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ً
 
منتمثلهملااألميةمحوقضيةرأسهاوعلىالقوميةالقضايافياملساهمةفياملصريةًالجامعاتبدوًرإيمانا

معتعاوًنبرتوكوًلبتوقيعكلياتهافيمتمثلةطنطاجامعةقامتاملصرًياملجتمعوتطوًرنموعليحقيقةمخاطر

ً  ملدةًعام فيالكبارلتعليمالعامةالهيئة
 
ً . ويتمًتجديدهًسنويا

ً ًوالتي ًالغربية ًمحافظة ًفي ًيقربًمنتقعًجامعةًطنطا ًما ًًيبلغًعددًسكانها ًاألميينًً(3487032ً) نسمةًوعدد

ًباملحافظةً
 
688337ًًً)ًتقريبا ًالعامةًلتعليمًالكباًرًأميًباملحافظة( ًمنًالهيئة ًالينا ًهوًوارد ًما ًعلي

 
بتارخًًبناءا

1/8/2021.ً

ًً(240917950)اجماليةًماًيقربًمنًسنواتًبتكلفة5ًًاملديًالزمنيًللقضاءًعليًاألميةًباملحافظة
 
ًملاًًجنيها

 
طبقا

ً.1/8/2021هًوواردًمنًالهيئةًالعامةًلتعليمًالكباًربتاريخً

ًمراكًزادارية(ًوهمًكالتالي:10عليًعددً)محافظةًالغربيةًتشتملً

مركًزً-كفًرالزياتمركًزً-املحلةًالكبريًغربمركًزً-املحلةًالكبريًشرًقمركًزً-طنطاًغربمركًزً-طنطاًشرًقمركًز)

ً.سمنود(مركًزً-زفتيمركًزً-السنطةمركًزً-بسيوًنمركًزً-قطوًر

وفيًإطاًرتفعيلًمشروعًمحًواالميةًبالتعاونًمعًالهيئةًالعامةًلتعليمًالكباًروجامعةًطنطاًتمًعملًحمالتًتوعيةً-

ًاملحاضراتً ًومدرجات ًقاعات ًداخل ًللطالب ًتعريفية ًلقاءات ًخالل ًمن ًوذلك ًباملشروع ًاملعنية ًالكليات على

االحترازيةًوعملًتوعيةًعنًكيفيةًالتعاقدًمعًالهيئةًوكيفيةًالتواصلًعبًرالصفحاتًًالدراسيةًمعًتنفيذًاإلجراءات

 وكيفيةًالتعاملًمعًالدارسًاألميًوأماكنًاالمتحاناتًوعبًراملنصاتًاإللكترونية.

تمًعقدًالدوراتًفيًاملوعدًاملحددًلعقدًالدورةًوقدًتمًدخولًاملقرًردخولهمًاالمتحانًمنًطالبًجامعةًطنطاًكالًً

 يًأقربًموقعًملحلًأقامةًالدارس.ف

-ً ًالجامعة ًبها ًتقوم ًالتي افلًالشاملة ًالقو ًفي ًاختباراتًفوريةًملحوًاألمية ًللرعايةًاجراء
 
بالقريًاألكثرًاحتياجا

ًالصحيةًبمحافظةًالغربيةًبحضوًرممثلًالهيئةًالعامةًلتعليمًالكبار.

 



  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنجــازات

 في مشروع محو األمية وتعليم الكبار

  
 

3  

 

اتخذت الجامعة بعض االجراءات والتي من شأنها تفعيل دور الجامعة في التصدي لمشكلة محو األمية 

 وهي:والزام الطالب بالمشاركة 

ًفيًصدرًقرارًمجلسًالجامعةًبجلستهً - ًاميًفي2ًميةًعددً)بأنًيكونًمحوًأ15/9/2019ًاملنعقدة ًفرد )
التربيةًً-اآلدابً-تخرجًمنًطالبًكلياتً)التربيةًسنةًفأكثر(ًكلًعامًدراس يًمتطلب15ًاملرحلوةًالعمريةً)

ًالرياضيةً-النوعية ًالدراس يًً-الحقوًقً-التجارةً-التربية ًالعام ًمن
 
ًالقرارًبدءا ًيطبق ًأن ًعلي الزراعة(

2019/2020. 
افقًمجلسًالجامعةًبجلستهًفيً - ً-التربية)ًعليًاستثناءًطالبًطالبًالفرقًالنهائيةًبكليات7/7/2020ًو

)لعددًالزراعة(ًمنًتطبيقًشرطًمحًواألميةًً-الحقوًقً-التجارةً-التربيةًالرياضيةً-التربيةًالنوعيةً-اآلداب

2ًً ًللتخرج ًأساس ي ًوشرط ًكمتطلب ًأمي( ًالحاليًفرد ًللعام ًوذلك ًالبالد ًتمرًبها ًالتي ًللظروف
 
نظرا

2019/2020. 

افقًمجلسًالجامعةًبجلستهًفيً - عليًأنًيكونًمحًوأميةًعدد31/12/2020ًًيًواملتتدةًحت30/12/2020ًو

التربيةًً-اآلدابً-)التربية)فردًأميًواحدًفقط(ًبدالًمنًفردينًهًوشرطًتخرجًطالبًالفرقًالنهائيةًلكلياتً
لتفيفًالعبءًعلي2020/2021ًًالزراعة(ًللعامًالجامعيًً-الحقوًقً-التجارةً-التربيةًالرياضيةً-النوعية

 عامًفقط.طالبًالفرقًالنهائيةًلهذاًال

افقًمجلسًالجامعةًبجلستهًفيً - جنيه(ًمكافأة100ًصرفً)31/12/2020ًواملتتدةًحتي30/12/2020ًًو
(ً ًعدد ًالحالي3000ًالول ًالدراس ي ًالعام ًخالل ًاألقل ًعلي ًواحد ًأمي ًفرد ًأمية ًبمحو ًيقوم (طالب

2020/2021. 

افقًمجلسًالجامعةًبجلستهًاملنعقدةًفيً -  علي:31/7/2021ًواملتتدةًحتي28/7/2021ًًو
اضافةًخانةًفيًاخالءًالطرفًالخاصًبكلًخريجًمنًالجامعةًتخصصًملحوًاألميةًتسددًبمعرفةًالسيدً

ًعليًالكشوفًالواردةًواملعتمدةًمنًالهيئةً أ.د/ًوكيلًالكليةًلشئونًخدمةًاملجتمعًوتنميةًالبيئةًبناءا

ًالعامةًلتعليمًالكبار.
ً ًالي ًلتقديمها ًبالنجاح ًافادة ًالطالب ًلحينًاعطاء ًاملؤقتة ًالشهادات ًاعطائه ًوارجاء ًاملسلحة القوات

ً.استيفاءًاملتطلبًالخاصًبمحًواألمية

ًتطويرًالنظم ًبوحدة ًالبيانات ًبقاعدة ًمحوًاألمية ًأعمال ًاتموا ًالذين ًالطالب ًحالة ًتسجيل ًويراعي
ً.بالتنسيقًمعًوحداتًتكنولوجياًاملعلوماتًبالكلياتًاملعنية
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ًعليوأ - ًولتحفيزًالطالب ًمًخيرا ًفي صدرًقرارًمجلسًً"محوًاألمية"ًشروعاملشاركة
افقةًعلىًبعضًاالمتيازات31/5/2021ًًالجامعةًبجلستهًاملنعقدةًفيً واملتضمنًاملو

 املقدمةًمنًالجامعةًللطالبًوهيًكالتالي:
 
فردًأمي(ًفيًكلًعامًدراس يًدونًاالخاللًبالحدًاالدنى5ًًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحًوأميةًعددًأكثًرمنً) -1

ًوهًومحًواميةًعددً)ً
 
منًً%90فردًأمي(ًفيًكلًعامًدراس يًتقومًالجامعةًبتحمل2ًًاملطلوبًمنهًسنويا

ًنفقاتًالدوراتًالتدريبيةًبمراكًزالجامعةً.

منًً%50فردًأميً(ًفيًكلًعامًدراس يًتقومًالجامعةًبتحمل5ًًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددً) -2

ًالتدريبيةًبمراكزًالج ًالطالبًبحدًأقص ىًنفقاتًالدوراتً جنيةًعلىًأن1200ًًامعةًالتيًسيقومًبها

ًيستخدمهمًخاللًعامًدراس يًواحد.

منًً%30فردًأميً(ًفيًكلًعامًدراس يًتقومًالجامعةًبتحمل4ًًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددً) -3

ًجنية600ًنفقاتًالدوراتًالتدريبيةًبمراكًزالجامعةًالتيًسيقومًبهاًالطالبًبحدًأقص ىً

منًً%20فردًأميً(ًفيًكلًعامًدراس يًتقومًالجامعةًبتحمل3ًًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددً)فيً -4

ًجنية300ًنفقاتًالدوراتًالتدريبيةًبمراكًزالجامعةًالتيًسيقومًبهاًالطالبًبحدًأقص ىً

فردًأمي(ًفيًكلًعامًدراس يًستقومًالجامعةًبإعفاء5ًًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددًأكثًرمنً) -5

ًتًاملدينةًالجامعيةًللعامًالتاليمنًمصروفاً%80الطالبًمنً

منًًً%70فردًأميً(ًفيًكلًعامًدراس يًتقومًالجامعةًبتحمل5ًًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددً) -6

ًمصروفاتًاملدينةًالجامعيةًبحدًأقص ىً.

منًًً%50بتحملًفردًأميً(ًفيًكلًعامًدراس يًتقومًالجامعة4ًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددً) -7

 مصروفاتًاملدينةًالجامعيةًبحدًأقص ىً.

ً

ً
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ً

منًًً%25فردًأميً(ًفيًكلًعامًدراس يًتقومًالجامعةًبتحمل3ًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددً) -8

ًمصروفاتًاملدينةًالجامعيةًبحدًأقص ىً.

الجامعةًبتحملًفردًأمي(ًفيًكلًعامًدراس يًستقوم5ًًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددًأكثًرمنً) -9

ًمصروفاتًالعامًالتالي.

منًًً%70فردًأميً(ًفيًكلًعامًدراس يًتقومًالجامعةًبتحمل5ًًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددً)ً -10

ًمصروفاتًالعامًالدراس يًالتاليً.

منًًً%40فردًأميً(ًفيًكلًعامًدراس يًتقومًالجامعةًبتحمل4ًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددً) -11

ًلعامًالدراس يًالتاليً.مصروفاتًا

منًًً%20فردًأميً(ًفيًكلًعامًدراس يًتقومًالجامعةًبتحمل3ًفيًحالةًقيامًالطالبًبمحوًأميةًعددً) -12

 مصروفاتًالعامًالدراس يًالتاليً.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 وحتى تاريخه. 2014وفيما يلي بيان بعدد الناجحين في الفترة من 

 عدد الناجحني امـــــــالع
2014/2015 6 
2015/2016 10 
2016/2017 4 
 صفر 2017/2018
 صفر 2018/2019
2019/2020 182 
2020/2021 9970 

 

 

 

 2021ابريل  ،2021يناير  خالل دورتيبيان بانجاز الجامعة وفيما يلي 
 

 عدد الناجحني عدد الفصول الدورة
 853 489 2020يوليو 
 832 955 2020أكتوبر 
 435 161 2021يناير 
 7850 3145 2021ابريل

 9970 4750 ايلــــــاالمج
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 عدد الناجحني امـــــــالع
2014/2015 6 
2015/2016 10 
2016/2017 4 
 صفر 2017/2018
 صفر 2018/2019
2019/2020 182 
2020/2021 9970 

 

  7/7/2021حتي  2021(  متقدمين لدور يوليو 59511باإلضافة الي عدد )
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أداء اختبار محو األميةصور أثناء 
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توعية الطالب بأهمية المشاركة في مشروع محو األمية

 
 

  


