
  ٢٠١٣خالل عام  إدارة حمو األمية وتعليم الكباراجنازات 

  ٢٠١٣لسنة  ١٥٥الوزیر المحافظ رقم / جھود حتي صدر قرار السید بذلت اإلدارة 
 .من أجل قیام كل مدینة بعمل حصر فعلي علي الطبیعة ألبناء المدینة والمقیمین فیھا 

  بضم السید  ٢٠١٣لسنة  ٢٧٧المحافظ رقم / تم العمل صدور قرار السید الوزیر /
 .مدیر المجلس القومي للسكان للجنة المشكلة ألعمال حصر األمیین بمدن المحافظة 

  ٢٠١٣لسنة  ٣٦٠المحافظ رقم / قامت اإلدارة بالسعي لصدور قرار السید الوزیر 
محو األمیة وتعلیم الكبار لبدء عمل المشروع القومي  بتشكیل مجلس إدارة صندوق 

 .المالیة الخاصة بھ ة للقضاء علي األمیة بعد اعتماد الالئح

  التدریس المعد لمحو تم إعداد الفصول بمجمع اإلعالم ومجالس المدن لبدء برنامج
 .العاملین وبعض المساجد ودار المناسبات ومقرات الجمعیات األھلیة  أمیة

 یین بھا علي حضور الدورات تم مخاطبة المدن والمدیریات بضرورة حث العاملین األم
قوم بإعدادھا اإلدارة ، مع ربط شرط محو األمیة بالبقاء تي تالتدریبیة لمحو أمیتھم ال

بالخدمة بالنسبة للمؤقتین أو زیادة حافز شھري معلوم لمن یجتاز اختبار محو األمیة 
 . ١٩٩١لسنة  ٨ین تنفیذاً للقانون رقم بالنسبة للدائم

  المحافظ الواردة باجتماع / تم مخاطبة الوحدات المحلیة لتنفیذ قرارات السید الوزیر
ما یفید  العلیا المتقدمي بتقدیمالمجلس التنفیذي لمحو األمیة بإلزام حملة المؤھالت 

محو أمیة عشر أفراد من األمیین من أبناء المحافظة أو المقیمین بھا كشرط للحصول 
 .علي قطعة أرض 

  لبرنامج اإلدارة ومن خالل التنسیق والتعاون ً والخاص وتم السیاحي  القطاعمع تنفیذا
 ١/٥/٢٠١٣فتح الفصل األول لمحو األمیة بفندق ھیلتون لونج بیتش ابتداء من 

 .دارسین من العاملین بالدیوان العام بوظیفة  ١٠تعلیم عدد ل

  للمساعدة في تعلیم بات كلیة التربیة بطلبة وطالتم التنسیق مع عمید كلیة لإلستعانة
 .األمیین بالفصل الجدیدة 

  وجمعیة رسالة حتي فتح فصل آخر بمدرسة شدوان بمنطقة بین المحافظة  قالتنسیتم
 .السقالة 

  تحدیث البیانات معھم تم مخاطبة بعض الفنادق لفتح فصول ً جدیدة تقوم اإلدارة حالیا
 .والتأكد من وجود المدرسین من عدمھ  لدارسینإلعداد ا بالنسبة



 لسنة  ١٥٥عام لجمیع اللجان المشكلة حسب القرار رقم تم عقد اجتماع بالدیوان ال
للتعرف علي المعوقات والمشاكل التي تواجھ عمل ھذه اللجان بعدم التنفیذ  ٢٠١٣

المحافظ وصدق سیادتھ علي تكلیف / وتم عرض توصیات اللجنة علي السید الوزیر 
ء مدیر مدیریة األمن اللوا/ رؤساء المدن بتنفیذ التوصیات ومخاطبة السید السادة 
والمستشار العسكري بالمحافظة مساعد أول الوزیر لقطاع األحوال المدنیة / واللواء 
مشاكل أبناء الجنوب في استخراج بطاقة الرقم القومي ووضع الحلول المناسبة إلنھاء 

 . للقضاء علیھا حتي یتمكنوا من اإللتحاق بفصول محو األمیة

  تم تكلیف بعض الموظفین باإلدارة باإلشراف ومتابعة فتح الفصول والتأكد من حضور
 .الدارسین العام 

  من  ٢٠١٣تم فتح فصل بفندق ھیلتون لونج بیتش ابتداء من األول من شھر مایو
ً إلي الساعة  ١.٣٠الساعة  مساء یومي األثنین واألربعاء من كل أسبوع  ٥.٠٠ظھرا

 .العاملین بالخدمات المعاونة بالدیوان  موظفین من ١٠لعدد 

  دارس في نفس التوقیتات  ١٥تم فتح فصل بزاویة الشیخ بشیر في نفس الشھر بعدد
 .یومي األربعاء والجمعة من كل أسبوع 

  بالتعاون مع دارسین  ٥تم فتح فصل بمدرسة شدوان في األول من شھر یونیھ لعدد
 .جمعیة رسالة بالغردقة 

 وإرسالھا  المحافظ  /ئحة المالیة لصندوق محو األمیة من السید الوزیرتم اعتماد الال
 .وتواصل اإلدارة المتابعة حتي یتم إعتمادھا  لمراجعتھا بالوزارة ةالمالیللمدیریة 

  بتجمیع كآفة البیانات الواردة من اللجان المشكلة ألعمال الحصر ً وتقوم اإلدارة حالیا
       .مال الحصر بكل مدینة بعد استكمال أع


