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إرشادات هامة:
ابناوؤنا الطلبة مبراكز تعليم الكبار ونظام الدرا�سة املنزلية..

اإدارة املدار�س التخ�س�سية بوزارة الرتبية والتعليم حتياتها، متمنية لكم النجاح وال�ستفادة من المكانات  تهديكم 
املتاحة لكم. وي�سرنا اأن نطلعكم على اإر�سادات هامة يجب التقيد بها حتقيقا للم�سلحة:

اأواًل: االلتزام التام مبواعيد الت�سجيل وهي على النحو التايل:
مراكز تعليم الكبار: من الأحد 01 / 09 / 2013 حتى يوم اخلمي�س 12 / 09 / 2013.	 

ل ا�ستثناءات بعد انتهاء فرتة الت�سجيل
الدرا�سة املنزلية: من الأحد 25 / 08 / 2013 حتى يوم اخلمي�س 12 / 09 / 2013. 	 

ل ا�ستثناءات بعد انتهاء فرتة الت�سجيل.

ثانيًا: تقدمي االوراق الثبوتية كاملة:
ت�سجيل البيانات ال�سخ�سية بدقة وخا�سة اأرقام الهواتف، مع تعديلها اذا طراأ عليها اأي تعديل.	 

ثالثًا: على طالب تعليم الكبار:
احرتام مواعيد الدوام اليومي للمركز واللتزام به يوميا من بدايته الى نهايته فغياب اي ح�سة درا�سية يعترب 	 

غياب يوم كامل.
عدم الغياب بدون عذر.	 
التحويل الى الدرا�سة املنزلية قبل بدء امتحانات الف�سل الدرا�سي الأول اذا كانت ظروف العمل ت�سطر الطلبة 	 

لاللتحاق بدورات اأو مهام ع�سكرية اأو �سفر ملدة طويلة.

رابعًا: االلتزام بح�سور امتحانات نهايات الف�سول فال يجتاز طالب املراكز اأو طالب املنازل من النجاح 
يف الف�سل الواحد.

يتم تقدميه  اإذا مل  �سنتني  ملدة  الت�سجيل  من  املتغيب قرار احلرمان  املنازل  دار�س  خام�سا: يطبق على 
العذر بالتغيب عن االمتحان النهائي. وال ا�ستثناء يف ذلك.

الأخوة طلبة املراكز واملنازل بالتزامكم نقد لكم خدمة اأف�سل.

رسالة تعليم الكبار والدراسة المنزلية

2014 – 2013

ق�ســــــــم تـــعــلــيـــــم الكـــــبــار والـمنازل
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الفئات المشمولة بالقبول:
اأواًل: تعليم الكبار

1  	 املواطنون واملواطنات واأبناوؤهم. 
2  	 اأزواج املواطنات وزوجات املواطنني. 
3  	 مواطنو دول جمل�س التعاون وزوجاتهم واأبناوؤهم. 
4  	 حملة مرا�سيم �سمو رئي�س الدولة. 
5  	 التاأ�سي�سي والتكميلي يف املرحلة   يقبل يف امل�ستوى 

ال�سا�سية اأبناء املقيمني يف الدولة احلاملني لكتب 
املواطنني  واأقارب  العرب  والوافدون  اجلن�سية، 
العم،  الأخت،  )الأخ،  والثانية  الأولى  الدرجة  من 

العمة، اخلال، اخلالة، اجلد، اجلدة(.

ثانيًا: الدرا�سة املنزلية
يقبل بنظام الدرا�سة املنزلية جميع اجلن�سيات بالدولة.

المستندات المطلوبة:
اأواًل: تعليم الكبار:

1  	 �سهادة ترك درا�سة، واآخر �سهادة جناح م�سدقة. 
2  	 �سورة عن جواز ال�سفر. 
3  	 اأربعة �سور �سم�سية. 
4  	 �سورة عن عقد الزواج لزوجات املواطنني اأو اأزواج  

املواطنات و�سورة من جواز �سفر املواطن.
5  	 التعليم   مدار�س  من  املحولني  للطلبة  بالن�سبة 

التي  الإنتقال  �سهادة  الدار�س  من  يطلب  العام 
ت�سدرها اإدارة املدر�سة.

ثانيًا: الدرا�سة املنزلية:
�سهادة  واآخر  درا�سة  ترك  �سهادة  الدولة:  داخل  من   	 اأ 

جناح م�سدقتني.
ب	 من خارج الدولة: 

من ال�سابع الى العا�سر: تقدمي اآخر �سهادة درا�سية 	 
م�سدقة ح�سب اال�سول.

والعا�سر 	  التا�سع  �سهادة  تقدمي  ع�سر:  احلادي 
م�سدقتني ح�سب اال�سول.

الثاين ع�سر: تقدمي �سهادة التا�سع والعا�سر واحلادي 	 
ع�سر م�سدقة ح�سب اال�سول.

وترفق امل�ستندات التالية:
1  	 �سورة عن جواز ال�سفر وخال�سة القيد للمواطنني  

به  مثبتة  املواطنني  لغري  ال�سفر  جواز  و�سورة 
الإقامة.

2  	 اأربعة �سور �سم�سية. 
3  	 ر�سم )150( درهم. 

مالحظة:
العربية  الدول  من  �سهادات  على  احلا�سلون  الطلبة 
الرتبية  وزارة  من  املطلوبة  ال�سهادات  ت�سديق  عليهم 
من الدولة ال�سادرة منها ال�سهادة ومن وزارة خارجيتها 
جمل�س  دول  مواطنو  وي�ستثنى  الإمارات،  دولة  و�سفارة 
وزارة  من  ال�سهادات  بت�سديق  يكتفي  حيث  التعاون 
املعادلة يف  التعليمية، وتتم  اأو املنطقة  الرتبية والتعليم 

املنطقة التعليمية.

سن القبول بمراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية:
�سنة امليالد�سن القبولال�سف املرحلة

سية
سا�

الأ�
ا

احللقة االأولى

92004االأول التاأ�سي�سي

102003الثاين التاأ�سي�سي

132000االأول التكميلي

141999الثاين التكميلي

احللقة الثانية

ال�سابع

لية
نز

 امل
�سة

درا
ال

151998

161997الثامن

171996التا�سع

الثانوية

181995العا�سر

191994احلادي ع�سر

201993الثاين ع�سر

مالحظة: حت�سب الأعمار حتى 2013/10/01م، وما دون

أماكن التسجيل:
اأواًل: طلبة املراكز:

احلا�سلون على �سهادات داخل الدولة يتم ت�سجيلهم يف املراكز.	 
احلا�سلون على �سهادات من خارج الدولة يتم ت�سجيلهم يف املنطقة التعليمية.	 

ثانيًا: طلبة املنازل:
يتم الت�سجيل يف املناطق التعليمية. ◆

يقبل بال�سف الثاين ع�سر )الثالث الثانوي( املواطنون واأبناء املواطنات ومواطنو دول جمل�س التعاون اخلليجي  ◆
وحملة مرا�سيم رئي�س الدولة واأبنائهم الراغبون يف حت�سني الن�سبة والذين اأمتوا ال�سف الثاين ع�سر بنجاح 

يف دولة الإمارات.
ل ي�سجل الطالب يف الدرا�سة املنزلية اإذا كان مقيدا يف مدر�سة �سباحية اأو خا�سة اأو مركز لتعليم الكبار. ◆

التقويم الدراسي لتعليم الكبار للعام الدراسي 2013 / 2014م
يحدد بداية ونهاية كل ف�سل درا�سي ملراكز تعليم الكبار للعام الدرا�سي 2013 / 2014م على النحو التايل:

اأواًل: الف�سل الدرا�سي االأول:

البيانالتاريخاليوم

01 / 09 / 2013االأحد

املناطق  يف  امل�سائية  الفرتة  يف  العاملني  دوام  بدء 
واملكاتب التعليمية.

والتدري�سية  االداري����ة  الهيئة  اأع�����س��اء  دوام  ب��دء 
املتفرغة.

بدء دوام الهيئة االدارية العاملة بنظام املكافاأة.

08 / 09 / 2013االأحد

العاملة بنظام  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  بدء دوام 
املكافاأة.

بدء الدرا�سة.
بدء دوام فرق الرقابة املدر�سية.

اإجازة نهاية الف�سل الدرا�سي االأول.من االأحد 15 / 12 / 2013 اإلى اخلمي�س 02 / 01 / 2014


