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 م االسم مكان العمل الحالي الدرجة البلد

  .1 أ.د/ أسامة محمود فراج هرةجامعة القا -كلية الدراسات العليا للتربية أستاذ  مصر

  .2 أ.د/ إشراقة أحمد الحسن محمد  جامعة الخرطوم  -كلية التربية  أستاذ  السودان

  .3 أ.م.د/ أشرف محرم فريد  المركز اإلقليمي لتعليم الكبار )أسفك( أستاذ مساعد  مصر

  .4 أ.م.د/ المعتز باهلل زين الدين  المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي  أستاذ مساعد  مصر

جامعة  -كلية الدراسات العليا للتربية  أستاذ  مصر
 القاهرة 

  .5 أ.د/ إيمان أحمد محمد هريدي 

  .6 أ.د/ بيومي ضحاوي  اإلسماعيلية  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .7 أ.د/ جمال الدهشان جامعة المنوفية  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .8 أ.د/ جيهان كمال محمد السيد مركز البحوث التربوية والتنمية أستاذ  مصر

  .9 أ.د/ حازم محمود راشد  جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .10 أ.د/ حسن سيد شحاتة جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .11 حمد سعيد عثمان آدم أ/  المجلس القومي لمحو األمية وتعليم كبار  -  السودان

  .12 أ.د/ خليل محمد الخطيب  جامعة صنعاء  -كلية التربية أستاذ اليمن

  .13 عبد الستار عطية محمد أ.م.د/ رضا  المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية  أستاذ مساعد  مصر

  .14 أ.د/ رضا محمود حجازي  وزارة التربية والتعليم  أستاذ باحث مصر

  .15 أ.د/ زينب حسن  جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .16 أ.د/ سامي محمد نصار هرة جامعة القا -كلية الدراسات العليا للتربية أستاذ  مصر

  .17 أ.د/ سعيد إسماعيل على جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .18 أ.م.د/ سارة محمد عجالن العجالن  جامعة الطائف  -كلية التربية  أستاذ مساعد  السعودية

  .19 أ.د/ سالمة صابر العطار جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .20 أ.د/ سيناريا كامل عبد الجبار  الجامعة األردنية  -كلية العلوم التربوية أستاذ  األردن

  .21 أ.د/ شاكر محمد فتحي جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .22 أ.د/ شرف أحمد علي الشهاري  جامعة حضر موت  -كلية التربية  أستاذ  اليمن

  .23 أ.د/ صفاء أحمد شحاتة  جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .24 أ.د/ ضياء الدين زاهر جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .25 أ.د/ طلعت عبد الحميد جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

 والمحكمون العلميون للمجلةالمستشارون 



 

 م االسم مكان العمل الحالي الدرجة البلد

  .26 أ.د/ عادل السكري  جامعة عين شمس -كلية التربية أستاذ  مصر

  .27 أ.د/ عادل سرايا جامعة الزقازيق  -كلية التربية النوعية أستاذ  مصر

  .28 أ.د/ عادل عبد الفتاح سالمة جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .29 أ.م.د/ عادل محفوظ عوض باسدس  جامعة حضر موت  -كلية التربية المهرة أستاذ مساعد  اليمن

أ.م.د/ عبدالرحمن عبدالعزيزعبدالرحمن  جامعة الملك سعود  -كلية التربية أستاذ مساعد  السعودية
 الشعيبي 

30.  

  .31 أ.د/ عبد العزيز السيد الشخص جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .32 د/ عبيد هللا حسين محسن الجهني  جامعة الطائف  -كلية التربية مدرس  السعودية

  .33 أ.د/ عمار طعمه جاسم صالح الساعدي  جامعة ميسان  -كلية التربية أستاذ العراق

  .34 فايز مراد ميناأ.د/  جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .35 أ.م./ فيصل بن فرج المطيري  جامعة المجمعة  -كلية التربية أستاذ مشارك  السعودية

  .36 أ.م.قايد حسين علي المنتصر جامعة حضر موت  -كلية التربية أستاذ مشارك  اليمن

  .37 أ.د/ محب محمود كامل الرافعي جامعة عين شمس  -معهد الدراسات البيئية أستاذ  مصر

  .38 أ.د/ محسن خضر جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .39 أ.م.د/ محمد بن عوض علي األسمري  جامعة تبوك  -كلية التربية أستاذ مساعد  السعودية

  .40 أ.د/ محمد رفعت حسنين هرة جامعة القا -كلية الدراسات العليا للتربية أستاذ  مصر

  .41 أ.د/ محمود كامل الناقة جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .42 مدرصي حفيظة أ/  جامعة محمد الخامس  -كلية علوم التربية أستاذة مؤهلة  اإلمارات

  .43 أ.د/ مصطفى رسالن رسالن جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .44 أ.د/ مصطفى عبد القادر زيادة جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .45 د/ موسى سليمان جبران الفيفيأ.م. جامعة الملك سعود  -كلية التربية مساعدأستاذ  السعودية

  .46 أ.د/ نادية جمال الدين هرة جامعة القا -كلية الدراسات العليا للتربية أستاذ  مصر

  .47 أ.د/ نادية يوسف كمال جامعة عين شمس  -كلية البنات أستاذ  مصر

  .48 أ.د/ نجوى يوسف جمال الدين  هرةجامعة القا -تربيةلكلية الدراسات العليا ل أستاذ  مصر

جامعتي الحسن الثاني والسلطان موالي  أستاذ المغرب
 سليمان 

  .49 أ.د/نعيم سبيك 

  .50 أ.د/ يحيى عطية سليمان جامعة عين شمس  -كلية التربية أستاذ  مصر

  .51 أ.د/ يحيى عبد الوهاب الصايدي كلية التربية جامعة إب اليمن  أستاذ  اليمن

 جامعة الدمام  -كلية التربية أستاذ مساعد  السعودية
 

  .52 أ.م.د/ يوسف عمر محمد الراشد
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 االفتتاحية

س تتطلب الوعي بأبعاد النفإن تعليم الكبار كعملية 

واملكان والزمان لتحقق التغيري االجتامعي املنشود يف صورته 

اإلجيابية وبام ال يتناىف وتلبية االحتياجات الفردية وإشباع 

الغايات املهنية والشخصية وهو ما يفرض رؤى جديدة 

    .ملؤسسات املجتمع املدين تتكامل والدور املؤسيس الرسمي

ق يؤكد العدد احلايل من املجلة أمهية تطوير برامج التعلم مدى احلياة عىل ضوء ما سب

التعليمية والتثقيفية كمدخل لتنمية الوضع االجتامعي واالقتصادي لألفراد وسبيل للتمكني 

 .املجتمعي

 وهللا ولي التوفيق،،،
 
 

 
 هشام كامل تمرازأ.د/                                    

 

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

  

 هشام كامل تمرازأ.د/ 

 



 

  



 

 المقدمة

 عزيزي القارئ

ختطو بنا أوراق هذا العدد لتوضيح أبعاد تطور جهود 

تعليم الكبار وأصوله يف احلضارة الغربية، ودوره يف حتقيق 

التغيري االجتامعي يف العرص الرقمي وتنمية املهارات القيادية 

للكبار عامة بام حيقق النمو االجتامعي واالقتصادي،  كام تقدم 

ال تنمية ائج تنفيذية يف جمنامذج واقعية وإرهاصاهتا الفكرية ونت

املهارات احلياتية للكبار وهتيئة املرأة لسوق العمل وتنمية الوعي الذايت لألمي حتقيقا للتمكني 

 املنشود للقرى األكثر احتياجا عىل ضوء سياسات وبرامج حمو األمية األرسية والصحية والرقمية. 

 . ت الفائدة املرجوة منهاأن حتقق هذه البحوث والدراسا -عز وجل–آملني من اهلل 

 واهلل ويل التوفيق،،،

 د/ إسالم حممد السعيد

 رئيس حترير املجلة

 مدير مركز تعليم الكبار جامعة عني شمس

  

 د/ إسالم محمد السعيد  



 

 

  



 الصفحة املوضوع

 األرسية والرقمية واألمية الصحية مسامهة برامج وسياسات بعض الدول يف حمو األمية

 هيفاء بنت فهد املبرييكد. أ.، سارة ذعار العصيميأ. 
13 

 45 أ.م.د/ عاشور أمحد عمري                                                     نحو مرشوع قومي ملحو األمية بمرص

  بدولة الكويت للمنظمة املتعلمة دور الثقافة التنظيمية يف دعم التحول

 هويدا حممود األتريب .د.أ، اخلويت عبد الوهاب سمري .د.أ، يل حممد العازميلأمال دأ. 
67 

 99 دإسالم حممد السعيد.      ريادة األعامل مدخاًل لتمكني ساكني القرى األكثر فقًرا يف مرص                  

  "رؤية مقرتحة"التعلم مدى احلياة  تطوير برامج احلي املتعلم يف ضوء فلسفة

 بنت عيل سعد القحطاينغادة ، أ. بن ابراهيم السعادات أ.د. خليل
115 

 153 حمو األمية وتنمية الوعي الذايت لآلميني                                                                     د. هنلة مجال حممد

 دور الربامج التعليمية يف تنمية مهارات الكبار عىل ضوء أهداف التنمية املستدامة 

 د. فاطمة بكر سيد أمحد
159 

      االجتامعي يف العرص الرقمي: مقاربة نظرية ريتعليم الكبار يف حتقيق التغيدور 

 د. منى حسنى أمحد، رباب جالل حممدد.  
203 

 نموذًجا لاملستقب حواء دور منظامت املجتمع املدين يف تنمية املهارات احلياتية لدى الكبار: مجعية

 ىحممد مصطف ىاهلل مصطفد. هبة ، أمال حممد ربيع عبد الوهابد. 
241 

 دور برامج التعليم املستمر يف املؤسسات املجتمعية غري الربحية يف هتيئة املرأة لسوق العمل

موسى بن سليامن الفيفي، أ. عالية بنت سليامن احلصان، أ. منال بنت صالح الشبييل، أ. منال بنت د. 

 حزام القحطاين، أ. نجالء بنت غازي الدعجاين

287 

 دور برامج التعلم املستمر مدي احلياة يف تنمية املهارات القيادية لدي الكبار 

  د. خالد منصور غريب حسني
323 



 

 الصفحة املوضوع

                                               أصول تعليم الكبار يف احلضارة الغربية

 الشعيبي زبن عبد العزي ند. عبد الرمح، أ. منرية بنت مسفر احلصف
385 

  2030خدمة القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق رؤية  تطوير

 رشيد عواد خلف الشمريأ. 
403 

 االجتامعي لألرسة باستخدام وسائل التواصل  الرتبويتفعيل الدور 

 جيهان رفعت مصطفى حممد ساملأ. 
445 

 الكويتيلدى عينة من أفراد املجتمع  تقويم بعض املفاهيم واملعتقدات املرتبطة باإلدمان

 غنيمة حبيب إسامعيلأ. 
489 

  يف اخلطب املوحدة لوزارة األوقاف التطبيقات الرتبوية للقيم املتضمنة

 حممود االتريب د. عبد الرؤوف حممد بدوي، أ.د. هويدا، أ.يوسف عبدالعال شبل عيل براهيمأ. إ
547 

 

 


