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

 القاهره. جامعه القاهره د/ محمد محمود توفيق عبد الرؤوف. تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه 1
2014 

 

 الباحثين.مجموعه من  تقويم دور كليات التربيه فى مواجهه مشكله االميه فى مصر 2
مركز  -القاهره. جامعه عين شمس

 تعليم الكبار
2013 

3 
ملخص تنفيذى لدراسه دكتوراه بعنوان تقويم دور كليات التربيه فى مواجهه 

 مشكله االميه فى مصر

الهيئه العامه لتعليم الكبار ومركز تعليم 

 الكبار بجامعه عين شمس.
 2013 القاهره. الهيئه العامه لتعليم الكبار.

4 
دراسه نظريه وميدانيه  -اتجاهات االميين نحو التسرب من التعليم االساسى

 بإحدى قرى محافظه المنوفيه

أ/ناجى القطب الكنيسى.د/ رضا محمود 

 داود.

مركز  -القاهره. جامعه عين شمس

 تعليم الكبار.
2012 

5 
 -االميه اتجاهات االميين نحو التسرب من التعليم االساسى واثره على 

 دراسه نظريه وميدانيه باحدى قرى محافظه المنوفيه

د.رضا محمود داود.أ/ ناجى قطب 

 الكنيسى.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2011 

6 
قياس اثر التسرب لتالميذ المرحله االولى من التعليم االساسى على حاله 

 قريه المنيره بمدينه القناطر الخيريهدراسه ميدانيه على  -االميه فى مصر 

 أ/ابراهيم شحته العبد.

 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2011 

 د/ محمد احمد منصور. ظاهره االحجام عن االلتحاق بفصول محو االميه 7
القاهره. الجهاز المركزى للتنظيم 

 واالداره.
2008 

 د.صالح الدين عبد الغنى عبود. ملخص تنفيذى-دراسات ميدانيه--معلمى محو االميهالصعوبات التى تواجه  8
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2008 

 د/ اسماعيل بن على الرئيسى. تجربه سلطنه عمان فى االستفاده من برنامج التمويل فى محو االميه 9
جامعه  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 عين شمس.
2008 

 مجموعه من الباحثين بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى اطار عمل للشراكه فى مجال تعليم الكبار والتعليم غير النظامى 10
2007 
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11 
دراسه  -التغيرات التى يحدثها تعليم االقران فى فصول محو اميه الكبار

 ميدانيه
 2006 جامعه عين شمسالقاهره.  د/رضا محمدعبد الستار.

12 
تقرير دراسه االحتياجات والموارد المجتمعيه تجاه قضيه االميه بقريه 

 محافظه بنى سويف -مركز الفشن -البرقى

فرع بنى  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 سويف.

بنى سويف. الهيئه العامه لتعليم 

 الكبار
2006 

 الناويهتقرير عن تقدير االحتياجات لقضيه االميه بقريه زاويه  13
فرع بنى  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 سويف.

بنى سويف. الهيئه العامه لتعليم 

 الكبار.
2006 

 2006 العامه لتعليم الكبار.القاهره. الهيئه  الهيئه العامه لتعليم الكبار. تقرير عن تقدير االحتياجات لقضيه االميه بقريه هليه 14

15 
تقرير دراسه االحتياجات والموارد المجتمعيه تجاه قضيه االميه قريه 

 محافظه بنى سويف -مركز الفشن -اقفهص

فرع بنى  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 سويف.

بنى سويف. الهيئه العامه لتعليم 

 الكبار
2006 

16 
االحتياجات والموارد المجتمعيه تجاه قضيه االميه العنوان:تقرير دراسه 

 محافظه بنى سويف -مركز الفشن -بقريه نزله اقفهص

فرع بنى  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 سويف.

بنى سويف. الهيئه العامه لتعليم 

 الكبار.
2006 

 تقرير عن تقدير االحتياجات لقضيه االميه بقريه زاويه سدس 17
فرع بنى  -العامه لتعليم الكبارالهيئه 

 سويف.

بنى سويف. الهيئه العامه لتعليم 

 الكبار
2006 

18 
العنوان:تقرير دراسه االحتياجات والموارد المجتمعيه تجاه قضيه االميه 

 محافظه بنى سويف -مركز الفشن -بقريه صفط النور

فرع بنى  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 سويف.

الهيئه العامه لتعليم بنى سويف. 

 الكبار
2006 

19 
تقرير دراسه االحتياجات والموارد المجتمعيه تجاه قضيه االميه قريه 

 محافظه بنى سويف -مركز الفشن -دلهانس

فرع بنى  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 سويف.

بنى سويف. الهيئه العامه لتعليم 

 الكبار
2006 

 تقديراالحتياجات لقضيه االميه بقريه المشارقهتقريرعن  20
فرع بنى  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 سويف.

بنى سويف. الهيئه العامه لتعليم 

 الكبار.
2006 
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21 
بنى  -مركز ببا -تقريرعن تقديراالحتياجات لقضيه االميه بقريه كفر جمعه 

 سويف

فرع بنى  -الهيئه العامه لتعليم الكبار

 سويف.

بنى سويف. الهيئه العامه لتعليم 

 الكبار.
2006 

 مسيره محو االميه بدوله الكويت و تطورها 22
وزاره التربيه. مراقبه تعليم الكبار ومحو 

 االميه. الكويت.
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه.

 التقرير الوطنى حول محو االميه و تعليم الكبار 23

االجتماعيه والتضامن وزاره الشئون 

والتونسيين بالخارج. البرنامج الوطنى 

 لتعليم الكبار.

 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار. دمياط بال اميه 24
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
2005 

 2005 اليونسكو منظمه. باريس .اليونسكو الكبار فئه من العالم سكان خمس حوالى على ممنوع حق االميه محو 25

 الكبار وتعليم االميه لمحو القومى المشروع فى الزقازيق جامعه دور 26
 حسن. العزيزى بهجت الرفاعى احمد

 .المعطى عبد مصطفى
 2005 .الوادى جنوب جامعه. قنا

 .نخله شنوده ناجىد/  تقويميه االميه،دراسه محو بفصول التعليميه العمليه 27
 للبحوث القومى المركز. القاهره

 .والتنميه التربويه
2004 

 التوصيات واهم والتحديات االميه،الواقع محو جهود 28
 أالجامعه. للمرأه القومى المجلس

 .االجتماعيه البحوث مركز. االمريكيه
 2004 .للمرأه القومى المجلس. القاهره

29 
--العشوائيه المناطق فى اميتهم محو فى االميين تواجه التى المعوقات

 تنفيذى ملخص-ميدانيه دراسات
 .الباحثين من مجموعه

 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره

 الكبار وتعليم
2004 

 الراهن وضعها وتقويم االميه محو جهود 30

 المجلس. المتخصصه القوميه المجالس

 شعبه. العلمى والبحث للتعليم القومى

. الكبار وتعليم االميه محو لجنه العام

 .مصر

 القوميه المجالس. القاهره

 المتخصصه
2004 

31 
 بمحافظه الكبار تعليم و االميه لمحو العامه الهيئه لجهود تقييميه دراسه

 الدقهليه
 .حمزه محمد صبرى عطياتد/ 

 جامعه التربيه كليه. المنصوره

 .منصوره
2004 
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32 
 -الرسوب والتسرب واالحجام بمرحله التعليم االساسى فى محافظه القاهره

 دراسه حاله
 مجموعه من الباحثين.

القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه
2004 

33 
ميه لجهود الهيئه العامه يملخص تنفيذى لدراسه ماجستير بعنوان دراسه تقي

 وتعليم الكبار بمحافظه الدقهليهلمحو االميه 
 2004 القاهره. الهيئه العامه لتعليم الكبار د/ عطيات صبرى حمزه.

 2003 اسيوط. جامعه اسيوط مجموعه من الباحثين. ملخص ابحاث كليه التربيه جامعه اسيوط 34

35 
  العوامل المؤثره على تسرب االميين من مراكز محو االميه

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

 2003 دمياط. كليه التربيه بدمياط د/ السيد سالمه خميس. كليات التربيه و مسأله االميه،قراءه سياسيه تربويه 36

 2003 عبد الناصر انيس عبد الوهاب. الوهاب.د/ عبد الناصر انيس عبد  خصائص تعليمهتعلم كبير السن ودوافعه للعلم وخصائص الم 37

 د/ عائشه بكير. تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد هامبورج-تعليم الكبار 39
بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه
2003 

40 
-العوامل المؤثره على تسرب االميين من مراكز محو االميه بمراكز اسيوط

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

 2002 االسكندريه. مركز االسكندريه للكتاب. د/ فؤاد بسيونى متولى. مشكله االميه 41

42 
 قريه الحليله فى الفتره من-االميهتقرير نهائى حول وضع التعليم و

11 :18 /9 /2002 
 االميه وتعليم الكبار.الهيئه العامه لمحو 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2002 

43 
 القريه الثانيه من -لقريه جزائر قوته PRAالبحث السريع بالمشاركه 

 13 :20  /10 /2002 
 الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 الكبار.وتعليم 
2002 
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44 

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

 التعلم مدى الحياه،تقرير الزياره االستشاريه االولى من 

 2001فبراير 27: 17

 2001 المشروع البريطانى. د/ كوبر،بارى.

45 
 المؤتمر السنوى الثالث لالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصه من 

 2001ابريل 19: 18
 مجموعه من الباحثين

القاهره. االتحاد العام للجمعيات 

 والمؤسسات الخاصه.
2001 

 د/ فتحى مصطفى الشرقاوى. دورها فى تفعيل العمل التطوعى،دراسه ميدانيهوالدوافع النفسيه  46
القاهره. االتحاد العام للجمعيات 

 والمؤسسات الخاصه.
2001 

 التنسيق( -العقبات-تقويم الوضع الحالى لمحو االميه )الجهات 47
د/ عبد هللا بيومى. سعيد جميل سليمان. 

 همام بدران زيدان.

القاهره. اكاديميه البحث العلمى 

 والتكنولوجيا.
2000 

48 
االجتماعيه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار،دراسه اسهامات الخدمه 

 مطبقه على الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار بمحافظه الفيوم
 1998 القاهره. جامعه القاهره د/ مشيره محمد شعراوى محمود.

 1998 القاهره. جامعه القاهره. أ/ صالح عبد العاطى احمد. محو االميه والتعليم و التدريب المستمر للكبار فى مصر 49

50 
توثيق الدوره التدريبيه حول طرق جذب الدارسين،ات المختلفه فى الفتره 

 ،محافظه قنا1998ابريل  23: 22من
 1998 القاهره. المشروع البريطانى المشروع البريطانى

51 

تقرير حول ورشه عمل وتطبيق ميدانى بالقرى عن تدريب مدربين/ات النوع 

 المنوفيه،من 1998مارس  31: 21االجتماعى ومحو االميه من

 قنا 1998ابريل  23: 11

 1998 القاهره. المشروع البريطانى. مركز خدمات التنميه.

52 
 11/12الدوره التدريبيه العاديه السادسه فى محو االميه وتعليم الكبار من 

 ،تقارير الفرق،التقرير النهائى الجزء الثانى 1990/  1/  5: 1989/
 المركز االقليمى لتعليم الكبار.

المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار.

1998 

 أ/ صالح عبد العاطى احمد. التجربه المصريه فى محو االميه وظاهره التسرب من المراكز والفصول 53
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.

1997 

 د/ سهام نجم. التعليم والتعلماالنسان وحق  54
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.

1997 



 املكتبه املركزيه فى جمال حمو االميه وتعليم الكبارقائمه مبحتويات                                  
 

    01/10/2018اعداد مركز المعلومات اداره التوثيق و المكتبات بتاريخ   
    27 

 

 1975: 1974مشروع الخطه القوميه لمحو االميه ،الدوره الثانيه من  55
المجالس القوميه المتخصصه. المجلس 

 القومى للتعليم والبحث العلمى.

القاهره. المجالس القوميه 

 المتخصصه.

1997 

56 
ظاهره االحجام عن االلتحاق بفصول محو االميه فى مصر،اسبابها 

 وعالجها،دراسه ميدانيه
 الناشر :القاهره. جامعه عين شمس. د/ حسن احمد شحاته.

1996 

 1996 البريطانىالقاهره. المشروع  د/ مارلين قنواتى. بحث سريع بالمشاركه للتطلعات والعقبات لمرحله ما بعد محو االميه 57

58 
-دراسه ميدانيه-االسباب و العالج -ظاهره التسرب من فصول محو االميه

 ملخص تنفيذى
 مجموعه من الباحثين.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار

1996 

59 
-دراسه ميدانيه-ظاهره االحجام عن االلتحاق بفصول محو االميه فى مصر

 ملخص تنفيذى
 مجموعه من الباحثين.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.

1996 

 مجموعه من الباحثين. ملخص تنفيذى-دراسه ميدانيه-المعوقات التى تواجه االميين فى محو اميتهم 60
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.

1995 

 1974تعليم الكبار،الدوره االولى االميه ومبادئ واعتبارات فى محو  61
المجالس القوميه المتخصصه. المجلس 

 القوميه المتخصصه.

القاهره. المجالس القوميه 

 المتخصصه

1994 

62 

العنوان:الدوره التدريبيه التخصصيه السابعه للقيادات النسائيه العامله فى 

التعليميه لمحو مجال االميه،حول تطوير المناهج والمواد 

 ،التقرير النهائى1992االميه،نوفمبر

 المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم الكبار المركز االقليمى لتعليم الكبار.

1992 

 1981 القاهره. جامعه حلوان. د/ اقبال االمير السمالوطى. معوقات محو االميه فى المجتمع الريفى المصرى بمحافظه الشرقيه 63

64 
ملخص تنفيذى لدراسه ماجستير بعنوان معوقات محو االميه فى المجتمع 

 الريفى المصرى 
 1981 القاهره. جامعه حلوان. د/ اقبال عبد المنعم االمير االسيوطى.

 د/ عبد الفتاح جالل. عوامل االحجام فى محو االميه فى البالد العربيه:دراسه ميدانيه 65
االقليمى لتعليم سرس الليان. المركز 

 الكبار.
1977 

66 

بين  تفعيل دراسه بحثيه عن عناصر العمليه التعليميه بهدف تقييم مقارن

مشروع تعزيز قدره الهيئه على الهيئه العامه لمحواالميه وتعليم الكبار و

 تشجيع التعلم مدى الحياه

  البريطانى.القاهره. المشروع  . ICBالمكتب االستشارى الدولى



 املكتبه املركزيه فى جمال حمو االميه وتعليم الكبارقائمه مبحتويات                                  
 

    01/10/2018اعداد مركز المعلومات اداره التوثيق و المكتبات بتاريخ   
    28 

 

 

67 
لرفع كفاءه التعليم  سنه 12: 6استراتيجيه مقترحه للتعليم االبتدائى من سن 

 قدرته على سد احد روافد االميه بمحافظه الشرقيهاالبتدائى و
  الزقازيق. جامعه الزقازيق. كليه التربيه. جامعه الزقازيق.

68 
االميه:نموذج والجوده التعليميه فى مواجهه التسرب نموذج التكامل و

 جمعيه حواء المستقبل
 د.اقبال االمير السمالوطى.

القاهره. المعهد العالى للخدمه 

 االجتماعيه.
 

69 
محو االميه الدارسين بمدارس تعليم الكبار و دراسه حول ظاهره التسرب بين

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

 د/ وفاء محمد عبد القوى زعتر التنميه الشامله :اسباب االميه،اسلوب المواجههمحو االميه و 70
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
 

 د/ رأفت رضوان. التنميه الشاملهمحو االميه و 72
العامه لمحو االميه القاهره. الهيئه 

 وتعليم الكبار
 

73 
االطراف المعنيه بمشكله االميه بمحافظه حول احتياجات المتعلمين و بحث

 بنى سويف
 برنامج تطوير التعليم.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
 

74 
االتصاالت ين المصريين لبرامج محو االميه ودراسه عن تقييم مدركات االمي

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

75 
 االطراف المعنيه بمشكله االميه بمحافظهدراسه احتياجات المتعلمين و

 بنى سويف 
 د/ حسين كشك.

الهيئه -القاهره. برنامج تطوير التعليم

 الكبار.العامه لمحو االميه وتعليم 
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