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

1 
 الفقر والعشوائيات والمشاركه السياسيه 

 عادل محمودرفاعى.د.

 ضاحى حمدان رفاعىد.
 2015 الجيزه. دار المنار للنشر والتوزيع

2 
 2015 منظمه المرأه العربيهالقاهره.  هبه الليثىد. (1القضاء على الفقر بجميع اشكاله فى كل مكان الهدف )

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص  3

 (4التعلم مدى الحياه للجميع الهدف)
 2015 القاهره. منظمه المرأه العربيه منى مؤتمند.

تحقيق المساواه بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  4

 (5)الهدف 
 2015 القاهره. منظمه المرأه العربيه هللالمياء عبد الغفار خلف 

5 
 2014 القاهره. مجلس السكان الدولى مجلس السكان الدولى 2014المسح التتبعى للنشئ والشباب فى مصر

6 
 2014 جامعه القاهره سيدعاشور احمدد. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر

7 
 2014 جامعه القاهره حنان شعراوى محمد حنفىد. مصرتصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى 

8 
 2014 جامعه القاهره سامح يونس محمدد. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر

9 
 2013 مركز تعليم الكبار-جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين تقويم دور كليات التربيه فى مواجهه مشكله االميه فى مصر

احتفاليه اليوم العالمى للقضاء على  -الفقر فى مصر والعالمقضيه  10

 الفقر
 2013 القاهره. المجلس القومى للمرأه المجلس القومى للمرأه

11 
 2013 القاهره. مركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس حميده عبد المنعم االميه والتناول االعالمى

المدنى تجاه المتحررين من ادوار الجمعيات االهليه والمجتمع  12

 االميه
 2013 القاهره. مؤسسه طيبه للنشر والتوزيع محمد مصطفى عبد اللطيفد.

ملخص تنفيذى لدراسه دكتوراه بعنوان تقويم دور كليات التربيه  13

 فى مواجهه مشكله االميه فى مصر

الهيئه العامه لتعليم الكبار ومركز تعليم 

 الكبار بجامعه عين شمس
 2013 لتعليم الكبار لمحو األميةالهيئه العامه 



 قائمة مبحتويات املكتبة املركزية يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار                                                                                                    

                                                                                                
 

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

120 
 

14 
 

لمقتضيات  تسخير التعليم والمهارات:ب الشبا-التعليم للجميع

 (2012التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع-العمل
 2012 بيروت. اليونسكو اليونسكو

ملخص -تسخير التعليم لمقتضيات العمل-الشباب والمهارات 15

 2012العالمى لرصد التعليم للجميعالتقرير 
 2012 بيروت. اليونسكو اليونسكو

بحث حول " تصور مقترح إلدراج فئه االطفال المشردين بالخطه  16

 "2012القوميه لمحو االميه 
 2012 تعليم الكبارلمحو األميه والهيئه العامه  وفاء محمد عبد القوى زعتر د.

وانعكاساتها على التنميه فى المجتمع هجره رأس المال البشرى  17

 2012مارس-المصرى : الواقع الراهن وآفاق المستقبل
 2012 القاهره. معهد التخطيط القومى مجده إمام حسنين

مشروع استخدام الشبكات االجتماعيه باالنترنت فى تحقيق  18

 التنميه المستدامه فى اطار االهداف االنمائيه لاللفيه

الوطنيه المصريه للتربيه والعلوم اللجنه 

 والثقافه

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 والعلوم والثقافه
2012 

اتجاهات االميين نحو التسرب من التعليم االساسى واثره على  19

 دراسه نظريه وميدانيه باحدى قرى محافظه المنوفيه  -االميه 
 2011 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار رضا محمود داود. ناجى قطب الكنيسى

20 
 2011سبتمبر-الكتاب االحصائى السنوى

الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

 واالحصاء
 2011 الجهاز المركزى للتعبئه العامه واالحصاء

21 
ورقه عمل حول ادوار التنميه البشريه واالقتصاديه وتكنولوجيا 

 15:12االميه فى الفتره من المعلومات فى القضاء على 

 2011ديسمبر

 2011 تعليم الكبارلمحو األميه والهيئه العامه  وفاء محمد عبد القوى زعتر د.

مهارات اللغه  -منهج الثقافه السكانيه لدارسي برامج محو االميه 22

 العربيه )كتاب الدارس(
 2010 االنجابيهالقاهره. مشروع تكامل خدمات الصحه  مجموعه من الباحثين

مهارات اللغه  -منهج الثقافه السكانيه لدارسى برامج محو االميه 23

 العربيه )دليل المعلم(
 2010 القاهره. مشروع تكامل خدمات الصحه االنجابيه مجموعه من الباحثين

24 
 CD+ 2010السنوى،اكتوبرئى الكتاب االحصا

الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

 واالحصاء
 2010 الجهاز المركزى للتعبئه العامه واالحصاء

دوره تدريب ميسرى فصول محو االميه على تدريس المنهج  25

 دليل المتدرب-السكانى
 2010 القاهره. وزاره الصحه صالح الدين ابو العنين الدسوقىد.

تقرير محافظه  -تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه  26

 2008االحمرالبحر 
 2008 القاهره. وزارة التنميه المحليه مجموعه من الباحثين
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تقرير محافظه  -تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه  27

 2008القاهره 
 القاهره. وزارة التنميه المحليه مجموعه من الباحثين

2008 

 

محافظه تقرير  -تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه  28

 2008السويس 
 2008 القاهره. وزارة التنميه المحليه مجموعه من الباحثين

 تقرير محافظه  -تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه  29

 2008بور سعيد 
 2008 القاهره. وزارة التنميه المحليه مجموعه من الباحثين

تقرير محافظه  -تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه  30

  2008دمياط 
 2008 القاهره. وزارة التنميه المحليه مجموعه من الباحثين

تقرير محافظه  -تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه  31

 2008االقصر 
 2008 القاهره. وزارة التنميه المحليه مجموعه من الباحثين

تقرير محافظه  -تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه  32

  2008جنوب سيناء 
 2008 القاهره. وزارة التنميه المحليه مجموعه من الباحثين

تقرير محافظه  -تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه  33

 2008الوادى الجديد 
 2008 المحليهالقاهره. وزارة التنميه  مجموعه من الباحثين

-محاربه تغير المناخ 2008 -2007تقرير التنميه البشريه  34

 التضامن االنسانى فى عالم منقسم
 2008 نييورك. برنامج االمم المتحده للتنميه مجموعه من الباحثين

35 
تقرير حول اجتماع  -التوجهات و الشراكه من اجل التعليم للجميع

الشرق االوسط و شمال افريقيا ودول خبراء محو االميه بمنطقه 

 2007فبراير  14: 12اليمن من  -صنعاء-مجموعه الثمان

 2007 صنعاء. وزاره التربيه والتعليم ساره جاين نلسون د.

36 
 2007 شرم الشيخ. مكتب اليونسكو بالقاهره والدوحه نور الدجانى د. التنميه المستدامه

37 
 2007 شرم الشيخ. مكتب اليونسكو بالقاهره والدوحه ابراهيم محمد ابراهيمد. لمشروعات تعليم الكبارالتخطيط االستراتيجى 

38 
 د. منصور مغاورى. د.اسامه عبد البارى المحور الثانى -مؤشرات قياس الفقر

القاهره. المركز القومى للبحوث االجتماعيه 

 والجنائيه
2007 

39 
 منصور مغاورى حسن د. الحرمان البشرى فى بعض المحافظاتدراسه لمؤشرات  الفقر:

القاهره. المركز القومى للبحوث االجتماعيه 

 والجنائيه
2007 

40 
 شحاته محمد زيدان د. الفقر و اساليب مواجهه الضغوط الحياتيه

القاهره. المركز القومى للبحوث االجتماعيه 

 والجنائيه
2007 
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41 
 مجموعه من الباحثين المحور الخامس -المرأهالفقر وقضايا 

القاهره. المركز القومى للبحوث االجتماعيه 

 والجنائيه
2007 

42 
 ساميه حسن الساعاتى د. المرأه الفقيره فى االسره المصريه بين الواقع و التمكين

القاهره. المركز القومى للبحوث االجتماعيه 

 والجنائيه
2007 

احتياجاً دراسه على النساء و العائالت ألسر فى المرأه االكثر  43

 عشوائيات القاهره
 ناديه حليم سليمان د.

القاهره. المركز القومى للبحوث االجتماعيه 

 والجنائيه
2007 

44 
دراسه مقارنه  -المرأه الريفيه الفقيره الخصائص و فرض العمل 

 على عينه من نساء الوجهين البحرى و القبلى

 

 الجوادانعام عبد  د.
القاهره. المركز القومى للبحوث االجتماعيه 

 والجنائيه
2007 

التقييم و  -دور السياسات االجتماعيه فى مكافحه الفقر فى مصر 45

 المقترحات
 نيللى كمال االمير د.

القاهره. المركز القومى للبحوث االجتماعيه 

 والجنائيه
2007 

جمعيه المرأه  -القراءه دور الجمعيات االهليه فى دعم تعليم  46

 دراسه حاله -والمجتمع
 هويدا عدلى د.

القاهره. المركز القومى للبحوث االجتماعيه 

 والجنائيه
2007 

-الفقراء فى مصر بين االجحاف و االنصاف:رؤيه مستقبليه 47

 الجلسه الختاميه
 على جلبى د.

القاهره. المركز القومى للبحوث االجتماعيه 

 والجنائيه
2007 

االطار الفكرى لتحديث مصر فى مجال تكنولوجيا االتصاالت و  48

 المعلومات
 محمد عزام د.

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 اليونسكو-والعلوم والثقافه 

2007 

 

 -كتاب محو االميه الخاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه 49

 نسخه اوليه
 2007 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه 

محو اميه المرأه العربيه مشكالت   -المؤتمر السنوى الرابع 50

 2006ابريل  17:  15وحلول فى المده من 
 مركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس نمجموعه من الباحثي

2007 

 

المجتمع  -الرابع لتعليم الكبارالوثيقه المرجعيه للمؤتمر السنوى  51

 المدنى وتعليم المرأه العربيه توجه استراتيجى

مصطفى عبد د.ابراهيم محمد ابراهيم. د.

 يحى الصايدىد.السميع. 
 2007 جامعه عين شمس -مركز تعليم الكبار

52 
 2006 بخدمه االنترنت محمد حسن يوسف د. اجراءات محاربه الفقر

53 
 2006 الجامعه شباب االسكندريه .مؤسسه حسين عبد الحميد احمد رشوان د. دراسه فى علم االجتماع -والمجتمعالفقر 

دراسه حول واقع الطفوله فى الدول  جدير باالطفال، عربى عالم 54

 العربيه
 2005 القاهره. دار الشروق اليونيسف. جامعه الدول العربيه
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المبحث االول الوضع الراهن  -االسالمى تعليم االناث فى العالم  55

 لتعليم االناث فى بعض العالم االسالمى

المنظمه االسالميه للتربيه والعلوم 

 والثقافه. المغرب
 2005 الرباط. االيسيسكو

تمكين المرأه و دعم قدراتها اقتصاديا و اجتماعيا نحو بناء قاعده  56

 بياناتيه معلوماتيه وثائقيه عن المرأه
 نوريه على حمد د.

صنعاء. مشروع تسهيل المعلومات عن المرأه 

 فى التنميه فى اليمن
2005 

محو االميه حق ممنوع على حوالى خمس سكان العالم من فئه  57

 الكبار
 2005 باريس. منظمه اليونسكو اليونسكو

تكلفه التدهور البيئى:دراسه اجتماعيه اقتصاديه حول الصحه  58

 البيئيه

الدوله لشئون البيئه. جهاز شئون وزاره 

 البيئه
 2005 القاهره. وزاره شئون البيئه

نحو نهوض المرأه  2005تقرير التنميه االنسانيه العربيه للعام  59

 فى الوطن العربى

برنامج االمم المتحده االنمائى. الصندوق 

 العربى لالنماء االقتصادى واالجتماعى
 عمان. المطبعه الوطنيه

2005 

 

تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه تقرير محافظه  60

 2005الجيزه 
 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين

تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه تقرير محافظه بنى  61

 2005سويف 
 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين

التنميه البشريه للمحافظات المصريه تقرير محافظه المنيا تقارير  62

2005 
 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين

تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه تقرير محافظه  63

 2005سوهاج 
 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين

البشريه للمحافظات المصريه تقرير محافظه قنا تقارير التنميه  64

2005 
 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين

تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه تقرير محافظه  65

 2005اسوان 
 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين

66 
للمحافظات المصريه تقرير محافظه تقارير التنميه البشريه 

 2005مرسى مطروح 

 

 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين

تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه تقرير محافظه شمال  67

 2005سيناء 
 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين

للمحافظات المصريه تقرير محافظه تقارير التنميه البشريه  68

 2005االسماعيليه 
 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين
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69 
 

تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه تقرير محافظه 

 2005الدقهليه 

 

 مجموعه من الباحثين
 

 القاهره. وزاره االتخطيط
2005 

 

للمحافظات المصريه تقرير محافظه تقارير التنميه البشريه  70

 2005الغربيه 
 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين

تقارير التنميه البشريه للمحافظات المصريه تقرير محافظه  71

 2005لبحيره ا
 2005 القاهره. وزاره االتخطيط مجموعه من الباحثين

ملخص التقرير العالمى -الحياهالقرائيه من اجل -التعليم للجميع 72

 2006-لرصد التعليم للجميع
 2005 بيروت. أاليونسكو اليونسكو

منشيه -تقرير بحث الخريطه االجتماعيه لعزبه كامل صدقى القبليه 73

 حلوان-ناصر

مصطفى عبد د.محمد رفعت قاسم. د.

 العظيم فرماوى
 2005 القاهره. جامعه حلوان

74 
 2004 الدار المصريه اللبنانيه فريرى،باولو. احمد عطيه احمد. مترجم الحريه:االخالق،الديمقراطيه والشجاعه المدنيهتربيه 

75 
 مجموعه من الباحثين الدليل المرجعى لتدريب المعلمين بالمدارس ذات الفصل الواحد

-ونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم

 التربيهاداره برامج 
2004 

76 
 (ااالميه فى مصر )اليات واساليب التصدى له

الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

 واالحصاء
 2004 الجهاز المركزى للتعبئه العامه واالحصاء.

الرسوب والتسرب واالحجام بمرحله التعليم االساسى فى محافظه  77

 دراسه حاله -القاهره
 مجموعه من الباحثين

القاهره. المركز القومى للبحوث التربويه 

 والتنميه
2004 

78 
 2003 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه ميى ابو السمن د. دور تجمع لجان المرأه الوطنى االردنى فى مجال محو االميه

79 
دراسه  -التسرب من التعليم االعدادى: العوامل واساليب العالج

جنوب  -المنوفيه -دمياط -محافظات)بنى سويفميدانيه على 

 شمال سيناء( -سيناء

 مجموعه من الباحثين
القاهره. المركز القومى للبحوث التربويه 

 والتنميه
2003 

قريه الحليله فى الفتره -تقرير نهائى حول وضع التعليم و االميه 80

 2002/ 9/ 18: 11من
 2002 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الكبارالهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

81 
 ،التنميه المحليه بالمشاركه 2003تقرير التنميه البشريه لعام 

برنامج االمم المتحده االنمائى. معهد 

 التخطيط القومى
 القاهره. معهد التخطيط القومى

2000 



 قائمة مبحتويات املكتبة املركزية يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار                                                                                                    

                                                                                                
 

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

125 
 

 

 

 

 

82 

 

الكفايه من اجل اليونيسف تقول ان العالم لم يعمل بما فيه 

 االطفال،بيان صحفى

 

 1999 القاهره. منظمه اليونيسف اليونيسف

83 
 1999 القاهره. معهد التخطيط القومى عزيزه على عبد الرازق د. اوضاع عماله المرأه و سكنى العشوائيات

84 
 تقويم مشروع تشغيل الشباب الخريجين ببرامج محو االميه

محمد عبد العزيز طباله. زينات محمد  د.

 طباله
 1996 القاهره. لصندوق االجتماعى للتنميه

85 
تعزيز جهود الجمعيات االهليه المصريه لتنفيذ مقررات مؤتمر 

 2000: 199بكين 

 

 1996 القاهره. رابطه المرأه العربيه رابطه المرأه العربيه

86 
 1996 الدار المصريه اللبنانيه طارق حجىد. نظرات فى الواقع المصرى

87 
 1995 القاهره. معهد التخطيط القومى معهد التخطيط القومى 1999/ 1998تقرير التنميه البشريه-مصر

88 
 مجموعه من الباحثين استراتيجيه محاربه االميه و التربيه غير النظاميه

وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي وتكوين 

 والبحث العلمي. المغرباألطر 

 

 

89 
البحث الوطنى حول االميه و عدم التمدرس و االنقطاع عن 

 الدراسه بالمغرب

 

 مجموعه من الباحثين
الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي 

 وتكوين األطر والبحث العلمي

 

90 
 االنترنتخدمه  خدمه االنترنت تجارب ناجحه من دول العالم فى محو االميه

 


