
 مركز تعليم الكبار وخدمة المجتمع

 : النشأة

ق ، وواف 21/1/2007( بتاريخ 17تم عرض مقترح بإنشاء مركز لتعليم الكبار وخدمة المجتمع على مجلس الكلية بجلسته رقم )
( عضوا باعتباره )وحده ذات طابع خاص( ، و تم اعتماده من السيد أ.د./رئيس 11المجلس على تشكيل مجلس إدارة المركز من )

 .      م5/2007    الجامعة بتاريخ

 : الخلفية

بنى سويف من خالل برنامج  بتنفيذ مشروع " تنمية المجتمع المحلى بمحافظة 2006 – 2005قامت الكلية في العام الجامعي 
متكامل لمحو األمية و تعليم الكبار" وتم تسمية المشروع " تعليم الكبار" )اقرأ(،وذلك ضمن مشروعات تطوير كليات 

 . FOEP     التربية

 رسالة المركز :

يسعى مركز تعليم الكبار وخدمة المجتمع إلى المساهمة مع الجهات المختصة األخرى وأهمها هيئة تعليم الكبار والجمعيات        
 حتى تصبح " محافظة بال أمية" . األهلية فى خفض معدل األمية تدريجيا فى محافظة بني سويف 

يف إلى المحافظات المجاورة وذلك للمساهمة فى تخليص مواطني بنى سو  كما يمتد نشاط المركز من محافظة                
 محافظات الجوار من وصمة األمية على المدى القريب و المدى البعيد، و يتحقق ذلك من خالل:

 إعداد وتدريب معلمي ومعلمات محو األمية وتعليم الكبار على أحدث أساليب اإلعداد المعاصرة. -1

 محو األمية للهيئات والمؤسسات التي تسعى لمحو أمية عمالها . فتح فصول -2

 القيام بدراسات جدوى لمشروعات محو األمية وتعليم الكبار للمؤسسات والجمعيات األهلية .-3

  تكوين عالقات فعالة مع هيئة تعليم الكبار بمحافظة بنى سويف والمحافظات األخرى لمد جسور التعاون بين الهيئة و المركز. -4

 نشر المعرفة المتعلقة بمشكلة األمية ، و رفع الوعي بأهمية حلها.-5

 يتهم واالنخراط فى مسار التعليم المستمر مدى الحياة .تصميم و تنفيذ حمالت توعية لرفع مستوى األهالي بأهمية محو أم -6

 تصميم و تنفيذ برامج ودورات تنموية و تدريبية فى مجاالت رفع المستوى اإلقتصادى واإلجتماعى لفئات المجتمع المختلفة.-7

جتمع بالمشاركة مع الهيئات التي تتفق معنا فى تنظيم ندوات ومؤتمرات محلية وقومية ودولية فى مجال تعليم الكبار وخدمة الم-8
 نفس الهدف والرسالة.

 تنظيم برامج تدريبية وندوات فى أي موضوعات تتعلق بخدمة المجتمع المحلى . -9

 اإلرشاد األكاديمي للباحثين فى موضوعات محو األمية و تعليم الكبار.-10

 ات تهم المهتمون بشئون محو أالمية وتعليم الكبار.إصدار نشرات علمية تحوى موضوع-11

 الخبرات السابقة :

 الفترة الزمنية قيمة المنحة عدد المستفيدين اسم المشروع

ألف  80ألف جنيه مصري ومنها  180 196 مشروع تعليم الكبار اقرأ
 لألجهزة والمعدات

2006/2007 

 2007/2009 ألف حنيه مصري 100 496 مشروع قرية بال أمية

 عدد الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين للعمل في فصول محو األمية: -

 عدد المتدربين اسم الدورة م

 12 2006الدورة األولي ديسمبر  1

 72 2007الدورة الثانية إبريل  2



 24 2007الدورة الثالثة نوفمبر  3

 35 2008فبراير   الدورة الرابعة 4

 143 اإلجمالي  

 عدد األميين الذين تم محو أميتهم من خالل المشاريع التي تم تنفيذها:                         -

 العدد اسم المشروع م

 112 مشروع تعليم الكبار اقرأ 1

 437 مشروع قرية بال أمية 2

 549 اإلجمالي 3

  

 المشروعات التنموية السابقة

ساهمت كلية التربية من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة متمثالً في مركز تعليم الكبار وخدمة المجتمع بما نفذته من         
مشاريع ساعدت في خفض معدالت األمية بمحافظة بني سويف ورفع الوعي بخطورة األمية وأهمية التعليم، وتتمثل هذه المشاريع 

 فيما يلي :

مشروع تنمية المجتمع المحلي بمحافظة بني سويف من خالل برنامج متكامل لمحو األمية وتعليم الكبار " مشروع   -1
 م.2006/ 2005  إقرأ"

 م.2007/2008  مشروع قرية بال أميةبقرية ننا بمركز اهناسيا -2

 م.2009/ 2008  مشروع مكافحة أسوء أشكال عمالة األطفال-3

 الخطة اإلستراتيجية للمركز:

 سيقوم المركز بالعمل على تنفيذ المشروعات التالية خالل الفترة القادمة:

 محو أمية الخدمات المعاونة بجامعة بني سويف.-1

 تقديم عدًدا من الدورات والبرامج التدريبية إلعداد الميسرين العاملين بفصول محو األمية.-2

  تقديم عدًدا من الدورات التدريبية في مجال االتصال والتنمية البشرية.-3

 محو األمية بمحافظة بني سويف من خالل مشاركة طالب الجامعة في هذا المشروع بمحو أمية فرد. -4

 والعمل متوقفا حاليا بالمركز

 


