
 

 موعلالكتب قسم 
  الرتبوية والنفسية

 
 

 
 

 التسلسل
 

 عنـــــوان الكتـــــــاب
 

 اســـم المؤلف

 احمد محمد عبد الخالق                أسس علم النفس 073\1



 فؤاد البهي السيد  نسخة0/  االجتماعيعلم النفس  073\2

 فرج عبد القادر طه علم النفس الصناعي والتنظيمي 073\0

 جوليان روتر علم النفس علم النفس األكلينيكي 073\4

 مصطفى سويف. د نسخة 4/  مرجع في علم النفس األكلينيكي 073\5

 مصطفى محمود األمام علم النفس الخواص  073\6

 صالح مخيمر وعبده ميخائيل.د نسخة 0/  االجتماعيعلم النفس  إلىالمدخل  073\7

 مصطفى سويف. د نسخة 0/  االجتماعيلعلم النفس  ةمقدم 073\8

 ومحمد رفقي محمد عوده والصبا  الطفولة 073\9

 شيدون كاشدان علم النفس الشواذ 073\13

 عبد الرحمن النقيب نسخة 2/  علم النفسو ةفي التربي ةمقدم 073\11

 امال احمد يعقوب االجتماعيعلم النفس  073\12

 فتحي السيد عبد الرحيم للتخلف العقلي ةالمبرمج ةالدراس 073\10

 عدنان الدوري جناح األحداث  073\14

 صالح حسن الداهري  النفسية والصحة ألشخصيه 073\15

 بول وودرنج للتربيةنحو فلسفة  073\16

 كمال ابراهيم مرسي نسخة 2/ وعالقته بالشخصية  القلق 073\17

 فاخر عاقل معجم علم النفس 073\18

 عبد الفتاح عثمان  ةخدمة الفرد في المجاالت النوعي 073\19

 علي الدوري في طبيعة الفرد العراقي دارسه 073\23

 فاضل محسن األزيرجاوي علم النفس التربوي أسس 073\21

 صباح باقر اإلرشاديةالمشكالت  073\22

 جابر عبد الحميد جابر نسخة 2/ اإلنسانيمدخل لدراسة السلوك  073\20

 شارلز شيفر مشكالت األطفال والمراهقين  073\24

 جون كونجر ةوالشخصي ةسايكولوجية الطفول 073\25

 طلعت منصور علم النفس العام 073\26

 عبد الستار عزالدين فلسفة العقل  073\27

 سيد عبد الحميد مرسي اإلنتاجية ةعلم النفس والكفاي 073\28

 وآخرون يوسف مصطفى القاضي. د النفسي والتوجيه التربوي اإلرشاد 073\29

 نازلي صالح احمد ةمقدمه في العلوم التربوي 073\03

 عبد الستار ابراهيم العالج النفسي السلوكي المعدني 073\01

 \           والمراهقة ةالطفول سيكولوجية 073\02

 السيد عبد الرحيمفتحي  ورعاية المعوقين ةسايكولوجية األعاق 073\00



 عزيز حنا داوود ةعلم نفس الشخصي 073\04

 مرسي إبراهيمكمال  نسخة 0/ الطفل المتخلف عقليا:  الطفل غير العادي 073\05

 إسماعيلعزت سيد  التقدم في السن 073\06

 الداهري حسن صالح. د النفسية والصحة الشخصية 073\07

 فؤاد البهي السيد نسخة4/ اإلحصائيعلم النفس  073\08

 رؤوف عبد الرزاق  التقويم والقياس 073\09

 احمد حقي علي ةالتربي مبادئ 073\43

 مركز البحوث التربوية  دراسات في علم النفس 073\41

 السرهيد احمد عبد الرحمن. د نسخة 0/  الحركية للتربية العلميةاألسس  073\42

 ريو بولد بفان دالين نسخة 2/  وعلم النفس التربيةمناهج البحث في  073\40

 كافيه رمضان ثقافة الطفل 073\44

 عبد السالم عبد الغفار النفسية الصحةفي  ةمقدم 073\45

 دحام الكيال عالقة القلق بالترتيب الذهني 073\46

/       الضاغطة  وأحداث الحياة االجتماعية ةالمساند 073\47
 نسخة0

 سلطان محمدابتسام محمود . د

 جمعه سيد يوسف والمرض العقلي ةسيكولوجية اللغ 073\48

وطب نفس  في علم النفس ةالمختصر ةالموسوعدليل  073\49
  األطفال 

 عدنان عباس فضلي. د

 محمود السبيوني الفن في تربية الوجدان 073\53

 وهيب سمعان. د نسخة2/  الحديثة المدرسية اإلدارة 073\51

 صالح عبد الحميد  المدرسية اإلدارة 073\52

في األقطار  النفسي واإلرشاديالتوجيه التربوي  073\50
 نسخة 0/ العربية 

 صبحي عبد اللطيف معروف

 روالن دورون موسوعة علم النفس 073\54

 سيغموند فرويد التحليل النفسي إلىمدخل  073\55

 محمود عمر ماهر والعالج النفسي  اإلرشادفي  ألمقابلة 073\56

 جمال حسين األلوسي والمراهقة الطفولةعلم نفس  073\57

 ماهر اسماعيل الجعفري التربيةفلسفة  073\58

 ارنوف وينج سيكولوجية التعليم 073\59

وعلم  ألتربيهفي  واالستدالليالوصفي  األصحاء 073\63
 النفس

 عبد الجبار توفيق البياتي 

 سيد ابراهيم جبار المجتمعالتربية ومشكالت  073\61

 العارف إسماعيلشعلة  نسخة 2/ نظام التعليم في العراق 073\62



 رجاء محمود ابو عالم مدخل الى مناهج البحث التربوي 073\60

 عبد الجليل الزوبعي نسخة 2/  مناهج البحث في التربية 073\64

 منى يوسف بحري المنهج والكتاب المدرسي 073\65

 عالم صالح الدين محمود نسخة2/التربوي تطورات معاصرة في القياس النفسي 073\66

 محروس خليفة الرعاية وأساليبالخدمة االجتماعية  073\67

 فتحي الديب. د نسخة 4/  االتجاه المعاصر في تدريس العلوم 073\68

 عادل احمد هدو اإلحصائينظرية القرار  073\69

 محمد مجيد السعيد وقضايا العصرالجامعات العربية  073\73

 وآخرون  غانم حمدون. د االبتدائية  في مدارس بغداد تحليل عمل المعلم 073\71

 الرحيم عبد السيد فتحي. د نسخة 2/  العقلي للتخلف المبرمجة الدراسة 073\72

 مارفن شو نسخة 0/  ديناميات الجماعة 073\70

 مزعل أسدجمال  نسخة 4/  دراسات في التربية المقارنة 073\74

 ابتسام محمود محمد التطور الخلقي للمراهقين 073\75

شفشق  محمود عبد الرزاق. د نسخة 4/طبيعتها وإبعادها األساسية التربية المعاصرة 073\76
 وآخرون

 لوسيجمال حسين اآل نسخة 7/  التربويةاألسس النفسية آلراء الماوردي  073\77

 احمد حسين اللقاني. د نسخة4/  النظرية والتطبيق المناهج بين 073\78

 داود ماهر محمد نسخة 0/  التعليم المستمر 073\79

 كسونفير. ، أي جورج  نسخة 0/ في التربية وعلم النفس اإلحصائيالتحليل  073\83

 نبيل احمد عامر صبيح نسخة 2/  التعليم الثانوي في البالد العربية 073\81

 صالح الدين محمود البيانات في البحوثتحليل  073\82

 عبد هللا عبد الدائم التربية عبر التاريخ 073\80

 نورمان كرونلوند التدريسيين ألغراض األهدافصياغة  073\84

 ابراهيم خليل احمد تطور التعليم في العراق 073\85

 محمود السيد سلطان مسار الفكر التربوي 073\86

 براق سعيد يحيى تجربة مؤسسة المعاهد الفنية في متابعة  073\87

 عبد هللا عبد الحي موسى علم النفس إلىالمدخل  073\88

 عبد الفتاح عثمان. د خدمة الفرد في المجاالت النوعية 073\89

 عبد الجليل الزوبعي رغبات الطلبة المتقدمين 073\93

 سي رايت ميلز الخيال السوسيولوجي 073\91

 محمود احمد شوق االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية 073\92

 فكري حسن ريان تخطيط المناهج الدراسية وتطويرها  073\90



 احمد خيري كاظم تدريس العلوم 073\94

أهدافه،  أسسه،أساليبه، تقويم نتائجه : التدريس 073\95
 نسخة 4/وتطبيقاته 

 فكري حسن ريان 

 حسن مال عثمان التدريسطرق  073\96

 عصمت مطاوع إبراهيم. د نسخة 2/  للتربية اإلدارية األصول 073\97

في االختبارات  الطرائق المعلمية والطرائق الالمعلمية 073\98
 نسخة 2/  اإلحصائية

 كاظم شريف إحسان. د

 حسن الكحالني. د المعاصر الفلسفي الفكر في الفردانية 073\99

 محمد منير مرسي االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة 073\133

 عواد جاسم محمد التميمي توظيف مصفوفة القيم في المناهج 073\131

 احمد حسين اللقاني نسخة2/  تدريس المواد االجتماعية 073\132

 محمد ناصر. د نسخة 4/ الفكر التربوي العربي اإلسالمي  073\130

في كليات جامعة الموصل ومستقبل  التعليمكلفة  073\134
 نسخة 0/ تطورها خالل السنوات الخمس

 مزعل أسدجمال . د

 حسن شحاته النشاط المدرسي 073\135

 عامر ابراهيم البحث العلمي  073\136

 وآخرون  عبد الوهاب علوان / 1969/ 68خالل عام  التعليم الجامعي في العراق 073\137

 جان دريفيون نسخة 4/  التربوي والمهنيالتوجيه  073\138

 اديب الخالدي الصحة ألنفسيه 073\139

 \           اآلدابفهرس األطاريح الجامعية لكلية  073\113

 محمود البستاني مناهج التربية الصحية  073\111

 جابر عبد الحميد جابر. د نسخة 0/  مناهج البحث في التربية وعلم النفس 073\112

 ابو خلدون ساطع المهدي أحاديث في ألتربيه واالجتماع 073\110

 احسان محمد الحسن خدمة الجماعة  073\114

 وآخرون محمد أزهر السماك. د نسخة 5/ البحث العلمي أصول 115/073

 يونس حسن مناهج البحث التربوي  073\116

 سعد اسماعيل الفكر التربوي العربي الحديث 073\117

 داود بوشماو ألتربية في اليابان المعاصر 073\118

 حسين حمدي الطوبجي ن2/المهنةالنظرية،المجال،:تعريف تكنولوجيا التربية 073\119

 رجاء محمود مدخل إلى مناهج البحث التربوي 073\123

 محروس خليفه الخدمة الجماعية وأساليب الرعاية 073\121

 عواد جاسم محمد  الكفايات 122/073

 عبد هللا عبد الدائم نسخة 5/ ة في البالد العربي التربية 073\120



 منى يونس البيئية ةالتربي 073\124

 \          لعلم النفس ةعروض األيام الوطني 073\125

 منى يونس ةالتقنيات التربوي 073\126

 العمر مثنى عبد الرزاق نسخة 2/  البحث العلمي يةمنهج 073\127

 وهيب سلمان ةالحديث اإلدارة 073\128

 عواد جاسم ةالمناهج الدراسي 073\129

 اسامه امين العربي اإلنسانتهيئة  073\103

 عبد الجليل الزوبعي التعليم في العراق 073\101

 وهيب سلمان. د نسخة 0/  دراسات في المناهج 073\102

 ليث كريم حمد الفكر التربوي اإلسالمي 073\100

 نايف ضدما األجنبيةاللغات  073\104

 ياس فرج مقدمه في دراسة المجتمع 073\105

 علي الوردي وعاظ السالطين 073\106

 عبد الجبار كريم االجتماعيةفن الخدمات  073\107

 محمود عبد فاضل ةوالتكوينات الطبقي االجتماعيةالتشكيالت  073\108

 علي الوردي خوارق األ شعور 073\109

 عبد الكريم ابراهيم النتاج الفكري 073\143

 معن خليل العمر االجتماععلم  إلىمدخل  073\141

 هادي محمد مقدمة في االنتربولوجيا العامة 073\142

 احسان محمد الحسن البناء االجتماعي والطبقية 140/073

 عاطف وصفي االنتربولوجيا االجتماعية 144/073

 خاشع المعاضيدي العراقيدراسات في المجتمع  145/073

 احسان محمد الحسن االجتماعيطرق البحث  146/073

 عبدهللا عبد الدائم ةالتكنلوجي ةالثور 147/073

ة لتدريس المواد والمعاصر المستلزمات الحديثة 148/073
 نسخة 0/ االجتماعية 

 عبد المنعم شاكر محمود

  نسخة0/ معايير منهج العلوم لدولة قطر 149/073

 مصطفى محمد األمام التقويم والقياس 153/073

 احمد عوده القياس والتقويم  151/073

 رجاء محمود ابو عالم قياس وتقويم التحصيل الدراسي 152/073

 لويس سميث العمليات الجماعيه في المدارس األبتدائيه 150/073



 سعيد الديوجي التربيه والتعليم في األسالم 154/073

 كمال سالم الفروق الفرديه 155/073

 دافيد كرام التعليم المبرمج بالتعليم المبرمج 156/073

 علي الوردي أصول علم النفس  073\157

 محمد مصطفى زيدان .د مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعده فيها 158/073

 شاكر حسين الخشالي ثقافه تربية األطفال 159/073

 عبد هللا عبد الدائم.د المستقبليه للتربيه في البالداألفاق  163/073

 جعفر محمد باقر الكلمه الطبيه في صد المخدرات 161/073

رؤيه مستقبليه لعملية التغيير والتطوير األجتماعي للمرأه  162/073
 والطفل

 سميره جعفر الموسوي

160/073   

 مرزوق يوسف.د الثقافة الصحية 164/073

 عبد األمير األعسم ةالتراث والمعاصرابن رشد وفلسفته بين  165/073

/  علم النفس الشواذ واالضطرابات العقلية والنفسية 166/073
 نسخة 23

 قاسم حسين صالح. د

 راهبه عباس العادلي االنفعاالت نموها وأدارتها 167/073

 ماجد أسد أفكار في الثقافة 168/073

 معن خليل عمر.د المعاصرنقد الفكر االجتماعي  169/073

 محمد بصبار.د الفلسفة اليونانية 173/073

 أحمد الرحيم اصول تدريس اللغة العربية 171/073

 قيس ألنوري.د األنترولوجيا الشخصية 172/073

 سعيد إسماعيل علي.د الفكر التربوي العربي الحديث  170/073

 علي ألقاسمي تربية األطفال واليافعين 174/073

 معن خليل عمر.د رواد علم االجتماع في العراق 175/073

 \         اإلسالم والديمقراطية 176/073

 سهيل حسين الفتالوي حقوق اإلنسان في اإلسالم 177/073

 هللا محمد وائل عبد.د تصميم المنهج المدرسي 178/073

 علي أسماعيل عبد من أين أتى الوجود وكيف بدأ ولماذا 179/073

 محمد النوري محمد  مقياس صورة الجسم  183/073

 خضير مهدي عمران التوجيه واإلرشاد التربوي 181/073

 محمد عبد الكريم النظرية المعاصرة في علم االجتماع 182/073

 وعالء الدين كاظم كريم نجم. د األكاديمية في التعليم العالي حقوق اإلنسان والحرية 180/073



 صباح مهدي رميض. د معاصرة في التربية والتعليمدراسات  184/073

 ابتسام محمود محمد سلطان التطور الخلقي للمراهقين 185/073

حامد عبد السالم زهران . د نسخة 2/ المفاهيم اللغوية عند األطفال  186/073
 وآخرون 

 هادي محمد عبد مدخل الى مهارات تدريس اللغة العربية 187/073

 فلاير حسن خليفة اإلنسانحقوق  188/073

 كريستال لورو بداية صحية 189/073

 سليمان بن عبد هللا بالخيل. د الوقف في الشريعة اإلسالمية 193/073

 حسان حالف. د مقدمة في مناهج البحث العلمي 191/073

 أدوارد هما لوويل تنمية مهارات ذوي الصعوبات 192/073

 محمد سلمان فياض الخزاعي ومهارات األطفالاالستراتيجيات التربوية  190/073

 أسامة فاروق مصطفى. د نسخة 0/ سمات التوحد  194/073

سامي محسن الختاتنة .د نسخة 0/ مبادئ علم النفس  195/073
  وآخرون

 محمد ألنوري محمد. د مقياس االنتماء 196/073

 غالب محمد رشيد. د أرشاد النفسي ومعالجة المخاوف 197/073

 بسام نبي ياسين. د طرق دراسة الطفل 198/073

 محمد ألنوري محمد. د مقياس اضطراب االنتباه 199/073

 محمد ألنوري محمد. د مقياس اضطرابات النطق 233/073

 محمد ألنوري محمد. د مقياس أساليب المعاملة الوالدية 231/073

 سوسن شاكر رشيد. د تقويم جودة األداء 232/073

 محمد ألنوري محمد علي . د مقياس اضطرابات األكل فوضوية األكل 230/073

 محمد ألنوري محمد.د مقياس الوعي الفونولوجية 234/073

 روحي عبدان التنظيم النفسي التربوي في ميدان التربية الخاصة 235/073

 أحمد عبد اللطيف إرشاد الموهوبين والمتفوقين 236/073

 بطرس حافظ بطرس ذوي صعوبات التعلمتدريس األطفال  237/073

 ممدوح عبد المنعم الكناني نسخة 0/ قراءات في أبداع الطفل  238/073

 ميساء يحيى قاسم البرمجة اللغوية العصبية 239/073

 ثائر احمد غباري مفاهيم أساسية في التربية وعلم نفس االجتماع 213/073

 بسمة كريم شامخ االجتماعيالمرونة األسرية والسلوك  211/073

 زين بدران رعاية األم والطفل  212/073

 معيوف السبيعي الكشف عن الموهوبين في األنشطة المدرسية  210/073



 لطفي محمد علي التفكير االجتماعي 214/073

 أنوار عبد الحميد الموسوي علم النفس األدبي 215/073

 عيسىعبد الكريم . د مهارات الحاسوب 216/073

 سعيد كمال عبد الحميد .د نسخة 0/ اضطرابات النطق والكالم  217/073

 جليل وديع شكور فصول في علم النص 218/073

 فتحي محمد أبو ناصر مدخل إلى اإلدارة التربوية 219/073

 منتهى مطشر عبد الصاحب الشعور بالذنب وعالقته باالكتئاب 223/073

 احمد عبد اللطيف أبو سعد نسخة 0/ علم النفس اإلرشادي  221/073

 خوله احمد يحيى أنشطة األطفال العاديين وذوي االحتياجات  222/073

 بطرس حافظ بطرس إعاقات النمو الشاملة 220/073

 أيمن سليمان مزاهدة التربية الصحية للطفل 224/073

 محمد حسين العجمي استراتيجيات اإلدارة الذاتية المدرسية 225/073

 محمد مصطفى  التقويم الواقعي في العملية التدريسية 226/073

 إسماعيل عباس األخرس مدير ألمدرسه الفعال 227/073

 هادي مشعان ربيع مدير ألمدرسه الناجح 228/073

 هالة مصباح عبد اللطيف أمور ألطلبه واألداره ألمدرسيه أولياءبين  العالقة 229/073

 محمد النوبي محمد األكل الشره العصبيمقياس اضطرابات  203/073

 أمل عبد العزيز إسماعيل منهاج رياض األطفال 201/073

 محمد النوبي محمد مقياس اضطراب االنتباه المصحوب بأنماط الزائد 202/073

 محمد شحاته ربيع . د نسخة 4/ علم النفس االجتماعي 200/073

 األمام الشهيد محمد الصدر الزواج والمشاكل الزوجية والجنسية 204/073

 علي عبد الحميد احمد.د التحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإلسالمية التربوية  205/073

 ناصر خطاب.د ذوي صعوبات التعليم للطلبةتعليم التفكير  206/073

أنشطة عملية في تعليم التفكير برنامج أدوات التفكير  207/073
 نسخة2/ ـ برنامج الكورت المعدل  اإلبداعي

 ناصر خطاب.د

 أماني الدجاني األوالد الذين يفكرون خارج المألوف 208/073

 صبري بردان علي  أثر برنامج أرشادي 209/073

 نبيل رفيق محمد إبراهيم.د الذكاء المتعدد 243/073

منهج التدريبات السلوكية والمعرفية للطلبة القابلين  241/073
 للتدريب من ذوي اإلعاقة العقلية

 خالد بن عابد الحبوب

اإلرشاد النفسي ودوره في عالج المدمنين على  242/073
 المخدرات

 بعيبع محمد ناديه.د



 ميساء يحيى قاسم .د البرمجة اللغوية ألعصبيه 240/073

 عبد الرزاق الرحاحلة .د نسخة0/ السلوك التنظيمي في المنظمات 244/073

 فهمي توفيق. د العمل االجتماعي 245/073

 السيد محمد علي قضايا تربويه معاصره 246/073

 ناديه حسن العفون.د فاعلية تصميم تعليمي وتعليمي  247/073

 نضال عبد اللطيف برهم  الخدمات االجتماعية 248/073

 غادة محمد سعيد الفيزياء المسلية للعقول الذكية 249/073

 هادي مشعان ربيع اللعب والطفولة 253/073

 رائد خليل ألعبادي اختبارات ألمدرسيه 251/073

 هشام عطيه القواسمه دليل المرشد التربوي 252/073

 هاشم ياسر حسن .د تمرينات خاصة لتطوير دقة األداء الحركي 250/073

 محمد النويسي محمد مقياس التوافق النفسي 254/073

 هادي مشعان ربيع علم النفس اإلداري  255/073

 خالد محمد الخطيب الرياضيات ألمدرسيه  256/073

 خالد محمد أبو شعيره علم النفس اللغوي 257/073

 رائد خليل ألعبادي التوحد  258/073

 منى يونس بحري.د الضعف األسري  259/073

 فاديل أبو خليل أدارة الصف وتعديل السلوك الصفي 263/073

 علي محمود كاظم الجبوري نسخة 2/  علم النفس الفسيولوجي 261/073

 ربحي مصطفى عليان أدارة ألمكتبه 262/073

 فايز عبد الهادي عابد الساقي في تعليم  مهارات التفكير 260/073

 إقبال محمد رشيد صالح.د اتجاهات الطالب نحو ألمدرسه 264/073

 خالد محمد أبو شعيره. د مستقبليهألتربيه ألعلميه رؤى  265/073

 سوسن شاكر مجيد االختبارات ألنفسيه  266/073

 عبد الواحد محمد البرزنجي التفاؤل التشاؤم  267/073

 خزا علهمحمد سلمان  النظام التربوي 268/073

 عبد العزيز إبراهيم المشكالت ألنفسيه والسلوكية لنمو األطفال 269/073

 عطوف محمود ياسين.د الذكاء والقدرات ألعقليهاختبارات  273/073

 حسين هاشمي.د يوميات طبيب نفساني 271/073

 ايناس عمر ابوختله اختبار االستعداد المدرسي لطفل الحضانة والروضة 272/073

 ماكينيس -جون أم الصم المكفوفون من أطفال وناشئين 270/073

 معن خليل العمر  االجتماعيبط الض 274/073



 محمد منير حجاب ةاالتصال الفعال للعالقات ألعام 275/073

 محمد عبد القادر عابدين  لمدرسية ألحديثةاإلدارة ا 276/073

 عبد األمير شمس الدين ةموضوعات في علم نفس ألتربي 277/073

 علي محمد الدين بحوث في علم النص 278/073

 احمد بطاح  ةألتربوي اإلدارةقضايا معاصره في  279/073

 الرياض دور المؤسسات التربوية في الحد من تعاطي المخدرات 283/073

 محمد زيعور  أطفال ومراهقون بدون حوار  281/073

 سمير رياض صعب.د موهبة عسر القراءة الديسلكيا 282/073

 ياسرالعيتي   ما فوق ألمنافسه  280/073

 سعد خليلنبيل .د أنماط  اإلدارة التعليمية 284/073

 ماجد السيد عبد تربية الموهوبين والمتفوقين 285/073

 احمد زكي حلمي الصحة ألمهنيه 286/073

 سجيع الجبيلي مهارات القراءة والفهم والتذوق األدبي 287/073

 مارلين لويس المهارات الدراسية 288/073

 سعيد الدجاني رعاية الطفل وتحصينه 289/073

 مدحت أبو نصر الذكاء العاطفي الوجدانيتنمية  293/073

 محمد النوبي محمد علي.د مقياس المهارات األجتماعيه  291/073

 محمد النوبي محمد علي.د مقياس الوعي الفونولوجي 292/073

 محمد النوبي محمد علي.د مقياس دوافع اإلنترنت 290/073

 أحمد صالحعباس . د الرياضية التربيةطرق التدريس في  294/073

 جان مارك لوغال أدارة الموارد البشرية 295/073

 أوليفيه هودي عشرة اسئله في علم النفس والتربية 296/073

 ملحم قربان.د فعل التزام الحقوق اإلنسانية 297/073

 لبيب النجيفي.د في الفكر التربوي 298/073

لتربيه والتعليم وصفات المدرس اطرائق ومناهج  299/073
 الناجح

 حسان حالق.د

 عبد الرزاق بيضون المخدرات  033/073

مقياس اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط  031/073
 (لدى األطفال التوحديين)الزائد

 محمد النوبي محمد علي.د

 لطفي الشربيني.د المرجع الشامل في عالج االكتئاب  032/073

علم االجتماع الموضوع والمنهج مع التركيز على  030/073
 المجتمع العربي 

 مجد الدين عمر خيري خمش.د



 محمد الديب.د بحوث في علم النفس 034/073

مقياس مستوى الطموح لذوي األعاقه السمعية  035/073
 والعاديين

 محمد النوبي محمد علي.د

 البا سليم معربس. د االكتئاب لدى الشباب 036/073

 بنوا دولوناي خطأ اإلدارة 037/073

 توما جورج خوري. د نظرة في أعماق الشخصية 038/073

 عبد اللطيف يوسف ألصديقي. د تاريخ اإلحصاء 039/073

 علي محمد جعفر. د األحداث المنحرفون 013/073

 غاشون باشالر شاعرية أحالم اليقظة 011/073

 عباس محمود مكي. د تبيين مكامن المرض النفسي 012/073

 علي زيعور. د التربية والتعليم بين المعرفيات والنمو 010/073

 علي محمد جعفر. د داء الجريمة 014/073

 غاشون باشالر تكوين العقل العلمي 015/073

 حبيب هللا طاهري مشاكل األسرة وطرق حلها 016/073

 جورية طلعت فواز األطفالصدمة الحرب أثارها النفسية والتربوية في  017/073

 فايز جمعة النجار وآخرون . د نسخة 0/ أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي  018/073

 احمد شكر الحسيني التدخين والمشروبات الكحولية 019/073

 جليل وديع شكور. د اإلدمان سرطان المجتمع 023/073

 محمد منير حجاب. د العالقات العامة في المؤسسات الحديثة 021/073

 كريم ناصر علي. د اإلدارة الصفية 022/073

 احمد المغربي. د أدارة الفصل 020/073

 كوفمان.جيمس ر العمل والطمأنينة في البيئة األكاديمية 024/073

 كمال مجيد العنف 025/073

 ثائر غباري. د علم النفس التربوي 026/073

 محمد علي القضاة التربويقضايا معاصرة في الفكر  027/073

 فيصل الزراد. د اإلدمان على الكحول والمخدرات 028/073

قضايا المجتمع واألسرة والزواج على ضوء القران  029/073
 الكريم

 السيد محمد حسين الطباطبائي

 مايكل غوريان الصبية والفتيات يتعلمون بشكل مختلف 003/073

 الرحمن ألشيمي حسني عبد. د إدارة المعرفة 001/073

 انجي مروجان القيادة النسائية  002/073

 عاصم شحادة علي للناطقين بغيرها واتجاهاته العربية اللغة تعليم 000/073



 هادي مشعان ربيع مدخل إلى التربية 004/073

 محمد سلمان فياض الخزاعلة. د مبادئ في علم التربية 005/073

 محمد النوبي محمد علي. د لذوي اإلعاقة السمعية اآللياستخدام الحاسب  006/073

 محمد النوبي محمد علي. د مقياس تقدير الموهبة 007/073

 سوسن شاكر مجيد. د العنف والطفولة  008/073

 خالد محمد أبو شعيرة. د مفاهيم أساسية في التربية وعلم النفس واالجتماع 009/073

 محمد سلمان فياض . د طرائق التدريس الفعال  043/073

 ثائر أحمد غباري. د البحث النوعي في التربية وعلم النفس 041/073

 هشام عطية القواسمة دليل المرشد التربوي 042/073

 ثائر غباري. د القدرات العقلية بين الذكاء واإلبداع 040/073

 خالد محمد أبو شعيرة. د التربية المستقبلية 044/073

 هللا النوايسة أديب عبد  نسخة4/  المفاهيم والمصطلحات السلوكيةمعجم  045/073

مقياس اضطرابات األكل فقدان الشخصية العصبية  046/073
 للمراهقين والمعوقين بدنياً والعادين

 محمد النوبي محمد علي. د

 حمدي علي الفرماوي. د اإلنسان العربي بين حاجاته النفسية والشعور بالقرف 047/073

 طارق عبد الرؤوف عامر.د علم طفلك كيف يفكر 048/073

 ميشيال مارزانو فلسفة الجسد 049/073

 علي أسعد وطفة.د التربية والطفولة 053/073

 هاشم فوزي ألعبادي. د التعليم الجامعي  051/073

 شاهر ربحي عليان . د مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها 052/073

 فؤاد إبراهيم السراج. د األسس الفلسفية والمنهجية   050/073

 مصطفى نوري القمش. د اإلعاقة العقلية 054/073

 روحي عليان. د مصادر التعلم  055/073

 جان البالنش النقلة الخابيه ما خلف ال عقالنيه 056/073

 حان البالش حين -البعد 057/073

 جان البالش التسامي 058/073

 جان البالش الترميز-الخصاء 073\059

 منى يونس بحري. د العنف األسري 063/073

 مصطفى القمش. د قضايا وتوجيهات حديثة في التربية الخاصة 061/073

 إبراهيم عبد العزيز . د أسس اإلدارة العامة واإلدارة التربوية 062/073

 أحمد عارف عساف. د منهجية البحث في العلوم االجتماعية واإلدارية 060/073

 مصطفى قيم هيالت . د التربية الفنية والموسيقية في تربية الطفل 064/073



 هشام بركان بشر. د تعليم الرياضيات في عالم متعدد الثقافات 065/073

 غالب فديجات ثقافة البحث العلمي  066/073

مقياس االتجاهات لدى المراهقين المعوقين بدنياً  067/073
 والعاديين

 محمد النوبي محمد علي. د

 ماجدة السيد عبيد. د قاموس لغة اإلشارة للصم  068/073

 رفاه محمد علي. د التفكير الحاذق 069/073

 ماجدة السيد عبيد. د مدخل إلى التربية الخاصة 073/073

 محمد سلمان فياض الخزاعلة. د نظريات في التربية 071/073

 سامح محافظة. د العملية التربية 072/073

النظام التربوي بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم  073\070
 العالي

 محمد سلمان الخزاعلة. د

 شهرزاد محمد شهاب موسى. د بناء برنامج تطويري 074/073

 وليد احمد أسعد الكثافة المدرسية 075/073

 ممدوح عبد المنعم الكناني. د سيكولوجية الطفل المبدع 076/073

 ربيع محمد. د اإلدراك البصري وحدوديات التعلم 077/073

 ماجدة السيد عبيد. د تأهيل المعاقين 078/073

 عطا هللا فؤاد ألخالدي. د اإلرشاد المهني للمدارس والمراكز والجامعات 079/073

 مهدي حسن زويلق. د أدارة اإلفراد 083/073

 وفاء منذر رضا  األمومة والطفولة 081/073

 جمال عبد الفتاح العساف. د تنمية مهارات اللغة إلى طفل الروضة  082/073

 عامر إبراهيم علوان. د الكفايات التدريسية وتسمية التدريس 080/073

مقياس التفاعل االجتماعي لدى طالب الجامعة  084/073
 الموهوبين

 محمد التوبى محمد علي . د

 لؤي محي الدين أمين المسابقات المدرسية الحديثة 085/073

 هادي مشعان ربيع طرق البحث التربوي 086/073

 عماد أبو الرب. د ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي  087/073

 رانيا عدنان. د علم النفس المدرسي 088/073

 فضيلة عرفات السبعاوي. د التغلب على الخجل االجتماعي 089/073

 جمال عبد الفتاح العساف. د مناهج رياض األطفال 093/073

 محمد النوبي محمد علي علم النفس اإلكلينيكي لذوي االحتياجات الخاصة 091/073

 وليد احمد أسعد الثقافيات التعليمية 092/073

 ربحي مصطفى عليان التربية العملية 090/073

 أبو ختلهإيناس عمر محمد  اختبار االستعداد المدرسي لطفل الحضانة والروضة 094/073



 خالد محمد أبو شعيرة. د اقتصاديات التربية والتعليم 095/073

 هادي مشعان ربيع تطوير اإلدارة المدرسية 096/073

 عالء الدين تيسير دنديس نسخة 4/ دليل المعلمين الجدد  097/073

 سامع يوسف الدعجة  مبادئ تطوير الذات 098/073

 عبد الواحد حميد الكبيسي.د االختبارات التحصيلية المدرسية  099/073

 أكرم خطابيه. د التربية الرياضية لألطفال الناشئة 433/073

 نايفة قطامي. د المتنمر الطفل 431/073

 احمد عبد اللطيف أبو اسعد . د سيكولوجية المشكالت األسرية 432/073

 نايفة قطامي. د طرق دراسة الطفل 430/073

 سليمان عبد الواحد يوسف. د نسخة 2/ ذوو صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية  434/073

 محمد الجوهري. د تاريخ التفكير االجتماعي 435/073

 نبيل عبد الهادي. د تشكيل السلوك االجتماعي 436/073

 بسام عمر غانم.د التربية العملية الفاعلة 437/073

 محمود شديقات اإلدمان 438/073

 عبد الحليم عباس قشطة. د نسخة 5/  والقيادة الجماعات 439/073

 مثنى علوان الجشعمي. د التدريس فن وعلم وأخالق 413/073

 ثائر أحمد غباري. د أساسيات في التفكير 411/073

 سناء حسنين خولي. د األسرة والحياة العائلية 412/073

الصوتي لدى األطفال ذوي اللعب وتنمية الوعي  073/ 410
 اإلعاقة العقلية

 محمد النوبي محمد علي. د

 محمد النوبي محمد علي .د مقياس إدمان االنترنيت 414/073

 محمد احمد خصاونة. د التربية الخاصة 415/073

 ثائر احمد غباري. د سيكولوجيا النمو اإلنساني 416/073

 عبد الرحمن الهاشمي. د تحليل مضمون المناهج الدراسية 417/073

 يامنة عبد القادر اسماعيلي التوجيه التربوي المعاصر 418/073

 خالد محمد أبو شعيرة. د التربية المهنية الفاعلة ومعلم الصف 419/073

 ماجدة بهاء الدين السيد عبيد.د وقفة مع الخدمة االجتماعية 423/073

 محمد سلمان فياض الخزاعلة. د اللعب عند األطفال وتطبيقاته التربوية 421/073

األثر الثقافي للنظام التعليمي القرطبي على العالم  422/073
 اإلسالمي واروبا

 خالد محمد أبو شعيرة. د

 خالد محمد أبو شعيرة. د الثقافة وعناصرها 420/073

أنماط ألشخصيه على وفق نظرية األنيكرام والقيم  424/073
 والذكاء االجتماعي 

 مطشر عبد الصاحبمنتهى .د



 سوسن شاكر مجيد. د تطورات معاصره في التقويم التربوي 425/073

 محمد النوبي محمد علي. د قضايا معاصره في التربية الخاصة 426/073

 عبد الستار جبار الضمد. د الحمل النفسي األعباء النفسية عند الرياضيين 427/073

 محمد علي القضاة ةقضايا معاصره في التربية الخاص 428/073

 أحمد عبد اللطيف أبو اسعد. د العملية اإلرشادية 429/073

 عصام النمر. د مناهج وأساليب في التربية والتربية الخاصة 403/073

 السيد عبد العاطي السيد. د علم االجتماع الحضري 401/073

 خالد حسن جمعة. د أصول البحث العلمي في التاريخ ومناهجهما 402/073

 يحيى محمد نبهان األساليب التربوية الخاطئة وأثرها في تنشئة الطفل 400/073

 محمد راشد بني عامر. د شذرات تربوية 404/073

 طارق عبد الرؤوف عامر.د توظيف أبحاث الدماغ في التعلم  405/073

 طارق عبد الرؤوف عامر. د طفل الروضة 406/073

 عاصم النمر. د محاضرات في تعديل السلوك  407/073

 إقبال محمد رشيد. د التمرد قلق المستقبل  –االغتراب  408/073

نماذج التطبيق العملي لإلرشاد في المدارس والمراكز  409/073
 والجامعات 

 عطا هللا فؤاد ألخالدي    .د

 غني ناصر حسين. د الضبط االجتماعي 443/073

 احمد المغربي . د مقاييس واختبار الذكاء  441/073

 أمل لطفي أبو طاحونة  التخطيط التربوي 442/073

 منى يونس بحري. د دراسات تربويه نوعيه 440/073

 علي عبد الرزاق الزبيدي. د حقوق اإلنسان 444/073

 حسام محمد مازن. د التربية البيئية 445/073

 محمد علي الرجوب ( في المدارس في العصر العباسي)اإلدارة التربوية 446/073

 خير سليمان شواهين  تنمية التفكير اإلبداعي في العلوم والرياضيات 447/073

 ماهر إسماعيل الجعفري. د نسخة 2/  المناهج الدراسية 448/073

 حسين الجزائري. د المرجع الشامل في عالج القلق 449/073

مقياس اضطرابات اللغة اللفظية لدى األطفال ذوي  453/073
 صعوبات التعلم

 محمد النوبي محمد علي. د

 جواد كاظم لفته. د (لمنظومة التعليم العالي )اإلدارة الحديثة  451/073

 زيد منير عبوي المعلم المدرسي الناجح 452/073

 فايز عبد الهادي عابد ( بين اإليحاء واإلقناع ألقسري)سيكولوجية المزاج 450/073

 جمال الخطيب.د ألجسميه والصحيهمقدمه في اإلعاقات  454/073

 فالح العلوان.د علم النفس التربوي  455/073



 سوسن شاكر مجيد.د التهيؤ القرائي لألطفال  456/073

 سلوى أبو بكر باوزير تنمية المفاهيم ألتاريخيه والجغرافيه لطفل ألروضه 457/073

 عليانربحي مصطفى .د (األسس والعمليات )أدارة المكتبات  458/073

 عدلي محمد عبد الهادي (مبادئ في التصميم)نظرية اللون 459/073

 عبد هللا محمد ألفالحي .د نقد العقل بين الغزالي وكانط 463/073

 صالح الدين محمود عالم. د والتربوية النفسية البحوث في البيانات تحليل 461/073

األخالقية جنائي وتنامي الجرائم  -الخبير النفس 462/073
 ألمعاصرة

 عباس محمود مكي.د

 أنور عبد الحميد الموسى.د علم النفس األدبي  460/073

 راغب احمد الخطيب علم االجتماع  464/073

 السيد رشاد غنيم.د دراسات معاصره في علم االجتماع 465/073

 أنور عبد الحميد الموسى.د علم االجتماع األدبي 466/073

 علي الحبيب الغريوي.د (نقد العقل الميتافيزيقي)هايدغر مارتن  467/073

 عبد المجيد حميد الكبيسي.د ألتربيه السكانية 468/073

 عدنان نجيب الدين.د فلسفات معاصره 469/073

 صبحي احمد مخلف.د طرائق تدريس ألجغرافيه 473/073

، القوه ، األطاله ، التحمل)اتجاهات حديثة في تدريب  471/073
 (التهدئة

 فاضل كامل مذكور. د

 غازي صالح محمود.د علم النفس الرياضي 472/073

 اقبال مطشر عبد الصاحب. د تصحيح المفاهيم الخطؤة وأساليبماهية المفاهيم  470/073

 ماجدة السيد عبيد. د وإنتاجهاالرسائل التعليمية  474/073

 ربحي عليان مصادر التعلم 475/073

جنائي وتنامي الجرائم االخالقية  –الخبير النفسي  476/073
 المعاصرة

 عباس محمود مكي. د

في التعليم الثانوي في  اإلرشاديةالبرامج والخدمات  477/073
 الوطن العربي

 صبحي عبد اللطيف

 ساستراتيجيات تطوير المناهج وأساليب التدري 478/073
 نسخة2/  الحديثة

 مصطفى نمر دعمس

 نريمان يونس لهلوب السياسات التربوية العربية 479/073

 خيرسليمان شواهين. د المرجع الشامل في برنامج التفكير الناقد  483/073

 عبد الرحمن العيسوي. د التعلم والتعليم سايكولوجية 481/073

 وليد توفيق. د استراتيجيات تعليم التفكير ومهارته 482/073

 محمد عثمان. د التربويأساليب التقويم  480/073



 وليد توفيق. د التفكير السايرو االبداعي 484/073

 بنعيسى زغبوش. د اإلرشاد النفسي المعرفي والوساطة التربوية 485/073

 فتحي ابو ناصر. د اإلدارة والسياسات التربوية  486/073

 وليد توفيق. د التفكير واللغة 487/073

 رجاء محمود. د  SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج  488/073

 فريد كامل ابو زينة مناهج البحث العلمي اإلحصاء في البحث العلمي 489/073

 عبد هللا فالح. د اإلحصاء التربوي 493/073

 عدنان احمد . د أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات 491/073

 جعفر عبد كاظم. د والتقويم التربوي القياس النفسي 492/073

منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم االجتماعية  490/073
 نسخة2/ 

 مصطفى نمر دعمس. د

 مأمون صالح. د الشخصية 494/073

 وليد رفيق. د التربية البيئية 495/073

 باسل خميس. د االختبارات التحصيلية 496/073

تصميم البحث والتصميم )البحث العلميمناهج  497/073
 (اإلحصائي

 محمد وليد البطش. د

 موفق الحمداني (أساسيات البحث العلمي)مناهج البحث العلمي 498/073

 فريد كامل ابو زينة (طرق البحث العلمي)مناهج البحث العلمي  499/073

 سلمان شواهينخير  (TRIZ)المرجع الشامل في برنامج التفكير االبتكاري  533/073

 عبد الرحمن عبد علي. د تدريس البالغة العربية 531/073

 محمد بو زيان. د التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي 532/073

 وائل عبد هللا محمد . د نسخة 0/  تحليل محتوى المنهج في العلوم االنسانية 530/073

 محمود محمد. د سايكولوجية الدافعية واالنفعاالت 534/073

 عالء الدين كاظم. د التربوي التوجيه 535/073

 (االردن)جامعة اليرموك  التربية في عصر البدائل 536/073

 وليد رفيق. د التعليم والتعلم وعلم النفس التربوي 537/073

 جمال ابو دلو. د الصحة النفسية 538/073

 خالد عز الدين. د األطفالالسلوك العدواني عند  539/073

 محمود سراج الدين. د اإلسالميةمهارات تدريس التربية  513/073

 فلسطين محمد الجودة في التعلم عن بعد  511/073

 نايف القيسي. د المعجم التربوي وعلم النفس 512/073

 فخري عبد الهادي. د علم النفس المعرفي 510/073

 اسماعيل محمد. د اإلحصاء الوصفي والحيوي 514/073



 حمزة الجبالي الوسائل التعليمية  515/073

 احمد وادي. د اإلعاقة العقلية  516/073

 رامي حسين. د مفاهيم حديثة في وظائف اإلدارة التربوية التعليمية 517/073

 ماجد سليمان أبحاث العلوم االنسانية واالجتماعية 518/073

 JOSEPH C.MUKALE توجهات إبداعية في التعلم الصفي 519/073

 محمد عبد الجبار. د مناهج البحث العلمي منظور تربوي معاصر 523/073

 خيرسليمان شواهين. د المنهاج المدرسي في تعليم التفكير 521/073

سايكولوجية التعلم بين المنظور أالرتباطي والمنظور  522/073
 المعرفي 

 فتحي الزيات. د

 ابو حمادةناصر الدين  اختبارات الذكاء  520/073

 محمد شحاته ربيع. د المرجع في علم النفس التجريبي 524/073

 فرحان حسن المدرسة والمجتمع 525/073

 محمد حسن الخوف واالبتزاز والعنف عند االطفال  526/073

 رسمي علي. د أصول التربية الحديثة  527/073

 بدر احمد جراح االتجاهات الحديثة في تربية الطفل  528/073

 احمد عبد اللطيف. د اتجاهات علم النفس 529/073

 عدنان يوسف. د التواصل االجتماعي 503/073

 فوزي احمد التدريس 501/073

 العربي بلقاسم . د البحث الجامعي بين التحرير والتصميم والتقنيات  502/073

 ماجد محمد  معجم العلوم التربوية 500/073

 محمود عواد. د والعقليمعجم الطب النفسي  504/073

 وليد رفيق. د التربية البيئية واستراتيجيات تدريسها 505/073

 صالح علي. د مهارات التدريس الصفي 506/073

 جمال محمد. د أساسيات التربية والتعليم الفعال 507/073

 محمد السيد علي. د نسخة 5/  موسوعة المصطلحات التربوية 508/073

 مصطفى نمر دعمس نسخة2/ الجودة الشاملة في التربية والتعليمإدارة  509/073

 مصطفى نمر دعمس  نسخة4/  مهارات التفكير 543/073

 جعفر عبد كاظم. د دوافع السلوك 541/073

 ابو صعيليك حامد علي. د نسخة2/اإلدارة الصفية  542/073

 العاليحقوق اإلنسان والحريات األكاديمية في التعليم  540/073
 نسخة2/ 

 عالء الدين كاظم. د

 وسام علي محمود نسخة2/  اإلدراك اللغوي لدى األطفال 544/073

 محمود سلخي.د طرق تدريس التربية اإلسالمية 545/073



 اسماعيل محمد. د العنف المجتمعي  546/073

 كامل علي سليمان. د التفكير  547/073

 رامي جمال. د اإلدارة التربوية الفاعلة 548/073

 خير سليمان شواهين . د مهارات التفكير في العلوم اإلسالمية 549/073

النمو االنفعالي واالجتماعي من الرضاعة إلى  553/073
 المراهقة

 معاوية محمود. د

 محمد عبد القادر. د المستحدثات في عملية التعليم والتعلم 551/073

 وليد رفيق. د التعليمالتفكير الناقد واستراتيجيات  552/073

 احمد محمد عبد الرحمن  تصميم االختبارات 550/073

 الريماوي محمد عودة. د نسخة 0/  علم النفس العام 554/073

 صبري بردان علي. د الصحة النفسية والعالج النفسي اإلسالمي 555/073

 محمد داود. د استراتيجيات التعلم التعاوني 556/073

 حسنينإبراهيم جابر. د  نسخة2/  النفس التكنولوجيعلم  557/073

 مصطفى نمر دعمس استراتيجيات التقويم التربوي الحديث 558/073

 حامد علي ابو صعيليك. د نسخة2/  اتجاهات حديثة في اإلدارة التربوية 559/073

 ماجده السيد عبيد. د سايكولوجية الموهبين والمتفوقين 563/073

 طالل محمد نور. د الى البحث العلميالمدخل  561/073

 احمد بن جمعة. د الثقافة االختبارية 562/073

 محمد محمود. د اساسيات التعلم من اجل التعليم الصفي  560/073

 احمد علي الحاج. د التخطيط التربوي الستراتيجي 564/073

 طاهر محمد الهادي. د اسس المناهج المعاصرة  565/073

 أريك فروم التحليل النفسي والدين 566/073

 نادية حسين. د االتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير  567/073

 ناديه حسين. د التفكير وأنماطه ونظرياته 568/073

 سمير محمد. د طريقة برايل في تعليم القراءه والكتابة للمكفوفين  569/073

 يوسف قطامي. د نظرية التنافر والعجز والتفسير المعرفي  573/073

 عدنان حسين. د الوصفي في العلوم التربوية اإلحصاء 571/073

 علي محمود كاظم. د علم النفس الفسيلوجي 572/073

 صبري بردان اإلرشاد التربوي والنفسي اإلسالمي 570/073

 محمد محمود. د دراسات في التفكير التربوي المعاصر 574/073

اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق  575/073
 التدريس

 محمد السيد علي. د

 محمد محمود. د مقدمة في التربية 576/073



قضايا ومشكالت معاصرة في المناهج وطرق  577/073
 التدريس 

 محمد السيد علي. د

 حسن محمد حسان . د نسخة 7/  اإلدارة التربوية 578/073

 رافدة الحريري. د الجودة الشاملة في المناهج وطرق التدريس 579/073

583/073   

 ةأديب عبد هللا النوايس نسخة0/  النمو اللغوي والمعرفي للطفل 581/073

 ثائر احمد غباري. د سيكولوجيا التعليم 582/073

 الرحمن الجاغوبمحمد عبد . د برنامج تعليمي قائم على نظرية النظم للجرجاني 580/073

 ثائر احمد غباري . د مناهج البحث التربوي 584/073

 عبد العباس فضيخ. د لسلطنة عمان  اإلستراتيجيةالشخصية الموقعية  585/073

 محمد بن سعيد بن سهو العولمة  586/073

 فارس مظلوم مكي  الجيوبوليتيكية حيال القرن االفريقي األهمية 587/073

 جودت احمد سعادة. د ن2/ونماذج الكرة األرضية الخرائط مهارات تدريس 588/073

 عبد االله رزوقي كربل  األرضيةعلم األشكال  589/073

 لينا محمد وفا إبراهيم. د نسخة0/ الجودة الشاملة في التعليم  593/073

المفاهيم، األهداف، المحتوى، منحى ) التربية السكانية 591/073
 نسخة 0( النظم، المنهجية، التقويم

 الكبيسي عبد المجيد حميد. د

 ثائر احمد غباري. د البحث النوعي في التربية وعلم النفس 592/073

 ثائر احمد غباري. د علم النفس اللغوي  590/073

 محمود احمد عمر. د القياس النفسي والتربوي 594/073

 فوزي الشربيني. د تطوير المناهج التعليمية 595/073

 محمد شحاته ربيع. د نسخة0/  علم النفس الصناعي والمهني 596/073

 كارل بوبر نسخة2/ منطق البحث العلمي 597/073

 شذى عبد الباقي محمد. د نسخة0/  اتجاهات حديثة في علم النفس المعرفي 598/073

 عبد الرحمن الهاشمي. د المعرفيالمنهج واالقتصاد  599/073

 احمد عبد اللطيف. د اإلرشاديةالمهارات  633/073

 شاهر ذيب. د استراتيجيات التدريس 631/073

 رجاء محمود ابو عالم. د سيكولوجية الذاكرة وأساليب معالجتها 632/073

 فتحي مصطفى الزيات. د علم النفس المعرفي 630/073

 محمد عبد هللا رزمان. د في القرأن الكريمالفعل الحضاري  634/073

 عبد الرحمن عبد السالم  . د اس والتقويم الكفايات التعليمية في القي 635/073

 ثائر احمد غباري. د سيكولوجية الشخصية 636/073

 ثائر احمد غباري. د سيكولوجيا النمو اإلنساني بين الطفولة والمراهقة 637/073



 سخةن0/

 جمال عبد الفتاح. د ةتنمية مهارات اللغة لدى طفل الروض 638/073

 محمد السيد علي الكسباني.د مصطلحات في المناهج وطرق التدريس  639/073

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الفرد  613/073
 واألسرة

 حسين حسن سلمان. د

الجماعة الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع  611/073
 والمؤسسة والمجتمع

 حسين حسن سلمان. د

 اشرف محمد عبد الغني. د ذوي النشاط الزائد لألطفالبرنامج العالج السلوكي  612/073

برنامج التفاعل االجتماعي لألطفال المعاقين عقلياً  610/073
 مفرطي النشاط الزائد

 اشرف محمد عبد الغني. د

ذوي االحتياجات  لألطفالعالج السلوك االندفاعي  614/073
 الخاصة

 اشرف محمد عبد الغني. د

 طارق بن علي الحبيب. د الوسواس القهري 615/073

 صفاء محمد محمود ابراهيم مهارات التفكير في تعلم اللغة العربية وتعليمها 616/073

 طارق بن علي الحبيب. د العالج النفسي والعالج بالقران 617/073

 دينة ديكارت النفس انفعاالت 618/073

 فتحي الزيات. د المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات األسس 619/073

 هيلين دوتش علم نفس المرأة الطفولة والمراهقة 623/073

والبيئة االجتماعية بين النظرية  اإلنسانيالسلوك  621/073
 والتطبيق

 حسين حسن سلمان. د

 صابر خليفة. د علم النفس مبادئ 622/073

 وليد خضر الزند. د المناهج التعليمية  620/073

 كولن فريزر تقديم علم النفس االجتماعي 624/073

 سامي محمد ملحم. د القياس والتقويم في التربية وعلم النفس 625/073

والمعلمين للكشف عن الموهبة  األمور أولياءدليل  626/073
 ورعايتها أبنائهملدى 

 شواهينخير . د

 فراس السليتي . د التدريس التبادلي والقراءة الناقدة 627/073

 عبد السالم يوسف الجعافرة. د نسخة0/  التربية والتعليم بين الماضي والحاضر 628/073

 فلاير محمد ابو عودة . د اإلجرائيالبحث  629/073

 منذر سامع. د طرق تدريس التربية الفنية 603/073

 محمود عوض هللا سالم. د التربية الخاصة في الطفولة المبكرة 601/073

 احمد ارشيد الخالدي دليل تدريس التربية الرياضية 602/073

قضايا معاصرة وآثارها على التربية والتعليم في  600/073
 نسخة4/  الوطن العربي

 خالد محمد أبو شعيرة. د



 محمد محمود ساري. د مفاهيم التدريس في العصر الحديث  604/073

 احمد الخطيب. د االعتماد وضبط الجودة في الجامعات العربية 605/073

 توما جورج خوري. د الشخصية أعماقنظرة في  606/073

ذوي  األطفاللدى  ألتكيفيبرنامج تنمية السلوك  607/073
 العقلية اإلعاقة

 اسماء عبد هللا العطية. د

 اشرف محمد عبد الغني. د كيف تعدل سلوك طفلك االجتماعي  608/073

 حسين فايد. د علم النفس العام 609/073

 فيكتور سمير نوف  التحليل النفسي للولد  643/073

 محمد احمد عبد اللطيف. د مهارات التفكير 641/073

 مارسيل كراهيه علم النفس التربوي 642/073

 طارق بن علي الحبيب. د الطب النفسي المبسط 640/073

 طارق محمد عامر. د التدريس بالتكنولوجيا الحديثة لدى صعوبات التعلم  644/073

 طارق بن علي الحبيب. د الفصام  645/073

 عباس محمود مكي. د تبيين مكامن المرض النفسي 646/073

االرشاد السلوكي المعرفي الضطرابات القلق لدى  647/073
 االطفال

 اسماء عبد هللا. د

 انشراح ابراهيم. د التربية االبداعية 648/073

 هالة فاروق جالل تنمية المهارات االجتماعية 649/073

 جودي هير . د نحو خبرات إرشادية أفضل للعمل مع االطفال 653/073

 فتحي الزيات.د صعوبات التعلم 651/073

 علي زيعور. د التربية والتعلم بين المعرفيات والنمو 652/073

 اشرف عبد الغني. د لألطفال ذوي الصعوبات التعلم اإلبداعتنمية  650/073

اضطرابات القلق لدى االطفال في مرحلة الطفولة  654/073
 المتأخرة

 اسماء عبد هللا العطية. د

 جمال عبد المنعم اكرمي. د المعلم إعداد 655/073

 اسماعيل الجاويش محمد التربوية األنشطةفي  األساس 656/073

 اسماعيل محمد الدرديري. د التخطيط االستراتيجي في ضوء معايير جودة التعليم 657/073

 يحيى القبالي في معاملة ذوي صعوبات التعلم  األسرةدليل  658/073

 ابراهيم سليمان المصري. د (وتطبيقاته أسسه)اإلرشاد النفسي 659/073

 الدين العمريصالح  علم النفس النمو 663/073

 عبد السالم يوسف. د العربية وطرائق تدريسها اللغةمناهج  661/073

 صالح فؤاد سليم التقويم النفسي 662/073

 سؤدد فؤاد االلوسي سوفت وير التفكير البشري 660/073



 امل البكري علم النفس المدرسي 664/073

 جان فرنسوا دورتيه معجم العلوم االنسانية 665/073

 رانيا عدنان. د علم النفس المدرسي 666/073

 علي احمد مدكور طرق تدريس اللغة العربية 667/073

 هادي طولبة طرائق التدريس 668/073

 احمد عبد اللطيف اإلرشاديةالمهارات  669/073

 نايف قطامي  مناهج و اساليب تدريس الموهوبين والمتفوقين 673/073

 محمد محمود الجوهري االجتماعيةالمشكالت  671/073

 بطرس حافظ بطرس المشكالت النفسية وعالجها 672/073

 م واخرونتوععدنان يوسف ال نسخة                                   0/  تنمية مهارات التفكير 670/073

 سامي محمد ملحم  نسخة 0/  مناهج البحث في التربية وعلم النفس 674/073

 خير سليمان شواهين تنمية مهارات التفكير لالطفال 675/073

 فاطمة محمود الزيات. د نسخة 0/  علم النفس اإلبداعي 676/073

 منال عبد الفتاح الهنيدي  مدخل الى سايكولوجية رسوم االطفال 677/073

 طه عبد العظيم حسين االرشاد النفسي 678/073

 عارف صالح مخلف االدارة البيئية 679/073

 ربيع محمد  المسؤولية االجتماعية لطفل ماقبل المدرسة 683/073

 محمد حسين قطناني  تربية الموهوبين وتنميتهم 681/073

 محمد بكر نوفل  تطبيقات علمية في تنمية التفكيرباستخدام عادات العقل 682/073

 صالح محمد ابو جادو تعليم التفكير 680/073

 العتومعدنان يوسف  نسخة 0/ النظرية والتطبيق  علم النفس المعرفي 684/073

 عبد الرزاق السؤال الفلسفي ومسارات االنفتاح 685/073

 محمد عوض العايدي تصنيف ديوي العشري القياسي 686/073

 فليكس فارس هكذا تكلم زراد شت 687/073

 احمد عبد اللطيف أبو سعد نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي 688/073

 سناء نصر حجازي تنمية اإلبداع ورعاية الموهبة لدى األطفال 689/073

 السيد عبد القادر التربية االجتماعية والدينية في رياض األطفال 693/073

 كريمان بدير األسس النفسية لنمو الطفل  691/073

 سعد علوان حسن. د القراءة وأثرها في التحصيل والتذوق األدبي 692/073

 يوسف قطامي أسئلة التفكير اإلبداعي 690/073

 عمر مهيبل من النسق إلى الذات  694/073

 محمد عبد الرحيم عدس فن االلقاء 695/073



 نبيل جمعة صالح في التربية والعلوم االنسانية اإلحصاء 696/073

 محمد عبد الرحيم عدس التربوية والمدرسية اإلدارة أسس 697/073

 سالم عيسى بدر الوصفي واالستداللي اإلحصاء مبادئ 698/073

 عبد القادر نظرية علم الداللة 699/073

 سامي محمد  النفسي  واإلرشادالتوجيه  مبادئ 733/073

 عبد هللا محمود سليمان اإلرشاديدراسات في علم النفس  731/073

 يوسف قطامي مدرب تعليم تفكير القبعات الست دليل المدربين 732/073

 خير سلمان شواهين االبداعي حل المشكالت باستخدام التفكير 730/073

 الزغول عماد عبد الرحيم. د نسخة 0/  مبادئ علم النفس التربوي 734/073

 اياد عاشور الطائي التربية البيئية 735/073

 ربيع محمد طفل الروضة 736/073

 مفيد نجيب حوشين الطفل وتوجيهه إرشاد 737/073

 راجح احمد عزت نسخة2/ علم النفسأصول  738/073

 توفيق احمد مرعي  المناهج التربوية الحديثة 739/073

 عاصم النمر القياس والتقويم في  التربية الخاصة 713/073

 بطرس حافظ بطرس العاديين األطفال إرشاد 711/073

 عماد عبد الرحيم سيكولوجية التدريس الصفي 712/073

 عبد الرحمنفتحي  اإلبداع 710/073

 علي سامي العالق اللغة والتفكير الناقد 714/073

 راتب قاسم عاشور المهارات القرائية والكتابية 715/073

 محمد محمود سيكولوجية التعليم من اجل التنمية 716/073

 زكريا إسماعيل المعلمين وتأهيل إعداد 717/073

 عبد األمير االعسم. د وتحقيقدراسة : المصطلح الفلسفي عند العرب 718/073

 زينات يوسف. د المفاهيم الرياضية ومهاراتها 719/073

 كريمان بدير تقويم نمو الطفل 723/073

 عاطف عدلي تنظيم بيئة تعلم الطفل 721/073

وراء التفكير استخدام الخرائط الذهنية  التفكير وما 722/073
 والمنظمات البيانية لمنهجة التفكير

 سليمان شواهينخير 

 يوسف قطامي. د التفكير اإلبداعي القصصي لألطفال  720/073

 عبد هللا زيد الكيالني. د نسخة 0/  التقويم في التربية الخاصة 724/073

 محمد محمود الجوهري. د المدخل إلى علم االجتماع 725/073

 نايف قطامي. د الطفل المتنمر 726/073

 عبد هللا فالح. دتطبيقات باستخدام الزرم اإلحصاء التربوي  727/073



 اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 محمد شحاته ربيع. د نسخة 5/  قياس الشخصية 728/073

 روحي عبداث التقييم النفسي التربوي في ميدان التربية الخاصة 729/073

 جون زادو                                              دليل المبتدئين بالعالج النفسي                                                                                                 703/073

طرائق تدريس التربية اإلسالمية أصول نظرية  701/073
 ونماذج تطبيقات عملية

 صالح ذياب هندي. د

 السيد ابراهيم . د تربية الموهوبين والمتفوقين 702/073

 يحيى محمد نبهان نسخة 4/ مهارات التدريس 700/073

 ربحي عليان. د مصادر التعلم 704/073

القياس والتقييم واساليب القياس والتشخيص في  705/073
 التربية الخاصة

 تيسر مفلح

 عبد الرحمن النفسالمدخل الى علم  706/073

 يوسف عصام نمر. د المختصر في علم النفس التربوي 707/073

 ذوقان عبيدات. د البحث العلمي مفهومه وادواته واساليبه 708/073

التخطيط التربوي واعتباراته الثقافية واالجتماعية  709/073
 واالقتصادية 

 امل لطفي ابو طاحون

 جميلة بية. د الذهن عند الطفلدور التمرس في نمو نظرية  743/073

 ليندا كروكر مدخل الى نظرية القياس التقليدية والمعاصرة 741/073

 احمد عيد مطيع. د التكيف مع الضغوط النفسية دراسة ميدانية  742/073

 طارق عبد الرؤوف عامر . د علم طفلك كيف يفكر 740/073

 وليد احمد جابر التربوية طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها 744/073

 زيدان نجيب حواشين اتجاهات حديثة في تربية الطفل 745/073

 اسماء ابو دلبوح  االرشاد الجمعي فاعليته في خفض مستوى الغضب 746/073

 يحيى محمد نبهان االسئلة السابرة والتغذية الراجعة 747/073

 0/  مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة 748/073
 نسخة

 جمال محمد الخطيب. د

 نبيل جمعة صالح. د   منظور تطبيقي مع تطبيقات برمجيةالقياس والتقويم  749/073

 عاطف عدلي  . د المواد التعليمية لالطفال   753/073

 ناهد فهمي . د منهج االنشطة في رياض االطفال 751/073

النفسمدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم  752/073  محمد خليل عباس. د 

 محمد شحاته ربيع المرجع في علم النفس التجريبي   750/073

 عزو اسماعيل . د التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة  754/073

 نايف قطامي. د تفكير وذكاء الطفل 755/073



 محمد متولي غنيمة. د التخطيط التربوي 756/073

النفسيةالمدخل الى الصحة  757/073  مروان ابو حويج. د 

 احمد عبد اللطيف ابو اسعد. د التقييم والتشخيص في االرشاد 758/073

 منى محمد علي جاد. د التربية البيئية في الطفولة المبكرة 759/073

 صالح الدين محمود عالم. د القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية 763/073

 محمد محمود الجوهري اسس البحث االجتماعي                                                                                   761/073

البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية  762/073
  أدواته -مفاهيمه -أساليبه -أسسهوااللكترونية 

 عامر ابراهيم. د

المناهج وفق منهج التغريد والتعلم الذاتيتخطيط  760/073  كايد ابراهيم . د 

تنمية المفاهيم والمهارات الرياضية ألطفال ماقبل  764/073
 المدرسة

 رمضان مسعد بدوي. د

 سمير عبد الوهاب احمد. د قصص وحكايات األطفال وتطبيقاتها 765/073

الزرقاءتعليم تفكير القبعات الست تفكير القبعة  766/073  يوسف قطامي. د 

 يوسف قطامي. د تعليم تفكير القبعات الست تفكير القبعة السوداء 767/073

 يوسف قطامي. د تعليم تفكير القبعات الست تفكير القبعة الصفراء 768/073

 يوسف قطامي. د تعليم تفكير القبعات الست تفكير القبعة الخضراء 769/073

القبعات الست تفكير القبعة البيضاءتعليم تفكير  773/073  يوسف قطامي. د 

 يوسف قطامي. د  تعليم تفكير القبعات الست تفكير القبعة الحمراء  771/073

 بومدين بوزيد فلسفة العدالة في عصر العولمة  772/073

770/073   

 ماثيو كيدير الترجمة واالعالن 774/073

واالقناع االجتماعيسيكولوجية الوعي الذاتي  775/073  حسن احمد سهيل. د 

 جبار وادي باهض. د اإلنسان ومقاومة اإلغراء واالستهواء 776/073

2330ببليوغرافيا الرسائل الجامعية  777/073  وزارة الثقافة 

 ايمان مهدي الدولعي. د المكتبات الجامعية العراقية رؤية مستقبلية  778/073

العربية اللغة مهارات تدريس إلى مدخل 779/073  زهدي محمد عيد 

العرب في التربية والتعليم نأراء بعض التربويي 783/073  مثنى علوان الجشعمي. د 

 ماهر شعبان عبد الباري. د المهارات الكتابية من النشا إلى التدريس 781/073

 رافدة الحريري. د الجودة الشاملة في المناهج وطرق التدريس 782/073

ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه طرائق تدريس اللغة  780/073
 العربية في الجامعات العراقية 

 سعد علي زاير. د

 منجد مصطفى بهجت الدراسات األدبية المعاصرة واتجاهاتها 784/073

 نوري حمودي القيسي. د البحث والمكتبة 785/073



 ناصر إبراهيم. د   أسس التربية 786/073

 حسين نوري الياسري، د سيكولوجية منخفضي الذكاء  787/073

 ثائر رشيد مطر التربية الكشفية 788/073

الخلدوني المنهج والمفاهيم واألزمة  االجتماعي الفكر 789/073
 المعرفية

 أزاد احمد علي

نسخة 2/  المناهج الدراسية 793/073  فكري حسن ريان. د 

 طلعت منصور . د أسس علم النفس العام   073/ 791

 احمد خيري كاظم. د تدريس العلوم 792/073

نسخة 2/  التربوية العلوم في مقدمة 790/073  نازلي صالح احمد. د 

 علي الوردي. د دراسة في طبيعة المجتمع العراقي 794/073

 سيد إبراهيم الجبار. د التربية ومشكالت المجتمع مجموعة دراسات 795/073

 صباح باقر. د المشكالت اإلرشادية  796/073

التربوي البحث مناهج 797/073  عزيز حنا داؤد. د 

 خام الكيال عالقة القلق بالترتيب الذهني  798/073

 داخل حسن جريو. د التعليم التقني في عالم متغير 799/073

 عبد الواحد حميد الكبيسي.د أخالقيات وآداب مهنة التدريسي الجامعي 833/073

 أزهر كريم حميد العبيدي المدرسة الرمزية واألساطير التوراتية 831/073

الكتابة والنشر العلمي الفعال مؤشرات إلى الحصول  073/ 832
 على أفضل مقال للنشر

 كريم علوان محمد الجشعمي. د

نظرية الشبكة : آلية إنتاج الفكر في دماغ اإلنسان 830/073
 العنكبوتية

 رائف أمير اسماعيل

ـوحد  834/073  هيثم أحمد الزبيدي. د (طبيعته، تشخيصه، طرائق عالجه)التَّ

سيكولوجية الفروق الفردية والجمعية في الحياة  835/073
 النفسية

 محمد عودة الريماوي. د

 علي عطية الرفاعي. د مطارحات فكرية في قضايا ثقافية وتربوية وعلمية  836/073

 ناجح محمد خليل الراوي. د والتكنولوجياآراء في العلم  837/073

 داخل حسن جريو. د دراسات في التعليم الجامعي 838/073

 منشورات المجمع العلمي وقائع حلقة نقاشية/ سر الحياة بين الفلسفة والعلم 839/073

 صباح العجيلي.طه النعمة ود.د مدخل إلى علم النفس 813/073

عبد هللا حسن الموسوي . د (واقع وطموح) التجديدات التربوية  811/073
 وآخرون

 داخل حسن جريو. د المعرفة للتنمية المستدامة 812/073

 حكمة عبد هللا البزاز    .أ مدخل إلى التربية 810/073



 داخل حسن جريو. د الترجمة العلمية ومتطلبات التعريب 814/073

 منذر الشاوي. د والقانونيةالدولة الديموقراطية في الفلسفة السياسية  815/073

 عمانوئيل كانت التـربيـة 816/073

 داخل حسن جريو. د اتجاهاته وتوجهاته: التعليم الجامعي المعاصر 817/073

 محمود حياوي حماش. د مقدمة في فلسفة المعرفة العلمية 818/073

 داخل حسن جريو. د أوراق جامعية 819/073

 دائرة العلوم االنسانية والتربيةندوة العولمة  823/073

 منشورات المجمع العلمي اإلنســـــان 821/073

 بديع محمود وعواد جاسم.د مدرسة المستقبل في العراق الواقع واالفاق 822/073

 ريتشارد ستانلي بيترز فلسفة التربية بالتحليل المنطقي 820/073

 وقائع أعمال الندوة العلمية الزواج الناجح أساس التضامن االجتماعي 824/073

 جان بياجيه التطور العقلي لدى الطفل 825/073

 قاسم حسين صالح ؟من هو .. اإلنسان  826/073

 عبد الجبار توفيق .د مبادئ البحث التربوي لمعاهد المعلمين 827/073

 سامي مهدي العزاوي. د نساء وأطفال قضايا الحاضر والمستقبل 828/073

 عباس مهدي البلداوي ج2/ الشخصية بين النجاح والفشل 829/073

 سعيد حميد سعيد علم نفس الكبار  803/073

 حسن خطاب وعوني ياس.د أسس البحث العلمي 801/073

الحقائق األساسية وصلتها بالتربية مع اإلشارة : المراهقة 802/073

 يبألحوال المراهقين في المجتمع العر
 عبد العزيز البسام. د

 دو الندشير. جي البحث التجريبي الميداني في التربية 800/073

إبراهيم مهدي الشبلي . د مقدمة في المناهج 804/073
 وآخرون

 ساهرة القاضي مبادئ في أصول التدريس العامة 805/073

 جوامير مجيد وآخرون. د 1ج/ النشاطات العملية 806/073

 الزوبعي وآخرون عبد الجليل.د علم النفس التربوي 807/073

 فاضل محسن االزيرجاوي وآخرون نظرية بياجيه في االرتقاء المعرفي 808/073

 داخل حسن جريو. د التعليم العالي قضايا وآراء 809/073

 محمد جلوب فرحان دراسات في فلسفة التربية 843/073

 عبد العليم إبراهيم الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية 841/073

واقع تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية في  842/073
 الوطن العربي

عواد جاسم محمد وباقر . د
 جواد محمد

 محمد حسن الخفاجي سيكولوجية ميول االطفال القرائية 840/073



 محمد عبد المطلب لطيف. د فلسفة الفيزياء 844/073

 عباس الالمي ترجمة خضير مقاالت في التربية الحديثة 845/073

إبراهيم عبد الحسن الكناني . د علم النفس العام 846/073
 وآخرون

 مدحت عبد الرزاق الموسوعة الصغيرة/ سايكولوجية الطفل في مرحلة الروضة 847/073

التقدم العلمي والتكنولوجي ومضامينه االجتماعية  848/073
 والتربوية الموسوعة صغيرة

 نوري جعفر. د

/ مقاييس الذكاء وأهميتها في عملية التقويم والقياس 849/073
 نسخة 2/  الموسوعة صغيرة

 ياسين الكريدي

مالمح عن حياته وأعماله الفكرية الموسوعة : كانت 853/073
 الموسوعة صغيرة/ صغيرة

 دز عماد عبد السالم رؤوف

الموسوعة / أنواعه، أساليبه، مدارسه: العالج النفسي 851/073
 صغيرة

 فخري الدباغ. د

الموسوعة : نظرات جديدة في مستقبل العمل اإلذاعي 852/073
 صغيرة

 سعد البزاز

 رضا الطيار الموسوعة صغيرة: أفالم الرسوم المتحركة والدمى  850/073

 سمير يونس أحمد صالح. د وتدريس اللغة العربية العام التدريس 854/073

أساليب  –تدريسه  –واقعه  –فلسفته :التعبير 855/073
 تصحيحه

 عبد الرحمن عبد الهاشمي. د

 ممدوح عبد المنعم الكناني. د القياس والتقويم النفسي والتربوي 856/073

 عبد الرحمن إبراهيم السفاسفة.د العربية اللغة تدريس طرائق 857/073

المستوى ) مهارات االتصال الفعال باللغة العربية 858/073
 (الجامعي

 يوسف عودةثائر . د

ة في تدريس التربية اإلسالمية الحديث جياتاالسترات 859/073
 والقران الكريم

 برهان نمر بلعاوي. د

 الخوالدة احمد ناصر. د تعليم التربية االسالمية 863/073

 الطبقجلي نديم محمود العرب مع الثقافي التواصل 861/073

والصراع مع الذات دعوة للنهضة  العربية الهوية 862/073
 الفكرية وإعادة صياغة المفاهيم

 حافظ أشرف. د

قراءة في مفهوم المواطنة  المواطنة وإشكالية الدولة 860/073
 العربية

 ولديب محمد سيدي. د

 -اقتصادية -إستراتيجية -قضايا معاصرة سياسية 864/073
 اجتماعية

 إسحاق محمد رباح. د

بين الواقع والمأمول  التعليم في الميداني التدريب 865/073
 نسخة2( / البحث في النظرية والتطبيق)

 شعيرة ابو محمد خالد. د



 شعيرة أبو محمد خالد. د نسخة2/ الجديد القرن في تربوية دراسات 866/073

نسخة2/  ةالشخصي بنمطي وعالقته االجتماعي الخوف 867/073  محمد خزعل حسين. د 

 نبيل كاظم عبد الصاحب. د التعليم االلكتروني 868/073

 دودين سليمان ماجد نسخة2/ واالجتماعية اإلنسانية العلوم في أبحاث 869/073

والتعليم  التعلم في واستخداماتها الحديثة التقنيات 873/073
 نسخة2/ وخدمة القران الكريم 

 الكبيسي حميد الواحد عبد. د
 محمد سامي فرحان. ود

والقلق من  النفسي بالوهن وعالقته االجتماعي االنتماء 871/073
 نسخة2/ الصدمات 

 كاظم خزعل حسين. د

/ 2ج/متغير  عالم في واالستراتيجي اإلداري التفكير 872/073
 نسخة واحدة 0نسخة وج2

 مجموعة مؤلفين

 هللا حرزأحمد  أحمد نسخة2( علم اللغة النفسي) اللغوية التربية 870/073

 النظرية بين تدريسها وطرائق  العربية اللغة مناهج 874/073
 نسخة2/  والتطبيق

 الجعافرة يوسف السالم عبد. د

 شعيرة أبو محمد خالد. د ن2/ والتطبيقية النظرية التوجهات بين المهنية التربية 875/073

وتنمية بعض  الجغرافيا تدريس في المفاهيم خرائط 876/073
 نسخة2/ أنواع التفكير 

 الكبيسي الواحد عبد ياسر. د

 السلوك من الحد في االجتماعية التنشئة دور 877/073
 مدخل نظري ودراسة ميدانية اإلجرامي

 العزي أحمد صالح. د

والعمليات األنتباهية لدى  بالذات الشعور سيكولوجية 878/073
 اإلنسان

 الستار عبد محمد مهند. د

 الستار عبد محمد مهند. د المعرفي النفس علم في معاصرة دراسات 879/073

 الزهيري محسن الكريم عبد. د نسخة2/  اإلسالمي التربوي الفكر  883/073

 القادري رشيد أحمد. د اإلسالمي التربوي الفكر 881/073

في ظل النظرية التقليدية والنظرية  النفسي القياس 882/073
 الحديثة

 إبراهيم محمد محاسنة. د

 غريبة  أبو إيمان المراهقة إلى الطفولة من التطور 880/073

 عبد الرزاق محمد الدليمي. د التلفزيون عولمة 884/073

 إبراهيم محمد محاسنة. د الصفي والتقويم القياس 885/073

 هللا عبد محمود محمد. د نسخة2/  اإلسالمية التربية تدريس طرق 886/073

في القران  التعليمية والوسائل التربوية األساليب 887/073
 الكريم

 شريخ أبو ذيب شاهر. د

 حسنين جابر إبراهيم. د العصف الذهني الذكاء نفس علم 888/073

 قطبشان الحليم عبد نازك. د النفسية الصحة في قضايا 889/073

السلوك العدواني لدى المراهق بين التنشئة االجتماعية  893/073
 وأساليب المعالجة الوالدية

 زرارقة مامي فيروز. د



 منتدى الفكر العربي المهجر في العربي الشباب 891/073

 دعمس نمر مصطفى المدرسي اإلعالم 892/073

دراسة )  خلدون ابن عند المعرفة االجتماع علم 890/073
 (نظرية تحليلية

 الجبوري إبراهيم شفيق. د

 الزيود محمد إسماعيل. د االجتماع علم 894/073

 فراس عباس البياتي األسباب واآلثار األطفال وفيات 895/073

 العبيدي علي حارث سوسيوانثروبولوجية دراسات 896/073

في اإلقصاء  سوسيوانثروبولوجية العشوائيات دراسة 897/073
 المكاني/ االجتماعي

 العبيدي علي حارث

 الكبابجينادية صباح  العربي نظرًيا وتطبيقًيا – الحضري االجتماع علم 898/073

 علي أحمد خضر المعماري. د اإلجرام علم في دراسات 899/073

صالحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم الجنائية  933/073
 (دراسة قانونية)الدولية المؤقتة والدائمة 

 عامر علي سمير الدليمي. د

-السرد-المعرفة -السلطة: االستشراق واالستغراب 931/073
 المرجعيات -التأويل

 محمود خليف الحياني. د

 محمد عبد هللا اإلسالمية التربية تدريس أساليب 932/073

عبد الكريم علي اليماني .د واالسالمي التربوي الفكر في القيم 930/073
 وآخرون

في ضوء القران الكريم  للقيم تربوية فلسفية رؤية نحو 934/073
 والسنة النبوية الشريفة

 عباس صاحب عالء .د

وعالقته بخصائص  األساسية المدارس في التسرب 935/073
 المجتمع وأنشطته

 محمد قاسم علي قحوان. د

في ضوء  العام الثانوي التعليم لمعلمي المهنية التنمية 936/073
 معايير الجودة الشاملة

 محمد قاسم علي قحوان. د

 مفاهيم -استراتيجيات -طرائق: التدريس أساسيات 937/073
 تربوية

 محمد محمود عبد هللا

 محمد محمود عبد هللا المراهقة والعناية بالمراهقين 938/073

 مصطفى نمر دعمس التعليمية اإلستراتيجية 939/073

 مصطفى نمر دعمس العامة العلوم تدريس في الحديثة االستراتيجيات 913/073

بين فسيولوجيا الدافع النفسي  االستشهادي الجهاد 911/073
 ومشروعية الحكم الشرعي

 سامي أحمد الموصلي

 رائد يوسف خضر أساسيات ومفاهيم الحديث التربوي اإلشراف 912/073

 المدادحة نافع أحمد. د نسخة 4/  اإللكترونية األرشفة 910/073

 الكرخي مجيد. د العالقات الخطية/ االقتصادي الكمي التحليل 914/073



 العتوم يوسف عدنان. د نماذج نظرية وتطبيقات عملية الجماعة نفس علم 915/073

 العتوم يوسف عدنان. د ظاهرة الكذب والقدرة على كشفه:  الكذب سيكولوجية 916/073

 العتوم يوسف عدنان. د االجتماعي النفس علم 917/073

 وقاسم كوفحي العتوم عدنان. د الطريق نحو النجاح والتغيير القيادة 918/073

 وهدى علي الساموك سعدون. د البنية والتحليل اإلسالمية التربية مناهج 919/073

 الزيدي سلمان. د 2ج -1ج/ الفلسفة ومداخل العمل:الشاملة الجودة إدارة 923/073

 الزبيدي علوان كامل. د النفسية الصحة في دراسات 921/073

 الزبيدي علوان كامل. د الشيخوخة نفس علم 922/073

 الزبيدي علوان كامل. د الجنائي النفس علم 920/073

 الدوري حسين علي. د التعليم وديمقراطية التربوية اإلدارة 924/073

 الدوري حسين علي. د الحديث مفهومها في التربية أصول 925/073

 الزبيدي عكلة جاسم علي.د والشيخوخة الكبر سيكولوجيا 926/073

 مزاهرة سليمان أيمن. د المنزلي االقتصاد إلى مدخل 927/073

: المشروعات وتقييم االقتصادية الجدوى  دراسات 928/073
 تحليل نظري وتطبيقي

 العيساوي جاسم كاظم. د

وإعدادها  واإلسالميات القرآنيات تدريس طرائق 929/073
 باألهداف السلوكية

 فؤاد أبو الهيجاء. د

 مهدي حسين التميمي. د التجربة العملية للواقع التعليمي: الجامعية الحياة 903/073

 احمد نايل الغرير. د النفسي التشخيص 901/073

 عبد الجليل كاظم الوالي. د اليونانية الفلسفة 902/073

 بديع محمود القاسم. د والتطبيق النظرية بين المهني النفس علم 900/073

 خالد وليد السبول المدرسية البيئة في والسالمة الصحة 904/073

 احمد رشيد عبد الرحيم زيادة. د والتطبيق النظرية بينالذات  تحقيق 905/073

 محمد حسين سعيد حسين. د والتربوي النفسي والتقويم القياس في دراسات 906/073

 عبد األمير عبود الشمسي. د والنفسية التربوية والمقاييس الدراسات دليل 907/073

العراق  المأزوم المجتمع في االنحراف سوسيولوجيا 908/073
 نموذجاً 

 عدنان ياسين مصطفى. د

من منظور نفس  للطفل واالجتماعي االنفعالي النمو 909/073
 اجتماعي

 حسين طه محادين. د

 -انجليزي/ االجتماعية الخدمة مصطلحات معجم 943/073
 عربي

 عبد العزيز عبد هللا الدخيل. د

 محمود يعقوبي أهم المصطلحات وأشهر األعالم: الفلسفة معجم 941/073

 مصطفى عبد القادر غنيمات. د العالمي والفكر الحضارة 942/073



 بالل مناوف الطحان. د السكان حيوية على وأثرها الطوارئ حاالت 940/073

 عمر عارف مقابلة البشرية النفس هندسة 944/073

 حسين بن سالم جابر الزبيدي االجتماعية والتنمية النفسية الهندسة نظام 945/073

 كاظم عالوي كاظم. د وتطبيقات أسس االقتصادية الرياضيات 946/073

اإلدارة ـ اإلحصاء ـ ) الشاملة الجودة معايير 947/073
 نسخة2( / االقتصاد

 طايل السيد كمال مصطفى. د

 جادو أبو محمد صالح. د نسخة 7/  التربوي النفس علم 948/073

مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها  الحديثة المدرسية اإلدارة 949/073
 نسخة4/ العملية 

 عطوي عزت جودت. د

 ناصر محمد الحمادي:  ترجمة نسخة4/  التربوي النفس علم 953/073

 عقل أبو إبراهيم. د نسخة2/ مبادئ في اإلحصاء  073/ 951

 ترجمة صبري محمد حسن نسخة2/  والشفاهية الكتابية 952/073

 عامر الرؤوف عبد طارق. د نسخة 5/  المتعددة الذكاءات 950/073

 القمش نوري مصطفى. د نسخة2/  التعلم صعوبات ذوو الموهوبون 954/073

 اسعد ابو اللطيف عبد احمد. د نسخة4/  المدرسي اإلرشاد 955/073

 المنيزل فالح عبد. د نسخة2/  والنفسية التربوية العلوم في البحث مناهج 956/073

 ختاتنة محسن سامي. د نسخة2/  اإلعالمي النفس علم 957/073

 ربيع شحاته محمد. د نسخة2/  النفس علم أصول 958/073

 العبيدي جاسم محمد. د نسخة2/  االجتماعي النفس علم إلى المدخل 959/073

/ والمتفوقين الموهوبين تدريس وأساليب مناهج 963/073
 نسخة2

 قطامي نايفة. د

أسسه ونظرياته  المدرسة في النفسي اإلرشاد 961/073
 نسخة2/ وتطبيقاته 

 الخطيب احمد صالح. د

 الربعي العزيز عبد بن محمد. د نسخة2/  التدريس عملية جودة لفهم مدخل 962/073

 عطوي عزت جودت. د نسخة2/  التربوي واإلشراف التعليمية اإلدارة 960/073

 يحيى احمد خولة. د نسخة2/  والمتعددة الشديدة اإلعاقات في مقدمة 964/073

 الجبار عبد الحميد عبد نبيل. د نسخة2/  الحديث العربي الفكر في العلمية النزعة 965/073

 صالح أبو صبحي محمد. د اإلحصاء في مقدمة 966/073

 المعايطة الرحمن عبد خليل. د نسخة 4/  والتفوق الموهبة 967/073

في المجالين التربوي  وتطبيقاته اإلحصاء  علم مبادئ 968/073
 نسخة2/ واالجتماعي 

 حمودي شاكر سعدي. د

 العبيدي جاسم محمد. د نسخة 0/  قاتهوتطبي التربوي النفس علم 969/073

 صالح أبو صبحي محمد. د نسخة2/  اإلحصاء مبادئ 973/073



 غادة العمودي: ترجمة نسخة2/  مفتوح العالم 971/073

 العزاوي حسين الرحمن عبد. د العلمي البحث العلمي صول البحث أصول  972/073

 قطيط يوسف غسان. د نسخة 2/  والتقويم التدريس وطرق الحاسوب 970/073

 صالح الدين العمريه الذات مفهوم 974/073

 محمود صالح غازي. د الذات مفهوم 975/073

 المحمدي مصلح شاكر. د نسخة 2/  التجارب وتصميم اإلحصاء 976/073

 راضي الوقفي. د نسخة 2/ النظري والتطبيقي  التعلم صعوبات 977/073

 ماجد محمد الخياط. د نسخة 2/  العلمي البحث أساليب 978/073

 التعليم مراحل في الرياضيات تدريس استراتيجيات 979/073
 نسخة 2/  العام

 عفانة إسماعيل عزو. د
 وآخرون 

 زيد سليمان العدوان. د نسخة 2/  والتطبيق النظرية بين التدريس تصميم 983/073

 غسان يوسف قطيط. د نسخة 2/  التدريس حوسبة 981/073

 محمد حسنين العجمي. د نسخة 2/النظرية والتطبيق التربوي والتخطيط اإلدارة 982/073

 العتوم يوسف عدنان. د والتطبيق النظرية التربوي النفس علم 980/073

 العبيدي جاسم محمد. د نسخة 2/  االكلينيكي النفس علم 984/073

 العبيدي جاسم محمد. د نسخة 2/  الشخصية نفس علم 985/073

 أسامة محمد البطاينة. د العادي غير الطفل نفس علم 986/073

 إبراهيم السمادوني السيد. ترجمة د نسخة 2/  األطفال تفكير 987/073

 عادل أبو العز سالمة. د نسخة 2/  العامة التدريس طرائق 988/073

 عاذرة أبو محمد سناء. د نسخة 0/ العلوم تدريس في الحديثة االتجاهات 989/073

 مصطفى نوري القمش. د نسخة 2/  العقلي والتفوق الموهبة في مقدمة 993/073

 طبال الرحيم عبد سهىترجمة  نسخة2/ الفنون على المبني والتعلم اإلبداعي التفكير 991/073

 الزريقات هللا عبد إبراهيم. د نسخة2/ التشخيص والعالج واللغة الكالم اضطرابات 992/073

 رشيد حميد زغير. د نسخة 2/ يقلوالع النفسي والمرض النفسية الصحة 990/073

 جاب هللا ترجمة منال عبدالخالق نسخة 2/  الصغار األطفال إرشاد 994/073

 الهادي عبد عزت جودت. د نسخة 2/  واإلرشاد التوجيه مبادئ 995/073

لذوي الحاجات  العالجية واألساليب التربوية البرامج 996/073
 نسخة 2/ الخاصة 

 فؤاد عيد الجوالده. د

 إبراهيم الفقيعبد الاله . د نسخة 2/  الخبيرة والنظم االصطناعي الذكاء 997/073

 سعيد حسني العزة. د نسخة 2/  المساعدة والتكنولوجية التعليمية الوسائل 998/073

 خليل عبد الرحمن المعايطة. د نسخة 2/  والرعاية المهني التأهيل أساسيات 999/073

 سمير محمد عقل. د للمكفوفين والكتابة القراءة تعليم في برايل طريقة 1333/073

 ترجمة سمير دبابنة نسخة 2/  وناشئين أطفال من المكفوفون ـ الصم 1331/073



/        بين البعد التربوي والفكر الخالق  التفكير إبداع 1332/073
 نسخة 2

 أماني غازي جرار. د

 جمال الخطيب. د نسخة2/ الخاصة التربية في التكنولوجيا استخدامات 0731330/

/ معالجة تطبيقية معاصرة العلوم تدريس طرق 1334/073
 نسخة4

 سالمة العز أبو عادل. د

 مصطفى حسيبه. د نسخة 2/  الفلسفي المعجم 1335/073

 محمد مهران رشوان. د نسخة 2/  اللغة فلسفة 1336/073

 عصام توفيق قمر وآخرون. د نسخة 2/ المعاصرة  االجتماعية المشكالت 1337/073

واالجتماعية والنفسية  التاريخية بيةالتر اصول 1338/073
 نسخة 2/ والفلسفية 

 محمد حسن العمايرة.  د

 سوزان أكرم سلطان وآخرون.د نسخة 2/  متعلمة كمنظمات التربوية المؤسسات 1339/073

 هادي محمد طوالبة. د نسخة 2/  العملية التربية في عملية تطبيقات 1313/073

 محمود رؤوف القيسي. د نسخة 2/  التربوي النفس علم 1311/073

 تيسير مفلح كوافحة. د نسخة 2/  الخاصة التربية في مقدمة 1312/073

 محمد محمود الحيلة. د نسخة 2/  إنتاجها وتقنيات التربوية األلعاب 1310/073

 التقي محمد احمد. د نسخة 2/  القياس في الحديثة النظرية 1314/073

/  الروضة لطفل والجغرافية التاريخية المفاهيم تنمية 1315/073
 نسخ 2

سلوى أبو بكر ونادية عبد . د
 العزيز

 عاطف عدلي فهمي. د نسخة 2/  الطفل وتعلم البيئة تنظيم 1316/073

 ألفريد ادلر نسخة 2/  األطفال تعليم 1317/073

 محمد مصطفى العبسي.ترجمة د نسخة 2/  المبكرة للطفولة الرياضيات 1318/073

 وليم عبيد. د نسخة 2/  األطفال لجميع الرياضيات تعليم 1319/073

 وآخرون الهرش حمدان عايد. د نسخة 2/  جهااوإنت التعليمية البرامجيات تصميم 1323/073

 لوكاند هاريدي وآخرون نسخة 2/ خصائصهم النفسية وتعليمهم  التعلم بطيئو 1321/073

 خير شواهين نسخة 2/  العلوم متعل في التفكير مهارات تنمية 1322/073

 ربحي مصطفى عليان. د نسخة  2/   التعلم مصادر كزامر إدارة 1320/073

 عبد هللا زاهي الرشدان. د نسخة 2/  التعليم اقتصاديات في 1324/073

/  في سياق ثقافة الجودة  والتعلم التعليم استراتيجيات 1325/073
 نسخة 2

 وليم عبيد. د

 ماجد زكي الجالد. د نسخة 2/   وتعليمها القيم تعلم 1326/073

/      الخاصة الحاجات ذوي لإلفراد التربوية مجاالبر 1327/073
 نسخة 2

 خولة احمد يحيى. د

 عدنان ناصر الحازمي نسخة 2/  الفكرية العالقة لذوي التدريس 1328/073



 عصام زكريا جميل. د نسخة 2/  العلمي التفكير 1329/073

 صالح محمد أبو جادو. د نسخة 4/ النظرية والتطبيق  التفكير تعليم 1303/073

 احمد عبد اللطيف أبو اسعد. د نسخة  2/  اإلرشادية العملية 1301/073

/   spssبإستخدام  للبيانات المتقدم اإلحصائي التحليل 1302/073

 نسخة 2

 حمزة محمد دودين. د

/   مبادئ راسخة واتجاهات حديثة  التعليم اقتصاديات 1300/073
 نسخة 2

 فاروق عبده فليه. د

/  المضطربين سلوكيا وانفعاليا  الطلبة تدريس طرق 1304/073
 نسخة 2

 بطرس حافظ بطرس. د

 عبد الحافظ سالمة. د نسخة  2/  التدريس تصميم في أساسيات 1305/073

النظام سياسة الواليات المتحدة األمريكية ومستقبل  1306/073
 نسخة 2/ الدولي 

 حيدر علي حسين. د

 محمد بكر نوفل. د نسخة 2/  العلمي والبحث التفكير 1307/073

 سعيد كمال العزالي. د نسخة 2/  التعلم صعوبات ذوي وتعليم تربية 1308/073

 ماهر شعبان عبد الباري. د نسخة 2/ وتطبيقاتها التربوية  القراءة سيكولوجية 1309/073

 يوسف قطامي. د نسخة 2/  المعرفية والتعليم التعلم تيجياتااستر 1343/073

 سهير ممدوح التل. د نسخة 2/  اإلبداع 1341/073

/        المدرسة قبل ما ألطفال اللغوية المهارات تنمية 1342/073
 نسخة 2

 هدى محمود الناشف. د

 سالمة عبد العظيم حسين. د نسخة 2/  التربوي اإلشراف في حديثة اتجاهات 1340/073

 طارق عبد الرؤوف عامر. د نسخة 2/  المستمر والتعليم بيةرالت 1344/073

 عمر احمد همشري. د نسخة 2/  والريادة التميز إلى الطريقة المعرف إدارة 1345/073

 سعيد جاسم االسدي. د نسخة 2/ للفرد والمجتمع  النفسية الصحة 1346/073

 التدريس واستراتيجيات طرائق في  حديثة اتجاهات 1347/073
 نسخة 2/ خطوة على طريق تطوير إعداد المعلم 

عيد عبد الواحد علي . د
 وآخرون

 راغب احمد الخطيب نسخة 2/  االجتماعية المؤسسات إدارة 1348/073

 فتحي عبد الرحمن جروان. د نسخة 2/  والتفوق الموهبة 1349/073

 وجدان كاظم التميمي. د نسخة 2/  فلسفية رؤية قراطيةمالدي 1353/073

قضايا  الخاصة التربية في الحديثة التوجهات 1351/073
 نسخة 2/ ومشكالت 

 إيمان خليف الزبون. د

/        قراءة معاصرة ومستقبلية  التربوي اإلشراف 1352/073
 نسخة 2

حسين عبد الرحمن السخني . د
 وآخرون

 مصطفى خلف عبد الجواد. د نسخة 2/ المبادئ والتطبيقات  االجتماعي اإلحصاء 1350/073

صالح الدين محمود : ترجمة نسخة 2/  الحديث النفسي القياس إتقان 1354/073



 عالم

 فهد خليل زايد. د نسخة 2/  التعاوني التعليم 1355/073

 قيس نعيم عصفور. د نسخة2/ صعوبات التعلم األكاديمية الوصف والعالج  1356/073

 ذوقان عبيدات. د نسخة 2/  الجامعية الحياة مهارات 1357/073

/        ذوي الحاجات الخاصة  الطلبة تعليم في مقدمة 1358/073
 نسخة 2

 جمال الخطيب وآخرون . د

 عامر إبراهيم قنديجلي. د نسخة 2/  العلمي البحث منهجية 1359/073

 بدوي رمضان مسعد. د نسخة 2/  النشط التعلم 1363/073

 ماجدة السيد عبيد. د نسخة 2/  وإنتاجها التعليمية الوسائل 1361/073

 علي يوسف الشكري. د نسخة 2/  متغير عالم في الدبلوماسية 1362/073

 المسعودي محمد حميد مهدي. د نسخة 5/  الجغرافيا تدريس طرائق 1360/073

/  المفاهيمية في الجغرافيا  والخرائط المفاهيم تدريس 1364/073
 نسخة 2

 المسعودي محمد حميد مهدي. د

 خالد عبد العزيز فليح. د نسخة 2/  التعليم في الجغرافيكي التصميم 1365/073

 فراس عبيد نسخة 2/  السابع الوعي 1366/073

 ميمونة ميرغني حمزة نسخة 2/  التاريخي البحث منهجية في دراسات 1367/073

/  التاريخ تدريس في معاصرة وطرائق استراتيجيات 1368/073
 نسخة 2

 حيدر حاتم فالح العجرش. د

/     النظرية والتطبيق األساسي  التربوي النفس علم 1369/073
 نسخة 2

 عدس الرحمن عبد. د

/ في مجال التربية اإلسالمية  التربوي اإلشراف 1373/073
 نسخة2

 محمد هاشم ريان. د

 رشيد حميد زغير. د نسخة 2/  النفسية والصحة االنحراف 1371/073

 سعدية محمد علي بهادر. د نسخة 2/  المدرسة قبل ما أطفال تربية برامج 1372/073

 سليم محمد شريف. د نسخة 2/  السريعة القراءة تعلم 1370/073

 2/  التربوي واإلشراف والقيادة اإلدارة في مهارات 1374/073
 نسخة

 صبيح الرشايدةمحمد . د

 حلمي احمد الوكيل. د نسخة2/  وتنظيماتها المناهج بناء أسس 1375/073

 برافين. لورانس أ  نسخة2  2نسخة وج 2 1ج الشخصية علم 1376/073

 يوسف مارون. د نسخة 2/  والممارسة النظرية بين التعليم طرائق 1377/073

 2/ ذوي الحاجات الخاصة  الطلبة تعليم استراتيجيات 1378/073
 نسخة

 جمال الخطيب. د

 محمود جمعة سالم صالح. د نسخة 2/ في المناهج المدرسية  البيئية التربية 1379/073

 صبحي سليمان نسخة 2/  ذاكرتك وتنشط عقلك تقوي كيف 1383/073



 قطامي محمود يوسف. د نسخة  2/ مدخل إلى علم النفس  1381/073

 سوسن شاكر مجيد. د نسخة 2/  الجامعية والبرامج المؤسسات في الجودة 1382/073

 مفتاح محمد عبد العزيز. د نسخة 2/  الصحة نفس علم في مقدمة 1380/073

 سليم محمد شريف قارة. د نسخة 4/  الناس مع التعامل فن 1384/073

 سامي محمد ملحم. د نسخة 2/  النفسي واإلرشاد التوجيه مبادئ 1385/073

 احمد محمد سالم. د نسخة 2/  الحديث العربي الفكر في المرأة 1386/073

 زكريا إسماعيل أبو الضبعات. د  العربية اللغة تدريس طرائق 1387/073

 الواحد القرن تحديات ظل في الثانوية المدرسة منهج 1388/073
 نسخة 2/  والعشرين

 عبد اللطيف بن حسين فرج. د

 المناهج في التفكير لتعليم الكورت برنامج تضمين 1389/073
 نسخة 2/  الدراسية

 عبد الحكيم محمود الصافي. د

 ربحي مصطفى عليان. د نسخة 2/  العلمي البحث أساليب 1393/073

 الخاصة االحتياجات ولذوي العاديين لألطفال أنشطة 1391/073
 نسخة   2/ في مرحلة ما قبل المدرسة 

 خولة احمد يحيى. د

 احمد توفيق. د نسخة2/  الخارقة عقلك قوة أيقظ 1392/073

 لدى الزائد بالنشاط المصحوب االنتباه اضطرابات 1390/073
 نسخة 2/  الخاصة االحتياجات ذوي

 محمد النوبي محمد علي. د

/      الدبلوماسي  واالتيكيت الدبلوماسية المصطلحات 1394/073
 نسخة 2

 صالح خياط

 األشول الدين عز عادل. د نسخة 2/ من الجنين إلى الشيخوخة  النمو نفس علم 1395/073

 ترجمة أماني محمود نسخة  2/  الخاصة الحاجات ذوي األطفال تعليم 1396/073

 ايمان مفلح البيتاوي. ترجمة د نسخة 2/  المبكرة الطفولة في الدافعة القيادة 1397/073

 سهام محمد بدر. د نسخة 2/ مدخل إلى رياض األطفال  1398/073

 خير سليمان شواهين نسخة 2/  العملية وتطبيقاتها المدرسية الرياضيات 1399/073

/     في بناء المناهج الدراسية  المعاصرة االتجاهات 1133/073
 نسخة 2

 محسن عبد علي. د

 ماجدة السيد عبيد. د نسخة 2/ والمتفوقين  الموهوبين سيكولوجية 1131/073

 ليندا سلف رمان كريقر نسخة 2/  إرشاد الموهوبين والمتفوقين 1132/073

 رجاء محمود عثمان. د نسخة 2/   الطالبي النشاط 1130/073

 محمد حسنين العجمي. د نسخة 2 / والصف للمدرسة الذاتية اإلدارة االستراتيجيات 1134/073

 هللا عطا كامل ميشيل. د نسخة 2/  العلوم تدريس وأساليب طرق 1135/073

 دز زينة كامل الالال وآخرون نسخة 2/  الخاصة التربية أساسيات 1136/073

في مرحلة الطفولة المبكرة من  الخاصة التربية 1137/073
 نسخة 2/ الوالدة وحتى ثمانية سنوات 

 زينات يوسف دعنا. د



 سعادةجودت احمد . د نسخة2(/نظريات وتطبيقات ودراسات)التعاوني التعلم 1138/073

 محمد جاسم العبيدي. د نسخة 2/ واإلدارة التعليمية  التربوي اإلشراف 1139/073

 يوسف قطامي. د نسخة 2/  التعلم في المعرفية النظرية 1113/073

 مصطفى نوري القمش. د نسخة 2/  التوحد اضطرابات 1111/073

/  واالنفعالية السلوكية االضطرابات إلى مدخل 1112/073
 نسخة2

 أسامة فاروق مصطفى. د

 2/ المفهوم والواقع والتطبيق  التربوي التخطيط 1110/073
 نسخة

 هشام يعقوب مريزيق

 جالل عزيز فرمان البرقعاوي. د نسخة  2/ علم وفن  اإلبداعي التفكير 1114/073

 دالل ملحس استيتية. د نسخة 2/  التربوية التجديدات 1115/073

 ناديا حسين العفون. د نسخة 2/ وفقا لنظرية البنائية  العلوم معلم تدريب 1116/073

 معن محمود عياصرة. د نسخة 2/  التعلم وسياسات نظم 1117/073

 2/ نظرياتها وتطبيقاتها التربوية  المدرسة إدارة 1118/073
 نسخة

 احمد جميل عايش. د

 كريم ناصر علي. د نسخة 2/  العمل في وتطبيقاته اإلداري النفس علم 1119/073

/ وتنمية التفكير  الحياتية المشكالت على المبني التعليم 1123/073
 نسخة 2

 بسام عبد هللا طه ابراهيم. د

 العزيز عبد سعيد. د  ومهاراته التفكير تعليم 1121/073

 محمد محمود الحيلة. د والتعلم التفكير اجل من األلعاب 1122/073

 إسماعيلبليغ حمدي . د نسخة 2/  العربية اللغة تدريس استراتيجيات 1120/073

 كامل محمود نجم الدليمي. د نسخة 2/  العربية اللغة قواعد تدريس أساليب 1124/073

 قصي محبوبة نسخة 2/ القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ  1125/073

التطور (: 2)في العالم العربي الحداثة ينابيع من 1126/073
 نسخة 2/ والتوفيقية عند إسماعيل مظهر 

 مجدي عبد الحافظ

 واإلحصاء البحث طرق في Spss الـ استخدام 1127/073

 نسخة 2/  االجتماعي

 ذياب البداينة: ترجمة

 احمد بن عيشاوي. د نسخة 2/  الشاملة الجودة إدارة 1128/073

/ في مرحلة الطفولة  االنفعالية السلوكية االضطرابات 1129/073
 نسخة 2

 عبد هللا يوسف أبو زعيزع

 خليل إبراهيم شبر. د نسخة 2/  التدريس أساسيات 1103/073

 هناء محمود القيسي. د نسخة 2/  التربوية اإلدارة 1101/073

عند القائد التربوي  اإلبداعي التفكير مهارات 1102/073
 نسخة 4/ المعاصر 

 خلف محمود جمال. د

 وليد خليفة وآخرون. د نسخة 2/  والتطبيق النظرية بين التوحد 1100/073



 2/تدريس العلوم إنموذجا التعليمية الموارد إدارة 1104/073
 نسخة

 صالح احمد أمين عبابنة. د

 يونس محمد اليونس. د نسخة 2/  االبتدائية المرحلة لمعلمي اإلعداد بنية 1105/073

 سناء نصر حجازي. د نسخة 2/ لألطفال  االكلينكي النفس علم 1106/073

 محسن علي عطية. د نسخة2/  والمنهج الشاملة الجودة 1107/073

 عزت محمود فارس. د نسخة 2/  العلمية الكتابة وفنية العلمي البحث 1108/073

 إيمان عباس الخفاف. د نسخة 2/  والتعليم التعلم نظريات 1109/073

 عبد الرحمن إسماعيل صالح. د نسخة 2/  اإلرشادية العملية وأساليب فنيات 1143/073

 إيمان عباس الخفاف. د نسخة 2/ برنامج تطبيقي  المتعددة الذكاءات 1141/073

 2/ والعنف المجتمعي وجذور البالء  الجامعي العنف 1142/073
 نسخة

 راضي محمد عبد نواصرة. د

 موسى توفيق االخرس. د نسخة2/في البحث العلمي  االنترنت استخدام مهارات 1140/073

 أسامة خيري. د نسخة  2/ إدارة االبدع واالبتكارات  1144/073

 محمد بكر نوفل.د نسخة 2/  التربوي النفس علم 1145/073

 وآخرونصالح محمد الرواضية  .د نسخة 2/ التكنولوجيا وتصميم التدريس  1146/073

 عبد الحافظ الشايب. د التربوي البحث أسس 1147/073

 فاروق عبد الحميد اللقاني. د الطفولة بين الرياض والتثقيف 1148/073

 مركز دراسات الوحدة العربية في مائة عام العربي الوطن في الفلسفة 1149/073

/ دينامية الجماعة في االجتماع وعلم النفس االجتماعي 1153/073
 1ج

 دسوقيكمال . د

وسبل رفع مستوى سالمة التالميذ  المدارس مواقع 1151/073
المرورية في مدينة الرياض بالمملكة العربية 

 السعودية

 عامر بن ناصر المطير.د

 حسين عبد اللطيف بعارة:ترجمة نسخة2/ في التدريس الجامعي اإلبداعية األساليب 1152/073

 العبادي حسين سلمان علي والتمرد النفسي لدى المراهقين األنا هوية 1150/073

.. نظرياته.. من حيث مفهومه وحديثا قديما المنهج 1154/073
 تقويمه .. تطوره

 ماجدة حميد كمبش. د

المتوسط في المحافظات  التعليم لحالة مقارنة دراسة 1155/073
 73/1971العراقية لعام 

وأبو  محمد خليفة بركات. د
 سعيدطالب 

 مهنا االسدي  حنون عباس. د المعرفي النفس علم 1156/073

 مجيد محمد إزهار في تنمية التفكير اإلبداعي  الست القبعات برنامج اثر 1157/073

 عادل هادي القاضي. د الموسوعة الصغيرة/ التدخين  1158/073

 وجيه فرح 3د االنشطة التربوية واساليب تطويرها  1159/073

 زكريا ابراهيم  3د مشكالت فلسفية معاصرة مشكلة الفن  1163/073



1161 
/073  

االتجاهات النظرية في االرشاد والعالج النفسي مدخل 
 سلوكي معرفي ظاهراتي

 زعيعبد هللا يوسف ابو زع

 صباح حسن الزبيدي 3د مناهج المواد االجتماعية وطرائق تدريسها 1162/073

 عطية خليل عطية 3د العربي الوطن في والتنمية التربية 1160/073

 ردينة عثمان يوسف 3د وسيلة/ اسلوب/  منهج التدريس طرائق 1164/073

عبد الفتاح رمضان عبد  3د بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم 1165/073
 العال

 محسن علي عطية 3د وتعليمها غويلال االتصال مهارات 1166/073

 محمد احمد علي الحاج 3د وتطبيقيا نظريا التربية فلسفة في 1167/073

 محمد بن محمود العبدهللا االطفال تدريس طرق في الشامل 1168/073

 رائد يوسف الحاج والتنظيمي االنساني السلوك ادراة 1169/073

 فؤاد حسن ابو الهيجاء 3د الميدانية التربية 1173/073

 سهام محمود خصاونة 3د اخالقي انساني منحى الصفية االدارة 1171/073

 فاطمة عبد الرحيم النوايسة 3د النفس علم اساسيات 1172/073

 محسن علي عطية 3د االدائية الكفايات ضوء في العربية اللغة تدريس 1170/073

 عبد السالم عبد الرحمن 3د تطويرها واساليب التعليمية المناهج اساسيات 1174/073

 محسن علي عطية 3د المستقبل معلم اعداد في وتطبيقاتها العملية التربية 1175/073

 رافدة الحريري 3د المستقبلية وافاقه واقعه التربوي االشراف 1176/073

 نعيم عودة  3د العربية لتعلم اللغوية المهارات 1177/073

 رافدة الحريري 3د التربوي التقويم 1178/073

 محمد البلوشي الدراسي التفوق مهارات 1179/073

 نعيم مجاهد عودة 3د العربية وتكلم اقرأ 1183/073

 نعيم عودة بها الناطقين لغير العربية وتكلم اقرأ 1181/073

 كمال محمد خليل 3د التباعدي التفكير مهارات 1182/073

 واالخصائيين للمرشدين النفسي االرشاد مبادئ 1180/073
 النفسيين

 محمد المشاقبة 3د

 عملية وتخطيط تنفيذ ومهارات العامة التدريس طرق 1184/073
 التدريس

عبد الرحمن عبد السالم  3د
 جامل

 ايمان عباس الخفاف 3د االنفعالي الذكاء 1185/073

 عبد الرحمن الهاشمي  3د والترقيم واالمالء النحو تعلم 1186/073

 الناشف سلمى زكي 3د التدريس وطرائق العلمية المفاهيم 1187/073

 عمر عيسى عمور 3د العلمي التفكير وتنمية العلمية التجربة 1188/073

 نبيهة صالح السامرائي 3د العلوم تدريس طرق في الحديثة االستراتيجيات 1189/073



 نادية حسين العفون 3د المعلومات معالجة واستراتيجيات المعرفي التعلم 1193/073

 االجتماعية المواد مناهج وتصميم بناء اسس 1191/073
 تدريسها واغراض

 صباح حسن الزبيدي 3د

 محسن علي عطية 3د التدريس وطرائق الحديثة المناهج 1192/073

 محمد محمود عبد هللا وحفظه تالوته الكريم القرآن تدريس طرق 1190/073

 محسن علي عطية 3د المقروء فهم في المعرفة وراء ما استراتيجيات 1194/073

 رعد الشيخ  3د مفهوم الذات بين الطفولة والمراهقة  1195/073

 غسان منير حمزة سنو 3د العالمي والمجتع الوطن-والدولة العولمة 1196/073

 هناء ابراهيم صندقلي العلماء حير الذي اللغز التوحد 1197/073

 جليل وديع شكور 3د النفس علم في فصول 1198/073

 مايسة احمد النيال 3د العلمي البحث اخالقيات 1199/073

 لطفي الشربيني 3د والقانون النفسي الطب 1233/073

 والسنة الكريم القرآن في والنفسي التربوي االعجاز 1231/073
 المطهرة

 عبد الرحمن العيسوي 3د

 سمير محمد كبريت 3د والناشئة االطفال أدب في والتأليف التدريس طرائق 1232/073

 فاديا ابو خليل الصفي السلوك وتعديل الصفى ادارة 1230/073

 علي هاشم جاوش الباوي التربوي االرشاد نظريات 1234/073

 عبد الرحمن عيسوي 3د والسياسي االقتصادي النفس علم 1235/073

 مريم سليم  3د والمراهقين االطفال عند النفسية االضطرابات 1236/073

 سلمى ابراهيم المصري 3د الطفل لنمو النفسي المسار 1237/073

 مريم سليم 3د بالنفس والثقة الذات تقدير 1238/073

 احمد محمد عبد الخالق 3د المرأة سيكولوجية 1239/073

 عادل مصطفى 3د العقل ونضرة التنوير من عام مائة بوبر كارل 1213/073

 مريم سليم 3د سنوات الخمس حتى الوالدة من الطفل 1211/073

 مريم سليم 3د النفس علم الى المدخل في الشامل 1212/073

 عبد الرحمن العيسوي 3د العربي المراهق تربية 1210/073

 عبد الرحمن العيسوي 3د الحديث النفسي والعالج االسالم 1214/073

 شخصية تكوين في االجتماعية والتنشئة الثقافة اثر 1215/073
 الفرد

 فاديا ابو خليل 3د

 عبد الرحمن محمد العيسوي 3د والمراهقة المراهق 1216/073

 عبد الرحمن عيسوي 3د القانوني النفس علم 1217/073

 مها ابراهيم البسيوني 3د االطفال رياض في النشاط منهج 1218/073

 وليد كمال عفيفى القفاص 3د المعرفي النفس وعلم التعلم صعوبات 1219/073



 محمد السيد عجاج  3د والمأمول الواقع بين العملية والمجاالت المواد مناهج 1223/073

 علي صالح جوهر 3د والتنمية التربوى التخطيط 1221/073

 وليد كمال عفيفي 3د التعلم انثروبلوجيا 1222/073

 شيماء حمودة الحارون 3د مدارسنا في التعلم صعوبات ذوو عقليا المتفوقون 1220/073

 رضا مسعد احمد الجمال 3د الروضة لطفل االبتكاري التفكير تنمية 1224/073

 عفت مصطفى الطناوي 3د العلوم تعليم في الجودة معايير 1225/073

سعدية شكري علي عبد  3د افضل تعليم نحو 1226/073
 الفتاح

 محمود سالمة محمود قلموش التعليم ومشكالت المنزلي التعليم 1227/073

 شادية عبد الحليم تمام 3د للمعلم المهنية التنمية 1228/073

 زبيدة محمد قرني 3د الطالب حول المتمركز النشط التعلم استراتيجيات 1229/073

 علي صالح جوهر 3د والخاص العام العالي التعليم 1203/073

 محمود عوض هللا سالم 3د والتطبيق النظرية بين التعلم صعوبات 1201/073

 كمال امام 3د الجامعي التعليم مؤسسات اعتماد معايير 1202/073

 فوزي عبد السالم الشربيني 3د التدريس واستراتيجيات طرق في جديدة رؤية 1200/073

 شادية عبد الحليم تمام 3د العالي التعليم لمعلم التدريسي االداء تقويم 1204/073

 بااللعاب تأثره ومدى االطفال لدى االبتكاري التفكير 1205/073
 االلكترونية

 اشرف سرج  3د

 علي صالح جوهر 3د التعليمية بالؤسسات حقوقه على العربي الطفل تنشئة 1206/073

 محسن عبد الستار عزب 3د المدرسية االدارة فاعلية على وأثره المديرين تعاقب 1207/073

 العزيز طلبة عبد الحميدعبد  3د التعليم تكنولويا ومستحدثات االلكتروني التعليم 1208/073

 احمد يوسف سعد 3د التعليم في الالمركزية 1209/073

 باالنشطة التالميذ مشاركة تفعيل في المدرسة دور 1243/073
 التربوية

 دالل فتحي عيد 3د

 جيهان كمال محمد 3د الفنية الثانوية المدرسة طالب تقويم 1241/073

 كمال عبد الرحمن كريدية  اللبنانية السجون أنموذج وقضاياه االجتماعي التأهيل 1242/073

 يوسف ذياب عواد 3د عالجية تحليلية نظرة الدراسي التأخر سيكولوجية 1240/073

 خالد محمود نوفل 3د التعليمية واستخداماتها االفتراضي الواقع تكنولوجيا 1244/073

 خالد محمود نوفل 3د التعليمية االفتراضي الواقع برمجيات انتاج 1245/073

 محمود حسين الوادي 3د التعليمية االفتراضي الواقع برمجيات انتاج 1246/073

 الجودة ادارة ضوء في التعليم وتخطيط اقتصاديات 1247/073
 الشاملة

 رافدة الحريري 3د

 ذياب البداينة 3د العلمي النشر دليل العلمي التوثيق 1248/073



 فاطمة عبد الرحيم النوايسة 3د المساندة واساليب النفسية واالزمات الضغوط 1249/073

 ايمان عباس الخفاف 3د االطفال رياض في البيئي التعليم 1253/073

 ايمان عباس الخفاف  3د التعاوني التعلم 1251/073

 حمدي احمد حامد 3د الدراسية المواد في للحاسوب التربوية التطبيقات 1252/073

 ايناس خليفة عبد الرزاق التعليمية الوسائل في الشامل 1250/073

البحث العلمي منهجية اعداد البحوث والرسائل  1254/073
 الجامعية بكلوريوس،ماجستير،دكتوراه

 غازي عناية 3د

 هدى علي جواد الشمري 3د التربوية الغزالي مبادئ 1255/073

 احمد علي الحاج 3د التربية اصول 1256/073

 نسيمة مصطفى الخالدي 3د المدرسي المنهاج في المرأة تمكين 1257/073

 ابتسام محمد فهد 3د ةالقرآني الرؤية ضوء في الخلقية للتربية منهج بناء 1258/073

 محسن علي عطية 3د ةعام مهارات العربية اللغة 1259/073

 الحريريرافدة  3د االدارية القرارات اتخاذ في التربوية القيادة مهارات 1263/073

عبد المحسن عبد المحسن  3د احترامهم وتكسب مرؤوسيك تعاقب كيف 1261/073
 جودة

 احمد محمد غنيم 3د الوقت ادارة مهارات 1262/073

 التطبيقية والممارسات الفكرية االتجاهات تعديل 1260/073
 االطار الى الجامد الرئاسي االطار من للمديرين
 الموجه القيادي

 غنيماحمد محمد  3د

 عبد العزيز عبد هللا الدخيل 3د االجتماعية الخدمة معجم 1264/073

 عبد الحميد بن عبد المجيد 3د وسياسته التعليم نظام 1265/073

صابر احمد عبد الموجود  3د والحضر الريف بين الذات توكيد 1266/073
 احمد

 وجيه محجوب 3د ومناهجه العلمي البحث 1267/073

 مصطفى نمر دعمس وادواته الحديث التربوي التقويم استراتيجيات 1268/073

 رعد حافظ الزبيدي 3د الجنسين بين التفرقة 1269/073

 نائل جواد الناطور المعاصرة الرياضيات تدريس اساليب 1273/073

 هناء محمود القيسي 3د الجودة ادارة فلسفة 1271/073

 النفسية الطفل صحة على آثاره الضوضائي التلوث 1272/073
 والجسمانية

 محمد احمد عبد الهادي  3د

 جرار ليكلرك المثقفين سوسيولوجيا 1270/073

 محفوظ جودة 3د العلمي البحث اساليب 1274/073

 ايناس خليفة خليفة الحديثة الحضانة طفل موسوعة 1275/073

 محمد الخامس المخالفي 3د الفاعلة الصفية االدارة 1276/073



 فلتنينا عبد هللا بدر المعاصرة النظريات ظل في التربوية االدارة 1277/073

 محمد فخري راضي القرارات اتخاذ في المواطن مشاركة الديمقراطية 1278/073

 محمد مصطفى زيدان 3د والتربوية النفسية المصطلحات معجم 1279/073

 محمد فخري راضي التكنولوجية الثورة 1283/073

 محمد فخري راضي العربي السياسي الحراك تنشيط في االعالم دور 1281/073

 احمد محمد التوجيه وسبل العام الرأي 1282/073

 الواقع بين العربي العالم في االكاديمية الحرية 1280/073
 والطموح

 فراس بني يونس 3د

 بين االنسان متاهات العربية الثقافة في االغتراب 1284/073
 والواقع الحلم

 حليم بركات 3د

 احمد محمد  المصداقية ،السرعة،ام الخبر الصحفي الخبر 1285/073

 ثناء مليجى السيد عودة 3د والبيئية العلمية التربية النفس وعلم التربية 1286/073

 ادوات والبيئية العلمية التربية النفس وعلم التربية 1287/073
 البحوث

 ثناء مليجى السيد عودة 3د

 واساليب النفسية واالضطرابات االعاقات في المرجع 1288/073
 الخاصة التربية

 عادل محمد العدل 3د

 عاطف محمد بدوى 3د التاريخ تدريس 1289/073

 هاني الجزار 3د التربوي النفس علم استراتيجيات 1293/073

 محمد احمد ابراهيم 3د الجماعي النفسي االرشاد 1291/073

 فتحي الزيات 3د التعلم صعوبات في معاصرة قضايا 1292/073

االتجاهات الحديثة في تنمية التفكير واالبداع كيف  1290/073
 يفكر طفلك

 فوزية محمود النجاحى 3د

 هارد يمن 3مالاير م الفعال بالتدريس الدماغ ابحاث ربط 1294/073

 رضا العلى 3د االسالم في االوالد تربية 1295/073

 علي علي السكري 3د المجتمع وقيم البيئة 1296/073

 الحجاج أبويوسف  المخدرات خطر من ابناءنا نحمي كيف 1297/073

 شيماء الشاعر طفلك شخصية بناء 1298/073

 الحجاج أبويوسف  معهم نتعامل كيف 21 ال القرن شباب 1299/073

 الحجاج أبويوسف  المراهقة سن في والبنات االبناء 1033/073

 الحجاج أبويوسف  معهم نتعامل كيف والنت الكمبيوتر اطفال 1031/073

 الحجاج أبويوسف  االفضل الى تتغير كيف 1032/073

 الحجاج أبويوسف  تغضب ال غضبك على تسيطر كيف 1030/073

 الحجاج أبويوسف  وانفعاالتك مشاعرك في تتحكم كيف 1034/073



 الحجاج أبويوسف  خوف وبال بلباقة تتحدث كيف 1035/073

 الحجاج أبويوسف  الذات واحترام االرادة قوة تكتسب كيف 1036/073

 الحجاج أبويوسف  االنترنت عبر التجارة االلكتروني التسويق 1037/073

 في الصعبة القرارات تتخذ كيف القرار اتخاذ صناعة 1038/073
 حياتك

 الحجاج أبويوسف 

 الحجاج أبويوسف  الناجح المدير وسمات المتميزة االدارة 1039/073

 الحجاج أبويوسف  واالقناع التفاوض 1013/073

 الحجاج أبويوسف  واستثماره الوقت ادارة 1011/073

 الحجاج أبويوسف  البشرية الموارد وتنمية ادارة 1012/073

 هيثم راشد الريموني 3د التعلم صعوبات لذوي التدريبية البرامج اثر 1010/073

 فوزي احمد سمارة معاصرة تربوية قضايا 1014/073

 مي شبر والتعليم التربية مع رحلتي 1015/073

 جمال جمعة عبد الرحيم التعليمية الوسائل وانتاج تصميم 1016/073

 سليمان حامد 3د المعاصرة التربوية االدارة 1017/073

 كمال محمد خليل 3د واستراتيجيات تدريبية برامج التفكير سيكولوجية 1018/073

 مجيد الكرخي 3د البشرية الموارد ادراة 1019/073

 مؤيد عبد الحسين الفضل 3د القرارات اتخاذ نظريات 1023/073

لتالميذ المرحلة  والتربوية النفسية السلوكية المشكالت 1021/073
 االبتدائية 

 رافدة الحريري 3د

 اصول في البحث مناهج البحث اصول في قراءات 1022/073
 الدين

 سعدون محمود الساموك 3د

 هشام ابراهيم عبد هللا 3د وتطبيقات اسس السلوكي االنفعالي العقالني العالج 1020/073

 ناهد الخراشي الصعبة السلوكيات مع التواصل فن 1024/073

 واساليب النفسية واالضطرابات العالقات في المرجع 1025/073
 الخاصة التربية

 محمد العدلعادل  3د

 محمد احمد سعفان 3د وادواره ومكانته اعداده المعلم 1026/073

 والوظائف التنفيذي الضبط الحديث النفس علم 1027/073
 التنفيذية

 احمد الحسيني هالل 3د

 عواطف حسين صالح 3د والتطبيق النظرية بين الشخصية قياس 1028/073

 التربوي والدمج المبكر التدخل واثر التعلم صعوبات 1029/073
 الخاصة االحتياجات لذوي

 عادل محمد العدل 3د

 عبد المجيد جرادات التنية وادوات التحدي مالمح 1003/073

 مجدي كامل االكبر الفلسفة شيطان نيتشه فريدريك 1001/073

 مجدي كامل االول المعلم ارسطو 1002/073



 امارتيا صن والعنف الهوية 1000/073

 عبد الرزاق جدوع الجبوري 3د الغزالي االمام عند االجتماعي الفكر 1004/073

 حامد عبد السالم زهران 3د االجتماعي النفس علم 1005/073

 عمر محمد التومي الشيباني 3د الشباب لرعاية والتربوية النفسية االسس 1006/073

 فائز محمد علي الحاج 3د العام النفس علم بحوث 1007/073

 عبد المنعم الحنفي 3د النفسي والطب النفس علم النفسية الموسوعة 1008/073

 جان البالنش النفسي التحليل مصطلحات معجم 1009/073

 فريدمان 3هاورد س الحديث والبحث الكالسيكية النظريات الشخصية 1043/073

 مريم سليم 3د النمو نفس علم 1041/073

 مريم سليم 3د التعلم نفس علم 1042/073

 مريم سليم 3د التربوي النفس علم 1040/073

 2ج 1ج الثانوي الطالبي للعمل التربوية البرامج دليل 1044/073
 0ج

 احمد صالح

 والمنظور االرتباطي المنظور بين التعلم سيكولوجية 1045/073
 المعرفي

 فتحى الزيات 3د

 حمدي ابو الفتوح عطيفة 3د النفس وعلم التربية في العلمي البحث منهجيات 1046/073

 نعيمة بنت ابراهيم الغنام  3د والتعلم التعليم جودة مدخل 1047/073

 والمنهج الفلسفة الخاصة االحتياجات ذوي دمج 1048/073
 واالليات

 فتحي الزيات 3د

 والمدخاخل التدريسية االسترتيجيات  التعلم صعوبات 1049/073
 العالجية

 فتحي الزيات 3د

 رجاء محمود ابو عالم 3د والتربوية النفسية العلوم في البحث مناهج 1053/073

 رجاء محمود ابو عالم 3د الجامعية الرسائل اعداد في المرشد 1051/073

 علي ربيع الهاشمي 3د العلمية والمفاهيم الصفية االنشطة 1052/073

 هشام مريزيق التربوية االدارة في دراسات 1050/073

 مصطفى نمر دعمس والتعليم التربية في الشاملة الجودة ادارة 1054/073

 بطيئي من وأقرنهم االطفال لدى اللغوي االدراك 1055/073
 التعلم

 وسام علي محمود

فن فهم طباع وشخصيات  للسلوك الخفية الدوافع 1056/073
 الناس والتعامل معهم

 احمد توفيق حجازي

 نادية صباح الكبابجي العربي - الحضري االجتماع علم 1057/073

 الدراسي للفرع الطالب اختيار واثره التربوي التوجيه 1058/073
 (ادبي/علمي)

 عالء الدين كاظم عبد هللا 3د

 سمير جميل سمعان التعليم مناهج في الحقائق وتشويه العنصرية التربية 1059/073



 االاسرائيلية

 انور محمود زناتي منهجيا الجامعية والرسائل االبحاث كتابة فن 1063/073

 ابراهيم عباس الحالبي 3د تخطيطها واستراتيجيات البشرية الموارد تنمية 1061/073

 محمد نجيب عطيو 3د والتطبيق النظرية بين العلوم تدريس طرق 1062/073

 بيومي محمد ضحاوي 3د التعليمية المؤسسات ادارة في معاصرة رؤى 1060/073

 والتطبيقية النظرية االسس العلمي البحث مناهج 1064/073
 الحديثة والتقنية

 زكريا الشربيني 3د

 سميحة فتحي محمد هالل الصوتي الوعي لتنمية عملية نماذج 1065/073

 علي عبد الجليل علي والتقديم االلقاء فن مهارات 1066/073

 احمد صبرة 3د القراءة مهارات 1067/073

 احمد صبرة 3د الكتابة مهارات 1068/073

 قصي الحسين 3د الحديثة المنهجية واالكاديمية العلمية البحوث كتابة 1069/073

1073/073   

1071/073   

1072/073   

1070/073   

1074/073   

1075/073   

1076/073   

1077/073   

1078/073   

1079/073   

1083/073   

1081/073   

1082/073   

1080/073   

1084/073   

1085/073   

1086/073   

1087/073   

1088/073   

1089/073   



1093/073   

 

 

 


