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 إدارة سلوك الطلبة

 الخاصة بالتعليم عن بعد لطلبة المدرسة اإلماراتية

 طبقاً لالئحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام

 

 : مقدمة 
 

لتي االظروف المتغيرة والمستتتت دة امت وزارة التربية والتعليم بإطالق مبادرة التعليم عن بعد لمواجهة ق

متطلبات المدرسة اإلماراتية حيث أن التعلم عن بعد هو أسلوب من أساليب التعلم تحقيق  يمكن أن تواجه

 المستمر.الذاتي، الذي يؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح والتعليم 

 خالل:وتكمن دوافع تطبيق نظام التعليم عن بعد من 

 . التعليم عن بعد ي عل الباب مفتوحا أمام ال ميع 1

 عائق الزمني. التغلب على ال 2

 . التغلب على العائق ال غرافي 3

 من الطاقات التعليمية المؤهلة . االستفادة4

 . االستفادة من التقنيات الحديثة في العملية التعليمية 5

 الضغط الطالبي على المؤسسات التعليمية لمواجهة األزمات والكوارث الطبيعية. . تخفيف6

ثة وداعمة لدور دولة اإلمارات العربية المتحدة الرائد في ومن منطلق هذه المبادرة وكونها مستتتتتتتحد

 تم استتتتتتتخالي وتطوير والستتتتتتتقرار البرنام المبادرات التربوية التعليمية ولتفعيل الدور االنضتتتتتتباطي 

إرشتتتتادات وتعليمات من الئحة إدارة ستتتتلوك الطلبة باتتتتورة تتماشتتتتى مع المبادرة وتستتتتاعد في ن احها 

 ية.التعليم وتواصل العمليةالعام الدراسي  استمراريةسبيل تحقيق وتالفي الوقت والزمان في 

 

 : األهداف 

 
 بناء السلوك اإلي ابي وتحمل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل الم تمع المدرسي. .1

تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناستتتتتتبة إلن اح وتعزيز مبادرة التعلم عن بعد القائمة على  .2

 واستمرارية التعليم لمواجهة األزمات والكوارث الطبيعية.تكامل 

تطبيق مبتاد  وثقتافتة التعزيز والتعتتتتتت يع والرعتايتة التدائمتة لتدى الم تمع التعليمي للحتد من  .3

 بأفضل الوسائل التربوية الممكنة. بعد(عن  )التعلمالمخالفات السلوكية خارج أسوار المدرسة 

والمعايير واإلجراءات الواجب االحتكام إليها للتعامل مع توفير مرجعية ضتتتتتتابطة تحدد القواعد  .4

 سلوكيات الطلبة وبما يضمن االلتزام بالقيم والنظم المدرسية من خالل ظروف متغيرة ومست دة.

 

  إدارة السلوكنطاق تطبيق إرشادات : 

 
والتعليم األولى والثانية  )الحلقةالمواد الواردة على كل مؤستتتتتتستتتتتتتات التعليم العام  تطبق جميع

 الثانوي ( الخاضعة لمبادرة التعلم عن بعد على مستوى الدولة.
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 : التعريفات 
 

 أسلوب من أساليب التعلم الذاتي الذي يؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح  التعليم عن بعد

 والتعليم المستمر.
 

 مستخلاة من الئحة هي إرشادات وتطبيقات خاصة بمبادرة التعلم عن بعد  إدارة سلوك الطلبة

لسنة  851وزاري رقم  )قرارالعام إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم 

 م. 2018

 

 إحدى ل ان إدارة المدرسة المنوط بها مناقعة معكالت الطلبة من النواحي  ل نة إدارة السلوك

 حة.ألحكام الالئالتعليمية والسلوكية واتخاذ القرارات المناسبة حيالها وفقاً 

 

 لتعليميتتتة يئتتتة ا ب ل  ا

 )التتتتتتتمتتتتتتتدرستتتتتتتتتتتتتة

 االفتراضية(

بيئة عمل الم تمع التعليمي بعناصره المادية واالجتماعية والبعرية 

بكة ، باستخدام مناات عبر ش بعد(التعليم عن  )بيئة والنفسية واالفتراضية

 األنترنت العالمية.

 

 في الغرفة الافية من حاة رسمية ينطبق عليها ما ينطبق على الحاة  الحاة اإللكترونية

أو غير متزامنة  مباشر( )بثوقد تكون متزامنة  وقوانين،تعليمات ولوائح 

 .وقت(إلكترونية متاحة في أي  )كماادر

 كل قول أو فعل أو ممارسة أو نعاط يادر عن الطالب من خالل تفاعله مع  السلوك

 البيئة التعليمية المحيطة به.

 

 ليوم أو أكثر أو جزء من اليوم  بعد(التعليم عن  )بيئةالدراسة االنقطاع عن  الغياب

 الدراسي أو أكثر ويمكن أن يكون بعذر مقبول أو غير مقبول.

 

 أي تارف يقوم به الطالب وال يتسق مع السلوك اإلي ابي المتوقع مما يترك  المخالفات

 أثراً سلبياً على نفسه وعلى اآلخرين والبيئة التعليمية.

 

 أي شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء المتعمد النفسي أو ال سدي أو اللفظي  التنمر

أو اإللكتروني أو الرقمي أو الترهيب أو التهديد من قبل طالب أو م موعة 

من الطلبة نحو طالب واحد أو أكثر أو نحو العاملين بالمدرسة وعلى نحو 

 متكرر.

 

 االتاال والمعلومات للعتم أو السب أو التهديد  استخدام وسائل تقنيات التنمر اإللكتروني

 بالعنف أو التعهير أو االبتزاز.

 

 متكل فعل يرتكب  ال رائم المعلوماتية ً الدخول غير المعروع لتهديد شخص أو ابتزازه  ضمنا

والمساس بالحياة الخاصة به والتعهير وإلحاق الضرر به والدخول لبيانات 

خاصة والتارف فيها أو إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم 

  الدينية.

 

 واعها ، أجهزة االتاال أي أداة مرئية أو مسموعة مثل الهواتف النقالة بأن األجهزة اإللكترونية

والربط مع الهواتف النقالة أو األنترنت واألجهزة اللوحية أجهزة التاوير أو 

 ما شابه ذلك.

 



 3  | إدارة سلوك الطلبة . التعليم عن بعد 
 

 أي وسيلة للتواصل بين المنظومة المدرسية والنطاقات والم الس التعليمية  قنوات التواصل

 والرسائلوأولياء األمور وقد تعمل االتاال الهاتفي والبريد اإللكتروني 

الناية القايرة وشبكات وقنوات التواصل االجتماعي واإلشعارات 

 والتنبيهات الذكية عبر التطبيقات الذكية بوزارة التربية والتعليم.

 

 م موعة من الضوابط والمعايير الرقمية وتقويمها التي تساعد على  المواطنة الرقمية

التوجيه نحو حماية منافع االستخدام األمثل للموارد الرقمية المساعدة على 

 الغير من المخاطر المحتملة من خالل التوعية المبكرة.

 

 

 التعليم عن بعد (في المدرسة االفتراضية  والسلوكيات لمخالفات ا ( : 

 

 مخالفات الدرجة األولى

 ) البسيطة (
 ةالسلوكيالمخالفة 

| تكرار التأخر عن الحضتتتتتتور في الوقت المحدد  1.2

 الدراسية ودون عذر مقبول.لبدء الحاة 
  عدم االلتزام بالتعليمات الخاصتتتتتتة بإدارة التأخر بستتتتتتبب

 المباشر.الحاة الدرسية عند البث 

| عدم االلتزام بالزي المدرستتتتتتي أو الرياضتتتتتتي  3. 1

 الخاي بالمدرسة دون عذر مقبول.
  أثناء حضور  مالبس مخالفة للذوق واآلداب العامةارتداء

 الحاة الدرسية عند البث المباشر.

سلوك  1.6  حضور أثناءاإلي ابي | عدم اتباع قواعد ال

عدم المحافظة  المباشتتتر(خالل البث  ستتتيةالدرالحاتتتة 

أصوات  الحاة وإصدار واالنضباط اثناء على الهدوء

 غير الئقة داخل الاف أو خارجه.

  بالدراستتتتتتتة  غير المرتبطأو الحديث المحادثات ال انبية

 المباشر.الدرس أثناء البث والمعيقة لسير 

 السخرية من المعلم أو أحد الزمالء. 

| سوء استعمال األجهزة اإللكترونية كالحاسوب  1.10

ية  لدراستتتتتت ناء الحاتتتتتتتة ا عد اللوحي وغيرها أث عن ب

ويعتتتتتتمل ذلك ممارستتتتتتة اللعاب اإللكترونية ووضتتتتتتع 

 السماعات في الاف.

  بما في ذلك البرام   ،بهإضتتتتافة أي برنام  غير ماتتتترح

 .والبرام  الم انية بهدف استخدامها ،تعاركهاالتي يتم 

  والكاميرا والدردشة  المايكرو فونسوء استخدام خاصية

 .بدون أخذ إذن مسبق من المعلم

  لعتتب األلعتتاب إال بتتإذن صتتتتتتريح من قبتتل المعلم لكونتته

 ألغراض تعليمية.

 الاتتتتتتالحيتتات المتتتاحتتة عبر برنتتام   ستتتتتتوء استتتتتتتختتدام

Microsoft Teams  

 الدرجة الثانيةمخالفات 

 ) متوسطة الخطورة (
 ةالسلوكيالمخالفة 

دراستتتتية بدون عذر  ص( حاتتتت3عدم حضتتتتور )| 2.1

 بعد.مقبول ليوم دراسي كامل اثناء التعلم عن 
 دم حضور الدروس أثناء البث بدون عذر مقبول ) غياب ع

 يوم كامل (.

 عن أحد أو بعض الدروس أثناء اليوم الدراستتتتتتي  الغياب

 بدون عذر مقبول.

  حاتتتص دراستتتية بدون عذر مقبول ليوم  3عدم حضتتتور

 دراسي كامل أثناء التعلم عن بعد.

و تهديد أو تخويف أي | التحريض على العتتت ار أ 2.4

 التعلم عن بعد حاص  اثناء الزمالءمن 
 حريض أو تهديد وتخويف الطالب على عدم الحضتتتتتتور ت

 في مناات التعلم عن بعد. في الدروسواالنتظام 

  سواء المرئية أو المكتوبة افتعال المعاجرات بين الطالب

والغير  ةالمتزامنعبر مناتتتتتتتات التعلم عن بعد  عبر البث

 متزامنة.

 .عدم االست ابة للقواعد المنظمة لسير الدروس 

| إحضار الهاتف النقال أو إساءة استعمال أي من  2.7

 وسائل االتاال.
  إساءة االستخدام ألجهزة الحاسوب الوزارية خالل أو بعد

 االنتهاء من حاص التعليم عن بعد.
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  االتاتتتتتتال الاتتتتتتوتي والمرئي بعد انتهاء وقت الحاتتتتتتة

الرستمي مع باقي الطلبة ستواء من داخل المدرستة أو من 

 ألغراض غير تعليمية. خارجها

 أو وسائل التواصل االجتماعي استخدام البريد اإللكتروني 

 في الكعف عن معلومات ذات طابع شخاي.

 المؤدي إلى عرقلتة  إزالتة المعلم أو طالب من الم موعتة

 أعمال المعلم وحقوق الطلبة اآلخرين.سير الدرس و

| اإلستتتتتتتاءة اللفظيتتة أو التطتتاول على الطلبتتة أو  2.8

 االفتراضية. العاملين أو ضيوف المدرسة
  العبارات العنارية أوالفاحعة  أواستخدام األلفاظ النابية 

) ناتتاً أو صتتوتاً تريحاً أو تلميحاً ( أو غيرها من الكلمات 

 التي قد تكون مسيئة ألي مستخدم آخر.

 الرستتتتتتميين أثنتتاء  اإلستتتتتتتتاءة أو التطتتاول على الزائرين

 الحاص خالل البث المباشر.

 مخالفات الدرجة الثالثة

 ) الخطيرة ( :
 ةالسلوكيالمخالفة 

الخاصتتتة استتتتخدام وستتتائل تقنيات االتاتتتال والمعلومات   التنمر بأنواعه وأشكاله المختلفة.|  3.1

للعتم أو السب أو التهديد بالعنف أو التعهير أو بالمبادرة 

 عبر أي مناة رقمية. باورة مقاودة ومتكررة االبتزاز

محاولة التعتهير بالزمالء والعاملين بالمدرستة |  3.4

 التواصل االجتماعي واإلساءة لهم.في وسائل 

  غير الرستتتتميةاالشتتتتتراك في القوائم والنعتتتترات البريدية 

والنعر من خاللها لمعلومات  التعليم عن بعد مبادرةضمن 

 عن المعلمين والطالب بدون إذن.

  النعر من خالل وسائل التواصل االجتماعي عن المبادرة   

  ذلك إعطاء معلومات شتتتتتتخاتتتتتتية عن طالب آخر بما في

 عنوان المنزل ورقم الهاتف.

و أ المدرسية،انتحال صفة الغير في المعامالت |  3.5

 تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.

 أو  معينةنستتتتتت  بحث عن معلومات أو الحاتتتتتتول على ال

أو كلمتتات المرور  ،البيتتانتتاتوغيرهتتا من  تعتتديتتل الملفتتات

 التي تعود لمستخدمين آخرين على العبكة. 

  معلم أو طالب آخر بعلمه أو  واالستتتتخدام لحستتتابالدخول

 بدون علمه.

االلي  اجهزة الحتتتاستتتتتتتتتبتخريتتتب  ف أوإتال|  3.6

 بالمبادرة(الخاصة  والبرام ا

  إتالف األجهزة أو البرام  أو تعديلها أو إساءة استخدامها

 بأي شكل من األشكال.

  برام  ومعتتدات ال هتتاز أو فكهتتا أو طلتتب العبتتث بتتأي من

 إزالتها أو تعمد تعطيلها.

  تركيب أو تحميل برام  أو منت ات من المحتمل أن تلحق

 .ضرراً بال هاز أو العبكة

تاوير وحيازة ونعر وتداول صور العاملين |  3.10

 بالمدرسة والطلبة دون إذن منهم.

  معينة أو استتتتتتتخدام أي كاميرا )متوفرة ك زء من أجهزة

تعكل إضافة إليها( في أي استخدام شخاي، ومعاركة 

الاور أو أية معلومات عن أي من الطالب أولياء األمور 

أو العاملين أو أي شتتتتتخص أخر من دون الحاتتتتتول على 

 .موافقتهم الاريحة

 في تاتتتتتتوير وتستتتتتت يتتل المحتوى التعليمي ستتتتتتتختتدام ا

 .المحادثات بين الطلبة ونعرها بدون إذن مسبق

 

 مخالفات الدرجة الرابعة* 

 ) شديدة الخطورة (
 ةالسلوكيالمخالفة 

استتتتتتتعمال وستتتتتتائل االتاتتتتتتال أو التواصتتتتتتل |  4.1

االجتمتاعي في أغراض غير قتانونيتة أو غير أخالقيتة 

أو فيما يستتتل للمؤستتتستتتة التعليمية أو العاملين بها أو 

 اآلخرين.

 أو فتح ارتباطات تعتتتتتتعبية  إنعتتتتتتاءhyperlinks  أو أية

 ملفات مرفقة إال إذا كانت مرسلة من مادر موثوق.

  تاج التي يمكن أن تنت  محتوى غير حقيقي وزائف المون

 .االجتماعيويتم تداوله في وسائل التواصل 



 5  | إدارة سلوك الطلبة . التعليم عن بعد 
 

  استخدام العبكة بهدف تطوير برام  تضايق المستخدمين

 أو الختراق أو إتالف حسابات وأجهزة أشخاي آخرين.

 ااالت شبكية إلجراء اتااالت حيةتأسيس شبكات أو ات 

 دردشتتتتتتة)بما في ذلك االتاتتتتتتاالت الاتتتتتتوتية أو المرئية 

 بدون إذن رسمي مسبق. (التتابع

  نعتتتتر الفيروستتتتات اإللكترونية أو البرام  المعتتتتبوهة أو

 التروي  لها.

 

المعتتتتتاركة فيها  أوااللكترونية ال رائم رتكاب ا|  4.5

 .عليهاالتستر  او

 ستتتتتتخدام الحستتتتتاب العتتتتتخاتتتتتي للطالب من قبل آخرين ا

 قانوني.والدخول برقم حسابه بعكل غير 

 أو تكرار و/ أو توزيع المواد التي تتمتع  نستتتتتت أو  تحميل

بحقوق طبع ونعتتتتتتر من دون الحاتتتتتتول على إذن خطي 

 .محدد من مالك تلك الحقوق

مواد متتاديتتة أو | جلتتب وحيتتازة وعرض وتروي   4.6

ومخالفة للقيم  بها،إعالمية أو إلكترونية غير مرخص 

ومتتا يختتدح الحيتتاء  العتتام،واألخالق واآلداب والنظتتام 

 العام.

  والملفات  ،اإلباحيةاستتتخدام العتتبكة للوصتتول إلى المواد

 .الناية ذات المحتوى غير المناسب

  إضتتتتافة أو نعتتتتر ومعتتتتاركة مواد مخلة ومخالفة أو ذات

 غير مناسب على العبكة. محتوى

 

تسريب أسئلة االمتحانات أو المعاركة فيه بأي |  4.8

 شكل من األشكال.

  بكافة أنواعها  ة(بالمبادر )الخاصتتتتتةاالمتحانات الغش في

 وبأية طريقة عادية أو تقنية.

  تناقل حلول االمتحانات أو الواجبات الخاصة بكافة الطرق

 والوسائل.

 

باإلستتتتتتاءة للرموز الستتتتتتياستتتتتتية أو التعرض |  4.10

 الدينية أو االجتماعية بالدولة.

  عرض أو نعتتتر أو معتتتاركة أي مادة قد  أونقل  أوانعتتتاء

 .تسيء لسمعة دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

| بتتث أو تروي  أفكتتار ومعتقتتدات متطرفتتة أو  4.12

تكفيرية أو إلحادية أو مستيئة لنظم الم تمع الستياستية 

 واالجتماعية.

  ،عة تاب ئل المت أي خطاب يحض على الكراهية، والرستتتتتتتا

والتاتتتتتتريحات العناتتتتتترية، وغيرها من  والمضتتتتتتايقات،

 .السلوكيات العدائية

 

 

 : آلية التعامل مع المخالفات 

 
  يتم اتخاذ اإلجراءات التستتلستتلية واحتستتاب حستتم درجات الستتلوك حال اكتعتتاف ارتكاب المخالفة

مع مراعاة التعليمات التفايلية المذكورة والتأكد من عرض المواضيع ضمن اختااصات ل نة 

اتخاذ القرارات الالزمة طبقاً لالئحة إدارة ستتلوك الطلبة في مؤستتستتات  يتمعليه وإدارة الستتلوك 

 (.م 2018لسنة  851وزاري رقم  )قراريم العام التعل

  بين ح إلى إجراءات تتراو والرابعة(الدرجة الثالثة  )مخالفاتالقواعد قد يؤدي أي خرق لهذه

سحب حق المستخدم في الدخول ومراقبة االستخدام أو إجراء عملية استقااء الستخدام الخدمة 

كما ستكون هناك  جنائية،عض الحاالت إلى مواجهة تهم كما قد يؤدي في ب كليهما،بأثر رجعي أو 

 إجراءات تأديبية في حالة خرق هذه العروط والقواعد.

 لك ذ إنحيث  اإللكتروني، االبتزاز تهديد أولل التعرض حال الدولة في عليها وجد قوانين تنصت

وفي حال  800AMAN/  8002626لذلك ي ب إبالغ السلطات على الرقم  إلكترونيةجريمة  ديع

بتبليغ مركز حماية الطفل في وزارة  المسارعةوجود أي شكوك أو قلق حيال أحد التارفات 

 كما هو موضح في ال دول التالي:الداخلية 
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 2333399 (0) 00971 هاتف 

 childprotectection@moi-cpc.gov.ae البريد اإللكتروني 

 

 : الحضور والغياب والفال 

 
أو دون عذر للقوانين واللوائح تخضتتتع آلية وإجراءات احتستتتاب الحضتتتور والغياب ستتتواء بعذر 

 الاادرة بهذا الخاوي.

 

 : الغش واإلخالل بنظام االمتحانات 

 
 تخضع إجراءات وقائع الغش للقوانين واللوائح الاادرة بهذا الخاوي.

 

 : أدوار ومسؤوليات األطراف المعنية 

 

 : اإلدارات المدرسية 
 

 تعتتتكيل ل نة إدارة ستتتلوك الطلبة واعتماد كافة أعمالها الرستتتمية المحددة في الالئحة الرستتتمية 

 وتفعيل خططها وبرام ها الخاصة بالمبادرة.والتعامل مع كافة المخالفات الواردة من خاللها 

 للقطتتاعتتات المحتتددة الزمنيتتة الفترة خالل بعتتد عن التعليم لتفعيتتل المعلمين التزام متتدى متتتابعتتة 

 والطلبة. بين المعلمين المتزامنة الافية

 لتعليمل التفاعلية الدروس تطبيق كيفية على لالطالع التدريب مناتتة على للدخول الطالب توجيه 

 البعد. عن

 دراسية. حلقة لكل بعد عن للتعليم الدراسية المواد لخطة الزمنية ال داول إعداد 

 البث ومتابعتها مع المختاتتين ضتتمن  رصتتد غياب وتأخير الطالب عن الحاتتص الدراستتية أثناء

 طاقم إدارة المدرسة.

 أمورهم بعكل مستمر حول المبادرة ومتطلباتها. ءتنفيذ برام  إرشادية وتوعوية للطاب وأوليا 

 بعد.لتعليم عن رفع التقارير الخاصة بمبادرة ا 

  للقيادات.االلكتروني  ىبث المحتو ترشاداااتباع 

 

 : ولي األمر 
 

  تفاقية المستخدم الخاصة بسياسة وقواعد االستخدام من حيث :االمسؤولية الكاملة عن 

 . حيازة جهاز الحاسب اآللي 

 .تعغيل البرام  الرسمية المعتمدة الخاصة بالتعلم عن بعد 

 .عدم التاوير واالطالع المباشر على البث 

  المناسبة للطلبة في المنازل من خالل التالي :توفير جاهزية البيئة 

 .توفير المكان المناسب وتوفير شبكة اإلنترنت 

 .المحافظة على المظهر العام للطالب أثناء الدروس 

  دعم وتعتتتتت يع األبناء على ممارستتتتتة التعليم عن بعد بالحري على حضتتتتتور واستتتتتتكمال جميع

 الدروس التعليمية.

 صتتالح أو استتتبدال ما تستتبب ابنه في إتالفه أو فقده وتحدد القيمة التزام ولي األمر بستتداد قيمة إ

 الل نة.في ضوء الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك وبقرار من 
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  في حالة امتناع ولي األمر عن الت اوب مع قرارات المدرسة أو تحمل مسؤوليته عن سلوك ابنه

 ؤون القانونية.يتم رفع األمر إلى ال هات المختاة عن طريق الع المخالف،

  االمر.االلكتروني لولي  بث المحتوى إرشاداتاتباع 

 

 : المعلم 
 

  االستتتخدام في األنعتتطة والدروس التعليمية الرستتمية المتوافقة مع أنظمة وقوانين برام  التعلم

 بعد.عن 

  التعليمية والبحثية وبما يتوافق مع رستتتالة استتتتخدام اإلنترنت مخاتتتاتتتاً بالكامل لدعم األهداف

 ةمبادرال وأهداف

 ومات المعلوالمحافظة على  االلتزام بقواعد السلوك المنضبط السليمة في االتااالت اإللكترونية

 للطالب.العخاية 

  للمعلمين.االلكتروني  بث المحتوى إرشاداتاتباع 

 

 

 : الطالب 
 

  باألوقات والمواعيد الرسمية حسب النظم والقوانين الاادرة بمبادرة التعليم عن بعد.االلتزام 

 ةيتعين على الطالب المحافظة التامة على ال هاز الخاي به بعد استالمه ويعتبر ال هاز مسؤولي 

تكلفة ال هاز بالكامل وفي حال فقدان أو ستتتتتترقة ال هاز أو تلف ال هاز  ويتحمل الطالبالطالب 

  كان.سبب ألي 

  االستتتخدام في األنعتتطة والدروس التعليمية الرستتمية المتوافقة مع أنظمة وقوانين برام  التعلم

 بعد.عن 

  تتراوح بين ستتتحب حق المستتتتخدم  ستتتتؤدي إلى إجراءاتخرق القواعد إلى المحافظة على عدم

في الدخول ومراقبة االستتتتتتخدام أو إجراء عملية استتتتتتقاتتتتتاء الستتتتتتخدام الخدمة بأثر رجعي أو 

 .كليهما

   للطالب.االلكتروني  بث المحتوى إرشاداتاتباع 

 

 

  االجتماعيالمرشد األكاديمي / األخاائي : 
 

 مبادرةالللطلبة وأولياء أمورهم فيما يخص الالئحة الخاصة بوالتوعية واإلرشاد  طالعاال. 

  نعر الوعي بالالئحة في المدرسة وشرحها للكادر اإلداري والتعليمي بالتعاون مع  رئيس وحدة

 شؤون الطلبة بكافة الطرق والوسائل الممكنة.

  كتابياً وعرضها بعكل دوري ومستمر على ل نة القيام بمتابعة الحاالت ذي المخالفات وتوثيقها

 إدارة السلوك.

 .المساهمة بفعالية في ل نة إدارة السلوك كونه مقرراً لل نة 

 متابعة تنفيذ كافة التوصيات الواردة من ل نة إدارة السلوك ومتابعتها مع ال هات األعلى. 

 أوليتتاء أمورهم بكتتافتتة تنفيتتذ برام  توجيتته جمعي من خالل التعلم عن بعتتد لتزويتتد الطلبتتة و

 المست دات الطارئة والتعليمات اإلرشادية ضمن المبادرة.

 

  التغيير:رائد 
 

 .تعكيل فريق التعلم الذكي الخاي بالمدرسة 
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  والطالبالتعلم الذكي من المعلم  )عضوتوضيح مهام فريق التعلم الذكي المدرسي بعكل واضح، 

ضو ع التقنية،عضو التحديات  المدرسية،للقيادات عضو التعلم الذكي  اإللكتروني،عضو النض  

 .الحكومي(االتاال 

 كي في نعتتر ثقافة األمن اإللكتروني بين المعتتاركة والتعاون مع إدارة المدرستتة وفريق التعلم الذ

 األمور.الكادر التعليمي والطالبي وأولياء 

 ن استتتتتتتخدام التطبيقات والحلول متابعة البيئة المادية واألجهزة للحفاظ على فعاليتها والتأكد م

 رسمياً.التكنولوجية المعتمدة 

  متابعة تقارير االستتتتتتخدام الخاصتتتتتة بالمعلمين والطالب ووضتتتتتع خطة لتحستتتتتين األداء وجودة

 .االستخدام

 

 تعليم ذكي :ال منسق 
 

  يم التكنولوجيا في التعل الستخداموضع خطة تعغيلية أو مبادرة ضمن الخطة التطويرية للمدرسة

 والتعلم واإلشراف على تنفيذها.

  التأكد من استتتتتتتخدام التطبيقات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الوزارة في جميع المواد في

 .التعليم والتعلم واإلشراف على تنفيذها

  متابعة البيئة المادية واألجهزة للحفاظ على فعاليتها وحاتتتتتتر الاتتتتتتعوبات التقنية

 ومتابعة حلولها.
 

  األخرىوالمواد والمرجعيات األدوار : 
 

  في الئحة إدارة سلوك الطلبة الرئيسية. إقرارهيتم التعامل بها من خالل ما تم 

 


