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 تاريخ النشر دارالنشر املؤلف )شخص / هيئه ( العنوان )كتاب / وثيقه ( م
 

1 

 

 استخدام االلعاب التعليميه فى تدريس الرياضيات للتالميذ بطيئ التعلم

 

 

 د/اكرم قبيص احمد.
 

 القاهره. مؤسسه طيبه للنشر والتوزيع

 

2015 

 

 النحويه )نماذج تطبيقيه(التعلم البنائى والمفاهيم  2

 
 2015 دبى. دار الكتاب الجامعى. د/ ساميه محمد محمود عبدهللا.

 استراتيجياته-مهاراته-طبيعته -الفهم القرائى  3

 
 2015 دبى. دار الكتاب الجامعى. د/ ساميه محمد محمود عبدهللا.

 د/ اسامه محمد السيد. اداره المعرفه 4
وااليمان للنشر دسوق. دار العلم 

 والتوزيع.
2013 

 توليفه تكامل الحكمه والذكاء واالبداع WICSالويكس  5

 
 2011 القاهره. دار العلوم للنشر والتوزيع. د/ محمد عبد الهادى حسين.

 تصميم المواقف التعليميه فى المواقف الصفيه التقليديه وااللكترونيه 6
د/ حمدى احمد عبد العزيز. فاتن عبد 

 المجيد فوده.
 2011 القاهره. دار الفكر.

 التعليم والتعلم االبداع وتطوير 7

 
 2009 القاهره. عالم الكتب. د/ مجدى عزيز ابراهيم.

8 
اعداد معلم الكبار فى المملكه العربيه السعوديه وامكانيه االستفاده منه 

 فى تعليم الرسم والتصوير وفق استراتيجيه الجيجسو
 مسعد العبد.أ/سعد السيد 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2009 

9 
المهارات الحياتيه والبرامج المسانده فى مشروع المدينه المنوره بال 

 اميه

 

 أ/عبد العزيز محمد بدر الدين كابلى.
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2009 

10 
دليل المعلم  -لتعلم اللغه بين النظريه والتطبيقالمواجهه المكثفه 

 لبرنامج محو االميه

 

 لجنه الروتارى لمحو االميه.
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2009 

11 
المشروعات الدوليه و برامج محو االميه و تعليم الكبار فى جمهوريه 

 ورقه عمل-مصر العربيه
 2009 القاهره. كليه التربيه باالسماعيليه. محمد.د/ امل محسوب 

12 

فعاليه استخدام استراتيجيه التعلم التعاونى فى اكتساب مهارات القراءه 

والكتابه والحساب لدى الملتحقين بفصول محو االميه بمحافظه 

 االسكندريه

 2009 االسكندريه. كليه التربيه. د/ محمد عبد المنعم الشربينى.
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 التعاونى ( رؤى تربويه معاصره -االلكترونى-اساليب التعلم ) الذاتى 13
 

 القاهره. دار العلم وااليمان د/ حسين طه.خالد عبد اللطيف عمران.
 

2009 
 

 عمان. دار أسامه للنشروالتوزيع. د/ عاطف الصيفى. المعلم واستراتيجيات التعليم الحديث 14
 

2009 

15 

ماجستير بعنوان فاعليه استخدام استراتيجيه ملخص تنفيذى لدراسه 

التعليم التعاونى فى اكتساب مهارات القراءه والكتابه والحساب لدى 

 الملتحقين بفصول محو االميه بمحافظه االسكندريه

 2009 القاهره. جامعه االسكندريه د/ محمد عبد المنعم الشربينى.

 التعليميهالتعلم النشط افضل الممارسات  16

 
 2008 المنيا. مديريه التربيه والتعليم. أ/ راضى محمد فكرى.

 واقعه وامكانيه تطويره -التعليم غير النظامى 17
د/ احمد سيد خليل. بدرى احمد ابو 

 الحسن.

القاهره. الدار العالميه للنشر 

 والتوزيع.
2008 

 2008 القاهره. الدار المصريه اللبنانيه. د/ حسن شحاته. العربىاستراتيجيات التعليم والتعلم الحديثه وصناعه العقل  18

 بعض استراتيجيات التدريس للكبار 19

 
 2008 القاهره. جامعه عين شمس. د/ كوثر عبد الرحيم شهاب شريف.

 التنوير التكنولوجى وتحديث التعليم 20
د/ ماهر اسماعيل صبرى. صالح الدين 

 محمد توفيق.
 2008 االسكندريه. المكتب الجامعى الحديث.

 تنميه مهارات مشرفى التدريب بالمؤسسات التعليميه 21
 -خبراء مركز الخبرات المهنيه لالداره

 بميك.

القاهره. مركز الخبرات المهنيه 

 بميك. -لالداره
2008 

22 
الذكاءات المتعدده  -ورشه عمل فى قلب نظريه الذكاءات المتعدده

 وتصميم بنوك المعرفه
 2008 القاهره. دار العلوم للنشر والتوزيع د/ محمد عبد الهادى حسين.

 ايقاظ العبقريه داخل فصولنا الدراسيه دوره تدريبيه مكثفه 23
د/ توماس ارمسترونج. محمد عبد 

 الهادى حسين. مترجم.
 2008 القاهره. دار العلوم للنشر والتوزيع.

 خالل اساليب التعلم الذاتىالتفكير من  24

 
 2007 القاهره. عالم الكتب د/ مجدى عزيز ابراهيم.

 برنامج عالجى قائم على استراتيجيه -التعلم التعاونى 25

 
 د/ فهد خليل زايد.

القاهره. الدار العالميه للنشر 

 والتوزيع.
2007 
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26 
االميه"مشروع من اجل التعلم مدى الحياه:دليل تجريبى لمعلم محو 

 تعزيز قدره الهيئه على التعلم مدى الحياه"مرحله االساس لمحو االميه
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

 

2006 

27 
المدخل المنظومى فى محو اميه وتعليم الكبار )المستوى االساسى(  

 دليل المعلم
 امين فاروق فهمى.أ/ 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2006 

 2006 القاهره. لجنه الروتارى لمحو االميه د/ فاديه حبيب سيد احمد. المواجهه المكثفه لتعليم اللغه -CLEدليل المعلم لبرنامج محو االميه  28

 أ/مجدى احمد فهمى. مرحله االساس لمحو االميه-الرياضياتدليل المعلم فى منهج  29
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2006 

 

 القاهره. دار الفكر العربى. د/ سعيد محمد محمد السعيد. تقويمها -تدريسها -برامج تعليم الكبار اعدادها 30
 

2006 

31 
التدريس التطبيقات فى مجال اتجاهات حديثه فى المناهج و طرق 

 التربيه االسريه )االقتصاد المنزلى(
 2006 القاهره. عالم الكتب د/ كوثر حسين كوجك.

32 
مفهومات المنهج الدراسى والتنميه المتكامله في مجتمع المعرفه : 

 رؤى تربويه لتنميه جدارات االنسان العربى وتقدمه فى بيئه متغيره
 2006 القاهره. عالم الكتب. محمود.د/ صالح الدين عرفه 

33 
 استراتيجيات التدريس لتنميه التفكير وحقائب تدريبيه: دليل المعلم

 فى التعليم والتعلم
 2006 القاهره. مكتبه الفالح للنشر والتوزيع. د/ محمد هاشم ريان.

34 
آفاق التعليم الجيد فى مجتمع المعرفه:رؤيه لتنميه المجتمع العربى 

 وتقدمه
 2005 القاهره. عالم الكتب د/ صالح الدين عرفه محمود.

35 
مدرسه المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد:استخدام االنترنت فى 

 المدارس والجامعات وتعليم الكبار
 2005 القاهره. دار الفكر العربى. د/ فهيم مصطفى محمد.

36 
الكبار:صياغه منظوميه المدخل المنظومى فى محو اميه وتعليم 

 )المستوى االساسى(
 أ/ امين فاروق فهمى.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2005 

37 
ملخص التقرير العالمى لرصد -القرائيه من اجل الحياه-التعليم للجميع

 2006-التعليم للجميع
 بيروت. أاليونسكو اليونسكو.

2005 
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38 

 

 مقدمه نظريه وتطبيقات -االجتماعيه فى التعلم المدرسىالجوانب 

 

 

 د/عبد المنعم احمد الدردير.
 

 القاهره. عالم الكتب.
 

2005 

 دراسات فى اساليب التعلم التعاونى 39

 
 2004 القاهره. عالم الكتب د/ محمد مصطفى الديب.

 

40 

 

 المعاصرهدافعيه االنسان بين النظريات المبكره واالتجاهات 

 

 

 د/ حمدى على الفرماوى.
 

 القاهره. دار الفكر العربى.
 

2004 

 تكنولوجيا التعليم فى عصر المعلومات واالتصاالت 41

 
 2004 القاهره. عالم الكتب د/ كمال عبد الحميد زيتون.

 الباحثين.مجموعه من  الدليل المرجعى لتدريب المعلمين بالمدارس ذات الفصل الواحد 42
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 اداره برامج التربيه-والعلوم
2004 

 تعليم التفكير:رؤيه تطبيقيه فى تنميه العقول المفكره 43

 
 2003 القاهره. عالم الكتب. د/ حسن حسين زيتون.

 دليل نحو تدريس افضل -استراتيجيات التعليم 44
 كاالهان،ريتشارد.اورليخ،دونالدد/

 عبد هللا ابو نبعه
 2003 الكويت. مكتبه الفالح للنشر والتوزيع.

 1996 القاهره . مكتب االنجلو المصريه د/ انور محمد الشرقاوى. التعلم واساليب التعلم 45

 التعلم النشط 46

 
  بخدمه االنترنت. خدمه االنترنت.

 التعلم التعاونى 47

 
  القاهره. مجله المعلم د/ اشرف انور جرجس.

 د/السيد البحيرى. التعلم التعاونى 48
الرياض. اداره التربيه والتعليم 

 السعوديه.

 

 مشروع المدارس الصديقه لالطفال فى الظروف الصعبه 49
اليونسكو االقليمى فى التربيه فى 

 الدول العربيه.

القاهره. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه 

 العربيهفى الدول 

 

 )العمل فى مجموعات( تعليم الكبار 50
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.

القاهره. الهيئه العامه لمحواالميه وتعليم 

 الكبار

 


