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 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 

 فى الفترة من

 ( 2018حىت  2010)مايو 
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 حممــد أمحــد على .أ
 مدير عام املشروعات البيئية
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التعاون مع الهيئة تقوم اإلدارة العامة للمشروعات البيئية ومعهد الدراسات والبحوث التربوية ب
بمخاطبة جميع رة دابعمل فصول لمحو األمية بالجامعة ، لذا قامت اإل العامة لمحو األمية وتعليم الكبار

كليات ومعاهد الجامعة المختلفة لحصر أعداد العمال األميين الذين لم تتم محو أميتهم حتى يتم تفعيل 
مشروع جامعه بال أمية وتم تكثيف الجهود لالنتهاء من تعليم األعداد القليلة المتبقية بالجامعة وتمثل هذا 

 كذلك فصل بكلية اآلداب وفصل بمعهد األورام ة و بويفي افتتاح فصلين بمعهد الدراسات والبحوث التر 
وتحقيقا لهدف توثيق العالقة بين الجامعة والمجتمع فقد قامت الجامعة بعمل هذه الفصول لقبول 

 سكان المنطقة المحيطة بالجامعة لمحو أميتهم واستخراج شهادة لهم. 
 تالي:كالعة وكانت مواعيد االمتحانات الخاصة بمحو األمية على مستوى الجام

  2010 منذ عام  حملو االمية  االمتحانات التالية إجراءوقد مت 

 رسوب جنـاح حضور املكــان التاريــخ م

 95 25 120 بقاعة املعلم اجلامعي 2010مايو  26 1

 57 23 80 املعهد القومي لألورام 2010يونيه  15 2

 3 34 37 قاعة املعلم اجلامعي 2010يوليو  14 3

 شهادة حمو أمية 75مت تسليم  مبهرجان جامعتنا أحلى جبوار النصب التذكاري للجامعة 2010و وليي 18 4

 4غ -3 28 35 قاعة املعلم اجلامعي قاعة االحتفاالت 201أغسطس  9 5

 2011أغسطس  19 6
)امتحان وتسليم شهادات دور ابريل( مبعهد الدراسات 

 الرتبوية
28 18 10 

 30 16 46 عهد الدراسات الرتبوية( مبتاب)استك 2011نوفمرب  28 7

 16 )امتحان وتسليم شهادات ( بقاعة املعلم اجلامعي 2012يناير 18 8

خارج  15+1
 3اجملموعة تسليم 

 شهادات

 غياب 1

 2012يناير 30 –29 9

 - 25 25 قــــرية نكـــــال

 5 9 14 فصـــــــول سابقة
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 7 12 19 مـــكفــــر حكيــ 2012فرباير  2 – 1 10

 - 7 7 بشتيـــــــــــــل 2012فرباير  6 - 5 11

 3 27 30 منيـــــل شيحــه 2012فرباير  9 - 8 12

 4 8 12 )استكتاب( بقاعة املعلم اجلامعي 2012ابريل  12 13

 3شهادة وجارى استخراج  13مت تسليم  )تسليم شهادات( بقاعة املعلم اجلامعي 2012ابريل  23 14

 2 3 5 )امتحان نهائي( بنادي الشركة الشرقية للدخان 2012ه ونيي 28 15

 9 9 9 )استكتاب( بكلية اهلندسة 2012يوليو  4 16

 35 11 46 )امتحان متهيدي( بقاعة املعلم اجلامعي 2013يناير  9 17

 4 7 11 )استكتاب قبل النهائي ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2013يناير  27 18

 3 4 7 )امتحان النهائي لتسليم الشهادات(  مبعهد الدراسات الرتبوية 2013ابريل  7 19

 4 8 12 )امتحان متهيدي( مبعهد الدراسات الرتبوية 2013نوفمرب  4 20

 20 15 35 )استكتاب حملو االمية ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2014مارس10 21

 5 32 37 ويةرتبال )امتحان حملو االمية( مبعهد الدراسات 2014يونيو18 22

 7 6 13 )امتحان حملو االمية ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2014اغسطس  28 23

 18 19 37 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2014سبتمرب  17 24

 15 21 36 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2014اكتوبر  29 25

 17 13 30 طب قصر العيىنية بكل)امتحان فورى (  2014نوفمرب  3 26

 31 17 48 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2014نوفمرب  12 27

 22 14 36 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2015يناير  14 28

 24 4 28 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2015يناير  21 29

 8 29 37 د الدراسات الرتبويةعه( مب)امتحان فورى  2015مارس  4 30

 4 4 8 )امتحان فورى ( بكلية املريض 2015مارس  14 31
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 مت تسليم )     ( شهادة تسليم شهادات )مبعهد الدراسات الرتبوية 2015مارس  16 32

 13 4 17 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2015ابريل 9 33

 مت تسليم )     ( شهادة الدراسات الرتبوية عهد)مبتسليم شهادات  2015ابريل  9 34

 - - 23 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2015مايو  18 35

 6 10 16 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2015يوليو  2 36

 11 8 19 )امتحان فورى ( بكلية احلقوق 2015يوليو 26 37

 10 14 24 ستوى( بكلية الدراسات العليا للرتبيةس مقيا)استكتاب  2015سبتمرب   9 38

 15 5 20 )امتحان نهائى ( بكلية الدراسات العليا للرتبية 2015اكتوبر 15 39

 1 22 23 )امتحان فورى ( بقرية كفر حكيم 2015نوفمرب  22 40

 11 28 39 )امتحان فورى ( بكلية الدراسات العليا للرتبية 2016مارس  23 41

 28 25 53 )امتحان فورى( بقرية الشيخ عتمان لقرية احلوامدية 2016 نيويو 4 42

    بكلية الدراسات العليا للرتبية(  كتابتاس)  2016يوليو  26 43

    ) امتحان ( بكلية الزراعة 2016أغسطس  17 44

    االمجــــــــــــــاىل

 

 جبامعة القاهرة فصــول حمـــو األميـــة
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 قياس مستوى

 قاعة املعلم اجلامعيب

26/5/2010 

 

 قياس مستوى

 باملعهد القومي لألورام

15/6/2010 

 

 امتحان  حمو األمية للعاملني

 جلامعيبقاعة املعلم ا

14/7/2010 

 

 استكتاب قبلى

 بقاعة املعلم اجلامعي

9/8/2010 

 

 امتحــــان حتديد مســــتوى 
 بكليات ومعاهد اجلامعة املختلفة 

 امعةعامة للمشروعات البيئية باجليف حضور جلنة من اإلدارة ال

 وإدارة جنوب اجليزة وجلنة من معهد الدراسات الرتبوية
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 قياس مستوى

 بقاعة االمتحانات

19/4/2011 

 امتحان حمو األمية للعاملني

 بقاعة االمتحانات 

18/5/2011 

 قياس مستوى

 بكلية اآلداب

8/12/2010 

 قياس مستوى

 بكلية اآلداب

26/1/2011 

 امتحان و تسليم شهادات 

 الرتبوية مبعهد الدراسات

19/10/2011 
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 امتحان حمو االمية  للعاملىن

 مبعهد الدراسات الرتبوية

28/11/2011 

  األميةاستكتاب حمو 

 اجلامعيبقاعة املعلم 

18/1/2012 

 تسليم شهادات

 اجلامعيبقاعة املعلم 

18/1/2012 

 ميةاألامتحان حمو 

 مبعهد الدراسات الرتبوية

12/4/2012 

 تسليم شهادات

 بقاعة املعلم اجلامعي

23/4/2012 
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 امتحان حمو أمية

 بقاعة املعلم اجلامعي

9/1/2013 

 ان حمو أميةامتح

 مبعهد الدراسات الرتبوية

27/1/2013 

 امتحان نهائي لتسليم الشهادات

 مبعهد الدراسات الرتبوية

7/4/2013 

 متهيدي امتحان 

 مبعهد الدراسات الرتبوية

4/11/2014 
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 استكتاب حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

10/3/2014 

 امتحان حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

18/6/2014 

 امتحان حملو االمية

 بويةمبعهد الدراسات الرت

28/8/2014 

 امتحان حملو االمية

 ةمبعهد الدراسات الرتبوي

17/9/2014 
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 امتحان حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

29/10/2014 

 امتحان حملو االمية

 طب قصر العينىبكلية 

3/11/2014 

 امتحان حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

 2014نوفمرب 12

 امتحان حملو االمية

 هد الدراسات الرتبويةمبع

14/1/2015 
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 امتحان حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

21/1/2015 

 امتحان حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

14/1/2015 

 االمية امتحان حملو

 مبعهد الدراسات الرتبوية

21/1/2015 

 امتحان حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

4/3/2015 
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 و االميةامتحان حمل

 بكلية التمريض

9/3/2015 

 تسليم شهادات حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

16/3/2015 

 امتحان حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

9/4/2015 

 م شهادات حملو االميةتسلي

 مبعهد الدراسات الرتبوية

9/4/2015 
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 تسليم شهادات حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

18/5/2015 

 تسليم شهادات حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

2/7/2015 

 تسليم شهادات حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

26/7/2015 

 استكتاب قياس مستوى

 ية الدراسات العليا للرتبيةبكل

9/9/2015 
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 مت عقد 

 امتحــان نهـــائــي

 بكلية الدراسات العليا للرتبية

15/ 10/ 2015  

 

 مت عقد 

 فورىامتحــان 

 بقرية كفر حكيم

22/11/2015 

 

 مت عقد 

 ورىفامتحــان 

 بكلية الدراسات العليا للرتبية

23/ 3/ 2016 
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 مت عقد 

 حملو االميةتقييم لاللتحاق بفصول 

 بكلية الدراسات العليا للرتبية

26/ 7/ 2016 

 

 مت عقد 

 امتحان فورى

 الشيخ عتمان بقرية احلوامدية

4/ 6/ 2016 

 

 مت عقد 

 بفصول حملو االميةامتحان 

 الزراعـــــــــةة ـــــبكلي

17/ 8/ 2016 
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 توقيع بروتوكول تعاون مشرتك

 ليم الكبارالقاهرة واهليئة العامة لتع ةبني جامع 

 

  بحضـــور

 / علـــى عبـــد الرمحــــن   أ.د

 محافـــظ الجيـــــــزة

 
          تحــت رعايـــة

  حمــب الرافعــي.د/ أ                        أ.د/ جـــابـر نصـــــار          
 رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة                  رئيس جامعة القاهرة    

 

 ـــــراف وإشــ

ـال عبــد الناصـــر    األستاذ الدكتور/ مج

 وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

 

     

 بتنفيــــــــــــذ       

 اهليئة العامة لتعليم الكبار            قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة            

 فـــرع اجليـــزة                         اإلدارة العامة للمشروعات البيئية       

    

 

 كـــوذل

يف متام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة أمحد لطفي  2014نوفمرب  5يوم األربعاء املوافق 
 السيد باجلامعة.
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 )جيزة بال امية(القافلة الرتوجيية لنشاط حمو االمية  
 

 

 

          تحــــــت رعايــــــــــة 

  حممد عفيفى.د/ أ             أ.د/ جـــابـر نصـــــار  
 ذي للهيئة ذي للهيئة رئيس الجهاز التنفيرئيس الجهاز التنفي              رئيس جامعة القاهرةرئيس جامعة القاهرة

 
 

 شرتكاملتعاون بال

 بني  
 ه القاهرةجامع

 واهليئة العامة لتعليم الكبار 

 

  بحضــــــــور

     العادلـىالعادلـىخالـد زكريـا خالـد زكريـا / /   أ.دأ.د

          محافـــظ الجيـــــــزةمحافـــظ الجيـــــــزة

 

 

 

 وإشـــــــراف

 ـال عبــد الناصـــرمج /أ.د                 عز الدين ابو ستيت /أ.د

  نائب رئيـس الجامعــةنائب رئيـس الجامعــة                                  نائب رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة 

  لشئــون خدمـــة المجتمــــعلشئــون خدمـــة المجتمــــع        لشئــون التعليـم والطـالبلشئــون التعليـم والطـالب
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 بتنفيــــــــــــذبتنفيــــــــــــذ

 اهليئة العامة لتعليم الكبار           ية البيئة   قطاع خدمة اجملتمع وتنم    

 فـــرع اجليـــزةعات البيئية                         اإلدارة العامة للمشرو    
 

تكريم القائمني على املشروع من اهليئة العامة حملو االمية وتعليم الكبار ومن  االداريني  ❖
 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 هادات حمو االمية للمتحررين من االمية تسليم ش ❖

 
 

  وذلكوذلك
  2015 /4 /30وحىت يوم اخلميس  2015 /4/  26يوم االحـــد املوافق  

 .مبركز املؤمترات باجلامعة
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 تكريم  القائمني على املشــــروعتكريم  القائمني على املشــــروع

 تسليــــم الشهـــاداتتسليــــم الشهـــادات
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 حتــت رعايـــة 

 السيد األستاذ الدكتور/ جابـر نصـار 
 عــــة رئيس اجلام

 وإشراف 

 السيد األستاذ الدكتور / سعيد حيي ضـو 
 ن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة نائب رئيس اجلامعة لشئو

 قامت 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  
 وبالتعاون مع 

 اهليئة العامة حملو االمية وتعليم الكبار
 المية مشاركة الطالب فى حمو ا

 وذلك 
 . 2015 /12 /2وافق وحىت االربعاء امل 2015 /11 /30 داخل حرم اجلامعة من يوم االثنني 
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 حتــت رعايـــة 

 السيد األستاذ الدكتور/ جابـر نصـار 
 رئيس اجلامعــــة 

 وإشراف 

 السيد األستاذ الدكتور / سعيد حيي ضـو 
 ة البيئة نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمي

 مشاركة 

 البيئة   اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية
 بكلية الدراسات العليا للرتبية برامج التنمية املهنية للمعلممركز تطوير 

 
 اهليئة العامة حملو االمية وتعليم الكبار وبالتعاون مع

 
انى بقرية زيارة مدينة ابو كبري مبحافظة الشرقية وعمل ميد

 احلصوة باحدى قرى املدينة 
 
 

  2016 /3 /29  لثالثاء املوافقيوم اوذلك 
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 شرتكاملتعاون بال

 بني  
 ه القاهرةجامع

 واهليئة العامة لتعليم الكبار 

 
 13/4/2017ميس املوافق وذلك يوم اخل

 

 

 

 وإشـــــــراف

 ـام حممــدأ / عصــ  د علــــىـــد أمحـــ/ حمم أ                 دىــهريإميان  /أ.د

  م الهيئـــةم الهيئـــةـــاـــامديــــر عمديــــر ع    العامــــــةالعامــــــةــام اإلدارة ــام اإلدارة مدير عمدير ع              وكيــــل كليـــــــةوكيــــل كليـــــــة        

جيــزةجيــزةعليم الكبار بالعليم الكبار بالالعامـــة لتالعامـــة لت            للمشروعــــات البيئـــــــيةللمشروعــــات البيئـــــــية                  الدراسات العليا للتربيةالدراسات العليا للتربية

          
  

 

 

           تحــــــت رعايــــــــــة

 ى ضـــوأ.د/ سعيــد حيي    أسامــة فـــراج.د/ أ              أ.د/ جـــابـر نصـــــار  

 نائب رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة                                        ذي للهيئة ذي للهيئة رئيس الجهاز التنفيرئيس الجهاز التنفي                        رئيس جامعة القاهرةرئيس جامعة القاهرة      
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 حتــت رعايـــة 

 كمال الداىليـد اللواء / الس
 حمافظ اجليـــــــزة

 السيد األستاذ الدكتور/ جابـر نصـار 
 رئيس اجلامعــــة 

 وإشراف 

 اذ الدكتور / سعيد حيي ضـو السيد األست
 ة البيئة اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمينائب رئيس 

 مشاركة 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  
 بكلية الدراسات العليا للرتبية برامج التنمية املهنية للمعلممركز تطوير 

 
 بلواء املستقحمجعية  وبالتعاون مع

 
  ميةللقضاء على األروع مصر القومى ـــمش

 
 

  2017/  10 / 14 – 13  املوافق اجلمعة والسبت ىيوموذلك 
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 افتتاح فصل اإلعدادي
 كال من  يف حضور

  ة بيئاالستاذ الدكتور / مجال عبد الناصر نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية ال 

 وكيل  معهد الدراسات الرتبوية               واالستاذ الدكتورة / جنوى

 

ات جامعة القاهرة ومعاهدها تم افتتاح فصل للمرحلة اإلعدادية يضم الناجحين على مستوى كلي
ألمية التي تم عقدها على مدى السنوات الماضية فى بداية العام وإداراتها المختلفة في فصول محو ا

 عامل وعاملة( 31وتقدم إليه ) 2014- 2013الي الحسي الدرا

 تم تقديم أوراق هؤالء العمال والعالمات إلى مدارس حكومية بمحافظة الجيزة عن طريق اإلدارة
 امتحان نصف العام الدراسي. زالتعليمية الجتيا

وب بعد ظهور نتيجة نصف العام تبين ضعف مستوى هؤالء العمال والعامالت مما أدى إلى رس
 مهم .معظ

تم تحويل المسار التعليمي لهؤالء العمال والعامالت نحو التعليم الفني، مما يسمح لهم بالحصول 
هذا  بعد االتفاق مع جمعية فتيات الغد والتي لها باع طويل فيعلى شهادة اإلعدادية المهنية وذلك 

  ة. يئيتحت إشراف إدارة المعهد واإلدارة العامة للمشروعات البالمجال وذلك 
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 درسة الثانوية الزراعيةمب 22/7/2014اىل  16/7امتحان الصف االول اإلعدادي  من 

 

o (  عامل 20تقدم عدد )دور ثةان ( ودةد  ة االعدادية المهنيةةالصف االول بالمرحل المتحان(

 االمتحان جميعا. فينجحوا 

 

o ( عامل المتحان الصف 1تقدم عدد )ور ثان( ودد نجح )د نيةبالمرحلة االعدادية المه الثاني

 االمتحان في
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