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 لزار رئيس جمهس انىسراء
 0222نسنت  8181رلى 

 و 8998( نسنت 1بإصدار انالئحت انتنفيذيت نهمبنىٌ رلى )
 يف شأٌ حمى األييت وتؼهيى انكببر

 رئيس جمهس انىسراء 
 بعد االطالع عمى الدستكر ،     
 ، 6611لسنة  16كعمى قانكف الييئات العامة الصادر بالقانكف رقـ      
 ، 6641لسنة  74كعمى قانكف نظاـ العامميف المدنييف بالدكلة الصادر بالقانكف رقـ      
 ، 6641لسنة  71كعمى قانكف نظاـ العامميف بالقطاع العاـ الصادر بالقانكف رقـ      
 ، 6646لسنة  74كعمى قانكف نظاـ اإلدارة المحمية الصادر بالقانكف رقـ      
 في شأف محك األمية كتعميـ الكبار ،  6666لسنة  1كعمى القانكف رقـ      
 بتنظيـ الييئة العامة لمحك األمية  6666لسنة  711كعمى قرار رئيس الجميكرية رقـ      

 . 6667لسنة  471كتعميـ الكبار المعدؿ بالقرار رقـ 
 كبناء عمى ما فرضو كزير التربية كالتعميـ .     

 زرـــــــــل
 وىل (())املبدة األ

 المشار إليو .  6666لسنة  1ُيعمؿ بالالئحة التنفيذية المرفقة في شأف القانكف رقـ 
 

 ))املبدة انثبنيت ((
يستمر العمؿ بالقرارات الكزارية المعمكؿ بيا حاليان فيما ال يتعارض مع أحكاـ القانكف رقـ 

 المشار إليو كالالئحة التنفيذية الصادرة بيذا القرار .  6666لسنة  1
 

 ))املبدة انثبنثت ((
 يهمغى كؿ مف يخالؼ ىذه الالئحة مف أحكاـ .

 ))املبدة انزابؼت (( 
 قائع المصرية كيهعمؿ بو مف تاريخ نشره . يهنشر ىذا القرار بالك 

 رئيس مجمس الكزراء
 ( عبيد عاطؼ) دكتكر/

 هـ 8208مجبدة اآلخزة سنت  1صدر بزئبست جمهس انىسراء يف 
 و   0222 سبتًرب سنت 6املىافك 
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 برـــــيى انكبـــــت وتؼهـــــت انتنفيذيت نمبنىٌ حمى األييـــــانالئح
 

 انفصم األول
 تـــكبو متهيديــــــأح

 
المكضحة  تىذه الالئحة باأللفاظ كالعبارات اآلتية التعريفا يقصد في تطبيؽ أحكاـ ( :8يبدة )

 كؿ منيا :  قريف
 في شأف محك األمية كتعميـ الكبار .  6666لسنة  1القانكف رقـ  :القانون 

 . لييئة العامة لمحك األمية كتعميـ الكبار ا :ة ــــالهيئ
المنفذ  الجياز التنفيذم لمييئة العامة لمحك األمية كتعميـ الكبار الجهاز التنفيذي :

 في جميع كمتابعتو ة كالمشرؼ عمى سير العمؿئيلقرارات مجمس إدارة الي
 مشركعات محك األمية كتعميـ الكبار .

الييئة  رعػػػاكف لفػػالمجمس التنفيذم في نطاؽ كؿ محافظة المع التنفيذي :المجلس 
 كالمسئكؿ عف الخطط التنفيذية لمخطة التي كضعتيا بالمحافظة
 محككالمشرؼ عمى سير العممية كمتابعتو في جميع مشركعات الييئة 

 األمية كتعميـ الكبار في نطاؽ كؿ محافظة . 
 كؿ مكاطف يتراكح عمره بيف الرابعة عشر كالخامسة بمحو أميته : الملزم

 كالثالثيف غير المقيديف بأية مدرسة كلـ يصؿ تعميمو إلى نياية  
 الحمقة االبتدائية مف التعميـ األساسي . 

الحاصؿ  ىي الشيادة الصادرة مف الييئة كالتي تفيد محك أمية شهادة محو األمية :
 . األساسي االبتدائية مف التعميـكالكصكؿ إلى مستكل الحمقة عمييا 
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 م انثبني انفصـ
 ت ـــــــــــكبو ػبيــــأح

سبيؿ تحقيؽ األىداؼ التي نص ي ف –تمتـز الييئة العامة لمحك األمية كتعميـ الكبار  ( :2مادة )
 كقرار إنشاء الييئة بالتنسيؽ مع كزارة التربية كالتعميـ كالكزارات كالمصالح الحككمية لقانكف ا عمييا

 كالتميفزيكف كالييئات العامة كاتحاد اإلذاعة ككحدات اإلدارة المحمية بكؿ محافظات الجميكرية
  كشركات قطاع األعماؿ كالقطاع العاـ كاألحزاب السياسية كالتنظيمات الشعبية كاالتحاد العاـ 
 لنقابات العماؿ كالنقابات المينية كالجمعيات األىمية كأصحاب األعماؿ كالقطاع الخاص لتنفيذ

  مخطة القكمية العامة لمحك األمية كتعميـ الكبار ، كما تمتـز ىذه ذلؾ الكاجب الكطني كفقان ل
 الجيات كؿ في اختصاصيا بالعمؿ كالتعاكف إلنجاح كتحقيؽ اليدؼ المشار إليو كذلؾ بإبراـ 

 بركتكككالت مع الييئة لتنفيذ ما كرد بالمادة السادسة مف القانكف . 
الحمقة  في سبيؿ الكصكؿ باألمييف إلى مستكل نياية –تقكـ كزارة التربية كالتعميـ  ( :3مادة )

 بتنظيـ األكضاع اآلتية :  –االبتدائية مف التعميـ األساسي 
 الممزميف بالمدارس االبتدائية .تحقيؽ االستيعاب الكامؿ بقبكؿ جميع  -6
 الكسائؿ الكفيمة لعالج ظاىرة التسرب مف التعميـ األساسي .اتخاذ  -1
    خطار الييئة العامة لمحك األمية كتعميـ الكبار بأسماء مف لـ يحصمكا عمى شيادة نياية ا -4

الحمقة االبتدائية مف التعميـ األساسي كعمى الييئة العمؿ عمى إلحاؽ ىؤالء بفصكؿ محك 
 األمية 

 

 انفصم انثبنث 
 بر ــــيى انكبـــت وتؼهـــى األييـــت حملـــاهليئت انؼبي

العمؿ لمحك األمية كتعميـ  ايتطمبتتكلى الييئة المسئكليات التنفيذية كالتعميمية التي  ( :4مادة )
مجاالتو المختمفة في إطار الخطط المقررة كبكجو خاص إعداد البرامج الالزمة لتعميـ  في  الكبار

األمييف الممزميف بمحك أميتيـ لمكصكؿ بيـ إلى مستكل نياية الحمقة االبتدائية مف  المكاطنيف 
عطاء الكبار قدران مناسبان مف التعميـ لرفع التعميـ   مستكاىـ الثقافي كاالجتماعي كالميني األساسي كا 

تاحة الفرصة أماميـ لمكاصمة التعميـ في   لمكاجية المتغيرات كاالحتياجات الضركرية لممجتمع كا 
 مراحمو المختمفة .

 

 تتضمف البرامج التعميمية األمكر اآلتية :  ( :5مادة )
 الكبار  محك األمية كالتعميـ المستمر كتعميـ -6
 التعميـ الثقافي كالميني كالديني . -1
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 التدريب أثناء العمؿ لمحك األمية الكظيفية . -4
 مشاكؿ األسرة كالمستيمؾ كاإلسراؼ في االستيالؾ . -7
 التربية الصحية كالصحة اإلنجابية . -5
 التعميـ مف أجؿ التنمية الشاممة . -1
 التعميـ األدبي كالفني . -4

 
تقكـ الييئة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية المنصكص عمييا في المادة األكلى مف  ( :6مادة )
الذيف تتراكح أعمارىـ بيف سف الرابعة عشر  كتصنيؼ المكاطنيف رجاالن كنساء بحصرالقانكف 

 ىذهبأحكاـ عند العمؿ كالثالثيف غير المقيديف في أية مدرسة كلـ يصمكا في تعميميـ  كالخامسة 
لحاقيـ بفصكؿ محك األمية الالئحة  إلى مستكل نياية الحمقة االبتدائية مف التعميـ األساسي كا 
خطار   الجياز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاء بذلؾ . كا 

 

طبقان ليذا التصنيؼ كتحديد المستكل تقكـ الييئة بتصنيؼ الدارسيف ككضع المناىج  ( :7مادة )
 كالثقافي كعدد الساعات الالزمة لتعميـ األمييف ، ككضع البدائؿ لطرؽ التعميـ بما يالئـ التعميمي 
 الدارسيف كظركؼ البيئات المختمفة مف خالؿ لجاف فنية تشكؿ بقرار مف رئيس الجياز  نكعيات

 التنفيذم . 
 عامان عمى سبيؿ 45إلى  67كتسرم أحكاـ ىذه الالئحة عمى األمييف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 

 اإللزاـ ، كال يسرم ىذا اإللزاـ عمى المكاطنيف المصابيف بمرض أك عاىة بدنية أك عقمية تمنعيـ  
 ة . كيصدر بتحديد ىذه األمراض كالعاىات قرار مف كزير التربية كالتعميـ بناءان مف مباشرة الدراس

 .عمى ما تقرره السمطة المختصة 
 

يجكز محك أمية مف يرغب مف المكاطنيف الذيف جاكزكا سف الخامسة كالثالثيف كذلؾ  ( :8مادة )
بالتنسيؽ مع الجيات المعنية بحصر ىؤالء لإلمكانات المتاحة كيقكـ الجياز التنفيذم كفقان 

 الذيف يرغبكف في محك أميتيـ ككضع البرامج التعميمية المناسبة ليـ . المكاطنيف 
مجمس إدارة الييئة ىك السمطة العميا المييمنة عمى شئكف الييئة كتصريؼ شئكنيا  ( :9مادة )
 السياسة التي تسير عمييا كلو عمى األخص : ككضع 

جراء الدراسات كالبحكث إعادة الخطة الشاممة لمحممة القكمية لمحك األمية كتعميـ الكبار  -6 كا 
 الالزمة 

كتعميـ الكبار كتحديد مراحؿ التنفيذ كمتابعة تنفيذىا كضع خطط كبرامج محك األمية  -1
كالتنسيؽ بيف الجيات المختمفة التي تقكـ بتنفيذ ىذه الخطط كالبرامج كتحديد مدد كأىداؼ 

 كؿ مرحمة كأكلكيات العمؿ فييا . 
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التخطيط إلنشاء مؤسسات محك األمية كتعميـ الكبار في كؿ محافظات الجميكرية كتحديد  -4
 .ناىجو كبرامجو كسياسة القبكؿ فيوالتعميـ كنكعو كمستكياتو كدرجاتو كم حجـ ىذا

 الكبار.اإلشراؼ المباشر عمى كافة مؤسسات محك األمية كتعميـ  -7
التعاكف مع الكزارات كالييئات كالمؤسسات األخرل التي تضطمع بمياـ مشابية لما تقكـ بو  -5

 الكبار.في مجاؿ محك األمية كتعميـ 
المنظمة لصندكؽ تمكيؿ مشركعات محك األمية كتعميـ الكبار كالحسابات كضع القكاعد  -1

الخاصة المحمية كأكجو كقكاعد الصرؼ منيا كضبطيا كاإلشراؼ عمييا كذلؾ بعد مكافقة 
  المالية.كزير 

 

 غ ـــــم انزابـــــانفص
 بس انتنفيذي نههيئت ــــــــأوالً: اجله

 

يككف لمييئة جيازان تنفيذيان ، عمى أف يككف رئيسو متفرغان يعاكف رئيس مجمس  ( :01مادة )
 صريؼ شئكنيا .تك  إدارتيااإلدارة في 

 

مف شاغمي ُيعيف نائب لرئيس الجياز التنفيذم لمييئة بقرار مف السمطة المختصة  ( :00مادة )
ختصاصاتو بقرار مف مجمس إدارة الييئة بناءان عمى اقتراح مف اإلدارة العميا كُتحدد ا كظائؼ
 الجياز التنفيذم .رئيس 

 

يككف لمجياز التنفيذم لمييئة ىيكؿ تنظيمي بقرار مف مجمس إدارة الييئة بعد  ( :02مادة )
 السمطة المختصة . اعتماده مف 

 

متابعتو في جميع ك يتكلى الجياز التنفيذم لمييئة اإلشراؼ عمى سير العمؿ  ( :03مادة )
األمية كتعميـ الكبار كتكجيو القائميف عمى البرامج كالمشركعات كمناقشة خطة مشركعات محك 

ؿ المناسبة كفقان كاستراتيجياتو كالصعكبات كالمشكالت التي تكاجيو كالتكصؿ إلى الحمك  العمؿ
 كنيكضان بو كتعديالن لمساراتو متى دعت الحاجة إلى ذلؾ تحقيقان لألىداؼ . لمعمؿ 

 

ُيمارس الجياز التنفيذم لمييئة الصالحيات كاالختصاصات التي تتضمنيا قرارات  ( :04مادة )
 :ا الشأف كلو عمى األخص الييئة كالمكائح المعمكؿ بيا في ىذمجمس إدارة 

حصر األمييف كتصنيفيـ كتحديد المدة الالزمة لمحك أميتيـ كأكقات الدراسة كالكسائؿ الالزمة  -6
  . لتنفيذ ذلؾ
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تحديد خطة التعميـ كالتدريس كالتدريب في كؿ مرحمة عمى أف تككف الخطط مرتبطة بخطط  -1
التنمية ، كأف يككف تنظيـ أسمكب العمؿ حسب األنماط السكانية السائدة مع الكضع في 

 االعتبار الخصائص الثقافية كالمحمية معان عند تطكير البرامج . 
 محك األمية . المهمزمة بتنفيذ تنسيؽ العمؿ بيف الجيات  -4
، ككضع التعميمات الخاصة بتحديد ة لتمكيؿ الحممة القكمية الشاممةاقتراح المكارد المالي -7

 مساىمة الجيات الرسمية في تمكيميا . 
تكفير المناىج الدراسية حسب خطة مطكرة تمتـز بيا كافة الجيات المعنية بمحك األمية كفقان  -5

 لمضكابط كالمكاصفات اآلتية : 
حدد مدة البرامج لحاممي األمية طبقان لما ُيقرره الجياز التنفيذم لمييئة بما يحقؽ ُبمكغ أف ت -أ 

الدارسيف المستكل التعميمي كالثقافي المستيدؼ كفقان لما تحدده الخطة العامة لمحك 
 . األمية كتعميـ الكبار 

 أف يككف المنيج محسكسان ككقعيان كيتناسب مع أذىاف الدارسيف . -ب 
أف تحتكم المناىج عمى خبرات مف حياة الدارس كاىتماماتو فيرل فييا ذاتو كيشعر  -ج 

كبيف احتياجاتو فيزداد حرصو عمى المكاظبة كاالنتظاـ في الدراسة  بالتقارب النفسي بينو 
لمدركس مع مراعاة تضميف المنيج لمقضايا التي تعالج كعمى االنتباه كالمتابعة اليكمية 

 ( ةكتنمية الديمكقراطي –اإلنتاج  –الصحة  –البيئة  –مشاكؿ المجتمع )السكاف 
 التمقيف.أف يعتمد المنيج في تنفيذه عمى طريقة المناقشة كليس  -د 
التعميمية مع الكسائؿ حتى يمكف تشكيؽ الدارسيف كاستخداـ أف يتكامؿ استخداـ المكاد  -ق 

تعميـ كتنمية إدراكيـ الشخصي كالبصرم معان كيساعد لمف حكاس اأكثر مف حاسة 
  بيا.كعمى إتقانيا كاالحتفاظ  المتعمـ عمى سرعة تعمـ الميارات

عمى إنشاء مراكز محك األمية كتعميـ الكبار في جميع محافظات جميكرية مصر  ؼار شإلا -1
  .العربية

مراكز محك األمية كتعميـ الكبار  قكمكف بالتدريس فييكضع قكاعد اختيار المعمميف الذيف س -4
سكاء مف المدرسيف العامميف بكزارة التربية كالتعميـ أك مف خريجي الجامعات كالمعاىد أك 

 المتطكعيف أك كغيرىـ لمقياـ بيذا العمؿ ، كقكاعد منح الحكافز المادم كالمعنكية . 
  المختمفة.احميا تشكيؿ لجاف فنية لكضع نظاـ الدراسة كالخطط كالمناىج كمستكاىا كمر  -1
تحديد ما يمـز لمخطة مف قدرات بشرية كمادية كمالية كحكافز تشجيعية كاقتراح كسائؿ تمكيميا  -6

 تككف مصادر التمكيؿ متعددة كتشمؿ اآلتي :  أف مع الكضع في االعتبار
المختمفة لتنفيذ برامج ما ُيدرج مف اعتمادات في المكازنة السنكية لمكزارات كالييئات  -أ 

 األمية كتعميـ الكبار .محك 
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 ما يخصص لمحك األمية كتعميـ الكبار مف صناديؽ الخدمات في كؿ محافظة .  -ب 
 اليبات كالتبرعات كالمعكنات التي تقدـ لمحك األمية كتعميـ الكبار . -ج 
 ما تقدمو الييئات اإلقميمية كالدكلية مف معكنات .  -د 
 ه الدكلة مف رسكـ عمى بعض األنشطة لصالح محك األمية كتعميـ الكبار . ما تقرر  -ق 
نظير حصكليا عمى التنفيذ  مشاركة المؤسسات كالشركات بتحمؿ نصيبيا مف تكاليؼ -ك 

 . أكثر كفاءة عمالة
 ما يدرج مف اعتمادات في المكازنة السنكية لمييئة . -ز 
 الجيكد الذاتية .  -ح 

 

           شكيؿ لجاف فنية لتدريب المكجييف القائميف بالتدريس عمى طرؽ ككسائؿ محك األمية  -61
 كتعميـ الكبار ، عمى أف يقـك الجياز التنفيذم باإلشراؼ عمى برامج التدريب . 

 الدالة عمى محك أميتيـ .اإلشراؼ عمى إجراء اختبارات الدارسيف كضخ الشيادات  -66
كالتعميمات الخاصة بسير العمؿ كتنظيمو في برامج محك األمية كتعميـ إصدار النشرات  -61

 الكبار .
تقييـ العمؿ في تنفيذ الخطة القكمية لمحك األمية كتعميـ الكبار كالعمؿ عمى تقكيـ مسار  -64

 .الحممة لتحقيؽ اليدؼ
 

الييئة  باسـتكدع حصيمة الصندكؽ في حساب خاص بإحدل بنكؾ القطاع العاـ  ( :05)مادة 
مكازنة خاصة ببداية في أغراض محك األمية كتعميـ الكبار ، كيككف ليذا الصندكؽ  لمصرؼ منيا

ف سنة إلى أخرل كتعتبر أمكاؿ فائض الصندكؽ م كُيرحؿالمالية لمدكلة كتنتيي بانتيائيا ، السنة 
 الصندكؽ أمكاالن عامة .

  

يقكـ الجياز التنفيذم لمييئة بعد حصر األمييف الُممزميف بمحك أميتيـ بإخطارىـ  ( :06مادة )
كاالنتظاـ في الدراسة بمراكز محك األمية في الجيات التي يعممكف أك يقيمكف بيا ، كعمييـ التقدـ 

لمقكاعد كالنظـ المقررة االختبارات المقررة لبرامج محك األمية كتعميـ الكبار كذلؾ طبقان  أداء
يصؿ إلى المستكل المقرر لمحك  التنفيذية التي تصدر مف رئيس الجياز ، كُيمنح مف تكالقرارا
 شيادة بذلؾ كيجكز منح المتفكقيف مف الدارسيف جكائز تشجيعية كفقان لمقكاعد التي يضعيا أميتو 

الممزميف بحضكر  الجياز التنفيذم لمييئة ، كيجكز أف يتقدـ إلى ىذا االختبار مف يرغب مف غير
 الدراسة لمحصكؿ عمى الشيادة المشار إلييا .

 

لمحاصؿ عمى شيادة محك األمية الحؽ في مكاصمة الدراسة في مراحؿ التعميـ  ( :07مادة )
 لممرحمة السنية كفي ضكء النظـ كالمكائح الخاصة بكزارة التربية كالتعميـ . المختمفة كفقان 
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 ذيرئيس اجلهبس انتنفيثبنيًب: اختصبصبث 

 

 يختص رئيس الجياز التنفيذم لمييئة باآلتي : ( :08مادة )
صدار القرارات الالزمة  -6 تصريؼ أمكر الجياز الفنية كالمالية كاإلدارية كتحقيؽ أغراضو كا 

 لذلؾ 
صدار القرارات الالزمة لذلؾ . -1  تطكير نظـ العمؿ بالجياز كتدعيـ أجيزتو كا 
معمكمات التي تصؿ بأغراض الجياز مف مختمؼ الجيات الحصكؿ عمى البيانات كال -4

 المعنية حككمية كغير حككمية بالداخؿ كالخارج .
الالئحة باالتفاؽ كالتنسيؽ مع األجيزة  ىذهالعمؿ عمى تطبيؽ أحكاـ القانكف كأحكاـ  -7

 األخرل المعنية بذلؾ .
 .مجمس إدارة الييئةتنفيذ السياسة العامة المكضكعة لتحقيؽ أغراض الييئة كتنفيذ قرارات  -5
 إنشاء مراكز تعميـ الكبار متعددة األغراض ) تدريب ميني ( بفركع الييئة بالمحافظات -1

عمى الحرؼ المختمفة كتشغيؿ العمالة المدربة مساىمة في لتدريب األمييف كغيرىـ 
القضاء عمى البطالة عمى أف تقكـ الييئة بتكفير المعدات كاألجيزة كالخامات الالزمة 

، كيتـ تكزيع جزء مف المنتجات الناتجة عف ذلؾ كحكافز لمدارسيف كالمتدربيف  لذلؾ
المتميزيف كيتـ الصرؼ في الباقي بالبيع في معرض طبقان لمتعميمات كالقكاعد التي 

ىا رئيس الجياز التنفيذم لمييئة بما يحقؽ استغالؿ الييئة الصرؼ عمى مستمزمات ر يصد
ف كالمتدربيف بيا كبما ال ُيحمؿ مكازنة الييئة بأعباء مالية تمؾ المراكز كالدارسيف كالعاممي

 إضافية في ىذا الشأف . 
 
 

 انفصم اخلبيس
 أوالً : فزوع اهليئت ببحملبفظبث

تككف لمييئة فركع في المحافظات يناط بيا تنفيذ الخطط كالبرامج كالمشركعات التي  ( :09مادة )
أقرتيا الييئة كيككف لكؿ فرع مجمس تنفيذم يصدر بتشكيمو قرار مف كزير التربية كالتعميـ برئاسة 

 المحافظ كعضكية كؿ مف : 
 مساعد كزير الداخمية . -6
 سكرتير عاـ المحافظة . -1
ة كالتخطيط كالزراعة كاألكقاؼ كالقكل العاممالتعميـ كالشئكف االجتماعية  تمديرم مديريا -4

 كالمتابعة 
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كممثؿ لممركز القكمي ممثؿ لكؿ مف كزارات التخطيط كالمالية كالصحة كاإلعالـ كالثقافة  -7
 لمسكاف كممثؿ لمجياز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاء .

 رئيس لجنة التعميـ بمجمس المحافظة . -5
 النشاط النسائي بالمحافظة . ممثؿ -1
 ممثؿ لمجمس نقابة الميف التعميمية بالمحافظة . -4
عدد ال يتجاكز خمسة أعضاء مف ذكم الرأم كالخبرة كالميتميف بشئكف محك األمية تعميـ  -1

 كف رئيس فرع الييئة بالمحافظة أمينان لممجمس .كالكبار يختارىـ المحافظ ، كي
 

 ق احملبفظتثبنيًب : اجملهس انتنفيذي يف نطب
 يتكلى المجمس التنفيذم في نطاؽ المحافظة القياـ بالمسئكليات اآلتية :  ( :11مادة )

إعداد البرنامج التنفيذم لمخطة التي كضعتيا الييئة ، كعرضو عمى المجمس الشعبي  -6
خطار الييئة بو .  المحمي لممحافظة العتماده كا 

 أقرتيا الييئة كعمى كجو الخصكص : رسـ الخطكات التنفيذية كفقان لمخطة العامة التي  -1
حصر األمييف بالمحافظة كتصنيفيـ كتحديد اإلمكانيات المادية كالمالية كالقكل البشرية  -أ 

الالزمة لذلؾ ، كيتـ تدريب األفراد الالزميف لعمميات الحصرعمى المستكل المحمي قبؿ 
 البدء في التنفيذ .

أف مية كتحديد الجيات التي يمكف كضع برنامج اإلعالـ كالدعكة لمكاجية مشكمة األ -ب 
 تتعاكف في ىذا المجاؿ . 

خطار  -ج  تحديد مراحؿ تنفيذ البرامج بما يتفؽ مع األكلكيات التي حددتيا الخطة العامة كا 
الجيات التي تشارؾ في مسئكلياتيا في ذلؾ بما ال يتعارض مع أكلكيات التنفيذ المتفؽ 

 عمييا . 
المشاركة في محك أميتيـ كتعميـ الكبار كأحكاـ  كضع النظاـ الذم يكفؿ لكؿ جية -د 

 التنظيـ .
عمميات محك األمية  تطمبيااإلشراؼ عمى تكفير التجييزات كالمعدات كاألدكات التي  -ق 

عداد  مراكز الدراسات بيا . كتعميـ الكبار كا 
ترؾ في تنسؽ الجيكد في مجاالت محك األمية كتعميـ الكبار بيف الجيات التي تش -ك 

 نطاؽ المحافظة كاالستفادة بمختمؼ اإلمكانيات المتاحة .عمميات التنفيذ في 
التي تعترض ليؿ المعكقات كالصعكبات ذتنفيذ البرنامج كتقدمو كت ةكضع نظاـ لمتابع -ز 

 عمميات التنفيذ     
 عمى تقكيـ مسار الحممة لتحقيؽ اليدؼ . كالعمؿ     
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إعداد الميزانية كتكزيعيا عمى الجيات المشاركة عمى أساس المكارد المالية التي نصت  -ح 
( مف القانكف ، كاإلشراؼ عمى صرفيا طبقان لمقرارات التي يصدرىا 61عمييا المادة )

 مجمس إدارة الييئة . 
كضع نظاـ إلنشاء صندكؽ خاص كحسابات خاصة محمية تجمع فيو المكارد المالية  -ط 

 ة كفقان لمضكابط الكاردة بالمادةكتعميـ الكبار بالمحافظمحك األمية المخصصة لفصكؿ 
مف ىذا الصندكؽ بعد الرجكع إلى الييئة كمكافقة ، كيككف الصرؼ  ف( مف القانك 61)

 .المحافظ المختص 
 

يجتمع المجمس التنفيذم مرة كؿ شير أك كمما رأل رئيس المجمس ضركرة ذلؾ كال  ( :20مادة )
المجمس صحيحان إال بحضكر نصؼ األعضاء عمى األقؿ كتصدر قرارات  يككف اجتماع 

 الرئيس .الحاضريف ، كعند التساكم ُيرجهح الجانب الذم فيو  المجمس بأغمبية أصكات
ُيشكؿ المجمس التنفيذم مف بيف أعضائو أك مف غيرىـ مف المتخصصيف كذكم  ( :22مادة )

البحكث كالدراسات الالزمة ، كتعرض تقارير بنتائج  فنية دائمة أك مؤقتة إلعدادالخبرة لجانان 
 المجاف عمى المجمس في اجتماعاتو .  أعماؿ ىذه

 

لرئيس المجمس التنفيذم أف يدعك لحضكر اجتماعاتو أك بعضيا مف يرل  ( :23مادة )
، كيقدـ المجمس التنفيذم إلى المجمس المكضكعات التي ُتعرض لمدراسة االستعانة بخبراتيـ في 

خر في شير اآلتقريريف عمى األقؿ أحدىما في شير مايك ك   كلمييئة العامةالشعبي بالمحافظة 
 كتقييمو كما يعترضو مف مشكالت كما يراه مف مقترحات لحميا .العمؿ  ريكنيك عف سي

 

داخؿ المجمس التنفيذم لفرع الييئة بالمحافظة تتككف مف ممثمي  إشرافيولجنة  تُنشأ ( :24مادة )
بمحك األمية كتعميـ الكبار بالمحافظات )التربية كالتعميـ ،اإلدارة المحمية ،  المعنيةالجيات 

 الشعبية كالسياسية ، مدير فرع الييئة بالمحافظة ( .التنظيمات 
 كتتكلى المجنة المشار إلييا القياـ بالكاجبات اآلتية : 

عداد قكائـ بأسماء متابعة حصر األمييف كفقان لمشريحة العمرية ال -6 محددة كالمستكل التعميمي كا 
الدارسيف لكؿ فصؿ كالمستكل الدراسي كفقان لمخطة العامة لمحك األمية كتعميـ الكبار التي 

 أقرتيا الييئة .
اختيار شباب الخريجيف الذيف سيقكمكف بعممية التدريس مع إعدادىـ تربكيان بدكرة تدريبية  -1

 لمدة مناسبة طبقان لمخطة المعدة مع الجياز التنفيذم . 
تنظيـ برامج تدريب تحكيمي لشباب الخريجيف بغرض تأىيميـ إليجاد فرص عمؿ أخرل بعد  -4

 بار . انتياء دكرىـ في برامج محك األمية كتعميـ الك
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لمحممة القكمية لمحك المتابعة الميدانية لبرامج كمشركعات محك األمية كفقان لمخطة التنفيذية  -7
 األمية كالمناىج المكضكعة . 

التأكد مف سير العممية التعميمية كسير العمؿ بمراكز كفصكؿ محك األمية كتعميـ الكبار  -5
سيف كالتأكد مف استكماؿ كذلؾ بمراقبة حضكر كانصراؼ العامميف كحضكر كغياب الدار 

 الخدمات التعميمية بالفصكؿ كتكزيع الماكينات ككرش التدريب الميني كمستمزمات التشغيؿ .
إعداد تقارير المتابعة الدكرية مف كؿ عناصر العممية التعميمية مف النكاحي الفنية كالمالية  -1

معدات التدريب ف مكاإلدارية كالبشرية كتقكيـ مدل نجاح المشركع ككؿ كمدل االستفادة 
رساؿ الت  ارير لمييئة كؿ ثالث شيكر . قالميني لمدارسيف كا 

المجاف اإلشرافية الفرعية عمى مستكل األحياء كالمراكز لمتأكد مف فاعميتيا كأف  أداءتقكيـ  -4
 دد . صىذه المجاف تسير كفؽ التعميمات الصادرة في ىذا ال

لفرع الييئة بالمحافظة كُتعد تقريران التنفيذم كتجتمع المجنة المشار إلييا قبؿ انعقاد المجمس  -1
بشأف الصعكبات كالعقبات لمعرض عمى المجمس التنفيذم كذلؾ إليجاد الحمكؿ الفكرية 

 .كاإلسياـ في تذليميا 
 

فرعية عمى مستكل األحياء كالمدف كالمراكز ُيختار أعضاؤىا  إشرافيوُتشكؿ لجاف  : (25مادة )
المجالس المحمية أعضاء التنظيمات السياسية كالشعبية كمديرم اإلدارات التعميمية  مف رؤساء

   المرأة كممثؿ فرع الييئة ، كتقـك بالكاجبات اآلتية :  كأمينة
 تنفيذ حصر كتصنيؼ األمييف كفقان لمشريحة العمرية الُمستيدفة كتحديد المستكل التعميمي -1

 .  مع إعداد قكائـ الدارسيف لكؿ فصؿ كلكؿ مستكل تعميمي

مع اختيار شباب الخريجيف طبقان لمشركط كالمعايير المناسبة كذلؾ لمعمؿ بالتدريس  -1
عدادىـ تربكيان بدكرات قصيرة طبقان لمخطة العامة لمييئة ت متابعة كتعميمات جييزىـ كا 

 اإلشرافية العامة بالمحافظة .  جنةمال
 متابعة برامج تدريب الشباب الخريجيف كفقان لمتعميمات الصادرة في ىذا الصدد .  -4
 المتابعة الميدانية لمراكز فصكؿ محك األمية كتعميـ الكبار كالتأكد مف : -7
 .(. ...ماؿ .ع –مدرسيف  –مراقبة حضكر كانصراؼ العامميف )مشرفيف  -أ 
 مراقبة حضكر كغياب الدارسيف .  -ب 
 متابعة األعماؿ اإلشرافية لممكجييف كالمشرفيف بمراكز كفصكؿ محك األمية . -ج 
 ،سالمتيا ، ككسائؿ اإليضاح كغيرىاتكفير الخدمات التعميمية بالفصكؿ مف ) إضاءة ك  -د 

 السجالت كالدفاتر لكؿ القائميف بالتدريس كاإلشراؼ الفني التربكم (كاستكماؿ 
 تقييـ مستكل األداء لمدارسيف كمدل التحصيؿ ليـ .  -ق 
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رفع تقرير شيرم قبؿ الخامس مف الشير عف الشير السابؽ لمجنة اإلشرافية عمى  -5
عة الميدانية كالزيارات يشمؿ التقرير كؿ ما يتعمؽ بالمتابمستكل المحافظة عمى أف 

لمراكز كفصكؿ محك األمية كأم صعكبات أك معكقات تعترض سير العمؿ مع اتخاذ 
القرارات كاإلجراءات التنفيذية المناسبة التي يراىا مدير فرع الييئة كرئيس المجنة 

 اإلشرافية الفرعية . 
 

 ُتختار ىيئات التدريس في مشركعات محك األمية كتعميـ الكبار مف الفئات التالية :  ( :26مادة )
 العامميف في مجاؿ التدريس كالتكجيو . -6
الشباب خريجي الجامعات كالمعاىد فكؽ المتكسطة أك الحاصميف عمى مؤىالت متكسطة  -1

 الذيف ىـ بدكف عمؿ . 
 رجاؿ الديف كأئمة المساجد . -4
لراغبيف في العمؿ في ىذا المجاؿ بحيث ال يقؿ تأىيميـ عمى المكظفيف كالمثقفيف ا -7

 مستكل الثانكية العامة 
 .المكمفيف بالخدمة العامة  -5
 مف ىـ في المعاش مف رجاؿ التعميـ ممف ليـ قدرة كرغبة في العمؿ .  -1

 كيراعى عند االستعانة بييئات التدريس المشار إلييـ االلتزاـ بالضكابط اآلتية : 
 إقامتيـ قريبان مف مراكز الدراسة في ىذا المجاؿ . أف يككف مقار -أ 
 مف سبؽ تدريبيـ كعمميـ في ىذا المجاؿ . -ب 
 ان كاألقدر عمى التعامؿ مع الكبار . ن)جػ( األكبر س -ج 
ذا قؿ عدد الفصكؿ عف خمسة ُيسند  -د  )د( يككف لكؿ خمسة فصكؿ مشرؼ متفرغ ، كا 

أكبر المدرسيف سنان كأقدرىـ عمى القيادة إلى جانب عممو مدرسان كُيفضؿ أف إلى  اإلشراؼ
 يككف تربكيان . 

مركز تكعكم لتنفيذ برامج التدريب الميني بكؿ مركز تعميمي كُيعيف مدرب لكؿ  ُينشأ -ق 
 حرفة . 

كالتعميـ لتكجيو كتقييـ العممية بكزارة التربية ُيستعاف بمكجييف تربكييف مف ذكم الخبرة  -ك 
رشاد القائميف عمييا لرفع مستكل أدائيـ .  التعميمية  كا 

 يتـ تعييف عامؿ لكؿ مركز تعميمي .  -ز 
تنفيذ دكرات تدريبية تتناسب مع كؿ فئات ىيئة التدريس إلعدادىـ كتأىيميـ لمعمؿ في  -ح 

 كتعميـ الكبار قبؿ بدء التعييف .  محك األمية برامج 
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 بدســــم انســانفص
 أحـــكبو ػبيـــت

 

تمتـز جميع الكزارات ككحدات اإلدارة المحمية كالييئات العامة كاتحاد اإلذاعة  ( :72مادة )
كاألحزاب السياسية كالتميفزيكف كشركات القطاع العاـ كشركات قطاع األعماؿ كالقطاع الخاص 

المينية كالجمعيات كأصحاب األعماؿ  كالتنظيمات الشعبية كاالتحاد العاـ لنقابات العماؿ كالنقابات
بتنفيذ قرارات مجمس إدارة الييئة بعد اعتمادىا مف رئيس مجمس الكزراء ، كعمى جميع ىذه 

 :  الجيات القياـ بمسئكلياتيا في محك األمية كتعميـ الكبار كعمى األخص
 تصؿ بنشاطيا .تأك بيانات أك إحصاءات  تقاريرتزكيد الييئة بما تطمبو مف  -6
 تقديـ المقترحات لمييئة بشأف المشركعات الالزمة لمحك األمية كتعميـ الكبار كنطاقيا . -1
 .الصالحة لمدراسة في مكاقع العمؿ تييئة الفرصة لتعميـ األمييف فييا كتخصيص األماكف -4
العامميف بيا كالتابعيف ليا  ميـ الكبار مفعيتطمبيا محك األمية كتتحمؿ التكاليؼ التي  -7

 كالخاضعيف إلشرافيا .
 

السابؽ اإلشارة إلييا بتييئة الفرصة لتعميـ األمييف فييا  إذا لـ تقـ الجيات ( :28مادة )
تتكلى الييئة ذلؾ عمى رفقة ىذه  –الصالحة لمدراسة في مكاقع العمؿ كتخصيص األماكف 
العامة التي يضعيا الجياز التنفيذم لمييئة ، كلمييئة في سبيؿ استرداد تمؾ  الجيات طبقان لمقكاعد

  اإلجراءات القانكنية المقررة في ىذا الشأف .  النفقات اتخاذ
 

بالمحافظات الذيف ليـ حؽ امميف بالييئة كفركعيا يحدد الجياز التنفيذم الع ( :29مادة )
، الالئحة كىذه 66( لسنة 1القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة ألحكاـ القانكف رقـ ) الضبطية 

 .  استصدار قرار بيـ مف كزير العدؿ باالتفاؽ مع كزير التربية كالتعميـ كعميو
 

كيككف ليؤالء العامميف الحؽ في التفتيش عمى إدارات شئكف العامميف بكافة  :( 31مادة )
الكزارات كالمصالح كالمحافظة ككحدات اإلدارة المحمية ، كشركات القطاع العاـ كشركات قطاع 

العامة ككافة األجيزة الحككمية كأصحاب األعماؿ لمتأكد  اىمة كالييئاتساألعماؿ كالشركات الم
قد تقدـ لمركز محك  16/6/6665كؿ مف ُعيف قبؿ  كاقع فحص سجالت العامميف بيا أفمف 

 .عمى شيادة محك األمية  األمية أف الُمعينيف بعد ىذا التاريخ قد حصؿ
 أف كيحؽ ليؤالء العامميف أيضان دخكؿ المحاؿ التجارية كالمينية كالصناعية كالحرفية لمتأكد مف

 كؿ العامميف حاصميف عمى شيادة محك األمية لمتأكد مما تقدـ ذكره في ىذا الخصكص . 


