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Admission Checklist - قائمة تدقيق القبول والتسجيل
College: ITC Makkah
Date:

/

/

Student File: ()ــــــــــــــــــــــــــــــــ

Student Name

إسم الطالب

National ID

رقم الهوية

Phone Number

رقم الجوال

Applied on ITC Portal (www.ic.edu.sa)

(www.ic.edu.sa( التسجيل في بوابة الكليات التقنية العالمية
تعبئة نموذج طلب التسجيل وتوقيعه

Application Form completed and signed

توقيع نموذج عقد التزام المتدرب

Student Agreement Form signed

صورة من البطاقة الوطنية سارية المفعول

Copy of valid Saudi National ID

(4x3) أربع صور شخصية حديثة مقاس

Four recent personal photos (4x3)

التأكد من درجات القياس والقدرات

GPA and Qiyas checked and validated

أصل شهادة الثانوية العامة

Original high school certificate

صورتين من أصل الشهادة الثانوية العامة

Two copies of high school certificate

الكشف الطبي

Medical Form completed
National ID for mother of non-Saudi and
copy of birth certificate
Exceptional admission, if applicable
(more than six years)
Good conduct (if not included in HSC)

صورة من البطاقة الوطنية سارية المفعول لألم السعودية وصورة
)عن شهادة الوالدة (ابن مواطنة
) سنوات6 قبول خاص (شهادة الثانوية أكثر من
شهادة حسن سلوك عند عدم توفرها من ضمن شهادة الثانوية

Acceptance of admission offer

خطاب القبول والتسجيل

Name
Received by

Date
Signature
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Name
Checked and
updated by

Date
Signature

صورة
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نمـــوذج التـسجيــل Application Form -
College: ITC Makkah
المعلومات الشخصية – PERSONAL INFORMATION

اإلسم – Name

إسم األب – Second Name

اإلسم األول – First Name

Expiry date
تاريخ االنتهاء

رقم بطاقة األحوال – National ID

رقم الجوال – Mobile phone

إسم الجد – Third Name

Birthdate
تاريخ الميالد

البريد اإللكتروني – Email address

إسم العائلة – Surname

Birthplace
مكان الميالد

العنوان – Home address

Age
العمر

Marital status
الحالة االجتماعية

أعزب
متزوج
رنت
معلومات االتصال للطوارئ ( ولي األمر) – )EMERGENCY CONTACT INFORMATION (LEGAL GUARDIAN
رنت
Home address
العنوان

رقم الجوال – Mobile phone

Relationship
صلة القرابة

اسم الشخص Contact name

المعلومات األكاديمية والسجل الدراسي – ACADEMIC BACKGROUND
Qudrat GPA
نتيجة القدرات

GPA
المعدل التراكمي

Specialization
التخصص

 -هل حصلت على أي شهادة بعد الثانوية العامة:

نعم

Graduation date
سنة التخرج

اسم المدرسة – School name

ال

إذا كانت اإلجابة نعم يرجى تعبئة المعلومات التالية:
Specialization
التخصص

Institution
اسم المؤسسة التعليمية

Institution type
القطاع التعليمي

تعليم حكومي (عام)
تعليم خاص

Study Period
مدة الدراسة

الحالة – Status

متخرج
لم أكمل الدراسة

**أتعهد أنني لم أتخرج من أي جامعة أو كلية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني وال أحمل شهادة بكالوريوس أو دبلوم**.
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التخصصات المطلوبة – PLANNED MAJOR
 يرجى ترتيب الرغبة والتخصص المطلوب من ( ۵ –١اختيار التخصص بحسب المتوفر/المقدم في الكلية)Occupational Health and
Safety
الصحة والسالمة المهنية

Building and
Construction
إدارة اإلنشاءات والبناء

Information
Technology
تقنية المعلومات

Business
إدارة األعمال

Graphic
Design
تصميم الجرافيك

*أتعهد أنني قد اطلعت على التخصصات المقدمة في الكلية واخترت التخصصات المطلوبة على مسؤوليتي وأقر بأن الكلية لها الصالحية في
اختيار التخصص المناسب حسب متطلبات سوق العمل ،ومصلحة الطالب وحسب ما تراه الكلية مناسبا*.
معلومات هامة عن الكلية – COLLEGE INFORMATION
 كيف سمعت عن الكلية ،يرجى االختيار:Social media
مواقع التواصل
االجتماعي

College
student
طالب من الكلية

Ads
اإلعالنات

Friends
األصدقاء

SMS
رسائل نصية

College call
اتصال من الكلية

School visit
زيارة للمدرسة

Other
أخرى

 بناءا على اختيارك في األعلى يرجى تزويدنا بالتفاصيل كيف سمعت عن الكلية:.................................................................................... ...........................................................................
.................................................................................................................... ...........................................
هل سبق أن تحصلت على دعم من قبل صندوق الموارد البشرية:
إذا كانت اإلجابة نعم ،ما سبب الدعم:

موظف

ال

نعم

متدرب

**يرجى العلم في حال تم دعمك في السابق من قبل صندوق الموارد البشرية كمتدرب ،فمن الممكن أن ال يتم صرف مكافأة أو قبول طلبك **
 -هل تعاني من أي أمراض صحية او مزمنة يستلزم معرفتها:

نعم

ال

إذا كانت إجابتك نعم ،يرجى تحديد الحالة الصحية:
Epilepsy
الصرع

Diabetes
السكري

Heart disease
أمراض القلب

Hypertension
ضغط الدم

Asthma
الربو

Other, please specify
أخرى يرجى تحديدها
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-هل تعاني من أي صعوبات تعليمية أو حسية يستلزم معرفتها:

نعم

ال

إذا كانت إجابتك نعم ،يرجى تحديد الحالة الصحية:
Dyscalculia
Dyslexia
Dysgraphia
عسر
عسر
عسر الكتابة
الرياضيات
القراءة

ADD
عسر في
التركيز

ADHD
فرط الحركة

Hearing
impairment
مشاكل سمعية

Visual
impairment
مشاكل بصرية

Physical
disabilities
مشاكل حركية

**يرجى العلم بضرورة تزويد إدارة الكلية بتقرير طبي رسمي يوضح الحالة الصحية للطالب مما يساعد الكلية على معرفة الوضع الصحي
للطالب ومعرفة الطرق السليمة لمساعدة الطالب والتعامل مع الحالة بما يخدم مصلحته ويتحمل الطالب المسؤولية في حال لم يفصح للكلية
عن وضعه الصحي أو تم اكتشافه الحقا**.
*** في حال كان التخرج من الثانوية قبل أكثر من  6سنوات فسيكون القبول مشروطا و من الممكن أن يتم رفضه ،ستدرس كل حالة على
حده حسب توفر المقاعد الدراسية***.
التحقق من صحة البيانات وإقرار الطالب – DECLARATION OF APPLICANT
أقرررر أنرررا الموقرررع أدنررراه أن جميرررع المعلومرررات الرررواردة فررري هرررذا الطلرررب صرررحيحة .وأعلرررم أن عررردم صرررحة أي معلومرررة مرررن الممكرررن
أن تؤدي لرفض الطلب أو الفصل من الكلية.
Applicant name
اسم مقدم الطلب
Date
التاريخ
Signature
التوقيع
مخصص لمكتب التسجيل والقبول – ADMISSION OFFICE USE ONLY
Admission Team Recommendation
Approval, will join in

Rejection

Exceptional approval
Year ……………..

Recommendation:
Semester ………..…..
Comments:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Admission staff name: …………………………………………………………………… Signature:
Date: …………………………………….
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عقد التزام المتدرب – Student Commitment Agreement
College: ITC Makkah
هذا االتفاق بين الكلية التقنية العالمية المشغّلة بواسطة كلية نياجرا السعودية
والمتدرب .......................................................... :رقم هوية............................................... :
وعليه ،يقر كال الطرفين أن النجاح األكاديمي مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بحضور المتدرب المنتظم وتوفر بيئة مالئمة
تساعد على نجاح الطالب في البرنامج ،حيث يقر ويوافق المتدرب على البنود التالية:
 .1الحضور يومياًًإلىًالكليةًلجميعًالمحاضراتًوالدروسًفيًوقتهاًالمحددً
 .2المشاركة في األنشطة الالمنهجية التي تساعد في تعزيز روح الدراسة وتوفير فرص لتطوير المهارات
اللغوية للغة اإلنجليزية
 .3االلتزام بالحضور اليومي إلى الكلية وحضور كل الفصول
 .4سيؤدي عدم حضور أول يومين من الفصل الدراسي إلى الغاء طلب االلتحاق الخاص بالطالب
 .5سيؤدي انخفاض مستوى الحضور عن الحد المقبول في أول أسبوعين من الفصل الدراسي إلى الفصل
من الكلية
 .6عدم التواجد في األماكن الغير مسموح بها خالل المحاضرات
 .7توفير معلومات االتصال بولي األمر للتواصل معه عند حدوث أي مشكلة مع الطالب
 .8يمكن الحصول على القبول المشروط في حال تخرج الطالب من مرحلة الثانوية العامة قبل أكثر من 6
سنوات .سيتم دراسة كل حالة على حدة ويمكن أن يتم رفض الطلب حسب توفر المقاعد الدراسية .تبلغ
مدة الدراسة في الكلية إلنهاء الدرجة العلمية ثالث سنوات بما ال يتجاوز مجموعة سبعة فصول دراسية
وإذا زادت عن ذلك يتم فصل المتدرب أكاديميا ً
 .9يحق للكلية اختيار التخصص المناسب للطالب حسب متطلبات سوق العمل وبنا ًء على مصلحة الطالب
 .11ال يحق للطالب تغيير التخصص الدراسي بعد إتمام فصل دراسي كامل في تخصصه وفي حال حصل
الطالب على موافقة خاصة لتغيير تخصصه ،فيجب التنويه بأن الطالب لن يتمكن من الحصول على
شهادة الدبلوم وسيكتفي فقط بشهادة الدبلوم المساعد
 .11أن الكلية مسؤولة فقط عن تسليم بطاقات الصراف اآللي المتعلقة بالمكافآت حين استالمها ،فهي غير
مسؤولة عن المبالغ الموجودة بحساب الطالب ،ولن تتحمل مسؤولية فقدان أو تلف بطاقات المكافآت أو
اعتراضات الطالب فيما يتعلق بتأخير أو نقصان قيمة المكافآت
 .12سيتم إيقاف صرف المكافأة تلقائيا ً من اإلدارات المختصة ودون الرجوع إلى الكلية إذا استمر الطالب
في الدراسة في الكلية لمدة تزيد عن ثالث سنوات
 .13أن الكلية غير مسؤولة عن الوثائق التي لم يستلمها الطالب خالل أربعة أشهر من فترة انسحابه أو فصله
أو عدم قبول طلب التحاقه بالكلية
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 .14االلتزام بالتعليمات واإلرشادات داخل األماكن المخصصة في التدريب (قاعات المحاضرات والورش
والمختبرات وصاالت االجتماعات أو أي مكان آخر يُستخدم ألغراض التدريب) .يشمل ذلك على سبيل
المثال وال ينحصر بما يلي:


لن يسمح للمتدربين دخول القاعة الدراسية عند الحضور بعد بداية وقت المحاضرة ،وسيتم
تسجيل مالحظة" غياب" للمتدرب في ذلك اليوم



ال يسمح بتناول الطعام والشراب في قاعات التدريب التي تحتوي على أجهزه ،كأجهزة الحاسب
اآللي وغيرها لما قد تسببه من إضرار باألجهزة اإللكترونية .ويسمح للمتدربين إحضار مياه
محكمه الغلق إلى قاعات التدريب األخرى على أال يتم تركها فوق المكاتب أو األرضيات ويمكن
للمتدربين االحتفاظ بها في حقائبهم .وال يسمح للمتدربين ترك أي علب مرطبات فارغة أو
ممتلئة في أماكن التدريب أو في المكتبة



إغالق الجوال أو غيره من األجهزة التي تسبب إزعاجا ً في قاعات التدريب



يجب على المتدربين إحضار األدوات الالزمة للتدريب (الملفات والكتيبات والمذكرات ...الخ
وغيرها من القرطاسية والحاسبات .لن يسمح للمتدربين حضور التدريب ما لم يحضرون
األدوات والمستلزمات المطلوبة



يلتزم المتدربون بالمحافظة على النظافة داخل الوحدات التدريبية والمكتبة بصفة دائمة .كما
يجب على المتدربين بعد نهاية كل محاضره التأكد من نظافة المكان قبل مغادرته



يجب على المتدربين تجنب إعاقة سير التدريب باألحاديث الجانبية وعدم إثارة الضوضاء في
قاعات التدريب وفي المكتبة



يجب على المتدربين االلتزام التام بجميع تعليمات السالمة أثناء العمل على األجهزة والمعدات
والماكينات الموجودة بالكلية

 -15عدم التدخين في أي مكان داخل الكلية .وسيتم تطبيق العقوبات لمن يخالف ذلك وقد يؤدي ذلك إلى اإليقاف
عن التدريب
 -16إحضار بطاقات الهوية الخاصة بالكلية يوميا ّ وإبرازها عند الحاجة
 -17االلتزام بنظام الزي الرسمي الموحد للذكور واإلناث( .تنورة طويلة فضفاضة إلى القدمين وحذاء مسطح
ومريح وبلوزة أو قميص طويل األكمام ساتر مغلق إلى العنق وغير شفاف للطالبات) وال يسمح بارتداء
الصنادل والقالدات والقبعات وأغطية الرأس .ولن يسمح للمتدربين المخالفين للزي المخصص لهم
بحضور المحاضرات والدروس وسيتم إرسالهم إلى المكتب الخاص بمتابعة شؤون المتدربين التخاذ
اإلجراء الالزم
 -18عدم اساءة استخدام ممتلكات وأجهزة الكلية والعبث بها وسيتحمل المتدربون مسؤولية أي تصرفات أو
سلوكيات متهورة وطائشة .وستتخذ الكلية العقوبات الرادعة على أي حاالت سرقة أواستخدام غير مصرح
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به لممتلكات الكلية وذلك تماشيا ً مع األنظمة المعمول بها حيث ستحال مثل هذه السلوكيات إلى الجهات
المختصة التخاذ اإلجراء الالزم
المدربين .وال يسمح بأي مشاجرات أو
 -19حسن معاملة الزمالء واالحترام واألدب واللباقة في التصرف مع
ّ
اعتداءات داخل نطاق الكلية .وسيتم تطبيق العقوبات لمن يخالف ذلك وقد يؤدي الى اإليقاف عن التدريب
 -21االلتزام بمواعيد التدريب ،وستتم معالجة حاالت الغياب وفقا ً لالئحة النظام التدريبي وغيرها من اللوائح
والقواعد المعمول بها
 -21عدم العمل في القطاع العام والخاص أثناء فترة التسجيل بالكلية إال في حال وجود موافقه معتمدة على ذلك
 -22عدم التصوير بكاميرا الجوال حيث أنه سيتم مصادرة الجوال في حال ثبت استخدامه داخل الكلية وأخذ
اإلجراءات التأديبية الالزمة التي قد تؤدي الى الفصل من الكلية
 -23ال يحق للمتدرب الخروج من الكلية قبل انتهاء أوقات الدوام الرسمي إال بإذن خطي وعذر مقبول من قبل
مكتب إدارة شؤون المتدربين في الكلية
أوافق وأقر على قراءة البنود أعاله وااللتزام والعمل في الكلية بنا ًء عليها.
Applicant name
اسم مقدم الطلب
Date
التاريخ
Signature
التوقيع
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الكشف الطبي
Medical Check
/

التاريخ:

/

/

سعادة مدير مستشفى  /مستوصف .........................................................

/
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Date:

المحترم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نأمل إجراء الفحوصات الطبية الالزمة على المتقدم لاللتحاق بالكلية ومدى مالئمته للتدريب .
اإلسم....................................................................................:
رقم الهوية الوطنية:

النظر

تاريخها

العين اليمنى

اإلسم:

العين اليسرى

التوقيع:

األذن اليمنى

اإلسم:

األذن اليسرى

التوقيع:

/

هـ

/

مصدرها:

وهي :
األمراض
الجراحية

اإلسم:
التوقيع:

الدم
فصيلة الدم :

اإلسم:
التوقيع:

صورة الدم :
الفحص
العملي

السمع

البول :
السكر :
الزالل :

األمراض
الباطنية

ضغط الدم

اإلسم :

القلب

التوقيع :

الصدر

حالة األطراف
العلوية:
األطراف

اإلسم:
التوقيع:

السفلية :

البطن

السمع

نتيجة الفحص

اإلسم :

اإلشعاعي

التوقيع :

أعيد إليكم التقرير الطبي بعد الكشف على المذكور أعاله واتضح أنه:

اإلسم:
أمراض أخرى

التوقيع:

المدير

غير الئق صحيا

التوقيع

الئق صحيا

التاريخ

مع التحية سعادة مدير القبول والتسجيل بالكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة
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