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مقدمــة:
تعتبر األمية حجر عثرة أمام تقدم الشعوب؛ لذاا اذاا اتمتمذام بذالتعبيم باعتبذارا النالذاة التذ

تطذذع عبذذا ح ذذارات األمذذم والولذذيبة لمواابذذة ملذذيرة التطذذور والتقذذدم والذذتمرار الن ذذو

أ

مجتمذ م مذذا منذذا اذذاا امتمذذام دولذذة ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة بذذالتعبيم؛ ا احتذذع جانبذذا ابيذ ار

ل الخطط والبذرام التنمويذة لبدولذةم لقذد اذمم النلذام التعبيمذ لذ دولذة ايمذارات العربيذة
المتحدة بشاع يطور العمع التربو والتعبيم ليالئم المطالب واتحتياجات التنموية لبدولذةم
اما انت

النلام التعبيم طريق التحديث التربذو الذا يلذت دل لذا دعذم الااتيذة الثقاليذة

وتنمية العبم والتخدام التانولوجيا الالزمة لتطوير الحياة بشاع ملتمرم

ا مليرة التعبيم ل دولة ايمارات العربية المتحدة اانذت شذا ة وم ذنية حتذا واذبت لذا
الن

ة الشامبةم لالتعبيم ل البدايات ااا تقبيديا بحتا اعتمد عبا (المطاوعة) الايا اذانوا

يقوموا بم مة التعبيم ل األحياء اللانية ،ومم رجاع ونلذاء مذا أبنذاء ايمذارات اانذت ل ذم

باذذمات وا ذذحة ول ذذع ابيذذر لذ نشذذر التعبذذيم لذ المجتمذ خذذالع تبذذر الوتذرةم و ذذد أطبذذق
عبي م الم المطاوعة وم ابمة مشتقة ما الطاعة والتطوع ألا العمع ل تبر الم نة اذاا
عمذذال تطوعيذذا بحتذذا ،لذذالر حل ذ شذذيون العبذذم بماانذذة ابي ذرة ل ذ المجتم ذ التقبيذذد القذذديم،

لبجان ذذب القي ذذام بتعب ذذيم ال ذذنهء ا ذذاا ل ذذم م ذذام أخ ذذر اعق ذذد الق ذذرا والقذ ذراءة عب ذذا المر ذ ذ

والناح وايرشادم و د ا تار التعبيم ديما عبا حبقات العبم الت اانت تذتم داخذع البيذوت

مذذا بذذع المطذذوع أو المطوعذذة أو الحبقذذات الت ذ اانذذت تعقذذد داخذذع الملذذاجد وا تاذذر عبذذا
تعبيم القرا الاريم ومبادئ القذراءة والاتابذةم أمذا مذا أراد المزيذد والتبحذر لذ العبذم يبجذ لذا

القذراءة الااتيذذة تحذذت شذرال ابذذار العبمذذاء لذ المنطقذذة أو يتوجذذو لذذا ماذذة المارمذذة و يرمذذا

ما المدام

ا التعب ذذيم النل ذذام لذ ذ دول ذذة ايم ذذارات العربي ذذة المتح ذذدة ب ذذدأ لذ ذ الخمل ذذينات م ذذا الق ذذرا

الما ذ  ،لان ذذا اانذذت مجذذرد محذذاوتت لرديذذة ،اانذذت ت تلذذتمر ل ذ بع ذ
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لرول القائميا عبي ا ،لا أا جاءت البعثات التعبيمية ما الدوع المجاورة ولذاممت نوعذا
ما ل نشر التعبيم ل بع

المدا الرئيليةم

ا يذذام اتحذذاد دولذذة ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة لذذامم اثي ذ ار ل ذ توييذذر األو ذذاعم لقذذد أولذذت

الدول ذذة بع ذذد يام ذذا لذ ذ  2ديل ذذمبر  1971امتمام ذذا ابيذ ذ ار ببن ذذاء ال ذذوطا والمذ ذواطام واان ذذت
توجي ات ااحب اللمو رئيس الدولة تدعو لا اتمتمام بالثروة البشرية الت م األلذذاس

والثذذروة الحقيقيذذة لبذذوطا ،وعبذذا

ذذوء مذذاا انت جذذت و ازرة التربيذذة والتعبذذيم والشذذباب خطذذيا

لمحارب ذذة األمي ذذة ،األوعم اتمتم ذذام بتعب ذذيم ال ذذنهء الجدي ذذد ،والث ذذان م تعب ذذيم الاب ذذارم لبجان ذذب
التعبذذيم النلذذام الاذذباح امتمذذت الدولذذة بوذذتح أب ذواب العبذذم أمذذام مذذا لذذات م طذذار التعبذذيم
ديما ،لوتحت المرااز الملائية لبمولويا والت ان ذم لي ذا افتل الذايا الذتوادوا مذا مذاا

الخدمذذة ،وتخذذرك الاثيذذر مذذا طببذذة تبذذر الم اراذذز مذذا الجامعذذات ليمذذا بعذذد بلذذبب تبذذر الخدمذذة
الجبيبة الت

دمت ل مم

اما ااا لتوجي ات رينة ااحب اللمو رئذيس الدولذة الراميذة لذا اتمتمذام بذالمرأة الناذل
الثذذان مذذا المجتم ذ  ،اذذد وال ذ حيذذث أنشذذئت الجمعيذذات النلذذائية وعبذذا أرل ذ ا اتتحذذاد
النلائ العام الا تترألو لذمو الشذيخة لاطمذة ارئذدة الن

ذة النلذائية لذ الدولذةم و امذت

الجمعيذذات النلذذائية بالتتذذا الم اراذذز الاذذباحية الت ذ الذذتقطبت ربذذات البيذذوت ممذذا لذذات ا

التعبيم ،والر بلبب عادات الزواك ديما والت اانت تجبر الوتاة عبذا تذرر مقاعذد الد ارلذة

بعذذد الذذزواكم لقذذد اذذاا لبجمعيذذات دو ار ابيذذر ل ذ ملذذاعدة تبذذر الوئذذة عبذذا موااذذبة الد ارلذذة،
وخااذذة وأن ذذا ت ذ ت ل ذ الوت ذرة الاذذباحية وم ذ الوت ذرة الت ذ ياذذوا األزواك واألطوذذاع خذذارك
المنزع ،مما يتيح المجاع أمذام الذتوالع الاثيذر مذا النلذاء لتبذر الوتذرة لذ موااذبة التعبذيم،

اما لذاممت الجمعيذات النلذائية لذ نشذر الذوع الثقذال بالذدورات التعبيميذة ،والمحا ذرات

ايرشادية الت اانت تولرما لبنلاء عبا ملتو الدولةم
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ا الن

ة التعبيمية الشامبة الت تش دما دولة ايمارات العربية المتحدة لم ولا تتحقق لوت

أا اهلل لخر ل اا الببد يادة حايمة لخرت الخير الا نب مذا بطذا مذاا األر

الطيبذة،

لخدمة أبنذاء الذوطا وتذولير لذبع الحيذاة الاريمذة ل ذم لذ االذة المجذاتت ،ولذ مذاا الاتيذب
لول نلتعر

بشاع مبلذط رحبذة التعبذيم لذ دولذة ايمذارات والج ذود التذ بذالت لبق ذاء

عبا األمية الت اانت لائدة وايل انتقع المجتم ايمذارات مذا مجتمذ أمذ
مذتعبم ومثقذل ون

لذا مجتمذ

ذذة تعبيميذة شذذامبة حتذا جذاءت ايحاذذائيات لذ ن ايذذة األلويذة تبذذيا أا

دولة ايمارات عبا وشر الق اء عبا األمية ن ائيا خالع لنوات بيبةم
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الفصل األول
نظام التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ا التعبيم والتعبم ومحو األمية حقوق أ رما دلتور دولة ايمارات العربية المتحدة لاع

المواطنيا دوا النلر لا الجنس أو العمر أو مااا اي امةم و د أدرات دولة ايمارات
أممية التعبيم منا يام ا وحرات عبا تولير االة الموارد وايماانات لتطويرام والمتتب

لمالمح التعبيم ل

دولة ايمارات العربية المتحدة بشاع عام يماا تقليم التطورات الت

مر ب ا النلام التعبيم بالدولة لا ثالثة مراحع رئيلية والر عبا النحو التال م
أوال :بدايات التعليم من المطوع حتى اإلرساليات التعليمية ()1953 – 1900
ا تار التعبيم ل دولة ايمارات العربيذة المتحذدة بذع ل ذور المذدارس النلاميذة عبذا
بع

المحاوتت الوردية الت

ام ب ا البع

مما حاع عبا لط والر ما التعبذيم

وحول اتاب اهلل مما أطبق عبي م الم المطوعم وبطبيعة اانذت الذدروس التذ يبقنومذا

لبدارل ذذيا تعتم ذذد لذ ذ اثي ذذر م ذذا األحي ذذاا عبذ ذا اجت ذذاد الشخاذ ذ لبمط ذذوعم وال ذذتمر
والو ذ ذ ما ذذاا ل ذذا أا ج ذذاءت الم ذذدارس النلامي ذذة لتام ذذع م ذذا ذذام ب ذذا أولئ ذذر ال ذذرواد
األوائع ،ت أا ل ور المدارس لم ياذا بالشذاع المخطذط لذو والمذدروس؛ ا اانذت تذتم
بمبذذادرات لرديذذة وا ت ارحذذات مذذا ميلذذور الحذذاع ممذذا ر ب ذوا ل ذ نشذذر العبذذم والمعرلذذةم

وبذذالر م مذذا اللذذرول الت ذ اانذذت تحذذوع دوا الذذتمرار المذذدارس ترتباط ذذا بذذاللرول
ات تاادية لبقائميا عبي ا ما ابار التجار وأعياا الذبالد ،ت أنذو ل ذرت لذب عشذرة

مدرلذذة خذذالع الوت ذرة 1955 – 1907م و ذذد ثبذذت تاريخيذذا أا أوع مدرلذذة أمبيذذة شذذبو
نلامي ذذة لذ ذ الدول ذذة اان ذذت (التيمي ذذة المحمودي ذذة) والتذ ذ أنش مذ ذذا (عبذ ذ المحم ذذود) ع ذذام

1907م وتجدر ايشارة منا لذا أا الذتعطه لنذور العبذم والمعرلذة اانذت لذمة ألالذية
مذذا لذذمات الجيذذع اللذذابق الذذا اذذاا يتمت ذ بقذذدرة لائقذذة عبذذا الحوذذل وبذذااارة عجيبذذة

ل ذذاعدت م عب ذذا حو ذذل الش ذذعر والقا ذذس والل ذذير بمج ذذرد الل ذذماع لمذ ذرة واح ذذدة ،وم ذذاا
القدرات لاعدت ل الحوال عبا الموروث الشعب والشعر ما اتنذدثار لذ و ذت ذع
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ليذو التذدويام ولذ الذر الحذيا اذذاا تعبذيم الوتذاة مقتاذ ار عبذا تعبذم القذذرا الاذريم ولذ
بع

األحياا مبادئ الاتابذة والقذراءةم وبرعذت الاثيذر مذا النلذاء البذوات حمبذا عبذا

عذذاتق ا م مذذة تعبذذيم البنذذات متخذذاات مذذا مذذاا الم مذذة اللذذامية والنبيبذذة ولذذيبة لالذذب

الثواب واألجرم

ا ملذذيرة التعبذذيم بشذذاب ا الحذذديث بذذدأت ل ذ الخملذذينات مذذا القذذرا الما ذ عنذذدما
أحذذس النذذاس بحذذاجت م المالذذة لذذا التعبذذيم بمو ومذذة الحذذديث ولذذامم انتشذذار ال ذذوع

ورحذذالت العبذذم عبذذا ايل ذراع لذذا دخذذاع التعبذذيم النلذذام امذذا ألذذبونا ولذذامم الذذرواد

األوائذع ممذذا لذذالروا لذ طبذذب العبذذم بعذذد عذذودت م لذ ت لذذيس المذذدارس وشذذعر النذذاس
بالحاجة المبحة لا تعبيم أبنذائ م لذ مذدارس حديثذة اات منذام  ،امذا مذو الحذاع لذ

الدوع المجاورة االبحريا والاويت الت بدأ لي ما التعبيم مبارا ،الت تذم اتلذتعانة ب ذا
ل

نشاء المدارس وتولير ايماانيات التعبيمية ،باي الة لذا تذولير المختاذيا مذا

او الاواءة لبتدريس لي ام وتجدر ايشارة منا لذا أا أوع مدرلذة نلاميذة لذ الدولذة

اانذذت مدرلذذة القالذذمية لببنذذات ،الت ذ

يذذر الذذم ا مدرلذذة (لاطمذذة الزم ذراء) ل ذ عذذام

 ،1954حيث ألحق ب ا أوع مع د لبمعبماتم

ثانيا :التعليم النظامي بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة 1970 – 1953
تعد ماا الوترة م بداية التعبيم النلام ل دولة ايمارات العربية المتحذدةم ويقاذد
بالتعبيم النلام خروك العمبية التربوية ما نلام (المطاوعذة) لذ اذع مذا يتعبذق ب ذا
م ذذا من ذذام وات ذذب د ارل ذذية ومل ذذتو المدرل ذذيا ونل ذذام اتمتحان ذذات وأوج ذذو التموي ذذع

واينو ذذاق ،ل ذذا مرحب ذذة اتل ذذمت بال ذذتقرار وال ذذتم اررية التعب ذذيم ومنامج ذذوم و ذذد شذ ذ دت
العمبي ذذة التربوي ذذة مذ ذ م ذذرور الل ذذنيا اعتب ذذا ار م ذذا ع ذذام  ،1953نوع ذذا م ذذا اتل ذذتقرار

والتطذ ذذور والمتابعذ ذذة ،لذ ذذاممت ليذ ذذو دوائذ ذذر التعبذ ذذيم بالاويذ ذذت و طذ ذذر واذ ذذالر البعثذ ذذات

الماريةم
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و ذذد اذذاا ل ذذاا الوت ذرة الو ذذع ل ذ و ذ األلذذس األولذذا لبتعبذذيم ل ذ دولذذة ايمذذارات
العربيذذة المتحذذدة ،ويبذذيا الجذذدوع ر ذذم ( )1التطذذور ل ذ التعبذذيم خذذالع مذذاا الوت ذرة مذذا
حيث أعداد الطالب وال يئات التعبيمية وأعداد المدارس ل جمي مارات الدولةم
جدول  .1تطور التعليم الحكومي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
خالل الفترة 1970/1969 – 1954/1995
عدد الطلبة

البيان

عدد المدارس

عدد الهيئة التعليمية

السنة الدراسية

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

1954/53

230

0

230

6

0

6

1

0

1

1955/54

270

0

270

7

0

7

1

0

1

1956/55

440

30

470

11

1

12

2

1

3

1957/56

580

66

646

17

1

18

2

1

3

1958/57

639

119

758

22

2

24

5

1

6

1959/58

1954

381

2335

47

15

62

5

3

8

1960/59

2491

620

3111

84

18

102

8

6

14

1961/60

3194

722

3916

107

31

138

16

4

20

1962/61

3861

1142

5003

126

39

165

19

8

27

1963/62

4201

1293

5494

207

63

270

19

10

29

1964/63

4442

1770

6212

208

76

284

20

12

32

1965/64

5244

2198

7442

245

85

330

23

13

36

1966/65

6014

2823

8837

286

114

400

25

14

39

1967/66

6641

4205

10846

290

136

426

24

14

38

1968/67

8253

4519

12772

317

172

489

26

18

44

1969/68

11321

6544

17865

499

330

829

32

24

56

1970/69

13761

8564

22325

628

430

1058

35

26

61

ثالثا :نظام التعليم بعد قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة
تول دولة ايمارات العربية المتحدة أممية لائقة لبتعبيم ل جمي مراحبو ،و د امت
و ازرة التربيذذة والتعبذذيم والشذذباب بتحقيذذق مذذاا ال ذذدل منذذا نش ذ ت ا؛ لبعذذد نجاح ذذا ل ذ

تحقي ذذق نج ذذازات متالحق ذذة لذ ذ مج ذذاع التولذ ذ الامذ ذ لذ ذ التعب ذذيم م ذذا حي ذذث ت ذذولير
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الوراة التعبيمية المنالبة لاع لرد ل المجتم ايمارات  ،اتج ت نحو حداث نقبذة
نوعي ذذة لذ ذ م ذذموا التعب ذذيمم والمتتبذ ذ لنل ذذام التعب ذذيم لذ ذ الدول ذذة يبح ذذل التط ذذو ارت

المتتالي ذة ل ذ مجذذاتت التعبذذيم ،ويبمذذس اثي ذ ار مذذا النتذذائ وافثذذار اييجابيذذة المترتبذذة
عبا خطط التطوير لواء ما حيث تطذوير نوعيذة مبذان ريذا

األطوذاع والمذدارس

أو مذ ذذا حيذ ذذث تطذ ذذوير التذ ذذدريب ،أو تطذ ذذوير المنذ ذذام وتوليذ ذذل األنشذ ذذطة والولذ ذذائع

التعبيمية لخدمة العمبية التعبيمية والتربويةم

ا البداية الحقيقية لمليرة التعبيم ل الدولة ،تمثبت ل توحيد األنلمة التعبيمية بيا

مختبل مارات الدولة؛ حيث ااا اللبم التعبيمذ لذ الوتذرة التذ لذبقت عذام 1975

تختبذذل مذذا مذذارة ألخذذر م لبينمذذا اانذذت ايمذذارات الشمالي ذة الت ذ اانذذت تعتم ذد نل ذام

( ،)4-4-4اانذذت مذذارة أبذذو لبذ تعتمذذد اللذذبم التعبيمذ الذذا يقذذوم عبذذا  6لذذنوات
لالبتذذدائ  ،و 3ل ذذنوات لاعذذداد ومثب ذذا لبثذذانو م ومن ذذا الذذر الح ذذيا؛ ش ذ د التعب ذذيم

خذذالع نم ذوا مبحولذذا عبذذر عذذا نولذذو ل ذ الزيذذادة العدديذذة الابي ذرة ل ذ عذذدد الطذذالب

والمعبمذذيا والمذذدارس ،واذذالر لذ نمذذو الميزانيذذات المعتمذذدة لبتعبذذيم مذذا بذذع الحاومذذة

اتتحاديذة والحاومذات المحبيذذةم ا الملذاممة لذ تطذذوير نلذام التعبذيم لذ الدولذة لذذم
يقتاذذر مذذاا التطذذور خذذالع مذذاا الوت ذرة عبذذا التعبذذيم الحاذذوم لقذذط بذذع واا لبتعبذذيم
الخاس دو ار بار از ا لامم ل التيعاب جزءا ما الطبب اتجتماع عبا الخدمات
التعبيمية والا ألرزتو عمبية التنمية اتجتماعية وات تاادية والبناء والتحذديث التذ

ش ذ دت ا الدولذذة خذذالع مذذاا الوت ذرة ممذذا أد

لذذا لذذع الملذذئوليا لذذا العمذذع عب ذذا

تطذ ذذويرا وتولذ ذذيعو وتذ ذذولير الملذ ذذتو المطبذ ذذوب لذ ذذو وجعبذ ذذو مواابذ ذذا لبتطذ ذذور العبم ذ ذ
والتانولذ ذذوج مالئمذ ذذا لبحاجذ ذذات اتجتماعيذ ذذة وات تاذ ذذادية لمجتم ذ ذ دولذ ذذة ايمذ ذذارات
وبإشذرار القطذذاع الخذذاس لتحمذذع جزئذذا مذذا مذذاا الم ذذام والذذر ألا التعبذذيم الجيذذد م ذو

الطريذذق الوحيذذد لتاذذويا اينلذذاا الموا ذذر والمثقذذل والمنذذت و المبذذدع الخذذالق ال ذذا

يلتطي أا يلامم ل نمو مجتمعو ملاممة لعالة ول جمي المجاتت ات تاذادية

واتجتماعية والثقاليةم
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وتشذذير حاذذائيات و ازرة التربيذذة والتعبذذيم الخااذذة بتطذذور التعبذذيم ل ذ دولذذة ايمذذارات
العربي ذذة المتح ذذدة ل ذذا ارتو ذذاع ع ذذدد الم ذذدارس الحاومي ذذة م ذذا  132مدرل ذذة لذ ذ ع ذذام
 1973/1972لا  640مدرلة ل عام  ،2002/2001اما زاد عدد الدارليا ما
 44272طالذذب وطالبذذة ل ذ عذذام  1973/1972لذذا  283357طالذذب وطالبذذة عذذام
2002/2001م

ا نلام التعبيم ل دولة ايمذارات العربيذة المتحذدة ت يعتمذد عبذا اينوذاق الحاذوم

لقط ،بع يلامم القطاع الخاس

ما أدوارا التنموية ل اتلتثمار ل المشروعات

التعبيميذة والذذر ملذذاممة منذو لذ خدمذذة المجتمذ م و ذذد انعاذذس الذر لذ ل ذذور عذذدد
م ذذا الم ذذدارس الخاا ذذة التذ ذ تخ ذ ذ يشذ ذرال ومتابع ذذة و ازرة التربي ذذة والتعب ذذيم وال ذذر

ل ماا اواءت ا و درات ا التربوية والتعبيميةم ا التعبيم ل الدولة يمر عبر مجموعة
ما المراحع م التعبيم األلال والتعبيم الثانو الت يماا أا يختار الطالب لي ا

لالنتقاع لا التعبيم الون  ،الا يت ما ايعداد التربو واالاب الم ارات المعرلية
الم نيذذة لوذذر

عذذداد عمذذاع مذذامريا ل ذ المجذذاتت واتختاااذذات المختبوذذة ،ل ذذم

القدرة عبا التنويا واينتذاك وياونذوا احبقذة واذع بذيا األطذر التقنيذة ،والذر تماشذيا

م ذ القو ذزات المطذذردة التذ ذ تش ذ دما الدولذذة ل ذ التانولوجي ذذا والتاذذني والتجذذارة مم ذذا
يجع ذذع الحاج ذذة مبح ذذة يع ذذداد وت مي ذذع الاذ ذوادر الوني ذذة المواطن ذذة الق ذذادرة عب ذذا تحم ذذع

الملؤولية ل المؤللات الاناعية واينتاجية والخدميةم

تعتبذذر دولذذة ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة مذذا الذذدوع التذ و ذذعت اينوذذاق عبذذا التعبذذيم
ل ذ مقدمذذة أولويات ذذا والتزامات ذذا الماليذذة ،لذذالر لذذجع اينوذذاق عبذذا التعبذذيم منذذا بذذدء

الدولذذة اتتحاديذذة نلذذبا ت يلذذت اا ب ذذا ،والذذر حراذذا مذذا الدولذذة عبذذا تذذولير أل ذذع

الخذذدمات التعبيميذذة والتربويذذة ألبنائ ذذا ،واد اراذذا ألمميذذة تذذولير التعبذذيم لجيذذع مذذم عمذذاد

الملتقبعم ويت ح ما الجدوع ر م ( )2أا منار ارتواعا لذ التابوذة الماليذة لبطالذب
مذذا الرو ذذة وحتذذا المرحبذذة الثانويذذة ،حيذذث اانذذت التابوذذة الماليذ ذة لطوذ ذع الرو ذ ذة
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درمذم ل ذ
( )8815درمما لذ العذام الدرال ( )94/93وارتوعذت وببوذت ( )12203ا
العذام الدرالذ ( ،)2002/2001االر بالنلبة لطالذب التعبذيم األلالذ حيذث اانذت
( )17828درمم وارتوعت لببوت ( )22872درمذم عذام ( )2002/2001أمذا بالنلذبة
لطالذذب التعبذذيم الثذذانو لببوذذت التابوذذة ( )9889درمذذم ع ذام ( )94/93وارتوعذذت لذذا

( )12323ل ذ عذ ذام ( ،)2002/2001أمذذا الطالذذب التعبذذيم الون ذ لقذذد ببوذذت التابوذذة
( )14805د ارم ذ ذ ذذم لذ ذ ذ ذ ع ذ ذ ذ ذام ( )94/93وارتوع ذ ذ ذذت ل ذ ذ ذذا ( )22499درمم ذ ذ ذذا ع ذ ذ ذذام
()2002/2001م

الجدول ()2

تطور التكلفة المالية للطالب على مستوى الدولة خالل الفترة 2002/2001 – 1994/1993
رياض األطفال

التعليم األساسي

التعليم الثانوي

التعليم الفني

المدرك 1994/1993

8815

17828

12382

21291

المدرك 1995/1994

9076

17777

11165

21218

المدرك 1996/1995

9047

17685

11300

22245

المدرك 1997/1996

9933

19485

11117

19838

المدرك 1998/1997

10299

20389

10681

14998

المدرك 1999/1998

10526

20774

9630

13690

المدرك 2000/1999

10476

20651

9859

14449

المدرك 2001/2000

11682

23007

9889

14805

المدرك 2002/2001

12203

22872

12.323

22499

الميزانية

المرحلة

الذذتطاعت و ازرة التربيذذة والتعبذذيم والشذذباب لذ دولذذة ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة تحقيذذق
عدد ما اينجازات التذ تخذدم تطذوير العمبيذة التعبيميذة واترتقذاء بليالذت ام وتعتبذر

اليوم وثيقة رؤيذة التعبذيم  2020المرجعيذة األلالذية وايطذار الواذر لتطذوير التعبذيم
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ومذذا لذذياوا عبيذذو النلذذام التعبيمذ بحبذذوع عذذام  ،2020ويماذذا اعتبذذار مذا ورد لي ذذا
ما أمدال التراتيجية أمدالا وطنية لبتعبيم ل الوترة القادمة تتطب لذا عذداد طببذة

ملذذبحيا بالمعرلذذة والم ذذارات واتتجامذذات الالزمذذة لبتنميذذة الوطنيذذة ،ومنذذام متطذذورة

تعذذزز م ذذارات التوايذذر والقذذيم اللذذبواية ،ومعبذذم مؤمذذع عبميذذا وتربويذذا ،وادارة مدرلذذية

تتمت باللمات القيادية ،ونلام تعبيم متعدد القنوات يولر بيئة تعبيمية تنم القذدرة

عبا ايبداعم
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الفصل الثاني
نظام محو األمية وتعليم الكبار

فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة
أولت دولة ايمارات العربية المتحدة بعد يام ذا لذ  2ديلذمبر  ،1971امتمامذا ابيذ ار ببنذاء
الوطا والمواطا واانت توجي ات ااحب اللمو الشيخ زايد با لبطاا ع ن ياا – رئذيس
الدولة – تدعو لا اتمتمام بالثروة البشرية الت م ألاس الثروة الحقيقة ،لراذزت الدولذة
عبذذا اتمتمذذام بذذالتعبيم ل ذ مذذاا المجتمذ الذذا لذذاممت لذذرول الما ذ ل ذ ارتوذذاع نلذذبة

األمية بيا ألرادام
و ذذد انعاذذس مذذاا اتمتمذذام المتنذذام بمحاربذذة األميذذة مذذا خذذالع ت ل ذيس دارة خااذذة بتعبذذيم
الابذذار ل ذ (ايدارة التربويذذة) بذذو ازرة التربيذذة والتعبذذيم والش ذذبابم ونتيجذذة الج ذذود المباولذذة ل ذ

مجاع محذو األميذة وتعبذيم الابذار مذا خذالع اتلذتيعاب الاامذع لجميذ الذ ار بيا لذ الذتعبم،

تمانت دولة ايمارات العربية المتحدة ما خو

نلبة األمية بيا لاان ا المواطنيا لج ود

الدولذذة ل ذ توعيذذة وتثقيذذل مواطني ذذا لذذم تقذذل عنذذد حذذد محذذو أميذذت م لقذذط بذذع امتذذدت لتشذذمع
تاحذذة لذذرس التعبذذيم النلذذام لمذذا لاتذذو لراذذة الذذتعبم والذذر مذذا خذذالع م اراذذز تعبذذيم الابذذار

والت تخ

يشرال و ازرة التربية والتعبيمم

و د شذ د التعبذيم لذ م اراذز محذو األميذة وتعبذيم الابذار تطذو ار مبحولذا ،وت ازيذد اي بذاع عبيذو
م ذذا اال ذذة ألذ ذراد المجتمذ ذ مم ذذا ل ذذم تت ذذا ل ذذم ل ذذرس التعب ذذيم ،ل ام ذذت و ازرة التربي ذذة والتعب ذذيم

الم اراذذز التعبيميذذة ل ذ اذذع ماذذاا ،وزودت ذذا بمذذا تتطبب ذو مذذا ميئذذات داريذذة واش ذرالية ،وولذذرت

الاتذذب والم ذواد التعبيمي ذة لم اراذذز تعبذذيم الابذذارم ا برنذذام محذذو األميذذة وتعبذذيم الابذذار بدولذذة
ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة ي ذذدل لذذا تماذذيا الذذدارس مذذا الق ذراءة بو ذذم وانطذذالق ،والاتابذذة،
وتعميق احترام الدارس لبم ا المختبوة ولبعمع بشرل باذع أشذاالو والشذعور بذدورا اييجذاب

ل المجتم  ،واعتبار مرحبة األمية مرحبة ت ليلية توذتح أمذام الذدارس لذبيع اتلذتمرار لذ
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بقية المراحع الدرالية لتعبيم الابار والدرالة الجامعية أي ام لاا حرات دارة تعبذيم الابذار
بذذو ازرة التربيذذة والتعبذذيم عبذذا الذذتيعاب جميذ المذواطنيا الذذايا يعذذانوا مذذا األميذذة وتشذذجيع م

بمختبذذل الح ذوالز ،وبذذالر أاذذبح برن ذام محذذو األميذذة وتعبذذيم الابذذار ل ذ الدولذذة مذذا خذذالع

خ وعو لم ار بة وتنليم و ازرة التربية والتعبيم ،نلام تعبيم نلام م
ول ذ

ط ذذار مو ذذوم التربي ذذة الملذذتمرة أا ذذبح محذذو األمي ذذة جذذزءا ت يتجذ ذ أز مذذا تعب ذذيم الاب ذذار

بمو ومو الوال والشامع تحقيقا لبتنمية الاامبة وايل ام اييجذاب لذ بنذاء المجتمذ بمعنذا
لم تعد األميذة لذ

طارمذا ال ذيق المقاذور عبذا تعبذم القذراءة والاتابذة والحلذاب ،أو مجذرد

نشاط تعبيم ما الدرجة الدنيا ،لااتلاب م ارات القذراءة والاتابذة والحلذاب لذيس ايذة لذ

اات ذذا بقذذدر مذذا م ذو ولذذيبة لببذذوي ايذذات أمذذم وأعلذذم لاشذذل واطذذالق واذذقع ذذدرات الوذذرد

وتوجي ذ ذذا تحقيقذ ذذا ينلذ ذذانيتو ودورا اتجتمذ ذذاع والثقذ ذذال والح ذ ذذار ومواطنتذ ذذو الاذ ذذالحة

اييجابية والبناءة م ال دل األوعم

وتحتوذذع دولذذة ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة بذذاليوم العرب ذ لمحذذو األميذذة اذذع عذذام و ذذد حذذددت

المنلمة العربية لبتربية والثقالة والعبوم يوم الثاما ما يناير ما اع عام لياذوا يومذا عربيذا

لمحذذو األميذذة وتعبذذيم الابذذار موالقذذة تتجامذذات منلمذذة ( اليونلذذاو) العالميذذة لذ جعذذع اليذذوم
الث ذذاما م ذذا ل ذذبتمبر يوم ذذا عالمي ذذا لمح ذذو األمي ذذة وتعب ذذيم الاب ذذار وج ذذومر اتحتو ذذاع ب ذذاتيا

المنالذذبتيا مذذو الحذذرس والت ايذذد عبذذا أمميذذة ت ذذالر وتاذذاتل الج ذذود العربيذذة والدوليذذة ل ذ

الق ذذاء عبذذا األميذذة ل ذ عالمنذذا المعااذذر و ذذد اانذذت البدايذذة بلذذيطة ولان ذذا أعطذذت نتذذائ
يجابية ،ورحبة الق اء عبا األمية مرت بمراحع عدة لول نلتعر

اع تبر الج ود منا

البدايةم
أوال :جهود محو األمية قبل قيام االتحاد
عب ذذا ال ذذر م م ذذا الج ذ ذود البل ذذيطة المباول ذذة ب ذذع ي ذذام اتح ذذاد دول ذذة ايم ذذارات العربي ذذة
المتحذذدة لقذذد عمذذدت الحاومذذات المحبيذذة ل ذ اذذع مذذارة لذذا بنذذاء م اراذذز لمحذذو األميذذة
وتعبذذيم الابذذار ،ت أا اذذاا عذذدد المنتلذذبيا لذذا مذذاا الم اراذذز محذذدود نلذذبيام ا تشذذير
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ايحاذذائيات المتذذولرة حذذوع مذذاا المرحبذذة أا لذ العذذام الد ارلذ  1969/68تذذم التتذذا
العدي ذذد م ذذا الم ارا ذذز لمح ذذو األمي ذذة وتعب ذذيم الاب ذذار ام ذذت بإع ذذدادما وتمويب ذذا حاوم ذذة

أبولب  ،حيث ولرت الواوع والمعبمذيا والموااذالت والقرطالذيةم و ذد

ذمت 953

ذذم الاذذل األوع  463دارلذذا 64 ،دارلذذة امذذا

ذذم الاذذل

دارلذ ذذا 175 ،دارلذ ذذة بالاذ ذذل األوع 247 ،دارلذ ذذا بالاذ ذذل الثذ ذذان م أمذ ذذا ل ذ ذ العذ ذذام
الد ارل ذ 1970 /69

الثان  231دارلا ،و 21دارلةم
أمذذا ل ذ

مذذارة دب ذ لقذذد التذذتح أوع مراذذز لتعبذذيم الابذذار لبذذااور تحذذت ش ذرال ورعايذذة

ونوقذ ذذة الاويذ ذذت عذ ذذا طريذ ذذق ممثب ذ ذذا المرحذ ذذوم مرشذ ذذد العاذ ذذيم ل ذ ذ العذ ذذام الد ارل ذ ذ

 ،1956/55ولاذذا نلذ ار لقبذذة اي بذذاع عبذذا المراذذز لذم يجذذدد التتاحذذو لذ العذذام التذذال م
ولذ العذذام الد ارلذ  1958/57شذذارات دولذذة طذذر لذ البعثذذات التعبيميذذة ،امذذا تبنذذت
مشروع تعبيم الابار حيث امت بالتتا مراز األحمدية لبااور ،الا لق

بات ابي ار

م ذذا الدارل ذذيام وال ذذتمر المرا ذذز لذ ذ عطائ ذذو خم ذذس ل ذذنوات تق ذذدم خالل ذذا الدارل ذذوا

تمتح ذ اا الشذ ادة اتبتدائيذذة ولذذق نلذذام ومنذذام دولذذة طذذر ،و ذذد حاذذبوا عبذذا ش ذ ادة
تمام الدارلذة اتبتدائيذة ،ثذم أممذع المراذز مذرة ثانيذة حتذا يذام دولذة ايمذارات العربيذة

المتحدةم
ل حيا أا ج ود مارة الشار ة ل محوع األمية وتعبيم الابار ما بع اتتحاد ،تشير
لا أنو لذ العذام الد ارلذ  1969/68تحذت شذرال دائذرة المعذارل بحاومذة الشذار ة،

ولذذق نلذذام ومنذذام الاويذذت ،واانذذت بدايتذذو لاذذبيا د ارلذذييام أو ع وثذذاام و ذذد

ذذم

الدارلات الالت حلذيا بتشذجي ورعايذة لذمو حذاام الشذار ة ،واانذت الد ارلذة ملذائية

ما  8-5ملاء ،حيث تم تولير الموااالت والاتب والقرطاليةم
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ا ماا الج ود البليطة ل مذا بذع يذام اتتحذاد تشذير لذا درار الحاومذات المحبيذة
ب ممية التعبيم ل النماء والتقدم ممذا انعاذس يجابذا ليمذا بعذد عبذا الذتم اررية وتاثيذل

ج ود التعبيم ومحو األمية بعد يام الدولةم
ثانيا :جهود محو األمية بعد قيام االتحاد
مذ

يذذام الدولذذة لذ عذذام  ،1971و يذذام المؤللذذات اتتحاديذذة المختبوذذة مذذا بين ذذا و ازرة

التربية والتعبيم ،أخذات ملذيرة محذو األميذة وتعبذيم الابذار ت خذا محذو ار جديذدا؛ ا ازداد

امتمذذام و ازرة التربيذذة والتعبذذيم بتطذذوير التعبذذيم بشذذتا اذذورا وأنواعذذو ،ل ذواء اذذاا تعبيمذذا
حاومي ذذا أم خاا ذذا أم ع ذذا طري ذذق مح ذذو األمي ذذة وتعب ذذيم الاب ذذارم لوذ ذ الع ذذام الد ارلذ ذ

 1980/1979أادرت و ازرة التربية والتعبيم ار ار و ازريا يق

بتشذايع البجنذة العبيذا

لمح ذذو األمي ذذة وتعب ذذيم الاب ذذار ،ال ذذا ي أرلذ ذ ا مع ذذال وزي ذذر التربي ذذة والتعب ذذيم ،مم ذذا دلذ ذ

القائميا عبا العمع بتبر ايدارة لا تاثيل ج ودمم وتعميق ا ما أجع األخا بيد اع

مذذا لذذم يتلذذا لذذو التعبذذيم وخااذذة بعذذد تبذذر الملذذامر الح ذذارية الجديذذدة التذ تش ذ دما

ال ذذبالد ،حي ذذث ج ذذاء اتمتم ذذام ب ذذرورة مح ذذو أمي ذذة شذ ذريحة ابيذ ذرة م ذذا المجتمذ ذ بدول ذذة
ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة وتذذم و ذ خطذذة خااذذة بذذالر ،ترمذ

لذذا محذذو أميذذة أبنذذاء

الدولة م الترايز باورة رئيلذية عبذا ملذتخدمي ا ومولوي ذا ،عذالوة عبذا مذنح نوذس
الوراة ألبناء الدوع الخبيجية ليلتويدوا من ا وباوة خااة ل مرحبة محو األميةم

وتعتبذذر اليذذوم دارة تعبذذيم الابذذار بذذو ازرة التربيذذة والتعبذذيم المخطذذط والمشذذرل عبذذا االذذة
برام محو األمية وتعبيم الابار بالدولةم لبادارة جميذ الاذالحيات التذ مذا شذ ن ا

اترتقاء وتطوير برام محو األمية وتعبيم الابار ،بما ي ما ا ت ار الخطط والمنام
الد ارلذ ذذية الخااذ ذذة بتعبذ ذذيم الابذ ذذار ل ذ ذ

ذ ذذوء األمذ ذذدال والليالذ ذذات العامذ ذذة لبتعبذ ذذيم،

وايشذرال العذذام لنيذذا واداريذذا عبذذا م اراذذز تعبذذيم الابذذار لذ المنذذاطق التعبيميذذة ،والعمذذع
عبا عداد مشذروع الميزانيذة التقديريذة اللذنوية لم اراذز محذو األميذة وتعبذيم الابذار ولقذا
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لبخط ذ ذذط المقذ ذذررة ومتابعذ ذذة تزويذ ذذد الم اراذ ذذز باحتياجات ذ ذذا مذ ذذا القذ ذذو البش ذ ذرية والاتذ ذذب
والقرطاليةم
وتحرس دارة تعبيم الابار دائما عبا تحبيع ود ارلذة مؤشرات أداء مرااز تعبيم الابار

ومحو األمية ل

وء األمدال المخطط ل ا ،وو

المخططات والبرام الت تاوع

تحلذذيا مذذاا المؤشذرات ،مذذا خذذالع تقذذويم الخطذذط والبذرام الخااذذة بتعبذذيم الابذذار مذ

الج ات المعنية لذ الذو ازرة واعذداد التقذارير الخااذة بالمتابعذة والتقذويم لذ مذاا الشذ ا
وت ذذمين ا مقترح ذذات توي ذذد تحل ذذيا العمبي ذذة التعبيمي ذذة ،واا ذذدار التوجي ذذات المنال ذذبة
لتحليا ممارلات وأداء تعبيم الابار ل

وء الزيارات الميدانيةم

ا ج ذذود الدولذذة ل ذ محذذو األميذذة لذذم تقذذل عنذذد مذذاا الحذذدم لقذذد أتاحذذت نلذذام التعبذذيم
المواز الا يولر لرس التعبيم الملتمر لب ار بيا ،والايا تو ووا عا التعبيم لذ أحذد

مراحبذ و أو اذذوولو للذبب أو فخذذر ،والذر بذذدءا مذا الاذذل الخذامس اتبتذذدائ وحتذذا
الثالذذث الثذذانو م و ذذد الذذتطاعت دولذذة ايمذذارات خذذالع اللذذنوات الما ذذية مذذا تحقيذذق
نجازات عدة ل مجاع محو األمية أمم ام
-

ذرار الحمبذذة الشذذامبة لمحذذو األميذذة وتعبذذيم الابذذار ل ذ لب اريذذر  ،1989والت ذ
التطاعت أا تنزع بلقل األمية لا %7م

 تنويذذا مشذذروع تعبذذيم عمذذاع البتذذروع بالتنلذذيق م ذ شذذراات البتذذروع لمحذذو أميذذةالعامبيا لي ذا؛ ا تذم تبذيا مذا ملذح التجمعذات البتروليذة أا منذار العديذد مذا

المواطنيا الايا يعمبوا ل حقوع البتروع ،ومعلم م يمارلوا م ام مامشذية
بل ذذبب ت ذذدن مل ذذتوامم العبمذ ذ وبل ذذبب أمي ذذة بع ذ ذ م ،ونلذ ذ ار لطبيع ذذة العم ذذع
بنلام الدورات لقذد جذر التنلذيق مذ شذراات البتذروع لتذولير الماذاا وتلذ يع

م م ذذة تعب ذذيم العم ذذاع وت ذذولير ايماان ذذات المادي ذذة عب ذذا أا تق ذذوم و ازرة التربي ذذة

والتعبيم بتعييا المدرليا المتور يا وتزويد المرااز بالاتذب والبذوازم المدرلذية،
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ومذذاا ا لم اراذذز ل ذذا نلذذام خذذاس بالذذدوام ب ذذا اذذباح وملذذائ ليتلذذنا لبعمذذاع
الح ذذور لبد ارلذذة بعذذد اتنت ذذاء مذذا العمذذعم أعطذذت مذذاا الج ذذود نتذذائ مثم ذرة

ر م الاعوبات الت واج ت ا حيث بدأ المشذروع بمراذز واحذد لذ جزيذرة داس

لذ عذذام  1973بمرحبذذة محذذو األميذذة ،والذذتمر لذ النمذذو حتذذا ن ايذذة المرحبذذة
الثانويذذة وليذذو تذذم تعبذذيم مذذا يرب ذو عبذذا  400عامذذعم ولذ عذذام  1975م وعبذذا
وء نجذا التجربذة لذ داس تذم التتذا مراذز جزيذرة مبذرز ،ومراذز بوحاذا،

ومراز محمد با خبيوة ع ن ياا ل جبع اللنةم
 مشذذروع و ازرة الذذدلاع بالتعذذاوا م ذ و ازرة التربيذذة والتعبذذيم ،لتقذذديم خذذدمات محذذواألمية وتعبيم الابار لبمنتلبيا بالقوات الملبحةم حيث بدأ المشروع م مطب

عام  1971/1970بمراز لبملتجديا وتطور المشروع؛ ا امت و ازرة التربيذة
والتعبذذيم بو ذ مذذدارس خااذذة لذ الملذذاء تحذذت تاذذرل القذوات الملذذبحة –

مديريذذة الثقالذذة العلذذارية – لتعبذذيم أل ذراد الق ذوات الملذذبحةم امذذا امذذت مديريذذة
الثقالة العلارية بملح شذامع لتحديذد الملذتو الثقذال أللذراد القذوات الملذبحة
وحار لئات األمييا ،وعبا

وئ ا لتحت مدارس اباحية وملذائية وعينذت

لحلاب ا اوادر تعبيمية متخااة لمحو أمية ألراد القوات الملذبحة والذتمرت

ل تعبيم م حتا ن اية المرحبة الثانويةم و ذد تميذزت تجربذة و ازرة الذدلاع ب ن ذا
عينت مدرليا متور يا لمحو األميذة ،لذا جانذب عقذد دورات خااذة بمرحبذة

محو األمية لبلنة األولا والثانية ل الوترات الاباحية ،والدوام بذالمرااز دوام
رلم شذ نو شذ ا الذدوام بموا ذ العمذع الرلذمية ،دخذاع مذادة البوذة اينجبيزيذة
ذذما ب ذرام اللذذنة الثانيذذة لمحذذو األميذذة ،باي ذذالة لذذا عقذذد دورات خااذذة

لتعبذذيم البوذذة اينجبيزيذذة ،والبوذذة الورنلذذية ،والبوذذة العربيذذة لويذذر النذذاطقيا ب ذذام

وتجذذدر ايشذذارة لذذا أا و ازرة الذذدلاع امذذت بو ذ ح ذوالز ماديذذة لمذذا محيذذت
أميتو ووااع درالتو حتا ن اية المرحبة الثانوية وحلب اللبم التعبيم م
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 مشذروع م اراذذز التنميذة اتجتماعيذذة؛ حيذذث أ ذر لذ عذام  1978تطبيذذق برنذذامنمائ لبنلاء بالدولة بالتنليق بذيا و ازرة العمذع والشذئوا اتجتماعيذة وبرنذام

األمم المتحدة اينمائ م وي دل البرنام

لا تطوير درات األلرة ل مجتم

ايمذارات اجتماعيذا وا تاذاديا وثقاليذا والذر عذا طريذق نشذاء م اراذز ووحذذدات
لبتنميذة اتجتماعيذة عبذا ملذتو الدولذة والخذدمات التذ تقذدم ا م اراذز التنميذة

متنوعذة لذ مجذذاتتم اجتماعيذة وثقاليذذة واذحية وا تاذاديةم و ذذد ترتذب عبذذا
الذذر لذذتح م اراذذز لمحذذو األميذذة وتعبذذيم الابذذار تابعذذة لم اراذذز التنميذذة اتجتماعيذذة

وااا اي باع مشجعام

 مشذذروع جمعيذذات حيذذاء الت ذراث الت ذ عبذذا الذذر م مذذا أن ذذا أنشذذئت لبمحاللذذةعبذذا الت ذراث الذذوطن ل ذ مجاتتذذو المتعذذددة مث ذع الاذذناعات اليدويذذة ،الونذذوا
الش ذذعبية ،المع ذذار  ،ت أن ذذا امتم ذذت بتعب ذذيم منتل ذذبي ا وتعاون ذذت مع ذذا و ازرة

التربية والتعبيم التذ

امذت بتذولير المدرلذات والاتذب المقذررة واذع مذا تحتاجذو

المرااز ما البوازم المدرليةم

 مشذذروع تعبذذيم أل ذراد الشذذرطةم لمذذا اذذاا رجذذع الشذذرطة مذذو العذذيا اللذذامرة عبذذااألم ذذا وم نت ذذو تتطب ذذب مل ذذتو معرلي ذذا جي ذذدا ت ذذم التواي ذذر لذ ذ المش ذذروع ،لب ذذدأ

المشروع بتعييا مدرس متوري ولتح (مراز طريل) ثم تب الر لتح مرااز ل

اللذب – الشذذرطة اتحتياطيذذة – جبذذع اللنذةم و ذذد امذذت و ازرة الداخبيذذة بتعيذذيا
مدرلذذيا متوذذر يا لمحذذو األميذذة وتذذم تنلذذيق العمذذع بالتعذذاوا م ذ و ازرة التربيذذة
والتعبيمم
ا ج ذذود دولذذة ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة لمحذذو األميذذة شذذجعت العديذذد مذذا الج ذذات

الحاوميذذة واألمبيذذة األخذذر لذ الدولذذة لذذا جانذذب و ازرة التربيذذة والتعبذذيم لبملذذاممة لذ

محاربذذة األميذذة بذذيا المذواطنيا؛ ومذذا بذذيا مذذاا المؤللذذات اتتحذذاد النلذذائ العذذام مذذا
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خالع مرااز تعبيم الابار ل الجمعيات النلائيةم لالخطط والبرام المرلومة لمحاربة
األميذذة ل ذ دولذذة ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة تعمذذع جامذذدة لاعذذالا عذذا أا ايمذذارات

خالية ما األمية تماما ل عام 2005م لو الو ت الحال تت ارجذ نلذبة األميذة بدولذة
ايمذارات العربيذذة المتحذذدة ولذذق ابمذذة معذذال وزيذر التربيذذة والتعبذذيم لذ اتحتوذذاع بذذاليوم
العذذالم لمحذذو األميذذة وتعبذذيم الابذذار؛ ا أا نلذذبة األميذذة تت ارج ذ ل ذ و ذذت يت ازيذذد ليذذو

عذذدد الم اراذذز لياذذع مذذاا العذذام  2004/2003لذذا  121مراذ از ت ذذم  20ألذذل دارس
ودارلةم ويشير ايحاذاء الرلذم لذو ازرة التربيذة والتعبذيم لذا أا عذدد الدارلذيا لبعذام

الجار ببغ ( )30399وايدارييا ( )411مولوا ومولوذة ،والمعبمذيا ( )2719معبمذا
ومعبمة ،ليما وابت الميزانيذة التشذويبية لبعذام الد ارلذ الما ذ  2003/2002أاثذر

ما ( )26مبيوا درممم
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الفصل الثالث
رواد التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ا ملذذيرة التعبذذيم لذ دولذذة ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة بذذدأت لذ لتذرات لذذبقت يذذام اتتحذذاد،
األلراد الذايا منذوا ب مميذة التعبذيم لبتقذدمم وليمذا

والر بو ع مج ودات شخاية ما بع

يب نورد أبرز الشخايات الت أل مت ل نشر التعبيم ل الدولةم
أوال :إمـارة أبوظبـي
 -درويذه بذا اذرم

ومذذو مذذا مذذارة أبذذو لبذ ومذذا مواليذذد عذذام  ،1920و ذذد لذذامم لذ التعبذذيم األمب ذ

بإم ذذارة أب ذذولب  ،وا ذذاا يعم ذذع متطوع ذذا بت ذذدريس الق ذذرا الاذ ذريم والحل ذذاب والقذ ذراءة

والاتابة ل منزلو وأحيانا ل مااا مخاس لالر و د تخرك عبا يديذو مجموعذة

ابيذرة مذذا الشخاذذيات البذذارزة والتذ ل ذذا ماانت ذذا اتجتماعيذذة المرمو ذذة بايمذذارات،
اما أنو لامم ل دعم التعبيم النلام  ،وما ملامماتو ع ويتو ل مجبذس بذاء

منطقة أبو لب التعبيميةم

 -عبد اهلل حاج عبد الرحيم ولوال

ومو ما مارة أبو لب وما مواليد عام  ،1919يعمع حاليا بوليوة مذام ملذجد،
و ام بتدريس القرا الاريم بمنزلو ل أبو لب  ،و د تخرك عبا يديو مجموعة ما

أعياا البالد والشخايات ل ايمارةم
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 -محمد با راشد عب التميم

مذ ذذا مواليذ ذذد  ،1934/8/1تبقذ ذذا تعبيمذ ذذو ل ذ ذ مدرلذ ذذة البااشذ ذذة بالممباذ ذذة العربيذ ذذة
اللذ ذذعودية ،وحاذ ذذع عبذ ذذا الثانويذ ذذة العامذ ذذة ل ذ ذ عبذ ذذوم الذ ذذديا ايلذ ذذالم والعبذ ذذوم

اتجتماعية ،ومو أحد الرجاع الايا واابوا مجتم مدينة العيا التعبيمية منا نش تو

األولذذا ،واذذاا لذذو الذذدور الوعذذاع وايل ذ ام الابيذذر لذ حراذذة التعبذذيم ،وأوع مذذا ذذاد
أبنذذاء العذذيا لذذا بذذاب التعبذذيم عبذذا الذذر م مذذا ايماانذذات الزميذذدة ،و ذذد أل ذ م ل ذ

نشاء المدرلة الوالحية بناء عبا توجي ات ااحب اللذمو رئذيس الدولذة ،وتخذرك

عبا يديو مجموعة ما شيون مارة أبو لبذ واذالر بعذ

البارزةم

 -ثان با أحمد الم ير (رحمة اهلل عبيو)

األعيذاا والشخاذيات

أحذذد أبنذذاء مدينذذة العذذيا ،اذذاا ذذد تعبذذم عبذذا يذذد أحذذد شذذيون العبذذم بع ذ

األمذذور

الدينية ،ثم ام بتدريس القرا الاريم بمنزلو بمنطقة المويجع بمدينة العيا بإمذارة

أبو لب  ،و د تخرك عبذا يديذو مجموعذة ابيذرة مذا الشخاذيات البذارزة والمرمو ذة
ل ايمارةم
 -جمعة بخيت جمعة الدرما

مذذا أمذذال مدينذذة العذذيا بإمذذارة أبذذو لب ذ  ،حاذذع عبذذا ش ذ ادة الاذذل اللذذادس
اتبت ذذدائ ب ذذالعيا ،و ذذام بت ذذدريس الق ذذرا الاذ ذريم ذ ذراءة بمنزل ذذو لذ ذ منطق ذذة ل ذذوق
القط ذ ذذارة ،ام ذ ذذا التح ذ ذذق ب ذ ذذالتعبيم النل ذ ذذام بمدرل ذ ذذة الجيمذ ذ ذ اتبتدائي ذ ذذة بمنطق ذ ذذة

المريجب/العيا و ام بتدريس القرا الاريم والتعبيم العلار  ،و د تخرك عبا يديذو
مجموعة ابيرة ما ابار الشخايات البارزة ل البالدم
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 -خميس لبطاا زمير الاعب

ما مدينة العيا بإمارة أبو لب وما مواليد  ،1929/8/1ااا يعمع ماما وخطيا
ل ذ أحذذد الملذذاجد ،و ذذد ذذام بتذذدريس القذذرا الا ذريم والنحذذو بمنزلذذو بمدينذذة العذذيا،

حيث تخرك عبا يديو مجموعة ما الشخايات وأبناء ايمارةم
 -ليل لالم عب الشامل

مذذا أمذذال منطقذذة ازخذذر بذذالعيا بإمذذارة أبذذو لبذ  ،اذذاا يعمذذع مذذام ملذذجد بمنطقذذة
ازخذذر ،امذذا اذذاا يذذدرس تذذالوة القذذرا الاذريم واتابتذذو ،والبوذذة العربيذذة ،والذذر بمنزلذذو

بمنطقذذة ازخذذر ،و ذذد تخذذرك عبذذا يديذذو مجموعذذة ابيذرة مذذا ألذراد بيبذذة الشذوامس لذ
ايمارةم

 -عورا محمد لبيم الوالل

ذدرس القذذرا
مذذا مدينذذة العذذيا بإمذذارة أبذذو لب ذ ومذذا مواليذذد  ،1918/8/1اانذذت تذ ل
الاريم ل منزل ا بقرية مزيد بمدينة العيا لذ مذارة أبذو لبذ  ،وتخذرك عبذا يذدي ا

مجموعة ما الشخايات البارزة الت ل ا ماانت ا اتجتماعية المرمو ة ،وااا عدد

ما أبناء ايمارةم
ثانيا :إمـارة دبـي
 -عمر عبيد الماجد

ما منطقة الرأس بإمارة دب وما مواليذد عذام 1938م ،يعمذع حاليذا بوليوذة نائذب
مدير بدائرة األ ار

ل

مارة دب  ،و د ام بتدريس المواد الدينية والمواد العربيذة

والحلاب ،ولامم ل التعبيم النلام حيث التحق بالمدارس النلامية (األحمدية،
وزعبيع ،والعيدية ،والشعب ،والمع د الدين ) ل

مجموعذذة ابي ذرة مذذا شذذيون ايمذذارة وبع ذ

اتجتماعية المرمو ة ل البالدم
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 -محمد االح با عبد الرحما الريس

م ذذا منطق ذذة الرلاع ذذة بإم ذذارة دبذ ذ وم ذذا موالي ذذد ع ذذام  ،1926حاا ذذع عب ذذا شذ ذ ادة
تاميبية معبميا ،و د ذام بتذدريس القذرا الاذريم ،والبوذة العربيذة (القذراءة والاتابذة)،

والحلاب ل مدرلذة أمبيذة لذ بذر دبذ  ،واانذت لذو ملذاممة لذ التعبذيم النلذام

حيذذث التحذذق بالتذذدريس ل ذ مذذدارس نلاميذذة مثذذع مدرلذذة اللذذعيدية ل ذ بذذر دب ذ ،
مذارة دبذ  ،ودرس لي ذا القذرا الاذريم ،والقذراءة

ومدرلة األحمدية لذ بذر ديذرة لذ

والاتابة ،والحلابم و د تخرك عبا يديو مجموعة ابيرة ما شذيون ايمذارة وبعذ
الشخايات البارزة والت ل ا ماانت ا اتجتماعية المرمو ة ل ايمارةم

 -محمد عبد اهلل بال وع اليال

ومذذو مذذا مذذارة دبذ ومذذا مواليذذد  ،1923/5/20ذذام بتذذدريس القذذرا الاذريم بمنزلذذو
ل ذ الخملذذينيات ،ولذذامم ل ذ التعبذذيم النلذذام  ،حيذذث التحذذق بمدرلذذت األحمديذذة
واللذذعيدية بمنطقذذة ال ذرأس /الشذذندعة بإمذذارة دب ذ  ،ودرس لي مذذا التربيذذة ايلذذالمية،

والريا يات ،والبوة اينجبيزية ،و د تخرك عبا يديو بع
الشخايات الت تولت م ام ابيرة ل البالدم

شيون ايمارة ،وبعذ

 أحمد حمد لعيد الشيبانما مارة دب وما مواليذد عذام  ،1913لذامم لذ التعبذيم يذر النلذام

بذع يذام

اتتحاد ،ثم التحق بالتعبيم النلذام  ،حيذث عمذع لذ مذدارس (الوذال – اللذعيدية

– األحمديذذة – المع ذذد الذذدين ) ل ذ

مذذارة دب ذ  ،وتذذدرك ل ذ لذذبر التذذدريس حتذذا

واذذع لذذا وليوذذة موجذذو تربيذذة لذذالمية بمنطقذذة دب ذ التعبيميذذة ،و ذذد تخذذرك عبذذا
يديو مجموعة ما شيون ايمارة وبع

 حلا محمد حمد لعيد- 23 -
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مذذا منطقذذة بذذر دب ذ ل ذ

مذذارة دب ذ ومذذا مواليذذد عذذام  ،1928اذذاا يعمذذع بوليوذذة

موج ذذو أوع ،و ذذد ذذام بت ذذدريس التربي ذذة ايل ذذالمية بمنزل ذذو وا ذذالر بمدرل ذذة الو ذذال

األمبيذذة ل ذ بذذر دب ذ بإمذذارة دب ذ  ،امذذا لذذامم ل ذ التعبذذيم النلذذام حيذذث التحذذق

بمدارس (الوذال – الشذعب – جمذاع) بمنطقذة دبذ التعبيميذة و ذام بتذدريس التربيذة

ايلذذالمية ،وبذذاع ج ذذودا ابي ذرة ل ذ لذذبيع بنذذاء ن

ذذة التعبذذيم ،وتذذدرك ل ذ لذذبر

التعبيم حتا واع لا وليوة موجو أوع بالمنطقة التعبيميةم و د تخرك عبا يديو

مجموعة ابيرة ما شيون ايمارة وبع

الشخايات البارزة ل البالدم

 -محمد يولل عبد اهلل الشيبان

مذذا مواليذذد 1920/7/1؛ تخذذرك مذذا مدرلذذة الوذذال بتخاذذس التربيذذة ايلذذالمية
مذذارة دب ذ ببذذر دي ذرة بالمدرلذذة األحمديذذة األمبيذذة،

ذدرس ل ذ
والبوذذة العربيذذة ،اذذاا يذ ل
ووااع عطذاءا بالتذدريس لذ التعبذيم النلذام بالمع ذد الذدين بذدب  ،والذر بمذواد
التربي ذذة ايل ذذالمية والبو ذذة العربي ذذة ،و ذذد تخ ذذرك عب ذذا يدي ذذو مجموع ذذة م ذذا الش ذذيون

والشخايات الت تولت م ام ابيرة ل الدولةم
 -رايذة راشذد مع ذد

ما مواليد عام  ،1933اانت تدرس القرا الاريم ل

مارة دبذ  /منطقذة الجميذ ار

والذذر ل ذ منزل ذذا ،حيذذث تخذذرك عبذذا يذذدي ا مجموعذذة مذذا الشخاذذيات البذذارزة ل ذ

الدولةم

 -لعيدة وليد مبارر

وم ما مواليد عام  ،1928اانت تدرس القذرا الاذريم لذ منزل ذا لذ

مذارة دبذ

بمنطقة النخيعم و د تخرك عبا يدي ا مجموعة ما الشخايات وأبناء ايمارةم
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ثالثا :إمـارة الشارقـة
 -محمد عب محمد المحمود

ما مارة الشار ة وما مواليد عام  ،1915حااع عبا مؤمع ل العبذوم الشذرعية

والعربية ،وااا لو دور بارز لذ

نشذاء مدرلذة اياذال األمبيذة لذ حذ اللذوق

بالشار ة وما ثم تم تحويب ا لا مدرلة نلاميذة ،و ذد ذام بتذدريس العبذوم الشذرعية

والدينية واتجتماعية والريا ات ،وتخرك عبا يديو مجموعذة مذا الشخاذيات ل ذا
أبعادمذذا وماانت ذذا اتجتماعيذذة المرمو ذذة عبذذا أر

ل

ايمذذارات و طذذر ،مذذا الشذذيون

مارة الشار ة ،والوزراء وابار األعياا والشخايات بالدولةم

 جالم ليل محمد المدلمذذا مذذارة الشذذار ة ومذذا مواليذذد عذذام  ،1932اذذاا يعمذذع بوليوذذة لذذارتير اذذاحب

اللمو الشيخ لبطاا بذا محمذد القالذم (لذابقا) ،و ذد ذام بتذدريس البوذة العربيذة،

والحلاب ،والتربية ايلالمية ،ل مدرلة اياال األمبية ،اما لامم ل التعبيم
النلام  ،حيث التحق بمدرلذة القالذمية بالشذار ةم و ذد تخذرك عبذا يديذو مجموعذة

ما األعياا والشخايات البارزة ل ايمارةم
 -االحة بالع جمعة

ما مارة الشار ة وما مواليد عام  ،1948حاابة عبا مؤمع متولط ،و د امت
بتدريس البوة العربية ،والتربية ايلالمية ،ل منزل ا ل الشار ة  /مجم البنور،
ول مدرلة الزمراء األمبية والت تحولت لا مدرلذة نلاميذة ،وتخذرك عبذا يذدي ا

مجموعة ما الشخايات وعدد ما أبناء ايمارةم
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 عبد الحميد محمد مل ر بن حماد (رحمة اهلل عبيو)مذذا مذذارة الشذذار ة  /خورلاذذاا ومذذا مواليذذد عذذام  ،1920اذذاا يعمذذع مامذذا وخطيبذذا

لملذذجد محمذذد أبذذو باذذر بخورلاذذاا ،و ذذد ذذام بتذذدريس تجويذذد وحوذذل القذذرا الا ذريم
والقراءة والاتابة ل منزلو ،وتخرك عبا يديو مجموعذة مذا الشخاذيات وعذدد مذا

أبناء ايمارةم

 -محمد عبد اهلل بدي نقب

م ذذا منطق ذذة ابب ذذاء بإم ذذارة الش ذذار ة وم ذذا موالي ذذد  ،1893ا ذذاا يعم ذذع بوليو ذذة م ذذام
وخطيب ملجد ل ابباء ،و د ام بتدريس القرا الاريم والوقو بالملجد الا ااا
يعمع ليذو وبمنزلذو ،وتخذرك عبذا يديذو مجموعذة مذا الشخاذيات التذ تولذت م ذتم

ل الدوائر الحاومية ،واالر عدد ما أبناء ايمارةم
رابعا :إمـارة عجمــان
 -محمد عب

براميم الاوس

مذذا مذذارة عجمذذاا  /ل ذري المبذذاا ومذذا ومواليذذد عذذام  ،1937ذذام بتذذدريس البوذذة
العربيذذة ،والحلذذاب ،وعبذذوم ،القذذرا الا ذريم ،والذذر ل ذ مدرلذذة ال ارشذذدية ل ذ

مذذارة

عجماا/لري الشيون ،وتخرك عبا يديو مجموعة ما الشخايات البارزة واألعياا

ل ايمارةم

 موزة حميد االح انمما مارة عجماا وما مواليد عام  ،1933امت بتدريس القرا الاريم لذ منزل ذا
بعجمذذاا ،وتخذذرك عبذذا يذذدي ا مجموعذذة مذذا الشخاذذيات الت ذ تولذذت م ذذام بذذارزة،

واالر عدد ما أبناء ايمارةم
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خامسا :إمـارة أم القيوين
 -االح أحمد اندع ع عب

ما أمال أم القيويا ،لامم ل التعبيم األمبذ بتذدريس القذرا الاذريم والوقذو والبوذة

العربية والحلاب ،واذاا يعمذع معبمذا وامذام ملذجد بإمذارة أم القيذويا ،امذا أنذو اذاا

يلتخدم منزع أحد الشيون ل التدريس م و ذد تخذرك عبذا يديذو مجموعذة مذا شذيون

ايمارة وبع

الشخايات البارزةم

 -موزعة عبد اهلل دلمور

ما مارة أم القيويا ،ااا ل ذا أثذر لذ تعبذيم وتحوذيل القذرا الاذريم بمنزل ذا الاذائا
بمنطقذذة الل ذذر ل ذ

مذذارة أم القيذذويا ،و ذذد تعبذذم عبذذا يذذدي ا مجموعذذة مذذا األعيذذاا

والشخايات البارزة ل ايمارةم

 -عبا با راشد با خايبة ع عب

ذدرس القذرا الاذريم بقاذر
ما أبناء منطقة لبذ المعذال  /بإمذارة أم القيذويا ،اذاا ي ل
الحذذاام م ذ يامذذو بايمامذذة والخطابذذة بملذذجد اذذاحب اللذذمو الحذذاام اللذذابق ل ذ

ايمارة ،و د تعبم عندا عدد ما حاام وشيون ايمارةم
سادسا :إمـارة رأس الخيمة
 -عبد اهلل حلا عبيد المطوع

ما مواليد  ،1911ختم القرا الاريم ودرس بع

العبذوم ايلذالمية مذا (لقذو

وشذريعة) حيذث تتبمذذا عبذذا يذذد المطذذوع الشذذيخ عبذ المحمذذود بالشذذار ة ،وعمبذذو
الحذذال

مذذام وخطيذذب ملذذجد الشذذيخ خالذذد ع ثذذان ل ذ رأس الخيمذذة ،و ذذد ذذام

بت ذ ذذدريس الق ذ ذذرا الاذ ذ ذريم وتحويل ذ ذذو ،وا ذ ذذاا ت ذ ذذدريس مب ذ ذذادئ الاتاب ذ ذذة ،وافداب

ايلذذالمية ،والعبذذوم الوق يذذة ،واذذاا يلذذتخدم منزلذذو لذ التذذدريس وأحيانذذا ملذذجد
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الح ذ ل ذ منذذاطق (رأس الخيمذذة ،وخذذور خذذوير ،والحبيبذذة) التابعذذة يمذذارة رأس
الخيمذذة ،و ذذد تعبذذم عب ذذا يدي ذذو عذذدد م ذذا ش ذذيون ايمذذارة وأعيان ذذا وشخا ذذيات ا

البارزةم

 -حميد أحمد لالو الزعاب

م ذذا م ذذارة رأس الخيم ذذة ،ا ذذاا متخاا ذذا لذ ذ عب ذذوم الق ذذرا الاذ ذريم ،والعب ذذوم
الشرعية والنحو ،وااا يقوم بالتذدريس لذ منزلذو ،وأحيانذا لذ ماذاا مخاذس

بمنطقذذة جزيذرة الزعذذاب بإمذذارة رأس الخيمذذة ،امذذا اذذاا يعمذذع مامذذا وخطيبذذا لذ

أحد ملاجد ايمارة ،باي الة لا عمبو ا يا شرعيا ،وااا لامم ل التعبذيم

درس القذرا الاذريم
النلام ل دولة طر بالتحا و بمدرلة أم ااالع ،حيذث ل
وبعذ عبذذوم الش ذريعة والبوذذة العربيذذةم و ذذد تعبذذم عبذذا يديذذو عذذدد مذذا األعيذذاا
والشيون والشخايات البارزة ل
 يولل محمد ريبما منطقة المعري

مارة رأس الخيمة ودولة طرم

 /بإمارة رأس الخيمة وما مواليد  ،1920/6/1ااا يلذتخدم

منزلو لبتدريس ،اما أنو ذام بالتذدريس لذ
المعي ذري

حذد المذدارس األمبيذة والذم ا مدرلذة

القديمذذة ،و ذذد لذذامم ل ذ التعبذذيم النلذذام بإحذذد المذذدارس ل ذ دولذذة

البحريام و د تتبما عبا يديو عدد ما شيون ايمارة واألعياا والشخايات البارزة

لي ام

 -محمد لعيد زيد ال الل

ذدرس بمنزلذذو بمنطقذذة الجبيذذع /
مذذا مذذارة رأس الخيمذذة ومذذا مواليذذد  ،1913اذذاا يذ ل
بإمارة رأس الخيمة ،و د تعبم عبا يديو عدد ما أبناء ايمارةم
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سابعا :إمـارة الفجيـرة
 -لعيد ناش بخيت مطير

ما مارة الوجيرة  /منطقة دل وما مواليذد 1929م اذاا يعمذع مامذا وخطيبذا لذ

ذدرس القذذرا الاذريم بمنزلذذو بمنطقذذة ذذدل  ،حيذذث تعبذذم
أحذذد ملذذاجد ايمذذارة ،واذذاا يذ ل
عبا يديو عدد ما شيون ايمارة وبع الشخايات واأللراد لي ام
 -عائشة محمد عبد الرحما

ذدرس القذذرا الا ذريم
مذذا مذذارة الوجي ذرة /نطقذذة الورلذذة ومذذا مواليذذد  ،1924اانذذت تذ ل
بمنزل ذذا أحيانذذا وبماذذاا مخاذذس أحيانذذا أخذذر  ،و ذذد تتبمذذا عبذذا يذذدي ا عذذدد مذذا

الشخايات واأللراد ما أبناء ايمارةم
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الفصل الرابع
محو أمية المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ادت رينة ااحب اللمو رئيس الدولة لمو الشيخة لاطمة بنت مبارر حمبة مبارة لتعبذيم

الوتاة ،وأولت دولة ايمارات العربية المتحدة عناية لائقذة لبن ذو

بملذتو المذرأة لذ جميذ

النواح عا طريق تولير الورس التعبيميةم لو عام  1975برز اتتحاد النلائ العام ل

دولذذة ايمذذارات العربيذذة امؤللذذة أمبيذذة تلذذعا لبتنلذذيق بذذيا الجمعيذذات النلذذائية ل ذ الدولذذة

يتاحة الوراة أمام المرأة لبمشاراة ل تطوير درات ا وت ميب ا عا طريق التعبيم والتذدريب
ب دل أداء واجب ا نحو مجتمع ا ووطن ام
ول ذ

ط ذذار مو ذذوم التربي ذذة الملذذتمرة أا ذذبح محذذو األمي ذذة جذذزءا ت يتجذ ذ أز مذذا تعب ذذيم الاب ذذار

بمو ومو الوال والشامع تحقيقا لبتنمية الاامبة وايل ام اييجاب ل بناء المجتم بمعنام

لم تعد األمية ل

طارما ال يق المقاور عبا تعبذيم القذراءة والاتابذة والحلذاب لذيس ايذة

ل اات ا بقدر ما مو ولذيبة لببذوي ايذات أمذم وأعلذم لاشذل واطذالق واذقع ذدرات الوذرد
وتوجي ذ ذذا تحقيقذ ذذا ينلذ ذذانيتو ودورا اتجتمذ ذذاع والثقذ ذذال والح ذ ذذار ومواطنتذ ذذو الاذ ذذالحة
اييجاب والبناءة م ال دل األوعم
وبالتنلذذيق م ذ و ازرة التربيذذة والتعبذذيم لقذذد تذذم التتذذا م ارا ذز خااذذة بتعبذذيم الم ذرأة ل ذ الوت ذرة
الاذذباحية لذ القذذر والمذذدا وأمذذااا تذذوطيا البذذدو ،وتعيذذيا مدرلذذات متور ذذات لبعمذذع ب ذذاا
المرااز واانذت البدايذة بم ارحذع محذو األميذة ثذم أاذبحت ت ذم جميذ الم ارحذعم والذا جانذب

الر ت منت ماا الم اراذز لذا جانذب بذرام محذو األميذة وتعبذيم الابذار منذار بذ ارم مرالقذة
ومامة من ا التدريب عبا الاناعات اليدوية والعناية بالتراث ،الخياطة والتطريز

مرااز تحويل القراا الاريم ،برام الامبيوترم ويالحل أا عدد المرااز والواوع لانذاث ذد
توو ذذت عبذذا م اراذذز الذذااورم ا ولذذرت الجمعيذذات النلذذائية التعبذذيم لش ذريحة ابي ذرة مذذا نلذذاء
- 30 -

United Arab Emirates
General Women's Union

لازداد عدد الم اراذز والواذوع والدارلذات حيذث ببوذت نلذبة الدارلذات مذا اينذاث لذ العذام
 )4354( 2002/2001دارلة مقارنو ب ذ ( )3784دارلذة عذام  2001/2000امذا زاد عذدد
الم ارا ذذز الد ارل ذذية الموتوح ذذة أم ذذام الدارل ذذاتم وتج ذذدر ايش ذذارة من ذذا ل ذذا أا اينج ذذازات التذ ذ

حققت ا دولة ايمارات العربية المتحدة ل مجاتت ن
وبناء األجياع وخدمة المجتم

ة المرأة واترتقاء بذدورما لذ األلذرة

د حليت بامتمام بيم ودولذ ابيذريام لوذ الخذامس مذا

ديلمبر  1997ررت األمم المتحدة تاريم رينة ااحب اللذمو رئذيس الدولذة لذمو الشذيخة
لاطمذذة بنذذت مبذذارر رئيلذذة اتتحذذاد النلذذائ العذذام ،تقذذدي ار لج ودمذذا اللذذامية المتاذذبة عبذذا
مد رب

را ل خدمة

ش ادات التاريم الت

ايا المرأة والعمع اينلان م ا أجمعت لت منلمات دولية ل

دمت ا لا لمو الشذيخة لاطمذة لذ احتوذاع أ ذيم لذ أبذولب لذ 18

ديلذذمبر  ،1997أا لذذموما تلذذتحق مذذاا التا ذريم لتواني ذذا المتوااذذع وج ودم ذا العليمذذة ل ذ
دعذذم

ذذايا المذرأة ومحذذو األميذذة ورعايذذة الطوولذذة ورعايذذة المعذذا يا والملذذنيا واأليتذذام ،ومذذاا

المنلمذ ذذات م ذ ذ اذ ذذندوق األمذ ذذم المتحذ ذذدة لبطوولذ ذذة ( اليونيلذ ذذل) واذ ذذدوق األمذ ذذم المتحذ ذذدة
لبلذذااا ،ومنلم ذذة الاذذحة العالمي ذذة ،ومنلمذذة األم ذذم المتحذذدة لتنمي ذذة الم ذرأة وبرن ذذام األم ذذم

المتحدة لبمتطوعيا

الدولةم

الة لا ماتب المنلق اي بيم ألنشطة األمم المتحدة اينمائية لذ

وي ت امتمام لمو الشيخة لاطمة بنذت مبذارر رئيلذة اتتحذاد النلذائ العذام بذالمرأة انطال ذا

ما يماا لموما ب ا " لتعبيم مو النالاة الت تطذع من ذا المذرأة عبذا ح ذارة األمذم مم ومذو

ولذذيبت ا لمواابذذة ملذذيرة التطذذور والتقذذدم والذذتمرار الن ذذو

بمجتمعنذذامم والتعبذذيم وحذذدا مذذو

الذذا يجعذذع الوتذذاة ع ذوا عذذامال ل ذ المجتم ذ م مذذا أجذذع مذذاا جعبذذت

ذذيت األولذذا م ذ

الق اء عبا األمية وحث بنات ايمارات عبا تحايع العبم ونيع أعبا الدرجات "م
ا اتتحاد النلائ العام وبو ع دعم وتوجي ات رينة ااحب اللمو رئيس الدولذة لاطمذة

بنت مبارر رئيلة اتتحذاد النلذائ العذام مذا خذالع الجمعيذات النلذائية المنتشذرة لذ أرجذاء

الدولة ،يذدعم بقذوة ملذ لة تعبذيم المذرأة؛ ا تلذتوعب الم اراذز التابعذة ل ذا تل الدارلذات لذ
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المراحع الدرالية المختبوةم لتعبيم المرأة ل دولة ايمارات يمثع أحد أمم اينجازات الت تم
تحقيق ذذا ل ذ لذذع الدولذذة اتتحاديذذة ،باعتبذذار أا التعبذذيم والذذتعبم ومحذذو األميذذة حقذذوق أ رمذذا

دلتور دولة ايمارات العربية المتحدة لمواطني ا دوا النلر لذا الجذنس أو العمذر أو ماذاا

اي امة ،والر تماشيا م مبدأ تاالؤ الوذرس بذيا الذااور واينذاث ،لذاا اذاا اتمتمذام بتعبذيم
المذرأة لذذيس مذذا منطبذذق أن ذذا تشذذاع ناذذل المجتمذ لقذذط ،بذذع ألا تعبيم ذذا لذذياوا لذذو يمذذة

م ذذالة يل ذذر نتاجذذو عبذذا المشذذاراة ل ذ

ذذوة العمذذع ،وعبذذا تذذولر األلذذس اللذذبيمة لبتنشذذئة

اتجتماعية لأللرة واألبناء وما ثم المجتم ب لرام
ونل ار لثقع حجم الملؤوليات المبقاة عبا المرأة لقذد لذعا اتتحذاد النلذائ العذام مذا خذالع
جمعياتذذو لذذا التعذذاوا مذ و ازرة التربيذذة والتعبذذيم لتذذولير نلذذام الد ارلذذة عذذا بعذذد والمتمثذذع لذ

نلام المنازع ،حيث يتيح الوراة لبمرأة لالنتلاب لنلام تعبذيم الابذار مذا المنذزع؛ ا يماذا

لبمنتلبة لا ماا النلام أا تقوم بدرالة المنام التعبيمية المحبية ل المنزع بموردمذا ومذا
ثم تقوم بتقديم امتحانات ن اية اع لاع ل المرااز والج ات المختاة بالر ،ولبمرأة أثناء

د ارلذذت ا بذذالمنزع بموردمذذا أا تطبذذب العذذوا والذذدعم الذذا يلذذاعدما لذ الذذتيعاب موادمذذا مذذا

ماا المرااز ابما احتاجت لوم

يمثع اتتحاد النلائ العذام منذا نشذ تو عذام  1975أحذد القطاعذات األلالذية والم نيذة التذ

ت دل لا تنمية المرأة تعبيما وثقالة ،ومو مؤللة أمبيذة شذبو حاوميذة ،ي ذم لذ ع ذويتو

لذذت جمعيذذات نلذذائية ل ذذا العديذذد مذذا الوذذروع الم اراذذز لذ الح ذذر والباديذذةم ولتحقيذذق مذذدل
اترتقاء ب المرأة امت الجمعيات النلذائية بالدولذة ومذا خذالع لروع ذا بتشذايع لجذاا الثقاليذة
نعمذع عبذذا بذث الذذوع الثقذذال لذد المذرأة واأللذرة ،ومذا بذذيا أبذذرز الولذائع التذ انت جت ذذا

ماا المرااز ل تحقيق أمدال ا ،التتا مرااز لتعبذيم الابذار وتشذجي الع ذوات والمواطنذات

لاتحذذال ب ذذا لمحذذو أميذذت ا ولموااذذبة د ارلذذت ا لذ الم ارحذذع المختبوذذة ،والذذر بالتنلذذيق مذ

و ازرة التربية والتعبيم ( دارة تعبيم الابار)م وتجدر ايشارة منا لا التتا مرااز تعبذيم الابذار

ل الجمعيات النلائية ااا ل لترات متواوتة والر عبا النحو التال م
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 جمعية ن -جمعية الن

ة المرأة اللبيانية ولروع ا – عام 1977م
ة النلائية بدب – عام  1980ااا اتلتتا وايش ار الرلم  ،ولاا

بب ا اانت منار ج ود ل مجاع التعبيم ومحو األميةم

 جمعية اتتحاد النلائية بالشار ة – عام  1980ااا اتلتتا وايش ار الرلم م الجمعية النلائية ب م القيويا – عام  1981ااا اتلتتا وايش ار الرلم م -جمعية الن

ة النلائ برأس الخيمة ،اانت منار ج ود ااتية ير رلمية منا عام

 ،1967والت نل النشاط التعبيم عام  1980بشاع رلم م

 -جمعية أم المؤمنيا النلائية بعجماا – عام 1983م

و ذذد أعطذذا اتتحذذاد النلذذائ العذذام والجمعيذذات النلذذائية ل ذ دولذذة ايمذذارات العربيذذة مل ذ لة
محاربذذة األميذذة بذذيا اللذذيدات أمميذذة اذذو واعتبرت ذذا مذذا أولويذذات العمذذع النلذذائ بالدولذذةم
ونل ار لثقع حجم الملؤوليات المبقاة عبا المرأة لقذد لذعا اتتحذاد النلذائ العذام مذا خذالع
جمعياتذذو لذذا التعذذاوا مذ و ازرة التربيذذة والتعبذذيم لتذذولير نلذذام الد ارلذذة عذذا بعذذد والمتمثذذع لذ

نلام المنازع ،حيث يتيح الوراة لبمرأة لالنتلاب لنلام تعبذيم الابذار مذا المنذزعم ا يماذا

لبمنتلبة لا ماا النلام أا تقوم بدرالة المنام التعبيمية المحبية ل المنزع بموردمذا ومذا

ثم تقوم بتقديم امتحانات ن اية اع لاع ل المرااز والج ات المختاة بالرم ولبمرأة أثناء

د ارلذذت ا بذذالمنزع بموردمذذا أا تطبذذب العذذوا والذذدعم الذذا يلذذاعدما لذ الذذتيعاب موادمذذا مذذا

ماا المرااز ابما احتاجت لوم

و ذذد الذذتطاعت الجمعيذذات النلذذائية تشذذجي الدارلذذات عبذذا اتلتذزام واتلذذتمرار ل ذ الد ارلذذة
وتخذ ذري مجموع ذذة م ذذا ح ذذامب شذ ذ ادة الثانوي ذذة العام ذذة ال ذذايا التحقذ ذوا ب ذذالتعبيم الع ذذال لذ ذ

الجامعات لواء ااا داخع الدولة أو خارج ا ول مجاع الت ميع التربو م وما أجع تحقيذق
ال ذذدل المنش ذذود و ذ ذ اتتح ذذاد النل ذذائ الع ذذام خط ذذة وبرن ذذام عم ذذع عب ذذا مل ذذتو جميذ ذ

الجمعيات النلائية ولروع ا منا عام  1990لذ مجذاع محذو األميذة األبجديذة ومحذو األميذة

الثقالية والوارية والاحية واتجتماعية والم نية واأللرية واع ما يلذاعد المذرأة عبذا النمذاء
والتطور ما خالع برام وخطط عمع لنوية تقوم ب ا اع جمعيةم
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جدول رقم ( :)4جدول بأعداد الملتحقات بمراكز تعليم الكبار بالجمعيات النسائية
السنوات

اسم الجمعية جمعية نهضة المرأة جمعية النهضة النسائية جمعية االتحاد جمعية أم المؤمنين الجمعية النسائية جمعية نهضة المرأة االتحاد النسائي المجموع
العام
النسائية بالشارقة النسائية  -عجمان بأم القيوين وفروعها برأس الخيمة
بدبي وفروعها
المرحلة الظبيانية وفروعها

93

محو االمية
اإلبتدائية
اإلعدادية
الثانوية

94

محو االمية
اإلبتدائية

95

اإلعدادية
الثانوية
محو االمية
اإلبتدائية
اإلعدادية
الثانوية

96

محو االمية
اإلبتدائية

446

24

65

41

32

_

_

608

297

22

_

16

35

_

_

370

452

50

_

68

34

9

_

613

592

60

_

88

58

42

_

840

408

43

36

43

56

_

_

586

248

39

_

37

34

_

_

358

547

79

_

68

31

15

_

740

678

71

_

124

45

71

_

989

533

57

41

43

38

_

_

712

330

44

_

37

32

_

_

443

519

96

_

68

35

9

_

727

768

105

_

124

43

78

_

1118

552

41

43

48

36

_

_

720

357

27

_

43

35

_

_

462

97
98

اإلعدادية
الثانوية

544

68

_

82

49

_

_

743

788

88

_

133

48

80

_

1137

محو االمية

566

86

45

71

32

_

_

800

اإلبتدائية
إلعدادية

377

65

_

57

21

_

_

520

576

102

_

80

33

_

_

791

الثانوية

927

169

_

124

42

86

_

1338

محو االمية

534

72

35

85

19

_

_

745

اإلبتدائية

377

63

37

43

25

_

_

545

اإلعدادية
الثانوية

99
2000
2001

567

97

_

85

43

12

_

804

964

160

_

143

55

77

_

1399

محو االمية
اإلبتدائية
اإلعدادية

543

62

32

85

24

_

_

746

387

37

33

43

26

_

_

526

569

100

42

65

61

26

_

863

الثانوية

949

126

_

139

75

70

_

1359

محو االمية
اإلبتدائية

501

104

26

72

22

_

_

725

339

105

18

48

12

_

_

522

اإلعدادية
الثانوية

414

201

50

54

22

10

_

751

662

228

88

106

25

53

_

1162

محو االمية

501

104

26

72

22

_

_

725

اإلبتدائية
اإلعدادية
الثانوية

339

105

18

48

12

_

_

522

المجموع

414

201

50

54

22

10

_

751

662

288

88

106

25

53

_

1222

محو االمية
اإلبتدائية
اإلعدادية

4584

593

349

560

281

_

6367

3051

507

106

372

232

_

4268

4602

994

142

624

330

91

_

6783

الثانوية

6990

1355

176

1087

416

610

_

10624
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لذذم تاتوذ الجمعيذذات عنذذد حذذد محذذو األميذذة بذذع لذذعت لذذا الذذاب المذرأة الم ذذارات الحياتيذذة
المختبوة ما خالع تنليم الدورات التدريبية ل مختبل المجاتت مثع اللارتارية والحالذب

افل ذ و يرمذذا مذذا الم ذذارات الحرليذذة الت ذ تلذذاعد الم ذرأة عبذذا الملذذاممة ل ذ لذذوق العمذذع

بالش ذذاع المطب ذذوبم لق ذذد ال ذذتطاعت الجمعي ذذات النل ذذائية ولروع ذذا تش ذذجي الد ارل ذذات عب ذذا
اتلت ذزام واتلذذتمرار ل ذ الد ارلذذة لذذا أا ين ذذيا تعبذذيم ا الجذذامع ويبذذتحقا بلذذوق العمذذعم

وبذذالر الذذتطاع اتتحذذاد النلذذائ العذذام دمذ المذرأة ايماراتيذذة لذ ملذذيرة التنميذذة ات تاذذادية

واتجتماعية لبدولةم

ا اتتحاد النلائ بدولة ايمارات العربية المتحدة ،والا يقل بقوة بو ع دعم وتوجي ات

رئيلذذتو لذذمو الشذذيخة لاطمذذة بنذذت مبذذارر حول ذذا اهلل ،يلذذعا جامذذدا لتذذولير مختبذذل اللذذبع
واأللاار المتاحة لتشج ابنة ايما ارت م ما اذاا و ذع ا ولذن ا تنت ذاك طريذق العبذمم و ذد
بدأ مؤخ ار ل تنليم عدد ما حمالت التوعية وايرشاد المبار لبدارلات ل مرحبذة الثانويذة
العام ذذة وح ذذث ا عب ذذا

ذذرورة مت ذذابعت ا لتعب ذذيم ا الع ذذال م ذذا خ ذذالع اتلتح ذذاق بمؤلل ذذات

التعبذذيم العذذال ل ذ الدولذذةم ويماذذا تبخذذيس أمذذم اينجذذازات الت ذ تحققذذت عبذذا أر

دولذذة

ايمارات العربية المتحدة ليما يتعبق بتعبيم المرأة ل النقاط التاليةم

 ارتو ذذاع مع ذذدتت نش ذذاء م ذذدارس لان ذذاث لذ ذ مختب ذذل أرج ذذاء الدول ذذة وعب ذذر الم ارح ذذعالتعبيمية المختبوةم ا تويد ايحااءات أا عدد مدارس البنات ل عام  73/72ذد

ببغ  39مدرلة لقط تلذتوعب  15685طالبذة ،أمذا لذ عذام  2001/2000لقذد ببذغ
عدد مدارس ايناث  309مدرلة ل مختبل مراحع التعبيم وببغ عدد الطالبات لذ
تبر المدارس  160935طالبةم
 التتذا لاذوع خااذة لمحذذو أميذة المواطنذات البذوات حذذرما مذا لراذة التعبذيم بذذعيام الدولة ،والتتا لاوع خااة ملائية لبرام التعبيم المواز ا تذتماا النلذاء
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مذذا موااذذبة تعبذذيم ام ا تشذذير ايحاذذائيات أا عذذدد الدارلذذات ل ذ م اراذذز تعبذذيم
الابار د ببغ  10245دارلة خالع العام الدرال 2001/2000م
شكل رقم ( )1تطور أعداد الدارسين بمركز محو األمية
وتعليم الكبار بالدولة خالل الفترة 2000 -1972
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الذكور

ا تعبذذيم الم ذرأة ل ذ دولذذة ايمذذارات العربيذذة المتحذذدة لذذم يقذذل عنذذد الم ارحذذع الت ليلذذية ،بذذع

لتحت مجاتت التعبيم العال أمام ابنة ايمارات عبر جامعة ايمارات ،ابيات التقنية العبيذا
وجامعة زايد ،الت خاات مبان خااة لابيات الطالبذاتم وتبذيا ايحاذائيات الاذادرة

عا و ازرة التعبيم العذال والبحذث العبمذ أا نلذبة اينذاث لذ مؤللذات العبذيم العذال توذوق

نلب الااور ،وماا نقطة تلجع لاالح المرأة ل دولة ايماراتم

جدول ( )1أعداد خرجي جامعة اإلمارات وكليات التقنية في عام 2001
الذكور

المؤسسة

اإلناث

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
ابية العبوم اينلانية واتجتماعية

107

881

ابيذة العبذوم

59

430

ابية الشريعة والقانوا

54

26

- 36 -

United Arab Emirates
General Women's Union

ابيذة ال ندلذة

104

82

ابية ايدارة وات تااد

143

290

ابية التربية

27

448

ابية الطب

13

20

كليـات التقنيـة العليــا
أبولب

274

292

العيا

131

219

دب

426

547

الشار ة

164

186

رأس الخيمة

102

178

 -التتذذا ابيذذات لبتم ذري

ل ذ اذذع مذذا أبذذو لب ذ والشذذار ةم وابيذذة التم ذري

ل ذ أبذذو

لب ذ تمذذنح ش ذ ادة بملذذتو الش ذ ادة الجامعيذذة األولذذا؛ ت أا بذذاع بنذذت ايمذذارات
عبا ماا النمط ما الدرالة ت ي ازع محدودا جدا بحام القيم اتجتماعية اللائدةم

 نشذذاء م اراذذز التنميذذة اتجتماعيذذة والتذ تراذذز نشذذاط ا عبذذا تنميذذة المجتمذ المحبذذاوتتب ماا المرااز و ازرة العمع والشؤوا اتجتماعيةم تولر ماا المرااز لبمذرأة لذرس
تعبم األشواع اليدويذة القديمذة والحديثذة امذا تقذدم بعذ

مذاا الم اراذز درولذا تدريبيذة

ل التدبير المنزل وتعبم القراءة والاتابةم
 تولير لراة الدرالة ل الجامعات العربية واألجنبية لبم أرة ،والر عذا طريذق نلذامالبعثات التاب لو ازرة التربية والتعبيم ونلام المعيديا التذاب لجامعذة ايمذاراتم ويببذغ
مجمذذوع المبع ذذوثيا م ذذا ب ذذع ال ذذو ازرة ل ذذا الجامع ذذات حذ ذوال  1600طال ذذب وطالب ذذة،

باي الة لا حوال  150معيدا يدرلوا لبماجلتير والداتوراا تشذاع اينذاث %20
ما المجموع العامم
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لاا لإا اتتحذاد النلذائ العذام ي مذع لذ تطبيذق األنلمذة الد ارلذية الحديثذة الخااذة بذالتعبيم
عذذا بعذذد بالذذتخدام ثذذورة المعبومذذات والتانولوجيذذا والمتمثبذذة ل ذ اينترنذذت والبذذث ايلاترون ذ

لأل مار اتاطناعيةم
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الفصل الخامس
التطلعات المستقبلية لبرامج محو أمية المرأة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

حرات دولة ايمذارات العربيذة المتحذدة تعبذيم المذرأة وتثقيو ذا واعطائ ذا الوراذة الاامبذة لذ
المجذذاتت الت ذ تنالذذب ا مذذا حيذذث الممارلذذة والعمذذعم و ذذد لذذاممت الم ذرأة بحذذق ل ذ ن

ذذة

بالدمذذا وتطورمذذا ولقذذد اذذاا الذذدور الابيذذر لذ الذذر لبجمعيذذات النلذذائية والتذ بذذرز مذذا أجب ذذا

اتتحذذاد النلذذائ لذذنة 1975م امؤللذذة أمبيذذة تقذذوم بالتنلذذيق بذذيا الجمعيذذات النلذذائية عبذذا

ملتو الدولة واتاحة الورس أمام المرأة لتطوير درات ام

ويعد التعبيم والتدريب ما أمم األمدال الت يلعا اتتحاد النلائ العام لذا تحقيق ذا ولقذد

ااا لبدعم المتوااع و ير المحدود ما ااحب اللمو رئذيس الدولذة و رينتذو لذمو الشذيخة
لاطمة بنت مبارر – رئيلذة اتتحذاد النلذائ العذام ،لألنشذطة النلذائية ولرلذ ملذتو المذرأة
الثقذذال والون ذ األثذذر الوا ذذح ل ذ تماذذيا تبذذر الجمعيذذات مذذا أداء واجب ذذا والواذذوع لذذا

المل ذذتو المطب ذذوب لذ ذ مج ذذاع مح ذذو األمي ذذة وتعب ذذيم الاب ذذار ورلذ ذ مل ذذتو المذ ذرأة الثق ذذال

وتوجي ا حتا تابح أما متعبمة ادرة عبا تربية أبنائ ا التربية اللبيمةم

وعمذذال عبذذا تحقيذذق األمذذدال اللذذامية الت ذ ربطذذت بذذيا اتتحذذاد النلذذائ العذذام والجمعيذذات
النلائية األخر  ،ااا التعاوا الوثيق م و ازرة التربية والتعبيم ل مجاع محو األمية وتعبيم

الابار ،ولقد التعانت الجمعيات بو ازرة التربية ل تذولير المدرلذات لببذت الذو ازرة احتياجات ذا

ل ذ اذذع مذذا الوت ذرتيا الاذذباحية والملذذائية ولتحذذت الم اراذذز ل ذ المذذدا والقذذر وحتذذا ل ذ

منذذاطق تذذوطيا البذذدو ،ولذذم يقتاذذر التعبذذيم عبذذا محذذو األميذذة بذذع تعذذداا لذذا أا وا ذع لذذا
ن اية المرحبة الثانوية ما التعبيم العام ،اما تبنا اتتحاد النلائ العام والجمعيات النلائية
بذرام مادلذذة لذ تذذدريب المذرأة عبذذا الاذذناعات وخااذذة الاذذناعات اليدويذذة والقديمذذة من ذذا
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لبحوال عبا تراث المجتم  ،وعبا تحويل القرا الاريم وتعبيم التجويد وأمور الديا األخذر
وا امة المحا رات الدينية والثقاليذة ،وت ذت اذع تبذر األنشذطة مذا المذرأة لذ دولذة ايمذارات
بات منقط النلير ل جمي أرجائ ام

و ذد اشذذتمبت اتلذذتراتيجية الوطنيذذة لتقذذدم المذرأة لذ دولذذة ايمذذارات العربيذذة التذ أعبذذا عن ذذا

اتتحاد النلائ العام ل ديلذمبر  2002عبذا بذاب تواذيب حذوع المذرأة والتعبذيمم ا راذز
مذذاا المحذذور مذذا اتلذذتراتيجية عبذذا دعذذم نلذذام تعبذذيم الابذذار وتوعيذذع مخرجاتذذو ،والذذر مذذا

خالعم

 عداد برام لنية وتدريبية لبدارلات لذ التعبذيم الملذائ يالذاب ا الم ذارات الونيذةوالقدرات العمبية الت تمان ا ما الملاممة ل لوق العمعم

 التنلذذيق بذذيا و ازرة التربيذذة والتعبذذيم وو ازرة العمذذع والشذذؤوا اتجتماعيذذة لاللذذتوادة مذذاخريجات ماا النلام ل

وء اتحتياجات المختبوة للوق العمعم

 راد ايماانات الالزمة والبذرام الواعبذة لبق ذاء عبذا محذو األميذة النلذائية بشذاعن ائ م

ا الخط ذذط والبذ ذرام الحالي ذذة لتعب ذذيم الاب ذذار ومح ذذو األمي ذذة ت ترا ذذز لق ذذط عب ذذا مح ذذو أمي ذذة
األبجدية ،بع التوجو الحذال مذو محذو األميذة التقنيذة؛ ا أاذبح الحالذوب لوذة العاذر ،وت
يخبو منزع أو مؤللة منوم نامير عا التحديات الثقالية ل عار اتنوتا والعولمذة التذ

تتطبب ما المرأة أا تدرا ا وأا تاوا ادرة لبتعامع مع ام
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