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ﻋﻠﻢ اﻟﻘﯿﺲ و اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة

عدد
النسخ

الشفرة

5

372/00193/1

Beaulieu, Danie

3

372/00198/1

5
5

372/00191/1
372/00192/1

Brissiaud, Rémi
Brissaud,
Catherine
Harlen, Wynne

2

372/00196/1

Ur, Penny

2

372/00202/1

Formation continue des éducateurs du préscolaire :
Keddar, Khadidja Le prescolaire aujourd'hui :avancée et interrogations

5

372/00159/1

Lamamra,
Azzedine

Guide pratique de pedagogie : Générale et appliquée
méthodes d'enseignement législation

2

372/00158/1

Banner, James m
Centre de
recherche en
Anthropologie
Sociale et
Culturelle
Jamet, Eric

L'art d'enseigner

المؤلف

العنوان
Activités pour apprendre : Techniques d'impact pour
développer les compétences personnelles ,
intellectuelles et sociales
Apprendre à calculer à l'école : les pièges à éviter en
contexte francophone
Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui ?
Enseigner les sciences : comment faire ?
Five-minute activities : A resource book of short
activities

Le préscolaire en Algérie : Etat des lieux et
perspectives
Lecture et reussite scolaire

2
6

372/00199/1
372/00091/1

3
2
8

372/00195/1
372/00156/1
372/00078/1

3
6
6
3
2
9
10

372/00111/1
372/00169/1
372/00099/1
372/00095/1
372/00039/1
372/00058/1
372/00178/1

2
1
2
10
2

372/00006/1
372/00197/1
372/00189/1
372/00155/1
372/00119/1

Guedin, Nolwenn Remédiation en mathématiques : au quotidien
 خٌري،إبراهٌم
إتجاهات للتطوٌر فً تعلٌم المواد اإلجتماعٌة
 عبد الباسط,خضر
أثر تعلم لغة أجنبٌة فً سن مبكر على النمو اللغوي للطفل
 لتالمٌذTIMSS اختبار العملٌات المعرفٌة من منظور مشروع التٌمز
 محمد،ًعل
المرحلة االبتدائٌة
 السٌد،شعالن
إدارة المنهج فً الروضة
 السٌد،شرٌف
إدارة رٌاض األطفال و تطبٌقاتها
 محمد,ًالعجم
إدارة و تخطٌط المدرسة اإلبتدائٌة
 هبة،عبد الحمٌد
أدب األطفال فً المرحلة اإلبتدائٌة
 محمد,قندٌل
أساسٌات المنهج فً الطفولة المبكرة
 السٌد،شعالن
أسالٌب التدرٌس لطفل الروضة
 فً المرحلة األساسٌة الدنٌا ومرحلة رٌاض: أسالٌب تدرٌس العلوم
ً راج،القبٌالت
األطفال
 فهد،زاٌد
أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن المهارة والصعوبة
 سحر،ًالخلٌل
أسالٌب تعلٌم القراءة و الكتابة
 فؤاد،أبوالهٌجاء
أسالٌب و طرق تدرٌس اللغة العربٌة و إعداد دروسها الٌومٌة
 هدى،الناشف
إستراتٌجٌات التعلم و التعلٌم فً الطفولة المبكرة

8
4

372/00061/1
372/00182/1

 فوزٌة،استراتٌجٌات حدٌثة فً برامج تنمٌة اللغة واإلبداع لطفل ماقبل المدرسة النجاحى
ً العرب، ًبخت
أسس تربٌة الطفل فً ضوء الشرٌعة و علم النفس

1
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أسس تعلٌم الفن للكبار والصغار
اصول تدرٌس الرٌاضٌات
أضواء على المسرح المدرسً و دراما الطفل
أطفالنا والكمبٌوتر

جودي ،محمد
خضر ،نظلة
النواصرة ،جمال
عبد الرحٌم ،هناء

372/00079/1
372/00153/1
372/00097/1
372/00172/1

2
5
3
3

أطفالنا ومسرح العرائس من الخامات البٌئٌة
آفاق جدٌدة فً عالم الطفولة  :دراسات وبحوث مٌدانٌة
إقرأ لطفلك  :كٌف ننمً حب القراءة لدى أطفالنا?
اإلبتكار وتنمٌته لدى أطفالنا

عبد المقصود ،حسٌنة
خاطر ،فاٌقة
خلٌل ،عزة
عبد الفتاح ،إسماعٌل

372/00173/1
372/00051/1
372/00186/1
372/00077/1

3
5
3
5

اإلتجاهات الحدٌثة فً تربٌة الطفل
اإلتجاهات الحدٌثة لرٌاض األطفال

عبد الحلٌم ،حافظ أنوار
عامر ،طارق

372/00054/1
372/00137/1

7
5

األركان التعلٌمٌة فً رٌاض األطفال  :بناء وتكوٌن شخصٌة الطفل
األسالٌب التربوٌة الخاطئة وأثرها فً تنشئة الطفل
األسس الداعمة للتعلٌم فً الطفولة المبكرة
األسس النفسٌة واإلجتماعٌة إلعداد وتصمٌم البرامج التعلٌمٌة للطفولة
المبكرة
األطفال ٌقرأون بٌن رغبة اآلباء وكلمة العلماء
اإلعداد الموسٌقً لمعلمة الحضانة ورٌاض األطفال
األلعاب فً تعلم العلوم
األنشطة اإلبداعٌة لألطفال
األنشطة اإلبداعٌة لألطفال
األنشطة التعلٌمٌة لرٌاض األطفال  :دلٌل عمل
األنشطة العملٌة لتعلٌم المفاهٌم ألطفال ما قبل المدرسة وذوي
اإلحتٌاجات الخاصة  :دلٌل عمل الوالدٌن والمعاقٌن
األنشطة المتكاملة لطفل الروضة
األنشطة فً رٌاض األطفال
التربٌة اإلجتماعٌة فً رٌاض األطفال
التربٌة اإلجتماعٌة و الدٌنٌة فً رٌاض األطفال
التربٌة البٌئٌة فً الطفولة المبكرة وتطبٌقاتها
التربٌة البٌئٌة لطفل الروضة
التربٌة الحركٌة فً رٌاض األطفال  :المفاهٌم النظرٌة ،المهارات
األساسٌة ،البرامج و القٌاس

الهولً ،عبٌر
نبهانٌ ،حً
عٌسى ،إٌفال

372/00007/1
372/00087/1
372/00126/1

5
16
5

الناشف ،هدى
البساط ،أمانً
الزٌانً ,سعاد أحمد
شواهٌن ,خٌر
ماسكً ،مارى
عبد المجٌد ،جمٌل
أمادى ،دولوروس

372/00057/1
372/00035/1
372/00179/1
372/00082/1
372/00013/1
372/00075/1
372/00116/1

5
19
2
5
5
3
4

نٌمون ،سقٌن
عاطف ،هٌام
عبد الفتاح ،عزة
كٌاراندا ،مٌرٌال
شرٌف ،السٌد
محمدعلً جاد ،منى
سالمة ،وفاء

372/00005/1
372/00120/1
372/00026/1
372/00118/1
372/00103/1
372/00088/1
372/00028/1

12
9
5
4
3
11
13

عٌد ،دالل

372/00160/1

4

السٌد ،حنان
قندٌل ,محمد
حواشٌن ،مفٌد
الهنٌدي ،منال
خلٌفة ,شعبان

372/00001/1
372/00017/1
372/00135/1
372/00112/1
372/00086/1

6
13
4
6
5

سافارٌزى ،جولٌانا
الحرٌري ،رافدة

372/00113/1
372/00042/1

4
5

حجى ،أحمد
قطامًٌ ،وسف

372/00072/1
372/00092/1

3
5

372/00127/1

4

التربٌة الحسٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة  :التشكٌل الفنى بالعجائن
التربٌة الحسٌة لطفل الروضة
التربٌة الحسٌة لطفل الروضة
التربٌة الفنٌة لطفل الروضة
التربٌة المكتبٌة لتالمٌذ المدرسة اإلبتدائٌة  :دلٌل المعلم
التربٌة النفسحركٌة و البدنٌة و الصحة فً رٌاض األطفال  :النظرٌة و
التطبٌق
التربٌة وحكاٌات األطفال
التعلٌم األساسً اإللزامً وتخفٌض سنواته فً مصر  :أصول نظرٌة
وخبرات أجنبٌة
التفكٌر الحدسً  :للمرحلة األـساسٌة
التقوٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة

Worthman, Sue c

2
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التكامل بٌن العملٌة التعلٌمٌة واألنشطة التربوٌة فً المدرسة اإلبتدائٌة

قمر ,عصام

372/00048/1

2

التنشئة السٌاسٌة لطفل ما قبل المدرسة  :تطبٌقات و أنشطة تربوٌة
الثقافة اإلستهالكٌة لطفل الروضة  :مدخل للتربٌة اإلقتصادٌة
الحس المعماري عند األطفال
الخبرة الفرنسٌة فً تعلٌم و تعلم العلوم و تطبٌقاتها فً الدول العربٌة و
األجنبٌة
الخبرة الٌابانٌة فً تعلٌم و تعلم العلوم  :مع تطبٌقاتها فً المدرسة
المصرٌة
الخط  :بٌن المأمول و الواقع فً التعلٌم
الخطأ اللغوي فً المدرسة األساسٌة الجزائرٌة  :مشكالته و حلوله:
دراسة نفسٌة  -لسانٌة -تربوٌة
الدراما والمسرح فً التعلٌم  :النظرٌة والتطبٌق
الدراما والمسرح فً تربٌة الطفل
الذكاء الوجدانً لمعلمات رٌاض األطفال
الذكاءات المتعددة ومهارات التعلٌم الفعال للناشئٌن
السٌاسة التعلٌمٌة لطفل ماقبل المدرسة  :دراسة مقارنة

خلف ،أمل
الجعفري ,ممدوح
محمد ،دالٌا

372/00162/1
372/00183/1
372/00170/1

4
2
3

الدسوقً ،عٌد

372/00174/1

4

الدسوقً ,عٌد
منار ،الطٌب

372/00161/1
372/00185/1

3
4

جعفري ،نسٌمة
أبو مغلً ،لٌنا
العنانً ،حنان
حسن ،سالً
صادق ،شعبان
الجمال ،رانٌا

372/00142/1
372/00046/1
372/00080/1
372/00071/1
372/00070/1
372/00004/1

5
6
8
11
5
4

العلً ،أحمد
فٌاض ،منى
قناوي ،هدى

372/00165/1
372/00144/1
372/00143/1

6
2
3

مصطفً ،فهٌم
العلً ،أحمد

372/00138/1
372/00043/1

3
5

محمد ،فهٌم

372/00069/1

6

العلً ،أحمد
أبٌض ،ملكة
اللٌثً ،رشا
النعواشً ،قاسم
العنانً ،حنان
الفً ،سعٌد
بدران ،شبل
الصمٌلًٌ ،وسف
خضر ،نظلة

372/00036/1
372/00114/1
372/00168/1
372/00094/1
372/00038/1
372/00146/1
372/00117/1
372/00149/1
372/00154/1

5
3
3
3
8
3
2
3
8

المربٌة المثالٌة  :كٌف تستطعٌن الحصول على أفضل أداء ألطفالك
المرجع فً تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة لمرحلة التعلٌم األساسً
المرجع فً تدرٌس اللغة العربٌة
المشكالت السلوكٌة ألطفال الروضة
المفاهٌم الرٌاضٌة و مهاراتها لطفل الروضة
المفاهٌم والمهارات العلمٌة والرٌاضٌة فً الطفولة المبكرة
الممارسات التربوٌة األسرٌة  :و أثرها فً زٌادة التحصٌل الدراسً
فً المرحلة األساسٌة

فروست ،جو
العمري ،شوكت
عطا ،إبراهٌم
عطٌة ,محسن
دعنا ،زٌنات
عبد الفتاح ،عزة

372/00073/1
372/00044/1
372/00145/1
372/00084/1
372/00104/1
372/00014/1

2
5
11
15
3
7

عٌسى ،حسن

372/00140/1

5

المنهاج التدرٌبً لمعلمً الرٌاضٌات المدرسٌة

شواهٌن ،خٌر سلٌمان

372/00201/1

6

الطفل و التربٌة الثقافٌة  :رؤٌة مستقبلٌة للقرن الحادي و العشرٌن
الطفل و التربٌة المدرسٌة فً الفضاء األسري و الثقافً
الطفل و رٌاض األطفال
الطفل و مهارات القراءة اإلبداعٌة  :مدخل الى تنمٌة القدرات العقلٌة
فً رٌاض األطفال -اإلبتدائً -اإلعدادي أو المتوسط
الطفل والتربٌة الثقافٌة  :رؤٌة مستقبلٌة للقرن الحادي والعشرٌن
الطفل ومهارات التفكٌر فً رٌاض األطفال والمدرسة اإلبتدائٌة  :رؤٌة
مستقبلٌة للتعلٌم فً الوطن العربً
الطفل ومهارات القراءة  :إشكالٌات القراءة اآللٌة وتكنولوجٌا التعلٌم
إعداد قارئ جدٌد فً مجتمع معاصر
الطفولة المبكرة و الجدٌد فً رٌاض االطفال
الطفولة و القٌم العلمٌة  :الواقع و المأمول
العلوم لجمٌع األطفال و تطبٌقاتها العملٌة
الفن التشكٌلً وسٌكولوجٌة رسوم األطفال
القراءة و تنمٌة التفكٌر
القٌم التربوٌة  :دراسة فً :مسرح الطفل
اللغة العربٌة و طرق تدرٌسها  :نظرٌة و تطبٌقٌا
المدرس و الرٌاضٌات الحدٌثة و التقلٌدٌة

3
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المهارات البصرٌة المبكرة
المهارات الحركٌة المبكرة
المهارات الحركٌة لطفل الروضة
المهارات الحسٌة المبكرة
المهارات السمعٌة المبكرة
المهارات العلمٌة لمربٌات الحضانة
المواد التعلٌمٌة لألطفال
الموسٌقا فً تربٌة الطفل
الوعً المروري والسكانً لطفل الروضة  :دراسات وأنشطة
أنشطة و مهارات القراءة و اإلستذكار  :فً المدرستٌن اإلبتدائٌة و
اإلعدادٌة
برامج رعاٌة الموهوبٌن و المتفوقٌن  :فً رٌاض األطفال

وٌلٌامز ،دٌانا
بٌناري ،ناعومً
طلبة ،إبتهاج
كوك ،حاكً
وٌلٌامز ،دٌانا
بحري ،منً
فهمً ،عاطف
العنانً ،حنان
الناجً ،فوزٌة

372/00065/1
372/00064/1
372/00108/1
372/00066/1
372/00067/1
372/00031/1
372/00002/1
372/00081/1
372/00029/1

5
5
6
5
5
2
3
8
10

عبد الحمٌد ،هبة
المنٌر ،راندا

372/00139/1
372/00190/1

7
4

برامج رعاٌة الموهوبٌن والمتفوقٌن فً رٌاض األطفال
برامج طفل ماقبل المدرسة
برامج و أنشطة رٌاض األطفال

المنٌر ،راندا عبد العلٌم
العنانً ،حنان
قندٌل ,محمد

372/00180/1
372/00016/1
372/00098/1

2
5
3

برنامج  STEMفً العلوم
تدرٌس المواد اإلجتماعٌة
تدرٌس المواد اإلجتماعٌة
تشجٌع عادة القراءة لدى األطفال
تصمٌم البرامج التعلٌمٌة ألطفال ما قبل المدرسة
تطوٌر اإلدارة المدرسٌة فً ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة
تعلم القراءة السرٌعة
تعلم المفاهٌم اللغوٌة والدٌنٌة لدى األطفال
تعلم الموسٌقى فً الروضة  :مدخل المجتمع للتنمٌة البشرٌة
تعلٌم األطفال القراءة و الكتابة
تعلٌم األطفال المهارات القرائٌة و الكتابٌة
تعلٌم التفكٌر اإلبداعً  :لطفل الروضة
تعلٌم التفكٌر لألطفال
تعلٌم القراءة  :لمرحلة رٌاض األطفال و المرحلة اإلبتدائٌة
تعلٌم القراءة و األدب  :إستراتٌجٌات مختلفة لجمهور متنوع
تعلٌم القراءة و الكتابة فً المرحلة اإلبتدائٌة  :رؤٌة تربوٌة
تعلٌم اللغة العربٌة فً المرحلة اإلبتدائٌة
تعلٌم وتعلم المفاهٌم الرٌاضٌة للطفل  :من سن  3سنوات إلى سن 6
سنوات
تقوٌم وتطوٌر الكتب المدرسٌة للمرحلة األساسٌة  :كتب التربٌة
اإلجتماعٌة والوطنٌة
تكوٌن مدركات األطفال العلمٌة  :خبرات فً الصخور و التربة و
الهواء و الماء
تنظٌم بٌئة تعلم الطفل
تنمٌة اإلستعداد اللغوي عند األطفال
تنمٌة القدرات اإلبداعٌة عند الطفل
تنمٌة المفاهٌم العلمٌة و الرٌاضٌة لطفل الروضة
تنمٌة المفاهٌم العلمٌة والرٌاضٌة فً الطفولة المبكرة
تنمٌة المفاهٌم والمهارات العلمٌة ألطفال ماقبل المدرسة
تنمٌة المهارات اللغوٌة ألطفال ما قبل المدرسة
تنمٌة المهارات اللغوٌة للطفل

شواهٌن ،خٌر سلٌمان
اللقانى ،أحمد
اللقانى ،أحمد
عباٌدة ،حسان
الناشف ،هدى
عزب ،محسن
محمد شرٌف ،سلٌم
الضٌع ،ثناء
إبراهٌم ،عواطف
سالمة ،عبد الحافظ
البجة ,عبد الفتاح
المشرفً ،انشراح
قطامً ,ناٌفة
علٌوات ،عدنان
طعٌمة ،رشدى
عبد الوهاب ،سمٌر
عصر ،حسنً

372/00200/1
372/00151/1
372/00152/1
372/00033/1
372/00003/1
372/00049/1
372/00032/1
372/00062/1
372/00171/1
372/00133/1
372/00100/1
372/00128/1
372/00068/1
372/00123/1
372/00157/1
372/00125/1
372/00040/1

4
5
5
6
9
5
5
10
3
5
3
4
2
4
3
10
5

إبراهٌم  ،مجدي

372/00024/1

5

راشد ،علٌمات

372/00045/1

6

شكلز ،ماري
فهمً ،عاطف
أبو معال ،عبد الفتاح
المٌالدي ،عبد المنعم
بطرس ،بطرس
صالح ،ماجدة
بطرس ،بطرس
الناشف ،هدى
بدٌر ،كرٌمان

372/00115/1
372/00134/1
372/00195/1
372/00012/1
372/00136/1
372/00093/1
372/00015/1
372/00059/1
372/00147/1

7
4
1
2
3
3
3
11
6

4

o test PDF Combine only
5

تنمٌة مهارات اللغة واإلستعداد القرائً عند طفل الروضة
تنمٌة وتدرٌس الذكاءات المتعددة لألطفال
ثقافة طفل الروضة

القضاة ،محمد
مجٌد ,سوسن
شعالن ،السٌد

372/00019/1
372/00055/1
372/00141/1

5
4
4

جماعات اللعب من  18شهرا حتى الروضة  :دلٌل كامل للوالدٌن
حلقة النقاش  :رؤٌة نظرٌة وأمثلة تطبٌقٌة
حلول ذكٌة للمشكالت التربوٌة والسلوكٌة الٌومٌة  :حلول عملٌة
لمشكالت اآلباء فً تربٌة األبناء
خصائص و احتٌاجات الطفولة المبكرة

وولبر ،شٌال
محمد ،شحاته

372/00164/1
372/00050/1

3
12

توبٌن ،كاثرٌن
حواشٌن ،مفٌد

372/00089/1
372/00101/1

3
9

الهاشمً ،عبد الرحمن
بٌه ،جمٌلة
خلٌل ،عزة
الناشف ،هدى
حجازي ،سناء
كركوش ،فتٌحة
اللبودي ،منى
الصافً ،عبد الحكٌم
الحسن ،هشام
العزة ،سعٌد
محمد ،ربٌع
سلٌمان ،عبد الرحمن
توفٌق ،سحر
نسٌم ،سحر توفٌق
العٌسوي ،عبد الفتاح
دٌردن ،ر.ف
عصر ،حسنً
الناشف ،هدى
زهران ,سماح
سعٌد ،جواهر

372/00150/1
372/00056/1
372/00018/1
372/00025/1
372/00011/1
372/00053/1
372/00130/1
372/00102/1
372/00034/1
372/00052/1
372/00188/1
372/00083/1
372/00166/1
372/00177/1
372/00090/1
372/00121/1
372/00148/1
372/00010/1
372/00085/1
372/00063/1

7
5
7
5
5
11
4
3
5
5
3
5
3
2
5
2
3
5
5
5

فوبٌل ،كالوس
رمضان ،محمد
بحري ،منً
بدر ،سهام
الخالدي ،مرٌم
خلف ،أمل

372/00076/1
372/00124/1
372/00009/1
372/00096/1
372/00008/1
372/00060/1

7
4
3
6
7
4

Holly, teresa
لعبٌدي ،العٌد
عبد الفتاح ،عزة
مصطفى ،رٌاض
ملحم ,سامً
جاوٌش ،سامٌة
السعٌد ،رضا مسعد

372/00131/1
372/00110/1
372/00167/1
372/00037/1
372/00107/1
372/00175/1
372/00184/1

5
4
4
6
3
7
2

راتب ،أسامة كامل
الناشف ،هدى

372/00181/1
372/00105/1

1
3

دراسات فً مناهج اللغة العربٌة و طرائق تدرٌسها
دور التمدرس فً نمو نظرٌة الذهن عند الطفل
روضة األطفال  :بٌئة التعلم وأسالٌب العمل ٌها
رٌاض األطفال
سٌكولوجٌة اإلبداع  :تعرٌفه وتنمٌته وقٌاسه لدى األطفال
سٌكولوجٌة طفل ماقبل المدرسة  :نمو ،مشكالت ،مناهج وواقع
صعوبات القراءة و الكتابة  :تشخٌصها و إستراتٌجٌات عالجها
طرق تدرٌس العلوم للمرحلة األساسٌة
طرق تعلٌم األطفال القراءة والكتابة
طرق دراسة الطفل
طفل الروضة
عالج األطفال باللعب
علمً طفلك األعٌاد و المناسبات  :برنامج لطفل ما قبل المدرسة
علمً طفلك باستخدام األنشودة
فلسفة اإلسالم فً تربٌة الطفل وحل مشكالته
فلسفة التعلٌم اإلبتدائً
فنون اللغة العربٌة  :تعلٌمها و تقوٌم تعلمها
قضاٌا معاصرة فً تربٌة الطفولة المبكرة
قٌاس الخصائص النفسٌة لطفل ماقبل المدرسة
كٌف تنمٌن مهارة طفلك اللغوٌة
كٌف نعلم األطفال التعاون ،اإلسترخاء ،حب المعرفة ،اكتساب الخبرة،
العشرة ،التوافق  :تمارٌن وتدرٌبات وألعاب سٌكولوجٌة
مجاالت تربٌة الطفل فً األسرة و المدرسة  :من منظور تكاملً
مدخل إلى تربٌة الطفل
مدخل الى رٌاض األطفال
مدخل إلى رٌاض األطفال
مدخل إلى رٌاض األطفال
مراحل و خطوات تعلم األطفال  :من الوالدة حتى السنوات الدراسٌة
األولى
مسالك فً العمل التربوي
مسرح و دراما طفل ما قبل المدرسة
مشكالت القراءة من الطفولة إلى المراهقة  :التشخٌص والعالج
مشكالت طفل الروضة  :األسس النظرٌة و التشخٌصٌة
معاٌٌر الجودة الشاملة فً رٌاض األطفال
معاٌٌر الجودة الشاملة فً رٌاض األطفال
معدالت التغٌر فً النمو الحركً للطفل بالحلقة األولى من التعلٌم
األساسً
معلمة الروضة

5
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معلمة الروضة
معلمة رٌاض األطفال
معلمة رٌاض األطفال وتنمٌة اإلبتكار  :دراسات عن تنمٌة اإلبتكارات
ومهارات اإلتصال
مقدمة فً تربٌة و تعلٌم الطفولة المبكرة  :من مرحلة ماقبل المدرسة و
حتى الصفوف األولى
مقٌاس التمٌٌز البصري لدى طفل الروضة  :و كراسة التعلٌمات و
األسئلة
مناهج أطفال ماقبل المدرسة
مناهج تدرٌس اللغة العربٌة بالتعلٌم األساسً
مناهج رٌاض األطفال  :أسس تنمٌة الطفولة المبكرة
مناهج رٌاض األطفال  :رؤٌة معاصرة
مناهج و أسالٌب تدرٌس الرٌاضٌات  :للمرحلة االساسٌة الدنٌا
منهج النشاط فً رٌاض األطفال
مهارات القراءة السرٌعة  :إبحار فً عالم المعرفة
موسوعة األلعاب الحركٌة والعقلٌة للمدارس
نحو خبرات إرشادٌة أفضل للعمل مع األطفال  :فنٌة ،قصصٌة،
درامٌة ،موسٌقٌة وحركٌة ،دراسات إجتماعٌة ،تغدٌة ،رحالت
نشاطات الرٌاضٌات فً صفوف الروضة
نمو المفاهٌم العلمٌة لألطفال  :برنامج مقترح وتجارب لطفل ماقبل
المدرسة
هٌكلة الوظائف القٌادٌة

6

فهمً ،عاطف
بدران ,شبل

372/00122/1
372/00129/1

4
4

عبد الكافً ,إسماعٌل

372/00030/1

7

برور ،جو آن

372/00106/1

3

رضوان ،فوقٌة
عبد الفتاح ،عزة
طعٌمة ,رشدي
الحوامدة ،محمد فؤاد
العساق ،جمال
عباس ،محمد
البسٌونً ،مها
أبو النصر ،حمزة
سالمةٌ ،اسر

372/00187/1
372/00020/1
372/00041/1
372/00021/1
372/00022/1
372/00132/1
372/00023/1
372/00074/1
372/00163/1

2
5
15
14
5
4
5
5
3

هٌر ،جودي
سلٌم ,مرٌم

372/00027/1
372/00109/1

6
3

الشربٌنً ,زكرٌا
المخامرة ،ماهر

372/00047/1
372/00176/1

8
4
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اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي

الشفرة

عدد
النسخ

Nouvelot, MarieL'élève acteur de changement au lycée : apprendre
Odile
ensemble en organisant le quotidien
Brac, S
Vie sociale professionnelle en cap
سليمان ،هالة
إدارة التغيير التربوي وإعادة هندسة المدرسة الثانوية العامة
العجمي ,محمد
اإلعتماد وضمان الجودة الشاملة لمدارس التعليم الثانوي العام
فرج ,عبد اللطيف
التعليم الثانوي  :رؤية جديدة
يسن ,دالل
التعليم الثانوي في األلفية الثالثة
حسونة ،عالء
التعليم و العمل المنتج

373/00015/1
373/00014/1
373/00006/1
373/00007/1
373/00001/1
373/00014/1
373/00010/1

4
1
10
11
7
2
3

القيم التربوية في الكتاب المدرسي  :العلوم اإلنسانية في التعليم الثانوي غالم ,محمد

373/00017/1

3

قاسم ،عبد الوهاب

373/00013/1

6

رفاعي ،عقيل

373/00003/1

5

مصطفي ،فهيم
سوليفان ،كيث

373/00004/1
373/00009/1

5
3

ماكنامارا ،إيدي
بوسكرة ،أحمد
فرج ,عبد اللطيف

373/00005/1
373/00008/1
373/00002/1

5
14
7

حسين ،ماجي

373/00011/1

3

السيد ،محمد

373/00012/1

5

المؤلف

العنوان

المستويات المعيارية لخريج التعليم قبل الجامعي في األلفية الثالثة
النشاط المدرسي و تربية المراهقين في المدرسة الثانوية  :تخطيطه،
تنفيذه وتقويمه
أنشطة ومهارات القراءة وأساليب تطبيقاتها العملية في المدرستين
اإلعدادية والثانوية
سلوك المشاغبة في المدارس الثانوية  :ماهيته و كيفية إدارته
كيف يمكن غرس السلوك اإليجابي وتحفيز الطالب ؟  :دليل عملي
لمدرسي المرحلة الثانوية
مناهج التربية البدنية و الرياضية للتعليم الثانوي و التقني
منهج المدرسة الثانوية في ظل تحديات القرن الواحد والعشرين
نحو تعليم أفضل  :اتجاهات طلبة الثانوية العامة تجاه البرامج التعليمية
في الراديو و التليفزيون المصري
وظائف اإلدارة المدرسية بالمرحلة الثانوية العامة  :التنظيم  -التوجيه -
اإلشراف الواقع و اإلنطالق نحو الجودة الشاملة

7
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اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

عدد
النسخ

5
2
10
9

الشفرة

المؤلف

العنوان
Accompagner des étudiants : quels rôles pour
l'enseignant ? quels dispositifs ? quelles mises en
378/00076/1 Raucent, Benoît
oeuvres ?
378/00069/1 Al-Khatib, Issam
An English Course For Students Of Arabic
Assurance-qualité dans l'enseignement supérieur
378/00086/1 Herzallah, Abdelkarim conduire et réussir l'autévaluation

30

378/00061/1 Wolski-Quéré, Murielle Bien choisir sa licence
Comment évaluer, améliorer et valoriser
378/00082/1 Bernard, Huguette
l'enseignement supérieur?
Comprendre et pratiquer le LMD : licence - master 378/00028/1 Herzallah, Abdelkarim doctorat

5

378/00080/1 Charlier, Jean-Emile

5
5

378/00081/1 Prégent, Richard
378/00077/1 Romainville, Marc

Contrôler la qualité dans l'enseignement supérieur
enseigner à l'université dans une approcheprogramme : un défi à relever
Evaluation et enseignement supérieur

378/00084/1 Bernard, Huguette

évaluer, améliorer et valoriser l'enseignement : guide
à l'intention des universités et des collèges

8

5

Formation et soutien à l'enseignement universitaire :
Des constats et des exemples pour inspirer l'action
La Formation du personnel enseignant du premier et
du second degré

5

378/00079/1 Langevin, Louise

1

378/00026/1 Blat Gimeno, José

5
10
1

378/00083/1 Annoot, Emmanuelle
378/00050/1 Benarab, Abdelkrim
378/00029/1 Didi, Yaél

2
3

378/00023/1 Kalika, Michel
378/00087/1 Drapala, Jacqueline

4
2

378/00044/1 Dionne, Bernard
378/00024/1 Roche, didier

5

378/00078/1 Romainville, Marc

2

378/00065/1 Bouquillard, Serge

3
4

Tout ce qu'il faut savoir sur la prépa scientifique : les
378/00032/1 Devaux, Alexandre
conseils d'un étudiant qui a réussi
378/00054/1
 هاشم،العبادي
 مفهوم حدٌث فً الفكر اإلداري المعاصر: ًإدارة التعلٌم الجامع

La réussite à l'université : du tutorat au plan licence
Le coût de l'éducation de l'élève en algérie
Le guide des masters : et des troisièmes cycles
Le mémoire de master : projet d'étude, rapport de
stage
Méthodes et techniques tertiaires
Pour reussir : Guide méthodologique pour les études
et la recherche
Rédiger et soutenir un mémoire avec succés
Réussite, échec et abandon dans l'enseignement
supérieur
Topographie: traitements graphiques, foncier et droit
professionnel, domaines particuliers d'intervention
du géomètre

8
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إدارة الجودة الشاملة فً مؤسسات التعلٌم العالً و المكتبات و مراكز
المعلومات
أزمة التعلٌم العالً فً الجزائر و العالم العربً  :بٌن الضٌاع وأمل
المستقبل
إشكالٌة المشاركة الدٌمقراطٌة فً الجامعة الجزائرٌة
آفاق جدٌدة فً التعلٌم الجامعً العربً
اإلدارة اإلبداعٌة للجامعات نماذج حدٌثة

الترتوري ،محمد

378/00063/1

8

بوعشة ،محمد
لوكٌا ،الهاشمً
الشخٌبً ،علً
الخطٌب ،أحمد

378/00042/1
378/00051/1
378/00066/1
378/00033/1

3
3
3
6

األدوار المستقبلٌة للتعلٌم الجامعً  :فً ضوء تحوالت االلفٌة الثالثة

ضاحً ،حاتم

378/00058/1

5

اإلعتماد و ضبط الجودة فً الجامعات العربٌة ( :أنموذج مقترح)

الخطٌب ،رداح

378/00090/1

2

اإلمتحانات الجامعٌة  :نماذج مختارة فً النحو والصرف والتطبٌقات
البحث العلمً و التعلٌم العالً
البناء التنظٌمً لألقسام العلمٌة الجامعٌة  :الواقع والتصور
التجدٌد فً التعلٌم الجامعً
التدرٌس و التدرٌب الجامعً  :أسسه و بناء برامجه
التطور األكادٌمً واإلعداد للمهنة األكادٌمٌة بٌن تحدٌات العولمة
ومتطلبات التدوٌل
التعلٌم الجامعً  :بٌن رصد الواقع و رؤى التطوٌر
التعلٌم الجامعً  :واقعه و قضاٌاه إتجاهات تطوٌره
التعلٌم الجامعً الخاص  :التطور والمستقبل

كبرٌت ،سمٌر
الخطٌب ،أحمد
إسماعٌل ،علً
بدران ،شبل
محمد ،داود

378/00035/1
378/00041/1
378/00045/1
378/00037/1
378/00040/1

3
8
4
4
4

العجمً ,محمد
طعٌمة ،رشدى
أحمد ،حافظ
حسان ،حسن

378/00020/1
378/00043/1
378/00059/1
378/00008/1

5
13
4
6

378/00053/1
378/00014/1

3
8

378/00036/1
378/00038/1
378/00001/1
378/00003/1
378/00015/1

1
7
5
9
12

378/00002/1
378/00052/1

5
2

378/00072/1
378/00011/1
378/00012/1
378/00068/1
378/00007/1

4
5
4
3
5

378/00019/1
378/00056/1
378/00022/1
378/00021/1
378/00009/1
378/00055/1
378/00004/1

10
4
3
8
3
2
3

التعلٌم الجامعً الخاص  :الواقع و تحدٌات المستقبل النمودج المصري رضوان ،عبد الرحمن
الهاللً ،الهاللً
التعلٌم الجامعً فً العالم العربً فً القرن الحادي والعشرٌن
نخبة من أساتذة التربٌة و علم
النفس
التعلٌم الجامعً فً الوطن العربً
شحاتة ،حسن
التعلٌم الجامعً و التقوٌم الجامعً  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
بدران ,شبل
التعلٌم الجامعً و تحدٌات المستقبل
عبد الحً ،رمزي
التعلٌم العالً اإللكترونً  :محدداته ومبرزاته ووسائطه
مدكور ،علً
التعلٌم العالً فً الوطن االعربً  :الطرٌق إلى المستقبل
التعلٌم العالً فً عصر المعرفة  :التغٌرات والتحدٌات وآفات المستقبل الربٌعً ،سعٌد
زٌتون ،محٌا
التعلٌم فً الوطن العربً فً ظل العولمة و ثقافة السوق
التمٌزفً الجودة النوعٌة واألداء فً التعلٌم العالً  :تطبٌق نظام
دبلٌو ،تشارلز
بالتدرٌج فً الجامعات والمعاهد
حداد ،محمد
التنمٌة المهنٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس الجامعً  :دراسة مقارنة
الخطٌب ,أحمد
الجامعات اإلفتراضٌة  :نماذج حدٌثة
عرٌفج ،سامً
الجامعة و البحث العلمً
راشد ,علً
الجامعة والتدرٌس الجامعً
الجودة الشاملة والمؤشرات فً التعلٌم الجامعً  :دراسة نظرٌة
محمد ،أشرف
وتطبٌقٌة
الزٌادات ،محمد
الجودة فً التعلٌم  :دراسات تطبٌقٌة
محمد ،سوسن
الجودة واإلعتماد األكادٌمً لمؤسسات التعلٌم العام والجامعً
معمرٌة ،بشٌر
السلوك العدوانً فً الجامعة ودور التربٌة فً مواجهته
أبو كرم ،أحمد
الشفافٌة والقٌادة فً اإلدارة
ب ،ج
العولمة و التعلٌم الجامعً  :المضامٌن -المستقبل -دراسات حالة
السٌد ،لمٌاء
العولمة ورسالة الجامعة  :رؤٌة مستقبلٌة

9
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القٌادة و إدارة الجودة فً التعلٌم العالً
المشاركة الدٌمقراطٌة فً تسٌٌر الجامعة
تحقٌق المسؤولٌة فً التعلٌم العالً  :الموازنة بٌن الحاجات العامة و
األكادٌمٌة و متطلبات السوق
تطبٌق نظام ضمان الجودة التعلٌمٌة واإلعتماد لتطوٌر التعلٌم الجامعً
وقبل الجامعً
تطوٌر إدارة التعلٌم الجامعً فً ضوء بعض اإلتجاهات المعاصرة :
دراسة نظرٌة و تطبٌقٌة
تطوٌر التعلٌم العالً  :فً ظل النهضة العربٌة المعاصرة
تقوٌم العملٌة التكوٌنٌة فً الجامعة  :دراسة مٌدانٌة بجامعات الشرق
الجزائري
تموٌل التعلٌم الجامعً وإتجاهاته المعاصرة
دراسات فً تحدٌث اإلدارة الجامعٌة
دراسة تقٌٌمٌة لمدى فعالٌة نظام ل.م.د) LMD(.فً مؤسسات التعلٌم
العالً فً ضوء آراء األساتذة و الطلبة
دلٌل لتطوٌر هٌئة التدرٌس
دور الجامعة فً مواجهة التطرف الفكري
دور رئٌس القسم  :فً تطوٌر أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد إلى أساتذة
و علماء
دٌمقراطٌة التعلٌم  :و إشكالٌة التسلط و األزمات فً المؤسسات
الجامعٌة
ضمان الجودة فً قطاع التعلٌم العالً  :إعداد وإنجاح التقٌٌم الذاتً
ضمان الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً  :بحوث و دراسات
طرق التدرٌس فً التعلٌم العالً
ظواهر نفسٌة تربوٌة لدى طالبات الجامعة
عولمة التعلٌم الجامعً
فلسفة التربٌة فً التعلٌم الجامعً و العالً
قضاٌا معاصرة فً التعلٌم العالً  :التعلٌم
المفتوح،التعرٌب،التموٌل،البحث العلمً ،اإلرشاد
قضاٌا و هموم جامعٌة و مجتمعٌة عامة  :دراسات فً التعلٌم العالً
وتحدٌات المستقبل

الحرٌري ،رافدة
دلٌو ,فضٌل

378/00034/1
378/00025/1

3
36

بٌرك ،جوزٌف سً

378/00046/1

4

المراغً ،عبد الراضً

378/00005/1

5

إسماعٌل ،علً
جامع ،محمد نبٌل

378/00010/1
378/00070/1

5
4

بوعبد هللا ،لحسن
حامد ،محمد
أبو نبعة ،عبد العزٌز

378/00060/1
378/00006/1
378/00057/1

20
5
4

براجل ،علً
غٌالسبً ،كاي هٌر
البرعً ،وفاء

378/00091/1
378/00049/1
378/00062/1

2
4
2

بنسٌمون ،استٌال مارا

378/00048/1

4

صالح ،علً

378/00073/1

3

بداري ،كمال
قدادة ،عٌسى
فرج ,عبد اللطٌف
الموسوي ،عباس
هاللً ،أحمد
األسدي ،سعٌد

378/00085/1
378/00030/1
378/00013/1
378/00088/1
378/00074/1
378/00075/1

9
3
10
2
4
1

مرٌزٌق ،هشام

378/00031/1

3

المالح ،هاشم

378/00018/1

5

378/00047/1

4

378/00017/1

8

378/00016/1

8

378/00027/1

8

378/00064/1
378/00071/1

6
3

378/00089/1
378/00039/1
378/00067/1

2
4
6

قٌادة التغٌٌر فً الجامعات  :األدوار المهمة لرؤساء األقسام فً الكلٌات لوكاس ،آن فو
مستقبل التعلٌم الجامعً العربً  :رؤى تنموٌة  -أبحاث علمٌة وفعالٌات
زاهر ،ضٌاء الدٌن
أكادٌمٌة
مستقبل التعلٌم الجامعً العربً  :رؤى تنموٌة ،أبحاث علمٌة وفعالٌات
زاهر ،ضٌاء الدٌن
أكادٌمٌة
األسعد ،محمد

مشكالت الشباب الجامعً و تحدٌات التنمٌة  :بحث نظري و مٌدانً
معاٌٌر الجودة و األداء و التقٌم فً مؤسسات التعلٌم العالً  :فً ضوء
عطا ،عدي
التجارب المعاصرة للجامعات الرصٌنة فً العالم
علً ،محمد
مقٌاس إدمان االنترنٌت لدى طالب الجامعة الموهوبٌن
مهارات التفكٌر المعرفٌة  :أثر برنامج تدرٌبً لتنمٌة مهارات التفكٌر
المعرفٌة لمنخفضً و مرتفعً الفاعلٌة الذاتٌة لطلبة الجامعة
مهارات التواصل لرؤساء األقسام الجامعٌة
نظام ل م د  :لٌسانس-ماستر-دكتوراه

العسكري ،كفاح
لو هٌغٌرسون ،ماري
بداري ،كمال
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اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

عدد
النسخ
5

الشفرة
370/00461/1

المؤلف
Charlier, Evelyne

5

370/00476/1

Riopel, Marie-Claude

3
5

370/00490/1
370/00463/1

Toscani, Pascale
Bourgeois, Etienne

5

370/00469/1

Vienneau, Raymond

5

370/00470/1

Beckers, Jacqueline

2

370/00385/1

Garnier, Catherine

5

370/00479/1

Lebrun, Marcel

4

370/00440/1

Brief, Jean-Claude

2

370/00379/1

Gentaz, édouard

5

370/00480/1

Lafortune, Louise

5

370/00477/1

Cortès-Torréa, Daniel

6

370/00493/1

Cohen-Azria, Cora

5
3

370/00468/1
370/00414/1

Heughebaert, Suzanne
Leclercq, D

4
2
2
6

370/00381/1
370/00384/1
370/00378/1
370/00367/1

Vander Borght, Cécile
Pierret-Hannecart,
Roegiers, Xavier
Gelin, Dominique

5

370/00466/1

Mérenne, Bernadette

10

370/00510/1

Kharchi, Lakhdar

4
4
2

370/00442/1
370/00483/1
370/00382/1

Laguerre, Christian
Ministry of education
Fourez, Gérard

1

370/00370/1

Siegler, Robert S.

11

العنوان
Accompagner un agir professionnel
Apprendre à enseigner: une
identité professionnelle à
Apprendre avec les neurosciences :
rien ne se joue avant 6 ans
Apprendre et faire apprendre
Apprentissage et enseignement :
Théories et pratiques
Approche par compétences et
réduction des inégalités
d'apprentissage entre élèves : de
l'analyse des situations scolaires à
Après Vygotski et Piaget :
perspectives sociale et
Comment construire un dispositif
de formation ?
Comprendre l'éducation : réflexion
critique sur l'éducation
Comprendre les apprentissages :
sciences cognitives et éducation
Conceptions, croyances et
représentations en maths, sciences
Concepts, méthodes, outils pour
enseigner aujourd'hui dans la voie
Conscience disciplinaire : les
représentations des disciplines à la
Construire la non -violence : Les
besoins fondamentaux de l'enfant
Construire un cours programme
Créer des conditions
d'apprentissage : un cadre de
référence socioconstructiviste pour
Des pratiques pour l'école
Des situations pour intégrer les
Devenir enseignant : parcours et
Didactique de la geographie :
organiser les apprentissages
Didactique des langues étrangères
et TIC : apport pédagogique des
école, informatique et nouveaux
comportements
Education in korea : 1999-2000
Eduquer : écoles, éthiques, sociétés
Enfant et raisonnement : le
développement cognitif de l'enfant
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5
2

370/00478/1
370/00364/1
370/00471/1

5

370/00475/

5
9
3

370/00473/1
370/00474/1
370/00491/1

4

370/00439/1

2
5

370/00372/1
370/00362/1

2

370/00368/1

2

370/00532/1

3
5
4

370/00496/1
370/00472/1
370/00441/1

2

370/00390/1

2

370/00377/1

2

370/00375/1

6

370/00366/1

2
2

370/00376/1
370/00391/1

2

370/00531/1

1

370/00488/1

3

370/00088/1

Enseigner et apprendre l'histoire :
Ethier, Marc-André
Manuels, enseignants et élèves
Stordeur, Joseph
Enseigner et-ou apprendre
Enseigner les langues etrangeres :
Etienne, Dany
quels sont nos objectifs et nos
Enseigner les mathematiques : des
Deblois, Lucie
intentions à preciser pour planifier,
Enseigner les sciences : problemes,
Orange, Christian
debats et savoirs scientifiques en
Hartmann, Werner
Enseigner l'informatique
Tamano, Marion
Enseigner selon les types de
Entre culture, compétence et
Gohier, Christiane
contenu : la formation
Entre sens commun et sciences
Paquay, Léopold
humaines : quels savoirs pour
Hiu, Janine
Epreuve écrite de français
Formateurs d'enseignants : quelle
Altet, Marguerite
professionnalisation ?
Formation pour des enseignants au
Bennaceur, Benaouda
collège : projet FOPESCO
Guidance professionnelle,
médiation et accompagnement :
Paravy, Gaston
avec le PEI de Reuven Feuerstein
Chalvin, Dominiq
Histoire des courants pedagogiques
Collectif
La créativité et l'apprentissage
La formation de la pensée critique :
Boisvert, Jaques
Théorie et pratique
La motivation scolaire : comment
Vianin, Pierre
susciter le désir d'apprendre ?
La profession d'enseignant
aujourd'hui : évolutions,
perspectives et enjeux
Lessard, Claude
internationaux / sous la direction
Van der Maren, JeanLa recherche appliquée en
Marie
pédagogie : des modèles pour
L'analyse qualitative en éducation :
des pratiques de recherche aux
Paquay, Léopold
critères de qualité : hommage à
Banner, James m
L'art d'apprendre
Régionale de charleroi
Le décret "Neutralité" en questions
du centre d'action laique : Comment mieux vivre ensemble
Le décrochage : Prévention,
Paradis, louise
intervention, raccrochage
Les collectivités territorials et
l'education : élus locousc ,
Gousseau, Jean-Louis
établissements d'enseignement et
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1
2

370/00495/1
370/00365/1

Arnaud, jacqueline
Gillig, Jean-Marie

1
5

370/00494/1
370/00467/1

Bouquay, Martine
Brousselle, Astrid

2
4
10
4

370/00421/1
370/00438/1
370/00492/1
370/00075/1

Marzano, Robert J.
Lafortune, Louise
charef, Kaddour
Lieury, Alain

2

370/00369/1

McCombs, Barbara L.

2
4
2

370/00392/1
370/00426/1
370/00383/1

Pierre astolfi, Jean
Solar, Claudie
Mager, Robert

2
4
4

370/00373/1
370/00374/1
370/00363/1

Mesibov, Gary
Lieury, Alain
Pelpel, Patrice

5
5

370/00462/1
370/00420/1

Delvolvé, Nicole
Djeflat, Abdelkader

8
2
4
5

370/00485/1
370/00380/1
370/00433/1
370/00465/1

Richards, jack c
Bronckart, Jean-Paul
Glasser, William
Archambault, Jean

5
2
2
9
8
2
6
5
3
3
7

370/00464/1
370/00371/1
370/00355/1
370/00020/1
370/00066/1
370/00263/1
370/00052/1
370/00400/1
370/00315/1
370/00028/1
370/00051/1

Espejo, Roberto
Brazelton, T. Berry
 نبٌه،ٌسن
 صالحة،عٌسان
 كوثر،حسٌن كوجك
 عبد الرحمن،عدس
 محمد فرحان,القضاه
 صالح,الداهري
 اخلٌف،الطراونة
 أحمد،ًالطوٌس
 طارق،كمال

2
2

370/00229/1
370/00411/1

 أفنان،دروزة
 روبرت،سترنبرج

13

Les organisations de services dans
leur environnement : Du module
MP4 au rapport de stage
Les pédagogies différenciées
Les services en milieu rural et les
besoins des usagers : module
MP12.1 : bac professionnel,
L'évaluation : concepts et méthodes
Lire et écrire : nouvelles pistes
pour les enseignants
Métacognition et compétences
Mission d'éducateur suivi chants
Motivation et réussite scolaire
Motiver ses élèves : donner le goût
d'apprendre
Mots-clés de la didactique de
sciences : Repéres, définitions,
Pédagogie et équité
Poure éveiller le désir d'apprendre
Profil psycho-educatif pour
adolescents et adultes (aapep)
Psychologie cognitive de
Se former pour enseigner
Stop à l'échec scolaire :
l'ergonomie au secours des élèves
Technologie et système éducatif en
The Cambridge guide to second
language teacher education
Transformer l'école
Une Ecole pour réussir
Vers une gestion éducative de la
Vers une pédagogie critique
existentielle : autour des idées
pédagogiques de Paul Goodman
Votre enfant et la discipline
أبعاد متطورة للفكر التربوي
إتجاهات حدٌثة فً التربٌة
أخطاء شائعة فً البحوث التربوٌة
أساسٌات البحث التربوي
 النظرٌة و: أساسٌات علم النفس التربوي
أساسٌات علم النفس التربوي و نظرٌات التعلم
أساسٌات فً التربٌة
أساسٌات فً التربٌة المهنٌة
أساسٌات فً علم النفس التربوي
: أساسٌات فً علم النفس التربوي
استراتٌجٌات اإلدراك و منشطاتها كأساس
:لتصمٌم التعلٌم دراسات بحوث تطبٌقات
Thinking styles : أسالٌب التفكٌر
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أسالٌب التفكٌر  :نظرٌات و دراسات و بحوث الطٌب ،عصام
عامر ،طارق
أسالٌب الدراسات المستقبٌلٌة
أسالٌب تشخٌص صعوبات التعلم و أهمٌتها فً
الشعراوى ،عالء
إختٌار بروتوكوالت العالج
أسالٌب و مناهج البحث فً التربٌة و علم النفس البوهً ،فاروق
استراتٌجٌات إدارة الضغوط التربوٌة و النفسٌة حسٌن ،طه
قطٌط ,غسان
إستراتٌجٌات تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا
إستراتٌجٌات علم النفس التربوي وفقا ألحدث
الجزار ،هانً
طرائق البحث العلمً فً عصر المعلومات
بدران ,شبل
أسس التربٌة
هندي ،صالح
أسس التربٌة
أسس التوجٌه واإلرشاد النفسً  :للطلبة
أبو حماد ،ناصر الدٌن
العادٌٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة
قطامًٌ ،وسف
أسس علم النفس التربوي
قطامًٌ ،وسف
أسس علم النفس التربوي
عبد منشد ،فٌصل
أسس و مبادئ التربٌة
لفٌن ،مل
أسطورة الكسل
إدملود ،المصطفى
اسئلة التجدٌد التربوي
مرسً ،محمد
أصول التربٌة
الطبٌب ،أحمد
أصول التربٌة
الفنٌش ،أحمد
أصول التربٌة
العماٌرة ،محمد
أصول التربٌة  :التارٌخٌة و اإلجتماعٌة و
أصول التربٌة اإلجتماعٌة و الثقافٌة و الفلسفٌة
 :رؤٌة حدٌثة للتوفٌق بٌن األصالة و المعاصرة الشبٌنً ،محمد
التل ،عبد الرحمن
أصول التربٌة التارٌخٌة
علً ،سعٌد
أصول التربٌة العامة
التل ،عبد الرحمن
أصول التربٌة الفلسفٌة و اإلجتماعٌة
أصول التربٌة الفنٌة  :تارٌخها ,أهدافها,
البسٌونً ,محمود
مناهجها ,خططها ,دروسها ,معارضها
أصول التعلٌم  :رؤى مستقبلٌة لتطوٌر التعلٌم
الخولً ،أٌمن محمد عبد الفتاح
فً القرن الحادي و العشرٌن فً ج.م.ع
أطر التفكٌر ونظرٌاته  :دلٌل للتدرٌس والتعلم جابر ,جابر
إقتصادٌات التعلٌم  :مبادئ راسخة و إتجاهات فلٌه ،فاروق
خلف ,فلٌح
اقتصادٌات التعلٌم و تخطٌطه
المقرٌنً ,محمد
االبتكار فً التعلٌم العالً
اإلبتكار فً التعلٌم و التعلم  :دلٌل إرشادي
كروبلى ،أرثر جً
للمدرسٌن و مسؤولً التربٌة و التعلٌم
الشعرانً ،ربى
اإلبداع فً التربٌة المدرسٌة فً التعلٌم
اإلتجاهات الحدٌثة فً مناهج البحث فً علم
سعفان ,محمد
النفس التربوي  :إعداد و تدرٌب المعلم
مرسً ،محمد
اإلتجاهات المعاصرة فً التربٌة المقارنة
حسٌن ،سالمه
اإلتجاهات المعاصرةفً نظم التعلٌم
الهاشمً ,مجد
اإلتصال التربوي وتكنولوجٌا التعلٌم
العناتً ،ختام
االتصال المؤسسً فً الفكر التربوي  :بٌن
األثر الثقافً للنظام التعلٌمً القرطبً على
أبو شعٌرة  ،خالد
العالم اإلسالمً و اوروبا
اإلثراء و التفكٌر الناقد  :دراسة تجربٌة على
بهجات ،رفعت
التالمٌذ المتفوقٌن بالتعلٌم اإلبتدائً
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370/00360/1
370/00417/1

3
4

370/00429/1
370/00452/1
370/00176/1
370/00115/1

8
3
11
10

370/00430/1
370/00005/1
370/00154/1

6
18
3

370/00499/1
370/00030/1
370/00234/1
370/00498/1
370/00388/1
370/00245/1
370/00250/1
370/00256/1
370/00313/1
370/00267/1

5
2
8
4
4
4
6
7
8
9

370/00262/1
370/00007/1
370/00150/1
370/00006/1

2
4
3
14

370/00010/1

5

370/00062/1
370/00112/1
370/00124/1
370/00123/1
370/00402/1

7
11
7
7
5

370/00287/1
370/00178/1

5
3

370/00053/1
370/00354/1
370/00323/1
370/00108/1
370/00332/1

13
2
3
10
2

370/00035/1

2

370/00290/1

10
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اإلحصاء البارامتري والالبارامتري فً اختبار
فروض البحوث النفسٌة والتربوٌة واإلجتماعٌة
اإلحصاء التربوي
اإلحصاء النفسً و التربوي  :تطبٌقات
باستخدام برنامج SPSS 18
اإلحصاء فً التربٌة
اإلحصاء فً التربٌة و العلوم اإلنسانٌة مع
تطبٌقات برمجٌة SPSS
اإلحصاء و تطبٌقاته فً العلوم التربوٌة و
االرتقاء االنفعالً و االجتماعً لطفل الروضة
اإلرشاد النفسً المصغر  :للتعامل مع
األسالٌب اإلحصائٌة اإلستداللٌة  :فً تحلٌل
بٌانات البحوث النفسٌة و التربوٌة و
األسالٌب اإلحصائٌة فً علم النفس التربوي :
اإلستشراق والتربٌة
األسس التربوٌة للتعلٌم اإللكترونً
األسس النفسٌة واإلجتماعٌة للتعلم  :التعلم
األسلوب المعرفً و عالقته باإلبداع
اإلشراف التربوي  :واقعه و آفاقه المستقبلٌة :
مع دراسة مقارنة بٌن مملكتً البحرٌن و
اإلشراف التربوي مفاهٌمه و أسالٌبه  :دلٌل
اإلشراف التربوي و القٌادة التربوٌة و
عالقتهما باإلحتراق النفسً
األصول الفلسفٌة للتربٌة  :قراءت و دراسات
اإلعداد النفسً و التربوي للحٌاة االجتماعٌة :
القٌاس و التقوٌم لؤلنشطة الدراسٌة فً مراحل
االكتشاف المبكر لقدرات الذكاءات المتعددة
بمرحلة الطفولة المبكرة
اإلنسان و التربٌة  :الفكر التربوي المعاصر
اإلنصال بٌن العولمة والمحلٌة وإعداد الطفل
األنماط الشخصٌة للتالمٌد وفن التعامل معها
األنماط المثالٌة فً التربٌة  :نمادج ودراسات
األهداف التربوٌة  :فً مجال النفس الحركً
األٌدٌولوجٌا و التربٌة عبر العصور  :تارٌخ
التربٌة من منظور مقارن
البحث التربوي المعاصر
البحث التربوي و كتابة الرسائل الجامعٌة
البحث التربوي و كٌف نفهمه
البحث التربوي و مشكالته فً ضوء التغٌرات
البحث العلمً التربوي  :بٌن دالالت الخبراء و
ممارسات الباحثٌن
البحوث التربوٌة و المنهج العلمً
البحوث العلمٌة و التربوٌة بٌن النظرٌة و
البنائٌة فً التربٌة  :آراء فً قضاٌا جدلٌة و
البٌداغوجٌا الفارقٌة  :الرهانات اإلختالفات و
التجربة الٌابانٌة فً التعلٌم  :دروس مستفادة
التحصٌل اللغوي و طرق تنمٌته  :دراسة
التخطٌط التربوي

الدردٌر ،عبد المنعم
الزغول ،عماد

370/00445/1
370/00359/1

4
7

حسن ،عزت
سالمة ،عبد الحافظ

370/00446/1
370/00393/1

6
6

النجار ،نبٌل
البٌاتً ،عبد الجبار
كفافً ،عالء الدٌن
زهران ،محمد

370/00190/1
370/00204/1
370/00216/1
370/00337/1

3
3
1
3

عالم ،صالح الدٌن
محمود النجاحً ,فوزٌة
بركات ،هانً
أحمد ،هناء
األنصاري ،عالء
عٌاش ،لٌث

370/00206/1
370/00054/1
370/00187/1
370/00328/1
370/00099/1
370/00167/1

17
5
3
8
5
3

الحرٌري ،رافدة
عبد الهادي ،جودة

370/00312/1
370/00324/1

10
4

العٌاصرة ،معن
أبو العٌنٌن ،مصطفى

370/00311/1
370/00001/1

5
5

موسً ،حسٌن

370/00418/1

5

حسٌن ،محمد
الجعفري ،ماهر
األهوانى ،إكرام
عٌنو ،عبد هللا
شٌحة ،عبد المجٌد
روبً ،أحمد

370/00177/1
370/00153/1
370/00410/1
370/00530/1
370/00017/1
370/00278/1

7
3
16
3
7
2

عبود ،عبد الغنً
أبوحوٌج ،مروان
عبد هللا ،عبد الرحمن
مرسً ،محمد
عثمان ،صبري

370/00246/1
370/00456/1
370/00288/1
370/00269/1
370/00299/1

5
4
5
5
5

صالح طه المهدي ،مجدي
شتا ،السٌد
شحاتة ،حسن
فلبس ،دنس
برعو ،عبد هللا
الزكً ,أحمد
بدران ،عبد المنعم
غنٌمة ،محمد

370/00067/1
370/00280/1
370/00356/1
370/00170/1
370/00160/1
370/00125/1
370/00422/1
370/00105/1

8
5
5
3
4
5
5
8
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التخطٌط التربوي  :ماهٌته ,ومبرراته وأسسه أحمد عبد الحً ,رمزي
الطعانً ،حسن
التدرٌب  :مفهومه وفعالٌته بناء البرامج
عفانة ،عزو
التدرٌس و التعلم بالدماغ ذي الجانبٌن
عبد العال ،حسن
التربٌة اإلبداعٌة  :ضرورة وجود
ناصر ،إبراهٌم
التربٌة األخالقٌة
التربٌة األخالقٌة فً المجتمع العربً المعاصر سالم ،فاطمة الزهراء
مشعان ربٌع ،عادل
التربٌة البٌئٌة
مازن ،حسام
التربٌة البٌئٌة  :قراءات -دراسات -تطبٌقات
شروخ ,صالح الدٌن
التربٌة البٌئٌة الشاملة  :البٌداغوجٌا و
عبد الدائم ،عبد هللا
التربٌة التجرٌبٌة والبحث التربوي
التربٌة الجمالٌة بمناهج التعلٌم  :لمواجهة
الشربٌنً ،فوزي
القضاٌا و المشكالت المعاصرة
أحمد ،أحمد إبراهٌم
التربٌة الدولٌة
أبو الوفا ،جمال
التربٌة الدولٌة و عالمٌة التعلٌم
عبد العاطً ،فاطمة
التربٌة الذاتٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق
مبارك ،مجدي
التربٌة الرٌادٌة و التعلٌم الرٌادي  :مدخل
السعدنً ،عبد الرحمن محمد
التربٌة العلمٌة  :مداخلها وإستراتٌجٌاتها
محافظه ,سامح
التربٌة العملٌة  :رؤى مستقبلٌة
مرسً ,حمدي
التربٌة العملٌة  :رؤى مستقبلٌة
التربٌة المدنٌة و استراتٌجٌات تنمٌتها  :قضاٌا أبو النور ،محمد
قان داٌل ،هانك
التربٌة المقارنة
مرسً ،محمد
التربٌة المقارنة  :بٌن األصول النظرٌة و
بدران ,شبل
التربٌة المقارنة  :دراسات فً نظم التعلٌم
التربٌة المقارنة فً نهاٌات القرن :
األٌدٌولوجٌا و التربٌة من النظام إلى الالنظام عبود ،عبد الغنً
التربٌة المقارنة و األلفٌة الثالثة  :اإلٌدٌولوجٌا
عبود ،عبد الغنً
و التربٌة و النظام العالمً الجدٌد
عبد الحً ،رمزي
التربٌة المقارنة و النظم التعلٌمٌة المختلفة
ضحاوي ،بٌومً
التربٌة المقارنة و نظم التعلٌم
السٌد ،مرٌم
التربٌة المهنٌة  :مبادئها وإستراتٌجٌات
بدرخان ،سوسان
التربٌة المهنٌة  :مناهج و طرائق تدرٌس
العلوي ،محمد
التربٌة بٌن األصالة و التغرٌب
التربٌة بٌن األصالة و المعاصرة  :مفاهٌمها ,فوزٌة ،الحاج علً البدري
الدٌدي ،عبد الفتاح
التربٌة عند هٌجل
باركر ،ستوارت
التربٌة فً عالم ما بعد الحداثة
عاقل ،فاخر
التربٌة قدٌمها و حدٌثها
هواٌت ،مٌري
التربٌة و التحدي  :التجربة الٌابانٌة
عامر ،طارق
التربٌة و التعلٌم المستمر
أحمد ،سعد
التربٌة و التقدم
التربٌة و الحرٌة  :من أجل رؤٌة فلسفٌة للفعل بوبكري ،محمد
ٌاسٌن ،نعمة
التربٌة و السالم
التربٌة و الطفولة  :تصورات علمٌة و عقائد وطفة ،علً
الشٌبانً ،عمر
التربٌة و تنمٌة المجتمع العربً
خلٌل ،محمد
التربٌة و جودة الشباب العربً فً عصر
غٌاث ،بوفلجة
التربٌة و متطلباتها
عبود ،عبد الغنً
التربٌة والتعددٌة الثقافٌة فً األلفٌة الثالثة
الموسوي ،عبد هللا
التربٌة والتعلٌم  :دراسة مقارنة
هالل ,عصام الدٌن
التربٌة والطرٌق الثالث

16

370/00036/1
370/00174/1
370/00078/1
370/00203/1
370/00303/1
370/00188/1
370/00026/1
370/00509/1
370/00139/1
370/00218/1

8
3
8
6
7
3
5
2
25
3

370/00247/1
370/00424/1
370/00333/1
370/00408/1
370/00222/1
370/00018/1
370/00040/1
370/00041/1
370/00453/1
370/00260/1
370/00255/1
370/00022/1

17

370/00248/1

11

370/00343/1
370/00449/1
370/00281/1
370/00029/1
370/00249/1
370/00350/1
370/00012/1
370/00282/1
370/00336/1
370/00258/1
370/00344/1
370/00320/1
370/00352/1
370/00194/1
370/00189/1
370/00274/1
370/00243/1
370/00300/1
370/00357/1
370/00014/1
370/00448/1
370/00013/1

3
10
2
5
4
10
11
3
4
2
3
8
2
3
3
10
4
3
10
5
5
5

2
9
6
4
9
2
2
4
4
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التربٌة والعولمة  :هل ٌمكن لتجلٌات التربٌة
أن تقابل تحدٌات العولمة؟
التربٌة وحقوق اإلنسان فً اإلسالم
الترٌٌة المستمرة والتعلم مدى الحٌاة  :التعلٌم
غٌر النظامً وتعلٌم الكبار والالأمٌة  :أصول
التعلم  :أسسه و نظرٌاته و تطبٌقاته
التعلم  :أسسه و نظرٌاته و تطبٌقاته
التعلم  :مبادئه و تطبٌقاته
التعلم  :مبادئه و تطبٌقاته
التعلم اإلجتماعً الوجدانً  :الطرٌق لتحقٌق
التعلم اإلستقصائً ضرورة مستقبلٌة -ترقٌة
ملكة التعبٌر فً ضوء المقاربة بالكفاءات-
التعلٌم اإلشكالً فً ضوء المقاربة بالكفاءات-
التعلم اإللكترونً الرقمً  :النظرٌة ،التصمٌم،
التعلم التعاونً  :المفهوم..و الرؤى..و األفكار
التعلم المبنً على الدماغ  :رؤى جدٌدة...
التعلم المبنً على المشكالت الحٌاتٌة وتنمٌة
التعلم المدمج التصمٌم التعلٌمً-الوسائط
المتعددة التفكٌر االبتكاري
التعلم المستند إلى الدماغ
التعلم المعرفً
التعلم النشط
التعلم النشط
التعلم و التدرٌس من منظور النظرٌة البنائٌة
التعلم والتقوٌم األكادٌمً
التعلٌم  ..دعوة للحوار فً الوطن العربً
التعلٌم القومً و الشخصٌة الوطنٌة -1931 :
 1956دراسة تربوٌة للشخصٌة الجزائرٌة
التعلٌم المعاصر  :قضاٌاه التربوٌة و الفنٌة
التعلٌم المنظم ذاتٌا و توجهات أهداف اإلنجاز
 :نماذج و دراسات معاصرة
التعلٌم باللغة العربٌة بٌن تحدٌات الواقع و آفاق
التعلٌم عند الغزالً
التعلٌم فً دول الخلٌج العربٌة
التعلٌم فً عالم متغٌر
التعلٌم فً مجتمع المعرفة
التعلٌم فً مصر  :الواقع والمستقبل حتى عام
التعلٌم و البطالة
التعلٌم و التنشئة السٌاسٌة
التعلٌم و التنمٌة
التعلٌم و التنمٌة  :دراسة فً النموذج الصٌنً
التعلٌم و التنمٌة  :رؤٌة نظرٌة و دراسة و اقعٌة
التعلٌم والتعلم اإلبداعٌان
التعلٌم والتنمٌة الشاملة  :دراسة فً النموذج
التفكٌر  :مهاراته  ،و استراتٌجٌات تدرٌسه
التفكٌر الناقد و اإلبداعً  :إستراتٌجٌة التعلم
التعاونً فً تدرٌس المطالعة و النصوص

إبراهٌم ،مجدي
موسى ،فتحً محمد

370/00330/1
370/00024/1

4
5

حجى ،أحمد
محمود ،إبراهٌم
محمود ،إبراهٌم
كالٌن ،ستٌفن ب
كالٌن ،ستٌفن ب
سعفان ،محمد أحمد إبراهٌم

370/00021/1
370/00107/1
370/00271/1
370/00308/1
370/00309/1
370/00416/1

13
5
16
5
5
5

بن ٌربح ،نذٌر
عبدالعاطً ،حسن
الموسوي ،نجم عبد هللا
السلٌتً ,فراس
إبراهٌم ،بسام

370/00403/1
370/00102/1
370/00503/1
370/00076/1
370/00202/1

4
7
2
16
3

الفقً ،عبد هللا
السلطً ،نادٌا
أبورٌاش ,حسٌن محمد
بدوي  ،رمضان
بدٌر ،كرٌمان
زٌتون ،حسن
شحادة ,نعمان
عمار ،حامد

370/00404/1
370/00169/1
370/00058/1
370/00157/1
370/00163/1
370/00310/1
370/00106/1
370/00294/1

5
3
8
3
3
3
8
5

رابح ،تركً
الزواوي ،خالد

370/00361/1
370/00241/1

2
5

رشوان ،ربٌع
الغمري ،إسماعٌل
بوخاري ,حمانً
مرسً ،محمد
بدران ,شبل
سلٌمان ،سعٌد
مٌنا ,فاٌز
بدران ،شبل
إسماعٌل علً ،سعٌد
الحوت ،محمد صبري
خلٌل ،نبٌل
جاب هللا ،سٌد
عصر ،حسنً
رشاد ,عبد الناصر
عصر ،حسنً

370/00292/1
370/00059/1
370/00419/1
370/00103/1
370/00065/1
370/00389/1
370/00126/1
370/00251/1
370/00061/1
370/00060/1
370/00293/1
370/00325/1
370/00186/1
370/00129/1
370/00137/1

4
2
1
5
4
4
5
10
5
9
5
2
3
13
4

السلٌتً ,فراس

370/00130/1

9

17
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التفكٌر لتطوٌر اإلبداع و تنمٌة الذكاء :
سٌنارٌوهات تربوٌة مقترحة
التفكٌر من منظور تربوي  :تعرٌفه ـ تعرٌفه ـ
مهاراته ـ تنمٌته ـ أنماطه
التقوٌم و البٌداغوجٌا فً النسق التربوي :
التقوٌم و القٌاس النفسً و التربوي  :اتحاهات
معاصرة-برامج تدرٌبٌة-نماذج إلعداد و
التقوٌم والقٌاس ومهارات االتصال فً العلوم
التكوٌن العقلً المعرفً للمتعلم  :المعاٌٌر و
التكٌف المدرسً للطفل و المراهق على ضوء
التنوٌر التكنولوجً وتحدٌث التعلٌم
الجدل الخالق  :التحدي الذهنً فً غرفة
الجوانب التربوٌة فً معجم األدباء لٌاقوت
الجودة الشاملة فً التعلٌم  :بٌن مؤشرات
التمٌز ومعاٌٌر اإلعتماد األسس والتطبٌقات
الحداثة و التربٌة
الخلفٌة المعرفٌة للتعلم فً ضوء" النظام
البنائً" -تقنٌات التربٌة العملٌة -المشكالت
الدافعٌة و التعلم
الدماغ و التعلٌم و التفكٌر
الذكاء اإلبداعً  :اإلمكانات و القدرات
الذكاء الوجدانً  :أسسه ,تطبٌقاته ,تنمٌته
الذكاءات المتعددة و الفهم  :تنمٌة و تعمٌق
السعادة والتربٌة  :تعلٌم بال دموع
السلوك التربوي  :وعالقته باإلحتراق النفسً
السلوك التنظٌمً والتحدٌات المستقبلٌة فً
السلوكٌات الذكٌة  :المستندة إلى نصفً الدماغ
عادات العقل و السٌادة الدماغٌة
السٌاسات التربوٌة فً الوطن العربً
الشراكة المجتمعٌة  :الالمركزٌة من أجل
دٌمقاطٌة التعلٌم فً دول البحر المتوسط
الصحة النفسٌة فً المؤسسات التربوٌة
الصحة النفسٌة و التفوق الدراسً
الطفل نموه -ذكاؤه -تعلمه
الطفل والتربٌة اإلبداعٌة  :أسالٌب تنمٌة
مهارات التفكٌر فً رٌاض األطفال والمدرسة
العصف الذهنً و حل المشكالت
العلمانٌة فً التعلٌم  :أهدافها و آثارها و
العنف المدرسً  :بٌن األسرة و المدرسة و
العولمة و التربٌة و سباقات اإلتصال و التشكل
العولمة والتربٌة
الفعل (كتاب الطالب)
الفكر التربوي العربً اإلسالمً فً أصول
القدرات اإلبداعٌة لؤلطفال  76 :نشٌدا و أغنٌة
 100نشاط تعلٌمً  75قصة و حكاٌة  79لعبة
القٌادة التربوٌة  :اإلشراف التربوي الفعال
القٌادة التربوٌة فً القرن الجدٌد
القٌاس و التقوٌم الصفً

إبراهٌم ،مجدي

370/00135/1

5

إبراهٌم ،مجدي
بوسنة ،محمود

370/00304/1
370/00027/1

3
6

القفاص ،ولٌد
السندانً ,عادل
حسن ،أحالم
شرادي ،نادٌة
صبري ,ماهر
جونسون ،دٌفٌد
البحتري ،محمد

370/00455/1
370/00118/1
370/00133/1
370/00141/1
370/00119/1
370/00175/1
370/00205/1

4
7
5
23
5
4
3

البٌالوي ،حسن
شباك ،المصطفى

370/00334/1
370/00335/1

12
4

بن ٌربح ،نذٌر
زاٌد ،نبٌل
أبو السمٌد ،سهٌلة

370/00482/1
370/00306/1
370/00173/1
370/00396/1
370/00113/1
370/00346/1
370/00191/1
370/00413/1
370/00095/1

6
3
3
3
8
10
3
4
8

الطرٌحً ،فاهم
عبٌدات ،سهٌل

370/00460/1
370/00327/1

4
4

عدلً ،فاتن
العٌسوي ،عبد الرحمن
عبد اللطٌف ،مدحت
العٌاصرة ,ولٌد

370/00341/1
370/00198/1
370/00230/1
370/00507/1

5
3
12
4

مصطفً ،فهٌم
نبهانٌ ،حً
أبودنٌا  ،عبد المنعم
جادو ،أمٌمة
المعوش ،سالم
عبد هللا العلى ,أحمد
دي بونو ،إدوارد
الجعفري ،اسماعٌل

370/00427/1
370/00084/1
370/00162/1
370/00295/1
370/00331/1
370/00015/1
370/00211/1
370/00164/1

3
5
5
4
3
5
3
3

سالمةٌ ،اسر
العجمً ,محمد
حمادات ،محمد
المحاسنة ،إبراهٌم

370/00397/1
370/00319/1
370/00316/1
370/00454/1

5
12

Rowe, Alan
السمدونً ,السٌد
جابر ,جابر
نودٌنجر ،نل
التكرٌتً ،واثق
حمادات ،محمد

18

4
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أبوعقٌل ،إبراهٌم
القٌاس و التقوٌم المدرسً التربوي
الصمادي ،عبد هللا
القٌاس و التقوٌم النفسً و التربوي بٌن
ٌعقوب النور ,أحمد
القٌاس و التقوٌم فً التربٌة و علم النفس
عسٌوي ,عبد الرحمن
القٌاس والتجرٌب فً علم النفس والتربٌة
ملحم ،سامً
القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس
القٌم و مناهج التارٌخ اإلسالمً  :دراسة تربوٌة الجمل ،علً
بوكرمة ،فاطمة الزهراء
الكفاءة  :مفاهٌم و نظرٌات
الحالق ،علً
اللغة والتفكٌر الناقد  :أسس نظرٌة
ٌوسف ،عصام
المختصر فً علم النفس التربوي
الرشدان ،عبد هللا
المدخل إلى التربٌة و التعلٌم
أبوشعٌرة ،خالد
المدخل إلى علم التربٌة
أبو حوٌج ،مروان
المدخل إلى علم النفس التربوي
منسى ،محمود
المدخل إلى علم النفس التعلٌمً
سالم ،عبد الحمٌد
المدخل فً العلوم التربوٌة
المدرب العابر " Trainer" : 100تقنٌة
شواهٌن ،خٌر سلٌمان
تدرٌبٌة من تصمٌم  100من كبار المدربٌن
التٌتون ،أمٌنة
المدرسة الدٌمقراطٌة  :ثورة على التعلٌم
Creps International
المدرسة و التثقٌف  :التربٌة و التعلٌم الحدٌث
مرسً ،محمد
المرجع فً التربٌة المقارنة
المرشد األدبً الحدٌث للمراحل التعلٌمٌة :
الجامعة و الثانوٌة و المتوسطة وفق المنهجٌة كبرٌت ،سمٌر
المشكالت السلوكٌة النفسٌة و التربوٌة :
الحرٌري ،رافدة
لتالمٌذ المرحلة اإلبتدائٌة
المعاش النفسً لدى المراهقات المصابات بداء
زلوف ،منٌرة
السكري المرتبط باألنسولٌن و أثره على
بن درٌدي ،فوزي
المناخ المدرسً  :دراسة مٌدانٌة
السلطانً ،حمزة
المناهج و طرائق تدرٌس اللغة العربٌة
المنظومة التربوٌة المدرسٌة والعلمٌة الجامعٌة
دحو ,العربً
 :بٌن جهود التأصٌل ومفتعالت التعطٌل
إبراهٌم ،مجدي
المنهج التربوي و تعلٌم التفكٌر
الصالحات ,نجالء
المهارات الدراسٌة  :واقع وطموح
علً ،سعٌد
الهوٌة و التعلٌم
شواهٌن خٌر سلٌمان
الواقع اإلفتراضً و الواقع المعزز
أنشطة عملٌة فً تعلٌم التفكٌر  :برنامج أدوات
الخطٌب ،ناصر
التفكٌر اإلبداعً برنامجى الكورت المعدل
بحوث فً التربٌة علم النفس  :التربٌة العلمٌة عودة ,ثناء
غانم ،حجاج
بحوث معاصرة فً القٌاس النفسً و علم
عبد النبً ،سعاد
بحوث و دراسات فً نظم التعلٌم
حاجً ،فرٌد
بٌداغوجٌا التدرٌس بالكفاءات  :األبعاد و
قندٌل ,محمد
بٌئات تعلم الطفل
الرشدان ،عبد هللا
تارٌخ التربٌة
فرج ,عبد اللطٌف
تحفٌز التعلم
طواهري ،مصطفى
تدرٌبات القراءة السرٌعة
تدرٌس التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة فً ضوء
عطاهللا ،أحمد
األهداف اإلجرائٌة والمقاربة بالكفاءات
سعادة ،جودت
تدرٌس مهارات التفكٌر  :مع مئات األمثلة
الحرٌري ،رافدة
تربٌة اإلبداع
فرٌرى ،باولو
تربٌة الحرٌة  :األخالق ،و الدٌموقراطٌة ،و

19

370/00526/1
370/00523/1
370/00057/1
370/00217/1
370/00220/1
370/00386/1
370/00080/1
370/00101/1
370/00522/1
370/00317/1
370/00221/1
370/00228/1
370/00284/1
370/00398/1

4
2
7
8
8
5
6
15
2
4
6
7
4
2

370/00525/1
370/00425/1
370/00434/1
370/00268/1

5
6
1
2

370/00342/1

3

370/00231/1

4

370/00432/1
370/00518/1
370/00481/1

4
6
2

370/00521/1
370/00242/1
370/00121/1
370/00322/1
370/00527/1

5
4
5
5
5

370/00240/1
370/00405/1
370/00232/1
370/00253/1
370/00340/1
370/00181/1
370/00252/1
370/00338/1
370/00134/1

8
7
4
2
5
3
4
6
3

370/00212/1
370/00131/1
370/00168/1
370/00298/1

9
6
3
3
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تربٌة الطفل بٌن النظري والتطبٌقً
تربٌة بدون تعلٌم
تصمٌم التعلٌم
تصمٌم التعلٌم  :نظرٌة و ممارسة
تصمٌم التعلٌم  :نظرٌة وممارسة
تطبٌقات تكنولوجٌا الوسائط المتعددة
تطبٌقات عملٌة فً التربٌة العلمٌة
تطبٌقات عملٌة فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً
بإستخدام نظرٌة الحل االبتكاري للمشكالت
تطبٌقات عملٌة فً تنمٌة التفكٌر بإستخدام
تطبٌقات فً اإلشراف التربوي
تطور الفكر التربوي
تطور الفكر التربوي فً العصور الوسطى
تطوٌر مهارات التفكٌر اإلبداعً  :تطبٌقات
تعرٌب التعلٌم فً الجزائر بٌن الطرح
اإلٌدٌولوجً والطرح المعرفً
تعلم العلم فً القرن الحادي والعشرٌن
تعلم القٌم و تعلٌمها  :تصور نظري و تطبٌقً
لطرائق و استراتٌجٌات تدرٌس القٌم
تعلم لتكون
تعلٌم التفكٌر  :النظرٌة و التطبٌق
تعلٌم التفكٌر اإلبداعً من الطفولة إلىالمراهقة
 :منهج تطبٌقً شامل لتنمٌة التفكٌر فً مراحل
تعلٌم التفكٌر اإلبداعً و المناهج المدرسٌة :
 16درسا عملٌا لتعلٌم اإلبداع و التفكٌر
تعلٌم التفكٌر فً المنهج المدرسً
تعلٌم التفكٌر لجمٌع األطفال
تعلٌم التفكٌر و مهاراته  :تدرٌبات و تطبٌقات
تعلٌم من أجل التفكٌر
تعلٌم مهارات التفكٌر
تعمٌق عملٌتً التعلٌم و التعلم بٌن النظرٌة و
التطبٌق :دراسات مٌدانٌة و بحوث تطبٌقٌة
تفرٌد التعلٌم و التعلٌم المستمر
تفكٌر بال حدود  :رؤى تربوٌة معاصرة فً
تعلٌم التفكٌر و تعلمه
تفكٌر و ذكاء الطفل
تكامل الذكاءات المتعددة و أسالٌب التعلم
تنمٌة اإلبداع داخل الفصل الدراسً فً القرن
تنمٌة اإلبداع و التفكٌر اإلبداعً فً
تنمٌة التفكٌر اإلبداعً
تنمٌة المهارات اإلجتماعٌة و القٌادٌة
تنمٌة المهارات الحسابٌة و المنطقٌة و
تنمٌة المهارات اللغوٌة و اللفظٌة
تنمٌة المهارات المكانٌة و الفنٌة
تنمٌة المهارات الوجدانٌة و إدارة الذات
تنمٌة تفكٌر المعلمٌن و المتعلمٌن  :ضرورة
تربوٌة فً عصر المعلومات
تنمٌة مهارات التفكٌر  :نمادج نظرٌة

زٌان ،سعٌد
عثمان ،نعٌمان
جامع ،حسن
الحٌلة ،محمد محمود
الحٌلة ،محمد محمود
مبارز ,منال
طوالبة ،هادي

370/00435/1
370/00079/1
370/00156/1
370/00064/1
370/00093/1
370/00444/1
370/00165/1

2
5
3
7
2
3
3

أبو جادو ،صالح
نوفل ,محمد
عاٌش ،أحمد
أحمد ،سعد
شٌحة ،عبد المجٌد
دناوي ،مؤٌد

370/00116/1
370/00114/1
370/00321/1
370/00351/1
370/00032/1
370/00199/1

8
9
8
2
1
12

ناشف ،أحمد
فهمً ,مصطفى

370/00519/1
370/00127/1

5
5

الجالد ،ماجد
فور ،إٌدجار
أبو جادو ،صالح

370/00166/1
370/00387/1
370/00301/1

3
1
9

مصطفً ،فهٌم

370/00196/1

6

شواهٌن ،خٌر
السرور ،نادٌا
قطامًٌ ،وسف
عبد العزٌز ،سعٌد
األعسر ،صفاء
ستٌرتبٌراج ,روبٌرت

370/00505/1
370/00214/1
370/00302/1
370/00305/1
370/00270/1
370/00197/1

2
8
5
9
2
5

جمل ،محمد
العبٌدي ،محمد

370/00289/1
370/00063/1

3
17

محمود ،صالح
قطامً ,ناٌفة
ماسون
حبٌب ،مجدي
حمدي ،نزٌه
رٌاض ،سعد
دار الفنار للعلوم و اآلداب
رٌاض ،سعد
رٌاض ،سعد
رٌاض ،سعد
رٌاض ،سعد

370/00136/1
370/00172/1
370/00239/1
370/00117/1
370/00326/1
370/00512/1
370/00515/1
370/00516/1
370/00514/1
370/00517/1
370/00513/1

5
3
3
5
5
3
3
4
3
4
3

إبراهٌم  ،مجدي
العتوم ,عدنان

370/00083/1
370/00110/1

8
13
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تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً وإتجاهات
تنمٌة مهارات التفكٌر فً تعلم العلوم
توجهات حدٌثة فً القٌاس و التقوٌم التربوي :
 100إستراتجٌة عملٌة
توظٌف أبحاث الدماغ فً التعلم
ثقافة تربوٌة  :التربٌة (مبادئ وأصول)
حقوق اإلنسان فً الحٌاة التربوٌة  :الواقع و
دافعٌة اإلنجاز  :دراسة تنموٌة
دراسات تربوٌة فً طرائق تدرٌس اللغة
العربٌة  :دراسات تطبٌقٌة لمعالجة بعض
دراسات فً التجدٌد التربوي
دراسات فً التفوق والموهبة واإلبداع
دراسات فً القٌاس و التقوٌم النفسً والتربوي
دراسات فً فلسفة التربٌة المعاصرة
دراسات و بحوث فً التربٌة العلمٌة و البٌئٌة
و ثكنولوجٌا التعلٌم
دلٌل إرشادى لتحسٌن االستذكار  ( :لطالب
دلٌل البرنامج
دلٌل الدراسات و المقاٌٌس التربوٌة و النفسٌة
دلٌل الطالب لكٌفٌة الدراسة و المذكارة و أداء
االمتحانات لطالب الجامعات و المعاهد العلٌا
دماغ التلمٌذ دلٌل لآلباء و المعلمٌن
دور التربٌة والتعلٌم فً عملٌة التحدٌث
دور التعلم الذاتً التنظٌم  :وأثره على النجاح
الدراسً فً ضوء المقاربة بالكفاءات
دور التكنولوجٌا فً تحسٌن العملٌة التربوٌة
رهانات البٌداغوجٌا المعاصرة  :دراسة فً
قضاٌا التعلم و الثقافة المدرسٌة
رؤى تربوٌة و تعلٌمٌة متجددة بٌن العولمة و
رؤى معاصرة لبعض القضاٌا التربوٌة
سر التفوق الدراسً
سوء التوافق الدراسً لدى المراهقٌن :
سوسٌولوجٌا اإلصالح التربوي فً العالم الثالث
سٌكولوجٌا التعلم و تطبٌقاته الصفٌة
سٌكولوجٌة اإلدارة المدرسٌة و اإلشراف الفنً
سٌكولوجٌة التعلم
سٌكولوجٌة التعلم و التعلٌم
سٌكولوجٌة التعلم والتعلٌم  :األسس النظرٌة
سٌكولوجٌة الدافعٌة للتعلم فً التعلٌم ماقبل
سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و تطبٌقاتها التربوٌة
سٌكولوجٌة الموهبة و التفوق
شبكة لحسن بوعبدهللا للتقٌٌم المنظومً لبرامج
صعوبات تعلم الرٌاضٌات  :الدٌسكلكولٌا
صٌاغة األهداف التربوٌة والتعلٌمٌة فً جمٌع
طرق البحث التربوي
علم التربٌة العام  :مٌادٌنه و فروعه
علم النفس التربوي
علم النفس التربوي

صوافطة ,ولٌد
شواهٌن ,خٌر

370/00109/1
370/00171/1

3
3

شواهٌن ،خٌر سلٌمان
عامر ،طارق
الحدٌدي ،فاٌز محمد
عوادٌ ,وسف
أبوشقة ,سعدة

370/00529/1
370/00077/1
370/00025/1
370/00056/1
370/00120/1

5
11
7
16
5

الموسوي ،نجم
الجٌار ،سٌد
عامر ،طارق
حسٌن ،محمد حسٌن
عبد الرحمن ،عبد الراضً

370/00128/1
370/00358/1
370/00318/1
370/00524/1
370/00003/1

3
2
12
2
9

السٌدٌ ،سري
سعفان ،محمد
دي بونو ،إدوارد
الشمسً ,عبد األمٌر

370/00329/1
370/00237/1
370/00210/1
370/00081/1

3
7
3
4

عكً ،عبد القادر
ننلً ،كاثً
الزهٌري ,عبد الكرٌم محسن

370/00399/1
370/00185/1
370/00043/1

10
3
5

دوقة ،أحمد
طاهر محمد سكتاوي ,منال

370/00520/1
370/00039/1

4
3

منصف ،عبدالحق
شحاتة ,أحمد
الدسوقى ,علً
السباخً ،كرٌم
بن إسماعٌلً ،محمد
علً ،سعٌد
أبو شعٌرة  ،خالد
زٌدان ،محمد
سرٌة ،عصام
العٌسوي ,عبد الرحمن
ملحم ,سامً
دوقة ،أحمد
الزعبً ،أحمد
العدل ،عادل
لحسن ،بوعبد هللا
زٌادة ،خالد
سعادة ،جودت
ربٌع ،هادي
سعٌد ،أبو طالب
القذافً ،رمضان
العنانً ,حنان

370/00042/1
370/00073/1
370/00037/1
370/00089/1
370/00486/1
370/00349/1
370/00151/1
370/00353/1
370/00096/1
370/00401/1
370/00097/1
370/00443/1
370/00238/1
370/00458/1
370/00183/1
370/00395/1
370/00092/1
370/00296/1
370/00307/1
370/00031/1
370/00045/1

3
9
9
4
1
2
3
2
9
8
10
9
5
4
30
3
3
3
2
2
1
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مشعان ربٌع ،هادي
علم النفس التربوي
كراهٌة ،مارسٌل
علم النفس التربوي
النور ,أحمد ٌعقوب
علم النفس التربوي
سعٌد ,سعاد
علم النفس التربوي
أبوجادو  ،صالح
علم النفس التربوي
Anita, Woolfolk
علم النفس التربوي
جابر ،جابر
علم النفس التربوي
سلٌم ،مرٌم
علم النفس التربوي
كاغالر ،هوغٌت
علم النفس التربوي
أبو جادو ،صالح
علم النفس التربوي
علم النفس التربوي  :أسسه النظرٌة و التجرٌبٌة خٌرهللا ،سٌد
علم النفس التربوي  :الخصائص النمائٌة و
الفروق الفردٌة و البٌئة الصفٌة و انعكاساتها دخل هللا ،أٌوب
العتوم ,عدنان
علم النفس التربوي  :النظرٌة و التطبٌق
عدس ,عبد الرحمن
علم النفس التربوي  :النظرٌة و التطبٌق
علم النفس التربوي  :تحلٌل نظرٌة
وسٌكومترى لخمسة مقاٌٌس فً التربٌة العادٌة غانم ،حجاج
العلوان ،أحمد
علم النفس التربوي  :تطوٌر المتعلمٌن
علم النفس التربوي  :دراسة فً التعلٌم -عادات
العٌسوي ،عبد الرحمن
اإلستذكار و معوقاتها
علم النفس التربوي  :للطالب الجامعً و المعلم أبو رٌاش ،حسٌن
الموسوي ،عباس
علم النفس التربوي  :مفاهٌم و مبادئ
عدس ,عبد الرحمن
علم النفس التربوي  :نظرة معاصرة
محمد ،محمد
علم النفس التربوي  :و تطبٌقاته
كوافجة ،تٌسٌر
علم النفس التربوي  :و تطبٌقاته فً مجال
أحمد التل ,شادٌة
علم النفس التربوي فً اإلسالم
شروخ ,صالح الدٌن
علم النفس التربوي للكبار  :علم النفس
العبٌدي ،محمد
علم النفس التربوي و تطبٌقاته
أبو شعٌرة  ،خالد
علم النفس التربوي و تطبٌقاته الصفٌة
أحمد ،عبد هللا
علم النفس التربوي وتحدٌات عصر العولمة
منسى ،محمود
علم النفس التعلٌمً
علم النفس الثقافً  :هل النمو المعرفً متعلق تروادك ،برتران
البكري ,أمل
علم النفس المدرسً
عدنان ،رانٌا
علم النفس المدرسً
عبد هللا ،روٌدا
علم النفس المدرسً المعاصر
العٌسوي ،عبد الرحمن
علم النفس فً المجال التربوي
سلٌم ,مرٌم
علم نفس التعلم
شبشوب ،أحمد
علوم التربٌة
سعٌد ،أبو طالب
عوامل التربٌة  :الجسمٌة و النفسٌة و
فاعلٌة تصمٌم تعلٌمً  -تعلمً و عالقتهما
العفون ،نادٌة
بالتفكٌر العلمً و تنمٌة الوعً البٌئً
لٌلٌان ،موري
فرٌنه و علم التربٌة
علً ،سعٌد
فقه التربٌة  :مدخل إلى العلوم التربوٌة
ناصر ،إبراهٌم
فلسفات التربٌة
فلسفات التربٌة التقلٌدٌة و الحدٌثة و المعاصرة الخوالدة ،محمد
الٌمانً ،عبد الكرٌم
فلسفة التربٌة
المٌالدي ,عبد المنعم
فلسفة التربٌة  :المدرسة  -األسرة  -المجتمع
فن المذاكرة  :دلٌل الطالب الذكً نحو التفوق فرج ،نجالء
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فً إجتماعات التربٌة المعاصرة
فً أصول التربٌة
فً أصول التربٌة
فً إقتصادٌات التعلٌم
فً التربٌة المعاصرة
فً التنمٌة اللغوٌة و التطور النفسً
فً الفكر التربوي
فً المسألة التربوٌة  :نحو منظور
فً فلسفة التربٌة
فً قضاٌا التربٌة
قراءات فً االهداف التربوٌة
قراءات فً طرائق التدرٌس
قضاٌا فً فلسفة التربٌة
قٌاس وتقٌٌم قدرات الذكاءات المتعددة
قٌم تربوٌة..فً المٌزان
كتاب المعلم (الفعل)
كٌف تتفوق فً دراستك الجامعٌة؟  :دلٌل
كٌف تذاكر  :األسس العلمٌة لالستذكار
كٌف تذاكر ؟
كٌف نعاون أطفالنا على التعلم؟
كٌف ٌعمل العقل أثناء حدوث عملٌة التعلم ؟ :
نموذج عملً لتنمٌة مهارات ما وراء المعرفة
لغة التربٌة تحلٌل الخطاب البٌداغوجً
مبادىء علم النفس التربوي
مبادئ الغزالً التربوٌة
مبادئ القٌاس النفسً والتقٌٌم التربوي
مبادئ فً البحث النفسً والتربوي
محاضرات فً سٌكولوجٌة التعلم
مداخل معاصرة إلصالح المؤسسات التعلٌمٌة
فً مجتمع المعرفة
مدخل إلى البحث فً العلوم التربوٌة و
اإلجتماعٌة  :أساسٌاته -مناهجه -تصامٌمه -
مدخل إلى التربٌة
مدخل إلى التربٌة
مدخل إلى التربٌة
مدخل إلى علم النفس التربوي
مدخل إلى مناهج البحث فً التربٌة و علم
مدرسة المستقبل  :رهان اإلصالح التربوي فً
مراكز مصادر التعلم و التكنولوجٌا المساعدة :
لؤلطفال ذوي اإلعاقة السمعٌة
مرشد األسرة و المعلمة فً التربٌة اإلبداعٌة
مستقبل التعلٌم العربً بٌن الكارثة واألمل
مستقبل تعلٌم األمة العربٌة
مشكالت تربوٌة معاصرة
مفاهٌم تربوٌة المدرسة و المجتمع  :رؤٌة
مقاربات بٌداغوجٌة  :من تفطٌر التعلم إلى تعلم
التفكٌر-دراسة سوسٌوبٌداغوجٌة
مقاربة مشروع المؤسسة  :تجوٌد للفعل

العجمً ,محمد
دندش ،مراد
محفوظ ،أحمد
الرشدان ،عبد هللا
عبود ،عبد الغنً
أبوطقة  ،محمد
النجٌحً ،محمد
محسن ،مصطفى
السحماوي ،إبتسام
بلعٌد ,صالح
تٌغزي ،أمحمد
مزٌان ،محمد
الهاللً ،الهاللً
حسٌن ،محمد
عمار ،حامد
دي بونو ،إدوارد
مرسً ،محمد
دٌز ،جون
فراي ،رون
عبد الفتاح ،عزة
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الحارون ،شٌماء
روبول ,أولٌفًٌ
قطامًٌ ,وسف
الشمري ،هدى
أبولبده ,سبع
مزٌان ،محمد
سلٌمان ،سناء

370/00074/1
370/00034/1
370/00146/1
370/00193/1
370/00201/1
370/00195/1
370/00501/1

5
4
3
3
10
3
4

فخري محمد ،مدٌحة

370/00502/1

5

الكٌالنً ،عبدهللا
عرٌفش ,سامً
ناصر ،ابراهٌم
عرٌفج ،منٌر
زٌان ،سعٌد
عباس ،محمد
محسن ،مصطفى

370/00394/1
370/00009/1
370/00152/1
370/00161/1
370/00489/1
370/00071/1
370/00180/1

3
4
3
15
10
20
3

الفاٌز ،فاٌزة
المشرفً ،انشراح
خضر ،محسن
علً ،سعٌد
المعاٌطة ,عبد العزٌز
الطعانً ،حسن أحمد

370/00406/1
370/00314/1
370/00098/1
370/00423/1
370/00038/1
370/00504/1

3
5
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5
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شرقً ،محمد
حاجً ،فرٌد
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370/00208/1

3
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لحسن ،بوعبدهللا
مقاربة منظومٌة للبرامج التكوٌنٌة
زاٌد ،نبٌل
مقاٌٌس الوجدان لطلبة الثانوي
علً ،سعٌد
مقدمة فً التأرٌخ للتربٌة
غانم ,محمود
مقدمة فً تدرٌس التفكٌر
النجٌحً ,محمد
مقدمة فً فلسفة التربٌة
مقٌاس اإلستذكار  :كراسة التعلٌمات و األسئلة سعفان ،محمد
وٌتٌج ،أرنوف
ملخصات شوم نظرٌات و مشكالت فً
حمداوي ,جمٌل
من مستجدات التربٌة الحدٌثة والمعاصرة
من واقع البٌداغوجٌة  :مجموعة مقاالت نقدٌة أمقران ،عبد الررزاق
سلٌمان ،عبد الرحمن
مناهج البحث
منسً ،حسن
مناهج البحث التربوي
إبراهٌم ،مجدي
مناهج البحث العلمً  :فً العلوم التربوٌة و
فان دالٌن ،دٌوبولد ب
مناهج البحث فً التربٌة و علم النفس
ملحم ,سامً
مناهج البحث فً التربٌة و علم النفس
مناهج البحث فً التربٌة و علم النفس  :رؤٌة أحمد ،عطٌة أحمد
مدكور ،علً
مناهج التربٌة أسسها و تطبٌقاتها
السالم ،مؤٌد
منظمات التعلم
منهج البحث المقارن فً التربٌة  :خرائط
بكر ،عبد الجواد
المقارنة ،الدراسات المجالٌة ،المعاٌٌر
عبد الرحمن ،عبد الرحمن
منهجٌة البحث فً التربٌة ِ :رؤٌة إسالمٌة
ابراهٌم ،محمد
مهارات البحث التربوي
مهارات التفكٌر فً مراحل التعلٌم العام :
رٌاض األطفال  ،اإلبتدائً  ،اإلعدادي
المتوسط و الثانوي  :رؤٌة مستقبلٌة للتعلٌم فً مصطفً ،فهٌم
مهارات الحٌاة للجمٌع  :نحو برنامج إرشادي عبٌد ،معتز
مهارات القراءة اإللكترونٌة  :رؤٌة مستقبلٌة
لتطوٌر أسالٌب التفكٌر فً مراحل التعلٌم العام
رٌاض األطفال-اإلبتدائً-اإلعدادي( المتوسط ) -مصطفً ،فهٌم
سعادة ،جودت
مهارات عقلٌة تنتج أفكارا إبداعٌة
مهام األستاد الجامعً فً االشراف و التوجٌه
البحوث و الرسائل و األطارٌح الجامعٌة - :
أسس التقوٌم و الحكم -مناهج الدراسة األدبٌة كبرٌت ،سمٌر
نحن و التنوٌر  :عن الفلسفة و المؤسسة و
محسن ،مصطفى
رهانات التنمٌة و التحدٌث و تكوٌن اإلنسان
شحاتة ,حسن
نحو تطوٌر التعلٌم فً الوطن العربً  :بٌن
نحو تعلٌم أفضل  :إنجاز أكادٌمً و تعلم
جابر ،جابر
اجتماعً و ذكاء و جدانً
جابر ,جابر
نحو تعلٌم أفضل  :إنجاز أكادٌمً وتعلم
نحو مفاهٌم تربوٌة معاصرة فً األلفٌة الثالثة أبو شعٌرة  ،خالد
لحسن ،بوعبد هللا
نحو نمذجة منظومٌة للبرامج التكوٌنٌة
موالي بودخٌلً  ،محمد
نطق التحفٌز المختلفة و عالقتها بالتحصٌل
الخالدي ،مرٌم
نظام التربٌة و التعلٌم
الفتالوي ،خالد راهً
نظام التعلم األساس
محمد ،محمد جاسم
نظرٌات التعلم
الزغول ،عماد
نظرٌات التعلم
جالل ،رشٌدة
نظرٌة المقام و أثرها فً حسن تعلم اللغة
حبٌب ،مجدي
هل ٌمكن تعلٌم اإلبداع؟
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واقع التربٌة البٌئٌة فً برامجنا التعلٌمٌة :
دراسة تحلٌل محتوى فً كتب الطور األول

لحسن ،بوعبد هللا

370/00184/1
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اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

العنوان
Analyser, présenter et restituer la
communication écrite
Evalutions en tension : entre la régulation des
apprentissage et le pilotage des systémes
?Faut-il avoir peur de l'évaluation
La relation éducation - développement :
éléments pour une théorie
l'accompagnement concerté des stagiaires en
enseignement .
L'accompagnement en éducation : Un soutien au
renouvellement des pratiques
L'école et ses sociologies
L'efficacité dans l'enseignement : promesses et
zones d'ombre

المؤلف

الشفرة

عدد
النسخ

379/00020/1 Annie Sadarnac

6

379/00011/1 Crahay, Marcel
379/00015/1 Hadji, Charles

3
5

379/00002/1 Bakouche, Sadek

20

379/00016/1 Boutet, Marc

5

379/00017/1 L'Hostie, Monique

5

379/00012/1 De Singly, François

2

379/00018/1 Dumay, Xavier

5

Transformations des systèmes éducatifs dans les
379/00019/1 Akkari, Abdeljalil
pays du Sud : entre globalisation et diversification
379/00003/1
الضبع ،عبد الرؤوف
إشكالٌة التعلٌم وقضاٌا التنمٌة  :تحلٌل سوسٌولوجً
اقتصادٌات التربٌة و التخطٌط التربوي  :التعلٌم ،و األسرة،
379/00007/1
حجى ،أحمد
اإلعالم
االستثمار فً التعلٌم بٌن خبرات الماضً ومشكالت الحاضر
379/00013/1
مدكور ،علً أحمد
وتصورات المستقبل
379/00005/1
غنٌمة ،محمد
التربٌة و العمل و حتمٌة تطوٌر سوق العمالة العربٌة

2
2

الزٌادات ،محمد
بنً مصطفى ،هانً

379/00010/1
379/00006/1

5
8

جاٌل ،عفاف
رفاعً ،عقٌل

379/00009/1
379/00008/1

5
9

غنٌمة ،محمد
العتٌقً ،إبراهٌم

379/00004/1
379/00001/1

2
5

الملٌجى ،رضا

379/00014/1

4

الجودة و اإلعتماد األكادٌمً لمؤسسات التعلٌم العام و الجامعً
السٌاسات التربوٌة و النظام السٌاسً
بعض معوقات تطبٌق مبدأ تكافؤ الفرص التعلٌمٌة  :فً ضوء
المتغٌرات اإلقتصادٌة المعاصرة
تطوٌر التعلٌم العام و تموٌله  :دراسات مقارنة
تموٌل التعلٌم و البحث العلمً العربً المعاصر  :أسالٌب جدٌدة
سٌاسات مؤسسات النقد الدولٌة و التعلٌم  :دراسة تحلٌلٌة
نحو تعلٌم متمٌز فً القرن الحادي و العشرٌن  :رؤى
إستراتٌجٌةو مداخل إصالحٌة
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 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺨﺎص, اﻟﻤﺪارس و أﻧﺸﻄﺘﮫﺎ

عدد
النسخ
5

الشفرة
371/00777/1

2

371/00462/1

2

371/00833/1

1

371/00700/1

3

371/00706/1

5
10

371/00786/1
371/00822/1

5

371/00782/1

2

371/00640/1

3

371/00808/1

8

371/00819/1

10

371/00642/1

5

371/00802/1

5

371/00799/1

3

371/00834/1

1

371/00652/1

4

371/00671/1

5

371/00803/1

7

371/00643/1

المإلف
Kluth, Paula
Berchoud,
Marie
Deman,
Isabelle
Organisation
des Nations
Unies pour
l'alimentation
et l'agriculture
Sensevy,
Gérard
Bombèr,
Louise
Michelle
Hamdi, Afifa

العنوان
100 strategies pour differencier l'enseignement
30 fiches pour réussir les examens et concours
Accompagner un élève avec PPS ou PPRE

Administration des écoles et collèges d'agriculture :
manuel pratique
Agir ensemble : l'action didactique conjointe du
professeur et des élèves

Aider l'élève en souffrance : stratégies pratiques pour
aider les enfants qui ont des difficultés d'attachement
Alexandre, sa vie en énoncés : adolescence
Analyser l'activité enseignante : Des outils
méthodologiques et théoriques pour l'intervention et
Yvon, Frédéric la formation
Faherty,
Catherine
Asperger, qu'est-ce que c'est pour moi ?
CAP dans la poche ! : français, vie sociale et
Chandivert, C. professionnelle
Scrivener, Jim Classroom management techniques
Mager, Robert
Frank
Comment définir des objectifs pédagogiques
Comment faire travailler efficacement des élèves en
France, Marie groupe ? : tutorat et apprentissage coopératif
Freres,
Comment rendre efficace le conseil de classe ? : de
Geneviève
l'évaluation à la prise de décision collégiale
Nayl,
Comment se prépare le conseil de discipline des
Christophe
élèves
Despinoy,
Maurice
Comprendre et soigner l'enfant en échec scolaire
M'hamsadji,
Kaddour
Marcel, JeanFrançois

Concevoir une émission éducative : contribution à la
méthodologie d'un enseignement à distance
Coordonner, collaborer, coopérer : de nouvelles
pratiques enseignantes

Jellab; Aziz

Débuter dans l'enseignement secondaire : quel
rapport aux savoirs chez les professeurs stagiaires
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Glikman,
Viviane
MontandonBinet,
Christiane
Jackson,
Robyn R.

Des cours par correspondance au e-learning :
panorama des formations ouvertes et à distance

2

371/00696/1

3

371/00644/1

5

371/00788/1

2

371/00712/1

5

371/00730/1

5

371/00787/1

2
2

371/00637/1
371/00818/1

2

371/00639/1

5
4

371/00791/1
371/00840/1

3

371/00645/1

2

371/00619/1

5

371/00783/1

3

371/00647/1

5

371/00785/1

2

371/00641/1

Kacimi, Yamina Droit
Mimoun,
Badra
Eléments de psychomotricité pour jeunes enfants
Enseignant debutant, enseignant gagnant : Des listes
Thompson,
de sugesstionts et de stratégies pour enseigner du
Julia G.
préscolaire au secondaire
Raucent,
Benoît
Etre Enseignant : magister ? metteur en scène ?
Beretta, Alan Evaluating second language education
Altet;
Former des enseignants professionnels : quelles
Marguerite
stratégies ? quelles compétences ?
Altet,
Former des enseignants réflexifs : obstacles et
Marguerite
résistances
Daïd, Gilles
Guide pratique des MOOC
Cognet,
Georges
Introduction à la psychologie scolaire
Rodriguès,
Sylvette
La communication commerciale
Lapostolle,
La formation des enseignants : professionnalisation
Guy
et recherche
Bahloul,
La Pédagogie de la différence : L'exemple de l'école
Mourad
tunisienne
Boimare,
Serge
La peur d'enseigner
Rhéaume,
Denis
La prévention du suicide à l'école

5

371/00827/1
371/00779/1

Renau, Claudia L'apprentissage informel expliqué à mon inspecteur
Proulx, Jean
L'apprentissage par projet

6

371/00674/1

2

371/00870/1

Paradis, louise Le Décrochage : Prévention-intervention raccrochge
Le français sur objectifs universitaires dans les filières
Kadik, Djamel technologiques

Des travaux personnels encadrés : témoignages et
analyses
Devenir un enseignant plus efficace : Sept principes
pour mieux enseigner

5

371/00798/1

Malige, Régis

Le recrutement des personnels enseignants et
l'évolution du métier de gestionnaire de concours :
Approche socio-organisationnelle et étude de cas

5

371/00794/1

Baudrit, Alain

Le tutorat : une solution pour les élèves à risque ?
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5

371/00789/1

2

371/00650/1

4

371/00739/1

Depover,
Christian
Roegiers,
Xavier
Glasser,
William

5

371/00781/1

Le Rest, Pascal L'éducation spécialisée en 45 fiches

2

371/00732/1

2

371/00649/1

5

371/00797/1

1

371/00867/1

6

371/00285/1

2

371/00655/1

2
4

371/00636/1
371/00306/1

1

371/00866/1

2
1

371/00646/1
371/00656/1

Jorro, Anne
Bourgeois,
Etienne
Vande walle,
John
Meirieu,
Philippe
Altet,
Marguerite
bain, ken
Andréani,
Francis
Huteau,
Michel
Piloz, Lucien

2

371/00638/1
371/00744/1

Jaillet, Alain
Brault, Roger

5

371/00778/1

3

371/00296/1

Baudrit, Alain
El Hassan,
Hind

7

371/00651/1

4

371/00667/1

3

371/00293/1

Crahay, Marcel Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?
Pour comprendre les mathématiques : Guide
Blanc, J.P
pédagogique
Mager,
Rebert.F
Pour eveiller le desir d'apprendre

371/00860/1

Centre de
recherche en
Anthropologie
Sociale et
Pour une pédagogie acctive en langues étrangéres à
Culturelle
l'usage des enseignants et des enseignés

2

Mazeau,
Michèle
Boimare,
Serge

Le tutorat en formation à distance
L'école et l'évaluation : des situations pour évaluer
les compétences des élèves
L'école qualité : Enseigner sans contraindre

L'enfant dyspraxique et les apprentissages :
coordonner les actions thérapeutiques et scolaires
L'enfant et la peur d'apprendre
L'engagement professionnel en éducation et
formation
L'engagement professionnel en éducation et
formation
L'enseignement des Mathematiques l'elevel au
centre de son apprentissage
Les competences a l'ecole : apprentissage et
évaluation
Les pédagogies de l'apprentissage
Les secrets des meilleurs professeurs
L'orientation des élèves : Comment concilier son
caractère individuel et sa dimension sociale
L'orientation scolaire et professionnelle
Maîtriser la violence à l'école
Manuels scolaires et films pédagogiques : sémiotique
des médias éducatifs
Mathématiques : livre du professeur
Mentorat et tutorat dans la formation des
enseignants
Methods of teaching english : The Abstract writing
skill
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Clavier, Pascal Préparation à l'examen
Processus d'apprentissage et difficultés :
Kadi-Ksouri,
problématique de la lecture / écriture en contexte
Latifa
scolaire algérien
Regards croisés sur les nouvelles façons de former : le
e-learning, enjeux et outils
Se Former aux metiers du paysage, de la foret et de la
nature

Lewandowski,
Jean-Claude
Collectif,
D'auteurs
Weinstein,
claire ellen
ATD quart
monde

Stratégies pour un apprentissage durable
Tous peuvent réussir ! : partir des élèves dont on
n'attend rien
Tout pour enseigner :
Caglar, Pascal formation,autoformation,évaluation
Ouellet, Lisette Un enseignant bien outille, des eleves motives
Achard, M.j
Vie sociale et professionnele cap
Durand,
Corinne
Vie sociale et professionnelle
إبداعات المعلم العربً  :الحل االبداعً للمشكبلت (مفاهٌم و تدرٌبات) جودة ،جٌهان
عوض هللا ،عوض
هللا
إتجاهات حدٌثة فً اإلشراف التربوي
الخطٌب ،رداح
إتجاهات حدٌثة فً التدرٌب
سبلمة ،حسن
إتجاهات حدٌثة فً تدرٌس الرٌاضٌات
الدلٌمً ،طه
إتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة
الحمدانً ،اقبال
اتجاهات حدٌثة نحو المدرسة
اتجاهات معاصرة فً رعاٌة وتنمٌة مهارات األطفال ذوي اإلحتٌاجات
مجٌد ,سوسن
الخاصة
جابر ,جابر
إتجاهات وتجارب معاصرة فً تقوٌم أداء التلمٌذ والمدرس
أثر البرامج التدرٌبٌة لذوي صعوبات التعلم فً اإلنجاز الدراسً
الرٌمونً ،هٌثم
ومفهوم الذات
مٌخائٌل أسعد,
ٌوسف
أثر الضرب فً البٌت والمدرسة
راشد ,علً
إثراء بٌئة التعلم
إختبار القٌادة التربوٌة و مجموعة اإلختبارات الموضوعٌة فً العلوم
مرسً ،محمد
التربوٌة
منصوري ،عبد
الحق
أخطاء تربوٌة
البرازي ،مجد
أخبلقٌات مهنة التربٌة و التعلٌم  :فً الكتاب و السنة
أحمد ,محمد
إدارة األزمات التعلٌمٌة فً المدارس  :األسباب والعبلج
العشً ،نوال
إدارة التعلم الصفً
مجٌد ,سوسن
إدارة الجودة الشاملة  :تطبٌقات فً الصناعة والتعلٌم
إدارة الجودة الشاملة فً المإسسات التربوٌة  :التطبٌق و مقترحات
علٌمات ،صالح
التطوٌر
التمٌمً ،فواز
إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التؤهٌل لآلٌزو 9001
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371/00828/1

1

371/00836/1

3

371/00697/1

1

371/00699/1

4

371/00648/1

4

371/00832/1

3

371/00784/1

5

371/00790/1
371/00701/1

5
8

371/00695/1

20

371/00356/1

3

371/00160/1
371/00388/1
371/00118/1
371/00108/1
371/00390/1

15
6
3
2
3

371/00217/1
371/00073/1

10
8

371/00238/1

12

371/00734/1
371/00275/1

2
5

371/00630/1

2

371/00300/1
371/00517/1
371/00061/1
371/00380/1
371/00070/1

24
2
5
8
3

371/00248/1
371/00069/1

3
11
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إدارة الصف الفاعلة و ضبط مشكبلت الطلبة
إدارة الصف وتنظٌمه
إدارة الفصل الفعال  :قراءات من اإلنترنت

غباري ،ثائر
خلٌل ،محمد
إبراهٌم ،أحمد

371/00372/1
371/00052/1
371/00538/1

3
3
4

إدارة الفصل وتنمٌة المعلم
إدارة المدرسة  :نظرٌاتها و تطبٌقاتها التربوٌة
إدارة المعرفة فً التعلٌم
إدارة المإسسات التعلٌمٌة فً القرن الحادي والعشرٌن

عبد العزٌز ،صفاء
عاٌش ،أحمد
البٌبلوي ،حسن
الهبللً ،الهبللً

371/00049/1
371/00369/1
371/00584/1
371/00040/1

9
1
3
5

إدارة النظم التعلٌمٌة للجودة الشاملة  :دلٌل عملً

زاهر ،ضٌاء الدٌن

371/00539/1

إدارة بٌئة التعلٌم والتعلم  :النظرٌة والممارسة داخل الفصل والمدرسة
إرشاد األطفال الموهوبٌن  :دلٌل المعلم و المربً
إرشاد الموهوبٌن و المتفوقٌن
إرشاد ذوي اإلحتٌاجات الخاصة
إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهم
إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهم
إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم
أساسٌات اإلدارة التربوٌة
أساسٌات اإلدارة التعلٌمٌة و مفاهٌمها
أساسٌات التؤهٌل المهنً لذوي اإلحتٌاجات الخاصة

حجى ،أحمد
قطنانً ،محمد
كرٌقر ،لٌندا
عبد العزٌز ,سعٌد
الرٌحانً ،سلٌمان
الجزازي ،جبلل
بطرس ،بطرس
رسمً ،محمد

371/00036/1
371/00460/1
371/00750/1
371/00193/1
371/00424/1
371/00693/1
371/00205/1
371/00045/1
371/00385/1
371/00188/1

5
3
4
10
3
5
14
5
3
3

جامل ،عبد الرحمن
عبد السبلم ،عبد
السبلم
الخٌاط ،ماجد
سعد هللا ،فرات
عبد هللا ،عبد
الرحمن
جروان ،فتحً
برهم ،نضال
رٌان ،محمد
عاٌش ،أحمد

371/00594/1

10

371/00002/1
371/00313/1
371/00829/1

3
3
2

371/00173/1
371/00258/1
371/00563/1
371/00116/1
371/00336/1

5
11
5
5
3

إبراهٌم ،لٌنا
الدلٌمً ،طه
عطا هللا ،أحمد
Bitter, Gary
نبهانٌ ،حً

371/00398/1
371/00111/1
371/00350/1
371/00319/1
371/00419/1

3
5
9
7
5

شواهٌن  ,خٌر

371/00841/1

8

موسً ،حسٌن
بنً هانً ،ولٌد
الخطٌب ,جمال

371/00289/1
371/00322/1
371/00185/1

7
3
5

عبٌد ،ولٌم

371/00404/1

3

أساسٌات التدرٌس
أساسٌات التدرٌس والتطوٌر المهنً للمعلم
أساسٌات القٌاس و التقوٌم فً التربٌة
أساسٌات فً التعلم الحركً
أسالٌب التدرٌس والتقوٌم فً التربٌة اإلسبلمٌة  :دراسات مٌدانٌة
أسالٌب الكشف عن الموهوبٌن والمتفوقٌن ورعاٌتهم
أسالٌب تدرٌس اإلجتماعٌات
أسالٌب تدرٌس التربٌة اإلسبلمٌة
أسالٌب تدرٌس التربٌة الفنٌة و المهنٌة و الرٌاضٌة
أسالٌب تدرٌس العلوم للصفوف األربعة األولى  :النظرٌة و التطبٌق
أسالٌب حدٌثة فً تدرٌس قواعد اللغة العربٌة
أسالٌب و طرائق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة
استخدام التكنولوجٌا فً الصف
استخدام الحاسوب فً التعلٌم
استخدام اللعب فً تعلٌم األطفال فً مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة
االبتدائٌة  :اللغة ،الرٌاضٌات ،العلم والتقنٌة ،التفكٌر واإلبداع ،التنمٌة
البشرٌة ،األخبلق
إستخدام الوسائط المتعددة فً البحث العلمً  :التعلٌم اإللكترونً ودور
الوسائط المتعددة فً العملٌة التعلٌمٌة
استخدام و توظٌف تقنٌات التعلٌم فً الحصة الصفٌة
إستخدامات التكنولوجٌا فً التربٌة الخاصة
إستراتجٌات التعلٌم والتعلم فً سٌاق ثقافة الجودة  :اطر مفاهٌمٌة
ونماذج تطبٌقٌة
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استراتٌجٌات إدارة الصراع المدرسً
إستراتٌجٌات اإلدارة الذاتٌة للمدرسة والصف
إستراتٌجٌات اإلعبلم التربوي
إستراتٌجٌات التدرٌس
استراتٌجٌات التدرٌس  :استراتٌجٌات التدرٌس
استراتٌجٌات التدرٌس فً القرن الحادي و العشرٌن  :دلٌل المعلم و
المشرف التربوي
إستراتٌجٌات التدرٌس و التعلم
استراتٌجٌات التدرٌس و التقوٌم الحدٌثة  :نماذج تطبٌقٌة
استراتٌجٌات التعامل مع ذوي اإلحتٌاجات الخاصة
استراتٌجٌات التعلم التعاونً
إستراتٌجٌات التعلٌم و التعلم الحدٌثة و صناعة العقل العربً
استراتٌجٌات تدرٌس العاطفة االجتماعٌة والذكاء االجتماعً  :منذ
الطفولة المبكرة وحتى البلوغ
إستراتٌجٌات تدرٌس العلوم
استراتٌجٌات تصوٌب أنماط الفهم الخطؤ فً العلوم والتربٌة اإلسبلمٌة
إستراتٌجٌات حدٌثة فً اإلشراف التربوي
إستراتٌجٌات طرح األسئلة مع تطبٌقات رٌاضٌاتٌة
إستراتٌجٌات فً تعلٌم وتقوٌم تعلم الرٌاضٌات
إستراتٌجٌات معاصرة فً التدرٌس للموهوبٌن و المعوقٌن
استراتٌجٌات وطرائق معاصرة فً تدرٌس التارٌخ
أسس بناء االختبارات و المقاٌٌس النفسٌة و التربوٌة
أسس تعلٌم القراءة الناقدة للطلبة المتفوقٌن عقلٌا
أسس تعلٌم القراءة لذوي الصعوبات القرائٌة
أصول استراتٌجٌات التعلم والتعلٌم  :النظرٌة والتطبٌق
أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة  :المرحلة األساسٌة
الدنٌا
أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة  :المرحلة األساسٌة
العلٌا
أصول تكنولوجٌا التعلٌم
اضطراب ضعف اإلنتباه والنشاط الزائد  :دلٌل عملً لآلباء
والمختصٌن
إضطرابات التخاطب  :الكبلم-النطق-اللغة-الصوت
أطفال عند القمة  :الموهبة والتفوق العقلى واالبداع
إعداد القٌادات اإلدارٌة لمدارس المستقبل فً ضوء الجودة الشاملة
إعداد المدارس ونظم التعلٌم للقرن الحادي و العشرٌن
إعداد المعلمٌن وتنمٌتهم
إعداد معلم العلوم للقرن الحادي و العشرٌن  :دراسات تطبٌقٌة
إعداد معلم المستقبل
إعداد وتدرٌب المعلمٌن
األب الثالث و األطفال  :اإلتجاهات الحدٌثة لتؤثٌرات التلفزٌون على
األطفال
األبحاث و المعارض و المسابقات العلمٌة المدرسٌة
األبنٌة المدرسٌة
اإلتجاهات الحدٌثة فً اإلدارة المدرسٌة

32

حسٌن ،طه
العجمً ,محمد
أبو سمرة ،محمد
أبو شرٌخ ،شاهر
الوٌشً ،السٌد

371/00386/1
371/00003/1
371/00288/1
371/00381/1
371/00856/1

3
10
10
3
2

أبو السمٌد ،سهٌلة
عبد الحمٌد ،جابر
المحامٌد ،خالد
شواهٌن ,خٌر
الربٌعً ،محمود
شحاتة ،حسن

371/00332/1
371/00626/1
371/00465/1
371/00439/1
371/00474/1
371/00617/1

4
14
1
3
4
5

شواهٌن  ,خٌر
علً ،محمد
عطٌو ،محمد
نجٌب مصطفى
عبٌدات ،ذوقان
العزاوي ،رحٌم
بدوي ،رمضان
السعٌد ،رضا
العجرش ،حٌدر
مجٌد ،سوسن
العبد هللا ،محمود
العبد هللا ،محمود
أبورٌاش ,حسٌن
محمد

371/00843/1
371/00092/1

3
5

371/00715/1
371/00006/1
371/00433/1
371/00176/1
371/00080/1
371/00838/1
371/00481/1
371/00457/1
371/00751/1

2
4
2
3
5
2
5
8
2

371/00009/1

8

البجة ,عبد الفتاح

371/00331/1

3

البجة ,عبد الفتاح
جانٌٌه ،روبرت م
الزارع ,ناٌف بن
عابد
الفرماوي ،حمدي
صادقٌ ،سرٌة

371/00342/1
371/00578/1

3
2

371/00250/1
371/00451/1
371/00740/1

11
3
3

الحرٌري ،رافدة
وٌثرو ،فرانك
عبٌدات ،سهٌل
الطناوي ،عفت
عامر ،طارق
شوٌطر ،عٌسى

371/00063/1
371/00603/1
371/00015/1
371/00361/1
371/00621/1
371/00016/1

9
4
2
3
5
2

معوض ،محمد
شواهٌن ,خٌر
األسدي ،سعٌد
محمد ،فتحً

371/00694/1
371/00358/1
371/00831/1
371/00592/1

4
6
5
5
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خلٌفة ,ولٌد

371/00265/1

3

اإلتجاهات الحدٌثة فً التربٌة الخاصة  :الدٌسلكسٌا
اإلتجاهات الحدٌثة فً التربٌة الخاصة  :الموهوبون و ذو صعوبات
التعلم
اإلتجاهات الحدٌثة فً التعلٌم والتعلم الفعال
االتجاهات الحدٌثة فً صعوبات التعلم النوعٌة

خلٌفة ،ولٌد
سلمان ،زٌد
إبراهٌم ،سلٌمان

371/00608/1
371/00078/1
371/00771/1

5
8
4

عٌسى ,مراد
البدري ،طارق

371/00509/1
371/00035/1

4
9

قمر ,عصام

371/00131/1

6

أحمد ،أحمد إبراهٌم
عٌاصرة ،علً

371/00716/1
371/00665/1

2
4

اإلتصال و تكنولوجٌا التعلٌم
االتصال وتكنولوجٌا التعلٌم
اإلختبارات التشخٌصٌة مرجعٌة المحك  :فً المجاالت التربوٌة
والنفسٌة والتدرٌبٌة
االختبارات المدرسٌة
اإلختبارات النفسٌة التحصٌلٌة والتقوٌم التربوي
اإلختبارات محكٌة المرجع  :فلسفتها و أسس تطوٌرها
اإلختبارات و المقاٌٌس التربوٌة و النفسٌة
اإلخراج الصحفً و تطبٌقاته فً الصحافة المدرسٌة
األخصائً النفسى المدرسً و فرط النشاط و إضطراب اإلنتباه
اإلداة التربوٌة المعاصرة
اإلدارة التربوٌة  :التحدٌات واآلفاق المستقبلٌة
اإلدارة التربوٌة  :وظائف و قضاٌا معاصرة
اإلدارة التربوٌة فً القطاع المدرسً
اإلدارة التربوٌة فً الوطن العربً  :أوراق عربٌة  -عالمٌة
اإلدارة التعلٌمٌة  :مفاهٌم  .....و آفاق

سبلمة ،عبد الحافظ
الخزاعلة ،فاطمة

371/00624/1
371/00817/1

3
5

عبلم ،صبلح الدٌن
العبادي ،رائد
األجري ,نائلة
عبابنة ،عماد
عبلم ،صبلح
المتولً ،آمال
كامل ،محمد
عرٌفج ،سامً
الخطٌب ،رداح
حمادات ،محمد
راغب ،راغب
مطاوع ،إبراهٌم
الطوٌل ،هانً

371/00692/1
371/00466/1
371/00278/1
371/00400/1
371/00480/1
371/00157/1
371/00498/1
371/00593/1
371/00830/1
371/00571/1
371/00753/1
371/00406/1
371/00540/1

3
9
5
3
10
6
4
4
3
5
3
9

اإلدارة التعلٌمٌة و المدرسٌة فً ضوء إدارة الجودة الشاملة
اإلدارة التعلٌمٌة واإلشراف التربوي  :أصولها وتطبٌقاتها
اإلدارة الحدٌثة فً ضوء الفكر اإلداري المعاصر
اإلدارة الذاتٌة و ال مركزٌة التعلٌم
اإلدارة الصفٌة المتمٌزة
اإلدارة الصفٌة واإلختبارات
اإلدارة المدرسٌة

عبد الحً ،رمزي
عطوي ،جودت
خلٌل ،نبٌل
حسٌن ،سبلمه
الشرقاوي ،مرٌم
نبهانٌ ،حً
العجمً ,محمد

371/00364/1
371/00043/1
371/00032/1
371/00555/1
371/00573/1
371/00051/1
371/00028/1

3
12
15
5
3
14
9

اإلدارة المدرسٌة
اإلدارة المدرسٌة الحدٌثة
اإلدارة المدرسٌة الحدٌثة  :مفاهٌمها النظرٌة و تطبٌقاتها العملٌة
اإلدارة المدرسٌة الفاعلة لمدرسة المستقبل  :مداخل جدٌدة لعالم جدٌد
فً القرن الحادي و العشرٌن
اإلدارة المدرسٌة الفعالة  :موضوعات إجرائٌة و أساسٌة مختارة
لمدٌري المدارس
اإلدارة المدرسٌة المعاصرة
اإلدارة المدرسٌة المعاصرة

قادري ،عبد الحمٌد
عابدٌن ،محمد
عطوي ،جودت

371/00823/1
371/00031/1
371/00765/1

10
4
4

الحربً ،قاسم

371/00344/1

3

المومنً ،واصل
أبو الكشك ،محمد
البنا ،هالة

371/00365/1
371/00600/1
371/00816/1

6
3
6

اإلتجاهات الحدٌثة فً مجال التربٌة الخاصة  ( :التخلف العقلً )
اإلتجاهات الحدٌثة لئلدارة المدرسٌة فً تنمٌة القٌادة التدرٌسٌة
اإلتجاهات العالمٌة المعاصرة فً ممارسة األنشطة المدرسٌة البٌئٌة :
الٌابان ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،إنجلترا
االتجاهات المعاصرة فً التطوٌر التنظٌمً بالمدارس  :الهندسة
اإلدارٌة ،اإلدارة باألهداف ،إدارة الجودة الشاملة
اإلتصال القٌادي فً المإسسات التربوٌة
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اإلدارة المدرسٌة فً مطلع القرن الحادي والعشرٌن

أحمد ،أحمد

371/00030/1

5

اإلدارة المدرسٌة فً مواجهة مشكبلت تربوٌة  :دراسة لبعض
مشكبلت النظام التربوي الجزائري فً مستوى اإلدارة المدرسٌة
اإلدارة المدرسٌة و اإلشراف الفنً
اإلدارة المدرسٌة و دورها فً اإلشراف التربوي

بن حمودة ،محمد
شعبلن ،محمد
مساد ،عمر

371/00029/1
371/00631/1
371/00604/1

1
2
4

اإلدارة المدرسٌة والصفٌة المتمٌزة  :الطرٌق إلى المدرسة الفعالة
اإلدارة علم وفن
اإلدارة و التخطٌط التربوي
اإلدارة و التخطٌط التربوي  :رإى جدٌدة
اإلدارة واإلشراف التربوي
اإلدارة والتخطٌط التربوي  :النظرٌة والتطبٌق

العامري ,خالد
الرشاٌدة ،محمد
الحرٌري ،رافدة
درادكة ،أمجد
العرنوسً ،ضٌاء
العجمً ,محمد

371/00033/1
371/00705/1
371/00377/1
371/00366/1
371/00835/1
371/00048/1

3
6
3
6
5
13

اإلدراك البصري وصعوبات التعلم
األرجونومٌكا هندسة البشر  Ergonomics :آفاق جدٌدة فً عالم
اإلدارة التربوٌة
اإلرشاد الجماعً العبلجً
اإلرشاد الجمعً
اإلرشاد المدرسً

ربٌع ،محمد شحاته

371/00240/1

14

المعاٌطة ،رقٌة
العزة ،سعٌد
أبو أسعد ،أحمد
أبو أسعد ،أحمد

371/00347/1
371/00407/1
371/00393/1
371/00166/1

3
3
6
8

اإلرشاد المدرسً بٌن النظرٌة والتطبٌق
اإلرشاد المدرسً والجامعً  :النظرٌة والتخطٌط
األساسٌات فً تدرٌس العلوم
األسرة و األبناء الموهوبون
األسس التربوٌة لتقنٌات التعلٌم اإللكترونً

دبور ،عبد اللطٌف
الخالدي ,عطا هللا
قبلدة ،فإاد
أبوعوف ،طلعت
المبلح ،محمد

371/00165/1
371/00168/1
371/00333/1
371/00490/1
371/00321/1

6
9
3
5
3

األسس التربوٌة و اإلعبلمٌة للصحافة المدرسٌة
األسس والنظرٌات النفسٌة فً دراسة شخصٌة المعلم وتطورها
األسئلة التعلٌمٌة والتقٌٌم المدرسً
األسئلة السابرة والتغدٌة الراجعة
اإلشراف التربوي  ( :مفاهٌمه ،أهدافه ،أسسه ،أسالٌبه )
اإلشراف التربوي  :مفاهٌم و أفاق
اإلشراف التربوي  :نماذجه النظرٌة و تطبٌقاته العملٌة
اإلشراف التربوي بٌن المشرف ،المدٌر ،المعلم
اإلشراف والتنظٌم التربوي
اإلصبلح التربوي و الشراكة المجتمعٌة المعاصرة من المفاهٌم إلى
التطبٌق
األصول الفلسفٌة واإلجتماعٌة لئلدارة
األطفال التوحدٌون  :جوانب النمو وطرق التدرٌس
األطفال ذوو اإلعاقات البصرٌة  :المنهج والطرٌقة

شكرى،عبد المجٌد
نبٌل ،زاٌد
دروزة ،أفنان
نبهانٌ ،حً
الطعانً ،حسن
دوانً ،كمال
عٌسان ،صالحة
نبهانٌ ،حً
صلٌوو ،سهى

371/00607/1
371/00026/1
371/00156/1
371/00286/1
371/00499/1
371/00752/1
371/00497/1
371/00161/1
371/00007/1

3
12
12
5
4
5
4
6
3

سلٌم ،محمد
بدران ,شبل
جوردن ،رٌتا
Alonso, Lou

371/00566/1
371/00034/1
371/00227/1
371/00215/1

3
9
5
12

371/00431/1
371/00478/1
371/00770/1

3
6
4

371/00743/1
371/00773/1

4
4

اإلعاقات التطورٌة و الفكرٌة تطبٌقات تربوٌة من منظور نظرٌة العقل اإلمام ،محمد
القمش ،مصطفى
االعاقات المتعددة
الجوالده ,فإاد
اإلعاقة البصرٌة
الزرٌقات ،ابراهٌم
الجوالده ,فإاد

اإلعاقة البصرٌة  :المفاهٌم األساسٌة واإلعتبارات التربوٌة
اإلعاقة السمعٌة
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الزرٌقات ،ابراهٌم
عبٌد ،ماجدة

371/00200/1
371/00735/1

6
19

اإلعاقة السمعٌة  :مبادئ التؤهٌل السمعً والكبلمً والتربوي
اإلعاقة العقلٌة

محمد ،عبد الصبور
الحازمً ،عدنان
اإلمام ،محمد
حسن ،أحبلم

371/00723/1
371/00204/1
371/00430/1
371/00272/1

6
6
3
6

371/00014/1

9

371/00601/1

5

371/00684/1
371/00811/1
371/00355/1

5
8
6

اإلعبلم التربوي الحدٌث
اإلعبلم التربوي و اإلذاعة المدرسٌة
اإلعبلم التربوي و التعلٌمً
اإلعبلم التربوي ودوره فً التربٌة والتعلٌم
اإلعبلم المدرسً فً ضوء ثورة المعلوماتٌة فً الحلقة الثانٌة من
التعلٌم األساسً  :دراسة تقوٌمٌة
اإلعبلم و التعلٌم فً ظل ثورة اإلنترنت
األلعاب التربوٌة فً الطفولة المبكرة
األلعاب و التفكٌر فً الرٌاضٌات
األنشطة التربوٌة فً مواجهة المشكبلت السلوكٌة للطبلب  :األسباب،
المظاهر ،العبلج
األنشطة التربوٌة لؤلطفال ذوي اإلحتٌاجات الخاصة
األنشطة المدرسٌة
األنشطة المدرسٌة والوعً البٌئً  :األطر النظرٌة  ،األدوار الوظٌفٌة،
التجارب الدولٌة

الدٌهً ،محمد الدٌن
عوٌضة ،نائلة
كافً ،مصطفى
أحمد ،أحمد

371/00810/1
371/00813/1
371/00815/1
371/00153/1

5
5
5
5

الجندي ،محمد
قوي ،بوحنٌة
بدوي ،رمضان
العبسً ،محمد

371/00150/1
371/00685/1
371/00606/1
371/00349/1

7
5
4
3

قمر ,عصام
السٌد ،السٌد
عبد الحمٌد ،آالء

371/00136/1
371/00223/1
371/00579/1

6
5
3

قمر ,عصام

371/00130/1

5

اإلنضباط التعاونً

ربٌع ،محمد شحاته

371/00102/1

5

البرامج التربوٌة لؤلفراد ذوي الحاجات الخاصة Educational :
programs for individuals with special needs
البرامج التربوٌة و األسالٌب العبلجٌة لذوي الحاجات الخاصة
البطء التعلٌمً و عبلجه من خبلل أساسٌات التعلٌم و التعلم

اإلعاقة العقلٌة  :تطوٌر مهارات السلوك اإلجتماعً فً الحٌاة الٌومٌة
اإلعاقة العقلٌة  :دلٌل المعلمٌن وأولٌاء األمور
اإلعاقة العقلٌة و مهارات الحٌاة فً ضوء نظرٌة العقل
اإلعتماد المهنً للمعلم  :مدخل تطوٌر التعلٌم
اإلعتماد المهنً للمعلم فً ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة  :دراسة
أحمد ،دٌنا
تطبٌقٌة
اإلعداد و التدرٌب التربوي  :تدرٌب و تنمٌة قدرات مدٌري و مشرفً
عابد ،رسمً
المدارس
الدلٌمً ،عبد
الرزاق
اإلعبلم التربوي
الصراٌرة ،ماجدة
اإلعبلم التربوي
رفاعً ،عقٌل
اإلعبلم التربوي  :دراسات مقارنة

ٌحٌى ,أحمد خولة
الجوالده ،فإاد
تعوٌنات ،علً

371/00195/1
371/00772/1
371/00442/1

6
4
20

البٌولوجٌا من العلم إلى المادة التعلٌمٌة  :دراسة استٌمولوجٌة دٌداكتٌكٌة حمزاوي ،الحسٌن
الجبالً ،حمزة
التؤخر الدراسً
الزعمطٌ ،وسف
التؤهٌل المهنً للمعوقٌن
مركز البحث فً
األنثربولوجٌا
اإلجتماعٌة و
الثقافٌة
التبدٌد المدرسً فً الجزائر  :األسباب و العبلج
مطاوع ،إبراهٌم
التجدٌد التربوي  :أوراق عربٌة و عالمٌة

371/00128/1
371/00564/1
371/00187/1

8
8
8

371/00859/1
371/00421/1

1
4
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أحمد ،محمد

371/00613/1

5

التجدٌد التربوي فً التعلٌم قبل الجامعً
التجدٌد التنظٌمً لمنظومات التعلٌم للقرن  21مع آلٌات اإلعتماد ــ
إدارة الجودة الشاملة ــ التخطٌط اإلستراتٌجً
التحصٌل الدراسً
التحصٌل الدراسً  :ونمذجة العوامل المإثرة به
التخطٌط اإلستراتٌجً لمدٌرى المدارس  :دلٌل إرشادي

النجار ،فرٌد
الجبللً ،لمعان
السلخً ،محمود
ناٌت ،جٌم

371/00257/1
371/00470/1
371/00849/1
371/00378/1

4
6
5
6

ضحاوي ،بٌومً

371/00738/1

2

371/00511/1

2

371/00471/1

6

أبو طاحون ،أمل

371/00402/1

3

البوهً ،فاروق
مدبولً ،محمد
بٌرس ،دوجبلس
محمد ،عبد
التخلف العقلً فً ضوء النظرٌات  :نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها التربوٌة الصبور منصور
الخطٌب ,جمال
التدخل المبكر  :التربٌة الخاصة فً الطفولة المبكرة

371/00520/1
371/00038/1
371/00271/1

2
10
10

371/00728/1
371/00287/1

4
8

التدخل المبكر  :النماذج و اإلجراءات

الزرٌقات ،ابراهٌم

371/00854/1

4

التدخل المبكر  :النماذج واإلجراءات

الزرٌقات ،ابراهٌم
سلٌمان ،عبد
الرحمن
آدي ،فٌلٌب
الخطٌب ،رداح
زرٌقات ،محمد
رٌان ،فكري

371/00220/1

8

371/00855/1
371/00008/1
371/00046/1
371/00534/1
371/00527/1

4
3
2
4
9

371/00174/1
371/00522/1

14
4

371/00710/1
371/00270/1
371/00097/1

2
5
5

371/00236/1
371/00325/1
371/00096/1
371/00095/1
371/00452/1

8
3
12
9
3

371/00714/1

2

371/00627/1

3

التخطٌط اإلسترتٌجً قً التعلٌم  :رإى مستقبلٌة ونماذج تطبٌقٌة
التخطٌط التربوي  :عملٌاته -مداخله و ارتباطه بالتنمٌة و الدور المتغٌر
البوهً ،فاروق
للمعلم
التخطٌط التربوي االستراتٌجً الفكر و التطبٌق planning of :
محمد ،أحمد
educational strategic
التخطٌط التربوي و اعتباراته الثقافٌة و اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة
التخطٌط التعلٌمً  :عملٌلته ،و مداخله ،التنمٌة البشرٌة ،و تطوٌر اداء
المعلم
التخطٌط المدرسً اإلستراتٌجً
التخطٌط للكتب المدرسٌة و اقتصادٌاتها

التدخل المبكر لذوي اإلحتٌاجات الخاصة  :المفهوم و التطبٌقات
التدخل المعرفً والتحصٌل االكادٌمً  :رفع المعاٌٌر التربوٌة
التدرٌب الفعال
التدرٌب على إعداد الخطط التربوٌة
التدرٌس  :أهدافه  -أسسه  -أسالٌبه  -تقوٌم نتائجه  -تطبٌقاته
التدرٌس  :نماذج وتطبٌقات فً العلوم والرٌاضٌات واللغة العربٌة
والدراسات اإلجتماعٌة
التدرٌس  :نماذجه و مهاراته

الكسبانً ،محمد
زٌتون ،كمال
سلٌم ،خٌري عبد
هللا
سلٌم ,خٌري
عفانة ،عزو

التدرٌس التؤملً و النمو المهنً
التدرٌس التؤملً والنمو المهنً للمعلمٌن
التدرٌس الصفً بالذكاءات المتعددة

خضر ,عبد الباسط
الطناوي ،عفت
محمد ،ربٌع
براون ،جورج
الحازمً ،عدنان
شعٌر ،إبراهٌم
محمد

التدرٌس العبلجً لصعوبات التعلم والتاخر الدراسً
التدرٌس الفعال  :تخطٌطه-مهاراته-استراتٌجٌاته-تقوٌمه
التدرٌس المصغر
التدرٌس المصغر والتربٌة العملٌة المٌدانٌة
التدرٌس لذوي اإلعاقة الفكرٌة

التدرٌس للفئات الخاصة
التدرٌس و التعلم  :األسس النظرٌة  -اإلستراتٌجٌات و الفاعلٌة (األسس
عبد الحمٌد ،جابر
النظرٌة)
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التربٌة االجتماعٌة و أسالٌب تدرٌسها
التربٌة اإلسبلمٌة و استراتٌجٌات تدرٌسها و تطبٌقاتها العملٌة
التربٌة اإلعبلمٌة و محو األمٌة الرقمٌة

الطٌطً ،محمد
العٌاصرة ,ولٌد
الحمدانً ،بشرى

التربٌة التكنولوجٌة  :فلسفتها ،خصائصها ،أهدافها ،برامجها،
واستراتٌجٌاتها

عبد القادر ،محسن
مصطفى محمد
الفرجانً ،عبد
العظٌم
خصاونه ،محمد

371/00530/1
371/00409/1

كاشف ،اٌمان

371/00225/1

5

التربٌة الخاصة فً البٌت والمدرسة
التربٌة الخاصة لذوي اإلعاقات العقلٌة و البصرٌة و السمعٌة و
الحركٌة
التربٌة الخاصة لؤلطفال ذوي االضطرابات السلوكٌة  :التشخٌص-
األسباب -العبلج -استراتٌجٌات التعلٌم
التربٌة الخاصة و أطفال مرضى السرطان
التربٌة الخاصة وفئاتها  :رإٌة شاملة
التربٌة العلمٌة وتدرٌس العلوم
التربٌة العملٌة  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
التربٌة العملٌة الفاعلة بٌن النظرٌة و التطبٌق  :فً صفوف الحلقة
األولى من المرحلة األساسٌة
التربٌة العملٌة وتطبٌقاتها فً إعداد معلم المستقبل
التربٌة المدرسٌة الصحٌة  :لمنع اإلصابة باإلٌدز واألمراض المنقولة
جنسٌا
التربٌة المهنٌة  :ماهٌتها و أسالٌب تدرٌسها و تطبٌقاتها التربوٌة
التربٌة المٌدانٌة  :دلٌل عمل المشرفٌن والطبلب والمعلمٌن
التربٌة و ثقافة التكنولوجٌا

الشرٌف ،عبد الفتاح

371/00266/1

7

العزة ،سعٌد

371/00514/1

2

العزة ،سعٌد
ٌحً ,خولة
مرسً ،سامً
علً ,محمد
الرشاٌدة ،محمد

371/00411/1
371/00427/1
371/00844/1
371/00086/1
371/00403/1

3
3
5
6
3

غانم ,بسام
عطٌة ,محسن

371/00399/1
371/00004/1

3
12

زغلول سبلم ،محمد
عاٌش ،أحمد
أبو هٌجاء ،فإاد
مدكور ،علً

371/00857/1
371/00401/1
371/00598/1
371/00280/1

4
6
9
9

التربٌة و طرق التدرٌس

عبد العزٌز ،صالح

371/00533/1

3

371/00756/1
371/00863/1

4
3

371/00076/1
371/00703/1
371/00577/1
371/00516/1
371/00618/1
371/00545/1
371/00100/1
371/00338/1

5
4
3
5
4
5
11
3

Jaques, david

371/00135/1

11

عبد العزٌز ،حمدي
الحلفاوي ،ولٌد

371/00145/1
371/00760/1

17
4

التربٌة التكنولوجٌة و تكنولوجٌا التربٌة
التربٌة الخاصة  :بٌن التوجهات النظرٌة و التطبٌقٌة
التربٌة الخاصة دمج األطفال ذوى اإلحتٌاجات الخاصة مع األطفال
العادٌٌن

التسرب فً المدارس األساسٌة و عبلقته بخصائص المجتمع و أنشطته قحوان ,محمد
الخفاف ،إٌمان
التصمٌم التعلٌمً و الوسائط المتعددة
التصمٌم التعلٌمً والتعلٌم ذو المعنً  :رإٌة إٌستمولوجٌة تطبٌقٌة فً
سراٌا ،عادل
ضوء نظرٌة تجهٌز المعلومات بالذاكرة
فلٌح ,خالد
التصمٌم الجرافٌكً فً التعلٌم Graphic Design :
الغراب ،إٌمان
التعلم اإللكترونً  :مدخل إلى التدرٌب غٌر التقلٌدي
البغدادي ،محمد
التعلم التعاونً
سعادة ،جودت
التعلم التعاونً  :نظرٌات و تطبٌقات و دراسات
عامر ،طارق
التعلم الذاتً  :مفاهٌمه ،أسسه ،أسالٌبه
سعادة ،جودت
التعلم النشط بٌن النظرٌة و التطبٌق
بنً هانً ،ولٌد
التعلم عن طرٌق اللعب  100 :لعبة تعلٌمٌة
التعلم فً مجموعات
التعلٌم اإللكترونً  :الفلسفة ،المبادئ ،األدوات ،التطبٌقات
التعلٌم اإللكترونً  :تطبٌقات مستحدثة
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3
3
5

371/00713/1

2
5
3
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الطٌطً ،خضر
جاسون ،جون

371/00318/1
371/00079/1

3
8

التعلٌم اإللكترونً  :من منظور تجاري و فنً و إداري
التعلٌم البٌتً الفعال  :دلٌل األباء فً مساعدة األبناء
التعلٌم الحانً ( الملطف) النظرٌة واإلستراتٌجٌات  :برنامج لتنمٌة
المهارات اإلجتماعٌة لذوي اإلحتٌاجات الخاصة
التعلٌم الشامل لذوي اإلحتاجات الخاصة  :الفلسفة النظرٌة ...و
الممارسة التطبٌقٌة
التعلٌم المبنً على المهارات والمناهج المدرسٌة
التعلٌم المرن فً عالم رقمً  :خبرات و توقعات
التعلٌم الناجح للخدمة اإلجتماعٌة  :دلٌل الطالب

الخولً ،هشام
عبد العلٌم ،عبد
العلٌم
شواهٌن ،خٌر
كولٌز ،بٌتً
بارسكى ،آالن
مجموعة من
المإلفٌن
زهران ،مضر
بدران ،شبل

371/00183/1

5

371/00615/1
371/00845/1
371/00704/1
371/00717/1

10
2
1
4

371/00748/1
371/00625/1
371/00510/1

5
5
2

التٌر ،مصطفى
الخطاٌبة ،ماجدة
منسى ،محمود
الحرٌري ،رافدة

371/00441/1
371/00050/1
371/00158/1
371/00309/1

3
2
8
3

371/00581/1
371/00371/1

9
3

371/00277/1
371/00572/1
371/00582/1
371/00807/1

5
3
3
2

التقوٌم الواقعً
التقوٌم و اإلرشاد و التوجٌه فً المٌدان التربوي و الرٌاضً
التقٌٌم النفسً التربوي فً مٌدان التربٌة الخاصة

مهٌدات ،عبد الحكٌم
الربٌعً ،محمود
عبدات ،روحً

371/00311/1
371/00767/1
371/00414/1

3
4
3

التقٌٌم فً تعلٌم الطفولة المبكرة
التقٌٌم و التشخٌص فً اإلرشاد
التكنولوجٌا فً عملٌة التعلم والتعلٌم
التلفٌزٌون التعلٌمً فً عصر اإلنفومٌدٌا
التمٌز اإلداري للعاملٌن بقطاع التربٌة والتعلٌم
التنمٌة المهنٌة للمعلمٌن  :مدخل جدٌد نحو إصبلح التعلٌم
التنمٌة المهنٌة لمعلمً التعلٌم األساسً  :نمادج تطبٌقٌة
التوجهات الحدٌثة فً التربٌة الخاصة  :قضاٌا و مشكبلت
التوجهات المعاصرة فً إعداد معلم التربٌة الخاصة لمدارس الدمج
الشامل
التوجٌه التربوي و اإلرشاد النفسً
التوجٌه الفنً و التربوي

Worthan, sue c
الغرٌر ،أحمد
الكلوب ،دشٌر
شعبلن ،السٌد
الصٌرفً ,محمد
ضحاوي ،بٌومً
محمد
محمد ،وائل
الزبون ,إٌمان

371/00303/1
371/00473/1
371/00144/1
371/00737/1
371/00072/1

3
5
3
4
10

371/00720/1
371/00614/1
371/00758/1

2
5
4

أبو قلة ،السٌد
ٌوسف ،عصام
الفنٌش ،أحمد

371/00436/1
371/00507/1
371/00588/1

3
4
14

التوجٌه المدرسً  :مفاهٌمه النظرٌة ،أسالٌبه الفنٌة ،تطبٌقاته العلمٌة

عبد العزٌز ,سعٌد

371/00159/1

10

371/00629/1

4

التعلٌم داخل المإسسات اإلصبلحٌة
التعلٌم عن طرٌق اإلنثرنت
التعلٌم و تحدٌث المجتمع
التغٌر فً أنساق القٌم ووسائل تحقٌق األهداف  :نموذج الغش فً
اإلمتحانات
التفاعل الصفً
التقوٌم التربوي
التقوٌم التربوي

التقوٌم التربوي البدٌل  :أسسه النظرٌة و المنهجٌة و تطبٌقاته المٌدانٌة عبلم ،صبلح الدٌن
الحرٌري ،رافدة
التقوٌم التربوي الشامل للمإسسة المدرسٌة
التقوٌم التربوي المإسسً  :أسسه ومنهجٌاته وتطبٌقاته فً تقوٌم
عبلم ,صبلح الدٌن
المدارس
شعلة ،الجمٌل
التقوٌم التربوي للمنظومة التعلٌمٌة  :إتجاهات و تطلعات
منسى ،محمود
التقوٌم التربوي و مبادئ اإلحصاء
خوالدة ،أكرم
التقوٌم اللغوي فً الكتابة و التفكٌر التؤملً

التوجٌه النفسً و التربوي و المهنً  :مع مقدمة عن التربٌة لئلستثمار جبلل ،سعد
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الثقافة اإلسبلمٌة وطرائق تدرٌسها
الثقافة البصرٌة والتعلم البصري
الجدٌد فً المدرسة و التمدرس
الجدٌد فً تعلٌم العلوم

النجار ،ابراهٌم
دوابر ،فرانسٌس
اسكاروس ،فٌلٌب
نشوانٌ ،عقوب

371/00120/1
371/00295/1
371/00595/1
371/00698/1

5
5
3
2

الجودة التعلٌمٌة الحدٌثة
الجودة الشاملة فً التعلٌم وتطبٌقات اآلٌزو
الجودة الشاملة فً المإسسات التعلٌمٌة  :بٌن رإٌة مابعد الحداثة
والرإٌة اإلسبلمٌة

السامرائً ،طارق
البادي ،نواف

371/00762/1
371/00379/1

4
3

محمد ،أشرف
اللٌثً ،رشا جمال
نور الدٌن
اللٌثً ،رشا

371/00066/1

5

371/00711/1
371/00189/1

2
5

الصلٌبً ،محمود
حسن ،سبلمة
عطٌة ,محسن
الفتبلوي ،سهٌلة
الخطٌب ،أحمد

371/00384/1
371/00065/1
371/00064/1
371/00622/1
371/00591/1

3
5
6
5
3

الخبرات النشطة من أجل األطفال النشطٌن فً الرٌاضٌات
الخرائط المفاهٌمٌة  :أسسها النظرٌة تطبٌقات على دروس القواعد
العربٌة
الدراسات االجتماعٌة  :طبٌعتها و طرائق تعلٌمها و تعلمها
الدراسات اإلجتماعٌة والتعلم اإللكترونً
الدراسات المستقبلٌة  :مفهومها -أسالٌبها -أهدافها
الدلٌل الشامل لذوي اإلحتٌاجات الخاصة  :تعلٌم المهارات الٌومٌة و
االعتماد على النفس و التحكم فً المشاكل السلوكٌة
الدٌمقراطٌة المدرسٌة
الذكاء اإلجتماعً لمشرفً األنشطة التربوٌة  :قدرة فارقة فً النجاح
المهنً
الذكاء المتعدد فً غرفة الصف  :النظرٌة والتطبٌق
الذكاء الوجدانً للقٌادة التربوٌة
الذكاءات المتعددة

Seefeldt, Carol

371/00774/1

4

قطامًٌ ,وسف
الزٌادات ،ماهر
عبد الموال ،أسامة
عامر ,طارق

371/00178/1
371/00335/1
371/00837/1
371/00726/1

5
3
2
4

بروس ،باكر
عامر ،طارق

371/00428/1
371/00094/1

6
10

الدسوقً ,محمد
نوفل ,محمد
حسٌن ،طه
عامر ،طارق

371/00137/1
371/00264/1
371/00434/1
371/00244/1

5
9
10
15

الرائد فً طرائق القواعد  :تحلٌل  ،استنتاج  ،حكم  ،عبلج
الرضا الوظٌفً  :أطر نظرٌة وتطبٌقات عملٌة
الرٌاضٌات بنٌتها المعرفٌة واستراتٌجٌات تدرٌسها

قاضً ،محً الدٌن
الشراٌدة ،سالم
موسً ،فإاد

371/00299/1
371/00024/1
371/00127/1

9
26
8

شمس الدٌن ،محمد
السلوك اإلداري  :مدخل نفسً إجتماعً لئلدارة التربوٌة
فلٌه ،فاروق
السلوك التنظٌمً فً إدارة المإسسات التعلٌمٌة
رسمً ،محمد
السلوك التنظٌمً فً اإلدارة التربوٌة
اإلمام ،محمد
السلوكات الدالة على نظرٌة العقل
خلٌفة ،إٌناس
الشامل فً الوسائل التعلٌمٌة
األمٌن ،شاكر
الشامل فً تدرٌس المواد اإلجتماعٌة
الضبع ،رفعت
الصحافة التربوٌة
عبد الحمٌد ،آالء
الصحافة المدرسٌة
الصحافة المدرسٌة و الثورات العربٌة  :تونس _ مصر _ لٌبٌا _ الٌمن القبانً ،أسامة عبد
الفتاح
_ سورٌا

371/00469/1
371/00060/1
371/00059/1
371/00432/1
371/00139/1
371/00124/1
371/00154/1
371/00155/1

2
12
11
3
16
9
6
5

371/00809/1

2

الجودة الشاملة فً تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة
الجودة الشاملة فً تعلٌم ذوي اإلحتٌاجات الخاصة
الجودة الشاملة و أنماط القٌادة التربوٌة  :وفقا لنظرٌة هٌرسً و
ببلنشارد و عبلقتها بمستوًٌ الرضا الوظٌفً لمعلمٌهم و أدائهم
الجودة الشاملة واإلعتماد التربوي
الجودة الشاملة والجدٌد فً التدرٌس
الجودة فً التعلٌم  :المفاهٌم -المعاٌٌر -المواصفات -المسإولٌات
الحقائب التدرٌبٌة
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إسماعٌل ,محمود
حسن
السبول ،خالد

371/00736/1
371/00171/1

4
12

الصراع بٌن القٌم اإلجتماعٌة والقٌم التنظٌمٌة فً اإلدارة التربوٌة

الخزاعلة ،عبد هللا

371/00058/1

5

الصعوبات التعلٌمٌة  :اإلعاقة الخفٌة ،المفهوم ،التشخٌص ،العبلج

الحاج ،محمود

371/00437/1

3

ربٌع ،محمد شحاته
القرشى ،أمٌر
خوري ،توما

الصف المتماٌز
الصم المكفوفون  :تربٌتهم و طرق التواصل معهم
الطفل الموهوب و الطفل بطئ التعلم
الطفل و أساسٌات التفكٌر العلمً  :مدخل إلى التجرٌب و تعلم
التكنولوجٌا فً مرحلة التعلم األساسً ( اإلبتدائً و اإلعدادي-المتوسط
مصطفً ،فهٌم
)
السراج ،عبد
المحسن
الطلبة الموهوبون  :الذكاءات المتعددة و اسالٌب التفكٌر
شواهٌن ,خٌر
ألعاب تربوٌة مثٌرة للتفكٌر
غرٌانً ،عبد
العداد الحسابً (األباكوس) للمكفوفٌن خطوة بخطوة  :دلٌل أولٌاء
الوهاب
األمور والمتخصصٌن والتبلمٌذ
البنا ،هالة
العبلقة بٌن أولٌاء أمور الطلبة و اإلدارة المدرسٌة
علٌمات ،صالح
العملٌات اإلدارٌة فً المإسسات التربوٌة
زٌادة ،أحمد
العنف المدرسً بٌن النظرٌة والتطبٌق
مرسً ،سامً عبد
السبلم
الفاعلٌة الذاتٌة لدى ذوي اإلعاقة السمعٌة
قاسم ،أنسً
الفروق الفردٌة والتقوٌم
نبهانٌ ،حً
الفروق الفردٌة وصعوبات التعلم
Labuda,
Michael
القراءة اإلبداعٌة للمتعلمٌن الموهوبٌن  :أسلوب للتمٌز
عٌاصرة ،علً
القرارات اإلدارٌة فً اإلدارة التربوٌة
أحمد ،أحمد
القصور اإلداري فً المدارس  :الواقع والعبلج
عبد الحمٌد ،جابر
القٌادة المدرسٌة والضبط  :دلٌل المعلم للتطوٌر
القٌاس النفسً والمرشد التعلٌمً لئلعاقة السمعٌة  :إكتشاف وتعلٌم
كاشف ،اٌمان
المعاقٌن
صالح ،إبراهٌم
القٌاس و التشخٌص فً التربٌة الخاصة
النجار ،نبٌل
القٌاس و التقوٌم  :منظور تطبٌقً مع تطبٌقات برمجٌة SPSS

371/00101/1
371/00495/1
371/00493/1

9
3
10

371/00515/1

4

371/00747/1
371/00346/1

6
6

371/00483/1
371/00368/1
371/00056/1
371/00169/1

2
3
12
4

371/00861/1
371/00479/1
371/00239/1

5
4
11

371/00263/1
371/00057/1
371/00039/1
371/00005/1

20
3
5
2

371/00201/1
371/00609/1
371/00455/1

5
5
3

القٌاس و التقوٌم التربوي الحدٌث  :مبادئ و تطبٌقات و قضاٌا معاصرة الدوسري ،راشد

371/00501/1

4

القٌاس و التقوٌم التربوي فً العملٌة التدرٌسٌة
القٌاس و التقوٌم التربوي و استخدامه فً مجال التدرٌس الصفً
القٌاس و التقوٌم فً التربٌة الخاصة
القٌاس و التقوٌم فً التربٌة و علم النفس
القٌاس و التقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة

عبلم ,صبلح الدٌن
الهادي ،نبٌل
القمش ،مصطفى
مٌهرنس ,ولٌم
العزاوي ،رحٌم

371/00312/1
371/00504/1
371/00408/1
371/00634/1
371/00475/1

5
4
3
2
5

القٌاس و التقوٌم و أسالٌب القٌاس و التشخٌص فً التربٌة الخاصة
القٌاس والتقوٌم التربوي والنفسً  :أساسٌاته وتطبٌقاته وتوجٌهاته
المعاصرة
القٌم التربوٌة مقاربة نسقٌة

كوافحة ،تٌسٌر

371/00502/1

4

عبلم ,صبلح الدٌن
بوغازي ,الطاهر

371/00162/1
371/00721/1

9
4

الصحافة واإلذاعة المدرسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق
الصحة والسبلمة فً البٌئة المدرسٌة

40

o test PDF Combine only
41

الكتاب المدرسً  :تقنٌات اإلعداد وأدوات التقوٌم دلٌل عملً
الكتابة اإلبداعٌة للموهوبٌن  :النموذج والتطبٌق
الكشف عن الموهوبٌن فً األنشطة المدرسٌة
الكفاٌات التدرٌسٌة
الكمبٌوتر فً التعلٌم

عطٌة ,محسن
الجابري ،عبد
اللطٌف
قطامًٌ ,وسف
السبٌعً ،معٌوف
الفتبلوي ،سهٌلة
سٌد ،فتح الباب

الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة

371/00610/1
371/00262/1
371/00259/1
371/00098/1
371/00632/1

الكمبٌوتر وذوى اإلعاقة البصرٌة ( المكفوفٌن)  :النظرٌة والتطبٌق
الكورت و تطبٌقاته فً حل المشكبلت

سعد ،مراد
الحمد ،حسام

371/00202/1
371/00858/1

4
4

الكومبٌوتر و مإسسات التربٌة و التعلٌم
اللغة العربٌة مناهجها وطرائق تدرٌسها

هٌكل ،عبد العزٌز
الدلٌمً ،طه

371/00677/1
371/00110/1

10
6

المبصرون بآذانهم  :المعاقون بصرٌا

عبٌد ،ماجدة السٌد

371/00724/1

8

المتطلبات التربوٌة للمتفوقٌن  :فً الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً

عامر ،طارق
المٌبلدي ،عبد
المنعم

371/00053/1

3

371/00254/1

4

سلٌمان ،أمٌن علً
شاهٌن ،جمٌل
عبد الحمٌد ،آالء
الدهاس ،فواز

371/00763/1
371/00560/1
371/00170/1
371/00659/1

4
5
7
5

371/00068/1

5

المدخل اللغوي واإلتجاهات الحدٌثة لتدرٌس األدب فً النظام التعلٌمً عصر ،حسنً
الحدٌدي ,منى
المدخل إلى التربٌة الخاصة
المدخل إلى التربٌة الخاصة لؤلطفال لذوي الحاجات الخاصة  :المفهوم
العزة ،سعٌد
 التشخٌص  -أسالٌب التدرٌسالمبلح ،محمد
المدرسة اإللكترونٌة و دور اإلنترنت فً التعلٌم  :رإٌة تربوٌة
البهواشً ،السٌد
المدرسة الفاعلة  :مفهومها -إدارتها -آلٌات تحسٌنها
الخطٌب ،رداح
المدرسة المجتمعٌة و تعلٌم المستقبل
سالم ،رائدة
المدرسة و المجتمع
مجاهد ،محمد
المدرسة والمجتمع فً ضوء مفاهٌم الجودة
ربٌع ،هادي
المدٌر المدرسً الناجح
بطٌخ ،فتٌحة
المذخل لتدرٌس الرٌاضٌات المعاصرة للتبلمٌذ الصم
المرجع الشامل فً تعلٌم الكتابة اإلبداعٌة من الطفولة المبكرة و حتى
الجامعة  :منهاج متكامل-دورة فً كتاب

371/00106/1
371/00412/1

4
3

371/00415/1
371/00316/1
371/00580/1
371/00556/1
371/00557/1
371/00062/1
371/00596/1
371/00662/1

9
9
3
7
14
10
3
5

371/00865/1

3

المرجع فً اإلعاقات واالضطرابات النفسٌة وأسالٌب التربٌة الخاصة
المرجع فً التوجٌه المدرسً والمهنً
المرجع فً تدرٌس التربٌة اإلسبلمٌة للمرحلة الثانوٌة

العدل ،عادل
بن فلٌس ،خدٌجة
األقطشٌ ،حٌى

371/00681/1
371/00825/1
371/00405/1

6
10
3

المرجع فً تدرٌس المواد اإلجتماعٌة
المرشد الحدٌث فً التربٌة العملٌة والتدرٌس المصغر

أبو سرٌع ،محمود
الفرا ،عبد هللا

371/00620/1
371/00167/1

5
7

المتفوقٌن  ..الموهوبٌن ..المبدعون  :آفاق الرعاٌة والتؤهل

المخ البشري و صعوبات التعلم لدى األطفال
المختبر المدرسً  :و دوره فً تدرٌس العلوم
المختبرات المدرسٌة
المدارس فً مكة خبلل العصرٌن األٌوبً و المملوكً
المدارس ونظام التعلٌم فً ببلد الشام فً العصر المملوكً 932 -648
جٌدة ،أحمد
1517 -1250/
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6
2
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5
4
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المرشد فً التربٌة المٌدانٌة لبرنامج إعداد معلمات رٌاض األطفال
المساءلة فً التظم التربوٌة Accoumtqbility in Educqtionql :
Systems
المسرح المدرسً فً العلوم و مهارات التفكٌر
المسرح المدرسً والعبلج النفسً
المشاركة المجتمعٌة  :و صنع القرار التربوي
المشكبلت الصفٌة  :السلوكٌة-التعلٌمٌة-األكادٌمٌة
المعلم  :إعداده ،تدرٌبه ،كفاٌاته
المعلم إعداده ومكانته وأدواره  :التربٌة العامة  :التربٌة الخاصة،
اإلرشاد النفسً
المعلم الجدٌد  :دلٌل المعلم فً اإلدارة الصفٌة الفعالة
المعلم الفعال فً التربٌة الخاصة  :الدلٌل العملً للنجاح
المعلم الفعال فً تعلٌم األطفال  :الصم والصم المكفوفٌن
المعلم الناجح
المعلم الناجح  :لذوي اإلحتٌاجات الخاصة
المعلم بٌن النظرٌة والتطبٌق
المعلم و مهنة التعلٌم بٌن األصالة و المعاصرة
المعلم وإستراتٌجٌات التعلٌم الحدٌث
المعلمون بناة ثقافة  :رسائل إلى الذٌن ٌتجاسرون على اتخاذ التدرٌس
مهنة
المكفوفون  :رإٌة تربوٌة
الممارسات البٌداغوجٌة المعاصرة
الممارسة المهنٌة للخدمة اإلجتماعٌة فً المجتمع المدرسً
المناخ التنظٌمً وإدارة الصراع فً المإسسات التربوٌة
المنهاج الشامل للطلبة الموهوبٌن
المنهجٌة اإلسبلمٌة فً البحث التربوي نموذجا  :النظرٌة و التطبٌق
المهارات اإلجتماعٌة وصعوبات التعلم  :دراسة تجرٌبٌة
المهارات اإلرشادٌة

الخثٌلة ،هند

371/00543/1

4

العمري ،حٌدر
شواهٌن ,خٌر
نجلة ،عبد الفتاح
حسٌن ،سبلمه
العماٌرة ،محمد
عبٌد ،جمانة

371/00680/1
371/00397/1
371/00148/1
371/00675/1
371/00476/1
371/00020/1

5
5
5
3
6
10

سعفان ,محمد
الترتوري ،محمد
عوض
Debettencourt
, Laurie U
الذكٌر ،خالد
العامري ،عبد هللا
النجار ,خالد
عقل ,خالد زكً
المهدي ،مجدي
الصٌفً ،عاطف

371/00021/1

5

371/00023/1

11

371/00440/1
371/00746/1
371/00001/1
371/00800/1
371/00708/1
371/00586/1
371/00294/1

6
5
7
4
2
3
4

371/00552/1
371/00804/1
371/00805/1
371/00654/1
371/00055/1

4
4
3
2
8

371/00260/1

8

371/00670/1
371/00241/1
371/00164/1

3
5
12

371/00589/1
371/00348/1
371/00210/1

7
3
5

371/00269/1
371/00396/1

2
6

371/00281/1
371/00255/1
371/00256/1

5
8
5

371/00252/1
371/00754/1

6
4

فرٌرى ،باولو
النجار ،خالد
غابٌلً ،فٌلٌب
منصور ،سمٌر
المومنً ،واصل
Stamaugh,
Baska
النقٌب ،عبد
الرحمن
أبوشقة ,سعدة
أبو أسعد ،أحمد
عبد المقصود،
محمد
عاشور ،راتب
خلٌفة ،ولٌد

المهارات العامة للتدرٌس
المهارات القرائٌة و الكتابٌة  :طرائق تدرٌسها و استراتٌجٌاتها
المهارات اللغوٌة والتخلف العقلً فً ضوء علم النفس المعرفً
المهارات الوظٌفٌة فً الجغرافٌا فً عصر المعلوماتٌة  :رإى تنظٌرٌة
عمران ،خالد
وتطبٌقٌة
قندٌل ,محمد
المواد التعلٌمٌة فً الطفولة المبكرة

الموسوعة التطبٌقٌة فً اإلعبلم التربوي  :ااإلذاعة ,الصحافة المدرسٌة عفٌفً ,محمد
المعاٌطة ،جلٌل
الموهبة والتفوق
جروان ،فتحً
الموهبة والتفوق واإلبداع
الطنطاوي،
رمضان
الموهوبون  :أسالٌب رعاٌتهم وأسالٌب تدرٌسهم
القمش ،مصطفى
الموهوبون ذوو صعوبات التعلم
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الموهوبون و المتفوقون عقلٌا ذوو صعوبات التعلم  :خصائصهم،
اكتشافهم ،رعاٌتهم ،و مشكبلتهم
الموهوبون والمتفوقون  :أسالٌب إكتشافهم ورعاٌتهم -خبرات
النشاط الزائد لدى األطفال  :األسباب وبرامج الخفض

ٌوسف ،سلٌمان
وهٌة ،محمد
الٌوسفً ،مشٌرة

371/00759/1
371/00253/1
371/00251/1

4
5
5

النشاط الطبلبً  :أسس نظرٌة  -تجارب عالمٌة  -تطبٌقات عملٌة
النشاط المدرسً المعاصر  :بٌن النظرٌة و التطبٌق

قمر ,عصام
العتوم ،منذر

371/00387/1
371/00605/1

3
10

النظام التربوي فً الجزائر  :محكات نقدٌة لواقع التوجٌه المدرسً
النظرٌة البنائٌة واستراتٌجٌات تدرٌس العلوم
النظرٌة الحدٌثة فً القٌاس

زروقً ،توفٌق
زٌتون ،عاٌش
التقً ،أحمد

371/00297/1
371/00093/1
371/00463/1

25
3
8

النهضة و الرقى فً رحاب التربٌة و التعلٌم
الهندسة  :طرق و استراتٌجٌات تدرٌسها
الوجٌز فً أسالٌب التدرٌس
الوسائل التعلٌمٌة
الوسائل التعلٌمٌة  :فً التربٌة الخاصة

أبو خضرة ،محمد
أبو لوم ،خالد
أبوزٌد ،سالم
بدران ،مصطفى
عبٌد ،ماجدة

371/00547/1
371/00446/1
371/00775/1
371/00528/1
371/00529/1

5
3
9
5
4

الوسائل التعلٌمٌة و المنهج

سبلمة ،عبد الحافظ

371/00532/1

6

الوسائل التعلٌمٌة والتكنولوجٌة المساعدة فً خدمة العادٌٌن وذوي
اإلعاقات المختلفة  :المفهوم-األشكال-األهداف التربوٌة-مجاالت
االستخدام-تجارب عملٌة فً تعلٌم المعوقٌن-تقٌٌم الوسائل المساعدة
الوسائل التعلٌمٌة والمنهج

العزة ،سعٌد حسنً
كاظم ،أحمد

371/00676/1
371/00140/1

2
6

غنٌمة ،محمد متولً
Arends,
Richard
Richard,
Arends
سلٌمان ،عدلً

371/00702/1

2

371/00535/1

8

371/00548/1
371/00635/1

9
2

مصطفى ،أكرم
الطٌطً ،محمد

371/00616/1
371/00320/1

3
3

ٌحٌى ،خولة
خلٌل ،نبٌل

371/00222/1
371/00041/1

9
5

بحوث العمل  :طرٌق إلى تمهٌن المعلم و تطوٌر المإسسة التربوٌة
بحوث و دراسات فً اللغة العربٌة  :قضاٌا معاصرة فً المناهج و
طرق التدرٌس :فً المرحلتٌن الثانوٌة و الجامعٌة
بحوث و دراسات فً اللغة العربٌة  :قضاٌا معاصرة فً المناهج و
طرق التدرٌس :فً مرحلة رٌاض األطفال و المرحلتٌن االبتدائٌة و
اإلعدادٌة
برامج األطفال المحوسبة

عطٌفة ،حمدي

371/00575/1

4

عبد الوهاب ،سمٌر

371/00673/1

17

عبد الوهاب ،سمٌر
مصطفى ,محمد

371/00672/1
371/00691/1

17
3

برامج التربٌة الخاصة و مناهجها  :بٌن الفكر و التطبٌق و التطوٌر
برمجٌات الكمبٌوتر التعلٌمٌة

السعٌد ،سعٌد
أمٌن ،زٌنب

371/00553/1
371/00669/1

4
5

الوضع الراهن و إحتماالت المستقبل
الوظائف التفاعلٌة و التنظٌمٌة للتعلٌم
الوظائف القٌادٌة للتعلٌم
الوظٌفة اإلجتماعٌة للمدرسة
إنتاج مواقع اإلنترنت التعلٌمٌة  :رإٌة و نماذج تعلٌمٌة معاصرة فً
التعلم عبر مواقع األنترنت
إنتاج وتصمٌم الوسائل التعلٌمٌة
أنشطة لؤلطفال العادٌٌن ولذوي اإلحتٌاجات الخاصة فً مرحلة ما قبل
المدرسة
أنماط اإلدارة التعلٌمٌة  :أصولها وتطبٌقاتها
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برنامج الكورت للطلبة ذوي صعوبات التعلم فً الرٌاضٌات  :تطبٌقات
عملٌة
بطٌئو التعلم  :خصائصهم النفسٌة وتعلٌمهم
بناء التواصل مع الصم المكفوفٌن
بنٌة األعداد لمعلمً المرحلة االبتدائٌة  :موضوعاتها وأسالٌب تدرٌسها
و تقوٌم تعلمها

البلوشً ،عواطف
لوكاند ،هارٌدي
نافستاد ،آنا

371/00749/1
371/00450/1
371/00690/1

5
3
3

الٌونسٌ ،ونس
عبد الفتاح،
إسماعٌل
أحمد ،إبراهٌم
بطرس ،بطرس
الجبلد ،ماجد
إبراهٌم ،مجدي
إبراهٌم ،مجدي
Gurganus,
Susan
مٌرسر ،سٌسٌل د
النجدي ،أحمد
عبد السبلم ،عبد
السبلم

371/00362/1

7

371/00820/1
371/00537/1
371/00456/1
371/00115/1
371/00663/1
371/00661/1

8
4
12
6
4
4

371/00458/1
371/00453/1
371/00129/1

3
3
13

371/00733/1

2

371/00330/1
371/00341/1
371/00112/1
371/00345/1

11
3
10
3

371/00284/1
371/00544/1

2
4

371/00492/1
371/00628/1
371/00206/1

2
3
8

تربٌة المعاقٌن والموهوبٌن ونظم تعلٌمهم  :إطار فلسفً وخبرات عالمٌة الزهٌري ،إبراهٌم
العزة ،سعٌد
تربٌة الموهوبٌن و المتفوقٌن
مرٌزٌق ،هشام
تربٌة الموهوبٌن و تنمٌتهم
السمادونً ،السٌد
تربٌة الموهوبٌن والمتفوقٌن
العزالى ،سعٌد
تربٌة و تعلٌم المعوقٌن سمعٌا

371/00190/1
371/00496/1
371/00459/1
371/00261/1
371/00472/1

5
6
3
12
6

بٌومً ،علً محمد

371/00764/1

4

تحدٌات اإلعبلم التربوي العربً
تحدٌث اإلدارة التعلٌمٌة
تدرٌس األطفال ذوي صعوبات التعلم
تدرٌس التربٌة اإلسبلمٌة  :األسس النظرٌة واألسالٌب العملٌة
تدرٌس الرٌاضٌات للتبلمٌد المعوقٌن سمعٌا
تدرٌس الرٌاضٌات للتبلمٌذ المعوقٌن بصرٌا
تدرٌس الرٌاضٌات للطلبة ذوي مشكبلت التعلم
تدرٌس الطلبة ذوي مشكبلت التعلم
تدرٌس العلوم فً العالم المعاصر المدخل فً تدرٌس العلوم
تدرٌس العلوم و إعداد المعلم و تكامل النظرٌة و الممارسة

تدرٌس اللغة العربٌة  :بٌن الطرائق التقلٌدٌة و االستراتٌجٌات التجدٌدٌة الدلٌمً ،طه
طاهر ،علوي
تدرٌس اللغة العربٌة  :وفقا ألحدث الطرق التربوٌة
مدكور ،علً
تدرٌس فنون اللغة العربٌة
مدكور ،علً
تدرٌس فنون اللغة العربٌة  :النظرٌة و التطبٌق
السعٌدي ،عبد
تدرٌس مفاهٌم قٌم حقوق اإلنسان ضمن المناهج التعلٌمٌة مع دراسة
السبلم
تطبٌقٌة
نصر هللا ،عمر
تدنً مستوى التحصٌل و اإلنجاز المدرسً  :أسبابه و عبلجه
الوكٌل فار ،إبراهٌم
الهجرسً ،أمل
كوافحة ،تٌسٌر

تربوٌات الحاسوب و تحدٌات القرن الحادي و العشرون
تربٌة األطفال المعاقٌن عقلٌا
تربٌة األفراد غٌر العادٌٌن فً المدرسة والمجتمع

تربٌة و تعلٌم و تؤهٌل المعاقٌن بصرٌا

تشخٌص صعوبات التعلم  :اإلجراءات واألدوات
تشخٌص صعوبات القراءة وعبلجها
تصمٌم البرامج التدرٌبٌة للقٌادات التربوٌة
تصمٌم البرمجٌات التعلٌمٌة و إنتاجها و تطبٌقاتها التربوٌة
تصمٌم البرنامج التربوي الفردي  : IEPن نموذج العجز إلى نموذج
النمو
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السٌد  ،السٌد عبد
الحمٌد سلٌمان
السرطاوي ،عبد
العزٌز
الخطٌب ،أحمد
الهرش ،عاٌد

371/00741/1

5

371/00237/1
371/00370/1
371/00011/1

5
6
4

شهاب ،إسراء

371/00848/1

4
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تصمٌم التدرٌس
تصمٌم التدرٌس  :رإٌة تطبٌقٌة
تصمٌم التدرٌس  :رإٌة منظومٌة
تصمٌم المنهج الدراسً الحدٌث  :رإٌة معاصرة
تصمٌم و إنتاج الوسائل التعلٌمٌة التعلمٌة

قطامًٌ ,وسف
القرارعة ،أحمد
زٌتون ،حسن
البدري ،طارق
الحٌلة ،محمد

371/00082/1
371/00757/1
371/00554/1
371/00755/1
371/00513/1

8
4
4
4
2

تصمٌم وإنتاج الوسائل التعلٌمٌة

عبد الرحٌم ،جمال

371/00138/1

5

تصمٌم وإنتاج الوسائل التعلٌمٌة للمكتبات وتكنولوجٌا التعلٌم

سبلمة ،عبد الحافظ

371/00141/1

7

تطبٌق الجودة و اإلعتماد فً المدارس
تطبٌقات التكنولوجٌا فً التعلٌم
تطبٌقات و مفاهٌم فً اإلشراف التربوي
تطوٌر أسالٌب اختٌار مدٌري المدارس فً ضوء بعض اإلتجاهات
العالمٌة
تطوٌر اإلدارة المدرسٌة بنظام الحكومة اإللكترونٌة

أحمد ،أحمد إبراهٌم
الزغلول ،فواز
البدري ،طارق

371/00611/1
371/00468/1
371/00305/1

3
6
5

مرسً ،محمد
محمد ،هبة

371/00602/1
371/00074/1

5
8

الخواجا ،عبد الفتاح
عقل ،أنور
الفتبلوي ،سهٌلة
عبٌد ،ماجدة
الجمال ،رانٌا
الهوٌدي ،زٌد
الصافً ،عبد
الحكٌم
روزنٌرج ،ماٌكل

371/00037/1
371/00689/1
371/00310/1
371/00448/1
371/00197/1
371/00761/1

8
5
8
3
11
6

371/00395/1
371/00249/1

3
5

عبد الحمٌد ،محمد
السٌعً ،معٌوف

371/00729/1
371/00177/1

2
5

خطاب ،ناصر

371/00292/1

10

خطاب ،محمد
طعٌمة ,رشدي
ٌحٌى ,أحمد خولة

371/00226/1
371/00114/1
371/00209/1

3
5
8

جاب هللا ،علً
شعٌر ،إبراهٌم

371/00208/1
371/00198/1

4
5

الفتبلوي ،سهٌلة
مبارز ,منال
سلٌم ,مرٌم
قدي ،سمٌة
الزاٌدي ،مها
الدوسري ،راشد

371/00273/1
371/00314/1
371/00742/1
371/00862/1
371/00585/1
371/00357/1

9
3
5
3
3
3

علٌمات ،عبٌر

371/00558/1

9

تطوٌر اإلدارة المدرسٌة والقٌادة اإلدارٌة
تطوٌر تقوٌم أداء الطالب
تعدٌل السلوك فً التدرٌس
تعلٌم األطفال المتخلفٌن عقلٌا
تعلٌم األطفال المكفوفٌن بٌن الواقع والمؤمول
تعلٌم األطفال الموهوبٌن
تعلٌم األطفال فً عصر االقتصاد المعرفً
تعلٌم األطفال والمراهقٌن ذوي اإلضطرابات السلوكٌة
تعلٌم األنشطة والمهارات لدى األطفال المعاقٌن عقلٌا
تعلٌم التفكٌر فً مناهج التربٌة اإلسبلمٌة
تعلٌم التفكٌر للطلبة ذو صعوبات التعلم  :آثر برنامج الكورت 2-1
اإلدراك -التنظٌم على تنمٌة التفكٌر اإلبداعً ومفهوم الذات لدى عٌنة
أردنٌة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم
تعلٌم الطفل بطٌئ التعلم  :التعرٌف ،التصنٌف ،األسباب ،التشخٌص،
العبلج
تعلٌم العربٌة والدٌن  :بٌن العلم والفن
تعلٌم القراءة والكتابة والنطق لذوي اإلحتٌاجات الخاصة
تعلٌم اللغة العربٌة لذوي اإلحتٌاجات الخاصة  :بٌن النظرٌة والتطبٌق
تعلٌم المعاقٌن بصرٌا  :أسسه ،إسترتٌجٌاته ،وسائله
تفرٌد التعلٌم فً إعداد وتؤهٌل المعلم  :أنموذج فً القٌاس والتقوٌم
التربوي
تفرٌد التعلٌم والتعلم الذاتً
تقدٌر الذات و الثقة بالنفس  :دلٌل المعلمٌن
تقدٌر الذات وعبلقته بصعوبات تعلم القراءة
تقوٌم األداء الوظٌفً للمشرفة التربوٌة
تقوٌم المعلم  :مقاربات جدٌدة و أسالٌب حدٌثة
تقوٌم و تطوٌر الكتب المدرسٌة للمرحلة األساسٌة  :كتب التربٌة
االجتماعٌة و الوطنٌة
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James A,
Mclonghlin
بلوم ،بنٌامٌن
بدران ,شبل
عطٌة ,محسن
حمدي ،نرجس
الحٌلة ،محمد
زاهر ،الغرٌب
سراٌا ،عادل
مرزوق ،سماح
أبو سالم ،وفٌقة
استٌتٌة ،دالل
العٌاصرة ،ولٌد
رفٌق

تقٌٌم الطبلب ذوي الحاجات الخاصة
تقٌٌم تعلم الطالب  :التجمٌعً و التكوٌنً
تكافإ الفرص فً نظم التعلٌم
تكنولوجٌا اإلتصال فً التعلٌم الفعال
تكنولوجٌا التربٌة
تكنولوجٌا التعلٌم  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
تكنولوجٌا التعلٌم  :نظرة مستقبلٌة
تكنولوجٌا التعلٌم المفرد وتنمٌة اإلبتكار  :رإٌة تطبٌقٌة
تكنولوجٌا التعلٌم لذوي اإلحتٌاجات الخاصة
تكنولوجٌا التعلٌم و التعلم فً التربٌة الرٌاضٌة
تكنولوجٌا التعلٌم و التعلٌم اإللكترونً
تكنولوجٌا التعلٌم و التعلٌم اإللكترونً

371/00429/1
371/00519/1
371/00075/1
371/00147/1
371/00597/1
371/00512/1
371/00143/1
371/00576/1
371/00394/1
371/00142/1
371/00373/1

3
10
7
2
5
4
5
4
3
12
6

371/00868/1

3

371/00500/1
371/00146/1
371/00317/1
371/00425/1
371/00081/1
371/00420/1
371/00389/1
371/00012/1
371/00221/1
371/00077/1

2
5
8
3
5
3
4
4
2
3

371/00633/1

2

371/00583/1
371/00067/1

3
13
5
4
5
8
5
8

تكنولوجٌا المعلومات و تحدٌث التعلٌم
تكنولوجٌا مصادر التعلم  :المحلٌة  -العالمٌة
تكنولوجٌا ووسائل التعلٌم و فاعلٌتها
تكٌٌف المناهج للطلبة ذوي اإلحتٌاجات الخاصة
تنظٌم بٌئة التعلم
تنمٌة اإلبداع و رعاٌة الموهبة لدى األطفال
تنمٌة القدرات القٌادٌة للعاملٌن بالجامعات
تنمٌة المفاهٌم و المهارات العلمٌة و طرق تدرٌسها
تنمٌة المهارات اإلجتماعٌة لؤلطفال ذوي اإلحتٌاجات الخاصة
تنمٌة و تدرٌس الذكاءات المتعددة لؤلطفال

إسماعٌل ،الغرٌب
مازن ،حسام
السعود ،خالد
بطرس ،بطرس
عطٌة ,محسن
حجازي ،سناء
السٌد ،خلف
سبلمة ،عادل
كاشف ،اٌمان
مجٌد ,سوسن
ضحاوى،بٌومى
محمد

توظٌف تكنولوجٌا المعلومات فً المدارس  :دلٌل عملً للمدرسٌن
ثقافة المعاٌٌر والجودة فً التعلٌم

باكارد ،نٌك
مجاهد ،محمد
عبد الخالق,
رشراش
حسٌن ،سبلمه
قاسم ،مجدي
الحٌلة ،محمد
قطٌط ،غسان
قطٌط ,غسان

371/00679/1
371/00482/1
371/00682/1
371/00088/1
371/00687/1
371/00467/1

خبرات علمٌة ومهارات عملٌة فً تربٌة ذوي اإلحتٌاجات الخاصة

غرٌفات ،سحر

371/00211/1

9

هنلً ،مارتن
الصفار ،عفاف
خلٌل ،نبٌل

371/00192/1
371/00850/1
371/00087/1

13
2
8

371/00826/1
371/00435/1
371/00017/1

10
3
4

توجهات اإلدارة التربوٌة الفعالة فً مجتمع المعرفة.

ثكنولوجٌة التعلٌم و تقنٌاته الحدٌثة
ثورة إعادة الهندسة  :مدخل جدٌد لمنظومة التعلٌم
جودة التعلٌم فً ضوء تقٌٌم القمٌة المضافة
حقٌبة فً الحقائب التعلٌمٌة
حوسبة التدرٌس
حوسبة التقوٌم الصفً

خصائص التبلمٌذ ذوى الحاجات الخاصة وإستراتٌجٌات تدرٌسهم
خصائص معلم المستقبل و كفاٌاته
خصخصة التعلٌم  :رإٌة مستقبلٌة
خطة التوجٌه المدرسً المعتمدة فً الجزائر  :دورها فً تحقٌق الذات
و التوافق الدراسً و الكفاٌة التحصٌلٌة :دراسة نفسٌة تربوٌة بمرحلة
طٌبً ،إبراهٌم
التعلٌم الثانوي
لٌناس ،وندي
خٌارات التواصل فً تعلٌم األطفال الصم
عامر ،طارق
دراسات فً إعداد المعلم
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دراسات فً تخطٌط التعلٌم وإقتصادٌاته
دروس فً التربٌة العقبلنٌة  :دلٌل المرشد المدرسً
دلٌل الصحة المدرسٌة
دلٌل الطلبة والعاملٌن فً التربٌة الخاصة

أبو كلٌلة ،هادٌة
غٌث ،سعاد
سلٌمانً ،جمٌلة
الدهمشً ،محمد

371/00047/1
371/00307/1
371/00866/1
371/00186/1

2
3
4
7

دلٌل المرشد  :تٌسٌر عبلقات التعلم الفعال

زاكاري ،لوٌزجٌه
أبو حماد ،ناصر
الدٌن
العزة ،سعٌد
القواسمة ،هشام

371/00569/1

4

371/00570/1
371/00163/1
371/00304/1

3
8
9

دلٌل المعلمٌن الجدد
دلٌل تدرٌب وتعلٌم األطفال المعاقٌن عقلٌا
دمج مهارات التفكٌر الناقد و اإلبداعً فً التدرٌس دلٌل تصمٌم
الدروس
دور اإلدارة المدرسٌة فً توظٌف برامج تكنولوجٌا المعلومات و
االتصاالت  :دراسة نوعٌة
دور االرشاد و االشراف فً العملٌة التربوٌة
دور األم فً رعاٌة الطفل الموهوب
دور المدرسة فً تفعٌل مشاركة التبلمٌذ باألنشطة التربوٌة
دٌداكتٌك الكفاٌات
ذوو اإلحتٌاجات الخاصة فً المراحل الدراسٌة المبكرة

دندٌس ،عبلء الدٌن
القرٌوتً ،إبراهٌم

371/00019/1
371/00203/1

7
3

سوارتز ،روبرت

371/00565/1

4

الشناق ،عبد السبلم
زاٌد ،عطاف
عبٌد ،جمانة
عٌد ،دالل
مكسً ،محمد
روفً ،سور

371/00367/1
371/00302/1
371/00283/1
371/00071/1
371/00561/1
371/00218/1

3
9
2
5
3
1

رخصة التدرٌس  :رإٌة لتطوٌر معاٌٌر التدرٌس
رعاٌة أصحاب القدرات الخاصة

عبد العزٌز ،حمدي
أبوالنصر ،مدحت

371/00090/1
371/00494/1

5
3

رعاٌة األطفال التوحدٌٌن  :دلٌل الوالدٌن و المعلمٌن
رعاٌة الموهوبٌن و المبدعٌن

عبد الرحمن ،محمد
القذافً ،رمضان

371/00664/1
371/00551/1

4
2

371/00666/1
371/00536/1
371/00599/1
371/00523/1
371/00392/1
371/00042/1
371/00276/1

5
3
4
2
3
10
11

371/00213/1
371/00491/1
371/00417/1
371/00426/1
371/00214/1
371/00546/1
371/00324/1
371/00801/1
371/00246/1
371/00224/1

8
2
3
3
5
12
3
4
9
9

دلٌل المرشد التربوي  :دلٌل مٌدانً
دلٌل المرشد التربوي فً المدرسة
دلٌل المرشد التربوي فً مجال التوجٌه الجمعً فً الصفوف

رعاٌة ذوي اإلحتٌاجات الخاصة فً الوطن العربً بٌن العزل و الدمج مقداد ،محمد
محمد ،جاسم
ساٌكولوجٌة اإلدارة التعلٌمٌة  :و المدرسة و آفاق التطوٌر العام
مدانات ،أوجٌنً
سلوكٌات فً العملٌة اإلدارٌة
غنٌمة ،محمد
سٌاسات وبرامج إعداد المعلم العربً وبنٌة العملٌة التعلٌمٌة
كامل ،عبدالوهاب
سٌكلوجٌة إدارة األزمات المدرسٌة
محمد ,محمد
سٌكولوجٌة اإلدارة التعلٌمٌة والمدرسٌة وآفاق التطوٌر العام
الداهري ,صالح
سٌكولوجٌة اإلرشاد النفسً المدرسً  :أسالٌبه ونظرٌاته
سٌكولوجٌة األطفال ذوي اإلحتٌاجات الخاصة  :مقدمة فً التربٌة
القمش ،مصطفى
الخاصة
راشد ،عدنان
سٌكولوجٌة األطفال ذوي الصعوبات التعلٌمٌة ( :بطٌئ التعلم)
الروسان ،فاروق
سٌكولوجٌة األطفال غٌر العادٌٌن  :مقدمة فً التربٌة الخاصة
الروسان ،فاروق
سٌكولوجٌة األطفال غٌر العادٌٌن  :مقدمة فً التربٌة الخاصة
هاالهان ،دانٌال
سٌكولوجٌة األطفال غٌر العادٌٌن وتعلٌمهم
عوادٌ ،وسف
سٌكولوجٌة التؤخر الدراسً  :نظرة تحلٌلٌة عبلجٌة
الزغلول ،عماد
سٌكولوجٌة التدرٌس الصفً
النجار ،خالد
سٌكولوجٌة الصم
محمود ،الفرحاتً
سٌكولوجٌة العجز المتعلم  :مفاهٌم ،نظرٌات ،تطبٌقات
خطاب ،محمد
سٌكولوجٌة العبلج باللعب مع األطفال ذوي اإلحتٌاجات الخاصة
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سٌكولوجٌة المدرس  :دراسة وصفٌة تحلٌلٌة
سٌكولوجٌة عسر القراءة الدٌسلكسٌا
سٌكولوجٌة منخفضً الذكاء وأسالٌب تعلٌمهم
سٌكولوجٌة نظم الحوافز التربوٌة
صعوبات التعلم
صعوبات التعلم
صعوبات التعلم  :النظري والتطبٌقً
صعوبات التعلم  :النظرٌة والممارسة
صعوبات التعلم  :تارٌخها ،مفهومها ،تشخٌصها ،عبلجها
صعوبات التعلم الخاصة
صعوبات التعلم بٌن المهارات و اإلضطرابات
صعوبات التعلم و أثر التدخل المبكر و الدمج التربوي لذوي
االحتٌاجات الخاصة
صعوبات التعلم واإلدراك البصري  :تشخٌص و عبلج
صعوبات التعلم والتدرٌس العبلجً
صعوبات التعلم والتعلٌم العبلجً
صعوبات التعلم والتنظٌم الذاتً
صعوبات التعلم والخطة العبلجٌة المقترحة
صعوبات الفهم القرائى المعرفٌة والمٌتامعرفٌة  :مفاهٌم نظرٌة,
تشخٌص ,برنامج مقترح
صعوبات تعلم القراءة و الكتابة  :التشخٌص و العبلج
صفات المعلمٌن الفاعلٌن  :دلٌل التؤهٌل والتدرٌب والتطوٌر
صناعة القرار التربوي واتخاذه  :النظرٌة  -النموذج
ضبط الجودة واالعتماد فً التربٌة الخاصة  :أنموذج مقترح لتطوٌر
البرامج والخدمات المقدمة لذوي اضطراب التوحد واإلعاقة العقلٌة :
دلٌل مإسسات ومراكز التربٌة الخاصة
ضعف التحصٌل الدراسً  :أسبابه وعبلجه
طرائق التدرٌس العامة
طرائق التدرٌس العامة  :معالجة تطبٌقٌة معاصرة
طرائق تدرٌس األدب والببلغة والتعبٌر  :بٌن التنظٌر والتطبٌق
طرائق تدرٌس التربٌة اإلسبلمٌة
طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة و أسالٌبها
طرائق تدرٌس الجغرافٌا
طرائق تدرٌس الدراسات اإلجتماعٌة
طرائق تدرٌس العلوم  :مفاهٌم وتطبٌقات عملٌة
طرائق تدرٌس العلوم و دورها فً تنمٌة التفكٌر

زبدي ،ناصر الدٌن
حمزة ،أحمد
الٌاسري ،حسٌن
السامرائً ,طارق
عدس ،محمد
خضر ،رٌما
الوقفً ،راضً
البطاٌنة ،أسامة
السٌد ،السٌد
الٌاسري ،حسٌن
علً ،محمد

371/00298/1
371/00245/1
371/00242/1
371/00796/1
371/00506/1
371/00567/1
371/00233/1
371/00231/1
371/00229/1
371/00234/1
371/00477/1

5
12
4
4
2
9
11
7
7
8
6

العدل ،عادل
السٌد ،السٌد
العدل ،عادل
حافظ ،نبٌل
سالم ،محمود
كوافحة ،تٌسٌر

371/00768/1
371/00725/1
371/00719/1
371/00235/1
371/00230/1
371/00232/1

4
2
6
5
4
5

الصلوي ,إسماعٌل
علً ،صبلح
خطاب ،محمد
العجمً ،محمد

371/00279/1
371/00568/1
371/00018/1
371/00590/1

5
4
4
5

الخطٌب ،عاكف
عابد ,رسمً
الحٌلة ،محمد
سبلمة ،عادل
الوائلً ،سعاد
هندي ،صالح
الربٌعً ،محمود
المسعودي ،محمد
خضر ،فخري
سعٌدي ،عبدهللا
سبلمة ،عادل

371/00812/1
371/00228/1
371/00329/1
371/00099/1
371/00113/1
371/00117/1
371/00806/1
371/00851/1
371/00678/1
371/00084/1
371/00334/1

6
7
6
8
9
5
4
5
4
5
3

371/00657/1

5

371/00574/1
371/00089/1
371/00328/1

5
3
3

371/00327/1
371/00660/1
371/00351/1
371/00179/1

3
4
13
5

طرائق و مناهج التدرٌس و العلوم المساعدة و صفات المدرس الناجح حبلق ،حسان
Larrivee,
Barbara
طرق اإلدارة الصفٌة  :األهداف ــ الخطط ــ الوسائل
جابر ،ولٌد
طرق التدرٌس العامة  :تخطٌطها وتطبٌقاتها التربوٌة
الحرٌري ،رافدة
طرق التدرٌس بٌن التقلٌد و التجدٌد
بن فرج ،عبد
اللطٌف
طرق التدرٌس فً القرن الواحد و العشرٌن
السبلمً ،جاسم
طرق تدرٌس األدب العربً
العتوم ،منذر
طرق تدرٌس التربٌة الفنٌة و مناهجها
كاتوت ،سحر
طرق تدرٌس الجغرافٌا
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طرق تدرٌس الحاسوب
طرق تدرٌس الدراسات اإلجتماعٌة
طرق تدرٌس الرٌاضٌات

عفانة ،عزو
قطاوي ،محمد
برهم ،نضال

371/00793/1
371/00339/1
371/00126/1

4
6
5

طرق تدرٌس الرٌاضٌات  :نظرٌات وتطبٌقات
طرق تدرٌس الطلبة المضطربٌن سلوكٌا و انفعالٌا
طرق تدرٌس العلوم  :معالجة تطبٌقٌة معاصرة
طرق تدرٌس العلوم بٌن النظرٌة والتطبٌق

الصادق ،إسماعٌل
بطرس ،بطرس
سبلمة ،عادل
عطٌو ،محمد

371/00175/1
371/00447/1
371/00085/1
371/00025/1

13
3
5
4

طرق تدرٌس المواد اإلجتماعٌة

جامل ،عبد الرحمن

371/00125/1

20

طرق تدرٌس تكنولوجٌا التعلٌم

شاهٌن ،سعاد أحمد

371/00718/1

6

371/00194/1
371/00842/1
371/00109/1
371/00542/1
371/00521/1
371/00104/1

5
6
5
3
2
5

371/00212/1
371/00374/1

8
3

371/00864/1

5

371/00149/1
371/00301/1

2
8

فن التدرٌس للتربٌة اللغوٌة و انطباعاتها المسلكٌة وأنماطها العملٌة

سمك ،محمد

371/00123/1

5

فنٌات وأسالٌب العملٌة اإلرشادٌة

صالح ،عبد الرحمن

371/00776/1

4

فً التربٌة الخاصة اإلعاقة العقلٌة  :اإلضطرابات المعرفة و االنفعالٌة الفرماوي ،حمدي
بحري ،منً
فً رعاٌة المعاقٌن  :دراسات تربوٌة
األسدي ،سعٌد
قراءات فلسفٌة تحلٌلٌة فً إدارات النظام التربوي
نجدي ,سمٌرة أبو
زٌد
قراءات فً الطفولة  :لذوي الحاجات الخاصة
الزٌودي ،محمد
قراءات مختارة فً التربٌة الخاصة
المهدي ،مجدي
قضاٌا الخدمات الخاصة فً التعلٌم العام
الحدٌدي ,منى
قضاٌا معاصرة فً التربٌة الخاصة
القارسً ,جبلل
قضاٌا معاصرة فً التربٌة الخاصة
اإلمام ،محمد
قضاٌا و آراء فً التربٌة الخاصة
قضاٌا و مشكبلت حٌوٌة فً التربٌة العملٌة  :تهم المشرفة و المعلمة و
خضر ،نظلة
طالبة التربٌة العلمٌة
القمش ،مصطفى
قضاٌا وتوجهات حدٌثة فً التربٌة الخاصة

371/00354/1
371/00824/1
371/00769/1

3
4
3

371/00722/1
371/00181/1
371/00290/1
371/00410/1
371/00795/1
371/00416/1

2
10
8
3
6
3

371/00524/1
371/00184/1

2
11

سمٌث ،سالً
بن سحنون ,محمد

371/00207/1
371/00745/1

5
1

طرق تعلٌم وتؤهٌل ذوي الحاجات الخاصة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة نجدي ،سمٌرة
شواهٌن  ,خٌر
علم أصول التربٌة لمرحلة ما قبل المدرسة
الدٌب ،محمد
علم نفس التعلم التعاونً
كوهل ،هربرت
عن فن التدرٌس
أحمد ،أحمد
عناصر إدارة الفصل و التحصٌل الدراسً
برٌنك ،روي
غرس السلوك النقدي لدى الطبلب
غرفة المصادر كبدٌل تربوي لذوي اإلحتٌاجات الخاصة  :دلٌل عملً
الخطٌب ،عاكف
لمعلمً صعوبات التعلم
الحرٌري ،رافدة
فاعلٌة اإلتصاالت التربوٌة فً المإسسات التعلٌمٌة
الموسوي ،نجم
عبد هللا
فاعلٌة التعلم التعاونً فً تدرٌس عروض الشعر العربً
فعالٌات المسرح المدرسً وتقنٌاته  :تدرٌب الممارسٌن للنشاط
الجراح ،هانً
المسرحً على مهارات اإلضاءة المسرحٌة
العجمً ,محمد
فلسفة التربٌة لذوي اإلحتٌاجات الخاصة من المعوقٌن

قوة الفنون  :إستراتٌجٌات إبداعٌة لتعلٌم ذوي اإلحتٌاجات الخاصة
كتاب آداب المعلمٌن

49

o test PDF Combine only
50

كتاب التحضٌر العلمً -القسم الثانً -اللغة العربٌة  :التعلٌم الرسمً-
التعلٌم الخاص
كفاٌات األداء التدرٌسً
كفاٌات المدٌر العصري للمإسسات اإلدارٌة و التربوٌة

كبرٌت ،سمٌر
راشد ,علً
الفاضل ،محمد

371/00686/1
371/00091/1
371/00376/1

5
5
3

كً التصبح األنشطة المدرسٌة مجرد حبر علً ورق  :أسباب عزوف
الطبلب عن المشاركة فً األنشطة التربوٌة الحرة وسبل عبلجها
كٌف تكون معلما ناجحا فً الدراسات اإلجتماعٌة
كٌف تكون معلما ناجحا ومحبوبا
كٌف تنمً السلوك اإلبتكاري لدى طفلك المعاق سمعٌا
كٌف نتعامل مع الصم؟  :رإٌة تربوٌة
كٌف نوظف المستحدثات التكنولوجٌة فً األنشطة المدرسٌة
كٌف ٌتعلم المخ األصم  :النظرٌة و التطبٌق
كٌف ٌتعلم المخ التوحدي
كٌف ٌتعلم المخ الموهوب
كٌف ٌتعلم المخ الموهوب ذو صعوبات التعلم
كٌف ٌتعلم المخ ذو إضرابات الكبلم
كٌف ٌتعلم المخ ذو إضطرابات النوم
كٌف ٌتعلم المخ ذو االضطرابات السلوكٌة و الوجدانٌة

قمر ,عصام
فتوح ،سلٌمان
عماد الدٌن ،مً
المهٌري ،عوشة
النجار ،خالد
هبلل ،مجدي
سعد ،مراد
سعد ،مراد
ساوسا ،دٌفٌد
سعد ،مراد
سعد ،مراد
سعد ،مراد
سعد ،مراد

371/00132/1
371/00541/1
371/00010/1
371/00216/1
371/00391/1
371/00134/1
371/00489/1
371/00485/1
371/00291/1
371/00484/1
371/00486/1
371/00487/1
371/00443/1

2
5
5
5
4
7
3
3
5
3
3
6
1

كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلعاقة البصرٌة (المكفوفٌن)  :النظرٌة و التطبٌق
كٌف ٌتعلم المخ ذو التخلف العقلً  :النظرٌة و التطبٌق
كٌف ٌتعلم المخ ذو النشاط الزائد المصحوب بنقص االنتباه

سعد ،مراد
سعد ،مراد
سعد ،مراد

371/00445/1
371/00488/1
371/00444/1

1
3
4

371/00105/1
371/00121/1

5
2

371/00587/1
371/00282/1
371/00219/1

5
13
5

371/00727/1
371/00549/1
371/00852/1
371/00709/1
371/00668/1
371/00044/1
371/00182/1
371/00508/1
371/00766/1
371/00780/1
371/00083/1
371/00461/1

2
7
4
2
3
8
7
3
4
4
5
7

مدرس القرن الحادي والعشرٌن الفعال  :المهارات والتنمٌة المهنٌة
مدرس اللغة العربٌة  :وأدوراه المستقبلٌة فً جودة التعلٌم

جابر ,جابر
الجبوري ،فبلح

371/00027/1
371/00847/1

14
5

مدٌر المدرسة الفعال و اتجاهات اإلدارة التربوٌة الحدٌثة

األخرس ،إسماعٌل

371/00383/1

3

كٌف ٌمكن تحسٌن سلوك الطبلب وغرس إحترام الذات داخل الفصل؟ بارو ،جاٌلس
العبدلً ،حسام
مباحث فً طرائق تدرٌس العلوم الشرعٌة
مبادئ التوجٌه و اإلرشاد التربوي  :مشاكل الطبلب التربوٌة  ،النفسٌة،
الطراونة ،عبد هللا
السلو كٌة و اإلجتماعٌة
ملحم ,سامً
مبادئ التوجٌه واإلرشاد النفسً
درٌفت ،كولٌت
متطلبات التعلٌم المبكر لؤلطفال ذوي اإلحتٌاجات الخاصة
مجتمع المعلومات بالجزائر  :قٌاس النفاد الى تكنولوجٌا المعلومات
علوي ،هند
واالتصاالت بقطاع التعلٌم بالشرق الجزائري
النمر ،عصام
محاضرات فً أسالٌب القٌاس و التشخٌص فً التربٌة الخاصة
البرٌكً ،نعٌمة
محاضرات فً طرق التدرٌس
شافً ،عائشة
مدخل استراتٌجً لتطوٌر القٌادات التربوٌة
العرفً ،عبدهللا
مدخل إلى اإلدارة التربوٌة
أبو ناصر ،فتحً
مدخل إلى اإلدارة التربوٌة  :النظرٌات والمهارات
عبٌد ،ماجدة
مدخل إلى التربٌة الخاصة
الظاهر ،قحطان
مدخل إلى التربٌة الخاصة
العدل ،عادل
مدخل إلى التربٌة الخاصة
السعٌدي ,أحمد
مدخل إلى الدسلكسٌا  :برنامج تدرٌبً لعبلج صعوبات القراءة
عودة ،ثناء
مدخل إلى تدرٌس العلوم
السرور ،نادٌا
مدخل إلى تربٌة المتمٌزٌن و الموهوبٌن
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مراعاة الفروق الفردٌة و تطبٌقاتها العملٌة فً تدرٌس التربٌة اإلسبلمٌة الخوالدة ،ناصر
الجندي ،إكرام
حمودة
مرشد األسرة والمعلمة فً التربٌة الصحٌة
جرجورة ،ولٌد
مسارات فً التربٌة العادٌة والخاصة
الحلفاوي ،ولٌد
مستحدثات تكنولوجٌا التعلٌم فً عصر المعلوماتٌة

371/00119/1

3

371/00707/1
371/00267/1
371/00526/1

2
2
3

الجروانً ،هالة
علٌان ,ربحً
نوٌل ،ساندرا
بدران ,شبل
ربٌع ,هادي
الموسوي ،احمد
عبد المحسن

371/00731/1
371/00340/1
371/00103/1
371/00274/1
371/00247/1

2
7
5
11
3

371/00839/1

3

حمزة ،محمد
حمودة ،رامً
السرور ،نادٌا
النجار ،خالد
خطاب ،عمر
الحدٌدي ,منى
الخطٌب ،جمال
كوافحة ،تٌسٌر

371/00337/1
371/00846/1
371/00525/1
371/00792/1
371/00562/1
371/00199/1
371/00360/1
371/00612/1

3
5
2
4
4
9
3
11

مقدمة فً التربٌة الخاصة  :سٌكولوجٌة غٌر العادٌٌن وتربٌتهم
مقدمة فً تعلٌم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة
مقدمة فً تقنٌات التعلٌم
مقٌاس إضطراب اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى األطفال
الموهوبٌن ()12-9عاما

محمد ،عبد الصبور
الخطٌب ,جمال
شمى ،نادر

371/00180/1
371/00191/1
371/00418/1

5
9
4

علً ،محمد

371/00454/1

3

مقٌاس إضطرابات اللغة اللفظٌة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم

علً ،محمد

371/00449/1

3

مقٌاس اضطرابات النطق لدى األطفال العادٌٌن و ضعاف السمع
مقٌاس المهارات اإلجتماعٌة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم
مقٌاس الوعً الفونولوجً لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلٌة

علً ،محمد
علً ،محمد
علً ،محمد

371/00359/1
371/00438/1
371/00423/1

3
3
3

مقٌاس الوعً الفونولوجً لدى المراهقٌن التوحدٌٌن ( )13-9عاما
مقٌاس تقدٌر الموهبة لدى طبلب الجامعة الموهوبٌن
مقٌاس دوافع استخدام اإلنترنت لدى طبلب الجامعة الموهوبٌن
مقٌاس مستوى الطموح لذوي اإلعاقة السمعٌة و العادٌٌن  :مترجم بلغة
اإلشارة للصم
من صعوبات التعلم " الدٌسلكسٌا"  :دلٌل لؤلهل و األستاذة
مناهج و أسالٌب التدرٌس فً التربٌة و التربٌة الخاصة
مناهج وأسالٌب التدرٌس فً التربٌة الخاصة

علً ،محمد
علً ،محمد
علً ،محمد

371/00422/1
371/00363/1
371/00315/1

3
3
3

علً ،محمد
صندقلً ،هناء
النمر ،عصام
الخطٌب ,جمال

371/00464/1
371/00683/1
371/00413/1
371/00196/1

3
5
3
5

منظومة التعلٌم عبر الشبكات
منظومة التعلٌم و أسالٌب تدرٌس
منهاج الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً ورعاٌة الشباب

عبد الحمٌد ،محمد
حمادات ،محمد
رمضان ،السٌد

371/00559/1
371/00323/1
371/00653/1

5
3
2

مشكبلت البٌئة التعلٌمٌة للطفل  :األسرة-المدرسة-التغدٌة-التلوث
مصادر التعلم
معالجة سلوكٌات الطبلب داخل الفصل
معلم األلفٌة الثالثة  :فً إطار معاٌٌر جودة الممارسة المهنٌة
معلم القرن الحادي و العشرٌن  :أسس إعداده و تؤهٌله
معلم اللغة العربٌة فً معاٌٌر إعداده العلمٌة و المهنٌة و الثقافٌة
مفاهٌم أساسٌة فً الرٌاضٌات  :األعداد و العملٌات علٌها و أسالٌب
تدرٌسها
مفاهٌم حدٌثة فً وظائف اإلدارة التربوٌة والتعلٌمٌة والمدرسٌة
مفاهٌم و برامج عالمٌة فً تربٌة المتمٌزٌن و الموهوبٌن
مفهوم الفئات الخاصة
مقاٌٌس فً صعوبات التعلم
مقدمة فً اإلعاقة البصرٌة
مقدمة فً االعاقة العقلٌة
مقدمة فً التربٌة الخاصة
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الحرٌري ،رافدة
فضالة ،صالح
الحرٌري ،رافدة

371/00375/1
371/00326/1
371/00054/1

3
3
5

مهارات اإلدارة الصفٌة
مهارات التدرٌس الصفً
مهارات القٌادة التربوٌة فً إتخاذ القرارات اإلدارٌة
مهارات تدرٌس القرآن الكرٌم  :رإٌة معاصرة فً مناهج إعداد معنى
القرآن الكرٌم وطرائق التدرٌس الفعالة
مهارات تدرٌس اللغة العربٌة
مهنة التعلٌم وأدوار المعلم
مإسسات العلم والتعلٌم فً الحضارة اإلسبلمٌة
نحو تقوٌم أفضل
نحو مفهوم جدٌد لتدرٌس المواد و األنشطة اإلعبلم التربوي المسموع
فً المإسسة التعلٌمٌة  :اإلذاعة المدرسٌة  :المناظرات

الجبلد ،ماجد
عٌسى ،سحر
البوهً ،فاروق
البعزاتًٌ ،ناصر
عقل ،أنور

371/00122/1
371/00821/1
371/00022/1
371/00172/1
371/00688/1

7
5
5
5
13

إمبابً ،علً

371/00151/1

9

إمبابً ،علً

371/00152/1

4

شرٌف ،محمد
أبو أسعد ،أحمد

371/00268/1
371/00308/1

10
12

العنٌزات ،صباح
الهادي ،محمد
التمٌمً ،مٌسون
علً

371/00243/1
371/00623/1

8
5

371/00853/1

3

زٌتون ،حسن
شعبلن ،محمد
غانم ،محمد
الحمادي ،عبدهللا

371/00013/1
371/00518/1
371/00550/1
371/00382/1

5
2
3
3

سبلمة ،عبد الحافظ
علٌان ،ربحً
علٌان ،ربحً

وسائل االتصال و التكنولوجٌا فً التعلٌم
وسائل اإلتصال و تكنولوجٌا التعلٌم
وسائل اإلتصال و تكنولوجٌا التعلٌم
وسائل اإلتصال والسلوك الفعال  :استراتٌجٌات ومهارات التدرٌس فً
علً ،مشرفة
العلوم اإلنسانٌة
عبد الحلٌم ،فتح
الباب
وسائل التعلٌم و اإلعبلم

371/00503/1
371/00505/1
371/00658/1

2
4
2

371/00343/1

2

371/00531/1

5

وٌبقً مشرف النشاط هو المسإول األول عن نجاح األنشطة المدرسٌة قمر ,عصام

371/00133/1

2

نحو مفهوم جدٌد لتدرٌس المواد واألنشطة اإلعبلم التربوي المقروء
فً المإسسة التعلٌمٌة  :التحرٌر ،اإلخراج ،اإلصدارات ،والمسابقات
نحو مفهوم جدٌد لتدرٌس المواد واألنشطة تدرٌس حصة المكتبة فً
ظل التقوٌم الشامل
نظرٌات االرشاد النفسً و التربوي
نظرٌة الذكاءات المتعددة وصعوبات التعلم  :برنامج تعلٌمً لتعلٌم
مهارات القراءة والكتابة
نظم المعلومات التعلٌمٌة  :الواقع و المؤمول
نماذج حدٌثة لتدرٌس المفاهٌم النحوٌة  :عرض تطبٌقً
نموذج رحلة التدرٌس  :رإٌة جدٌدة لتطوٌر طرق التعلٌم والتعلم فً
مدارسنا
هذا هو التدرٌس
هروب التلمٌذ من المدرسة و كٌف نواجهه
هٌبة المعلم بٌن الواقع والطموح
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اﻟﻤﻨﺎھﺞ

المؤلف

العنوان

الشفرة

Groupe français
375/00053/1 d'éducation nouvelle 25 pratiques pour enseigner les langues
375/00054/1 Musial, Manuel
? Comment concevoir un enseignement
375/00032/1 Keddie, Jamie
Images
إتجاهات حدٌثة فً مناهج و طرق التدرٌس  :التطبٌقات فً مجال
375/00034/1
كوجك ،كوثر
التربٌة األسرٌة ( اإلقتصاد المنزلً )
375/00050/1
قالدة  ،فؤاد
أساسٌات المناهج فً التعلٌم النظامً وتعلٌم الكبار
375/00005/1
شاهٌن ،نجوى
أساسٌات وتطبٌقات فً علم المناهج
375/00007/1
الوكٌل ،حلمً
أسس بناء المناهج وتنظٌماتها
اإلتجاهات الحدٌثة فً تخطٌط المناهج الدراسٌة  :فً ضوء
375/00008/1
شوق ،محمود
التوجٌهات اإلسالمٌة
375/00046/1
عبد هللا ،عصام الدٌن
اإلتجاهات الحدٌثة لدراسة مناهج التربٌة الرٌاضٌة
375/00051/1
عبد علً ،محسن
اإلتجاهات المعاصرة فً بناء المناهج الدراسٌة
375/00059/1
شواهٌن ،خٌر
التعلٌم الممتع و المناهج المدرسٌة
الجودة الشاملة فً المناهج و طرق التدرٌس :
Comprehensive quality in curricula and teaching
375/00025/1
الحرٌري ،رافدة
methods
أبو الضبعات ،زكرٌا
375/00003/1
إسماعٌل
المناهج  :أسسها و مكوناتها
375/00004/1
الدعٌلج ،إبراهٌم
المناهج  :المكونات ،األسس ،التنظٌمات ،التطوٌر
375/00055/1
ٌونس ،فتحً
المناهج  :المكونات ،األسس ،التنظٌمات ،التطوٌر
375/00037/1
خاطر ،عزٌمة
المناهج  :مفهومها ـ أسسها ـ تنظٌمها تقوٌمها و تطوٌرها
المناهج التربوٌة الحدٌثة  :مفاهٌمها و عناصرها و أسسها و
375/00017/1
مرعً ،توفٌق
عملٌاتها
المناهج التربوٌة المعاصرة  :مفاهٌمها ،عناصرها ،أسسها و
375/00027/1
أبو حوٌج ،مروان
عملٌاتها األساسٌات -مشكالت المناهج -تطوٌر و تحدٌث
375/00042/1
الضبع ،محمود
المناهج التعلٌمٌة  :صناعتها و تقوٌمها
375/00009/1
إبراهٌم ،أحمد
المناهج الدراسٌة  :الواقع والمستقبل
375/00033/1
إبراهٌم ،محمود
المناهج الدراسٌة  :تخطٌطها و تطوٌرها
375/00026/1
الجعفري ،ماهر
المناهج الدراسٌة فلسفتها بناؤها تقوٌمها
375/00040/1
حسٌن ،محمد
المناهج المتعددة و الطرٌق الى الفهم و اإلستٌعاب
375/00035/1
إبراهٌم ،فوزي
المناهج المعاصرة
375/00002/1
الدلٌمً ،طه
المناهج بٌن التقلٌد والتجدٌد  :تخطٌطا ،وتقوٌما ،وتطوٌرا
375/00001/1
عاشور ،راٌت
المنهاج  :بناءه ،تنظٌمه ،نظرٌاته ،وتطبٌقاته العملٌة
375/00028/1
الفتالوي ،سهٌلة
المنهاج التعلٌمً والتدرٌس الفاعل
375/00029/1
الفتالوي ،سهٌلة
المنهاج التعلٌمً والتوجه اإلٌدلوجً  :النظرٌة والتطبٌق
المنهاج الموازي  :التخطٌط لتنمٌة اإلستعداد للتعلم و تحدي قدرات
375/00052/1
آن تومنلسون ،كارول
الطلبة المتفوقٌن و الموهوبٌن
375/00049/1
اللقانى ،أحمد
المنهج  :األسس ،المكونات ،التنظٌمات
375/00013/1
محمد ،حسام
المنهج التربوي الحدٌث والتكنولوجً
375/00036/1
فً كٌلً ،أي
المنهج الدراسً  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
375/00018/1
سعادة ،جودت
المنهج المدرسً المعاصر
375/00011/1
طعٌمة ,رشدي
المنهج المدرسً المعاصر  :أسسه ،بناؤه ،تنظٌماته ،تطوٌره
375/00056/1
الزبٌدي ،صباح
المنهج المدرسً المعاصر و الكتاب المدرسً
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عدد
النسخ

5
5
3
10
1
7
7
7
4
6
4

11
4
5
4
3
16
3
2
1
7
6
3
3
14
5
13
15
4
2
4
2
3
5
4
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أبو الهٌجاء ،عبد الرحٌم
فالوقً ،محمد
سلٌم ،محمد
ضمره ،عزمً
عطٌة ,محسن
سالمة ،عادل
عبد الكرٌم ،عفاف
شحاتة ،حسن
محمد ،وائل
الصافً ،عبد الحكٌم
خلٌل ،رائدة
رونترى ،دٌرٌك
سعادة ،جودت
كلٌمون ،برونو

375/00038/1
375/00031/1
375/00041/1
375/00043/1
375/00016/1
375/00006/1
375/00012/1
375/00044/1
375/00024/1
375/00019/1
375/00014/1
375/00030/1
375/00015/1
375/00039/1

2
2
3
3
9
11
10
5
6
3
3
2
5
4

المنهج بٌن النظرٌة و التطبٌق
بناء المناهج التربوٌة  :سٌاسة التخطٌط و استراتٌجٌة التنفٌذ
بناء المناهج و تخطٌطها
تحلٌل المناهج و تقوٌمها و نقدها
تحلٌل محتوى مناهج اللغة العربٌة  :رؤٌة نظرٌة تطبٌقٌة
تخطٌط المناهج المعاصرة
تصمٌم المناهج فً التربٌة البدنٌة
تصمٌم المناهج و قٌم التقدم فً العالم العربً
تصمٌم المنهج المدرسً
تضمٌن برنامج الكورت لتعلٌم التفكٌر فً المناهج الدراسٌة
تطوٌر المناهج التربوٌة
تكنولوجٌا التربٌة فً تطوٌر المنهج
تنظٌمات المناهج وتخطٌطها وتطوٌرها
حكاٌة المنهج
دروس منهجٌة فً تعلٌم الرٌاضٌات ..باستخدام مهارات حل
المشكالت
مدخل النظم لتصمٌم المقرر و المنهاج

شواهٌن ،خٌر
بدوي ،رمضان

375/00058/1
375/00020/1

4
3

مدخل إلى صعوبات التعلم  :دلٌل المعلم فً غرف مصادر الطلبة
ذوي صعوبات التعلم فً المدارس و المراكز الحكومٌة و الخاصة الخطٌب ،عاكف

375/00057/1

مفهومات المنهج الدراسً والتنمٌة المتكاملة فً مجتمع المعرفة :
رؤى تربوٌة لتنمٌة جدارات اإلنسان العربً وتقدمه فً بٌئة متغٌرة
مناهج البحث فً العلوم التربوٌة و النفسٌة
مناهج التربٌة اإلسالمٌة  :البنٌة و التحلٌل
مناهج التربٌة الفنٌة بٌن النظرٌة و البٌدغوجٌا
مناهج رٌاض األطفال
نظرٌة المنهج
نظرٌة المنهج و النمودج التربوي

375/00010/1
375/00048/1
375/00023/1
375/00022/1
375/00021/1
375/00047/1
375/00045/1

عرفة ،صالح الدٌن
الطٌب ،محمد
الساموك ،سعدون
السعود ،خالد
جاد ،منى
بوشامب ،جورج
قالدة ،فؤاد
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ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر

الشفرة

عدد
النسخ

Charlier, Evelyne
Centre académique de
formation continue
Cauden, Isabelle

374/00019/1

3

374/00018/1
374/00017/1

5
8

Menaut, Hervé

374/00010/1

1

العنوان
Comment soutenir la démarche réflexive
: outils et grilles d'analyse des pratiques
Développer les compétences clés
La boîte à outils des formateurs
Le formateur et l'accompagnement du
TFE

المؤلف

Utilisation des technologies de
l'information et de la communication
dans l'enseignement et la formation : Cas
de la thermodynamique chimique
غنيمة ،محمد
إقتصاديات تعليم الكبار

374/00015/1
374/00011/1

5
4

التعليم اإلفتراضي  :فلسفته ،مقوماته ،فرص تطبيقه
التعليم المستمر و التثقيف الذاتي
التعليم المستمر و التثقيف الذاتي
التعليم المفتوح  ...تعليم الكبار  :رؤى وتوجهات
التعليم عن بعد

المهدي ،مجدي
بركات ،علي
محامدة ،ندى
إبراهيم ,إبراهيم
مور ،مايكل

374/00009/1
374/00013/1
374/00016/1
374/00002/1
374/00006/1

9
2
3
5
11

التعليم عن بعد و مستقبل التربية في الوطن العربي
التعليم عن بعد والتعليم المفتوح
العدل التربوي و تعليم الكبار
برامج تعليم الكبار  :إعدادها ،تدريسها ،تقويمها
تعلم كيف تتعلم
تعليم الكبار  :تخطيط برامجه و تدريس مهاراته
تعليم الكبار في الوطن العربي

العلي ،أحمد
عامر ،طارق
علي ،سعيد
السعيد ،سعيد
نخبة من المتخصصين
طعيمة ،رشدى
إبراهيم ,إبراهيم

374/00005/1
374/00007/1
374/00003/1
374/00001/1
374/00008/1
374/00012/1
374/00004/1

5
10
5
8
2
2
4

تعليم الكبار و التعليم المستمر  :النظرية و التطبيق

مدكور ،علي

374/00014/1

4
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Azzedine, Abbaci

