
ميثاق الطالب
2022-2023

رة
جي

لف
• ا

ة 
يم

لخ
س ا

• رأ
ة 

رق
شا

• ال
ي 

دب
 • 

رة
ظف

• ال
ن 

عي
• ال

ي 
ظب

بو
• أ



ميثاق الطالب
2022-2023

لكيات التقنية العليا 
رائدة التعليم العالي 

التطبيقي لتعزيز 
الرفاه واالزدهار 

االقتصادي في دولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة

رؤيتنا[        ]

هدفنا[        ]
لكيات التقنية العليا حاضنة 

المواهب والمهارات لتحقيق 
الرؤية الوطنية



ميثاق الطالب
2022-2023

لكيات التقنية العليا 
رائدة التعليم العالي 

التطبيقي لتعزيز 
الرفاه واالزدهار 

االقتصادي في دولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة

رؤيتنا[        ]

هدفنا[        ]
لكيات التقنية العليا حاضنة 

المواهب والمهارات لتحقيق 
الرؤية الوطنية



ذوي  مــن  الخريجيــن  إلعــداد  العليــا  التقنيــة   كليــات  تســعى 
طــرح  مــن  الهــدف  واإلبداعيــة.   الفنيــة  والمهــارات  المعــارف 
العليــا هــو توضيــح  التقنيــة  الطالــب لكليــات  كتيــب  »ميثــاق « 
حقــوق وواجبــات الطلبــة وتوقعــات الكليــات منهــم النجــاح 

الدراســة.  أثنــاء 

و  باالســتقامة  االلتــزام  /الطالبــة  الطالــب  يتعيــن علــى  حيــث 
ــي  ــتها ف ــال دراسته/دراس ــلوكي خ ــي والس ــاط االكاديم االنظب
كليــات التقنيــة العليــا علــى النحــو المفصــل فــي كتيــب قواعــد 

ــب( ــاق الطال ــب )ميث ــلوك الطال س

اإلقــرار  الطلبــة  جميــع  علــى  العليــا  التقنيــة  كليــات  تشــترط 
ــب  ميثــاق الطالــب، حيــث  بالتوقيــع علــى اســتام وقــراءة كتيِّ
ُيعــد هــذا الكتيــب وثيقــة رســمية فــي كليــات التقنيــة العليــا 

بموافقــٍة وتصديــق مــن مجلــس أمنائهــا بقــرار 

2022 صادر في
أغسطس 2022 بتاريخ

التدريســية  التقنيــة العليــا أعضــاء مــن الهيئــة  تضــم كليــات 
واإلداريــة والطلبــة ممــن ينتمــون إلــى مجموعــة واســعة مــن 
الثقافــات والجنســيات، وفــي ظــل هــذا التنــوع يجــب علــى جميع 
ــر  ــض النظ ــرام بغ ــض باحت ــم البع ــع بعضه ــل م ــة التعام الطلب
ــزام  ــً االلت ــم دائم ــب عليه ــية، ويج ــوع أو الجنس ــن أو الن ــن الدي ع

ــز. ــدم التميي ــامح وع ــم التس بقي
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    حقوق الطلبة

يتمتع الطلبة خال فترة دراستهم بالكلية بالحقوق التالية:
االستفادة من الفرص التعليمية المتاحة لتحقيق األهداف التعليمية للبرامج الدراسية

استخدام المباني والمرافق التابعة للكلية بصورة الئقة وفقا لما خصصت له من قبل كليات التقنية 
العليا

االنضمام إلى الفعاليات واالنشطة المتاحة في الكلية مثل النوادي الطابية ومجلس الطلبة 
والمشاركة في األنشطة الترفيهية مع استيفاء الشروط المطلوبة

التمتع بالحرية الشخصية والخصوصية بما يتناسب مع قواعد ونظم الكلية دون التعدي على حقوق 
اآلخرين ومراعاة الذوق العام و القيم االجتماعية السائدة في المجتمع 

المساواة وعدم التمييز

األمن والسامة الشخصية أثناء التواجد في حرم الكلية

استام إشعار واضح حول طبيعة وأسباب أي إجراءات تأديبية مع ضمان حق الطلبة في سماع 
أقوالهم وفقا لاجراءات المعتمدة 

التوجيه واإلرشاد وفقً الحتياجات الطلبة حسب النظم المعتمدة

الفرصة لمناقشة أي آراء مرتبطة بمواضيع المساقات والتعبير عنها، بما يتوافق مع القيم الدينية 
والسياسية والثقافية واألخاقية في الدولة

احترام الخصوصية وعدم التقاط صورهم أو نشرها بدون إذنهم،
 إال في المنشورات الرسمية لكليات التقنية العليا

االلتزام بالسرية في ما يتعلق بآرائهم ومعتقداتهم التي يعبرون عنها 
في المساقات الدراسية أو الجلسات اإلرشادية، إال في حال الموافقة الخطية على اإلفصاح عنها
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واجبات الطلبة

العالقة مع الطلبة اآلخرين

احترام الطلبة اآلخرين واالمتناع عن أي
تصرف يلحق الضرر أو األذى الجسدي أو

المعنوي بهم تفاديً لتعرض الطالب إلى
الفصل الفوري

االمتناع عن استخدام أّي من وسائل االتصال
الشفهية أو الخطية أو اإللكترونية بقصد

التحرش أو التهديد أو الترهيب

عدم نشر اإلشاعات أو اتهام أي طالب زورًا
بأي شيء يلحق األذى بسمعته الشخصية

الحرص على حماية صحة وسامة أي شخص 
في الكلية وعدم تعريضهم للخطر

االمتناع عن جميع أشكال االتصال الجسدي
والمعنوي مع الطلبة اآلخرين

يجب على الطلبة:
•  تجنب التواجد في األماكن المنعزلة داخل الحرم الجامعي.

•  تجنب اجتماع أي طالب مع طالبة بشكل منفرد في األماكن  
  المغلقة أو  العامة مثل مواقف السيارات.

احترام خصوصية كل من الطالبات والطاب.  •

يعد انتهاك خصوصية أي طالب أو طالبة، سواء جسديً أو    •
لفظيً، مخالفة سلوكية قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.  

تجنب تواجد الطالب دون مبرر في األماكن المخصصة للطالبات أو 
العكس

تجنب تبادل الهدايا بين الطلبة و الطالبات  ألي سبب من األسباب

التحلي باألمانة والمحافظة على ممتلكات        
الطلبة اآلخرين حيث أن السرقة قد تؤدي                       

إلى الفصل الفوري  

االمتناع عن استعمال ممتلكات الطلبة
اآلخرين أو أخذها بدون إذنهم

عدم التقاط صورةل طلبة آخرين وتوزيعها
بدون إذنهم

االمتناع عن استخدام مرافق الكلية لبيع أي
شيء للطلبة اآلخرين بدون إذن مسبق من

إدارة الكلية

عدم انتحال شخصية الغير والتوقيع بالنيابة
عن ولي األمر حيث إن ذلك قد يؤدي إلى

الفصل الفوري
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احترام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين 

في الكلية، بما في ذلك عاملي النظافة 

واألمن

التقيد بالتعليمات الموجهة لك من أي   

عضو هيئة تدريس أو موظف في الكلية

إبراز بطاقة الطالب عند طلب أّي من العاملين 

في الكلية، بما في ذلك حرس األمن

تحمل مسؤولية التحقق من صحة ودقة 

وتحديث بيانات االتصال الشخصية   

والعائلية المعتمدة بالكلية. إن توفير 

المعلومات الزائفة يؤدي إلى اتخاذ إجراءات 

تآديبية

العالقة مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين  

عدم استخدام كاميرات التصوير في حرم 

الكليات بطريقة تسئ لآلخرين أو للكليات 

التقنية العليا   وسمعتها

عدم السماح للطالب أو الطالبة إعطاء أي 

عامل مبلغ مادي أو هدية رمزية مقابل 

خدمة معينة

عدم التقاط الصور ألعضاء هيئة التدريس أو 

العاملين أ و توزيعها دون إذن منهم

عدم نشر االشاعات أو اتهام أي من أعضاء 

هيئة التدريس أو العاملين زورا  بأي شيء 

يلحق األذى بسمعته الشخصية

العاملين في  عدم تقديم الهدايا إلى  

الكلية.

عدم إجراء االتصاالت غير الائقة مع   

العاملين في الكلية، بما في ذلك إرسال   

الرسائل اإللكترونية أو الخطابات غير   

الائقة أو الرسائل المجهولة المصدر

االلتزام بالنظام وعدم تعطيل أو إعاقة   

سير العملية التعليمية في أي مكان   

في الكلية، بما في ذلك الممرات، والفصول 

الدراسية، ومركز التعلم المستقل

◼	░░░░░░░░
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ارتداء الزي الوطني و اإللتزام بالمظهر العام الخاص 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة و الذي يتوافق مع 

القيم الثقافية و الدينية في المجتمع بما في ذلك 
)قصات الشعر و األلوان الغريبة(، و الوشم 

االمتناع عن التصرف بأي طريقة تسيء إلى سمعة 
كليات التقنية العليا

يجب على الطلبة االلتزام بالدوام الرسمي حسب 
الجدول المقرر، إال بإذن من قسم الحياة الطابية

ااالمتناع عن التدخين بكافة أنواعه داخل حرم 
الكليات  وأثناء العمل التطوعي خارج الكلية بما في 

ذلك السجائر اإللكترونية

عدم احضار ومساعدة  األفراد غير المصرح لهم 
بدخول الكلية، مثل األطفال واألخوات واألصدقاء

عدم مساعدة الطلبة على مغادرة الكلية بدون إذن

االمتناع عن إلحاق الضرر بممتلكات الكلية،   
ويشمل ذلك المعدات، والمختبرات، واألجهزة 
واألثاث، وعدم الكتابة على الجدران  واألرضيات 

واأللواح، ، إلخ.

عدم إزالة أو نقل أّي من ممتلكات الكلية بدون إذن

عدم تعديل أو تغيير أو تزوير الوثائق الرسمية للكلية 
بأي شكل من األشكال،  بما في ذلك سجات 

الدرجات الدراسية، وجداول الحصص، وتصاريح 
الخروج، وبطاقات الهوية ، إلخ.

ال ُيسمح ألي طالب بانتحال شخصية الغير 
واستخدام أّي من وثائق الكلية الشخصية، مثل 

البطاقة الخضراء 

 االمتناع عن استخدام اإلنترنت لتنزيل أو مشاهدة أو 
عرض المواد غير الائقة

االلتزام بنظم الكلية

عدم استخدام الهاتف المتحرك في أي من  
 المناطق المحظورة و غرف التدريس و قاعات 

االمتحانات

االمتناع عن عرض أية مواد مطبوعة في أي  
مكان داخل الكلية بدون موافقة مسبقة من 

قسم الحياة الطابية

االلتزام بقواعد الكلية وتلبية توقعاتها عند 
المشاركة في األنشطة خارج الكلية، مثل الزيارات 

الميدانية، والرحات الخارجية، والتدريب العملي 
الميداني، إلخ.

عدم إحضار أية ممنوعات إلى الكلية،  مثل   
الحيوانات

االمتناع عن استقبال طلبات التوصيل الخارجية، 
بما فيها الهدايا واألطعمة إال وفقا لما تحدده 

األنظمة في الكلية

عدم السماح ألي طالب آخر بقيادة سيارتك داخل 
الكلية

اتباع قوانين المرور بالكلية وقيادة السيارة   
بطريقة آمنة حفاظً على سامة اآلخرين

صف سيارتك في األماكن المسموح بها فقط
ال يسمح إلي طالب بإنتحال شخصية الغير 

بإستخدام البطاقة الجامعية ألي سبب من 
األسباب

السماح للطاب بزيارة أو دخول كليات الطالبات 
بعد أخذ األذن المسبق من اإلدارة
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سياسة الحضور والغياب

انطاقً من مساعيها المستمرة لتعزيز األداء األكاديمي واإلنجازات
األكاديمية لطلبتها، وضعت كليات التقنية العليا مجموعة من

إجراءات الحضور والغياب بهدف دعم التزام الطلبة بالنجاح الدراسي بهدف دعم التزام الطلبة  على 
المثابرة في تحصيلهم   األكاديمي.

ُيفترض من طلبة كليات التقنية العليا االلتزام بأعلى مستويات السلوك الشخصي
واألكاديمي، حيث ُينتظر منهم حضور جميع الدروس في المساقات المسجلين فيها، إضافًة

إلى المشاركة الكاملة في جميع األنشطة التعليمية.

يمكن للطلبة تسجيل الحضور في المساقات اإللكترونية المدمجة تمامً مثل حضور الدروس
في الفصل الدراسي في حالة مشاركتهم وإتمامهم لمجموعة معينة من األنشطة عن ًبعد

في المساقات اإللكترونية المعتمدة.

يتم تسجيل الحضور ابتداًء من اليوم األول من بدء الفصل الدارسي.

يجب على الطلبة الحضور في المواعيد المحددة للمحاضرات وااللتزام بالبقاء  طيلة الفترة المحددة 
للمحاضرة و االستعداد التام للقيام باألنشطة المحددة خال المحاضرات«.

يتم تطبيق لوائح الحضور العامة  والمعتمدة من مجمع كليات التقنية العليا
 في كافة فروع الكليات.

◼	░░░░░░░░
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في ما يلي اإلجراءات والخطوات المتبعة:  

ال يجوز تحت أي ظرف أن تتجاوز نسبة الغياب  15% من إجمالي المحاضرات التي تتطلب الحضور خال     
الفصل الدراسي، وإال يحصل الطالب على تقدير »منسحب« من المساق.

يتم تسجيل الغياب بعذر غير مقبول على أنه غياب غير مبرر.
في حال تغيب الطالب بنسبة تعادل 15% كحد أقصى من الوقت المخصص للمساق، يحصل على 

تقدير منسحب بسبب الغياب في المساق )WFA(، وذلك بأثر فوري ال رجوع فيه.
في حال تغيب الطالب بنسبة تعادل 15% كحد أقصى من الوقت المخصص للمساق، مع شرح 

أسباب الغياب وتقديم عذر مقبول، يحصل على تقدير منسحب بسبب الغياب المبرر في المساق 
.)WEA(

في حال سحب الطالب من المساق بسبب تجاوز نسبة الغياب المسموح بها وتسبب ذلك في إتمامه 
أقل من 12 ساعة معتمدة، قد يتم سحب الطالب من الفصل الدراسي.

.1

.2

.3

.4

.5

التعريفات
   المساق اإللكتروني المدمج

مساق في نظام إدارة التعلم يقدم محتوى مائم وأدوات للتعليم والتعلم لغرض تسهيل عملية 
التعليم عن ُبعد. 

   الغياب بعذر مقبول
الغياب عن المحاضرة حيث يقدم الطالب عذرًا مقبواًل مدعمً بالمستندات الثبوتية الازمة.

   الغياب بدون عذر مقبول
الغياب عن المحاضرة حيث ال يقدم الطالب عذرًا مقبواًل مدعمً بالمستندات الثبوتية الازمة.

1.0

2.0

3.0

◼	 ░░░░░░░░
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يجب عليك التصرف بشكل الئق و مسؤول وااللتزام بأعلى مستويات السلوك الشخصي واألكاديمي، حيث أن 
عدم التزامك بهذه المستويات من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ اإلجراءات التأديبية. وتشمل هذه اإلجراءات ما يلي:

إجراءات السلوك الطالبي

 إنذار شفوي

 إنذار خطي

فصل مؤقت

 فصل نهائي

 
وقف االمتيازات واألنشطة أو الحرمان 

منها نهائيً
 

سحب المؤهل الدراسي بعد التخرج

التعويض عن األضرار التي أصابت 
الممتلكات أو األصول 

استخدام تكنولوجيا المعلومات 
ووسائل التواصل االجتماعي

توفر كليات التقنية العليا بيئة تعليمية متكاملة تتبنى استخدام 
وسائل وأدوات التعلم الذكي والتكنولوجيا الحديثة، لذا يجب على 

الطلبة استخدام هذه الوسائل أو األدوات بمسؤولية وفاعلية في 
مختلف النشاطات والبحوث العلمية.

يجب على الطلبة أيضً التقيد بالشروط الموضحة في ميثاق كليات 
التقنية العليا والتي تنص على المسؤوليات المترتبة على المستخدم 
وشروط استخدام اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، حيث يعّرض 

سوء االستخدام الطالب للمساءلة والتي قد تصل لعقوبة الفصل 
النهائي من كليات التقنية العليا. 

◼	░░░░░░░░
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النزاهة األاكديمية

تتوقع كليات التقنية العليا من جميع طلبتها ومنتسبيها تعزيز األمانة والنزاهة في العملية التعليمية، 
ويتعين على جميع الطلبة االمتناع عن جميع أشكال سوء األمانة األكاديمية.

الغش : ُيعّد غّشً،  ارتكاب أو محاولة ارتكاب مخالفة سلوكية عمدًا بغرض الحصول على تقدير أكاديمي 
بشكل غير سوي أو مساعدة اآلخرين على القيام بذلك. ويشتمل الغش،  على سبيل المثال ال الحصر،  على 

ما يلي: 

االنتحال : االنتحال هو استعمالك ألعمال اآلخرين أو أفكارهم دون نسبتها إليهم. ويشتمل االنتحال،  على 
سبيل المثال ال الحصر،  على ما يلي:

إطاع الطلبة اآلخرين على أوراقك 
وإجاباتك أثناء االمتحانات أو اختبارات 

التقويم األخرى

األخذ من أعمال منجزة من قبل آخرين 
وتقديمها على أنها نتيجة لجهودك 

الشخصية

إتاحة الفرصة لطالب آخر للدخول إلى 
الملفات االلكترونية خاصتك والسماح 

له باستخدام عملك. وتقديمه على أنه  
نتيجة لجهود الطالب اآلخر الشخصية

إعام طالب آخر عن أسئلة االختبار الذي 
سيؤديه الحقً

إدخال معلومات أو مواد غير مرخص 
بها إلى قاعة االمتحان أو التقويم 

بغض النظر عن  استخدامها أو عدم  
استخدامها

قراءة نص مسابقة أو امتحان أو  اختبار 
تقييم قبل السماح لك بذلك

السماح لشخص آخر بالتقدم باسمك 
وبداًل منك لمسابقة أو امتحان أو تقويم

التقدم باسم شخص آخر وبداًل عنه 
لمسابقة أو امتحان أو تقويم

استخدام جهاز الكمبيوتر، هاتف متحرك، 
تابلت، أو أجهزة أخرى  بصورة غير سليمة 

أثناء اختبارات التقويم مثل الحصول على 
مواد غير مرخص بها، أو االتصال بآخرين أو 

استخدام ملفاتهم

استعمال أعمال األخرين أو تغيير بعض 
الكلمات واالحتفاظ بالترتيب والمعنى 
نفسه دون نسبتها إليهم، وتقديمها 

على أنها نتيجة لجهودك الشخصية

أخذ بعض النصوص من مراجع أخرى 
وترتيبها في نص موحد، وتقديمها على 

أنها نتيجة لجهودك الشخصية دون 
نسبتها إلى مصادرها

نقل أي معلومات أو صور 
أو رسوم من أو أية مصادر 

أخرى واستعمالها في عملك 
الخاص، وتقديمها على أنها 
نتيجة لجهودك  الشخصية 

دون نسبتها إلى مصادرها

◼	 ░░░░░░░░
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تشمل اإلجراءات التأديبية 6 عقوبات تأديبية أساسية  وقد تضاف عقوبات إضافية حسب طبيعة المخالفة 
بناًء على تقدير إدارة الكليات.

اإلجراءات التأديبية 

التعويض   المدة الزمنية  اإلجراءات المتبعة نوع اإلجراء التأديبي

اإلشعار أو اإلنذار 
الشفوي 

يعطى االنذار الشفوي ويسجل في 
ملف  الطالب

ال ينطبق

إصدار رسالة انذار • اإلنذار الخطي 
تعهد الطالب • 
إعام رئيس القسم• 
نسخة موقعة تحفظ في ملف • 

الطالب

عام دراسي

إصدار رسالة توقيف• فصل مؤقت 
مقابلة ولي االمر اذا لزم االمر • 
إقرار الطالب • 
إعام العميد التنفيذي للبرنامج• 
نسخة موقعة تحفظ في ملف • 

الطالب

توقيف فوري بحيث ال • 
يتجاوز فصل دراسي كامل

قد يحصل الطالب على • 
تقدير “راسب” في جميع 

المواد في الفصل الدراسي

إصدار رسالة فصل نهائي• فصل نهائي 
مقابلة ولي األمر• 
إخطار الطالب وولي األمر• 
إعام نائب مدير المجمع للشؤون • 

األكاديمية 

فصل نهائي • 

وقف االمتيازات 
واألنشطة أو الحرمان 

منها نهائيً

إصدار رسالة إنذار• 
وقف االمتيازات • 
توقيع الطالب • 
نسخة موقعة تحفظ في ملف • 

الطالب

فصل أو عام دراسي 

يتم سحب المؤهل بعد التخرج في قرار سحب المؤهل
حال تم ثبوت حالة تزوير أو انتحال أو 

مخالفات أخاقية ارتكبت خال سنوات 
الدراسة

ال ينطبق

◼	░░░░░░░░
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المخالفات السلوكية 

اإلنذار:  الهدف من اإلنذارات هو حث الطلبة على االستفادة من أخطائهم وعدم تكرارها. قد يتطور اإلنذار 
إلى العقوبة التي تليها في حال تكرار المخالفة أو عدم التقيد بقواعد السلوك الطابي.

 اإلجراء التأديبي حسبالمخالفة
حجم المخالفة

إنذار شفوي و/أو خطيالتهديد أو الترهيب اللفظي أو المعنوي

إنذار شفوي و/أو خطيإزالة أو إتاف أّي من ممتلكات الكلية أو ممتلكات الغير

إنذار شفوي و/أو خطيالتدخين 

إنذار شفوي و/أو خطيتصوير الطلبة أو الموظفين داخل حرم الكلية بدون تصريح مسبق

إنذار شفوي و/أو خطيعدم االلتزام بالزي الرسمي اإلماراتي والحشمة

االستخدام الخاطئ  لوسائل االتصال االلكتروني و شبكات التواصل 
االجتماعي

إنذار شفوي و/أو خطي

إنذار شفوي و/أو خطيتوزيع منشورات أو مطبوعات غير مصرح لها بالكلية

إنذار شفوي و/أو خطيسوء استخدام الهاتف داخل حرم الكلية

إحضار الحيوانات والمواد الغير مصرح لها في الكلية والتي قد تهدد سامة 
األشخاص أو الممتلكات

إنذار شفوي و/أو خطي

إنذار شفوي و/أو خطيعدم احترام اآلخرين

◼	 ░░░░░░░░
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فصل مؤقت أو نهائي
يهدف فصل الطالب المؤقت إلى إعطائه فرصة لمراجعة أخطائه وإصاحه لها خال فترة ال تتعدى فصلين 

دراسيين . ويجوز فصل الطالب نهائًيا عندما تكون المخالفة التي ارتكبها تشكل تهديدًا على اآلخرين وتسيء 
للمصلحة العامة.

اإلجراء التأديبيالمخالفة

فصل مؤقت أو نهائيالمشاجرة أو أي شكل من أشكال العنف الجسدي

فصل مؤقت أو نهائيالتحرش الجنسي

فصل مؤقت أو نهائيالتشهير باآلخرين باستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

فصل مؤقت أو نهائيالسرقة 

فصل مؤقت أو نهائيالرشوة

فصل مؤقت أو نهائيالغش أو أية شكل من أشكال عدم النزاهة األكاديمية

فصل مؤقت أو نهائياستخدام الشتائم واأللفاظ النابية والمضايقة والترهيب

فصل مؤقت أو نهائينشر مواد مخلة باآلداب

وقف االمتيازات واألنشطة أو الحرمان منها نهائيًا 
يهدف ذلك إلى ردع الطلبة عن االستخدام الخاطئ لامتيازات 

المعطاة لهم واحترام حقوقهم وحقوق اآلخرين.

اإلجراء التأديبيالمخالفة

وقف االمتيازات واألنشطة أو الحرمان منها تخريب الممتلكات
نهائيً

إدخال أشخاص غير مصرح لهم إلى الكلية بدون إذن 
مسبق

وقف االمتيازات واألنشطة أو الحرمان                     
منها نهائيً

عدم التقيد باألمن والسامة وقيادة المركبات                                                                                   
بدون التصاريح الخاصة بها في الكلية

تغليظ االجراء التأديبي المتعلقة بهذه 
المخالفة ليكون انذار شفوي/خطي 

عدم تمثيل الكلية بشكل الئق في المشاركات 
الخارجية واألنشطة الطابية من خال مجلس                                                                                              

الطلبة أو أندية الكلية أو خال فترات التدريب العملي

وقف االمتيازات واألنشطة أو الحرمان

منها نهائيً
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تتبع كليات التقنية العليا خطوات واضحة في التحقيق في المخالفات السلوكية وهي كما يلي:

يرسل المدير اإلداري للكلية الحالة مع التوصية إلى 
اللجنة المركزية لانضباط الطابي 

في حالة اتخاذ قرار بالفصل المؤقت أو النهائي 
للطالب، تقوم اللجنة بتحويل الحالة إلى مدير 

المجمع التخاذ القرار النهائي

يتولى المدير اإلداري للكلية تطبيق اإلجراء التأديبي 
وإباغ الطالب.

يتم توجيه إخطار خطي بالمخالفة المزعومة إلى 
الطالب خال 3 أيام عمل بعد استام الشكوى من 

قبل المدير اإلداري للكلية.

إرفاق المستندات الثبوتية إن وجدت

يقوم مدير قسم الحياة الطابية بجمع األدلة 
المبدئية وتدوين ملخص بالواقعة 

يرسل مدير قسم الحياة الطابية التقرير المبدئي 
إلى المدير اإلداري للكلية

يصدر المدير اإلداري للكلية القرار بتشكيل لجنة 
تحقيق إذا استدعت القضية

تحقق اللجنة في الواقعة وترفع التوصيات إلى 
المدير اإلداري للكلية

ُيبّلغ الطالب بنتيجة التحقيق والقرار الصادر

ُينّبه الطالب بحقه في التظلم
                                                            

فصل مؤقت أو نهائيحيازة و تعاطي المواد المسكرة أو المخدرة أو الترويج لها 

فصل مؤقت أو نهائيحيازة أية أداة يمكن تصنيفها كساح أو استعمالها

فصل مؤقت أو نهائياالنتحال

فصل مؤقت أو نهائياإلخال باآلداب العامة

فصل مؤقت أو نهائيالتزوير

اإلجراء التأديبيالمخالفة
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تظلمات الطلبة 

يحق للطالب في حالة التعّرض إلجراءات تأديبية سلوكية التظلم كتابًة 
إلى المسؤول المختص خال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغ القرار للطالب 

أو ولي األمر، حيث يتم تشكيل لجنة محايدة إلجراء المراجعة الازمة 
وتقديم تقريرها وتوصياتها في هذا الشأن خال 5 أيام عمل.

رسالة التظلم ُترسل إلىنوع اإلجراء التأديبي

ال ينطبقاإلنذار الشفوي

المدير اإلداري للكليةاإلنذار الخطي

  مدير إدارة نجاح ومشاركة الطابوقف االمتيازات واألنشطة أو الحرمان منها نهائيً

مجلس الكليةفصل مؤقت 

مدير مجمع كليات التقنية العليا فصل نهائي 

رئيس مجمع كليات التقنية العلياقرار سحب المؤهل
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نظام المالحظات بلكيات التقنية العليا

توفر كليات التقنية العليا واجهة على اإلنترنت لطلبتها تمكينً لهم من 
تقديم ماحظاتهم وطرح استفساراتهم بحيث يتلقون اإلجابة عليها 

خال 48 ساعة عمل. ماحظاتك تهمنا وستساعدنا على تحسين خدماتنا 
وأدائنا وإنتاجيتنا. إننا نثّمن ماحظاتك وسنستخدمها في تقييم التغييرات 

وإجراء التحسينات على خدماتنا. يمكنك تقديم األنواع التالية من 
الماحظات المخصصة لفئاٍت مختلفة، وفق ما يلي:

إذا كنت راضيً عن مستوى الخدمة أو المساعدة التي قدمناها لك، نرجو منك اإلطراءات
إعامنا بذلك لمساعدتنا على معرفة مدى فاعلية خدماتنا وإتاحة الفرصة لنا 

لتقدير أعضاء فريق العمل الذين يقدمون خدمات عالية المستوى. سيتم تسجيل 
إطراءاتك وإرسالها إلى الموظفين ذي الصلة واإلدارة المعنية.

تعتبر االقتراحات واألفكار والتعليقات فرصً تتيح لنا تعزيز وتحسين خدماتنا اإلقتراحات
المقدمة لك. اقتراحاتك وتعليقاتك تهمنا وسنأخذها بعين االعتبار في إطار 

أنشطتنا المستمرة نحو تحسين خدماتنا.

تلتزم كليات التقنية العليا بتكريس كافة اإلمكانيات لتوفير  الخدمات عالية الشكاوى
الجودة لطلبتها، إذا كان لديك أي شكاوى عن الخدمات التي نوفرها لك، ال تتردد 

في مشاركتنا هذه الشكاوى. وستأخذ ماحظات بعين االعتبار للتحسين والتطوير .

نتطلع إلىالتواصل معك و الرد على استفساراتك. إذا كان لديك أي أسئلة أو اإلستفسارات
شكوك حول النظام أو الخدمات، نرجو منك عدم التردد في االتصال بنا. نحن هنا 

لتوفير المساعدة واإلرشاد لك على أكمل وجه.

يمكنك أيضً االتصال بالمسؤول المعني في قسم الخدمات الطابية في كليتك وجهً لوجه وعبر الهاتف أو 
البريد اإللكتروني.
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أقر أنني قرأت وفهمت كل ما ورد في كتّيب ميثاق الطالب وأتعهد 
بااللتزام بكل ما ورد فيه خال سنوات دراستي في كليات التقنية 

العليا.

 إسم الطالب /                                
الطالبة:

التوقيع:

ولي األمر:

التاريخ:

ُتحفظ نسخة من إقرار الطالب موقعة في ملف الطالب لدى قسم الحياة الطابية بالكلية.

تعهد الطالب /الطالبة
بتطبيق ميثاق السلوك الطالبي
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