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 :أثناء حضور دروس التعلم عن بعدبها  االلتزام الطلبةتعليمات الواجب على ال

 :الحضور تعليماتأ. 
 تسجيل الدخول إلى فصولهم الدراسية قبل خمس دقائق من بدء الدرس بةيجب على الط. 

 وفقًا و قيام المحاضر برصد الحضور/الغياب عند تشغيل الكاميرات الخاصة بهم لبةيجب على الط
ً اعتبار الطالب غائب. سيتم حاضرلتعليمات الم  تشغيل الكاميراعن الدرس عند االمتناع عن  ا

 .لتسجيل الحضور

 س في مكان هادئ بعيًدا وجلاليجب حيث  الدرسلحضور  مناسباختيار مكان  لبةيجب على الط
 .االنتباه لتجنب تشتيت از وذلكعن أفراد األسرة أو األصدقاء أو التلف

  درسدقائق من وقت بدء ال 5خول بعد عند تسجيل الدعن الدرس،  متأخًراسيتم اعتبار الطالب .

 مرات.لثالث وسوف يكتب للطالب غياب عن درس واحد عند تكرار التأخير 
 وسيصدر . عذر مقبولدون  ٪5غياب ال ةت نسبسيحصل الطالب على أول خطاب إنذار إذا بلغ

ما إذا  النهائي سيحرم الطالب من الجلوس لالختبار .٪01 النسبةوصول عند الثاني  نبيهالت خطاب

 . الساعاتإجمالي  من ٪05 الغياب سبةنتخطت 
 

 :اللباس تعليماتب. 
 وعباءة . العمانية للطالب ةوالكم : دشداشة بيضاءااللتزام بالزي الرسمي لبةيجب على الط

 .للطالباتووشاح 

 عن  غائبكهم تسجيلوسيتم  درسبقواعد اللباس مغادرة التزمون الذين ال يل بةسيُطلب من الطل
 . الدرس

 

 الدراسية: تقديم الواجبات ج.
 اتخاذ في الوقت المحدد. سيتم  دراسيةال واجباتالتقديم اكمال المهام و  بةيجب على الطل

 .المتأخرة واجباتال االجراءات الالزمة حول
 

 د. السلوك:
 لبةيجب على الط: 
  الفصل أو المخاطرة بإبالغ اإلدارة بتعليماتااللتزام. 
 في  استخدم اللغة اإلنجليزية فقط للتحدث أو الدردشةMS Teams 
 هتشغيل حاضرما لم يطلب الم صامتفي وضع  ميكروفونوضع ال. 
  للتحدثلطلب اإلذن يد الرفع  أيقونةاستخدام. 
 تشغيل الميكروفون للتحدث وإيقاف تشغيله عند االنتهاء. 
 استخدام مع تجنب الدردشة إلبداء التعليقات ذات الصلة أو طرح األسئلة خاصيةم ااستخد 

Emojis  
  يجب إزالة الصور غير  على المنصة.  ةشخصي ةصور وضععند  الئقة ةتعريفيصورة استخدام

 .المالئمة على الفور
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 ه. المشاركة:
 أثناء الحصة الدراسية.المشاركة بشكل كامل  لبةيجب على الط 

  مالحظات وقلم في متناول اليد وأن يكونوا مستعدين لتدوين لل كتيبيجب أن يكون لديهم

 .المالحظات

  تالمهام ذات الصلة وطرح األسئلة إذا كانوأداء  مسبقًا تحضير للدرسالقيام بال الطلبةعلى يجب 

 ات.استفسار أي هناك

 تيمز منصةباستخدام  حاضرينالبقاء على اتصال مع الم بةيجب على الطلMS Teams و أ

 رسائل البريد اإللكتروني بشكل منتظم. 

 مساًء( 0:11 -صباًحا  0011لجامعة )الرسمي ل ساعات الدوامخالل  تواصليمكن ال. 

 :و. الغياب
 ن التخزي مساحةتوفرها على المنصة أو  ةمشاهده تسجيالت الدروس في حال لبةيتوجب على الط

OneDrive 

 أخرى: ز. 

  االجراءات القانونية الالزمة في حالة ثبوت قيام أي طالب/ـة بنشر تسجيل أو تصوير سيتم اتخاذ
 جرائممكافحة )راجع قانون . ستخدام هواتفهم المحمولة أو غيرها من األدواتإب الحصة الدراسية

 .(01/1100رقم  السلطانيالصادر بالمرسوم  تقنية المعلومات
 
 


