بسم هللا الرحمن الرحيم

الحئة الاعتذارات املرضية
قرار جملس اجلامعة ىف جلس ته رمق  091بتارخي 4104/9/42
يمت تشكيل جلنة االإعتذارات املرضية من :
 -0أ.د /معيد لكية الطب رئيسا للجنة
 -4أ.د /مدير عام مستشفيات قنا اجلامعية عضوا
 -3أ.د  /رئيس قسم المراض النفس ية والعصبية عضوا
 -2أ.د /رئيس قسم الامراض الباطنة عضوا
 -5الس يد الطبيب /مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية عضوا
• يمت انعقاد اللجنة يوم واحد اس بوعيا قبل بدء امتحاانت لك فصل دراىس وخالهل وحىت انهتاء الامتحاانت
• ويمت عقد جلنة اس تثنائية عقب هناية الامتحاانت حيدد موعدها من رئيس اللجنة للطالب املتخلفني عن حضور جلنة
الاعتذارات املرضية خالل الفصل ادلراىس الاول والفصل ادلراىس الثاىن .
.....................................................................................................................................................
قواعد العذار املرضية
 -0تتوىل ادارة ش ئون الطالب بلك لكية حتويل الطالب اذلين يرغبون ىف التخلف عن دخول الامتحاانت لعذار مرضية أثناء
مرضهم عىل الادارة الطبية والىت تقوم بعرضهم عىل جلنة الاعذار املرضية مث اخطار لكياهتم بفبول العذر من عدمه.
 -4ىف حاةل تعرض الطالب ملرض مفاجئ قبل بداية الامتحاانت وترتب عىل ذكل تعذر تأدية الامتحان ىف موعده ابللكية عليه التوجه
مبارشة اىل مستشفى الطالب او املستشفى اجلامعى واحلصول عىل الاوراق الرمسية ادلاةل عىل ساعة وصوهل املستشفى ومغادرته ,,
ويعرض الطالب عىل اقرب جلنة طبية تنعقد لالعذار املرضية .
 -3اذا تعرض الطالب ملرض مفاجئ أثناء تأدية الامتحان مينعه من اس تكامل الامتحاانت يوقع الكشف الطىب عىل الطالب بواسطة
طبيب اللجنة وكتابة تقرير عن حالته  ,ويعمتد من رئيس جلنة الامتحان  ,ويمت حتويل الطالب اىل مستشفى الطالب  ,ويمت عرض
التقرير عىل جلنة الاعذار املرضية
 -2ىف حاةل تعرض الطالب الصاابت او حوادث كربى او معليات طارئة تس تدعى جحزمه ابحدى املستشفيات والميكن نقل
الطالب للعرض عىل اللجنة  ,,يؤجل النظر ىف العذر املرىض املقدم اىل جلسة اس تثنائية حتدد مبعرفة اللجنة  ,,مع احضار مايفيد
اترخي دخوهل وخروجه من هذه املستشفيات

 -5ىف حاالت الامراض املزمنة الىت تعوق الطالب عن اداء دخول الامتحاانت يعمتد العذر املرىض عن لك مواد الامتحاانت  ,,اما
اذا اس تأنف الطالب بعد ذكل دخول اى مادة منفصةل ىف نفس ادلور  ,,يعترب العذر املرىض الغى وتعترب ابىق املواد الىت مل يدخلها
الطالب تغيب عن الامتحاانت بدون عذر وتبلغ بذكل لكياهتم
 -6تتوىل ادارة شون الطالب بلك لكية مع بداية العام اجلامعى ادلراىس مس ئولية اعالن لك طالب بقواعد الاعذار املرضية املقررة عليه
وتسمل هل صورة مهنا مع ايصال تسديد الرسوم وتعلن القواعد العامة مبقر جلان الامتحاانت مع تضمني البطاقة الصحية الىت توزع
للطالب تكل القواعد .
 -7عدم قبول اعذار مرضية ترد من خارج مجهورية مرص العربية مامل تكن معمتدة من طبيب السفارة املرصية ابدلوةل املقمي هبا الطالب ,
وىف هذه احلاةل يؤجل النظر ىف العذر املرىض حلني حضور الطالب بنفسه من اخلارج لتوقيع الكشف الطىب عليه مبعرفة جلنة الاعذار
املرضية عىل ان يكون ذكل ىف نفس العام اجلامعى عىل ان يعرض تقرير اللجنةىف هذا الشأن عىل جملس اللكية او جملس اجلامعة
حبسب الاحوال .
 -8التعرض اى اعذار غري مرضية للطالب عىل اللجنة الطبية لالعتذارات ,,,ويمت عرضها عىل جملس اللكية للنظر بعد التاكد من
الاوراق الرمسية املقدمة
 -9تعرض بعض احلاالت امللحة الىت قد تكون لها ظروف خاصة عىل جملس اجلامعة للبت فهيا بعد اس تطالع راى جمالس اللكيات
املعنية والادارات الطبية مع الاخذ ىف الاعتبار راى جلنة الاعذار املرضية
يطبق نص الفقرتني الثالثة والرابعة من املادة (  ) 81من الالحئة التنفيذية لقانون تنظمي اجلامعات رمق  29لس نة 0974
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وىه :
اذا ختلف الطالب عن دخول الامتحاانت بعذر قهرى يقبهل جملس اللكية فالحيسب غيابه رسواب برشط الا يزيد التخلف عن
فرصتني متتاليتني او متفرقتني خالل س نوات ادلراسة ابللكية وجيوز ىف حاالت الرضورة القصوى من جملس اجلامعة منح فرصة اثلثة
للطالب
ويعترب الطالب املتغيب عن الامتحاانت بعذر غري مقبول راس با بتقدير ضعيف جدا
 – 00الجيوز اعامتد الاعذار املرضية ىف احلاالت التالية :
اذا تقدم الطالب ابلعذر املرىض بعد متام الشفاء دون سابق اخطار بتارخي غيابه
العذار املرضية املقدمة بعد انهتاء الامتحاانت
يؤجل العذر املرىض الوارد من خارج مجهورية مرص العربية حلني حضور الطالب بنفسه ومعه التقارير الطبية املعمتدة من
طبيب سفارة مجهورية مرص العربية ويكون ذكل ىف نفس العام ادلراىس .
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يلغى ماخبالف ذكل من قرارات سابقة هبذا الشأن

