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 م
 سنه النشر دارالنشر املؤلف )شخص/هيئه( عنوان الكتاب / الوثيقه 

1 

الحمله القوميه لمحو اميه مليون مواطن"المصريون يتعلمون 

البرنامج التدريبى بناء قدرات معلمى محو االميه الشباب وفق 

 نسخه تجريبيه-دليل المدرب-المدخل التنموى

 رضا حجازى.د/ 
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2014 

2 

 -العنوان:تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر

مسابقه الوقف الخيرى لصالح جائزه خدمه الدعوه والفقه 

 ميالدى 2014-هجرى  1435االسالمى لعام 

 2014 القاهره. جامعه القاهره محمد عبد العزيز محمود.د/ 

3 
االجتماع االقليمى حول تعليم الكبار من منظور التعليم مدى الحياه 

 2013مارس  5- 3من 
 مجموعه من الباحثين.

الخرطوم. المجلس القومى لمحو 

 االميه وتعليم الكبار
2013 

 : تعليم االطفال والشباب خارج المدرسه تجربه 4
المجلس القومى لمحو االميه وتعليم الكبار. 

 السودان.

الخرطوم. المجلس القومى لمحو 

 االميه وتعليم الكبار
2013 

 د/ عبد الفتاح العبيد. تعلم الكبار من منظور التعلم مدى الحياه 5
الخرطوم. المجلس القومى لمحو 

 االميه وتعليم الكبار
2013 

 2013 االردن. المملكه االردنيه الهاشميه  د/ منذر الشبول ورقه عمل -مشروع التطوير التربوى نحو اقتصاد المعرفه  6

 واقع تعليم الكبار فى الجمهوريه اليمنيه 7
جهاز محو االميه وتعليم -وزاره التربيه والتعليم

 الكبار باليمن.

صنعاء. وزاره التربيه والتعليم 

 اليمنيه
2013 

8 
عرض توضيحى لتنفيذ مشروع محو االميه فى العراق وفقاً 

 2011لسنه  (23)للقانون رقم 
 د/ على الزبيدى.

بغداد. الجهاز التنفيذى لمحو االميه 

 بالعراق.
2013 

 2013 مقديشيو. موريتانيا. مجموعه من الباحثين محو االميه فى موريتانيا:الواقع والتوجهات 9

10 
م الكبار فى المجتمع الليبى وصوال الى مجتمع المعرفه تمشياً تعلي

 التكنولوجى والتقنىمع التقدم 
 د/ الباشير عمران المريمى.

القاهره. مركز تعليم الكبار بجامعه 

 عين شمس
2013 
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1 
11 

 

استراتيجيه مقترحه لتحقيق  ثالتربيه وب -نحو التحرير

 )ورقه بحثيه( ديمقراطيه التربيه من اجل المعرفه

 

 د/ سالمه صابر محمد العطار.

 

بجامعه القاهره. مركز تعليم الكبار 

 عين شمس.

 

2013 

12 
المؤتمر السنوى العاشر لمركز تعليم الكبار بجامعه عين 

 شمس"تعليم الكبار والتنميه المستدامه فى الوطن العربى"
 مجموعه من الباحثين.

مركز  -القاهره. جامعه عين شمس

 تعليم الكبار
2012 

13 
العربى بين التعليم المستمر للمعلمين والمهنيين فى الوطن 

 االلتزام واالختيار
 د/ ابراهيم محمد ابراهيم.

مركز -القاهره. جامعه عين شمس

 تعليم الكبار.
2012 

14 
العالقه بين التعليم غير النظامى والتنميه المستدامه فى ضوء 

 مطالب التغيير ورقه بحثيه
 د/ سالمه صابر محمد العطار.

مركز -القاهره. جامعه عين شمس

 الكبار.تعليم 
2012 

 د/ ريهام رفعت محمد عبدالعال. التربيه البيئيه للكبار كمدخل للتنميه المستدامه 15
مركز  -القاهره. جامعه عين شمس

 تعليم الكبار.
2012 

16 
دراسه حول رؤيه مستقبليه لدور الهيئه العامه لتعليم الكبار 

 بمصر فى ضوء التنميه المستدامه

مركز  -القاهره. جامعه عين شمس اللطيف.د/محمد مصطفى عبد 

 2012 تعليم الكبار.

17 
مكون  -التأهيل المجتمعى الدالئل االرشاديه للتأهيل المجتمعى 

 التعليم

المكتب االقليمى لشرق  -منظمه الصحه العالميه 

 المتوسط.

 القاهره. منظمه الصحه العالميه
2011 

18 
 القاهره. اليونسكو. مجموعه من الباحثين. النظامىدليل ميسرى تعلم الكبار والتعلم غير 

2011 

19 
 نيويورك. مجلس السكان الدولى. د/ سينثيا لويد. أولويات تعليم الفتيات المراهقات

2011 

20 
نيه المصريه القاهره. اللجنه الوط مجموعه من الباحثين. دليل المعلم فى مهارات سوق العمل و قيمته

 2011 العلومالثقافه وللتربيه و 

21 

العنوان:الندوه االقليميه فى استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات 

 4اكتوبر :31القاهره من -فى مجال محو االميه و تعليم الكبار

 2010نوفمبر

 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه  مجموعه الباحثين.

 2010 وتعليم الكبار.
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 أ/ عبدالناصر محمد رشاد عبد الناصر. دروس مستخلصه-اتجاهات تعليم الكبارالعالميه والمؤشرات  22
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2010 

23 
بوابه االمل ابرز نتائج دراسه المسح المجتمعى السريع فى 

 الملخص التنفيذى -االردن
 الدوليه.الوكاله االمريكيه للتنميه 

القاهره. الوكاله االمريكيه للتنميه 

 الدوليه.
2010 

24 

 بناء محتمعات المعرفه-العنوان:االستثمار فى تعليم الكبار

المؤتمر االقليمى التحضيرى -التعليم فى المنطقه العربيهو 

 للمؤتمر الدولى السادس حول تعليم الكبار فى المنطقه العربيه 

 2009يناير 7: 5من 

 2009 تونس. منظمه اليونسكو. مجموعه من الباحثين.

25 
التقرير  -ملخص -اهميه الحوكمه فى تحقيق المساواه فى التعليم

 2009التعليم للجميع العالمى لرصد 

منظمه االمم المتحده للتربيه والعلم والثقافه 

 )اليونسكو(.

باريس،. منظمه االمم المتحده 

 للتربيه والعلم والثقافه.
2009 

 برنامج مجتمع بال اميه 26
وزاره التربيه والتعليم. االداره العامه لبرامج 

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

 

27 

التقدم المحرز في فى مجال محو االميه بالمملكه العربيه 

الى المؤتمر  1997السعوديه من المؤتمر الخامس بالمانيا 

وزاره التربيه والتعليم. االداره العامه  2009السادس بالبرازيل 

 لبرامج محو األميه. السعوديه.

العامه لبرامج وزاره التربيه والتعليم. االداره 

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

 2009 عمان. دار الفكر. د/ابراهيم محمد ابراهيم. حسن كمال تعليم الكبار فى الوطن العربى 28

 2009 والتوزيع القاهره. دار فرحه للنشر د/ امال العرباوى مهدى. دراسات فى تعليم الكبار 29

 2008 خدمات االنترنت. وزاره التربيه والتعليم االطفال خارج نظام التعليمتعليم الفتيات و 30

31 

اره برامج التعليم غير اده االقليميه العربيه حول تخطيط والورش

 المغرب -الرباط-محو االميهالنظامى و

 2008اكتوبر  16: 14من

 2008 باريس. اليونسكو. اليونسكو.
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32 

 

 

 

 التخطيط االجرائى لمشروع محو االميه

 

وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالى وتكوين 

ه االطر والبحث العلمى. قطاع محاربه االمي

 والتربيه غير النظاميه. المغرب

 

 باريس. اليونسكو.
 

2008 

33 
التعليم غير تيجيه لتخطيط برامج محو االميه ومحاور استرا

 النظامى

التربيه الوطنيه والتعليم العالى وتكوين وزاره 

االطر والبحث العلمى. قطاع محاربه االميه 

 لمغربوالتربيه غير النظاميه. ا

 2008 باريس. اليونسكو.

 2008 باريس. اليونسكو. د/ محمد عبد الحميد قسامى. التعليم غير النظامىتتبع وتقييم برامج محو االميه و 34

 2008 باريس. اليونسكو د/ رنا عبد اللطيف. كتب خان. تقييمهالتعليم غير النظامى وشرات لرصد وضع مؤ 35

36 
التربيه المستفيده من دروس محو االميه والفئات تحليل حاجات 

 غير النظاميه
 2008 باريس. اليونسكو د/ عبد اللطيف الفارابى.

 سيد خليل. بدرى احمد ابو الحسن.د/ احمد  واقعه وامكانيه تطويره -التعليم غير النظامى 37
القاهره. الدار العالميه للنشر 

 والتوزيع
2008 

38 
تعليم االناث فى الدول العربيه:االنجازات والمعوقات وافاق 

 المستقبل
 2008 لقاهره. الدار المصريه اللبنانيها د/ رفيقه سليم حمود.

 التعليم غير النظامى فى االردن 39
بد هللا الناصر. محمد الشعبانى. عد/ اسامه 

 جمعه اشراف
 2008 عمان. وزاره التربيه والتعليم

 التنوير التكنولوجى وتحديث التعليم 40
د/ ماهر اسماعيل صبرى. صالح الدين محمد 

 توفيق.

االسكندريه. المكتب الجامعى 

 الحديث.
2008 

41 

التعليم غير النظامى تمر الوطنى االول:تعليم الكبار ولعنوان:المؤا

 16: 15نحو رؤيه ابداعيه فى تعليم الكبار فى مصر القاهره من 

 التقرير النهائى 2007مايو 

 2007 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى مجموعه من الباحثين.

 2007 اليونسكو االقليمىبيروت. مكتب  مجموعه من الباحثين اطار عمل للشراكه فى مجال تعليم الكبار والتعليم غير النظامى 42
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 2007 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى د/ محمد مصطفى عبد اللطيف. برامج التعليم غير النظامى لمرحله ما بعد التحرر من االميه 43

44 
-م غير النظامىالتجربه المغربيه فى مجال محو االميه والتعلي

 الشراكه مع المجتمع المدنىادوار المتدخلين و
 2007 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى محمد عبد اللطيف قسامى.د/ 

45 
جمعيه المرأه  -دور الجمعيات االهليه فى دعم تعليم القراءه 

 دراسه حاله -والمجتمع
 د/ هويدا عدلى.

القاهره. المركز القومى للبحوث 

 االجتماعيه والجنائيه
2007 

46 
تعليم الكبار لبناء قدرات كوادر محو االميه و برنامج تدريبى

 دليل المتدرب-بمصر
 د/ رضا حجازى.

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه فى الدول العربيه
2007 

 2007 باريس. اليونسكو. الجمعيات االهليه. استراتيجيه الجمعيات االهليه فى محو االميه وتعليم الكبار 47

 د/ طارق عبد الرؤوف عامر. والتعليم المستمرالتربيه  48
القاهره. الدار العالميه للنشر 

 والتوزيع.
2007 

49 
دليل المدرب فى البرنامج التدريبى لتنمية مهارات العاملين فى 

 مجال محو االميه وتعليم الكبار وفق فلسفه التعليم غير النظامى
 2007 اإلقليمى.القاهره. مكتب اليونسكو  د/ رضا حجازى.

 
50 

بناء قدرات كوادر محو االميه زتعليم -مخرجات برنامج تدريبى

 2007/ 11/ 8: 3/ 4الكبار بمصرمن

مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه فى الدول 

العربيه. بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى. 

 القاهره.

بيروت. كتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه فى الدول العربيه
2007 

51 
بناء قدرات طالب الجامعه فى استخدام منهجيه  -برنامج تدريبي

 دليل المدرب -الطرق السريعه لمحو االميه وتعليم الكبار 
 د/ رضا حجازى.

القاهره. مشروع اليونسكو لتعزيز 

 بناء القدرات الوطنيه.
2007 

 د/ حسام هشام. الجزائرالصعوبات التى تواجه محو اميه المرأه والفتاه فى  52
جامعه  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 عين شمس
2007 

 -الوثيقه المرجعيه للمؤتمر -مسارات التسطير ومردوديه التطوير 53

 المؤتمرات السنويه لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس

د/ ابراهيم محمد ابراهيم. مصطفى عبد السميع 

 محمد

جامعه  -مركزتعليم الكبارالقاهره. 

 عين شمس.
2007 
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54 
 

 المنهج الخفى وتعليم الكبار
 

 سعيد محمد السعيد.
جامعه  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 عين شمس.
2007 

55 

 LIFEاالجتماع االقليمى حول مبادره القرائيه من اجل التمكين 

صنعاء : التقرير الختامى الجزء  2006مارس  30: 27من 

 االول

 اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه والثقافه والعلوم.
صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه 

 للتربيه والثقافه والعلوم
2006 

56 
الخطه الوطنيه فى مجال محو االميه و التربيه غير النظاميه 

 بالمغرب
 المغربيه.المملكه 

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه 

 للتربيه والثقافه والعلوم
2006 

57 
مبادىء توجيهيه مقترحه لتقييم االحتياجات فى اطار مبادره 

 القرائيه من اجل التمكين
 د/ نور الدجانى.

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه 

 للتربيه والثقافه والعلوم
2006 

 د/ نور الدجانى. LIFEتقييم االحتياجات الوطنيه لبرنامج  58
صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه 

 للتربيه والثقافه والعلوم
2006 

59 
ل المدخل حو (TOTدوره تدريبيه العداد مدربى المدربين)

 تعليم الكبارالمنظومى فى محو اميه و
 مجموعه من الباحثين.

االميه القاهره. الهيئه العامه لمحو 

 وتعليم الكبار.
2006 

 د/ابراهيم محمد ابراهيم المستجدات المعاصره فى تعليم الكبارالمفاهيم و 60
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2006 

 2006 عمان. دار اسامه للنشر والتوزيع. د/ موسى نصار. استراتيجيه تعليم الكبار 61

62 

التعليميه االساسيه من وجهه نظر معلمى محو االميه الكفايات 

التعليم حكوميه التابعه لوزاره التربيه والعاملين فى المراكز ال

 العالى فى فلسطين

 2006 القاهره. جامعه عين شمس. د/ عائشه بكير.

63 
المواطنة -الرياضيات-العلوم -برنامج االدماج االجتماعى العربيه

 1كراسه المتعلم )ة(المستوى-فرنسيهال-وتنشئه الفرد
 مجموعه من الباحثين.

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه 

والتعليم العالي وتكوين األطر 

 والبحث العلمي

2006 



 قائمه مبحتويات املكتبه املركزيه فى جمال حمو االميه وتعليم الكبار                                  

 

88 
  03/02/2019بتاريخ   اعداد مركز المعلومات ادارة التوثيق والمكتبات

 

64 
اجتماع خبراء محو االميه لمنطقه الشرق االوسط الكبير الموسع 

 الشماليهالفريقيا 
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه. مجموعه من الدول العربيه

65 
ورقه عمل حول التعليم غير النظامى فى االردن، اهداف 

 ،واقع،تطلعات،صعوبات
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه. لشنطى. اسامه الشعبانى. منى مؤمند/ غازى ا

 جمعيه كاريتاس مصر للجميعتحقيق القراءه و الكتابه  66
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2005 

 2005 القاهره. اليونسكو. اليونسكو. دليل استرشادى للتعليم من اجل التنميه المستدامه 67

 2005 باريس. اليونسكو. د/ كوشيك،اميت. دليل ميسرى برامج التعليم غير النظامى 68

 د/ ماهر اسماعيل صبرى محمد يوسف. مدخل للتربيه فى القرن الجديد-التنوير العلمى التقنى 69
الرياض. مكتب التربيه العربى 

 لدول الخليج.
2005 

 دليل تدريبى العداد و تنفيذ مناهج التعليم خارج المدرسه 70
اسات والتدريب اليونسكو. الشركه المصريه للدر

 والتنميه االداريه
 2004 القاهره. مكتب اليونسكو.

 2004 القاهره. عالم الكتب. د/ سعيد اسماعيل على. تعليمنا بين االمس و الغد 71

 التعليم المفتوح...تعليم الكبار رؤى و توجهات 72
ابراهيم. مصطفى عبد السميع  د/ابراهيم محمد

 محمد
 2004 القاهره. دار الفكر العربى

 د/ طلعت عبد الحميد تعليم الكبار فى الوطن العربىالعولمه و مستقبل  73
 القاهره. دار فرحه للنشر

 التوزيع.و 
2004 

 2004 عمان. دار الثقافه للنشر والتوزيع. د/ محمد جاسم محمد. تفريد التعليم والتعليم المستمر 74

75 

العنوان:التربيه المستمره و التعليم مدى الحياه : التعليم غير 

النظامى و تعليم الكبار والال أميه ،اصول نظريه و خبرات عربيه 

 و اجنبيه

 2003 القاهره. دار الفكر العربى. د/ احمد اسماعيل حجى.

 2003 القاهره. دار قباء. د/ شبل بدران. حسن البيالوى. كمال نجيب. التنميه الثقافيه و التنوير:مدخل الى محو االميه 76
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 77 
الختامى للمؤتمر السنوى االول لمركز تعليم الكبار التقرير 

 بجامعه عين شمس: تعليم الكبارفى عصر المعلوماتيه،رؤى

 2003مارس26: 24و توجيهات من  

 القاهره. جامعه عين شمس. مجموعه من الباحثين.
 

2003 

78 
 السمن.د/ ميى ابو  دور تجمع لجان المرأه الوطنى االردنى فى مجال محو االميه

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه
2003 

-سال-محو االميه و التربيه غير النظاميه بجمعيه ابى رقراق 79

 المغرب
 د/ عبد العزيز بو صخر.

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه
2003 

ملخص المؤتمر االقليمى العربى حول احكام التكامل بين التعليم  80

النظامى وغير النظامى المنعقد بالجمهوريه اليمنيه فى المده 

 2003/ 7/ 2- 6/ 28من

 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. مجموعه من الباحثين.

81 
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه د/ محمد محمد عبد الغنى. غير النظامىاساليب تحقيق التعليم النظامى و

التعليم غير التكامل بين التعليم النظامى وى تجارب رائده ف 82

 النظامى
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه د/ عبد الجليل عبده احمد.

التعليم بالمملكه العربيه السعوديه فى تعليم ه التربيه وجهود وزار 83

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

84 
 وزاره التربيه و التعليم. دوله االمارات العربيه. تجربه دوله االمارات فى مجال محو االميه وتعليم الكبار

وزاره التربيه و التعليم. دوله 

 االمارات العربيه.
2003 

85 
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. التعليم. السودان.وزاره التربيه و  تجربه السودان فى مجال محو االميه و تعليم الكبار

86 
 وزاره التربيه و التعليم. تونس. التجربه التونسيه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار

 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه.
2003 

87 
دور التعليم النظامى فى تفعيل تخطيط التعليم الغير نظامى لتحقيق 

 التعليم للجميع
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه لحسن مادى.د/ 
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 88 
برامج التعليم غير النظامى و دورها في تصميم التعليم االساسى 

 ومحو االميه و تعليم الكبار
 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. وزاره التربيه و التعليم. ليبيا.

 

2003 

89 
حول احكام تجربه جزر القمر فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 

 التكامل بين التعليم النظامى وغير النطامى
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه د/ احمد بن على.

 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. د/ الهام عبد القادر المحبس. ملخص التجربه الفلسطينيه 90

91 
التقرير الختامى للورشه االقليميه حول محو االميه و تعليم الكبار 

 2002يونيو 27: 25اطار التعليم للجميع القاهره من فى 
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2002 

92 
التعليم غير النظامى لالناث جزء اساسى من الخطط الوطنيه 

 للتعليم للجميع
 د/ رفيقه سليم حمود.

الهيئه العامه لمحو االميه القاهره. 

 وتعليم الكبار
2002 

93 

مستقبل تعليم الكبار فى الوطن العربى:وقائع ندوه مستقبل تعليم 

 المملكه المغربيه  -الرباط-الكبار فى الوطن العربى

 27  :2001/12/30 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. اداره 

 برامج التربيه.

المنظمه العربيه للتربيه تونس. 

 والثقافه والعلوم.
2002 

94 
 التعليم الموازى للكبار فى مصر فى ضوء بعض التجارب

 الخبرات االجنبيه المعاصرهو 

د/عبد هللا بيومى. عبد العزيز عبد الهادى 

 الطويل.

القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه.
2001 

95 
الحق فى التعليم نحو التعليم -2000التربيه فى العالم تقرير عن 

 للجميع مدى الحياه
 .2000 باريس. اليونسكو اليونسكو.

96 

تقييم منتصف  -العنوان:تقرير الدول العربيه حول تعليم الكبار

 11: 6تايالند من -بانكوك  -العقد ست سنوات بعد هامبورج

 2003سبتمبر 

االقليمى للتربيه فى الدول مكتب اليونسكو 

 العربيه. بيروت

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه فى الدول
2000 

 د/احمد زين صغيرون. تعليم الكبار فى اطار التعليم المستمر مدى الحياه 97
الخرطوم. منظمه السودان للتعليم 

 المفتوح.
1999 

 د/امنه احمد رحمه. تعليم الكبارالبحوث و الدراسات فى مجال محو االميه و  98
الخرطوم. منظمه السودان للتعليم 

 المفتوح.
1999 
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99 
تقويم بعض اللوائح التربويه و االجتماعيه لمدارس الفصل 

 الواحد لتعليم الفتيات
 القاهره. وزاره التربيه والتعليم. د/ كامل عبد الحميد ربيع.

 

1998 

 المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. الكبار فى الوطن العربىمشروع استراتيجيه تعليم  100
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1997 

 د/ محمد المساد. ورقه عمل حول التعليم النظامى فى االردن واقع و تطلعات 101
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
1997 

 د/ شكرى عباس حلمى. التعليم المستمر مبرراته ،خصائصه ونماذجه 102
المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1997 

103 

االستقصاء المقدم لمؤتمر -تعزيز دور المعلمين فى عالم متغير

-سبتمبر30االربعين جنيف لتربيه الدولى فى دورته الخامس وا

 1996اكتوبر5

 للبحوث التربويه والتنميه.المركز القومى 
:القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه.
1996 

 1995 الرياض. وزاره االوقاف مركز المعلومات االحصائيه والتوثيق التربوى. تطوير التعليم فى المملكه العربيه السعوديه 104

105 
االقتصاديه للتعليم اسهامات التعليم غير النظامى فى بناء القيمه 

 النظامى فى البحرين
 1995 المنامه. د.ن. بح. د/ محمد متولى عطيه.

 د/ غاده الجابى. المشروع الريادى اقرأ باسم ربك 106
القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم.
1994 

 بوال،ه.س. صالح احمد عزب. مترجم.د/  المناهج لمراحل متابعه المتحررين من االميهتطوير البرامج و 107
تونس. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم.
1992 

 التعليم غير النظامى للكبار 108
د/ سرينيفاسن،ليرا. محمد عزت عبدالموجود. 

 مترجم.

تونس. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم.
1983 

109 
التعليم غير النظامى فى اطار تعليم الكبار:دراسه لبعض قضايا 

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

 المركز االقليمى لتعليم الكبار. دور الجامعات فى تعليم الكبار : بحوث و دراسات 110
سرس الليان. المركز االقليمى 

 لتعليم الكبار.
1979 

 منظمه االمم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه. البرنامج التجريبى العالمى لمحو االميهتقويم  111
سرس الليان. المركز االقليمى 

 لتعليم الكبار.

1976 
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 ندوه خبراء لدراسه دور اليافعين،التقرير النهائى 112
المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. 

 االميه وتعليم الكبارو الجهاز العربى لمح

لعربيه للتربيه القاهره. المنظمه ا

 والثقافه والعلوم

 

 1976 

113 

نحو رؤيه ابداعيه  -ورشه عمل تعليم الكبار والتعليم غير النظامى

 - 2007مايو 14: 13القاهره من -فى تعليم الكبار فى مصر 

 التقرير النهائى

 مجموعه من الباحثين.
العامه لمحو االميه القاهره. الهيئه 

 وتعليم الكبار

 

 2016/ 2015: 2003/ 2002الخطه الوطنيه للتعليم للجميع  114
وزاره التربيه والتعليم. منظمه اليونسكو. 

 المركز القومى للبحوث التربويه والتنميه.

القاهره. منظمه اليونسكو 

 االقليميه.

 

 مجموعه من الباحثين. المستوى الثانى-)ة(برنامج االدماج فى المدرسه دليل المدرس  115

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه 

والتعليم العالى وتكوين األطر 

 والبحث العلمى.

 

116 

النشاط -الرياضيات-اللغه العربيه-برنامج االدماج في المدرسه

-دليل المدرس )ة(-FRANCAIS-االجتماعيات -العلمي

 المستوى االول

 الباحثين.مجموعه من 

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه 

والتعليم العالي وتكوين األطر 

 والبحث العلمي

 

 مجموعه من الباحثين. )ة( دليل المكون-التكوين االساسى للكبار 117

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه 

والتعليم العالى وتكوين األطر 

 والبحث العلمى.

 

118 
وتطوير البرامج االبداعيه فى مجال تعليم تعزيز القدرات الوطنيه 

 نحو رؤيه ابداعيه فى تعليم الكبار فى مصر-رصالكبار فى م
 بيروت. اليونسكو. اليونسكو.

 

 استراتيجيه محاربه االميه و التربيه غير النظاميه 119
وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي وتكوين 

 األطر والبحث العلمي. المغرب.

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه 

والتعليم العالي وتكوين األطر 

 والبحث العلمي.

 

120 
دور التربيه البيئيه بمؤسسات التعليم غير النظامى فى مصرفى 

 دراسه ميدانيه -مواجهه االوبئه بالمجتمعات الريفيه
 التربويه.القاهره. معهد الدراسات  د/عائشه عبد الفتاح مغاورى الدجدج.

 


