الهيئة العامة لتعليم الكبار
فرع الشرقية
مكتب السيد مدير عام الفرع

دليل إجرائى
لطﻼب جامعة الزقازيق
المشاركين فى مشروع محو اﻷمية
لتفعيل بروتوكول التعاون
بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس اﻷعلى
للجامعات
تنفيذا ً لبروتوكول التعاون بين المجلس اﻷعلى للجامعــات المصــرية والهيئــة
العامــة لتعلــيم الكبــار واﻹتفــاق بــين جامعــة الزقــازيق وفــرع الهيئــة بالشــرقية ،
وتشجيع التنسيق والتكامل بين كل الجهود واﻷنشطة لكﻼ الطــرفين  ،يهــدف هــذا
الدليل اﻹجرائى إلى وضع إطار عمل موحد بين الجهتين وشرح نظام العمل .

التزامات الهيئة العامة لتعليم الكبار :
 -١اعتماد ومراجعة قوائم الدارسين .
 -٢توفير الكتب والمناهج ومستلزمات العملية التعليمية .
 -٣تقديم الدعم الفنى وإجراء أعمال المتابعة بالمشاركة مع الجامعة .
 -٤إجراء اﻻختبارات النهائية بالمشاركة مع الجامعة .
 -٥مدة الدراسة من ) (٣إلى ) (٦أشهر .
 -٦الشريحة العمرية المستهدفة ) (١٦سنة فﺄكﺜر .
أماكن فتح الفصول :
فتح الفصول بجميع اﻷمـاكن الحكوميـة علـى أﻻ يقـل عـدد الدارسـين
عــن ) (٥دارســين ) مراكــز الشــباب – المــدارس التعليميــة – الوحــدات
الصحية – المضايف – المعاهد  ....الخ (  ،وفى حالة عدم اﻻستجابة من
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أى مـن اﻷمــاكن الســابقة يُرجــى إعــﻼم مــدير اﻹدارة ﻻتخــاذ الــﻼزم لفــتح
الفصل للطالب المعلم .
التزامات طالب الجامعة :
 -١البحﺚ عن اﻷميـين مـن قاعـدة البيانـات المتاحـة بـاﻻدارت التابعـة
لفرع الهيئة )مرفق صورة من عنـاويين اﻹدارات( أو البحـﺚ عـن
اﻷميين بالقرية التابع لها الطالب محل إقامته.
 -٢التوجه إلى اﻹدارة التابع لها ومعـه أربـع نسـخ مـن صـور بطاقـات
الرقم القومى لﻸميين .
 -٣إعداد ملف لفتح الفصل مكون من اﻵتى :
* قائمة فصل ) مسير الفصل ( ويختم من مجلس المدينة التابع له.
* صور بطاقات الرقم القومى للدارسين .
* صورة الكارنيه أو بطاقة الرقم القومى للطالب المعلم .
* بطاقة التعارف من اﻹدارة يوضع عليهـا صـورة شخصـية ٦ ×٤
للطالب المعلم .
 -٤إعداد ) (٤نسخ من ملف فتح الفصـل يقـوم الطالـب بتسـليم نسـخة
منها للكلة التابع لها ويتم تسليم الـﺜﻼث نسـخ اﻷخـرى ﻹدارة محـو
اﻷمية .
 -٥يبدأ الطالب فى العمل مع الدارسين بالفصل لمــ ـدة تـبـ ـدأ مـن )(٣
إلى ) (٦أشهر .
 -٦فى نهاية المدة يقوم فـرع الهيئـة بالشـرقية بتحديـد ميعـاد امتحـان
الدارسين ومكان اﻻمتحان طبقا ً للدورات اﻻمتحانية .
 -٧يقوم الطالب بتجميع الدارسين يوم اﻻمتحان لحضور اﻻمتحـان فـى
المدرسة المخصصة لذلك على أن يتواجد مع الدارس أصـل بطاقـة
الرقم القومى الخاصة به .
 ١٠مساكن اﻷحرار – الزقازيق

تليفون :

٠٥٥ ٢٣٢٦٢٣٨

الهيئة العامة لتعليم الكبار
فرع الشرقية
مكتب السيد مدير عام الفرع

 -٨يتــابع الطالــب نتيجــة امتحــان الدارســين لمعرفــة عــدد الدارســين
الناجحين ﻻسـتكمال العـدد النهـائى المقـرر عليـه للتخـرج واسـتﻼم
المكافﺄة المالية المخصصة من الكلية التابع لها وفقا ً لعدد الدارسين
الناجحين .
لمزيد من اﻻستفسار يمكن التواصل مع
أ.د /مدير وحدة تعليم الكبار من خﻼل:
الفيس بوك الخاص بالوحدة :01224331703
 -الفيس بوك الخاص بمدير الوحدة:

mohammedalfkey@yahoo.com
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بطاقة تعارف

صورة الطالب ال ُمعلّم
٦×٤

الـوحــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـدة الـمحـلـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـة :
.........................................................................................

عنــــــــــــــــــــــوان الفصــــــــــــــــــــــل بالتفصــــــــــــــــــــــيل :
...........................................................................................

إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـم الـ ًمعـلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـم :
............................................................................................

الـرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـم الـقـومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـى :
............................................................................................

الرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـم الـتـﺄمـيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـنى :
.............................................................................................
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العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـوان بالتفـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـيل :
.............................................................................................

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـم التلـيـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـون :
............................................................................................

الـفـرقـــــــ ـ ـة الـدراســـــــــــ ـ ـية :

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

كليــــــــة :

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

الـحـالــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـة اﻻجـتــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـماعية :
..............................................................................................

ســـــــــــــــــــــــنة اﻻلتحـــــــــــــــــــــــاق بالهيـــــــــــــــــــــــ ـئة :
...............................................................................................

تـاريــــــــــــــــــــــ ـ ـخ بـدايـــــــــــــــــــــــ ـ ـة العقــــــــــــــــــــــــد :
.............................................................................................

 ١٠مساكن اﻷحرار – الزقازيق

تليفون :

٠٥٥ ٢٣٢٦٢٣٨

