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 سنة النشر دار النشر املؤلف)شخص/ هيئة( عنوان الكتاب م

 مؤشرات جوده التعليم فى ضوء المعايير التعليميه 1
 محمود محمد حافظ د.

 دسوق. دار العلم وااليمان للنشر والتوزيع
2016 

 الموجود والمنشود فى اقتصاديات التعليم 2
 طلعت ادمد. 

 الوفاء لدنيا الطباعه والنشراالسكندريه. دار 
2016 

اعالن انشيون واطار العمل نحو التعليم الجيد  2030التعليم بحلول عام 3

 المنصف والشامل للجميع والتعلم مدى الحياه للجميع
 ليونسكوا

 القاهره. اليونسكو
2015 

بحث بعنوان نحو استراتيجيه مقترحه لتمويل برامج تعليم الكبار فى  4

 مصر
 عليه قطب محمد أ.

 القاهره. الجهاز المركزى للتنظيم واالداره
2012 

دليل فتح اقسام ومساقات العداد معلمى تعليم الكبار فى مؤسسات  5

 اعداد المعلمين فى الوطن العربى

اسامه د.سامى محمد نصار.  د.

 محمود فراج

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 اداره التربيه-والعلوم
2008 

 دور جمعيه بركه لتنميه المجتمع المحلى فى اقتصاديات تعليم الكبار 6
 عماد ممدوح د.

 جامعه عين شمس -القاهره. مركز تعليم الكبار
2008 

 العائد ( -التدريب من بعد عبر الشبكات ) الكلفه  7
 مشيره حسن عبد الرؤوف د.

 جامعه عين شمس -الكبارالقاهره. مركز تعليم 
2008 

 االنفاق على التعليم وتمويله فى دوله االمارات العربيه المتحده 8
 كمال طالب ناجى عمرو د.

 جامعه عين شمس -القاهره. مركز تعليم الكبار
2007 

التنميه االقتصاديه للتعليم المفتوح وتعليم الكبار رؤى وتوجهات  9

 "تجربه االردن"
 احمد مشعل د.

 جامعه عين شمس -القاهره. مركز تعليم الكبار
2007 

 برنامج تدريبى-تخطيط و تنفيذ وتقويم برامج محو اميه الفتاه الريفيه 10
 معهد الدراسات التربويه

 القاهره. معهد الدراسات التربويه
2007 

للتربيه والثقافه المنظمه العربيه  االستراتيجيه العربيه للتعليم عن بعد 11

 والعلوم

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 اداره التربيه -والعلوم
2005 

 قضايا تخطيط التعليم واقتصادياته بين العالميه والمحليه 12
 محمود عباس عابدين د.

 الدار المصريه اللبنانيه
2003 
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13 
 منذر واصف المصرى د. اقتصاديات التعليم والتدريب المهنى

الموارد طرابلس.المركز العربى لتنميه 

 البشريه
2003 

التقرير العربى للمنظمات غير الحكوميه والمجتمع المدنى فى اطار  14

 6تقييم منتصف عقد تعليم الكبار،هامبورج+

القاهره.الشبكه العربيه لمحو االميه وتعليم  ابراهيم محمد ابراهيم د.

 الكبار
2003 

 1882دراسه تقويميه لسياسه التعليم العالى فى مصر فى الفتره من  15

  الى نهايه القرن

 كليه التربيه -جامعه الزقازيق عائشه عبد الفتاح الدجدج د.
2003 

 والتعليمالقاهره. وزاره التربيه  وزاره التربيه والتعليم  2003 مبارك و التعليم :التعليم المصرى فى مجتمع المعرفه 16
2003 

 االسكندريه. دار الوفاء لدنيا الطباعه صالح الدين المتبولى د. جهوداليونسكو فى تطوير التعليم االساسى : قضايا تربويه 17
2003 

الورشه العربيه حول تعليم الكبار:تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد  18

 النهائىمشروع التقرير  - 2003يوليو 18: 15هامبورج من

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه مكتب اليونسكو االقليمى
2003 

تطوير تعليم الكبارفى الوطن العربى:وقائع اجتماع قيادات تعليم الكبار  19

 /26-24لوضع تصور لتطوير برامج الكبار فى الوطن العربى تونس

12/ 2001. 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم.اداره برامج التربيه

القاهره.المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 2002 والعلوم

 صنعاء.مركز البحوث والتطوير التربوى عبد العزيز صالح بن حبتور د. التربيه والتعليم جسر المستقبل. 20
2002 

 القاهره.دار الفكر العربى احمد اسماعيل حجى د. اقتصاديات التربيه والتخطيط التربوى 21
2002 

و  1989دليل الرسائل الجامعيه فى البالد العربيه فى الفتره ما بين  22

1998 

مختار د.خميس بنحميده.  د.

 الغول

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 اداره برامج التربيه-والعلوم
2002 

فهد عبد د.سامى محمد نصار.د. الكباراتجاهات جديده فى تعليم  23

 الرحمن الرويشد

 الكويت.مكتبه الفالح
2000 

 الدار المصريه اللبنانيه محمد متولى غنيمه الوضع الراهن واحتماالت المستقبل 24
1998 

 اللبنانيهالدار المصريه  محمد متولى غنيمه د. التربيه والعمل وحتميه تطوير سوق العماله العربيه 25
1998 

 القاهره.مكتبه الدار العربيه للكتاب حامد عمارد. مقاالت فى التنميه البشريه العربيه : االحوال والبيئه الثقافيه 26
1998 
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 1998 القاهره.مكتبه الدار العربيه للكتاب حامد عمارد. نحو تجديد تربوى ثقافى 27

 1997 كليه التربيه بدمياط ابراهيم محمد ابراهيم د. مستمره،المفاهيم والمجاالتتعليم الكبار مدى الحياه عمليه  28

دليل الرسائل الجامعيه فى العلوم التربويه : مستخلصات لرسائل  29

 الباحثين بالمركز القومى للبحوث التربويه والتنميه

المركز القومى للبحوث التربويه 

 والتنميه

للبحوث التربويه القاهره.المركز القومى 

 والتنميه

1997 

 1997 القاهره.مكتبه زهراء الشرق فاروق عبده فليه د. التربيه والتنميه فى الدول الناميه : مدخل لنظريه التشغيل الكامل 30

 اوراق عربيه وعالمية -التجديد التربوى  31

 

 1997 القاهره. دار الفكر العربى ابراهيم عصمت مطاوع د.

 1996 الدار المصريه اللبنانيه محمد متولى غنيمهد. اقتصاديات تعليم الكبار 32

 1995 للكتاب  مكتبه الدار العربيه القاهره. حامد عمار د. من همومنا التربويه والثقافيه 33

اسهامات التعليم غير النظامى فى بناء القيمه االقتصاديه للتعليم  34

 النظامى فى البحرين

 1995 دولة البحرين محمد متولى عطيه د.

 1991 القاهره.مطابع جامعه حلوان فتح الباب عبد الحليم سيد د. توظيف تكنولوجيا التعليم 35

سعيد د.اسماعيل محمد دياب.د. دراسات فى اقتصاديات التعليم وتخطيطه 36

 ضياء الدين زاهرد.احمد سليمان.

 1990 القاهره.دار الفكر العربى

اقتصاديات التعليم:مع دراسه خاصه عن التعليم المفتوح والسياسه  37

 التعليميه الجديده

 1990 االسكندريه.دار الجامعات المصريه محمد محروس اسماعيل د.

 1990 مكتبه االنجلو المصريه محمد سيف الدين فهمى د. التخطيط التعليمى:اسسه واساليبه ومشكالته 38

دراسه فى تكاليف العمليه التعليميه والرسوم  المفتوحه،الجامعه  39

 الدراسيه

وزاره التربيه والتعليم.مركز 

 دراسات وابحاث التعليم العالى

 1990 القاهره.وزاره التعليم العالى

سياسته واستراتيجيته وخطه تنفيذه )التعليم  -تطوير التعليم فى مصر 40

 قبل الجامعى(

 1989 القاهره. مطابع االهرام التجاريه احمد فتحى سرور د.
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 1986 بيروت.دار العلم للماليين.لب عبدهللا عبدالدايمد. التخطيط التربوى:اصوله واساليبه وتطبيقاته فى البالد العربيه 41

 1983 المصريهمكتبه االنجلو  محمد لبيب النجيحى د. التربيه اصولها الثقافيه واالجتماعيه 42

دراسه لبعض قضايا التعليم غير النظامى فى اطار مفهوم  تعليم الكبار: 43

 التعليم المستمر.

محمد د.شكرى عباس حلمى. د.

 جمال نوير

 1982 القاهره.مكتبه وهبه

 1977 الكويت.دار القلم محمد لبيب النجيحى د. للتربيه االسس االجتماعيه  44

المنظمه العربيه للتربيه و الثقافه  التالميذ وخاصه في مرحله التعليم االبتدائىحلقه تسرب  45

 والعلوم

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

1973 

تقرير اولى -تعليم الكبار:تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد هامبورج 46

 الجزء االول-للمناقشه

  بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه مجموعه من الباحثين


