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 الطالب

 انسحاب الطالب

نحب  (. PWCSيجب اتباع اإلجراءات المشار اليها فى هذه الالئحة عندما ينسحب الطالبب مبم مبدارر نبرينل اي يباا ال)امبة  

أالياء األمور/األاصياء ع بى اتبماماإ رجبراءات انسبحاب الطالبب  وابيا االموىيبم ع بى نمبوعن الاشبت عبم نيانبات السبج . 

ناإلضافة رلى علك، يط ب مم أالياء األمور/األاصياء خالإ ال)اا الدراتي توىيم نمبوعن مبدارر مطاة)بة نبرينل اي يباا ال)امبة 

ل هبذه النمباعن ألاليباء األمور/لياصبياء عنبدما يبا براا نب جراءات افنسبحاب فبي الواص نانسبحاب الطالبب. تبوت يبمل تسب ي

 المدرتة المي تج ِّ  فيها الطالب.

عندما يمرك الطالب مدارر نرينل الياا ال)امة، ف ا المدرتة تحمفظ نوثائق مامونة أا الامرانيبة ل محطبق مبم تببب افنسبحاب. 

 اء ناإلجراءات الرتمية فنسحانهل ي)مبراا منسحبيم افطا لطانوا افنسحاب/الوران.الط بة الذيم يطوا أالياء األمور/األاصي

 يجب اتباع اإلجراءات المالية عندما ينسحب الطالب مم مدارر المطاة)ة:

I. :توت يطوا موظت المسجي  أا السارتير نما ي ي 

 

A. لبب الوباص مبدارر ة ب درجات افنسحاب مم مدرتي الطالب الذيم توت يام بوا نمبوعن انسبحاب الطا

 نرينل اي ياا ال)امة ايشبراا رعا ما تمت رعادة جميم الامب المدرتية.

B.   المحطببق مببم اا جميببم ممببب المامبببة اال بببار الموقببد االم)ببدات ىببد أعيببدت، اأا   جميببم الرتببوا االمبببال

 المسمحطة ل مدرتة ىد تدَّدَت.

C.   تحب الطالب مم نظاا اإلدارة الطالنيةSMS.ناتموداا مود افنسحاب المالئل ) 

D.  .تطببديل نسببوة مببم نمببوعن انسببحاب الطالببب الوبباص نمببدارر نببرينل اليبباا ال)امببة رلببى الببي األمر/الوصببي

اتمثناء: يم طى الي األمر/الوصي الذى ينمط  رلى خارن البالد نسوة مم تج  الطالب الم) يمي فى مظرات 

 غ ق. اينبغى توثيق هذا السج  في نموعن الاشت عم نيانات السج .م

II.  را نمببوعن الاشببت عببم نيانببات السببج  المحفببوظ فببي تببج  الطالببب الم) يمببي يجببب أا ياببوا موى)ببا  مببم ىببب  الببي

مبم تبج   1األمر/الوصي رعا ماا علك مماقا . توت يمل اضم نسوة مم ة ب المدرتة الجديدة ل سبجالت فبى الم بت 

 الم) يمي. الطالب

 

III. .يحمفظ نالسج  الم) يمي ل طالب في المدرتة رلى أا تثبت الوثائق مم المدرتة الجديدة المحاق الطالب 

 

اعا لبب ا األمببر، فسببوت ي)ببدإ مببود افنسببحاب اتببمنادا  رلببى ة ببب السببجالت أا عببدا ة بهببا. مببذلك يببمل ررتبباإ نمببائ  

ا مم الوثائق المى تط بها المدرتة الجديدة. قالما ترت  الوثائق افخمبارات اقالة الم) يل الواص رعا ماا مماقا  اغيره

يومبا ، ثبل  90رلى مدرتة الطالب الجديدة، تطوا مدارر نرينل اي ياا ال)امبة ن رتباإ السبج  المدرتبي ل طالبب خبالإ 

 ترت  تج  الطالب الم) يمي رلى مرم  السجالت.
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IV.  اعا لل تم ق المدرتة تأميدا  أا الطالب المنسحب ىد المحطق فى مدرتة أخرى، يمل افتاباإ مبم المدرتبة األخبرى المبي

فبي نمبوعن انسبحاب الطالبب قيب  يط بب أ ار رليها الطالبب ع بى أنهبا المدرتبة المسبمطب ة فبي مطاة)بة نبرينل اي يباا 

المحباق الطالبب. اعا لبل يبمل ت طبي أي تأميبد، فب ا المدرتبة تحبمفظ نسبج  الطالبب الم) يمبي قمبى نهايبة ال)باا  المحطق مم

مرمب  السبجالت فبي مبدارر نبرينل اي يباا ال)امبة. الدراتي نينما تسممر في ة ب المحطبق ىبب  أا ترتب  السبج  رلبى 

عن الاشت عم نيانات السج . اعا لل يمل ت طبي أي يجب تدايم جميم محاافت افتااإ مم المدرتة الجديدة فى في نمو

 (.W8، مما تطدا  رقا  نالسبب الذي ينطبق ع يه  W880تأميد، ف ا المدرتة تحدث مود افنسحاب نالرم  

يبمل البي  W5xxا  W3xxتشم  افتمثناءات لهذا الشرة، ع ى تبي  المثاإ ف الحابر، مبا ي بي: قبافت افنسبحاب 

لب المؤه  رجراء افنسحاب ايطدا رفادة رتمية ننية تحب الده مم مدارر نرينل اي ياا ال)امبة األمر/الوصي أا الطا

 أي توىيم أص ي، توىيم/تواص  الامراني( ا/أا يم طى المسؤاإ عم الحضور أا مم ينوب عنبه توثيطبا  رتبميا  تجبري 

 رضافمه ممرجم في تج  الطالب الم) يمي.

 

V.  يومبا  مبم نهايبة ال)باا الدراتبي، فب ا المدرتبة  15رعا انمط  الطالب مم مدارر نرينل الياا ال)امة ىب  فمرة ت يبد عبم

توجه السبجالت الضبرارية رلبى المدرتبة المبي تسبمطب  الطالبب. لبم تموبذ المدرتبة أى رجبراء رتبمى نشبأا ترفيبم أا 

مطب  الطالب. يسمودا مود افنسحاب أا الوران المالئبل فبي رتوب الطالب الانها تمرك هذا اإلجراء ل مدرتة المي تس

 الوىت الذي ينسحب فيه الطالب افنسحاب مم المدرتة.

 

VI. يوما  األخيرة مم ال)اا الدراتي، ف ا المدرتة تمببم نفبل  15رعا انمط  الطالب مم مدارر نرينل الياا ال)امة خالإ الــ

)اا الدراتي. ىد ياوا مم الضرارى أا تطوا المدرتبة نبب)ا المرتيببات اإلجراءات الممب)ة مم الطالب الذيم أتموا ال

 لينهي أالئك الط بة اخمباراتهل النهائية ىب  الوران مم المدرتة. يمل ردخاإ مود ف خران/ف انسحاب.

 

VII. حديبد اعا لل يام  الي األمر/الوصي أا الطالب المؤه  رجبراءات افنسبحاب الرتبمية، فب ا المدرتبة تببذإ مب  جهبد لم

 مااا المحاىه في مدرتة أخرى اتدخ  مود افنسحاب المالئل في نظاا اإلدارة الطالنية افلامراني.

 تطم ع ى المشرت ال)اا المساعد لشؤاا ت) ل الطالب االمحاتبية  أا مم ينوب عنه( مسؤالية تطبيق هذه الالئحة امراىبمها.

 

 خمل تنوات ع ى األى  اتنطح عندما تطمضي الضرارة. تمل مراج)ة هذه الالئحة االسياتة المرتبطة نها م 

 

 

 

 

 

 

 

 مدارر نرينل اي ياا ال)امة


