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تصدر من أجل الباحثني واملهتمني  
مبجال تعليم الكبار يف مصر والوطن العربي

كلمة رئيس اهليئة

الرتبية والتعليم والتعليم الفينكلمة وزير

من أعالم الفكر الرتبوي

تقارير عاملية

2030التنمية املستدامة خطة

دراسات وحبوث يف تعليم الكبار

تعليم الكبارمناهج 

اهليئة العامة لتعليم الكبارأنشطة

(للمتحررين من األمية) مناذج مضيئة 

تقارير إحصائية

اهليئة يف عيون الصحافة



مواطن متحرر من األمية قادر على العيش 

.والمشاركة في تنمية ذاته ومجتمعه

ضاء تسعى الهيئة العامة لتعليم الكبار للق
على األمية بالشراكة مع مؤسسات الدولة 

ة والمجتمع المدني من خالل تطبيق حزم متنوع
ة على من البرامج واآلليات واالستراتيجيات المعتمد

.المدخل التنموي

-األمية قضية أمن قومي-الحق في التعليم
-دمج الفئات األشد فقرًا وحرماناً

.المساواة بين الجنسين

رؤية ورسالة 

الهيئة العامة لتعليم الكبار



مجلة التعليم للجميع

م التعليم والمعرفة حق إنساني مكفول للجميع دون تمييز، كما أن حق التعلي
يتكامل مع جميع الحقوق األخرى؛ إلعداد مواطن متتعلم يمتلتم مهتارال القترن 
ل الحادي والعشرين، وبخاصة المهارال الرقمية، وليكون قادرًا على االتصال والتواص

والمعرفة هي بوابة تقدم الشعوب.مع الثقافال األخرى، فلست وحدك في هذا الكون
لذا كان من المنطقي أن نعاود قراءة البرامج والمناهج المقدمة للمتعلمين . ورقيها

الكبار؛ لنتأكد من تلبية احتياجاتهم، وتوافقها مع بيئاتهم، وتتستق متع مهتاراتهم 
الحياتية خاصة في العصر الرقمي، وانطالقًا من أهمية مرحلة الشباب القادرة على

إلكستابهم 1991لستنة8العمل واإلنتاج ممن تشملهم الشريحة العمرية وفق قانون 
المهارال األساسية الالزمتة لتحتررهم، وتفعتيالً للدستتور فتي مادتتم الخامستة 

مية تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على األ"والعشرين التي تنص على أن
ذها الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع األعمار، وتلتزم بوضع آليال تنفيت

؛ تبنت وزارة "بمشاركة مؤسسال المجتمع المدني، وذلم وفق خطة زمنية محددة
ونسكو، التربية والتعليم، ووزارة االتصاالل، والهيئة العامة لتعليم الكبار ومنظمة الي

(المرأة والحياة)والشبكة العربية لمحو األمية، وشركة ميكروسوفت رقمنة منهج 
.الخاص بتمكين المرأة واألسرة أيضًا

معالي األستاذ الدكتوركلمة

طارق شوقي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

2019يناير 



هذا التطبيق الرقمي يتسق مع أهتدا  

:تعليم الكبار المتمثلة في

االهتمتتام بمحتتو أميتتة المهمشتتين •
وتمكيتتتتنهم تمكينًتتتتا اقتصتتتتاديا، 
... واجتماعيًتتا، وسياستتيًا، وبيئيًتتا 

.بالشراكة مع الجهال المعنية
تعليم المرأة وتمكينها وبخاصة  فتي•

الريتت ، وصتتعيد مصتتر، والمنتتاطق 
.المهمشة والعشوائيال

العمل على الحد من الفقتر لمميتين •
من خالل مشروعال وحر  صتييرة 
بالشتتراكة متتع الجمعيتتال األهليتتة 
والمجتمتتتع المتتتدني والمنظمتتتال 

.الدولية
ية التوعية الصحية واالجتماعية والبيئ•

للدارسين بالشراكة مع الجهتال ... 
.المختصة والمجتمع المدني

العمل على سد منابع األميتة وعتالج •
.ظاهرة التسرب

العمل على تحقيق الجودة في مجتال •
.تعليم الكبار

إن التطتتور والتقتتدم الحتتاد  فتتي 

مجتتال تكنولوجيتتا التعلتتيم أدى إلتتى 

ظهتتتور كثيتتتر متتتن المستتتتجدال 

التكنولوجيتتة، وأصتتبظ توظيفهتتا فتتي  

ادة تعليم وتعلم الكبارضرورة؛ لالستتف

منهتتا فتتي رفتتع كفايتتال المتعلمتتين، 

واالنتشتتتتار الواستتتتع للوستتتتائ  

االتكنولوجية المتاحة؛ أوجب استثماره

2019يناير مجلة التعليم للجميع

إن االتجتا  . في تعلتيم وتعلتم الكبتار
صوب التعليم المستمر والتتعلم متدى 
يم الحياة يستلزم النظر لعمليتتي تعلت

وتعلم الكبار بشكل منظتومي متكامتل
ومتطتتور ليشتتمل جميتتع مكوناتهتتا 
الرقميتتة، ونشتتر ةقافتتة استتتخدام 

كمتا أن . التكنولوجيا بتين الدارستين
الشراكة والتشبيكبصتورها وأنماطهتا 
ة المتنوعة والتي تضم الجهال الحكومي

وغير الحكومية؛ هو المدخل الحقيقي 
لمواجهة األمية والوصول بها للصتفر 
االفتراضتتي، إن التتدعم السياستتي متتن 
القيادة المظفرة هي الباعث الحقيقتي 
للتطوير واإلنجتاز، والدولتة ال تتألو 
جهدًا لالرتقاء بالمواطنين متن ختالل 
ري إتاحة فرص التعليم لهم وبشكل عص

يتستتق متتع إعتتدادهم لستتوق العمتتل 
.ومعطيال العصر

تعلتتيم وتعلتتم الكبارتتت ممتتن 
يفتقرون للمهارال األساستية ت  لتي  
مستحيالً إذا ما أصبحت قضية األميتة 
مستتؤولية مجتمعيتتة يشتتارك فيهتتا 
ة الجميع؛ لتنهض مصرنا ولتصبظ قادر
لجيد على التنافسية العالمية بالتعليم ا

.زوالمنص  والشامل للجميع دون تميي

لتحيا مصر مرفوعة اهلامة جبهود أبنائها 
املخلصني،،،



كلمة 
عاشور عمري / د

رئيس الجهاز التنفيذي 
للهيئة العامة لتعليم الكبار

التمنية املس تدامة وتعلمي وتعمل الكبار

"قراءة يف فقه الواقع " 

مما ال شم فيم أن اإلنستان هتو 

محور التنمية المستدامة، لتذا يجتب 

السعي الدؤوب إلى إقامة عالم يتمتع 

بالعدالة واإلنصا  يشمل الجميع دون

ز تمييز، هذا العالم يكون مبتيا  تعزي

النمو االقتصادي المستتدام والشتامل 

لمتتن يعيشتتون علتتى هتتذ  األر ، 

وكذلم تنمية اجتماعيتة، وحمايتة 

البيئة من التلو  واالعتتداء الستافر 

عليها، ليعتي  اإلنستان بشتكل آمتن، 

والسيما األجيال القادمة من األطفال 

والشباب واألجيتال المقبلتة،  واالواة 

العمر، أو الجن ، : وعدم تمييز سواء

أو التتتدين، أو الوضتتتع االقتصتتتادي        

...أو ( الفقر) 

:مفهوم التنمية المستدامة
اعتمد المجتمتع التدولي فتي قمتة 

مصتتطلظ 1992األر  بالبرازيتتل عتتام 

التنميتتة المستتتدامة بمتتا يعنتتي تلبيتتة 

احتياجتتال الجيتتل الحتتالي دون إهتتدار 

وقد . حقوق األجيال القادمة في الحيا 

ة حدد المجتمع الدولي أبعاد ةال  للتنمي

المستدامة يجب أن تراعى للعمتل علتى 

:تحقيقها تتمثل في
.نمو اقتصادي• 
.تنمية اجتماعية• 
حمايتتة البيئتتة ومصتتادر الثتتروة • 

.الطبيعية بها

ويبقى التعليم هو متدخل التنميتة 

واستدامتها، وهو حق أساسي من حقوق 

عيلاإلنسان، وال سبيل للتنمية سوى بتف
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هذا الحق وكونم شتاملًا للجميتع 

إعطتتاء فتترص متكافئتتة ومتتن ختتالل 

ومتساوية لهم، فهذا الحتق لتي  منتة، 

كما يجب أن يكون هذا الحتق مجانيًتا 

وملزمًا للجميع، وهتذا الحتق يتطلتب 

المستاواة بتتين الجنستين وإدمتتاج ذوى 

الخاصة، وتفعيل ( القدرال)االحتياجال 

هذا الحق إذا ما تم بشكل مثالي؛ سيكون

ة لم أةر  اإليجابي المباشر على التنميت

. واستدامتها في المجتمع وتمكينم

ويأتي الهد  الرابع من أهتدا  

:التنمية المستدامة ليؤكد على

ضمان التعليم الجيد المنص " 

والشامل للجميع وتعزيز فرص

".التعلم مدى الحياة للجميع

فالمطلتتتب األستتتام للتنميتتتة 

إعداد: المستدامة في تعليم الكبار هو

مواطن متعلم بشكل جيد يكون قتادرًا

على العي  واالتصال والتواصتل متع 

اآلخرين، ويكون ذلم المواطن منتجًا 

مساهمًا فتي قضتايا وطنتم بفاعليتة 

هذا المواطن عليم أن . ووعي وبصيرة

يكون ممكنًا متن المهتارال الحياتيتة 

في والتكنولوجية ليستطيع المشاركة

عملية التنميتة، وليكتون قتادرا علتى 

م المحافظة على البيئة وهويتم، وتراة

الوطني لجيلم مع الحفاظ على حقوق

.األجيال القادمة

وحتى تتحقق التنمية 

المستدامة ال بد من  

:مراعاة اآلتي

:تكاملية األنشطة.1
م بين الشركاء بشكل نضمن مع

عدم التكرار وفق خطت  واضتحة 

المعالم تقسم فيهتا األدوار حستب 

طبيعة كل جهة شريكة وما تملكم

من معطيال وفق خط  زمنية؛ مما 

يعني تقليتل نستب الهتدر، ورشتد 

.النفقة

...  التعليم الجيد للصغار . 2
:لمواجهة أمية الكبار

تعليم األطفتال الجيتد يقتي متن 

يم الوقوع في فخ األمية مستقبالً، تعل

األطفال مستقبل وطن، وموطن قوتتم 

وتنميتم فتي اليتد القريتب، وتعلتيم 

األطفال هو أهم رافد من روافتد ستد 

هم منابع األمية، ويكون ذلم باستيعتاب

بالمدارم بشتكل كامتل بتأن تكتون 

هناك مدارم تستوعب من هم في سن 

اإللزام، بالمدارم بشكل كامتل بتأن 

تكون هناك مدارم تستوعب متن هتم 

في سن اإللزام، وأن يكون هناك لكتل 

طفل مقعد بالمدرسة، ويستبق ذلتم 

االهتمام والتوسع في مرحلتة ريتا  

.األطفال

2019يناير مجلة التعليم للجميع



:توفير المعلومال الدقيقة. 3

ال يمكن بأي حال متن األحتوال أن 

لها تؤتي أنشطة تعليم وتعلم الكبار أُك

دون تتتوافر معلومتتال دقيقتتة وبشتتكل 

رسمي عن أعداد المستهدفين، ونتوعهم، 

وأماكن تواجدهم، واحتياجاتهم؛ حتتى 

تضتتع الخطتت  المناستتبة والناجعتتة 

لتعلتتيمهم وتعلمهتتم، تضتتارب البيانتتال 

وعدم دقتها تجعتل متن عمليتة تعلتيم 

وتعلتتم الكبتتار عمليتتة يشتتوبها العتتوار 

.نتيجة عدم المصداقية

العدالة االجتماعية . 4

:والمساواة وعدم التمييز

بار البد أن يكون تعليم وتعلم الك

شامالً كل المستهدفين دون تمييتز 

مع إيالء الفئال المهمشة الكثير من

االهتمتتام لالرتقتتاء بهتتم وبخاصتتة 

المرأة والفتتاة والريت  والمنتاطق 

األكثر احتياجًا؛ كون مشكلة األمية 

.في مصر مشكلة أنثوية ريفية

استثمار الموارد المحلية . 5

:استثمارًا جيدًا
ويكون ذلم متن ختالل التخطتي  
الجيد وتفعيل فقم األولويتال، فتتظ
كافة المنشآل التي تصلظ كحلقال
ال تعليموتعلم الكبار، مشاركة القياد

ل الطبيعية بالمجتمع المحلي من خال

التعبئتتة والحشتتد، مستتاهمة رجتتال 

ين األعمال بالتعزيز اإليجابي للمتعلم

بحلقال تعلتيم الكبتار، تقتديم حتزم 

تثقيفيتتتة وتوعويتتتة متتتن جهتتتال 

االختصتتاص بتتالمجتمع المحلتتي فتتي 

الصحة، والتعليم، والثقافتة، : مجاالل

واالجتماع، دعم المشروعال الصييرة 

للحد من الفقر، وإيجتاد حتر  متن 

شأنها المحافظة على التترا  المتادي 

لوطننا، التشبيم والبحث عن مصادر

لتمويل األنشطة المختلفة بمتا يفتي

بحاجال المستهدفين الحيادية ويعزز

.استمرارهم في التعلم مدى الحياة

:اإلدارة الرشيدة والحوكمة. 6

اإلدارة الرشتتتيدة ضتتترورة متتتن 

ية ضرورال الحياة نفسها فما بالنا بعمل

اإلدارة الرشتيدة! تعليم وتعلم الكبتار

ع تعني الوضوح والشفافية، تعنتي وضت

األمتتور فتتي نصتتابها الصتتحيظ، تعنتتي 

االستتتثمار األمثتتل للمتتوارد البشتترية 

والمادية المتاحة، تعنتي صتقل وبنتاء 

قدرال العاملين بمجتال تعلتيم الكبتار 

تربويتاً وإداريتتاً، تعنتي تفعيتتل مبتتدأ 

الشراكة وتوزيع األدوار بشكل محدد، 

كما أنها تعني المتابعة وتقيتيم األداء 

والحوكمة بكل ما تعنيتم الكلمتة متن 

.تقويم وشفافية ومحاسبية
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مجلة التعليم للجميعمن أعالم الفكر التربوي

.بعين بسام بدولة الجزائر1946يوليو 12من مواليد •

سنة، 18، وكان عمرها 1963بدأل التعليم بفروع محو األمية سنة •

.وبعدها أيقنت أن تعليم الكبار ضرورة غيرل مسار حياتها

حصلت بعد ذلم على منصب عمل بالتدري  بتالحرا،، انتقلتت •

.بعدها إلى مدرسة محمد إقبال وس  العاصمة

تدرجت من معلمة إلى مديرة مدرسة الموحدين، ةم قررل التقاعد •

. سنة في مجال التعليم32بعد أن أمضت 

أشتهرل بنضاالتها الكبيرة في مجاالل حقوق اإلنسان، حيث كانت•

من المؤسسين للمرصد الوطني لحقوق اإلنسان، لتقرر بعد ذلم

والتتي 1990ديستمبر 29لمحو األمية فتي " إقرأ"تأسي  جمعية 

تزامنا مع اليوم العربي لمحو 1991يونيو 8أعلن عنها رسميا في 

.األمية

عرفت السيدة باركي، رئيسة جمعية إقرأ لمحو األميتة، وعضتو •

مجل  األمة بمسار طويل من النضال والعمل من أجل القضاء على 

ت ظاهرة األمية بين النساء، وتعليم الكبار في الجزائر، حيث ترأس

. لعقود كثيرة جمعية إقرأ الوطنية لمحو األمية

عائشة باركي

رئيس جمعية إقرأ الوطنية

لمحو األمية

وعضو مجلس األمة بدولة الجزائر

عواط  يون / د: إعداد

- ئيسدد -بددا   -عائشدد ‹ https://www.echoroukonline.com: المصدد  -
.إقرأ-جمعي 
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وقد ذكرل باركي في حتديث 

كان " إقرأ " لها أن تأسي  جمعية 

تمثل نقلة نوعية في حياتها كلهتا،

بعدما أدركت أن نضالها فيما مضى 

لم يأل بأي نتيجة، وأنها كانت في 

غفلة عن أعظتم نضتال بتالجزائر، 

وتميزل باركي بأنها امرأة محبتة 

ة للنشاط السياسي، إذ كانت مناضتل

تدافع عن حقوق النسوة في الجانب

وحتى 1965التعليمي ابتداء من سنة 

حيث كانت عضوا باالتحاد 1990عام 

.النسائي

بعدها انتقلت إلتى مناضتلة فتي 
جبهة التحرير التوطني، فعضتو فتي 
اللجنة المركزية، ةم أمينة وطنيتة 

، وهي السنة 1990في الجبهة حتى عام 
التي أحدةت نقلة نوعية في حياتهتا، 

جوان 12بعد المأساة التي حدةت في 
، حتتين عرفتتتت الجزائتتتر أول 1990

انتخابال تعددية محلية، وخالل تلم 
الفترة كانت مديرة مدرسة، وكانت 
النساء الالتي يقتبلن علتى االنتختاب 
يستفسرن منها عن حتزب معتين، أو 
يطلبن منها مستاعدتهن علتى قتراءة 
محتوى أوراق االنتختاب، فتي تلتم 
األةناء تبادر إلى ذهنها ستؤال وحيتد 
:  رددتم على كل واحدة متنهن وهتو

:فكانت إجابتهنأال تجيدين القراءة؟
ال، وحينها بتدأل تفكتر وتقتول فتي 
نفستتها أيعقتتل أن أوليتتاء تالميتتذي، 

يجهلون القراءة؟1990ونحن في سنة 

ومن أجل ذلم بدأل تناضل في 

السنوال الماضية وقتررل أن تتبنتي 

قضية تعليم الكبار، وكتان أول متا 

قررل القيام بتم هتو تترك العمتل، 

والنشاط السياسي، وتبني نوع أختر

من النضال  ألنم لي  هناك متا هتو 

أرقى من محاولة إخراج شتعب أمتي 

.من الجهل

تأسيس جمية

"اقرأ " 

وقد تحدةت السيدة باركي عن 

كيفية االنطالقتة لتأستي  جمعيتة      

كانت البدايتة جتد : وقالت" إقرأ" 

بسيطة، حيث اجتمعت متع المعلمتين 

على مستتوى المؤسستة التتي كنتت 

أديرها، واتفقت معهم على تخصتيص 

يذ بعض السويعال لتعليم أمهال التالم

ت المقيدين بمؤسساتنا، وبالفعل كان

االستجابة كبيرة، إذ قصدتنا حتوالي 

امرأة وقتها، وبحكتم أن التجتاوب 83

كان محفزًا، أعانت عن قتراري فتي 

تبني سياستة محاربتة األميتة، حيتث 

اتصلت بتبعض زميالتتي المناضتالل، 

وقمتتت بجمتتع الوةتتائق المطلوبتتة 

لتأستتي  الجمعيتتة، ومتتن األمتتور 

ر الطريفة التي حدةت أنني عند تحري

البيان اإلعالمي التذي كتان عفويًتا 

أيهتا الشتعب : وبسيطًا كتبت عليتم

الجزائري هل تعر  أن هناك ستبعة 

.ماليين أمي في الجزائر
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من أجل هذا الير  قررنا تأسي  

، وعلى كل من يرغب "إقرأ " جمعية 

حق في أن يكون مسجال بالجمعية، فليلت

بنتتا، والمفاجتتأة التتتي أحتتدةها البيتتان 

كانت في درجة اإلقبال الكبيترة التتي 

35فاقت تصورنا، إذ تلقينا استجابة من 

" إقترأ " والية، ليكتب بعدها لجمعية 

، 1990ديستمبر 29أن ترى النتور فتي 

حين قدم لنتا االعتمتاد، بينمتا قررنتا 

يناير 8اإلعالن رسميا عن الجمعية في 

حيث تزامن هذا التتاريخ واليتوم 1991

.العربي لمحو األمية

كما قالتت عائشتة بتاركي عتن 

شعورها وهي تؤس  أول جمعية تعنتى 

ال : بمحتتو أميتتة الكبتتار فتتي الجزائتتر

أستطيع وص  شعوري، فقتد غمرتنتي 

الفرحة، ألنني تمكنت من وضتع حجتر 

األسام التذي متن خاللتم أستير نحتو 

تحقيق أكبر التحتديال المتمثلتة فتي 

تحرير فئة من الشعب الجزائتري متن 

األمية، ولعل هذا ما جعلني أتخلى عتن 

كل نشاطاتي ألتفرغ لخدمة الجمعيتة 

فقتت ، وأكثتتر شتتيء كتتان يشتتعرني 

بالسعادة هي المجهتودال التتي كانتت 

تبذل فتي ستبيل تحريتر األفتراد متن 

األمية، ألنها كانت تطوعية، غيتر أنتم 

ولمس  الشتديد أختذل سياستة محتو 

األمية منعرجاً أختر بعتد أن أصتبحت 

، ألن التمويل 2007ممولة في مطلع سنة 

أزاح مشروع محو األميتة عتن مستار  

وأةقلتتم باألعبتتاء اإلداريتتة المعرقلتتة 

عرقلت إلى حد ما تحقيق األهدا  التي 

.نصبو إليها

ي حققتها الجمعي
:ةالمكاسب الت 

قالت باركي أنها راضتية جتدا 

عن ما حققتم الجمعية، كما قالتت 

سوة يكفيني شرفاً سماعي لبعض الن

: الالتي يدعون لنا بتالخير، ويقلتن

جمعية اقرأ فتحت أعيننا وحررتنتا 

. من األمية

وكانت باركي قد أرجعت سبب 

إقبال النساء على فصول محو األميتة

أكثر من الرجال إلى كترم المترأة 

وعطائها المتواصل، ألنها ترغب في أن

تفيد وتستفيد، من أجل هتذا نجتدها 

ن تقبل على طلب العلم، وهو ما يتبتي

، لنا من خالل األسئلة التي نوجهها لها

حيث ةبت لنا أن النستاء يترغبن فتي 

التتتعلم لقتتراءة المصتتح  الشتتري ، 

ومتابعة تعليم أبنتائهن، علتى ختال  

الرجال الذين يحصرون تعليمهم على

أنفسهم، ومن أجتل هتذا ال يعطونتم 

نف  األهمية، هذا من ناحية، كما إن 

اإلقبتتال علتتى محتتو األميتتة يتطلتتب 

الشجاعة وقوة اإلرادة، وهو ما يتوفر 

.لدى النساء

وع ربط فصول محو األمية  مشر
ي 
:بالتكوين المهت 

ذكتترل بتتاركي أن الجمعيتتة 

تحاول في كتل مترة النتزول عنتد 

رغبال الشريحة الراميتة إلتى محتو 

أميتها لمساعدتها على شتق طريقهتا 

واالستقفادة مما تتعلمم فتي حياتهتا 

اليومية، وألن من األميتين متن هتم 

صتيار في التسن، قمنتا بتسطتير
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مشروع جديد يتمثل في ربت  فصتول 

د محو األمية بالتكوين المهني ليستتفي

الشخص المتعلم ممتا يقدمتم التكتوين 

المهنتتي متتن فتترص تفتتتظ لتتم أبتتواب 

االسترزاق، وهذا المشروع تبنتم منظمة

.اليونسكو ألهميتم

كما تحدةت رقمنة فصول محتو 

األمية فقد ذكرل عائشة بركتي أنهتا 

كانت من أهم األهدا  التتي ستطرتها 

تحريتتتر الشتتتعب " اقتتترأ" جمعيتتتة 

الجزائري من األمية األبجديتة، بينمتا 

مشروع رقمنة فصول محو األمية الذي 

جاء ببرنامج الحكومة، على الرغم متن 

أهميتم، غير أن تطبيقم كان مستتبعدا،

ومع هذا قامت جمعيتنا ببعض التجارب 

لمحاولتتة تعمتتيم اإلعتتالم األلتتي علتتى 

فصول محو األمية، غير أن التجربة لم 

تكن فتي المستتوى المطلتوب، فتتأمين 

ب أجهزة حاسب ألي لكل المتعلمين يتطل

ميزانية ضخمة، ومع هذا تظتل األميتة 

الرقمية من ضمن األهدا  التي نصتبو 

.إليها، بعد القضاء على األمية األبجدية

وأشارل أن الجمعيال المتخصصة 

ة التي تبنت قضية محو األمية هي جمعي

بينمتا بتاقي " القلم" وجمعية " اقرأ"

الجمعيال التي ظهرل على الساحة هتي 

فق  تحاول متد يتد العتون لمحاربتة 

األمية، لكنهتا غيتر متخصصتة، وعلتى 

العموم نحن بحاجة للجمعيال الناشطة 

في مجال محو األمية ألن عددها قليل، 

ربما ألنها لم تدرك بعتد أهميتة هتذ  

القضية التي أحاطها رئي  الجمهورية 

.بعناية

ي حصلت عليها 
الجوائز الت 

عائشة باركي 

وعن الجوائز والتكريمال التي حصلت

متن بتين : قالتت–عليها عائشة باركي 

:الجوائز التي نلتها اآلتي

التتتي تستتلمتها " نومتتا " جتتائزة -

بمناسبة انعقاد المتؤتمر العلمتي لتعلتيم

ة الكبار، وكنت وقتها أصير رئيسة لجمعي

.في محو األمية

كما نالت جائزة أخرى من جمعيتة -

إستتبانية نظيتترا ألفكارهتتا الداعيتتة إلتتى 

التحرر من األمية، وإلى غير ذلتم متن 

ن التكريمال التي اعتبرتها حافزًا لمزيد م

.العطاء

ورأل أن هنتتاك ضتترورة صتتياغة 

قانون يجبر النام على التعلم، فكتل متا 

يحتاجم الشعب الجزائتري هتو التحفيتز 

للقيام بعمل ما، وفي مجال محتو األميتة 

البد من دفع األشخاص إلى محو أميتهم، 

وهذا لن يتحقق إال بوجود قانون يجبتر، 

ويكون ذلم مثال بمنتع األشتخاص متن 

الحصول على منصتب عمتل إن لتم تكتن 

بحتتوزتهم شتتهادة متتثال لمحتتو األميتتة، 

فتتالمطلوب أن يجيتتد كتتل األشتتخاص 

القتتراءة والكتابتتة متتن ختتالل صتتياغة 

.القانون

وعنتتدما قتتررل أن تتبنتتى قضتتية 

األمية في المجتمع الجزائري، كانت على 

وعتتي تتتام بحجتتم المستتؤولية التتتي 

ستتحملها، وقضية التعليم كانت من أهم

.القضايا العادلة التي ناضلت من أجلها
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يقيم التقرير العتالمي لرصتد 

دور المساءلة في 2018/ 2017التعليم 

النظم العالميتة للتعلتيم فتي إطتار 

تحقيتتق الهتتد  الرابتتع للتنميتتة 

م المستدامة الداعي إلى ضمان التعلي

الجيد والمنص  والشامل، وتعزيتز 

.فرص التعلم مدى الحياة للجميع

وأكد التقرير علتى أن ضتمان 

التعليم الجيد والمنصت  والشتامل 

وتعزيز فرص التعلم متدى الحيتاة 

للجميع، يتطلب غالبا جهدًا جماعيتا 

تشترك فيم األطرا  الفاعلة كلهتا

وتعمل بصورة متضتافرة متن أجتل 

الوفاء بمستؤولياتها ولكتي يحتد  

ذلتتم البتتد متتن تحقيتتق الموائمتتة 

واالتستتاق المبنتتي علتتى المصتتالظ 

.السياسية واالقتصادية

المساءلة في مجال التعليم

ملخص التقرير العالمي لرصد 

التعليم للجميع

2017 /2018

المساءلة في برامج 
:محو أمية الكبار

هناك عدة أمور تعقتتد المستاءلة 
فتتي بتترامج تعلتتيم الكبتتار القتتراءة 
والكتابة والحساب، قوامها مجموعتة 
كبيتترة متتن البتترامج ومتتزودي 
الخدمال، وموارد التمويل، واألهدا  

مع ذلم، تقتوم البلتدان . المفترضة
ة بشكل متزايد بوضع معايير للجتود
وتتتتوخى الحصتتول علتتى النتتتائج 

. المنشودة

ا  فالسياسال التعليمية واألطر

الفاعلة تشتكل جتزءًا متن صتميم 

الواقتتع بكتتل تجلياتتتم وال تعتتي  

.بمعزل عن العالم من حولها

ماجدة خليل/ د: إعداد

ي  ل اميدد  الو دداة ع  ادد ا ماخ   لددر ال لراددر ال ددالم  لر دد  ال   دد-المسدداةل   دد   اددال ال   ددي : المصدد  
.2018خ  مظم  األ   الم ح ة ل  ربي  وال    والثلا  خ اليونسكوخ 2018/ 2017
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وتجري بعض البلدان المتوستطة 

الدخل، مثل جمهورية إيران اإلستالمية 

ة والمكسيم، االمتحانال النهائية مباشر

. عتتن طريتتق اإلنترنتتت لكتتل منطقتتة

وتعتمد بلدان أخرى على الميسرين في

/ قاعال الدرم إلجراء تقييمال بنائيتة

ارن تحصيلية وال تق/ تكوينية وختامية

ذهب وت. البيانال بشكل منتظم لتحليلها

بعض البرامج إلتى أبعتد متن التقيتيم 

يم الضيق لمهارال القرائية في إطار تقي

. حصيلة التعلم

فبرنامج محاربة األمية في فرنستا 

يقتتتيم المشتتتاركين وفتتتق معتتتايير 

ز االستقاللية والثقة بتالنف  والحتواف

.والتفاعالل اليومية والتطور المعرفي

ويالحظ أن نظم الرصد صتارل 
عملية شائعة في بترامج محتو أميتة 

من فجميع برامج تعليم الكبار: الكبار
القراءة والكتابة والحستاب المدرجتة 
في قاعدة بيانال اليونستكو الخاصتة 
بالممارسال الفعالة في مجال تعلتيم 
مهارال القرائية والحساب والتي يبلغ

برنتامج، قامتت 200عددها أكثر من 
ببعض الرصد والتقييم، ويكون ذلم

.عادة في إطار إدارة وتنفيذ البرنامج

وتساعد عمليتة جمتع البيانتال 

الماليتتة، الحكومتتال علتتى مستتاءلة 

مزودي الخدمال غيتر الحكتوميين 

. بشأن الجتودة وتخصتيص المتوارد

ويمكن أن يساعد رصد النتائج التتي

يتمخض عنها برنامج محتو األميتة 

وتمثل عمليال. على ضمان المساءلة

ة التقييم من خالل الزيارال الميداني

إحدى الوسائل المستخدمة في عملية

الرصتتد، مثلمتتا هتتو الحتتال فتتي 

ومتن الوستائل األخترى . باكستان

/ استتتخدام أدوال التقيتتيم البنتتائي

/ التكتتتويني والتقيتتتيم الختتتتامي

التحصييل مثل االختبارال والعرو 

.الشفوية والتقييم الذاتي

وغالبا ما تقيم البلدان العاليتة
التتتدخل االنجتتتاز أو التحصتتتيل 
التعليمتتي باستتتخدام أطتتر وأدوال 
نا تقييم وطنية موحدة، ترتب  أحيا

. بالتمويل العام

ولرصد الهتد  الرابتع متن أهتدا  
بار التنمية المستدامة في مجال تعليم الك

:تبين أن
هناك نسبة كبيرة متن الستكان ❖

البتتاليين لتتم تكمتتل التعلتتيم 
االبتدائي في البلدان المنخفضتة

ومتتتن . والمتوستتتطة التتتدخل
المستتتبعد أن يعتتود هتتؤالء إلتتى 
المدرستتتة إلكمتتتال تعلتتتيمهم 

ففي كينيا، لتم يكمتل. األساسي
التعليم سوى شخص واحتد متن 
بتين شخصتتين بتاليين، غيتتر أن 

عليم نسبة الباليين الملتحقين بالت
وال % 3االبتتتتدائي ال تتجتتتاوز 

تتضمن هذ  اإلحصاءال تفاصتيل 
عتتن التعلتتيم المتواصتتل ختتارج 

.النظام الرسمي
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ارتفعت نسبة القرائية لتدى الكبتار❖
متن 2015-2000في الفترة متا بتين 

باستتتثناء افريقيتتا % 86إلتتى % 81
جنوب الصحراء الكبرى حيث بقيتت 

والبلتتدان المنخفضتتة % 64النستتبة 
الدخل حيث كانت النسبة أقل بقليل

وانخفتض عتدد البتاليين % 60من 
الذين ال يمتلكون مهارال القرائيتة 

753فق  ليصتبظ العتدد % 4بنسبة 
مليون نسمة، في المقابتل انخفتض 
عتتدد الشتتباب التتذين ال يمتلكتتون 

متع % 27مهارال القرائيتة بنستبة 
100ذلم، ما زال هناك أكثتر متن 

مليتتون متتن الشتتباب ال يستتتطيعون 
القراءة، منهم واحد وني  من كتل 
ب أربعة شبان في بلدان أفريقيا جنو

.الصحراء الكبرى

إن عتتدم المستتاواة فتتي اكتستتاب 

مهتتارال القتتراءة والكتابتتة والحستتاب 

بحسب الوضع االجتماعي واالقتصتادي 

فعلتى ستبيل . ظاهرة واستعة النطتاق

المثال، في البلدان التتي شتاركت فتي 

برنتتامج التقيتتيم التتدولي لمهتتارال 

البتتاليين التتتابع لمنظمتتة التنميتتة 

والتعاون في الميتدان االقتصتادي فت ن 

احتمال أن يكون إلمام الشخص البتالغ 

بهتتذ  المهتتارال دون الحتتد األدنتتى 

المطلوب كان أعلى بثالةة أمثال لتدى 

الذين لم يحصل آباؤهم على المرحلتة 

العليا من التعليم الثانوي متن أولئتم 

الذين حصل أحد الوالدين على التعليم

%( 10مقابتل % 33)ما بعتد الثتانوي 

ا وفي الجمهورية التشيكية وستلوفاكي

% 29)كان الفرق أعلى بعشرة أمثتال 

%(.3مقابل  ومن العوامل التي تساهم بقوة في 

ة إبطاء تطور مهارال القرائية في منطق

أفريقيتتا جنتتوب الصتتحراء الكبتترى 

ير مواصلة التحد  بليتين مختلفتين غ

متواصلين واحدة في البيت وأخرى في

ويبين تحليل جديد أعد لهذا . المدرسة

بلدا فتي المنطقتة، 36التقرير أنم في 

نص  الباليين فق  الذين أمضوا خم 

عون سنوال في التعليم المدرسي يستطي

متتن % 69وإن . قتتراءة جملتتة كاملتتة

الباليين الذي أمضوا خم  سنوال فتي 

التعليم في متدارم تفضتل التتدري  

بالليتتال المنزليتتة يستتتطيعون قتتراءة 

من الباليني التذين % 41جملة، مقابل 

درسوا في مدارم تستخدم نظام الليتة 

.االستعمارية أو نظاما ليويا منتظما

:توصيات التقرير
ينبيتتي وضتتع آليتتال واضتتحة .1

للمستتاءلة متتن أجتتل الوفتتاء 

باإللتزامال العالمية المشتتركة 

بتتالتعليم الشتتامل والمنصتت  

والعالي الجتودة والتتعلم متدى 

ها الحياة من البلدان التي تييب في

وقد أظهر هذا . المساءلة للجميع

التقريتتتر مجموعتتتة واستتتعة 

ومتنوعة من النهوج والمقاربال 

ا متتن لموضتتوع المستتاءلة، بتتدءً

لةالبلدان التي تييب فيها المساء

.وينتهم فيها الحق في التعليم
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ستتن القتتوانين ال يكفتتي لوحتتد  -2
لضتتمان الحتتق فتتي التعلتتيم 
. وإتاحتتتتم وكفالتتتة جودتتتتم
فتتتالقوانين ال تصتتتبظ فعالتتتة 
ومجدية ما لتم تنفتد، لتذلم 
تتطلتتب المستتاءلة الفعالتتة أن 
ة تقوم الحكومال ببناء نظم قوي

.لتنفيذ القوانين
ينبيي للحكومال أن تهيئ حيتزاً-3

متتن أجتتل مشتتاركة هادفتتة 
وتمثيليتتة لجميتتع األطتترا  
خ المعنية في سبيل بناء وترسي

الثقتتتة والفهتتتم المشتتتترك 
لمسؤوليال كل منها بمشاركة 
جميتتع األطتترا  الفاعلتتة فتتي 

:مجال التعليم، من خالل
توفير حيز رسمي إلجراء . أ

حوار هتاد  بتين األطترا  
المعنيتتة المتعتتددة، ال ستتيما 

.األطرا  غير الحكومية
تعزيز دور لجان التعليم-ب 

التابعة للهيئتال التشتريعية
متتن ختتالل إجتتراء عمليتتال 
مراجعة منتظمة وبناء قدرال 

.أعضائها
نشر تقرير سنوي لرصد-ج 

التعلتتيم يتضتتمن اإلجتتراءال 
المتختتذة والنتتتائج التتتي 
ساهمت فتي تحقيقهتا، عبتر 
جميتتع مستتتويال التعلتتيم، 

.وذلم لمنفعة الجمهور

تحديداً واضحاًوآليال مستتقلة 
فمتن حيث األسام، ال . للمراجعة

يمكن مساءلة األطرا  التتفاعلة 
الحكوميتتتة محتتتددة تحديتتتداً 
واضحاً، فعدم وضوح المسؤولية 
. يجعتتل المستتاءلة بتتال جتتدوى
ويمكتتن لوةيقتتة الميزانيتتة أن 
م تساعد في توضيظ أين ومتى يت

إطتتتالق التمويتتتل، وتتتتوفير 
المعلومال الضرورية للمراجعتة 
ة النقدية، وال سيما في إطار الهيئ

.التشريعية
ينبيي للحكومال أن تضع لتوائظ-5

ة وآليال للرصد تتسم بالمصداقي
والكفتتاءة والفعاليتتة وأن تلتتتزم 
بتت جراءال المتابعتتة والجتتزاءال 

.عندما ال تستوفى المعايير
نبيي للحكومال أن تعزز حريتة -6

التعبيتتر فتتي إطتتار ديمقراطتتي 
يستتمظ بتعتتدد اآلراء ووجهتتال 
النظر، وأن تحمي حرية وستائل 
م اإلعالم في تفحص أحوال التعلي

والتتتتدقيق فيهتتتا، وأن تنشتتتئ 
ين مؤسسال مستقلة تتيظ للمواطن
.التعبير عن شكاواهم من خاللها

تنفيتتتذ نظتتتام قتتتوي وستتتليم -7
عة بيض النظر عن طبي: للمساءلة

تصتميم نظتتام المستتائلة ومتتدى 
جودتتتم وفعاليتتتم، إذا كانتتت 
الحكومال وغيرها من األطترا  
المعنية األساسية يفتقترون إلتى
االلتتتزام الحقيقتتي والمعلومتتال 
المناسبة والموارد والقدرال، ف ن 
.ةمن الصعب تطبيق نظم المساءل

ينبيي أن تقوم الحكومال بوضع. 4
خطتت  معقولتتة وذال مصتتداقية 
لقطاع التعليم وإعداد ميزانيتال 
شفافتة تُحدد فيها المتسؤوليال
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تتكامل جهود مصتر متع االتجاهتال 
مة العالمية لتحقيق أهدا  التنمية المستدا

، وفي ضوء هذ  األهدا  تعمل الهيئة 2030
انها العامة لتعليم الكبار وفق منظومة تتب

وزارة التربيتتة والتعلتتيم تحتتت إشتترا  
وتوجيم وزارة التخطي  لتحقيق الهتد  
الرابع الخاص بالتعليم والذي يركز على
تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميتع
وهو الجتزء األصتيل أيضتا متن رستالة 

.وبرامج الهيئة
وقد اةمرل ور، العمل واالجتماعال 
المتواصتتلة بتتوزارة التخطتتي  ووزارة 
يم التربية والتعليم عن وضع برنامج تعل

وتعلتتم الكبتتار بمصتتر والجتتاري تنفيتتذ 
أهدافم ورصد ومتابعة مؤشراتم من خالل 

.الهيئة
وقد ارتكز البرنامج على األهتدا  
الرئيسة لخطة وزارة التربيتة والتعلتيم
والتتتي تتبتتع الهتتد  الرابتتع للتعلتتيم، 
ة وكذلم على الخطة االستراتيجية للهيئ

، كمتا 2030-2014العامة لتعلتيم الكبتار 
شاركت الهيئة مع بتاقي القطاعتال فتي 
صتتياغة رؤيتتة وزارة التربيتتة والتعلتتيم 

.ككل ومناقشة أهدافها وآليال التنفيذ

برنامج

ي م
 
رصتعليم وتعلم الكبار ف

ي ضوء خطة التنمية 
 
ف

2030المستدامة مرص 

نادية هاشم/ د: إعداد

:باروصف برنامج تعليم وتعلم الك

ينطلق هذا البرنامج من األهدا  

قرنالمتييرة للتتعليم والتعتلم في ال

الحادي والعشرين، وما تنطوي عليها

لم من متطلبال البد من توفيرها للمتع

ك نسان ومواطن يتمتع بكافة حقوقة

الحق فتي التعلتيم؛ : اإلنسانية وأهمها

وبما يؤهلم للعي  والعمتل بكرامتة، 

والقدرة على اتخاذ قرارال واعية على 

وهذا . المستوى الفردي أو المجتمعي

متتا تؤكتتد  أيضتتاً أهتتدا  التنميتتة 

:      المستتتدامة تحديتتداً الهتتد  الرابتتع

ضتتمان التعلتتيم الجيتتد المنصتت  " 

لم والشامل للجميع وتعزيز فرص التع

."مدى الحياة للجميع

كمتتا يرتكتتز البرنتتامج  بشتتكل 

أساستتي أيضتتاً علتتى مراعتتاة طبيعتتة 

ق ومتطلبال المجتمع المصري؛ والسيا

الذي يدور فيم تعلتيم الكبتار؛ حيتث 

محتتو ) االهتمتتام  بقرائيتتة الكبتتار 

أوالً باعتبارهتتتا القضتتتية ( األميتتتة

المحوريتتة التتتي تتتؤةر ستتلباً علتتى 

قطاعال المجتمتع المختلفتة، خاصتة 

الصتتحة والتعلتتيم وستتوق العمتتل 

وكتتتذلم مستتتتوى المشتتتاركة 

.المجتمعية والسياسية
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باإلضافة إلى االنطالق من نهتج 
تنموي يؤكد علتى النظترة الكليتة 

ادية اقتص)للتنمية بأبعادها المختلفة 
-ةقافيتتتة-سياستتتية-اجتماعيتتتة–

، وتحقيق التكامتل..(-بيئية-صحية
بين مؤسستال المجتمتع المختلفتة 
إلتاحتتة فتترص التعلتتيم للجميتتع 

.وتعزيز التعلم مدى الحياة

الجهال المعنية ب تخاذ االجتراءال 

الالزمتة لمواجهتتتم؛ وتعمتل هتتذ  

المرحلة من خالل التعتاون وزارة 

نتي التربية والتعليم والتعلتيم الف

م والهيئة العامة لتعليم الكبار وذل

ين فيما يخص إتاحة بيانال المتسرب

وفقاً للنطتاق الجيرافتي لتيستير

تقديم الخدمال التعليميتة إلتيهم، 

فتتي نفتت  الوقتتت هنتتاك حزمتتة 

خدمال يمكن تقديمها متن ختالل 

:   قطاعال أخرى من المجتمع مثتل

قطاع اإلعتالم، القطتاع التديني، " 

مؤسسال المجتمع المتدني وزارال 

الشتتتاب والرياضتتتة والتضتتتامن 

وتتحدد أهدا  االجتماعي وغيرها،

:هذا البرنامج فيما يلي

الوصول إلى نسب ومؤشرال .1

دقيقة حول منابع األمية في

. مصر

التكامل مع الجهال الشريكة.2

.في سد منابع األمية

:الغايات االستراتيجية

يستتعى البرنتتامج إلتتى تحقيتتق 

:اليايال االستراتيجية التالية

بار توفير فرص تعليمية للك( 1

سنة فأكثر متع إعطتاء 15في سن 

( 35-15)األولوية للشريحة العمرية 

سنة التذين لتم يلتحقتوا بتالتعليم 

األساستتي أو التتذين تستتربوا منتتم؛ 

لتمكينهم من القرائيتة وإكستابهم 

.المهارال الحياتية األساسية

إتاحة فرص التعلم المستمر ( 2

.مدى الحياة  للمتحررين من األمية

امج الفرعية :البر

هناك ةال  برامج فرعية تعمل 

معاً من ختالل البرنتامج الترئي  

تعليم وتعلم الكبار وهذ  البترامج

:محددة فيما يلي

: 1برنامج فرعي 

.سد منابع األمية
يعني هذا البرنامج بصفة أساسية 
بتحديد منابع األمية في مصر، وحث

م وتتضمن آليال تنفيذ تل
:األهدا  ما يلي

إنشتتتاء قاعتتتدة بيانتتتال .1
. المتسربين

.التوعية بأهمية التعليم.2
استتتتتتيعاب المتستتتتتربين .3

ة بالشراكة بين وزارة التربي
والتعلتتيم والهيئتتة العامتتة 

.لتعليم الكبار
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: 2برنامج فرعي 

قرائية الكبار

(.التحرر من األمية) 

يركز هذا البرنامج بشكل أساسي
اءة، القر)على تحقيق الكفايال الصلبة 

ن للمواطنين األميتي( الكتابة، الحساب
سنة فأكثر، 15في الشريحة العمرية 

ويعتمد برنامج قرائيتة الكبتار علتى 
التكامل بتين الهيئتة العامتة لتعلتيم 
الكبار و كافة قطاعال المجتمع كما 
يعتتزز الحمتتالل القوميتتة لمواجهتتة 
األمية في مصر، وذلتم متن ختالل 

:التأكيد على األهدا  التالية

تحقيتتق شتتراكة فاعلتتة بتتين .1
الهيئة العامتة لتعلتيم الكبتار 
ومؤسسال المجتمتع المتدني 
لمواجهة مشتكلة األميتة فتي 

.مصر
تحفيتتتز شتتتباب الجامعتتتال .2

.للمشاركة في مواجهة األمية
التنسيق مع الوزارال والجهال .3

.الرسمية لمواجهة األمية
تعزيز قدرال الكوادر البشرية.4

.العاملة في مجال تعليم الكبار
تطوير مناهج وبترامج محتو .5

ل األمية بما يتوافق مع متطلبا
.التنمية في مصر

تعبئة الترأي العتام لمواجهتة .6
.مشكلة األمية في مصر

ضتتمان جتتودة بتترامج تعلتتيم .7
.الكبار

امج وتتضمن آليات تنفيذ هذا البرن
:مجموعة مشروعات أساسية هي

.مشروع قرية بال أمية.1
.مشروع وزارال بال أمية.2
مشروع التعاقد متع كليتال .3

.التربية
مشروع المشاركة التطوعية .4

.لشباب الجامعال المصرية
مشروع محو األمية من خالل .5

.المعينين الجدد
مشتتتروع تقنتتتين أوضتتتاع .6

ة القادرين على القراءة والكتاب
غير الحاصلين علتى شتهادة )

(.محو أمية

نامج الفرعي  :3البر

التعلم مدى الحياة

(.ما بعد محو األمية) 

يرتكز هذا البرنتامج علتى إتاحتة 

فرص ومسارال مختلفتة للمتحتررين 

من األمية لمواصلة تعليمهم، ويعتمتد 

على التعاون بتين مؤسستال مختلفتة 

وزارة التربيتتة )منهتا وبشتكل أساستي

ويسعى البرنتامج لتحقيتق( والتعليم

:مجموعة من األهدا  هي

إتاحة الفرصة أمتام المتحتررين .1

.من األمية لمواصلة التعليم

إكستتتاب المهتتتارال الحياتيتتتة .2

للمتحررين من األمية لتمكيتنهم متن 

المشتتتاركة فتتتي تنميتتتة ذواتهتتتم 

.ومجتمعهم
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:ا يليوتتضمن آليات تنفيذ تلك األهداف م
مشروع مواصلة التعلتيم والتتعلم .1

(.فصول اإلعدادي)
فتتتظ مستتارال تعليميتتة مختلفتتة .2

للمتحررين من األمية متن ختالل 
اختبتتتارال لمعادلتتتة كفايتتتال 
المتحتتررين بالمستتار التعليمتتي 

.الراغبين في االلتحاق بم
تتتوفير حتتزم ختتدمال متكاملتتة .3

.للمتحررين من األمية

أهم التدخالل المقترحة
:لتنفيذ البرنامج

:السياسال والتشريعال: أوالً
تعديل بعتض السياستال الخاصتة 
بمحو األمية وتعليم الكبار فتي مصتر 

وضرورة إعتادة ( 1991لسنة 8قانون )
:النظر في بعض البنود منها

إلزام كافتة مؤسستال المجتمتع •
.لمشاركة في مواجهة األمية

إلزام األميين في الفئتة العمريتة •
لم يتتم )بمحو أميتهم ( 35–14)

تحديد  المقصتود بتاإللزام وهتل 
هناك عقوبتة لممتي، فتي الوقتت 
الذي يُعد فيم األمي شخص يحتاج 

(.للمساعدة والتحفيز
ضرورة الوصول للشرائظ العمرية•

ستتنة متتن ختتالل 14األصتتير متتن 
برامج مشتركة بين وزارة التربية
والتعليم والهيئة؛ باعتبارهم ممتن 
. مفاتتهم الفرصة األولى من التعلي

وضع تشريعال تسمظ للمتحررين•
متتن األميتتة اإللتحتتاق بالمستتار 
التعليمتتي التتراغبين فيتتم وفقتتاً 

.لمعايير محددة

تحديتتد أدوار الهيئتتة العامتتة لتعلتتيم •
–وضع الخط  والبرامج " الكبار في

بنتتاء –المتابعتتة، التوجيتتم والتقيتتيم
متابعتة -تصميم المناهج–الشراكال

؛"تطبيق معايير جودة تعلتيم الكبتار
حيتتث ال تستتمظ الميزانيتتال المتاحتتة 
للهيئة بفتتظ فصتول تستتوعب نستب

.األمية
سن تشتريعال خاصتة بمتنظ شتهادال •

محو األمية؛ حيث ال يسمظ بالحصول 
-عاما16على الشهادة إال عند بلوغ سن 

-عند استخراج بطاقة الترقم القتومي
مما يشكل خطورة في مستتوى صتدق 
البيانال الخاصة باألميين، كما يقلتل
فرص إقبال السن األدنى على االلتحاق

.بفصول محو األمية

:التمويل: ةانياً
دعم برامج التنمية المهنية لمعلمتي -

.تعليم الكبار
تقديم مزيد متن التدعم والتمويتل -

إلنجاز حمالل قومية لقرائية الكبتار   
(.التحرر من األمية) 
تحديتتد مجموعتتة متتن المؤشتترال -

الخاصة بقيام أةر مخرجتال تعلتيم 
الكبار في التحسن فتي ستوق العمتل، 
الصحة، التعليم، المشاركة المجتمعية

.والسياسية
دعم آليال تحقيق جودة برامج تعليم-

.الكبار

:المشاركة: ةالثاً
تشكيل مجلت  وطنتي يضتم هيئتة -

تعليم الكبتار ومراكتز وأقستام تعلتيم 
الكبار بالجامعال ومجموعة من الخبراء 
والمتخصصتتين بمجتتال تعلتتيم الكبتتار، 
ر لمناقشة قضايا ومشكالل تعلتيم الكبتا

.ووضع الحلول المناسبة لها



مجلة التعليم للجميع

ي، تقدم هذ  الدراسة أداة تعليمية متمثلة في موقع إلكتروني تعليمي عربت
ي يمكن أن تستخدمم المكتبال العامة العربية في برامج محو األمية الرقمية الت

وم يق-تقدمها لكبار السن، وكذلم يمكن استخدامم في التعليم والتدريب الذاتي
بمد كبار السن بمهارال استخدام الحاسب اآللي وشتبكة االنترنتت مجانًتا دون 
الحاجة إلى التواجد الفعلي في مكان التدريب في وقت محدد، مما يكسر الحواجز

وخاصة أن غالبية المواقتع . المادية والمكانية والزمنية لتعلمهم تلم المهارال
ي  اإللكترونية التي تهتم بمحو األمية الرقمية لكبار السن هي مواقع أجنبية لت

.من ضمن تيطيطها الليوية اللية العربية

ملخص 

رسالة دكتوراة
(2015)محو األمية الرقمية لكبار السن 

ماجدة خليل/ د: إعداد

:أهداف الدراسة

إعداد معايير لمحو األمية الرقمية .1

يم لكبار السن يتم في ضوئها تصم

.المقرر االلكتروني التعليمي

تصميم موقع إلكتروني يهد  إلى.2

محو األمية الرقمية لتدى كبتار 

السن يشمل كل اإلمكانتال التتي 

تيسر عليهم محو هذ  األمية متن 

وسائل سمعية وبصرية ووستائ  

.متعددة ووسائل تعليمية

تعتتر  أةتتر الموقتتع اإللكترونتتي .3

المقترح على األداء المهاري لكبار 

السن عينة الدراسة في محو األمية

.الرقمية

:منهج الدراسة

أستتتخدمت الدراستتة المتتنهج 

الوصتتفي التحليلتتي، وأعتتدل 

الدراستتتة نمتتتوذج التصتتتميم 

التعليمتتتي العتتتام، كتتتذلم 

استتتخدمت المتتنهج التجريبتتي 

إلجراء التجربة محل الدراستة 

وقيتتتام كفتتتاءة الموقتتتع 

م، اإللكتروني في مرحلة التقوي

مع االستعانة بالمنهج الميداني

من أجتل التعتر  علتى متدى 

تتتوافر مهتتارال التكنولوجيتتا 

الرقمية لدى كبار السن قبتل 

.إجراء التجربة وبعدها

وق  وإنشاةل صمي د اس -السنلكبا الرقمي األ ي  حو:الوهابعب  ا يغ ير:المص  -
.2015خ(االسكم  ا جا   اآلدابخ  ي د  و اهخ سال )   يم خإلك رون 

دراسال وبحو  في تعليم الكبار



مجلة التعليم للجميعدراسال وبحو  في تعليم الكبار

الرقميتتة، وإمكانيتتة استتتخدامم فتتي 

بتترامج محتتو األميتتة الرقميتتة التتتي 

ار تقدمها المكتبال العامة العربية لكب

السن، وكذلم في التعليم والتدريب

.الذاتي

:نتائج الدراسة

قد أظهرل نتائج الدراسة تحسن -1

مستوى الوعي الرقمي للمشاركال 

وخاصتتة المشتتاركال متتن ذوي 

المهارال المتوسطة والبسيطة جدا،

وكذلم الذين لي  لديهم خبترة 

.تكنولوجية مطلقة

أظهر االستتبيان أن الموقتع قتد -2

أفاد جميع المشاركال حيث كتان 

تقييمهن لمدى إفادتهن من الموقع 

%. 100مفيد جدا بواقع 

أما بالنسبة لتقيتيمهن للموقتع-3

ي االلكتروني دل على األةر اإليجاب

على تنميتة األداء المهتاري لكبتار 

السن عينة الدراسة في محو األمية

:أدوات الدراسة
االستبيان حيث استخدمت الباحثتة.1

استتتبيانين، االول للتعتتر  علتتى 

. ناالحتياجال التعليمية لكبار الس

والثاني للتعر  على متدى إفتادة 

كبار السن من الدورة التعليميتة 

والموقتتتع " التتتوعي الرقمتتتي"

عتتتالم "االلكترونتتتي التعليمتتتي 

بعتتد إجتتراء " االنترنتتت المبستت 

التجربة واالنتهتاء متن التتدريب 

.الفعلي

لتحديتتد : بعتتدي/ اختبتتار قبلتتي.2

مستوى الوعي الرقمي لدى كبار 

.السن قبل وبعد إجراء التجربة

:توصيات الدراسة
ضرورة الترويج داخل المجتمتع .1

العربي لثقافتة االهتمتام بمحتو 

األميتتة الرقميتتة لكبتتار الستتن 

باعتبارها حق متأصل من حقتوق 

كبار السن شأنها شأن محو أمية 

.األبجدية لكبار السن

ضرورة تبني الحكومال العربيتة .2

لمشاريع محتو األميتة الرقميتة 

لكبار السن على نطاق واسع، وأن

يكون ذلم جزءًا ال يتجتزأ متن 

.خططها التنموية

ضرورة مراعاة المكتبال العامتة .3

في برامج محو األميتة الرقميتة 

التتتي تقتتدمها تخصتتيص بتترامج 

خاصتتة بكبتتار الستتن، علتتى أن 

يقدمها أخصائيوا مكتبال مدربين

على كيفية التعامل متع كبتار 

السن وإدارة صفو  محو األمية 

.الرقمية لكبار السن

حصتتلت هتتذ  الرستتالة علتتى 

جائزة االتحاد العربتي للمكتبتال 

ألفضل رسالة ( اعلم)والمعلومال 

علمية على مستوى الوطن العربي

.2015لعام 



مجلة التعليم للجميعمناهج تعليم كبار

مناهج تعليم الكبار

المنهج الصحي

"رراءة ناردة"

السيد مسعد/ أ: إعداد

:الهدف العام للمنهج
–ذكتتور )إكستتاب الدارستتين 

مجموعتتة متتن المعلومتتال ( إنتتا 

واإلرشادال الصحية بما يمكنهم متن 

الممارسال الصحية السليمة للحفاظ

.على صحة الطفل واألم

:وصف المنهج
المتتنهج عبتتارة عتتن كتتتابين 

رعاية المواليد حديثي: األول: للدارم

رعايتة الطفتل حتتى : الوالدة، الثتاني

:عامم الثاني، وتفصيلهما كاآلتي

رعايااة المواليااد : الكتاااأ أو •
يحتتوي أربعتة حديثي الاوددة  

:دروم هي

صحة المولود والرضاعة -

.الطبيعية

.صحة المولود في نظافتم-

.سجل مولودك وطعمم-

سالمة مولودك في يدك، متن -

ختتالل إحتتدى عشتتر رستتالة 

.صحية

رعايااة الطفاال : الكتاااأ الثاااني•
يحتوي أربعتة حتى عامه الثاني 

:دروم هي

.الطفل والوحدة الصحية−

.الطفل والنظافة−

.الطفل واليذاء−

.الطفل والدواء−

من خالل إحدى عشرة رستالة −

. صحية

هتتذان الكتابتتان للتتدارم يتتتم −

تضتتتمينها الليتتتة العربيتتتة 

.والحساب والثقافة الصحية

للمنهج دليالن للمعلتم، دليتل −

.لكل كتاب

الدروم ليستت مقستمة إلتى −

.وحدال محددة األهدا 



مجلة التعليم للجميعمناهج تعليم كبار

:البرنامج الزمني للمنهج
.أسبوعان للمراجعة والتدريبال: مدة الدراسة ستة أشهر؛ منهما▪

.ساعة132ساعة، والكتاب الثاني 132أسبوع، الكتاب األول / أيام4▪

:تقويم محتوى المنهج الصحي
":الثقافة الصحية لدارسي برامج محو األمية"بمنهج 

الدرمالكتابالمنهج
الحرو  الواردة 

بالدرم
الدرم

الثقافة 

الصحية 

لدارسي 

برامج محو 

األمية

األول

ال  س
األول

مخ لخ يخ بخ حخ  خ 
.س

يح وي  ل د س ع ى 
ع د  ن الرسائل

تخ عخ طخ خخ كخ ال  س الثان 
.ق

12  ة    اس الرسال  
ساع 

فخ أخ وخ ذخ صخ نخ ال  س الثالث
.ج

ال  س
الراب 

دخ شخ ضخ ظخ ثخ 
غخ هدخ ز



مجلة التعليم للجميعمناهج تعليم كبار

تعتمد طترق التتدري  علتى •

الحتتوار والمناقشتتة والتتتعلم 

الخبتتري متتن ختتالل رستتائل 

صحية، كما تعتمد على حتل 

المشتتكالل وتمثيتتل ولعتتب 

.األدوار من خالل مجموعال

الوستتائل التعليمتتة محتتدودة •

لليايتتة، فتتي حتتين تتميتتز 

ال األنشطة التعليمية والتدريب

بالتنوع والجتدة داختل كتل 

.درم

تتنوع أساليب التقتويم وتستتمر

متتدة تتتدري  المتتنهج وتتتتالءم متتع 

الموضتتتوعال هتتتي غيتتتر نمطيتتتة 

.ومتميزة

تتركز المضامين الثقافية على•

المعلومتتال الثقافيتتة الصتتحية 

ومراعاتم الحتياجتال الدارستين 

.واهتماماتهم

المحتتتوى تنتتدر بتتم األخطتتاء •

.النحوية واإلمالئية والمطبعية

النصوص أتت على شكل رستائل•

مناستتبة للدارستتين ومستتتواهم 

.المعرفي

خريطة المهارال الخاصة بالليتة •

العربيتتة والحستتاب والمضتتامين 

.الثقافية جيدة

رغتتم ارتبتتاط المتتنهج بالفئتتة 

، (الشباب من الجنستين)المستهدفة 

هم وتوافقم مع الخصائص النفسية ل

:إال أن المنهج بم نقاط ضع  هي

لتتم يتنتتاول المتتنهج مشتتكالل •

الشباب المقبلين علتى التزواج 

زواج –السن المناسب للزواج )

الفحص الطبي قبتل –األقارب 

(.الزواج

رغم أن المنهج موجم للشتباب •

متتن الجنستتين إال أن تتتدريب 

المعلمتتتين مقتصتتتر علتتتى 

.المدربال

خريطة تتدفق مهتارال الليتة •

العربية والحساب طاغية علتى 

.المضمون الثقافي

إضتتافة مضتتمون ةقتتافي •

صتتحي للمقبلتتين علتتى 

.الزواج

إعادة النظر فتي خريطتة •

تتتتدفق مهتتتارال الليتتتة 

ة العربية بما يالءم المرحل

.من حيث الكم



مجلة التعليم للجميعتقارير إحصائية

ار أعداد السكان واألميين ونسب األمية طبقاًلمؤشرال الهيئة العامة لتعليم الكبت

.بدون إضافة التسرب من وزارة التربية والتعليم-عام فأكثر 15للفئة العمرية 

تقارير  إحصائية

رائد هيكل/ م: إعداد

البيان
إجمالي الجمهورية

إجماليإنا ذكور

2019
2019/1/133،210،73131،305،67764،516،408عدد السكان التقديرى فى 

7،434،01810،310،07817،744،096عدد األميين

%27.5%32.9%22.4النسبة المئوية لمميين

2018
2018/1/1321281003022402962352129عدد السكان التقديرى فى 

74875611037147317859034عدد األميين

%28.6%34.3%23.3النسبة المئوية لمميين

64,516,408

17,744,096

62352129

17859034

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

عدد السكان 

التقديرى فى 

1/1/2019

عدد األميين عدد السكان 

التقديرى فى 

1/1/2018

عدد األميين

2019 2018

نالحظ من الجتدول 

الستتابق أن عتتدد الستتكان 

زاد 2019/1/1التقديرى فى 

عن عدد السكان التقديرى

بعتتتتدد 2018/1/1فتتتتى 

بمعتدل نسمة( 2،164،279)

، بينمتا قتل %(3.5) نمو

عدد األميين التقديرى في

عن عددها التقديرى 2019

( 114،938)بعتدد 2018فى 

أمي بنستبة نمتو بنستبة    

(-0.64.)%

www.eaea.gov.egالدوليةالمعلوماتشبكةعلىموقعناتصفحيُرجيالمعلوماتمنلمزيد-

http://www.eaea.gov.eg


مجلة التعليم للجميعتقارير إحصائية

موزعة قطاعال2019إنجاز الهيئة خالل دورة يناير 

عدد الناجحيناسم الجهة
النسبة المئوية 

لإلنجاز
%3922747.59الهيئة العامة لتعليم الكبار

%2181626.47وزارال وهيئال حكومية

%70958.61امتحانال فورية 

%64277.80القوال المسلحة والشرطة 

%56126.81جامعال وكليال

%13741.67جمعيال ومؤسسال المجتمع المدنى

%5530.67أحزاب سياسية

%2950.36مؤسسال دينية

%310.04مجال  قومية متخصصة

%82430100االجمالى العام

كانتت 2019دورة ينتاير نالحظ من الجدول السابق أن انجاز القطاعال ختالل 

ةم قطتاع التوزارال %( 47.59) أعلى نسبة هي الهيئة العامة لتعليم الكبار بنسبة 

ةم يليها طلبة األمتحانتال الفوريتة بنستبة %( 26.47) والهيئال الحكومية بنسبة 

%(.0.04) وكانت أقلها المجال  القومية المتخصصة بنسبة %( 8.61)

39227

21816

7095 6427 5612

1374 553 295 31
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مجلة التعليم للجميعتقارير إحصائية

2019يناير إنجاز الوزارال والهيئال الحكومية خالل دورة 

عدد الناجحيناسم الجهة
النسبة المئوية 

لإلنجاز
%1088139.67وزارة التربية و التعليم

%561220.46وزارة التعليم العالي

%295010.76وزارة الشباب والرياضة

%282810.31التضامن االجتماعى

%26229.56وزارة الدفاع

%9613.50وزارة التنمية المحلية

%8132.96وزارة الصحة

%6312.30وزارة االوقا 

%1300.47وزارال اخرى

%27824100االجمالى العام 

نالحظ من الجدول السابق أن انجاز الوزارال والهيئتال الحكوميتة ختالل دورة 

ةم وزارة %( 49.88)كانت أعلى نسبة هي وزارة التربية والتعليم بنسبة 2019يناير 

ةتم يليهتا وزارة التضتامن االجتمتاعي بنستبة %( 13.52) الشباب والرياضة بنستبة 

.%(0.60) وكانت أقلها وزارة األوقا  بنسية %( 12.96)

10881
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295028282622

961813631
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مجلة التعليم للجميعأنشطة الهيئة

أنشطة

الهيئة العامة لتعليم الكبار

فاطمة عياد/ د: إعداد

محو األمية وتنمية : احتفالية اليوم العالمي لمحو األمية تحت عنوان

.2018المهارال 

نظمتتت الهيئتتة العامتتة 
لتعليم الكبار اليوم الموافق 

احتفاليتتة اليتتوم 2018/9/9
العالمي لمحو األمية تحت 
رعايتتة معتتالي األستتتاذ 

طتتارق شتتوقي / التتدكتور
وزيتتر التربيتتة والتعلتتيم 

. والتعليم الفني

خالل االحتفالية أشار رئي  الجهاز
–ار التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكب

أن احتفالية هذا العام ذال طابع ختاص؛ 
حيث قررل منظمة اليونسكو أن يكتون 
االحتفال باليوم العالمي لمحتو األميتة 

محتتو األميتتة وتنميتتة –تحتتت عنتتوان 
لمراجعة ما تتم إنجتاز  متن -المهارال

كما أكد . الدول األعضاء في المنظمة
أن القيادة السياستية فتي مصتر تتولي 
اهتماما خاصا بقضية األمية حيث أعلتن 

عبتتد الفتتتاح / فخامتتة الستتيد التترئي 
رئتتي  جمهوريتتة مصتتر –السيستتي 
هو عام التعلتيم 2019أن عام -العربية 
. بمصر
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:حضر االحتفالية العديد من الجهال الشريكة للهيئة في مواجهة األمية منها
-التضتامن االجتمتاعي-الشتباب والرياضتة-الداخلية–الدفاع ) الوزارال •

...(. الصحة والسكان–األوقا  
.مؤسسال المجتمع المدني•
.األحزاب السياسية•
.الهيئال والمؤسسال الدولية العاملة بمجال تعليم الكبار•
.أساتذة الجامعال المصرية•

كمتتا أكتتد ستتيادة التترئي  
عبدالفتاح السيستي علتى ضترورة 
االهتمام بالتعليم، وبنتاء المتواطن 

. المصري
وبالتالي علينا االهتمتام بقضتية
األمية باعتبارها جزء من منظومتة 
التعليم؛ لذا يجب مشتاركة جميتع 

متتن عناصتتر المجتمتتع المصتتري 
مؤسستال -أحزاب -شباب جامعال)

في وضتع (وزارال–مجتمع مدني 
وتنفيذ خطة شاملة  للقضتاء علتى 
األمية تتناستب متع خطتة الدولتة 

. 2030للتنمية المستدامة بحلول عام 

في نهايتة االحتفاليتة 
تتتم تكتتريم عتتدد متتن 
المتحررين متن األميتة 
وتقديم الهتدايا العينيتة 
لهم؛ كحافز لهم ستعيا 
لم؛ لمواصلة التعليم والتع

وتشجعيا لييترهم ممتن 
لتتم يتحتترروا بعتتد متتن 

.األمية
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وح ممد/ اللواءبمحافظ الشرقية عاشور عمري رئي  هيئة تعليم الكبار /دلقاء 

لبحث أوجم التعاون مع المحافظة، والتنسيق بين الهيئة2018أكتوبر 23في غراب 

ية والمحافظة لتنفيذ الخطة القومية لمحو األمية للوصول بمحافظة الشرقية خال

.من األمية

لقاء تنسيقي مع محافظ الشرقية

2018أكتوبر 23

وأكتتد المحتتافظ علتتى أهميتتة 
د المشاركة للقضاء على األمية، حيث تع

األمية قضية امن قومي، وما نترا  فتي 
الشارع من مشكالل فمردها القصور في
الثقافة والتعليم واألهم االستتثمار فتي
م البشر ومن هنا تأتي أهمية تعليم وتعل

.الكبار
ة وتأتي جامعة الزقازيق في المرتب

األولى على مستوى الجامعال من حيتث 
إنجازاتها فتي محتو األميتة، وال ستبيل 
للقضاء على االمية إال بقرارال حازمتة 
تصل لحد اإللزام وفتق متا نتص عليتم 

... القانون

وأستتتفر اللقتتتاء عتتتن إطتتتالق 
بمحافظتة ( مؤسستة بتال اميتة)مبادرة

الشرقية لمحو أمية العاملين بالمصالظ
الحكومية والهيئتال والقطتاع الختاص 
والمجتمع المدني بالمحافظتة علتى أن 
يتم التنسيق لتذلم بالتدعوة الجتمتاع 
عاجل يتم خاللتم االتفتاق علتى خطتة 
هر تنفيذية للمبادرة تكون مدتها ستة أش

.لتحقيق الهد  من المبادرة
وفي الختام تم التأكيتد علتى أن 
محو األمية واجب وطني من أجل تنمية 
مجتمعنا تنمية مستدامة فمصر تستحق
من أبنائها الكثير؛ ليتحقق حلتم مصتر 

.بال امية
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(  الشرق)إعالن حي 

2018أكتوبر من األمية بمحافظة بورسعيد خالياً

اعتتتزازًا وفختترًا بانتصتتارال  

أكتوبر العظيمة، احتفتل محتافظ 

عتادل اليضتتبان / اللتواءبورستعيد 

بالتعاون متع متدير فترع الهيئتة 

العامتتة لتعلتتيم الكبتتار بمحافظتتة 

، ب عالن حيبسام زايدة/ أبورسعيد 

الشرق خاليًا من األمية، بعد إعالن 

، 2016حي بور فؤاد في نوفمبر لعام 

وذلم فتي إطتار إعتالن الجهتاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

أن نسبة األميتة فتي حتي الشترق 

%(. 2)أصبحت 

تفعيالً لمبتادرة فخامتة 

مليون 100)رئي  الجمهورية 

شاركت هيئتة تعلتيم ( صحة

الكبتتار بفتترع اإلستتكندرية 

بمتتارةون مدينتتة اإلستتكندرية 

" إجري لصحتم"تحت شعار 

حيث يعتد ، 2018نوفمبر 9في 

ذلم من الركائز التي تدعم 

الحفاظ على الصتحة العامتة 

والجسم الستليم وتقلتل متن 

األمرا ، كمتا تعتد تمهيتدًا 

للبدء في أكبر متارةون متن 

مدينة ستبورتنج إلتى مكتبتة 

.اإلسكندرية

2018نوفمبر بمحافظة االسنكدرية( مليون صحة100)مبادرة
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لية اإلسماعي( أول وثالث) إعالن حيين 
خاليين من األمية

2018نوفمبر 

ثيت  فى إطار تنفيذ توجيهال الرئي  عبد الفتاح السيسى وتأكيداتم بشأن تك

وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة، من أجل مواجهة قضية األمية التتى 

تعد أحد أهم القضايا القومية، والتى ال تقل فى أهميتها عن مواجهة األرهاب، وفتي 

نائتب محتافظ اإلستماعيلية، بحضتور أحمد عصتام / المهندممؤتمر موسع عقد  

رئي  الجهتاز التنفيتذى للهيئتة العامتة لتعلتيم الكبتار، عاشور عمرى / الدكتور

برىبقتاعة المؤتمرال الكباإلسماعيلية  متدير فترع الهتيئةنسيم إبراهيم / واألستاذ

بمقتتر ديتتوان عتتام المحافظتتة، 
بحضور سكرتير عام المحافظتة، 
وجميع رؤساء المراكز والمتدن 
واألحيتتاء ووكتتالء التتوزارال، 
، والقيادال التنفيذية بالمحافظتة
والمهتمتتين بقضتتية األميتتة تتتم 

حتى أول وحتى : إعالن كل متن
ةالتتث اإلستتماعيلية ختتاليين متتن 
األمية، حيث بليت نستبة األميتة 
بهما ألقل من الصفر االفتراضتى

.العالمى لممية

قافلة تنموية بمحافظة بني سوي 
2018نوفمبر 

نظمت جامعة عين شم  بالتعاون مع الهيئة العامتة لتعلتيم الكبتار 

بمحافظتة بنتي ستوي ، متدتها (حناسدم، ونزلة)بقريتيقافلة تنموية 

:اةالةة أيام والتي حققت نتائج فعالة في القرى المستهدفة، كان من أهمه

تقديم الخدمال الطبية-

ة قريتإجراء كش  طبي بمختل  التخصصال للمواطنين بالمحافظة في •

(.مركز الفشن) ، وقرية نزلة حنا (مركز ببا)سدم 
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د تجهيز صيدلية لتوفير األدوية وتوزيعها بالمجان، حيث تم صر  أدوية لعتد•

ة مستفيد، تحت إشرا  أعضاء هيئة التدري  من كليال الطب والصيدل( 3800)

. والتمريض

طبيب لتقتديم مختلت  ( 17)من خالل إسهام " روتاري قصر النيل"مشاركة •

اليتدد -الباطنة -العظام -األن  واألذن والحنجرة : " التخصصال الطبية في

، "األوعية الدموية-المخ واألعصاب -الجراحة العامة -الرمد -األطفا -الصماء 

.وإجراء عمليال جراحية لحاالل الرمد

تنظيم أعضاء هيئة التدري  من كليتال اآلداب والتربيتة والتربيتة النوعيتة •

رق ندوال؛ لتقديم التوعية الصحية من أمرا  التهاب الكبد الوبائي وأسبابم وط

.الوقاية منم، وكذا التوعية بمشكالل المراهقة وكيفية التعامل معها

تقديم التوعية البيئية-
تنظيم توعية وتثقي  لمزارعي القرى تحتت إشترا  كليتة الزراعتة، علتى •

مجاالل إنتاج األلبان ومشتقاتها، والتعري  بأساليب زيتادة اإلنتتاج الزراعتي 

وانية لمختل  المحاصيل، وطرق وأساليب التربية الوقائية اآلمنة للتربية الحي

.والدواجن

تنظيم ورشة عمل للطالب للتوعية بمشكالل المراهقة وكيفية التعامتل متع•

.هذ  المرحلة، وما تتطلبم

توفير خدمال تعليم -
الكبار

قرية سدس

فصول محتو ( 10)فتظ عدد ▪

األمية فتي القريتة بأعتداد 

.األميين الذين تم حصرهم

يجهلتون ( 850)حصر عتدد ▪

.القراءة والكتابة بالقرية

إجراء اختبارال فورية لمن ▪

يجيدون القتراءة والكتابتة 

السخراج شتهادة ( 150)لعدد

.محو أمية

.شهادة( 45)تسليم عدد ▪
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إعداد المدربين"عقد دورة تدريبية للعاملين في مجال محو األمية ▪

TOT"وذلم بالتنسيق مع مسؤولي هيئة تعليم الكبار.

:قرية نزلة حنا

فصول محو أمية في القرية لمعداد األميين الذين تم( 5)فتظ عدد▪

.حصرهم

.يجهلون القراءة والكتابة بالقرية( 371)حصر عدد ▪

( 135)إجراء اختبارال فورية لمن يجيدون القراءة والكتابة لعتدد ▪

.الستخراج شهادة محو أمية

.شهادة( 40)تسليم عدد ▪

افتتاح معر  للمشيوالل اليدوية والمفروشتال واألعمتال الخشتبية -

البسيطة من إنتاج الدارسين بفصتول محتو األميتة؛ لتنميتة مهتاراتهم 

.الحياتية وتسويق منتجاتهم
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بناء ةقافة التطوع لدى الشباب لتدعم بترامج"تنظيم ندوة بعنوان -

ة ، شارك فيها أعضاء من المؤسسال التشريعية والحكومي"محو األمية

.والمدنية والدينية

بناء شراكال جديدة من التنسيق لتوقيع عدد من البروتوكوالل-

.ةلدعم وتفعيل العمل ببرامج محو األمية وتعليم الكبار بالمحافظ

إجراء العديد من اللقتاءال متع المهتمتين بقضتية محتو األميتة -

بالمحافظة وعلى رأسهم محتافظ بنتي ستوي  وأعضتاء المجلت  

.التنفيذي بالمحافظة، وممثلي المجتمع المدني

ي تكريم القيادال الداعمة لمحو األمية وتعليم الكبار بمحافظة بنت-
.سوي  وجامعة عين شم 
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ور عاشا/دمعإسماعيل عبدالحميد طه  / الدكتورلقاء محافظ كفر الشيخ 
لبحتث ملت  ( 2018ديسامبر 19)عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

جان الخطة القومية لمحو األمية وتعليم الكبار، وأةناء اللقاء تم تشكيل ل

ة على مستوى المحافظة للمتابعة والتقييم لما تم إنجاز  من أهدا  الخط

االستراتيجية لمحو األمية وتعليم الكبار، وإجراء حصر بأعداد وأمتاكن 

. األميين داخل العزب والقرى والمدن بمشاركة جميع الجهتال المعنيتة

3ختالل ( ألت  شتخص700)كما أطلق المحافظ في خطتم بمحو أمية 

.عليناسنوال تحت شعار أهالينا وحقهم 

لقاء محافظ كفر الشيخ 

2018ديسمبر 



مجلة التعليم للجميعأنشطة الهيئة

جائزة
2018تحدي األمية ديسمبر 

فازل مصر بجائزة محمد 

تحتدى “بن راشتد آل مكتتوم 

عتتتن فئتتتة "2018األميتتتة 

الحكومال، وذلم خالل انعقاد 

، على متدار 2018قمة المعرفة 

.يومين بمدينة دبى

تستتلم التتدكتور طتتارق 

م شوقى وزير التربية والتعلي

والتعليم الفنتى الجتائزة متن 

الشيخ حمدان بتن محمتد آل "

ولى عهد دبى بحضور" مكتوم

الدكتور عاشور عمرى رئي  

.هيئة تعليم الكبار

جاء ذلم فتي إطتار الجهتود 

المبذولة في مجال تحدي األمية في 

ا الفترة األخيرة حيث تمت اإلشادة بم

تقدمم مصر اآلن في مجتال تحتدي 

األمية و تبني استراتيجيال جديتدة

للقضاء على األمية؛ ومنها الشراكة 

مع الجامعال المصرية والوزارال في 

.هذا المجال

علما بأن مؤسستة محمتد بتن 

مبتادرة )راشد آل مكتوم قد طرحت 

مليون 30)لمحو أمية ( تحدي األمية

، حيث سيكون لمصتر نصتيب(عربي

كبير من االستفادة بهذا المشتروع 

.الكبير
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نماذج مضيئة

ياقاهرة األمية وصلت للدراسات العل

وليد حويلة/ د: إعداد

لو كان الفقر رجال لقتلتم، كنت أستمع لهذ  المقولتة ولتم 

أدرك معناها إال عندما كبرل فظرو  والدي المعيشية لتم تستمظ 

لي بأن أتعلم مثل بقية زمالئي، ومر  أمي كان من األسباب التي 

جعلتني أتفرغ لرعايتها، ومساعدة والدي في أعمال الحقل وبعتض 

األعمال األخرى، ولم أشعر بمشكلة ترك الدراسة أو أهمية التعلتيم 

إال عندما رأيت من هم كانوا في سني يذهبون إلى مدارسهم، وقتد 

.أحرزوا نصيباً وافراًمن التعليم والقراءة والكتابة

(           س. ع. ص)هددددصه قصدددد  دىيلدددد  اددددد أل الم حددددر ات  ددددن األ يدددد خ و ددددادب اا 
. ن  حا ظ  األقصر
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سمعت بعد ذلم عن فصول 
محو األمية وعلمتت أن هنتاك 
أمالً ما زال يلتوح لتي فتي أن 
أستكمل ما انقطتع متن عمتري 
بعتتد أن ضتتقت ذرعتتاً بأعمتتال 
الزراعة والفالحة متع والتدي 
وأشيالي الشاقة كي أوفر لقمة
العي ، وبالفعتل حصتلت علتى 
شتتهادة محتتو األميتتة، وبعتتدها 
التحقتتت بالمرحلتتة اإلعداديتتة 
وحصلت علتى المركتز األول 
فتتي الليتتة االنجليزيتتة، بعتتدها 
التحقتتت بالمرحلتتة الثانويتتة 
وفيها لم أجد من يوجهني إلتى 
دراسة التخصص المناستب لتي، 
فكنت أميل إلى المواد العلميتة
ى ولكن اتجهت للمواد األدبية عل
أمل أني أستطيع التكيت  معهتا

ولم % 87وحصلت على مجموع 
.يةتقبلني كلية التربية األساس

فالتحقت بكلية اآلداب جامعتة 

جنوب الوادي وكانت رغبتي هي 

دراستتة الليتتة الفرنستتية وكتتان 

( 45)تنسيق القسم يقبل من درجة 

( 44.5) وكنت وقتها حاصل على 

ولم تنفع كل االلتماستال التتي 

تقدمت بها إلدارة الكلية، ولعميتد

ل الكلية كي يتم استثنائي لتدخو

القسم الذي أرى فيم هوايتي كي

.أحقق فيم االنجاز المطلوب

وكل هتذ  محتاوالل بتاءل 

بالفشتل ممتا ستتبب لتي صتتدمة 

أختترى فالتحقتتت بقستتم الليتتة 

العربية ونتيجتة هتذا اإلحبتاط 

أصبحت أذاكتر ليلتة االمتحتان 

فق  وتخرجت من قستم الليتة 

العربيتتة واآلن أكمتتل مرحلتتة 

الدراستتال العليتتا فتتي جامعتتة 

.األزهر الشري 



مجلة التعليم للجميعالهيئة في عيون الصحافة

الهيئة

في عيون الصحافة

إيهاأ سعيد/ أإيمان عبدالرحيم       / د: إعداد

بتاريخ
2018/11/8

بتاريخ
2018/12/6



مجلة التعليم للجميعالهيئة في عيون الصحافة

بتاريخ
2019/1/9

بتاريخ
2018/12/10



مجلة التعليم للجميعالهيئة في عيون الصحافة

بتاريخ
2018/9/9

بتاريخ
2018/9/9



مجلة التعليم للجميعالهيئة في عيون الصحافة

بتاريخ
2018/10/24

بتاريخ
2019/1/4



مجلة التعليم للجميعالهيئة في عيون الصحافة

2018/12/14بتاريخ



رقم التليفونالعنواناحملافظة
0223429431امتداد رمسيس-عمارات ضباط الصف القاهرة

0235846272شارع فيصل-األريزونا –الدور األول -حسنى متولى شارع 11اجليزة

240133243869شقة2عمارة -إمام مستشفى اإليمان الخيرى-عمارات الطريق السريع القليوبية

60482269311شقة -عمارة الزراعيين -البر الشرقى-شبين الكوم املنوفية

0473237528كفر الشيخ–الدور الرابع –برج على ابن ابى طالب -شارع الجيشكفر الشيخ

0502338648المنصورة-امام المحطة الدولية -عمارة البحيقرى -شارع الجيش 79الدقهلية

0643910518ديوان عام المحافظة القديم–شارع محمد على اإلمساعيلية

0663738298الدور األول-11عمارة -اإلسكان عمارات بنك -أرض الجولف بورسعيد

057352310الدور الثالث-بجوار شركة شاهر-برج الشرق للتأمين -منطقة األعصردمياط

0623675049السويس-خلف استراحات عثمان -180عمارة -تعاونيات القاهرةالسويس

0464931902ديوان عام المحافظة-خلف الثانوية بنات -مدخل ج -عمارات األوقاف مرسى مطروح

0453319468دمنهور-1عمارة رقم-خلف مضارب البحيرة-شارع الكورنيشالبحرية

035848453أسكندرية-جليم-متفرع من شارع دياب-ش إبراهيم رأفت12األسكندرية

0403410237الدور الرابع-بجوار سينما مصر-ش عزيز فهمى 14الغربية

0552326238الزقازيق–بجوار مستشفى األحرار -عمارات األحرار10الشرقية

0653548740الخطابعمر بن شارع 15-الدهارالبحر األمحر

0683368317مبنى المحافظة القديمة بجوار المنطقة االزهريةمشال سيناء

0693770699الطور-حى الزهور-8, 4شقة-مدخل ب 16عمارة -96مساكن جنوب سيناء

0846344741الفيوم-الدور الثانى -عمارة الدكتور محمد عبد العزيز -شارع دله الفيوم

0927924819الخارجة-أمام الحزب الوطنى -أول شارع الجمهورية الوادى اجلديد

0822321310بنى سويف-ميدان المولد النبوى -خلف المدرسة -شارع الناصر17بنى سويف

0862348105الجناح الغربى-الدور الثامن -مجمع المصالح بالمنيا املنيا

0882340987أسيوط-2, 1الدور األول شقة-برج األوقاف -ميدان المجذوب أسيوط

0932315043سوهاج-3, 2برج-عمارات ابراج العدالة-شارع حسنى مبارك سوهاج

0965334916قنا–شارع رعاية الطفل -عمارة األوقاف بالمنشية الجديدةقنا

0952385322ولىشارع مستجد متفرع من شارع التليفزيون خلف مستشفى األقصر الداألقصر

0972317977أسوان-32,34شارع ابطال التحرير عمارة مصر للتأمين شقة أسوان

عناوين
الفروع التابعة للهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظال
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