الئذخ انذعٕس ٔانغٍبة:
يغ يشاػبح يب ٔسد فً انًبدح ( )52يٍ "دنٍم دساعخ انؽبنت فً
انًشدهخ انجبيؼٍخ":
(أ) رشزشغ انًٕاظجخ نجًٍغ انؽهجخ فً كم انًذبظشاد ٔانًُبلشبد
نهًغبلبد انزً عجهٓب انؽبنت ٔفك َظبو انًٕاظجخ انًؼزًذ فً
انجبيؼخ.
(ة) إرا رجبٔص غٍبة انؽبنت ثؼزس يمجٕل ( )52يٍ يجًٕع انغبػبد
انًمشسح نًغبق يبٌ ،ؼزجش يُغذجبً يٍ رنك انًغبقٌٔ ،جهغ يذسط
انًغبق رنك خؽٍبً إنى ػًبدح انمجٕل ٔانزغجٍم يٍ خالل سئٍظ
انمغى ٔرثجذ فً عجم انؽبنت كهًخ "يُغذت"ٔ .ارا اػزجش انؽبنت
يُغذجبً يٍ خًٍغ انًغبلبد ،فئَّ ٌؼزجش يؤخالً رنك انفصم.
(ج) كم يٍ ٌزغٍت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئً انًؼهٍ ػُّ ألي يغبق ثؼزس
ٌمجهّ يذسط انًغبق ٔػًٍذ انكهٍخ رغجم نّ ػجبسح غٍش يكزًم،
ٌٔؽهت انؼًٍذ يٍ يذسط انًغبق إخشاء ايزذبٌ ثذٌم نهؽبنت فً
يذح ألصبْب أعجٕػبٌ يٍ ثذاٌخ انفصم انزبنً نهفصم انزي نى ٌزمذو
فٍّ ناليزذبٌ.
(د) ٌغًخ نهؽبنت ثبالَغذبة يٍ يغبلبد عجم نٓبٔ ،اظبفخ
يغبلبد خذٌذح ػهى انًُٕرج انخبص انصبدس ػٍ ػًبدح انمجٕل
ٔانزغجٍم خالل أعجٕػٍٍ يٍ انفصم انذساعً األٔل أٔ انثبًَٔ ،خالل
أعجٕع يٍ ثذاٌخ انفصم انصٍفًٔ ،ال رثجذ انًغبلبد انزً اَغذت
يُٓب فً عجهّ األكبدًًٌ.

(د) يغ يشاػبح يب ٔسد فً انفمشح (أ) يٍ ْزِ انًبدحٌ ،غًخ
نهؽبنت االَغذبة يٍ دساعخ يغبق يب خالل األعبثٍغ األسثؼخ األٔنى
يٍ ثذء انفصم انذساعً األٔل أٔ انثبًَٔ ،خالل األعجٕػٍٍ األٔنٍٍ يٍ
ثذء انفصم انصٍفًٔ ،رنك ػهى انًُٕرج انخبص انصبدس ػٍ ػًبدح
انمجٕل ٔانزغجٍمٔ .فً ْزِ انذبنخ ٌثجذ انًغبق فً عجم انؽبنت،
ٔرثجذ إصاءِ كهًخ يُغذتٔ ،ال ٌذخم ْزا انًغبق فً ػذاد
انًغبلبد انزً دسعٓب يٍ دٍث انُجبح ٔانشعٕة ٔيزؽهجبد انزخشج.
(ْـ) ارا نى ٌُغذت انؽبنت خالل انًذح انًزكٕسح فً انفمشح (د)
يٍ ْزِ انًبدح ٌؼزجش يهزضيبً ثبنًغبقٔ ،فً ْزِ انذبنخ ػهٍّ أٌ
ٌُزى يزؽهجبرّ ٔاال اػزجش يذشٔيبً فً ْزا انًغبق.
(ٔ) ٌجٕص نشئٍظ انمغى انًٕافمخ ػهى اَغذبة انؽبنت يٍ انفصم
()1

انذساعً فً انًذح انًذذدح نالَغذبة

ثُبءً ػهى رُغٍت سئٍظ

انمغى انًخزضٔ ،فً ْزِ انذبنخ رؼزجش دساعخ انؽبنت فً رنك
انفصم يؤخهخ ٌٔثجذ رنك فً عجهّ األكبدًًٌ.
(ص) ال ٌغًخ نهؽبنت ثزغجٍم عبػبد يؼزًذح ألم يٍ انذذ األدَى ،أٔ
ثبالعزًشاس فً دساعخ ػذد يٍ انغبػبد ٌمم ػٍ انذذ األدَى َزٍجخ
الَغذبثّ يٍ ثؼط انًغبلبد ،إال فً دبالد يجشسح فمػٔٔ ،فك
رمشٌش انًششذ األكبدًًٌٔ ،ثزُغٍت يٍ يجهظ انمغى انًخزض،
ٔثًٕافمخ سئٍظ انمغى ٔػًٍذ انكهٍخ ،ػهى أٌ ٌهزضو انؽبنت ثبنًذح
انمبٍََٕخ انًغًٕح ثٓب نهذساعخ فً انجشَبيحٔ ،الٌذزغت رنك
انفصم ألغشاض اإلَزاس أٔ انفصم األكبدًًٌ أ ادزغبة ػذد انفصٕل
انذساعٍخ.

 )1حيق للطالب التقدم بطلب االنسحاب من الفصل الدراسي خالل أسبوعني من بداية الفصل األول أو الثاني ،وخالل عشرة أيام من
بداية الفصل الصيفي.

انًبدح ( :) 83
انزأخٍم:
(أ) ٌغًخ نهؽبنت فً ثشايح انذساعبد انؼهٍب أٌ ٌؤخم دساعزّ فصهٍٍ
دساعٍٍٍ يزصهٍٍ أٔ يُفصهٍٍٔ .ال رذزغت يذح انزأخٍم ظًٍ انذذ
األلصى نًذح انذصٕل ػهى انذسخخ.
(ة) ٌزمذو انؽبنت انزي ٌشٌذ رأخٍم دساعزّ ثزؼجئخ انًُٕرج انخبص
ثبنزأخٍم إنى لغًّ انًخزض فً يذح ألصبْب األعجٕع انثبًَ يٍ
ثذء انفصم انذساعًٔ ،فً دبل يٕافمخ يجهظ انمغى ٔيٕافمخ
ػًٍذ انكهٍخٌُ ،صذس ػًٍذ انذساعبد انؼهٍب لشاس انزأخٍمٔ ،رخجش ػًبدح
انمجٕل ٔانزغجٍم ثبنًٕافمخ ػهى انزأخٍم.
(ج) إرا رجبٔص انؽبنت يذح انزأخٍم انًغًٕح ثٓب فً انجُذ "أ" يٍ
ْزِ انًبدح ،ثبعزثُبء انزأخٍالد االظؽشاسٌخ انزً ٌٕافك ػهٍٓب
يجهظ انجبيؼخ ،فئَّ ٌؼزجش يفصٕالً يٍ انجبيؼخ.
(د) إرا نى ٌغجم انؽبنت انجذٌذ انًششخ نهمجٕل فً أدذ ثشايح
انذساعبد انؼهٍب ظًٍ انفزشح انضيٍُخ انًذذدح نهزغجٍم فئَّ ٌفمذ
يمؼذِ فً انجشَبيح.
(ْـ) ال ٌجٕص نهؽبنت انجذٌذ فً أٔل فصم دساعً نّ فً انجبيؼخ أٌ
ٌؤخم دساعزّ نهفصم انزي انزذك فٍّ ثبنجشَبيح إال إرا كبٌ انزأخٍم
اظؽشاسٌبً ٌٕافك ػهٍّ يجهظ انجبيؼخ.
(ص) ال ٌُؼذُّ انًؤخم خالل فزشح انزأخٍم ؼبنجبً يُزظًبً.

