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	�S� �P  
�O T  ?O U	��N 

)7 �N ����P �%23%�� ���)��O ������P �0�-1��P ������N  

$%  &��'�()*�+, �-��� .�/�� ���0��1 – 23��� − 2015 456 7� ��8 9�:;�1 < 
�==>� .�/�� ?�� 54 72��: @:�1 ��:��1 ABC D�3=�� �: EFG3
 60% ;IJ=: KL��+ �:�M �8� ��N=�� 

����/�� ���0�� �O�	B��� P2�/��� 56 ���QF�� R8 �S� �2JT ��'�=BFU� ��V�W� ��:;� X: �YZ 
[\]� ^��&��_� �0U �((`F��1 < I��/  ,V�G��� b)�1 �����1 56 ���: X: ���0�� R8 

$O2  ��#�� �����/F��1 �cO��F�� K��d 9=>�2��   

eL^ �\]�1 ����/�� ��2\F� I��/F�� < X>2�� .�/�� @F�� �f�L�1 ��	��1 ����/��, gV�: 
20084, �:hFi� ����81 �FO^ �N=�� ABC1 < 867Y ��	��1 ����/��1 < �fV�� �/��3�� X�j/��� 

,gV�: 2015 4k�	/�� .�/�� 2W� ��:;�1 2015/2024l, m28�� �����1 ����/�� 56 S�#=  
E=�:�n: $O2 � A�2�F��1 P�Y��1 ,o��_
* ���/ � &���j�� 9� &�3Up��1 ���U���1 

&�3Up:�1 K�F_�� q��� &�r ��(��1   

�L� &�-V ��\] ��	
 m2	��1 �/n���1 < ��s 2t ��:;� I��/ � ,V�G��� h�B: 
e�UVu u v�/: ��#��+ �>�`��� @F�� �L w)�( + x	
 A�2�F�� x(`��1 I��/F� V�G��� , 
IL�# �+ ���) D�(L*� @8hFT^� �_�F
 ����  2t ��:;� I��/ � V�G��� R8 y>�=�� ,��z{� 

< 9) |	G  &�cO hFT���8 �n��8 < }��V;� ~��2G��� $� ��V�%: < �:��� I��/  
;V�G��� X: ,�=i ABC }�!� ��U;� oS! �\]� < mV�� D�n	�� R8 m�i�� ��:;� < 
�i��/�� �#�F`�� ,���V�  ����	� }��i� ��#�;� ���=F��1 X: ,w
�T 9��F�� 9=>�2�� 

,9\%=��1 X: ,93=d� < �YG�� ������/ X: P�JU*� A8�#�� < �2JT ���=F�� X: w
�T ;�Z� 
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��F���� A/T I��/  V�G��� �D�T h�F:1 ��V��� P�N=�� ,@���/F�� K�U2 � V�� K�F_�� 
q��� 72��� ���� < �:��� 2t ��:;� I��/F���1 ��U;�  

~��2�� �Si }YF'^� .�/�� ��V�W� ��:;�1 ���� ��� e8� E��6 ��N=: 2�3
2��� 
,I�/F��1 ��: ,m��{� 2016 4}�� K�_%  �����1 �f�8�3:� < S�#=  &�U��U wU�= � 

�f�L��U ,��=>2�� y�	�� &��J/F��1 e3��1 @F�� e:�F�� �� ,����� �J=:� y�	� }��i� 
I��/F��1 ,K��_�� �-�Z� }�!� K����� ~S�� @G��1 &�T�) I�/F��1 K��d ��#>;� G%����� 
V�G���� 

AT; oSi &������ ,�/�Fs e��8 A�/ � ��N=�� ����/�� ���0�� �O�	B��� P2�/��� 
S=: �J'�%
6 R8 K�� �:���� �)2�\�� ��V�W� ,��:;�1 ����� m28��� ����� ����/��1 X: 

AT� �FO &�L�3: �:���� m���T I��/F� ,V�G��� h� y	� }��i;� ��_� �0U^� ���=F�� 
��:��F3� < yO� 2030  

^ �� 7� A�-Q  P2�/�� V�%F
��u }V�/�� < �:�1 X: I:;� ^ 72�� ^6 ,�JF���+ 
��S�� 7�O1 ��{ �YG�� ����/�� mV�n{��u ����/��� ,m��/�� �JFG��2:� �! I� �JF�V�%:+ ,�J�O 

w� 7� ��G  P��`FU�� ����� ����/�� ��� "�V�F��1 ���86� �W�\(���& ����/��� ;m�)2��1 
YnO X8 7� ����� P2	: ��U�1 X: &�:2	:1 + �2T� �:;� ,�iV���FU�� A��� �\ZM ���+ ����� 

2i �\Z� u ��JF�1 ��(`� �:;� �JF�V���FU�� ��G V�� �: 9�u �!��T� 
�L� e8�u �:;� ����/�� oSi y'�	{� S=: �JFn� ,�B��{� e�JUQO� < A	
� ��\(�� 

/��@�� E/���u SZ;��� E� :K:�_�� ��2���� &�c�!�� ����/�� ,���O;�� e
��� �! �2JT 
�G(Z < �Si 7����� e��1 R8 7� ����� ����/�� ,mV��L� I�W�+ �JF/�G> �J('�(Z� ,�J��� � 

R8 D�O2�� &�G�\F��+ I�/�� b��{� �3�V�  �#��Q � �BW��� 
$� 7� oSi &�3Up��1 &S�� < ��K ��\(�� m�8 w���U� �#�F� X: b�)+ 

V��F�^� ��0��� eW=���1 ,w��/F���1 ��WO &��# � 9� �\L ,�Z�� |W�� IF�1 + ��)2  
�Si ��\(�� ���JC ���� ����8� ����8 ��0%:+ 
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�	F#� ��s &�U�V��� ��]� ��:;�� I��/ � V�G��� 56 I_/: x(`F: �8�3� 
9B)�G�� < X>2�� .�/�� R8 ���6 ��\(�� P2J#��� wU�=�� �=8 ��_
6 ,�2WG�� �� K�� 

&�U��3�� [\]�� �:����� �LY\
�O X:  2=  |=�� �V�� ��F� ��� v�/�� < �Si 
,��_�� 9GF� 7� K�� m��� ���_/: �((`F:+ X: E
Q� 7� w/�� �V�� ?��� ��¡;� R8 
�2F3: ���/F�� oS� �V�_F�� 56 w
�T r,�� |	G  ¢�=i �T�) �U�:1 56 I_/: 

@82U2: 2W� ��:;� I��/ � V�G��� m�/� &�V�GF8� �J��_
 h�O £�: 

 − ¤�3O6 ��_�� P�:� 9B)�G�� < X>2�� .�/�� �G��2� &�V2\F�� ��V�d� < ��s 
I��/  V�G��� 

 − ���� 9:�n: P��`FU� ��\(�� ~2�0�� �:�=8 [G �� ��:;�� �� I��/F� �,V�G�� 
X:� I� A-2F��1 56 Ii�#F�� 9� ��W-� �Si ,x(`F�� P��`FU�� ��� ��0%: h�O IJ=�� 

AT; ��r K�>� y��#�� @��/�� }j�� R8 ��_
6 �Si I_/�� R8 �82�s X: 
KT���� IT�/��� ,"�:�2	��� R8� ��V�	  ¥/� &hN=�� �������1 }2L2�� R8 �O�� I�i�#�� 

&�W�\(��� $��/F��� �\G ��� ��'��	��� 2t� ��:;� I��/ � V�G��� 

�L� @8�V < [G� I�i�#�� &�W�\(��� �T����� 9� �/G�� �����1 �/G��� .�/�� < 
V�>6 �: EO�/  &�:2N=: 2t ��:;� I��/ � V�G��� X: V2\ 1 �8 ;v�/�� h� I 1 }2L2�� �=8 
Ii� &�i��^� ����/�� &�V��F��� ���2�0� @F�� e���=  P2J#�� ,EF=nF)�� EFG3��� EF�^� 

o�=/:� 9�#��2�� 

<� V�>6 V��	�� ��]�1 ��)2F� &�W�\(��� ����/�� ��=#��� ��V�n{�� X�nF��+ < 
m���� ����{� mj8 X: m�i�/�� ��O�	B�� @F�� yO�� �J��8 "�s �/:�Tu �����1 ����/�� �=U 

1945, �:� x
¦ ��8E ��B�: m�)2�� ,��O�	B�� ~S�� yO��u u E��8 "�s �/:�d� �=U 1964, X: 
�2T�+ @/3��1 56 ��)2  &�W�\(�� ����/��� ��V�n{�� I8��� u ���) ;w��/F��1 �S�#= � 
��_J=� ��N=�� ����/�� ���0�� �O�	B��� P2�/��� < KG> IT�/�� m�)2��1 @F�� eL��- �J��8 
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&��Cp:+ w��/F��, IJ3� wF�: y�3=  ,w��/F�� ,P2��� < V��-6 " I_/�� �)2�� 
&�W�\(� 2t ��:;� I��/ � V�G���"; �L� |8�V < y�3= � E ��:1 ����/��� �: £�: 

 − �L�/ u wF��� K: y��O @��8 2i }j�� R8 ��_
6 I_/�� m2\Z+ ,m2\Z |F)1 
EF���  

 − §�8+  �j�� �/� o��_
6 R8 9FJT� 9F((`F:u ¨ + 9F#�F� EF/T��� E��2	 � 
D���6� &�N)Y�� E��8 

 −  E�T2  &�N)Y�� �/�_F��¨ ��� wF��� 56 �Jd� @F�� &�8�1  �j�� ,��;� 
m��#FUY� �J=: < D�=�6  �j�� £-;�� E��2	 � 

 −  P�L D��Z+ wF��� �/T����  �j: ,I_/�� ��QF��1 1 X: ��Z�6 /F��1&Y�� �)0	��� 
R8 , �j�� ��:�u E'�#�FU� &�#-�2���+ ��2�\�� 

 −   ��u 1 wF���  �j: I_/�� R8 &�Jd�� �((`F��¨ u < X>2�� .�/�� AT;� 
�/T���� D���6� ,~����1 ���JC E��/�� R8 �Cp: w��/F�� 

<� �Si ,V�>*� A���u � wF�: y�3=  w��/F�� ���86 �Si I_/�� y��#� A�8 �/:�_� 
��t ":�]�/ ���� P2�8 ���0�� ������� �U�'�� r�FU;� V2F����1 $%G�� ;�:�  KT�V�u 

 �j�� �/� ��_
*� V2F���� �G8 ©� ��t1 @:2��1 r�FU;� b)�G�� ������ @:2	�� �2WG�� 
��2�0�� ���=F��� ,m�i�	��� }��QOu E��6 &�)�0L� �J�T�� u ��#FU�u �J=: y��#�� �/��1 � + 

�/�� ���8*� I�2	F��� ,�/T����� §�8u wF�:+ y�3=  w��/F��1  �j: I_/��� R8 
�=d ����8� EFU�V�� D�=�� ��	/
� �Cp: w��/F��1 q�B�� j8 P2>�]�� / 7��23�� 2013; 

e/�FT�� �S! §���� �=du �(F�1 + e
2� 1 X:: 

−  r�FU;� V2F���� ��t �G8 ©� 9:;� @\�	=%�� ;�3�'V 
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−  r�FU;� V2F���� $%G�� �:�  ;�V�	: 

 − ��2n8� r�FU;� V2F���� ��t w�G) ��t ;£81 

 eUV��  �=_��� e%L�
�� e:2L�1 R8 ��:u ��Y� P���  �j: ,I_/�� e
��� �	  
�=8 A�1 ��2W�:� �JG�	 �1 + ��J�� ,X\G�M u � ����F  �:;�u < �/UM u P�0)�� G�$ ~S�� Q%=�+ u X: 

,}YFZ^� X��GF���+ < &�JT� �N=�� eJF
��u 56 �: £�: 

m���*�+ �Jd��� ,$G��� D�(	FU^��� ��({�u ~S�� E �T� �=_���1 < �Si I_/�� 

e-�� E/G\� I/F�1 m�'�#�� ��#F3�� E=: 72�FJ�� 72B)�G��� < P2�8 ���0��  

�
ª��1 P2��� 7� P�	
1 Siا/��A� 56 D�=�� �:;�1 ����/�� ,IJ/�� 56� £�/F3:� + �=F�� 
����/�� ����d� �8 ,v�/�� 9�:� 7� �� E�O 72�FJ��� ,�:;�� 9��/:1 + ,��Y>� 9#�p:� 

9B)��� ,9�0:�+ �/#
� ,E
2G�(�u + m�'�O� ��2=�+ 

h� ��p
1 �=-�)u ���%��1 R8 9�C� wF�: y�3=  w��/F�� ������� X: &�N)Y:+ 
D�V�� 9((`F��¨ < 7���: �Si I_/�� m��#FUY� �J=: < &�/G\��u �	)Y��1  

V�0�S� W� NT�R X YZ 
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$)�[[�[��)�� � 
 

 

 −  %� ��#)�I \)�  
�� ��#)�I  %� ��#)�I, 2000 :4 < V�G��� I��/  &��_� �0U�
=��m�i�	�� ,��«�� 2�_
;� �GF�: ,�T��F)� �B�;� y>� 

 − 6 ,��#)�I Z6 ,)#���, 1986 :4 ,����/�� �YG�� < �i��2\ � �i�=�� [�\� &��_� �0U�
 "
2  ,P2�/��� �O�	B��� ���0�� ����/�� ��N=�� 

 − � ,^�3� ��@Z_ :  D�d� ,����8� ����8 &�U�V� ,@8hFT^� "#=�� I�8 ,q�B��� ��;�
¬�V�  7��� ,����/�� �nJ=�� V�� 

 −  ?@ G`�@ ���0�� P2�/� @82U2�� I_/�� ,,20064 : V���� ,m���d� ¤�_=�� �/G\:
 D�n�G�� 

 − a�`  ?@ G� �, 1986 4 &�$� ,7�=G� �GF�: ,��8hFT^� P2�/�� &�W�\(: I_/: 
 −  abc58 d �S� ��� e��5)�,1993 :4��	 ��jG�� ���=F�� � 
 −  G�	 ,f�)�,1980 : 4 ,£G%�� I�i���6 V2F���� ���  ,��:�=�� 7���G�� < V�G��� I��/ 

����/�� ��N=�� ,����/�� ����� �/:�T ,V�G��� I��/ � ��:;� 2W� .�/�� ��Jd�  ���0��
P2�/��� �O�	B���  

 −  �g	  %� G; >
�,2005:4#�� ,q��/F�� I��/F�� m�i�	�� ,.�/�� ��  
 − H7H��  
� )%�� ;��h ��,2007 :4 ,���]� ���� .�/�� ���0�� wF�: ,9�2�0�� ���

§����� 
 − � ,A�)-i �� :  I��/F��� ���0�� I_/:,.�8 −
�O4 7��� ,������ ,���U��� �/G\: ,

¬�V�  
 − T  
� a����,2002 :4V�G��� I��/  < �B��{� &�i��^� ���=F�� < X���� oV��� 

m�i�	�� ,���=F��� ��2�0�� �2WG�� @:2	�� ����� ,��jG�� 
 − T  
� a����, 2007 :4 ,�=�/�� }��i;� D2� < �����	  �U�V� ,«: < K��_�� I��/F��

 m�i�	�� ,���=F��� ��2�0�� �2WG�� @:2	�� ����� 
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 − j#ck ������: V�(  �((`F: ��s , I��/ � ��:;� 2W� .�/�� ��Jd� X8 ��2=U 9 
P2�/��� �O�	B��� ���0�� ����/�� ��N=�� ,V�G��� 

 − ��������� l� m 	�
�� �����, 2003 :4V�G��� I��/  ���: ,&�J�T2 � �®V − �/:�T 
m�i�	�� ,"�� 98 

 − � 5�� An ,_���� :7	 7)0, 19794 :  ,����/�� ��:;� 2t 2W
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-  أ -
74 اجتاه معريف
106 اختاذ القرار
80 اتصال
118 اتصال تربوي
175 اتصال تعليمي
319 إتقان
393 اجتماعي تربوي
392 اجتماعي ثقايف
434 اختبار
351 اختبار إعادة الترتيب
245 اختبار اإلتقان
286 اختبار األداء واإلجناز
40 اختبار االجتاهات
407 اختبار االستبدال
38 اختبار االستعداد
87 اختبار االستيعاب
371 اختبار االنتقاء
181 اختبار االهتمامات
455 اختبار التدريب
279 اختبار الترابط من اجلزء إىل الكل
245 اختبار التمكُّن
299 اختبار التموضع
249 اختبار الذاكرة
178 اختبار الذكاء
87 اختبار الفهم
55 اختبار القدرة

381 اختبار القراءة الصامتة
339 اختبار القراءة والفهم
2 اختبار املكتسبات
240 اختبار املهارة اليدوية
292 اختبار تأويل الصورة
474 اختبار جتميع الكلمات
190 اختبار حتصيل املعرفة
476 اختبار تشابه الكلمات
375 اختبار تكملة اجلملة
475 اختبار تكوين الكلمات
148 اختبار مجاعي
288 اختبار سرعة األداء
275 اختبار شفهي
164 اختبار فردي
322 اختبار متدرج الصعوبة
437 اختبار حمدد زمنيا
229 اختبار حمو األمية
137 اختبار مرِن
99 اختبار معياري املرجع
435 اختبار مقدار التذكر
401 اختبار مقَنن
264 اختبار موضوعي
285 أداء
366 أداء األدوار
39 أداة التقييم
284 أداة بيداغوجية
66 إدارة الصف
156 إدارة املوارد البشرية
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424 أدوات تعليمية
388 ارتقاء اجتماعي
77 ارتقاء مجاعي
163 ارتقاء فردي
458 أسئلة الصواب أو اخلطأ
336 استبيان
343 استدالل
108 استدالل استنباطي
127 استدالل جترييب
404 استراتيجية
357 استراتيجية البحث والتطوير
202 استراتيجية التعلُّم
426 استراتيجية التعليم
283 استراتيجية بيداغوجية
109 استراتيجية تدريسية
85 استراتيجية تعويضية
250 استراتيجية فوق معرفية
71 استراتيجية معرفية
43 استقاللية
203 أسلوب التعلُّم
427 أسلوب التعليم
330 أسلوب القوائم املصنفة
290 أسلوب شخصي
349 أسلوب عالئقي
73 أسلوب معريف
26 أسلوب وجداين
364 إعادة التدريب
362 إعادة اهليكلة

363 إعداد (ال..)  للتقاعد
142 أمي وظيفي
158 أُمي
438 أُمي كليا
345 أُمي مرتد
157 أُمية
49 أُمية أساسية
274 أُمية قمعية
358 أُمية متبقية
204 انتقال أثر التعلم
31 أندراغوجيا
8 أنشطة تعليم الكبار
252 أهداف (ال..)  اإلمنائية لأللفية
68 أهداف معرفية

-  ب -
356 حبث
51 حبث أساسي
282 حبث بيداغوجي
35 حبث تطبيقي
78 حبث مجاعي
272 حبث عملي
400 حبث مدعوم
321 برنامج
128 برنامج (ال..)  التجرييب الدويل حملو األمية
176 برنامج اإلثراء األدوايت
450 برنامج تدرييب
217 برنامج تقييم ورصد حمو األمية
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50 برنامج حمو األمية األويل
72 بنية معرفية
232 بيئة متعلِّمة
107 بيداغوجيا اختاذ القرار
244 بيداغوجيا التمكُّن
28 بيداغوجيا التناوب
45 بيداغوجيا التوعية
20 بيداغوجيا الكبار
146 بيداغوجيا اموعات
325 بيداغوجيا املشروع
94 بيداغوجيا تعاقدية
312 بيداغوجيا حل املشكالت
110 بيداغوجيا فارقية
174 بيداغوجيا مؤسساتية
70 بيداغوجيا معرفية
4 بيداغوجيا نشطَة
396 بيداغوجية اجتماعية

-  ت -
331 تأهيل
419 تاناغرا (طريقة)
135 تثبيت
456 جتربة (ال..)  واخلطأ
1 جتريد
255 حتليل احلاجات
398 ختصص
295 ختطيط
327 ختطيط إسقاطي

324 ختطيط أنشطة املشروع
228 ختطيط برامج حمو األمية
120 ختطيط تربوي
207 ختطيط درس
328 ختطيط مستقبلي
444 تدريب
172 تدريب أثناء اخلدمة
344 تدريب إعادة التصنيف
171 تدريب أويل
308 تدريب اختباري
23 تدريب الكبار
29 تدريب بالتناوب
326 تدريب بواسطة املشروع
36 تدريب تطبيقي
418 تدريب حسب الطلب
266 تدريب خارج موقع العمل
160 تدريب داخل املنشأة
268 تدريب داخل موقع العمل
372 تدريب ذايت
238 تدريب على اإلدارة
305 تدريب عملي
154 تدريب يف (جمال) العالقات اإلنسانية
445 تدريب يف فريق
145 تدريب لقيادة اجلماعات
267 تدريب ليوم واحد
397 تدريب متخصصني
186 تدريب متعلق باملهنة
92 تدريب مستمر
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46 تدريب من أجل التوعية
472 تدريب مهين
47 تدريب مهين أساسي
151 تدريب مهين عالٍ
93 تدريب مهين مستمر
179 تدريب مهين مكثَّف
133 تدريب ميداين
439 تدريب نقايب
348 تدعيم
7 تربية (ال..)  األساسية للكبار
368 تربية (ال..)  على السالمة
389 تربية اجتماعية
125 تربية استقصائية
89 تربية املستهلك
103 تربية ثقافية
296 تربية شعبية
105 تربية عالجية
60 تربية على املواطنة
169 تربية غري نظامية
61 تربية مدنية
56 تربية مهنية (حياتية)
416 تركيب
96 تصحيح
422 تصنيف
348 تعزيز
300 تعزيز إجيايب
256 تعزيز سليب
195 تعلَّم أن تكون

197 تعلُّم العمل
196 تعلُّم العيش (مع اآلخر)
16 تعلُّم الكبار
173 تعلُّم باالستبصار
126 تعلُّم خربايت
387 تعلُّم ذايت
210 تعلُّم مدى احلياة
136 تعلُّم مرِن
185 تعليم  متعلق باملهنة
139 تعليم (ال..)  النظامي للكبار
117 تعليم (ال..)  للجميع
48 تعليم أساسي
31 تعليم الكبار
11 تعليم الكبار يف املدارس العمومية
75 تعليم تعاوين
114 تعليم عن بعد
259 تعليم غري نظامي
168 تعليم غري نظامي للكبار
301 تعليم ما بعد اخلربة املهنية
209 تعليم مدى احلياة
90 تعليم مستمر
276 تعليم موازٍ
140 تعليم نظامي
471 تعليم وتدريب مهين
167 تفريد التعليم
122 تقانة (تكنولوجيا) تربوية
452 تقرير التدريب
432 تقنيات التعبري
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34 تقنيات التنشيط
342 تقنيات القراءة
430 تقنية التعليم
415 تقنية املترابطات
383 تقنية احملاكاة
10 تقومي تعليم الكبار
262 تقومي موضوعي
287 تقييم األداء
373 تقييم ذايت
67 تقييم صفّي
100 تقييم معياري املرجع
352 تكرار
306 تكوين ما قبل مهين
33 تنشيط
155 تنمية املوارد البشرية
315 تنمية مهنية
399 جئة
80 تواصل
320 توصيف
44 توعية
307 توعية أولية بالكتابة

-  ث -
433 ثقافة تقانية (تكنولوجية)

-  ج -
461 جامعة العمر الثالث
463 جامعة بال أسوار

297 جامعة شعبية
408 جامعة صيفية
27 جامعة كل األعمار
271 جامعة مفتوحة
113 جلسة مناقشة
144 مجاعة
111 مجاعة املناقشة
161 مجاعة مستقلة
333 جودة
334 جودة ( يف جمال حمو األمية)
451 جودة التدريب

-  ح -
313 حرفة
205 حصة
377 حصة زمنية
298 حقيبة (ال..)  التقييمية
311 حل املشكالت
303 محلة ما بعد حمو األمية
218 محلة حمو األمية

-  خ -
208 خربة حياتية
24 خصائص الكبار
59 خصائص تعليم الكبار
304 خط الفقر
369 خطاطة
294 خطة أنشطة
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449 خطة التدريب
95 خطة التدريب يف املنشأة
165 خطة تدريب فردية
138 خطة توقعية للتدريب
414 خطة دراسية
206 خطة درس
293 خطة عمل
187 خطة كيلر
57 خطة مسار مهين

-  د -
412 دراسة مسحية
205 درس
410 دعـم
280 دليل بيداغوجي
17 دوافع تعلم الكبار
365 دور
170 دور داخل اجلماعة
97 دورة

-  ذ -
248 ذاكرة
236 ذاكرة طويلة املدى
379 ذاكرة قصرية املدى
177 ذكاء

-  ر -
6 راشد

15 راشد غري ملم بالكتابة
231 راشد متعلِّم
405 رحلة دراسية

-  ز -
201 زمن التعلُّم

-  س -
254 سؤال االختيار املتعدد
211 سؤال ذو إجابة حمدودة
406 سؤال ذو تصحيح ذايت
261 سؤال ذو تصحيح موضوعي
378 سؤال ذو جواب قصري
269 سؤال مفتوح
263 سؤال موضوعي
32 سجِل األحداث
159 سكان أُمّيون
233 سكّان متعلِّمون

-  ش -
359 شخص مصدر
291 شخصنة
448 شخصنة التدريب
278 شراكَة

-  ص -
467 صدق
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-  ط -
251 طريقة اخلطة التعريفية
341 طريقة القراءة
481 طريقة الكتابة
112 طريقة املناقشة
53 طريقة جتريبية
417 طريقة تركيبية
76 طريقة تعاونية
123 طريقة فعالة
58 طريقة كارارد
152 طريقة كُلية
413 طريقة مقطعية
329 طريقة نفسية اجتماعية

-  ع -
281 عائق بيداغوجي
460 عشرية األمم املتحدة حملو األمية
52 عصف ذهين
425 عالقة تعليمية
478 عالقة عمل
150 عالقة مساعدة
317 عالقة مهنية
394 علم اجتماع تعليم الكبار
121 علم النفس التربوي
149 عمل اموعة
79 عمل مجاعي
166 عمل فردي

477 عمل يف جمموعة
162 عمل مستقل
241 عمل يدوي
69 عمليات معرفية
335 عملية ضمان اجلودة
193 عمال املعرفة
21 عوامل (ال..)  النفسية والتربوية للكبار

-  غ -
158 غري قرائي

-  ف -
457 فترة التجريب
447 فترة تدريبية
198 فترة حساسة للتعلُّم
370 فرصة ثانية للتعليم
429 فريق التدريس
12 فلسفة تعليم الكبار

-  ق -
54 قدرة
338 قراءة
98 قراءة إبداعية
147 قراءة مجاعية
237 قراءة جهرية
42 قراءة مساعية
380 قراءة صامتة
350 قراءة عالجية
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340 قراءة وكتابة
212 قرائية
318 قطاع مهين
194 قوانني التعلُّم
395 قياس العالقات الوجدانية
468 قيمة

-  ك -
6 كبري
436 كتاب تعليمي
399 كتابة إمالئية
86 كفاءة
86 كفاية

-  ل -
464 ال تمدرس
157 ال قرائية

-  م -
153 مؤشر التنمية البشرية
289 مؤشرات األداء
443 مؤهالت املدرب
302 ما بعد حمو األمية
459 مبادرة األمم املتحدة لتعليم البنات
257 مبادرة القرائية من أجل التمكني
132 مبادرة املسار السريع
440 متدرب
25 جمال وجداين

234 جمتمع تعليمي حملي
62 جمتمع مدين
144 جمموعة
411 جمموعة االستقصاء
242 جمموعة مهمشة
384 اكحم
382 حماكاة
216 حمو أمية القوى العاملة
212 حمو األمية
131 حمو األمية األسري
180 حمو األمية البيثقايف
104 حمو األمية الثقافية
243 حمو األمية اجلماهريي
64 حمو األمية احلضاري
116 حمو األمية املبكرة
83 حمو األمية اتمعي
101 حمو األمية النقدي
143 حمو األمية الوظيفي
224 حمو األمية باعتماد اللغة األصلية
223 حمو األمية باعتماد اللغة الرمسية
221 حمو األمية باعتماد اللغة السائدة
102 حمو األمية بتنمية الوعي النقدي
182 حمو األمية بني األجيال
213 حمو األمية داخل املصانع
214 حمو األمية داخل املكتبة
215 حمو األمية يف السجن
225 حمو األمية يف الوسط الشعيب
479 حمو األمية يف مقر العمل
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222 حمو األمية يف وسط متعدد الثقافات
227 حمو األمية لذوي االحتياجات اخلاصة
220 حمو األمية للجميع
253 حمواألمية لألقليات
441 مدرب
22 مدرب الكبار
442 مدرب املدربني
258 مدرسة ليلية
270 مدرسة مفتوحة
353 مرجعية
355 مرجعية األنشطة املهنية
354 مرجعية الكفايات
91 مركز التعليم املُستمر
473 مركز تدريب مهين للكبار
9 مركز تعليم الكبار
129 مركز توسيع اخلدمات التعليمية
367 مركز ريفي
82 مركز جمتمعي
219 مركز حمو األمية
453 مسؤول التدريب
199 مستوى التعلُّم
346 مستوى مرجعي
88 مستوى مفاهيمي
183 مسح (ال..)  الدويل ملعرفة القراءة والكتابة بني

الكبار
130 مسهل
277 مشاركة
124 مشاركة فاعلة

84 مشاركة جمتمعية
323 مشروع
391 مشروع اجتماعي
309 مشكلة
466 مصادقَة
462 مصلحة جامعية للتعلم املستدام
465 معدل التحيني
115 معدل التسرب
19 معدل حمو األمية لدى الكبار
189 معرفة
191 معرفة البيئة
191 معرفة احمليط
14 معلِّم الكبار
226 معلِّم يف جمال حمو األمية
260 معيار
184 مقابلة
414 مقرر
376 مقْطَع
384 مقلِّد
37 مالءمة
265 مالحظة
320 ملْمح
374 مناظرة
273 مناظرة عملية
141 منتدى
403 منزِلة
409 منطقة اإلمداد
63 منظمات اتمع املدين
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469 منظومة القيم
30 منهج أندراغوجي
413 منهج مقطعي
81 مهارات االتصال
81 مهارات التواصل
385 مهارة
421 مهمة
313 مهنة
314 مهين
360 موارد
246 موارد مادية
134 موارد مالية
3 مواطَنة نشطَة
428 موضوع دراسي

-  ن -
361 نسبة اإلجابات
5 نشاط تربوي
65 نشاط صفي
337 نظام املدارس اإلذاعية
470 نظرية القيم
18 نظرية تعلُّم الكبار
192 نقْل املعرفة
13 منو الكبار
332 منوذج التأهيل
423 منوذج التأهيل " التايلوري"
239 منوذج التأهيل اإلداري
431 منوذج التأهيل التقين

316 منوذج التأهيل املهين
390 نوع اجتماعي

-  ه -
446 هدف التدريب
200 هدف التعلُّم
119 هدف تربوي
188 هدف حسي حركي
386 هدف مهاري

-  و -
480 ورشة
235 ورشة االستدالل املنطقي
230 ورشة حمو األمية
247 وسائط
41 وسيلة مسعية بصرية
402 وضعية االنطالق
454 وضعية التدريب
310 وضعية مشكلة
420 وضعية منشودة
347 وضعية مهنية مرجعية
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