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 سنة النشر دار النشر املؤلف)شخص/ هيئة( عنوان الكتاب م
بحث فاعليه المتابعه الميدانيه على المستوى المركزى  1

ومردودها على االنجازات واالداء العام بالهيئه العامه 

 لتعليم الكبار

 جامعه عين شمس-ركز تعليم الكبارم مجموعه من الباحثين
2015 

دور االعالم بالهيئه العامه لتعليم الكبار وفروعها  تقويم  2

 فى تهيئه الرأى العام لمجابهه االميه

 2015 جامعه عين شمس-ركز تعليم الكبارم مجموعه من الباحثين

ورقه عمل مقدمه فى  -تجربه الهيئه العامه لتعليم الكبار 3

اطار فاعليات ورشه عمل حول تعزيز قدرات االطر 

 -13العامله فى مجال محو االميه فى الفتره من النسويه 

 م2015ابريل  15

وفاء محمد عبد د.ماجده محمد عبده خليل. د.

 القوى زعتر

 الهيئه العامه لتعليم الكبار

2015 

 2015 جامعه عين شمس-ركز تعليم الكبارم فيليب اسكاروسد. التقويم االختصاصى االرتقائى فى تعليم الكبار 4

 2014 جامعه القاهره صابر فكرى فرج السيد صخرد. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 5

المؤتمر السنوى الثانى عشر لمركز تعليم الكبار بجامعه  6

عين شمس تقويم تجارب تعليم الكبار فى الوطن العربى 

 2014ابريل  17: 14فى الفتره من 

 

 الكبار بجامعه عين شمسمركز تعليم  مجموعه من الباحثين
2014 

 2014 جامعه عين شمس-ركز تعليم الكبارم مجموعه من الباحثين تقويم مناهج محو االميه فى ضوء معايير الجوده 7

دراسه نظريه حول تجربه كوبا فى محو االميه وكيفيه  8

 االستفاده منها

 

 االميه وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو  وائل نظمى محمدد.  /عاطف متولى محمدد.
2014 



 يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار حتويات املكتبة املركزيةمب قائمة                                                                                   
        

94 
 03/02/2019بتاريخ   اعداد مركز المعلومات ادارة التوثيق والمكتبات

 

التجربه الصينيه وسياسه تطوير اطار مؤسسى للتعلم  9

 مدى الحياه

 2013 مركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس رانيا عبد المعز الجمالد.

10 
دور منظمات المجتمع المدنى فى مجال محو اميه المرأه 

المجتمع وتنميتها دراسه تطبيقيه على عينه من منظمات 

 المدنى النسويه فى اليمن

 مركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس عبد السالم على عبد الوهاب الفقيهد.
2013 

دليل المناهج واالساليب المستخدمه فى الهيئه العامه  11

 لتعليم الكبار

 2013 الكبارتعليم لمحو األمية والهيئه العامه  تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه 

تقويم دور الجمعيات االهليه فى مواجهه مشكله االميه فى  12

 جمهوريه مصر العربيه

 2013 مركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

تقويم دور كليات التربيه فى مواجهه مشكله االميه فى  13

 مصر

 2013 شمسمركز تعليم الكبار بجامعه عين  مجموعه من الباحثين

14 
ملخص تنفيذى لدراسه بعنوان تقويم دور الجمعيات 

االهليه فى مواجهه مشكله االميه فى جمهوريه مصر 

 العربيه

 الهيئه العامه لتعليم الكبار الهيئه العامه لتعليم الكبار) اداره البحوث (
2013 

 2013 مقديشيو. موريتانيا موريتانيامقديشيو.  الواقع والتوجهات محو االميه فى موريتانيا: 15

 2012 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مستخلصات الرسائل الجامعيه فى مجال محو االميه 16

بحث بعنوان نحو استراتيجيه مقترحه لتمويل برامج تعليم  17

 الكبار فى مصر

القاهره. الجهاز المركزى للتنظيم  محمدعليه قطب أ.

 واالداره
2012 

  



 يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار حتويات املكتبة املركزيةمب قائمة                                                                                   
        

95 
 03/02/2019بتاريخ   اعداد مركز المعلومات ادارة التوثيق والمكتبات

 

18 
تطوير اداره مؤسسات تعليم الكبار الحكوميه فى مصر 

لمواجهه التحديات المحليه والعالميه)دراسه تحليليه 

 واطالله مستقبليه(

 

 جمال ابوالوفا
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2011 

تعلم الكبارلمواكبه التحوالت المستقبليه فى تكامل نظريات  19

 المسار المهنى

 فيليب اسكاروسد.
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2011 

20 
المؤتمر السنوى التاسع لمركز تعليم الكباربجامعه عين 

رؤى  -تطوير تعليم الكبار فى الوطن العربى -شمس

 م2011اكتوبر3-1الختامىالتقرير  -مستقبليه

 مجموعه من الباحثين
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2011 

21 
دور المنظمات غير الحكوميه فى تخطيط و تقويم برامج 

 دراسه مقارنه-محو اميه الكبار فى مصر و باكستان

 

اشرف د. ياسر فتحى الهنداوى المهدى. د.

 صالح محمد صالح الدين
 العامه لمحو االميه وتعليم الكبارالهيئه 

2010 

وجهه نظر بعض المنظمات غير الحكوميه فى جوده  22

 مؤسسات التعليم المجتمعى التابعه لها مصر
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار رشيده السيد احمد الطاهرد.

2010 

23 
المؤتمر السنوى الثامن لمركز تعليم الكبار بجامعه عين 

المنظمات غير الحكوميه و تعليم الكبار فى الوطن -شمس

 24العربى الواقع و الرؤى المستقبليه من 

 2010ابريل26:

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين
2010 

24 
ممارسات الجمعيات االهليه فى محو االميه و تعليم الكبار 

استراتيجيه الجمعيات فى و اتجاهات اعضائها نحو 

 )دراسه تقويميه(2008جمهوريه مصر العربيه 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عقيل محمود رفاعىد. عادل احمد حسين. د.
2010 

دراسه مقارنه -المنظمات غير الحكوميه لتعليم الكبار 25

 لبعض الخبرات المعاصره و امكانيه االفاده منها
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عبد هللا سليمانشريف د.

2010 
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التحديات التى تواجه محو االميه و التعليم المتبادل بين  26

 االجيال
 لحسن مادىد.

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 و العلوم و الثقافه

2010 

االميه ورشه تدريبيه شبه اقليميه حول مقاربات محو  27

 2010ديسمبر30: 27االسريه للفتره من 
 مجموعه من الباحثين

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 و العلوم و الثقافه

2010 

دوره تدريب ميسرى فصول محو االميه على تدريس  28

 دليل المتدرب-المنهج السكانى
 الصحهالقاهره. وزاره  صالح الدين ابو العنين الدسوقىد.

2010 

29 
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عاطف متولى محمدأ. تدريب معلمى محو االميه بين الواقع و المأمول

2010 

30 
المؤتمر السنوى الثامن لمركز تعليم الكبار بجامعه عين 

المنظمات غير الحكوميه و تعليم الكبار فى الوطن -شمس

 24المستقبليه من العربى الواقع و الرؤى 

 2010ابريل26:

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين
2010 

31 
فعاليه استخدام استراتيجيه التعلم التعاونى فى اكتساب 

مهارات القراءه و الكتابه و الحساب لدى الملتحقين 

 بفصول محو االميه بمحافظه االسكندريه

 المنعم الشربينىمحمد عبد أ.
 االسكندريه. كليه التربيه

2009 

استخدام التعلم التعاونى الرافد الرئيسى للتعلم النشط فى  32

 فصول محو االميه

 -الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

 فرع اسكندرية

2009 

الكفايات رؤيه مقترحه الكساب معلم الكبار فى مصر  33

 دراسه حاله -المعلوماتيه

 القاهره. كليه التربيه باالسماعيليه
 القاهره. كليه التربيه باالسماعيليه

2009 

اداره توافق مهارات الكبار التعليميه مع مهارات المعلمين  34

 ورقه عمل-التدريسيه

 مصطفى عبد السميع محمدد.
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2009 

تفعيل حوكمه مؤسسات تعليم الكبار فى ضوء اهدافها  35

 ورقه عمل-المهاريه

 فيليب اسكاروسد.
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2009 
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اداره و تمويل برامج محو االميه فى المملكه العربيه  36

 ورقه عمل -السعوديه

 عبد العزيز عبد هللا السنبلد.
 العامه لمحو االميه وتعليم الكبارالهيئه 

2009 

دراسه تقويميه لدور الجمعيات االهليه تجاه المتحررين  37

 من االميه

القاهره. معهد الدراسات والبحوث  محمد مصطفى عبد اللطيفد.

 التربويه

2009 

-دراسه ميدانيه--االمالئى عند دارسى محو االميه  الخطأ 38

 ملخص تنفيذى

 الجواد االلفىمسعد عبد أ.
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2009 

39 
بناء محتمعات المعرفه و التعليم -االستثمار فى تعليم الكبار

المؤتمر االقليمى التحضيرى للمؤتمر -فى المنطقه العربيه

الدولى السادس حول تعليم الكبار فى المنطقه العربيه من 

 2009يناير7: 5

 الباحثينمجموعه من 
 تونس. منظمه اليونسكو

2009 

تقويم البرنامج المسائى لتعليم الكبار فى جامعه االقصى  40

 من وجهه نظر الفئه المستفيده

حسن ربحى د. محمد عبد الفتاح حمدان. د.

 مهدى
 جامعه عين شمس -مركز تعليم الكبار

2008 

41 
على فاعليه و حده مقترحه فى الرياضيات االساسيه قائمه 

مسارات التفكير للكبار فى تنميه التحصيل و االتجاه نحو 

 قضايا البيئه

 منال فاروق سطوحىد.
 القاهره. جامعه عين شمس

2008 

42 
 تقويم اداء معلم تعليم الكبار فى الوطن العربى

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  نور الدين ساسىد.

 والعلوم

2008 

43 
 النظامى فى االردنالتعليم غير 

 عبد هللا الناصر. د. اسامه الشعبانى. د.

 محمد جمعه اشرافد.
 عمان. وزاره التربيه والتعليم

2008 

 ثقاقه المواطنه وتعليم الكبار 44

 

 ناصر على محمد يرقىد.
 القاهره. جامعه عين شمس

2008 

 تعليم الكبار من منظور معايير الجوده 45

 

 وفاء سالم اليانسند. محمد يوسف المسيلم. د.
 القاهره. جامعه عين شمس

2008 
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46 
 رؤيه مستقبليه -مناهج محو االميه و مابعدها

 حمدى عبد العزيز امام الصباغد.
 القاهره. جامعه عين شمس

2008 

47 
 تطوير برامج و مناهج تعليم الكبار فى ضوء الجوده

 الطنطاوىرمضان عبد الحميد محمد د.
 القاهره. جامعه عين شمس

2008 

المضامين -لجوده برامج تعليم الكبار  رعربية نحو معايي 48

 متميزا دخاللديمقراطيه...ملالتربويه 

 مصطفى عبد السميعد.
 لقاهره. جامعه عين شمسا

2008 

فى اطار الجوده   هاراعداد برامج تعليم الكبار و تطوي 49

 تصور مقترح -الشامله

 سعيد محمد محمد سعيدد.
 القاهره. جامعه عين شمس

2008 

افاق تفعيل تكنولوجيا التعليم عن بعد و التعليم االلكترونى  50

 فى برامج تعليم الكبار لتحقيق معايير الجوده الشامله

 حسام محمد مازند.
 القاهره. جامعه عين شمس

2008 

تطوير برامج و مناهج تعليم  -المؤتمر السنوى السادس 51

 2008ابريل  16: 14الكبار فى ضوء الجوده من

 مجموعه من الباحثين
 القاهره. جامعه عين شمس

2008 

52 
 تتبع وتقييم برامج محو االميه و التعليم غير النظامى

 محمد عبد الحميد قسامىد.
 باريس. اليونسكو

2008 

نتائج  -استخدام المدخل المنظومى فى تعليم الكبارمشروع  53

 ما بعد التجريب

 محمد مصطفى عبد اللطيفد.
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2008 

اسبابه و طرق  -الخطأ االمالئى عند دارسى محو االميه 54

 عالجه

 مسعد عبد الجواد االلفىالسيد .أ 
 وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه 

2008 

55 
ورشه عمل حول المقاربات الجديده فى مجال التخطيط و 

المتابعه و التنفيذ و التقييم لبرامج محو االميه و تعليم 

 2008فبراير  7: 5القاهره من -الكبار

لمنظمه االسالميه للتربيه ا القاهره. سعيد محمد محمد السعيدد.

 والعلوم والثقافه

2008 
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56 
ورشه عمل حول المقاربات الجديده فى مجال التخطيط و 

المتابعه و التنفيذ و التقييم لبرامج محو االميه و تعليم 

 التقرير النهائى -2008فبراير  7: 5القاهره من -الكبار

اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه و العلوم  مجموعه من الباحثين

 والثقافه

2008 

57 
للدوره التدريبيه للمسئولين عن تدريب التقرير الختامى 

 29معلمى الكبار فى اثناء الخدمه فى الوطن العربى من 

 قطر -الدوحه-2008مايو25:

اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه و الثقافه 

 والعلوم

الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه 

 و الثقافه والعلوم

2008 

العربيه الليبيه الشعبيه االشتراكيه تجربه الجماهيريه  58

 العظمى فى تدريب معلم الكبار

الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه  ابراهيم محمد العياشد.

 و الثقافه والعلوم

2008 

59 
 المنهج الخفى وتعليم الكبار

 سعيد محمد السعيدد.
 جامعه عين شمس -مركز تعليم الكبار

2007 

العمل فى مشروع تدريب معلمى محو تقرير حول سير  60

 االميه وتعليم الكبار

 حسين بشير محمودد.
 بيروت اليونسكو

2007 

61 
 تقويم اداء معلم محو االميه وتعليم الكبار

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  نور الدين ساسى. عز الدين الشريف د.

 والعلوم

2007 

- برامج محو اميه الفتاه الريفيهتخطيط و تنفيذ وتقويم  62

 برنامج تدريبى

 معهد الدراسات التربويه
 معهد الدراسات التربويه

2007 

االستراتيجيه المغربيه فى مجال محو االميه و التربيه غير  63

 النظاميه

شرم الشيخ. مكتب اليونسكو بالقاهره  وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالى. المغرب

 والدوحه

2007 

تقرير عن تنفيذ و رشه عمل تقويم تجربه اعداد دليل معلم  64

 برنامج اتعلم اتنور

 على حسن.أ
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2006 

التنميه المهنيه لمعلمه الفصل الواحد فى ضوء االتجاهات  65

 العالميه المعاصره

 نجده ابراهيم سليماند.
 القاهره. جامعه عين شمس

2006 
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تقويم محتوى كتب المواد االجتماعيه بالصفين الثانى و  66

 الثالث لتعليم الكبار فى المملكه العربيه السعوديه

 محمد عبد الرحمن فهد الدخيلد.
 القاهره. جامعه عين شمس

2006 

67 
الكفايات التعليميه االساسيه من وجهه نظر معلمى محو 

لعاملين فى المراكز الحكوميه التابعه لوزاره لاالميه 

 التربيه و التعليم العالى فى فلسطين

 عائشه بكيرد.
 القاهره. جامعه عين شمس

2006 

68 
 تصور مقترح -التنميه المهنيه لمعلمى الكبار

 حمدى عبد العزيز الصباغد.
 القاهره. جامعه عين شمس

2006 

معوقات تواجه معلمى الكبار بفصول محو االميه فى  69

 الجمهوريه اليمنيه

 فراح عبد الجليل عباس المتوكلد.
 القاهره. جامعه عين شمس

2006 

70 
 دراسه حاله-السودان-مؤسسات و صيغ اعداد معلم الكبار

 اشراقه احمد الحسند.
 القاهره. جامعه عين شمس

2006 

تصور مقترح لبرنامج اعداد معلم الكبار فى كليات التربيه  71

 بالجامعات السوريه

 محمد على اسماعيلد.
 القاهره. جامعه عين شمس

2006 

رؤيه مستقبليه العداد معلم الكبار فى القرن الحادى و  72

 العشرين

 رأفت رضواند.
 القاهره. جامعه عين شمس

2006 

(حول المدخل TOTالعداد مدربى المدربين)دوره تدريبيه  73

 المنظومى فى محو اميه و تعليم الكبار

 مجموعه من الباحثين
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2006 

74 
 مصر بال اميه

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 والثقافه والعلوم

2006 

75 
 تقرير عن محو االميه فى العراق

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه  جمهوريه العراق

 والثقافه والعلوم

2006 

76 
 منظومه الدعم الفنى والمسانده من منظور المشروع

 مختار الجندى أ.
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2005 

  



 يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار حتويات املكتبة املركزيةمب قائمة                                                                                   
        

101 
 03/02/2019بتاريخ   اعداد مركز المعلومات ادارة التوثيق والمكتبات

 

الكبار فى الواليات المتحده نظم اعداد معلم تعليم  77

 رساله ماجستير)مستخلص( -االمريكيه

 دينا حسن محمد عبد الشافى د.
 معهد الدراسات والبحوث التربويه

2005 

78 
دراسه تقويميه لجهود الهيئه العامه لمحو االميه تعليم 

و حتى االن  1994الكبار بمحافظه االسكندريه منذ 

 (2005التربيه )ملخص رساله الماجستير فى 

كليه -االسكندريه. جامعه االسكندريه نهله سمير السيد مرسى د.

 التربيه

2005 

79 
 مفاهيم االميه

 المجلس االعلى لمدينه االقصر
 قنا. جامعه جنوب الوادى

2005 

80 
 التربيه والتعليم تجرى تعديالت على نظام محو االميه

 وزاره التربيه والتعليم. سلطنه عمان
 مسقط. وزاره التربيه والتعليم

2005 

دراسات و  واقع محو االميه وتعليم الكبار فى فلسطين، 81

 تقارير

 مركز المعلومات الوطنى الفلسطينى
 مركز المعلومات الوطنى الفلسطينى

2005 

82 
 الالئحه التنظيميه لتعليم الكبار و محو االميه بالسعوديه

االمانه العامه لتعليم وزاره التربيه والتعليم. 

 الكبار. السعوديه
 الرياض. وزاره التربيه والتعليم

2005 

مالمح التجربه العراقيه فى مجال محو االميه و تعليم  83

 الكبار، الواقع واالفاق المستقبليه
 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه عبد الحسين احمد زويلف د.

2005 

84 
 وضعها الراهنجهود محو االميه و تقويم 

المجالس القوميه المتخصصه. المجلس 

القومى للتعليم و البحث العلمى. شعبه العام 

 لجنه محو االميه وتعليم الكبار

 القاهره. المجالس القوميه المتخصصه
2004 

85 
 المدخل المنظومى و مواجهه مشكالت تعليم الكبار

المدخل المنظومى و مواجهه مشكالت تعليم 

 الكبار
 اسماعيل محمد الدرديوى د.

2004 

86 
 مشروع المدينه المنوره بال اميه

وزاره التربيه والتعليم السعوديه. االمانه 

 العامه لتعميم الكبار. السعوديه

الرياض. وزاره التربيه والتعليم 

 السعوديه

2004 
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87 
 االميه وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو  المشروع البريطانى الدليل العام لمرحله المسارات

2004 

88 
تقرير تقييمى لما تم انجازه منذ انعقاد المؤتمر العالمى 

فى مجال محو  1997الخامس حول تعليم الكبار هامبورج

 الجمهوريه اليمنيه -االميه وتعليم الكبار

 2003: 1997من 

وزاره التربيه والتعليم. جهاز محو االميه 

 اليمنب وتعليم الكبار
 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه

2003 

89 
 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه عائشه بكيرد. تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد هامبورج-تعليم الكبار

2003 

90 
 جامعه اسيوط مجموعه من الباحثين ملخص ابحاث كليه التربيه جامعه اسيوط

2003 

91 
 كليه التربيه بدمياط مجدى عزيز ابراهيم د. الحقيقه و الوهمتعليم الكبار بين 

2003 

دراسه تقويميه عن اختيار معلم محو اميه الكبار و اعداده  92

 وتقويم ادائه

مركز تطوير التعليم الجامعى. جامعه عين 

شمس. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

 القاهره. جامعه عين شمس
2003 

معوقات العمليه التعليميه لدى الكبار بفصول محو االميه  93

 فى جمهوريه مصر العربيه
 معهد الدراسات والبحوث التربويه رضا محمدعبد الستار د.

2003 

ملخص تنفيذي لدراسة ماجستير بعنوان "برامج محو  94

 قارنة(م  والمملكة المتحدة )دراسة األمية في كل من مصر

 اللطيفمحمد مصطفى عبد د.
 معهد الدراسات والبحوث التربويه

2002 

-دراسات ميدانيه-اختيار معلم الكبار اعداده و تقويمه 95

 ملخص تنفيذى

 مجموعه من الباحثين
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2002 

96 
دراسه تقويميه للبرامج التعليميه لفصول المشاهده بمراكز 

الكبار بمحافظه اسيوط فى ضوء فلسفه محو االميه وتعليم 

 رساله دكتوراه )مستخلص(-التعليم عن بعد

 اسامه محمود فراجد.
 القاهره. جامعه االزهر

2002 
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 برامج محو االميه فى كل من مصر والمملكه المتحده، 97

 دراسه مقارنه

 محمد مصطفى عبد اللطيف د.
 معهد الدراسات والبحوث التربويه

2002 

98 
ملخص تنفيذى لدراسه دكتوراه بعنوان معوقات العمليه 

التعليميه لدى الكبار بفصول محو االميه فى جمهوريه 

 مصر العربيه

 رضا محمد عبد الستارد.
 الهيئة العامة لمحو األمية والتعليم

2001 

 -العقبات -تقويم الوضع الحالى لمحو االميه )الجهات 99

 التنسيق(

سعيد جميل سليمان. د.عبد هللا بيومى. د.

 همام بدران زيداند.

القاهره. اكاديميه البحث العلمى 

 والتكنولوجيا

2000 

100 
 استراتيجيات تعليم الكبار فى المناطق االكثر احتياجا  

عبدالراضى د.ابراهيم محمد ابراهيم.  د.

 ابراهيم محمد
 مكتبه االنجلو المصريه

2000 

101 
 اتجاهات جديده فى تعليم الكبار

فهد عبد الرحمن د.سامى محمد نصار. د.

 الرويشد
 الكويت. مكتبه الفالح

2000 

102 
 هاشم ابو زيد الصافىد. التقويم و المتابعه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار

الخرطوم. منظمه السودان للتعليم 

 المفتوح

1999 

103 
العاديه السادسه فى محو االميه و تعليم الدوره التدريبيه 

،التقرير 1990/  1/  5: 1989/ 11/12الكبار من 

 النهائى الجزء الثانى ،تقارير الفرق

 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار المركز االقليمى لتعليم الكبار
1998 

104 
 العربيه للتربيه والثقافه والعلومالمنظمه  دليل تقويم الحمالت الشامله لمحو االميه

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

1998 

105 
التقويم اسسه ومجاالته و مراحله ونماذجه، الدوره 

التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج 

 1889/ 12/ 24ومشروعات محو االميه و تعليم الكبار،

:1 /2 /1990 

 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار محمد عيد د.
1998 

ملخص رساله  تطوير منهج اللغه العربيه لالميين الكبار: 106

 دكتوراه فى فلسفه التربيه

 محمد عبد الحميد ابو زهره د.
 كليه التربيه-شبين الكوم. جامعه المنوفيه

1996 
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107 
 

بعنوان التخطيط لمتابعه ملخص تنفيذى لدراسه ماجستير 

االستراتيجيه القوميه لمحو االميه وتعليم الكبار باستخدام 

 اسلوب بيرت

 عائشه عبد الفتاح مغاوىد.
 الهيئه العامه لتعليم الكبار

1995 

108 
التخطيط لمتابعه االستراتيجيه القوميه لمحو االميه و تعليم 

 كنموذج-القليوبيهمحافظه -الكبار باستخدام اسلوب بيرت 

 

 الدجدج عائشه عبد الفتاحد.
 كليه التربيه -جامعه الزقازيق

1995 

تقويم حمالت و برامج و مشروعات:محو االميه من اجل  109

 التنميه

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  بوال،ه.س. صالح احمد عزب. مترجم

 والعلوم

1994 

االميه و تعليم الكبار فى التعليم عن بعد فى مجال محو  110

 ج.م.ع: دراسه تقويميه : ملخص رساله دكتوراه

 عبد العزيز عبد الهادى الطويل د.
 منصورهالجامعه  -كليه التربيه 

1993 

تقويم كتابى العلوم للصفين الثانى و الثالث لتعليم الكبار  111

 بالمملكه العربيه السعوديه

 حمدى عبد العزيز الصباغ د.
 كليه التربيه-شبين الكوم. جامعه المنوفيه

1994 

112 
الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج 

/  12/ 24ومشروعات محو االميه و تعليم الكبار من 

التقرير النهائى ،الجزء الثانى  1990/ 2/  1:  1989

 المحاضرات

 مجموعه من الباحثين
 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار

1990 

113 
 دليل عمل الدعوه و االعالم لمحو االميه و تعليم الكبار

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  صالح احمد عزب د.

 والعلوم

1990 

اضواء على مسيره محو االميه و تعليم الكبار فى دوله  114

 1987: 1983اكتوبرالبحرين،من 

المنامه. اداره العالقات العامه واالنشطه  وزاره التربيه و التعليم. اداره تعليم الكبار

 التربويه

1988 

ورشه عمل لقيادات محو االميه و تعليم الكبار فى الدول  115

 العربيه

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. 

 وتعليم الكبارالجهاز العربى لمحو االميه 

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1982 
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 تقويم البرنامج التجريبى العالمى لمحو االميه 116

 

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم  منظمه االمم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه

 الكبار

1976 

الصديقه فى مجال محو من تجارب بعض االمم الشقيقه و  117

 االميه

االتحاد االشتراكى السودانى. الجهاز المركزى 

 لمحو االميه
 الخرطوم. االتحاد االشتراكى السودانى

1976 

استراتيجيه مقترحه لمحو االميه:العناصر المطلوبه لوضع  118

 خطتها فى العراق

 عبد العزيز بسام د.
 بغداد. وزاره التربيه والتعليم

1974 

119 
 تطوير برامج تعليم الكبار و محو االميه فى دوله قطر

الدوحه. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  عمر يحى عمرد.محمود رشدى خاطر.  د.

 والعلوم

1972 

120 
 مسح لتنظيم و تمويل برامج محو االميه فى البالد العربيه

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. 

 العربى لمحو االميهالجهاز 

باريس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

1964 

121 
التقرير الختامى للمؤتمر الثانى عشر لمركز تعليم الكبار 

تقويم تجارب تعليم الكبار في الوطن  -بجامعه عين شمس 

 العربى

 باحثينمن المجموعه 
 مركزتعليم الكبار بجامعه عين شمس

 

122 
 التقويم الذاتى و خطط التحسين لبرامج محو االميه

 رضا عبد الستارد.
 مركزتعليم الكبار بجامعه عين شمس

 

تقويم المنهجيه السريعه فى ضوء المعاييرالقوميه لمناهج  123

 دراسه ميدانيه -محو االميه 
 رضا السيدمحمود حجازىد.

 مركزتعليم الكبار بجامعه عين شمس
 

مؤسسات التعليم المستمر فى ضوء توجهات تقويم  124

 التخطيط االستراتيجى
 عبدالعزيزعبدهللا السنبلد.

 مركزتعليم الكبار بجامعه عين شمس
 

125 
 اعداد حقيبه تدريبيه -تقرير ورشه عمل

 مجموعه من الباحثين
 مركزتعليم الكبار بجامعه عين شمس

 

126 
 لتعليم الكبارمهارات عمليه التدريس و اعداد الدروس 

 وارعبد السالم السيد نوارد.ن
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
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127 
 المشروع التجريبى اقرأ باسم ربك

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

 

128 
 محاضرات التدريب التربوى

 االميه وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو 
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 

129 
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار بالغربيه و دورها 

دراسه تقويميه ملخص رساله ماجستير  فى محو االميه:

 فى التربيه

 بدران عبد العظيم قطب مكى :د.
 كليه التربيه جامعه طنطا

 

130 
رساله تقويميه لبرامج محو االميه فى بعض ملخص 

القنوات المحليه بالتليفزيون المصرى فى ضوء اهدافها 

 2005:رساله دكتوراه فى فلسفه التربيه، 

 هاله فوزى عبد الفتاح العصامىد.
 كليه التربيه جامعه طنطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


