



 شئون الطلبة واالمتحانات 

 طلب 
 مریض عقد لجنة خاصة المتحان طالب 

 )  الكتابة عال یستطی/ یستطیع الكتابة ( 


 التعلیمیة ............ ............ السید مدیر إدارة 
 وبعد ... تحیة طیبة 

    -:تكرم بالموافقة على عقد لجنة خاصة المتحان  الطالب المریض الموضحة بیاناتھ فیما یلى أرجو ال
 :  ...................................... ...................................... .................................. اسم الطالب  
 :................................................رقم التلیفون ................ .........:  ......................العنوان        

 ............................... ..............عنوان المدرسة : .............................. ....المدرسة المقید بھا الطالب 
 : ................................................رقم الجلوس ........ ........: ...........................الصف الدراسى  
 ................................... ................................ ...... تستدعى عقد اللجنة الخاصة آلتيالحالة المرضیة 

................................................................................................................................... 
 اتالمواد الدراسیة التى سیمتحن فیھا الطالب أمام اللجنة الخاصة وتواریخ االمتحان/  المادة 

...........................................................................................  ........................................
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 : ..................... .................................... ..................علما بان اللجنة األصلیة المقید بھا الطالب ھى 

 بالمستشفى الحكومى / والمطلوب أن یؤدى الطالب االمتحان أمام لجنة خاصة بمقر اللجنة األصلیة 
 ................................................حجرة ............................سم ق............................ ............

 .)  الكتابة ال یستطیع/  یستطیع  ( بدون مرافق  حیث أن الطالب / مع رجاء الموافقة على أن تكون ھذه اللجنة بمرافق 
 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 
   مقدم الطلب                      /  :   /  تحریرا فى 
 ..............................ولى األمر/ اسم الوالد        

 ............................  صلھ ولى األمر بالطالب 
 ..............................ولى األمر/  توقیع  الوالد 

 
 
 
 

 
 
 
 .............مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة  

 التعلیمیة .............إدارة 
 شئون الطلبة واالمتحانات

 یصالا
 ..................... ……………………/ لطلب المقدم من السید ا…………………………استلمت أنا 

مستوفیا  )  الكتابة عال یستطی/ الذى یستطیع الكتابة  (.........................بشأن طلب عقد لجنة خاصة المتحان الطالب المریض
  /       /اریخ     بت ………………خدمة وقید الطلب برقم  ال على بات الحصولمتطل

    /       / للبت فى الطلب التاریخ المحدد 
 ع الموظف المختصیوقت

(                       ) 







 

 ت الحصول على الخدمةالقواعد الحاكمة إلجراءا
 بتبس یط إج راءات حص ول الم واطنین عل ى الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا         ١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  

 الجھ ات  تلت زم  ،التربی ة والتعل یم  ب وزارة   )  الكتاب ة  عال یس تطی / یس تطیع الكتاب ة   ( خاص ة  المتح ان طال ب م ریض     ةطلب عق د لجن    خدمة  
 كثمره للتعاون بین وزارت ى التنمی ھ االداری ھ ،    - ٢٠٠٠/ ١٢ / ١الصادر بتاریخ لمعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج اإلداریة ا 

 على الخدمة ، والتوقیت ات الزمنی ة المح ددة    للحصول المطلوبة واألوراق ، والمبالغ  للمستنداتمن تحدید   -والتربیھ والتعلیم والمحافظات  
 : مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى وأى.  الطلب المقدم للحصول علیھا ،فى  رأیھاأو اإلعالن عن إلنجازھا ، 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

لى األم ر  تقریر اللجنة الطبیة المركزیة عن حالة الطالب الموجود بمستشفى حكومى عام قبل موعد انعقاد االمتحان ، والذى یسلم لو   -

 .بناء على كتاب موجھ للجنة الطبیة من اإلدارة التعلیمیة المختصة ، ویقدم قبل موعد انعقاد االمتحان بأسبوع على األقل
أما فى الحاالت المرضیة الفجائیة فیتم عقد لجنة خاصة المتحان الطالب على أن یقدم التقریر الطب ى ف ى موع د غایت ھ ی ومین م ن         *  

 یة الفجائیة وتقدیم الطلبوقوع الحالة المرض
أیة تقاریر أو شھادات طبیة توضح الحالة المرضیة للطالب  وتبین ما إذا كان الطالب یستطیع تأدی ة االمتح ان دون أن یلح ق ب ھ أى             -

 ) .إن وجدت( ضرر بسبب امتحانھ أثناء المرض 
     عدد

   صورة شخصیة حدیثة للطالب المریض٢ -

 : ل على الخدمة المبالغ المقررة للحصو: انیا ث

 .جنیھ واحد قیمة طابع تعلیم لصالح صندوق دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة یلصق على الطلب

 : التوقیتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 :یتم البت فى طلب عقد لجنة خاصة المتحان طالب مریض وفقا للتوقیتات التالیة 

لى األقل ، إذا كان الطالب موجودا بمستشفى حكومى ع ام  وأع دت اللجن ة الطبی ة المركزی ة      قبل موعد انعقاد االمتحان بثالثة أیام ع     -

 . موعد انعقاد االمتحان بأسبوع على األقل لتقریرًا بحالتھ تم تسلیمھ للمدیریة أو اإلدارة التعلیمیة بمعرفة ولى األمر قب

الب لیلھ انعقاد االمتحان أو أثنائھ على أن یتعھد ولى األمر فى فور تقدیم الطلب  ، فى حاالت المرض الفجائیة أو حدوث حادث للط     -

  المختصة فى موعد غایتھ یومان من تاریخ تقدیم الطلب ھذه الحالة بتقدیم تقریر اللجنة الطبیة المركزیة
 

 
 

بإحدى مكنك االتصال في حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت اى مسمى ی

  :الجھات التالیة
  :المحافظة                ت

  ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 
 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 

 


