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 عنوان الكتاب م

 

 سنة النشر دار النشر المؤلف)شخص/ هيئة(

 2010التقرير السنوى -برامج و انشطه محو االميه و تعليم الكبار 1

 
 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2 

بناء محتمعات المعرفه و التعليم فى -االستثمار فى تعليم الكبار

المؤتمر االقليمى التحضيرى للمؤتمر الدولى -المنطقه العربيه

 السادس حول تعليم الكبار فى المنطقه العربيه 

 2009يناير 7: 5من 

 2009 تونس. منظمه اليونسكو مجموعه من الباحثين

 يم الكبار و اعاده انشائهامأسسه منظمات محو االميه و تعل 3

 
 2009 تونس. منظمه اليونسكو رأفت رضوان د.

 التقرير السنوى لبرامج و انشطه الهيئه العامه لتعليم الكبار 4

 
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

5 
الورشه االقليميه حول بناء قدرات الميسرين و المدربين فى مجال 

 2007مايو 4: 2من  شرم الشيخ  -محو االميه و تعليم الكبار

مكتب اليونسكو بالقاهره والدوحه. 

المنظمه االسالميه للتربيه والعلوم 

 والثقافه

شرم الشيخ. مكتب اليونسكو بالقاهره 

 والدوحه
2007 

 ايناس محمد ابويوسفد. االساليب-الرساله االقناعيه:االستماالتاعداد  6
شرم الشيخ. مكتب اليونسكو بالقاهره 

 والدوحه
2007 

7 

المؤتمر الوطنى االول:تعليم الكبار و التعليم غير النظامى نحو 

مايو  16: 15رؤيه ابداعيه فى تعليم الكبار فى مصر القاهره من 

 التقرير النهائى 2007

 

 2007 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى مجموعه من الباحثين

 استراتيجيه الجمعيات االهليه فى محو االميه وتعليم الكبار 8

 
 2007 باريس. اليونسكو الجمعيات االهليه

9 
التجربه المصريه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار من هامبورج 

 2003حتى1997
 2007 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه عبد الفتاح صالح على شريف اللواء.

 الشراكه والتمويل فى مشروع المدينه المنوره بال اميه 10

 
 2007 رمركز تعليم الكبا-جامعه عين شمس حمدى عبد العزيز الصباغ د.

 تقرير عن محو االميه فى العراق 11
للتربيه والثقافه اللجنه الوطنيه اليمنيه 

 والعلوم

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم 
2006 

 عبد العزيز عبد اللطيف عثمان د. الحال و االمال بالسودان 12
صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم 
2006 
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13 
 2010-2006استراتيجيه عمل هيئه تعليم الكبار ببنى سويف 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار. 

 فرع بنى سويف

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2006 

مالمح التجربه العراقيه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار، الواقع  14

 واالفاق المستقبليه
 2005 التربيه الوطنيهالجزائر. وزاره  عبد الحسين احمد زويلف

 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى محافظه اسوان دور المرأه فى برامج محو االميه و تعليم الكبار 15

ملخص رساله تقويميه لبرامج محو االميه فى بعض القنوات  16

المحليه بالتليفزيون المصرى فى ضوء اهدافها :رساله دكتوراه فى 

 2005فلسفه التربيه، 

 2005 طنطا. كليه التربيه جامعه طنطا هاله فوزى عبد الفتاح العصامىد.

رؤيه ورقه -2015: 2005مبادره القرائيه من اجل التمكين  17

 استراتيجيه

اليونسكو. شعبه التعليم االساسى. قطاع 

 التربيه

باريس. منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلوم والثقافه
2005 

 2005 باريس. اليونسكو كوشيك،اميتد. برامج التعليم غير النظامىدليل ميسرى  18

19 

 اليوم العالمى لمحو االميه

وزاره التربيه و التعليم. جهاز محو 

االميه و تعليم الكبار. االداره العامه و 

 العالقات

 2004 صنعاء. وزاره التربيه و التعليم اليمنيه

20 
 ىراسماعيل محمد الدردي د. مشكالت تعليم الكبارالمدخل المنظومى و مواجهه 

القاهره. مركز تطوير تدريس العلوم 

 بجامعه عين شمس
2004 

التربيه المستمره و التعليم مدى الحياه : التعليم غير النظامى و  21

 تعليم الكبار والال أميه ،اصول نظريه و خبرات عربيه و اجنبيه
 لفكر العربىالقاهره. دار ا احمد اسماعيل حجىد.

2003 

 

التقرير الختامى للمؤتمر السنوى االول لمركز تعليم الكبار بجامعه  22

عين شمس: تعليم الكبارفى عصر المعلوماتيه،رؤى و توجيهات 

 2003مارس26: 24من 

 2003 القاهره. جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

الفلسطينيه ومنطلقاتها فى مالمح خطه لمحو االميه بين الخيمات  23

 الجمهوريه العربيه السوريه ومنطلقاتها
 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه عدنان عبد الرحمن. يوسف الماضى

2003 

 

 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه محمد محمد عبد الغنى د. اساليب تحقيق التعليم النظامى و غير النظامى 24
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25 
التحديث : دراسه تحليليه مع اشاره خاصه الى مجتمعات قضايا 

 الخليج العربى
 جهينه سلطان سيف العيسى د.

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
2000 

 التنسيق( -العقبات-تقويم الوضع الحالى لمحو االميه )الجهات 26
سعيد جميل د. عبد هللا بيومى. د.

 ران زيدان همام بدد. سليمان. 

القاهره. اكاديميه البحث العلمى 

 والتكنولوجيا
2000 

 1999 القاهره. المشروع البريطانى المشروع البريطانى محو االميه تعليم و تنميه 27

 1999 منظمه السودان للتعليم المفتوحالخرطوم.  جميله نور الدئم الجميعابى تنظيم العمل فى المجتمع و المشاركه االهليه 28

 1999 الخرطوم. منظمه السودان للتعليم المفتوح جعفر موسى حيدر د. استخدمات تقنيات التعليم و اجهزه االتصال فى تعليم الكبار 29

30 

توصيات حول المحور االول من المؤتمر القومى الثالث 

 14الريفيه بمحافظه المنوفيه من للمرأه:التعليم و محو اميه المرأه 

 1998مارس16:

 1998 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 1997 االسكندريه. المكتب الجامعى الحديث خيرى خليل الجميلى د. االتصال و وسائله فى المجتمع الحديث 31

 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار حسين علىد.  التعليمى للتليفزيون المصرىالدور االعالمى و  32

33 
 معالم المخطط العربى لمحو االميه

 
 المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1996 

34 
 فهم االميه فى مصر،التقرير النهائى لنتائج البحث الكمى 

 1996سبتمبر 
 الوفائى وشركاه للبحوث واالعالم

القاهره. مكتب الوفائى وشركاه للبحوث 

 واالعالم
1996 

35 
فهم االميه فى مصر،التقرير النهائى لنتائج مجموعات المناقشه 

 1996اكتوبر 
 واالعالمالوفائى وشركاه للبحوث 

القاهره. مكتب الوفائى وشركاه للبحوث 

 واالعالم
1996 

 1995 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عبد التواب يوسف فك الخط : مقاالت عن محو االميه 36

 1994 المركز االقليمى لتعليم الكبار محمد حسن الرشيدى أ. الدعوه فى برامج محو االميه 37

38 
استراتيجيه جديده للجامعات فى الحمله القوميه لمحو نحو 

 االميه،اوراق معده للمؤتمر
 1994 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار نخبه من اساتذه الجامعات

39 
البرنامج التليفزيونى العربى فى تدريب معلمى الكبار : الماده 

 العلميه المصاحبه لحلقات البرنامج

العربيه للتربيه والثقافه المنظمه 

والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1993 
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 بوال،ه.س. صالح احمد عزب. مترجم تطوير البرامج و المناهج لمراحل متابعه المتحررين من االميه 40
والثقافه تونس. المنظمه العربيه للتربيه 

 والعلوم
1992 

41 
 دراسه حول ظاهره التسرب بين الدارسين بمدارس تعليم الكبار 

 (1992: 1991و محو االميه للعام الدراسى)
 1992 الدوحه. وزاره التربيه والتعليم سعيد عبد المجيد زعير د.

42 
 دليل عمل الدعوه و االعالم لمحو االميه و تعليم الكبار

 
 صالح احمد عزب د.

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1990 

 المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم سفينه ارلو 43
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1990 

44 
اضواء على مسيره محو االميه و تعليم الكبار فى دوله 

 1987: 1983اكتوبرالبحرين،من 

وزاره التربيه و التعليم. اداره تعليم 

 الكبار

المنامه. اداره العالقات العامه واالنشطه 

 التربويه
1988 

 1985 القاهره. المجالس القوميه المتخصصه المجالس القوميه المتخصصه الحمله القوميه لمحو االميه و تعليم الكبار 45

 االميه و تعليم الكبار فى الدول العربيهورشه عمل لقيادات محو  46

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1982 

47 
التوصيات و القرارات الخاصه بمحو االميه وتعليم الكبار من 

1964 :1971 
 اليونسكو

باريس. لمنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1971 

48 
 

 محو االميه الوظيفى فى خدمه التنميه و االنتاج فى البالد العربيه
 

 المركز االقليمى لتعليم الكبار
 

 1970 سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم الكبار

49 

 خدمه التنميهالحلقه الدراسيه عن محو االميه الوظيفى فى 

 االنتاج فى البالد العربيه:التقرير النهائى و 

 بيروت 1969سبتمبر  1اغسطس: 11من 

 1969 سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم الكبار المركز االقليمى لتعليم الكبار

 دراسات فى اعداد المواد التعليميه لمحو االميه الوظيفى 50
مجموعه من الخبراء واالخصائيين. 

 محمود رشدى خاطرد.
 1969 سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم الكبار

 دراسات فى اعداد المواد التعليميه لمحو االميه الوظيفى 51
محمود د.نخبه من الكتاب واالخصائيين. 

 رشدى خاطر. محرر
 1969 سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم الكبار

 1968 سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم الكبار محمود رشدى خاطر د. دليل العمل فى محو االميه 52
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53 

 

 مسح لتنظيم و تمويل برامج محو االميه فى البالد العربيه
 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه

 

للتربيه والثقافه باريس. المنظمه العربيه 

 والعلوم

 

 1964 

54 

المؤتمر السنوى االول لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس: 

 تعليم الكبارفى عصر المعلوماتيه،رؤى و توجيهات

 

  القاهره. جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

2003 

55 

قنوات التنميه المستدامه لتعليم الكبار،برامج قناه محو االميه احدى 

 النيل التعليميه

 

  القاهره. جامعه عين شمس تهانى حالوه

2003 

56 

المؤتمر السنوى الثانى لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس 

،تقويم التجارب والجهود العربيه فى مجال محو االميه و تعليم 

 الكبار

  القاهره. جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

2004 

 التدريب التربوىمحاضرات  57

 

  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

58 

تقرير ورشه عمل:دور االذاعات االقليميه فى مواجهه االميه 

 بمحافظات مصر

 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار. 

 واالعالماالداره العامه للعالقات العامه 

  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

59 

القناه التلفزيه الدوليه لمحو االميه و تعليم الكبار و التنميه البشريه 

 باء-قناه الف 

مشروع التلفزه التعليميه المتخصصه فى 

 باء. لبنان.-الف-تعليم الكبارقناه

 

لبنان. مشروع التلفزه التعليميه 

 باء-الف-تعليم الكبار قناهالمتخصصه فى 

 


