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ً بأحكام المادة   م2005لسنة كلیة الحكمة للعلوم والتكنولوجیا من أمر تأسیس  (ع) 1 – 16عمال

  أصدر مجلس الكلیة الئحة النشاط والسلوك اآلتي نصھا:

  تعریفات:

  ما لم یقتض السباق معنى آخر:، الموضح أمام كل منھا تعني الكلمات التالیة المعنى

المؤسسة تحت امر تأسیس مؤسسات  .كلیة الحكمة للعلوم والتكنولوجیا  الكلیة:

  م 2013التعلیم األھلي واالجنبي لسنة 

الصادر عن رئیس المجلس كلیة الحكمة للعلوم والتكنولوجیا قانون   :النظام األساسي

  القومي للتعلیم العالي.

) من 2(15المكون بموجب المادة كلیة الحكمة للعلوم والتكنولوجیا مجلس   مجلس الكلیة:

  النظام األساسي.

من  23المعین بموجب المادة كلیة الحكمة للعلوم والتكنولوجیا عمید   العمید:

  م األساسي.النظا

  األستاذ المعین من قبل العمید للقیام باالشراف على شئون الطالب.  منسق شئون الطالب:

  الوحدة المتخصصة التي تمنح البكالوریوس أو الدبلوم.  البرنامج:

المسئول عن البرنامج الذي یمنح البكالوریوس أو الدبلوم في تخصص   المنسق:

ً للمادة ، معین   النظام األساسي. من 27ویتم تعیینھ وفقا

أي شخص مسجل بالكلیة للحصول على إجاز علمیة یمنحھا المجلس   (المتعلم): بالطال

  ویقصد بھ طالب أو طالبة.، العلمي

  أسبوع على األقل. 15الفترة الدراسیة ومدتھا   الفصل الدراسي:

  مدة دراسیة تساوي فصلین دراسین.  العام الدراسي:
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  مقدمة:

ال ، في العلم والبحث واإلبداع متمیزةأن تكون قمة كلیة الحكمة للعلوم والتكنولوجیا  تھدف  

ً للتسكع والتمرد وإھدار الوقت وإتالف المال وخلخلة القیم. وتعتمد األنشطة التربویة  مھربا

الفني المتخصص واألكادیمیة في الكلیة على التناول الجماعي لھذا الھدف وخلق روح الفریق 

، بما یؤھل الطالب لقیادة فرق خدمیة أو بحثیة أو إبداعیة متخصصة ل بین األفرادوالتفاع

توزع في نھایة كل نشاط ومقرر لتعكس آراء واقتراحات  واستبیاناتوذلك عبر لقاءات 

وترصد الكلیة التوجھات الغالبة كجزء أساسي من تقویم البرامج الذي ، وتطلعات الطالب

متى ما قصر ذلك المسافة للھدف؛ وعلیھ فھنالك أكثر من فرصة  یشمل التعدیل فیھا ووسائلھا

تتاح للطالب للتعبیر بصورة حضاریة عن ما یھمھم من بیئة وبرامج بذات األسلوب العلمي 

والتھذیب الذي تتطلع الى أن یتقمصھ خریجو الكلیة؛ وعلیھ فإن اإلعتصام واإلضراب 

حتى ال تتأخر الدراسة عن ، ھذه المؤسسةان لھا في كوالتظاھر واالحتجاج الغوغائي ال م

وال تتداخل السنوات ، وحتى ال تضطرب البرامج بالطوارئ، المبرمجة بدقة واعیة مواعیدھا

بالتساھل والعفویة. ولكي  یبدأ الطالب حیاة علمیة جادة في مؤسسة جادة علیھ أن یدرك حدود 

ا یأباه طبعھ السلیم وفطرتھ العفیفة المدرجة أدناه ھي مات وروسیجد فیھا أن المحظ، مسئولیاتھ

  وتربیتھ الراقیة.

والتعاون مع ، على سلوك الطالب لالطمئنانتتوقع الكلیة زیارات متكررة من أولیاء األمور   

  الكلیة في استدراك بواكیر اإلھمال والتسیب.

  

  ): القوانین واللوائح السائدة:1المادة (

ولوائح ، ولوائح الكلیة والبرامج المنتسب الیھ، السائدة بالبالدیجب على كل طالب أن یلتزم بالقوانین 

، الجامعات والكلیات والمؤسسات األخرى التي تتعامل معھا الجامعة ألغراض التدریب والبحث

وغیرھا وال یجوز لھ في أي مكان أو زمان أن یسئ لسمعة البالد أو الكلیة أو البرامج أو المؤسسات 

 األخرى أو منسوبیھا.
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  ) اإلنضباط والسلوك العام:2المادة (

  یجب علي كل طالب االلتزام  بحسن السلوك والمظھر واحترام القوانین :

ً في جمیع األوقات وفي كل األماكن . 1 ً حمیدا وأنواع ، یجب أن یكون سلوك الطالب منضبطا

 والجیران.، واألسرة، وأفراد المجتمع، مع كل منسوبي الكلیة، النشاط

 

الطالب احترام األدیان والمعتقدات وأماكن العبادة من األمتناع عن اإلتیان بأي یجب على  . 2

 قول أو فعل من شأنھ واإلساءة إلیھا.

 

یجب على الطالب أن یتصرف باحترام ومسئولیة تجاه األساتذة والعاملین والزائرین  . 3

 .وأال یعترض على أي من المنسوبین خاصة خالل أدائھ عملھ الرسمي، والمراجعین

  

، مبنیة على التسامح واالحترام المتبادل الطالب یجب أن تكون عالقة الطالب مع زمالئھ . 4

العفو والصفح وإیجاد العذر وقبول المعذرة ویحظر التھدید أو الشتم أو  نھوأن یكون دید

 الضرب في كل زمان ومكان.

  

ً من شأنھ تھدید أمن أو صحة  . 5 ً أو یظھر سلوكا أو سالمة على الطالب أال یسلك مسلكا

ً كانوا أو غیر طالب.  اآلخرین طالبا

  

خالل أوقات  على الطالب االلتزام بالزي المحتشم والالئق او الزي الذي تحدده الكلیة الحقا . 6

ً ، الدراسة الرسمیة ً في كل وقت وتكون للشخص المسئول عن الدراسة وأن یكون نظیفا منسقا

في أن یطرد الطالب غیر الملتزم بالزیوفي او منسق شؤون الطالب الحق والتدریب السلطة

 ً ً ومنسقا ویكون قراره التقدیري في ذلك ، أو غیر ذلكأن یحدد فیما إذا كان الزي نظیفا

.ً  الزمان والمكان نھائیا

  

یجب على الطالب االھتمام بمظھره وااللتزام باللبس المحتشم والالئق في جمیع مرافق  . 7

ً أو نشاط خارج أوقات الدراسة  الجامعة المختلفة ولدي ممارستھ ألي ً علمیا الرسمیة (نشاطا

 ً ً أو غیرھا) وتكون للشخص المسئولثقافیا ً أو اجتماعیا  ومنسق شؤون الطالب أو ریاضیا
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ً والمظھر ً أو غیر عن ذلك النشاط السلطة في أن یحدد فیما إذا كان اللبس  محتشما مقبوال

ً.ویكون قراره التقدیري في ذلك الزمان وال، ذلك   مكان نھائیا

 الخاصة بمظھر الطالبة:توضح البنود أدناه المواصفات  . 8

 أال تشف، أو تلتصق، أو تصف (تحاكي) المالبس تفاصیل الجسم وتضاریسھ.  - أ

المسكرة أو  ع أو یحتفظ بأي نوع من المشروباتى الطالب أال یتعاطى أویصنع أو یبی. عل9

  خارج الكلیة.المواد المخدرة، في أي مكان أو زمان، داخل أو 

إخفاء أي نوع  حمل أو.  یحظر على الطالب إحضار، أو حیازة، أو عرض، أو صنع، أو 10

من أنواع األسلحة وبأي وصف كان، أو أي مواد وأدوات أخرى یخشى منھا سالمتھ، أو 

  حدائق، أو تجھیزات الكلیة. ، أوسالمة اآلخرین، أو سالمة ممتلكاتھ، أو مباني

  یتحلى باألدب الالزم عند تعاملھ مع جنسھ أو الجنس اآلخر، كما . على الطالب أن 11

     ارتكاب أي فحش أو رذیلة أوودة، وایحظر اإلسفاف في التعبیر، والخلوات، والمر     

  مقدماتھا.

  للطالب أن یسمح ألي شخص من طرفھ من غیر منتسبي الكلیة بالدخول، أو . الیجوز12

  البقاء، أو األستفادة من مرافقھا بغیر إذن مكتوب من العمید أو من یخولھ، وفي ھذه       

  ف من احترام وتقدیر.یالحالة تصرف لغیر المنتسب بطاقة زائر، لھ ما للض

التزویر أو التالعب بوثائق الكلیة أو غیر من المؤسسات مثل السجالت  یحظر .13

  والشھادات العلمیة واألوراق الرسمیة.

. على الطالب أن یعني عنایة كاملة بممتلكات الكلیة وأن یحرص على إتباع كالللوائح 14

  والتعلیمات التي تصدر بشأنھا والمحافظة علیھا. ومن ذلك ما یلي:

بة على الجدران واألعمدة والسقوف واألرضیات، وال یسمح لصق ال یسمح بالكتا  - أ

 األوراق علیھا مھما بلغت أھمیة ھذه األوراق.

یحظر المساس بالتوصیالت الكھربائیة أو الماء ألي توصیالت إضافیة، ویمنع   - ب

بالحدائق والمزروعات في كل وقت وعلي الطالب التبلیغ الفوري عن أي العبث 

 الت خاصة االعطال الخطیرة علي االخرین.اعطال في ھذه التوصی
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تحظر إساءة استخدام المكتبة ومحتویاتھا، والمعامل وأجھزتھا، وعلى الطالب أن   - ت

 یطلب المساعدة إذا فشل في تشغیل األجھزة والمعدات واألدوات والمواد.

أو الحفر على أثاثات الكلیة. وال یجوز تحریكھا خارج مكانھا  یسمح بالكتابة ال  - ث

 إال بإذن مكتوب من مسجل الكلیة.مھما كانت الدواعي لذلك 

(شؤون الطالب او .  على الطالب أال یقوم بإصدار نشرات أو توزیعھا، دون إطالع الكلیة15

ول على توقیعات دون لحصمحتویاتھا، كما ال یحق لھ جمع أموال، أو اھا على ظفیومو العمید)

  .الكلیة موافقة

ً داخل حدود الكلیة وفق توجیھات منظمة الصحة العالمیة، ویعتبر 16 ً باتا   .  یمنع التدخین منعا

ً إذا نما ذلك لعلم الكلیة.  ً مشینا   سلوكا

  ) السلوك األكادیمي3المادة (

وعملي، وحلقات .  یجب على الطالب المواظبةعلى حضور الدروس من محاضرات، 1

كلیفات وبحوث وامتحانات وكافة النشاط األكادیمي تنقاش، وسمنارات وتدریب خارجي، و

ً للتعلیمات التي تصدرھا البرامج بھذا الخصوص، وال یجوز التسكع خارج قاعات  وفقا

  الدرس والمكتبات خالل ساعات الدراسة الرسمیة.

  متى ما  ة بطاقتھ الجامعیة وإبرازھایجب على الطالب أن یحمل معھ وبصورة دائم  . 2   

ً مع من یطلب منھ ذلك. ً سیئا   طلب من ذلك، دون أن یتضجر أو یبدي سلوكا

ً خالل تواجد الطالب داخل وحول القاعات والمعامل 3      . یحظر حمل الھاتف الجوال مفتوحا

ً خالل المحاضرات، أو داخل المعامل والمكتبة،            والمكتبة ویعتبر ترك الجوال مفتوحا

ً للألنذار مرتین مع الغرامة یصادر بعدھا الجھاز حتى یتخرج الطالب.         مبررا

  . یحظر الغش في أي امتحان، أو معاملة، أو الشروع فیھ، ویتبع ذلك الغش في التقاریر 4   

  دراسات والبحوث والمشاریع الدراسیة. وال       

ً عنھ.  یحظر دخول الطالب لإلمتحانات بدالً 5     ، سواء كان ذلك  عن غیره أو دخول سواه بدال

  من خارج الكلیة أو داخلھا.
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  ) النشاط الطالبي:4المادة (

یجوز إنشاء جمعیات علمیة تخصصیة، وروابط خدمیة لمصلحة الجامعة والمجتمع بعد  . 1

الكلیة على لوائحھا وأھدافھا، ولمنسق شئون الطالب الحق في التصدیق أو منع موافقة 

أي فرد أو جمعیة قد یؤثر إنشاؤھا على استقرار الكلیة أو المساس بحقوق آخرین ویكون 

.ً  رأیھ نھائیا

یشجع الطالب على النشاط الریاضي متى ما توفرذلك وتساعد الكلیة الطالب في ذلك ما  . 2

 أمكن.

اح للطالب بتنظیم محاضرات علمیة أو ثقافیة تحت إشراف عضو ھیئة یجوز السم . 3

 تدریس وبعد الحصول على إذن مكتوب من منسق شئون الطالب وبموافقة عمید الكلیة.

ً أو مجموعات بإقامة معارض للرسوم أو العلوم في الكلیة،  حیجوز السما . 4 للطالب أفرادا

ة حتى ال تكون األنشطةمصدر تشویش ویقتصر ذلك خالل األسبوع العلمي السنوي للكلی

 للدراسة.

ً وجماعات إصدار صحف أو نشرات أو ملصقات أو مقاالت إال  . 5 ال یسمح للطالب أفرادا

بإذن من منسق شئون الطالب وعمید الكلیة، وفي أماكن محددة، وعلى لوحات مخصصة 

 لھذا الغرض.

المنسوبین، وال یسمح یحظر بقوة النشاط السیاسي من كل لون ونوع للطالب والزوار و . 6

ً أو غیر ذلك، في الكلیة وال ما یحیط  بأركان النقاش والندوات مھما كان محتواھا سیاسیا

  بھا من شوارع وساحات.

7 .  ً ً باتا الطالب داخل أو خارج القاعات مكبرات الصوت ألي غرض من  استخدامیمنع منعا

  العمید .بدون الحصول علي اذن مسبق من منسق شئون الطالب وبموافقة 

 یمنع الطالب من إقامة الحفالت الغنائیة في الكلیة أو الشوارع المحیطة بھا. . 8
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  ) أنواع المخالفات5المادة (

 المخالفات التي یعاقب علیھا الطالب ھي: . 1

، داخل أو خارج الكلیة، ترد لإلدارة عبر الجھات بكل كبیرة شرعیة یرتكبھا الطال  )أ(

 منسوبي الكلیة الموثقین.، أو بمالحظة ةالقانونیة الرسمی

 

اإلخالل بالنظام والسلوك العام مما یؤدي الى التأثیر على سیر الدراسة، أو   )ب(

 اإلزعاج العام كاستعمال مكبرات الصوت.

  

اإلساءة والتجریح لألساتذة أو الطالب اآلخرین أو أي من منسوبي الكلیة أو   )ت(

، ویدخل في ذلك التعالي و ً االستھزاء والتجاھل تجاه المواطنین، كتابة ً أو شفاھة

  .خرین، والزوارالمنسوبین اآل

وخارج أسوارھا، أو ممتلكات منسوبیھا من اخل إتالف أي من ممتلكات الكلیة دا  )ث(

الطالب واألساتذة والعاملین، ویدخل في ذلك تشویھ الحوائط واألعمدة 

  بالملصقات.واإلثاثات

والمواد واألدوات الضارة كل فعل لھ عالقة من قریب أو من بعید باألسلحة   )ج(

  والمسكرة والمخدرة.

  ویر أو تالعب أو تبدیل في الوثائق والمستندات الخاصة بالكلیة أو غیرھا.زكل ت  )ح(

ممارسة السیاسة، داخل الكلیة وحولھا، وكل ما یشیر الى اإلنتماء أو الدعوة لعصبیة   )خ(

  .قبیلیة أو جھویة أو حزبیة

  حتجاج الغوائي داخل وحول الكلیة.اإلضراب، واالعتصام، والتظاھر واال  )د(

  استعمال مكبرات الصوت داخل وحول الكلیة.  )ذ(

واللبس الالئق المحتشم بس المحدد خالل ساعات الدراسة الرسمیة، لعدم اآللتزام بال   )ر(

 خاللھا وبعدھا.

كل ما یتفق على وصفھ بالصعلكة، أو البلطجة، أو اإلفتراء، أو األزدراء، أو   )ز(

  بالقوانین والناس، سواء نتج عنھ عنف أو لم ینتج.االستھتار 

كل ما یقدح األدب مع الجنس اآلخر وینال من العفة في القول والفعل، سواء كان   )س(

 ذلك داخل أو خارج الكلیة.
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  التدخین والتمباك داخل حدود الكلیة.  )ش(

ً خالل المحاضرات أو في المعامل والمكتبات.  )ص(   ترك الھاتف المحمول مفتوحا

طؤ في إبالغ ولي األمر برغبة الكلیة في مقابلتھ لتنبیھ لسلوك مشین، أو التبا  )ض(

إحاطتھ بمواعید تسدید المصروفات والتسجیل، والخطوات الالزمة لكل ذلك، 

 والنتائج المترتبة على التأخیر، والموقف األكادیمي ومعالجتھ.

  

  ) العقوبات:6المادة (

ات القوانین السائدة بالبالد، أو في حاالت یجوز إبالغ الجھات المختصة في حاالت مخالف . 1

حقوق اآلخرین من خارج الكلیة، وال تقوم الكلیة بأجراءات محاسبة في المخالفة 

المختصة في األمر، إال في حالة تزویر  ھةل الجصالمنسویةللطالب إال بعد أن تف

ً، وإخطار اإلدارة العامة للقبول.  الشھادات المؤھلة للكلیة إذ یتم فصل الطالب فورا

یأمر أي طالب بمغادرة الكلیة، یجوز لعمید الكلیة حیثما اقتضب الضرورة بتقدیره أن  . 2

 ،ً و سالمة الكلیة ما ظن أن وجود الطالب فیھ خطورة على صحتھ وسالمتھ أمتي مؤقتا

أو صحة وسالمة منسوبیھا. ویحق لھ إجراء التحقیقات الالزمة وایقاع العقوبات المناسبة 

باالتفاق مع ولي أمر الطالب أو الطالبة، والتراضي والتعافي، بدیالً عن متابعة 

  االجراءات القانونیة.

ٌقترح العقوبات . 3 العقوبة  ر، وتصدعن مجلسي محاسبة یشكلھ العمیدوفي الحاالت العادیة ت

  المناسبة بقرار منھ.

في حاالت المخالفات الیسیرة یجوز التوبیخ، أو لفت النظر، أو الحرمان المؤقت أو الدائم  . 4

 فيمن أي امتیاز أو خدمات محددة تقدمھا الكلیة، أو دفع تعویض عن تلف طفیف 

جریة. وقد ال ممتلكات الكلیة أو منسوبھا. أو عقوبة بیئیة بزراعة أشجار أو حواجز ش

تضطر اإلدارة إلى إجراءات مجلس محاسبة في كل الحاالت. وفي ھذه الحاالت الیسیرة 

ً من الكلیة ذا بلغ ما وتحسب على الطالب نقطة سلوك مشین، ارتكبھ ثالث  یفصل نھائیا

  مخالفات.

یمكن توقیع واحدة أو أكثر من العقوبات اآلتیھ بعد قرار  في حاالت المخالفات الكبیرة . 5

  مجلس المحاسبة وموافقة العمید:

 مشین". "نقطة سلوكاإلنذار العلني أمام الطالب وبحضور ولي األمر، وحساب   )أ(
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طي دفع تعویض مادي مجز عن تلف أصاب ممتلكات الكلیة أو منسوبیھا یغ  )ب(

  الضرر والتعطیل، وحساب نقطة سلوك مشین.

تمویل شراء وغرس أشجار، أو تثقیفیة. محو أمیة في مكان (فرض عقوبة بیئیة.   )ت(

  )ومقدار محددین، وغیرھا من أعمال البر.

  تعلیق الدراسة لفترة ال تقل عن فصل دراسي واحد وال تتجاوز أربعة فصول.  )ث(

  الفصل من الكلیة.  )ج(

ً للذین بلغت "نقاط السلوك  )ح( ً وتلقائیا المشین علیھم الثالث  یجوز أن یكون الفصل فوریا

ً " ر" الى "ص")، و5بنود المادة ( تنقاط في مخالفا ً أو غوغائیا للمتورطین قیادیا

 "أ" إلى "ذ").  5(خالفة واحدة فقط من بنود المادة بمشاھدة العمید أو المنسقین في م(

  

  ) مجلس المحاسبة:7المادة (

1 .  .ً ً لتكوین مجلس محاسبة متى ما رفعت یصدر عمید الكلیة. متى ما رأى ذلك مناسبا قرارا

إلیھ شكوى من منسق شئون الطالب، أو أحد األساتذة أو الطالب أو العاملین خاصة إذا 

ً بأنھا مخالفة كبیرة.  أمكن وصفھا مبدئیا

یجوز لعمید الكلیة حیثما أقتضبت الضرورة بتقدیره أن یأمر الطالب المتھم بمغادرة  . 2

ً ریثما یفص ل مجلس المحاسبة في المخالفة إذا رأى أن وجوده في الجامعة الكلیة مؤقتا

یضر بسالمة التحقیق أو یؤدي إلى مضاعفات وضرر أكثر، أو تؤثر على مصلحة 

  وسمعة الكلیة.

یجوز لعمید الكلیة أن یطالب الحمایة الشرطیة أو األمنیة للكلیة أو منسوبیھا أو الطالب  . 3

  المتھم ریثما تتم المحاسبة. 

  مجلس المحاسبة من: یتكون . 4

ً في   )أ( ً للجنة شریطة أال یكون طرفا منسق شئون الطالب أو أي منسق آخر رئیسا

 المخالفة تحت التحقیق.

 المشرف األكادیمي للطالب.  )ب(

 أحد كبار أساتذة البرنامج الذي یدرس فیھ الطالب.   )ت(

 قائدة حرس الكلیة.  )ث(

 ممثل الطالب.  )ج(



     السلوك و النشاطالئحة                                                                       

ومساعدة ن نفسھ أمام مجلس المحاسبة بنصح یجوز أن یستعین الطالب المتھم في الدفاع ع . 5

 أحد اساتذتھ، أو أحد الطالب أو ولي أمره.

ساعة من  24یخطر الطالب بموعد مجلس المحاسبة في لوحة اإلعالنانت الرسمیة قبل  . 6

ً في المخالفة في حالة عدم حضور الطال، وال  انعقاد المجلس،. ویفصل المجلس غیابیا

  آخر.یجزي أن ینیب عنھ أي شخص 

  .   سلوك الطالب المتضرر8

ً، أو  . 1 ً أو عامالً، أو موظفا یجوز للطالب المتضرر من سلوك أي من منسوبي الكلیة (طالبا

ً) أو قراراتھا، یكتب شكوى أو استرحام لعمید الكلیة، مرة واحدة، وینتظر التحقیق  أستاذا

ً، أو  ً یؤدي لمزید من والفصل في الشكوى دون أن یستعجل الحكم، أو ینتزع حقھ عنفا دفاعا

ً. العنف والضرر. ویعتبر رد  العمید على تلك الحادثة نھائیا

یحق للطالب المتضرر من سلوك أي من أفراد المجتمع، من خارج الكلیة، أو من أنظمة  . 2

یتحكم إلى الجھات القانونیة واإلداریة، على أن یخطر عمید الكلیة بذلك ولوائح أخرى، أن 

المشرف األكادیمي ومنسق شئون الطالب، والمستشار القاوني وولي أمره كتابة، مع إحاطة 

بغرض النصح والتوجیھ وترتیب استحقاقات الغیاب عن الدراسة، ودراسة تأثیر كل ذلك، 

ً، على مستقبلھ وكرامتھ. وعلى الطالب أال یجاري سفھاء الشارع، وال یتھابط  ً أو إیجابا سلبا

 بلغت درجة  االستفزاز.للسلوك السوقي أو العنف، مھما 

الذي یشتكي من قبل جھات أخرى، أو یدعى للشھادة أمام السلطة القضائیة، أن على الطالب . 3

للخروج بأفضل النتائج لمصلحتھ  2 – 8یخطر الكلیة بذلك، وكل المذكورین في البند 

  ومستقبلھ.

أن یخطر أو یجوز للطالب أن یستمر في شكواه أو دعواه أو شھادتھ خارج الكلیة، دون  . 4

ً بدون عذر.   یشرك الكلیة بذلك على أن یعتبر غیاب لمتابعتھا أو ما یترتب علیھا غیابا

مویعمل بھا من 2013سبتمبراجتماع مجلس الكلیة األول في   تمت إجازة ھذه الالئحة في 

  تاریخ إجازتھا.

  

  الكلیــة مید ع توقیع

  تعھد الطالب وولي أمره
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الالئحة، وأدركنا معانیھا، وتشھد تواقیعنا أدناه على موافقتنا التامة على أطلعنا على تفاصیل 

  ما جاء فیھا.

  

  التوقیع          االسم (ولي أمره)

  

  التوقیع            االسم (الطالب)

  

  

  

  

  

  

 


