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

 

1 

 فاعليات اطار فى مقدمه عمل ورقه -الكبار لتعليم العامه الهيئه تجربه

 محو مجال فى العامله النسويه االطر قدرات تعزيز حول عمل ورشه

 م2015 ابريل 15 -13 من الفتره فى االميه

 عبد محمد وفاء. خليل عبده محمد ماجده

 زعتر القوى
 الكبار لتعليم العامه الهيئه. القاهرة

2015 

 

 الكبار لتعليم العامه الهيئه. القاهره الكبار لتعليم العامه الهيئه مطويه - CLE-اللغه لتعلم المكثفه المواجهه برنامج 2
2014 

 

3 

 شمس عين بجامعه الكبار تعليم لمركز عشر الثانى السنوى المؤتمر

 17: 14 من الفتره فى العربى الوطن فى الكبار تعليم تجارب تقويم

 2014 ابريل

 الباحثين من مجموعه
 بجامعه الكبار تعليم مركز. القاهره

 شمس عين
2014 

 الباحثين من مجموعه الجوده معايير ضوء فى االميه محو مناهج تقويم 4
 مركز-شمس عين جامعه. القاهره

 الكبار تعليم

2014 

 

 الكبار لتعليم االميه لمحو العامه الهيئه النموذجيه واالجابه امتحانات نماذج 5
 لتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 الكبار

2014 

 

 القاهره جامعه. القاهره العزيزمحمد عبد محمد العزيز عبد مصر فى االميه مشكله لمواجهه عمليه صورات 6
2014 

 

 القاهره جامعه. القاهره الرؤوف عبد توفيق محمود محمد االميه مشكله لمواجهه عمليه تصورات 7
2014 

 

 القاهره جامعه. القاهره احمد سيدعاشور مصر فى االميه مشكله لمواجهه عمليه تصورات 8
2014 

 

 الكبار لتعليم العامه الهيئه. القاهره الباحثين من مجموعه اشهر سته لمده  التنموى للمدخل وفقا االميه محو لمعلم االجرائى الدليل 9
2014 

 

10 
 

 اشهر ثالثه لمده  التنموى للمدخل وفقا االميه محو لمعلم االجرائى الدليل

 

 2014 الكبار لتعليم العامه الهيئه. القاهره الباحثين من مجموعه
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11 
  السن وصغار للكبار والكتابه القراءه لتعليم الكتاب -نور العلم

 يوم30 فى
 2013 المصرى الكتاب دار. القاهره سالم على محمد جمال

12 

 واالمتاع الوظيفيه رحاب الى االبجديه محدوديه من للكبار القراءه تعليم

 للقراءه المصريه للجمعيه عشر الثالث العلمى المؤتمر)  والمؤانسه

  الفتره من شمس عين جامعه - الضيافه بدار والمعرفه

 ( 2013اغسطس 15 -14 )

 الباحثين من مجموعه
 للقراءه المصريه الجمعيه. القاهره

 والمعرفه

2013 

 

 

 

 

 اللطيف عبد مصطفى محمد االميه محو برامج فى مقارنه دراسه 13
 للنشر طيبه مؤسسه. القاهره

 والتوزيع

2013 

 

14 
 جمهوريه فى االميه مشكله مواجهه فى االهليه الجمعيات دور تقويم

 العربيه مصر
 الباحثين من مجموعه

  – شمس عين جامعه. القاهره

 الكبار تعليم مركز
2013 

 الكبار لتعليم العامه الهيئه. القاهره الكبار لتعليم العامه الهيئه الكبار لتعليم العامه الهيئه فى المستخدمه واالساليب المناهج دليل 15
2013 

 

 الكبار لتعليم العامه الهيئه. القاهره منصور حسن متولى العربيه اللغه منهج معلم دليل اتنور اتعلم 16
2013 

 

 عمر محمد يسن ايمن والمأمول الواقع بين الكبار تعليم 17
 للنشر طيبه مؤسسه. القاهره

 والتوزيع

2013 

 

18 

 عين بجامعه الكبار تعليم لمركز عشر الحادى السنوى المؤتمر

 لمجتمع وصوال العربى الوطن فى الكبار بتعليم االرتقاء"شمس

 م2013ابريل 29-27 من الفتره فى "المعرفه

 الباحثين من مجموعه
 -الكبار تعليم مركز. القاهره

 شمس عين جامعه

2013 

 

 

19 
 فى اليمنيه الجمهوريه فى الكبار تعليم برامج لتطوير مستقبليه رؤيه

 المعرفه مجتمع متطلبات ضوء
 .الحاج سعيد محمد

 بجامعه الكبار تعليم مركز. القاهره

 شمس عين
2013 

 2013 بجامعه الكبار تعليم مركز. القاهره السيدأ./زعتر القوى عبد محمد وفاءد. المعرفه مجتمع ضوء فى نقديه قراءه -الكبار وتعليم االميه محو برامج 20
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  شمس عين الجواد عبد مسعد

21 
 الذين للطلبه القرائيه بأسلوب والكتابه القراءه لتعليم الكتاب -نور العلم

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

2013 

 

 

 الكبار لتعليم العامه الهيئه. القاهره الكبار لتعليم العامه الهيئه الحياه مدى التعليم منظور من الكبار تعليم حول االقليمى االجتماع 22
2013 

 

 الباحثين من مجموعه مصر فى االميه مشكله مواجهه فى التربيه كليات دور تقويم 23
 مركز-شمس عين جامعه. القاهره

 الكبار تعليم
2013 

24 
 جمهوريه فى االميه مشكله مواجهه فى االهليه الجمعيات دور تقويم

 العربيه مصر
 الباحثين من مجموعه

 مركز - شمس عين جامعه. القاهره

 الكبار تعليم

2013 

 

 

 المدرسه خارج والشباب االطفال تعليم: تجربه 25
 وتعليم االميه لمحو القومى المجلس

 السودان. الكبار

 لمحو القومى المجلس. الخرطوم

 الكبار وتعليم االميه

2013 

 

 

 العبيد الفتاح عبد الحياه مدى التعلم منظور من الكبار تعلم 26
 لمحو القومى المجلس. الخرطوم

 .الكبار وتعليم االميه

2013 

 

 

27 
 وتعليم االميه محو مجال فى النوعى التوسع فى رائده ومشاريع برامج

 عمان سلطنه فى الكبار
 الرئيسى على بن اسماعيل

 – والتعليم التربيه وزاره. مسقط

 عمان

2013 

 

 

 اليمنيه الجمهوريه فى الكبار تعليم واقع 28
 االميه محو جهاز-والتعليم التربيه وزاره

 باليمن الكبار وتعليم
 2013 اليمن-اليمنيه والتعليم التربيه وزاره

 بوشع بن محمد الكبار تعليم مجال فى التونسيه التجربه 29
 االجتماعيه الشئون وزاره. تونس

 بتونس

2013 
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30 
 رقم للقانون وفقا   العراق فى االميه محو مشروع لتنفيذ توضيحى عرض

 2011 لسنه (23)
 الزبيدى على

 االميه لمحو التنفيذى الجهاز. بغداد

 بالعراق

2013 

 

 

 2012 مصر جنوب تنميه جمعيه. قنا احمد غزالى عادل االنجابيه الصحه اميه محو منهج - المصريه للمرأه انجابيه صحه ب. أ 31

32 
 فى المستدامه التنميه اطار فى الكبار وتعليم االميه محو جهود واقع

 تطويرها ومتطلبات اليمن
 الفقيه الوهاب عبد على السالم عبد

 مركز -شمس عين جامعه. القاهره

 الكبار تعليم
2012 

33 
 فى بمصر الكبار لتعليم العامه الهيئه لدور مستقبليه رؤيه حول دراسه

 هالمستدام التنميه ضوء
 اللطيف عبد مصطفى محمد

 مركز -شمس عين جامعه. القاهره

 الكبار تعليم
2012 

 االميه مو مجال فى الجامعيه الرسائل مستخلصات 34
. الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 البحوث اداره

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2012 

35 

 للتنميه االجتماعى والصندوق بالفيوم الكبار لتعليم العامه الهيئه انجازات

 وفروع االهليه الجمعيات خالل من المنفذ االميه محو مشروع اطار فى -

 االجتماعى الصندوق من والممول بالفيوم الكبار تعليم هيئه

 2012 الكبار لتعليم العامه الهيئه. الفيوم الفيوم فرع -الكبار لتعليم العامه الهيئه

36 
 الشعر)الكبار وتعليم االميه محو فى الشعبى االدب الستخدام مقترح

 (كنموذجين االمثال -العامى
 االلفى الجواد عبد مسعد السيد

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2011 

37 
"  نستطيع معا الوطنيه الحمله مصر" مصر ونهضه الكبار تعليم مؤتمر

 2011 سبتمبر 22- 20 من
 2011 والتعليم التربيه وزاره.  القاهره الباحيثن من مجموعه

 حسين حسن ومعاييرها اسسها -الكبار وتعليم االميه محو 38
 االداء تطوير مركز. الدقهليه

 الجامعى
2010 

39 
 محو فى المختلفه المناهج تدريس فى السريعه المنهجيه وفق المعلم دليل

 الكبار وتعليم االميه
 الجواد عبد مسعد السيد. حجازى رضا

 للتربيه المتحده االمم منظمه. القاهره

 والثقافه والعلم
2010 

 محمود بشير حسنين االميه محو مجال فى الحياه اداره و الحياتيه المهارات حول 40
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

 

2010 
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41 

 اتجاهات و الكبار تعليم و االميه محو فى االهليه الجمعيات ممارسات

 العربيه مصر جمهوريه فى الجمعيات استراتيجيه نحو اعضائها

 (تقويميه دراسه)2008

 رفاعى محمود عقيل. حسين احمد عادل
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2010 

42 
 ضوء فى الكبار تعليم فى المدنى المجتمع مؤسسات دور تشغيل اليات

 االمريكيه المتحده الواليات معايير

 عبد عزت مروه. احمد النبى عبد عزام

 الجواد

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 .الكبار وتعليم

2010 

 

 

43 
 الدارسين اداء جوده لتحسين الغناء و الموسيقى يستخدم مقترح برنامج

 االميه محو برامج فى
 احمد الدين جمال محمود كاميليا

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 .الكبار وتعليم
2010 

44 
 االميه محو مجال فى الحياه اداره و الحياتيه المهارات حول

 
 محمود بشير حسنين

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2010 

45 
 ضوء فى الكبار تعليم فى المدنى المجتمع مؤسسات دور تشغيل اليات

 االمريكيه المتحده الواليات معايير

 

 عبد عزت مروه. احمد النبى عبد عزام

 الجواد

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2010 

 

 

46 
 الدارسين اداء جوده لتحسين الغناء و الموسيقى يستخدم مقترح برنامج

       االميه محو برامج فى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احمد الدين جمال - محمود كاميليا
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2010 

47 
 من للفتره االسريه االميه محو مقاربات حول اقليميه شبه تدريبيه ورشه

 2010ديسمبر30: 27
 الباحثين من مجموعه

 المصريه الوطنيه اللجنه. القاهره

 الثقافه و العلوم و للتربيه

 

2010 

 

 
 موسى بن على السيد االسريه االميه محو مقاربات فى تونس تجربه 48

 المصريه الوطنيه اللجنه. القاهره

 الثقافه و العلوم و للتربيه

2010 

 

 
49 

 مفاهيم تطور خالل من االسريه التربيه مفاهيم تطور فى السودان تجربه

 الكبار تعليم
 بكير محمد امنه

 المصريه الوطنيه اللجنه. القاهره

 الثقافه و العلوم و للتربيه

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
 حائط المهدى عزيزه تواجهها التى االسريه االميه محو مجال فى ليبيا تجربه

 المصريه الوطنيه اللجنه. القاهره

 الثقافه و العلوم و للتربيه
2010 
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51 
 مادى لحسن االسريه االميه محو مقاربات استراتيجيات و اساليب

 المصريه الوطنيه اللجنه. القاهره

 الثقافه و العلوم و للتربيه
2010 

52 
 مادى لحسن االجيال بين المتبادل التعليم و االميه محو تواجه التى التحديات

 المصريه الوطنيه اللجنه. القاهره

 الثقافه و العلوم و للتربيه
2010 

 العربيه اللغه مهارات -االميه محو برامج لدارسي السكانيه الثقافه منهج 53

 (الدارس كتاب)

 .الباحثين من مجموعه

 

 خدمات تكامل مشروع. القاهره

 االنجابيه الصحه
2010 

54 
 العربيه اللغه مهارات -االميه محو برامج لدارسى السكانيه الثقافه منهج

 (المعلم دليل)
 الباحثين من مجموعه

 خدمات تكامل مشروع. القاهره

 االنجابيه الصحه

2010 

 

 

 مهارات -االميه محو برامج لدارسي السكانيه الثقافه منهج 55

 (الدارس كتاب)الحساب
 .الباحثين من مجموعه

 خدمات تكامل مشروع. القاهره

 االنجابيه الصحه

2010 

 

56 
 مهارات - االميه محو برامج لدارسى السكانيه الثقافه منهج

 (المعلم دليل)الحساب
 .الباحثين من مجموعه

 خدمات تكامل مشروع. القاهره

 االنجابيه الصحه

2010 

 

 

57 

 السكانى المنهج على الكبار لتعليم العامه الهيئه مدربى تدريب دوره

 تكامل مشروع. والسكان الصحه وزاره

 مصر. االنجابيه الصحه خدمات

 

 والسكان الصحه وزاره. القاهره

2010 

 

 

-السكانى المنهج تدريس على االميه محو فصول ميسرى تدريب دوره 58

 المتدرب دليل
 2010 الصحه وزاره. القاهره .الدسوقى العنين ابو الدين صالح

59  

 محو مجال فى المعلومات تكنولوجيا وسائل استخدام فى االقليميه الندوه

 2010نوفمبر 4: اكتوبر31 من القاهره-الكبار تعليم و االميه

 

 الباحثين مجموعه
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 .الكبار وتعليم
2010 
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 االلفى الجواد عبد مسعد السيد للحياه تعلم 60
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 وتعليم الكبار
2010 

 الرشيدي حسن محمد الكبار تعليم منهج -المطور وحياتك انت 61
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2010 

 

 

62 

 تعدديه فى حكوميه الغير المنظمات مع بالتعاون العامه الهيئه دور تفعيل

 المناهج

 2010 شمس عين جامعه. القاهره زعتر القوى عبد محمد وفاء

 

 

63 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره .محمد متولى عاطف المأمول و الواقع بين االميه محو معلمى تدريب

 الكبار وتعليم

2010 

 

 

64 
 استخدام خالل من بالتعلم لالسراع المصريه الطريقه تجربه حول تقرير

 للحياه تعلم-االرقام

 

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

 2010 الكبار وتعليم

 الكبار تعليم فى دراسات 65

 

 2009 والتوزيع للنشر فرحه دار. القاهره مهدى العرباوى امال

66 

 حقيبه-(1)والحضريه؟ الريفيه للتنميه كإطار تصلح هل00العولمه

 المستدامه التنميه اجل من التعليم

 للتنميه االمريكيه الوكالهالقاهرة. الدوليه للتنميه االمريكيه الوكاله

 الدوليه

2009 

 

 

67 
 للتنميه االمريكيه الوكاله. القاهره الدوليه للتنميه االمريكيه الوكاله المستدامه التنميه اجل من التعليم حقيبه-(2) واالستدامه الصحه

 الدوليه

2009 

 

68 
 للتنميه االمريكيه الوكاله. القاهره الدوليه للتنميه االمريكيه الوكاله المستدامه التنميه اجل من التعليم حقيبه(3)واالستدامه البيئه

 الدوليه
2009 

 

69 
 للتنميه االمريكيه الوكاله. القاهره الدوليه للتنميه االمريكيه الوكاله المستدامه التنميه اجل من التعليم حقيبه-(4)المستدام االستهالك

 2009 الدوليه
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70 
 اجل من التعليم حقيبه -(5)المستدامه التنميه اجل من التعليم

 المستدامه التنميه 

 للتنميه االمريكيه الوكاله. القاهره الدوليه للتنميه االمريكيه الوكاله

 الدوليه
2009 

 

71 

 و القراءه مهارات اكتساب فى التعاونى التعلم استراتيجيه استخدام فعاليه

 بمحافظه االميه محو بفصول الملتحقين لدى الحساب و الكتابه

 االسكندريه

 2009 مصر.التربيه كليه. االسكندريه .الشربينى المنعم عبد محمدأ.

72 
 جمهوريه فى الكبار تعليم و االميه محو برامج و الدوليه المشروعات

 عمل ورقه-العربيه مصر
 2009 باالسماعيليه التربيه كليه. القاهره محمد محسوب املد.

73 
 والمدارس والحضانات االطفال لرياض والكتابة القراءة لتعليم الكافى

 .العرب وغير واألميين

 محمد امرد.ت. الغنى عبد امين ايمند.

 بسطاوى
 2009 د.ن

74 
  فى النشط للتعلم الرئيسى الرافد التعاونى التعلم استخدام

 االميه محو فصول
 الباحثين من مجموعه

 لمحو العامه الهيئه. االسكندريه

 .مصرالكبار وتعليم االميه
2009 

75 
 االول العدد من الشهرية الثقافيه النشره لمقاالت الموضوعى االرشيف

 االول ،المجلد 2009 سبتمبر24 الى2007 اكتوبر

. الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 التوثيق اداره. المعلومات مركز

 والمكتبات

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه الكبار لتعليم العامه الهيئه وانشطه لبرامج السنوى التقرير 76
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

77 
-المعاصره العالميه االتجاهات ضوء فى الكبار اميه لمحو منهج مشروع

 عمل ورقه
 محمود بشير حسيند.

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

78 
 -السعوديه العربيه المملكه فى االميه محو برامج تمويل و اداره

 عمل ورقه
 السنبل هللا عبد العزيز عبدد.

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 
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79 
 مقارنه دراسه -الكبار تعليم مجال فى السعوديه العربيه المملكه انجازات

 دراسه-االتحاديه روسيا جمهوريه مع
 2009 ابراهيم عزيز مجدى ابراهيم عزيز مجدىد.

 عبود الغنى عبد الدين صالح مصر فى الكبار اميه محو معلمى لدى المهنى الرضا 80
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2009 

 

 حجازى رضا بمصر الكبار تعليم و االميه محو مجال فى جديده وآفاق اليونسكو 81
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

 العبيد الفتاح عبد الجوده ضوء فى السوريه العربيه الجمهوريه الكبارفى تعليم تجربه تقييم 82
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

83 
 لبرنامج المعلم دليل -والتطبيق النظريه بين اللغه لتعلم المكثفه المواجهه

 االميه محو
 .االميه لمحو الروتارى لجنه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 .الكبار وتعليم
2009 

84 
 (2)،(1)الدارس كتاب-افضل لحياه اتعلم منهج

 
 الباحثين من مجموعه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

 الباحثين من مجموعه (2)،(1)المعلم كتاب -افضل لحياه اتعلم منهج 85
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2009 

 

86 
 االميه محو تناولت التى العربيه الدوريات بمقاالت ببليوجرافيه قائمه

 1995-1930 عام من الكبار وتعليم

. الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 اداره.  المعلومات لمركز العامه االداره

 والمكتبات التوثيق

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

87 
 لتعليم المعاصره االتجاهات ضوء فى االميه محو لمنهج العام االطار

 "االميه محو مناهج خريطة"الكبار
 الباحثين من مجموعه

 للتربيه المتحده االمم منظمه. القاهره

 والثقافه والعلم
2009 

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه الكبار لتعليم العامه الهيئه انجازات و الرئيسيه االنشطه 88
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 
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89 
 للكبار كمعلمى للعمل المتقدمين الخرجين لشباب االبداعيه القدرات تقييم

 منهج الال و السريع المنهج اليه مع يتواءم بما
 محمود القادر عبد محمد

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

 االلفى الجواد عبد مسعد السيد مقترح-الكبار تعليم بمناهج الحروف تجريد عند مغاير ابجدى ترتيب نحو 90
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

91 

 

 ببرامج لاللتحاق الدارسين دافعيه زياده فى ربك باسم اقرأ منهج اثر

 سويف بنى بمحافظه ميدانيه دراسه-فيها االنتظام و االميه محو

 محمد متولى عاطف
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

92 
 الكبار تعليم و االميه محو مجال فى العلميه بالرسائل ببليوجرافيه قائمه

 العربيه مصر جمهوريه فى

. الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 اداره.  المعلومات لمركز العامه االداره

 والمكتبات التوثيق

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

93 
 الهيئه فى المستخدمه المشروعات و االساليب و المواد و بالمناهج قائمه

 الكبار تعليم و االميه لمحو العامه

 

. الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 اداره.  المعلومات لمركز العامه االداره

 والمكتبات التوثيق

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

94 

 

 تعليم لمركز السابع السنوى المؤتمر-العربى الوطن فى الكبار تعليم اداره

 2009مايو5: 3 من شمس عين بجامعه الكبار
 .الباحثين من مجموعه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

95 

 

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

 الكبار وتعليم

 

 الشعب مجلس
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

96 
 دراسه--االميه محو بفصول االلتحاق عن االميين احجام و اقبال عوامل

 تنفيذى ملخص-تحليليه
 الباحثين من مجموعه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 



 

 

 قائمة مبحتويات املكتبة املركزية يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار                           
    

  

  

 03/02/2019 إعداد مركز المعلومات إدارة التوثيق والمكتبات بتاريخ

327 
 

97 
-االميه محو برامج فى المستخدمه التعليميه واالساليب المناهج تقييم

 تنفيذى ملخص-ميدانيه دراسه
 الباحثين من مجموعه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه االميه محو برنامج لدارسى الصحى المنهج 98
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2009 

 

99 
 السنوى المؤتمر-ابحاث ملخص-العربى الوطن فى الكبار تعليم اداره

 2009مايو5: 3 من شمس عين بجامعه الكبار تعليم لمركز السابع
 الباحثين من مجموعه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

 الباحثين من مجموعه تنفيذى ملخص-تقويميه دراسه-االميه محو بفصول التعليميه العمليه 100
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

 الباحثين من مجموعه الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره 101
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2009 

 

 للمعلم المطور الدليل 102
. التعليم تطوير برنامج. الكبار تعليم هيئه

 .المنيا

 مكتب -التعليم تطوير مركز. القاهره

 المنيا

2009 

 

 الباحثين من مجموعه السياحه مجال -للكبار االساسى التكوين 103

 الوطنيه التربيه وزاره. الرباط

 األطر وتكوين العالى والتعليم

 . المغربالعلمى والبحث

2008 

104 

 فى االعتماد و الجوده ضمان و الشامل التقويم-الثانى العلمى المؤتمر

 2008يوليو 31: 20 من المستقبل و الحاضر الجامعى قبل التعليم

 الثانى الجزء

 التقويم و لالمتحانات القومى المركز

 التربوى

 لالمتحانات القومى المركز. القاهره

 التربوى التقويم و
2008 

105 
 ضوء فى الكبار تعليم مناهج و برامج تطوير-السادس السنوى المؤتمر

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

 2008 شمس عين جامعه. القاهره السميع عبد مصطفى الكبار تعليم و مصر فى االميه محو و الروتارى 106
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 شمس عين جامعه. القاهره الصباغ امام العزيز عبد حمدى مستقبليه رؤيه-مابعدها و االميه محو مناهج 107
2008 

 

 شمس عين جامعه. القاهره يرقى محمد على ناصر الكبار وتعليم المواطنه ثقاقه 108
2008 

 

109 
 استخدام فى المعلمين مهارات لتنميه التدريبى البرنامج فى المدرب دليل

 وحياتك انت-كتاب فى وتطبيقاتها السريعه الطريقه منهجيه
 2008 االقليمى اليونسكو مكتب. القاهره حجازى رضا

110 
 ملخص-ميدانيه دراسات--االميه محو معلمى تواجه التى الصعوبات

 تنفيذى
 عبود الغنى عبد الدين صالح

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2008 

 الباحثين من مجموعه االساسيه بالقواعد اإللمام مرحلة -اتنور اتعلم 111

 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2008 

 

 .فهمى احمد مجدى االساسيه بالقواعد االلمام مرحله -الحساب منهج 112

 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2008 

 

 .الباحثين من مجموعه للكبارالمبتدئين والكتابه القراءه تعليم فى المرجعى الدليل 113
 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت

 العربيه للدول
2008 

114 
 ملخص-ميدانيه دراسات--االميه محو معلمى تواجه التى الصعوبات

 تنفيذى
 عبود الغنى عبد الدين صالح

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2008 

115 

 االول االقليمى المؤتمر -العربى الوطن فى تحدياتها و االميه مشكله

 العربيه الجمعيه و حلوان جامعه و العلمى البحث لمجالس العربى لالتحاد

 26 من العربيه مصر بجمهوريه والبيئيه البشريه للتنميه

 2008اكتوبر27:

 الباحثين من مجموعه
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2008 
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116 
 الصحيه الثقافه منهج تطبيق فى الكبار لتعليم العامه الهيئه تجربه

 مصر فى االميه محو برامج لدارسى

  محمد محسوب امل

 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2008 

117 
 بعد ما نتائج-الكبار تعليم فى المنظومى المدخل استخدام مشروع

 التجريب
 اللطيف عبد مصطفى محمد

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2008 

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه الكبار تعليم و االميه لمحو المصرى الوطنى التقرير 118
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2008 

 

 2008 نسافر. اليونسكو. باريس اليونسكو االولى النسخه-الرسمى غير التعليم التعليم احصائيات دليل 119

 الشافى عبد حسن دينا مستقبليه رؤيه الكبار تعليم اطارات 120
 المصريه الدار. القاهره

 .مصراللبنانيه

2008 

 

 .الباحثين من مجموعه الكبار وتعليم االميه محو لمعلمى المهنيه للتنميه المرجعى الدليل 121

 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت

 تدريب مشروع -العربيه للدول

 نانلب. الكبار معلمى

2008 

122 

 و المتابعه و التخطيط مجال فى الجديده المقاربات حول عمل ورشه

 القاهره-الكبار تعليم و االميه محو لبرامج التقييم و التنفيذ

 فبراير 7: 5 من 

 السعيد محمد محمد سعيد
 للتربيه االسالميه لمنظمه. القاهره

 والثقافه والعلوم
2008 

 2008 شمس عين جامعه. القاهره الدين حب كمال عاصم العلميه الثقافه ابعاد لتنميه مفتوح برنامج- جسمه اجهزه و االنسان 123

124 
 من االول االقليمى المؤتمر -العربى الوطن فى تحدياتها و االميه مشكله

 الملخصات كتاب-2008اكتوبر27: 26
 .الباحثين من مجموعه

 العلمى البحث اكاديميه. القاهره

 والتكنولوجيا
2008 

125 
 عامه حتى الطفل رعايه - االميه محو برامج لدارسى الصحيه الثقافه

 (2)المعلم كتاب -الثانى
 االنجابيه الصحه خدمات تكامل مشروع

 خدمات تكامل مشروع. القاهره

 االنجابيه الصحه
2008 
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 اليسر ابو شفيق احمد اعداده وكيفيه االميه محو برامج فى المعلم 126
 القطريه الوطنيه اللجنه.الدوحه

 والعلوم .قطر والثقافه للتربيه
2008 

 .التعليم تطوير برنامج. القاهره التعليم تطوير برنامج االميه محو الى الميسر دليل 127
2008 

 

128 
 حديثى المواليد رعايه - االميه محو برامج لدارسى الصحيه الثقافه

 (1)الدارس كتاب - الوالده
 االنجابيه الصحه خدمات تكامل مشروع

 خدمات تكامل مشروعالقاهره . 

 االنجابيه الصحه
2008 

129 
 عامه حتى الطفل رعايه - االميه محو برامج لدارسى الصحيه الثقافه

 (2)الدارس كتاب الثانى
 االنجابيه الصحه خدمات تكامل مشروع

 خدمات تكامل مشروعالقاهره . 

 االنجابيه الصحه
2008 

130 
 حديثى المواليد رعايه - االميه محو برامج لدارسى الصحيه الثقافه

 (1)المعلم كتاب الوالده
 االنجابيه الصحه خدمات تكامل مشروع

 خدمات تكامل مشروعالقاهره . 

 االنجابيه الصحه
2008 

 القصابى حميد بن احمد بن خليفه العربيه المرأة اميه محو فى عمان سلطنه تجربه 131

 جامعة -الكبار تعليم مركز. القاهرة

 شمس عين

 

2007 

 عمران سحر الكبار تعليم فى السوريه الوطنيه التجربه 132
 جامعه -الكبار تعليم مركز. القاهره

 شمس عين

2007 

 

 الكوارى مريم المرأه اميه محو مجال فى قطر دوله جهود 133
 جامعة -الكبار تعليم مركز. القاهرة

 شمس عين

2007 

 

 السعيد محمد سعيد الكبار وتعليم الخفى المنهج 134
 جامعه -الكبار تعليم مركز. القاهره

 شمس عين

2007 

 

135 
 وتعليم االميه محو معلمى تدريب مشروع فى العمل سير حول تقرير

 الكبار
 اليونسكو بيروت محمود بشير حسين

2007 
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 التربويه الدراسات معهد. القاهره التربويه الدراسات معهد تدريبى برنامج-الريفيه الفتاه اميه محو برامج وتقويم تنفيذ و تخطيط 136
2007 

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه تتبعها التى والمناهج االساليب 137
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2007 

138 
  -والمتوسطه الصغيره بالمشروعات الخاص االميه محو كتاب

 اوليه نسخه
 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2007 

 االصم الدارس كتاب-االول المستوى-االشاره بلغه اتنور اتعلم 139
. سمعيا المعاقين لرعايه اصداء جمعيه

 االسكندريه

 لرعايه اصداء جمعيه. االسكندريه

 .مصرسمعيا المعاقين

2007 

 سمعيا المعاقين لرعايه اصداء جمعيه المعلم دليل -االول المستوى -االشاره بلغه اتنور اتعلم 140
 لرعايه اصداء جمعيه. االسكندريه

 سمعيا.مصر المعاقين
2007 

 النظاميه غير والتربيه االميه محو مجال فى المغربيه االستراتيجيه 141
. العالى والتعليم الوطنيه التربيه وزاره

 المغرب

 اليونسكو مكتب. الشيخ شرم

 رمص. والدوحه بالقاهره
2007 

142 
 دليل-بمصر الكبار تعليم و االميه محو كوادر قدرات لبناء تدريبى برنامج

 المتدرب
 حجازى رضا

 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت

 .لبنان. العربيه الدول فى للتربيه
2007 

 2007 نسافر. اليونسكو. باريس االهليه الجمعيات الكبار وتعليم االميه محو فى االهليه الجمعيات استراتيجيه 143

 الحياه مدى التعلم 144

 والتضامن االجتماعيه الشئون وزاره

 الوطنى البرنامج. بالخارج والتونسيين

 تونس. الكبار لتعليم

 اليونسكو مكتب. الشيخ شرم

 رمص. والدوحه بالقاهره
2007 
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145 
 اتعلم برنامج معلم دليل اعداد تجربه تقويم عمل رشه و تنفيذ عن تقرير

 اتنور
 حسن على

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2006 

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه لهيئها الحقليه الفصول 146
 وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 الكبار

 

2006 

 

 .الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه مطويه-االميه لمحو الجماعيه المشاهده مراكز 147
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2006 

 

148 
 وتنشئه المواطنة-الرياضيات-العلوم -العربيه االجتماعى االدماج برنامج

 1 المستوى(ة) المتعلم كراسه-الفرنسيه-الفرد
 الباحثين من مجموعه

 الوطنيه التربيه وزاره. الرباط

 األطر وتكوين العالي والتعليم

 المغرب. العلمي والبحث

 

2006 

 .الباحثين من مجموعه الحياه مع تواصل -االشاره لغه 149
 لرعايه اصداء جمعيه. االسكندريه

 .مصرسمعيا المعاقين
2006 

 شمس عين جامعه. القاهره صابر بالن طالب. يوسف محمد علىد. قطر دوله فى االميه محو و الكبار تعليم مسيره 150
2006 

 

 2006 شمس عين جامعه. القاهره المتوكل عباس الجليل عبد فراحد. اليمنيه الجمهوريه فى االميه محو بفصول الكبار معلمى تواجه معوقات 151

152 
 العالميه االتجاهات ضوء فى الواحد الفصل لمعلمه المهنيه التنميه

 المعاصره
 2006 شمس عين جامعه. القاهره سليمان ابراهيم نجده

 2006 شمس عين جامعه. القاهره .الباحثين من مجموعه الثانيه الندوه-والمحليه االقليميه و الدوليه المشاركه و الكبار معلم 153

154 
 محو برامج فى حاليا   المستخدمه التعليميه واالساليب المناهج تقييم

 االميه
 2006 شمس عين جامعه. القاهره .الباحثين من مجموعه
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 االميه مكافحه قطاع -مصر كاريتاس االساس -الدارس كتاب -الناشئين كتاب 155
 قطاع -مصر كاريتاس. القاهره

 االميه مكافحه

2006 

 

 االميه مكافحه قطاع -مصر كاريتاس التمهيدى -الدارس كتاب -الناشئين كتاب 156
 قطاع -مصر كاريتاس. القاهره

 االميه مكافحه

2006 

 

 االميه مكافحه قطاع -مصر كاريتاس التمارين -الناشئين كتاب 157
 قطاع -مصر كاريتاس. القاهره

 االميه مكافحه

2006 

 

 المنسق كتاب -الناشئين كتاب 158
 مكافحه قطاع -مصر كاريتاس:هيئه

 االميه

 قطاع -مصر كاريتاس. القاهره

 االميه مكافحه

2006 

 

 الحسون محمود جاسم المعلم دليل -ربك باسم اقرأ 159
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2006 

 

 الحسون محمود جاسم االميه لمحو االساس مرحله-ربك باسم اقرأ 160
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2006 

 

 مجدى أحمد فهمى االميه لمحو االساس مرحله-الرياضيات منهج فى المعلم دليل 161
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 . الكبار وتعليم
2006 

 فهمى فاروق اميند.  المنظومى بالمدخل والحساب اللغات لتدريس المعلم دليل 162
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2006 

163 
  الكبار وتعليم اميه محو فى المنظومى المدخل

 المعلم دليل(االساسى المستوى)
 فهمى فاروق اميند. 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2006 
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164 
  -CLE االميه محو لبرنامج المعلم دليل

 اللغه لتعليم المكثفه المواجهه
 2006 االميه لمحو الروتارى لجنه. القاهره احمد سيد حبيب فاديهد. 

165 
 تعليميه واساليب ومواد لمناهج اولى تقييم اجراء و مسح- مكتبيه دراسه

 االميه لمحو برامج فى متضمنه
 الباحثين من مجموعه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2006 

166 
 مشروع"االميه محو لمعلم تجريبى دليل:الحياه مدى التعلم اجل من

 االميه لمحو االساس مرحله"الحياه مدى التعلم على الهيئه قدره تعزيز
 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 .الكبار وتعليم
2006 

 .اليمن جمهوريه اليمن فى الكبار تعليم و االميه محو 167
 اليمنيه الوطنيه اللجنه. صنعاء

 والعلوم والثقافه للتربيه
2006 

168 
 ضوء فى الريفيه المرأه اميه لمحو المنزلى االقتصاد فى برنامج تصميم

 احتياجاتها
 2006 مص. بقنا النوعيه التربيه كليه. قنا الشاورى محمود عطيات

169 
 27 من LIFE التمكين اجل من القرائيه مبادره حول االقليمى االجتماع

 االول الجزء الختامى التقرير:  صنعاء 2006 مارس 30:

 والثقافه للتربيه اليمنيه الوطنيه اللجنه

 .والعلوم

 اليمنيه الوطنيه اللجنه. صنعاء

 نيم. والعلوم والثقافه للتربيه
2006 

 جمهوريه العراق العراق فى االميه محو عن تقرير 170
 اليمنيه الوطنيه اللجنه. صنعاء

 . والعلوم والثقافه للتربيه
2006 

 عثمان اللطيف عبد العزيز عبد بالسودان االمال و الحال 171
 اليمنيه الوطنيه اللجنه. صنعاء

 . والعلوم والثقافه للتربيه
2006 

 االميه محو بحوث و التخطيط اداره اتنور اتعلم منهج محتوى حول دراسه ملخص 172
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2005 

 

 للطباعه النسر مكتب. القاهره االميه لمكافحه المسكونيه اللجنه المنسق كتاب -الحساب تحرر تعلم 173

 
2005 
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174 
 واسرع أسهل الكبار وتعليم االميه ومحو للمبتدئين والكتابه القراءه معلم

 والكتابه القراءه لتعليم طريقه
 2005 سين ابن مكتبه. القاهره عطا ابراهيم عيدد.

175 

 بمحافظه الكبار تعليم االميه لمحو العامه الهيئه لجهود تقويميه دراسه

 فى الماجستير رساله ملخص) االن حتى و 1994 منذ االسكندريه

 (2005 التربيه

 .مرسى السيد سمير نهله

 

 كليه-االسكندريه جامعه. االسكندريه

 مص. التربيه
2005 

176 
 منظوميه صياغه:الكبار وتعليم اميه محو فى المنظومى المدخل

 (االساسى المستوى)
 فهمى فاروق اميند.

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2005 

 الوطنيه التربيه وزاره. الجزائر الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه الكبار تعليم و االميه محو مجال فى المصريه التجربه 177
2005 

 

 نحوها الجامعه ودور الكبار تعليم مجاالت و مفاهيم 178
 فوزىد. . محمود اللطيف عبد صبرىد. 

 عطوه السيد
 رمص. الوادى جنوب جامعه. قنا

2005 

 

 رمص. الوادى جنوب جامعه. قنا .االقصر لمدينه االعلى المجلس االميه مفاهيم 179
2005 

 

 .سليمان صالح السعودى الوطنى الحرس فى للتعليم فريده تجربه 180
. السعودى الوطنى الحرس. الرياض

 وديهسع

2005 

 

 .عمان سلطنه. والتعليم التربيه وزاره االميه محو نظام على تعديالت تجرى والتعليم التربيه 181
. والتعليم التربيه وزاره. مسقط

 .طنه عمانسل

2005 

 

 .الوطنيه التربيه وزاره. الجزائر فال احمد سيد ولد محمد د. االفاق و موريتانيا،الواقع فى االميه محو جهود 182
2005 

 

 السوريه الوطنيه التجربه 183
 الكبار تعليم مديريه. الثقافه وزاره

 سوريا. الثقافيه والتنميه
 2005 الوطنيه التربيه وزاره. الجزائر

 تطورها و الكويت بدوله االميه محو مسيره 184
 

 الوطنيه التربيه وزاره. الجزائر ومحو الكبار تعليم مراقبه. التربيه وزاره
2005 

 



 

 

 قائمة مبحتويات املكتبة املركزية يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار                           
    

  

  

 03/02/2019 إعداد مركز المعلومات إدارة التوثيق والمكتبات بتاريخ

336 
 

 الكويت. االميه

 .الوطنيه التربيه وزاره. الجزائر .الوطنيه التربيه وزاره. الجزائر د. الوظيفى االميه محو 185
2005 

 

 الكبار تعليم و االميه محو حول الوطنى التقرير 186

 

 والتضامن االجتماعيه الشئون وزاره

 الوطنى البرنامج. بالخارج والتونسيين

 تونس. الكبار لتعليم

 2005 الوطنيه التربيه وزاره. الجزائر

187 
 الكبار تعليم و االميه محو مجال فى اليمنيه الجمهوريه تجربه

 

 محو جهاز. التعليم و التربيه وزاره

 اليمن. الكبار وتعليم االميه
 2005 الوطنيه التربيه وزاره. الجزائر

188 
 الواقع الكبار، تعليم و االميه محو مجال فى العراقيه التجربه مالمح

 المستقبليه واالفاق
 2005 الوطنيه التربيه وزاره. الجزائر زويلف احمد الحسين عبد

 بالسعوديه االميه محو و الكبار لتعليم التنظيميه الالئحه 189
 العامه االمانه. والتعليم التربيه وزاره

 السعوديه. الكبار لتعليم

. والتعليم التربيه وزاره. الرياض

 .وديهسع

 

2005 

 الفلسطينى الوطنى المعلومات مركز تقارير و فلسطين،دراسات فى الكبار وتعليم االميه محو واقع 190
 الوطنى المعلومات مركز. القدس

 سطينفل. الفلسطينى
2005 

 . الداخليه وزاره. القاهره التدريب مصلحه. الداخليه وزاره الشرطه فى االميه محو نشاط عمل دليل 191
2005 

 

 .مصر كاريتاس جمعيه للجميع الكتابه و القراءه تحقيق 192
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

 

2005 

 

 د.صالح سليمان السعودى الوطنى الحرس فى للتعليم فريده تجربه 193
. السعودى الوطنى الحرس. الرياض

 وديهسعال

 

2005 

 

 .عمان سلطنه. والتعليم التربيه وزاره االميه محو نظام على تعديالت تجرى والتعليم التربيه 194
 

 2005. والتعليم التربيه وزاره. مسقط
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  .طنه عمانسل

 نحوها الجامعه ودور الكبار تعليم مجاالت و مفاهيم 195
 وزىد.ف. محمود اللطيف عبد صبرىد.

 .عطوه السيد
 رمص. الوادى جنوب جامعه. قنا

2005 

 

196 

 العمل لورشه مقدمه عمل ورقه-االميه محاربه فى الحديثه االتجاهات

 مجال فى المعلومات تقنيات استخدام مجال فى المكونين لتكوين االقليميه

 االميه محو

 لقيه عباس حسينلواء. 
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2004 

 2004 العماليه الثقافيه المؤسسه. القاهره عدلى مهاب. زهران الوهاب عبدد. للحساب الفنيه المتابعه دليل 197

198 
 الكبار تعليم مستقبل ندوه وقائع:العربى الوطن فى الكبار تعليم مستقبل

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

 والثقافه للتربيه العربيه المنظمه

 التربيه برامج اداره. والعلوم

 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 .والعلوم والثقافه
2004 

199 
 بمحافظه الكبار تعليم و االميه لمحو العامه الهيئه لجهود تقيميه دراسه

 الدقهليه
 .حمزه محمد صبرى عطياتد.

 جامعه التربيه كليه. المنصوره

 منصوره
2004 

200 
 3 من والتعلم التدريس فى المنظومى المدخل حول الرابع العربى المؤتمر

 2004 ابريل 4:
 .الباحثين من مجموعه

 العلوم تدريس تطوير مركز. القاهره

 شمس عين بجامعه
2004 

 محمد حسن الرشيديد.  اتنور اتعلم سلسله فى الكبار تعليم و االميه محو لمنهج تطبيقيه نماذج 201
 العلوم تدريس تطوير مركز. القاهره

 شمس عين بجامعه
2004 

 حلوان جامعه. القاهره دهشان جمال. الدين سيف حسن احمد عمل ورقه - االميه محو مشكله مواجهه فى المنوفيه جامعه رؤيه 202
 

2004 

 2004 . حلوان جامعه. القاهره د. على الزيات والمستقبل الحاضر االميه ومحو الكبار تعليم فى القاهره جامعه رؤيه 203

 االميه لمحو العالمى اليوم 204
 محو جهاز. التعليم و التربيه وزاره

 و العامه االداره. الكبار تعليم و االميه

 التعليم و التربيه وزاره. صنعاء

 .يم. اليمنيه
2004 
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  العالقات

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه مصر فى االميه لمحو القوميه المعايير اعداد مشروع 205
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2004 

 

 مشروع فى تجريبى دليل ، التعليم استكمال نحو:  االول المسار دليل 206

 الحياه مدى التعلم على القدره تعزيز
 البريطانى المشروع

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2004 

 المدرسه خارج التعليم مناهج تنفيذ و العداد تدريبى دليل 207
 للدراسات المصريه الشركه. اليونسكو

 االداريه والتنميه والتدريب

 مناهج تنفيذ و العداد تدريبى دليل

 المدرسه خارج التعليم
2004 

 د.ناجى شنوده نخله تقويميه االميه،دراسه محو بفصول التعليميه العمليه 208
 للبحوث القومى المركز. القاهره

 والتنميه التربويه

2004 

 

 المنعقد المسارات لمرحله التدريبيه الكوادر تدريب برنامج عن تقرير 209

 2004يوليو 7:  4من بالقاهره البريطانى الثقافى بالمجلس

 .الدرينى عبدالعزيز حسين

 
 2004 البريطانى المشروع. القاهره

 اليونسكو 2012: 2003 من االميه،االنطالقه محو عقد 210
 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت

 .نانلب. العربيه الدول فى للتربيه
2004 

 .المؤلفين من مجموعه (كبار تعليم)اساس الثانيه للسنه - االول الكتاب-العامه حياتنا 211
 تعليم و االميه محو جهاز. صنعاء

 باليمن الكبار
2004 

 .المؤلفين من مجموعه (كبار تعليم)اساس الثانيه للسنه - الثانى الكتاب-االجتماعيه حياتنا 212
 تعليم و االميه محو جهاز. صنعاء

 باليمن الكبار
2004 

 .المؤلفين من مجموعه (كبار تعليم)اساس الثانيه للسنه - الثالث الكتاب-االقتصاديه حياتنا 213
 تعليم و االميه محو جهاز. صنعاء

 باليمن الكبار
2004 
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 .المؤلفين من مجموعه (كبار تعليم) اساس الثانيه للسنه - الرابع الكتاب-الصحيه حياتنا 214
 تعليم و االميه محو جهاز. صنعاء

 باليمن الكبار
2004 

 (كبار تعليم) اساس االولى للسنه للحياه اتعلم 215
 عبد محمد محمد. المخالفى حاتم محمد

 الغنى

 التعليم و التربيه وزاره. صنعاء

 نيمال. اليمنيه

2004 

 

 االمانه. السعوديه والتعليم التربيه وزاره اميه بال المنوره المدينه مشروع 216

 السعوديه. الكبار لتعميم العامه

 والتعليم التربيه وزاره. الرياض

 .وديهسعال. السعوديه
2004 

 االميه لمحو العالمى اليوم 217

 محو جهاز. التعليم و التربيه وزاره

 و العامه االداره. الكبار تعليم و االميه

 العالقات

 التعليم و التربيه وزاره. صنعاء

 .نيمال. اليمنيه

 

2004 

 د. محمد على نصر الكبار تعليم و االميه محو معلمى تدريب و اعداد و المنظومى المدخل 218
 العلوم تدريس تطوير مركز. القاهره

 شمس عين بجامعه
2004 

 2004 حلوان بجامعه. القاهره د.علي الزيات  والمستقبل الحاضر االميه ومحو الكبار تعليم فى  القاهره جامعه رؤيه 219

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه الجيزه بمحافظه االميه متحدى تجربه 220
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2003 

 

 2003 فرنسا-اليونسكو. باريس اليونسكو اقليمى توليفى تقرير-العربيه الدول فى الكبار وتعليم تعلم تطور و حاله 221

222 
 بعد سنوات ست العقد منتصف تقييم:الكبار تعليم حول العربيه الورشه

 الثانى الجزء- 2003يوليو 18: 15من هامبورج
 .الباحثين من مجموعه

 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت

 لبنان. للتربيه
2003 

223 
 بعد سنوات ست العقد منتصف تقييم:الكبار تعليم حول العربيه الورشه

 النهائى التقرير مشروع - 2003يوليو 18: 15من هامبورج

 

 االقليمى اليونسكو مكتب
 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت

 .نانلب. للتربيه
2003 

 2003 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت محو جهاز. والتعليم التربيه وزاره حول الخامس العالمى المؤتمر انعقاد منذ انجازه تم لما تقييمى تقرير 224
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 -الكبار وتعليم االميه محو مجال فى 1997هامبورج الكبار تعليم

 2003: 1997 من اليمنيه الجمهوريه

 نانلب. للتربيه .اليمن. الكبار وتعليم االميه

 د. الحسن بن محمد موريتانيا فى االميه محو عن تقيميه ورقه 225
 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت

 .نانلب. للتربيه

2003 

 

 

226 
 لتعليم الخامس المؤتمر بعد سنوات ست العقد منتصف تقييم:الكبار تعليم

 التونسيه للجمهوريه الوطنى التقرير-1997هامبورج-الكبار

. والتضامن االجتماعيه الشئون وزاره

 تونس. الكبار لتعليم الوطنى البرنامج

 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت

 .نانلب. للتربيه

 

2003 

 

227 
  الكبار وتعليم االميه محو مجال فى اليمنيه الجمهوريه تجربه

 

 محو جهاز. والتعليم التربيه وزاره

 .اليمن. الكبار وتعليم االميه
 2003 نيم. اليمنيه الجمهوريه. صنعاء

228 
 ضوء على الكبار وتعليم االميه محو برامج لتنفيذ جديده استراتيجيه نحو

 التكنولوجيه المستحدثات

 

 2003 رمص. بدمياط التربيه كليه. دمياط .سنه ابو عبده فريالد. 

 2003 .بدمياط التربيه كليه. دمياط محموعه من الباحثين 2003فبراير26 الكبار تعليم برامج فى المعاصره االتجاهات ندوه 229

 التعليمى ومردودها االميه محو انتاجيه 230
 حمدان بدريهد. . الصافى زيد ابو هاشمد.

 العالى مجيد السيد هللا عبدد.

-التعليم و التربيه وزاره. المنامه

 والتطوير التربويه البحوث مركز

 بالبحرين

 

 2003 

231 
 دراسه)االميه محو مراكز من االميين تسرب على المؤثره العوامل

 (اسيوط بمراكز ميدانيه

  فراج محمود اسامه

 
 اسيوط .جامعه اسيوط.مصر

2003 

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه  عليها االجابه و امتحانات نماذج 232
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2003 

 

 شمس عين جامعه. القاهره د.عصام اسعد للفتيات الحضاريه االميه محو و الجديده المدارس برنامج 233
2003 
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234 
 3: 1 من المعلم لتدريب المحلى للكادر االوليه التدريبيه الدوره

 2003مارس
 2003 البريطانى المشروع. القاهره البريطانى المشروع 

235 

 الكبار تعليم قيادات اجتماع وقائع:العربى الوطن فى الكبار تطويرتعليم

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

12/ 2001 

 والثقافه للتربيه العربيه المنظمه

 .التربيه برامج اداره. والعلوم

 للتربيه العربيه المنظمه. القاهره

 والعلوم والثقافه
2002 

 الباحثين من مجموعه مصر فى النظامى غير بالتعليم للدارسين العمل لعالم التهيئه 236
 للبحوث القومى المركز. القاهره

 رمص. والتنميه التربويه
2002 

 البريطانى المشروع. القاهره ديفرز،اليزابث. ويليامز،دوناد. الكبار اميه لمحو منهج تصميم 237
2002 

 

 اللطيف عبد مصطفى محمد مقارنه المتحده،دراسه والمملكه مصر من كل فى االميه محو برامج 238
 والبحوث الدراسات معهد. القاهره

 التربويه
2002 

239 
 عاما ثالثين خالل االميه ومحو الكبيرات تعليم

 

 االمانه. البنات لتعليم العامه الرئاسه

. الرياض. الكبيرات لتعليم العامه

 .السعوديه

 

 لتعليم العامه الرئاسه. الرياض

 .وديهسع. البنات
2001 

 الطفل و االم صحه - االميه محو لفصول المعلم دليل 240

 

 العامه الهيئه. والسكان الصحه وزاره

 الكبار وتعليم االميه لمحو

 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2001 

 والطفل االم صحه 241

 

 العامه الهيئه. والسكان الصحه وزاره

 الكبار وتعليم االميه لمحو

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2001 

242 
 العمليه لتنظيم المجمعه العمليات و التنفيذى الجهاز رئيس توجيهات

 التعليميه

 

. الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 والخدمات للتخطيط المركزيه االداره

 التعليميه

 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2001 
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243 
 (التنسيق -العقبات-الجهات) االميه لمحو الحالى الوضع تقويم

 

. سليمان جميل سعيد. بيومى هللا عبد

 .زيدان بدران همام

 العلمى البحث اكاديميه. القاهره

 والتكنولوجيا
2000 

 د.خديجه بنانى للجميع القراءه كتاب دليل 244

 

 .رب مغ. الفتح رباط جمعيه. الرباط

 
2000 

 2000 البريطانى المشروع. القاهره البريطانى المشروع  الكبار تعليم و االميه محو لمعلمى حقيبه:  الدارسين حياه فى الحساب 245

 الطالئع دار. القاهره محمود السيد مهدىد. االميه محو و للصغار الكتابه و القراءه تعليم 246
2000 

 

 االميه محو منهج فى القرآنيه لاليات االيضاح 247
. الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 التعليميه للخدمات العامه االداره

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2000 

 د.علي احمد مدكور تكتب و تقرأ تنمو زهره 248
 للطفوله القومى المجلس. القاهره

 واالمومه

2000 

 

 حلمى عباس شكرىد. الكبار تعليم اقتصاديات 249
 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه

 

2000 

 

 د.فتحي علي يونس للكبار تعليميه ماده اختيار معايير و اسس 250

 

 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه

2000 

 

 مجموعه من الباحثين اتنور اتعلم 251

 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

2000 

 

 (التنسيق -العقبات-الجهات) االميه لمحو الحالى الوضع تقويم 252
. سليمان جميل سعيدد.. بيومى هللا عبدد.

 .زيدان بدران همامد.

 العلمى البحث اكاديميه. القاهره

 .والتكنولوجيا
2000 
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 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه انجازات و الرئيسيه االنشطه 253
 .الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
1999 

254 

 القراءه مواد باعداد والمعنيين لالخصائيين االقليميه العمل ورشه

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

 النهائى التقرير -1969(الثانى تشرين)نوفمبر

 للتعليم الدولى المركز. اليونسكو

 العربى العالم فى للكبار الوظيفى

 لتعليم االقليمى المركز. الليان سرس

 . مصر الكبار
1999 

 العربى الخط كراسه 255
 امين محمود. الخولى محمد امين

 القوصى
 والتعليم التربيه وزاره. القاهره

1999 

 

 البريطانى المشروعالقاهره.  البريطانى المشروع تنميه و تعليم االميه محو 256
1999 

 

 د.محمد ادهم على الكبار تعليم تنظيم و اداره 257
 للتعليم السودان منظمه. الخرطوم

 انسودال. المفتوح

 

1999 

 د.محمد زايد بركه التعليميه المواد انتاج و المناهج تصميم 258
 للتعليم السودان منظمه. الخرطوم

 انسودال. المفتوح
1999 

 االميه لمكافحه المسكونيه اللجنه االميه لمكافحه المسكونيه اللجنه حياتنا فى اوراق:  تحرر تعلم 259
1999 

 

 االميه لمكافحه المسكونيه اللجنه االميه لمكافحه المسكونيه اللجنه المنسق دليل - حياتنا فى اوراق:  تحرر تعلم 260
1999 

 

261 
 وتعليم االميه محو مجال فى البنات لتعليم الرئاسه جهود على اضواء

 ه1419-1392 عامذ من الكبيرات

 

.  البنات لتعليم العامه الرئاسه

 اداره - الثقافيه للشئون االدارهالعامه

 السعوديه. االميه محو

 لتعليم العامه الرئاسه. الرياض

 السعوديه - البنات
1998 
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 االميه ومحو الكبار لتعليم مقترح منهج -والكلمات الحروف مع اطفالنا 262

 
 1998 الفكرالعربى دار. القاهره مصطفى فهيمد.

263 
 من المكتسبه هاراتمال و بالمعارف االميه من المتحررين احتفاظ مدى

 تنفيذى ملخص-ميدانيه دراسه--االميه محو برامج

 .الباحثين من مجموعه

 

الهيئة العامة لمحو األمية . القاهره

 وتعليم الكبار
1998 

264 
 الطفل اميه لمحو التجريبى المشروع :وتكتب  تقرأ

 المرأه و 
 .القاضى محمد محمد

 للطفوله القومى المجلس. القاهره

 .رمص. واالمومه

1998 

 

 .مينا مراد فايزد. المرأه و الطفل اميه لمحو التجريبى المشروع : اتقدم و احسب 265
 للطفوله القومى المجلس. القاهره

 رمص. واالمومه
1998 

266 
 و المرأه اميه لمحو التجريبى المشروع:للمعلم الصحيه الثقافه دليل

 الطفل

 

 الحمد شيبه فتحىد.
 للطفوله القومى المجلس. القاهره

 .مص. واالمومه
1998 

 االميه لمحو الشامله الحمالت تقويم دليل 267
 والثقافه للتربيه العربيه المنظمه

 .والعلوم

 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه

 

1998 

 

 .مرغيت بوجمعهد. عائلتى ارقى و اميتى امحو 268
 للتنظيم الجزائريه الجمعيه. الجزائر

 العائلى

1998 

 

 االميه محو لمعلمى دليل:  المبتكر المعلم 269
 لمحو العامه الهيئه البريطانى المشروع

 الكبار وتعليم االميه
 1998 البريطانى المشروع. القاهره

 المعلم دليل:  االجتماعيه التنشئه 270
 عبدالرحمند.. طعيمه احمد رشدىد.

 .عبدهللا صالح

 

 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه

1998 

 

 االجتماعيه التنشئه 271
 عبدالرحمند.. طعيمه احمد رشدىد.

 .عبدهللا صالح

 

 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه

1998 
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272 
 الميدانيه القاعده منظور من االميه محو جهود فى المرجع

 
 مترجم. عزب احمد صالح. س.بوال،هد.

 

 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه
1998 

 الدين نور محمد وصفى لواء. المستهدف و الواقع الريفيه المرأه اميه محو 273

 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 . الكبار وتعليم

1998 

 

274 
 فى المختلفه الدارسين،ات جذب طرق حول التدريبيه الدوره توثيق

 قنا ،محافظه1998 ابريل 23: 22من الفتره
 1998 البريطانى المشروع. القاهره البريطانى المشروع

275 

 ات/مدربين تدريب عن بالقرى ميدانى تطبيق و عمل ورشه حول تقرير

 1998 مارس 31: 21من االميه ومحو االجتماعى النوع

 قنا 1998 ابريل 23: 11المنوفيه،من

 

 .التنميه خدمات مركز

 
 1998 البريطانى المشروع. القاهره

276 

 من الكبار تعليم و االميه محو فى السادسه العاديه التدريبيه الدوره

 ،تقارير الثانى الجزء النهائى ،التقرير1990/  1/  5: 1989/ 11/12

 الفرق

 

 .الكبار لتعليم االقليمى المركز

 

 لتعليم االقليمى المركز. المنوفيه

 .رمص. الكبار

 

1998 

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه 1997 فبراير المستقبل و الواقع-الكبار تعليم فى المصريه التجربه 277
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
1997 

278 
 بمحو المتعلقه االحصاءات جمع طرق مجال فى الكويت دوله تجربه

 الكبار تعليم و االميه
 د. دالل احمد البالول

 طرق مجال فى الكويت دوله تجربه

 بمحو المتعلقه االحصاءات جمع

 الكبار تعليم و االميه

1997 

 1997 . العالمى التعليم هيئه. القاهره .مصر. العالمى التعليم هيئه االميه محو مناهج فى المرأه صحه رسائل ادراج برنامج 279

 االميه لمكافحه المسكونيه اللجنه التمارين:  تحرر تعلم 280
 لمكافحه المسكونيه اللجنهالقاهره.

 االميه

1997 
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 االجتماعيه الشئون وزاره. القاهره االجتماعيه الشئون وزاره.  المستقبل و الواقع بين المصريه المرأه قضايا ندوه 281
1997 

 

282 
 المنظمات و الجمعيات دور و االميه لمحو القوميه الحمله استراتيجيات

 الحكوميه غير
 احمد العاطى عبد صالحلواء . 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 .رمص. الكبار وتعليم
1997 

283 
 اميه محو لتجربه المستقبل،عرض و الواقع تحديات بين الكبار تعليم

 الشرابيه معهد عمال
 فرج الحميد عبد الهام

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 .الكبار وتعليم
1997 

 رشاد احمد ابتهال االميه محو قضيه فى لالداره الحكوميه غير المنظمات رؤيه 284
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
1997 

 فى دكتوراه رساله ملخص:الكبار لالميين العربيه اللغه منهج تطوير 285

 التربيه فلسفه
 زهره ابو الحميد عبد محمد

 كليه-المنوفيه جامعه. الكوم شبين

 .مصرالتربيه
1996 

 .منصور حسن المتولى االميه لمحو االساس مرحله:المعلم دليل 286
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 .رمص. الكبار وتعليم
1996 

 مجموعه من الباحثين االميه لمحو االساس مرحله:اتنور اتعلم 287
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 رمص. الكبار وتعليم
1996 

 رمص. العربى الفكر دار. القاهره مدكور احمد علىد. التطبيق و النظريه:الكبار تعليم منهج 288
1996 

 

 .واالمومه للطفوله القومى المجلس للمعلم البيئيه الثقافه دليل 289
 للطفوله القومى المجلس. القاهره

 رمص. واالمومه

1996 
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 و الشامله التنميه مشروع:للمعلم االجتماعيه و الوطنيه الثقافه دليل 290

 القريه لطفل االميه محو و المتكامله الرعايه
 واالمومه للطفوله القومى المجلس:هيئه

 للطفوله القومى المجلس. القاهره

 .رمص. واالمومه
1996 

291 
 المتكامله الرعايه و الشامله التنميه مشروع:للمعلم البدنيه التربيه دليل:

 القريه لطفل االميه محو و

 

 د.عصام بدوى
 للطفوله القومى المجلس. القاهره

 واالمومه
1996 

 مصر كاريتاس جمعيه. القاهره مصر كاريتاس جمعيه الناشئين كتاب 292
1996 

 

 1996 .العماليه الثقافيه المؤسسه. القاهره .نعمه د. رجاء للدارس -الصناعى القطاع فى للعمال العربيه اللغه كتاب:نور العلم 293

 للسكان القومى المجلس. القاهره زكى عادل اميند.. دياب حسن محمدد. السكانيه التربيه مجال فى الكبار تعليم و االميه محو لمعلمى المعلم دليل 294

1996 

 االميه لمكافحه المسكونيه اللجنه الحساب كتاب:  تحرر تعلم 295
 لمكافحه المسكونيه اللجنهالقاهره.

 االميه

1996 

 

 اكتوبر المناقشه مجموعات لنتائج النهائى مصر،التقرير فى االميه فهم 296

1996 
 واالعالم للبحوث وشركاه الوفائى

 وشركاه الوفائى مكتب. القاهره

 واالعالم للبحوث

1996 

 .نعمه د. رجاء الكبار الدارسات وثقافه االميه محو فى العربيه اللغه منهاج:نور العلم 297
 الريف لصحه الفيوم مشروع. الفيوم

 مصر. االسره وتنظيم
1995 

 الطفل لثقافه القومى المركز. القاهره د.حسن على محمد االول المستوى:للناشئين الميسره العربيه 298
1995 
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 الطفل لثقافه القومى المركز. القاهره د.حسن على محمد المعلم دليل:  للناشئين الميسره العربيه 299
1995 

 

 .والتعليم التربيه وزاره. القاهره د.محمد محمود رضوان للكبار العربيه اللغه 300
1995 

 

 والتعليم التربيه وزاره. القاهره د.وليم عبيد هندسه و حساب: للكبار الرياضيات 301
1995 

 

 .والتعليم التربيه وزاره. القاهره السكرى عبدالكريم اسامهد. االول الثانى،القسم المستوى:للكبار العامه الثقافه 302
1995 

 

 من التحرر مرحله من االساس حلقه:  االجتماعى التواصل نشاط دليل 303

 االميه
 1995 االجتماعيه الشئون وزاره. تونس فاطمه بن محمدد.

 من التكميل حلقه:  المواطنه و البيئه فى االجتماعى التواصل نشاط دليل 304

 االميه من التحرر مرحله
 1995 االجتماعيه الشئون وزاره. تونس د.محمد بن فاطمه

305 
:  البيئه و الصحه و االقتصاديه الحياه فى االجتماعى التواصل نشاط دليل

 االميه من التحرر مرحله من التكميل حلقه
 1995 االجتماعيه الشئون وزاره. تونس د.محمد بن فاطمه

306 

 

:  االسريه الحياه و االقتصاديه الحياه فى االجتماعى التواصل نشاط دليل

 االميه من التحرر مرحله من التكميل حلقه

 1995 االجتماعيه الشئون وزاره. تونس د.محمد بن فاطمه

 االجتماعيه الشئون وزاره. تونس .هللا حرز على االميه من التحرر مرحله من االساس حلقه:  الحساب نشاط دليل 307
1995 

 

308 
 الكبار تعليم و االميه لمحو القوميه االستراتيجيه لمتابعه التخطيط

 كنموذج-القليوبيه محافظه- بيرت اسلوب باستخدام
 د.عائشه عبد الفتاح الدجدج

 كليه-الزقازيق جامعه. القاهره

 .التربيه
1995 
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309 

 المرأه اميه لمحو الحديثه االساليب حول النسائيه للقيادات عمل ورشه

 النهائى،الجزء ،التقرير1999مارس 30: 18 من مصر فى الريفيه

 االول

 الكبار لتعليم االقليمى المركز
 لتعليم االقليمى المركز. المنوفيه

 .مص. الكبار
1995 

310 
 تحصيل على صغيره مجموعات فى التعليم اسلوب استخدام فاعليه

 التعلم اثر بقاء و العلوم ماده فى الكبار تعليم الثانى بالصف االميين

 .الصباغ العزيز عبد حمدىد.

 

 كليه-المنوفيه جامعه. الكوم شبين

 .مصرالتربيه
1994 

311 
 العربيه بالمملكه الكبار لتعليم الثالث و الثانى للصفين العلوم كتابى تقويم

 السعوديه

 .الصباغ العزيز عبد د.

 

 كليه-المنوفيه جامعه. الكوم شبين

 .مصرالتربيه
1994 

 االميه لمكافحه المسكونيه اللجنه تحرر تعلم 312
 لمكافحه المسكونيه اللجنه. القاهره

 االميه

1994 

 

 االميه لمكافحه المسكونيه اللجنه الثانى الكتاب النحو: تحرر تعلم 313
 لمكافحه المسكونيه اللجنه. القاهره

 االميه

1994 

 

 رمص. المنوفيه محافظه. المنوفيه د.مجدي محمد يونس االميه محو مجال فى المرئيه و االقليميه االذاعه دور 314
1994 

 

 الديمقراطى الوطنى الحزب المنوفيه بمحافظه االميه لمحو عمل خطه 315
. الوطنيه الدراسات مركز. المنوفيه

 رمص

1994 

 

 الدائمه االعالم لجنه. التربيه وزاره الكبار تعليم و االميه محو فى الكويت دوله جهود 316

 لمحواالميه

 1994 التربيه وزاره. الكويت

 

317 
. االجتماعيه والشئون التشغيل وزاره الدارسه كتاب:  حساب و قراءه نعمل و نقرأ

 المغرب. الرباط

 1994 ربمغال. للتوزيع برينت. الرباط

 

318 
 رياض و االبتدائى التعليم تعميم عن المتحده العربيه االمارات دوله تقرير

 الكبار تعليم و االطفال

 الشئون قطاع. والتعليم التربيه وزاره

 الكبار تعليم اداره التعليميه

 و التربيه وزاره. ظبى ابو

 .االماراتالتعليم
1994 
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 الكنانى محمد. فاطمه بن محمدد.  القراءه كتاب-القراءه نشاط:للجميع التربيه 319

 الرزقى الدين عزد.. قسومه

-االجتماعيه الشئون وزاره. تونس

 االجتماعى للنهوض العامه االداره
1993 

 الكنانى محمد. فاطمه بن محمدد.  (2)الحساب نشاط:للجميع التربيه 320

 .هللا حرز علىد.. قسومه

-االجتماعيه الشئون وزاره. تونس

 االجتماعى للنهوض العامه االداره
1993 

321 
 القرائيه المواد واعداد تخطيط مهام فى التخصصيه التدريبيه الدوره

 الدروس وحده 1993 10/ 5: 4/ 17االميه محو لبرامج والتعليميه

 (النظافه) حول

 لتعليم االقليمى المركز. الليان سرس الباحثين من مجموعه

 1993 الكبار

 المطوره للمناهج المقترح المشروع)الكبار وتعليم االميه محو مناهج 322

 (بالبحرين الكبار وتعليم االميه لمحو

. المناهج اداره. والتعليم التربيه وزاره

 .البحرين

 اداره-والتعليم التربيه وزاره. المنامه

 . بالبحرين المناهج
1993 

 دراسه: ع.م.ج فى الكبار تعليم و االميه محو مجال فى بعد عن التعليم 323

 دكتوراه رساله ملخص:  تقويميه
 الطويل الهادى عبد العزيز عبدد.

 جامعه التربيه كليه. المنصوره

 رمص. منصوره
1993 

 و الطفل اميه لمحو التجريبى المشروع:للمعلم الزراعيه الثقافه دليل 324

 المرأه

 محمود ابراهيم. شكرى محمد كاميليا

 على

 للطفوله القومى المجلس. القاهره

 .رمص. واالمومه
1993 

 الحساب مبادئ لتعليم مشوقه و سهله طريقه:الحساب 325
 المناهج لجنه. االنجيليه القبطيه الهيئه

 التعليميه والمواد
 1993 .رمص. الثقافه دار. القاهره

 للمرأه الجديد المعلم 326
 المناهج لجنه. االنجيليه القبطيه الهيئه

 التعليميه والمواد
 . االنجيليه القبطيه الهيئه. القاهره

1993 

 

 االميه لمكافحه المسكونيه اللجنه المنسق كتاب:تحرر تعلم 327
 لمكافحه المسكونيه اللجنه. القاهره

 االميه

1993 

 

 الحسون محمود جاسمد. االساس لمرحله ربك باسم اقرأ كتاب 328
 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه

1992 
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 الحسون محمود جاسمد. المعلم دليل:ربك باسم اقرأ 329
 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه

1992 

 

 1992 والتعليم التربيه وزاره. القاهره د.احمد حسن حمزه للمعلم اول مستوى:للكبار المهنيه التدريبات و العامه الثقافه 330

 مترجم. عزب احمد صالح. س.بوال،هد. االميه من المتحررين متابعه لمراحل المناهج و البرامج تطوير 331
 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه
1992 

 1992 . والتعليم التربيه وزاره. القاهره د.اسامه عبد الكريم السكرى للمعلم - الثانى االول،القسم المستوى:  للكبار العامه الثقافه 332

 الثقافه دار. القاهره بشرى ماهرد.. عوض يوسفد. الدارس كشكول 333
1992 

 

334 
 مجال فى العامله النسائيه للقيادات السابعه التخصصيه التدريبيه الدوره

 لمحو التعليميه والمواد المناهج تطوير االميه،حول

 النهائى ،التقرير1992االميه،نوفمبر

 .الكبار لتعليم االقليمى المركز

 

 لتعليم االقليمى المركز. المنوفيه

 .رمص. الكبار
1992 

 لسنه422 رقم قرار-1991 لسنه قرار- 1991 لسنه 8 رقم قانون 335

 1994لسنه346قرار- 1991
 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
1991 

 للفالح الجديد المعلم 336
 المناهج لجنه. االنجيليه القبطيه الهيئه

 التعليميه والمواد
 االنجيليه القبطيه الهيئه. القاهره

1991 

 

 المستقبل تحديات و الراهن الوضع:العربى الوطن فى االميه 337
 فى للتربيه االقليمى اليونسكو مكتب

 العربيه الدول

 االقليمى اليونسكو مكتب. عمان

 للتربيه
1991 

 والتعليم التربيه وزاره. القاهره منصور حسن المتولى اتقدم اتعلم 338
1991 

 



 

 

 قائمة مبحتويات املكتبة املركزية يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار                           
    

  

  

 03/02/2019 إعداد مركز المعلومات إدارة التوثيق والمكتبات بتاريخ

352 
 

 محو:الكبار تعليم لمناهج المدرسيه غير السكانيه للتربيه المعلم دليل 339

 االميه
 .ميخائيل ماهر

 البيئيه للتربيه العامه االداره. القاهره

 .والسكانيه
1990 

 االميه محو االول للصف:الرياضيات 340
 عثمان خيتد.ب. التركى محمد احمدد.

 بخيت
 انعم. والتعليم التربيه وزاره. مسقط

1990 

 

 للعامل الجديد المعلم 341
 المناهج لجنه. االنجيليه القبطيه الهيئه

 التعليميه والمواد

 . االنجيليه القبطيه الهيئه. القاهره

 
1989 

 للعامل الجديد المعلم كتاب استخدام فى المعلم دليل 342
 المناهج لجنه. االنجيليه القبطيه الهيئه

 .التعليميه والمواد
 1989 .االنجيليه القبطيه الهيئه. القاهره

 د.وليد خضر الزند الكبار تعليم كتب اعداد مواصفات و اسس عمل دليل 343
 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه

1987 

 

 لجنه من االساتذه المتخصصين االميه محو مناهج فى العامه الثقافه كتاب 344

 للكتب المركزى الجهاز. القاهره

 والوسائل والمدرسيه الجامعيه

 التعليميه

1983 

345 

 

 لالميه الحضارى المفهوم

 

 والثقافه للتربيه العربيه المنظمه

 االميه لمحو العربى الجهاز. والعلوم

 .الكبار وتعليم

 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه
1983 

346 
 مفهوم اطار فى النظامى غير التعليم قضايا لبعض دراسه:الكبار تعليم

 المستمر التعليم
 1982 وهبه مكتبه. القاهره .نوير جمال محمد. حلمى عباس شكرى

 للكبار تعليميه مواد العداد عمل ورشه 347

 والثقافه للتربيه العربيه المنظمه

 االميه لمحو العربى الجهاز. والعلوم

 الكبار وتعليم

 االميه لمحو العربى الجهاز. بغداد

 اقعرال. الكبار وتعليم
1981 

348 
 االميه محو لمواد النهائيه االمتحانات نماذج دليل

 العامه،الدين الحساب،القراءه،الثقافه:لالسترشاد
 د.صالح الدين كامل

 للقوات التدريب هيئه. الدفاع وزاره

 االميه محو المسلحه،فرع
1980 
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 الكبار للدارسات القراءه كتاب:  نتعلم و نقرأ 349
 ابو مصباح سميه.مليك سامى محمدد.

 خضره

 لتعليم االقليمى المركز. الليان سرس

 رمص. الكبار

1980 

 

 للكبار الحساب و الكتابه و القراءه تعليم فى:  نتقدم و نتعلم نحن 350

 
 1979 الريفى االعالم مجلس. القاهره .حشاد عنترد.

 رمص. الكتب عالم. القاهره .هندام يحيى التربويه و النفسيه اسسه:االميه محو و الكبار تعليم 351
1978 

 

 ملحقاته و العربيه الكتابه تيسير تجربه اعاده عن النهائى التقرير 352
 الحميد عبد محمد. القوصى العزيز عبد

 ابوالعزم

 للتربيه العربيه المنظمه. القاهره

 .والعلوم والثقافه
1978 

 العربى الوطن فى الكبار تعليم مؤسسات 353

 والثقافه للتربيه العربيه المنظمه

 االميه لمحو العربى الجهاز. والعلوم

 الكبار وتعليم

 للتربيه العربيه المنظمه. القاهره

 والعلوم والثقافه
1977 

 االميه محو فى للعاملين المبرمج التعليم 354
. القال الدين فخر. تياجارجان،سفاسيالم

 مترجم

 محو لطرائق الدولى المعهد. طهران

 .راناي. الكبار اميه
1977 

 االميه محو و الكبار لتعليم الحساب كتاب 355
 العربيه المنظمه. العربيه الدول جامعه

 والعلوم والثقافه للتربيه

 للتربيه العربيه المنظمه. تونس

 والعلوم والثقافه
1977 

 ملحقاته و العربيه الكتابه تيسير تجربه عن النهائى التقرير 356
 الحميد عبد محمد. القوصى العزيز عبد

 ابوالعزم

 للتربيه العربيه المنظمه. القاهره

 والعلوم والثقافه
1976 

 الكبار لتعليم االقليمى المركز بنفسك نفسك علم 357
 لتعليم االقليمى المركز. الليان سرس

 رمص. الكبار

1975 

 

 فى خطتها لوضع المطلوبه العناصر:االميه لمحو مقترحه استراتيجيه 358

 العراق

 اقعرال. والتعليم التربيه وزاره. بغداد بسام العزيز عبدد.
1974 
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359 
 الثانيه االقليميه الدراسيه ،الحلقه االميه محو فى الذاتى التعليم تجربه

 1976يوليو8: 4من الليان ،سرس االميه محو فى الذاتى التعليم عن

 لتعليم االقليمى المركز. المنوفيه .الكبار لتعليم االقليمى المركز

 .رمص. الكبار

1973 

 فى العام القطاع و الحكومى بالقطاع االميه محو مجال فى العمل دليل 360

 1973 – 1972 الدراسى العام

 االعلى المجلس. والتعليم التربيه وزاره

 الكبار لتعليم
 1972 . والتعليم التربيه وزاره. القاهره

 قطر دوله فى االميه محو و الكبار تعليم برامج تطوير 361
 يحى عمرد.. خاطر رشدى محمودد.

 عمر

 للتربيه العربيه المنظمه. الدوحه

 رقط. والعلوم والثقافه
1972 

 الوظيفى االميه لمحو التعليميه المواد اعداد فى دراسات 362
. واالخصائيين الخبراء من مجموعه

 خاطر رشدى محمود

 لتعليم االقليمى المركز. الليان سرس

 مص. الكبار
1969 

 العربيه البالد فى االميه محو برامج تمويل و لتنظيم مسح 363
 والثقافه للتربيه العربيه المنظمه

 االميه لمحو العربى الجهاز. والعلوم

 للتربيه العربيه المنظمه. باريس

 رمص. والعلوم والثقافه
1964 

 خاطر رشدى محمودد. العربيه البالد بعض فى االميه مكافحه 364
 لتعليم االقليمى المركز. الليان سرس

 .مص. الكبار

1960 

 

 د.محمد قمبر عربيه مفاهيم،صيغ،تجارب:الكبار تعليم 365
 .رقط. الثقافه دار. الدوحه

 
1885 

366 
 تحقيق فى 2009لسنه 131 رقم االميه محو قانون دور تقويم

 االميه محو فى الالمركزيه
 اللطيف عبد مصطفى محمد

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2011 

367 
 سنوات ست العقد منتصف تقييم -الكبار تعليم حول العربيه الدول تقرير

 2003 سبتمبر 11: 6 من تايالند- بانكوك -هامبورج بعد

 فى للتربيه االقليمى اليونسكو مكتب

 بيروت. العربيه الدول

 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت

 .نانلب.  العربيه الدول فى للتربيه

2000- 

2003 

368 
 الكبار تعليم مجال فى االبداعيه البرامج وتطوير الوطنيه القدرات تعزيز

 مصر فى الكبار تعليم فى ابداعيه رؤيه نحو-مصر فى

 

  اليونسكو. بيروت اليونسكو
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369 
 االميه لمحو العامه الهيئه فى المستخدمه التعليميه واالساليب المناهج

 مطويه -الكبار وتعليم
  الكبار لتعليم العامه الهيئه. القاهره الكبار لتعليم العامه الهيئه

370 
 - االميه محو لمناهج المعاييرالقوميه ضوء فى السريعه المنهجيه تقويم

 ميدانيه دراسه

 

 حجازى السيدمحمود رضا
 بجامعه الكبار مركزتعليم. القاهره

 شمس عين
 

 الدوليه بالن منظمه. القاهره مصر-الدوليه بالن منظمه للحياه نتعلم لبرنامج االثرائى الدليل 371
 

 

 المستدامه للتنميه شموع جمعيه تحرر تعلم منهج-االسرى العنف مناهضه مشروع -قصيره قصص 372
 - المستدامه للتنميه شموع جمعيه

 مصر
 

373 

 فى بالمدارس الملتحقين غير والشباب للراشدات الحقليه الفصول تجربه

 للترشيح مقدمه تجربه -الفيوم محافظه(الفالحات تمكين فصول)الريف

 0(كونفوشيوس)2012 لعام االميه لمحو الدوليه اليونسكو لجائزه

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

 مصر-الدوليه بالن منظمهالقاهره .  مصر-الدوليه بالن منظمه للحياه نتعلم لبرنامج االجرائى الدليل 374
 

 

375 
 -كتاب المعلم )ة( -التهيىء لمرحله محو االميه مقاربه الممرات اللغويه

 الممر الثانى 
 الباحثين من مجموعه

 الوطنيه التربيه وزاره. الرباط

 األطر وتكوين العالي والتعليم

 المغرب .العلمي والبحث

 

376 
 -العلمي النشاط-الرياضيات-العربيه اللغه-المدرسه في االدماج برنامج

 االول المستوى-(ة) المدرس دليل-FRANCAIS-االجتماعيات
 الباحثين من مجموعه

 الوطنيه التربيه وزاره. الرباط

 األطر وتكوين العالي والتعليم

 .المغربالعلمي والبحث

 

377 
 الدارجه) اللغويه الممرات مقاربه االميه محو لمرحله التهيئ

 اوليه نسخه -(ة) للمكون منهجي دليل-(واالمازيغيه
 الباحثين من مجموعه

 الوطنيه التربيه وزاره. الرباط

 األطر وتكوين العالي والتعليم

 المغرب. العلمي والبحث

 

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه تقارير-بالمرج االبناء رعايه بمؤسسه افضل لحياه اتعلم منهج تجربه 378
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
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 الباحثين من مجموعه ميدانيه دراسه-القوميه معاييره ضوء فى الكبار تعليم فى الجوده تحقيق 379
 للبحوث القومى المركز. القاهره

 والتنميه التربويه

 

 مشروع فى االميه محو لمعلم تجريبى دليل:  الحياه مدى التعلم اجل من 380

 الحياه مدى التعلم على القدره تعزيز

 وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه. ا

 الكبار

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

 

381 
 جمهوريه فى االميه محو بفصول الكبار لدى التعليميه العمليه معوقات

 العربيه مصر

 والبحوث الدراسات معهد. القاهره د.رضا محمد عبد الستار

 .التربويه

 

382 
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره .الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه ربك باسم اقرأ التجريبى المشروع

 الكبار وتعليم

 

 

383 
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره نوار السيد السالم وارعبدد.  الكبار لتعليم الدروس واعداد التدريس عمليه مهارات

 الكبار وتعليم

 

384 
 و االميه محو لبرامج المصريين االميين مدركات تقييم عن دراسه

 ميدانيه دراسه-لهما الترويحيه و التسويقيه االتصاالت

 القاهره جامعه. القاهره فريد محمد كريماند. 
 

 االقليمى اليونسكو مكتب. القاهره د. محمد حسن الرشيدي الكبار تعليم منهج -وحياتك انت 385

 العربيه الدول فى للتربيه

 

 بمحافظه االميه بمشكله المعنيه واالطراف المتعلمين احتياجات دراسه 386

 سويف بنى

-التعليم تطوير برنامج. القاهره .كشك حسين

 وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه

 الكبار

 

 االميه محو فى الجامعه طالب دور لتفعيل صورمقترحت حول عمل ورقه 387

 الكبار تعليم و

 لالمتحانات القومى المركز. القاهره السيد رضا

 التربوى التقويم و

 

 املد.. الخراشى السالم عبد صالحد. الرياضيات المبتدئين الكبار تعليم فى المرجعى الدليل 388

 حافظ الشحات

 االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت

 .مصرالعربيه الدول فى للتربيه
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 العامه الهيئه. والسكان الصحه وزاره (3) رقم درس - والزوجه الزوج بين مشتركه مسئوليه الحمل رعايه 389

 التربيه وزاره. الكبار وتعليم االميه لمحو

 والتعليم

  والسكان الصحه وزاره. القاهره

 العامه الهيئه. والسكان الصحه وزاره (4) رقم درس - العدوى وانتقال التناسليه االمراض 390

 التربيه وزاره. الكبار وتعليم االميه لمحو

 والتعليم

  والسكان الصحه وزاره. القاهره

391 

 العامه الهيئه. والسكان الصحه وزاره (5) رقم درس - والبنت الولد بين المساواه

 التربيه وزاره. الكبار وتعليم االميه لمحو

 .والتعليم

  والسكان الصحه وزاره. القاهره

392 
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه التربوى التدريب محاضرات

 الكبار وتعليم

 

 

393 
 الحساب تعليم فى (هندام طريقه) المبتكره الطريقه بين مقارنه دراسه

 التقليديه والطريقه المبرمجه المبتكره الطريقه و للكبار
 رمص. الزقازيق جامعه. الزقازيق الزقازيق جامعه. التربيه كليه

 

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره فهمى احمد مجدى االميه محو برامج فى المستخدمه المناهج تقييم دراسات ملخص 394

 الكبار وتعليم

 

. الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه الكبار تعليم منهج-ربك باسم اقرأ 395

 والعلوم والثقافه للتربيه العربيه المنظمه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم

 

396 
 االميه محو فصول فى للرجال االنجابيه الصحه رسائل المعلم دليل

 

 العامه الهيئه. والسكان الصحه وزاره

 التربية وزاره. الكبار وتعليم االميه لمحو

 .والتعليم

 والسكان الصحه وزاره. القاهره
 

397 
 العامه بالهيئه. والسكان الصحه وزاره (1)رقم الدرس -للزواج المناسب السن

 التربيه وزاره. الكبار وتعليم االميه لمحو

 والتعليم

 والسكان الصحه وزاره. القاهره
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398 
 العامه بالهيئه. والسكان الصحه وزاره (2)رقم درس - االسريه للحياه التخطيط

 التربيه وزاره. الكبار وتعليم االميه لمحو

 والتعليم

 والسكان الصحه وزاره. القاهره
 

 العماليه الثقافيه المؤسسه. القاهره عدلى مهاب. زهران الوهاب عبدد. المعلم دليل-الصناعى القطاع فى للعمال الحساب كتاب:نور العلم 399
 

 .العماليه الثقافيه المؤسسه. القاهره مصطفى احمد. نعمه رجاءد. المعلم دليل-الصناعى القطاع فى للعمال العربيه اللغه كتاب:نور العلم 400
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