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

1 
االسكندريه. دار الوفاء لدنيا الطباعه  محمد بن محمود ال عبد هللا.د/  اعداد وتاهيل المعلم ) مهارات التدريس (

 والنشر.

2016 

اطار ورقه عمل مقدمه فى  -تجربه الهيئه العامه لتعليم الكبار 2

فاعليات ورشه عمل حول تعزيز قدرات االطر النسويه العامله 

 م2015ابريل  15 -13فى مجال محو االميه فى الفتره من 

ماجده محمد عبده خليل. وفاء محمد د/ 

 عبد القوى زعتر.

 2015 قاهره. الهيئه العامه لتعليم الكبارال

الكبار وفروعها فى تقويم دور االعالم بالهيئه العامه لتعليم  3

 تهيئه الرأى العام لمجابهه االميه

جامعه عين  -القاهره. مركز تعليم الكبار مجموعه من الباحثين.

 شمس

2015 

دسوق. دار العلم وااليمان للنشر  د/ حسام الدين محمد مازن. وسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم 4

 والتوزيع.

2014 

مليون مواطن"المصريون يتعلمون الحمله القوميه لمحو اميه  5

بناء قدرات معلمى محو االميه الشباب وفق  -البرنامج التدريبى

 نسخه تجريبيه-دليل المدرب-المدخل التنموى

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه  د/ رضا حجازى.

 وتعليم الكبار.

2014 

مركز تعليم -القاهره. جامعه عين شمس الباحثين.مجموعه من  تقويم مناهج محو االميه فى ضوء معايير الجوده 6

 الكبار.

2014 

دسوق. دار العلم وااليمان للنشر  د/ حسام الدين محمد مازن. وسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم 7

 والتوزيع

2014 

 2013 لتعليم الكبار.القاهره. الهيئه العامه  أ/ متولى حسن منصور. اتعلم اتنور دليل معلم منهج اللغه العربيه 8

 2013 القاهره. مؤسسه طيبه للنشر والتوزيع. د/ ايمن يسن محمد عمر. التجربه المصريه فى التعليم وتجارب االخرين 9

 2013 عمان. دار البدايه للنشر والتوزيع د/ عبد الحافظ محمد سالمه. دليل اجرائى لتطوير المواد التعليميه 10

والتربيه السكانيه فى تعليم الكبار فى البيئيه اهميه دمج التربيه  11

 ضوء مجتمع المعرفه

د/ محمد اسماعيل العبسى. عبد السالم 

 على الفقيه.

القاهره. مركز تعليم الكبار بجامعه عين 

 شمس.

2013 

12 
قراءه نقديه فى ضوء مجتمع  -برامج محو االميه وتعليم الكبار

 المعرفه

 

وفاء محمد عبد القوى زعتر. أ/السيد د/ 

 مسعد عبد الجواد

 

القاهره. مركز تعليم الكبار بجامعه عين 

 شمس.

 

2013 
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13 
 القاهره. مكتبه الفالح للنشر والتوزيع. د/ وليم عبيد. عبدالفتاح الشرقاوى. تعليم وتعلم الرياضيات فى المرحله االبتدائيه

2012 

 

حاله ماجستير بعنوان برنامج مقترح ملخص تنفيذى لدراسه  14

 لتنميه التنور البيئى للمرأه فى المجالس المحليه بالقرى
 القاهره. جامعه عين شمس د/ امانى محمد السعيد الديب.

2011 

معجم االدباء لياقوت الحموى  -مصادر التربيه االسالميه 15

 نموذجا
 وااليمان.القاهره. دار العلم  د/ موهوب محمد احمد عيسى.

2011 

16 
 مجموعه من الباحثين. دليل المعلم فى مهارات سوق العمل و قيمته

للجنه الوطنيه المصريه للتربيه القاهره. ا

 العلوم .والثقافه و

2011 

17 
 والتوزيع.القاهره. مؤسسه طيبه للنشر  د/ عالء محمد سيد قنديل. التعليم عن بعد ودوره في ) تدريب القياده التعليميه (

2010 

 استخدام وتوظيف تقنيات التعليم فى الحصه 18

 الصيفيه
 عمان. دارعالم الثقافه للنشر والتوزيع د/ وليد بنى هانى

2010 

دوره تدريب ميسرى فصول محو االميه على تدريس المنهج  19

 دليل المتدرب-السكانى
 الصحه.القاهره. وزاره  د/ صالح الدين ابو العنين الدسوقى.

2010 

الغناء لتحسين جوده اداء برنامج مقترح يستخدم الموسيقى و 20

 الدارسين فى برامج محو االميه
 د/ كاميليا محمود جمال الدين احمد.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

2010 

 2009 والتوزيع.عمان. دار أسامه للنشر  د/ عبدهللا العامرى. المعلم الناجح 21

 2009 عمان. دار صفاء للنشروالتوزيع. د/ محسن على عطيه. تنظيم بيئه التعلم 22

23 
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار. المنهج الصحى لدارسى برنامج محو االميه

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

2009 

الوطنيه فى بناء قدرات مدربى معلمى تقرير توثيقى للورشه  24

محو االميه حول استخدام االدله المرجعيه فى المنهجيه 

 2009مارس  26: 22السريعه لمحو االميه فى الفتره من 

 أ/ عالء الدين عبد الهادى.
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.

2009 

  
25 

 

النشره الثقافيه الشهرية من االرشيف الموضوعى لمقاالت 

 ،المجلد االول 2009سبتمبر 24الى 2007العدد االول اكتوبر 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار. 

مركز المعلومات. اداره التوثيق 

 والمكتبات.

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

 

2009 
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26 

تساب مهارات التعاونى فى اكفعاليه استخدام استراتيجيه التعلم 

الحساب لدى الملتحقين بفصول محو االميه القراءه والكتابه و

 بمحافظه االسكندريه

 االسكندريه. كليه التربيه. د/ محمد عبد المنعم الشربينى.

2009 

فعاليه استخدام تدريب الزمالء فى تنميه بعض المهارات  27

الرياضيات بالتعليم التدريسيه لدى الطالب المعلمين بشعبه 

 االبتدائى بكليه التربيه باالسماعيليه

د/ شعبان حفنى شعبان. احمد مهدى ابو 

 الليل.
 القاهره. كليه التربيه باالسماعيليه

2009 

 دليل الميسر الى محو االميه 28

 
 2008 القاهره. برنامج تطوير التعليم. برنامج تطوير التعليم.

للتنميه المهنيه لمعلمى محو االميه وتعليم الدليل المرجعى  29

 الكبار
 مجموعه من الباحثين.

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى للدول 

 مشروع تدريب معلمى الكبار. -العربيه

2008 

30 
 مجموعه من الباحثين. الدليل المرجعى فى تعليم القراءه والكتابه للكبارالمبتدئين

االقليمى للدول بيروت. مكتب اليونسكو 

 العربيه.

2008 

التقرير النهائى لبحث تقييم التربيه السكانيه فى المدارس  31

 الثانويه
 القاهره. المجلس القومى للسكان. مجموعه من الباحثين.

2008 

دليل المدرب لتدريب معلمى الصفوف الثالثه  -متعه التعلم  32

 استراتيجيات التعلم النشطاالولى من المرحله االبتدائيه لتطبيق 
 قطاع التعليم العام.-وزاره التربيه والتعليم

قطاع -القاهره. وزاره التربيه والتعليم

 التعليم العام.

2008 

المرجعيه تقرير البرنامج التدريبى حول اعداد مدربين فى االدله  33

المهارات الحياتيه بسرس الليان لتعليم اللغه العربيه والحساب و

 2008/ 4/12:  2008/  2/12من 

 أ/ عالء عبد الهادى.
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

2008 

التعليم غير ر والعنوان:المؤتمر الوطنى االول:تعليم الكبا 34

النظامى نحو رؤيه ابداعيه فى تعليم الكبار فى مصر القاهره 

 التقرير النهائى 2007مايو  16: 15من 

 بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى مجموعه من الباحثين.

2007 

  
 القاهره. الدار العالميه للنشر والتوزيع. د/ احمد سيد خليل. رؤيه تحليليه00قضايا تربويه 35

 

2007 

االساليب و المناهج التى تتبعها الهيئه العامه لمحو االميه  36

 الكباروتعليم 

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

 وتعليم الكبار

2007 
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 -برنامج المدربين بديوان عام الهيئه المرحله الثانيه -برنامج المدربين بديوان عام الهيئه 37

 المرحله الثانيه

هره. الهيئه العامه لمحو االميه القا

 الكباروتعليم 

2007 

برنامج اعداد كوادر من المدربين تقويم و متابعه البرامج  38

 المرحله الثالثه -التدريبيه

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه  د/ رضا حجازى.

 وتعليم الكبار

2007 

 2007 الفالح للنشر والتوزيعالقاهره. مكتبه  د/ معتز احمد ابراهيم. برهان نمر بلعاوى. فن التدريس وطرائقه العامه 39

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  د/ نور الدين ساسى. عز الدين الشريف. تقويم اداء معلم محو االميه وتعليم الكبار 40

 والعلوم

2007 

تقرير حول سير العمل فى مشروع تدريب معلمى محو االميه  41

 وتعليم الكبار

 2007 بيروت اليونسكو د/ حسين بشير محمود.

د/ احمد جمعه احمد. وليد السيد خليفه.  التعلم باستخدام الكمبيوتر ) فى ظل عالم متغير ( 42

 مراد على عيسى.

االسكندريه. دار الوفاء لدنيا الطباعه 

 والنشر.

2006 

لمحو االميه القاهره. الهيئه العامه  د/ جاسم محمود الحسون. دليل المعلم -اقرأ باسم ربك 43

 وتعليم الكبار

2006 

مفهومات المنهج الدراسى والتنميه المتكامله في مجتمع  44

المعرفه : رؤى تربويه لتنميه جدارات االنسان العربى وتقدمه 

 فى بيئه متغيره

 2006 القاهره. عالم الكتب. د/ صالح الدين عرفه محمود.

 

الرياضيات للمتحررين من اواصل التعلم: منهج تأهيلى فى  45

 )كتاب المعلم( االميه

محو االميه  -برنامج تطوير التعليم د/ صالح الخراشى.

 المتكامل

2006 

اواصل التعلم منهج تأهيلى فى الدراسات االجتماعيه  46

 )كتاب المعلم( للمتحررين من االميه

 2006 القاهره. برنامج تطوير التعليم. د/ محمد خميس.

 

 47 
 معلم الكبار فى القرن الحادى-المؤتمر السنوى الثالث

 2005 ابريل 24: 23العشرين من و 
 القاهره. جامعه عين شمس. مجموعه من الباحثين.

 

2006 

خطه تطوير التربيه والتعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن  48

 العربى

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  اليونسكو.

 اداره التربيه.-والعلوم

2006 

 -مسقط. وكاله الغوث الدوليه االنروا اليونسكو. -وكاله الغوث الدوليه االنروا اطار ضمان الجوده الخاص بمدارس االنروا 49

 اليونسكو.

2006 
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50 
رؤيه  -المؤتمر العربى االول للتدريب وتنميه الموارد البشريه

 ورقه عمل -االحتياجات التدريبيهتحديد  -مستقبليه
 2006 عمان. المركزالثقافى الملكى د/ كمال يونس.

51 
 مواد مسح واجراء تقييم اولى لمناهج و-دراسه مكتبيه 

 اساليب تعليميه متضمنه فى برامج لمحو االميهو
 مجموعه من الباحثين.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2006 

52 

الكفايات التعليميه االساسيه من وجهه نظر معلمى محو االميه 

التعليم حكوميه التابعه لوزاره التربيه والعاملين فى المراكز ال

 العالى فى فلسطين

 2006 القاهره. جامعه عين شمس. د/ عائشه بكير.

53 
معوقات تواجه معلمى الكبار بفصول محو االميه فى الجمهوريه 

 اليمنيه
 2006 القاهره. جامعه عين شمس فراح عبد الجليل عباس المتوكل.د/ 

54 
آفاق التعليم الجيد فى مجتمع المعرفه:رؤيه لتنميه المجتمع 

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

 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه. فال.د/ محمد ولد سيد احمد  االفاقحو االميه فى موريتانيا،الواقع وجهود م 55

 تكنولوجيا التعليم والتدريب 56

 
 2005 القاهره. مكتبه الفالح د/ عادل سلطان.

 2005 القاهره. دار الفكر العربى. د/ عبد المطلب امين القريطى. سيكولوجيه ذوى االحتياجات الخاصه وتربيتهم 57

 2005 القاهره. دار المعارف د/ مصطفى رسالن. النظريه والتطبيق -القرائيه والكتابيه المهارات  -تعليم األطفال 58

59 
طرائق التعليم عن بعد واساليبه )دليل العضاء هيئه التدريس 

 فى الجامعات العربيه(
 د/ محمد بطاز. عصام نجيب الفقهاء.

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 اداره التربيه-والعلوم
2005 

 

 مجموعه من الباحثين. اهميه استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تعليم الكبار 60
دمشق. مكتب التنميه االجتماعيه وتعليم 

 الكبار
2005 

 د/ ناجى شنوده نخله. العمليه التعليميه بفصول محو االميه،دراسه تقويميه 61
للبحوث القاهره. المركز القومى 

 التربويه والتنميه.
2004 

 تكنولوجيا التعليم فى عصر المعلومات واالتصاالت 62

 
 2004 القاهره. عالم الكتب د/ كمال عبد الحميد زيتون.
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63 

ورشه العمل االقليميه حول استخدام تقنيات المعلومات فى 

 18: 16التقرير الختامى القاهره من  -مجال محو االميه

 2004مايو

 مجموعه من الباحثين.
القاهره. المنظمه االسالميه للتربيه 

 االسيسكو -والعلوم والثقافه 

2004 

 2004 عمان. دار المسيره للنشر والتوزيع. د/ محمد محمود الحيله. حقيبه الحقائب التعليميه 64

 تفريد التعليم والتعليم المستمر 65

 
 2004 الثقافه للنشر والتوزيع.عمان. دار  د/ محمد جاسم محمد.

66 
امكانيه استخدامه فى التعليم العام مع مطلع التعليم عن بعد و

 االلفيه الثالثه

متخصصه. المجلس المجالس القوميه ال

البحث العلمى. شعبه القومى للتعليم و

 التعليم العام . مصر.

 القاهره. المجالس القوميه المتخصصه.

2004 

67 

وتصميم وانتاج برامج التعليم والتدريب عن بعد"وقائع تخطيط 

الدورة التدريبيه االقليميه لفائده االساتذه والمكونين بمراكز 

 30-26 من جمهوريه السودان-التعليم عن بعد"الخرطوم

 2004ابريل 

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 موالعلو

2004 

 مجموعه من الباحثين. الدليل المرجعى لتدريب المعلمين بالمدارس ذات الفصل الواحد 68
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 اداره برامج التربيه.-والعلوم

2004 

 المشروع البريطانى الدليل العام لمرحله المسارات 69
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.

2004 

70 
 نموذج رحله  التدريس:رؤيه جديده لتطوير طرق التعليم

 التعلم فى مدارسناو 
 القاهره. عالم الكتب. د/ حسن حسين زيتون.

2003 

 2003 العربيهالقاهره. مجموعه النيل  د/ خالد محمد الزواوى. الجوده الشامله فى التعليم " واسواق العمل فى الوطن العربى" 71

 2003 االسكندريه. دار الوفاء لدنيا الطباعه د/ كمال الدين عبد الغنى المرسى. قضيه التعليم فى العالم االسالمى 72

 القاهره. جامعه عين شمس. د/ محمد نجيب عبد الهادى. الدارس والمدرس فى محو االميه 73
2003 
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 3: 1المحلى لتدريب المعلم من الدوره التدريبيه االوليه للكادر  74

 2003مارس
 القاهره. المشروع البريطانى المشروع البريطانى.

2003 

:صنعاء. برنامج تنميه المجتمعات  برنامج تنميه المجتمعات المحليه دليل المدرب تنظيم االنشطه التدريبيه 75

 المحليه

2003 

دراسه  -واساليب العالجالتسرب من التعليم االعدادى: العوامل  76

جنوب  -المنوفيه -دمياط -)بنى سويف ميدانيه على محافظات

 شمال سيناء( -سيناء

القاهره. المركز القومى للبحوث  مجموعه من الباحثين.

 التربويه والتنميه.

2003 

معوقات العمليه التعليميه لدى الكبار بفصول محو االميه فى  77

 جمهوريه مصر العربيه

القاهره. معهد الدراسات والبحوث  رضا محمدعبد الستارد/ 

 التربويه.

2003 

صنعاء. مركز البحوث والتطوير  د/ عبد العزيز صالح بن حبتور. التعليم جسر المستقبلالتربيه و 78

 التربوى.

2002 

 التعلم فى الوطن العربىالتنميه البشريه بالتعليم و 79

 

 2002 القاهره. دار الفكر العربى. د/ ابراهيم عصمت مطاوع.

 2001: 1963تقييم التجربه الجزائريه فى  80

 

 2002 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه. د/ عمر عمتوت.

وزاره التربيه الوطنيه. الديوان الوطنى  المتطلباتو االميه فى الجزائربين الواقع ومح 81

 لمحو االميه وتعليم الكبار.

 2002 وزاره التربيه الوطنيه.الجزائر. 

التعليم غير النظامى لالناث جزء اساسى من الخطط الوطنيه  82

 للتعليم للجميع

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه  د/ رفيقه سليم حمود.

 وتعليم الكبار.

2002 

لمحو االميه :القاهره. الهيئه العامه  د/ اشرف جالل دور وسائل االعالم فى محو االميه 83

 وتعليم الكبار

2002 

ورقه عمل حول مرحله ما بعد التحرر من االميه فى الجمهوريه  84

 العربيه السوريه

 2001 دمشق. وزاره الثقافه السوريه. وزاره الثقافه السوريه.
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85 

 

محو االميه مارات العربيه المتحده فى مجال جهود دوله اال

 تعليم الكبارو

 

التربيه والتعليم. االداره التربويه. وزاره 

 اداره تعليم الكبار

 

ابو ظبى. وزاره التربيه والتعليم 

 والشباب.

 

2001 

 التعليم الموازى للكبار فى مصر فى ضوء بعض التجارب 86

 الخبرات االجنبيه المعاصرهو 

د/ عبد هللا بيومى. عبد العزيز عبد الهادى 

 الطويل.

للبحوث التربويه المركز القومى 

 والتنميه

2001 

 2001 القاهره. وزاره التربيه والتعليم. وزاره التربيه و التعليم. قطاع الكتب. سنوات فى مسيره تطوير التعليم 10التعليم مبارك و 87

التقنيات التعليميه الحديثه فى التدريب المهنى الوسائل و 88

 والتقنى

كمال د/ محمد جابر على الزبيدى. ناهل 

 خليل العبيدى.

طرابلس. المركز العربى للتدريب المهنى 

 واعداد المدربين

2001 

89 
 ندوه تطوير اساليب متابعه الدارسين المتحررين من االميه

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. 

 الجهاز العربى لمحو االميه وتعليم الكبار.

والثقافه تونس. المنظمه العربيه للتربيه 

 والعلوم

2000 

90 
 د/ احمد تيسير مصطفى. تقويم الوسائل التعليميه

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم.

2000 

91 
 د/ هاشم ابو زيد الصافى. الوسائل التعليميه

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

2000 

92 
 د/ سليمان الخضرى الشيخ. الوسائل التعليميهاالسس النفسيه الستخدام 

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم.

2000 

93 
 التدريب المهنىطرائق التدريس و

 د/ طارق على العانى.

 د/اكرم جاسم الجميلى.

طرابلس. المركز العربى للتدريب المهنى 

 و اعداد المدربين.

2000 

 التربويهموسوعه المناهج  94

 
 2000 القاهره. مكتبه االنجلو المصريه. د/ مجدى عزيز ابراهيم.

95 
 المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. مدرسه المستقبل

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 اداره برامج التربيه.-والعلوم

2000 

96 
 عثمان العوض فانوس.د/  دورها فى تعليم الكبارالدروس المبرمجه و

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم.

2000 

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  د/ شكرى عباس حلمى. اقتصاديات تعليم الكبار 97

 والعلوم.

2000 
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التعليم يغير الحياه : دراسات حاله من المشروع المصرى  98

 1998 – 1995البريطانى للتدريب على محو االميه 

 

 1999 القاهره. دار هابو للنشر. المشروع البريطانى.

الخرطوم. منظمه السودان للتعليم  د/ محمد زايد بركه. تصميم المناهج و انتاج المواد التعليميه 99

 المفتوح

1999 

الخرطوم. منظمه السودان للتعليم  د/ جعفر موسى حيدر. استخدمات تقنيات التعليم و اجهزه االتصال فى تعليم الكبار 100

 المفتوح

1999 

نحو تدريب افضل : دليل مدربى المدرب محو االميه وتعليم  101

 الكبار

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار. 

 البريطانى.المشروع 

 1999 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

ورشه العمل االقليميه لالخصائيين والمعنيين باعداد مواد  102

 26سرس الليان -القراءه والمتابعه فى البالد العربيه

-1969نوفمبر)تشرين الثانى( 16-اكتوبر)تشرين االول(

 التقرير النهائى

الدولى للتعليم الوظيفى اليونسكو. المركز 

 للكبار فى العالم العربى.

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار

1999 

الخرطوم. منظمه السودان للتعليم  د/ احمد زين صغيرون. تعليم الكبار فى اطار التعليم المستمر مدى الحياه 103

 المفتوح.

1999 

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه  احمد حسين اللقانى.د/  برامج محو االميه و اسس اعدادها 104

 والثقافه والعلوم.

1998 

المشروع المصرى البريطانى للتدريب على محو اميه الكبار  105

 1998: 1995من

 1998 القاهره. المشروع البريطانى. المشروع البريطانى.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه  د/ كاميليا محمد شكرى. التنميه الشاملهمحو االميه و تعليم المرأه الريفيه فى مجال 106

 وتعليم الكبار.

1998 

تقرير حول ورشه عمل و تطبيق ميدانى بالقرى عن تدريب  107

مارس  31: 21مدربين/ات النوع االجتماعى ومحو االميه من

 قنا 1998ابريل  23: 11المنوفيه،من 1998

 1998 القاهره. المشروع البريطانى. مركز خدمات التنميه.

تدريب مدربين/ات النوع االجتماعى و محو بالنبذات الخاصه  108

ابريل  23: 11،المنوفيه،من 1998مارس 31: 21االميه من

 قنا 1998

 1998 القاهره. المشروع البريطانى. مركز خدمات التنميه.
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 الكبار:اتجاهات و قضايا عالميهتعليم  109 
د/ بوال،هاربنز،س. عبد العزيز بن عبدهللا. 

 مترجم.

س. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم

1998 

110 
 المعلم المبتكر : دليل لمعلمى محو االميه

المشروع البريطانى الهيئه العامه لمحو 

 االميه وتعليم الكبار.
 البريطانى.القاهره. المشروع 

1998 

 1998 القاهره. المشروع البريطانى المشروع البريطانى. الحياه فى صور: مواد الثاره المناقشه و التعبير االبداعى 111

112 
ابدأ فى عمل موادك التعليميه : حقيبه لمدرسى و مدرسات محو 

 االميه
 1998 القاهره. المشروع البريطانى المشروع البريطانى.

 د/ رامبل،جريفيل. فاطمه الجيوشى. اداره نظم التعلم عن بعد 113
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1998 

114 
توثيق الدوره التدريبيه حول طرق جذب الدارسين،ات المختلفه 

 ،محافظه قنا1998ابريل  23: 22فى الفتره من
 1998 البريطانىالقاهره. المشروع  المشروع البريطانى

115 
القاهره. االداره العامه للبحوث باالزهر  د/ طلعت السمرى. فنون التدريب و حرفيته

 الشريف.

 

1997 

 1997 القاهره. المكتبه االكاديميه د/ زاهر احمد. تكنولوجيا التعليم : تصميم و انتاج الوسائل التعليميه 116

 1997 القاهره. الجامعه المفتوحه. الدين عبدالرحمن الخطيب.د/ علم  اساسيات طرق التدريس 117

118 
وزاره الشئون االجتماعيه. مديريه محاربه  حصيله برامج محاربه االميه و تعليم الكبار

 االميه.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1997 

 1997 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. يسرى عفيفى عفيفى.د/  بعض االساليب المستخدمه فى التعليم المستمر 119

120 
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه  د/ كمال مغيث. معلم محو االميه و تعليم الكبار،ورقه نقاش

 وتعليم الكبار

1997 

 

121 

تقرير عن ورشه عمل، التخطيط فى مجال محو االميه مع فرع 

 1997اكتوبر 30: 27المنوفيه فى الفتره من قنا و 

 1997 القاهره. المشروع البريطانى. مركز خدمات التنميه.
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 مؤسسات تعليم الكبار فى الوطن العربى 122
المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. 

 الجهاز العربى لمحو االميه وتعليم الكبار.

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم.
1997 

 اوراق عربيه وعالمية -التجديد التربوى  123

 
 1997 القاهره. دار الفكر العربى. د/ ابراهيم عصمت مطاوع.

 القيم التربويه فى القصص القرآنى 124

 
 1996 القاهره. دار الفكر العربى د/ سيد احمد طهطاوى.

 1996 القاهره. دار الطالئع. د/ ايمن ابو الروس. معامله الطالبدليل المعلم الزكى فى فن التدريس و  125

 واقع االميه فى الوطن العربى و استراتيجيه المواجهه 126

 
 1996 باريس. اليونسكو د/ صالح احمد عزب.

127 
 مشروع مبارك القومى،انجازات التعليم فى خمسه اعوام 

 1996: 1991من
 1996 القاهره. وزاره التربيه والتعليم. د/ حسين كامل بهاء الدين.

 تقويم مشروع تشغيل الشباب الخريجين ببرامج محو االميه 128
د/محمد عبد العزيز طباله. زينات محمد 

 طباله.
 1996 االجتماعى للتنميه.لصندوق االقاهره. 

 1996 القاهره. مركز تطوير االداء والتنميه د/محمد عبد الغنى حسن هالل. مهارات تعليم الكبار 129

 مرشد المعلم : المرحله الثانويه 130
د/ 0د/كيم،يوجين س. كيلرج،ريتشارد

 اسماعيل ابو العزايم. مترجم.
 1995 القاهره. عالم الكتب.

 االجتماعيه و تدريسها الناجحالمواد  131
د/عبداللطيف فؤاد ابراهيم. د/سعد مرسى 

 احمد.
 1995 القاهره. مكتبه النهضه المصريه

 المناهج بين النظريه و التطبيق 132

 
 1995 القاهره. عالم الكتب. د/ احمد حسين اللقانى.

133 

االساليب التقرير النهائى لورشه عمل للقيادات النسائيه حول 

مارس 30:18الحديثه لمحو اميه المرأه الريفيه فى مصر 

1995 

 1995 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. د/ سهير الهوارى.

 تعليم صحى : االسهال 134

 
 1995 عمان. مؤسسه الشرق االدنى مركز خدمات التنميه.

 تعليم صحى : توازن جيد مجموعه التغذيه 135

 
 1995 عمان. مؤسسه الشرق االدنى. ستيكورد،انات.    د/كرانجلى،ايمر.د/ 



 قائمه مبحتويات املكتبه املركزيه فى جمال حمو االميه وتعليم الكبار                                                                  

 
 
 

137 
 03/02/2019بتاريخ   والمكتباتاعداد مركز المعلومات ادارة التوثيق    
 

136 
تقرير عن تحليل البرامج والمناهج و المواد الدراسيه فى مجال 

 محو االميه

القاهره. المجلس القومى للطفوله  مجموعه من الباحثين.

 واالمومه.
1995 

137 

دوله البحرين فى تجربه اداره تعليم الكبار ومحو االميه فى 

ورشه العمل االقليميه حول تدريب العاملين فى محو االميه 

 1995اكتوبر  20: 15وتعليم الكبار سرس الليان من 

 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. د/ راشد مندى.

1995 

138 

مشروع التقرير النهائى ،اعمال الورشه الجزء االول من ورشه 

االقليميه حول تدريب العاملين فى محو االميه وتعليم العمل 

 1995اكتوبر  20: 15الكبار سرس الليان من 

المركز االقليمى لتعليم الكبار. مكتب 

اليونسكو االقليمى للتربيه فى الدول 

 يوندباس.-العربيه

 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار.

1995 

139 
مركز المعلومات االحصائيه والتوثيق  المملكه العربيه السعوديهتطوير التعليم فى 

 التربوى.

 الرياض. وزاره االوقاف.
1995 

140 
قضايا تطوير اعداد معلم التعليم العام : معلم الدراسات 

 االجتماعيه
 د/ عايده عباس ابو غريب.

 

المركز القومى للبحوث التربويه 

 والتنميه

 

1995 

141 
استراتيجيات التعليم فى مرحله ما بعد محو االميه و مواصله 

 التعليم فى اطار التربيه المستديمه فى جمهوريه مصر العربيه

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه  د/ عبدالفتاح جالل. سامى محمد نصار.

 والعلوم والثقافه
1995 

142 
التربويه فى االقطار العربيه دراسه حول واقع استخدام التقنيات 

 و الصعوبات التى تواجهها

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  د/ محمد بن فاطمه.

 والعلوم
1994 

 1994 القاهره. دار المعارف د/ عبدالعليم ابراهيم. الموجه الفنى لمدرسى اللغه العربيه 143

144 
 القاهره. دار المعارف ابراهيم بسيونى عميره. فتحى الديب.د/  تدريس العلوم و التربيه العلميه

1994 

 1994 صالح الدين الزين. د/ صالح الدين الزين. تجربه دار فور فى محاربه االميه 145

146 

 

 االسكندريه. منشأه المعارف د/فوزى طه ابراهيم.د/  رجب احمد الكلزه. المناهج المعاصره
1994 
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 1994 الكويت. دار القلم د/ محمد صالح الدين على. التربيه االسالميه : اسسه و تطبيقاته التربويهتدريس  147

 1994 القاهره. وزاره التربيه والتعليم وزاره التربيه والتعليم. التعليم التكنولوجيا المستقبل يصبح حاضرا   148

149 

العمل االميه فى مصر المشكله ،ابعادها و قضاياها ورقه 

الرئيسيه:البرنامج التدريبى الرابع لقيادات العمل فى محو 

االميه وتعليم الكبار بمحافظات جمهوريه مصر العربيه سرس 

 1994فبراير6-5الليان من 

 1994 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. د/ سهير الهوارى.

150 
االميه فى الخطه الوطنيه و النمط الجديد لنشاط محو 

 الجمهوريه التونسيه
 1994 تونس. وزاره الشئون االجتماعيه. د/محمد الزيتونى.

 1993 عمان. دار الشروق د/احمد ابو هالل. المرجع فى مبادئ التربيه 151

 1993 القاهره. دار المعارف د/عبد العظيم عبدالسالم عبدهللا الفرجانى. تكنولوجيا تطوير التعليم 152

153 
اداؤه فى ضوء التوجهات االسالميه:نحو شخصيه المعلم و

 تأصيل اسالمى للتربيه
 1993 القاهره. دار الفكر العربى. د/على راشد.

 د/عبد اللطيف علوان الجميلى. مترجم. تدريب المعلمين فى مجال التقنيات التربويه 154
هيئه:المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم.

1993 

 

155 
 التدريس:اهدافه،اسسه،اساليبه،تقويم نتائجه و تطبيقاته

 
 1993 القاهره. عالم الكتب. د/فكرى حسن ريان.

156 
 التكنولوجيا فى عمليه التعلم و التعليم

 

 1993 عمان. دار الشروق. د/ بشير عبد الرحيم الكلوب.

 االصول التربويه لعمليه التدريس 157

 

 1993 القاهره. مكتبه االنجلو المصريه. د/مجدى عزيز ابراهيم.

 الوسائل التعليميه و المنهج المدرسى 158

 

 1993 القاهره. مركز الكتاب للنشر. د/ احمد حسين اللقانى.

 دليل التعليم الصحى المرحله ما قبل المدرسه : النظافه 159

 

 1993 عمان. المطبعه االردنيه. د/صفاء هلسه.د/ ماجده ترمسانى.
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بحث محو اميه االناث:تقرير عن مالحظه العمليه التعليميه فى  160

 فصول الحلقه االولى من التعليم االساسى

مكتب -القاهره. منتدى العالم الثالث د/هدى محمود الناشف.

 الشرق االوسط.

1993 

برنامج محو االميه فى قرى ومواقع مشروعات التنميه الشامله  161

 محو االميه لطفل القريهالمتكامله ووالرعايه 

القاهره. المجلس القومى للطفوله  د/امينه الجندى.د/ فتحى شيبه الحمد.

 واالمومه

1993 

 د/ عبد اللطيف محمود محمد. جهود محو اميه االطفال المتسربين من التعليم فى مصر 162
القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه.
1993 

 1993 القاهره. جامعه القاهره جامعه القاهره. مركز التعليم المفتوح. مركز التعليم المفتوح فى نشر التعليم و الثقافهرساله  163

 مؤتمر تطوير التعليم االبتدائى 164
الجمعيه المصريه للتنميه والطفوله. 

 وزاره التربيه و التعليم.

القاهره. الجمعيه المصريه للتنميه 

 والطفوله.
1993 

 ادارتهالتعلم:تخطيط البرامج و تطبيقها ومعاونه الكبار على ا 165
د/ نوكس،االن،ب. محمد محمود رضوان. 

 مترجم.

القاهره. الجمعيه المصريه لنشر المعرفه 

 والثقافه العالميه
1993 

166 

الدوره التدريبيه حول وضع المناهج التعليميه فى برامج محو 

التقرير النهائى  1993/8/10-7/27االميه وتعليم الكبار 

 )الجزء االول(

 اسفك.-المركز االقليمى لتعليم الكبار
-القاهره. المركز االقليمى لتعليم الكبار

 اسفك.
1993 

 1992 الكويت. دار القلم د/ حسين حمدى الطوبجى. التعليمولوجيا ووسائل االتصال و التكن 167

 القاهره. مكتبه االنجلو المصريه. ابراهيم.د/ مجدى عزيز  قضايا فى المنهج التربوى 168
 

1992 

169 
 سنه اولى تدريس : متاعب المعلم الناشئ و طرق التدريس 

 و فنونه

 1992 القاهره. دار الطالئع. د/من ابو الروس.

 توظيف تكنولوجيا التعليم 170

 

 1991 القاهره. مطابع جامعه حلوان. د/فتح الباب عبد الحليم سيد.

 1991 ابوظبى. وزاره التربيه والتعليم د/محمد محمد معانى. االنشطه التربويه بالمنطقه الغربيه التعليميه:دوله االمارات 171

 االحتياجات الفرديه للتالميذ و اتقان التعلم 172

 

 1991 الرياض. دار المريخ د/ناديه عبد العظيم محمد.

 االجتماعيهاستراتيجيات تدريس المواد  173

 

 1991 الكويت. مكتبه الفالح د/محمود طنطاوى دينا.
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 1991 القاهره. مكتبه االنجلو المصريه. د/الدمرداش سرحان. منير كامل. المناهج 174

 التطورتبعيه والمنهج الدراسى بين ال 175

 
 1991 القاهره. مركز الكتاب للنشر د/محمود ابوزيد ابراهيم.

 1991 :القاهره. مكتبه االنجلو المصريه. د/د/حلمى احمد الوكيل. المناهج : اسبابه،اسسه،اساليبه،خطواته،معوقاتهتطوير  176

 1990 بيروت. مكتبه الفالح. حلمى احمد الوكيل. حسين بشير محمود. االتجاهات الحديثه فى تخطيط و تطوير مناهج المرحله االولى 177

 التصور االسالمىمنهج التربيه فى  178

 
 1990 بيروت. دار النهضه العربيه د/على احمد مدكور.

 اسلمه مناهج العلوم المدرسيه : تصور مقترح 179

 
 1990 المنصوره. دار الوفاء. د/حمدى ابو الفتوح عطيفه.

 التعلم والتعليم الصفى 180
د/احمد حسين اللقانى. عوده عبد الجواد 

 ابو سنينه.
 1990 الثقافه للطباعه والنشرعمان. دار 

 د/صالح احمد عزب. دليل عمل الدعوه واالعالم لمحو االميه و تعليم الكبار 181
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم.
1990 

 تكنولوجيا التعليم واالعالم 182
د/احمد عصام الصفدى. محمد رضا 

 البغدادى.
 1989 الكويت. مكتبه الفالح.

 القاهره. دار المعارف. د/اميمه منير جادو. البرامج التربويه للطفل 183
 

1989 

 د/محيى الدين صابر. علم تعليم الكبار 184
تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1989 

185 
 العمل فى محو االميه : النظريه و الممارسه،سياسات

 و استراتيجيات و امثله 

عمان. مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه  د/على حمداش. مارتن،دانييل.

 فى الدول العربيه.

1989 

186 
د/رشدى احمد طعيمه. عبدالرحمن صالح  التنشئه االجتماعيه : دليل المعلم

 عبدهللا.

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم.

1989 
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 التربيهالتكنولوجيا و 187

 
 1988 الكويت. دار القلم. د/ حسين حمدى الطوبجى.

188 
استخدام التقنيات التربويه بطريقه التعلم الذاتى:كتاب انتاج و

 التطبيقات العمليه
 1988 الكويت. مكتبه الفالح. د/ مصباح الحاج عيسى. مترجم.

 

 التعلمبين التعليم واسلوب النظم  189
عبد الحميد جابر. طاهر محمد عبد د/ جابر 

 الرازق.
 1987 القاهره. دار النهضه العربيه.

 مرشد تمرين المدرس 190
د/عبداللطيف فؤاد ابراهيم. محمد ابراهيم 

 كاظم.
 1987 القاهره. مكتبه مصر

 االساسيات فى تدريس العلوم 191

 
 1987 الجديده.القاهره. دار المطبوعات  د/ فؤاد سليمان قالده.

 اعضاء هيئه التدريس بالقسم. تكنولوجيا التعليم 192
جامعه عين -القاهره. كليه التربيه

 شمس.
1987 

193 

مبادئ و اتجاهات فى تطوير التعليم قبل الجامعى ،تقرير 

المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى و التكنولوجيا،الدوره 

 1986:يونيو  1985الثالثه عشره من سبتمبر 

المجالس القوميه المتخصصه. المجلس 

 القومى للتعليم و البحث العلمى

 التكنولوجياو 

 .1986 القاهره. المجالس القوميه المتخصصه

194 
د السمعيه البصريه والمصغرات الفيلميه فى المكتبات االمو

 ومراكز المعلومات

د/بان عبد العزيز خليفه. محمد عوض 

 العايدى.
 1986 الرياض. دار المريخ للنشر

 االعالم التربوى:دراسه نظريه و ميدانيه 195

 
 1986 القاهره. مكتبه االنجلو المصريه. د/نوال محمد عمر.

 القاهره. مكتبه االنجلو المصريه د/خليفه عبد السميع خليفه معلم الرياضيات:مسئولياته،اعداده،تقويمه 196
 

1985 

 1985 عمان. مكتبه المحتسب. د/ بشير عبد الرحيم الكلوب. التعليميه:اعدادها و طرق استخدامهاالوسائل  197

198 
اعداد معلم الحلقه االولى من التعليم االساسى:المرحله 

 االبتدائيه

 1985 القاهره. مكتبه النهضه المصريه د/ كوثر عبد الرحيم شهاب الشريف.

199 
 العلوم:مسئولياته،اساليب عمله،اعداده،نموه العلمىمعلم 

 المهنىو 
 1985 :القاهره. مكتبه االنجلو المصريه د/ رشدى لبيب.
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200 
 تعريف تكنولوجيا التربيه:النظريه،المجال،المهنه

د/ حسين حمدى الطوبجى. مترجم . جمعيه 

 االتصاالت التربويه والتكنولوجيه.
 1985 الكويت. دار القلم

201 
 االعالموسائل التعليم و

د/ فتح الباب عبد الحليم سيد. ابراهيم 

 ميخائيل حفظ هللا.
 1985 القاهره. عالم الكتب

 

 1984 الرياض. دار المريخ د/ محمد اسماعيل ظافر. يوسف الحمادى. التدريس فى اللغه العربيه 202

203 
المحتوى و طرق ه التدريبيه المركزه ،البرنامج والدور

 التدريس:دليل لتدريب معلمى محو االميه
 المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم.

القاهره. الجهاز العربى لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1984 

 اتجاهات حديثه فى تدريس المواد االجتماعيه 204
د/سليمان محمد جبر. سرالختم عثمان 

 على.
 1983 الرياض. دار المريخ.

205 
مراكز مصادر التعلم و اداره التقنيات التربويه:اتجاه جديده فى 

 تكنولوجيا التربيه
 1982 الكويت. مكتبه الفالح د/مصباح الحاج عيسى. مترجم.

 ورشه عمل لقيادات محو االميه و تعليم الكبار فى الدول العربيه 206
المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم. 

 العربى لمحو االميه وتعليم الكبار.الجهاز 

تونس. المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم
1982 

 دراسات فى تطوير التعليم فى الوطن العربى 207

 
 1981 الرياض. دار المريخ. د/ لطفى بركات احمد.

208 
 تدريس التاريخ:العداد معلم التاريخ فى المرحلتين المتوسطه 

 و الثانويه
 ويت. مكتبه الفالح. د/سرالختم عثمان على.

 

1981 

  القاهره. دار الثقافه د/محمد عزت عبدالموجود. اساسيات المنهج و تنظيماته 209

1981 

 1981 بيروت. دار الكتاب اللبنانى د/ الياس ديب. مناهج و اساليب فى التربيه و التعليم 210

211 
د/ بالو،جلين.ا. الدمرداش عبدالمجيد  تدريس مبادئ العلوم

 سرحان. مترجم.

 1980 القاهره. دار نهضه مصر.

212 
الصوره فى عمليه االتصال : قراءتها و تصميمها من اجل 

 التنميه

العربيه للتربيه والثقافه تونس. المنظمه  د/ زمر،ان. خليل ابراهيم الحماش. مترجم.

 والعلوم.

1980 
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 1979 القاهره. مكتبه النهضه المصريه. د/ محمد يوسف الديب ورشه الوسائل التعليميه 213

 

214 
(سلسله 1التدريب على الحلقه الدراسيه الميدانيه:نموذج)

 الوحدات متعدده الوسائل التعليميه
 المركز االقليمى لتعليم الكبار

الليان. المركز االقليمى لتعليم سرس 

 الكبار
1979 

 المركز االقليمى لتعليم الكبار كيف تنهض بالثقافه العماليه 215
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار
1979 

216 
اللسان العربى : مجله دوريه لالبحاث اللغويه و نشاط الترجمه 

 و التعريب

والثقافه والعلوم. المنظمه العربيه للتربيه 

مكتب تنسيق التعريب فى الوطن العربى 

 بالرباط.

 1977 الرباط. مكتب تنسيق التعريب

217 
استراتيجيه مقترحه لمحو االميه:العناصر المطلوبه لوضع 

 خطتها فى العراق
 1974 بغداد. وزاره التربيه والتعليم د/ عبد العزيز بسام.

 للتربيهاالبعاد الدوليه  218
د/ كنويرذى،ليوناردس. عبد التواب 

 يوسف. مترجم.
 1973 القاهره. دار نهضه مصر

219 

التعليم فى الدول االشتراكيه و الرأسماليه:دراسه مقارنه بين 

النظم فى االتحاد السوفيتى والواليات المتحده و جمهوريه 

 مصر العربيه

 1973 االنجلو المصريه.القاهره. مكتبه  د/ محمد سامى عفيفى.

220 

تجربه التعليم الذاتى فى محو االميه ،الحلقه الدراسيه االقليميه 

 الثانيه عن التعليم الذاتى فى محو االميه ،سرس الليان 

 1976يوليو 8: 4من

 

 المركز االقليمى لتعليم الكبار.

 

 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار.

 

1973 

221 
 التوصيات و القرارات الخاصه بمحو االميه وتعليم الكبار 

 1971: 1964من 

باريس. لمنظمه العربيه للتربيه والثقافه  اليونسكو.

 1971 والعلوم.

222 
د/احمد خيرى محمد كاظم. جابر عبد  الوسائل التعليميه و المنهج

 الحميد جابر.

 القاهره. دار النهضه العربيه.
1970 
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223 

 االميه الوظيفى مرتبطا  بمشروعات التنميه االقتصاديهمحو 

واالجتماعيه،الحلقه الدراسيه عن ربط برامج محو االميه  

الوظيفى بمشروعات التنميه والخدمات فى البالد العربيه من 

 1969ديسمبر 27: 17

 1970 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار. المركز االقليمى لتعليم الكبار.

224 
دليل العمل فى برامج محو االميه الوظيفى ،الحلقه الدراسيه 

عن ربط برامج محو االميه الوظيفى بمشروعات التنميه و 

 1969ديسمبر 27: 17الخدمات فى البالد العربيه من 
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