khalil International Private School       ةة الخاص  ولي  الخليل الد   مدرسة
 

  المخالفات السلوكية واإلجراءات المتخذة في المدرسة ) التعلم عن بعد(

 مخالفات الدرجة الثانية ) متوسطة الخطورة (
درجات  8خصم  –لجنة سلوكية  –ايقاف ليومين  -تنبيه خطي

 على كل مخالفة

 مخالفات الدرجة األولى ) البسيطة (  
 درجات على كل مخالفة 4حسم  -تعهد   –تنبيه خطي 

  

 

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

2- تحريض الطالب على عدم حضور حصص التعلم عن بعد، أو تهديدهم  

  .وعدم االنتظام في الدروس في منصات التعلم عن بعد  وتخويفهم،

افتعال المشاجرات بين الطالب سواء المرئية أو المكتوبة خالل البث عبر  -3

.منصات التعلم عن بعد، المتزامنة وغير المتزامنة  
مة لسير الدروس  -4 .عدم االستجابة للقواعد المنظ ِّ  

رية خالل أو بعد االنتهاء من إساءة االستخدام ألجهزة الحاسوب الوزا  -5

.حصص التعلم عن بعد  
االتصال الصوتي والمرئي بعد انتهاء وقت الحصة الرسمي مع بقية الطلبة  -6

  .سواء من داخل المدرسة أو من خارجها ألغراض غير تعليمية

استخدام البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي في الكشف عن  -7

.شخصيمعلومات ذات طابع   

إزالة المعلم أو طالب من المجموعة، ما يؤدي إلى عرقلة سير الدرس،   -8

.وأعمال المعلم، وحقوق الطلبة اآلخرين  
استخدام األلفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو غيرها من الكلمات )نصاً  -9

.أو صوتاً أو تلميحاً( التي قد تكون مسيئة ألي مستخدم آخر  
التطاول على الزائرين الرسميين أثناء الحصص خالل البث اإلساءة أو   -10

.المباشر  

التدخين أثناء حضور حصة التعلم عن بعد أو حيازة أي أداة من أدوات  -11

 التدخين أثناء حضور الحصة

دقائق عن حضور حصة التعلم عن بعد عند البث  10التأخر لمدة -1

 المباشر دون عذر مقبول

ارتداء مالبس مخالفة للذوق واآلداب العامة أثناء حضور الحصة   -2

د .الدراسية عند البث المباشر لحصص التعلم عن بع  

المحادثات الجانبية أو الحديث غير المرتبط بالدراسة والمعيق   -3

.لسير الدرس أثناء البث المباشر لحصة التعلم عن بعد  

,ثناء حصة التعلم عن بعدالسخرية من المعلم أو أحد الزمالء أ  -4  

  .تناول الطعام أثناء حضور حصة التعلم عن بعد  - 5

إضافة أي برنامج غير مصرح به، بما في ذلك البرامج التي يتم  -6

.تشاركها، والبرامج المجانية بهدف استخدامها  

.سوء استخدام خاصية الميكروفون والكاميرا   -6  

.لمالدردشة دون أخذ إذن مسبق من المع -7  

لعب األلعاب )إال بإذن صريح من قِّبَل المعلم؛ كأن تكون األلعاب   -8

.ضرورة تعليمية مرتبطة بالدرس(  

سوء استخدام الصالحيات المتاحة عبر برنامج -9  Microsoft 

Teams. 
 

 مخالفات الدرجة الرابعة ) شديدة الخطورة (
الفصل النهائي –ايقاف الحساب اإللكتروني  –رسوب بالمادة   

 

 .إال إذا كانت مرَسلة من مصدر موثوق ةإنشاء أو فتح ارتباطات تشعبي -1

استخدام برامج المونتاج التي يمكن أن تنتج محتوى غير حقيقي وزائف، ويتم تداوله في  -2

.وسائل التواصل االجتماعي  

  .استخدام الشبكة بهدف تطوير برامج تزعج المستخدمين -3 

   ختراق أو إتالف حسابات وأجهزة أشخاص آخرين، ا -4

تأسيس شبكات أو اتصاالت شبكية إلجراء اتصاالت حيَّة بما في ذلك االتصاالت الصوتية أو  -5

  .المرئية )دردشة التتابع( دون إذن رسمي مسبق

.نشر أو إنشاء أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المشبوهة أو الترويج لها -6  

.لبريد اإللكتروني بالرسائل  وإيقافه عن العمل أو تعطيله أو إتالف محتوياتهإغراق ا -7   

أي اتصال عن طريق الشبكة المعلوماتية  -عمداً ودون تصريح  -التقاط أو اعتراض  -8 

.المستخدمة للتعلم عن بعد  

.قانونياستخدام الحساب الشخصي للطالب من قِّبَل آخرين، والدخول برقم حسابه بشكل غير  -9   

أو توزيع المواد التي تتمتع بحقوق طبع ونشر من دون  تحميل أو نسخ أو تكرار و/ -10 

  .الحصول على إذن خطي محدد من مالك تلك الحقوق

استخدام الشبكة للوصول إلى المواد اإلباحية  -11  

ذات محتوى  إضافة أو نشر ومشاركة مواد مخلة ومخالفة للقيم واألخالق والنظام العام، أو -12

  .غير مناسب على الشبكة

الغش في االمتحانات اإللكترونية )الخاصة بالمبادرة( بكل أنواعها، وبأية طريقة عادية أو  -13

.تقنية، وتناقل حلول االمتحانات أو الواجبات الخاصة بكل الطرائق والوسائل  

دولة اإلمارات  إنشاء أو نقل أو عرض أو نشر أو مشاركة أي مادة قد تسيء لسمعة -14   

والتصريحات العنصرية، وغيرها من السلوكيات أنشر أي خطاب يحض على الكراهية، ،  -15  

 العدائية

 

 مخالفات الدرجة الثالثة ) الخطيرة (
درجة لكل مخالفة  12خصم  –لجنة السلوك  –ايقاف فوري للطالب   

 
استخدام وسائل تقنيات االتصال والمعلومات الخاصة بالمبادرة للشتم أو  -

 السب أو التهديد بالعنف أو التشهير أو االبتزاز 

االشتراك في القوائم والنشرات البريدية غير الرسمية ضمن مبادرة  -2

  .التعلم عن بعد

.النشر من خاللها لمعلومات عن المعلمين والطالب دون إذن، -3  

إعطاء معلومات شخصية عن طالب آخر بما في ذلك عنوان المنزل  -4 

  .ورقم الهاتف
البحث عن معلومات أو الحصول على نسخ معينة أو تعديل الملفات  -5

وغيرها من البيانات، أو كلمات المرور التي تعود لمستخدمين آخرين على 
.الشبكة  

  .أو دون علمهالدخول واالستخدام لحساب معلم أو طالب آخر بعلمه  -6 

.إتالف األجهزة أو البرامج أو تعديلها أو إساءة استخدامها بأي شكل -7  

العبث بأي من برامج ومعدات الجهاز أو فكها أو طلب إزالتها، أو تعمد  -8 

تعطيلها، وتركيب أو تحميل برامج أو منتجات تلحق ضرراً بالجهاز أو 
.الشبكة  

.استخدام أي كاميرا )متوافرة كجزء من أجهزة معينة( استخدام شخصي  -9  

مشاركة الصور أو أية معلومات عن أي من الطالب وأولياء األمور أو  -10 

.العاملين أو أي شخص آخر من دون الحصول على موافقتهم الصريحة  

استخدام المحتوى التعليمي في تصوير وتسجيل المحادثات بين الطلبة  -11

 ونشرها دون إذن مسبق
 

مدير المدرسة : أ. حسين أبو أرتيمة الخدمة االجتماعية                                                                    


