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        أوال :حمــو األميــة:أوال :حمــو األميــة:أوال :حمــو األميــة:أوال :حمــو األميــة:
التعاون مع الهيئة تقوم اإلدارة العامة للمشروعات البيئية ومعهد الدراسات والبحوث التربوية ب

بعمل فصول لمحو األمية بالجامعة ، لذا قامت اإلدارة بمخاطبة جميع  العامة لمحو األمية وتعليم الكبار

ألميين الذين لم تتم محو أميتهم حتى يتم تفعيل كليات ومعاهد الجامعة المختلفة لحصر أعداد العمال ا

مشروع جامعه بال أمية وتم تكثيف الجهود لالنتهاء من تعليم األعداد القليلة المتبقية بالجامعة وتمثل هذا 

  في افتتاح فصلين بمعهد الدراسات والبحوث التربوية وكذلك فصل بكلية اآلداب وفصل بمعهد األورام 

لعالقة بين الجامعة والمجتمع فقد قامت الجامعة بعمل هذه الفصول لقبول وتحقيقا لهدف توثيق ا

  سكان المنطقة المحيطة بالجامعة لمحو أميتهم واستخراج شهادة لهم. 

  وكانت مواعيد االمتحانات الخاصة بمحو األمية على مستوى الجامعة كالتالي:

   ٢٠١٠ منذ عام  حملو االمية  االمتحانات التالية إجراءوقد مت 

  رسوب  نجـاح  حضور  المكــان  التاريــخ  م
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تم افتتاح فصل للمرحلة اإلعدادية يضم الناجحين على مستوى كليات جامعة القاهرة ومعاهدها 

لفة في فصول محو األمية التي تم عقدها على مدى السنوات الماضية فى بداية العام وٕاداراتها المخت

 عامل وعاملة) ٣١وتقدم إليه ( ٢٠١٤- ٢٠١٣الدراسي الحالي 

تم تقديم أوراق هؤالء العمال والعالمات إلى مدارس حكومية بمحافظة الجيزة عن طريق اإلدارة 

 سي.امتحان نصف العام الدرا زالتعليمية الجتيا

بعد ظهور نتيجة نصف العام تبين ضعف مستوى هؤالء العمال والعامالت مما أدى إلى رسوب 

 معظمهم .

تم تحويل المسار التعليمي لهؤالء العمال والعامالت نحو التعليم الفني، مما يسمح لهم بالحصول 

هذا  باع طويل في على شهادة اإلعدادية المهنية وذلك بعد االتفاق مع جمعية فتيات الغد والتي لها

 تحت إشراف إدارة المعهد واإلدارة العامة للمشروعات البيئية.  المجال وذلك 
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