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 دارالنشر المؤلف )شخص / هيئه ( عنوان )الكتاب/ الوثيقه ( م
 تاريخ النشر

 

 القاهره. جامعه القاهره د/ اسالم الششتاوى محمد خميس. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 1
2014 

 

 القاهره. جامعه القاهره. د/ صابر فكرى فرج السيد صخر. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 2
2014 

 

3 
تكامل نظريات تعلم الكبارلمواكبه التحوالت المستقبليه فى المسار 

 المهنى
 د/ فيليب اسكاروس.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2011 

 د/ عزيزه المهدى حائط. تجربه ليبيا فى مجال محو االميه االسريه التى تواجهها 4
للجنه الوطنيه المصريه القاهره. ا

 الثقافه.للتربيه والعلوم و
2010 

 المؤسسه القطريه الموريتانيه للتنميه االجتماعيه 5
المؤسسه القطريه الموريتانيه للتنميه 

 االجتماعيه.
 2009 تونس. منظمه اليونسكو.

6 

التقدم المحرز في فى مجال محو االميه بالمملكه العربيه 

الى المؤتمر  1997السعوديه من المؤتمر الخامس بالمانيا 

 2009السادس بالبرازيل 

وزاره التربيه والتعليم. االداره العامه 

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

7 
-1994االنجازات( -التحديات -)الواقع جهود محو االميه بالفيوم

2005 
 مركز معلومات فرع الهيئه بالفيوم.

الفيوم. مركز معلومات فرع الهيئه 

 بالفيوم.
2005 

8 

ورقه عمل مقدمه للمؤتمر العام  -التنميه البشريهمحو االميه و

تعظيم الدور التنموى  -الخامس لالتحاد العام للجمعيات االهليه

 2004/  12/ 5-للجمعيات االهليه

 العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.الهيئه 
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2004 

9 
( بشأن تنظيم اعمال  2002/ 1تعليمات التدريب المهنى)

 التدريب المهنى ومراكز تعليم الكبار متعدده االغراض
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

العامه لمحو االميه القاهره. الهيئه 

 وتعليم الكبار
2002 

10 
دور الجمعيات االهليه فى محو االميه من خالل مشروع و تنميه 

 القريه المصريه
 أ/ وصفى محمد نور الدين.

القاهره. االتحاد العام للجمعيات 

 والمؤسسات الخاصه.

2001 

 

 تعليم الكبيرات ومحو االميه خالل ثالثين عاما 11

العامه لتعليم البنات. االمانه الرئاسه 

العامه لتعليم الكبيرات. الرياض. 

 السعوديه.

الرياض. الرئاسه العامه لتعليم 

 البنات.

2001 
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12 

تقدير اثر الثالث مدخالت الرئيسيه للمشروع المصرى البريطانى 

مصر،التدريب،التنميه  للتدريب على محو اميه الكبار فى

 1998: 1995االجتماعيه،انتاج المواد التعليميه،

 2000 القاهره. المشروع البريطانى. المشروع البريطانى

13 
نوفمبر  22: 16تقرير زياره متابعه نصف المده من 

 ،المشروع المصرى البريطانى1996
 2000 القاهره. المشروع البريطانى. د/اولسوب،تيرى. بدنيجتون،فرانسيس.

 د/ محمود قمبر. التربيه المستمره : مفاهيمها ، حقائقها و اساليب تنفيذ برامجها 14
تونس. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم.
2000 

 د/ امنه الصادق بدرى. اسيا مكاوى احمد. تعليم الكبارالتخطيط فى مجال محو االميه و 15
الخرطوم. منظمه السودان للتعليم 

 المفتوح.
1999 

 مركز حلوان للخدمات االجتماعيه. مشغل بشاير مشروعات تعاونيه انتاجيه نسائيه 16
القاهره. مركز حلوان للخدمات 

 االجتماعيه
1997 

17 
استراتيجيات التعليم فى مرحله ما بعد محو االميه و مواصله 

 التعليم فى اطار التربيه المستديمه فى جمهوريه مصر العربيه
 د/عبدالفتاح جالل. سامى محمد نصار.

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه 

 للتربيه والعلوم والثقافه.
1995 

 اللقاء العربى من اجل السعى النشاء اتحاد عربى لتعليم الكبار 18
المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. 

 الجهاز العربى لمحو االميه وتعليم الكبار.

المنظمه العربيه للتربيه :تونس. 

 والثقافه والعلوم
1981 

 نقرأ و نتعلم : كتاب القراءه للدارسات الكبار 19
د/محمد سامى مليك. سميه مصباح ابو 

 خضره.

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار.
1980 

 القاهره. مكتبه االنجلو المصريه. د/مارتن،فيكتور. شوقى جالل. مترجم. التدريب المهنى العاجل للكبار 20
1970 

 

 دراسات فى اعداد المواد التعليميه لمحو االميه الوظيفى 21
مجموعه من الخبراء واالخصائيين. 

 محمود رشدى خاطر.

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1969 

 التربيه غير النظاميهاستراتيجيه محاربه االميه و 22
التربيه الوطنيه والتعليم العالي وزاره 

 وتكوين األطر والبحث العلمي. المغرب.

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه 

والتعليم العالي وتكوين األطر 

 والبحث العلمي

 

 


