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 قد ق
 التسلسل

  
 عنـــــوان الكتـــــــاب

 
 اســـم المؤلف

 ضياء حسين زيادة قدرتك الذهنية  1/073

 فؤاد البهي السيد 3د علم النفس االجتماعي  073\2

 فرج عبد القادر طه والتنظيميعلم النفس الصناعي   073\0

 جوليان روتر علم النفس علم النفس األكلينيكي  073\4

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

 مصطفى محمود األمام علم النفس الخواص   073\6

 صالح مخيمر وعبده ميخائيل.د المدخل إلى علم النفس االجتماعي   073\7

 مصطفى سويف. د مقدمة لعلم النفس االجتماعي   073\8

 محمد عوده ومحمد رفقي الطفولة والصبا   073\9

 شيدون كاشدان علم النفس الشواذ  073\13

 عبد الرحمن النقيب مقدمة في التربية وعلم النفس   073\11
 صالح مراد

للصوف الثانية في  علم النفس االجتماعي  073\12
 كليات التربية

 امال احمد يعقوب

 فتحي السيد عبد الرحيم الدراسة المبرمجة للتخلف العقلي  073\10

 عدنان الدوري الكتاب االول المشكلة والسببجناح األحداث   073\14

 صالح حسن الداهري ألشخصيه والصحة النفسية   073\15

 بول وودرنج للتربيةنحو فلسفة   073\16

 كمال ابراهيم مرسي القلق وعالقته بالشخصية   073\17

 فاخر عاقل معجم علم النفس  073\18

 عبد الفتاح عثمان خدمة الفرد في المجاالت النوعية   073\19

 علي الدوري دارسه في طبيعة الفرد العراقي  073\23

 احمد المغربي  3د ادارة الفصل   073\21

 صباح باقر المشكالت اإلرشادية  073\22

 مدخل لدراسة السلوك اإلنساني  073\20
 

 جابر عبد الحميد جابر
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واساليب مشكالت األطفال والمراهقين   073\24
 المساعدة فيها

 شارلز شيفر

 جون كونجر سايكولوجية الطفولة والشخصية  073\25

 طلعت منصور النفس العامعلم   073\26

 فلسفة العقل   073\27
 رؤية نقدية للنظرية االعتزالية

 عبد الستار عزالدين

 سيد عبد الحميد مرسي علم النفس والكفاية اإلنتاجية  073\28

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

 نازلي صالح احمد التربويةمقدمه في العلوم   073\03

 عبد الستار ابراهيم العالج النفسي السلوكي المعدني  073\01

 جون كندر سيكولوجية الطفولة والمراهقة  073\02

األعاقة  يكولوجيةسقضايا ومشكالت في   073\00
 ورعاية المعوقين

 فتحي السيد عبد الرحيم

 داوودعزيز حنا  علم نفس الشخصية  073\04

 كمال إبراهيم مرسي الطفل المتخلف عقليا: الطفل غير العادي   073\05

 عزت سيد إسماعيل التقدم في السن  073\06

 صالح حسن الداهري. د الشخصية والصحة النفسية  073\07

 فؤاد البهي السيد علم النفس اإلحصائي   073\08

 رؤوف عبد الرزاق  التقويم والقياس  073\09

 احمد حقي علي مبادئ التربية  073\43

 المجلد الرابع والعشرين   073\41
 دراسات في علم النفس 

 مركز البحوث التربوية

 احمد عبد الرحمن السرهيد. د األسس العلمية للتربية الحركية   073\42

 بفان دالينديو بولد  مناهج البحث في التربية وعلم النفس   073\40

 فيوال الببالوي/  كافيه رمضان ثقافة الطفل  073\44

 عبد السالم عبد الغفار مقدمة في الصحة النفسية  073\45

 دحام الكيال عالقة القلق بالترتيب الذهني  073\46

 ابتسام محمود محمد سلطان. د المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة   073\47

 جمعه سيد يوسف سيكولوجية اللغة والمرض العقلي  073\48
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دليل الموسوعة المختصرة في علم النفس   073\49
 وطب نفس األطفال  

 عدنان عباس فضلي. د
 يسرى عباس الجزراوي

 محمود السبيوني الفن في تربية الوجدان  073\53

 وهيب سمعان. د اإلدارة المدرسية الحديثة   073\51
 محمد منير مرسي

 صالح عبد الحميد  اإلدارة المدرسية  073\52

التوجيه التربوي واإلرشادي النفسي في   073\50
 األقطار العربية 

 صبحي عبد اللطيف معروف

 روالن دورون موسوعة علم النفس  073\54

 سيغموند فرويد مدخل إلى التحليل النفسي  073\55

 ماهر محمود عمر ألمقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي   073\56

 اسماء كاظم فندي3د تربية الطفل في السنة النبوية الشريفة  073\57

 ماهر اسماعيل الجعفري فلسفة التربية  073\58
 ماجد فاضل القيسي

 حسين رحيم التكريتي

 ارنوف وينج سيكولوجية التعلم  073\59

الوصفي واالستداللي في ألتربيه  االحصاء  073\63
 وعلم النفس

 عبد الجبار توفيق البياتي 
 زكريا زكي اثناسيوس

كتابة البحوث العلمية واالكاديمية المنهجية   073\61
 الحديثة

 قصي الحسين3د

 شعلة إسماعيل العارف نظام التعليم في العراق  073\62

 رجاء محمود ابو عالم3د مدخل الى مناهج البحث التربوي  073\60

 عبد الجليل الزوبعي مناهج البحث في التربية   073\64
 محمد احمد الغنام

 واخرون احمد صبري3د مهارات الكتابة  073\65

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

 محروس خليفة الخدمة االجتماعية وأساليب الرعاية  073\67
 انصاف عبد العزيز

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

 عادل احمد هدو نظرية القرار اإلحصائي  073\69

 محمد مجيد السعيد الجامعات العربية وقضايا العصر  073\73
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تحليل عمل المعلم في مدارس بغداد   073\71
 االبتدائية 

 غانم حمدون وآخرون . د

 واخرون احمد صبره3د مهارات القراءة   073\72

 مارفن شو ديناميات الجماعة   073\70

 التربية المقارنة دراسات في   073\74
 
 

 جمال أسد مزعل3د

 علي عبد الجليل علي مهارات فن االلقاء والتقديم  073\75

 محمود عبد الرزاق شفشق وآخرون. د وإبعادها األساسيةالتربية المعاصرة طبيعتها   073\76

 جمال حسين اآللوسي األسس النفسية آلراء الماوردي التربوية   073\77

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

 داود ماهر محمد التعليم المستمر   073\79

 فيركسون. جورج ، أي  التربية وعلم النفسالتحليل اإلحصائي في   073\83

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

 سميحة فتحي محمد هالل نماذج عملية لتنمية الوعي الصوتي   073\82

 عبد هللا عبد الدائم التربية عبر التاريخ  073\80

 نورمان كرونلوند التدريسيينصياغة األهداف ألغراض   073\84

 لطيفة ماجد محمود . د مبادئ علم النفس التجريبي  073\85
 محمد ابراهيم حسن. د

 محمود السيد سلطان مسار الفكر التربوي  073\86
 طارق جعفر اسماعيل

 مجال تجربة مؤسسة المعاهد الفنية في  073\87
 الخريجين متابعة

 براق سعيد يحيى. د
 طارق علي العاني. د

 عبد هللا عبد الحي موسى المدخل إلى علم النفس  073\88

مناهج البحث العلمي االسس النظرية   073\89
 والتطبيقية والتقنية الحديثة

 عبد الفتاح عثمان. د
 زكريا الشربيني

الى الكليات  رغبات الطلبة المتقدمين  073\93
 والمعاهد المختلفة في جامعة بغداد

 عبد الجليل الزوبعي
 نزار العاني/ موفق الحمداني 

 سي رايت ميلز الخيال السوسيولوجي  073\91

 بيومي محمد ضحاوي3د رؤى معاصرة في ادارة المؤسسات التعليمية   073\92

 فكري حسن ريان تخطيط المناهج الدراسية وتطويرها   073\90
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 محمد نجيب عطيو3د النظرية والتطبيريس العلوم بين طرق تد  073\94

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

 فكري حسن ريان 

تنمية الموارد البشرية واستراتيجيات   073\96
 تخطيطها

 ابراهيم عباس الحالبي3د

 األصول اإلدارية للتربية   073\97
 
 

 إبراهيم عصمت مطاوع. د

الطرائق المعلمية والطرائق الالمعلمية في   073\98
 االختبارات اإلحصائية 

 إحسان كاظم شريف. د

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

 محمد منير مرسي االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة  073\133

 عواد جاسم محمد التميمي المناهجتوظيف مصفوفة القيم في   073\131

 احمد حسين اللقاني تدريس المواد االجتماعية   073\132
 برنس احمد رمضان

 محمد ناصر. د الفكر التربوي العربي اإلسالمي   073\130

كلفة التعليم في كليات جامعة الموصل   073\134
 ومستقبل تطورها خالل السنوات الخمس

 جمال أسد مزعل. د

 حسن شحاته النشاط المدرسي  073\135

 عامر ابراهيم البحث العلمي   073\136

/ 68التعليم الجامعي في العراق خالل عام   073\137
1969 / 

 عبد الوهاب علوان وآخرون 

 جان دريفيون التوجيه التربوي والمهني   073\138

 اديب الخالدي الصحة ألنفسيه  073\139

 انور محمود زناتي فن كتابة االبحاث والرسائل الجامعية منهجيآ  073\113

 محمود البستاني مناهج التربية الصحية   073\111

 جابر عبد الحميد جابر. د 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
 بهيجة احمد شهاب

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

 سمير جميل سمعانالتربية العنصرية وتشويه الحقائق في مناهج   073\116
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 التعليم االاسرائيلية 

التوجيه التربوي واثره اختيار الطالب للفرع   073\117
 (ادبي/علمي )الدراسي 

 عالء الدين كاظم عبد هللا3د

 ادرودو يوتاين ألتربية في اليابان المعاصر  073\118

تعريف تكنولوجيا   073\119
 النظرية،المجال،المهنة:التربية

 حسين حمدي الطوبجي

 محمد مصطفى زيدان دراسة سكوللجية تربية التلميذ التعلم العام  073\123

 محروس خليفه الخدمة الجماعية وأساليب الرعاية  073\121

 نادية صباح الكبابجي العربي-علم االجتماع الحضري  122/073

 عبد هللا عبد الدائم التربية في البالد العربية   073\120

 اس اودين اولمان التربية البيئة مفاهيمها وانشطتها  073\124
 ديفد زفلت /  كوب . او 

الدوافع الخفية للسلوك فن فهم طباع   073\125
 وشخصيات الناس والتعامل معهم

 احمد توفيق حجازي

 منى يونس التقنيات التربوية  073\126

منهجية البحث العلمي دراسة في مناهج   073\127
 العلوم مع التركيز على المنهج التجريبي

 مثنى عبد الرزاق العمر3د

االدراك اللغوي لدى االطفال واقرانهم من   073\128
 بطيئي التعلم

 وسام علي محمود

 عواد جاسم المناهج الدراسية  073\129

 الخولي واخرون اسامه امين تهيئة اإلنسان العربي  073\103

 عبد الجليل الزوبعي التعليم في العراق  073\101
 محمد احمد الغنام

 وهيب سلمان. د دراسات في المناهج   073\102

 ليث كريم حمد الفكر التربوي اإلسالمي  073\100

 علي حجاج/ خرما  نايف تعليمها وتعلمها اللغات األجنبية  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 التشكيالت االجتماعية والتكوينات الطبقية  073\108

 علي الوردياو اسرار الشخصية  شعورأللخوارق ا  073\109
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 الناجحة

 عبد الكريم ابراهيم النتاج الفكري  073\143

 معن خليل العمر مدخل إلى علم االجتماع  073\141

 هادي محمد مقدمة في االنتربولوجيا العامة  073\142

 احسان محمد الحسن البناء االجتماعي والطبقية  140/073

 عاطف وصفي االنتربولوجيا االجتماعية  144/073

 مصطفى نمر دعمس ادارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم  145/073

 هشام مريزيق التربويةدراسات في االدارة   146/073

 عبدهللا عبد الدائم الثورة التكنلوجية  147/073

المستلزمات الحديثة والمعاصرة لتدريس   148/073
 المواد االجتماعية 

 شاكر محمود عبد المنعم

 علي ربيع الهاشمي3د االنشطة الصفية والمفاهيم العلمية  149/073

 محمد األمام مصطفى التقويم والقياس  153/073

 رجاء محمود ابو عالم3د المرشد في اعداد الرسائل الجامعية   151/073

 رجاء محمود ابو عالم3د قياس وتقويم التحصيل الدراسي  152/073

 رجاء محمود ابو عالم3د مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية  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

مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب   158/073
 المساعده فيها

 شارلز شيفر
 هوارد ميلمان

 شاكر حسين الخشالي األطفالثقافه تربية   159/073

 عبد هللا عبد الدائم.د األفاق المستقبليه للتربيه في البالد  163/073

 جعفر محمد باقر الكلمه الطبيه في صد المخدرات  161/073

رؤيه مستقبليه لعملية التغيير والتطوير   162/073
 األجتماعي للمرأه والطفل

 سميره جعفر الموسوي

 عبد الحسين احمد الخفاجي رات في االرشاد والصحة النفسيةضمحا  160/073
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 مرزوق يوسف.د الثقافة الصحية  164/073

 عبد األمير األعسم ابن رشد وفلسفته بين التراث والمعاصرة  165/073

علم النفس الشواذ واالضطرابات العقلية   166/073
 والنفسية 

 قاسم حسين صالح. د

 راهبه عباس العادلي االنفعاالت نموها وأدارتها  167/073

 ماجد أسد أفكار في الثقافة  168/073

 معن خليل عمر.د نقد الفكر االجتماعي المعاصر  169/073

 محمد بصبار.د الفلسفة اليونانية  173/073

 أحمد الرحيم اصول تدريس اللغة العربية  171/073

 قيس ألنوري.د النفسيةا لوجيابووثراألن  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

صعوبات التعلم االستراتيجيات التدريسية   176/073
 والمداخل العالجية

 فتحي الزيات        3د

دمج ذوي االحتياجات الخاصة الفلسفة   177/073
 والمنهج واالليات

 فتحي الزيات3د

 وائل عبد هللا محمد3د 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

حقوق اإلنسان والحرية األكاديمية في التعليم   180/073
 العالي

 كريم نجم وعالء الدين كاظم. د

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

 ابتسام محمود محمد سلطان التطور الخلقي للمراهقين  185/073

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

 نعيمة بنت ابراهيم الغنام3د مدخل جودة التعليم والتعلم  187/073

البحث العلمي في التربية وعلم منهجيات   188/073
 النفس

 حمدي ابو الفتوح عطيفة3د
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سيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي   189/073
 والمنظور المعرفي

 فتحي الزيات3د

دليل البرامج التربوية للعمل الطالبي  6 193/073
 الثانوي

 احمد صالح 

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

 أدوارد هما لوويل تنمية مهارات ذوي الصعوبات  192/073

 محمد سلمان فياض الخزاعي االستراتيجيات التربوية ومهارات األطفال  190/073

والسيد كامل  أسامة فاروق مصطفى. د سمات التوحد   194/073
 الشربيني 

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

 محمد ألنوري محمد. د للمراهقين بدنيا والعاديين  مقياس االنتماء  196/073

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

 بسام نبي ياسين. د طرق دراسة الطفل  198/073

المصحوب بالنشاط  مقياس اضطراب االنتباه  199/073
 الزائد  لدى االطفال الموهوبين 

 محمد النوبي محمد. د

لدى االطفال  مقياس اضطرابات النطق  233/073
 العاديين وضعاف السمع 

 محمدالنوبي محمد . د

 محمدالنوبي محمد . د مقياس أساليب المعاملة الوالدية  231/073

 سوسن شاكر رشيد. د في الموسسات التعليمية  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

التنظيم النفسي التربوي في ميدان التربية   235/073
 الخاصة

 روحي عبدان

 أحمد عبد اللطيف الموهوبين والمتفوقينإرشاد   236/073

 بطرس حافظ بطرس تدريس األطفال ذوي صعوبات التعلم  237/073

 ممدوح عبد المنعم الكناني قراءات في أبداع الطفل   238/073

 ميساء يحيى قاسم البرمجة اللغوية العصبية  239/073

مفاهيم أساسية في التربية وعلم نفس   213/073
 االجتماع

 خالد محمد ابو شعيرة  ثائر احمد غباري

 بسمة كريم شامخ المرونة األسرية والسلوك االجتماعي  211/073

 وايمن مزاهرة  زين بدران رعاية األم والطفل   212/073
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الكشف عن الموهوبين في األنشطة   210/073
 المدرسية 

 معيوف السبيعي

 لطفي محمد علي االجتماعيالتفكير   214/073

 أنوار عبد الحميد الموسوي علم النفس األدبي  215/073

 عبد الكريم عيسى. د مهارات الحاسوب  216/073

 اضطرابات النطق والكالم  217/073
 التشخيص والعالج

 العزاليسعيد كمال عبد الحميد .د

 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 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

 مريم سليم 3د علم نفس التعلم  226/073

 إسماعيل عباس األخرس مدير ألمدرسه الفعال  227/073

 هادي مشعان ربيع مدير ألمدرسه الناجح  228/073

العالقة بين أولياء أمور ألطلبه واألداره   229/073
 ألمدرسيه

 هالة مصباح عبد اللطيف

 محمد النوبي محمد مقياس اضطرابات األكل الشره العصبي  203/073

 أمل عبد العزيز إسماعيل منهاج رياض األطفال  201/073

 مريم سليم3د النفس التربويعلم   202/073

 محمد شحاته ربيع . د علم النفس االجتماعي  200/073

الشيخ محمد  األمام الشهيد محمد الصدر الزواج والمشاكل الزوجية والجنسية  204/073
 اليعقوبي 

التحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإلسالمية   205/073
 التربوية 

 علي عبد الحميد احمد.د

 ناصر خطاب.د تعليم التفكير للطلبة ذوي صعوبات التعليم  206/073

 ناصر خطاب.دأنشطة عملية في تعليم التفكير برنامج أدوات   207/073
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 التفكير اإلبداعي ـ برنامج الكورت المعدل 

 أماني الدجاني األوالد الذين يفكرون خارج المألوف  208/073

في مواجهة المشكالت  أرشاديأثر برنامج   209/073
 السلوكية لدى اطفال الشوارع 

 صبري بردان علي 

 نبيل رفيق محمد إبراهيم.د الذكاء المتعدد  243/073

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

و د  امنة بنت حمد  خالد بن عابد الحبوب
 الرويني 

اإلرشاد النفسي ودوره في عالج المدمنين   242/073
 على المخدرات

يامنة عبد القادر  3د  بعيبع محمد ناديه.د
 اسماعيل 

 مريم سليم3د علم نفس النمو  240/073

 وزكريا احمد العزام عبد الرزاق الرحاحلة .د السلوك التنظيمي في المنظمات  244/073

 فهمي توفيق. د العمل االجتماعي  245/073

 وخالد سليمان الماموني  السيد محمد علي قضايا تربويه معاصره  246/073

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

 برهم نضال عبد اللطيف 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

اثر الحروب على تنشئة االطفال دراسة   252/073
ميدانية عن المجتمع العراقي بعد االحتالل 

 2330االمريكي 

 حسين شاكر الخشالي 3د

 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 اللغوي علم النفس  257/073

 رائد خليل ألعبادي التوحد   258/073

 نازك عبد الحليم  منى يونس بحري.د األسري  العنف ا  259/073

الشخصية النظريات الكالسيكية والبحث   263/073
 الحديث

 واحمد رمو  فريدمان3هاوردس
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 الجبوريعلي محمود كاظم  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

 ه وحمدي مرسي خالد محمد أبو شعير. د ألتربيه ألعلميه رؤى مستقبليه  265/073

 سوسن شاكر مجيد االختبارات ألنفسيه   266/073

 عبد الواحد محمد البرزنجي التفاؤل التشاؤم   267/073

بين روادي التربية والتعليم  النظام التربوي  268/073
 العالي 

 محمد سلمان خزا عله

 عبد العزيز إبراهيم المشكالت ألنفسيه والسلوكية لنمو األطفال  269/073

 عطوف محمود ياسين.د اختبارات الذكاء والقدرات ألعقليه  273/073

 حسين هاشمي.د يوميات طبيب نفساني  271/073

اختبار االستعداد المدرسي لطفل الحضانة   272/073
 والروضة

 ايناس عمر ابوختله

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

 معن خليل العمر الضبط االجتماعي   274/073

 محمد منير حجاب االتصال الفعال للعالقات ألعامة  275/073

 ال  276/073
 

 المدرسية ألحديثة 

 محمد عبد القادر عابدين

 عبد األمير شمس الدين موضوعات في علم نفس ألتربية  277/073

 علي محمد الدين بحوث في علم النص  278/073

 احمد بطاح قضايا معاصره في اإلدارة ألتربوية   279/073

دور المؤسسات التربوية في الحد من تعاطي   283/073
 المخدرات

 الرياض

 محمد زيعور  أطفال ومراهقون بدون حوار   281/073

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

 ياسرالعيتي  / ادوارد دي بونو  ما فوق ألمنافسه   280/073

 نبيل سعد خليل.د أنماط  اإلدارة التعليمية  284/073
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 ماجد السيد عبد تربية الموهوبين والمتفوقين  285/073

 احمد زكي حلمي الصحة ألمهنيه  286/073

 سجيع الجبيلي مهارات القراءة والفهم والتذوق األدبي  287/073

للناطقي باللغة االنكليزية  المهارات الدراسية  288/073
 للغة الثانية

 مارلين لويس

 سعيد الدجاني رعاية الطفل وتحصينه  289/073

 مدحت أبو نصر تنمية الذكاء العاطفي الوجداني  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

 عباس أحمد صالح. د طرق التدريس في التربية الرياضية  294/073

 جان مارك لوغال أدارة الموارد البشرية  295/073

 أوليفيه هودي والتربيةعشرة اسئله في علم النفس   296/073

 ملحم قربان.د الحقوق اإلنسانية فعل التزام  297/073

 لبيب النجيفي.د في الفكر التربوي  298/073

طرائق ومناهج التربيه والتعليم وصفات   299/073
 المدرس الناجح

 حسان حالق.د

 عبد الرزاق بيضون المخدرات   033/073

االنتباه المصحوب بالنشاط  مقياس اضطراب  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   030/073
 على المجتمع العربي 

 مجد الدين عمر خيري خمش.د

 محمد الديب.د علم النفسبحوث في   034/073

مقياس مستوى الطموح لذوي األعاقه   035/073
 السمعية والعاديين

 محمد النوبي محمد علي.د

 البا سليم معربس. د االكتئاب لدى الشباب  036/073

 بنوا دولوناي خطأ اإلدارة  037/073

الموسوعة النفسية علم النفس والطب   038/073
 النفسي

 المنعم الحنفيعبد 3د
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 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 والنمو التربية والتعليم بين المعرفيات  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

صدمة الحرب أثارها النفسية والتربوية في   017/073
 األطفال

 جورية طلعت فواز

 فايز جمعة النجار وآخرون . د 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

 جان البالنش مصطلحات التحليل النفسيمعجم   022/073

 فائز محمد علي الحاج3د بحوث علم النفس العام  020/073

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

 كمال مجيد العنف  025/073

 ثائر غباري. د االسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب  026/073

 محمد علي القضاة قضايا معاصرة في الفكر التربوي  027/073

 فيصل الزراد. د اإلدمان على الكحول والمخدرات  028/073

قضايا المجتمع واألسرة والزواج على ضوء   029/073
 القران الكريم

 السيد محمد حسين الطباطبائي

 مايكل غوريان الصبية والفتيات يتعلمون بشكل مختلف  003/073

 حسني عبد الرحمن ألشيمي. د إدارة المعرفة  001/073

 انجي مروجان القيادة النسائية   002/073

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

 هادي مشعان ربيع مدخل إلى التربية  004/073
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 سلمان فياض الخزاعلةمحمد . د مبادئ في علم التربية  005/073

استخدام الحاسب اآللي لذوي اإلعاقة   006/073
 السمعية

 محمد النوبي محمد علي. د

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

 سوسن شاكر مجيد. د العنف والطفولة   008/073

مفاهيم أساسية في التربية وعلم النفس   009/073
 واالجتماع

 خالد محمد أبو شعيرة. د

 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

 أديب عبد هللا النوايسة معجم المفاهيم والمصطلحات السلوكية   045/073

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

 محمد النوبي محمد علي. د

اإلنسان العربي بين حاجاته النفسية والشعور   047/073
 بالقرف

 حمدي علي الفرماوي. د

 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

 فوزي ألعباديهاشم . د التعليم الجامعي   051/073

 حامد عبد السالم زهران 3د علم النفس االجتماعي  052/073

 فؤاد إبراهيم السراج. د األسس الفلسفية والمنهجية    050/073

 مصطفى نوري القمش. د اإلعاقة العقلية  054/073

 ربحي عليان. د مصادر التعلم   055/073

 جان البالنش عقالنيه النقلةالخابيه ما خلف ال   056/073

 حان البالش حين -البعد  057/073

 جان البالش التسامي  058/073

 جان البالش الترميز-الخصاء  059/073
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 منى يونس بحري. د العنف األسري  063/073

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

 إبراهيم عبد العزيز . د اإلدارة العامة واإلدارة التربويةأسس   062/073

منهجية البحث في العلوم االجتماعية   060/073
 واإلدارية

 أحمد عارف عساف. د

 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   067/073
 بدنياً 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   073\070
 والتعليم 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
 طارق عبد الرؤوف عامر. د

 ماجدة السيد عبيد. د تأهيل المعاقين  078/073

اإلرشاد المهني للمدارس والمراكز   079/073
 والجامعات

 عطا هللا فؤاد ألخالدي. د

 مهدي حسن زويلق. د أدارة اإلفراد  083/073

 وفاء منذر رضا  األمومة والطفولة  081/073

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

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

 محمد التوبى محمد علي . دمقياس التفاعل االجتماعي لدى طالب   084/073
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 الجامعة الموهوبين

 لؤي محي الدين أمين المسابقات المدرسية الحديثة  085/073

 هادي مشعان ربيع التربويطرق البحث   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

 مناهج رياض األطفال  093/073
 

 جمال عبد الفتاح العساف. د

علم النفس اإلكلينيكي لذوي االحتياجات   091/073
 الخاصة

 محمد النوبي محمد علي

 وليد احمد أسعد الثقافيات التعليمية  092/073

 ربحي مصطفى عليان روى مستقبلية  التربية العملية  090/073

اختبار االستعداد المدرسي لطفل الحضانة   094/073
 والروضة

 أبو ختله إيناس عمر محمد

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

 هادي مشعان ربيع تطوير اإلدارة المدرسية  096/073

 عالء الدين تيسير دنديس 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

 دمني العزيز  نايفة قطامي. د الطفل المتنمر  431/073

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

 محمد برهوم  نايفة قطامي. د طرق دراسة الطفل  430/073

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

 واخرون  محمد الجوهري. د الرواد  تاريخ التفكير االجتماعي  435/073

 عبد الهادينبيل . د تشكيل السلوك االجتماعي  436/073

 بسام عمر غانم.د التربية العملية الفاعلة  437/073

 محمود شديقات مخدرات التبغ خمور اإلدمان  438/073
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 عبد الحليم عباس قشطة. د الجماعات والقيادة   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

اللعب وتنمية الوعي الصوتي لدى األطفال   073/ 410
 ذوي 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

 محمد أبو شعيرةخالد . 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   422/073
 العالم اإلسالمي واروبا

 شعيرةخالد محمد أبو . د

 خالد محمد أبو شعيرة. د الثقافة وعناصرها  420/073

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

 منتهى مطشر عبد الصاحب.د

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

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

الحمل النفسي األعباء النفسية عند   427/073
 الرياضيين

 عبد الستار جبار الضمد. د

 محمد علي القضاة قضايا معاصره في التربية الخاصة  428/073

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

 عصام النمر. د في التربية والتربية الخاصةمناهج وأساليب   403/073
 تيسير الكوفحي. د

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

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

األساليب التربوية الخاطئة وأثرها في تنشئة   400/073
 الطفل

 نبهانيحيى محمد 
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 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   409/073
 والمراكز والجامعات 

 عطا هللا فؤاد ألخالدي    .د
 لم الصيخانابراهيم سا. د

 القريشي غني ناصر حسين. د الضبط االجتماعي  443/073

 احمد المغربي . د مقاييس واختبار الذكاء   441/073

 أمل لطفي أبو طاحونة  التخطيط التربوي  442/073

 واخرون منى يونس بحري. د دراسات تربويه نوعيه  440/073

 علي عبد الرزاق الزبيدي. د حقوق اإلنسان  444/073

 التربية البيئية  445/073
 تطبيقات -دراسات  -قراءات 

 حسام محمد مازن. د

 اإلدارة التربوية  446/073
 في المدارس في العصر العباسي

 محمد علي الرجوب

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

 ماهر إسماعيل الجعفري. د المناهج الدراسية   448/073

 لطفي الشربيني. د المرجع الشامل في عالج القلق  449/073

مقياس اضطرابات اللغة اللفظية لدى األطفال   453/073
 ذوي 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

بين اإليحاء واإلقناع )سيكولوجية المزاج  450/073
 ( ألقسري

 فايز عبد الهادي عابد

 جمال الخطيب.د مقدمه في اإلعاقات ألجسميه والصحيه  454/073

 فالح العلوان.د علم النفس التربوي   455/073

 سوسن شاكر مجيد.د التهيؤ القرائي لألطفال   456/073

ألتاريخيه والجغرافيه لطفل تنمية المفاهيم   457/073
 ألروضه

 سلوى أبو بكر باوزير
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 ربحي مصطفى عليان.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 تحليل البيانات في البحوث النفسية والتربوية  461/073

جنائي وتنامي الجرائم  -الخبير النفس  462/073
 األخالقية ألمعاصرة

 عباس محمود مكي.د

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

 الخطيبراغب احمد  علم االجتماع دراسة في   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)مارتن هايدغر   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 ، , التحمل)اتجاهات حديثة في تدريب   471/073
 (التهدئة, األطاله 

 فاضل كامل مذكور. د

 غازي صالح محمود.د علم النفس الرياضي  472/073

المفاهيم وأساليب تصحيح المفاهيم ماهية   470/073
 الخطؤة

 اقبال مطشر عبد الصاحب. د

 ماجدة السيد عبيد. د الرسائل التعليمية وإنتاجها  474/073

 ربحي عليان مصادر التعلم  475/073

جنائي وتنامي الجرائم  –الخبير النفسي   476/073
 االخالقية المعاصرة

 عباس محمود مكي. د

البرامج والخدمات اإلرشادية في التعليم   477/073
 الثانوي في الوطن العربي

 صبحي عبد اللطيف

استراتيجيات تطوير المناهج وأساليب   478/073
 التدريس 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 سايكولوجية التعلم والتعليم  481/073
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 وليد توفيق. د استراتيجيات تعليم التفكير ومهارته  482/073

 محمد عثمان. د أساليب التقويم التربوي  480/073

 وليد توفيق. د السايرو االبداعيالتفكير   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

التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج   488/073
SPSS 

 رجاء محمود. د

مناهج البحث العلمي اإلحصاء في البحث   489/073
 العلمي

 فريد كامل ابو زينة

 عبد هللا فالح. د اإلحصاء التربوي  493/073

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

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

منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم   490/073
 االجتماعية 

 مصطفى نمر دعمس. د

 عبد الرزاق جدوع الجبوري. د الفكر االجتماعي عند االمام الغزالي  494/073

 وليد رفيق. د التربية البيئية  495/073

 باسل خميس. د االختبارات التحصيلية  496/073

 امارتيا صن الهوية والعنف   497/073

أساسيات البحث )مناهج البحث العلمي  498/073
 (العلمي

 موفق الحمداني

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

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

 خير سلمان شواهين

 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 تحليل محتوى المنهج في العلوم االنسانية   530/073

 محمد محمود. د سايكولوجية الدافعية واالنفعاالت  534/073

 عالء الدين كاظم. د التوجيه التربوي  535/073

 (االردن)جامعة اليرموك  التربية في عصر البدائل  536/073
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 وليد رفيق. د التعليم والتعلم وعلم النفس التربوي  537/073

 جمال ابو دلو. د الصحة النفسية  538/073

 خالد عز الدين. د السلوك العدواني عند األطفال  539/073

 محمود سراج الدين. د مهارات تدريس التربية اإلسالمية  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

 مجدي كامل ارسطو المعلم االول  514/073

 حمزة الجبالي الوسائل التعليمية   515/073

 احمد وادي. د اإلعاقة العقلية   516/073

مفاهيم حديثة في وظائف اإلدارة التربوية   517/073
 التعليمية

 رامي حسين. د

 ماجد سليمان أبحاث العلوم االنسانية واالجتماعية  518/073

 JOSEPH C.MUKALE الصفيتوجهات إبداعية في التعلم   519/073
 خير سليمان شواهين

 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   522/073
 والمنظور المعرفي 

 الزياتفتحي . د

 ناصر الدين ابو حمادة 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

 عليرسمي . د أصول التربية الحديثة   527/073

 بدر احمد جراح االتجاهات الحديثة في تربية الطفل   528/073

 ابو اسعد احمد عبد اللطيف. د النظرية وتطبيقاته اتجاهات علم النفس  529/073
 سامي محسن الحتاتنة. د

 عدنان يوسف. د التواصل االجتماعي  503/073

 فوزي احمد التدريس  501/073
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البحث الجامعي بين التحرير والتصميم   502/073
 والتقنيات 

 العربي بلقاسم . د

 الشمدينماجد محمد  (انكليزي  -عربي ) معجم العلوم التربوية  500/073

 محمود عواد. د معجم الطب النفسي والعقلي  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 موسوعة المصطلحات التربوية   508/073

 مصطفى نمر دعمس إدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم  509/073

 دعمسمصطفى نمر  مهارات التفكير   543/073

 جعفر عبد كاظم. د دوافع السلوك  541/073

 حامد علي ابو صعيليك. د اإلدارة الصفية   542/073

حقوق اإلنسان والحريات األكاديمية في   540/073
 التعليم العالي 

 عالء الدين كاظم. د

 وسام علي محمود اإلدراك اللغوي لدى األطفال  544/073

 محمود سلخي.د التربية اإلسالمية طرق تدريس  545/073

 اسماعيل محمد. د العنف المجتمعي   546/073

 التفكير   547/073
 انواعة  ومفاهيمه  ومهاراته

 كامل علي سليمان. د

 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 التفكير الناقد واستراتيجيات التعليم  552/073

 احمد محمد عبد الرحمن  االختباراتتصميم   550/073

 محمد عودة الريماوي. د علم النفس العام   554/073

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

 محمد داود. د استراتيجيات التعلم التعاوني  556/073

 جابرحسنينإبراهيم . د علم النفس التكنولوجي   557/073
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 مصطفى نمر دعمس استراتيجيات التقويم التربوي الحديث  558/073

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

 ماجده السيد عبيد. د سايكولوجية الموهبين والمتفوقين  563/073

 نورطالل محمد . د المدخل الى البحث العلمي  561/073

 احمد بن جمعة. د الثقافة االختبارية  562/073

 روبرت جانيح 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

االتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية   567/073
 التفكير 

 نادية حسين. د

 ناديه حسين. د التفكير وأنماطه ونظرياته  568/073

طريقة برايل في تعليم القراءه والكتابة   569/073
 للمكفوفين 

 سمير محمد. د

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

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

 علي محمود كاظم. د علم النفس الفسيلوجي  572/073

 صبري بردان اإلرشاد التربوي والنفسي اإلسالمي  570/073

 محمد محمود. د المعاصر دراسات في التفكير التربوي  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 اإلدارة التربوية   578/073

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

 محمد ابراهيم 3د التفكير تعليمه مهاراته عاداته  583/073

 أديب عبد هللا النوايسة النمو اللغوي والمعرفي للطفل   581/073

 ثائر احمد غباري. د سيكولوجيا التعليم  582/073
 وليد توفيق. د
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برنامج تعليمي قائم على نظرية النظم   580/073
 للجرجاني

 محمد عبد الرحمن الجاغوب. د

 ثائر احمد غباري . د تطبيقات عملية مناهج البحث التربوي  584/073
 خالد محمد ابو شعيرة. د

الشخصية الموقعية اإلستراتيجية لسلطنة   585/073
 عمان 

 فضيخعبد العباس . د

 محمد بن سعيد بن سهو العولمة   586/073

 كريم العاني فارس مظلوم مكي األهمية الجيوبوليتيكية حيال القرن االفريقي  587/073

تدريس مهارات الخرائط ونماذج الكرة   588/073
 األرضية

 جودت احمد سعادة. د

 عبد االله رزوقي كربل علم األشكال األرضية   589/073

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

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

 عبد المجيد حميد الكبيسي. 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 علم النفس الصناعي والمهني   596/073

 كارل بوبر منطق البحث العلمي  597/073

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

 عبد الرحمن الهاشمي. د المنهج واالقتصاد المعرفي  599/073

 احمد عبد اللطيف. د المهارات اإلرشادية  633/073

 شاهر ذيب. د استراتيجيات التدريس  631/073

 رجاء محمود ابو عالم. د معالجتهاسيكولوجية الذاكرة وأساليب   632/073

 فتحي مصطفى الزيات. د علم النفس المعرفي مداخل ونماذج ونظريات  630/073

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

 جامل عبد الرحمن عبد السالم. د الكفايات التعليمية في القياس والتقويم   635/073

 ثائر احمد غباري. د سيكولوجية الشخصية  636/073
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سيكولوجيا النمو اإلنساني بين الطفولة   637/073
 والمراهقة 

 ثائر احمد غباري. د

 جمال عبد الفتاح. د تنمية مهارات اللغة لدى طفل الروضة  638/073

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

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع   613/073
 الفرد واألسرة

 حسين حسن سلمان. د

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

 حسين حسن سلمان. د

برنامج العالج السلوكي لألطفال ذوي النشاط   612/073
 الزائد

 محمد عبد الغني اشرف. د

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

 اشرف محمد عبد الغني. د

عالج السلوك االندفاعي لألطفال ذوي   614/073
 االحتياجات الخاصة

 اشرف محمد عبد الغني. د

 طارق بن علي الحبيب. د الوسواس القهري  615/073

مهارات التفكير في تعلم اللغة العربية   616/073
 وتعليمها

 صفاء محمد محمود ابراهيم

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

 دينة ديكارت انفعاالت النفس  618/073

األسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز   619/073
 المعلومات

 الزياتفتحي . د

 هيلين دوتش علم نفس المرأة الطفولة والمراهقة  623/073

السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية بين   621/073
 النظرية والتطبيق

 حسين حسن سلمان. د

 صابر خليفة. د مبادئ علم النفس  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

دليل أولياء األمور والمعلمين للكشف عن   626/073
 الموهبة لدى أبنائهم ورعايتها

 خير شواهين. د

 فراس السليتي . د التدريس التبادلي والقراءة الناقدة  627/073

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

 فلاير محمد ابو عودة . د البحث اإلجرائي  629/073
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 ح العتوممنذر سام. د ومناهجها 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   600/073
 في 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 نظرة في أعماق الشخصية  606/073

برنامج تنمية السلوك ألتكيفي لدى األطفال   607/073
 ذوي اإلعاقة العقلية

 اسماء عبد هللا العطية. د

 محمد عبد الغنياشرف . 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

التدريس بالتكنولوجيا الحديثة لدى صعوبات   644/073
 التعلم 

 طارق محمد عامر. د

 طارق بن علي الحبيب. د الفصام   645/073

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

االرشاد السلوكي المعرفي الضطرابات القلق   647/073
 لدى 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 تنمية اإلبداع لألطفال ذوي الصعوبات التعلم  650/073

اضطرابات القلق لدى االطفال في مرحلة   654/073
 الطفولة المتأخرة

 اسماء عبد هللا العطية. د
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 جمال عبد المنعم اكرمي. د إعداد المعلم  655/073

 محمد اسماعيل الجاويش التربويةاألساس في األنشطة   656/073

التخطيط االستراتيجي في ضوء معايير جودة   657/073
 التعليم

 اسماعيل محمد الدرديري. د

 يحيى القبالي دليل األسرة في معاملة ذوي صعوبات التعلم   658/073

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

 صالح الدين العمري علم النفس النمو  663/073

 عبد السالم يوسف. د مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها  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 المهارات اإلرشادية  669/073

الموهوبين مناهج و اساليب تدريس   673/073
 والمتفوقين

 نايف قطامي 

 محمد محمود الجوهري المشكالت االجتماعية  671/073

 بطرس حافظ بطرس المشكالت النفسية وعالجها  672/073

 عدنان يوسف العتوم واخرون تنمية مهارات التفكير                                   670/073

 سامي محمد ملحم مناهج البحث في التربيه وعلم النفس   674/073

 خير سليمان شواهين تنمية مهارات التفكير لالطفال  675/073

 فاطمة محمود الزيات. د علم النفس اإلبداعي   676/073

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

 طه عبد العظيم حسين النفسياالرشاد   678/073

 عارف صالح مخلف االدارة البيئية  679/073

 ربيع محمد  المسؤولية االجتماعية لطفل ماقبل المدرسة  683/073
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 محمد حسين قطناني  تربية الموهوبين وتنميتهم  681/073

تطبيقات علمية في تنمية التفكيرباستخدام   682/073
 عادات العقل

 محمد بكر نوفل 

 مجدي كامل فريدريك نيتشه شيطان الفلسفة االكبر  680/073

 عدنان يوسف العتوم علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق   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

 عبد المجيد جرادات مالمح التحدي وادوات التنية  688/073

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

التربية االجتماعية والدينية في رياض   693/073
 األطفال

 السيد عبد القادر

 كريمان بدير األسس النفسية لنمو الطفل   691/073

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

صعوبات التعلم واثر التدخل المبكر والدمج   690/073
 التربوي لذوي االحتياجات الخاصة

 عادل محمد العدل3د

 عمر مهيبل من النسق إلى الذات   694/073

 محمد عبد الرحيم عدس فن االلقاء  695/073

 عواطف حسين صالح3د قياس الشخصية بين النظرية والتطبيق   696/073

 محمد عبد الرحيم عدس أسس اإلدارة التربوية والمدرسية  697/073

علم النفس الحديث الضبط التنفيذي   698/073
 والوظائف التنفسذية

 احمد الحسيني هالل3د

 عبد القادر نظرية علم الداللة  699/073

 سامي محمد  مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي   733/073

 عبد هللا محمود سليمان دراسات في علم النفس اإلرشادي  731/073

مدرب تعليم تفكير القبعات الست دليل   732/073
 المدربين

 يوسف قطامي

 خير سلمان شواهين التفكير االبداعي حل المشكالت باستخدام  730/073

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

 اياد عاشور الطائي التربية البيئية  735/073
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 عباس علي التميمي 3د البحث الجغرافي منهج وتطبيق   736/073

 مفيد نجيب حوشين إرشاد الطفل وتوجيهه  737/073

 احمد عزت راجح أصول علم النفس   738/073

 توفيق احمد مرعي  المناهج التربوية الحديثة  739/073

 محمد احمد سعفان3د المعلم اعداده ومكانته وادواره  713/073

 بطرس حافظ بطرس إرشاد األطفال العاديين  711/073

المرجع في العالقات واالضطرابات النفسية   712/073
 واساليب التربية الخاصة

 عادل محمد العدل3د

 ناهد الخراشي فن التواصل مع السلوكيات الصعبة  710/073

العالج العقالني االنفعالي السلوكي اسس   714/073
 وتطبيقات

 هشام ابراهيم عبد هللا3د

 راتب قاسم عاشور المهارات القرائية والكتابية  715/073

 محمد محمود سيكولوجية التعليم من اجل التنمية  716/073

 زكريا إسماعيل إعداد وتأهيل المعلمين  717/073

دراسة : المصطلح الفلسفي عند العرب  718/073
 وتحقيق

 عبد األمير االعسم. د

 زينات يوسف. د المفاهيم الرياضية ومهاراتها  719/073

 بديركريمان  تقويم نمو الطفل  723/073

 عاطف عدلي تنظيم بيئة تعلم الطفل  721/073

قراءات في اصول البحث مناهج البحث في   722/073
 اصول الدين

 سعدون محمود الساموك3د

المشكالت السلوكية النفسية والتربوية    720/073
 لتالميذ المرحلة االبتدائية

 رافدة الحريري. د

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

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

 نايف قطامي. د الطفل المتنمر  726/073

اإلحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الزرم   727/073
 اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 عبد هللا فالح. د

 محمد شحاته ربيع. د قياس الشخصية   728/073
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التقييم النفسي التربوي في ميدان التربية   729/073
 الخاصة

 روحي عبداث

 جون زادو                                              دليل المبتدئين بالعالج النفسي                                                                                                  703/073

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

 صالح ذياب هندي .د

 السيد ابراهيم . د تربية الموهوبين والمتفوقين  702/073

 يحيى محمد نبهان التدريس ةمهارا  700/073

 ربحي عليان. د مصادر التعلم  704/073

القياس والتقييم واساليب القياس والتشخيص   705/073
 في التربية الخاصة

 تيسر مفلح

 مؤيد عبد الحسين الفضل3د اتخاذ القراراتنظريات   706/073

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

 مجيد الكرخي. د ادارة الموارد البشرية  708/073

التخطيط التربوي واعتباراته الثقافية   709/073
 واالجتماعية واالقتصادية 

 امل لطفي ابو طاحون

 جميلة بية. د التمرس في نمو نظرية الذهن عند الطفلدور   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

التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها طرق   744/073
 التربوية

 وليد احمد جابر

 زيدان نجيب حواشين اتجاهات حديثة في تربية الطفل  745/073

االرشاد الجمعي فاعليته في خفض مستوى   746/073
 الغضب

 اسماء ابو دلبوح 

 يحيى محمد نبهان االسئلة السابرة والتغذية الراجعة  747/073

 جمال محمد الخطيب. د مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة   748/073

سيكولوجية التفكير برامج تدريبية   749/073
 واستراتيجيات

 كمال محمد خليل. د

 عاطف عدلي فهمي. د المواد التعليمية لالطفال  753/073

 ناهد فهمي . د منهج االنشطة في رياض االطفال  751/073
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 محمد خليل عباس. د مدخل الى علم النفس   752/073

 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

 متولي غنيمةمحمد . د التخطيط التربوي  756/073

 مروان ابو حويج. د المدخل الى الصحة النفسية  757/073

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

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

القياس والتقويم التربوي في العملية   763/073
 التدريسية

 صالح الدين محمود عالم. د

 محمد محمود الجوهري اسس البحث االجتماعي                                                                                    761/073

البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات   762/073
 -أساليبه -التقليدية وااللكترونية أسسه

أدواته  -مفاهيمه  

 عامر ابراهيم. د

تخطيط المناهج وفق منهج التغريد والتعلم   760/073
 الذاتي

 كايد ابراهيم . د

تنمية المفاهيم والمهارات الرياضية ألطفال   764/073
 ماقبل المدرسة

 رمضان مسعد بدوي. د

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

تعليم تفكير القبعات الست تفكير القبعة   766/073
 الزرقاء

 يوسف قطامي. د

تعليم تفكير القبعات الست تفكير القبعة   767/073
 السوداء

 يوسف قطامي. د

القبعات الست تفكير القبعة تعليم تفكير   768/073
 الصفراء

 يوسف قطامي. د

تعليم تفكير القبعات الست تفكير القبعة   769/073
 الخضراء

 يوسف قطامي. د

تعليم تفكير القبعات الست تفكير القبعة   773/073
 البيضاء

 يوسف قطامي. د

تعليم تفكير القبعات الست تفكير القبعة   771/073
 الحمراء 

 يوسف قطامي. د

 بومدين بوزيد فلسفة العدالة في عصر العولمة   772/073
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 مريم خالد مهدي محاظرات في علم نفس النمو   770/073

 ماثيو كيدير الترجمة واالعالن  774/073

سيكولوجية الوعي الذاتي واالقناع   775/073
 االجتماعي

 حسن احمد سهيل. د

ومقاومة اإلغراء واالستهواءاإلنسان   776/073  جبار وادي باهض. د 
 حسن احمد سهيل. د

2330ببليوغرافيا الرسائل الجامعية   777/073  وزارة الثقافة 

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

 عيدزهدي محمد  مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية  779/073

أراء بعض التربويين العرب في التربية   783/073
 والتعليم

 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   780/073
طرائق تدريس اللغة العربية في الجامعات 

 العراقية 

 سعد علي زاير. د

دليل استعمال برنامج القبعات الست في   784/073
 التفكير

 مريم خالد مهدي الجنابي

 نوري حمودي القيسي. د البحث والمكتبة  785/073

 إبراهيم ناصر. د أسس التربية    786/073

 حسين نوري الياسري, د سيكولوجية منخفضي الذكاء   787/073

 ثائر رشيد مطر التربية الكشفية  788/073

الفكر االجتماعي الخلدوني المنهج والمفاهيم   789/073
 واألزمة المعرفية

 أزاد احمد علي

 فكري حسن ريان. د المناهج الدراسية   793/073

 طلعت منصور . د أسس علم النفس العام    073/ 791

 احمد خيري كاظم. د تدريس العلوم  792/073

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

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

 إبراهيم الجبارسيد . د التربية ومشكالت المجتمع مجموعة دراسات  795/073

 صباح باقر. د المشكالت اإلرشادية   796/073
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 عزيز حنا داؤد. د مناهج البحث التربوي  797/073

 خام الكيال عالقة القلق بالترتيب الذهني   798/073

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

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

 أزهر كريم حميد العبيدي المدرسة الرمزية واألساطير التوراتية  831/073

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

 كريم علوان محمد الجشعمي. د

نظرية : دماغ اإلنسانآلية إنتاج الفكر في   830/073
 الشبكة العنكبوتية

 رائف أمير اسماعيل

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

والجمعية في الحياة اسيكولوجية الفروق   835/073
 النفسية

 محمد عودة الريماوي. د

مطارحات فكرية في قضايا ثقافية وتربوية   836/073
 وعلمية 

 علي عطية الرفاعي. د

 ناجح محمد خليل الراوي. د آراء في العلم والتكنولوجيا  837/073

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

وقائع حلقة / سر الحياة بين الفلسفة والعلم  839/073
 نقاشية

 المجمع العلميمنشورات 

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

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

 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

الدولة الديموقراطية في الفلسفة السياسية   815/073
 والقانونية

 منذر الشاوي. د

 عمانوئيل كانت التـربيـة  816/073

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

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

 داخل حسن جريو. د أوراق جامعية  819/073

 منشورات المجمع العلمي ندوة العولمة والتربية  823/073
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 منشورات المجمع العلمي اإلنســـــان  821/073

 بديع محمود وعواد جاسم.د المستقبل في العراق الواقع واالفاقمدرسة   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 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 : المراهقة  802/073
مع اإلشارة ألحوال المراهقين في المجتمع 

 العربي

 عبد العزيز البسام. د

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

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

 ساهرة القاضي مبادئ في أصول التدريس العامة  805/073

 جوامير مجيد وآخرون. د النشاطات العملية  806/073

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

 فاضل محسن االزيرجاوي وآخرون االرتقاء المعرفينظرية بياجيه في   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

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

 عواد جاسم محمد وباقر جواد محمد. د

 محمد حسن الخفاجي سيكولوجية ميول االطفال القرائية  840/073

 محمد عبد المطلب لطيف. د فلسفة الفيزياء  844/073

 ترجمة خضير عباس الالمي مقاالت في التربية الحديثة  845/073
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 إبراهيم عبد الحسن الكناني وآخرون. د علم النفس العام  846/073

/ سايكولوجية الطفل في مرحلة الروضة  847/073
 الموسوعة الصغيرة

 مدحت عبد الرزاق

التقدم العلمي والتكنولوجي ومضامينه   848/073
 االجتماعية والتربوية الموسوعة صغيرة

 نوري جعفر. د

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

 ياسين الكريدي

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

 دز عماد عبد السالم رؤوف

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

 فخري الدباغ. د

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

 سعد البزاز

الموسوعة : أفالم الرسوم المتحركة والدمى   850/073
 صغيرة

 رضا الطيار

 سمير يونس أحمد صالح. د التدريس العام وتدريس اللغة العربية  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 طرائق تدريس اللغة العربية  857/073

) مهارات االتصال الفعال باللغة العربية  858/073
 (الجامعيالمستوى 

 ثائر يوسف عودة. د

االستراتجيات الحديثة في تدريس التربية   859/073
 اإلسالمية والقران الكريم

 برهان نمر بلعاوي. د

 ناصر احمد الخوالدة. د تعليم التربية االسالمية  863/073

 محمود نديم الطبقجلي التواصل الثقافي مع العرب  861/073

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

 أشرف حافظ. د

الدولة وإشكالية المواطنة قراءة في مفهوم   860/073
 المواطنة العربية

 سيدي محمد ولديب. د

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

 إسحاق محمد رباح. د
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التدريب الميداني في التعليم بين الواقع   865/073
 ( البحث في النظرية والتطبيق)والمأمول 

 خالد محمد ابو شعيرة. د

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

الخوف االجتماعي وعالقته بنمطي الشخصية   867/073
  

 حسين خزعل محمد. د

 نبيل كاظم عبد الصاحب. د التعليم االلكتروني  868/073

 ماجد سليمان دودين أبحاث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  869/073

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

محمد سامي . عبد الواحد حميد الكبيسي ود. د
 فرحان

االنتماء االجتماعي وعالقته بالوهن النفسي   871/073
 والقلق من الصدمات 

 حسين خزعل كاظم. د

 مجموعة مؤلفين التفكير اإلداري واالستراتيجي في عالم متغير   872/073

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

مناهج اللغة العربية  وطرائق تدريسها بين   874/073
 النظرية والتطبيق 

 عبد السالم يوسف الجعافرة. د

التربية المهنية بين التوجهات النظرية   875/073
 والتطبيقية

 خالد محمد أبو شعيرة. د

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

 الواحد الكبيسيياسر عبد . د

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

 صالح أحمد العزي. د

سيكولوجية الشعور بالذات والعمليات   878/073
 األنتباهية لدى اإلنسان

 مهند محمد عبد الستار. د

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

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

 أحمد رشيد القادري. د الفكر التربوي اإلسالمي  881/073

القياس النفسي في ظل النظرية التقليدية   882/073
 والنظرية الحديثة

 إبراهيم محمد محاسنة. د

 إيمان أبو  غريبة التطور من الطفولة إلى المراهقة  880/073

 عبد الرزاق محمد الدليمي. د عولمة التلفزيون  884/073

 إبراهيم محمد محاسنة. د القياس والتقويم الصفي  885/073
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 محمد محمود عبد هللا. د طرق تدريس التربية اإلسالمية   886/073

والوسائل التعليمية في األساليب التربوية   887/073
 القران الكريم

 شاهر ذيب أبو شريخ. د

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

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

السلوك العدواني لدى المراهق بين التنشئة   893/073
 المعالجة الوالديةاالجتماعية وأساليب 

 فيروز مامي زرارقة. د

 منتدى الفكر العربي الشباب العربي في المهجر  891/073

 مصطفى نمر دعمس اإلعالم المدرسي  892/073

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

 شفيق إبراهيم الجبوري. د

 إسماعيل محمد الزيود. د علم االجتماع  894/073

 فراس عباس البياتي وفيات األطفال األسباب واآلثار  895/073

 حارث علي العبيدي دراسات سوسيوانثروبولوجية  896/073

العشوائيات دراسة سوسيوانثروبولوجية في   897/073
 المكاني/ اإلقصاء االجتماعي

 حارث علي العبيدي

العربي نظرًيا  –الحضري علم االجتماع   898/073
 وتطبيقًيا

 نادية صباح الكبابجي

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

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

 (قانونية

 عامر علي سمير الدليمي. د

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

 محمود خليف الحياني. د

 محمد عبد هللا أساليب تدريس التربية اإلسالمية  932/073

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

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

 عالء صاحب عباس. د

التسرب في المدارس األساسية وعالقته   935/073
 بخصائص المجتمع وأنشطته

 محمد قاسم علي قحوان. د
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التنمية المهنية لمعلمي التعليم الثانوي العام   936/073
 في ضوء معايير الجودة الشاملة

 قاسم علي قحوانمحمد . د

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

 محمد محمود عبد هللا

 محمد محمود عبد هللا المراهقة والعناية بالمراهقين  938/073

 مصطفى نمر دعمس اإلستراتيجية التعليمية  939/073

العلوم االستراتيجيات الحديثة في تدريس   913/073
 العامة

 مصطفى نمر دعمس

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

 سامي أحمد الموصلي

 رائد يوسف خضر اإلشراف التربوي الحديث أساسيات ومفاهيم  912/073

 أحمد نافع المدادحة. د األرشفة اإللكترونية   910/073

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

علم نفس الجماعة نماذج نظرية وتطبيقات   915/073
 عملية

 عدنان يوسف العتوم. د

ظاهرة الكذب والقدرة : سيكولوجية الكذب   916/073
 على كشفه

 عدنان يوسف العتوم. د

 يوسف العتومعدنان . د علم النفس االجتماعي  917/073

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

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

 سلمان الزيدي. د الفلسفة ومداخل العمل:إدارة الجودة الشاملة  923/073

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

 كامل علوان الزبيدي. د علم نفس الشيخوخة  922/073

 كامل علوان الزبيدي. د علم النفس الجنائي  920/073

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

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

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

 أيمن سليمان مزاهرة. د مدخل إلى االقتصاد المنزلي  927/073
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دراسات  الجدوى االقتصادية وتقييم   928/073
 تحليل نظري وتطبيقي: المشروعات

 كاظم جاسم العيساوي. د

القرآنيات واإلسالميات طرائق تدريس   929/073
 وإعدادها باألهداف السلوكية

 فؤاد أبو الهيجاء. د

التجربة العملية للواقع : الحياة الجامعية  903/073
 التعليمي

 مهدي حسين التميمي. د

 احمد نايل الغرير. د التشخيص النفسي  901/073

 عبد الجليل كاظم الوالي. د الفلسفة اليونانية  902/073

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

 خالد وليد السبول الصحة والسالمة في البيئة المدرسية  904/073

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

دراسات في القياس والتقويم النفسي   906/073
 والتربوي

 محمد حسين سعيد حسين. د

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

سوسيولوجيا االنحراف في المجتمع المأزوم   908/073
 العراق نموذجاً 

 عدنان ياسين مصطفى. د

النمو االنفعالي واالجتماعي للطفل من منظور   909/073
 اجتماعي نفس

 حسين طه محادين. د

/ معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية  943/073
 عربي -انجليزي

 عبد العزيز عبد هللا الدخيل. د

أهم المصطلحات وأشهر : معجم الفلسفة  941/073
 األعالم

 محمود يعقوبي

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

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

 عمر عارف مقابلة هندسة النفس البشرية  944/073

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

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

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

 مصطفى كمال السيد طايل. د

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

اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية   949/073
 وتطبيقاتها العملية 

 جودت عزت عطوي. د
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 ناصر محمد الحمادي:  ترجمة علم النفس التربوي   953/073

 إبراهيم أبو عقل. د مبادئ في اإلحصاء   073/ 951

 اولسون. ديفيد ر  الكتابية والشفاهية   952/073
 ترجمة صبري محمد حسن

 طارق عبد الرؤوف عامر. د الذكاءات المتعددة   950/073

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

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

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

 سامي محسن ختاتنة. د علم النفس اإلعالمي   957/073

 محمد شحاته ربيع. د أصول علم النفس   958/073

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

مناهج وأساليب تدريس الموهوبين   963/073
 والمتفوقين

 نايفة قطامي. د

اإلرشاد النفسي في المدرسة أسسه ونظرياته   961/073
 وتطبيقاته 

 صالح احمد الخطيب. د

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

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

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

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

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

 خليل عبد الرحمن المعايطة. د الموهبة والتفوق   967/073

مبادئ علم  اإلحصاء وتطبيقاته في المجالين   968/073
 التربوي واالجتماعي 

 سعدي شاكر حمودي. د

 محمد جاسم العبيدي. د علم النفس التربوي وتطبيقاته   969/073

 محمد صبحي أبو صالح. د مبادئ اإلحصاء   973/073

 غادة العمودي: ترجمة العالم مفتوح   971/073

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

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

 صالح الدين العمريه مفهوم الذات  974/073

 غازي صالح محمود. د مفهوم الذات  975/073
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 شاكر مصلح المحمدي. د اإلحصاء وتصميم التجارب   976/073

 راضي الوقفي. د صعوبات التعلم النظري والتطبيقي   977/073

 ماجد محمد الخياط. د أساليب البحث العلمي   978/073

استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل   979/073
 التعليم العام 

 عزو إسماعيل عفانة وآخرون . د

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

 قطيطغسان يوسف . د حوسبة التدريس   981/073

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

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

 محمد جاسم العبيدي. د علم النفس االكلينيكي   984/073

 محمد جاسم العبيدي. د علم نفس الشخصية   985/073

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

 السيد إبراهيم السمادوني. ترجمة د تفكير األطفال   987/073

طرائق التدريس العامة معالجة تطبيقية   988/073
 معاصرة 

 عادل أبو العز سالمة. د

 محمد أبو عاذرةسناء . د االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم   989/073

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

 ترجمة سهى عبد الرحيم طبال التفكير اإلبداعي والتعلم المبني على الفنون  991/073

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

990/073   
 
 

 والمرض النفسي والعقلي

 رشيد حميد زغير. د

 ترجمة منال عبدالخالق جاب هللا إرشاد األطفال الصغار   994/073

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

البرامج التربوية واألساليب العالجية لذوي   996/073
 الحاجات الخاصة 

 فؤاد عيد الجوالده. د

 عبد الاله إبراهيم الفقي. د الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة   997/073

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

 خليل عبد الرحمن المعايطة. د أساسيات التأهيل المهني والرعاية   999/073
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القراءة والكتابة طريقة برايل في تعليم   1333/073
 للمكفوفين

 سمير محمد عقل. د

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

إبداع التفكير بين البعد التربوي والفكر   1332/073
 الخالق 

 أماني غازي جرار. د

 جمال الخطيب. د استخدامات التكنولوجيا في التربية الخاصة  1330/073

 عادل أبو العز سالمة. د طرق تدريس العلوم معالجة تطبيقية معاصرة  1334/073

 مصطفى حسيبه. د المعجم الفلسفي   1335/073

 محمد مهران رشوان. د فلسفة اللغة   1336/073

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

اصول التربية التاريخية واالجتماعية   1338/073
 والنفسية والفلسفية 

 محمد حسن العمايرة.  د

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

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

 محمود رؤوف القيسي. د علم النفس التربوي   1311/073

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

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

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

تنمية المفاهيم التاريخية والجغرافية لطفل   1315/073
 الروضة 

 سلوى أبو بكر ونادية عبد العزيز. د

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

 ألفريد ادلر تعليم األطفال   1317/073

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

 وليم عبيد. د تعليم الرياضيات لجميع األطفال   1319/073

 عايد حمدان الهرش وآخرون. د تصميم البرامجيات التعليمية وإنتاجها   1323/073

 لوكاند هاريدي وآخرون بطيئو التعلم خصائصهم النفسية وتعليمهم   1321/073

 شواهينخير  تنمية مهارات التفكير في تعلم العلوم   1322/073

 ربحي مصطفى عليان. د إدارة مراكز مصادر التعلم   1320/073

 عبد هللا زاهي الرشدان. د في اقتصاديات التعليم   1324/073
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استراتيجيات التعليم والتعلم في سياق ثقافة   1325/073
 الجودة 

 وليم عبيد. د

 ماجد زكي الجالد. د تعلم القيم وتعليمها   1326/073

البرامج التربوية لإلفراد ذوي الحاجات   1327/073
 الخاصة 

 خولة احمد يحيى. د

 عدنان ناصر الحازمي التدريس لذوي العالقة الفكرية   1328/073

 عصام زكريا جميل. د التفكير العلمي   1329/073

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

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

التحليل اإلحصائي المتقدم للبيانات بإستخدام   1302/073
spss 

 حمزة محمد دودين. د

اقتصاديات التعليم مبادئ راسخة واتجاهات   1300/073
 حديثة 

 فاروق عبده فليه. د

طرق تدريس الطلبة المضطربين سلوكيا   1304/073
 وانفعاليا 

 بطرس حافظ بطرس. د

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

سياسة الواليات المتحدة األمريكية ومستقبل   1306/073
 النظام الدولي 

 حيدر علي حسين. د

 نوفلمحمد بكر . د التفكير والبحث العلمي   1307/073

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

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

 يوسف قطامي. د استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية   1343/073

 سهير ممدوح التل. د اإلبداع   1341/073

تنمية المهارات اللغوية ألطفال ما قبل   1342/073
 المدرسة 

 هدى محمود الناشف. د

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

 طارق عبد الرؤوف عامر. د التربية والتعليم المستمر   1344/073

 عمر احمد همشري. د إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة   1345/073

 سعيد جاسم االسدي. د الصحة النفسية للفرد والمجتمع   1346/073
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اتجاهات حديثة  في طرائق واستراتيجيات   1347/073
التدريس خطوة على طريق تطوير إعداد 

 المعلم 

 عيد عبد الواحد علي وآخرون. د

 راغب احمد الخطيب إدارة المؤسسات االجتماعية   1348/073

 فتحي عبد الرحمن جروان. د الموهبة والتفوق   1349/073

 وجدان كاظم التميمي. د الديمقراطية رؤية فلسفية   1353/073

التوجهات الحديثة في التربية الخاصة قضايا   1351/073
 ومشكالت 

 إيمان خليف الزبون. د

 حسين عبد الرحمن السخني وآخرون. د اإلشراف التربوي قراءة معاصرة ومستقبلية   1352/073

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

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

 خليل زايد فهد. د التعليم التعاوني   1355/073

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

 ذوقان عبيدات. د مهارات الحياة الجامعية   1357/073

 جمال الخطيب وآخرون . د مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة   1358/073

 إبراهيم قنديجليعامر . د منهجية البحث العلمي   1359/073

 رمضان مسعد بدوي. د التعلم النشط   1363/073

 ماجدة السيد عبيد. د الوسائل التعليمية وإنتاجها   1361/073

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

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

تدريس المفاهيم والخرائط المفاهيمية في   1364/073
 الجغرافيا 

 محمد حميد مهدي المسعودي. د

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

 فراس عبيد الوعي السابع   1366/073

 ميمونة ميرغني حمزة دراسات في منهجية البحث التاريخي   1367/073

استراتيجيات وطرائق معاصرة في تدريس   1368/073
 التاريخ 

 حيدر حاتم فالح العجرش. د

علم النفس التربوي النظرية والتطبيق   1369/073
 األساسي 

 عبد الرحمن عدس. د

 واخرون محمد هاشم ريان. د اإلشراف التربوي في مجال التربية اإلسالمية   1373/073
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 رشيد حميد زغير. د االنحراف والصحة النفسية   1371/073

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

 سليم محمد شريف. د تعلم القراءة السريعة   1370/073

مهارات في اإلدارة والقيادة واإلشراف   1374/073
 التربوي 

 محمد صبيح الرشايدة. د

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

 برافين. لورانس أ  علم الشخصية   1376/073

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

استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي الحاجات   1378/073
 الخاصة 

 جمال الخطيب. د

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

 صبحي سليمان كيف تقوي عقلك وتنشط ذاكرتك   1383/073

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

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

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

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

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

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

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

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

 عبد اللطيف بن حسين فرج. د

تضمين برنامج الكورت لتعليم التفكير في   1389/073
 المناهج الدراسية 

 عبد الحكيم محمود الصافي. د

 ربحي مصطفى عليان. د أساليب البحث العلمي   1393/073

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

 خولة احمد يحيى. د

 احمد توفيق. د أيقظ قوة عقلك الخارقة   1392/073

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

 محمد النوبي محمد علي. د

المصطلحات الدبلوماسية واالتيكيت   1394/073
 الدبلوماسي 

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

 ترجمة أماني محمود تعليم األطفال ذوي الحاجات الخاصة   1396/073

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

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

 خير سليمان شواهين الرياضيات المدرسية وتطبيقاتها العملية   1399/073

االتجاهات المعاصرة في بناء المناهج   1133/073
 الدراسية 

 محسن عبد علي. د

 ماجدة السيد عبيد. د سيكولوجية الموهوبين والمتفوقين   1131/073

 ليندا سلف رمان كريقر إرشاد الموهوبين والمتفوقين   1132/073

 رجاء محمود عثمان. د النشاط الطالبي   1130/073

االستراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة   1134/073
 والصف 

 محمد حسنين العجمي. د

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

 دز زينة كامل الالال وآخرون أساسيات التربية الخاصة   1136/073

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

 زينات يوسف دعنا. د

 جودت احمد سعادة. د (نظريات وتطبيقات ودراسات)التعلم التعاوني  1138/073

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

 يوسف قطامي. د النظرية المعرفية في التعلم   1113/073

 مصطفى نوري القمش. د اضطرابات التوحد   1111/073

 أسامة فاروق مصطفى. د مدخل إلى االضطرابات السلوكية واالنفعالية   1112/073

 هشام يعقوب مريزيق التخطيط التربوي المفهوم والواقع والتطبيق   1110/073

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

 دالل ملحس استيتية. د التجديدات التربوية   1115/073

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

 معن محمود عياصرة. د نظم وسياسات التعلم   1117/073

 احمد جميل عايش. د إدارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربوية   1118/073

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

 بسام عبد هللا طه ابراهيم. دالتعليم المبني على المشكالت الحياتية وتنمية   1123/073
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 التفكير 

 سعيد عبد العزيز. د تعليم التفكير ومهاراته   1121/073

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

 بليغ حمدي إسماعيل. د استراتيجيات تدريس اللغة العربية   1120/073

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

 قصي محبوبة القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ   1125/073

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

 مجدي عبد الحافظ

في طرق البحث  Spssاستخدام الـ   1127/073
 واإلحصاء االجتماعي 

 ذياب البداينة: ترجمة

 احمد بن عيشاوي. د إدارة الجودة الشاملة   1128/073

االضطرابات السلوكية االنفعالية في مرحلة   1129/073
 الطفولة 

 عبد هللا يوسف أبو زعيزع

 خليل إبراهيم شبر. د أساسيات التدريس   1103/073

اتجاهات  -نظريات  -اإلدارة التربوية مبادئ   1101/073
 حديثة 

 القيسيهناء محمود . د

مهارات التفكير اإلبداعي عند القائد التربوي   1102/073
 المعاصر 

 جمال محمود خلف. د

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

إدارة الموارد التعليمية تدريس العلوم   1104/073
 إنموذجا

 صالح احمد أمين عبابنة. د

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

 سناء نصر حجازي. د كي لألطفال يعلم النفس االكلين  1106/073

 محسن علي عطية. د الجودة الشاملة والمنهج   1107/073

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

 إيمان عباس الخفاف. د نظريات التعلم والتعليم   1109/073

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

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

العنف الجامعي والعنف المجتمعي وجذور   1142/073
 البالء 

 عبد نواصرةراضي محمد . د

 موسى توفيق االخرس. د مهارات استخدام االنترنت في البحث العلمي   1140/073
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 أسامة خيري. د إدارة االبدع واالبتكارات   1144/073

 محمد بكر نوفل.د علم النفس التربوي   1145/073

 صالح محمد الرواضية وآخرون. د التكنولوجيا وتصميم التدريس   1146/073

 عبد الحافظ الشايب. د أسس البحث التربوي  1147/073

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

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

دينامية الجماعة في االجتماع وعلم النفس   1153/073
 االجتماعي

 كمال دسوقي. د

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

 العربية السعودية

 عامر بن ناصر المطير.د

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

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

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

 

 ماجدة حميد كمبش. د

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

 طالب سعيدمحمد خليفة بركات وأبو . د

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

 إزهار محمد مجيد اثر برنامج القبعات الست في تنمية   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

االتجاهات النظرية في االرشاد والعالج   1161/073
 النفسي مدخل سلوكي معرفي ظاهراتي

 عبد هللا يوسف ابو زعيزع

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

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

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

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

 عطيةمحسن علي  3د مهارات االتصال اللغوي وتعليمها  1166/073
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 احمد علي الحاج محمد 3د في فلسفة التربية نظريا وتطبيقيا  1167/073

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

 رائد يوسف الحاج ادراة السلوك االنساني والتنظيمي  1169/073

التربية الميدانية دليل عمل المشرفين   1173/073
 المعلمينوالطالب 

 حسن ابو الهيجاء.د

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

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

تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات   1170/073
 االدائية

 محسن علي عطية 3د

المناهج التعليمية واساليب اساسيات   1174/073
 تطويرها

 عبد السالم عبد الرحمن 3د

التربية العملية وتطبيقاتها في اعداد معلم   1175/073
 المستقبل

 محسن علي عطية .د
 عبد الرحمن الهاشمي. د

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

 نعيم عودة  3د اللغوية لتعلم العربيةالمهارات   1177/073

 رافدة الحريري 3د التقويم التربوي  1178/073

 محمد البلوشي مهارات التفوق الدراسي  1179/073

 نعيم مجاهد عودة 3د اقرأ وتكلم العربية  1183/073

 نعيم عودة اقرأ وتكلم العربية لغير الناطقين بها  1181/073

 كمال محمد خليل 3د مهارات التفكير التباعدي  1182/073

مبادئ االرشاد النفسي للمرشدين   1180/073
 واالخصائيين النفسيين

 محمد المشاقبة 3د

طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ   1184/073
 وتخطيط عملية التدريس

 عبد الرحمن عبد السالم جامل 3د

 ايمان عباس الخفاف 3د الذكاء االنفعالي  1185/073

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

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

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

تدريس  االستراتيجيات الحديثة في طرق  1189/073
 التطبيقات 3المبادئ  3العلوم المفاهيم 

 نبيهة صالح السامرائي 3د

 نادية حسين العفون 3دالتعلم المعرفي واستراتيجيات معالجة   1193/073
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 وسن ماهر جليل. د المعلومات

اسس بناء وتصميم مناهج المواد االجتماعية   1191/073
 واغراض تدريسها

 صباح حسن الزبيدي 3د

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

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

استراتيجيات ما وراء المعرفة في فهم   1194/073
 المقروء

 محسن علي عطية 3د

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

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

 هناء ابراهيم صندقلي التوحد اللغز الذي حير العلماء  1197/073

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

 مايسة احمد النيال 3د اخالقيات البحث العلمي  1199/073

 لطفي الشربيني 3د الطب النفسي والقانون  1233/073

االعجاز التربوي والنفسي في القرآن الكريم   1231/073
 والسنة المطهرة

 عبد الرحمن العيسوي 3د

طرائق التدريس والتأليف في أدب االطفال   1232/073
 والناشئة

 سمير محمد كبريت 3د

 فاديا ابو خليل السلوك الصفيادارة الصفى وتعديل   1230/073

 علي هاشم جاوش الباوي نظريات االرشاد التربوي  1234/073

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

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

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

 مريم سليم 3د تقدير الذات والثقة بالنفس  1238/073

 احمد محمد عبد الخالق 3د سيكولوجية المرأة  1239/073

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

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

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

 عبد الرحمن العيسوي 3د تربية المراهق العربي  1210/073

 عبد الرحمن العيسوي 3د االسالم والعالج النفسي الحديث  1214/073
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اثر الثقافة والتنشئة االجتماعية في تكوين   1215/073
 شخصية الفرد

 خليلفاديا ابو  3د

 عبد الرحمن محمد العيسوي 3د المراهق والمراهقة  1216/073

 عبد الرحمن عيسوي 3د علم النفس القانوني  1217/073

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

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

مناهج المواد والمجاالت العملية بين الواقع   1223/073
 والمأمول

 محمد السيد عجاج  3د

 علي صالح جوهر 3د التخطيط التربوى والتنمية  1221/073

 وليد كمال عفيفي 3د انثروبلوجيا التعلم  1222/073

المتفوقون عقليا ذوو صعوبات التعلم في   1220/073
 مدارسنا

 حمودة الحارونشيماء  3د

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

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

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

 محمود سالمة محمود قلموش التعليم المنزلي ومشكالت التعليم  1227/073

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

استراتيجيات التعلم النشط المتمركز حول   1229/073
 الطالب

 زبيدة محمد قرني 3د

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

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

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

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

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

التفكير االبتكاري لدى االطفال ومدى تأثره   1205/073
 بااللعاب االلكترونية

 اشرف سرج  3د

تنشئة الطفل العربي على حقوقه بالؤسسات   1206/073
 التعليمية

 علي صالح جوهر 3د

تعاقب المديرين وأثره على فاعلية االدارة   1207/073
 المدرسية

 الستار عزبمحسن عبد  3د
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التعليم االلكتروني ومستحدثات تكنولويا   1208/073
 التعليم

 عبد العزيز طلبة عبد الحميد 3د

 احمد يوسف سعد 3د الالمركزية في التعليم  1209/073

دور المدرسة في تفعيل مشاركة التالميذ   1243/073
 باالنشطة التربوية

 دالل فتحي عيد 3د

 جيهان كمال محمد 3د طالب المدرسة الثانوية الفنيةتقويم   1241/073

التأهيل االجتماعي وقضاياه أنموذج السجون   1242/073
 اللبنانية

 كمال عبد الرحمن كريدية 

سيكولوجية التأخر الدراسي نظرة تحليلية   1240/073
 عالجية

 يوسف ذياب عواد 3د

واستخداماتها تكنولوجيا الواقع االفتراضي   1244/073
 التعليمية

 خالد محمود نوفل 3د

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

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

اقتصاديات وتخطيط التعليم في ضوء ادارة   1247/073
 الجودة الشاملة

 رافدة الحريري 3د

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

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

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

 ايمان عباس الخفاف  3د التعلم التعاوني  1251/073

التطبيقات التربوية للحاسوب في المواد   1252/073
 الدراسية

 حمدي احمد حامد 3د

 ايناس خليفة عبد الرزاق الشامل في الوسائل التعليمية  1250/073

البحث العلمي منهجية اعداد البحوث   1254/073
والرسائل الجامعية 

 بكلوريوس،ماجستير،دكتوراه

 غازي عناية 3د

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

 احمد علي الحاج 3د اصول التربية  1256/073

تمكين المرأة في المنهاج المدرسي دراسة   1257/073
 نوعية تحليلية

 مصطفى الخالدي هنسيم .د

بناء منهج للتربية الخلقية في ضوء الرؤية   1258/073
 القرآنية

 ابتسام محمد فهد 3د

 محسن علي عطية 3د اللغة العربية مهارات عامة  1259/073
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مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات   1263/073
 االدارية

 رافدة الحريري .د

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

 احمد محمد غنيم 3د مهارات ادارة الوقت  1262/073

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

 الى االطار القيادي الموجه

 احمد محمد غنيم 3د

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

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

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

 وجيه محجوب 3د البحث العلمي ومناهجه  1267/073

 مصطفى نمر دعمس استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وادواته  1268/073

 رعد حافظ الزبيدي 3د بين الجنسين التفرقة  1269/073

 نائل جواد الناطور اساليب تدريس الرياضيات المعاصرة  1273/073

 هناء محمود القيسي 3د فلسفة ادارة الجودة  1271/073

التلوث الضوضائي آثاره على صحة الطفل   1272/073
 النفسية والجسمانية

 محمد احمد عبد الهادي  3د

 جرار ليكلرك سوسيولوجيا المثقفين  1270/073

 محفوظ جودة 3د اساليب البحث العلمي  1274/073

 ايناس خليفة خليفة موسوعة طفل الحضانة الحديثة  1275/073

 محمد الخامس المخالفي 3د االدارة الصفية الفاعلة  1276/073

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

الديمقراطية مشاركة المواطن في اتخاذ   1278/073
 القرارات

 محمد فخري راضي

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

 محمد فخري راضي الثورة التكنولوجية  1283/073

دور االعالم في تنشيط الحراك السياسي   1281/073
 العربي

 محمد فخري راضي

 احمد محمد الرأي العام وسبل التوجيه  1282/073

الحرية االكاديمية في العالم العربي بين   1280/073
 الواقع والطموح

 فراس بني يونس 3د
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االغتراب في الثقافة العربية متاهات االنسان   1284/073
 بين الحلم والواقع

 حليم بركات 3د

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

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

التربية وعلم النفس التربية العلمية والبيئية   1287/073
 ادوات البحوث

 ثناء مليجى السيد عودة 3د

االعاقات واالضطرابات النفسية المرجع في   1288/073
 واساليب التربية الخاصة

 عادل محمد العدل 3د

 عاطف محمد بدوى 3د تدريس التاريخ  1289/073

 هاني الجزار 3د استراتيجيات علم النفس التربوي  1293/073

 محمد احمد ابراهيم 3د االرشاد النفسي الجماعي  1291/073

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

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

 فوزية محمود النجاحى 3د

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

 رضا العلى 3د تربية االوالد في االسالم  1295/073

 علي علي السكري 3د البيئة وقيم المجتمع  1296/073

 يوسف أبو الحجاج كيف نحمي ابناءنا من خطر المخدرات  1297/073

 شيماء الشاعر بناء شخصية طفلك  1298/073

 يوسف أبو الحجاج كيف نتعامل معهم 21شباب القرن ال   1299/073

 الحجاج يوسف أبو االبناء والبنات في سن المراهقة  1033/073

 يوسف أبو الحجاج اطفال الكمبيوتر والنت كيف نتعامل معهم  1031/073

 يوسف أبو الحجاج كيف تتغير الى االفضل  1032/073

 يوسف أبو الحجاج كيف تسيطر على غضبك ال تغضب  1030/073

 يوسف أبو الحجاج كيف تتحكم في مشاعرك وانفعاالتك  1034/073

 يوسف أبو الحجاج كيف تتحدث بلباقة وبال خوف  1035/073

 يوسف أبو الحجاج كيف تكتسب قوة االرادة واحترام الذات  1036/073

مهارات وفنون ادارية التسويق االلكتروني   1037/073
 التجارة عبر االنترنت

 يوسف أبو الحجاج

صناعة اتخاذ القرار كيف تتخذ القرارات   1038/073
 حياتكالصعبة في 

 يوسف أبو الحجاج
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 يوسف أبو الحجاج االدارة المتميزة وسمات المدير الناجح  1039/073

 يوسف أبو الحجاج التفاوض واالقناع  1013/073

 يوسف أبو الحجاج ادارة الوقت واستثماره  1011/073

 يوسف أبو الحجاج ادارة وتنمية الموارد البشرية  1012/073

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

 فوزي احمد سمارة قضايا تربوية معاصرة  1014/073

 مي شبر رحلتي مع التربية والتعليم  1015/073

 جمال جمعة عبد الرحيم تصميم وانتاج الوسائل التعليمية  1016/073

 سليمان حامد 3د المعاصرةاالدارة التربوية   1017/073

 طه الحاج الياس3د تربية العقل الناقد  1018/073

 محمد مرعي مرعي3د دليل اعادة تنظيم وبناء المؤسسات  1019/073

 شفيقة قره كله سلسلة كتاب الباراسايكوجي خوارق االبداع  1023/073

 للتعليممجلس االعلى  معايير منهج العلوم لدولة قطر  1021/073

 ابراهيم الفقي3د فن واسرار اتخاذ القرار  1022/073

 محمد بن يوسف كرزون النجاح في العمل والدراسة  1020/073

 شاكر حسين الخشالي3د ثقافة تربية االطفال بين الوعي والعلم  1024/073

االنثروبولوجيا وتنمية المجتمعات المحلية   1025/073
 (عل االنسان)

 شاكر حسين الخشالي3د

 جبار سويس الذهبي3د 3(دراسات تربوية)الكشاف المفصل   1026/073

 محمد ظاهر حزورة وحزورة 133  1027/073

 شذى مثنى الجشعمي اخالقيات البحث العلمي  1028/073

 تيرمن جيم راغن/سميتباتريشال التصميم التعليمي  1029/073

 -نتائجه  -المتحانات اسبابه الغش في  2 1003/073
 مقترحات للحد منه

 لورنس بسطا زكرى. د
 اعتدال بنت عبد الرحمن. د

اتجاهات الطالب ازاء تعاطي الخدرات  2 1001/073
 ((دراسة نفسية))

 لورنس بسطا زكرى واخرون3د

العنف في المدرسة الثانوية مشكلة تعرقل   1002/073
 مسيرة التعليم والتربية

 محمد السيد حسونة واخرون3د

مداخل تربوية لوقاية الطالب من خطر   1000/073
 االدمان

 عيد ابو المعاطي الدسوقي واخرون3د
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تعاطي الخدرات بين طالب المدارس االبعاد   1004/073
 التاريخية واالقتصادية واالجتماعية

 عوض توفيق عوض واخرون3د

للوقاية من المشكالت التدابير المدرسية   1005/073
 السلوكية

 عايدة عباس ابو غريب3د

التوجيه المدرسي واالدماج المهني وقيم   1006/073
 العدالة االجتماعية

 خالد امجيدي

 فيصل عباس3د الذكاء والقياس النفسي الطريقة العيادية  1007/073

علم النفس المعرفي وصف ودراسة الهندسة   1008/073
 والوظائف العقليةالعرفية 

 امتثال زين الدين3د

معرفة الشخصية تقنيات تفهم الموضوع   1009/073
 والروشاخ

 فيصل عباس3د

دراسات في علم النفس مدخل الى علم النفس   1043/073
 مبادئ مدارس ميادين

 فيصل عباس واخرون3د

 فيصل عباس3د قياس الشخصية دراسة حاالت عيادية  1041/073

 امتثال زين الدين3د علم نفس النمو من الطفولة الى الشيخوخة  1042/073

 -العالج النفسي والطريقة الفرويدية النظرية   1040/073
 الممارسة -التقنية 

 فيصل عباس3د

 جان نعوم طنوس3د التحليل النفسي لحكايات االطفال الشعبية  1044/073

 عبد الواحد ذنون طه3د اصول البحث التاريخي  1045/073

العنف االجتماعي دراسة لبعض مظاهره في   1046/073
 المجتمع العراقي مدينة بغداد انموذجآ

 اسماء جميل

 بول مسن واخرون اسس سيكولوجية الطفولة والمراهقة  1047/073

 عدنان عويد االيديولوجيا والوعي الطابق  1048/073

في المجتمع المدني تفسير تحليل الخطاب   1049/073
 الفوضى وقانون ميرفى

 مصطفى جودة3د

 ثريا عبد الفتاح3د منهج البحوث العلمية للطالب الجامعيين  1053/073

النظريات الحديثة في التنشئة النفسية   1051/073
 واالجتماعية

 امتثال زين الدين3د

التجربة االنسان بين التربية والدين بحث في   1052/073
 الدينية -التربوية 

 حسين علي الحاج حسن3د

 موريسون واخرون3غاري تصميم التعليم الفعال  1050/073

 صبري الصفدي3د اطفال الرياض بين التنشئة وتقويم السلوك  1054/073

 نجفة قطب الجزار3د معايير اعداد وتقويم البحث التربوي  1055/073
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 اماني عبد المقصود عبد الوهاب3د السلوك االجتماعي االيجابيمقياس   1056/073

 الخولى سالم الخولى3د االسرة والتربية والمجتمع  1057/073

 اماني عبد المقصود عبد الوهاب3د علم نفس النمو  1058/073

 عصام الدين هالل واخرون3د فلسفة واهداف التربية البيئية  1059/073

 لطفي عبد الباسط ابراهيم3د عمليات المعرفة والفهم  1063/073

 فاطمة عبد السالم شربي3د علم االجتماع االسري  1061/073

دراسات في المناهج واالدارة التعليمية   1062/073
 دراسة نقدية معاصرة

 سالم بن مستهيل شماس3د

دراسات في علم النفس والصحة النفسية   1060/073
 (معاصرةرؤية )

 سالم بن مستهيل شماس3د

 جويدة عميرة3د التحليل االحصائي في البحوث االجتماعية  1064/073

 محمد القزاز3د التربية الزواجية  1065/073

 طلعت عبد الحميد3د التربية في عالم متغير  1066/073

 امنة حسن النادي االختبارات النفسية  1067/073

 عبادة حكمت عبد الفتاح االمراض الوراثية  1068/073

 عمر ابو جلبان3د (دراسة ميدانية)السلطوية في التعليم   1069/073

 امنة حسن النادي تنمية المهارات والقدرات العقلية عند االطفال  1073/073

 امنة حسن النادي اضطراب السلوك عند االطفال  1071/073

الصحية عند االطفال واالخبار المشاكل   1072/073
 المحيطة بهم

 اسماء عزت ياسين

اجتماعية  -التنوير والتغييردراسات نفسية   1070/073
 لبعض الظواهر االجتماعية في االردن

 حنان جميل هلسة3د

 ابراهيم امين القريوتي3د تدريب وتعليم االطفال المعاقين عقليآ  1074/073

الوالدين في التعامل مع ذوي االعاقة دليل   1075/073
 العقلية

 ابراهيم امين القريوتي3د

االطفال التوحديون دليل ارشادي للوالدين   1076/073
 والمعلمين

 سهام الخفش3د

دليل الوالدين في التعامل مع ذوي االعاقة   1077/073
 البصرية

 ابراهيم امين القريوتي3د

 ابراهيم امين القريوتي3د االعاقة السمعية  1078/073

 اريج عصام برهم3د اساسيات الرياضيات لمعلم المرحلة االبتدائية  1079/073
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 عزام صبري spssاالحصاء في التربية ونظام   1083/073

 ابراهيم خليل خضر3د مهارات االتصال  1081/073

اسالمي لدراسة االنسان  -نحو مدخل عربي   1082/073
 والمجتمع

 فريدة العمد واخرون

 محمد سليمان الدجاني3د منهجية البحث العلمي في علم السياسة  1080/073

 توفيق شومر3د دراسات مهارات التفكير  1084/073

تدريس الجغرافيا وفق رؤية االقتصاد   1085/073
 (النظرية والتطبيق)المعرفي 

 صالح محمد امين العمري

 سوبوتينا3يو3ال وتطويره عند االطفالالخيال   1086/073

 راشد حماد الدوسري3د تقويم المعلم مقاربات جديدة واساليب حديثة  1087/073

المدخل الى الرخصة الدولية والبوابة   1088/073
 االلكترونية

 سمير الفي واخرون

التربية الخاصة للموهوبين والمعوقين وسبل   1089/073
 رعايتهم وارشادهم

 احمد محمد الزعبي3د

 محمد عرفات الشرايعة التنشئة االجتماعية  1093/073

 محسن علي عطية3د تكنولوجيا االتصال في التعليم الفعال  1091/073

 خالد محمد عبد الغني3د سيكولوجية االلوان  1092/073

 سعد غالب ياسين3د ادارة المعرفة المفاهيم النظم التقنيات  1090/073

االعداد الشامل للمعلم المبتدئ في ظل الجودة   1094/073
 الشاملة

 رافدة الحريري3د

التعلم النشط نحو فلسفة تربوية تعليمية   1095/073
 فاعلة

 يوسف ذياب عواد. د
 مجدي علي زامل. د

 ينال حمادي3د مناهج واساليب البحث العلمي  1096/073

للتدريس والتطوير المهني  االتجاهات الحديثة  1097/073
 للمعلم

 سوسن حمادة

 سوسن سامي اساليب التدريس الحديثة  1098/073

شغل عقلك واختبر معلوماتك مع االحاجي   1099/073
 وااللغاز

 اشرف خليل الشخامي

 راشد االسمر االحصاء والقياس االجتماعي  1433/073

تربوي ثقافي التربية البيئية من منظور   1431/073
 اجتماعي سياسي صناعي زراعي

 صبحي عزيز البيات3د

 جمعة دراز علم النفس اللوني الرمزية اللونية  1432/073



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202: العام الدراسي 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الكتب
 

 

 

 

 غادة حسن حسين اكتشاف وبناء شخصية االطفال بااللعاب  1430/073

 عبد الرحمن جامل3د طرق تدريس المواد االجتماعية  1434/073

 احمد عودة القرارعة فعالة في تدريس العلومطرائق   1435/073

 رافدة الحريري3د فنون معاصرة القيادة التربوية  1436/073

االدارة االلكترونية مدخل الى االدارة التعليمية   1437/073
 الحديثة

 عمر احمد ابو هاشم الشريف واخرون3د

 علي عطيةمحسن 3د اسس التربية الحديثة ونظم التعليم  1438/073

 ايمن سليمان مزاهرة3د االسرة وتربية الطفل  1439/073

 عاكف محمد المبيضين3د علم النفس االمني  1413/073

 ناريمان سالمة3د دراسات في التربية وعلم النفس  1411/073

االفازيا الحبسة الكالمية واالضطرابات   1412/073
 اللغوية عند االطفال

 هللاسالمة العبد 3د

استراتيجيات في تنمية الذكاء لدى االطفال   1410/073
 الموهوبين

 فاطمة احمد العابد

 هدى عبد الواحد سالم صعوبات التعلم الشائعة برياض االطفال  1414/073

 جمال عرفات3د تنمية وقياس الذكاء العاطفي عند االطفال  1415/073

مع الفروق الفردية دليل المعلم في التعامل   1416/073
 للطالب

 عوض حمادي3د

 احمد عدنان المغربي3د علم التربية المفهوم والتطور والنشأة  1417/073

 اسعد محمد الطنبور  المعلم امة في واحد  1418/073

التقييم المستقل لدور المنظمة وعملها في   1419/073
 مجال االحصاء

 عبود بدر3د

 محمد خالد العربي التربية وعلم النفساصول   1423/073

 ناريمان عبادة3د اساسيات الدمج التربوي  1421/073

 سامي احمد االرتقاء بفاعلية هيئة التدريس  1422/073

االتجاهات الحديثة في تربية الطفل ما قبل   1420/073
 المدرسة

 محمد ابو زيد

الرياضات االتجاهات الحديثة في تدريس   1424/073
 للفئات ذوي االحتياجات الخاصة

 
 

 عبد السالم عمر الحسيني3د
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المرجع التربوي في تعليم وتنمية مهارات   1425/073
 االطفال المكفوفين

 وليد عبد المعين

دور المعلم في عالج مشكلة الضعف االمالئي   1426/073
 لدى الطالب

 راما مصلح

 اسامة محمد شاكر عبد العليم. د الحديثة في التعليمالمدخل االدارية   1427/073
 عمر ابو هاشم الشريف. د

توظيف الذكاءات المتعددة في المنهج   1428/073
 الدراسي بين النظرية والتطبيق

 رافدة الحريري3د

 رافدة الحريري3د العمل مع االطفال الصغار  1429/073

 -نظريات  -مفاهيم سيكولوجية العجز المتعلم   1403/073
 تطبيقات

 الفرحاتي السيد محمود3د

مدخل القياس السادية والمازوشية دراسة في   1401/073
 يعلم النفس

 ي

 بوفولة بو خميس3د

انماط الشخصية وفق نظرية االنيكرام   1402/073
 وعالقتها بالعبء المعرفي وتمايز الذات

 جنار عبد القادر احمد الجباري3د

 ابراهيم حامد المغربي3د العالج النفسي من منظور اسالمي  1400/073

 حسام طه الحمد. د الكورت وتطبيقاته في حل المشكالت  1404/073
 جنان قحطان سرحان. د

وتطبيقاتها في مهارات ( TRlZ)نظرية تريز   1405/073
 التفكير وحب االستطالع المعرفي

 عبد االمير عبود الشمسي. د
 قحطان سرحانجنان . د

مهارة الحوار بين االتصال المباشر   1406/073
 وااللكتروني دراسة مقارنة

 هند عوض عبد الحميد مبروك

علم النفس السياسي اسس ثقافة احادية   1407/073
 وتعددية

 ستانلي رينشون وجون دوكيت

 مصطفى واخرونجيهان عبد الهادي  التربية التكنولوجية االطار المفاهيمي  1408/073

 بوفولة بو خميس3د انحراف االحداث من منظور قيمي اخالقي  1409/073

 رمضان محمد القذافي3د علم النفس العام  1443/073

 رمضان القذافي3د علم النفس التربوي  1441/073

 عبد المنعم الحنفي3د المعجم الموسوعي للتحليل النفسي  1442/073

 كفاح يحيى صالح العسكري واخرون3د نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية  1440/073

 عبد المنعم الحنفي3د موسوعة الطب النفسي 2 1444/073

الشخصية نظرياتها ، اختبارتها ، واساليب   1445/073
 قياسها

 رمضان محمد القذافي3د
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 ابراهيم حامد المغربي3د االنتحار رؤية تكاملية  1446/073
 
 
 

دروس في البالغة التعليمية انموذج مقترح   1447/073
لتدريس البالغة في ضوء ايات القرآن الكريم 

 والحديث النبوي الشريف واألثور من القول

 فاضل ناهي عبد عون3د

رعاية الطفولة المبكرة في ضوء المنهج   1448/073
 التربوي االسالمي

 محمد حافظ الشريدة واخرون3د

 خالد عمران واخرون3د تطبيقات الجيل الثاني للتليم االلكتروني  1449/073

 ميغيل ده أونا مونو الشعور المأساوي بالحياة  1453/073

 منتصر عالم3د االرشاد النفسي العقالني االنفعالي السلوكي  1451/073

مهارة الرسم الكتابي قواعدها والضعف فيها   1452/073
 والمعالجةاالسباب 

 محسن علي عطية3د

 حميد مجيد المولى3د الطريقة واالستراتيجية في التعليم  1450/073

 المهندس محمد ابو دعابس اساسيات الفيزياء العامة  1454/073

 هاني عمارة3د الطاقة وعصر القوة  1455/073

 هارلمبس وهولبورن و سوشيولوجيا الثقافة والهوية  1456/073
 حاتم حميد محسن

االنسان المعاصر في التحليل النفسي   1457/073
 الفرويدي

 فيصل عباس3د

سيكولوجية العدوان بحوث في ديناميكية لدى   1458/073
 الفرد،الجماعة،الدولة

 فرويد واخرون

دور المدرسة في التنشئة االجتماعية عند   1459/073
 االطفال

 آمنة حسن النادي

طرق اشباع الحاجات النفسية للطفل في   1463/073
 مراحل العمر المختلفة

 مناصرة محمد مودحم

 مناصرة محمد محمود سن البلوغ عند االطفال وكيفية التعامل معهم  1461/073

 عبادة حكمت عبد الفتاح التنشئة الصحية للطفل  1462/073

 اسماء عزت ياسين اللعب في حياة االطفال  1460/073

 محمد حسن العزة نمو الطفل وذكاءه  1464/073

النمو التكويني والوظيفي والنفسي الحركي   1465/073
 عند الطفل

 محمد عدنان العزة
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 نادر اسماعيل الزيدي التربية االجتماعية للطفل  1466/073

 جمال الدبعي الحياصات3د الرأي العام وتحديات المجتمع المعاصر  1467/073

 محمود مناصرة مشاكل االطفال وكيفية التغلب عليها  1468/073

التربية والتنشئة )االسرة والطفل والمجتمع   1469/073
 (االجتماعية

 جمال الدبعي الحياصات3د

 الشيخ محمد رضا فرهاديا اسس التربية والتعليم في القرآن والحديث  1473/073

 يحيى الزقاحمد 3د علم النفس  1471/073

 فيصل عباس3د تقنياتها -االختبارات االسقاطية نظرياتها   1472/073

الذكر واالنثى )الثفاقة الجنسوية الثقافية   1470/073
 (ولعبة المهد

 سليم دولة

 آمنة حسن النادي التربية ودورها في المدرسة  1474/073

 عدنان العزةمحمد  اسلو تنشئة الطفل ومشاكل النمو  1475/073

 جمال الدبعي الحياصات3د علم االجتماع والهندسة االجتماعية  1476/073

 نادر الزبدي االنفعاالت واالضرابات عند الطفل  1477/073

 عبادة حكمت عبد الفتاح العناية باألم والطفل  1478/073

 الزبدينادر اسماعيل  الخوف والقلق واالبتزاز عند االطفال  1479/073

 أسماء عزت ياسين المشاكل النفسية للطفل  1483/073

متعة التعلم كيف تكون المدرسة مكانآ مببآ   1481/073
 البنائنا

 غادة حسن حسين

 ايمان عباس علي واخرون3د صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق  1482/073

 يوسف ذياب عواد3د وتربويةدليل المعلم في عمله دراسات نفسية   1480/073

التنمية البشرية المستدامة في الفكرين   1484/073
 االسالمي والوصفي منظور مقارن

 ابراهيم الدعمة3د

 فتون محمود خرنوب3د في علم النفس المعرفي ما وراء الذاكرة  1485/073

التنمية البشرية االنسانية بين النظرية   1486/073
 والواقع

 ابراهيم مراد الدعمة3د

 حلمي شحادة محمد يوسف3د ادارة التنمية العلم والعمل  1487/073

 ماهر حسن رباح التعليم االلكتروني  1488/073

اساسيات في علم االحصاء مع تطبيقات   1489/073
SPSS 

 ابراهيم مراد الدعمة3د

 علي عطيةمحسن 3د تقويم اداء مدرسي اللغة العربية  1493/073
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 حسين بن سالم الزبيدي علم نفس النمو  1491/073

سيكولوجية النمو والتعليم مدى الحياة كتاب   1492/073
 المعلمين واالباء واالمهات

 نديم محمد الشرعي3د

 فتحي مصطفى الزيات3د علم النفس المعرفي دراسات وبحوث  1490/073

 لميس التوني3د تطبيقات عمليةاللعب الفني للطفل   1494/073

 كمال ابراهيم مرسي. د االسرة والتوافق االسريالكتاب االول   1495/073

معلم الدراسات االجتماعية وحركة المعايير   1496/073
 التربوية الواقع والمأمول

 ادريس سلطان صالح3د

 صالح عبد الرضا رشيد3د االدارة االستراتيجية وتحديات االلفية الثالثة  1497/073
 احسان دهش جالب. د

 طه عبد الباقي الطوخي كيف تشجعون أطفالكم على القراءة  1498/073

 حسن يوسف الشريف3د كيف تفكر أمريكا  1499/073

 هاني الجزار3د علم النفس االعالمي والثقافي  1533/073

 االنصاري بدر محمد3د المرجع في مقاييس الشخصية 2 1531/073

 بدر محمد االنصاري3د المدخل الى علم نفس الشخصية  1532/073

 بدر محمد االنصاري3د قياس الشخصية  1530/073

 عادل محمد عادل3د العمليات المعرفية وتجهيز المعلومات  1534/073

 نعيمة عميمر3د الوافي في حقوق االنسان  1535/073

النفسي العملية االرشادية التشخيص االرشاد   1536/073
الطرق العالجية االرشادية ادارة الجلسات 

 والتواصل

 محمد احمد ابراهيم سعفان3د

 يافا وائل عبد ربه مراحل النمو  1537/073

 ياسر خالد سالمة االدارة التربوية أصولها أسسها العلمية  1538/073

الرعاية الشاملة للمسنين   1539/073
 (رياضيآ،اجتماعيآ،صحيآ،نفسيآ،تأهيل)

 اكرم محمد صبحي محمود. د
 مروان عبد المجيد ابراهيم. د

 مي محمد الوحش3د موسوعة التربية النفسية لالطفال  1513/073

 يحيى القبالي مدخل الى صعوبات التعلم  1511/073

سيكولوجية الفروق الفردية وتطبيقاتها   1512/073
 التربوية

 احمد محمد الزعبي3د

مهارات التدريس الصفي الفعال والسيطرة   1510/073
 على المنهج الدراسي

 محمد عيسى ابو سمور3د
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العمل مع اسر ذوي االحتياجات الخاصة دليل   1514/073
 المعلمين والوالدين

 علي عبد النبي حنفي3د

بحوث في التربية وعلم النفس التربية   1515/073
 العلمية والبيئية ادوات البحوث

 ثناء مليجي السيد عودة. د
 عبد الرحمن محمد السعدني. د

بحوث في التربية وعلم النفس التربية   1516/073
 العلمية والبيئية

 ثناء مليجي السيد عودة.د
 عبد الرحمن محمد السعدني. د

 المنعممنصور احمد عبد .د التربية البيئية لالطفال  1517/073
 صالح عبد المسيح واخرون. د

سلسلة تطوير المهارات الحياتية مهارات   1518/073
 وفن الدراسة

 محمد حسين قطناني

مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني في   1519/073
 المؤسسات التربوية

 عثمان فريد رشدي

التوجهات الحديثة في القياس النفسي   1523/073
 والتربوي

 ميمي السيد احمد3د

 مجد هاشم الهاشمي تكنولوجيا االتصال التربوي  1521/073

 يوسف قطامي3د النمو االنفعالي واالجتماعي لطفل الروضة  1522/073

 رسمي علي عابد3د الدراسات التربوية التربية االفتراضية  1520/073

الرياضيات الشاملة النهايات واالتصاالت   1524/073
 التفاضل وتطبيقاته

 صالح رشيد بطارسة

 رعد حسن الصرن كيف تتعلم أسرار الجودة الشاملة  1525/073

 رعد حسن الصرن كيف تخطط جودة أعمالك  1526/073

إغتصاب النساء دراسة إجتماعية للجاني   1527/073
 والضحية في مصر

 عبد هللا عبد الغني غانم3د

 سعدون محمود الساموك3د االسالمية دراسة نقدية منتخبةالفلسفة   1528/073

المدارس الفلسفية في الفكر االسالمي رؤية   1529/073
 جديدة

 خالد حربي3د

 فوزي محمد جبل3د الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية  1503/073

 شاهر ابو حشيش واخرون االذاعة المدرسية الفلسطينية  1501/073

اإلرشاد النفسي االتجاه المعاصر إلدارة   1502/073
 السلوك اإلنساني

 ئاسو صالح سعيد علي. د
 حسين وليد حسين عباس. د

االعتماد األكاديمي وتطبيقات الجودة في   1500/073
 المؤسسات التعليمية

 عبد الناصر علك حافظ واخرون3د

المجموعات الموسيقية مقطوعات موسيقية   1504/073
 آللة البيانو للصغار

 دار عالء الدين
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 كولتشيتسكايا3إ3ي تربية مشاعر األطفال في األسرة  1505/073

 موريس لين واخرون التربية السليمة للطفل في سنواته االولى  1506/073

مغامرة العقل االولى دراسة في   1507/073
 االسطورةسورياارض الرافدين

 فراس السواح

سيكولوجية معاصرة في الدين والفن  قضايا  1508/073
 والمجتمع

 قاسم حسين صالح3د

 شوريه واخرون3ميرنا ب كيف نعلم أطفالنا طرق التفكير  1509/073

 ليندا وريتشارد آير كيف تعلمون أطفالكم مراعاة االخرين  1543/073

 ليندا وريتشارد إير كيف تعلمون أطفالكم الفرح  1541/073

 قاسم حسين صالح. د إدراك اللون والشكلسيكولوجيه   1542/073

 د سالم نوري صادق.أ سيكولوجيه الشخصية  1540/073

 د عبد الرزاق عبد زيدان .أ اضاءات في التربية والتعليم   1544/073

 شذى مثنى الجشعمي  األنشطة الطالبية ماهيتها وأهميتها   1545/073

 د سعد علي زاير.أ رؤية في مناهج تدريس اللغة العربية   1546/073

 د منى خليفة عبجل.م.أ التربية المقارنة   1547/073

 محمد ناصر. د الفكر التربوي العربي اإلسالمي   1548/073

 سلمان زيدان النداوي. د مجلس التعاون العربي المداخل وفلسفة العمل  1549/073

علم النفس التكويني سيكولوجية الطفولة   1553/073
 والشخصية 

 جون كونجر

 رافدة الحريري3د التربية القيمية  1551/073

 مرام فؤاد ابو النادي3د تعليم التفكير  1552/073

 سليمان عبد الواحد يوسف ابراهيم3د العقل البشري وتجهيز ومعالجة المعلومات  1550/073

االبتكار في اللغة العربية بين التربية والتعليم   1554/073
 والتعلم

 انور طاهر رضا3د

 خولة نصار اإلطار النظري لإلدارة التربوية  1555/073

مكانة المرأة في المشاركة المجتمعية إنسانية   1556/073
 المرأة

 فاطمة فوزي 3د

 منشورات جامعة الجزائر  علم النفس وقضايا المجتمع الحديث  1557/073

القياس والتقويم منظور تطبيقي مع تطبيقات   1558/073
 SPSSبرمجية 

 

 نبيل جمعة صالح النجار . د
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 يوسف قطامي . د ويليمز التفكير االبداعي القصصي لالطفال  1559/073

اصالح العقل في الفلسفة العربية من واقعية   1563/073
اسمية ابن تيمية وابن ارسطو وافالطون الى 

 خلدون

 ابو يعرب المرزوقي3د

 جمال صالح حسن3د تدريس التربية الرياضية  1561/073
 هالل عبد الرزاق شوكت. د

 هشام محمد

 احسان محمد الحسن قراءات في علم االجتماع الحديث  1562/073

نقد العقل االصالحي قراءات في جدلية الفكر   1560/073
 الحديثالعراقي 

 رسول محمد رسول3د

تقييم العقل العربي ودوره من خالل نقاده   1564/073
 ومنتقديه

 حسام محي الدين االلوسي3د

ستيفان كورنر مسائل اساسية في الفلسفة   1565/073
 (اجوبة فيلسوف عنها)

 كاظم سعد الدين

نظرية المعرفة في الفكر الفلسفي العربي   1566/073
 (مصر والعراق)المعاصر 

 صباح حمودي المعيني3د

 رنيه ديكارت تامالت ميتافيزيقية في الفلسفة االولى  1567/073

علم نفس الطفولة والمراهقة للصفوف الثالثة   1568/073
 كليات التربية

 أميمة علي خان.ود جمال حسين االلوسي

 توفيق احمد مرعي3د طرائق التدريس العامة  1569/073

 دايل كارنيغي دع القلق وابدأ الحياة  1573/073

 حامد عبد السالم زهران3د الصحة النفسية والعالج النفسي  1571/073

 عبد الرزاق محمد البطيحي3د طرائق البحث الجغرافية  1572/073

 منى يونس بحري. د المنهج والكتاب المدرسي  1570/073
 عايف حبيب. د

حقوق الطفل دراسة مقارنة بين الشريعه   1574/073
 االسالمية والقانون الوضعي 

 عزالدين مرزا ناصر العباسي.د

 مامون صالح.د الشخصية  1575/073

 هيليري بتنام فلسفة المنطق  1576/073

 حسام يوسف صالح.د.م طرائق واستراتيجيات تدريس العلوم  1577/073

 حميد مجيد المولى. د للدراسة ما قبل الجامعيةمنهج الرياضيات   1578/073

 محمود فندي العبد هللا. د اسس تعليم القراءة لذوي الصعوبات القرائية  1579/073

 علي احمد مدكور. د تعليم الكبار والتعليم المستمر   1583/073
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 الخفافايمان عباس . د الملف التدريبي الشامل للطفل غير العادي  1581/073

 محمود الضبع. د المناهج التعليمية صناعتها وتقويمها  1582/073

التغير في انساق القيم ووسائل تحقيق   1580/073
 االهداف

 مصطفى عمر التير. د
 عثمان علي اميمن. د

 جودت احمد سعادة واخرون. د التعلم النشط بين النظرية والتطبيق  1584/073

 سوسن شاكر مجيد. د في التعليم دراسات تطبيقية الجودة  1585/073

 سناء محمد ابو عاذره. د تنمية المفاهيم العلمية ومهارات عمليات العلم  1586/073

 احمد عبد هللا علي. د المكتبة المدرسية ودورها التربوي  1587/073

التخطيط االستراتيجي للجامعات والتعليم   1588/073
 العالي

 مارتن الكلوفلن بروفسور

ادارة جودة الخدمات التعليمية والبحثية في   1589/073
 مؤسسات التعليم العالي

 شيراز محمد طرابلسية. د

 بول مترو. د المرجع في تاريخ التربية  1593/073

الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية بين   1591/073
 رؤية ما بعد الحداثة والرؤية االسالمية

 اشرف السعيد احمد محمد. د

التجديد التنظيمي لمنظومات التعليم في القرن   1592/073
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 فريد النجار. د

 عادل سيد علي. د المهارات الحياتية استراتيجية منهجية  1590/073

االتجاهات الحديثة في ادارة الجودة   1594/073
 والمواصفات القياسية االيزو

 محمدحسين عبد العال . د

 طه حسين الدليمي. د المناهج بين التقليد والتجديد  1595/073

 مجدي صالح طه المهدي. د المعلم ومهنة التعليم بين االصالة والمعاصرة  1596/073

 سعاد البسيوني الثقافة العلمية للطفل قصص  1597/073

 نايتجيم . د التخطيط االستراتيجي لمديري المدارس  1598/073

 راتب سالمة السعود. د مربية رياض االطفال  1599/073

 رانيا جميل فالح الشريدة الوسائل التعليمية في التثقيف الصحي  1633/073

 حسام احمد ابو سيف واخرون. د التنمية المهنية لمعلمي التعليم االساسي  1631/073

 التعليم الموازي لضمان تكافؤ الفرص  1632/073
 التعليمية

 محمد حسنين العجمي. د

 سوسن بدرخان. د التربية المهنية مناهج وطرائق تدريس  1630/073

 ابتسام صاحب موسى الزويني. د اساليب التدريس قديهما حديثها  1634/073



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202: العام الدراسي 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الكتب
 

 

 

 

 معيوف السبيعي. د تعليم التفكير في مناهج التربية االسالمية  1635/073

 حيدر حاتم فرج العجرش. د االعتماد االكاديمي في التعليم العالي  1636/073

التماثل التنظيمي واالداء الوظيفي والشعور   1637/073
 باالمن في االدارات الجامعية

 خالد احمد سالمة الصرايرة. د

 ماجد حمدان العساف. د البيئة الصفية االمنة  1638/073
 

للمعلمين في ضوء االتجاهات التنمية المهنية   1639/073
 العالمية

 رشيدة السيد احمد طاهر. د

 مصطفى نوري القمش. د مناهج واساليب تعليم الموهوبين  1613/073

 محسن علي السعداوي. د ادوات البحث العلمي في التربية الرياضية  1611/073

تنمية مصادر المعلومات التقليدية   1612/073
 وااللكترونية

 ربحي مصطفى عليان .د

 مبادئ التخطيط والتنظيم في   1610/073
 االدارة والمكتبات

 احمد نافع المدادحة. د
 سالمة سويلم النوافعة. د

 عمر احمد همشري. د االدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات  1614/073

االتجاهات الحديثة في نظم المعلومات   1615/073
 وخدماتها

 غادة عبد المنعم موسى. د

 غادة عبد المنعم موسى. د معايير الدوريات االلكترونية   1616/073
 غدير مجدي عبد الوهاب

 غادة عبد المنعم موسى. د المكتبات ومرافق المعلومات النوعية  1617/073

 عبد الاله ابراهيم الفقي. د انتاج برامج الوسائط المتعددة  1618/073

 عبداالله عبد الوهاب العرداوي. د ادب االطفال بين المنهجية والتطبيق  1619/073

 اساليب التحليل النوعي  1623/073
 للتخطيط التنموي والعمراني 

 عثمان محمد غنيم. د

 كامل كاظم بشير الكناني. د الحيز واقطاب النمو  1621/073

االلكترونية في المكتبات مصادر المعلومات   1622/073
 ومراكز المعلومات

 غالب عوض النوايسة

تعليم المفاهيم والمهارات في الرياضيات   1620/073
 تطبيقات وامثلة

 عباس ناجي المشهداني. د

 خير شواهين العاب تربوية مثيرة للتفكير  1624/073

 سعود فهاد. د/ مفضي عايد . د االدارة الصفية  1625/073

 البنائية وتطبيقاتها   1626/073
 استراتيجيات تدريس حديثة

 محسن علي عطية. د
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استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن   1627/073
 العربي

 احمد الخطيب. د
 رداح الخطيب. د
 

االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية   1628/073
 وعلم النفس

 فاهم حسين الطريحي. د
 ربيع حماديحسين . د

 عثمان قدري مكانسي. د تامالت تربوية في سور من القران الكريم  1629/073

ادوات ومقاييس لتقويم العملية التعليمية   1603/073
 كعناصر مستقلة ومنظومة متكاملة

 نداء محمد باقر الياسري. د

 كيندال جون/ روبرت مارزانو  التصنيف الجديد لالهداف التعليمية  1601/073

 جمال عبد المنعم الكرمي. د توجهات حديثة العداد معلم المستقبل  1602/073

 احمد محمود الزنفلي. د التخطيط االستراتيجي للتعليم الجامعي  1600/073

 المعلم التكنولوجي   1604/073
 واالدارة التربوية الحديثة

 غالب الغول

 وهيب مجيد الكبيسي. د التنظير والتطبيقالقياس النفسي بين   1605/073

 جالل غربول السناد. د علم االجتماع المدرسي  1606/073

التقويم الذاتي واثره على دافعية التالميذ نحو   1607/073
 التعلم ومستوى تحصيلهم الدراسي

 حسناء فاروق الديب. د

االعتماد وضمان الجودة الشاملة لمدارس   1608/073
 التعليم الثانوي العام

 محمد حسنين العجمي. د

 عبد المحسن بن محمد السميح. د دراسات في االدارة الجامعية  1609/073

 محمد علي عزب. د التعليم الجامعي وقضايا التنمية  1643/073

 عايد حمدان الهرش واخرون. د تصميم البرمجيات التعليمية وانتاجها  1641/073

 مصطفى نوري القمش. د صعوبات التعلم رؤية تطبيقية  1642/073
 فؤاد عيد الجوالده. د

 الذكاءات المتعددة  والتذوق االدبي  1640/073
 

 حمزة هاشم السلطاني. د

 عصام حسن الدليمي. د البحث العلمي اسسه ومناهجه  1644/073
 علي عبد الرحيم صالح. د

االبتكاري برنامج تعليمي في تنمية التفكير   1645/073
 التربية الفنية

 كاظم مرشد ذرب. د

 نبيل هاشم االعرجي واخرون. د الجودة في التعليم العالي  1646/073

 عباس محجوب. د مناهج التربية االسالمية واساليب تدريسها  1647/073

 مجموعة من المؤلفين ادب االطفال والفتيان في العالم  1648/073
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 نادر ذكرى: ترجمة 

ادب االطفال للمرحلة الرابعة ويتضمن كل   1649/073
 مفردات المنهج

 حسام عبد علي الجمل. د

 مصطفى رجب. د االعجاز التربوي في القران الكريم  1653/073

 يحيى محمد نبهان االساليب الحديثة في التعليم والتعلم  1651/073

 عبد المجيدجميل طارق  االبداعية لالطفالاالنشطة   1652/073

التدريس المتقدم وخبرات التعليم لكيمياء   1650/073
 المقياس الدقيق

 دي برادلي وجي سبريغز

 فتحي محمود احميدة. د تنمية القراءة والكتابة في الطفولة المبكرة  1654/073

 عبد السالم عطوة الفندي. د تربية الطفل في االسالم اسس واساليب  1655/073

نظام ضمان الجودة التعليمية وتنمية قدرات   1656/073
 التفكير االبتكاري

 مهدي الطاهر. د

 احمد محمد هاللي. د عولمة التعليم الجامعي  1657/073

 استراتيجيات التدريس   1658/073
 لذوي االعاقة السمعية

 عمرو رفعت علي. د

 خبرات علمية ومهارات عملية في   1659/073
 تربية ذوي االحتياجات الخاصة

 / سحر غريفات / خير شواهين 
 محمد خالد الزعبي

الكفايات التدرسيسة وتقنيات التدريس مفاهيم   1663/073
 وتطبيقات

 عامر ابراهيم علوان واخرون. د

مناهج رياض االطفال اسس تنمية الطفولة   1661/073
 المبكرة

 محمد فؤاد الحوامدة. د
 زيد سليمان العدوان. د

التربية االسالمية واسترايجيات تدريسها   370/1662
 وتطبيقاتها العملية

 وليد رفيق العياصرة. د

اثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم واالحداث   1660/073
المتناقضة في تصحيح المفاهيم الجغرافية 

 الخاطئة

 الصاحباقبال مطشر عبد . د

 محمد فالح مسلم الجبور تدريس التاريخ بطريقة تحليل النص  1664/073

 عاطف عدلي فهمي. د معلمة الروضة  1665/073

 عباس محجوب. د طرائق تدريس العلوم االسالمية  1666/073

 جواد كاظم لفته. د االدارة االستراتيجية لمنظومة التعليم العالي  1667/073

 ابراهيم بن عبد العزيز الدعيلج. د االدارة العامة واالدارة التربوية  1668/073

منهجية البحث العلمي مدخل لبناء المهارات   1669/073
 البحثية

 حسين مراد جواد الجبوري. د
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 احمد علي الراضي. د التعليم االلكتروني  1673/073

 خليل الكسواني واخرون مصطفى اساسيات تصميم التدريس  1671/073

اتجاهات حديثة في تصميم وتطوير المناهج   1672/073
 في رياض االطفال

 اسما جريس الياس. د
 سلوى محمد علي مرتضى. د

 منهجية البحث التاريخي   1670/073
 االسس والمفاهيم واالساليب العلمية

 حسين محمد جواد الجبوري. د
 قيس حاتم هاني الجنابي. د

 خالد عبدالعزيز الفليح واخرون. د تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق  1674/073

 ايوب عالية/ نذير العبادي .د تصميم التدريس  1675/073

 الفكر التربوي العربي االسالمي   1676/073
 في اصول التربية

 اسماعيل ابراهيم الجعفري. د

 بيتر هنت مقدمة في ادب الطفل  1677/073

 سيث ليرر ادب االطفال من ايسوب الى هاري بوتر  1678/073

ثالثة امور اساسية لحل التفكير الذكي   1679/073
 وانجاز االمور , المشكالت واالبتكار 

 ارت ماركمان. د

 عبد المحسن بن محمد السميح. د دراسات في االدارة المدرسية  1683/073

 عليه عابدين. د سيكولوجية مالبس االطفال  1681/073

 عبد اللطيف بن حسين فرج. د صناعة المناهج وتطويرها في ضوء النماذج  1682/073

 مرتكزات التربية والديمقراطية   1680/073
 والمعنوية -والمدنية  -العقالنية 

 عبد العظيم كريمي. د

ضوء بعض تطوير ادارة التعليم الجامعي في   1684/073
 االتجاهات المعاصرة دراسة نظرية وتطبيقية

 علي عبد ربه حسين اسماعيل. د

 سماح عبد الفتاح مرزوق. د تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة  1685/073

 احمد الطيب. د اعداد المعلم العربي نماذج واسترايجيات  1686/073

ومتطلبات التاهيل ادارة الجودة الشاملة   1687/073
 9331لاليزو 

 فواز التميمي. د
 احمد الخطيب. د

 رمزي احمد عبد الحي. د التربية العربية وبناء مجتمع المعرفة  1688/073

 ماجدة السيد عبيد. د صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها  1689/073

 عباس محجوب. د التربية والتعليم في كتب التراث  1693/073

 عماد عبد حمزة العتابي. د االرشاد النفسي والتربوي  1691/073

 سمير محمد عقل. د التدريس لذوي االعاقة السمعية  1692/073

مهارات االتصال التربوي االسالمي في   1690/073
 االسرة والمدرسة

 يوسف بن عبدهللا الشحي.د
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للعلوم  االساليب االحصائية في البحوث  1694/073
التربوية والنفسية واالجتماعية واالدارية 

 والعلمية

 سعيد جاسم االسدي. د
 سندس عزيز فارس. د

 التعلم التعاوني   1695/073
 االفكار -الرؤى  -المفهوم 

 نجم عبد هللا الموسوي. د

االرشاد التربوي والنفسي في المؤسسات   1696/073
 التعليمية

 رافدة الحريري. د
 سمير االمامي. د

 روب يونج. د الثقة بالنفس  1697/073

 البحث االجرائي في تطوير   1698/073
 المؤسسات التربوية

 محمد ابراهيم القداح. د

 راتب سالمة السعود. د القيادة التربوية مفاهيم وافاق  1699/073

 تعليم االطفال المكفوفين   1733/073
 بين الواقع والمامول

 رانيا عبد المعز الجمال. د

 القراءة االبداعية للمتعلمين الموهوبين  1731/073
 اسلوب للتميز

Michael  Labuda 
 مايكل ليبودا

 محمود جمعة. د التربية البيئية في المناهج المدرسية  1732/073

 محمد محمود الحيلة. د تصميم وانتاج الوسائل التعليمية التعلمية  1730/073

 المدرسة االلكترونية   1734/073
 ودور االنترنت في التعليم رؤية تربوية

 محمد عبد الكريم المالح

 تكييف المناهج للطلبة   1735/073
 ذوي االحتياجات الخاصة

 بطرس حافظ بطرس. د

 نهاد الموسى وتعليم اللغة العربية  1736/073
 رؤى منهجية

 وليد احمد العناتي. د

 عادل عبد الرزاق هاشم القيادة وعالقتها بالرضا الوظيفي  1737/073

 رداح الخطيب. د/احمد الخطيب. د التدريب المبني على المعرفة  1738/073

التفكير االبداعي لدى المديرين وعالقته بحل   1739/073
 المشكالت االدارية

 لطيف محمد علي

 احمد عبد الفتاح الزكي. د وتطبيقاتهاالتربية المقارنة اسسها   1713/073
 محمد سلمان الخزاعلة. د

 محمد مصطفى العبسي.د االلعاب والتفكير في الرياضيات  1711/073

 مؤيد عبد علي الطائي. د فسيولوجيا التعلم والتفكير الفعال  1712/073

 فراس السليتي. د التعلم المبني على الدماغ   1710/073

 محمد ابراهيم حسين. د اسس تعلم التفكير وتعليمه  1714/073
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 كاظم كريم رضا الجابري. د مناهج البحث في التربية وعلم النفس  1715/073

 احمد سليمان عودة. د القياس والتقويم في العملية التدريسية  1716/073

 التقنيات التربوية   1717/073
 اتجاهاتها -انواعها  -تصنيفها  -تطورها 

 خضير عباس جري. د

 المرض بالغرب   1718/073
 التحليل النفسي لعصاب جماعي عربي

 جورج طرابيشي

 نخله وهبه رعب السؤال وازمة الفكر التربوي  1719/073

 مهدي حسن زويلف واخرون. د التنظيم واالساليب واالستشارات االدارية  1723/073

 ان مايرز النفسرالتجريبيعلم   1721/073

 داود صبري. د/ كاظم الجابري . د مناهج البحث العلمي  1722/073

 صالح محمد ابو جادو. د علم النفس التطوري الطفولة والمراهقة  1720/073

 التصاميم التجريبية   1724/073
 في الدراسات النفسية والتربوية

 ابراهيم عبد الخالق رؤوف. د

 كامل محمد محمد عويضة علم النفس الشخصية  1725/073

 االدارة المدرسية والصفية   1726/073
 بين التجديد والتجويد

 السيد عبد العزيز البهواشي. د

 كامل علي سليمان. د مفاهيم لغوية وطرائق تدريسها  1727/073

 عبد الرزاق عبد هللا زيدان. د المنهج المدرسي  1728/073
 انوار فاروق شاكر. م 

المعتقدات الشائعة في تفسير االمراض   1729/073
 النفسية

 لطيفة ماجد محمود. د

 جاسم محمد جاسم. د نظريات التعلم  1703/073

ميادين العقل العلمي في الفلسفة األسالمية   1701/073
 الموسعة

 علي زيعور.د

األساليب : طرق البحث في علم المكتبات   1702/073
 والتأويل

 هارتر.بوشا و ستيفن ب.تشارلز ه

مناهج التفكير وقواعد البحث في العلوم   1700/073
 االنسانية واالجتماعية

 محمد شيا.د

 أحمد الفنيش.د اصواللتربية  1704/073

 قاسم حسين صالح.د.أ سيكولوجيا اللغة واالتصال  1705/073

اللغة العربية ودورها في  طرقتدريسقواعد  1706/073
 تنمية التحصيل اللغوي

 درية كمال فرحات.د
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 مصطفى عودة جويفل.د التصميم واالنتاج: الطرقالتعليميةااللكترونية  1707/073

مناهج البحث في الخدمة االجتماعية رؤية   1708/073
 معاصرة

 محمود عرفان سرحان. د

في المؤسسات  الصحة النفسية وتطبيقاتها  1709/073
 التربوية للمعلم والمتعلم

 سليمان عبد الواحد ابراهيم. د

 كامل فليفل/ قتحي حمدان  مبادئ االحصاء للمهن التجارية  1743/073

 سليمان محمد ابو شارب استراتيجيات التقويم في التربية المهنية  1741/073

 تطوير سياسة القبول بالتعليم العالي في  1742/073
 ضوء معايير الجودة

 امة هللا دحان المسهلي واخرون. د

 رعد حافظ الزبيدي. د مبادئ التنشئة االجتماعية السياسية  1740/073

 شيرين حسن مبروك. د دور المجتمع المدني في تطوير التعليم العالي  1744/073

 برير ادمعصام الدين . د التخطيط التربوي والتنمية البشرية  1745/073

تطوير نظام التنمية المهنية لمعلم مرحلة   1746/073
 التعليم االساسي

 امة هللا دحان حسين المسهلي

 يبليبرسيغال . د نقد نظرية التحليل النفسي  1747/073

اعراض االمراض النفسية العصابية تربوياً   1748/073
 ومهنياً 

 نبيهة صالح السامرائي. د

 جياللي جالطو. د االحصاء الوصفي تطبيقات عملية  1749/073

 سليمان عبد الواحد ابراهيم. د فسيولوجيا وبيولوجيا االداء العقلي المعرفي  1753/073

موسوعة النفسي لالنسان من الرحم حتى   1751/073
 سن الثامنة عشرة

 حسين سرمك حسن. د

 اسماعيلعزت سيد . د علم النفس الفسيولوجي  1752/073

 احمد علي الفنيش. د االسس النفسية للتربية  1750/073

 المعجم الموسوعي لعلم النفس   1754/073
 اعالم علم النفس

 نوربير سيالمي. اشراف 

 جورج زيناتي. د الفلسفة في مسارها  1755/073

 مروان السمان.د/ حسن شحاتة .د المرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها  1756/073

النظرية الحديثة في القياس وتطبيقاتها   1757/073
 التربوية

 خالد جمال جاسم. د

 الذكاء الناجح وتنمية القدرات التحليلية   1758/073
 

 عبد الزهرة لفتة البدران. د
 ضرغام سامي الربيعي. د

 الكبيسيإلهام مجيد . د المشرف التربوي صفاته وسماته  1759/073
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 حسين جدوع المناصير. د مهارات التدريس والتفضيل المعرفي  1763/073

مناهج البحث العلمي في العلوم التربوية   1761/073
والنفسية واالجتماعية واالدرية والفنون 

 الجميلة عروض تحليلية تطبيقية

 سعيد جاسم االسدي. د
 سندس عزيز فارس. د

 االساسية فيالمبادئ   1762/073
 القياس والتقويم التربوي والنفسي

 حسين هاشم هندول الفتلي  . د

 هناء محمود القيسي. د الشامل في االدارة التربوية المعاصرة  1760/073
 يوسف يعقوب شحادة. د

اساليب تدريس التعبير اللغوي في المرحلة   1764/073
 الثانوية ومشكالته

 عبد الرحمن الهاشمي. د

 ايناس خليفة الشامل في رياض االطفال   1765/073

 قضايا معاصرة في تربية االطفال   1766/073
 ما قبل المدرسة

 رافدة الحريري. د

 وسناء مالو النعيمي انماط التعلم واالبداع الجاد في التعليم  1767/073

 المدخل الى الخدمة االجتماعية   1768/073
 ومجاالت الممارسةاالسس النظرية 

 عبد الرحمن صوفي عثمان. د
 محمود محمود عرفان. د

 عبد العزيز السرطاوى . د تشخيص اضطرابات التواصل وعالجها  1769/073
 وائل موسى ابو جودة. د

تطوير االداء البحثي للجامعات في ضوء   1773/073
 االدارة بالقيم

 محمد عبد هللا حسن حميد. د

 قاسم علي قحوان. د اضاءات في اصول التربية  1771/073

 شفيق فالح عالونة واخرون. د علم النفس التربوي النظرية والتطبيق  1772/073

 عزو اسماعيل عفانة واخرون. د طرق تدريس الحاسوب  1770/073

 طارق السويدان. د التدريب والتدريس االبداعي  1774/073

تعليم علم النفس في ضوء نظرية ما اتجاهات   1775/073
 وراء المعرفية والبنائية

 سعدية شكري علي عبد الفتاح. د

 غالب محمد المشيخي. د اساسيات علم النفس  1776/073

 احمد علي الحاج محمد. د اقتصاديات المدرسة  1777/073

 ادب االطفال   1778/073
 قراءات نظرية ونماذج تطبيقية

 الوهاب احمد سمير عبد. د

 عبد الرحمن عبد الهاشمي واخرون. د ادب الطفل وثقافته  1779/073

 امتثال احمد السقا. د اساسيات التخطيط التربوي  1783/073

 حذام عثمان يوسف. د االتجاهات الحديثة في التدريس  1781/073
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 محمد مصدق عبد الواحد. د

بالمهارات القرائية تدريس القراءة والبالغة   1782/073
 واستراتيجية الدراما

 طه علي حسين الدليمي. د
 عاهد هاني السعودي. د

 روبنشتين. ي . س  علم نفس الطفل المتخلف عقليا  1780/073

 علي عودة محمد. د علم النفس التجريبي  1784/073

 برسالف. أ . غ  بسيكولوجيا اللون العالج باللون للجميع  1785/073

 عملية االبداع واالدراك الفني   1786/073
 مقاربة تكاملية

 بوريس ميالخ

 االتصال اللغوي الشفهي   1787/073
 (الصعوبات والتشخيص والعالج ) 

 عوض هاشم. د

 عبد العزيز الشريف االعالم والتربية   1788/073

تدريس التاريخ ادراك العالقات المفاهيمية   1789/073
 للمتشابهات في ضوء النظرية البنائية

 جبار رشك السلطاني. د
 محمد هاشم العوادي. د

 التربية الخاصة المعاصرة   1793/073
 قضايا وتوجهات

 جمال الخطيب. د

 عايد عواد الوريكات. د علم النفس الجنائي  1791/073

 عبد الرحمنمحمد السيد . د العالج السلوكي الحديث اسسه وتطبيقاته  1792/073
 محمد محروس الشناوي . د

 مناهج البحث العلمي  1790/073
 

 ناهد عرفة. د

ادب اطفال ما قبل المدرسة وتنمية للجوانب   1794/073
 االنسانية

 عبد الناصر سالمة الشبراوي. د

 علي صكر جابر. د القدرة العقلية ومعالجة المعلومات  1795/073

القلق واالسترخاء العضلي المفاهيم   1796/073
 والنظريات والعالج

 امثال هادي الحويله. د

 راشد صبري القصبي. د دراسات وبحوث في التعليم قبل الجامعى  1797/073

مقياس تقدير اعراض اضطراب السلوك   1798/073
 الفوضوي

 مجدي محمد الدسوقي. د

 فتحي عبد الرسول محمد. د في التعليم الجامعياتجاهات حديثة   1799/073

 المصادر وطرائق البحث والتحقيق   1833/073
 في اللغة االدب والعقيدة واالعجاز

 دراسة تحليلية هيكلية واجرائية موثقة

 عبد الحكيم العبد. د
 عمر شرف الدين. د
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370/1801 

 ساميه سمير شحاتة. د القياس النفسي 

 علي احمد مدكور. د تطوير مناهج التربية  1832/073

 علي احمد مدكور. د اصول الفكر التربوي  1830/073

 احمد عيسى داود. د اصول التدريس النظري والعملي  1834/073

مقترحات وارشادات نافعة للسيطرة على   1835/073
 االضطرابات واالمراض النفسية المنتشرة

 امل المخزومي. د

 عيسى ابراهيم السعدي جذور المعرفة  1836/073

 االنتماء الوطني وعالقته   1837/073
 بسمات الشخصية والتماسك االسري 

 لدى طلبة الجامعة

 نبيل عبد العزيز البدري. د

 احمد الصعب التعصب واثره على النسيج العراقي  1838/073

 دراسات في الفكر التربوي   1839/073
 االمام الحسن عليه السالمعند 

 يوسف مدن

فلسفة الحرية اعمال الندوة الفلسفية السابعه   1813/073
عشر التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية 

 لجامعة القاهرة

 احمد عرفات القاضي واخرون

 /عمرو عبابده  اكتشافات واختراعات علمية  1811/073
 عبد المهدي السعود 

 اضطراب الوساس واالفعال القهرية  1812/073
 العالج -التشخيص  -الخلفية النظرية 

 محمد احمد ابراهيم سعفان. د

 خالد محمد عبد الغني. د التحليل النفسي وقضايا العصر  1810/073

 حسين هاشم هندول الفتلي. د الزمن وتجلياته في العملية التربوية  1814/073

 احمد بن محمد بن خلفان المعمري الحديثة في االعالم التربوي دور التقنيات  1815/073

 سماح سالم سالم . د االرشاد االجتماعي  1816/073
 جمال عبد الحميد جادو. د

مبادئ اساسية في التخطيط التربوي   1817/073
 والتخطيط لتنمية الموارد البشرية

 المبروك عثمان . د
 ماجد عباس. د

 علم النفس االكلينيكي   1818/073
 بين النظرية والتطبيق

 نهاد عبد الوهاب محمود. د

القياسات والمقاييس االلكترونية باستخدام   1819/073
 الحاسوب

 سعد عبد الوهاب الشعبان. د
 الحسين طه الشربيني. د

 المناهج التربوية المعاصرة   1823/073
 في ظل العالمية والعولمة

 هندول الفتليحسين هاشم . د
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استراتيجيات االيات القرانية في تدريس   1821/073
 العلوم

 عبد الكريم جاسم العمراني. د

 سعد علي زاير واخرون. د التنمية المستدامة تطبيقات تربوية  1822/073

 ابراهيم نعمة محمود.د.أ فنية تربوية اجتماعية بحوث في التلفزيون  1820/073

 جمال مفرج الفلسفةالمعاصرة  1824/073

 سامية محمد جابر.د.أ علماالجتماعالمعاصر  1825/073

 دونلد جيلز  في القرن العشرين  فلسفةالعلم  1826/073

 حسين محمد جواد الجبوري.د.أ تعليم التفكير  1827/073

 نورمان بريل بزوغ العقل البشري  1828/073

 هانيادريس  أخالقنا  1829/073

 عقيل يوسف عيدان التنويرفياالنسان  1803/073

 رتشارد ثرولسن جون واخرون مغامرات العقل   1831/073

مدخاللىاالحصاءالتطبيقيفيعلومالتربيةالرياضي  1802/073
 ة

 دعبد الرحمن ناصر راشد.أ

 محمد شيا.د مناهج التفكير وقواعد البحث  1800/073

 د محمد عاطف غيث.أ االجتماعية والسلوك واالنحراف المشاكل  1804/073

علي فالح .دمحمود حسين الوادي و د.أ اساليب البحث العلمي  1805/073
 الزغبي

 السيد عبد الحسين دستغيب التفكير  1806/073

 مصطفى حجازي.د التخلف االجتماعي  1807/073

 محمد الحسناحسان .د.أ علم االجتماع السياسي  1808/073

 معن خليل عمر.د نحو علم اجتماع عربي   1809/073

تطبيقات بحثية في طرائق تدريس التربية   1843/073
 البدنية وعلوم الرياضة

 ماجدة حميد كمبش.د.أ

وتحقيق أصول كتابة البحث العلمي   1841/073
 المخطوطات

 يوسف المرعلشي.د

 محمد محمود الكبيسي.د العلميفلسفة العلم ومنطق البحث   1842/073

 صالح احمد العلي.د متطلبات البحث العلمي  1840/073

 محمود عودة.د اساليب االتصال والتغير االجتماعي   1844/073

 علي حسين كركي .د االبستيمولوجيا في طور الفكر العلمي الحديث   1845/073
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 احسان حالق د  ومناهج التدريسطرائق   1846/073

 محمود البستاني .د دراسات في علم النفس االسالمي   1847/073

 مهدي حسين التميمي.د منهجية البحث العلمي   1848/073

 كارل ساجان  تأمالت عن تطور ذكاء االنسان   1849/073

 ماجد زكي الجالد.د تعلم القيم وتعليمها   1853/073

 علي سامي النشار .د.أ عند مفكري االسالممناهج البحث   1851/073

 احمد عبد خضير.د االنجازالمنطقيفيالفكرالفلسفيالعراقيالمعاصر  1852/073

 ارثرت جير سلد  عندمايواجهالمعلمونانفسهم  1850/073

 كريم موسى .د في العقالنية الى االعقالنية فلسفةالعلم  1854/073

 نخلة وهبة.د كياليتحواللبحثالتربويالىمهزلة  1855/073

 احمد جمال ظاهر .د البحثالعلميالحديث  1856/073

 عقيل حسين عقيل.د فلسفةمناهجالبحثالعلمي  1857/073

 واثق عمر موسى التكريتي.د.أ السلوك التربوي وعالقته باالحترام النفسي  1858/073
 احمد الجباريجنار عبد القادر .د

المؤسسات  التخطيط االستراتيجي الناجح  1859/073
 التعليم دليل عملي 

 عزة جالل مصطفى .د

 عصام سليمان موسى.د المدخلفياالتصااللجماهيري  1863/073

 هاني نصري .د فلسفةالمصير  1861/073

 محمد علي البدوي.د دراسات سوسيولوجية  1862/073

 علي راشد.د الجامعةوالتدريسالجامعي  1860/073

 بول اشوين  تطور التدريس والتعليم  تغييرالتعليمالعالي  1864/073

 سلمى عبيد محمد  وعلم النفس االيجابي  سايكولوجية الفيض  1865/073

 رحيم يونس كرو العزاوي.د مقدمة في البحث العلمي   1866/073

 احمد الصيداوي.د.أ بنماذجه االساسيةالبحث العلمي   1867/073

والقيم التربوية  دراسةفيالنظريهاالخالقيه  1868/073
 لتنشئة الطفل

د مروة سالم .م.د سالم نوري صادق و أ.أ
 نوري

االتجاهات والتقنيات الحديث في االعالم   1869/073
 االلكتروني

 ليث عبداالستار عيادة اللهيبي.م

 ابتهال خلف الخياط احداث وانفعالت   1873/073

 براين تيرنردراسة نقدية لفكر  علماالجتماعواالسالم  1871/073
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 ماكس فيبر

 اكرام عدنني.د عند ماكس فيبر سوسيولوجياالدينوالسياسة  1872/073

 يالهاي عبدالحسين الدعم.د مقدمة في علم االجتماع  1870/073

 معروف الرصافي واالداةااللة   1874/073

 معن خليل عمر.د المشكالت االجتماعية  1875/073
 عبداللطيف عبدالحميد العاني.د

 الفكر التربوي  1876/073
 عندابن خلدون وابن االزرق

 عبد االمير شمس الدين.تحقيق د

 الدراسة العلمية  1877/073
 السلوك االجتماعيي

 ابراهيمنجيب اسكندر
 كامللويس .د

 شاكر حسين الخشالي.د درس في طيف التوحد  1878/073

 حيدر شاكر نوري.م منهجية كتابة البحث العلمي  1888/073

 قاسم حسين صالح.د سيكولوجيا عراقية  1889/073

 رات االجتماعية والثقافية لظاهرةالمتغي  1893/073
 الطالق

 عائدة سالم محمد الجنابي

 برنهارت.د علم النفس في حياتنا العملية  1891/073

 عايدة احمد الروابجبة كيف تنجح في االمتحان وتتفوق في دراستك  1892/073

 هاني السليمان كيف تنمي ذاكرتك  1890/073

 هاني السليمان كيف تحقق طموحك في الحياة والعمل  1894/073

 هاني السليمان    كيف تؤثر باخرين الشخصية المؤثرة  1895/073

 حسن مرعي الثقافة الجنسية  1896/073

 وليامرايموند  1953-1783الثقافة والمجتمع   1897/073

 محمد خليفة بركات.د علم النفس التعليمي  1898/073

في تطوير المواقف  تكنولوجيا التعليم  1899/073
 التعليمية

 عبد العزيز علي الدشتي

 صبحي خليل عزيز.د علم النفس الصناعي  1933/073

االدارة بالنتائج االقتصاديةوبالحصيلة   1931/073
 االجتماعية

 محمد مرعي مرعي.د

 باور .جوزيف ال فن األدارة   1932/073

 زكي محمود هاشم.د ادارة الموارد البشرية  1930/073

 الطائيمحمد عبد حسين  نظام المعلومات االدارية  1934/073
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 جمكتب التربية العربي لدول الخلي معلمو الغد تقرير مجموعة هولمز  1935/073
 تقرير مجموعة هولمز

 محمد حسن عبدالهادي البياع القيادة االدارية  1936/073

 مهند محمد عبدالستار النعيمي.د علم النفس المعرفي  1937/073

 فاتن عباس لفتة3د المعرفةيم الداخلي جذور مالتص  1938/073

 فهد بن علي العميري .جودت احمد سعادة د.د.أ تقويم المناهج بين االستراتيجيات والنماذج  1939/073

 عصام محمد عبد القادر.د استراتيجيات التعليم النشط  1913/073

 احمد جودت سعادة .د.أ العامة التدريس طرائق  1911/073

 فريد كازمل ابو زينة  النوعي البحث طرف العلمي البحث مناهج  1912/073

 Donald ary lucy cheser asghar التربية في للبحث مقدمة  1910/073
razavieh 

روال عودة .عدلي محمود السمري و د.د.أ الالكلينيكي االجتماع علم  1914/073
 السوالقة 

عبد الناصر ذياب .عدنان يوسف العتوم ود.د.أ اساسيات في مهارات التفكير  1915/073
 الجراح 

 كولن فريزر واخرون  علم النفس االجتماعي  تقديم  1916/073

 نايفة قطامي .د.أ وتعلم التفكير شوارتز نموذج  1917/073

1918/073 
1919/073 

 البشري  العصبي النفس علم 
 نظريات الشخصية 

 فيصل محمد خير الزراد.د.أ
 رافع عقيل الزغول واخرون.د.أ
 

النشاط البدني المصاحب للموسيقى لالطفال   1923/073
 ذوي التوحد

 سميرة محمد عرابي واخرون.د.أ

 جودت احمد سعادة .د.أ والتعلم التفكير مهارات  1921/073

 سناء نصر حجازي .د االطفال لدى الموهبة ورعاية االبداع تنمية  1922/073

التربوية  العلوم في البحث الى مدخل  1920/073
 االجتماعية 

 عبد هللا زيد الكيالني . د.أ

مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم   1924/073
 النفس

 محمد خليل عباس واخرون .د

 منذر عبد الحميد الضامن.د العلمي البحث ساسياتا  1925/073

 سامي محمد ملحم .د.أ النفس وعلم التربية في البحث مناهج  1926/073

 صالح الدين حسن حمدان .د الحديثة التدريس استراتيجيات  1927/073

 رجاء محمود ابو عالم .د.أ والنوعي الكمي البحث مناهج  1928/073
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 محمد وليد البطش.د.أ مناهج البحث العلمي   1929/073

 خميس امبو سعيديعبد هللا .د.أ التدريس   1903/073

 كريمان محمد بدير .د.أ الطفل نمو وتقويم قياس  1901/073

 بيندر .وليام ن  صعوبات التعلم   1902/073

 محمد كمال ابو الفتوح عمر .د مشكالت الكالم التلقائي  1900/073

 حكمت الحلو .د واالحالم  النوم سيكولوجية  1904/073

 عادل محمد العدل .د تعليم ذوي صعوبات التعلم   1905/073

 عصام حسن الدليمي.د االمالء تدريس طرائق  1906/073

 هناء حسين محمود الفلفلي واخر.د مدخل الى تربية الطفل   1907/073

 سعيد عبدهللا الفي  –د  اساليب التدريس   1908/073

 محمد السعيد ابو حالوة واخرون  3د علم النفس االيجابي   1909/073

منظومة التعليم بين المعرفة وماوراء   1943/073
 المعرفة 

 عماد شوقي سيفين 

 سامية موسى .د التربية المكتبية والمتحفية لطفل الروضة  1941/073

 سعيد الفي.د تنمية االبداع   1942/073

 كوثر حسين كوجك.د اخطاء شائعة في البحوث التربوية  1940/073

 حسن حسين زيتون.د مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس  1944/073

 ايمان عبد العال لطفى.د التعلم النشط والتدريس المتمايز  1945/073

 ابراهيم المغازي.د علم النفس الحياتي  1946/073

 سناء محمد سليمان .د محاضرات في سيكولوجية التعلم  1947/073

 حامد عبد السالم زهران.د التوجيه واالرشاد النفسي  1948/073

 ابراهيم المغازي.د في سيكولوجية االبداع  1949/073

 عبد الرحمن سيد سليمان.د مناهج البحث  1953/073

 عادل محمد العدل.د صعوبات التعلم االكاديمية والنمائية  1951/073

 عادل محمد العدل.د تشخيص وتقييم صعوبات التعلم   1952/073

 يوسف مسلم ابو العدوس.د المهارات اللغوية وفن االلقاء  1950/073

 عبد هللا علي مصطفى.د مهارات اللغة العربية  1954/073

الحس التقديري مدخل لتعلم العلوم   1955/073
 والرياضيات لدى االطفال

 عبد الرحمن واخرون سعد محمد.د



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202: العام الدراسي 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الكتب
 

 

 

 

 كريمان بدير. د تنمية المفاهيم والمهارات اللغوية للطفل   1956/073

 د عبدالرحمن سيد سليمان .أ المخاوف االكتساب والعالج  1957/073

المناهج الدراسية بين االصالة والمعاصرة   1958/073
 واستشراف المستقبل

 عبد الحفيظ همام .د

 امل خلف . د مدخل الى رياض االطفال   1959/073

توازنها وتكاملها ووقايتها : شخصية االنسان  1963/073
 من االنحراف واالظطراب 

 عال عبد الباقي ابراهيم . د

 ماجد ايوب القيسي. د المناهج وطرائق التدريس   1961/073

الشروط النفسية  السياسي السلوك  1962/073
 واالجتماعية

 حافظ سالم رعد.د

 محمد نجيب .د المناهج الدراسية النظرية والتطبيق  1960/073

 د حجاج غانم.أ Spssاالحصاء التربوي يدويا باستخدام   1964/073

 حامد عبدالسالم زهران. د الطفولة والمراهقة: علم نفس النمو  1965/073

 عبدالسالم زهرانحامد . د انجليزي عربي: قاموس علم النفس  1966/073

 حسن حسين زيتون.د تصميم التدريس رؤية منظومية  1967/073

 عادل محمد العدل.د وصعوبات التعلم االلكتروني التعليم  1968/073

 نبيلة امين ابو زيد.د االسري النفس علم  1969/073

التدريس لدى ذويي االحتياجات الخاصة بين   1973/073
 والتنفيذالتصميم 

 د امير ابراهيم القرشي.أ

نظرية معالجة المعلومات ومهارات ماوراء   1971/073
 المعرفة في التدريس

 ايمان نعمة جاسم.د

 ياسين علوان اسماعيل التميمي.د.أ االبداعية القدرات  1972/073

 قصي محمد لطيف السامرائي واخر .د.أ واستراتيجياته مهاراته التدريس  1970/073

 ضياء عويد حربي العرنوسي واخر .د.م.أ سيكولوجية التعلم الصفي   1974/073

 عبد العزيز حيدر .د.أ استراتيجياتها -النظريات المعرفية نماذجها   1975/073

 اميرة ابراهيم عباس .د مقدمة في االتصال واالتصال التعليمي   1976/073

 مجبل وفيق مرجان.د.أ اللوجستك ادارة  1977/073

استرتيجية  –الحرب النفسية والدعاية ادارة   1978/073
 قيادة  –

 علي عبودي نعمة الجبوري.أ

 أمل المخزومي.د.أ  الزوجية الخيانة  1979/073

  خميس عليشيماء .د.أ نظريات التعلم   1983/073
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 فؤاد عفاني .د االسرار والمكنونات   1981/073

االصول النافعة في التنمية البشرية وتطوير   1982/073
 الذات 

 فادي عبد الكريم الربابعة.د

 محمد بن يوسف كرزون.أ أساسيات الثقافة والتثقيف  1980/073

 محمد عادل محمود الجندي .د قاموس علم النفس   1984/073

 بشرى سعيدي.د والمسرح النفسي التحليل نظريات  1985/073

 وائل السيد حامد.د العبقرية فن ممارسة الذكاء   1986/073

 أمل المخزومي.د.أ دوامة في االطفال  1987/073

 منتظر مجباس حوان الشكري االربعون حديثا في طرائق التدريس  1988/073

في تدريس التربية االجتماعية  المعلم دليل  1989/073
 الوطنية

 خالد عبده الشقران.د

 زيدان احمد السرطاوي واخر.د.أ التقييم في التربية الخاصة التقويم التربوي  1993/073

تطبيقاته  –انواعه  –الحوار مفاهيمه   1991/073
 التربوية

 كريم عبيس ابو حليل .د

 كريستوف فولف انثربولوجيا التعليم  1992/073

 مارب محمد النولى  التربية البيئية وطرائق تدريسها   1990/073

 امل عبد الجبار الشرع.د.أ علم النفس التربوي  1994/073

 سليمان محمد علي ابو شارب .د ممارسات المديرين في تقييم اداء المعلمين  1995/073

 عبد القادر محمد احمد علي .د المتعددةالتعلم القائم على الذكاءات   1996/073

 محمد شيرين تشكار واخر .د.أ مقابسات التجربة وانعكاسات الشخصية   1997/073

الذكاءات المتعددة واستراتيجيات ماوراء   1998/073
 المعرفة

 عبد القادر محمد احمد علي .د

 سهير كامل احمد.د.أ سيكولوجية الشخصية   1999/073

 زينة عبد االمير الدهلكي .د النصوص االدبية في البرامج التعليمية  2333/073

 عبد القادر محمد احمد علي .د تصميم البرامج التعليمية وفق تقنيات التعليم   2331/073

 هالة محمد الغلبان واخر .د الصحة النفسية لذوي االحتياجات الخاصة   2332/073

 فادية كامل حمام واخرون.د الى علم النفسمدخل   2330/073

 العبيدي االمير عبد ضياء هيثم علم النفس السلوك تحت المجهر النفسي  2334/073

 واخرون  عبد العزيز السيد الشخص.د الدمج الشامل لذوي االحتياجات الخاصة   2335/073

 نجالء عطا هللا االحمد مبادئ التربية الخاصة  2336/073
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عند العرب  العلمي البحث وطرائق مناهج  2337/073
 المسلمين في الجغرافية

 محمد عباس حسن العبيدي .د.أ

 بهاء زكي محمد واخر  في اتخاذ القرارات  االبداعي التفكير  2338/073

 التربوي البحث ومهارات أساسيات  2339/073
 واالجرائي 

 واخرونرافدة الحريري .د

 محمد جهاد جمل .د تنمية مهارات التفكير االبداعي   2313/073

الذكاء العاطفي وديناميات قوة التعلم   2311/073
 االجتماعي 

 محمد عبد الهادي حسين.د

 W.james poham التدريسية العملية تقويم  2312/073

 عماد الزغول واخر .د مدخل الى علم النفس   2310/073

 حميد مجيد المولى.د التجريبي اسلوب لبناء المعرفةالتعلم   2314/073

 عبد السالم الجعافرة واخرون.د مدخل الى علم التربية   2315/073

  كفاح يحيى صالح العسكري .د.أ فلسفات تربوية   2316/073

 رضية بنت سليمان الحبسية.د التمكين االداري للقيادات االدارية   2317/073

 حازم محمد ابراهيم مطر واخر .د تقدير حاجات متالزمة داون   2318/073

 محمود داود الربيعي .د.أ االشراف والتقويم في التربية والتعليم  2319/073

2323/073  
المناهج وطرائق التدريس رؤيا معاصرة في 

 (العلوم)التدرس 

 ايثار عبد المحسن قاسم المياحي.د

التعلم النشط وفاعليته في تنمية المهارات   2321/073
 التدريسية 

 فرمان قحط رحيمة الجنابي.د

 محمود داود الربيعي.د المرتكزات االساسية للتعلم التعاوني  2322/073

 بطيجالل شنته جبر ال .د طريقك الى تدريس الفيزياء   2320/073

 طارق حسين العيساويسيف .د التربية الخاصة لبطيئي التعلم  2324/073

 رياض هاتف الخفاجي واخرون.د طرائق التدريس بين النظرية والتطبيق  2325/073

 اميرة ابراهيم عباس.د تكنولوجيا التعليم والتربية   2326/073

 رائد رمثان حسين التميمي التفكير مفاهيم وتطبيقات   2327/073

 نداء محمد باقر الياسري.د تدريسهاالمواد الدراسية وطرائق   2328/073

 احمد عبد الكاظم جوني واخرون.د عالجه-اسبابه-التحرش الجنسي مفهومه  2329/073

 اميرة ابراهيم عباس اتجاهات حديثة في التربية العلمية   2303/073

 العفون واخرنادية حسين . د.أبرنامج تدريبي للتربية من اجل التنمية   2301/073
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 المستدامة 

دور التكنولوجيا الحديثة في حياة االطفال   2302/073
 والمراهقين 

 نضال خضير العبادي.د.أ

 ضياء عويد العرنوسي. د.م.أ التعلم المزيج  2300/073

التدريب في اثناء الخدمة وفقا للتربية من   2304/073
 اجل التربية المستدامة

 نادية حسين العفون.د.أ

 حيدر حاتم فالح العجرش.د.م.أ التعلم االلكتروني في المؤسسات التعليمية   2305/073

 عباس حسين مغير الربيعي. د.أ التربية الصحية والبيئية  2306/073

 محمد جاسم الياسري.د.أ مبادئ االحصاء التربوي   2307/073

اسس ادارة المواهب في منظمات االعمال   2308/073
 المعاصرة

 يوسف حجيم الطائي واخر .د.أ

 ابتسام صاحب موسى الزويني واخر.د.م.أ التربوي البحث مناهج  2309/073

 حسين هاشم هندول الفتلي .د.أ العدوان والعنف الوصفي والشغب  2343/073

 واخرونوسام صالح عبد الحسين . د انماط التعلم وتطبيقاته بين المعلم والمتعلم  2341/073

 قصفاء طارق حبيب واخر .د.أ نظريتي القياس الحديثة والتقليدية   2342/073

 مي عبد هللا الجاسر قياس الموهبة وفق رؤية عالمية  2340/073

 عثمان شداد المالكي .د الكفاءة التعليمية بين النظرية والتطبيق  2344/073

بين االطفال الفروق الفردية في القدرات   2345/073
دراسة "التوحديين واالطفال المعاقين ذهنيا

 على عينة من االطفال العراقيين

 حازم خضر ابراهيم

 عبد هللا بن احمد القرني.د التفاعل االجتماعي في المجتمعات االفتراضية   2346/073

 واخر  المخالفيعبد الرحمن غالب .د المهارات التقنية للمعلم التعلم النقال   2347/073

 سعد مسعد السلمي.د االدارة الذاتية في المؤسسات العليمية   2348/073

السلوك العدواني والمتغيرات االجتماعية   2349/073
 واالقتصادية 

 عبد هللا حسين الزغبي .د

 منير موسى سالم سيكولوجيا تطور النمو عند االطفال  2353/073

 منير موسى سالم  االتجاهات الحديثة في ادب االطفال   2351/073

 نزار رباح الريس.د وفاعلة معافاة لشيخوخة دليلك الشيخوخة  2352/073

 صعوبات ذوي معاملة في الشامل الدليل  2350/073
 التعلم

 يحيى احمد القبالي .د

 فاطمة السعدي همال.د الطفل وااللعاب االلكترونية  2354/073
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 مصطفى عبد السالم الهيتي عالم الشخصية  2355/073

 قدرية البشري واخرون.د أدب االطفال وثقافتهم  2356/073

 عبد العزيز عبد الرحمن المفتي.د حقوق االنسان اصولها وتطبيقاتها   2357/073

 فوزي احمد سمارة .أ اساسيات في االدارة التربوية الحديثة   2358/073

 مصطفى عبد السالم الهيتي.د الصحة النفسية   2359/073

 يحيى احمد القبالي .د االضطرابات السلوكية واالنفعاليةالمدخل الى   2363/073

االدمان واثرة على المجتمعات االسباب   2361/073
 الوقاية العالج

 محمود موسى شديفات

 يوسف الزم كماش واخر.د.أ سيكولوجية التعلم والتعليم  2362/073

 سالم احمود الحراحشة.د التوجيه واالرشاد  2360/073

التوحد تنمية مهارات التواصل لدى االطفال   2364/073
 التوحديين

 عبد هللا حسين الزغبي.د

 عوض عبد اللطيف الطروانة.د الجودة الشاملة   2365/073

 حسين هاشم الفتلي .د.أ وفنونهعلم التدريس والتعليم   2366/073

 اسامة فاروق مصطفى . د تعديل وبناء السلوك االنساني  2367/073

 مروى سالم . د صعوبة الفهم القرائي  2368/073

 محمد احمد محمود خطاب . د التحليل النفسي بين الماركسية والرأسمالية   2369/073

 فرج احمد فرج.د العالم الثالثالتحليل النفسي وقضايا   2373/073

 محمد نجيب احمد الصبوة المصنف في علم النفس العصبي االكلينيكي 0 2371/073

    

التقويم مدخل لجودة خريج مؤسسات التعليم   2372/073
 قبل الجامعي

 مجدي عبد الوهاب قاسم واخر.د.أ

 الفت حسين كحلة.د علم النفس العصبي  2370/073

 سامي عبد القوى. د علم النفس العصبي االسس وطرق التقييم  2374/073

 التعلم عمليتي في والتفاعل االتصال مهارات  2375/073
 والتعليم

 عالء الدين احمد كفافي.د.أ

2376/073 
 

 عصر في التعليم تكنلوجيا مستحدثات 
 المعلوماتية

 وليد سالم الحلفاوي .د
 

ناهج الدراسية التحديات المعاصرة وفرص مال  2377/073
 النجاح

 رفعت بهجات.د

 يونس حمادي علي .د.أ االحصاء في العلوم االجتماعية والسلوكية   2378/073
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 جبار رشك شناوة واخر .د.أ نظرية فيجوتسكي  2379/073

 واخر ثائر احمد غباري.د الحديث النفس علم تاريخ  2383/073

 محمد عبد الرزاق ابراهيم.د مهارات اللبحث التربوي   2381/073

المناهج المفهوم العناصر االسس التنظيمات   2382/073
 التطوير

 حلمي احمد الوكيل واخر .د

 روى شافر االختبارات االسقاطية والتحليل النفسي   2380/073

 عبد هللا السيد عسكر . د الفسيولوجي النفس علم  2384/073

علم النفس الفسيولوجي فسيولوجيا سلوك   2385/073
 االنسان والتعلم

 حمدي علي الفرماوي. د

 سامي عبد القوى.د علم النفس الفسيولوجي   2386/073

 صفوت فرج القياس النفسي   2387/073

 طلعت منصور واخرون .د اسس علم النفس العام  2388/073

 فيكتور فرانكل واخرون االنسان والبحث المعنى   2389/073

 سجمند فرويد محاضرات تمهدية في التحليل النفسي   2393/073

 سليمان عبد الواحد يوسف ابراهيم.د المرجع في صعوبات التعلم   2391/073

 منى شعبان عثمان.د في االدارة التربوية  والمنهجية المنهج  2392/073

 فكري لطيف متولي واخر .د صعوبات التعلم للمبتكرين والموهوبين   2390/073

 وفاء عبد الفتاح محمود.د رؤية مستقبلية التربوي التخطيط مداخل  2394/073

 احمد عكاشه واخر .د.أ علم النفس الفسيولوجي  2395/073

 واخرجابر عبد الحميد جابر .د االرشاد النفسي النظرية والتطبيق  2396/073

لدى االطفال ذوي التوحد  اللفظي السلوك  2397/073
 (الذاتوية)

 محمد رضا السيد محمد.د

المدخل الى علم النفس في القرن الحادي   2398/073
 والعشرين 

 بشرى اسماعيل احمد .د

 بهيرة شفيق ابراهيم الرباط.د التربوية وتطبيقاتها المناهج  2399/073

 هال السعيد.د نظرة متعمقة في علم االصوات   2133/073

 الخفاجي  عدنان عبد.د مشكالت تعليم القراءاة والكتابة   2131/073

 كريستوف فولف أنثربولوجيا التعليم   2132/073

صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق   2130/073
 والعالج

 هال السعيد
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صعوبات التعلم التوجهات الحديثة في   2134/073
 التشخيص والعالج 

 فتحي الزيات.د.أ

 حنفي اسماعيل محمد واخر .د.أ االحصاء التربوي في المناهج  2105/073

 نيفين زيور.د في التحليل النفسي  2136/073

 محمود داوود الربيعي واخرون.د.أ اسس البحث العلمي   2137/073

اسس القياس واساليبه في البحث العلمي   370/2108
 والممارسة في الخدمة االجتماعية

 هشام سيد عبد المجيد.د

استعمال استراتيجية التعليم المتمازج   370/2109
االلكترونية في اكتساب طلبة المراحل 

المتوسطة للمفاهيم الكيميائية وتنمية االتجاه 
 لديهم

 مهند يحيى حسن

 منذر مبدر عبد الكريم العباسي واخر .د التصميم التعليمي وبين النظرية والتطبيق   370/2110

 سالم عبد الحميد الجبار.د االمومة والطفولة  2111/073

اثر التدريس بالتخيل الموجه وباستراتيجية   2112/073
 التفكير التناظري

 علي ربيع حسين الهاشمي.د

  ايمان عباس الخفاف.د.أ الضغوط النفسية  2110/073

االحداث الصادمة وعالقتها بنزعة الملل لدى   2114/073
 طلبة الجامعات 

 نبيل عبد العزيز عبد الكريم علي البدري .د.م.أ

 نضال مزاحم رشيد العزاوي.د.م.أ بوصلة التدريس في اللغة العربية  2115/073

 عادل محمد محمود.د والتحديات المضمون التعلم صعوبات  2116/073

 خليل بن ابراهيم الحويجي واخر .د الطبيقات التربوية في تعلم التفكير   2117/073

استراتيجية  183استراتيجيات التعلم النشط   2118/073
 مع االمثلة التطبيقية

 عبد هللا خميس امبو سعيدي واخر.د.أ

 علي محمد سليمان .د الجغرافية تدريس في حديثة اتجاهات  2119/073

 سليمان عبد الواحد يوسف .د المهارات الحياتية   2123/073

 عبد هللا بن خميس امبو سعيدي واخر.د.أ التعلم باللعب   2121/073

خرائط اساليب التعلم دراسة تطبيقية في   2122/073
 الرياضيات

 سعد الثالب.د.أ

 ممدوح عبد المنعم الكناني .د.أ تنميتهسيكولوجية االبداع واساليب   2120/073

 ديسرى عبد الوهاب محمود.م.أ نظريات التعلم السائدة في التربية الفنية  2124/073

واقع تربية الطفل بين البيت والمدرسة لدى   2125/073
 تالميذ مرحلة التعليم االساسي 

 مريم محمد كرناف
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 قطامييوسف .د.أ الموهبة والتفوق   2126/073

 مارين ميسراندينو .د.أ االسس والنتائج الشخصية نفس علم  2127/073

البنائية والتفكير االستداللي في طرائق   2128/073
 التدريس 

 جبار رشك شناوة واخر .د.أ

مناهج واساليب تدريس الموهوبين   2129/073
 والمتفوقين 

 نايفة قطامي .د.أ

 علي احمد سيد واخرون.د.أ النفس الحيويمبادئ علم   2103/073

 منذر الخطيب واخر .د قواعد اللياقة البدنية كرة القدم  2101/073

 علي عبد الهادي الكرخي واخر.د االعالم الجديد والمشاركة السياسية   2102/073

 محمد بن عبد هللا اللحيدان.د القيادة واالدارة التربوية    2100/073

المعايير الدولية في التأهيل المهني   2104/073
 لالشخاص ذوي االعاقة

 سناء نجاتي ابو شاشية.د

ادارة الضغوط واالزمات في المؤسسات   2105/073
 المدرسية

 رافدة الحريري.د

اساليب البحث العلمي في مجال العلوم   2106/073
 االنسانية والسلوكية

 ردينة عثمان يوسف .د.أ

الخرائط الذهنية والمفاهيمية في تنمية   2107/073
 التفكير الناقد

 حسنين عدنان مرتضى.د

استراتيجات التدريس البصري في تنمية   2108/073
 التعبير الكناني

 عناية يوسف العميري.د

اسلوب المنتدى المصغر في االداء التعبيري   2109/073
 لدى الطالب 

 جاسم محسن السلطاني .د

 محمود داود الربيعي واخرون.د.أ علم االدارة وفن القيادة  2143/073

  الحريري ةرافد.د التعلم التعاوني ومهارات التعلم الفاعلة  2141/073

 رافدة الحريري.د تقييم االداء في المؤسسات التعليمية  2142/073

 شوكتعلي احسان .د البحث العلمي مناهجه واساليبه  2140/073

 محمد مصدق احمد واخر.د والكبار الصغار لدى التوحد  2144/073

 مريم مهذول محمد الطائي.د الدماغ والتعلم والتفكير  2145/073

 مريم مهذول الطائي.د المعرفي النفس علم في دراسات  2146/073

 عبد الغفار الشيزاوي.د قيم االطفال في قراءاتهم  2147/073

 جابر علي الزغبي .د اضطرابات اللغة والكالم وفقا للمعايير العلمية  2148/073

 حلمي الفيل.دمتغيرات تربوية حديثة على البيئة العربية   2149/073
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 تأصيل وتوطين

الوسائط المتعددة في المناهج الرياضية   2153/073
 والتربوية

 رائد عبد االمير عباس المشهدي واخر.د

التعليم المستمر جوانب نظرية ونماذج   2151/073
 تطبيقية

 علي عبد داخل االزيرجاوي.د.م.أ

 عبد العظيم حمزة خير الزبيدي.د االنترنت شبكة  2152/073

الفن البيئي تعريفة وتطوره وعناصره   2150/073
 واهميته

 صفا لطفي االلوسي.د

 نغم هادي حسين .م.أ التربية وعلم النفسمناهج البحث العلمي في   2154/073

سيكولوجية الشباب نموهم صحتهم ارشادهم   2155/073
 النفسي

 علي عبد الرحيم صالح واخرون

 نغم هادي حسين.م.أ علم النفس البيئي   2156/073

مدخل الوعي االدبي من منظور طرائق   2157/073
 التدريس 

 واخرضياء عويد حربي العرنوسي .د.م.أ

 مجيد خدا بخش واخر.د.م.أ الظظواهر النفسية في المجال الرياضي   2158/073

 عالء ابراهيم زايد .د تدريس التاريخ بين التاصيل والتطوير  2159/073

النظرية البنائية مدخل معاصر لتجويد بيئة   2163/073
 التعلم

 غادة حسني النوبي.د

مستدام في مطلع االلفية نحو حرم جامعي   2161/073
 الثالثة

 اسماء السيد علي اسماعيل الشورى.م

 احمد سلمان المحمدي .د دراسات في قضايا فكرية معاصرة  2162/073

 سناء محمد سليمان.د فن وادب الحوار بين االصالة والمعاصرة  2160/073

حقوق االنسان في المواثيق واالتفاقيات   2164/073
 الدولية 

 شفيق السامرائي .د.أ

 محمد زكي ابو النصر.د.أ حقوق الفقراء والعقد االجتماعي للثورة   2165/073

موسوعة النماذج التعليمية في طرائق   2166/073
 تدريس التربية البدنية وعلوم الرياضة

 ماجدة حميد كمبش.د.أ

من المثيولوجيا الى العلم دراسة في مناهج   2167/073
 االجتماععلم 

 ناهدة عبد الكريم حافظ.د.أ

 يوسف مدن التعلم والتعليم في النظرية التربوية االسالمية  2168/073

 ماهر صالح عالوي الجبوري.د حقوق االنسان والطفل والديمقراطية  2169/073

 محمد محمود بني يونس.د علم النفس الفيسيولوجي  2173/073

 شوقي ناجي جواد واخرون.د االدارةمبادى   2171/073
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 قاسم حسيين صالح.د.أ الشخصية العراقية المظهر والجوهر   2172/073

 مد محمد عدنان مح.سلمى مجيد حميد م.د.أ مهارات التفكير بين النظرية والتطبيق  2170/073

التقويم والقياس في العلوم التربوية والنفسية   2174/073
 رؤيا تطبيقية

 حيدر اليعقوبي.د.م.أ

 حيدر اليعقوبي .د الحاالت النفسية   2175/073

ايمان عبد .اسراء حسن علي السامرائي و د.د  المراهقة  2176/073
 الكريم الطائي

 اسراء حسن علي السامرائي.د علم اللغة النفسي   2177/073

 انعام هادي حسن الذكاء االنفعالي وعالقته   2178/073

 ندى موسى عباس واخرون.م.أ طرائق التدريس بين التطبيق والحداثة   2179/073

 عدي طاهر محمود واخر .م تعليم البالغين  2183/073

    


