
 
 

 

 

تحت رعاية 

 (  رئيس الجامعة )

 

 

(عميد الكلية)

منسق مشروع محو األمية بالكلية)

 )منسق مشروع محو األمية بالجامعة(
 

 ووفقا    المنيا   جامعة  مجلس  لقرار  طبقا

 لمحو  العامة  الهيئة  بين   التعاون   لبروتوكول

  محو   واعتبار  والجامعة  الكبار   وتعليم  األمية

  به   مكلف   وإلزامي   وأساسي   وطني  عمل  األمية

 مشروع   تطبيق  تم  ،  المصرية  الجامعات  طالب

  الفرق جميع على الكبار وتعليم األمية محو

 وتعليم بتدريب المنيا جامعة الفنية التربية بكلية

  بالمحافظة،   لألميين   الكلية  وطالبات  طالب

  شهادة    تمنح   لن   القرار  ذلك   على  وبناء

  في   الطالب  مشاركة   بعد   اال  البكالوريوس

   .األميين  للمواطنين  األمية محو مشروع 

 

 

 

 :أميتهم محو المطلوب الدراسين عدد -١

  والهيئة  المنيا  جامعة   بين   القائم   البروتوكول  علي  بناء
كل طالب من    تكليف  يتم  الكبار،   وتعليم  األمية  لمحو  العامة
  ال (    الدارسين)    األفراد  من   عدد   امية  بمحو  الجامعة   طالب
  بمتطلبات   التكليف  هذا  اقتران  تم  وقد  ،  دارس(  8عن )  يقل

  التخرج  متطلبات  أهم  من  يعد  حيث  الجامعة  من  التخرج
 .التخرج قبل اتمامها  يجب التي

  :األمية لمحو العامة الهيئة التسجيل مع أنواع -٢

 الحر: التسجيل

الكبار،    الدراسين  من  معين  بعدد  الفصول  فتح  يتم  وفيه
  حد   شهور(  3)   عن  تقل  ال   والتعلم  التدريس  من   فترة  وبعد

  ذلك   بعد  يتم  الدراسين  وتحصيل  مستوي  حسب  وذلك  أدني

  واعطاؤهم  للدارسين   النتيجة   وظهور  امتحانات  عقد
 . أميتهم محو بالفعل تم انه  اثبات يتم و ) الشهادة(الوثائق

 : التنشيطي التسجيل

التسجيل  وخصص   فيه  للخرجيينهذا  الكلية    فتح  يتم   من 
  من  فترة   وبعد  ،  الكبار  الدارسين  من  معين   بعدد  الفصول
  التقدم   يتم(  أدني  بحد)    شهر  عن  تقل  ال  والتعلم  التدريس
  الهيئة  مدير  قبل  من  واعتمادها  النتيجة  وظهور  لالمتحان
  اثبات   يتم   خاللها  من  التي   ()الشهادة    الوثائق  واعطاءهم

 . أميتهم محو بالفعل تم أنه

 : الفصول الدراسية فتح وآليات إجراءات -٣

دراسى  فتح  من  الطالب  يتمكن  لكي  من   ضروري  فصل 
 : اآلتية الخطوات  اتباع

  تم   والذين  للدراسين  الشخصية  للبطاقات  صور  تجميع  -أ
 . قبل من اختيارهم

  والكشف   البطاقات  بتلك   المدرجة  األسماء  مراجعة  يتم  -ب
  عنها  والتقصي  الهيئة  إدارة  طريق  عن  األسماء  تلك  عن
 . لديهم عنها واالستعالم  البيانات  قاعدة خالل من

  األسماء  تلك  أن  علي  البيانات  قاعدة  من  التأكد  بعد  -ج
  محو  يجب   الذين   المواطنين   أسماء  ضمن  مدرجة   بالفعل
  الوثائق   بعمل  الفصول  فتح  اجراءات  يتم.    أميتهم

  الدارسين   أسماء  تسجيل  فيها   يتم  التي   واالستمارات 
  . منها صورة الطالب  ويأخذ الهيئة قبل من واعتمادها

 : الطالب بيانات تسجيل -٤

  االسم )    حيث   من   الطالب  ببيانات   يتعلق   ما  كل  تسجيل  يتم 
عدد  ، الفرقة    إدارة   مكتب  قبل  من (    المكان  الدارسين،   ، 

 .السادة األساتذة المنسقىوكذلك   االمية  لمحو العامة الهيئة

 :الدراسة ومكان المطلوب التدريسي المحتوي -٥

  محدد   محتوي  يوجد  ال  أنه  الصدد  هذا  في  التنوية  ينبغي
  من المحتوي هذا  اختيار يتم ولكنه ،  للدارس يقدم ومقصود

  ،   التعقيد   ال  بالبساطة  يتسم   بحيث  الطالب  المعلم   قبل

 الواجب واآلليات اإلجراءات
 األمية مشروع محو في اتباعها

 الكبار وتعليم



  بالنسبة   وظيفا    أكثر  يكون  أن  ينبغي  أنه  الي   باإلضافة
  وتحقيق  ،   المقدم  المحتوي  من  االستفادة   يتم   حتي  للدارس 
           االفراد   يجيد  ان  وهو  البرنامج  من  األساسي  الهدف

 . والكتابة القراءة(   الدارسين) 

 (: االمتحان)  للدراسين االختبارات آلية -٦

  من  اكتسابه   ينبغي  ما   واكتساب  التدريس  من  االنتهاء  بعد
والكتابة    القراءة  مجال  في  وإجادة  مهارات

  حيث   ،  الهيئة  إدارة  قبل  من  ميعاد  تحديد  والحساب.....يتم
(  3)  بعد  منعقدا    االمتحان   يكون  التسجيل حر   نوع  كان   اذا 

  ينعقد   تنشيطي  التسجيل  كان   واذا   األقل،  علي  شهور
 .  الفصل فتح تاريخ من شهر بعد  االمتحان

  بالنسبة   مكان   أقرب   في  يكون:    االمتحان   انعقاد   مكان
(  المعلم)  الطالب  حضور يتم حيث .أيضا   والطالب  للدارسين 

  مع  التواصل  يتم  ذلك  وبعد  الدارسين  من  مجموعة  مع
 . النتيجة  عن لالستعالم الهيئة

 : والمعنوية المادية والحوافز المكافآت -٧

  لمحو  العامة  الهيئة   خالل   من  المكافأت المادية   صرف   يتم   -
  مادية   للطالب   مكافأة   صرف   يتم   حيث   الكبار،  وتعليم  األمية
 ناجح.  دارس  كل علي جنيها  ( 200) قدرها

  أمحي  الذي  للطالب  وذلك  الكلية   لطالب   المعنوي  التكريم   -

 افراد.   (10) عن يقل ال  الدارسين من عدد  أمية

 : يعرفها الطالبمعلومات يجب أن  -٨

  بمحو  الخاصة   باالدارات  الهيئة   فروع  وتليفونات  عناوين  -
 الكبار ومسجلة على موقع وصفحة الكلية.  وتعليم األمية

 موقع كلية التربية الفنية جامعة المنيا   -

وحدة محو األمية وتعليم الكبار بكلية التربية الفنية  صفحة  
 الفيس بوك.  على موقع التواصل اإلجتماعى جامعة المنيا

  اللغة )    أتنور  و  اتعلم  كتاب( الحساب)  أتنور  اتعلم  كتاب   -
 . (العربية

 

 

 

  الرقم  بطاقة  من  صورة  بتقديم  الطالبيقوم   •
  به   الخاص  الكلية  ةكاريني  من  وصورة  القومي
المواطنين    من   القومي  الرقم   بطاقات   وصور 
  وتعليم   األمية  محو   مركز  إلى  والذهاب  ،  األميين
  وهي   السكن  محل  التعليمية  االدارات  في  الكبار
  –  مطاي  –  مزار  بني   –  مغاغة  –  العدوة:    كز امر 

  أما  ، ديرمواس  – ملوي  – قرقاص  أبو  – سمالوط
بالهيئة    التسجيل   يتم  المنيا  ومركز  لبندر   بالنسبة

 . الحكومية  المصالح جمعبنى مبم
األمية  االستمارة  تمأل • محو  هيئة  خالل    من 

  في   االشتراك  ويسجل   الدارسين  بيانات  فيها  يثبت
  أن   بشرط   ،  السكن  محل   في  األمية  محو   مراكز 
  أي   على  يحصلوا  لم(  األميين  الدارسين)   يكون

  االشتراك   لهم  سبق  قد  يكون   وأال  ،  علمية  شهادات
 الكشف  وسيتم  ،  األمية  محو   مشروع  في  والنجاح 

  استبعاد   ويتم  األمية  محو   مركز  في  ذلك  عن
 . للشروط  المخالف

من    اللجنة  ومقر   االمتحان  موعد  تحديد  يتم •

 . هيئة محو األمية ومراكزها  خالل 

  يوليو  –  أبريل   –  يناير )  هي  الدورات  مواعيد •

  3  الدورة   مدة  أن   أي  ،   عام  كل  من(  أكتوبر  -

 اللغة  مادتي  في   االمتحان   يعقد  بعدها   شهور

 . والحساب العربية

  حد  وبدون  الدورات  جميع  في  االشتراك  يمكن •

 . دورة كل  في  األميين  ألعداد أقصي

  كل  عن   جنيه   200  مكافأة  على   الطالب   يحصل •

 . خصومات دون  ناجح  دارس
  طالب  خاصة  بريدية  فيزا   تستخرج   أن   يجب •

  يتم   جنيهات  عشرة  ثمنها  بريد  مكتب  أي  من

 مكتب  أي  من   المالية  المكافأة  صرف  بواسطتها 

 . الكلية من تصرف  ولن ، الجمهورية فى بريد
 

  محو  وحدة  منسق  إلى  تصل   الناجحين   األميين   نتيجة •

  ويتم  الكبار   لتعليم  العامة  الهيئة  من  بالكلية  األمية

 . بالكلية الوحدة خالل  من إظهارها 
 

  والطالبات  الطالب   جميع   على   اجباري  األمية  محو  •
  الدراسية  الفرق  جميع   وعلى  استثناء   دون   بالكلية

 (   الخامسة – الرابعة  –الثالثة  – الثانية –األولي)
 
 

  من  المغتربين   الطالب  على  اجباري  األمية  محو  •
  بنفس  وتكون   ،  الكلية   في   األخرى  المحافظات
  في  المنيا   محافظة   في  ذكرها   السابق  الخطوات
  بأنكم  التسجيل  فى  التوضيح  مع    كمومركز   كممحافظت
 .   المنيا بجامعة طالب

 

  األمية  محو  مركز  في   الطالب  تسجيل  أن   معرفة  يجب •

(  الدراسي  الفصل)الحر    بنظام  يكون   سكنه  مقر   في
  ألن  المالية  المكافأة  على  الحصول   من  يمكنه  حتي

 مكافأة   له  ليس(  فوري)  بنظام  أو  التنشيطى  التسجيل 
 (. مجانا  ) مالية

 

  لإلمتحانات  األميين   وإعالم   تجهيز   عليكم  يتوجب
  لمعرفة  مركز   بكل   األمية  محو  هيئة  مع  والتنسيق
  في  األميين   مع  الحضور  وعليكم  اللجان،  أماكن
   المحددة  والمواعيد األماكن

 

 

  في  األميين   الدارسين  جميع   رسوب  حالة  في •
  جديدة  دورة  فى  أخري  مرة  التقدم  عليكم  فإن  االمتحان

 .   الناجحين عدد سوي لكم يحتسب فال ،
 

  من حوالى  واالناث   للذكور  يتم األمية محو أن  يراعي  •

 .   سنة 16 سن

الفرق  لجميع والتوفيق بالمشاركة  تمنياتنا

 

 مشروع في المشاركة خطوات
 بالكلية وتعليم الكبار األمية محو


