قائمه مبحتويات املكتبه املركزيه فى جمال حمو االميه وتعليم الكبار

م

عنوان (الكتاب/الوثيقه)

املؤلف (شخص/هيئه)

دارالنشر

تاريخ النشر

1

اسس ومفاهيم التعلم الذاتى

د /طارق عبد الرؤوف.

2

المكتبه ودورها فى عصر المعلومات

د /عرفه حسين عرفه رمان.

3

االجتماع االقليمى حول تعليم الكبار من منظور التعليم مدى الحياه
من  5- 3مارس 2013

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الدار العالميه للنشر
والتوزيع
القاهره .دار العلم وااليمان للنشر
والتوزيع
الخرطوم .المجلس القومى لمحو
االميه وتعليم الكبار.

4

برامج ومشاريع رائده فى التوسع النوعى فى مجال محو االميه
وتعليم الكبار فى سلطنه عمان

د /اسماعيل بن على الرئيسى.

مسقط .وزاره التربيه والتعليم

2013

5

محو االميه فى موريتانيا:الواقع والتوجهات

د /محمدن ولد محمدو

مقديشيو .موريتانيا

2013

6

الدليل الشامل للتدريب الفعال

د /محمد السيد البدوى الدسوقى طلحه

القاهره .دار العلوم للنشر والتوزيع.

2013

7

تطوير الهياكل واالنماط االداريه لمؤسسات تعليم الكبار العربيه
فى ضوء شروط مجتمع المعرفه

د /ايمن يسن محمد عمر

القاهره .مركز تعليم الكبار بجامعه
عين شمس

2013

8

نحو التحرير -التربيه وبس استراتيجيه مقترحه لتحقيق
ديمقراطيه التربيه من اجل المعرفه (ورقه بحثيه)

د /سالمه صابر محمد العطار

9

نحو رؤيه مستقبليه لتعليم الكبار فى ضوء الثوره المعلوماتيه

د /محبات ابو عميره.

10

اسس واساليب التعلم الذاتى

د /طارق عبد الرؤف عامر .ايهاب
عيسى المصرى.

القاهره .مركز تعليم الكبار بجامعه
عين شمس
القاهره .مركز تعليم الكبار بجامعه
عين شمس
القاهره .دار العلوم للنشر والتوزيع

2015
2014
2013

2013
2013
2013
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القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار

2012

تكنولوجيا التعليم االلكترونى  -اتجاهات وقضايا معاصره
(المؤتمر العلمى الثالث عشر) للجمعيه المصريه لتكنولوجيا
التعليم فى الفتره من  12-11ابريل 2012
رؤيه استراتيجيه لتطوير البرامج التدريبيه لمعلمى محو االميه
بمصر فى ضوء المهارات الحياتيه

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الجمعيه المصريه
لتكنولوجيا التعليم.

2012

د /محمود حسان سعيد حسان .نهله
جمال.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار.

2011

اعداد المعلم بين الواقع والمأمول

د /جمال عبد المنعم الكرمى.

القاهره .مؤسسه حورس الدوليه.

2011

مجموعه الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار

2010

د /احمد محمد مشعل.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار.

2010

17

التعليم عن بعد ودوره في ( تدريب القياده التعليميه )

د /عالء محمد سيد قنديل.

القاهره .مؤسسه طيبه للنشر
والتوزيع.

2010

18

تعليم الكبار -دراسات وبحوث

د /اسامه محمود فراج.

القاهره .عالم الكتب

2009

19

المقررات االلكترونيه:تصميمها -انتاجها -نشرها  -تطبيقها-
تقويمها

د /الغريب زاهراسماعيل.

القاهره .عالم الكتب

2009

20

قائمه ببليوجرافيه بمقاالت الدوريات العربيه التى تناولت محو
االميه وتعليم الكبار من عام 1995-1930

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
الكبار .االداره العامه لمركز المعلومات
وتعليم الكبار.
 .اداره التوثيق والمكتبات .مصر.

11
12

13
14
15

16

مستخلصات الرسائل الجامعيه فى مجال محو االميه

الندوه االقليميه فى استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات فى
مجال محو االميه و تعليم الكبار-القاهره من 31اكتوبر 4:
نوفمبر2010
دور برنامج الخليج العربى لدعم منظمات االمم المتحده االنمائيه
(اجفند) فى مجال تعليم الكبار-نموذج الجامعه العربيه المفتوحه
فرع االردن

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار .اداره البحوث.

2009

70
اعداد مركز المعلومات ادارة التوثيق والمكتبات بتاريخ 2019/02/03

قائمه مبحتويات املكتبه املركزيه فى جمال حمو االميه وتعليم الكبار

21

قائمه ببليوجرافيه بالرسائل العلميه فى مجال محو االميه و تعليم
الكبار فى جمهوريه مصر العربيه

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار .مركز المعلومات والتوثيق.
اداره التوثيق والمكتبات.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار.

2009

22

اداره مؤسسات التعليم العالى المفتوح-نموذج الجامعه العربيه
المفتوحه

د /احمد مشعل

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار

2009

23

معايير التصميم التعليمى لطالب التعليم عن بعد  -تجربه جامعه
السودان المفتوحه

د /عبد المحمود ادريس ابراهيم.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار

2009

24

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى هيئه محو االميه-
دراسه ميدانيه وتصور مستقبلى

د /اسامه محمد عبد السالم .احمد كامل
عصر.

القاهره .كليه التربيه باالسماعيليه.

2009

25

المعلم الناجح

د /عبدهللا العامرى.

عمان .دار أسامه للنشر والتوزيع.

2009

26

المعلم واستراتيجيات التعليم الحديث

د /عاطف الصيفى.

عمان .دار أسامه للنشر والتوزيع.

2009

27

دراسات فى تعليم الكبار

د /امال العرباوى مهدى.

القاهره .دار فرحه للنشر والتوزيع.

2009

28

التعليم غير النظامى -واقعه وامكانيه تطويره

د /احمد سيد خليل .بدرى احمد ابو
الحسن.

القاهره .الدار العالميه للنشر
والتوزيع.

2008

29

مستقبل التعليم العربى بين الكارثه واالمل

د /محسن خضر.

القاهره .الدار المصريه اللبنانيه.

2008

30

االسس التربويه للتعليم االلكترونى

د /هناء عوده خضرى.

القاهره .عالم الكتب.

2008
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31

إعداد المدارس ونظم التعليم للقرن الحادى والعشرين

د /ويثرو،فرانك .محمد نبيل نوفل.
مترجم.

القاهره .الدار المصريه اللبنانيه.

2008

32

المؤتمر السنوى السادس-تطوير برامج ومناهج تعليم الكبار فى
ضوء الجوده من 16: 14ابريل 2008

مجموعه من الباحثين.

القاهره .جامعه عين شمس

2008

33

نحو تعليم حضارى وتعليم مجتمعى لمحو االميه االبجديه

د /حسن شحاته.

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

34

التعليم الجامعى المفتوح وتعليم الكبار

د /عاطف حسن شواشره.

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

35

دور الجامعات فى القضاء على االميه على ضوء خبرات بعض
الدول

د /هيا بنت سعد عبد هللا الرواف.

القاهره .جامعه عين شمس.

2008

36

المؤتمرالعلمى العربى الثالث  -التعليم وقضايا المجتمع المعاصر
فى المده من  20:21ابريل ( 2008المجلد الثانى)

مجموعه من الباحثين.

القاهره .دار العلم وااليمان للنشر
والتوزيع.

2008

37
38
39
40

االستخدامات التربويه لالنترنت واهم معوقاتها لدى عينه من
طالبات الفرقه الرابعه بكليه التربيه للبنات بجده
برامج التعليم غير النظامى لمرحله ما بعد التحرر من االميه

د /جمال محمد محمد الهنيدى.
د /محمد مصطفى عبد اللطيف

ورشه العمل الوطنيه حول دور الحكومه والمجتمع المدنى فى سد مجموعه من الباحثين.
الفجوه الرقميه فى جمهوريه مصر العربيه من 7 : 5
مايو2007
تطوير اليات التعليم لتنميه قدرات الموارد البشريه بهدف سد
الفجوه الرقميه لبناء مجتمع المعلومات واالتصال-ورقه عمل

د /ابراهيم شبكه.

القاهره .دار العلم وااليمان للنشر
والتوزيع.
بيروت .مكتب اليونسكو االقليمى.

2007

القاهره .اللجنه الوطنيه المصريه
للتربيه والعلوم والثقافه اليونسكو

2007

القاهره .اللجنه الوطنيه المصريه
للتربيه والعلوم والثقافه -اليونسكو.

2008

2007
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41

االطار الفكرى لتحديث مصر فى مجال تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات

د /محمد عزام

القاهره .اللجنه الوطنيه المصريه
للتربيه والعلوم والثقافه -اليونسكو

2007

42

التربيه والتعليم المستمر

د /طارق عبد الرؤوف عامر.

القاهره .الدار العالميه للنشر
والتوزيع

2007

43

الصعوبات التى تواجه محو اميه المرأه والفتاه فى الجزائر

د /حسام هشام

القاهره .مركز تعليم الكبار -جامعه
عين شمس

2007

44

المنهج الخفى وتعليم الكبار

د /سعيد محمد السعيد

القاهره .مركز تعليم الكبار -جامعه
عين شمس

2007

45

التنميه االقتصاديه للتعليم المفتوح وتعليم الكبار رؤى وتوجهات
"تجربه االردن"

د /احمد مشعل

القاهره .مركز تعليم الكبار -جامعه
عين شمس

2007

46

اهم استطالعات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

47

برامج تعليم الكبار اعدادها -تدريسها -تقويمها

مجلس الوزراء-مركز المعلومات
ودعم اتخاذ القرار
د /سعيد محمد محمد السعيد.

القاهره .مجلس الوزراء-مركز
المعلومات ودعم اتخاذ القرار
القاهره .دار الفكر العربى.

2006

48

االصالح المجتمعى اضاءات ثقافيه واقتضاءات تربويه

د /حامد عمار.

القاهره .الدار العربيه للكتاب.

2006

49

انتاج مواقع االنترنت التعليميه-رؤيه ونماذج تعليميه معاصره فى
التعلم عبر مواقع االنترنت

د /اكرم فتحى مصطفى على.

القاهره .عالم الكتب

50

المؤتمر السنوى الثالث-معلم الكبار فى القرن الحادى والعشرين
من 24: 23ابريل2005

مجموعه من الباحثين.

القاهره .جامعه عين شمس.

2007

2006
2006
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51

االستراتيجيه العربيه للمعلوماتيه

مجموعه من الباحثين.

52

مراكز المشاهده الجماعيه لمحو االميه-مطويه

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار.

53

تونس .المنظمه العربيه للتربيه
والثقافه والعلوم.
القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار.

2006
2006

التعلم الذاتى:مفاهيمه-اسسه-اساليبه

د /طارق عبد الرؤوف عامر.

القاهره .الدار العالميه للنشر والتوزيع.

2005

تعليم االناث فى العالم االسالمى -المبحث الخامس تجارب بعض
بلدان العالم االسالمى

المنظمه االسالميه للتربيه والعلوم
والثقافه .المغرب.

الرباط .االيسسكو

2005

55

التعليم فى بلجيكا،االختبارات ال تقرر نجاح او رسوب الطلبه

الموقع العربى العمالق.

بروكسل .الموقع العربى العمالق

2005

56

منظمه السودان للتعليم المفتوح

منظمه السودان للتعليم المفتوح.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار.

2005

57

التعليم عن بعد ودوره فى تنميه المرأه العربيه:ورقه بحثيه
مقدمه لمنتدى المرأه العربيه و العلوم و التكنولوجيا

د /سعاد عبد العزيز الفريح.

الكويت .كليه التربيه.

2005

تكنولوجيا التعليم والتدريب

عادل سلطان.

القاهره .مكتبه الفالح.

2005

59

مدرسه المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد:استخدام االنترنت فى
المدارس والجامعات وتعليم الكبار

فهيم مصطفى محمد.

القاهره .دار الفكر العربى

2005

60

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

اليونسكو.

بيروت .أاليونسكو

2005

61

منظومه التعيم غبر الشبكات

د /محمد عبد الحميد.

القاهره .عالم الكتب.

2005

54

58

74
اعداد مركز المعلومات ادارة التوثيق والمكتبات بتاريخ 2019/02/03

قائمه مبحتويات املكتبه املركزيه فى جمال حمو االميه وتعليم الكبار

تونس .المنظمه العربيه للتربيه
والثقافه والعلوم-اداره التربيه

طرائق التعليم عن بعد واساليبه (دليل العضاء هيئه التدريس فى
الجامعات العربيه

د /محمد بطاز .عصام نجيب الفقهاء.

االستراتيجيه العربيه للتعليم عن بعد

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم.

64

التعليم عن بعد و التعليم االلكترونى

د /عاطف قاسم.

65

اهميه استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تعليم الكبار

مجموعه من الباحثين

تونس .المنظمه العربيه للتربيه
والثقافه والعلوم-اداره التربيه
تونس .المنظمه العربيه للتربيه
والثقافه والعلوم-اداره التربيه
دمشق .مكتب التنميه االجتماعيه
وتعليم الكبار

دوره تدريب مدربى معلم تعليم الكبار خالل الفتره من 6/ 25
الى2005/ 6/ 30
التربيه و التعليم فى الوطن العربى على مشارف القرن الحادى و
العشرين

مجموعه من الباحثين.

الزقازيق .جامعه الزقازيق-كليه التربيه.

2005

د /عبدالعزيز عبدهللا السنبل.

الرياض .دار المريخ

2005

62
63

66
67
68

التعليم المفتوح...تعليم الكبار رؤى و توجهات

69

وثيقه مرجعيه لتقويم التجارب والجهود العربيه فى تعليم الكبار

د /ابراهيم محمد ابراهيم .مصطفى عبد
السميع محمد
د /ابراهيم محمد ابراهيم .مصطفىعبد
القاهره .جامعه عين شمس.
السميع
القاهره .دار الفكر العربى

2005
2005
2005
2005

2005
2004

70

التعليم الجامعى المفتوح و دوره فى تعليم الكبار

د /احمد مشعل.

القاهره .جامعه عين شمس.

2004

71

اشكاليات التعليم المستمر و التدريب المعاود

كليه التربيه .كفر الشيخ .جامعه طنطا.

القاهره .كليه التربيه-كفر الشيخ-جامعه
طنطا

2004

72

المؤتمر العربى الرابع حول المدخل المنظومى فى التدريس
والتعلم من  4: 3ابريل 2004

مجموعه من الباحثين.

القاهره .مركز تطوير تدريس العلوم
بجامعه عين شمس

2004
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المدخل المنظومى والتعليم عن بعد

د /محمد فهمى طلبه.

74

تكنولوجيا التعليم فى عصر المعلومات واالتصاالت

د /كمال عبد الحميد زيتون.

القاهره .مركز تطوير تدريس العلوم
بجامعه عين شمس.
القاهره .عالم الكتب.

75

دور المرأه العربيه فى التنميه:مقاربات بحثيه ألبعاد مشاركه
المرأه العربيه فى التنميه الشامله

د /رمضان السنوسى .عبد السالم
بشير الدويبى00وأخرين.

طرابلس .المركز العربى لتنميه الموارد
البشريه.

2004

76

ورشه العمل االقليميه حول استخدام تقنيات المعلومات فى مجال
محو االميه -التقرير الختامى القاهره من  18: 16مايو2004

مجموعه من الباحثين.

القاهره .المنظمه االسالميه للتربيه
والعلوم والثقافه  -االسيسكو.

2004

77

التعليم عن بعد وامكانيه استخدامه فى التعليم العام مع مطلع
االلفيه الثالثه

المجالس القوميه المتخصصه.
المجلس القومى للتعليم والبحث
العلمى .شعبه التعليم العام  .مصر.
المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم.

القاهره .المجالس القوميه المتخصصه.

2004

73

78

تخطيط وتصميم وانتاج برامج التعليم والتدريب عن بعد"وقائع
الدورة التدريبيه االقليميه لفائده االساتذه والمكونين بمراكز
التعليم عن بعد"الخرطوم-جمهوريه السودان
من  30-26ابريل 2004

79

االتجاهات الحديثه فى محاربه االميه-ورقه عمل مقدمه لورشه
العمل االقليميه لتكوين المكونين فى مجال استخدام تقنيات
المعلومات فى مجال محو االميه

2004
2004

2004

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم.

2004

أ /حسين عباس لقيه.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار.

80

التوسع فى برامج وتطوير مداخل محو االميه لخفض معدالت
االميه وبصفه خاصه اميه النساء

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار

2004

81

التعلم االلكترونى  :مدخل الى التدريب غير التقليدى

د /ايمان محمد الغراب.

القاهره .المنظمه العربيه للتنميه
االداريه

2003
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82

التربيه المستمره والتعليم مدى الحياه  :التعليم غير النظامى
و تعليم الكبار والال أميه ،اصول نظريه وخبرات عربيه واجنبيه

د /احمد اسماعيل حجى.

القاهره .دار الفكر العربى

2003

83

الجوده الشامله فى التعليم " واسواق العمل فى الوطن العربى"

د /خالد محمد الزواوى.

القاهره .مجموعه النيل العربيه.

2003

84

الممارسه االجنبيه فى تعليم الكبار والتعليم المستمر

د /عصام الدين هالل.

القاهره .جامعه عين شمس.

2003

د /اسامه محمود فراج.

القاهره .جامعه عين شمس.

2003

وزاره الشئون االجتماعيه
والتضامن .البرنامج الوطنى لتعليم
الكبار .تونس.

بيروت .مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه

2003

87

التجربه المصريه فى مجال محو االميه و تعليم الكبار من
هامبورج 1997حتى2003

أ /عبد الفتاح صالح على شريف.

بيروت .مكتب اليونسكو االقليمى
للتربيه.

2003

88

ملخص التجربه الفلسطينيه

د /الهام عبد القادر المحبس.

صنعاء .الجمهوريه اليمنيه

2003

89

المجتمع المعلوماتى والحكومه االلكترونيه مقدمه الى العالم
االفتراضى

د /عمر محمد بن يونس.

االسكندريه .دار الفكر الجامعى.

2003

90

تقييم التجربه الجزائريه فى 2001: 1963

د /عمر عمتوت.

الجزائر .وزاره التربيه الوطنيه.

2002

91

تطويرتعليم الكبار فى الوطن العربى:وقائع اجتماع قيادات تعليم
الكبار لوضع تصور لتطوير برامج الكبار فى الوطن العربى
تونس2001 /12 /26-24

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم .اداره برامج التربيه.

القاهره .المنظمه العربيه للتربيه
والثقافه والعلوم.

2002

85
86

تصور مقترح المكانيه نظام تعليم جامعى عن بعد ،دراسه حاله
بجامعه القاهره
تعليم الكبار:تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد المؤتمر الخامس
لتعليم الكبار-هامبورج-1997التقرير الوطنى للجمهوريه
التونسيه
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92

دراسه تقويميه للبرامج التعليميه لفصول المشاهده بمراكز محو
االميه وتعليم الكبار بمحافظه اسيوط فى ضوء فلسفه التعليم عن
بعد-رساله دكتوراه (مستخلص)

د /اسامه محمود فراج.

93

دليل اعداد وتصميم وانتاج برامج التعليم عن بعد

د /ناجح محمد حسن محمود.

94

الخطه العربيه لتعليم الكبار

95

البرنامج الوطنى لتعليم الكبار بتونس

لجنه اعداد الخطه العربيه لتعليم
الكبار
وزاره الشئون االجتماعيه .البرنامج
الوطنى لتعليم الكبار

2002

القاهره .جامعه االزهر
القاهره .المنظمه العربيه للتربيه
والثقافه والعلوم.
تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم.

2002
2001

تونس .وزاره الشئون االجتماعيه

2001

96

ورقه عمل عن التعليم عن بعد  ،اعداد تدريب معلم الكبار ومرحله
ما بعد محو االميه بدوله الكويت

د /حمود عبد هللا عديد عتيق.

الكويت .وزاره التربيه والتعليم

2001

97

تجربه سلطنه عمان فى التعليم عن بعد و اعداد و تدريب العاملين
فى تعليم الكبار و مرحله ما بعد محو االميه

د /عبد هللا بن سعيد احمد الذهيبى.

مسقط .المديريه العامه للتخطيط
والمعلومات التربويه

2001

98

التقرير النهائى:ورشه عمل حول تجارب الدول العربيه فى مجال
محو االميه

مجموعه من الباحثين.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار

2001

99

تكنولوجيا التعليم المفتوح

د /خالد مصطفى مالك.

القاهره .عالم الكتب

2000

100

التعليم للجميع تقييم عام ،2000مبادئ توجيهيه تقنيه

المنتدى االستشارى الدولى

باريس .اليونسكو.

2000

101

استخدمات تقنيات التعليم واجهزه االتصال فى تعليم الكبار

د /جعفر موسى حيدر.

102

ورقه عمل ،ندوه التعليم عن بعد

أ/وصفى محمد نور الدين.

الخرطوم .منظمه السودان للتعليم
المفتوح.
القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار

1999
1999
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103

التخطيط النشاء مركز مصادر التعلم للهيئه العامه لمحو االميه و
تعليم الكبار -رساله ماجستير(مستخلص)

د /وفاء احمد محمد حسن ابو زيد.

القاهره .معهد الدراسات والبحوث
التربويه.

1999

104

مؤتمرات تعليم الكبار العالميه و اثرها على حركه تعليم الكبار فى
مصر:دراسه تحليليه -رساله ماجستير غير منشوره(مستخلص)

د /دعاء عثمان عبد اللطيف عزمى.

القاهره .معهد الدراسات والبحوث
التربويه

1999

105

اداره نظم التعلم عن بعد

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم.

1998

106

مؤتمر جامعه القاهره،دور الجامعات فى خدمه المجتمع

القاهره .جامعه القاهره

1998

107

رؤيه مستقبليه لمواجهه مشكلتى االميه و التسرب من التعليم
االساسى باستخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد

عايده عباس ابو غريب.

القاهره .جامعه القاهره.

1998

108

صيغ مقترحه لعالج ظاهرتى الرسوب والتسرب فى التعليم
االساسى

د /مهدى امين دياب .نجوى يوسف
جمال الدين.

القاهره .المنظمه العربيه للتربيه
والثقافه والعلوم

1998

109

اوراق عمل المؤتمر القومى لتعليم الكبار

مجموعه من المؤلفين.

110

استخدام التكنولوجيا فى تعليم الكبار و التعليم عن بعد

د /سامح سعيد.

111

دور االعالم فى تعليم الكبار

د /سهير االتربى.

112

التجربه المصريه و جهود الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار

أ /صالح عبد العاطى احمد.

113

مؤتمر الجامعات فى خدمه المجتمع و تنميه البيئه من
2: 1مارس 1997

جامعه القاهره .قطاع خدمه المجتمع
وتنميه البيئه.

د /رامبل،جريفيل .فاطمه الجيوشى.
مترجم.
جامعه القاهره .قطاع خدمه المجتمع
وتنميه البيئه.

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

1997
1997
1997
1997
1997

القاهره .جامعه القاهره.
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التجربه المصريه فى محو االميه وظاهره التسرب من المراكز
والفصول
بعض االساليب المستخدمه فى التعليم المستمر

أ /صالح عبد العاطى احمد.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار.

1997

د /يسرى عفيفى عفيفى.

المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم الكبار

1997

116

التجديد التربوى  -اوراق عربيه وعالمية

د /ابراهيم عصمت مطاوع.

القاهره .دار الفكر العربى.

1997

117

استكشاف التعلم المفتوح والتعلم من بعد

د /رونترى ،ديريك.

المركز القومى للبحوث التربويه
والتنميه.

1996

118

البرامج التعليميه الموجهه الى اطفالنا فى الجوالن عبر االذاعه
والتلفاز فى الجمهوريه العربيه السوريه

د /حامد الحلبى.

دمشق .وزاره التربيه والتعليم

1996

120

التقرير الختامى و التوصيات الصادره عن ندوه اثر اميه النساء
على االسره

جامعه الدول العربيه.

القاهره .جامعه الدول العربيه.

1996

121

نحو تطوير التوجيه الفنى كمدخل لتحسين اداء المعلم

د /وفاء محمد عبد القوى زعتر.

القاهره .الجمعيه المصريه للتنميه
والطفوله

1995

122

اصول التربيه

د /محمد منير مرسى.

القاهره .عالم الكتب

1994

123

التعليم عن بعد و التليفزيون التربوى

د /هنرى،فرانس .توفيق الجرايه.
مترجم.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم

1994

124

التعليم وتكنولوجيا المستقبل يصبح حاضرا

وزاره التربيه والتعليم.

القاهره .وزاره التربيه والتعليم

1994

125

نوعيه البرامج فى محو االميه-اوراق عمل

د /احمد المهدى عبد الحليم.

القاهره .المركز االقليمى لتعليم الكبار.

1994

126

تكنولوجيا تطوير التعليم

د /عبد العظيم عبدالسالم عبدهللا
الفرجانى.

القاهره .دار المعارف

1993

114
115
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127

خطه التعليم المساند،ملحق خاص باغالقات المدارس

لجنه التعليم المساند.

المنوفيه .المركز االقليمى لتعليم الكبار.

1993

128

التعليم عن بعد فى مجال محو االميه و تعليم الكبار فى ج.م.ع:
دراسه تقويميه  :ملخص رساله دكتوراه

د /عبد العزيز عبد الهادى الطويل.

المنصوره .كليه التربيه جامعه منصوره.

1993

129

دليل استراتيجيات التعلم فى مرحله المتابعه والتعليم المستمر

د */آدم عوان .رضا السويسى.
مترجم.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم.

1992

130

توظيف تكنولوجيا التعليم

د /فتح الباب عبد الحليم سيد.

القاهره .مطابع جامعه حلوان.

1991

131

اقتصاديات التعليم:مع دراسه خاصه عن التعليم المفتوح
و السياسه التعليميه الجديده

د /محمد محروس اسماعيل.

االسكندريه .دار الجامعات المصريه.

1990

132

علم تعليم الكبار

د /محيى الدين صابر

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم.

1989

133

نظام التعليم بالمراسله و وسائل االستفاده به فى مصر،تقرير
المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى و التكنولوجيا،الدوره
الثالثه عشره من سبتمبر : 1985يونيو 1986

المجالس القوميه المتخصصه.
المجلس القومى للتعليم و البحث
العلمى و التكنولوجيا

القاهره .المجالس القوميه المتخصصه.

134

التعليم عبر القمر الصناعى العربى:دليل اعداد البرامج،االولويات
و المعايير

135

استخدام الراديو فى محو اميه الكبار

136

التعليم المفتوح  :النظم والمشكالت فى التعليم بعد الثانوى

د /محمد المعلم .حسين حمدى
الطوبجى .صالح االحمد.
د /بيرك،ريتشارد .صالح عبد المجيد
العربى .مترجم.
د /ماكنزى،نورمان .صالح احمد
عزب .مترجم.

تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم
طهران .المعهد الدولى لطرائق محو
اميه الكبار.
تونس .المنظمه العربيه للتربيه والثقافه
والعلوم.

137

جامعه القدس المفتوحه تجربه فلسطين فى التعليم عن بعد

د /سفيان كمال.

القدس .جامعه القدس المفتوحه.

1986
1985
1977
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138

القنوات المتعدده للتعليم عن بعد فى اليمن

د /وهيبه غالب فارع.

صنعاء .وزاره التربيه والتعليم

139

تعليم الكبار بالمنطقه العربيه،مقترحات عمليه للمستقبل

د /صالح احمد عزب

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار

140

المؤتمر الخامس لوزراء التربيه والوزراء المسؤولين عن
التخطيط االقتصادى فى الدول العربيه،التقرير النهائى

اليونسكو .االيسيسكو .اليكسو

القاهره .اليونسكو.

141

تعليم الكبار عن بعد

د /احمد محمد فتح الباب.

القاهره .المؤسسه الثقافيه العماليه.

د/وفاء محمد عبد القوى زعتر.

القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار.

142
143

دراسه حول توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتصدى
لالميه فى مصر
التعليم عن بعد فى المملكه العربيه السعوديه بعد الخيار
االستراتيجى

144

مشروع القريه المتعلمه بالمشاركه الشعبيه-مطويه

145

تصور مقترح الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفصول
مواصله التعليم االعدادى

د /عبيد سعد فارس .سامى بن صالح
الوكيل.
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم
الكبار
د /عائشه عبد الفتاح مغاورى
الدجدج.

القاهره .وزاره التربيه والتعليم
القاهره .الهيئه العامه لمحو االميه
وتعليم الكبار
القاهره .معهد الدراسات التربويه.
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