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 سنة النشر دار النشر املؤلف)شخص/ هيئة( عنوان الكتاب م
 2016 القاهره. عالم الكتب عادل محمد العدل د. تعليم ذوى صعوبات التعلم 1

جامعه عين  -المؤتمر السنوى الرابع عشر لمركز تعليم الكبار 2

تنميه من تعليم الكبار الى العلم مدى الحياه للجميع من اجل  -شمس

ملخص اوراق العمل - 2016ابريل  20-18مستدامه فى المده من 

 والبحوث

 مجموعه من الباحثين
جامعه عين -القاهره. مركز تعليم الكبار

 شمس
2016 

استخدام االلعاب التعليميه فى تدريس الرياضيات للتالميذ بطيئ  3

 التعلم

 والتوزيعالقاهره. مؤسسه طيبه للنشر  اكرم قبيص احمدد.
2015 

الحمله القوميه لمحو اميه مليون مواطن"المصريون يتعلمون  4

البرنامج التدريبى بناء قدرات معلمى محو االميه الشباب وفق 

 نسخه تجريبيه-دليل المدرب-المدخل التنموى

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار رضا حجازى د.

2014 

 2014 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار رجب فاروق شحاته عرفان امبابى .أ والعربيه فى مجال محو االميه وتعليم الكبارالتجارب العالميه  5

للمدخل التنموى لمده سته  اى لمعلم محو االميه وفقئالدليل االجرا 6

 اشهر

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين
2014 

 2014 القاهره. جامعه القاهره سامح يونس محمد تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 7

القاهره. المجلس القومى للطفوله  المجلس القومى للطفوله واالمومه لمحه عن المجلس القومى للطفوله واالمومه 8

 واالمومه
2014 

االرتقاء بتعليم الكبار فى  -المؤتمر الحادى عشر لمركز تعليم الكبار 9

فى الفتره من -ملخص -الوطن العربى و صوال لمجتمع المعرفه 

 2013ابريل27-29

مركز تعليم  -القاهره. جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

 2013 الكبار

 2013 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه  دليل المناهج واالساليب المستخدمه فى الهيئه العامه لتعليم الكبار 10

 2013 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار متولى حسن منصور .أ اتعلم اتنور دليل معلم منهج اللغه العربيه 11

مدى صالحيه استخدام وتطبيق المشروع صفر لتطوير جوده  12

 بالمدارس المصريهالتعليم قبل الجامعى 

اشرف د.محمد عبد الهادى حسين.  د.

 محمود مرسى
القاهره. مركز تعليم الكبار بجامعه عين 

 شمس
2013 

 2012 القاهره. دار السحاب للنشر والتوزيع سعيد جابر المنوفى د. التعلم النشط فى تدريس الرياضيات بالمرحله االبتدائيه 13

 2011 القاهره. اليونسكو مجموعه من الباحثين والتعلم غير النظامىدليل ميسرى تعلم الكبار  14

 2011 القاهره. دار العلوم للنشر والتوزيع محمد عبد الهادى حسين د. توليفه تكامل الحكمه والذكاء واالبداع WICSلويكس ا 15
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 مجموعه من الباحثين دليل المعلم فى مهارات سوق العمل و قيمته 16
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 و الثقافه و العلوم
2011 

 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار السيد مسعد عبد الجواد االلفى أ. تعلم للحياه 17

 2010 الكبارالهيئه العامه لمحو االميه وتعليم  محمد حسن الرشيدي أ. منهج تعليم الكبار -انت وحياتك المطور 18

19 
دوره تدريب مدربى الهيئه العامه لتعليم الكبار على المنهج 

 السكانى

وزاره الصحه والسكان. مشروع تكامل 

 خدمات الصحه االنجابيه. مصر
 2010 القاهره. وزاره الصحه والسكان

20 
دليل المعلم وفق المنهجيه السريعه فى تدريس المناهج المختلفه 

 وتعليم الكبارفى محو االميه 
 السيد مسعد عبد الجوادأ.رضا حجازى.  د.

القاهره. منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلم والثقافه

 

2010 

21 
دوره تدريب ميسرى فصول محو االميه على تدريس المنهج 

 دليل المتدرب -السكانى
 2010 القاهره. وزاره الصحه والسكان صالح الدين ابو العنين الدسوقى

 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار حمدى عبد العزيز الصباغ د. استراتيجيات مقترحه -تنويع التدريس فى فصول محو االميه 22

 2009 تونس. منظمه اليونسكو رأفت رضوان د. مأسسه منظمات محو االميه و تعليم الكبار و اعاده انشائها 23

24 

المؤتمر  - ملخص ابحاث -الوطن العربىاداره تعليم الكبار فى 

 3السنوى السابع لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس من 

 2009مايو5:

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

25 
االطار العام لمنهج محو االميه فى ضوء االتجاهات المعاصره 

 ميه"لتعليم الكبار"خريطة مناهج محو اال
 مجموعه من الباحثين

القاهره. منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلم والثقافه

 

2009 

 

 

26 
جين المتقدمين للعمل كمعلمى يتقييم القدرات االبداعيه لشباب الخر

 للكبار بما يتواءم مع اليه المنهج السريع و الال منهج
  االميه وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو  محمد عبد القادر محمود د.

2009 

 

 

27 
-نحو ترتيب ابجدى مغاير عند تجريد الحروف بمناهج تعليم الكبار

 مقترح
  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار السيد مسعد عبد الجواد االلفى أ.

2009 

 

 

28 
المؤتمر السنوى السابع لمركز -اداره تعليم الكبار فى الوطن العربى

 2009مايو5: 3الكبار بجامعه عين شمس من تعليم 
  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

2009 

 

  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار حمدى كامل غبريال د. ورقه عمل -الروتارى و محو اميه الكبار 29

2009 
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30 

التعليميه مع مهارات المعلمين اداره توافق مهارات الكبار 

 ورقه عمل -التدريسيه

 

  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مصطفى عبد السميع محمد د.

2009 

 

 

31 
دليل المعلم  -المواجهه المكثفه لتعلم اللغه بين النظريه والتطبيق

 لبرنامج محو االميه
 2009 لمحو االميه وتعليم الكبارالهيئه العامه  لجنه الروتارى لمحو االميه

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين (2(،)1كتاب المعلم) -منهج اتعلم لحياه افضل 32

33 

رؤيه مقترحه لتطوير اعداد معلم الكبار فى ضوء معايير الجوده 

 الشامله

 

 2009 العامه لمحو االميه وتعليم الكبارالهيئه  على محمد احمد برقىناصر د.

 2009 باالسماعيليه التربيه القاهره. كليه مجموعه من الباحثين 2009ابريل30: 29مؤتمر تعليم الكبار بين الواقع و المأمول من  34

 2009 باالسماعيليه التربيه القاهره. كليه رأفت رضواند.  مالمح التجربه المصريه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 35

36 
المشروعات الدوليه و برامج محو االميه و تعليم الكبار فى 

 ورقه عمل -جمهوريه مصر العربيه
 2009 باالسماعيليه التربيه القاهره. كليه امل محسوب محمد د.

37 

 29ملخص مؤتمر تعليم الكبار بين الواقع و المأمول من 

 2009ابريل30:

 

 2009 باالسماعيليه التربيه القاهره. كليه الباحثينمجموعه من 

38 
استخدام التعلم التعاونى الرافد الرئيسى للتعلم النشط فى فصول 

 محو االميه
 مجموعه من الباحثين د.

االسكندريه. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2009 

39 

اكتساب مهارات فعاليه استخدام استراتيجيه التعلم التعاونى فى 

القراءه و الكتابه و الحساب لدى الملتحقين بفصول محو االميه 

 بمحافظه االسكندريه

 2009 االسكندريه. كليه التربيه محمد عبد المنعم الشربينى د.

40 
حقيبه التعليم من اجل  -(5التعليم من اجل التنميه المستدامه)

 التنميه المستدامه
 للتنميه الدوليهالوكاله االمريكيه 

القاهره. الوكاله االمريكيه للتنميه 

 الدوليه
2009 

41 
حقيبه -(1هل تصلح كإطار للتنميه الريفيه والحضريه؟)00العولمه

 التعليم من اجل التنميه المستدامه
 الوكاله االمريكيه للتنميه الدوليه

القاهره. الوكاله االمريكيه للتنميه 

 الدوليه
2009 

 2009 عمان. دار أسامه للنشرو التوزيع عاطف الصيفى د. المعلم واستراتيجيات التعليم الحديث 42

43 

ملخص تنفيذى لدراسه ماجستير بعنوان فاعليه استخدام 

استراتيجيه التعليم التعاونى فى اكتساب مهارات القراءه والكتابه 

 االسكندريهوالحساب لدى الملتحقين بفصول محو االميه بمحافظه 

 2009 القاهره. جامعه االسكندريه محمد عبد المنعم الشربينىد.
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 2008 المنيا. مديريه التربيه والتعليم راضى محمد فكرى د. التعلم النشط افضل الممارسات التعليميه 44

45 
رعايه المواليد حديثى  -الثقافه الصحيه لدارسى برامج محو االميه 

 (1المعلم)الوالده كتاب 

القاهره. مشروع تكامل خدمات الصحه  مشروع تكامل خدمات الصحه االنجابيه

 االنجابيه
2008 

46 
رعايه الطفل حتى  -الثقافه الصحيه لدارسى برامج محو االميه 

 (2كتاب المعلم) -عامه الثانى

القاهره. مشروع تكامل خدمات الصحه  مشروع تكامل خدمات الصحه االنجابيه

 االنجابيه
2008 

47 
الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه  احمد شفيق ابو اليسر د. المعلم فى برامج محو االميه وكيفيه اعداده

 و الثقافه والعلوم
2008 

48 
اليونسكو االقليمى للدول بيروت. مكتب  مجموعه من الباحثين الدليل المرجعى للتنميه المهنيه لمعلمى محو االميه وتعليم الكبار

 مشروع تدريب معلمى الكبار -العربيه
2008 

49 

ورشه عمل حول المقاربات الجديده فى مجال التخطيط و المتابعه و 

 -التنفيذ و التقييم لبرامج محو االميه و تعليم الكبار

 2008فبراير  7: 5القاهره من 

االسالميه للتربيه القاهره. لمنظمه  سعيد محمد محمد السعيدد.

 2008 والعلوم والثقافه

50 
نتائج ما بعد -مشروع استخدام المدخل المنظومى فى تعليم الكبار

 التجريب

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار محمد مصطفى عبد اللطيف د.
2008 

51 
بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للدول  الباحثينمجموعه من  الدليل المرجعى فى تعليم القراءه والكتابه للكبارالمبتدئين

 العربيه
2008 

52 
دليل المدرب فى البرنامج التدريبى لتنميه مهارات معلمى محو 

 االميه وتعليم الكبار وفق فلسفه الفصل الصديق للدارس

 القاهره. مكتب اليونسكو االقليمى رضا حجازى د.
2008 

 2008 القاهره. جامعه عين شمس عبد الرحيم شهاب شريفكوثر د. للكباربعض استراتيجيات التدريس  53

 2008 القاهره. جامعه عين شمس مصطفى عبد السميع د. الروتارى و محو االميه فى مصر و تعليم الكبار 54

 2008 عين شمسالقاهره. جامعه  عالء الدين سعودى د. استراتيجيات تنميه الفهم القرائى لدى المبتدئين الكبار 55

56 

التقويم الشامل و ضمان الجوده و االعتماد -المؤتمر العلمى الثانى

 31: 20فى التعليم قبل الجامعى الحاضر و المستقبل من 

 الجزء الثانى 2008يوليو

المركز القومى لالمتحانات و التقويم 

 التربوى

القاهره. المركز القومى لالمتحانات و 

 التقويم التربوى
2008 

 

57 
دليل المدرب لتدريب معلمى الصفوف الثالثه االولى  -متعه التعلم 

 من المرحله االبتدائيه لتطبيق استراتيجيات التعلم النشط

قطاع -القاهره. وزاره التربيه والتعليم قطاع التعليم العام -وزاره التربيه والتعليم

 التعليم العام
2008 

58 
كاءات المتعدده  الذ -الذكاءات المتعددهورشه عمل فى قلب نظريه 

 وتصميم بنوك المعرفه

 القاهره. دار العلوم للنشر والتوزيع محمد عبد الهادى حسين د.
2008 



 يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار حتويات املكتبة املركزيةمب قائمة                                                                    
 

  03/02/2019بتاريخ   اعداد مركز المعلومات ادارة التوثيق والمكتبات
       65 

 

 ايقاظ العبقريه داخل فصولنا الدراسيه دوره تدريبيه مكثفه 59
توماس ارمسترونج. محمد عبد  د.

 الهادى حسين. مترجم
 2008 القاهره. دار العلوم للنشر والتوزيع

 2008-2004التقرير الوطنى حول مطور التعليم فى مصر  60
المركز القومى للبحوث التربويه 

 والتنميه

القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه
2008 

 2007 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم  المناهج التى تتبعها الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكباراالساليب و  61

 2007 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار رضا حجازى د. المرحله الثانيه - برنامج المدربين بديوان عام الهيئه 62

63 
 - و متابعه البرامج التدريبيه  برنامج اعداد كوادر من المدربين تقويم

 المرحله الثالثه
 2007 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار رضا حجازى د.

 الدليل المطور للمعلم 64
هيئه تعليم الكبار. برنامج تطوير 

 التعليم. المنيا
مكتب  -القاهره. مركز تطوير التعليم

 المنيا
2007 

 تقويم اداء معلم محو االميه وتعليم الكبار 65
عز الدين د.نور الدين ساسى.  د.

 الشريف

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
2007 

66 
دليل المدرب فى البرنامج التدريبى لتنمية مهارات العاملين فى مجال 

 التعليم غير النظامىمحو االميه وتعليم الكبار وفق فلسفه 
 2007 القاهره. مكتب اليونسكو اإلقليمى رضا حجازى د.

67 
بناء قدرات كوادر محو االميه زتعليم الكبار  -مخرجات برنامج تدريبى

 2007/ 11/ 8: 3/ 4بمصرمن

مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه فى 

 الدول العربيه
 2007 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى

68 
بناء قدرات طالب الجامعه فى استخدام منهجيه الطرق  -برنامج تدريبي

 دليل المدرب -السريعه لمحو االميه وتعليم الكبار 
 رضا حجازى د.

القاهره. مشروع اليونسكو لتعزيز بناء 

 القدرات الوطنيه
2007 

69 

من اجل التعلم مدى الحياه:دليل تجريبى لمعلم محو االميه"مشروع 

 قدره الهيئه على التعلم مدى الحياه"مرحله االساس لمحو االميهتعزيز 

 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2006 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 2006 وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه  امين فاروق فهمى د. دليل المعلم لتدريس اللغات والحساب بالمدخل المنظومى 70

71 
 المدخل المنظومى فى محو اميه وتعليم الكبار )المستوى االساسى(

 دليل المعلم
 2006 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار امين فاروق فهمى د.

 2006 القاهره. لجنه الروتارى لمحو االميه فاديه حبيب سيد احمد د. المواجهه المكثفه لتعليم اللغه -CLEدليل المعلم لبرنامج محو االميه  72

73 
 مرحله االساس لمحو االميه-دليل المعلم فى منهج الرياضيات

 
 2006 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجدى احمد فهمى أ.

74 
ملخص التقرير  -نحو تحقيق التعليم للجميع:ضروره ضمان الجوده 

  2005العالمى لرصد التعليم للجميع 
 2006 القاهره. اليونسكو اليونسكو
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75 
مفهومات المنهج الدراسى والتنميه المتكامله في مجتمع المعرفه : 

 رؤى تربويه لتنميه جدارات االنسان العربى وتقدمه فى بيئه متغيره 
 2006 القاهره. عالم الكتب صالح الدين عرفه محمودد.

 دليل تدريب المدربين العاملين فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 76
بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه  ابراهيم محمد ابراهيمد.رفيقه حمود. د.

 فى الدول العربيه

2006 

 

 اواصل التعلم:منهج تأهيلى فى اللغه العربيه للمتحررين من االميه 77
محو  -التعليم القاهره. برنامج تطوير على حسن احمد عبد هللاد.

 االميه المتكامل
2006 

78 
التعلم: منهج تأهيلى فى الرياضيات للمتحررين من االميه)كتاب اواصل 

 المعلم(

محو  -القاهره. برنامج تطوير التعليم صالح الخراشى د.

 االميه المتكامل
2006 

79 
 اواصل التعلم"منهج تأهيلى فى العلوم للمتحررين من االميه"

 

محو  -القاهره. برنامج تطوير التعليم رضا حجازىد.

 االميه المتكامل
2006 

80 

اواصل التعلم منهج تأهيلى فى الدراسات االجتماعيه للمتحررين من 

 االميه)كتاب المعلم(

 

محو  -القاهره. برنامج تطوير التعليم محمد خميس د.

 2006 االميه المتكامل

81 
رؤيه شامله للمدخل -المدخل المنظومى بين النظريه و التطبيق

 المنظومى

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار امين فاروق فهمى د.
2006 

 2006 القاهره. عالم الكتب محمد مصطفى الديب د. استراتيجيات معاصره فى التعلم التعاونى 82

83 
معلم الكبار فى القرن الحادى و العشرين من -المؤتمر السنوى الثالث

 2005ابريل24: 23

 القاهره. جامعه عين شمس الباحثينمجموعه من 
2006 

 2006 القاهره. جامعه عين شمس رأفت رضوان د. رؤيه مستقبليه العداد معلم الكبار فى القرن الحادى و العشرين 84

85 
دراسه  -التغيرات التى يحدثها تعليم االقران فى فصول محو اميه الكبار

 ميدانيه

 القاهره. جامعه عين شمس رضا محمدعبد الستار د.
2006 

 تواصل مع الحياه -لغه االشاره 86
االسكندريه. جمعيه اصداء لرعايه  مجموعه من الباحثين

 المعاقين سمعيا

2006 

 

 اطار ضمان الجوده الخاص بمدارس االنروا 87
 -الدوليه االنروامسقط. وكاله الغوث  اليونسكو -وكاله الغوث الدوليه االنروا

 عمان .اليونسكو
2006 

88 

المدخل المنظومى فى محو اميه وتعليم الكبار:صياغه منظوميه 

 )المستوى االساسى(

 

 2005 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار امين فاروق فهمى د.
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89 
 

 دليل استرشادى للتعليم من اجل التنميه المستدامه
 

 اليونسكو
 

 2005 القاهره. اليونسكو

90 
التنميه االجتماعيه والمشاركه المجتمعيه"مدخالً للتصدى لالميه 

 "دراسه حاله"CELLفى مصر"المشروع البريطانى 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عائشه عبد الفتاح الدجدج د.
2005 

91 
المجتمعيه لتطوير وتدعيم مؤتمر التعليم ضمير الوطن،المشاركه 

 ورقه دايماً معاك 2003ديسمبر29التعليم 
 2003 القاهره. جمعيه المرأه والمجتمع مؤسسه سالمه موسى

 التعلم النشط 92
إدارة التوثيق  -الهيئة العامة لتعليم الكبار

 والمكتبات
 2003 خدمه االنترنت

 2003 القاهره. هيئه التعليم العالمى هيئه التعليم العالمى المتكاملمعلمات منهاج محو االميه  -دليل معلمى 93

94 

مستقبل تعليم الكبار فى الوطن العربى:وقائع ندوه مستقبل تعليم 

 المملكه المغربيه -الرباط-الكبار فى الوطن العربى

 27  : 30 /12  /2001 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. 

 التربيهاداره برامج 

 

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

2002 

95 
القضايا والمفاهيم المعاصره فى المناهج الدراسيه البيئه:حمايتها 

 الزياده السكانيه والتنميه-وتجميلها

وزاره التربيه والتعليم. المركزالقومى 

 لتطوير المناهج والمواد التعليميه. مصر

القومى لتطوير المناهج القاهره. لمركز 

 والمواد التعليميه
2000 

 التعليم والعالم العربى تحديات االلفيه الثالثه 96
مركز االمارات للدراسات والبحوث 

 االستراتيجيه

دبى. مركز االمارات للدراسات والبحوث 

 االستراتيجيه
2000 

 الدافعيه و ارشادات الستثارتها لدى المتعلم 97
إدارة التوثيق  -العامة لتعليم الكبارالهيئة 

 والمكتبات
 خدمه االنترنت

2000 

 

98 

ورشه العمل االقليميه لالخصائيين والمعنيين باعداد مواد القراءه 

اكتوبر)تشرين  26سرس الليان -والمتابعه فى البالد العربيه

 التقرير النهائى-1969نوفمبر)تشرين الثانى( 16-االول(

المركز الدولى للتعليم الوظيفى اليونسكو. 

 للكبار فى العالم العربى.

 

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 1999 الكبار

 رؤيه عالجيه لظاهرتى الرسوب و التسرب فى التعليم االساسى 99
القاهره. المنظمه العربيه للتربيه  محمود زكى الصاوى د.

 والثقافه والعلوم
1998 

  خدمه االنترنت مجموعه من الباحثين التربوى وفوائده و خصائصهالتقويم  100

101 
 

  القاهره. مجله المعلم اشرف انور جرجسا. التعلم التعاونى

  الرياض. اداره التربيه والتعليم السعوديه السيد البحيرىد. التعلم التعاونى 102

 للكبار مستوى االساس -اتعلم اربح 103
بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للدول  محمد حسن الرشيدى أ.

 العربيه
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104 

 

المشاركه المجتمعيه و تأثيرها فى نواتج التعلم و تحسين العمليه 

 التعليميه

 

جمعيه تنميه االسره والمجتمع  ة.القاهر سعيد عبد المقصود د.

 المحلى

 

105 
الدوره التدريبيه العداد مدربين فى -تتكلمبرنامج المرأه العربيه 

 2007/ 6/ 13: 10الفتره من

مشروع االتصال للصحه. عيئه انفاذ 

 الطفوله

هيئه -القاهره. مشروع االتصال للصحه

 انفاذ الطفوله

 

106 
ورقه عمل حول ثصورمقترح لتفعيل دور طالب الجامعه فى محو 

 االميه و تعليم الكبار

القاهره. المركز القومى لالمتحانات و  رضا السيد د.

 التقويم التربوى

 

 التعلم النشط بين الواقع و المامول 107
القاهره. المركز القومى لالمتحانات و  مجموعه من الباحثين

 التقويم التربوى

 

 دليل المكون)ة(-التكوين االساسى للكبار 108
التربيه الوطنيه والتعليم الرباط. وزاره  مجموعه من الباحثين

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي

 

109 

التهيئ لمرحله محو االميه مقاربه الممرات اللغويه )الدارجه 

 نسخه اوليه -دليل منهجي للمكون )ة(-واالمازيغيه(

 

 مجموعه من الباحثين
الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم 

 والبحث العلميالعالي وتكوين األطر 

 

 مشروع المدارس الصديقه لالطفال فى الظروف الصعبه 110
ليونسكو االقليمى فى التربيه فى الدول ا

 العربيه
القاهره. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه 

 فى الدول العربيه

 

  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار تعليم الكبار)العمل فى مجموعات( 111

112 
تقرير زياره السيد االستاذ الدكتور / يسرى الجمل وزير التربيه 

 والتعليم وبعض قيادات الوزاره للهيئه العامه لتعليم الكبار

 امل محسوب د.
 القاهره. الحقيبه العامه لتعليم الكبار

 

  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار العامه لمحو االميه وتعليم الكبارالهيئه  مهارات العرض والتقديم 113

  القاهره. منظمه بالن مصر منظمه بالن مصر ادوات المتابعه والتقييم -برنامج نتعلم للحياه 114

115 

-2014الخطه االستراتيجيه للمجلس العربى للطفوله والتنميه)

ملخص  -الطفل فى العالم العربىنموذج جديد لتنشئه  -(2016

 اعالمى

 المجلس العربى للطفوله والتنميه
فوله طالقاهره. المجلس العربى لل

 والتنميه

 

 اساليب التعليم والتعلم النشط 116
دسوق. دارالعلم وااليمان للنشر  عباس حلمى الجمل د.اسامه محمد سيد. د.

 والتوزيع

 

  القاهره. جمعيه المرأه والمجتمع زينب حسن د. الحياتيه للمتحررات من االميهرصد الخبرات -طاقه امل 117

 دليل المدرب-برنامج التخطيط الفعال للدرس 118
برنامج -الهيئه العامه لتعليم الكبار تعليم الكبارلمحو األمية ولهيئه العامه ا

 تطوير التعليم

 


