
  إعـــــــــــــــــالن ھـــــــــــام للمتقدمین الجدد
  

 المدمج اإللكترونيلكل من یرغب بالتسجیل بالتعلیم المفتوح بنظام التعلیم             

للفصل  بمركز التعلیم المفتوح( التعلیم اإللكتروني المدمج حالیاً ) القبول فتح باب  تم
االول من الدور  لخریجي  -.٠١٨/٢٠١٩ الجامعيمن العام  الثاني الدراسي

وما قبلھا بالنسبة لخریجى الثانویة العامة واالزھریة والدبلومات  ٢٠١٤عام
  بالنسبة للمعاھد المتوسطة .  الدور االول ٢٠١٦ولخریجى 

درجة البكالوریوس في احدى  بمركز التعلیم المفتوح بجامعة الفیوم للحصول على 
   الكلیات االتیة : 

المدمج بالشراكة مع  اإللكترونيالتعلیم نظام بالتجارة والزراعة بكالوریوس (
                          ) ، وكذلكالمجلس األعلى للجامعات وباعتمادجامعة عین شمس 

           )بالشراكة مع جامعة المنیا  ) لالناث فقطریاض االطفال ( دار العلوم و  برنامجي
بأن الدارس یسدد رسوم  علماً  ل االربع سنواتوتتم الدراسة بجامعة الفیوم خال

یل جتیاز یسدد قیمة ملف التسجنجاح واالج وبعد ال١٠٥قیمتھا القبول واختبار 
كما ینوه المركز لوجود خصم   المتقدم لھ الطالب  ج + مصروفات البرنامج٢٠٥
% للعاملین بالجامعة ٤٠% لكل من االخوة واالزواج واالبناء وخصم  ١٠قدره 
ى من یرغب بالتسجیل سرعة المبادرة بالتسجیل قبل انتھاء الموعد المحدد وعل

ً  الیوميعلماً بأن مواعید التعامل  لنھایة التسجیل من العاشرة صباحاً للثانیة ظھرا
والسبت من كل اسبوع لحین بدء الدراسة وتحدید موعد  الجمعة یوميماعدا 

الجامعة  صفحتيالحقاً على  سیتم اعالن مواعیدھا والتياختبارات االجتیاز  
  .ولمزید من المعلومات   والصفحة الرسمیة لمركز التعلیم المفتوح بجامعة الفیوم 

تابعوا الصفحة الرسمیة لجامعة الفیوم والصفحة الرسمیة للفیسبوك الخاصة          
  فقط  : التالیةعلى الروابط بالمركز

http://www.fayoum.edu.eg/openeducation/   

https://www.facebook.com/opeduFym/   

  



  االلتحاق ببرامج التعلیم المدمج لمطلوبة وشروطالوراق اا
      

  .المؤھل یشترط للحاصلین على الدبلومات مرور خمس سنوات على *       
  سنوات.مرور ثالث  المتوسطةالمعاھد *         

  .خمس سنوات  والثانویة العامة مرور یةالثانویة االزھر*       *
  المعاھد والجامعات المعتمدة من وزارة ین من لوفصیقبل الم*         
  ) الرسوبعدد مرات (فصل الستنفاذ  األعلىالتعلیم         

  .سنة اكثر من  وال یمر علیھ         
   االوراق المطلوبة    

  ( تقبل فقط اصول االوراق + نسخة مصورة من جمیع االوراق)       
  ھ الي مركزجموالمؤھل او مستخرج رسمي من بیان النجاح   شھادة -١

  شھادة المیالد " كمبیوتر "  -٢  بختم شعار واضح التعلیم المفتوح     
.               قومى الرقم الصورة بطاقة  -٤  . ثةثمانیة صور حدی صور شخصیة ٨عدد  -٣ 
  .) للذكور فقط (  الموقف من التجنید -٥

  المجلس األعلى للجامعات . باعتمادبرامج الشراكة مع جامعة عین شمس 
  * بكالوریوس التجارة بالنظام االلكترونى المدمج (اربع سنوات)        

  المدمج(اربع سنوات)  كترونياإللبكالوریوس الزراعة بالنظام *       
  .  باعتماد المجلس األعلى للجامعاتالمنیا برامج الشراكة مع جامعة 

  ) ریاض االطفالالمھنى فى التربیة (الحضانة وكالوریوس الب*       
  . اربع سنوات) "فقط مدمج " لالناثال التعلیمبنظام            
  . (اربع سنوات)  لكترونى مدمجبنظام تعلیم ا* لیسانس دار العلوم          

  

على تابعوا الصفحة الرسمیة لجامعة الفیوم والصفحة الرسمیة للفیسبوك الخاصة بالمركز         
  الروابط التالیة فقط  :

http://www.fayoum.edu.eg/openeducation/   

https://www.facebook.com/opeduFym/  

 

 

  


