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  2010 منذ عام    حملو االمية  التاىل  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  أحلى جبوار النصب التذكاري للجامعةجامعتنا مبهرجان  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 ت الرتبويةعهد الدراسا( 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

 7 12 19 مـــكفــــر حكيــ 2012فرباير    2 – 1 10

ــل 2012فرباير  6 - 5 11  - 7 7 بشتيـــــــــــ
 3 27 30 منيـــــل شيحــه 2012فرباير  9 - 8 12
 4 8 12 )استكتاب( بقاعة املعلم اجلامعي 2012ابريل  12 13
 شهادة  13مت تسليم  )تسليم شهادات( بقاعة املعلم اجلامعي 2012ابريل  23 14
 2 3 5 ة للدخانشركة الشرقيي( بنادي الن نهائ)امتحا 2012ه ونيي 28 15
 9 9 9 )استكتاب( بكلية اهلندسة 2012يوليو  4 16
 35 11 46 )امتحان متهيدي( بقاعة املعلم اجلامعي 2013يناير  9 17



 

 دارة العامة للمشروعات البيئيةاإل                                                                                                                                        

 رسوب جنـاح حضور املكــان التاريــخ م

 4 7 11 )استكتاب قبل النهائي ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2013يناير  27 18
 3 4 7 مبعهد الدراسات الرتبوية(  دات ي لتسليم الشها)امتحان النهائ 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 2014يونيو 18 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 رتبويةد الدراسات العه( مب)امتحان فورى  2015مارس  4 30
 4 4 8 )امتحان فورى ( بكلية املريض 2015مارس  14 31
 تسليم شهادات )مبعهد الدراسات الرتبوية 2015مارس  16 32
 13 4 17 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 2015ابريل 9 33
 لرتبويةالدراسات ا عهد)مبتسليم شهادات  2015ابريل  9 34
 - - 23 بويةعهد الدراسات الرت)امتحان فورى ( مب 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 ات العليا للرتبيةية الدراسستوى( بكلس مقيا)استكتاب  2015سبتمرب   9 38
 15 5 20 اسات العليا للرتبية( بكلية الدر )امتحان نهائى 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 ن فورى( بقرية الشيخ عتمان لقرية احلوامديةتحا)ام 2016 نيو يو  4 42
 بكلية الدراسات العليا للرتبية(  كتابتاس)  2016يوليو  26 43
 ) امتحان ( بكلية الزراعة 2016أغسطس  17 44
 حصر للعماله األميه باجلامعة جبميع إدارات وكليات ومعاهد اجلامعة 16/10/2016 45
 امتحان حتديد مستوى للعاملني اآلميني باجلامعة 2/2/2017 46
 د حمو آميتهما فصول حمو اآلميه للتنسيق بني العاملني املراالكليات املتاح بهارسال خطابات لكل  6/3/2017 47

48 8/3/2017 
ات ( فصول بكلي6حتديد الفصول اخلاصه بتعليم العاملني اآلميني بالتنسيق مع الكليات ومت حتديد )

 ومعاهد اجلامعة
 دريبية للتدريب على تعليم الكباردورة ت 2017/  5/   14:  13 49
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 رسوب جنـاح حضور املكــان التاريــخ م

 حصر للعمالة األمية باجلامعة 9/9/2019 50
 اجتماع جملس أعلى للجامعات بإعتبار ملف حمو األمية امن قومى 11/11/2019 51
 امعةية باجلو االم( فصول حمل5مت اإلعالن عن فتح ) 21/11/2019 52
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 قياس مستوى 

 قاعة املعلم اجلامعيب

26/5/2010 

 

 قياس مستوى 

 باملعهد القومي لألورام

15/6/2010 

 

 و األمية للعاملنيامتحان  حم

 جلامعيبقاعة املعلم ا

14/7/2010 

 

 استكتاب قبلى 

 بقاعة املعلم اجلامعي

9/8/2010 

 

 امتحــــان حتديد مســــتوى  
 بكليات ومعاهد اجلامعة املختلفة  

 امعةعامة للمشروعات البيئية باجلحضور جلنة من اإلدارة ال يف

 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 

 ستوى قياس م

 بكلية اآلداب

8/12/2010 

 قياس مستوى 

 ة اآلداببكلي

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 

   األمية استكتاب حمو  

 اجلامعيعلم بقاعة امل

18/1/2012 

 تسليم شهادات 

 اجلامعيبقاعة املعلم 

18/1/2012 

 مية األامتحان حمو  

 مبعهد الدراسات الرتبوية

12/4/2012 

 تسليم شهادات 

 بقاعة املعلم اجلامعي

23/4/2012 
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 امتحان حمو أمية 

 يبقاعة املعلم اجلامع

9/1/2013 

 ان حمو أمية امتح 

 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 

 الدراسات الرتبويةمبعهد 

10/3/2014 

 امتحان حملو االمية 

 مبعهد الدراسات الرتبوية

18/6/2014 

 امتحان حملو االمية 

 بويةمبعهد الدراسات الرت

28/8/2014 

 امتحان حملو االمية 

 ةهد الدراسات الرتبويمبع

17/9/2014 
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 امتحان حملو االمية

 مبعهد الدراسات الرتبوية

29/10/2014 

 حملو االمية امتحان

 طب قصر العينىبكلية 

3/11/2014 

 ميةامتحان حملو اال

 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

 بويةمبعهد الدراسات الرت

9/4/2015 

 م شهادات حملو االميةتسلي

 بويةمبعهد الدراسات الرت

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 

 كتاب قياس مستوىاست

 ية الدراسات العليا للرتبيةبكل

9/9/2015 
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 مت عقد 

 امتحــان نهـــائــي

 بكلية الدراسات العليا للرتبية

15/ 10 /2015  

 

 عقد  مت

 فورىامتحــان 

 بقرية كفر حكيم

22/11/2015 

 

 مت عقد 

 ورىفامتحــان 

 بكلية الدراسات العليا للرتبية

23 /3 /2016 
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 مت عقد 

 حملو االميةييم لاللتحاق بفصول تق

 يةبكلية الدراسات العليا للرتب

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 الكبارواهليئة العامة لتع  القاهرة  ةبني جامع 

 

  بحضـــور

 ـد الرمحــــن   / علـــى عبــ  أ.د

 محافـــظ الجيـــــــزة 

 

          تحــت رعايـــة

  حمــب الرافعــي.د/ أ                        أ.د/ جـــابـر نصـــــار          

 فيذي للهيئة رئيس الجهاز التن                 رئيس جامعة القاهرة     

 

 ـــــراف وإشــ

  الناصـــر األستاذ الدكتور/ مجـال عبــد 

 وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

 

     

 بتنفيــــــــــــذ       

 اهليئة العامة لتعليم الكبار             قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة              

 ة  فـــرع اجليـــز                             مشروعات البيئية     اإلدارة العامة لل   

    

 

 كـــوذل

يف متام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة أمحد لطفي    2014نوفمرب    5يوم األربعاء املوافق  
 السيد باجلامعة.
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  امية( ة بال)جيز 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

       العادلـى العادلـى خالـد 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     

 ـرع اجليـــزةفــعات البيئية                         دارة العامة للمشرواإل     
 

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/   26ـد املوافق  يوم االحــ 

 .املؤمترات باجلامعة  مبركز
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 تكريم  القائمني على املشــــروع تكريم  القائمني على املشــــروع 

 تسليــــم الشهـــادات تسليــــم الشهـــادات 
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 حتــت رعايـــة 

ـار    السيد األستاذ الدكتور/ جابـر نص
 عــــة  رئيس اجلام

 وإشراف 

 السيد األستاذ الدكتور / سعيد حيي ضـو 
 ن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  ب رئيس اجلامعة لشئونائ

 قامت 

 دارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  اإل
 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 

 لسيد األستاذ الدكتور/ جابـر نصـار ا
 رئيس اجلامعــــة 

 وإشراف 

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

 مشاركة 

 البيئة   خدمة اجملتمع وتنميةاإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع 
 بكلية الدراسات العليا للرتبية  نية للمعلمبرامج التنمية املهمركز 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   ملوافقلثالثاء ايوم اوذلك 
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 شرتكاملتعاون بال

 بني  
 رةه القاهجامع

 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    ـةـةالعامـــــالعامـــــــام 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                          ئيس جامعة القاهرةئيس جامعة القاهرةرر      
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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 امعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمياجل نائب رئيس 

 مشاركة 

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

 
 بلواء املستقح مجعية   عوبالتعاون م

 
   يةمللقضاء 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 

 بوية وكيل  معهد الدراسات الرت              واالستاذ الدكتورة / جنوى
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 ية الزراعيةالثانودرسة  مب  22/7/2014اىل   16/7امتحان الصف االول اإلعدادي  من 

 

o (  عامل  20تقدم عدد )قد )دور ثان ( و  ة االعدادية المهنية الصف االول بالمرحل  المتحان

 االمتحان جميعا.  فينجحوا  

 

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

 االمتحان  في
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