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 أقسام شؤون الطلبة                                                         
 قسم التوجيه واالرشاد ومتابعة الخريجي                                                                

 

اضية   االنضباط العامةقواعد   :  للصفوف االفتر

ام الطالب جميع عىل يتوجب :  بما  االلتر   يىلي
 

  اضيه حضور  الجداول حسب المحدده الدروس اإلفتر

 ي  الجلوس
 
 األصحاب.  و  التلفاز  العائله، أفراد  وخاصة الدرس ست   عىل سلبا  يؤثر  ما  كل  عن بعيدا  هادئه غرفه ف

 ام م ال  شخص إي أنه إىل اإلشاره مع. الرسمي  بالزي اإللتر   . غائب يعتت   و  المغادره منه سيطلب الدرس أثناء الرسمي  بالزي يلتر 

  (الحضور بموضوع المتعلق الكليه قانون حسب) غائب يعتت   يتأخر  شخص أي. الدرس بدء قبل دقائق خمس األقل عىل الحضور . 

  ي  المتوفره التصوير  آلة تشغيل من التأكد  يجب كما . )بإنتظام كافة الدروس  حضور
 
 . الحضور  لتأكيد  باسمائكم المناداة عند  اليد  ورفع أجهزتكم ف

 (. لكليه داخل به المعمول النظام حسب عىل الغياب إنذارات الطالب سيتلقر  

 ي  إال  "صامت" وضع عىل الصوت مفتاح إبقاء
 
 . تشغيله المحاض   طلب حال ف

 نامج ضمن" يد" إشارة عىل يحتوي الذي المفتاح عىل الضغط خالل من التكلم أردتم إذا  اليد  رفع  (. MS Teamsالمستخدم ) الت 

 اإلنتهاء  عند  "صامت" وضع اىل وإعادته التكلم أردت إذا  الصوت مفتاح تفعيل . 

 م  . التصوير  خاصية "تعطيل" او  ب "تشغيل" يتعلق لما  بالنسبة المدرس بتعليمات اإللتر 

 خاصية إستخدم (chat ) يه الصور  او  الرموز  إستخدام عدم يستحسن كما   . السؤال او  مفيده تعليقات إضافة أردت إذا  التعبت 

 ي  خلل أي. الصف قواعد  مع يتناسب بما  الترصف
 
 . المختصه لإلداره إبالغه سيتم الترصف ف

  عىل المسجله الدروس حضور (OneDrive ) ي
 
 . غائبا  كنت  حال ف

 االختبار  الغاء يتم واال  االختبارات اثناء التصوير  خاصية تشغيل عىل الحرص . 

 يه اللغه إستخدام  . الدرس أثناء( كتابة  او  شفهيا ) فقط اإلنجلت  

 ام ه ألي تسجيل أو  تصوير  محاولة أي. واألنظمه بالقواعد  اإللتر  ها  محاض   . شديدة.  الطالب لعواقب تعرض االجتماعي  التواصل وسائل عىل ونشر


