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 املستشارون واحملكنون العلنيون للنجلة 
 

 

 و االسه مكان العنل احلالي الدرجة البلد 
  .1 أ.د/ أسامة محمود فراج جامعة القاىرة -كمية الدراسات العميا لمتربية أستاذ  مصر

  .2 أ.د/ إشراقة أحمد الحسن محمد  جامعة الخرطوم  -كمية التربية  أستاذ  السودان
  .3 أ.م.د/ أشرف محرم فريد  المركز اإلقميمي لتعميم الكبار )أسفك( أستاذ مساعد  مصر
  .4 أ.م.د/ المعتز باهلل زين الدين  المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي  أستاذ مساعد   مصر
  .5 أ.د/ إيمان أحمد محمد ىريدي  جامعة القاىرة  -كمية الدراسات العميا لمتربية  أستاذ  مصر
  .6 أ.د/ بيومي ضحاوي اإلسماعيمية  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .7 أ.د/ جمال الدىشان جامعة المنوفية  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .8 أ.د/ جييان كمال محمد السيد البحوث التربوية والتنميةمركز  أستاذ  مصر
  .9 أ.د/ حازم محمود راشد  جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ   مصر
  .11 أ.د/ حسن سيد شحاتة جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر

  .11 حمد سعيد عثمان آدم أ/  المجمس القومي لمحو األمية وتعميم كبار  -  السودان 
  .12 أ.د/ خميل محمد الخطيب  جامعة صنعاء  -كمية التربية أستاذ اليمن 
  .13 عبد الستار عطية محمد أ.م.د/ رضا  المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية  أستاذ مساعد  مصر
  .14 أ.د/ رضا محمود حجازي وزارة التربية والتعميم  أستاذ باحث مصر
  .15 أ.د/ زينب حسن  جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .16 أ.د/ سامي محمد نصار جامعة القاىرة  -كمية الدراسات العميا لمتربية أستاذ  مصر
  .17 أ.د/ سعيد إسماعيل عمى جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر

  .18 أ.م.د/ سارة محمد عجالن العجالن  جامعة الطائف  -كمية التربية  أستاذ مساعد  السعودية
  .19 أ.د/ سالمة صابر العطار جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر

  .21 أ.د/ سيناريا كامل عبد الجبار  الجامعة األردنية  -كمية العموم التربوية أستاذ  األردن 
  .21 أ.د/ شاكر محمد فتحي جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .22 أ.د/ شرف أحمد عمي الشياري  جامعة حضر موت  -كمية التربية  أستاذ  اليمن 
  .23 أ.د/ صفاء أحمد شحاتة  جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .24 أ.د/ ضياء الدين زاىر جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .25 أ.د/ طمعت عبد الحميد جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .26 أ.د/ عادل السكري جامعة عين شمس -كمية التربية أستاذ  مصر
  .27 أ.د/ عادل سرايا جامعة الزقازيق  -كمية التربية النوعية أستاذ  مصر
  .28 أ.د/ عادل عبد الفتاح سالمة جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .29 أ.م.د/ عادل محفوظ عوض باسدس  جامعة حضر موت  -كمية التربية الميرة أستاذ مساعد  اليمن
  .31 أ.د/ عبد العزيز السيد الشخص جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر

  .31 د/ عبيد اهلل حسين محسن الجيني  جامعة الطائف  -كمية التربية مدرس  السعودية 
  .32 أ.د/ عمار طعمو جاسم صالح الساعدي  جامعة ميسان  -كمية التربية أستاذ العراق
  .33 أ.د/ فايز مراد مينا جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر

  .34 أ.م./ فيصل بن فرج المطيري  جامعة المجمعة  -كمية التربية أستاذ مشارك  السعودية
  .35 أ.م.قايد حسين عمي المنتصر جامعة حضر موت  -كمية التربية أستاذ مشارك  اليمن
  .36 أ.د/ محب محمود كامل الرافعي جامعة عين شمس  -معيد الدراسات البيئية أستاذ  مصر



 و االسه مكان العنل احلالي الدرجة البلد 
  .37 أ.د/ محسن خضر جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر

  .38 أ.م.د/ محمد بن عوض عمي األسمري  جامعة تبوك  -كمية التربية أستاذ مساعد  السعودية
  .39 أ.د/ محمد رفعت حسنين جامعة القاىرة  -كمية الدراسات العميا لمتربية أستاذ  مصر
  .41 أ.د/ محمود كامل الناقة جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر

  .41 مدرصي حفيظة أ/  جامعة محمد الخامس  -كمية عموم التربية أستاذة مؤىمة  اإلمارات 
  .42 أ.د/ مصطفى رسالن رسالن جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .43 أ.د/ مصطفى عبد القادر زيادة جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .44 أ.د/ نادية جمال الدين جامعة القاىرة  -كمية الدراسات العميا لمتربية أستاذ  مصر
  .45 أ.د/ نادية يوسف كمال جامعة عين شمس  -كمية البنات أستاذ  مصر
  .46 أ.د/ نجوى يوسف جمال الدين  جامعة القاىرة -تربيةمكمية الدراسات العميا ل أستاذ  مصر

  .47 أ.د/نعيم سبيك  جامعتي الحسن الثاني والسمطان موالي سميمان  أستاذ المغرب
  .48 أ.د/ يحيى عطية سميمان جامعة عين شمس  -كمية التربية أستاذ  مصر
  .49 أ.د/ يحيى عبد الوىاب الصايدي كمية التربية جامعة إب اليمن  أستاذ  اليمن 

  .51 يوسف عمر محمد الراشدأ.م.د/  جامعة الدمام  -كمية التربية أستاذ مساعد  السعودية
 سكرتارية التحرير

 . ىهلة مجال حمندد
    ولي ــــــوالء اخل د.                                           

خراج  تصميم وا 
 مجدي نورأ. 
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 االفتتاحية
يأتي العدد الحالي من مجمة آفاق جديدة في تعميم الكبار متزامًنا مع ما 
يشيده العالم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي ألقت 
بظالليا عمى مختمف األنشطة الحياتية، ومن بينيا بالطبع قضايا تعميم 

 وتعمم الكبار.   

عًضا من القضايا المتعمقة واتساًقا مع ما سبق يناقش العدد الحالي ب     
بتعميم وتعمم الكبار في بيئات الطوارئ ووقت األزمات، وما يتطمبو ذلك من 

التحول الرقمي في برامج تعميم الكبار، مع إلقاء الضوء عمى 
الجيود التي تُبذل تجاه تمك الجائحة، وأبرز التحديات التي 

الًقا تواجيينا في سبيل استشراف مستقبل لتعميم الكبار، انط
 من أىمية التعمم المستمر مدى الحياة لمجميع.

 واهلل ولي التوفيق،،،،                       
 
 

 
 ىظني عبد احلنيدأ.د/                                                              

 

 نائب رئيس جامعة عين شمس       
 لشئون المجتمع والبيئة ورئيس مجمس إدارة المركز    

 أ.د. نظمي عبد الحميد

 

 

 

 



 مقدمــة
تزامًنا مع إطالق اليونسكو تحالًفا عالمًيا لمتعميم من أجل دعم الدول في توسيع 
نطاق أفضل حمول التعمم عن بعد والوصول إلى األطفال والشباب األكثر عرضة 
لمخطر لضمان استمرار التعمم، كان لزاًما عمى مركز تعميم الكبار جامعة عين 

ادرة تعمي من قيمة البحث العممي شمس إطالق مبادرة لمواجية تمك الجائحة، مب
أحد أىم الوسائل واألساليب التي يعول عمييا كثيرون أن تكون مخرًجا لمواجية 
تداعيات تمك األزمة بمنيج عممي، مبادرة مفادىا مزيد من البحث والتمحيص 
لتمك الظاىرة ومناقشة تداعياتيا تمييًدا لوضع سيناريوىات جديدة لتعميم وتعمم 

 عد الكورونا. الكبار ما ب

اتساًقا مع ما سبق استيدف العدد الثامن والعشرون من مجمة آفاق جديدة في      
تعميم الكبار مناقشة ودراسة برامج التنمية المينية لممعمم في بيئات الطوارئ، عالوة عمى وضع رؤية استشرافية 

لى تأكيد أىمية برامج التعمم المستمر في لسياسات تعميم وتعمم الكبار في عصر ما بعد جائحة كورونا، باإلضافة إ
 محو األمية الرقمية، وتمكين المرأة، وكذا التثقيف االجتماعي.

 أن تحقق ىذه البحوث والدراسات الفائدة المرجوة منيا. -عز وجل–آممين من اهلل 
 واهلل ولي التوفيق،،،

 د/ إسالم محمد السعيد                          
 رئيس تحرير المجمة                          

 مدير مركز تعميم الكبار جامعة عين شمس                  
 

 إسالم محمد السعيدد/ 

 

 

 

 

 

 


