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

كلمة رئيس اهليئة

من أعالم الفكر الرتبوي

تقارير عاملية

رؤية ورسالة اهليئة العامة لتعليم الكبار

دراسات وحبوث يف تعليم الكبار

تعليم الكبارمناهج 

تقارير إحصائية

(للمتحررين من األمية) مناذج مضيئة 

اهليئة يف عيون الصحافة

اهليئة العامة لتعليم الكبارأنشطة

2030التنمية املستدامة خطة

(2019/2020حتى 2017/2018)إجنازات اهليئة تقرير 



اإلصالح التعليمي ال تقوم به "
احلكومة فقط، ولكن احلكومة 

".واجملتمع
عبدالفتاح السيسي

رئيس مجهورية مصر العربية



ر            رؤية القيادة السياسية حملو األميةيف مص" 
ال تقتصر على حمو األمية اهلجائية، بل 

".تشمل أيًضا حمو األمية الرقمية

طارق شوقي/ د.أ

الفينوزير الرتبية والتعليم والتعليم



رؤية ورسالة 
الهيئة العامة لتعليم الكبار

الرؤية

الرسالة

•

•

•

•

القيم



كلمة 

عاشور عمري / د
رئيس الجهاز التنفيذي 

بارللهيئة العامة لتعليم الك

التعليم والمعرفة 
حق إنساني مكفول للجميع دون تمييز

ق التعليم والمعرفة حق إنساني مكفول للجميع دون تمييز، كما أن ح

التعليم يتكامل مع جميع الحقوق األخرى؛ إلعداد مواطن متتعلم يمتلت  

مهارات القرن الحادي والعشرين، وبخاصتة المهتارات الريميتة، وليكتون 

يادرًا على االتصال والتواصل مع الثقافات األخرى، فلست وحدك في هذا 

والمعرفة هي بوابة تقدم الشعوب ورييها، وال ستبيل للتمميتة إال. الكون

بالحرص على أن يكون التعليم شامالً للجميع من ختالل إعاتاف فترص 

متكافئة ومتساوية لهم، كما أنه يتالب المساواة بين الجمستين، وإدمتا  

الخاصة، وتفعيل هذا الحق إذا ما تتم بشتكل ( القدرات) ذوي االحتياجات 

مثالي؛ سيكون له أثره اإليجابي المباشر علتى التمميتة واستتدامتها فتي 

. المجتمع

2020يماير مجلة التعليم للجميع

: إن التممية المستدامة في مجتال تعلتيم وتعلتم الكبتار تتالتب
د، وهذا الوصول للمستهدفين، وتحفيزهم، وتمظيمهم، لتمكيمهم بشكل جي

ه التمكين لن يتم إال بمسايرة العصر وتدفقاتته المعرفيتة، ومستتجدات
.الريمية بالشكل المماسب، وفي حدود اإلمكانات المتاحة



كما تتالب التممية تشاركية

متتن _ دون استتتثماف _ الجميتتع 

الجهات الحكومية، وغير الحكومية، 

والستتيما المجتمتتع المتتدني بمتتا 

يمتلكتته متتن خبتترات ومقتتدرات 

اكتستتبها بقربتته وتفاعلتته متتع 

الجمهور المستهدف بشكل مباشتر؛ 

فالحكومة ال يمكمهتا القيتام بكتل 

األدوار، إنما يعزز يوتهتا وأدافهتا 

مشاركة الجميع؛ ليصبح المجتمع 

يويًا يادرًا على إدارة ذاته وصوالً 

.إلحداث التممية الممشودة

إن محتتو األميتتة يحتتتا  متتن 

الجميع اللجتوف إلتى حلتول غيتر 

تقليديتتة، حلتتول تتواكتتب متتع 

ا التكمولوجيا الحديثتة وتستتثمره

على المحو األمثل، ويتوجب عليمتا

جميعاً تبادل الخبرات حتول هتذه 

الارق، والسيما االهتمام بتالمرأة 

وتمكيمهتتتا تمكيمًتتتا ايتصتتتاديًا 

واجتماعيًتتتا بمتتتا ياتتتمن لهتتتا 

المشتتاركة الفاعلتتة فتتي ياتتايا 

.وطمها

ويأتي الهدف الرابع من أهداف 

:التممية المستدامة ليؤكد على

ف ضمان التعليم الجيد الممص" 

والشامل للجميع وتعزيز 

فرص التعلم مدى الحياة 

".للجميع

إن المالتتب األستتات للتمميتتة 

: المستدامة في تعليم الكبتار هتو

إعداد مواطن متتعلم بشتكل جيتد 

ل يكون يادرًا على العيش، واالتصا

ويكتون والتواصل متع اخخترين، 

ذل  المواطن ممتجاً مساهماً في 

ياتتايا وطمتته بفاعليتتة ووعتتي 

هتذا المتواطن عليته أن . وبصيرة

يكون ممكما من المهارات الحياتية

والتكمولوجيتتتتتة؛ ليستتتتتتايع 

المشتتاركة فتتي عمليتتة التمميتتة، 

وليكون يادرًا على المحافظة على

ع بيئته وهويته، وتراثه الوطمي م

الحفتتاع علتتى حقتتوق األجيتتال 

.القادمة

يد لذا؛ أصبح توفير التعليم الج

لألطفال هو الحماية متن الويتو  

في فت  األميتة مستتقبالً، تعلتيم 

األطفال مستتقبل وطتن، ومتوطن 

يوته وتمميته فتي الدتد القريتب، 

وتعليم األطفال هو أهم رافد متن 

روافد سد ممتابع األميتة، ويكتون 

ل ذل  باستيعتابهم بالمدارت بشك

كامل بتأن تكتون همتاك متدارت 

تستوعب من هم في ستن اإللتزام، 

بالمدارت بشتكل كامتل وتتوفير 

مدارت تستوعب من هم فتي ستن 

اإللزام، وأن يكون هماك لكل طفتل 

مقعتتد بالمدرستتة، ويستتبق ذلتت  

االهتمام والتوسع في مرحلة رياض

األطفتتال، والتتتي تعتتد متتن أهتتم 

اإلجتترافات الوياةيتتة لستتد ممتتابع 

.األمية، والقااف عليها

2020يماير مجلة التعليم للجميع



مجلة التعليم للجميعمن أعالم الفكر التربوي

، من مواليد محافظتة عبد الفتاح أحمد خليل جالل: األستاذ الدكتور▪

. 1935/ 10/ 15الدربية، بتاري  

. أحد علماف تعليم الكبار في مصر والوطن العربي▪

. أرسى مفاهيم ومبادئ وأسس تعليم الكبار في إطارها المعاصر▪

حصل على ليسانس اخداب، يسم اللدة العربية من كلية اخداب، جامعة▪

.1958القاهرة 

ية حصل على الدبلومتين العامة والخاصة في التربية، من كلية الترب▪

.على التوالي1960، 1959جامعة عين شمس عامي 

مدن، سافر إلى انجلترا في بعثة دراسية، فالتحق بمعهد التربية جامعة ل▪

.1966وحصل على درجة الماجستير في التربية في العام 

عاش حياة عاةلية مستقرة، أنجب أربع بمات وولدين، واالستقرار فتي ▪

إنه :من فراغ، فكما يالت السيدة الفاضلة زوجتهحياته العاةلية لم يأتِ

كزو ، وأب، وجتد، ورجتل بيتت متتدين، : كان مثاال في كل شيف

.وتربوي بمعمى الكلمة، علّم أوالده االعتماد على المفس دون تدليل

لقد أرسى في أوالده وأحفاده ييما ومبادئ ديمية وتربوية، أثرت فتي ▪

. شخصياتهم ووجدانهم

جاللعبدالفتاح / د.أ

م2001–1935

عواطف يونس/ د: إعداد

مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار، العتدد األول، متارت، : يمكن الرجو  إلى-

. 141ت 121، ص ص 2003مركز تعليم الكبار، جامعة عين شمس، 

ر رائد تعليم الكبا
في الوطن العربي



مجلة التعليم للجميعمن أعالم الفكر التربوي

عميد معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، ممتذ عتام  ▪

.1996، حتى يوليو 1988

وية، أستاذ ورةيس يسم أصول التربية بمعهد الدراسات والبحوث الترب▪

.، وحتى تاري  وفاته1988جامعة القاهرة، ممذ العام 
ة عميد ورةيس يسم أصول التربية كلية التربية، فر  جامعة القاهر▪

(.1988ت 1986) في الفيوم، في الفترة من 
بسترت ( أستف )مدير المركز الدولي للتعليم التوييفي للكبتار ▪

(.1985ت 1979)الليان في الفترة من 
ية عاو مجلس اإلدارة لمكتب التربية الدولي بجيميف ممثال لجمهور▪

(.1996ت 1994) مصر العربية ممذ عام 
-1973) خبير اليونسكو في تخايط برامج محتو األميتة وتقويمهتا▪

1979 .)
علوم، عاو المجلس التمفيذي للممظمة العربية للتربية والثقافة وال▪

(. ت وحتى تاري  وفاته1994) ممثال لجمهورية مصر العربية 
عام عاو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكمولوجيا ممذ▪

.1996لسمة 125م، بقرار من السيد رةيس الجمهورية ريم 1996
أمين ياا  العلوم التربوية وإعداد المعلم، المجلس األعلى للجامعات▪

(.، وحتى تاري  وفاته1989)ممذ عام 
لس مقرر اللجمة العلمية الداةمة للتربية وعلم المفس التربوي، المج▪

.1995األعلى للجامعات ممذ عام 
. 1993مقرر لجمة التربية وعلم المفس، المجلس األعلى للثقافة ممذ ▪
م، بقرار من السيد رةيس 1997عاو اللجمة القومية للمرأة ممذ عام ▪

.الوزراف
مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتممية بجمهورية مصتر ▪

(.1997ت 1991) العربية ممذ عام 
(.1997ت 1991) مستشار السيد وزير التعليم ▪
يم، مدير وحدة التخايط والمتابعة لمشرو  التخايط الكيفي للتعل▪

بالتعاون بين البم  الدولي واالتحاد األوربي مع جمهوريتة مصتر 
(.1997ت 1995) العربية 

(.1996ت 1991) أمين عام المجلس األعلى للتعليم يبل الجامعي ▪
رةيس تحرير مجلة العلوم التربوية التي يصدرها معهتد الدراستات ▪

.1997والبحوث التربوية جامعة القاهرة ، ممذ إنشاةها حتى عام 
ي رةيس تحرير مجلة التربية والتعليم التي يصدرها المركز القوم▪

(.1996ت 1991) للبحوث التربوية والتممية 
مستشار جامعة القاهرة لتدريب أعاتاف هيئتة التتدريس بالجامعتة ▪
(1986-1994 .)

الوياةف 

:التي شدلها



مجلة التعليم للجميعمن أعالم الفكر التربوي

(.1993ت 1991)مستشار مجلس الشعب المصري للتعليم ▪
(.1990ت 1986) مستشار السيد وزير التعليم ▪
وحتتى -1977) أستاذ أصول التربية في جامعتي عين شمس والقاهرة ▪

(. وفاته
ت مشرف على يسم التخايط التربوي واإلدارة المدرسية بمعهد الدراسا▪

(.1993ت 1991) والبحوث التربوية، جامعة القاهرة 
مشرف على يسم التربية المقارنة، كلية التربيتة، جامعتة الزيتازيق ▪
(. 1990ت 1998)

الوياةف 

:التي شدلها

رجة التحار في مصر وانعكاساته التربوية، رسالة غير ممشورة لميل د▪
.1963الماجستير من معهد التربية، جامعة لمدن، 

ارة، تعليم الكبار في مصرمع التركيز على عمل بعض المؤسسات المخت▪
رسالة غير ممشورة لميل درجة الدكتوراه من معهد التربيتة، جامعتة 

.1966لمدن 
.1968التربية وااليتصاد، معهد التربية أونروا، بيروت، ▪
الية، إدارة فصول الكبار، المؤسسة الثقافية العمالية، معهد التربية العم▪

.1986القاهرة 
ة تعليم األميين ومكانته في بترامج تعلتيم الكبتار، المؤسستة الثقافيت▪

.1968العمالية، معهد التربية العمالية، القاهرة 
تمظيم برنامج لمحو األمية في ممشأة صماعية أو زراعيتة، المؤسستة ▪

.1968الثقافية العمالية، معهد التربية العمالية، القاهرة، 
محو األمية كميدان من ميادين تربية الكبار، سرت الليان، المموفيتة،▪

.1969مصر، مارت 
عماصر نجاح حمالت محتو األميتة فتي االتحتاد الستوفيتي والصتين ▪

.1969وانجلترا، المؤسسة الثقافية العمالية، القاهرة 
ديثة، تربية الكبار بين محو األمية والتعليم المستمر، مجلة التربية الح▪

. 1969، القاهرة، ديسمبر (43) الجامعة األمريكية ، العدد الثاني السمة
دراسة تحليلية نقديتة فتي : تجارب ومشروعات محو األمية الوييفي▪

ألمية المركز الدولي للتعليم الوييفي للكبار في العالم العربي، محو ا
ان الوييفي في خدمة التممية واإلنتا  في البالد العربية بسترت الليت

1970.
أسس محو األمية الوييفي  ومستلزماته، المركتز التدولي للتعلتيم ▪

الوييفي للكبار في العالم العربتي، محتو األميتة التوييفي مرتباتا 
بمشروعات التممية االيتصادية واالجتماعية، الحلقة الدراسية عن ربط
برامج محو األمية الوييفي بمشروعات التممية والخدمات فتي التبالد 

.1970العربية بسرت الليان، 

المؤلفات 

واألبحاث 

والمقاالت 

:  العلمية



مجلة التعليم للجميعمن أعالم الفكر التربوي

بعض القاايا في تعليم الكبار، مجلة الفكر المعاصر، عدد خاص▪

.1971عن مشكالت التعليم، القاهرة، فبراير 

مجلتة آراف، " تعريف بمجاالته ومؤسساته وطريه: تعليم الكبار▪

م عدد خاص، المركز الدولي للتعليم الوييفي للكبار في العتال

.1972العربي، سرت الليان، مموفية، مصر، يماير 

، عوامل اإلحجام في محو األمية في البالد العربية، دراسة ميدانية▪

سرت المركز الدولي للتعليم الوييفي للكبار في العالم العربي،

.1977الليان 

ي مفهوم تعليم الكبار ووياةفه في الدول المامية، المركز الدول▪

.1983للتعليم الوييفي للكبار في العالم العربي، سرت الليان، 

. 1988مستقبل التعليم العام في مصر، جامعة القاهرة، القاهرة ▪

عقد محو األمية وتعليم الكبار والمجتمع المتعلم، مجلة الميتل، ▪

. 1990يماير ( 40) الهيئة العامة لالستعالمات، القاهرة، العدد 

إعداد أعااف هيئة التدريس بالجامعة، ورية مقدمة إلى متؤتمر ▪

اللدة العربية في المستوى الجامعي، جامعتة اإلمتارات العربيتة 

.1992المتحدة، مركز التعليم الجامعي األساسي 

ة تعليم اليافعين في الوطن العربتي، الممظمتة العربيتة للتربيت▪

.1993والثقافة والعلوم، الجهاز العربي لمحو األمية 

دور المدرسة الثانوية في مواجهة مشكلة التارف، مجلة العلوم ▪

، وصدرت فتي كتتاب يتام بابعته 1994التربوية، المجلد األول 

.1996المركز القومي للبحوث التربوية، القاهرة 

( اليونستكو) الفكر التربوي عمد طه حسين، مجلة مستتقبليات ▪

، عدد خاص، مفكرون من أعالم التربيتة، 23العدد األول، المجلد 

1993.

د .استراتيجية تعليم الكبار في الوطن العربتي باالشتتراك متع أ▪

. 2000د محمد مال  محمد سعيد، .إبراهيم محمد إبراهيم، أ

المؤلفات 

واألبحاث 

والمقاالت 

:  العلمية

.1987األمانة الفمية للمجلس األعلى للجامعات المصرية ممذ عام ▪

(.1996ت 1986)مجلس جامعة القاهرة ▪

(.1996ت 1990) المجلس األعلى للتعليم يبل الجامعي ▪

.1996حتى 1981المجلس األعلى لتعليم الكبار ومحو األمية ممذ ▪

عاوية 
اللجان 
العلمية 
والمهمية 
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استالم ميدالية التفوق وشتهادة الليستانس متن الستيد رةتيس ▪
. 1958الجمهورية في عيد العلم األول 

استالم ميدالية التفوق وشهادة الدبلوم العامة في التربيتة متن▪
.1960السيد رةيس الجمهورية في عيد العلم الثاني 

.1990السفير الشرفي لليونسكو للعام الدولي للتربية ▪
الدكتوراه الفخرية من جامعة ماكدونالد، الواليات المتحتدة ▪

.1985األمريكية 
شهادة تقدير من المؤتمر الدولي للتربيتة اإلستالمية، متارت ▪

1985.
.1994شهادة تقدير من المجلس العالمي لتعليم الكبار، كمدا، ▪
وسام االستحقاق بدرجة فارت من الحكومة الفرنسية بقرار من▪

تم السيد رةيس الجمهورية الفرنسي تقديرا للخدمات التربوية،
ي ، ويام السيد سفير فرنسا بتقليده الوسام ف1997ممحه في عام 

.  1998مارت 25حفل بالسفارة الفرنسية في القاهرة يوم 

الجواةز 
واألوسمة 
وشهادات 
التقدير

.1996حتى 1991رةيس اللجمة العليا إلعداد وتدريب المعلم ممذ ▪
مذ اللجمة العلمية الداةمة لتريية أساتذة التربية وعلم المفس م▪

.حتى وفاته1987
ية اللجمة العلمية الداةمة لتريية األساتذة المساعدين في الترب▪

.1987وعلم المفس ممذ 
اللجمة العلمية الداةمة لتريية أساتذة التربية بجامعة األزهتر▪

.1988ممذ عام 
.1987اللجمة التربية وعلم المفس بالمجلس األعلى للثقافة ممذ ▪
. 1990لجمة الفمية للجمة الوطمية لليونسكو ممذ ▪
علتيم اللجمة االستشارية العربية للبرنامج اإليليمي لتعمتيم الت▪

. االبتداةي وتجديده ومحو األمية
ث لجمة التربية وعلم المفس بمجلس العلوم االجتماعية والبحو▪

.1990ت وحتى 1987السكانية، أكاديمية البحث العلمي ممذ 
ة تاوير البرامج التعليمية باإلذاعة والتليفزيون، اتحتاد اإلذاعت▪

.حتى وفاته1991والتليفزيون ممذ 
. 1993ت 1990المجلس األعلى للجامعات المصرية ▪
عاو مجلس إدارة تحرير مجلة الدراسات التربويتة فتي دول  ▪

.حتى وفاته1996البحر المتوسط ممذ 

عاوية 
اللجان 
العلمية 
والمهمية 
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أصدر معهد اليونستكو للتتعلم

مدى الحياة التقرير العالمي الرابع

يتة لتعليم الكبار عام والممشور بمها

، ويد اتخذ التقريتر هتذا 2019عام  

لن يترك" العام شعار األمم المتحدة

حيث جتاف عمتوان " أحد في الخلف

:لن يترك أحد في الخلف" التقرير

".المشاركة، اإلنصاف،اإلدما 

: يتكون التقرير من جزةين

يقتتدم رصتتد : الجتتزف األول

ار وتحليل لحالة تعليم وتعلم الكبت

في العالم عبتر المحتاور الخمتس 

والتتتي 2009إلطتتار عمتتل بيلتتيم 

:تتامن

.السياسات-1

.الحوكمة-2

.التمويل-3

.الجودة-4

التقرير العالمي الرابع 
لتعليم وتعلم الكبار

لى رؤية تحليلية مع التركيز ع

حالة مصر 

المشتتتاركة واإلدمتتتا  -5

. واإلنصاف

ف يسلط الاو: الجزف الثاني

على المشاركة في تعليم وتعلتم

فصتتول تتمتتاول ( 6)الكبتتار فتتي 

م تقديم، فهم لقاايا تعليم وتعلت

ة الكبار المرتباة بقيات ومتابعت

المشاركة على مستوى العالم، ثم

رصتتتد لممتتتاذ  الالمستتتاواة 

واالستبعاد ثم يمايش فتي فصتل

خاص العوامتل التتي تممتع متن 

المشاركة وفصتل آختر يوضتح 

عوامل رفع مستوى المشاركة ثم 

يؤكتتد الفصتتل األخيتتر علتتى 

الدروت المستفادة من المشاركة 

ات وأهم التوصيات لتحقيق مستوي

.أفال ممها على مستوى العالم

نادية هاشم/ د: إعداد

Source: 4th Global Report On Adult Learning And Education: Leave No 
One Behind: Participation, Equity And Inclusion, UNESCO Institute for
Lifelong Learning, Hamburg Germany, 2019.
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أشار التقرير إلتى أنته فتي -

مجتتال الحوكمتتة همتتاك تحستتن 

ت ملحوع في التشبي  بين يااعا

الدولتتة وخاصتتة التتوزارات متتع 

المجتمع المدني لدعم التعلم مدى 

. الحياة

ذكتر : في مجتال التمويتل-

التقريتتر أن مصتتر تحتترص علتتى 

ر تمويل برامج تعليم وتعلم الكبتا

من خالل التعاون بتين القااعتات 

الحكوميتتة وممظمتتات المجتمتتع 

.المدني

:  ملخص الجزف األول للتقرير

يشير الوضع التراهن لتعلتيم 

وتعلم الكبار في العالم من ختالل 

محاور إطار عمل بيليم وفي ضوف 

، فإن 2030أجمدة التممية المستدامة 

تعليم وتعلتم الكبتار يهتدف إلتى 

تحسين معيشة المجتمعتات ودعتم 

كفاةتها االيتصادية واالجتماعيتة 

مع تأكيد التقرير علتى التحستن 

الملحتتوع فتتي مجتتال تاتتوير 

ارنة سياسات تعليم وتعلم الكبار مق

ومع هذا أكد التقريتر 2015بعام 

أن هذا التحسن لن يحقق المالوب 

ممه دون ييتات جيتد للحوكمتة، 

متتن % 35ويؤكتتد التقريتتر أن 

التتدول ذات التتدخل المتتمخفض 

مانخفض فيها تمويل تعليم وتعل

يشتتتير التقريتتتر إلتتتى أن 
المشاركة والتتي يعتد المتتعلم 
الكبير هتدفها البتد وأن تركتز 
على مزيد من الدعم ورفع الوعي 
بتعلتتتيم الفئتتتات المحرومتتتة 
والمهمشة، كذل  ضرورة فهتم 
المشاركة، االنصاف، اإلدما  فتي 
ضوف أجمتدة التمميتة المستتدامة 

والتي تؤكد أهدافها على أن 2030
الدول البتد وأن تاتمن تحقيتق 
نمتتو ايتصتتادي ودمتتج ايتصتتادي 
وحمايتتة بيئيتتة تحقتتق الستتالم 
الكامل من خالل شراكة عالميتة 
تامن أال يتخلف أحد عن اللحاق 

. بقاار التعليم والتممية

كما أشتار التقريتر فيمتا 
يخص مجال الجودة بأنه علتى 
الرغم من وعي الدول بها إال أن 
هماك عقبتات تواجته تحقيقهتا 
ومن أهمها األحتوال المعيشتية 

.والمهمية لمعلمي الكبار

الجزف الثاني من 
التقرير يركز على 

:  المشاركة

وتظتل 2015الكبار عن العتام 
مشكلة التمويل هتي المشتكلة 
األساسية التتي تهتدد كفتافة 
العمتتل بالمحتتاور األختترى 

(.الحوكمة-السياسات)

فيما يخص حالة مصر في التقرير
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وفيمتتا يختتص الالمستتاواة 

: واالستبعاد
د يؤكد التقرير أن التمييز ض

المرأة والفئات يأخذ أشكال متعددة 

ف في التعليم وله العديد من األشتيا

: ممهتتتا علتتتى ستتتبيل المثتتتال

البيرويراطيتتة ومصتتادر التمويتتل 

والعوامل الثقافية، وما تتاممه من

س التقاليد والتي تممع المرأة من لي

فقط في الوصتول للتعلتيم وإنمتا 

إمكانية المشتاركة فتي المجتاالت 

.ةااليتصادية واالجتماعية والسياسي

ويوضح أن مشاركة المرأة في 

يوة العمل مازالتت ممخفاتة فتي 

الشتترق األوستتط وشتتمال أفريقيتتا 

.وجموب آسيا

: المعايين❑
يشير التقرير إلى أنته متازال 

يحصل على إهتمام أيل من غالبيتة 

الدول، فما تزال مشاركة المعايين 

ضعيفة فتي بترامج تعلتيم وتعلتم 

ة الكبار حتى للدول التي تولي أهمي

لهتتم مايتتدل علتتى أن هتتذه الفئتتة 

.مستبعدة بشكل كبير

ملخص حالة مصر في الجزف 
الثاني من التقرير الذي يركز 

على المشاركة
المرأة -1

يشير التقريتر إلتى ضترورة 
اإلهتمتام بتعلتيم المستاف والفتيتات 
حيث أن حرمانهن من التعليم يقلتل 
ة من فرص التممية االيتصادية خاص
أنهتتن ال يستتتاعن االناتتمام لقتتوة 
العمتتل بشتتكل جيتتد؛ حيتتث يؤكتتد 
ات التقرير على ما تشير إليه الدراس

من أن انامام المرأة لقتوة العمتل 
بمصر بشتكل متستاو متع الرجتال 
سوف يرفع من نمو الدخل القتومي 

%.34إلى 

: الفئات المهمشة والمحرومة-2

أشار التقرير إلى تجربة مصر

فتتي تقتتديم فتترص لتعلتتيم الكبتتار 

للسكان المهمشين في أمتاكمهم متع 

استثمار الموارد المتاحة والتي تعمل

".تعلم واربح"تحت مبادرة 

رصتتد التقريتتر لتجربتتة تعلتتم 

واربح في حي جمع القمامة بالقاهرة 

".حي الزبالين" 

بدأت التجربة في جمعيتة روح 

الشباب وهي ممظمتة غيتر حكوميتة 

ماف توفر فرص عمل في بيئة آممة ألب

" الزبتتالين"جتتامعي القمامتتة بحتتي 

بالقتتتاهرة متتتن ختتتالل بتتترامج 

ومشروعات تركتز علتى الجوانتب 

راتهم التعليمية والبيئية وتستثمر مها

.وخبراتهم العملية

يؤكد التقرير بصورة أساسية
على ضرورة رؤيتة تعلتيم وتعلتم 
ي الكبار من خالل وصف أنشاته الت
تتركز في ثالث يااعتات أساستية 

:وهي
.القراةية والمهارات األساسية•
التعلتتيم المستتتمر، التمميتتة •

. المهمية
.مهارات المواطمة الفعالة•
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:توصيات التقرير
يختتم التقرير بمجموعة من 

الدروت المستفادة والتي يمكن أن

تكون توصيات للعاملين بالمجتال

: يؤكد بعض ممها على ما يلي

:المحتوى المقدم-

في الفصل تتم تصتميمه حتول 

تحديدا ( تدوير المخلفات) موضو  

غة زجاجات الشامبو البالستيكية الفار

والتي يقوم الاالب بجمعها ثم عدها 

وتسجيلها في استمارات وحساب عدد 

الزجات والمبلغ المستتحق لهتم فتي 

نفس الويت يحتول الدارستين هتذه 

الزجاجات إلى بودرة بالستي  والتي

ت يتم تصميعها بعد ذل  ضمن الحمال

.المحلية لتدوير المخلفات

:مماهج الدراسة-

تعتمتتد علتتى أنشتتاة التعلتتيم 

األساسي، محو األمية الريمية، الخبرة

العملية للعمل، دراسة حمايتة البيئتة 

.والسالمة المهمية

ضتترورة  تاتتوير تعلتتيم -4

وتعلتتتم الكبتتتار لتحقيتتتق 

الديمقراطيتتتتة والمواطمتتتتة 

.الفعالة

أن الدول البد وأن تعمل من -1

ختتالل مفهتتوم جديتتد لتعلتتيم 

وتعلم الكبار يمكن وصفه متن

ختتالل ثتتالث محتتاور أساستتية 

-القراةية والمهارات األساسية)

التعلتتيم المستتتمر والتمميتتة 

مهتتارات المواطمتتة -المهميتتة

.(الفعالة

ضتتترورة الوصتتتول إلتتتى -2

المجموعات المستهدفة خاصتة 

المساف والفتيات فتي الممتاطق

. المحرومة والالجئيين

البد من رفع الوعي بتعليم-3

وتعلم الكبار وزيتادة المتوارد 

لامان أن يحصل الجميع على 

. التعليم

ال توجتتد معتتايير لالتحتتاق 

بالفصول بهذا البرنامج كمتا أن 

االستمرار بالفصول يعتمد علتى

التحسن التعليمي التذي يحترزه 

. الدارت

صتتمم : البرنتتامج التعليمتتي

البرنتتامج التعليمتتي لهتتذه الفئتتة 

ليتالةم مع يروفهم واحتياجاتهم

الخاصة، وكذل  طبيعة عملهتم 

التتذي توارثتتوه بحكتتم انتمتتاةهم 

لألسر التتي تعتيش وتعمتل ممتذ 

. سموات طويلة في جمع القمامة
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تقرير  
إجنازات اهليئة العامة لتعليم الكبار

2019/2020حتى  2018/2017

ختالل العتام المتالي زيادة أعداد من تم محو أميتهم 

وكتذل  ، 2018/2017مقارنة بالعام المتالي 2019/ 2018

المصتف األول زيادة أعداد متن تتم محتو أميتتهم فتي

وهتذا متا ، 2019/2018بالمصتف األول مقارنة2020/2019

:يوضحه الجدول التالي

اإلجناز  : أواًل
الكمي

إعداد
إيمان عبدالرحيم/ د

.اإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الهيئة العامة لتعليم الكبار: المصدر-

157507 150683

320381

272517

النصف األول 
2019/2020

النصف األول 
2018/2019

2018/2019 2017/2018

النصف األول2017/20182018/2019
2018/2019

النصف األول
2019/2020

272,517320,381150,683157,507
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دعم القيادة السياسية من ختالل دعتوة 
فخامتتة الستتيد التترةيس عبتتد الفتتتاح 
السيسي لمواجهة ياتية األميتة وحتث 
كافة الجهات على المشاركة في محتو 

.األمية

1

المشاركة في المبادرات الرةاسية والتي
تعد محتو األميتة أحتد األنشتاة التتي 

اة حي: تستهدفها المبادرات التمموية مثل
.تكافل وكرامة–كريمة 

2

توييع العديتد متن بروتوكتوالت 
التعاون مع الجهات الشريكة التتي 
نتص عليهتا يتانون انشتاف الهيئتة 

.للمشاركة في محو األمية

3

زيادة أعداد القوافتل التممويتة التتي 
تمظمها فترو  الهيئتة بالمحافظتات 
والتي تتامن عقد اختبارات تحديتد 
مستوى إللحاق األميين بفصول محو

.األمية

4

توييتتع العديتتد متتن بروتوكتتوالت 
التعتتاون متتع الجامعتتات المصتترية، 
وإلزام طالب الجامعة بمحو أمية عدد 
معين من األميين كشرط من شروط 

.التخر 

5

زيادة الحافز المادي للمعلمتين 
.المشاركين في محو األمية

6
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ى المشاركة في مبادرة فخامة الرةيس عبدالفتاح السيسي الت.1
في كافتة محافظتات " مليون صحة100"اطلقها تحت شعار 

الجمهورية، وذل  عن طريق حصر األميين المترددين علتى 
. مراكز الكشف الابي وتوجيههم ألماكن فصول محو األمية

، من خالل "تكافل وكرامة" المشاركة في المبادرة الرةاسية .2
فرو  الهيئة بالمحافظات بالتوجه للقرى المستهدفة وإجراف
حصر ألعداد األميين وفتح فصتول محتو أميتة داختل هتذة 

.القرى

فتي كافتة " حيتاة كريمتة"مشاركة الهيئتة فتي مبتادرة .3
محافظتة كمرحلتة ( 11)محافظات الجمهورية، والبدف فتي 

أولى، ويامت الهيئة بحصر أعداد األميين، وفتح فصول محو 
. يرية( 100)أمية في 

عام 2018االستجابة لمبادرة فخامة رةيس الجمهورية بأن عام .4
، وذل  متن ختالل إعتداد متمهج (ذوي االحتياجات الخاصة)

تعليم كبار لذوي اإلعاية العقليتة البستياة فئتة القتابلين
.للتعلم

2030مشاركة الهيئة فتي خاتة مصتر للتمميتة المستتدامة .5
وذلتت  تحتتت إشتتراف وزارة التخاتتيط واإلصتتالح اإلداري، 

. ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفمي

، بهدف 2019/2020مشاركة الهيئة في برنامج الحكومة للعام .6
تتبع مدى تحقيق األهداف االستراتيجية لبرامج الهيئة وفتق

.2030خاة التممية المستدامة 

ة املشارك:  ثانيا
يف املبادرات 

:الرئاسية

اعتماد الهيكل التمظيمتي والتوييفي متن الجهتاز المركتزي .1
.للتمظيم واإلدارة

: وهتي2030أستحداث إدارات جديدة تتماشى مع رؤيتة مصتر .2
-مرالتعليم المست-االتصال والتعاون الخارجي-التدريب المهمي

.الجودة والمراجعة الخارجية
إعادة توزيع العاملين بالهيئة كل حسب درجته الوييفية فتي.3

.األماكن الشاغرة المعتمدة فى الهيكل التمظيمي الجديد
.مويف من العاملين بالهيئة( 42)تسوية الحالة الوييفية لعدد .4
ضم مدد الخدمة العامة لحملتة المتؤهالت العليتا والمعيمتين .5

".أخصاةي تعليم كبار" بوييفة 

:التنظيم اإلداري للهيئة: ثالثا



مجلة التعليم للجميعتقرير إنجاز

توقيع بروتوكوالت تعاون مع اجلهات  : رابًعا
الشريكة يف  مواجهة األمية

تفعيل دور الجهات الشريكة وزيادة عدد البروتوكوالت المويعة مع كافتة 
.مؤسسات الدولة بما يتماشى مع خاة الهيئة ورؤية الدولة

-2019/ 2018-2018/ 2017إجمالي أعداد البروتوكوالت التي تتم توييعهتا 
:2019/2020نصف سموي 

ل  الربوتوكوالت املوقعة خال
2017/2018العام املالي  
 (2).

ل  الربوتوكوالت املوقعة خال
2018/2019العام املالي  

 (49).

ل  الربوتوكوالت املوقعة خال
2020/2019العام املالي  

 (60).

ي  و ن س ف  ص 2ن 0 2 0 / 2 0 1 9 2 0 1 9 / 2 0 1 8 2 0 1 8 / 2 0 1 7

ة  ع ق و مل ا ت  ال و ك و ت و رب ل ا د  ا د ع أ ني  ب ة  ن ر ا ق 2م 0 1 8 / 2 0 1 7-
2 0 1 9 / 2 0 1 ن -8 م ل  و أل ا ف  ص ن ل 2ا 0 2 0 / 2 0 1 9

2

49

60



مجلة التعليم للجميعتقرير إنجاز

وذل  ضمن فعاليات ( تحدي األمية) فازت جمهورية مصر العربية بجاةزة 

، بإمارة دبي بدولة اإلمتارات العربيتة؛ تحتت رعايتة وإشتراف 2018يمة المعرفة 

.مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

: 2019/ 2018جائزة حتدي األمية   

فازت مصتر حيث : 2020يماير-فازت مصر للمرة الثانية بجاةزة تحدي األمية 

مه بجاةزتين في ملتقى تحدي األمية، ضمن فعاليات ملتقى تحدي األمية، الذي تمظ

:مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهما

: 2020 / 2019جائزة حتدي األمية   

:األولى
فوز محافظة الوادي الجديد 

تقتتديم : بجتتاةزة الحكومتتات

استتتتراتيجية واضتتتحة لستتتد 

الممابع من خالل دمتج جميتع 

ليم األطفال في سن االلزام بالتع

األساسي، بالتعتاون متع وزارة 

التربيتتة والتعلتتيم والتعلتتيم 

الفمتتتي، ودعتتتم المحافظتتتة 

للمشروعات التمموية وبترامج 

محو األمية بها بالتعتاون متع 

.الهيئة العامة لتعليم الكبار

:الثانية
فوز مؤسسة فودافتون مصتر 

: بجتتاةزة المجتمتتع المتتدني

نظرا لما يدمته المؤسسة في

مجال محاربة األمية الهجاةية 

والريمية بالتعاون مع الهيئة

ل العامة لتعليم الكبار، من خال

مبادرة العلم يتوة، والتابيتق 

الريمي لممهج تعلتيم الكبتار 

كتتأول تابيتتق ريمتتي يتتتم 

العمل به تحت إشراف الهيئتة 

.العامة لتعليم الكبار

اجلوائز اليت حصلت عليها اهليئة: خامًسا



مجلة التعليم للجميع2030خاة التممية المستدامة 

تحرص الهيئة العامتة لتعلتيم 
ها الكبار على تمفيذ برامجها وأنشات
في ضوف خاتة التمميتة المستتدامة 

؛ حيث شاركت الهيئة في 2030مصر 
الخاصتة 2030تحديث رؤيتة مصتر 

بمحور التعليم وذل  تحت اشتراف 
من وزارة التربية والتعلتيم ووزراة 
ة التخايط  ويد اهتمت وزارة التربي
اف والتعليم و التعليم الفمي باالشتر

على وضع الخاتة الستموية لكافتة 
يااعات الوزارة؛ حيث  تركز علتى 
البتترامج  الخاصتتة بكتتل ياتتا  
والمؤشرات التتي يتتم متن خاللهتا 
متابعتتة هتتذه البتترامج ومعويتتات 
التمفيذ والحلتول المتختذة، بحيتث 
تحقق فتي المهايتة  كتل البترامج 

الهتتدف الرابتتع للتمميتتة الممفتتذة 
ضتمان التعلتيم الجيتد " المستدامة

الممصف والشامل للجميتع وتعزيتز 
" فرص التعلم مدى الحياة للجميتع
وبما يتاتممه متن أهتداف فرعيتة 
تركز رؤية الوزارة على تحقيقهتا 

:وهي

برنامج

ارتعليم وتعلم الكب

ي مرص
 
ف

ي ضوء خطة التنمية 
 
ف

2030المستدامة مرص 

نادية هاشم/ د: إعداد

ويد صتممت الهيئتة برنامجهتا 

لمحو األمية وتعليم الكبتار بمتا 

يحقق تل  األهداف ويتوافق مع 

رؤية التعلتيم؛ ويتكتون برنتامج 

محتتو األميتتة متتن ثتتالث بتترامج 

التحرر –سد الممابع ) فرعية هي

( ما بعد محو األمية–من األمية 

مؤشر لمتابعتها كل 11تم رصد 

ثتتالث أشتتهر ورصتتد االنجتتازات 

المحققة وتسجيلها عبر ممظومة 

ة إلكترونية خاصة بوزارة التربيت

ذ والتعليم كجزف من متابعة تمفي

.برنامج الحكومة المصرية

أن تتحقتتق جتتودة المظتتام -2
التعليمتتي بمتتا يوافتتق التتمظم 

.العالمية

أن يكتتون التعلتتيم متاحتتا -1
.للجميع دون تمييز

تحسين الحالتة التمافستية-3
. ياللتعليم محليا وإيليميا وعالم



مجلة التعليم للجميع2030خاة التممية المستدامة 

الوصف المؤشر
تقتتوم  الهيئتتة بتتتدريب المعلمتتين القتتدامي 

والجدد فتي دورات تدريبيتة تهتتم بتاتوير 

أداةهم وتدريبهم علتى الممتاهج و األستاليب 

متمهج وأستلوب 11المعتمدة والتتي تتاتمن 

باإلضافة إلى طرق التدريس للكبار ومراعتاة

الخصاةص المفستية واالجتماعيتة للدارستين 

.بالفصول

عدد المؤهلين المستهدفين 

من برنامج التممية المهمية

للقاةمين على محو االمية

م يعمي التدريب اإلداري بالهيئة العامتة لتعلتي

ي الكبار ما يرتبط بالكفايات اإلدارية لمتويف

الهيئة ويتم عن طريق شراكات مع مؤسسات 

.تدريب متخصصة

عدد الحاصلين على تدريب 

ادارى 

تقتتوم اإلدارة المركزيتتة للمتابعتتة بالهيئتتة 

بتتالمرور الشتتهري علتتى الفتترو  واإلدارات 

ول للتأكد من سير العملية التعليمية بالفصت

ن باإلضافة إلى التوجيه الذي يقدمه المتتابعي

من التوجيه الفمي للمعلمين، 

نسبة تداية المتابعة 

الميدانية لفصول محو 

االمية 

تهتتتم اإلدارة العامتتة لتقيتتيم األداف بالهيئتتة 

باإلشراف على سير العملية االمتحانيتة كتل 

ربع وتقييم أداف اللجان والتأكد متن تمفيتذ 

الاوابط والتعليمتات الخاصتة باالمتحانتات 

ويتم ذل  من خالل لجان من الديوان العتام 

.ةبالتعاون مع الفرو  وفقًا لخاة ربع سموي

نسبة تداية اللجان 

اإلمتحانية للفصول 

دة الهيئة العامة لتعليم الكبار هي الجهة الوحي

في مصر المسؤولة عن استخرا  شهادات محو 

األمية ويتم ذل  متن ختالل التديوان العتام 

وبماف على طلب المواطمين التذين تتم محتو 

.أميته

عدد الشهادات الصادرة 

للمواطمين اللذين تم محو  

اميتهم

وفيما يلي وصف لهذه المؤشرات التي يتم رصدها 

:ومتابعتها من خالل الممظومة اإللكترونية



مجلة التعليم للجميع2030خاة التممية المستدامة 

الوصف المؤشر

يوم الهيئة كل عتام بتإجراف بحثتين تمفتق علتيهم 

بالكامل من ميزانيها الخاصة وتقوم بارح موضوعات

البحتوث للجهتتات البحثيتة الحكوميتتة أو الجامعتتات 

الحكومية وتختص هذه البحتوث بموضتوعات تهتتم 

ة بمجال تعليم الكبار وتسهم في إيجاد حلتول لقاتي

.األمية في مصر 

عدد االبحاث المعدة 

لتاوير مماهج 

تعليم الكبار 

يعبر المؤشر عن عدد المواطمين الذين يتم محو 

.سمة فأكثر15أميتهم في الفئة العمرية من  عدد من تم محو 

أميتهم

عية تمفذ الهيئة القوافل االعالمية على مدار العام للتو
بخاورة األمية وحث األميين لالتحاق بفصول محو
األمية كما تقوم القوافل بأعمال الحصر وإجترافات 
ين فتح الفصول وجذب الشباب المتعلم للعمل كمعلم

بمحو األمية كما تمسق الهيئة مع الجهات الشتريكة 
لتقديم ختدمات أخترى بالقافلتة لجتذب الجمهتور 
المستفيد بتالقرى واألحيتاف كالختدمات التثقيفيتة 

.والابية والمساعدات االجتماعية وغيره

عدد القوافل 

االعالمية  لرفع 

التوعية بخاورة 

االمية فى المجتمع 

فقًا لقانون عمل الهيئتة يتتم التمستيق متع كافتة 
ديمي -خاص-مدني-ياا  حكومي) مؤسسات الدولة 

فتتي ضتتوف ذلتت  تعقتتد الهيئتتة ... (أحتتزاب –
بروتوكوالت على المستوى المركزي وعلى مسوى 
المحافظات؛ حيث تهتم البروتوكتوالت المركزيتة 
بالتمسيق مع جهات ذات ثقتل اجتمتاعي وسياستي أو 
ديمي أو ايتصادي للعمل في برامج محو األمية ، كما 
تعمل المحافظات أيااً على ابرام بورتوكوالت متع 
الجهتات التتتي يمكتتن أن ال يكتون لهتتا تمثيتتل علتتى 
المستتتوى المركتتزي وتعمتتل هتتذه الجهتتات وفقًتتا 
لاوابط ومستهدفات محددة ويتم متابعتها من يبتل 

.الهيئة ورصد إنجازها الكمي والكيفي

عدد البروتوكوالت 

مركزي 



مجلة التعليم للجميع2030خاة التممية المستدامة 

الوصف المؤشر

ة تقوم الهيئة بالتعاون مع اإلدارات التعليميت
بالمحافظات بفتح فصتول للمتحتررين متن 
األمية إلتاحة مواصلة التتعلم لهتم، وذلت  
لتحقيق أهداف برنامج الهيئة ما بعتد محتو 

، ويستاعد هتذا (التعلم مدى الحياة) األمية 
البرنامج المتحررين من الحصول على شهادة
نهاية مرحلة التعليم األساسي بالتعتاون متع

.وزارة التربية والتعليم

عدد فصول 

المرحلة 

االعدادية التى 

سيتم فتحها من 

برنامج تعليم 

الكبار  

ة تكرم الهيئة بصورة مستمرة المماذ  الماجح
من المتحررين من األمية وذلت  لتحفيتز 
األميتتين لاللتحتتاق بفصتتول محتتو األميتتة 
وتحفيز المتحررين متن األميتة لمواصتلة 
هيئة التعليم ألفال مستويات ممكمة وتقوم ال

بهذا التكريم وسط احتفاليات عامة تشتارك 
فيهتتا بعتتض الجهتتات الحكوميتتة ومؤستتات 
ة المجتمع المدني المختلفة واألحزاب السياس

.وغيرها

عدد المواطمين 

المكرمين 

لحصولهم على 

مؤهالت ما بعد 

محو األمية

ترتكز متابعة كل مؤشر من المؤشرات السابقة وتحديد 
مدى التحسن فيته علتى ثتالث نقتاط أساستية يتتم دراستتها 

تحديتد–تحديد معويات التمفيذ لكل مؤشر ) :وتحليلها وهي
وصف إجترافات التتدخل -الحلول البديلة لمواجهة المعويات 

ثتم تقتوم ، (الفعلية التي يامت بها الهيئة لمواجهة المعويتات
الهيئة من خالل رصد ومتابعة تل  المؤشرات بتحديد مواطن 
القوة والاعف والتي يتتم فتي ضتوةها وضتع خاتط بديلتة 

.لتحسين مسارات العمل وتحقيق أفال مستويات األداف



مجلة التعليم للجميع

هدفت الدراسة إلى اختبار العالية 
بين كل من المعرفتة ومحتو األميتة 

من جهة، ( كمتديرات مستقلة)المالية 
ومستوى الشتمول المتالي فتي العتالم 

.من جهة أخرى( كمتدير تابع)

تامن مجتمع الدراسة كل دول 
العالم التتي لتديها جميتع المؤشترات 
المتعلقتتة بمتديتترات الدراستتة، وبلتتغ 

دولة إضافة إلتى ( 116)إجمالي عددها 
هونج كونج كإيليم إداري خاص، أي 

(.117)بمجمو  

وتم الكشتف عتن وجتود عاليتة 
محتو األميتة الماليتة، )تأثيرية بتين 
، إذ تتم (الشمول المالي)و ( والمعرفة

التوصل إلى أن محتو األميتة الماليتة 
متن ييمتة (% 84.7)تفسر ما مقداره 

م، التديرات في الشمول المالي في العال
وعمد أخذ المعرفة إلتى جانتب محتو 
األميتتة الماليتتة، حيتتث تبلتتغ القتتوة 
التفستتيرية لمحتتو األميتتة الماليتتة 

(% 86.5)والمعرفة مع بعاهما البعض 
من ييمة التديرات  في الشمول المالي

.في العالم

ملخص 

رسالة دكتوراة
أثر المعرفة ومحو األمية المالية على

مستوى الشمول المالي في العالم

ماجدة خليل/ د: إعداد

:منهج الدراسة

ولاجابة على هتذا التستاؤل تتم 

:تقسيمه إلى سؤالين فرعيين

هل يوجتد أثتر للمعرفتة علتى .1

مستتتوى الشتتمول المتتالي فتتي 

؟2017العالم خالل عام 

هل يوجتد أثتر لمحتو األميتة .2

المالية علتى مستتوى الشتمول 

المالي فتي العتالم ختالل عتام 

؟2017

عامخاللالعالمفيالماليالشمولمستوى علىالماليةاألميةومحوالمعرفةأثر:موسىبنمحمد:المصدر-
.(2018ديسمبرالجزائر،مستغانم،الحميدعبدجامعةوالتنمية،االستراتيجيةمجلة)،15عدد،2017

دراسات وبحوث في تعليم الكبار

ومتتتن الجتتتدير بالتتتذكر أن 
الشمول المالي عامل حاسم في الحد 
، من الفقر وتحقيق الممو االيتصادي
فمشاركة األفراد في المظام المالي، 
تجعلهم أكثر يدرة على بدف األعمال 
التجاريتتة وتوستتيعها، واالستتتثمار، 
وإدارة المخاطر، وتحمتل الصتدمات 

.إل ... المالية



مجلة التعليم للجميعدراسات وبحوث في تعليم الكبار

:المالي( االشتمال)الشمول 
هو حركة عالمية تهدف إلى إدخال أكبر عدد ممكن من سكان العالم في المظام 

. المصرفي الحديث

وكتعريف مبسط أن يكون لكل شخص في العالم حساب بمكي شخصتي، يقتوم 

.باسخدامه في اإليدا  والسحب واإلدخار

: األمية المالية
عدم يدرة األفراد أو األسر على الوصتول إلتى الختدمات الماليتة الاترورية 

واستخدامها بالشكل المماسب، فمحدودية المعرفة المالية تعمل كحاجز حيوي أمتام 

.الالب على الخدمات

:محو األمية المالية
هو مصالح واسع يشمل مفاهيم تتراوح بين الوعي المالي والمعرفتة بمتا فتي 
ذل  الممجات المالية، المؤسسات، المفاهيم والمهارات المالية مثل القدرة على حساب 
مدفوعات الفاةدة المركبة والقتدرة الماليتة بشتكل عتام متن حيتث إدارة األمتوال 

.والتخايط المالي

:مصطلحات الدراسة

:املايلالشمولأهداف

1

تعزيتتز وصتتول كافتتة فئتتات 

المجتمتتتع إلتتتى الختتتدمات 

والممتجات الماليتة، وتعريتف 

المتتواطمين بأهميتتة الختتدمات 

ها المالية وكيفية الحصول علي

ن واالستفادة ممها بدرض تحسي

ة يروفهم المعيشية واالجتماعي

ر وااليتصادية لتحقق االستقرا

.المالي واالجتماعي

2

تعزيز حماية حقوق مستهلكي الخدمات 

الماليتتة متتن ختتالل إعتتداد السياستتات 

والتعليمات وخاصة تل  التتي تتعلتق 

بتعريتتف المتعتتاملين متتن المؤسستتات 

.المالية الحالية بحقويهم وواجباتهم

3

ل تسهيل الوصول إلى مصادر التموي

بهدف تحسين الظتروف المعيشتية 

.للمواطمين



مجلة التعليم للجميع

:مؤشر حمو األمية املالية
المواطن بحاجة إلى حد أدنى من 
الثقافة المالية إلدارة أمتوره الماليتة، 
وهو في ذل  شبيه بالحادة إلتى حتد 
أدنى من الثقافة الابية، ولقد أدركت
الدول المتقدمة أهمية نشتر الثقافتة 
الماليتتة بتتين مواطميهتتا، وجعلتهتتا 
مسؤولية الجميع ففي أمريكتا أستس 

لجمتة عرفتت ( 2003)الكونجرت عام 
، "ةلجمة التعليم والثقافة المالي"باسم 

ة ووضع االستراتيجية القومية للثقافت
المالية، كما يقوم المصرف المركزي 
بالمستتاهمة متتع المصتتارف التجاريتتة 
والتتتوزارات المختصتتتة، ومؤسستتتات 
المجتمع المدني بتقديم بترامج عتدة 

.متخصصة لمشر الثقافة المالية

:توصيات الدراسة

يجب أن تعمل التدول وفتق -1

خاتتة استتتراتيجية لمشتتر 

المعرفة بين مواطميها لدعم

.أسس المعرفة

تعزيتتز وتاتتوير ممظومتتة -2

ن التعليم والتثقيف المالي م

أجل الشتمول المتالي بتين 

.مختلف شراةح مواطميها

تعميق الشراكة بتين كتل -3

من القاا  العام والختاص، 

من أجل اإلسهام في تحقيتق 

تعميم الوصول إلى الخدمات 

.المالية في الدول

دراسات وبحوث في تعليم الكبار

:عينة الدراسة
مجتمع الدراسة يتاتمن كتل 
دول العتتالم أو األيتتاليم اإلداريتتة 
المستقل مثل التي صدر لهتا جميتع 
المؤشتتترات المتعلقتتتة بمتديتتترات 

بحيث تداي عام )الدراسة هذا العام 
دولة ( 116)، وبلغ إجمالي عدد (2017

و هونج كونج كإيليم إداري خاص 
(.117)بمجمو  

:نتائج الدراسة
تعزيز الشمول وتدعيمه يتالب.1

مستتتوى معتتين متتن المعرفتتة، 
ومستوى محدد من محو األميتة 
المالية، مع اإلشارة إلى أفاتلية
محو األميتة الماليتة لتأثيرهتا 
.األكبر على الشمول المالي

تؤدي زيادة مستويات المعرفتة .2
عمومتتا إلتتى زيتتادة الشتتمول 
المالي، بمعمى أن الدول كلمتا 
كان مؤشراتها المعرفية عاليةأ 
كلما كتان مستتوى الشتمول 
.المالي فيها متوسعا وممتشرا

محو المالية المالية يرفع متن .3
مستوى الوعي حول الممتجتات 
والخدمات، وكذا يحستن متن 
مستتتوى الثقتتة والقتتدرة علتتى 
استخدامها، مما يقود كمحصلة 
لذل  نحو تعزيز الالب علتى 
الممتجتتتات والختتتدمات متتتن 
المؤسستتات الماليتتة الرستتمية، 
وتبعا له رفع مستوى الشتمول 

.المالي
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ملخص بحث
تشريعات تعليم الكبار في مصر دراسة تقويمية

في ضوء فلسفة التعلم مدى الحياة

أماني عثمان/ د: إعداد

فلسفةضوءفيتقويميةدراسةمصرفيالكبارتعليمتشريعات:(رئيسباحث)رمضانمحمدرمضان:المصدر-
.2019لكبار،التعليمالعامةالهيئةمعبالتعاون التربوي،والتقويملالمتحاناتالقوميالمركزالحياة،مدىالتعلم

دراسات وبحوث في تعليم الكبار

يمكن تحديد مشكلة البحث فتى 
:التساؤل الرةيس التالى

ي ما وايع تشريعات تعليم الكبار ف
مصر في ضوف فلسفة التعليم متدى

الحياة؟
ومن هذه المشكلة يارح البحث 

:األسئلة التالية
ما األطر المظرية التي تقتوم -1

ر؟عليها تشريعات تعليم الكبا
ما أهم الشواهد واألدلة علتى -2

تفعيتتتل هتتتذه التشتتتريعات 
والقوانين فتي ضتوف فلستفة 

التعليم مدى الحياة؟
ما أهم التجارب الدولية فتي -3

التعلم مدى الحياة وانعكاسها 
فى تشريعات تعليم الكبار؟

ما أبرز الصعوبات والمعويات -4
التي تواجه تشتريعات تعلتيم 
الكبار نحتو تحقيتق تاتوير 

األداف؟
ما التصور المقترح لتاتوير -5

تشريعات تعلتيم الكبتار فتي 
ضتتوف فلستتفة التعلتتيم متتدى 

الحياة؟

مشكلة البحث هماك حاجة ماسة إلى مزيتد متن 
ة التاوير لممظومة تعليم الكبار خاص
في ضتوف فلستفات التتعلم الحديثتة، 
لذا. وممها فلسفة التعلم مدى الحياة

كان متن المهتم مراجعتة تشتريعات 
تعليم الكبار الراهمتة للويتوف علتى 
مدى مواكبتها للتديترات المعاصترة 
.في إطار فلسفة التعلم مدى الحياة

وحيتتتث أن وجتتتود التشتتتريعات 
الممظمة يستاعد كثيترا فتي ماتى 
عمليات التاوير يتدما وفتق خاتط 
ممظمة؛ فقد كانتت فكترة الدراستة 
الحالية في دراستة تشتريعات تعلتيم 
الكبار في ضوف فلسفة التتعلم متدى
الحياة، وذل  رغبة في رصد إلى أي 
متتدى توجتتد التشتتريعات الميستترة 
في لتابيق فلسفة التعلم مدى الحياة

ممظومتتة تعلتتيم الكبتتار، وكتتذل  
دراسة ما إذا كتان همتاك تشتريعات 
تعتتوق تابيتتق فلستتفة التتتعلم متتدى 
ار، الحياة في إطار ممظومة تعليم الكب

وكتتذل  دراستتة إمكانيتتة ايتتتراح 
موضوعات تشريعات جديدة لتاتوير 
تعلم تعليتم الكبار في ضوف فلسفة الت

مدى الحتياة تبعا للتتجارب العالمية،
وفلستتفة تعلتتيم الكبتتار متتن ناحيتتة 
.ووايعما المصري من ناحية أخرى
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استتتتهدف البحتتتث تحقيتتتق 
:األهداف التالية

التعرف علتى األطتر المظريتة .1
التتتي تقتتوم عليهتتا تشتتريعات 

.تعليم الكبار
ى تحديد دور فلسفة التعليم مد.2

الحيتتاة فتتي ستتن وتفعيتتل 
.تشريعات تعليم الكبار

تحديتتتد أبتتترز الصتتتعوبات .3
والمعويات التي تواجته تعلتيم 
الكبتتار تحتتو تحقيتتق تاتتوير 

.األداف
رصتتد أداف هيئتتات ومراكتتز .4

ة تعليم الكبار في ضتوف فلستف
.التعليم مدى الحياة

بمتاف تصتتور مقتتترح لتاتتوير .5
وف تشريعات تعليم الكبار في ض
.فلسفة التعليم مدى الحياة

جمهوريتتة مصتتر العربيتتة لتاتتوير أهـداف البحث
.األداف

اإلستتهام فتتي الجهتتود المبذولتتة -
.لمواجهة األمية والقااف عليها

يد يمثتل اليحتث الحتالي أهميتة -
لواضتتعي تشتتريعات محتتو األميتتة 
ولدى صانعي القرار فيمتا يتعلتق 
ا بسياسات تعليم الكبتار، وتوجيههت
إلتتى األفاتتل بمتتا يتماشتتى متتع 

.متالبات وممالقات العصر

يد يسهم هذا البحث فى سد ممتابع -
األمية، وكذل  ممع االرتداد إليها، 
وذل  من ختالل تفعيتل تاتوير 
التشتتريعات القاةمتتة أو ايتتتراح 
م تشريعات جديدة لفتح آفاق التعل
.مدى الحياة للمتعلم خاصة الكبير

فتتتح آفتتاق جديتتدة للتتتعلم متتدى -
الحياة أمام العديد متن المتعلمتين 
الكبار فى ضتوف تشتريعات تعلتيم
.الكبار الداعمة للتعلم مدى الحياة

توفير فرص عديتدة للتتعلم أمتام -
ة المتعلمين الكبار الستكمال عمليت
التعلم إلتى أيصتى متا تستمح بته 

.إمكاناتهم

االستفادة من التجارب العالمية في-
م سن تشريعات لتعليم الكبار تتدع
التعلم متدى الحيتاة فتى تاتوير 
ممظومة عمل الهيئة العامة لتعليم

.الكبار المصرية

تاوير عماصر عملية التعلم متدى -
–المتعلم )الحياة بجميع عماصرها 

...( المتمهج التكمولوجيتا–المعلم 
بمتتا يتتدعم فلستتفة التتتعلم متتدى 

.الحياة

تتاح أهمية البحث الحتالي فتي 
:األمور اختية

تحديتتد مؤشتترات التتتعلم متتدى -
الحياة التى تتوافر وتل  التى ال
بار، تتوافر في تشريعات تعليم الك

والتوصل إلى تعديالت في بعتض
متتواد التشتتريعات لتاتتوير أداف 

.هيئات ومراكز تعليم الكبار

تصتتميم وإدختتال آليتتات جديتتدة -
فيألنشاة وفعاليات تعليم الكبار

بحثأهمية ال
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وفروعهتتا بمحافظتتات مختلفتتة علتتى 
مستوى الجمهورية، وكذا آراف بعتض 
الستتادة رؤستتاف الجهتتاز التمفيتتذى 
ى السابقين، والرةيس الحالى، عالوة عل
رصد الصعوبات والمعويات التى تواجه

ويتد أستفرت .تعليم الكبار فتى مصتر
نتاةج الدراسة عن أن مؤشرات فلستفة 
التعلم مدى الحيتاة التتى تتتوافر فتى 
تشتتريعات تعلتتيم الكبتتار بلدتتت نستتبة

والمؤشرات التى لم تتوافر %( 27.36)
، كما يتاح أنه %(72.64)بلدت نسبة 

تتوافر مؤشرات فلستفة التتعلم متدى 
الحياة فى محتور السياستة التعليميتة 

وفتتتى محتتتور ، %(44.00)بمستتتبة 
ومحتتور ، %(50)الحوكمتتة بمستتبة 

العدالتة بمستبة / االنصتاف/ المشاركة
وفى محور الجتودة بمستبة ، %(6.67)
وفى محور التمويل بمسبة ، %(12.50)
وبهذا يتاح تتوافر نصتف . %(21.42)

مؤشتترات محتتور الحوكمتتة يليهتتا 
مؤشرات محور السياسة ثتم مؤشترات 
التمويل، ثم مؤشرات الجتودة وأخيترا 
مؤشرات المشتاركة والعدالتة بمستب 

.يليلة
ل وتتاممت نتاةج البحث تفاصتي
المؤشتترات المتتتوافرة وتلتت  غيتتر 
المتوافرى فى كل محور من محتاور 
ين بيليم، وتتماول نتاةج مقابلة المختص

والخبراف، وأهم المعويات والصتعوبات 
. التى تواجه تعليم الكبار

دراسات وبحوث في تعليم الكبار

.أداة الدراسة التحليلية-

استتتمارة مقابلتتة الخبتتراف -
والمتخصصتين فتتي مجتتال 

.تعليم الكبار

منهج البحث

استتتتخدم فتتتي الدراستتتة 
الحاليتتتة المتتتمهج الوصتتتفي 
التحليلتتي، وأستتلوب تحليتتل 

.المحتوى

أدوات البحث

وفى ضوف مؤشرات التعلم مدى 
الحيتتاة وفتتق إطتتار عمتتل بيلتتيم 

Belemالتتتتى تشتتتمل محتتتاور :
السياستتة، والحوكتتة، والمشتتاركة 
واالنصتتتاف والعدالتتتة، والتمويتتتل، 
والجتتودة، تتتم إعتتداد أداة البحتتث 
واد التحليلية المستخدمة فى تحليل م
فى التشريعات الحالية لتعليم الكبار

1991لستمة 8مصر، وهى يانون ريم 
131وتعديله المتمثل في القانون ريم 

، والالةحتتة التمفيذيتتة 2009لستتمة 
، واعتمتد 1991لستمة 8للقانون ريم 

على فى تقويم تشريعات تعليم الكبار
تكامل المتاةج المستمدة متن تحليتل
المحتتتوى، وتوييتتف آراف الخبتتراف 
بار والمتخصصين فى مجال تعليم الك
من الهيتئة العتامة لتتعليم الكتبار

نتائج البحث

وفى ضتوف ذلت  تتم وضتع 
م تصور مقترح لتشتريعات لتعلتي
دى الكبار في ضوف فلسفة التعلم م

.الحياة
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بارمناهج تعليم الك

أاتصوحئجتكص

السيد مسعد/ أ:إعداد

عجزه عن ناتق رمتوز القترافة والكتابتة والرياضتيات •

.وعملياتها 

نقاط 
القوة

ناجه، خبرتته ثقافتته، رصتيده، لدتته الشتفهية، رغبتته 

لوب ويدرته ودوافعه للتعلم، فاالً عن يدراته العقلية وأس

. تفكيره الرياضي في إجراف العمليات الحسابية ذهمياً

:منطلقات المنهج
:يمالق الممهج من أن الشخص الكبير له خصاةص تتمثل في

نقاة 
الاعف

وهو يويفها في إدارة حياته، الحكم على الموايف، اتختاذ •

.القرار ودعمه بأمثال

فهى نقاط يتوة إيجابيتة يمكتن توييفهتا ليتتعلم متن •

.خاللها
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؟مما ال يمتل لممكمه ... ما يمتل  نويفكيف •

ية؟ليتدلب على السلبية األحاد... نقاط يوته اإليجابية نستخدمكيف •

بخبراته ومفرداته وأنشاته هو؟ …من تعرف الرموز نمكمهكيف •

مفردات يتعلم ممها؟... بحوار يعايما به نثيرهكيف •

بما يمكمه من تعرف رموزها؟…بكل طاياتها ندورهاكيف •

بسرعة واستمتا  تحفزه على …لف  الرموز بال تهيبنوصلهكيف •
المواصلة؟

ويت؟ليتعلم ذاتياً في أيصر…والمثيرات واألدوات المدخلما •

:والمشكلة هي 

دتيلذذ لتبيويذذ للذذحملوبذذوارلوته وبذذ لو.لحيذذ والااب  ذذ للذذ ل تذذ لوهذذ الاتابذذ  ل

. أقللكلف لوأقصهلوقتلمما ل…أكحملل ئدلتعليميل

كتابأنَت وَحَياتك

يمالق
حاجته فقط لماق رموز القرافة …من رؤية واضحة لمشكلة الكبير 

.والكتابة لدة ورياضيات

.خبراته ليتعلم من خاللها بالحوار الممارسة، التفاعل يويف

تتكامل فيه
فمون اللدة من يرافة وكتابة وتحتدث واستتما  متع الماتامين 
.الثقافية عبر وحداته التعلمية والمعلومات والمهارات الرياضية

يستهدف
بمستتوى األستات وإتقتان …تمكيمه من مهتارات القترافة والكتابتة 

.المهارات الرياضية األساسية المتصلة بالعمليات الحسابية

/ دارسين بدالً من معلم/ ترفع معدل التفاعل لمعلم…طريقة سريعةيستخدم
.دارت

و توليفية تجمع بين مميزات الاريقة الكلية والجزةيتة بكلماتته هتطريقته
.تعرفاً وتحليالً وتركيباً
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.ذاتيته وحقويه، بيئته وصحته، عالياته ومشروعه…ست وحدات حوليتامن

بل مفرداتها من الدارت نفسه وعاليته …متحررة من المص المفروض مادته
.بها حميمة

التعلم بالعمل عبر وحداته المتصتلة بذاتيتتة وحقويته، والمشتروعات تربط
.الصديرة

مفرداته
ل محورية، يتم تدويرها أليصى طايتها، يما يسهل عليه إدراك الرمز بأي
مفردات، وتدريباته الرياضتية حتول أنشتاته ومشتروعاته وماالبته 

.الحياتية

أحرف ليتمكن بها من ثلثها بسرعة فتحفزه ( 8)األحادية للشكل األبجدي مدخله
.على المواصلة

( 17)بعتتدها بيستتر إلتتى تعتترف مجموعتتة الحتتروف الثماةيتتة الشتتكل يمالق
.أحرف( 3)فالمجموعة الرباعية 

.حزمة متموعة من الصور والرسوم والمواد البيئيةمثيراته

يسمه األول المهارات األساسية، والثانى نصوصاً تركز على الخصاةصيام
.واألساليب

تركز
إل ، وفى األساليب على …الخصاةص على الحركات والشدة والتموين 

.إل …الجملة ونوعها والموصول والامير 

.أساليب. خصاةص . فهم . تعرف . فى تدفق شبكة المهارات يتدر 

أدواته
فى التدريب والتقويم خماسية، لوحة تدريبات، كراستة تمتاوب، لوحتة 

.إل …جيبية، كراسة فصل، حزمة المثيرات

.اكتساب المهارة، وصقلها، وتثبيتها، وتوييفها لماالب حياتية تحقق

دليله 
صورة توصل لمفردات ، وصور تدرب على الرموز والكلمات، ودليل تحت 

الدرت وآخر ممفصل عبر أنشاة رياضية ولدوية متكاملة

.أشهر3المتويعة مدته

.عام، لجمهور المستهدفين رجاالً ونسافً، ريفاً وحارهبيئت



مجلة التعليم للجميعمماهج تعليم كبار

متن ( الميسر) يتم توجيه المعلم 
خالل إجرافات في حاشية كتل درت؛ 
ر ليتبعها المعلم ليحقق خاوات الستي
في الدرت باريقة فاعلة، كما يؤكد 

( الميسر)الممهج على توجيهات للمعلم 
:تتمثل في

أن مهمة المعلم سامية فخيركم متن ▪
تعلم العلم وعلمه فكن لدارس  أختاً 

.ودوداً وصبوراً
وثروتتته 54أن دارستته وا  بخبرتتته▪

ل اللدوية الشفهية وبالتحاور والتفاعت
.سيتعلم ذاتياً

ومعيماتته، "أنت وحيات  " أن كتاب▪
.إطار وأدوات لتعلم أفال

أن التتدليل لتته أهتتداف وخاتتوات، ▪
وابتكاراتتتت  كمعلتتتم مالوبتتتة 
ومرغوبة، فكيف تستعد لدرس ؟ 

مرشد المعلم 
في اللدة العربية

جتترب مستتبقاً استتتتخدام أدوات 
التدريب والتقويم المصتاحبة للكتتاب
لتمتل  مهتارات استتخدامها بكفتافة 

: وهذه األدوات هى
.لوحة تدريبات التعلم الذاتى•
.كراسة الفصل الخاصة بكل دارت•
.لوحة الباايات الجيبية وبااياتها•
–صور)حزمة مثيرات الحوار والتفاعل •

أمثتال -مواد بيئيتة –صحف –رسوم 
وكل ممها موضح بها أهدافها . إل … 

.وطريقة استخدامها

ودليله، "أنت وحيات " ايرأ كتاب
وأجب عن تدريباته فيه كاملة 

.كتابياً

جهز تخايط درست  مستبقاً 
: مستعيماً بالخاوات التالية 

: بيانات الدرت➢
. زمن الدرت•
طبقتتتاً … موضتتتو  التتتدرت •

.لوحدات ودروت الكتاب
طبقتتتاً … أهتتتداف التتتدرت •

للماامين الثقافيتة والماالتب 
.اللدوية

–معلومتات … مهارات التدرت •
.اتجاهات–مهارات 

–كتتتاب … المتتواد والوستتاةل •
.إل  … وساةل 

ل:خطواتلاتسريلفىلاتدرس➢

بمتا يماستب … التمهيد للدرت •
.الموضو  ويدرات الدارسين 

بتتالحوار … ممايشتتة الصتتورة •
.حول مااميمها 

بعد … التقاط الكلمات الجديدة •
م استمباطها من الدارسين وتعرفه

.عليها
شتفاهة … حل تدريبات الكتتاب •

.وكتابياً
اإلضتتافية … أنشتتاة التتدرت •

.بمجموعة أدوات التدريب 
وتحديد أداة التقويم… التقويم •

.ومامونه
كمتتتا يوجتتتد متتتمهج ختتتاص •

بالرياضتتيات للدارستتين يعمتتى 
لم بالمهارات األساسية لتعليم وتع

الرياضيات، وتوييفها من خالل 
.مهاراته الحياتية



مجلة التعليم للجميعتقارير إحصاةية

بار أعداد السكان واألميين ونسب األمية طبقاًلمؤشرات الهيئة العامة لتعليم الك

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

تقارير  إحصائية

رائد هيكل/ م: إعداد

www.eaea.gov.egالدوليةالمعلوماتشبكةعلىموقعناتصفحيُرجيالمعلوماتمنلمزيد-

إنااليا من اإليمان بأن التعليم هو مشرو  مصر القومي، فإن هماك جهودا دؤوبة 
ظامية لترجمة ذل  في سياسات تعليمية من أجل تعليم متميز، وسياسات تعليمية غير ن

من أجل تعليم مستمر للكبار يستهدف كل يااعات األميين، ويركز في نفس الويتت
.على القااعات األكبر حجما واألكثر حرمانا، وبخاصة يااعي المرأة والعمال
تعليم وفي ضوف األعداد المتزايدة للسكان والزيادة المسبية في أعداد األميين، يصبح

يم الكبار المستمر هو سالح التقدم، ومحو أمية األفراد يعمي وضعهم على طريق التعل
المستمر مدى الحياة مما يؤدي إلى تممية معرفية ومهارية وييمية تحقق رفعة الوطن

. والمواطن
ذه ومن ثم تسعى الهيئة العامة لتعليم الكبار إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق ه

. األهداف السامية

البيان
إجمالي الجمهورية

إجماليإناثذكور

2019

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

7،418،37710،260،84617،679،223عدد األميين

%27.4%32.8%22.3المسبة المئوية لألميين

2018

2018/1/132،128،10030،224،02962،352،129عدد السكان التقديرى فى 

7،475،51210،351،01417،826،526عدد األميين

%28.6%34.3%23.3المسبة المئوية لألميين

http://www.eaea.gov.eg
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بالمظر إلى أعداد السكان واألميين، ونسب األمية طبقا لمؤشرات الهيئة العامتة

عام فأكثر بدون إضافة التسرب من وزارة التربيتة 15لتعليم الكبار للفئة العمرية 

: والتعليم، ومن الجدول السابق نالحظ اختي

.2018/1/1زاد عن عدد السكان التقديرى فى 2019/1/1عدد السكان التقديرى فى •

%(. 3.5)نسمة بمعدل نمو ( 2.164.279) بعدد •

. عن عدد األميين2019بيمما نقص عدد األميين التقديرى فى •

%(. 0.8-)أمى بمسبة نمو ( 147.303)بعدد 2018التقديرى فى •

اف مما يؤكد الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة لتعليم الكبتار للقات

.على األمية، ودفع مخاطرها

موزعة يااعات2019إنجاز الهيئة خالل دورة أكتوبر 

عدد السكان

عدد األميني

64516408

62352129

17679223

17826526

01/01/2018 01/01/2019

المسبة المئوية لانجازعدد الماجحيناسم الجهة
%3477347.96الهيئة العامة لتعليم الكبار

%1515120.90وزارات وهيئات حكومية

%24753.41امتحانات فورية 

%50977.03القوات المسلحة والشرطة 

%1300917.94جامعات وكليات

%9141.26جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى

%360.05أحزاب سياسية

%8531.18مؤسسات ديمية

%2000.28مجالس يومية متخصصة

%72508100االجمالى العام
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ومتن الجتدول الستابق 2019وبالمظر إلى إنجاز الهيئة خالل دورة أكتتوبر 

كانت أعلى نسبة هى الهيئة 2019أن إنجاز القااعات خالل دورة أكتوبر نالحظ 

، يليها يااعات الوزارات والهيئات الحكومية %(47.96)العامة لتعليم الكبار بمسبة 

ثتم القتوات المستلحة %( 17.94) ، ثم جامعات وكليات بمسبة %(20.90)بمسبة 

، %(3.41)، ثم يليها طلبة االمتحانات الفوريتة بمستبة %(7.03)والشرطة بمسبة 

%(.0.05) وكانت أيلها األحزاب السياسية بمسبة 

د الستيومما سبق نرى اإلنجاز المتميز للهيئة العامة لتعليم الكبتار برةاستة 

، والجهود الدؤوبة والسعيرةيس الجهاز التمفيذي للهيئةعاشور عمري / الدكتور

الداةم لوضع خاط شاملة تامن محو األمية بكل صورها، ومن ثم تسعى إلى عقد

بروتوكوالت التعاون مع كافة الجهات المعمية في إطار التوعي بأهميتة الجهتد 

الجماعي والعمل المشترك بين الدولة بكل مؤسساتها من أجتل التصتدي لخاتر 

.األمية

وعلى ضوف ماسبق مازالت الهيئة العامة لتعليم الكبتار تستعى إلتى التفعيتل
لتي أكثر فاعلية، وتوفير المماهج والبرامج االجهات الشريكة بشكل اإليجابي لدور 

.أعدت خصيصا لهذا الدرض



مجلة التعليم للجميعأنشاة الهيئة

أنشطة

الهيئة العامة لتعليم الكبار

فاطمة عياد/ د: إعداد

احتفالية اليوم العالمي

لمحو األمية تحت 

محو األمية : عموان

وتممية المهارات 

.2019سبتمبر 

ا أيامت الهيئة العامة لتعليم الكبار مع شركاةه
الفاعلين احتفالية بمماسبة اليتوم العتالمي لمحتو

، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة 2019/ 9/ 8األمية 
عين شمس، تمت االحتفالية برعايتة كريمتة متن 

معالي وزيتر التربيتة والتعلتيم والتعلتيم الفمتي       
_ محمد عمر/ د، ويد أناب سيادته طارق شويي/ د. أ

ناةب وزير التربيتة والتعلتيم لشتؤون المعلمتين 
ناةب _ نظمي عبد الحميد / د. أ، وبحاور (سابقا)

رةيس جامعة عين شمس لشؤون خدمتة المجتمتع  
وتمميتتتة البيئتتتة ولفيتتتف متتتن االختصاصتتتيين 

.والمشاركين في تعليم وتعلم الكبار
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حار االحتفالية العديد من الجهات الشتريكة للهيئتة فتي مواجهتة 
:األمية ممها
-التاامن االجتمتاعي-الشباب والرياضة-الداخلية–الدفا  ) الوزارات •

...(. الصحة والسكان–األوياف 
.مؤسسات المجتمع المدني•
.األحزاب السياسية•
.الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة بمجال تعليم الكبار•
.أساتذة الجامعات المصرية•

ركزاليوم العالمي لمحواألمية لعام 
محو األمية وتعدد "على موضو  2019
".اللدات

فبالرغم من التقدم المحرز في هذا 
السياق، إال أن العتالم ال يتزال يواجته 
العديد متن التحتديات التتي تعتترض 
سبيل محو األمية ومن هما، تعدّمراعاة 
التمو  اللدوي في الجهود الرامية إلى
تاوير التعلتيم ومحتو األميتة أمترًا 
أساسياً من أجل مواجهة هذه التحديات 
.وتحقيق أهداف التممية المستدامة
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ويد أكد رةيس الهيئة خالل كلمته التي ألقاها باالحتفالية على أن جهود
محو األمية في مصر ياةمة على فكرة المستؤولية المجتمعيتة، ومشتاركة 
كافة الشركاف حكوميين، وغير الحكوميين، ويمفرد المجتمع المتدني بمتا 

. يمتلكه من إمكانات ومرونة بالدور األكبر
مة هذا ويد أثمى على ما تقوم به القيادة السياسية الرشيدة ممثلة في فخا
قيه السيد رةيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من دعم لقاية التعليم بشت

المظامي وغير المظامي من أجل مواطن مصري متعلم متمكن ممتج يادر على 
.تممية ذاته ومجتمعه

كما تم على هامش االحتفاليتة توييتع عتدد متن بروتوكتوالت 
اإلتحاد العتام –التعاون مع الجهات الشريكة متمثلة وزارة األوياف 

.جمعية المرأة والمجتمع-للجمعيات األهلية
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ملتقى

(  المصريون يتعلمون) الشباب والرياضة 

2019أكتوبر     24-19بورسعيد  بمحافظة

المصريون) نظمت وزارة الشباب والرياضة ملتقى ممسقي مشرو  

ار، بمديمة بورسعيد، بالتعاون مع الهيئة العامتة لتعلتيم الكبت( يتعلمون

لممايشة نتاةج مشرو  محو األمية بمشاركة مراكتز ومتدن الشتباب 

بالمحافظات؛ للويتوف علتى أهتم المعويتات والتحتديات التتي تواجته 

، والعمل على تذليلها، كمتا تتم 2018/2019المشرو  خالل العام المالي 

ة تمظيم ورشة عمل تجمع بين ممسقي المشرو  من يبل الهيئة والوزار

. في كل محافظة لتباحث سبل اإلتصال والتواصل لدعم العمل بالمشرو
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توييع
بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وحزب 

مستقبل وطن

2019أكتوبر 

توييع
فد بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وحزب الو

2019سبتمبر 
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توييع
بروتوكول تعاون بين الهيئة
العامة لتعليم الكبار وحزب 

حماة وطن

2019ديسمبر 

توييع
بروتوكول تعاون بين الهيئة
العامة لتعليم الكبار وحزب 

صوت الشعب

2020يناير 

توييع

بروتوكول 
تعاون بين 
الهيئة العامة 
ر لتعليم الكبا

وحزب الحرية 
المصري 

2019أكتوبر 
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اجتما  اللجمة العليا بمتابعة تمفيذ المشرو  القومي 
لمحو األمية بمشاركة الجامعات
المجلس األعلى للجامعات

2020/1/4

كما أتخذ اللجمة العديتد متن القترارات الحاستمة لتفعيتل العمتل 
: بالمشرو  وممها

توييع بروتوكول ثالثي بين الهيئة وديوان المحافظة والجامعة لمحو أمية •
حو جميع العاملين في المصالح الحكومية المختلفة بالمحافظة وفتح فصول م

.أمية وتقوم بالتدريس طالب الجامعة
.إنشاف مراكز تعليم الكبار بكافة الجامعات المصرية•
تواصل رؤساف الجامعات ونواب رؤستاف الجامعتات لشتئون خدمتة المجتمتع •

وتممية البيئة مع البموك والشركات الحكومية والخاصة بتخصيص جزف من
.ميزانيتها لصالح محو األمية وتقديم حوافز للمتميزين

.ممايشة إيرار مادة لتعليم الكبار في كافة الكليات المظرية•

اجتما  اللجمة العليا بمتابعة تمفيذ المشرو  القومي لمحو األميتة بمشتاركة 
، ويتد تماولتت الجلستة العديتد متن 2020/1/4الجامعات، المجلس األعلى للجامعات 

همة الملفات والقاايا الخاصة بتفعيل دور الجامعات، وطرح العديد من التوصيات الم
للعمل خالل الفترة القادمة، كما عرضت بعض الجامعات إنجازها في محو األميتة، 

. جامعة جموب الوادي-جامعة طماا-جامعة أسيوط: وهي
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القافلة التنموية الشاملة بمحافظة أسيوط 

2019ديسمبر 24-26

عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع مركتز تعلتيم الكبتار 
جامعة عين شمس، بعقتد اختبتارات تحديتد مستتوى للمتقتدمين لالختبتار 
الفوري، حيث يتوجه الماجحين في االختبار بعد ذلت  إلتى الفتر  إلجتراف 
االمتحان الفوري المهاةي، أما في حالة الرسوب فيتم إلحاق التدارت بفصتل 
تمشياي لرفع مستواه ودخول االمتحان مرة أخرى تحت إشراف فر  الهيئة 

كما تم إجراف اختبار تحديد مستوى للمواطمين؛ تمهيدا الستخرا . بأسيوط
.شهاده محو أمية

عقد اختبارات تحديد مستوى لألميين: أوالً

عاشور عمتري رةتيس / شاركت الهيئة العامة لتعليم الكبار برةاسة الدكتور

مس الهيئة في القافلة التمموية الشاملة لمحافظة أسيوط التي نظمتها جامعة عين ش

/ األستتاذ التدكتورتحت رعاية ، 2019ديسمبر 26إلى 24التمموية خالل الفترة من 

أيمن نعيم، ياةد/ محمود المتيمي رةيس الجامعة، وبحاور السيد اللواف أركان حرب

د نظمي عب/ د.عصام سعد، محافظ أسيوط، وأ/ المماقة الجموبية العسكرية، واللواف

.الحميد، ناةب رةيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتممية البيئة

وكان من أهم األنشاة التي شاركت بها الهيئة العامتة لتعلتيم 

:الكبار في القافلة التمموية بمحافظة أسيوط ما يلي



مجلة التعليم للجميعأنشاة الهيئة

لمحو األمية بمظام التعايد الحر في يرية ( فصال22)تم توييع عقود لفتح عدد 
يم المخيلة مقر القافلة، والقرى المجاورة لها ، تحت إشراف فر  الهيئة العامة لتعل

.الكبار بالمحافظة

فتح فصول محو أمية: ثانياً

( 43)تتتم تستتليم عتتدد 
( شتتتهادة محتتتو أميتتتة
للمتحتتتررين بمارانيتتتة 

تتم كما.. أبموب والفتح 
مية تسليم بعض الهدايا العي

للمتحتتررات متتن األميتتة، 
وذلتت  بمقتتر مارانيتتة 
أبتتانوب والفتتتح، تحفيتتزا 
لهن لمواصتة التتعلم فتي 

.المراحل التالية

تسليم شهادات: ثالثاً

عليم على هامش فاعليات القافلةالتمموية بمحافظة أسيوط، نظمت الهيئة العامة لت
دور الجامعتات فتي التصتدي : الكبار، بالتعاون مع جامعة عين شمس، نتدوة بعمتوان
. لمشكلة األمية مسئولية مجتمعية وواجب وطمي

تمظيم ندوة: رابعاً



مجلة التعليم للجميعأنشاة الهيئة

:وبحاور كل من

نظمي عبدالحميد ناةب رةيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع / د.أ•
.وتممية البيئة

إسالم السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس/ د•
.عاصم محمود القبيصي وكيل وزارة األوياف بمحافظة أسيوط/ د•
.عبدالماصر حسن يماوي وكيل المماقة األزهرية بالمحافظة/ د•
.صالح فتحي بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة/ أ•
.خالد عبد الحميد مدير فر  أسيوط بهيئة تعليم الكبار/ أ•
.كبارمصافى عبد اهلل المدير السابق لفر  أسيوط بهيئة تعليم ال/ العميد•

ويد تماولت المدوة أهم سبل تفعيل دور الجامعة والجهتات الشتريكة 
.لدعم برامج محو األمية
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لحميد عبد ا/ ألتقى رةيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسيد اللواف

ة الهجان محافظ القليوبية لتباحث سبل تكثيف الجهود لمواجهة األميت

: بالمحافظة من مداخل تمموية، تعتمد على أنشاة التمكتين المختلفتة

وبيئيتاً، وربتط تعلتيم وتعلتم الكبتار بتالحرف واجتماعيتاًايتصادياً

حيتاة "الصديرة المدرة للدخل؛ لمحاربة الفقر متن ختالل مشترو  

في القترى األكثتر احتياجتا اتستايا متع توجهتات القيتادة " كريمة

ور السياسية لتممية القرى بالمفهوم الشامل، وتم التأكيد على أهمية د

كافة الجهات التمفيذية بالمحافظتة فتي مكافحتة األميتة، وضترورة 

المشاركة الفاعلة للجمعيات األهلية، فالمجتمع المدني يجب أن يلعب

وأكد معتالي التوزير ... دوره بشكل واضح ومؤثرٍ في تممية الوطن 

على أهمية تكثيف كل الجهود بالمحافظة لقاية األميتة؛ ألن األميتة 

.والكثافة السكانية يمثالن عاةقاًمن عواةق التممية واستدامتها

لقاء محافظ القليوبية 

2020يناير 
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جائزة
2020تحدي األمية يناير 

حتدي للمرة الثانية على التوالي، تفوز مصر بجاةزتين في ملتقى ت

األمية، ضمن فعاليات ملتقى تحدي األمية، الذي تمظمه مؤسسة محمتد 

بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع اليونستكو، وبرنتامج األمتم 

:حيث تمثلت الجاةزتين على المحو التالي،U.N.D.Pالمتحدة اإلنماةي

فازت المحافظة بالجاةزة نظرا لما يدمته متن استتراتيجية واضتحة لستد 
عاون الممابع من خالل دمج جميع األطفال في سن االلزام بالتعليم األساسي، بالت

مع وزارة التربية والتعليم والتعلتيم الفمتي، ودعتم المحافظتة للمشتروعات 
.التمموية وبرامج محو األمية بها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

:فوز محافظة الوادي الجديد بجاةزة الحكومات:أوال
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أن "اليونسكو"أعلمت ممظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
مصر يد أحرزت تقدماً في مجال تعلم الكبار وتعليمهم، حيث نفذت مصتر 
أنشاة تعاون في مجال تعلم الكبار وتعليمهم بين عتدة ممظمتات حكوميتة 
وغير حكومية وممظمات من المجتمع المدني وشركات االتصتاالت، والتتي 

. يامت بتمويل المشروعات في هذا المجال بمصر

مصر حققت تقدما فى مجال تعلم الكبار وتعليمهم، 

2020/2019في عام 

اليونسكو

:فوز مؤسسة فودافون مصر بجاةزة المجتمع المدني
نظرا لما يدمتته المؤسستة فتي مجتال محاربتة األميتة الهجاةيتة 
ة والريمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، من خالل مبادر
يمي العلم يوة، والتابيق الريمي لممهج تعليم الكبار كأول تابيق ر

.يتم العمل به تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار

:ثانيا



مجلة التعليم للجميعنماذ  مايئة

تحقيق الذات

وليد حويلة/ د: إعداد

دفا إنما جميعا نتالع إلى السعادة ونبحث عمها، ولكن السعادة ليست ه
في ذاتها إنها نتاةج عمل  لما تحب، وتواصل  مع اخخرين، إنهتا إستعاد 

.من ضحوا من أجل 

إن السعادة تكمن في ذات ، وأن تصمع يرارات  بمفس  إنها تكمن 
. في تحقيق استقالليت  عن اخخرين، في تحقيق حلم 

كل هذا ما أشعر به اخن، وأفخر به في كل زمان ومكتان، بعتد أن 
أصبحت مدرسا في يريتي البسياة التي عانت ومازالتت تعتانى متن يلتة 
الخدمات، وأيوم بدوري في تعليم أبماةها، فأنتا ال أريتد أن يشتعر أبمتاف 

.يريتي بما شعرت به من ذي يبل

.محافظة مطروح( ب.ع.أ.م )هذه قصة حقيقة لصاحبتها 

محافظتة ماتروح، ( يرية أم الصتدير) لقد ولدت في هذه القرية 
ى وهى تعتبر من أصدر القرى على مستوى الجمهورية، وأنها تتسم بمستو
يهتا، معيشي بسيط، وأنتسب إلى أسرة أشد بساطة من القرية التي نشأت ف
ي وتتكون أسرتي من األب واألم وثالث بمات، وأنا االبن الوحيد، ويعمل والد

.مويفا باألوياف، والدتي ربة ممزل
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فعمدما بلدت سن السادسة من عمري، 

وهو عمر الصف األول االبتداةي، لم أجتد 

مدرسة التحتق بهتا حيتث ال يوجتد أيتة 

مدارت أو مظاهر للتعلتيم فتي يريتتي، 

فبدأت أحفتظ القترآن علتى يتد شتيخي 

وأستاذي والدي الشي  أحمد، حتى وصلت 

سن الحادية عشرة من عمري فتي ذلت  

الويت التذي ال يوجتد فتي يريتمتا أيتة 

مظاهر للتعليم، تتم فتتح فصتول محتو 

م، فالتحقت بها 1992األمية وذل  في عام 

على الفور، وحصتلت علتى شتهادة محتو 

م، ولم تكن هماك مدرستة 1993األمية عام 

إعدادية بالقرية آنذاك، وعلى الرغم متن 

، الظروف المعيشية التي تمر بها أسترتي

إال أنمي صتممت علتى مواصتلة تعليمتي، 

وتحديت الصتعاب، والتحقتت بالمدرستة 

اإلعدادية بمركز سيوه، وهى تبعتد عتن 

كتيلو متر، وتتركت 250يريتي حوالي 

أسترتيوأيمت فتي مركتز ستيوه ختالل 

الدراسة، ثم أعود إلى يريتي وأسرتي في

. فترة العالة الصيفية

وذل  عرفانا بالجميتل، ووفتاف لمتا 
يدمته لي فصول محتو األميتة التتي 
لوالها متا كمتت، وال كانتت حيتاتي 

كمت أذكر المتات بأهميتة . العلمية
العلم داةما وأشحذ هممهتم، وأحتثهم 
ى على التعلم، والتحلي بالصبر، وتخا

.الظروف الصعبة

م بفتاة حاصلة 2007تزوجت عام 
على شتهادة التعلتيم الثتانوي الفمتي 
التجاري ، ويامت بمفس التدور التذي 
أيوم بته تجتاه محتو أميتة الستيدات 
بالقرية ، وفتحت فصال لمحو األميتة 

.وتعمل فيه حتى اخن

كان والدي في أمس الحاجتة إلتى 
مساعدتي له ، لكن أمميته الوحيتدة هتي 
أنمتتي أحصتتل علتتى الشتتهادة الجامعيتتة، 
وكذل  لخدمة أبماف يريتتي، حصتلت 

م، يام 2000على شهادة الثانوية العامة عام 
والدي بذبح الذباةح لكتل أهتل القريتة 
فرحاً وابتهاجاً بمجاحي ، ثتم التحقتت 
بكلية التربية جامعة اإلستكمدرية فتر 

م، 2004ماتتروح وتخرجتتت فيهتتا عتتام 
وحصلت على بكالوريوت آداب وتربيتة 
تخصص لدة عربية ودراستات إستالمية، 
ثم عملت مدرساً بالتعايد ،كمتا يتتمت 
بمتابتعة فتصول محو األميتة بالقرية،

م بوييفتة 2012تم تعييمي عتام 
معلتتم بمدرستتة يريتتة أم الصتتدير 
ا للتعليم األساسي وما زلت أعمل به
حتى اخن وهذه يصتي فتي تحقيتق 
حلمي وحلتم والتدي التذي أفختر 

.وأفتخر به بين أيراني 
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الهيئة

في عيون الصحافة

إيهاب سعيد/ أإيمان عبدالرحيم       / د: إعداد

 تجريخ
2019/11/11

 تجريخ
2019/12/6
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2019/9/26 تجريخ
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 تجريخ
2020/1/19

 تجريخ
2019/10/26
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 تجريخ
2019/12/23

 تجريخ
2020/1/10
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(و)مجلة 
 تجريخ

2019/10/7

 تجريخ
2019/12/21



عماوين
الفرو  التابعة للهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظات

رقم اهلاتفالعنواناحملافظة
0226210015رةالقاه-خلف املستشفى السعودي األملاني –ش اجلمهورية متفرع من جسر السويس 1ياملقر الرئيس

340223429431-33عمارة  –امتداد رمسيس -عمارات ضباط الصف القاهرة
0235846272شارع فيصل-األريزونا –الدور األول -شارع حسنى متوىل 11اجليزة

240133243869شقة 2عمارة -إمام مستشفى اإلميان اخلريى-عمارات الطريق السريع القليوبية
60482269311شقة -عمارة الزراعيني -الرب الشرقى-شبني الكوم املنوفية

0473237528كفر الشيخ–الدور الرابع –برج على ابن ابى طالب -شارع اجليشكفر الشيخ
0502338648املنصورة-امام احملطة الدولية -عمارة البحيقرى -شارع اجليش 79الدقهلية

0643910518ديوان عام احملافظة القديم–شارع حممد على اإلمساعيلية
0663738298الدور األول-11عمارة -عمارات بنك اإلسكان -أرض اجلولف بورسعيد

0572352310الدور الثالث-جبوار شركة شاهر-برج الشرق للتأمني -منطقة األعصردمياط
0623675049السويس-خلف اسرتاحات عثمان -180عمارة -تعاونيات القاهرةالسويس

0464931902ديوان عام احملافظة-خلف الثانوية بنات -مدخل ج -عمارات األوقاف مرسى مطروح
0453319468دمنهور-1عمارة رقم-خلف مضارب البحرية-شارع الكورنيشالبحرية

035848453االسكندرية-جليم-متفرع من شارع دياب-ش إبراهيم رأفت12اإلسكندرية
0403410237الدور الرابع-جبوار سينما مصر-ش عزيز فهمى 14الغربية

0552326238الزقازيق–جبوار مستشفى األحرار -عمارات األحرار10الشرقية
0653548740شارع عمر بن اخلطاب15-الدهارالبحر األمحر
0683368317مبنى احملافظة القدمية جبوار املنطقة االزهريةمشال سيناء
0693770699الطور-حى الزهور-8، 4شقة-مدخل ب 16عمارة -96مساكن جنوب سيناء

0846344741الفيوم-الدور الثانى -عمارة الدكتور حممد عبد العزيز -شارع دله الفيوم
0927924819اخلارجة-أمام احلزب الوطنى -أول شارع اجلمهورية الوادي اجلديد

0822321310بنى سويف-ميدان املولد النبوى -خلف املدرسة -شارع الناصر17بنى سويف
0862348105اجلناح الغربى-الدور الثامن -جممع املصاحل باملنيا املنيا

0882340987أسيوط-2، 1الدور األول شقة-برج األوقاف -ميدان اجملذوب أسيوط
0932315043سوهاج-3، 2برج-عمارات ابراج العدالة-شارع حسنى مبارك سوهاج

0965334916قنا–شارع رعاية الطفل -عمارة األوقاف باملنشية اجلديدةقنا
0952385322شارع مستجد متفرع من شارع التليفزيون خلف مستشفى األقصر الدوىلاألقصر
0972317977أسوان-34-32شارع ابطال التحرير عمارة مصر للتأمني شقة أسوان

مجلة التعليم للجميعالهيئة في عيون الصحافة
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