
 قائمة كتب علم النفس
  

 اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم الرف رقم الجرد

  P. 0001 د أحمد محمد عبد الخالق مبادئ التعلم 

  P.0002 د عباس محمود عوض علم النفس االكلينيكي النظرية و العالج 

  P. 0003   د يحي األحمدي 

  P. 0004  د جمال الدهشان/ د شبد بدران في التعليم الجامعيالتجديد 

  P. 0005 د رمضان محمد القذافي علم النفس التربوي 

  P. 0006 د عبد الرحمن العيساوي األسس البيولوجية للشخصية و السلوك 

  P. 0007 د عبد الرحمن محمد عيسوي نظريات الشخصية 

  P. 0008 د أحمد محمد الطيب االحصاء في التربية و علم النفس 

  P. 0009  د حسن مصطفى عبد المحطي علم النفس االكلينيكي 

  P. 0010 د عباس محمود عوض علم النفس االكلينيكي النظرية و العالج 

  P. 0011  األسس و النظريات -الجزء االول  -علم نفس النمو 
د حسن مصطفى عبد المحطي/ د 

 هدى محمد قناوي

  P. 0012  المظاهر والتطبيقات -الجزء الثاني  -علم نفس النمو 
د حسن مصطفى عبد المحطي/ د 

 هدى محمد قناوي

  P. 0013  د شبل بدران -دراسات في نظم التعليم  - التربية المقارنة 

  P. 0014  د شبل بدران -دراسات في نظم التعليم  - المقارنة التربية 



  P. 0015  د فاروق شوقي البوهي -مراحله  -التخطيط التربوي عملياته 

  P. 0016  د فاروق شوقي البوهي -مراحله  -التخطيط التربوي عملياته 

  P. 0017  محمد القذافيد رمضان  علم النفس الفيسيولوجي 

  P. 0018  د رمضان محمد القذافي علم النفس الفيسيولوجي 

  P. 0019 د شبل بدران التعليم و التحديث 

  P. 0020 د شبل بدران التعليم و التحديث 

  P. 0021  د محمد أحمد بيومي القيم و مواجهات السلوك االجتماعي 

  P. 0022 د محمد رمضان القذافي التوجيه و االرشاد النفسي 

  P. 0023 د عبد الرحمن محمد عيسوي علم النفس الجنائي أسسه و تطبيقاته العلمية 

  P. 0024 د عبد الرحمن محمد عيسوي علم النفس الجنائي 

  P. 0025 د عصام نور سيكولوجية الطفل 

  P. 0026 ترجمة جورج طابيشي  قلق في الحضارة 

  P. 0027 أسس تنمية الطفل أبي الرجل 1موسوعة تنمية الطفل ج 
د عبد المجيد سيد أحمد منصور/ د 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0028 الجنين و مخاطر والدات 2موسوعة تنمية الطفل ج 
المجيد سيد أحمد منصور/ د د عبد 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0029 طفل المهد و الرضاعة  3موسوعة تنمية الطفل ج 
د عبد المجيد سيد أحمد منصور/ د 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0030 
الطفل و مشكالته النفسية و  4موسوعة تنمية الطفل ج

 التربوية و االجتماعية

المجيد سيد أحمد منصور/ د د عبد 

 زكريا أحمد الشربيني



  P. 0031  د أحمد محمد عبد الخالق أسس علم النفس 

  P. 0032  د محمد السيد عبد الرحمن -الجزء الثاني  -دراسات في الصحة النفسية 

  P. 0033 دكتورة نازك ابراهيم عبد الفتاح مشكالت اللغة و الخاطب في ضوء علم اللغة النفسي 

  P. 0034 دكتورة كاميليا عبد الفتاح سيكولوجية العالج الجماعي لألطفال 

  P. 0035 د عباس محمود عوض علم النفس العام 

  P. 0036 د ابراهيم عبد الفتاح يونس تكنولوجيا التعليم بين الواقع و الفكر 

  P. 0037 د فرج عبد القادر طه أصول علم النفس الحديث 

  P. 0038  د عبد الحميد محمد الشاذلي الصحة النفسية سبكولوجية الشخصية 

  P. 0039  د محمد السيد عبد الرحمن علم األمراض النفسية و العقلية 

  P. 0040 
قراءات عن الدراسات -و قضايا البيئة المعاصرة التربية 

 البيئية للمعلم
 د سالمة الخميسي

  P. 0041 
تحليل السياسات  20مستقبل التربية العربية العدد 

 التعليمية 

د ضياء الدين زاهر/ د كمال حسني/ د 

 نادية يوسف 

  P. 0042  د الهالل الشربيني   22مستقبل التربية العربية العدد 

  P. 0043  د عبد العزيز جادو علم نفس الطفل و تربيته 

  P. 0044  د عبد الرحمن عيسوي القياس و التجريب في علم النفس و التربية 

  P. 0045 د حسن الشرقاوي  نحو علم نفس اسالمي 

  P. 0046 د عبد الرحمن عيسوي مناهج البحث في علم النفس 



  P. 0047  د عزت عبد العظيم الطويل معالم علم النفس المعاصر 

  P. 0048 د محمد عبد الطاهر الطيب وآخرون مناهج البحث في العلوم التربوية و النفسية 

  P. 0049  د عباس محمود عوض علم النفس الفيسيولوجي 

  P. 0050  د أحمد محمد عبد الخالق قياس الشخصية 

  P. 0051 د محمد هاشم فالوقي بناء المناهج التربوية 

  P. 0052 د عبد المنعم الميالدي المتفوقون الموهوبون المبدعون:آفاق الرعاية و التأهيل 

  P. 0053 
النفس المهني و الصناعي و التنظيمي و أصول علم 

 تطبيقاته
 د عبد الفتاح محمد دويدار

  P. 0054 د فرح عبد القادر طه علم النفس الصناعي و التنظيمي 

  P. 0055 د أحمد محمد عبد الخالق الدراسة التطورية للقلق 

  P. 0056 د مجدي أحمد محمد عبد اهللا النمو النفسي بين السواء و المرض 

  P. 0057 
في الصفوف االبتدائية االولى -الطفل و مشكالته القرائية 

 -أساسها و طرق عالجها 
 د أوجيني مدانات

  P. 0058 د مجدي أحمد محمد عبد اهللا االضطرابات النفسية لألطفال األعراض و األسباب العالج 

  P. 0059  أ.د محمود فتحي عكاشة  النفس العامعلم 

  P. 0060 ترجمة جورج طابيشي -سيموند فرويد  الهديان و االحالم في الفن 

  P. 0061 

فعالية  -دراسات في الصحة النفسية: التوافق الزواجي

االضطرابات النفسية و السلوكية ( الجزء االول  - الذات 

  ( 

 السيد عبد الرحمند محمد 

  P. 0062 د عباس محمود عوض في علم النفس االجتماعي 



  P. 0063 سيكولوجية التعلم بين النظرية و التطبيق 
د سيد محمد خير اهللا / د ممدوح عبد 

 المنعم الكفاني

  P. 0064  محمد عبد العزيزد مفتاح  -اتجاهات حديثة- علم النفس العالجي 

  P. 0065  د عزت عبد العظيم الطويل معالم علم النفس المعاصر 

  P. 0066 د ابراهيم وجيه محمود التعليم أسسه و نظرياته و تطبيقاته 

  P. 0067 أ.د عبد الرحمن عيسوي أصول علم النفس التربوي 

  P. 0068  أ.د محمد شحاته ربيع قياس الشخصية 

  P. 0069 د خيري خليل الجميلي االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة و الطفولة 

  P. 0070 (أسس سلوك اإلنساني بين النظرية والتطبيق) شعبان علي حسين السيسي علم النفس 

  P. 0071 أساتذة مجموعة  التعليم و مستقبل المجتمع المدني 

  P. 0072 د عباس محمود عوض دراسات في علم النفس الصناعي و المهني 

  P. 0073 د مدحت عبد الحميد أبو زيد لهفة االدمان تشخيصها و عالجها 

  P. 0074  د محمد سالمة غباري نتائجه و عالجه دراسة ميدانية  -االدمان أسبابه 

  P. 0075 د عفاف محمد عبد المنعم االدمان دراسة نفسية ألسبابه و نتائجه 

  P. 0076 
االغتراب عن الذات و المجتمع و عالقته بسمات 

 شخصية 
 د مجدي أحمد محمد عبد اهللا

  P. 0077 د جمال محمد أبو شنب أصول الفكر و البحث العلمي 

  P. 0078  د سهير كامل أحمد تربية الطفل بين النظرية و التطبيقأسس 



  P. 0079 
التفكير العلمي و التفكير النقدي في بحوث الخدمة 

 االجتماعية 
 د محمد صبري فؤاد النمر

  P. 0080 
االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية و عالقتها 

 بمخاوف الذات لدى األطفال
 المنتصر الكتانيد فاطمة 

  P. 0081  د فوزي محمد جبل الصحة النفسية و سبكولوجية الشخصية 

  P. 0082  د رمضان محمد القذافي علم نفس النمو الطفولة و المراهقة 

  P. 0083  د محمد عبد الغني المدخل الى الصحة النفسية 

  P. 0084  د أحمد محمد الطيب  و القياس النفسي و التربويالتقويم 

  P. 0085 د محمد السيد عبد الرحمن نظريات الشخصية 

  P. 0086 
 -موسوعة تنمية الطفل في سيكولوجية الطفولة المبكرة 

 الجزء األول -طفل الحضانة و الروضة 

المجيد سيد أحمد منصور/ د د عبد 

 زكريا أحمد الشربيني/ د يسرية صادق

  P. 0087  ترجمة: د عمر حسن الشيخ مناظرة علمية بين هانز آيزيك و ليون كامن -الذكاء 

  P. 0088 األبعاد األساسية للشخصية 
تأليف: د أحمد محمد عبد الخالق/ 

 تقديم: د هانز آيزيك

  P. 0089 
مناهج البحث في علم النفس ( أساليب تصميم البحوث و 

 طرق جمع المعلومات )
 د عبد الرحمن عيسوي

  P. 0090 د خير اهللا عصار مقدمة لعلم النفس األدبي 

  P. 0091 د عبد الرحمن عيسوي علم النفس بين النظرية و التطبيق 

  P. 0092  د عبد الرحمن عيسوي النفس الحديث أصول علم 

  P. 0093 د محمود منسى علم النفس التربوي للمعلمين 

  P. 0094 د عبد المجيد محمد شاذلي الواجبات المدرسية و التوافق النفسي 



  P. 0095 د هشام شرابي النظام األبوي و اشكالية تخلف المجتمع العربي 

  P. 0096 د هشام شرابي النظام األبوي و اشكالية تخلف المجتمع العربي 

  P. 0097 د هشام شرابي النظام األبوي و اشكالية تخلف المجتمع العربي 

  P. 0098 د هشام شرابي النظام األبوي و اشكالية تخلف المجتمع العربي 

  P. 0099 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 

  P. 0100 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 

  P. 0101 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 

  P. 0102 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 

  P. 0103 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 

  P. 0104 ويتيج أرنوف مقدمة في علم النفس 

  P. 0105 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 

  P. 0106 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 

  P. 0107 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 

  P. 0108 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 

  P. 0109 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 

  P. 0110 أرنوف ويتيج مقدمة في علم النفس 



  P. 0111 حسين عبد العزيز الدريني في المدخل إلى علم النفس 

  P. 0112 مصطفى عشوي مدخل إلى علم النفس 

  P. 0113 لندال دافيدوف مدخل علم النفس 

  P. 0114 دافيدوفلندال  مدخل علم النفس 

  P. 0115 د: عبد الحميد محمد الهاشمي المرشد في علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0116 د: عباس محمود عوض في علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0117 د: عباس محمود عوض في علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0118 محمود عوضد: عباس  في علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0119 د: عبد الرحمن محمد عيسوي دراسات في علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0120 د: عبد الرحمن محمد عيسوي دراسات في علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0121 د: عبد الرحمن محمد عيسوي دراسات في علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0122 د: عبد الرحمن محمد عيسوي في علم النفس اإلجتماعي دراسات 

  P. 0123 د: عبد الرحمن محمد عيسوي علم النفس الفسيولوجي 

  P. 0124 د: عبد الرحمن محمد عيسوي علم النفس الفسيولوجي 

  P. 0125 د: كمال دسوقي الطب العقلي والنفسي 

  P. 0126  د: كمال دسوقي العقلي والنفسيالطب 



  P. 0127 د: كمال دسوقي الطب العقلي والنفسي 

  P. 0128 د: كمال دسوقي الطب العقلي والنفسي 

  P. 0129 محمد عثمان نجاتي اإلدراك الحسي عند إبن سينا 

  P. 0130 عثمان نجاتيمحمد  اإلدراك الحسي عند إبن سينا 

  P. 0131 محمد عثمان نجاتي اإلدراك الحسي عند إبن سينا 

  P. 0132 محمد عثمان نجاتي اإلدراك الحسي عند إبن سينا 

  P. 0133 محمد عثمان نجاتي اإلدراك الحسي عند إبن سينا 

  P. 0134 عثمان نجاتيمحمد  اإلدراك الحسي عند إبن سينا 

  P. 0135 د: حلمي المليجي علم النفس المعاصر 

  P. 0136 د: حلمي المليجي علم النفس المعاصر 

  P. 0137 د: حلمي المليجي علم النفس المعاصر 

  P. 0138 وينفريد هوبر تر: مصطفى عشوي مدخل إلى السيكولوجية الشخصية 

  P. 0139 سهير كامل أحمد مدخل إلى علم النفس 

  P. 0140 د: كمال الدسوقي علم النفس ودراسة التوافق 

  P. 0141 د: كمال الدسوقي علم النفس ودراسة التوافق 

  P. 0142 د: كمال الدسوقي علم النفس ودراسة التوافق 



  P. 0143  د: كمال الدسوقي النفس ودراسة التوافقعلم 

  P. 0144 د: كمال الدسوقي علم النفس ودراسة التوافق 

  P. 0145 د: حسين فيصل القري علم نفس الطفولة والمراهقة 

  P. 0146 مدارس علم النفس المعاصرة 
د: كمال دسوقي -روبرت ودورت 

1981 

  P. 0147 طلعت همام قاموس العلوم النفسية واإلجتماعية 

  P. 0148 طلعت همام سين وجيم عن علم النفس التطوري 

  P. 0149 ت.نبيل حسين جدلية األنا والال وعي 

  P. 0150 د: حنفي بن عيسى محاضرات في علم النفس اللغوي 

  P. 0151  د: فاخر عاقل النفس (إنجليزي فرنسي عربي)معجم علم 

  P. 0152 قراءات في علم النفس 
د: محمد صفطي /نبيلة ميخائيل /ناجي 

 محمد قاسم

  P. 0153 
حقوق الطفل (نظرة تحليلية وثائقية عن حقوق الطفل 

 العربي والمسلم في العالم المعاصر)
 اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي

  P. 0154 كامل محمد محمد عويضة علم النفس بين الشخصية والفكر 

  P. 0155 د: يوسف مراد مبادئ علم النفس العام 

  P. 0156 د: مصطفى غالب مبادئ علم النفس 

  P. 0157 د: مصطفى غالب أصول علم النفس 

  P. 0158 د: مصطفى غالب علم النفس الحديث 



  P. 0159 د: مصطفى غالب علم النفس الحديث 

  P. 0160 د: عبد الرحمن العيسوي علم النفس علم وفن 

  P. 0161 د: يوسف مراد ميادين علم النفس (المجلد االول) النظرية والتطبيقية 

  P. 0162  د: يوسف مراد علم النفس (المجلد الثاني) النظرية والتطبيقيةميادين 

  P. 0163 د: خليل ميخائيل عوض علم النفس العام 

  P. 0164 سمير الشيخاني علم النفس في حياتنا اليومية 

  P. 0165 د: نوال محمد عطية علم النفس والتكيف النفسي واإلجتماعي 

  P. 0166 د: حمدي الفرماوي ركائز البناء النفسي 

  P. 0167 سمير عبده التحليل النفسي لرواد علم النفس الحديث 

  P. 0168 تر: نهاد خياطة- ك. ع . يونغ  علم النفس التحليلي 

  P. 0169 تر: جورج طرابشي-فرويد سيغموند  خمسة دروس في التحليل النفسي 

  P. 0170 تر: جورج طرابشي-سيغموند فرويد  مختصر التحليل النفسي 

  P. 0171 تر: جورج طرابشي-سيغموند فرويد  التحليل النفسي للهستيريا 

  P. 0172 تر: جورج طرابشي-سيغموند فرويد  علم ما وراء النفس 

  P. 0173 السلوك اإلنساني مقدمة في مشكالت علم األخالق 
جون هوسبرس تر: علي عبد المعطي 

 محمد

  P. 0174 د: عبد الرحمن العيسوي دراسات في السلوك اإلنساني 



  P. 0175 د: عبد الرحمن العيسوي اإليمان والصحة النفسية 

  P. 0176 د: عبد الرحمن العيسوي الجديد في الصحة النفسية 

  P. 0177 د: إيمان فوزي في الصحة النفسية 

  P. 0178 علم النفس التعليمي 
محمود عبد الحليم -ابراهيم وجيه

 أحمد صالح-منسي

  P. 0179 د: عبد الرحمن العيسوي الصحة النفسية والجريمة الجنائية 

  P. 0180 
النفسية وعلم النفس اإلجتماعي والتربية الصحية الصحة 

 1ج

د: أحمد محمد حسن صالح/د: مها 

 إسماعيل هاشم/نبيلة ميخائيل

  P. 0181 
الصحة النفسية وعلم النفس اإلجتماعي والتربية الصحية 

 2ج
 مجموعة من الدكاترة

  P. 0182 محمد جبل د: فوزي الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية 

  P. 0183 د: صالح المخيمر سيكولوجية الشخصية 

  P. 0184 د: عبد الرحمن محمد عيسوي سيكولوجية الشخصية 

  P. 0185 د: إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي إختبارات الذكاء والشخصية 

  P. 0186 الرحمن العيسويد: عبد  النمو الروحي والخلقي 

  P. 0187  د: محمد السيد عبد الرحمن علم النفس المتقدم-نظريات النمو 

  P. 0188 د: محمود عبد الحليم منسي علم نفس النمو 

  P. 0189 د" سهير كامل أحمد سيكولوجية نمو الطفل 

  P. 0190 فيوليت فؤاد إبراهيمد:  دراسات في سيكولوجية النمو 



  P. 0191 د: محمد علي الحاج طفلك سعادتك 

  P. 0192 د: سلوى محمد عبد الباقي فن التعامل مع الطفل 

  P. 0193 مها عبد العزيز التطورات اإلجتماعية لتربية وتغدية الطفل 

  P. 0194 د: سلوى محمد عبد الباقي اإلرشاد والوجيه النفسي لأل طفال 

  P. 0195 د: سلوى محمد عبد الباقي اللعب بين النظرية التطبيق 

  P. 0196 د: حسن مصطفى عبد المعطي اإلضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة 

  P. 0197 د: عبد العلي الجسماني سيكولوجية الطفولة والمراهقة 

  P. 0198 د: جمعة سيد يوسف النظريات الحديثة في تفسير األمراض النفسية 

  P. 0199 د:مفتاح  محمد عبد العزيز علم النفس العالجي 

  P. 0200 د: مصطفى سويف علم النفس العيادي 

  P. 0201 د: محمود شمال حسن سيكولوجية الفرد في المجتمع 

  P. 0202 د: عبد المنعم شحاته أنا واآلخر 

  P. 0203 كامل محمد محمد عويضة علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0204 د: معتز سيد عبد اهللا علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0205 د: سلوى محمد عبد الباقي موضوعات في علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0206 د: عبد العزيز السيد الشخصي النفس اإلجتماعي علم 



  P. 0207 سهير كامل أحمد علم النفس اإلجتماعي 

  P. 0208 طارق كمال  مشاكل نفسية معاصرة 

  P. 0209 خالد عبد الرازق السيد سيكولوجية األطفال ذوي اإلحتياجات  الخاصة 

  P. 0210 
(المفهوم  1سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة ج

 والفئات)
 عبد الرحمن سيد سليمان

  P. 0211 
( أساليب التعرف 2سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة  ج

 والتشخيص)
 عبد الرحمن سيد سليمان

  P. 0212 
(االلخصائص  3سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة ج

 والسمات)
 الرحمن سيد سليمانعبد 

  P. 0213 
(األساليب  4سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة ج

 التربيوية والبرامج التعليمية)
 عبد الرحمن سيد سليمان

  P. 0214 فيوليت فؤاد ابراهيم بحوث ودراسات في سيكولوجية اإلعاقة 

  P. 0215  د: إيمان فؤاد محمد كاشف العقلية بين اإلهمال والتوجيهاإلعاقة 

  P. 0216 
األساليب  -التصنيفات -المفهوم -اإلعاقات البدنية 

 العالجية
 د: عبد الرحمن سيد سليمان

  P. 0217 د: عبد الرحمن العيسوي علم النفس واإلنتاج 

  P. 0218  د: محمد أحمد شلبي علم النفس المعرفيمقدمة في 

  P. 0219  د: حسني عبد الباري عصر -مهاراته، واستراتيجيات تدريسية -التفكير 

  P. 0220 د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان  األسس النفسية واإلجتماعية لإلبتكار 

  P. 0221 علم النفس التعليمي 
حسن صالح ومجموعة أخرى د. أحمد 

 من الدكاترة

  P. 0222 علم النفس التعليمي 
د. أحمد حسن صالح ومجموعة أخرى 

 من الدكاترة



  P. 0223 د: أحمد صالح التقويم التربوي ومبادئ اإلحصاء 

  P. 0224 نعيم جعنيني-عبد اهللا الرشدان  المدخل إلى التربية والتعليم 

  P. 0225 د: عبد الحميد محمد الشاذلي الواجبات المدرسية والتوافق النفسي 

  P. 0226 د: عبد الرحمن العيسوي مناهج البحث في علم النفس 

  P. 0227 د: عبد الرحمن العيسوي القياس والتجريب في علم النفس والتربية 

  P. 0228  مسعودة كمال الطالق في المجتمع الجزائريمشكلة 

  P. 0229 مسعودة كمال مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري 

  P. 0230 قباري محمد اسماعيل أصول علم االجتماع السياسي 

  P. 0231 عبد العزيز فهمي هيكل االنسان المعاصر والحضارة االسالمية 

  P. 0232 
أشهر الجرائم -أمراضه- أسبابه -الشذوذ الجنسي 

 الجنسية
 خليل كنش البدوي

  P. 0233 عبد المجيد الشرفي اإلسالم والحداثة 

  P. 0234  د. محمود الخالدي سوسيولوجية اإلقتصاداإلسالمي 

  P. 0235 
مفتاح الشخصيات - النفسية الموسوعة 

 (شخصيتك...كيف تقّويها؟)
 فرجينا كابس

  P. 0236  عبد اللطيف شرارة - تغلب على التشاؤم سلطات اإلدارة- الموسوعة النفسية 

  P. 0237 
علم النفس يدلك على الطريق! كيف - الموسوعة النفسية 

 تستفيد من علم النفس؟
 رونالد ليارو-وايلدرجينالد 

  P. 0238 
مفتاح الشخصيات - الموسوعة النفسية 

 (شخصيتك...كيف تقّويها؟)
 ج.م غراهم-فرجينا كابس



  P. 0239 
فن الترويج عن النفس (فن معاملة - الموسوعة النفسية 

 الناس)
 رونالد ليارو-ولفرد نورثفليد

  P. 0240 ترجمة: صالح مخيم-دانييل الجاش وحدة علم النفس 

  P. 0241 
موسوعة علم النفس الحديث المجلد األول: علم النفس 

 والتربية واالجتماع
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي

  P. 0242 
موسوعة علم النفس الحديث المجلد الثاني: تصميم 

 البحوث النفسية والجتماعية والتربوية
 عبد الرحمان العيسويد.محمد 

  P. 0243 
موسوعة علم النفس الحديث المجلد الثالث: فن اإلرشاد 

 والعالج النفسي
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي

  P. 0244 
موسوعة علم النفس الحديث المجلد الرابع: مجاالت 

 اإلرشاد والعالج النفسي
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي

  P. 0245 
موسوعة علم النفس الحديث المجلد الخامس: علم 

 النفس الشواذ والصحة النفسية
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي

  P. 0246 
موسوعة علم النفس الحديث المجلد السادس: الضرابات 

 النفسجسمية
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي

  P. 0247 
علم النفس الحديث المجلد السابع: اضرابات موسوعة 

 الطفولة والمراهقة وعالجها
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي

  P. 0248 
موسوعة علم النفس الحديث المجلد الثامن: التربية 

 النفسية للطفل والمراهق
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي

  P. 0249 
علم النفس الحديث المجلد التاسع: علم النفس موسوعة 

 التعليمي
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي 

  P. 0250 
موسوعة علم النفس الحديث المجلد العاشر: دراسات في 

 الجريمة والجنوح واالنحراف
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي 

  P. 0251 
علم النفس الحديث المجلد الحادي عشر: موسوعة 

 الجريمة واإلدمان
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي 

  P. 0252 
موسوعة علم النفس الحديث المجلد الثاني عشر: 

 سيكولوجية الغذاء
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي 

  P. 0253 
علم النفس الحديث المجلد الثالث عشر: موسوعة 

 سيكولوجية اإلنتاج والتنمية
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي 

  P. 0254 
موسوعة علم النفس الحديث المجلد الرابع عشر: مناهج 

 البحث العلمي
 د.محمد عبد الرحمان العيسوي 



  P. 0255 
(الجزء  -دراسات عربية وعالمية -النفس االجتماعي علم 

 األول)
 د.محمود السيد أبو النيل

  P. 0256 
(الجزء  -دراسات عربية وعالمية-علم النفس االجتماعي 

 الثاني)
 د.محمود السيد أبو النيل

  P. 0257 
(الجزء  - بحوث عربية وعالمية -علم النفس الصناعي 

 الثالث)
 د.محمود السيد أبو النيل

  P. 0258  د.محمود السيد أبو النيل (الجزء الرابع) -دراسات عربية وعالمية -القيم واإلنتاج 

  P. 0259 
(الجزء  -دراسات عربية وعالمية-علم النفس والشائعات 

 الخامس)
 د.محمود السيد أبو النيل

  P. 0260 
دراسات عربية -العاملي لذكاء وقدرات اإلنسان التحليل 

 (الجزء السادس) -وعالمية
 د.محمود السد أبو النيل

  P. 0261 
(الجزء  - دراسات عربية وعالمية-علم النفس الفارق 

 السابع)
 د.محمود السيد أبو النيل

  P. 0263 (الجزء الثامن) د.محمود السيد أبو النيل اإلحصاء النفس واالجتماعي والتربوي 

  P. 0262 (الجزء التاسع) د.محمود السيد أبو النيل علم النفس عبر الحضاري 

  P. 0264 
اختبار الشخصية االسقاطي الجمعي دراسات عربية (الجزء 

 العاشر)
 د.محمود السيد أبو النيل

  P. 0265 
السيكوسوماتية (المجلد األول) في الصحة األمراض 

 النفسية
 د.محمود السيد أبو النيل

  P. 0266 
) دراسات وبحوث 2األمراض السيكوسوماتية (المجلد 

 عربية وعالمية
 د.محمود السيد أبو النيل

  P. 0267 د. حلمي المليجي علم النفس المعاصر 

  P. 0268  د. حلمي المليجي النفس المعاصرعلم 

  P. 0269 د. عزت عبد العظيم الطويل معالم علم النفس المعاصر 

  P. 0270 د. عزت عبد العظيم الطويل معالم علم النفس المعاصر 



  P. 0271 د.عبد العلي الجسماني علم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية 

  P. 0272 د.فوزي محمد جبل علم النفس العام 

  P. 0273 د.فوزي محمد جبل علم النفس العام 

  P. 0274 حسن عبد المعطي/هدى محمد قناوي علم نفس النمو(الجزء األول) األسس والنظريات 

  P. 0275 المعطي/هدى محمد قناويحسن عبد  علم نفس النمو(الجزء األول) األسس والنظريات 

  P. 0276 حسن عبد المعطي/هدى محمد قناوي علم نفس النمو(الجزء الثاني)المظاهر والتطبيقات 

  P. 0277 حسن عبد المعطي/هدى محمد قناوي علم نفس النمو(الجزء الثاني)المظاهر والتطبيقات 

  P. 0278  د. أشرف محمد عبد الغني النفس الصناعي أسسه وتطبيقاتهعلم 

  P. 0279 د. أشرف محمد عبد الغني علم النفس الصناعي أسسه وتطبيقاته 

  P. 0280 
دراسة في الشخصية بين السواء -علم النفس المرضي 

 - اإلضطراب
 د.مجدي أحمد محمد عبد اهللا

  P. 0281 
دراسة في الشخصية بين السواء -النفس المرضي علم 

 - اإلضطراب
 د.مجدي أحمد محمد عبد اهللا

  P. 0282 د.عبد الرحمان العيسوي علم النفس االقتصادي والسياسي 

  P. 0283 د.عبد الرحمان العيسوي علم النفس االقتصادي والسياسي 

  P. 0284 د.ساسي عريفج علم النفس التطوري 

  P. 0285 د.ساسي عريفج علم النفس التطوري 

  P. 0286 )د.محمد محمد قاسم ) دراسات منهجية1المدخل إلى مناهج البحث العلمي 



  P. 0287 د.غازي عناية إعداد البحث العلمي ليسانس ـ ماجستير ـ دكتوراه 

  P. 0288  د.غازي عناية البحث العلمي ليسانس ـ ماجستير ـ دكتوراهإعداد 

  P. 0289 د.غازي عناية إعداد البحث العلمي ليسانس ـ ماجستير ـ دكتوراه 

  P. 0290 د.غازي عناية إعداد البحث العلمي ليسانس ـ ماجستير ـ دكتوراه 

  P. 0291 سمير شيخاني علم النفس في حياتنا اليومية 

  P. 0292 سمير شيخاني علم النفس في حياتنا اليومية 

  P. 0293 سمير شيخاني علم النفس في حياتنا اليومية 

  P. 0294 
) تبويب 1اإلحصاء في العلوم السلوكية الوصف اإلحصائي(

 البيانات وتمثيلها بيانيا ونزعتها المركزية
 عبد الحميد أبو زيدد.مدحت 

  P. 0295 د.أحمد محمد الطيب اإلحصاء في التربية وعلم النفس 

  P. 0296 د.أحمد محمد الطيب اإلحصاء في التربية وعلم النفس 

  P. 0297 د.محمد الطيب وآخرون مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية 

  P. 0298  د.أبو طالب محمد سعيد/د.رشراش ) ميادينه وفروعه1التربية العام (علم 

  P. 0299 ) د.رشراش أنيس عبد الخالق/أبو طالب ) ميادينه فروعه2علم التربية العام 

  P. 0300 د.شبل بدران/د.أحمد فاروق محفوظ أسس التربية 

  P. 0301 بدران/د.أحمد فاروق محفوظد.شبل  أسس التربية 

  P. 0302 د.أحمد عد الحليم عطية دراسات أخالقية 



  P. 0303 زهير محمود الكرمي الطبيعة اإلنسانية 

  P. 0304 د.عبد الرحمان العيسوي دراسات في السلوك اإلنساني 

  P. 0305 عطية خميسد.محمد  تطور تكنولوجيا التعليم 

  P. 0306 
نظرية المعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب 

 المعاصرين
 د.محمود زيدان

  P. 0307 
مساهمة في  -تكوين العقل العلمي -غاستون باشالر 

 التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية
 د.خليل أحمد خليل

  P. 0308 
مساهمة في  -تكوين العقل العلمي -باشالر غاستون 

 التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية
 د.خليل أحمد

  P. 0309 د.يحيى األحمدي علم نفس الفروق الفردية 

  P. 0310 د.يحيى األحمدي علم نفس الفروق الفردية 

  P. 0311  د.محمد الحجار في فن ممارسة العالج النفسي ـ السلوكيالوجيز 

  P. 0312 د.محمد الحجار الوجيز في فن ممارسة العالج النفسي ـ السلوكي 

  P. 0313 

العالج النفسي - سلسلة اإلرشاد والعالج النفسي 

والتصنيف األسس والديناميات -وتطبيقاته الجماعية 

 والمشكالت (الجزء األول)

 د.مدحت عبد الحميد أبو زيد

  P. 0314 

العالج النفسي - سلسلة اإلرشاد والعالج النفسي 

بروتوكوالت تحليلية وسلوكية معرفية  -وتطبيقاته الجماعية

 ولعبية                     (الجزء الثاني)

 د.مدحت عبد الحميد أبو زيد

  P. 0315 

العالج النفسي - سلسلة اإلرشاد والعالج النفسي 

المجتمعات العالجية والمحيط  -وتطبيقاته الجماعية

العالجي و العالج التدعيمي وتحليل التعامل والتأمل 

االرتقائي والعالج المسرحي والديني والمساعدة الذاتية 

 (الجزء الثالث)

 د.مدحت عبد الحميد أبو زيد

  P. 0316 
العالج النفسي - سلسلة اإلرشاد والعالج النفسي 

العالج النفسي تطبيقاته الجماعية -وتطبيقاته الجماعية
 د.مدحت عبد الحميد أبو زيد



 بروتوكوالت عالجية ودراسات تدخلية (الجزء الرابع)

  P. 0317 

العالج النفسي - سلسلة اإلرشاد والعالج النفسي 

العالج النفسي تطبيقاته الجماعية -عيةوتطبيقاته الجما

 بروتوكوالت عالجية ودراسات تدخلية (الجزء الرابع)

 د.مدحت عبد الحميد أبو زيد

  P. 0318 د.السيد علي شتا البحوث التربوية و المنهج العلمي 

  P. 0319 د.السيد علي شتا البحوث التربوية و المنهج العلمي 

  P. 0320 رعاية المعوقين سمعيا وحركيا 
د. بدر الدين كمال عبده  د. محمد 

 السيد حالوة 

  P. 0321 رعاية المعوقين سمعيا وحركيا 
د. بدر الدين كمال عبده  د. محمد 

 السيد حالوة 

  P. 0322 د.مفتاح محمد عبد العزيز علم النفس العالجي اتجاهات حديثة 

  P. 0323 د.مفتاح محمد عبد العزيز علم النفس العالجي اتجاهات حديثة 

  P. 0324 د.رمضان الصباغ األحكام التقويمية في الجمال واألخالق 

  P. 0325 د.حلمي المليجي علم النفس اإلكلينيكي 

  P. 0326 د.حلمي المليجي علم النفس اإلكلينيكي 

  P. 0327 د.أحمد محمد عبد الخالق قياس الشخصية 

  P. 0328 د.عبد الحميد محمد شاذلي الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية 

  P. 0329 د.عبد الحميد محمد شاذلي الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية 

  P. 0330 د.فوزي محمد جبل الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية 

  P. 0331 د.فوزي محمد جبل الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية 



  P. 0332 محمد مياسا الصحة النفسية واألمراض النفسية والعقلية وقاية وعالجا 

  P. 0333 محمد مياسا الصحة النفسية واألمراض النفسية والعقلية وقاية وعالجا 

  P. 0334 
 -أسس تنمية الطفل أبي الرجل-موسوعة تنمية الطفل 

 ) الطفل العادي1(ج

د.عبد المجيد سيد أحمد منصور. زكريا 

 أحمد الشربيني

  P. 0335 
 -أسس تنمية الطفل أبي الرجل-موسوعة تنمية الطفل 

 ) الطفل العادي1(ج

المجيد سيد أحمد منصورد . د.عبد 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0336 
 -أسس تنمية الطفل أبي الرجل-موسوعة تنمية الطفل 

 )2) الطفل العادي (2(ج

د.عبد المجيد سيد أحمد منصورد . 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0337 
) 2(ج - الجنين ومخاطر الوالدة-تنمية الطفل موسوعة 

 )2الطفل العادي (

د.عبد المجيد سيد أحمد منصورد . 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0338 
موسوعة تنمية الطفل طفل المهد والرضاعة (الجزء األول) 

 )3الطفل العادي (

د.عبد المجيد سيد أحمد منصورد . 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0339 
(الجزء -طفل المهد والرضاعة -موسوعة تنمية الطفل 

 )3األول) الطفل العادي (

د.عبد المجيد سيد أحمد منصورد . 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0340 

الطفل ومشكالته النفسية والتربوية -موسوعة تنمية الطفل 

) الطفل 1(ج -العالجواالجتماعية األسباب و طرق 

 ) 4العادي (

د.عبد المجيد سيد أحمد منصورد . 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0341 

الطفل ومشكالته النفسية والتربوية -موسوعة تنمية الطفل 

) الطفل 1(ج -واالجتماعية األسباب و طرق العالج

 ) 4العادي (

د.عبد المجيد سيد أحمد منصورد . 

 شربينيزكريا أحمد ال

  P. 0342 
سيكولوجية الطفولة المبكرة طفل -موسوعة تنمية الطفل 

 )5(الجزء األول) الطفل العادي ( -الحضانة والروضة

د.عبد المجيد سيد أحمد منصورد . 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0343 

سيكولوجية الطفولة المبكرة طفل -تنمية الطفل موسوعة 

(الجزء األول) الطفل العادي         -الحضانة والروضة

)5( 

د.عبد المجيد سيد أحمد منصورد . 

 زكريا أحمد الشربيني

  P. 0344 مدحت عبد الحميد أبوزيد  علم نفس الطفل قلق األطفال 

  P. 0345  مدحت عبد الحميد أبوزيد  الطفل قلق األطفالعلم نفس 

  P. 0346 عبد العزيز جادو علم النفس الطفل وتربيته 



  P. 0347 عبد العزيز جادر علم نفس الطفل والتربية 

  P. 0348 توما جورج خوري الطفل الموهوب والطفل بطيء التعلم 

  P. 0349  توما جورج خوري الموهوب والطفل بطيء التعلمالطفل 

  P. 0350 
األلعاب واللعب لألطفال المصابين بالشلل الدماغي (في 

 اطار برنامج إعادة التأهيل والعالج الطبيعي)
 أحمد فايز النماس

  P. 0351 
واللعب لألطفال المصابين بالشلل الدماغي (في األلعاب 

 اطار برنامج إعادة التأهيل والعالج الطبيعي)
 أحمد فايز النماس

  P. 0352 عكاشة عبد المنان الطيبي فّن تنشئة األطفال 

  P. 0353 عكاشة عبد المنان الطيبي فّن تنشئة األطفال 

  P. 0354  عكاشة عبد المنان الطيبي تنشئة األطفالفّن 

  P. 0355 فيصل محمد خير الزرّار التبول االرادي لدى األطفال 

  P. 0356 فيصل محمد خير الزرّار التبول االرادي لدى األطفال 

  P. 0357 
مفاهيم لغوية ومصطلحية في أدب الطفل -الطفولة معجم 

 -وتربيته وفنونه وثقافته
 أحمد الزلط

  P. 0358 
مفاهيم لغوية ومصطلحية في أدب الطفل -معجم الطفولة 

 -وتربيته وفنونه وثقافته
 أحمد الزلط

  P. 0359 عكاشة عبد المنان الطيبي التربية االجتماعية للطفل 

  P. 0360 عكاشة عبد المنان الطيبي التربية االجتماعية للطفل 

  P. 0361 عكاشة عبد المنان الطيبي التربية االجتماعية للطفل 

  P. 0362 مجدي احمد محمد عبد اهللا االضرابات النفسية لألطفال األعراض واألسباب والعالج 



  P. 0363  مجدي احمد محمد عبد اهللا النفسية لألطفال األعراض واألسباب والعالجاالضرابات 

  P. 0364 عصام نور الدين سيكولوجية الطفل 

  P. 0365 عصام نور الدين سيكولوجية الطفل 

  P. 0366 ) محمد احمد النابلسي ) ذكاء الجنين1سلسلة علم نفس الطفل 

  P. 0367 ) محمد احمد النابلسي ) ذكاء الرضيع2سلسة علم نفس الطفل 

  P. 0368 ) محمد احمد النابلسي ) ذكاء الطفل قبل المدرسي3سلسلة علم نفس الطفل 

  P. 0369 ) محمد احمد النابلسي ) ذكاء الطفل المدرسي4سلسلة علم نفس الطفل 

  P. 0370 
) الطب النفسي ودوره في 5علم نفس الطفل (سلسلة 

 التربية
 محمد احمد النابلسي

  P. 0371 ) محمد احمد النابلسي ) العالج النفسي العائلي6سلسلة علم نفس الطفل 

  P. 0372 ) محمد احمد النابلسي ) الربو عند األطفال7سلسلة علم نفس الطفل 

  P. 0373 
) علم وظائف األصوات اللغوية 1األلسنية ( السلسلة

 الفونولوجية
 عصام نور الدين

  P. 0374 
) علم وظائف األصوات اللغوية 1السلسلة األلسنية (

 الفونولوجية
 عصام نور الدين

  P. 0375 
) علم وظائف األصوات اللغوية 1السلسلة األلسنية (

 الفونولوجية
 عصام نور الدين

  P. 0376 لينارت ليفي /تر:رزق سند ابراهيم  التوتر في الصناعة أسبابه وأثاره والوقاية منه 

  P. 0377 لينارت ليفي /تر:رزق سند ابراهيم  التوتر في الصناعة أسبابه وأثاره والوقاية منه 

  P. 0378 رمضان محمد القدافي رعاية المتخلفين ذهنيا 



  P. 0379 رمضان محمد القدافي رعاية المتخلفين ذهنيا 

  P. 0380 فتحية حسن سليمان تربية الطفل بين الماضي والحاضر 

  P. 0381 عبد المنعم الحفني موسوعة أعالم علم النفس 

  P. 0382 عبد المنعم المليجي النمو النفسي 

  P. 0383 عبد المنعم المليجي النمو النفسي 

  P. 0384 أحمد جاد النفس ومتاعبها 

  P. 0385 الديناميات النفسية  علـم  القوى النفسية الالشعورية 
جيرالد س.بلوم/تر:رزق سند ابراهيم 

 ليلة/تقديم: فرج أحمد فرج

  P. 0386 مصطفى عبد المعطيحسن  علم النفس اإلكلينيكي 

  P. 0387 ) حسن مصطفى عبد المعطي )1علم النفس اإلكلينيكي 

  P. 0388 أنور عقل تطوير تقويم أداء الطالب 

  P. 0389 أنور عقل تطوير تقويم أداء الطالب 

  P. 0390 د. مطيع رئيف سليمان األمراض النفسية المعاصرة 

  P. 0391 د. مطيع رئيف سليمان األمراض النفسية المعاصرة 

  P. 0392 د. محمد الحجار العالج السلوكي للتوتر و للغضب 

  P. 0393 د. محمد الحجار العالج السلوكي للتوتر و للغضب 

  P. 0394 د. محمد الحجار تشخيص األمراض النفسية 



  P. 0395 د. محمد الحجار تشخيص األمراض النفسية 

  P. 0396 (أربعا دراسات حول العنف والعدوان ) عبد الهادي عبد الرحمن العنف واإلنسان 

  P. 0397 (أربعا دراسات حول العنف والعدوان ) عبد الهادي عبد الرحمن العنف واإلنسان 

  P. 0398 د.ادغار بيش فكر فرويد 

  P. 0399 كريستيان بودلو          دوركايم واالنتحار 

  P. 0400 كلثن هال أصول علم النفس الفرو يدي 

  P. 0401 كلثن هال أصول علم النفس الفرو يدي 

  P. 0402 د. فيصل عباس التحليل النفسي واالتجاهات الفرويدية 

  P. 0403 د. فيصل عباس التحليل النفسي واالتجاهات الفرويدية 

  P. 0404 د. فيصل عباس التحليل النفسي واالتجاهات الفرويدية 

  P. 0405 سمير عبده التحليل النفسي لرواد علم النفس الحديث 

  P. 0406 سمير عبده التحليل النفسي لرواد علم النفس الحديث 

  P. 0407 د. عباس محمد/ حسن سليمان نظرية التوازي في الفكر العلمي العربي 

  P. 0408 أنسي محمد أحمد قاسم علم النفس التعلم 

  P. 0409 عصام نور الدين سيكولوجية الطفل 

  P. 0410 حديوي حالوة أسرار النفس والروح 



  P. 0411 حديوي حالوة أسرار النفس والروح 

  P. 0412 Le psychodrame chez l'enfant    Daniel wedlacher 

  P. 0413 عكاشة عبد المنان الطيبي عالج النسيان ـ وطرق مضمونة لتقوية الذاكرة ـ 

  P. 0414  عكاشة عبد المنان الطيبي النسيان ـ وطرق مضمونة لتقوية الذاكرة ـعالج 

  P. 0415 سعيد اللحام عجائب وغرائب الجان ـ من القرآن والسنة ـ 

  P. 0416 سعيد اللحام عجائب وغرائب الجان ـ من القرآن والسنة ـ 

  P. 0417  فريال علوان -في القرآن والسنة-السحر والسحرة أحكام 

  P. 0418  فريال علوان -في القرآن والسنة-أحكام السحر والسحرة 

  P. 0419 د.  وليد سرحان االكتئاب 

  P. 0420 د.  وليد سرحان االكتئاب 

  P. 0421  عفاف محمد عبد المنعم -دراسة نفسية لألسباب ونتائجه-اإلدمان 

  P. 0422  عفاف محمد عبد المنعم -دراسة نفسية لألسباب ونتائجه-اإلدمان 

  P. 0423 دايل كرينجي   دع القلق وابدأ الحياة 

  P. 0424 دايل كرينجي   دع القلق وابدأ الحياة 

  P. 0425 دايل كرينجي   دع القلق وابدأ الحياة 

  P. 0426 أحمد محمد عبد الخالق الدراسة التطويرية للقلق 



  P. 0427 أحمد محمد عبد الخالق الدراسة التطويرية للقلق 

  P. 0428 خليل أحمد خليل االبن البكر وجه مميز 

  P. 0429  خليل أحمد خليل البكر وجه مميزاالبن 

  P. 0430 فرانسواز ايرتيرة ذكورة وأنوثة فكرة االختالف 

  P. 0431 فرانسواز ايرتيرة ذكورة وأنوثة فكرة االختالف 

  P. 0432 خليل أحمد خليل االبن البكر وجه مميز 

  P. 0433 ناتالي ياكو لغة الحركات 

  P. 0434 ناتالي ياكو لغة الحركات 

  P. 0435 ناتالي ياكو لغة الحركات 

  P. 0436 ناتالي ياكو لغة الحركات 

  P. 0437 ناتالي ياكو لغة الحركات 

  P. 0438 طوني غو بول هوك سيكولوجيا التقييم الذاتي 

  P. 0439 طوني غو بول هوك سيكولوجيا التقييم الذاتي 

  P. 0440 طوني غو بول هوك سيكولوجيا التقييم الذاتي 

  P. 0441 د.محمد السيد عبد الرحمان نظريات الشخصية 

  P. 0442 د.محمد السيد عبد الرحمان نظريات الشخصية 



  P. 0443 
Freud essais de psychanalyse 

appliquée 
Sigmund freud  

  P. 0444 طارق كمال أساسيات في علم النفس العام 

  P. 0445  طالل حرب 2ج -الفشل- موسوعة علم النفس 

  P. 0446 
سيكولوجية التوافق -دراسات في علم النفس الصناعي 

 دراسة ميدانية-المهني للعامل
 سعيد محمد عمان

  P. 0447  عبد المنعم الحفني 4ج -التحليل النفسي لألحالم- موسوعة علم النفس 

  P. 0448  سمير شيخاني 5ج -سبيلك إلى السعادة والنجاح - موسوعة علم النفس 

  P. 0449 
الصحة النفسية واألمراض النفسية - موسوعة علم النفس 

 6ج -والعقلية
 محمد مياسا

  P. 0450  ميخائيل ابراهيم أسعد 7ج -فنون البحث في علم النفس - موسوعة علم النفس 

  P. 0451  محمد مياسا 8ج -االدمان سيكولوجيا- موسوعة علم النفس 

  P. 0452 
األسس النفسية والتربوية لرعاية - موسوعة علم النفس 

 9ج -الشباب
 عمر محمد التومي الشيباني

  P. 0453  عبد المنعم الحفني 10ج -الموسوعة النفسية الجنسية- موسوعة علم النفس 

  P. 0454 عبد المنعم الحفني موسوعة مدارس علم النفس 

  P. 0455 عبد المنعم الحفني موسوعة مدارس علم النفس 

  P. 0456  عبد المنعم الحفني الموسوعي للتحليل النفسيالمعجم 

  P. 0457 عبد المنعم الحفني المعجم الموسوعي للتحليل النفسي 

  P. 0458 مريم سليم حقول علم النفس 



  P. 0459 مريم سليم حقول علم النفس 

  P. 0460 عبد الحليم المنسيمحمود  مناهج البحث العلمي 

  P. 0461 محمود عبد الحليم المنسي مناهج البحث العلمي 

  P. 0462 عباس محمود عوض علم النفس العام 

  P. 0463 عباس محمود عوض علم النفس العام 

  P. 0464 عبد الرحمن عيسوي علم النفس العام 

  P. 0465  عبد الرحمن عيسوي النفس العامعلم 

  P. 0466 عزت عبد العظيم الطويل معالم علم النفس المعاصر 

  P. 0467 عزت عبد العظيم الطويل معالم علم النفس المعاصر 

  P. 0468 سامي عريفج علم النفس التطوري 

  P. 0469 محمد القدافيرمضان  علم النفس الفسيولوجي 

  P. 0470 عبد الرحمن محمد عيسوي علم النفس الفسيولوجي 

  P. 0471 عبد الرحمن محمد عيسوي علم النفس الفسيولوجي 

  P. 0472 عبد الرحمن محمد عيسوي علم النفس الفسيولوجي 

  P. 0473 الرحمن محمد عيسويعبد  علم النفس الفسيولوجي 

  P. 0474 عبد العزيز جادر علم نفس الطفل والتربية 



  P. 0475 عبد العزيز جادر علم نفس الطفل والتربية 

  P. 0476 سهير كامل أحمد أسس تربية الطفل بين النظرية و التطبيق 

  P. 0477  سهير كامل أحمد تربية الطفل بين النظرية و التطبيقأسس 

  P. 0478 منى فياض الطفل والتربية المدرسية في األسري والثقافي 

  P. 0479 منى فياض الطفل والتربية المدرسية في األسري والثقافي 

  P. 0480  الحميد أبوزيد مدحت عبد  -قلق األطفال- علم النفس الطفل 

  P. 0481  مدحت عبد الحميد أبوزيد  -قلق األطفال- علم النفس الطفل 

  P. 0482 
 - اجتماعيا-نفسيا -موقف االسالم من تنشئة الطفل 

 تربويا
 سعد ابراهيم طايل الديهي

  P. 0483 
 - اجتماعيا-نفسيا -موقف االسالم من تنشئة الطفل 

 تربويا
 سعد ابراهيم طايل الديهي

  P. 0484 حسن الشرقاوي نحو علم نفس اسالمي 

  P. 0485 حسن الشرقاوي نحو علم نفس اسالمي 

  P. 0486 عبد الفتاح محمد دويدار في الطب النفسي وعلم النفس المرضي االكلينيكي 

  P. 0487  عبد الفتاح محمد دويدار النفسي وعلم النفس المرضي االكلينيكيفي الطب 

  P. 0488  عبد الفتاح محمد العيسوي - عند علماء المسلمين-تاريخ الطب النفسي 

  P. 0489  عبد الفتاح محمد العيسوي - عند علماء المسلمين-تاريخ الطب النفسي 

  P. 0490  عبد الرحمن العيسوي النفسية وعالجهااألمراض 



  P. 0491 عبد الرحمن العيسوي األمراض النفسية وعالجها 

  P. 0492 ايمي يوليس فن العالج النفسي 

  P. 0493 ايمي يوليس فن العالج النفسي 

  P. 0494 محمد السيد عبد الرحمن دراسات في الصحة النفسية 

  P. 0495 محمد السيد عبد الرحمن دراسات في الصحة النفسية 

  P. 0496  د:مصطفى النشار  تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى ابن خلدون 

  P. 0497 مصطفى حجازي الصحة النفسية 

  P. 0498   القوى النفسية الالشعوريةالديناميات النفسية  علـم 
جيرالد س.بلوم/تر:رزق سند ابراهيم 

 ليلة/تقديم: فرج أحمد فرج

  P. 0499 يحي األحمدي قضايا سيكولوجية 

  P. 0500 يحي األحمدي قضايا سيكولوجية 

  P. 0501 حلمي المليجي القياس السيكولوجي 

  P. 0502  حلمي المليجي السيكولوجيالقياس 

  P. 0503 عبد اهللا محمد عبد الرحمن سوسيولوجيا االتصال واالعالم 

  P. 0504 عبد اهللا محمد عبد الرحمن سوسيولوجيا االتصال واالعالم 

  P. 0505 جمعة سيد يوسف سيكولوجية اللغة والمرض العقلي 

  P. 0506 جمعة سيد يوسف سيكولوجية اللغة والمرض العقلي 



  P. 0507  دوجال ماكاي - النظرية والعالج-علم النفس األكلينيكي 

  P. 0508  دوجال ماكاي - النظرية والعالج-علم النفس األكلينيكي 

  P. 0509  دوجال ماكاي - النظرية والعالج-علم النفس األكلينيكي 

  P. 0510  دوجال ماكاي - النظرية والعالج-علم النفس األكلينيكي 

  P. 0511 عبد الفتاح محمد دويدار في علم النفس الطبي والمرضي واالكلينيكي 

  P. 0512 عبد الفتاح محمد دويدار في علم النفس الطبي والمرضي واالكلينيكي 

  P. 0513  مصطفى غالب )20النفس التربوي (العدد علم 

  P. 0514  مصطفى غالب )20علم النفس التربوي (العدد 

  P. 0515  مصطفى غالب )21تطور المعالجة النفسية (العدد 

  P. 0516  مصطفى غالب )21تطور المعالجة النفسية (العدد 

  P. 0517  مصطفى غالب )22النفس الحديث (العدد علم 

  P. 0518  مصطفى غالب )22علم النفس الحديث (العدد 

  P. 0519  مصطفى غالب -8-الجنس عند فرويد 

  P. 0520  مصطفى غالب -8-الجنس عند فرويد 

  P. 0521  مصطفى غالب -10-الذاكرة 

  P. 0522  مصطفى غالب -10-الذاكرة 



  P. 0523  مصطفى غالب - 13-السلوك 

  P. 0524  مصطفى غالب - 13-السلوك 

  P. 0525  مصطفى غالب )17الشذوذ النفسي (العدد 

  P. 0526  مصطفى غالب )17الشذوذ النفسي (العدد 

  P. 0527 مريم سليم علم النفس التربوي 

  P. 0528  أبو طالب محمد سعيد - ميادينه وفروعه-علم التربية العام 

  P. 0529  أبو طالب محمد سعيد - ميادينه وفروعه-علم التربية العام 

  P. 0530 عبد الرحمن عيسوي أصول علم النفس التربوي 

  P. 0531 عبد الرحمن عيسوي أصول علم النفس التربوي 

  P. 0532 
دراسة في التعليم :عادات االستذكار -علم النفس التربوي 

 -ومعوقاتها
 عبد الرحمن محمد عيسوي

  P. 0533 
دراسة في التعليم :عادات االستذكار -علم النفس التربوي 

 -ومعوقاتها
 عبد الرحمن محمد عيسوي

  P. 0534  رمضان محمد القدافي النفس التربويعلم 

  P. 0535 عبد الحميد محمد شاذلي علم النفس العام 

  P. 0536  6حولّيات جامعة الجزائر (العدد(   

  P. 0537 هانز ساكس فرويد: أستاذي وصديقي 

  P. 0538 عبد المنعم الميالدي سيكولوجية المراهقة 



  P. 0539 عصام نور الدين علم نفس النمو 

  P. 0540 عصام نور الدين علم نفس النمو 

  P. 0541 علي فاتح الهنداوي علم نفس النمو: الطفولة والمراهقة 

  P. 0542  مات ريدلي -السيرة الذاتية للنوع البشري- الجينوم 

  P. 0543  جون هوبسرس -مقدمة في مشكالت علم الخالق-االنساني السلوك 

  P. 0544 محمد خولي التربية وبناء االنسان المعاصر 

  P. 0545 محمد خولي التربية وبناء االنسان المعاصر 

  P. 0546 عبد الرحمن عيسوي علم النفس االقتصادي والسياسي 

  P. 0547  مايكل كول -ماضيه ومستقبله-النفس الثقافي علم 

  P. 0548 بياتريس دوبون هل يقدم تعليم واحد للذكور واالنات 

  P. 0549 روجيه باستيد السوسيولوجيا والتحليل النفسي 

  P. 0550 هانز ساكس فرويد: أستاذي وصديقي 

  P. 0551  عبد المنعم الحفني النفسية الجنسيةالموسوعة 

  P. 0552 عبد المنعم الحفني الموسوعة النفسية الجنسية 

  P. 0553 عبد الرحمان محمد العيسوي علم النفس الجنائي 

  P. 0554 عبد الرحمان محمد العيسوي علم النفس الجنائي 



  P. 0555  عبد الرحمان محمد العيسوي جديدة في علم النفس الجنائياتجاهات 

  P. 0556 عبد الرحمان محمد العيسوي اتجاهات جديدة في علم النفس الجنائي 

  P. 0557 عبد الرحمان محمد العيسوي علم النفس القانوني 

  P. 0558 الرحمان محمد العيسويعبد  علم النفس القانوني 

  P. 0559  محمد حسن غانم عالجه) -نظريات تفسيره -االدمان (أضراره 

  P. 0560  محمد حسن غانم عالجه) -نظريات تفسيره -االدمان (أضراره 

  P. 0561 
علم النفس والطب النفسي -موسوعة عالم علم النفس  

 1م 1ج - في حياتنا اليومية
 عبد المنعم الحفني

  P. 0562 عبد المنعم الحفني 2م 2موسوعة عالم علم النفس   ج 

  P. 0563 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس  

 3ج - )1(المجلد 
 عبد المنعم الحفني

  P. 0564 
الموسوعة النفسية الجنسية -عالم علم النفس موسوعة 

 4ج - )2(المجلد 
 عبد المنعم الحفني

  P. 0565 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس 

 5ج - )3(المجلد 
 عبد المنعم الحفني

  P. 0566 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس 

 6ج - )4(المجلد 
 عبد المنعم الحفني

  P. 0567 

الكتاب الجامع في -موسوعة عالم علم النفس 

 -االضطرابات النفسية وأسبابها ونشأتها وطرق عالجها 

 1م  7ج

 عبد المنعم الحفني

  P. 0568 

الكتاب الجامع في -موسوعة عالم علم النفس 

 -عالجها االضطرابات النفسية وأسبابها ونشأتها وطرق 

 2م  8ج

 عبد المنعم الحفني

  P. 0569 

الكتاب الجامع في -موسوعة عالم علم النفس 

 -االضطرابات النفسية وأسبابها ونشأتها وطرق عالجها 

 3م  9ج

 عبد المنعم الحفني



  P. 0570   عبد المنعم الحفني 4م  10ج-موسوعة عالم علم النفس 

  P. 0571   عبد المنعم الحفني 5م  11ج-موسوعة عالم علم النفس 

  P. 0572   عبد المنعم الحفني 6م  12ج-موسوعة عالم علم النفس 

  P. 0573 
- ) 1موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي (المجلد 

   13ج
 عبد المنعم الحفني

  P. 0574 
- ) 2عالم علم النفس والتحليل النفسي (المجلد موسوعة 

 14ج
 عبد المنعم الحفني

  P. 0575 عبد المنعم الحفني 15ج- 3موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي م 

  P. 0576 عبد المنعم الحفني 16ج- 4موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي م 

  P. 0577 
 -التحليل النفسي لألحالم -عالم علم النفس  موسوعة

 17ج
 عبد المنعم الحفني

  P. 0578 
 -موسوعة مدارس علم النفس-موسوعة عالم علم النفس  

 1م 18ج
 عبد المنعم الحفني

  P. 0579 
الكتاب الجامع لهذه المدارس -عالم علم النفسموسوعة 

 2م-19بدءًا من المدارس اليونانية ج
 عبد المنعم الحفني

  P. 0580 
الكتاب الجامع للبارزين في -موسوعة عالم علم النفس 

 1م- 20علم النفس بفروعه في التربية والطب النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

  P. 0581  عبد المنعم الحفني 2م  21عالم علم النفس جموسوعة 

  P. 0582 
المعجم الموسوعي للتحليل -موسوعة عالم علم النفس 

 1م-  22النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

  P. 0583 
المعجم الموسوعي للتحليل -موسوعة عالم علم النفس 

 2م-  23النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

  P. 0584 
المعجم الموسوعي للتحليل -موسوعة عالم علم النفس 

 3م-  24النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

  P. 0585 
نظرة تحليلية -التكامل العالجي لالعتقاد العقاقيري 

 -نافذة
 مدحت عبد الحميد أبوزيد 



  P. 0586 
نظرة تحليلية -التكامل العالجي لالعتقاد العقاقيري 

 -نافذة
 مدحت عبد الحميد أبوزيد 

83964 P. 0587 
علم النفس والطب النفسي -موسوعة عالم علم النفس  

 1م 1ج - في حياتنا اليومية
 عبد المنعم الحفني

83965 P. 0588 عبد المنعم الحفني 2م 2موسوعة عالم علم النفس   ج 

83966 P. 0589 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس  

 3ج - )1(المجلد 
 عبد المنعم الحفني

83967 P. 0590 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس 

 4ج - )2(المجلد 
 عبد المنعم الحفني

83968 P. 0591 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس 

 5ج - )3(المجلد 
 المنعم الحفنيعبد 

83969 P. 0592 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس 

 6ج - )4(المجلد 
 عبد المنعم الحفني

83970 P. 0593 

الكتاب الجامع في -موسوعة عالم علم النفس 

 -االضطرابات النفسية وأسبابها ونشأتها وطرق عالجها 

 1م  7ج

 عبد المنعم الحفني

83971 P. 0594 

الكتاب الجامع في -موسوعة عالم علم النفس 

 -االضطرابات النفسية وأسبابها ونشأتها وطرق عالجها 

 2م  8ج

 عبد المنعم الحفني

83972 P. 0595 

الكتاب الجامع في -موسوعة عالم علم النفس 

 -االضطرابات النفسية وأسبابها ونشأتها وطرق عالجها 

 3م  9ج

 عبد المنعم الحفني

83973 P. 0596   عبد المنعم الحفني 4م  10ج-موسوعة عالم علم النفس 

83974 P. 0597   عبد المنعم الحفني 5م  11ج-موسوعة عالم علم النفس 

83975 P. 0598   عبد المنعم الحفني 6م  12ج-موسوعة عالم علم النفس 

83976 P. 0599 
- ) 1موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي (المجلد 

   13ج
 عبد المنعم الحفني

83977 P. 0600 
- ) 2موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي (المجلد 

 14ج
 عبد المنعم الحفني



83978 P. 0601 المنعم الحفنيعبد  15ج- 3موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي م 

83979 P. 0602 عبد المنعم الحفني 16ج- 4موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي م 

83980 P. 0603 
 -التحليل النفسي لألحالم -موسوعة عالم علم النفس 

 17ج
 عبد المنعم الحفني

83981 P. 0604 
 -النفس موسوعة مدارس علم-موسوعة عالم علم النفس  

 1م 18ج
 عبد المنعم الحفني

83982 P. 0605 
الكتاب الجامع لهذه المدارس -موسوعة عالم علم النفس

 2م-19بدءًا من المدارس اليونانية ج
 عبد المنعم الحفني

83983 P. 0606 
الكتاب الجامع للبارزين في -عالم علم النفس موسوعة 

 1م- 20علم النفس بفروعه في التربية والطب النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

83984 P. 0607 عبد المنعم الحفني 2م  21موسوعة عالم علم النفس ج 

83985 P. 0608 
المعجم الموسوعي للتحليل -عالم علم النفس موسوعة 

 1م-  22النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

83986 P. 0609 
المعجم الموسوعي للتحليل -موسوعة عالم علم النفس 

 2م-  23النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

83987 P. 0610 
المعجم الموسوعي للتحليل -عالم علم النفس موسوعة 

 3م-  24النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

81785 P. 0611 راضي الوقفي مقدمة في علم النفس 

81786 P. 0612 راضي الوقفي مقدمة في علم النفس 

81787 P. 0613 خليل ميخائيل معوض علم النفس العام 

83553 P. 0614 حسين فايك علم النفس العام: رؤية معاصرة 

83054 P. 0615 حسين فايك علم النفس العام: رؤية معاصرة 

84010 P. 0616 حسين فايك علم النفس العام: رؤية معاصرة 



83628 P. 0617 حسين فايك العدوان واالكتئاب 

83650 P. 0618  حسين فايك في السلوك والشخصيةدراسات 

83651 P. 0619 حسين فايك دراسات في السلوك والشخصية 

83999 P. 0620 يحي األحمدي المدخل إلى العلوم النفسية 

82111 P. 0621 محمد عثمان نجاتي علم النفس االسالمي 

82112 P. 0622  محمد عثمان نجاتي علم النفس االسالميمدخل إلى 

82113 P. 0623 محمد عثمان نجاتي مدخل إلى علم النفس االسالمي 

82114 P. 0624 محمد عثمان نجاتي مدخل إلى علم النفس االسالمي 

  P. 0625 محمد عثمان نجاتي مدخل إلى علم النفس االسالمي 

  P. 0626 خليل كنش البدوي الشذوذ الجنسي 

  P. 0627 خليل كنش البدوي الشذوذ الجنسي 

  P. 0628 خليل كنش البدوي الشذوذ الجنسي 

82854 P. 0629 ديوري ريوريكوف الحب واالسرة عبر العصور 

82855 P. 0630 ديوري ريوريكوف الحب واالسرة عبر العصور 

82878 P. 0631 سمير عبدة تعلم كيف تمارس التحليل النفسي 

82880 P. 0632 سمير عبدة تعلم كيف تمارس التحليل النفسي 



82881 P. 0633 سمير عبدة تعلم كيف تمارس التحليل النفسي 

82879 P. 0634 سمير عبدة تعلم كيف تمارس التحليل النفسي 

81791 P. 0635 بشير بويجرة محمد بنية الشخصية في الرواية الجزائرية 

81789 P. 0636 بشير بويجرة محمد بنية الشخصية في الرواية الجزائرية 

81788 P. 0637 بشير بويجرة محمد بنية الشخصية في الرواية الجزائرية 

81787 P. 0638  بشير بويجرة محمد الشخصية في الرواية الجزائريةبنية 

81790 P. 0639 بشير بويجرة محمد بنية الشخصية في الرواية الجزائرية 

81779 P. 0640 أعمال المؤتمر األول للمحللين النفسيين العرب   

81778 P. 0641 أعمال المؤتمر األول للمحللين النفسيين العرب   

83642 P. 0642  جالل شمس الدين -مناهجه ونظرياته وقضاياه-علم اللغة النفسي 

81672 P. 0643 أمل األحمر بحوث ودراسات في علم النفس 

81673 P. 0644 أمل األحمر بحوث ودراسات في علم النفس 

81674 P. 0645 األحمر أمل بحوث ودراسات في علم النفس 

81675 P. 0646 أمل األحمر بحوث ودراسات في علم النفس 

81676 P. 0647 أمل األحمر بحوث ودراسات في علم النفس 

83990 P. 0648 مصطفى سويف علم النفس: دراسات نظرية وبحوث إمبريقية 



83638 P. 0649  جالل شمس الدين 1ج -مناهجه ونظرياته وقضاياه-اللغة النفسي علم 

83639 P. 0650  جالل شمس الدين 1ج -مناهجه ونظرياته وقضاياه-علم اللغة النفسي 

83640 P. 0651  جالل شمس الدين 1ج -مناهجه ونظرياته وقضاياه-علم اللغة النفسي 

83641 P. 0652  جالل شمس الدين 2ج -القضايا-اللغة النفسي علم 

83643 P. 0653  جالل شمس الدين 2ج -القضايا-علم اللغة النفسي 

82986 P. 0654 حسن عبد الحميد أحمد رشوان علم االجتماع النفسي 

83095 P. 0655 طارق كمال أساسيات في علم النفس االجتماعي 

81772 P. 0656 عبد العلي الجسماني علم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية 

81775 P. 0657 عبد العلي الجسماني علم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية 

81774 P. 0658 عبد العلي الجسماني علم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية 

81773 P. 0659 عبد العلي الجسماني علم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية 

81771 P. 0660 عبد العلي الجسماني علم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية 

83995 P. 0661 عبد الحميد محمد شاذلي الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية 

83997 P. 0662  رمضان محمد القدافي النفس الفسيولوجيعلم 

83952 P. 0663 سيغموند فرويد التحليل النفسي للهستيريا 

83953 P. 0664 كامل محمد عويضة علم النفس بين الشخصية والفكر 



84001 P. 0665 سيغموند فرويد التحليل النفسي لرهاب األطفال 

83949 P. 0666 سيغموند فرويد مختصر التحليل النفسي 

83948 P. 0667 سيغموند فرويد الهذيان واألحالم في الفن 

83901 P. 0668  محمد شفيق العلوم السلوكية 

83188 P. 0669 عمر لعويرة علم النفس التربوي 

83129 P. 0670 عمر لعويرة علم النفس التربوي 

84007 P. 0671 مجدي أحمد محمد عبد اهللا علم النفس التربوي بين النظرية والتطبيق 

82952 P. 0672 أفنان نظير دروزة أساسيات في علم النفس التربوي 

82996 P. 0673 سعيد الجاسم األسدي اإلشراف التربوي 

83093 P. 0674 محمد أحمد قاسمأنسى  علم النفس التعلم 

83963 P. 0675 محمود السيد أبو النيل علم النفس عبر الحضاري 

83962 P. 0676 محمود السيد أبو النيل اإلحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي 

83036 P. 0677 عصام نور الدين سيكولوجية المراهقة 

82720 P. 0678 عمرو حسن أحمد بدران فن التربية 

82616 P. 0679 عمرو حسن أحمد بدران فن التربية 

82717 P. 0680 عمرو حسن أحمد بدران فن التربية 



82718 P. 0681 عمرو حسن أحمد بدران فن التربية 

82719 P. 0682 عمرو حسن أحمد بدران فن التربية 

82725 P. 0683 عمرو حسن أحمد بدران فن التعامل مع الناس 

82724 P. 0684 عمرو حسن أحمد بدران فن التعامل مع الناس 

82723 P. 0685 عمرو حسن أحمد بدران فن التعامل مع الناس 

82722 P. 0686 عمرو حسن أحمد بدران فن التعامل مع الناس 

82721 P. 0687 عمرو حسن أحمد بدران التعامل مع الناس فن 

82733 P. 0688 عمرو حسن أحمد بدران أفضل حل المشكالتك الشخصية 

82730 P. 0689 عمرو حسن أحمد بدران أفضل حل المشكالتك الشخصية 

82731 P. 0690 عمرو حسن أحمد بدران أفضل حل المشكالتك الشخصية 

82732 P. 0691 عمرو حسن أحمد بدران أفضل حل المشكالتك الشخصية 

82729 P. 0692 عمرو حسن أحمد بدران كيف تحقق ذاتك؟ 

82726 P. 0693 عمرو حسن أحمد بدران كيف تحقق ذاتك؟ 

82727 P. 0694 عمرو حسن أحمد بدران كيف تحقق ذاتك؟ 

82728 P. 0695 عمرو حسن أحمد بدران كيف تحقق ذاتك؟ 

82715 P. 0696 محمد علي كامل الضغوط النفسية ومواجهتها 



82711 P. 0697 محمد علي كامل الضغوط النفسية ومواجهتها 

82712 P. 0698 محمد علي كامل الضغوط النفسية ومواجهتها 

82713 P. 0699 محمد علي كامل الضغوط النفسية ومواجهتها 

82714 P. 0700 محمد علي كامل الضغوط النفسية ومواجهتها 

82741 P. 0701 محمد علي كامل الضغوط النفسية ومواجهتها 

82740 P. 0702 محمد علي كامل الضغوط النفسية ومواجهتها 

82739 P. 0703  عمرو حسن أحمد بدران الطموحةالشخصية 

82742 P. 0704 عمرو حسن أحمد بدران الشخصية الطموحة 

82738 P. 0705 عمرو حسن أحمد بدران عيوب الشخصية 

82737 P. 0706 عمرو حسن أحمد بدران عيوب الشخصية 

82734 P. 0707 عمرو حسن أحمد بدران عيوب الشخصية 

82735 P. 0708 عمرو حسن أحمد بدران عيوب الشخصية 

82736 P. 0709 عمرو حسن أحمد بدران عيوب الشخصية 

82707 P. 0710 عمرو حسن أحمد بدران الشخصية المبدعة 

82710 P. 0711 عمرو حسن أحمد بدران الشخصية المبدعة 

82709 P. 0712 عمرو حسن أحمد بدران الشخصية المبدعة 



82708 P. 0713 عمرو حسن أحمد بدران الشخصية المبدعة 

81757 P. 0714 ديانا هيلز العناية بالعقل والنفس 

81756 P. 0715 ديانا هيلز العناية بالعقل والنفس 

81758 P. 0716 ديانا هيلز العناية بالعقل والنفس 

81840 P. 0717 محمد أحمد النابلسي النفس المقهورة 

81839 P. 0718 محمد أحمد النابلسي النفس المقهورة 

83004 P. 0719 عصام نور الدين علم النفس النمو 

82001 P. 0720 عبد الفتاح غزال المشكالت السلوكية 

83626 P. 0721 عبد الفتاح غزال المشكالت السلوكية 

83625 P. 0722 عبد الفتاح غزال المشكالت السلوكية 

83000 P. 0723 عبد الفتاح غزال المشكالت التعليمية 

83077 P. 0724 هارون توفيق الراشيدي الضغوط النفسية 

83021 P. 0725 كامل أحمد  سهير سيكولوجية الشخصية 

81723 P. 0726 دار الفكر العربي التحليل النفسي واالتجاهات الفرويدية 

81724 P. 0727 دار الفكر العربي التحليل النفسي واالتجاهات الفرويدية 

81719 P. 0728 
 -التقنيات  -الشخصية: دراسة حالت المناهج 

 االجراءات
 1996الفكر العربي دار 



81720 P. 0729 
 -التقنيات  -الشخصية: دراسة حالت المناهج 

 االجراءات
 1996دار الفكر العربي 

81718 P. 0730 
 -التقنيات  -الشخصية: دراسة حالت المناهج 

 االجراءات
 1996دار الفكر العربي 

81731 P. 0731 الرحمن عيسويعبد  فن القياس النفسي 

81732 P. 0732 عبد الرحمن عيسوي فن القياس النفسي 

81711 P. 0733 عبد الرحمن عيسوي سيكولوجية التنشئة االجتماعية 

81710 P. 0734 عبد الرحمن عيسوي سيكولوجية التنشئة االجتماعية 

81708 P. 0735 محمد زيغور حقول علم النفس الفيزيولوجي 

81709 P. 0736 محمد زيغور حقول علم النفس الفيزيولوجي 

83603 P. 0737 أنوار حافظ ابراهيم االتجاهات الحديثة في تربية الطفل 

82942 P. 0738 ي.إ.كولتشتسكا تربية مشاعر األطفال في األسرة 

82943 P. 0739  ي.إ.كولتشتسكا مشاعر األطفال في األسرةتربية 

82941 P. 0740 ي.إ.كولتشتسكا تربية مشاعر األطفال في األسرة 

81879 P. 0741 يوسف القرضاوي الجسد بين الصورة والمرآة 

81878 P. 0742 يوسف القرضاوي جحيم الوسواس 

81875 P. 0743 يوسف القرضاوي التربية الجنسية 

81874 P. 0744 يوسف القرضاوي التربية الجنسية 



81685 P. 0745 شنتماني كار األطفال الغير العاديين 

81686 P. 0746 شنتماني كار األطفال الغير العاديين 

81687 P. 0747 شنتماني كار األطفال الغير العاديين 

81688 P. 0748 شنتماني كار األطفال الغير العاديين 

81689 P. 0749 شنتماني كار األطفال الغير العاديين 

83989 P. 0750 مصطفى سويف علم النفس العيادي 

83657 P. 0751 عبد الرحمن عيسوي علم النفس الطبي 

84000 P. 0752 يخلفعثمان  علم النفس الصحة 

83998 P. 0753 حسين فايد علم النفس األكلينيكي 

82993 P. 0754  حسين فايد علم النفس المرضي 

84009 P. 0755 حسين فايد العالج النفسي 

83601 P. 0756 رشاد علي عبد العزيز موسى أساسيات الصحة النفسية والعالج النفسي 

83600 P. 0757 رشاد علي عبد العزيز موسى أساسيات الصحة النفسية والعالج النفسي 

83599 P. 0758 رشاد علي عبد العزيز موسى أساسيات الصحة النفسية والعالج النفسي 

81683 P. 0759 
فن االرشاد النفسي السريري االكلينيكي الحديث 

 المختصر
 محمد حمدي حجار

81682 P. 0760 
فن االرشاد النفسي السريري االكلينيكي الحديث 

 المختصر
 محمد حمدي حجار



81684 P. 0761 
فن االرشاد النفسي السريري االكلينيكي الحديث 

 المختصر
 محمد حمدي حجار

81677 P. 0762 
فن االرشاد النفسي السريري االكلينيكي الحديث 

 المختصر
 حمدي حجارمحمد 

81678 P. 0763 
فن االرشاد النفسي السريري االكلينيكي الحديث 

 المختصر
 محمد حمدي حجار

81679 P. 0764 
فن االرشاد النفسي السريري االكلينيكي الحديث 

 المختصر
 محمد حمدي حجار

81680 P. 0765 
االرشاد النفسي السريري االكلينيكي الحديث فن 

 المختصر
 محمد حمدي حجار

81681 P. 0766 
فن االرشاد النفسي السريري االكلينيكي الحديث 

 المختصر
 محمد حمدي حجار

83991 P. 0767 رمضان محمد القدافي التوجيه واالرشاد النفسي 

83951 P. 0768  سيغموند فرويد جديدة في التحليل النفسيمحاضرات 

83890 P. 0769 حسن شحاته المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق 

83916 P. 0770 دار انتصار يونس السلوك االنساني 

83662 P. 0771 عبد الرحمن عيسوي علم النفس: بين نظرية النظرية والتطبيق 

89661 P. 0772 طارق بن علي الحبيب مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي 

83659 P. 0773 مشيرة عبد الحميد أحمد اليوسيفي النشاط الزائد لدى األطفال 

83653 P. 0774 عبد المنعم أحمد الدردير 1علم النفس المعرفي ج 

83652 P. 0775 المنعم أحمد الدرديرعبد  1علم النفس المعرفي ج 

81736 P. 0776 موفق هاشم صفر الحلبي االضطرابات النفسية عند األطفال والمراهقين 



81737 P. 0777 موفق هاشم صفر الحلبي االضطرابات النفسية عند األطفال والمراهقين 

81738 P. 0778 موفق هاشم صفر الحلبي االضطرابات النفسية عند األطفال والمراهقين 

81739 P. 0779 موفق هاشم صفر الحلبي االضطرابات النفسية عند األطفال والمراهقين 

81804 P. 0780 عبد العلي الجسماني عالجك النفسي بين يديك 

81803 P. 0781 عبد العلي الجسماني عالجك النفسي بين يديك 

81802 P. 0782 عبد العلي الجسماني عالجك النفسي بين يديك 

81753 P. 0783 عبد العلي الجسماني علم النفس الغرضي 

81754 P. 0784 عبد العلي الجسماني علم النفس الغرضي 

81755 P. 0785 عبد العلي الجسماني علم النفس الغرضي 

81752 P. 0786  عبد العلي الجسماني النفس الغرضيعلم 

81751 P. 0787 عبد العلي الجسماني علم النفس الغرضي 

81605 P. 0788 ابراهيم الدر األسس البيولوجية لسلوك اإلنسان 

81807 P. 0789 ابراهيم الدر األسس البيولوجية لسلوك اإلنسان 

81808 P. 0790  ابراهيم الدر البيولوجية لسلوك اإلنساناألسس 

81806 P. 0791 ابراهيم الدر األسس البيولوجية لسلوك اإلنسان 

83022 P. 0792 سلوى محمد عبد الباقي اللعب بين النظرية التطبيق 



83630 P. 0793 سلوى محمد عبد الباقي اللعب بين النظرية التطبيق 

83665 P. 0794 عصام نور الدين سيكولوجية المراهقة 

82995 P. 0795 حسين فايد عالجها- أسبابها-االضطرابات السلوكية تشخيصها 

82992 P. 0796  محمد أحمد عبد الهادي -الثلوث الضوضائي-الضوضاء 

83617 P. 0797  أحمد عبد الهاديمحمد  -الثلوث الضوضائي-الضوضاء 

83992 P. 0798 اقبال ابراهيم مخلوف الرعاية الطبية والصحية ورعاية المعوقين 

84005 P. 0799 عباس محمود عوض دراسات في علم النفس الصناعي و المهني 

83994 P. 0800  أشرف محمد عبد الغني -أسسه وتطبيقاته-علم النفس الصناعي 

84023 P. 0801 محمد السيد منصور األسس البيولوجية لإلضطرابات النفسية: نظريا وتطبيقيا 

84008 P. 0802 حسين محمد حسين أساليب العصف الذهني 

84004 P. 0803 عبد الرحمن محمد عيسوي أصول البحث النفسي 

83956 P. 0804 أحمد النابلسيمحمد  ذكاء الرضيع 

83952 P. 0805 محمد أحمد النابلسي ذكاء الطفل قبل المدرسي 

83958 P. 0806 محمد أحمد النابلسي ذكاء الطفل قبل المدرسي 

83956 P. 0807 محمد أحمد النابلسي الطب النفسي ودوره في التربية 

83960 P. 0808  محمد أحمد النابلسي النفسي العائليالعالج 



83961 P. 0809 محمد أحمد النابلسي الربو عند األطفال 

83955 P. 0810 عبد الرحمن العيسوي التخلف العقلي 

84674 P. 0811 علي زيعور التحليل النفسي للذات العربية 

84676 P. 0812  علي زيعور النفسي للذات العربيةالتحليل 

84677 P. 0813 علي زيعور التحليل النفسي للذات العربية 

84675 P. 0814 علي زيعور التحليل النفسي للذات العربية 

84678 P. 0815 علي زيعور التحليل النفسي للذات العربية 

83608 P. 0816  حسين فايد االدمانسيكولوجية 

83627 P. 0817 حسين فايد سيكولوجية االدمان 

83550 P. 0818 عزت عبد العظيم الطويل عواطف نفسية 

83552 P. 0819 الفرحاني السيد محمود سيكولوجية العجز المتعلم 

83596 P. 0820 عبد الفتاحاسماعيل  اختبارات الذكاء والشخصية 

83113 P. 0821  سناء محمد سليمان - ومهاراته الدراسية السليمة-عادات االستذكار 

83602 P. 0822 عبد المنعم الميالدي األبعاد النفسية للطفل 

82983 P. 0823 أنسى محمد أحمد قاسم الفروق الفردية 

83551 P. 0824  أنسى محمد أحمد قاسم الفروق الفرديةمقدمة في 



83112 P. 0825  سناء محمد سليمان - ومهاراته الدراسية السليمة-عادات االستذكار 

83100 P. 0826  رفعت السيد علي -سيكولوجية العنف-التاريخ االجرامي للجنس البشري 

83611 P. 0827  رفعت السيد علي -سيكولوجية العنف-االجرامي للجنس البشري التاريخ 

83084 P. 0828 سهير كامل أحمد التوجيه واالرشاد النفسي للصغار 

82990 P. 0829 زكريا محمد الظاهر مبادئ القياس والتقويم في التربية 

83058 P. 0830 عصام نور الدين سيكولوجية التعلم 

83672 P. 0831 عصام نور الدين سيكولوجية التعلم 

83056 P. 0832 عادل صادق في بيتنا مريض نفسي 

83624 P. 0833 عبد الرحمن محمد عيسوي الجريمة بين البيئة والوراثة 

83011 P. 0834 عبد الرحمن محمد عيسوي الجريمة بين البيئة والوراثة 

83010 P. 0835 عبد الرحمن محمد عيسوي في علم النفس البيئي 

83658 P. 0836 عبد الرحمن محمد عيسوي في علم النفس البيئي 

83030 P. 0837 مروان عبد المجيد ابراهيم النمو البدني والتعلم الحركي 

81810 P. 0838 العلي الجسمانيعبد  علم النفس والتعليم 

81809 P. 0839 عبد العلي الجسماني علم النفس والتعليم 

81813 P. 0840 هـ.س.ن مكفارلند علم النفس والتعليم 



81812 P. 0841 هـ.س.ن مكفارلند علم النفس والتعليم 

81811 P. 0842 هـ.س.ن مكفارلند علم النفس والتعليم 

83104 P. 0843 العجيلي   معجم مصطلحات العلوم التربوية والنفسية 

83105 P. 0844 
انجليزي -موسوعة مرجعية لمصطلحات علم اللغة النفسي 

 - عربي -
 جالل شمس الدين

83660 P. 0845 
انجليزي -موسوعة مرجعية لمصطلحات علم اللغة النفسي 

 - عربي -
 جالل شمس الدين

83033 P. 0846 عبد العلي الجسماني سايكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسية 

81769 P. 0847 عبد العلي الجسماني سايكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسية 

71770 P. 0848 جان بياجيه علم التربية وسيكولوجية الطفل 

81759 P. 0849 جان بياجيه علم التربية وسيكولوجية الطفل 

81763 P. 0850 جان بياجيه علم التربية وسيكولوجية الطفل 

81762 P. 0851 جان بياجيه علم التربية وسيكولوجية الطفل 

81761 P. 0852 جان بياجيه علم التربية وسيكولوجية الطفل 

81760 P. 0853 جان بياجيه علم التربية وسيكولوجية الطفل 

81818 P. 0854 عبد العلي الجسماني الطفل السوي وبعض االنحرافاته 

81817 P. 0855 عبد العلي الجسماني الطفل السوي وبعض االنحرافاته 

81816 P. 0856 العلي الجسمانيعبد  الطفل السوي وبعض االنحرافاته 



83637 P. 0857 محمد السيد حالوة مدخل إلى أدب األطفال 

83634 P. 0858    عبد المنعم الميالدي -أفاق الرعاية والتأهيل-المتفوقون.الموهوبون.المبدعون 

83633 P. 0859    المنعم الميالديعبد  -أفاق الرعاية والتأهيل-المتفوقون.الموهوبون.المبدعون 

83627 P. 0860 عبد المنعم الميالدي تنمية القدرات االبداعية عند الطفل 

83619 P. 0861 جودت عزت عبد الهادي التوجه المهني ونظرياته 

83616 P. 0862  خالد الزواوي -قضايا التربوية والفنية-التعلم المعاصر 

83615 P. 0863 محمد عبد الباقي المعلم والوسائل التعليمية 

83613 P. 0864 محمد السيد علي تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 

83612 P. 0865 محمود السيد أبو النيل األمراض السيكوماتية 

83611 P. 0866  طارق كمال -تنمية الشباب اجتماعيا واقتصاديا-سيكولوجية الشباب 

83610 P. 0867  طارق كمال -تنمية الشباب اجتماعيا واقتصاديا-سيكولوجية الشباب 

83609 P. 0868 عبد اهللا عسكر االضطرابات النفسية لألطفال 

81884 P. 0869 قاسم شهاب صباح علم النفس النبوي 

81883 P. 0870 قاسم شهاب صباح علم النفس النبوي 

84003 P. 0871 مدحت عبد الحميد أبوزيد  العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية 

83598 P. 0872 عبد المنعم عبد القادر الميالدي مشاكل نفسية تواجه الطفل 



83597 P. 0873 عبد المنعم عبد القادر الميالدي مشاكل نفسية تواجه الطفل 

83605 P. 0874 محمد السيد حالوة األدب القصصي للطفل 

83606 P. 0875 محمد السيد حالوة األدب القصصي للطفل 

82994 P. 0876 انشراح ابراهيم المشرفي التربية االبداعية 

83666 P. 0877 عصام نور الدين سيكولوجية الطفل 

83675 P. 0878 هارون توفيق الراشيدي سيكولوجية االبداع والمواهب الخاصة 

83006 P. 0879 هارون توفيق الراشيدي سيكولوجية االبداع والمواهب الخاصة 

81766 P. 0880 جليل وديع شكور الطفولة المنحرفة 

81765 P. 0881 جليل وديع شكور الطفولة المنحرفة 

81760 P. 0882 جليل وديع شكور الطفولة المنحرفة 

81767 P. 0883 جليل وديع شكور الطفولة المنحرفة 

81768 P. 0884 جليل وديع شكور الطفولة المنحرفة 

84012 P. 0885 عبد المنعم الميالدي األبعاد النفسية للمسن 

82976 P. 0886  عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني 1اللغوية العصبية جالبرمجة 

84419 P. 0887 عبد الرحمن الوافي قاموس مصطلحات علم النفس 

84420 P. 0888 عبد الرحمن الوافي قاموس مصطلحات علم النفس 



84775 P. 0889 سيغموند فرويد التحليل النفسي للعصاب الوسواسي 

84774 P. 0890 سيغموند فرويد التحليل النفسي للعصاب الوسواسي 

83950 P. 0891 سيغموند فرويد التحليل النفسي للعصاب الوسواسي 

84603 P. 0892 فالديمير جيكارنتسيف نظرة في أعماق النفس 

84602 P. 0893 جيكارنتسيففالديمير  نظرة في أعماق النفس 

84601 P. 0894 فالديمير جيكارنتسيف نظرة في أعماق النفس 

83954 P. 0895 عبد الرحمن محمد عيسوي علم النفس واالنتاج 

83947 P. 0896 سلطان بن موسى ادراكات العقل العربي 

84626 P. 0897 سمير عبدة وجوه مرضية: تحليل مائة حالة نفسية 

84625 P. 0898 سمير عبدة وجوه مرضية: تحليل مائة حالة نفسية 

82007 P. 0899 عايدة أحمد الرواجه البرود والضعف الجنسي عالجه بالطب العربي والحديث 

83995 P. 0900 فوزي محمد جبل علم النفس العام 

84006 P. 0901  صبرة محمد علي -أسسه وتنظيماته- الصناعة سيكولوجية 

83988 P. 0902 فادية علوان مقدمة في علم النفس االرتقائي 

83618 P. 0903 ماهر اسماعيل صبري التنوير التكنلوجي وتحديث التعليم 

83623 P. 0904 سهير كامل أحمد التوجيه واالرشاد النفسي للصغار 



82829 P. 0905 محمد الدروبي وعي السلوك 

84011 P. 0906 سامية خضر صالح استراتيجية مواجهة العنف 

83875 P. 0907 روبرت جولو نظرية النمو 

83604 P. 0908 فايزة السيد محمد تعليم القراءة وتنمية ميولها 

84014 P. 0909  عبد المنعم الميالدي واالضطرابات النفسيةاألمراض 

84013 P. 0910 عبد المنعم الميالدي سيكولوجية الصم والبكم 

02866/08 P. 0911 عبد الرحمن عيسوي تقنيات االحصاء في العلوم االنسانية 

02867/08 P. 0912 الرحمن عيسويعبد  تقنيات االحصاء في العلوم االنسانية 

02857/08 P. 0913 عبد الرحمن عيسوي أصول علم النفس البيئي 

02856/08 P. 0914 عبد الرحمن عيسوي أصول علم النفس البيئي 

02876/08 P. 0915 عبد الرحمن عيسوي دراسات في علم النفس االجتماعي 

02877/08 P. 0916  عبد الرحمن عيسوي في علم النفس االجتماعيدراسات 

02861/08 P. 0917 مجدي أحمد محمد عبد اهللا علم النفس التربوي بين النظرية والتطبيق 

02860/08 P. 0918 مجدي أحمد محمد عبد اهللا علم النفس التربوي بين النظرية والتطبيق 

02850/08 P. 0919  مجدي أحمد محمد عبد اهللا النفس التجريبي بين النظرية والتطبيقعلم 

02849/08 P. 0920 مجدي أحمد محمد عبد اهللا علم النفس التجريبي بين النظرية والتطبيق 



02859/08 P. 0921 
األعراض واألسباب -االضطرابات النفسية لألطفال 

 -والعالج
 مجدي أحمد محمد عبد اهللا

02858/08 P. 0922 
األعراض واألسباب -االضطرابات النفسية لألطفال 

 -والعالج
 مجدي أحمد محمد عبد اهللا

02840/08 P. 0923 عبد الفتاح محمد جويدار سيكولوجية السلوك االنساني 

28 P. 0924 عبد الفتاح محمد جويدار سيكولوجية السلوك االنساني 

02844/08 P. 0925 
وقيات كتابة -المرجع في مناهج البحث في علم النفس 

 البحث العلمي
 عبد الفتاح محمد جويدار

02843/08 P. 0926 
وقيات كتابة -المرجع في مناهج البحث في علم النفس 

 البحث العلمي
 عبد الفتاح محمد جويدار

02838/08 P. 0927  عبد الفتاح محمد جويدار النفس المهني وتطبيقاتهأصول علم 

02837/08 P. 0928 عبد الفتاح محمد جويدار أصول علم النفس المهني وتطبيقاته 

02872/08 P. 0929  مدحت عبد الحميد أبوزيد  - قلق األطفال-علم نفس الطفل 

02873/08 P. 0930  مدحت عبد الحميد أبوزيد  - قلق األطفال-الطفل علم نفس 

02862/08 P. 0931 أحمد محمد عبد الخالق أصول الصحة النفسية 

02863/08 P. 0932 أحمد محمد عبد الخالق أصول الصحة النفسية 

02431/07 P. 0933 كمال بكراش مدخل إلى علم النفس التجريبي 

02430/07 P. 0934 كمال بكراش مدخل إلى علم النفس التجريبي 

02429/07 P. 0935 كمال بكراش مدخل إلى علم النفس التجريبي 

02833/08 P. 0936 مدحت عبد الحميد أبوزيد  لهفة اإلدمان تشخيصها وعالجها 



02428/07 P. 0937 
النفسي للذات العربية أنماطها السلوكية التحليل 

 واألسطورية
 علي زيعور

02427/07 P. 0938 
التحليل النفسي للذات العربية أنماطها السلوكية 

 واألسطورية
 علي زيعور

02426/07 P. 0939 
التحليل النفسي للذات العربية أنماطها السلوكية 

 واألسطورية
 علي زيعور

02871/08 P. 0940  عفان محمد عبد المنعم -دراسة نفسية لألسباب ونتائجه-اإلدمان 

02870/08 P. 0941  عفان محمد عبد المنعم -دراسة نفسية لألسباب ونتائجه-اإلدمان 

02853/08 P. 0942  عفان محمد عبد المنعم -قياس الشخصية - علم النفس المعملي 

03966/08 P. 0943 مايسة أحمد النيال علم النفس الطفل 

02855/08 P. 0944 مايسة أحمد النيال علم النفس المعملي والذكاء والقدرات العقلية 

02854/08 P. 0945 مايسة أحمد النيال علم النفس المعملي والذكاء والقدرات العقلية 

02848/08 P. 0946 عبد الغفار الحكيم الدماطي المدخل إلى علم النفس المرضي الكلينيكي 

0284/08 P. 0947 عبد الغفار الحكيم الدماطي المدخل إلى علم النفس المرضي الكلينيكي 

03956/08 P. 0948 عبد الغفار الحكيم الدماطي المدخل إلى علم النفس المرضي الكلينيكي 

02869/08 P. 0949  مدحت عبد الحميد أبوزيد  دراسة في السيكوباثومتري-االكتئاب 

2868/08 P. 0950  مدحت عبد الحميد أبوزيد  دراسة في السيكوباثومتري-االكتئاب 

02874/08 P. 0951  أد:محمود عبد الحليم منسي  اإلحصاء اإلستداللي فى علم النفس 

2875/08 P. 0952  أد:محمود عبد الحليم منسي  اإلحصاء اإلستداللي فى علم النفس 



2841/08 P. 0953 عادل شكري محمد كريم سلوك النمط "أ" دراسة في علم نفس الصحة 

2842/08 P. 0954 عادل شكري محمد كريم سلوك النمط "أ" دراسة في علم نفس الصحة 

2852/08 P. 0955 عالء الدين كفافي اإلرشاد األسري 

2851/08 P. 0956 عالء الدين كفافي اإلرشاد األسري 

2846/08 P. 0957 أحمد محمد عبد الخالق األبعاد األساسية للشخصية 

2845/08 P. 0958 أحمد محمد عبد الخالق األبعاد األساسية للشخصية 

2864/08 P. 0959 صمويل أوزيباو/تر: عباس محمد عوض استراتيجيات إلرشاد النفسي لتعديل السلوك االنساني 

2865/08 P. 0960 صمويل أوزيباو/تر: عباس محمد عوض استراتيجيات إلرشاد النفسي لتعديل السلوك االنساني 

2835/08 P. 0961  سيد محمود الطواب النفس االجتماعي (الفرد و الجماعة)علم 

2836/08 P. 0962 (الفرد و الجماعة) سيد محمود الطواب علم النفس االجتماعي 

2879/08 P. 0963 محمد شحاتة ربيع تاريخ علم النفس ومدارسه 

2878/08 P. 0964 شحاتة ربيعمحمد  تاريخ علم النفس ومدارسه 

3871/08 P. 0965 سالي علي حسن الذكاء الوجداني لمعلمات رياض الطفال 

00969/07 P. 0966 دكريمان بدير األسس النفسية لنمو الطفل 

0968/07 P. 0967 دكريمان بدير األسس النفسية لنمو الطفل 

0952/07 P. 0968  عدنان يوسف العتوم نماذج نظرية وتطبيقات عملية-مهارات التفكير تنمية 



0953/07 P. 0969  عدنان يوسف العتوم نماذج نظرية وتطبيقات عملية-تنمية مهارات التفكير 

0982/07 P. 0970  سامر جميل رضوان الصحة النفسية 

0983/07 P. 0971  جميل رضوانسامر  الصحة النفسية 

01011/07 P. 0972 سامي محمد ملحم مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي 

01010/07 P. 0973 سامي محمد ملحم مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي 

01009/07 P. 0974 موفق الحمداني علم نفس اللغة من منظور معرفي 

01008/07 P. 0975  موفق الحمداني اللغة من منظور معرفيعلم نفس 

0973/07 P. 0976 مصطفى نوري القمش االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

0972/07 P. 0977 مصطفى نوري القمش االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

0995/07 P. 0978 محمود بني يونسمحمد  سيكولوجيا الواقعية واالنفعالية 

0994/07 P. 0979 محمد محمود بني يونس سيكولوجيا الواقعية واالنفعالية 

01005/07 P. 0980 محمد عودة الريماوي علم النفس العام 

01015/07 P. 0981 محمد عبد المجيد عبد العال السلوك االنساني في االسالم 

00991/07 P. 0982 مروان أبو حويج المدخل إلى الصحة النفسية 

00990/07 P. 0983 مروان أبو حويج المدخل إلى الصحة النفسية 

01003/07 P. 0984 عدنان يوسف العتوم علم النفس التربوي النظرية والتطبيق 



01002/07 P. 0985 يوسف العتومعدنان  علم النفس التربوي النظرية والتطبيق 

00950/07 P. 0986 محمد حمد الطيطي تنمية قدرات التفكير االبداعي 

00951/07 P. 0987 محمد حمد الطيطي تنمية قدرات التفكير االبداعي 

03931/08 P. 0988 حامد عبد السالم زهران الصحة النفسية والعالج النفسي 

03932/08 P. 0989 حامد عبد السالم زهران دراسات في الصحة النفسية واالرشاد النفسي 

  P. 0990 حامد عبد السالم زهران التوجيه واالرشاد النفسي للصغار 

03939/08 P. 0991 عبد المنعم أحمد الدردير 1دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي ج 

03942/08 P. 0992  عبد المنعم أحمد الدردير 2معاصرة في علم النفس المعرفي جدراسات 

03941/08 P. 0993 عبد المنعم أحمد الدردير 1دراسات معاصرة في علم النفس التربوي ج 

03940/08 P. 0994 عبد المنعم أحمد الدردير 2دراسات معاصرة في علم النفس التربوي ج 

3971/08 P. 0995 سعاد جبر سعيد سيكولوجيا التغيير في حياة األفراد والمجتمعات 

3964/08 P. 0996 سعاد جبر سعيد علم النفس المقارن 

03945/08 P. 0997 مجدي عزيز ابراهيم التفكير من خالل أساليب التعلم الذاتي 

03943/08 P. 0998 مجدي عزيز ابراهيم تنمية تفكير المعلمين والمتعلمين 

3944/08 P. 0999 مجدي عزيز ابراهيم التفكير من خالل استراتيجيات التعليم باالكتشاف 

3946/08 P. 1000 مجدي عزيز إبراهيم تدريس الرياضيات للتالميذ الموهوبين 



3891/08 P. 1001 
السلوك االنساني وأساليب حل المشكالت تعديل 

 السلوكية
 ناصر الدين أبو حماد

3892/08 P. 1002 حجاج غانم بحوث معاصرة عن القياس النفسي وعلم النفس التربوي 

3936/08 P. 1003 محمد ميز مرسي أصول التربية 

  P. 1004 حامد عبد السالم زهران علم نفس النمو الطفولة والمراهقة 

3935/08 P. 1005 أمير إبراهيم القرشي  الّصم المكفوفون تربيتهم وطرق التواصل معهم 

3927/08 P. 1006 كريمان بدير معجم مصطلحات إعاقات النمو 

03934/08 P. 1007 رشاد علي عبد العزيز موسى سيكولوجية الشره العصبي 

3837 P. 1008 محمد ميز مرسي المرجع في التربية المقارنة 

3929/08 P. 1009 سمية طه جميل االرشاد النفسي 

3928/08 P. 1010 
األوهام المرضية أو الضالالت في األمراض النفسية 

 والعنف
 عز الدين جميل عطية

3933/08 P. 1011 
الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات إرشاد 

 اإلغتراب
 سناء حامد زهران

2643/08 P. 1012 خالد حربي برء ساعة ألبي بكر محمح بن زكريا الرازي 

2650/08 P. 1013 خالد حربي مقالة في النقرس ألبي بكر محمد بن زكريا الرازي 

2649/08 P. 1014  خالد حربي صناعة الطب  ألبي بكر محمد بن زكريا الرازيكتاب سر 

2644/08 P. 1015 
كتاب جراب المجربات وخزانة األطباء ألبي بكر محمد 

 بن زكريا الرازي
 خالد حربي

2640/08 P. 1016 
حجة الطب في العالم منذ زمانه وحتى -أبو بكر الرازي 

 -العصر الحديث
 خالد حربي



2645/08 P. 1017 خالد حربي كتاب التجارب ألبي بكر محمد بن زكريا الرازي 

3916/08 P. 1018 
الضغوط النفسية والتخلف العقلي في ضوء علم النفس 

 المعرفي
 وليد السيد خليفة

3969/08 P. 1019 وليد السيد خليفة االتجاهات الخديثة في االحصاء الوصفي 

3883/08 P. 1020 
االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة: الموهوبون وذو 

 صعوبات التعلم
 مراد علي عيسى

3970/08 P. 1021 (أ) خالد محمد عسل العالج المعرفي السلوكي للنمط السلوكي 

3959/08 P. 1022 (أ) محمد عسلخالد  العالج المعرفي السلوكي للنمط السلوكي 

2635/08 P. 1023 
النفس بين النظر والعمل (التطبيق) عند محمد بن زكريا 

 الرازي
 سناء خضر

2634/08 P. 1024 
النفس بين النظر والعمل (التطبيق) عند محمد بن زكريا 

 الرازي
 سناء خضر

3462/08 P. 1025 الطحانمصطفى  معالم تربوية التربية بالقصة 

3463/08 P. 1026 مصطفى الطحان معالم تربوية التربية بالقصة 

3917/08 P. 1027 أحمد جمعة أحمد نايل الضعف في اللغة تشخيصه وعالجه 

5403/08 P. 1028 بهجات محمد عبد السميع اإلغتراب لدى المكفوفين ظاهرة العالج 

1292/07 P. 1029  محمد عبد الظاهر الطيب -فن علم النفس -الموضوعية والذاتية 

1291/07 P. 1030  محمد عبد الظاهر الطيب -فن علم النفس -الموضوعية والذاتية 

1290/07 P. 1031  محمد عبد الظاهر الطيب -فن علم النفس -الموضوعية والذاتية 

1331/07 P. 1032  محمد الهادي عفيفي -األصول الثقافية للتربية-التربية في أصول 



1330/07 P. 1033  محمد الهادي عفيفي -األصول الثقافية للتربية-في أصول التربية 

3896/08 P. 1034 صفوت فرج القياس النفسي 

3899/08 P. 1035 
وتصميم التجارب في البحوث النفسية والتربوية اإلحصاء 

 واالجتماعية
 زكريا أحمد الشربيني

3898/08 P. 1036 محمد حسن غانم العالج والتأهيل النفسي واالجتماعي للمدمنين 

03897/08 P. 1037 سيغموند فرويد/تر:صالح محيمر خمس حاالت من التحليل النفسي 

3900/08 P. 1038 زينب محمد شقير اضطراب التوحد 

3906 P. 1039 كلير فهيم الصحة النفسية في مراحل العمر المختلفة 

3901/08 P. 1040 محمد ابراهيم عيد مقدمة في االرشاد النفسي 

3902/08 P. 1041 نيفين زيور في التحليل النفسي 

3905/08 P. 1042  علي اسماعيل عبد الرحمان األسباب والعالج- العنف األسري 

03903/08 P. 1043 محسوب عبد القادر الطوي اإلحصاء االستداللي المتقدم في التربية وعلم النفس 

0993/07 P. 1044 مروان أبو حويج المدخل إلى علم النفس التربوي 

0992/07 P. 1045  مروان أبو حويج إلى علم النفس التربويالمدخل 

1001/07 P. 1046 عصام جدوع صعوبات التعلم 

1000/07 P. 1047 عصام جدوع صعوبات التعلم 

00984/07 P. 1048 سمير بقيون الطب النفسي 



00985/07 P. 1049 سمير بقيون الطب النفسي 

00989/07 P. 1050 رمزي الناجي الفسيولوجيا المرضية 

0988/07 P. 1051 رمزي الناجي الفسيولوجيا المرضية 

0963/07 P. 1052 أالء عبد الحميد اإلذاعة المدرسية 

962/07 P. 1053 أالء عبد الحميد اإلذاعة المدرسية 

0981/07 P. 1054 وفاء فضة التمريض النفسي 

0980/07 P. 1055 وفاء فضة التمريض النفسي 

01071/07 P. 1056 محمد عدنان عليوات مدخل إلى صحافة األطفال 

3910/08 P. 1057 عبد المنعم شحاتة من تطبيقات علم النفس 

3915/08 P. 1058 نجيب الصبرةمحمد  قواعد التشخيص والعالج النفسي 

3911/08 P. 1059 نبيه إبراهيم إسماعيل عوامل الصحة النفسية السليمة 

3885/08 P. 1060 وائل صالح محمد التنمية المهنية لمعلمي التعليم األساسي 

3913/08 P. 1061 غادة محمد عبد الغفار إضطراب القراءة االتقائي 

3914/08 P. 1062  الهام عبد الرحمن خليل -المنهج والتطبيق-علم النفس اإلكلينيكي 

3912/08 P. 1063 راشد محمد عطية أبو صوارين تنمية مهارات التواصل الشفوي 

3908/08 P. 1064 خالد زيادة صعوبات تعلم الرياضيات 



3909/08 P. 1065  جمعة سيد يوسف النفسي المعرفي في االضطرابات النفسيةالعالج 

0543/07 P. 1066  سمير سرحان )11علم النفس (السنة 

0544/07 P. 1067  سمير سرحان )13علم النفس (السنة 

0546/07 P. 1068  سمير سرحان )15علم النفس (السنة 

0545/07 P. 1069  سمير سرحان )15النفس (السنة علم 

0547/07 P. 1070  سمير سرحان )16علم النفس (السنة 

0551/07 P. 1071  سمير سرحان )17علم النفس (السنة 

0548/07 P. 1072  سمير سرحان )17علم النفس (السنة 

0549/07 P. 1073  سمير سرحان )17علم النفس (السنة 

0550/07 P. 1074  سمير سرحان )17علم النفس (السنة 

3698/08 P. 1075  سمير سرحان )20علم النفس (السنة 

3418/08 P. 1076 عامر النجار التصوف النفسي 

00338/07 P. 1077 سعد رستم التنويم المغناطيسي 

00337/07 P. 1078  سعد رستم تريد معرفته عن التنويم المغناطيسيكل ما 

00336/07 P. 1079 سعد رستم كل ما تريد معرفته عن التنويم المغناطيسي 

00335/07 P. 1080 سعد رستم كل ما تريد معرفته عن التنويم المغناطيسي 



00343/07 P. 1081  :أنس شكشك أنواعها، قدراتها، مهاراتها، أمراضهاالذاكرة 

0344/07 P. 1082 أنس شكشك الذاكرة: أنواعها، قدراتها، مهاراتها، أمراضها 

345/07 P. 1083 أنس شكشك الذاكرة: أنواعها، قدراتها، مهاراتها، أمراضها 

0440/07 P. 1084 أنس شكشك إستكشاف الذات 

439/07 P. 1085 أنس شكشك إستكشاف الذات 

0438/07 P. 1086 أنس شكشك إستكشاف الذات 

03922/08 P. 1087 طارق كمال اإلرشاد النفسي لألطفال 

3924/08 P. 1088 طارق كمال علم النفس المهني والصناعي 

3923/08 P. 1089  طارق كمال في علم النفس العامأساسيات 

3926/08 P. 1090 طارق كمال رؤية ديناميكية في علم النفس والقيم 

3921/08 P. 1091  طارق كمال -المشكلة والتحدي-اإلعاقة الحسية 

3918/08 P. 1092 عبد المنعم الميالدي اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي لألسرة 

3920/08 P. 1093 عبد المنعم الميالدي األبعاد النفسية للطفل 

3919/08 P. 1094 عبد المنعم الميالدي األمراض واالضطرابات النفسية 

3925/08 P. 1095 سعيد محمد عثمان دراسات في علم النفس الصناعي 

84762/06 P. 1096 فرويدسيغموند  الحياة الجنسية 



84760/06 P. 1097 سيغموند فرويد الحياة الجنسية 

84759/06 P. 1098 سيغموند فرويد الحياة الجنسية 

84761/06 P. 1099 سيغموند فرويد الحياة الجنسية 

85141/07 P. 1100 محمد أحمد النابلسي نحو سيكولوجيا عربية 

85139/07 P. 1101 محمد أحمد النابلسي نحو سيكولوجيا عربية 

85140/07 P. 1102 محمد أحمد النابلسي نحو سيكولوجيا عربية 

02423/07 P. 1103 سيغموند فرويد مدخل إلى التحليل النفسي 

2422/07 P. 1104 سيغموند فرويد مدخل إلى التحليل النفسي 

2421/07 P. 1105 سيغموند فرويد مدخل إلى التحليل النفسي 

84755/08 P. 1106 سيغموند فرويد مدخل إلى التحليل النفسي 

84756/06 P. 1107 سيغموند فرويد مدخل إلى التحليل النفسي 

84757/06 P. 1108 سيغموند فرويد مدخل إلى التحليل النفسي 

84758/06 P. 1109 سيغموند فرويد مدخل إلى التحليل النفسي 

85158/07 P. 1110 سيغموند فرويد علم نفس الجماهير 

85159/07 P. 1111 سيغموند فرويد علم نفس الجماهير 

85160/07 P. 1112 سيغموند فرويد علم نفس الجماهير 



85161/07 P. 1113  سيغموند فرويد الجماهيرعلم نفس 

84763/06 P. 1114 سيغموند فرويد إبليس في التحليل النفسي 

84764 P. 1115 سيغموند فرويد إبليس في التحليل النفسي 

84765/06 P. 1116 سيغموند فرويد إبليس في التحليل النفسي 

84766/06 P. 1117  سيغموند فرويد التحليل النفسيإبليس في 

84718/06 P. 1118 سيغموند فرويد العلم وتأويله 

84719/06 P. 1119 سيغموند فرويد العلم وتأويله 

84721/06 P. 1120 سيغموند فرويد العلم وتأويله 

8472/06 P. 1121 سيغموند فرويد العلم وتأويله 

02391/07 P. 1122 سيغموند فرويد العلم وتأويله 

2390/07 P. 1123 سيغموند فرويد العلم وتأويله 

2389/07 P. 1124 سيغموند فرويد العلم وتأويله 

84714/06 P. 1125 سيغموند فرويد مستقبل وهم 

84715/06 P. 1126 سيغموند فرويد مستقبل وهم 

84716/06 P. 1127 سيغموند فرويد مستقبل وهم 

84717/06 P. 1128 سيغموند فرويد مستقبل وهم 



85121/07 P. 1129 كمال بكداش علم النفس ومسائل اللغة 

2420/07 P. 1130 كمال بكداش علم النفس ومسائل اللغة 

2419/07 P. 1131  كمال بكداش النفس ومسائل اللغةعلم 

84739/06 P. 1132 لدفيع يانيت رمزية األعداد في األحالم 

84740/06 P. 1133 لدفيع يانيت رمزية األعداد في األحالم 

1234/07 P. 1134 عمر لعويرة علم النفس التربوي 

1233/07 P. 1135 عمر لعويرة علم النفس التربوي 

1232/07 P. 1136 عمر لعويرة علم النفس التربوي 

1231/07 P. 1137 عمر لعويرة علم النفس التربوي 

1230/07 P. 1138 عمر لعويرة علم النفس التربوي 

1267/07 P. 1139 العربي عقون مدخل إلى التقييم التربوي 

1266/07 P. 1140 العربي عقون مدخل إلى التقييم التربوي 

1265/07 P. 1141 العربي عقون مدخل إلى التقييم التربوي 

1382/07 P. 1142 بيبر داكو االنتصارات المدهشة لعلم النفس 

1381/07 P. 1143 بيبر داكو االنتصارات المدهشة لعلم النفس 

3611/08 P. 1144 معروف رزيق مشاكلنا النفسية 



3610/08 P. 1145 معروف رزيق مشاكلنا النفسية 

3609/08 P. 1146 معروف رزيق مشاكلنا النفسية 

84898/06 P. 1147 كمال وهبي مقدمة في التحليل النفسي 

84897/06 P. 1148 وهبيكمال  مقدمة في التحليل النفسي 

3878/08 P. 1149  طه عبد العظيم حسن - النظرية والعالج-إساءة معاملة األطفال 

3960/08 P. 1150 سامي محمد ملحم المشكالت النفسية عند األطفال 

3879/08 P. 1151 شالز شيفر مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها 

0957/07 P. 1152 عبد اللطيف بن حسين صناعة المناهج وتطويرها في ضوء النماذج 

0956/07 P. 1153 عبد اللطيف بن حسين صناعة المناهج وتطويرها في ضوء النماذج 

0965/07 P. 1154  سعيد حني العزة -أساليبه وفنياته-اإلرشاد النفسي 

0964/07 P. 1155  سعيد حني العزة -أساليبه وفنياته-النفسي اإلرشاد 

3972/08 P. 1156  شحاته سليمان محمد رؤية نظرية وأمثلة تطبيقية- سيكولوجية اللعب 

3895/08 P. 1157  خليل ميخائيل معوض -دراسة ميدانية-قدرات وسمات الموهوبين 

3953/08 P. 1158  سهير كامل أحمد - بين النظرية والتطبيق-الطفل وحاجاته تنشئة 

3872/08 P. 1159 رضا مسعد السعيد استراتيجيات معاصرة في التدريس للموهوبين والمعوقين 

3954/08 P. 1160 
األخصائي النفسي المدرسي وفرط النشاط واضطراب 

 اإلنتباه
 محمد علي كامل



3466/08 P. 1161 جوديت جرين علم اللغة النفسي 

3467/08 P. 1162 جوديت جرين علم اللغة النفسي 

3465/08 P. 1163 جوديت جرين علم اللغة النفسي 

0224/07 P. 1164 عامر النجار التصوف النفسي 

223/07 P. 1165 عامر النجار التصوف النفسي 

1224/07 P. 1166 محمد مزيان  مبادئ في البحث النفسي والتربوي 

1223/07 P. 1167 محمد مزيان  مبادئ في البحث النفسي والتربوي 

1264/07 P. 1168 بوفلجة غيات التربية ومتطلباتها 

1263/07 P. 1169 بوفلجة غيات التربية ومتطلباتها 

1225/07 P. 1170 أحمد معروف محاضرات في علوم التربية 

1226/07 P. 1171 أحمد معروف محاضرات في علوم التربية 

1369/07 P. 1172 علي طاجين تطبيقات إحصائية ومبادئ منهجية في علم النفس 

1368/07 P. 1173 طاجينعلي  تطبيقات إحصائية ومبادئ منهجية في علم النفس 

3967/08 P. 1174 عبد المنعم أحمد بدران التحصيل اللغوي وطرق تنميته 

3876/08 P. 1175 هبة تقي محمد تطوير اإلدارة المدرسية بنظام الحكومة اإللكترونية 

3882/08 P. 1176 محمد جاد أحمد التجديد التربوي في التعليم قبل الجامعي 



3870/08 P. 1177 عصمت عبد العليم أبو سحلي البناء النفسي لألطفال ذوي الجنوح الكامن 

3719/08 P. 1178 عبد الرحمن بن زيد الزنيدي الطهر العائلي 

3718/08 P. 1179 عبد الرحمن بن زيد الزنيدي الطهر العائلي 

3717/08 P. 1180 الرحمن بن زيد الزنيدي عبد الطهر العائلي 

3716/08 P. 1181 عبد الرحمن بن زيد الزنيدي الطهر العائلي 

3715/08 P. 1182 عبد الرحمن بن زيد الزنيدي الطهر العائلي 

3423/08 P. 1183 محمد مسلم  مقدمة في علم النفس االجتماعي 

3422/08 P. 1184  محمد مسلم  علم النفس االجتماعيمقدمة في 

3420/08 P. 1185 محمد مسلم  مقدمة في علم النفس االجتماعي 

3421/08 P. 1186 محمد مسلم  مقدمة في علم النفس االجتماعي 

974/07 P. 1187 عبد اللطيف حسين فرج االعاقة العقلية والذهنية 

975/07 P. 1188 عبد اللطيف حسين فرج االعاقة العقلية والذهنية 

00955/07 P. 1189 محمد فرحان القضاة تنمية مهارات اللغة واالستعداد القرائي عند طفل الروضة 

0958/07 P. 1190 أحمد محمد عوض بني أحمد االحتراق النفسي والمناخ التنظيمي في المدارس 

10959/07 P. 1191 أحمد محمد عوض بني أحمد االحتراق النفسي والمناخ التنظيمي في المدارس 

3950/08 P. 1192 نايفة قطامي تطور اللغة والتفكير لدى الطفل 



3957/08 P. 1193 محمد عودة الريماوي نمو الطفل ورعايته 

03958/08 P. 1194  يوسف قطامي الحديثة في تربية الطفلاالتجاهات 

3881/08 P. 1195 فيليب اسكاروس الجديد في المدرسة والتمدرس 

01272/07 P. 1196 رمضان القذافي التعّلم والتعليم 

01271/07 P. 1197 رمضان القذافي التعّلم والتعليم 

01273/07 P. 1198 رمضان القذافي التعّلم والتعليم 

01270/07 P. 1199 رمضان القذافي التعّلم والتعليم 

03603/08 P. 1200 األزرق بن علو االنسان والقلق 

3602/08 P. 1201 األزرق بن علو االنسان والقلق 

417/07 P. 1202 رمسيس عوض رباعيات الشذوذ واالبداع 

416/07 P. 1203 رمسيس عوض رباعيات الشذوذ واالبداع 

0971/07 P. 1204 عماد عبد الرحيم الزغول االضطرابات االنفعالية والسلوكية لدى األطفال 

0970/07 P. 1205 عماد عبد الرحيم الزغول االضطرابات االنفعالية والسلوكية لدى األطفال 

1065/07 P. 1206 محمود عبد اهللا محمد خوالدة علم نفس االرهاب 

1064/ P. 1207 محمود عبد اهللا محمد خوالدة علم نفس االرهاب 

0961/07 P. 1208  محمد أحمد خدام -اإلرشاد والعالج النفسي- اإلدمان على المخدرات 



0987/07 P. 1209  عمر ابراهيم عزيز الذهني وأثره في تنمية التفكير االبتكاريالعصف 

0986/07 P. 1210 عمر ابراهيم عزيز العصف الذهني وأثره في تنمية التفكير االبتكاري 

3875/08 P. 1211 شاهر ديبا بوشريخ استراتيجيات التدريس 

1370/07 P. 1212  سعدون سلمان التربوي واالرشاد النفسي بين النظرية والتطبيقالتوجيه 

1371/07 P. 1213 سعدون سلمان التوجيه التربوي واالرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق 

3961/08 P. 1214 
مبادئ االحصاء النفسي تطبيقات وتدريبات عملية على 

 برنامج
 أحمد سعد جالل

3968/08 P. 1215 
مبادئ االحصاء النفسي تطبيقات وتدريبات عملية على 

 برنامج
 أحمد سعد جالل

3454/08 P. 1216 عبد العزيز بن ابراهيم علم اللغة النفسي 

03452/08 P. 1217 عبد العزيز بن ابراهيم علم اللغة النفسي 

03453/08 P. 1218 العزيز بن ابراهيمعبد  علم اللغة النفسي 

0976/07 P. 1219 ماجدة بهاء الدين االعاقة العقلية 

0977/07 P. 1220 ماجدة بهاء الدين االعاقة العقلية 

84970/07 P. 1221 عبد اهللا بن حمود البوسعيدي قراءة في نصوص تربوية 

84971/07 P. 1222 عبد اهللا بن حمود البوسعيدي قراءة في نصوص تربوية 

84999 P. 1223 أحمد بن محمد العليمي االنضباط والطاعة وأثرهما التربوي 

3965/08 P. 1224 محمد المشاقبة مبادئ اإلرشاد النفسي للمرشدين واالخصائيين النفسنيين 



0997/07 P. 1225 ذياب عواديوسف  سيكولوجية التأخر الدراسي 

0996/07 P. 1226 يوسف ذياب عواد سيكولوجية التأخر الدراسي 

84655/06 P. 1227 سمير عبده التحليل النفسي لقوة االستدالل 

84656/06 P. 1228 سمير عبده التحليل النفسي لقوة االستدالل 

84657 P. 1229  سمير عبده النفسي لقوة االستداللالتحليل 

03949/08 P. 1230 حسين فايد العدوان واالكتئاب 

04391/08 P. 1231 أشرف محمد عبد الغني شريت لألطفال ذوي صعوبات التعلم 

03904/08 P. 1232  أشرف محمد عبد الغني شريت مخاوفه-الطفل المعاق عقليا سلوكه 

03415/08 P. 1233 عبد اهللا بن ناصر الصبيح تمهيد في التأصيل 

3414/08 P. 1234 عبد اهللا بن ناصر الصبيح تمهيد في التأصيل 

03877/08 P. 1235 هادي مشعال ربيع التربية والتعليم 

03880/08 P. 1236 محمد حسن غانم بحوث ميدانية في تعاطي المخدرات 

03888/08 P. 1237 محمد حسن غانم 1دراسات في الشخصية والصحة النفسية ج 

3889/08 P. 1238 محمد حسن غانم 2دراسات في الشخصية والصحة النفسية ج 

85370/07 P. 1239  بول لوران أسون التحليل النفسي 

85371/07 P. 1240  لوران أسونبول  التحليل النفسي 



03456/08 P. 1241 داير كارنيجي دع القلق وأبد الحياة 

03457/08 P. 1242 داير كارنيجي دع القلق وأبد الحياة 

85267 P. 1243 فهيم مصطفى المراهقون يتحدثون 

85266/07 P. 1244 فهيم مصطفى المراهقون يتحدثون 

00999/07 P. 1245 ريما خضر صعوبات التعلم 

00998/07 P. 1246 ريما خضر صعوبات التعلم 

01228/07 P. 1247 العجيلي تركز معجم مصطلحات العلوم التربية والنفسية 

01129/07 P. 1248 العجيلي تركز معجم مصطلحات العلوم التربية والنفسية 

01013/07 P. 1249 عمر أحمد همشري مدخل إلى التربية 

03886/08 P. 1250 صالح حسن الداهري مبادئ علم النفس االرتقائي ونظرياته 

03714/08 P. 1251 علي عبد اهللا سيد دور المدرسة واألسرة في التنشئة االجتماعية عند األطفال 

03713/08 P. 1252  علي عبد اهللا سيد المدرسة واألسرة في التنشئة االجتماعية عند األطفالدور 

02829/08 P. 1253 محمد السيد عبد الرحمن نظريات الشخصية 

02830/08 P. 1254 محمد السيد عبد الرحمن نظريات الشخصية 

0967/07 P. 1255 فهد خليل زايد االستراتيجيات الحديثة في تربية الطفل 

03962/08 P. 1256 سليم أبو عوض التوافق النفسي للمسنين 



3873/08 P. 1257 عبد الباسط مبارك عبد الحافظ السلوك الحركي من التعلم إلى األداء 

00105/07 P. 1258 فيصل عباس مدخل إلى علم النفس 

03890/08 P. 1259  رجاء مكي العنفإشكالية 

04384/08 P. 1260 
برامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى 

 المراهقين
 محمد علي عمارة

03461/08 P. 1261 حسين أحمد عبد الرحمن مشكالت التعليم المطور 

03963/08 P. 1262 حسين أحمد عبد الرحمن السلوك االنساني 

03459/08 P. 1263 فاخر عاقل ما وراء علم النفس 

03460/08 P. 1264 فاخر عاقل ما وراء علم النفس 

03907/08 P. 1265 السيد محمد دعدور المنهج الدراسي وبناء االنسان العربي 

3952/08 P. 1266 محمد الزعبيأحمد  سيكولوجية الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية 

85413/07 P. 1267 أكرم عبد القادر أبو اسماعيل التقويم الذاتي للشخصية في التربية االسالمية 

3458/08 P. 1268 دايل كارنيجي دع القلق وابدأ الحياة 

3408/08 P. 1269  بن عبد الرحمن الدويشعبد اهللا  - األسباب والعالج-انحراف األحداث 

84896/06 P. 1270 مارتين عبد اهللا بريتساي التربية والتدخل الثقافي 

03874/08 P. 1271 بركات حمزة حسن مبادئ القياس النفسي 

3893/08 P. 1272 مارتين دينيسكومب دليلك العملي إلجراء األبحاث 



3955/08 P. 1273  عبد اهللا الطراونة التوجيه واالرشاد التربويمبادئ 

3951/08 P. 1274  طارق عبد الرؤوف عامر تشخيصها - أسبابها -اإلعاقة السمعية مفهومها 

3424/08 P. 1275 محمد سعيد مرسي فن التعامل مع األخرين 

4388/08 P. 1276 أحمد محمد موسى أطفال الشوارع المشكلة وطرق العالج 

03887/08 P. 1277 يحي القبالي االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

3884/08 P. 1278 وسام علي محمود اإلدراك اللغوي لدى األطفال 

03407/08 P. 1279  عبد اهللا بن عبد الرحمن الدويش - األسباب والعالج-إنحراف األحداث 

06110/09 P. 1280 (دراسات مقارنة) عقيل محمود الرفاعي اإلعالم التربوي 

06109/09 P. 1281 
اإلعاقات الحركية بين التشخيص والتأهيل وبحوث التدخل 

 -رؤية نفسية-
 السيد فهمي علي محمد

06117/09 P. 1282 
- أعراضها- أسبابها-لدى األطفال (مفهومهاالتهتهة 

 عالجها)-تشخيصها
 منى توكل السيد

6126/09 P. 1283 
األمراض - المدخل إلى الصحة النفسية (األمراض النفسية

 مشكالت األطفال وعالجها)-العقلية
 محمد السيد الهابط

6127/09 P. 1284  محمد حالورة-بدر الدين كمال حركيا)-ذوي االحتياجات الخاصة (سمعيارعاية 

06412/09 P. 1285 امبابي مراد-محمد حامد  طريقة برايل بين النظرية والتطبيق للمكفوفين 

6154/09 P. 1286  سيد صبحي - بحوث ودراسات-رعاية وتأهيل الكفيف 

06695/09 P. 1287 جمال الخطيب مقدمة في اإلعاقة السمعية 

06705/09 P. 1288 فاروق الروسان مقدمة في اإلعاقة العقلية 



06711/09 P. 1289 منى صبحي الحديدي مقدمة في اإلعاقة البصرية 

06709/09 P. 1290 طريف شوقي فرج /وآخرون علم النفس ومشكالت الصناعة 

06693/09 P. 1291 محمد شحاته ربيع تاريخ علم النفس ومدارسه 

06697/09 P. 1292 محمد محروس الشناوي البرامج)- التشخيص-التخلف العقلي (األسباب 

06706/09 P. 1293 
منحى عالجي معرفي -سيكولوجية العدوانية وترويضها 

 - جديد
 عصام عبد اللطيف العقاد

06684/09 P. 1294 مصري عبد الحميد حنورة علم نفس الفن وتربية الموهبة 

06675/09 P. 1295  معتز سيد عبد اهللا دراسة نفسية اجتماعية-التعصب 

06727/09 P. 1296 عبد الفتاح محمد دويدار في الطب النفسي وعلم النفس المرضي اإلكلينيكي 

06734/09 P. 1297  حلمي المليجي علم النفس اإلكلينيكي 

06719/09 P. 1298 عبد الرحمن محمد عيسوي دراسات حديثة في علم النفس اإلكلينيكي 

06716/09 P. 1299 فرج عبد القادر طه علم النفس وقضايا العصر 

06714/09 P. 1300 
علم النفس الصناعي والتنظيمي - مصطلحات معجم 

 -عربي)- واإلدارة (إنجليزي
 عمار الطيب كشرود

06715/09 P. 1301  علي زيغور -موريس روكلن  تاريخ علم النفس 

06713/09 P. 1302 إلهام الشعراني -مريم سليم  الشامل في المدخل إلى علم النفس 

06718/09 P. 1303  مريم سليم علم نفس النمو 

06717/09 P. 1304 
التربية الحديثة وتنمية -علم النفس في المجال التربوي 

 التفكير العلمي
 عبد الرحمن محمد العيسوي



06722/09 P. 1305 
مع دراسة ميدانية على عينة من -األمراض السيكوسوماتية 

 الشباب العربي ومقياس للسيكوسوماتية
 عبد الرحمن عيسوي

06723/09 P. 1306 عبد الرحمن عيسوي سيكولوجية اإلدمان وعالجه 

06732/09 P. 1307  عبد الرحمن عيسوي -علم وفن-علم النفس 

06724/09 P. 1308 
دراسة في تفسير السلوك -علم النفس الفسيولوجي 

 اإلنساني
 عبد الرحمن محمد العيسوي

06721/09 P. 1309 عبد الرحمن عيسوي علم النفس القانوني 

06725/09 P. 1310 عبد الرحمن محمد العيسوي سيكولوجية اإلجرام 

06688/09 P. 1311 عبد الرحمن محمد العيسوي الوجيز في علم النفس العام والقدرات العقلية 

06683/09 P. 1312  عبد الرحمن عيسوي في علم النفس اإلجتماعيدراسات 

06672/09 P. 1313  عفاف محمد عبد المنعم -قياس التعلم- علم النفس المعملي 

06678/09 P. 1314 مجدي أحمد محمد عبد اهللا علم النفس التربوي بين النظرية والتطبيق 

06679/09 P. 1315  إلى علم النفس المرضي اإلكلينيكيالمدخل 

إ.م.كولز/تر: عبد الغفار عبد الحكيم 

حسن -ماجدة حامد حماد-الدماطي

 علي حسن

06690/09 P. 1316 بهجات محمد عبد السميع اإلغتراب لدى المكفوفين ظاهرة العالج 

06710/09 P. 1317 العظيم الطويلعزت عبد  معالم علم النفس المعاصر 

06691/09 P. 1318 علم النفس اإلجتماعي المعاصر 
طريف - عبد الحليم محمود السيد

 عبد المنعم شحاتة محمود- شوقي فرج

06670/09 P. 1319 عبد المنعم شحاته علم النفس اإلجتماعي التطبيقي 

06685/09 P. 1320 
أبعاد - Sexual harassmentالجنسي التحرش 

الظاهرة ..أليات المواجهة دراسة مقارنة بين القوانين 
 محمد علي قطب



 الوضعية والشريعة اإلسالمية

06692/09 P. 1321 طارق كمال علم النفس المهني والصناعي 

06673/09 P. 1322 طارق كمال أساسيات في علم النفس التربوي 

06682/09 P. 1323 طارق كمال اإلعاقة الحسية المشكلة والتحدي 

06707/09 P. 1324 اإلعاقة العقيلية 
ربيع عبد -طارق عبد الرؤوف عامر

 الرؤوف محمد

06708/09 P. 1325 
دراسات في القلق والشعور بالوحدة -الذكاء والشخصية 

 النفسية واأللوان
 محمد عبد الغنيخالد 

06730/09 P. 1326  ماهر سقا أميني -علم نفس الشخصية- قراءات في علم النفس اإلسالمي 

06731/09 P. 1327  ماهر سقا أميني - في العمل والمعرفة- قراءات في علم النفس اإلسالمي 

06729/09 P. 1328 
جسدية أمراض - في علم النفس اإلسالمي قراءات 

 -العصر
 أ.د: فيصل محمد خير الزراد

06736/09 P. 1329 وليد سرحان أحاديث في السلوك اإلنساني 

06735/09 P. 1330  إيناس خليفة خليفة -تطوره ورعايته-مراحل النمو 

06738/09 P. 1331 اإلكتئاب 
محمد -جمال الخطيب -سرحانوليد 

 حباشنة

06700/09 P. 1332  أحمد رشوان-حسين عبد الحميد  دراسة في علم االجتماع النفسي-الطفل 

06698/09 P. 1333 عبد اهللا بن عايض سالم الثبيتي علم اجتماع التربية 

06741/09 P. 1334  فيصل عباس دراسة حاالت عيادية- قياس الشخصية 

06740/09 P. 1335 
الممارسة - مدارس التحليل النفسي -العيادة النفسية 

 النفسية
 فيصل عباس



06739/09 P. 1336  فيصل عباس -تقنيات تفهم الموضوع والروساح-معرفة الشخصية 

06737/09 P. 1337  مالك العنبكي-عباس فيصل  ميادين - مدارس- مبادئ -مدخل إلى علم النفس 

06686/09 P. 1338 فوزي محمد جبل محاضرات في علم النفس العام 

06677/09 P. 1339  ريكان إبراهيم علم القوى الخارقة-مقدمة في الباراسايكولوجي 

06676/09 P. 1340 محمد عثمان مجاتي مدخل إلى علم النفس اإلسالمي 

06701/09 P. 1341 حسين فايد سيكولوجية اإلدمان وعالجه 

06696/09 P. 1342 عصام حمدي الصفدي اإلعاقة الحركية والشلل الدماغي 

06703/09 P. 1343 هشام حسين صالح مناهج البحث العلمي في علم النفس 

06702/09 P. 1344 حسين صالحقاسم  سيكولوجية إدراك اللون والشكل 

06712/09 P. 1345 
دراسة حول مشكل تحقيق -التحليل النفسي والميتافيزيقا 

 اإلنسان
 هوبير بونوا /تر: عبد اهللا عاصم

06680/09 P. 1346 ((بناؤها، تكوينها، أنماطها، إضطراباتها)) مأمون صالح الشخصية 

06689/09 P. 1347  يحي األحمدي إلى العلوم النفسيةالمدخل 

06671/09 P. 1348  الفصامSchizophrenia طارق بن علي الحبيب 

8104/09 P. 1349 
علم النفس والطب النفسي -موسوعة عالم علم النفس  

 1م 1ج - في حياتنا اليومية
 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1350  عبد المنعم الحفني 2م 2عالم علم النفس   جموسوعة 

8104/09 P. 1351 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس  

 3ج - )1(المجلد 
 عبد المنعم الحفني



8104/09 P. 1352 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس 

 4ج - )2(المجلد 
 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1353 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس 

 5ج - )3(المجلد 
 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1354 
الموسوعة النفسية الجنسية -موسوعة عالم علم النفس 

 6ج - )4(المجلد 
 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1355 

الكتاب الجامع في -عالم علم النفس موسوعة 

 -االضطرابات النفسية وأسبابها ونشأتها وطرق عالجها 

 1م  7ج

 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1356 

الكتاب الجامع في -موسوعة عالم علم النفس 

 -االضطرابات النفسية وأسبابها ونشأتها وطرق عالجها 

 2م  8ج

 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1357 

الكتاب الجامع في -موسوعة عالم علم النفس 

 -االضطرابات النفسية وأسبابها ونشأتها وطرق عالجها 

 3م  9ج

 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1358   عبد المنعم الحفني 4م  10ج-موسوعة عالم علم النفس 

8104/09 P. 1359   عبد المنعم الحفني 5م  11ج-موسوعة عالم علم النفس 

8104/09 P. 1360   عبد المنعم الحفني 6م  12ج-موسوعة عالم علم النفس 

8104/09 P. 1361 
- ) 1موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي (المجلد 

   13ج
 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1362 
- ) 2عالم علم النفس والتحليل النفسي (المجلد موسوعة 

 14ج
 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1363 عبد المنعم الحفني 15ج- 3موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي م 

8104/09 P. 1364 عبد المنعم الحفني 16ج- 4موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي م 

8104/09 P. 1365 
 -التحليل النفسي لألحالم -موسوعة عالم علم النفس 

 17ج
 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1366 
 -موسوعة مدارس علم النفس-موسوعة عالم علم النفس  

 1م 18ج
 عبد المنعم الحفني



8104/09 P. 1367 
الكتاب الجامع لهذه المدارس -عالم علم النفسموسوعة 

 2م-19بدءًا من المدارس اليونانية ج
 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1368 
الكتاب الجامع للبارزين في -موسوعة عالم علم النفس 

 1م- 20علم النفس بفروعه في التربية والطب النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1369 عبد المنعم الحفني 2م  21موسوعة عالم علم النفس ج 

8104/09 P. 1370 
المعجم الموسوعي للتحليل -موسوعة عالم علم النفس 

 1م-  22النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

8104/09 P. 1371 
المعجم الموسوعي للتحليل -موسوعة عالم علم النفس 

 2م-  23النفسي ج
 المنعم الحفنيعبد 

8104/09 P. 1372 
المعجم الموسوعي للتحليل -موسوعة عالم علم النفس 

 3م-  24النفسي ج
 عبد المنعم الحفني

6839/09 P. 1373 علم النفس الجنائي 
جمعة سيد -محمد شحاتة ربيع

 معتز سيد عبد اهللا-يوسف

6840/09 P. 1374 علم النفس الجنائي 
جمعة سيد -محمد شحاتة ربيع

 معتز سيد عبد اهللا-يوسف

6836/09 P. 1375 محمد شحاته ربيع تاريخ علم النفس ومدارسه 

6835/09 P. 1376 محمد شحاته ربيع تاريخ علم النفس ومدارسه 

6841/09 P. 1377 عبد اللطيف محمد خليفة علم النفس السياسي والرأي العام 

6842/09 P. 1378 عبد اللطيف محمد خليفة علم النفس السياسي والرأي العام 

6843/09 P. 1379 محمد أحمد شلبي مقدمة في علم النفس المعرفي 

6844/09 P. 1380 محمد أحمد شلبي مقدمة في علم النفس المعرفي 

6833/09 P. 1381  جمعة سيد يوسف السلوكية وعالجهااإلضطرابات 

6834/09 P. 1382 جمعة سيد يوسف اإلضطرابات السلوكية وعالجها 



6837/09 P. 1383 جمعة سيد يوسف دراسات في علم النفس اإلكلينيكي 

6838/09 P. 1384 جمعة سيد يوسف دراسات في علم النفس اإلكلينيكي 

06784/09 P. 1385 حسين فايد دراسات في السلوك والشخصية 

06786/09 P. 1386 حسين فايد دراسات في السلوك والشخصية 

06785/09 P. 1387 حسين فايد دراسات في السلوك والشخصية 

06776/09 P. 1388  حسين فايد -البحث والممارسة-علم النفس اإلكلينيكي 

6831/09 P. 1389  حسين فايد -رؤية معاصرة- علم النفس العام 

06777/09 P. 1390  حسين فايد -البحث والممارسة-علم النفس اإلكلينيكي 

06774/09 P. 1391  الفصامSchizophrenia طارق بن علي الحبيب 

06775/09 P. 1392  الفصامSchizophrenia  علي الحبيبطارق بن 

06783/09 P. 1393 محمد اسماعيل الجاويس األساس في األنشطة التربوية 

06790/09 P. 1394 طارق بن علي الحبيب مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي 

06769/09 P. 1395 عبد الحافظ سالمة أساليب تدريس العلوم والرياضيات 

6810/09 P. 1396 سمير أبو مغلي-مروان أبو حويج  المدخل إلى علم النفس التربوي 

06767/09 P. 1397 نوال العشي إدارة التعلم الصفي 

06771/09 P. 1398 عبد الحافظ سالمة علم النفس االجتماعي 



06770/09 P. 1399  أبو دلبوح أسماء  فاعلية في خفض مستوى الغضب-اإلرشاد الجمعي 

6806/09 P. 1400 محمود عبد الحليم منسي التقويم التربوي 

6807/09 P. 1401 محمود عبد الحليم منسي التقويم التربوي 

6808/09 P. 1402 محمود عبد الحليم منسي التقويم التربوي 

06763/09 P. 1403  محمود عوضعباس  علم النفس المرضي 

06760/09 P. 1404 عباس محمود عوض القياس النفسي بين النظرية والتطبيق 

06761/09 P. 1405 (بين النظرية والتطبيق) محمد شفيق علم النفس االجتماعي 

6801/09 P. 1406 سليمان قالدة/مراجعة: إيزيس نوارفؤاد  االيقاع الحيوي ودوره في التعليم والتعلم 

06762/09 P. 1407 عبد الرحمن عيسوى علم النفس النمو 

6802/09 P. 1408  مجدي أحمد محمد عبد اهللا -دراسة في السلوك اإلنسلني وجوانبه- علم النفس العام 

6794/09 P. 1409 
الحركية بين التشخيص والتأهيل وبحوث التدخل اإلعاقات 

 -رؤية نفسية-
 السيد فهمي علي محمد

6799/09 P. 1410  محمد حسنين العجمي النموذج -النظرية-صناعة القرار التربوي وإتخاذه 

06758/09 P. 1411 إبراهيم الدسوقي عطيةطارق  الشخصية اإلنسانية بين الحقيقة وعلم النفس 

06764/09 P. 1412 طارق كمال أساسيات في علم النفس االجتماعي 

6803/09 P. 1413 طارق كمال أساسيات في علم النفس العام 

06765/09 P. 1414 عبد المنعم الميالدي أصول التربية 



6824/09 P. 1415  سليمان قسيم الطعاني الصم (النظرية والتطبيق)إعالم 

2825/09 P. 1416 (النظرية والتطبيق) سليمان قسيم الطعاني إعالم الصم 

2826/09 P. 1417 (النظرية والتطبيق) سليمان قسيم الطعاني إعالم الصم 

6809/09 P. 1418 رمضان ياسين علم النفس الرياضي 

06766/09 P. 1419 ((بناؤها، تكوينها، أنماطها، إضطراباتها)) مأمون صالح الشخصية 

6829/09 P. 1420 
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي في التربية 

 البدنية والرياضة
 حسن أحمد الشافعي

6830/09 P. 1421 
االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي في التربية اإلدارة 

 البدنية والرياضة
 حسن أحمد الشافعي

06895/09 P. 1422  عبد القادر رمزي دراسة مقارنة-الدراسات االنسانية 

06787/09 P. 1423  محمد سليم العوا تجارب واقعية-بين اآلباء واألبناء 

6811/09 P. 1424  فيصل عباس -تقنيات تفهم الموضوع والروساح-معرفة الشخصية 

06789/09 P. 1425 كامل علوان الزبيدي علم النفس االجتماعي 

6800/09 P. 1426 أحمد محمد الطبيب االحصاء في التربية و علم النفس 

11350/10 P. 1427  الرحمن محمد العيسويعبد  علم النفس في المجال التربوي 

11351/10 P. 1428  عبد الرحمن محمد العيسوي علم النفس في المجال التربوي 

11352/10 P. 1429  عبد الرحمن محمد العيسوي علم النفس في المجال التربوي 

12603/10 P. 1430 عبد الرحمن عيسوي علم النفس العام 



12604/10 P. 1431 عبد الرحمن عيسوي علم النفس العام 

12605/10 P. 1432 عبد الرحمن عيسوي علم النفس العام 

12608/10 P. 1433 عبد الرحمن عيسوي سيكولوجية اإلجرام 

12609/10 P. 1434 عبد الرحمن عيسوي سيكولوجية اإلجرام 

11356/10 P. 1435  عبد الرحمن عيسوي حديثة في علم النفس اإلكلينيكيدراسات 

12617/10 P. 1436 عبد الرحمن عيسوي علم النفس علم وفن 

12596/10 P. 1437 فرج عبد القادر طه علم النفس وقضايا العصر 

12597/10 P. 1438 فرج عبد القادر طه علم النفس وقضايا العصر 

12598/10 P. 1439 فرج عبد القادر طه علم النفس وقضايا العصر 

12618/10 P. 1440 حلمي المليجي علم النفس اإلكلينيكي 

12619/10 P. 1441 حلمي المليجي علم النفس اإلكلينيكي 

12620/10 P. 1442 حلمي المليجي علم النفس اإلكلينيكي 

12607/10 P. 1443 علي زيعور تاريخ علم النفس 

12606/10 P. 1444 علي زيعور تاريخ علم النفس 

12616/10 P. 1445 حسان حالق طرائق ومناهج التدريس 

11319/10 P. 1446 مريم سليم علم نفس النمو 



11310/10 P. 1447 كمال شاهين علم النفس الثقافي 

12521/10 P. 1448 عادل مصطفى كارل بوبر: مائة عام من التنوير وُنضرة العقل 

8300/09 P. 1449 أصول علم النفس الفرويدي 
كلقن هال/تر: د:محمد فتحي 

 الشنيطي

9089/09 P. 1450 منال عبد الفتاح الهنيدي مدخل إلى سيكولوجية رسوم األطفال 

9090/09 P. 1451 منال عبد الفتاح الهنيدي مدخل إلى سيكولوجية رسوم األطفال 

9037/09 P. 1452 
التربية المهنية (ماهيتها وأساليب تدريسها وتطبيقاتها 

 التربوية)
 أحمد جميل عايش

9038/09 P. 1453 
التربية المهنية (ماهيتها وأساليب تدريسها وتطبيقاتها 

 التربوية)
 أحمد جميل عايش

9039/09 P. 1454 أد:ناهد فهمي حطيبة منهج األنشطة في رياض األطفال 

9040/09 P. 1455 أد:ناهد فهمي حطيبة منهج األنشطة في رياض األطفال 

9093/09 P. 1456 أحمد عبد اللطيف أبو أسعد اإلرشاد المدرسي 

9094/09 P. 1457 أحمد عبد اللطيف أبو أسعد اإلرشاد المدرسي 

9033/09 P. 1458 نايفة قطامي تفكير وذكاء الطفل 

9034/09 P. 1459 نايفة قطامي تفكير وذكاء الطفل 

8987/09 P. 1460 أد:ابتهاج محمود طلبة المهارات الحركية لطفل الروضة 

8988/09 P. 1461 أد:ابتهاج محمود طلبة المهارات الحركية لطفل الروضة 

11345/10 P. 1462 بالل خلف السكارنة أخالقيات العمل 



12602/10 P. 1463 سعيد اسماعيل علي أصول التربية العامة 

9075/09 P. 1464 جمال عطية فايد علم نفس النمو في الطفولة المبكرة 

9076/09 P. 1465 جمال عطية فايد علم نفس النمو في الطفولة المبكرة 

9077/09 P. 1466 جمال عطية فايد علم نفس النمو في الطفولة المبكرة 

9078/09 P. 1467 جمال عطية فايد علم نفس النمو في الطفولة المبكرة 

11364/09 P. 1468  السيد فهمي علي محمد ذوي االحتياجات الخاصةسيكولوجية 

11398/10 P. 1469 السيد فهمي علي محمد سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

11340/10 P. 1470 
اإلزدحام السكني والسكاني وتأثيرهما -علم النفس البيئي 

 على الصحة العضوية والنفسية
 السيد فهمي علي محمد

11314/10 P. 1471  السيد فهمي علي محمد -السمات النفسية للعالم واألديب-علم النفس اإلبداعي 

9107/09 P. 1472 حسن الباتع محمد عبد العاطي اإلنتاج)-التصميم- التعلم اإللكتروني الرقمي (النظرية 

9108/09 P. 1473  حسن الباتع محمد عبد العاطي اإلنتاج)-التصميم- اإللكتروني الرقمي (النظريةالتعلم 

11339/10 P. 1474 جمال محمد أبو الوفا االتجاهات المعاصرة في نظم التعليم 

7538/09 P. 1475 محمود عبد اهللا محمد خوالدة علم النفس السياسي واإلعالمي 

7539/09 P. 1476 محمود عبد اهللا محمد خوالدة علم النفس السياسي واإلعالمي 

11220/09 P. 1477 محمود عبد اهللا محمد خوالدة علم النفس السياسي واإلعالمي 

11221/10 P. 1478 محمود عبد اهللا محمد خوالدة علم النفس السياسي واإلعالمي 



9101/09 P. 1479  شيلي تايلور النفس الصحيعلم 

9102/09 P. 1480 شيلي تايلور علم النفس الصحي 

9007/09 P. 1481 
-االنفصام-التوتر-القلق-اإلضطرابات النفسية (الخوف

 األمراض النفسية لألطفال)
 عبد اللطيف حسين فرج

9008/09 P. 1482 
-االنفصام-التوتر-القلق-النفسية (الخوفاإلضطرابات 

 األمراض النفسية لألطفال)
 عبد اللطيف حسين فرج

8985/09 P. 1483 أحمد فالح العلوان -تطوير المتعلمين-علم النفس التربوي 

8986/09 P. 1484 أحمد فالح العلوان -تطوير المتعلمين-علم النفس التربوي 

9031/09 P. 1485 كمال حسني بيومي تحليل السياسات التربوية وتخطيط التعليم 

9032/09 P. 1486 كمال حسني بيومي تحليل السياسات التربوية وتخطيط التعليم 

9091/09 P. 1487 إيناس السيد محمد ناسة اإلعالم المرئي وتنمية ذكاءات الطفل العربي 

9092/09 P. 1488 إيناس السيد محمد ناسة اإلعالم المرئي وتنمية ذكاءات الطفل العربي 

9061/09 P. 1489 كايد إبراهيم عبد الحق تخطيط المناهج وفق منهج التفريد والتعلم الذاتي 

9062/09 P. 1490 كايد إبراهيم عبد الحق تخطيط المناهج وفق منهج التفريد والتعلم الذاتي 

9017/09 P. 1491 طه عبد العظيم حسن إستراتيجيات إدارة الخجل والقلق االجتماعي 

9018/09 P. 1492 طه عبد العظيم حسن إستراتيجيات إدارة الخجل والقلق االجتماعي 

9015/09 P. 1493 عالء الدين كفافي علم النفس األسري 

9016/09 P. 1494  عالء الدين كفافي النفس األسريعلم 



9009/09 P. 1495 شعبان علي حسين السيسي علم النفس أسس السلوك اإلنساني 

9010/09 P. 1496 شعبان علي حسين السيسي علم النفس أسس السلوك اإلنساني 

9057/09 P. 1497 منار محمد بغدادي السياسة التعليمية في الدول النامية والمتقدمة 

9058/09 P. 1498 منار محمد بغدادي السياسة التعليمية في الدول النامية والمتقدمة 

9013/09 P. 1499 رمضان محمد القذافي رعاية المتخلفين ذهنيا 

9014/09 P. 1500 رمضان محمد القذافي رعاية المتخلفين ذهنيا 

8901/09 P. 1501  عبد المنعم يوسف السنهوري - نظريات واتجهات معاصرة-خدمة الفرد اإلكلينيكية 

8902/09 P. 1502  عبد المنعم يوسف السنهوري - نظريات واتجهات معاصرة-خدمة الفرد اإلكلينيكية 

7540/09 P. 1503 عبد اللطيف محمد خليفة علم النفس السياسي والرأي العام 

7541/09 P. 1504 عبد اللطيف محمد خليفة علم النفس السياسي والرأي العام 

9085/09 P. 1505 عبد اللطيف محمد خليفة علم النفس السياسي والرأي العام 

9086/09 P. 1506 عبد اللطيف محمد خليفة علم النفس السياسي والرأي العام 

9059/09 P. 1507 محمد حسن غانم سيكولوجية مرض اإليدز 

9060/09 P. 1508 محمد حسن غانم سيكولوجية مرض اإليدز 

12599/10/ P. 1509 سيد إبراهيم الجيار دراسات في تاريخ الفكر التربوي 

12600/10 P. 1510 سيد إبراهيم الجيار دراسات في تاريخ الفكر التربوي 



12601/10 P. 1511 سيد إبراهيم الجيار دراسات في تاريخ الفكر التربوي 

11324/10 P. 1512 محمد محمد داود جسد اإلنسان والتعبيرات اللغوية 

8020/09 P. 1513 فيصل عباس التحليل النفسي للذات اإلنسانية 

8021/09 P. 1514  فيصل عباس النفسي للذات اإلنسانيةالتحليل 

8022/09 P. 1515 فيصل عباس التحليل النفسي للذات اإلنسانية 

8039/09 P. 1516 فيصل عباس التحليل النفسي للذات اإلنسانية 

8040/09 P. 1517 فيصل عباس التحليل النفسي للذات اإلنسانية 

8041/09 P. 1518 فيصل عباس التحليل النفسي للذات اإلنسانية 

9063/09 P. 1519 هشام أحمد محمد المدخل إلى علم النفس االجتماعي 

9064/09 P. 1520 هشام أحمد محمد المدخل إلى علم النفس االجتماعي 

9083/09 P. 1521 هشام أحمد محمد مناهج البحث العلمي في علم النفس 

9084/09 P. 1522 هشام أحمد محمد مناهج البحث العلمي في علم النفس 

9053/09 P. 1523  حسن محمد عبد الرحمن علم النفس الصناعي 

9054/09 P. 1524  حسن محمد عبد الرحمن علم النفس الصناعي 

9029/09 P. 1525 خالد أبو شعيرةمحمد  المدخل إلى علم التربية 

9030/09 P. 1526 محمد خالد أبو شعيرة المدخل إلى علم التربية 



9035/09 P. 1527 ثائر أحمد غباري سيكولوجية النمو اإلنساني بين الطفولة والمراهقة 

9036/09 P. 1528 أحمد غباريثائر  سيكولوجية النمو اإلنساني بين الطفولة والمراهقة 

9069/09 P. 1529 ثائر أحمد غباري علم النفس العام 

9070/09 P. 1530 ثائر أحمد غباري علم النفس العام 

9021/09 P. 1531 سيد محمود الطواب الصحة النفسية واإلرشاد النفسي 

9022/09 P. 1532 محمود الطوابسيد  الصحة النفسية واإلرشاد النفسي 

9023/09 P. 1533 شحاته سليمان محمد سليمان تنشئة الطفل وحاجاته بين الواقع والمأمول 

9024/09 P. 1534 شحاته سليمان محمد سليمان تنشئة الطفل وحاجاته بين الواقع والمأمول 

9095/09 P. 1535 عبد الفتاح عبد الكافيإسماعيل  تنمية اإلبداع عند األطفال 

9096/09 P. 1536 إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي تنمية اإلبداع عند األطفال 

9087/09 P. 1537 محمد أحمد حّدام مشاقبة مبادئ اإلرشاد النفسي للمرشدين واالخصائيين النفسنيين 

9088/09 P. 1538  محمد أحمد حّدام مشاقبة اإلرشاد النفسي للمرشدين واالخصائيين النفسنيينمبادئ 

8989/09 P. 1539 رافدة الحريري التقويم التربوي 

9045/09 P. 1540 صالح حسن صالح الداهري مبادئ علم النفس االرتقائي ونظرياته 

8990/09 P. 1541 الحريريرافدة  التقويم التربوي 

9046/09 P. 1542 صالح حسن صالح الداهري مبادئ علم النفس االرتقائي ونظرياته 



9079/09 P. 1543 حمدي علي الفرماوي نظرية الركائز األربعة للبناء النفسي 

9080/09 P. 1544 حمدي علي الفرماوي نظرية الركائز األربعة للبناء النفسي 

8993/09 P. 1545 جميل الصمادي أساسيات اإلرشاد النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق 

8994/09 P. 1546 جميل الصمادي أساسيات اإلرشاد النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق 

8995/09 P. 1547 سامي سلطي عريفج القياس والتشخيص في التربية الخاصة 

8996/09 P. 1548 سامي سلطي عريفج القياس والتشخيص في التربية الخاصة 

9055/09 P. 1549 مصطفى رجب حسين طه مناهج البحث التربوي بين النقد والتجديد 

9056/09 P. 1550 مصطفى رجب حسين طه مناهج البحث التربوي بين النقد والتجديد 

9073/09 P. 1551 
اإلدارة المدرسية الحديثة في ضوء اإلتجاهات العالمية 

 المعاصرة
 أحمد جالل اسماعيل

9074/09 P. 1552 
اإلدارة المدرسية الحديثة في ضوء اإلتجاهات العالمية 

 المعاصرة
 أحمد جالل اسماعيل

9049/09 P. 1553 عبد الحكيم علي مهيدات التقديم الواقعي 

9050/09 P. 1554 عبد الحكيم علي مهيدات التقديم الواقعي 

9051/09 P. 1555 ابراهيم محمد محاسنة القياس والتقويم الصفي 

9052/09 P. 1556 ابراهيم محمد محاسنة القياس والتقويم الصفي 

9025/09 P. 1557 رشيد األعظميسعيد  علم النفس التعليمي المتقدم 

9026/09 P. 1558 سعيد رشيد األعظمي علم النفس التعليمي المتقدم 



9027/09 P. 1559 سعيد رشيد األعظمي اضطرابات السلوك تشخيصها والوقاية منها 

9028/09 P. 1560 سعيد رشيد األعظمي اضطرابات السلوك تشخيصها والوقاية منها 

7960/09 P. 1561 فؤاد شاهين التحليل النفسي للولد 

7961/09 P. 1562 فؤاد شاهين التحليل النفسي للولد 

7962/09 P. 1563 فؤاد شاهين التحليل النفسي للولد 

9047/09 P. 1564 محمد عبد الغني شريتأشرف  برنامج تنمية السلوك اإلبداعي لألطفال الموهوبين 

9048/09 P. 1565 أشرف محمد عبد الغني شريت برنامج تنمية السلوك اإلبداعي لألطفال الموهوبين 

8081/09 P. 1566 علي زيعور التحليل النفسي للخرافة والمتخّيل والرمز 

9043/09 P. 1567 أحمد أبو أسعد التوجيه التربوي والمهني 

9044/09 P. 1568 أحمد أبو أسعد التوجيه التربوي والمهني 

12041/10 P. 1569 خليف الطراونة التطوير التربوي 

8091/09 P. 1570 محمد قطب دراسات في النفس اإلنسانية 

7879/09 P. 1571 علي أسعد وطفة العنف والعدوانية في التحليل النفسي 

7880/09 P. 1572 علي أسعد وطفة العنف والعدوانية في التحليل النفسي 

8098/09 P. 1573 محمد السيد في قضايا الطفولة 

8099/09 P. 1574 محمد السيد في قضايا الطفولة 



12038/10 P. 1575 شيربل فينشتاين أسرار تفكير المراهق 

12039/10 P. 1576 رفيق كامل غدار التعامل مع النماذج الصعبة من الناس 

12033/10 P. 1577 عبد العلي الجسماني علم النفس الغرضي 

12037/10 P. 1578 جليل وتيع شكور الطفولة المنحرفة 

7575/09 P. 1579 فوزن الفوزانصالح بن  اإلجابات المهمة في المشاكل الملمة 

7576/09 P. 1580 صالح بن فوزن الفوزان اإلجابات المهمة في المشاكل الملمة 

7577/09 P. 1581 صالح بن فوزن الفوزان اإلجابات المهمة في المشاكل الملمة 

12035/10 P. 1582 محمد متولي قنديل سيكولوجية وسلوك الطفل 

12036/09 P. 1583 محمد متولي قنديل سيكولوجية وسلوك الطفل 

12034/10 P. 1584  فوقية حسن رضوان - تشخيص زعالج-االضطرابات المعرفية والمزاجية 

9071/09 P. 1585 علي عبد اهللا علي سافر صنع االرتداد للسلوكيات االدمانية بعد االقالع عنها 

9072/09 P. 1586 علي عبد اهللا علي سافر صنع االرتداد للسلوكيات االدمانية بعد االقالع عنها 

8225/09 P. 1587 ياسر نصر مشكالت تربوية 

8226/09 P. 1588 ياسر نصر مشكالت تربوية 

9005/09 P. 1589 مدحت محمد أبو النصر رعاية وتأهيل المعاقين 

9006/09 P. 1590 مدحت محمد أبو النصر رعاية وتأهيل المعاقين 



12043/10 P. 1591  أطلسdtv هلموت بينيش علم النفس 

12044/10 P. 1592  أطلسdtv هلموت بينيش علم النفس 

9041/09 P. 1593 راضي عدلي كامل التعليم الجامعي للمعوقين سمعيا 

9042/09 P. 1594 راضي عدلي كامل التعليم الجامعي للمعوقين سمعيا 

9103/09 P. 1595 مجدي عزيز ابراهيم معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم 

9104/09 P. 1596 مجدي عزيز ابراهيم معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم 

9001/09 P. 1597  ماجدة محمود صالح الوسائل التعليمية انتاج 

9002/09 P. 1598  ماجدة محمود صالح انتاج الوسائل التعليمية 

9105/09 P. 1599 أديب محمد الخالدي المرجع في الصحة النفسية 

9106/09 P. 1600 أديب محمد الخالدي المرجع في الصحة النفسية 

9003/09 P. 1601 محمد أحمد خطاب سيكولوجية الطفل التوحدي 

9004/09 P. 1602 محمد أحمد خطاب سيكولوجية الطفل التوحدي 

9081/09 P. 1603 عبد اهللا بشير بن فضل دراسات في التربية المقارنة 

9082/09 P. 1604 بشير بن فضلعبد اهللا  دراسات في التربية المقارنة 

7710/09 P. 1605 أسامة محمود الدعاس دور التنشئة األسرية في الطفل المعاصر 

7711/09 P. 1606 أسامة محمود الدعاس دور التنشئة األسرية في الطفل المعاصر 



9097/09 P. 1607 فاتن إبراهيم عبد اللطيف نمو الطفل والتعبير الفني 

9098/09 P. 1608 فاتن إبراهيم عبد اللطيف نمو الطفل والتعبير الفني 

9011/09 P. 1609 فؤاد أبو حطب التقويم النفسي 

9012/09 P. 1610 فؤاد أبو حطب التقويم النفسي 

8227/09 P. 1611 سعد رياض موسوعة علم النفس والعالج النفسي 

8228/09 P. 1612 سعد رياض موسوعة علم النفس والعالج النفسي 

8999/09 P. 1613 عبد اهللا نجيب الشائعات والحرب النفسية 

9000/09 P. 1614 عبد اهللا نجيب الشائعات والحرب النفسية 

9019/09 P. 1615 (مفاهيم، واقع، آفاق) إيمان أبو غريبة اإلشراف التربوي 

9020/09 P. 1616 (مفاهيم، واقع، آفاق) إيمان أبو غريبة اإلشراف التربوي 

9065/09 P. 1617 
الممارسات التربوية األسرية وأثرها في زيادة التحصيل 

 الدراسي في المرحلة األساسية
 حسن موسى عيسى

9066/09 P. 1618 
التربوية األسرية وأثرها في زيادة التحصيل الممارسات 

 الدراسي في المرحلة األساسية
 حسن موسى عيسى

9067/09 P. 1619 فراس أبو الهيجاء تكوين الشخصية عند الطفل 

9068/09 P. 1620 فراس أبو الهيجاء تكوين الشخصية عند الطفل 

7477/09 P. 1621  فيصل عباس علم النفس (مبادئ، مدارس، ميادين)مدخل إلى 

12621/10 P. 1622 قاسم حسين صالح في سيكولوجية الفن التشكيلي 



11592/10 P. 1623 أد: نايفة قطامي تفكير وذكاء الطفل 

11600/10 P. 1624 د: أحمد عبد اللطيف أبو سعد اإلرشاد المدرسي 

11534/10 P. 1625  د: منال عبد الفتاح الهنيدي  مدخل الى سيكولوجية رسوم األطفال 

11584/10 P. 1626 د: سناء نصر حجازي علم النفس اإلكلينيكي لألطفال 

11458/10 P. 1627  د: سماح عبد الفتاح مرزوق تكنولوجيا التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة 

11529/10 P. 1628 
التربية المهنية (ماهيتها وأساليب تدريسها وتطبيقاتها 

 التربوية)
 د: أحمد جميل عايش

11959/10 P. 1629 أد: إبتهاج محمود طلبة المهارات الحركية لطفل الروضة 

11504/10 P. 1630 علم النفس اإلعالمي 
محسن حتاتنة/ د: أحمد عبد د: سامي 

 اللطيف أبو سعد

11468/10 P. 1631 أد: بطرس حافظ بطرس  تعديل و بناء سلوك األطفال 

11542/10 P. 1632 أد: بطرس حافظ بطرس  تدريس األطفال ذوي صعوبات التعلم 

11434 P. 1633  محمد شحاته ربيع علم النفس العسكري 

11460/10 P. 1634 محمد شحاته ربيع أصول علم النفس 

10654/10 P. 1635 ديال ينيكيفا/ترجمة: مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقين 

10655/10 P. 1636 ديال ينيكيفا/ترجمة: مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقين 

10656/10 P. 1637  ديال ينيكيفا/ترجمة: مصطفى دليلة النفس العملي للمراهقينعلم 

10657/10 P. 1638 ديال ينيكيفا/ترجمة: مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقين 



10658/10 P. 1639 ديال ينيكيفا/ترجمة: مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقين 

10659/10 P. 1640  ديال ينيكيفا/ترجمة: مصطفى دليلة النفس العملي للمراهقينعلم 

10468/10 P. 1641  لوسي إير يغاري /ترجمة: د: علي أسعد مراة األخرى-سيكولوجية األنوثة 

10469/10 P. 1642  لوسي إير يغاري /ترجمة: د: علي أسعد مراة األخرى-سيكولوجية األنوثة 

10469/10 P. 1643  لوسي إير يغاري /ترجمة: د: علي أسعد مراة األخرى-سيكولوجية األنوثة 

10470/10 P. 1644  لوسي إيريغاري /ترجمة: د: علي أسعد مراة األخرى-سيكولوجية األنوثة 

10471/10 P. 1645  إيريغاري /ترجمة: د: علي أسعدلوسي  مراة األخرى-سيكولوجية األنوثة 

10705/10 P. 1646 ناييك انيتا /ترجمة: مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقين 

10706/10 P. 1647 ناييك انيتا /ترجمة: مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقين 

10707/10 P. 1648 ناييك انيتا /ترجمة: مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقين 

10708/10 P. 1649 ناييك انيتا /ترجمة: مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقين 

10622/10 P. 1650  النسوية و اإلختالف الجنسي -ثنائية الكينونة 

-إيفا بلونوفسكا زياريك-نيكول فرمون

غيل شواب /ترجمة: عدنان - فنغ تشيه

 حسن

10623/10 P. 1651  النسوية و اإلختالف الجنسي -ثنائية الكينونة 

-إيفا بلونوفسكا زياريك-نيكول فرمون

غيل شواب /ترجمة: عدنان - فنغ تشيه

 حسن

11511/10 P. 1652 د: عالء الدين كفافي  علم النفس األسري 

10928 P. 1653  أد: عبد اهللا محمود سليمان دراسات في علم النفس اإلرشادي 



10927 P. 1654 
التدخل المعرفي و التحصيل األكاديمي "رفع المعايير 

 التربوية "

ميخائيل شاير /ترجمة: د: -فليب ادي

 زينات دعنا

11528/10 P. 1655  د: عمر هارون خليفة توطين علم النفس في العالم العربي 

11475/10 P. 1656  اإلعاقات الجسمية و الصحية 
أد: جميل -أد: عبد العزيز السرطاوي 

 الصمادي 

11727/10 P. 1657  أد: لويس كامل مليكة التحليل النفسي و المنهج اإلنساني في العالج النفسي 

11555/10 P. 1658 أد: كايد ابراهيم عبد الحق  تخطيط المناهج وفق منهج التفريد والتعلم الذاتي 

11595/10 P. 1659  د: سامي محمد ملحم أساسيات علم النفس 

11586/10 P. 1660 
المفاهيم و - تحليل السياسات التربوية وتخطيط التعليم 

 المداخل و التطبيقات 
 أد: كمال حسني بيومي 

11533/10 P. 1661  د: ايناس السيد محمد ناسه المرئي وتنمية ذكاءات الطفل العربياإلعالم 

11421/10 P. 1662  د: أحمد فالح العلوان تطوير المتعلمين-علم النفس التربوي 

11546/10 P. 1663  د: أحمد فالح العلوان تطوير المتعلمين-علم النفس التربوي 

11513/10 P. 1664 
التربية و التعليم في الوطن العربي ما قبل و بعد عولمة نظم 

 التعليم
 أد: عبد اللطيف حسين فرج

10918 P. 1665  أد: عبد اللطيف حسين فرج تحفيز التعليم 

11527/10 P. 1666 
-االنفصام-التوتر-القلق-اإلضطرابات النفسية (الخوف

 األمراض النفسية لألطفال)
 اللطيف حسين فرجأد: عبد 

11747/10 P. 1667  أصول التربية الفلسفية و اإلجتماعية و النفسية 
د: وائل عبد الرخمن التل /أ: أحمد 

 محمد الشعراوي 

11423/10 P. 1668 علم النفس السياسي و اإلعالمي 
د: محمود عبد اهللا الخوالدة/ أ: حسين 

 علي العموش

11522/10 P. 1669  علم النفس الصحي 
شيلي تايلور/ الترجمة: د: وسام درويش 

 بريك/د: فوزي شاكر داود



11590/10 P. 1670  أد: طارق البدري /د: سهيلة نجم اإلحصاء في المناهج البحثية التربوية و النفسية 

11565/10 P. 1671  أد: محمد جاسم العبيدي  أمراضها و عالجها-مشكالت الصحة النفسية 

11557/10 P. 1672 
سيكولوجية اإلدارة التعليمية و المدرسية و أفاق التطوير 

 العام
 أد: محمد جاسم محمد

11576/10 P. 1673  أد: محمد جاسم العبيدي  المدخل إلى علم النفس العام 

11521/10 P. 1674  إلى علم النفس اإلجتماعي المدخل 
أد: محمد جاسم العبيدي /د: باسم 

 محمد ولي 

10543/10 P. 1675 
كيف يمكنك تربية أوالدك بالشكل -المربية المبدعة 

 األفضل
 جو فروست/ترجمة: فيفيان الترك

10544/10 P. 1676 
كيف يمكنك تربية أوالدك بالشكل -المربية المبدعة 

 األفضل
 جو فروست/ترجمة: فيفيان الترك

10545/10 P. 1677 
كيف يمكنك تربية أوالدك بالشكل -المربية المبدعة 

 األفضل
 جو فروست/ترجمة: فيفيان الترك

10546/10 P. 1678 
كيف يمكنك تربية أوالدك بالشكل -المربية المبدعة 

 األفضل
 جو فروست/ترجمة: فيفيان الترك

10547/10 P. 1679 
كيف يمكنك تربية أوالدك بالشكل -المربية المبدعة 

 األفضل
 جو فروست/ترجمة: فيفيان الترك

10548/10 P. 1680 
كيف يمكنك تربية أوالدك بالشكل -المربية المبدعة 

 األفضل
 جو فروست/ترجمة: فيفيان الترك

9991/10 P. 1681  لغة الجسد النفسية 
جوزيف ميسنجر/ترجمة: محمد عبد 

 الكريم إبراهيم

9992/10 P. 1682  لغة الجسد النفسية 
جوزيف ميسنجر/ترجمة: محمد عبد 

 الكريم إبراهيم

9993/10 P. 1683  لغة الجسد النفسية 
جوزيف ميسنجر/ترجمة: محمد عبد 

 الكريم إبراهيم

10441/10 P. 1684  غدويس و غروست /ترجمة: أحمد رمو العقلمن أسرار 

10442/10 P. 1685 غدويس و غروست /ترجمة: أحمد رمو من أسرار العقل 



10443/10 P. 1686 غدويس و غروست /ترجمة: أحمد رمو من أسرار العقل 

10932 P. 1687 د: طارق عبد الرؤوف محمد عامر دراسات في إعداد المعلم 

10933 P. 1688 د: طارق عبد الرؤوف محمد عامر دراسات في إعداد المعلم 

10934 P. 1689  علم النفس اإلجتماعي 
د: سميح أبو مغلي /د: عبد الحافظ 

 سالمة

10936 P. 1690 د: عصام حمدي الصفدي اإلعاقة السمعية 

10931 P. 1691  محمد عدنان عليوات  القراءة لمرحلة رياض األطفال و المرحلة اإلبتدائيةتعليم 

10930 P. 1692  د: طارق عبد الرؤوف عامر التربية و التعليم المستمر 

10935 P. 1693  اإلحصاء في التربية 
أ: وائل أبو مغلي /د: عبد الحافظ 

 سالمة

11495/10 P. 1694 روحي عبدات  النفسي التربوي في ميدان التربية الخاصة  التقييم 

11563/10 P. 1695  د: محسن علي عطية اإلسترتجيات الحديثة في التدريس الفعال 

10923/ P. 1696  د: محسن علي عطية اإلسترتجيات الحديثة في التدريس الفعال 

11471/10 P. 1697  د: محمد النوبي محمد على النفس اإلكلينيكي لذوي اإلحتياجات الخاصة علم 

11601/10 P. 1698  د: ماجدة السيد عبيد مدخل الى التربية الخاصة 

10924 P. 1699  حسان حسين عبابده القراءة عند األطفال في ضوء المناهج العلمية الحديثة 

10922 P. 1700  د: ماجدة بهاء الدين السيد عبيد صعوبات التعلم و كيفية التعامل معها 

10494/10 P. 1701  أصول علم النفس الفرويدي 
د: محمد فتحي -كلقن هال /ترجمة

 الشنيطى



10495/10 P. 1702  أصول علم النفس الفرويدي 
د: محمد فتحي -كلقن هال /ترجمة

 الشنيطى

10496/10 P. 1703  أصول علم النفس الفرويدي 
د: محمد فتحي -كلقن هال /ترجمة

 الشنيطى

10497/10 P. 1704  أصول علم النفس الفرويدي 
د: محمد فتحي -كلقن هال /ترجمة

 الشنيطى

10498/10 P. 1705  أصول علم النفس الفرويدي 
د: محمد فتحي -/ترجمةكلقن هال 

 الشنيطى

11451/10 P. 1706 د: فخري عبد الهادي علم النفس المعرفي 

10915 P. 1707 أد: عبد الرحمن العيسوي علم النفس األسري 

10916 P. 1708  د: زينب عبد الكريم علم النفس التربوي 

11438/10 P. 1709  د: خالد عز الدين العدواني عند األطفال السلوك 

11599/10 P. 1710  د: صابر خليفة مبادىء علم النفس 

11571/10 P. 1711 د: خالة نيسان سلوكيات األطفال بين اإلعتدال و اإلفراط 

10475/10 P. 1712  التنقيب في أغوار النفس 
: نهاد - غوستاف يونغ/ترجمةكارل 

 خياطة

10476/10 P. 1713  التنقيب في أغوار النفس 
: نهاد - كارل غوستاف يونغ/ترجمة

 خياطة

10477/10 P. 1714  التنقيب في أغوار النفس 
: نهاد - كارل غوستاف يونغ/ترجمة

 خياطة

10478/10 P. 1715  التنقيب في أغوار النفس 
: نهاد - كارل غوستاف يونغ/ترجمة

 خياطة

10479/10 P. 1716  التنقيب في أغوار النفس 
: نهاد - كارل غوستاف يونغ/ترجمة

 خياطة

10176/10 P. 1717 التحليل النفسي للولد 
د: فؤاد - قيكتور سمير نوف/ترجمة

 شاهين 



11536/10 P. 1718 األمومة-علم نفس المرأة 
هيلين دوتش/ترجمة: اسكندر جرجي 

 معصب

10202/10 P. 1719  مارسيل كراهيه علم النفس التربوي 

10608/10 P. 1720 10  اوليفيه هودي/ترجمة: لوليتا الشامي أسئلة في علم النفس و التربية 

10609/10 P. 1721 10  هودي/ترجمة: لوليتا الشامياوليفيه  أسئلة في علم النفس و التربية 

10517/10 P. 1722  أريك فروم/ترجمة: د: طالل عتريسي  تحليل لشخصيته و تأثيره- مهمة فرويد 

11598/10 P. 1723 تنمية السلوك اإلجتماعي لطفل ما قبل المدرسة 
د: أسماء مصطفى السحيمى /د: 

 محمد سعد فودة

11509/10 P. 1724 (دراسة مقارنة) د: رانيا عبد المعز الجمال  السياسة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة 

11574/10 P. 1725  د: السيد فهمى على -السمات النفسية للعالم واألديب-علم النفس اإلبداعي 

11508/10 P. 1726 د:/ جمال عطية فايد علم نفس النمو فى الطفولة المبكرة 

11436/10 P. 1727  سعاد البسيونى قصص و ألعاب- المجاالت الثقافية لطفل الروضة 

11587/10 P. 1728  د: أد: عبد الحميد محمدة على العنف ضد األطفال 

11561/10 P. 1729  مشاكل الطفل النفسية 
د: عبد الحميد محمد على/أ: منى 

 ابراهيم قرشى

11562/10 P. 1730 اإلتجاهات الحديثة فى القياس النفسى و التقويم التربوى 
د: عبد الحميد محمد على/أ: منى 

 ابراهيم قرشى

11457/10 P. 1731 أد: فاروق السيد عثمان سيكولوجية التعليم و التعلم 

11708/10 P. 1732  فاروق السيد عثمانأد:  سيكولوجية العولمة 

11505/10 P. 1733 د: رفعت عزوز /د: طارق عبد الرؤوف اقتصاديات و تمويل التعليم 



11578/10 P. 1734 د: عبد اهللا نجيب  الشائعات و الحرب النفسية 

11560/10 P. 1735  د: جيهان محمود حسن النمرسي سيكولوجية طفل الروضة 

11570/10 P. 1736 
-النظريات-اإلضطرابت السلوكية لدى الصم ( المفاهيم

 البرامج)
 د: أسامة فاروق مصطفى

11568/10 P. 1737 
-العمليات المعرفية و المعاقين سمعيا ( اإلدراك البصرى

 مستويات المعالجة المعرفية)
 د: رحاب أحمد راغب

11467/10 P. 1738 
و ما وراء الذاكرة لدى المتخلفين عقليافى ضوء الذاكرة 

 علم النفس المعرفى

د: وليد السيد أحمد خليفة/د/: مراد 

 على عيسى سعد/د: أيمن أحمد المارية

11500/10 P. 1739 
سيكولوجية صعوبات التعلم ( ذوى المحنة التعليمية . . 

 بين التنمية و التنحية)
 سليمان عبد الواحد يوسف ابراهيمد: 

10693/10 P. 1740  هل النمو المعرفي متعلق بالثقافة ?-علم النفس الثقافي 
برتران تروادك /ترجمة : حكمت خوري 

 جوزف بو رزق-

10694/10 P. 1741  هل النمو المعرفي متعلق بالثقافة ?-علم النفس الثقافي 
تروادك /ترجمة : حكمت خوري برتران 

 جوزف بو رزق-

10695/10 P. 1742  هل النمو المعرفي متعلق بالثقافة ?-علم النفس الثقافي 
برتران تروادك /ترجمة : حكمت خوري 

 جوزف بو رزق-

10501/10 P. 1743  أحمد حسن الخميسي  تربية األطفال بين البيت و المدرسة 

10502/10 P. 1744  أحمد حسن الخميسي  تربية األطفال بين البيت و المدرسة 

10482/10 P. 1745 
تربية البنات في وصايا األباء و األمهات ( وصايا أنبياء و 

 علماء و أدباء و أمهات لبناتهم
 أحمد حسن الخميسي 

10483/10 P. 1746 
البنات في وصايا األباء و األمهات ( وصايا أنبياء و تربية 

 علماء و أدباء و أمهات لبناتهم
 أحمد حسن الخميسي 

10462/10 P. 1747 
تربية األبناء في وصايا األباء ( وصايا األنبياء و الحكماء و 

 الخلفاء و األدباء ) قديما و حديثا
 أحمد حسن الخميسي 

10484/10 P. 1748 ? كيف نجعل أساليب التدريس أكثر تشويقا للمتعلم 
د: هشام سعيد الحالق /د: مزيد 

 منصور النصراوي 

10485/10 P. 1749 ? كيف نجعل أساليب التدريس أكثر تشويقا للمتعلم 
د: هشام سعيد الحالق /د: مزيد 

 منصور النصراوي 



10696/10 P. 1750 
محاولة في علم النفس المرضي -الذهان العصاب و 

 الفينومينولوجي

- أ: دو ولهانز/تأليف : ب

 دوموالن/ترجمة: وجيه أسعد

10417/10 P. 1751 
دراسة حول ظاهرة الشذوذ - الحسانية "المخلوق المسيح"

 الجنسي 
 أحمد مثقال قشعم

10418/10 P. 1752 
دراسة حول ظاهرة الشذوذ - الحسانية "المخلوق المسيح"

 الجنسي 
 أحمد مثقال قشعم

10570/10 P. 1753 معجم المصطلحات النفسية و التربوية معجم المصطلحات النفسية و التربوية 

10571/10 P. 1754 معجم المصطلحات النفسية و التربوية معجم المصطلحات النفسية و التربوية 

11545/10 P. 1755 
إطار فلسفي و خبرات -التعليم الجامعي للمعوقين سمعيا 

 عالمية
 راضي عدلي كامل 

11548/10 P. 1756 رجاء على اإلشكاليات الفنية للشخصية المعوقة 

11596/10 P. 1757 سيكولوجيا النمو اإلنساني بين الطفولة و المراهقة 
أحمد غباري /د: خالد محمد د: ثائر 

 أبو شعيرة

11585/10 P. 1758  د: خالد محمد أبو شعيرة المدخل غلى علم التربية 

11572/10 P. 1759 علم النفس العام 
د: ثائر غباري /د: خالد أبو شعيرة/د: 

 صفية الجبالي 

11441/10 P. 1760  النمو اللغوي و المعرفي للطفل 
أديب عبد اهللا النوايسة/إيمان طه 

 القطاونه

11575/10 P. 1761  سيكولوجية العنف ضد األطفال 
أد: رشاد على عبد العزيز موسى /د: 

 زينب بنت محمد زين العايش 

11539/10 P. 1762 بحوث و مقاييس معاصرة-علم النفس المدرسى 
غانم /د: ياسر عبد اهللا /د: د: حجاج 

 عالء الدين عبد الحميد 

11541/10 P. 1763  د: محمد السيد حالوه األسرة و أزمة اإلعاقة العقلية 

11589/10 P. 1764  د: إنشراح المشرفى  اإلكتشاف المبكر لإلعاقات الطفولة 

11567/10 P. 1765  د: جمال عبد المنعم الكرمي  حديثة لإلعداد معلم المستقبل توجهات 



11490/10 P. 1766  د: سليمان عبد الواحد يوسف ابراهيم المدخل إلى علم النفس المعاصر 

11454/10 P. 1767 
اضطربات النطق و الكالم و اللغة لدى المعاقين عقليا و 

 التوحديين 
 سليمان عبد الواحد يوسف ابراهيمد: 

11498/10 P. 1768  د: أميرة عبد السالم زايد دور التربية في صناعة و تفعيل الوعي العربي 

11579/10 P. 1769  أد: عبد المعين سعد الدين هندى التحوالت اإلقتصادية و قضايا التربية المعاصرة 

11554/10 P. 1770  د: طارق زكي موسى  اضطرابات الكالم عند الطفل 

11531/10 P. 1771  التعامل مع الضغوط النفسية 
د: أحمد نايل الغرير /د: أحمد عبد 

 اللطيف أبو سعد

11506/10 P. 1772  د: أحمد أبو سعد/د: لمياء الهواري  التوجيه التربوي و المهني 

11602/10 P. 1773 أد: سعيد رشيد األعظمي  علم النفس التعليمي المتقدم 

11582/10 P. 1774  أد: سعيد رشيد األعظمي  تشخيصها و الوقاية منها- اضطربات السلوك 

11532/10 P. 1775  أد: ماجدة محمود صالح انتاج الوسائل التعليمية 

11556/10 P. 1776  النفسية بين النظرية و التطبيق الصحة 
أد: عبد الفتاح علي غزال /د: حزم 

 علي عبد الواحد 

11544/10 P. 1777 
التفكير اإلبتكارى لدى األطفال و مدى تأثره باأللعاب 

 اإللكترونية 
 د: أشرف سرج

11408/10 P. 1778 
عند األطفال و أشكال العقاب الممارس على العنف 

 الطفل العنيف 
 د: مزوز بركو

10488/10 P. 1779 د: فيصل عباس  التحليل النفسي و قضايا اإلنسان و الحضارة 

10489/10 P. 1780 د: فيصل عباس  التحليل النفسي و قضايا اإلنسان و الحضارة 

11594/10 P. 1781  أد: سيد محمود الطواب  الصحة النفسية و اإلرشاد النفسي 



 P. 1782 ا11499/10
اإلبداع و األطفال و المفاهيم و األسس و السمات و 

 الحقوق و النظريات 
 د: إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي

11492/10 P. 1783  د: حارث عبود اإلتصال التربوي 

11667/10 P. 1784 
دور اإلدارة المدرسية في توظيف برامج تكنولوجيا 

 المعلومات و اإلتصاالت 
 د:عبد السالم الشناق 

11591/10 P. 1785  د: محمد حمدان عبد اهللا الفلسفة التربوية و دورها في التنمية 

11489/10 P. 1786 
فن فهم طباع و شخصيات -الخلفية للسلوك الدوافع 

 الناس و التعامل معهم
 د: أحمد توفيق حجازي 

11569/10 P. 1787  د: على عبد اهللا على مسافر  منع اإلرتداد للسلوكيات اإلدمانية بعد اإلقالع عنها 

11494/10 P. 1788 
النفسي و التقويم التربوي للمعلمين بين النظرية و القياس 

 التطبيق 
 أد: عماد أحمد حسن على

10926 P. 1789  د: مالك العنبكي -د: فيصل عباس  ميادين - مدارس- مبادئ -مدخل إلى علم النفس 

10925 P. 1790  د: فيصل عباس  دراسة حاالت عيادية- قياس الشخصية 

11419/10 P. 1791  أد: سناء محمد سليمان  أدوات جمع البيانات في البحوث النفسية و التربوية 

11609/10 P. 1792 
دراسات متطورة فى علم النفس -سيكولوجية اإلعالم 

 اإلعالمي
 د: حسنين شفيق 

11580/10 P. 1793 جبر سعيدد: سعاد  سيكولوجية التفكير و الوعي بالذات 

10910 P. 1794  د: عبد الرحمن محمد العيسوى  رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة 

10909 P. 1795  مدخل إلى علم النفس 
د: حكمت درو الحلو /د: زريمق 

 خليفة العكروتي 

11535/10 P. 1796  أد: سوسن شاكر مجيد عالجه-تشخيصه-خصائصه-أسبابه -التوحد 

10912 P. 1797 د: عبد المنعم الميالدى اإلرشاد النفسى و التوجيه التربوي لألسرة 



11597/10 P. 1798  سليمان داود زيان/سهيل موسى شواقفة أساليب اإلرشاد التربوي 

11466/10 P. 1799 
أساليب - اكتشافهم -المتفوقون و المبدعون األطفال 

 تنمية مواهبهم -رعايتهم 
 د: عاطف زغلول

11450/10 P. 1800  د: إبراهيم سليمان المصري أسسه و تطبيقاته -اإلرشاد النفسي 

11517/10 P. 1801  د: عبد اهللا بشير بن الفضل  دراسات فى التربية المقارنة 

11491/10 P. 1802  اإلنضباط المدرسي و إدارة الصف 
د: طارق عبد الرؤوف عامر/أ: ربيع 

 عبد الرؤوف محمد

10913 P. 1803  د: مصطفى عبد السميع محمد  دراساتن عربية -تكنولوجيا التعليم 

11551/10 P. 1804  د: منار محمد بغدادى  السياسة التعليمية فى الدول النامية و المتقدمة 

11750/10 P. 1805  التعليم عن بعد 
جريج كير سلى/ترجمة : -مايكل مور

 د: أحمد المغربيى

11530/10 P. 1806  التقويم النفسى 
د: فؤاد أبو حطب/د: سيد عثمان/د: 

 أمال صادق

11538/10 P. 1807  المشاقبةد: محمد  مبادىء اإلرشاد النفسي 

11552/10 P. 1808  أد:يوسف القطامي /د:فدوى ثابت  النظرية و التطبيق -عادات العقل لطفل الروضة 

10914 P. 1809 
دراسات و أبحاث في الشؤون التربوية -قضايا تربوية 

 المعاصرة
 د: غالب الفريجات

 د: حلمي ساري/د: محمد حسن علم النفس اإلجتماعي P. 1810 ا11477/10

11573/10 P. 1811 سالى على حسن الذكاء الوجدانى لمعلمات رياض األطفال 

11550/10 P. 1812 

األسباب - الوبائيات-سيكولوجية مرضى اإليدز(التعريف 

العالج و اإلرشاد ) من خالل -الوقاية-الديناميات-

 دراسات ميدانية على مرضى اإليدز

 د: محمد حسن غانم

11409/10 P. 1813  محمد عبد حسين علم النفس الجنائي 



11726/10 P. 1814  عبد اهللا يوسف أبو زعيزع مبادىء العالج النفسي 

11723/10 P. 1815  أد: هالة الجرواني/د: شريف خميس  الطفل الموهوب 

11724/10 P. 1816  التعليم و المستحدثات التكنولوجية تكنولوجيا 

د: أسامة سعيد على الهنداوى/د: 

حمادة محمد مسعود إبراهيم/د: 

 إبراهيم يوسف محمد محمود

11729/10 P. 1817  دافيد باس /ترجمة: مصطفى حجازي علم النفس التطوري 

9844/10 P. 1818 مدخل الى التحليل النفسي 
فرويد /ترجمة: جورج سيغموند 

 طرابيشي 

11558/10 P. 1819 د: رانيا عدنان علم النفس المدرسي 

11547/10 P. 1820  د: مدحت محمد أبو النصر  رعاية و تأهيل المعاقين 

11526/10 P. 1821  سمير جاد معجم المصطلحات المعاصرة فى العلوم اإلنسانية 

11483/10 P. 1822 أد: عبد اهللا فالح المنيزل مبادىء القياس و التقويم في التربية 

11512/10 P. 1823  د: سعاد جبر سعيد الذكاء اإلنفعالي و سيكولوجية الطاقة الالمحدودة 

11524/10 P. 1824  أحمد البكرىد: طارق  مجالت األطفال و دورها في بناء شخصية الطفل العربي 

11503/10 P. 1825 
الوقاية و -اإلضطرابات السلوكية و العصبية عند األطفال

 العالج 
 د: وائل بيومي السباعي

11507/10 P. 1826  دراسة سيكولوجية -األوتيزم ( التوحد)و اإلعاقة العقلية 

محمد خليل /أد: ممدوحة د: إيهاب 

محمد سالمه/أد: محمد السيد أبو 

 النيل 

11518/10 P. 1827 فراس ابو الهيجاء  تكوين الشخصية عند الطفل 

11665/10 P. 1828 
اللعاب و تربية الطفل للمعلمات في الروضة و األباء و 

 األمهات في المنزل
نايل الغرير /د: أديب النوايسة  د: أحمد 



11588/10 P. 1829  أد: هشام أحمد محمد المدخل إلى علم النفس اإلجتماعى 

11543/10 P. 1830  أد: حسن محمد عبد الرحمن علم النفس الصناعى 

11553/10 P. 1831  إيمان أبو غريبة أفاق-واقع-مفاهيم-األشراف التربوي 

11514/10 P. 1832  د: سعاد جبر سعيد علم النفس المقارن 

11748/10 P. 1833  دليل المرشد المدرسي - دروس في التربية العقالنية 
د: سعاد غيث /د: سهيلة محمود بنات 

 /غادة اسماعيل محمد 

11581/10 P. 1834  أبو حجلة د: نظام  التشخيص و العالج - الطب النفسي 

7008/09 P. 1835  د: فيصل عباس التيكنيكات اإلسقاطية- أساليب دراسة الشخصية 

7009/09 P. 1836  د: فيصل عباس التيكنيكات اإلسقاطية- أساليب دراسة الشخصية 

7010/09 P. 1837  د: فيصل عباس التيكنيكات اإلسقاطية- أساليب دراسة الشخصية 

7011/09 P. 1838  د: فيصل عباس التيكنيكات اإلسقاطية- أساليب دراسة الشخصية 

7012/09 P. 1839  د: فيصل عباس التيكنيكات اإلسقاطية- أساليب دراسة الشخصية 

6947/09 P. 1840  د: سلمان قعفراني الرغبة و الحب - التحليل النفسي 

6948/09 P. 1841  د: سلمان قعفراني الرغبة و الحب - التحليل النفسي 

6949/09 P. 1842  د: سلمان قعفراني الرغبة و الحب - التحليل النفسي 

6950/09 P. 1843  د: سلمان قعفراني الرغبة و الحب - التحليل النفسي 

6961/09 P. 1844  د: سلمان قعفراني الرغبة و الحب - التحليل النفسي 



13307/11 P. 1845  د: فيصل عباس/د: مالك العنبكي ميادين - مدارس- مبادئ -مدخل إلى علم النفس 

13308/11 P. 1846  د: فيصل عباس/د: مالك العنبكي ميادين - مدارس- مبادئ -مدخل إلى علم النفس 

13127/11 P. 1847 
دراسة -النفس النمو من الطفولة إلى الشيخوخةعلم 

 تحليلية للسلوك و المعاش اإلنساني 
 د: امتتال زين الدين الطفيلي 

13128/11 P. 1848 
دراسة -علم النفس النمو من الطفولة إلى الشيخوخة

 تحليلية للسلوك و المعاش اإلنساني 
 د: امتتال زين الدين الطفيلي 

12956/11 P. 1849  اإلسالمية -التحليل النفسي و الثقافة العربية 
مجموعة مؤلفين/ترجمة: حسين 

 المعطي قبال-عيسى مخلوف-قبيسي

12957/11 P. 1850  اإلسالمية -التحليل النفسي و الثقافة العربية 
مجموعة مؤلفين/ترجمة: حسين 

 المعطي قبال-عيسى مخلوف-قبيسي

12958/11 P. 1851  اإلسالمية -التحليل النفسي و الثقافة العربية 
مجموعة مؤلفين/ترجمة: حسين 

 المعطي قبال-عيسى مخلوف-قبيسي

12959/11 P. 1852  اإلسالمية -التحليل النفسي و الثقافة العربية 
مجموعة مؤلفين/ترجمة: حسين 

 المعطي قبال-عيسى مخلوف-قبيسي

6813/09 P. 1853  التحليل النفسي الفوري 
د: ديقيد ليبرمان/ترجمة: لميس فؤاد 

 يحيى/مراجعة: عماد ابراهيم عبده

1853/ P. 1854  التحليل النفسي الفوري 
د: ديقيد ليبرمان/ترجمة: لميس فؤاد 

 يحيى/مراجعة: عماد ابراهيم عبده

6815/ P. 1855  التحليل النفسي الفوري 
د: ديقيد ليبرمان/ترجمة: لميس فؤاد 

 يحيى/مراجعة: عماد ابراهيم عبده

6816/09 P. 1856  التحليل النفسي الفوري 
د: ديقيد ليبرمان/ترجمة: لميس فؤاد 

 يحيى/مراجعة: عماد ابراهيم عبده

6547/09 P. 1857  تقديم : موفق قوزي الجبر  ابن رشد كتاب النفس 

6548/09 P. 1858  تقديم : موفق قوزي الجبر  ابن رشد كتاب النفس 

6549/09 P. 1859  تقديم : موفق قوزي الجبر  ابن رشد كتاب النفس 

6550/09 P. 1860  تقديم : موفق قوزي الجبر  ابن رشد كتاب النفس 



6853/09 P. 1861  التنقيب في أغوار النفس 
كارف غوستاف يونغ/ترجمة: نهاد 

 خياطة

6854/09 P. 1862  التنقيب في أغوار النفس 
كارف غوستاف يونغ/ترجمة: نهاد 

 خياطة

6855/09 P. 1863  التنقيب في أغوار النفس 
كارف غوستاف يونغ/ترجمة: نهاد 

 خياطة

6856/09 P. 1864  التنقيب في أغوار النفس 
غوستاف يونغ/ترجمة: نهاد  كارف

 خياطة

14403/11 P. 1865 التحليل النفسي للولد 
د: فؤاد - قيكتور سمير نوف/ترجمة

 شاهين 

14426/11 P. 1866  مارسيل كراهيه/ترجمة: رباب العابد علم النفس التربوي 

14344/11 P. 1867 10 أوليفيه هودي/ترجمة: لوليتا الشامي أسئلة في علم النفس و التربية 

6645/09 P. 1868 رحلة صيد وراء الفكرة 
فالديمير ليفي /ترجمة: د: ابراهيم 

 استنبولي

6646/09 P. 1869 رحلة صيد وراء الفكرة 
فالديمير ليفي /ترجمة: د: ابراهيم 

 استنبولي

6647/09 P. 1870 رحلة صيد وراء الفكرة 
فالديمير ليفي /ترجمة: د: ابراهيم 

 استنبولي

13058/11 P. 1871  االن واطس/ترجمة: ثائر ديب  العالج النفسي بين حكمة الشرق و عقل الغرب 

  P. 1872  االن واطس/ترجمة: ثائر ديب  العالج النفسي بين حكمة الشرق و عقل الغرب 

6804/09 P. 1873 د: عبد العلي الجسماني  و علم النفس اإلدراك اإلنساني القرءان 

6805/09 P. 1874  د: عبد العلي الجسماني  النفس في المنهج القرآني-القرآن و علم النفس 

6806/09 P. 1875 
الشخصية المسلمة حسب المنهاج -القرآن و علم النفس 

 القسم األول-القرآني
 العلي الجسماني د: عبد 

6807/09 P. 1876  د: عبد العلي الجسماني  رقي عقل اإلنسان بالعلم و اإليمان -القرآن و علم النفس 



6808/09 P. 1877 
القرآن و علم النفس الشخصية المسلمة حسب النهاج 

 القسم الثاني-القرآني
 د: عبد العلي الجسماني 

6809/09 P. 1878  علم النفس و التعليم 
مكفارلند/ترجمة: عبد العلي -ن-س-هـ

 الجسماني 

6810/09 P. 1879  علم النفس و التعليم 
مكفارلند/ترجمة: عبد العلي -ن-س-هـ

 الجسماني 

6811/09 P. 1880  علم النفس و التعليم 
مكفارلند/ترجمة: عبد العلي -ن-س-هـ

 الجسماني 

6812/09 P. 1881  علم النفس و التعليم 
مكفارلند/ترجمة: عبد العلي -ن-س-هـ

 الجسماني 

12880/11 P. 1882 قيس مجيد المولى المكان في النص -تجوال الذاكرة 

12881/11 P. 1883 قيس مجيد المولى المكان في النص -تجوال الذاكرة 

12882/11 P. 1884 قيس مجيد المولى المكان في النص -تجوال الذاكرة 

6603/09 P. 1885  خليل كنش البدوي  أشهر الجرائم الجنسية -أمراضه-أسبابه-الشذوذ الجنسي 

6604/09 P. 1886  خليل كنش البدوي  أشهر الجرائم الجنسية -أمراضه-أسبابه-الشذوذ الجنسي 

14850/11 P. 1887  بريغ/ترجمة: لجنة الترجمة-بول س القوة العصبية 

14851/11 P. 1888  بريغ/ترجمة: لجنة الترجمة-بول س القوة العصبية 

13143/11 P. 1889  كارل يونغ/ترجمة: سامي عالم النفس الخافية 

13144/11 P. 1890  كارل يونغ/ترجمة: سامي عالم النفس الخافية 

13131 P. 1891  الخيال و تطويره عند األطفال 
أل.يو. سوبوتينا/ترجمة: أحمد محمد 

 خنسه

13132 P. 1892  الخيال و تطويره عند األطفال 
أل.يو. سوبوتينا/ترجمة: أحمد محمد 

 خنسه



14838/11 P. 1893  د: صالح الجابري  خارقية اإلنسان الباراسيكولوجي من المنظور العلمي 

14839/11 P. 1894  د: صالح الجابري  خارقية اإلنسان الباراسيكولوجي من المنظور العلمي 

07371/09 P. 1895  د: عبد الرحمن محمد العيسوى  سيكولوجية اإلجرام 

7372/09 P. 1896  د: عبد الرحمن محمد العيسوى  سيكولوجية اإلجرام 

14372/11 P. 1897  ناييك آنيتا/ترجمة : مصطفى دليلة  علم النفس العلمي للمراهقات 

14373/11 P. 1898  ناييك آنيتا/ترجمة : مصطفى دليلة  علم النفس العلمي للمراهقات 

6642/09 P. 1899  زاهر/د: كمال يوسف إسكندر د: ضياء  التخطيط لمستقبل التعليمية في النظام التربوي 

14415/11 P. 1900 إبراهيم محمود  جماليات الصمت في أصل المخفي و المكبوت 

7187/09 P. 1901 
دراسة حول مشكل -التحليل النفسي و الميتافيزيقا 

 تحقيق اإلنسان 
 د: هوبير بونوا/ترجمة: عبد اهللا عاصم

14461/11 P. 1902  جيروم برونر/ترجمة: ملكة أبيض  ثقافة التربية و علم النفس الثقافي 

6525/09 P. 1903  أنس حسني سبح الفحص السريري للجملة العصبية 

14436/11 P. 1904  أد: صالح بن عبد العزيز الكريم أضواء علمية 

7206/09 P. 1905  مجلة فصلية علم النفس 

11525/10 P. 1906 
-تصنيفها- تعريفها-سيكولوجية الطفل التوحدي 

 التدخل العالجي -أسبابها-تشخيصها-أعراضها
 د: محمد أحمد خطاب 

11519/10 P. 1907 
أهمية اللعب في حياة األطفال الطبيعيين و ذوي 

 اآلحتياجات الخاصة 
 أحمد راشدي الخالي 

14857/11 P. 1908 د: علي عودة محمد النفس التجريبي  علم 



14858/11 P. 1909  د: علي عودة محمد علم النفس التجريبي 

14860/11 P. 1910  د: علي عودة محمد علم النفس التجريبي 

14859/11 P. 1911  د: علي عودة محمد علم النفس التجريبي 

16680/12-

06 
P. 1912  المجلد االسادس 30-26المعلومات لألطفال بنك 

تر: محمود برهوم /نقوال ناصر /محمد 

 خروب 

16680/12-

05 
P. 1913  المجلد الخامس  25-21بنك المعلومات لألطفال 

تر: محمود برهوم /نقوال ناصر /محمد 

 خروب 

16680/12-

04 
P. 1914  المجلد الرابع  20-16بنك المعلومات 

تر: محمود برهوم /نقوال ناصر /محمد 

 خروب 

16680/12-

03 
P. 1915  المجلد الثالث  15-11بنك المعلومات 

تر: محمود برهوم /نقوال ناصر /محمد 

 خروب 

16680/12-

02 
P. 1916  المجلد الثاني  10-06بنك المعلومات لألطفال 

تر: محمود برهوم /نقوال ناصر /محمد 

 خروب 

16680/12-

01 
P. 1917  المجلد األول  05-01بنك المعلومات لألطفال 

تر: محمود برهوم /نقوال ناصر /محمد 

 خروب 

16773/12 P. 1918 
مقدمة في -سيكولوجية األطفال غير العاديين و تعليمهم 

 التربية الخاصة 

.ب.هاالهان/جيمس .م.كوفمان دانيال 

 /تر: أد:عادل عبد اهللا محمد 

15365/11 P. 1919  تقييم الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة 

JAMES A 

MCLONGHLIN/RENA 

B LEWIS - تر:أد:صالح الدين

  محمود عالم

16714/12 P. 1920  اإلرتقاء اإلنفعالي و اإلجتماعي لطفل الروضة 
الدين كفافي /أد:مايسة أحمد  أد: عالء

 نيال /د:سهير محمد سالم 

16763/12 P. 1921  د: عمر هارون خليفة توطين علم النفس في العالم العربي 

16819/12 P. 1922  مشكالت األطفال و المراهقين و أساليب المساعدة فيها 
شيفر /هوارد ميلمان /تر:أد:نزيه شارلز 

 أد:نسيمة داود-حمدي 



16825/12 P. 1923  أد: فاروق الروسان  مقدمة في اإلعاقة العقلية 

167441/12 P. 1924  د: عصام نمر يوسف  المختصر في علم النفس التربوي 

16767/12 P. 1925  أد:عبد اهللا محمود سليمان  دراسات في علم النفس اإلرشادي 

16754/12 P. 1926  أد:جمال الخطيب  تعديل السلوك اإلنساني 

16816/12 P. 1927  أد:يوسف محمود قطامي  مدخل إلى علم النفس 

16734/12 P. 1928  د:فتحي عبد الرحمن جروان  الذكاء العاطفي و التعلم اإلجتماعي العاطفي 

15409/11 P. 1929  التربية الحسية لطفل الروضة 
أد:محمد متولي قنديل /د:مفيد نجيب 

 حواشين /زيدان نجيب حواشين 

16787/12 P. 1930  د: خليل عبد الرحمن المعايطة  علم النفس اإلجتماعي 

16813/12 P. 1931  محمود قطامي أد:يوسف  مبادئ علم النفس التربوي 

15364/11 P. 1932  إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصة و أسرهم 

أد:سليمان طعمة الريحاني /د:ابراهيم 

عبد اهللا الزريقات /د: عادل جورج 

 طنوس 

15379/11 P. 1933  د: كريمان بدير  تقويم نمو الطفل 

16790/12 P. 1934 د: عالء الدين كفافي  علم النفس األسري 

15380/11 P. 1935  أد:عبد السالم عبد الغفار  مقدمة في الصحة النفسية 

15378/11 P. 1936  أد: لويس كامل مليكة التقييم النيوروسيكولوجي 

16720/12 P. 1937  كامل مليكةأد: لويس   التحليل النفسي و المنهج اإلنساني في العالج النفسي 



15207/11 P. 1938  مدخل إلى نظرية القياس التقليدية و المعاصرة 
ليندا كروكر /جيمس الجينا /تر: 

 د:زينات يوسف دعنا 

16706/12 P. 1939  د:غسان يوسف قطيط  إسترتجيات تنمية مهارات التفكير العليا 

15375/11 P. 1940  د:غسان يوسف قطيط  تنمية مهارات التفكير العليا إسترتجيات 

16791/12 P. 1941  أد: محمد جاسم العبيدي  علم النفس اإلكلينيكي 

16758/12 P. 1942  أد: محمد جاسم العبيدي  تفريد التعليم و التعليم المستمر 

16820/12 P. 1943  أد: محمد جاسم العبيدي  أمراضها و عالجها-الصحة النفسية مشكالت 

16742/12 P. 1944 
األطفال ذوي اإلحتياجات -المدخل إلى التربية الخاصة 

 أساليب التدريس -التشخيص -المفهوم -الخاصة 
 د: سعيد حسني العزة 

16769/12 P. 1945  د: سعيد حسني العزة  دليل المرشد التربوي في المدرسة 

16826/12 P. 1946  محمود محمد غانم  مقدمة في تدريس التفكير 

16717/12 P. 1947 
-اإلرشاد النفسي و التربوي بين النظرية و التطبيق 

 دليل األباء و المرشدين -مسؤوليات و واجبات 
 د: عبد الفتاح محمد الخواجا 

15361/11 P. 1948  تعليم األطفال في عصر اإلقتصاد المعرفي 
د:عبد الحكيم محمد الصافي /د:سليم 

 محمد قارة/عبد اللطيف محمد دبور 

16762/12 P. 1949 
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي و اتجاهات الطلبة نحو 

 العلوم 
 د:وليد عبد الكريم صوافطة 

16707/12 P. 1950  النظرية و التطبيق - استراتجيات التعلم و التعليم أصول 
د:حسين محمد أبو رياش /د:سليم 

 محمد شريف /د:عبد الحكيم الصافي 

16744/12 P. 1951  المدخل إلى علم النفس اإلجتماعي 
أد:محمد جاسم  العبيدي /د:باسم 

 محمد ولي    

16703/12 P. 1952  د:سمير عبد سالم الخريسات  التدريس في الفزياء لتنمية عمليات العلم استراتجيات 



16696/12 P. 1953  د: رافدة عمر الحريري  إدارة التغيير في المؤسسات التربوية 

16878/12 P. 1954 
-تصنيفها- تعريفها-سيكولوجية الطفل التوحدي 

 التدخل العالجي -أسبابها-تشخيصها-أعراضها
 د:محمد أحمد خطاب 

16799/12 P. 1955 أد:أكرم أنشأت ابراهيم  علم النفس الجنائي 

16782/12 P. 1956  رشيد حميد زغير  سيكولوجية النمو 

16756/12 P. 1957  د: سعيد عبد العزيز  تدريبات و تطبيقات عملية - تعليم التفكير و مهاراته 

16723/12 P. 1958 
-أهدافها -مفاهيمها-التربية بين األصالة و المعاصرة 

 فلسفتها 
 د:فوزية الحاج علي البدري 

16810/12 P. 1959  أد:محمد شحاتة ربيع  قياس الشخصية 

15389/12 P. 1960  أد:محمد شحاتة ربيع  قياس الشخصية 

16774/12 P. 1961  أد: شفيق فالح عالونة  التطور اإلنساني من الطفولة إلى الرشد سيكولوجية 

16804/12 P. 1962  علم نفس الطفل غير العادي 
د:أسامة محمد البطاينة /د:عبد الناصر 

 ذياب الجراح 

16796/12 P. 1963  د: صالح محمد علي أبو جادو علم النفس التربوي 

16776/12 P. 1964  أد:بطرس حافظ بطرس  سيكولوجية الدمج في الطفولة المبكرة 

16792/12 P. 1965  د: سناء نصر حجازي علم النفس اإلكلينيكي لألطفال 

16516/12 P. 1966  أد: سناء حسنين الخولي  األسرة و الحياة العائلية 

16780/12 P. 1967  أد:سليمان الخضري الشيخ  الفروق الفردية في الذكاء سيكولوجية 

16783/12 P. 1968  أد: علية عابدين  سيكولوجية مالبس األطفال 



15369/11 P. 1969 
التربية المهنية (ماهيتها وأساليب تدريسها وتطبيقاتها 

 التربوية)
 د: أحمد جميل عايش 

15382/12 P. 1970  التكلم المستند إلى الدماغ 
د:ناديا سميح السلطي 

 /تقديم:أد:محمد عودة الريماوي 

15381/11 P. 1971  د: فاطمة محمود الزيات  علم النفس اإلبداعي 

16815/12 P. 1972 د:منال عبد الفتاح الهنيدي  مدخل إلى سيكولوجية رسوم األطفال 

15388/11 P. 1973  اإلضطربات السلوكية و اإلنفعالية 
د:مصطفى نوري القمش /د:خليل عبد 

 الرحمن المعايطة 

16831/12 P. 1974  د:أحمد أبو أسعد/د:أحمد عربيات  نظريات اإلرشاد النفسي و التربوي 

16865/12 P. 1975  د: عصام زكرياء جميل  التفكير العلمي 

15366/11 P. 1976 أد:ناهد فهمي حطيبة  منهج األنشطة في رياض األطفال 

16743/12 P. 1977   د:مروان أبو حويج /د:عصام الصفدي  المدخل إلى الصحة النفسية 

16759/12 P. 1978  تقديم علم النفس اإلجتماعي 
فريزر/برندان بيرشل/ديل هاي كولن 

 /جيرارد ديوفين/تر:د:فارس حلمي 

16788/12 P. 1979  د: أحمد عبد اللطيف أبو سعد علم النفس اإلرشادي 

16607/12 P. 1980  د:محمد الصافي عبد الكريم عبد المال العلوم النفسية لألخصائي اإلجتماعي 

16608/12 P. 1981  د:محمد الصافي عبد الكريم عبد المال النفس اإلجتماعي علم 

16800/12 P. 1982 
و تطبيقاتها -نظريات معاصرة -علم النفس المعرفي 

 التربوية 
 د:حسام الدين أبو الحسن حسن 

16821/12 P. 1983  عزت عبد العظيم الطويل  معالم علم النفس المعاصر 



16631/12 P. 1984  علم النفس اإلجتماعي 
أد: وديع ياسين التكريتى/أ: محمد 

 ياسين وهيب /د:ندى فتاح زيدان 

16551/12 P. 1985  الخدمة اإلجتماعية و فصام الشخصية 
تقديم:أد:محمد سيد فهمى/تأليف : 

 نهى سعدى أحمد مغازى 

16755/12 P. 1986  النظرية و التطبيق -سلوك األطفال المعاقين سمعيا تعديل 
تأليف :صالح عبد المقصود 

 السواح/تقديم:رشاد على عبد العزيز 

16709/12 P. 1987 
الموهوبون و ذو -اإلتجاهات الحديثة فى التربية الخاصة 

 صعوبات التعلم 
د:مراد على عيسى/د:وليد السيد خليفة 

15051/11 P. 1988 ( النظرية و التطبيق) تعديل سلوك األطفال المعاقين سمعيا 
صالح عبد المقصود السواح /تقديم 

 :أد:رشاد على عبد العزيز 

16702/12 P. 1989  أد: فاروق شوقى البوهى  أساليب و مناهج البحث في التربية و علم النفس 

16770/12 P. 1990  د: خالد محمد عسل  اإلحتياجات الخاصة رؤى نظرية و تدخالت إرشادية ذوو 

16599/12 P. 1991  أد: محمد سيد فهمى  حقوق و رعاية المعاقين من منظور الخدمة اإلجتماعية 

15397/11 P. 1992  د: محسن علي عطية  اإلسترتجيات الحديثة في التدريس الفعال 

15394/11 P. 1993  د:محمد النوبى محمد على  علم النفس اإلكلينيكي لذوي اإلحتياجات الخاصة 

16832/12 P. 1994 
نظرية الركائز األربعة للبناء النفسي(فهم سلوك اإلنسان في 

 ظالل الفرقان )
 أد:حمدي علي الفرماوي 

16781/12 P. 1995  فايز عبد الهادي عابد  المزاج (بين اإليحاء و اإلقناع القسري )سيكولوجية 

15396/11 P. 1996  أد: منى يونس بحري  المهارات العملية لمربيات الحضانة 

16737/12 P. 1997  د: منتهى مطشر عبد الصاحب  الشعور بالذنب و عالقته باإلكتئاب 

15398/11 P. 1998  أد: حمدي علي الفرماوي  الصوت)-اللغة - النطق - إضطربات التخاطب (الكالم 



16724/12 P. 1999  د:ابتسام محمود محمد سلطان  التطور الخلقي للمراهقين 

16719/12 P. 2000 
التحدث مع الذات و بعض اإلضطربات النفسية و 

 السلوكية 

مهدي صالح/د:بسمة كريم أد:صالح 

 شامخ

16761/12 P. 2001  تنمية مهارات اللتفكير اإلبتكاري و اإلبداعي للمدراء 

إعداد:خبراء المجموعة العربية للتدريب 

و النشر/اإلشراف:محمود عبد الفتاح 

 رضوان

16514/12 P. 2002  األساليب الحديثة في التعامل مع ضغوط العمل 

إعداد:خبراء المجموعة العربية للتدريب 

و النشر/اإلشراف:محمود عبد الفتاح 

 رضوان

16729/12 P. 2003 
التفكير اإلبتكاري و اإلبداعي في ظل القبعات الست 

 للتفكير 

إعداد:خبراء المجموعة العربية للتدريب 

و النشر/اإلشراف:محمود عبد الفتاح 

 رضوان

16731/12 P. 2004  د: عادل سيد علي  التنمية المهنية لمعلمي التعليم الصناعي 

16751/12 P. 2005  د: منار محمد إسماعيل  تطوير التعليم في ضوء تجارب بعض الدول 

16808/12 P. 2006  أد: مدحت محمد أبو النصر  قوة التركيز و تحسين الذاكرة 

16728/12 P. 2007  د: مدحت محمد أبو النصر  التفكير اإلبتكاري و اإلبداعي طريقك إلى التميز و النجاح 

16771/12 P. 2008 د: خالدة نيسان  سلوكيات األطفال بين اإلعتدال و اإلفراط 

15358/11 P. 2009 د: خالدة نيسان  سلوكيات األطفال بين اإلعتدال و اإلفراط 

15359/11 P. 2010  د: خالد عز الدين السلوك العدواني عند األطفال 

16811/12 P. 2011  د: صابر خليفة مبادئ علم النفس 



15377/11 P. 2012  علم النفس اإلكلينيكي 

د: تيموتي ج .ترول/ تر: د: فوزي 

شاكر طعيمة داود/حنان لطفي زين 

 الدين 

16801/12 P. 2013  علم النفس المعرفي 
د: رافع النصير زغلول/د: عماد عبد 

 الرحيم زغلول 

16863/12 P. 2014 
التحليل النفسي الوجودي و فينومنولوجيا اإلنفعال و 

 التخيل عند سارتر 
 خديجة العزيزي 

16772/12 P. 2015  سيكولوجية أطفال التوحد 
نايل الغرير /أ: بالل أحمد د: أحمد 

 عودة

17459/12 P. 2016  اريك فروم /تر:د:طالل عتريسى أزمة التحليل النفسي 

17460/12 P. 2017  اريك فروم /تر:د:طالل عتريسى أزمة التحليل النفسي 

17458/12 P. 2018  نظريات الشخصية 
كالبيه فاالدون/تر: علي سيمون  

 المصري 

17457/12 P. 2019  نظريات الشخصية 
سيمون كالبيه فاالدون/تر: علي 

 المصري 

17361/12 P. 2020 
حماية األحداث المخالفين للقانون و المعرضين لخطر 

 دراسة مقارنة - اإلنحراف 
 د:علي محمد جعفر

17444/12 P. 2021 د:توما جورج خوري  أعمال الشخصية نظرة في 

17391 P. 2022  مصطلحات في علم النفس و الطب النفسي 
ميشيل غودفريد /تر:حبيب نصر اهللا 

 نصر اهللا

15018/11 P. 2023  انشراح المشرفى اإلكتشاف المبكر لإلعاقات الطفولة 

15017/11 P. 2024  د:سهيريس قنديل  األباء و األمهات في تربية األبناء مسئوليات 

15054/11 P. 2025 برنامج تنمية السلوك اإلبداعي لألطفال الموهوبين 
د:أشرف محمد عبد الغني شريت/أ: 

 ابتسام أحمد محمد أحمد

15053/11 P. 2026  إنشراح ابراهيم المشرفىد:  مرشد األسرة والمعلمة فى التربية اإلبداعية 



15055/11 P. 2027   محمد اسماعيل الجاويش  األساس في اإلنشطة التربوية 

16554/12 P. 2028  أد:محمد سيد فهمى الرعاية اإلجتماعية و النفسية للمسنين 

16716/12 P. 2029 
النظرية و -النفسي العقالني اإلنفعالي السلوكي اإلرشاد 

 التطبيق 
 د: منتصر عالم 

15005/11 P. 2030 رمضان محمد القدافي  رعاية المتخلفين ذهنيا 

16592/12 P. 2031  أد: عبد الخالق محمد عفيفى بناء األسرة و المشكالت األسرية المعاصرة 

15407/11 P. 2032  ايمان محمد عمر  طرق التدريس 

16828/12 P. 2033  مقدمة للبحث في التربية 

Donald Ary-Asghar 

Razavieh-  الحسيني سعد-

 /:د:عادل عبد الكريم ياسين

16812/12 P. 2034  د:عماد عبد الرحيم الزغلول  مبادئ علم النفس التربوي 

16721/12 P. 2035 
إعادة التفكير - التدريس من منظور البحث و اإلستقصاء 

 في مناهج تعليم الطفولة المبكرة 

أندرو ج ستريمل /تر: - لين ت هيل

د:موسى -د:محمد أمين عبد الجواد

 أبو طه

16713/12 P. 2036 د: غالب محمد رشيد اإلدراك و اإلدراك الحسي الفائق 

16715/12 P. 2037  د: غالب محمد رشيد اإلرشاد النفسي و معالجة المخاوف 

16454/12 P. 2038  النحت البنائي 
قاسم محمد -د:زياد سالم حداد

 الحياني 

15304/11 P. 2039  النمو اللغوي و اضطرابات النطق و الكالم 

د:أحمد عبد - نايل الغرير د:أحمد 

أ:أديب عبد اهللا -اللطيف أبو سعد

 النوايسة



16747/12 P. 2040  النمو اللغوي و اضطرابات النطق و الكالم 

د:أحمد عبد - د:أحمد نايل الغرير 

أ:أديب عبد اهللا -اللطيف أبو سعد

 النوايسة

15400/12 P. 2041  د:سعاد جبر سعيد التفكير و الوعي بالذاتسيكولوجية 

16635/12 P. 2042 
مستخلصات بحوث الماجستير و الدكتوراه في جامعات 

 جامعتا أسيوط و الفيوم -المجلد الثاني - صعيد مصر 
 أد: عبد المنعم أحمد الدردير 

16753/12 P. 2043 

كليات التربية و برامج إعداد المعلمين في أستراليا و تطوير  

منظورات منهجية و نماذج -الدول األسيوية و اإلفريقية 

 تطبيقية 

 د:أحمد اسماعيل حجي 

16718/12 P. 2044 
رؤية -البحث التربوي اإلجرائي كأحد فروع البحث العلمي 

 عصرية من الناحيتين النظرية و التطبيقية 
 شوقى ملقى القصراوى د:عماد

15325/11 P. 2045 
مقاربة علم النفس المعرفي للذاكرة -الذاكرة و اللغة 

 المعجمية و امتداداتها التربوية 
 د: بنعيسى زغبوش 

15408/12 P. 2046  أد:أديب محمد الخالدي  نظرية جديدة -المرجع في الصحة النفسية 

16789/12 P. 2047  أد:صالح حسن أحمد الداهري  نظرياته و أساليبه الحديثة -علم النفس اإلرشادي 

15406/11 P. 2048  أد: جمال الخطيب  قضايا و توجهات -التربية الخاصة المعاصرة 

15372/11 P. 2049  أ: يحيى محمد نبهان  األساليب التربوية الخاطئة و أثرها في تنشئة الطفل 

16736/12 P. 2050  أد: ابراهيم جابر  المشكلة و الحل - السيكوباتية 

15371/11 P. 2051 د: عصام حمدي الصفدي اإلعاقة الحركية والشلل الدماغي 

15390/11 P. 2052  اإلبداع و التفكير اإلبتكاري و تنميته في التربية و التعليم 
جاسم ولي العبيدي /د:باسم أد:محمد 

 محمد العبيدي /د:أالء محمد العبيدي 

15404/11 P. 2053  د:أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  دليل المقاييس و اإلختبارات النفسية و التربوية 



15403/11 P. 2054  أد: عبد الواحد الكبيسي  تنمية التفكير بأساليب مشوقة 

15020/11 P. 2055  أد: عبد الفتاح عاي غزال  أسس النمو العقلي و المعرفي و نظرياته 

15010/11 P. 2056  أد: عبد الفتاح عاي غزال  الفروق الفردية -علم النفس الفارق 

15019/11 P. 2057 
-تنظيم برامج عالية الجودة لتعليم األطفال التوحديين 

 ABAبرنامج 

فوفيل /تر:د:هالة ابراهيم تيلور 

 د: رحاب محمود صديق-الجرواني 

16727/12 P. 2058 

إكتساب المهارات و -التعليم و التعلم عند الطفل 

نمو -الخبرات و ردود األفعال التوجيه التربوي و النفسي 

 الشخصية و تقويمها 

 د: ابراهيم جابر السيد

16829/12 P. 2059  د: ابراهيم جابر السيد 2ج- و التكيف األسري و البيئى عند الطفل اإلدراك 

16735/12 P. 2060 

-اإلدراك -التعلم-السلوك اإلنساني في المنظمات 

- القيادة-أخالقيات و قيم العمل-الشخصية- الدافعية

-النفوذ و المناورات-ديناميات الجماعة-اإلتصال 

 السلوك التنظيمى فى ظل العولمة

: على عبد الهادى مسلم /د:راوية أد

 حسن /د:محمد سعيد سلطان

16803/12 P. 2061  ابراهيم جابر حسنين  العصف الذهني -علم نفس الذكاء 

16768/12 P. 2062  د: مهند محمد عبد الستار دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي 

15333/11 P. 2063 
اللغوي لدى األطفال اإلعتياديين و أقرانهم من اإلدراك 

 دراسة مقارنة-بطيئي التعلم 
 وسام علي حسن 

16823/12 P. 2064  عبد الفتاح محمد سعيد الخواجة  مفاهيم أساسية في الصحة النفسية و اإلرشاد النفسي 

16766/12 P. 2065 ? الفتاح محمد سعيد الخواجة عبد  خطوات إلى األمام كيف تحقق ذاتك 

16701/12 P. 2066  عبد الفتاح محمد سعيد الخواجة  أساليب اإلرشاد النفسي 

15376/11 P. 2067  أصول التربية الفلسفية و اإلجتماعية و النفسية 
د:وائل عبد الرحمن التل /أ:أحمد 

 محمد شعراوي 



16797/12 P. 2068  د: أحمد فالح العلوان تطوير المتعلمين -النفس التربوي علم 

16775/12 P. 2069  أد:يوسف حمه صالح مصطفى سيكولوجية التمايز لدى المراهقين 

16794/12 P. 2070  د:رؤوف محمود القيسي  علم النفس التربوي 

15004/11 P. 2071  أد: مايسة أحمد النيال  1ج -حديثة في علم النفس الطفل دراسة 

15003/11 P. 2072  سالى على حسن الذكاء الوجداني لمعلمات رياض األطفال 

17673/12 P. 2073 
مكاشفات بنيوية -العنف و العدوانية في التحليل النفسي 

 في سيكولوجية العدوانية عند فرويد
 أسعد وطفةد:علي 

16672/12 P. 2074 
مكاشفات بنيوية -العنف و العدوانية في التحليل النفسي 

 في سيكولوجية العدوانية عند فرويد
 د:علي أسعد وطفة

16993/12 P. 2075 
العنف ضد الطفل و كيفية حمايته منه و يليه التوحد عند 

 عالجه  -تشخيصه-أشكاله - أسبابه- األطفال 
 ريما خربيط

16994/12 P. 2076 
العنف ضد الطفل و كيفية حمايته منه و يليه التوحد عند 

 عالجه  -تشخيصه-أشكاله - أسبابه- األطفال 
 ريما خربيط

16798/12 P. 2077  محمد عبد حسين أبو سمرة علم النفس الجنائي 

15363/11 P. 2078  د: ماجد محمد الخياط القياس و التقويم في التربية أساسيات 

16936/12 P. 2079 
نفسية -دراسة سيكولوجية - التأثر و التأثير عند األطفال 

 إجتماعية -
 حسام الغزالي 

16937/12 P. 2080 
نفسية -دراسة سيكولوجية - التأثر و التأثير عند األطفال 

 إجتماعية -
  حسام الغزالي

16802 P. 2081  د: فتحي حسين عامر  علم النفس اإلعالمي 



16692/12 P. 2082 
مصادر المعلومات غير التقليدية و األخطاء الجسيمة في 

 النشرات الداخلية لألدوية 

د:رضا مصطفى عبد الرازق 

/تقديم:محمد فتحي عبد الهادي 

 /د:مختار محمد مبروك

16746/12 P. 2083 
المرشد المعاصر إلى أحداث طرائق التدريس وفق معايير 

 المناهج الدولية 
 د: نعمان عبد السميع متولي 

16777/12 P. 2084  د: منال عبد الخالق جاب اهللا  سيكولوجية الذكاء اإلنفعالي 

15022/12 P. 2085  أد:أحالم حسن محمود  صعوبة التعلم بين التنظير و التشخيص و العالج 

16722/12 P. 2086  د: أحمد شعبان محمد  التربية الصحية 

16793/12 P. 2087  د:شعبان عبد العظيم أحمد  علم النفس التجارى المعاصر في ضوء متطلبات السوق 

15009/11 P. 2088 
التعلم اإلجتماعية و اإلنفعالية بين الفهم و صعوبات 

 المواجهة 
 د: سليمان عبد الواحد يوسف ابراهيم

16708/12 P. 2089  د: حسام محمد حازم  أصول مناهج البحث فى التربية و علم النفس 

16738/12 P. 2090 
الحلول النفسية -المعرفي السلوكي المعاصر العالج 

 لمشكالت الصحة العقلية 

البروفيسور: هوفمان إس جى/تر: د: 

 مراد على عيسى 

17445/12 P. 2091 
المدخل في علم النفس - اللغة السيكولوجية في العمارة 

 المعماري 
 د: الحارث عبد الحميد حسن 

15056/11 P. 2092  د: محمود إسماعيل طلبة  سيكولوجية الترويح و أوقات الفراغ 

15057/11 P. 2093 رجاء على اإلشكاليات الفنية للشخصية المعوقة 

15021/11 P. 2094  أد: عبد الفتاح على غزال  سيكولوجية الفئات الخاصة 

17416/12 P. 2095  د: ماهر يسرى  الرئيس المرشد فى إدارة األفراد بكفاءة تامة أنت 

15391/12 P. 2096  د: نادر أحمد جرادات  دليل معلمي رياض األطفال المكفوفين 



16795/12 P. 2097  هادي مشعان ربيع  علم النفس التربوي 

16730/12 P. 2098  التكنولوجيا و تصميم التدريس 
د: صالح محمد الروايضية /د: حسن 

 علي بني دومي /د:عمر حسين العمري 

16784/12 P. 2099  د: عبد الحكم الخزامى  طرق إعداد المناهج الدراسية 

16829/12 P. 2100  د: ابراهيم جابر السيد 1ج- موسوعة الذكاء عند الطفل 

16809/12 P. 2101  اإلبداع في التفكير -العقل قوة 
بيل لوكاس /تر:د:عبد الحكم أحمد 

 الخزامى 

15357/11 P. 2102  أد: سويم العزي  قراءة تحليلية نقدية - علم النفس السياسي 

17432/12 P. 2103 
-مقاربات في سيميولوجيا النص- الشيزوفرينيا اإلبداعية 

 الرؤية اإلنفصامية أنموذجا  
 د:مشتاق عباس معن 

16699/12 P. 2104  بشير البرغوثي  دراسة مقارنة -إدارة العقل البشري الجديد 

15411/11 P. 2105 ( األطفال و الواجبات المدرسية) التعلم بدون دموع 
D.VV Bharathi    تر:سعاد

   / درويش الشافعي

17347/12 P. 2106  أنماط الفكر 
ألفرد نورث وايتهيد /تر:عبد المنعم 

 عثمان المشايخي 

16733/12 P. 2107  حازم رضوان آل اسماعيل  التوحد و إضطربات التواصل 

15401/11 P. 2108  د: عبد اهللا نجيب  الشائعات و الحرب النفسية 

17378/12 P. 2109  نظرة في أعماق النفس -القوى الداخلية في الذات دراسة 
فالديمير جيكارنتسف/تر:ريما عالء 

 الدين 

15015/11 P. 2110 
البرامج  - التشخيص -الفئات  - أسس التربية الخاصة 

 التربوية 

د:محمد بن أحمد الفوزان /د: خالد 

 ناهس الرقاص 

15393/11 P. 2111  د: نظام أبو حجلة  التشخيص و العالج -النفسي الحديث الطب 



15016/11 P. 2112 

األسباب - الوبائيات-سيكولوجية مرضى اإليدز(التعريف 

العالج و اإلرشاد ) من خالل -الوقاية-الديناميات-

 دراسات ميدانية على مرضى اإليدز

 د: محمد حسن غانم

15410/11 P. 2113 
وسائله -أدواته -مناهجه- العلمي في التربية البحث 

 اإلحصائية 
 د: علي محسن عطية 

16582/12 P. 2114  التغلب على مشكلة فقدان الدافع للعمل - الملل الوظيفي 
فيليب روقلين/بيتر فيردر/تر: عال أحمد 

 إصالح 

15392/11 P. 2115 رشيد األعظمي أد: سعيد  علم النفس التعليمي المتقدم 

17491/12 P. 2116  د: أيمن عادل  إختبارات الشخصية -أعرف نقاط ضعفك و تخلص منها 

15068/11 P. 2117  د: عبد الرحمن الوافي  معجم المصطلحات علم النفس عربي/ فرنسي 

16805/12 P. 2118 
الشخصية فى سواءها -في علم النفس الشخصية قراءات 

 و إنحرافها
 د: سليمان عبد الواحد يوسف 

15006/11 P. 2119  د: شعبان على السيسى  علم النفس أسس السلوك اإلنساني بين النظرية و التطبيق 

16879/12 P. 2120  د: ميشيل دبابنة /أ: نبيل محفوظ سيكولوجية الطفولة 

16827/12 P. 2121 
تأصيل نظري و دراسات -مقدمة فى علم الصحة النفسية 

 ميدانية 
 د: محمد حسن غانم 

15373/11 P. 2122  التقويم الواقعي 
د: عبد الحكيم علي مهيدات /د: 

 براهيم محمد المحاسنة 

15052/11 P. 2123  الملطأد: خيري  التربية الموسيقية الشاملة 

16806/12 P. 2124  قضايا في الصحة النفسية 
د: نازك عبد الحليم قطيشات /د: أمل 

 يوسف التل 

15023/11 P. 2125  جمال عبد الناصر سليمان  فنيات عالجية و سلوكية -اضطربات النطق و الكالم 

16700/12 P. 2126  أساسيات علم النفس الفزيولوجي 
د: علي أحمد وادي /د: إخالص أحمد 

 الجنابي 



17415/12 P. 2127  محمد ممتاز كيف تدير نفسك -تطوير الشخصية 

458/13 P. 2128  د: محمد أحمد ابراهيم سعفان  اللجوء إلى اهللا -دع أحزانك و ذنوبك و قلقك -ال تحزن 

459/13 P. 2129  د: محمد أحمد ابراهيم سعفان  اللجوء إلى اهللا -دع أحزانك و ذنوبك و قلقك -ال تحزن 

460/13 P. 2130  د: سامية خليل خليل  مقياس استراتجيات تقديم الذات 

461/13 P. 2131  د: سامية خليل خليل  مقياس استراتجيات تقديم الذات 

462/13 P. 2132 
الضبط التنفيدى و الوظائف -النفس الحديث علم 

 التأهيل -التطبيق -النظرية -المفهوم -التنفيدية 

د: أحمد الحسينى هالل /أ:/ شهدان 

 محمد عثمان ابراهيم 

463/13 P. 2133 
الضبط التنفيدى و الوظائف -علم النفس الحديث 

 التأهيل -التطبيق -النظرية -المفهوم -التنفيدية 

د: أحمد الحسينى هالل /أ:/ شهدان 

 محمد عثمان ابراهيم 

464/13 P. 2134  د: عامر مصباح  علم النفس اإلجتماعي فى السياسة و اإلعالم 

465/13 P. 2135  د: عامر مصباح  علم النفس اإلجتماعي فى السياسة و اإلعالم 

466/13 P. 2136  د: أمينة فيزاري  علم النفس المعاصر و الدراسات القرآنية -البشرية النفس 

467/13 P. 2137  د: أمينة فيزاري  علم النفس المعاصر و الدراسات القرآنية -النفس البشرية 

468/13 P. 2138 
دليلك إلى التميز فى -فن التواصل مع السلوكيات الصعبة 

 مؤسستك  إدارة عملك ،مشروعك ،
 ناهد الخراشى 

469/13 P. 2139 
دليلك إلى التميز فى -فن التواصل مع السلوكيات الصعبة 

 إدارة عملك ،مشروعك ، مؤسستك 
 ناهد الخراشى 

470/13 P. 2140  د: خالد النجار  رؤية تربوية -المكفوفون 

471/13 P. 2141  د: خالد النجار  رؤية تربوية -المكفوفون 

472/13 P. 2142  د: خالد النجار  سيكولوجية الصم 



473/13 P. 2143  د: خالد النجار  سيكولوجية الصم 

474/13 P. 2144  د: خالد النجار  كيف تتعامل مع الصم 

475/13 P. 2145  د: خالد النجار  كيف تتعامل مع الصم 

476/13 P. 2146  د: خالد النجار  مفهوم الفئات الخاصة 

477/13 P. 2147  د: خالد النجار  مفهوم الفئات الخاصة 

478/13 P. 2148  د: خالد النجار  المعلم الناجح لذوي اإلحتياجات الخاصة 

479/13 P. 2149  د: خالد النجار  المعلم الناجح لذوي اإلحتياجات الخاصة 

480/13 P. 2150  د: ميخائيل أسعد دليل العالج النفسي 

481/13 P. 2151  د: ميخائيل أسعد دليل العالج النفسي 

482/13 P. 2152  خطوة بخطوة -العداد الحسابي األباكوس للمكفوفين 
عبد الوهاب غريانى /تقديم : د:ناصر 

 بن على الموسى 

483/13 P. 2153  خطوة بخطوة -العداد الحسابي األباكوس للمكفوفين 
عبد الوهاب غريانى /تقديم : د:ناصر 

 بن على الموسى 

1001/13 P. 2154 

المشاركة السياسية و عالقتها - علم النفس السياسى 

ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طالب و طالبات 

 الجامعة 

 د: رشاد على عبد العزيز موسى 

484/13 P. 2155  د: منال محمد عباس  األبعاد اإلجتماعية و القانونية -عمالة األطفال 

485/13 P. 2156  د: منال محمد عباس  األبعاد اإلجتماعية و القانونية -عمالة األطفال 

486/13 P. 2157 
برنامج تدريبي -الحياتية لألطفال التوحديين المهارات 

 مؤهل لألداء الوظيفي 

أد: هالة ابراهيم الجرواني /د: رحاب 

 محمود صديق 

487/13 P. 2158 
برنامج تدريبي -المهارات الحياتية لألطفال التوحديين 

 مؤهل لألداء الوظيفي 

أد: هالة ابراهيم الجرواني /د: رحاب 

 محمود صديق 



488/13 P. 2159  محمد فوزي يوسف  متالزمة الشلل الدماغي 

489/13 P. 2160  محمد فوزي يوسف  متالزمة الشلل الدماغي 

490/13 P. 2161  د: علي صابر محمد  الجوانب النفسية و اإلجتماعية لإلعاقة 

491/13 P. 2162  د: علي صابر محمد  النفسية و اإلجتماعية لإلعاقة الجوانب 

492/13 P. 2163 
دراسة في الصحة -مرض الزهايمر و الذهانات األخرى 

 العقلية 
 د:عبد الرحمن محمد العيسوي 

493/13 P. 2164 
دراسة في الصحة -مرض الزهايمر و الذهانات األخرى 

 العقلية 
 الرحمن محمد العيسوي د:عبد 

494/13 P. 2165 
هل تحتاج شخصية المرأة إلى علم -علم نفس المرأة 

 النفس ?
 د: ابراهيم محمد المغازي 

495/13 P. 2166 
هل تحتاج شخصية المرأة إلى علم -علم نفس المرأة 

 النفس ?
 د: ابراهيم محمد المغازي 

496/13 P. 2167  د: محمد السيد حالوه اإلعاقة العقلية و األسرة 

497/13 P. 2168  د: محمد السيد حالوه اإلعاقة العقلية و األسرة 

498/13 P. 2169 (الديسلكسيا) د: أحمد عبد الكريم حمزة  سيكولوجية عسر القراءة 

499/13 P. 2170  د: أحمد عبد الكريم حمزة  عسر القراءة (الديسلكسيا)سيكولوجية 

500/13 P. 2171  د: عادل عوض  المنضور البيوعصبي للوعي 

501/13 P. 2172  د: عادل عوض  المنضور البيوعصبي للوعي 

502/13 P. 2173  مبادئ في علم النفس التربوي 
حسين الطريحي /أد: حسين أد: فاهم 

 ربيع حمادي 

503/13 P. 2174  مبادئ في علم النفس التربوي 
أد: فاهم حسين الطريحي /أد: حسين 

 ربيع حمادي 



504/13 P. 2175  الفصام 
مارك لويس بورجوا /تر: اسكندر جرجي 

 معصب  

505/13 P. 2176  الفصام 
لويس بورجوا /تر: اسكندر جرجي مارك 

 معصب  

1634 P. 2177  أد:منى محمد علي جاد  التربية البيئية في الطفولة المبكرة و تطبيقاتها 

1635 P. 2178  أد:منى محمد علي جاد  التربية البيئية في الطفولة المبكرة و تطبيقاتها 

1636 P. 2179  أد:منى محمد علي جاد  البيئية في الطفولة المبكرة و تطبيقاتها التربية 

1637 P. 2180  أد:منى محمد علي جاد  التربية البيئية في الطفولة المبكرة و تطبيقاتها 

1638 P. 2181  أد:منى محمد علي جاد  مناهج رياض األطفال 

1639 P. 2182  أد:منى محمد علي جاد  مناهج رياض األطفال 

1640 P. 2183 
 - األسباب -مدخل إلى اإلضطربات السلوكية و اإلنفعالية 

 العالج -التشخيص 
 د:أسامة فاروق مصطفى 

1641 P. 2184 
 - األسباب -مدخل إلى اإلضطربات السلوكية و اإلنفعالية 

 العالج -التشخيص 
 د:أسامة فاروق مصطفى 

1642 P. 2185 عالج التوحد 
د:السيد  -د:أسامة فاروق مصطفى سالم

 كامل الشربيني منصور  

1643 P. 2186 عالج التوحد 
د:السيد  -د:أسامة فاروق مصطفى سالم

 كامل الشربيني منصور  

1644 P. 2187  اإلعاقة السمعية 
د:السيد  -فاروق مصطفى سالمد:أسامة 

 كامل الشربيني منصور  

1645 P. 2188  اإلعاقة السمعية 
د:السيد  -د:أسامة فاروق مصطفى سالم

 كامل الشربيني منصور  

1646 P. 2189  د:صالح محمد أبو جادو  سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية 



1647 P. 2190  د:صالح محمد أبو جادو  التنشئة اإلجتماعية سيكولوجية 

1648 P. 2191  د:صالح محمد أبو جادو  علم النفس التربوي 

1649 P. 2192  د:صالح محمد أبو جادو  علم النفس التربوي 

1650 P. 2193  إسهامات العلماء المسلمين في تربية الطفل 
توفيق نسيم /د:جيهان لطفي أد:سحر 

 محمد 

1651 P. 2194  إسهامات العلماء المسلمين في تربية الطفل 
أد:سحر توفيق نسيم /د:جيهان لطفي 

 محمد 

1652 P. 2195  األلعاب التربوية لطفل الروضة 
أد:سحر توفيق نسيم /د:جيهان لطفي 

 محمد 

1653 P. 2196  التربوية لطفل الروضة األلعاب 
أد:سحر توفيق نسيم /د:جيهان لطفي 

 محمد 

1654 P. 2197  أد:يوسف قطامي  استراتجيات التعلم و التعليم المعرفية 

1655 P. 2198  أد:يوسف قطامي  استراتجيات التعلم و التعليم المعرفية 

1656 P. 2199  أد:يوسف قطامي  المعرفية في التعلم النظرية 

1657 P. 2200  أد:يوسف قطامي  النظرية المعرفية في التعلم 

1658 P. 2201  د:محمد محمود بني يونس  سيكولوجيا الدافعية و اإلنفعاالت 

1659 P. 2202  د:محمد محمود بني يونس  سيكولوجيا الدافعية و اإلنفعاالت 

1660 P. 2203  د:محمد محمود بني يونس  سيكولوجيا الدافعية و اإلنفعاالت 

1661 P. 2204  سهيل عبد اللطيف الصالح  الجزء الكمي -استراتجيات لحل إختبار القدرات 



1662 P. 2205  اللطيف الصالح سهيل عبد  الجزء الكمي -استراتجيات لحل إختبار القدرات 

1663 P. 2206  سهيل عبد اللطيف الصالح  الجزء الكمي -استراتجيات لحل إختبار القدرات 

1664 P. 2207  اإلضطربات السلوكية و اإلنفعالية 
د:مصطفى نوري القمش /د:خليل عبد 

 الرحمن المعايطة 

1665 P. 2208  السلوكية و اإلنفعالية اإلضطربات 
د:مصطفى نوري القمش /د:خليل عبد 

 الرحمن المعايطة 

1666 P. 2209 
طرائق تدريسها و -المهارات القرائية و الكتابية 

 استراتجياتها 

د:راتب قاسم عاشور /أد:محمد فخري 

 مقدادي 

1667 P. 2210 
طرائق تدريسها و -القرائية و الكتابية المهارات 

 استراتجياتها 

د:راتب قاسم عاشور /أد:محمد فخري 

 مقدادي 

1668 P. 2211  أد:عاطف عدلي فهمي  معلمة الروضة 

1669 P. 2212  أد:عاطف عدلي فهمي  معلمة الروضة 

1670 P. 2213  د:سناء نصر حجازي  علم النفس اإلكلينيكي لألطفال 

1671 P. 2214  د:سناء نصر حجازي  علم النفس اإلكلينيكي لألطفال 

1672 P. 2215  مدخل إلى التربية 
د:محمد الطيطي/عون خصاونة/منير 

 عريفج /و أخرون 

1673 P. 2216  مدخل إلى التربية 
الطيطي/عون خصاونة/منير د:محمد 

 عريفج /و أخرون 

1674 P. 2217  أد: محمد حسنين العجمي  اإلدارة و التخطيط التربوي 

1675 P. 2218  أد: محمد حسنين العجمي  اإلدارة و التخطيط التربوي 

1676 P. 2219 
تصور نظري و تطبيقي لطرائق و -القيم و تعليمها تعلم 

 استراتجيات تدريس القيم 
 أد:ماجد زكي الجالد 



1677 P. 2220 
تصور نظري و تطبيقي لطرائق و -تعلم القيم و تعليمها 

 استراتجيات تدريس القيم 
 أد:ماجد زكي الجالد 

1678 P. 2221  سليم دواني أد:كمال  القيادة التربوية 

1679 P. 2222  أد:كمال سليم دواني  القيادة التربوية 

1680 P. 2223  علم النفس اإلعالمي 
د: سامي محسن حتاتنة/ د: أحمد عبد 

 اللطيف أبو سعد

1681 P. 2224  علم النفس اإلعالمي 
د: سامي محسن حتاتنة/ د: أحمد عبد 

 اللطيف أبو سعد

1682 P. 2225  النظرية و التطبيق -علم النفس التربوي 
أد:عدنان يوسف العتوم/عبد الناصر 

 ذياب الجراح /و أخرون 

1683 P. 2226  النظرية و التطبيق -علم النفس التربوي 
أد:عدنان يوسف العتوم/عبد الناصر 

 ذياب الجراح /و أخرون 

1684 P. 2227  أد: محمد شحاتة ربيع  النفس الشخصية علم 

1685 P. 2228  أد: محمد شحاتة ربيع  علم النفس الشخصية 

1686 P. 2229  أد: محمد أحمد صوالحة  علم النفس اللعب 

1687 P. 2230  أد: محمد أحمد صوالحة  علم النفس اللعب 

1688 P. 2231  أد: هدى محمود الناشف  تربية الطفل األسرة و 

1689 P. 2232  أد: هدى محمود الناشف  األسرة و تربية الطفل 

1690 P. 2233  أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا  مقدمة في سيكولوجية الشيخوخة و طب نفس المسنين 

1691 P. 2234  أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا  سيكولوجية الشيخوخة و طب نفس المسنين مقدمة في 



1692 P. 2235  أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا  مقدمة في سيكولوجية الشيخوخة و طب نفس المسنين 

1693 P. 2236  أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا مقدمة في سيكولوجية الشيخوخة و طب نفس المسنين  

1694 P. 2237 
التشخيص و -طيف التوحدو استراتجيات التدخل المبكر 

 العالج 
 أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا 

1695 P. 2238 
التشخيص و -طيف التوحدو استراتجيات التدخل المبكر 

 العالج 
 أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا 

1696 P. 2239  أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا  النفس الصناعى بين النظرية و التطبيق علم 

1697 P. 2240  أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا  علم النفس الصناعى بين النظرية و التطبيق 

1698 P. 2241 أد:عبد الفتاح محمد دويدار  طرق و أساليب البحث العلمى 

1699 P. 2242 أد:عبد الفتاح محمد دويدار  طرق و أساليب البحث العلمى 

1700 P. 2243 أد:عبد الفتاح محمد دويدار  علم النفس اإلجتماعي و أصوله و مبادئه 

1701 P. 2244 أد:عبد الفتاح محمد دويدار  علم النفس اإلجتماعي و أصوله و مبادئه 

1702 P. 2245 أد:عبد الفتاح على غزال  النظريات و البرامج العالجية -اإلعاقات  سيكولوجية 

1703 P. 2246  أد:عبد الفتاح على غزال  النظريات و البرامج العالجية -سيكولوجية اإلعاقات 

1704 P. 2247  أد:عبد الفتاح على غزال  اإلرشاد النفسي لغير العادين 

1705 P. 2248  أد:عبد الفتاح على غزال  اإلرشاد النفسي لغير العادين 

1706 P. 2249  أد: أحمد محمد عبد الخالق  أسس علم النفس 

1707 P. 2250  أد: أحمد محمد عبد الخالق  أسس علم النفس 



1708 P. 2251  أد: أحمد محمد عبد الخالق  استخبارات الشخصية 

1709 P. 2252  أد: أحمد محمد عبد الخالق  استخبارات الشخصية 

1710 P. 2253  أد:محمد شحاتة ربيع  التراث النفسي عند العلماء المسلمين 

1711 P. 2254  أد:محمد شحاتة ربيع  التراث النفسي عند العلماء المسلمين 

1712 P. 2255  أد:محمد شحاتة ربيع  قياس الشخصية 

1713 P. 2256  أد:محمد شحاتة ربيع  قياس الشخصية 

1714 P. 2257  د:رحاب محمود صديق  صعوبات تعلم القراءة 

1715 P. 2258  د:رحاب محمود صديق  صعوبات تعلم القراءة 

1716 P. 2259  أد: عبد الفتاح دويدار  اإلحصائية و تطبيقاتها في البحوث النفسية األساليب 

1717 P. 2260  أد: عبد الفتاح دويدار  األساليب اإلحصائية و تطبيقاتها في البحوث النفسية 

1718 P. 2261 د: مجدى أحمد عبد اهللا  مقدمة فى علم النفس اإليجابى 

1719 P. 2262 د: مجدى أحمد عبد اهللا  مقدمة فى علم النفس اإليجابى 

1720 P. 2263 أد: شبل بدران  دراسة فى نظم التعليم  -التربية المقارنة 

1721 P. 2264 أد: شبل بدران  دراسة فى نظم التعليم  -التربية المقارنة 

1722 P. 2265  أد:أحالم حسن محمود  التطبيق  -الفنيات -المفاهيم -السلوكتعديل 

1723 P. 2266 أد:أحالم حسن محمود  التطبيق  -الفنيات -المفاهيم -تعديل السلوك 



1724 P. 2267 أد: محمد عباس ابراهيم  الثقافة و الشخصية 

1725 P. 2268 عباس ابراهيم أد: محمد  الثقافة و الشخصية 

1726 P. 2269  د: ماهر محمود عمر  المقابلة في اإلرشاد و العالج النفسي 

1727 P. 2270  د: ماهر محمود عمر  المقابلة في اإلرشاد و العالج النفسي 

1728 P. 2271 
 -جوانب النمو -النظريات-سيكولوجية المراهقة 

 المشكالت و سبل عالجها 
 أ: أحمد محمد الزعبي 

1729 P. 2272 
 -جوانب النمو -النظريات-سيكولوجية المراهقة 

 المشكالت و سبل عالجها 
 أ: أحمد محمد الزعبي 

1730 P. 2273 أ: أحمد محمد الزعبي  أسس علم النفس الجنائي 

1731 P. 2274 محمد الزعبي أ: أحمد  أسس علم النفس الجنائي 

1732 P. 2275 
األمراض النفسية و المشكالت السلوكية و الدراسية عند 

 األطفال 
 أ: أحمد محمد الزعبي 

1733 P. 2276 
األمراض النفسية و المشكالت السلوكية و الدراسية عند 

 األطفال 
 أ: أحمد محمد الزعبي 

1734 P. 2277  أ: أحمد محمد الزعبي  الفروق الفردية و تطبيقاتها التربوية سيكولوجية 

1735 P. 2278  أ: أحمد محمد الزعبي  سيكولوجية الفروق الفردية و تطبيقاتها التربوية 

1736 P. 2279 
-علم النفس النمو (الطفولة و المراهقة) األسس النظرية 

 المشكالت و سبل معالجتها  
 محمد الزعبي  أ: أحمد

1737 P. 2280  د:ويالرد كالين/د:مضر زهران  موسوعة العناية باألم و الطفل 

1738 P. 2281  د:ويالرد كالين/د:مضر زهران  موسوعة العناية باألم و الطفل 

1739 P. 2282 
الكالم التلقائي و مهارات اللغة و المحادثة لدى مشكالت 

 أطفال األوتيزم 
 د:محمد كمال أبو الفتوح عمر 



1740 P. 2283 
مشكالت الكالم التلقائي و مهارات اللغة و المحادثة لدى 

 أطفال األوتيزم 
 د:محمد كمال أبو الفتوح عمر 

1741 P. 2284  د:يوسف الزم كماش  الطفولة -خصائصه البدنية و الحركية-اإلنساني النمو 

1742 P. 2285  د:يوسف الزم كماش  الطفولة -خصائصه البدنية و الحركية-النمو اإلنساني 

1743 P. 2286  نادر يوسف الكسواني  التطوير الحركي و األدراكي -الشلل الدماغي 

1744 P. 2287  نادر يوسف الكسواني  التطوير الحركي و األدراكي -الشلل الدماغي 

1745 P. 2288  مقدمة في علم النفس 
أ.م.د.نبيهه صالح 

 السامرائي/أ.م.د.عثمان علي أميمن 

1746 P. 2289  مقدمة في علم النفس 
أ.م.د.نبيهه صالح 

 السامرائي/أ.م.د.عثمان علي أميمن 

1747 P. 2290  د:ماجدة السيد عبيد  صعوبات التعلم و كيفية التعامل معها 

1748 P. 2291  د:ماجدة السيد عبيد  صعوبات التعلم و كيفية التعامل معها 

1749 P. 2292  أسسها و تطبيقاتها - التربية المقارنة 
د:احمد عبد الفتاح الزكي /د:محمد 

 سلمان الخزاعلة 

1750 P. 2293  أسسها و تطبيقاتها - التربية المقارنة 
د:احمد عبد الفتاح الزكي /د:محمد 

 سلمان الخزاعلة 

1751 P. 2294  د:ماجدة السيد عبيد  اإلعاقة العقلية 

1752 P. 2295  د:ماجدة السيد عبيد  اإلعاقة العقلية 

1753 P. 2296  د:أمل ابراهيم عبد الخالق رؤوف  التفاعل قلق 

1754 P. 2297  د:أمل ابراهيم عبد الخالق رؤوف  قلق التفاعل 

1755 P. 2298  د:ميسون ظاهر رشاد  بناء و تقنين اختبار التخيل العقلي 



1756 P. 2299  ظاهر رشاد د:ميسون  بناء و تقنين اختبار التخيل العقلي 

1757 P. 2300  د:حنان عبد الحميد العناني  تربية الطفل في اإلسالم 

1758 P. 2301  د:حنان عبد الحميد العناني  تربية الطفل في اإلسالم 

1759 P. 2302 
الذكاء اإلنفعالي و عالقته بأساليب التعامل مع الضغوط 

 النفسية 
 أنعام هادي حسن 

1760 P. 2303 
الذكاء اإلنفعالي و عالقته بأساليب التعامل مع الضغوط 

 النفسية 
 أنعام هادي حسن 

1761 P. 2304 
منهجية كتابة البحوث و الرسائل في العلوم التربوية و 

 النفسية 
 أد:محمد كاظم محمود التميمي 

1762 P. 2305 
كتابة البحوث و الرسائل في العلوم التربوية و منهجية  

 النفسية 
 أد:محمد كاظم محمود التميمي 

1763 P. 2306  الرياضةو علم النفس 
د:محمد سلمان الخزاعلة /محمود علي 

 عطية /و أخرون 

1764 P. 2307  الرياضةو علم النفس 
سلمان الخزاعلة /محمود علي د:محمد 

 عطية /و أخرون 

1765 P. 2308  جودت شاكر محمود  اإلتصال في علم النفس 

1766 P. 2309  جودت شاكر محمود  اإلتصال في علم النفس 

1767 P. 2310 
تصميم الوسائل التعليمية و إنتاجها لذوي اإلحتياجات 

 الخاصة 
 الحافظ سالمة د:عبد 

1768 P. 2311 
تصميم الوسائل التعليمية و إنتاجها لذوي اإلحتياجات 

 الخاصة 
 د:عبد الحافظ سالمة 

1769 P. 2312  د:عبد الحافظ سالمة  علم النفس اإلجتماعي 

1770 P. 2313  د:عبد الحافظ سالمة  علم النفس اإلجتماعي 

1771 P. 2314  محمد عدنان عليوات  األطفال التوحديون 



1772 P. 2315  محمد عدنان عليوات  األطفال التوحديون 

1773 P. 2316  عصام جدوع  صعوبات التعلم 

1774 P. 2317  عصام جدوع  صعوبات التعلم 

1775 P. 2318  د: قحطان أحمد الظاهر  و نصوص إنجليزية في التربية الخاصة مصطلحات 

1776 P. 2319  د: قحطان أحمد الظاهر  مصطلحات و نصوص إنجليزية في التربية الخاصة 

1777 P. 2320  د:عصام النمر  القياس و التقويم في التربية الخاصة 

1778 P. 2321  د:عصام النمر  التقويم في التربية الخاصة القياس و 

1779 P. 2322 محمد عدنان عليوات  تعليم القراءة لمرحلة رياض األطفال و المرحلة اإلبتدائية 

1780 P. 2323 محمد عدنان عليوات  تعليم القراءة لمرحلة رياض األطفال و المرحلة اإلبتدائية 

1781 P. 2324  نور الهدى محمد الجاموس  اإلضطربات النفسية الجسمية السيكوسوماتية 

1782 P. 2325  نور الهدى محمد الجاموس  اإلضطربات النفسية الجسمية السيكوسوماتية 

1783 P. 2326  د: مروان أبو حويج/د: سمير أبو مغلي  المدخل إلى علم النفس التربوي 

1784 P. 2327  د: مروان أبو حويج/د: سمير أبو مغلي  المدخل إلى علم النفس التربوي 

1785 P. 2328  أد:محمد قاسم عبد اهللا  التطبيقات - البرامج -األسس النظرية -العملية اإلرشادية 

1786 P. 2329  أد:محمد قاسم عبد اهللا  التطبيقات - البرامج -األسس النظرية -العملية اإلرشادية 

1787 P. 2330 
أدوار -المنهج-مدخل لفهم جودت عملية التدريس 

 الجودة التعليمية -مدخل التدريس - المعلم
 د:محمد عبد العزيز الربعي 



1788 P. 2331 
أدوار -المنهج-مدخل لفهم جودت عملية التدريس 

 الجودة التعليمية -مدخل التدريس - المعلم
 د:محمد عبد العزيز الربعي 

1789 P. 2332  د:ميرفت محمود محمد علي  التوجهات المعاصرة في تعليم الصم و ضعاف السمع 

1790 P. 2333  د:ميرفت محمود محمد علي  التوجهات المعاصرة في تعليم الصم و ضعاف السمع 

1791 P. 2334  د: فتحي محمود آحميدة  القراءة و الكتابة في الطفولة المبكرة تنمية 

1792 P. 2335  د: فتحي محمود آحميدة  تنمية القراءة و الكتابة في الطفولة المبكرة 

1793 P. 2336  التوحد بين النظرية و التطبيق 
د:وليد خليفة/د:يزيد الغصاونة /د:وائل 

 الشرمان 

1794 P. 2337  التوحد بين النظرية و التطبيق 
د:وليد خليفة/د:يزيد الغصاونة /د:وائل 

 الشرمان 

1795 P. 2338  الوصف و العالج -صعوبات التعلم األكاديمية 
د:قيس نعيم عصفور /د:أحمد 

 إسماعيل بدران 

1796 P. 2339  الوصف و العالج -التعلم األكاديمية صعوبات 
د:قيس نعيم عصفور /د:أحمد 

 إسماعيل بدران 

1797 P. 2340  القيادة الدافعة في الطفولة المبكرة 

AMY.Lawson - LYNN 

R. Marotz/ تر:د: إيمان مفلح

  البيتاوي

1798 P. 2341  القيادة الدافعة في الطفولة المبكرة 

AMY.Lawson - LYNN 

R. Marotz/ تر:د: إيمان مفلح

  البيتاوي

1799 P. 2342 

برنامج عالجى لتخفيف إكتئاب ما بعد صدمتى الوفاة و 

النظريات و التطبيقات العالجية و -الطالق لدى األطفال 

 الكلينيكية 

 د:أنسام مصطفى السيد بظاظو 



1800 P. 2343 

عالجى لتخفيف إكتئاب ما بعد صدمتى الوفاة و برنامج 

النظريات و التطبيقات العالجية و -الطالق لدى األطفال 

 الكلينيكية 

 د:أنسام مصطفى السيد بظاظو 

1801 P. 2344  د:أيمن أحمد السيد محمد  اإلساءة الوالدية تجاه أطفال األوتيزم و أساليب مواجهتها 

1802 P. 2345  د:أيمن أحمد السيد محمد  اإلساءة الوالدية تجاه أطفال األوتيزم و أساليب مواجهتها 

1803 P. 2346 
برامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى 

 المراهقين
 د:محمد على عمارة 

1804 P. 2347 
برامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى 

 المراهقين
 د:محمد على عمارة 

1805 P. 2348  د:محمد حسين سعيد حسين  القياس و التقويم النفسي و التربوي 

1806 P. 2349  د:محمد حسين سعيد حسين  القياس و التقويم النفسي و التربوي 

1807 P. 2350  د:منتصر عالم  اإلرشاد النفسي العقالني السلوكي 

1808 P. 2351  د:منتصر عالم  اإلرشاد النفسي العقالني السلوكي 

1809 P. 2352  أد:عبد األمير عبود الشمسي /و أخرون  دليل الدراسات و المقاييس التربوية و النفسية 

1810 P. 2353  األمير عبود الشمسي /و أخرون أد:عبد  دليل الدراسات و المقاييس التربوية و النفسية 

1811 P. 2354  أد: رمضان محمد القدافى  نظرياتها ،اختبارتها ،و أساليب قياسها - الشخصية 

1812 P. 2355  أد: رمضان محمد القدافى  نظرياتها ،اختبارتها ،و أساليب قياسها - الشخصية 

1813 P. 2356  علم النفس الذكاء 
د:إبراهيم جابر السيد/د:إسماعيل 

 محمود علي 



1814 P. 2357  علم النفس الذكاء 
د:إبراهيم جابر السيد/د:إسماعيل 

 محمود علي 

1815 P. 2358  و طرق عالجه -و األمراض- نشأته-علم الصحة العقلية 
د:إسماعيل محمود علي /د:محمد 

 محمود عبد الرحمن 

1816 P. 2359  و طرق عالجه -و األمراض- نشأته-علم الصحة العقلية 
د:إسماعيل محمود علي /د:محمد 

 محمود عبد الرحمن 

1817 P. 2360  أ:مصطفى نمر مصطفى  استرتجيات تعليم التفكير 

1818 P. 2361  أ:مصطفى نمر مصطفى  استرتجيات تعليم التفكير 

1819 P. 2362  د:إبراهيم علي العمرو  إدارة الجودة الشاملة في القطاع التربوي 

1820 P. 2363  د:إبراهيم علي العمرو  إدارة الجودة الشاملة في القطاع التربوي 

1821 P. 2364  د:عبد الفتاح الخواجة  علم النفس العالجي 

1822 P. 2365  د:عبد الفتاح الخواجة  علم النفس العالجي 

1823 P. 2366  أد:منى يونس بحري  دراسات تربوية جامعية 

1824 P. 2367  د: راضي الوقفي  مقدمة في علم النفس 

1825 P. 2368  د: راضي الوقفي  مقدمة في علم النفس 

1826 P. 2369  رونالد .ي ريجيو/تر:د:فارس حلمي  إلى علم النفس الصناعي و التنظيمي المدخل 

1827 P. 2370  رونالد .ي ريجيو/تر:د:فارس حلمي  المدخل إلى علم النفس الصناعي و التنظيمي 

1828 P. 2371  د:كريم ناصر علي  اإلدارة و اإلشراف التربوي 



1829 P. 2372 د:كريم ناصر علي  و اإلشراف التربوي  اإلدارة 

1830 P. 2373  د:عماد عبد الرحيم الزغول  نظريات التعلم 

1831 P. 2374  د:عماد عبد الرحيم الزغول  نظريات التعلم 

1832 P. 2375  الفوبيا المدرسية 
رشا محمود حسين /تقديم:أد:عبد 

 الفتاح على غزال 

1833 P. 2376  الفوبيا المدرسية 
رشا محمود حسين /تقديم:أد:عبد 

 الفتاح على غزال 

1834 P. 2377  د:جنات عبد الغنى البكاتوشى أساليب تربية الطفل 

1835 P. 2378  د:جنات عبد الغنى البكاتوشى أساليب تربية الطفل 

1836 P. 2379  د:نجالء محمد على أحمد  الطفل في تعليم العربية للمبتدئين دور أدب 

1837 P. 2380  د:نجالء محمد على أحمد  دور أدب الطفل في تعليم العربية للمبتدئين 

1838 P. 2381  د:هالة ابراهيم محمد الجرواني  البيئة و صحة الطفل 

1839 P. 2382 د:هالة ابراهيم محمد الجرواني   البيئة و صحة الطفل 

1840 P. 2383  د:سامي محسن الختاتنة  دليل المقاييس و اإلختبارات النفسية و التربوية 

1841 P. 2384  د:سامي محسن الختاتنة  دليل المقاييس و اإلختبارات النفسية و التربوية 

1842 P. 2385  د:سامي محسن الختاتنة  مشكالت طفل الروضة 

1843 P. 2386  د:سامي محسن الختاتنة  مشكالت طفل الروضة 

1844 P. 2387  د:فاطمة عبد الرحيم النوايسة  اإلرشاد النفسي و التربوي 



1845 P. 2388  د:فاطمة عبد الرحيم النوايسة  اإلرشاد النفسي و التربوي 

1846 P. 2389  د:جودت عزت عطوي  أصولها و تطبيقاتها - اإلدارة التعليمية و اإلشراف التربوي 

1847 P. 2390  د:جودت عزت عطوي  أصولها و تطبيقاتها - اإلدارة التعليمية و اإلشراف التربوي 

1848 P. 2391 
مفاهيمها النظرية و تطبيقاتها -المدرسية الحديثة اإلدارة 

 العملية 
 د:جودت عزت عطوي 

1849 P. 2392 
مفاهيمها النظرية و تطبيقاتها -اإلدارة المدرسية الحديثة 

 العملية 
 د:جودت عزت عطوي 

1850 P. 2393  مشكالت تربوية معاصرة 
العزيز المعايطة/د:محمد عبد اهللا د:عبد 

 الجغيمان 

1851 P. 2394  مشكالت تربوية معاصرة 
د:عبد العزيز المعايطة/د:محمد عبد اهللا 

 الجغيمان 

1852 P. 2395  د:معاوية محمود أبو غزال علم النفس العام 

1853 P. 2396  محمود أبو غزالد:معاوية  علم النفس العام 

1854 P. 2397 د:عبد الكريم قاسم أبو الخير  التشخيص و خطوات العملية العالجية -معركة اإلدمان 

1855 P. 2398 د:عبد الكريم قاسم أبو الخير  التشخيص و خطوات العملية العالجية -معركة اإلدمان 

1856 P. 2399 
مشكلة نفسية و  100-فى المشكالت الحياتية الوسيط 

 أساليب التشخيص ،طرق العالج -إجتماعية 
 أد:محمد أحمد ابراهيم سعفان 

1857/13 P. 2400 
مشكلة نفسية و  100-الوسيط فى المشكالت الحياتية 

 أساليب التشخيص ،طرق العالج -إجتماعية 
 أد:محمد أحمد ابراهيم سعفان 

1858/13 P. 2401 
إستخدام اإلختبارات النفسية و -وسائل قياس الشخصية 

 المقاييس السيكومترية و السيكودينامية 
 أد:صالح حسين .ع

1859/13 P. 2402 
إستخدام اإلختبارات النفسية و -وسائل قياس الشخصية 

 المقاييس السيكومترية و السيكودينامية 
 أد:صالح حسين .ع



1860/13 P. 2403 
- األهداف- النشأة-دور الحضانة و رياض األطفال 

 اإلدارة -المناهج
 د:إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج 

1861/13 P. 2404 
- األهداف- النشأة-دور الحضانة و رياض األطفال 

 اإلدارة -المناهج
 د:إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج 

1862/13 P. 2405  د:عبد الكريم محسن الزهيري  الفكر التربوي اإلسالمي 

1863/13 P. 2406  د:عبد الكريم محسن الزهيري  الفكر التربوي اإلسالمي 

1864/13 P. 2407  د:ابراهيم جابر السيد  اإلبتكار و اإلبداعه عند األطفال 

1865/13 P. 2408  د:ابراهيم جابر السيد  و اإلبداعه عند األطفال اإلبتكار 

1866/13 P. 2409  د:ابراهيم جابر السيد  علم النفس المهنى و الصناعى 

1867/13 P. 2410  د:ابراهيم جابر السيد  علم النفس المهنى و الصناعى 

1868/13 P. 2411  اإلحتراق النفسي لدى المرأة 
د:جاجان جمعة الخالدي /د:رشيد 

 حسين أحمد البرواري 

1869/13 P. 2412  اإلحتراق النفسي لدى المرأة 
د:جاجان جمعة الخالدي /د:رشيد 

 حسين أحمد البرواري 

1870/13 P. 2413  د:ابراهيم محمد محاسنة  القياس النفسي في ظل النظرية التقليدية و النظرية الحديثة 

1871/13 P. 2414  د:ابراهيم محمد محاسنة  القياس النفسي في ظل النظرية التقليدية و النظرية الحديثة 

1872/13 P. 2415  ومضات في علم النفس المعرفي 
علي عبد الرحيم صالح/حيدر محمد  

 كطان/حيدر هاشم علي 

1873/13 P. 2416  علم النفس المعرفي ومضات في 
علي عبد الرحيم صالح/حيدر محمد  

 كطان/حيدر هاشم علي 

1874/13 P. 2417  د:محمود جمال السلخي  التحصيل الدراسي و نمذجة العوامل المؤثرة به 



1875/13 P. 2418  د:محمود جمال السلخي  التحصيل الدراسي و نمذجة العوامل المؤثرة به 

1876/13 P. 2419  د:سهام محمد أمر اهللا  اإلشراف التربوي 

1877/13 P. 2420  د:سهام محمد أمر اهللا  اإلشراف التربوي 

1878/13 P. 2421  د:منى على ابراهيم  رؤية جديدة في اإلرشاد األسري 

1879/13 P. 2422  على ابراهيم  د:منى رؤية جديدة في اإلرشاد األسري 

1880/13 P. 2423 
الذاكة و ما وراء الذاكرة "رؤى و تطبيقات فى مجال 

 اإلعاقة الفكرية "
 د:سليمان عبد الواحد إبراهيم 

1881/13 P. 2424 
الذاكة و ما وراء الذاكرة "رؤى و تطبيقات فى مجال 

 اإلعاقة الفكرية "
 د:سليمان عبد الواحد إبراهيم 

1882/13 P. 2425  د:رمزي أحمد عبد الحي  مفهومه و أساليبه و وظائفه -اإلشراف التربوي 

1883/13 P. 2426  د:رمزي أحمد عبد الحي  مفهومه و أساليبه و وظائفه -اإلشراف التربوي 

1884/13 P. 2427  الحليم عبد اهللا البلبيسي عبد  دليل حصص اإلرشاد و التوجيه الجمعي 

1885/13 P. 2428  عبد الحليم عبد اهللا البلبيسي  دليل حصص اإلرشاد و التوجيه الجمعي 

1886/13 P. 2429 
األنواع - الماهية و األهداف - اإلشراف التربوي الحديث 

 تقويم-توجيه- تطوير-تدريب-و األساليب 
 د: محمد الحاج خليل 

1887/13 P. 2430 
األنواع - الماهية و األهداف - اإلشراف التربوي الحديث 

 تقويم-توجيه- تطوير-تدريب-و األساليب 
 د: محمد الحاج خليل 

1888/13 P. 2431 

المعلم في الفكر التربوي - بحوث تربوية و تعليمية في 

المدرسية حاجة علمية للمعلم المكتبة -العربي اإلسالمي 

 و الطالب و الباحث العلمي 

 د:صفاء داود سلمان التميمي



1889/13 P. 2432 

المعلم في الفكر التربوي - بحوث تربوية و تعليمية في 

المكتبة المدرسية حاجة علمية للمعلم -العربي اإلسالمي 

 و الطالب و الباحث العلمي 

 داود سلمان التميميد:صفاء 

1890/13 P. 2433 د:وليد يوسف سرحان  الصحة النفسية 

1891/13 P. 2434 د:وليد يوسف سرحان  الصحة النفسية 

1892/13 P. 2435 
المرشد المعاصر إلى أحداث طرائق التدريس وفق معايير 

 المناهج الدولية 
 د:نعمان عبد السميع متولي 

1893/13 P. 2436 
المرشد المعاصر إلى أحداث طرائق التدريس وفق معايير 

 المناهج الدولية 
 د:نعمان عبد السميع متولي 

1894/13 P. 2437  د:سامية سمير شحاتة  القياس النفسي 

1895/13 P. 2438  د:سامية سمير شحاتة  القياس النفسي 

1896/13 P. 2439  بول ماكجي /تر:د: أحمد المغربي  هل يمثل التغير البسيط فرقا كبيرا -الثقة بالنفس 

1897/13 P. 2440  بول ماكجي /تر:د: أحمد المغربي  هل يمثل التغير البسيط فرقا كبيرا -الثقة بالنفس 

1898/13 P. 2441  عبد السالم عطوة الفندي  و ثمارها - و أثارها - أطوارها-الطفل في اإلسالم تربية 

1899 P. 2442  عبد السالم عطوة الفندي  و ثمارها - و أثارها - أطوارها-تربية الطفل في اإلسالم 

1900 P. 2443  القياس و التشخيص في التربية الخاصة 
سلطي عريفج/حمادة عبد د:سامي 

 السالم /خالد حسين مصلح 

1901/13 P. 2444  القياس و التشخيص في التربية الخاصة 
د:سامي سلطي عريفج/حمادة عبد 

 السالم /خالد حسين مصلح 

1902/13 P. 2445 أد:محمد الدسوقي عبد العزيز الشافعي  بحوث في الذكاء الشخصي 



1903/13 P. 2446 أد:محمد الدسوقي عبد العزيز الشافعي  بحوث في الذكاء الشخصي 

1904/13 P. 2447  د:سمير عطية النعراج  الحلول المختارة لمشكالت األطفال و المراهقين 

1905/13 P. 2448  د:سمير عطية النعراج  الحلول المختارة لمشكالت األطفال و المراهقين 

1906/13 P. 2449  محمد حسين جودي  نمو التفكير اإلبداعي للطالب 

1907/13 P. 2450  محمد حسين جودي  نمو التفكير اإلبداعي للطالب 

2129/14 P. 2451  لغة الجسد النفسية 
جوزيف مسنجر /تر:محمد عبد الكريم 

 ابراهيم 

2130/14 P. 2452  الجسد النفسية لغة 
جوزيف مسنجر /تر:محمد عبد الكريم 

 ابراهيم 

2139/14 P. 2453  إسماعيل الملحم تنشيط قدرات الطفل على التعلم 

2140/14 P. 2454  إسماعيل الملحم تنشيط قدرات الطفل على التعلم 

2141/14 P. 2455  إسماعيل الملحم تنشيط قدرات الطفل على التعلم 

2144/14 P. 2456  أد:قاسم حسين صالح  قضايا سيكولوجية معاصرة في الدين و الفن و المجتمع 

2145/14 P. 2457  أد:قاسم حسين صالح  قضايا سيكولوجية معاصرة في الدين و الفن و المجتمع 

2170/14 P. 2458  تجارب من الحياة العملية  -نفسك ذاتيا عالج 
د:ناديجدا سيميونوفا/تر:ريما عالء 

 الدين /مر:عدنان حموش

2171/14 P. 2459  تجارب من الحياة العملية  -عالج نفسك ذاتيا 
د:ناديجدا سيميونوفا/تر:ريما عالء 

 الدين /مر:عدنان حموش

2209/14 P. 2460  العصبية (الشفاء بال دواء )القوة 
بول س.بريغ/تر:لجنة الترجمة لدار 

 النشر

2210/14 P. 2461 ( الشفاء بال دواء) القوة العصبية 
بول س.بريغ/تر:لجنة الترجمة لدار 

 النشر



2293/14 P. 2462 آليزبت ايغناتتكو/لجنة الترجمة كيف تكون ظاهرة فريدة 

2294/14 P. 2463 آليزبت ايغناتتكو/لجنة الترجمة كيف تكون ظاهرة فريدة 

2299/14 P. 2464 ( سلسلة تربية األطفال ) كيف نعلم أطفالنا طرق التفكير 
تريزافوي -ميرنا ب .شورية

 دايجروتيمو/أحمد رمو

2300/14 P. 2465  أطفالنا طرق التفكير ( سلسلة تربية األطفال )كيف نعلم 
تريزافوي -ميرنا ب .شورية

 دايجروتيمو/أحمد رمو

2301/14 P. 2466 
نظرة في أعماق النفس -دراسة القوى الداخلية في الذات 

 سلسلة الطريق إلى الحرية )-

فالديمير جيكارنسق/تر:ريما عالء 

 الدين 

2302/14 P. 2467 
نظرة في أعماق النفس -دراسة القوى الداخلية في الذات 

 سلسلة الطريق إلى الحرية )-

فالديمير جيكارنسق/تر:ريما عالء 

 الدين 

2303/14 P. 2468  جهينة الحموي  من أسرار المشاعر اإلنسانية 

2312/14 P. 2469  لغة الجسد النفسية 
غروست /تر:هيالنة صالح غدويس و 

 شقير

2313/14 P. 2470  لغة الجسد النفسية 
غدويس و غروست /تر:هيالنة صالح 

 شقير

2330/14 P. 2471  اسامة الحافظ الثقافة الجنسية-فن الحب 

2331/14 P. 2472  اسامة الحافظ الثقافة الجنسية-فن الحب 

2334/14 P. 2473 جيني سكوت/تر:معين خويص قوة العقل 

2335/14 P. 2474 جيني سكوت/تر:معين خويص قوة العقل 

2336/14 P. 2475  دشغلوفا .أ.ف/تر:لجنة الترجمة فرط ضغط الدم 

2337/14 P. 2476  دشغلوفا .أ.ف/تر:لجنة الترجمة فرط ضغط الدم 

2338/14 P. 2477  دشغلوفا .أ.ف/تر:لجنة الترجمة فرط ضغط الدم 



2372/14 P. 2478  أد:كامل علوان الزبيدي  الصحة النفسية من وجهة نظر علماء النفس 

2373/14 P. 2479  أد:كامل علوان الزبيدي  الصحة النفسية من وجهة نظر علماء النفس 

2374/14 P. 2480  أد:كامل علوان الزبيدي  النفسية من وجهة نظر علماء النفس الصحة 

2133/14 P. 2481  دوستويفسكي -دافيتشي-التحليل النفسي و الفن 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2134/14 P. 2482  دوستويفسكي -دافيتشي-التحليل النفسي و الفن 
فرويد /ترجمة: جورج سيغموند 

 طرابيشي 

2135/14 P. 2483 الطوطم و إكرام 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2136/14 P. 2484 الطوطم و إكرام 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2146/14 P. 2485  محاضرات جديدة في التحليل النفسي 
فرويد /ترجمة: جورج سيغموند 

 طرابيشي 

2147/14 P. 2486  محاضرات جديدة في التحليل النفسي 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2149/14 P. 2487  د:كمال بكداش مدخل إلى علم النفس التجريبي 

2150/14 P. 2488  د:كمال بكداش مدخل إلى علم النفس التجريبي 

2188/14 P. 2489 الهذيان و األحالم في الفن 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2189/14 P. 2490 الهذيان و األحالم في الفن 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2190/14 P. 2491  ثالثة مباحث في نظرية الجنس 
فرويد /ترجمة: جورج سيغموند 

 طرابيشي 

2191/14 P. 2492  ثالثة مباحث في نظرية الجنس 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 



2264/14 P. 2493  النظرية العامة لألمراض العصابية 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2265/14 P. 2494  العامة لألمراض العصابية النظرية 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2282/14 P. 2495  قلق في الحضارة 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2283/14 P. 2496  قلق في الحضارة 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2321/14 P. 2497  نظرية األحالم 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2322/14 P. 2498  نظرية األحالم 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2323/14 P. 2499  د:عدنان حب اهللا/تر:فريدريك معتوق الحرب األهلية في صميم كل منا -جرثومة العنف 

2324/14 P. 2500  د:عدنان حب اهللا/تر:فريدريك معتوق الحرب األهلية في صميم كل منا -العنف جرثومة 

2327/14 P. 2501 
دراسة تحليلية لشخصية خديجة  -دثريني ... يا حبيبتي 

 بنت خويلد
 العايب- د:سلوى بالحاج صالح 

2358/14 P. 2502 مستقبل وهم 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2359/14 P. 2503 مستقبل وهم 
سيغموند فرويد /ترجمة: جورج 

 طرابيشي 

2154/14 P. 2504 محمد إفرخاس  سيكولوجيا الشخصية بين تنمية األبناء و بناء المجتمع 

2155/14 P. 2505 محمد إفرخاس  سيكولوجيا الشخصية بين تنمية األبناء و بناء المجتمع 

2168/14 P. 2506  مقاربة حقوقية -العنف ضد األطفال في المدارس 
د:محمود محمد مصري /تحرير:عفراء 

 هدبا 



2169/14 P. 2507  مقاربة حقوقية -العنف ضد األطفال في المدارس 
د:محمود محمد مصري /تحرير:عفراء 

 هدبا 

2192/14 P. 2508 
الشخصية المؤمنة في القصة القرآنية و الرواية بنية 

 اإلنسانية 
 د:حسن سالم هندي 

2193/14 P. 2509 
بنية الشخصية المؤمنة في القصة القرآنية و الرواية 

 اإلنسانية 
 د:حسن سالم هندي 

2200/14 P. 2510 
دراسة منهجية في - بحث في األساسيات - التفكير تكوين 

 علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

2201/14 P. 2511 
دراسة منهجية في - بحث في األساسيات - تكوين التفكير 

 علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

2202/14 P. 2512 
دراسة منهجية في - بحث في األساسيات - التفكير تكوين 

 علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

2286/14 P. 2513 
دراسة منهجية في - بحث في األساسيات - تكوين التفكير 

 علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

2287/14 P. 2514 
دراسة منهجية في - بحث في األساسيات - التفكير تكوين 

 علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

2288/14 P. 2515 
دراسة منهجية في - بحث في األساسيات - تكوين التفكير 

 علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

2280/14 P. 2516  جالل الدين السيوطي  ثالثة نصوص في الجنس 

2281/14 P. 2517  جالل الدين السيوطي  ثالثة نصوص في الجنس 

2152/14 P. 2518  إريش فروم /تر:محمود منقد الهاشمي  أزمة التحليل النفسي 

2153/14 P. 2519  إريش فروم /تر:محمود منقد الهاشمي  أزمة التحليل النفسي 



2284/14 P. 2520  جاك دريدا /تر:عدنان حسن  األرشيف الفرويدي حمى 

2285/14 P. 2521  جاك دريدا /تر:عدنان حسن  حمى األرشيف الفرويدي 

2310/14 P. 2522 إصغ لجسدك-حكمة التاو 
أندرو بويل/ تر:سالم خير -بيسونغ غاو

 بيك

2311/14 P. 2523 إصغ لجسدك-حكمة التاو 
أندرو بويل/ تر:سالم خير -غاوبيسونغ 

 بيك

2314/14 P. 2524  إريش فروم /تر:محمود منقد الهاشمي  التحليل النفسي و الدين 

2315/14 P. 2525  إريش فروم /تر:محمود منقد الهاشمي  التحليل النفسي و الدين 

2352/14 P. 2526  ديالينيكيفا/تر:مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقين 

2353/14 P. 2527  ديالينيكيفا/تر:مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقين 

2356/14 P. 2528  ناييك أنيتا/تر:مصطفى دليلة علم النفس العملي للمراهقات 

2357/14 P. 2529  أنيتا/تر:مصطفى دليلةناييك  علم النفس العملي للمراهقات 

2211/14 P. 2530 
إقامة الصالت بين -األصول البيولوجية للسلوك البشري 

 التطور و السلوك

ثيموثي هـ. جولد سميت/تر:ناظم 

 محمد شحات-محروس

2212/14 P. 2531 
إقامة الصالت بين -األصول البيولوجية للسلوك البشري 

 التطور و السلوك

هـ . جولد سميت/تر:ناظم ثيموثي 

 محمد شحات-محروس

2266/14 P. 2532  د:اميمة رفعت السيد مدكور  اإلضطربات السلوكية 

2267/14 P. 2533  د:اميمة رفعت السيد مدكور  اإلضطربات السلوكية 

2268/14 P. 2534  د:اميمة رفعت السيد مدكور  اإلضطربات السلوكية 

2362/14 P. 2535 
دراسة عبر حضارية -سيكولوجية التفاهم و التوتر الدولي 

 في علم النفس السياسي 
 د:أحمد محمد أبو زيد



2363/14 P. 2536 
دراسة عبر حضارية -سيكولوجية التفاهم و التوتر الدولي 

 في علم النفس السياسي 
 د:أحمد محمد أبو زيد

2198/14 P. 2537  الخيال و تطويره عند األطفال 
أل .يو.سوبوتينا/تر:أحمد محمد خنسه 

 زيدان

2199/14 P. 2538  الخيال و تطويره عند األطفال 
أل .يوسوبوتينا/تر:أحمد محمد خنسه 

 زيدان

2194/14 P. 2539  دلتو/تر:ماري شهرستانفرانسواز  طرق التربية و حقائق التحليل النفسي 

2195/14 P. 2540  فرانسواز دلتو/تر:ماري شهرستان طرق التربية و حقائق التحليل النفسي 

2384/14 P. 2541  فرانسواز دلتو/تر:ماري شهرستان طرق التربية و حقائق التحليل النفسي 

2385/14 P. 2542  فرانسواز دلتو/تر:ماري شهرستان التربية و حقائق التحليل النفسي طرق 

2163/14 P. 2543  د:صالح مال عزيز جماليات اإلشارة النفسيةفي الخطاب القرآني 

2164/14 P. 2544  د:صالح مال عزيز جماليات اإلشارة النفسيةفي الخطاب القرآني 

2165/14 P. 2545  د:صالح مال عزيز جماليات اإلشارة النفسيةفي الخطاب القرآني 

2142/14 P. 2546 الصحة النفسية 
ميشال -فرانسوا كلوتية/تر:جميل ثابت

 أبو ثابت

2143/14 P. 2547 الصحة النفسية 
ميشال -فرانسوا كلوتية/تر:جميل ثابت

 أبو ثابت

2143/14 P. 2548  كارل غوستاف يونغ /تر:نهاد خياطة في أغوار النفس التنقيب 

2143/14 P. 2549  كارل غوستاف يونغ /تر:نهاد خياطة التنقيب في أغوار النفس 

2143/14 P. 2550 ألكسندر لوين/تر:نزار عيون السود سيكولوجية الجسد 

2143/14 P. 2551 لوين/تر:نزار عيون السودألكسندر  سيكولوجية الجسد 



2143/14 P. 2552  جاستون باشالر /تر:درويش الحلوجي  التحليل النفسي لألحكام اليقظة- النار 

2143/14 P. 2553  جاستون باشالر /تر:درويش الحلوجي  التحليل النفسي لألحكام اليقظة- النار 

2143/14 P. 2554  د:أروى محمد ربيع الخيري  علم النفس المعرفي 

2143/14 P. 2555  د:أروى محمد ربيع الخيري  علم النفس المعرفي 

2143/14 P. 2556  د:علي عودة محمد مناهج البحث في التربية و علم النفس 

2143/14 P. 2557  د:حسان جعفر نصائح و إرشادات - التوجيه و اإلرشاد النفسي 

2143/14 P. 2558 د:حسان جعفر المشاكل و األمراض النفسية 

2143/14 P. 2559 د:حسان جعفر المشاكل و األمراض النفسية 

2143/14 P. 2560  د: إمتثال زين الدين  النظريات الحديثة في التنشئة النفسية و اإلجتماعية 

2157/14 P. 2561  د: إمتثال زين الدين  الحديثة في التنشئة النفسية و اإلجتماعية النظريات 

2160/14 P. 2562  د:فيصل عباس /د:مالك العنبكي  ميادين - مدارس- مبادئ -مدخل إلى علم النفس 

2158/14 P. 2563  العلم و الدين و التحليل النفسي 
المؤتمر الدولي الثالث للمحللين أعمال 

 2007-بيروت-النفسنيين العرب 

2159/14 P. 2564  العلم و الدين و التحليل النفسي 
أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمحللين 

 2007-بيروت-النفسنيين العرب 

2274/14 P. 2565 
إستراتجيات متعددة -مهارات القراءة و الكتابة تنمية 

 للتدريس و التقويم
 د: حاتم حسين البصيص 



2275/14 P. 2566 
إستراتجيات متعددة -تنمية مهارات القراءة و الكتابة 

 للتدريس و التقويم
 د: حاتم حسين البصيص 

2272/14 P. 2567  د:مصطفى حجازي  قراءات في علم النفس اإليجابي -طاقات الحياة إطالق 

2273/14 P. 2568  د:مصطفى حجازي  قراءات في علم النفس اإليجابي -إطالق طاقات الحياة 

2364/14 P. 2569 
مفاهيم و تدريبات في تعلم  -أسس التفكير و أدواته

 التفكير بنوعيه اإلبداعي و الناقد 

DONALD J 

TREWFINGER 

/CAROLA 

NASSAB/تر:منير الحوراني  

2365/14 P. 2570 
مفاهيم و تدريبات في تعلم  -أسس التفكير و أدواته

 التفكير بنوعيه اإلبداعي و الناقد 

DONALD J 

TREWFINGER 

/CAROLA 

NASSAB/تر:منير الحوراني  

2295/14 P. 2571  د:فتحي بن سالمة/تر:د:رجاء بن سالمة و التحليل النفسي اإلسالم 

2296/14 P. 2572  د:فتحي بن سالمة/تر:د:رجاء بن سالمة اإلسالم و التحليل النفسي 

2207/14 P. 2573  ياسر أسكيف دراسة -القلق و الذات التائهة -الوجود 

2208/14 P. 2574  ياسر أسكيف دراسة -القلق و الذات التائهة -الوجود 

2196/14 P. 2575 الالعنف في التربية 
ماري مولر /تر:محمد علي عبد -جان

 الجليل 

2197/14 P. 2576 الالعنف في التربية 
ماري مولر /تر:محمد علي عبد -جان

 الجليل 

2405/14 P. 2577 
الحديثة في مناهج البحث في علم النفس اإلتجاهات 

 التربوي 

د: سعيد طه  -د:محمد أحمد سعفان 

 محمود 

2406/14 P. 2578 
اإلتجاهات الحديثة في مناهج البحث في علم النفس 

 التربوي 

د: سعيد طه  -د:محمد أحمد سعفان 

 محمود 



2415/14 P. 2579  أد: عبد الباسط متولي خضر  البحث العلمي و خطة إعداده أدوات 

2416/14 P. 2580  أد: عبد الباسط متولي خضر  أدوات البحث العلمي و خطة إعداده 

2417/14 P. 2581 
بناء و تكوين  - األركان التعليمية في رياض األطفال 

 شخصية الطفل 

سلوى  - عبد اهللا المولى د: عبير 

 جوهر 

2418/14 P. 2582 
بناء و تكوين  - األركان التعليمية في رياض األطفال 

 شخصية الطفل 

سلوى  - د: عبير عبد اهللا المولى 

 جوهر 

2421/14 P. 2583  د: أماني البساط  األطفال يقرأون بين رغبة األباء و كلمة العلماء 

2422/214 P. 2584  د: أماني البساط  األطفال يقرأون بين رغبة األباء و كلمة العلماء 

2423/14 P. 2585 
القياس و  - اإلعداد النفسي و التربوي للحياة اإلجتماعية 

 التقويم لألنشطة الدراسية في مراحل التعليم 
 أد: حسين حسن حسان موسى 

2424/14 P. 2586 
القياس و  - النفسي و التربوي للحياة اإلجتماعية اإلعداد 

 التقويم لألنشطة الدراسية في مراحل التعليم 
 أد: حسين حسن حسان موسى 

2427/14 P. 2587 
التربية التكنولوجية لطفل الروضة في ضوء ذكاءاته 

 المتعددة 
 د: إيمان محمد الشافعي 

2428/14 P. 2588 
التكنولوجية لطفل الروضة في ضوء ذكاءاته التربية 

 المتعددة 
 د: إيمان محمد الشافعي 

2429/14 P. 2589 
مشكالت ذوي اإلحتياجات الخاصة و  - التربية الخاصة 

 أساليب إرشادهم 
 د: إيمان فؤاد كاشف 

2430/14 P. 2590 
مشكالت ذوي اإلحتياجات الخاصة و  - الخاصة التربية 

 أساليب إرشادهم 
 د: إيمان فؤاد كاشف 

2431/14 P. 2591  د: فاطمة فوزي عبد العاطي  التربية الذاتية بين النظرية و التطبيق 

2432/14 P. 2592  د: فاطمة فوزي عبد العاطي  التربية الذاتية بين النظرية و التطبيق 

2433/14 P. 2593  الحس المعماري و األطفال 
داليا عبد الواحد  -محمد متولي قنديل 

 محمد 

2434/14 P. 2594  الحس المعماري و األطفال 
داليا عبد الواحد  -محمد متولي قنديل 

 محمد 



2677/14 P. 2595 
محفزاته و معوقاته في البيئة األسرية و  - اإلبتكار 

 المتطلبات النظرية و العملية  -المدرسية 

د:  -د: عبد الباسط متولي خضر 

 محمد رشدي أحمد مرسي 

2678/14 P. 2596 
محفزاته و معوقاته في البيئة األسرية و  - اإلبتكار 

 المتطلبات النظرية و العملية  -المدرسية 

د:  -الباسط متولي خضر د: عبد 

 محمد رشدي أحمد مرسي 

2679/14 P. 2597 
اإلتجاهات الحديثة في علم النفس التربوي و تحديات 

 عصر العولمة 
 د: عبد اهللا أحمد 

2680/14 P. 2598 
اإلتجاهات الحديثة في علم النفس التربوي و تحديات 

 عصر العولمة 
 د: عبد اهللا أحمد 

2681/14 P. 2599  العالج  - النظرية  -المفهوم  -إدمان اإلنترنت 

KIMBERLY YOUNG- 

CRISTIANO 

NABUCO DEABREU/ 

عيد جالل أبو  -أحمد الحسيني هالل 

 حمزة

2682/14 P. 2600  العالج  - النظرية  -المفهوم  -إدمان اإلنترنت 

KIMBERLY YOUNG- 

CRISTIANO 

NABUCO DEABREU/ 

عيد جالل أبو  -أحمد الحسيني هالل 

 حمزة

2683/14 P. 2601 

الفلسفة  -اإلرشاد النفسي الجماعي  -اإلرشاد النفسي 

 -ادوات المرشد النفسي  -(المبادئ و األهداف ) 

 الجماعة اإلرشادية (تشكيلها و تفاعلها )

 د: محمد أحمد إبراهيم سعاف 

2684/14 P. 2602 

الفلسفة  -اإلرشاد النفسي الجماعي  -اإلرشاد النفسي 

 -ادوات المرشد النفسي  -(المبادئ و األهداف ) 

 الجماعة اإلرشادية (تشكيلها و تفاعلها )

 د: محمد أحمد إبراهيم سعاف 

2687/14 P. 2603  أد: فوقيه حسن رضوان  اإلعاقة الصحية 

2688/14 P. 2604  أد: فوقيه حسن رضوان  اإلعاقة الصحية 

2689/14 P. 2605  دراسات و بحوث ميدانية  -أفاق جديدة في عالم الطفولة 
فوزية  -د: فايقة إسماعيل خاطر 

 محمد النجاحي 

2690/14 P. 2606  دراسات و بحوث ميدانية  -أفاق جديدة في عالم الطفولة 
فوزية  -د: فايقة إسماعيل خاطر 

 محمد النجاحي 



2709/14 P. 2607 
أسسه و أدواته و  - القياس و التقويم في العلوم اإلنسانية 

 تطبيقاته 

امين علي محمد سليمان / مر: رجاء 

 محمود أبوعالم

2710/14 P. 2608 
أسسه و أدواته و  - التقويم في العلوم اإلنسانية القياس و 

 تطبيقاته 

امين علي محمد سليمان / مر: رجاء 

 محمود أبوعالم

2717/14 P. 2609 ( دليل الوالدين و المعلمين ) أد: إيمان فؤاد كاشف مشكالت الكالم و الجلجة 

2718/14 P. 2610  أد: إيمان فؤاد كاشف الكالم و الجلجة ( دليل الوالدين و المعلمين )مشكالت 

2743/14 P. 2611 
كيفية   -اإلرتقاء اإلنساني في ضوء علم النفس اإليجابي 

 تنمية الجوانب اإليجابية في شخصية األبناء 
 د: عيماد محمد مخيمر 

2744/14 P. 2612 
كيفية   -اإلنساني في ضوء علم النفس اإليجابي اإلرتقاء 

 تنمية الجوانب اإليجابية في شخصية األبناء 
 د: عيماد محمد مخيمر 

2745/14 P. 2613 
اإلرشاد  - الكتاب األول  -سلسلة اإلرشاد النفسي 

 الجزء األول  -النفسي لألطفال 
 أد:محمد أحمد ابراهيم سعفان 

2746/14 P. 2614 
اإلرشاد  - الكتاب األول  -سلسلة اإلرشاد النفسي 

 الجزء األول  -النفسي لألطفال 
 أد:محمد أحمد ابراهيم سعفان 

2747/14 P. 2615 
اإلرشاد  - الكتاب األول  -سلسلة اإلرشاد النفسي 

 الجزء الثاني   -النفسي لألطفال 
 أد:محمد أحمد ابراهيم سعفان 

2748/14 P. 2616 
اإلرشاد  - الكتاب األول  -سلسلة اإلرشاد النفسي 

 الجزء الثاني   -النفسي لألطفال 
 أد:محمد أحمد ابراهيم سعفان 

2751/14 P. 2617 
األسس النفسية و اإلجتماعية للتدريس التأملي و النمو 

 المهني للمعلمين 

د: ميشيل  - عبد اهللا سليم أد: خيري 

 عبد المسح عوض 

2752/14 P. 2618 
األسس النفسية و اإلجتماعية للتدريس التأملي و النمو 

 المهني للمعلمين 

د: ميشيل  - أد: خيري عبد اهللا سليم 

 عبد المسح عوض 

2755/14 P. 2619  أد: فوقية حسن رضوان  تشخيص و عالج  -اإلضطرابات المعرفية و المزاجية 

2756/14 P. 2620  أد: فوقية حسن رضوان  تشخيص و عالج  -اإلضطرابات المعرفية و المزاجية 

2761/14 P. 2621 
نماذج و  -تنمية اإلبداع  - سيكولوجية و سلوك الطفل 

 تطبيقات 
 د: محمد متولي قنديل 

2762/14 P. 2622 
نماذج و  -تنمية اإلبداع  - و سلوك الطفل سيكولوجية 

 تطبيقات 
 د: محمد متولي قنديل 



2767/14 P. 2623  الكتاب األول  -القياس النفسي و اإلبداع البشري 
تر:المركز الثقافي للتعريب  - شتاين برج

 و الترجمة 

2768/14 P. 2624  الكتاب األول  -النفسي و اإلبداع البشري القياس 
تر:المركز الثقافي للتعريب  - شتاين برج

 و الترجمة 

2769/14 P. 2625 
تقويم و تنمية المهارات  -القياس النفسي و اإلجتماعي 

 اإلجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة 

د: هشام  -أد: إيمان فؤاد كاشف 

 ابراهيم عبد اهللا 

2770/14 P. 2626 
تقويم و تنمية المهارات  -القياس النفسي و اإلجتماعي 

 اإلجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة 

د: هشام  -أد: إيمان فؤاد كاشف 

 ابراهيم عبد اهللا 

2775/14 P. 2627  أد:بدر محمد األنصاري  المرجع في اضطرابات الشخصية 

2776/14 P. 2628  أد:بدر محمد األنصاري  المرجع في اضطرابات الشخصية 

2409/14 P. 2629  د: عبد الغني عبود إدارة التربية في عالم متغير 

2410/14 P. 2630  د: عبد الغني عبود إدارة التربية في عالم متغير 

2411/14 P. 2631  إدارة الصف المدرسي 
د:هدى  -عبد الرازق شفيقد:محمد 

 محمود الناشف

2412/14 P. 2632  إدارة الصف المدرسي 
د:هدى  -د:محمد عبد الرازق شفيق

 محمود الناشف

2419/14 P. 2633 
 -أساليب التدريس و التقويم في التربية اإلسالمية 

 دراسات ميدانية 
 د: عبد الرحمن صالح عبد اهللا 

2420/14 P. 2634 
 -أساليب التدريس و التقويم في التربية اإلسالمية 

 دراسات ميدانية 
 د: عبد الرحمن صالح عبد اهللا 

2425/14 P. 2635 
األنشطة العملية لتعليم المفاهيم لألطفال ما قبل المدرسة 

 و ذوي اإلحتياجات الخاصة 
 د: ليلى كرم الدين 

2426/14 P. 2636 
األنشطة العملية لتعليم المفاهيم لألطفال ما قبل المدرسة 

 و ذوي اإلحتياجات الخاصة 
 د: ليلى كرم الدين 

2435/14 P. 2637 
مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات  -المرجع في 

 أخرى 
 د: إيمان أحمد هريدي 

2436/14 P. 2638 
مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات  -في المرجع 

 أخرى 
 د: إيمان أحمد هريدي 



2699/14 P. 2639 
نموذج لتعليم العلوم  -الموهبة العلمية و أساليب التفكير 

 في ضوء التعلم البنائي المستند إلى المخ 
 د: حمدان محمد علي إسماعيل 

2700/14 P. 2640 
نموذج لتعليم العلوم  -العلمية و أساليب التفكير الموهبة 

 في ضوء التعلم البنائي المستند إلى المخ 
 د: حمدان محمد علي إسماعيل 

2441/14 P. 2641 

رياض األطفال  -مهارات التفكير في مراحل التعليم العام 

رؤية مكستقبلية  - الثانوي  -اإلعدادي  -اإلبتدائي 

 للتعليم في الوطن العربي 

 فهيم مصطفى

2442/14 P. 2642 

رياض األطفال  -مهارات التفكير في مراحل التعليم العام 

رؤية مكستقبلية  - الثانوي  -اإلعدادي  -اإلبتدائي 

 للتعليم في الوطن العربي 

 فهيم مصطفى

2691/14 P. 2643  د: رشا جمال نور الدين الليثي  الشاملة في تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة الجودة 

2691/14 P. 2644  د: رشا جمال نور الدين الليثي  الجودة الشاملة في تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة 

2741/14 P. 2645  عبد الكريم حبيب أد: مجدي  نموذج بنائي متكامل حديث  -اإلبداع ثالثي األبعاد 

2742/14 P. 2646  أد: مجدي عبد الكريم حبيب  نموذج بنائي متكامل حديث  -اإلبداع ثالثي األبعاد 

2759/14 P. 2647  د:نايف محمد عايد المرواني  التوافق النفسي و المسؤولية اإلجتماعية لدى المجرمين 

2760/14 P. 2648  د:نايف محمد عايد المرواني  النفسي و المسؤولية اإلجتماعية لدى المجرمين التوافق 

2407/14 P. 2649 
إختبر طفلك أو كيف تكتشف و تعزز إمكانيات طفلك 

 المحتملة الحقيقية 
 د: مريم ستوبارد /تر: أحمد بغدادي 

2408/14 P. 2650 
طفلك أو كيف تكتشف و تعزز إمكانيات طفلك إختبر 

 المحتملة الحقيقية 
 د: مريم ستوبارد /تر: أحمد بغدادي 

2413/14 P. 2651 
مفاهيمها النظرية و تطبيقاتها -اإلدارة المدرسية الحديثة 

 العملية 
 د: جودت عزت عطوي 

2414/14 P. 2652 
مفاهيمها النظرية و تطبيقاتها -المدرسية الحديثة اإلدارة 

 العملية 
 د: جودت عزت عطوي 

2685/14 P. 2653 
أساسيات التأهيل المهني و الرعاية لذوي اإلحتياجات 

 الخاصة 

د: خليل عبد الرحمن المعايطة /د: 

 مصطفى نوري القمش 



2686/14 P. 2654 
التأهيل المهني و الرعاية لذوي اإلحتياجات أساسيات 

 الخاصة 

د: خليل عبد الرحمن المعايطة /د: 

 مصطفى نوري القمش 

2037/14 P. 2655 
الجزء  -مناهج التربية الفنية بين النظرية و البيداغوجيا 

 األول 
 د: خالد محمد السعود 

2438/14 P. 2656 
الجزء  -التربية الفنية بين النظرية و البيداغوجيا مناهج 

 األول 
 د: خالد محمد السعود 

2857/14 P. 2657  د: رضا المواضبية /د:زيد الهويدي  مدخل غلى رياض األطفال 

2858/14 P. 2658  د: رضا المواضبية /د:زيد الهويدي  مدخل غلى رياض األطفال 

2457/14 P. 2659  جودت شاكر محمود  اإلتصال في علم النفس 

2458/14 P. 2660  جودت شاكر محمود  اإلتصال في علم النفس 

2555/14 P. 2661  أد: ممدوح محمد دسوقي  دور خدمة الفرد في تحقيق معدالت السلوك العدواني 

2556/14 P. 2662  أد: ممدوح محمد دسوقي  الفرد في تحقيق معدالت السلوك العدواني دور خدمة 

2581/14 P. 2663  محمد محمود عبد اهللا  أسباب طول العمر 

2582/14 P. 2664  محمد محمود عبد اهللا  أسباب طول العمر 

2583/14 P. 2665 ?  عبد المنعم محمد الزيادي  أين السعادة 

2584/14 P. 2666 ?  عبد المنعم محمد الزيادي  أين السعادة 

2707/14 P. 2667  عبد المنعم محمد الزيادي  طريق الشخصية الجدابة 

2708/14 P. 2668  عبد المنعم محمد الزيادي  طريق الشخصية الجدابة 

2693/14 P. 2669  عاطف أبو العيد  طريقك لكسب ذاتك و األخرين  -بالنفس الثقة 



2694/14 P. 2670  عاطف أبو العيد  طريقك لكسب ذاتك و األخرين  -الثقة بالنفس 

2695/14 P. 2671  عاطف أبو العيد  اإلبتسامة الساحرة مفتاح تغير حياتك 

2696/14 P. 2672  عاطف أبو العيد  الساحرة مفتاح تغير حياتك اإلبتسامة 

2697/14 P. 2673  عاطف أبو العيد  لغة الجسد مفتاح فهم األخرين و التأثير فيهم 

2698/14 P. 2674  عاطف أبو العيد  لغة الجسد مفتاح فهم األخرين و التأثير فيهم 

2711/14 P. 2675  عاطف أبو العيد  طفلك على تحمل المسؤولية ?كيف تدرب 

2712/14 P. 2676 ? عاطف أبو العيد  كيف تدرب طفلك على تحمل المسؤولية 

2713/14 P. 2677 ? عاطف أبو العيد  كيف نربي أبنائنا بالحب 

2714/14 P. 2678 ? عاطف أبو العيد  كيف نربي أبنائنا بالحب 

2715/14 P. 2679  عاطف أبو العيد  اللعب و بناء شخصية طفلك 

2716/14 P. 2680  عاطف أبو العيد  اللعب و بناء شخصية طفلك 

2701/14 P. 2681  تدريس الرياضيات للتالميذ المعوقين سمعيا 
جمعة حمزة - أد: مجدي عزيز ابراهيم 

 أبو عطية 

2702/14 P. 2682  تدريس الرياضيات للتالميذ المعوقين سمعيا 
جمعة حمزة - أد: مجدي عزيز ابراهيم 

 أبو عطية 

2703/14 P. 2683  محمد محمود بني يونس  سيكولوجيا الدافعية و اإلنفعاالت 

2704/14 P. 2684  محمد محمود بني يونس  سيكولوجيا الدافعية و اإلنفعاالت 

2851/14 P. 2685  بطرس حافظ بطرس  طرق تدريس الطلبة المضطربين سلوكيا و انفعاليا 



2852/14 P. 2686  بطرس حافظ بطرس  طرق تدريس الطلبة المضطربين سلوكيا و انفعاليا 

2859/14 P. 2687  أد: يوسف قطامي  النظرية المعرفية في التعلم 

2860/14 P. 2688  أد: يوسف قطامي  النظرية المعرفية في التعلم 

2705/14 P. 2689  د: حسن مصطفى عبد المعطي  سيكولوجية المسنين 

2706/14 P. 2690  د: حسن مصطفى عبد المعطي  سيكولوجية المسنين 

2749/14 P. 2691  أد: سهام أبو عيطة  أساسيات اإلرشاد و النمو المهني 

2750/14 P. 2692  أد: سهام أبو عيطة  أساسيات اإلرشاد و النمو المهني 

2753/14 P. 2693  أ: يحي محمد نبهان  األسئلة السابرة و التغدية الراجعة 

2754/14 P. 2694  أ: يحي محمد نبهان  األسئلة السابرة و التغدية الراجعة 

2757/14 P. 2695 
البرمجة اللغوية  -لزيادة كفاءة عمل المخ  NLPتمارين 

 العصبية 
 روني ملثون 

2758/14 P. 2696 
البرمجة اللغوية  -لزيادة كفاءة عمل المخ  NLPتمارين 

 العصبية 
 روني ملثون 

2763/14 P. 2697  العالج السلوكي للطفل و المراهق 
د:رضوى -الستار ابراهيم د: عبد 

 ابراهيم 

2764/14 P. 2698  العالج السلوكي للطفل و المراهق 
د:رضوى -د: عبد الستار ابراهيم 

 ابراهيم 

2765/14-

A 
P. 2699  د: محمد على كامل  الجزء األول  -قاموس لغة اإلشارة لألطفال الصم 

2765/14-

B 
P. 2700  د: محمد على كامل  الجزء األول  -لغة اإلشارة لألطفال الصم قاموس 

2766/14-

A 
P. 2701 

الجزء -قاموس لغة اإلشارة للمراهقين و البالغين الصم 

 الثاني 
 د: محمد على كامل 



2766/14-

B 
P. 2702 

الجزء -قاموس لغة اإلشارة للمراهقين و البالغين الصم 

 الثاني 
 على كامل  د: محمد

2771/14 P. 2703 
كيف تتغلب على مشكلة الكذب و تساعد األخرين في 

 عالجها ?
 أكرم مصباح عثمان 

2772/14 P. 2704 
كيف تتغلب على مشكلة الكذب و تساعد األخرين في 

 عالجها ?
 أكرم مصباح عثمان 

2773/14 P. 2705  أحمد محمود فرج  كيف تجعل الناس يحبونك 

2774/14 P. 2706  أحمد محمود فرج  كيف تجعل الناس يحبونك 

2777/14 P. 2707  أد: جمال الخطيب  مقدمة في اإلعاقات الجسمية و الصحية 

2778/14 P. 2708  أد: جمال الخطيب  مقدمة في اإلعاقات الجسمية و الصحية 

2979/14 P. 2709  آيات سعيد  علم النفس يحل مشاكلنا 

2980/14 P. 2710  آيات سعيد  علم النفس يحل مشاكلنا 

3017/14 P. 2711  د: محمد محمود عبد الرحمن  علم النفس الطفولة 

3018/14 P. 2712  د: محمد محمود عبد الرحمن  علم النفس الطفولة 

2983/14 P. 2713  د: أحمد توفيق حجازي  حياتك بال إكتئاب أو قلق أو توثر 

2984/14 P. 2714  د: أحمد توفيق حجازي  حياتك بال إكتئاب أو قلق أو توثر 

2987/14 P. 2715  د: ناصر الدين أبو حماد  اإلرشاد النفسي و التوجيه المهني 

2988/14 P. 2716  د: ناصر الدين أبو حماد  اإلرشاد النفسي و التوجيه المهني 

2989/14 P. 2717 
 -اإلضطرابات اإلنفعالية و السلوكية عند داون سندروم 

 برنامج تدريبي عالجي 
  -د: هنادي أحمد قعدان 



2990/14 P. 2718 
 -اإلنفعالية و السلوكية عند داون سندروم اإلضطرابات 

 برنامج تدريبي عالجي 
  -د: هنادي أحمد قعدان 

2991/14 P. 2719  أد:عايد عواد الوريكات  علم النفس الجنائي 

2992/14 P. 2720  أد:عايد عواد الوريكات  علم النفس الجنائي 

3032/14 P. 2721  د: زياد التح-د: محمد بني خالد المبادئ و التطبيقات  -النفس التربوي علم 

3031/14 P. 2722  د: زياد التح-د: محمد بني خالد المبادئ و التطبيقات  -علم النفس التربوي 

2981/14 P. 2723  د: غالب محمد المشيخي  أساسيات علم النفس 

2982/14 P. 2724  د: غالب محمد المشيخي  أساسيات علم النفس 

2985/14 P. 2725  د: معاوية محمود أبو غزال  نظريات النمو و تطبيقاتها التربوية 

2986/14 P. 2726  د: معاوية محمود أبو غزال  نظريات النمو و تطبيقاتها التربوية 

2995/14 P. 2727  د: عدنان يوسف العتوم  النظرية و التطبيق  -النفس المعرفي علم 

2996/14 P. 2728  د: عدنان يوسف العتوم  النظرية و التطبيق  -علم النفس المعرفي 

3001/14 P. 2729  د: أسماء سراج الدين هالل تأهيل المعاقين 

3002/14 P. 2730  د: أسماء سراج الدين هالل تأهيل المعاقين 

3013/14 P. 2731  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  إرشاد الموهبين و المتفوفقين 

3014/14 P. 2732  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  إرشاد الموهبين و المتفوفقين 

3015/14 P. 2733  د: أسامة فاروق مصطفى سالم  إضطرابات التواصل بين النظرية و التطبيق 



3016/14 P. 2734  د: أسامة فاروق مصطفى سالم  إضطرابات التواصل بين النظرية و التطبيق 

3037/14 P. 2735 (الطفولة و المراهقة) أد: محمد عودة الريماوي  علم النفس النمو 

3038/14 P. 2736  أد: محمد عودة الريماوي  النفس النمو (الطفولة و المراهقة)علم 

3041/14 P. 2737  د: أسامة فاروق مصطفى  اإلعاقة السمعية 

3042/14 P. 2738  د: أسامة فاروق مصطفى  اإلعاقة السمعية 

3047/14 P. 2739 
مقدمة  - األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة سيكولوجية 

 في التربية الخاصة 

د: مصطفى نوري القمش / د: خليل 

 عبد الرحمن المعايطة

3048/14 P. 2740 
مقدمة  - سيكولوجية األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 في التربية الخاصة 
 د: مصطفى نوري القمش 

3055/14 P. 2741  د: سعيد كمال عبد الحميد الغزالي  التشخيص و العالج  -النطق و الكالم إضطرابات 

3056/14 P. 2742  د: سعيد كمال عبد الحميد الغزالي  التشخيص و العالج  -إضطرابات النطق و الكالم 

3061/14 P. 2743  أد: عماد عبد الرحمن الزغول  مبادئ علم النفس التربوي 

3062/14 P. 2744  أد: عماد عبد الرحمن الزغول  مبادئ علم النفس التربوي 

3063/14 P. 2745  د: محمد خليل عباس و أخرون  مدخل إلى مناهج البحث في التربية و علم النفس 

3064/14 P. 2746  خليل عباس و أخرون د: محمد  مدخل إلى مناهج البحث في التربية و علم النفس 

3091/14 P. 2747  أد: يوسف قطامي  نمو شخصية الطفل 

3092/14 P. 2748  أد: يوسف قطامي  نمو شخصية الطفل 

3127/14 P. 2749  أد: يوسف قطامي  النمو اإلنفعالي و اإلجتماعي لطفل الروضة 



3128/14 P. 2750  أد: يوسف قطامي  اإلنفعالي و اإلجتماعي لطفل الروضة النمو 

3129/14 P. 2751  د: حنان حسن ابراهيم  تجريب التعبير الفني لرياض األطفال 

3130/14 P. 2752  د: حنان حسن ابراهيم  تجريب التعبير الفني لرياض األطفال 

2993/14 P. 2753  أد: محمود كاظم التميمي  علم النفس المعرفي 

2994/14 P. 2754  أد: محمود كاظم التميمي  علم النفس المعرفي 

2997/14 P. 2755  أد: عبد الرحمن عبد علي الهاشمي  اللغة و نظرية الذكاءات المتعددة 

2998/14 P. 2756  الرحمن عبد علي الهاشمي أد: عبد  اللغة و نظرية الذكاءات المتعددة 

3023/14 P. 2757 
مقدمة  - سيكولوجية األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 في التربية الخاصة 
 د: مصطفى نوري القمش 

3024/14 P. 2758 
مقدمة  - سيكولوجية األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 في التربية الخاصة 
 د: مصطفى نوري القمش 

3003/14 P. 2759  أد: قيس هادي أحمد  علم النفس الصناعي 

3004/14 P. 2760  أد: قيس هادي أحمد  علم النفس الصناعي 

3005/14 P. 2761  د: هاشم رضا تطوير الذات و وسائل النجاح و الثقة بالنفس 

3006/14 P. 2762  د: هاشم رضا الذات و وسائل النجاح و الثقة بالنفس تطوير 

3007/14 P. 2763  د: تامر حسين علي سميرات  سيكولوجية الضغوط النفسية و أساليب التعامل معها 

3008/14 P. 2764  د: تامر حسين علي سميرات  سيكولوجية الضغوط النفسية و أساليب التعامل معها 

3011/14 P. 2765  د: عبد الكريم عطا كريم  الضغوط النفسية لدى المراهقين و مفهوم ذاته 



3012/14 P. 2766  د: عبد الكريم عطا كريم  الضغوط النفسية لدى المراهقين و مفهوم ذاته 

3021/14 P. 2767  الرحيم صالح علي عبد  المعجم العربي لتحديد المصطلحات النفسية 

3022/14 P. 2768  علي عبد الرحيم صالح  المعجم العربي لتحديد المصطلحات النفسية 

3035/14 P. 2769  د: عباس رمضان رمح الجبوري  اإلرشاد التربوي و النفسي في اإلسالم 

3036/14 P. 2770  د: عباس رمضان رمح الجبوري  اإلرشاد التربوي و النفسي في اإلسالم 

3019/14 P. 2771  د: جمال الخطيب  مقدمة في اإلعاقات الجسمية و الصحية 

3020/14 P. 2772  د: جمال الخطيب  مقدمة في اإلعاقات الجسمية و الصحية 

3027/14 P. 2773  د: أسامة خيري  مجتمعيا ) -أكاديميا  -تطوير الذات ( إداريا 

3028/14 P. 2774  د: أسامة خيري  مجتمعيا ) -أكاديميا  -تطوير الذات ( إداريا 

3029/14 P. 2775  أ: علي عبد الرحمن الصالحي  سيكولوجية الكذب و الكشف عن المكر و الخداع 

3030/14 P. 2776  أ: علي عبد الرحمن الصالحي  الكذب و الكشف عن المكر و الخداع سيكولوجية 

3009/14 P. 2777  د: محمد عبد الهادي حسين  نظرية الذكاءات المتعددة 

3010/14 P. 2778  د: محمد عبد الهادي حسين  نظرية الذكاءات المتعددة 

3033/14 P. 2779  د: هاشم محمد صالح  النفس البيئي ( البيئة و السلوك ) علم 

3034/14 P. 2780  ( البيئة و السلوك ) د: هاشم محمد صالح  علم النفس البيئي 

3025/14 P. 2781  د: حكمت الحلو  سيكولوجية النوم و األحالم 



3026/14 P. 2782  د: حكمت الحلو  سيكولوجية النوم و األحالم 

3081/14 P. 2783  د: حكمت الحلو  عربي  -إنجليزي  -قاموس الباراسيكولوجي 

3082/14 P. 2784  د: حكمت الحلو  عربي  -إنجليزي  -قاموس الباراسيكولوجي 

3045/14 P. 2785  د: عبد اهللا يوسف أبو زعيزع العالج النفسي الجمعي لألطفال 

3046/14 P. 2786  د: عبد اهللا يوسف أبو زعيزع العالج النفسي الجمعي لألطفال 

3043/14 P. 2787 
 -صحيا  -إجتماعيا  - الرعاية الشاملة للمسنين ( رياضيا 

 تأهيل )  -نفسيا 

أد: أكرم محمد صبحي محمود و 

 أخرون 

3044/14 P. 2788 
 -صحيا  -إجتماعيا  - الشاملة للمسنين ( رياضيا الرعاية 

 تأهيل )  -نفسيا 

أد: أكرم محمد صبحي محمود و 

 أخرون 

3057/14 P. 2789  سامي أحمد الموصلي  ظواهر و تفسيرات  -الباراسايكولجي 

3058/14 P. 2790  سامي أحمد الموصلي  ظواهر و تفسيرات  -الباراسايكولجي 

3059/14 P. 2791  محمد محمود عبد اهللا  و كيف تتعامل مع المراهقين  -المراهقة 

3060/14 P. 2792  محمد محمود عبد اهللا  و كيف تتعامل مع المراهقين  -المراهقة 

3053/14 P. 2793  المبادئ و اإلجراءات  -تعديل السلوك 

raymond G   

/.Mitenberger : تر: أ: فيصل

 الزراد محمد خير

3054/14 P. 2794  المبادئ و اإلجراءات  -تعديل السلوك 

raymond G   

/.Mitenberger : تر: أ: فيصل

 الزراد محمد خير

3051/14 P. 2795  المدخل إلى اإلرشاد النفسي من منظور فني و علمي 

MICHAEL S .  

NYSTUL د:مراد           :تر

 علي سعد



3052/14 P. 2796  المدخل إلى اإلرشاد النفسي من منظور فني و علمي 

MICHAEL S .  

NYSTUL د:مراد           :تر

 علي سعد

2999/14 P. 2797  د: إيمان عباس الخفاف  الملف التدريبي الشامل للطفل غير العادي 

3000/14 P. 2798  د: إيمان عباس الخفاف  الملف التدريبي الشامل للطفل غير العادي 

3065/14 P. 2799  د: إيمان عباس الخفاف  تعلم كيف تفكر إنفعاليا  -الذكاء اإلنفعالي 

3066/14 P. 2800  د: إيمان عباس الخفاف  تعلم كيف تفكر إنفعاليا  -الذكاء اإلنفعالي 

3067/14 P. 2801  د: إيمان عباس الخفاف  برنامج تطبيقي  -الذكاءات المتعددة 

3068/14 P. 2802  د: إيمان عباس الخفاف  برنامج تطبيقي  -الذكاءات المتعددة 

3131/14 P. 2803  رعاية الطفولة مبكرة في ضوء المنهج التربوي اإلسالمي 
حافظ الشريدة / أ: ليلى أد: محمد 

 البيطار 

3132/14 P. 2804  رعاية الطفولة مبكرة في ضوء المنهج التربوي اإلسالمي 
أد: محمد حافظ الشريدة / أ: ليلى 

 البيطار 

3069/14 P. 2805 

تعديل السلوك ( دليل علمي و عملي لألباء و المربين و 

ذوي اإلحتياجات العاملين مع األشخاص العادين و 

 الخاصة 

 أد: حسن عبد المعطي و أخرون 

3070/14 P. 2806 

تعديل السلوك ( دليل علمي و عملي لألباء و المربين و 

العاملين مع األشخاص العادين و ذوي اإلحتياجات 

 الخاصة 

 أد: حسن عبد المعطي و أخرون 

3071/14 P. 2807 
رعاية األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة                                 

 المدرسة )  -( األسرة 
 د: أشرف سعد نخلة 

3072/14 P. 2808 
رعاية األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة                                 

 المدرسة )  -( األسرة 
 د: أشرف سعد نخلة 

3073/14 P. 2809 
اإلستراتجيات و التقنيات و  -التدريب  سيكولوجية

 اإلشكاليات 
 أد: عامر خضير حميد الكبيسي 

3074/14 P. 2810 
اإلستراتجيات و التقنيات و  -سيكولوجية التدريب 

 اإلشكاليات 
 أد: عامر خضير حميد الكبيسي 



3077/14 P. 2811 
اإلرشاد  - النفس اإلجتماعي ( الصحة النفسية علم 

 علم النفس الفيسيولوجي ) -النفسي 
 د: ابراهيم جابر السيد 

3078/14 P. 2812 
اإلرشاد  - علم النفس اإلجتماعي ( الصحة النفسية 

 علم النفس الفيسيولوجي ) -النفسي 
 د: ابراهيم جابر السيد 

3087/14 P. 2813  د: ابراهيم جابر السيد  اإلبتكار و اإلبداع عند األطفال 

3088/14 P. 2814  د: ابراهيم جابر السيد  اإلبتكار و اإلبداع عند األطفال 

3079/14 P. 2815 
فاعلية الذات و عالقتها بتقدير الذات لدى طلبة الجامعة 

 دراسة ميدانية في علم النفس اإلجتماعي  -
 د: أحمد إسماعيل األلوسي 

3080/14 P. 2816 
فاعلية الذات و عالقتها بتقدير الذات لدى طلبة الجامعة 

 دراسة ميدانية في علم النفس اإلجتماعي  -
 د: أحمد إسماعيل األلوسي 

3083/14 P. 2817 
قضايا معاصرة في التربية الخاصة و ذوي اإلحتياجات 

 الخاصة 
 رشيد األعظمي سعيد 

3084/14 P. 2818 
قضايا معاصرة في التربية الخاصة و ذوي اإلحتياجات 

 الخاصة 
 سعيد رشيد األعظمي 

3085/14 P. 2819  استباق مقاومة اإلقناع 
د: فاطمة فالح  -د: غانم فنجان موسى

 أحمد 

3086/14 P. 2820  استباق مقاومة اإلقناع 
د: فاطمة فالح  -د: غانم فنجان موسى

 أحمد 

3039/14 P. 2821  إرشاد الموهوبين و المتفوقين 
ليندا سلفرمان كريقر /تر: د: سعيد 

 حسني العزة 

3040/14 P. 2822  إرشاد الموهوبين و المتفوقين 
ليندا سلفرمان كريقر /تر: د: سعيد 

 حسني العزة 

3049/14 P. 2823   أد: محمد جاسم العبيدي  علم النفس اإلكلينيكي 

3050/14 P. 2824   أد: محمد جاسم العبيدي  علم النفس اإلكلينيكي 

3076/14 P. 2825 
مشكالت  -مصادرها  -مفهومها  - سيكولوجية الموهبة 

 الموهوبين و تحدياتهم المتعددة 

فريمان /تر: د: سعيد حسني د: جوان 

 العزة 

3075/14 P. 2826 
مشكالت  -مصادرها  -مفهومها  - سيكولوجية الموهبة 

 الموهوبين و تحدياتهم المتعددة 

د: جوان فريمان /تر: د: سعيد حسني 

 العزة 



3089/14 P. 2827  الاله ابراهيم الفقي د: عبد  الذكاء اإلصطناعي و النظم الخبيرة 

3090/14 P. 2828  د: عبد الاله ابراهيم الفقي  الذكاء اإلصطناعي و النظم الخبيرة 

3093/14 P. 2829  أد:سامي محمد ملحم  علم نفس الشواذ 

3094/14 P. 2830  أد:سامي محمد ملحم  علم نفس الشواذ 

3115/14 P. 2831  د: مقدم خديجة  مشروع الحياة عند المراهقين الجانحين 

3116/14 P. 2832  د: مقدم خديجة  مشروع الحياة عند المراهقين الجانحين 

3123/14 P. 2833 
إسهامات نظرية التحليل النفسي و اتجاهاتها الحديثة في 

 ممارسة خدمة الفرد 
 د: علي اسماعيل علي 

3124/14 P. 2834 
إسهامات نظرية التحليل النفسي و اتجاهاتها الحديثة في 

 ممارسة خدمة الفرد 
 د: علي اسماعيل علي 

3183/14 P. 2835 

LA DYNAMIQUE D’UNE 

CONSULTATION DE 

PSYCHOLOGIE POUR 

ENFANTS A ALGER 

Suzanne MAZELLA 

3184/14 P. 2836 

LA DYNAMIQUE D’UNE 

CONSULTATION DE 

PSYCHOLOGIE POUR 

ENFANTS A ALGER 

Suzanne MAZELLA 

3185/14 P. 2837 

LA DYNAMIQUE D’UNE 

CONSULTATION DE 

PSYCHOLOGIE POUR 

ENFANTS A ALGER 

Suzanne MAZELLA 

3186/14 P. 2838 

LA DYNAMIQUE D’UNE 

CONSULTATION DE 

PSYCHOLOGIE POUR 

ENFANTS A ALGER 

Suzanne MAZELLA 



3223/14 P. 2839  حنفي بن عيسى محاضرات في علم النفس اللغوي 

3224/14 P. 2840  حنفي بن عيسى محاضرات في علم النفس اللغوي 

3225/14 P. 2841  حنفي بن عيسى في علم النفس اللغوي محاضرات 

3226/14 P. 2842  حنفي بن عيسى محاضرات في علم النفس اللغوي 

3239/14 P. 2843 
اإلحصاء و القياس النفسي و التربوي مع نماذج من 

 المقاييس و اإلختبارات 
 د: مقدم عبد الحفيظ

3240/14 P. 2844 
و القياس النفسي و التربوي مع نماذج من اإلحصاء 

 المقاييس و اإلختبارات 
 د: مقدم عبد الحفيظ

3241/14 P. 2845 
اإلحصاء و القياس النفسي و التربوي مع نماذج من 

 المقاييس و اإلختبارات 
 د: مقدم عبد الحفيظ

3242/14 P. 2846 
و القياس النفسي و التربوي مع نماذج من اإلحصاء 

 المقاييس و اإلختبارات 
 د: مقدم عبد الحفيظ

3243/14 P. 2847  مصطفى عشوي  مدخل إلى علم النفس المعاصر 

3244/14 P. 2848  مصطفى عشوي  مدخل إلى علم النفس المعاصر 

3245/14 P. 2849  مصطفى عشوي  علم النفس المعاصر مدخل إلى 

3246/14 P. 2850  مصطفى عشوي  مدخل إلى علم النفس المعاصر 

3263/14 P. 2851  د: عبد الرحمن الوافي  المختصر في مبادئ علم النفس 

3264/14 P. 2852  د: عبد الرحمن الوافي  المختصر في مبادئ علم النفس 

3265/14 P. 2853  د: عبد الرحمن الوافي  المختصر في مبادئ علم النفس 

3266/14 P. 2854  د: عبد الرحمن الوافي  المختصر في مبادئ علم النفس 



3383/14 P. 2855 

NOTION D'INDIVIDU ET 

CONDITIONNEMENT SOCIAL 

DU CORPS - psychosociologie de 

l'algèrie contemporaine 

ABASSI ZOHRA 

3384/14 P. 2856 

NOTION D'INDIVIDU ET 

CONDITIONNEMENT SOCIAL 

DU CORPS - psychosociologie de 

l'algèrie contemporaine 

ABASSI ZOHRA 

3385/14 P. 2857 

NOTION D'INDIVIDU ET 

CONDITIONNEMENT SOCIAL 

DU CORPS - psychosociologie de 

l'algèrie contemporaine 

ABASSI ZOHRA 

3386/14 P. 2858 

NOTION D'INDIVIDU ET 

CONDITIONNEMENT SOCIAL 

DU CORPS - psychosociologie de 

l'algèrie contemporaine 

ABASSI ZOHRA 

3407/14 P. 2859  زيان سعيد  تربية الطفل بين النظري و التطبيقي 

3408/14 P. 2860  زيان سعيد  تربية الطفل بين النظري و التطبيقي 

3409/14 P. 2861  زيان سعيد  تربية الطفل بين النظري و التطبيقي 

3410/14 P. 2862  زيان سعيد  الطفل بين النظري و التطبيقي تربية 

3415/14 P. 2863  د: موراد مرداسي  حقول علم النفس الوسيط 

3416/14 P. 2864  د: موراد مرداسي  حقول علم النفس الوسيط 

3417/14 P. 2865  د: موراد مرداسي  حقول علم النفس الوسيط 



3418/14 P. 2866  د: موراد مرداسي  حقول علم النفس الوسيط 

3419/14 P. 2867 
تأليف  -مواضيع علم النفس و علم النفس اإلجتماعي 

 نظرية و منهجية 
 د: موراد مرداسي 

3420/14 P. 2868 
تأليف  -مواضيع علم النفس و علم النفس اإلجتماعي 

 نظرية و منهجية 
 مرداسي د: موراد 

3421/14 P. 2869 
تأليف  -مواضيع علم النفس و علم النفس اإلجتماعي 

 نظرية و منهجية 
 د: موراد مرداسي 

3422/14 P. 2870 
تأليف  -مواضيع علم النفس و علم النفس اإلجتماعي 

 نظرية و منهجية 
 د: موراد مرداسي 

3427/14 P. 2871 
 -بين الداللة السيكولوجية و الداللة اإلستيطيقية الضحك 

 دراسة تحليلية في ماهية الضحك الهزلي فنيا 
 د: عبد الحميد خطاب 

3428/14 P. 2872 
 -الضحك بين الداللة السيكولوجية و الداللة اإلستيطيقية 

 دراسة تحليلية في ماهية الضحك الهزلي فنيا 
 د: عبد الحميد خطاب 

3429/14 P. 2873 
 -الضحك بين الداللة السيكولوجية و الداللة اإلستيطيقية 

 دراسة تحليلية في ماهية الضحك الهزلي فنيا 
 د: عبد الحميد خطاب 

3430/14 P. 2874 
 -الضحك بين الداللة السيكولوجية و الداللة اإلستيطيقية 

 الهزلي فنيا دراسة تحليلية في ماهية الضحك 
 د: عبد الحميد خطاب 

3431/14 P. 2875  د: ناصر الدين زبدي  دراسة وصفية تحليلية  -سيكولوجية المدرس 

3432/14 P. 2876  د: ناصر الدين زبدي  دراسة وصفية تحليلية  -سيكولوجية المدرس 

3433/14 P. 2877  د: ناصر الدين زبدي  دراسة وصفية تحليلية  -المدرس سيكولوجية 

3434/14 P. 2878  د: ناصر الدين زبدي  دراسة وصفية تحليلية  -سيكولوجية المدرس 

3455/14 P. 2879 
التكيف المدرسي للطفل و المراهق على ضوء التنظيم 

 العقلي 
 د: نادية شرادي 

3456/14 P. 2880 
التكيف المدرسي للطفل و المراهق على ضوء التنظيم 

 العقلي 
 د: نادية شرادي 



3457/14 P. 2881 
التكيف المدرسي للطفل و المراهق على ضوء التنظيم 

 العقلي 
 د: نادية شرادي 

3458/14 P. 2882 
التكيف المدرسي للطفل و المراهق على ضوء التنظيم 

 العقلي 
 شرادي  د: نادية

3463/14 P. 2883 Stress et prèparation mentale Boutebba Mourad 

3464/14 P. 2884 Stress et prèparation mentale Boutebba Mourad 

3465/14 P. 2885 Stress et prèparation mentale Boutebba Mourad 

3466/14 P. 2886 Stress et prèparation mentale Boutebba Mourad 

3479/14 P. 2887  زيان سعيد  مدخل إلى علم النفس النمو 

3480/14 P. 2888  زيان سعيد  مدخل إلى علم النفس النمو 

3481/14 P. 2889  زيان سعيد  مدخل إلى علم النفس النمو 

3482/14 P. 2890  زيان سعيد  مدخل إلى علم النفس النمو 

3483/14 P. 2891  د: بوسنه محمود المبادئ األساسية -علم النفس القياسي 

3484/14 P. 2892  د: بوسنه محمود المبادئ األساسية -علم النفس القياسي 



3485/14 P. 2893  د: بوسنه محمود المبادئ األساسية -علم النفس القياسي 

3486/14 P. 2894  د: بوسنه محمود المبادئ األساسية -علم النفس القياسي 

3491/14 P. 2895 
 -مشكالت  -نمو  -سيكولوجية طفل ما قبل المدرسة 

 مناهج و واقع
 فتيحة كركوش

3492/14 P. 2896 
 -مشكالت  -نمو  -طفل ما قبل المدرسة سيكولوجية 

 مناهج و واقع
 فتيحة كركوش

3493/14 P. 2897 
 -مشكالت  -نمو  -سيكولوجية طفل ما قبل المدرسة 

 مناهج و واقع
 فتيحة كركوش

3494/14 P. 2898 
 -مشكالت  -نمو  -سيكولوجية طفل ما قبل المدرسة 

 مناهج و واقع
 فتيحة كركوش

3507/14 P. 2899  نادية شرادي  تجربة نفسية خاصة  -الحلم 

3508/14 P. 2900  نادية شرادي  تجربة نفسية خاصة  -الحلم 

3509/14 P. 2901  نادية شرادي  تجربة نفسية خاصة  -الحلم 

3510/14 P. 2902  نادية شرادي  تجربة نفسية خاصة  -الحلم 

3531/14 P. 2903 
الجزء الثاني  - علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي 

 نماذج من التوظيفات العصابية و الذهانية  -
 عبد الرحمان سي موسي

3532/14 P. 2904 
الجزء الثاني  - علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي 

 نماذج من التوظيفات العصابية و الذهانية  -
 عبد الرحمان سي موسي

3533/14 P. 2905 
الجزء الثاني  - علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي 

 نماذج من التوظيفات العصابية و الذهانية  -
 عبد الرحمان سي موسي

3534/14 P. 2906 
الجزء الثاني  - النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي علم 

 نماذج من التوظيفات العصابية و الذهانية  -

محمود بن  -عبد الرحمان سي موسي 

 خليفة

3535/14 P. 2907 
الجزء  - علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي 

 نماذج من التوظيفات الحدية و العائلية  - الثالث

محمود بن  -الرحمان سي موسي عبد 

 خليفة



3536/14 P. 2908 
الجزء الثالث  - علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي 

 نماذج من التوظيفات الحدية و العائلية  -

محمود بن  -عبد الرحمان سي موسي 

 خليفة

3537/14 P. 2909 
الجزء الثالث  - النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي علم 

 نماذج من التوظيفات الحدية و العائلية  -

محمود بن  -عبد الرحمان سي موسي 

 خليفة

3538/14 P. 2910 
الجزء  - علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي 

 نماذج من التوظيفات الحدية و العائلية  - الثالث

محمود بن  -موسي  عبد الرحمان سي

 خليفة

3571/14 P. 2911 

أنماط التفاعل و عالقات التواصل في جماعة القسم 

دراسة ميدانية لدروس اللغة في  -الدراسي و طرق قياسها  

 المدرسة األساسية الجزائرية 

 د: العربي فرحاتي 

3572/14 P. 2912 

التفاعل و عالقات التواصل في جماعة القسم أنماط 

دراسة ميدانية لدروس اللغة في  -الدراسي و طرق قياسها  

 المدرسة األساسية الجزائرية 

 د: العربي فرحاتي 

3573/14 P. 2913 

أنماط التفاعل و عالقات التواصل في جماعة القسم 

دراسة ميدانية لدروس اللغة في  -الدراسي و طرق قياسها  

 المدرسة األساسية الجزائرية 

 د: العربي فرحاتي 

3574/14 P. 2914 

أنماط التفاعل و عالقات التواصل في جماعة القسم 

دراسة ميدانية لدروس اللغة في  -الدراسي و طرق قياسها  

 المدرسة األساسية الجزائرية 

 د: العربي فرحاتي 

3575/14 P. 2915 LE SPECTRE DE L'AUTISME  
Professeur Mmahmoud    

OULD TALEB  

3576/14 P. 2916 LE SPECTRE DE L'AUTISME  
Professeur Mmahmoud    

OULD TALEB  

3577/14 P. 2917 LE SPECTRE DE L'AUTISME  
Professeur Mmahmoud    

OULD TALEB  



3578/14 P. 2918 LE SPECTRE DE L'AUTISME  
Professeur Mmahmoud    

OULD TALEB  

3603/14 P. 2919  د: بن عبد اهللا محمد  سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية 

3604/14 P. 2920  د: بن عبد اهللا محمد  سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية 

3605/14 P. 2921  د: بن عبد اهللا محمد  سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية 

3606/14 P. 2922  د: بن عبد اهللا محمد  سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية 

3607/14 P. 2923 

UNE PSYCHOLOGIE DU 

CHAMP ALGERIEN - 

ELEMENTS DE CLINIQUE 

SOCIALE  

Mourad MERDACI 

3608/14 P. 2924 

UNE PSYCHOLOGIE DU 

CHAMP ALGERIEN - 

ELEMENTS DE CLINIQUE 

SOCIALE  

Mourad MERDACI 

3609/14 P. 2925 

UNE PSYCHOLOGIE DU 

CHAMP ALGERIEN - 

ELEMENTS DE CLINIQUE 

SOCIALE  

Mourad MERDACI 

3610/14 P. 2926 

UNE PSYCHOLOGIE DU 

CHAMP ALGERIEN - 

ELEMENTS DE CLINIQUE 

SOCIALE  

Mourad MERDACI 



3611/14 P. 2927 

PSYCHOLOGIE ET 

PSYCHOPATHOLOGIE DES 

TRAUMATISMES ET DES 

MALADIES SOMATIQUES  

Dalila SAMAI-

HADDADI 

3612/14 P. 2928 

PSYCHOLOGIE ET 

PSYCHOPATHOLOGIE DES 

TRAUMATISMES ET DES 

MALADIES SOMATIQUES  

Dalila SAMAI-

HADDADI 

3613/14 P. 2929 

PSYCHOLOGIE ET 

PSYCHOPATHOLOGIE DES 

TRAUMATISMES ET DES 

MALADIES SOMATIQUES  

Dalila SAMAI-

HADDADI 

3614/14 P. 2930 

PSYCHOLOGIE ET 

PSYCHOPATHOLOGIE DES 

TRAUMATISMES ET DES 

MALADIES SOMATIQUES  

Dalila SAMAI-

HADDADI 

3631/14 P. 2931 
مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية على ضوء القانون الدولي 

 الجنائي و القوانين الوطنية 
 عبد القادر البقيرات 

3632/14 P. 2932 
الجرائم ضد اإلنسانية على ضوء القانون الدولي مفهوم 

 الجنائي و القوانين الوطنية 
 عبد القادر البقيرات 

3633/14 P. 2933 
مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية على ضوء القانون الدولي 

 الجنائي و القوانين الوطنية 
 عبد القادر البقيرات 

3634/14 P. 2934 
الجرائم ضد اإلنسانية على ضوء القانون الدولي مفهوم 

 الجنائي و القوانين الوطنية 
 عبد القادر البقيرات 

3651/14 P. 2935 

L'ADOLESCENCE 

DELINQUANTE ENTRE 

RESPONSABILITE ET 

FATALITE  

Anissa BRAHIM 

ERRAHMANI 

3652/14 P. 2936 

L'ADOLESCENCE 

DELINQUANTE ENTRE 

RESPONSABILITE ET 

FATALITE  

Anissa BRAHIM 

ERRAHMANI 



3653/14 P. 2937 

L'ADOLESCENCE 

DELINQUANTE ENTRE 

RESPONSABILITE ET 

FATALITE  

Anissa BRAHIM 

ERRAHMANI 

3654/14 P. 2938 

L'ADOLESCENCE 

DELINQUANTE ENTRE 

RESPONSABILITE ET 

FATALITE  

Anissa BRAHIM 

ERRAHMANI 

3659/14 P. 2939  عبد الكريم بوحفص التكوين اإلستراتيجي لتنمية الموارد البشرية 

3660/14 P. 2940  عبد الكريم بوحفص التكوين اإلستراتيجي لتنمية الموارد البشرية 

3661/14 P. 2941  عبد الكريم بوحفص التكوين اإلستراتيجي لتنمية الموارد البشرية 

3662/14 P. 2942  عبد الكريم بوحفص التكوين اإلستراتيجي لتنمية الموارد البشرية 

3667/14 P. 2943 

ELEMENTS DE 

PSYCHOMOTRICITE POUR 

JEUNES ENFANTS  

MOUTASSEM-

MIMOUNI BADRA 

/BELAILA KHADIDJA 

3668/14 P. 2944 

ELEMENTS DE 

PSYCHOMOTRICITE POUR 

JEUNES ENFANTS  

MOUTASSEM-

MIMOUNI BADRA 

/BELAILA KHADIDJA 

3669/14 P. 2945 

ELEMENTS DE 

PSYCHOMOTRICITE POUR 

JEUNES ENFANTS  

MOUTASSEM-

MIMOUNI BADRA 

/BELAILA KHADIDJA 

3670/14 P. 2946 

ELEMENTS DE 

PSYCHOMOTRICITE POUR 

JEUNES ENFANTS  

MOUTASSEM-

MIMOUNI BADRA 

/BELAILA KHADIDJA 



3679/14 P. 2947  أحمد دوقة  و أخرون  سيكولوجية الدافعية للتعلم في التعليم ما قبل التدرج 

3680/14 P. 2948  أحمد دوقة  و أخرون  الدافعية للتعلم في التعليم ما قبل التدرج سيكولوجية 

3681/14 P. 2949  أحمد دوقة  و أخرون  سيكولوجية الدافعية للتعلم في التعليم ما قبل التدرج 

3682/14 P. 2950  أحمد دوقة  و أخرون  سيكولوجية الدافعية للتعلم في التعليم ما قبل التدرج 

3695/14 P. 2951 PETIT GUIDE SUR L'AUTISME NADIA BOULEKRAS 

3696/14 P. 2952 PETIT GUIDE SUR L'AUTISME NADIA BOULEKRAS 

3697/14 P. 2953 PETIT GUIDE SUR L'AUTISME NADIA BOULEKRAS 

3698/14 P. 2954 PETIT GUIDE SUR L'AUTISME NADIA BOULEKRAS 

3703/14 P. 2955  العربي بختي  أسس حماية العقل بين الشريعة و علم النفس 

3704/14 P. 2956  العربي بختي  أسس حماية العقل بين الشريعة و علم النفس 

3705/14 P. 2957  العربي بختي  أسس حماية العقل بين الشريعة و علم النفس 

3706/14 P. 2958  العربي بختي  أسس حماية العقل بين الشريعة و علم النفس 



3739/14 P. 2959  العربي بختي  أسس تربية الطفل في ضوء الشريعة و علم النفس 

3740/14 P. 2960  العربي بختي  أسس تربية الطفل في ضوء الشريعة و علم النفس 

3741/14 P. 2961  العربي بختي  أسس تربية الطفل في ضوء الشريعة و علم النفس 

3742/14 P. 2962  العربي بختي  أسس تربية الطفل في ضوء الشريعة و علم النفس 

3759/14 P. 2963  ناصر الدين الزبدي  مبادئ الصحة النفسية و اإلرشاد 

3760/14 P. 2964  ناصر الدين الزبدي  الصحة النفسية و اإلرشاد مبادئ 

3761/14 P. 2965  ناصر الدين الزبدي  مبادئ الصحة النفسية و اإلرشاد 

3762/14 P. 2966  ناصر الدين الزبدي  مبادئ الصحة النفسية و اإلرشاد 

3779/14 P. 2967  التحكم في مؤشرات التكوين 
                  -بداري كمال              

 حرز اهللا عبد الكريم 

3780/14 P. 2968  التحكم في مؤشرات التكوين 
                  -بداري كمال              

 حرز اهللا عبد الكريم 

3781/14 P. 2969  التحكم في مؤشرات التكوين 
           -بداري كمال              

 حرز اهللا عبد الكريم 

3782/14 P. 2970  التحكم في مؤشرات التكوين 
                  -بداري كمال              

 حرز اهللا عبد الكريم 

3783/14 P. 2971  سعيد زيان مدخل إلى علم النفس التربوي 

3784/14 P. 2972 سعيد زيان  مدخل إلى علم النفس التربوي 

3785/14 P. 2973  سعيد زيان مدخل إلى علم النفس التربوي 

3786/14 P. 2974  سعيد زيان مدخل إلى علم النفس التربوي 



3787/14 P. 2975  منير نوري  سلوك المستهلك المعاصر 

3788/14 P. 2976  منير نوري  سلوك المستهلك المعاصر 

3789/14 P. 2977  منير نوري  سلوك المستهلك المعاصر 

3790/14 P. 2978  منير نوري  سلوك المستهلك المعاصر 

3799/14 P. 2979 
تحليل ابستمولوجي  - علوم اإلنسان بين الهوية و السؤال 

 في المفاهيم ، البراديجمات و النظريات 
 بوخريسة بوبكر 

3800/14 P. 2980 
تحليل ابستمولوجي  - علوم اإلنسان بين الهوية و السؤال 

 في المفاهيم ، البراديجمات و النظريات 
 بوخريسة بوبكر 

3801/14 P. 2981 
تحليل ابستمولوجي  - علوم اإلنسان بين الهوية و السؤال 

 في المفاهيم ، البراديجمات و النظريات 
 بوخريسة بوبكر 

3802/14 P. 2982 
تحليل ابستمولوجي  - علوم اإلنسان بين الهوية و السؤال 

 في المفاهيم ، البراديجمات و النظريات 
 بوخريسة بوبكر 

3803/14 P. 2983 
األساليب اإلحصائية و تطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج 

SPSS  -  الجزء األول 
 عبد الكريم بوحفص 

3804/14 P. 2984 
األساليب اإلحصائية و تطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج 

SPSS  -  الجزء األول 
 عبد الكريم بوحفص 

3805/14 P. 2985 
األساليب اإلحصائية و تطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج 

SPSS  -  الجزء األول 
 عبد الكريم بوحفص 

3806/14 P. 2986 
األساليب اإلحصائية و تطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج 

SPSS  -  الجزء األول 
 عبد الكريم بوحفص 

3807/14 P. 2987 
األساليب اإلحصائية و تطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج 

SPSS  -  الجزء الثاني 
 عبد الكريم بوحفص 

3808/14 P. 2988 
اإلحصائية و تطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج األساليب 

SPSS  -  الجزء الثاني 
 عبد الكريم بوحفص 

3809/14 P. 2989 
األساليب اإلحصائية و تطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج 

SPSS  -  الجزء الثاني 
 عبد الكريم بوحفص 

3810/14 P. 2990 
اإلحصائية و تطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج األساليب 

SPSS  -  الجزء الثاني 
 عبد الكريم بوحفص 



3815/14 P. 2991  العربي بختي  حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية و اإلتفاقيات الدولية 

3816/14 P. 2992  العربي بختي  حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية و اإلتفاقيات الدولية 

3817/14 P. 2993  العربي بختي  حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية و اإلتفاقيات الدولية 

3818/14 P. 2994  العربي بختي  حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية و اإلتفاقيات الدولية 

3823/14 P. 2995 خديجة بن فليس   المرجع في التوجيه المدرسي و المهني 

3824/14 P. 2996  خديجة بن فليس  المرجع في التوجيه المدرسي و المهني 

3825/14 P. 2997  خديجة بن فليس  المرجع في التوجيه المدرسي و المهني 

3826/14 P. 2998  خديجة بن فليس  المرجع في التوجيه المدرسي و المهني 

3855/14 P. 2999 
 -جنوح األحداث في ضوء الشريعة و علم النفس 

 الجزاء و العالج -األسباب و العوامل 
 العربي بختي 

3856/14 P. 3000 
 -جنوح األحداث في ضوء الشريعة و علم النفس 

 الجزاء و العالج -األسباب و العوامل 
 العربي بختي 

3857/14 P. 3001 
 -األحداث في ضوء الشريعة و علم النفس جنوح 

 الجزاء و العالج -األسباب و العوامل 
 العربي بختي 

3858/14 P. 3002 
 -جنوح األحداث في ضوء الشريعة و علم النفس 

 الجزاء و العالج -األسباب و العوامل 
 العربي بختي 

3867/14 P. 3003 L'APHASIE DE L'ENFANT NADIA SAM 

3868/14 P. 3004 L'APHASIE DE L'ENFANT NADIA SAM 



3869/14 P. 3005 L'APHASIE DE L'ENFANT NADIA SAM 

3870/14 P. 3006 L'APHASIE DE L'ENFANT NADIA SAM 

4075/14 P. 3007  د: صالح الدين شروخ  علم النفس اإلجتماعي و اإلسالم 

4076/14 P. 3008  د: صالح الدين شروخ  علم النفس اإلجتماعي و اإلسالم 

4077/15 P. 3009  د: صالح الدين شروخ  علم النفس اإلجتماعي و اإلسالم 

4078/14 P. 3010  د: صالح الدين شروخ  علم النفس اإلجتماعي و اإلسالم 

4083/14 P. 3011 
علم النفس األندراغوجي  -النفس التربوي للكبار علم 

 للجامعيين 
 د: صالح الدين شروخ 

4084/14 P. 3012 
علم النفس األندراغوجي  -علم النفس التربوي للكبار 

 للجامعيين 
 د: صالح الدين شروخ 

4085/14 P. 3013 
علم النفس األندراغوجي  -النفس التربوي للكبار علم 

 للجامعيين 
 د: صالح الدين شروخ 

4086/14 P. 3014 
علم النفس األندراغوجي  -علم النفس التربوي للكبار 

 للجامعيين 
 د: صالح الدين شروخ 

4131/14 P. 3015 
النفسي لدى المراهقات المصابات بداء السكري المعاش 

 المرتبط باألنسولين و أثره على مستوى التحصيل الدراسي 
 زلوف منيرة

4132/14 P. 3016 
المعاش النفسي لدى المراهقات المصابات بداء السكري 

 المرتبط باألنسولين و أثره على مستوى التحصيل الدراسي 
 زلوف منيرة

4133/14 P. 3017 
المعاش النفسي لدى المراهقات المصابات بداء السكري 

 المرتبط باألنسولين و أثره على مستوى التحصيل الدراسي 
 زلوف منيرة



4134/14 P. 3018 
المعاش النفسي لدى المراهقات المصابات بداء السكري 

  المرتبط باألنسولين و أثره على مستوى التحصيل الدراسي
 زلوف منيرة

4139/14 P. 3019 

الخلفية المعرفية للتعلم في  -ملفات سيكوتربوية تعليمية 

المشكالت  -تقنيات التربية العملية  -ضوء النظام البنائي 

 التربوية في التعليم الثانوي 

 بن يربح نذير 

4140/14 P. 3020 

الخلفية المعرفية للتعلم في  -سيكوتربوية تعليمية ملفات 

المشكالت  -تقنيات التربية العملية  -ضوء النظام البنائي 

 التربوية في التعليم الثانوي 

 بن يربح نذير 

4141/14 P. 3021 

الخلفية المعرفية للتعلم في  -ملفات سيكوتربوية تعليمية 

المشكالت  -ربية العملية تقنيات الت -ضوء النظام البنائي 

 التربوية في التعليم الثانوي 

 بن يربح نذير 

4142/14 P. 3022 

الخلفية المعرفية للتعلم في  -ملفات سيكوتربوية تعليمية 

المشكالت  -تقنيات التربية العملية  -ضوء النظام البنائي 

 التربوية في التعليم الثانوي 

 بن يربح نذير 

4143/14 P. 3023 

التعلم اإلستقصائي ضرورة  -ملفات سيكوتربوية تعليمية 

ترقية ملكة التعبير في ضوء المقاربة  -مستقبلية 

التعليم اإلشكالي في ضوء المقاربة  -بالكفاءات 

 الوسائل التعليمية  -بالكفاءات 

 بن يربح نذير 

4144/14 P. 3024 

التعلم اإلستقصائي ضرورة  -سيكوتربوية تعليمية ملفات 

ترقية ملكة التعبير في ضوء المقاربة  -مستقبلية 

التعليم اإلشكالي في ضوء المقاربة  -بالكفاءات 

 الوسائل التعليمية  -بالكفاءات 

 بن يربح نذير 

4145/14 P. 3025 

التعلم اإلستقصائي ضرورة  -سيكوتربوية تعليمية ملفات 

ترقية ملكة التعبير في ضوء المقاربة  -مستقبلية 

التعليم اإلشكالي في ضوء المقاربة  -بالكفاءات 

 الوسائل التعليمية  -بالكفاءات 

 بن يربح نذير 

4146/14 P. 3026 

 التعلم اإلستقصائي ضرورة -ملفات سيكوتربوية تعليمية 

ترقية ملكة التعبير في ضوء المقاربة  -مستقبلية 

التعليم اإلشكالي في ضوء المقاربة  -بالكفاءات 

 الوسائل التعليمية  -بالكفاءات 

 بن يربح نذير 



4151/14 P. 3027 
الخط بين المأمول و الواقع  -سلسلة ملفات سيكولوجية 

 في التعليم اإلبتدائي 
 منار الطيب 

4152/14 P. 3028 
الخط بين المأمول و الواقع  -سلسلة ملفات سيكولوجية 

 في التعليم اإلبتدائي 
 منار الطيب 

4153/14 P. 3029 
الخط بين المأمول و الواقع  -سلسلة ملفات سيكولوجية 

 في التعليم اإلبتدائي 
 منار الطيب 

4154/14 P. 3030 
الخط بين المأمول و الواقع  -ملفات سيكولوجية سلسلة 

 في التعليم اإلبتدائي 
 منار الطيب 

4159/14 P. 3031 
األليات  -دراسات في علم النفس اإلجتماعي الفضائي 

 النفسية اإلجتماعية للمسكن
 سليماني جميلة 

4160/14 P. 3032 
األليات  -في علم النفس اإلجتماعي الفضائي دراسات 

 النفسية اإلجتماعية للمسكن
 سليماني جميلة 

4161/14 P. 3033 
األليات  -دراسات في علم النفس اإلجتماعي الفضائي 

 النفسية اإلجتماعية للمسكن
 سليماني جميلة 

4162/14 P. 3034 
األليات  -في علم النفس اإلجتماعي الفضائي دراسات 

 النفسية اإلجتماعية للمسكن
 سليماني جميلة 

4386/14 P. 3035 
مجلة الحكمة للدراسات التربوية و النفسية                      

 2013العدد التاسع عشر السداسي األول  -
 د: كمال عبد اهللا 

4387/14 P. 3036 
مجلة الحكمة للدراسات التربوية و النفسية                      

 2013العدد التاسع عشر السداسي األول  -
 د: كمال عبد اهللا 

4388/14 P. 3037 
مجلة الحكمة للدراسات التربوية و النفسية                      

 2013العدد التاسع عشر السداسي األول  -
 د: كمال عبد اهللا 

4389/14 P. 3038 
مجلة الحكمة للدراسات التربوية و النفسية                      

 2013العدد التاسع عشر السداسي األول  -
 د: كمال عبد اهللا 

4437/14 P. 3039 
دور التعلم الذاتي التنظيم و أثره على النجاح الدراسي في 

 ضوء المقاربة بالكفاءات 
 دوقة و أخرون أد: أحمد 

4438/14 P. 3040 
دور التعلم الذاتي التنظيم و أثره على النجاح الدراسي في 

 ضوء المقاربة بالكفاءات 
 أد: أحمد دوقة و أخرون 



4439/14 P. 3041 
دور التعلم الذاتي التنظيم و أثره على النجاح الدراسي في 

 ضوء المقاربة بالكفاءات 
 دوقة و أخرون أد: أحمد 

4440/14 P. 3042 
دور التعلم الذاتي التنظيم و أثره على النجاح الدراسي في 

 ضوء المقاربة بالكفاءات 
 أد: أحمد دوقة و أخرون 

4441/14 P. 3043  د: بوفلجة غيات  أسبابها و طرق التعامل معها  -ظاهرة العنف 

4442/14 P. 3044  د: بوفلجة غيات  أسبابها و طرق التعامل معها  -العنف ظاهرة 

4443/14 P. 3045  د: بوفلجة غيات  أسبابها و طرق التعامل معها  -ظاهرة العنف 

4444/14 P. 3046  د: بوفلجة غيات  أسبابها و طرق التعامل معها  -ظاهرة العنف 

4525/14 P. 3047 
LE REMORDS Psychanalyse d'un 

meurtrier 
Gérard Bonnet 

4526/14 P. 3048 
LE REMORDS Psychanalyse d'un 

meurtrier 
Gérard Bonnet 

4527/14 P. 3049 
LE REMORDS Psychanalyse d'un 

meurtrier 
Gérard Bonnet 

4528/14 P. 3050 
LE REMORDS Psychanalyse d'un 

meurtrier 
Gérard Bonnet 



4694/14 P. 3051 

PROBLEMATIQUES DE 

L'ADOLESCENCE ENTRE 

UNIVERSALITE ET 

SPECIFICITE LES DIFFICULTES 

DE PRISE EN CHARGE DE 

L'ADOLESCENT 

ABDERRAHMANE SI 

MOUSSI ET ROGER 

PERRON 

4695/14 P. 3052 

PROBLEMATIQUES DE 

L'ADOLESCENCE ENTRE 

UNIVERSALITE ET 

SPECIFICITE LES DIFFICULTES 

DE PRISE EN CHARGE DE 

L'ADOLESCENT 

ABDERRAHMANE SI 

MOUSSI ET ROGER 

PERRON 

4696/14 P. 3053 

PROBLEMATIQUES DE 

L'ADOLESCENCE ENTRE 

UNIVERSALITE ET 

SPECIFICITE LES DIFFICULTES 

DE PRISE EN CHARGE DE 

L'ADOLESCENT 

ABDERRAHMANE SI 

MOUSSI ET ROGER 

PERRON 

4697/14 P. 3054 

PROBLEMATIQUES DE 

L'ADOLESCENCE ENTRE 

UNIVERSALITE ET 

SPECIFICITE LES DIFFICULTES 

DE PRISE EN CHARGE DE 

L'ADOLESCENT 

ABDERRAHMANE SI 

MOUSSI ET ROGER 

PERRON 

4706/14 P. 3055 

TRAVAIL DU 

PSYCHOTHERAPEUTE      

TRAVAIL DU 

PSYCHANALYSTE  

ABDERRAHMANE SI 

MOUSSI ET ROGER 

PERRON 

4707/14 P. 3056 

TRAVAIL DU 

PSYCHOTHERAPEUTE      

TRAVAIL DU 

PSYCHANALYSTE  

ABDERRAHMANE SI 

MOUSSI ET ROGER 

PERRON 



4708/14 P. 3057 

TRAVAIL DU 

PSYCHOTHERAPEUTE      

TRAVAIL DU 

PSYCHANALYSTE  

ABDERRAHMANE SI 

MOUSSI ET ROGER 

PERRON 

4709/14 P. 3058 

TRAVAIL DU 

PSYCHOTHERAPEUTE      

TRAVAIL DU 

PSYCHANALYSTE  

ABDERRAHMANE SI 

MOUSSI ET ROGER 

PERRON 

4095/14 P. 3059  أد: بوسنة محمود و أخرون  العدد األول  -مجلة المعارف بسيكولوجية 

4096/14 P. 3060  أد: بوسنة محمود و أخرون  العدد األول  -مجلة المعارف بسيكولوجية 

4097/14 P. 3061  أد: بوسنة محمود و أخرون  العدد األول  -مجلة المعارف بسيكولوجية 

4098/14 P. 3062  أد: بوسنة محمود و أخرون  العدد األول  -مجلة المعارف بسيكولوجية 

4099/14 P. 3063  أد: بوسنة محمود  بحوث مختارة -التقويم و البيداغوجيا في النسق التربوي 

4100/14 P. 3064  أد: بوسنة محمود  بحوث مختارة -التقويم و البيداغوجيا في النسق التربوي 

4101/14 P. 3065  أد: بوسنة محمود  بحوث مختارة -التقويم و البيداغوجيا في النسق التربوي 

4102/14 P. 3066  أد: بوسنة محمود  بحوث مختارة -و البيداغوجيا في النسق التربوي التقويم 

4715/14 P. 3067 

دورها في  - خطة التوجيه المدرسي المعتمدة في الجزائر 

 -تحقيق الذات و التوافق الدراسي و الكفاية التحصيلية 

 دراسة نفسية تربوية بمرحلة التعليم الثانوي 

 إبراهيم طيبي 

4716/14 P. 3068 

دورها في  - خطة التوجيه المدرسي المعتمدة في الجزائر 

 -تحقيق الذات و التوافق الدراسي و الكفاية التحصيلية 

 دراسة نفسية تربوية بمرحلة التعليم الثانوي 

 إبراهيم طيبي 



4717/14 P. 3069 

دورها في  - التوجيه المدرسي المعتمدة في الجزائر خطة 

 -تحقيق الذات و التوافق الدراسي و الكفاية التحصيلية 

 دراسة نفسية تربوية بمرحلة التعليم الثانوي 

 إبراهيم طيبي 

4718/14 P. 3070 

دورها في  - خطة التوجيه المدرسي المعتمدة في الجزائر 

 -دراسي و الكفاية التحصيلية تحقيق الذات و التوافق ال

 دراسة نفسية تربوية بمرحلة التعليم الثانوي 

 إبراهيم طيبي 

4733/14 P. 3071  مفاهيم و دراسات في علم النفس التربوي 
أ: محمد نايف عياصرة /أ: برهان 

 محمد حمادنة

4734/14 P. 3072  مفاهيم و دراسات في علم النفس التربوي 
أ: محمد نايف عياصرة /أ: برهان 

 محمد حمادنة

4844/14 P. 3073  ( البيئة و السلوك ) د: هاشم محمد صالح  علم النفس البيئي 

4861/14 P. 3074  مشكالت األطفال و المراهقين و أساليب المساعدة فيها 

Charles E .Schaefer 

/HOWARD L 

.MILLMAN/ تر: أد:نزيه حمدي

أد: نسيمة داود -  

4866/14 P. 3075  مشكالت األطفال و المراهقين و أساليب المساعدة فيها 

Charles E .Schaefer 

/HOWARD L 

.MILLMAN/ تر: أد:نزيه حمدي

أد: نسيمة داود -  

4877/14 P. 3076  إلى اإلرشاد النفسي من منظور فني و علمي المدخل 

MICHAEL S .  

NYSTUL  د:مراد           :تر

 علي سعد

4878/14 P. 3077  المدخل إلى اإلرشاد النفسي من منظور فني و علمي 

MICHAEL S .  

NYSTUL  د:مراد           :تر

 علي سعد



4879/14 P. 3078  اإلنفعاالت 

MICHELLE 

.N.SHIOTA /James 

W;Kalat  / عالء الدين   :تر : أد

  كفافي و أخرون

4880/14 P. 3079  اإلنفعاالت 

MICHELLE 

.N.SHIOTA /James 

W;Kalat  / عالء الدين   :تر : أد

  كفافي و أخرون

4881/14 P. 3080  المبادئ و اإلجراءات  -تعديل السلوك 

raymond G   

/.Mitenberger : تر: أ: فيصل

 الزراد محمد خير

4882/14 P. 3081  المبادئ و اإلجراءات  -تعديل السلوك 

raymond G   

/.Mitenberger : تر: أ: فيصل

 الزراد محمد خير

4883/14 P. 3082  الرياضيات للطفولة المبكرة 

Early Childhood 

Mathematics /  تر: د: محمد

 مصطفى العبسي

4884/14 P. 3083  الرياضيات للطفولة المبكرة 

Early Childhood 

Mathematics /  تر: د: محمد

 مصطفى العبسي

4889/14 P. 3084  ثائر حسين  الدليل الشامل في مهارات التفكير 

4890/14 P. 3085  ثائر حسين  الشامل في مهارات التفكير الدليل 

4891/14 P. 3086 
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصفوف 

 األساسية الثالثة األولى 
 أ: حسن ظاهر بني خالد 

4892/14 P. 3087 
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصفوف 

 األساسية الثالثة األولى 
 أ: حسن ظاهر بني خالد 

4893/14 P. 3088  خولة محمود أحمد شعيب  الحاجات النفسية و اإلجتماعية للموهوبين و المتفوقين 



4894/14 P. 3089  خولة محمود أحمد شعيب  الحاجات النفسية و اإلجتماعية للموهوبين و المتفوقين 

4895/14 P. 3090  خير شواهين  محاوالت جريئة  -التفكير مهارات 

4896/14 P. 3091  خير شواهين  محاوالت جريئة  -مهارات التفكير 

4899/14 P. 3092  أد: عبد الواحد الكبيسي  تجديدات و مناقشات  -القياس و التقويم 

4900/14 P. 3093  أد: عبد الواحد الكبيسي  تجديدات و مناقشات  -القياس و التقويم 

4903/14 P. 3094  اد: فاروق الروسان و أخرون  رعاية ذوي الحاجات الخاصة 

4904/14 P. 3095  اد: فاروق الروسان و أخرون  رعاية ذوي الحاجات الخاصة 

4905/14 P. 3096  مبادئ في علم النفس التربوي 
حسين الطريحي /أد: حسين أد: فاهم 

 ربيع حمادي 

4906/14 P. 3097  مبادئ في علم النفس التربوي 
أد: فاهم حسين الطريحي /أد: حسين 

 ربيع حمادي 

4909/14 P. 3098  سميرة أحمد سعيد الجالل  أنشطة و تطبيقات عملية  -أدوات اإلبداع 

4910/14 P. 3099  سميرة أحمد سعيد الجالل  أنشطة و تطبيقات عملية  -اإلبداع أدوات 

4911/14 P. 3100 
 -المهارات اإلبداعية  -المهارات التحليلية  -الذكاء 

 المهارات العملية 
 سميرة أحمد شنك

4912/14 P. 3101 
 -المهارات اإلبداعية  -المهارات التحليلية  -الذكاء 

 المهارات العملية 
 سميرة أحمد شنك

4913/14 P. 3102 صالح يوسف الفرهود طفلك ..كيف يفكر ؟ 

4914/14 P. 3103 صالح يوسف الفرهود طفلك ..كيف يفكر ؟ 

4917/14 P. 3104  اللطيف مهدي زمام  أ: عبد التوحد الذاتي عند األطفال 



4918/14 P. 3105  أ: عبد اللطيف مهدي زمام  التوحد الذاتي عند األطفال 

4921/14 P. 3106 
دليل عملي  - مهارة و لعبة لتنمية تفكير صغارنا 100

 تطبيقي لكل مربي و معلم  
 فاطمة عوض الفعر الشريف 

4922/14 P. 3107 
دليل عملي  - و لعبة لتنمية تفكير صغارنا مهارة 100

 تطبيقي لكل مربي و معلم  
 فاطمة عوض الفعر الشريف 

4923/14 P. 3108  أ: فتحي ذياب سبيتان  التدريس الفعال و المعلم الذي نريد 

4924/14 P. 3109  أ: فتحي ذياب سبيتان  التدريس الفعال و المعلم الذي نريد 

4927/14 P. 3110  دمج برنامجTRIS  محسن بن عبد اهللا آل عزيز في تدريس ذوي صعوبات التعلم 

4928/14 P. 3111  دمج برنامجTRIS  محسن بن عبد اهللا آل عزيز في تدريس ذوي صعوبات التعلم 

4941/14 P. 3112  محمود العبد اهللامحمد بن  الشامل في طرق تدريس األطفال 

4942/14 P. 3113  محمد بن محمود العبد اهللا الشامل في طرق تدريس األطفال 

4943/14 P. 3114  مفاهيم و دراسات في علم النفس التربوي 
أ: محمد نايف عياصرة /أ: برهان 

 محمد حمادنة

4944/14 P. 3115  دراسات في علم النفس التربوي مفاهيم و 
أ: محمد نايف عياصرة /أ: برهان 

 محمد حمادنة

4945/14 P. 3116  أ: يحي محمد نبهان  الفروق الفردية و صعوبات التعلم 

4946/14 P. 3117  أ: يحي محمد نبهان  الفروق الفردية و صعوبات التعلم 

4949/14 P. 3118 
التجريبي و اختبار الفرضيات في العلوم التربوية و البحث 

 النفسية 
 أد: عبد الجبار توفيق االبياتي

4950/14 P. 3119 
البحث التجريبي و اختبار الفرضيات في العلوم التربوية و 

 النفسية 
 أد: عبد الجبار توفيق االبياتي

4953/14 P. 3120 
خصائص و طرق تربية  -اكتشاف الموهوبين تنمية و 

 الطفل الموهوب 
 أد: هالة الجرواني 



4954/14 P. 3121 
خصائص و طرق تربية  -تنمية و اكتشاف الموهوبين 

 الطفل الموهوب 
 أد: هالة الجرواني 

4955/14 P. 3122  محمد أحمد و أخرون أد: أحمد  التربية األسرية و مؤسسات التنشئة اإلجتماعية 

4956/14 P. 3123  أد: أحمد محمد أحمد و أخرون  التربية األسرية و مؤسسات التنشئة اإلجتماعية 

4957/14 P. 3124  أد: راتب سالمة السعود  مفاهيم و أفاق  -القيادة التربوية 

4958/14 P. 3125  أد: راتب سالمة السعود  مفاهيم و أفاق  -القيادة التربوية 

4959/14 P. 3126  التطوير  -التحديات  -الواقع  -مربية رياض األطفال 
أد: راتب سالمة السعود /د: رضا 

 سالمة محمد المواضيه

4960/14 P. 3127  التطوير  -التحديات  -الواقع  -مربية رياض األطفال 
سالمة السعود /د: رضا أد: راتب 

 سالمة محمد المواضيه

4961/14 P. 3128  د: رحيم يونس كرو العزاوي  القياس و التقويم في العملية التدريسية 

4962/14 P. 3129  د: رحيم يونس كرو العزاوي  القياس و التقويم في العملية التدريسية 

4963/14 P. 3130  أد: سوسن شاكر مجيد  اإلختبارات و المقاييس النفسية و التربوية أسس بناء 

4964/14 P. 3131  أد: سوسن شاكر مجيد  أسس بناء اإلختبارات و المقاييس النفسية و التربوية 

4965/14 P. 3132  عبد األحمد الدليمي أد: طارق  اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة التربوية و المدرسية 

4966/14 P. 3133  أد: طارق عبد األحمد الدليمي  اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة التربوية و المدرسية 

4967/14 P. 3134 
صعوبات التعلم و أثر التدخل المبكر و الدمج التربوي 

 لذوى اإلحتياجات الخاصة 
 أد: عادل محمد العدل 

4968/14 P. 3135 
صعوبات التعلم و أثر التدخل المبكر و الدمج التربوي 

 لذوى اإلحتياجات الخاصة 
 أد: عادل محمد العدل 

4969/14 P. 3136 
المرجع في اإلعاقات و اإلضطرابات النفسية و أساليب 

 التربية الخاصة 
 أد: عادل محمد العدل 



4970/14 P. 3137 
في اإلعاقات و اإلضطرابات النفسية و أساليب المرجع 

 التربية الخاصة 
 أد: عادل محمد العدل 

4971/14 P. 3138  اد: عباس محجوب  دور التنمية في العملية التربوية 

4972/14 P. 3139  اد: عباس محجوب  دور التنمية في العملية التربوية 

4973/14 P. 3140  اد: عباس محجوب  المعلم في التربية دور 

4974/14 P. 3141  اد: عباس محجوب  دور المعلم في التربية 

4975/14 P. 3142 أد: عبد العزيز حيدر حسين الموسوي  علم نفس النمو و نظرياته 

4976/14 P. 3143 العزيز حيدر حسين الموسوي أد: عبد  علم نفس النمو و نظرياته 

4977/14 P. 3144  مدخل إلى التربية الخاصة 
أد: عبد الواحد الكبيسي / أد: صبري 

 الحياني 

4978/14 P. 3145  مدخل إلى التربية الخاصة 
أد: عبد الواحد الكبيسي / أد: صبري 

 الحياني 

4979/14 P. 3146  و متطلبات التأهيل التربوي لألستاذ الجامعي أخالقيات 
أد: عبد الواحد الكبيسي /د: راضي 

 محمد الكبيسي  

4980/14 P. 3147  أخالقيات و متطلبات التأهيل التربوي لألستاذ الجامعي 
أد: عبد الواحد الكبيسي /د: راضي 

 محمد الكبيسي  

4981/14 P. 3148  مركز طرائق التدريس و التعليم المستمر دليل 
أد: عبد الواحد حميد الكبيسي  و 

 أخرون 

4982/14 P. 3149  دليل مركز طرائق التدريس و التعليم المستمر 
أد: عبد الواحد حميد الكبيسي  و 

 أخرون 

4987/14 P. 3150  محمود قنبر أد:  تقييم و نقد  - التجديد في الفكر التربوي 

4988/14 P. 3151  أد: محمود قنبر  تقييم و نقد  - التجديد في الفكر التربوي 

4989/14 P. 3152  أد: محمود قنبر  المدرسة و دورها التربوي 



4990/14 P. 3153  أد: محمود قنبر  المدرسة و دورها التربوي 

4991/14 P. 3154  أد: منى يونس بحري  اللعب في الطفولة المبكرة 

4992/14 P. 3155  أد: منى يونس بحري  اللعب في الطفولة المبكرة 

4993/14 P. 3156  أد: منى يونس بحري  دراسات تربوية  -في الطفولة المبكرة 

4994/14 P. 3157  أد: منى يونس بحري  دراسات تربوية  -في الطفولة المبكرة 

4995/14 P. 3158  أد: منى يونس بحري  دراسات تربوية  - في رعاية المعاقين 

4996/14 P. 3159  أد: منى يونس بحري  دراسات تربوية  - في رعاية المعاقين 

4997/14 P. 3160  أد: منى يونس بحري  مناهج رياض األطفال 

4998/14 P. 3161  أد: منى يونس بحري  مناهج رياض األطفال 

4999/14 P. 3162 
منهج التربية للمواطنة للمرحلة اإلعدادية ( في منظور 

 معاصر )
 أد: منى يونس بحري 

5000/14 P. 3163 
منهج التربية للمواطنة للمرحلة اإلعدادية ( في منظور 

 معاصر )
 أد: منى يونس بحري 

5001/14 P. 3164  أد: نبيل السيد حسن و أخرون  علم النفس األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 

5002/14 P. 3165  أد: نبيل السيد حسن و أخرون  علم النفس األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 

5217/14 P. 3166  د: أيمن أحمد السيد محمد  الوالدية تجاه أطفال األوتيزم و أساليب مواجهتها اإلساءة 

5218/14 P. 3167  د: أيمن أحمد السيد محمد  اإلساءة الوالدية تجاه أطفال األوتيزم و أساليب مواجهتها 

5221/14 P. 3168  أحمد عبد الحي  د: رمزي مفهومه و أساليبه و وظائفه -اإلشراف التربوي 



5222/14 P. 3169  د: رمزي أحمد عبد الحي  مفهومه و أساليبه و وظائفه -اإلشراف التربوي 

5223/14 P. 3170  نور الهدى محمد الجاموس  اإلضطرابات النفسية الجسمية السيكوسوماتية 

5224/14 P. 3171  نور الهدى محمد الجاموس  النفسية الجسمية السيكوسوماتية اإلضطرابات 

5235/14 P. 3172  دراسة في اإلكتئاب و العدوان 
د:  -د: اسماعيل يامنة عبد القادر 

 إسماعيل ياسين عبد الرزاق 

5236/14 P. 3173  دراسة في اإلكتئاب و العدوان 
د:  -اسماعيل يامنة عبد القادر د: 

 إسماعيل ياسين عبد الرزاق 

5239/14 P. 3174  عبد اهللا يوسف أبو زعيزع اإلضطرابات السلوكية اإلنفعالية في مرحلة الطفولة 

5240/14 P. 3175  عبد اهللا يوسف أبو زعيزع اإلضطرابات السلوكية اإلنفعالية في مرحلة الطفولة 

5241/14 P. 3176 
 -اإلضطرابات اإلنفعالية و السلوكية عند داون سندروم 

 برنامج تدريبي عالجي 
 د: هنادي أحمد قعدان  

5242/14 P. 3177 
 -اإلضطرابات اإلنفعالية و السلوكية عند داون سندروم 

 برنامج تدريبي عالجي 
 د: هنادي أحمد قعدان  

5243/14 P. 3178     

5244/14 P. 3179     

5245/14 P. 3180  أد: سامي محمد ملحم  التقويم في اإلرشاد النفسي و التربوي 

5246/14 P. 3181  أد: سامي محمد ملحم  التقويم في اإلرشاد النفسي و التربوي 

5247/14 P. 3182 التقويم في التربية الخاصة  
أد: عبد اهللا زيد الكيالني /      أد: 

 فاروق فارع الروسان

5248/145 P. 3183  التقويم في التربية الخاصة 
أد: عبد اهللا زيد الكيالني /      أد: 

 فاروق فارع الروسان



5249/14 P. 3184  اهللا حسين الزغبي د: عبد  تنمية مهارات التواصل لدى األطفال التوحديين  -التوحد 

5250/14 P. 3185  د: عبد اهللا حسين الزغبي  تنمية مهارات التواصل لدى األطفال التوحديين  -التوحد 

5251/14 P. 3186  د: عبد اهللا حسين الزغبي  تنمية مهارات التواصل لدى األطفال التوحديين  -التوحد 

5252/14 P. 3187  د: عبد اهللا حسين الزغبي  تنمية مهارات التواصل لدى األطفال التوحديين  -التوحد 

5253/14 P. 3188  أ: عبد اللطيف مهدي زمام  التوحد الذاتي عند األطفال 

5254/14 P. 3189  أ: عبد اللطيف مهدي زمام  التوحد الذاتي عند األطفال 

5255/14 P. 3190 
الجهاز العصبي المركزي ) تركيبه التشريحي و  -الدماغ 

 وظائفه 
 د: محمود حياوي حماش

5256/14 P. 3191 
الجهاز العصبي المركزي ) تركيبه التشريحي و  -الدماغ 

 وظائفه 
 د: محمود حياوي حماش

5257/14 P. 3192 
الجهاز العصبي المركزي ) تركيبه التشريحي و  -الدماغ 

 وظائفه 
 د: محمود حياوي حماش

5258/14 P. 3193 
الجهاز العصبي المركزي ) تركيبه التشريحي و  -الدماغ 

 وظائفه 
 د: محمود حياوي حماش

5259/14 P. 3194 
البرنامج التنموي للذاكرة و تحجيم  -التذكره  -الزهايمر 

 الزهايمر 
 د: هبه عبد الحليم عبد ربه و أخرون 

5260/14 P. 3195 
البرنامج التنموي للذاكرة و تحجيم  -التذكره  -الزهايمر 

 الزهايمر 
 د: هبه عبد الحليم عبد ربه و أخرون 

5261/14 P. 3196  د: محمد الحاج خليل  الذاتي في التربية التقويم 

5262/14 P. 3197  د: محمد الحاج خليل  التقويم الذاتي في التربية 

5263/14 P. 3198  د: حمدي أحمد بدران  دوافعه و آثاره و المكافحة  - العنف األسري 

5264/14 P. 3199  د: حمدي أحمد بدران  دوافعه و آثاره و المكافحة  - األسري العنف 



5265/14 P. 3200  أ: يحي محمد نبهان  الفروق الفردية و صعوبات التعلم 

5266/14 P. 3201  أ: يحي محمد نبهان  الفروق الفردية و صعوبات التعلم 

5267/14 P. 3202  القياس النفسي 

ANNE 

ANASTASI/SUSANA 

URAINA/ تر:أد: صالح الدين

  محمود عالم

5268/14 P. 3203  القياس النفسي 

ANNE 

ANASTASI/SUSANA 

URAINA/ تر:أد: صالح الدين

  محمود عالم

5269/14 P. 3204  أد: محمود قنبر  المدرسة و دورها التربوي 

5270/14 P. 3205  أد: محمود قنبر  و دورها التربوي المدرسة 

5271/14 P. 3206 
التخطيط لتنمية اإلستعداد للتعلم و  - المنهاج الموازي 

 تحدي قدرات الطلبة المتفوقين و الموهوبين 

كارول آن توملنسون وأخرون /تر: د: 

 عبد اهللا بن محمد الجغيمان 

5272/14 P. 3207 
التخطيط لتنمية اإلستعداد للتعلم و  - الموازي المنهاج 

 تحدي قدرات الطلبة المتفوقين و الموهوبين 

كارول آن توملنسون وأخرون /تر: د: 

 عبد اهللا بن محمد الجغيمان 

5653/15 P. 3208  ابجديات الطب و علم النفس الرياضي 
أد: قاسم حسن حسين /د: يوسف الزم 

 كماش 

5654/15 P. 3209  ابجديات الطب و علم النفس الرياضي 
أد: قاسم حسن حسين /د: يوسف الزم 

 كماش 

5655/15 P. 3210  أد: محمد محمود بني يونس  أبجديات علم النفس العصبي اإلكلينيكي 

5656/15 P. 3211  أد: محمد محمود بني يونس أبجديات علم النفس العصبي اإلكلينيكي  



5657/15 P. 3212  د: ابتسام أحمد محمد أحمد  اثراء الموهبة و اإلبداع لدى طفل الروضة 

5658/15 P. 3213  د: ابتسام أحمد محمد أحمد  اثراء الموهبة و اإلبداع لدى طفل الروضة 

5659/15 P. 3214  إرشاد األطفال الصغار 

patricia 

F.Hearron./Verna 

Hildebrand/ تر:أد: منال عبد

 الخالق جاب اهللا

5660/15 P. 3215  إرشاد األطفال الصغار 

patricia 

F.Hearron./Verna 

Hildebrand/ تر:أد: منال عبد

 الخالق جاب اهللا

5661/15 P. 3216  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  إرشاد مراحل النمو 

5662/15 P. 3217  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  إرشاد مراحل النمو 

5663/15 P. 3218  أد: صالح حسن الداهري  أساسيات القياس النفسي في اإلرشاد و الصحة النفسية 

5664/15 P. 3219  حسن الداهري أد: صالح  أساسيات القياس النفسي في اإلرشاد و الصحة النفسية 

5665/15 P. 3220  أد: موسى النبهان  أساسيات القياس في العلوم السلوكية 

5666/15 P. 3221  أد: موسى النبهان  أساسيات القياس في العلوم السلوكية 

5667/15 P. 3222  د: أحمد محمد عبد الخالق  استخبارات الشخصية 

5668/15 P. 3223  د: أحمد محمد عبد الخالق  استخبارات الشخصية 

5669/15 P. 3224 
استراتجيات التعلم و عالج أطفال ذي النشاط الزائد و 

 تشتت اإلنتباه

أد: هالة ابراهيم الجرواني /د: شريف 

 خميس 



5670/15 P. 3225 
التعلم و عالج أطفال ذي النشاط الزائد و استراتجيات 

 تشتت اإلنتباه

أد: هالة ابراهيم الجرواني /د: شريف 

 خميس 

5671/15 P. 3226 
 -أسس البحث العلمي في العلوم التربوية و النفسية 

 مناهجه -مفاهيمه عناصره 
 أد: حسين هاشم الفتلي 

5672/15 P. 3227 
 -البحث العلمي في العلوم التربوية و النفسية أسس 

 مناهجه -مفاهيمه عناصره 
 أد: حسين هاشم الفتلي 

5673/15 P. 3228  أد: أحمد محمد عبد الخالق  أسس علم النفس 

5674/15 P. 3229  أد: أحمد محمد عبد الخالق  أسس علم النفس 

5675/15 P. 3230 
نظرية التحليل النفسي و اتجاهاتها الحديثة في إسهامات 

 ممارسة خدمة الفرد 
 د: علي اسماعيل علي 

5676/15 P. 3231 
إسهامات نظرية التحليل النفسي و اتجاهاتها الحديثة في 

 ممارسة خدمة الفرد 
 د: علي اسماعيل علي 

5677/15 P. 3232  محمد عبد الخالق أد: أحمد  اصول الصحة النفسية 

5678/15 P. 3233  أد: أحمد محمد عبد الخالق  اصول الصحة النفسية 

5679/15 P. 3234  د: عادل شكرى محمد كريم  اضرابات الخوف من المخاوف الشادة 

5680/15 P. 3235  د: عادل شكرى محمد كريم  اضرابات الخوف من المخاوف الشادة 

5681/15 P. 3236  أد: سعيد رشيد األعظمي  تشخيصها و الوقاية منها  - اضرابات السلوك 

5682/15 P. 3237  أد: سعيد رشيد األعظمي  تشخيصها و الوقاية منها  - اضرابات السلوك 

5683/15 P. 3238  غادة حسن حسين  اكتشاف و بناء شخصية األطفال باأللعاب 

5684/15 P. 3239  غادة حسن حسين  اكتشاف و بناء شخصية األطفال باأللعاب 

5685/15 P. 3240  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  اإلرشاد الجمعي 



5686/15 P. 3241  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  اإلرشاد الجمعي 

5687/15 P. 3242  السلوكية و االنفعالية اإلضطرابات 
د: مصطفى نوري القمش /       د: 

 خليل عبد الرحمن المعايطة

5688/15 P. 3243  اإلضطرابات السلوكية و االنفعالية 
د: مصطفى نوري القمش /       د: 

 خليل عبد الرحمن المعايطة

5689/15 P. 3244  د: خليل الشاعر  األطفال الموهوبون 

5690/15 P. 3245  د: خليل الشاعر  األطفال الموهوبون 

5691/15 P. 3246 
اإلغتراب النفسي اإلجتماعي و عالقته بالتوافق النفسي و 

 اإلجتماعي 
 د: صالح الدين أحمد الجماعي 

  P. 3247     

5693/15 P. 3248 
رؤية من  - الموهبة و اإلبداع و اتخاذ القرار التفوق و 

 واقع المناهج 
 د: ليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي 

5694/15 P. 3249 
رؤية من  - التفوق و الموهبة و اإلبداع و اتخاذ القرار 

 واقع المناهج 
 د: ليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي 

5695/15 P. 3250  د: حسن بونوارة  التقنية النفسية 

5696/15 P. 3251  د: حسن بونوارة  التقنية النفسية 

5697/15 P. 3252  التكنولوجيا المساندة لألشخاص ذوي الحاجات الخاصة 

Diane pedrotty Bryant/ 

Brian R.Bryant/ تر: د: أماني

 محمود

5698/15 P. 3253  المساندة لألشخاص ذوي الحاجات الخاصة التكنولوجيا 

Diane pedrotty Bryant/ 

Brian R.Bryant/ تر: د: أماني

 محمود



5699/15 P. 3254  أد: سوسن شاكر مجيد  عالجه -تشخيصه  -خصائصه  -أسبابه  -التوحد 

5700/15 P. 3255  أد: سوسن شاكر مجيد  عالجه -تشخيصه  -خصائصه  -أسبابه  -التوحد 

5701/15 P. 3256  د: علي اسماعيل وطفة التوحد عند األطفال 

5702/15 P. 3257  د: علي اسماعيل وطفة التوحد عند األطفال 

5703/15 P. 3258 د: محمد التميمي  التوحد وقاية أم عالج ؟ 

5704/15 P. 3259  د: محمد التميمي  وقاية أم عالج ؟التوحد 

5705/15 P. 3260  د: حسام أبو زيد التوحد .....لغز نبحث عن إجابته 

5706/15 P. 3261  د: حسام أبو زيد التوحد .....لغز نبحث عن إجابته 

5707/15 P. 3262  د: محمد أحمد الرفوع  نماذج و تطبيقات  -الدافعية 

5708/15 P. 3263  د: محمد أحمد الرفوع  نماذج و تطبيقات  -الدافعية 

5709/15 P. 3264 
اإلنتباه ، اإلدراك ، التفكير ،  -الدماغ و العمليات العقلية 

 التعلم و الذاكرة 

د: إسماعيلي يامنة عبد القادر / أ: 

 قشوش صابر 

5710/15 P. 3265 
اإلنتباه ، اإلدراك ، التفكير ،  -العمليات العقلية الدماغ و 

 التعلم و الذاكرة 

د: إسماعيلي يامنة عبد القادر / أ: 

 قشوش صابر 

5711/15 P. 3266  د: أيمن علي حسن  المفهوم و النظرية و التطبيق  -الذكاء اإلبداعي 

5712/15 P. 3267  د: أيمن علي حسن  المفهوم و النظرية و التطبيق  -اإلبداعي الذكاء 

5713/15 P. 3268  د: إيمان عباس الخفاف  تعلم كيف تفكر إنفعاليا  -الذكاء اإلنفعالي 

5714/15 P. 3269  د: إيمان عباس الخفاف  تعلم كيف تفكر إنفعاليا  -الذكاء اإلنفعالي 



5715/15 P. 3270  د: سعاد جبر سعيد  الذكاء اإلنفعالي و علم النفس التربوي 

5716/15 P. 3271  د: سعاد جبر سعيد  الذكاء اإلنفعالي و علم النفس التربوي 

5717/15 P. 3272 
دراسات فى القلق و الشعور  - الذكاء و الشخصية 

 بالوحدة النفسية و األلوان 
 محمد عبد الغني د: خالد 

5718/15 P. 3273 
دراسات فى القلق و الشعور  - الذكاء و الشخصية 

 بالوحدة النفسية و األلوان 
 د: خالد محمد عبد الغني 

5719/15 P. 3274  د: محمد سلمان خزاعلة و أخرون  الرياضة و علم النفس 

5720/15 P. 3275  د: محمد سلمان خزاعلة و أخرون  الرياضة و علم النفس 

5721/15 P. 3276  د: عبد اهللا حسين الزغبي  السلوك العدواني و المتغيرات اإلجتماعية و اإلقتصادية 

5722/15 P. 3277  د: عبد اهللا حسين الزغبي  السلوك العدواني و المتغيرات اإلجتماعية و اإلقتصادية 

5723/15 P. 3278 
السلوكيات الذكية المستندة إلى نصفي الدماغ عادات 

 العقل و السيادة الدماغية 

أد: فاهم حسين الطريحي /د: حيدر 

 طارق كاظم

5724/15 P. 3279 
السلوكيات الذكية المستندة إلى نصفي الدماغ عادات 

 العقل و السيادة الدماغية 

حسين الطريحي /د: حيدر أد: فاهم 

 طارق كاظم

5725/15 P. 3280  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  منظور جديد  -الصحة النفسية 

5726/15 P. 3281  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  منظور جديد  -الصحة النفسية 

5727/15 P. 3282  سمير بقيون  الطب النفسي 

5728/15 P. 3283  سمير بقيون  الطب النفسي 

5729/15 P. 3284  الطفل التوحدي 
أد: هالة ابراهيم الجرواني /أد: سمية 

 طه جميل 

5730/15 P. 3285  الطفل التوحدي 
أد: هالة ابراهيم الجرواني /أد: سمية 

 طه جميل 



5731/15 P. 3286  د: نادر أحمد جرادات  الطفل الكفيف 

5732/15 P. 3287  د: نادر أحمد جرادات  الطفل الكفيف 

5733/15 P. 3288  أ: يحي محمد نبهان  العصف الذهني و حل المشكالت 

5734/15 P. 3289  أ: يحي محمد نبهان  العصف الذهني و حل المشكالت 

5735/15 P. 3290  عالجه  -أسبابه  -مفهومه  -المدرسى العنف 
د: إيهاب عيسى المصرى / د: طارق 

 عبد الرؤوف محمد 

5736/15 P. 3291  عالجه  -أسبابه  -مفهومه  -العنف المدرسى 
د: إيهاب عيسى المصرى / د: طارق 

 عبد الرؤوف محمد 

5737/15 P. 3292  العقلية بين الذكاء و اإلبداع القدرات 
د:ثائر أحمد غباري /د: خالد محمد 

 أبو شعيرة

5738/15 P. 3293  القدرات العقلية بين الذكاء و اإلبداع 
د:ثائر أحمد غباري /د: خالد محمد 

 أبو شعيرة

5739/15 P. 3294 
التقويم النفسي و التربوي لألسوياء و ذوي القياس و 

 الحاجات الخاصة 
 أد: امطانيوس نايف مخائيل 

5740/15 P. 3295 
القياس و التقويم النفسي و التربوي لألسوياء و ذوي 

 الحاجات الخاصة 
 أد: امطانيوس نايف مخائيل 

5741/15 P. 3296  أد: عبد الواحد الكبيسي تجديدات و مناقشات  -التقويم القياس و 

5742/15 P. 3297  أد: عبد الواحد الكبيسي تجديدات و مناقشات  -القياس و التقويم 

5743/15 P. 3298 
حلول المشكالت  -المرجع في علم النفس الطفولة 

 النفسية 
 أد: اسماعيل محمود و أخرون 

5744/15 P. 3299 
حلول المشكالت  -المرجع في علم النفس الطفولة 

 النفسية 
 أد: اسماعيل محمود و أخرون 

5745/15 P. 3300  المشكالت السلوكية و تعديل السلوك 
أد: هالة ابراهيم الجرواني /أد:نيللى 

 محمد العطار 



5746/15 P. 3301  السلوكية و تعديل السلوك المشكالت 
أد: هالة ابراهيم الجرواني /أد:نيللى 

 محمد العطار 

5747/15 P. 3302  علي عبد الرحيم صالح  المعجم العربي لتحديد المصطلحات النفسية 

5748/15 P. 3303  علي عبد الرحيم صالح  المعجم العربي لتحديد المصطلحات النفسية 

5749/15 P. 3304  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  المقابلة في اإلرشاد النفسي 

5750/15 P. 3305  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  المقابلة في اإلرشاد النفسي 

5751/15 P. 3306  روز غازي عمران  المهارات التربوية و النفسية في الرياضة 

5752/15 P. 3307  روز غازي عمران  المهارات التربوية و النفسية في الرياضة 

5753/15 P. 3308  الموهبة و اإلبداع لدى األطفال 
أد:هالة الجرواني / د: محمد السيد 

 حالوة

5754/15 P. 3309  الموهبة و اإلبداع لدى األطفال 
أد:هالة الجرواني / د: محمد السيد 

 حالوة

5755/15 P. 3310  يوسف قطامي  الموهبة و التفوق 

5756/15 P. 3311  يوسف قطامي  الموهبة و التفوق 

5757/15 P. 3312  أد: قحطان أحمد الظاهر  الموهبة و التفوق و مهارات التفكير 

5758/15 P. 3313  قحطان أحمد الظاهر  أد: الموهبة و التفوق و مهارات التفكير 

5759/15 P. 3314  النمو اللغوي و المعرفي للطفل 
أديب عبد اهللا محمد النوايسة /إيمان 

 طه طايع القطاونه

5760/15 P. 3315  النمو اللغوي و المعرفي للطفل 
أديب عبد اهللا محمد النوايسة /إيمان 

 طه طايع القطاونه



5761/15 P. 3316  د: نبيل عبد الهادي النمو المعرفي عند األطفال 

5762/15 P. 3317  د: نبيل عبد الهادي النمو المعرفي عند األطفال 

5763/15 P. 3318 

 -الوسائل اإلحصائية في البحوث التربوية و النفسية 

تطبيقاتها باستخدام الحقيبة  - أهميتها  - مفهومها 

 SPSSاإلحصائية 

أد: رائد إدريس الخفاجي /أد: عبد اهللا 

 مجيد حميد 

5764/15 P. 3319 

 -الوسائل اإلحصائية في البحوث التربوية و النفسية 

تطبيقاتها باستخدام الحقيبة  - أهميتها  - مفهومها 

 SPSSاإلحصائية 

أد: رائد إدريس الخفاجي /أد: عبد اهللا 

 مجيد حميد 

5765/15 P. 3320 

برنامج عالجى لتخفيف إكتئاب ما بعد صدمتى الوفاة و 

النظريات و التطبيقات العالجية و -الطالق لدى األطفال 

 الكلينيكية 

 د: أنسام مصطفى السيد بظاظو

5766/15 P. 3321 

برنامج عالجى لتخفيف إكتئاب ما بعد صدمتى الوفاة و 

التطبيقات العالجية و النظريات و -الطالق لدى األطفال 

 الكلينيكية 

 د: أنسام مصطفى السيد بظاظو

5767/15 P. 3322  أد: أحالم حسن محمود التطبيق  - الفنيات  -المفاهيم  -تعديل السلوك 

5768/15 P. 3323  أد: أحالم حسن محمود التطبيق  - الفنيات  -المفاهيم  -تعديل السلوك 

5769/15 P. 3324  تنمية اإلبداع لألطفال ذوي صعوبات التعلم 
د: أشرف محمد عبد الغني شريت/أ: 

 مروه حسني على حسن 

5770/15 P. 3325  تنمية اإلبداع لألطفال ذوي صعوبات التعلم 
د: أشرف محمد عبد الغني شريت/أ: 

 مروه حسني على حسن 

5771/15 P. 3326 
لسانية في نظام  - دراسة نفسية  -الطفل المكتسبة حبسة 

 المحورية من خالل سيرة السرد
 محمد حولة 

5772/15 P. 3327 
لسانية في نظام  - دراسة نفسية  -حبسة الطفل المكتسبة 

 المحورية من خالل سيرة السرد
 محمد حولة 

5773/15 P. 3328 
 -اإلكتئاب النفسي  - في السلوك و الشخصية دراسات 

 الغضب  -اإلنتحار  -اضطرابات األكل  - الهلع 
 د: حسين فايد



5774/15 P. 3329 
 -اإلكتئاب النفسي  - دراسات في السلوك و الشخصية 

 الغضب  -اإلنتحار  -اضطرابات األكل  - الهلع 
 د: حسين فايد

5775/15 P. 3330 

استخدام مجموعة من المقاييس النفسية العالمية في دليل 

 -مقياس آيزيك للراشدين  -الجزء األول  -البيئة العربية 

مقياس جامعة كاليفونيا  -مقياس شط الذكاء اإلنفعالي 

مقياس القلق  -مقياس السمات المزاجية  -للوحدة 

 لسيبلبيرغر

 أد: امطانيوس نايف مخائيل 

5776/15 P. 3331 

دليل استخدام مجموعة من المقاييس النفسية العالمية في 

 -مقياس آيزيك للراشدين  -الجزء األول  -البيئة العربية 

مقياس جامعة كاليفونيا  -مقياس شط الذكاء اإلنفعالي 

مقياس القلق  -مقياس السمات المزاجية  -للوحدة 

 لسيبلبيرغر

 أد: امطانيوس نايف مخائيل 

5777/15 P. 3332 

دليل استخدام مجموعة من المقاييس النفسية العالمية في 

 -مقياس آيزيك للناشئة - الجزء الثاني  -البيئة العربية 

مقياس جامعة إكسفورد  -مقياس المهارات اإلجتماعية   

مقياس الرضا عن الحياة  -مقياس بيك لليأس -للسعادة 

 مقياس الصورة المختصرة  -المتعددة 

 امطانيوس نايف مخائيل أد: 

5778/15 P. 3333 

دليل استخدام مجموعة من المقاييس النفسية العالمية في 

 -مقياس آيزيك للناشئة - الجزء الثاني  -البيئة العربية 

مقياس جامعة إكسفورد  -مقياس المهارات اإلجتماعية   

مقياس الرضا عن الحياة  -مقياس بيك لليأس -للسعادة 

 مقياس الصورة المختصرة  -دة المتعد

 أد: امطانيوس نايف مخائيل 

5779/15 P. 3334 

دليل استخدام مجموعة من المقاييس النفسية العالمية في 

مقياس البيئة الصفية و  -الجزء الثالث   -البيئة العربية 

مقياس  - مقياس دينر للرضا عن الحياة  -المدرسية 

مقياس قيم  -مقياس الغضب العيادي  -الشعور بالذنب  

 مقياس كاليفونيا للدافعية العقلية - العمل 

 أد: امطانيوس نايف مخائيل 



5780/15 P. 3335 

دليل استخدام مجموعة من المقاييس النفسية العالمية في 

مقياس البيئة الصفية و  -الجزء الثالث   -البيئة العربية 

مقياس  - لرضا عن الحياة مقياس دينر ل -المدرسية 

مقياس قيم  -مقياس الغضب العيادي  -الشعور بالذنب  

 مقياس كاليفونيا للدافعية العقلية - العمل 

 أد: امطانيوس نايف مخائيل 

5781/15 P. 3336  سيكولوجيا اإلبداع 
أد: عبد اهللا شمت المجيدل / أد: مها 

 إبراهيم زحلوق 

5782/15 P. 3337  سيكولوجيا اإلبداع 
أد: عبد اهللا شمت المجيدل / أد: مها 

 إبراهيم زحلوق 

5783/15 P. 3338  أ: مايكل نبيل  تربية األبناء  -المرأة  - الرجل  -سيكولوجية األسرة 

5784/15 P. 3339  أ: مايكل نبيل  تربية األبناء  -المرأة  - الرجل  -سيكولوجية األسرة 

5785/15 P. 3340 
طرق  -سيكولوجية األمومة و الطفولة ( المشكالت 

 العالج )
 د: أنوار حافظ 

5786/15 P. 3341 
طرق  -سيكولوجية األمومة و الطفولة ( المشكالت 

 العالج )
 د: أنوار حافظ 

5787/15 P. 3342  ابتسام أحمد محمد أحمد د:  القياس و التنمية  -سيكولوجية التفاؤل 

5788/15 P. 3343  د: ابتسام أحمد محمد أحمد  القياس و التنمية  -سيكولوجية التفاؤل 

5789/15 P. 3344  د: مجدي أحمد محمد عبد اهللا دراسة عامة مقارنة  -سيكولوجية الدافع لإلنجاز 

5790/15 P. 3345  د: مجدي أحمد محمد عبد اهللا دراسة عامة مقارنة  -الدافع لإلنجاز سيكولوجية 

5791/15 P. 3346  د: عبد المنعم الميالدي  إجتماعيا "-سيكولوجية السيخوخة و كبار السن " نفسيا 

5792/15 P. 3347  المنعم الميالدي د: عبد  إجتماعيا "-سيكولوجية السيخوخة و كبار السن " نفسيا 



5793/15 P. 3348 

مشكالت  -مصادرها  -مفهومها  - سيكولوجية الموهبة 

تجاربهم مع أسرهم و  -الموهوبين و تحدياتهم المتعددة 

أساليب التعلم و التعليم  -معلميهم و في مدارسهم 

 المختلفة للموهوبين 

د: جوان فريمان /تر: د: سعيد حسني 

 العزة 

5794/15 P. 3349 

مشكالت  -مصادرها  -مفهومها  - سيكولوجية الموهبة 

تجاربهم مع أسرهم و  -الموهوبين و تحدياتهم المتعددة 

أساليب التعلم و التعليم  -معلميهم و في مدارسهم 

 المختلفة للموهوبين 

د: جوان فريمان /تر: د: سعيد حسني 

 العزة 

5795/15 P. 3350 
سيكولوجية النمو و النمو النفسي للعاديين و ذوي 

 اإلحتياجات الخاصة 
 أد: على السيد سليمان 

5796/15 P. 3351 
سيكولوجية النمو و النمو النفسي للعاديين و ذوي 

 اإلحتياجات الخاصة 
 أد: على السيد سليمان 

5797/15 P. 3352 
من  - تعرف على مالمح شخصيتك  - أعرفها شخصيتك 

 خالل اختبارات علمية عملية حول الشخصية  

د: فهد خليل زايد /د: محمد صالح 

 رمان 

5798/15 P. 3353 
من  - تعرف على مالمح شخصيتك  - شخصيتك أعرفها 

 خالل اختبارات علمية عملية حول الشخصية  

خليل زايد /د: محمد صالح د: فهد 

 رمان 

5799/15 P. 3354  رنا رمضان الشوابكة  السعادة التامة في محاور هامة  -صدى الصورة 

5800/15 P. 3355  رنا رمضان الشوابكة  السعادة التامة في محاور هامة  -صدى الصورة 

5801/15 P. 3356 
التشخيص  -التوحد و استراتجيات التدخل المبكر طيف 

 و العالج 
 د: مجدي أحمد  عبد اهللا

5802/15 P. 3357 
التشخيص  -طيف التوحد و استراتجيات التدخل المبكر 

 و العالج 
 د: مجدي أحمد  عبد اهللا

5803/15 P. 3358 
 - البحوث  -السياق  -الطفل  -الوالدين عالقات 

 التطبيق 

PHYLLIS HEATH/  : تر

   أد: سهام درويش أبو عطية و أخرون

5804/15 P. 3359 
 - البحوث  -السياق  -الطفل  -عالقات الوالدين 

 التطبيق 

PHYLLIS HEATH/  : تر

   أد: سهام درويش أبو عطية و أخرون



5805/15 P. 3360  علم النفس اإلسالمي 
د: عماد حسين المرشدي / د: رحيم  

 كامل الصجري 

5806/15 P. 3361  علم النفس اإلسالمي 
د: عماد حسين المرشدي / د: رحيم  

 كامل الصجري 

5807/15 P. 3362  د: محمد أحمد عواد و أخرون  علم النفس اإلعالمي 

5808/15 P. 3363  د: محمد أحمد عواد و أخرون  النفس اإلعالمي علم 

5809/15 P. 3364  د: نبيهة صالح السامرائي تطبيقات  - نظريات  -مفاهيم  -علم النفس اإلعالمي 

5810/15 P. 3365  د: نبيهة صالح السامرائي تطبيقات  - نظريات  -مفاهيم  -علم النفس اإلعالمي 

5811/15 P. 3366  د: محمد النوبى محمد على علم النفس اإلكلينيكي لذوي اإلحتياجات الخاصة 

5812/15 P. 3367  د: محمد النوبى محمد على علم النفس اإلكلينيكي لذوي اإلحتياجات الخاصة 

5813/15 P. 3368 
 -الفحص  -التصنيف  -علم النفس اإلكلينيكي 

 التشخيص 
 إلهام عبد الرحمن خليل أد: 

5814/15 P. 3369 
 -الفحص  -التصنيف  -علم النفس اإلكلينيكي 

 التشخيص 
 أد: إلهام عبد الرحمن خليل 

5815/15 P. 3370  أد: أديب محمد الخالدي  علم النفس اإلكلينيكي في التدخل العالجي 

5816/15 P. 3371  أد: أديب محمد الخالدي  النفس اإلكلينيكي في التدخل العالجي علم 

5817/15 P. 3372  د: عاكف محمد المبيضين  علم النفس األمني 

5818/15 P. 3373  د: عاكف محمد المبيضين  علم النفس األمني 

5819/15 P. 3374  ( البيئة و السلوك ) د: هاشم محمد صالح  علم النفس البيئي 



5820/15 P. 3375  ( البيئة و السلوك ) د: هاشم محمد صالح  علم النفس البيئي 

5821/15 P. 3376  علم النفس الجنائي 
أد: عبد الفتاح دويدار / أد: مايسة 

 أحمد النيال 

5822/15 P. 3377  علم النفس الجنائي 
الفتاح دويدار / أد: مايسة أد: عبد 

 أحمد النيال 

5823/15 P. 3378  أد: عايد عواد الوريكات  علم النفس الجنائي 

5824/15 P. 3379  أد: عايد عواد الوريكات  علم النفس الجنائي 

5825/15 P. 3380  األبعاد النفسية لألداء الرياضي  -علم النفس الرياضي 
د: إياد عبد الكريم العزاوي / د: مروان 

 عبد المجيد ابراهيم 

5826/15 P. 3381  األبعاد النفسية لألداء الرياضي  -علم النفس الرياضي 
د: إياد عبد الكريم العزاوي / د: مروان 

 عبد المجيد ابراهيم 

5827/15 P. 3382  روز غازي عمران  التقويم في األداء الحركي  -النفس الرياضي علم 

5828/15 P. 3383  روز غازي عمران  التقويم في األداء الحركي  -علم النفس الرياضي 

5829/15 P. 3384  د: أحمد رشيد زيادة  علم النفس العيادي 

5830/15 P. 3385  د: أحمد رشيد زيادة  علم النفس العيادي 

5831/15 P. 3386  د: حسين فالح حسين  علم النفس المرضي و العالج النفسي 

5832/15 P. 3387  د: حسين فالح حسين  علم النفس المرضي و العالج النفسي 

5833/15 P. 3388 حسين بن سالم الزبيدي  علم نفس النمو 

5834/15 P. 3389 حسين بن سالم الزبيدي  علم نفس النمو 



5835/15 P. 3390  أد: أحمد محمد عبد الخالق  فصول في علم النفس 

5836/15 P. 3391  أد: أحمد محمد عبد الخالق  فصول في علم النفس 

5837/15 P. 3392 
الموت و عالقته ببعض المشكالت لدى المراهقين قلق 

 المصابين بمرض أنيميا البحر األبيض المتوسط 
 د: مروة فرج مغربي سيد 

5838/15 P. 3393 
قلق الموت و عالقته ببعض المشكالت لدى المراهقين 

 المصابين بمرض أنيميا البحر األبيض المتوسط 
 د: مروة فرج مغربي سيد 

5839/15 P. 3394  أد: أحمد محمد عبد الخالق  قياس الشخصية 

5840/15 P. 3395  أد: أحمد محمد عبد الخالق  قياس الشخصية 

5841/15 P. 3396 

قياس و تشخيص اضطرابات طيف التوحد في ضوء 

-DSM- 4/ DSMالمعايير التشخيصية الواردة في 

5 

 بنت عبد اهللا الجالمدهد: فوزية 

5842/15 P. 3397 

قياس و تشخيص اضطرابات طيف التوحد في ضوء 

-DSM- 4/ DSMالمعايير التشخيصية الواردة في 

5 

 د: فوزية بنت عبد اهللا الجالمده

5843/15 P. 3398  أحمد المشاقبة د: محمد  مبادئ اإلرشاد النفسي للمرشدين و األخصائيين النفسيين 

5844/15 P. 3399  د: محمد أحمد المشاقبة  مبادئ اإلرشاد النفسي للمرشدين و األخصائيين النفسيين 

5845/15 P. 3400  د: صالح حسن الداهري  مبادئ اإلرشاد النفسي و التربوي 

5846/15 P. 3401  د: صالح حسن الداهري  مبادئ اإلرشاد النفسي و التربوي 

5847/15 P. 3402  مبادئ الصحة النفسية و المدرسية 
أد: محمد ابراهيم السفاسفة/ د: أحمد 

 عبد الحليم عريبات 

5848/15 P. 3403  مبادئ الصحة النفسية و المدرسية 
أد: محمد ابراهيم السفاسفة/ د: أحمد 

 عبد الحليم عريبات 



5849/15 P. 3404  أ: عبد اهللا يوسف أبو زعيزع مبادئ العالج النفسي 

5850/15 P. 3405  أ: عبد اهللا يوسف أبو زعيزع مبادئ العالج النفسي 

5851/15 P. 3406  مبادئ علم النفس الحيوي 
أد: علي أحمد السيد /د: مصطفى 

 الحديبي / د: محمد أحمد يوسف

5852/15 P. 3407  مبادئ علم النفس الحيوي 
أد: علي أحمد السيد /د: مصطفى 

 الحديبي / د: محمد أحمد يوسف

5853/15 P. 3408 

مدى فاعلية برنامج معرفي سلوكي لتعديل اضطراب نقص 

) و أثره ADHDاالنتباه المصحوب بالنشاط الزائد (

 على بعض اإلضطرابات لدى المراهقين 

 فرج مغربي سيد د: مروة 

5854/15 P. 3409 

مدى فاعلية برنامج معرفي سلوكي لتعديل اضطراب نقص 

) و أثره ADHDاالنتباه المصحوب بالنشاط الزائد (

 على بعض اإلضطرابات لدى المراهقين 

 د: مروة فرج مغربي سيد 

5855/15 P. 3410 
المشكالت  - تعديل سلوك األطفال  -األطفال مشكالت 

 العالج  -األسباب  -
 سمية ابو غربية 

5856/15 P. 3411 
المشكالت  - تعديل سلوك األطفال  -مشكالت األطفال 

 العالج  -األسباب  -
 سمية ابو غربية 

5857/15 P. 3412  أبو زعيزع عبد اهللا  مفاهيم معاصرة في الصحة النفسية 

5858/15 P. 3413  عبد اهللا أبو زعيزع  مفاهيم معاصرة في الصحة النفسية 

5859/15 P. 3414  د: أيوب لطفي مخدوم  نظريات الشخصية 

5860/15 P. 3415  د: أيوب لطفي مخدوم  نظريات الشخصية 

5861/15 P. 3416  د: معاوية محمود أبو غزال  النمو و تطبيقاتها التربوية نظريات 



5862/15 P. 3417  د: معاوية محمود أبو غزال  نظريات النمو و تطبيقاتها التربوية 

5863/15 P. 3418 
) و تطبيقاتها في مهارات التفكير و TRIZنظرية تريز (

 حب اإلستطالع المعرفي 

د:  -األمير عبود الشمسي أد: عبد 

 جنان قحطان سرحان 

5864/15 P. 3419 
) و تطبيقاتها في مهارات التفكير و TRIZنظرية تريز (

 حب اإلستطالع المعرفي 

د:  -أد: عبد األمير عبود الشمسي 

 جنان قحطان سرحان 

5865/15 P. 3420  د: مصطفى يوسف كافي هندسة الحوار و اإلقناع  

5866/15 P. 3421  د: مصطفى يوسف كافي  هندسة الحوار و اإلقناع 

5867/15 P. 3422 
نظرياتها ,أسبابها ,طرائق  - اإلضطرابات النفسية و العقلية 

 عالجها 
 أد: قاسم حسين صالح

5868/15 P. 3423 
نظرياتها ,أسبابها ,طرائق  - النفسية و العقلية اإلضطرابات 

 عالجها 
 أد: قاسم حسين صالح

5869/15 P. 3424  د: عاصم العشماوي  دليل طفلى و سلوكه ... إلى أين ؟ بين المشكلة و الحل 

5870/15 P. 3425  العشماوي د: عاصم  دليل طفلى و سلوكه ... إلى أين ؟ بين المشكلة و الحل 

5871/15 P. 3426  د: عصام النمر  األسرة و أطفالها ذوو اإلحتياجات الخاصة 

5872/15 P. 3427  د: عصام النمر  األسرة و أطفالها ذوو اإلحتياجات الخاصة 

A5873/15 P. 3428 
األساليب الحديثة في اإلرشاد النفسي و التربوي               

 الجزء األول -
 رياض األزايدة -د: أحمد أبو سعد 

B5873/15 P. 3429 
األساليب الحديثة في اإلرشاد النفسي و التربوي               

 الجزء األول -
 رياض األزايدة -د: أحمد أبو سعد 

A5874/15 P. 3430 
األساليب الحديثة في اإلرشاد النفسي و التربوي         

 الجزء الثاني -
 رياض األزايدة -د: أحمد أبو سعد 

B5874/15 P. 3431 
األساليب الحديثة في اإلرشاد النفسي و التربوي               

 الجزء الثاني -
 رياض األزايدة -د: أحمد أبو سعد 



5875/15 P. 3432  عبد اللطيف أبو أسعد د: أحمد  إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصة و أسرهم 

5876/15 P. 3433  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصة و أسرهم 

5877/15 P. 3434  د: رحاب محمود صديق  اإلحتراق النفسي 

5878/15 P. 3435  د: رحاب محمود صديق  اإلحتراق النفسي 

5879/15 P. 3436  الوقاية و العالج  -األمراض و الصحة النفسية 
د: عبد المنعم  -د: طارق كمال 

 الميالدى

5880/15 P. 3437  الوقاية و العالج  -األمراض و الصحة النفسية 
د: عبد المنعم  -د: طارق كمال 

 الميالدى

A5881/15 P. 3438 
الحقيبة العالجية للطلبة ذوي صعوبات التعلم                    

 الجزء األول : صعوبات التعلم القرائية  -
 د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد 

B5881/15 P. 3439 
الحقيبة العالجية للطلبة ذوي صعوبات التعلم                    

 التعلم في الكتابة و الرياضيات الجزء الثاني : صعوبات  -
 د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد 

C5881/15 P. 3440 

الحقيبة العالجية للطلبة ذوي صعوبات التعلم                    

الجزء الثالث : صعوبات التعلم النمائية و عالج  -

 المشكالت السلوكية 

 د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد 

A5882/15 P. 3441 
الحقيبة العالجية للطلبة ذوي صعوبات التعلم                    

 الجزء األول : صعوبات التعلم القرائية  -
 د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد 

B5882/15 P. 3442 
الحقيبة العالجية للطلبة ذوي صعوبات التعلم                    

 الجزء الثاني : صعوبات التعلم في الكتابة و الرياضيات  -
 د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد 

C5882/15 P. 3443 

الحقيبة العالجية للطلبة ذوي صعوبات التعلم                    

الجزء الثالث : صعوبات التعلم النمائية و عالج  -

 المشكالت السلوكية 

 أبو أسعد  د: أحمد عبد اللطيف

5883/15 P. 3444 

 -تحليل الشخصية عن طريق  -تحليل الشخصية 

 - سيكولوجية الجنس البشري  - التحليل النفسي 

 -سيكولوجية األشكال الهندسية  -سيكولوجية األلوان 

 علم تحليل الخطوط

 دون لوري / تر: حسين حمزة



5884/15 P. 3445 

 -تحليل الشخصية عن طريق  -الشخصية تحليل 

 - سيكولوجية الجنس البشري  - التحليل النفسي 

 -سيكولوجية األشكال الهندسية  -سيكولوجية األلوان 

 علم تحليل الخطوط

 دون لوري / تر: حسين حمزة

5885/15 P. 3446  أد: عزت عبد العظيم الطويل  ركائز علم النفس التعليمي 

5886/15 P. 3447  أد: عزت عبد العظيم الطويل  ركائز علم النفس التعليمي 

5887/15 P. 3448 
أنماط الشخصية وفق نظرية اإلنيكرام و عالقتها بالعبء 

 المعرفي و تمايز الذات
 د: جنار عبد القادر أحمد الجباري

5888/15 P. 3449 
الشخصية وفق نظرية اإلنيكرام و عالقتها بالعبء أنماط 

 المعرفي و تمايز الذات
 د: جنار عبد القادر أحمد الجباري

5889/15 P. 3450  حازم رضوان آل اسماعيل  اضطرابات السمع و اإلتزان 

5890/15 P. 3451  حازم رضوان آل اسماعيل  اضطرابات السمع و اإلتزان 

5891/15 P. 3452 
أسس التوجيه و اإلرشاد النفسي للطلبة العاديين و ذوي 

 اإلحتياجات الخاصة 
 د: ناصر الدين ابراهيم أحمد أبو حماد 

5892/15 P. 3453 
أسس التوجيه و اإلرشاد النفسي للطلبة العاديين و ذوي 

 اإلحتياجات الخاصة 
  د: ناصر الدين ابراهيم أحمد أبو حماد

5893/15 P. 3454 
برامج  -اكتساب المعرفة و تعليم التفكير اإلستداللي 

 تطبيقية و تدريبية 
 أد: محمد جاسم ولي و أخرون 

5894/15 P. 3455 
برامج  -اكتساب المعرفة و تعليم التفكير اإلستداللي 

 تطبيقية و تدريبية 
 أد: محمد جاسم ولي و أخرون 

5895/15 P. 3456  د: عبد المنعم الميالدي  عالجها ) -تأثيرها  - اإلعاقة السمعية ( أسبابها 

5896/15 P. 3457  د: عبد المنعم الميالدي  عالجها ) -تأثيرها  - اإلعاقة السمعية ( أسبابها 

5897/15 P. 3458 
فلسفتها و تاريخها في مجاالت علم  -اإلنسانية العالقات 

 النفس ,علم اإلجتماع , علم اإلدارة 
 د: حسين عبد الحميد أحمد رشوان 



5898/15 P. 3459 
فلسفتها و تاريخها في مجاالت علم  -العالقات اإلنسانية 

 النفس ,علم اإلجتماع , علم اإلدارة 
 د: حسين عبد الحميد أحمد رشوان 

5899/15 P. 3460 
العوامل النفسية و أثرها في بناء الشخصية اإلسالمية في 

 دراسة موضوعية  -القرآن الكريم 
 د: عثمان فوزي العبيدي 

5900/15 P. 3461 
العوامل النفسية و أثرها في بناء الشخصية اإلسالمية في 

 دراسة موضوعية  -القرآن الكريم 
 فوزي العبيدي د: عثمان 

5901/15 P. 3462  سامي عبد السالم مرسى الفاعلية الذاتية لدى ذوى اإلعاقة السمعية 

5902/15 P. 3463  سامي عبد السالم مرسى الفاعلية الذاتية لدى ذوى اإلعاقة السمعية 

5903/15 P. 3464  محمود آل عبد اهللامحمد بن  المراهقة و العناية بالمراهقين 

5904/15 P. 3465  محمد بن محمود آل عبد اهللا المراهقة و العناية بالمراهقين 

5905/15 P. 3466 
المنظور المستقبلي للتقييم البديل مع مع ذوي عجز 

 القدرات المعرفية ( النظرية و التطبيق )
 وليد السيد أحمد خليفة

5906/15 P. 3467 
المنظور المستقبلي للتقييم البديل مع مع ذوي عجز 

 القدرات المعرفية ( النظرية و التطبيق )
 وليد السيد أحمد خليفة

5907/15 P. 3468 
 - دراسات إكلينيكية في مشكالت الطفولة ( التوحد 

 الحوادث  -كره المدرسة   -الصمت اإلختياري 
 أد: عبد الفتاح علي غزال 

5908/15 P. 3469 
 - دراسات إكلينيكية في مشكالت الطفولة ( التوحد 

 الحوادث  -كره المدرسة   -الصمت اإلختياري 
 أد: عبد الفتاح علي غزال 

5909/15 P. 3470  أد: إيمان محمد الطائي  دراسات في سيكولوجية العزلة الوجدانية 

5910/15 P. 3471  أد: إيمان محمد الطائي  في سيكولوجية العزلة الوجدانية دراسات 

5911/15 P. 3472  د: عليوة علي عبد الهادي  دراسات نفسية في الشخصية العربية 

5912/15 P. 3473  د: عليوة علي عبد الهادي  دراسات نفسية في الشخصية العربية 



5913/15 P. 3474  برنامج دمجTRIS  محسن بن عبد اهللا آل عزيز في تدريس ذوي صعوبات التعلم 

5914/15 P. 3475  دمج برنامجTRIS  محسن بن عبد اهللا آل عزيز في تدريس ذوي صعوبات التعلم 

5915/15 P. 3476 

التصدع األسري المعنوي في ظهور اإلغتراب النفسي دور 

دراسة حالة بعض المراهقين في مدينة  - لدى المراهق 

 الجزائر  -بسكرة 

 دبلة خولة 

5916/15 P. 3477 

دور التصدع األسري المعنوي في ظهور اإلغتراب النفسي 

دراسة حالة بعض المراهقين في مدينة  - لدى المراهق 

 زائر الج -بسكرة 

 دبلة خولة 

5917/15 P. 3478  أد: فاروق الروسان و أخرون  رعاية ذوي الحاجات الخاصة 

5918/15 P. 3479  أد: فاروق الروسان و أخرون  رعاية ذوي الحاجات الخاصة 

5919/15 P. 3480 
تشويه وعي األفراد و المجتمعات سموم  -الدماغ غسيل 

 فكرية ,و دعايات كاذبة ,و تزوير للواقع و التاريخ
 د: أحمد توفيق حجازي 

5920/15 P. 3481 
تشويه وعي األفراد و المجتمعات سموم  -غسيل الدماغ 

 فكرية ,و دعايات كاذبة ,و تزوير للواقع و التاريخ
 د: أحمد توفيق حجازي 

5921/15 P. 3482  د: فتون محمود خرنوب  ماوراء الذاكرة  -في علم النفس المعرفي 

5922/15 P. 3483  د: فتون محمود خرنوب  ماوراء الذاكرة  -في علم النفس المعرفي 

5923/15 P. 3484 
ترتقي بنفسك ؟ أفكار إيجابية لإلرتقاء بالنفس كيف 

 البشرية إلى المطمئنة 
 د: محمد بهجت عبد الغفور الحديثي 

5924/15 P. 3485 
كيف ترتقي بنفسك ؟ أفكار إيجابية لإلرتقاء بالنفس 

 البشرية إلى المطمئنة 
 د: محمد بهجت عبد الغفور الحديثي 

5925/15 P. 3486  أد: محمد نزيه حمدي و أخرون  مبادئ علم النفس 

5926/15 P. 3487  أد: محمد نزيه حمدي و أخرون  مبادئ علم النفس 



5927/15 P. 3488 
السرقة  -مشاكل الطفل النفسية و اإلجتماعية ( الكذب 

 اإلكتئاب )  -
 د: عبد المنعم الميالدي 

5928/15 P. 3489 
السرقة  -مشاكل الطفل النفسية و اإلجتماعية ( الكذب 

 اإلكتئاب )  -
 د: عبد المنعم الميالدي 

5929/15 P. 3490  د: مها عبد العزيز  الصحية ) -التعليمية  -مشكالت األطفال ( السلوكية 

5930/15 P. 3491  د: مها عبد العزيز  الصحية ) -التعليمية  -مشكالت األطفال ( السلوكية 

5931/15 P. 3492 
مقياس لتقييم طبيعة  -اجتماعي  - مقياس النمو النفس 

 حل أزمات النمو وفق نظرية أريكسون 
 د: حسين بن عبد الفتاح الغامدي 

5932/15 P. 3493 
مقياس لتقييم طبيعة  -اجتماعي  - مقياس النمو النفس 

 أريكسون حل أزمات النمو وفق نظرية 
 د: حسين بن عبد الفتاح الغامدي 

5933/15 P. 3494  د: مجدى أحمد محمد عبد اهللا دراسات عاملية مقارنة - مقدمة علم النفس الديني 

5934/15 P. 3495  د: مجدى أحمد محمد عبد اهللا دراسات عاملية مقارنة - مقدمة علم النفس الديني 

5935/15 P. 3496  أد: مجدي أحمد محمد عبداهللا  مقدمة في سيكولوجية الشيخوخة و طب نفس المسنين 

5936/15 P. 3497  أد: مجدي أحمد محمد عبداهللا  مقدمة في سيكولوجية الشيخوخة و طب نفس المسنين 

5937/15 P. 3498  منار سناء منارة لتطبيقات برنامج الكورت 

5938/15 P. 3499  منار سناء منارة لتطبيقات برنامج الكورت 

5939/15 P. 3500  د: سليمان عبد الواحد إبراهيم  علم النفس اإلجتماعي و متطلبات الحياة المعاصرة 

5940/15 P. 3501  سليمان عبد الواحد إبراهيم د:  علم النفس اإلجتماعي و متطلبات الحياة المعاصرة 

5941/15 P. 3502 
اإلستراتجيات و التقنيات و  -سيكولوجية التدريب 

 اإلشكاليات 
 أد: عامر خضير حميد الكبيسي 



5942/15 P. 3503 
اإلستراتجيات و التقنيات و  -سيكولوجية التدريب 

 اإلشكاليات 
 أد: عامر خضير حميد الكبيسي 

5943/15 P. 3504  " د: ابتسامالحسيني عبد الحميد درويش  اإلرشاد األسري لألطفال المعاقين عقليا "القابلين للتعلم 

5944/15 P. 3505  " د: ابتسامالحسيني عبد الحميد درويش  اإلرشاد األسري لألطفال المعاقين عقليا "القابلين للتعلم 

5945/15 P. 3506  األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 
أد: هالة ابراهيم الجرواني / د: نيللي 

 محمد العطار 

5946/15 P. 3507  األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 
أد: هالة ابراهيم الجرواني / د: نيللي 

 محمد العطار 

5947/15 P. 3508  اإلعاقة الحركية و التأهيل 
ابراهيم الجرواني /أد: رحاب أد: هالة 

 محمود صديق 

5948/15 P. 3509  اإلعاقة الحركية و التأهيل 
أد: هالة ابراهيم الجرواني /أد: رحاب 

 محمود صديق 

5949/15 P. 3510  اإلعاقة السمعية و البصرية لدى األطفال 
أد: هالة ابراهيم الجرواني / د: نيللي 

 محمد العطار 

5950/15 P. 3511  اإلعاقة السمعية و البصرية لدى األطفال 
أد: هالة ابراهيم الجرواني / د: نيللي 

 محمد العطار 

5951/15 P. 3512  أد: عبد الرحمن محمد العيسوي  اإلنطواء النفسي و اإلجتماعي 

5952/15 P. 3513  الرحمن محمد العيسوي  أد: عبد اإلنطواء النفسي و اإلجتماعي 

5953/15 P. 3514  شوقي سليم حماد  الباراسيكولوجيا في فضاء العقل 

5954/15 P. 3515  شوقي سليم حماد  الباراسيكولوجيا في فضاء العقل 

5955/15 P. 3516 
العقلي و دمج األطفال المتخلفين عقليا في التخلف 

 مرحلة ما قبل المدرسة ( برامج و أنشطة ) 

كارين   -بيني سميز  - اليانور لينش 

جوساوشات /تر : سمية طه  - هيبل 

 هالة الجرواني  - جميل 

5956/15 P. 3517 
العقلي و دمج األطفال المتخلفين عقليا في التخلف 

 مرحلة ما قبل المدرسة ( برامج و أنشطة ) 

كارين   -بيني سميز  - اليانور لينش 

جوساوشات /تر : سمية طه  - هيبل 

 هالة الجرواني  - جميل 



5957/15 P. 3518 د: كاظم عبد نور  التفكير و اإلبداع في الروضة .المدرسة .الجامعة 

5958/15 P. 3519 د: كاظم عبد نور  التفكير و اإلبداع في الروضة .المدرسة .الجامعة 

5959/15 P. 3520  رؤية جديدة  -الدافعية العقلية 
وليد سالم  -د: قيس محمد علي 

 حموك

5960/15 P. 3521  رؤية جديدة  -الدافعية العقلية 
وليد سالم  -محمد علي د: قيس 

 حموك

5961/15 P. 3522 
رؤية في إطار  -الشخصية اإلنسانية و اضطراباتها النفسية 

 علم النفس اإليجابي 
 د: سليمان عبد الواحد إبراهيم 

5962/15 P. 3523 
رؤية في إطار  -الشخصية اإلنسانية و اضطراباتها النفسية 

 علم النفس اإليجابي 
 سليمان عبد الواحد إبراهيم  د:

5963/15 P. 3524  الطرق المنهجية في علم النفس 
آية  -د: عادل شكرى محمد كريم 

 حسنى صبحى على

5964/15 P. 3525  الطرق المنهجية في علم النفس 
آية  -د: عادل شكرى محمد كريم 

 حسنى صبحى على

5965/15 P. 3526 
الحياتية لألطفال التوحديين ( برنامج تدريبي المهارات 

 مؤهل لألداء الوظيفي )

د: رحاب  -أد: هالة ابراهيم الجرواني 

 محمود الصديق 

5966/15 P. 3527 
المهارات الحياتية لألطفال التوحديين ( برنامج تدريبي 

 مؤهل لألداء الوظيفي )

د: رحاب  -أد: هالة ابراهيم الجرواني 

 الصديق  محمود

596715 P. 3528  د: تهاني محمد عثمان منيب  أولياء ذوي اإلحتياجات الخاصة و سبل إرشادهم 

5968/15 P. 3529  د: تهاني محمد عثمان منيب  أولياء ذوي اإلحتياجات الخاصة و سبل إرشادهم 

5969/15 P. 3530  الطفولة المبكرة في ضوء المنهج التربوي اإلسالمي رعاية 
أ: ليلى  -أد: محمد حافظ الشريدة 

 البيطار 

5970/15 P. 3531  رعاية الطفولة المبكرة في ضوء المنهج التربوي اإلسالمي 
أ: ليلى  -أد: محمد حافظ الشريدة 

 البيطار 

5971/15 P. 3532  محمد حسين قطناني  فن حل المشكالت مهارات و 

5972/15 P. 3533  محمد حسين قطناني  مهارات و فن حل المشكالت 



5973/15 P. 3534 
دراسة في اإلدارة و  - سيكولوجية األزمات و الشدائد 

 المواجهة و الوقاية 
 أد: مجدي أحمد محمد عبداهللا 

5974/15 P. 3535 
دراسة في اإلدارة و  - سيكولوجية األزمات و الشدائد 

 المواجهة و الوقاية 
 أد: مجدي أحمد محمد عبداهللا 

5975/15 P. 3536  د: آحالم حسن محمود سيكولوجية الشخصية 

5976/15 P. 3537  د: آحالم حسن محمود سيكولوجية الشخصية 

5977/15 P. 3538  د: جودة بني جابر  النفس اإلجتماعيعلم 

5978/15 P. 3539 د: جودة بني جابر  علم النفس اإلجتماعي 

5979/15 P. 3540  د: نادر طالب شوامرة  علم النفس اإلجتماعي 

5980/15 P. 3541  د: نادر طالب شوامرة  علم النفس اإلجتماعي 

5981/15 P. 3542  د: خالد محمد عبد الغني  دراسات ميدانية  -علم النفس و مشكالتنا النفسية 

5982/15 P. 3543  د: خالد محمد عبد الغني  دراسات ميدانية  -علم النفس و مشكالتنا النفسية 

5983/15 P. 3544 د: هبه عبد الحليم عبد ربه  علم نفس القراءة 

5984/15 P. 3545 د: هبه عبد الحليم عبد ربه  علم نفس القراءة 

5985/15 P. 3546  أد: محمود كاظم محمود التميمي  اإلستشارة النفسية في الصحة النفسية 

5986/15 P. 3547  أد: محمود كاظم محمود التميمي  اإلستشارة النفسية في الصحة النفسية 

5987/15 P. 3548 
 - نظريات  -مفاهيم  -األطلس في علم النفس التطوري 

 تطبيقات 
 أد: محمد بني يوسف

5988/15 P. 3549 
 - نظريات  -مفاهيم  -األطلس في علم النفس التطوري 

 تطبيقات 
 أد: محمد بني يوسف



5989/15 P. 3550  شكرى محمد كريم د: عادل  اإلحصاء الوصفي في علم النفس 

5990/15 P. 3551  د: عادل شكرى محمد كريم  اإلحصاء الوصفي في علم النفس 

5991/15 P. 3552  أد: أحمد محمد عبد الخالق  األبعاد األساسية للشخصية 

5992/15 P. 3553  أد: أحمد محمد عبد الخالق  األبعاد األساسية للشخصية 

5993/15 P. 3554  د: سالمة العبد اهللا العالج -األسباب  -المفهوم  -اإلضطرابات الصوتية 

5994/15 P. 3555  د: سالمة العبد اهللا العالج -األسباب  -المفهوم  -اإلضطرابات الصوتية 

5995/15 P. 3556  البحث النوعي في التربية و علم النفس 
أحمد غباري /د: يوسف عبد د: ثائر 

 القادر أبو شندي

5996/15 P. 3557  البحث النوعي في التربية و علم النفس 
د: ثائر أحمد غباري /د: يوسف عبد 

 القادر أبو شندي

5997/15 P. 3558 
التعلم النشط لدى المعاقين سمعيا في ضوء علم النفس 

 البرامج) -النظريات  -المعرفي (المفاهيم 

أد: وليد السيد خليفة/د: سربناس ربيع 

 وهدان 

5998/15 P. 3559 
التعلم النشط لدى المعاقين سمعيا في ضوء علم النفس 

 البرامج) -النظريات  -المعرفي (المفاهيم 

أد: وليد السيد خليفة/د: سربناس ربيع 

 وهدان 

5999/15 P. 3560  النفسية و عالقتها بالتكيف و التوافق الصحة 
د: عطا اهللا فؤاد الخالدي/د: دالل 

 سعد الدين العلمي 

6000/15 P. 3561  الصحة النفسية و عالقتها بالتكيف و التوافق 
د: عطا اهللا فؤاد الخالدي/د: دالل 

 سعد الدين العلمي 

6001/15 P. 3562 
البرنامج  - التشخيص  -األسباب  - الزائد النشاط 

 العالجي  
 د: هبه عبد الحليم عبد ربه 

6002/15 P. 3563 
البرنامج  - التشخيص  -األسباب  - النشاط الزائد 

 العالجي  
 د: هبه عبد الحليم عبد ربه 

6003/15 P. 3564  عدنان يوسف العتومأد:  ظاهرة الكذب و كشفه - سيكولوجية الكذب 

6004/15 P. 3565  أد: عدنان يوسف العتوم ظاهرة الكذب و كشفه - سيكولوجية الكذب 



6005/15 P. 3566 
 -اإلضطرابات اإلنفعالية و السلوكية عند داون سندروم 

 برنامج تدريبي عالجي 
 د: هنادي أحمد قعدان 

6006/15 P. 3567 
 -اإلنفعالية و السلوكية عند داون سندروم اإلضطرابات 

 برنامج تدريبي عالجي 
 د: هنادي أحمد قعدان 

6670/15  P. 3568 سيغموند فرويد/تر: جورج الطرابيشي علم نفس الجماهير و تحليل األنا 

6671/15  P. 3569 فرويد/تر: جورج الطرابيشيسيغموند  علم نفس الجماهير و تحليل األنا 

6672/15  P. 3570 سيغموند فرويد/تر: جورج الطرابيشي علم نفس الجماهير و تحليل األنا 

6673/15  P. 3571 سيغموند فرويد/تر: جورج الطرابيشي علم نفس الجماهير و تحليل األنا 

6674/15  P. 3572  اسماعيل الملحم قدرات الطفل على التعلم تنشيط 

6675/15  P. 3573  اسماعيل الملحم تنشيط قدرات الطفل على التعلم 

6676/15  P. 3574 سيغموند فرويد/تر: جورج الطرابيشي مستقبل وهم 

6677/15  P. 3575 سيغموند فرويد/تر: جورج الطرابيشي مستقبل وهم 

6678/15  P. 3576 
مساهمة في  -سوسيولوجيا الجنون السياسي و الثقافي 

 نقد الحوار الديني بين اإلسالم و المسيحية 
 خليل أحمد خليل 

6679/15  P. 3577 
مساهمة في  -سوسيولوجيا الجنون السياسي و الثقافي 

 نقد الحوار الديني بين اإلسالم و المسيحية 
 أحمد خليل خليل 

6680/15  P. 3578 سيغموند فرويد/تر: سمير كرم أفكار لألزمنة الحرب و الموت 

6681/15  P. 3579 سيغموند فرويد/تر: سمير كرم أفكار لألزمنة الحرب و الموت 

6682/15  P. 3580  جالل الدين السيوطي  ثالثة نصوص في الجنس 

6683/15  P. 3581  جالل الدين السيوطي  ثالثة نصوص في الجنس 



6684/15  P. 3582 
بنية الشخصية المؤمنة في القصة القرآنية و الرواية 

 اإلنسانية 
 د: حسن سالم هندي 

6685/15  P. 3583  لغة الجسد 
غدويس و غروست /تر : هيالنة صالح 

 شقير

6686/15  P. 3584  لغة الجسد 
غدويس و غروست /تر : هيالنة صالح 

 شقير

6687/15  P. 3585  لغة الجسد 
غدويس و غروست /تر : هيالنة صالح 

 شقير

6688/15  P. 3586 
"ملحق خاص بمصطلحات علم  -علم النفس التربوي 

 النفس و التربية "
 د: سعيد عثمان  -د: طارق كمال 

6689/15  P. 3587     

6690/15  P. 3588     

6691/15  P. 3589     

6692/15  P. 3590  فرانسواز دولتو/تر: د: ماري شهرستان  طرق التربية و حقائق التحليل النفسي 

6693/15  P. 3591  دولتو/تر: د: ماري شهرستان فرانسواز  طرق التربية و حقائق التحليل النفسي 

6694/15  P. 3592     

6695/15  P. 3593     

6696/15  P. 3594     

6697/15  P. 3595     

6698/15  P. 3596  رامي النمط فن السيطرة على العالم 

6699/15  P. 3597  رامي النمط فن السيطرة على العالم 



6700/15  P. 3598  رامي النمط فن السيطرة على العالم 

6701/15  P. 3599  رامي النمط فن السيطرة على العالم 

6702/15  P. 3600 
األلوان ( دورها , تصنيفها , مصادرها , رمزيتها , وداللتها 

( 
 كلود عبيد 

6703/15  P. 3601 
األلوان ( دورها , تصنيفها , مصادرها , رمزيتها , وداللتها 

( 
 كلود عبيد 

6706/15  P. 3602 اإلنسان يبحث عن نفسه 
 -كارل يونغ /تر : سامي عالم 

 ديميتري أقييرينوس 

6709/15  P. 3603  أد: أد: ضاري مظهر صالح  داللة اللون في القرآن و الفكر الصوفي 

6710/15  P. 3604  أد: أد: ضاري مظهر صالح  داللة اللون في القرآن و الفكر الصوفي 

6712/15  P. 3605  إيريش فروم /تر : صالح حاتم  ما وراء األوهام 

6713/15  P. 3606  إيريش فروم /تر : صالح حاتم  ما وراء األوهام 

6714/15  P. 3607  سيغموند فرويد /تر : سمير كرم  التحليل النفسي و الفن 

6715/15 P. 3608  سيغموند فرويد /تر : سمير كرم  التحليل النفسي و الفن 

6718/15 P. 3609  الخيال و تطويره عند األطفال 
أل . يو . سوبوتينا /تر : د: أحمد 

 محمد خنسه

6719/15 P. 3610  الخيال و تطويره عند األطفال 
أل . يو . سوبوتينا /تر : د: أحمد 

 محمد خنسه

6720/15 P. 3611  أد: قاسم حسين صالح قضايا سيكولوجية معاصرة في الدين و الفن و المجتمع 

6721/15 P. 3612  حسين صالحأد: قاسم  قضايا سيكولوجية معاصرة في الدين و الفن و المجتمع 

6722/15 P. 3613  أد: قاسم حسين صالح قضايا سيكولوجية معاصرة في الدين و الفن و المجتمع 



6723/15 P. 3614  أد: قاسم حسين صالح قضايا سيكولوجية معاصرة في الدين و الفن و المجتمع 

6724/15 P. 3615  الكريم بكار د: عبد  المناعة الفكرية 

6725/15 P. 3616  د: عبد الكريم بكار  المناعة الفكرية 

6728/15 P. 3617 محمد إفرخاس  سيكولوجيا الشخصية بين تنمية األبناء و بناء المجتمع 

6729/15 P. 3618 محمد إفرخاس  سيكولوجيا الشخصية بين تنمية األبناء و بناء المجتمع 

6730/15 P. 3619 محمد إفرخاس  سيكولوجيا الشخصية بين تنمية األبناء و بناء المجتمع 

6731/15 P. 3620  جالل الدين السيوطي  ثالثة نصوص في الجنس 

6732/15 P. 3621     

6733/15 P. 3622     

6734/15 P. 3623  سيغموند فرويد /تر : جورج طرابيشي قلق في الحضارة 

6735/15 P. 3624  سيغموند فرويد /تر : جورج طرابيشي قلق في الحضارة 

6736/15 P. 3625  أميمة رفعت السيد مدكور  اإلضطرابات السلوكية 

6737/15 P. 3626  أميمة رفعت السيد مدكور  اإلضطرابات السلوكية 

6738/15 P. 3627  فهم الشخصية و أنماط إختالف المواهب 
إيزابيل مايزر و بيتر بريغز مايزر /تر : 

 أدهم وهيب مطر 

6739/15 P. 3628  فهم الشخصية و أنماط إختالف المواهب 
إيزابيل مايزر و بيتر بريغز مايزر /تر : 

 أدهم وهيب مطر 

6740/15 P. 3629  األحالم 
كارل غوستاف يونغ /تر : محمود منقذ 

 الهاشمي 



6741/15 P. 3630  األحالم 
كارل غوستاف يونغ /تر : محمود منقذ 

 الهاشمي 

6742/15 P. 3631  األحالم 
كارل غوستاف يونغ /تر : محمود منقذ 

 الهاشمي 

6743/15 P. 3632  األحالم 
غوستاف يونغ /تر : محمود منقذ كارل 

 الهاشمي 

6744/15 P. 3633  األحالم 
كارل غوستاف يونغ /تر : محمود منقذ 

 الهاشمي 

6745/15 P. 3634  مدخل غلى علم النفس 
د: علي فاتح  - د: عماد عبد الرحيم 

 الهنداوي 

6746/15 P. 3635  مدخل غلى علم النفس 
د: علي فاتح  - عبد الرحيم د: عماد 

 الهنداوي 

6747/15 P. 3636  تربية مشاعر األطفال في األسرة 

ي.إ.كولتشيتسكايا /تر: د: عبد 

اللطيف أبو سيف /د: ماجد عالء 

 الدين 

6748/15 P. 3637  تربية مشاعر األطفال في األسرة 

/تر: د: عبد ي.إ.كولتشيتسكايا 

اللطيف أبو سيف /د: ماجد عالء 

 الدين 

6749/15 P. 3638  د: ملكة أبيض  منظور قومي تاريخي  - التربية في الوطن العربي 

6750/15 P. 3639  د: ملكة أبيض  منظور قومي تاريخي  - التربية في الوطن العربي 

6751/15 P. 3640 
و أولياء أمور األطفال و المراهقون المضطربون المعلمون 

 سلوكيا 
 لجنة الترجمة و التعريب 

6752/15 P. 3641 
المعلمون و أولياء أمور األطفال و المراهقون المضطربون 

 سلوكيا 
 لجنة الترجمة و التعريب 

6753/15 P. 3642  تورفالد دتلفزن/تر: د: الياس حاجوج معايشة الوالدة المتكررة  -عن طريق التقمص الشفاء 

6754/15 P. 3643  تورفالد دتلفزن/تر: د: الياس حاجوج معايشة الوالدة المتكررة  -الشفاء عن طريق التقمص 

6755/15 P. 3644 تر: عمار المير أحمد جون كيهو  العقل الباطن يستطيع كل شيء/ 



6756/15 P. 3645 جون كيهو /تر: عمار المير أحمد  العقل الباطن يستطيع كل شيء 

6757/15 P. 3646     

6758/15 P. 3647  ج.كورتوا /تر: سالم العيسى الطريق إلى القيادة و تنمية الشخصية 

6759/15 P. 3648  ج.كورتوا /تر: سالم العيسى إلى القيادة و تنمية الشخصية الطريق 

6760/15 P. 3649 لجنة الترجمة و التعريب  أنواع اإلضطرابات السلوكية لدى األطفال و المراهقين 

6761/15 P. 3650 لجنة الترجمة و التعريب  أنواع اإلضطرابات السلوكية لدى األطفال و المراهقين 

6762/15 P. 3651  كارل غ.يونغ /تر: عبد الكريم ناصيف سيكولوجيا العقل الباطن  -اإلنسان و رموزه 

6763/15 P. 3652  كارل غ.يونغ /تر: عبد الكريم ناصيف سيكولوجيا العقل الباطن  -اإلنسان و رموزه 

6764/15 P. 3653 
ال" و أنت تصل إلى كيف تقول "  -قوة "ال" اإليجابية 

 "نعم"
 ويليام اروي /تر: داوود صالح رحمة

6765/15 P. 3654 
كيف تقول "ال" و أنت تصل إلى   -قوة "ال" اإليجابية 

 "نعم"
 ويليام اروي /تر: داوود صالح رحمة

6766/15 P. 3655  محمد رزقي  ظهور الروح و حقيقة الموت عند الصوفية 

6767/15 P. 3656  محمد رزقي  ظهور الروح و حقيقة الموت عند الصوفية 

6768/15 P. 3657  عودة إلى القلب 
فالديمير جيكارنتسف/تر:ريما ماجد 

 عالء الدين 

6769/15 P. 3658  عودة إلى القلب 
فالديمير جيكارنتسف/تر:ريما ماجد 

 عالء الدين 

6770/15 P. 3659  أد: كارين غينيش /تر : رباب العابد مرضيات الطفل النفسية 

6771/15 P. 3660  أد: كارين غينيش /تر : رباب العابد مرضيات الطفل النفسية 



6772/15 P. 3661  د: غادة العاسمي  أنشودة حب جديدة في محراب اإليمان  -الطب الروحي 

6773/15 P. 3662  د: غادة العاسمي  أنشودة حب جديدة في محراب اإليمان  -الطب الروحي 

6774/15 P. 3663  د: عباس مهدي  الشخصية بين النجاح و الفشل 

6775/15 P. 3664  د: عباس مهدي  الشخصية بين النجاح و الفشل 

6776/15 P. 3665 
القوى الروحية و علم النفس  - الزهرة الذهبية سر 

 التحليلي 

ريتشارد فيلهلم/تر:عدنان  -ك.غ.يونغ 

 حسن 

6777/15 P. 3666 
القوى الروحية و علم النفس  - سر الزهرة الذهبية 

 التحليلي 

ريتشارد فيلهلم/تر:عدنان  -ك.غ.يونغ 

 حسن 

6778/15 P. 3667 
القوى الروحية و علم النفس  - الزهرة الذهبية سر 

 التحليلي 

ريتشارد فيلهلم/تر:عدنان  -ك.غ.يونغ 

 حسن 

6779/15 P. 3668 
القوى الروحية و علم النفس  - سر الزهرة الذهبية 

 التحليلي 

ريتشارد فيلهلم/تر:عدنان  -ك.غ.يونغ 

 حسن 

6780/15 P. 3669 
القوى الروحية و علم النفس  - الزهرة الذهبية سر 

 التحليلي 

ريتشارد فيلهلم/تر:عدنان  -ك.غ.يونغ 

 حسن 

6781/15 P. 3670  عباس مهدي  الذكاء و التفوق و العقد النفسية 

6782/15 P. 3671  عباس مهدي  الذكاء و التفوق و العقد النفسية 

6783/15 P. 3672 اسماعيل الملحم كيف نعتني بالطفل و أدابه 

6784/15 P. 3673 اسماعيل الملحم كيف نعتني بالطفل و أدابه 

6785/15 P. 3674 
تطبيق علم  -إكتشاف طبائع الناس و طرق التعامل معهم 

 النفس في مكان العمل و في األسرة 
 قرنر كورل /تر:د: عمار قسيس 

6786/15 P. 3675 
تطبيق علم  -إكتشاف طبائع الناس و طرق التعامل معهم 

 النفس في مكان العمل و في األسرة 
 قرنر كورل /تر:د: عمار قسيس 

6787/15 P. 3676  رنا بشور  -رمتيم الضايع  -ك.غ.يونغ  مقدمة إلى علم النفس التحليلي 



6788/15 P. 3677  رنا بشور  -رمتيم الضايع  -ك.غ.يونغ  إلى علم النفس التحليلي مقدمة 

6789/15 P. 3678  إشارات الحب الجسدية 
ميريديت بير  -يوليوس فاست

 نشتاين/تر: د: الياس حاجوج

6790/15 P. 3679  إشارات الحب الجسدية 
ميريديت بير  -يوليوس فاست

 نشتاين/تر: د: الياس حاجوج

6791/15 P. 3680 
 -مشكالت األطفال النفسية و أساليب المساعدة فيها 

 الجزء الثاني 
 أد: سوسن شاكر الجلبي 

6792/15 P. 3681 
 -مشكالت األطفال النفسية و أساليب المساعدة فيها 

 الجزء الثاني 
 أد: سوسن شاكر الجلبي 

6793/15 P. 3682  أسس ثقافة أحادية و تعددية  - النفس السياسي علم 
ستانلي رينشون و جون دوكيت/تر : 

 عبد الكريم ناصيف 

6794/15 P. 3683  أسس ثقافة أحادية و تعددية  - علم النفس السياسي 
ستانلي رينشون و جون دوكيت/تر : 

 عبد الكريم ناصيف 

6795/15 P. 3684 
مساهمة في التحليل النفساني  -العقل العلمي تكوين 

 للمعرفة الموضوعية 

غاستون باشالر /تر: د: خليل أحمد 

 خليل 

6796/15 P. 3685 
مساهمة في التحليل النفساني  -تكوين العقل العلمي 

 للمعرفة الموضوعية 

غاستون باشالر /تر: د: خليل أحمد 

 خليل 

6797/15 P. 3686   د: علي زيعور التربية و التعلم بين المعرفيات و النمو و طب األطفال 

6798/15 P. 3687   د: علي زيعور التربية و التعلم بين المعرفيات و النمو و طب األطفال 

6799/15 P. 3688  د: حسان محمد حسان و أخرون أصول التربية 

6800/15 P. 3689  د: حسان محمد حسان و أخرون التربية أصول 

6801/15 P. 3690  التوجيه التربوي في المدارس الحديثة 

DONALD G 

Mortensen/ تر:قسم التعريب و

 الترجمة

6802/15 P. 3691  التوجيه التربوي في المدارس الحديثة 

DONALD G 

Mortensen/ تر:قسم التعريب و

 الترجمة



6803/15 P. 3692  د: عماد عبد الرحيم الزغول مبادئ علم النفس التربوي 

6804/15 P. 3693  د: عماد عبد الرحيم الزغول مبادئ علم النفس التربوي 

6805/15 P. 3694 
األسس النظرية للتحليل النفسي  -ممارسة العالج النفسي 

 و العالج السلوكي 

wolfgang Senf/Michael 

Broda/تر: اد:سامر جميل رضوان  

6806/15 P. 3695 
األسس النظرية للتحليل النفسي  -ممارسة العالج النفسي 

 و العالج السلوكي 

wolfgang Senf/Michael 

Broda/تر: اد:سامر جميل رضوان  

6807/15 P. 3696  أسامة الحافظ الثقافة الجنسية  -فن الحب 

6808/15 P. 3697  أسامة الحافظ الثقافة الجنسية  -فن الحب 

6809/15 P. 3698  غوستاف لو بون  سيكولوجية الجماهير 

6810/15 P. 3699  غوستاف لو بون  سيكولوجية الجماهير 

6811/15 P. 3700  أد: أروة محمد ربيع الخيري  علم النفس المعرفي 

6812/15 P. 3701  أد: أروة محمد ربيع الخيري  علم النفس المعرفي 

6813/15 P. 3702  ج.ل.فلوجل /تر: لطفي فطيم  علم النفس في مائة عام 

6814/15 P. 3703  ج.ل.فلوجل /تر: لطفي فطيم  علم النفس في مائة عام 

6815/15 P. 3704  تجارب من الحياة العملية  -نفسك ذاتيا عالج 
د.ناديحدا سيميونوفا/تر:ريما عالء 

 الدين 

6816/15 P. 3705  تجارب من الحياة العملية  -عالج نفسك ذاتيا 
د.ناديحدا سيميونوفا/تر:ريما عالء 

 الدين 



6817/15 P. 3706  تجارب من الحياة العملية  -عالج نفسك ذاتيا 
د.ناديحدا سيميونوفا/تر:ريما عالء 

 الدين 

6818/15 P. 3707  تجارب من الحياة العملية  -عالج نفسك ذاتيا 
د.ناديحدا سيميونوفا/تر:ريما عالء 

 الدين 

6819/15 P. 3708  إيريش فروم /تر: محمود منقذ الهاشمي  أزمة التحليل النفسي 

6820/15 P. 3709  إيريش فروم /تر: محمود منقذ الهاشمي  أزمة التحليل النفسي 

6821/15 P. 3710  إيريش فروم /تر: محمود منقذ الهاشمي  أزمة التحليل النفسي 

6822/15 P. 3711  إيريش فروم /تر: محمود منقذ الهاشمي  أزمة التحليل النفسي 

6823/15 P. 3712  إيريش فروم /تر: محمود منقذ الهاشمي  التحليل النفسي أزمة 

6824/15 P. 3713 ياسر اسكيف  الوجود القلق و الذات التائهة 

6825/15 P. 3714 ياسر اسكيف  الوجود القلق و الذات التائهة 

6826/15 P. 3715  فرويد /تر: جورج طرابيشيسيغموند  محاضرات جديدة في التحليل النفسي 

6827/15 P. 3716  سيغموند فرويد /تر: جورج طرابيشي محاضرات جديدة في التحليل النفسي 

6828/15 P. 3717  محمد مستقيم الحلم و تأويله عند فرويد  - هرمينوطيقا الباطن 

6829/15 P. 3718  محمد مستقيم الحلم و تأويله عند فرويد  - الباطن هرمينوطيقا 

6830/15 P. 3719  محمد مستقيم الحلم و تأويله عند فرويد  - هرمينوطيقا الباطن 

6831/15 P. 3720  محمد مستقيم الحلم و تأويله عند فرويد  - هرمينوطيقا الباطن 

6834/15 P. 3721  أد: قاسم حسين صالح سيكولوجية معاصرة في الدين و الفن و المجتمع قضايا 



6835/15 P. 3722  أد: قاسم حسين صالح قضايا سيكولوجية معاصرة في الدين و الفن و المجتمع 

6836/15 P. 3723  أد: قاسم حسين صالح قضايا سيكولوجية معاصرة في الدين و الفن و المجتمع 

6837/15 P. 3724  ايكهارت تول /تر: النا حكمت اسحق صوت السكينة 

6838/15 P. 3725  ايكهارت تول /تر: النا حكمت اسحق صوت السكينة 

6839/15 P. 3726 أميرة جعفر الفردان  رمزية األلوان عند المرأة الشيعية في البحرين 

6840/15 P. 3727 أميرة جعفر الفردان  األلوان عند المرأة الشيعية في البحرين رمزية 

6841/15 P. 3728 أميرة جعفر الفردان  رمزية األلوان عند المرأة الشيعية في البحرين 

6842/15 P. 3729  أ: معروف الجلبي  قصة حقيقية  -اإلقتراب من الموت 

6843/15 P. 3730  أ: معروف الجلبي  قصة حقيقية  -من الموت اإلقتراب 

6844/15 P. 3731  د: نبيل اللو مفاهيم و إصالحات دبلوماسية  - قواعد السلوك الراقي 

6845/15 P. 3732  د: حسان جعفر  نصائح و إرشادات  - التوجيه و اإلرشاد النفسي 

6846/15 P. 3733 
 -المداخل  -اإلتجاهات المعاصرة  -التربوي التوجيه 

 موجه رياض األطفال  - اإلستراتجيات 

د: محمد جهاد جمل /د: سوزان حسن 

 المقطرن

6847/15 P. 3734 
 -المداخل  -اإلتجاهات المعاصرة  -التوجيه التربوي 

 موجه رياض األطفال  - اإلستراتجيات 

د: محمد جهاد جمل /د: سوزان حسن 

 مقطرنال

6848/15 P. 3735  إيريش فروم /تر: محموذ منقد الهاشمي  التحليل النفسي و الدين 

6849/15 P. 3736  إيريش فروم /تر: محموذ منقد الهاشمي  التحليل النفسي و الدين 

6850/15 P. 3737  فروم /تر: محموذ منقد الهاشمي إيريش  التحليل النفسي و الدين 



6851/15 P. 3738  إيريش فروم /تر: محموذ منقد الهاشمي  التحليل النفسي و الدين 

6852/15 P. 3739  إيريش فروم /تر: محموذ منقد الهاشمي  التحليل النفسي و الدين 

6853/15 P. 3740  فروم /تر: سالم خير بك إيريش  جوهر اإلنسان 

6854/15 P. 3741  إيريش فروم /تر: سالم خير بك  جوهر اإلنسان 

6855/15 P. 3742 
دراسة ممهدة لفهم األحالم و الحكايات  -اللغة المنسية 

 العجيبة و األساطير 
 إيريش فروم /تر: محموذ منقد الهاشمي 

6856/15 P. 3743 
دراسة ممهدة لفهم األحالم و الحكايات  -المنسية اللغة 

 العجيبة و األساطير 
 إيريش فروم /تر: محموذ منقد الهاشمي 

6857/15 P. 3744  د: هشام سعيد الحالق  مهارات تستحق التعلم  -التفكير اإلبداعي 

6858/15 P. 3745  د: هشام سعيد الحالق  مهارات تستحق التعلم  -التفكير اإلبداعي 

6859/15 P. 3746 

العالج السلوكي لمشاكل األسرة و المجتمع و المدرسة و 

للعاملين في مجال الرعاية النفسية و اإلجتماعية مرجع 

 لألسرة 

 د: يوسف عبد الوهاب أبو حميدان 

6860/15 P. 3747  التربوية في برامج األطفال بالفضائيات العربية القيم 
د:منى يوسف كشيك/د: محمد جهاد 

 جمل 

6861/15 P. 3748  معرفة أفضل لطريقة عمل الدماغ  -علم النفس و الدماغ 
د:  - آلن ليوري /تر : د: بندر الهذال 

 يعقوب الشمري 

6862/15 P. 3749  معرفة أفضل لطريقة عمل الدماغ  -النفس و الدماغ علم 
د:  - آلن ليوري /تر : د: بندر الهذال 

 يعقوب الشمري 

6863/15 P. 3750  ك.غ.يونغ /تر:محمد حبيب علم النفس الطفل  -تطور الشخصية 

6864/15 P. 3751  تر:محمد حبيبك.غ.يونغ  علم النفس الطفل  -تطور الشخصية/ 

6865/15 P. 3752  د: حمدي زيدان الطاقة النفسية و قوة الذات 



6866/15 P. 3753  د: حمدي زيدان الطاقة النفسية و قوة الذات 

6867/15 P. 3754 
وصايا الذكاء و أرقى طريقة  -كاريزما الشخصية اإللهية 

 للحياة
 رامي النمط

6868/15 P. 3755 
وصايا الذكاء و أرقى طريقة  -كاريزما الشخصية اإللهية 

 للحياة
 رامي النمط

6869/15 P. 3756 
وصايا الذكاء و أرقى طريقة  -كاريزما الشخصية اإللهية 

 للحياة
 رامي النمط

6870/15 P. 3757 
تعليم علم النفس في ضوء نظرية ما وراء المعرفية اتجاهات 

 و البنائية 
 د: سعدية شكري علي عبد الفتاح 

6871/15 P. 3758 
اتجاهات تعليم علم النفس في ضوء نظرية ما وراء المعرفية 

 و البنائية 
 د: سعدية شكري علي عبد الفتاح 

6872/15 P. 3759  د: علي عودة محمد  البحث في التربية و علم النفس مناهج 

6873/15 P. 3760  الرسائل الخفية في الماء 
Masaru Rmoto       / تر: ربا

 حليم يازجي

6874/15 P. 3761  الرسائل الخفية في الماء 
Masaru Rmoto       / تر: ربا

 حليم يازجي

6875/15 P. 3762  نظريات الشخصية 
سيمون كالبيه فاالدون/تر: علي 

 المصري 

6876/15 P. 3763  نظريات الشخصية 
سيمون كالبيه فاالدون/تر: علي 

 المصري 

6877/15 P. 3764  أريك فروم/تر:د: طالل عتريسي تحليل لشخصيته و تأثيره - مهمة فرويد 

6878/15 P. 3765  أريك فروم/تر:د: طالل عتريسي تحليل لشخصيته و تأثيره - فرويد مهمة 

6879/15 P. 3766  أد: كامل علوان الزبيدي  الصحة النفسية من وجهة نظر علماء النفس 

6880/15 P. 3767  جيني سكوت /تر: معين خويص  قوة العقل 



6881/15 P. 3768  سكوت /تر: معين خويص جيني  قوة العقل 

6882/15 P. 3769  جهينة الحموي  من أسرار المشاعر اإلنسانية 

6883/15 P. 3770  الصحوة لهدف حياتك - أرض جديدة 
ايكهارت تول /تر: علي مصطفى 

 حسين 

6884/15 P. 3771  الصحوة لهدف حياتك - أرض جديدة 
تول /تر: علي مصطفى ايكهارت 

 حسين 

6885/15 P. 3772  د: على على حبيش التفكير العلمي و صناعة المعرفة 

6886/15 P. 3773  د: على على حبيش التفكير العلمي و صناعة المعرفة 

6984/15 P. 3774  إمتثال زين الدين د:  النظريات الحديثة في التنشئة النفسية و اإلجتماعية 

6985/15 P. 3775  د: إمتثال زين الدين  النظريات الحديثة في التنشئة النفسية و اإلجتماعية 

6986/15 P. 3776  د: إمتثال زين الدين  النظريات الحديثة في التنشئة النفسية و اإلجتماعية 

6987/15 P. 3777  جين بيكر ميللر /تر: حكمت لميا  نفس جديد للمراةنحو علم 

6988/15 P. 3778 جين بيكر ميللر /تر: حكمت لميا  نحو علم نفس جديد للمراة 

7133/15 P. 3779  علم الصراع 
مجموعة من المؤلفين /تر: د: إبراهيم 

 استنبولي 

7134/15 P. 3780  علم الصراع 
من المؤلفين /تر: د: إبراهيم مجموعة 

 استنبولي 

7170/15 P. 3781  د: محمد زيعور  آفاق علم النفس بين التحليل و القياس 

7171/15 P. 3782  د: محمد زيعور  آفاق علم النفس بين التحليل و القياس 

7192/15 P. 3783 
ما ال نعلمه  -المرأة من منظور محمد الغزالي تربية 

 لألوالدنا 
 د: بدر مالك -د: لطيفة الكندري 



7193/15 P. 3784 
ما ال نعلمه  -تربية المرأة من منظور محمد الغزالي 

 لألوالدنا 
 د: بدر مالك -د: لطيفة الكندري 

7194/15 P. 3785 
ما ال نعلمه  -المرأة من منظور محمد الغزالي تربية 

 لألوالدنا 
 د: بدر مالك -د: لطيفة الكندري 

7195/15 P. 3786  معتز يحي سنبل  مهارات الحياة في البرمجة اللغوية العصبية 

7196/15 P. 3787  معتز يحي سنبل  مهارات الحياة في البرمجة اللغوية العصبية 

7197/15 P. 3788  معتز يحي سنبل  مهارات الحياة في البرمجة اللغوية العصبية 

7198/15 P. 3789  د: مصطفى فهمي  التكيف النفسي 

7199/15 P. 3790  د: مصطفى فهمي  التكيف النفسي 

7200/15 P. 3791  د: مصطفى فهمي  التكيف النفسي 

7201/15 P. 3792  د: مصطفى فهمي  التكيف النفسي 

7202/15 P. 3793  د: مصطفى فهمي  التكيف النفسي 

7205/15 P. 3794 
كيف تقرأ أفكار األخرين من خالل   -لغة الجسد 

 إيماءاتهم

سلسلة غودس و غروست العالمية /تر: 

 سهيلة العسافين

7206/15 P. 3795 
كيف تقرأ أفكار األخرين من خالل   -الجسد لغة 

 إيماءاتهم

سلسلة غودس و غروست العالمية /تر: 

 سهيلة العسافين

7207/15 P. 3796 
كيف تقرأ أفكار األخرين من خالل   -لغة الجسد 

 إيماءاتهم

سلسلة غودس و غروست العالمية /تر: 

 سهيلة العسافين

7212/15 P. 3797 
دراسة منهجية  -بحث في األساسيات  - التفكير تكوين 

 في علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

7213/15 P. 3798 
دراسة منهجية  -بحث في األساسيات  - تكوين التفكير 

 في علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

7214/15 P. 3799 
دراسة منهجية  -بحث في األساسيات  - التفكير تكوين 

 في علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 



7229/15 P. 3800  ليندا و ريتشارد آير /تر : أحمد رمو  كيف تعلمون أطفالكم مكارم األخالق 

7230/15 P. 3801  ريتشارد آير /تر : أحمد رمو ليندا و  كيف تعلمون أطفالكم مكارم األخالق 

7231/15 P. 3802  ليندا و ريتشارد آير /تر : أحمد رمو  كيف تعلمون أطفالكم مكارم األخالق 

7235/15 P. 3803 

التجارب خارج الجسد  -اإلستبصار  -من أسرار العقل 

 -الحركة النفسية  -اإلدراك المسبق  -الشباح الضاجة -

 التخاطر 

 غدويس و غروست /تر : أحمد رمو 

7236/15 P. 3804 

التجارب خارج الجسد  -اإلستبصار  -من أسرار العقل 

 -الحركة النفسية  -اإلدراك المسبق  -الشباح الضاجة -

 التخاطر 

 غدويس و غروست /تر : أحمد رمو 

7237/15 P. 3805 

التجارب خارج الجسد  -اإلستبصار  -العقل من أسرار 

 -الحركة النفسية  -اإلدراك المسبق  -الشباح الضاجة -

 التخاطر 

 غدويس و غروست /تر : أحمد رمو 

7238/15 P. 3806  من هم أسالف البشرية 
أد: أرنست مولداشف /تر: أمينة سلمان 

 كيراشفا

7239/15 P. 3807  أسالف البشرية من هم 
أد: أرنست مولداشف /تر: أمينة سلمان 

 كيراشفا

7240/15 P. 3808  من هم أسالف البشرية 
أد: أرنست مولداشف /تر: أمينة سلمان 

 كيراشفا

7242/15 P. 3809  د: مالك العنبكي  -د: فيصل عباس  ميادين  -مدارس  -مبادئ  -مدخل إلى علم النفس 

7243/15 P. 3810  د: مالك العنبكي  -د: فيصل عباس  ميادين  -مدارس  -مبادئ  -مدخل إلى علم النفس 

7244/15 P. 3811  د: مالك العنبكي  -د: فيصل عباس  ميادين  -مدارس  -مبادئ  -مدخل إلى علم النفس 

7245/15 P. 3812  د: فيصل عباس  دراسة حاالت عيادية  - قياس الشخصية 

7246/15 P. 3813  د: فيصل عباس  دراسة حاالت عيادية  - قياس الشخصية 



7247/15 P. 3814  د: فيصل عباس  دراسة حاالت عيادية  - قياس الشخصية 

7253/15 P. 3815  رشا بكير  من أفكار د: علي الوردي  - طبائع النفس البشرية 

7254/15 P. 3816  رشا بكير  من أفكار د: علي الوردي  - طبائع النفس البشرية 

7255/15 P. 3817  رشا بكير  من أفكار د: علي الوردي  - طبائع النفس البشرية 

7256/15 P. 3818  رشا بكير  من أفكار د: علي الوردي  - طبائع النفس البشرية 

7260/15 P. 3819  د: منير الغضبان  رؤية من خالل السيرة النبوية  -التربية السياسية للطفل 

7261/15 P. 3820  د: منير الغضبان  رؤية من خالل السيرة النبوية  -التربية السياسية للطفل 

7262/15 P. 3821  د: منير الغضبان  رؤية من خالل السيرة النبوية  -التربية السياسية للطفل 

7263/15 P. 3822  د: منير الغضبان  رؤية من خالل السيرة النبوية  -التربية السياسية للطفل 

7264/15 P. 3823  د: منير الغضبان  رؤية من خالل السيرة النبوية  -التربية السياسية للطفل 

7265/15 P. 3824  د: منير الغضبان  رؤية من خالل السيرة النبوية  -السياسية للطفل التربية 

7268/15 P. 3825  د: جان نعوم طموس  التحليل النفسي لحكايات األطفال الشعبية 

7269/15 P. 3826  د: جان نعوم طموس  التحليل النفسي لحكايات األطفال الشعبية 

7270/15 P. 3827  د: جان نعوم طموس  التحليل النفسي لحكايات األطفال الشعبية 

7271/15 P. 3828 
اإلتجاه الرمزي في التربية الدينية باإلستناد إلى مناهج 

 التعلم باإلكتشاف 
 د: عبد العظيم كريمي 

7272/15 P. 3829     



7273/15 P. 3830     

7282/15 P. 3831  د: علي عودة محمد  مناهج البحث في التربية و علم النفس 

7283/15 P. 3832  د: علي عودة محمد  مناهج البحث في التربية و علم النفس 

7284/15 P. 3833  د: علي عودة محمد  مناهج البحث في التربية و علم النفس 

7294/15 P. 3834 
الظاهرة و  - اللغة و التواصل لدى األطفال اضطرابات 

 العالج
 د: معمر نواف الهوارنة 

7295/15 P. 3835 
الظاهرة و  - اضطرابات اللغة و التواصل لدى األطفال 

 العالج
 د: معمر نواف الهوارنة 

7296/15 P. 3836 
الظاهرة و  - اضطرابات اللغة و التواصل لدى األطفال 

 العالج
 د: معمر نواف الهوارنة 

7303/15 P. 3837  د: علي عودة محمد  علم النفس التجريبي 

7304/15 P. 3838  د: علي عودة محمد  علم النفس التجريبي 

7313/15 P. 3839  آالن واطس /تر: ثائر ديب  العالج النفسي بين حكمة الشرق و عقل الغرب 

7314/15 P. 3840  آالن واطس /تر: ثائر ديب  العالج النفسي بين حكمة الشرق و عقل الغرب 

7315/15 P. 3841  آالن واطس /تر: ثائر ديب  العالج النفسي بين حكمة الشرق و عقل الغرب 

7322/15 P. 3842  د: فيصل عباس  الطريقة العيادية  -الذكاء و القياس النفسي 

7323/15 P. 3843  د: فيصل عباس  الطريقة العيادية  -الذكاء و القياس النفسي 



7324/15 P. 3844  د: فيصل عباس  الطريقة العيادية  -الذكاء و القياس النفسي 

7329/15 P. 3845 محمد إفرخاس  سيكولوجيا الشخصية بين تنمية األبناء و بناء المجتمع 

7330/15 P. 3846 محمد إفرخاس  سيكولوجيا الشخصية بين تنمية األبناء و بناء المجتمع 

7331/15 P. 3847 محمد إفرخاس  سيكولوجيا الشخصية بين تنمية األبناء و بناء المجتمع 

7332/15 P. 3848 إفرخاس محمد  سيكولوجيا الشخصية بين تنمية األبناء و بناء المجتمع 

7333/15 P. 3849 محمد إفرخاس  سيكولوجيا الشخصية بين تنمية األبناء و بناء المجتمع 

7368/15 P. 3850 

العالج النفسي و تعديل السلوك اإلنساني بطريقة 

دراسة تربوية تحليلية في ضوء سيكولوجية  - األضداد

 األخالق و نسق القيم اإلنسانية 

 يوسف مدن 

7369/15 P. 3851 

العالج النفسي و تعديل السلوك اإلنساني بطريقة 

دراسة تربوية تحليلية في ضوء سيكولوجية  - األضداد

 األخالق و نسق القيم اإلنسانية 

 يوسف مدن 

7370/15 P. 3852 

النفسي و تعديل السلوك اإلنساني بطريقة العالج 

دراسة تربوية تحليلية في ضوء سيكولوجية  - األضداد

 األخالق و نسق القيم اإلنسانية 

 يوسف مدن 

7371/15 P. 3853     

7372/15 P. 3854     

7373/15 P. 3855 
الصحة النفسية للمجتمع  - في علوم اإلنسان مساهمة 

 المعاصر 
 إيريش فروم /تر: محمد حبيب

7374/15 P. 3856 
الصحة النفسية للمجتمع  - مساهمة في علوم اإلنسان 

 المعاصر 
 إيريش فروم /تر: محمد حبيب



7375/15 P. 3857 
الصحة النفسية للمجتمع  - في علوم اإلنسان مساهمة 

 المعاصر 
 إيريش فروم /تر: محمد حبيب

  P. 3858     

  P. 3859     

7390/15 P. 3860 
بنية الشخصية المؤمنة في القصة القرآنية و الرواية 

 اإلنسانية 
 د: حسن سالم هندي 

7391/15 P. 3861 
الشخصية المؤمنة في القصة القرآنية و الرواية بنية 

 اإلنسانية 
 د: حسن سالم هندي 

7392/15 P. 3862 
بنية الشخصية المؤمنة في القصة القرآنية و الرواية 

 اإلنسانية 
 د: حسن سالم هندي 

7393/15 P. 3863  د: مصطفى فهمي  الدوافع النفسية 

7394/15 P. 3864  د: مصطفى فهمي  الدوافع النفسية 

7395/15 P. 3865  د: مصطفى فهمي  الدوافع النفسية 

7396/15 P. 3866  د: مصطفى فهمي  الدوافع النفسية 

7397/15 P. 3867  د: مصطفى فهمي  الدوافع النفسية 

7775/15 P. 3868  د: محمد تركو  -د: سلوى مرتضي حماية الطفل من العنف استراتجيات 

7776/16 P. 3869  د: محمد تركو  -د: سلوى مرتضي استراتجيات حماية الطفل من العنف 

7777/16 P. 3870  د: ريكان إبراهيم  علم نفس اإللحاد و اإليمان 

7778/16 P. 3871  د: ريكان إبراهيم  اإللحاد و اإليمان علم نفس 

7779/16 P. 3872  د: امطانيوس مخائيل  الجزء الثاني  -القياس النفسي 



7780/16 P. 3873  د: امطانيوس مخائيل  الجزء الثاني  -القياس النفسي 

7781/16 P. 3874  د: علي شاكر الفتالوي  األلفاظ النفسية و اإلجتماعية في القرآن الكريم معجم 

7782/16 P. 3875  د: علي شاكر الفتالوي  معجم األلفاظ النفسية و اإلجتماعية في القرآن الكريم 

7783/16 P. 3876 
المدخل في علم النفس  - اللغة السيكولوجية في العمارة 

 المعماري 
 د: الحارث عبد الحميد حسن 

7784/16 P. 3877 
المدخل في علم النفس  - اللغة السيكولوجية في العمارة 

 المعماري 
 د: الحارث عبد الحميد حسن 

7787/16 P. 3878  مشاكل الوسط األسري و عالقتها بانحراف األحداث 
د: عبد اللطيف عبد القوي سعيد 

 مصلح

7788/16 P. 3879  مشاكل الوسط األسري و عالقتها بانحراف األحداث 
د: عبد اللطيف عبد القوي سعيد 

 مصلح

7789/16 P. 3880  فتحي سالم األغوات  صراع األدوار الجندرية و دوره في العنف األسري 

7790/16 P. 3881  فتحي سالم األغوات  صراع األدوار الجندرية و دوره في العنف األسري 

7791/16 P. 3882  د: حسين فايد أخالقياته - تطبيقاته  -أصوله  - العالج النفسي 

7792/16 P. 3883  د: حسين فايد أخالقياته - تطبيقاته  -أصوله  - العالج النفسي 

7793/16 P. 3884 ي.ب/تر: د: بشرى الحلوغيبينريتير  كيف تتواصل مع طفلك ؟ 

7794/16 P. 3885 غيبينريتير ي.ب/تر: د: بشرى الحلو كيف تتواصل مع طفلك ؟ 

7795/16 P. 3886  د: سامر جميل رضوان  التشخيص النفسي 

7796/16 P. 3887  د: سامر جميل رضوان  التشخيص النفسي 

7797/16 P. 3888     



7798/16 P. 3889     

7799/16 P. 3890     

7931/16 P. 3891  د: ابراهيم عبد اهللا الزريقات  التشخيص و العالج  -اضطرابات الكالم و اللغة 

7932/16 P. 3892  د: ابراهيم عبد اهللا الزريقات  التشخيص و العالج  -اضطرابات الكالم و اللغة 

7933/16 P. 3893  د: ابراهيم عبد اهللا الزريقات  التشخيص و العالج  -اضطرابات الكالم و اللغة 

7934/16 P. 3894 
اإلتجاه المعاصر لإلدارة السلوك  -اإلرشاد النفسي 

 اإلنساني 

أد:ئاسو صالح سعيد علي /حسين وليد 

 حسين عباس

7935/16 P. 3895 
اإلتجاه المعاصر لإلدارة السلوك  -النفسي اإلرشاد 

 اإلنساني 

أد:ئاسو صالح سعيد علي /حسين وليد 

 حسين عباس

7936/16 P. 3896 
اإلتجاه المعاصر لإلدارة السلوك  -اإلرشاد النفسي 

 اإلنساني 

أد:ئاسو صالح سعيد علي /حسين وليد 

 حسين عباس

7937/16 P. 3897  د: ابتسام الحسيني درويش النفسي و اإلجتماعي لألطفال الشوارعاإلرشاد 

7938/16 P. 3898 د: ابتسام الحسيني درويش اإلرشاد النفسي و اإلجتماعي لألطفال الشوارع 

7939/16 P. 3899 د: ابتسام الحسيني درويش اإلرشاد النفسي و اإلجتماعي لألطفال الشوارع 

7940/16 P. 3900  د: عصام نور  األسس النفسية للنمو 

7941/16 P. 3901  د: عصام نور  األسس النفسية للنمو 

7942/16 P. 3902  د: عصام نور  األسس النفسية للنمو 

7943/16 P. 3903 
 - نظريات  -مفاهيم  -األطلس في علم النفس التطوري 

 تطبيقات 
 أد: محمد بني يوسف

7944/16 P. 3904 
 - نظريات  -مفاهيم  -األطلس في علم النفس التطوري 

 تطبيقات 
 أد: محمد بني يوسف



7945/16 P. 3905 
 - نظريات  -مفاهيم  -األطلس في علم النفس التطوري 

 تطبيقات 
 أد: محمد بني يوسف

7946/16 P. 3906  حزام سارة التشخيصي األرطوفوني لإلضطراب التوحدالبروتوكول 

7947/16 P. 3907 حزام سارة البروتوكول التشخيصي األرطوفوني لإلضطراب التوحد 

7948/16 P. 3908 حزام سارة البروتوكول التشخيصي األرطوفوني لإلضطراب التوحد 

7949/16 P. 3909  د: حنان عبد الغفار عطية  دراسة كلينيكية -النفسي لألمهات البديلة البروفيل 

7950/16 P. 3910  د: حنان عبد الغفار عطية  دراسة كلينيكية -البروفيل النفسي لألمهات البديلة 

7951/16 P. 3911  عبد الغفار عطية د: حنان  دراسة كلينيكية -البروفيل النفسي لألمهات البديلة 

7952/16 P. 3912 د: إيمان عبد العزيز عبد الوهاب  الترويح و تعديل سلوك أطفال الشوارع 

7953/16 P. 3913 د: إيمان عبد العزيز عبد الوهاب  الترويح و تعديل سلوك أطفال الشوارع 

7954/16 P. 3914  د: إيمان عبد العزيز عبد الوهاب  و تعديل سلوك أطفال الشوارعالترويح 

7955/16 P. 3915  التقنيات التربوية للمعلم و األستاذ الجامعي 
أد: ضياء عويد حربي العرنوسي /أمال 

 صباح ردام الطاني 

7956/16 P. 3916  التقنيات التربوية للمعلم و األستاذ الجامعي 
أد: ضياء عويد حربي العرنوسي /أمال 

 صباح ردام الطاني 

7957/16 P. 3917  التقنيات التربوية للمعلم و األستاذ الجامعي 
أد: ضياء عويد حربي العرنوسي /أمال 

 صباح ردام الطاني 

7958/16 P. 3918 أ: إيمان منسي  -منسي د: حسن  التوجيه و اإلرشاد النفسي و نظرياته 

7959/16 P. 3919 أ: إيمان منسي  -د: حسن منسي  التوجيه و اإلرشاد النفسي و نظرياته 

7960/16 P. 3920 أ: إيمان منسي  -د: حسن منسي  التوجيه و اإلرشاد النفسي و نظرياته 



7961/16 P. 3921  د: سعاد جبر سعيد  اإلنفعالي و علم النفس التربوي الذكاء 

7962/16 P. 3922  د: سعاد جبر سعيد  الذكاء اإلنفعالي و علم النفس التربوي 

7963/16 P. 3923  د: سعاد جبر سعيد  الذكاء اإلنفعالي و علم النفس التربوي 

7964/16 P. 3924  أد: طارق محمد بدر الدين  النفسية للناشئ الرياضي الرعاية 

7965/16 P. 3925  أد: طارق محمد بدر الدين  الرعاية النفسية للناشئ الرياضي 

7966/16 P. 3926  أد: طارق محمد بدر الدين  الرعاية النفسية للناشئ الرياضي 

7967/16 P. 3927  د: طارق عبد الرؤوف عامر  استثمار وقت الفراغ الشباب و 

7968/16 P. 3928  د: طارق عبد الرؤوف عامر  الشباب و استثمار وقت الفراغ 

7969/16 P. 3929  د: طارق عبد الرؤوف عامر  الشباب و استثمار وقت الفراغ 

7970/16 P. 3930  مظاهرها و محدداتها بين النظرية و التطبيق  - الشيخوخة 
د:          -أد: مايسة أحمد النيال 

 عفاف محمد عبد المنعم

7971/16 P. 3931  مظاهرها و محدداتها بين النظرية و التطبيق  - الشيخوخة 
د:          -أد: مايسة أحمد النيال 

 عفاف محمد عبد المنعم

7972/16 P. 3932  مظاهرها و محدداتها بين النظرية و التطبيق  - الشيخوخة 
د:          -أد: مايسة أحمد النيال 

 عفاف محمد عبد المنعم

7973/16 P. 3933  الطرق المنهجية في علم النفس 
آية  -د: عادل شكرى محمد كريم 

 حسنى صبحى على

7974/16 P. 3934  المنهجية في علم النفس الطرق 
آية  -د: عادل شكرى محمد كريم 

 حسنى صبحى على

7975/16 P. 3935  الطرق المنهجية في علم النفس 
آية  -د: عادل شكرى محمد كريم 

 حسنى صبحى على

7976/16 P. 3936 العالج المعرفي السلوكى الضطراب الشخصية الحدية 
. لينهان /تر: د.ألفت حسين مارث إم 

 كحلة



7977/16 P. 3937 العالج المعرفي السلوكى الضطراب الشخصية الحدية 
مارث إم . لينهان /تر: د.ألفت حسين 

 كحلة

7978/16 P. 3938 العالج المعرفي السلوكى الضطراب الشخصية الحدية 
مارث إم . لينهان /تر: د.ألفت حسين 

 كحلة

7979/16 P. 3939  أد: منى يونس بحري  دراسة حالة  - العنف األسري 

7980/16 P. 3940  أد: منى يونس بحري  دراسة حالة  - العنف األسري 

7981/16 P. 3941  أد: منى يونس بحري  دراسة حالة  - العنف األسري 

7982/16 P. 3942  أد: ربحي مصطفى عليان وجهات نظر  -الجامعي العنف 

7983/16 P. 3943  أد: ربحي مصطفى عليان وجهات نظر  -العنف الجامعي 

7984/16 P. 3944  أد: ربحي مصطفى عليان وجهات نظر  -العنف الجامعي 

7985/16 P. 3945  القياس النفسي 

ANNE 

ANASTASI/SUSANA 

URAINA/ تر:أد: صالح الدين

  محمود عالم

7986/16 P. 3946  القياس النفسي 

ANNE 

ANASTASI/SUSANA 

URAINA/ تر:أد: صالح الدين

  محمود عالم

7987/16 P. 3947  القياس النفسي 

ANNE 

ANASTASI/SUSANA 

URAINA/ تر:أد: صالح الدين

  محمود عالم

7988/16 P. 3948  د: عفاف محمد عبد المنعم  قياس القدرات العقلية  -القياس النفسي 



7989/16 P. 3949  د: عفاف محمد عبد المنعم  قياس القدرات العقلية  -القياس النفسي 

7990/16 P. 3950  د: عفاف محمد عبد المنعم قياس القدرات العقلية  -القياس النفسي  

7991/16 P. 3951  د: مؤمن عبد العزيز عبد الحميد أحمد  القيم التربوية و اتخاذ القرار في المؤسسات الرياضية 

7992/16 P. 3952  د: مؤمن عبد العزيز عبد الحميد أحمد  القيم التربوية و اتخاذ القرار في المؤسسات الرياضية 

7993/16 P. 3953  د: مؤمن عبد العزيز عبد الحميد أحمد  القيم التربوية و اتخاذ القرار في المؤسسات الرياضية 

7994/16 P. 3954  المدخل إلى اإلرشاد النفسي من منظور فني و علمي 

MICHAEL S . 

NYSTUL /  تر : د: مراد على

د: أحمد عبد اهللا الشريفين - سعد    

7995/16 P. 3955  المدخل إلى اإلرشاد النفسي من منظور فني و علمي 

MICHAEL S . 

NYSTUL /  تر : د: مراد على

د: أحمد عبد اهللا الشريفين - سعد    

7996/16 P. 3956  المدخل إلى اإلرشاد النفسي من منظور فني و علمي 

MICHAEL S . 

NYSTUL /  تر : د: مراد على

د: أحمد عبد اهللا الشريفين - سعد    

7997/16 P. 3957  علي عبد الرحيم صالح  المعجم العربي لتحديد المصطلحات النفسية 

7998/16 P. 3958  علي عبد الرحيم صالح  المعجم العربي لتحديد المصطلحات النفسية 

7999/16 P. 3959  علي عبد الرحيم صالح  المعجم العربي لتحديد المصطلحات النفسية 

8000/16 P. 3960  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  المقابلة في اإلرشاد النفسي 



8001/16 P. 3961  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  المقابلة في اإلرشاد النفسي 

8002/16 P. 3962  د: أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  المقابلة في اإلرشاد النفسي 

8003/16 P. 3963  د: ماهر محمود عمر  المقابلة في اإلرشاد و العالج النفسي 

8004/16 P. 3964  د: ماهر محمود عمر  المقابلة في اإلرشاد و العالج النفسي 

8005/16 P. 3965  د: ماهر محمود عمر  المقابلة في اإلرشاد و العالج النفسي 

8006/16 P. 3966 
المنظور الحديث للبرامج العالجية لدى اإلضطرابات 

 السلوكية و األوتيزم

أ م د: وليد السيد خليفة /د: سربناس 

 ربيع وهدان 

8007/16 P. 3967 
الحديث للبرامج العالجية لدى اإلضطرابات المنظور 

 السلوكية و األوتيزم

أ م د: وليد السيد خليفة /د: سربناس 

 ربيع وهدان 

8008/16 P. 3968 
المنظور الحديث للبرامج العالجية لدى اإلضطرابات 

 السلوكية و األوتيزم

أ م د: وليد السيد خليفة /د: سربناس 

 ربيع وهدان 

8009/16 P. 3969 د: مجدى أحمد محمد عبد اهللا النمو النفسي بين السوء و المرض 

8010/16 P. 3970 د: مجدى أحمد محمد عبد اهللا النمو النفسي بين السوء و المرض 

8011/16 P. 3971 د: مجدى أحمد محمد عبد اهللا النمو النفسي بين السوء و المرض 

8012/16 P. 3972  أ: عبد اهللا يوسف أبو زعيزع تطبيقات في العالج النفسي 

8013/16 P. 3973  أ: عبد اهللا يوسف أبو زعيزع تطبيقات في العالج النفسي 

8014/16 P. 3974  أ: عبد اهللا يوسف أبو زعيزع تطبيقات في العالج النفسي 

8015/16 P. 3975  أد: سعاد معروف الدوري  في الصحة النفسية و اإلرشاد النفسي دراسات 



8016/16 P. 3976  أد: سعاد معروف الدوري  دراسات في الصحة النفسية و اإلرشاد النفسي 

8017/16 P. 3977  أد: سعاد معروف الدوري  دراسات في الصحة النفسية و اإلرشاد النفسي 

8018/16 P. 3978  د: طلعت محمد محمد آدم دليل األسرة في أصول التربية 

8019/16 P. 3979  د: طلعت محمد محمد آدم دليل األسرة في أصول التربية 

8020/16 P. 3980  د: طلعت محمد محمد آدم دليل األسرة في أصول التربية 

8021/16 P. 3981 
مقترح لمعلمى المرحلة اإلعدادية فى منهاج كرة اليد دليل 

 المطور 
 محمود طه نبيه مراد

8022/16 P. 3982 
دليل مقترح لمعلمى المرحلة اإلعدادية فى منهاج كرة اليد 

 المطور 
 محمود طه نبيه مراد

8023/16 P. 3983 
مقترح لمعلمى المرحلة اإلعدادية فى منهاج كرة اليد دليل 

 المطور 
 محمود طه نبيه مراد

8024/16 P. 3984  د: شبل بدران  ديمقراطية التعليم و الثقافة 

8025/16 P. 3985  د: شبل بدران  ديمقراطية التعليم و الثقافة 

8026/16 P. 3986  د: شبل بدران  التعليم و الثقافة ديمقراطية 

8027/16 P. 3987 
ديمقراطية التعليم ( و إشكالية التسلط و األزمات في 

 المؤسسات الجامعية )
 علي عبد الرحيم صالح 

8028/16 P. 3988 
ديمقراطية التعليم ( و إشكالية التسلط و األزمات في 

 المؤسسات الجامعية )
 الرحيم صالح علي عبد 

8029/16 P. 3989 
ديمقراطية التعليم ( و إشكالية التسلط و األزمات في 

 المؤسسات الجامعية )
 علي عبد الرحيم صالح 

8030/16 P. 3990  سايكولوجية كرة اليد 
د: رائد عبد األمير المشهدي / د: نبيل  

 كاظم الجبوري 



8031/16 P. 3991  سايكولوجية كرة اليد 
د: رائد عبد األمير المشهدي / د: نبيل  

 كاظم الجبوري 

8032/16 P. 3992  سايكولوجية كرة اليد 
د: رائد عبد األمير المشهدي / د: نبيل  

 كاظم الجبوري 

8033/16 P. 3993  شريف اإلمارة د: أسعد  علم النفس الفارقي  - سيكولوجية الفروق الفردية 

8034/16 P. 3994  د: أسعد شريف اإلمارة  علم النفس الفارقي  - سيكولوجية الفروق الفردية 

8035/16 P. 3995  د: أسعد شريف اإلمارة  علم النفس الفارقي  - سيكولوجية الفروق الفردية 

8036/16 P. 3996  أ: مايكل نبيل  تربية األبناء  -المرأة  - الرجل  -األسرة سيكولوجية 

8037/16 P. 3997  أ: مايكل نبيل  تربية األبناء  -المرأة  - الرجل  -سيكولوجية األسرة 

8038/16 P. 3998  أ: مايكل نبيل  تربية األبناء  -المرأة  - الرجل  -سيكولوجية األسرة 

8039/16 P. 3999  د: مجدي أحمد محمد عبد اهللا دراسة عامة مقارنة  -سيكولوجية الدافع لإلنجاز 

8040/16 P. 4000  د: مجدي أحمد محمد عبد اهللا دراسة عامة مقارنة  -سيكولوجية الدافع لإلنجاز 

8041/16 P. 4001  د: مجدي أحمد محمد عبد اهللا دراسة عامة مقارنة  -سيكولوجية الدافع لإلنجاز 

8042/16 P. 4002  د: أسعد شريف اإلمارة  سيكولوجية الشخصية 

8043/16 P. 4003  د: أسعد شريف اإلمارة  سيكولوجية الشخصية 

8044/16 P. 4004  د: أسعد شريف اإلمارة  سيكولوجية الشخصية 

8045/16 P. 4005  د: محمد السيد الششتاوى سيكولوجية الشخصية الرياضية 



8046/16 P. 4006  د: محمد السيد الششتاوى سيكولوجية الشخصية الرياضية 

8047/16 P. 4007  د: محمد السيد الششتاوى سيكولوجية الشخصية الرياضية 

8048/16 P. 4008  د: عبد المنعم الميالدي  إجتماعيا " -الشيخوخة و كبار السن " نفسيا سيكولوجية 

8049/16 P. 4009  د: عبد المنعم الميالدي  إجتماعيا " -سيكولوجية الشيخوخة و كبار السن " نفسيا 

8050/16 P. 4010  المنعم الميالدي د: عبد  إجتماعيا " -سيكولوجية الشيخوخة و كبار السن " نفسيا 

8051/16 P. 4011  د: محمد السيد الششتاوى سيكولوجية القيادة الرياضية 

8052/16 P. 4012  د: محمد السيد الششتاوى سيكولوجية القيادة الرياضية 

8053/16 P. 4013  د: محمد السيد الششتاوى سيكولوجية القيادة الرياضية 

8054/16 P. 4014  أد: وفاء درويش  سيكولوجية القيادة و الجماعات الرياضية 

8055/16 P. 4015  أد: وفاء درويش  سيكولوجية القيادة و الجماعات الرياضية 

8056/16 P. 4016  أد: وفاء درويش  سيكولوجية القيادة و الجماعات الرياضية 

8057/16 P. 4017  سيكولوجية الكفاءة و تطويرها 
د: حسين موسى الجبوري /      أد: 

 فاهم حسين الطريحي 

8058/16 P. 4018  سيكولوجية الكفاءة و تطويرها 
د: حسين موسى الجبوري /      أد: 

 فاهم حسين الطريحي 

8059/16 P. 4019  سيكولوجية الكفاءة و تطويرها 
موسى الجبوري /      أد: د: حسين 

 فاهم حسين الطريحي 

8060/16 P. 4020  ريتشارد شولز /تر: حكمت الحلو سيكولوجية الموت و اإلحتضار و الثكل 



8061/16 P. 4021  ريتشارد شولز /تر: حكمت الحلو سيكولوجية الموت و اإلحتضار و الثكل 

8062/16 P. 4022 ريتشارد شولز /تر: حكمت الحلو الموت و اإلحتضار و الثكل  سيكولوجية 

8063/16 P. 4023 

مشكالت  -مصادرها  -مفهومها  - سيكولوجية الموهبة 

تجاربهم مع أسرهم و  -الموهوبين و تحدياتهم المتعددة 

أساليب التعلم و التعليم  -معلميهم و في مدارسهم 

 المختلفة للموهوبين 

فريمان /تر: د: سعيد حسني د: جوان 

 العزة 

8064/16 P. 4024 

مشكالت  -مصادرها  -مفهومها  - سيكولوجية الموهبة 

تجاربهم مع أسرهم و  -الموهوبين و تحدياتهم المتعددة 

أساليب التعلم و التعليم  -معلميهم و في مدارسهم 

 المختلفة للموهوبين 

فريمان /تر: د: سعيد حسني د: جوان 

 العزة 

8065/16 P. 4025 

مشكالت  -مصادرها  -مفهومها  - سيكولوجية الموهبة 

تجاربهم مع أسرهم و  -الموهوبين و تحدياتهم المتعددة 

أساليب التعلم و التعليم  -معلميهم و في مدارسهم 

 المختلفة للموهوبين 

د: جوان فريمان /تر: د: سعيد حسني 

 لعزة ا

8066/16 P. 4026  أد: على السيد سليمان  علم النفس اإلرشادى و العالج النفسي 

8067/16 P. 4027  أد: على السيد سليمان  علم النفس اإلرشادى و العالج النفسي 

8068/16 P. 4028  أد: على السيد سليمان  علم النفس اإلرشادى و العالج النفسي 

8069/16 P. 4029  د: زينب عبد الكريم  علم النفس التربوي 

8070/16 P. 4030  د: زينب عبد الكريم  علم النفس التربوي 

8071/16 P. 4031  د: زينب عبد الكريم  علم النفس التربوي 

8072/16 P. 4032  هادي مشعان ربيع علم النفس التربوي 

8073/16 P. 4033  هادي مشعان ربيع علم النفس التربوي 



8074/16 P. 4034  هادي مشعان ربيع علم النفس التربوي 

8075/16 P. 4035  د: رؤوف محمود القيسي  علم النفس التربوي 

8076/16 P. 4036  د: رؤوف محمود القيسي  علم النفس التربوي 

8077/16 P. 4037  د: رؤوف محمود القيسي  علم النفس التربوي 

8078/16 P. 4038  د: صالح محمد علي ابو جادو علم النفس التربوي 

8079/16 P. 4039  د: صالح محمد علي ابو جادو علم النفس التربوي 

8080/16 P. 4040  محمد علي ابو جادود: صالح  علم النفس التربوي 

8081/16 P. 4041  د: أحمد فالح العلوان تطوير المعلمين  -علم النفس التربوي 

8082/16 P. 4042  د: أحمد فالح العلوان تطوير المعلمين  -علم النفس التربوي 

8083/16 P. 4043  فالح العلواند: أحمد  تطوير المعلمين  -علم النفس التربوي 

8084/16 P. 4044  أد: عباس نوح سليمان محمد الموسوي  مفاهيم و مبادئ -علم النفس التربوي 

8085/16 P. 4045  أد: عباس نوح سليمان محمد الموسوي  مفاهيم و مبادئ -علم النفس التربوي 

8086/16 P. 4046  أد: عباس نوح سليمان محمد الموسوي  مفاهيم و مبادئ -النفس التربوي علم 

8087/16 P. 4047  أد: محمد جاسم العبيدي  علم النفس التربوي و تطبيقاته 

8088/16 P. 4048  أد: محمد جاسم العبيدي  علم النفس التربوي و تطبيقاته 

8089/16 P. 4049  أد: محمد جاسم العبيدي  النفس التربوي و تطبيقاته علم 



8090/16 P. 4050  جمعة دراز الرمزية اللونية  -علم النفس اللوني 

8091/16 P. 4051  جمعة دراز الرمزية اللونية  -علم النفس اللوني 

8092/16 P. 4052  جمعة دراز الرمزية اللونية  -علم النفس اللوني 

8093/16 P. 4053  أد: عدنان يوسف العتوم النظرية و التطبيق  -علم النفس المعرفي 

8094/16 P. 4054  أد: عدنان يوسف العتوم النظرية و التطبيق  -علم النفس المعرفي 

8095/16 P. 4055  عدنان يوسف العتومأد:  النظرية و التطبيق  -علم النفس المعرفي 

8096/16 P. 4056  أد: عبد الستار جبار الضمد علم النفس في الرياضة 

8097/16 P. 4057  أد: عبد الستار جبار الضمد علم النفس في الرياضة 

8098/16 P. 4058  أد: عبد الستار جبار الضمد علم النفس في الرياضة 

8099/16 P. 4059  د: خالد محمد عبد الغني  دراسات ميدانية  -علم النفس و مشكالتنا النفسية 

8100/16 P. 4060  د: خالد محمد عبد الغني  دراسات ميدانية  -علم النفس و مشكالتنا النفسية 

8101/16 P. 4061  محمد عبد الغني  د: خالد دراسات ميدانية  -علم النفس و مشكالتنا النفسية 

8102/16 P. 4062  د: حسام محمد مازن علم تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاته التربوية 

8103/16 P. 4063  د: حسام محمد مازن علم تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاته التربوية 

8104/16 P. 4064  د: حسام محمد مازن تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاته التربوية علم 

8105/16 P. 4065  أد: عدنان يوسف العتوم نماذج نظرية و تطبيقات عملية  -علم نفس الجماعة 



8106/16 P. 4066  أد: عدنان يوسف العتوم نماذج نظرية و تطبيقات عملية  -علم نفس الجماعة 

8107/16 P. 4067  أد: عدنان يوسف العتوم نماذج نظرية و تطبيقات عملية  -علم نفس الجماعة 

8108/16 P. 4068  د: أحمد عبد المنعم  علم نفس المستقبل 

8109/16 P. 4069  د: أحمد عبد المنعم  علم نفس المستقبل 

8110/16 P. 4070  د: أحمد عبد المنعم  علم نفس المستقبل 

8111/16 P. 4071  أد: سامي محمد ملحم  دورة حياة اإلنسان  -علم نفس النمو 

8112/16 P. 4072  أد: سامي محمد ملحم  دورة حياة اإلنسان  -علم نفس النمو 

8113/16 P. 4073  محمد ملحم أد: سامي  دورة حياة اإلنسان  -علم نفس النمو 

8114/16 P. 4074  د: رشا محمود حسين  فوبيا الحياة المدرسية لدى تالميذ المدارس 

8115/16 P. 4075  د: رشا محمود حسين  فوبيا الحياة المدرسية لدى تالميذ المدارس 

8116/16 P. 4076  محمود حسين  د: رشا فوبيا الحياة المدرسية لدى تالميذ المدارس 

8117/16 P. 4077  أد: محمد شحاته ربيع  قياس الشخصية 

8118/16 P. 4078  أد: محمد شحاته ربيع  قياس الشخصية 

8119/16 P. 4079  أد: محمد شحاته ربيع  قياس الشخصية 

8120/16 P. 4080  د: محمد بني يونس  مبادئ علم النفس 

8121/16 P. 4081  د: محمد بني يونس  مبادئ علم النفس 



8122/16 P. 4082  د: محمد بني يونس  مبادئ علم النفس 

8123/16 P. 4083  نجاح عودة خليفات  مدير المدرسة القائد 

8124/16 P. 4084  نجاح عودة خليفات  مدير المدرسة القائد 

8125/16 P. 4085  نجاح عودة خليفات  مدير المدرسة القائد 

8126/16 P. 4086 
رؤية الصحفيين و الجمهور  -مستقبل التعليم الجامعي 

 الجامعي 
 د: عواطف عبد الرحمن 

8127/16 P. 4087 
رؤية الصحفيين و الجمهور  -مستقبل التعليم الجامعي 

 الجامعي 
 عبد الرحمن د: عواطف 

8128/16 P. 4088 
رؤية الصحفيين و الجمهور  -مستقبل التعليم الجامعي 

 الجامعي 
 د: عواطف عبد الرحمن 

8129/16 P. 4089  أد: محمد جاسم العبيدي  أمراضها و عالجها  -مشكالت الصحة النفسية 

8130/16 P. 4090  أد: محمد جاسم العبيدي  أمراضها و عالجها  -الصحة النفسية مشكالت 

8131/16 P. 4091  أد: محمد جاسم العبيدي  أمراضها و عالجها  -مشكالت الصحة النفسية 

8132/16 P. 4092  د: عزت عبد العظيم الطويل  معالم علم النفس المعاصر 

8133/16 P. 4093  د: عزت عبد العظيم الطويل  علم النفس المعاصر معالم 

8134/16 P. 4094  د: عزت عبد العظيم الطويل  معالم علم النفس المعاصر 

8135/16 P. 4095  أد: عبد الرحمن عبد الهاشمى  مقارنة المناهج التربوية في الوطن العربي و العالم 

8136/16 P. 4096  أد: عبد الرحمن عبد الهاشمى  المناهج التربوية في الوطن العربي و العالم مقارنة 

8137/16 P. 4097  أد: عبد الرحمن عبد الهاشمى  مقارنة المناهج التربوية في الوطن العربي و العالم 



8138/16 P. 4098  محمود محمد غانم  مقدمة في تدريس التفكير 

8139/16 P. 4099  محمود محمد غانم  مقدمة في تدريس التفكير 

8140/16 P. 4100  محمود محمد غانم  مقدمة في تدريس التفكير 

8141/16 P. 4101  المدرب المحترف : محمود البلوشي  مهارات التفوق الدراسي 

8142/16 P. 4102  المحترف : محمود البلوشي المدرب  مهارات التفوق الدراسي 

8143/16 P. 4103  المدرب المحترف : محمود البلوشي  مهارات التفوق الدراسي 

8144/16 P. 4104  د: أحمد عربيات -د: أحمد أبو سعد  نظريات اإلرشاد النفسي و التربوي 

8145/16 P. 4105  د: أحمد عربيات -د: أحمد أبو سعد  نظريات اإلرشاد النفسي و التربوي 

8146/16 P. 4106  د: أحمد عربيات -د: أحمد أبو سعد  نظريات اإلرشاد النفسي و التربوي 

8147/16 P. 4107  د: أيوب لطفي مخدوم  نظريات الشخصية 

8148/16 P. 4108  د: أيوب لطفي مخدوم  نظريات الشخصية 

8149/16 P. 4109  د: أيوب لطفي مخدوم  نظريات الشخصية 

8150/16 P. 4110  محمد حسن العزة نمو الطفل و ذكاءه 

8151/16 P. 4111  محمد حسن العزة نمو الطفل و ذكاءه 

8152/16 P. 4112  محمد حسن العزة نمو الطفل و ذكاءه 

8153/16 P. 4113  محمد أبو سمرة  استراتجيات اإلعالم التربوي 



8154/16 P. 4114  محمد أبو سمرة  استراتجيات اإلعالم التربوي 

8155/16 P. 4115  محمد أبو سمرة  استراتجيات اإلعالم التربوي 

8156/16 P. 4116  حاتم فالح العجرش أد: حيدر  أسس البحث في التربية و علم النفس 

8157/16 P. 4117  أد: حيدر حاتم فالح العجرش  أسس البحث في التربية و علم النفس 

8158/16 P. 4118  أد: حيدر حاتم فالح العجرش  أسس البحث في التربية و علم النفس 

8159/16 P. 4119  الخولى سالم الخولىأد:  األسرة و التربية و المجتمع 

8160/16 P. 4120  أد: الخولى سالم الخولى األسرة و التربية و المجتمع 

8161/16 P. 4121  أد: الخولى سالم الخولى األسرة و التربية و المجتمع 

8162/16 P. 4122  د: محمد الدين إسماعيل الديهى اإلعالم التربوي الحديث 

8163/16 P. 4123  د: محمد الدين إسماعيل الديهى اإلعالم التربوي الحديث 

8164/16 P. 4124  د: محمد الدين إسماعيل الديهى اإلعالم التربوي الحديث 

8165/16 P. 4125  عبد العزيز الشريف  اإلعالم و التربية 

8166/16 P. 4126  عبد العزيز الشريف  اإلعالم و التربية 

8167/16 P. 4127  عبد العزيز الشريف  اإلعالم و التربية 

8168/16 P. 4128  د: ابراهيم جابر السيد  اإلعالم و الطفل 

8169/16 P. 4129  د: ابراهيم جابر السيد  اإلعالم و الطفل 



8170/16 P. 4130  د: ابراهيم جابر السيد  اإلعالم و الطفل 

8171/16 P. 4131 
اإلنسحاب اإلجتماعي و سمات الشخصية لألطفال و 

 المراهقين بالعشوائيات 
 د: نور على سعد درويش 

8172/16 P. 4132 
اإلنسحاب اإلجتماعي و سمات الشخصية لألطفال و 

 المراهقين بالعشوائيات 
 د: نور على سعد درويش 

8173/16 P. 4133 
اإلنسحاب اإلجتماعي و سمات الشخصية لألطفال و 

 المراهقين بالعشوائيات 
 د: نور على سعد درويش 

8177/16 P. 4134 
رؤية لعالقات األسرة بأبنائها  - التربية و العالقات األسرية 

 و اإلشكاليات التي تطرحها 
 د: محمد علي نور الدين 

8178/16 P. 4135 
رؤية لعالقات األسرة بأبنائها  - التربية و العالقات األسرية 

 و اإلشكاليات التي تطرحها 
 د: محمد علي نور الدين 

8179/16 P. 4136 
رؤية لعالقات األسرة بأبنائها  - التربية و العالقات األسرية 

 و اإلشكاليات التي تطرحها 
 د: محمد علي نور الدين 

8180/16 P. 4137 
الدالالت  - الخصائص النفسية و البيئية للطفل اإلندفاعي 

 التشخصية و مقومات العالج 
 د: محمد علي السعيد 

8181/16 P. 4138 
الدالالت  - الخصائص النفسية و البيئية للطفل اإلندفاعي 

 التشخصية و مقومات العالج 
 د: محمد علي السعيد 

8182/16 P. 4139 
الدالالت  - الخصائص النفسية و البيئية للطفل اإلندفاعي 

 التشخصية و مقومات العالج 
 د: محمد علي السعيد 

8183/16 P. 4140  د: زيتوني عائشة بية  المعاملة األسرية و ظاهرة العودة للجريمة 

8184/16 P. 4141  د: زيتوني عائشة بية  األسرية و ظاهرة العودة للجريمة المعاملة 

8185/16 P. 4142  د: زيتوني عائشة بية  المعاملة األسرية و ظاهرة العودة للجريمة 

8186/16 P. 4143  د: محمد علي السعيد  جودة البئة و عالقتها بالتوافق النفسي و اإلجتماعي للطفل 

8187/16 P. 4144  د: محمد علي السعيد  جودة البئة و عالقتها بالتوافق النفسي و اإلجتماعي للطفل 



8188/16 P. 4145  د: محمد علي السعيد  جودة البئة و عالقتها بالتوافق النفسي و اإلجتماعي للطفل 

8189/16 P. 4146 
الوالدين و عالقتهما بالصراعات المختلفة لدى سلطة 

 المراهقين في الوسط المدرسي 

أد: لوكيا الهاشمي / د: بوعجوج 

 الشافعي  

8190/16 P. 4147 
سلطة الوالدين و عالقتهما بالصراعات المختلفة لدى 

 المراهقين في الوسط المدرسي 

أد: لوكيا الهاشمي / د: بوعجوج 

 الشافعي  

8191/16 P. 4148 
سلطة الوالدين و عالقتهما بالصراعات المختلفة لدى 

 المراهقين في الوسط المدرسي 

أد: لوكيا الهاشمي / د: بوعجوج 

 الشافعي  

8198/16 P. 4149  د: عبد المنعم الميالدى مقومات الشخصية و علم النفس الحديث 

8199/16 P. 4150  د: عبد المنعم الميالدى الشخصية و علم النفس الحديث مقومات 

8200/16 P. 4151  د: عبد المنعم الميالدى مقومات الشخصية و علم النفس الحديث 

8225/18 P. 4152 
إستراتجيات متعددة -تنمية مهارات القراءة و الكتابة 

 للتدريس و التقويم
 د:حاتم حسين البصيص

8226/18 P. 4153 
إستراتجيات متعددة -تنمية مهارات القراءة و الكتابة 

 للتدريس و التقويم
 د:حاتم حسين البصيص

8269/18 P. 4154 
اإلتصال اللغوي الشفهي (الصعوبات و التشخيص و 

 العالج)
 د: عوض هاشم

8270/18 P. 4155 
اللغوي الشفهي (الصعوبات و التشخيص و اإلتصال 

 العالج)
 د: عوض هاشم

8271/18 P. 4156  د: لطفي الشربيني  اإلشارات النفسية في القرآن الكريم 

8272/18 P. 4157  د: لطفي الشربيني  اإلشارات النفسية في القرآن الكريم 

8273/18 P. 4158  د:مصطفى قره جولي  جاذبية اإلنسان - اإلنساني اإلعجاب 

8274/18 P. 4159  د:مصطفى قره جولي  جاذبية اإلنسان - اإلعجاب اإلنساني 



8275/18 P. 4160  د:مصطفى قره جولي  جاذبية اإلنسان - اإلعجاب اإلنساني 

8278/18 P. 4161 التربية الخاصة 
عبد الرؤوف عامر /أ:ربيع د: طارق 

 عبد الرؤوف محمد 

8279/18 P. 4162 التربية الخاصة 
د: طارق عبد الرؤوف عامر /أ:ربيع 

 عبد الرؤوف محمد 

8282/18 P. 4163  د:سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم قراءات علم النفس المعرفي 

8283/18 P. 4164  د:سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم علم النفس المعرفي قراءات 

8284/18 P. 4165 ك.غ.يونغ /تر:محمد حبيب تطور شخصية علم نفس الطفل 

8285/18 P. 4166 ك.غ.يونغ /تر:محمد حبيب تطور شخصية علم نفس الطفل 

8480/18 P. 4167  د:طه النعمة في النفس و اإلنسان 

8481/18 P. 4168  د:طه النعمة في النفس و اإلنسان 

8546/18 P. 4169  د: معمر نواف الهوارنة  اكتساب اللغة عند األطفال 

8547/18 P. 4170  د: معمر نواف الهوارنة  اكتساب اللغة عند األطفال 

8551/18 P. 4171 
دراسة في منعطفات العالقة بين  -المراهقة سايكولوجية 

 األباء و األبناء وقت الفراغ إنموذجا 
 د: حسنين جابر الحلو

8552/18 P. 4172 
دراسة في منعطفات العالقة بين  -سايكولوجية المراهقة 

 األباء و األبناء وقت الفراغ إنموذجا 
 د: حسنين جابر الحلو

8659/18 P. 4173  د:أحمد توفيق حجازي فن السيطرة على النفس و الجسد -اليوغا 

8660/18 P. 4174  د:أحمد توفيق حجازي فن السيطرة على النفس و الجسد -اليوغا 



8712/18 P. 4175  االتجاهات الحديثة في القياس النفسى و التقويم التربوي 
أ:منى - الحميد محمد علىأد:عبد 

 غبراهيم قرشي

8713/18 P. 4176  االتجاهات الحديثة في القياس النفسى و التقويم التربوي 
أ:منى - أد:عبد الحميد محمد على

 غبراهيم قرشي

8744/18 P. 4177  الشبكات الدماغية 
اد: سدني.م.المب/تر:أد:محيي الدين 

 حميدي 

8745/18 P. 4178  الشبكات الدماغية 
اد: سدني.م.المب/تر:أد:محيي الدين 

 حميدي 

8767/18 P. 4179 
دراسة منهجية  -بحث في األساسيات  - تكوين التفكير 

 في علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

8768/18 P. 4180 
دراسة منهجية  -بحث في األساسيات  - التفكير تكوين 

 في علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

8769/18 P. 4181 
دراسة منهجية  -بحث في األساسيات  - تكوين التفكير 

 في علم النفس المعرفي الجديد 
 بدر خضر 

8786/18 P. 4182  روشالن/تر:وجيه أسعدموريس  الفروق الفردية في المدرسة 

8787/18 P. 4183  موريس روشالن/تر:وجيه أسعد الفروق الفردية في المدرسة 

8788/18 P. 4184  موريس روشالن/تر:وجيه أسعد الفروق الفردية في المدرسة 

8927/18 P. 4185  غوستاف يونغ /تر : نهاد خياطةكارل  النازية في ضوء علم النفس 

8928/18 P. 4186  كارل غوستاف يونغ /تر : نهاد خياطة النازية في ضوء علم النفس 

 


