
أ الهدفأأ	.
بناًء على اتفاقية كليات التميز )CoE( مع شركائها من 

المؤسسات التعليمية التابعة لها، تسعى كليات التميز إلى 
تعزيز مفهوم التميز والتطور في كليات التقنّية العالمية بما 

يناسب المعتقدات والقيم المحلّية في المملكة العربية 
السعودية.

أ نطاقأقاعدةأالسلوكأأأ	.
ال بد من تطبيق السلوكيات المعتمدة في المدونة داخل حرم 

الكلية من جميع الموظفين والمتدربين.  

ويلتزم الطالب / المتدرب بقواعد وأنظمة مدونة السلوك 
أيضًا خارج حرم الكلية عند تواجده في أماكن التدريب أو العمل 
في الشركات وعند زيارة المواقع الميدانية وغيرها التي تتعلق 

بمتطلبات دراسة درجة الدبلوم في الكلية أو أي مستوى 
علمي مقرر ومّرخص في الكليات التقنية العالمّية.  

أ النزاهةأالفكرّيةأأأ	.
تلتزم كليات التقنية العالمية كمؤسسات أكاديمية بمعايير 

السالمة والنزاهة الفكرية المعترف بها دوليًا. وال بد أن تكون 
أنماط سلوك أعضاء فريق العمل وأعضاء هيئة التدريس 

والطالب ضمن القواعد واألنظمة المتفق عليها خصوصُا 
في أوقات االختبارات. وتعتبر جميع محاوالت الغش في 

االختبارات وسرقة األبحاث وتقديم األوراق المزورة وغيرها 
من السلوكيات األكاديمية الخاطئة غير مقبولة وتستلزم اتخاذ 

إجراءات تأديبية.  

أ واجباتأومسؤولياتأالطالب/أالمتدر	أأأ	.
يجب أن يلتزم الطالب/ المتدرب بقوانين المملكة العربية   .1
السعودية، وسيتم التواصل مع السلطات المختصة في 
حال مخالفة قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية. 

من المتوقع أن يلتزم الطالب/ المتدرب بأخالق وقيم   .2
اإلسالم وأن يلتزم بالمبادئ اإلسالمية في جميع جوانب 

حياته في الكلية أو في حياته الخاصة وعدم المشاركة 
في أي نشاط أو عمل مخالف للشريعة اإلسالمية والقيم 

المتعارف عليها في المملكة. 

من المتوقع أن يلتزم الطالب جميعهم بتأدية صالة   .3
الجماعة في وقتها المحدد في المسجد.

تتوقع إدارة كليات التميز االلتزام الصارم بجميع األنظمة   .4
والقوانين من الطالب/ المتدرب في الغرف الصفية 

)الصفوف الدراسية وورش العمل والمختبرات وقاعة 
المسرح وغيرها من الغرف أو األماكن المستخدمة في 

بيئة التعلم( والتي تتضمن:    

1.4.    ال يسمح للطالب/ المتدربين الدخول إلى 
الغرفة الصفية بعد دخول المدّرب /المحاِضر 

وبدء الدرس وسيتم تسجيل مالحظة “غياب” 
عن المحاضرة وسُتسجل في سجل حضور 

الطلبة. 

ال ُيسمح بتناول الطعام والشراب في   .2.4
المكتبة والغرف الصفية التي تحتوي على 
أجهزة حاسوب أو أجهزة الكترونية، أما في 

الغرف األخرى، ُيسمح باستخدام زجاجات 
المياه القابلة لإلغالق الُمحكم، وُيمنع 

وضعها على الطاوالت أو األرضيات بل يجب 
أن تبقى في حقائب المتدربين/ الطالب. 

وال ُيسمح للطالب مغادرة القاعة وترك أي 
من زجاجات المياه الفارغة أو الممتلئة في 

المكان. 

على الطالب/ المتدرب إغالق الهواتف   .3.4
المتنقلة أو أي أدوات أو أجهزة قد تعيق سير 

الدرس وتسبب اإلزعاج.

على الطالب/ المتدرب أن يقوم بإحضار   .4.4
األدوات التي يحتاجها )ملفات أو نشرات أو 

دفاتر المالحظات الخاصة    به( والقرطاسية 
المناسبة. ولن يتمكن الطلبة من حضور 

المحاضرات والدروس في حال عدم توفر 
األدوات والمعدات الالزمة.

سُيساهم الطلبة/ المتدربون في المحافظة   .5.4
على نظافة الغرف الصفية ومواقع ورش 
العمل والمكتبة في جميع األوقات فعند 
انتهاء المحاضرة، على الطالب/ المتدربين 

تنظيف الغرفة واألدوات التي تم استخدامها 
قبل مغادرتهم. 

على الطالب/ المتدربين تجنب الحديث   .6.4
المزعج في الغرف الصفية والمكتبة.  

 مدونة قواعد السلوك الخاصة بطالب كليات 
التقنّية العالمية/ كليات التميز

وفقًاألسياساتأو	نظمةأكلياتأالتميزأ)CoE(،أحّد	تأكليةأنياجراأالسعو	يةأمدونةأقواعدأالسلوكأالخاصةأ
بالمتدربين.أوالأبدأمنأااللتزامأبهاأ	اخلأحرمأالكليةأمنأجميعأالطلبةأوالمتدربينألتوفيرأبيئةأمناسبةألتحسينأ

مستوىأ		اءأالجميعأوالحفاظأعلىأسالمةأالمجتمعأاألكا	يميأوتعزيزأخططأالتعليمأوتطورها.



يلتزم الطالب/ المتدربون باتباع جميع قواعد   .7.4
السالمة عند العمل مع اآلالت ومعدات 

األجهزة الموجودة في كليات التقنية العالمية. 

يمنع التدخين منعًا باتًا في أي من مرافق الكلية وغرف   .5
التدريب والمختبرات والمراحيض والمكاتب وغيرها من 
األماكن الموجودة داخل نطاق الكلية. وسيتم تطبيق 

اإلجراء الالزم عند عدم االلتزام باألنظمة ومنع الطالب/ 
المتدرب من إكمال دراسته في الكلية.

على الطالب/ المتدربين االلتزام بحمل بطاقات الهوية   .6
الخاصة بهم في جميع األوقات وابرازها عند الطلب. 

يجب على الطالب/ المتدربين االلتزام بقواعد الزي الرسمي   .7
الخاص بكليات التقنية/ نياجرا السعودية. ويشمل الزي 

الرسمي قميص أبيض عليه شعار الكلية في جهة اليسار 
وبنطال أسود وحذاء أسود مغلق من األمام وحزام أسود 

وجوارب سوداء اللون. وال يسمح بارتداء الصنادل أو األساور 
أو القبعات أو أي نوع من أغطية الرأس. وُسيمنع الطلبة 
من دخول بوابة الكلية عند عدم االلتزام بالزي الرسمي، 

وسُيمنعون أيضُا من البقاء في الغرف الصفية وإرسالهم 
إلى مكتب خدمات شؤون الطالب عند مالحظة عدم 

االلتزام بالزي الرسمي الخاص داخل الكلية. 

يمنع منعًا باتًا استخدام األسلحة أو المواد الخطرة   .8
على الصحة )مثل األسلحة النارية والمتفجرات والمواد 

الكيميائية واأللعاب النارية والسكاكين(. 

سيتحمل الطالب/ المتدرب مسؤولية أي من السلوكيات   .9
المتعّمدة والمتهورة التي قد تسبب ضررًا على ممتلكات 

الكلية. وسيتم معاقبة من يقوم بأعمال السرقة أو التخريب 
وفقًا لألنظمة المّتبعة مع إبالغ السلطات المعنّية بذلك 

عند اللزوم. 

على الطالب/ المتدربين التعامل مع زمالئهم باحترام   .10
ولباقة، وعدم استخدام األلفاظ النابية -السب والشتم 

-أو اإليذاء الجسدي مع اآلخرين. وسيتم اتخاذ اإلجراءات 
المناسبة مع أولئك الذين ينتهكون القوانين مع احتمالية 

فصلهم من الكلية.

على الطالب االلتزام بحضور جميع الدروس والمحاضرات.   .11
وسيتم التعامل مع حاالت الغياب وفقًا للوائح واألنظمة 

المتّبعة في الكلية.

ال يمكن للطالب/ المتدربين االلتحاق بالعمل في أي من   .12
القطاعين العام والخاص أثناء دراستهم في الكلية، ما لم 

يتم منحهم تصريحًا يسمح بذلك. 

ال ُيسمح للطالب/ المتدربين التشّبه بالجنس اآلخر أو   .13
التصرف بطرق غير معتادة أو ممارسة التحرش. 

على الطالب المحافظة على الكتب والمقررات الدراسية   .14
وحقائب التدريب الخاصة بهم، وال يجوز رميها على األرض أو 

في سلة المهمالت.

أ اللجانأالتأ	يبيةأ	.
1. الهيكل التنظيمي 

1.1.  تتعامل اللجنة التأديبية مع الممارسات الخطرة 
من الطالب والمتدربين )انتهاك قواعد السلوك 

واألنظمة المتبعة في الكلية(. 

2.1.  سُيعقد اجتماع خاص باللجنة عند حدوث ما 
يستدعي لذلك. 

3.1.  تتكون اللجنة من العميد ورئيس )رؤساء( 
األقسام المعنّية الذي وقع بها أي خرق ألي من 

بنود مدونة السلوك وموظف نائب عن مكتب 
شؤون خدمات الطالب )عدا المرشد الطالبي(.

2. اإلجراءات المّتبعة 

1.2.  يحق للمدّرب / المحاِضر أن يطلب من المتدّرب/ 
الطالب الخروج من الغرفة الصفية عند التسّبب 
باضطرابات تعرقل سير العملية التعليمية. وعند 
تكرار سوء السلوك من قبل المتدربين/ الطالب، 
سيقوم المدّرب/ المحاِضر بإبالغ اللجنة التأديبية 

بذلك التخاذ اإلجراء المناسب.

2.2.  يجب على أعضاء هيئة التدريس إبالغ اللجنة 
التأديبية بسوء التصرفات والسلوك التي تصدر 

من الطلبة/ المتدربين التباع اإلجراء الالزم وفقًا 
لألنظمة المّتبعة في الكلية. 

3.2.   يجب على الطالب أن يمتثل أمام اللجنة التأديبية 
عن حدوث أي سوء سلوك غير مقبول منه. 

وسيحصل الطالب على إنذار خطي خالل األربعة 
األيام التالية لوقوع الحادثة الغير مقبولة. 

وللطالب/ المتدرب الحق في أن يبرر وجهة نظره 
أثناء اجتماعه مع اللجنة. 

4.2.  في حال تغّيب الطالب عن حضور اجتماع اللجنة 
التأديبية دون سبب وجيه، ستقوم اللجنة باتخاذ 

اإلجراء والقرار المناسب في حق الطالب. 

3. األحكام الجزائية والعقوبات   

1.3.  يحق للجنة التأديبية أن تقوم باتخاذ القرار 
المناسب بموجب سلطتها التقديرية وأن تفرض 
واحدة أو أكثر من العقوبات التالية حسب شدة 

سوء فعل الطالب/ المتدرب: 
• أانذارأخطيأ

•أأعدمأتقديمأشها	ةأحسنأسيرةأوسلوكأأ
•أالفصلأمنأالكليةأ)فصلأتامأمنأجميعأ
كلياتأالتقنيةأالعالميةأبالمملكة(أأ

2.3.  يحق للكلية أن تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية 
إضافية بحق الطالب/ المتدرب كما تراه مناسبًا 
وذلك بعد فهم وجهة نظر الطالب/ المتدرب. 

3.3.  يحق للمتدرب/ الطالب طلب االستئناف إلعادة 
النظر في الحادث المعنّي عند اصدار قرارات 

صارمة من الكلية بحقه وفقًا للقوانين واألنظمة 
المّتبعة بالكلية.


