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                      Vice –Dean Education & Students Affairsوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 ولالمتحانات الفصل الدراسى األحاالت االعذار 

 س لمرحلة البكالوريو 2020-2021 

 

   -يتم اتباع الخطوات التالية:بفيروس كورونا الطالب ثبوت إصابة فى حالة  -1

 ة )أ(  رقالف

الرسمي  لكترونى  إبريد  رسال  إيتم        البريد  والطالب علي  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل    لمكتب 
vdsa.eng@eng.cu.edu.eg    المرفق المستند به  الطبية  المسحةنتيجة  )   ةبي طات  الجهة  من   )

دات الدالة  د ارساله المستنلكتروني بعاإل  د رداً علي البري ويتم اخطار الطالب    . المختصة بالجامعة 
 صابة. داية من تاريخ اال فقط بيوماً   14اصدار عذر مرضي لمدة يتم  حيث  صابة علي اال

 الفقرة )ب(  

يحضر  ن  أ يجب  يوم كاملة(    14لمدة ) العزل  وبعد قضاء فترة العالج    عند حضور الطالب للكلية       
إصابته تندات  سمالاصل   المستندات    عليالمسحة(  جة  نتي)   بفيروس كورونا   الدالة علي  تكون  أن 

   . المسحة موضح عليها التاريخ  التي تمت بها ة اصلية ومختومة من الجهة الطبيالمقدمة 

لتي  وا)     رونا فقط وعن االمتحانات التي تزامنت مع فترة االصابة بفيروس ك   المرضية   ذارعتكون ال       

للمادة رقم  مرضي مقبول  ال يوم( ويعتبر العذر    14يد عن  ز ال تاالصابة بها    ةمد    من "  ( 80) وفقاً 

بق للطالب  تسمح  والتي  الجامعات  تنظيم  بحالته إ انون  االحتفاظ  مع  االمتحان  امتحان    "عادة  ويتم 

   . مقررات  العذر المرضي في الدور التالي لالمتحانات الطالب في 

 

 ولي( )قرابة من الدرجة األ ط لمصاب بفيروس كوروناأن الطالب مخالحالة  في  -2

ويتوجه علي الفور الي الجهة الطبية المخصصة  فسه بعيداً عن المصاب  ن   ل زجب علي الطالب عي

)أ(  بالجامعة   فقرة  اتباع  يتم  ثبوت االصابة  وفي حالة عدم االصابة عليه  لعمل مسحة وفي حالة 

 . 2021- 2020ول للعام الجامعي  دراسي ال للفصل ال االمتحانات جدول االلتزام ب

 

 يروس كورونا خوفاً من االصابة بف  اتحضور االمتحان مرغبة الطالب في عدفي حالة   -3

للعام الجامعي  ول  لفصل الدراسي الافة االمتحانات المقررة لكأداء  عذر عن  التقدم بطلب لعمل يتم  

 . 2/2021/ 27يوم السبت الموافق ي قبل أوذلك قبل بدء االمتحانات  2020-2021
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 اللجان الخاصة  إجراء ى حالة ف -4

   -و التالي :تقدم طلبات اللجان الخاصة علي النح

 لمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب علي البريد الرسمي  لكترونى  إبريد  رسال  إيتم      -أ

vdsa.eng@eng.cu.edu.eg  الكلية لشئون التعليم والطالب    ليطلب ورقي لمكتب وك وأ

المرفق   المستند به  المرضية معتمدة من    ة بيطات  الحالة  الجهة الطبية المختصة  الدالة علي 

قبول طلبة  المرض وعلي  دات الدالة علي  د ارساله المستنبعويتم اخطار الطالب    .بالجامعة 

خاصة  لجنة  الكلية   بعقد  بكورونا    داخل  المصابين  المصاب    – )دون  للطالب  مسموح  غير 

 . بكورونا بالدخول من بوابة الكلية(

 

  حد اللجان الخاصة بالكلية أفى  وأاالت اللجان الخاصة بعيادة الكلية  حل  االمتحانات   تتم جميع -ب 

ولن    2021/ 2/ 27  السبت الموافق   عمال االمتحانات يوم أ ء  قبل بد   يم الطلب تقد ويجب    للطالب 

   . ي طلبات بعد ذلك الموعد آتقبل 
  

 خاص بطالب برامج الساعات المعتمدة 

فيروس  ب  ه إلصابت  مقررات دراسيةعدة    أو  مقرر دراسي واحد في حالة تقدم الطالب بطلب اعتذار عن  

 : اآلتيتين  الحالتين  حدى إ ه ينطبق علي * ( )أ ح تفصيلياً بالفقرة كما هو موضكورونا  

 : (IC)تقدير غير مكتمل الواردة في الالئحة لرصد  شروط ال تحقق في حالة  •

تقدير )غير مكتمل للطالب  الدراسي خريف  IC-يرصد  الفصل  نتيجة  أن  2020( في  ، على 

الخاصة  الشروط    ة يمكن مراجع .  يدخل االمتحان في أول فصل دراسي الحق يُعرض به المقرر
على   االطالع  خالل  من  مكتمل  غير  البكالوري ئحة  اللابتقدير  لمرحلة  بنظام  والداخلية  س 

 . (21ص   15/3بند )  2019تمبر  بصدار سإ  -الساعات المعتمدة 

 : (IC)تقدير غير مكتمل الواردة في الالئحة لرصد شروط ال عدم تحقق في حالة  •

دور االمتحانات    إلىكورونا  إصابة الطالب بفيروس  االمتحانات خالل فترة  جميع  يتم تأجيل  
  على العذار بقرار المجلس  مستحدث خاص بال، وهو تقدير  (ICIC)ويرصد له تقدير   ،التالي

بتاريخ  لبرامج الساعات المعتمدة  تنفيذية  الجنة  اللقرار    على   بناءً للجامعات بسب جائحة الكورونا  
أي مقرر يعتمد على أي من المقررات المؤجلة لحين  يسمح له بالتسجيل في    وال   2020/ 7/ 12

 .اجتياز الطالب لهذه المقررات 

علي  المستوي األ  وأ  -علي في نهاية العام الجامعيلي الفرقة الدراسية األإنتقال  اإلوال يسمح للطالب ب

ستوفي  أو  أجتاز الطالب بنجاح المواد  إال إذا  إ  -بالنسبة  للطالب الذين يدرسون بنظام الساعات المعتمدة 

منظمة  دون تعديل في القواعد ال ية اللوائح الداخلية للكل ه لما تنظم عدد الساعات الذي يؤهله لذلك وفقاً 

 لذلك.
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