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  اإلدارة العامة للتعليم                                                س األهلية والعالمية واألجنبيةالحد األدنى للمعايير المقترحة لنظام إدارة التعليم في المدار
 بعداإللكتروني والتعليم عن                                                                                                                                    

 
 

 آداب السلوك الرقمي

  .اتباع تعاليم وآداب الدين اإلسالمي الحنيف واألعراف والتقاليد الوطنية السائدة 

  .عدم مخالفة قوانين الدولة ذات العالقة 

  .استخدام اللغة العربية الفصحى وقواعد اإلمالء في المشاركة اإللكترونية 

  الدقة في نقل واستخدام اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة، وعدم استخدامها إال بعد التأكد من

 الصحة في النقل، واإلشارة للمصدر من كتاب هللا الكريم وكتب الصحاح.

  المشاركة والنشر اإللكتروني، والتي منها: االلتزام بآداب 
البعد عن العنصرية والطائفية والقبلية البغيضة والقذف والتشهير واإلساءة واللمز واالنتقاص من اآلخرين  -

 ومجهوداتهم. 
 للمخاطب.احترام الطرف اآلخر واختيار األلفاظ والعبارات األكثر تقديًرا واحتراًما  -
 األخرى وتقبل النقد البناء من اآلخرين.  التعامل بلطف وتقبل اآلراء -
ية المباشرة بموضوع النقاش والموضوعية والوضوح واالختصار.  -  العالقة الجدَّ
، ومشاركتها في منصة المدرسةعدم تصوير الطالبات أو المعلمات أو المشرفات التربويات أو محتويات  -

 المعلمات لتجنب المساءلة القانونية. تطبيقات / منصات التواصل االجتماعي سواء من الطالبات أو 
 ذر من بعض السلوكيات التي قد تشكل خطر على أمن وسرية المعلومات مثل: الح -

o  .الضغط على الروابط المجهولة ألنها من الممكن أن تكون روابط لتصيد المعلومات 
o  .عدم االتصال بشبكة إنترنت عامة، ألنها تسهل عملية اختراق الجهاز المتصل بها 
o  إذا اضطررت للعمل أو التعلم بمكان عام ال تترك جهاز الكمبيوتر دون مراقبة وال تسمح لألخرين

 باستخدامه دون مراقبة. 
 عند االنتهاء من دروس اليوم كافة، عليك التأكد من إغالق المنصة التعليمية بالكامل حفاًظا على خصوصيتك.  -
عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة اإللكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها، أو  -

 استمراريتها، أو حرمان اآلخرين من االستفادة منها. 
عند التعرض للتنمر اإللكتروني يجب على ولي األمر أو الطالبة إبالغ المعلمة أو المرشدة الطالبية أو مشرفة  -

 شكل خاص وتوثيق الحالة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة. المرحلة ب

  :االلتزام بآداب التواصل اإللكتروني والتي منها 
للتواصل مع  وإدارة المدرسةاستخدام وسائل التواصل اإللكتروني الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة  -

بيقات / منصات التواصل االجتماعي، المعلمات وإدارة المدرسة والطالبات ويمنع استخدام غيرها من تط

 واختيار الوقت المناسب إلرسالها وأن تكون واضحة ومختصرة. 
يجب على المعلمة الرد على الرسائل اإللكترونية واستفسارات الطالبات عبر وسائل التواصل الرسمية  -

 ساعة أثناء أيام العمل الرسمي.  42خالل  إدارة المدرسةالمعتمدة من 

 اإللكترونية، والمشاركات اإللكترونية، واألنشطة اإللكترونية قبل إرسالها.  ائلالرسمراجعة  -
االبتعاد عن إرسال الصور أو الملصقات التعبيرية واالختصارات خالل المشاركة اإللكترونية خالل فترة  -

 الصف الدراسي الرسمي. 
ادر المستخدمة، وتجنب احترام قوانين وحقوق الملكية الفكرية والنسخ، وتوضيح المراجع والمص -

 السرقة العلمية لألعمال واألنشطة اإللكترونية التي يتم تقديمها. 
 يمنع نشر أي معلومات غير كاملة، خاطئة أو غير دقيقة عن نفسك أو اآلخرين.  -
 عدم نشر البيانات الشخصية كاألسماء وبيانات االتصال والعناوين، وعدم التسويق ألي جهة كانت.  -
اإللكتروني بحيث يقوم شخص آخر بتنفيذ األعمال المكلفة بها الطالبة عند تقديم األنشطة عدم التحايل  -

والتقييمات واالختبارات اإللكترونية علًما بأنه سيتم حذف الدرجة تلقائًيا وسيتم تطبيق العقوبات حسب 

 اللوائح المنصوص عليها. 
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 وتاريخ  97در بقرار مجلس الوزراء رقم ينبغي االطالع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصا

هـ 1/3/8241وتاريخ  89هـ، والذي تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 9/3/8241

 وفهم العقوبات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية أو المخالفات الرقمية. 

 تخاذ اإلجراءات الرسمية الالزمة وفًقا لما ُتحال الطالبة للمرشدة الطالبية في حال رصد المخالفة الرقمية ال

 تقتضيه اللوائح الرسمية. 

  من حق الجميع أن يعلم أن المشاركة في جميع القنوات الخاصة بالوزارة يحق للوزارة حفظها والرجوع إليها

 عند الحاجة. 

 ات. يحق للمعلمة الحصول على توقيع إقرار باالطالع على آداب السلوك الرقمي من قبل الطالب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


