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

1 
البرامج االساسيه للخطه االستراتيجيه لمحو االميه  -مصر بال اميه 

 )مطويه( ( 2020 -2014وتعليم الكبار بمصر )
 2014 الهيئه العامه لتعليم الكبار  -القاهره الهيئه العامه لتعليم الكبار

 بجامعه القاهره -القاهره د/اسالم الششتاوى محمد خميس تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 2
2014 

 

 بجامعه القاهره -القاهره د/ سليمان جادو سليمان سالم تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 3
2014 

 

 تعليم الكبار فى الجمهوريه اليمنيهواقع  4
جهاز محو -وزاره التربيه والتعليم

 االميه وتعليم الكبار باليمن

بوزاره التربيه والتعليم  -صنعاء

 اليمنيه
2013 

 بمجلس السكان الدولى -نيويورك مجموعه من الباحثين 2013يونيو3المؤتمر الختامى لبرنامج إشراق القاهره فى  5
2013 

 

 د/ محسن توفيق النهضه بين اميه الفرد واميه الدولهحلم  6
مركز -القاهره بجامعه عين شمس

 تعليم الكبار
2012 

7 
دراسه حول رؤيه مستقبليه لدور الهيئه العامه لتعليم الكبار بمصر 

 فى ضوء التنميه المستدامه
 د/محمد مصطفى عبد اللطيف

مركز  -القاهره بجامعه عين شمس

 تعليم الكبار
2012 

8 
: الوصول الى التعليم  التحديات التى تواجه نظام التعليم المصرى

 وجوده التعليم وعدم المساواه
 2012 مجلس السكان الدولى -القاهره  د/ كارولين كرافت

9 

التسرب الدراسي من المرحلة األولى للتعليم االساسى واثره على 

دراسة  -األسباب والعالج  -االميه بمنطقه منشيه ناصر بالقاهره

 ميدانيه

 أ/ عماد حمدى لطيف
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2011 

10 

العنوان:قياس اثر التسرب لتالميذ المرحله االولى من التعليم 

دراسه ميدانيه على قريه  -االساسى على حاله االميه فى مصر 

 الخيريهالمنيره بمدينه القناطر 

 أ/ ابراهيم شحته العبد.
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2011 
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11 

 -المؤتمر السنوى التاسع لمركز تعليم الكباربجامعه عين شمس

التقرير  -رؤى مستقبليه -تطوير تعليم الكبار فى الوطن العربى

 م.2011اكتوبر3-1الختامى

 مجموعه من الباحثين
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2011 

12 
فى تحقيق  2009لسنه 131تقويم دور قانون محو االميه رقم 

 الالمركزيه فى محو االميه

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه  د/ محمد مصطفى عبد اللطيف

 وتعليم الكبار

2011 

13 
المدنى فى التصدى لمشكله االميه رؤيه مستقبليه لدور المجتمع 

 فى مصر

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه  د/عائشه عبد الفتاح الدجدج

 وتعليم الكبار

2011 

14 
 أولويات تعليم الفتيات المراهقات

 

 2011 بمجلس السكان الدولى -نيويورك د/ سينثيا لويد

 

15 

الممارسات فى مجال محو استعراض التجارب الدوليه وافضل 

االميه االسريه فى اطاربرنامج بناء قدرات التعليم للجميع فى 

 2011-2009موريتانيا 

بمعهد اليونسكو للتعلم مدى  -القاهره معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياه

 الحياه

2011 

16 
اتجاهات االميين نحو التسرب من التعليم االساسى واثره على 

 قرى محافظه المنوفيه بإحدىدراسه نظريه وميدانيه  –االميه 

ناجى قطب  -د/ رضا محمود داود

 الكنيسى

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

2011 

17 
جوده اداء الغناء لتحسين برنامج مقترح يستخدم الموسيقى و

 الدارسين فى برامج محو االميه

د/ كاميليا محمود جمال الدين 

 احمد.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

2010 

18 
القاهره . مركز الدراسات السياسيه  د/ عبير محمد بدران. عمل المرأه الريفيه واثره على محو االميه

 االهرامواالستيراتيجيه بجريده 

2010 

19 
-عوامل اقبال و احجام االميين عن االلتحاق بقصول محو االميه

 دراسه تحليليه ميدانيه

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه  مجموعه من الباحثين.

 وتعليم الكبار.

2009 

20 
دراسه تطبيقيه حول ظاهره عزوف الدارسين و تسربهم من فصول 

 تعليم الكبار

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه  النبى حجاج.أ/اشرف عبد 

 وتعليم الكبار

2009 
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 د/ محمد احمد منصور. ظاهره االحجام عن االلتحاق بفصول محو االميه 21
القاهره. الجهاز المركزى للتنظيم 

 واالداره.
2008 

22 
-دراسات ميدانيه --الصعوبات التى تواجه معلمى محو االميه

 ملخص تنفيذى
 د/صالح الدين عبد الغنى عبود.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2008 

23 
 LIFEاالجتماع االقليمى حول مبادره القرائيه من اجل التمكين 

 صنعاء : التقرير الختامى الجزء االول 2006مارس  30: 27من 

اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم.

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه 

 للتربيه والثقافه والعلوم.
2006 

 محو االميه فى دوله قطرمسيره تعليم الكبار و 24
د/على محمد يوسف. طالب بالن 

 صابر.
 2006 القاهره. جامعه عين شمس.

25 
تقرير دراسه االحتياجات والموارد المجتمعيه تجاه قضيه االميه 

 محافظه بنى سويف -مركز الفشن -بقريه البرقى

فرع  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 بنى سويف

بالهيئه العامه لتعليم  -بنى سويف

 الكبار
2006 

 االحتياجات لقضيه االميه بقريه زاويه الناويهتقرير عن تقدير  26
فرع  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 بنى سويف

بالهيئه العامه لتعليم  -بنى سويف

 الكبار
2006 

27 
تقرير دراسه االحتياجات والموارد المجتمعيه تجاه قضيه االميه 

 محافظه بنى سويف -مركز الفشن -قريه اقفهص

فرع  -لتعليم الكبارالهيئه العامه 

 بنى سويف

بالهيئه العامه لتعليم  -بنى سويف

 الكبار
2006 

28 
تقرير دراسه االحتياجات والموارد المجتمعيه تجاه قضيه االميه  

 محافظه بنى سويف -مركز الفشن -بقريه نزله اقفهص

فرع  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 بنى سويف

لتعليم بالهيئه العامه  -بنى سويف

 الكبار
2006 

 تقرير عن تقدير االحتياجات لقضيه االميه بقريه زاويه سدس 29
فرع  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 بنى سويف

فرع بنى  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 سويف
2006 

30 
تقرير دراسه االحتياجات والموارد المجتمعيه تجاه قضيه االميه  

 محافظه بنى سويف -الفشنمركز  -قريه دلهانس

فرع  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 بنى سويف

فرع بنى  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 سويف
2006 

31 
مركز  -تقريرعن تقديراالحتياجات لقضيه االميه بقريه كفر جمعه 

 بنى سويف -ببا

فرع  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 بنى سويف

فرع بنى  -لتعليم الكبارالهيئه العامه 

 سويف
2006 

 القاهره. عالم الكتب. د/ سعيد اسماعيل على. العدل التربوى و تعليم الكبار 32
2005 
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33 
دور جامعه الزقازيق فى المشروع القومى لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

د/احمد الرفاعى بهجت العزيزى. 

 حسن مصطفى عبد المعطى.
 2005 الوادىقنا. جامعه جنوب 

34 
دراسه تقيميه لجهود الهيئه العامه لمحو االميه و تعليم الكبار 

 بمحافظه الدقهليه: ملخص رساله ماجستير
 د/ عطيات صبرى محمد حمزه.

المنصوره. كليه التربيه جامعه 

 منصوره.ال
2004 

35 
دراسه تقيميه لجهود الهيئه العامه لمحو االميه و تعليم الكبار 

 بمحافظه الدقهليه
 د/عطيات صبرى محمد حمزه.

المنصوره. كليه التربيه جامعه 

 منصوره
2004 

 االميه فى مصر )اليات واساليب التصدى لها( 36
الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

 واالحصاء

الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

 واالحصاء
2004 

 اسيوط. جامعه اسيوط. مجموعه من الباحثين. ملخص ابحاث كليه التربيه جامعه اسيوط 37
2003 

 

38 
  العوامل المؤثره على تسرب االميين من مراكز محو االميه

 )دراسه ميدانيه بمراكز اسيوط(
 2003 اسيوط. جامعه اسيوط د/ اسامه محمود فراج

39 
العوامل المؤثره على تسرب االميين من مراكز محو االميه بمراكز 

 رساله ماجستير)مستخلص(-اسيوط
 2002 القاهره. جامعه اسيوط د/ اسامه محمود فراج.

40 
تنميه ه فى محو االميه من خالل مشروع ودور الجمعيات االهلي

 القريه المصريه
 أ/ وصفى محمد نور الدين.

القاهره. االتحاد العام للجمعيات 

 والمؤسسات الخاصه
2001 

 القاهره. هيئه كيرالدوليه. هيئه كير الدوليه. تجربه مصريه فى التعلم-المدارس الصغيره -اطالله على الوطن  41
2001 

 

 القاهره. الدار المصريه اللبنانيه د/ محسن خضر. من فجوات العداله فى التعليم 42
1999 

 

43 
بحث ميدانى عن اسباب عدم وصول خدمه محو االميه لبعض 

 المنوفيهالفئات فى محافظه 
 1998 القاهره. المشروع البريطانى. المشروع البريطانى

44 
دراسه تحليليه التجاهات ظاهره التسرب فى التعليم االساسى 

 المصرى مع رؤيه خاصه للفتاه الريفيه
 أ/ محمد نبيل جامع.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
1997 
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45 

 محو االميه وظاهره التسرب من المراكزالتجربه المصريه فى 

 الفصولو 
 أ/ صالح عبد العاطى احمد.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1997 

46 
ظاهره التسرب من فصول محو االميه ،االسباب و العالج ،دراسه 

 ميدانيه ببعض محافظات جمهوريه مصر العربيه
 االداب.جامعه المنيا. كليه 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
1996 

47 
دراسه -العالجاالسباب و -ب من فصول محو االميهظاهره التسر

 ملخص تنفيذى-ميدانيه
 مجموعه من الباحثين.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1996 

48 
-دراسه ميدانيه-محو اميتهمالمعوقات التى تواجه االميين فى 

 ملخص تنفيذى
 مجموعه من الباحثين.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1995 

 المجالس القوميه المتخصصه. دراساتمحو االميه وتعليم الكبار:خطه و 49
القاهره. المجالس القوميه 

 المتخصصه
1980 

 المنامه. وزاره التربيه والتعليم. د/ محمد عباس احمد. الكبار فى دوله البحرينتعليم واقع برامج محو االميه و 50
1978 

 

 د/ عبد الفتاح جالل. عوامل االحجام فى محو االميه فى البالد العربيه:دراسه ميدانيه 51
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1977 

52 
 الدارسين بمدارس تعليم الكباردراسه حول ظاهره التسرب بين 

 (1992: 1991محو االميه للعام الدراسى)و 
  الدوحه. وزاره التربيه والتعليم د/ سعيد عبد المجيد زعير.

53 
 دراسه عن تقييم مدركات االميين المصريين لبرامج محو االميه

 دراسه ميدانيه-الترويحيه لهماواالتصاالت التسويقيه و 
  القاهره. جامعه القاهره فريد.د/ كريمان محمد 

54 
االطراف المعنيه بمشكله االميه دراسه احتياجات المتعلمين و

 بمحافظه بنى سويف
 أ/ حسين كشك.

-القاهره. برنامج تطوير التعليم

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

 

55 
وتعليم تعبئه وتفعيل طالب الجامعات والمعاهد فى محو االميه 

 الكبار
  القاهره. وزاره التربيه والتعليم القاهره. وزاره التربيه والتعليم

 غد بال اميه 56
وزاره -السلطه الوطنيه الفلسطينيه

 التربيه والتعليم العالى.

-القدس. السلطه الوطنيه الفلسطينيه

 وزاره التربيه والتعليم العالى.
 


