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 :  مقدمة ال

جامعتنا دور  تعزز  التي  المهمة  المشاريع  من  المشروع  هذا  التعلم   المعطاء  يعد  نشر  في 

والتعليم والثقافة  من خالل تضمين الهدف الرابع في استراتيجية عمل ورؤية الجامعة الذي  

النا التعليم الجيد والتدريب والتعلم على مدى الحياة وتحسين حياة  س من خالل  يركز على 

يمتد إلى باقي ، إذ ال ينعكس انتشار األمية على األفراد فحسب بل  زيادة الوعي والمعرفة  

النمو   ومستوى  اإلنتاجية  العمل  طاقة  على  سلبي  بشكل  وينعكس  ألن  المجتمع  االقتصادي 

األمية تؤدي إلى إضعاف الطاقات الفكرية لألفراد وتحد من قدرتهم على اإلبداع و اإلنتاج  

مع  األمر الذي يؤدي إلى إهدار الكثير من الطاقات البشرية و عرقلة عملية التنمية في المجت

لذلك يمكننا مالحظة أّن الدول التي تسجل أعلى معدالت األمية تتواجد فيها أعلى نسبة من  

   األشخاص غير النشطين اقتصادياً .

 اهدافه:

من اهداف التنمية المستدامة في    والهدف السادس عشر  /يهدف إلى تضمين الهدف الرابع١

 عمل الجامعة. 

القراءة    على اكتساب المعارف ومهارات  االفراد   نمية قدرات/ خدمة المجتمع من خالل ت ٢

 والمساهمة في القضاء على األمية .   والكتابة

 / تنمية روح العمل التطوعي عند طلبتنا وتعزيز الشعور بالمسؤولية . ٣

 / يعد هذا المشروع من متطلبات الدخول إلى تصنيف التايمز البريطاني . ٤

عليم المستمر لتحقيق اندماج األفراد في الحياة  / مواكبة ظروف العصر واالخذ بمفهوم الت 5

الفاعلة   بما يضمن مشاركتهم  التعليم مع تنمية قدراتهم  العامة من خالل تزويدهم بنوع من 

 في التنمية الشاملة للمجتمع . 

 

 



 المستهدفون :  •

المنا  في   ) واليافعين  الكبار   ( االفراد  من  المهمشة  الفئة  البرنامج  النائية  يستهدف  طق 

 و ال يحسنون مهارة القراءة والكتابة .   تتوفر لهم فرصة الدراسة والفقيرة الذين لم

 

 المناطق المستفيدة في المرحلة االولى للبرنامج :  •

 / قرية ابو كنبارة الوكاء . 1

 و حجر في السماوة ./ عشوائيات ال ب2

 / قرية الدبيس في الوركاء .3

 

 الجهات الداعمة :  •

 

 / مديرية تربية المثنى / مركز محو االمية . 1

 / منظمة ساوة لحقوق اإلنسان ، و منتدى نساء ضد الفساد .2

 أسماء المنسقين والمعرفين : •

رئيس منتدى نساء ضد الفساد و عضو منظمة ساوة   / السيدة مريم ابعاوي الفرطوسي1

 لحقوق اإلنسان . 

/ الطالب سجاد حسين العوادي ممثل عن الطلبة المتطوعين في كلية التربية للعلوم   2

 اإلنسانية 

 / الطالب طالل ضجر حاشوش ممثل عن الطلبة المتطوعين في كلية التربية االساسية.  3

 فريق العمل  •

 عبد نور   م.د.ميثم حياوي -1

 م.د. كوثر عبد الحسن االسدي  -2

التربية   -3 وكلية  اإلنسانية  للعلوم  التربية  كلية  في  المتطوعين  الطلبة  من  مجموعة 

 األساسية 



 وصف البرنامج : 

 في الكليات اآلتية : الجامعة  نشاط وعمل تطوعي يقوم به طلبة

 العربية وقسم علوم القرآنقسم اللغة في نسانية كلية التربية للعلوم اإلطلبة   /1

 قسم اللغة العربية .  كلية التربية االساسية/ 2

المهارة   والكتابة وزيادة  القراءة  الفرد  تعلم  المجتمع من خالل  إلى خدمة  ، ويختلف  يهدف 

تعليم الكبار عن تعليم الصغار في االهداف والمحتوى والطرائق واألساليب وغالبا ما تشكل  

تعليم الكبار عامالً اساسياً في إقبال الكبار على التعليم واستمرارهم  في  الطرائق المستعملة  

فيه ، من حيث مدى مالءمتها لخصائصهم وقدراتهم وميولهم ، وحتى تكون طريقة تعليمهم  

فاعلة وناجحة وتؤدي إلى تحقيق االهداف المرجوة من العملية التعليمية يجب أن تتوفر فيها  

 مجموعة من المواصفات وهي : 

إلى    /1 المستهدفين  تحفز  التي  واإليجابية  واإلثارة  التشويق  عناصر  على  تتضمن  أن 

 ة .المشارك

 / أن تراعي ظروف الدارسين ، والفروق الفردية بينهم . 2

 / أن تراعي العملية التعليمية مستوى الدارسين واستعداداتهم وقدراتهم ، ويتم مراعاة 3

 تعليمية .التسلسل المنطقي في عرض الحقيبة ال    

 /  أن تكون العملية التعليمية مرنة ً وصالحة ً للتكيف والتغيير وأن تراعي البيئة  4

 االجتماعية .     

 / أن تتفق العملية التعليمية مع أساليب ونظريات التعلم . 5

التنسيق مع منظمات المجتمع  اشهر في ثالث رقع جغرافية    ثالثةروع  مدة المش • تم 

 التعريف والتنسيق مع المستهدفين .المدني لغرض 



  

  

 

 


