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  إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  

 ٢٠٢٠ونیو ی ٣٠حتى  ٢٠١٩ یولیو ١خالل الفترة من 
 :محو االمیة وتعلیم الكبار - :خامساً 

  التاریخ  النشاط  البیان  م
عدد 

  الحاالت
  الصور الداعمة

١.     

في جھود محو  مشاركة كلیة التربیة
ضمن الخطة (األمیة بحي راشد 

التنفیذیة لجامعة سوھاج لتطویر حي 
، بمركز الشباب بحي راشد، )راشد

خدیجة . حیث شارك من كلیة التربیة د
د العزیز علي مدیر مركز تعلیم عب

وفاء بكر ھالل . ود، الكبار بالجامعة
مدرس الصحة النفسیة واإلرشاد 

     یولیو



حیث تم تقدیم عدة محاضرات ، النفسي
بحي راشد لتوعیة األھالي بمشكلة محو 
األمیة وبأھمیة التعلیم ودورة في تقدم 
اإلنسان، وتقدیم ندوة عن محو األمیة 

فرھا كلیة والجھود والخدمات التي تو
التربیة ومركز تعلیم الكبار بالجامعة في 
مجال محو األمیة في المجتمع المحلي 

محمد . كما شارك في الندوة أ، المحیط
الدالي مدیر لفرع الھیئة العامة لتعلیم 

  .الكبار بسوھاج

٢.   

دور الجامعة في 
محو االمیة 
  وتعلیم الكبار

عدد من تم (

  )محو امیتھم

علیم الكبار بجامعة سوھاج، إنشاء مركز ت
ووضع الئحة مالیة إداریة لھ تم اعتمادھا 

  من مجلس الجامعة
    أكتوبر

 



٣.   

دور طالب كلیة التربیة في "ندوة بعنوان 
مواجھة قضیة محو األمیة وتعلیم 

تعلیم الكبار ، بالتعاون مع مركز "الكبار
والھیئة العامة لتعلیم الكبار فرع  بالجامعة

  سوھاج

  ٤٠٠  نوفمبر ١٤

 

٤.   

بروتوكول تعاون بین الجامعة والھیئة 
/ قعھ الدكتورالعامة لتعلیم الكبار و

عاشور العامرى یوم الثالثاء الموافق 
  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٦

  ١٠  نوفمبر ٢٦

 



٥.   

بروتوكول تعاون بین كلیة التربیة 
والھیئة العامة لتعلیم الكبار وقعھ 

عاشور العامرى یوم الثالثاء / الدكتور
  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٦الموافق 

  ١٠  نوفمبر ٢٦

 

٦.   
عدد من تم حصولھم على شھادة محو 

  األمیة
حتى نوفمبر 

٢٠١٩  
محمو امیة 

٦٨    

 



  ٣٠/٦/٢٠٢٠تحریرا فى 

  رئیس الجامعة       نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع                                                                                         

  أحمد عزیز عبد المنعم./ د.أ                                            مصطفى عبد الخالق عبد الاله                                                   ./ د.أ

٧.   

جامعة سوھاج تقر حزمة لتحفیز الطالب 
: على المشاركة فى برنامج محو األمیة

جنیھ  ٣٥٠٠ بمنحجامعة سوھاج قرار 
 مواطنین ١٠لكل طالب یمحو أمیة 

 ون مع الھیئة العامة لتعلیم الكباربالتعا

  

  ١٠  نوفمبر ٢٦

  

٨.     

إحضار مندوبة من الھیئة العامة لتعلیم 
الكبار بسوھاج لمدة یومین أسبوعیاً 

م، ٢٠٢٠- ٢٠١٩خالل العام الجامعي 
فیة لمساعدة الطالب وإرشادھم إلي كی

المشاركة في جھود محو األمیة وكیفیة 
المتابعة في ھذا األمر، ومعرفة المنافع 
المادیة واألدبیة العائدة علیھم نتیجة 

، المشاركة في جھود محو األمیة
وتعریفھم ببنود البروتوكول الموقع بین 

الھیئة العامة لتعلیم الكبار  الكلیة وبین
  . ، وكیفیة االستفادة منھبسوھاج

   ٣٠٠  رنوفمب




