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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 
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  .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
  .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
تأكيًدا لدور مركز تعميم الكبار في نشر الفكر المستنير من خالل البحث 
العممي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، نزف إليكم العدد السابع والعشرين 

آفاق جديدة في تعميم الكبار، ويأتي العدد مواكًبا لمتطمبات  من مجمة
القرن الواحد والعشرين والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.  كما 
يؤكد العدد الحالي أىمية دمج التكنولوجيا في برامج إعداد معمم الكبار، 

اعية، تمييًدا لمتحول من األمية كظاىرة تعميمية إلى األمية كظاىرة اجتم

وكذا التحول من محو األمية األبجدية إلى محو األمية 
‘ الحضارية والتكنولوجية، وصواًل لممقاربات التنموية

باإلضافة إلى تجسير الفجوة بين مؤسسات التعميم 
تاحة مزيد من الشراكات  النظامي وغير النظامي وا 

 .المجتمعية لتوفير التعميم الجيد والمنصف لمجميع

 وفيق،،،،واهلل ولي الت
 
 

 
 ىظني عبد احلنيدأ.د/                                                                  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ.د. نظمي عبد الحميد



 

 مقدمــة
يأتي العدد السابع والعشرون من مجمة آفاق جديدة في تعميم   

الكبار مواكًبا لممتغيرات التي تشيدىا الساحة التربوية بشكل عام، 
وتعميم الكبار بشكل خاص؛ حيث يتناول أبرز المشكالت التي 
تواجو برامج إدارة تعميم الكبار في المممكة العربية السعودية، 

لتدريب معمم الكبار في العصر فضاًل عن وضع تصور مقترح 
الرقمي، باإلضافة إلى التطرق لعدد من الممارسات الخاطئة 

 التي تحد من فاعمية برامج محو األمية.   

كما يتناول العدد تعميم الكبار في الحضارتين اإلسالمية والغربية، عالوة عمى استشراف      
، فضاًل عن تناول مبادرة تعميم 2131مصر مستقبل تعميم الكبار والتنمية المستدامة وفق رؤية 

الفتيات بمصر، كونيا من المبادرات التي تؤكد الحق في التعميم كما أقرتو القوانين والمواثيق 
 الدولية والمحمية.   

 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/ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


