
عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة: 
ن أيديكم الئحة السلوك الرقمي ئكم ببداية العام الدراسي الجديد نتهن ام بما ورد فيها    كد ونؤ   نأمل منكم قراءتها بعناية  ضع بي  ن من  عىل وجوب االلت 

: خالل رحلتكم التعليمية  تعليمات  ي
 بمنصة مدرست 

 .اتباع تعاليم وآداب الدين اإلسالمي الحنيف واألعراف والتقاليد الوطنية السائدة •
ن الدولة ذات العالقة •  .عدم مخالفة قواني 
ي  •

ن
ونيةاستخدام اللغة العربية الفصىح وقواعد اإلمالء ف  .المشاركة اإللكت 

النقل،   • ي 
ن
التأكد من الصحة ف يفة، وعدم استخدامها إال بعد  النبوية الشر ي نقل واستخدام اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث 

ن
الدقة ف

 .واإلشارة للمصدر من كتاب هللا الكريم وكتب الصحاح 
ي منها •

، والت  ي
ونن ام بآداب المشاركة والنشر اإللكت  ن  :االلت 

o العنرصية والطائفية والقبلية البغيضة والقذف والتشهت  واإلساءة واللمز واالنتقاص من اآلخرين ومجهوداتهم البعد عن. 
o ب

َ
 للُمخاط

ً
اما  واحت 

ً
ام الطرف اآلخر واختيار األلفاظ والعبارات األكتر تقديرا  .احت 

o التعامل بلطف وتقبل اآلراء األخرى وتقبل النقد البناء من اآلخرين. 
o ة بموضوع النقاش والموضوعية والوضوح واالختصار ة المباشر  .العالقة الجديَّ
o   ي تطبيقات / منصات التواصل

، ومشاركتها فن ي
ن أو محتويات منصة مدرست  بويي 

ن الت  فيي  ن أو المشر عدم تصوير الطلبة أو المعلمي 
ن لتجنب المساءلة القانونية  .االجتماعي سواء من الطلبة أو المعلمي 

o ي قد تشكل خطر عىل أمن وشية المعلومات مثل الحذر من ب
 :عض السلوكيات الت 

 .الضغط عىل الروابط المجهولة ألنها من الممكن أن تكون روابط لتصيد المعلومات ▪
اق الجهاز المتصل بها ▪ نت عامة، ألنها تسهل عملية اخت   .عدم االتصال بشبكة إنت 
ك جهاز  ▪ الكمبيوتر دون مراقبة وال تسمح لآلخرين باستخدامه دون   إذا اضطررت للعمل أو التعلم بمكان عام ال تت 

 .مراقبة
o  عىل خصوصيتك 

ً
 .عند االنتهاء من دروس اليوم كافة، عليك التأكد من إغالق المنصة التعليمية بالكامل حفاظا

o   ونية بما يؤثر عىل أدائها، أو مستوى أمانها، أو شعتها، أو استمراريتها، أو حرمان عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة اإللكت 
 اآلخرين من االستفادة منها 

o   ي بشكل خاص وتوثيق الحالة ي يجب عىل ولي األمر أو الطالب إبالغ المعلم أو المرشد الطالن 
ونن عند التعرض للتنمر اإللكت 

 .التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
ي منها •

، والت  ي
ونن ام بآداب التواصل اإللكت  ن  :االلت 

o   ن وإدارة المدرسة والطالب ويمنع  استخدام وسائل ي الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة للتواصل مع المعلمي 
ونن التواصل اإللكت 

، واختيار الوقت المناسب إلرسالها وأن تكون واضحة ومخترصة ها من تطبيقات / منصات التواصل االجتماعي  .استخدام غت 
o ي واستفسا

ونن يد اإللكت   ٢٤رات الطلبة عت  وسائل التواصل الرسمية المعتمدة من الوزارة خالل  يجب عىل المعلم الرد عىل الت 
 .ساعة أثناء أيام العمل الرسمي 

o ونية قبل إرسالها ونية، واألنشطة اإللكت  ، والمشاركات اإللكت  ي
ونن يد اإللكت   .مراجعة الت 

o ية واالختصارات خالل المشاركة اإللك ة الصف الدراسي الرسمي االبتعاد عن إرسال الصور أو الملصقات التعبت  ونية خالل فت   .ت 
o   ن وحقوق الملكية الفكرية والنسخ، وتوضيح المراجع والمصادر المستخدمة، وتجنب الشقة العلمية لألعمال ام قواني 

احت 
ي يتم تقديمها

ونية الت   .واألنشطة اإللكت 
o  يمنع نشر أي معلومات غت  كاملة، خاطئة أو غت  دقيقة عن نفسك أو اآلخرين 
o م نشر البيانات الشخصية كاألسماء وبيانات االتصال والعناوين، وعدم التسويق ألي جهة كانتعد. 
o   ي

ونن التحايل اإللكت  الطالب-عدم  بها  المكلف  والتقييمات    -بحيث يقوم شخص آخر بتنفيذ األعمال  تقديم األنشطة  عند 
ونية علًما بأنه سيتم حذف الدرجة تلقائيا وسيتم   .تطبيق العقوبات حسب اللوائح المنصوص عليهاواالختبارات اإللكت 

ي االطالع عىل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم   •
ـه، و الذي تمت المصادقة 1٤٢8/ 3/ 7وتاري    خ    79ينبغن

م المعلوماتية أو المخالفات  ـه . وفهم العقوبات المتعلقة بالجرائ1٤٢8/ 3/ 8وتاري    خ    17عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 
 .الرقمية

ي حال رصد المخالفة الرقمية التخاذ اإلجراءات الرسمية الالزمة وفقا لما تقتضيه اللوائح الرسمية •
ي فن  .يحال الطالب للمرشد الطالن 

ي جميع القنوات الخاصة بالوزارة يحق للوزارة حفظها والرجوع إليها عند الحاجة ةمن حق الجميع أن يعلم أن المشارك •
 .فن

 .توقيع إقرار باالطالع عىل آداب السلوك الرقمي من قبل الطالبيحق للمعلم الحصول عىل  •

 
 
 

 

 


