
  
  
  

  

  ٢٠١٥بیانات محو االمیة خالل عام 
  

 ٢٠١٥شھر مايو فى بداية  تحديث قاعدة البیانات الخاصة باإلدارة والبد فى أعمال الحصر للمرحلة الثانیة وكانت  ـ: أوال 
  ٠وسارية حتى تاريخه

  
  ـ :ثانیا الفصول التى تم فتحھا عن طريق اإلدارة

  
األمیة بالغردقة وبدأت  أن تم تسجیلھم بفرع الھیئة لمحو فصل في بعض فنادق وقرى الغردقة بعد)  ١٧( دد تم فتح ع  ـ  

   ٠الدراسة بھم ويتم المتابعة
   لھم أكتوبر بالدھار وجارى فتح فصلین آخرين ٦لطلبة كلیة التربیة بمدرسة )  ٢( تم فتح عدد   ـ  

  
  ـ :طريق أقسام محو األمیة بمجالس المدن كالتالى ثالثا الفصول التى تم فتحھا عن 

  
منطقة سفاجا فصل )  ٢(  باألماكن التالیة ١٧/١١/٢٠١٥لوارد لنا بتاريخ ا فصول طبقا للبیان)  ٤( مدينة سفاجا عدد   ـ

   ٠بقرية النصر فصل)  ٢( و  البلد
)  ٥( بقرية الشیخ الشاذلى بعدد  فصل واحد ٢٢/١١/٢٠١٥ لبیان الوارد لنا بتاريخلطبقا )  ٢( مدينة مرسى علم عدد   ـ

  ٠دارسین)  ٥( عدد  دارسین والفصل ثاني بمركز الشباب ب
بفصل بقرية الشیخ )  ١٠( وتم إلحاق عدد )  ١٥( مواطن نجح منھم )  ٢٥( عدد كما تم عمل امتحانات فورية ل    

  ٠الشاذلي ومركز الشباب
  ـ : على خمسة مدن كالتالى موزعه عن طريق مديرية الشباب والرياضةفصل )  ١٩( عدد تم فتح رابعا 

  
 فصول)  ٤( بالقصیر وفصل بمدينة مرسى علم وعدد  فصول)  ٣( فصل  بسفاجا وعدد  ) ٢( بالغردقة وعدد فصول  ) ٩(  

  ٠بمدينة الشالتین
  

  ـ: كالتالى موزعهافظةالھیئة العامة لمحو األمیة بالمحفرع  بمعرفةفصل )  ١٠٦( عدد تم فتح خامسا 

فصل  ) ٤٩( عدد   ـ                      رأس غارب بمدينة  كلیة التربیةعن طريق )  ٤( فصل تابع الھیئة وعدد  ) ١٥( عدد  ـ
تابع الھیئة فصل واحد فصل  ) ٢٠( عدد   ـ                   ٠الغردقةمدينة ب كلیة التربیةعن طريق )  ١٧( تابع الھیئة وعدد 

( بمدينة مرسى علم وعدد  ) ٥( عدد بالقصیر و فصول)  ٤( وعدد                     ٠سفاجامدينة ب كلیة التربیةعن طريق 
   ٠أبو رماد بمدينة حاليب)  ٧( وعدد       بمدينة الشالتین فصول)  ٤

  -:االعمال الجاريه في االدارة 

ن بكل جھة بمعرفة انتظام الدارسی وتقوم اإلدارة حالیا بالمتابعة لتنفیذ البرنامج الزمني بالتنسیق مع ھذه الجھات بعد
/ المحافظ وسیتم إعداد تقرير تفصیلي أوال بأول على السید / من تنفیذ تعلیمات السید الوزير لتأكد واموظفي اإلدارة 

   ٠سكرتیر عام المحافظة بصفه دورية

  
ة والتعلیم والمطلوب منھم محو من المدرسین الجدد المكلفین بالتدريب العملي بمديرية التربی)  ٢٠٨( ونظرا لوجود عدد 

أمیة عدد من األمیین من أبناء المحافظة أو المقیمین بھا تنفیذا لتعلیمات وزارة  التربیة والتعلیم كشرط للتثبیت في 
طالب وطالبة ويواجھون  صعوبات في  ٩٠الوظیفة خالل ستة أشھر باإلضافة لطلبة كلیة التربیة والبالغ عددھم أكثر من 

   ٠ین حتى يتمكنوا من تنفیذ التكلیف المطلوب منھم في محو أمیة عدد من األمیین الجتیاز التدريبإيجاد دارس
  مدرس)  ٢٩٨( البالغ عددھم  الستفادة من ھؤالء المدرسین وطلبة كلیة التربیةل اإلدارةوتسعى 

  
  ـ:تم إعادةمخاطبة كال من فقد 

  
تشكیل لجنة برئاسة بشأن  ٢٠١٣لسنة  ١٥٥رقم  المحافظ/ قرار السیدلتفعیل  رؤساء الوحدات المحلیة/  السادة
   ٠)مرفق ( لحصر ألعداد األمیین بكل مدينة  وعضوية بعض الجھات المعنیةرئاستكم  إدارة محو أمیةمدير / السید

 بتكلیف شئون العاملین بكل جھة للقیام ٢٣/١١/٢٠١٥مديري عام الجھات الحكومیة للمرة الثانیة بتاريخ / لسادة ا 
بمراجعة ملفات العاملین طرفھم بوظیفة خدمات معاونة والحرفیین لفتح فصول للمرتدين ممن معھم  شھادات محو 

     ٠األمیة
 مع رئیس االتحاد األقلیمى للجمعیات األھلیة لعقد اجتماع/ لسید ا لمخاطبةمديرية الشئون اإلجماعیة مدير / السیدة 

 ءفى أعمال الحصر للذين ال يجید القراءة والكتابة من أبنابالمشاركة الفعالة معنا ة للقیام مجالس إدارات الجمعیات األھلی
المحافظة أو المقیمین بھا من أجل استكمال تنفیذ البرنامج التدريبى للمساھمة فى القضاء على األمیة حتى تصبح 

    ٠)مرفق ( محافظاتنا بال أمیة إن شاء هللا 
  

ومدن المحافظة ومديرية الشباب والرياضة وطلبة كلیة تم فتحه بمعرفة اإلدارة التى  لفصولا عددإجمالى وبھذا يكون 
  ٠فصل)  ١٤٥( التربیة وفرع الھیئة العامة لمحو األمیة بالمحافظة 

  
  
  
  


