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مذ ّكرة حول غيابات الطلبة
أثناء إمتحانات نصف السداسي واإلمتحانات النهائيّة
يعتبر الغياب في اإلمتحانات أمرا مرفوضا وكل طالب تغيّب عن
أ ّ
ي إمتحان يتحصّل على عدد صفر ،ما عدى في الحاالت التالية :
-1

حاالت الوفاة ( وفاة األب – األم – األخ – األخت –

القرين ) مع اإلستظهار بما يفيد ذلك وعالقة القرابة .
 -2اإلقامة بالمستشفى إثر عمليّة جراحيّة ،حادث طريق أو
مرض طارئ  :يجب اإلستظهار بما يفيد ذلك وبالتقريرالطبّي
وكل المؤيدات في ظرف  24ساعة مع السعي إلى مقابلة
طبيب المعهد لدراسة ملفّه الطبّي.
وفي صورة عدم القيام بهذا اإلجراء فإن غياب الطالب يعتبر
غيابا غير شرعي ويتحصّل على صفر.

 -3الحاالت اإلستثنائيّة القاهرة ( قطع طريق ،مظاهرات ) :
يجب إعالم اإلدارة في الحال ،التي بدورها تقيّم هذه الحاالت
بعد دراسة الملف من طرف لجنة شؤون الطلبة مع اإلستعانة
بأستاذ الما ّدة.
 -4المشاركة في تظاهرات وطنيّة ودوليّة  :يجب
إعالم اإلدارة قبل اإلمتحان والحصول على ترخيص في
الغياب إن كانت هناك موافقة ،وإعالم أستاذ المادّة قبل موعد
اإلمتحان.
يجب على كل طالب إيداع اإلستمارة لدى مصلحة الشؤون
الطالبيّة ( مكتب السيّدة نائلة) مصحوب بكل المؤيدات
والحصول على وصل في الغرض .ويجب على الطالب متابعة
ملفّه وم ّد اإلدارة بكل الوثائق إن طلبت.
وفي صورة عدم التقيّد بهذه المذ ّكرة ،يعتبر الطالب غائبا عن
اإلمتحان ويحصل على صفر.
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مالحظة ها ّمة  :يجب موافقة طبيب المعهد بعد المعاينة في حالة التغ ّيب بسبب المرض
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