قائمة مبحتويات املكتبة املركزية يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار

قائمة

م

عنوان الكتاب

1

برنامج مقترح لالمن النفسى للدارسين الكبار لتحقيق دافعيه
االنجاز وتنميه المهارات الحياتيه
اثر الذكاءات المتعدده على التحصيل الدراسى والدافعيه
واالندماج فى العمل لدى تالميذ المرحله االبتدائيه
المتطلبات التربويه فى مصر والوطن العربى بعد ثوره 25
يناير
تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر -مسابقه
الوقف الخيرى لصالح جائزه خدمه الدعوه والفقه االسالمى
لعام  1435هجرى  2014-ميالدى

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

برنامج المواجهه المكثفه لتعلم اللغه - CLE-مطويه
البرنامج التدريبى-تطوير منظومه امتحانات دارسى محو
االميه و فق المدخل التنموى-دليل المدرب
تحديد االحتياجات التدريبيه للعاملين بالهيئه العامه لتعليم
الكبار
تقويم مناهج محو االميه فى ضوء معايير الجوده
التعلم الذاتى-رؤيه تطبيقيه تكنولوجيه متقدمه
البرنامج التدريبى -مهارات التحفيز
المؤتمر الحادى عشر لمركز تعليم الكبار -االرتقاء بتعليم الكبار فى
الوطن العربى و صوال لمجتمع المعرفه  -ملخص-فى الفتره من -27
29ابريل2013

دار النشر

املؤلف(شخص /هيئة)

القاهره .كليه الدراسات العليا للتربيه-جامعه
مجموعه من الباحثين.
القاهره
د.سعيد احمد عبد الفتاح مصطفى دسوق .دار العلم وااليمان للنشر والتوزيع

سنة النشر
2016
2015
2014

مجموعه من الباحثين

القاهره .دار السحاب للنشر والتوزيع

د.محمد عبد العزيز محمود

جامعه القاهره

الهيئه العامه لتعليم الكبار

الهيئه العامه لتعليم الكبار

2014

الهيئه العامه لتعليم الكبار

الهيئه العامه لتعليم الكبار

2014

مجوعه من الباحثين

القاهره .مركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس

2014

مجموعه من الباحثين

القاهره .مركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس

2014

د.كريمان بدير .د.هناء عبد
الرحيم
جامعه القاهره

القاهره .عالم الكتب

2014

جامعه القاهره

2013

مجموعه من الباحثين

القاهره .جامعه عين شمس -مركز تعليم الكبار

2014

2013
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الهيئه العامه لتعليم الكبار

الهيئه العامه لتعليم الكبار

2013

12

االجتماع االقليمى حول تعليم الكبار من منظور التعليم مدى
الحياه
مشروع التطوير التربوى نحو اقتصاد المعرفه  -ورقه عمل

د .منذر الشبول

االردن .المملكه االردنيه الهاشميه

2013

مجموعه من الباحثين
محمود عبد اللطيف موسى

الخرطوم .المجلس القومى لمحو االميه وتعليم
الكبار
القاهره .مؤسسه طيبه للنشر والتوزيع

2013

14

االجتماع االقليمى حول تعليم الكبار من منظور التعليم مدى
الحياه من  5- 3مارس 2013
قياس العائد من االستثمار فى التدريب االدارى فى ضوء
معايير الجوده الشامله
دليل اجرائى لتطوير المواد التعليميه

2013

د.عبد الحافظ محمد سالمه

عمان .دار البدايه للنشر والتوزيع

2013

المؤتمر السنوى الحادى عشر لمركز تعليم الكبار بجامعه
عين شمس"االرتقاء بتعليم الكبار فى الوطن العربى وصوال
لمجتمع المعرفه"فى الفتره من  29-27ابريل2013م
تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات اليمنيه فى مكافحه االميه
فى ضوء بعض التجارب العالميه المعاصره
دور تعليم الكبار فى تحقيق متطلبات مجتمع المعرفه

مجموعه من الباحثين

القاهره .مركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس

د .احمد غالب الهبوب

القاهره .مركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس

2013

د .فيصل فرج المطيرى

القاهره .مركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس

2013

20

اتجاهات الدارسين فى اقسام محو االميه وتعليم الكبار نحو
استخدام االنترنت فى تحقيق التعلم الذاتى

القاهره .مركز تعليم الكبار-
جامعه عين شمس

القاهره .مركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس

2013

21

استراتيجيه المقاربه بالكفاءات فى برامج محو االميه وتعليم
الكبار وعالقتها بمستوى دافعيه الكبار نحو التعلم

د .خلوه لزهر

القاهره .مركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس

2013

22

التجربه الصينيه وسياسه تطوير اطار مؤسسى للتعلم مدى الحياه

د .رانيا عبد المعز الجمال

القاهره .مركز تعليم الكبار -جامعه عين شمس

2013

23

برامج محو االميه وتعليم الكبار -قراءه نقديه فى ضوء مجتمع
المعرفه

د.وفاء محمد عبد القوى زعتر.
أ.السيد مسعد عبد الجواد

القاهره .مركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس

2013

13

15
16
17
18
19

2013
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اسس واساليب التعلم الذاتى

د.طارق عبد الرؤف عامر.
د.ايهاب عيسى المصرى

القاهره .دار العلوم للنشر والتوزيع

25

بحث بعنوان نحو استراتيجيه مقترحه لتمويل برامج تعليم
الكبار فى مصر
دراسه حول رؤيه مستقبليه لدور الهيئه العامه لتعليم الكبار
بمصر فى ضوء التنميه المستدامه
اتجاهات االميين نحو التسرب من التعليم االساسى -دراسه
نظريه و ميدانيه بإحدى قرى محافظه المنوفيه

أ .عليه قطب محمد

القاهره .الجهاز المركزى للتنظيم واالداره

2012

د .محمد مصطفى عبد اللطيف

القاهره .جامعه عين شمس -مركز تعليم الكبار

2012

د .ناجى القطب الكنيسى .د.رضا

القاهره .جامعه عين شمس -مركز تعليم الكبار

24

26
27

2013

2012
محمود داود

28

مهارات التفكير وسرعه البديهه وحقائب تدريبيه

د .محمد هاشم ريان

القاهره .مكتبه الفالح للنشر والتوزيع

2012

29

مقترح الستخدام االدب الشعبى فى محو االميه وتعليم
الكبار(الشعر العامى -االمثال كنموذجين)

أ .السيد مسعد عبد الجواد االلفى

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2011

30

ورقه عمل حول ادوار التنميه البشريه واالقتصاديه
وتكنولوجيا المعلومات فى القضاء على االميه فى الفتره من
 15:12ديسمبر2011

د .وفاء محمد عبد القوى زعتر

الهيئه العامه لتعليم الكبار

31

دليل ميسرى تعلم الكبار والتعلم غير النظامى

مجموعه من الباحثين

القاهره .اليونسكو

32

استعراض التجارب الدوليه وافضل الممارسات فى مجال محو معهد اليونسكو للتعلم مدى
االميه االسريه فى اطاربرنامج بناء قدرات التعليم للجميع فى
الحياه
موريتانيا 2011-2009

33

الندوه االقليميه فى استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات فى مجال
محو االميه و تعليم الكبار-القاهره من 31اكتوبر  4:نوفمبر2010

مجموعه الباحثين

2011
2011

معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياه
2011
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2010
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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سيكولوجيه القراءه وتطبيقاتها التربويه

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
دراسه تطبيقيه حول ظاهره عزوف الدارسين و تسربهم من
فصول تعليم الكبار
اثر منهج اقرأ باسم ربك فى زياده دافعيه الدارسين لاللتحاق
ببرامج محو االميه و االنتظام فيها-دراسه ميدانيه بمحافظه
بنى سويف
اداره تعليم الكبار فى الوطن العربى-المؤتمر السنوى السابع
لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس من 5: 3مايو2009
اداره جمع المعلومات المتعلقه بخطط محو االميه  -برنامج
تدريبى مقترح لمشرفى برامج محو االميه
االرشيف الموضوعى لمقاالت النشره الثقافيه الشهرية من
العدد االول اكتوبر 2007الى 24سبتمبر ، 2009المجلد
االول
تقييم البرامج التدريبيه لمشروع تنميه قدرات هيئه التدريس
و القيادات فى ضوء مبادئ تعليم الكبار
المعلم واستراتيجيات التعليم الحديث

د.ماهر شعبان عبدالبارى

مجموعه من الباحثين
مجموعه من الباحثين
د.اشرف عبد النبى حجاج
أ /عاطف متولى محمد
مجموعه من الباحثين
د .حمدى عبد العزيز الصباغ
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار .مركز المعلومات .اداره
التوثيق والمكتبات
د .عاطف محمد سعيد .د.عفاف
عطيه عطيه
د.عاطف الصيفى

عمان .دار المسيره للنشر والتوزيع والطباعه

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
القاهره .كليه التربيه باالسماعيليه
عمان .دار أسامه للنشرو التوزيع

تنظيم بيئه التعلم

د .محسن على عطيه

عمان .دار صفاء للنشروالتوزيع

لهذا نعلم

د.سونيا نيتو .زكريا القاضى. -
د.محمد عبد الرؤوف .مترجم

القاهره .الدار المصريه اللبنانيه

2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
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46
47
48
49
50
51
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دراسات فى تعليم الكبار

د.امال العرباوى مهدى

ظاهره االحجام عن االلتحاق بفصول محو االميه

د.محمد احمد منصور

52

57

الشخصيه القياديه فكرا ً وفعالً

54
55
56

58

القاهره .الجهاز المركزى للتنظيم واالداره.

تطوير برامج تعليم الكبار فى ضوء معايير الجوده الشامله-
ورقه عمل مقدمه الى المؤتمر السنوى السادس لتعليم الكبار-
جامعه عين شمس  16: 14ابريل 2008
اشكال التمييز ضد المرأه و انعكاساتها على تعليم االناث و
د .أوفاء محمد عبد القوى زعتر الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
محو اميتهن
د.روجرز،جينى .د.خالد العامرى.
القاهره .دار الفاروق للنشر والتوزيع
التعليم للكبار
مترجم
مجموعه من الباحثين
بيروت .مكتب اليونسكو االقليمى للدول العربيه
الدليل المرجعى فى تعليم القراءه والكتابه للكبارالمبتدئين
د.وفاء محمد عبد القوى زعتر

الصعوبات التى تواجه معلمى محو االميه--دراسات ميدانيه-
ملخص تنفيذى
دليل المدرب فى البرنامج التدريبى لتنميه مهارات معلمى
محو االميه وتعليم الكبار وفق فلسفه الفصل الصديق للدارس
دروس مستفاده فى تخطيط و تنظيم و تنفيذ برامج محو
االميه
رؤيه تحليليه نقديه التجاهات الرأسماليه الجديده فى برامج
تعليم الكبار
دور الجامعات فى القضاء على االميه على ضوء خبرات
بعض الدول

53

القاهره .دار فرحه للنشر والتوزيع

ايقاظ العبقريه داخل فصولنا الدراسيه دوره تدريبيه مكثفه

د .صالح الدين عبد الغنى عبود
د .رضا حجازى
د .فايز مراد مينا
د .فليب اسكروس
د .هيا بنت سعد عباهلل الرواف
د .عبد الرحمن توفيق
د.توماس ارمسترونج .د.محمد
عبد الهادى حسين .مترجم

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
القاهره .مكتب اليونسكو االقليمى
القاهره .جامعه عين شمس
القاهره .جامعه عين شمس
القاهره .جامعه عين شمس
القاهره .مركز الخبرات المهنيه لالداره -بميك
القاهره .دار العلوم للنشر والتوزيع

2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
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59

استراتيجيه الجمعيات االهليه فى محو االميه وتعليم الكبار

60

المؤتمر الوطنى االول:تعليم الكبار و التعليم غير النظامى
نحو رؤيه ابداعيه فى تعليم الكبار فى مصر القاهره من 15
 16:مايو  2007التقرير النهائى

61
62
63
64

التعليم و اصالحات الالمركزيه،عرض عام
برنامج تدريبي -بناء قدرات طالب الجامعه فى استخدام
منهجيه الطرق السريعه لمحو االميه وتعليم الكبار  -دليل
المدرب

د.رضا حجازى

القاهره .مشروع اليونسكو لتعزيز بناء القدرات
الوطنيه

تعليم الكبار والتعليم المستمر  -النظريه والتطبيق

على احمد مدكور

عمان .دار المسيره للنشر والتوزيع والطباعه

د .الحسين محمد عبد المنعم

القاهره .مركز البحوث والدراسات النفسيه-
جامعه القاهره

د .امل محسوب

القاهره .الحقيبه العامه لتعليم الكبار

68

اتجاهات حديثه فى المناهج و طرق التدريس التطبيقات فى
مجال التربيه االسريه (االقتصاد المنزلى)
التعلم االيجابى وصعوبات التعلم:رؤيه نفسيه وتربويه
معاصره

69

د.جيرشبيرج،اليس.د.هيلى،هانك
 .د.فاسكو نسيلونوس

القاهره .وزاره التربيه والتعليم

تجربه سلطنه عمان فى محو اميه المرأة العربيه

65

67

مجموعه من الباحثين

بيروت .مكتب اليونسكو االقليمى

خليفه بن احمد بن حميد القصابى القاهرة .مركز تعليم الكبار -جامعة عين شمس

العوامل الخمسه الكبرى للشخصيه وعالقتها بأساليب التفكير
والتحصيل االكاديمى فى ضوء الدافعيه لالنجاز
تقرير زياره السيد االستاذ الدكتور  /يسرى الجمل وزير
التربيه والتعليم وبعض قيادات الوزاره للهيئه العامه لتعليم
الكبار
منهج االداره العليا:كيف تفكر ايجابيا

66

الجمعيات االهليه

باريس .اليونسكو

2007

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

خبراء مركز الخبرات المهنيه
لالداره(بميك)
د .كوثر حسين كوجك

عالم الكتب

2006

د.كريمان بدير

عالم الكتب

2006

القاهره .مركز الخبرات المهنيه لالداره(بميك)

2006
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قائمة

70

مهارات المدرب -االتجاهات االكثر تأثيرا ً فى االخرين

د.محمد عبد الغنى حسن هالل

القاهره .مركز تطوير االداء والتنميه

2006

71

استراتيجيات التدريس لتنميه التفكير وحقائب تدريبييه :دليل
المعلم فى التعليم والتعلم
اتجاهات حديثة فى االشراف التربوى

د .محمد هاشم ريان

القاهرة .مكتبه الفالح للنشر والتوزيع

2006

االسكندرية .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

73

المؤتمر السنوى الثالث -معلم الكبار فى القرن الحادى و
العشرين من 24: 23ابريل2005
التعليم لدى كبار السن فى االردن

75

الفصول الحقليه

76

المؤتمر العربى االول للتدريب وتنميه الموارد البشريه -رؤيه
مستقبليه -تحديد االحتياجات التدريبيه -ورقه عمل
الشباب بين صراع االجيال المعاصر و الهدى
االسالمى:المشكالت-القضايا-مهارات الحياه
التعلم الذاتى :مفاهيمه-اسسه-اساليبه

79

التجربه المصريه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار

80

االسس النفسيه واالجتماعيه للسلوك فى مجال العمل(السلوك
التنظيمى المعاصر)
الجوانب االجتماعيه فى التعلم المدرسى -مقدمه نظريه
وتطبيقات

82

اهميه استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تعليم الكبار

72

74

77
78

81

د.سالمه عبد العظيم
حسين.د.عوض هللا سليمان
عوض هللا
مجموعه من الباحثين

القاهره .جامعه عين شمس

2006

د .لبنى العكروش

القاهره .جامعه عين شمس

2006

لهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار
د .كمال يونس

لهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2006

عمان .المركزالثقافى الملكى

2006

د .عبد المجيد سيد احمد منصور .دار الفكر العربى
د.زكريا احمد الشربينى
الدار العالميه للنشر والتوزيع
د .طارق عبد الرؤوف عامر

2006

2005
2005

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار
د .على عسكر

الجزائر .وزاره التربيه الوطنيه

2005

القاهره .دار الكتاب الحديث

2005

عبد المنعم احمد الدردير

عالم الكتب

مجموعه من الباحثين

دمشق .مكتب التنميه االجتماعيه وتعليم الكبار

2005
2005
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المعلم ممارس متأمل وباحث اجرائى

84

نحو تعليم افضل:انجاز اكاديمى و تعلم اجتماعى وذكاء
وجدانى
دراسات فى اساليب التعلم التعاونى

86

االبتكار

87

دافعيه االنسان بين النظريات المبكره و االتجاهات المعاصره

85

غزه .دار الكتاب الجامعى

ريشارد بارسونس .كيمبيلي
براون .على رشيد الحناوى.
مترجم
د .جابر عبد الحميد جابر

دار الفكر العربى

2004

د .محمد مصطفى الديب

عالم الكتب

2004

د.رشاد على عبد العزيز
موسى.د .سهام احمد الحطاب
د .حمدى على الفرماوى

دار الفكر العربى

2004

دار الفكر العربى

2004

القاهره .المؤسسه الثقافيه العماليه

2004
2004

2005

88

مفاهيم تربويه

89

حقيبه الحقائب التعليميه

د .عماد الدين حسن ابراهيم.
د.مصطفى السيد على
د .محمد محمود الحيله

عمان .دار المسيره للنشر والتوزيع

90

تفريد التعليم والتعليم المستمر

د .محمد جاسم محمد

عمان .دار الثقافه للنشر والتوزيع

2004

91

الدليل المرجعى لتدريب المعلمين بالمدارس ذات الفصل
الواحد
دور الجامعه فى مجال تعليم الكبار-دراسه مقارنه

مجموعه من الباحثين
د .امال العرباوى مهدى عباس

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم-اداره برامج التربيه
 .جامعه اسيوط

2004
2003

93

الدافعيه و التعلم

د.نبيل محمد زايد

مكتبه النهضه المصريه

2003

94

مدخل الى صعوبات التعلم

د .يحيى القبالى

عمان .دار الطريق للنشر والتوزيع

2003

95

التنميه الثقافيه و التنوير:مدخل الى محو االميه

د .شبل بدران .د.حسن البيالوى.
د.كمال نجيب

القاهره .المنظمه العربيه للتنميه االداريه

2003

92
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قائمة

د.عطيه حسين افندى

القاهره .المنظمه العربيه للتنميه
االداريه

96

تمكين العاملين:مدخل للتحسين و التطوير المستمر

97

معنى التعلم و كنهه من خالل نظريات التعلم و تطبيقاتها
التربويه

د .فايز مراد دندش

98

ندوه االتجاهات المعاصره فى برامج تعليم الكبار
26فبراير2003

مجموعه من الباحثين

دليل اداره مراكز التعلم المجتمعى

مكتب اليونسكو االقليمى للدول العربيه.
لبنان .مكتب اليونسكو االقليمى .تايالند

بيروت .مكتب اليونسكو االقليمى

 100استراتيجيات التعليم -دليل نحو تدريس افضل

اورليخ،دونالد .كاالهان،ريتشارد .عبد
هللا ابو نبعه .مترجم

الكويت .مكتبه الفالح للنشر والتوزيع

العوامل المؤثره على تسرب االميين من مراكز محو االميه
 101بمراكز اسيوط-رساله ماجستير(مستخلص)

د .اسامه محمود فراج

99

المتعلم الكبير:االثر الكالسيكى المتميز فى تعليم الكبار
102
وتطوير الموارد البشريه
103
104
105

سيكولوجيه التدريب و تنميه الموارد البشريه
علم نفس الرياضه المفاهيم-التطبيقات
موسوعه المناهج التربويه

االنشطه الرئيسيه و انجازات الهيئه العامه لمحو االميه
 106وتعليم الكبار

د.نولز،مالكوم س .هولتون،ايلوودف.
سوانسن،ريشارد د .عدنان االحمد.
مترجم
د .رأفت السيد عبد الفتاح
د .اسامه كامل راتب
د .مجدى عزيز ابراهيم
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

االسكندريه .دار الوفاء لدنيا الطباعه
دمياط .كليه التربيه بدمياط

جامعه اسيوط
دمشق .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم-اداره التربيه
دار الفكر العربى
دار الفكر العربى
مكتبه االنجلو المصريه
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2003
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2001
2000
2000
1999
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دوافع االميين الكبار الى التعلم

المركز االقليمى لتعليم الكبار

الرئاسه العامه لتعليم البنات .
 108اضواء على جهود الرئاسه لتعليم البنات فى مجال محو االميه
االدارهالعامه للشئون الثقافيه -
وتعليم الكبيرات من عامذ 1419-1392ه
اداره محو االميه .السعوديه
د .محمد عبد الغنى حسن هالل
109
مهارات تعليم الكبار
110
111
112
113
114
115
116

ظاهره التسرب من فصول محو االميه -االسباب و العالج-
دراسه ميدانيه-ملخص تنفيذى
ظاهره االحجام عن االلتحاق بفصول محو االميه فى مصر-
دراسه ميدانيه-ملخص تنفيذى
المعوقات التى تواجه االميين فى محو اميتهم-دراسه ميدانيه-
ملخص تنفيذى
دراسه عن دور وسائل االعالم الحديثه فى اثاره الدافعيه لدى
االمى
الدافعيه فى الحياه و مستويات االلتزام:تحليل نظرى و بحث
ميدانى
التعلم والتعليم الصفى
دراسات فى الدافعيه و الدوافع

 117معوقات محو االميه فى المجتمع الريفى المصرى بمحافظه
الشرقيه
 118ملخص تنفيذى لدراسه ماجستير بعنوان معوقات محو االميه
فى المجتمع الريفى المصرى بمحاف
 119سيكولوجيه تعليم الكبار

مجموعه من الباحثين
مجموعه من الباحثين
مجموعه من الباحثين
د .حسن على محمد
د.عزيزه السيد

المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم الكبار
الرياض .الرئاسه العامه لتعليم البنات
مركز تطوير االداء والتنميه
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
دار المعارف

د.احمد حسين اللقانى .د.عوده
عبد الجواد ابو سنينه

عمان .دار الثقافه للطباعه والنشر

د .محيى الدين احمد حسين

دار المعارف

د .اقبال االمير السمالوطى

القاهره .جامعه حلوان

د .اقبال عبد المنعم االمير
االسيوطى
د .هاشم على محمد.د .امل انور
عبد العزيز

القاهره .جامعه حلوان

1998
1998
1996
1996
1996
1995
1994
1990
1990
1988
1981
1981

جامعه المنيا
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الدافعيه و ارشادات الستثارتها لدى المتعلم

 121دراسه حول ظاهره التسرب بين الدارسين بمدارس تعليم
الكبار و محو االميه للعام الدراسى()1992: 1991
122
تعليم الكبار عن بعد
ورشه عمل تعليم الكبار والتعليم غير النظامى -نحو رؤيه
123
ابداعيه فى تعليم الكبار فى مصر  -القاهره من13:14
مايو - 2007التقرير النهائى
124
تقرير ميدانى عن قافله السوق
 125محو االميه و التنميه الشامله :اسباب االميه،اسلوب
المواجهه
126
محو االميه و التنميه الشامله
127

مهارات عمليه التدريس و اعداد الدروس لتعليم الكبار

دراسه عن تقييم مدركات االميين المصريين لبرامج محو
128
االميه و االتصاالت التسويقيه و الترويحيه لهما-دراسه
ميدانيه
 129دراسه احتياجات المتعلمين و االطراف المعنيه بمشكله االميه
بمحافظه بنى سويف
 130ورقه عمل حول ثصورمقترح لتفعيل دور طالب الجامعه فى
محو االميه و تعليم الكبار
131
االداره التربويه الفعاله
 132البحث الوطنى حول االميه و عدم التمدرس و االنقطاع عن
الدراسه بالمغرب

شبكه االنترنت
د .سعيد عبد المجيد زعير
د .احمد محمد فتح الباب
مجموعه من الباحثين
مجموعه من الباحثين
د .وفاء محمد عبد القوى زعتر
د .رأفت رضوان
د.نوارعبد السالم السيد نوار
د .كريمان محمد فريد
د .حسين كشك
د .رضا السيد
د .ابراهيم محمد ابراهيم.
د.صفاء محمد الغزالى
مجموعه من الباحثين

شبكه االنترنت
الدوحه .وزاره التربيه والتعليم
القاهره .المؤسسه الثقافيه العماليه
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبارر
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
القاهره .جامعه القاهره
برنامج تطوير التعليم-الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار
المركز القومى لالمتحانات و التقويم التربوى
المركز القومى لالمتحانات و التقويم التربوى
الرباط .وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي
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133
134
135
136

قائمة مبحتويات املكتبة املركزية يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار

التكوين االساسى للكبار-دليل المكون(ة)
الدليل االجرائى لبرنامج نتعلم للحياه
تعليم الكبار(العمل فى مجموعات)
تجارب ناجحه من دول العالم فى محو االميه

تقرير زياره السيد االستاذ الدكتور  /يسرى الجمل وزير
 137التربيه والتعليم وبعض قيادات الوزاره للهيئه العامه لتعليم
الكبار

مجموعه من الباحثين
القاهره .منظمه بالن الدوليه
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار
خدمة االنترنت

الرباط .وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي
القاهره .منظمه بالن الدوليه
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
خدمه االنترنت

د .امل محسوب

القاهره .الحقيبه العامه لتعليم الكبار

الهيئه العامه لتعليم الكبار

الهيئه العامه لتعليم الكبار

مصر بال اميه  -البرامج االساسيه للخطه االستراتيجيه لمحو
139
االميه وتعليم الكبار بمصر (()202 -2014مطويه)

الهيئه العامه لتعليم الكبار

الهيئه العامه لتعليم الكبار

فعاليه وحده دراسيه فى مهارات اللغه العربيه باستخدام
140
استراتيجيتى التعلم عن بعد ومختبر الحاسب اآللى

د.محمد رفعت حسنين

القاهرة .مركز تعليم الكبار -جامعة عين شمس

الفروق الفرديه وصعوبات التعلم-دليل المدرب

الهيئه العامه لتعليم الكبار

الهيئه العامه لتعليم الكبار-برنامج تطوير التعليم

الفروق الفرديه وصعوبات التعلم-دليل المتدرب

الهيئه العامه لتعليم الكبار

الهيئه العامه لتعليم الكبار-برنامج تطوير التعليم

138

141
142

مهارات العرض والتقديم
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