
مبادرة

"2025ة بورسعيد بال أ ميىفجامعة بورسعيد للمسامهة "

ة اللجنة العليا ابلتعاون مع الهيئة العامة لتعلمي الكبار وحتت رعاي

و ال مية ابجمللس ملتابعة تنفيذ اجلامعات املرصية للمرشوع القويم حمل

ال عىل للجامعات
(٢٠٢٥الف أ يم حيت عام 25بتحقيق مس هتدف حمو أ مية ما يقرب من )

اعداد

ايناس النقيب/ رزق                                   دراوية / د.أ  



الاجراءات اليت مت اختذها جتاه 

مرشوع حمو ال مية وتعلمي الكبار

جبامعة بورسعيد



برعاية كرمية من

براه/ ال س تاذ ادلكتور ميأ مين محمد ا 

رئيس جامعة بورسعيد



رشاف وحتت ا 

راوية رزق/ ال س تاذ ادلكتور

ا انئب اجلامعة لش ئون ادلراسات العلي

والبحث العلمي وامللكف مبلف 

مرشوع حمو ال مية



 الكبار ابلتعاون بني جامعة بورسعيد والهيئة العامة لتعلمي



ىل عىل القضاء عاجلامعة  اطار حرص يف

ال مية ومسامهة مهنا يف التعاون مضن

ية توهجات ادلوةل حنو القضاء عىل ال م 

ية ونرش الوعي الفكرى والصحى وتن 

ني من التعلمي العقول والاهامتم بتعلمي املترسب

وذوهيم



قامت اجلامعة مبجوعة من الاجراءات للهنوض ابملرشوع

:سيمت عرضها يف احملاور التالية 

قرارات جملس جامعة بورسعيد

أ مه خطوات واجراءات جامعة بورسعيد

دتطبيق حمو ال مية جبامعة بورسعي

1

2

3



احملور ال ول 

1

قرارات جملس اجلامعة



2022/ 1/ 31بتارخي 166قرار جملس اجلامعة رمق 

–النوعية الرتبية–الرتبية ) بتلكيف طالب لكيات 

–الآداب –ة الرتبية الرايض–الرتبية للطفوةل املبكرة 

مواطنني كحد 4مبحو أ مية عدد (( القسم الرتبوي)التجارة 

لب للتخرج أ دىن خالل فرتة دراس هتم ابللكية وذكل مكتط

مع تعديل اللواحئ ادلاخلية لللكيات املعنية  

أ ولا 



2022/ 1/ 31بتارخي 166قرار جملس اجلامعة رمق •

رسعيد جامعة بو –عىل انشاء مركز تعلمي الكبار 

(  وحدة ذات طابع خاص)

لحئة مركز تعلمي الكبار •

دارة • مركز تعلمي الكبار تشكيل جملس ا 

اثنياا 



2022/ 6/ 28بتارخي 172قرار جملس اجلامعة رمق اثلثاا 

ظم تكنولوجيا ال دارة ون) بتلكيف طالب لكيات 

((  ويعدا القسم الرتب)التجارة –احلقوق –املعلومات 

م مواطن كحد أ دىن خالل فرتة دراس هت2مبحو أ مية عدد 

واحئ ادلاخلية ابللكية وذكل مكتطلب للتخرج مع تعديل الل

لللكيات املعنية  



لكيات قرار جملس اجلامعة بفتح فصول حمو ال مية  ب رابعاا 

من اجلامعة اليت مت تلكيف طالهبا مبحو أ مية عدد

املواطنني



احملور الثاين 

2

جراءات اجلا معةأ مه خطوات وا 



جامعة مت توقيع بروتوكول تعاون بني

بورسعيد و الهيئة العامة لتعلمي

الكبار

2020نومفرب 

اولا 



بار بلك مت تعيني منسق ملرشوع حمو ال مية وتعلمي الك 

عام لكية من اللكيات املعنية ابل مر مع تعيني منسق

(مدير مركز تعلمي الكبار)ابجلامعة 

اثنياا 



د تضمحو االمية  بجامعة بورسعيالقومي ملشروع املالكتروني باسم موقعنشاء اا
املشروع فيديوهات تعريفية باملشروع وأهميته والطالب املتميزين بالجامعة في

.م أعماله املشروع واهنجازاتانشر باإلضافة الى

اا اثلث



انشاء صفحة الكترونية باسم مشروع محو
االمية  بجامعة بورسعيد تضم اكبر عدد من

د ، طالب الكليات املختلفة لجامعة بورسعي
الن واعضاء هيئة التدريس ، وذلك لسهولة االع

عن املشروع وسهولة التواصل مع الطالب 
ات الراغبين باالشتراك ونشر مستمر النجاز 

.م أعماله املشروع واه

رابعاا 



مت اعالن مبادرة

"دور خرجيي جامعة بورسعيد يف املرشوع القويم حملو ال مية"

للكيات مبحو وذكل بتشجيع مجيع اخلرجيني يف مجيع روابط اخلرجيني اب

ات أ مية عدد من املواطنني مقابل دورات جمانية أ و ختفيض يف ادلور

طبقاا لتخصص لك طالب

آيل)عىل سبيل املثال  (دورات حاسب أ

خامساا 



ال عالن عن اشرتاك 

روابط اخلرجيني 

ابللكيات يف املرشوع 

القويم حملو ال مية 



بيندوريةاجتماعات

العامةالهيئةو الجامعة

أهمملتابعةالكبار لتعليم

فيوالتطوراتاالنجازات

األمية،محو مشروع

مواطنأهمعلىوالوقوف

ونقاطلتدعيمهاالقوة

ادوايجومناقشتهاالضعف

.لهاالحلول 

سادساا 



الجامعةبكلياتعملورشإقامة

بار الكمعالتعاملكيفيةعنللطالب

.لذلكلتهيئتهماميتهمومحو 

سابعاا 



افلإعداد :بورسعيدجنوببقري املواطنيينأميةمحو قو

قرية الرضوان وقرية أم خلف وقرية الرقة وقرية العوامرية

اثمناا 



ة قوافل كلية التربي



قوافل كلية االداب 



قوافل كلية التربية النوعية 



حرص بأ عداد ال ميني الناحجني من قوافل اجلامعة

الكليةالمكان المستهدفتاريخ القافلة
عدد الطالب 

المشاركين

عدد الفصول 

هاالتي تم فتح

عدد الدارسين 

المسجلين

عدد 

الناجحين

272710064ةكلية التربيقرية ام خلف2021/ 11/ 28

24247540كلية اآلدابقرية الرضوان 2021/ 11/ 30

قرية بحرالبقر2021/ 12/ 8
ة كلية التربي

النوعية
202010053

30306646ةكلية التربيقرية بحر البقر2021/ 15/12

22 /12/2021
)  بحر البقر ري 

7)
25257047كلية اآلداب

43375237كلية اآلدابقرية الرضوان2022/ 3/ 9

قرية الكاب2022/ 3/ 16
ة كلية التربي

النوعية
30306140

31314937ةكلية التربيالخمس كباري2022/ 3/ 28

364اجمالي عدد األميين الناجحين



إعداد لجان اختبارات املواطنين األميين 
م كل بالكليات املشتركة باملشروع وأن تقو 

كلية بتوفير لجان مجهزة الختبارات 
األميين الخاصة بفصول طالبها تحت 

اشراف من الهيئة العامة لتعليم الكبار 

واملنسق العام للجامعة

اتسعاا 





احملور الثالث 
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دتطبيق حمو ال مية جبامعة بورسعي

عيدمركز نظم املعلومات جبامعة بورس : اعداد



جبامعة بورسعيدتطبيق حمو ال مية وتعلمي الكبار

معومتش يايالرمقالتحولمعلياتدلمعال ميةحموتطبيقمعلمت•

ىلعاجلامعةطالبلتحفزيوذكل.لدلوةلالعامةالتوهجات

العملميولتنظالكباروتعلميال ميةحمومرشوعيفاملشاركة

.الكبارلتعلميةالعاموالهيئةاجلامعةبنيالتعاونوتنظميابملرشوع



جبامعة بورسعيدتطبيق حمو ال مية وتعلمي الكبار

تسجيل بياانت ادلراسني
ضافة بياانت عن أ ماكن  ا 

التدريب

اس تخراج تقارير من النظام عن
الطالب املشاركني يف املرشوع 

وادلارسني

:يعمل التطبيق عىل ثالثة مس توايت•

لتسهيل العمل بقد مت ادراج التطبيق مضن اخلدمات املقدمة للطالب يف جامعة بورسعيد من خالل بوابة الطال•

.ابلتطبيق لطالب اجلامعة



منللتطبيقادلخولتسجيل:أ ول•
امعةجبالطالبيةاخلدماتبوابةخالل

بورسعيد

http://spsu.psu.edu.eg/login

http://spsu.psu.edu.eg/login


دخال ميةحموخدمةاختياريمت:اثنيا الوا 

املتعلمنيبياانت

مثلهاحفظ قبلالبياانتمنالتحققيمتو 

.املتعملوامسالقويمالرمق



طالبيمت اضافته لبياانت املتدربني دلي ال–بعد اضافة بياانت املتدرب : الثاث



دلخولاالنظامملديرميكن:ارابع

ضواس تعراالتحمكلوحةعيل

وعمرش يفاملشرتكنيالطالب

ال ميةحمو



ات البياانت الرمقية وال حصائية دلور

مرشوع حمو ال مية وتعلمي الكبار 



2021/ 2020الدراسي العام

ناجح حاضر مقيد الكلية 

تنشيطي تعاقد حر تنشيطي تعاقد حر تنشيطي تعاقد حر

114 11 130 17 474 42 تربية

204 67 222 97 177 211 اآلداب 

85 -- 95 -- 179 -- رياض أطفال

13 -- 13 -- 31 -- تربية رياضية

113 47 125 78 155 219 تربية نوعية

8 -- 8 -- 4 -- تجارة

537 125 593 192 1020 472 االجمالي

622 اجمالي الناجحين



2022/ 2021العام 

اجمالي الناجحين

نوع التعاقد

اسم الكلية
فوري مدرس تنشيطي تعاقد حر

287 37 194 56 كلية تربية

271 16 189 66 كلية األداب

149 5 134 10 عيةكلية التربية النو

8 - 7 1
كلية التربية 

والطفولة المبكرة

715 58 524 133 االجمالي



2021/2022و2020/2021رمس بياين يوحض هنوض اجلامعة مبرشوع حمو ال مية يف عايم 
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جراءات مس تقبلية :أ نشطة وا 

ع رجال جاري الاعداد لبعض بروتوكولت تعاون م

ال عامل ببورسعيد من أ جل تدعمي ادلارسني

ال ميةوالطالب والتوسعة يف فتح فصول حمو



جتارب بعض الطالب املمتزيين

اريف مرشوع حمو ال مية وتعلمي الكب



التجربة ال وىل

ندى حمسن محمد محمود الطنطاوي: جتربة الطالبة  .

اللغه الاجنلزيية تعلمي ابتدايئلكية الرتبية ، شعبة لفرقة الثانية طالبة اب .

مها اجلامعة مت البحث عن ال ميني يف نطاق اماكن التجمع العامة اكل سواق والاشرتاك يف القوافل اليت تنظ  *

، وقد مت فتح مجموعة ( أ يم 30) جنح مهنم ( أ يم 42) والهيئة العامة لتعلمي الكبار،واس تطعت احلصول عىل

 دورات ، واشرتكت يفمدرسفوريولو فصةتنش يطيمن الفصول يف دورات خمتلفة ومتثلت يف فصول 

ويه2021/2022و 2020/2021متتالية  خالل عايم  :

أ كتوبر ،ودورة (انحج٦دارس، ٧)٢٠٢١يناير ، دورة (انحج٥دارس، ١١)٢٠٢٠أ كتوبر دورة  *

بريل ، ودورة ( انحج٣دارس، ٣)٢٠٢٢يناير ، ودورة ( انحج٧دارس، ٨) ٢٠٢١ دارس ١١)٢٠٢٢ا 

(دارس٢)، ودورة يوليو( انحج٩، .



( احلصة ) مت لقاء ال ميني مرتني أ س بوعياا مبزنل أ حد ال ميني ادلارس يني ، واكن مدة اللقاء *

ىل ساعتان .من ساعةونصف ا 

: لها ويه مت اس تخدام طرق التدريس املناس بة للفئة واملرحةل العمرية اليت يمت التدريس *

ىل اجلزء قراءة أ ي الانتقال من التدريب عىل.  طريقة توليفية ، ويه ابلنتقال من اللك ا 

 .وامالء امجلل واللكامت مث عرض احلروف بشلك مبسط ، مث تكوين لكامت مث امجلل

: ط هلم كام مت اس تخدام الوسائل التعلميية اليت ساعدت يف توصيل الرشح بشلك مبس *

.اكلبطاقات والصور  وبعض الفيديوهات التعلميية عىل اليوتيوب

انب مت اخسدام أ يضاا مجموعة من الكتب املبسطة كتب ال بناء أ و اجملالت واجلرائد جب *

ابكتاب عمل البيان ، وكتب من الهيئة العامة لتعلمي الكباريف اللغة العربية واحلس .  



التجربة الثانية

تسنمي سايم محمد: جتربة الطالبة 

ال ملانيةاللغه لكية الرتبية ، شعبة لفرقة الثانية طالبة اب .

مت البحث عن ال ميني يف نطاق املعارف واحلي اذلي أ سكن به وأ ماكن  مثل ال سواق ،واس تطعت  *

(2021يوليو )  ، وقد مت فتح فصل تنش يطي بدورة ( أ يم 10)جنح مهنم ( أ يم 11) احلصول عىل

انساعت( احلصة ) مت لقاء ال ميني مرتني أ س بوعياا مبزنل أ حد ال ميني ادلارس يني ، واكن مدة اللقاء  * .

ىل مت اس تخدام طرق التدريس كطريقة احلفظ وال لقاء والطريقة التوليفية ، ويه ابلنتقال من اللك *  ا 

أ ي الانتقال من التدريب عىل قراءة وامالء امجلل واللكامت مث عرض احلروف بشلك مبسط ، مث.  اجلزء

تكوين لكامت مث امجلل ، والتدريب عىل بعض العمليات احلسابية البس يطة



اهدة الس بورة وال قالم امللونة ، والبطاقات ، والصور ، ومش: كام اس تخدمت وسائل تعلميية بس يطة مثل * 

.بعض الفيديوهات التعلميية عىل اليوتيوب وقنوات حمو ال مية 

كتب من كتاب نورالبيان ،وكتب تعلميية لل طفال ، و : مت اخسدام أ يضاا مجموعة من الكتب املبسطة مثل * 

.  الهيئة العامة لتعلمي الكباريف اللغة العربية واحلساب 



ةالتجربة الثالث

هيام محمد عيل ابو حشيش: جتربة الطالبة 

.ال جنلزيية ابتدايئ اللغه الثالثة لكية الرتبية ، شعبة لفرقة طالبة اب

ن مت البحث عن ال ميني يف ال ماكن واملؤسسات العامة وال سواق ، واكن هديف من احلصول عىل أ ميني أ  * 

كيف والتعامل أ علمهم وأ كس هبم املهارات ال ساس ية والبس يطة يف القراءة والكتابة واحلساب حىت يس تطيعوا الت 

وقد جنحوا مجيعاا، وابلتواصل مع منسق ( أ ميني6) بشلك حصيح مع اجملمتع ، واس تطعت ابلفعل احلصول عىل

(2021اكتوبر )  اللكية ومنسق الهيئة العامة لتعلمي الكبار ، مت فتح فصل تنش يطي بدورة 

• اعتان، س( احلصة ) وقد مت لقاء ال ميني ثالث حصص أ س بوعياا مبكتبة مرص العامة ، واكن مدة اللقاء 

.وكنا نلتقي مساءاا بعد انهتاء ال ميني من أ عامهلم 



ء من السهل اىل مت اس تخدام طرق التدريس اكلطريقة اجلزئية والطريقة الرتكيبية، حيث تقوم هذه الطريقة عيل البد* 

العمليات الصعب ومن البس يط ايل املركب مثل الطريقة الاجبدية او الطريقة الصوتية ، كام مت التدريب عىل بعض

احلسابية البس يطة 

:وقد اس تخدمت وسائل تعلميية بس يطة مثل * 

.  وسائط مسعية مكشغل الصوت . 1

.وسائل برصية مثل البطاقات تعلميية توحض ال رقام ولوحات حائط . 2

• تس تخدم كتاب نورالبيان حيث أ نه من أ سهل الكتب اليت: مت اخسدام أ يضاا مجموعة من الكتب املبسطة مثل * 

من الهيئة يف تعلمي الكبار القراءة ،وكتب تعلميية لل طفال ، وكتاب معمل القراءة وقد اس تعنت أ يضاا بكتب

. العامة لتعلمي الكباريف اللغة العربية واحلساب 

ابلتليفزيون وقد تواصلت مع ال ميني بعد جناهحم ابلختبارات ، وأ خربوين أ هنم الآن يس تطيعون قراءة رشيط ال خبار* 

.، واس تطاعوا أ ن يفرقوا بني أ نواع ال دوية اخلاصة هبم ، وبذكل حققت هدىف الرئييس



التجربة الرابعة 

رضوى حشاته الس يد طالبة : جتربة الطالبة 

.الرابعة لكية الرتبية للطفوةل املبكرة لفرقة اب

 تتجه خارج  مت احلصول عىل ال مني من خالل القوافل الىت تنظمها اجلامعة والهيئة العامة لتعلمي الكبار واليت* 

حية وأ يضا حصلت عىل أ ميني من خالل املراكز الص (  الرضوان -الاكب  –حبر البقر ) احملافظة ىف قرى 

وقد جنحوا مجيعاا بعد خضوعهم ( أ يم14) داخل حمافظة بورسعيد، واس تطعت ابلفعل احلصول عىل

ختبارات اليت تنظمها الهيئة العامة لتعلمي الكبار  .لال 

ي بدورات من  خالل التواصل مع منسق اللكية ومنسق الهيئة العامة لتعلمي الكبار ، مت فتح فصل تنش يط*

بريل (انحج7دارس، ٧)يناير ، دورة (انحج2دارس، 2)دورة أ كتوبر2020/2021 5دارس، 5) ،ودورة ا 

(انحج



كنا نلتقي ساعتان، و ( احلصة ) وقد مت لقاء ال ميني ثالث حصص أ س بوعياا مبكتبة الطفل، واكن مدة اللقاء * 

.مساءاا بعد انهتاء ال ميني من أ عامهلم 

اهدة الس بورة وال قالم امللونة ، والبطاقات ، والصور ، ومش: كام اس تخدمت وسائل تعلميية بس يطة مثل * 

.بعض الفيديوهات التعلميية عىل اليوتيوب وقنوات حمو ال مية 

عامة لتعلمي وكتب تعلميية لل طفال ، وكتب من الهيئة ال: مت اخسدام أ يضاا مجموعة من الكتب املبسطة مثل * 

.  الكباريف اللغة العربية واحلساب 
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