قائمه مبحتويات املكتبه املركزيه فى جمال حمو االميه وتعليم الكبار

م

عنوان (الكتاب/الوثيقه)

املؤلف(شخص/هيئه)

1

برنامج مقترح لالمن النفسى للدارسين الكبار لتحقيق دافعيه االنجاز
وتنميه المهارات الحياتيه

مجموعه من الباحثين.

2

دارالنشر
القاهره .كليه الدراسات العليا
للتربيه-جامعه القاهره

سنه النشر
2016

ملخصات البحوث واوراق العمل للمؤتمر السنوى الثالث عشر بمركز
تعليم الكبار -جامعه عين شمس العقد العربى لمحو االميه (-2015
 ) 2024توجهات وبرامج فى الفتره من  16:14ابريل 2015

مجموعه من الباحثين.

القاهره .جامعه عين شمس.

2015

3

تقويم دور االعالم بالهيئه العامه لتعليم الكبار وفروعها فى تهيئه
الرأى العام لمجابهه االميه

مجموعه من الباحثين.

القاهره .مركز تعليم الكبار-
جامعه عين شمس

2015

4

بحث فاعليه المتابعه الميدانيه على المستوى المركزى ومردودها على
االنجازات واالداء العام بالهيئه العامه لتعليم الكبار

مجموعه من الباحثين.

تحديد االحتياجات التدريبيه للعاملين بالهيئه العامه لتعليم الكبار

مجوعه من الباحثين.

5
6

القاهره .مركز تعليم الكبار-
جامعه عين شمس
القاهره .مركز تعليم الكبار-
جامعه عين شمس.
القاهره .الهيئه العامه لتعليم
الكبار

2015
2014

مصر بال اميه  -البرامج االساسيه للخطه االستراتيجيه لمحو االميه
وتعليم الكبار بمصر (( ) 2020 -2014مطويه)
المؤتمر السنوى الثانى عشر لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس
تقويم تجارب تعليم الكبار فى الوطن العربى فى الفتره من 17: 14
ابريل 2014
تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر

مجموعه من الباحثين.

القاهره .مركز تعليم الكبار
بجامعه عين شمس

2014

د /سليمان جادو سليمان سالم.

القاهره .جامعه القاهره.

2014

9

تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر

د /حنان شعراوى محمد حنفى

القاهره .جامعه القاهره

2014

10

تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر

د /مصطفى محمد احمد الحجرى.

القاهره .جامعه القاهره.

2014

11

تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه

د /محمد محمود توفيق عبد
الرؤوف.

القاهره .جامعه القاهره.

2014

7

8

الهيئه العامه لتعليم الكبار.

2014
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12

تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر

د /عبد العزيز محمد عبد
العزيزمحمد.

القاهره .جامعه القاهره

13

تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر

د /ماجده محمد عبده خليل.

القاهره .جامعه القاهره.

14

تعليم الكبار بين الواقع والمأمول

د /ايمن يسن محمد عمر.

القاهره .مؤسسه طيبه للنشر
والتوزيع.

2013

15

المؤتمر السنوى الحادى عشر لمركز تعليم الكبار بجامعه عين
شمس"االرتقاء بتعليم الكبار فى الوطن العربى وصوال لمجتمع
المعرفه"فى الفتره من  29-27ابريل2013م

مجموعه من الباحثين.

القاهره .مركز تعليم الكبار-
جامعه عين شمس.

2013

16

دور تعليم الكبار فى مجتمع المعرفه :تحديث خطه تعليم الكبار فى
الوطن العربى لمواكبه مجتمع المعرفه

د/عواطف يونس .ماجده خليل.

القاهره .مركز تعليم الكبار
بجامعه عين شمس.

2013

17

دور تعليم الكبار فى تحقيق متطلبات مجتمع المعرفه

د /فيصل فرج المطيرى.

18

متطلبات تنميه اقتصاد ادراك المعرفه للكبار

د /فيليب اسكاروس.

القاهره .مركز تعليم الكبار
بجامعه عين شمس
القاهره .مركز تعليم الكبار
بجامعه عين شمس.

2014
2014

2013
2013

19

تجارب عالميه فى تعليم الكبار وكيفيه االستفاده منها فى تعليم الكبار
فى الوطن العربى

د /نديم محمد الشرعى.

القاهره .مركز تعليم الكبار
بجامعه عين شمس.

2013

20

التعليم للجميع-الشباب والمهارات:تسخير التعليم لمقتضيات العمل-
التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع2012

اليونسكو.

بيروت .اليونسكو.

2012

21

بحث بعنوان نحو استراتيجيه مقترحه لتمويل برامج تعليم الكبار فى
مصر

أ/عليه قطب محمد.

القاهره .الجهاز المركزى
للتنظيم واالداره.

2012

22

ورقه عمل حول دور الهيئه العامه لتعليم الكبار فى ارساء قيم
المواطنه لدى الدارسين الكبار

د /وفاء محمد عبد القوى زعتر.

القاهره .جامعه القاهره.

2012
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23

االداره االستراتيجيه لمنظمات تعليم الكبار

د /احمد محمد غانم.

القاهره .جامعه عين شمس-
مركز تعليم الكبار.

2012

24

دراسه حول رؤيه مستقبليه لدور الهيئه العامه لتعليم الكبار بمصر فى
ضوء التنميه المستدامه

د /محمد مصطفى عبد اللطيف

القاهره .جامعه عين شمس-
مركز تعليم الكبار

2012

25

اتجاهات االميين نحو التسرب من التعليم االساسى -دراسه نظريه
وميدانيه بإحدى قرى محافظه المنوفيه

أ /ناجى القطب الكنيسى .د/رضا
محمود داود.

القاهره .جامعه عين شمس-
مركز تعليم الكبار.

2012

الخطه االستراتيجيه لمحو االميه وتعليم الكبار بمحافظه بنى سويف
من 2013: 2010
مشروع تطوير الخطه الدراسيه للدبلومات المهنيه (تعليم الكبار)
واستخدام التعلم التعاونى

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار .بنى سويف.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار.
القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار

26
27

أ /عازه محمد احمد سالم.

2011
2011

28

تصور مقترح الستخدام السته سيجما كمدخل لضبط جوده تعليم الكبار
وتطوير برامجه

أ /هناء عوده.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار

2011

29

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

د /محمد مصطفى عبد اللطيف.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار.

2011

30

اساليب مواجهه مشكالت الحرمان والتهميش فى مجال محو اميه
الكبار -ورقه عمل

أ /عبد هللا بيومى.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار.

2011

31

المؤتمر السنوى الثامن لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس-
المنظمات غير الحكوميه و تعليم الكبار فى الوطن العربى الواقع
والرؤى المستقبليه من 26: 24ابريل- 2010ملخص ابحاث

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار.

2010

32

التطوير االدارى لنادى الكبار

د /محمد مصطفى عبد اللطيف.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار.

2010

33

المؤتمر السنوى الثامن لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس-
المنظمات غير الحكوميه وتعليم الكبار فى الوطن العربى الواقع
والرؤى المستقبليه من 26: 24ابريل2010

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار

2010
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34

متطلبات انتقال آثر تعليم الكبار من خالل برامج المؤسسات التطوعيه

أ/مصطفى عبد السميع محمد.

35

دور المنظمات غير الحكوميه فى تخطيط وتقويم برامج محو اميه
الكبار فى مصر وباكستان-دراسه مقارنه

أ /ياسر فتحى الهنداوى المهدى.
اشرف صالح محمد صالح الدين.

36

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

مجلس الشعب.

37
38
39
40
41
42
43
44

االطار العام لمنهج محو االميه فى ضوء االتجاهات المعاصره لتعليم
الكبار"خريطة مناهج محو االميه"
اداره جمع المعلومات المتعلقه بخطط محو االميه  -برنامج تدريبى
د /حمدى عبد العزيز الصباغ.
مقترح لمشرفى برامج محو االميه
اعداد معلم الكبار فى المملكه العربيه السعوديه وامكانيه االستفاده منه
أ /سعد السيد مسعد العبد.
فى تعليم الرسم والتصوير وفق استراتيجيه الجيجسو
د /صالح الدين خضر .عبد العظيم
فعاليه برنامج تربوى مقترح الكساب طالب الجامعات المهارات
صبرى عبد العظيم .محمد محمود
التدريسيه الالزمه وتأهيلهم للعمل
عبد الرازق.
المهارات الحياتيه والبرامج المسانده فى مشروع المدينه المنوره بال أ/عبد العزيز محمد بدر الدين
كابلى.
اميه
مجموعه من الباحثين.

التعلم النشط افضل الممارسات التعليميه
ورشه عمل حول المقاربات الجديده فى مجال التخطيط والمتابعه
والتنفيذ والتقييم لبرامج محو االميه و تعليم الكبار-القاهره من 7: 5
فبراير -2008التقرير النهائى
الورشه االقليميه العربيه حول تخطيط واداره برامج التعليم غير
النظامى ومحو االميه-الرباط-المغرب من 16: 14اكتوبر 2008

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار
القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار
القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار.
القاهره .منظمه االمم المتحده
للتربيه والعلم والثقافه.
القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار.
القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار

2010
2010
2009
2009
2009
2009

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار.

2009

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار.

2009

المنيا .مديريه التربيه والتعليم.

2008

مجموعه من الباحثين.

القاهره .اللجنه الوطنيه
المصريه للتربيه والعلوم
والثقافه.

2008

اليونسكو.

باريس .اليونسكو.

2008

د /راضى محمد فكرى.
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45

46

47
48
49
50

وزاره التربيه الوطنيه والتعليم
العالى وتكوين االطر والبحث
التخطيط االجرائى لمشروع محو االميه
العلمى .قطاع محاربه االميه
والتربيه غير النظاميه .المغرب.
وزاره التربيه الوطنيه والتعليم
العالى وتكوين االطر والبحث
محاور استراتيجيه لتخطيط برامج محو االميه و التعليم غير النظامى
العلمى .قطاع محاربه االميه
والتربيه غير النظاميه .المغرب.
نتائج ورشه عمل التخطيط االستراتيجى والتخطيط السنوى-االطار النظرى د /صالح شحاته نصار .رشا
مصطفى عوض.
والتطبيقى خالل الفتره من  31: 27يوليو 2008
المؤتمر السنوى السادس-تطوير برامج ومناهج تعليم الكبار فى ضوء
مجموعه من الباحثين.
الجوده من 16: 14ابريل 2008
افاق تفعيل تكنولوجيا التعليم عن بعد والتعليم االلكترونى فى برامج تعليم
د /حسام محمد مازن.
الكبار لتحقيق معايير الجوده الشامله
اعداد برامج تعليم الكبار وتطويرها فى اطار الجوده الشامله -تصور
د /سعيد محمد محمد سعيد.
مقترح

2008
باريس .اليونسكو
2008
باريس .اليونسكو
القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار
القاهره .جامعه عين شمس.
القاهره .جامعه عين شمس.
القاهره .جامعه عين شمس.

2008
2008
2008
2008

51

دروس مستفاده فى تخطيط وتنظيم وتنفيذ برامج محو االميه

د /فايز مراد مينا

القاهره .جامعه عين شمس

2008

52

نشأه و تطور برامج تعليم الكبار فى المملكه العربيه السعوديه فى الفتره
من 1420: 1390هـ

د /محمد سعيد الحماج

القاهره .جامعه عين شمس

2008

53

التقرير الوطنى المصرى لمحو االميه وتعليم الكبار

54

خطه تطوير التعليم فى الوطن العربى-التربيه والتعليم العالى والبحث
العلمى

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار.
جامعه الدول العربيه .المنظمه
االسالميه للتربيه والثقافه
والعلوم.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار

2008

تونس .جامعه الدول العربيه.

2008
33
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القاهره .مركز تعليم الكبار-
جامعه عين شمس.
القاهره .معهد الدراسات
التربويه.
تونس .المنظمه العربيه للتربيه
والثقافه والعلوم

2006

2008

55

الندوه االولى  -اقتصاديات محو االميه

مجموعه من الباحثين.

56

تخطيط وتنفيذ وتقويم برامج محو اميه الفتاه الريفيه-برنامج تدريبى

معهد الدراسات التربويه.

57

تقويم اداء معلم محو االميه وتعليم الكبار

د /نور الدين ساسى .عز الدين
الشريف.

58

االجتماع االقليمى حول مبادره القرائيه من اجل التمكين  LIFEمن 27
 30:مارس  2006صنعاء  :التقرير الختامى الجزء االول

اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه
والثقافه والعلوم.

صنعاء .اللجنه الوطنيه اليمنيه
للتربيه والثقافه والعلوم.

59

الحال واالمال بالسودان

د /عبد العزيز عبد اللطيف عثمان.

صنعاء .اللجنه الوطنيه اليمنيه
للتربيه والثقافه والعلوم.

2006

60

مبادىء توجيهيه مقترحه لتقييم االحتياجات فى اطار مبادره القرائيه من
اجل التمكين

د /نور الدجانى.

صنعاء .اللجنه الوطنيه اليمنيه
للتربيه والثقافه والعلوم.

2006

61

مبادىء توجيهيه مقترحه لتقييم االحتياجات فى اطار مبادره القرائيه من
اجل التمكين:الورقه المرجعيه

د /نور الدجانى.

صنعاء .اللجنه الوطنيه اليمنيه
للتربيه والثقافه والعلوم.

2006

62

استراتيجيه عمل هيئه تعليم الكبار ببنى سويف 2010-2006

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار .فرع بنى سويف.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار

2006

63

الكفايات التعليميه االساسيه من وجهه نظر معلمى محو االميه العاملين فى
المراكز الحكوميه التابعه لوزاره التربيه والتعليم العالى فى فلسطين

د /عائشه بكير.

:القاهره .جامعه عين شمس.

2006

64

محواالميه الحضارى و التنميه

أ/محمد عفيفى ابو جاد.

القاهره .الجهاز المركزى
للتنظيم واالداره

2006

65

العدل التربوى و تعليم الكبار

د /سعيد اسماعيل على.

القاهره .عالم الكتب

2005

66

اجتماع خبراء محو االميه لمنطقه الشرق االوسط الكبير الموسع الفريقيا
الشماليه

مجموعه من الدول العربيه.

الجزائر .وزاره التربيه الوطنيه.

2005

2007
2007
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شباب الجامعات فى مواجهه االميه فى مصر:استراتيجيه مقترحه من
جامعه حلوان
تصور مقترح لبرنامج االعداد المهنى لميسرى التعلم المستمر و محو
االميه

د /امال احمد مختار صادق.

قنا .جامعه جنوب الوادى.

2005

د /محمد مختار عبد الخالق
مدبولى.

قنا .جامعه جنوب الوادى.

2005

69

دور المرأه فى برامج محو االميه و تعليم الكبار

محافظه اسوان.

قنا .جامعه جنوب الوادى.

2005

70

التعليم للجميع-القرائيه من اجل الحياه-ملخص التقرير العالمى لرصد
التعليم للجميع2006-

اليونسكو.

بيروت .اليونسكو

2005

71

جهود محو االميه بالفيوم (الواقع -التحديات -االنجازات)2005-1994

مركز معلومات فرع الهيئه
بالفيوم.

الفيوم .مركز معلومات فرع
الهيئه بالفيوم.

2005

72

الحقيبه التدريبيه لبرنامج فرعى من الدوره التدريبيه الوطنيه للمسؤلين
من برامج محو االميه وتعليم الكبار بالسودان فى الفتره من 16:11ابريل
2005

د /محمد مصطفى عبد اللطيف.

القاهره .الهيئه العامه لتعليم
الكبار.

2005

73

الدليل العام لمرحله المسارات

المشروع البريطانى

74

دليل المسار الثالث  :الحياه  ،االسره والمجتمع  ،دليل تجريبى لمعلم محو
االميه فى مشروع تعزيز القدره على التعلم مدى الحياه

المشروع البريطانى.

75

عقد محو االميه،االنطالقه من 2012: 2003

اليونسكو

76

مشروع المدينه المنوره بال اميه

77

اليوم العالمى لمحو االميه

67
68

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار
القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار
بيروت .مكتب اليونسكو االقليمى
للتربيه فى الدول العربيه.

وزاره التربيه والتعليم السعوديه.
االمانه العامه لتعليم الكبار.
السعوديه.
وزاره التربيه والتعليم .جهاز محو
صنعاء .وزاره التربيه و التعليم
االميه وتعليم الكبار .االداره العامه
اليمنيه
والعالقات.

الرياض .وزاره التربيه والتعليم
السعوديه

2004
2004
2004
2004

2004
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78

مواجهه مشكله االميه فى مصر -رؤيه جامعه المنصوره -ورقه عمل

د /مهنى محمد ابراهيم غنايم.

القاهره .جامعه حلوان.

2004

79

تقرير المشروع القومى للجامعات المصريه لمحو االميه  9مايو 2004

د /امل محسوب محمد.

القاهره .جامعه حلوان.

2004

عوامل النجاح والفشل فى جهود محو االميه فى مصر فى الفتره من
2000: 1976رساله دكتوراه غير منشوره (مستخلص)
دراسه تقييميه لجهود الهيئه العامه لمحو االميه و تعليم الكبار بمحافظه
الدقهليه
تعليم الكبار فى دوله االمارات العربيه المتحده-االنجازات والخطط
المستقبليه

د /دعاء عثمان عبد اللطيف
عزمى.
د /عطيات صبرى محمد حمزه.

القاهره .معهد الدراسات
والبحوث التربويه.
المنصوره .كليه التربيه جامعه
منصوره.
القاهره .جامعه عين شمس.

80
81
82

83
84

من اجل التعلم مدى الحياه  :دليل تجريبى لمعلم محو االميه فى مشروع
تعزيز القدره على التعلم مدى الحياه

وزاره التربيه والتعليم والشباب.
االداره التربويه والتعليميه-اداره
تعليم الكبار .االمارات العربيه.
المشروع البريطانى.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار

2004
2004
2004

2003
2003

اساليب تحقيق التعليم النظامى وغير النظامى

د /محمد محمد عبد الغنى.

صنعاء .الجمهوريه اليمنيه.

85

اساسيات تعليم الكبار

د /محمد عمر الطنوبى.

البحيره .مكتبه بستان المعرفه.

2002

86

الخطه العربيه لتعليم الكبار

87

مشروع تعزيز قدره الهيئه على تشجيع التعلم مدى الحياه  :المرحله
التمهيديه
تطوير نظم المتابعه والتقييم الخاصه بمشروع دعم قدره الهيئه على
تشجيع التعلم مدى الحياه،تقرير الزياره االستشاريه االولى من 17
27:فبراير2001
التقرير النهائى لندوه الرؤيه المستقبليه لمحو االميه و تعليم الكبار فى
اطار الخطه القوميه لمحو االميه من  2006 : 2005اغسطس 2001

لجنه اعداد الخطه العربيه لتعليم
الكبار.
د /عائشه صبرى.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه
والثقافه والعلوم.
القاهره .المشروع المصرى
البريطانى
المشروع البريطانى.

2001

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار.

88

89

د /كوبر،بارى.

2001
2001

2001
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90

استراتيجيات تعليم الكبار فى المناطق االكثر احتياجا

د /ابراهيم محمد ابراهيم.
عبدالراضى ابراهيم محمد.

القاهره .مكتبه االنجلو المصريه.

تقويم الوضع الحالى لمحو االميه (الجهات-العقبات -التنسيق)

د /عبد هللا بيومى .سعيد جميل
سليمان .همام بدران زيدان.

القاهره .اكاديميه البحث العلمى
والتكنولوجيا

2000

التخطيط فى مجال محو االميه و تعليم الكبار

د /امنه الصادق بدرى .اسيا
مكاوى احمد.

الخرطوم .منظمه السودان
للتعليم المفتوح

1999

93

البيانات و بعض اساليب التخطيط  ،الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه
فى تخطيط برامج ومشروعات محو االميه و تعليم الكبار12/ 24،
1990/ 12/ 1: 1889/

د /زينات محمد طباله.

المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم
الكبار.

94

محو االميه والتعليم والتدريب المستمر للكبار فى مصر

أ /صالح عبد العاطى احمد.

القاهره .جامعه القاهره.

1998

95

الدوره التدريبيه العاديه السادسه فى محو االميه و تعليم الكبار من
،1990 / 1 / 5: 1989/ 12/11التقرير النهائى الجزء الثانى ،تقارير
الفرق

المركز االقليمى لتعليم الكبار.

المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم
الكبار

1998

96

اضواء على جهود الرئاسه لتعليم البنات فى مجال محو االميه وتعليم
الكبيرات من عام 1419-1392هـ

97

استراتيجيات الحمله القوميه لمحو االميه ودور الجمعيات والمنظمات غير
الحكوميه

الرئاسه العامه لتعليم البنات .
االداره العامه للشئون الثقافيه -
اداره محو االميه .السعوديه
أ/صالح عبد العاطى احمد

الرياض .الرئاسه العامه لتعليم
البنات

1998

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار

1997

98

معلم محو االميه و تعليم الكبار ،ورقه نقاش

أ /كمال مغيث.

99

تجربه دوله الكويت فى مجال طرق جمع االحصاءات المتعلقه بمحو االميه
وتعليم الكبار

د /دالل احمد البالول.

القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار
الكويت .وزاره التربيه و التعليم
الكويتيه.

1997

91
92

2000

1998

1997
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100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110

واقع االميه فى الوطن العربى واستراتيجيه المواجهه
ظاهره التسرب من فصول محو االميه ،االسباب والعالج ،دراسه ميدانيه
ببعض محافظات جمهوريه مصر العربيه
التخطيط لمتابعه االستراتيجيه القوميه لمحو االميه وتعليم الكبار باستخدام
اسلوب بيرت  -محافظه القليوبيه-كنموذج
ملخص تنفيذى لدراسه ماجستير بعنوان التخطيط لمتابعه االستراتيجيه
القوميه لمحو االميه وتعليم الكبار باستخدام اسلوب بيرت
مبادئ واعتبارات فى محو االميه وتعليم الكبار،الدوره االولى 1974
العنوان :تشريعات محو االميه وتعليم الكبار فى البالد العربيه  ،الدوره
التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج ومشروعات محو االميه
وتعليم الكبار1990/ 2/ 1: 1889/ 12/ 24،
الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج ومشروعات محو
االميه وتعليم الكبار من  1990/ 2 / 1 : 1989 / 12/ 24التقرير
النهائى ،الجزء الثانى المحاضرات
العمل فى محو االميه  :النظريه والممارسه،سياسات واستراتيجيات
وامثله
تخطيط برامج ومشروعات محو االميه وتعليم الكبار،الدوره االفريقيه
العربيه العاديه الخامسه فى محو االميه وتعليم الكبار من1986/ 11/ 9
1986/ 12/ 18:
تخطيط برامج ومشروعات محو االميه وتعليم الكبار،الدوره العاديه
السادسه فى محو االميه وتعليم الكبار من1989/ 1/ 5: 1988 11/ 13
الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج ومشروعات محو
االميه و تعليم الكبار من  1990/ 2 / 1 : 1989 / 12/ 24التقرير
النهائى ،الجزء االول معالم الدوره ومنجزاتها

د /صالح احمد عزب.
جامعه المنيا .كليه االداب.
د /عائشه عبد الفتاح الدجدج
د /عائشه عبد الفتاح مغاوى.
المجالس القوميه المتخصصه.
د /محمد حسن الرشيدى.
مجموعه من الباحثين.

باريس .اليونسكو
القاهره .الهيئه العامه لمحو
االميه وتعليم الكبار
القاهره .جامعه الزقازيق-كليه
التربيه
:القاهره .الهيئه العامه لتعليم
الكبار
القاهره .المجالس القوميه
المتخصصه.
المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم
الكبار
المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم
الكبار

1996
1996
1995
1995
1994
1990

1990

د /على حمداش .د/مارتن،دانييل.

عمان .مكتب اليونسكو االقليمى
للتربيه فى الدول العربيه.

1989

د /عبد الفتاح جالل

المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم
الكبار.

1988

د /على عبد السميع تمراز.

المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم
الكبار

1988

المركز االقليمى لتعليم الكبار.

المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم
الكبار.

1988
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111
112
113

تطوير التشريعات المتعلقه بنشاط محو االميه وتعليم الكبار
استراتيجيه مقترحه لمحو االميه:العناصر المطلوبه لوضع خطتها فى
العراق
التوصيات والقرارات الخاصه بمحو االميه وتعليم الكبار من 1964
1971:

114

البرنامج الوطنى لتعليم الكبار-االنجازات واالفاق

115

الخطه الوطنيه للتعليم للجميع 2016/ 2015: 2003/ 2002

116

تقويم مؤسسات التعليم المستمر فى ضوء توجهات التخطيط االستراتيجى

117
118

أليه تفعيل دور الجمعيات االهليه فى الخطه االستراتيجيه للهيئه العامه
لتعليم الكبار 2017-2014
مسوده دليل علم وفن مهارات التخطيط بالمشاركه  -دليل المشاركين -
الفتره من 2015 / 3 / 5 -3

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم .الجهاز العربى لمحو
االميه وتعليم الكبار.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه
والثقافه والعلوم

د /عبد العزيز بسام.

بغداد .وزاره التربيه والتعليم.

باريس .لمنظمه العربيه للتربيه
اليونسكو.
والثقافه والعلوم.
وزاره الشئون االجتماعيه بتونس .تونس .وزاره الشئون
االجتماعيه التونسيه.
البرنامج الوطنى لتعليم الكبار.
وزاره التربيه والتعليم .منظمه
القاهره .منظمه اليونسكو
اليونسكو .المركز القومى للبحوث
االقليميه.
التربويه والتنميه.
القاهره .مركزتعليم الكبار
د/عبدالعزيزعبدهللا السنبل.
بجامعه عين شمس.
أ/محمود عبد الدايم عطا .د/محمد القاهره .مركز تعليم
الكباربجامعه عين شمس.
مصطفى عبد اللطيف.
القاهره .الهيئه العامه لتعليم
أ /رشدى فتحى كامل.
الكبار

/ 1975
.1980
1974
1971
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