
 جامعة املنصورة –تعليم الكبار  مركز
طلبة جامعة ملشروع طة امحاااا  خل تصور املخطط الزمىن

 . 0202/0202للعام املايل  "،0202املنصورة دورة " يوليو 

 )الورقة األويل(
 . 0202بيان تقريبي لنسبة املسحهدف لكل كلية مشاركة بامحاااا  دورة يوليو 

اسبة  الكلية املشاركة م
الطالب 
 املشاركني

محوسط األميني 
 x0 املحقدمني 

 محوسط النجاح :
 دارس واحد

الفصول 
 املسجلة

 4 0666 00666 0666 تربية عام 1
 1011 0666 0666 0666 تربية نوعية 2
 211 0666 0666 0666 تربية طفولة مبكرة 3
 4 0666 00666 0666 اآلداب 4

 10111 32111 10111 كليات 4 اإلجمالي
 ناجح 

1817 
 فصل

 

 

 

 

 



 )الورقة الثااية(.
 األسبوعني:تصور امحاااا  دورة يوليو علي مدار 

 علي الناو املبني. الثااي( –األول ) 

 

 املركز اإلداري 0202يوليو  تاريخ االمحاااا   حوقيتال 
 األسبوع األول

 ابي عبيد 02/7/0202 األحـــد  مساء 4 -0 0
 بلقاس 07/7/0202 االثنني  مساء 4 - 0

 دكراس 02/7/0202 الثالثاء  مساء 4 -0 3
 املطرية 02/7/0202 األربعاء  مساء 4 -0 4

    
 

 

 املركز اإلداري 0202يوليو  تاريخ االمحاااا  الحوقيت 
 األسبوع الثااي  
 طلخا + اربوه  2/0202/  4 الثالثاء مساء 4 - 0 5
 املنزلة  0202/ 2/ 5 األربعاء  مساء 4 - 0 2 
 اليوم األول.  –ميت غمر  0202/ 2/2 اخلميس  مساء 4 - 0 7

   



 )الورقة الثالثة(
 األسبوعني :تصور امحاااا  دورة يوليو علي مدار 

 علي الناو املبني. الرابع( –) الثالث 
 الحوقيت 

 
 املركز اإلداري 0202يوليو  تاريخ االمحاااا 

 األسبوع الثالث
 شرق املنصورة 0202/  2/  2 األحد مساء 4 - 0 2
 منية النصر+ ميت سلسيل 0202/ 2/  02 االثنني مساء 4 - 0 2
 متي األمديد 0202/  2/  00 الثالثاء مساء 4 - 0 02
 شربني 0202/  2/  00 األربعاء مساء 4 - 0 00
 أجــــــــا 0202/  2/  03 اخلميس مساء 4 - 0 00
  

 
  

 املركز اإلداري 0202يوليو  االمحاااا تاريخ  الحوقيت 
 األسبوع الرابع

 غرب املنصورة 0202/  2/ 02 األحد مساء 4 - 0 03
 اجلمالية 0202/ 2/ 07 االثنني مساء 4 - 0 04
 السنبالوين  0202/  2/ 02 الثالثاء مساء 4 - 0 05
 اليوم الثااي -ميت غمر 0202/  2/ 02 األربعاء مساء 4 – 0 02
    

 
 
 



 ة()الورقة الرابع
لحنفيذ تصور االمحاااا   اخلطوا  اإلجرائية

 .لطلبة اجلامعة يف جمال تعليم الكبار
عقد اجتماع مجلس إدارة مركز تعليم الكبار لوضع تصور عام  -0

ألليات تنفيذ تصور االمتحانات في ضوء رؤية الجامعة لتحقيق 
االزمة في ظل  االحترازيةالمستهدف مع مراعاة كافة االجراءات 

 جائحة كورونا.

عرض تصور االمتحان علي السيد الدكتور الوزير المحافظ، لتفعيل  -0
دور المحليات ومجالس المدن لتوفير كافة التدابير االحترازية 

الالزمة إلجراء امتحانات طلبة جامعة المنصورة في مجال تعليم 
 .2121الكبار يوليو 

ل كافة قنوات وتقنيات إعالن طالب الكليات المشاركة من خال  -3
التواصل معهم الكترونيا بموعد وأماكن لجان االمتحانات الخاصة 

بهم كال حسب موقعه الجراغرافي الذي حدده في كشف تسجيل 
 1الفصل الخاص بكل طالب علي حده

سيتم تسليم نماذج من مسيرات الفصول للسيد منسق تعليم الكبار  -4
، 13/8/2121ل الموافق بكل كلية في موعد غايته االثنين المقب

     .خطة االمتحان ل اتنفيذ   وذلك

 
 



 


