
 

                                                  A/AB/009حقوق ومسؤوليات الطالب 
 من قبل مجلس االمناء 4102ديسمبر  01، 3: النسخة

 الرجاء مراجعة تاريخ هذا المستند قبل االستمرار,النسخة الحديثة نيت بوليتكنك البحرين هي اتعتبر جميع اإلجراءات المنشورة على انتر 

  البحرين بوليتكنكفي دارة الجودة إنظام 
 عامة: سياسةال نوع

 
 حقوق ومسؤوليات الطالب: ةسياس

 
 AB-A-009: رقم السياسة

 3: النسخة
 نائب الرئيس التنفيذي للخدمات األكاديمية: الشخص المسؤول

 
 بيان السياسة  .1
 

حيث تمنح أفضل بيئة تعليم وتعلم ممكنة،  والمحافظة علىتهيئة بغرض  طالبها، جميع برفاهية وانجازاتتلتزم بولتيكنك البحرين 
 :على النحو المبين في هذه السياسةمعينة ا ومسؤوليات بولتيكنك البحرين طالبها حقوق

 
 إنصاف تتم معاملتهم بالحصول على تعليم نوعي في بيئة مالئمة للتعلم، وأن  بولتيكنك البحرينلطالب المسجلين في يحق ل

حترام في جميع األوقاتو   . ا 
 معينة مسؤوليات أن يقبلواو  بطريقة مقبولة ايتصرفو و  من المتوقع من الطالب أن يحترموا ويقدروا حقوق اآلخرين. 
 طالبالمهني للسلوك الفي لوائح  موضحةالطالب ومسؤوليات ستحقاقات حقوق وا   كافة . 
 
 التطبيق   .2
 
 :فراداأل
 بولتيكنك البحرينوطالب  نطبق هذه السياسة على جميع موظفييت. 
 

 :العمليات
 :التالية اإلجراءاتلطلبة بولتيكنك البحرين المهني لوائح إنتهاكات السلوك تحدد 

 نتهاكات المهنية والعقوبات التأديبيةاإل. 
 لجان التحقيق واالنضباط. 
 بتنفيذ العقوبات التأديبية المخولة الجهات. 
 األحكام العامة. 
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 المتطلبات الخارجية .3
 

 :تلبية المتطلبات الخارجية التاليةعلى تساعد هذه السياسة بولتيكنك البحرين 
 مجلس التعليم العالي. 
  
 
 ما هو المتوقع .4

 
  ستحقاقات ومسؤوليات الطلبة  .طالبللالمهني  سلوكال لوائح كما هو محدد فيأن يتم تطبيق حقوق وا 
  طالبلوائح السلوك المهني لل معالجة انتهاكات قواعد سلوك الطالب على النحو المحدد فيل جراءاتاإلأن يتم تطبيق. 

 
 
 تواريخ هامة  .5

 
 من قبل مجلس االمناء 4103ديسمبر  31 :اعتمدت ألول مرة  في

 االمناءمن قبل مجلس  4102ديسمبر  20: اعتمدت هذه النسخة في
 او عند الحاجة سنوات من تاريخ إعتماد هذه النسخة 2: تاريخ المراجعة التالية   

 
 
 الروابط والمستندات ذات العالقة .6
 

 لوائح السلوك المهني للطالب 
  طلبة بولتيكنك البحرينالمهني لنتهاكات السلوك إلوائح 
  003: النزاهة واألمانة األكاديميةسياسة-AB-A 
  لغاء  فترة التجربة والتوقيف  تنظماللوائح التي  AB-A-011:التسجيل  رفض/ وا 


