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 سنة النشر دار النشر املؤلف  )شخص/هيئة( عنوان الكتاب م
1 

أليه تفعيل دور الجمعيات االهليه فى الخطه االستراتيجيه للهيئه العامه لتعليم 

 2017 -2014الكبار 

د.محمود عبد الدايم عطا. د.محمد 

 مصطفى عبد اللطيف.

 القاهره. مركز تعليم الكبار

 شمس.بجامعه عين 
2017 

2 

 -ملخصات البحوث واوراق العمل للمؤتمر السنوى الثالث عشر بمركز تعليم الكبار

( توجهات وبرامج  2024 -2015جامعه عين شمس العقد العربى لمحو االميه )

  2015ابريل  16:14فى الفتره من 

 

 2015 القاهره. جامعه عين شمس. مجموعه من الباحثين

 د.بهجت شهاب حمد فنيهتجربه  -محو االميه فى العراق  3
 القاهره. مركز تعليم الكبار 

 بجامعه عين شمس. 

2015 

 

 القاهره. جامعه القاهره.  د.حنان شعراوى محمد حنفى. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 4
2014 

 

5 
مسابقه الوقف الخيرى لصالح  -تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر

 ميالدى 2014-هجرى  1435خدمه الدعوه والفقه االسالمى لعام جائزه 

 

 2014 القاهره. جامعه القاهره.  د.محمد عبد العزيز محمود

 التجارب الدوليه والعربيه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 6
 خليفه عبد الاله محمد.

 

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه

 تعليم الكبار.و 
2014 

 دراسه نظريه حول تجربه كوبا فى محو االميه وكيفيه االستفاده منها 7
وائل نظمى أ./عاطف متولى محمد أ.

 محمد

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2014 

8 
المؤتمر الدولى الثامن والثالثون لالحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها فى الفتره 

 2013ابريل  18-8من 
 مجموعه من الباحثين

 القاهره. الجهاز المركزى للتعبئه 

 العامه واالحصاء
2013 

 2013 الكبار تعليم مركز-شمس عين جامعه. القاهره مجموعه من الباحثين العربيه مصر جمهوريه فى االميه مشكله مواجهه فى االهليه الجمعيات دور تقويم 9
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10 
النوعى فى مجال محو االميه وتعليم الكبار فى برامج ومشاريع رائده فى التوسع 

 سلطنه عمان
 2013 مسقط. وزاره التربيه والتعليم. عمان. د.اسماعيل بن على الرئيسى.

 وزاره التربيه والتعليم بالسعوديه. برامج وانجازات المملكه العربيه السعوديه فى محو االميه وتعليم الكبار 11
الرياض. وزاره التربيه والتعليم 

 بالسعوديه . 
2013 

 مجموعه من الباحثين تقويم دور كليات التربيه فى مواجهه مشكله االميه فى مصر 12
مركز تعليم -القاهره. جامعه عين شمس

 الكبار
2013 

 االردن. المملكه االردنيه الهاشميه . منذر الشبول. ورقه عمل  -مشروع التطوير التربوى نحو اقتصاد المعرفه  13
2013 

 

14 
برامج ومشاريع رائده فى التوسع النوعى فى مجال محو االميه وتعليم الكبار فى 

 سلطنه عمان

 اسماعيل بن على الرئيسى.

 
 2013 والتعليم. عمانمسقط. وزاره التربيه 

15 
 (23عرض توضيحى لتنفيذ مشروع محو االميه فى العراق وفقاً للقانون رقم )

 201لسنه 
 د.على الزبيدى

بغداد. الجهاز التنفيذى لمحو االميه 

 .اقعرالبالعراق. 

 

2013 

 د. عبد الفتاح عبيد تعلم الكبار من منظور التعلم مدى الحياه 16
القومى لمحو االميه الخرطوم. المجلس 

 وتعليم الكبار. السودان
2013 

17 
برامج ومشاريع رائده فى التوسع النوعى فى مجال محو االميه وتعليم الكبار فى 

 سلطنه عمان
 اسماعيل بن على الرئيسى

 مسقط . وزاره التربيه والتعليم . عمان

 
2013 

18 
المشروع القومى لرعايه نحو واقع جديد للموهبه فى برامج تعليم الكبار 

 الموهوبين بمحافظه دمياط
 د.منى علي المنشى

مركز تعليم  -القاهره. جامعه عين شمس

 الكبار. 
2012 

19 

 -2011االنشطه الرئيسيه وانجازات الهيئه العامه لتعليم الكبار اغسطس

 2012اغسطس
 2012 الكبارالقاهره . الهيئه العامه لتعليم  الهيئه العامه لتعليم الكبار
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20 

فى  -انجازات الهيئه العامه لتعليم الكبار بالفيوم والصندوق االجتماعى للتنميه 

اطار مشروع محو االميه المنفذ من خالل الجمعيات االهليه وفروع هيئه تعليم 

 الكبار بالفيوم والممول من الصندوق االجتماعى

 فرع الفيوم -الهيئه العامه لتعليم الكبار
 الفيوم. الهيئه العامه لتعليم الكبار. مصر.

 
2012 

21 
مشروع تطوير الخطه الدراسيه للدبلوم المهنيه)تعليم الكبار(واستخدام التعلم 

 التعاونى
 د. عازه محمد احمد سالم

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2011 

22 

المنظمات غير -الكبار بجامعه عين شمسالمؤتمر السنوى الثامن لمركز تعليم 

 24الحكوميه و تعليم الكبار فى الوطن العربى الواقع و الرؤى المستقبليه من 

 ملخص ابحاث- 2010ابريل26:

 مجموعه من الباحثين
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.  
2010 

23 
 المدنى تجاهدراسه حول تفعيل دور منظمات المجتمع 

 تعليم الكبار فى مصر 
 د. محمد مصطفى عبد اللطيف.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2010 

 د.عائشه عبد الفتاح الدجدج. فى التواصل مع المتحررين من االميه S.M.Sمشروع استخدام رسائل  24
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2010 

 2010التقرير السنوى -برامج و انشطه محو االميه و تعليم الكبار 25
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.

القاهره.الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.
2010 

26 
 27ورشه تدريبيه شبه اقليميه حول مقاربات محو االميه االسريه للفتره من 

 2010ديسمبر30:
 مجموعه من الباحثين

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 و العلوم و الثقافه
2010 

 د. سالم بن عيسى الهنائى. تجربه سلطنه عمان فى مجال محو االميه االسريه 27
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 و العلوم و الثقافه
2010 

 د.عبير بدران االميه محو على واثره الريفيه المرأه عمل 28
 السياسيه الدراسات مركز.  القاهره

 االهرام بجريده واالستيراتيجيه
2010 

 2009 .مص. والتوزيع للنشر فرحه دار. القاهره مهدى العرباوى د.امال الكبار تعليم فى دراسات 29
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30 

 

-المعرفه و التعليم فى المنطقه العربيهبناء محتمعات -االستثمار فى تعليم الكبار

المؤتمر االقليمى التحضيرى للمؤتمر الدولى السادس حول تعليم الكبار فى 

 2009يناير7: 5المنطقه العربيه من 

 2009 تونس. منظمه اليونسكو.  مجموعه من الباحثين

 المؤسسه القطريه الموريتانيه للتنميه االجتماعيه 31
القطريه الموريتانيه للتنميه المؤسسه 

 االجتماعيه.
 2009 تونس. منظمه اليونسكو.

 وزاره التربيه والتعليم. البحرين. وزاره التربيه والتعليم. البحرين. الدعائم االساسيه لتعليم الكبار 32
2009 

 

 المنهج الصحى لدارسى برنامج محو االميه 33
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.

القاهره.الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.
2009 

34 
المؤتمر السنوى السابع لمركز -ملخص ابحاث-اداره تعليم الكبار فى الوطن العربى

 2009مايو5: 3تعليم الكبار بجامعه عين شمس من 
 مجموعه من الباحثين

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2009 

 مجموعه من الباحثين ملخص تنفيذى-دراسه ميدانيه--احتياجات المتحررين من االميه  35
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2009 

36 
دراسه تحليليه -عوامل اقبال و احجام االميين عن االلتحاق بقصول محو االميه

 ميدانيه
 مجموعه من الباحثين

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار. 
2009 

37 
و فلسفه تعديل القانون فى شأن محو االميه وتعليم  1991لسنه  8قانون رقم

 الكبار
 مجلس الشعب

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار. 
2009 

38 
االتجاهات المعاصره لتعليم االطار العام لمنهج محو االميه فى ضوء 

 الكبار"خريطة مناهج محو االميه"
 مجموعه من الباحثين

القاهره. منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلم والثقافه
2009 

 مجموعه من الباحثين االميه لمحو العالمى باليوم االحتفال 39
 وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 . الكبار
2009 
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 االنشطه الرئيسيه و انجازات الهيئه العامه لتعليم الكبار 40
 الهيئه العامه لمحو االميه  

 وتعليم الكبار. 

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. 
2009 

41 
قائمه بالمناهج و المواد و االساليب و المشروعات المستخدمه فى الهيئه العامه 

 تعليم الكبارلمحو االميه و 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

الكبار. مركز المعلومات والتوثيق. 

 اداره التوثيق والمكتبات.

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2009 

 برنامج مجتمع بال اميه 42
وزاره التربيه والتعليم. االداره العامه 

 السعوديه.لبرامج محو األميه. 

الرياض. وزاره التربيه والتعليم. 

 السعوديه.
2009 

43 

التقدم المحرز في فى مجال محو االميه بالمملكه العربيه السعوديه من المؤتمر 

 2009الى المؤتمر السادس بالبرازيل  1997الخامس بالمانيا 

 

وزاره التربيه والتعليم. االداره العامه 

 السعوديه.لبرامج محو األميه. 

الرياض. وزاره التربيه والتعليم. 

 السعوديه.
2009 

44 

المؤتمر السنوى السابع لمركز تعليم -العنوان:اداره تعليم الكبار فى الوطن العربى

 2009مايو5: 3الكبار بجامعه عين شمس من 

 

 مجموعه من الباحثين
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2009 

45 
ورقه -مشروع منهج لمحو اميه الكبار فى ضوء االتجاهات العالميه المعاصره

 عمل
 د.حسين بشيرمحمود

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. 
2009 

 د.عبد العزيز عبد هللا السنبل ورقه عمل-المملكه العربيه السعوديهاداره و تمويل برامج محو االميه فى  46
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2009 

47 
دراسه مقارنه مع  -انجازات المملكه العربيه السعوديه فى مجال تعليم الكبار

 دراسه-جمهوريه روسيا االتحاديه
 د.مجدي عزيز ابراهيم

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
2009 

48 
 الالزمه التدريسيه المهارات الجامعات طالب الكساب مقترح تربوى برنامج فعاليه

 للعمل وتأهيلهم

 العظيم د.عبد. خضر الدين د.صالح

 عبد محمود د.حمد. العظيم عبد صبرى

 الرازق

  االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 

 د.رضا حجازي بمصر الكبار تعليم و االميه محو مجال فى جديده وآفاق اليونسكو 49
  االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2009 
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 د.عبد الفتاح العبيد تقييم تجربه تعليم الكبارفى الجمهوريه العربيه السوريه فى ضوء الجوده 50
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه

 وتعليم الكبار. 
2009 

51 

تقرير توثيقى للورشه الوطنيه فى بناء قدرات مدربى معلمى محو االميه حول 

 استخدام االدله المرجعيه فى المنهجيه السريعه لمحو االميه فى الفتره 

 2009مارس  26: 22من 

د.عالء الدين عبد الهادى/ الورشه 

الوطنيه فى بناء قدرات مدربى معلمى 

محو االميه حول استخدام االدله 

جعيه فى المنهجيه السريعه لمحو المر

 2009مارس22:26من االميه

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 . مصر. القاهره وتعليم الكبار.
2009 

 القاهره. كليه التربيه باالسماعيليه مجموعه من الباحثين 2009ابريل30: 29مؤتمر تعليم الكبار بين الواقع و المأمول من  52
2009 

 

 التقرير السنوى لبرامج و انشطه الهيئه العامه لتعليم الكبار 53
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم  

 الكبار

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2009 

 باالسماعيليهالقاهره. كليه التربيه  د. رافت رضوان مالمح التجربه المصريه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 54
2009 

 

 2009 القاهره. كليه التربيه باالسماعيليه د.ابراهيم محمد ابراهيم الشراكه مدخل اساسى و حيوى لتطوير تعليم الكبار 55

56 

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

 ورقه عمل-العربيه

 

 2009 التربيه باالسماعيليه.القاهره. كليه  د.امل محسوب

 احمس كامل غبريال البعد االقتصادى لمشروعات الروتارى مصر فى تعليم الكبار 57
  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 جامعه عين شمس.
2008 

 مجموعه من الباحثين اقتصاديات محو االميه -الندوه االولى  58
  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 جامعه عين شمس. 
2008 

 د.سامي نصار اقتصاديات محو االميه 59
 ر الكبامركز تعليم .القاهره

 عين شمس.  جامعه
2008 
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60 
تمويل برامج تعليم الكبار من خالل مشروع تدريب الخريجين تجربه وزاره 

 الرعايه والتنميه االجتماعيه بالسودان
 احمد الحسن محمداشراقه 

  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 جامعه عين شمس. 
2008 

 د.اسماعيل بن على الرئيسى. تجربه سلطنه عمان فى االستفاده من برنامج التمويل فى محو االميه 61
  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 جامعه عين شمس. 
2008 

62 
  -رعايه المواليد حديثى الوالده  -الثقافه الصحيه لدارسى برامج محو االميه 

 (1كتاب الدارس )

مشروع تكامل خدمات الصحه  

 االنجابيه. 

 القاهره. مشروع تكامل خدمات 

 الصحه االنجابيه. 
2008 

63 
 رعايه الطفل حتى عامه الثانى  -الثقافه الصحيه لدارسى برامج محو االميه 

 (2كتاب الدارس)

مشروع تكامل خدمات الصحه 

 االنجابيه.

 القاهره. مشروع تكامل خدمات 

 الصحه االنجابيه
2008 

64 
 رعايه المواليد حديثى الوالده  -الثقافه الصحيه لدارسى برامج محو االميه 

 (1) المعلمكتاب 

مشروع تكامل خدمات الصحه 

 االنجابيه.

 

 القاهره. مشروع تكامل خدمات 

 الصحه االنجابيه.

 

2008 

65 
  -رعايه الطفل حتى عامه الثانى -الثقافه الصحيه لدارسى برامج محو االميه 

 (2) كتاب المعلم

مشروع تكامل خدمات الصحه 

 االنجابيه.

 القاهره. مشروع تكامل خدمات

 الصحه االنجابيه. 

2008 

 د.احمد شفيق ابو اليسر المعلم فى برامج محو االميه وكيفيه اعداده 66
الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه 

 والثقافه والعلوم. قطر .
2008 

 جهود تدريب معلمى الكبار و محو االميه فى جمهوريه السودان 67
المجلس القومى لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.

 الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه 

 و الثقافه والعلوم. قطر.
2008 

 د.فاطمه عبد هللا المراغى جهود مملكه البحرين فى محو االميه و تدريب معلمى الكبار اثناء الخدمه 68
 الدوحه. اللجنه الوطنيه القطريه للتربيه 

 و الثقافه والعلوم. قطر.
2008 

69 

 26المؤتمر االقليمى االول من  -االميه و تحدياتها فى الوطن العربىمشكله 

 كتاب الملخصات-2008اكتوبر27:
 مجموعه من الباحثين

القاهره. اكاديميه البحث العلمى 

 صر والتكنولوجيا. م
2008 
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70 

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

لمجالس البحث العلمى و جامعه حلوان و الجمعيه العربيه للتنميه البشريه والبيئيه 

 2008اكتوبر27: 26بجمهوريه مصر العربيه من 

 مجموعه من الباحثين
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. 
2008 

 د.محمد مصطفى عبد اللطيف نتائج ما بعد التجريب-الكبارمشروع استخدام المدخل المنظومى فى تعليم  71
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. 
2008 

72 
الورشه االقليميه العربيه حول تخطيط و اداره برامج التعليم غير النظامى و محو 

 2008اكتوبر  16: 14المغرب من-الرباط-االميه

 .نسااليونسكو. فرباريس.  اليونسكو
2008 

73 

 

 التخطيط االجرائى لمشروع محو االميه

وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالى 

قطاع وتكوين االطر والبحث العلمى. 

 .محاربه االميه والتربيه غير النظاميه

 باريس. اليونسكو. فرنسا.

 2008 

 الكبارالتقرير الوطنى المصرى لمحو االميه و تعليم  74
 الهيئه العامه لمحو االميه  

 وتعليم الكبار. 

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. 
2008 

75 
 االطار النظرى -نتائج ورشه عمل التخطيط االستراتيجى و التخطيط السنوى

 2008يوليو  31: 27والتطبيقى خالل الفتره من 

مصطفى د.صالح شحاته نصار. د.رشا 

 عوض.

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه

 وتعليم الكبار.  
2008 

76 
برنامج تدريب العداد كوادر من المدربين فى منهجيه الطريقه السريعه و تطبيقات 

 دليل المدرب-فى كتاب انت وحياتك
 د.رضا حجازي

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه

 وتعليم الكبار. 
2008 

 دراسه تقويميه لبرامج و انشطه محو اميه الفتاه الريفيه بجمهوريه مصر العربيه 77

اداره التربيه و العلوم االجتماعيه. 

اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 والعلوم والثقافه

 اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 والعلوم والثقافه
2008 

78 
مناهج تعليم الكبار فى ضوء الجوده تطوير برامج و -المؤتمر السنوى السادس

 2008ابريل  16: 14من
 2008 القاهره.  جامعه عين شمس. مجموعه من الباحثين

79 
افاق تفعيل تكنولوجيا التعليم عن بعد و التعليم االلكترونى فى برامج تعليم الكبار 

 لتحقيق معايير الجوده الشامله
 2008 شمس.القاهره.  جامعه عين  د.حسام محمد مازن.
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 القاهره.  جامعه عين شمس. د.حسن شحاته نحو تعليم حضارى و تعليم مجتمعى لمحو االميه االبجديه 80
2008 

 

81 
 -دور اكثر فعاليه للجمعيات االهليه فى تحقيق الجوده الشامله بالتعليم

 تجربه جمعيه حواء المستقبل

 د.اقبال االمير السمالوطى.

 
 2008 شمس.القاهره.  جامعه عين 

82 
نشأه و تطور برامج تعليم الكبار فى المملكه العربيه السعوديه فى الفتره 

 ه1420: 1390من

 د.محمد سعيد الحماج 

 د.هيا بنت سعد عباهلل الرواف.
 2008 القاهره.  جامعه عين شمس.

 جامعه عين شمس.القاهره.    دور الجامعات فى القضاء على االميه على ضوء خبرات بعض الدول 83
2008 

 

84 
انجازات مشروع محو االميه قرى ومواقع محافظه الفيوم والمنفذ بالتعاون بين 

 فروع الهيئه والجمعيات االهليه وبتمويل من الصندوق االجتماعى للتنميه
 الهيئه العامه لتعليم الكبار. فرع الفيوم

 الفيوم. الهيئه العامه لتعليم الكبار. مصر.

 
2008 

85 
المؤتمرات  -الوثيقه المرجعيه للمؤتمر -مسارات التسطير ومردوديه التطوير

 السنويه لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس

د.ابراهيم محمد ابراهيم. د.مصطفى 

 عبد السميع محمد.

جامعه عين  -القاهره. مركزتعليم الكبار

 شمس.
2007 

 د.حمدى عبد العزيز الصباغ. المنوره بال اميهالشراكه والتمويل فى مشروع المدينه  86
جامعه عين  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 شمس
2007 

 تجربه تعليم المرأه فى دوله االمارات العربيه المتحده 87
د.سالم سعيد غبار. د. امينه ابراهيم 

 خليل.

جامعة عين  -القاهرة. مركز تعليم الكبار

 شمس. 
2007 

 د. اقبال امير السمالوطى تجربه جمعيه حواء المستقبل وتمكين المرأه 88
جامعة عين  -القاهرة. مركز تعليم الكبار

 شمس. 
2007 

89 
المؤتمر السنوى الخامس لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس اقتصاديات تعليم 

 2007ابريل  23:21الكبارمن 
 مجموعه من الباحثين

جامعه عين  -القاهره . مركز تعليم الكبار

 شمس
2007 
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90 
  -التقرير الختامى للمؤتمر السنوى الخامس لمركز تعليم الكبار

 اقتصاديات تعليم الكبار
 مجموعه من الباحثين

جامعه عين  -القاهره . مركز تعليم الكبار

 شمس
2007 

 د. حسن هشام الصعوبات التى تواجه محو اميه المرأه والفتاه فى الجزائر 91
جامعه عين  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 شمس
2007 

 القصابى حميد بن احمد بن خليفه العربيه المرأة اميه محو فى عمان سلطنه تجربه 92
 عين جامعه -الكبار تعليم مركز. القاهره

 شمس
2007 

93 
 االميه محو خبراء اجتماع حول تقرير -للجميع التعليم اجل من الشراكه و التوجهات

  اليمن -صنعاء-الثمان مجموعه ودول افريقيا شمال و االوسط الشرق بمنطقه
 2007 فبراير 14: 12 من

 2007 يمن.والتعليم التربيه وزاره. صنعاء نلسون جاين ساره

 2007 لبنان. اليونسكو بيروت د.حسين بشير محمود الكبار وتعليم االميه محو معلمى تدريب مشروع فى العمل سير حول تقرير 94

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه  الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه تتبعها التى المناهج و االساليب 95
 وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار
2007 

 2007 .لب. االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت د.محمد مصطفى عبد اللطيف االميه من التحرر بعد ما لمرحله النظامى غير التعليم برامج 96

97 
                                      LIFE التمكين اجل من القرائيه مبادره حول االقليمى االجتماع

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

            للتربيه اليمنيه الوطنيه اللجنه

 والعلوم والثقافه

 للتربيه اليمنيه الوطنيه اللجنه. صنعاء

 .اليمن. والعلوم والثقافه
2006 

 العراق جمهوريه العراق فى االميه محو عن تقرير 98
 للتربيه اليمنيه الوطنيه اللجنه. صنعاء

 اليمن. والعلوم والثقافه
2006 

 الكبار وتعليم االميه لمحو العامه الهيئه اميه بال مصر 99
 للتربيه اليمنيه الوطنيه اللجنه. صنعاء

 اليمن. والعلوم والثقافه
2006 
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100 
اليمن من -صنعاء LIFEاالجتماع االقليمى حول مبادره القرائيه من اجل التمكين 

 صنعاء : مشروع مخطط وطنى 2006مارس  30: 27

 الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم. اليمن
2006 

 االميه وتعليم الكبارالخطه القوميه لمحو  101

 الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.

 

القاهره . الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.

 

2006 

 مصر بال اميه: البرنامج قومى للقضاء على االميه 102
 الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

وتعليم القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه 

 الكبار
2006 

 الهيئه العامه لتعليم الكبار فى سطور 103
 الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2006 

104 
التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع -التعليم للجميع القرائيه من اجل الحياه

2006 
 2006 باريس. اليونسكو. مصر. اليونسكو

105 
(حول المدخل المنظومى فى محو TOTدوره تدريبيه العداد مدربى المدربين)

 اميه و تعليم الكبار
 مجمووعه من الباحثين

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2006 

106 
 معلم الكبار فى القرن الحادى و العشرين -المؤتمر السنوى الثالث

 2005ابريل24: 23من 
 مجموعه من الباحثين

 القاهره. جامعه عين شمس. مصر.

 
2006 

 القاهره. جامعه عين شمس. مصر د.محمد علي ناصر رؤى مستقبليه-تطوير و تحديث برامج اعداد و تدريب معلم الكبار  107
2006 

 

 القاهره. جامعه عين شمس.مصر د.رضا محمد عبد الستار دراسه ميدانيه -التغيرات التى يحدثها تعليم االقران فى فصول محو اميه الكبار 108
2006 

 

 القاهره. جامعه عين شمس.مصر مجموعه من الباحثين الندوه الثانيه-معلم الكبار و المشاركه الدوليه و االقليميه والمحليه 109
2006 
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 2006 القاهره. جامعه عين شمس.مصر مجموعه من الباحثين تقييم المناهج و االساليب التعليميه المستخدمه حالياً فى برامج محو االميه 110

 الفصول الحقليه 111
 الهيئه العامه لمحو االميه  

 وتعليم الكبار

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2006 

 مركز معلومات فرع الهيئه بالفيوم 2005-1994االنجازات( -التحديات -جهود محو االميه بالفيوم)الواقع 112
الفيوم. مركز معلومات فرع الهيئه 

 بالفيوم.
2005 

 الروتارى و محو االميه 113
 2450المنطقه لجنه محو االميه. 

 مصر

القاهره. لجنه محو االميه المنطقه 

2450. 

 

2005 

 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه مجموعه من الدول العربيه اجتماع خبراء محو االميه لمنطقه الشرق االوسط الكبير الموسع الفريقيا الشماليه 114

 التجربه الوطنيه السوريه 115
مديريه تعليم الكبار وزاره الثقافه. 

 والتنميه الثقافيه. سوريا.
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

 مسيره محو االميه بدوله الكويت و تطورها 116
وزاره التربيه. مراقبه تعليم الكبار 

 ومحو االميه. الكويت.
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه وزاره التربيه والتعليم. سلطنه عمان االميهتجربه سلطنه عمان فى مجال محو  117

118 

 

 التقرير الوطنى حول محو االميه و تعليم الكبار

وزاره الشئون االجتماعيه والتضامن 

والتونسيين بالخارج. البرنامج الوطنى 

 لتعليم الكبار. تونس.

 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

 2005 

 توظيف الدليل االم فى بناء القرائيه،ما بعد محو االميه 119

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

والعلوم. منظمه السودان للتعليم 

 المفتوح

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2005 
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 بالسعوديهالالئحه التنظيميه لتعليم الكبار و محو االميه  120
وزاره التربيه والتعليم. االمانه العامه 

 لتعليم الكبار. السعوديه.
 2005 الرياض. وزاره التربيه والتعليم. السعوديه

121 
 المشروع المصرى البريطانى للتدريب على محو اميه الكبار و تعزيز قدره

 الهيئه على تشجيع التعلم مدى الحياه

 الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
 2005 القاهره. المشروع البريطانى . مصر

 منظمه السودان للتعليم المفتوح. منظمه السودان للتعليم المفتوح 122
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2005 

 د.صالح سليمان  تجربه فريده للتعليم فى الحرس الوطنى السعودى 123
الرياض. الحرس الوطنى السعودى. 

 السعوديه.
2005 

 التجربه المصريه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 124
 الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

125 
 وتعليم الكبار :دور الجامعات المصريه فى المشروع القومى لمحو االميه 

 2005مارس30الملتقى الثانى 
 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى. مصر مجموعه من الباحثين

 قنا. جامعه جنوب الوادى. مصر د.ابراهيم محمد ابراهيم اسهامات مركز تعليم الكبار جامعه عين شمس فى خدمه المجتمع و تنميه البيئه 126
2005 

 

 الزقازيق فى المشروع القومى لمحو االميه وتعليم الكباردور جامعه  127
د.احمد الرفاعى بهجت العزيزى. 

 د.حسن مصطفى عبد المعطى.
 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى. مصر

 دور كليه التربيه بجامعه المنيا فى مجاالت محو االميه وتعليم الكبار 128
د.سامح جميل عبد الرحيم. د.سعودى 

 الظاهر سيد.عبد 
 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى. مصر

 قنا. جامعه جنوب الوادى. مصر د.علي الزيات رؤيه جامعه قناه السويس لمحو االميه باقليم القناه 129
2005 
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130 
 المصريه للجامعات القومى المشروع اطار فى االميه لمحو السويس قناه جامعه رؤيه

 2007 نهايه مع االميه لمحو

 محمد د.احمد. عابدين عباس د.محمود

 الشناوى
 2005 مصر. الوادى جنوب جامعه. قنا

131 

مشروع مساهمه كليه التربيه بسوهاج فى محو االميه بمحافظه سوهاج فى ظل 

 اداره الجوده الشامله
 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى. مصر محمد االصمعى محروس سليم

 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى. مصر محافظه اسوان. االميه و تعليم الكباردور المرأه فى برامج محو  132

 رؤيه ورقه استراتيجيه-2015: 2005مبادره القرائيه من اجل التمكين  133
اليونسكو. شعبه التعليم االساسى. 

 قطاع التربيه.

باريس. منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلوم والثقافه. فرنسا.
2005 

 2005 القاهره. جمعيه كاريتاس مصر جمعيه كاريتاس مصر. مصر. 2004التقرير السنوى -كاريتاس مصر 134

 مجموعه من الباحثين اهميه استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تعليم الكبار 135
    دمشق. مكتب التنميه االجتماعيه 

 وتعليم الكبار. سوريا.
2005 

 د.مختار الجندي والمسانده من منظور المشروعمنظومه الدعم الفنى  136
       القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2005 

 مجموعه من الباحثين 2005/ 6/ 30الى 6/ 25دوره تدريب مدربى معلم تعليم الكبار خالل الفتره من  137
كليه التربيه. -الزقازيق. جامعه الزقازيق

 مصر
2005 

138 

التنميه االجتماعيه والمشاركه المجتمعيه"مدخالً للتصدى لالميه فى 

 "دراسه حاله"CELLمصر"المشروع البريطانى 
 2005 القاهره. الهيئه العامه لتعليم الكبار.  عائشه عبد الفتاح الدجدج د.

 مشروع المدينه المنوره بال اميه 139
وزاره التربيه والتعليم السعوديه. 

 العامه لتعميم الكبار. السعوديهاالمانه 
 2004 الرياض. وزاره التربيه والتعليم السعوديه
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 د.اسماعيل محمد الدرديوى. المدخل المنظومى و مواجهه مشكالت تعليم الكبار 140
القاهره. مركز تطوير تدريس العلوم 

 بجامعه عين شمس. مصر
2004 

141 

 9الجامعات المصريه فى محو االميه الملتقى االول للمشروع القومى لدور 

 2004مايو
 2004 القاهره. جامعه حلوان. مصر مجموعه من الباحثين

142 
مشروع  -المشروع القومى لتفعيل الجهود المبذوله فى محو االميه و تعليم الكبار

 مقترح مقدم من جامعه اسيوط
 2004 القاهره. جامعه حلوان. مصر كليه التربيه. جامعه اسيوط.

 2004 القاهره. جامعه حلوان. مصر جامعه حلوان مشروع مقترح مقدم من جامعه حلوان -المشروع القومى للجامعات المصريه  143

 2004 القاهره. جامعه حلوان. مصر د.على الزيات رؤيه جامعه قناه السويس فى محو االميه بمحافظات مصر 144

 2004 القاهره. جامعه حلوان. مصر د.على الزيات الكبار ومحو االميه الحاضر والمستقبلرؤيه جامعه القاهره فى تعليم  145

 2004 القاهره. جامعه حلوان. مصر مجموعه من الباحثين مواجهه مشكله محو االميه بمحافظه الشرقيه-رؤيه جامعه الزقازيق 146

 2004 القاهره. جامعه حلوان. مصر كليه االداب. جامعه االسكندريه االميه تصور مقترحرؤيه كليه االداب جامعه االسكندريه فى مواجهه مشكله  147

 2004 القاهره. جامعه حلوان. مصر د.امل محسوب 2004مايو  9تقرير المشروع القومى للجامعات المصريه لمحو االميه  148

149 

،تقويم التجارب المؤتمر السنوى الثانى لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس 

التقرير الختامى القاهره  -والجهود العربيه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 

 2004ابريل14: 13من

 2004 القاهره. جامعه عين شمس. مص مجموعه من الباحثين
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150 

متخصصه. المجالس القوميه ال االميه فى مصر و برامج ميدانيه تسهم فى محوها

  العلمى البحثللتعليم والمجلس القومى 

 2004 القاهره. المجالس القوميه المتخصصه

151 
ورقه عمل مقدمه للمؤتمر العام الخامس لالتحاد  -محو االميه و التنميه البشريه

 2004/  12/ 5-تعظيم الدور التنموى للجمعيات االهليه -العام للجمعيات االهليه

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم  

 الكبار.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.
2004 

152 
ورقه عمل مقدمه لورشه العمل االقليميه -االتجاهات الحديثه فى محاربه االميه

 لتكوين المكونين فى مجال استخدام تقنيات المعلومات فى مجال محو االميه
 حسين عباس لقيهلواء . 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2004 

153 
وزاره التربيه والتعليم والشباب  االنجازات و الخطط المستقبليه-تعليم الكبار فى دوله االمارات العربيه المتحده

 االمارات  -باالداره التربويه والتعليميه

 القاهره. جامعه عين شمس
2004 

154 
 التربيه المستمره و التعليم مدى الحياه : التعليم غير النظامى و ت

 عليم الكبار والال أميه ،اصول نظريه و خبرات عربيه و اجنبيه
 2003 القاهره. دار الفكر العربى د.احمد اسماعيل حجي

155 
 2003 دمياط. كليه التربيه بدمياط. مصر د.محمد حسن المرسي دور الجامعه و تعليم الكبار

 

156 
 2003 القاهره. جامعه عين شمس د.عبد العزيز سنبل تعليم الكبار من منظور سياسى

 

157 
 الورشه العربيه حول تعليم الكبار:تقييم منتصف العقد ست سنوات 

 الجزء الثانى- 2003يوليو 18: 15بعد هامبورج من
 مجموعه من الباحثين

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه. 

 .نانلب
2003 

158 

تقرير تقييمى لما تم انجازه منذ انعقاد المؤتمر العالمى الخامس حول تعليم الكبار 

 الجمهوريه اليمنيه  -فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 1997هامبورج

 2003: 1997من 

وزاره التربيه والتعليم. جهاز محو 

 االميه وتعليم الكبار. داليمن.

 

يه. بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للترب

 .نانلب

 

2003 

159 
-تعليم الكبار:تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد المؤتمر الخامس لتعليم الكبار

 التقرير الوطنى للجمهوريه التونسيه-1997هامبورج

وزاره الشئون االجتماعيه والتضامن. 

 البرنامج الوطنى لتعليم الكبار. تونس

للتربيه. بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 لبنان.

 

2003 
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 2003  للتربيه االقليمى اليونسكو مكتب. بيروت .صخر بو العزيز د.عبد المغرب-سال-رقراق ابى بجمعيه النظاميه غير التربيه و االميه محو 160

161 
التجربه المصريه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار من هامبورج 

 2003حتى1997
 صالح شريفلواء. عبد الفتاح 

 ب اليونسكو االقليمى للتربيهبيروت. مكت

 
2003 

162 
ملخص المؤتمر االقليمى العربى حول احكام التكامل بين التعليم النظامى وغير 

 2003/ 7/ 2 - 6/ 28النظامى المنعقد بالجمهوريه اليمنيه فى المده من
 مجموعه من الباحثين

 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. اليمن.

 
2003 

163 
-2000: 1995/ 9/ 3التجربه المصريه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار من 

2002 

 الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.

 

 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. 

 
2003 

164 
 جهود وزاره التربيه و التعليم بالمملكه العربيه السعوديه فى تعليم الكبار

 نظامىالنظامى الغير 

 وزاره التربيه و التعليم. السعوديه.

 
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. اليمن.

 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. اليمن. وزاره التربيه و التعليم. السودان. تجربه السودان فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 165
2003 

 

 وتعليم الكبارتجربه دوله االمارات فى مجال محو االميه  166
وزاره التربيه و التعليم. دوله االمارات 

 العربيه

 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. اليمن.

 
2003 

 مشروع قريه بال اميه بمحافظه الشرقيه  167
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. 
2003 

 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه د.عمرعمتوت 2001: 1963التجربه الجزائريه فى تقييم  168
2002 

 

 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه د.طالل عماره من تجارب الدول مصر،تونس و المغرب 169
2002 
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 محو االميه فى الجزائربين الواقع و المتطلبات 170
وزاره التربيه الوطنيه. الديوان 

 الوطنى لمحو االميه وتعليم الكبار
 2002 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

 د.رفيقه سليم حمود محو االميه و تعليم الكبار فى المنطقه العربيه،االهداف و االستراتيجيات 171
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2002 

172 

 

 اساسى من الخطط الوطنيه للتعليم للجميعالتعليم غير النظامى لالناث جزء 

 
 د.رفيقه سليم حمود

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2002 

 عبد الفتاح صالح على شريف التجربه المصريه لمحو االميه وتعليم الكبار 173
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2002 

 د.عاده غالم الوطنيه لمحو االميه،التنفيذ،المؤشرات،الميزانيات،المراقبه و التقييمالخطه  174
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2002 

 هيئه االمم المتحده،اليونسكو العقد الدولى لمحو االميه 175
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
2002 

 د.فؤاد بسيوني متولي مشكله االميه 176
االسكندريه. مركز االسكندريه للكتاب. 

 مصر.
2002 

 2001 القاهره. المشروع البريطانى د.عائشه صبري مشروع تعزيز قدره الهيئه على تشجيع التعلم مدى الحياه : المرحله التمهيديه 177

 2001 القاهره. جامعه عين شمس د.ابراهيم محمد ابراهيم. لمحو اميه العمال بجامعه عين شمسمشروع  178

179 
تطوير نظم المتابعه و التقييم الخاصه بمشروع دعم قدره الهيئه على تشجيع 

 2001فبراير27: 17التعلم مدى الحياه،تقرير الزياره االستشاريه االولى من 
 2001 البريطانى. مصرالقاهره. المشروع  المشروع البريطانى د.كوبر،بارى /
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180 
 االستراتيجيه السكانيه و قضيه محو االميه

 
 هيئه المجلس القومى للسكان

 القاهره. المجلس القومى للسكان. مص.

 
2001 

181 
 19: 18المؤتمر السنوى الثالث لالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصه من 

 2001ابريل
 مجموعه من الباحثين

االتحاد العام للجمعيات القاهره. 

 والمؤسسات الخاصه. مص
2001 

 لواء . وصفي نور الدين دور الجمعيات االهليه فى محو االميه من خالل مشروع و تنميه القريه المصريه 182
القاهره. االتحاد العام للجمعيات 

 والمؤسسات الخاصه. مصر
2001 

 اقبال االمير السمالوطى االهليه بين النظريه و التطبيقدراسه عن المشاركه الشعبيه و الجمعيات  183
القاهره. االتحاد العام للجمعيات 

 والمؤسسات الخاصه
2001 

 التنسيق( -العقبات-تقويم الوضع الحالى لمحو االميه )الجهات 184
د.عبد هللا بيومى. د.سعيد جميل 

 سليمان. د.همام بدران زيدان

القاهره. اكاديميه البحث العلمى 

 والتكنولوجيا. 
2000 

185 
تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد  -تقرير الدول العربيه حول تعليم الكبار

 2003سبتمبر  11: 6تايالند من -بانكوك  -هامبورج

مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه فى 

 الدول العربيه. بيروت

االقليمى للتربيه بيروت. مكتب اليونسكو 

 فى الدول العربيه . لبنان
2000 

186 
 التخطيط فى مجال محو االميه و تعليم الكبار

 
 1999 الخرطوم. منظمه السودان للتعليم المفتوح د.امنه الصادق بدرى. د.اسيا مكاوى 

 بعض المداخل لتنشيط جهود محو االميه فى الريف المصرى،دراسه ميدانيه 187
هللا بيومى. د.عبد العزيز عبد د.عبد 

 الهادى الطويل

القاهره. المركز القومى للبحوث التربويه 

 والتنميه
1999 

 بوال،ه.س. صالح احمد عزب. مترجم. المرجع فى جهود محو االميه من منظور القاعده الميدانيه 188
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1998 

189 

 البيانات و بعض اساليب التخطيط ، الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه

 وعات محو االميه و تعليم الكبارفى تخطيط برامج ومشر 

24 /12 /1889 :  1 /12 /1990 

 زينات محمد طباله.

 

المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. 

 مصر.
1998 
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190 

 الجوانب االجتماعيه واالقتصاديه لتخطيط برامج و مشروعات محو االميه، 

 الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج ومشروعات 

 1990/ 2/ 1: 1889/ 12/ 24،    محو االميه و تعليم الكبار

 د.على عبد السميع تمراز
المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. 

 مصر
1998 

191 
 الدوره التدريبيه العاديه السادسه فى محو االميه و تعليم الكبار 

 ،التقرير النهائى الجزء الثانى ،تقارير الفرق1990 /1/  5: 1989/ 11/12من 
 المركز االقليمى لتعليم الكبار

المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. 

 مصر
1998 

 باريس. اليونسكو. فرنسا. اليونسكو 1998 -1997الثامن من سبتمبرلعام-االميهاليوم الدولى لمحو  192
1998 

 

 د.عزيز البنداري دور الصندوق االجتماعى فى دعم الحمله القوميه لمحو االميه 193
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1997 

 د.ابراهيم محرم المحلى لتوفير فرص التعليمالمشاركه االهليه و جهود المجتمع  194
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1997 

 القاهره. وزاره الشئون االجتماعيه وزاره الشئون االجتماعيه ندوه قضايا المرأه المصريه بين الواقع و المستقبل 195
1997 

 

 االميه مع فرع القاهره المركزىتقرير عن ورش عمل التخطيط فى مجال محو  196
د.تنديار سمير مسعد. د.سماء سيد عبد 

 الرحيم
 1997 القاهره. المشروع البريطانى

197 
تقرير عن ورشه عمل، التخطيط فى مجال محو االميه مع فرع قنا و المنوفيه فى 

 1997اكتوبر 30: 27الفتره من 

 مركز خدمات التنميه.

 
 1997 البريطانىالقاهره. المشروع 

 1996ديسمبر 25: 21تقرير تصميم مشروع لمحو االميه بمشاركه المجتمع من 198
مركز خدمات التنميه. وحده دعم 

 خدمات المجتمع
 1997 القاهره. المشروع البريطانى

199 

تقرير ورش عمل استخدام منهجيه المشاركه فى تقدير االحتياجات و التعرف على 

للعاملين بالهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار بمحافظات القاهره الموارد 

 والمنوفيه و قنا

 1997 القاهره. المشروع البريطانى د.محمد سامي 



 

 

 قائمة مبحتويات املكتبة املركزية يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار
    
 

 03/02/2019اعداد مركز المعلومات اداره التوثيق و المكتبات بتاريخ   

279 

 

200 
 ورشه مهارات التخطيط لبرامج محو االميه لديوان عام الهيئه العامه لمحواالميه

 1997نوفمبر  6: 3و تعليم الكبار فى الفتره من  

 د.تنديار سمير مسعد. د.سماء سيد 

 عبد الرحيم
 1997 القاهره. المشروع البريطانى

 د.ابراهيم محرم المشاركه االهليه و جهود المجتمع المحلى لتوفير فرص التعليم 201
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1997 

 تقرير عن لقاء تصميم مشروع محو االميه بمشاركه المجتمع بمحافظه قنا 202
مركز خدمات التنميه. وحده خدمات 

 المجتمع
 1997 القاهره. المشروع البريطانى

 د.ابراهيم محرم التعليمالمشاركه االهليه و جهود المجتمع المحلى لتوفير فرص  203
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1997 

 لواء صالح عبد العاطي احمد  جهود الهيئه العامه لمحو االميه لتعليم الفتيات فى مصر 204
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 والعلوم والثقافه.
1997 

 د.كاميليا محمد شكري الحكوميه فى مجال النهوض بتعليم الفتيات فى مصرجهود الهيئات  205
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 اليونسكو-والعلوم والثقافه
1997 

206 
تقرير حول الزياره االستشاريه للهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار و 

 1997/ 11/ 1-اميه الكبارالمشروع المصرى البريطانى للتدريب على محو 

فوستر،بابلو. سعيد الديب. 

 ستريت،وهيو.

القاهره. المشروع المصرى البريطانى. 

 مصر.

 

1997 

 1997الواقع و المستقبل فبراير -التجربه المصريه فى تعليم الكبار 207
        الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.

  القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. 
1997 

 القاهره. المشروع البريطانى مركز خدمات التنميه تقرير عن ورش عمل تنميه المجتمع 208
1996 

 

 واالعالمالوفائى وشركاه للبحوث  1996فهم االميه فى مصر،التقرير النهائى لنتائج المقابالت المتعمقه نوفمبر 209
 القاهره. مكتب الوفائى وشركاه 

 للبحوث واالعالم
1996 
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 د.سامي نصار دليل استقطاب التمويل لمشروعات محو االميه و تعليم الكبار 210
 تونس. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم
1995 

211 
الكبار باستخدام التخطيط لمتابعه االستراتيجيه القوميه لمحو االميه و تعليم 

 كنموذج-محافظه القليوبيه-اسلوب بيرت 
 1995 كليه التربيه-القاهره. جامعه الزقازيق د.عائشه عبد الفتاح الدجدج

 1995 . الهيئه المصريه العامه للكتابالقاهره لواء . صالح عبد العاطي احمد محو اميه االسره 212

213 
الشامله بقريه البليده مركز العياط محافظه تجربه محو االميه فى اطار التنميه 

 الجيزه
 د.اقبال االمير السمالوطى

 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 باروتعليم الك
1994 

 بوال،ه.س. صالح احمد عزب. مترجم. تقويم حمالت و برامج و مشروعات:محو االميه من اجل التنميه 214
للتربيه والثقافه تونس. المنظمه العربيه 

 والعلوم
1994 

 لواء . صالح عبد العاطي احمد سياسات و برامج محو اميه المرأه فى جمهوريه مصر العربيه 215
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1994 

216 
االميه مناهج محو االميه وتعليم الكبار)المشروع المقترح للمناهج المطوره لمحو 

 وتعليم الكبار بالبحرين(

وزاره التربيه والتعليم. اداره المناهج. 

 البحرين

 -لمنامه. وزاره التربيه والتعليما

 داره المناهج بالبحرين. البحرينا
1993 

217 
تقرير فنى الجتماع المائده المستديره النموذجيه حول التعليم االساسى للجميع 

 1991سبتمبر 9: 7جمهوريه مصر العربيه منفى  2000بحلول عام 

مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه فى 

 البالدالعربيه

 عمان. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه فى الدول العربيه
1991 

 سفينه ارلو 218
المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1990 

219 

-مشاريع محو االميه فى جمهوريه مصر العربيه،الحمله القوميه لمحو االميه 

1989 : 1990 -  1999 :2000 

 

 1990 القاهره. اليونسكو. د.نجاتي البخاري
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220 

الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج ومشروعات محو االميه 

التقرير النهائى ،الجزء  1990/ 2/  1:  1989/  12/ 24و تعليم الكبار من 

 الثانى المحاضرات

 مجموعه من الباحثين.

المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. 

 .رمص

 

1990 

221 
تخطيط برامج و مشروعات محو االميه و تعليم الكبار،الدوره االفريقيه العربيه 

 1986/ 12/ 18: 1986/ 11/ 9منالعاديه الخامسه فى محو االميه وتعليم الكبار 
 عبد الفتاح جالل

المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. 

 مصر
1988 

222 
تخطيط برامج و مشروعات محو االميه و تعليم الكبار،الدوره العاديه السادسه فى 

 1989/ 1/ 5: 1988 11/ 13منمحو االميه وتعليم الكبار 
 على عبد السميع تمراز

المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. 

 رمص
1988 

223 

 الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى تخطيط برامج ومشروعات محو االميه 

التقرير النهائى ،الجزء االول  1990/ 2 /1: 1989 /12/ 24منو تعليم الكبار 

 معالم الدوره ومنجزاتها

 المركز االقليمى لتعليم الكبار
المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. 

 مصر
1988 

224 
تعليم الكبار:دراسه لبعض قضايا التعليم غير النظامى فى اطار مفهوم التعليم 

 المستمر

د.شكرى عباس حلمى. د.محمد جمال 

 نوير.
 1982 القاهره. مكتبه وهبه. مصر

 1981 حلوان. مصرالقاهره. جامعه  اقبال االمير السمالوطى معوقات محو االميه فى المجتمع الريفى المصرى بمحافظه الشرقيه 225

 تقويم البرنامج التجريبى العالمى لمحو االميه 226
منظمه االمم المتحده للتربيه والعلوم 

 والثقافه

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار. مصر.
1976 

 اوضاع االميه فى البالد العربيه 227

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

العربى لمحو االميه والعلوم. الجهاز 

 وتعليم الكبار

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1976 

228 
المدارس الصديقه لالطفال فى  -قصه نجاح  -معا يدا واحده لمسانده االطفال 

 ظروف صعبه

 مكتب اليونسكو.

 

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمىللتربيه 

 بالدول العربيه. لبنان
1971 

229 
التقرير الوطنى لبرامج و انشطه محو االميه وتعليم الكبار بجمهوريه مصر 

 العربيه
 الهيئه العامه لتعليم الكبار

القاهره . الهيئه العامه لتعليم الكبار . 

 مصر

2009/

2010 
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 القاهره. جامعه عين شمس.مصر مجموعه من الباحثين تجارب و جهود لمحو اميه الكبار 230
 

 

231 
 رؤيه وتحليل-اسهامات المنظمات الدوليه فى التصدى لمشكله االميه فى مصر

 
 د.سيد محفوظ حسين

 القاهره. مركزتعليم الكبار بجامعه 

 عين شمس
 

232 
تقرير البحث السريع بالمشاركه حول اعداد الموارد المجتمعيه و دورها فى 

 القضاء على االميه بمحافظه قنا

التنميه. وحده البحوث مركز خدمات 

 والتقييم.
  القاهره. المشروع البريطانى

233 
تقرير زياره السيد االستاذ الدكتور / يسرى الجمل وزير التربيه والتعليم وبعض 

 قيادات الوزاره للهيئه العامه لتعليم الكبار

 د. امل محسوب.

 
  القاهره. الحقيبه العامه لتعليم الكبار

234 
-القدرات الوطنيه وتطوير البرامج االبداعيه فى مجال تعليم الكبار فى مصرتعزيز 

 نحو رؤيه ابداعيه فى تعليم الكبار فى مصر
  بيروت. اليونسكو. مصر اليونسكو

 معالم المخطط العربى لمحو االميه 235
المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم.

 تونس. المنظمه العربيه للتربيه

 والثقافه والعلوم 
 

 الرباط. مكتب االنعاش للذكور. مغرب. فؤاد البهى السيد د. دليل تعليم الكبار و مشروعات مكافحه االميه 236
 

 

 المشروع البريطانى مشروع تعزيز قدره الهيئه على تشجيع التعليم مدى الحياه 237
 القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
 

 القاهره. دار الفكر العربى د.ابراهيم عصمت مطاوع تطور مجتمعنا الريفى ودور المدرسه فيه 238
 

 

 الجزائر. الجمعيه الجزائريه لمحو االميه عائشه باركى اقرأ -تجربه الجمعيه الجزائريه لمحو االميه  239
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 القرائيه حريه 2012: 2003االمم المتحده لمحو االميه عقد  240
مكتب اليونسكو االقليمى للدول 

 العربيه. لبنان.

القاهره. مكتب اليونسكو االقليمى للدول 

  العربيه. لبنان
 

 د.وفاء عبد القوي زعتر محو االميه و التنميه الشامله :اسباب االميه،اسلوب المواجهه 241
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم القاهره. 

 الكبار .
 

 رأفت رضوان. د. محو االميه و التنميه الشامله 242
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار. 
 

243 
النموذج حلقه -نموذج التكامل و الجوده التعليميه فى مواجهه التسرب و االميه

 العالى للخدمه االجتماعيه بالقاهرهضمن تدريب النماذج بالمعهد 

لهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

الكبار. جمعيه حواء المستقبل. المعهد 

 العالى للخدمه االجتماعيه

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار. مصر
 

244 
-تقرير اولى للمناقشه-هامبورجتعليم الكبار:تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد 

 الجزء االول
 محموعه من الباحثين

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه. 

 لبنان.
 

 سالم سعيد غبار الشامسى انجازات دوله االمارات العربيه المتحده فى مجال تعليم الكبار 245
بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه. 

 لبنان.
 

 باء-القناه التلفزيه الدوليه لمحو االميه و تعليم الكبار و التنميه البشريه قناه الف  246
مشروع التلفزه التعليميه المتخصصه 

 باء. لبنان.-الف-فى تعليم الكبارقناه

لبنان. مشروع التلفزه التعليميه 

 باء. -الف-المتخصصه فى تعليم الكبار قناه
 

 باسم ربكالمشروع التجريبى اقرأ  247
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.
 

248 
مقترح الوحده المحليه لقريه ابو عاشور بشأن مشروع الرائده الريفيه و تنميه 

 القريه

محافظه االسماعيليه. مركز ومدينه 

ابو التل الكبير. الوحده المحليه لقريه 

 عاشور. مصر.

  االسماعيليه. محافظه االسماعيليه. مصر

 مطويه-مشروع القريه المتعلمه بالمشاركه الشعبيه 249
مشروع القريه المتعلمه بالمشاركه 

 مطويه-الشعبيه

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
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 القاهره. جمعيه قبس من نور الخيريه جمعيه قبس من نور الخيريه بالقلممشروع علم  -انشطه جمعيه قبس من نور الخيريه 250
 

 

 مجموعه من الباحثين مجاالت التعاون المجتمعى لمواجهه مشكله االميه 251
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 

252 

مواصله التعليم تصور مقترح الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفصول 

 االعدادى
 القاهره. معهد الدراسات التربويه عائشه عبد الفتاح مغاورى الدجدج

 

253 

دور التربيه البيئيه بمؤسسات التعليم غير النظامى فى مصرفى مواجهه االوبئه 

 دراسه ميدانيه -بالمجتمعات الريفيه
 الدراسات التربويهالقاهره. معهد  عائشه عبد الفتاح مغاورى الدجدج

 

254 

 تعبئه وتفعيل طالب الجامعات والمعاهد فى محو االميه

 وتعليم الكبار 
 القاهره. وزاره التربيه والتعليم. مصر 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


