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***Rules and regulations that apply in school will be applied on the on 
line education as following: 
 

Second – degree violations First – degree violations  

- Being absent for a full day of distance 
learning without an excuse. 

- Incitement to other students to miss 
the session and not attend regularly. 

- Starting visual or written fights between 
students. 

- Contacting other students by video or 
audio after the end of the session. 

- Revealing personal information via e-
mail or social media. 

- Removing the teacher or other students 
to obstruct the session. 

- Using profanity and racist talks (in the 
audios, texts or by gestures) for any of 
the users or using offensive language. 

- Affronting official visitors during the 
sessions. 

- Smoking or using any of its tools during 
the sessions. 
 

- Being late to sessions without 
acceptable excuse. 

- Wearing indecent clothes, side talks 
that interrupt the lesson, making fun 
of the teacher or peers. 

- Misuse of the microphone, camera and 
chat. 

- Playing games during the sessions 
(unless it’s an educational need) 

- Eating during the live sessions. 
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Fourth – degree violations Third – degree violations  

-Opening any unsecure or unknown 
applications or hyperlinks. 
-Using the e-learning network for hacking 
others accounts or devices. 
-Using applications for pictures or videos 
editing to fake content and share it on social 
media. 
-Creating and sharing malwares. 
-Destroying your e-learning email on purpose 
by over loading it with messages and emails. 
-Recording and sharing any conversations on 
the information network used for e-learning 
on purpose and without any permissions. 
-Using other students' accounts or 
passwords. 
-Downloading, copying and sharing contents 
that have copy rights without a written 
permission from the copyright owner. 
-Using the network for finding obscene and 
immoral materials or files that contains 
inappropriate contents.  
-Attaching, sharing and posting inappropriate 
materials or contents that are disobedient to 
values and ethics or offend public morals. 
-Cheating in e-learning exams. 
-Sharing private homework or exams 
answers. 
-Creating, sharing, posting and transferring 
any content that offends United Arab 
Emirates.   
-Sharing any speech that induce hatred, 
racism or any other aggressive behaviors    
     

 

-Using communication and information 
technologies to libel, insult, abuse, threat 
or blackmail someone on purpose through 
the e-learning system. 
-Using unofficial emails or mail posts to 
post any information about teachers or 
students without their permission. 
-Posting any information about e-learning 
on social media. 
-Giving any information about other 
students, including address or phone 
number. 
-Saving or editing files, data and passwords 
of other users on the network. 
-Using other students' or teachers' 
accounts or passwords without informing 
them.  
-Sharing pictures or information about 
students, parents, employees, teachers or 
any other person on the network without 
their direct permission. 
-Using educational content to capture 
photos or record conversations between 
students and sharing them without a 
previous permission. 
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Methods of dealing with violations: 

- In case of violations of distance learning, sequential action are taken and the behavior 
marks are deducted with the same procedures and mechanisms mentioned in the 
students’ behavior management regulations in public education institutions 
considering the detailed instructions mentioned in the procedures for violations, 
according to the degree of violations that detailed mentioned in the students’ 
behavior management regulations. 

- Ensure that topics ae presented within the terms of reference of the Conduct 
Committee in public education institutions (Ministerial Resolution No. 851 of 2018) 

- Any breach of these rules (third or fourth) may lead to procedures ranging from withdrawing the user's 

right to enter and monitoring the use, or conducting a survey process to use the service retroactively or 

both, which in some cases may lead to facing criminal charges, and there will be disciplinary measures 

in the case of Breach of these terms and conditions. 

 
Attendance, absence and dismissal: 
The presence and absence mechanisms and procedures, whether with or without an excuse, 
are also subject to the laws and regulations issued in this regard. 
 

 
 

Cheating and breaching the exams system:  

Cheating procedures are also subject to the laws and regulations issued in this regard. 
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ن التعلم عن بعد   2020\2021قواني 
 تحت شعار 

 
 )شارك/تفاعل/ساهم ( 

 
   دور ولي األمر 

توفي  جهاز مناسب  
للطالب والبيئة  

 المناسبة

امج   تشغيل الير
الرسمية المعتمدة  
الخاصة بالتعلم عن  

 بعد

عدم التصوير أو 
اإلطالع عىل البث  

 المباش  

تواجد ولي األمر مع  
الطالب أثناء البث  

اش  لمتابعة  المب
وتوجيه الطالب  
 وزرع روح المواطنة

متابعة الطالب  
وتشجيعه عىل 

الحضور واستكمال  
جميع الواجات  
 والدروس  

اتباع أي ارشادات  
خاصة بمبادرة  
التعلم عن بعد  

والصادرة من إدارة  
 مدرسة هارفست

ي حال امتناع ولي األمر عن التجاوب مع قرارات المدرسة أو تحمل مس 
ؤوليته عن سلوك ابنه المخالف يتم رفع األمر إل لجنة  مالحظة : فن

 إدارة السلوك . 

 
 
 

   دور الطالب
ام بوقت   ن اإللي 

حصص التعلم عن  
والمكان  بعد 

المناسب لعملية  
 التعلم 

اإلهتمام بالدروس  
والتكاليف والتفاعل 
أثناء حصة التعلم  

 عن بعد 

اتباع توجيهات  
المعلم أثناء العرض  
 المباش  للحصة 

افظة عىل  المح
المظهر العام والذي  

 يليق بطالب  

اتباع السلوكيات  
 العامة وآداب الحوار 
حيث يتواجد قسم  
اف أثناء   اإلش 
 الحصص 

ي حال ارتكاب 
فن

مخافات سيتم 
محاسبة الطالب  
اعتمادا عىل الئحة  
سلوك التعلم عن  

 بعد

 

 
 

  لجنة السلوك

اللجنة لمتابعة الطالب أثناء الحصص ومتابعة   تم تفعيل لجنة السلوك الخاصة بالتعلم عن بعد وتقسيم
 الحضور والغياب وتسجيل المخالفات  وتتكون من  

اف   نائبة المديرة  مديرة المدرسة   اللجنة الفنية قسم اإلش 
ونية (  )اإللكي 

 رؤساء األقسام   قسم األنشطة
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 ... كالتالي :  اضعة تماما لالئحة السلوكالمخالفات التي تقع في المدرسة االفتراضية )التعليم عن بعد ( خ ***

 

 مخالفات الدرجة األول 
 

 مخالفات الدرجة الثانية 
 

 التأخر عن الحصة لمدة رب  ع ساعةبدون عذر مقبول .  -
ارتداءمالبس مخافة لآلداب العامة ، األحاديث الجانبية  -

المعيقة للدرس ، السخرية من المعلم والزمالء أثناء حصة 
  . البث المباش  

ا والدردشة .  -  سوء استخدام خاصية المايكريفون والكامي 
ورة تعليمية  - لعب األلعاب )إال بإذن من المعلم لكونه ضن

 مرتبطة بالدرس أحيانا ( 
 تناول الطعام أثناء حصة البث المباش  .  -

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

 عدم الحضور وعدم اإلنتظام  تحريض الطالب عىل -
 بحضور الدروس . 

ن الطالب سواء المرئية أو  - افتعال المشاجرات بي 
 المكتوبة . 

 عدم اإلستجابة للقواعد المنظمة للدروس .  -
ي مع الطالب اآلخرين بعد   -

ي والمرت 
اإلتصال الصوت 
 انتهاء الحصة . 

ي أو وسائل التواصل   -
وتن يد اإللكي  استخدام الير

 للكشف عن معلومات ذات طابع شخصي .  االجتماعي 
 إزالة المعلم أو طالب من المجموعة لعرقلة الحصة .  -
ها   - استخدام األلفاظ النابية والعبارات العنرصية أو غي 

ي قد تكون   )نصا /صوتا / تلميحا ( ألي 
مستخدم واللت 

 مسيئة له . 
ن أثناء الحصص .  -  التطاول عىل الزائرين الرسميي 
ن أث - ناء حضور حصة التعلم عن بعد أو حيازة أي التدخي 

ن أثناء الحصة .   أداة من أدوات التدخي 
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 مخالفات الدرجة الثالثة 
 

 مخالفات الدرجة الرابعة 
 

استخدام وسائل تقنيات اإلتصال والمعلومات الخاصة  -
بالمبادرة للشتم أو السب أو التهديد بالعنف أو التشهي  أو 

از  ن  بصورة مقصودة ومتكررة عير نظام التعلم عن بعد . اإلبي 
يدية غي  الرسمية ضمن  - ات الير ي القوائم والنش 

اك فن اإلشي 
مبادرة التعلم عن بعد والنش  من خاللها معلومات عن 

ن وطالب من دون إذن .   معلمي 
 النش  من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي عن المبادرة .  -
ي ذلك إعطاء معلومات شخصية عن  -

طالب آخر بما فن
ل ورقم الهاتف  ن  . عنوان المين

البحث عن معلومات أو الحصول عىل نسخ معينة أو   -
ي 
ها من البيانات ،أ و كلمات المرور اللت  تعديل الملفات وغي 

ن آخرين عىل الشبكة .   تعود لمستخدمي 
الدخول واإلستخدام لحساب معلم أو طالب آخر بعلمه  -

 أو دون علمه . 
مشاركة الصور أو أي معلومات عن أي طالب أولياء  -

ن أو أي شخص آخر من دون الحصول عىل  األمور أو العاملي 
 موافقتهم الرصيحة . 

ي تصوير وتسجيل   -
استخدام المحتوى التعليمي فن

ها بدون إذن مسبق .  ن الطلبة ونش   المحادثات بي 

إنشاء أو فتح ارتباطات تشعبية أو أي ملفات مرفقة    -
  إذا كانت من مصدر موثوق . إال 
استخدام الشبكة هدف بهدف تطوير برامج تضايق  -

اق أو إتالف الحسابات  ن أو لإلخي  عىل المستخدمي 
 وأجهزة األشختص اآلخرين. 

ي يمكن ان تنتج محتوى -
استخدام برامج المونتاج الت 

ي 
ي وسائل التواصل  غي  حقيق 

وزائف ويتم تداوله فن
 اإلجتماعي . 

وي    ج لها  نش  أو إنش- مجيات الخبيثة وتداولها والي  اء الير
 . 
ي بالرسائل أو التطبيق  -

وتن يد اإللكي  إغراق الير
ونية  المستخدم للتعلم عن بعد بتدفق بيانات إلكي 

 عالية وإيقافه عن العمل أ تعطيلع إو إتالف محتوياته . 
اض عمدا ودون ترصي    ح أي اتصال عن  - التقاط أو اعي 

 تية المستخدمة للتعلم عن بعد . طريق الشبكة المعلوما
استخدام الحساب الشخصي للطالب من قبل اآلخرين  -

ي . 
 والدخول برقم حسابه بشكل غي  قانوتن

ي تتمتع تحميل أو نسخ أو تكرارأو توزي    ع المواد ال -
ت 

بحقوق طبع ونش  من دون الحصول عىل إذن خطي  
 لذلك من مالك الحقوق . 

واد اإلباحية ،  استخدام الشبكة للوصول إل الم-
 والملفات النصية ذات المحتوى الغي  مناسب . 

إضافة أو نش  أو مشاركة مواد مخلة ومخالفة للقيم   -
واألخالق والنظام العام أو ذات محتوى غي  مناسب  

 عىل الشبكة . 
ونية )الخاصة بالمبادرة (  - ي اإلمتحانات اإللكي 

الغش فن
 ة . بكافة أنواعها وبأي طريقة عادية أو تقني

تناقل حلول االمتحانات والواجبات الخاصة بكافة   -
 الطرق والوسائل . 

إنشاء أو نقل أو عرض أو نش  أو مشاركة أي مادة قد  -
ء لدولة اإلمارات العربية المتحدة    تسي

نش  أي خطاب يحض عىل الكراعية ، والرسائل  -
ها المتتابعة والمضاي قات والترصيحات العنرصية وغي 

 ت العدائية . من السلوكيا
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 آلية التعامل مع المخالفات : 

ي حال ارتكاب مخافات التعلم عن بعد بنفس اجراءات  -
يتم اتخاذ اإلجراءات التسلسلية واحتساب حسم درجة السلوك فن

ي مؤسسات التعليم العام مع مراعاة التعليمات التفصيلية المذكورة
ي   واآلليات المذكورة بالئحة إدارة السلوك للطلبة فن

فن
ي الئحة إدارة سلوك  

بند اإلجراءات الخاصة بالمخالفات كال حسب درجة المخالفة المخالفة والمذكورة بالتفصيل فن
 الطلبة . 

ي   -
التأكد من عرض المواضيع ضمن اختصاصات لجنة السلوك وعليه يتم اتخاذ القرارات اللزمة طبقا لالئحة السلوك فن

 (. 2018لسنة  851 قرار وزاري رقممؤسسات التعليم العام ) 

ي الدخول ومراقبة  -
ن سحب حق المستخدم فن اوح بي 

قد يؤدي أي خرق لهذه القواعد )الثالثة أو الرابعة ( غىل إجراءات تي 
ي بعض الحاالت إل مواجهة تهم 

اإلستخدام أو إجراء عملية استقصاء الستخدام الخدمة بأثر رجعي أو كليهما ، قديؤدي فن
وط والقواعد . جتائية ، كما ستكون هن ي حالة خرق هذه الش 

 اك إجراءات تأديبية فن

 

 الحضور والغياب والفصل : 

ن واللوائح الصادرة بهاذا الخصوص .   تخضع أيضا آلية وإجراءات الحضور والغياب سواء بعذر أو دون عذر للقواني 

 

 الغش واإلخالل بنظام اإلمتحانات  : 
ن   الخصوص . واللوائح الصادرة بهذا  تخضع أيضا إجراءات وقائع الغش بالقواني 

 


