
شتركةم-مدرسة ياس 

2020-2021أخالقيات التعلم عن بعد لسنة الدراسية 



أهداف التعلم عن بعد

.  املدرس ياملجتمع وتحمل املسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل يجابيالسلوك ال بناء •
لىوتعزيز مبادرة التعلم عن بعد القائمة علنجاح اسبةاملنالبيئة التربوية والتعليمية تهيئة •

.  تكامل واستمرارية التعليم ملواجهة األزمات والكوارث الطبيعية
خالفات من املللحد التعليمي والتشجيع والرعاية الدائمة لدى املجتمع التعزيز و ثقافة مبادئ تطبيق •

.  بأفضل الوسائل التربوية املمكنة(التعلم عن بعد)السلوكية خارج أسوار املدرسة 
وكيات تحدد القواعد واملعايير والجراءات الواجب االحتكام إليها للتعامل مع سلضابطةتوفير مرجعية •

.جدةظروف متغيرة ومستخاللبالقيم والنظم املدرسية من االلتزامبما يضمن الطلبة



االفتراضيةملخالفات والسلوكيات في املدرسة ا

(التعلم عن بعد )



درجات 4–( البسيطة)مخالفات الدرجة األولى❑

املخالفة  السلوكية 

. التأخر بسبب  عدم االلتزام بالتعليمات الخاصة بإدارة الحصة الدرسية عند البث املباشر •

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

.املحادثات الجانبية أو الحديث غير مرتبط بالدراسة واملعيقة لسير الدرس أثناء البث املباشر•

.السخرية من املعلم أو أحد الزمالء •

.إضافة أي برنامج غير مصرح به ، أو لعب األلعاب إال بإذن صريح من قبل املعلم ألغراض تعليمية•

سوء استخدام خاصية امليكروفون والكاميرا والدردشة بدون إذن  املعلم  •

Microsoft Teamsسوء استخدام الصالحيات املتاحة عبر برنامج •



درجات 8–( متوسطة الخطورة)مخالفات الدرجة الثانية ❑
املخالفة  السلوكية 

(  غياب يوم كامل ) عدم حضور الدروس أثناء البث بدون عذر مقبول  •

الغياب عن أحد أو بعض الدروس أثناء اليوم الدراس ي بدون عذر مقبول •

حصص درسية بدون عذر مقبول ليوم دراس ي كامل أثناء التعلم عن بعد 3عدم حضور •

:التحريض على الشجار أو تهديد أو تخويف أي من الزمالء أثناء حصص التعلم عن بعد من خالل •
.  تحريض الطالب على عدم الحضور واالنتظام في الدروس في منصات التعلم عن بعد ❖
.افتعال املشاجرات  بين الطالب  سواء املرئية أو املكتوبة عبر البث عبر منصات التعلم عن بعد ❖
.عدم االستجابة للقواعد املنظمة لسير الدروس ❖

:  إساءة االستخدام ألجهزة الحاسوب الوزارية خالل أو بعد االنتهاء من حصص التعليم عن بعد من خالل •
االتصال الصوتي واملرئي بعد انتهاء وقت الحصة الرسمي  ألغراض غير تعليمية ❖
.استخدام البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي في الكشف عن معلومات ذات طابع شخص ي ❖
.  إزالة املعلم أو طالب من املجموعة املؤدي إلى عرقلة سير الدرس و أعمال املعلم ❖

) بارات العنصرية اإلساءة اللفظية أو التطاول على الطلبة أو العاملين أو ضيوف املدرسة االفتراضية ، من خالل األلفاظ النابية أو الع•
.خالل البث املباشر أو عبر املنصات التعليم عن بعد ( نصا أو صوتا أو تلميحا



درجة 12–( الخطيرة)مخالفات الدرجة الثالثة ❑
املخالفة  السلوكية 

:  التنمر بأشكاله املختلفة  من خالل •
قصودة عبر أي منصة استخدام وسائل االتصال واملعلومات الخاصة باملبادرة بالشتم والتهديد بالعنف أو التشهير أو االبتزاز بصورة م❖

رقمية

: محاولة التشهير بالزمالء والعاملين باملدرسة في وسائل التواصل االجتماعي واإلساءة لهم •
.ن إذن االشتراك في النشرات غير الرسمية ضمن مبادرة التعليم عن بعد ونشر معلومات عن املعلمين والطالب من خاللها دو ❖
إعطاء معلومات شخصية عن طالب آخر مثل عنوان املنزل أو رقم الهاتف ❖

: مثل . املدرسية، أو تزوير الوثائق الخاصة باملدرسةاملعامالتنتحال صفة الغير في ا•
ديل امللفات وغيرها من البيانات على الشبكة معينة أو تعالحصول على نسخ لبحث عن معلومات أو ا❖
.معلم أو طالب آخر بعلمه أو بدون علمهواستخدام حساب الدخول ❖

 ب•
ً
الجهاز أو إتالف أو تخريب أجهزة الحاسب اآللي أو البرامج الخاصة باملبادرة أو إساءة استخدامها أو تحميل برامج تلحق ضررا

الشبكة 

حتوى تصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين باملدرسة والطلبة دون إذن منهم من خالل استخدام الكاميرا أو استخدام امل•
.التعليمي في تصوير وتسجيل املحادثات ونشرها دون إذن مسبق 



درجة20-(  شديدة الخطورة )مخالفات الدرجة الرابعة  ❑

املخالفة  السلوكية 

التعلمية أو استعمال وسائل االتصال أو التواصل االجتماعي في أغراض غير قانونية أو غير أخالقية أو فيما يس ئ املؤسسات•
العاملين بها 

إنشاء روابط أو فتح ملفات مرفقة إال إذا كانت من مصدر موثوق ❖
املونتاج الذي يمكن أن ينتج محتوى غير حقيقي وزائف ❖
استخدام الشبكة بهدف تطوير برامج تضايق املستخدمين أو إتالف حسابات و أجهزة أشخاص آخرين❖
.نشر الفيروسات اإللكترونية أو البرامج املشبوهة أو الترويج لها ❖

.رتكاب الجرائم اإللكترونية أو املشاركة فيها أو التستر عليها ا•

ظام العام جلب وحيازة عرض وترويج مواد مادية أو إعالمية أو إلكترونية غير مرخص بها أو مخالفة للقيم واألخالق واآلداب والن•
.وما يخدش الحياء 

.بكافة أنواعها وبأي طريقة عادية أو تقنية( الخاصة باملبادرة ) تسريب  وتناقل أسئلة أو حلول االمتحانات •

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

ريحات العنصرية بث وترويج أفكار ومعتقدات متطرفة أو أي خطاب يحض على الكراهية والرسائل املتتابعة واملضايقات والتص•
وغيرها  



املعنيةاألطرافأدوار ومسؤوليات 



❑ 
ً
..ولي األمر : أوال

الدور واملسؤوليات 

:  املسؤولية الكاملة  عن اتفاقية املستخدم الخاصة بسياسة وقواعد االستخدام •
حيازة جهاز الحاسب اآللي ✓
تشغيل البرامج الرسمية املعتمدة الخاصة بالعليم عن بعد✓
عدم التصوير واالطالع املباشر على البث ✓

األسئلة وتنفيذ االلتزام األخالقي بعدم التدخل املباشر بمهام الطلبة أثناء تنفيذ التعلم اإللكتروني مثل حل•
..الواجبات

نترنت واملحافظة على توفير جاهزية البيئة املناسبة للطلبة في املنازل من خالل توفير املكان املناسب وشبكة اإل •
املظهر العام للطالب أثناء الدروس 

دعم وتشجيع األبناء على ممارسة التعليم عن بعد بالحرص على حضور واستكمال جميع الدروس •



..الطالب: ثانيا❑

الدور واملسؤوليات 

.االلتزام باألوقات واملواعيد الرسمية حسب النظم والقوانين الصادرة بمبادرة التعليم عن بعد •

حمل تكلفة يتعين على الطالب املحافظة التامة على الجهاز الخاص به ويعتبر الجهاز مسؤولية الطالب ويت•
الجهاز بالكامل 

م عن بعد االستخدام في األنشطة والدروس التعليمية الرسمية املتوافقة مع أنظمة وقوانين برامج التعل•

اتباع إرشادات بث املحتوى االلكتروني للطالب •

التفاعل مع املهمات , الحضور الفعلي واملعنوي والتركيز الكامل مع املعلم•

خول املحافظة على عدم خرق القواعد التي ستؤدي إلى إجراءات تتراوح بين سحب حق املستخدم في الد•
ومراقبة االستخدام



احترام اآلخرين في شبكة االنترنت وعدم اإلساءة لهم أو التعدي على حقوقهم•

عدم استخدام برامج القرصنة أو سرقة هوية أشخاص أخرين•

االلتزام بالقوانين وسياسة دولة االمارات بما يخص توظيف الشبكة االلكترونية •

اتباع تعليمات املعلم خالل الحصة وعدم التردد من التفاعل وسؤاله في حال وجود أي استفسار•

عدم التصوير أو استخدام أي وسائل أخرى للتسجيل أثناء التدريس اال بطلب من املعلم•

الت أخرى ال تخص موضوع الدرسابمجعدم استخدام الهاتف املحمول •

تقديم التغذية الراجعة من خالل القنوات املوضحة من قبل املعلم •

عدم التردد والتفاعل مع املعلم وسؤاله في حال وجود أي إستفسار•

..عد دور الطالب في نظام التعلم عن ب  : عيتب❑





عد آلية تنفيذ التعلم عن  ب 



آلية تنفيذ حصة التعلم عن بعد ❑

.االستعداد وتجهيز الكتب والدفاتر واألدوات الالزمة للحصة قبلها بوقت كاف-1

.وعدم إزعاج اآلخرينالءوالزمينااللتزام بالسلوك املطلوب خالل الحصة واحترام املعلم-2

.املشاركة الفاعلة طوال وقت الحصة، مع االلتزام بآداب الحوار وآداب االستماع-3

الب عن تزام طوال وقت الحصة والبعد عن اللهو وكل ما قد يشغل الطلالتعامل مع املوقف التعليمي بجدية واال-4
.الحصة

.صورالطالب الشخصيةأو حتى الءعدم تصوير أو نشر أي صور للمعلم أو الزم-5

.سرعة إجابة املعلم والجاهزية الدائمة للمناقشة وإجابة أي سؤال-6

دد كما في التعليم االلتزام بتنفيذ األنشطة والتكليفات املوجهة للطالب من قبل املعلم وتسليمها في الوقت املح-7
.املباشر


