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 دار النشر المؤلف  )شخص/هيئة( عنوان الكتاب م

 

 سنة النشر

 

 القاهره. مجلس السكان الدولى مجلس السكان الدولى تقرير-دراسه كيفيه  -التى يتحملها الطالب الجامعى فى مصر الفعليةالتكلفه  1
2015 

 

 2014 القاهره. جامعه القاهره محمدسامح يونس  تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 2

 التعليم والتعلم تحقيق الجوده للجميع 3
منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلوم والثقافه )اليونسكو( 

 ده القاهره. منظمه االمم المتح

 للتربيه والعلوم والثقافه. 
2014 

 الملخص -التعليم والتعلم : تحقيق الجوده للجميع  4
االمم المتحده للتربيه منظمه 

 والعلوم والثقافه )اليونسكو(

 ه القاهره. منظمه االمم المتحد

 للتربيه والعلوم والثقافه . 
2014 

 2014 القاهره. جامعه القاهره. مصر د.عفاف محمد محمد ابراهيم تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 5

 القاهره. جامعه القاهره. مصر د.سيد عاشور احمد االميه فى مصرتصورات عمليه لمواجهه مشكله  6
2014 

 

 2014 القاهره. جامعه القاهره. مصر د.احمد ابراهيم محمود تصورات عمليه لمواجهه مشكله االميه فى مصر 7

8 
ورشه شبه اقليميه حول: توظيف المستجدات التكنولوجيه فى تصميم وانتاج 

 التقرير النهائى -2013يناير 11:8االميه فى الفتره من برامج ما بعد محو 
 2013 القاهره. اليونسكو اليونسكو

9 
تقويم دور الجمعيات االهليه فى مواجهه مشكله االميه فى جمهوريه مصر 

 العربيه
 مجموعه من الباحثين

  –القاهره. جامعه عين شمس 

 مركز تعليم الكبار
2013 

 القاهره. المجلس القومى للمرأه القومى للمرأهالمجلس  محو االميه 10
2013 
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 القاهره. المجلس القومى للمرأه المجلس القومى للمرأه احتفاليه اليوم العالمى للمرأه الريفيه -المرأه الريفيه فى مصر 11
2013 

 

12 
استراتيجيه المقاربه بالكفاءات فى برامج محو االميه وتعليم الكبار وعالقتها 

 بمستوى دافعيه الكبار نحو التعلم
 خلوه لزهر

القاهره. مركز تعليم الكبار بجامعه 

 عين شمس
2013 

13 
االتجاهات النفسيه نحو عمل المرأه السياسى واالجتماعى وعالقتها بالتنشئه 

 . االسريه
 2013 عمان. دار جرير للنشر والتوزيع رشيد حسين احمد البروارى

14 
ملخص تنفيذى لدراسه بعنوان تقويم دور الجمعيات االهليه فى مواجهه مشكله 

 االميه فى جمهوريه مصر العربيه 

 الهيئه العامه لتعليم الكبار

 ) اداره البحوث(
 2013 القاهره. الهيئه العامه لتعليم الكبار

 2013 نيويورك. مجلس السكان الدولى.  الباحثينمجموعه من  2013يونيو3المؤتمر الختامى لبرنامج إشراق القاهره فى  15

 االجتماع االقليمى حول تعليم الكبار من منظور التعليم مدى الحياه 16
القاهره. الهيئه العامه لتعليم 

 الكبار. مصر.
 2013 القاهره. الهيئه العامه لتعليم الكبار. 

17 

بجامعه عين شمس"االرتقاء المؤتمر السنوى الحادى عشر لمركز تعليم الكبار 

 بتعليم الكبار فى الوطن العربى وصوال لمجتمع المعرفه"

 م2013ابريل 29-27فى الفتره من 

 مجموعه من الباحثين
 جامعه ع-القاهره. مركز تعليم الكبار

 ين شمس. 
2013 

18 
دراسه حول رؤيه مستقبليه لدور الهيئه العامه لتعليم الكبار بمصر فى ضوء 

 التنميه المستدامه
 محمد مصطفى عبد اللطيفد.

مركز  -القاهره. جامعه عين شمس

 تعليم الكبار

2012 

19 

دور منظمات المجتمع المدنى فى مجال محو اميه المرأه وتنميتها دراسه 

 تطبيقيه على عينه من منظمات المجتمع المدنى النسويه فى اليمن

 

عبد السالم على عبد الوهاب 

 الفقيه

القاهره. مركز تعليم الكبار بجامعه 

 عين شمس. 
2013 

20 

تجربه دور القرآن الكريم التابعه لوزاره االوقاف والشئون االسالميه فى دوله الكويت 

 فى تعليم الكبار
 مشعل الحدارى

مركز  -القاهره. جامعه عين شمس

 تعليم الكبار
2012 
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21 
 دراسه نظريه  -اتجاهات االميين نحو التسرب من التعليم االساسى

 و ميدانيه بإحدى قرى محافظه المنوفيه

رضا د.ناجى القطب الكنيسى. د.

 محمود داود

مركز  -القاهره. جامعه عين شمس

 تعليم الكبار

2012 

 2012اصدار يوليو -2010-2009مؤشرات( -التعليم فى مصر )احصاءات 22
الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

 واالحصاء

القاهره. الجهاز المركزى للتعبئه 

 العامه واالحصاء

2012 

23 
التحديات التى تواجه نظام التعليم المصرى: الوصول الى التعليم وجوده التعليم 

 وعدم المساواه
 نيويورك. مجلس السكان الدولى كارولين كرافت

2012 

 االسكندريه. دار الجامعه الجديده رضا عبد البديع السيد عطيهد. االلكترونيه بالوطن العربى وكيفيه عالجهااالميه  24
2012 

 

25 
التقرير -الشباب والمهارات:تسخير التعليم لمقتضيات العمل-التعليم للجميع

 2012العالمى لرصد التعليم للجميع
 نانبيروت. اليونسكو. لب اليونسكو

2012 

26 
ملخص التقرير العالمى  -تسخير التعليم لمقتضيات العمل-الشباب والمهارات

 2012لرصد التعليم للجميع
 نانبيروت. اليونسكو. لب اليونسكو

2012 

 منهج محو اميه الصحه االنجابيه -ب صحه انجابيه للمرأه المصريه 0أ 27
 د.عادل غزالي احمد

 
 قنا. جمعيه تنميه جنوب مصر. 

2012 

 2012 المجلس القومى للمرأه. - القاهره المجلس القومى للمرأه 2012المجلس القومى للمرأه خطه عمل المجلس مارس  28

29 
نحو نقله  -الخطه االستراتيجيه القوميه الصالح التعليم قبل الجامعى فى مصر 

 نوعيه فى التعليم
 2011/2012 القاهره. وزاره التربيه والتعليم. وزاره التربيه والتعليم.  

30 

 

التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع  -االزمه الخفيه:النزاعات المسلحه والتعليم

2011 

 

 اليونسكو

 

 بيروت. اليونسكو

 
2011 
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31 
تكنولوجيا المعلومات دليل ارشادى مقترح لتمكين العاملين فى تعليم الكبار من 

 ورقه عمل -واالتصاالت

 

 ابراهيم محمد ابراهيم
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2011 

 أولويات تعليم الفتيات المراهقات 32

 
 2011 نيويورك. مجلس السكان الدولى.  د. سينثيا لويد.

33 
االهليه واالداره العامه للجمعيات االهليه تفعيل دور المجتمع المدنى والجمعيات 

 "دراسه تقويميه"-بوزاره التربيه والتعليم فى مجال التعليم 

 

 مجموعه من الباحثين
القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه. 
2011 

34 
بتعليم الكبار فى الوطن االرتقاء  -المؤتمر الحادى عشر لمركز تعليم الكبار

 2013ابريل29-27فى الفتره من -ملخص -صوال لمجتمع المعرفه العربى و

 

 مجموعه من الباحثين
مركز  -القاهره. جامعه عين شمس

 الكبار. تعليم 
2011 

35 

استعراض التجارب الدوليه وافضل الممارسات فى مجال محو االميه االسريه 

        فى اطاربرنامج بناء قدرات التعليم للجميع فى موريتانيا 

2009-2011 

 

اليونسكو للتعلم مدى  معهد

 الحياه. 

اليونسكو للتعلم مدى القاهره. معهد 

 الحياه. 
2011 

36 
التقرير العالمي لرصد التعليم -السبيل الي انصاف المحرومين-للجميعالتعليم 

 2010للجميع 

 

 2010 القاهره. اليونسكو اليونسكو

37 
مهارات اللغه العربيه )كتاب  -منهج الثقافه السكانيه لدارسي برامج محو االميه

 الدارس(

 

 مجموعه من الباحثين
القاهره. مشروع تكامل خدمات 

 الصحه االنجابيه. 
2010 

38 
 ورشه تدريبيه شبه اقليميه حول مقاربات محو االميه االسريه للفتره 

 2010ديسمبر30: 27من 
 مجموعه من الباحثين

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه 

 للتربيه و العلوم و الثقافه. مصر.
2010 

39 
 د.على يوسف ابوزيد. فى مقاربات محو االميه االسريه  تجربه فلسطين

 

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه 

 للتربيه و العلوم و الثقافه. مصر
2010 
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40 
 تجربه السودان فى تطور مفاهيم التربيه االسريه من خالل تطور 

 مفاهيم تعليم الكبار
 د.امنه محمد بكير

المصريه القاهره. اللجنه الوطنيه 

 للتربيه و العلوم و الثقافه. مصر.
2010 

41 
 التحديات التى تواجه محو االميه و التعليم المتبادل بين االجيال

 د.لحسن مادى
اللجنه الوطنيه المصريه القاهره. 

 والعلوم و الثقافه. مصر للتربيه
2010 

42 
 عمل المرأه الريفيه واثره على محو االميه

 د.عبير بدران
القاهره . مركز الدراسات السياسيه 

 واالستيراتيجيه بجريده االهرام
2010 

43 
 العالقه بين بعض المتغيرات الديموجرافيه واالقتصاديه واالجتماعيه

 فى المحافظات المصريه 
 2010 القاهره. معهد التخطيط القومى.  د.منى عبد العال دسوقي

44 
 -االميه على تدريس المنهج السكانىدوره تدريب ميسرى فصول محو 

 دليل المتدرب
 2010 مصرره الصحه. القاهره. وزا صالح الدين ابو العنين الدسوقى.

45 
 االميره فاطمه اسماعيل وحلم الجامعه المصريه

 القاهره. المجلس القومى للشباب ايمان عامر
2009 

 

46 
القومى للطفوله المجلس  الدليل الخامس -برنامج افالطون المصرى

 واالمومه

القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه
2009 

47 
 التربيه المدنيه التعليم والمواطنه وحقوق االنسان

 
 2009 القاهره. الدار المصريه اللبنانيه شبل بدران

 بسمه عدنان السيوفى خماسيه التجديد الذاتى فى المنظمات المعاصره 48
الخيرات المهنيه القاهره. مركز 

 بميك -لالداره
2009 

49 
االرشيف الموضوعى لمقاالت النشره الثقافيه الشهرية من العدد االول اكتوبر 

 ،المجلد االول 2009سبتمبر 24الى 2007

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

ره الكبار. مركز المعلومات. ادا

 والمكتبات. التوثيق

ه لمحو االميه القاهره. الهيئه العام

 وتعليم الكبار. 
2009 
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50 
قائمه ببليوجرافيه بمقاالت الدوريات العربيه التى تناولت محو االميه وتعليم 

 1995-1930الكبار من عام 

عامه لمحو االميه وتعليم الهيئه ال

اداره مركز المعلومات.الكبار.

 المكتباتالتوثيق و

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2009 

51 
التقرير العالمى لرصد التعليم  -اهميه الحوكمه فى تحقيق المساواه فى التعليم

 2009للجميع 

منظمه االمم المتحده للتربيه 

 )اليونسكو(. والعلم والثقافه

باريس. منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلم والثقافه. فرنسا
2009 

52 
التقرير العالمى لرصد التعليم  -تحقيق المساواه فى التعليم اهميه الحوكمه فى 

 ملخص -2009للجميع 

منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلم والثقافه)اليونسكو(.

باريس. منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلم والثقافه. فرنسا
2009 

 القاهره. عالم الكتب. مصر مجدى عزيز ابراهيم.د. االبداع وتطوير التعليم والتعلم 53
2009 

 

 2009 القاهره. دار فرحه للنشر والتوزيع.  د.امال العرباوي مهدي دراسات فى تعليم الكبار 54

55 
المؤتمر السنوى السابع لمركز تعليم الكبار -اداره تعليم الكبار فى الوطن العربى

 2009مايو 5: 3بجامعه عين شمس من 
 الباحثينمجموعه من 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
2009 

56 
 -الشراكه مدخل اساسى و حيوى لتطوير تعليم الكبار فى المنطقه العربيه

 ورقه عمل
 د.ابراهيم محمد ابراهيم

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
2009 

 غبلاير كامل د.حمدى عمل ورقه-الكبار اميه محو و الروتارى 57
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره
 الكبار وتعليم

2009 

58 
دراسه مقارنه مع  -انجازات المملكه العربيه السعوديه فى مجال تعليم الكبار

 دراسه-جمهوريه روسيا االتحاديه
 مجدى عزيز ابراهيم.د.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2009 

 د. حاجه كاشف حسن بدوى مالحظات و مداخالت فى المؤتمر السابع لتعليم الكبار 59
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2009 
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60 

-التعليم فى المنطقه العربيهتمعات المعرفه وجبناء م-االستثمار فى تعليم الكبار

التحضيرى للمؤتمر الدولى السادس حول تعليم الكبار فى المؤتمر االقليمى 

 2009يناير  7: 5المنطقه العربيه من 

 2009 تونس. منظمه اليونسكو مجموعه من الباحثين

 تونس. منظمه اليونسكو االيسيسكو اهميه التحالف فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 61
2009 

 

62 
تأثير ذلك على تعليمهن ودور االخصائى اشكال التمييز ضد المرأه و 

 ورقه عمل-االجتماعى
 د. وفاء محمد عبد القوى زعتر.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2009 

63 
-دراسه تحليليه--محو االميهبفصول عوامل اقبال واحجام االميين عن االلتحاق 

 ملخص تنفيذى

 

 مجموعه من الباحثين
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2009 

 رالقاهره. عالم الكتب. مص د.اسامه محمود فراج دراسات وبحوث-تعليم الكبار 64
2009 

 

 القاهره. عالم الكتب. مصر د. مجدى عزيز ابراهيم التعلماالبداع و جوده التعليم و 65
2009 

 

 2008 القاهره. الدار المصريه اللبنانيه د.رفيقه سليم حمود العربيه:االنجازات والمعوقات وافاق المستقبلتعليم االناث فى الدول  66

67 
انشطه محو اميه الفتاه الريفيه بجمهوريه مصر دراسه تقويميه لبرامج و

 العربيه

 

اللجنه الوطنيه المصريه للتربيه 

 والعلوم والثقافه.

المصريه القاهره. اللجنه الوطنيه 

 للتربيه والعلوم والثقافه. مصر.
2008 

 د.اسماعيل بن على الرئيسى تجربه سلطنه عمان فى االستفاده من برنامج التمويل فى محو االميه 68
جامعه  -تعليم الكبار القاهره. مركز

 عين شمس. 
2008 

 القاهره. الدار المصريه اللبنانيه.  د.دينا حسن عبد الشافي اطارات تعليم الكبار رؤيه مستقبليه 69
2008 
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 2008 قومى. القاهره. معهد التخطيط ال مجموعه من الباحثين 2007تقييم فاعليه الخطه االستراتيجيه القوميه للسكان فى مصر حتى عام  70

71 
الورشه االقليميه العربيه حول تخطيط واداره برامج التعليم غير النظامى ومحو 

 2008اكتوبر  16: 14المغرب من-الرباط-االميه
 اليونسكو

 باريس. اليونسكو. فرنسا.

 
2008 

72 
محو اميه المرأه العربيه مشكالت  -التقرير الختامى للمؤتمر السنوى الرابع 

 وحلول
 مجموعه من الباحثين

جامعه  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 عين شمس
2007 

73 
فضائيه دوليه متخصصه لمحو االميه وتعليم الكبار  ALFA .BTVقناة الغاب 

 والتنميه البشريه
 احمد بابا مسكى/ وليد شميط

جامعه  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 عين شمس
2007 

 سحر عمران التجربه الوطنيه السوريه فى تعليم الكبار 74
جامعه  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 عين شمس
2007 

75 
 -ثقافيه  -مقارنه سوسيو -المجتمعيه التى تعانى منها المرأه العربيه المشاكل 

 الندوه الثانيه التمييز ضد المرأه العربيه وتداعياته
 نايله ماضى المصرى

جامعه  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 عين شمس
2007 

76 
 الدوره التدريبيه العداد مدربين فى الفتره -برنامج المرأه العربيه تتكلم

 2007/ 6/ 13: 10من

مشروع االتصال للصحه. هيئه 

 انفاذ الطفوله

-القاهره. مشروع االتصال للصحه

 هيئه انفاذ الطفوله. 
2007 

 2007 هره. معهد الدراسات التربويه. القا معهد الدراسات التربويه. مصر.  امج تدريبىبرن-تخطيط وتنفيذ وتقويم برامج محو اميه الفتاه الريفيه 77

 د.اقبال امير السمالوطي تجربه جمعيه حواء المستقبل وتمكين المرأه 78
جامعة  -القاهرة. مركز تعليم الكبار

 عين شمس. مصر.
2007 

79 
وادماجها فى التنميه دور جمعيه بركه لتنميه المجتمع والبيئه فى تمكين المرأه 

 المستدامه
 د.عماد ممدوح محمد

جامعه  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 عين شمس. مصر.
2007 
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80 
بعض النماذج التى تعانى منها المرأه المصريه االميه والتى تنضب من تجارب 

 الجمعيه الشرعيه بالعباسيه القبليه فى محو االميه
 د. سعيد طاحون

جامعه  -تعليم الكبارالقاهره. مركز 

 عين شمس. مصر.
2007 

 د. سيد محفوظ رؤيه وتحليل-اسهامات المنظمات الدوليه فى التصدى لمشكله االميه فى مصر 81
القاهره. مركزتعليم الكبار بجامعه 

 عين شمس. مصر.
2007 

 د.حسام هشام الصعوبات التى تواجه محو اميه المرأه والفتاه فى الجزائر 82
القاهره. مركزتعليم الكبار بجامعه 

 عين شمس. مصر.
2007 

 تجربه سلطنه عمان فى محو اميه المرأة العربيه 83
خليفه بن احمد بن حميد 

 القصابى.

القاهره. مركزتعليم الكبار بجامعه 

 عين شمس. مصر.
2007 

 تجربه تعليم المرأه فى دوله االمارات العربيه المتحده 84
غبار. امينه ابراهيم سالم سعيد 

 خليل.

جامعة  -القاهرة. مركز تعليم الكبار

 عين شمس. مصر.
2007 

 د.مريم الكوارى جهود دوله قطر فى مجال محو اميه المرأه 85
جامعة  -القاهرة. مركز تعليم الكبار

 عين شمس. مصر.
2007 

86 
التنميه السياسيه الندوه االولى  -التمكين السياسى للمرأه بين الفقر والتعلم 

 للمرأه العربيه

 د.رضا عبد الستار.

 

جامعة  -القاهرة. مركز تعليم الكبار

 عين شمس. مصر.
2007 

87 

الندوه االولى التنميه السياسيه  -التمكين السياسى للمرأه بين الفقر والتعلم 

 للمرأه العربيه

 د.عبد الغنى عبود.

 

جامعة  -القاهرة. مركز تعليم الكبار

 شمس. مصر.عين 
2007 

88 
الندوه االولى التنميه السياسيه  -التمكين السياسى للمرأه بين الفقر والتعلم 

 للمرأه العربيه
 د.مجدى عزيز ابراهيم.

جامعة  -القاهرة. مركز تعليم الكبار

 عين شمس. مصر.
2007 

89 
الندوه الثانيه -االناثاشكال التمييز ضد المرأه العربيه وانعكاساته على تعليم 

 التمييز ضد المرأه العربيه و تداعيتها
 د.رفيقه حمود.

جامعه  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 عين شمس. مصر.
2007 
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90 

التمكين االجتماعى للمرأه المعيله بين الواقع والمأمول دراسه ميدانيه على 

الثانيه التمييز ضد المرأه الندوه  -عينه من النساء المعيالت فى اسر حضاريه 

 العربيه وتداعياته

 د.منى محمد كمال الدين مدحت
جامعه  -القاهره. مركز تعليم الكبار

 عين شمس. مصر.
2007 

 احمد زكى عثمان حقوق النساء 91
القاهره. مركز القاهره لدراسات 

 حقوق االنسان. مصر.
2007 

92 
- 2007التعليم قبل الجامعى فى مصر منالخطه االستراتيجيه القوميه الصالح 

2008 :2010 :2012 
 2007 القاهره. وزاره التربيه و التعليم وزاره التربيه و التعليم 

 نسخه اوليه -كتاب محو االميه الخاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه 93
الهيئه العامه لمحو االميه  

 وتعليم الكبار. مصر.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
2007 

94 
التعليم غير النظامى نحو رؤيه ابداعيه فى االول:تعليم الكبار و المؤتمر الوطنى

 التقرير النهائى 2007مايو  16: 15تعليم الكبار فى مصر القاهره من 
 مجموعه من الباحثين

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى. 

 لب.

 

2007 

 د. ناديه حليم سليمان العائالت ألسر فى عشوائيات القاهرهكثر احتياجاً دراسه على النساء والمرأه اال 95
القاهره. المركز القومى للبحوث 

 االجتماعيه والجنائيه. مصر.
2007 

96 
 المهارات االجتماعيه -الشبابدليل المدرب لتنميه قدرات 

 

االقليم -المنظمه الكشفيه العالميه

الكشفى العربى. مكتب منظمه 

 اليونسكو. بيروت.

بيروت. مكتب منظمه اليونسكو. 

 لبنان.

 

2007 

 د.نور خفاجى التنميه المستدامه 97
شرم الشيخ. مكتب اليونسكو 

 بالقاهره والدوحه. مصر.
2007 

98 

تقرير حول اجتماع خبراء محو  -والشراكه من اجل التعليم للجميعالتوجهات 

 -صنعاء-االميه بمنطقه الشرق االوسط و شمال افريقيا ودول مجموعه الثمان

 2007فبراير  14: 12اليمن من 

 ساره جاين نلسون
صنعاء. وزاره التربيه والتعليم. 

 اليمن.
2007 
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99 
 القومى للمرأه:المرأه المصريهتوصيات المؤتمر الثانى للمجلس 

 2007: 2002والخطه القوميه 

 المجلس القومى للمرأه.

 الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.

القاهره. المجلس القومى للمرأه. 

 مصر.

 

2007 

 د.عبد العزيز عبد اللطيف عثمان الحال و االمال بالسودان 100
صنعاء. اللجنه الوطنيه اليمنيه 

 للتربيه والثقافه والعلوم
2006 

 القاهره. جامعه عين شمس. مصر د. نجده ابراهيم سليمان التنميه المهنيه لمعلمه الفصل الواحد فى ضوء االتجاهات العالميه المعاصره 101
2006 

 

102 
ملخص التقرير العالمى  -نحو تحقيق التعليم للجميع:ضروره ضمان الجوده 

 2005للجميع لرصد التعليم 
 اليونسكو

 القاهره. اليونسكو. مصر.

 
2006 

103 
 عاما من العطاء 25العيد الفضى  -السياسه المستقبليه-مبارك والتعليم 

 
 مجموعه من الباحثين

القاهره. وزاره التربيه والتعليم. 

 مصر.
2006 

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

2006 
 2006 باريس. اليونسكو. مصر. اليونسكو

405 
 معلم الكبار فى القرن الحادى والعشرين -المؤتمر السنوى الثالث

 2005ابريل24: 23من 
 2006 القاهره. جامعه عين شمس. مصر مجموعه من الباحثين

106 
 دراسه حاله -السودان -مؤسسات و صيغ اعداد معلم الكبار

 
 2006 القاهره. جامعه عين شمس. مصر د.اشراقه احمد الحسن

107 

  LIFEاالجتماع االقليمى حول مبادره القرائيه من اجل التمكين 

 صنعاء : مشروع مخطط وطنى  2006مارس  30: 27من 

 الجزء الثانى -للجمهوريه اليمنيه

اللجنه الوطنيه اليمنيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم

اللجنه الوطنيه اليمنيه صنعاء. 

 للتربيه والثقافه والعلوم. اليمن.
2006 

 خلفيه مبادره القرائيه من اجل التمكين و تطورها 108
 د.محبوب دادا.

 
 2006 منظمه اليونسكو
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109 
تقرير متابعه  -للمساواهالوثبه التعليم للجميع التكافؤ والمساواه بين الجنسين و

  2004-2003للجميععالمى خاص بالتعليم 
 2005 منظمه اليونسكو منظمه اليونسكو

110 
-التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع-التعليم للجميع ضروره ضمان الجوده

2005 
 2005 منظمه اليونسكو منظمه اليونسكو

 2005-1994االنجازات( -التحديات -)الواقع جهود محو االميه بالفيوم 111
الهيئه مركز معلومات فرع 

 بالفيوم

الفيوم. مركز معلومات فرع الهيئه 

 بالفيوم
2005 

112 
ملخص التقرير العالمى لرصد التعليم -القرائيه من اجل الحياه-التعليم للجميع

 2006-للجميع
 اليونسكو

 بيروت. أاليونسكو. لبنان.

 
2005 

 معهد اليونسكو لالحصاء. العالممقارنه احصائيات التعليم عبر  2005الموجز التعليمى العالمى  113
باريس. منظمه االمم المتحده للتربيه 

 اليونسكو. مصر.-والعلوم والثقافه
2005 

114 
المؤتمر السنوى الثالث لمركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس،معلم الكبار فى 

 2005ابريل24: 23القرن الحادى والعشرين من
 مجموعه من الباحثين

 عين شمس. مصر.القاهره. جامعه 

 
2005 

115 
المالئمه لتعليم االناث فى البنى  -تعليم االناث فى العالم االسالمى،المبحث الثانى 

 بعض بلدان العالم االسالمى 

المنظمه االسالميه للتربيه 

 والعلوم والثقافه. المغرب.

 الرباط. االيسيسكو. مغرب.

 
2005 

 المبحث الثالث اهميه تعليم االناث -تعليم االناث فى العالم االسالمى  116
المنظمه االسالميه للتربيه 

 والعلوم والثقافه. المغرب.
 2005 الرباط. االيسيسكو. مغرب.

117 
المبحث الخامس تجارب بعض بلدان العالم -تعليم االناث فى العالم االسالمى 

 االسالمى

االسالميه للتربيه المنظمه 

 والعلوم والثقافه. المغرب
 2005 الرباط. االيسيسكو. مغرب.

118 
المبحث االول الوضع الراهن لتعليم االناث فى  -تعليم االناث فى العالم االسالمى 

 ىبعض العالم االسالم

المنظمه االسالميه للتربيه 

 والعلوم والثقافه. المغرب

 

 2005 الرباط. االيسيسكو. مغرب.
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 المبحث الرابع دور المرأه فى تنميه المجتمع-تعليم االناث فى العالم االسالمى  119
المنظمه االسالميه للتربيه 

 والعلوم والثقافه. المغرب
 2005 الرباط. االيسيسكو. مغرب.

 القاهره. جمعيه كاريتاس مصر جمعيه كاريتاس مصر.  2004التقرير السنوى -كاريتاس مصر 120
2005 

 

 باريس. اليونسكو. فرنسا. كوشيك،اميت دليل ميسرى برامج التعليم غير النظامى 121
2005 

 

 تعليم الكباربه المصريه فى مجال محو االميه والتجر 122
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار
 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه

2005 

 

 المشروع القومى لمحو االميه وتعليم الكباردور جامعه الزقازيق فى  123
د.احمد الرفاعى بهجت العزيزى. 

 حسن مصطفى عبد المعطى.

 قنا. جامعه جنوب الوادى. مصر.

 
2005 

 دور كليه التربيه بجامعه المنيا فى مجاالت محو االميه وتعليم الكبار 124
د.سا مح جميل عبد الرحيم. 

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

 2005 قنا. جامعه جنوب الوادى. مصر محافظه اسوان دور المرأه فى برامج محو االميه و تعليم الكبار 125

 قنا. جامعه جنوب الوادى. مصر المجلس االعلى لمدينه االقصر. مفاهيم االميه 126
2005 

 

127 
االميه و تعليم الكبار، الواقع واالفاق مالمح التجربه العراقيه فى مجال محو 

 المستقبليه
 2005 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه. عبد الحسين احمد زويلف.

 منظمه السودان للتعليم المفتوح. منظمه السودان للتعليم المفتوح 128
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
2005 
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129 
اجتماعيا نحو بناء قاعده بياناتيه المرأه ودعم قدراتها اقتصاديا وكين تم

 معلوماتيه وثائقيه عن المرأه

 

 نوريه على حمدد. 
صنعاء. مشروع تسهيل المعلومات 

 عن المرأه فى التنميه فى اليمن. 
2005 

130 
 -الرسوب والتسرب واالحجام بمرحله التعليم االساسى فى محافظه القاهره

 حالهدراسه 
 مجموعه من الباحثين

القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه
2004 

 مجموعه من الباحثين الدليل المرجعى لتدريب المعلمين بالمدارس ذات الفصل الواحد 131

تونس. المنظمه العربيه للتربيه 

اداره برامج -والثقافه والعلوم

 التربيه. 

2004 

132 

التعليم للجميع فى الوطن العربى:دراسه تحليليه ورؤيه مستقبليه فى ضوء 

 م 2015م حتى عام2000مشروع اليونسكو التعليم للجميع من داكار

 (هـ420-1435)

 

د.ابتسام بنت عبد الرحمن 

البسام. صالح الدين المتبولى 

 عبد العاطى.

الرياض. مكتب التربيه العربى لدول 

 السعوديهالخليج. 
2004 

133 
المؤتمر الرابع للمجلس القومى للمرأه: المرأه المصريه -اعالن االسكندريه

 واالهداف االنمائيه لأللفيه الثالثه

 

 المجلس القومى للمرأه
 القاهره. المجلس القومى للمرأه. 

 
2004 

134 
واالهداف دليل المؤتمر الرابع للمجلس القومى للمرأه: المرأه المصريه 

 االنمائيه لأللفيه
 2004 القاهره. المجلس القومى للمرأه المجلس القومى للمرأه

135 
التعليم للجميع فى الوطن العربى:دراسه تحليليه ورؤيه مستقبليه من داكار 

 م2015حتى عام  2000عام

ابتسام البسام. صالح الدين 

 المتبولى.

 

الطباعه االسكندريه. دار الوفاء لدنيا 

 والنشر. مصر
2004 

 االميه فى مصر )اليات واساليب التصدى لها( 136
الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

 واالحصاء

القاهره .الجهاز المركزى للتعبئه 

 العامه واالحصاء
2004 

137 
ورقه عمل مقدمه لورشه العمل االقليميه -االتجاهات الحديثه فى محاربه االميه

 المكونين فى مجال استخدام تقنيات المعلومات فى مجال محو االميهلتكوين 

 

 لواء . حسين عباس لقيه
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
2004 
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 الخطط المستقبليهاالنجازات و-رات العربيه المتحدهتعليم الكبار فى دوله االما 138

والشباب. وزاره التربيه والتعليم 

اداره -االداره التربويه والتعليميه

 االمارات العربيه.تعليم الكبار.

 2004 القاهره. جامعه عين شمس. مصر

139 
التوسع فى برامج وتطوير مداخل محو االميه لخفض معدالت االميه وبصفه 

 خاصه اميه النساء

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

العامه لمحو االميه القاهره. الهيئه 

 وتعليم الكبار
2004 

 د.اسماعيل محمد الدرديوى مواجهه مشكالت تعليم الكبارالمدخل المنظومى و 140
القاهره. مركز تطوير تدريس العلوم 

 بجامعه عين شمس. مصر.
2004 

 2004الكتاب االحصائى السنوى وضع المرأه والرجل فى مصر  141
الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

 واالحصاء. 

القاهره. الجهاز المركزى للتعبئه 

 العامه واالحصاء. مصر
2004 

142 
استثمار نوادى المرأه لمواجهه التحديات التى تواجه برامج تنظيم االسره 

 2004والصحه االنجابيه :التقرير النهائى 

 مجموعه من الباحثين.

 
 2004 قاهره. المجلس القومى للسكان. ال

143 
يناير  18: 17مؤتمر تعليم الكبار و تنميه المجتمع فى مطلع قرن جديد من 

 التقرير النهائى والتوصيات  -2004

 مجموعه من الباحثين.

 

تدريس العلوم القاهره. مركز تطوير 

 بجامعه عين شمس
2004 

 اليونسكو 2012: 2003االميه،االنطالقه من عقد محو  144
بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه فى الدول العربيه. لبنان.
2004 

 ال اميهبمشروع المدينه المنوره  145
وزاره التربيه والتعليم السعوديه. 

 االمانه العامه لتعميم الكبار. 

الرياض. وزاره التربيه والتعليم 

 السعوديه. 
2004 

 التعليم النظامى وغير النظامى لالناث فى مصر: دراسه تحليليه 146
 مجموعه من الباحثين.

 

المركز القومى للبحوث القاهره. 

 التربويه والتنميه
2003 

147 
دراسه ميدانيه على  -التسرب من التعليم االعدادى: العوامل واساليب العالج

 شمال سيناء( -جنوب سيناء -المنوفيه -دمياط -)بنى سويف محافظات

 

 مجموعه من الباحثين

 

القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه
2003 
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148 
 2003 القاهره. وزاره التربيه والتعليم.  وزاره التربيه والتعليم. مصر 2003 المعرفهمبارك و التعليم :التعليم المصرى فى مجتمع 

149 

ملخص المؤتمر االقليمى العربى حول احكام التكامل بين التعليم النظامى وغير 

 النظامى المنعقد بالجمهوريه اليمنيه فى المده 

 2003/ 7/ 2- 6/ 28 من

 مجموعه من الباحثين
 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. اليمن.

 
2003 

 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. اليمن. نعمه سعيد مرشد.د.  صيغ تعليميه مقترحه لتعليم الفتيات خارج المدرسه 150

 اليونسكو 2003/2004ملخص تقرير -الجندر والتعليم للجميع قفزه باتجاه المساواه  151
االقليمى.  بيروت. مكتب اليونسكو

 لبنان.
2003 

 القاهره. جامعه عين شمس. مصر د.عصام اسعد. محو االميه الحضاريه للفتياتبرنامج المدارس الجديده و 152
2003 

 

153 
الورشه العربيه حول تعليم الكبار:تقييم منتصف العقد ست سنوات بعد هامبورج 

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

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه. لب
2003 

154 
الفلسطينيه ومنطلقاتها فى الجمهوريه مالمح خطه لمحو االميه بين الخيمات 

 العربيه السوريه ومنطلقاتها

عدنان عبد الرحمن. يوسف 

 الماضى.

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه. لبنان
2003 

155 
دور منظمه السودان للتعليم المفتوح فى مجال محو االميه و تعليم الكبار 

 بالسودان

المفتوح. سودان للتعليم منظمه ال

 السودان.

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للتربيه. لبنان.
2003 

156 
تعليم الكبار من هامبورج به المصريه فى مجال محو االميه والتجر

 2003حتى1997
 عبد الفتاح صالح على شريف

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 نانللتربيه. لب
2003 

157 

 كام التكامل بين التعليم النظامىالعربى حول احملخص المؤتمر االقليمى 

 وغير النظامى المنعقد بالجمهوريه اليمنيه فى المده 

 2003/ 7/ 2- 6/ 28من

 مجموعه من الباحثين.

 
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. اليمن
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 تجربه الجمهوريه اليمنيه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار 158
الجمهوريه اليمنيه فى تجربه 

 مجال محو االميه وتعليم الكبار
 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه . اليمن

 2003 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. اليمن. د. نعمه سعيد مرشد صيغ تعليميه مقترحه لتعليم الفتيات خارج المدرسه 159

160 
جهود وزاره التربيه والتعليم بالمملكه العربيه السعوديه فى تعليم الكبار 

 الغير نظامىوالنظامى 

وزاره التربيه و التعليم. 

 السعوديه

 صنعاء. الجمهوريه اليمنيه. اليمن.

 
2003 

 2003 كليه التربيه بدمياط. مصردمياط.  د.منصور احمد عبد المنعم تعليم الكبار للمرأه و دوره فى تنميه المجتمع العربى 161

162 
المكونات االساسيه لبرنامج التربيه االسالميه فى فصول محو االميه،دراسه 

 حاله

 امينه محمد على االبيض.

 

 القاهره. جامعه عين شمس. مصر.

 
2003 

163 

تجربه جمعيه المرأه و المجتمع،محو االميه مش كفايه هى بس بدايه،شعار 

فتيات فصول التعليم المستمر بجمعيه المرأه و المجتمع منذ طرحته سيدات و 

 2000عام 

 2003 القاهره. جامعه عين شمس. مصر د.رباب حسين

 القاهره. جامعه عين شمس. مصر د.عصام اسعد محو االميه الحضاريه للفتياتبرنامج المدارس الجديده و 164
2003 

 

 االهليه فى مجال محو االميه وتعليم الكبارادوار و مسئوليات الجمعيات  165
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

القاهره.الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
2003 

166 
عين شمس: تعليم الكبارفى بجامعه المؤتمر السنوى االول لمركز تعليم الكبار 

 رؤى و توجيهات ، عصر المعلوماتيه
 مجموعه من الباحثين

 القاهره. جامعه عين شمس. مصر.

 
2003 

 شبل بدران. فاروق شوقى نظم التعليم االبتدائى فى الدول المختلفه 167
 شركه الجمهوريه الحديثه لتحويل

 و طباعه الورق 
2003 
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168 

التوعيه الصحيه والبيئيه لفتيات محو االميه من خالل المشروع المصرى 

اطار الدوره التدريبيه عن تنميه دور المرأه بحوض البحر االبيض المقدم فى 

المتوسط فى مجال العلوم والتقانات الحيويه"تحسين نوعيه الحياه للمراهقات 

 بفصول محو االميه"

سلمى جالل. ناهد النجار. نيره 

 عبد العال.

 

القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه 

 للتربيه والعلوم والثقافه. مصر
2002 

 د.رفيقه سليم التعليم غير النظامى لالناث جزء اساسى من الخطط الوطنيه للتعليم للجميع 169
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
2002 

170 
 قريه الحليله فى الفتره -تقرير نهائى حول وضع التعليم واالميه

 2002/ 9/ 18: 11من

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
2002 

 د.رفيقه سليم تعليم الكبار جزء اساسى فى الخطط الوطنيه للتعليم للجميعمحو االميه و 171
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
2002 

172 
 القريه الثانيه  -لقريه جزائر قوته PRAالبحث السريع بالمشاركه 

 2002/ 10/  20: 13من 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
2002 

173 

وقائع اجتماع قيادات تعليم الكبار لوضع  تطويرتعليم الكبار فى الوطن العربى:

 تصور لتطوير برامج الكبار فى الوطن العربى تونس

24-26/ 12/ 2001 

المنظمه العربيه للتربيه والثقافه 

 والعلوم. اداره برامج التربيه

القاهره. المنظمه العربيه للتربيه 

 والعلوم. مصروالثقافه 
2002 

174 
تعليم الكبار فى اطار ورشه االقليميه حول محو االميه والتقرير الختامى لل

 2002يونيو 27: 25التعليم للجميع القاهره من 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار..

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مص.
2002 

 د.نور الدجاني تعليم للجميع تستجيب لمشكله االميهالتوجيهيه لتحضير خطط  دئمبا 175
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
2002 

176 
 محو االميه و تعليم الكبار فى المنطقه العربيه،االهداف

 واالستراتيجيات 
 د.رفيقه سليم

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
2002 
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177 
 احتياجات التنميه فى مجال محو االميه

 
 د.عمر عمتوت

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
2002 

 الجزائر. وزاره التربيه الوطنيه د.عمر عمتوت 2001: 1963تقييم التجربه الجزائريه فى  178
2002 

 

 د.احمد مصطفى المهنى وسوق العمل فى االقطار العربيهمخرجات التدريب  179
طرابلس. المركز العربى للتدريب 

 المهنى واعداد المدربين. مصر
2001 

 القاهره. المجلس القومى للسكان.  المجلس القومى للسكان. مصر. االستراتيجيه السكانيه وقضيه محو االميه 180
2001 

 

 مجموعه من الباحثين النهائى:ورشه عمل حول تجارب الدول العربيه فى مجال محو االميهالتقرير  181
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
2001 

182 
 المؤتمر السنوى الثالث لالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصه 

 2001ابريل 19: 18من 
 مجموعه من الباحثين

القاهره. االتحاد العام للجمعيات 

 والمؤسسات الخاصه. مصر.
2001 

 المجلس القومى للمرأه.   التنميه،ملخص االوراق المقدمهمؤتمر المرأه،البيئه و 183
القاهره. المجلس القومى للمرأه. 

 مصر

2001 

 

 لدور امثل للجمعيات االهليه فى تنميه المرأه بالمناطق العشوائيهوصفيه رؤيه  184

 
 د.اقبال االمير السمالوطى

القاهره. وزاره الشئون االجتماعيه. 

 مصر.
2001 

 صالح شريفلواء . عبد الفتاح  تعليم البنات 185
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
2001 

 محو االميه خالل ثالثين عاماتعليم الكبيرات و 186

الرئاسه العامه لتعليم البنات. 

االمانه العامه لتعليم الكبيرات. 

 الرياض. السعوديه

الرياض. الرئاسه العامه لتعليم 

 البنات. السعوديه.
2001 
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187 
تقرير مقدم :  - 2000تقييم عام  -التعليم للجميع فى جمهوريه مصر العربيه 

 الى المنتدى االستشارى الدولى بشأن التعليم للجميع

 

وزاره التربيه والتعليم. المركز 

القومى للبحوث التربويه 

 والتنميه. مصر

القاهره. وزاره التربيه والتعليم. 

 مصر.

 

2000 

 المرأه التربوى و تعليم االناث فى الدول التسعدور  188
وزاره التعليم العام بالمكسيك. 

 اداره العالقات الدوليه.

القاهره. مكتب اليونسكو بالقاهره. 

 مصر.
2000 

189 
التقرير  -2000ابريل  28: 26المنتدى العالمى للتربيه داكار،السنغال من 

 النهائى

 

 فيسكه،ب.

 
 2000 داكار-للجميعمؤتمر التعليم 

190 
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

بيروت. مكتب اليونسكو االقليمى 

 لبنانللتربيه فى الدول العربيه . 
2000 

 حقوق الطفل -القضايا والمفاهيم المعاصره فى المناهج الدراسيه حقوق المرأه 191

وزاره التربيه والتعليم. مركز 

تطوير المناهج والمواد 

 التعليميه. مصر.

القاهره. مركز تطوير المناهج 

 والمواد التعليميه. مصر
2000 

،المشروع 1996نوفمبر  22: 16تقرير زياره متابعه نصف المده من  192

 المصرى البريطانى

 

،تيرى. اولسوب

 بدنيجتون،فرانسيس

 القاهره. المشروع البريطانى. مصر
2000 

193 

تقدير اثر الثالث مدخالت الرئيسيه للمشروع المصرى البريطانى للتدريب على 

 محو اميه الكبار فى مصر،التدريب،التنميه االجتماعيه،انتاج المواد 

 1998: 1995التعليميه،

 القاهره. المشروع البريطانى.  المشروع البريطانى.  

2000 

 

 

194 
العربيه،تحديات الحاضر و افاق المستقبل،تقرير المؤتمر االول لقمه المرأه 

 ملخص

 المجلس القومى للمرأه.. 

 

القاهره. المجلس القومى للمرأه. 

 مصر.

 

2000 

 المجلس القومى للمرأه.   نهضه مصر،المواطنه و التنميه 195
القاهره. المجلس القومى للمرأه. 

 مصر

2000 

 



 

 

 قائمة مبحتويات املكتبة املركزية يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار                                        
    
 

 

 
 03/02/2019 المعلومات إدارة التوثيق والمكتبات بتاريخإعداد مركز 

 

239 

 

 اتجاهات جديده فى تعليم الكبار 196
د.سامى محمد نصار. د.فهد عبد 

 الرحمن الرويشد.
 2000 الكويت. مكتبه الفالح.

197 
 المجلد االسقاطى-مستقبل القريه المصريه

 للبحوث القومى المركز القاهرة. ..وآخروننافع حسن احمدد.

 الجنائيه و االجتماعيه
1999 

198 
العربيه مقدم الى تقرير جمهوريه مصر  2000التعليم للجميع تقييم عام 

 المؤتمر العربى االقليمى والى المنتدى االستشارى الدولى بشأن التعليم للجميع

 

وزاره التربيه والتعليم. المركز 

 القومى للبحوث التربويه
 1999 القاهره. وزاره التربيه والتعليم. 

 الشبكه العربيه لمحو االميه وتعليم الكبار 199
وتعليم العربيه لمحو االميه 

 الكبار.

االميه القاهره. الشبكه العربيه لمحو

 وتعليم الكبار. مصر.
1999 

 التقرير الوطنى للجماهيريه العظمى بشأن التعليم للجميع 200
 اللجنه الشعبيه العامه للتعليم 

 والتكوين المهنى

 طرابلس. اللجنه الشعبيه العامه 

 للتعليم و التكوين المهنى. لىبيا.
1999 

 بعض المداخل لتنشيط جهود محو االميه فى الريف المصرى،دراسه ميدانيه 201
د.عبد هللا بيومى. عبد العزيز 

 عبد الهادى الطويل.

القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه. مصر.
1999 

 د.علي يوسف علي التعليم للجميع 202
الخرطوم. منظمه السودان للتعليم 

 السودان.المفتوح. 
1999 

 خطوط سوداء على وجه القمر 203
 د.جماالت عبد اللطيف محمد.

 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1999 

204 
 التعلم ذلك الكنز الكامن:تقرير اللجنه الدوليه للتربيه للقرن الحادى

 والعشرين 

د.ديلور،جاك. د.جابر عبد الحميد 

 مترجم.جابر. 
 1998 القاهره. دار النهضه العربيه. مصر

 مرجع فى الدعوه لقضايا الطفله المصريه 205

مريكيه. وكاله التنميه الدوليه اال

 مركزالتنميه والنشاطات

 .السكانيه

االسكندريه. مشروع المشاركه 

 للشابات. مصر.
1998 
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206 
الفصل الواحد لتعليم تقويم بعض اللوائح التربويه و االجتماعيه لمدارس 

 الفتيات

 د.كامل عبد احميد ربيع.

 

القاهره. وزاره التربيه والتعليم. 

 مصر
1998 

 د.فؤاد احمد حلمي كفاءه مدارس الفصل الواحد للفتيات 207
القاهره. المركز القومى للبحوث 

 التربويه والتنميه. مصر.
1998 

 1998 تونس. المنظمه العربيه لالسره مجموعه من الباحثين العشرين االستراتيجياتاالسره العربيه وتحديات القرن الحادى و  208

209 
 توصيات حول المحور االول من المؤتمر القومى الثالث للمرأه:التعليم 

 1998مارس16: 14محو اميه المرأه الريفيه بمحافظه المنوفيه من و

الهيئه العامه لمحو االميه  

 وتعليم الكبار

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1998 

210 

 الدوره التدريبيه العاديه السادسه فى محو االميه و تعليم الكبار 

 التقرير النهائى  ،1990/  1/   5   إلى  1989 / 11/12من 

 الجزء الثانى ،تقارير الفرق

 المركز االقليمى لتعليم الكبار.  

المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار. مصر.

 

1998 

 د. منى محمد تنميه المرأه الريفيه بمحافظه المنوفيه 211
القاهرة. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه. 
1998 

 ملخص االبحاث المقدمه من الصندوق االجتماعى للتنميه 212
الوزراء. رئاسه مجلس 

 الصندوق االجتماعى للتنميه.

القاهره. رئاسه مجلس الوزراء. 

 مصر
1998 

 د.مجدى امين محو االميه و تعليم المرأه الريفيه 213
القاهره. رئاسه مجلس الوزراء. 

 مصر.

1998 

 

 د.زينب شاهين تنميه المرأه الريفيه فى اطار اتجاه النوع االجتماعى 214
مجلس الوزراء. القاهره. رئاسه 

 مصر.

1998 

 

215 
 توجهات المؤتمر القومى الثالث للمرأه المصريه 

  1998مارس  16 : 14من 
 د.امينه الجندى

القاهره. رئاسه مجلس الوزراء. 

 مصر

1998 

 

 القاهره. مصرالقاهره. جامعه  لواء. صالح عبد العاطى احمد محو االميه والتعليم و التدريب المستمر للكبار فى مصر 216
1998 
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 المنوفيه. جامعه المنوفيه. مصر. فتحى محمد مصيلحى. المرأه الريفيه فى مصر بين تحديات الواقع و صياغه المستقبل 217
1998 

 

 دليل التنميه المتكامله 218

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

الكبار. المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1998 

 د.محمد على عبد السالم اضواء على المشروع التنموى المتكامل بقريه الستامونى 219
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1998 

 د.محمد محمد القاضي المرأهتكتب:المشروع التجريبى لمحو اميه الطفل و تقرأ و 220
القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه. 
1998 

 فايز مراد مينا. اتقدم:المشروع التجريبى لمحو اميه الطفل و المرأهاحسب و 221
القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه. 
1998 

223 
 دليل الثقافه الصحيه للمعلم:المشروع التجريبى لمحو اميه المرأه 

 الطفلو
 د.فتحى شيبه الحمد

القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه. 
1998 

 بوجمعه مرغيت ارقى عائلتىامحو اميتى و 224
الجزائر. الجمعيه الجزائريه للتنظيم 

 العائلى.
1998 

 بيروت. دار الصداقه العربيه. لبنان على عبد فتوني دورها فى تنميه المجتمعالتربويه فى الوطن العربى وسسات تطور المؤ 225
1997 

 

 القاهره. اليونسكو. مصر. د.احمد على الصغير. عنايه االزهر بتعليم الفتيات فى مصر 226
1997 
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  تعليم الفتيات فى مصر 227
االميه القاهره. الهيئه العامه لمحو 

 وتعليم الكبار.
1997 

 لواء . صالح عبد العاطي جهود الهيئه العامه لمحو االميه لتعليم الفتيات فى مصر 228
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه 

 .رللتربيه والعلوم والثقافه. مص
1997 

 د. محمد رجب شرابي تعليم الفتيات بالتعليم العام فى مصر 229
الوطنيه المصريه القاهره. اللجنه 

 للتربيه والعلوم والثقافه. مصر.
1997 

 د. كاميليا محمد شكرى جهود الهيئات الحكوميه فى مجال النهوض بتعليم الفتيات فى مصر 230
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه 

 اليونسكو. -يه والعلوم والثقافهللترب
1997 

 المصريهاالستثمار االجتماعى لصالح الطفله  231

د.ناديه رمسيس فرج. 

تبتس،باتريثيا. سوانسون،جولى 

 هانسون

القاهره . مركز التنميه والنشاطات 

 السكانيه. مصر
1997 

 د. اسامه محمد صالح. التعليم الفنى للفتيات فى مصر 232
القاهره. اللجنه الوطنيه المصريه 

 للتربيه والعلوم و الثقافه. مصر.
1997 

233 
االستبيان الخاص باالعداد للدوره الثانيه واالربعين للمؤتمر الدولى للتربيه 

 1990المزمع عقده بجنيف 

المركز القومى للبحوث التربويه 

 و التنميه

.المركز القومى للبحوث القاهر

 والتنميه.مصر التربويه
1997 

234 
 تجديدهاالبتدائى ووديه لتعميم التعليم جهود المملكه العربيه السع

 1997: 1991ومحو االميه خالل الفتره من 
 وزاره التربيه والتعليم

الرياض. وزاره التربيه والتعليم. 

 السعوديه.
1997 

235 
 مساهمه الجزائر فى التفكير فى التعاون الدولى فى مجال محو االميه

 تعليم الكبارو 

 

 د.محمد بن موهوب
لمحو االميه القاهره. الهيئه العامه 

 وتعليم الكبار. مصر
1997 
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 حصيله برامج محاربه االميه و تعليم الكبار 236
وزاره الشئون االجتماعيه. 

 مديريه محاربه االميه

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1997 

 د.خديجه بنانى الكبارملخص لتجربه جمعيه رباط الفتح فى مجال محو االميه وتعليم  237
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1997 

238 
جهود المملكه العربيه السعوديه فى مجال محو االميه وتعليم الكبار فى اطار 

 التعليم مدى الحياه

وزاره المعارف. االداره العامه 

 لتعليم الكبار

االميه القاهره. الهيئه العامه لمحو 

 وتعليم الكبار. مصر.
1997 

 ورقه عمل حول اهميه تعليم الكبار فى اطار التعليم مدى الحياه 239
 وزاره التربيه و التعليم.

 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1997 

 تعليم الكبار ماضيه وحاضره فى دوله االمارات العربيه المتحده 240
التربيه و التعليم. اداره وزاره 

 تعليم الكبار

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1997 

 تعليم الكبار 241

وزاره التربيه و التعليم. االمانه 

العامه للمجلس االستشارى 

 لتعليم الكبار ومحو االميه.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1997 

 لواء . صالح عبد العاطي الحكوميه غير المنظمات و الجمعيات دور و االميه لمحو القوميه الحمله استراتيجيات 242
  االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره
 .مصر. الكبار وتعليم

1997 

 مشغل بشاير مشروعات تعاونيه انتاجيه نسائيه 243
مركز حلوان للخدمات  

 االجتماعيه. 

القاهره. مركز حلوان للخدمات 

 االجتماعيه. 
1997 

 د.زينب شاهين دور المنظمات غير الحكوميه فى تنميه المرأه 244
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1997 

 1997 القاهره. وزاره الشئون االجتماعيه.  وزاره الشئون االجتماعيه.   والمستقبلندوه قضايا المرأه المصريه بين الواقع  245
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 1997 القاهره. وزاره الشئون االجتماعيه.  لواء . صالح عبد العاطي  مناهج محو اميه االناث والسياسات المستقبليه  246

 1997 القاهره. وزاره الشئون االجتماعيه.  حسن سالمه.د. دعد  دور منظمه اليونسكو فى دعم مشروعات محو اميه االناث 247

 د. ماجى الحلوانى حسين. دور وسائل االعالم فى القضاء على االميه المتعدده للمرأه 248
القاهره. وزاره الشئون االجتماعيه. 

 مصر
1997 

249 
االسماعيليه تعليم الكبار بمحافظه ريد ناومان فى محو االميه وتجربه مؤسسه ف

 نموذج السهام التعاونيات الزراعيه فى القضايا القوميه
 د.يحيى زهران

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1997 

250 
دراسه تحليليه التجاهات ظاهره التسرب فى التعليم االساسى المصرى مع رؤيه 

 خاصه للفتاه الريفيه

 د.محمد نبيل جامع.

 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1997 

251 

جهود المملكه العربيه السعوديه فى محو االميه وتعليم الكبار:ورشه العمل 

 االقليميه حول تدريب العاملين فى محو االميه وتعليم الكبار سرس الليان 

 1995اكتوبر  20: 15من 

 

 وزاره المعارف
المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار. مصر.
1997 

-دراسه ميدانيه-االسباب و العالج -محو االميهظاهره التسرب من فصول  252

 ملخص تنفيذى
 مجموعه من الباحثين

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار
1996 

253 
-دراسه ميدانيه-ظاهره االحجام عن االلتحاق بفصول محو االميه فى مصر

 ملخص تنفيذى
 مجموعه من الباحثين

االلتحاق بفصول ظاهره االحجام عن 

دراسه -محو االميه فى مصر

 ملخص تنفيذى-ميدانيه

1996 

 1996فهم االميه فى مصر،التقرير النهائى لنتائج مجموعات المناقشه اكتوبر  254

الوفائى وشركاه للبحوث 

 واالعالم.

 

القاهره. مكتب الوفائى وشركاه 

 للبحوث واالعالم. مصر.
1996 
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 1996مصر،التقرير النهائى لنتائج المقابالت المتعمقه نوفمبرفهم االميه فى  255
 واالعالم.الوفائى وشركاه للبحوث

 

القاهره. مكتب الوفائى وشركاه 

 للبحوث واالعالم. مصر.
1996 

 1996 .رالبريطانى. مصالقاهره. المشروع  د.مارلين قنواتي بحث سريع بالمشاركه للتطلعات والعقبات لمرحله ما بعد محو االميه 256

 1996 القاهره. محمد وجيه الصاوى .  د. محمد وجيه الصاوى البحوث التى تناولت تعليم الكبار 257

258 
تقرير عن البرامج التى تنفذها وزاره الشئون االجتماعيه والعمل للحد من 

 مشكالت المرأه الضاغطه

وزاره الشئون االجتماعيه 

 والعمل.

الشئون االجتماعيه مسقط. وزاره 

 والعمل. عمان.
1996 

259 
تقرير عن تشجيع المشروعات و البرامج الرائده فى االقطار العربيه المتعلقه 

 بالحد من مشكالت المرأه الضاغطه

وزاره العمل والشئون 

 االجتماعيه.

 

دبى. وزاره العمل والشئون 

 االجتماعيه. االمارات.
1996 

260 

استراتيجيه عربيه لمحو اميه النساء مع نماذج من التجارب الدوليه و نحو 

 العربيه فى مواجهه االميه،ورقه عمل

 

 1996 القاهره. جامعه الدول العربيه. مصر. د.رفيقه سليم محمود

 مص. العربيه الدول جامعه. القاهره . العربيه الدول جامعه  االسره على النساء اميه اثر ندوه عن الصادره التوصيات و الختامى التقرير 261
1996 

 

262 
 العربيه للمرأه االستشاريه الفنيه اللجنه عن الصادر الختامى التقرير مشروع

 1996نوفمبر7: 5من ،القاهره21،الدوره

 اللجنه. العربيه الدول جامعه

 .العربيه للمرأه االستشاريه
 1996 .مصر. العربيه الدول جامعه. القاهره

 باريس. اليونسكو. فرنسا. د.صالح احمد عزب واقع االميه فى الوطن العربى و استراتيجيه المواجهه 263
1996 

 

 وعى االردنى وحده المرأه الرياديصندوق الملكه علياء للعمل االجتماعى التط 264
لياء االجتماعى صندوق الملكه ع

 التطوعى االردنى.

عمان. صندوق الملكه علياء للعمل 

 االجتماعى والتطوعى االردنى. 
1996 
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265 
 ظاهره التسرب التربوى من فصول محو االميه،االسباب 

 و العالج:دراسه ميدانيه ببعض محافظات جمهوريه مصر العربيه

 

 د.عبد الهادى الجوهرى
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار . مصر.
1996 

 د.محمد حسن الرشيدي دليل العمل فى محو االميه و تعليم الكبار 266
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1996 

267 
 دليل الثقافه الوطنيه و االجتماعيه للمعلم:مشروع التنميه الشامله 

 و الرعايه المتكامله و محو االميه لطفل القريه

 

المجلس القومى للطفوله  

 واالمومه. 

القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه. مصر
1996 

268 
الرعايه المتكامله و محو دليل التربيه البدنيه للمعلم:مشروع التنميه الشامله و 

 االميه لطفل القريه

 

 د.عصام بدوي
القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه. 
1996 

 د.محمد حسن الرشيدي تجارب دوليه فى محو االميه 269
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1996 

 د. رجاء نعمه االميه وثقافه الدارسات الكبارالعلم نور:منهاج اللغه العربيه فى محو  270
الفيوم. مشروع الفيوم لصحه الريف 

 وتنظيم االسره. مصر
1995 

 لواء . صالح عبد  العاطي احمد محو اميه االسره 271
القاهره. الهيئه المصريه العامه 

 للكتاب. مصر
1995 

272 

لمحو اميه المرأه الريفيه ورشه عمل للقيادات النسائيه حول االساليب الحديثه 

 الجزء االول،التقرير النهائى،1999مارس 30: 18فى مصر من 

 

 المركز االقليمى لتعليم الكبار.  
المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار. مصر
1995 

 محو اميه المرأه العربيه 273
المنظمه العربيه للتربيه والثقافه  

 والعلوم. 

القاهره . المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم. مصر
1995 
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274 

اداره قواعد البيانات التربويه على مستوى التعليم العام فى االردن:ورشه العمل 

االحصاءات االقليميه حول تقويه و تحسين قاعده المعلومات و طرق جمع 

 الخاصه بتعليم النساء و الفتيات مع التركيز على المناطق الريفيه والنائيه

 

 د.معن المحيسن
القاهره. معهد التخطيط القومى. 

 مصر
1995 

275 

تطور تعليم البنات و واقع االميه و جهود السودان لدعم تعليم البنات و 

تحسين قاعده المعلومات و طرق النساء:ورشه العمل االقليميه حول تقويه و 

جمع االحصاءات الخاصه بتعليم النساء و الفتيات مع التركيز على المناطق 

 الريفيه و النائيه

 

 د.نايل ابو شوره

القاهره. معهد التخطيط القومى. 

 مصر.

 

1995 

276 

ورقه مختصره عن وضع االحصاءات الحالى فى المملكه المغربيه بمحو اميه 

الفتيات و النساء و جهود المسؤولين الراميه الى تحسين هذا الوضع و تطويره 

:ورشه العمل االقليميه حول تقويه و تحسين قاعده المعلومات و طرق جمع 

االحصاءات الخاصه بتعليم النساء و الفتيات مع التركيز على المناطق الريفيه و 

 النائيه

وزاره التشغيل والشئون 

ريه الشئون االجتماعيه. مدي

 االجتماعيه

القاهره. معهد التخطيط القومى. 

 مص.

 

1995 

277 

تعليم النساء و الفتيات فى لبنان ،وضع االحصاءات الحاليه فى لبنان ،المشاكل 

و الصعوبات،الحلول االحصائيه:ورشه العمل االقليميه حول تقويه و تحسين 

بتعليم النساء و الفتيات مع قاعده المعلومات و طرق جمع االحصاءات الخاصه 

 التركيز على المناطق الريفيه و النائيه

 د.هند الصوفي عساف

القاهره. معهد التخطيط القومى. 

 مصر.

 

1995 

278 

 االميه فى فلسطين اسبابها و عالجها :ورشه العمل االقليميه حول تقويه

نساء و تحسين قاعده المعلومات و طرق جمع االحصاءات الخاصه بتعليم ال 

 والفتيات مع التركيز على المناطق الريفيه والنائيه

 

 د.هيفاء فهمى االغا.

 

القاهره. معهد التخطيط القومى. 

 مصر
1995 
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279 

تقويه و تحسين قاعده المعلومات و طرق جمع االحصاءات الخاصه بتعليم 

النساء والفتيات فى دوله قطر :ورشه العمل االقليميه حول تقويه و تحسين 

قاعده المعلومات و طرق جمع االحصاءات الخاصه بتعليم النساء و الفتيات مع 

 التركيز على المناطق الريفيه و النائيه

 وزاره التربيه والتعليم
القاهره. معهد التخطيط القومى. 

 مص
1995 

280 

تقويه و تحسين قاعده المعلومات و طرق جمع االحصاءات الخاصه بتعليم 

والفتيات مع التركيز على المناطق الريفيه و النائيه،دراسه حاله النساء 

سوريا:ورشه العمل االقليميه حول تقويه و تحسين قاعده المعلومات و طرق 

جمع االحصاءات الخاصه بتعليم النساء و الفتيات مع التركيز على المناطق 

 الريفيه و النائيه

 د.فردوس المال
. القاهره. معهد التخطيط القومى

 مص
1995 

281 

تقويه و تحسين قاعده المعلومات و طرق جمع االحصاءات الخاصه بتعليم 

النساء والفتيات مع التركيز على المناطق الريفيه و النائيه،دراسه حاله 

العراق:ورشه العمل االقليميه حول تقويه و تحسين قاعده المعلومات و طرق 

الفتيات مع التركيز على المناطق جمع االحصاءات الخاصه بتعليم النساء و 

 الريفيه و النائيه

 وزاره التربيه والتعليم
القاهره. معهد التخطيط القومى. 

 مص
1995 

282 

كيفيه طرق جمع االحصاءات و الصعوبات التى تواجهها:ورشه العمل االقليميه 

بتعليم حول تقويه و تحسين قاعده المعلومات و طرق جمع االحصاءات الخاصه 

 النساء و الفتيات مع التركيز على المناطق الريفيه و النائيه

وزاره التربيه والتعليم. االداره 

 العامه لالحصاء والتخطيط

القاهره. معهد التخطيط القومى. 

 مصر
1995 

283 

 تجربه دوله االمارات العربيه فى مجال جمع االحصاءات

و المعلومات المتعلقه باالميه و تعليم الفتيات و النساء :ورشه العمل االقليميه  

حول تقويه و تحسين قاعده المعلومات و طرق جمع االحصاءات الخاصه بتعليم 

 النساء و الفتيات مع التركيز على المناطق الريفيه و النائيه

 وزاره التربيه والتعليم

القاهره. معهد التخطيط القومى. 

 مص.

 

1995 
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284 

تقرير حول تدريب العاملين فى مجال محو االميه وتعليم الكبار فى الجمهوريه 

العربيه السوريه مقدم الى ورشه العمل االقليميه حول تدريب العاملين فى محو 

 1995اكتوبر  20: 15االميه وتعليم الكبار سرس الليان من 

 د.غاده الجابي
االقليمى لتعليم المنوفيه. المركز 

 الكبار. مصر
1995 

285 

تجربه موريتانيا فى مجال محو االميه وتعليم الفتيات فى مستويات التعليم 

المختلفه وخصوصاً فى الريف:ورشه العمل االقليميه حول تقويه و تحسين 

قاعده المعلومات و طرق جمع االحصاءات الخاصه بتعليم النساء و الفتيات مع 

 المناطق الريفيه والنائيهالتركيز على 

 د. المليحه بنت امر بيه.
القاهره. معهد التخطيط القومى. 

 مصر
1995 

286 
تقرير المدير العام عن اعداد مالحظه العمل بشأن محو االميه بحلول عام 

 الدوره الرابعه والعشرون-:المؤتمر العام 2000

 د. مايور،فيديريكو.

 
 1995 اليونسكو. مصرالقاهره. منظمه 

287 
:المؤتمر العام الدوره الخامسه 2000خطه العمل بشأن محو االميه بحلول عام 

 1989والعشرون باريس 

 د. مايور،فيديريكو.

 
 1995 القاهره. منظمه اليونسكو. مصر

288 
مشروع استبيان عن تطبيق التوصيه الخاصه بتنميه تعليم الكبار المجلس 

 ،الدوره السادسه و الثالثون بعد المائهالتنفيذى 

 د. مايور،فيديريكو.

 
 1995 القاهره. منظمه اليونسكو. مصر

289 
انشاء جهاز استشارى للسنه الدوليه لمحو االميه:خطه عمل المجلس 

 التنفيذى،الدوره الحاديه و الثالثون بعد المائه

 د. مايور،فيديريكو.

 
 1995 القاهره. منظمه اليونسكو. مصر

 تقرير المدير العام عن اعمال المؤتمر الدولى الرابع لتعليم الكبار 290
 د. مايور،فيديريكو.

 
 1995 القاهره. منظمه اليونسكو. مصر

 د.على فهمى بحث محو اميه االناث:منهج البحث و ادواته 291
مكتب -القاهره. منتدى العالم الثالث

 الشرق االوسط. مصر
1995 

 د.عبد التواب يوسف الخط : مقاالت عن محو االميهفك  292
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1995 

 بحث محو اميه االناث:تقريرعن مالحظه العمليه التعليميه فىفصول محو االميه 293

 
 د.هدى محمود الناشف

مكتب -القاهره. منتدى العالم الثالث

 الشرق االوسط. مصر
1995 
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294 
تعليم المرأه فى دوله االمارات و دورها فى التنميه،ورقه مقدمه الى االجتماع 

 الخامس للمجلس العالمى لتعليم الكبار

 

وزاره التربيه والتعليم بقطاع 

الشئون التعليميه اداره تعليم 

 الكبار

ابو ظبى. وزاره التربيه و التعليم. 

 االمارات
1994 

 د.حمدى عبد العظيم االميه فى محافظات اقليم وسط الدلتاابعاد مشكله  295
القاهره. اكاديميه السادات للعلوم 

 االداريه. 
1994 

296 
قراءه فى بعض التحديات االجتماعيه و االقتصاديه و الثقافيه التى تواجه المرأه 

 العربيه:تقريرلجنه اتحاد المحاميين العرب للنهوض بالمرأه العربيه 

 

اتحاد المحامين العرب. لجنه 

 النهوض بالمرأه العربيه.

القاهره. اتحاد المحامين العرب. 

 مصر
1994 

 على طريق التعليم المستمرمحو االميه فى مصر  297
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار

القاهره.الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.مصر
1994 

 الرئاسه العامه لتعليم البنات تقرير موجز عن محو االميه و تعليم الكبار بالمملكه العربيه السعوديه 298
لتعليم الرياض. الرئاسه العامه 

 البنات. السعوديه
1994 

 د.غاده الجابي تقرير حول محو االميه و تعليم الكبار فى الجمهوريه العربيه السوريه 299

دمشق. وزاره التربيه و التعليم. 

 سوريا.

 

1994 

300 
و الثقافه و العلوم  ير عام المنظمه العربيه للتربيهكلمه االستاذ:محمد الميلى مد

 1994القاهره حول المرأه و التنميه و محو االميه سبتمبر فى مؤتمر 

 

 د.محمد الميلي
 القاهره. منظمه اليونسكو. مصر.

 
1994 

301 
بعض المؤشرات االحصائيه الختيار المراكز و االقسام فى المحافظات التى يعمل 

 بها المشروع التجريبى لمحو اميه االناث

 

المجلس القومى للطفوله  

 واالمومه

القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه. مصر.
1994 

302 

 

 خطه عمل لمحو االميه بمحافظه المنوفيه

 

 

 1994 المنوفيه. مركز الدراسات الوطنيه.  الحزب الوطنى الديمقراطى
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303 

 

 التى المحافظات فى االقسام و المراكز الختيار االحصائيه المؤشرات بعض
 االناث اميه لمحو التجريبى المشروع بها يعمل

 

 للطفوله القومى المجلس
 واالمومه

 للطفوله القومى المجلس. القاهره
 مصر.واالمومه

1994 

304 
المشروع التجريبى لمحو اميه االناث :تقرير عن خبرات العمل الميدانى و اهم 

 النتائج التى تم التوصل اليها

 

 د.عصام صيام
القومى للطفوله القاهره. المجلس 

 واالمومه. مصر
1994 

305 
 تعليم المرأه فى مراكز محو االميه و تعليم الكبار فى دوله االمارات

 وعالقته بالتنميه 

 

 جامعه االمارات. كليه التربيه.

 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1994 

306 
 دور وزارات العمل و الشئون االجتماعيه فى مجال تنميه المرأه 

 و تعليم الكبار

 

 د.موزه احمد العبار
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

307 
رفع نسب التحاق الفتيات و النساء ببرامج محو االميه و تعليم الكبار:دراسه 

 العموميه الخامسهمقدمه الى الجمعيه 
 د.صالح احمد عزب

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

308 
 المؤتمر الخامس للمجلس العالمى لتعليم الكبار محو اميه المرأه

 و التنميه وتحديات القرن الواحد والعشرين 

الهيئه العامه لمحو االميه  

 وتعليم الكبار.

 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.

 

1994 

 د.دلنده مزيو محو اميه المرأه و التنميه 309
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1994 

 الحادى و العشرين بالجزائرمحو اميه المرأه وتنميتها وتحديات القرن  310
وزاره التربيه. المركزالوطنى 

 لمحو االميه بالجزائر

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 
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 د.ناصر الدهامى محو اميه المرأه فى الكويت 311
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

 الجابى د.غاده العشرين و الحادى القرن تحديات و التنميه و االميه ،محو النساء 312
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره
 مصر. الكبار وتعليم

1994 

 شاهين د.زينب الحكومى غير المنظور:  التنميه و المرأه اميه محو 313
 االميه لمحو العامه الهيئه. القاهره
 .مصر. الكبار وتعليم

1994 

 محو اميه المرأه و عالقته بالنمو السكانى وقضايا البيئه 314
 د.سهير الهوارى.

 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

 د.كوثر حسين كوجك انتاج مواد تعليميه لمحو االميه 315
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

 د.ناهد رمزي اميه المرأه فى مصر و االسهام فى مجاالت التنميه 316
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

 د.فوزيه فهيم حسن صور المرأه فى وسائل االعالم و انعكاسهاعلى جهود محو االميه و التنميه 317
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 الكبار.وتعليم 
1994 

 د.امينه الجندي المنظور القومى عن المرأه :محو االميه والتنميه 318
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

 د.محمود عباس عابدين النماذج السائده لمحو االميه و الحاجه و االبداع 319
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1994 

 د.صالح حافظ متطلبات بيئيه من خالل ورشه عمل :انتاج مواد محو االميه 320
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1994 
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 د.صالح سبيع منظور كاريتاس عن المرأه ومحو االميه و التنميه 321
االميه القاهره. الهيئه العامه لمحو 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

 د.نوال عمر دور االعالم فى محو اميه المرأه 322
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1994 

 د.عبد هللا بيومي محو اميه المرأه المصريه فى اطار خطه التنميه 323
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 الكبار. مصروتعليم 
1994 

 د.ابراهيم محمد عطا  اميه المرأه المصريه فى ضوء المعوقات التى تواجهها 324
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

 د.عماد صيام دراسه عن محو اميه االناث و مواجهه المشكله السكانيه 325
االميه القاهره. الهيئه العامه لمحو 

 وتعليم الكبار. مصر.
1994 

326 
 دراسه عن االميه فى المجتمع و عالقتها بجهود تنظيم االسره

 
 د.محمد عبد الحى نوح

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
1994 

 العاطى احمدلواء . صالح عبد  سياسات و برامج محو اميه المرأه فى جمهوريه مصر العربيه 327
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

 د.حسن حسين الببالوي التنميه الثقافيه و تخطيط السياسه القوميه فى محو االميه عند المرأه 328
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر
1994 

329 
 تونس -ورشه انتاج مواد تعليميه للمرأه الريفيه فى البلدان العربيه 

 1993- 21: 9من 
 1993 تونس. وزاره الشئون االجتماعيه. مجموعه من الباحثين

 العالم الثالث. مصرالقاهره. منتدى  د.رسمى عبد الملك رستم. تقرير عن اراء مدراء ونظار وو كالء المدارس االبتدائيه حول محو اميه االناث 330
1993 
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 القاهره. منتدى العالم الثالث. مصر د.رسمى عبد الملك رستم. تقرير عن اراء القيادات التربويه 331
1993 

 

332 
 القاهره. منتدى العالم الثالث. مصر بثينه محمود الديب. تقرير عن اراء ارباب االسر تجاه تعليم البنات

1993 

 

334 
 القاهره. منتدى العالم الثالث. مصر د.علي حسن فهمي الدراسه الميدانيه الخاصه باالميات بمحافظه القاهرهعرض نتائج 

1993 

 

 القاهره. منتدى العالم الثالث. مصر. د.هدى محمود الناشف اراء المشرفين على مراكز محو االميه و القيادات التربويه فى محو اميه االناث 335
1993 

 

 تقرير عن اراء مدراء ونظار وو كالء المدارس االبتدائيه حول محو اميه االناث 336
 د.رسمى عبد الملك رستم.

 
 1993 القاهره. منتدى العالم الثالث. مصر

 د.امينه الجندى. احمد عبد هللا. مالحظات اوليه حول تقويم البرامج الدراسيه المتاحه لمحو االميه 337
القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه. 
1993 

 د.صالح الدين منسى محمد بحث محو اميه االناث :عرض نتائج الدراسه الميدانيه بالشرقيه 338
مكتب -القاهره. منتدى العالم الثالث

 الشرق االوسط. مصر.
1993 

 بحث محو اميه االناث :اراء المدرسين فى الكتب المدرسيه 339
 د.رسمى عبد الملك رستم.

 

مكتب -القاهره. منتدى العالم الثالث

 الشرق االوسط. مصر
1993 

 بحث محو اميه االناث :بعض التجارب فى محو االميه بجمهوريه مصر العربيه 338
 د.صالح الدين منسى محمد.

 

مكتب -القاهره. منتدى العالم الثالث

 الشرق االوسط. مصر.
1993 

339 
للجميع فى جمهوريه مصر العربيه اجتماعات الدول التسع حول التعليم التعليم 

 للجميع
 وزاره التربيه والتعليم

القاهره. وزاره التربيه والتعليم. 

 مصر
1993 
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340 
بحث محو اميه االناث:البيانات االساسيه عن طريق الدراسه فى محافظه 

 القاهره و الشرقيه
 د.هدى محمود الناشف

مكتب -القاهره. منتدى العالم الثالث

 الشرق االوسط. مصر.
1993 

341 
بحث محو اميه االناث:تقرير عن مسح الحاله التعليميه فى مواقع البحث فى 

 القاهره و الشرقيه
 د.هدى محمود الناشف

مكتب -القاهره. منتدى العالم الثالث

 الشرق االوسط. مصر
1993 

342 
 اميه محو نحو اتجاهاتهم و االميه محو فصول مدرسى اراء:االناث اميه محو بحث

 االناث
 الناشف محمود د.هدى

 مكتب-الثالث العالم منتدى. القاهره
 مصر. االوسط الشرق

1993 

343 
بحث محو اميه االناث:تقرير عن مالحظه العمليه التعليميه فى فصول الحلقه 

 االولى من التعليم االساسى
 الناشفد.هدى محمود 

مكتب -القاهره. منتدى العالم الثالث

 الشرق االوسط. مصر
1993 

 و المرأهمشروع التجريبى لمحو اميه الطفلدليل الثقافه الزراعيه للمعلم:ال 344
د.كاميليا محمد شكرى. د.ابراهيم 

 محمود على

القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه. 
1993 

 البيئيه للمعلمدليل الثقافه  345
المجلس القومى للطفوله  

 واالمومه. 

القاهره. المجلس القومى للطفوله 

 واالمومه. 
1993 

 المعلم الجديد للمرأه 346
الهيئه القبطيه االنجيليه. لجنه 

 المناهج والمواد التعليميه

القاهره. الهيئه القبطيه االنجيليه. 

 مصر
1993 

347 

التخصصيه السابعه للقيادات النسائيه العامله فى مجال الدوره التدريبيه 

االميه،حول تطوير المناهج والمواد التعليميه لمحو 

 ،التقرير النهائى1992االميه،نوفمبر

 

 المركز االقليمى لتعليم الكبار.  

 

المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار. مصر.

 

1992 

348 
التحدى و المواجهه لالسره و المجتمع ) المؤتمر االميه فى الوطن العربى : 

 القاهره ( - 1991فبراير  3:  2العلمى الرابع من 

الى للخدمه االجتماعيه المعهد الع

 التدريب.وبالقاهره.مركزالبحوث 

القاهره. المعهد العالى للخدمه 

 االجتماعيه. مصر
1991 

349 

تخطيط برامج ومشروعات محو الدوره التدريبيه التخصصيه السادسه فى 

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

 ،الجزء الثانى المحاضرات

 مجموعه من الباحثين 
المنوفيه. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار. مصر
1990 
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 اليونسكو تأمين حاجات التعليم االساسيه ،رؤيه التسعينات 350
باريس. منظمه االمم المتحده للتربيه 

 والعلوم والثقافه. مصر
1990 

 تقرير الى السيد / وزير التعليم عن منجزات مؤتمر االسكندريه الخامس  351
 محمود جالل عبد الحميد.

 

القاهره. وزاره الترييه والتعليم. 

 مصر
1989 

 المجالس القوميه المتخصصه.   الحمله القوميه لمحو االميه و تعليم الكبار 352
القاهره. المجالس القوميه 

 المتخصصه. مصر
1985 

353 
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.

 باريس. اليونسكو. فرنس اليونسكو التنميه:مختارات من مستقبل التنميهتعليم الكبار و  354
1982 

 

355 
سياسه ربط محو االميه بالتنميه االجتماعيه و رفع االنتاجيه،الدوره العاشره 

 1983-1982من

المجالس القوميه المتخصصه. 

المجلس القومى للتعليم والبحث 

 العلمى.

القاهره. المجالس القوميه 

 المتخصصه. مصر
1981 

356 
خطه مقترحه لمحو اميه الذكور من سن السادسه حتى نهايه مرحله 

 1980- 1979التجنيد،الدوره السابعه من

المجالس القوميه المتخصصه. 

المجلس القومى للتعليم والبحث 

 العلمى

القاهره. المجالس القوميه 

 رالمتخصصه. مص
1980 

 القراءه للدارسات الكبارنقرأ و نتعلم : كتاب  357
د.محمد سامى مليك. د.سميه 

 مصباح ابو خضره

سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار. مصر.
1980 

 القاهره. هيئه كلير الدوليه. مصر وزاره التربيه و التعليم مدارس الفصل الواحد ،الفكر و الفلسفه و التطبيق 358
1975 

 

 د.محمود رشدي خاطر االميهدليل العمل فى محو  359
سرس الليان. المركز االقليمى لتعليم 

 الكبار. 
1968 
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 د.سعاد احمد الضوى 2006الى 1986تطور وضع المرأه فى مصر فى الفتره من 360
القاهره. مركز المعلومات مجلس 

 الوزراء
 

 المستقبلدور الجمعيات االهليه فى تمكين المرأه تجربه جمعيه حواء  361
 اقبال االمير السمالوطى.

 
  القاهره. جمعيه حواء المستقبل

 المشاركه الفعليه فى التنميه-خبره افاق جديده 362
مركزالتنميه والنشاطات 

 سيدبا.-السكانيه

القاهره. مركزالتنميه والنشاطات 

 السكانيه. 
 

 باريس. اليونسكو. فرنسا.  الوطنيه لمبادره التعليم للجميعتنفيذ الخطط -دليل التخطيط الال مركزى للتعليم 363
 

 

 2016/ 2015: 2003/ 2002الخطه الوطنيه للتعليم للجميع  364

وزاره التربيه والتعليم. منظمه 

اليونسكو. المركز القومى 

 للبحوث التربويه والتنميه.

القاهره. منظمه اليونسكو االقليميه. 

 مصر
 

365 
 30مناهج التعليم والهويه الثقافيه من-العلمى العشرونالمؤتمر 

 المجلد االول-2008يوليو31:
 مجموعه من الباحثين

القاهره. الجمعيه المصريه للمناهج 

 وطرق التدريس. مصر.
 

 رؤيه استراتيجيه-التحليل الشجرى لالبعاد الثقافيه فى مناهج التعليم 366

د. مصطفى عبد السميع. فيليب 

 اسكاروس.

 

القاهره. الجمعيه المصريه للمناهج 

 روطرق التدريس. مص
 

 خدمات االنترنت. خدمات االنترنت. تعليم الفتيات و االطفال خارج نظام التعليم 367
 

 

 دليل المعلم رسائل الصحه االنجابيه للرجال فى فصول محو االميه 368

وزاره الصحه والسكان. الهيئه 

االميه وتعليم الكبار. العامه لمحو 

 وزاره التربية والتعليم.

القاهره. وزاره الصحه والسكان. 

 مصر.

 

 

 (5درس رقم) -المساواه بين الولد والبنت  369

وزاره الصحه والسكان. الهيئه 

العامه لمحو االميه وتعليم الكبار. 

 وزاره التربيه والتعليم.

القاهره. وزاره الصحه والسكان. 

 مصر.
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370 
خطه وزاره التنميه المحليه بنوع وحجم المساهمات للمشاركه بها فى 

 تنفيذمبادره تعليم الفتيات فى سن التعليم االلزامى
 وزاره التنميه المحليه

القاهره. وزاره التنميه المحليه. 

 مصر.
 

 محمد عبد القوى زعتر.د.وفاء  اشكال التمييز ضد المرأه و انعكاساتها على تعليم االناث و محو اميتهن 371
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
 

 خدمه االنترنت. تجارب ناجحه من دول العالم فى محو االميه 372
المكتبه المركزيه لهيئه القاهره . 

 تعليم الكبار. 
 

 وزاره التربيه والتعليم. مصر.  الكبارتعبئه وتفعيل طالب الجامعات والمعاهد فى محو االميه وتعليم  373
القاهره. وزاره التربيه والتعليم. 

 مصر.

 

 

374 
دراسه احتياجات المتعلمين و االطراف المعنيه بمشكله االميه بمحافظه بنى 

 سويف
 د.حسين كشك

-القاهره. برنامج تطوير التعليم

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار. مصر

 

375 
 10الدوره التدريبيه العداد مدربين فى الفتره من-برنامج المرأه العربيه تتكلم

:13 /6 /2007 

مشروع االتصال للصحه. عيئه 

 انفاذ الطفوله

-القاهره. مشروع االتصال للصحه

 هيئه انفاذ الطفوله
 

 القرائيه حريه 2012: 2003عقد االمم المتحده لمحو االميه  376
اليونسكو االقليمى للدول مكتب 

 العربيه. لبنان

القاهره. مكتب اليونسكو االقليمى 

 للدول العربيه. لبنان.
 

 محو االميه والتنميه الشامله :اسباب االميه،اسلوب المواجهه 377
 د.وفاء محمد عبد القوى زعتر.

 

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
 

 د.رافت رضوان االميه و التنميه الشاملهمحو  378
القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر.
 

 االنشطه الرئيسيه و انجازات الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم الكبار  379
الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.

القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 الكبار. مصروتعليم 
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 1997الواقع و المستقبل فبراير -التجربه المصريه فى تعليم الكبار 380

 

الهيئه العامه لمحو االميه وتعليم 

 الكبار.

 

 

القاهرهالهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار.
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 السمالوطى.د.اقبال االمير 

 
  القاهره. جمعيه حواء المستقبل. 
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دراسه عالقه تعليم المرأه ببعض الممارسات الخاطئه المؤثره على صحه المرأه 

 زواج االقارب-الزواج المبكر-:ختان االناث

 

 مجموعه من الباحثين
 القاهره. وزاره الصحه والسكان. 
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التنميه االجتماعيه مع التطبيق الميدانى على دور محو االميه فى احداث 

 محافظه الشرقيه

 

 كليه التربيه. جامعه الزقازيق
 الزقازيق. جامعه الزقازيق. مصر.
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 المشروع البريطانى 

 

 القاهره. المشروع البريطانى. مصر.
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القاهره. الهيئه العامه لمحو االميه 

 وتعليم الكبار. مصر

 

 

 


