قائمه مبحتويات املكتبه املركزيه فى جمال حمو االميه وتعليم الكبار

م
1
2

العنوان الكتاب  /الوثيقه
دور االنشطه التربويه فى تنميه مهارات التفكير االبداعى لدى
الدارسين الكبار يفصول محو االميه069
برنامج مقترح لالمن النفسى للدارسين الكبار لتحقيق دافعيه
االنجاز وتنميه المهارات الحياتيه

3

تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر  -بحث ميدانى
لصياغه برنامج تدريبى يلبى احتياجات المتعلمين الكبار

4

الحمله القوميه لمحو اميه مليون مواطن"المصريون يتعلمون
البرنامج التدريبى بناء قدرات معلمى محو االميه الشباب وفق
المدخل التنموى-دليل المدرب-نسخه تجريبيه

5

تجارب عالميه فى تعليم الكبار وكيفيه االستفاده منها فى
تعليمالكبار فى الوطن العربى

6
7
8
9
10

رؤيه مستقبليه لتطوير برامج تعليم الكبار فى الجمهوريه اليمنيه
فى ضوء متطلبات مجتمع المعرفه
اتجاهات الدارسين فى اقسام محو االميه وتعليم الكبار نحو
استخدام االنترنت فى تحقيق التعلم الذاتى
دور تعليم الكبار فى تحقيق متطلبات مجتمع المعرفه
تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات اليمنيه فى مكافحه االميه فى
ضوء بعض التجارب العالميه المعاصره
المؤتمر الحادى عشر لمركز تعليم الكبار -االرتقاء بتعليم الكبار فى
الوطن العربى و صوال لمجتمع المعرفه  -ملخص-فى الفتره من
29-27ابريل2013

دارالنشر

سنه النشر

املؤلف (شخص /هيئه )
مجموعه من الباحثين

القاهره بمركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس

2016

مجموعه من الباحثين

القاهره بكليه الدراسات العليا للتربيه  -جامعه
القاهره

2016

د /امل عبد الفتاح عطوه شمس

جامعه القاهره

2014

القاهره – الهيئه العامه لمحو االميه و تعليم
الكبار

2014

القاهره بمركز تعليم الكبار -جامعه عين
شمس

2013

د /رضا حجازى
د /نديم محمد الشرعى
د/محمد سعيد الحاج
د/اسامه يامنه واخرون
د /أفيصل فرج المطيرى
د /احمد غالب الهبوب
مجموعه من الباحثين

القاهره بمركز تعليم الكبار -جامعه عين
شمس
القاهره بمركز تعليم الكبار -جامعه عين
شمس
القاهره بمركز تعليم الكبار -جامعه عين
شمس
القاهره بمركز تعليم الكبار -جامعه عين
شمس
القاهره بمركز تعليم الكبار -جامعه عين
شمس

2013
2013
2013
2013
2013
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11

ملخص المؤتمر السنوى العاشر لمركز تعليم الكبار بجامعه عين
مجموعه من الباحثين.
شمس"تعليم الكبار والتنميه المستدامه فى الوطن العربى" من
 23:21ابريل 2012
اتجاهات االميين نحو التسرب من التعليم االساسى -دراسه نظريه د/رضا داود
وأ /ناجى قطب الكنيسى
و ميدانيه بإحدى قرى محافظه المنوفيه

القاهره .مركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس.

2012

القاهره بمركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس

2012

13

جوده حياه الكبار فى ضوء مدخل كاى كاكو اليابانى المنظومى

د /فيليب اسكاروس

القاهره بمركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس

2012

14

التوجه القيمى لالميين الريفيين فى مجال المشاركه السياسيه

د/رضا داود أ /ناجى قطب
الكنيسى

القاهره – الهيئه العامه لمحو االميه و تعليم
الكبار
القاهره – الهيئه العامه لمحو االميه و تعليم
الكبار

12

15
16

تكامل نظريات تعلم الكبارلمواكبه التحوالت المستقبليه فى المسار
المهنى
المؤتمر السنوى التاسع لمركز تعليم الكباربجامعه عين شمس-
مجموعه من الباحثين
تطوير تعليم الكبار فى الوطن العربى -رؤى مستقبليه -التقرير
الختامى3-1اكتوبر2011م.
د /فيليب اسكاروس

17

المؤتمر السنوى الثامن لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس-
المنظمات غير الحكوميه و تعليم الكبار فى الوطن العربى الواقع
و الرؤى المستقبليه من 26: 24ابريل- 2010ملخص ابحاث

مجموعه من الباحثين.

18

ورشه تدريبيه شبه اقليميه حول مقاربات محو االميه االسريه
للفتره من 30: 27ديسمبر2010

مجموعه من الباحثين.

19

طرائق تنفيذ البرامج فى مجال محو االميه االسريه

د /لحسن مادى.

20

المؤتمر السنوى الثامن لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس-
المنظمات غير الحكوميه و تعليم الكبار فى الوطن العربى الواقع
و الرؤى المستقبليه من 26: 24ابريل2010

مجموعه من الباحثين.

القاهره – الهيئه العامه لمحو االميه و تعليم
الكبار

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
القاهره .اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه و
العلوم والثقافه.
القاهره .اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه و
العلوم و الثقافه.
القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2011
2011
2011

2010

2010
2010
2010
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21

الحاجات التعبيريه لكبار العمر الثالث و انعكاسها على االدوار
التربويه للمؤسسات غير الحكوميه

د /جيهان كمال محمد .فيليب
اسكاروس.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار.

2010

22

تنويع التدريس فى فصول محو االميه-استراتيجيات مقترحه

د /حمدى عبد العزيز الصباغ.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2010

د /كاميليا محمود جمال الدين احمد.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار.

2010

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2009

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2009

26

تعليم الكبار-دراسات وبحوث

د /اسامه محمود فراج.

القاهره .عالم الكتب.

2009

27

قائمه ببليوجرافيه بمقاالت الدوريات العربيه التى تناولت محو
االميه وتعليم الكبار من عام 1995-1930

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار .االداره العامه لمركز المعلومات
 .اداره التوثيق والمكتبات .مصر.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2009

28

اعداد معلم الكبار فى المملكه العربيه السعوديه و امكانيه
االستفاده منه فى تعليم الرسم و التصوير وفق استراتيجيه
الجيجسو

د /سعد السيد مسعد العبد.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار.

2009

29

فعاليه برنامج تربوى مقترح الكساب طالب الجامعات المهارات
التدريسيه الالزمه وتأهيلهم للعمل

د /صالح الدين خضر .عبد العظيم
صبرى عبد العظيم .محمد محمود عبد
الرازق.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار.

2009

30

منهج اتعلم لحياه افضل -كتاب المعلم()2(،)1

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار.

2009

31

العنوان:االرشيف الموضوعى لمقاالت النشره الثقافيه الشهرية
من العدد االول اكتوبر 2007الى 24سبتمبر ، 2009المجلد
االول

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار .مركز المعلومات .اداره التوثيق
والمكتبات.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2009

23
24
25

برنامج مقترح يستخدم الموسيقى و الغناء لتحسين جوده اداء
الدارسين فى برامج محو االميه
عوامل اقبال و احجام االميين عن االلتحاق بفصول محو
االميه--دراسه تحليليه-ملخص تنفيذى
عوامل اقبال و احجام االميين عن االلتحاق بقصول محو
االميه-دراسه تحليليه ميدانيه
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32
33
34
35

تقييم البرامج التدريبيه لمشروع تنميه قدرات هيئه
التدريس و القيادات فى ضوء مبادئ تعليم الكبار
فعاليه استخدام تدريب الزمالء فى تنميه بعض المهارات
التدريسيه لدى الطالب المعلمين بشعبه الرياضيات
بالتعليم االبتدائى بكليه التربيه باالسماعيليه
موجز التجربه الفلسطينيه فى تدريب معلمى مراكز محو
االميه و تعليم الكبار
الدليل المرجعى للتنميه المهنيه لمعلمى محو االميه وتعليم
الكبار

د /عاطف محمد سعيد .عفاف عطيه
عطيه.

القاهره .كليه التربيه باالسماعيليه.

2009

د /شعبان حفنى شعبان .احمد مهدى ابو
الليل.

القاهره .كليه التربيه باالسماعيليه.

2009

د /على يوسف ابوزيد.
مجموعه من الباحثين.

36

وثيقه اللقاء التمهيدى لتقييم المدربين

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

37
38
39
40
41

الدوحه .اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه و الثقافه
والعلوم
بيروت .مكتب اليونسكو االقليمى للدول العربيه-
مشروع تدريب معلمى الكبار
القاهره .المنظمه االسالميه للتربيه والعلوم
والثقافه

2008
2008
2008

التعليم للكبار

د /روجرز،جينى .خالد العامرى .مترجم.

القاهره .دار الفاروق للنشر والتوزيع.

2008

مالمح المسنين فى مصر-تقارير معلوماتيه

مجلس الوزراء .مركز المعلومات و دعم
اتخاذ القرار.

القاهره .مركز المعلومات ودعم اتخاذ
القرارمجلس الوزراء

2008

الدليل المرجعى فى تعليم القراءه والكتابه للكبارالمبتدئين

مجموعه من الباحثين.

بيروت .مكتب اليونسكو االقليمى للدول العربيه.

2008

دليل المدرب فى البرنامج التدريبى لتنميه مهارات معلمى
محو االميه وتعليم الكبار وفق فلسفه الفصل الصديق
للدارس
المؤتمر السنوى السادس-تطوير برامج و مناهج تعليم
الكبار فى ضوء الجوده من 16: 14ابريل 2008

د /رضا حجازى.

القاهره .مكتب اليونسكو االقليمى.

2008

مجموعه من الباحثين.

القاهره .جامعه عين شمس.

2008
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42

افاق تفعيل تكنولوجيا التعليم عن بعد و التعليم االلكترونى
فى برامج تعليم الكبار لتحقيق معايير الجوده الشامله

د /حسام محمد مازن.

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

43

المعرفه و القوه-دراسه فى نظريه تعليم الكبار فى مصر
مابعد الحداثه

د /سامى محمد نصار.

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

44

كبارنا و كبارهم و معايير الجوده

د /عبد الغنى عبود.

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

45

رؤيه تحليليه نقديه التجاهات الرأسماليه الجديده فى
برامج تعليم الكبار

د /فليب اسكروس ا.

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

46

نحو معايير لجوده برامج تعليم الكبار  -المضامين
التربويه الديمقراطيه...مصدرا متميزا

د /مصطفى عبد السميع.

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

47

مناهج محو االميه و مابعدها-رؤيه مستقبليه

د /حمدى عبد العزيز امام الصباغ.

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

48

شخصيه الكبير-البعد الغائب فى تعليم الكبار

د /صالح الدين عبد الغنى عبود

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

49

مالئمه التعليم المستمر لمجتمعاتنا العربيه

د /عيد محمود ادريس ابراهيم

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

50

تدريب معلمى تعليم الكبار بالوطن العربى فى ضوء
الكفايات -دليل مرجعى

د /سعيد محمد محمد السعيد .هدى
محمد امام صالح.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم-اداره التربيه.

2008

51

دليل المدرب فى البرنامج التدريبى لتنمية مهارات
العاملين فى مجال محو االميه وتعليم الكبار وفق فلسفه
التعليم غير النظامى

د /رضا حجازى.

القاهره .مكتب اليونسكو اإلقليمى.

2007
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52

مخرجات برنامج تدريبى -بناء قدرات كوادر محو االميه وتعليم
الكبار بمصرمن2007/ 11/ 8: 3/ 4

مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه
فى الدول العربيه .بيروت .مكتب
اليونسكو االقليمى .القاهره.

بيروت .كتب اليونسكو االقليمى للتربيه فى
الدول العربيه

2007

53

تنميه اقتصاد ادراك المعرفه لدى الكبار االميين

د /فيليب اسكاروس

القاهره بمركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس

2007

54

المؤتمر السنوى الثالث-معلم الكبار فى القرن الحادى و العشرين
من 24: 23ابريل2005

مجموعه من الباحثين.

القاهره .جامعه عين شمس.

2006

55

تصور مقترح لبرنامج اعداد معلم الكبار فى كليات التربيه
بالجامعات السوريه

د /محمد على اسماعيل.

القاهره .جامعه عين شمس.

2006

56

تطوير و تحديث برامج اعداد و تدريب معلم الكبار -رؤى
مستقبليه

د /محمد على ناصر.

القاهره .جامعه عين شمس.

2006

57

التعليم لدى كبار السن فى االردن

د /لبنى العكروش

القاهره .جامعه عين شمس.

2006

مجموعه من الباحثين.

القاهره .جامعه عين شمس.

2006

د /كمال يونس.

عمان .المركزالثقافى الملكى.

2006

60

تعليم الكبار،انماطه و اهدافه و وظائفه

موقع الموسوعه العربيه.

الرياض .موقع الموسوعه العربيه

2005

61

دور الجامعات المصريه فى المشروع القومى لمحو االميه وتعليم
الكبار :الملتقى الثانى 30مارس2005

مجموعه من الباحثين.

قنا .جامعه جنوب الوادى.

2005

58
59

معلم الكبار و المشاركه الدوليه و االقليميه والمحليه-الندوه
الثانيه
المؤتمر العربى االول للتدريب وتنميه الموارد البشريه -رؤيه
مستقبليه -تحديد االحتياجات التدريبيه -ورقه عمل
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62

االسس النفسيه لتعليم الكبار فى ضوء خصائصهم النفسيه

د /حمدى على الفرماوى.

:قنا .جامعه جنوب الوادى.

2005

63

المدخل المنظومى و مواجهه مشكالت تعليم الكبار

د /اسماعيل محمد الدرديوى.

القاهره .مركز تطوير تدريس العلوم بجامعه عين
شمس.

2004

64

استراتيجيات و طرائق التدريس فى تعليم الكبار

د /حمده حسن السليطى.

القاهره .جامعه عين شمس.

2003

مجموعه من الباحثين.

دمياط .كليه التربيه بدمياط.

2003

د /عبد الناصر انيس عبد الوهاب.

دمياط .كليه التربيه بدمياط.

2003

د /رضا مسعد السعيد عصر.

دمياط .كليه التربيه بدمياط.

2003

68

اساسيات تعليم الكبار

د /محمد عمر الطنوبى.

البحيره .مكتبه بستان المعرفه.

2002

69

اختيار معلم الكبار اعداده و تقويمه-دراسات ميدانيه-
ملخص تنفيذى

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2002

70

المتعلم الكبير:االثر الكالسيكى المتميز فى تعليم الكبار
وتطوير الموارد البشريه

د /نولز،مالكوم س.
هولتون،ايلوودف .سوانسن،ريشارد
أ .عدنان االحمد .مترجم.

دمشق .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم-
اداره التربيه

2002

71

سيكولوجيه الشيخوخه

د /عبد الرحمن عيسوى.

االسكندريه .دار المعرفه الجامعيه.

72

االسس النفسيه الستخدام الوسائل التعليميه

د /سليمان الخضرى الشيخ.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم.

65
66
67

ندوه االتجاهات المعاصره فى برامج تعليم الكبار
26فبراير2003
خصائص المتعلم كبير السن و دوافعه للعلم و خصائص
تعليمه
نحو منهج على المهارات الحياتيه المعاصره لتعليم الكبار
فى مصر و الوطن العربى

2000
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73

تعليم الكبار فى اطار التعليم المستمر مدى الحياه

د /احمد زين صغيرون.

الخرطوم .منظمه السودان للتعليم المفتوح.

1999

74

دور الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار لمحو اميه
المسنين

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

1999

75

كيف يتعلم الكبار؟

د /كيد،جيمس روبى .احمد خاكى.
مترجم.

القاهره .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم.

1998

76

علم تعليم الكبار  :كتاب مرجعى

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم .اداره برامج التربيه.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم.

1998

77

االتجاهات الحديثه فى تعليم الكبار

د /محمد منير مرسى.

القاهره .عالم الكتب

1997

78

االنسان و حق التعليم و التعلم

د /سهام نجم.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

1997

79

مهارات تعليم الكبار

د /محمد عبد الغنى حسن هالل.

القاهره .مركز تطوير االداء والتنميه.

1996

80

دراسه عن دور الجامعات فى اعداد و تعليم الكبار

د /محمود متولى.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

1996

81

البحوث التى تناولت تعليم الكبار

د /محمد وجيه الصاوى.

القاهره .محمد وجيه الصاوى .

1996

82

ظاهره التسرب من فصول محو االميه -االسباب و العالج-
دراسه ميدانيه-ملخص تنفيذى

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

1996
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83

ظاهره االحجام عن االلتحاق بفصول محو االميه فى مصر-
دراسه ميدانيه-ملخص تنفيذى

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

1996

84

خصائص الكبار النفسيه و دوافعهم للتعليم

د /حامد عبد السالم زهران.

المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم الكبار

1994

85

علم تعليم الكبار:رؤيه اسالميه

د /شكرى عباس حلمى

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم

1993

86

تعليم اليافعين فى الوطن العربى:دراسه ميدانيه

د /عبدالفتاح جالل.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم.

1993

87

المشروع الريادى لالستفاده من منهج اقرأ باسم ربك
،التجربه الميدانيه ،االجراءات التنفيذيه

88

البرنامج التليفزيونى العربى فى تدريب معلمى الكبار :
الماده العلميه المصاحبه لحلقات البرنامج

89

مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه فى
االميه فى الوطن العربى:الوضع الراهن و تحديات المستقبل
الدول العربيه.

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم .الجهاز العربى لمحو االميه.
اللجنه الوطنيه السودانيه للتربيه
والثقافه والعلوم.
المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم .الجهاز العربى لمحو االميه
وتعليم الكبار.

تونس .الجهاز العربى لمحو االميه وتعليم الكبار.

1993

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم

1993

عمان .مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه

1991

90

دراسات فى اعداد المعلم

د /عماد الدين حسن .عبد الوهاب
زهران .احمد محمد مصطفى.

القاهره .االتحاد العام لنقابات عمال مصر

1991

91

مقاله عن سيكولوجيه تعليم الكبار نحو اطار تصورى

د /محمود عبد القادر محمد.

القاهره .جامعه االزهر

1988

92

برمجه المواد التعليميه لمحو االميه وتعليم الكبار

د /محاسن رضا احمد.

القاهره .دار النهضه العربيه

1985

93

علم نفس الكبار

د /بيكوف ،ليدفورد  .حسام الكيال.
مترجم.

الكويت .مؤسسه الفليح.

1984
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94

دراسات و قراءات نفسيه و تربويه

د /عزيز حنا داوود.

القاهره .مكتبه االنجلو المصريه.

1984

95

الدوره التدريبيه المركزه ،البرنامج و المحتوى و طرق
التدريس:دليل لتدريب معلمى محو االميه

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم.

القاهره .الجهاز العربى لمحو االميه وتعليم الكبار

1984

96

علم تعليم الكبار

د /عبدالعزيز القوصى.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم

1983

97

ورشه عمل العداد مواد تعليميه للكبار

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم .الجهاز العربى لمحو االميه
وتعليم الكبار.

بغداد .الجهاز العربى لمحو االميه وتعليم الكبار

1981

98

تعليم الكبار و محو االميه:اسسه النفسيه و التربويه

د /يحيى هندام.

:القاهره .عالم الكتب.

1978

99

عوامل االحجام فى محو االميه فى البالد العربيه:دراسه
ميدانيه

د /عبد الفتاح جالل.

سرس الليان .المركز االقليمى لتعليم الكبار

1977

100

المبادئ الرئيسيه فى تعليم الكبار

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم.

1976

101

دراسه مقارنه بين الطريقه المبتكره(طريقه هندام)فى تعليم
الحساب للكبار و الطريقه المبتكره المبرمجه و الطريقه
التقليديه

كليه التربيه .جامعه الزقازيق.

الزقازيق .جامعه الزقازيق.

102

سيكولوجيه تعليم الكبار

د /هاشم على محمد .امل انور عبد
العزيز.

المنيا .جامعه المنيا.

103

دراسه حول ظاهره التسرب بين الدارسين بمدارس تعليم
الكبار و محو االميه للعام الدراسى()1992: 1991

د /سعيد عبد المجيد زعير.

الدوحه .وزاره التربيه والتعليم.
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104

محاضرات التدريب التربوى

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار.

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

105

دليل المعلم رسائل الصحه االنجابيه للرجال فى فصول محو
االميه

وزاره الصحه والسكان .الهيئه
العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.
وزاره التربية والتعليم.

القاهره .وزاره الصحه والسكان.

106

الدليل المرجعى فى تعليم الكبار المبتدئين الرياضيات

د /صالح عبد السالم الخراشى .امل
الشحات حافظ.

بيروت .مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه فى الدول
العربيه.

107

دراسه عن تقييم مدركات االميين المصريين لبرامج محو
االميه و االتصاالت التسويقيه و الترويحيه لهما-دراسه
ميدانيه

د /كريمان محمد فريد.

القاهره .جامعه القاهره.

108

تعليم الكبار(العمل فى مجموعات)

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار.

القاهره .الهيئه العامه لمحواالميه وتعليم الكبار.

109

مشروع الئحه المعهد القومى للمسنين

مركز جامعه القاهره لرعايه
المسنين

أالقاهره بجامعه القاهره
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