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  الھیكل التنظیمى للمركز
  بجامعة الفیوم  التعلم المدمجأسرة مركز 

  أحمد معوض امام/ مدیر المركز  السید االستاذ الدكتور
 أحمد على صوفى . أ:  أمین المركز  
 زوبعمحمد محمود محمد . أ: مدیر الشئون المالیة  
 معوضولید سید . أ:  مدیر شئون الدارسین  
 عال فاروق عبد المعبود. أ : نائب مدیر شئون الدارسین 
  أحمد محمود امبابى . أ :قسم الخریجین رئیس 
 البرامج لشئون الدارسین  مسئولو: 

o أحمد محمود امبابى. أ:  برنامج كلیة الحقوق  
o بسمة محمد طھ. أ  :   تعلیم مفتوح وتعلم مدمج برنامج كلیة التجارة 
o مد محمود امبابىأح. أ:  :تعلیم مفتوح وتعلم مدمج  كلیة ریاض االطفال 
o  ھالة جمال شعبان.أ:  والسیاحة والفنادق و االداب قسم االعالم و ادب ترجمة انجلیزیة  
o  أحمد نبیل  .أ :دار العلوم كلیة الخدمة األجتماعیة و كلیة  
o  عال فاروق عبد المعبود.أ :الزراعة تعلیم مفتوح وتعلم مدمج كلیة  

 دمحمود ابراھیم السی.أ : مسئول الكارنیھات      
  محمد عبد الحمید صادق . أ:  التسجیل للطالب الجدد مسئول 
  محمودمحمد حسین خالد . أ: مسئول الخزینة  
  شعبان عبد المعز عبد الستار      . أ:مسئولى منفذ الكتب 
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 المدمج التعلمخصائص برامج 
  ث دة حی اعات المعتم ام الس ي نظ رامج عل د الب اإتعتم ق حالی ام مطب ذا النظ ب  ن ھ ي أغل ف

 .الجامعات العالمیة
  روعي عند إعداد وتجھیز الخطة الدراسیة لھذه البرامج أن تشتمل علي مقررات غیر تقلیدیة

 .تواكب احتیاجات سوق العمل
   ا لألسالیب ة خالف ة الحدیث یعتمد التدریس في ھذه البرامج علي استخدام الوسائل التكنولوجی

  .التقلیدیة في التدریس
 رامجروعي عند إعد یح  اد المادة العلمیة للب ك بصورة سھلة ومبسطة تت تم ذل وعرضھا أن ی

 .للطالب التفكیر وتبعده عن الحفظ والتلقین
  -: المدمجالتعلم  بنظام البكالوریوس رامجمفھوم ب

  ام إلى مھمة خطوةك البكالوریوس جةدر ىعل الحصولھو دم ىف األم ادیمي التق ا ، األك  ومم
 متاحة تكون ما عادة التي الجدیدة الفرص ایجاد في والثقة الشخصي بالرضا الشعور من یزید

  .للخریج
 دةھذه الدراسھ تكون م ك ایضا فی ذین ألولئ ون ال ل یعمل ي بالفع وظیفي المجال ف ة أي. ال  مھن

ب ارات تتطل درات مھ ددة، وق ول مح ي الحص ة عل الوریوس درج ون البك وة یك دة خط  مؤك
  .صى فى اطار تخص الترقي فرص علي للحصول

 ع دمجا االلكترونیة، التعلیمیة بالوسائل بعد عن التعلم یتیح نظام ھو المدمج النظام  حضور م
 .العادیھ  المحاضرات
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  المدمج التعلمنظام المتاحة بالبرامج 
  

  . برامج الشراكة مع جامعة عین شمس بإعتماد المجلس األعلى للجامعات 
الوریوس**  ى ال بك ام االلكترون ارة بالنظ دمجالتج ع( م نوات ارب عبھ ): س نتین ش اول س

  :یختار الدارس إحدى التخصصات اآلتیھ  عامة وفى السنھ الثالثة والرابعھ

 االدارة و التنظیم برنامج  
 المحاسبیة النظم برنامج  
 المعلومات تكنولوجیا و االلى الحاسب برنامج  
 المستشفیات ادارة برنامج  
 یةالسیاح القرى و الفنادق ادارة برنامج  

  

الوریوس**  ة بك دمج الزراع ى الم ام االلكترون ع سنوات( بالنظ عبھ  :) ارب نتین ش اول س
  :یختار الدارس إحدى التخصصات اآلتیھ  عامة وفى السنھ الثالثة والرابعھ

 الزراعیة المشروعات ادارة و تكنولوجیا برنامج  
 الریفیة للتنمیة الزراعیة المیكنة برنامج . 

 
 باعتماد المجلس األعلى للجامعات جامعة المنیا رامج الشراكة مع ب.  
 
  ) اربع سنوات( المدمج بنظام التعلم ریاض االطفالالمھني في التربیة و بكالوریوسال** 

  
  

 المدمج بنظام التعلم) دار العلوم (علوم اللغویة واإلسالمیة المھني في  اللیسانس ** 
) اربع سنوات(
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  قبول الطالب
  بجامعة الفیوم التعلم المدمجبمركز  لالشروط العامة للقبو

دبلومات ) فى غیر عام االلتحاق(ن على الثانویة العامة والحاصل -١ ة أو ال أو الثانویة األزھری
 .خمس سنوات على األقل من سنة الحصول علیھا  مضىالفنیة بعد 

فس الستنفاد مرات الرسوب بشرط االلتحاق في نمن الكلیات أو المعاھد العلیا ن لوالمفصو -٢
 .عام الفصل دون فاصل زمني مع اشتراط عدم االلتحاق بنفس الكلیة التي تم الفصل منھا 

د (الحصول على مؤھل فوق متوسط  -٣ وم بنظام الخمس سنوات أومعھ  مضىبشرط ) دبل
 .ثالث سنوات على األقل بعد التخرج

 .الحصول على مؤھل عال وال یشترط لھ وجود فاصل زمني  -٤
 بجامعة الفیوم التعلم المدمجتحاق بمركز األوراق المطلوبة لالل

  " .        كمبیوتر" أصل شھادة المیالد  -١
 . أصل المؤھل  -٢
  . أصل شھادة الفصل فى حال فصل الطالب من أحد الكلیات  -٣
  .                   صور شخصیة ٨عدد  -٤
     ."الرقم القومي " صورة بطاقة  ١عدد  -٥
ولطالب الثانویة العامة  -"مس سنوات وأكثر لمن مر علیھم خ"أصل الموقف من التجنید   -٦

  . ضمن أوراق االلتحاق " جند  ٢جند واستمارة  ٦نموذج "  إحضار 
ة بالنسبة  ھ بنظام الخمس سنوات وخرجى الجامع لخریجى المعاھد والدبلومات الفنی

یس  درجات ول ان بال دیم بی رورة تق یھم ض ناعیھ عل ات ص عبة عالق م ش ھ قس العمالی
   .المقاصة  فرقة االولى والثانیھ عند التسجیل وسداد رسمالتقدیرات  لل

جمیع أصول المستندات التى یقدمھا الدارس عند االلتحاق ال یجوز لھ سحبھا أو استردادھا  -٧
 .الجامعیة  إال فى حالة االنسحاب من البرنامج أو بعد التخرج والحصول على الدرجة
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  المدمج التعلمخطوات التسجیل للطالب الجدد ببرامج 
  یحضر المتقدم لمسؤل التسجیالت بالمركز على أن یتقدم بأصول أوراقھ المطلوبة وبعد أن یتم

 -:فحص االوراق والتأكد من صحتھا یتم اآلتى
  وبعد ، )  ج وھى رسوم تسجیل بأختبار القبول  ١٠٠(  ـللدفع  ب اذنیستخرج المتقدم

مع العلم ان ھذه الرسوم ) سجیل ج وھى رسوم فتح مظروف الت٢٠٠(مبلغ االختبار یسدد 
 . غیر مسترده فى حال االنسحاب من التسجیل 

  یمألالطالب مظروف التسجیل ویترك تلیفون صحیح وثابت لالتصال بھ فى حال تحدید موعد
اختبار القبول ویمكنھ ترك االمیل االلكترونى الخاص بھ حتى یتسنى لنا التواصل معھ بإحدى 

 . الطرق لنخطره بذلك 
 حال تغیب الطالب او رسوبھ فى اختبار االجتیاز والقبول یمكنھ سداد رسوم اعادة  فى

ً لتحدید ) ج مائة جنیھ ١٠٠( االختبار مرة اخرى وقیمتھا  واعادة االختبار بعدھا بفترة وفقا
 . المواعید بالمركز واالعالن عنھا 

 ص التسجیالت مرة فى حالة الطالب الذین اجتازوا االختبارات بنجاح یتم حضورھم لمخت
اخرى بعد معرفة نتائجھم بأنھ قد تم قبولھم ویستكملوا معھ اجراءات التسجیل وھى تحدید 
ً لعدد المواد التى سیجل  المواد واستخراج اذن الرسوم الدراسیة المستحقة وقیمتھا تحدد وفقا

 .بھا الدارس وھى ثالث مواد كحد ادنى فى الفصل الدراسى الواحد 
  المبلغ یحدد طبقا لعدد المواد المسجلة فى الفصل الدراسى الواحد ویدفع المبلغ كامال وغیر

 .قابل للتجزئة والمبلغ المدفوع شامل الكتب والكارنیة ویقوم بسداده فى خزینة المركز 
  یتعامل الطالب بعد ذلك مع مختص البرنامج الذى تقدم لھ لالستفسار بشأن اى موضوع . 
 ب بنسخة مصورة من األوراق المقدمة لاللتحاق بالبرنامج ألنھ لن یكون مسموحا یحتفظ الطال

لھ أن یحصل على أیة صور منھا بعد أن یتم تسلیمھا بالمركز كما ھو موضح باإلقرار 
 .الموجود فى نھایة طلب االلتحاق

  كذلك یحتفظ بصورة من ایصال سداد المصورفات الدراسیة كل مرة یسدد بھا الرسوم حتى
 .  یتسنى لھ المطالبھ بعد أسبوع على االقل من التسجیل بالكتب والكارنیة 
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  المدمج  التعلمشروط تسجیل المقررات ببرنامج 
 یجوز للدارس التسجیل فى عدد من المقررات ال تتجاوز عدد مقررات الترم المسجل بھ. 
 مقررات الجدیدة بما ال یتجاوز یجوز للدارس تسجیل المقررات التى رسب بھا باالضافة إلى ال

 .على أن یتم تسجیل المقررات القدیمة قبل الجدیدة  عدد مقررات الترمین
  فى حالة السفر إلى الخارج خالل العام الواحدیجوز للدارس الجمع بین مقررات الترمین. 
 بق لكل ى إال بعد النجاح فى المتطلب الساتالال یجوز للدارس التسجیل فى مقررات من الترم ال

 . مقرر من ھذه المقررات والموضحة فى البرنامج الخاص بالدارس
  التعلیم المفتوح ببرامجفترات التسجیل األساسیة: 

 نوفمبر –أكتوبر من : الفترة األولى 
 مایو -أبریل  من :الفترة الثانیة 
  الترم البینى(یمكن أن یحدد المركز فترات تسجیل غیر اساسیة (

 فى حالة الضرورة لذلك
  ا التسجیل تم فیھ ى ی ل  –االضافة  –الحذف  –یحدد المركز المواعید الت اء ... التأجی خ اثن ال

 ".االجنده الدراسیة التى تعلن كل فصل دراسى " فترة التسجیل االساسیة من خالل 
  ال یجوز فصل الدارس وفقا لھذا النظام بسبب تكرار رسوبھ. 
 دمج على الطالب القدامى الذین یرغبون فى االلت ى الم حاق بالنظام الجدید االلكترون

واد  ة وجود م ى حال ً واستالم الملف وعمل مقاصة ف السحب من النظام القدیم نھائیا
  تم اجتیازھا ثم اعادة التسجیل فى اى من برامج التسجیل الجدیده 

 المقاصات
 نو س س ام الخم ة بنظ دبلومات الفنی طة وال وق المتوس د ف ى المعاھ لین عل بة للحاص ات بالنس

ا ؤھالت العلی رى والم وح األخ یم المفت ز التعل ن مراك ولین م یلى  والمح ان تفص لیم بی تم تس ی
ز ب ب حذفالدرجات حتى یتسنى للمرك ى سبق ان درسھا الطال واد الت ل ( الم ا لالئحة ك طبق

 ).برنامج وبعد اعتماد الجامعة المختصة وھى جامعة عین شمس 
  ة " جنیھ  ٥٠تھ مبلغ قیمیتم سداد حد أدنى لعمل المقاصة غیر مستردة فى حالة السحب برغب

 . " الطالب
  لمركز با تسجیلھال یجوز اجراء اكثر من مقاصة واحدة للطالب طوال فترة. 
  د ھأال یحق للدارس أن یطلب عمل مقاصة بع امج المسجل ب ب ألول امتحان بالبرن  داء الطال

 .بالفصل الدراسى االول نھائیاً 
  
  



 

تعل
 ال

كز
مر

 م
مج

مد
ال

 – 
وم

لفی
ة ا

مع
جا

  

 
  الرسوم الدراسیة

ول ثمن  )ج ١٠٠( -١ ار القب دار الدراسة ت (اختب ى م ره واحدة عل دد م دیم االوراق ) س د تق عن
   .الول مرة

دیم االوراق الول )  سدد مره واحدة على مدار الدراسةوت(ثمن ملف التقدم  )ج ٢٠٠( -٢ د تق عن
   .  . مرة

  ) تسدد بعد اجتیاز اختبار القبول.(رسم تسجیل المقرر الواحد  )  ج٢٦٠( -٣
 ى حال ة ف ات التأدیبی ب(ة الرسوب بسبب العقوب الس التأدی ة ) مج دارس الرسوم كامل یسدد ال

  .للمادة مثل المرة االولى
  الدوالر االمریكىالرسوم بالدارسین غیر المصریین یتم سداد.  

 اإلعفاءات المالیة
ستوى م وذلك للطالب االول فقط على كل) ن والمتفوق( ویستفید منھ % "  ٥٠" خصم    -١

  . ن االستفادة من الخصم لترم واحد فقط وتكو
ن بجامعة الفیوم وابنائھم بحد اقصى اثنین من االبناء وویستفید منھ العامل% " ٤٠" خصم    -٢

 .  
الجھات و) وابنھ او ابنتھ  ولى األمر –االزواج  –االخوة ( ویستفید منھ % " ١٠" خصم    -٣

: بالمركز مثل  ةلتسجیل بالبرامج المختلفل"  ادارس ٢٥"الحكومیة التى تقدم منھا اكثر من 
 –التربیة والتعلیم  –الشركة المصریة لالمالح  –شركة میاة الشرب والصرف الصحى ( 

 –مناء الشرطة أ –دیوان محافظة الفیوم  –الضرائب العقاریة  –االتصاالت  –المحكمة 
  ) .  الصحة وجھات اخرى – التموین

  دیم ع من یستحق الخصم تق ى جمی ھ عل ة عمل ن جھ ا م ك موثق ت ذل ا یثب نفس م بختم شعار ب
 . عند كل سداد للرسومالفصل الدراسى الذى یسجل بھ اى 

  غ ى المبل یس عل ط، ول ى فق رة األول جل للم رر المس جیل المق م تس ى رس م عل ق الخص یطب
ا  ب یلغى اى خصم نھائی اإلجمالى وفى حال وجود رسوب فى المادة او محضر غش او تأدی

 .الجامعة او اى خصم  سواء لموظفى
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  االعتذار عن أداء االمتحان

  :ھى األعذار المقبولة
  رض د  –الم بالد  –التجنی ارج ال فر خ ة  –الس روف القھری اة (الظ ىالوف ة األول ن الدرج / م

 ).مأموریة العمل/ الوالدة 
 م تس ھ ث ا من ز وتوقیعھ لیمھا یتم تقدیم الشھادة الدالة على ذلك موثقة مع طلب باسم مدیر المرك

 .إلى شئون الدارسین
  ى امتحان خالل الفترة المدونة بالشھادة المقدمة منھأیلغى قبول العذر فى حالة أداء الدارس. 
  یتم البت فى ھذه االعتذارات واخطار الدارس بالقبول او الرفض حتى یستكمل باقى اجراءات

 .قبول االعتذار 
 ن البرنامج المسجل بھ الدارس ال یتم قبول أى عذر بعد نھایة آخر یوم فى امتحا. 

 الكارنیھ
 ع تم دف ھ  ی د صدور اول كارنی ده بع        فى حالة فقد الكارنیھ أو عمل كارنیھ بصوره اخرى جدی

 .صوره حدیثة + جنیھ مقابل عمل كارنیھ جدید  ٢٥
 الكارنیھ ھام جدا لآلتى: 
  وثیقة للدارس بالمواد التى تم التسجیل فیھا. 
 اخل لجان االمتحانات بدونھ ال یجوز التواجد د. 
  ال یجوز التواجد داخل الحرم الجامعى بدونھ. 
 إثبات شخصیة للطالب فى أى مكان غیر الجامعة.  

  

  مالحظات ھامـــــة 
  الخمیس من كل أسبوع:اإلجازة الرسمیة إلدارة المركز 
  ًللثانیة ظھرا ً   التعامل الیومى من االحد لالربعاء من الساعھ العاشرة صباحا
  ة ع الجامع ى موق دة عل ات الجدی رات والتعلیم ة جداول المحاض ب بمتابع وم الطال  یق

http://www.fayoum.edu.eg 
  ى وك عل یس ب ى الف ز "أو التواصل عل تعلم الصفحة الرسمیة لمرك دمج ال ة  الم جامع

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


