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أعزائي الطلبة

يسعدني أن أرحب بكم في 
الكلية التقنية العالمية بمكة 
المكرمة المشغلة بواسطة 

كلية نياجرا السعودية. 
انضمامكم لكليتنا يعني أنكم 

في بداية الطريق لرحلة تعليمية 
ممتعة في تأسيس المهارات 

والمعرفة األساسية الالزمة 
لنجاحكم العلمي واألكاديمي.

 نعدكم بأن نوفر لكم برامج تعليمية ابتكارية ومناهج علمية 
وتجارب عدة ومساهمات مجتمعية ستساعدكم جميعها في 
الوصول إلى وظائف وفرص عمل مرموقة في تخصصاتكم.  

ونحن على ثقة تامًة بأنكم ستجدون بيئة تعليمية ممتعة 
ومسلية ومليئة بالتحديات واألنشطة المتنوعة. أشجعكم 

على العمل بجد واجتهاد حتى تصلون إلى القمة، فأعضاء هيئة 

التدريس والموظفون جميعهم يسعون إلى مساعدتك في 
تحقيق نجاحك وتميزك العلمي واألكاديمي وذلك بتوفير كل 
الوسائل التي تعزز النشاطات التعليمية وتهيئتك لمستقبلك 

الوظيفي. نعمل جاهدين حتى تصبحوا سفراء الكلية الذين نعتز 
بهم، فال يكفي الحصول على الشهادة العلمية عند التخرج 
فحسب، وإنما نطمح أيضًا بأن تصبحوا سفراء التميز والنجاح 

لكليتنا. 

نجاحك هو نجاحنا، لذلك، أتمنى لكم التوفيق والنجاح حتى 
تحققون أهدافكم وأحالمكم.

مع خالص تحياتي

د. فيصل أرائين
 عميد الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة 

كلمة ترحيبية - رئيس كلية نياجرا في كندا

كلمة ترحيبية – عميد الكلية التقنية 
العالمّية بمكة المكرمة 

أعزائي الطلبة

نيابة عن موظفي الكلية وأعضاء 
هيئة التدريس ومجلس اإلدارة، 
يسرني أن أرحب بكم في الكلية 
التقنية العالمية بمكة المكرمة 
المشّغلة بواسطة كلية نياجرا 
في كندا. وإنه من دواعي سرورنا 
اختياركم لكليتنا طريقًا لنجاحكم. 
تجربة  لكم  نوفر  بأن  ونعدكم 

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 بمكة المكرمة 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 بمكة المكرمة.

مع خالص تحياتي

د. دان باتيرسون
رئيس كلية نياجرا / كندا

المحتويات
3 الكلمة الترحيبية   
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5 برنامج السنة التحضيرية   

6 برامج الدبلوم والدبلوم المساعد   

11 المسار المتّبع الجتياز برامج الكلية    

12 مسارات البرنامج الدراسي  

13 برنامج الدبلوم والدبلوم المساعد    

14 جداول الطالب 

15 حقوق ومسؤوليات الطالب  

16 السياسات المّتبعة في تسجيل الحضور 

17 اتفاقية االلتزام بالحضور   

18 سالمة وأمن حرم الكلية  

                                    19 السياسة المتّبعة في تحديد الزي الخاص للطالب    
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الكلمة الترحيبية 
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نبذة عن الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة 
المشغلة بواسطة كلية نياجرا السعودية

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 

طالبنا والمنسوبين إلينا والمجتمع

أولويتنا هي إرضاء الطالب ونجاحه

العمل كجزء من المجتمع	 

احترام التنوع والشمولية	 

االستمرارية	 

تعزيز روح المبادرة والريادة	 

إضفاء ثقافة االبتكار في برامجنا وخدماتنا وبيئتنا 	 
التعليمية

أهدافنا 
توفير مناهج مميزة للخطط الدراسية ومنهجيات 	 

تدريس مبتكرة تساعد الطالب على التميز والنجاح

مساعدة الطالب 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 مستوى A2   خالل سنة دراسية

توفير دعم مميز للطالب من خالل اإلرشاد الشخصي 	 
واألكاديمي

تزويد الطالب ببرامج تدريب مميزة لمرحلة ما بعد 	 
الثانوية العامة في مجال إدارة األعمال والمشاريع 

واألنشطة والفعاليات والصحة والسالمة المهنية من 
أجل خلق نخبة من الموظفين المحترفين مهنيًا لتطوير 

سوق العمل السعودي

برنامج السنة التحضيرية

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

يمكنك أن تبدأ 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 الطالب بناًء على مهاراتهم 
في اللغة في المستويات المناسبة لهم في السنة التحضيرية، وتعتمد الدرجات 
100 والذي بدوره يحدد مستوى  1 حتى  العلمية للتقييم على مقياس معين من 
 )CEFR( مهارات الطالب اللغوية استنادًا إلى اإلطار األوروبي المرجعي العام للغات

والذي ْيعتبر المعيار القياسي لتحديد مستوى اللغة عالميًا.

ماذا سأدرس في السنة التحضيرية؟
باإلضافة إلى الدروس الخاصة بمهارات اللغة اإلنجليزية، توجد مسارات أخرى في 

مجال مهارات التوظيف وتكنولوجيا المعلومات والرياضيات والدراسات اإلسالمية.

مالحظات هامة
دراسات إسالمية تحضيرية

ستتمكن 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 كمسلم حتى تؤدي 
واجباتك الدينية أمام الله والمجتمع. ولهذا، يعتبر مساق الدراسات اإلسالمية من المساقات المهمة في السنة التحضيرية.

اختبار كامبردج لتحديد 
مستوى اللغة وربطه 

)CEFR(بمعيار

 مستوى A1  أو أقل: 
119-100 ،  تمهيدي

 : A2 مستوى
139-120  مبتدئ

 :B1 مستوى
140 أو أكثر  متوسط

التقويم األكاديمي للعام الدراسي 2020-2019  
الفصل الدراسي األول )16 أسبوع(

1/9/2019اليوم األول من الفصل الدراسي 

23/9/2019اليوم الوطني السعودي

19/12/2019آخر يوم في الدراسة

22/12/2019أسبوع االختبارات 

الفصل الدراسي الثاني)16 أسبوع(
19/1/2020اليوم األول من الفصل الدراسي

31/5/2020-10إجازة شهر رمضان المبارك

30/5/2020آخر يوم في الدراسة

31/5/2020أسبوع االختبارات
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إدارة األعمال والمشاريع الصغيرة
يوفر برنامج إدارة األعمال والمشاريع الصغيرة للطالب فرصة اكتشاف جميع مجاالت ريادة األعمال بما في ذلك تطوير 

األعمال وإدارتها. فقد ُصمم هذا البرنامج للطلبة المبدعين في العمل ضمن بيئات عمل ذات احترافية وتميز عاٍل وللطلبة 
الذين يطمحون 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 ما 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 للطالب بـالتالي:

أن يصبح على دراية بأحدث التقنيات والبرمجيات التي 	 
تساعده في إنجاز وتشغيل المهام الخاصة باألعمال 

اإلدارية

أن يصبح قادرًا على ممارسة مهارات إدارة الوقت لتعزيز 	 
اإلنتاج الذاتي

أن يصبح قادرًا 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 المشاريع الصغيرة

إدارة المنتجات

تجارة التجزئة

تنفيذ األعمال والتبادل التجاري بين الشركات

اإلشراف المباشر

ممثلو خدمة العمالء

ترويج المبيعات

برامج الدبلوم والدبلوم المساعد 

الدعم الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات 
يتطور مجال الحاسبات واألجهزة اإللكترونية واستخدامها بسرعة كبيرة جدًا، ويمكنك أن تصبح جزءًا منه. فقد تم تصميم برنامج 

الدعم الفني لتقنية المعلومات لتزويد الطالب بالمهارات والمعرفة المطلوبة في مجال دعم أنظمة الكمبيوتر وااللكترونيات 
والبيانات  واالتصاالت الرقمية.

فوائد البرنامج
زيادة الطلب على متخصصي الدعم الفني لتكنولوجيا 	 

المعلومات

خبرات وتجارب تعليمية عملية وأنشطة تطبيقية 	 

مناهج حديثة تدمج التطور المهني االحترافي والتقدم 	 
الوظيفي 

مميزات البرنامج
تستخدم برامج الدعم الفني لتقنية المعلومات أنشطة تعليمية 

شاملة تعلم الطالب 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 	 

برامج الدبلوم

الفرص الوظيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات 
مشغل مكتب الدعم         

منسق تكنولوجيا المعلومات 
مسؤول شبكة   

مدير نظم معلومات إدارية 

مدير قسم تكنولوجيا المعلومات      
مسؤول شبكة      
مهندس ميدان      

مسؤول نظم تكنولوجيا المعلومات 

محلل نظم تكنولوجيا المعلومات 
أخصائي دعم فني مساعد   

مهندسي شبكة   
مدير الدعم الفني 
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فوائد البرنامج
جديدة  رؤية  تنفيذ  إلى  السعودية  العربية  المملكة  تسعى 
تجعلها من أهم الدول القيادية في العالم، مما أدى ذلك إلى 
زيادة البناء وأعمال التشييد في المملكة، وإلى ازدياد الطلب 
على مجاالت الصحة 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

 Occupational Health &
Safety )OHS( Inspector

 Occupational Health &
Safety )OHS( Specialist

 Health and Safety
Practitioner

Industrial Hygienist

Compliance Officer

Wellness Specialist

Chief Safety Officer

Mine Examiner

 Site Safety Health and

Environment Officer

ازدادت الحاجة إلى وجود إدارة معنية بالحفاظ على أمن ورفاهية العاملين في المؤسسة وخلق بيئة آمنة وصحية في أماكن العمل. 
يتمكن خريجي 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 
برامج الدبلوم

مراقب صحة وسالمة مهنية  

مشرف أمن وسالمة مواقع

أخصائي صحة عامة

مسؤول االلتزام والمطابقة

أخصائي الصحة الصناعية

مدير قسم الصحة والسالمة

مراقب ضبط الجودة المهنية في المناجم

مراقب أمن وسالمة مواقع

الفرص الوظيفية في مجال الصحة والسالمة المهنّية

التصميم الجرافيكي 
 تقدم برامج التصميم الجرافيكي للطالب حقيبة المهارات والمعرفة والعلوم وغيرها من مشاريع ملف اإلنجاز الشخصي اإللكتروني 
لتهيئتهم لدخول سوق العمل كمصممين محترفين. ويقوم الطالب باستخدام برمجيات متعددة يرتكز عملها على اإلبداع في 

التصميم ومهارات حل المشكالت التي تهدف إلى تحسين نوعية خدمات االتصال المرئي مع العمالء

فوائد البرنامج 
يتمكن الطالب من تجسيد أفكاره وفتح العنان لمخيلته 	 

حتى يبدع في االبتكار والتصميم

 تعلم مهارات وتقنيات جديدة يتمكن الطالب من 	 
تطبيقها عمليًا

بناء الملف الشخصي حتى يتمكن الطالب من تقديمه إلى 	 
شركات عدة فيما بعد

توفر فرص التواصل مع مصممين آخرين ممن لهم أفكار 	 
وتوجهات مشابهة ألفكار ومنهجيات تفكير الطلبة

عمل الطالب لحسابه الشخصي الشخصي )عن بعد( حتى 	 
يتمكن من بناء طابع وسمعة متميزة في المجال

يتمكن الطالب من التواصل مع محاِضرين والتعرف على 	 
دروس ومسارات عالمّية في مجال التصميم

مميزات البرنامج 
بعد النجاح في برنامج الدبلوم المساعد، يبدأ الطالب برنامج 
الدبلوم في التصميم الجرافيكي، حتى يصبح متمكنًا في مجال 
التصميم. تركز برامج الدبلوم على المهام االلكترونية حتى 
تعزز خبراتك في التصميم االلكتروني والطباعة، إضافة إلى 
تطوير مفاهيم الطالب في فنون مهارات عمليات التصميم.  
واكتشاف مختلف مجاالت التصميم الجرافيكي خالل برامج 

الدبلوم مثل: 

بعض الفرص الوظيفية في مجال التصميم الجرافيكي 
أخصائي تصميم رسوم متحركة

مصممي شبكات 

مصممي جرافيك 

مصممي العالمات التجارية 

مصور صحفي 

مصممو مطبوعات 

متخصصي تعديل الصور 

فني طباعة 

منتج أفالم 

مدير فني 

مدير إبداعي 

رسام 

الرسومات التوضيحية	 

التصميم االلكتروني 	 

استخدام الطباعة في 	 
تقنيات التصميم الحديثة

مهارات فن تحسين 	 
الخطوط والنقش 

مهارات فنون التعبئة 	 
والتغليف 

الكتب 	 
الدعاية اإلعالن	 

برامج الدبلوم
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البناء واإلنشاءات
ال يقتصر مفهوم البناء على مهام وأعمال العمارة الُمنجزة في مناطق العمل والمشاريع، وإنما تتضمن أيضا نطاقًا أوسع لتشمل 
علوم وفنون التصميم والتنسيق وغيرها من خطوات تنظيم المشروع بأكمله من البداية حتى النهاية. تحتاج عملية تطبيق المشاريع 
المعمارية إلى تدريبات عملية ومنهجيات تعلم قائمة على تطبيق مشاريع عملية حقيقية. سيتمكن الطالب في هذا البرنامج من 
خوض جوانب عدة من مشاريع البناء لفهم كيفية ارتباطها ببعضها البعض. وتساعد الرحالت الميدانية لمناطق البناء والتشييد 

الطالب على اكتساب مهارات معمارية عملية وتطبيقية عالية مثل زيارة مشاريع البناء السكنية والتجارية.     

يمكن لخريجي هذا البرنامج متابعة الدراسة والحصول على درجة الدبلوم في الكلية الحقًا في برنامج "دبلوم إدارة المرافق".                                                 

 الدبلوم المساعد

إدارة عمليات البناء واإلنشاء

مقّدر البناء 

مستشار مبيعات أعمال البناء 

مدير عقود

مساح بناء

مراقب أعمال البناء

بعض الفرص الوظيفية في مجال البناء واإلنشاءات 

فوائد البرنامج
خبرات عمل حقيقية 	 

مناهج حديثة تدمج التطور المهني االحترافي 	 
والتقدم الوظيفي 

التواصل مع مدربين محترفين ذي الخبرات العالية 	 
في االختصاص

زيادة الفرص والخيارات الوظيفية  	 

اكتساب مهارات حل المشكالت والقيادة واإلدارة 	 
وخدمة التواصل مع العمالء

مميزات البرنامج
 تتضمن برامج إدارة البناء واإلنشاءات أنشطة تعليمية 

شاملة تسمح للطالب بما يلي:

تطبيق خطط البناء والتشييد وإدارة المشاريع المعمارية 	 

إجراء عمليات المراقبة وتقدير تكلفة المشاريع اإلنشائية 	 

تقييم المبادئ والعناصر الهيكلية 	 

دراسة لوائح وقوانين البناء وأنظمة اإلنشاء 	 

دراسة دقيقة لقوانين الصحة والسالمة البيئية 	 

التدريب  العملي أثناء الدراسة
فوائد برامج التدريب العملي أثناء الدراسة

تعلم المهارات الالزمة حتى يصبح الطالب جاهزًا ومهيئًا 	 

لبيئة العمل

بناء عالقات جيدة مع المؤسسات والموظفين	 

ممارسة المهارات اللغوية للغة اإلنجليزية	 

تعزيز مهارات برامج الكمبيوتر الخاص بالطالب	 

تطوير مهارات خدمة العمالء	 

ما هو التدريب العملي خالل الدراسة؟
توفر برامج التدريب العملي خالل الدراسة فرصًا لتعلم المهارات 
والمعرفة والكفاءات الالزمة لتنفيذ مهام وظائف العمل. ُيعتبر 
التدريب العملي عاماًل مهمًا من عوامل النجاح المهني، وتفخر 
الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة بتوفير فرصًا عملية حقيقية 
لك حتى تتمكن 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 الطالب على االنتقال من المرحلة التعليمية 
في الكلية إلى بيئة العمل. ويساهم قسم التدريب العملي في 
2030 من خالل زيادة عدد الموظفين  تحقيق رؤية المملكة 

السعوديين.
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 مسارات
البرنامج الدراسي

 بدء برنامج 
الدبلوم المساعد

بدء برنامج الدبلوم

 تخرج

الفصل 1

الفصل 1

الفصل 1

الفصل 2

الفصل 2

الفصل 2

 إمكانية الحرمان أو االستمرار 
حسب تقدير الكلية

 إمكانية الحرمان أو االستمرار 
حسب تقدير الكلية

 إمكانية الحرمان أو االستمرار 
حسب تقدير الكلية

 إمكانية الحرمان أو االستمرار 
حسب تقدير الكلية

PET إجتياز إختبار
بتقدير A2 أو أعىل ومحاولة 

إجتياز إختبار الحاسب الآلي

الحصول عىل الدبلوم 
المساعد ومحاولة إجتياز 

؟ إختبار الحاسب الآلي

الحصول عىل الدبلوم 
ي إختبار الحاسب 

والنجاح �ف
 B1 الآلي والحصول عىل تقدير

PET ي إختبار
�ف

 نسبة الحضور 80 % 
ي 

 أو أعىل �ف
ية  السنة التحض�ي

ور  ض ح ة ال ب س ن
اء  ن ىل اث %80 أو أع

د  اع س م وم ال ل دب ة ال ن س
ة( ي ان ث ة ال ن س )ال

نسبة حضور %80  أو 
ي السنة الدبلوم 

أعىل �ف
)السنة الثالثة(

نعمنعم

الال

نعم

إجتاز

رسوب

رسوب

التقدم حسب تقدير الكلية

 )A2يجب الحصول عىل تقدير( 
إعادة فصل كامل

اعادة فصل دراسي كامل

A1رسوب

ىل ول ع ص ح  ال
A2

ىل ول ع ص ح دم ال  ع
 A2

ب س وم ح ل دب ج ال ام رن ال ال ب ق ت ادة او الن  إع
م ي ل

�ت واد ال م از ال ي ت ط إج �ش ة ب ي ل ك ر ال دي ق  ت
ا ه ح ب ج ن  يُ

ي رسب بها
يحق للطالب اعادة فصل واحد فقط خالل 3 سنوات لجتياز المواد ال�ت

ُتمنح مكافأة الطالبات لمدة ثالثة أعوام دراسية ويسمح 
خاللها بإعادة فصل دراسي واحد فقط

ال

ال

نعم

نعم

 برنامج الدبلوم والدبلوم المساعد
كيف يمكنني اجتياز برنامج الدبلوم المساعد بنجاح؟
رامج الدبلوم المساعد في الكلية، عليك استكمال جميع  للتخرج من ب

تالية :  متطلبات التخرج ال

 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

مشروع االختبار العملي 
لجميع مواد التخصص 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

PET اختبار اللغة اإلنجليزية التمهيدي
اجتياز مستوى A2 على األقل لمرحلة الدبلوم 

المساعد،ومستوى B1 لمرحلة الدبلوم

1
2
3
4
5
6
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األنشطة الطالبية ومجلس الطالب
تتوفر األنشطة الطالبية خالل العام الدراسي لمساعدتك في 
التعلم واالستمتاع معًا وتطوير مهاراتك. ويوفر مجلس الطالب 

فرصًا لتعزيز مهارات القيادة وبناء الفريق.

بطاقات الهوية للطالب
يستلم جميع الطالب بطاقات هوية خاصة الرتدائها دائمًا أثناء 

وجودهم داخل حرم الكلية

األنشطة الترفيهية
نشجع الطالب على المشاركة في البرامج واألنشطة الترفيهية 
والرياضية التي تعقد في الكلية، فهناك فرص عدة لالشتراك 
في مختلف الفعاليات واألنشطة ومباريات كرة القدم وكرة 
السلة والطائرة وغيرها من مركز اللياقة البدنّية وقاعات األلعاب.

الرحالت
تنظم الكلية رحالت عدة طوال السنة الدراسية، وهذا بدوره 
يساعد الطالب في زيارة أماكن العمل المختلفة مثل الفنادق 

واألماكن السياحية، إضافة إلى أماكن الترفيه واالستمتاع.

أعضاء هيئة التدريس في الكلية
تقدم أعضاء هيئة التدريس خدمة اإلرشاد الضروري لمساعدة 
الطالب قبل وبعد أوقات المحاضرات. ونشجع الطالب جميعًا 
على التواصل مع أعضاء هيئة التدريس ومحاورتهم في جميع 

األمور التي تخص تحصيلهم وأدائهم األكاديمي.

مرشد الطالب في الكلية
سيساعدك المرشد في الحصول على ما تحتاجه من استشارات 
شخصية وأكاديمية. فهو يدعم نجاحك األكاديمي ويساعدك 
على استمرارية الحضور والتغلب على الصعوبات التي يمكن أن 

تواجهك أثناء الدراسة

دروس التقوية اإلضافية
تتوفر دروس خاصة للطالب الذين يحتاجون إلى دعم ومساعدة 
أكاديمية وتعليمية إضافية. فقد تكون المعلومات في الدروس 
والمحاضرات عامة، أما في دروس التقوية، فإنك ستجد معلومات 
التقوية  تتوفر دروس  المواضيع.  أكثر عن  توضيحية مفصلة 

اإلضافية خالل أيام الدراسة إضافة الى يوم الخميس.

الدروس التعويضية
إذا كانت نسبة حضور الطالب ال تتعدى المستوى المقبول بناء 
على السياسات المّتبعة في الكلية، على الطالب حضور الدروس 
التعويضية. فتعتمد الدروس التعويضية التي ال بد من حضورها 

على مستوى الحضور في الشهر السابق.

الحياة في حرم الكلية

إدارة شؤون الطالب

تبدأ المحاضرات يوميًا من الساعة 08:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساًء من يوم األحد حتى الخميس. ويوضح الجدول التالي 
مثااًل على جداول الطالب في الكلية.

جداول الطالب

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالوقت

المحاضرة األولىالمحاضرة األولىالمحاضرة األولىالمحاضرة األولىالمحاضرة األولى8:00 – 9:00

المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية9:00 – 10:00

استراحة  10:00 – 10:15

المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة10:15 – 11:15

المحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعة11:15 – 12:15

استراحة   12:15 – 13:00

المحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسة13:00 – 14:00

المحاضرة السادسة المحاضرة السادسة المحاضرة السادسة المحاضرة السادسة المحاضرة السادسة 14:00 – 15:00

المحاضرة السابعةالمحاضرة السابعة15:00 – 16:00

حقوق ومسؤوليات الطالب
سنوضح هنا مدونة قواعد السلوك التي نأمل أن يتبعها جميع طالب الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة 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 يتعامل الطالب بما يناسب البيئة المهنية بحيث تتاح الفرصة للجميع بالتعلم وتقديم األفضل 

لديهم والشعور بالراحة والدعم واألمان أثناء الدراسة.

توقعاتنا 
 من المتوقع أن يتقيد طالب الكلية التقنية العالمية 

بمكة المكرمة 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 مستعدًا لمسارات الدراسة والمحاضرات	 

احترام أعضاء هيئة التدريس وزمالئك	 

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

كن لبقًا في التعامل مع اآلخرين واستخدم 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 والموظفين بما يخص 	 
أمن وسالمة الجميع

إبقاء جميع الممرات والمداخل خالية من العوائق	 

إبراز بطاقة الهوية الشخصية عند الطلب	 

مكتب التواصل مع الطالب
يقوم المكتب بالّتواصل مع المرشد األكاديمي لدعم التحصيل 
األكاديمي ونجاح الّطالب وااللتزام بالحضور عن طريق إيجاد 
حلول للتغّلب على المشاكل التي تؤدي إلى عدم التزام الطالب 

بالحضور وغيرها من األمور المتعلقة بالضعف األكاديمي.

مختبرات تعلم اللغة
يمكن للطالب استخدام مختبرات اللغة حتى يتمكن من تقوية 

مهاراته اللغوية بنفسه.

مكتب معالجة الضعف األكاديمي
الذين لم ينجحوا في  يسعى المكتب إلى مساعدة الطالب 
اجتياز المسارات المطلوبة في نهاية الفصل الدراسي والطالب 
الذين لم يتمكنوا من تحصيل الحد األدنى من الدرجات المطلوبة 
الستمرار الدراسة في الكلية. يوفر القسم األكاديمي للبرنامج 
الخطط اإلرشادّية والعالجية للطالب أو يتم توفيرها بناء على 
اإلرشاد  المكتب في  تنفيذ سير خطط  ويتم  الطالب.  حاجة 

والمعالجة خالل أيام أسبوع الدراسة.
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السياسات المّتبعة في تسجيل الحضور
 الحضور المنتظم إلزامي، فعند تسجيلك في الكلية، سيطلب منك التوقيع على اتفاقية االلتزام بالحضور التي

 تنص على ما يلي:

لن ُيسمح بتقديم االمتحانات النهائية للطالب الذين لم 	 
تتعدى سجالتهم مستوى الحضور المقبول به

الموافقة على الغياب من قبل الكلية بسبب ظروف تستدعي 	 
غياب الطالب

ضرورة االلتزام بالمواعيد. ستكتب مالحظات خاصة بالحضور 	 
المتأخر لمن يحضر متأخرًا خمس دقائق عن بداية موعد 
الدروس والمحاضرات وستسجل مالحظة “غياب" عن كل 

خمسة مالحظات "تأخير" للطالب.

َسُيَسجل الطالب غائبًا عندمايحضر متأخرًا أكثر من عشرة 	 
دقائق عن موعد المحاضرة

ال يمكن إسقاط فصل من السنة التحضيرية، وستطلع الكلية 	 
على بعض الظروف االستثنائية التي تسمح للطالب بتعليق 
الدراسة بناء على الحدود المسموح بها من تعليمات الكلية

على الطالب االلتزام التواصل مع  جميع الدروس والمحاضرات 	 
التعويضية للمحافظة على مستويات حضورهم مقبولة

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

األكاديمي، لذلك على الطالب:
حضور جميع المحاضرات والدروس	 

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

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

اللجوء إلى المرشد الطالبي حين لزوم األمر لذلك	 

سيتم تعليق دوام الطالب عند غيابه في أول يومين من 	 
الفصل الدراسي

سيتم تعليق دوام الطالب عندما تكون نسبة حضوره تقل 	 
عن 80 % في األسبوعين األولين من الفصل الدراسي

تزويد الكلية ببيانات التواصل مع والد الطالب أو ولي أمره 	 
للتواصل معه في حال الحصول على إنذار للمرة الثانية

السياسة المتّبعة في تسجيل الغياب المسموح به

اإلنذار الثالثاإلنذار الثانياإلنذار األولتنبيه أولي

تغيب الطالب عن %5 من السبب
مجموع عدد المحاضرات

تغيب الطالب عن %10 من 
مجموع المحاضرات والدروس

تغيب الطالب عن %15 من مجموع 
المحاضرات والدروس

تغيب الطالب عن 20% 
من مجموع المحاضرات 

والدروس

اإلجراء 
المتبع

إرسال رسالة نصية إلى ولي 
األمر

االتصال بولي األمر. 1
مناقشة سبب الغياب مع . 2

مرشد الطالب  

االتصال بولي األمر  .1
مناقشة الغياب مع المدير المساعد   .2

في مكتب الخدمات الطالبية

مقابلة  العميد  والفصل 
من الكلية

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 الطالب من الحضور	 

حادث عرضي يمنع الطالب من الحضور للكلية لفترة من 	 
الوقت مثل تعرضه لكسر في أحد أطرافه

دخول المستشفى	 

تلقي العالج الطبي في الخارج	 

اإلصابة باضطرابات عقلية أو نفسية مؤقتة	 

ضرورة تقديم تقرير طبي مكتوب
الحاجة إلى تقديم تقرير طبي من بداية الحالة المرضية	 

تقرير الدخول أو الخروج من المستشفى وتقرير طبي في 	 
حالة الطالب المريض

تقديم تقارير بداية ونهاية العالج من الطبيب المعالج حتى 	 
يتم اعتبار أسباب الغياب مقبولة

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 الطالب تقديم تقارير وأوراق تثبت وقوع الحادث العرضي. وفي حال عدم تقديم 
التقارير واألوراق المطلوبة، سُيعتبر الطالب غائبًا في ذلك اليوم، وعند تكرار الغياب الغير مبرر سيتم اتباع الخطوات الموضحة 

في اتفاقية االلتزام بالحضور.

تقديم تقرير مكتوب بسبب الغياب الطارئ إلى مكتب إدارة . 1
شؤون الطلبة 

تسجيل . 2 بنفس طريقة  عذر مقبول  بسبب  الغياب  ُيسّجل 
الغياب الغير مقبول 

ثالثة إنذارات رسمية للطالب . 3

مراجعة وضع الطالب في االستمرار بالدراسة بالكلية عند . 4
غياب ما يعادل %20 من الدروس أو غياب شهرين متتابعين

اجتماع مع مدير مكتب إدارة شؤون الطلبة والقبول والتسجيل . 5
عند إصدار قرار الفصل من الكلية
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سالمة وأمن حرم الكلية 

حاالت الطوارئ
اتصل من أي هاتف في 

الكلية لطلب المساعدة على 
الرقم 911

ومن ثم االتصال على مركز 
مراقبة األمن  والسالمة تحويلة 

رقم  3006 الذي يعمل على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع

12

 إجراءات اإلسعاف الطبي

االتصال باإلسعاف وقسم الطوارئ	 

ابق هادئًا وحاول توفير الراحة للشخص المصاب	 

تقديم اإلسعافات األولية إذا كنت حاصاًل على شهادة 	 
إسعافات أولية معتمدة

اتبع تعليمات مسؤولي الطوارئ واألمن	 

 التعرض ألي حادث خطر مفاجئ 

توقف فورًا عما تقوم به من أعمال أو أنشطة	 

تجنب جميع األماكن المفتوحة ومحاولة إيجاد مكانًا آمنًا. 	 
اذهب إلى أقرب غرفة أو مكتب ومن المفضل التوجه إلى 

الغرف التي تتواجد بها هواتف وأجهزة كمبيوتر

ابق هادئًا وساعد اآلخرين في الحفاظ على الهدوء	 

محاولة تأمين ظروف األمان لك ولآلخرين وأغلق األبواب	 

فّعل الوضع الصامت لجوالك	 

محاولة االستناد على األثاث الموجود والجدران  واالبتعاد 	 
عن النوافذ واألبواب

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

الطارئ 3006

ابَق في مكانك حتى تبلغك الشرطة ومسؤولي األمن بأن 	 
الوضع أصبح آمنًا إلخالء المنطقة المتواجد بها

 إجراءات إسعاف الحريق
إطفاء 	  بمركز  حريق،اتصل  أو  بوجود دخان  عند شعورك 

الحريق مباشرة

اسحب أقرب صافرة إنذار للحريق	 

غادر المكان وأغلق جميع األبواب خلفك وساعد األشخاص 	 
الذين يحتاجون إلى مساعدة أثناء خروجك

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

في إخالء المكان

اتبع تعليمات مسعفي الطوارئ و حراس األمن	 

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

كيف تتصرف عند سماعك صوت صافرة إنذار الحريق
حاول الخروج من المبنى والتوجه مباشرة إلى أقرب األبواب 	 

والمنافذ مع إغالق األبواب خلفك
استخدم الساللم فقط إلخالء المكان. اتبع تعليمات مشرفي 	 

األمن واإلسعاف
أخبر جميع من تقابل في طريقك بضرورة الخروج من المكان	 
في حال إصابتك بأي عجز أو مشكلة صحية، حاول االنتقال 	 

إلى األماكن اآلمنة واتصل بمركز إطفاء الحريق على الرقم 
998 إلبالغهم عن موقعك. وانتظر مسعفو الطوارئ حتى 

يقومون بمساعدتك في إخالء المكان
عدم التجمع على الساللم واستعد للخروج مع المتواجدين 	 

من المكان
ابق في مكان آمن وال تحاول الرجوع إلى مبنى الكلية حتى 	 

يسمح موظفو األمن ومسعفو الطوارئ بذلك

ال تستخدم المصاعد الكهربائية وتجنب الجري على الساللم. 
وفي حال عدم تمكنك من الخروج من المبنى، توجه إلى أي 

مخرج قريب أو مكان آمن.

اتصل بمسعفي طوارئ الحريق على 998 وأخبرهم عن مكان 
تواجدك.

تحرص الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة على توفير بيئة آمنة للطالب والموظفين والزائرين، ولتحقيق هذا الهدف ال بد 
من التأكد من أن الجميع يعون كيفية التصرف المناسب عند حدوث ظرف طارئ مفاجئ.

توضح النقاط التالية مواصفات الزي المسموح به للطالب في الكلية التقنية العالمّية بمكة المكرمة:

بنطال طويل 	 

حذاء يغطي القدم	 

القميص الخاص بكلية نياجرا	 

عدم ارتداء القبعات أو أي غطاء على الرأس أو النظارات 	 
الشمسية خالل ساعات التواجد في الكلية إال إذا كان ذلك 

من متطلبات الدراسة في برنامجك

يجب أن تكون المالبس جميعها في حالة جيدة ونظيفة	 

ضرورة التقيد بارتداء الزي الرسمي للطالب طوال الوقت داخل 

الكلية أو أثناء أي نشاط آخر خارجها ولن يسمح للطالب الذين 
ال يلتزمون بمواصفات الزي المطلوب بالدخول إلى المحاضرات 
وسيسجلون غياب )أرجو الرجوع إلى السياسة المتّبعة في تسجيل 

الغياب للطالب ص 17.(

السياسة المتّبعة في تحديد الزي الخاص للطالب

الخدمات الوظيفية للطالب
يوفر مكتب خدمات التوظيف للطالب خدمات عدة للطالب 
الكتشاف اهتماماته ومواطن القوة في قدراته وتوجهاته 

وشخصيته لمساعدته في تحديد وظيفته في المستقبل.

التقييم الوظيفي والشخصي	 

تحديد أهدافه من العمل	 

تعلم فن كتابة نماذج للسيرة الذاتية	 

تزويد الطالب بمعلومات عن مصادر وطرق التوظيف	 

التخطيط العلمي	 

تعلم مهارات صنع القرار المناسبة المتعلقة باختيار الوظيفة	 

يساعد مكتب التدريب العملي والمشاركات المجتمعية والخدمات 
الوظيفية الطالب في تطوير المهارات الالزمة للعمل، إضافة 
إلى مساعدتهم في توفير فرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.
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الممارسات المّتبعة مع تصرفات الطالب الغير مقبولة في المحاضرات:

i . سيتم في البداية اتباع اإلجراءات التأديبية المعتادة خالل سير
عملية 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، سيطلب 
المحاِضر من الطالب الخروج من القاعة الدراسية. فاذا رفض 

الطالب الخروج من القاعة، سيتصل المحاِضر بالمشرف المباشر 
الذي بدوره سيحدد فيما إذا احتاج األمر إلى استدعاء موظفي 
األمن لتقديم المساعدة وحل المشكلة. وتعتبر هذه الحوادث 

غير اعتيادية ويتم التحقيق بها ومتابعتها

ii . سيتم إرسال الطالب إلى مكتب مدير الخدمات الطالبية لبدء
اتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة. وعند مالحظة أن سلوكيات 

الطالب غير مقبولة ضمن نطاق البيئة التعليمية، سيقوم المدير 
بتوجيه الطالب ونصحه وقد يضطر إلى إصدار إنذار خطي أو 

لفظي بحقه

iii . بناًء على نوعية الشكاوي السابقة على الطالب ، سيتم اتخاذ
االجراءات الالزمة من قبل عميد الكلية. وال بد من إرسال 

تقرير يوضح المشكلة المعنية للعميد قبل أي لقاء يحدث مع 
المدرسين أوغيرهم من الموظفين مع الطالب. وقد يؤدي ذلك 

إلى توقيف مؤقت لدوام الطالب و/أو فصله من الكلية

iv . ال يمكن إرسال الطالب الذي  تلقى أي إنذار خطي أو لفظي مرة
أخرى إلى القاعة الدراسية حتى بداية موعد المحاضرة التالية 

تفاديًا لحدوث أي اضطرابات جديدة

v . يمكن للطالب أن يقدم اعتراضًا على اإلجراء التأديبي الذي اتخذه
المحاِضر أو غيره من الموظفين بحقه من خالل تقديم إشعار 
خطي باالعتراض وإرساله إلى مكتب مدير الخدمات الطالبية 

خالل أسبوع من إصدار اإلجراءات التأديبية بحقه

vi . سيتم إبالغ مكتب مدير الخدمات الطالبية بأي تصرفات غير
مقبولة التي قد تصدر من أحد الطالب مثل تخويف اآلخرين 

المتعمد واستخدام األلفاظ المسيئة، إضافة إلى إبالغ مسؤولي 
خدمات األمن داخل حرم الكلية إذا استدعى األمر لذلك

vii . تبدأ إدارة مكتب الخدمات الطالبية باتخاذ اإلجراءات الالزمة
خالل األسبوع األول من استالم االعتراض من الطالب وسيتم 

عقد اجتماع بين جميع األطراف المعنية بالحادثة، الشخص 
الذي أصدر الشكوى والمشتكى عليه والشهود، إضافة إلى 

االستدالل باألدلة المتوافرة. وفي حال كان سلوك الطالب غير 
مقبواًل ضمن نطاق البيئة التعليمية، ُيوّجه مدير مكتب الخدمات 

الطالبية الطالب ويقدم له النصح واإلرشاد، وقد ُيصدر إنذار 
خطي أو لفظي وذلك يعتمد على طبيعة الشكوى المقدمة 

وسلوكيات الطالب بشكل عام.

viii . يحق للطالب أن يقوم بتقديم اعتراض على اإلجراءات التأديبية
الصادرة من مكتب إدارة الخدمات الطالبية عن طريق كتابة 

اعتراض خالل 15 يوم عمل من تاريخ إصدار القرار التأديبي.

ممارسات متّبعة مع سلوكيات الطالب خارج بيئة التعليم:

بناًء على نوعية الشكاوى السابقة على الطالب، سيتم اتخاذ االجراءات 
الالزمة من قبل عميد الكلية. وال بد من إرسال تقرير يوضح المشكلة 

المعنية للعميد قبل أي لقاء يحدث مع المدرسين أوغيرهم من 
الموظفين مع الطالب. وقد يؤدي ذلك إلى توقيف مؤقت لدوام 

الطالب و/أو فصله من الكلية

يهدف مكتب الخدمات الطالبية باتباعه سياسات معينة لمعالجة جميع قضايا االنضباط المرتبطة بسلوك الطالب الغير مقبولة إلى تطوير 
وعي الطالب حول أهمية التقيد بالنظام للمحافظة على مصلحة الجميع وضبط البيئة التعليمية بأكملها. ومن األمثلة على هذه السلوكيات 
الغير الئقة داخل المحاضرات أو خارجها ضمن األنشطة الالمنهجية وبرامج التدريب وغيرها من الفعاليات التي ُتعقد في الكلية: استخدام لغة 

مسيئة مع اآلخرين أو التخويف عمدًا وما إلى ذلك.

 السياسة المتبعة في االنضباط 
واإلجراءات التأديبية

خرق النصوص المتعلقة باإلجراءات التأديبية 
والعقوبات في المملكة العربية السعودية

الممارسات المّتبعة مع سلوك الطالب الغير مقبولة 

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

أو غيرهم من الموظفين

المواقف
يمكن للطالب استخدام مواقف الكلية وتعتبر مجانية 

خريطة حرم الكلية التقنية العالمية 
بمكة المكرمة
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Parking
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كافتيريا . 3

التعليم والتدريب المهني  . 4

قسم متطلبات السنة التحضيرية  . 5

المسجد . 6

مبنى أكاديمي . 7
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 ملعب كرة ا لسلة . 10

ملعب كرة القدم . 11
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للتواصل معنا
لمعرفة المزيد عن الكلية وعن البرامج 

المتاحة بها نرجو منك االتصال على الرقم 
0532529623، تحويلة رقم 3500 

ويمكنك زيارة موقع الكلية الواقع في مكة 
 المكرمة-مخطط ولي العهد، شارع 

إبراهيم الخليل بعد حد الحرم

إدارة الجامعة 

مدير قسم القبول والتسجيل وإدارة شؤون 
الطالب: السيد عمار األحمدي 

ويمكنك أيضًا زيارة حسابنا الخاص على مواقع التواصل التالية:

    @itcMakkah


