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 سنة النشر دار النشر املؤلف)شخص/ هيئة( بعنوان الكتا م

1 
ملخص المؤتمر السنوى العاشر لمركز تعليم الكبار بجامعه عين 

 شمس"تعليم الكبار والتنميه المستدامه فى الوطن العربى" 

 2012 ابريل  23:21من 

 جامعه عين شمس -مركز تعليم الكبار مجموعه من الباحثين.
2012 

2 
 المسار المهنىه التحوالت المستقبليه فى بتكامل نظريات تعلم الكبارلمواك

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار فيليب اسكاروسد. 
2011 

 الخطه االستراتيجيه لمحو االميه و تعليم الكبار بمحافظه بنى سويف  3

 2013: 2010من 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار. بنى سويف

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
2011 

4 
ممارسات الجمعيات االهليه فى محو االميه و تعليم الكبار و اتجاهات 

مصر العربيه اعضائها نحو استراتيجيه الجمعيات فى جمهوريه 

 )دراسه تقويميه(2008

عقيل محمود د. /عادل احمد حسيند.

 رفاعى

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2010 

5 
المنظمات -تعليم الكبار بجامعه عين شمسالمؤتمر السنوى الثامن لمركز 

غير الحكوميه و تعليم الكبار فى الوطن العربى الواقع و الرؤى المستقبليه 

 2010ابريل26: 24من 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

2010 

االنمائيه)اجفند(فى دور برنامج الخليج العربى لدعم منظمات االمم المتحده  6

 نموذج الجامعه العربيه المفتوحه فرع االردن-مجال تعليم الكبار

 2010 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار احمد محمد مشعلد.

7 
 التحديات التى تواجه محو االميه و التعليم المتبادل بين االجيال

 العلوم للجنه الوطنيه المصريه للتربيه وا لحسن مادىد. 

 الثقافهو

2010 

8 
 اساليب و استراتيجيات مقاربات محو االميه االسريه

 العلوم للجنه الوطنيه المصريه للتربيه وا لحسن مادىد.

 الثقافهو

2010 

9 
 تجربه سلطنه عمان فى مجال محو االميه االسريه

 العلوم للجنه الوطنيه المصريه للتربيه وا سالم بن عيسى الهنائىد.

 الثقافهو

2010 

10 
 تجربه تونس فى مقاربات محو االميه االسريه

 العلوم للجنه الوطنيه المصريه للتربيه وا السيد على بن موسىد.

 الثقافهو

2010 
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11 
 ورشه تدريبيه شبه اقليميه حول مقاربات محو االميه االسريه للفتره 

 2010ديسمبر30: 27من 

 

 مجموعه من الباحثين
اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه و العلوم و 

 الثقافه

2010 

12 

 

المنظمات -المؤتمر السنوى الثامن لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس

الكبار فى الوطن العربى الواقع و الرؤى المستقبليه غير الحكوميه و تعليم 

 ملخص ابحاث- 2010ابريل26: 24من 

 مجموعه من الباحثين

 رالهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبا
2010 

13 
 اشكاليات تعليم الكبار و عالقتها بتحقيق الذات لديهم

 خيريه عبد هللا الجعطد.
 باالسماعيليهكليه التربيه 

2009 

تقييم البرامج التدريبيه لمشروع تنميه قدرات هيئه التدريس و القيادات فى  14

 ضوء مبادئ تعليم الكبار

عفاف عطيه د. /عاطف محمد سعيدد.

 عطيه
 كليه التربيه باالسماعيليه

2009 

15 
 الشراكه مدخل اساسى و حيوى لتطوير تعليم الكبار

 ابراهيمابراهيم محمد د.
 كليه التربيه باالسماعيليه

2009 

16 
 التقرير السنوى لبرامج و انشطه الهيئه العامه لتعليم الكبار

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2009 

مقترح برنامج تدريبى  -اداره جمع المعلومات المتعلقه بخطط محو االميه  17

 لمشرفى برامج محو االميه

 حمدى عبد العزيز الصباغد. 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
2009 

دراسه مقارنه مع  -انجازات المملكه العربيه السعوديه فى مجال تعليم الكبار 18

 جمهوريه روسيا االتحاديه

 مجدى عزيز ابراهيمد. 
 وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه 

2009 

االرشيف الموضوعى لمقاالت النشره الثقافيه الشهرية من العدد االول  19

 ،المجلد االول 2009سبتمبر 24الى 2007اكتوبر 

العامه لمحو االميه وتعليم الهيئة 

الكبار. مركز المعلومات. اداره التوثيق 

 والمكتبات

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
2009 

20 
 ه العربيه السوريه فى ضوء الجودهتقييم تجربه تعليم الكبارفى الجمهوري

عبد الفتاح العبيدد.  
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2009 
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21 
فعاليه برنامج تربوى مقترح الكساب طالب الجامعات المهارات التدريسيه 

 الالزمه وتأهيلهم للعمل

 

عبد العظيم د.صالح الدين خضر. د.

محمد محمود د.صبرى عبد العظيم. 

 عبد الرازق

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
2009 

22 
اعداد معلم الكبار فى المملكه العربيه السعوديه و امكانيه االستفاده منه فى 

 تعليم الرسم و التصوير وفق استراتيجيه الجيجسو

 

دمسعد العبسعد السيد د.   الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار 
2009 

المؤتمر السنوى السابع لمركز تعليم -اداره تعليم الكبار فى الوطن العربى 23

 2009مايو5: 3الكبار بجامعه عين شمس من 

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين

24 
ببليوجرافيه بمقاالت الدوريات العربيه التى تناولت محو االميه وتعليم قائمه 

 1995-1930الكبار من عام 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

الكبار. االداره العامه لمركز المعلومات 

 . اداره التوثيق والمكتبات

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار
2009 

فى شأن محو االميه و فلسفه تعديل القانون  1991لسنه  8قانون رقم 25

 وتعليم الكبار

 2009 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجلس الشعب

26 
 الدعائم االساسيه لتعليم الكبار

 2009 تونس. منظمه اليونسكو وزاره التربيه والتعليم. البحرين

27 
المؤتمر السنوى السابع -ملخص ابحاث-الوطن العربىاداره تعليم الكبار فى 

 لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس

 2009 مايو 5: 3من 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار مجموعه من الباحثين
2009 

وزاره الثقافه. مديريه التربيه و  تقييم جوده تعليم الكبار فى الجمهوريه العربيه السوريه 28

 التعليم. سوريا

 2009 تونس. منظمه اليونسكو

29 
وزاره التربيه الوطنيه. الديوان  االستراتيجيه الوطنيه لمحو االميه و تعليم الكيار

الوطنى لمحو االميه وتعليم الكبار. 

 الجزائر

 تونس. منظمه اليونسكو
2009 

حاتم عثماند. تعليم الكبارالحكامه و الشراكه فى الجمهوريه التونسيه من خالل برنامج  30  2009 تونس. منظمه اليونسكو 
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 منظمات محو االميه و تعليم الكبار و اعاده انشائها مأسسة 31
رأفت رضواند.  

 2009 تونس. منظمه اليونسكو

32 
بناء محتمعات المعرفه و التعليم فى المنطقه  -االستثمار فى تعليم الكبار

التحضيرى للمؤتمر الدولى السادس حول تعليم المؤتمر االقليمى -العربيه

 2009يناير7: 5الكبار فى المنطقه العربيه من 

 مجموعه من الباحثين

 تونس. منظمه اليونسكو
2009 

نشأه و تطور برامج تعليم الكبار فى المملكه العربيه السعوديه فى الفتره  33

 ه1420: 1390من
محمد سعيد الحماجد.  

 2008 شمسالقاهره. جامعه عين 

 تصور مقترح العداد معلم تعليم الكبار فى الجمهوريه اليمنيه 34
محمد سعيد الحماجد.  

 2008 القاهره. جامعه عين شمس

عالء الدين سعودىد. استراتيجيات تنميه الفهم القرائى لدى المبتدئين الكبار 35  2008 القاهره. جامعه عين شمس 

حمدى عبد العزيز امام الصباغد. رؤيه مستقبليه -مابعدهامناهج محو االميه و  36  2008 القاهره. جامعه عين شمس 

 -دور اكثر فعاليه للجمعيات االهليه فى تحقيق الجوده الشامله بالتعليم 37

 تجربه جمعيه حواء المستقبل

 

اقبال االمير السمالوطىد.  القاهره. جامعه عين شمس 
2008 

 2008 القاهره. جامعه عين شمس  -د   كوثر عبد الرحيم شهاب شريف استراتيجيات التدريس للكباربعض  38

 2008 القاهره. جامعه عين شمس د.فيليب اسكاروس              رؤيه تحليليه نقديه التجاهات الرأسماليه الجديده فى برامج تعليم الكبار 39

بعد و التعليم االلكترونى فى برامج تعليم افاق تفعيل تكنولوجيا التعليم عن  40

 الكبار لتحقيق معايير الجوده الشامله

حسام محمد مازند.   2008 القاهره. جامعه عين شمس 

تطوير برامج و مناهج تعليم الكبار فى ضوء  -المؤتمر السنوى السادس 41

 2008ابريل  16: 14الجوده من

 2008 عين شمسجامعه   -القاهره مجموعه من الباحثين

رفيقه سليم حمودد. تعليم االناث فى الدول العربيه:االنجازات والمعوقات وافاق المستقبل 42  2008 الدار المصريه اللبنانيه 
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43 
دراسه تقويميه لبرامج و انشطه محو اميه الفتاه الريفيه بجمهوريه 

 مصر العربيه

اداره التربيه و العلوم االجتماعيه. 

الوطنيه المصريه للتربيه اللجنه 

 والعلوم والثقافه

اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه والعلوم 

 والثقافه
2008 

 2008 الدار المصريه اللبنانيه د. محسن خضر مستقبل التعليم العربى بين الكارثه واالمل 44

االطار  -نتائج ورشه عمل التخطيط االستراتيجى و التخطيط السنوى 45

 2008يوليو  31: 27التطبيقى خالل الفتره من النظرى و 

رشا مصطفى د. صالح شحاته نصار. د.

 عوض

 2008 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

46 

المؤتمر االقليمى االول  -مشكله االميه و تحدياتها فى الوطن العربى

لالتحاد العربى لمجالس البحث العلمى و جامعه حلوان و الجمعيه 

 العربيه للتنميه البشريه والبيئيه بجمهوريه مصر العربيه 

2008اكتوبر27: 26من   

 االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

2008 

المؤتمر االقليمى االول  -مشكله االميه و تحدياتها فى الوطن العربى 47

 كتاب الملخصات-2008اكتوبر27: 26من 

القاهره. اكاديميه البحث العلمى  مجموعه من الباحثين

 والتكنولوجيا

2008 

48 
المتابعه و ورشه عمل حول المقاربات الجديده فى مجال التخطيط و 

 7: 5القاهره من -التنفيذ و التقييم لبرامج محو االميه و تعليم الكبار

 2008فبراير 

سعيد محمد محمد السعيدد. القاهره. لمنظمه االسالميه للتربيه والعلوم  

 والثقافه
2008 

 التقرير الوطنى المصرى لمحو االميه و تعليم الكبار 49

 

وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو االميه   2008 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار 

50 

وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالى  التخطيط االجرائى لمشروع محو االميه

وتكوين االطر والبحث العلمى. قطاع 

 محاربه االميه والتربيه غير النظاميه

 المغرب

 باريس. اليونسكو

2008 

نتائج ما بعد  -استخدام المدخل المنظومى فى تعليم الكبارمشروع  51

 التجريب

 2008 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار محمد مصطفى عبد اللطيفد. 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  تعريف و انجازات -المنظمه العربيه للتربيه و الثقافه و العلوم 52

 والعلوم

 2008 العربيه للتربيه والثقافه والعلومالمنظمه 
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جهود مملكه البحرين فى محو االميه و تدريب معلمى الكبار اثناء  53

 الخدمه

 الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه  فاطمه عبد هللا المراغىد.

 الثقافه والعلومو

2008 

الكبار و محو جهود وزاره التربيه والتعليم ممثله فى اداره تعليم  54

 االميه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار بدوله قطر

 

وزاره التربيه والتعليم. الشئون 

الثقافيه. اداره تعليم الكبار ومحو 

 االميه. قطر

 اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه  -الدوحه

 الثقافه والعلومو
2008 

المؤتمر االقليمى االول  -مشكله االميه و تحدياتها فى الوطن العربى 55

لالتحاد العربى لمجالس البحث العلمى و جامعه حلوان و الجمعيه 

 العربيه للتنميه البشريه والبيئيه بجمهوريه مصر العربيه 

 2008اكتوبر27: 26من 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار جموعه من الباحثينم

2008 

الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه و  الهاشمى يحيىد. االميهيه فى مجال تدريب معلمى الكبار ومحوالتجربه التونس 56

 الثقافه والعلوم
2008 

المجلس القومى لمحو االميه وتعليم  جهود تدريب معلمى الكبار و محو االميه فى جمهوريه السودان 57

 الكبار

اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه و الدوحه. 

 الثقافه والعلوم

2008 

 استراتيجيه الجمعيات االهليه فى محو االميه وتعليم الكبار 58

 

 2007 باريس. اليونسكو الجمعيات االهليه

 دليل المكون)ة( -التكوين االساسى للكبار 59

 

والتعليم الرباط. وزاره التربيه الوطنيه  مجموعه من الباحثين

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
2007 

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم  مجموعه من الباحثين دليل التكوين -التكوين االساسى للكبار قطاع الصناعه التقليديه 60

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
2007 

دليل -واالشغال العموميهقطاع البناء -التكوين االساسى للكبار 61

 التكوين

الرباط. وزاره التربيه الوطنيه والتعليم  مجموعه من الباحثين

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
2007 

 االستراتيجيه المغربيه فى مجال محو االميه و التربيه غير النظاميه 62

 

وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالى. 

 المغرب

الشيخ. مكتب اليونسكو بالقاهره شرم 

 والدوحه
2007 

الورشه االقليميه حول بناء قدرات الميسرين و المدربين فى مجال  63

 2007مايو 4: 2شرم الشيخ من  -محو االميه و تعليم الكبار

 

مكتب اليونسكو بالقاهره والدوحه. 

المنظمه االسالميه للتربيه والعلوم 

 والثقافه

اليونسكو بالقاهره شرم الشيخ. مكتب 

 2007 والدوحه
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ادوار  -لتجربه المغربيه فى مجال محو االميه و التعليم غير النظامىا 64  

 المتدخلين و الشراكه مع المجتمع المدنى

 

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى محمد عبد اللطيف قسامىد.

2007 

 القاهره. جامعه عين شمس الباحثينجموعه من م تجارب و جهود لمحو اميه الكبار 65
2006 

 القاهره. جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين الندوه الثانيه-معلم الكبار و المشاركه الدوليه و االقليميه والمحليه 66
2006 

معوقات تواجه معلمى الكبار بفصول محو االميه فى الجمهوريه  67

 اليمنيه

 

 القاهره. جامعه عين شمس المتوكلفراح عبد الجليل عباس د.

2006 

دراسه تقويميه لمقررات قسم تعليم الكبار بمعهد الدراسات التربويه  68

 دراس -ه على ضوء التربيه المستمرهبجامعه القاهر

 

 القاهره. جامعه عين شمس اسامه محمود فراجد.

2006 

 مستقبليهرؤى  -تطوير و تحديث برامج اعداد و تدريب معلم الكبار  69

 

 القاهره. جامعه عين شمس محمد على ناصر د. 
2006 

طالب بالن د. على محمد يوسف. د. مسيره تعليم الكبار و محو االميه فى دوله قطر 70

 صابر

 القاهره. جامعه عين شمس
2006 

 عمان. دار اسامه للنشر والتوزيع موسى نصارد. استراتيجيه تعليم الكبار 71
2006 

 االسكندريه. المكتب الجامعى الحديث. ابو الحسن عبد الموجود إبراهيمد. التنميه وحقوق االنسان:نظره اجتماعيه 72
2006 

التقرير العالمى لرصد التعليم -التعليم للجميع القرائيه من اجل الحياه 73

 2006للجميع 

 

 باريس. اليونسكو اليونسكو

2006 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الكبار فى سطورالهيئه العامه لتعليم  74
2006 
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 يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار حتويات املكتبة املركزيةمب قائمة  

 2010-2006استراتيجيه عمل هيئه تعليم الكبار ببنى سويف  75  

 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار. فرع بنى سويف

 الكبارالهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 
2006 

 محو االميه و تعليم الكبار فى اليمن 76

 

اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم

 

2006 

 الخطه الوطنيه فى مجال محو االميه و التربيه غير النظاميه بالمغرب 77

 

اليمنيه للتربيه والثقافه اللجنه الوطنيه 

 والعلوم

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
2006 

من  LIFEاالجتماع االقليمى حول مبادره القرائيه من اجل التمكين  78

صنعاء : مشروع مخطط وطنى للجمهوريه  2006مارس  30: 27

 الجزء الثانى-اليمنيه

اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 2006 والثقافه والعلوم

القرائيه مبادىء توجيهيه مقترحه لتقييم االحتياجات فى اطار مبادره  79

 من اجل التمكين:الورقه المرجعيه

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه  نور الدجانىد. 

 والثقافه والعلوم
2006 

اليمنيه للتربيه صنعاء. اللجنه الوطنيه  عبد العزيز عبد اللطيف عثماند. الحال و االمال بالسودان 80

 موالثقافه والعلو
2006 

اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه والثقافه  االميه فى العراقتقرير عن محو  81

 والعلوم

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
2006 

من  LIFEاالجتماع االقليمى حول مبادره القرائيه من اجل التمكين  82

 صنعاء : التقرير الختامى الجزء االول 2006مارس  30: 27

 

اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 2006 والثقافه والعلوم

 2005 باريس. اليونسكو كوشيك،اميتد.  دليل ميسرى برامج التعليم غير النظامى 83

 

الجامعه فى تفعيل ادوار الجمعيات االهليه و المنظمات غير دور  84

 الحكوميه فى محو االميه

 جامعه جنوب الوادى امال احمد مختار صادقد. 
2005 

رؤيه ورقه  -2015: 2005مبادره القرائيه من اجل التمكين  85

 استراتيجيه

اليونسكو. شعبه التعليم االساسى. قطاع 

 التربيه

االمم المتحده للتربيه والعلوم باريس. منظمه 

 والثقافه
2005 
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شباب الجامعات فى مواجهه االميه فى مصر:استراتيجيه مقترحه  86  

 من جامعه حلوان

 

 جامعه جنوب الوادى امال احمد مختار صادقد. 

2005 

مالمح التجربه العراقيه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار، الواقع  87

 المستقبليهواالفاق 

 

 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه عبد الحسين احمد زويلفد. 

2005 

 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه وزاره التربيه والتعليم. سلطنه عمان مجال محو االميهي  تجربه سلطنه عمان ف 88
2005 

وزاره الثقافه. مديريه تعليم الكبار  لتجربه الوطنيه السوريها 89

والتنميه الثقافيه وزاره الثقافه. مديريه 

 تعليم الكبار والتنميه الثقافيه

وزاره الثقافه. مديريه تعليم الكبار والتنميه 

 2005 الثقافيه

 محاربه االميه بالمغرب،الحاله الراهنه،االستراتيجيات واالفاق 90

 

وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالى 

 المغربيه. المغرب

 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه
2005 

ورقه عمل حول التعليم غير النظامى فى االردن، اهداف  91

 ،واقع،تطلعات،صعوبات

 اسامه الشعبانى. د.  غازى الشنطى. د. 

 منى مؤمند. 

 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه
2005 

الكتابه،المملكه مبادرات لتحسين مستوى االلمام بالقراءه و  92

 المتحده)انجلترا(
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه وزاره التعليم والمهارات. انجلتر

93 
 2005 2450القاهره. لجنه محو االميه المنطقه  مصر2450لجنه محو االميه. المنطقه  الروتارى و محو االميه

94 
 2005 الدار المصريه اللبنانيه سامى محمد نصارد.  الحداثهقضايا تربويه فى عصر العولمه و ما بعد 

95 
 اليونسكو 2012: 2003عقد محو االميه،االنطالقه من 

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه فى 

 الدول العربيه
2004 
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التوسع فى برامج وتطوير مداخل محو االميه لخفض معدالت  96

 النساءاالميه وبصفه خاصه اميه 
 2004 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

97 
 

 جهود محو االميه و تقويم وضعها الراهن

المجالس القوميه المتخصصه. المجلس القومى 

للتعليم و البحث العلمى. شعبه العام لجنه محو 

 االميه وتعليم الكبار

 2004 المجالس القوميه المتخصصهالقاهره. 

االنجازات و -تعليم الكبار فى دوله االمارات العربيه المتحده 98

 الخطط المستقبليه

وزاره التربيه والتعليم والشباب. االداره التربويه 

 اداره تعليم الكبار. االمارات العربيه.-والتعليميه
 2004 القاهرة .جامعة عين شمس

99 
السنوى الثانى لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس المؤتمر 

،تقويم التجارب والجهود العربيه فى مجال محو االميه و تعليم 

 2004ابريل14: 13التقرير الختامى القاهره من -الكبار 

 2004 القاهره. جامعه عين شمس مجموعه من الباحثين

االميه الحاضر ار ومحو رؤيه جامعه القاهره فى تعليم الكب 100

 والمستقبل
 د. على الزيات

 القاهره. جامعه حلوان

 
2004 

الملتقى االول للمشروع القومى لدور الجامعات المصريه فى  101

 2004مايو 9محو االميه 
 مجموعه من الباحثين

 القاهره. جامعه حلوان

 
2004 

102 
 اليوم العالمى لمحو االميه

محو االميه و تعليم وزاره التربيه و التعليم. جهاز 

 الكبار. االداره العامه و العالقات
 2004 صنعاء. وزاره التربيه و التعليم اليمنيه

وزاره التربيه والتعليم السعوديه. االمانه العامه  مشروع المدينه المنوره بال اميه 103

 لتعميم الكبار. السعوديه

الرياض. وزاره التربيه والتعليم 

 السعوديه
2004 

وزاره التربيه والتعليم. جهاز محو االميه وتعليم  تجربه الجمهوريه اليمنيه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 104

 الكبار. اليمن

 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه
2003 

 التجربه المصريه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار  105

 2002-2000: 1995/ 9/ 3من 

 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه االميه وتعليم الكبارالهيئه العامه لمحو 
2003 

ملخص المؤتمر االقليمى العربى حول احكام التكامل بين التعليم  106

 هاليمنيه فى المدالنظامى وغير النظامى المنعقد بالجمهوريه 

 2003/ 7/ 2- 6/ 28من

 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه مجموعه من الباحثين

2003 
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 يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار حتويات املكتبة املركزيةمب قائمة  

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه الحسن بن محمدد.  تقيميه عن محو االميه فى موريتانياورقه  107
2003 

مالمح خطه لمحو االميه بين الخيمات الفلسطينيه ومنطلقاتها  108

 ومنطلقاتهافى الجمهوريه العربيه السوريه 

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه يوسف الماضىد.  عدنان عبد الرحمن. د. 
2003 

دور منظمه السودان للتعليم المفتوح فى مجال محو االميه و  109

 بالسودانتعليم الكبار 

 مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه منظمه السودان للتعليم المفتوح. السودان
2003 

تقرير تقييمى لما تم انجازه منذ انعقاد المؤتمر العالمى الخامس  110

فى مجال محو االميه وتعليم  1997حول تعليم الكبار هامبورج

 الجمهوريه اليمنيه  -الكبار

 2003: 1997من 

بيه والتعليم. جهاز محو االميه وتعليم وزاره التر

 الكبار. داليمن

 مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه

2003 

تعليم الكبار:تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد المؤتمر  111

التقرير الوطنى  -1997هامبورج-الخامس لتعليم الكبار

 للجمهوريه التونسيه

البرنامج وزاره الشئون االجتماعيه والتضامن. 

 الوطنى لتعليم الكبار. تونس.

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه

2003 

ورقه  -الجهود الليبيه فى مجال تعليم الكبار و محو االميه  112

 تقيميه

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه الجيالنى بشير جبريلد. 
2003 

تعليم الكبارتقييم منتصف الورشه العربيه حول -تقرير لبنان 113

 العقد ست سنوات بعد هامبورج

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه
2003 

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه عائشه بكيرد.  تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد هامبورج-تعليم الكبار 114
2003 

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه ميى ابو السمند.  دور تجمع لجان المرأه الوطنى االردنى فى مجال محو االميه 115
2003 

انجازات  -واقع -التعليم غير النظامى فى االردن:اهداف 116

 صعوبات -وتطلعات

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه نايف العموشد. 
2003 

الورشه العربيه حول تعليم الكبار:تقييم منتصف العقد ست  117

 الجزء الثانى- 2003يوليو 18: 15سنوات بعد هامبورج من

 

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه مجموعة من الباحثين

2003 
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 يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار حتويات املكتبة املركزيةمب قائمة  

 

 انجازات دوله االمارات العربيه المتحده فى مجال تعليم الكبار 118

 

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه الشامسىسالم سعيد غبار د. 
2003 

نحو استراتيجيه جديده لتنفيذ برامج محو االميه وتعليم الكبار على  119

 ضوء المستحدثات التكنولوجيه

 دمياط. كليه التربيه بدمياط. فريال عبده ابو سنهد. 
2003 

 دمياط. كليه التربيه بدمياط مجموعه من الباحثين 2003فبراير26الكبار ندوه االتجاهات المعاصره فى برامج تعليم  120
2003 

 جامعه عين شمس عبد العزيز سنبلد.  تعليم الكبار من منظور سياسى 121
2003 

 للسكان فى مصر السياسه القوميه 122

 رؤيه مستقبليه 2017:  2000من 

وزاره الصحه والسكان. قطاع السكان 

 االسره.وتنظيم 

 وزاره الصحه والسكان
2002 

 الخطه االستراتيجيه القوميه للسكان فى مصر 123

 2017: 2002من 

 

وزاره الصحه والسكان. قطاع السكان 

 وتنظيم االسره

 وزاره الصحه والسكان

2002 

 االسكندريه للكتابمركز  فؤاد بسيونى متولىد.  مشكله االميه بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه 124
2002 

المتعلم الكبير:االثر الكالسيكى المتميز فى تعليم الكبار وتطوير  125

 الموارد البشريه

نولز،مالكوم س. هولتون،ايلوودف. 

سوانسن،ريشارد أ. عدنان االحمد. 

 مترجم

دمشق. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 اداره التربيه-والعلوم

 

2002 

 محو االميه فى كل من مصر والمملكه المتحده،دراسه مقارنهبرامج  126

 

 معهد الدراسات والبحوث التربويه محمد مصطفى عبد اللطيفد. 
2002 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار هيئه االمم المتحده،اليونسكو العقد الدولى لمحو االميه 127

 
2002 
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 يف جمال حمو االمية وتعليم الكبار حتويات املكتبة املركزيةمب قائمة  

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار عبد الفتاح صالح على شريفاللواء. االميه وتعليم الكبارالتجربه المصريه لمحو  128  

 
2002 

التعليم غير النظامى لالناث جزء اساسى من الخطط الوطنيه للتعليم  129

 للجميع

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار رفيقه سليم حمودد. 
2002 

 الخطه الوطنيه لمحواالميه،التنفيذ،المؤشرات ،الميزانيات،المراقبه  130

 التقييمو

 

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار غاده غالمد. 

2002 

 محو االميه و تعليم الكبار فى المنطقه العربيه،االهداف 131

 االستراتيجياتو
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