تحت رعاٌة

( رئٌس الجامعة )

(نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة)

طبقا لقرار مجلس جامعة المنٌا ووفقا لبروتوكول
التعاون بٌن الهٌئة العامة لمحو األمٌة وتعلٌم
الكبار والجامعة واعتبار محو األمٌة عمل وطنً
وأساسً وإلزامً مكلف به طالب الجامعات
المصرٌة  ،تم تطبٌق مشروع محو األمٌة وتعلٌم
الكبار هذا العام الدراسى ٠٢٠٢م _٠٢٠٢م على
جمٌع الفرق بكلٌة التربٌة الفنٌة جامعة المنٌا
بتدرٌب وتعلٌم طالب وطالبات الكلٌة لألمٌٌن
بالمحافظة ،وبناء على ذلك القرار لن تمنح
شهادة البكالورٌوس اال بعد مشاركة الطالب فً
مشروع محو األمٌة للمواطنٌن األمٌٌن.

اإلجراءات واآللٌات الواجب
اتباعها فً مشروع محو األمٌة
وتعلٌم الكبار
 -٢عدد الدراسٌن المطلوب محو أمٌتهم:

(عمٌد الكلٌة)

(منسق مشروع محو األمٌة بالكلٌة

(منسق مشروع محو األمٌة بالجامعة)

بناء علً البروتوكول القائم بٌن جامعة المنٌا والهٌئة
العامة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبارٌ ،تم تكلٌف كل طالب من
طالب الجامعة بمحو امٌة عدد من األفراد ( الدارسٌن ) ال
ٌقل عن ( )8دارس  ،وقد تم اقتران هذا التكلٌف بمتطلبات
التخرج من الجامعة حٌث ٌعد من أهم متطلبات التخرج
التً ٌجب اتمامها قبل التخرج.

عقد امتحانات وظهور النتٌجة للدارسٌن واعطاإهم
الوثائق( الشهادة) وٌتم اثبات انه تم بالفعل محو أمٌتهم.

التسجٌل التنشٌطً:
وخصص هذا التسجٌل للخرجٌٌن من الكلٌة فقط فٌه ٌتم
فتح الفصول بعدد معٌن من الدارسٌن الكبار  ،وبعد فترة
من التدرٌس والتعلم ال تقل عن شهر ( بحد أدنً) ٌتم
التقدم لالمتحان وظهور النتٌجة واعتمادها من قبل مدٌر
الهٌئة واعطاءهم الوثائق ( الشهادة )التً من خاللها ٌتم
اثبات أنه تم بالفعل محو أمٌتهم.

 -٣إجراءات وآلٌات فتح الفصول الدراسٌة:
لكً ٌتمكن الطالب من فتح فصل دراسى ضروري من
اتباع الخطوات اآلتٌة:
أ -تجمٌع صور للبطاقات الشخصٌة للدراسٌن والذٌن تم
اختٌارهم من قبل.
بٌ -تم مراجعة األسماء المدرجة بتلك البطاقات عن طرٌق
اإلدارة والكشف عن تلك األسماء عن طرٌق إدارة الهٌئة
والتقصً عنها من خالل قاعدة البٌانات واالستعالم عنها.
ج -بعد التؤكد من قاعدة البٌانات علً أن تلك األسماء
بالفعل مدرجة ضمن أسماء المواطنٌن الذٌن ٌجب محو
أمٌتهم ٌ .تم اجراءات فتح الفصول بعمل الوثائق
واالستمارات التً ٌتم فٌها تسجٌل أسماء الدارسٌن
واعتمادها من قبل الهٌئة وٌؤخذ الطالب صورة منها.

 -٤تسجٌل بٌانات الطالب:

 -٠أنواع التسجٌل مع الهٌئة العامة لمحو األمٌة:

ٌتم تسجٌل كل ما ٌتعلق ببٌانات الطالب من حٌث ( االسم
 ،الفرقة  ،عدد الدارسٌن ،المكان ) من قبل مكتب إدارة
الهٌئة العامة لمحو االمٌة وكذلك السادة األساتذة المنسقى.

وفٌه ٌتم فتح الفصول بعدد معٌن من الدراسٌن الكبار،
وبعد فترة من التدرٌس والتعلم ال تقل عن ( )3شهور حد
أدنً وذلك حسب مستوي وتحصٌل الدراسٌن ٌتم بعد ذلك

 -٥المحتوي التدرٌسً المطلوب ومكان الدراسة:

التسجٌل الحر:

ٌنبغً التنوٌة فً هذا الصدد أنه ال ٌوجد محتوي محدد
ومقصود ٌقدم للدارس  ،ولكنه ٌتم اختٌار هذا المحتوي من
قبل المعلم الطالب بحٌث ٌتسم بالبساطة ال التعقٌد ،

باإلضافة الً أنه ٌنبغً أن ٌكون أكثر وظٌفا بالنسبة
للدارس حتً ٌتم االستفادة من المحتوي المقدم  ،وتحقٌق
الهدف األساسً من البرنامج وهو ان ٌجٌد االفراد (
الدارسٌن ) القراءة والكتابة.

 -٦آلٌة االختبارات للدراسٌن ( االمتحان):
بعد االنتهاء من التدرٌس واكتساب ما ٌنبغً اكتسابه من
مهارات وإجادة فً مجال القراءة والكتابة
والحسابٌ.....تم تحدٌد مٌعاد من قبل إدارة الهٌئة  ،حٌث
اذا كان نوع التسجٌل حر ٌكون االمتحان منعقدا بعد ()3
شهور علً األقل ،واذا كان التسجٌل تنشٌطً ٌنعقد
االمتحان بعد شهر من تارٌخ فتح الفصل .
مكان انعقاد االمتحان ٌ :كون فً أقرب مكان بالنسبة
للدارسٌن والطالب أٌضا .حٌث ٌتم حضور الطالب ( المعلم)
مع مجموعة من الدارسٌن وبعد ذلك ٌتم التواصل مع
الهٌئة لالستعالم عن النتٌجة.

 -٧المكافآت والحوافز المادٌة والمعنوٌة:
 ٌتم صرف المكافؤت المادٌة من خالل الهٌئة العامة لمحواألمٌة وتعلٌم الكبار ،حٌث ٌتم صرف مكافؤة للطالب مادٌة
قدرها ( )022جنٌها علً كل دارس ناجح.
 التكرٌم المعنوي لطالب الكلٌة وذلك للطالب الذي أمحًأمٌة عدد من الدارسٌن ال ٌقل عن ( )02افراد.

 -٨معلومات ٌجب أن ٌعرفها الطالب :
 عناوٌن وتلٌفونات فروع الهٌئة باالدارات الخاصة بمحواألمٌة وتعلٌم الكبار ومسجلة على موقع وصفحة الكلٌة.
 موقع كلٌة التربٌة الفنٌة جامعة المنٌاصفحة وحدة محو األمٌة وتعلٌم الكبار بكلٌة التربٌة الفنٌة
جامعة المنٌا على موقع التواصل اإلجتماعى الفٌس بوك.
 كتاب اتعلم أتنور (الحساب)كتاب اتعلم و أتنور ( اللغةالعربٌة).

خطوات المشاركة فً مشروع
محو األمٌة وتعلٌم الكبار بالكلٌة
ٌ قوم الطالب بتقدٌم صورة من بطاقة الرقم
القومً وصورة من كارٌنٌة الكلٌة الخاص به وصور
بطاقات الرقم القومً من المواطنٌن األمٌٌن  ،والذهاب
إلى مركز محو األمٌة وتعلٌم الكبار فً االدارات
التعلٌمٌة محل السكن وهً مراكز  :العدوة – مغاغة
– بنً مزار – مطاي – سمالوط – أبو قرقاص –
ملوي – دٌرمواس  ،أما بالنسبة لبندر ومركز المنٌا
ٌتم التسجٌل بالهٌئة بمبنى مجمع المصالح الحكومٌة.
 تمأل االستمارة من خالل هٌئة محو األمٌة ٌثبت
فٌها بٌانات الدارسٌن وٌسجل االشتراك فً مراكز محو
األمٌة فً محل السكن  ،بشرط أن ٌكون (الدارسٌن
األمٌٌن) لم ٌحصلوا على أي شهادات علمٌة  ،وأال
ٌكون قد سبق لهم االشتراك والنجاح فً مشروع محو
األمٌة  ،وسٌتم الكشف عن ذلك فً مركز محو األمٌة
وٌتم استبعاد المخالف للشروط.
ٌ تم تحدٌد موعد االمتحان ومقر اللجنة من خالل
هٌئة محو األمٌة ومراكزها.
 مواعٌد الدورات هً (ٌناٌر – أبرٌل – ٌولٌو -
أكتوبر) من كل عام  ،أي أن مدة الدورة  3شهور
بعدها ٌعقد االمتحان فً مادتً اللغة العربٌة والحساب.
ٌ مكن االشتراك فً جمٌع الدورات وبدون حد
أقصً ألعداد األمٌٌن فً كل دورة.

 نتٌجة األمٌٌن الناجحٌن تصل إلى منسق وحدة محو
األمٌة بالكلٌة من الهٌئة العامة لتعلٌم الكبار وٌتم إظهارها
من خالل الوحدة بالكلٌة.
 محو األمٌة اجباري على جمٌع الطالب والطالبات بالكلٌة
دون استثناء وعلى جمٌع الفرق الدراسٌة (األولً– الثانٌة
– الثالثة– الرابعة – الخامسة )
 محو األمٌة اجباري على الطالب المغتربٌن من
المحافظات األخرى فً الكلٌة  ،وتكون بنفس الخطوات
السابق ذكرها فً محافظة المنٌا فً محافظتكم ومركزكم
مع التوضٌح فى التسجٌل بؤنكم طالب بجامعة المنٌا .
ٌ جب معرفة أن تسجٌل الطالب فً مركز محو األمٌة فً
مقر سكنه ٌكون بنظام الحر (الفصل الدراسً) حتً ٌمكنه
من الحصول على المكافؤة المالٌة ألن التسجٌل التنشٌطى
أو بنظام (فوري) لٌس له مكافؤة مالٌة (مجانا).
ٌتوجب علٌكم تجهٌز وإعالم األمٌٌن لإلمتحانات والتنسٌق
مع هٌئة محو األمٌة بكل مركز لمعرفة أماكن اللجان،
وعلٌكم الحضور مع األمٌٌن فً األماكن والمواعٌد
المحددة
 فً حالة رسوب جمٌع الدارسٌن األمٌٌن فً االمتحان
فإن علٌكم التقدم مرة أخري فى دورة جدٌدة  ،فال ٌحتسب
لكم سوي عدد الناجحٌن .
ٌ راعً أن محو األمٌة ٌتم للذكور واالناث حوالى من
سن  01سنة حتى  55سنة.
تمنٌاتنا بالمشاركة والتوفٌق لجمٌع الفرق بالكلٌة

ٌ حصل الطالب على مكافؤة  022جنٌه عن كل
دارس ناجح دون خصومات.
ٌ جب أن تستخرج فٌزا برٌدٌة خاصة طالب من
أي مكتب برٌد ثمنها عشرة جنٌهات ٌتم بواسطتها
صرف المكافؤة المالٌة من أي مكتب برٌد فى
الجمهورٌة  ،ولن تصرف أي مبالغ من خزٌنة الكلٌة.

منسق المشروع بالكلٌة
(منسق الفرقة الخامسة
(منسق الفرقة الرابعة
منسق الفرقة األولى
منسق الفرقة الثانٌة
منسق الفرقة الثالثة)

