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Methaq: Student Code of Conduct
Higher Colleges of Technology 2016 - 2017

The Higher Colleges of Technology seeks to prepare national graduates who have the technical 
and creative knowledge and skills to support the country’s efforts to achieve excellence. 

The objective of the HCT Student Code of Conduct booklet is to clarify the rights and 
responsibilities of the students, and the college expectations from them, in order to help 
students achieve success during their study. 

Students and their parents should read this booklet carefully. In the case of any 
misunderstanding of the colleges’ systems or rules, please contact Student Services 
department.

The HCT requires all students to sign this document to acknowledge receipt and understanding 
of the Student Code of Conduct. This booklet is an official Higher Colleges of Technology 
document which has been approved and ratified by the colleges’ Board of Trustees through:

Decision no. 2016
Dated 10 August 2016
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HCT “METHAQ” STUDENT CODE OF CONDUCT BOOKLET CONTAINS 
THE FOLLOWING ITEMS:
1. Student Rights: Students’ rights during their study, including the use of learning resources and 

college facilities. 

2. Student Responsibilities: Students’ relationships with each other, with faculty and staff 
members, and with the college.

3. Attendance Policy: The importance of attendance and the rules concerning absence and its 
consequences.

4. Student Conduct Procedures: The colleges’  expectations of student behaviour.

5. Use of Information Technology and Social Media.

6. Academic Honesty: The need to maintain academic integrity and to avoid cheating and plagiarism.

7. Disciplinary Action: A list of disciplinary actions.

8. Behavioural Violations: Types of violations with their penalties and measures to be taken.

9. Student Appeals: Students’ rights to appeal and reinvestigation. 

10. Student Feedback, Suggestions and Complaints.

11. Student Pledge.

4
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Whilst enrolled, students have the following rights:
 � To have opportunities for learning to pursue the educational 

goals of their courses 

 � To have reasonable use of campus facilities as deemed 
appropriate by HCT

 � To join appropriate campus organizations and engage in recreational 
activities, subject to reasonable conditions

 � To have personal freedom and privacy in conformity with the 
colleges’ regulations and rules

 � To enjoy freedom from discrimination

 � To enjoy security of themselves whilst on HCT campuses

 � To receive clear notice of the nature and cause of any disciplinary 
charges, and the right to an impartial hearing

 � To have support and guidance in accordance with their needs

1. STUDENT RIGHTS

6
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2. STUDENT RESPONSIBILITIES

Relationship with other Students
 � You must respect other students and not engage in any 

behaviour that causes them physical or emotional harm. The 
penalty for any form of physical violence or threat of physical 
violence is immediate suspension/dismissal.

 � You must not use any verbal, written or electronic means to 
harass, threaten, or intimidate another student.

 � You must not spread rumours or falsely accuse any student of 
anything that brings harm to their reputation.

 � You must not engage in any behaviour that endangers the 
health or safety of any person in the college.

 � You must not engage in any kind of inappropriate physical 
contact with another student or display inappropriate/excessive 
affection.

 � You must not steal the property of another student. Any form 
of stealing will result in immediate dismissal.

 � You must not use or take without permission the property of 
another student.

 � You must not take or circulate any image of another student 
without their permission.

7Student Code of Conduct 2016--2017
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 � You must not use the college to sell anything to other students without the prior permission 
of the college management.

 � You must not sign any college documents that require your guardian’s signature. Doing so 
can result in immediate suspension or dismissal.

Relationship with Teachers and Staff
 � You must show respect to all the college’s teachers and staff including cleaners and 

security staff.

 � You must obey instructions given to you by any member of the college’s teachers and staff.

 � You must produce appropriate identification documentation when asked to do so by any 
member of the college’s staff, including security guards.

 � You must ensure that your personal and family contact information held by the college is 
current and accurate. The provision of false information will result in disciplinary action.

 � You must not attempt to bribe or give gifts to any member of the college’s staff. This 
excludes reasonable token gifts such as flowers or chocolates.

 � You must not communicate with the college’s staff in an inappropriate manner, including 
sending inappropriate e-mails, letters, or anonymous notes.

 � You must not disrupt any activity being conducted by a staff member anywhere on campus, 
such as the college’s corridors, classrooms, and the ILC  including the college’s corridors, 
classrooms, and the ILC.

Student Code of Conduct 2016-2017
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COMPLIANCE WITH COLLEGE REGULATIONS
1. You must dress in UAE national attire, in conformity with the cultural and religious values of the 

community.

2. You must not behave in a manner that may damage the reputation of the college or the HCT.

3. You must not leave the college during the time you are supposed to be in the college unless 
you have permission to do so from the college’s Student Services department.

4. You must not smoke at HCT campuses.

5. You must not bring unauthorized individuals (e.g. children, sisters and friends) into the 
college.

6. You must not assist students to leave the college without permission.

7. You must not deface and/or damage college property. This includes equipment, physical structures 
such as walls and floors, bulletin boards, furniture, etc.

8. You must not remove any of the college’s property without appropriate permission. 

9. You must not alter, change or forge in any manner official college documents, including transcripts, 
timetables, exit permits, IDs etc.

10. You must not allow any other student or person to use any of your personal college documents (e.g. 
green card).

11. You must not use the Internet to download, view, or show any inappropriate materials.

12. You must not use mobile phones in any prohibited area.

Student Code of Conduct 2016--2017
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13. You must not post printed materials anywhere in the college without the approval of Student 
Services.

14. You must follow college rules and expectations when participating in activities outside the 
college e.g. field trips, travel, work placement, etc.

15. You must not bring to the college any unauthorized materials, such as animals.

16. You must not receive deliveries, including gifts and food.

17. You must not allow any other student to drive your car in the college.

18. You must not drive your car in any manner that threatens the safety and wellbeing of others.

19. You must park your car only in the authorized areas.

10
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You must participate fully in all learning activities; be on 
time and be ready for all class activities. There are more 
specific rules concerning attendance which you should 
be aware of, including:

 � Foundations Students who exceed 10% absences will be withdrawn 
from the course.

 � Students in undergraduate programmes who exceed 15% absences 
will be withdrawn from the course.

 � You will receive a first notification, via email or sms, if you are 
absent for more than 5% of the allotted course time. Your parents/
guardians will also be notified via sms.

 � After this warning, for 1st cycle foundations students if absences from 
classes exceed 10% you will be suspended from the course and for 2nd 
cycle foundations students if your absences exceed 10% you will be 
dismissed from the course, you will receive a final written warning which 
will inform you that any further absences will result in withdrawal from 
that course. Withdrawal after the published deadline will result in a fail 
grade. Your parents/guardians will also be notified via sms.

 � If there are extenuating circumstances deemed to be acceptable, 
you have 5 days to submit documented evidence to the college’s 
Student Services department. If your submission is approved, you 
may be entitled to an extra 10% absence allowance. Your parents/
guardians will also be notified via sms.

3. ATTENDANCE POLICY

11Student Code of Conduct 2016--2017
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4. STUDENT CONDUCT PROCEDURES

You must conduct yourself in an appropriate manner. If 
you do not meet the personal and academic standards of 
conduct during assessments, disciplinary measures may 
be taken. These may include:

 � A verbal warning

 � A written warning

 � Temporary Suspension

 � Termination

 � Suspension or termination of a student’s right to privileges 
and activities

 � Cancellation of the award of a degree

Student Code of Conduct 2016-2017
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The HCT provides an integrated learning environment 
which incorporates the use of smart learning and modern 
technology. Students must use these tools responsibly 
and effectively in their various activities and scientific 
research.

Students must also abide by the conditions set forth in the 
HCT Code of Conduct, which states the responsibilities of 
the user and conditions of use of the Internet and social 
media. Students will be held accountable for any abuse of 
use and this may ultimately lead to termination from the 
Higher Colleges of Technology.

5. USE OF INFORMATION TECHNOLOGY 
    AND SOCIAL MEDIA

Student Code of Conduct 2016--2017
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6. ACADEMIC HONESTY

The HCT requires you to be honest and ethical in your pursuit 
of learning. You must refrain from all forms of academic 
dishonesty.

Cheating is the deliberate attempt to gain marks or academic 
credits dishonestly, or helping others to do this. Examples of 
cheating may include, but are not limited to, the following:

 � Sharing or showing answers during a test or other forms of 
assessment

 � Copying anything done by another student and submitting it as 
your own

 � Giving another student access to your electronic files, and 
allowing him/her to use your work as his/her own

 � Telling another student what is on a test he/she will take later

 � Bringing to an assessment, information or materials that are not 
allowed - even if they are not used

 � Reading a test, examination or assessment before you are 
officially allowed to

 � Allowing another person to take a test, examination or 
assessment for you

 � Taking a test, examination or assessment for someone else

Student Code of Conduct 2016-2017
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 � Using a computer, mobile phone, tablet or other devices improperly during an assessment, 
such as by gaining access to unauthorized material, communicating with others during 
assessments; or using files of other users

Plagiarism is deliberately presenting another person’s work as your own without 
acknowledging the original source. Examples of plagiarism may include, but are not 
limited to, the following:

 �  Using the work of someone else, or changing some words and keeping the same structure and 
the same meaning without noting the source(s), and submitting it as your own work

 �  Taking text from other sources and putting the pieces together as one document and submitting 
it as your own work, without noting the source(s)

 � Downloading information, pictures or charts from the Internet and inserting that material into 
your own document and submitting it as your own work without noting the source(s

Student Code of Conduct 2016--2017
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7. DISCIPLINARY ACTION

There are six (6) basic disciplinary actions. However, additional penalties may be 
added based on the nature of the violation and as the college administration deems 
appropriate.

Types of disciplinary actions Measures taken Duration

A verbal notice or warning Giving a verbal notice or warning and 
adding it to student’s file

NA

A written warning  � Issuing warning message
 � Guardian notification
 � Student pledge
 � Head of Department notification
 � A signed copy kept in student’s file

One academic year

Temporary suspension  � Issuing suspension message
 � Guardian meeting
 � Student acknowledgment
 � Program Executive Dean notification
 � A signed copy kept in student’s file

 � Immediate suspension,  
not exceeding one full 
semester

 � Receiving a failing 
grade in all classes
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Types of disciplinary actions Measures taken Duration

Final termination  � Issuing final termination message
 � Guardian meeting
 � Student and Guardian Notification
 � Deputy VC for Academic Affairs   
 � Notification  

Final termination

Suspension or termination of 
privileges and activities

 � Issuing warning message
 � Suspension of specified privileges
 � Guardian notification
 � Student signature
 � A signed copy kept in student’s file

One term or academic 
year

Decision to withdraw 
qualification

Qualification is withdrawn after 
graduation in case of proven cheating, 
plagiarism or ethical violations during 
years of study

NA
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8. BEHAVIOURAL VIOLATIONS

There are three major types of behavioural violations that can affect your enrollment 
in HCT. Details of those violations are as follows.

Warning: The objective of warnings is to urge students to pay attention to their 
mistakes and not to repeat them. A warning may amount to a penalty in case of 
repeated violation or failure to comply with the Student Code of Conduct.

 Violation Disciplinary action

Threats, verbal abuse or moral intimidation Warning

Destruction or removal of any college property Warning

Smoking Warning

Photographing/filming students/staff inside the college without prior 
permission

Warning

Non-compliance with the UAE formal attire and decency Warning

Improper use of e-communications networks Warning

Distribution of unauthorized leaflets or publications inside college Warning

Phone misuse inside college Warning

Bringing unauthorized animals and materials to college, which may 
threaten the safety of persons or property

Warning

Lack of respect for others Warning

19X19.indd   18 8/7/16   12:54 PM
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Suspension or termination of privileges and activities: This aims to deter students 
from the misuse of the privileges given to them and respect their right and the 
rights of others.

 Violation Disciplinary action

Destruction of property
Suspension or termination of 
privileges and activities

Bringing unauthorized persons to college without prior 
permission

Suspension or termination of 
privileges and activities

Failure to comply with security and safety measures and 
driving of vehicles without required permits in college

Suspension or termination of 
privileges and activities

Not representing the college properly at external 
activities or student activities organised by the student 
council or college clubs

Suspension or termination of 
privileges and activities
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Temporary suspension or final termination: The temporary suspension of a student 
aims to give the student an opportunity to review his/her mistakes and rectify them 
within a period not exceeding one semester. However, the student will receive final 
termination from the college if the violation committed causes a threat to others or 
does harm to the public interest.

 Violation Disciplinary action

Fighting and all forms of physical violence Suspension or termination

Sexual harassment Suspension or termination

Defamation of others using social media Suspension or termination

Theft Suspension or termination

Bribery Suspension or termination

Cheating Suspension or termination

Insults and foul language Suspension or termination

Dissemination of indecent material Suspension or termination

Possession and use of intoxicating substances or narcotics or 
promoting them

Suspension or termination

Possession or use of any tool that can be classified as a weapon Suspension or termination
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 Violation Disciplinary action

Plagiarism Suspension or termination

Breach of public morality Suspension or termination

Forgery Suspension or termination

HCT follows clear procedures in the investigation of disciplinary violations as follows:

1. Notification of violation to the Student Services office (fill in form)

2. Attach supporting documents, if any

3. Student Services Supervisor to collect initial evidence and write summary of the incident

4. Student Services Supervisor to send initial reportto the College Director 

5. College Director to decide whether to form a committee to investigate the case

6. Committee to investigate the incident and make recommendations to the College Director

7. Student notified of the outcome of the investigation and the decision made

8. Student reminded of his/her right to appeal
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9. STUDENT APPEALS

In cases involving behavioural disciplinary action, the student has the right to 
appeal in writing to the concerned official within ten working days of the date of 
notification of the decision to the student or guardian. In cases where the student 
makes an appeal, a neutral committee will be formed to conduct the necessary 
review and submit its report and recommendations in this regard within three 
working days.

Types of disciplinary actions Appeal message to be sent to 

A verbal notice or warning NA

Written warning College Director

Suspension or termination of privileges and 
activities

Executive Dean of Student Services

Temporary suspension Deputy VC for Academic Affairs

Final termination VC of the Higher Colleges of Technology 

Decision to withdraw qualification Chancellor of the Higher Colleges of Technology

Student Code of Conduct 2016-2017
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The HCT wants you to be satisfied with your educational 
experience. If you are dissatisfied, you have the right 
to make a complaint and are encouraged to do so. Your 
college has a Student Services staff member who 
is trained to respond to your complaint within three 
working days. If you wish to make a complaint, contact 
your Student Services department. You can make your 
complaint face-to-face, by telephone or by email. Your 
complaint details are recorded immediately and you will 
receive an email from Student Services within three 
working days.

The message will include:

 � A copy of the student complaints procedure

 � A summary of your complaint

 � A request for further information, if needed, and the date 
that you must provide it, and

 � Details on when you will be contacted next.

10. STUDENT FEEDBACK, SUGGESTIONS AND COMPLAINTS

Student Code of Conduct 2016--2017
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11. STUDENT PLEDGE TO UPHOLD THE HCT “METHAQ” STUDENT  
      CODE OF CONDUCT

I hereby acknowledge that I have read and understood everything stated in the 
Methaq” Student Code of Conduct booklet and pledge to abide by all the provisions 
contained therein.

Student name:

Signature:

Guardians:

Date:

A copy of the signed acknowledgment is kept in the student’s file at the college’s 
Student Services Department.

Student Code of Conduct 2016-2017
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11. تعهد الطالب /الطالبة بتطبيق ميثاق الطالب

أقر أنني قرأت وفهمت كل ما ورد يف كتيب “ميثاق” الطالب وأتعهد بااللتزام بكل ما ورد فيه خالل 
سنوات دراستي يف كليات التقنية العليا.

اسم الطالب / 
الطالبة

التوقيع

أولياء األمور

التاريخ

حتفظ نسخة من إقرار الطالب موقعة يف ملف الطالب لدى قسم اخلدمات الطالبية بالكلية.

  ميثاق السلوك الطالبي 2017-2016

19X19.indd   25 8/7/16   12:54 PM



Student Code Of Conduct 2016-2017

23 hct.ac.ae

رضاء  تستحوذ  تعليمية  جتربة  لتوفري  العليا  التقنية  كليات  تسعى 
شكوى  تقدم  أن  لك  يحق  راضيًا،  تكن  مل  فإذا  طلبتها.  واستحسان 
وتشجعك الكليات على القيام بذلك. ويتوىل موظف اخلدمات الطالبية يف 
الرغبة يف تقدمي  أيام عمل. يف حال   3 الرد على الشكاوى خالل  كليتك 
شكوى، يرجى االتصال بقسم اخلدمات الطالبية يف كليتك، حيث ميكنك 
ويتم  اإللكرتوين.  الربيد  بواسطة  أو  أو هاتفيًا  لوجه  الشكوى وجهًا  تقدمي 
إلكرتونية  رسالة  وستستلم  فورًا،  املقدمة  الشكوى  تفاصيل  تسجيل 

من قسم اخلدمات الطالبية خالل 3 أيام عمل.

وتتضمن الرسالة ما يلي:

نسخة من إجراء الشكاوى الطالبية �

خالصة عن الشكوى التي قدمتها �

هذه  � توفري  تاريخ  وحتديد  األمر،  لزم  إذا  إضافية،  معلومات  على  احلصول  طلب 
املعلومات

التفاصيل حول تاريخ االتصال بك فى وقت الحق �

10. مالحظات ومقرتحات الطلبة وشكاواهم

  ميثاق السلوك الطالبي 2017-2016
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9. تظلمات الطلبة
يحق للطالب حالة التعّرض إلجراءات تأديبية سلوكية التظلم كتابًة إىل الشخص اخملتص خالل عشرة 
أيام عمل من تاريخ تبليغ القرار للطالب او ويل األمر، حيث يتم تشكيل جلنة حمايدة إلجراء املراجعة 

الالزمة وتقدمي تقريرها وتوصياتها يف هذا الشأن خالل 3 أيام عمل.

رسالة التظلم ترسل إىل نوع اإلجراء التأديبي

التظلم ال ينطبق اإلنذار الشفوي

مدير الكلية اإلنذار اخلطي

العميد التنفيذي- اخلدمات الطالبية وقف االمتيازات واألنشطة أو احلرمان منها نهائيًا

نائب مدير اجملمع للشؤون األكادميية  فصل مؤقت 

مدير جممع كليات التقنية العليا  فصل نهائي 

رئيس جممع كليات التقنية العليا قرار سحب املؤهل

  ميثاق السلوك الطالبي 2017-2016

19X19.indd   27 8/7/16   12:54 PM



21

Student Code Of Conduct 2016-2017

hct.ac.ae

اخملالفة  األجراء التأديبي 

فصل االنتحال

فصل اإلخالل باآلداب العامة

فصل التزوير

تتبــع كليــات التقنيــة العليــا خطــوات واضحــة يف التحقيــق يف اخملالفــات الســلوكية وهــي كمــا يلــي:

تســجيل بــالغ باخملالفــة مبكتــب اخلدمــات الطالبيــة ) تعبئــة اســتمارة(. 1
ارفــاق املســتندات الثبوتيــة إن وجدت. 2
يقــوم مشــرف اخلدمــات الطالبيــة بجمــع األدلــة املبدئيــة وتدويــن ملخــص بالواقعة. 3
يرفــع مشــرف اخلدمــات الطالبيــة التقريــر املبدئــي إىل مديــر الكليــة. 4
يصــدر مديــر الكليــة القــرار بتشــكيل جلنــة حتقيــق إذا اســتدعت القضيــة . 5
حتقــق اللجنــة يف الواقعــة وترفــع التوصيــات إىل مديــر الكليــة للمصادقــة عليهــا. 6
يبلــغ الطالــب بالقــرار الصادر . 7
ينبــه الطالــب بحقــه يف التظلــم . 8

  ميثاق السلوك الطالبي 2017-2016
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فصــل مؤقــت او نهائــي: يهــدف فصل الطالــب املؤقــت إىل إعطائه فرصــة ملراجعــة أخطائه وإصالحــه لها 
خــالل فــرة ال تتعــدى فصــل دراســي كامــل بينمــا فصــل الطالــب نهائيًا يتــم عندمــا تكون اخملالفــة التي 

ارتكبهــا تشــكل تهديــدًا علــى اآلخريــن وتســيء للمصلحــة العامــة.

اخملالفة  األجراء التأديبي 

فصل املشاجرة أو أي شكل من أشكال العنف اجلسدي

فصل التحرش اجلنسي

فصل التشهري باآلخرين باستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

فصل السرقة 

فصل الرشوة

فصل الغش

فصل استخدام الشتائم واأللفاظ النابية

فصل نشر مواد خملة باآلداب

فصل حيازة و تعاطي املواد املسكرة و اخملدرة او الرتويج لها 

فصل حيازة اية أداة ميكن تصنيفها كسالح أو استعمالها
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وقف االمتيازات واألنشطة أو احلرمان منها نهائيًا: يهدف إىل ردع الطلبة من االستخدام 
اخلاطئ لالمتيازات املعطاة لهم واحرام حقهم وحقوق االخرين.

اإلجراء التأديبي اخملالفة

وقف االمتيازات واألنشطة أو احلرمان 
منها نهائيًا

تخريب املمتلكات

وقف االمتيازات واألنشطة أو احلرمان 
منها نهائيًا

إدخال اشخاص غري مصرح لهم اىل الكلية بدون إذن مسبق

وقف االمتيازات واألنشطة أو احلرمان 
منها نهائيًا

عدم التقيد باألمن والسالمة وقيادات املركبات بدون التصاريح 
اخلاصة بها يف الكلية

وقف االمتيازات واألنشطة أو احلرمان 
منها نهائيًا

عدم متثيل الكلية بشكل الئق يف املشاركات اخلارجية واالنشطة 
الطالبية من خالل جملس الطلبة أو أندية الكلية

اإلجراء التأديبي اخملالفة

انذار سوء استخدام الهاتف داخل حرم الكلية

انذار إحضار احليوانات و املواد الغري مصرح لها يف الكلية والتي قد تهدد سالمة 
األشخاص أو املمتلكات

انذار عدم احرام االخرين
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 نوع اإلجراء التأديبي  اإلجراءات املتبعة املدة الزمنية

فصل نهائي  إصدار رسالة فصل نهائي �
مقابلة ويل األمر �
إخطار الطالب وويل األمر �
إعالم نائب مدير اجملمع للشؤون األكادميية  �

فصل نهائي 

فصل او عام دراسي  إصدار رسالة إنذار �
وقف االمتيازات أو احلرمان منها �
إخطار ويل األمر �
توقيع الطالب  �
نسخة موقعة حتفظ يف ملف الطالب �

وقف االمتيازات 
واألنشطة أو احلرمان 

منها نهائيًا

يتم سحب املؤهل بعد التخرج يف حال مت ثبوت  ال ينطبق
حالة تزوير آو انتحال او خمالفات اخالقية متت خالل 

سنوات الدراسة

قرار سحب املؤهل
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تشمل اإلجراءات التأديبية 6 عقوبات تأديبية أساسية  وقد تضاف عقوبات إضافية حسب 
طبيعة اخملالفة بناًء على تقدير إدارة الكليات.

 نوع اإلجراء التأديبي  اإلجراءات املتبعة املدة الزمنية

ال ينطبق يعطى االنذار الشفوي وتضاف اىل ملف 
الطالب

اإلنذار الشفوي 

عام دراسي   إصدار رسالة انذار  �
إخطار ويل األمر �
تعهد الطالب  �
إعالم رئيس القسم �
نسخة موقعة حتفظ يف ملف الطالب �

اإلنذار اخلطي 

توقيف   فوري   بحيث   ال   يتجاوز      �
 فصل   دراسي   كامل

احلصول   على   درجة   �
 الرسوب   يف   جميع   املواد   يف  

 الفصل   الدراسي

إصدار رسالة توقيف �
مقابلة ويل األمر �
إقرار الطالب  �
إعالم العميد التنفيذي للربنامج �
نسخة موقعة حتفظ يف ملف الطالب �

فصل مؤقت 

7. اإلجراءات التأديبية
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إعالم طالب آخر عن أسئلة االختبار الذي سيؤديه الحقًا. �
إدخال معلومات أو مواد غري مرخص بها إىل قاعة االمتحان أو التقومي بغض النظر عن  استخدامها أو      �

           عدم  استخدامها.
قراءة نص مسابقة أو امتحان أو تقومي قبل السماح لك بذلك. �
السماح لشخص آخر بالتقدم باسمك وبداًل منك ملسابقة أو امتحان أو تقومي. �
التقدم باسم شخص آخر وبداًل عنه ملسابقة أو امتحان أو تقومي. �
استخدام جهاز الكمبيوتر بصورة غري سليمة أثناء اختبارات التقومي مثل احلصول على مواد غري    �

          مرخص بها، أو االتصال بآخرين أو استخدام ملفاتهم.

االنتحال
على  االنتحال،   ويشتمل  إليهم.  نسبتها  دون  أفكارهم  أو  اآلخرين  ألعمال  استعمالك  هو  االنتحال 

سبيل املثال ال احلصر،  على ما يلي:

استعمال أعمال األخرين أو تغيري بعض الكلمات واالحتفاظ بالرتيب واملعنى نفسه دون نسبتها    �
إليهم، وتقدميها على أنها نتيجة جلهودك الشخصية.  

أخذ بعض النصوص من مراجع أخرى وترتيبها يف نص موحد، وتقدميها على أنها نتيجة جلهودك    �
الشخصية دون نسبتها إىل مصادرها.   

نقل أي معلومات أو صور أو رسوم من اإلنرنت واستعمالها يف عملك اخلاص، وتقدميها على أنها   �
نتيجة جلهودك  الشخصية دون نسبتها إىل مصادرها.  
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6. النزاهة األكادميية

الكليات  بسمعة  فخورون  العليا  التقنية  كليات  وخريجي  طلبة  إن 
السلوك  مستويات  وأفضل  األكادميية  األمانة  باحرتام  والتزامها 
يف  والنزاهة  األمانة  تعزيز  منك  تنتظر  الكليات  فإن  لذا  واألخالقيات، 
العملية التعليمية، ويجب عليك االمتناع عن جميع أشكال سوء األمانة 

األكادميية.

الغش
بغرض  عمدًا  ُيعّد غّشًا،  ارتكاب أو حماولة ارتكاب خمالفة سلوكية   
اآلخرين  مساعدة  أو  سوي  غري  بشكل  أكادميي  تقدير  على  احلصول 
على القيام بذلك. ويشتمل الغش،  على سبيل املثال ال احلصر،  على 

ما يلي:

إطالع الطلبة اآلخرين على أوراقك وإجاباتك أثناء االمتحانات أو اختبارات   �
          التقومي األخرى.

األخذ من أعمال منجزة من قبل آخرين واالستعانة باملصادر املكتبية   �
          أو اإللكرونية بدون الفهرسة العلمية الدقيقة وتقدميها على أنها  

         نتيجة جلهودك الشخصية.
إتاحة الفرصة لطالب آخر للدخول إىل ملفات الكمبيوتر خاصتك        �

          والسماح له باستخدام عملك. وتقدميه على أنه  نتيجة جلهود الطالب  
اآلخر الشخصية.  
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توفر كليات التقنية العليا بيئة تعليمية متكاملة تتبنى استخدام وسائل 
وأدوات التعلم الذكي والتكنولوجيا احلديثة، لذا يجب على الطلبة استخدام 

هذه الوسائل أو األدوات مبسؤولية وفاعلية يف خمتلف النشاطات والبحوث 
العلمية.

يجب على الطلبة أيضًا التقيد بالشروط املوضحة يف ميثاق كليات التقنية 
العليا والتي تنص على املسؤوليات املرتبة على املستخدم وشروط 

استخدام اإلنرنت ووسائل التواصل االجتماعي، حيث يعرض سوء االستخدام 
الطالب للمسائلة والتي قد تصل لعقوبة الفصل النهائي من كليات التقنية 

العليا. 

5. استخدام تكنولوجيا املعلومات ووسائل 
     التواصل االجتماعي

  ميثاق السلوك الطالبي 2017-2016

19X19.indd   36 8/7/16   12:54 PM



12

4. ضوابط السلوك الطالبي 

يجب على الطالب التصرف بصورة الئقة وفقًا للنظم املتبعة يف كليات 
التقنية العليا، إذ أن وقوع الطالب يف خمالفات يعرضه للعقوبة. 

وتصنف العقوبات تبعًا للمخالفات كالتايل:

 انذار شفوي �
 إنذار خطي �
 فصل مؤقت  �
 فصل نهائي �
 وقف االمتيازات واألنشطة أو احلرمان منها نهائيًا �
 سحب املؤهل الدراسي بعد التخرج �
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ورسالة نصية هاتفية يفيدك بأن أي غياب آخر سيؤدي إىل سحبك من املساق. علمًا أن سحب املساق    
بعد انقضاء  آخر موعد لسحب املساقات يؤدي إىل حصولك على تقدير )راسب( يف املساق. كما سيتم    

إرسال نسخة من الرسالة النصية ألولياء االمور  

يف حال كان هناك أعذار او أسباب مقبولة حول الغياب، ُتعطى مهلة خمسة أيام لتقدمي املستندات   �
ذات الصلة. عند تغّيبك بعد تلقي اإلنذار األول ألكرث من 10% بالنسبة لطلبة الربنامج التحضريي و %15     

بالنسبة لطلبة برامج البكالوريوس من الوقت اخملصص للمساق الذي يتطلب احلضور يف الفصل    
الدراسي، ُيوجه إليك إنذارًا كتابيًا نهائيًا عن طريق الربيد اإللكروين ورسالة نصية هاتفية تفيدك بأن أي    

غياب آخر سيؤدي إىل سحبك من املساق. علمًا أن سحب املساق بعد انقضاء آخر موعد لسحب     
املساقات يؤدي إىل حصولك على تقدير )راسب( يف املساق. كما سيتم ارسال نسخة من الرسالة    

النصية ألولياء األمور.      

ال يقبل عذر الغياب واالنقطاع عن الدراسة للحصول على شهادة االيلس ويعترب استمرار الغياب انقطاع   �
عن الدراسة يؤدي اىل الفصل من الكلية  
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حرصًا من كليات التقنية العليا على تزويد طلبتها باملهارات الالزمة لسوق 
وعليه  والغياب  احلضور  بسياسة  واضحًا  قانونًا  الكليات  وضعت  العمل، 

يتوجب على الطلبة االلتزام بالقوانني التالية:

يؤدي تغيب طلبة الربنامج التحضريي ألكرث من 10% من الوقت    �
اخملصص للمساق الذي يتطلب احلضور يف الفصل الدراسي إىل     

ســحبهم من املساق.   

يؤدي تغيب طلبة برامج البكالوريوس ألكرث من 15% من الوقت    �
          اخملصص للمساق الذي يتطلب احلضور يف الفصل الدراسي إىل   

سحبهم من املساق.  

ُيوجه إليك إنذار أول عن طريق الربيد اإللكروين أو رسالة  نصية هاتفية    �
يف حال تغيبك ألكرث من 5%  من الوقت اخملصص للمساق الذي يتطلب    
احلضور يف الفصل الدراسي.كما سيتم ارسال نسخة من الرسالة     

النصية ألولياء األمور.   

عند تغّيبك بعد تلقي اإلنذار األول ألكرث من  10%  بالنسبة لطلبة الربنامج    �
التحضريي)يف الدورة االوىل يفصل فصل مؤقت واذا وصل10% يف     
الدورة  الثانية يفل فصل نهائي من الكلية( و 15% بالنسبة لطلبة برامج    
  البكالوريوس من الوقت اخملصص للمساق الذي يتطلب احلضور يف   

الفصل الدراسي، ُيوجه إليك إنذارًا كتابيًا  نهائيًا عن طريق الربيد اإللكروين    

3. سياسة احلضور والغياب
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العالقة مع املدرسني والعاملني  

احرام كافة املدرسني والعاملني يف الكلية، مبا يف ذلك عاملي النظافة واألمن. �

التقيد بالتعليمات املوجهة لك من أي مدرس أو موظف يف الكلية. �

إبراز بطاقة الهوية أو بطاقة الطالب عند طلب أّي من العاملني يف الكلية، مبا يف ذلك حرس األمن. �

حتمل مسؤولية التحقق من صحة ودقة وحتديث بيانات االتصال الشخصية والعائلية املعتمدة بالكلية.  �

عدم تقدمي الرشاوى أو الهدايا إىل العاملني يف الكلية. �

عدم إجراء االتصاالت غري الالئقة مع العاملني يف الكلية، مبا يف ذلك إرسال الرسائل اإللكرونية أو       �
          اخلطابات غري الالئقة أو الرسائل اجملهولة املصدر.

االلتزام بالنظام وعدم تعطيل أو إعاقة سري العملية التعليمية يف أي مكان يف الكلية، مبا يف ذلك       �
          املمرات، والفصول الدراسية، ومركز التعلم املستقل.

االلتزام بقوانني الكلية

ارتداء ارتداء الزي الوطني اخلاص بدولة اإلمارات العربية املتحدة والذي يتوافق مع قَيم الدين االسالمي.. 1
االمتناع عن التصرف بأي طريقة تسيء إىل سمعة كليات التقنية العليا.. 2
يجب على الطلبة االلتزام بالدوام الرسمي حسب اجلدول املقرر.. 3
االمتناع عن التدخني داخل حرم كليات التقنية العليا.. 4
عدم إحضار األفراد غري املصرح لهم بدخول الكلية، مثل األطفال واألخوات واألصدقاء.. 5
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2. واجبات الطلبة
العالقة مع الطلبة اآلخرين 

احرام الطلبة اآلخرين واالمتناع عن أي تصرف يلحق الضرر أو األذى   �
اجلسدي أو العاطفي بهم.   

االمتناع عن استخدام أّي من وسائل االتصال الشفهية أو اخلطية أو   �
اإللكرونية بقصد التحرش أو التهديد أو الرهيب.  

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

احلرص علي حماية صحة وسالمة جميع الطلبة والعاملني يف الكلية   �
وعدم تعريضهم للخطر.  

االمتناع عن جميع أشكال االتصال اجلسدي والعاطفي اخملالف لدين   �
اإلسالم والعادات والتقاليد اإلماراتية.   

التحلي باألمانة واحملافظة على املمتلكات العامة والشخصية لآلخرين.  �

االمتناع عن استعمال ممتلكات الغري أو أخذها بدون إذنه. �

عدم التقاط صورة أو تسجيل صوتي أو فيديو لشخص آخر) سواء كان   �
طالب أو مدرس أو موظف( وتوزيعها بدون إذنه أو بقصد االساءة إليه.  

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

عدم انتحال شخصية الغري والتوقيع بالنيابة عن ويل األمر.  �
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يتمتع الطلبة خالل فرتة دراستهم بالكلية باحلقوق التالية:

االستفادة من الفرص التعليمية املتاحة لتحقيق األهداف التعليمية   �
للمساقات الدراسية.  

استخدام املباين واملرافق التابعة للكلية بصورة الئقة. �

االنخراط واملشاركة يف األنشطة الرفيهية مع استيفاء الشروط   �
املطلوبة لكل نشاط.  

احرام احلرية الشخصية واخلصوصية الفردية مبا يتناسب مع قوانني   �
ونظم الكلية.  

املساواة وعدم التمييز مبا ال يتعارض مع تعاليم الدين اإلسالمي   �
واجملتمع اإلماراتي.  

األمن والسالمة الشخصية. �

تقدمي إشعار واضح حول طبيعة وأسباب أي إجراءات تأديبية، وتشكيل   �
جلنة حتقيق حمايدة لضمان حق الطلبة يف سماع أقوالهم بطريقة    

عادلة.  

التوجيه واإلرشاد وفقًا إلحتياجات الطلبة. �

1. حقوق الطلبة

  ميثاق السلوك الطالبي 2017-2016
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  ميثاق السلوك الطالبي 2017-2016

يحتوي كتيب »ميثاق« السلوك الطالبي لكليات التقنية العليا علي بنود مبسطة 
وواضحة تشمل التايل:

حقوق الطلبة: تشمل حقوق الطلبة أثناء الدراسة استخدام مصادر التعلم ومرافق الكلية العامة  . 1
يف بيئة تضمن لهم األمن والسالمة.  

واجبات الطلبة: تتمثل يف عالقة الطلبة مع بعضهم وعالقتهم بالهيئة التدريسية واإلدارية   . 2
وعالقتهم بالكلية.  

سياسة احلضور والغياب: توضح للطلبة أهمية احلضور والنظم اخلاصة بالغياب واآلثار املرتبة  . 3
عليه.  

السلوك الطالبي: يوضح توقعات الكليات من سلوك الطالب والطالبات.. 4
ضوابط استخدام تكنولوجيا املعلومات ووسائل التواصل االجتماعي. 5
النزاهة األكادميية: تشجع الطلبة على األمانة األكادميية وتدعوهم لتجنب الغش واالنتحال.. 6
اإلجراءات التأديبية: توضح قائمة اجلزاءات التأديبية.. 7
نظم االنضباط: توضح قائمة اجلزاءات التأديبية.. 8
اخملالفات السلوكية: تبني انواع اخملالفات واجلزاءات املرتبة عليها واإلجراءات املتبعة.. 9

تظلمات الطلبة: حقوق الطلبة يف التظلم وإعادة التحقيق.. 10
مالحظات  ومقرتحات الطلبة وشكاواهم.. 11
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ميثاق السلوك الطالبي
كليات التقنية العليا 2017-2016

تسعى كليات التقنية  العليا إلعداد اخلريجني املواطنني من ذوي املعارف واملهارات الفنية 
واإلبداعية الذين يدعمون مساعي الدولة لتحقيق التميز. هذا ويشكل  النضج السلوكي 

والتكوين الشخصي مبا فيه تعزيز الهوية الوطنية واملسؤولية االجتماعية من أهم الركائز 
األساسية لتطوير الطالب ومتيزهم.

الهدف من طرح كتيب »ميثاق« السلوك الطالبي لكليات التقنية العليا هو توضيح حقوق وواجبات 
الطلبة والطالبات وتوقعات الكليات منهم مبا من شأنه أن يساعد الطلبة والطالبات على 

حتقيق النجاح أثناء الدراسة. 

يتوجب علي الطلبة وأولياء األمور قراءة هذا الكتّيب بتمعن، ويف حال عدم فهم أّي من النظم 
النافذة يف الكليات، يرجى التواصل مع اخلدمات الطالبية.

تشرتط كليات التقنية العليا علي جميع الطلبة اإلقرار بالتوقيع على استالم وقراءة كتيب »ميثاق« 
السلوك الطالبي، حيث يعد هذا الكتيب وثيقة رسمية يف كليات التقنية العليا مبوافقٍة وتصديق 

من جملس امناء الكليات بقرار 

2016 صادر يف
10/اغسطس/2016  بتاريخ
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