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 كلمة ترحيبية - رئيس 
كلية نياجرا في كندا   

كلمة ترحيبية – عميدة الكلية 
التقنية العالمية للبنات باإلحساء

عزيزاتي الطالبات    

نيابة عن موظفي الكلية وأعضاء هيئة التدريس 
ومجلس اإلدارة، يسرني أن أرحب بكم في الكلية 

التقنية العالمية للبنات باإلحساء المشغلة بواسطة 
كلية نياجرا في كندا. وإنه من دواعي سرورنا 

اختياركم لكليتنا طريقًا لنجاحكم. ونعدكم بأن نوفر 
لكم  تجربة طالبية ثرية وفريدة من نوعها. 

أصبحت كلية نياجرا في كندا، على مدى نصف قرن، 
كلية رائدة في مجال التعليم والتدريب التطبيقي 

بحيث أنها تصنف  دائما واحدة من أفضل الكليات 
الكندية في مدينة أونتاريو لسعيها إلى توفير 

أفضل خدمة للطالب ونيل رضاهم. ونحن نسعى 
أن نسير على هذا النهج الناجح في المملكة العربية 

السعودية أيضًا. 

وأنا أشجعكم على قضاء معظم أوقاتكم في 
رحاب الكلية التقنية العالمية للبنات باإلحساء 

وعلى االجتهاد في الدراسة وتكوين صداقات 
وعالقات اجتماعية جديدة واالنخراط مع اآلخرين 
خارج نطاق المحاضرات سواء كان ذلك داخل حرم 

الكلية وما يتضمنه من نشاطات اجتماعية أو خارجه 
من مشاركات اجتماعية وتطوعية، فجميعها فرص 

تساعدكم على تعزيز خبراتكم األكاديمية.

وأرجو منكم أن تتقبلوا خالص أمنياتي لكم بعام 
دراسي ناجح جدير بالذكر في الكلية التقنية العالمية 

للبنات باإلحساء. 

مع خالص تحياتي

د. دان باتيرسون
رئيس كلية نياجرا / كندا  

عزيزاتي الطالبات  

يسرني اختياركم للكلية التقنية العالمية للبنات 
باإلحساء المشغلة بواسطة كلية نياجرا في كندا 

لمتابعة تعليمكم األكاديمي، فقد أصبحتم جزءًا من 
منظمة تعليمية عالمية معترفًا بها لتوفيرها نهجًا 
تعليميًا مميزًا لطالبها في كل من كندا والمملكة 
العربية السعودية. وتتمركز رؤيتنا في  تعزيز الحياة 
وتحقيق األحالم واألهداف األكاديمية والمهنية. 

وعليكم أن تضعوا في اعتباركم مبادئ توجيهية 
معينة تساعدكم في تحقيق النجاح طوال الوقت 

في الكلية. أشجعكم على االلتزام بالحضور 
والمشاركة الفعالة في المحاضرات وداخل القاعات 
الدراسية وتكوين الصداقات واالندماج مع اآلخرين 

في الكلية واستغالل جميع الفرص التي تمكنكم 
من ممارسة مهاراتكم في اللغة اإلنجليزية. 

فحرصكم على الحضور اليومي واالستفادة من 
وقتكم في الكلية وااللتزام بالمواعيد يساعدكم 

حتمًا على النجاح. 

ويسعى منسوبي الكلية مع الكادر التعليمي 
جميعًا إلى  توفير دروس في اللغة اإلنجليزية 

وغيرها من البرامج العملية والمهنية وخلق بيئة 
ممتعة ذات طابع ترحيبي وثقافي. ونحن نلتزم 

بنجاحكم األكاديمي والمهني ومساعدتكم على 
تحقيقه. عليكم أن ترسموا أحالمكم وتخططوا 

ألهدافكم المستقبلية، ومهما كانت طموحاتكم 
سنساعدكم على تحقيقها.

أتمنى لكم جميعًا أفضل األوقات في هذا العام 
الدراسي  ونأمل أن نلتقي بكم عما قريب.

مع خالص تحيات

سيندي أندروز  
عميدة الكلية التقنية العالمية  للبنات باإلحساء 

المحتويات 
3 كلمة ترحيبية    
4 نبذة عن الكلية التقنية العالمية للبنات باإلحساء  
5 التقويم األكاديمي للعام الدراسي 2018 / 2019   
6 برنامج السنة التحضيرية   
7 إدارة األعمال والمشاريع  الصغيرة  
8 الدعم الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات  
9 إدارة وتخطيط الفعاليات واألنشطة   
10 التصميم الجرافيكي  
11 الصحة والسالمة المهنية  
12 التدريب العملي أثناء الدراسة  
13 المسار المتّبع الجتياز برنامج الدبلوم المساعد   
14 كيف يمكنني اجتياز برنامج الدبلوم المساعد  بنجاح ؟  
15 جداول الطالبات   
15 الحياة في حرم الكلية  
15 إدارة شؤون الطالبات    
16 حقوق ومسؤوليات الطالبات   
17 السياسة المّتبعة في تسجيل الحضور للطالبات     
18 السياسة المّتبعة  في تحديد الغياب المسموح به  
19 اتفاقية الزي داخل حرم الكلية  
20 السياسة المّتبعة في تحديد الزي الخاص بالطالبات  
20 السياسة المّتبعة  في االنضباط واإلجراءات التأديبية  
21 مدونة قواعد السلوك  
23 سالمة وأمن الكلية  
24 للتواصل معنا   
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نبذة عن الكلية التقنية العالمية للبنات باإلحساء 

رؤيتنا
تعزيز الحياة وتحقيق األحالم  

رسالتنا  
توفير أنماط تدريب وتعليم تطبيقية مميزة من أجل 

عالم أفضل

قيمنا
تشكل قيمنا المبادئ التوجيهية التي نعمل بها من 

أجل طالبات الكلية والمنسوبين إلينا والمجتمع

أولويتنا هي إرضاء الطالبة ونجاحها 

العمل كجزء من المجتمع 	 

احترام التنوع والشمولية 	 

االستمرارية 	 

تعزيز روح المبادرة والريادة 	 

تنا 	  وخدما برامجنا  في  ر  االبتكا ثقافة  ء   إضفا
وبيئتنا التعليمية

أهدافنا
توفير مناهج مميزة للخطط الدراسية ومنهجيات 	 

تدريس مبتكرة  تساعد الطالبة على التميز والنجاح 

مساعدة الطالبات على تحقيق مستوى عاٍل في 	 
مهارات الرياضيات والكمبيوتر، إضافة إلى اجتياز الحد 
األدنى من مستويات اللغة اإلنجليزية والتي تعادل 
اإلطار األوروبي المرجعي العام للغات )CEFR( أي 

ما يعادل  A2  خالل سنة واحدة 

اإلرشاد 	  خالل  من  للطالبات  مميز  دعم  توفير 
الشخصي واألكاديمي  

التقويم األكاديمي للعام الدراسي 2019-2018  

رموز  توضيحية 
  التقييم واالختبارات   

  العطل الرسمية واليوم الوطني

  اإلجازات

  اليوم األول من الفصل الدراسي  

SEPTEMBER 2018
S M T W T F S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

DECEMBER 2018
S M T W T F S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

MARCH 2019
S M T W T F S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

APRIL 2019
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

MAY 2019
S M T W T F S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

t

JANUARY 2019
S M T W T F S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

FEBRUARY 2019
S M T W T F S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

OCTOBER 2018
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

NOVEMBER 2018
S M T W T F S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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إدارة األعمال والمشاريع الصغيرة  برنامج السنة التحضيرية  
يوفر برنامج إدارة األعمال والمشاريع الصغيرة للطالبات فرصة اكتشاف جميع مجاالت ريادة األعمال 

بما في ذلك تطوير األعمال وإدارتها. فقد ُصمم هذا البرنامج للطالبات المبدعات في العمل ضمن 
بيئات عمل ذات احترافية وتميز عاٍل وللطالبات الالتي يطمحن إلى تقديم مساهمات اقتصادية إيجابية 

فعالة في مجتمعهم وخارجه.

فوائد البرنامج   
اكتساب خبرات عملية حقيقية أثناء الدراسة	 

إمكانية التعامل مع أعضاء هيئة التدريس ذي 	 
الخبرات الدولية في مجال إدارة األعمال

 مناهج حديثة تدمج بين التطور المهني 	 
والتقدم الوظيفي

إتاحة فرص حقيقية لفهم عملية صنع القرار 	 
على أرض الواقع وفرص أخرى للقيادة وإدارة 

العالقات مع العمالء

المقدرة على بناء واستخدام وتعزيز مهارات 	 
ريادة األعمال

مميزات البرنامج  
تستخدم برامج إدارة األعمال والمشاريع الصغيرة 

أنشطة تعليمية شاملة  تسمح للطالبة بـالتالي:

أن تصبح على دراية بأحدث التقنيات والبرمجيات 	 
التي تساعدها في إنجاز وتشغيل المهام الخاصة 

باألعمال اإلدارية

أن تصبح قادرة على ممارسة مهارات إدارة 	 
الوقت لتعزيز اإلنتاج الذاتي

أن تصبح قادرة على تطبيق مهارات تحديد 	 
المشكالت وحلها بطرق إبداعية

بناء أساس قوي وتطوير  الملف الشخصي 	 
الخاص باإلنجازات المهنية

الفرص الوظيفية في مجال إدارة االعمال 
أخصائي تسويق
إدارة المنتجات

اإلشراف المباشر

إدارة المشاريع الصغيرة
تجارة التجزئة

ممثلي خدمة العمالء

تنفيذ األعمال والتبادل التجاري 
بين الشركات

ترويج المبيعات

ما هو برنامج  السنة التحضيرية؟ 
تهدف السنة التحضيرية إلى تعريفك بالمعلومات 
والمهارات الالزمة لنجاحك في المرحلة الدراسية بعد 
الثانوية العامة. فبعد اجتياز هذين الفصلين الدراسيين 
بنجاح، يمكنك أن تبدئين في السنة الثانية من دراسات 

ما بعد الثانوية العامة.

كيف سيتم تقييم  مستوى اللغة 
اإلنجليزية الخاص بي في السنة 

التحضيرية ؟
يقوم اختبار كامبردج لتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية 
بوضع الطالبات بناًء على مهاراتهم في اللغة في 
التحضيرية،  السنة  في  لهن  المناسبة  المستويات 
وتعتمد الدرجات العلمية للتقييم على مقياس معين 
من 1 حتى 100 والذي بدوره يحدد مستوى مهارات 
الطالبة اللغوية استنادًا إلى اإلطار األوروبي المرجعي 
العام للغات )CEFR( والذي ُيعتبر المعيار القياسي 

لتحديد مستوى اللغة عالميًا.

اختبار كامبردج لتحديد 
مستوى اللغه وربطه 

) CEFR( بمعيار

مستوى A1 أو  أقل
100-119 تمهيدي

A2 مستوى
120-139 مبتدئ

B1 مستوى
+ 140متوسط

مالحظة هامة  دراسات إسالمية تحضيرية   
ستتمكنين خالل هذه المساقات من تعزيز إيمانك وتقوية ارتباطك بواجبك الديني من خالل دراسة أجزاء 
من القرآن الكريم والسيرة النبوية، إضافة إلى تعزيز فهمك لإلسالم ليصبح نمطًا لحياتك العملية وتعزيز 
صفاتك الشخصية كمسلمة حتى تؤدين واجباتك الدينية أمام الله والمجتمع. ولهذا، يعتبر مساق الدراسات 

اإلسالمية من المساقات المهمة في السنة التحضيرية.

ماذا سأدرس في السنة التحضيرية ؟  
باإلضافة إلى الدروس الخاصة بمهارات اللغة اإلنجليزية، 
التوظيف  توجد مسارات أخرى في مجال مهارات 
والدراسات  والرياضيات  المعلومات  وتكنولوجيا 

اإلسالمية. 

 برامج الدبلوم
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يتطور مجال الحاسبات واألجهزة اإللكترونية واستخدامها بسرعة كبيرة جدًا، ويمكنك أن تصبحين جزءًا 
منه. فقد تم تصميم برنامج الدعم الفني لتقنية المعلومات لتزويد الطالبات بالمهارات والمعرفة 

المطلوبة في مجال دعم أنظمة الكمبيوتر وااللكترونيات والبيانات واالتصاالت الرقمية.

توفر برامج إدارة وتخطيط الفعاليات واألنشطة برامج تدريب شاملة تساهم في بناء الكفاءات المهنية 
وتطوير تقنيات إدارة المشاريع التي تحتاج إلى احترافية وتميز عاٍل. فقد ُأِعد هذا البرنامج لتحضير 

الطالبات لبيئة مهنية ثرية في إدارة الفعاليات  بمهارات عدة مثل التخطيط والتنفيذ واستراتيجيات 
التسويق  وإدارة المخاطر وغيرها. 

إدارة وتخطيط الفعاليات واألنشطة  الدعم الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات   برامج الدبلوم برامج الدبلوم

فوائد البرنامج   
زيادة الطلب على متخصصي الدعم الفني 	 

لتكنولوجيا المعلومات

خبرات وتجارب تعليمية عملية وأنشطة تطبيقية 	 

مناهج حديثة تدمج التطور المهني االحترافي 	 
والتقدم الوظيفي 

فوائد البرنامج   
المقدرة على استخدام وتعزيز مهارات تطوير 	 

وريادة المشاريع 

خبرات  وتجارب تعليمية عملية  بالتركيز على 	 
األنشطة العملية

فرصة استكشاف طرق صنع القرار الحقيقية 	 
والقيادة وإدارة عالقات خدمة العمالء 

مميزات البرنامج  
تستخدم برامج الدعم الفني لتقنية المعلومات 

أنشطة تعليمية شاملة تعلم الطالبة ما يلي :

إدارة أمن األجهزة اإللكترونية 	 

خدمة الدعم الفني عن بعد 	 

إعداد األجهزة وربطها ضمن شبكات العمل  	 

استخدام أنظمة دعم البرمجيات 	 

تعريف وحل المشكالت البرمجية 	 

مميزات البرنامج  
تستخدم برامج إدارة وتخطيط الفعاليات أنشطة 

تعليمية شاملة تعلم الطالبات ما يلي: 

أن يصبحن على دراية بأحدث األساليب المتبعة 	 
في مجال إدارة وتخطيط الفعاليات 

ممارسة وتخطيط وإدارة فعاليات وأنشطة 	 
حقيقية

تعلم طرق ومهارات فنون الضيافة وتقديم  	 
الطعام والوجبات الغذائية

تعلم  مهارات التنظيم والتفاوض	 

الفرص الوظيفية في مجال إدارة وتخطيط الفعاليات واألنشطة الفرص الوظيفية في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات 
محلل نظم تكنولوجيا المعلومات      

إدارة المخاطر وأمن المعلومات
ممثل الدعم الفني

مستشار تنفيذ البرامج الدعم الفني
مشرفي شبكات

إدارة وتخطيط المؤتمرات واالجتماعات       
إدارة وتخطيط النمواالقتصادي والسياحي 

الفنادق والمنتجعات                              

مراكز المؤتمرات
المشاريع الحكومية اإلدارية واالستشارية
الجمعيات األهلية و الخيرية الغير ربحية    
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يتميز مصممو الجرافيك المبدعون في حل المشكالت بصريًا وااللتزام بالمواعيد المحددة لتسليم 
المشاريع وإنتاج تصاميم أصلية ضمن الميزانيات المتوفرة والعمل مع مختلف التقنيات المتعددة. 

وتزود هذه البرامج الطالبات ببيئة مهنية مفعمة بهذه التحديات والمهارات المختلفة. 

 برامج الدبلوم برامج الدبلومالتصميم الجرافيكي 

فوائد البرنامج   
معامل تصميم ومعامل أجهزة كمبيوتر مجهزة 	 

بأحدث نظم برمجيات التصميم الجرافيكي 

التركيز على التطبيق العملي لمبادئ التصميم 	 
بالرجوع إلى مراجع  وخبرات  نظرية 

العمل  لساعات عدة في  معامل التصميم 	 

مميزات البرنامج  
تقدم برامج تصميم الجرافيك أنشطة تعليمية 

شاملة تعلم الطالبات ما يلي :

استخدام الطباعة لتقنيات التصميم الحديثة 	 
للخطوط 

إنشاء وتطوير تصاميم أصلية 	 

استخدام البرمجيات إلنشاء المواقع والرسوم 	 
المتحركة على شبكات اإلنترنت 

إنتاج نماذج وتصاميم  ثالثية األبعاد 	 

الفرص الوظيفية  في مجال التصميم الجرافيكي 
 فرص عمل بوقت كامل أو جزئي للعمل كمصممة جرافيك في مشاريع تصميم العالمات التجارية والمواد 
المطبوعة وتصاميم طباعة الحروف والخطوط والرسومات البيئية والتوضيحية والتصوير وتصميم الشبكات 

ووسائل اإلعالم الجديدة وتصاميم اإلنتاج والوسائط المتعددة. 
توفر خيارات العمل المستقل )للحساب الشخصي الخاص( بحيث يتمتع مصممات الجرافيك باختيارهم 

لعمالئهم والمشاريع وساعات العمل ومعدالت أجور ساعات عملهم 

فوائد البرنامج

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ رؤية 
جديدة تجعلها من أهم الدول القيادية في العالم، 
مما أدى ذلك إلى زيادة البناء وأعمال التشييد في 
المملكة، وإلى ازدياد الطلب على مجاالت الصحة و 
السالمة المهنية من أجل توفير  بيئة آمنة وصحية 
للموظفين والبيئة والمجتمع. وهذا أدى بدوره إلى 
زيادة الحاجة والطلب على متخصصي الصحة والسالمة 
المهنية حتى تصبح معايير السالمة والصحة والجودة 
ثقافة ضرورية في جميع المجاالت والتخصصات في 

المملكة.

مميزات البرنامج

يتضمن البرنامج مواضيع عدة ُتعنى بسالمة وأمن 
الموظفين والبيئة والمجتمع. ومنها:

تقييم ومعاينة مخاطر الصحة والسالمة المهنية	 

تطوير خيارات وطرق عدة تهدف إلى السيطرة 	 
على مخاطر الصحة والسالمة المهنية

التحقق والبحث في الدالئل والسبل التي تدعم 	 
المحافظة على الصحة والسالمة المهنية 

عمليات التدقيق والمراقبة للمحافظة على 	 
الصحة والسالمة للجميع

المقدرة على تنفيذ اجراءات فورية وسريعة في 	 
االستجابة لحاالت لطوارئ

طرق معالجة المخلفات 	 

:Jobs directly related to Occupational Health and Safety qualifications include but are not limited to

ازدادت الحاجة إلى وجود إدارة معنية بالحفاظ على أمن ورفاهية العاملين في المؤسسة وخلق بيئة آمنة 
وصحية في أماكن العمل. ستتمكن خريجات هذا التخصص من التخطيط الناجح والتنظيم الفعال لمتابعة 

جميع األمور المختصة بالسالمة والصحة المهنية في المؤسسة، وُيعنى هذا المجال بوضع القواعد 
واالستراتيجيات الفنية واألنظمة التدريبية والتثقيفية التي تهدف إلى تقليص خسائر الشركات وإجراء برامج 

تدريب عملية لموظفي الشركات لتحقيق معايير الجودة في أنظمة السالمة المهنية في المؤسسة.

الصحة والسالمة المهنية 

مراقبة صحة وسالمة مهنية  

مشرفة أمن وسالمة مواقع

أخصائية صحة عامة

مسؤولة االلتزام والمطابقة

أخصائية الصحة الصناعية

مديرة قسم الصحة والسالمة

مراقبة ضبط الجودة المهنية في 
المناجم

مراقبة أمن وسالمة مواقع

الفرص الوظيفية في مجال الصحة والسالمة المهنّية
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التدريب  العملي أثناء الدراسة 

 فوائد برامج التدريب 
العملي أثناء الدراسة

 تعلم المهارات الالزمة حتى تصبحين 	 
جاهزة لبيئة العمل 

بناء عالقات جيدة مع المؤسسات والموظفين 	 

ممارسة المهارات اللغوية اإلنجليزية 	 

تعزيز مهارات برامج الكمبيوتر الخاصة بك	 

تطوير مهارات خدمة العمالء	 

 ما هو التدريب العملي 
أثناء الدراسة ؟

توفر برامج التدريب العملي أثناء الدراسة فرصًا 
لتعلم المهارات والمعرفة والكفاءات الالزمة لتنفيذ 
مهام وظائف العمل. ُيعتبر التدريب العملي عاماًل 
الكلية  النجاح المهني، وتفخر  مهمًا من عوامل 
التقنية العالمية للبنات باإلحساء بتوفير فرصًا عملية 
حقيقية لك حتى تتمكنين من فهم  مجال تخصصك 
من خالل  التعامل مع أفضل الشركات في  سوق 

العمل السعودي  ضمن برامج التدريب العملي. 

   وُيعتبر برنامج التدريب العملي طريقك إلى ممارسة 
وظائف العمل على أرض الواقع بحيث أنها تقدم 
مصادر مفيدة والدعم والتوجيه لمساعدة الطالبات 
على االنتقال من المرحلة التعليمية في الكلية إلى 
بيئة العمل. ويساهم قسم التدريب العملي في 
تحقيق رؤية المملكة 2030 من خالل زيادة عدد 

الموظفات السعوديات.

الطالبة زهرة : "سمحت لي تجربتي مع 
معهد فتاتي العالي بتطبيق ما تعلمته في 

المحاضرات عن طريق العمل ضمن بيئة 
عمل حقيقية، فقد كانت بيئة عمل ممتازة 

بحيث أنني تعلمت الكثير من الموظفين 
وتخصصاتهم."

بدء البرنامج التأسيسي

 بدء برنامج 
الدبلوم المساعد

بدء برنامج 
الدبلوم

تخرج 

الفصل 1

الفصل 1

الفصل 1

الفصل 2

الفصل 2

الفصل 2

 امكانية التوقف او االستمرار 
حسب تقدير الكلية

 امكانية التوقف او االستمرار 
حسب تقدير الكلية

 امكانية التوقف او االستمرار 
حسب تقدير الكلية

 امكانية التوقف او االستمرار 
حسب تقدير الكلية

PET اختبار
اجتياز تقدير A2 أو أعلى 

في اللغة اإلنجليزية
النجاح او محاولة اجتياز 

اختبار الحاسب اآللي؟

 حصل على الدبلوم
  المساعد النجاح

 او محاولة اجتياز اختبار 
الحاسب اآللي؟

حصلت على دبلوم 
كامل نجحت في 

اختبار الحاسب اآللي 
وعلى تقدير B1 في 

اللغة االنجليزية؟

نسبة الحضور 80 % 
 أو أعلى في 

السنة التحضيرية 

نسبة الحضور 
%80 أو أعلى 

اثناء سنة الدبلوم 
المساعد )السنة 

الثانية(

نسبة حضور %80  
 أو أعلى في 

 السنة الدبلوم 
)السنة الثالثة(

نعمنعم

الال

نعم

إجتاز

رسوب

رسوب

  التقدم حسب
تقدير الكلية

 )A2 يجب الحصول على تقدير( 
إعادة فصل كامل

اعادة فصل دراسي كامل

A1رسوب

 حصلت على
A 2

  لم تتمكن من
A2 الحصول على

 اعادة او االنتقال الى برنامج الدبلوم حسب
 تقدير الكلية ولكن يجب أن يجتاز المواد التي

لم ينجح بها في المرة القادمة

  اعادة فصل واحد الجتياز
المواد التي رسب بها

ال

ال

نعم

نعم

مسارات
البرنامج الدراسي
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    برامج الدبلوم المساعد
كيف يمكنني اجتياز برنامج الدبلوم المساعد بنجاح؟

للتخرج من برامج الدبلوم المساعد في الكلية، عليك استكمال جميع متطلبات 
التخرج التالية : 

 ملف اإلنجاز الشخصي
: E-PORTFOLIO اإللكتروني  

 ال يمكنك إكمال الدراسة في حال عدم نجاحك 
بنسبة 15% من ملف اإلنجاز الشخصي الخاص بك 

)ال يمكنك إعادة اإلختبار(

اجتياز اختبار  المبادئ األساسية في 
الحاسوب CBT بنسبة %35

 الدرجة النهائية لمشروع اإلختبار 
العملي  ال تقل عن %50

اجتياز امتحان برامج مايكروسفت أوفيس 
MICROSOFT OFFICE ، شهادة مهارات 

 )CIT( تقنية المعلومات

اجتياز 200 ساعة خارج الكلية في برامج 
التدريب العملي خالل الدراسة

اجتياز مستوى B1  في اختبار اللغة 
)PET ( اإلنجليزية التمهيدي

1
2
3
4
5
6

بطاقات الهوية للطالبات   
تستلم جميع الطالبات بطاقات هوية خاصة الرتدائها 

دائمًا أثناء وجودهم داخل حرم الكلية.

األنشطة الترفيهية  
واألنشطة  البرامج  في  المشاركة  على  نشجعك 
الترفيهية التي تعقد في الكلية، فهناك فرص عدة 
لالشتراك في مختلف الفعاليات واألنشطة  والبازارات 

و غيرها.   

األنشطة الطالبية ومجلس الطالبات   
الدراسي  العام  خالل  الطالبية  األنشطة  تتوفر 
وتطوير  معًا  واالستمتاع  التعلم  في  لمساعدتك 
مهاراتك. ويوفر مجلس الطالبات فرصًا لتعزيز مهارات 

القيادة وبناء الفريق.

مرشدة الطالبات في الكلية 
ستساعدك المرشدة في الحصول على ما تحتاجينه 
من استشارات شخصية وأكاديمية. فهي تدعم نجاحك 
األكاديمي وتساعدك على استمرارية  الحضور والتغلب 
على الصعوبات التي يمكن أن تواجهك أثناء الدراسة. 

دروس التقوية اإلضافية  
تتوفر دروس خاصة للطالبات الالتي يحتجن إلى دعم 
ومساعدة أكاديمية وتعليمية إضافية. فقد تكون 
المعلومات في الدروس والمحاضرات عامة ، أما في 
دروس التقوية، فإنك ستجدين معلومات توضيحية 
التقوية  تتوفر دروس  المواضيع.  أكثر عن  مفصلة 
اإلضافية خالل أيام الدراسة  إضافة إلى يوم الخميس . 

أعضاء هيئة التدريس في الكلية  
تقدم أعضاء هيئة التدريس خدمة اإلرشاد الضروري 
ونشجع  المحاضرات.  أوقات  وبعد  قبل  للطالبات 
الطالبات جميعًا على التواصل مع أعضاءهيئة التدريس 
ومحاورتهم في جميع األمور التي تخص تحصيلهم 

وأدائهم األكاديمي.

الدروس التعويضية  
إذا كانت نسبة حضورك ال تتعدى المستوى المقبول 
للحضور، عليك حضور الدروس التعويضية. فتعتمد 
بد من حضورها على  التي ال  التعويضية  الدروس 

مستوى حضورك في الشهر السابق.  

الحياة في حرم الكلية  

إدارة شؤون الطالبات  

تبدأ المحاضرات يوميًا من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 03:45 مساًء من يوم األحد حتى الخميس. 
ويوضح الجدول التالي مثااًل على جداول الطالبات في الكلية.

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالوقت

المحاضرة األولىالمحاضرة األولىالمحاضرة األولىالمحاضرة األولىالمحاضرة األولى7:30 – 9:30

استراحة  9:30 – 10:00

المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية 10:00 – 12:00

استراحة   12:00 – 12:45

المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة 12:45 – 14:45

المحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعة  المحاضرة الرابعة  المحاضرة الرابعة  المحاضرة الرابعة  14:45 – 15:45

جداول الطالبات  
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حقوق ومسؤوليات الطالبات  
سنوضح هنا مدونة قواعد السلوك التي نأمل أن تتبعها جميع طالبات الكلية التقنية العالمية للبنات باإلحساء 
المشغلة بواسطة كلية نياجرا السعودية. فااللتزام بقواعد السلوك التالية تمكنك من النجاح في حياتك داخل 
حرم الكلية وفي مجاالت حياتك األخرى أيضًا. فمن المتوقع أن تتعامل الطالبات بما يناسب البيئة المهنية 
بحيث تتاح الفرصة للجميع بالتعلم وتقديم األفضل لديهم والشعور بالراحة والدعم واألمان أثناء الدراسة. 

توقعاتنا  

أنت المسؤولة عن 
تحقيق نجاحك 

من المتوقع أن تتقيد طالبات الكلية التقنية العالمية للبنات باإلحساء بما يلي : 

تنظيم وتطوير مهارات التعلم الخاصة بك	 

حضور جميع الدروس والمحاضرات  	 

الدقة في المواعيد 	 

تقوية التحفيز الذاتي للنجاح والتميز	 

المشاركة الفّعالة في األنشطة التعليمية 	 

إنجاز جميع الواجبات واألعمال المطلوبة منك 	 

الحضور مستعدة لمسارات الدراسة والمحاضرات 	 

احترام أعضاء هيئة التدريس وزميالتك 	 

استغالل جميع الفرص والمواقف التي تمكنك من 	 
ممارسة مهارات اللغة اإلنجليزية 

االلتزام بأوقات تسليم الواجبات الدراسية 	 

التصرف بما يليق بالبيئة المهنية	 

خلق بيئة تعليمية إيجابية

المحافظة على بناء الكلية نظيفًا ومرتبًا	 

المحافظة على معدات وممتلكات الكلية	 

عدم التدخين داخل حرم الكلية 	 

المحافظة على الهدوء قرب أماكن الدروس 	 
والمحاضرات 

إيقاف جميع األجهزة المتنقلة الخاصة بك 	 
ووضعها جانبًا أثناء فترة الدروس والمحاضرات 

عدم تناول الطعام والشراب في أماكن الدراسة 	 
ومعامل تكنولوجيا المعلومات 

كوني لبقة في التعامل مع اآلخرين واستخدمي 	 
أساليب الحوار المهذبة

عدم ممارسة التفرقة والتمييز العنصري والعنف 	 
ضد اآلخرين 

عدم التصرف بعدوانية لتخويف اآلخرين عمدًا	 

االبتعاد عن المخاطر 	 

المحافظة على أمن الكلية والتصرف بمسؤولية 	 

اتباع  تعليمات أعضاء هيئة التدريس 	 
والموظفات بما يخص أمن وسالمة الجميع  

إبقاء جميع الممرات والمداخل خالية من 	 
العوائق  

إبراز بطاقة الهوية الشخصية عند الطلب 	 

السياسات المّتبعة في تسجيل الحضور
 الحضورالمنتظم إلزامي، فعند تسجيلك في الكلية، سيطلب منك التوقيع على 

إتفاقية االلتزام بالحضور التي تنص على ما يلي :

لن ُيسمح بتقديم اإلمتحانات النهائية للطالبات الالتي 	 
لم تتعدى سجالتهم مستوى الحضور المقبول به

بسبب 	  الكلية   قبل  الغياب من  على  الموافقة 
ظروف  تستدعي غياب الطالبة 

ضرورة االلتزام بالمواعيد. ستكتب مالحظات خاصة 	 
بالحضورالمتأخر لمن تحضر متأخرة عن بداية موعد 

الدروس والمحاضرات 

سُتَسجل  الطالبة  غائبة عندما  تحضر متأخرة أكثر 	 
من عشرة دقائق عن موعد المحاضرة  

الدروس 	  جميع  بحضور  االلتزام  الطالبات  على 
والمحاضرات التعويضية للمحافظة على مستويات 

حضورهم مقبولة 

اإلنذار الثالثاإلنذار الثانياإلنذار األولتنبيه أولي

تغيب الطالبة عن 5% من السبب
مجموع عدد المحاضرات

تغيب الطالبة عن 10% من 
مجموع المحاضرات والدروس

تغيب الطالبة عن 15% من 
مجموع المحاضرات والدروس

تغيب الطالبة عن 20% من 
مجموع المحاضرات والدروس

اإلجراء 
المتبع

إرسال رسالة نصية إلى ولي 
األمر

االتصال بولي األمر. 1

مناقشة سبب الغياب مع . 2
مرشدة الطالبات 

االتصال بولي األمر  .1

مناقشة الغياب مع   .2
المديرة المساعدة 

في مكتب الخدمات 
الطالبية

مقابلة  العميدة  والفصل من 
الكلية

سيتم تقديم شهادات تكريم للحضور المنتظم في حفل الحضور المثالي الشهري للطالبات الالتي 
تسجلن حضورًا بنسبة %100 خالل الشهر 

اتفاقية االلتزام بالحضور
ُيعتبر االلتزام بالحضور واالنخراط مع اآلخرين في الكلية من أهم أسباب تحقيق النجاح األكاديمي 

لذلك على الطالبات:

حضور جميع المحاضرات والدروس 	 

حضور جميع الدروس التعويضية المتعلقة بالشهر 	 
المعني اذا كان حضورك ال يتعدى الحد المقبول  

المشاركة في أحد األنشطة الالمنهجية التي تعزز 	 
روح االنتماء للكلية وتساعدك على ممارسة اللغة 

اإلنجليزية 

اللجوء إلى المرشدة الطالبية حين لزوم األمر لذلك 	 

سيتم تعليق دوامك عندما تكون نسبة حضورك 	 
تقل عن 80 %  في األسبوعين األولين من الفصل 

الدراسي 

تزويد الكلية ببيانات التواصل مع والديك أو ولي 	 
أمرك للتواصل معهم في حال حصولك على  إنذار 

للمرة الثانية 
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قد تؤدي بعض الظروف الطارئة إلى التغيب عن المحاضرات. نرجو منك الرجوع إلى المعلومات أدناه 
للتعرف على أعذار الغياب المسموح بها حيث أن الكلية تتبع السياسة المعتمدة من كليات التميز 

)CoE( بما يخص أعذار الغياب المسموح به.

الظروف الصحية 
حالة  مرض مزمنة تمنع الحضور لفترة من الوقت 	 

حالة مرضية مؤقته تمنع الطالبة من الحضور 	 

حادث عرضي يمنع الطالبة من الحضور للكلية 	 
لفترة من الوقت مثل تعرضها لكسر في أحد 

أطرافها 

دخول المستشفى 	 

تلقي العالج الطبي في الخارج 	 

اإلصابة باضطرابات عقلية أو نفسية مؤقتة 	 

ضرورة تقديم تقرير طبي 

الحاجة إلى تقديم تقرير طبي من بداية الحالة 	 
المرضية 

تقرير الدخول أو الخروج من المستشفى وتقرير 	 
طبي في حالة الطالبة المريضة 

أسباب الغياب الغير مقبولة 
ال يمكن اعتبار اإلصابة بالعلل الصحية البسيطة 

مثل نزالت البرد والصداع ظروفًا صحية تستدعي 
الغياب المسموح به. فعند وقوع أيًا من الظروف 

العرضية المفاجئة، على الطالبة تقديم تقارير 

وأوراق تثبت وقوع الحادث العرضي. وفي حال 
عدم تقديم  التقارير واألوراق المطلوبة، ستعتبر 

غائبة في ذلك اليوم، وعند تكرار الغياب الغير مبرر 
سيتم اتباع الخطوات الموضحة في اتفاقية االلتزام 

بالحضور. 

الحمل 
تنطبق القواعد التالية على الطالبات الحوامل:

يمكن إعفاء الطالبات الحوامل  وتأجيل . 1
دراستهم إلى فصل دراسي آخر وال بد أن يتم 

التسجيل خالل األسبوعين األولين من الفصل 
الدراسي الجديد 

عند الحاجة إلى إجازة األمومة والتي تبلغ . 2
مدتها أربعة أسابيع دراسية، تقوم الطالبة 

بتعبئة نموذج الطلب الخاص باإلجازة. وفي 
حال كانت إجازة األمومة خالل أسبوع التقييم، 

على الطالبة إنهاء جدول  التقييم الخاص بها 
قبل مغادرتها لإلجازة. ويمكن أن يقوم أحد 

أفراد عائلة الطالبة بتعبئة نموذج طلب إجازة 
األمومة نيابة عنها.

 

اتفاقية الزي داخل حرم الكليةالسياسة المتّبعة في تسجيل الغياب المسموح به   

   االجراءات المتخذه حين المخالفة

المخالفة األولى 
انذار لفظي

المخالفة الثانيه
االتصال بولي األمر

المخالفة الثاثه
استدعاء ولي األمر 

123

✓

تنورة طويلة

األكمام الطويلة

ثالثة أرباع الكم

✕

األكمام القصيرة التنورة القصيرة والمفتوحة

األكمام القصيرة جدًا البنطلون

القميص الشفاف القبعات بأنواعها
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توضح النقاط التالية مواصفات الزي المسموح به للطالبات في الكلية التقنية العالمية للبنات 
باإلحساء:

تنورة طويلة إلى القدمين  وحذاء مسطح ومريح 	 

بلوزة أو قميص طويل األكمام  ساتر مغلق إلى 	 
العنق 

عدم ارتداء أي من القبعات أو العباءات خالل 	 
ساعات التواجد في الجامعة 

يجب أن تكون المالبس جميعها في حالة جيدة 	 
ونظيفة 

لن يسمح للطالبات الالتي ال يلتزمن بمواصفات 	 
الزي المطلوب بالدخول إلى المحاضرات 

وسيسجلن  غياب

سيتم في البداية اتباع اإلجراءات التأديبية المعتادة  خالل سير عملية . 1
التعليم )مثل التأخر المفرط أو التحدث أثناء المحاضرة وغيرها من السلوكيات 
التخريبية مثل عدم المحافظة على أجهزة الكمبيوتر( من قبل أعضاء هيئة 
التدريس أو الموظفين المختصين. وعند عدم المقدرة على حل المشكلة، 
ستطلب المحاِضرة من الطالبة الخروج من القاعة الدراسية. فاذا رفضت 
الطالبة الخروج من القاعة، ستتصل المحاِضرة بالمشرفة المباشرة التي 
بدورها ستحدد فيما إذا احتاج األمر إلى استدعاء موظفي األمن لتقديم 
الحوادث  غير اعتيادية ويتم  المساعدة وحل المشكلة. وتعتبر هذه 

التحقيق بها ومتابعتها

سيتم إرسال الطالبة إلى مكتب مديرة الخدمات الطالبية لبدء اتخاذ . 2
التأديبية الالزمة. وعند مالحظة أن سلوكيات الطالبة غير  اإلجراءات 
مقبولة ضمن نطاق البيئة التعليمية، ستقوم المديرة بتوجيه الطالبة 

ونصحها وقد تضطر إلى إصدار إنذار خطي أو لفظي بحقها 

بناًء على نوعية الشكاوي السابقة على الطالبة، سيتم اتخاذ االجراءات . 3
الالزمة من قبل عميدة الكلية. وال بد من إرسال تقرير يوضح المشكلة 
المعنية للعميدة قبل أي لقاء يحدث مع المدرسين أوغيرهم من الموظفين 
مع الطالبة. وقد يؤدي ذلك إلى توقيف مؤقت لدوام الطالبة و/أو 

فصلها  من الكلية 

ال يمكن إرسال الطالبة التي تلقت أي إنذار خطي أو لفظي مرة أخرى . 4
إلى القاعة الدراسية حتى بداية موعد المحاضرة التالية تفاديًا لحدوث 

أي اضطرابات جديدة في الغرفة الصفية

يمكن للطالبة أن تقدم اعتراضًا على اإلجراء التأديبي الذي اتخذته المحاِضرة . 5
أو غيرها من الموظفين بحقها من خالل تقديم إشعار خطي باالعتراض 
وإرساله إلى مكتب مديرة الخدمات الطالبية خالل أسبوع من إصدار 

اإلجراءات التأديبية بحقها 

سيتم إبالغ مكتب مديرة الخدمات الطالبية بأي تصرفات غير مقبولة التي . 6
قد تصدر من إحدى الطالبات مثل تخويف اآلخرين المتعمد أو استخدام 
األلفاظ المسيئة، إضافة إلى إبالغ مسؤولي خدمات األمن داخل حرم 

الكلية إذا استدعى األمر لذلك  

تبدأ إدارة مكتب الخدمات الطالبية باتخاذ اإلجراءات الالزمة خالل األسبوع . 7
األول من استالم االعتراض من الطالبة وسيتم عقد اجتماع بين جميع 
األطراف المعنية بالحادثة، الشخص الذي أصدر الشكوى والمشتكى 
عليه والشهود، إضافة إلى االستدالل باألدلة المتوافرة. وفي حال كان 
سلوك الطالبة غير مقبواًل ضمن البيئة التعليمية، ُتوّجه مديرة مكتب 
الخدمات الطالبية الطالبة وتقدم لها النصح واإلرشاد، وقد ُيصدر إنذار 
خطي أو لفظي وذلك يعتمد على طبيعة الشكوى المقدمة وسلوكيات 

الطالبة بشكل عام. 

يحق للطالبة أن تقوم بتقديم اعتراض على اإلجراءات التأديبية الصادرة . 8
من مكتب إدارة الخدمات الطالبية عن طريق كتابة اعتراض خالل 15 يوم 

عمل من تاريخ إصدار القرار التأديبي. 

السياسة المتّبعة في تحديد الزي الخاص للطالبات 

ستقوم إدارة مكتب الخدمات الطالبية بمعالجة  جميع قضايا االنضباط المرتبطة بسلوك الطالبات الغير 
مقبولة خارج المحاضرات ونطاق بيئة التعلم. ومن األمثلة على هذه السلوكيات الغير الئقة: استخدام لغة 

مسيئة مع اآلخرين أو التخويف عمدًا وما إلى ذلك.

الممارسات المتّبعة مع سلوك الطالبات الغير مقبولة :

خرق النصوص المتعلقة باإلجراءات التأديبية والعقوبات  في المملكة العربية السعودية 

ستبلغ إدارة الكلية مباشرة السلطات المتخصصة في المملكة عن سلوكيات الطالبة التي تنتهك قانون 
العقوبات والجزاء المنصوص عليها في المملكة العربية السعودية. ولتفادي عرقلة العملية التعليمية، سيتم 
متابعة السلوكيات الغير مقبولة  الصادرة من الطالبات بعد انتهاء الدرس أو المحاضرة، إال إذا كان هناك أي 

ضرر مباشر على سالمة الطالبات أو أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من الموظفين.

السياسة المتبعة  في االنضباط واالجراءات التأديبية  

مدونة قواعد السلوك الخاصة بطالبات كليات التقنّية 
العالمية/ كليات التميز

وفقًا لسياسات وأنظمة كليات التميز ) CoE(، حّددت كلية نياجرا السعودية مدونة قواعد السلوك الخاصة 
بالمتدربات. وال بد من االلتزام بها داخل حرم الكلية من جميع الطالبات والمتدربات لتوفير بيئة مناسبة 

لتحسين مستوى أداء الجميع والحفاظ على سالمة المجتمع األكاديمي وتعزيز  خطط التعليم وتطورها.  

الهدف  أ. 
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.

نطاق قاعدة السلوك  ب. 
ال بد من تطبيق السلوكيات المعتمدة في المدونة داخل حرم 

الكلية من جميع الموظفات والمتدربات.  

وتلتزم الطالبة / المتدربة بقواعد وأنظمة مدونة السلوك أيضًا 
خارج حرم الكلية عند تواجدها 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 التقنّية العالمّية.  

النزاهة الفكرية  ج. 
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 

والطالبات 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.  

واجبات ومسؤوليات الطالبة/ المتدربة  د. 
يجب أن تلتزم الطالبة/ المتدربة بقوانين المملكة العربية   .1
السعودية، وسيتم التواصل مع السلطات المختصة في 
حال مخالفة قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية.

من المتوقع أن تلتزم الطالبة/ المتدربة بأخالق وقيم   .2
اإلسالم وأن تلتزم بالمبادئ اإلسالمية في جميع جوانب 

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

المتعارف عليها في المملكة. 

تتوقع إدارة كليات التميز االلتزام الصارم بجميع األنظمة   .3
والقوانين من الطالبة/ المتدربة في الغرف الصفية 

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

التعلم( والتي تتضمن: 

1.3.  ال يسمح للطالبات/ المتدربات الدخول إلى الغرفة 
الصفية بعد دخول المدّربة/المحاِضرة وبداية الدرس 

وسيتم تسجيل مالحظة “غياب” عن المحاضرة 
وسُتسجل في سجل الحضور. 

ال ُيسمح بتناول الطعام والشراب في المكتبة   .2.3
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 المتدربات/ الطالبات. وال ُيسمح 
للطالبات مغادرة القاعة وترك أي من زجاجات المياه 

الفارغة أو الممتلئة في المكان. 

على الطالبة/ المتدربة إغالق الهواتف المتنقلة أو أي   .3.3
أدوات أو أجهزة قد تعيق سير الدرس وتسبب اإلزعاج. 

على الطالبة/ المتدربة أن تقوم بإحضار األدوات   .4.3
التي تحتاجها )ملفات أو نشرات أو دفاتر المالحظات 

الخاصة بها( والقرطاسية المناسبة. ولن تتمكن 
الطالبات من حضور المحاضرات والدروس في حال 

عدم توفر األدوات والمعدات الالزمة.

ستساهم الطالبات/ المتدربات في المحافظة على   .5.3
نظافة الغرف الصفية ومواقع ورش العمل والمكتبة 

في جميع األوقات فعند انتهاء المحاضرة، على 
الطالبات/ المتدربات تنظيف الغرفة واألدوات التي 

تم استخدامها قبل مغادرتهم. 

على الطالبات/ المتدربات تجنب الحديث المزعج في    .6.3
الغرف الصفية والمكتبة. 

تلتزم الطالبات/ المتدربات باتباع جميع قواعد   .7.3
السالمة عند العمل مع اآلالت ومعدات األجهزة 

الموجودة في كليات التقنية العالمية.

يمنع التدخين منعًا باتًا في أي من مرافق الكلية وغرف   .4
التدريب والمختبرات والمراحيض والمكاتب وغيرها من 
األماكن الموجودة داخل نطاق الكلية. وسيتم تطبيق 
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اإلجراء الالزم عند عدم االلتزام باألنظمة ومنع الطالبة/ المتدربة 
من إكمال دراستها في الكلية.

على الطالبات/ المتدربات االلتزام بحمل بطاقات الهوية   .5
الخاصة بهن في جميع األوقات وابرازها عند الطلب.

على الطالبات التقيد بالزي الرسمي الخاص بهن، وهذا   .6
يتطلب ارتداء تنورة وبلوزة تناسب مواصفاتها بيئة التعلم 

والتدريب، تنورة طويلة وواسعة تغطي القدمين من 
األسفل وبلوزة ذات أكمام طويلة وغير شفافة.

يمنع منعًا باتًا استخدام األسلحة أو المواد الخطرة   .7
على الصحة )مثل األسلحة النارية والمتفجرات والمواد 

الكيميائية واأللعاب النارية والسكاكين(.

ستتحمل الطالبة/ المتدربة مسؤولية أي من السلوكيات   .8
المتعّمدة والمتهورة التي قد تسبب ضررًا على ممتلكات 

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

عند اللزوم.

على الطالبات/ المتدربات التعامل مع زميالتهن باحترام   .9
ولباقة، وعدم استخدام األلفاظ النابية -السب والشتم 

-أو اإليذاء الجسدي مع اآلخرين. وسيتم اتخاذ اإلجراءات 
المناسبة مع من ينتهكون القوانين مع احتمالية فصلهن 

من الكلية. 

على الطالبة االلتزام بحضور جميع الدروس والمحاضرات.   .10
وسيتم التعامل مع حاالت الغياب وفقًا للوائح واألنظمة 

المتّبعة في الكلية.

ال يمكن للطالبات/ المتدربات االلتحاق بالعمل في أي من   .11
القطاعين العام والخاص أثناء دراستهن في الكلية، ما لم 

يتم منحهن تصريحًا يسمح بذلك. 

ال ُيسمح للطالبات/ المتدربات التشّبه بالجنس اآلخر أو   .12
التصرف بطرق غير معتادة أو ممارسة التحرش. 

على الطالبات المحافظة على الكتب والمقررات الدراسية   .13
وحقائب التدريب الخاصة بهم، وال يجوز رميها على األرض أو 

في سلة المهمالت.

ال ُيسمح للطالبات / المتدربات باستخدام أجهزة الهواتف   .14
النّقالة المزودة بالكاميرات داخل حرم الكلية. وسيتم اّتباع 

اإلجراء الالزم عند عدم االلتزام بهذه القوانين بمصادرة 
الهاتف الجّوال عند التأكد من استخدامه داخل مباني الكلية 

ومرافقها.

ال يسمح للطالبات/ للمتدربات بالخروج من الكلية قبل   .15
نهاية ساعات الدوام الرسمي ما لم يتم منح موافقة خطية 

بذلك من مكتب خدمات شؤون الطلبة وتقديم الهوية 
الشخصية عند الخروج. 

اللجان التأديبيةأ. 
1. الهيكل التنظيمي 

1.1.  تتعامل اللجنة التأديبية مع الممارسات الخطرة من 
الطالبات والمتدربات )انتهاك قواعد السلوك واألنظمة 

المتبعة في الكلية(.

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

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

السلوك وموظفة نائبة عن مكتب شؤون خدمات 
 الطالب 

)عدا المرشدة الطالبية(.

2. اإلجراءات المّتبعة 

1.2.  يحق للمدّربة/ المحاضرة أن تطلب من المتدّربة/ الطالبة 
الخروج من الغرفة الصفية عند التسّبب باضطرابات 

تعرقل سير العملية التعليمية. وعند تكرار سوء السلوك 
من قبل المتدربات/ الطالبات، ستقوم المدّربة/ 

المحاِضرة بإبالغ اللجنة التأديبية بذلك التخاذ اإلجراء 
المناسب.

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

المتدربات التباع اإلجراء الالزم وفقًا لألنظمة المّتبعة 
في الكلية.

3.2.  يجب على الطالبة أن تمتثل أمام اللجنة التأديبية عند 
حدوث أي سوء سلوك غير مقبول منها. وستحصل 
الطالبة على إنذار خطي خالل األربعة األيام التالية 

لوقوع الحادثة الغير مقبولة. وللطالبة/ المتدربة الحق 
في أن تبرر وجهة نظرها أثناء اجتماعها مع اللجنة. 

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

المناسب في حق الطالبة.

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 الطالبة/ 
المتدربة:

•  انذار خطي 
•  عدم تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك 

• الفصل من الكلية )فصل تام من جميع كليات 
التقنية العالمية بالمملكة( 

2.3.  يحق للكلية أن تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية إضافية بحق 
الطالبة/ المتدربة كما تراه مناسبًا وذلك بعد فهم 

وجهة نظر الطالبة/ المتدربة.  

3.3.  يحق للمتدربة/ الطالبة طلب االستئناف إلعادة النظر 
في الحادث المعنّي عند إصدار  قرارات صارمة من 

الكلية بحقها وفقًا للقوانين واألنظمة المّتبعة بالكلية.

سالمة وأمن حرم الكلية  

حاالت الطوارئ 
 اتصل من أي هاتف في 
الكلية لطلب المساعدة
 999: رقم االتصال بالشرطة 

 998: رقم االتصال بمركز إطفاء الحريق  
 997: رقم االتصال بإسعاف الطوارئ  

ومن ثم ثم االتصال على 
مكتب الصحة والسالمة 
تحويلة رقم 6304 الذي 
يعمل على مدار الساعة 

طوال أيام األسبوع
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  إجراءات اإلسعاف الطبي
االتصال باإلسعاف وقسم الطوارئ 	 

ابقي هادئة وحاولي توفير الراحة للشخص المصاب 	 

إذا كنت حاصلة على شهادة 	  تقديم اإلسعافات األولية 
إسعافات أولية معتمدة 

اتبعي  تعليمات مسؤولي الطوارئ و األمن	 

  التعرض ألي حادث خطر 
توقفي فورًا عما تقومين به من أعمال أو أنشطة 	 

تجنبي جميع األماكن المفتوحة ومحاولة إيجاد مكانًا آمنًا 	 
اذهبي إلى أقرب غرفة أو مكتب ومن المفضل التوجه إلى 

الغرف التي تتواجد بها هواتف وأجهزة كمبيوتر 

ابقي هادئة  مع مساعدة اآلخرين في الحفاظ على الهدوء	 

محاولة تأمين ظروف األمان لِك ولآلخرين وأغلقي األبواب 	 

فّعلي الوضع الصامت لجوالك	 

محاولة  االستناد على األثاث الموجود والجدران  واالبتعاد 	 
عن النوافذ واألبواب 

التواصل مع الشخص المسؤول في مجموعتك ليقوم بإبالغ 	 
مسعفي الطوارئ أو مكتب الصحة والسالمة بالحادث الطارئ

ابقي في مكانك حتى تبلغك الشرطة ومسؤولي األمن بأن 	 
الوضع أصبح آمنًا إلخالء المنطقة المتواجدة بها

 إجراءات اإلسعاف الطبي
عند  شعورك بوجود دخان أو حريق، اتصلي بمركز إطفاء 	 

الحريق مباشرة 

اسحبي أقرب صافرة إنذار للحريق 	 

خلفك وساعدي 	  األبواب  وأغلقي جميع  المكان  غادري 
األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة  أثناء خروجك

في حال إصابتك بأي عجز أو مشكلة صحية، حاولي االنتقال 	 
إلى منطقة آمنة وانتظري مسعفي الطوارئ لمساعدتك 

في إخالء المكان 

اتبعي تعليمات  مسعفي الطوارئ و حراس األمن 	 

ال تحاولي الرجوع إلى مبنى الكلية حتى يسمح لك حراس 	 
األمن بذلك 

كيف تتصرفين عند سماعك صوت صافرة إنذار الحريق 

حاولي الخروج من المبنى والتوجه مباشرة إلى أقرب األبواب 	 
والمنافذ مع إغالق األبواب خلفِك 

استخدمي الساللم فقط إلخالء المكان. اتبعي تعليمات 	 
مشرفي األمن واإلسعاف 

أخبري جميع من تقابلين في طريقك بضرورة الخروج من المكان 	 

في حال إصابتك بأي عجز أو مشكلة صحية، حاولي االنتقال 	 
إلى األماكن اآلمنة واتصلي بمركز إطفاء الحريق على الرقم 
998 إلبالغهم عن موقعك. وانتظري مسعفي الطوارئ حتى 

يقومون بمساعدتك في إخالء المكان 

عدم التجمع على الساللم واستعدي للخروج مع المتواجدين 	 
من المكان 

ابقي في مكان آمن وال تحاولي الرجوع إلى مبنى الكلية حتى 	 
يسمح موظفو األمن ومسعفو الطوارئ بذلك 

تحرص الكلية التقنية العالمية للبنات باإلحساء إلى توفير بيئة آمنة للطالبات والموظفين والزائرين، ولتحقيق 
هذا الهدف ال بد من التأكد أن الجميع يعون كيفية التصرف المناسب عند حدوث ظرف طارئ مفاجئ.



ITC Al Ahsa Student Handbook | 24 

7240

7100

ITC Al Ahsa
Al Ahsa TVTC

King Saud Bin 
Abdullazziz University 

for Health

Al Gassinyah 
District 2 

AL MUBARRAZ

AL OTBAN

للتواصل معنا   
لمعرفة المزيد عن الكلية وعن البرامج المتاحة بها، نرجو منك 

االتصال على الرقم 0532529632 ، تحويلة رقم 6500 ويمكنك زيارة 
 موقع الكلية الواقع في منطقة المبرز في مدينة 

اإلحساء – المملكة العربية السعودية أو يمكنكم متابعتنا عبر 
حساباتنا في قنوات التواصل التالية:

   @itcalihsaa_f


