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 اهليئة العبهة لتعلين الكببر ببليوم العبملي حملو األهية

 
االحتفالية  شاركت ا. د غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في

التي نظمتيا الييئة العامة لتعميم الكبار برئاسة ا. د دمحم ناصف رئيس الييئة بمناسبة اليوم العالمي لمحو 
 (مية والي  حمل شعار االتحوالت في مساحات تعمم القراةة والكتابةاأل

ويلك من خالل جمسة نقاشية بعنوان التحديات وكيفية التغمب عمييا( بمشاركة ا. د ايمان ىريد  عميد كمية 
اسالم الدراسات العميا لمتربية بجامعة القاىرة ، ، ا. د خالد عرفان عميد كمية التربية جامعة األزىر، ا. د 

السعيد مدير مركز تعميم الكبار بجامعة عين شمس ، ا. د احمد عبد الرشيد منسق عام مشروع محو األمية 
 .بجامعة حموان

إلى  9102إنجازات جامعة عين شمس في مجال محو األمية خالل الفترة من  حيث استعرضت سيادتيا
بمشاركة طالب الجامعة في جميع محافظات وقرى ومدن الجميورية، حيث بمغ إجمالي المتحررين من 9199
  متحرر بنياية شير أبريل الماضي 51604األمية 

مشيرة ان لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، الدور األساسي الفاعل الي  ينعكس أثره عمى 
؛ نظًرا لتنوع وتعدد أنشطتو، وبخاصة في مجال محو األمية الي  يوليو جميع األنشطة والممارسات الجامعية

وحداتو يات الطابع الخاص وبخاصة مركز تعميم الكبار التابع لمقطاع،  القطاع اىتماًما بالًغا من خالل
باإلضافة إلى اإلجراةات والممارسات التي يتخيىا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خططو وبرامجو 

حمالتو التوعوية، وعمى ضوة يلك فقد أسيم القطاع في اتخاي عدة إجراةات لإلسيام المجتمعي في المشروع و 
القومي لمقضاة عمى األمية، سواة من حيث الموائح والتشريعات، أو اإلجراةات اإلدارية أو األنشطة 

إصدار قرار مجمس  ثل فيوالمشاركات المجتمعية، من خالل عدة قرارات اصدرىا مجمس الجامعة والتي تتم
 :9102( في ديسمبر 66الجامعة رقم ا

قيام طالب كميات  " والي  بو تم طرح المشروع عمى رئاسة مجمس الجامعة والي  أسفر عن الموافقة عمى
األلسن" بمحو أمية عدد  –التجارة  –الحقوق  –اآلداب  -البنات شعبة التربية –التربية النوعية  –"التربية 

ن ناجحين لكل طالب كشرط أساسي لمحصول عمى شيادة التخرج"، والي  ُيعد خطوة إيجابية ( دارسي5ا
الستثمار طاقات ىيه القوى البشرية لممشاركة في المشروع، كما تم إضافة كميتي الزراعة واآلثار، الي جانب 

خاص حافز قدره بمنح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أش 9191( في فبراير 06قرار مجمس الجامعة رقم ا
( جنيًيا مقدمة من الجامعة 41( جنيًيا عن كل أمي مقدمة من ىيئة تعميم الكبار، فضاًل عن مبمغ ا941ا

عن كل أمي ناجح، مما يؤكد حرص الجامعة عمى تميزىا عن باقي الجامعات األخرى ودعميا لحوافز بخالف 
يًزا لمطالب ودعًما لممشروع القومي لمحو األمية، الحوافز المقدمة من الييئة العامة لتعميم الكبار، ويلك تحف

باإلضافة إلى قيام الجامعة بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الي  يقوم بمحو أمية أكثر 
  .من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية الالحقة عن قيامو بمحو األمية كحافز إضافي لو

عميم الكبار وعمى أثر يلك تم إنشاة وحدة لتعميم الكبار، ومقر بكل كمية كما قامت الجامعة بإنشاة وحدات لت
من كميات الجامعة اليين انطبق عمييم قرار اإللزام لمتابعة سير العمل بالمشروع تحت إشراف مركز تعميم 

 .الكبار بالجامعة



دورات  كبار بالجامعةكما اشارت الي تأىيل طالب الجامعة لمعمل في محو األمية، حيث عقد مركز تعميم ال
تدريبية لطالب الجامعة المشاركين في المشروع لتدريبيم عمى أساليب وطرق تعميم الكبار، وعقد دورات 

  .تدريبية لمعاممين في مجال محو األمية بالتعاون مع الييئة العامة لتعميم الكبار
لجامعية إلى المجتمع وبخاصة وتطرقت سيادتيا الي دور القوافل التنموية الشاممة لموصول بالخدمات ا

المناطق األكثر احتياًجا، كما تعد عماًل تنموًيا فاعاًل في تمكين الفئات الميمشة والمحرومة؛ من خالل تقديم 
في خططو  خدمات تعميمية وطبية وتنموية متنوعة، وقد حرص قطاع الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

حو األمية محور رئيس ودور ميم في جميع قوافمو التنموية الشاممة، وبرامجو الرئيسية أن يكون لمشروع م
حيث تتضمن القوافل التنموية الشاممة أربعة محاور رئيسية؛ المحور الطبي، واالجتماعي، ومحور محو 
األمية، وأخيًرا المحور الثقافي، حيث يتم التنسيق بين مركز تعميم الكبار وىيئة تعميم الكبار في محور محو 

مية بتقديم الندوات المتخصصة وعقد االمتحانات والتسجيل لبيانات الدراسين الراغبين في االلتحاق بفصول األ
 محو األمية بمشاركة طالب كميات الجامعة المختمفة

لتمك اإلنجازات جاة إعالن اليونسكو فوز جامعة عين  وفي ختام كممتيا اوضحت ا. د غادة فاروق انو نتيجة
؛ حيث أشادت لجنة التحكيم بدور الجامعة في تنظيم فصول محو 9190وشيوس لعام شمس بجائزة كونف

األمية عبر اإلنترنت لممناطق الريفية والفقيرة بجميورية مصر العربية، ويلك عن طريق تقديم برامج تدريبية 
مم عن بعد إلعداد طالب الجامعة لمعمل معممين لمحو األمية في المجتمعات، فضال عن استخدام أدوات التع

 .لتعميم الميارات الرقمية وميارات االتصال وتعميم الكبار
مطالبة بضرورة توحيد الجيود لعمل صورة جماعية لمقضاة عمي األمية لمتغمب عمي المصاعب والتحديات 

 التي تواجو محو األمية، وايضا تحميل التحديات، تكاتف جميع جامعات مصر لمقضاة عمى األمية
دورات لتأىيل طالب الجامعة لمعمل  م السعيد مدير مركز تعميم الكبار بالجامعة انو تم عقدواوضح ا. د اسال

  .كميسر محو أمية تحت عنوان" إعداد معمم الكبار" بنظامي الحضور المباشر واألونالين
 -رمشيرا انو تم الحرص عمي تنوع موضوعات الدورة بحيث تغطي المحاور األساسية وىي: مفيوم تعميم الكبا

طرق جيب األميين لفصول محو  –خصائص المتعممين الكبار  -الفرق بين تعميم الكبار وتعميم الصغار
  .إجراةات تدريس القراةة والكتابة والحساب لمكبار -طرق تدريس ميارات القراةة والكتابة والحساب -األمية

الجامعات في دورتي أكتوبر ونتيجة لييه اإلنجازات، حصدت جامعة عين شمس المركز األول عمى مستوى 
، فضال عن 9191/9190، كما حصدت المركز األول عمى مستوى الجامعات لعام 9190، ويناير 9191

يلك فإن الجامعة قد حققت أعى نسبة تطور في مشروع محو األمية خالل آخر عامين وفًقا لما جاة في 
 .9199فبراير  91امعة أسيوط اجتماع المجمس األعمى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بج

موضحا انو لدينا الكثير من الطالب الميين شاركوا في محو امية االفراي االميين اكثر من مرة خالل العام، مما 
 دعي الجامعة لعمل مسابقة لتكريم الطالب االكبر انجازا

ن محو األمية بحمول عام مطالبا بوجود مؤسسة إلعداد معمم لتعميم الكبار لسرعة انجاز اعالن مصر خالية م
 .الي جانب أىمية متابعة المتحررين من األمية وتحفيز متمقي محو األمية .9161
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