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 سنة النشر دار النشر املؤلف)شخص/ هيئة( عنوان الكتاب م
 د. سعيد اسماعيل على التعليم الذى نريد 1

 2016 القاهره. عالم الكتب

 

 د. طلعت ادم الموجود والمنشود فى اقتصاديات التعليم 2
االسكندريه. دار الوفاء لدنيا الطباعه 

 والنشر
2016 

3 
لالمن النفسى للدارسين الكبار لتحقيق دافعيه االنجاز وتنميه برنامج مقترح 

 المهارات الحياتيه
 مجموعه من الباحثين

-القاهره. كليه الدراسات العليا للتربيه

 جامعه القاهره
2016 

4 
دور االنشطه التربويه فى تنميه مهارات التفكير االبداعى لدى الدارسين 

 الكبار يفصول محو االميه
 مجموعه من الباحثين

 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس
2016 

5 

ملخصات البحوث واوراق العمل للمؤتمر السنوى الثالث عشر بمركز تعليم 

 جامعه عين شمس العقد العربى لمحو االميه -الكبار

 2015ابريل  16:14( توجهات وبرامج فى الفتره من 2024 -2015)

 

 مجموعه من الباحثين

 القاهره. جامعه عين شمس

2015 

6 

اعالن انشيون واطار العمل نحو التعليم الجيد  2030التعليم بحلول عام

 المنصف والشامل للجميع والتعلم مدى الحياه للجميع

 

 اليونسكو

 القاهره. اليونسكو

2015 

 2014 الهيئه العامه لمحو األمية وتعليم الكبار شحاته عرفان امبابىأ.رجب فاروق  التجارب العالميه والعربيه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 7

 2014 الهيئه العامه لمحو األمية وتعليم الكبار أ.ايمن محمد زكريا حسنين العقيلى التجارب الدوليه والعربيه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 8

9 
 العامه لتعليم الكبارتحديد االحتياجات التدريبيه للعاملين بالهيئه 

 
 مجوعه من الباحثين

 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس
2014 

 اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه والعلوم و الثقافه 10
لوطنيه المصريه للتربيه االجنه ا

 و الثقافه والعلوم 

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 والعلوم و الثقافه
2014 

11 

المؤتمر السنوى الثانى عشر لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس تقويم 

2014ابريل  17: 14من كبار فى الوطن العربى فى الفتره تجارب تعليم ال

  

 مجموعه من الباحثين

 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس

2014 

 2014 القاهره. جامعه القاهره د. سيدعاشور احمد تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 12

 2014 القاهره. جامعه القاهره د. حنان شعراوى محمد حنفى تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 13
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14 
 

 تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر
 

 مى محمود عليوهد.
 

 2014 القاهره. جامعه القاهره

 2014 القاهره. جامعه القاهره محمد محمود توفيق عبد الرؤوفد. هاالميمليه لمواجهه مشكله تصورات ع 15

 2014 القاهره. جامعه القاهره احمد ابراهيم محمودد. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 16

17 
)دراسة بعنوان مشكلة األمية في تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه

 لعالجها والقضاء عليها(مصر ومقترحات عملية 
 2014 القاهره. جامعه القاهره محمد عباس محمد عرابىد.

 2014 القاهره. جامعه القاهره سامح يونس محمدد. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 18

 2014 القاهره. جامعه القاهره عبد العزيز محمد عبد العزيزمحمدد. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 19

 2014 القاهره. جامعه القاهره احمد عصام صالحد. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 20

21 

محو االميه والمهارات الحياتيه للشباب المهمشين واثرها فى التنميه 

اليونسكو فى الفتره من  -ورقه عمل مقدمه للجمعيه الوطنيه -المستدامه

28:25 /2/ 2013 

وفاء د.السيد مسعد عبد الجواد. أ.

 محمد عبد القوى زعتر
 2013 تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه 

22 

ورشه شبه اقليميه حول: توظيف المستجدات التكنولوجيه فى تصميم وانتاج 

 التقرير النهائى -2013يناير 11:8برامج ما بعد محو االميه فى الفتره من 

 

 2013 القاهره. اليونسكو اليونسكو

23 
 تعلم الكبار من منظور التعلم مدى الحياه

 عبد الفتاح العبيد د.
الخرطوم. المجلس القومى لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2013 

24 
 لورقه عم -وى نحو اقتصاد المعرفه مشروع التطوير الترب

 
 2013 الهاشميهاالردن. المملكه االردنيه  منذر الشبولد. 

25 
 الواقع والتحديات -برامج تعليم الكبار فى فلسطين

 وزاره التربيه والتعليم . فلسطين
فلسطين. وزاره التربيه والتعليم 

 بفلسطين
2013 

26 

برامج ومشاريع رائده فى التوسع النوعى فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 

 فى سلطنه عمان

 

 مسقط. وزاره التربيه والتعليم الرئيسىاسماعيل بن على 
2013 

 

27 
 برامج وانجازات المملكه العربيه السعوديه فى محو االميه وتعليم الكبار

 وزاره التربيه والتعليم بالسعوديه
الرياض. وزاره التربيه والتعليم 

 بالسعوديه
2013 

28 

 واقع تعليم الكبار فى الجمهوريه اليمنيه

 

 

جهاز محو -التربيه والتعليموزاره 

 االميه وتعليم الكبار باليمن
 2013 صنعاء. وزاره التربيه والتعليم اليمنيه
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29 
 الواقع والتوجهات محو االميه فى موريتانيا:

 
 2013 مقديشيو. موريتانيا مقديشيو. موريتانيا

30 

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

-27فى الفتره من -ملخص -العربى و صوال لمجتمع المعرفه 

 2013ابريل29

 2013 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

 2013 نيويورك. مجلس السكان الدولى مجموعه من الباحثين 2013يونيو3المؤتمر الختامى لبرنامج إشراق القاهره فى  31

 2013 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين تقويم دور كليات التربيه فى مواجهه مشكله االميه فى مصر 32

33 
تقويم دور الجمعيات االهليه فى مواجهه مشكله االميه فى جمهوريه مصر 

 العربيه
 2013 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

 2013 تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه  تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه  دليل المناهج واالساليب المستخدمه فى الهيئه العامه لتعليم الكبار 34

35 
الهيئه القوميه  -مبادره العلم قوه فودافون تطلق أول تطبيق معتمد لمحو االميه

 الكبار تعتمد تطبيق فودافون لمحو االميه باستخدام المحموللمحو االميه وتعليم 
 مؤسسه فودافون مصر لتنميه المجتمع

القاهره. مؤسسه فودافون مصر لتنميه 

 المجتمع
2013 

 2013 القاهره. المجلس القومى للمرأه المجلس القومى للمرأه محو االميه 36

 2013 تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه  متولى حسن منصورأ. العربيهاتعلم اتنور دليل معلم منهج اللغه  37

 2013 القاهره. مؤسسه طيبه للنشر والتوزيع ايمن يسن محمد عمر د. عليم الكبار بين الواقع والمأمولت 38

39 
المؤتمر السنوى الحادى عشر لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس"االرتقاء 

 29-27الكبار فى الوطن العربى وصوال لمجتمع المعرفه"فى الفتره من بتعليم 

 م2013ابريل

 2013 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

40 
تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات اليمنيه فى مكافحه االميه فى ضوء بعض 

 التجارب العالميه المعاصره
 2013 مركز تعليم الكبار -ن شمسجامعه عي احمد غالب الهبوب د.

 2013 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس فايز مراد مينا د. محو االميه ومجتمع المعرفه فى مصر 41

42 
رؤيه مستقبليه لتطوير برامج تعليم الكبار فى الجمهوريه اليمنيه فى ضوء متطلبات 

 مجتمع المعرفه
 2013 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس محمد سعيد الحاج د.

43 
 االميه والتناول االعالمى

 
 2013 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس حميده عبد المنعم د.

44 
استراتيجيه المقاربه بالكفاءات فى برامج محو االميه وتعليم الكبار وعالقتها 

 بمستوى دافعيه الكبار نحو التعلم
 2013 تعليم الكبارمركز  -جامعه عين شمس خلوه لزهر د.

45 
الطريق الى مجتمع المعرفه:تجربه مراكز المجتمع لخدمات المعلومات واالتصاالت 

 من اجل التنميه

 

د. صالح عرفه. سمر يوسف سعفان. د. 

 محمد صالح جاد
 2013 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس
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 مجتمع المعرفهقراءه نقديه فى ضوء  -رامج محو االميه وتعليم الكبارب 46
د. وفاء محمد عبد القوى زعتر. 

 أ.السيد مسعد عبد الجواد
 2013 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس

47 
الكتاب لتعليم القراءه والكتابه بأسلوب القرائيه للطلبه الذين لديهم  -العلم نور

 صعوبات فى القراءه والكتابه ومحو االميه
 2013 القاهره. دار الكتاب المصرى أ.جمال محمد على سالم

 2013 القاهره. دار الكتاب المصرى أ.جمال محمد على سالم يوم30الكتاب لتعليم القراءه والكتابه للكبار وصغار السن فى  -العلم نور 48

 2013 والتوزيعالقاهره. مؤسسه طيبه للنشر  د. محمد مصطفى عبد اللطيف دراسه مقارنه فى برامج محو االميه 49

50 
ملخص تنفيذى لدراسه بعنوان تقويم دور الجمعيات االهليه فى مواجهه 

 مشكله االميه فى جمهوريه مصر العربيه

الهيئه العامه لمحو األمية وتعليم 

 الكبار) اداره البحوث (.
 2013 الهيئه العامه لمحو األمية وتعليم الكبار

51 
التقرير -الشباب والمهارات:تسخير التعليم لمقتضيات العمل-للجميعالتعليم 

 2012العالمى لرصد التعليم للجميع
 بيروت. اليونسكو اليونسكو

2012 

 

52 
بحث حول " تصور مقترح إلدراج فئه االطفال المشردين بالخطه القوميه 

 2012لمحو االميه 
 2012 لمحو األمية وتعليم الكبارالهيئه العامه  د. وفاء محمد عبد القوى زعتر

53 

ملخص المؤتمر السنوى العاشر لمركز تعليم الكبار بجامعه عين 

 23:21شمس"تعليم الكبار والتنميه المستدامه فى الوطن العربى" من 

 2012ابريل 

 2012 جامعه عين شمس-مركز تعليم الكبار مجموعه من الباحثين

 الجامعيه فى مجال محو االميهمستخلصات الرسائل  54
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار. اداره البحوث
 2012 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

55 
واقع جهود محو االميه وتعليم الكبار فى اطار التنميه المستدامه فى اليمن 

 ومتطلبات تطويرها

د. عبد السالم على عبد الوهاب 

 الفقيه
 2012 مركز تعليم الكبار -معه عين شمسجا

56 
تصور مقترح لمشروع تعليم وتمكين المجتمعات الفقيره والمهمشه فى 

 ضوء مبادىء القرائيه من اجل الحياه

 د. رضا السيد محمود حجازى

 
 2012 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس

57 
والشئون االسالميه فى تجربه دور القرآن الكريم التابعه لوزاره االوقاف 

 دوله الكويت فى تعليم الكبار
 2012 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس د. مشعل الحدارى

58 
دراسه حول رؤيه مستقبليه لدور الهيئه العامه لتعليم الكبار بمصر فى ضوء 

 التنميه المستدامه
 2012 الكبارمركز تعليم  -جامعه عين شمس د. محمد مصطفى عبد اللطيف

59 

دراسه نظريه و ميدانيه  -اتجاهات االميين نحو التسرب من التعليم االساسى

 بإحدى قرى محافظه المنوفيه

 

د. ناجى القطب الكنيسى. د.رضا 

 محمود داود
 2012 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس
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60 
 دليل ميسرى تعلم الكبار والتعلم غير النظامى

 
 2011 القاهره. اليونسكو الباحثينمجموعه من 

61 
ملخص المؤتمرالسنوى التاسع لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس )تطوير تعليم 

 رؤى مستقبليه -الكبار في الوطن العربى(
 2011 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

62 
- 20الحمله الوطنيه معا نستطيع " من مؤتمر تعليم الكبار ونهضه مصر "مصر 

 2011سبتمبر  22
 2011 القاهره . وزاره التربيه والتعليم مجموعه من الباحيثن

63 
التقرير  -اداره الشئون الصحيه -جمعيه المقاصد الخيريه االسالميه فى بيروت 

 3011السنوى 
 المكتب الصحى االجتماعى المقاصدى

 بيروت. المكتب الصحى االجتماعى

 المقاصدى
2011 

 2011 القاهره. جمعيه كاريتاس مصر جمعيه كاريتاس مصر برنامج حي من اجل التنميه البشريه -برنامج التربيه االساسيه للبالغين 64

 2011 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار طلعت عبد الحميد رؤيه مستقبليه لتعليم الكبار فى الوطن العربى 65

66 
رؤيه استراتيجيه لتطوير البرامج التدريبيه لمعلمى محو االميه بمصر فى ضوء 

 المهارات الحياتيه

نهله د.محمود حسان سعيد حسان.  د.

 جمال
 2011 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

67 
فى تحقيق الالمركزيه فى محو  2009لسنه 131تقويم دور قانون محو االميه رقم 

 االميه
 2011 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار محمد مصطفى عبد اللطيف د.

68 
ورقه  -اساليب مواحهه مشكالت الحرمان والتهميش فى مجال محو اميه الكبار

 عمل
 2011 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عبد هللا بيومى د.

 2011 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عائشه عبد الفتاح الدجدج د. التصدى لمشكله االميه فى مصررؤيه مستقبليه لدور المجتمع المدنى فى  69

70 
ورقه عمل حول ادوار التنميه البشريه واالقتصاديه وتكنولوجيا المعلومات فى 

 2011ديسمبر 15:12القضاء على االميه فى الفتره من 
 2011 تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه  وفاء محمد عبد القوى زعتر د.

71 
استعراض التجارب الدوليه وافضل الممارسات فى مجال محو االميه االسريه فى 

 2011-2009اطاربرنامج بناء قدرات التعليم للجميع فى موريتانيا 
 2011 اليونسكو للتعلم مدى الحياهالقاهره. معهد  معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياه

 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار محمد مصطفى عبد اللطيف د. التطوير االدارى لنادى الكبار 72

 2010 القاهره. جامعه عين شمس وفاء محمد عبد القوى زعتر د.  تفعيل دور الهيئه العامه بالتعاون مع المنظمات الغير حكوميه فى تعدديه المناهج 73

74 
تعلم -تقرير حول تجربه الطريقه المصريه لالسراع بالتعلم من خالل استخدام االرقام

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

75 
مهارات اللغه العربيه )كتاب  -السكانيه لدارسي برامج محو االميهمنهج الثقافه 

 الدارس(
 مجموعه من الباحثين

لقاهره. مشروع تكامل خدمات الصحه ا

 االنجابيه
2010 

76 
مهارات اللغه العربيه )دليل  -منهج الثقافه السكانيه لدارسى برامج محو االميه

 المعلم(

 

 مجموعه من الباحثين
لقاهره. مشروع تكامل خدمات الصحه ا

 االنجابيه
2010 
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 مجموعه من الباحثين مهارات الحساب)كتاب الدارس( -منهج الثقافه السكانيه لدارسي برامج محو االميه 77
لقاهره. مشروع تكامل خدمات الصحه ا

 االنجابيه
2010 

 مجموعه من الباحثين الحساب)دليل المعلم(مهارات  -منهج الثقافه السكانيه لدارسى برامج محو االميه  78
لقاهره. مشروع تكامل خدمات الصحه ا

 االنجابيه
2010 

 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار د.رأفت رضوان تكنولوجيا المعلومات فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 79

 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار 2010التقرير السنوى -الكباربرامج و انشطه محو االميه و تعليم  80

81 
 27ورشه تدريبيه شبه اقليميه حول مقاربات محو االميه االسريه للفتره من 

 2010ديسمبر30:
 مجموعه من الباحثين

للتربيه و القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه 

 العلوم و الثقافه
2010 

 على يوسف ابوزيد د. تجربه فلسطين فى مقاربات محو االميه االسريه 82
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه و 

 العلوم و الثقافه
2010 

 لحسن مادىد.  طرائق تنفيذ البرامج فى مجال محو االميه االسريه 83
المصريه للتربيه و القاهره. اللجنه الوطنيه 

 العلوم و الثقافه
2010 

 سالم بن عيسى الهنائى د.  تجربه سلطنه عمان فى مجال محو االميه االسريه 84
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه و 

 العلوم و الثقافه
2010 

 حائطعزيزه المهدى د.  تجربه ليبيا فى مجال محو االميه االسريه التى تواجهها 85
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه و 

 العلوم و الثقافه
2010 

 لحسن مادىد.  اساليب و استراتيجيات مقاربات محو االميه االسريه 86
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه و 

 العلوم و الثقافه
2010 

 لحسن مادىد.  المتبادل بين االجيالالتحديات التى تواجه محو االميه و التعليم  87
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه و 

 العلوم و الثقافه
2010 

88 
المنظمات غير -لمؤتمر السنوى الثامن لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمسا

 24الحكوميه و تعليم الكبار فى الوطن العربى الواقع و الرؤى المستقبليه من 

 2010ابريل26:

 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار حسنين بشير محمود د. حول المهارات الحياتيه و اداره الحياه فى مجال محو االميه 89

90 
 الحياهمن محو االميه الهجائيه الى محو االميه الحضاريه و اداره شئون 

 
 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار على احمد مدكور د.

91 
دراسه مقارنه لبعض الحبرات االجنبيه و -المشاركه المجتمعيه فى تعليم الكبار

 االفاده منها فى مصر
 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار امل سعيد محمد حباكه د.

92 
مقارنه لبعض نماذج مراكز تعليم الكبار بالجامعات االجنبيه و امكانيه االفاده دراسه 

 منها فى تطوير اداء مركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس

 

امانى  د. ايمان زغلول راغب احمد.د.

 محمد حسن نصرد. محمد 
 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
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93 
االهليه فى محو االميه و تعليم الكبار و اتجاهات اعضائها ممارسات الجمعيات 

 )دراسه تقويميه(2008نحو استراتيجيه الجمعيات فى جمهوريه مصر العربيه 

عقيل محمود د. عادل احمد حسين.  د.

 رفاعى
 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عبدالناصر محمد رشاد عبد الناصرد. دروس مستخلصه-الكبارالمؤشرات العالميه و اتجاهات تعليم  94

95 
برنامج مقترح يستخدم الموسيقى و الغناء لتحسين جوده اداء الدارسين فى 

 برامج محو االميه
 2010 وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه  كاميليا محمود جمال الدين احمد د.

96 
دور المنظمات غير الحكوميه فى تخطيط و تقويم برامج محو اميه الكبار فى 

 دراسه مقارنه-مصر و باكستان

 د.ياسر فتحى الهنداوى المهدى. د.

 اشرف صالح محمد صالح الدين
 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

97 
لدعم منظمات االمم المتحده االنمائيه)اجفند(فى دور برنامج الخليج العربى 

 نموذج الجامعه العربيه المفتوحه فرع االردن-مجال تعليم الكبار

 احمد محمد مشعل د.

 
 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

98 
التقرير الوطنى لبرامج و انشطه محو االميه وتعليم الكبار بجمهوريه مصر 

 العربيه

تعليم لمحو األمية والهيئه العامه 

 الكبار
 2010 تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه 

 تقييم جوده تعليم الكبار فى الجمهوريه العربيه السوريه 99
وزاره الثقافه. مديريه التربيه و 

 التعليم. سوريا
 2009 تونس. منظمه اليونسكو

 الجنسينالمساواه و تكافؤ الفرص بين  100
فوزيه بنت عبد هللا. خالد بن  د.

 سليمان الرياح
 2009 تونس. منظمه اليونسكو

 الدعائم االساسيه لتعليم الكبار 101

 
 2009 تونس. منظمه اليونسكو وزاره التربيه والتعليم. البحرين

 المؤسسه القطريه الموريتانيه للتنميه االجتماعيه 102
الموريتانيه للتنميه المؤسسه القطريه 

 االجتماعيه
 2009 تونس. منظمه اليونسكو

 االستراتيجيه الوطنيه لمحو االميه و تعليم الكيار 103
وزاره التربيه الوطنيه. الديوان 

 حو االميه وتعليم الكبار. الوطنى لم
 2009 تونس. منظمه اليونسكو

104 

-المعرفه و التعليم فى المنطقه العربيهبناء محتمعات -االستثمار فى تعليم الكبار

المؤتمر االقليمى التحضيرى للمؤتمر الدولى السادس حول تعليم الكبار فى 

 2009يناير7: 5المنطقه العربيه من 

 2009 تونس. منظمه اليونسكو مجموعه من الباحثين

 2009 منظمه اليونسكوتونس.  االيسيسكو اهميه التحالف فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 105

 الدليل المطور للمعلم 106
هيئه تعليم الكبار. برنامج تطوير 

 التعليم. المنيا
 2009 مكتب المنيا -القاهره. مركز تطوير التعليم

107 
 المنهج الصحى لدارسى برنامج محو االميه

 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2009 وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه 
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108 
 المؤتمر السنوى السابع-لخص ابحاثم-داره تعليم الكبار فى الوطن العربىا

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

109 
دراسه --االلتحاق بفصول محو االميهعوامل اقبال و احجام االميين عن 

 ملخص تنفيذى-تحليليه
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

110 
--تقييم المناهج و االساليب التعليميه المستخدمه فى برامج محو االميه

 ملخص تنفيذى-دراسه ميدانيه
 2009 االميه وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو  مجموعه من الباحثين

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين ملخص تنفيذى-دراسه ميدانيه--احتياجات المتحررين من االميه  111

112 
دراسه -عوامل اقبال و احجام االميين عن االلتحاق بقصول محو االميه

 تحليليه ميدانيه
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الباحثينمجموعه من 

113 
و فلسفه تعديل القانون فى شأن محو االميه  1991لسنه  8قانون رقم

 وتعليم الكبار
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجلس الشعب

114 
االميه بمحافظه بحث حول احتياجات المتعلمين و االطراف المعنيه بمشكله 

 بنى سويف
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار برنامج تطوير التعليم

115 
دليل المدرب فى البرنامج التدريبى لتنمية مهارات كوادر الجمعيات االهليه 

 فى تفعيل مركز التعليم المجتمعى
 2009 القاهره. مكتب اليونسكو االقليمى رضا حجازى أ.د.

116 
قائمه ببليوجرافيه بمقاالت الدوريات العربيه التى تناولت محو االميه وتعليم 

 1995-1930الكبار من عام 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

الكبار. االداره العامه لمركز 

 المعلومات . اداره التوثيق والمكتبات

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 االحتفال باليوم العالمى لمحو االميه 117
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

118 
قائمه بالمناهج و المواد و االساليب و المشروعات المستخدمه فى الهيئه 

 العامه لمحو االميه و تعليم الكبار

االميه وتعليم الهيئه العامه لمحو 

الكبار. االداره العامه لمركز 

 المعلومات . اداره التوثيق والمكتبات

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 برنامج مجتمع بال اميه 119
وزاره التربيه والتعليم. االداره 

 العامه لبرامج محو األميه. السعوديه
 2009 الرياض. وزاره التربيه والتعليم

120 
التقدم المحرز في فى مجال محو االميه بالمملكه العربيه السعوديه من 

 2009الى المؤتمر السادس بالبرازيل  1997المؤتمر الخامس بالمانيا 

وزاره التربيه والتعليم. االداره 

 العامه لبرامج محو األميه. السعوديه
 2009 الرياض. وزاره التربيه والتعليم

121 
المؤتمر السنوى السابع لمركز تعليم -الكبار فى الوطن العربىاداره تعليم 

 2009مايو5: 3الكبار بجامعه عين شمس من 
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين
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122 
-الشراكه مدخل اساسى و حيوى لتطوير تعليم الكبار فى المنطقه العربيه

 ورقه عمل
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار ابراهيم محمد ابراهيم د.

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار حمدى كامل غبريال د. ورقه عمل-الروتارى و محو اميه الكبار 123

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عبد العزيز عبد هللا السنبل د. ورقه عمل-اداره و تمويل برامج محو االميه فى المملكه العربيه السعوديه 124

125 
دور تكنولوجيا التعليم فى تحقيق المشاركه المجتمعيه و فى تدعيم ال مركزيه 

 ورقه عمل-اداره مدارس و مراكز تعليم الكبار
 2009 الكبارالهيئه العامه لمحو االميه وتعليم  مجدى عزيز ابراهيم د.

126 
دراسه مقارنه مع  -انجازات المملكه العربيه السعوديه فى مجال تعليم الكبار

 دراسه-جمهوريه روسيا االتحاديه
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجدى عزيز ابراهيم د.

127 
مقترح برنامج تدريبى  -اداره جمع المعلومات المتعلقه بخطط محو االميه 

 لمشرفى برامج محو االميه
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار حمدى عبد العزيز الصباغ د. 

128 
فعاليه برنامج تربوى مقترح الكساب طالب الجامعات المهارات التدريسيه 

 الالزمه وتأهيلهم للعمل

صالح الدين خضر. عبد العظيم 

صبرى عبد العظيم. محمد محمود 

 لرازقعبد ا

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار رضا محمدعبد الستارد.  متطلبات تعزيز المساءله فى اطار المركزيه برامج تعليم الكبار 129

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عبد الفتاح العبيد د.  الجودهتقييم تجربه تعليم الكبارفى الجمهوريه العربيه السوريه فى ضوء  130

131 
دليل المعلم لبرنامج  -المواجهه المكثفه لتعلم اللغه بين النظريه والتطبيق

 محو االميه
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار لجنه الروتارى لمحو االميه

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين (2(،)1كتاب الدارس)-لحياه افضلمنهج اتعلم  132

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين (2(،)1كتاب المعلم) -منهج اتعلم لحياه افضل 133

134 

مدربى معلمى محو االميه تقرير توثيقى للورشه الوطنيه فى بناء قدرات 

حول استخدام االدله المرجعيه فى المنهجيه السريعه لمحو االميه فى الفتره 

 2009مارس  26: 22من 

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عالء الدين عبد الهادىد. 

 التقرير السنوى لبرامج و انشطه الهيئه العامه لتعليم الكبار 135
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

136 
االرشيف الموضوعى لمقاالت النشره الثقافيه الشهرية من العدد االول 

 ،المجلد االول 2009سبتمبر 24الى 2007اكتوبر 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

المعلومات. اداره الكبار. مركز 

 التوثيق والمكتبات

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 اهميه التحالف فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 137
المنظمه االسالميه للتربيه والثقافه و 

 العلوم

تونس. المنظمه االسالميه للتربيه 

 والثقافه و العلوم
2009 
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 2009 لقاهره. كليه التربيه باالسماعيليها مجموعه من الباحثين 2009ابريل30: 29الكبار بين الواقع و المأمول من مؤتمر تعليم  138

 2009 القاهره. كليه التربيه باالسماعيليه .رضوان د.رأفت الكبار وتعليم االميه محو مجال فى المصريه التجربه مالمح 139

140 

للتربيه و الثقافه و العلوم )االلسكو(و المنظمه جهود المنظمه العربيه 

االسالميه للتربيه و العلوم و الثقافه )االسيسكو(فى محو االميه و تعليم 

 الكبار

 2009 القاهره. كليه التربيه باالسماعيليه بيومى محمد ضحاوى د.

141 
المشروعات الدوليه و برامج محو االميه و تعليم الكبار فى جمهوريه مصر 

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

142 
دراسه -رؤيه مقترحه الكساب معلم الكبار فى مصر الكفايات المعلوماتيه

 حاله
 2009 القاهره. كليه التربيه باالسماعيليه مجموعه من الباحثين

143 
 2009ابريل30: 29المأمول من ملخص مؤتمر تعليم الكبار بين الواقع و 

 
 2009 القاهره. كليه التربيه باالسماعيليه مجموعه من الباحثين

 مجموعه من الباحثين استخدام التعلم التعاونى الرافد الرئيسى للتعلم النشط فى فصول محو االميه 144
-الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 فرع اسكندرية
2009 

145 
فعاليه استخدام استراتيجيه التعلم التعاونى فى اكتساب مهارات القراءه و 

 الكتابه و الحساب لدى الملتحقين بفصول محو االميه بمحافظه االسكندريه
 2009 االسكندريه. كليه التربيه محمد عبد المنعم الشربينى

 تعليم الكبار فى الوطن العربى 146
حسن د.ابراهيم محمد ابراهيم.  د.

 كمال
 2009 عمان. دار الفكر

 2009 القاهره. دار فرحه للنشر والتوزيع امال العرباوى مهدى  د. دراسات فى تعليم الكبار 147

148 

ملخص تنفيذى لدراسه ماجستير بعنوان فاعليه استخدام استراتيجيه التعليم 

القراءه والكتابه والحساب لدى الملتحقين التعاونى فى اكتساب مهارات 

 بفصول محو االميه بمحافظه االسكندريه

 محمد عبد المنعم الشربينى د.
 القاهره. جامعه االسكندريه

 
2009 

149 
ملخص تنفيذى لدراسه ماجستير بعنوان دور المؤسسات الدوليه فى محو 

 االميه دراسه حاله لهيئه )كير(مصر
 2009 القاهره. معهد الدراسات التربويه سيد محفوظ حسين شعبان د.

 2008 باريس. اليونسكو اليونسكو النسخه االولى-دليل احصائيات التعليم التعليم غير الرسمى 150

 التخطيط االجرائى لمشروع محو االميه 151

وزاره التربيه الوطنيه والتعليم 

العلمى. العالى وتكوين االطر والبحث 

قطاع محاربه االميه والتربيه غير 

 النظاميه. المغرب

 2008 باريس. اليونسكو
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152  

الورشه االقليميه العربيه حول تخطيط و اداره برامج التعليم غير النظامى و محو 

 2008اكتوبر  16: 14المغرب من-الرباط-االميه

 

 اليونسكو
 

 2008 باريس. اليونسكو

 2008 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الحكومه المصريه االميه و تعليم الكبارقوانين محو  153

 2008 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار محمد مصطفى عبد اللطيف د. نتائج ما بعد التجريب-مشروع استخدام المدخل المنظومى فى تعليم الكبار 154

155 
لتعليم الكبار فى تطبيق منهج الثقافه الصحيه لدارسى برامج تجربه الهيئه العامه 

 محو االميه فى مصر
 2008 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار امل محسوب محمد د.

156 
المؤتمر االقليمى االول لالتحاد العربى  -مشكله االميه و تحدياتها فى الوطن العربى

حلوان و الجمعيه العربيه للتنميه البشريه والبيئيه لمجالس البحث العلمى و جامعه 

 2008اكتوبر27: 26بجمهوريه مصر العربيه من 

 2008 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

157 
 26المؤتمر االقليمى االول من  -مشكله االميه و تحدياتها فى الوطن العربى

 كتاب الملخصات-2008اكتوبر27:
 مجموعه من الباحثين

القاهره. اكاديميه البحث العلمى 

 والتكنولوجيا
2008 

158 
ورشه عمل حول المقاربات الجديده فى مجال التخطيط و المتابعه و التنفيذ و التقييم 

 التقرير النهائى-2008فبراير  7: 5القاهره من -لبرامج محو االميه و تعليم الكبار
 مجموعه من الباحثين

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه و 

 العلوم والثقافه
2008 

159 
الملف الصحفى للدوره التدريبيه للمسئولين عن تدريب معلمى الكبار فى اثناء 

 الخدمه فى الوطن العربى

المنظمه العربيه للتربيه و الثقافه 

والعلوم. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه 

 و الثقافه و العلوم

لدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه و ا

 الثقافه والعلوم
2008 

 ابراهيم محمد العياشد. تجربه الجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه االشتراكيه العظمى فى تدريب معلم الكبار 160
الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه و 

 الثقافه والعلوم
2008 

 فاطمه عبد هللا المراغى د. البحرين فى محو االميه و تدريب معلمى الكبار اثناء الخدمهجهود مملكه  161
الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه و 

 الثقافه والعلوم
2008 

 احمد شفيق ابو اليسر د. المعلم فى برامج محو االميه وكيفيه اعداده 162
للتربيه و الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه 

 الثقافه والعلوم
2008 

 مجموعه من الباحثين الدليل المرجعى فى تعليم القراءه والكتابه للكبارالمبتدئين 163
بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للدول 

 العربيه
2008 

 دراسه تقويميه لبرامج و انشطه محو اميه الفتاه الريفيه بجمهوريه مصر العربيه 164

التربيه و العلوم االجتماعيه. اداره 

اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه والعلوم 

 والثقافه

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 والعلوم والثقافه
2008 

 2008 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار صالح الدين عبد الغنى عبود د. ملخص تنفيذى-دراسات ميدانيه--الصعوبات التى تواجه معلمى محو االميه 165

166 
تطوير برامج و مناهج تعليم الكبار فى ضوء الجوده -المؤتمر السنوى السادس

 2008ابريل  16: 14من
 2008 القاهره. جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين
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167 

 

 لمحو االميه االبجديهنحو تعليم حضارى و تعليم مجتمعى 

 

 

 حسن شحاته د. 
 

 2008 القاهره. جامعه عين شمس

168 
 دروس مستفاده فى تخطيط و تنظيم و تنفيذ برامج محو االميه

 
 2008 القاهره. جامعه عين شمس فايز مراد مينا د.

169 
 الروتارى و محو االميه فى مصر و تعليم الكبار

 
 2008 القاهره. جامعه عين شمس مصطفى عبد السميع د. 

170 
 تطوير برامج و مناهج تعليم الكبار فى ضوء الجوده

 
 2008 القاهره. جامعه عين شمس رمضان عبد الحميد محمد الطنطاوى د. 

171 
 واقع برامج تعليم الكبار فى الجمهوريه اليمنيه و تطويرها و فق معايير الجوده

 
 2008 القاهره. جامعه عين شمس امال عبد الوهاب احمد العرينى د. 

172 
التقويم الشامل و ضمان الجوده و االعتماد فى التعليم قبل -المؤتمر العلمى الثانى

 الجزء الثانى 2008يوليو 31: 20 الجامعى الحاضر و المستقبل من

 

المركز القومى لالمتحانات و التقويم 

 التربوى

القاهره. المركز القومى لالمتحانات و 

 التقويم التربوى
2008 

 التعليم غير النظامى فى االردن 173
اسامه الشعبانى. عبد هللا الناصر. محمد 

 جمعه اشراف
 2008 عمان. وزاره التربيه والتعليم

174 
 2004-2002المرأه الجيزاويه و التحديات المجتمعيه 

 
 2008 القاهره. المجلس القومى للسكان المجلس القومى للسكان

 فاطمه ياسين د. الماء ثروه وطنيه-التكوين االساسى للكبار 175
الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم 

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
2008 

 مجموعه من الباحثين مجال السياحه -التكوين االساسى للكبار 176
التربيه الوطنيه والتعليم الرباط. وزاره 

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
2008 

177 
الحضانه -احوال االسره-الطالق والتطليق-مدونه االسره حول الخطبه والزواج

 واإلرث

 

وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي 

 وتكوين األطر والبحث العلمي

والتعليم الرباط. وزاره التربيه الوطنيه 

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
2008 

 2008 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس :اسماعيل بن على الرئيسىد. تجربه سلطنه عمان فى االستفاده من برنامج التمويل فى محو االميه 178

 2007 القاهره. الدار المصريه اللبنانيه باولوفريرى. حامد عمار. مترجم التعليم من أجل الوعى الناقد 179

180 
 االساليب و المناهج التى تتبعها الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 
 2007 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

181 
 برنامج تدريبى-الريفيهتخطيط و تنفيذ وتقويم برامج محو اميه الفتاه 

 
 2007 القاهره. معهد الدراسات التربويه معهد الدراسات التربويه
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 2007 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار التقرير الوطنى المصرى لمحو االميه و تعليم الكبار 182

183 
 االهليه فى محو االميه وتعليم الكباراستراتيجيه الجمعيات 

 
 2007 باريس. اليونسكو الجمعيات االهليه

184 
 تطوير برامج محو االميه فى ضوء التوجه العام للمملكه العربيه السعوديه

 
 2007 الرياض. وزاره التربيه والتعليم وزاره التربيه و التعليم. السعوديه

185 
ادوار المتدخلين و -االميه و التعليم غير النظامىالتجربه المغربيه فى مجال محو 

 الشراكه مع المجتمع المدنى
 2007 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى محمد عبد اللطيف قسامىد.

186 
 اطار عمل للشراكه فى مجال تعليم الكبار والتعليم غير النظامى

 
 2007 االقليمىبيروت. مكتب اليونسكو  مكتب اليونسكو االقليمى

187 
نحو رؤيه ابداعيه فى تعليم الكبار  -ورشه عمل تعليم الكبار والتعليم غير النظامى

 التقرير النهائى - 2007مايو 13:14القاهره من -فى مصر 
 2007 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

 االميه و التربيه غير النظاميهاالستراتيجيه المغربيه فى مجال محو  188
وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالى. 

 المغرب

شرم الشيخ. مكتب اليونسكو بالقاهره 

 والدوحه
2007 

189 
تقرير حول اجتماع خبراء محو االميه  -التوجهات و الشراكه من اجل التعليم للجميع

 اليمن -صنعاء-نبمنطقه الشرق االوسط و شمال افريقيا ودول مجموعه الثما

 2007فبراير  14: 12من 

 2007 صنعاء. وزاره التربيه والتعليم ساره جاين نلسون د. 

 2007 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار نسخه اوليه -كتاب محو االميه الخاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه 190

 مجموعه من الباحثين دليل التكوين-قطاع البناء واالشغال العموميه-التكوين االساسى للكبار 191
الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم 

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
2007 

 مجموعه من الباحثين دليل التكوين-التكوين االساسى للكبار قطاع الصناعه التقليديه 192
الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم 

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
2007 

 مجموعه من الباحثين (3التكوين االساسى للكبار مرحله ما بعد محو االميه رقم) 193
الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم 

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
2007 

194 
بناء قدرات طالب الجامعه فى استخدام منهجيه الطرق السريعه  -تدريبيبرنامج 

 دليل المدرب -لمحو االميه وتعليم الكبار 

 

 رضا حجازى د.
القاهره. مشروع اليونسكو لتعزيز بناء 

 القدرات الوطنيه
2007 

195 
 محو اميه المرأه العربيه مشكالت وحلول -التقرير الختامى للمؤتمر السنوى الرابع 

 

 

 2007 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين
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196 

 

 الصعوبات التى تواجه محو اميه المرأه والفتاه فى الجزائر

 

 

 حسام هشام د.
 

 2007 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس

197 
 استراتيجيات مقترحه -الذكاءات المتعدده وتعليم الكبار 

 
 2007 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس حمدى عبد العزيز الصباغ د.

198 
فضائيه دوليه متخصصه لمحو االميه وتعليم الكبار  ALFA .BTVاب عقناة ال

 والتنميه البشريه

 

 2007 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس وليد شميطد.احمد بابا مسكى.  د.

 االميه وتعليم الكبارالمدخل المنظومى فى محو  199

امين فاروق فهمى. فايزه السيد محمد. 

 نى عبد الصبور. نبيل توفيق الضبعم

 

 2007 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس

200 
 تجربه سلطنه عمان فى محو اميه المرأة العربيه

 
 2007 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس خليفه بن احمد بن حميد القصابىد. 

201 
 تجربه جمعيه حواء المستقبل وتمكين المرأه

 
 2007 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس اقبال امير السمالوطى د.

202 
المؤتمر السنوى الخامس لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس اقتصاديات تعليم 

 2007ابريل  23:21الكبارمن 

 

 2007 الكبارمركز تعليم  -جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

203 
 رباالمنهج الخفى وتعليم الك

 
 2007 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس سعيد محمد السعيد د.

204 
 تنميه اقتصاد ادراك المعرفه لدى الكبار االميين

 
 2007 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس فيليب اسكاروس د.

 قطاع مكافحه االميه -مصركاريتاس  كتاب المنسق -كتاب الناشئين 205
قطاع مكافحه  -القاهره. كاريتاس مصر

 االميه
2006 

206 
فعاليه برنامج مقترح باستخدام الوسائط المتعدده التفاعليه على محو االميه 

 الكمبيوتريه و تنميه االتجاه نحو استخدام الكمبيوتر

 

 2006 كليه التربيه النوعيه بقنا اكرم فتحى مصطفى على د.

207 
 تصميم برنامج فى االقتصاد المنزلى لمحو اميه المرأه الريفيه فى ضوء احتياجاتها

 
 2006 كليه التربيه النوعيه بقنا عطيات محمود الشاورى د.

 تطور برامج محو االميه بالمحافظات 208
مجلس الوزراء. مركز المعلومات ودعم 

 اتخاذ القرار قطاع العلومات المحليه

الوزراء. مركز المعلومات ودعم مجلس 

 اتخاذ القرار قطاع العلومات المحليه
2006 
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209 

 

 تقرير عن محو االميه فى العراق

 

 

اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

 

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
2006 

 عبد العزيز عبد اللطيف عثمان د. الحال و االمال بالسودان 210
صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
2006 

 محو االميه و تعليم الكبار فى اليمن 211
اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
2006 

 الوطنيه فى مجال محو االميه و التربيه غير النظاميه بالمغربالخطه  212
اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
2006 

213 
 مصر بال اميه

 
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

اليمنيه للتربيه صنعاء. اللجنه الوطنيه 

 والثقافه والعلوم
2006 

214 
  LIFEاالجتماع االقليمى حول مبادره القرائيه من اجل التمكين 

 مشروع مخطط وطنى للجمهوريه اليمنيه 2006مارس  30: 27من 

 الجزء الثانى -

اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

للتربيه صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه 

 والثقافه والعلوم
2006 

215 
مبادىء توجيهيه مقترحه لتقييم االحتياجات فى اطار مبادره القرائيه من اجل 

 التمكين

 

 نور الدجانى د.
صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
2006 

 نور الدجانى د. LIFEتقييم االحتياجات الوطنيه لبرنامج  216
صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
2006 

217 
مبادىء توجيهيه مقترحه لتقييم االحتياجات فى اطار مبادره القرائيه من اجل 

 التمكين:الورقه المرجعيه

 

 نور الدجانى د.
الوطنيه اليمنيه للتربيه صنعاء. اللجنه 

 والثقافه والعلوم
2006 

218 
 مصر بال اميه: البرنامج قومى للقضاء على االميه

 
 2006 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

219 
 الهيئه العامه لتعليم الكبار فى سطور

 
 2006 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه 

220 
مسح و اجراء تقييم اولى لمناهج و مواد و اساليب تعليميه متضمنه -دراسه مكتبيه 

 فى برامج لمحو االميه

 

 2006 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

221 
الحياه:دليل تجريبى لمعلم محو االميه"مشروع تعزيز قدره من اجل التعلم مدى 

 الهيئه على التعلم مدى الحياه"مرحله االساس لمحو االميه

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
2006 
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222 
العالمى لرصد التعليم للجميع التقرير -التعليم للجميع القرائيه من اجل الحياه

2006 
 2006 باريس. اليونسكو اليونسكو

223 
 دليل المعلم لتدريس اللغات والحساب بالمدخل المنظومى

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

224 
االساسى(دليل المدخل المنظومى فى محو اميه وتعليم الكبار )المستوى 

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

225 
 المواجهه المكثفه لتعليم اللغه -CLEدليل المعلم لبرنامج محو االميه 

 
 2006 القاهره. لجنه الروتارى لمحو االميه فاديه حبيب سيد احمد د. 

226 
 االميه فى دوله قطرمسيره تعليم الكبار و محو 

 

طالب بالن د. على محمد يوسف.  د.

 صابر
 2006 القاهره. جامعه عين شمس

227 
 دراسه حاله-السودان-مؤسسات و صيغ اعداد معلم الكبار

 
 2006 القاهره. جامعه عين شمس اشراقه احمد الحسن د. 

228 
 الجمهوريه اليمنيهمعوقات تواجه معلمى الكبار بفصول محو االميه فى 

 
 2006 القاهره. جامعه عين شمس فراح عبد الجليل عباس المتوكل د. 

229 

الكفايات التعليميه االساسيه من وجهه نظر معلمى محو االميه العاملين فى 

 المراكز الحكوميه التابعه لوزاره التربيه و التعليم العالى فى فلسطين

 

 2006 عين شمسالقاهره. جامعه  عائشه بكير د. 

230 
 التنميه المهنيه لمعلمه الفصل الواحد فى ضوء االتجاهات العالميه المعاصره

 
 2006 القاهره. جامعه عين شمس نجده ابراهيم سليمان د.

231 
 الندوه الثانيه-معلم الكبار و المشاركه الدوليه و االقليميه والمحليه

 
 2006 شمسالقاهره. جامعه عين  مجموعه من الباحثين

232 
 تقييم المناهج و االساليب التعليميه المستخدمه حالياً فى برامج محو االميه

 
 2006 القاهره. جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

233 
 محو االميه الحضارى و التنميه

 
 محمد عفيفى ابو جاد أ.

القاهره. الجهاز المركزى للتنظيم و 

 االداره
2006 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت فى محو األميهمشروع  234
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2006 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
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 ليونسكوا خطه تطوير التربيه والتعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى 235

 

والثقافه تونس. المنظمه العربيه للتربيه 

 اداره التربيه-والعلوم

2006 

 

 مطويه-مراكز المشاهده الجماعيه لمحو االميه 236
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2006 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 الفصول الحقليه 237
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2006 االميه وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو 

 نبيل سعد خليل د. التعليم والتنميه دراسه فى النموذج الصينى 238
طنطا. دارومكتبه االسراء للطبع والنشر 

 والتوزيع
2005 

 رؤيه ورقه استراتيجيه - 2015 : 2005مبادره القرائيه من اجل التمكين  239
اليونسكو. شعبه التعليم االساسى. 

 التربيهقطاع 

باريس. منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلوم والثقافه
2005 

240 
 اجتماع خبراء محو االميه لمنطقه الشرق االوسط الكبير الموسع الفريقيا الشماليه

 
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه مجموعه من الدول العربيه

 االردن، اهداف ،واقع،تطلعات،صعوباتورقه عمل حول التعليم غير النظامى فى  241
اسامه الشعبانى. د.غازى الشنطى. د.

 منى مؤمند.
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

 محاربه االميه بالمغرب،الحاله الراهنه،االستراتيجيات واالفاق 242
وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالى 

 المغربيه. المغرب
 2005 الوطنيهالجزائر. وزاره التربيه 

243 
 مسيره محو االميه بدوله الكويت و تطورها

 

وزاره التربيه. مراقبه تعليم الكبار 

 ومحو االميه. الكويت

 

 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

244 
 محو االميه الوظيفى

 
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه طالل عماره د.

245 
 مجال محو االميهي تجربه سلطنه عمان فى

 
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه وزاره التربيه والتعليم. سلطنه عمان

 التقرير الوطنى حول محو االميه و تعليم الكبار 246

وزاره الشئون االجتماعيه والتضامن 

والتونسيين بالخارج. البرنامج الوطنى 

 لتعليم الكبار. تونس.

 2005 التربيه الوطنيهالجزائر. وزاره 

 تجربه الجمهوريه اليمنيه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 247

وزاره التربيه و التعليم. جهاز محو 

 االميه وتعليم الكبار. اليمن.

 

 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه
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248 

 

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

 المستقبليه

 

 عبد الحسين احمد زويلف د.
 

 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

249 
البنى المالئمه لتعليم االناث  -تعليم االناث فى العالم االسالمى،المبحث الثانى 

 فى بعض بلدان العالم االسالمى

المنظمه االسالميه للتربيه والعلوم 

 والثقافه. المغرب
 2005 الرباط. االيسيسكو

250 
المبحث الخامس تجارب بعض بلدان العالم -تعليم االناث فى العالم االسالمى 

 االسالمى

المنظمه االسالميه للتربيه والعلوم 

 والثقافه. المغرب
 2005 الرباط. االيسيسكو

 الالئحه التنظيميه لتعليم الكبار و محو االميه بالسعوديه 251
التربيه والتعليم. االمانه وزاره 

 العامه لتعليم الكبار. السعوديه

الرياض. وزاره التربيه والتعليم 

 السعوديه
2005 

252 
 واقع محو االميه وتعليم الكبار فى فلسطين،دراسات و تقارير

 
 2005 مركز المعلومات الوطنى الفلسطينى مركز المعلومات الوطنى الفلسطينى

253 
 قوانين محو االميه فى الجزائرتشريعات و 

 
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه وزاره التربيه الوطنيه. الجزائر

254 
 محو االميه فى الشرطه دليل عمل نشاط 

 
 2005 القاهره. وزاره الداخليه وزاره الداخليه. مصلحه التدريب

255 

الكبار و تعزيز قدره المشروع المصرى البريطانى للتدريب على محو اميه 

 الهيئه على تشجيع التعلم مدى الحياه

 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2005 القاهره. المشروع البريطانى

256 
 منظمه السودان للتعليم المفتوح

 
 2005 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار منظمه السودان للتعليم المفتوح

257 
-التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع-التعليم للجميع ضروره ضمان الجوده

2005 
 2005 القاهره. منظمه اليونسكو منظمه اليونسكو

258 
 محو االميه حق ممنوع على حوالى خمس سكان العالم من فئه الكبار

 
 2005 القاهره. منظمه اليونسكو منظمه اليونسكو

 مجال محو االميه و تعليم الكبارالتجربه المصريه فى  259
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

260 

دور الجامعات المصريه فى المشروع القومى لمحو االميه وتعليم الكبار 

 2005مارس30:الملتقى الثانى 

 

 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى مجموعه من الباحثين
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261 

 

شباب الجامعات فى مواجهه االميه فى مصر:استراتيجيه مقترحه من جامعه 

 حلوان

 

 امال احمد مختار صادقد.
 

 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى

262 
 تصور مقترح لبرنامج االعداد المهنى لميسرى التعلم المستمر و محو االميه

 

 محمد مختار عبد الخالق مدبولى
 2005 الوادىقنا. جامعه جنوب 

 محو االميه الكمبيوتريه وتنميه االتجاه نحو استخدام الكمبيوتر 263

حسنيه د.نصر هللا محمد محمود. د.

اكرم فتحى د.محمد حسن المليجى. 

 مصطفى على

 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى

264 
 دور المرأه فى برامج محو االميه و تعليم الكبار

 

 محافظه اسوان
 2005 جنوب الوادىقنا. جامعه 

265 
 مفاهيم االميه

 

 المجلس االعلى لمدينه االقصر
 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى

266 
 تجربه وادى العالقى فى محو االميه

 

 المجلس االعلى لمدينه االقصر
 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى

267 
المحليه بالتليفزيون ملخص رساله تقويميه لبرامج محو االميه فى بعض القنوات 

 2005المصرى فى ضوء اهدافها :رساله دكتوراه فى فلسفه التربيه، 

 

 هاله فوزى عبد الفتاح العصامى د.

 2005 كليه التربيه جامعه طنطا

268 
دراسه تقويميه لجهود الهيئه العامه لمحو االميه تعليم الكبار بمحافظه االسكندريه 

 (2005رساله الماجستير فى التربيه و حتى االن )ملخص  1994منذ 

 

 نهله سمير السيد مرسى د. 

 2005 كليه التربيه جامعه طنطا

269 
ملخص التقرير العالمى لرصد التعليم -القرائيه من اجل الحياه-التعليم للجميع

 2006-للجميع

 اليونسكو
 2005 بيروت. أاليونسكو

270 
 المشروعمنظومه الدعم الفنى والمسانده من منظور 

 

 مختار الجندى أ.
 2005 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 2005 القاهره. جمعيه كاريتاس مصر جمعيه كاريتاس مصر 2004التقرير السنوى -كاريتاس مصر 271

272 
 2005-1994االنجازات( -التحديات -جهود محو االميه بالفيوم)الواقع

 

 وتعليم الكبارالهيئة العامة لمحو األمية 

 مركز معلومات فرع الهيئه بالفيوم
 2005 الفيوم. مركز معلومات فرع الهيئه بالفيوم

273 
الحقيبه التدريبيه لبرنامج فرعى من الدوره التدريبيه الوطنيه للمسؤلين من برامج 

 2005ابريل 16:11محو االميه وتعليم الكبار بالسودان فى الفترهمن 

 

 محمد مصطفى عبد اللطيف د.

 2005 تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه 
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274 

 

دليل المسار االول : نحو استكمال التعليم ، دليل تجريبى فى مشروع تعزيز 

 القدره على التعلم مدى الحياه

 

 المشروع البريطانى
 

 2004 العامه لمحو االميه وتعليم الكبار لهيئها

275 

دليل المسار الثالث : الحياه ، االسره و المجتمع ، دليل تجريبى لمعلم محو 

 االميه فى مشروع تعزيز القدره على التعلم مدى الحياه

 

 2004 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار المشروع البريطانى

276 

الجمعيات االهليه المشاركه فى االتحاد النوعى لتعليم الكبار جهود وتجارب 

 فى القاهره

 

محمد نجيب د.حسن طنطاوى.  د.

 عبد الهادى
 2004 القاهره. جامعه عين شمس

 ناجى شنوده نخله العمليه التعليميه بفصول محو االميه،دراسه تقويميه 277
القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه
2004 

 اليونسكو 2012: 2003عقد محو االميه،االنطالقه من  278
بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه 

 فى الدول العربيه
2004 

 مشروع المدينه المنوره بال اميه 279

وزاره التربيه والتعليم السعوديه. 

االمانه العامه لتعميم الكبار. 

 السعوديه

والتعليم الرياض. وزاره التربيه 

 السعوديه
2004 

 اشكاليات التعليم المستمر و التدريب المعاود 280
كليه التربيه. كفر الشيخ. جامعه 

 طنطا

جامعه -كفر الشيخ-القاهره. كليه التربيه

 طنطا
2004 

 محمدعلى نصرد.  المدخل المنظومى و اعداد و تدريب معلمى محو االميه و تعليم الكبار 281
تطوير تدريس العلوم القاهره. مركز 

 بجامعه عين شمس
2004 

282 

ورشه العمل االقليميه حول استخدام تقنيات المعلومات فى مجال محو 

 2004مايو 18: 16التقرير الختامى القاهره من  -االميه

 

 مجموعه من الباحثين
القاهره. المنظمه االسالميه للتربيه 

 االسيسكو -والعلوم والثقافه 
2004 

 ورقه عمل -رؤيه جامعه المنوفيه فى مواجهه مشكله محو االميه  283
جمال  د.احمد حسن سيف الدين.د.

 دهشان
 2004 القاهره. جامعه حلوان

284 
مشروع مقترح مقدم من جامعه  -المشروع القومى للجامعات المصريه 

 حلوان
 2004 القاهره. جامعه حلوان جامعه حلوان

285 
 مواجهه مشكله محو االميه بمحافظه الشرقيهفى  الزقازيقرؤيه جامعه 

 
 2004 القاهره. جامعه حلوان مجموعه من الباحثين
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286 

 

 جهود محو االميه و تقويم وضعها الراهن

 

المجالس القوميه المتخصصه. 

المجلس القومى للتعليم و البحث 

العلمى. شعبه العام لجنه محو االميه 

 وتعليم الكبار

 

 القاهره. المجالس القوميه المتخصصه

 

2004 

 االميه فى مصر و برامج ميدانيه تسهم فى محوها 287

المجالس القوميه المتخصصه. 

المجلس القومى للتعليم و البحث 

العلمى. شعبه العام لجنه محو االميه 

 وتعليم الكبار

 2004 القاهره. المجالس القوميه المتخصصه

288 
لجهود الهيئه العامه لمحو االميه و تعليم الكبار بمحافظه دراسه تقيميه 

 الدقهليه

 

 2004 كليه التربيه جامعه منصوره عطيات صبرى محمد حمزه د. 

289 

تخطيط وتصميم وانتاج برامج التعليم والتدريب عن بعد"وقائع الدورة 

التدريبيه االقليميه لفائده االساتذه والمكونين بمراكز التعليم عن 

 2004ابريل  30-26جمهوريه السودان -بعد"الخرطوم

 

المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 والعلوم

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
2004 

290 

ورقه عمل مقدمه لورشه العمل -االتجاهات الحديثه فى محاربه االميه

تقنيات المعلومات فى مجال االقليميه لتكوين المكونين فى مجال استخدام 

 محو االميه

 2004 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار حسين عباس لقيه اللواء.

291 
االنجازات و الخطط -تعليم الكبار فى دوله االمارات العربيه المتحده

 المستقبليه

وزاره التربيه والتعليم والشباب. 

اداره -والتعليميهاالداره التربويه 

 تعليم الكبار. االمارات العربيه.

 2004 القاهره. جامعه عين شمس

292 
التوسع فى برامج وتطوير مداخل محو االميه لخفض معدالت االميه وبصفه 

 خاصه اميه النساء

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2004 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 االميه فى مصر )اليات واساليب التصدى لها( 293
الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

 واالحصاء

الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

 واالحصاء
2004 

294 

ملخص تنفيذى لدراسه ماجستير بعنوان دراسه تقيميه لجهود الهيئه العامه 

 لمحو االميه وتعليم الكبار بمحافظه الدقهليه

 

 2004 تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه  عطيات صبرى حمزه د.
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295 

 

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

 تعزيز القدره على التعلم مدى الحياه

 

 المشروع البريطانى
 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
 

2003 

 الثقافيه و التنوير:مدخل الى محو االميهالتنميه  296
 د.حسن البيالوى.د.شبل بدران. د.

 كمال نجيب
 2003 القاهره. دار قباء

297 
المؤتمر السنوى االول لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس: تعليم 

 الكبارفى عصر المعلوماتيه،رؤى و توجيهات
 2003 القاهره. جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

298 
 ملخص التجربه الفلسطينيه

 
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه الهام عبد القادر المحبس

299 
 تجربه السودان فى مجال محو االميه و تعليم الكبار

 
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه وزاره التربيه و التعليم. السودان

300 
 محو االميهتجربه المملكه االردنيه الهاشميه فى مجال 

 
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه وزاره التربيه و التعليم. السودان

 تجربه دوله االمارات فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 301
وزاره التربيه و التعليم. دوله 

 االمارات العربيه
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه

302 
بالمملكه العربيه السعوديه فى تعليم الكبار جهود وزاره التربيه و التعليم 

 النظامى الغير نظامى
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه وزاره التربيه و التعليم. السعوديه

303 
 التجربه السوريه فى احكام التكامل بين التعليم النظامى و غير النظامى

 
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه هانى عمراند.

 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه محمد سعيد صالحد. االتجاهات الحديثه فى تنفيذ برامج محو االميه و تعليم الكبار 304

 تجربه الجمهوريه اليمنيه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 305
وزاره التربيه والتعليم. جهاز محو 

 االميه وتعليم الكبار. اليمن
 2003 اليمنيهصنعاء. الجمهوريه 

306 

ملخص المؤتمر االقليمى العربى حول احكام التكامل بين التعليم النظامى 

 وغير النظامى المنعقد بالجمهوريه اليمنيه فى المده 

 2003/ 7/ 2- 6/ 28من

 

 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه مجموعه من الباحثين

307 
تعليم الكبار من هامبورج التجربه المصريه فى مجال محو االميه و 

 2003حتى1997

عبد الفتاح صالح على  اللواء.

 شريف
 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه
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308 

 

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

 مشروع التقرير النهائى - 2003يوليو 18: 15هامبورج من

 

 

 االقليمىمكتب اليونسكو 
 

 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه

309 
 المغرب-سال-محو االميه و التربيه غير النظاميه بجمعيه ابى رقراق

 
 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه عبد العزيز بو صخر

310 
 ورقه تقيميه عن محو االميه فى موريتانيا

 
 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه الحسن بن محمد د.

311 
دور منظمه السودان للتعليم المفتوح فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 

 بالسودان

منظمه السودان للتعليم المفتوح. 

 السودان
 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه

312 
 تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد هامبورج-الكبارتعليم 

 
 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه عائشه بكيرد.

313 
 دور تجمع لجان المرأه الوطنى االردنى فى مجال محو االميه

 
 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه ميى ابو السمن د.

314 
 صعوبات -انجازات وتطلعات -واقع -االردن:اهدافالتعليم غير النظامى فى 

 
 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه نايف العموش د.

315 
الورشه العربيه حول تعليم الكبار:تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد هامبورج 

 الجزء الثانى- 2003يوليو 18: 15من

 

 2003 اليونسكو االقليمى للتربيهبيروت. مكتب  مجموعه من الباحثين

316 
 انجازات دوله االمارات العربيه المتحده فى مجال تعليم الكبار

 
 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه سالم سعيد غبار الشامسى د.

 القرائيه حريه 2012: 2003عقد االمم المتحده لمحو االميه  317
للدول العربيه. مكتب اليونسكو االقليمى 

 لبنان

القاهره. مكتب اليونسكو االقليمى للدول 

 العربيه
2003 

318 
 موجهات اجرائيه لدور الجمعيات االهليه فى التسرب و محو االميه

 
 2003 القاهره. جامعه عين شمس اقبال االمير السمالوطى د.

319 
 احدى قنوات النيل التعليميهالتنميه المستدامه لتعليم الكبار،برامج قناه محو االميه 

 
 2003 القاهره. جامعه عين شمس تهانى حالوه د.

320 
   التجربه المصريه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار

   1993 /1994  :   2000 /2001 

 

 2003 القاهره. جامعه عين شمس حسين عباس لقيه اللواء.
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 الدارسين لعالم العمل المتغيرتطوير برامج محو االميه لتهيئه 

 

 

 د. رضا محمدعبد الستار
 

 2003 القاهره. جامعه عين شمس

 برنامج المدارس الجديده و محو االميه الحضاريه للفتيات 322

 
 2003 القاهره. جامعه عين شمس د. عصام اسعد

323 
جمهوريه مصر معوقات العمليه التعليميه لدى الكبار بفصول محو االميه فى 

 العربيه
 د. رضا محمدعبد الستار

القاهره. معهد الدراسات والبحوث 

 التربويه
2003 

324 
التقرير العربى للمنظمات غير الحكوميه و المجتمع المدنى فى اطار تقييم 

 6منتصف عقد تعليم الكبار،هامبورج+
 د. ابراهيم محمد ابراهيم

القاهره. الشبكه العربيه لمحو االميه 

 ليم الكباروتع
2003 

 انتاجيه محو االميه ومردودها التعليمى 325
د.هاشم ابو زيد الصافى.د. بدريه 

 حمدان. د.عبد هللا السيد مجيد العالى

مركز -المنامه. وزاره التربيه و التعليم

 البحوث التربويه والتطوير بالبحرين
2003 

 2003فبراير26الكبار ندوه االتجاهات المعاصره فى برامج تعليم  326

 
 2003 كليه التربيه بدمياط مجموعه من الباحثين

 خصائص المتعلم كبير السن و دوافعه للعلم و خصائص تعليمه 327

 
 2003 كليه التربيه بدمياط عبد الناصر انيس عبد الوهاب

 تعليم الكبار للمرأه و دوره فى تنميه المجتمع العربى 328

 
 2003 كليه التربيه بدمياط المنعمد. منصور احمد عبد 

329 
 دور الجامعه و تعليم الكبار

 
 2003 كليه التربيه بدمياط د. محمد حسن المرسى

 2004/2003ملخص تقرير -الجندر والتعليم للجميع قفزه باتجاه المساواه  330

 
 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى اليونسكو

331 

العولمه االقتصاديه"وقائع الملتقى العربى حول التربيه التربيه وتحديات 

 9/28جمهوريه مصر العربيه -وتحديات العولمه االقتصاديه"،القاهره

 م 2002/10/1إلى

 

 مجموعه من الباحثين
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
2003 

 تقرير توليفى اقليمى-العربيهحاله و تطور تعلم وتعليم الكبار فى الدول  332

 
 2003 باريس. اليونسكو اليونسكو

 اساسيات تعليم الكبار 333

 
 2002 البحيره. مكتبه بستان المعرفه د. محمد عمر الطنوبى

334 
متابعه المنتدى العالمى -التعليم للجميع : دليل التخطيط العداد الخطه الوطنيه

 م2000داكار)السنغال(ابريلللتربيه 

 

 اليونسكو
الرياض. مكتب التربيه العربى لدول 

 الخليج

2002 
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335 
 

 واقع االميه فى الجزائر

 

مصلحه التقويم والدراسات 

 االستشرافيه

 

 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه
 

2002 

 من تجارب الدول مصر،تونس و المغرب 336

 
 2002 التربيه الوطنيهالجزائر. وزاره  د. طالل عماره

 محو االميه فى الجزائر المتطلبات و االفاق،اليات تنفيذ استراتيجيه وطنيه 337

 
 2002 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه د. سالم وطاس

 محو االميه فى الجزائربين الواقع و المتطلبات 338
وزاره التربيه الوطنيه. الديوان 

 وتعليم الكبارالوطنى لمحو االميه 
 2002 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

 المهارات الحياتيه،التعليم من اجل حياه افضل 339

 
 2002 القاهره. جمعيه المرأه والمجتمع جمعيه المرأه والمجتمع

340 
التقرير الختامى للورشه االقليميه حول محو االميه و تعليم الكبار فى اطار 

 2002يونيو 27: 25القاهره من التعليم للجميع 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 2002 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 مبادئ توجيهيه لتحضير خطط تعليم للجميع تستجيب لمشكله االميه 341

 
 2002 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار د. نور الدجانى

 االميه و تعليم الكبار فى المنطقه العربيه،االهداف و االستراتيجياتمحو  342

 
 2002 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار د. رفيقه سليم حمود

 التعليم غير النظامى لالناث جزء اساسى من الخطط الوطنيه للتعليم للجميع 343

 
 2002 وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه  رفيقه سليم حمود د.

 محو االميه و تعليم الكبار جزء اساسى فى الخطط الوطنيه للتعليم للجميع 344

 
 2002 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار رفيقه سليم حمود د.

 االميه،التنفيذ،المؤشرات،الميزانيات،المراقبه و التقييمالخطه الوطنيه لمحو  345

 
 2002 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار غاده غالم د.

 العقد الدولى لمحو االميه 346

 
 2002 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار هيئه االمم المتحده،اليونسكو

 االميهاحتياجات التنميه فى مجال محو  347

 
 2002 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجدى احمد فهمى أ.

 برامج محو االميه فى كل من مصر والمملكه المتحده،دراسه مقارنه 348

 
 2002 القاهره. معهد الدراسات والبحوث التربويه محمد مصطفى عبد اللطيف د.

349 
االميه و تعليم الكبار فى اطار التعليم التقرير الختامى للورشه االقليميه حول محو 

 2002يونيو 27: 25للجميع القاهره من 
 2002 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 مبادئ توجيهيه لتحضير خطط تعليم للجميع تستجيب لمشكله االميه 350

 
 2002 العامه لمحو االميه وتعليم الكبارالهيئه  نور الدجانى د.
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351 

 

 محو االميه و تعليم الكبار فى المنطقه العربيه،االهداف و االستراتيجيات
 

 رفيقه سليم حمود د.
 

 2002 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 مشكله االميه 352

 
 2002 االسكندريه للكتابالسكندريه. مركز 1 فؤاد بسيونى متولى د.

 مجموعه من الباحثين التهيئه لعالم العمل للدارسين بالتعليم غير النظامى فى مصر 353
القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه
2002 

354 
تطويرتعليم الكبار فى الوطن العربى:وقائع اجتماع قيادات تعليم الكبار لوضع 

 2001 /12 /26-24الكبار فى الوطن العربى تونستصور لتطوير برامج 

 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم. اداره برامج التربيه

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
2002 

355 

دراسه تقويميه للبرامج التعليميه لفصول المشاهده بمراكز محو االميه 

رساله -بمحافظه اسيوط فى ضوء فلسفه التعليم عن بعدوتعليم الكبار 

 دكتوراه )مستخلص(

 

 2002 القاهره. جامعه االزهر اسامه محمود فراج

356 
مستقبل تعليم الكبار فى الوطن العربى:وقائع ندوه مستقبل تعليم الكبار فى 

 2001/12/30:  27المملكه المغربيه  -الرباط-الوطن العربى

 

العربيه للتربيه والثقافه المنظمه 

 والعلوم. اداره برامج التربيه

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
2002 

327 
ملخص تنفيذى لدراسه ماجستير بعنوان برامج محو االميه فى كل من نصر 

 والمملكه المتحده )دراسه مقارنه(

 

 محمد مصطفى عبد اللطيف د.
الدراسات والبحوث القاهره. معهد 

 التربويه

2002 

 

 تعليم الكبيرات و محو االميه خالل ثالثين عاما 358

الرئاسه العامه لتعليم البنات. االمانه 

العامه لتعليم الكبيرات. الرياض. 

 السعوديه

 2001 الرياض. الرئاسه العامه لتعليم البنات

 الخطه العربيه لتعليم الكبار 359
الخطه العربيه لتعليم لجنه اعداد 

 الكبار

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
2001 

360 
مشروع تعزيز قدره الهيئه على تشجيع التعلم مدى الحياه : المرحله 

 التمهيديه
 2001 القاهره. المشروع المصرى البريطانى عائشه صبرى د.

361 
د و تدريب العاملين فى تعليم تجربه سلطنه عمان فى التعليم عن بعد و اعدا

 الكبار و مرحله ما بعد محو االميه

 

 عبد هللا بن سعيد احمد الذهيبى
مسقط. المديريه العامه للتخطيط 

 والمعلومات التربويه
2001 

 ورقه عمل عن تجربه المملكه العربيه السعوديه لمرحله ما بعد محو االميه 362

 
 2001 الرياض. الرئاسه العامه لتعليم البنات على عبد هللا الراجحى د.
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363 

 

ورقه عمل حول الخطه الشامله لمحو االميه و تعليم الكبار بجمهوريه مصر 

 2001: 1992العربيه

 

 

 مجدى احمد فهمى أ.
 

  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2001 

364 
القاهره. االتحاد العام للجمعيات  اقبال االمير السمالوطى د.  الشعبيه و الجمعيات االهليه بين النظريه و التطبيقدراسه عن المشاركه 

 والمؤسسات الخاصه
2001 

365 
ملخص تنفيذى لدراسه دكتوراه بعنوان معوقات العمليه التعليميه لدى الكبار 

 بفصول محو االميه فى جمهوريه مصر العربيه

 

 تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه  رضا محمد عبد الستار د.
2001 

366 
ملخص تنفيذى لدراسه دكتوراه بعنوان تقويم دور كليات التربيه فى مواجهه 

 مشكله االميه فى مصر

 

الهيئه العامه لتعليم الكبار ومركز 

 تعليم الكبار بجامعه عين شمس

 تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه 
2001 

367 
ابراهيم محمد ابراهيم. د.  استراتيجيات تعليم الكبار فى المناطق االكثر احتياجاً 

 عبدالراضى ابراهيم محمدد.

 مكتبه االنجلو المصريه
2000 

368 
تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد  -تقرير الدول العربيه حول تعليم الكبار

 2003سبتمبر  11: 6تايالند من -بانكوك  -هامبورج

 

مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه فى 

 الدول العربيه. بيروت

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه 

 2000 فى الدول العربيه

369 
سعيد جميل د.عبد هللا بيومى. د. التنسيق( -العقبات-تقويم الوضع الحالى لمحو االميه )الجهات

 همام بدران زيداند.سليمان. 

القاهره. اكاديميه البحث العلمى 

 والتكنولوجيا
2000 

370 
رؤيه -اسهامات المنظمات الدوليه فى التصدى لمشكله االميه فى مصر

 وتحليل

 2000 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس سيد محفوظ حسين د.

 

371 
الخرطوم. منظمه السودان للتعليم  على يوسف علىد.  التعليم للجميع

 المفتوح
1999 

372 
الخرطوم. منظمه السودان للتعليم  جميله نور الدئم الجميعابى د. تنظيم العمل فى المجتمع و المشاركه االهليه

 المفتوح
1999 

373 
اسيا د.امنه الصادق بدرى.  د. التخطيط فى مجال محو االميه و تعليم الكبار

 مكاوى احمد

الخرطوم. منظمه السودان للتعليم 

 1999 المفتوح

374 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم  ورقه عمل حول اهميه دور مكلفى الخدمه العامه فى برامج محو االميه

 الكبار

 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

1999 
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375 
 

 مشروع استراتيجيه تعليم الكبار فى الوطن العربى

 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

 

. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه تونس 

 والعلوم

 

1999 

 التقرير الوطنى للجماهيريه العظمى بشأن التعليم للجميع 376
اللجنه الشعبيه العامه للتعليم و 

 التكوين المهنى

طرابلس. اللجنه الشعبيه العامه للتعليم و 

 المهنىالتكوين 
1999 

 مبارك و التعليم انجازات و طموحات على مشارف الفيه جديده 377

 
 1999 القاهره. وزاره التربيه والتعليم وزاره التربيه و التعليم. قطاع الكتب

 االنشطه الرئيسيه و انجازات الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار 378
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 1999 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

379 

ورشه العمل االقليميه لالخصائيين والمعنيين باعداد مواد القراءه والمتابعه 

 16-اكتوبر)تشرين االول( 26سرس الليان -فى البالد العربيه

 التقرير النهائى-1969نوفمبر)تشرين الثانى(

 

للتعليم اليونسكو. المركز الدولى 

 الوظيفى للكبار فى العالم العربى

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1999 

 الشبكه العربيه لمحو االميه وتعليم الكبار 380
الشبكه العربيه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 1999 الشبكه العربيه لمحو االميه وتعليم الكبار

381 
الربط بين خطط و برامج محو االميه و مشروعات ندوه خبراء لدراسه كيفيه 

 التنميه االقتصاديه و االجتماعيه

 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1998 

 مترجمبوال،ه.س. صالح احمد عزب.  المرجع فى جهود محو االميه من منظور القاعده الميدانيه 382
تونس. الجهاز العربى لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1998 

383 

البيانات و بعض اساليب التخطيط ، الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى 

 روعات محو االميه و تعليم الكبارتخطيط برامج ومش

24 /12 /1889 :    1/12 /1990 

 

 زينات محمد طباله
االقليمى لتعليم سرس الليان. المركز 

 الكبار
1998 

384 

الجوانب االجتماعيه واالقتصاديه لتخطيط برامج و مشروعات محو االميه، 

الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج ومشروعات محو 

 1990/ 2/ 1: 1889/ 12/ 24االميه و تعليم الكبار،

 على عبد السميع تمرازد.
االقليمى لتعليم سرس الليان. المركز 

 الكبار
1998 

385 

التقويم اسسه ومجاالته و مراحله ونماذجه، الدوره التدريبيه التخصصيه 

 روعات محو االميه و تعليم الكبارالسادسه فى تخطيط برامج ومش

24 /12 /1889 :1 /2 /1990 

 محمد عيد د.
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1998 
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386 

 

 تعليم المرأه الريفيه فى مجال و التنميه الشامله

 

 

 كاميليا محمد شكرى د.
 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 

1998 

387 
تقييم الحمله االعالميه لمحو االميه بشقيها االعالمى والتعليمى،التقرير 

 النهائى

 

جامعه القاهره. كليه االعالم. مركز 

 المرأه و االعالمبحوث ودراسات 
 1998 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

388 
بحث ميدانى عن مدى احتفاظ المتحررين من االميه بالمعارف و المهارات 

 المكتسبه و العوامل المؤثره فيها فى محافظه قنا
 

 1998 القاهره. المشروع البريطانى المشروع البريطانى

389 
الصادره عن المؤتمر العلمى حول تنميه المرأه الريفيه و التنميه التوصيات 

 1998فبراير  14: 12من 

 

 مجموعه من الباحثين
المؤتمر العلمى حول تنميه المرأه 

 الريفيه و التنميه
1998 

390 

 الدوره التدريبيه العاديه السادسه فى محو االميه و تعليم الكبار 

 التقرير النهائى الجزء الثانى 1990/  1/  5: 1989/ 11/12من 

 ،تقارير الفرق

 

 المركز االقليمى لتعليم الكبار
. المركز سرس الليان . المرسرس الليان

 االقليمى لتعليم الكبار
1998 

391 
المتحررين من االميه بالمعارف و الهارات المكتسبه من برامج مدى احتفاظ 

 ملخص تنفيذى-دراسه ميدانيه- -محو االميه

 

 1998 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

 1998-1997الثامن من سبتمبرلعام-اليوم الدولى لمحو االميه 392

 
 1998 باريس. اليونسكو اليونسكو

393 
اضواء على جهود الرئاسه لتعليم البنات فى مجال محو االميه وتعليم 

 ه1419-1392الكبيرات من عامذ 

الرئاسه العامه لتعليم البنات . 

 -االدارهالعامه للشئون الثقافيه 

 اداره محو االميه. السعوديه

 1998 الرياض. الرئاسه العامه لتعليم البنات

 تعليم الكبار فى المناطق الريفيه و تعزيز التنميه المحليهدور االرشاد فى  394

 
 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار محمد عبد الغنى د.

 دور االعالم فى تعليم الكبار 395

 
 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار سهير االتربى د.

 العامه لمحو االميه وتعليم الكبارالتجربه المصريه و جهود الهيئه  396

 
 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار صالح عبد العاطى احمد اللواء.

 الدور االعالمى و التعليمى للتليفزيون المصرى 397

 
 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار حسين على د.
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398 
 

 اثره على االنسان المصرىالتسرب من التعليم االساسى و 

 

زينات د.نادره عبد الحليم وهدان. د.

 محمد طباله

 

 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 التجربه المصريه فى محو االميه وظاهره التسرب من المراكز و الفصول 399

 
 1997 الكبارالهيئه العامه لمحو االميه وتعليم  صالح عبد العاطى احمد اللواء.

400 
 حصيله برامج محاربه االميه و تعليم الكبار

 

وزاره الشئون االجتماعيه. مديريه 

 محاربه االميه
 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 ورقه عمل حول التعليم النظامى فى االردن واقع و تطلعات 401

 
 1997 وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه  محمد المساد د.

402 

تقرير ورش العمل الخاصه بالمؤتمر االقليمى التحضيرى للمؤتمر العالمى 

 1997فبراير27: 25الخامس حول تعليم الكبارمن

 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

403 
قليمى التحضيرى للمؤتمر العالمى مشروع التقرير الختامى للمؤتمر اال

 1997فبراير27: 25الخامس حول تعليم الكبار من

 

 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار اليونسكو

 2001: 1992الحمله القوميه لمحو االميه من  404
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 1997 الكبارالهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

405 
ورشه مهارات التخطيط لبرامج محو االميه لديوان عام الهيئه العامه لمحو 

 1997نوفمبر 6: 3االميه وتعليم الكبارمن

 

اسماء سيد د.تنديار سمير مسعد. د.

 عبد الرحيم
 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

406 
العربيه،اجتماعات الدول التسع حول التعليم للجميع فى جمهوريه مصر 

 التعليم للجميع
 1997 القاهره. وزاره التربيه والتعليم وزاره التربيه و التعليم

 معلم محو االميه و تعليم الكبار،ورقه نقاش 407

 
 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار كمال مغيث  د.

 الوعى االستهالكىدور برامج محو االميه فى نشر  408

 
 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار صالح عبد العاطى احمد اللواء.

409 
تقرير عن ورش عمل التخطيط فى مجال محو االميه مع فرع القاهره 

 المركزى

سماء سيد د.تنديار سمير مسعد. د.

 عبد الرحيم
 1997 القاهره. المشروع البريطانى

410 
ورشه عمل، التخطيط فى مجال محو االميه مع فرع قنا و تقرير عن 

 1997اكتوبر 30: 27المنوفيه فى الفتره من 

وحده االداره .مركز خدمات التنميه 

 و التطوير التنظيمى
 1997 القاهره. المشروع البريطانى
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411 
 

 تنميه مهارات اداره االنشطه االجتماعيه و التطوعيه

 

وحده االداره .مركز خدمات التنميه 

 و التطوير التنظيمى

 

 القاهره. المشروع البريطانى
 

1997 

412 
ورشه مهارات التخطيط لبرامج محو االميه لمسئولين التخطيط و المتابعه 

 بفرعى قنا و المنوفيه

 

سماء سيد د.تنديار سمير مسعد. د.

 عبد الرحيم
 1997 القاهره. المشروع البريطانى

413 

تقرير ورش عمل استخدام منهجيه المشاركه فى تقدير االحتياجات و التعرف 

على الموارد للعاملين بالهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار بمحافظات 

 القاهره والمنوفيه و قنا

 

 1997 القاهره. المشروع البريطانى محمد سامى د.

414 
االميه لديوان عام الهيئه العامه ورشه مهارات التخطيط لبرامج محو 

 1997نوفمبر  6: 3لمحواالميه و تعليم الكبار فى الفتره من 

 

سماء سيد د.تنديار سمير مسعد. د.

 عبد الرحيم
 1997 القاهره. المشروع البريطانى

 جهود دوله االمارات العربيه المتحده فى مجال و تعليم الكبار 415
والتعليم. االداره وزاره التربيه 

 التربويه. اداره تعليم الكبار

ابو ظبى. وزاره التربيه والتعليم 

 والشباب
1997 

 تقويم مشروع تشغيل الشباب الخريجين ببرامج محو االميه 416
زينات د.محمد عبد العزيز طباله. د.

 محمد طباله

القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه
1997 

417 
االستبيان الخاص باالعداد للدوره الثانيه واالربعين للمؤتمر الدولى للتربيه 

 1990المزمع عقده بجنيف 

 

المركز القومى للبحوث التربويه و 

 التنميه

القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه
1997 

 1997الواقع و المستقبل فبراير -التجربه المصريه فى تعليم الكبار 418
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 1997 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 كاميليا محمد شكرى د.  جهود الهيئات الحكوميه فى مجال النهوض بتعليم الفتيات فى مصر 419
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 اليونسكو-والعلوم والثقافه
1997 

420 

الجهود المبذوله بسلطنه عمان فى اطار برنامج تصميم التعليم االبتدائى و 

تجديده و القضاء على اميه الكبار فى الدول العربيه)عربيوبيل(خالل الفتره 

 1996الى ديسمبر  1995من يناير 

 

 محمد بن سليم اليعقوىد. 
مسقط. وزاره التربيه والتعليم بسلطنه 

 عمان
1997 

421 
دوله الكويت فى مجال طرق جمع االحصاءات المتعلقه بمحو االميه و تجربه 

 تعليم الكبار

 

 دالل احمد البالولد. 
 الكويت. وزاره التربيه و التعليم الكويتيه

1997 
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422 
 

 جهود الهيئه العامه لمحو االميه لتعليم الفتيات فى مصر
 

 صالح عبد العاطى احمد اللواء. 

 

الوطنيه المصريه للتربيه القاهره. اللجنه 

 والعلوم والثقافه

 

1997 

 محمد رجب شرابى د.  تعليم الفتيات بالتعليم العام فى مصر 423
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 والعلوم والثقافه
1997 

 مجدى المهدى د. تصور مقترح -كليات التربيه ومحو االميه وتعليم الكبار 424
جامعه  -المنصوره. كليه التربيه 

 المنصوره.
1997 

 1996 القاهره. مركز تطوير االداء والتنميه محمد عبد الغنى حسن هالل د. مهارات تعليم الكبار 425

 دليل العمل فى محو االميه و تعليم الكبار 426

 
 1996 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار محمد حسن الرشيدى أ.

 دليل المعلم لمعلمى محو االميه و تعليم الكبار فى مجال التربيه السكانيه 427
محمد حسن دياب. امين عادل  د.

 زكى
 1996 القاهره. المجلس القومى للسكان

 اقتصاديات تعليم الكبار 428

 
 1996 الدار المصريه اللبنانيه محمد متولى غنيمه د.

429 

قرأ باسم ربك ،التجربه لالستفاده من منهج االمشروع الريادى 

 االجراءات التنفيذيه،الميدانيه،

 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه. 

ودانيه للتربيه اللجنه الوطنيه الس

 والثقافه والعلوم

تونس. الجهاز العربى لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1996 

 دراسه عن محو اميه الكبار و التنميه 430

 
 1996 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار ميللر،هارى

 دراسه عن تطوير التدريب فى تنفيذ الحمله القوميه 431

 
 1996 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار حسن احمد شحاته د.

432 
الجامعات المشاركين فى الخطه القوميه الحوافز المقترحه لجهود شباب 

 لمحو االميه خالل الصيف

 

 1996 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار احمد السيد عبد الحميد مصطفى د.

 المجلس القومى للطفوله واالمومه سياسات تنميه المرأه للنهوض بالمجتمع ،التقرير الختامى 433
للطفوله القاهره. المجلس القومى 

 واالمومه
1996 

434 
تقرير عن تشجيع المشروعات و البرامج الرائده فى االقطار العربيه المتعلقه 

 بالحد من مشكالت المرأه الضاغطه

 

 1996 دبى. وزاره العمل والشئون االجتماعيه وزاره العمل والشئون االجتماعيه
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435 

 

 

 اثر اميه المرأه على االسره

 

 

 سوسن عثمان د.
 

 القاهره. جامعه الدول العربيه
 

1996 

 بيانات حول المشروعات و البرامج الخاصه بالمرأه 436
وزاره التشغيل والشئون االجتماعيه. 

 مدريه الشئون االجتماعيه

الرباط. وزاره التشغيل والشئون 

 االجتماعيه
1996 

437 
العالج ،دراسه ميدانيه ظاهره التسرب من فصول محو االميه ،االسباب و 

 ببعض محافظات جمهوريه مصر العربيه

 

 1996 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار جامعه المنيا. كليه االداب

 بحث سريع بالمشاركه للتطلعات والعقبات لمرحله ما بعد محو االميه 438

 
 1996 القاهره. المشروع البريطانى مارلين قنواتىد.

 البحوث التى تناولت تعليم الكبار 439

 
 1996 القاهره. محمد وجيه الصاوى محمد وجيه الصاوى

 الوفائى وشركاه للبحوث واالعالم 1996فهم االميه فى مصر،التقرير النهائى لنتائج البحث الكمى سبتمبر  440
القاهره. مكتب الوفائى وشركاه للبحوث 

 واالعالم
1996 

441 
دراسه -االعالميه لمحو االميه بشقيها االعالمى و التعليمىتقييم الحمله 

 ملخص تنفيذى-ميدانيه

 

 1996 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

442 
استراتيجيات التعليم فى مرحله ما بعد محو االميه و مواصله التعليم فى اطار 

 العربيهالتربيه المستديمه فى جمهوريه مصر 

 

سامى محمد د.عبدالفتاح جالل. د.

 نصار

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 والعلوم والثقافه
1995 

443 
التقرير النهائى لورشه عمل للقيادات النسائيه حول االساليب الحديثه لمحو 

 1995مارس 30:18اميه المرأه الريفيه فى مصر 

 

 سهير الهوارى د.
الليان. المركز االقليمى لتعليم سرس 

 الكبار
1995 

 تنميه تعليم الكبار:االبعاد و االتجاهات 444

 
 1995 القاهره. منظمه اليونسكو منظمه اليونسكو

 مكافحه االميه:السياسات و االستراتيجيات و برامج العمل الجديده للتسعينات 445

 
 1995 القاهره. منظمه اليونسكو منظمه اليونسكو

446 

تقرير المدير العام عن تطبيق التوصيه الخاصه بتنميه تعليم الكبار :خالصه 

جامعه لتقارير الدول االعضاء المجلس التنفيذى الدوره الحاديه و االربعون 

 بعد المائه

 1995 القاهره. منظمه اليونسكو مايور،فيديريكود.

447 
تعليم الكبار :المجلس مشروع استبيان عن تطبيق التوصيه الخاصه بتنميه 

 الدوره الخامسه و الثالثون بعد المائه-التنفيذى
 1995 القاهره. منظمه اليونسكو مايور،فيديريكود.
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448 

 

تقرير المدير العام بشأن ما احرز من تقدم وما صودف من مشكالت فى تنفيذ 

السادسه الدوره  2000خطه العمل الخاصه بالقضاء على االميه بحلول عام 

 1991والعشرون،باريس

 

 

 مايور،فيديريكود.
 

 القاهره. منظمه اليونسكو
 

1995 

 مجموعه من الباحثين تقرير عن تحليل البرامج والمناهج و المواد الدراسيه فى مجال محو االميه 449
القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه
1995 

50 

االميه فى دوله قطر المشاركه فى ورشه العمل تجربه تعليم الكبار فى محو 

االقليميه حول تدريب العاملين فى محو االميه وتعليم الكبار سرس الليان من 

 1995اكتوبر  20: 15

 

 طالب بالن صابرد.
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1995 

451 

بار فى تقرير حول تدريب العاملين فى مجال محو االميه وتعليم الك

الجمهوريه العربيه السوريه مقدم الى ورشه العمل االقليميه حول تدريب 

 العاملين فى محو االميه وتعليم الكبار سرس الليان 

 1995اكتوبر  20: 15من 

 

 غاده الجابى د.
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1995 

452 
االميين فى محو اميتهم،التقرير بحث ميدانى عن المعوقات التى تواجه 

 النهائى

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 1995 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 ورقه عمل مقدمه من كاريتاس مصر حول اسهاماتها فى مكافحه االميه 453

 
 1995 القاهره. هيئه كلير الدوليه جمعيه كاريتاس مصر

 ،ندوه التعليم عن بعدورقه عمل  454

 
 1995 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار وصفى محمد نور الدين اللواء.

455 

التخطيط لمتابعه االستراتيجيه القوميه لمحو االميه و تعليم الكبار باستخدام 

 كنموذج-محافظه القليوبيه-اسلوب بيرت 

 

 

 1995 كليه التربيه-القاهره. جامعه الزقازيق عائشه عبد الفتاح الدجدج د.

 محو اميه االسره 456

 
 1995 القاهره. الهيئه المصريه العامه للكتاب صالح عبد العاطى احمد اللواء. 

 لتالميذ المرحله االبتدائيه واالميين -كيف تتعلم القراءه والكتابه في شهرين 457

 
 1995 المنيا. مطبعه الممتاز بمغاغه عبدهموريس حبيب 

458 
 تقويم حمالت و برامج و مشروعات:محو االميه من اجل التنميه

 
 بوال،ه.س. صالح احمد عزب. مترجم

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1994 
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459 

 

 سياسات و برامج محو اميه المرأه فى جمهوريه مصر العربيه

 

 

 صالح عبد العاطى احمد اللواء.
 

 1994 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 انتاج مواد تعليميه لمحو االميه 460

 
 1994 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار كوثر حسين كوجكد. 

 دور االعالم :االذاعه و التليفزيون فى مواجهه االميه فى مصر 461

 
 1994 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار صالح سمعاند.

 انتاج مواد محو االميه فى الرياضيات 462

 
 1994 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار فايز مراد ميناد.

463 
واقع االميه فى المجتمع الفلسطينى بين الماضى و الحاضر و تحديات 

 المستقبل

 

 1994 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار توفيق حسن تالوى د.

464 
بعض المؤشرات االحصائيه الختيار المراكز و االقسام فى المحافظات التى 

 يعمل بها المشروع التجريبى لمحو اميه االناث

 

 المجلس القومى للطفوله واالمومه
القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه
1994 

 زهير حسام الديند. طرق و ادوات جمع البيانات 465
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1994 

 سيد احمد عثماند. االسس النفسيه للتعليم عند الكبار 466
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1994 

 فؤاد ابوحطب د. متابعه و تقويم برامج محو االميه 467
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1994 

 محمد حسن الرشيدى أ. الدعوه فى برامج محو االميه 468
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1994 

 تعليم الكبار و محو االميه فى المملكه االردنيه الهاشميه 469

 
 1994 وزاره التربيه والتعليمعمان.  وزاره التربيه والتعليم

470 
 محو االميه فى مصر على طريق التعليم المستمر

 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 1994 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 الخطه الوطنيه و النمط الجديد لنشاط محو االميه فى الجمهوريه التونسيه 471

 
 1994 تونس. وزاره الشئون االجتماعيه محمد الزيتونى د.

472 
 تقرير حول محو االميه و تعليم الكبار فى الجمهوريه العربيه السوريه

 

 

 1994 دمشق. وزاره التربيه و التعليم غاده الجابىد.
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473 
 

 المشروع الريادى اقرأ باسم ربك
 

 غاده الجابىد.

 

للتربيه القاهره. المنظمه العربيه 

 والثقافه والعلوم

 

1994 

474 
نظره مستقبليه لعمل محو االميه و تعليم الكبار فى البالد 

 العربيه:البرامج،الهياكل،التعاون العربى والدولى

منظمه العربيه للتربيه والثقافه ال

والعلوم. الصندوق العربى لمحو 

االميه وتعليم الكبار. جامعه 

 التربيهاالسكندريه. كليه 

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
1994 

475 

تقويم االنجازات فى مجال محو االميه فى الدول العربيه فى الفتره من 

1978 :1993 

 

منظمه العربيه للتربيه والثقافه ال

والعلوم. الصندوق العربى لمحو 

االميه وتعليم الكبار. جامعه 

 االسكندريه. كليه التربيه

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
1994 

476 
خطه عمل البرنامج االقليمى لتعميم التعليم االبتدائى وتجديده والقضاء على 

 2000: 1994اميه الكبار فى الدول العربيه من 

 

 1994 اليونسكوالقاهره.  اليونسكو. أااليسيسكو. االليسكو.

 اوراق عمل-نوعيه البرامج فى محو االميه 477

 
 1994 القاهره. المركز االقليمى لتعليم الكبار احمد المهدى عبد الحليم  د.

478 
برنامج محو االميه فى قرى و مواقع مشروعات التنميه الشامله و الرعايه 

 المتكامله و محو االميه لطفل القريه

 

 فتحى شيبه الحمدد.امينه الجندى.  د.
القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه
1993 

 احمد عبد هللاد.امينه الجندى.  د. مالحظات اوليه حول تقويم البرامج الدراسيه المتاحه لمحو االميه 479
القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه
1993 

480 
محو االميه و القيادات التربويه فى محو اميه اراء المشرفين على مراكز 

 االناث
 1993 القاهره. منتدى العالم الثالث هدى محمود الناشف د.

 مؤسسات تعليم الكبار فى الوطن العربى 481

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

تعليم المركز االقليمى ل سرس الليان.

 الكبار
1993 

482 
الندوه القوميه حول اعداد المواد القرائيه للمتحررين حديثاً من االميه فى 

 المناطق الريفيه
 المركز االقليمى لتعليم الكبار

المركز االقليمى لتعليم  سرس الليان.

 الكبار
1993 

483 
دراسه التعليم عن بعد فى مجال محو االميه و تعليم الكبار فى ج.م.ع: 

 تقويميه : ملخص رساله دكتوراه
 1993 كليه التربيه جامعه منصوره عبد العزيز عبد الهادى الطويل د.
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484 

 

 تونس -ورشه انتاج مواد تعليميه للمرأه الريفيه فى البلدان العربيه 

 1993- 21: 9من 

 

 مجموعه من الباحثين
 

 تونس. وزاره الشئون االجتماعيه
 

1993 

 التخطيط الشبكى للبرامج و المشروعات التعليميه 485

 
 1992 الكويت. دار سعاد الصباح ضياء الدين زاهر د.

 بوال،ه.س. صالح احمد عزب. مترجم تطوير البرامج و المناهج لمراحل متابعه المتحررين من االميه 486
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1992 

487 
اتجاهات اجهزه االعالم و التشريع المصريه فى معالجه قضيه االميه : 

 ملخص رساله دكتوراه

 

 1992 كليه التربيه جامعه منصوره رفعت عارف محمد عثمان الضبع د.

488 
دراسه حول ظاهره التسرب بين الدارسين بمدارس تعليم الكبار و محو 

 (1992: 1991االميه للعام الدراسى)

 

 1992 الدوحه. وزاره التربيه والتعليم سعيد عبد المجيد زعير د. 

489 

االميه فى الوطن العربى : التحدى و المواجهه لالسره و المجتمع ) المؤتمر 

 القاهره ( - 1991فبراير  3:  2العلمى الرابع من 

 

 

المعهد العالى للخدمه االجتماعيه 

 بالقاهره. مركز البحوث و التدريب

لمعهد العالى للخدمه القاهره. ا

 االجتماعيه
1991 

 دراسات فى اعداد المعلم 490
عبد الوهاب د.عماد الدين حسن. د.

 احمد محمد مصطفىد.زهران. 

القاهره. االتحاد العام لنقابات عمال 

 مصر
1991 

491 

فى شأن محو االميه و تعليم الكبار  1991لسنه  8سطور من القانون رقم 

بتنظيم الهيئه  1991لسته  422جمهوريه مصر العربيه رقم وقرار رئيس 

 العامه لمحو االميه و تعليم الكبار

 1991 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجلس الشعب

492 
 1991لسنه 422قرار رقم -1991قرار لسنه - 1991لسنه  8قانون رقم 

 1994لسنه346قرار-

 

وتعليم الهيئه العامه لمحو االميه 

 الكبار
 1991 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

493 
الخطه القوميه لتعميم التعليم االبتدائى و محو االميه فى الوطن العربى 

1990  :2000 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

للتربيه والثقافه تونس. المنظمه العربيه 

 والعلوم
1990 

494 

 دليل عمل الدعوه و االعالم لمحو االميه و تعليم الكبار

 

 

 صالح احمد عزبد.
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1990 
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495 

 

 1999: 1990الحمله القوميه لمحو االميه من 

 

 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

 

 العامه لمحو االميه وتعليم الكبار لهيئه
 

1990 

496 
مشاريع محو االميه فى جمهوريه مصر العربيه،الحمله القوميه لمحو االميه 

1989 :1990 -  1999 :2000 

 

 1990 القاهره. اليونسكو نجاتى البخارىد.

497 

االميه استخدام اسلوب لالداره باالهداف فى اداره و تنفيذ برامج محو 

،الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط مشروعات محو االميه و 

 1990/ 2/ 1: 1889/ 12/ 24تعليم الكبار من

 

 احمد محمد غانمد.
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1990 

498 
قائمه ببليوجرافيه شارحه بالتشريعات الخاصه بمحو االميه و تعليم 

 1990-1944الكبار

المركز القومى للبحوث التربويه 

والتنميه. االداره العامه للتوثيق و 

 المعلومات

القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه
1990 

499 

الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج ومشروعات محو 

التقرير  1990/ 2/  1:  1989/  12/ 24االميه و تعليم الكبار من 

 النهائى ،الجزء الثانى المحاضرات

 

 مجموعه من الباحثين
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1990 

500 
تخطيط برامج و مشروعات محو االميه و تعليم الكبار،الدوره العاديه 

 1989/ 1/ 5: 1988 11/ 13السادسه فى محو االميه وتعليم الكبار من

 

 السميع تمرازعلى عبد د.
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1989 

501 
سياسته واستراتيجيته وخطه تنفيذه )التعليم قبل -تطوير التعليم فى مصر

 الجامعى(
 1989 القاهره. مطابع االهرام التجاريه احمد فتحى سرور د.

502 
السادسه فى محو االميه اداره برامج ومؤسسات محو االميه،الدوره العربيه 

 سرس الليان 1989/ 1/ 5: 1988/ 11/ 13و تعليم الكبار، 

 

 ابراهيم محمد ابراهيم د.
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1988 

503 

تخطيط برامج و مشروعات محو االميه و تعليم الكبار،الدوره االفريقيه 

 العربيه العاديه الخامسه فى محو االميه وتعليم الكبار 

 1986/ 12/ 18: 1986/ 11/ 9من

 عبد الفتاح جالل د.
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1988 

504 
الكبار فى دوله البحرين،من اضواء على مسيره محو االميه و تعليم 

 1987: 1983اكتوبر
 

وزاره التربيه و التعليم. اداره تعليم 

 الكبار

المنامه. اداره العالقات العامه واالنشطه 

 التربويه
1988 
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505 

 

الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج ومشروعات محو 

التقرير  1990/ 2 / 1:  1989/  12/ 24االميه و تعليم الكبار من 

 النهائى ،الجزء االول معالم الدوره ومنجزاتها

 

 

 االقليمى لتعليم الكبار لمركزا

 

. المركز سرس الليان . المرسرس الليان

 االقليمى لتعليم الكبار
1988 

506 
الحمله القوميه لمحو االميه وتعليم الكبار فى عقد التسعينات،الدوره السابعه 

 1990: 1989من

المجالس القوميه المتخصصه. 

المجلس القومى للتعليم والبحث 

 العلمى

 1987 القاهره. المجالس القوميه المتخصصه

507 
 تجارب عربيه مفاهيم،صيغ، لكبار:ا تعليم

 

 

 1985 الدوحه. دار الثقافه محمود قمبر د.

508 

تطور تعليم الكبار منذ المؤتمر الدولى الثالث لتعليم الكبار 

(:تقرير جامع عن االجابات الوارده رداً على االستقصاء الذى 1972)طوكيو

 اجرته اليونسكو لدى اللجان الوطنيه لجمع معلومات بشأن تنميه تعليم الكبار

 

 1985 القاهره. منظمه اليونسكو منظمه اليونسكو

 عبد الفتاح جالل استراتيجيه مقترحه لمحو االميه فى الوطن العربى 509
الليان. المركز االقليمى لتعليم سرس 

 الكبار
1981 

 دراسات و بحوث فى محو االميه و تعليم الكبار 510

 
 1980 القاهره. عالم الكتب نبيل احمد عامر صبيح د.

511 
 محو االميه و تعليم الكبار:خطه و دراسات

 
 1980 القاهره. المجالس القوميه المتخصصه المجالس القوميه المتخصصه

512 
(سلسله الوحدات متعدده 1التدريب على الحلقه الدراسيه الميدانيه نموذج)

 الوسائل التعليميه
 المركز االقليمى لتعليم الكبار

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار

 

1979 

 د.كليرك.مارسيل ديك الحلقه الدراسيه الميدانيه:طريقه رائده فى التدريب من اجل التنميه 513
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1979 

 استخدام الراديو فى محو اميه الكبار 514
بيرك،ريتشارد. صالح عبد المجيد 

 العربى. مترجم

طهران. المعهد الدولى لطرائق محو 

 اميه الكبار
1979 

515 
 والتربويهاسسه النفسيه االميه:وتعليم الكبار و مح

 

 

 يحيى هندام د.
 1978 القاهره. عالم الكتب
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516 

 

 

 واقع برامج محو االميه و تعليم الكبار فى دوله البحرين

 

 

 محمد عباس احمدد.
 

 1978 المنامه. وزاره التربيه والتعليم

 التعليم المبرمج للعاملين فى محو االميه 517
تياجارجان،سفاسيالم. فخر الدين 

 مترجمالقال. 

طهران. المعهد الدولى لطرائق محو 

 اميه الكبار
1977 

518 
الورشه التعليميه فى عمليات و اساليب تدريب المعلمين فى اثناء 

 1977فبراير 20: 1الخدمه،القاهره من 

 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم. اداره التربيه

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
1977 

519 

المشروع التجريبى فى تنميه القطاع الزراعى فى اطار المواجهه الشامله 

 لالميه االبجديه الحضاريه،التقرير النهائى للمرحله االولى

 1977:يوليو 1976من فبراير 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه 

الكبار. وزاره التربيه وتعليم 

 والتعليم. اليمن.

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
1977 

520 
 المنظمات الدوليه واالقليميه والعربيه

 
 محمد نور فرحات د.

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
1977 

 االميهتقويم البرنامج التجريبى العالمى لمحو  521
منظمه االمم المتحده للتربيه والعلوم 

 والثقافه

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1976 

 من تجارب بعض االمم الشقيقه و الصديقه فى مجال محو االميه 522
االتحاد االشتراكى السودانى. الجهاز 

 المركزى لمحو االميه

 

 1976 السودانىالخرطوم. االتحاد االشتراكى 

 اوضاع االميه فى البالد العربيه 523

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1976 

 ندوه خبراء لدراسه دور اليافعين،التقرير النهائى 524

العربيه للتربيه والثقافه المنظمه 

والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
1976 

 استراتيجيه محو االميه فى البالد العربيه 525

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه 

المركز االقليمى لتعليم  وتعليم الكبار.

 الكبار.

 

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
1976 
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526 
 

 اوضاع االميه فى البالد العربيه و استراتيجيات مكافحتها

 

الجهاز العربى لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

 

 باريس. اليونسكو
 

1975 

 

527 

 

دليل العمل فى مجال محو االميه بالقطاع الحكومى و القطاع العام فى العام 

 1973 – 1972الدراسى 

 

 

وزاره التربيه والتعليم. المجلس 

 االعلى لتعليم الكبار

 

 القاهره. وزاره التربيه والتعليم
 

1972 

 تطوير برامج تعليم الكبار و محو االميه فى دوله قطر 528
عمر يحى د.محمود رشدى خاطر.  د.

 عمر

الدوحه. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
1972 

529 
 محو االميه الوظيفى فى خدمه التنميه و االنتاج فى البالد العربيه

 
 المركز االقليمى لتعليم الكبار

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1970 

530 

الوظيفى مرتبطاً بمشروعات التنميه االقتصاديه و محو االميه 

االجتماعيه،الحلقه الدراسيه عن ربط برامج محو االميه الوظيفى 

 27: 17بمشروعات التنميه و الخدمات فى البالد العربيه من 

 1969ديسمبر

 

 المركز االقليمى لتعليم الكبار
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1970 

531 

دليل العمل فى برامج محو االميه الوظيفى ،الحلقه الدراسيه عن ربط برامج 

محو االميه الوظيفى بمشروعات التنميه و الخدمات فى البالد العربيه من 

 1969ديسمبر 27: 17

 

 المركز االقليمى لتعليم الكبار
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1970 

532 
محو االميه الوظيفى فى خدمه التنميه و االنتاج فى الحلقه الدراسيه عن 

 بيروت 1969سبتمبر  1اغسطس: 11البالد العربيه:التقرير النهائى من 

 

 المركز االقليمى لتعليم الكبار
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1969 

 دراسات فى اعداد المواد التعليميه لمحو االميه الوظيفى 533
مجموعه من الخبراء واالخصائيين. 

 محمود رشدى خاطرد.

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1969 

 دراسات فى اعداد المواد التعليميه لمحو االميه الوظيفى 534

نخبه من الكتاب واالخصائيين. 

 محمود رشدى خاطر. محرر

 

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1969 

 تايلر،ا.كيث. ماهر عبد هللا. مترجم دليل االنتاج التليفزيونى لتعليم القراءه و الكتابه 535
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار

 

1968 
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536 
 

 دراسات فى التليفزيون التعليمى و دوره فى محو االميه
 

 محمود رشدى خاطرد. 

 

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1968 

537 
 التليفزيون و مواصله تعليم العاملين،حلقه دراسيه للخبراء االوروبيين

 وارسو 1968سبتمبر 16: 9من

 

 المركز االقليمى لتعليم الكبار
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1968 

 محو االميه فى اطار العمل العربى المشترك 538

العربيه. االمانه العامه. جامعه الدول 

الجهاز العربى لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1967 

 احمد حقى الحلىد. تعليم الكبار : مفهومه وميادينه و طرقه و عالقته بتنميه المجتمع 539
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1966 

540 

العمل فى تنظيم و تمويل برامج محو االميه و تعليم الكبار:المؤتمر دليل 

االقليمى لتخطيط و تنظيم برامج محو االميه فى البالد العربيه االسكندريه 

 1964اكتوبر  18)ج.ع.م(

 

 محمود رشدى خاطرد. 
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1965 

 احمد حقى الحلى د.  الكبار،مفهومه و ميادينه و عالقته بتنميه المجتمعتعليم  541
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1965 

542 
 مسح لتنظيم و تمويل برامج محو االميه فى البالد العربيه

 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم. الجهاز العربى لمحو االميه

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه باريس. 

 والعلوم
1964 

543 
مؤشرات اداء المنظمات غير الحكوميه فى مجال محو االميه:عينه مسحيه 

 لبعض المنظمات الرئيسيه

 

 احمد عبد هللاد.
القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه

 

544 
الكبار فى الجمهوريه مشروع االستراتيجيه الوطنيه لمحو االميه وتعليم 

 اليمنيه

 

وزاره التربيه والتعليم. جهاز محو 

 االميه وتعليم الكبار
 صنعاء. وزاره التربيه والتعليم

 

 جدوى برامج محو االميه من منظور الدارسين 545

 
  القاهرة.جامعة عين شمس فاطمه عبدالقادر د.

 قطاع مكافحه االميه -القاهره. كاريتاس مصر 546

 
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار المشروع التجريبى اقرأ باسم ربك

 

 تجربه محو اميه االناث كمدخل للتنميه الشامله 547

 
  القاهره. جمعيه حواء المستقبل اقبال االمير السمالوطى د.
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548 

 

دراسه حول توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت للتصدى لالميه فى 

 مصر

 

 وفاء محمد عبد القوى زعتر د.
 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
 

549 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم  منهج تعليم الكبار-اقرأ باسم ربك

الكبار. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم

  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 تقييم المناهج المستخدمه فى برامج محو االميهملخص دراسات  550

 

  الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجدى احمد فهمى أ.

551 
الصندوق االجتماعى للتنميه. مكتب  تحسين نوعيه الحياه لالسر التى تعولها المرأه -مقترح مشروع

 الفيوم

  الفيوم. الصندوق االجتماعى للتنميه

552 
مؤسسات تعليم الكبار فى مواجهه تحديات التنميه البشريه بمحافظه دور 

 شمال سيناء:دراسه تقويميه

 

كليه -شمال سيناء. جامعه قناه السويس محمد على طه ريان د.

 التربيه بالعريش

 

553 
صيغه مقترحه لدور االذاعه المصريه فى تلبيه الحاجات التربويه لالميين فى 

 اهملخص رساله دكتور مصر :

 

  كليه التربيه جامعه طنطا محمد ابراهيم خليلد. 

 معلمات منهاج محو االميه المتكامل-دليل معلمى 554

 

  القاهره. هيئه التعليم العالمى هيئه التعليم العالمى

 اقرأ –تجربه الجمعيه الجزائريه لمحو االميه  555

 

  االميهالجزائر. الجمعيه الجزائريه لمحو  عائشه باركى د.

556 
وزاره التربيه والتعليم القطريه.  تجربه دوله قطر فى مجال تعليم الكبار ومحو االميه

 اداره تعليم الكبار

 

  الدوحه. وزاره التربيه والتعليم القطريه

 برنامج ادراج رسائل صحه المرأه فى مناهج محو االميه 557

 

  العالمى. مصرهيئه التعليم  هيئه التعليم العالمى. مصر

558 
امل د.صالح عبد السالم الخراشى.د. الدليل المرجعى فى تعليم الكبار المبتدئين الرياضيات

 الشحات حافظ

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للدول 

 العربيه

 

559 

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

 العربيه

 

560 
التخطيط لبرنامج تدريبى لتنميه مهارات الدارسين بالفصول الحقليه فى 

 ضوء حاجاتهم التدريبيه

عائشه عبد الفتاح الدجدج.  د. 

 محمد ممدوح يعقوبد.

  القاهره. جامعه عين شمس
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561 

 

 تقارير-تجربه منهج اتعلم لحياه افضل بمؤسسه رعايه االبناء بالمرج
 

العامه لمحو االميه وتعليم الهيئه 

 الكبار

 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
 

562 
الدوره الرابعه الجتماع اللجنه االستشاريه للبرنامج االقليمى لتعميم التعليم 

 عربيوبيل-االبتدائى وتجديده و القضاء على اميه الكبار فى الدول العربيه

 

االقليمى اليونسكو. مكتب اليونسكو 

 فى الدول العربيه. لبنان

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى فى 

 الدول العربيه

 

563 
دراسه عن تقييم مدركات االميين المصريين لبرامج محو االميه و االتصاالت 

 دراسه ميدانيه-التسويقيه و الترويحيه لهما

 

  جامعه القاهره كريمان محمد فريدد. 

564 

احتياجات المتعلمين و االطراف المعنيه بمشكله االميه بمحافظه بنى دراسه 

 سويف

الهيئه -القاهره. برنامج تطوير التعليم حسين كشك د.

 العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 

 

565 

ورقه عمل حول ثصورمقترح لتفعيل دور طالب الجامعه فى محو االميه و 

 تعليم الكبار

 

القاهره. المركز القومى لالمتحانات و  رضا السيد د.

 التقويم التربوى

 

566 

 استراتيجيه محاربه االميه و التربيه غير النظاميه

 

وزاره التربيه الوطنيه والتعليم 

العالي وتكوين األطر والبحث العلمي. 

 المغرب

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم 

 العلميالعالي وتكوين األطر والبحث 

 

567 
الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم  مجموعه من الباحثين البحث الوطنى حول االميه و عدم التمدرس و االنقطاع عن الدراسه بالمغرب

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي

 

568 

 -كتاب المعلم )ة( -التهيىء لمرحله محو االميه مقاربه الممرات اللغويه

 الثانىالممر 

 

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم  مجموعه من الباحثين

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي

 

569 

 -النشاط العلمي-الرياضيات-اللغه العربيه-برنامج االدماج في المدرسه

 المستوى االول-دليل المدرس )ة( - FRANCAIS-االجتماعيات

 

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم  مجموعه من الباحثين

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي

 

570 
-التهيئ لمرحله محو االميه مقاربه الممرات اللغويه )الدارجه واالمازيغيه(

 نسخه اوليه -دليل منهجي للمكون )ة(

 

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم  مجموعه من الباحثين

 وتكوين األطر والبحث العلميالعالي 
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571 

 

 الدليل االجرائى لبرنامج نتعلم للحياه

 

 

 منظمه بالن الدوليه
 

 . منظمه بالن الدوليهالقاهره

 

 الدليل االثرائى لبرنامج نتعلم للحياه 572

 
  القاهره. منظمه بالن الدوليه منظمه بالن الدوليه

 رؤيه الحمله الجماهيريه 573

 
  القاهره. وزاره التربيه والتعليم حجازى ادريس د.

 برنامج محو االميه وتعليم الكبار 574
المكتب الصحى االجتماعى 

 المقاصدى

بيروت. المكتب الصحى االجتماعى 

 المقاصدى

 

575 

تجربه الفصول الحقليه للراشدات والشباب غير الملتحقين بالمدارس فى 

تجربه مقدمه للترشيح  -الفالحات(محافظه الفيومالريف)فصول تمكين 

 )كونفوشيوس(2012لجائزه اليونسكو الدوليه لمحو االميه لعام 

 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

 

 مجاالت التعاون المجتمعى لمواجهه مشكله االميه 576

 
  يئه العامه لمحو االميه وتعليم الكباراله مجموعه من الباحثين

577 
تصور مقترح الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفصول مواصله 

 التعليم االعدادى

 

 القاهره. معهد الدراسات التربويه عائشه عبد الفتاح الدجدج د.
 

578 
مواجهه دور التربيه البيئيه بمؤسسات التعليم غير النظامى فى مصرفى 

 دراسه ميدانيه -االوبئه بالمجتمعات الريفيه

 

 القاهره. معهد الدراسات التربويه عائشه عبد الفتاح الدجدج د.
 

 دراسه حاله لهيئه كير-دور المؤسسات الدوليه فى محو االميه 579

 
  معهد الدراسات التربويه-جامعه القاهره سيد محفوظ حسين شعبان د.

580 
القدرات الوطنيه وتطوير البرامج االبداعيه فى مجال تعليم الكبار فى تعزيز 

 نحو رؤيه ابداعيه فى تعليم الكبار فى مصر-مسر

 

 بيروت. اليونسكو اليونسكو
 

 الهيئه العامه لتعليم الكبار والتطوير التكنولوجى 581

 
  مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس الغريب زاهر اسماعيل د.

582 
 -تقويم المنهجيه السريعه فى ضوء المعاييرالقوميه لمناهج محو االميه 

 دراسه ميدانيه
 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس محمود حجازى رضا السيد د.

 

 التقويم الذاتى و خطط التحسين لبرامج محو االميه 583

 
  مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس رضا عبد الستار د.
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584 

 

استراتيجيه مقترحه لتطوير برامج تعليم الكبار فى اليمن فى ضوء بعض 

 التجارب العربيه والعالميه

 

 

 محمد سعيد الحاج
 

 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس

 

585 

فعاليه وحده دراسيه فى مهارات اللغه العربيه باستخدام استراتيجيتى التعلم 

 عن بعد ومختبر الحاسب اآللى

 

 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس محمد رفعت حسنين د.

 

586 
محو أمية المرأة المصرية : تداعياتها وتلميحاتها _الندوة األولى :التمية 

 السياسية للمرأة العربية

 

 مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس مجدى عزيز ابراهيمد. 
 

 دليل المدرب -برنامج نتعلم للحياه  587

 
  القاهره. منظمه بالن مصر بالن مصرمنظمه 

 ادوات المتابعه والتقييم -برنامج نتعلم للحياه 588

 
  القاهره. منظمه بالن مصر منظمه بالن مصر

 الدليل االجرائى -برنامج نتعلم للحياه  589

 
  القاهره. منظمه بالن مصر منظمه بالن مصر

 للمتحررات من االميهرصد الخبرات الحياتيه -طاقه امل 590

 
  القاهره. جمعيه المرأه والمجتمع زينب حسن د.

591 
 دليل المتدرب -تسهيل اداء الخدمه للدارس مع المصالح الحكوميه

 

تعليم لمحو األمية والهيئه العامه 

 الكبار
 تعليم الكبارلمحو األمية والهيئه العامه 

 


