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(12)العدد 

2020يوليو 

:اقرأ داخل العدد
(.بارخبير تعليم الكأسامة فراج / د.أ)شخصية العدد ▪

. تحوالت تتطلب إعادة التفكير: جائحة كورونا▪

". في ظل جائحة كورونا"المفهوم والــــدور ▪

بـار دور التكنولوجيا في دعم برامج تعلـيم وتعلـم الك▪
.لمواجهة جائحة كورونا

و الهواتف النقالة من أجل مح-برنامج: تجربة النيجر▪
.األمية

(.هيئة إنقاذ الطفولة)مشروع قرية متعلمة ▪

أنشطة الهيئـة العامـة لتعلـيم الكبـار خـئح جائحـة▪
.كورونا

(.درس استرشادي لدارسي محو األمية)فيروس كورونا ▪

تصدر من أجل الباحثين والمهتمين 
بمجال تعليم الكبار في مصر والوطن العربي

تعليم وتعلم الكبار يف ظل جائحة كورونا
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تصدر من أجل الباحثني واملهتمني  
مبجال تعليم الكبار يف مصر والوطن العربي

رؤية ورسالة اهليئة العامة لتعليم الكبار

إقبال السمالوطي/ د"         ظل جائحة كورونايف" املفهوم والــــدور 

رائد هيكل       / متقـارير إحـصائيـة                                                                   

رافت رضوان/ دحتوالت تتطلب إعادة التفكري       : جائحة كورونا

سيد عبداملنعم/ أاهليئة يف عيون الصحافة                                                   

فاطمة عياد/ دأنشطة اهليئة العامة لتعليم الكبار                      

حمـو األمية وتعليـم الكبار يف الـدول العـربية: تـقرير استقصائي
ماجدة خليل/ دوما بعدها                                 " 19–كوفيد " يف أزمة

السيد مسعد/ أ( درس اسرتشادي لدارسي حمو األمية)فريوس كورونا 

"  برنامج  اهلواتف النقالة من أجل حمو األمية"ة النيجر جترب
نادية هاشم/ د

شراكة فاعلة بني هيئة تعليم الكبار  وهيئة-مشروع قرية ُمتعّلمة
عصام أسعد/ أإنقاذ الطفولة                                                                        

دور التكنولوجيا  يف دعم برامج تعليم وتعلم الكبار ملواجهة  
عاشور عمري/ دجائحة كورونا                                                                       

كلمة رئيس اهليئة

خبري تعليم الكبار( أسامة فراج/ د.أ) من أعالم الفكر الرتبوي  



مل يعد أمامنا خيار سوى األخذ "...
بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض  

".باألمة واالنطالق إىل آفاق املستقبل
عبدالفتاح السيسي

رئيس مجهورية مصر العربية



طارق شوقي/ د.أ

الفينوزير الرتبية والتعليم والتعليم

األمية تهدد مستقبل الدولة إذا مل يتم عالجها بصورة أكثر " 
ما جدية و كفاءة ، ويعتقد الكثريون أن التكنولوجيا رفاهية، بين

تسهم التكنولوجيا يف الوقت الراهن يف تطوير منظومة  
التعليم، واستخدام التكنولوجيا يف حل مشكلة األمية قد 

يضيف هلا الكثري إذا أحسن استخدامها وخباصة يف ظل جائحة 
".كورونا



رؤية ورسالة 
الهيئة العامة لتعليم الكبار

الرؤية
الرسالة

•

•

•

•

القيم



(COVID-19) 

مجلة التعليم للجميعافتتاحية العدد

عاشور عمري/ د
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة 

ية افتتاح
العدد



، من مواليد محافظة أسيوط، أسامة محمود فراج سيد: األستاذ الدكتور▪

. 1968/ 12/ 21بتاريخ 

أسامة فراج / د.أ

لمستمروالتعليم االيالتعليم العأستاذ ورئيس قسم 

كلية الدراسات العليا للتربية 

جامعة القاهرة

السيرة الذاتية

.رئيس هيئة تعليم الكبار: الوظيفة السابقة▪
.  أصول التربية: التخصص العام▪
.تعليم الكبار: التخصص الدقيق▪

:المؤهالت العلمية
جامعة األزهرر ارام –دكتوراه الفلسفة في التربية من كلية التربية •

دراسة تقويمية للبرامج التعليمية لفصول المشراهد )وموضواها 2002
بمراكز محو األمية وتعليم الكبار بمحافظة أسيوط في ضوء فلسرفة

(.دراسة حالة–التعليم ان بعد 
، بتقردير 1999ماجستير في التربية من كلية التربية بأسيوط في اام •

العوامل المؤثر  الى تسرب األميين مرن مراكرز "ممتاز وموضواها 
".دراسة ميدانية بمركز أسيوط–محو األمية 

.    1991ليسانس تربية من كلية التربية جامعة أسيوط اام •

:التدرج الوظيفي

.جامعة القاهر –أستاذ تعليم الكبار بكلية الدراسات العليا للتربية  -
مي المس–أستاذ مسااد ورئيس قسم تعليم الكبار بمعهد الدراسات التربوية -

.2007، جامعة القاهر ، (القديم
جامعرة القراهر  –مدرس بقسم تعليم الكبار بمعهرد الدراسرات التربويرة -

.2002/4/24ااتبارًا من 
جامعرة –مدرس مسااد بقسم تعليم الكبرار بمعهرد الدراسرات التربويرة -

رئيس / تاريخ موافقة السيد األستاذ الدكتور2000/9/13القاهر  ااتبارًا من 

.9/2000/ 27وتسلم العمل في ، الجامعة

2020يوليو من أاالم الفكر التربوي



2000التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهر  منذ اام 
:للمقرارات التالية في مجال تعليم الكبار

.األصول االجتمااية والفلسفية لتعليم الكبار▪
.مؤسسات وبرامج تعليم الكبار▪
.التعليم من بعد▪
. التعليم المستمر▪
تدريس المقرر االختيراري للدبلومرة الخاصرة لقسرم تعلريم الكبرار ▪

.استراتيجيات تعليم الكبار وخططه
.أنماط معاصر  في التعليم العالي▪
.مناهج البحث▪
.فلسفة التعليم العالي والمستمر▪
المشاركة في اإلشررا  الرى التربيرة العمليرة والحلقرة الدراسرية ▪

.الميدانية لتعليم الكبار بالنسبة للدبلومة العامة
اإلشرا  الى قافلة تعليم الكبار ضمن قوافل جامعة القراهر  لقطرا  ▪

، بعردها 2007، حتى 2004تنمية المجتمع خدمة البيئة بجامعة القاهر  
.سافرت إاار  بجامعة تبوك بالسعودية

األنشطة 

ة التدريسي

.2009دراسات وبحوث، القاهر ، االم الكتب، : تعليم الكبار/ كتاب▪
التعليم والتعلم المستمر وقضرايا األلفيرة الثالثرة، دار نشرر/ كتاب▪

.2014أكاديمي أبراج الزمالك، القاهر ، 
، فتح مساقات ألقسام تعليم الكبار فى الروطن العربرى، ترونس/ كتاب▪

.2008المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
و، التنمية المهنية لمعلمى محو األمية وتعليم الكبار، اليونسرك/ كتاب▪

2008.
قضايا آنية فرى أصرول التربيرة، دار نشرر أكراديمي أبرراج / كتاب▪

.2014الزمالك، القاهر ، 
المعوقات التى تواجه األميرين فرى محرو أميرتهم فرى : دراسة بعنوان▪

يم المناطق العشوائية بالتعاون بين جامعة القاهر  والهيئة العامة لتعل
.2005الكبار، 

.األيديولوجيا وتعليم الكبار▪
.التحرر من األمية الطريق إلى تنمية العشوائيات ▪
. التليفزيون وقضايا المرأ  من منظور تعليم الكبار▪
.أساليب تعليم وتعلم الكبار▪

:كتب تحت النشر
.من التربية البيئية إلى التربية الجمالية للكبار▪
.لرابعةفلسفة تكوين معلم الكبار الى ضوء متطلبات الثور  الصنااية ا▪

المؤلفات 

فى مجال 

تعليم 

:  الكبار

مجلة التعليم للجميعمن أاالم الفكر التربوي



ة المشاركة في الدور  التدريبية للساد  القيادات العليا والمتوسرط▪
، والتي تم 2002للعاملين في مجال تعليم الكبار بالجمهورية اليمنية 

. انعقادها بالمركز اإلقليمي لتعليم الكبار
المشاركة في الدور  التدريبية للموجهين التربويين مرن التربيرة▪

.2003والتعليم بالمركز اإلقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان 
، المشاركة في الدورات التدريبية لمحو أمية امال جامعة القراهر ▪

إضافة إلى تخطيط تلك الدورات بالتعاون مع فر  الهيئرة العامرة 
.2006-2003لتعليم الكبار بالجيز ، في الفتر  من 

المشاركة في جميع الدورات التدريبية لمعلمي محو األمية الجردد ▪
منذ والقدامى والتي يعقدها فر  الهيئة العامة لتعليم الكبار بالجيز 

. 2006حتى اام 2002اام 
المشاركة فى تدريب قيادات دولة السودان فرى محرو أميرة الفترا  ▪

.الرفيفة بالخرطوم
المشاركة في تدريب ميسرات المدارس الصديقة للفتيات في إطرار▪

.2004مشرو  مبادر  تعليم البنات 

الخبرات في

مجال 

:التدريب

ار تعليم الكبر:" المؤتمر السنوي األول لمركز تعليم الكبار بعنوان▪
مرارس 26-24، في الفتر  من "في اصر المعلوماتية رؤي وتوجهات

.جامعة اين شمس–، بمركز تعليم  الكبار 2003
جامعة القراهر  –المؤتمر السنوي األول لمعهد الدراسات التربوية ▪

، فري"تعليم الكبار وتنمية المجتمع في مطلع قرن جديرد:"بعنوان
.2004يناير 18-17الفتر  من 

جارب تقويم الت:"المؤتمر السنوي الثاني لمركز تعليم الكبار بعنوان▪
، في الفترر  "والجهود العربية في مجال محو األمية وتعليم الكبار

.2004أبريل 24-23من 
ار في معلم الكب:"المؤتمر السنوي الثالث لمركز تعليم الكبار بعنوان▪

.2005أبريل 24-23، في الفتر  من "القرن الحادي والعشرين
محرو أميرة :"المؤتمر السنوي الرابع لمركز تعليم الكبار بعنروان▪

.2006أبريل 17-15، في الفتر  من "المرأ  العربية
س المشاركة في إاداد اللجنة التحضيرية لمؤتمر تعليم الكبار الخام▪

ترر  ، في الف(اقتصاديات تعليم الكبار: )لمركز تعليم الكبار بعنوان
.2007أبريل 23-21من 

الندوات 

:والمؤتمرات

المشرراركة فرري سلسررلة البحرروث الترري يجريهررا مركررز البحرروث ▪
من االجتمااية بالجامعة األمريكية في مجال تعليم الكبار، في الفتر 

. 2004يونية إلى سبتمبر 

المشاركة 
في 

:المشرواات
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مشررو  تعلريم )المشاركة في برنامج تطوير كليرات التربيرة ▪
كليرة التربيرة، وذلرك –التابع لجامعة بني سويف ( الكبار اقرأ

ي بإاداد أنشطة إثرائية ودليل معلم مهارات تعليم اللغة العربية ف
.2006اام 

المشاركة فري مشررو  تنميرة قردرات أاضراء هيئرة التردريس ▪
حيث قام بالتدريس كمدرب في العديد ، والقيادات بجامعة الفيوم

. 2006من البرامج التدريبية في اام 

.المشاركة فى مشرواات بحثية لليونسكو واإلسسكو واإللكسو▪

المشاركة 
في 

:المشرواات

/ 2016رئيس قسم التعليم العالي والمستمر بالكلية للعام الجرامعي ▪
2017.

.2016/ 2015رئيس هيئة تعليم الكبار ▪
  رئيس شعبة تعليم الكبار بمركز الخدمات التربوية جامعة القاهر▪

. والتي تم اقتراحها مؤخرًا
.2006-2004-2003أمين سر مجلس قسم تعليم الكبار لثالثة أاوام ▪
.2007/ 2006أمين سيمنار قسم تعليم الكبار لعام ▪
ذي وال، اضو مؤسس لالتحاد النواي لتعليم الكبار بمحافظة القاهر ▪

. تم بمركز تعليم الكبار بجامعة اين شمس
مناصب اديد  في السعودية أهمها اضو لجنرة الترقيرات بجامعرة ▪

تبوك 
.رئيس قسم التربية والم النفس بتبوك▪
.رئيس قسم السنة التحضيرية بجامعة تبوك▪
مؤسس وحد  الجود  بكلية التربية جامعرة تبروك، واضرو لجنرة        ▪

.المراجعين النظراء في مصر قبل اإلاار 

الخبرات 
:اإلدارية

ة دراسر–تصور مقترح إلمكانية تطبيق نظام تعليم جامعي من بعد ▪
" حالة بجامعة القاهر ، المؤتمر السنوي األول لمركز تعليم الكبار

ن ، في الفتر  م"رؤي وتوجهات–تعليم الكبار في اصر المعلوماتية
.2003مارس 24-26

تقويم الدورات التدريبية لمعلمي محو األمية الرى ضروء حاجرات ▪
الكبار التعليمية مجلة العلوم التربويرة يصردرها معهرد الدراسرات 

.2004أبريل ( ادد خاص)العدد الثاني ، التربوية، جامعة القاهر 
التغيررر القيمرري لرردح المتحررررين مررن األميررة واالقترره برربع  "▪

مجلرة البحرث ، "دراسة حالة الرى محافظرة الجيرز –المتغيرات 
، التربوي يصدرها المركز القرومي للبحروث التربويرة والتنميرة

.2005يوليو ، العدد الثاني، المجلد الرابع

األبحاث 
:  المنشور 
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نرة دور التربية البيئية غير النظامية في التصدي لألمراض المتوط▪
، مؤتمر التعليم والتنمية في المجتمعرات الجديرد " في العشوائيات

والذي اقد في رحاب كلية التربية بالوادي الجديد جامعة أسيوط 
.2006مارس 6-5في الفتر  من 

دراسرة –معوقات المشاركة السياسية للمرأ  المتحرر  من األمية ▪
محرو أميرة " المؤتمر السنوي الرابرع"حالة الى محافظة الجيز  

جامعة اين –مركز تعليم الكبار" المرأ  العربية مشكالت وحلول 
.2006أبريل 17-15شمس والمنعقد في الفتر  من 

ديد  تصور مقترح لتكوين معلم الكبار بكلية التربية، مجلة آفاق ج▪
.لتعليم الكبار، مركز تعليم الكبار، جامعة اين شمس

.الرضا المهنى  لمعلمى الكبار واالقتة بالمتغيرات▪
. الكفاية الداخلية لمدارس المجتمع▪
وء بدائل غير تقليدية لتمويل برامج تعليم الكبار فى مصر الى ضر▪

. خبرات بع  الدول
يرة تقويم مقررات قسم تعليم الكبار بالمعهد الى ضوء مبادئ الترب▪

. المستمر 
. دور التعليم الجامعى فى تحقيق األمن الثقافى▪

األبحاث 
:  المنشور 

ساهم في اإلشرا  الى العديد من رسائل الماجستير والردكتوراه 
الجامعات ومناقشتها بكلية الدراسات العليا للتربية بقسم تعليم الكبار، و

ية العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، منها ما تم منحة مع التوص
ومنها جاري القيام به، كما أشر  الى ، بالتبادل مع الجامعات األخرح
ة والى الرسرائل ذات الموضرواات البينير، رسائل بقسم أصول التربية

كبرار وبين تعليم ال، المشتركة مع تعليم الكبار والم النفس التربوي
وس وتحكيم اإلنتاج العلمى لجامعة السرلطان قراب. وتكنولوجيا التعليم

. بسلطنة امان

-:نماذج لرسائل مصرية فيما يلي
التخطيط إلنشاء أكاديمية القياد  الجامعيرة : خليل محمد الخطيب▪

في الجمهورية اليمنية، رسالة دكتروراه، كليرة الدراسرات العليرا 
.2015للتربية، جامعة القاهر ، 

المنرراا التنظيمرري بالمرردارس الحكوميررة : سررعد محمررد المطيررري▪
المتوسطة والمدارس الخاصة في دولة الكويرت، رسرالة دكتروراه، 

.2015كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهر ، 
تصرور مقتررح لبرنرامج قرائم الرى نظريرة : مرو  محمود حسن▪

الذكاءات المتعدد  لتنمية المهارات الحياتية لدي الطالرب المعلرم، 
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا للتربيرة، جامعرة القراهر ، 

.م2016

اإلشرا  
الى 

الرسائل 
:  العلمية
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تطوير وحدات التدريب والجود  المدرسرية فري : منال محمد السيد▪
التعليم األساسري الرى ضروء متطلبرات المجتمرع الشربكي، رسرالة 

.2016دكتوراه، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهر ، 

-:سعودية فيما يلينماذج لرسائل 

سربل تعزيزالرواي البيئري لردي : ابد اهلل ابد العزيز محمد المهنرا▪
سالة الدارسين بالمدارس المتوسطة والثانوية الليلية بمدينة الرياض، ر

.1435ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود، 
االحتياجات التربوية للدارسرات الكبيررات ذوات : غفران فيصل محمد▪

ير، صعوبات التعلم في فصول تعليمهن بمدينة الرياض، رسالة ماجسرت
.1435كلية التربية، جامعة الملك سعود، 

-:الحصول الى العديد من الشهادات بعد األستاذية منها
الجرود  " المركز العربي للتعليم والتنمية لعمل ورقة امل بعنوان ▪

فري المرؤتمر الردولي الثرامن –رؤية استشرافية –في تعليم الكبار 
.2015للمركز العربي والتنمية، 

.2016شهاد  من مركز إاالم الجيز  التابع للهيئة العامة لالستعالم، ▪
أكتروبر للمشراركة فري دور  6شهاد  من كلية الترجمة، جامعرة ▪

. 2016تدريب المعلمين، 
تصرور مقتررح : "المشاركة في مؤتمر جامعة طيبرة بحرث بعنروان▪

هويرة لتفعيل دور التعليم المستمرفي تحقيق األمن الثقافي وتعزيز ال
.2012، "الثقافية

ة شهاد  من جامعة تبوك ان القياس والتقويم في الجامعات بين النظري▪
.والتقويم

شهاد  من جامعة تبوك ان توصيف البرامج وإاداد التقارير السرنوية ▪
.مع الهيئة الوطنية للتقويم واالاتماد األكاديمي

ودرو  من مركز تعليم الكبار بجامعة اين شمس بسبب فري تنظريم ▪
: ، بحرث2016مؤتمر تعليم الكبار السنوي، والمشاركة ببحوث أخرها 
.دور إدار  التميز في تطوير أداء الهيئة العمة لتعليم الكبار

.نشهادات مركز تعليم الكبار بجامعة اين شمس بسبب تدريب المدربي▪
شهادات أخري كثير  من نقابة الفالحين وجمعية صحو  للمشراركة ▪

.في تأهيل معلمي الكبار وغيرهم
شهادات ودرو  من مركز تعليم الكبار بجامعرة ارين شرمس بسربب ▪

تقرويم " ، ورقة امل بعنروان2014تنظيم مؤتمر تعليم الكبار السنوي 
".تجارب تعليم الكبار في الوطن العربي

شررهادات ودرو  مررن معهررد سررالح المرردراات بتبرروك سررنويا بسرربب ▪
.1435اخرها المشاركة في تدريب المدربين

اإلشرا  
الى 

الرسائل 
:  العلمية
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تشكل جائحة كورونا واحد  

من أكبر التحديات التي تواجهها 

الدول والمؤسسات بل واألفرراد  

من التوقف " حالة"حيث فرضت 

غير المخطط له الرى مسرتوح 

وأنتجررت ، الجميررع

ن يأتي بقوااد ونظم وقيم لم تك

فرري حسرربان أي ممررن وضررعوا 

اسررتراتيجيات األامررال أو مررن 

طوروا نماذج ودورات العمل الى 

. مسررتوح الرردول والمؤسسررات

ويتسار  الجميرع فري محاولرة 

التعامل مع األزمرة ومرا بعردها 

ى كحتمية تفرض نفسها بقو  ال

الجميع ذلك في ظل شعور ارام 

بأننررا نرردخل بصررور  متسرراراة 

إارراد  الهيكلررة للنظررام "لحالررة 

".االقتصادي العالمي

:جائحة كورونا

كيرتحوالت تتطلب إعادة التف

بالنسرربة لرربع  الرردول 

والمؤسسات فإن تجنب السقوط

يبدو وكأنه البند الوحيد الى

الربع  اخخرر ، جدول األامال

ينظر مرن خرالل ضرباب اردم 

ضع اليقين، ويفكر في كيفية و

أنفسهم بمجرد انتهراء األزمرة 

. واود  األمور إلى طبيعتها

وبرغم التباين في وجهرات 

النظر بالنسربة لشركل الوضرع

فررإن هنرراك ، الطبيعرري التررالي

الى مجموارة مرن 

العوامررل يجررب وضررعها فرري 

االاتبار الرى مسرتوح القراد  

والمررديرين وتحديررد آليررات 

التعامل معها كونها تلعرب 

حاكمررا فرري تشرركيل الوضررع 

.الطبيعي التالي

رأفت رضوان/ د
خبير اليونسكو

امة والرئيس األسبق للهيئة الع

لتعليم لكبار

2020يوليو مقاالت تربوية



:المحلية مقابل العولمة. أ

 COVID-19تشكل جائحة 

نقطة تحول حاسمة في التسرار  

نحو االقتصاد الرقمي الخالي من 

ويتعاظم هرذا التسرار  ، االتصال

في مجاالت أساسية في االقتصراد

، التجرار ، الخردمات العامرة: هي

باإلضررافة إلررى ، الطررب، التعلرريم

األتمتررة فرري مجررالي الزرااررة 

. والصنااة

مجررال الخررردمات ففرري 

سربب إغرالق الخردمات : العامة

ة الحكوم: العامة مشكلة للطرفين

بالنسربة للحكومرة،، والمواطنين

تراجعت المتحصرالت الحكوميرة 

م التي كانت تحصلها نتيجة تقدي

وشركل اإلغرالق ، تلك الخردمات

تحديات قانونية وإدارية كبيرر  

ة أقتضت تبني اجرراءات اسرتثنائي

.لمواجهة هذا الظر  الطارئ

فررري منتصرررف التسرررعينات، 

" مروت المسرافة"اكتسبت فكرر 

التقنيرات 

القائمررة الررى الويررب وشرربكات 

االتصاالت المتطور ، التري جعلرت 

من الممكن التواصل والعمل بطرق

ة جديد  تقلل بشكل كبير من قيم

وظهر ذلرك . القرب المادي

د زياد  االاتماد الى سالسل التوري

العالميررة ذات التعقيررد الكبيررر أن 

تقرردم المنتجررات المطلوبررة فرري 

الوقت المناسب وبالجود  والسرعر 

. نالمناسبين لكل أنوا  المستخدمي

وهو ما أسهم في تيسيير التجرار  

. جديد الدولية وبلوغها 

وبالرغم من تصرااد أصروات 

ونررداءات كثيررر  قبررل جائحررة 

إال أن مقتضيات التعامل ، كورونا

مع الوباء، فرضت الى الحكومرات 

وضع قيودً الى حركة األشخاص 

.  دوالسلع لم يسبق رؤيتها منذ اقو

:  المرونة والكفاء. ب

-تعنرري المرونررة باختصررار 

القدر  الى امتصراص الصردمة، 

والخروج منها بشكل أفضرل مرع 

االحتفاظ بالقدر  الى المنافسرة

وهي بذلك الوصفة األساسرية –

للدول والمؤسسات الى الصرمود 

.واالزدهار الى المدح الطويل

البحوث التري تمرت فري أاقراب 
أكردت ، 2008األزمة المالية لعام 
، ارتفعرت 2009أنه بحلرول ارام 

10أرباح الشركات المرنة بنسبة 
بالمائة، بينمرا انخفضرت أربراح 
15الشركات غير المرنة بنسربة 

. بالمائة 

صعود االقتصاد . ج

الرقمي

مجلة التعليم للجميعمقاالت تربوية



خالل أوقات األزمات الكبررح، 

مثل الحرب العالمية الثانية، أثبت

المواطنررون اسررتعدادهم لقبررول 

سرريطر  حكوميررة أكبررر الررى 

.االقتصاد

وخالل هذه الجائحرة شرهدنا  

فررري النشررراط 

. االقتصادي الى نطاق غير مسبوق

أبريررل، أالنررت 10فااتبررارًا مررن 

الحكومات في جميع أنحاء العرالم 

10.6ان خطط تحفيز تبلغ قيمتها 

أي مررا يعررادل . تريليررون دوالر

-ثمانيرة أمرثال مشرو  مارشال

كانرت : وفي مجال التجار 

التجار  اإللكترونية بالفعرل ترؤثر

بشكل متنامي وواضح الى مبيعرات

لكررن ظهررور ، المترراجر التقليديررة

وانتشار الفيروس أدح إلى تسرريع

ة التغيير في اادات التسوق الراسرخ

المؤشرررات المبكررر  مررن . بالفعررل

إيطاليا تشير إلى ارتفرا  معرامالت

% 81التجار  اإللكترونيرة بنسربة 

.منذ نهاية فبراير

ان والذي ك: بالنسبة للتعليم

الضحية األولي للفيروس فإن هرذا 

التهديررد لسررير العمليررة التعليميررة

كان كاشفا ارن الردور المتزايرد 

عد الذي يمكن أن يلعبه التعليم ان ب

الردول التري تتميرز. في المستقبل

ببنيررة أساسررية قويررة فرري مجررال 

االتصاالت كانت قادر  الى سرراة 

ى تلبية متطلبات تحول التعلريم إلر

أنه ومع التسليم ب. العالم االفتراضي

يصررعب األرتكرران الررى النمرروذج 

األفتراضرري بوصررفه األسرراس فرري 

و  العملية التعليمية إال أن العالم س

Hybrid)يتجه إلى نموذج توليفي 

Education Model)  يجمع برين

لرى التعليم التقليدي والتعليم من ا

بعرررد ااتمرررادًا الرررى الجهازيرررة 

.التكنولوجية لكل دولة

فرإن تهديرد : في مجال الطب

األصابة بالعدوي سواء للمرضى أو

ولالدمندفع الكثير، األطقم الطبية

، إلى وقف امل العيادات الخارجية
. وأكتفررري بخررردمات الطررروارئ

وبالرغم مرن أنره قبرل الجائحرة 
كانت هناك توجهرات نحرو تبنري 

إال ، منهجيات العالج من الى بعرد
أن الجائحة زادت بصور  كبيرر  
سراة التحرول فري هرذا المجرال 
حيث تظهر أرقام الطب ارن بعرد 
ر  والصحة االفتراضية تزايدًا بصو

.مذهلة

لمعهد : في مجال األتمتة

خالل فترات الركود -بروكينغز 
التي حدثت خرالل الثالثرين 

الماضية زادت وتير  األتمتة خالل
كل منها كونها أحد أهرم آليرات 
ع زياد  االنتاج وخف  التكلفة ورف

.  الجود 

مزيد من التدخل الحكومي . د

والحوكمة وااللتزام في 

:االقتصاد

2020يوليو مقاالت تربوية



إذا كانت الضرور  هي أم االخترا  فقد تكون هناك بع  النترائج اإليجابيرة 

فقد وجدنا أنه بالنسبة للمؤسسات والشرركات، تعلرم. ألزمة الفيروسات التاجية

. الكثيرون كيفية العمل ان بعد والرى مسرتوح ارالو، وبسرراة أكبرر بكثيرر

وبالطبع فإنه يمكن لهذه الممارسات أن تتعمق بشكل جيد، ممرا يرؤدي لمنظومرة 

.إدار  أفضل وقوح ااملة أكثر مرونة

ففكرر ، فإن األمر يحتاج إلى إااد  صياغة جذريةفي مجال تعليم الكبار، أما 

اقتصار تعليم الكبار الى محو األمية الهجائية، والرذي مرا زال الشراغل األكبرر 

الم في ارلمؤسسات تعليم الكبار في المنطقة العربية ال يمكن أن يكون له 

ر  التعليم من بعد والى جميع المؤسسات الحكومية إااد  النظر في برامجها بصو

جذرية وذلك حتى تتوافق مع المفاهيم العالمية الجديد  والتي تركرز الرى أن 

تكون برامج تعليم الكبار مبنية الى احتياجات فعلية للدارسين وليست 

لرؤح حكومية ترح أن القرائية هي هد  يجب تحقيقه حتي ولو لم يكرن 

علمرين للدارسين في ظل تزايد التحديات المعيشية وتعاظم نسبة البطالة بين المت

.في مقابل انخفاضها بين األميين

يتم توجيه معظم اإلنفاق إلى

دام االحتياجرات -ثالث مجاالت 

األساسية للمرواطنين، والحفراظ 

الرررى الوظرررائف، ومسرررااد  

الشررركات الررى البقرراء الررى 

ونتجررة ، االسررتمرار والصررمود

لتلررررك المبررررادرات الهامررررة 

سريتعين الرى قراد  ، والحاكمة

األامال في العديد من القطااات 

تالي  التكيف مع الوضع الطبيعي ال

. لتدخل حكومي أكبر

تغيير هياكل الصنااة . هر 

:  وسلوك المستهلك

المسرررافة الجسررردية والصرررحة 

، المثرالالى سبيل . والخصوصية

يمكررن أن تررؤدي زيرراد  الررواي 

الصررحي والرغبررة المقابلررة فرري 

العيش بشكل أكثرر صرحة إلرى 

إحررداث تغييررر دائررم فرري مكرران 

وكيررف ومرراذا يأكررل النرراس  

وكيف يتعراملون مرع مؤسسرات 

.اإلدار  الحكومية

قد تتغيرر مواقرف الكثيررين 

ل بالنسبة للسياحة والسرفر بشرك

اميق وبطرق يصعب التنبرؤ بهرا

ولذا فقد تشهد قطااات السرياحة 

يلة والسفر والضيافة تغييرات طو

المرردح فرري األامررال وتفضرريالت 

. وجهات السفر المختلفة

ار اقتناص الفرص الجديدة وتعليم الكب
في الوطن العربي

قد تكون هناك تغييرات دائمة

اهفي مرواقف الرمستهرلكين تجر

مجلة التعليم للجميعمقاالت تربوية



التعرراطي الجديررد يجررب أن 

ة يربط بين حزم المهارات الوظيفي

ب وبحيث يغل، وبين تعلم الهجائية

الجانررب المهرراري الررى الجانررب 

م التعليمي التقليدي، وبحيث تخرد

القرائية برامج المهارات الحرفية 

والوظيفية في تناغم يحتراج إلرى

كفاءات خاصة في إاداد المنراهج 

قد يتطلب فرق امل نتيجة تنرو 

.التخصصات والمهارات المستهدفة

الررى جانررب أخررر يتطلررب 

الترررردريس ابررررر الوسررررائط 

التكنولوجيرررة طرائرررق خاصرررة 

ومهارات خاصة للميسرين، وهو ما 

ة يعني أن برامج التدريب التقليدي

التي نقدمها ربما ال تكون مناسربة

ر لتوفير المهارات المطلوبة للميس

وأاتقررد أن قضررية ، االلكترونرري

التدريس أو التيسيير تحتاج إلرى

فالمنرراهج ، إارراد  نظررر شرراملة

الجديرررد  وباسرررتخدام الطررررق 

الجديد  تحتاج إلى ادد قليل مرن 

د  وهو ما يع، الميسرين المحترفين

فري فرصه حقيقيرة 

فكررر  إاررداد معلمرري أو ميسررري 

...تعليم الكبار 

ويري البع  أنه ربما تكرون 

هنرراك حاجررة لمسررتويين مررن 

المستوح األول ويكرون، المعلمين

الى المستوح القومي وهو ذلرك 

الميسررر المحتررر  فرري مجررال 

راله الترعليم اإللكترونري بكرل أشك

ون والمستوح الثاني ربما يك، وصوره

الى المستوح الميداني، والذي يقدم

م من المسااد  التطبيقية للمعل

وأكاد أقول أن النمروذج . المحتر 

الجديد قد يصبح شبيها بما يحردث 

في الجامعات ما بين المحاضر  التي

يقدمها األسرتاذ المتخصرص، وبرين 

الرذي (Section)الفصل العملري 

هرذا النمروذج يحرل . يقدمه المعيد

، نةمشكلة مستويات المعلمين المتباي

ا كما يفتح الباب لنموذج أوسع فيم

يخص المعلمرين المسراادين حيرث 

يمكرررن أن يشرررمل أصرررحاب ور  

وأامال مهره ممن يمكرن أن يطلرق 

".أسطى"اليهم لقب 

فرري العررالم االلكترونرري تتغيررر 

مفاهيم المتابعة هي األخرح تغيررًا 

وتبرردو الحاجررة لهررا أحررد ، شررامال 

مكونات بناء املية تقديم المحتوح

فالحضور يسرجل، التعليمي الجديد

ة الكترونيا إذا كان التدريس بطريق

ي تفاالية أو يمكن لبرامج العرض ف

حالرررة العمرررل بررردون شررربكة 

(Offline)  من تحديد كم الوقت

الذي قام فيه الدارس بالعمرل الرى 

الدرس بما في ذلك التقسيم مابين

ق امل بفاالية أو مجرد فتح التطبي

وبررالطبع فررإن . دون التفااررل معرره

المسئولية في هذا النو  من الرتعلم

ويكررون دور ، تنتقررل إلررى المررتعلم

ي المتابعة مجرد تحليل البيانات التر

!!!يتم تجميعها 
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أما بالنسربة للتقرويم فرنحن 

أمام تحديات كبير  تتعلق بسؤال

ماذا نقيم    هل نقيم : محوري هو

مسرررتوح )المهرررارات المكتسررربة 

أم نقيم األثر المتحقرق ( القرائية

مررن امليررة الررتعلم بشررقيها    

وبالطبع فإن السهل دائما هو قياس

–مستوح القرائية والذي يحتراج 

إلرى  –حتى في النظم التقليديرة 

إااد  اخترا  فكلنا يعر  أن تعلم

اللغة اند مستويات تعلرم متدنيرة

يؤدي إلى االرتداد األمية بمعدالت 

أسر ، وذلك كما هو الحال فري 

سية تعليم اللغات اإلنجليزية والفرن

.أو غيرهما في مدارسنا الحكومية

وإذ تشير الدراسرات الذهنيرة 

Cognitive Studies)  ) أن

هناك طرق قياس يمكن من خاللها 

الحكم الى استمرارية التعلم مرن 

فأننا في حاجة ماسة للنظر ، ادمه

في تلك الدراسرات وأخرذها فري 

االاتبررار انررد تطبيررق المعررايير 

.والتقييمات الجديد 

أن العمليررات أحسررب

اإلدارية في تعلريم الكبرار سرو  

نتيجة لتطرورتشهد 

، األدوات والوسررائل مررن جانررب

وتغييرررر البررررامج والمنررراهج 

والطرائق من جانب آخر وهو ما

يعنرري حاجررة إلدارات أقررل اررددًا 

وأالى قدر  فري وأكثر 

  استخدام التكنولوجيرا وتوظيفهرا

للقيام بدور فعرال، ولريس فقرط 

.مجرد شكل يوضع الى المكاتب

وبررالرغم مررن حجررم كررل 

التغييرات السابقة، إال أن الجانرب

األكثر خطور  يررتبط بالقردر  

الى تغيير السياسات وهرو األمرر 

الذي يخرج ارن نطراق مؤسسرات 

.وهيئات تعليم الكبار

هل ستقبل الحكومات باألفكرار

الجديد  وتخرج من نطاق حسراب 

األرقام التي يعر  الجميع أنها ال 

يمكن أن تمثل قيمة كبيرر  فري 

ظل نسب االرترداد الكبيرر ، التري 

تشهدها تلك األاداد، والتي بلغرت 

في دراسة موضواية في واحد من 

أفضل بررامج محرو األميرة نحرو 

ممن اجتازوا بنجاح امتحانات % 32

محو األمية وذلك بعد مضي مد  

أشررهر مررن أداء 6ال تزيررد اررن 

. االمتحان

وتعلرريم ... العررالم يتغيررر 

فهرل .. الكبار يجرب أن يتغيرر 

نحررن جرراهزون فرري المنطقررة 

العربية لذلك التغيير   

مجلة التعليم للجميعمقاالت تربوية



اجملتمع املدني 
"يف ظل جائحة كورونا"املفهوم والــــدور

إقـبـال السمـالوطـي/ د .أ

:  مفهوم المجتمع المدني
هو الفضاء بين االسر  والدولرة 

/مسرتقل/طرواى/ويتسم بأنه حر
مدرسة لتعليم الديمقراطيرة وهرو 
مجال يربط بين مجمواة من البشر 

ن يقد يكونوا مختلف
ولكن يجمعهم هد  واحرد وقضرية 
/ مشتركة ويعتمرد الرى التواصرل

توفير الفرص البديلرة مرن خرالل 
حكوميررة الكررل المنظمررات غيررر 

ة هليوتشمل الجمعيات والمنظمات األ
....(.الشبكات /النقابات)

ة داام لسياسو:كصانع للتغيير/ ب
الدولررة وان يكررون 

للقانون وايضا يعر  حقوقه ويطالب
بهررا مررن خررالل القنرروات الشررراية 

.والقانون
: تحقيررق العدالررة االجتماايررة-2

فررى دولررة بااتبارهررا 
والدفا  ارن حقروق ،العدل والقانون

والمهمشرين كثر الفئات األ
لى االسرتيعابإوينقلهم من التهميش 

.(تمكين_مشاركة_فعالية)
فهررو آليرره لتجسرريد وتطبيررق 
مفهررروم الديمقراطيرررة والمسررراو  

ينسرانمرن اإلوالمواطنة وتحقيق األ
. نصا واإل

ولتحقيررق العدالررة االجتماايررة 
:البد من

.توزيع اادل لناتج النمو العام•
ات القضاء الى التمييز بين الفئ•

.(الخ......الجغرافيةوالمناطق
.تاحتها للجميعإتكافؤ الفرص و•

ويتمثررل الرردور األساسرري 
:للمجتمع المدني

التواصررل بررين المررواطن -1
: والحكومة

ومتلق قنوات:كمستفيد/ أ
تاحررة الخدمررة إالخدمررة ب

وإجراءاتهررا والتحقررق مررن 
جود  الخدمة والتاكد مرن 
. وصول الخدمة لمستحقيها
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الرى يويعتمد المجتمرع المردن
ساسية تنطلق مرن أمبادحء وتوجيهات 

ويجب أن يكون ( المواطن )مسلمة 
للخدمرة ولريس ،

. فقط
قرريم _احترررام حقرروق االنسرران.1

/المسراوا /التضرامن/المواطنة
ارردم التمييررز طبقررا للدسررتور 

.والمواثيق الدوليةيالمصر
قيمرررة مشررراركة المرررواطنين .2

والحوار والتشرارك فرى جميرع 
،مراحررل تحديرررد االحتياجرررات

.والتقويم،والمتابعة،والتنفيذ
س المررال أورياالاتمرراد الررذات.3

وتعبئررة المشرراركة ياالجتمرراا
.المجتمعية

المنهجيررة العلميررة والمهنيررة .4
وااللتزام برالتقويم الموضرواى 

.ثروقياس األ
الرى التكامل والتنسريق .5

،مستوح الوحد  المحليرة
.الى مستوح الفئة المستهدفة

المرردني كشررريك رئرريس فرري 
والينررررا . سررررياقات الطرررروارئ

التفكروالبحررث اررن العديررد مررن 
لهذه األزمة الحلول واالستجابات

الرتعلم ارن بعرد وتكييفهرا : مثل
ومراااتهررا للسررياقات المختلفررة، 
والقدرات المتنواة للدارسين الى

وتعزيز الواي .اختال  مستوياتهم
الصحي والتعليمي باإلضرافة إلرى
تعميم المعلومات  لرفرع مسرتوح 
الممارسرررات الصرررحية وتغييرررر 

وسررتكون هنرراك حاجررة . السررلوك
أيضاً إلرى تروفير أنشرطة الردام 
النفسررري واالجتمرررااي ل بررراء، 
ولألطفال، واألسرر، والمجتمعرات 

.المحلية

/وجود سياسات لمواجهرة الفقرر•
وخدمات،تحسين مستوح المعيشة

والبنيرررة ،والتعلررريم،الصرررحة
وشررربكات الحمايرررة ،ساسررريةاأل

.والدام

دور منظمات المجتمع المدني 
في مواجهة فيروس كورونا 

(COVID-19:)
أشارت الحملة العالمية للتعلريم
التأكيد الى الدور األساسري الرذي 
يجرب أن تلعربه منظرمات المرجتمع 

أما ان مكتب اليونسركو للتربيرة
فى بيروت فقرد امرل الرى تقرديم 
مبادر  لمسااد  األهالى والمعلمرين 
واقترررح توصرريات ومررواد تعليميررة  
لدام التعلريم المنزلري ومسرااد   
التالميذ الى متابعرة دراسرتهم فري 

. المنزل

وهي منصرة هامرة للرتعلم :مدرسة
محتويررات تعلررم اإللكترونرري 

مجانيرة باللغررة العربيرة فرري مررواد 
50العلوم والرياضيات ألكثرر مرن 

.مليون تلميذ اربي في العالم
الفيزيراء : محتويات الدروس❑

والكيميرراء والرروم األحيرراء 
والرياضيات والعلروم العامرة 

.واللغة العربية

مجلة التعليم للجميعمقاالت تربوية
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ة التالميذ من كل المستويات ما بين مرحلة ما قبل المدرس: التالميذ المستهدفون❑
.والصف الثاني اشر

.تعليمي الى اإلنترنتفيديو 5000إتاحة أكثر من ❑

.وطلبات من مناهج المية مختلفةإتاحة دروس ❑

لتحفيز التالميذ الى الرتعلم والمشراركة فري 1000x1000إتاحة مهمات ومسابقة ❑
.األنشطة التعلمية

:ويتبلور أهم أدوار المجتمع المدني في المحاور اختية

:  دور التعليم ودعم الوعي
تعاني مصر والدول العربية من 
ظاهر  غياب ثقافة االنضباط العرام 
ل في الكثير من مجتمعاتها مما يشك
اقبة في الحد من انتشار الفيروس
وخير دليل الى ذلك ادم االلتزام 
ة الكامل بتوجيهات السلطات المحلي

للحد مرن انتشرار الفيرروس برين 
.السكان

وقد قام المجتمع المدني بدور 
رائررد مشررهود لمواجهررة فيررروس 
كورونا وذلك بناءً الرى توثيرق 

:الجهود ميدانياً

توزيررع الطرررود الغذائيررة 
والصررحية والوقائيررة الررى 

.األسر الفقير  والمهمشة
1

تخصررريص أرقرررام للررردام 
والمساند  لتغطيرة القضرايا

( النفسرررية واالجتماايرررة)
وتأهيررل وتلبيررة احتياجررات 
األشرررخاص ذوي اإلااقرررة، 
وتقديم المشور  والنصرائح 
.المتعلقة بفيروس كورونا

2

نشر الواي برالفيروس وكيفيرة 
الوقاية منه و التعامرل معره فري 
مراحل االكتشرا ، أو العرالج، أو 

.الوقاية

3

تقديم الخدمات الطبية وخردمات 
الحماية االجتماايرة، والقانونيرة، 
م والعمالية، وحماية الطفل، وتنظي

التطو  والمشراركة المجتمعيرة 
ابر مواقرع التواصرل المجتمعري 

.واإلاالم

4

تتبررع الحرراالت األكثررر تررأثرًا 
، باألزمة وتقديم الدام المباشر لها
والتواصررل مررع قنرروات الرردام 
.الحكومي للعمالة غير المنتظمة

5

إاداد ونشر فيديوهات قصير  ان
طرق الوقاية ومكافحرة العردوح، 
وتوزيع مطبوارات توايرة الرى 

.المواطنين

6

التعاون مع وزار  الصرحة ابرر 
فرق متطرواين للمواجهرة مرن 

. خالل غر  الطوارئ
7
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ة دور الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار وأمانتها العام
جمعية حواء المستقبل 

المدافعة ان حرق "تنظيم برنامج .2
تعليم وتعلم الكبار المسرتمر مرع

وكرران الحرروار االول "كورونررا
التعلم مدح الحيرا  سرمة : بعنوان

اصر ما بعد الكورونا، وقد شارك 
مشارك مرن خرالل 100فى اللقاء 
(.أونالين)مؤتمرات 

ع فبالرغم من التحديات التي تواجه تحقيق رسالتها فى التعليم والرتعلم مر
جائحة كورونا  فقد قامت بردام التعلريم ارن بعرد، واسرتثمار التكنولوجيرا 

: كاخترري

تفعيررل اسررتخدام وتعرريم مررنهج .1
المرأ  والحيا ، وهرو أول مرنهج 
لمحو أميرة المررا  ترم رقمنتره 
بالتعرررراون مررررع اليونسرررركو 

بار ومايكروسوفت وهيئة تعليم الك
. بمصر

:وتضمن اللقاء ادد من التوصيات كان أهمها ما يلي

إنشاء مركز تجميعري للتجرارب 
والنمررراذج الرائرررد  المبدارررة 
باسرررتخدام الرررتعلم ارررن بعرررد 
ات والمستمر للكبار، وخاصة للفئ

–المررررأ  )األكثرررر 
الالجئين -األشخاص ذوي االااقة

واألولوية للبلدان...( والنازحين
العربيررة فرري حالررة الصرررا  

. واألزمة

1

2

أهمية بناء القدرات والتدريس
لخريجي الجامعة، والمعلمين، 

التعليم )والموجهين الى 
(.والتعلم المستمر وان بعد

3

قياس نواتج التعلم 
وبناء االختبارات ومنح 

(.  أونالين)الشهادات 
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في ضوء أحدث الدراسات يمكن 
من العاملين %45االستغناء ان 

ل قضية التشغي)بالدول العربية 
وبطالة الشباب والمرا ، 
واالستعداد بمهارات جديد  
متسقة مع احتياجات السوق 

.  المستقبلية

4

5

أهمية المعلمين وتواصلهم 
ودور المدرسة التربوي 
واالجتمااي إلى جانب 
.  التعليمي األكاديمي

6

تحدح تحقيق الهد  الرابع من أهدا  
التنمية المستدامة وحق التعليم 

في 19والتعلم في ظل جائحة كوفيد 
مليار إنسان في العالم ال تصل1.6ظل 

لهم خدمة االنترنت وإغالق المدارس 
.  دولة191والجامعات فى 

7

هنعديها 0تنفيذ مبادر  بعنوان
مركز –بقرية سالمون "بصمتنا"بسالم
محافظة سوهاج بالتعاون مع –طما 

اضو)مؤسسة حورس للتنمية والتدريب 
تحسين : والتي تهد  إلى( الشبكة

الممارسات الصحية واالجتمااية للحد من 
انتشار فيروس كورونا في قرية 

من ( 100)ويتم رفع واى ادد سالمون، 
من كبار السن 80الشباب وتواية ادد 

.( 40)وادد 

8

المشاركة بأوراق امل المية 
حول الرؤح المستقبلية لتعليم
وتعلم الكبار في ظل تداايات 
كورونا تم ارضها من خالل 
ت الحملة العربية للتعليم، والبي

.  العربي لتعليم الكبار
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عـاشور عـمري / د

قرد يهردد التعلريم بأزمرة –يشهد العالم 

هائلة، ربما تكون هي األخطر في اصرنا الحديث، حيث تسببت

في انقطا  أكثر من  (COVID-19)فيروس كورونا )جائحة 

، أي ما يقرب (دولة161)مليار طفل وشاب ان التعليم في 1.6

، من الطالب الملتحقين بالمدارس الى مستوح العالم( %80)من 

ة، وجاء ذلك في وقت نعاني فيه بالفعل من أزمة تعليمية االمي

هرا فهناك الكثير من الطالب في المدارس، لكنهم ال يتلقرون في

المهارات األساسية التي يحتاجونها في الحيا  العملية، ويظهرر

أو نسربة الطرالب –( فقرر الرتعلم)مؤشر البنك الدولي ان 

أن –الذين ال يستطيعون القراء ، أو الفهم فري سرن العاشرر  

نسبة هؤالء الطالب قد بلغت في البلدان منخفضرة ومتوسرطة

. (%53)الدخل، قبيل تفشي الفيروس 

دور التكنولوجيا 
يف دعم برامج تعليم وتعلم الكبار 

ملواجهة جائحة كورونا 
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:وقد تفضي هذه الجائحة إلى ازدياد تلك النتيجة سوءًا، نتيجة ل تي

. زياد  أاداد األميين3

4
اني انعدام المساوا  في النظم التعليمية التي تع

.منها معظم الدول

.يةغلق المؤسسات التعليمية النظامية وغير النظام 1

.زياد  معدالت التسرب من الدراسة1 2

وقد رصدت العديد من المنظمرات 

انيها الدولية المشكالت التربوية التي يع

األفراد، في ظل أزمة جائحة كورونا، 

، 2020الذي اجتاح العالم مع بدايات اام 

والترري مررن أبرزهررا االفتقررار لتلبيررة 

احتياجرراتهم التعليميررة الترري تتطلررب 

ج فرصًا بديلة للتعليم والرتعلم للردم

خاصرة –ومواصلة التعلم مدح الحيا  

فضرالً-بعد غلق المؤسسات التعليمية

ان نقص معلمري الكبرار فري أوقرات 

ن األزمات، واالفتقار للمعلمين والمدربي

األكْفاء، فالعديد منهم معلمو ضرور  

ليس لديهم خبرات كافية ويفتقررون 

للمهنيررة، والررى هررذا األسررراس، فررإن 

هم تدريب معلمي الكبار وتنمية كفايات

المهنيررة فرري بيئررات الطرروارئ أصرربح 

ضرررور  حتميررة فرري وقتنررا الررراهن 

باء و"والمستقبلي، وبخاصة بعد تفشي 

انتشار وكذلك،"Covid-19كرونا 

والنزاارات المسرلحة، األمرر الحروب 

ارالذي أدح إلى منع ماليين األفراد الكب

حول العالم مرن الرذهاب للمؤسسرات 

التعليميررة بسرربب تلررك الظرررو  

الطارئة، حيرث يمكرن لتعلريم الكبرار 

اد توفير بيئة تعليمية آمنة لهم، تسرا

.الى دمجهم مر  أخرح في المجتمع

والجدير بالذكر، أن تأثير جائحة 

" تعليم وتعلرم الكبرار"كورونا الى 

فري البلردان التري يكون أكثر 

تنخف  فيها نترائج الرتعلم، وترتفرع

فيهررا معرردالت األميررة والتسرررب مررن 

التعليم، وتضرعف فيهرا القردر  الرى 

الصمود في وجره الصردمات، وبينمرا 

يبدو أن إغالق المؤسسرات التعليميرة 

لفررض التباارد يمثل حرالً 

االجتمااي داخل المجتمعات المحليرة، 

فإن إغالقها لمد  طويلرة سريكون لره 

ب تأثير سلبي غير متناسب الى الطرال

، فهررؤالء الدارسررون األكثررر 

لديهم فرص أقل للتعلم فري المنرزل، 

وقد يمثل الوقت الذي يقضونه خرارج

2020يوليو مقاالت تربوية



ة المؤسسات التعليمية أابراءً اقتصرادي
كمرا . الى كاهلهم وكاهرل أسررهم
بشرق -يمكن للمكاسب التري تحققرت 

لى في توسيع نطاق الحصول ا-األنفس
مع تعليم الكبار أن تتوقف، بل وتنتهي

تمديد إغالق مؤسسرات تعلريم الكبرار، 
وتبقى إمكانية الحصول الرى خيرارات 

بعيرد  -مثل التعلم ارن بعرد -بديلة 
المنال لمرن ال تتروفر لرديهم وسرائل 
االتصال، واإلنترنت  وقد يتسربب هرذا 
األمر في المزيد من الخسائر في رأس 
المررال البشررري، وتقلررص الفرررص 
ة االقتصادية للدولة جراء توقف األنشط

.بها

من األمور المسلم بها، أنه بإمكان 
اإلجراءات التعليمية أثنراء األزمرات أن 
تدام الوقاية وتعافي الصحة العامة مع
تخفيررف أثررر تلررك األزمررات الررى 
الدارسين الكبار، واندما تندر المرافق
الصررحية، يمكررن تحويررل المؤسسررات 

-النظامية وغير النظامية–التعليمية 
إلرى مراكرز حجرر صرحي الحتجراز 

كمرا –المصابين مؤقتًا أثناء األزمات 
حدث مرع المركرز اإلقليمري لتعلريم 
الكبار بسرس الليان، الذي تحرول إلرى 
، مستشفى حجر صحي لعالج المصابين
-وازلهم ان المجتمرع حترى التعرافي

كل هذا يجب أن يؤخذ في االاتبار في 
املية التخطيط، والسيما في مرحلتي

مكن التكيف، والتعافي، كما أن التعليم ي
أن يساهم في حماية األطفال والشباب، 
من خالل مسااردترهم الى التكريف، أو 

الحفاظ إلى حد مرا الرى األوضرا  

الطبيعية أثنراء األزمرات، والتعرافي 

مرن بسراة أكبرر مرع مرا 

اكتساب بعر  المهرارات الجديرد  

المفيد ، أي اكتساب مهارات التعلم 

ان بعد، ومزيد من إتقان المهرارات 

.الرقمية متى دات الحاجة لذلك

وتحقيقًررا لمبرردأ اسررتمرارية 

التعليم والتعلم يرتم االتجراه نحرو 

ية التكنولوجيا لدام استمرارية العمل

م التعليمية في بررامج تعلريم وتعلر

. الكبار

ار أدوار مؤسسات تعليم وتعلم الكب
:في أوقات األزمات والكوارث

وقررد كشررفت األزمررة الترري 
خلفتها جائحة كورونا مدح الخلل 
ات في البنية التكنولوجيرة لمؤسسر

تعلرريم الكبررار فرري مصررر، والترري 
وضعتها أمام تحدو كبيرو، ويتمثرل 
الجانب اإليجابي لألزمة أنها أتاحت 
مسرراحة أمررام المؤسسررات التخرراذ 
أساليب غير تقليدية وإبدااية فري
مواجهة األزمة، لرذا  سرعت الهيئرة 
العامة لتعليم الكبار لتردارك هرذه 
األزمة، والتعامل معها بأساليب غير
تقليدية، تعتمرد فري المقرام األول 
الررى التكنولوجيررا، ودون اإلخررالل 
باإلجراءات االحترازية التري نرادت 
بها الدولة حفاظًرا الرى المرواطن 
المصري، مرن خرالل اتبرا  سر بل 
إلكترونية بديلة تخفف مرن حرد  
األزمررة، األمررر الررذي يجعررل مررن 

في حاالتالتكنولوجيا 
توقف سير الحيا  اليوميرة بشركل

.طبيعي
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دوااي االاتماد الى تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في تعليم وتعلم الكبار

غلق المؤسسرات التعليميرة فري معظرم دول العرالم بسربب اإلجرراءات 
.االحترازية التي تتخذها الدول لمنع تفشي وباء كورونا 1

ة اجز األنظمة التعليمية الحالية ان تقديم خدماتها بالطرق التقليدي
.في ظل األزمات 2

3

يد  اجز المؤسسات التعليمية ان تقديم الخدمة التعليمية لألاداد المتزا
محرو األميرة، ": الراغبة في التعليم في برامج تعليم الكبرار المتنوارة

.. البرررامج التكميليررة، مواصررلة الررتعلم، الترردريب، والتنميررة المهنيررة 
."وغيرها

4
ركيز ادم التوازن في التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية، نتيجة الت

الى المناطق المكتظة بالسكان، والمناطق الحضررية، فري حرين يتعرذر 
.الحصول الى الخدمات التعليمية في المناطق النائية والريفية

التدفق الغزير للمعلومات، الرذي يصرل إلرى مرحلرة االنفجرار، وتعردد 
مر، مصادرها، وصعوبة متابعتها من قبل الكبار الراغبين في التعلم المست

. والتزود بالمعرفة مدح الحيا 
5

أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعملية 

:  تعليم وتعلم الكبار

تتعرردد المزايررا الترري تقرردمها تكنولوجيررا المعلومررات 
ن واالتصاالت في املية التعليم والرتعلم، وبخاصرة للدارسري

الكبار، وتزداد أهمية االاتماد الرى التكنولوجيرا فري أوقرات 
ية األزمات والكوارث، التي يصعب معها استخدام الطرق التقليد
ة، في التعليم التي تتطلب وجود الدارسين في قاارات الدراسر

كما هو الحال في أزمة كورونا، وتتمثل مزايرا تكنولوجيرا 

: المعلومات واالتصاالت في تعليم الكبار فيما يلي

2020يوليو مقاالت تربوية



ينمي مهارات التعلم 
، الذاتي لدح الدارسين
واالاتماد الى 

أنفسهم في اكتساب 
.الخبرات والمعار 

يجاد الظرو  إ
ة التعليمية المالئم

والمناسبة لحاجات 
الدارسين الكبار، 
من أجل االستمرار 
.في املية التعلم

يتناسب مع حاالت الطوارئ 
واألزمات التي تحول دون فتح

.  المؤسسات التعليمية

1

3

يكسب التعليم 
االلكتروني الدافعية 
للمعلم والمتعلم في 

مواكبة العصر والتقدم 
يا المستمر في التكنولوج
والعلوم والتواصل مع 
المستجدات في شتى 

.المجاالت

4

5

مناسب لمعطيات 
ب العصر فهو األسلو
ار األمثل لتهيئة الكب
للحيا  العلمية 

.والعملية

6

المساوا  يحقق 
وتكافؤ الفرص
التعليمية أمام

.  الجميع

7

2

التغلب الى مشكلة 
زمان ومكان الدراسة، 
والتي تمثل اقبة أمام 
ماليين الكبار تحول 
دون التحاقهم ببرامج 
محو األمية وتعليم 

.الكبار
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تقرير استقصائي

عربية محو األمية وتعليم الكبار في الدول ال

وما بعدها" 19–كوفيد "في أزمة

، 19فرروجىء العررالم بوبرراء كوفيررد 

للتعامل مرعوالعالم بدا غير مستعد 

الرى هذا الوباء، ممرا أثرر 

المؤسسات التعليميرة واإلغرالق الجزئري 

.لمعظم األنشطة التعليمية

وبمررا أن التكنولوجيررا لررم تكررن فرري 

مرن تجربرة التعلريم السابق 

لغالبيررة الطررالب والمعلمررين، وتركررزت 

معظمها في المرحلة الثانوية، فقد اضطر

معظم المعلمين، ومديري المردارس إلرى 

التحول بين اشرية وضرحاها إلرى أدوات 

جديد  لتقديم الدروس، وتوزيع المحتوح،

ع وتصحيح الواجبات المنزلية، والتواصل م

.الطالب وأولياء أمورهم

مما ال شك فيه أن تعليم الكبار فيو

د المنطقة قد شهد تجارب طويلة في العدي

ستخدام اإلذاارة والتلفزيرون امن البلدان 

، ولكن هذه(حالة مصر الى سبيل المثال)

الررى الرررغم مررن تفكيرهررا -التجررارب 

مها لم يتم تقيي-المبتكر في ذلك الوقت 

لقياس فعاليتها وأوجه قصورها بطريقرة

كما أنه لم يتم تطويرها خرالل . محايد 

كرن يمسنوات تطبيق التجربة لتصبح 

االاتماد اليره للتحرديات الجديرد  التري 

. يواجهها

ماجد  خليل/ د: إاداد

–كوفيرد "تقرير استقصائي، محو األمية وتعليم الكبار في الدول العربية في أزمة : المصدر
.2020وما بعدها، اليونسكو، " 19

:هد  التقرير

هد  هذا التقرير إلرى تجسريد 

حالة بررامج محرو األميرة وتعلريم 

الكبار خرالل الجائحرة فري الروطن 

العربي، من خالل استقصاء آراء بع 

المسررئولين الحكرروميين، والمجتمررع 

.المدني، واألكاديميين، والباحثين

تررم إاررداد اسررتمار  استقصرراء 

وتوزيعهررا الررى أصررحاب المصررلحة 

والخبراء بمجال تعلريم الكبرار فري 

-مصررر: ، وهرريدولررة اربيررة( 15)

السعودية -األردن-اإلمارات-الجزائر

-الريمن-المغرب-العراق-السودان–

-قطررر–فلسررطين -امرران-سرروريا

.موريتانيا-لبنان

2020يوليو تقارير االمية

الدول-تقرير استقصائي 
ةمحو األمية وتعليم الكبار في الدول العربي

وما بعدها" 19–كوفيد "في أزمة 



مرن المحراورإلجراء االستقصراء تضمن هذا التقرير 
حررول محررو األميررة وتعلرريم الكبررار فرري الرردول العربيررة فرري 

:وما بعدها، وهي"19–كوفيد "أزمة

تحليل البيانات الوارد  بالتقرير

البيانات 
والمعلومات

برامج محو 
األمية 
وتعليم 

-الكبار
/  المعلمون

الميسرون

المناهج 
وطرق 

التدريس

التعليم 

ان بعد

الدروس 

المستفاد 

الدراسون

4

1

2

3

5

6

78

السياسات العامة
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التوجررره نحرررو اسرررتخدام •
التكنولوجيا في برامج محو

.األمية وتعليم الكبار
إاداد البرامج والتطبيقرات •

الموجهة للدارس المحفرز  
للتعلم الذاتي والرتعلم ارن 

.بعد

تم توجيره ارد  تسراؤالت تخرتص 
ر، بالدور الحكومي في مجال تعليم الكبا

:والتي أكدت الى اختي
امتالك الحكومات معلومرات كافيرة •

ان برامج محو األمية وتعليم الكبار،
: ووجود قوااد بيانات ان المعلمرين
أن وقد أكردت أغلرب الردول الرى 

الحكومات لرديها معلومرات كافيرة 
حول بررامج محرو األميرة وتعلريم 
ن الكبار، وأيضًا توافر قوااد بيانات ا

.معلمي الكبار

آخر مواد للتعداد الروطني لمعردل •
أشررار : األميررة فرري الرروطن العربرري

ل التقرير إلى أن نسب األمية في الدو
%.21,5العربية 

مرااررا  الرردول العربيررة إدارج .1
محور محو أمية الشباب وتعلريم 
لة الكبار في الخطط الوطنية طوي

.األجل

خرذتها الردول اتالتدابير التري .2
ثررر السررلبي األالعربيررة لتقليررل 

الررى محررو األميررة "19"ألزمررة 
: وتعليم الكبار، وهي كالتالي

:  البيانات والمعلومات

:  السياسات العامة

ع استئنا  البرامج بعد اد  أسابي•
من انتشار الوباء وضمان التبااد
االجتمااي واحتياطرات الصرحة 

.والسالمة

التأكيررد الررى أن محررو األميررة . 3
وتعليم الكبار جزء رئيس من جهود 
تعزيرز السياسرات والرنظم والبنيرة 
التحتيررة للتعلرريم والررتعلم فرري 
المسررتقبل برردام مررن تكنولوجيررا 

. المعلومات واالتصاالت

برامج محو األمية 
:  وتعليم الكبار

19-التأكيد الرى ترأثير كوفيرد.1
الى استمرارية برامج محو األمية 

كلي وتعليم الكبار سواء بالتوقف ال
للعمليررة التعليميررة أو التوقررف 

.الجزئي
من حيث التقييم، فقد أدت جائحة .2

كورونا إلى توقف املية تقيريم 
.برامج محو األمية

الررى صررر  19-أثرررت كوفيررد.3
مكافأت معلمي محو األمية 

هناك العديد من التحديات . 
د الرئيسة التي واجهت امليات رص

األثار الناجمة ارن انتشرار وبراء 
:وهي19كوفيد 

صعوبة في التواصل المباشر مرع-
.السلطات بسبب حظر التجول

صعوبة التواصرل مرع المعلمرين -
والدارسرررين نتيجرررة التباارررد 

. االجتمااي
جية ضعف البنية التحتية التكنولو-

خاصررة فرري المنرراطق النائيررة 
والعشرروائية وبالنسرربة للفئررات 

.المهمشة

2020يوليو تقارير االمية



أشار التقريرر  أن أغلرب معلمري •
محو األمية من أصحاب المؤهالت 
التعليميرررة المتوسرررطة، وفررروق 

.المتوسطة، والموهالت العليا
.أغلب المعلمين تم تدريبهم•
ترتكز أامار معلمي محرو األميرة •

45-30في الدول العربية مرا برين 
.اام

أثرتوقف العملية التعليميرة الرى•
.معلمي محو األمية بشكل سلبي

:  الميسرون/ المعلمون

:  الدارسون

بشكل سلبي 19-أثرت أزمة كوفيد•
الى الدارسرين الرذين يفتقررون 
لمهارات القراء  والكتابة ومهارات 

.منخفضة من حيث التعلم
أكد التقرير الرى وجرود توجره •

إيجابي لدح الدارسرين السرتكمال 
.املية التعليم

ترتكز أامار معلمي محرو األميرة •
45-30في الدول العربية مرا برين 

.اام
أثرتوقف العملية التعليميرة الرى•

.الدارسين بشكل سلبي

:  المناهج وطرق التدريس

إاررداد مررواد ووثررائق إلكترونيررة -
متعرردد ، تهررد  لترردريب طررالب 
الجامعررة اررن بعررد مررن خررالل 

.المنصات اإللكترونية
إقامة فصول لتعلريم الكبرار مرن -

خالل التعليم ان بعد الى وسائل
.التواصل االجتمااي

تفعيل دور المشاركة المجتمعيرة -
مررع منظمررات المجتمررع المرردني 
المتخصصة في التعلريم والفررق 
ت الشبابية التطواية بإطالق حمال

توايررة اامررة للحررد مررن انتشررار 
.فيروس كورونا

تبنرري أسرراليب جديررد  للتقيرريم •
والرصررد، مررع اتخرراذ اإلجررراءات 
االحترازيررة بالتنسرريق مررع وزار  

.الصحة

توافر منراهج ومنهجيرات جديرد  •
ركررزت الررى التعريررف بأزمررة 
.كورونا ومتطلبات التعامل معها

  تبني طرق جديد  للتعلم لمساير•
:األزمة الحادثة مثل

:  التعليم ان بعد

يل التحديات الرئيسة التي تواجه تفع
النهج التربروي لمحرو أميرة للشرباب 

:والكبار غير المتعلمين

يرؤثر الفقرر : التحدي االقتصرادي-
بار، بشكل كبير الى املية تعلم الك

حيث إن معظم األميين فري األصرل 
هرم مرن المتسرربين مرن التعلرريم 
االبتدائي بسربب ضرعف المسرتوح 

.قتصادياال
ال يرزال هنراك : التحدي التشريعي-

نقرررص واضرررح فررري القررروانين 
والتشررريعات المتعلقررة بالعمليررة 

.التعليمية
ضعف اتصاالت اإلنترنرت، وارتفرا  -

.تكلفة استخدام اإلنترنت

مجلة التعليم للجميعتقارير االمية



2020يوليو تقارير االمية

:المقترحات-
ا، زياد  االستثمار في التكنولوجي•

بهد  تحديث األساليب الرقميرة 
زل لتطبيق نظام التعليم في المن

في أوقات الطروارحء واألزمرات 
.والكوارث

تخفرري  قيمررة حررزم اإلنترنررت •
وامليرررات تركيرررب مرافرررق 

.اإلنترنت

ة التعاون بين المؤسسات الحكومي•
وشركات االتصراالت للحصرول 
.الى مزايا لتقديم الدام الرقمي

وضررع خطررط بديلررة لضررمان •
استمرار امليات التعليم ان بعد

.أثناء األزمات والكوارث

ترردريب المعلمررين والمرردربين •
.واألساتذ  الى التدريس ان بعد

نشاء قنروات تعليميرة وثقافيرة إ•
.للكبار

أهمية تطوير المناهج التعليميرة•
.وفقًا للواقع

أشار التقرير إلى أن أغلب الردول 

العربية قد أكدوا الى مناسبة التعلريم

.ان بعد للدارسين الكبار

كما أكد التقرير الى أن الفصول 

الذي يؤكد ( التعليم المدمج)المزدوجة 

بعد الى الفصول التقليدية والتعليم ان

.بارهو األنسب في المستقبل لتعليم الك

:  الدروس المستفاد 

األخذ فري االاتبرار الحاجرة إلرى •
.تغيير محتوح الماد  التعليمية

الحاجة إلى التدريب المتزامن فري •
الفصول الدراسرية التقليديرة، مرع 
مرااا  التدابير االحترازيرة لمنرع 
.انتشار فيروس كورونا المستجد

في تقديم التدابير الوقائية الصحية•
شكل رسوم معلوماتية وفيرديوهات

.ورسوم متحركة صغير 

تطرروير المهررارات التكنولوجيررة •
للمعلمين من أجل تقديم المحتوح 

المنراهج التعليميرة مرن / التعليمي
خالل المنصات الرقمية باسرتخدام 
الوسررائل الرقميررة مثررل األجهررز  

.اللوحية والموبايل

:توصيات التقرير
يختررتم التقريررر بمجمواررة مررن 

الدروس المسرتفاد  والتري يمكرن أن 

تكررون توصرريات للعرراملين بالمجررال 

: يؤكد بع  منها الى ما يلي

تحويررل القضررية إلررى هررد  -1

اسررتراتيجي، وطنرري، وجعررل مهنررة 

المعلم مهنة محترمة تحظى بتقدير 

.مع زياد  رواتب المعلمين. المجتمع

إاداد منهج يسااد الكبار الرى -2

. االستعداد للحيا  المهنية



دارسة أفضرل التجرارب -7

والخبرات الناجحة بين الردول 

وتبادلهررا لتعظرريم االسررتفاد  

.منها

إاداد استبيان يهرد  إلرى -4

حتياجررات التدريبيررة تحديررد اال

ميررة الرقميررة، أللبرررامج محررو ا

والتقليدية فري ضروء متطلبرات

.أهدا  التنمية المستدامة

التنسرريق، والتعرراون بررين -5

الررروزارات، والمنظمرررات غيرررر 

الحكومية  لجلب مزايا متنوارة 

مثرررل الضرررمانات االجتماايرررة، 

مرع تروفير مراكرز . والصحية

الررتعلم اإللكترونيررة فرري كررل 

. منطقة/حي

فاالية االمتحانات ابرر -6

اإلنترنت وكرذلك الحصرول 

. الى الشهاد  ابراإللنترنت

تطرروير البنيررة التحتيررة -8

والتكنولوجيرررة بمرررا يسرررمح 

ع بتطبيقها في تعلريم الكبرار مر

.مرااا  ظروفهم االقتصادية

اقررد نرردوات إقليميررة -9

تهرررد  إلرررى تبرررادل أفضرررل 

الممارسات والخبرات بين الدول

العربيرررة، لتعزيرررز المجرررال 

.التعليمي

االهتمام بالمشاريع التري -10

ترردام برررامج تعلرريم الكبررار 

.بالتكنولوجيا

اقد المؤتمرات والدورات -11

.وور  العمل التواوية

إنشرراء دليررل لمررديري -12

ومطوري تعليم الكبار وتطروير

.قدراتهم

إنشرراء تطبيررق مجرراني -13

.لالستخدام في التعلم ان بعد

.توفير برامج تدريب للمعلمين والمشرفين بالجدارات الجديد -14

إاداد طرق تقييم متنواة -3

، تهد  إلى(رقمية وغير رقمية)

تقيرريم أداء المتعلمررين الشررباب 

. والكبار
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تجربة النيجر

برنامج  الهواتف النقالة من أجل محو األمية

نادية هاشم/ د: إعداد

تم دمرج  دورات محرو األميرة  
ية القائمة الى الهاتف في دور  تقليد
50لمحررو أميررة الكبررار ، حضرررها 

فري ( امررأ 25رجالً و 25)
قرية تم اختيارها 113كل قرية من 

.في منطقتي دوسو وزيندر بالنيجر
انخرط جميرع الدارسرين فري 
م، برنامج تعليم الكبار بشركل منرتظ

وفرري نفررس السررياق، فقررد تعلررم 
المشرراركون فرري نصررف القرررح       

كيفيرة( المنفذ بيها المبادر )
.استخدام الهاتف المحمول

ABC:برنامج
هررو ابررار  اررن مبررادر  
تعاونية تسرتخدم الهواترف 
المحمولة كأدوات لتعزيز 
معرفررة القررراء  والكتابررة 
والحساب لردح الكبرار فري 

. النيجر

ينبع البرنامج من مالحظرات 
الباحثين في جامعة تافتس وخدمات
ا اإلغاثة الكاثوليكية، الذين الحظرو
أن التجار األميين كرانوا يعلمرون 

ابة في السابق أنفسهم للقراء  والكت
باستخدام الهاتف المحمول، من أجل 
االسررتفاد  مررن الرسررائل النصررية 
.القصير ، كبديل أرخص لالتصال
تم تصميم البرنرامج لتقيريم
تأثير اسرتخدام الهراتف المحمرول 
ة الى تعلم الكبار واخثار االجتمااي
.  واالقتصادية المترتبة الى ذلك

:األهدا  والغايات

ي تعليم الدارسين كيفية االستخدام البسيط للهاتف المحمول، بما ف
ذلك تحول الهاتف وخارجها، والتعر  الى األرقام ورسرائل الرى 

. الهاتف تلقي المكالمات، والكتابة والقراء 

ر استخدام الرسائل النصية لتحسين مهارات القراء  والكتابرة للكبرا
.الحساب، وتمكينهم من تحسين وظيفة في الحيا  اليومية

1

2
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إدخال استخدام المعلومات وتكنولوجيرا االتصراالت أدا  تعليميرة داخرل 
الفصل لتمكين الدارسين من ممارسة مهرارات محرو األميرة المكتسربة 

. حديثا خارج الفصول الدراسية باستخدام الهواتف المحمولة

تحسين المستويات االقتصرادية لألسرر النيجيريرة، مرن خرالل إاطراء 
المشاركين وسائل للبحث ان المعلومات، من أجل بيع محاصيلهم بسعر

.أالى، أو للبحث ان معلومات حول فرص سوق العمل

3

4

:  تنفيذ البرنامج

1
غاتهم تم استخدام منهج تعليم الكبار غير النظامي لتعليم الدارسين القراء  والكتابة بل

، ، وحلول بسيطة لبع  المسائل الرياضية، باإلضافة إلى ذلك(الهوسا والزرما)األم 
.طةتعلموا حول القضايا الصحية والزرااية والبيئية من خالل القراءات اليومية واألنش

3
بدأت الدورات في فبراير واستمرت حتى يونيو، مع استراحة لمد  
.سبعة أشهر في كل سنة من الدراسة، بسبب موسم الزرااة والحصاد

2

قدم البرنامج توجيهات أساسية للدارسين حول كيفية استخدام 
الهاتف المحمول، بما في ذلك تشغيل الهواتف وإيقافها، وإجراء 

.  واستقبال المكالمات، وإرسال واستقبال الرسائل النصية

4
يحضر الفصول خمس مرات في األسبو ، لمد  ثالثة سااات 

.  في اليوم

5
برنامج تعليم الكبار يتكون من ثمانية أشهر من 
.  محو األمية والحساب تعليمات الى مدح فتر  اامين

مجلة التعليم للجميعتجارب دولية



:  توظيف وتدريب المعلمين

تم اختيار أاضاء هيئة التدريس من داخل المجتمع الرى أسراس مسرتوح 
عليم التعليم، وتم تدريبهم من قبل وزار  التعليم غير النظامي الى منهج ت

ن الكبار األساسي والى المنهج المقدم بالبرنامج، مع ضمان حصول المعلمو
لضررمان . 80)فرنررك أفريقرري 40،000الررى حرروالي  

.التزامهم بجدول الحصص

:  التحاق المتعلمين

.اختيار من ينتمون إلى الجمعيات المنتجة بالقرح

ادم القدر  الى القراء ، أو كتابة الحرو ، أو األرقام في 

. أي لغة

.  االستعداد للمشاركة في البرنامج

في قرية واحد ، لذا 50تنطبق المعايير الى أكثر من 
.  لقراة اامةيتم االختيار 

.التقييم األولي لمستوح الطالب

: 7تم تقريمهم بمجموارة درجرات مرا برين صرفر إلرى 

ادم القردر  الرى " )األمية الكاملة"المستوح صفر يعني 

7، والمسررتوح (التعررر  أو الكتابررة الحرررو  األبجديررة

للطالب القادرين الى كتابة الجمرل مرع أنمراط كلمرة 

.أكثر 

2020يوليو تجارب دولية



ذي تقييم مستويات تتوافق مع تلك المستخدمة في اختبار الحساب، ال
بسيط للتعر  الى )1يحتل المرتبة من المستوح صفر إلى المستوح 

ادد المشاكل التي تنطوي الى )7، بحد أقصى من المستوح (األرقام
(. الجمع والطرح والضرب والقسمة

.جميع الدارسين تم اختيارهم من مستوح صفر أو واحد

:  نتائج البرنامج

مررن ( ٪31)حقررق  مررا يقرررب مررن ❑

البالغين في التقليديرة بررامج محرو 

فري ( 1)األمية في النيجر المسرتوح 

الرياضريات أو الكتابرة خرالل السررنة 

األولررى مررن فصررول محررو األميررة 

٪ من البرالغين فري 36التقليدية، فإن 

بعد سرتة 1البرنامج حققوا المستوح 

أسابيع فقرط مرن اسرتخدام الهراتف 

.المحمول

دوالر 21.50تكلفة البرنامج التقليدي ❑

أمريكي لكل طالب، مقارنة بالبرنامج

حيث بلغرت تكلفترة ( ABC)المنفذ 

.دوالر أمريكي لكل مشارك بالغ27.5

٪ 80حوالي خالل السنة األولى، وصل ❑

من الدارسين بالبرنامج المجرب إلرى 

٪  69، مقارنررررة إلررررى 1المسررررتوح 

.بالدارسين في البرامج التقليدية

، قرردم 2012و 2009بررين اررامي ❑

برنامج خدمات تعليم الكبار إلى 

شخص تمكنوا من معرفة 7000

القراء  والكتابة، وحل المسرائل 

.الرياضيات

ارتفا  مستوح الدارسين، حيرث ❑

وهذا 2، بين أصبح في المتوسط

يعني أنهم قرادرون الرى قرراء  

.وكتابة الجمل ومشاكل الطرح

حققت القرح التي يعمرل بهرا -❑

٪ 20البرنررامج، معرردالت بنسرربة 

٪ أالى من تلك من القررح 25و

غير التي ال يعمل بها البرنرامج، 

٪ 20وذلك الى المدح القصير و

بعرد )أالى الى المدح الطويرل 

(. سبعة أشهر من انتهاء البرنامج
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2020يوليو شراكة فاالة

مة
ّ
وع قرية ُمتعل مشر

الدعم دارسات فصول تعليم الكبار أثناء جائحة كورون

ن الهيئة العامة لتعليم الكبار وهيئة إنقاذ الطف اكة فاعلة بي  ولةشر

ن الم مول م" قرية م تعلمة"بتنفيذ مشرو  "هيئة إنقاذ الطفولة"تقوم
، 2017منرذ مرارس  USAIDقبل الوكالرة األمريكيرة للتنميرة الدوليرة

، 1300بمحافظات البحير  وسروهاج وأسريوط فري مايزيرد ارن 
بشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبالتعاون مع اددو من الجمعيات

ية محو أماألهلية المحلية التي تعمل بالمحافظات والمجتمعات المستهدفة، ل
بإكسرابهن مهرارات ( وخاصة أمهات تالميذ المدارس المجتمعية)السيدات 

ير القراء  والكتابة الالزمة لضمان اسررررتمرارية املية التعرل  رم والتطو
.الذاتري لهرن وألبنائهرن

يتبنى المشرو  منهجية شاملة
" الرتعلم برين األجيرال"ومتكاملة 

والترري يتطلررب تنفيررذها ممارسررة 
الحوار داخل األسر  واستخدام مواد 

" كالقصررص القصررير "قرائيررة 
كمدخل إليجراد فررص للتحراور 
تم والتعلم المتبادل داخل األسر ، في

ترردريب الدارسررات الررى ممارسررة 
الحررروار والمناقشرررة بالفصرررل 
واسررتخدام المررواد القرائيررة مررع 
المنسررقة وبقيررة الدارسررات قبررل 

بهرد  تمكرين تنفيذها مع األسر   
األمهات من الررقراء  / الردارسرات

قوالكتابة والمهارات الوالدية لتحقي

ق والكتابة والمهارات الوالدية لتحقي
المزيد من اإليجابية الى مخرجات 
تعل  ررم القررراء  والكتابررة للدارسررة 

لقراء  والكتابرة واألبناء أيضرًا، فرا
والحوار مهارات ال ت مرارس فقرط 
بالفصل الدراسي إنما هري مهرارات 
للحريا ، واألسر  هي أفضرل مكران 
لمسااد  أفرادها الى تطوير تلك 
المهارات بطريقة مثمر   حيرث أن 
األم هى محور املية التعلم للطفل

ومرن / منذ والدته ويمتد التعلم مع
خالل األم ألنشطة الحيرا  اليوميرة 
بما فري ذلرك القرراء  والتواصرل 

. والحوار الفع ال بين أفراد األسر 

عصام أسعد/ أ: إعداد
هيئة إنقاذ الطفولة



مجلة التعليم للجميعشراكة فاالة

مبادرات المشرو  لدام دارسات فصول تعليم الكبار 
أثناء جائحة كورونا

اند إاالن التوقف ان التجمعات واقد اللقاءات مع الدارسات بالفصول
ت خالل انتشار كورونا، وسعيًا من المشرو  للحفاظ الى تواصرل المنسقا

والدارسات الى المستوح اإلنسراني والشرعور بالتضرامن معهرن وتشرجيع  
وتطبيقهرا -بالفصرل-الدارسات الى توظيف المهارات التي ترم اكتسرابها 

، ..."القرراء ، الكتررابة، الحررساب، الحروار مرع األسرر  "وادم نسريانها 
واستثمار تواجد أفراد األسر  معًا لوقرت طويرل داخرل المنرزل لتطبيرق 

سة بين الدارمنهجية التعلم بين األجيال لتحقيق مزيد من التفاال و
وأفراد أسرتها، وتنوات أسراليب الردام المقدمرة مرن المشررو  لتشرمل 

:التررالي

الموبايرل مرع المنسرقات وبعر  تنظيم شبكة تواصرل 
د الدارسات  وتوظيفها من أجل توصيل رسائل للتواية للحر

من انتشار المرض والتأكيد الرى طررق الوقايرة الواجرب 
. اتبااها من قبل الدارسات وأ سَرهن

1

2
إاررداد مطبواررات خاصررة بالتوايررة وبعرر  األلعرراب 
التعليمية  تم توزيعهرا الرى جميرع أطفرال المردارس 
المجتمعية ليسرتفيد منهرا التالميرذ ومعظرم أ سَرررر 

.الدارسات بتعليم الكبار

3

وإلمترداد قنرروات الررتعلم والحفرراظ الررى مكتسرربات 
الدارسات من مهارات القراء  والكتابرة خرالل فترر  

ق أورا"توقف الفصول أاد َالمشرو  أنشطة تعليمية 
  لدارسرات فصرول تعلريم الكبرار" تكليفات أسبواية

ت وكانت ت طبع أوراق التكليفات وتوز  الى الدارسا
أو ترسل ابر رسالة واتساب لنسبة محدود  ممرن –

.لديهن موبايل حديث

4
تضمن كل تكليف اددًا مرن المهرام التري تتطلرب 
م القراء  والحساب والتعبير بالكتابة وأحيانا بالرسر

مشتركة بين األم واألطفالأيضًا كأنشطة 
". التعلم بين األجيال"فى إطار تنمية ممارسة 



-سات تولت المنسقات توزيع التكليفات أسبوايًا الى الدار
وكران مرع –بمسااد  أاضاء فرق التعليم بالمجتمعات 

بعد حل تسليم التكليف الجديد يتم استالم التكليف السابق
. األسئلة

5

واقب اسرتالم التكليرف تقروم المنسرقات بتصرحيح 
األخطاء لرصد نقاط القو  والضرعف فري أداء كرل 
دارسة للتواصل مع الدارسات وتقديم المالحظات الى
  أداء كل دراسة، وليكون معينًا للمنسقة اند استئنا

العمل بالفصول بعد رصد جملة أداءات الدارسات فري 
.مختلف التكليفات

6

:من الجوانب االيجابية لهذه الخبر 

والشك أن ذلك كان مرن أهرم أسرباب ارود  النسربة 
األاظم من الدارسات للفصول اقرب اارالن اسرتئنا  النشراط 

.والحد من تسربهن رغم طول فتر  التوقف

2020يوليو شراكة فاالة

شرعور الدارسرات باالمتنران والسرعاد  لالهتمرام بهرن 
ة والشعور بالتضامن معهن  لتوصيل رسائل التوايرة مطبوار

ن   وقد ابرت بع  السيدات اإلرسال تكليفات و
، سعادتهن ورغبتهن في أن تصلهم التكليفات مررتين 

ألن أوراق التكليفات ساادت الدارسات الرى اردم نسريان مرا 
فريأن التكليفات كانت بالفصل  بل 

.والرسم والتسلية للقراء  واألسر  



مجلة التعليم للجميعتقارير إحصائية

بار أاداد السكان واألميين ونسب األمية طبقاًلمؤشرات الهيئة العامة لتعليم الك

.بدون إضافة التسرب من وزار  التربية والتعليم-اام فأكثر15للفئة العمرية 

www.eaea.gov.egالدوليةالمعلوماتشبكةعلىموقعناتصفحيُرجيالمعلوماتمنلمزيد-

انطالقا من اإليمان بأن التعليم هو مشرو  مصرر القرومي، فرإن هنراك 
جهودا دؤوبة لترجمة ذلك في سياسات تعليميرة مرن أجرل تعلريم متميرز، 
ل وسياسات تعليمية غير نظامية من أجل تعليم مستمر للكبرار يسرتهد  كر

قطااات األميين، ويركز في نفس الوقرت الرى القطاارات األكبرر 
.، وبخاصة قطااي المرأ  والعمالواألكثر 

، وفي ضوء األاداد المتزايد  للسكان والزياد  النسبية في أارداد األميرين
عهم يصبح تعليم الكبار المستمر هو سالح التقدم، ومحو أمية األفراد يعني وض

الى طريق التعليم المستمر مدح الحيرا   ممرا يرؤدي إلرى تنميرة معرفيرة 
. ومهارية وقيمية تحقق رفعة الوطن والمواطن

ومن ثم، تسعى الهيئة العامة لتعليم الكبار إلى بذل مزيد مرن الجهرود 
. لتحقيق هذه األهدا  السامية

البيان
إجمالي الجمهورية

إجماليإناثذكور

2020

2020/1/133،780،44031،876،33965،656،779ادد السكان التقديرح فى 

2020/7/17،450،02610،281،19117،731،217ادد األميين في 

%27.0%32.3%22.1النسبة المئوية لألميين

2019

2019/1/133،210،73131،305،67764،516،408ادد السكان التقديرح فى 

2019/7/17،491،11010،345،62017،836،730ادد األميين في 

%27.6%33.0%22.6النسبة المئوية لألميين

رائد هيكل/ م:إعداد

ةتقارير  إحصائي

http://www.eaea.gov.eg


2020يوليو تقارير إحصائية

2020/ 9/ 31بالنظر إلى أاداد السكان واألميين ونسب األميرة حترى 

ارام فرأكثر 15طبقا لمؤشرات الهيئة العامة لتعليم الكبار للفئة العمرية 

: بعد إضافة التسرب من وزار  التربية والتعليم يتضح اختي

زاد ان ادد السكان التقديري فري 1/1/2020ادد السكان التقديري في •

(. %1.8) بمعدل نمو ي قدر بحوالي 2019/ 1/ 1

ان ادد األميين التقديري في 2020بينما قل ادد األميين التقديري في •

، والتى تعكس الجهود التي تبذلها الهيئة العامة(%0.6)بمعدل نمو 2019

لتعليم الكبار للقضاء الى األمية، والحاجة الماسة لمزيد مرن تضرافر

الجهود والتعاون المشترك من كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسرات 

. المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية، وكافة الجهات المعنية

تقديرى فى  ل ا السكان  عدد 

2020/1/1

2020/7/1عدد األميين في

تقديرى فى  ل ا السكان  عدد 

2019/1/1

2019/7/1عدد األميين في

65,656,779

17,731,217

64,516,408

17,836,730

لمؤشرات الهيئة أاداد السكان واألميين ونسب األمية 

بدون إضافة -اام فأكثر 15العامة لتعليم الكبار للفئة العمرية 

.التسرب من وزار  التربية والتعليم



مجلة التعليم للجميعتقارير إحصائية

2020إنجاز الهيئة خالل دور  يوليو 

النسبة المئوية لإلنجازادد الناجحيناسم الجهة

21.62 %13672فصول تقليدية

14.14 %8946فصول ذاتية

46.27 %29265فصول تعاقد حر

تقنين أوضا  من يجيد القراء 
والكتابة

1369% 2.16

3.85 %2435فصول تنشيطية

7.07 %4473فصول مجندح القوات المسلحة

3.50 %2213فصول مجندح الشرطة

1.35 %856فصول قوات الدفا  الشعبي

0.03 %17فصول ذوح اإلحتياجات الخاصة

20.6 %3281ذاتى-تعليم ان بعد 

5.8 %4565حر-تعليم ان بعد 

7 .50 %8063تنشيطى-تعليم ان بعد 

79155اإلجمالى العام

13672

8946

29265

1369 2435
4473

2213 856 17
3281 4565

8063

ادد الناجحين



2020يوليو تقارير إحصائية

منها في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة لتعليم الكبار، و

التى للظرو  الطارئةبضرور  القضاء الى األمية  لتحقيق التنمية الشاملة، و

مرت بها مصر والعالم أجمع نتيجة جائحة كورونا، واإلجراءات االحترازية التى 

عليم اتخذتها الدولة للحد من انتشار هذا الوباء اللعين  اتجهت الهيئة لفتح فصول ت

ان بعد من خالل تدريب معلمي محو األمية الى إدار  هذه الفصول االفتراضرية 

ن، وقد باستخدام بع  التطبيقات التكنولوجية المختلفة المتاحة وإتاحتها للدارسي

دارس أمتحانات محو األمية بنظام التعلريم ارن بعرد بنسربة ( 15909)أجتاز ادد 

.2020من إجمالي ادد الناجحين بدور  يوليو ( 20.1%)

تح كما اهتمت الهيئة بتوفير فرص امل للشباب واستثمار طاقاتهم من خالل ف

باب التعاقد معهم فى فتح فصول محو األمية بنظام التعاقد الحرر، والرذح بلغرت 

. من فصول التعليم ان بعد% 5.8بالفصول العادية، وبنسبة %46.27نسبته 

كما اتجهت الهيئة لدمج ذوح االحتياجات الخاصة من ذوح الهمم فى المجتمع 

هم من خالل فتح فصول تعليمية لهم، ووضع مناهج تعليمية تتوافق مع أحتياجرات

. 2020دارس االمتحان بنجاح خالل دور  يوليو ( 17)وقدراتهم، وقد اجتاز ادد 
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الهيئة العامة لتعليم الكبار وزارات وهيئات حكومية

جامعات وكليات قوات مسلحة وشرطة

أحزاب سياسية جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى

امتحانات فورية  مؤسسات دينية

مجالس قومية متخصصة

:  موزعة قطاعات2020إجناز اهليئة خالل دورة يوليو 



مجلة التعليم للجميعتقارير إحصائية

ومن الجردول السرابق 2020وبالنظر إلى إنجاز الهيئة خالل دور  يوليو 

هات نالحظ، أن إنجاز الهيئة العامة لتعليم الكبار هو أالى نسبة الى مستوح الج

، يليها الوزارات والهيئات (%51،82)األخرح، إذ حققت النسبة المئوية لإلنجاز 

، وحققرت (%12،59)، ثم الجامعات والكليات بنسربة (%18،94)الحكومبة بنسبة 

، وفي النهاية حققرت المجرالس القوميرة %(1.53)المؤسسات الدينية  نسبة 

(. %0،01)المتخصصة بنسبة 

ائم ومما سبق يتضح إنجاز الهيئة العامة لتعليم الكبار نتيجة لسعيها الرد

لتطوير األداء ووضع الخطط الشاملة التي تضمن القضراء الرى األميرة بكرل 

صورها، ومن ثم تسعى الهيئة إلى اقد بروتوكوالت تعاون مع كافة الجهات 

المعنية، ومد يد العون للجميع في إطار الواي بأهمية الجهد الجمااي والعمل 

المشترك بين المؤسسات كافة  مرن أجرل التصردي لألميرة، ونناشرد جميرع 

المؤسسات بالتعاون الصادق والمثمر وبذل المزيد مرن الجهرد للقضراء الرى 

.أجمعاألمية بما يليق بتاريخ مصرنا الغالية التي صدرت العلم والثقافة للعالم

:  2020احلكومية خالل دورة يوليو واهليئاتإجناز الوزارات 

النسبة المئوية لإلنجازادد الناجحيناسم الجهة 

%821854.83وزار  الشباب والرياضة

% 345123.02وزار  التضامن االجتمااى

% 10076.72وزار  الدفا 

% 7004.67وقا ألوزار  ا

% 6644.43وزار  التربية والتعليم

% 4673.12وزار  الصحة والسكان

% 3122.08وزار  التعليم العالى

% 1400.93وزار  الزرااة

% 300.20وزار  الداخلية

%14989100جمالى العام اإل



2020يوليو تقارير إحصائية

، تليهرا (%54،83)حققت وزار  الشباب والرياضة أالى معدل انجاز وصل إلى نسبة 

، ثم وزار  (%6،72)، ثم وزار  الدفا  بنسبة (%23،02)وزار  التضامن االجتمااي بنسبة 

، ثرم وزار  (%4،43)، تليهرا وزار  التربيرة والتعلريم بنسربة (%4،67)األوقا  بنسبة 

، ثرم وزار  (%2،08)، ثم وزار  التعليم العالي بنسربة (%3،12)الصحة والسكان بنسبة 

  ممرا يؤكرد أهميرة (%0،20)، وأخيرا وزار  الداخلية بنسبة (%0،93) الزرااة بنسبة 

.تضافر الجهود، وتدايم التفاال اإليجابي لدور هذه الوزارات بشكل أكبر

2020إجناز اجلامعات خالل دورة يوليو 
ازالنسبة املئوية لإلجنعدد الناجحنياسم اجلهة 
28.36%2826جامعة المنيا

15.53%1547جامعة المنصور 

10.13%1009جامعة دمنهور

9.44%941جامعة دمياط

8.82%879جامعة طنطا

6.80%678جامعة الزقازيق

4.12%411جامعة كفر الشخ

3.65%364سيوطأجامعة 

3.23%322جامعة السويس

2.07%206جامعة السادات

2.02%201جامعة المنوفية

1.51%150جامعة بنى سويف

1.08%108جامعة جنوب الوادح

0.90%90جامعة سوهاج

0.78%78جامعة اسوان

0.69%69جامعة بورسعيد

0.34%34جامعة اين شمس

0.31%31جامعة االزهر

0.11%11جامعة الفيوم

0.05 %5جامعة بنها

0.04 %4سكندريةجامعة اإل



مجلة التعليم للجميعتقارير إحصائية

نجد أن أالى نسبة إنجاز 2020وبالنظر إلى إنجاز الجامعات خالل دور  يوليو 

، تليها جامعة (2826)وادد ناجحين ( %28،36) كانت من نصيب جامعة المنيا بنسبة 

، تليهرا جامعرة (%10،13) ، تليها جامعة دمنهور بنسربة %(15،53)المنصور  بنسبة 

، ثم جامعة الزقرازيق %(8،82) ، تليها جامعة طنطا بنسبة (%9،44) دمياط بنسبة 

ثم جامعة أسيوط بنسربة ( %4،12) ، ثم جامعةكفر الشيخ بنسبة %(6،80) بنسبة 

ثم تليها جامعرة السرادات بنسربة ( %3،23) ، تليها جامعة السويس بنسبة ( 3،65%)

، تليهرا جامعرة بنري سرويف بنسربة (%2،02)ثم جامعة المنوفية بنسبة %( 2،07)

، (%0،90)، تم جامعة سوهاج بنسبة (%1،08)ثم جامعة جنوب الوادي بنسبة %( 1،51)

، ثم جامعة اين (0،69)، ثم جامعة بور سعيد بنسبة ( %0،78) ثم جامعة أسوان بنسبة 

، ثم جامعة الفيوم بنسبة (%0،31)، ثم جامعة األزهر بنسبة (%0،34) شمس بنسبة 

( %0،04) ، تليها جامعة االسكندرية بنسربة %(0،05) ، ثم جامعة بنها بنسبة (0،11)

مما يؤكد أهمية اقد بروتوكوالت التعاون مع كافة الجامعات ومشاركة الطرالب 

. في امليات محو األمية ومكافحتها

2020إجناز اجلامعات خالل دورة يوليو 
2826

1547

1009

941
879

678

411 364 322
206 201 150 108 90 78 69 34 31 11 5 4



2020يوليو أنشطة الهيئة

أنشطة
وناالهيئة العامة لتعليم الكبار خالل جائحة كور 

فاطمة عياد/ د: إعداد

كشررفت األزمررة الترري خلفتهررا 
جائحة كورونا مدح الخلل في البنيرة 

في التكنولوجية لمؤسسات تعليم الكبار
مصر، والتي وضعتها أمام تحدو كبيرر، 
ويتمثل الجانب اإليجابي لألزمرة أنهرا 
أتاحت مساحة أمام المؤسسرات التخراذ 
أسرراليب غيررر تقليديررة وإبداايررة فرري 
مواجهة األزمة  لذا سعت الهيئة العامرة 
لتعلرريم الكبررار لترردارك هررذه األزمررة، 
والتعامل معها بأساليب غيرر تقليديرة، 

جيا تعتمد في المقام األول الى التكنولو
دون اإلخالل باإلجراءات االحترازية التي
نادت بها الدولة حفاظًا الرى المرواطن 

.المصري

ظهرررت أهميررة التكنولوجيررا 
ووسائلها فري بررامج تعلريم الكبرار 
كوسائط مهمرة لتخطري األزمرات، 

إمرا : حيث أصبحنا اخن بين خيارين
إيقا  الدراسة وغلرق فصرول محرو 
األميررة، وفصررول مواصررلة الررتعلم 
للمتحررين من األمية بشكلو كاملو، 

فف أو اتبا  س بل إلكترونية بديلة تخ
من حد  األزمة، األمر الذي يجعل من 
ت التكنولوجيا اامالً أساسيًا في حاال

توقف سرير الحيرا  اليوميرة بشركل 
.طبيعي

مراحل التجربة المصرية وإجراءاتها 
في إدارة أزمة كورونا

األولى
مرحلة االستجابة والتكيف 

مع األزمة

الثانية
التخطيط للمستقبل بعد 

اصر كورونا



مجلة التعليم للجميعأنشطة الهيئة

ار للتكيف مع أزمة جائحة كورونا  استعانت الهيئة العامة لتعليم الكب
ن حد  بمصادر التعليم والتعلم التكنولوجي، والتعلم ان بعد، للتخفيف م

: األزمة، فاتخذت اإلجراءات اختية

مرحلة االستجابة والتكيف مع األزمة:األولى

2

تدريب المعلمين والمدربين 
ي الى مهارات التعلم اإللكترون

.والتعلم ان بعد
3

ح وضع تعليمات تنظيمية لفت
وتشغيل فصول التعليم ان 

.بعد

1

إنشاء وحد  للتطوير 
.التكنولوجي بالهيئة

4

إاداد دليل إجرائي خليات 
.التعليم ان بعد

5

اإلجراءات التنفيذية لتطبيق
.منظومة التواصل ان بعد
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أنشأت الهيئة وحد  التطوير التكنولوجي بإدار  المكتب الفنري براإلدار  العامرة
.لمكتب رئيس الجهاز، لتنفيذ ادد من المهام، وهي

.إنشاء وحد  للتطوير التكنولوجي بالهيئة1

إنشرررراء منصررررة -

إلكترونيررة تسررمح 

و بفتح فصول لمح

أميررة الكبررار، مررن 

خالل التواصل ان 

بعرررد باسرررتخدام 

.التكنولوجيا

إاداد معرايير فنيرة -

وتعليميرررة إلنتررراج 

مررررواد تعليميررررة 

تفااليررة باسررتخدام 

ب التكنولوجيا، تتناس

مررررع الجمهررررور 

.المستهد 
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تسجيل مناهج محو األمية باستخدام التكنولوجية الرقمية، في 

مقاطع فيديو صغير ، بواسطة مجمواة من المعلمين المتميزين   

.في استديو كلية اخداب بجامعة اين شمس

تخطيط وتنفيذ ور  امل من بعد بين القيادات والعاملين -

.بالهيئة العامة لتعليم الكبار وفرواها
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تصميم وإنتاج مواد تعليمية إلكترونية لمرحلتي محو األمية 
.ومواصلة التعلم

ى بث المواد التعليمية المنتجة ال-

المنصررات اإللكترونيررة المتاحررة، 

الموقررع الرسررمي للهيئررة : مثررل

العامررة لتعلرريم الكبررار، ومواقررع 

التواصرررل االجتمرررااي، وقنرررا  

اليوتيرروب الخاصررة بالبرنررامج، 

وغيرها من الوسائل التكنولوجية

األخرح، تيسيرًا الرى الدارسرين  

لضمان وصول المرواد التعليميرة 

.بشتى الطرق الممكنة
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قنا  اليوتيوب الخاصة
بوحد  التطوير التكنولوجي بالهيئة

فتح فصول 
لمحو أمية 
الكبار، من 

خالل التواصل 
ان بعد 
باستخدام 
الوسائط 
المتعدد  
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2
ي تدريب المعلمين والمدربين الى مهارات التعلم اإللكترون

.والتعلم ان بعد

التنسيق بين الهيئة العامة لتعلريم الكبرار ومركرز تعلريم الكبرار▪

بجامعة ارين شرمس للتنفيرذ دورترين تردريبيتن لتنميرة مهرارات 

 Zoom Cloudالهيئرة، مرن خرالل تطبيرق  (TOT)المردربين

Meetingوهما كالتالي :

مهارات التدريب ان 
بعد في الفتر  من 

أغسطس حتى    29

2020سبتمبر 6

:الدور  الثانية

مهارات التدريب 
ان بعد في الفتر  

يوليو 29-19من 

2020

:الدور  األولى
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التنسيق برين الهيئرة العامرة لتعلريم الكبرار جامعرة مصرر للعلروم ▪

ن والتكنولوجيا للتنفيذ دورترين تردريبيتن لتنميرة مهرارات العراملي

 Microsoft Team، من خالل تطبيق (ااملين–قيادات ) بالهيئة 

: وهما كالتالي

يبيئات التعلم االفتراض
2020يوليو 20-27

البرنامج 
األول

البرنامج
منصات وتطبيقات التدريبالثاني 

ان بعد
2020يوليو 20-27
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3
لتعليم وضع تعليمات تنظيمية لفتح وتشغيل فصول ا

.ان بعد

1

إااد  فتح فصول محو األمية وتعليم الكبار بنظام التواصل 
ان بعد، باستخدام الوسائط التكنولوجية، ووسائل االتصال 

الحديثة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية

تطبيق المنظومة الجديد  الى مستوح جميع
إلمكانيات كل محافظات الجمهورية، 

.محافظة 2

بشكل –إجراء امتحانات للدارسين بالطرق التقليدية 
، الوقاية واالحتراز الالزمةوسائل الى أن -مؤقت

والصادر  من قبل وزار  الصحة، خاصة منع التجمعات، 
واخخرووجود مسافة آمنة بين 

3

ة تطبيق المنظومة الى فصول محو األمية التابع
للجامعات، والجهات الشريكة، والمدرسين الذين 
لديهم القدر  الى التعامل مع البرامج والمنصات 

 Zoomالتكنولوجيةمن بعد، مثل برنامج 
Meeting Cloud

4
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.إاداد دليل إجرائي خليات التعليم ان بعد4

:  تضمن الدليل اإلجرائي اختي

.مفهوم التعليم ان بعد•
.أسس التعليم ان بعد وأهدفه ومزايا التعلم ان بعد•
.أهدا  التعليم ان بعد•
.أهم أساليب التعليم ان بعد•
.أهم الوسائط التي يمكن استخدامها في التعلم ان بعد•
.  مفهوم التعليم اإللكتروني•
.أنوا  التعليم اإللكتروني•
.نواية الفصول التي يمكن مباشر  العمل بها من خالل التعليم اإللكتروني•
.اناصر العملية التعليمية السائد  في التعليم اإللكتروني•
.إجراءات فتح وتشغيل فصول التعليم اإللكتروني•
.آليات متابعة فصول التعليم اإللكتروني•
.آليات اختيار فصول التعليم اإللكتروني•
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5
ل اإلجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة التواص

.ان بعد

الضوابط 
المالية لتمويل
الفصول

7 2

تسجيل بيانات
فصول التعلم 

من بعد

3

المناهج 
التعليمية 
المستخدمة

4

ة الوسائل التعليمي
والوسائط 
التكنولوجية

5

مد  الدراسة 
بفصول-وتوقيتاتها

التعلم ان بعد

6

آليات متابعة 
م فصول التعل
من بعد

اإلاالن
ان المشرو 

1
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سعت الهيئة العامرة لتعلريم الكبرار لوضرع
خطة مستقبلية للتعامل مع األزمة، وذلك من

: خالل الخطوات التالية

ر التخطيط للمستقبل بعد اص:الثانية
كورونا

ضرور  وجود رؤية واضحة لتعليم الكبار في حراالت الطروارئ 

.اصةمن قبل سياسات التعليم بصفة اامة، وتعليم الكبار بصفة خ

تبني استراتيجيات جديد  فري إارداد معلرم الكبرار وتنميتره 

مهنيًا، بحيث يتم التركيرز الرى تنميرة مهاراتره الرقميرة، 

.والوجدانية، والصحية، ومهارات الدام النفسي واالجتمااي

زيرراد  االاتمرراد الررى تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت 

.كجزء من استراتيجيات تعليم وتعلم الكبار مستقبالً

-أثنراء اإلارداد -تكوين اتجاهات إيجابية لدح المعلمين 

نحرو العمرل فري الظررو  الطارئرة وأوقرات األزمرات، 

.وانتشار األوبئة

ر قوانين دولية لحماية وضمان تعليم وتعلم الكبرا

وقررت األزمررات والكرروارث، تلتررزم بتنفيررذها الرردول 

.والمنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية

إاداد خطط تنفيذية لمواجهة األزمات فري مجرال 
تعليم وتعلم الكبار، وااتمادها من خالل منظمرات 

.دولية وإقليمية
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تجدتصميم نشرات إلكترونية للتواية بفيروس كورونا المس

نشرات تواوية

ايرة قامت وحد  التطوير التكنولوجي بتصميم نشرات إلكترونية للتو
بمخاطر فيروس كورونا المسرتجد، وكيفيرة التعامرل معره، مرن أجرل 

.الحفاظ الى أمن وسالمة الدراسين الكبار

تعليمات 
للوقاية من 
فيروس 

كورونا
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قامت الهيئرة العامرة لتعلريم الكبرار بتطبيرق اإلجرراءات االحترازيرة        
.في االمتحانات، للحفاظ الى أمن وسالمة الدارسين في اللجان االمتحانية

19-متابعة االمتحانات في ظل أزمة كورونا 

ح توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وجامعة مطرو
(من خالل التكنولوجيا) 

1 /7 /2020
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توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وجامعة دمنهور

5 /8 /2020

ار لقاء تشاوري حول التقرير العالمي الخامس لتعليم الكب
بمشاركة المجتمع المدني7كونفنتيا 

16 /8 /2020

، سلسلة 2020أغسطس 16دشنت الهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم األحد 
م اللقاءات التشاورية حول استبيان التقرير العالمي الخرامس لتعلريم وتعلر

.الكبار، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية
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أي مدح تتوافر اإلتاحة وتحسرينها إلى 
ا ، بشكل متميز يتسم بالجود ، والمساو

وادم التمييز، وكذلك تعزيز فررص 
التعلم، ومراجعة أنشطة تعلريم وتعلرم
الكبررار وتقويمهررا، وتحسررين امليررة 
التعليم والتعلم الى ضروء التوجهرات 
ر، العالمية ألدبيات تعليم وتعلرم الكبرا

وكذا تحقق الشراكة والتشبيك بين 
ي هيئة تعليم الكبار والمجتمع المدني ف

مجال تعليم الكبار، واسرتعراض أبررز 
التجررارب الناجحررة لتعمرريم الفائررد ، 
وكذلك التحقق من السرعي الردؤوب 

، 2030لتحقيق أهدا  التنمية المستدامة 
  والعمل الى جود  تعليم الكبار، وتنو

مصررادر التمويررل، وإطررالق القرردرات 
. اإلبدااية لتعليم وتعلم الكبار

ر توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وجامعة دمنهو
(من خالل التكنولوجيا) 

8 /9 /2020

ااشرور امرري، / والى ضوء اختيار د
رئيس الهيئرة العامرة لتعلريم الكبرار، 
المنسررق الرروطني إلاررداد وكتابررة 
لم التقرير العالمي الخامس لتعليم وتع

الكبررار بمصررر  تررم توجيرره الررداو  
للمجتمع المردني، ممثالًفري الشربكة 
العربية لمحو األمية وتعلريم الكبرار، 
وبع  المؤسسرات الحكوميرة، ممثلرة 

المركز اإلقليمي بسررس الليران : في
، ومركز تعليم الكبار جامعة (أسفك)

اررين شررمس، ولفيررف مررن الخبررراء 
وممثلي الجمعيرات األاضراء بالشربكة 
العربية لمحو األمية وتعلريم الكبرار  
إلقامة مجمواة من اللقاءات التشاورية 
حول التقرير العالمي الخرامس بشرأن 
تعليم وتعلم الكبرار لرصررد التقرردم 

لخف  نسب األمية في مصرالمحررز
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ية اجتما  اللجنة التنسيقية العليا لمشرو  محو األم

2020/ 8/ 24بالمجلس األالى للجامعات 

ااشرور امرري، األثنرين / استضافت الهيئة العامة لتعليم الكبرار برئاسرة د
، اللجنة التنسيقية العليا لمحو األمية بالمجلس األالرى 2020أغسطس 24الموافق 

سراد  الهاللي الشربيني وزير التربية والتعليم األسبق، وال/ د.للجامعات، برئاسة أ
األساتذ  نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنميرة البيئرة  لمناقشرة 
اإلجراءات التي قامت بها الجامعات في ظل جائحة كورونا، وتطبيق قرارات اإللزام 
الى طالب الجامعات، وكذلك مناقشة المستجدات التي طرأت الى الهيئة العامة 

:لتعليم الكبار كالتالي

.تجديد توقيع بروتوكوالت تعاون مع الجامعات المصرية•

إاداد دورات تدريبية بالتعاون مع مركز تعليم الكبار جامعرة ارين •
شمس وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتنمة مهارات التدريب ان

.بعد للمدربي الهيئة

مرع تسجيل ومونتاج فيديو تعليمي للدارسين بواسطة معلمي الهيئة بالتعراون•
.استديو كلية اخداب جامعة اين شمس الستفاد  طالب الجامعة منه

وحدات لمحو األمية بكليات جامعة اين شمس الرذين ( 7)إنشاء •
ط بق اليهم قرار اإللزام، وتعيين منسقين مرن الهيئرة لمتابعرة

.العمل بصور  رسمية
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اإلشادة بجهود محو األمية
2020أكتوبر 13

أشاد معالي رئريس 
مجلرررس الررروزراء 
بجهود محرو األميرة 

خالل السنوات بمصر
جراء ذلرك األخير ،

ية أثناء الندو  التثقيف
للقررروات المسرررلحة 
بحضرررور فخامرررة 
الرئيس ابرد الفتراح 

.    السيسي

إعداد آلية اعتماد مدربي الهيئة عن بعد
2020أكتوبر 8

عامة بالتنسيق بين الهيئة ال
لتعلرريم الكبررار، والمركررز 

فك أس)اإلقليمي لتعليم الكبار
، تررم تنظرريم (سرررس الليرران

إارداد : ورشة امرل بعنروان
آلية ااتماد مدربي الهيئة ان

مررع ٱبعررد، وذلررك تمشرري
السياسة التي اتخذتها الدولة
السررررتخدام التكنولوجيررررا 
الرقمية في جميع المجراالت، 
بااتبررراره الحرررل األمثرررل 
لتحررديات القرررن الحررادي 

. والعشرون
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فيروس كورونا

درس

السيد مسعد/ أ: إعداد

مررن ارتبرراط المحترروح 
التعليمرري لدارسرري تعلرريم الكبررار          

بقضرراياهم ( مرحلررة محررو األميررة) 
ي الحياتية، وال سيما تلك القضايا التر

تعبر ارن احتياجراتهم الفعليرة التري 
تتماس مع صحتهم وسالمتهم، وسالمة 

فيررروس )أسرررهم، وجرراءت نازلررة 
بال مقدمات لتضع مصرممي ( كورونا

ا برامج تعليم وتعلم الكبار في مصررن
الحبيبة أمام تحديات جسام، تمثلت في
ين كيفية االتصال والتواصل مع المعلم

والدارسين في فترات إغالق الفصرول 
لإلجراءات االحترازيرة، فتطلرب 
األمرر إارداد درس تعليمي استرشرادي

يتناول مخاطر فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وكذلك إاداد فيرديوهات 
ذلك تعليمية قصير  يتم بثها ابر وسائل التواصل االجتمااي الخاصة بالهيئة، وك
فظة موقعها  وذلك للتواية الصحية للدارسين، ولمواصلة التعليم والتعلم، والمحا

. الى المهارات التي اكتسبوها قبل إغالق الفصول
...وقد تضمن الدرس األهدا ، والتدريبات واألنشطة، والتقويم 

.فيروس كورونا خطورته وطرق الوقاية منه : المضمون الثقافي

سااات 3: الزمن

تعر  كلمات لها داللة، تعر  أحر  
.(ن–و–ك –ق – )  : المهارات اللغوية

–وقاية –حجر صحي –كورونا –فيروس
.ادوح-نظافة –مرض  : المفردات الجديد 



:أنالىقادرًاالدارسيكونالدرسنهايةاند : أهدا  الدرس

يتعر  نطق 
الكلمات الجديد  
.

3

يقرأ الجمل 
.بطريقة صحيحة

8

يكتب الجمل 
.بطريقة صحيحة

9

ة يمارس سبل الوقاي
من فيروس 

كورونا في حياته 
.اليومية

2
يقدر خطور  

فيروس ك ور ونا 
.وطرق الوقاية منه

1

يكتب الكلمات 
الجديد  بطريقة 
صحيحة وبخط 

.واضح

4

– )يتعر  أحر  
(..ن–و–ك –ق 

5

يستخرج الكلمات 
.من البطاقات

6

يختار الكلمة 
الصحيحة من 
.كلمات متعدد 

7

يشارك في قضايا 
وطنه واألحداث 

.الجارية

11
يا يستخدم التكنولوج

في الداو  لمجابهة 
.فيروس كورونا

12

يعبر ان رأيه 
ويختار السلوك 

.الصحيح

10
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:التمهيد

فيررررروس كورونررررا 
ة فيروس خطير، يهدد البشري

تتكرراتف الجهررود مررن أجررل 
الوقايررة منرره ومحاصرررته 
باتبا  التعليمات واإلرشرادات
الصحية السليمة لمحاصررته
والعمررل الررى الوقايررة منرره، 
ويتم ذلك من خالل اررض 
أي مثيرررر ولررريكن صرررور  
وترردور حولهررا التسرراؤالت 

:اختية

ماذا ترح في 

الصور   
1

ماذا تفهم من 

الصور   

2

ما خطور  فيروس 

 كورونا

3

كيف نحمي أنفسنا 

والمحيطين بنا من اإلصابة

فيروس كورونا ب
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مجلة التعليم للجميعالهيئة في ايون الصحافة

الهيئة

في عيون الصحافة

بتاريخ
2020/5/1

بتاريخ
2020/5/16

سيد عبدالمنعم/ أ: إعداد



2020يوليو الهيئة في ايون الصحافة

بتاريخ
2020/9/10

بتاريخ
2020/9/3



اناوين
الفرو  التابعة للهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظات

رقم اهلاتفالعنواناحملافظة
-خلف املستشفى السعودي األملاني–ش اجلمهورية متفرع من جسر السويس 1املقر الرئيسي

القاهرة
0226210014
0226210015

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
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:المراسالت

قاهرةال-بجوار المستشفى السعودي األلماني-جسر السويس-ش الجمهورية1

(11595: )رقم بريدي. شرق القاهرة-بريد قباء( 13)ب -ص 

(02)26210027:فاكس(  02)26210015-26210030

eaea@eaea.gov.eg

www.eaea.gov.eg

mailto:eaea@eaea.gov.eg
http://www.eaea.gov.eg/

