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اﻹدراك اﻟﺤﺴﻲ و اﻟﺤﺮﻛﻲ

Nbr.
Exp.

Cote

3
7
2
7
3
7
15
5
10
5
2
5
4
6
4
2
22

152/00028/1
152/00016/1
152/00034/1
152/00020/1
152/00056/1
152/00001/1
152/00003/1
152/00002/1
152/00004/1
152/00008/1
152/00006/1
152/00007/1
152/00005/1
152/00048/1
152/00054/1
152/00030/1
152/00009/1

الفرماوي ،حمدي
كمال ،طارق
رونً ،فلٌب
الشربٌنً ,لطفً
الغامدي ،حامد بن أحمد
البٌانً ,خلٌل
العٌسوي ،عبد الرحمن
بنً ٌوسف ,محمد
دمنهوري صالح ,رشاد
جاسم محمد ،محمد
الخلٌفة ،عمر
عبد هللا ,مجدي
ربٌع ،محمد شحاته
السمٌران ،ثامر
سلٌمان ،سناء
صالح ،قاسم
بنً ٌونس ،محمد

4
4
4
5

152/00023/1
152/00022/1
152/00021/1
152/00049/1

أبو الروس ،أٌمن
كارنٌجً ,داٌل
كارنٌجً ,داٌل
عبد القادر ،إسماعٌل

3
5
7
6

152/00025/1
152/00050/1
152/00013/1
152/00010/1

سعفان ,محمد
صالح ،ضاري
الفرماوي ،حمدي
دٌكارت ،رٌنٌه

8
12
9
4
5
10
4
6
6
3
10
2
5
2
4
2
2
13
3

152/00011/1
152/00027/1
152/00017/1
152/00047/1
152/00015/1
152/00019/1
152/00055/1
152/00031/1
152/00012/1
152/00029/1
152/00051/1
152/00053/1
152/00033/1
152/00052/1
152/00036/1
152/00032/1
152/00035/1
152/00014/1
152/00024/1

الفرماوي ،حمدي
ربٌع ،محمد شحاته
عثمان ،فاروق
النواٌسة ،فاطمة
عبٌد ،ماجدة
شٌخانً ،سمٌر
بكرى ،سامٌة
عبد الصاحب ،المنتهً
عمور ،أمٌمة
غباري ،ثائر
بالرابح ،محمد
الرفوع ،محمد
العواملة ,حابس
أندرٌه ،كرٌستوف
سالم ،علً
عبد هللا ،مجدي
دوٌدار ،عبد الفتاح
عبد العظٌم ،طه
حسٌن ،طه

Auteur

1

Titre

نظرٌة الركائز األربعة للبناء النفسً  :فهم سلوك
اإلنسانً فً ظالل الفرقان
مشاكل نفسٌة معاصرة
لغات الحب الصامتة
الحل
و
المشكلة
:
القلق
العالجعلى
فاعلٌةتتغلب
كٌف
المعرفً السلوكً فً معالجة بعض
اضطرابات القلق
أساسٌة
علم النفس الفسٌولوجً  :مبادئ
تفسٌر السلوك
دراسة فً
اإلنسانً
علم النفس الفسٌولوجً
الفسٌولوجً
والتجارب والتجرٌب فً فروع
علم النفس التجرٌبً
علم النفس
علم النفس التجرٌبً فً التراث العربً اإلسالمً
علم النفس التجرٌبً بٌن النظرٌة والتطبٌق
علم النفس التجرٌبً
سٌكولوجٌة الضغوط النفسٌة و أسالٌب التعامل معها
سٌكولوجٌة الحب و اإلنتماء
سٌكولوجٌة إدراك اللون و الشكل
سٌكولوجٌا الدافعٌة واالنفعاالت
رسالة لكل شاب خجول  :تعلم كٌف تقاوم عادة
الخجل وتتحدث إلى اآلخرٌن بلباقة
دع القلق وابدأ الحٌاة
دع القلق وابدأ الحٌاة
دراسة فً اإلكتئاب و العدوان
دراسات فً علم النفس و الصحة النفسٌة :
إضطراب إنفعال الغضب الخلفٌة النظرٌة-التشخٌص-
بٌنأهل
اإلنسان :زمن
دافعٌةاللون فً
دالة
التحقٌقالمبكرة واإلتجاهات
النظرٌات
المعاصرة
إنفعاالت النفس
المٌتا إنفعالٌة لدى العادٌٌن وذوي اإلعاقة الذهنٌة :
لدى العادٌٌن وذوي اإلعاقة الذهنٌة
المرجع فً علم النفس التجرٌبً
القلق و إدارة الضغوط النفسٌة
المساندة
وأسالٌب
األزمات
الضغوط و
النفسٌةو أثره على الصحة
مشكالته
النفسً و
الضغط
النفسٌة
الضغط النفسً  :طبٌعته أسبابه المساعدة الذاتٌة
المداواه
الصور المختصرة لمقٌاس ستانفورد بٌنٌه
الشعور بالذنب و عالقته باإلكتئاب
الدافعٌة والذكاء العاطفً
الدافعٌة النظرٌة و التطبٌق
الدافعٌة اإلنسانٌة
الدافعٌة  :نماذج و تطبٌقات
الدافعٌة
الخجلو الدموع فً الفلسفة و األدب و الحٌاة
البكاء
اإلجتماعٌة
اإلنسانً
أسس علم النفس العصبً
التجرٌب ومناهج البحث
التجرٌبً :
والقٌاس
إستراتٌجٌات إدارة الغضب و العدوان
إستراتٌجٌات إدارة الخجل و القلق اإلجتماعً
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 مقدمة فً علم إدارة التوتر المحلً و: إدارة التوتر
ًالدول
 محسن,الخضٌري
Percevoir et produire le mouvement
Bonnet, Claude
Mon enfant a peur, et moi aussi ! :
l'éducation
à la
résistance
intérieure
Adriaenssens, Peter
Les
émotions
: du
normal au
pathologique
Rusinek, Stéphane
Le couple inconscient : amour freudien
et passion postcourtoise
Assoun, Paul-Laurent
L'attachement : concepts et applications Guedeney, Nicole
La peur et l'angoisse : phénomène
central de la vie et de son évolution
Diel, Paul
La perception
Rock, Irvin
Introduction biologique à la psychologie Orsini, Jean-Claude
Freud et la question de l'angoisse :
l'angoisse comme affect fondamental
Jeanclaude, Christian
Emotions et cognitions
Channouf, Ahmed
Anxiété et troubles anxieux

Pedinielli, Jean-Louis

2

152/00018/1
152/00026/1

5
1

152/00041/1
152/00043/1

4
2

152/00044/1
152/00039/1

2
2

152/00042/1
152/00046/1
152/00038/1

2
1
2

152/00045/1
152/00040/1

3
4

152/00037/1

6
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Titre

Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

Bazo sapiens : why to err is human
Biopsychologie

Kaplan, michael
Pinel, John P. J

153/00158/1
153/00162/1

2
1

Comment développer sa mémoire
En quêt d'excellence : Comment gagner
dans le sport
et dans
la vie grâce àde
Examen
clinique
de l'intelligence
l'adulte
Geek
speak : How
life+mathematics=happiness
Inteligencia humana : Cognicion,
personalidad: ces
e inteligencia
Intelligence
trésors qui dorment
en vous
Intelligences et développement de
l'enfant : variations, évolution,
Introduction à la psychologie cognitive
Introduction aux théories des tests en
psychologie et en sciences de
La communication efficace : Acquérir
maitrise et confiance en soi dans
La mémoire
La mémoire
mémoire,intelligente
comment la conserver et
la développer
La motivation
La process communication
La psychologie clinique interculturelle
La psychologie cognitive
L'analyse
contenu
Le
cerveaudeattentif
: contrôle, maîtrise
et lâcher-prise
Le dévelopement
du langage
penser : du moi-peau
au moipensant
Les gestes de la confiance en soi :
maîtrise de soi, estime de soi,
Les intelligences multiples : La théorie
qui boulverse nos idées recues
Les
représentations
mentales
L'imagination
: analyse
de la notion
étude de textes
L'intelligence
L'intelligence : Approches
biocognitives, développementales et
L'observation clinique
Mais où est donc ma mémoire ? :
découvrir etreprésentations
maîtriser les procédés
Mémoires,
et
traitements
Musclez votre mémoire
Persuasion : suscitez l'attention,
retenez l'intérêt, obtenez ce que vous
Psychologie cognitive : cours et
exercices
QI & intelligence humaine

Sainte Lorette, Patrick de

153/00099/1

7

Otlick, Terry
Grégoire, Jacques
Perron, Roger

153/00182/1
153/00108/1
153/00136/1

1
2
2

Graham,Tattersal
Sternberg, R

153/00144/1
153/00168/1

2
1

Gordon, Claire
Lemaire, Patrick

153/00109/1
153/00124/1

2
1

Tijus, Charles

153/00107/1

2

Grégoire, Jacques
Sananès, Bernard
Nicolas, Serge
Gordon, Barry
Schwob, Marc
Fenouillet, Fabien
Lefeuvre, Jérôme
Couchard, Françoise
Nicolas, Serge
Bardin, Laurence
Lachaux, Jean-Philippe
Florin, Agnés

153/00110/1
153/00131/1
153/00121/1
153/00111/1
153/00112/1
153/00115/1
153/00133/1
153/00114/1
153/00104/1
153/00129/1
153/00151/1
153/00120/1

5
2
2
2
2
3
2
2
2
4
5
1

Anzieu, Didier

153/00103/1

2

Messinger, Joseph
Gardner, howard
Gallina, Jean-Marie
cournarie, Laurent

153/00173/1
153/00143/1
153/00113/1
153/00152/1

5
7
2
1

Richard, Jean-François
Larivée, Serge

153/00127/1
153/00159/1

2
3

Ciccone, Albert
Lieury, Alain
Meunier, Jean-Marc

153/00117/1
153/00071/1
153/00149/1

4
1
2

Couchaère, Marie-Josée
Gorman, Tom
Lemaire, Patrick
Lieury, Alain

153/00128/1
153/00171/1
153/00123/1
153/00105/1

2
12
1
4

Qu'est-ce que la névrose?

Mackintosh, Nicholas John 153/00126/1

1

3
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4
9
4
2
2
3

153/00116/1
153/00174/1
153/00118/1
153/00174/1
153/00122/1
153/00119/1

Ménéchal, Jean
Collectif
Marc, Edmond
Kahneman, Daniel
Carabin, Thierry M.
Bernaud, Jean-Luc

3
2
1
6
12

153/00154/1
153/00106/1
153/00125/1
153/00100/1
153/00074/1

Harding, Edith
Martin-Mattéra, Patrick
Schmid-Kitsikis, Elsa
الدفتار ،خدٌجة
النبهان ,موسى

2

 153/00134/1الدباغ ،فخرى

4
4

 153/00073/1كارتر ,فٌلٌب
 153/00047/1العٌسوي ،عبد الرحمن

7
5

 153/00072/1كارتر ,فٌلٌب
 153/00033/1برج ،شتاٌن

9
3
3

 153/00032/1عبد الحمٌد أحمد ،حسٌن
 153/00141/1خضر ,عبد الباسط
 153/00031/1كمال ،طارق

3

 153/00095/1دي بونو ،إدوارد

3
24
8
9

153/00090/1
153/00075/1
153/00076/1
153/00025/1

جروان ،فتحً
مقدم ,عبد الحفٌظ
مسنً ,محمود
مجٌد ,سوسن

5

 153/00070/1سكر ,ناهدة

2
5

 153/00079/1مراد ,صالح
 153/00176/1سائدة ،فارس

5
2
2
3
3
2
2
3
8
3
5
5
3

153/00029/1
153/00050/1
153/00130/1
153/00094/1
153/00066/1
153/00035/1
153/00177/1
153/00181/1
153/00155/1
153/00021/1
153/00137/1
153/00088/1
153/00069/1

الشٌخ ،رمضان
السٌد ،محمود
دافٌدوف ،لٌندا
دي بونو ،إدوارد
لٌرد ،فٌلٌب نٌكوالس
عبادة ،أحمد
البرقعاوي ،جالل
السراج ،عبد المحسن
جمٌل ،عصام
زاٌد ,فهد
العٌاصرة ,ولٌد
تقً الدٌن ،النبهانً
الفقً ,إسماعٌل

4

Qui êtes-vous au travail : plus de 30
tests d'experts pour faire le point sur
votre personnalité
professionnelle
Relations
et communications
interpersonnelles
Système 1/ Système 2 : Les deux
vitesses de la pensée
Testez votre mémoire
Testsbilingual
et théories
de :l'intelligence
The
family
a handbook for
parents
Théorie et clinique de la création :
perspective
psychanalytique
Théorie
et clinique
du fonctionnement
mental
االذكاء الروحانً لدى األطفال
اختبار المصفوفات المتتابعة القٌاسً العراقى
إختبارات الذكاء "الدلٌل و المرجع المٌدانً"
اختبارات قٌاس الذكاء  400 :طرٌقة لتقٌٌم قدراتك
العقلٌة
اختبارات نسبة الذكاء والقٌاس النفسً  :قٌم
شخصٌتك ,واستعدادك وذكاءك
أساسٌات القٌاس فً العلوم السلوكٌة
افتح طرقا جدٌدة فً ...دماغك  150 :تمرٌن بسٌط
لتنشٌط الدماغ و تقوٌة الذاكرة ()Neurobic
اإلبتكار  :األسس اإلجتماعٌة و النفسٌة
اإلبتكار  :محفزاته و معوقاته فً البٌئة األسرٌة و
المدرسٌة المتطلبات النظرٌة و العملٌة
اإلبتكار من منظور سٌكولوجً
اإلبداع
اإلبداع  :مفهومه ،معاٌٌره ،نظرٌاته ،قٌاسه ،تدرٌبه
مراحل العملٌة اإلبداعٌة
اإلحصاء والقٌاس النفسً والتربوي  :مع نمادج من
المقاٌس واإلختبارات
اإلحصاء والقٌاس فً التربٌة وعلم النفس
اإلختبارات النفسٌة  :نمادج
اإلختبارات والمقاٌس النفسٌة والتربوٌة
اإلختبارات والمقاٌس فً العلوم النفسٌة والتربوٌة :
خطوات إعدادها وخصائصها
اإلستراتٌجٌات العملٌة لتعلم اإلبداع و اإلبتكار :
كٌف تصبح مبدعا و مجددا فً حٌاتك
األسس النفسٌة لإلبتكار
التحلٌل العاملً لذكاء و قدرات اإلنسان  :دراسة
عربٌة و عالمٌة
التعلٌم وعملٌاته األساسٌة  :التفكٌر-اللغة-التوافق
التفاعل
التفكٌر  :مطالعات فً علم المعرفة
التفكٌر اإلبتكاري  :المعوقات و المٌسرات
التفكٌر اإلبداعً علم و فن
التفكٌر اإلبداعً و بحوث اإلبداع العالمٌة
التفكٌر العلمً
التفكٌر بطرق مختلفة  :مهارات وتطبٌقات
التفكٌر و اللغة
التفكٌر و سرعة البدٌهة
التقوٌم والقٌاس النفسً والتربوي
التنظٌم
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3

 153/00093/1دي بونو ،إدوارد

الحدس و اإلبداع

4

 153/00027/1خلٌفة ،عبد اللطٌف

9

 153/00026/1عامر ،أٌمن

الحل اإلبداعً للمشكالت بٌن الوعً و األسلوب
الخٌال العام  :الخٌال العلمً األولً و الخٌال األدبً
الثانوي و تأسٌس لثقافة طفل واعد
الذاكرة و اللغة  :مقاربة علم النفس المعرفً للذاكرة
المعجمٌة و إمتداداتها التربوٌة
الذكاء
الذكاء الروحً
الذكاء العاطفً الذكاء اإلنفعالً
الذكاء الوجدانً
الذكاء الوجدانً و التوافق الزواجً
الذكاء الوجدانً و بعض المشكالت اإلنفعالٌة :
(القلق،األكتئاب،األنتحار،جنوح األحداث)
الذكاء والقٌاس النفسً  :الطرٌقة العٌادٌة
الصحة النفسٌة والمدرسٌة للطفل
العبقرٌة و الذكاء و اإلبداع
العملٌات الذهنٌة و مهارات التفكٌر
العملٌات المعرفٌة و تجهٌز المعلومات
الفروق الفردٌة والقٌاس النفسً والتربوي
القدرات العقلٌة بٌن الذكاء و اإلبداع
القٌاس التقٌٌمً فً علم النفس اإلكلٌنٌكً :
Assessment in chinical psychology
القٌاس النفسً
القٌاس النفسً
القٌاس النفسً  :المقاٌٌس واإلختبارات
القٌاس النفسً  :النظرٌة و التطبٌق
القٌاس النفسً بٌن النظرٌة والتطبٌق
القٌاس النفسً بٌن النظرٌة والتطبٌق
القٌاس النفسً واالبداع البشري
القٌاس النفسً واإلجتماعً  :تقوٌم وتنمٌة المهارات
االجتماعٌة لذوي االحتٌاجات
القٌاس النفسً والعقلً فً القوات المسلحة
القٌاس واإلختبارات النفسٌة  :أسس وأدوات
المدخل إلى اإلبداع
المرجع فً القٌاس النفسً
المرجع فً علم النفس المعرفً  :العقل البشري و
تجهٌز و معالجة المعلومات
المزٌد من اختبارات قٌاس الذكاء  250 :طرٌقة
جدٌدة تطلق العنان لقدراتك العقلٌة
المصفوفات المتتابعة القٌاسٌة  :المجموعات أ ،ب،
ح ،د ،هـ:اختٌار غٌر لغوي لقابلٌة الفرد الحالٌة
ونشاطه العقلً
المعلومات و العواطف The C ort Thinking :
program
المنظور البٌوعصبً للوعً
النضج العقلً المبكر عند األطفال
الوجٌز فً علم النفس العام و القدرات العقلٌة
تربوٌات المخ البشري
تنبؤ الذكاءات المتعددة بالدافعٌة الذاتٌة
تنمٌة التفكٌر بأسالٌب مشوقة
تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً الناقد
توسعة مجال اإلدراك

13
21
6
3
4
4

153/00015/1
153/00013/1
153/00009/1
153/00010/1
153/00011/1
153/00055/1

أبو السعد ،عبد الرؤوف
زغبوش ،بنعٌسى
السٌد ،فؤاد
سلٌم ،مدثر
خوالدة ،محمود
حسونة ,أمل

2
6
2
5
8
5
2
6

153/00179/1
153/00180/1
153/00056/1
153/00166/1
153/00037/1
153/00046/1
153/00019/1
153/00080/1

الحطمانً ،سلوى
اسماعٌلًٌ ،امنة
عباس ،فٌصل
األنصاري ،سامٌة
مصباح ،عبد الهادي
جمل ،محمد
العدل ،عادل
قاسم ,ناجً

3
9
4
8
16
4
3
5

153/00083/1
153/00081/1
153/00078/1
153/00059/1
153/00060/1
153/00140/1
153/00062/1
153/00061/1

غباري ،ثائر
جازركول ,س.إ
فرج ,صفوت
ٌونس ,محمد
جالل ،سعد
عبد الرحمن ,سعد
عوض ,عباس
عوض ,عباس

7
8
9
4
11

153/00065/1
153/00082/1
153/00068/1
153/00067/1
153/00018/1

برج ،شتاٌن
كاشف ،اٌمان
العٌسوي ،عبد الرحمن
عثمان ،فاروق
عبد العزٌز ,سعٌد

5

 153/00064/1إسماعٌل ,بشرى

2

 153/00145/1إبراهٌم ،سلٌمان

1

 153/00167/1كارتر ،فٌلٌب

2
3
7
5
5
4
7
5
7

153/00135/1
153/00096/1
153/00160/1
153/00041/1
153/00138/1
153/00045/1
153/00142/1
153/00101/1
153/00028/1

رافن ،ج.سً
دي بونو ،إدوارد
عوض ،عادل
بلٌوندونو ،جٌرار
حماد ,ناصر
حسٌن ,محمد
وهبة ,زٌن العابدٌن
الكبٌسً ،عبد الواحد
مجٌد ,سوسن

5
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6

3
3
3
3
4
2

153/00092/1
153/00087/1
153/00153/1
153/00036/1
153/00163/1
153/00053/1

دي بونو ،إدوارد
المشاعلة ،مجدي
النمط ،رامً
عبد الرؤوف ،طارق
عبد الستار ،مهند
عبد النور ،كاظم

3
3
8
2
11
3
1
7
1
10
2
6
4
3
12

153/00042/1
153/00057/1
153/00012/1
153/00030/1
153/00016/1
153/00044/1
153/00017/1
153/00034/1
153/00148/1
153/00051/1
153/00146/1
153/00086/1
153/00161/1
153/00089/1
153/00023/1

أبو ناشً ،منى
الشٌخ ,حنان
النمري ،سلٌم
مورٌس إبراهٌم ،ماجد
مساد ،عمر
عٌسى ،حسن
الداهري ,صالح
الرشٌدي ،هارون
الكنانً ،ممدوح
خلٌل ،كمال
إسماعٌل ،دٌنا
سعٌد ,سعاد
أبوعالم ،رجاء
العٌسوي ،عبد الرحمن
الشٌخ ،سلٌمان

4

 153/00049/1الخالدي ،أدٌب

4
4
3
7
3
4
4
8
4
3
6
8
2
3
2
5
2
2
12
8
9
4
5
2
2

153/00165/1
153/00024/1
153/00022/1
153/00038/1
153/00084/1
153/00085/1
153/00178/1
153/00077/1
153/00164/1
153/00020/1
153/00001/1
153/00002/1
153/00102/1
153/00098/1
153/00006/1
153/00005/1
153/00007/1
153/00008/1
153/00003/1
153/00004/1
153/00058/1
153/00172/1
153/00063/1
153/00169/1
153/00170/1

جاب هللا ،منال
عثمان ،فاروق
كمال ،طارق
قطامًٌ ,وسف
الزٌات ,فاطمة
علً ,السٌد
جعفور ،ربٌعة
السٌد ,فؤاد البهى
التمٌمً ،محمود
عبد الهادي ،فخري
الزغول ،عماد
الملٌجً ،حلمً
الطٌب ،عصام
العتوم ,عدنان
الزٌات ،فتحً
الدردٌر ،عبد المنعم
الزٌات ،فتحً
زٌن الدٌن ،إمتثال
عبد الفتاح ,فوقٌة
اندرسون ،جون
النٌال ,ماٌسة
على ،إسماعٌل محمود
العٌسوي ،عبد الرحمن
كامل ،محمد
كامل ،محمد

6

توظٌف أبحاث الدماغ فً حفظ آٌات القرآن الكرٌم
حرر عقلك  :الوصول إلى ما ال ٌمكن الوصول إلٌه
دراسات فً التفوق و الموهبة و اإلبداع و اإلبتكار
المعرفًالتفكٌر و
معاصرة فً علم النفس و تربٌة
دراسات و بحوث
اإلبداع فً القدرات العقلٌة  :قدرة التقوٌم ،قدرة
دراسة
التفٌكر الناقد
دراسة فً المقارنة بٌن التقٌٌم الدٌنامً والتقلٌدي
بإستخدام نظرٌة ( )QASSللذكاء : .لتقدٌر أداء عٌنة
من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة ذوي السلوك
دستور الفكر و قانون الجذب
سٌكولوجٌا القهر و اإلبداع
سٌكولوجٌة اإلبداع
سٌكولوجٌة اإلبداع  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
سٌكولوجٌة اإلبداع و الشخصٌة
سٌكولوجٌة اإلبداع و المواهب الخاصة
سٌكولوجٌة اإلبداع وأسالٌب التنمٌة
سٌكولوجٌة التفكٌر  :برامج تدرٌبٌة و إستراتٌجٌات
سٌكولوجٌة التفكٌر المنظومً
سٌكولوجٌة التفكٌر و الوعً بالذات
سٌكولوجٌة الذاكرة و أسالٌب معالجتها
سٌكولوجٌة الذكاء اإلنفعالً  :أسس و تطبٌقات
سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة فً الذكاء
سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و التفوق العقلً
سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و القدرات العقلٌة :
أسس نظرٌة و تطبٌقٌة
سٌكولوجٌة الفئات الخاصة  :دراسة فً الموهبة و
العجز
سٌكولوجٌة الموهبة و اإلبداع
عادات العقل و التفكٌر  :النظرٌة و التطبٌق
علم النفس اإلبداعً
علم النفس اإلبداعً  :السمات النفسٌة للعالم واألدٌب
علم النفس اإلجتماعً المدرسً  :المفاهٌم و تطبٌقاتها
علم النفس اإلحصائً وقٌاس العقل البشري
علم النفس المعرفً
علم النفس المعرفً
علم النفس المعرفً
علم النفس المعرفً
علم النفس المعرفً  :الذاكرة وتشفٌر المعلومات
علم النفس المعرفً  :النظرٌة والتطبٌق
علم النفس المعرفً  :دراسات و بحوث
علم النفس المعرفً  :قراءات و تطبٌقات معاصرة
نظرٌات
وصف و نمادج
علم النفس المعرفً  :مداخل
دراسة والهندسة
المعرفٌة و الوظائف العقلٌة
علم النفس المعرفً بٌن النظرٌة و التطبٌق
علم النفس المعرفً و تطبٌقاته
علم النفس المعملً و الذكاء و القدرات العقلٌة
علم نفس الذكاء
فن القٌاس النفسً
قاموس لغة اإلشارة لألطفال الصم
قاموس لغة اإلشارة للمراهقٌن و البالغٌن الصم
قدرة التفكٌر السلبً
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5
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4

 153/00040/1همفرٌز ،طونً
153/00039/1
153/00054/1
153/00097/1
153/00014/1
153/00091/1
153/00147/1
153/00132/1
153/00043/1
153/00157/1
153/00048/1
153/00150/1
153/00139/1
153/00052/1
153/00175/1

الفقً ،إبراهٌم
هاغوود ،سكوت
لوكاس ،بٌل
دوجالس جٌه ،ماسون
شواهٌن ,خٌر
ممتاز ,محمد
أبو النصر ،مدحت محمد
لقٌن ،مل
ولٌم ،كرامز
ثوم ،دجك
روبرت ،سترنبرج
إبراهٌم ,معصومة
خلٌل ،كمال
كافً ،مصطفى

7

قوة التفكٌر  :و تأثٌره على أحاسٌسك و سلوكك و
نتائجك و واقع حٌاتك و كٌف تحول التفكٌر السلبً
قوة الذاكرة  :تمارٌن خاصة تساعدك فً الحصول
على ذاكرة عظٌمة وقوٌة
التفكٌر
اإلبداع
كتابالعقل :
قوة
فً  :أسالٌب مبتكرة لتدرٌب
الذاكرة
تدرٌبات
العقل و تحسٌن الذاكرة
كٌف تكون عالما  :دلٌلك إلى اإلكتشاف و اإلختراع
لغة الجسد
لغة الجسم  :دراسة فً نظرٌة اإلتصال غٌر اللفظً
لكل عقل موهبة
السبع
الذكاء نم عقلك  :تمارٌن و ألعاب لتنمٌة
محاورذهنك و
مرن
الذكاء
مفاهٌم الذكاء و سٌكولوجٌة التفكٌر و اإلبتكار
المقٌاس
التفكٌرالمتعدد
مهاراتالذكاء
مقٌاس
دلٌل :دراسة
التباعدي
تجرٌبٌة...جٌلفورد بلوم
هندسة الحوار و اإلقناع
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Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

Affirmez-vous
Analyse transactionnelle et soin infirmier

. برادلً ت،إرفورد
ً عل،الحمادي
ً عل،الحمادي
ً عل،الحمادي
Bishop, Sue
Nizard, Georges

158/00106/1
158/00049/1
158/00047/1
158/00048/1
158/00109/1
158/00051/1

4
3
5
3
10
1

Choisir d'apprendre : la pasychologie du choix en classe

Glasser, William

158/00091/1

4

Comment faire sa propre analyse psychologique au féminin

Amato, Albino

158/00059/1

2

Comment faire sa propre analyse psychologique au masculin
Comprendre et pratiquer l'ennèagramme : 9 chemins vers le
meilleur de soi et des autres

Amato, Albino

158/00058/1

2

Halin, Philippe

158/00063/1

4

Confiance en soi : avoir confiance pour donner confiance
Croire en soi ou La confiance perdue et retrouvée

Bellenger, Lionel
Liaudet, Jean-Claude
Thalmann, YvesAlexandre
Petitcollin, Christel
Quinn , Barbara
Truchot, Didier
Manktelow, James
Manktelow, James
DeVito, Joseph A.
Angel, Pierre

158/00062/1
158/00072/1

2
2

158/00111/1
158/00083/1
158/00070/1
158/00068/1
158/00112/1
158/00092/1
158/00086/1
158/00066/1

6
1
7
1
4
4
2
2

Delbrouck, Michel
Rogers, Carl Ransom
Singly, François
Glasser, William
Marandola, Marthe

158/00067/1
158/00076/1
158/00071/1
158/00089/1
158/00065/1

1
2
2
4
2

Degryse, Paul

158/00074/1

2

Dilts, Robert

158/00069/1

6

Magerotte, Ghislain

158/00107/1

4

Perrot, édouard de

158/00061/1

2

Lemoine, Claude

158/00075/1

1

Ruffiot, André
Aubé, Caroline
Glasser, William
 سٌفموند,فروٌد
 علوي،طاهر
 جالل,ضمرة

158/00073/1
158/00064/1
158/00090/1
158/00033/1
158/00038/1
158/00024/1

1
2
4
12
3
2

 عبد الباسط,خضر

158/00031/1

8

Titre
35 أسلوبا على كل مرشد معرفتها
7 طرق لهندسة الحٌاة وصناعة التأثٌر
8 طرق لهندسة الحٌاة وصناعة التأثٌر
9 طرق لهندسة الحٌاة وصناعة التأثٌر

Devenir âme soeur : pour faire grandir l'amour
Du divorce à la famille recomposée : les pièges à éviter
Envies de changer : prenez votre destin en main
Epuisement professionnel et burnout
Gérez votre stress : Reprenez le contrôle de votre vie
Gérez votre stress : reprenez le contrôle de votre vie
La Communication interpersonnelle
Le bonheur en famille : psychologie de la vie familiale
Le burn-out du soignant : le syndrome d'épuisement
professionnel
Le développement de la personne
Le soi, le couple et la famille
Les drogues positives
L'intimité ou Comment être vrai avec soi et les autres
Mettre du pouvoir dans ses actes : 6 outils pour réussir sa vie
personnelle et professionnelle
Modéliser avec la PNL : voyage au coeur des comportements
et des pratiques efficaces
Pratique de l'intervention individualisée : Tout au long de la
vie
Psychiatrie et psychothérapie : une approche psychanalytique
Psychologie dans le travail et les organisations : relations
humaines et entreprise
Psychologie du sida : approches psychanalytiques,
psychosomatiques et socio-éthiques
Psychologie et management
Vivre ensemble
المقدس؟..  عقدة التماثل مع األب: ًاألعمال العظٌمة و الشذوذ النفس
ًاألنمودج القٌادي التربوي اإلسالم
اإلتجاهات النظرٌة فً اإلرشاد
 والدراسات المٌدانٌة-  الخلفٌة النظرٌة: اإلرشاد األسري فً عصر القلق والتفكك

8

o test PDF Combine only
9

4
6
8
3
9

158/00018/1
158/00028/1
158/00015/1
158/00039/1
158/00016/1

ربٌع ,هادي
أبودلبوخ ,أسماء
طه جمٌل ,سمٌة
حسٌن ،طه
العزة ،سعٌد

اإلرشاد التربوي والنفسً من المنظور الحدٌث
اإلرشاد الجمعً  :فاعلٌته فً خفض مستوى الغضب
اإلرشاد النفسً
اإلرشاد النفسً  :النظرٌة  ،التطبٌق  ،التكنولوجٌا
اإلرشاد النفسً  :أسالٌبه وفنٌاته

1
5

158/00030/1
158/00032/1

عبد المنعم ,أمال
سعفان ,محمد

6

158/00052/1

زغبوش ،بنعٌسى

9
5
20
3
2
3
4
3
4
8
4
8
2
10
5
3
5
5

158/00017/1
158/00029/1
158/00019/1
158/00035/1
158/00077/1
158/00008/1
158/00040/1
158/00036/1
158/00104/1
158/00026/1
158/00060/1
158/00098/1
158/00079/1
158/00050/1
158/00056/1
158/00009/1
158/00045/1
158/00085/1

الخواجا ،عبد الفتاح
المٌالدي ،عبد المنعم
أبو حامد ،ناصر الدٌن
محمد ،عاٌدة
أسعدٌ ،وسف
إسماعٌل ،نبٌلة
بلحاج ،عبد الكرٌم
حمٌد ،حشالفً
حرز هللا ،أحمد
أبوأسعد ,أحمد
كافا ،روبرتا
الشخانبة ،أحمد
زهران ،حامد
كرومبولتز ،جون
دى فرٌس ،مانفرٌد كٌتس
الفرماوي ،حمدي
فٌشر ،بروس
أبو أسعد ,أحمد

9
2

158/00025/1
158/00082/1

سعفان ,محمد
أبو النٌل ،محمود السٌد

2
6
1
4
11
5
4
4
2
6
3

158/00087/1
158/00046/1
158/00043/1
158/00105/1
158/00053/1
158/00011/1
158/00012/1
158/00005/1
158/00081/1
158/00044/1
158/00041/1

نٌوبٌرغ ،أندرو
العٌسوي ،عبد الرحمن
زاٌد ،فهد
أبوعٌطة ،سهام
الداهري ،صالح
عشوي ،مصطفى
دوٌدار ،عبد الفتاح
دوٌدار ،عبد الفتاح
شحاته ،عبد المنعم
الصٌرفً ،محمد
قطنانً ،محمد

اإلرشاد النفسً األسري  :مواجهة الضغوط النفسٌة لدى أسر المتخلفٌن عقلٌا
اإلرشاد النفسً الجماعً
اإلرشاد النفسً المعرفً و الوساطة التربوٌة  :تقنٌات المقابلة و اإلنصات و تدبٌر
الحوار
اإلرشاد النفسً والتربوي بٌن النظرٌة والتطبٌق  :مسؤولٌات وواجبات دلٌل األباء
والمرشدٌن
اإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي لألسرة
اإلرشاد النفسً والتوجٌه المهنً
اإلنتماء و القٌادة و الشخصٌة لدى األطفال العادٌٌن و الموهوبٌن
اإلنتماء و تكامل الشخصٌة
البعد النفسً للتفاوض
البٌئة المجتمعٌة للعمل  :مقاربات نفسٌة  -إجتماعٌة
التحرش النفسً  :فً الوسط المهنً
التربٌة النفسٌة المهنٌة علم النفس المهنً
التشخٌص والتقٌٌم فً اإلرشاد
التعامل مع النماذج الصعبة من الناس
التكٌف مع الضغوط النفسٌة  :دراسة مٌدانٌة
التوجٌه و اإلرشاد النفسً
الحظ ال ٌأتً صدفة
السمات النفسٌة للقادة
الضغوط النفسٌة فً مجال العمل و الحٌاة
العقل و العاطفة
العملٌة اإلرشادٌة
العملٌة اإلرشادٌة  :التشخٌص ,الطرق العالجٌة اإلرشادٌة ,البرامج اإلرشادٌة,
إدارة الجلسات والتواصل.
القٌم واإلنتاج  :دراسات عربٌة وعالمٌة
الكلمات و تأثٌرها على العقل  12 :إستراتٌجٌة تحادثٌة لبناء الثقة ،وحل
الخالفات ،و زٌادة المودة
المنهج الكمً فً دراسة اإلنسان
المهارات الشخصٌة فً حل النزاعات والخالفات
أساسٌات اإلرشاد و النمو المهنً
أساسٌات القٌاس النفسً  :فً اإلرشاد و الصحة النفسٌة
أسس علم النفس الصناعً التنظٌمً
أصول علم النفس المهنً و تطبٌقاته
أصول علم النفس المهنً والصناعً والتنظٌمً وتطبٌقاته
أنا و اآلخر  :سٌكولوجٌة العالقات المتبادلة
أنت و اآلخر
تطوٌر المهارات الحٌاتٌة  :دورات تدربٌة

3
4

158/00100/1
158/00096/1

حجازي ،احمد
آالن

10
1
3
11

158/00006/1
158/00080/1
158/00078/1
158/00042/1

عثمان ,سعٌد
عوض ،عباس
لٌفً ،فالدٌمٌر
سعٌد ,سعاد

ثورة فً علم العقل و اإلنجاز المتفوق  :اإلنسان الخالق فً العصر الحدٌث
خواطر حول السعادة
دراسات فً علم النفس الصناعً  :سٌكولوجٌة التوافق المهنً للعامل-دراسة
مٌدانٌة-
دراسات فً علم النفس الصناعً و المهنً
رحلة صٌد وراء الفكرة
سٌكولوجٌا التغٌٌرفً حٌاة األفراد والمجتمعات

9
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6
12
4
4

158/00084/1
158/00034/1
158/00055/1
158/00097/1

حمدي ,علً
رأفت ،عبد الفتاح
الداهري ،صالح
حجازي ,أحمد

سٌكولوجٌة اإلتصال و ضغوط العمل
سٌكولوجٌة التدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة
سٌكولوجٌة التوجٌه المهنً و نظرٌاته
صدمة الحٌاة العصرٌة و مواجهتها  :التكٌف سر عٌش الكائنات

3
11
3
3
15
10
7
3
8
8
3
2
3
4
4
4
2
2
5
5
4
4
13
4
6
3
5
4

158/00093/1
158/00054/1
158/00014/1
158/00037/1
158/00103/1
158/00102/1
158/00001/1
158/00002/1
158/00004/1
158/00010/1
158/00003/1
158/00013/1
158/00007/1
158/00114/1
158/00094/1
158/00023/1
158/00101/1
158/00099/1
158/00095/1
158/00027/1
158/00108/1
158/00057/1
158/00020/1
158/00110/1
158/00113/1
158/00022/1
158/00021/1
158/00088/1

عسكر ،علً
أبوأسعد ،أحمد
الداهري ,صالح
الكاٌد ,هانً
السٌد ,إبراهٌم
أحمد ،قٌس
عبد الرحمان ،حسن
شرٌت ،أشرف
أبو النٌل ،محمود
أبو النٌل ،محمود
ربٌع ،محمد شحاته
القاسم ،بدٌع
كمال ،طارق
العتوم ،عدنان
قوراٌة ،أحمد
الخالدي ,عطا هللا
أبوالحجاجٌ ،وسف
مانتو ،روبنز
الخراشً ،ناهد
ابراهٌم ,عال
الشٌخلً ،عبد القادر
إٌه.رٌتش ،دٌفٌد
المشاقبة ,محمد
الداهري ،صالح
الشاوي ،رعد
عبد الهادي ,جودت
ملحم ,سامً
زبدي ،ناصر الدٌن

ضغوط الحٌاة وأسالٌب مواجهتها  :الصحة النفسٌة والبدنٌة فً عصر التوتر والقلق
علم النفس اإلرشادي
علم النفس اإلرشادي  :نظرٌاته و أسالٌبه الحدٌثة
علم النفس السلوك القٌادي
علم النفس الصناعً
علم النفس الصناعً
علم النفس الصناعً
علم النفس الصناعً  :أسسه و تطبٌقاته
علم النفس الصناعً  :بحوث عربٌة وعالمٌة
علم النفس الصناعً و التنظٌمً  :عربٌا و عالمٌا
علم النفس الصناعً و المهنً
علم النفس المهنً  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
علم النفس المهنً و الصناعً
علم نفس الجماعة  :نماذج نظرٌة و تطبٌقات عملٌة
فن القٌادة المرتكزة على المنظور النفسً اإلجتماعً والثقافً
قضاٌا إرشادٌة معاصرة  :فً اإلرشاد والعالج النفسً
قوة التركٌز
قوة الثقة بالنفس
كٌف تحقق أحالمك..بطرٌقتك الخاصة؟
كٌف تغٌر حٌاتك من خالل االرشاد النفسً
كٌف تغٌر من حٌاتك وتحقق ما ترٌد  :عشرة قواعد ذهبٌة للحٌاة
كٌف تنسجم مع اآلخرٌن فً كل وقت
مبادئ اإلرشاد النفسً  :للمرشدٌن واإلخصائٌٌن النفسٌٌن
مبادئ اإلرشاد النفسً و التربوي
مبادئ اإلشراف فً اإلرشاد النفسً  :الممارسة و التطبٌق
مبادئ التوجٌه واإلرشاد النفسً
مبادئ التوجٌه واإلرشاد النفسً
مبادئ الصحة النفسٌة و اإلرشاد
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Cote
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Auteur
10 أسئلة فً علم النفس و التربٌة

 اولٌفٌه،هودي

Cote

Nbr.
Exp.

150/00087/1

2

100 fiches pour reussir sa licence de psychologie
A general introduction to psychoanalysis
Boostez votre capital confiance
Boostez votre mental : trouvez votre bien-être mental et
exploitez votre potentiel
Clinique psychanalytique : conférences faites à l'Institut de
psychanalyse de Paris, 1934, 1935, 1936
Comprendre Freud
Comprendre Jacques Lacan
Constructivisme et psychanalyse : débat entre Mikkel BorchJacobsen et Georges Fischman

Pele bonnard, Catherine
Freud, Sigmund
Caunt, John

150/00185/1
150/00180/1
150/00183/1

2
5
5

Rees, Jim

150/00182/1

4

Laforgue, René
Sédat, Jacques
Fages, Jean-Baptiste

150/00140/1
150/00128/1
150/00186/1

1
5
3

Borch-Jacobsen, Mikkel

150/00138/1

1

Cours de psychologie : bases, méthodes et épistémologie
Cours de psychologie : champs et théories
Cours de psychologie : mesures et analyses
Découvrir le sens de la vie : écoute, partage, accomplissement
de soi
Examen des fondements de la psychanalyse
Exercices de psychologie : bases et méthodes

Ghiglione, Rodolphe
Ghiglione, Rodolphe
Ghiglione, Rodolphe

150/00129/1
150/00134/1
150/00135/1

4
1
1

Barrère, Hélène
Bercherie, Paul
Dubois, Nicole

150/00100/1
150/00125/1
150/00130/1

3
2
1

Exercices de psychologie : débats fondateurs et épistémologie
Faire son deuil, vivre un chagrin : un guide pour les proches et
les professionnels
Freud et la question des origines
Freud sur la psychanalyse
Histoire de la psychologie

Dubois, Nicole

150/00147/1

1

Keirse, Manu
Balestriere, Lina
Adad, Chloé
Nicolas, Serge

150/00109/1
150/00148/1
150/00163/1
150/00132/1

2
2
4
4

Initiation à la psychologie : comment devenir psychologue
Introduction à la psychologie
Introduction à la psychologie : les grandes perspectives
Introduction à la psychologie individuelle d'Alfred Adler :
infériorité et volonté de puissance
Introduction à la psychométrie
La formation en psychologie : filiation bâtarde, transmission
troublée
La psychanalyse de Freud
La psychanalyse de Freud à aujourd'hui : histoire, concepts,
pratiques
La psychopathologie de la vie quotidienne : application de la
psychanalyse à l'interprétation des actes de la vie
La réalité psychique : Psychanalyse, réel et trauma
La statistique descriptive en psychologie
La violence fondamentale
L'approche expérimentale en psychologie
L'avenir de la psychanalyse : débat entre Daniel Widl?cher et
Jacques-Alain Miller
L'entretien de soutien psycologique

Martin-Mattéra, Patrick
Lieury, Alain
Tavris, Carol

150/00118/1
150/00141/1
150/00136/1

6
2
1

Rager, Catherine
Bernaud, Jean-Luc

150/00124/1
150/00131/1

2
3

Mercader, Patricia
Nicolas, Serge

150/00123/1
150/00127/1

2
2

Bourdin, Dominique

150/00126/1

4

Freud, Sigmund
Chouvier, Bernard
Guéguen, Nicolas
Bergeret, Jean
Rossi, Jean-Pierre

150/00160/1
150/00113/1
150/00170/1
150/00154/1
150/00120/1

3
2
2
6
2

Granger, Bernard
L'iégois, Maurice

150/00133/1
150/00071/1

1
7
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Les bases de la méthodologie en psychologie : Modèles de
recherches en psychologie clinique deuxièmes journées
d'études du LAPP, 8 et 9 Novembre 2009
Les métiers de la psychologie
Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne
Les Triomphes de la psychanalyse
L'essentiel de la statistique en psychologie
L'indispensable de la psychologie
L'influence à distance : cours pratique de télépsychie, de
transmission de pensée de suggestion mentale
Mémoire et réussite scolaire
Méthodologie en psychologie en 30 fiches
Nouveau manuel du TAT : approche psychanalytique
Origines et bases
Panorama des statistiques pour psychologues
Pratiquer la psychologie clinique aujourd'hui
Problematiques de l'adolescence : Entre universalité et
spécificité, les difficultés de prise en charge de l'adolescent
Psychanalyse et méthodes projectives
Psycho de la comprehension du langage
Psychologie
Psychologie : pensée, cerveau et culture
Psychologie : science humaine et science cognitive
Psychologie générale : Exercices & QCM
Réussir son 1er cycle de psychologie

Cong.150/00002
Si Moussi, Abderrahmane
/1
Bourgeois, C
150/00107/1
Daco, Pierre
150/00151/1
Daco, Pierre
150/00150/1
Navarro, Jordan
150/00164/1
Mareau, Charlotte
150/00114/1

4
4
9
9
4
2

Jagot, Paul-Clément
Lieury, Alain
Guéguen, Nicolas
Chabert, Catherine
Ghiglione, Rodolphe
Cousineau, Denis
Schauder, Silke

150/00171/1
150/00110/1
150/00096/1
150/00142/1
150/00116/1
150/00101/1
150/00119/1

4
8
6
2
4
3
4

Cong.150/00001
/1
150/00153/1
150/00117/1
150/00187/1
150/00137/1
150/00108/1
150/00106/1
150/00115/1

4
2
1
1
1
2
3
6

Couzon, Elisabeth
Guéguen, Nicolas
Guéguen, Nicolas
Gauvrit, Nicolas

150/00188/1
150/00112/1
150/00121/1
150/00099/1

2
2
2
2

Gauvrit, Nicolas
McGonigle-Chalmers,
Maggie
Perron, Roger

150/00111/1

7

150/00196/1
150/00122/1

4
2

150/00193/1
150/00038/1
150/00098/1
150/00046/1
150/00175/1
150/00074/1
150/00005/1
150/00036/1
150/00065/1

6
3
6
6
4
3
4
7
4

150/00194/1
150/00161/1
150/00073/1
150/00016/1
150/00017/1

6
8
9
2
4

Si Moussi, Abderrahmane
Chabert, Catherine
Rossi, Jean-Pierre
Gerrig, Richard. J
Westen, Drew
Godefroid, Jo
Lieury, Alain
Mareau, Charlotte

S'estimer pour réussir : guide pratique de l'estime de soi
Statistique en psychologie
Statistique pour psychologues : cours et exercices
Stats pour psycho
Stats pour psycho : 500 exercices corrigés, questionsréponses récapitulatives, résumés des cours

Understanding cognitive development
Une psychanalyse pourquoi ?
Une psychologie du champ algérien : elements de clinique
sociale
Merdaci, mourad
أبو البركات البغدادي ورسالته فً علم النفس
 عباس،محمد
إتجاهات علم النفس النظرٌة و تطبٌقاته
ً سام،الختانة
ًأزمة التحلٌل النفس
 إرٌك،فروم
أساسٌات علم النفس
 فاطمة،النواٌسة
أساسٌات علم النفس
ً سام,ملحم
أساسٌات فً علم النفس
 جنان،سعٌد الرحو
أساسٌات فً علم النفس العام
 طارق،كمال
والحل... مشكلة نفسٌة100 : ًإسؤلوا الدكتور النفسان
ً لطف,ًالشربٌن
إستراتٌجٌات مواجهة ضغوط أحداث الحٌاة و عالقتها بالصحة النفسٌة و الجسدٌة
أسس و مناهج البحث فً علم النفس
أصول علم النفس
أصول علم النفس
أصول علم النفس الحدٌث
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 حكٌمة،آٌت حمودة
 عبد الكرٌم،بوحفص
 محمد شحاته،ربٌع
 أحمد،راجح
 عبد الرحمن،العٌسوي
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14

8
3
2
2
5
5
4
3

150/00015/1
150/00094/1
150/00026/1
150/00162/1
150/00066/1
150/00060/1
150/00169/1
150/00173/1

1
8
3

150/00144/1
150/00059/1
150/00075/1

1
3
15
8
8

150/00156/1
150/00068/1
150/00040/1
150/00043/1
150/00042/1

4
3
10
8
7

150/00064/1
150/00092/1
150/00048/1
150/00044/1
150/00177/1

6
2
5
6
3
7
4
6

150/00089/1
150/00181/1
150/00055/1
150/00051/1
150/00091/1
150/00062/1
150/00189/1
150/00097/1

1
6
19
6
26
6
3
4
2
6
3
2
39

أصول علم النفس الفروٌدي
هال ،كلفن
اعرف شخصٌتك و ثق بنفسك
براند ،فٌلٌبً
آفاق علم النفس بٌن التحلٌل والقٌاس
زٌعور ,محمد
أقدم لك التحلٌل النفسً
زارٌت ،إٌفان
اإلحصاء السٌكولوجً التطبٌقً
العٌسوي ،عبد الرحمن
اإلحصاء النفسً
خٌري ،السٌد
األسالٌب اإلحصائٌة وتطبٌقاتها فً البحوث النفسٌة
دوٌدار ،عبد الفتاح
األسالٌب المعرفٌة وضوابطها فً علم النفس
الخولً ،هشام
األمراض العقلٌة  :الطب العقلً والطب النفسً  :الخوف والقلق  -الكآبة  -الهذٌان -
 Creps Internationalالهستٌرٌا  -الشلل العام  -التسمم بالتدخٌن
اإلنتصارات المدهشة لعلم النفس
داكو ،بٌٌر
اإلنسان المعاصر فً التحلٌل النفسً الفروٌدي
عباس ،فٌصل
اإلنفعاال الغرٌزي  :التحلٌل النفسً :مبادئ الطب النفسً  -الوراثة والعوامل
 Creps Internationalالوراثٌة  -أثر الذكاء فً التعلم
اإلنهمام بالذات
فوكو ,مٌشٌل
البحث النوعً فً علم النفس  :منظور موسع فً المنهجٌة والتصمٌم
بامبرج ,ماٌكل
التحلٌل النفسً
أسوان ،بول لوران
التحلٌل النفسً
كلٌمان ،كاترٌن
التحلٌل النفسً الفوري  :كٌف تفهم و تغٌر  100من أكثر السلوكات و العادات
إنتشارا و تحٌٌرا و إزعاجا و تثبٌطا للذات.
لٌبرمان ،دٌفٌد
التحلٌل النفسً للخرافة و المتخٌل و الرمز
زٌعور ,علً
التحلٌل النفسً للولد
سمٌرنوف ،فٌكتور
التحلٌل النفسً و التحلٌل الفلسفً العالجً
عوض ،عادل
التحلٌل النفسً و المنهج اإلنسانً فً العالج النفسً
ملٌكه ،لوٌس كامل
التحلٌل النفسً و علوم النفس و الفلسفات النفسانٌة  :توكٌدٌة و أنسنة فً
الشخصٌة و النحناوٌة كما فً التواصلٌة و العقل
زٌعور ,علً
التحلٌل النفسً و ألدب
نوٌل ،جان
التراث النفسً عند علماء المسلمٌن
ربٌع ،محمد شحاته
التنقٌب فً أغوار النفس  :بحث المع ودقٌق فً حٌرة الفرد فً مجتمع الٌوم
ٌونغ ،كارل غوستاف
التنوٌم المغناطٌسً
شرتوك
الدٌنامٌات النفسٌة  :علم القوى النفسٌة الالشعورٌة
بلوم ،جٌرالد
السعادة من منظور تكاملً
عٌسى ،محمد رفقً
السكٌوباتٌة المشكلة و الحل
جابر ،إبراهٌم

 Creps Internationalالسلوك  :مناهج العالج النفسً :الهوس الجنسً  -البرود والعنة  -الطب الشرعً
150/00157/1
السٌادة على النفس و الجسد  :مالمسة علمٌة ألسرار القوى و الطاقات النفسٌة و
البٌولوجٌة الخلقة فً جسم اإلنسان و محٌطه الكونً و الفٌزٌائً
 150/00086/1طالب ،هشام
الشامل فً المدخل إلى علم النفس
 150/00008/1سلٌم ,مرٌم
الشخصٌة الجزائرٌة  :دراسة نفسٌة مٌدانٌة
 150/00195/1عشوي ،مصطفى
الضحك بٌن الداللة السٌكولوجٌة و الداللة اإلستٌطٌقٌة  :دراسة تحلٌلٌة فً ماهٌة
الضحك الهزلً فنٌا
 150/00084/1خطاب ،عبد الحمٌد
الضغوط النفسٌة و العالج بالتحلٌل النفسً  :دراسة فً الصحة النفسٌة و علم
النفس اإلٌجابً
 150/00172/1عبد الظاهر ،محمد
الطاقة الخفٌة و الحاسة السادسة  :دراسة فً الطاقة الخفٌة الكامنة التً ٌملكها
البشر للوصول إلى ما هو غٌر معلوم
 150/00063/1رضوان ،شفٌق
العقل المرٌض
 150/00069/1مارتن ،بول
العالج النفسً و الطرٌقة الفروٌدٌة  :النظرٌة -التقنٌة -الممارسة
 150/00104/1عباس ،فٌصل
العالج بالتحلٌل النفسً  :الحالة دومٌنٌك
 150/00105/1دولتو ،فرانسواز
 Cong.150/00003المركز العربً لألبحاث النفسٌة العلم و الدٌن و التحلٌل النفسً  :أعمال المإتمر الدولً الثالث للمحللٌن النفسٌٌن
العرب
و التحلٌلٌة
/1
الفروٌدٌة ونقد الحضارة المعاصرة  :برومٌثٌوس مشٌد الحضارة
 150/00103/1عباس ،فٌصل
المختصر فً مبادئ علم النفس
 150/00076/1الوافً ,عبد الرحمن

14

Sample output to test PDF Combine only

o test PDF Combine only
15

20
6
1
1
4
7
12
6
1
1
1
2
5
5
5
5
5
3

150/00033/1
150/00045/1
150/00178/1
150/00009/1
150/00006/1
150/00032/1
150/00034/1
150/00067/1
150/00158/1
150/00192/1
150/00139/1
150/00018/1
150/00082/1
150/00081/1
150/00080/1
150/00079/1
150/00155/1
150/00088/1

الوافً ,عبد الرحمن
زٌعور ,علً
موسى ،عبد هللا
بنً جابر ,جودت
عدس ,عبد الرحمن
أبو حوٌج ،مروان
العبٌدي ،محمد
دوٌدار ،عبد الفتاح
العٌسوي ،عبد الرحمان
النواٌسة ،أدٌب
Creps International
حمةٌ ،وسف
معمرٌة ،بشٌر
معمرٌة ،بشٌر
معمرٌة ،بشٌر
معمرٌة ،بشٌر
روكلن ,مورٌس
ربٌع ،محمد

1
8
8
19
3
4
2
6
2
6
3
4
2

150/00159/1
150/00039/1
150/00090/1
150/00077/1
150/00174/1
150/00085/1
150/00166/1
150/00049/1
150/00050/1
150/00025/1
150/00191/1
150/00190/1
150/00149/1

Creps International
خلٌفة ،عمر
سلٌم ,مرٌم
مرداسً ،موراد
الزهرانً ،عبد الناصر
العٌسوي ،عبد الرحمن
تادرس ،خلٌل
ٌونغ ،كارل غوستاف
الفرماوي ،حمدي
كمال ،طارق
عبد الهادي ،نبٌل
غزال ،عبد الفتاح
غزال ،عبد الفتاح

8
15
7
5
6
6
8
1
1
2
10
4
6
10
15
1
5

150/00041/1
150/00002/1
150/00003/1
150/00001/1
150/00152/1
150/00197/1
150/00022/1
150/00054/1
150/00165/1
150/00030/1
150/00029/1
150/00031/1
150/00020/1
150/00014/1
150/00027/1
150/00143/1
150/00179/1

الشربٌنً ,زكرٌا
العمرٌة ,صالح الدٌن
الزق ,أحمد
الداهري ,صالح
الموسى ،أنور عبد الحمٌد
العٌسوي ,عبد الرحمن
موكٌالً ،ألٌكس
سارجنت
Creps International
قطامًٌ ,وسف
الرٌماوي ،محمد
فاٌد ,حسٌن
الملٌجً ،حلمً
العٌسوي ،عبد الرحمن
كاظم سلمى الحوشان ،بشرى
Creps International
ابراهٌم ،رٌكان

المختصر فً مبادئ علم النفس ومصطلحاته  :انجلٌزي -فرنسً -اسبانً -عربً
المدخل إلى التحلٌل النفسً و الصحة العقلٌة
المدخل إلى علم النفس
المدخل إلى علم النفس
المدخل إلى علم النفس
المدخل إلً علم النفس العام
المدخل إلً علم النفس العام
المرجع فً مناهج البحث فً علم النفس وفنٌات كتابة البحث العلمً
المنهج اإلحصائً فً الدراسات النفسٌة واإلجتماعٌة والتربوٌة
النمو اإلنفعالً و اإلجتماعً للطفل
أهداف علم النفس  :التفكٌر القائم على السلطة
بحوث معاصرة فً علم لنفس
بحوث و دراسات متخصصة فً علم النفس
بحوث و دراسات متخصصة فً علم النفس
بحوث و دراسات متخصصة فً علم النفس
بحوث و دراسات متخصصة فً علم النفس
تارٌخ علم النفس
تطبٌقات فً علم النفس
تفسٌر األحالم  :غسل المخ  :الشائعة  -التصدي الحرب النفسٌة  -التقمص  -العالج
عن طرٌق الكهرباء
توطٌن علم النفس فً العالم العربً
حقول علم النفس
حقول علم النفس الوسٌط
خط الزمن
دراسات فً تطور الفكر اإلنسانً وتارٌخ علم النفس الحدٌث
دلٌل التفاإل و السعادة
دور الالشعور و معنى علم النفس لإلنسان الحدٌث
ركائز البناء النفسً  :دراسة تحلٌلٌة تفسٌرٌة توجٌهٌة فً سلوك اإلنسان
رإٌة دٌنامٌكٌة فً علم النفس والقٌم
سٌكولوجٌة الجماعات  :تشكٌلها-حراكها اإلرشاد الجمعً
سٌكولوجٌة رسوم األطفال غٌر العادٌٌن
سٌكولوجٌة مالحظة األطفال  :النظرٌة /التطبٌق /التدرٌب
عبقرٌة من الطفولة وشخصٌة متمٌزة نانوسٌكولوجً  :إزاحة الجلٌد عن علم نفس
جدٌد
علم النفس
علم النفس
علم النفس
علم النفس األدبً  :منهج "سٌكولوجً" فً قراءة "األعماق"
علم النفس االقتصادي والسٌاسً
علم النفس الجدٌد
علم النفس الحدٌث
علم النفس الشامل
علم النفس العام
علم النفس العام
علم النفس العام  :رإٌة معاصرة
علم النفس المعاصر
علم النفس بٌن النظرٌة والتطبٌق
علم النفس بٌن ٌدٌك
علم النفس عند العلماء  :الشكوى و الظن
علم النفس والتارٌخ
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6
4
8
5
6
4
8

150/00102/1
150/00176/1
150/00083/1
150/00053/1
150/00061/1
150/00024/1
150/00095/1

1
9
6
6
10
4
3
1
83
64
9
11
10
26
1
3
6
5
4
8
6

150/00145/1
150/00012/1
150/00013/1
150/00052/1
150/00184/1
150/00070/1
150/00093/1
150/00167/1
150/00007/1
150/00021/1
150/00072/1
150/00019/1
150/00028/1
150/00011/1
150/00004/1
150/00010/1
150/00035/1
150/00023/1
150/00057/1
150/00056/1
150/00058/1

علم النفس وقضاٌا العصر
طه ،فرج عبد القادر
علم النفس ٌحل مشاكلنا
سعٌد ،آٌات
فصول فً علم النفس
شكور ،جلٌل
فً التحلٌل النفسً
زٌور ،نٌفٌن
فً التفسٌر  :محاولة فً فروٌد
رٌكور ,بول
قراءات فً علم النفس
سند إبراهٌم لٌلة ,رزق
ما وراء العقل  :ثرثرة نفسٌة
عٌسوي ،أحمد
ماهٌة علم النفس  :جرأة علم النفس الحدٌث  :أهم علماء النفس  -المدرسة
 Creps Internationalالوجودٌة  -المدرسة السلوكٌة  -الموضوعٌة الروسٌة
مبادئ علم النفس
بنً ٌونس ،محمد
مبادئ علم النفس
خلٌفة ،صابر
متاهات النفس و ضوابط عالجها  :محاولة فً العالج النفسً النسقً
مكً ،عباس
محطات فً علم النفس العام
سلٌمانً ،جمٌلة
مدارس علم النفس المتعاصرة
ودورث ،روبرت
مدخل الى علم النفس
قطامًٌ ,وسف
مدخل إلى علم النفس
عوٌضة ،كامل
مدخل إلى علم النفس
الوافً ,عبد الرحمن
مدخل الى علم النفس المعاصر
عشوي ،مصطفى
مشكالت من العٌادة النفسٌة  40 :حالة نفسٌة وعالجها
الشربٌنً ,لطفً
معالم علم النفس
العٌسوي ،عبد الرحمن
معالم علم النفس المعاصر
الطوٌل ,عزت
مقدمة فً علم النفس
الوقفً ،راضً
مقدمة فً علم النفس
كفافً ،عالء الدٌن
مقدمة فً علم النفس الحدٌث
العٌسوي ،عبد الرحمن
مقدمة فً علم النفس العام
عبد الغفار ،عبد السالم
من تطبٌقات علم النفس
شحاتة ،عبد المنعم
مناهج البحث فً علم النفس
غانم ,محمد
مناهج البحث فً علم النفس
الملٌجً ،حلمً
مناهج البحث فً علم النفس
دوٌدار ،عبد الفتاح

2
47
1
8

150/00146/1
150/00078/1
150/00168/1
150/00037/1

2

150/00047/1

مناهج البحث فً علم النفس  :أسالٌب تصمٌم البحوث و طرق جمع المعلومات
عٌسوى ،عبد الرحمن
مواضٌع علم النفس وعلم النفس اإلجتماعً  :تآلٌف نظرٌة و منهجٌة
مرداسً ،موراد
 Creps Internationalموسوعة علم النفس و التربٌة
نظرٌات ومسائل فً مقدمة فً علم النفس
وٌتٌج ,أرنوف
نقد نظرٌة التحلٌل النفسً  :ترجمة و تعلٌق على كتاب سٌجموند القلق مؤساة فً
ثالثة مشاهد
بٌلً ،برسٌفال
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Cote

3
7
2
7
3
7
15
5
10
5
2
5
4
6
4
2
22

152/00028/1
152/00016/1
152/00034/1
152/00020/1
152/00056/1
152/00001/1
152/00003/1
152/00002/1
152/00004/1
152/00008/1
152/00006/1
152/00007/1
152/00005/1
152/00048/1
152/00054/1
152/00030/1
152/00009/1

الفرماوي ،حمدي
كمال ،طارق
رونً ،فلٌب
الشربٌنً ,لطفً
الغامدي ،حامد بن أحمد
البٌانً ,خلٌل
العٌسوي ،عبد الرحمن
بنً ٌوسف ,محمد
دمنهوري صالح ,رشاد
جاسم محمد ،محمد
الخلٌفة ،عمر
عبد هللا ,مجدي
ربٌع ،محمد شحاته
السمٌران ،ثامر
سلٌمان ،سناء
صالح ،قاسم
بنً ٌونس ،محمد

4
4
4
5

152/00023/1
152/00022/1
152/00021/1
152/00049/1

أبو الروس ،أٌمن
كارنٌجً ,داٌل
كارنٌجً ,داٌل
عبد القادر ،إسماعٌل

3
5
7
6

152/00025/1
152/00050/1
152/00013/1
152/00010/1

سعفان ,محمد
صالح ،ضاري
الفرماوي ،حمدي
دٌكارت ،رٌنٌه

8
12
9
4
5
10
4
6
6
3
10
2
5
2
4
2
2
13
3

152/00011/1
152/00027/1
152/00017/1
152/00047/1
152/00015/1
152/00019/1
152/00055/1
152/00031/1
152/00012/1
152/00029/1
152/00051/1
152/00053/1
152/00033/1
152/00052/1
152/00036/1
152/00032/1
152/00035/1
152/00014/1
152/00024/1

الفرماوي ،حمدي
ربٌع ،محمد شحاته
عثمان ،فاروق
النواٌسة ،فاطمة
عبٌد ،ماجدة
شٌخانً ،سمٌر
بكرى ،سامٌة
عبد الصاحب ،المنتهً
عمور ،أمٌمة
غباري ،ثائر
بالرابح ،محمد
الرفوع ،محمد
العواملة ,حابس
أندرٌه ،كرٌستوف
سالم ،علً
عبد هللا ،مجدي
دوٌدار ،عبد الفتاح
عبد العظٌم ،طه
حسٌن ،طه

Auteur
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Titre

نظرٌة الركائز األربعة للبناء النفسً  :فهم سلوك
اإلنسانً فً ظالل الفرقان
مشاكل نفسٌة معاصرة
لغات الحب الصامتة
الحل
و
المشكلة
:
القلق
العالجعلى
فاعلٌةتتغلب
كٌف
المعرفً السلوكً فً معالجة بعض
اضطرابات القلق
أساسٌة
علم النفس الفسٌولوجً  :مبادئ
تفسٌر السلوك
دراسة فً
اإلنسانً
علم النفس الفسٌولوجً
الفسٌولوجً
والتجارب والتجرٌب فً فروع
علم النفس التجرٌبً
علم النفس
علم النفس التجرٌبً فً التراث العربً اإلسالمً
علم النفس التجرٌبً بٌن النظرٌة والتطبٌق
علم النفس التجرٌبً
سٌكولوجٌة الضغوط النفسٌة و أسالٌب التعامل معها
سٌكولوجٌة الحب و اإلنتماء
سٌكولوجٌة إدراك اللون و الشكل
سٌكولوجٌا الدافعٌة واالنفعاالت
رسالة لكل شاب خجول  :تعلم كٌف تقاوم عادة
الخجل وتتحدث إلى اآلخرٌن بلباقة
دع القلق وابدأ الحٌاة
دع القلق وابدأ الحٌاة
دراسة فً اإلكتئاب و العدوان
دراسات فً علم النفس و الصحة النفسٌة :
إضطراب إنفعال الغضب الخلفٌة النظرٌة-التشخٌص-
بٌنأهل
اإلنسان :زمن
دافعٌةاللون فً
دالة
التحقٌقالمبكرة واإلتجاهات
النظرٌات
المعاصرة
إنفعاالت النفس
المٌتا إنفعالٌة لدى العادٌٌن وذوي اإلعاقة الذهنٌة :
لدى العادٌٌن وذوي اإلعاقة الذهنٌة
المرجع فً علم النفس التجرٌبً
القلق و إدارة الضغوط النفسٌة
المساندة
وأسالٌب
األزمات
الضغوط و
النفسٌةو أثره على الصحة
مشكالته
النفسً و
الضغط
النفسٌة
الضغط النفسً  :طبٌعته أسبابه المساعدة الذاتٌة
المداواه
الصور المختصرة لمقٌاس ستانفورد بٌنٌه
الشعور بالذنب و عالقته باإلكتئاب
الدافعٌة والذكاء العاطفً
الدافعٌة النظرٌة و التطبٌق
الدافعٌة اإلنسانٌة
الدافعٌة  :نماذج و تطبٌقات
الدافعٌة
الخجلو الدموع فً الفلسفة و األدب و الحٌاة
البكاء
اإلجتماعٌة
اإلنسانً
أسس علم النفس العصبً
التجرٌب ومناهج البحث
التجرٌبً :
والقٌاس
إستراتٌجٌات إدارة الغضب و العدوان
إستراتٌجٌات إدارة الخجل و القلق اإلجتماعً

Sample output to test PDF Combine only

o test PDF Combine only
18
 مقدمة فً علم إدارة التوتر المحلً و: إدارة التوتر
ًالدول
 محسن,الخضٌري
Percevoir et produire le mouvement
Bonnet, Claude
Mon enfant a peur, et moi aussi ! :
l'éducation
à la
résistance
intérieure
Adriaenssens, Peter
Les
émotions
: du
normal au
pathologique
Rusinek, Stéphane
Le couple inconscient : amour freudien
et passion postcourtoise
Assoun, Paul-Laurent
L'attachement : concepts et applications Guedeney, Nicole
La peur et l'angoisse : phénomène
central de la vie et de son évolution
Diel, Paul
La perception
Rock, Irvin
Introduction biologique à la psychologie Orsini, Jean-Claude
Freud et la question de l'angoisse :
l'angoisse comme affect fondamental
Jeanclaude, Christian
Emotions et cognitions
Channouf, Ahmed
Anxiété et troubles anxieux
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Pedinielli, Jean-Louis

18

152/00018/1
152/00026/1

5
1

152/00041/1
152/00043/1

4
2

152/00044/1
152/00039/1

2
2

152/00042/1
152/00046/1
152/00038/1

2
1
2

152/00045/1
152/00040/1

3
4

152/00037/1

6
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Titre

Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

Bazo sapiens : why to err is human
Biopsychologie

Kaplan, michael
Pinel, John P. J

153/00158/1
153/00162/1

2
1

Comment développer sa mémoire
En quêt d'excellence : Comment gagner
dans le sport
et dans
la vie grâce àde
Examen
clinique
de l'intelligence
l'adulte
Geek
speak : How
life+mathematics=happiness
Inteligencia humana : Cognicion,
personalidad: ces
e inteligencia
Intelligence
trésors qui dorment
en vous
Intelligences et développement de
l'enfant : variations, évolution,
Introduction à la psychologie cognitive
Introduction aux théories des tests en
psychologie et en sciences de
La communication efficace : Acquérir
maitrise et confiance en soi dans
La mémoire
La mémoire
mémoire,intelligente
comment la conserver et
la développer
La motivation
La process communication
La psychologie clinique interculturelle
La psychologie cognitive
L'analyse
contenu
Le
cerveaudeattentif
: contrôle, maîtrise
et lâcher-prise
Le dévelopement
du langage
penser : du moi-peau
au moipensant
Les gestes de la confiance en soi :
maîtrise de soi, estime de soi,
Les intelligences multiples : La théorie
qui boulverse nos idées recues
Les
représentations
mentales
L'imagination
: analyse
de la notion
étude de textes
L'intelligence
L'intelligence : Approches
biocognitives, développementales et
L'observation clinique
Mais où est donc ma mémoire ? :
découvrir etreprésentations
maîtriser les procédés
Mémoires,
et
traitements
Musclez votre mémoire
Persuasion : suscitez l'attention,
retenez l'intérêt, obtenez ce que vous
Psychologie cognitive : cours et
exercices
QI & intelligence humaine

Sainte Lorette, Patrick de

153/00099/1

7

Otlick, Terry
Grégoire, Jacques
Perron, Roger

153/00182/1
153/00108/1
153/00136/1

1
2
2

Graham,Tattersal
Sternberg, R

153/00144/1
153/00168/1

2
1

Gordon, Claire
Lemaire, Patrick

153/00109/1
153/00124/1

2
1

Tijus, Charles

153/00107/1

2

Grégoire, Jacques
Sananès, Bernard
Nicolas, Serge
Gordon, Barry
Schwob, Marc
Fenouillet, Fabien
Lefeuvre, Jérôme
Couchard, Françoise
Nicolas, Serge
Bardin, Laurence
Lachaux, Jean-Philippe
Florin, Agnés

153/00110/1
153/00131/1
153/00121/1
153/00111/1
153/00112/1
153/00115/1
153/00133/1
153/00114/1
153/00104/1
153/00129/1
153/00151/1
153/00120/1

5
2
2
2
2
3
2
2
2
4
5
1

Anzieu, Didier

153/00103/1

2

Messinger, Joseph
Gardner, howard
Gallina, Jean-Marie
cournarie, Laurent

153/00173/1
153/00143/1
153/00113/1
153/00152/1

5
7
2
1

Richard, Jean-François
Larivée, Serge

153/00127/1
153/00159/1

2
3

Ciccone, Albert
Lieury, Alain
Meunier, Jean-Marc

153/00117/1
153/00071/1
153/00149/1

4
1
2

Couchaère, Marie-Josée
Gorman, Tom
Lemaire, Patrick
Lieury, Alain

153/00128/1
153/00171/1
153/00123/1
153/00105/1

2
12
1
4

Qu'est-ce que la névrose?

Mackintosh, Nicholas John 153/00126/1

1
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4
9
4
2
2
3

153/00116/1
153/00174/1
153/00118/1
153/00174/1
153/00122/1
153/00119/1

Ménéchal, Jean
Collectif
Marc, Edmond
Kahneman, Daniel
Carabin, Thierry M.
Bernaud, Jean-Luc

3
2
1
6
12

153/00154/1
153/00106/1
153/00125/1
153/00100/1
153/00074/1

Harding, Edith
Martin-Mattéra, Patrick
Schmid-Kitsikis, Elsa
الدفتار ،خدٌجة
النبهان ,موسى

2

 153/00134/1الدباغ ،فخرى

4
4

 153/00073/1كارتر ,فٌلٌب
 153/00047/1العٌسوي ،عبد الرحمن

7
5

 153/00072/1كارتر ,فٌلٌب
 153/00033/1برج ،شتاٌن

9
3
3

 153/00032/1عبد الحمٌد أحمد ،حسٌن
 153/00141/1خضر ,عبد الباسط
 153/00031/1كمال ،طارق

3

 153/00095/1دي بونو ،إدوارد

3
24
8
9

153/00090/1
153/00075/1
153/00076/1
153/00025/1

جروان ،فتحً
مقدم ,عبد الحفٌظ
مسنً ,محمود
مجٌد ,سوسن

5

 153/00070/1سكر ,ناهدة

2
5

 153/00079/1مراد ,صالح
 153/00176/1سائدة ،فارس

5
2
2
3
3
2
2
3
8
3
5
5
3

153/00029/1
153/00050/1
153/00130/1
153/00094/1
153/00066/1
153/00035/1
153/00177/1
153/00181/1
153/00155/1
153/00021/1
153/00137/1
153/00088/1
153/00069/1

الشٌخ ،رمضان
السٌد ،محمود
دافٌدوف ،لٌندا
دي بونو ،إدوارد
لٌرد ،فٌلٌب نٌكوالس
عبادة ،أحمد
البرقعاوي ،جالل
السراج ،عبد المحسن
جمٌل ،عصام
زاٌد ,فهد
العٌاصرة ,ولٌد
تقً الدٌن ،النبهانً
الفقً ,إسماعٌل

20

Qui êtes-vous au travail : plus de 30
tests d'experts pour faire le point sur
votre personnalité
professionnelle
Relations
et communications
interpersonnelles
Système 1/ Système 2 : Les deux
vitesses de la pensée
Testez votre mémoire
Testsbilingual
et théories
de :l'intelligence
The
family
a handbook for
parents
Théorie et clinique de la création :
perspective
psychanalytique
Théorie
et clinique
du fonctionnement
mental
االذكاء الروحانً لدى األطفال
اختبار المصفوفات المتتابعة القٌاسً العراقى
إختبارات الذكاء "الدلٌل و المرجع المٌدانً"
اختبارات قٌاس الذكاء  400 :طرٌقة لتقٌٌم قدراتك
العقلٌة
اختبارات نسبة الذكاء والقٌاس النفسً  :قٌم
شخصٌتك ,واستعدادك وذكاءك
أساسٌات القٌاس فً العلوم السلوكٌة
افتح طرقا جدٌدة فً ...دماغك  150 :تمرٌن بسٌط
لتنشٌط الدماغ و تقوٌة الذاكرة ()Neurobic
اإلبتكار  :األسس اإلجتماعٌة و النفسٌة
اإلبتكار  :محفزاته و معوقاته فً البٌئة األسرٌة و
المدرسٌة المتطلبات النظرٌة و العملٌة
اإلبتكار من منظور سٌكولوجً
اإلبداع
اإلبداع  :مفهومه ،معاٌٌره ،نظرٌاته ،قٌاسه ،تدرٌبه
مراحل العملٌة اإلبداعٌة
اإلحصاء والقٌاس النفسً والتربوي  :مع نمادج من
المقاٌس واإلختبارات
اإلحصاء والقٌاس فً التربٌة وعلم النفس
اإلختبارات النفسٌة  :نمادج
اإلختبارات والمقاٌس النفسٌة والتربوٌة
اإلختبارات والمقاٌس فً العلوم النفسٌة والتربوٌة :
خطوات إعدادها وخصائصها
اإلستراتٌجٌات العملٌة لتعلم اإلبداع و اإلبتكار :
كٌف تصبح مبدعا و مجددا فً حٌاتك
األسس النفسٌة لإلبتكار
التحلٌل العاملً لذكاء و قدرات اإلنسان  :دراسة
عربٌة و عالمٌة
التعلٌم وعملٌاته األساسٌة  :التفكٌر-اللغة-التوافق
التفاعل
التفكٌر  :مطالعات فً علم المعرفة
التفكٌر اإلبتكاري  :المعوقات و المٌسرات
التفكٌر اإلبداعً علم و فن
التفكٌر اإلبداعً و بحوث اإلبداع العالمٌة
التفكٌر العلمً
التفكٌر بطرق مختلفة  :مهارات وتطبٌقات
التفكٌر و اللغة
التفكٌر و سرعة البدٌهة
التقوٌم والقٌاس النفسً والتربوي
التنظٌم
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3

 153/00093/1دي بونو ،إدوارد

الحدس و اإلبداع

4

 153/00027/1خلٌفة ،عبد اللطٌف

9

 153/00026/1عامر ،أٌمن

الحل اإلبداعً للمشكالت بٌن الوعً و األسلوب
الخٌال العام  :الخٌال العلمً األولً و الخٌال األدبً
الثانوي و تأسٌس لثقافة طفل واعد
الذاكرة و اللغة  :مقاربة علم النفس المعرفً للذاكرة
المعجمٌة و إمتداداتها التربوٌة
الذكاء
الذكاء الروحً
الذكاء العاطفً الذكاء اإلنفعالً
الذكاء الوجدانً
الذكاء الوجدانً و التوافق الزواجً
الذكاء الوجدانً و بعض المشكالت اإلنفعالٌة :
(القلق،األكتئاب،األنتحار،جنوح األحداث)
الذكاء والقٌاس النفسً  :الطرٌقة العٌادٌة
الصحة النفسٌة والمدرسٌة للطفل
العبقرٌة و الذكاء و اإلبداع
العملٌات الذهنٌة و مهارات التفكٌر
العملٌات المعرفٌة و تجهٌز المعلومات
الفروق الفردٌة والقٌاس النفسً والتربوي
القدرات العقلٌة بٌن الذكاء و اإلبداع
القٌاس التقٌٌمً فً علم النفس اإلكلٌنٌكً :
Assessment in chinical psychology
القٌاس النفسً
القٌاس النفسً
القٌاس النفسً  :المقاٌٌس واإلختبارات
القٌاس النفسً  :النظرٌة و التطبٌق
القٌاس النفسً بٌن النظرٌة والتطبٌق
القٌاس النفسً بٌن النظرٌة والتطبٌق
القٌاس النفسً واالبداع البشري
القٌاس النفسً واإلجتماعً  :تقوٌم وتنمٌة المهارات
االجتماعٌة لذوي االحتٌاجات
القٌاس النفسً والعقلً فً القوات المسلحة
القٌاس واإلختبارات النفسٌة  :أسس وأدوات
المدخل إلى اإلبداع
المرجع فً القٌاس النفسً
المرجع فً علم النفس المعرفً  :العقل البشري و
تجهٌز و معالجة المعلومات
المزٌد من اختبارات قٌاس الذكاء  250 :طرٌقة
جدٌدة تطلق العنان لقدراتك العقلٌة
المصفوفات المتتابعة القٌاسٌة  :المجموعات أ ،ب،
ح ،د ،هـ:اختٌار غٌر لغوي لقابلٌة الفرد الحالٌة
ونشاطه العقلً
المعلومات و العواطف The C ort Thinking :
program
المنظور البٌوعصبً للوعً
النضج العقلً المبكر عند األطفال
الوجٌز فً علم النفس العام و القدرات العقلٌة
تربوٌات المخ البشري
تنبؤ الذكاءات المتعددة بالدافعٌة الذاتٌة
تنمٌة التفكٌر بأسالٌب مشوقة
تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً الناقد
توسعة مجال اإلدراك
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153/00015/1
153/00013/1
153/00009/1
153/00010/1
153/00011/1
153/00055/1

أبو السعد ،عبد الرؤوف
زغبوش ،بنعٌسى
السٌد ،فؤاد
سلٌم ،مدثر
خوالدة ،محمود
حسونة ,أمل
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2
5
8
5
2
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153/00179/1
153/00180/1
153/00056/1
153/00166/1
153/00037/1
153/00046/1
153/00019/1
153/00080/1

الحطمانً ،سلوى
اسماعٌلًٌ ،امنة
عباس ،فٌصل
األنصاري ،سامٌة
مصباح ،عبد الهادي
جمل ،محمد
العدل ،عادل
قاسم ,ناجً

3
9
4
8
16
4
3
5

153/00083/1
153/00081/1
153/00078/1
153/00059/1
153/00060/1
153/00140/1
153/00062/1
153/00061/1

غباري ،ثائر
جازركول ,س.إ
فرج ,صفوت
ٌونس ,محمد
جالل ،سعد
عبد الرحمن ,سعد
عوض ,عباس
عوض ,عباس

7
8
9
4
11

153/00065/1
153/00082/1
153/00068/1
153/00067/1
153/00018/1

برج ،شتاٌن
كاشف ،اٌمان
العٌسوي ،عبد الرحمن
عثمان ،فاروق
عبد العزٌز ,سعٌد

5

 153/00064/1إسماعٌل ,بشرى

2

 153/00145/1إبراهٌم ،سلٌمان

1

 153/00167/1كارتر ،فٌلٌب

2
3
7
5
5
4
7
5
7

153/00135/1
153/00096/1
153/00160/1
153/00041/1
153/00138/1
153/00045/1
153/00142/1
153/00101/1
153/00028/1

رافن ،ج.سً
دي بونو ،إدوارد
عوض ،عادل
بلٌوندونو ،جٌرار
حماد ,ناصر
حسٌن ,محمد
وهبة ,زٌن العابدٌن
الكبٌسً ،عبد الواحد
مجٌد ,سوسن
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3
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3
3
4
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153/00092/1
153/00087/1
153/00153/1
153/00036/1
153/00163/1
153/00053/1

دي بونو ،إدوارد
المشاعلة ،مجدي
النمط ،رامً
عبد الرؤوف ،طارق
عبد الستار ،مهند
عبد النور ،كاظم

3
3
8
2
11
3
1
7
1
10
2
6
4
3
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153/00042/1
153/00057/1
153/00012/1
153/00030/1
153/00016/1
153/00044/1
153/00017/1
153/00034/1
153/00148/1
153/00051/1
153/00146/1
153/00086/1
153/00161/1
153/00089/1
153/00023/1

أبو ناشً ،منى
الشٌخ ,حنان
النمري ،سلٌم
مورٌس إبراهٌم ،ماجد
مساد ،عمر
عٌسى ،حسن
الداهري ,صالح
الرشٌدي ،هارون
الكنانً ،ممدوح
خلٌل ،كمال
إسماعٌل ،دٌنا
سعٌد ,سعاد
أبوعالم ،رجاء
العٌسوي ،عبد الرحمن
الشٌخ ،سلٌمان

4

 153/00049/1الخالدي ،أدٌب

4
4
3
7
3
4
4
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4
3
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8
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3
2
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2
2
12
8
9
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2
2

153/00165/1
153/00024/1
153/00022/1
153/00038/1
153/00084/1
153/00085/1
153/00178/1
153/00077/1
153/00164/1
153/00020/1
153/00001/1
153/00002/1
153/00102/1
153/00098/1
153/00006/1
153/00005/1
153/00007/1
153/00008/1
153/00003/1
153/00004/1
153/00058/1
153/00172/1
153/00063/1
153/00169/1
153/00170/1

جاب هللا ،منال
عثمان ،فاروق
كمال ،طارق
قطامًٌ ,وسف
الزٌات ,فاطمة
علً ,السٌد
جعفور ،ربٌعة
السٌد ,فؤاد البهى
التمٌمً ،محمود
عبد الهادي ،فخري
الزغول ،عماد
الملٌجً ،حلمً
الطٌب ،عصام
العتوم ,عدنان
الزٌات ،فتحً
الدردٌر ،عبد المنعم
الزٌات ،فتحً
زٌن الدٌن ،إمتثال
عبد الفتاح ,فوقٌة
اندرسون ،جون
النٌال ,ماٌسة
على ،إسماعٌل محمود
العٌسوي ،عبد الرحمن
كامل ،محمد
كامل ،محمد
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توظٌف أبحاث الدماغ فً حفظ آٌات القرآن الكرٌم
حرر عقلك  :الوصول إلى ما ال ٌمكن الوصول إلٌه
دراسات فً التفوق و الموهبة و اإلبداع و اإلبتكار
المعرفًالتفكٌر و
معاصرة فً علم النفس و تربٌة
دراسات و بحوث
اإلبداع فً القدرات العقلٌة  :قدرة التقوٌم ،قدرة
دراسة
التفٌكر الناقد
دراسة فً المقارنة بٌن التقٌٌم الدٌنامً والتقلٌدي
بإستخدام نظرٌة ( )QASSللذكاء : .لتقدٌر أداء عٌنة
من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة ذوي السلوك
دستور الفكر و قانون الجذب
سٌكولوجٌا القهر و اإلبداع
سٌكولوجٌة اإلبداع
سٌكولوجٌة اإلبداع  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
سٌكولوجٌة اإلبداع و الشخصٌة
سٌكولوجٌة اإلبداع و المواهب الخاصة
سٌكولوجٌة اإلبداع وأسالٌب التنمٌة
سٌكولوجٌة التفكٌر  :برامج تدرٌبٌة و إستراتٌجٌات
سٌكولوجٌة التفكٌر المنظومً
سٌكولوجٌة التفكٌر و الوعً بالذات
سٌكولوجٌة الذاكرة و أسالٌب معالجتها
سٌكولوجٌة الذكاء اإلنفعالً  :أسس و تطبٌقات
سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة فً الذكاء
سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و التفوق العقلً
سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة و القدرات العقلٌة :
أسس نظرٌة و تطبٌقٌة
سٌكولوجٌة الفئات الخاصة  :دراسة فً الموهبة و
العجز
سٌكولوجٌة الموهبة و اإلبداع
عادات العقل و التفكٌر  :النظرٌة و التطبٌق
علم النفس اإلبداعً
علم النفس اإلبداعً  :السمات النفسٌة للعالم واألدٌب
علم النفس اإلجتماعً المدرسً  :المفاهٌم و تطبٌقاتها
علم النفس اإلحصائً وقٌاس العقل البشري
علم النفس المعرفً
علم النفس المعرفً
علم النفس المعرفً
علم النفس المعرفً
علم النفس المعرفً  :الذاكرة وتشفٌر المعلومات
علم النفس المعرفً  :النظرٌة والتطبٌق
علم النفس المعرفً  :دراسات و بحوث
علم النفس المعرفً  :قراءات و تطبٌقات معاصرة
نظرٌات
وصف و نمادج
علم النفس المعرفً  :مداخل
دراسة والهندسة
المعرفٌة و الوظائف العقلٌة
علم النفس المعرفً بٌن النظرٌة و التطبٌق
علم النفس المعرفً و تطبٌقاته
علم النفس المعملً و الذكاء و القدرات العقلٌة
علم نفس الذكاء
فن القٌاس النفسً
قاموس لغة اإلشارة لألطفال الصم
قاموس لغة اإلشارة للمراهقٌن و البالغٌن الصم
قدرة التفكٌر السلبً
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 153/00040/1همفرٌز ،طونً
153/00039/1
153/00054/1
153/00097/1
153/00014/1
153/00091/1
153/00147/1
153/00132/1
153/00043/1
153/00157/1
153/00048/1
153/00150/1
153/00139/1
153/00052/1
153/00175/1

الفقً ،إبراهٌم
هاغوود ،سكوت
لوكاس ،بٌل
دوجالس جٌه ،ماسون
شواهٌن ,خٌر
ممتاز ,محمد
أبو النصر ،مدحت محمد
لقٌن ،مل
ولٌم ،كرامز
ثوم ،دجك
روبرت ،سترنبرج
إبراهٌم ,معصومة
خلٌل ،كمال
كافً ،مصطفى
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قوة التفكٌر  :و تأثٌره على أحاسٌسك و سلوكك و
نتائجك و واقع حٌاتك و كٌف تحول التفكٌر السلبً
قوة الذاكرة  :تمارٌن خاصة تساعدك فً الحصول
على ذاكرة عظٌمة وقوٌة
التفكٌر
اإلبداع
كتابالعقل :
قوة
فً  :أسالٌب مبتكرة لتدرٌب
الذاكرة
تدرٌبات
العقل و تحسٌن الذاكرة
كٌف تكون عالما  :دلٌلك إلى اإلكتشاف و اإلختراع
لغة الجسد
لغة الجسم  :دراسة فً نظرٌة اإلتصال غٌر اللفظً
لكل عقل موهبة
السبع
الذكاء نم عقلك  :تمارٌن و ألعاب لتنمٌة
محاورذهنك و
مرن
الذكاء
مفاهٌم الذكاء و سٌكولوجٌة التفكٌر و اإلبتكار
المقٌاس
التفكٌرالمتعدد
مهاراتالذكاء
مقٌاس
دلٌل :دراسة
التباعدي
تجرٌبٌة...جٌلفورد بلوم
هندسة الحوار و اإلقناع
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Titre
365 خطوة لتحقٌق الثقة بالنفس
A deeper shade of blue : a women's
guide to recognizing and treating
depression in her childbearing years
Adolescence
Aider son ado à bien grandir : : Mieux le
comprendre
l'aider àavec
devenir
Apprendre a pour
comprendre
la un
kinésiologie
Au coeur de nos rêveries érotiques :
cartes affectives, fantasmes sexuels et
Avant que la mort ne nous sépare :
patients, familles et soignants face à la
Bienfaits et méfaits
de la parentalité
Comprendre
le comportement
des
enfants
Comprendre l'enfant handicapé et sa
famille
Connaissance de soi : Perspectives nonduelles
Contextes pluriculturels et identités :
recherches
actuelles
psychologie
Cris et chatiments
duen
bon
usage de
l'agressivite
Développement du jeune enfant :
motricité,
perception,
cognition
Développement
et examen
psychomoteur de l'enfant
Développez l'intelligence de votre enfant
:Différence
grâce aux culturelle
travaux d'Antoine
de La de
et souffrances
l'identitéd'évaluation des mécanismes de
Echelles
défense
Ecriture et personnalité : approche
critique de la graphologie
Gérer des adolescents difficiles :
comportements impulsifs, excessifs ou
Gestion du stress et de l'anxiété
Halte à la haine : Comment les enfants
apprennent et désapprennent les
Histoire de la psychanalyse de l'enfant
Intégration motrice et développement
psychique : une théorie de la
Introduction à la psychologie
Introduction a la psychologie de l'enfant
Introduction à la psychologie du
développement : du bébé à l'adolescent
Introduction à la psychologie du
développement
: enfance
et adolescence
La
confiance en soi
: se connaître
soimême
La Dynamique d'une consultation de
psychologie pour enfants à alger :
Contribution
Al'etude
du probleme d'un
du
La
folie adolescente
: psychanalyse
âge en crise
La fonction
pédofolieparentale
: de l'infantilisme des
grandes
personnes
La
personnalité
: de la théorie à la
recherche
La personnalité : un facteur essentiel de
réussite dans le monde du travail

Sample output to test PDF Combine only

Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

 دٌفٌد، برٌستون155/00191/1

5

Nonacs, Ruta
A, Brousselle

155/00440/1
155/00201/1

4
3

Brandt, Odile
Deker, Franz

155/00433/1
155/00435/1

4
5

Money, John

155/00322/1

4

Jacquet-Smailovic, Murielle
Lassus, Pierre
Jayson, Dinah
Ringler, Maurice
ouvrage collectif

155/00285/1
155/00443/1
155/00431/1
155/00310/1
155/00360/1

2
3
3
2
2

Vinsonneau, Geneviève
Drory, Diane

155/00337/1
155/00437/1

2
1

Vauclair, Jacques
Bucher, Huguette

155/00323/1
155/00284/1

2
2

Brissard, Françoise
Kaes, René
Perry, J. Christopher

155/00342/1
155/00313/1
155/00289/1

2
4
2

Huteau, Michel

155/00305/1

2

Compernolle, Théo
Servant, Dominique

155/00311/1
155/00273/1

2
1

Stern-La rose, Caryl
Geissmann, Claudine

155/00403/1
155/00343/1

4
2

Robert-Ouvray, Suzanne B.
Benedetto, Pierre
Osterrieth, Paul A

155/00330/1
155/00300/1
155/00304/1

2
2
5

Tourrette, Catherine

155/00309/1

2

Florin, Agnés
Devienne, émilie

155/00328/1
155/00292/1

1
2

Mazella, Suzanne
Lauru, Didier
Poussin, Gérard
Raffy, Alex
Pervin, Lawrence A.

155/00432/1
155/00320/1
155/00335/1
155/00346/1
155/00312/1

5
2
2
2
3

Lévy-Leboyer, Claude

155/00319/1

2

24

o test PDF Combine only
25
La psychologie du développement :
modèles et méthodes
La psychomotricité au service de l'enfant
: notions et applications pédagogiques
La résilience : surmonter les traumatismes
La santé mentale de l'enfant : quelles
théories pour penser nos pratiques ?
La thérapie de la realité
L'adolescence delinquante entre
responsabilite et fatalite : Le cas de
L'adolescent malade, ce qu'il faut savoir :
violence des secrets, secret des violences
L'autisme
Le développement de la parole chez
l'enfant âgé de 6 à 11 ans
développement psychologique
du langage
Le developpement
de
l'enfant
l
Le développement psychologique du
bébé 0-2 ans
Le développement social de l'enfant : du
bébé
à l'enfant d'âge
scolaire
le développement
social
de l'enfant et de
l'adolescent
Le paradoxe de la vieillesse : l'autonomie
dans la dépendance
Le sexe, le genre et la psychologie
Le spectr
l'autisme
stress :de
émotions
et stratégies
d'adaptation
Le stress professionnel
L'enfant anxieux
Les adolescents difficiles : Psychanalyse
et éducation spécialisée
les enfants differents : les comprendre
pourmécanismes
mieux les aider
Les
de défense : théorie et
clinique
Les
méthodes d'évaluation de la
personnalité
Les tests psychologiques : pour une
meilleure connaissance de soi et des
L'évaluation de la personnaliteé : Le
modèle en cinq facteur
L'évolution psychologique de l'enfant
L'examen psychologique de l'enfant : à la
période de latence (6-12 ans)
L'infamille ou La perversion du lien
Mécanismes de défense et coping
Moi, les autres et les choses : un monde
de différences !
Mon enfant a-t-il besoin d'un
psychologue ? : est-ce toujours utile ?
Qui voir ? Quand ? toutes les réponses à
Naissance et développement des
concepts
l'enfant
: catégoriser
No stress chez
: respirez,
vous
n'êtes pluspour
stressé !
Pour comprendre Jean Piaget
Pour en finir avec le stress
Pour que votre enfant n'ait plus peur
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Laval, Virginie
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4

Lièvre, Bruno de
Pedinielli, Jean-Louis

155/00400/1
155/00281/1

4
2

Frankard, Anne-Christine
Glasser, William

155/00340/1
155/00414/1

2
4

Brahim errahmani, Anissa

155/00401/1

5

Courtecuisse, Victor
Tardif, Carole

155/00341/1
155/00276/1

2
2

Colletta, Jean-Marc
Florin, Agnès
Deldime, Roger
Durand, Karine

155/00318/1
155/00428/1
155/00436/1
155/00324/1

2
2
1
2

Zaouche-Gaudron, Chantal
Reymond-rivier, Berthe

155/00399/1
155/00439/1

4
2

Meire, Philippe
Mercader, Patricia
Ould taleb, mahmoud
Graziani, Pierluigi
Grebot, Elisabeth
Dumas, Jean

155/00438/1
155/00315/1
155/00455/1
155/00282/1
155/00317/1
155/00297/1

2
2
6
3
2
3

Chartier, Jean-Pierre

155/00434/1

1

Ndayisaba, Joseph
Ionescu, Serban
Bernaud, Jean-Luc

155/00234/1
155/00306/1
155/00325/1

6
2
3

Armano, Lorenza

155/00331/1

2

Rolland, Jean-Pierre
Wallon, Henri

155/00361/1
155/00277/1

2
2

Debray, Rosine
Van Meerbeeck, Philippe
Chabrol, Henri

155/00329/1
155/00293/1
155/00288/2

2
2
4

Maillé, François

155/00344/1

2

Poussin, Gérard

155/00307/1

2

Bonthoux, Françoise
Fleiszman, Nadine
Dolle, Jean-Marie
Labruffe, Alain
Leveau, Jacques

155/00339/1
155/00314/1
155/00290/1
155/00345/1
155/00327/1
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2
4
2
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Pourquoi la nature nous fait du bien
Pourquoi la violence ?
Programme EIS, évaluation, intervention
et suivi auprès des jeunes enfants de 0 à
6 ans. I guide d'utilisation tests
Programme EIS, évaluation, intervention
et suivi auprès des jeunes enfants de 0 à
6 ans. II, Curriculum (0 à 3 ans)
Programme EIS, évaluation, intervention
et suivi auprès des jeunes enfants de 0 à
6 ans. III, Curriculum (3 à 6 ans)
Psychanalyse de la naissance
Psychanalyse de l'adolescent
Psychanalyse de l'adolescent
Psychologie de la personnalité
Psychologie de la surdité
Psychologie de l'adolescent
Psychologie de l'agression
de l'identité : :soi
et leetgroupe
Psychologie différentielle
cours
exercices
Psychologie du développement
Psychologie du développement : enfance
et
adolescence
Psychologie
du développement : les âges
de la vie
Psychologie du vieillissement : Une
perspective cognitive
Psychopathologie de l'enfant
Psychopathologie de l'enfant
Psychopathologie du bébé
Psychothérapie transculturelle de
l'enfant et de l'adolescent
Psycologie de la surdité
Retrouver l'enfant en soi
Savoir et oser dire non !
Stress : comment reconnaître et soigner
vos 150
stress quotidienset de
Tests
psychotechniques
personnalité
The cult of personality testing : How
personatty tests are leading us to
miseducate our children,mismanage our
companies,and misunderstand ourselves
Théories du développement de l'enfant :
études comparatives
Utiliser le stress pour réussir sa vie
Violences infantiles et adolescentes :
propositions cliniques sur l'enfant violent
et l'adolescent délinquant
الروضة
الرفاق و
الذات و
اتجاهات
طفلك
إمكانٌات
وتعزز
نحوتكشف
األطفالكٌف
طفلك أو
اختبر
الحقٌقٌة
المحتملة
 دراسات: اضطراب الهوٌة الجنسٌة والقلق والضغوط
حالة تطبٌقٌة
اعاقات النمو الشاملة
االضطرابات السلوكٌة واالنفعالٌة
األباء وسلوك األبناء
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Guéguen, Nicolas
Messy, Jack

155/00408/1
155/00334/1

4
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Bricker, Diane

155/00280/1

2

Bricker, Diane

155/00278/1

2

Bricker, Diane
Delassus, Jean-Marie
Delaroche, Patrick
Delaroche, Patrick
Hansenne, Michel
Virole, Benoît
Coslin, Pierre G.
Fontaine, Roger
Marc, Edmond
Huteau, Michel
Deleau, Michel

155/00279/1
155/00308/1
155/00427/1
155/00336/1
155/00302/1
155/00283/1
155/00286/1
155/00291/1
155/00303/1
155/00347/1
155/00287/1

2
2
1
3
1
2
2
3
2
1
2

Lehalle, Henri
Bee, Helen

155/00299/1
155/00333/1

3
1

Lemaire, Patrick
Boubli, Myriam
Gueniche, Karinne
Bénony, Christelle

155/00298/1
155/00326/1
155/00274/1
155/00275/1

6
2
4
2

Moro, Marie Rose
Virol, Benoit
Bradshaw, John
Famery, Sarah

155/00296/1
155/00200/1
155/00338/1
155/00332/1

2
1
2
2

Pull, Henri
Benoist, Ghyslaine

155/00316/1
155/00301/1

2
2

Paul, Annie murphy

155/00249/1

4

Thomas, R. Murray
Filliozat, Isabelle

155/00295/1
155/00321/1

2
2

Moyano, Olivier

155/00442/1
155/00354/1
155/00406/1
155/00447/1
155/00350/1
155/00199/1
155/00136/1

2
4
2
2
6
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4

 شحاته،سلٌمان
 مرٌام،ستوبارد
 خالد،ًعبد الغن
 بطرس،بطرس
 مصطفى،القمش
 محمد،عدس
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عبد هللا ,مجدي
المٌبلدي ،عبد المنعم
المٌبلدي ،عبد المنعم
محمد ،تغرٌد
الذر ،إبراهٌم
سٌف الدٌن ,زلزلة
السٌد ،عبد الحلٌم
جلول ،دلٌلة
السٌد ،فؤاد
ملحم ,سامً
بدٌر ،كرٌمان
علٌوات ،محمد
بٌرون ,روجٌه
غانم ,محمد
عبد الهادي ,محمد فتحً
النجاص ،فوزٌة
الخطٌب ,محمد
علً ,وسام
برونر ،جٌرالد
سعفان ،محمد
سعفان ,محمد
سعفان ,محمد
كمال ،طارق
ملحم ,سامً
غانم ,محمد
خطاب ،محمد
الزغول ،عماد
القبالًٌ ،حً

3
5
6
4
12
7
4
5
8
13
11
4
3
3
6
8
5
7
2
2
4
28
7
7
3
3
7
5

155/00175/1
155/00050/1
155/00045/1
155/00451/1
155/00130/1
155/00391/1
155/00055/1
155/00452/1
155/00411/1
155/00037/1
155/00009/1
155/00155/1
155/00099/1
155/00103/1
155/00117/1
155/00209/1
155/00380/1
155/00074/1
155/00441/1
155/00402/1
155/00375/1
155/00153/1
155/00152/1
155/00151/1
155/00104/1
155/00229/1
155/00240/1
155/00165/1

7
8

 155/00204/1فرج ,عبد اللطٌف
 155/00208/1سلٌم ,مرٌم

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

155/00357/1
155/00253/1
155/00088/1
155/00067/1
155/00248/1
155/00349/1
155/00098/1
155/00395/1
155/00195/1
155/00116/1
155/00161/1
155/00077/1

عبد المعطً ،حسن
سلٌم ،عبد العزٌز
عسكر ،عبد هللا
مٌمونً ,بدرة
القمش ،مصطفى
عبد السمٌع ،بهجات
غانم ,محمد
معربس ،البا سلٌم
محمد ،عاٌدة
العٌسوي ،عبد الرحمن
أبو سحلً ،عصمت
الخطٌب ,أحمد

13
4
4
4
3
9

155/00374/1
155/00042/1
155/00063/1
155/00348/1
155/00075/1
155/00162/1

عبد الرحٌم ,خلٌفة
سلطان ،محمود
روسان ,لٌونٌل
عبد الهادي ،نبٌل
غانم ,محمود
سلٌم ،صبلح
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األبعاد األساسٌة للشخصٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق :
دراسات واستخبارات
األبعاد النفسٌة للطفل
األبعاد النفسٌة للمسن
األرجنومٌة البنائٌة فً تصمٌم مجبلت األطفال
اإلنسان
المشكبلت النفسٌة و
لسلوكلحل
البٌولوجٌةالعملٌة
األسس العلمٌة و
اإلجتماعٌة
النفسٌة لتنمٌة الشخصٌة اإلٌجابٌة للمسلم
األسس
المعاصر
األسس النفسٌة للتحقٌق الجنائً
األسس النفسٌة للنمو  :من الطفولة إلى الشٌخوخة
األسس النفسٌة للنمو فً الطفولة المبكرة
األسس النفسٌة لنمو الطفل
األطفال التوحدٌون
األطفال و عدم التكٌف
األلعاب و إتباع اإلحتٌاجات النفسٌة للطفل
صحٌة
معالجة نفسٌة
البٌئة :
الطفل ,
األم ,
فسٌولوجٌة :كٌف
التفكٌر و اإلبداع
فً تنمٌة
الحدٌثة
اإلتجاهات
ٌفكر طفلك
اإلختبارات و المقاٌٌس النفسٌة
اإلدراك اللغوي لدى األطفال و أقرانهم من بطٌئ التعلم
اإلرتٌاب والشك
اإلرشاد النفسً لؤلطفال
اإلرشاد النفسً لؤلطفال
اإلرشاد النفسً لؤلطفال
اإلرشاد النفسً لؤلطفال
اإلرشاد النفسً لؤلطفال
اإلرشاد النفسً للطفل
واإلضطرابات اإلنفعالٌة  :لؤلطفال و
المراهقٌن
اإلضطرابات اإلنفعالٌة و السلوكٌة لدى األطفال
اإلضطرابات السلوكٌة واإلنفعالٌة
اإلضطرابات النفسٌة  :الخوف  ,القلق  ,التوتر ,
االمراض النفسٌة لؤلطفال
اإلضطرابات النفسٌة عند األطفال و المراهقٌن
اإلضطرابات النفسٌة فً الطفولة و المراهقة :
األسباب ،التشخٌص ،العبلج
اإلضطرابات النفسٌة لدى األطفال
اإلضطرابات النفسٌة لؤلطفال
اإلضطرابات النفسٌة و العقلٌة عند الطفل والمراهق
اإلعاقة العقلٌة النظرٌة و الممارسة
اإلغتراب لدى المكفوفٌن  :ظاهرة و عبلج
اإلكتئاب لدى األطفال و كٌف نتعامل معه
اإلكتئاب لدى الشباب  :دراسة مٌدانٌة
اإلنتماء و تقدٌر الذات فً مرحلة الطفولة
اإلجتماعً
النفسً و
اإلنطواء
الذاتويدراسة
للطفلالكامن :
الجنوح
لؤلطفال ذوي
النفسً
البناء
سٌكومترٌة إكلٌنٌكٌة
التبول البلإرادي  :أسبابه وطرق عبلجه
التحلٌل النفسً و القٌاسات البٌولوجٌة  :دراسة فً علم
نفس الطفل و مخاوف األطفال
التطور الخلقً للمراهقٌن
التفتح النفسً  -الحركً عند الطفل
التفكٌر عند األطفال
التفكٌر عند األطفال
التقوٌم النفسً
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3
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3
5
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5
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155/00026/1
155/00086/1
155/00366/1
155/00054/1
155/00046/1
155/00057/1
155/00386/1
155/00111/1

ملٌكة ،لوٌس
بطرس ،بطرس
عطٌة ,عزالدٌن
دروٌش ,زكً
شاذلً ،عبد الحمٌد
أبو عوض ،سلٌم
شوبل ،مورٌس
الشربٌنً ,لطفً
غانم ,محمد

8
5
3
4
3
2
5

155/00066/1
155/00029/1
155/00392/1
155/00108/1
155/00271/1
155/00122/1
155/00163/1

5
3

155/00124/1
155/00230/1

1
4
8
6
7
11
5
8
10
2
5
5
5
5
4
5
3
11
9
3
3
9
3
5
6
4
3
3
4
3

155/00178/1
155/00193/1
155/00196/1
155/00171/1
155/00185/1
155/00254/1
155/00173/1
155/00139/1
155/00142/1
155/00085/1
155/00083/1
155/00027/1
155/00119/1
155/00141/1
155/00118/1
155/00387/1
155/00101/1
155/00156/1
155/00203/1
155/00376/1
155/00226/1
155/00202/1
155/00214/1
155/00364/1
155/00082/1
155/00025/1
155/00100/1
155/00235/1
155/00420/1
155/00095/1

قسم الترجمة و التحقٌق فً دار اإلخوة الخوف واألرق والقلق عند األطفال
الخوف والرهاب لدى األطفال
أبوزٌد ،مدحت
الدلٌل التشخٌصً للتوحدٌٌن(العٌادي)
سلٌمان ,السٌد
الذكاء و تنمٌته لدى أطفالنا
عبد الكافً ,إسماعٌل
السرقة لدى الطفل و عبلجها
غانم ،محمد
السلوك اإلنسانً
ٌونس ،انتصار
السلوك اإلنسانً  :مقدمة فً العلوم السلوكٌة
التهامً ،حسٌن
السلوك اإلنسانً بٌن الجبرٌة و اإلرادٌة  :و منظور
علم النفس المعاصر ،المشٌئة و اإلختٌار
منصور ،عبد المجٌد
السلوك العدوانً عند األطفال
عز الدٌن ،خالد
السٌطرة الشخصٌة  :كٌف تصنع حٌاة مهنٌة ملٌئة
بالتفاؤل والطاقة والتأثٌر
جابل ,جاري
الشخصٌة  :أنواعها .أمراضها وفن التعامل معها
رٌاض ،سعد
الشخصٌة  :إستخبارات التوافق و الصحة النفسٌة
ٌعقوب ,زٌن الدٌن
الشخصٌة  :مفهومها ,سلوكها ,وعبلقتها بالتعلم
خوري ,توما جورج
الشخصٌة اإلنسانٌة بٌن الحقٌقة وعلم النفس
عطٌة ،طارق
الشخصٌة الجذابة
حجازي ،أحمد
والفشل
لدى النجاح
الشخصٌة بٌن
مهدي ،عٌاش
دراسة فً علم النفس
األطفال :
األكلٌنٌكً
حجازي ,سناء
الصحة الجسمٌة والنفسٌة للمسنٌن
ٌوسف ،جمعة
الصحة النفسٌة لؤلطفال
أحمد ،سهٌر
الصحة النفسٌة للطفل
غٌث ،سعاد
الصحة النفسٌة للطفل
المهدي ،محمد
الصحة النفسٌة للمراهقٌن
آدم ،حاتم
الصحة النفسٌة للمرأة
كمال ،طارق
الصحة النفسٌة للمرأة العربٌة
الصواف ,منى
الصدمة النفسٌة  :علم نفس الحروب و الكوارث
النابلسً ,محمد
الضغوط اإلجتماعٌة و النفسٌة لدى الطفل
غانم ,محمد
الطفل التوحدي
عامر ،طارق
الطفل التوحدي فً األسرة
أبوالسعود ،نادٌة
الطفل الذاتوي  :برنامج تنموي لبعض المهارات
عبد الحمٌد ,محمد
الطفل المتنمر
قطامً ,ناٌفة
الطفل المعاق عقلٌا  :سلوكه  -مخاوفه
شرٌت ،أشرف
الطفل من الحمل إلى الرشد
اسماعٌل ،محمد
الطفل من الوالدة حتى الخمس سنوات
سلٌم ,مرٌم
الطفل وعالمه النفسً
مجموعة من الباحثٌن
الطفولة بٌن السواء و المرض
محمد عبد هللا ،مجدي
الطموح لدى األطفال و كٌف نوجهه
غانم ,محمد
الظواهر السلوكٌة غٌر المرغوبة  :لدى األطفال
الحمدانً ،منال
العدوانٌة عند األطفال  :مفهوم -عبلج
الضمد ،عبد الستار
العدوانٌة لدى األطفال و كٌف نتعامل معها
غانم ,محمد

28

التقٌٌم النٌوروسٌكولوجً
التكٌف و الصحة النفسٌة للطفل
التلفزٌون و الصحة النفسٌة للطفل
التنشئة البدنٌة للطفل
التوافق النفسً للمسنٌن
التٌاراتالنفسً
التوافق
للمسنٌن علم نمو الطفل و المراهق :
المعاصرة فً
(دراسة مقارنة)
الجنس و حٌاتنا النفسٌة
الحب لدى المراهقٌن
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 155/00396/1دٌاموند ,مارٌان
 155/00140/1عبد هللا ,هشام

5

 155/00134/1عسل ،خالد

8
3
3

 155/00133/1خٌر الزراد ،فٌصل
 155/00087/1غانم ,محمد
 155/00090/1غانم ,محمد
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18
3
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155/00453/1
155/00041/1
155/00102/1
155/00044/1
155/00112/1

سً موسى ،عبد الرحمان
مجٌد ,سوسن
غانم ,محمد
الجبالً ،حسٌن
غانم ,محمد

3
2
3
4
5
13

155/00197/1
155/00356/1
155/00097/1
155/00263/1
155/00040/1
155/00268/1

غانم ,محمد
عوض ،عباس
غانم ,محمد
ربٌع ،هادي
كرم الدٌن ،لٌلى
قاسم ،أنسً

5

 155/00056/1محمد ،عصام

5

 155/00174/1سفٌان ،نبٌل

12
3
4
4
6
2
5
8
5
4
2
11
6
6
5
2
11
4
4
4
3
3
3
3

155/00167/1
155/00110/1
155/00148/1
155/00418/1
155/00417/1
155/00160/1
155/00353/1
155/00180/1
155/00388/1
155/00131/1
155/00405/1
155/00022/1
155/00065/1
155/00256/1
155/00035/1
155/00247/1
155/00028/1
155/00269/1
155/00058/1
155/00159/1
155/00078/1
155/00221/1
155/00079/1
155/00205/1

مخٌمر ،عماد
غانم ,محمد
محمود ،محمد إقبال
عبد هللا ،محمد
عبد هللا ،محمد
العباسً ،صبلح الدٌن
محمد ،أمٌرة
األنصاري ،بدر
التونسً ,محمد
غزال ،عبد الفتاح
الشربٌنً ،زكرٌا
ملحم ,سامً
الشورٌحً ,نبٌلة
سلٌم ،عبد العزٌز
الخوالدة ،محمد
فلٌب ،رونً
كمال ،طارق
هانت ،جنً
برازلتون ،بري
راتب ،أسامة
غانم ,محمد
الخوالدة ،محمود
غانم ,محمد
النواٌسة ,أدٌب
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العقل و أشجاره السحرٌة  :كٌف تنمً الذكاء ,و
اإلبداع ,و الوجدان السلٌم لدى طفلك من المٌبلد و حتى
العبلج العقبلنً اإلنفعالً السلوكً  :أسس وتطبٌقات
العبلج المعرفً السلوكً للنمط السلوكً (أ)  :المفاهٌم-
النظرٌات-التطبٌقات العبلجٌة والكلٌنٌكٌة
العبلج النفسً السلوكً  :لحاالت القلق والتوتر النفسً
والوسواس القهري بطرٌقة الكف بالنقٌض
العبلج النفسً للطفل
العناد و الغضب لدى األطفال و كٌفٌة عبلجه
العنف اإلرهابً ضد الطفولة و المراهقة  :عبلمات
الصدمة و الحداد فً اإلختبارات اإلسقاطٌة
العنف و الطفولة  :دراسات نفسٌة
الغٌرة لدى الطفل و عبلجها
الفروق الفردٌة فً القدرات العقلٌة
القدوة الحسنة و المثل األعلى لدى الشباب و المراهقٌن
القدوة و المثل األعلى  ,سٌكولوجٌة المسنٌن  ,مشكبلت
النوم  ,أطفال الشوارع
القٌادة و الشخصٌة
الكذب لدى الطفل و عبلجه
اللعب و
الطفولة ما قبل المدرسة  :نموها السلٌم و
عند الطفل
اللغة
تنمٌتها
اللغة والتواصل لدى الطفل
المتغٌرات النفسٌة المرتبطة بسلوك العدوانٌٌن
المراهقٌن وأثر اإلرشاد النفسً فً تعدٌله
المختصر فً الشخصٌة واإلرشاد النفسً (المفهوم،
النظرٌة ،النمو ،التوافق ،اإلضطرابات ،اإلرشاد
والعبلج)  :دلٌلك الكتشاف شخصٌتك وشخصٌات
المدخل إلى علم النفس اإلرتقائً  :بحوث معمقة فً
مراحل تنمٌة الجوانب اإلٌجابٌة فً الشخصٌة
المراهق و إحتٌاجاته النفسٌة
المراهقة
المراهقة و العناٌة بالمراهقٌن
المراهقة و كٌف نتعامل مع المراهقٌن
المراهقة وكٌفٌة التعامل معها
المرجع فً الطفولة المبكرة
الشخصٌة
إضطرابات
المشاكل فً
المرجع
لؤلطفال من المشً إلى
السلوكٌة
الصحٌة و
البلوغ
المشكبلت السلوكٌة
المشكبلت النفسٌة عند األطفال
المشكبلت النفسٌة عند األطفال
المشكبلت النفسٌة لؤلطفال  :أسبابها عبلجها
المشكبلت النفسٌة و السلوكٌة لدى األطفال
المناهج اإلبداعً الشامل فً تربٌة الطفولة المبكرة
المهارات الشخصٌة  :كٌف تتعامل مع الناس
النشأة النفسٌة للطفل
طفلكالحل
المشكلة و
الصوتفًلدى
النطق و
العاطفً
األطفال  ::تطور
نمو الطفل
األساسٌة
النقاط
والسلوكً
النمو الحركً  :مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهق
النمو الحركً لدى الطفل
النمو الخلقً و األجتماعً
النمو العقلً لدى األطفال
النمو اللغوي و المعرفً للطفل
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2
5
5
2
5
4

155/00362/1
155/00006/1
155/00007/1
155/00068/1
155/00020/1
155/00089/1

العارضة ،محمد
الملٌجً ،حلمً
عوٌس ،عفاف
أبو الخٌر ،عبد الكرٌم
راتب ،أسامة
محمد ,جاسم

2
6
2
4

155/00272/1
155/00259/1
155/00415/1
155/00014/1

سعفان ،أحمد إبراهٌم
برازلتون ،ت .بري
مانتو ،روبنز
غزال ،عبد الفتاح

3

 155/00385/1النحراوي ,زمردة

3

 155/00198/1غانم ,محمد

4
9

 155/00164/1الداهروب ،صالح
 155/00070/1الشربٌنً ,لطفً
فٌنشتاٌن ،شٌربل
المالكً ,موزة
أبو شهبة ,هناء
النجار ,عبد الرحمن
عبد الصاحب ،منتهى
الخالدي ،أحمد
غانم ,محمد
سرى ,جبلل
بطرس ،بطرس
حواشٌن ،مفٌد

6
5
3
3
5
5
3
2
13
3

155/00043/1
155/00382/1
155/00367/1
155/00368/1
155/00252/1
155/00262/1
155/00080/1
155/00114/1
155/00154/1
155/00222/1

4

 155/00423/1نابلسً ,محمد
الزراد ،فٌصل
مجٌد ,سوسن
العٌسوي ،عبد الرحمن
إبراهٌم ,فٌولٌت

4
3
1
1

155/00410/1
155/00179/1
155/00109/1
155/00397/1

2
4
9

 155/00445/1بظاظو ،أنسام مصطفى
 155/00187/1لندلفٌبل ،جٌل
 155/00039/1عامر ،طارق

8
6
11

 155/00038/1عبد الرحمن ,محمد
ٌ 155/00062/1عقوب ,غسان
 155/00264/1قطامً ،ناٌفة

1
6
4
6
8
6
6

155/00194/1
155/00425/1
155/00378/1
155/00127/1
155/00126/1
155/00123/1
155/00250/1

الدلفً ،محسن
خٌري ،أسامة
برناردي ,جوزبنٌا
العمرٌة ,صبلح الدٌن
الظاهر ,قحطان
ضمرة ,جبلل
الخطٌب ،جمال
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النمو المعرفً لطفل ما قبل المدرسة ( :نظرٌاته و
تطبٌقاته)
النمو النفسً
للطفل
النفسً
إلى المراهقة  :منظور نفسً إجتماعً
الحمل
النمو من
النمو وتمرٌضً
طبً
الدافعٌة  :فً توجٌه النشاط الحركً للطفل و
األنشطة الرٌاضٌة
النمو و الطفولة فً رٌاض األطفال
الوسٌط فً المشكبلت الحٌاتٌة 100 :مشكلة نفسٌة
وإجتماعٌة  :أسالٌب التشخٌص ،طرق العبلج
انضباط األطفال على طرٌقة برازلتون
اهتم بذاتك
أبحاث حدٌثة فً علم نفس الطفل
أبعاد الشخصٌة و إستبٌانات الخوف  :أسلوب إحصائً
تطبٌقً فً العبلج النفسً
أحبلم الٌقضة,المنتقبات,إضطرابات النوم,برنامج
إرشادي,مدمنً الهٌروٌن المصابٌن
باإلٌدز,إضطرابات الشخصٌة الشائعة لدى فئات
أساسٌات التوافق النفسً واإلضطرابات السلوكٌة
واإلنفعالٌة  :األسس والنظرٌات
أسرار الشٌخوخة  :مشكبلت المسنٌن و كٌفٌة العبلج
أسرار تفكٌر المراهق  :إستراتٌجٌات بحثٌة للتواصل
مع مراهقً الٌوم و تعلٌمهم
أطفال ببل مشاكل زهور ببل أشواك
أطفالنا معرضون لئلضطرابات النفسٌة
مشكبلتهم
أطفالنا و
النفسٌة نظرٌة األنٌكرام و القٌم و
على وفق
الشخصٌة
أنماط
اإلجتماعًحٌاة األطفال الطبٌعٌٌن وذوي
الذكاء اللعب فً
أهمٌة
االحتٌاجات الخاصة
إحتٌاجات النمو فً مرحلة الطفولة
إختبار ذكاء األطفال
إرشاد األطفال العادٌٌن
إرشاد الطفل و توجٌهه
إسقاط الشخصٌة فً اختبار تفهم الموضوع  :منهج
لدراسة الشخصٌة رائز شبٌه ال T.A.T
إضطراب فرط الحركة و نقص اإلنتباه و اإلندفاع
بالسلوك لدى األطفال  :التشخٌص و العبلج دلٌل األسرة
إضطرابات الشخصٌة  :أنماطها-قٌاسها
إضطرابات الطفولة و المراهقة و عبلجها
بحوث و دراسات فً سٌكولوجٌة اإلعاقة
برنامج عبلجً لتخفٌف إكتئاب ما بعد صدمتً الوفاة
العبلجٌة
والتطبٌقات
النظرٌات
األطفال :
والطبلق
اإلعتماد على
لتحقٌق
الخطوات
لدى :أبسط
الذات
تحفٌز
النفس والمثابرة
تدرٌب األطفال ذوي اإلضطرابات السلوكٌة
تدرٌب األطفال ذوي اإلضطرابات السلوكٌة على
دلٌل :األباء و المعالجٌن
المهارات
Le developpemment
النمائٌة :بٌاجٌه
الطفل عند
تطور
de l'enfant
تطور اللغة والتفكٌر لدى الطفل
تطور شخصٌة اإلنسان  :التعامل مع الناس فً ضوء
التربٌة وعلم النفس واإلجتماع
تطوٌر الذات ( :ادارٌا -أكادٌمٌا -اجتماعٌا )
تعالوا نلعب سوٌا  239لعبة لؤلطفال من  6-3سنوات
تعدٌل السلوك
تعدٌل السلوك
تعدٌل السلوك
تعدٌل السلوك اإلنسانً
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8

 155/00424/1أبو أسعد ،أحمد

4
16

 155/00121/1العزة ،سعٌد حسنً
 155/00125/1أبو حامد ،ناصر الدٌن

3
4
9
3
3

155/00355/1
155/00365/1
155/00128/1
155/00232/1
155/00233/1

مرشد ،ناجً
واطسون,ل,س
الزرٌقات ،ابراهٌم
بطرس ،بطرس
الروسان ،فاروق

4
2
3
5
4
13
3

155/00184/1
155/00132/1
155/00211/1
155/00120/1
155/00186/1
155/00021/1
155/00207/1

مالهً ,سٌنج رانجٌت
عطٌة ,عزالدٌن
روبرت ،سٌجلر
قطامًٌ ,وسف
لندلفٌبل ،جٌل
بدٌر ،كرٌمان
بدندي ،شهرزاد

5
6
4
5
2
5
10

155/00129/1
155/00092/1
155/00407/1
155/00215/1
155/00019/1
155/00072/1
155/00013/1

متولً خضر ،عبد الباسط
برازلتون ،بري
غنٌم ،عادل
النٌال ,ماٌسة
حرٌز ،انجاد
النٌال ,ماٌسة
النٌال ,ماٌسة

14

 155/00138/1حسن ،منى

4

155/00093/1
155/00369/1
155/00370/1
155/00372/1
155/00371/1
155/00358/1

الند ,كرستٌن
النابلسً ,محمد
النابلسً ,محمد
النابلسً ,محمد
النابلسً ,محمد
أسعدٌ ،وسف مٌخائٌل

4
2
3
4
11
4
4

155/00135/1
155/00188/1
155/00242/1
155/00363/1
155/00454/1
155/00018/1
155/00052/1

كٌم ،إس.دبلٌو
فٌنلً ،جاي
عٌاش ،لٌث
نٌل ،دونالد وولش
إسماعٌلًٌ ،امنة
الحافظ ،منٌر
مختار ،وفٌق

4
9

ٌ 155/00352/1عقوب ،غسان
 155/00255/1غباري ،ثائر

5
5
5
2

9
10
5
6
4

155/00147/1
155/00030/1
155/00048/1
155/00257/1
155/00143/1

مختار ،وفٌق
نور سرٌة ,عصام
عوٌس ،عفاف
العٌسوي ،عبد الرحمن
محمود ،محمد
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تعدٌل السلوك اإلنسانً  :النظرٌة و التطبٌق
تعدٌل السلوك اإلنسانً  :دلٌل لؤلباء والمرشدٌن
واالجتماعٌة
التعلٌمٌة
السلوك القضاٌا
التربوٌٌن فً
والنفسٌة المشكبلت
أسالٌب حل
اإلنسانً  :و
تعدٌل
السلوكٌة
تعدٌل السلوك العدوانً لؤلطفال العادٌٌن وذوي
اإلحتٌاجات الخاصة  :دلٌل لؤلباء و األمهات
تعدٌل سلوك األطفال و المراهقٌن  :المفاهٌم و
التطبٌقات
تعدٌل و بناء سلوك األطفال
تعدٌل وبناء السلوك اإلنسانً
تعزٌز الجودة الشخصٌة  :تقوٌة ذاتك من أجل بلوغ
الناس فً
تفسٌر األداء
ذروة
العملوالمواقف  :من منظور علم النفس
للسلوك
المعاصر
تفكٌر األطفال
تفكٌر األطفال  :تطوره و طرق تعلٌمه
تقدٌر الذات
تقوٌم نمو الطفل
تنمٌة مهارات التفكٌر لؤلطفال  :تطبٌقات عملٌة
تنمٌة و تعدٌل سلوك األطفال و الشباب  :الخلفٌة
النظرٌة-التشخٌص-العبلج
تهدئة الطفل اإلنفعالً  :على طرٌقة برازلتون
خمس خطوات لتعدٌل سلوك طفلك
الطفل :نفس
عالمفً علم
حدٌثة
الطفل تعلٌمه و ذكاؤه و
تغدٌته و
دراسات فً
عقوبته
دراسة حدٌثة فً المراهقة
دراسة حدٌثة فً علم نفس المرأة
دلٌل األباء المتخصصٌن فً العبلج السلوكً المكثف
والمبكر للطفل التوحدي
دلٌلك الكامل للعناٌة بطفلك  :العناٌة الٌومٌة  ,التغذٌة ,
النوم  ,العناٌة الصحٌة  ,تدابٌر السبلمة
ذكاء الجنٌن
ذكاء الرضٌع
ذكاء الطفل المدرسً
ذكاء الطفل قبل المدرسً
رعاٌة المراهقٌن
ساعدونً فأنا ال أستطٌع التحكم فً نفسً  :السٌطرة
على السلوك اإلندفاعً
سر تحرٌر الذات
سلوك العنف و عبلقته بالشعور بالندم
سماؤك الداخلٌة  :حوار مع الذات الكلٌة
الجانحٌن
الشخصٌة
سمات
القٌومٌة وأنماط ثقافة
لدى :األنا
الرهبة
سوسٌولوجٌا
الخوف:دراسات فكرٌة
سٌكولوجٌا األطفال ضعاف العقول
سٌكولوجٌا الحروب و الكوارث و دور العبلج النفسً
 :إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
سٌكولوجٌا الشخصٌة
سٌكولوجٌة األطفال الموهوبٌن  :خصائصهم،
مشكبلتهم  ،أسالٌب رعاٌتهم
سٌكولوجٌة األمومة و الطفولة
سٌكولوجٌة اإلبداع عند األطفال
سٌكولوجٌة اإلرهابً
سٌكولوجٌة اإلنتقام
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عبلونة ,شفٌق
مصطفىٌ ،وسف
سمٌث ،باربرا
بطرس ،بطرس
أحمد ،سهٌر

8
5
7
10
3

155/00049/1
155/00416/1
155/00157/1
155/00036/1
155/00182/1

10

 155/00047/1خطاب ،محمد

سٌكولوجٌة التطور اإلنسانً  :من الطفولة الى الرشد
سٌكولوجٌة التماٌز لدى المراهقٌن
سٌكولوجٌة الجنس والنوع
سٌكولوجٌة الدمج فً الطفولة المبكرة
سٌكولوجٌة الشخصٌة
سٌكولوجٌة الطفل التوحدي  :تعرٌفها-تصنٌفها-
أعراضها-تشخٌصها-أسبابها-التدخل العبلجً
سٌكولوجٌة الطفولة المبكرة  :نحو اإلستثمار األمثل فً
تربٌة الطفولة المبكرة
سٌكولوجٌة الطفولة و المراهقة  :مشكبلتها و أسبابها و
طرق حلها
سٌكولوجٌة الطفولة و المراهقة و حقائقها األساسٌة
سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة  :علم النفس الفارٌقً
سٌكولوجٌة الكذب و الكشف عن المكر و الخداع
سٌكولوجٌة اللعب
سٌكولوجٌة اللعب  :رؤٌة نظرٌة وأمثلة تطبٌقٌة
سٌكولوجٌة اللغة و الطفل
سٌكولوجٌة المراهقة
سٌكولوجٌة المراهقة
سٌكولوجٌة المرأة
سٌكولوجٌة المرأة العاملة
سٌكولوجٌة الموهبة األدبٌة و الطفولة
سٌكولوجٌة النمو  :دراسة فً نمو الطفل و المراهق
سٌكولوجٌة النمو عند الطفل و المراهق
سٌكولوجٌة النمو فً الطفولة
الخاصة
اإلحتٌاجات
نظرٌة وتطبٌقات
دراسات
ذويالطفل :
سٌكولوجٌة نمو
عملٌة
سٌكولوجٌة و سلوك الطفل  :تنمٌة اإلبداع نماذج و
تطبٌقات

6
4
6
4
5
3
2
5
3
12
8
3
7
5
4
9
3
4
1
12

155/00053/1
155/00061/1
155/00419/1
155/00051/1
155/00422/1
155/00450/1
155/00261/1
155/00265/1
155/00267/1
155/00206/1
155/00032/1
155/00231/1
155/00115/1
155/00107/1
155/00059/1
155/00060/1
155/00076/1
155/00351/1
155/00158/1
155/00031/1

بن ٌونس ،محمد
العٌسوي ،عبد الرحمن
وملمان ،شٌفر
الجسمانً ،عبد العلً
االمارة ،أسعد
الصالحً ،عادل
اللبابٌدي ،عفاف
محمد ،شحاتة
سلٌمان ،السٌد
شرٌم ،رغدة
المٌبلدي ،عبد المنعم
عبد الخالق ،أحمد
عبد الفتاح ,كامٌلٌا
عصر ,محمد
عسٌوي ,عبد الرحمن
خوري ,توما جورج
العزة ،سعٌد
إسماعٌل ،نبٌه
أحمد ،سهٌر
قندٌل ,محمد

5
2
6
8
4
5
20
3
4
2
5
10
4
4
8
4
7
5
40
10
9
4

155/00150/1
155/00409/1
155/00166/1
155/00149/1
155/00389/1
155/00244/1
155/00169/1
155/00228/1
155/00421/1
155/00266/1
155/00012/1
155/00002/1
155/00192/1
155/00359/1
155/00091/1
155/00430/1
155/00384/1
155/00383/1
155/00217/1
155/00016/1
155/00390/1
155/00246/1

قسم الترجمة و التحقٌق فً دار اإلخوة طرق إشباع الحاجات النفسٌة للطفل
عبلج العنف المدرسً و المشاكل السلوكٌة
العٌسوي ،عبد الرحمن
علم النفس اإلرتقائً  :سٌكولوجٌة الطفولة و المراهقة
كفافً ،عبلء الدٌن
البعدلؤلطفال
اإلكلٌنٌكً
حجازي ،سناء
النفسً للعبلقة بٌن البٌئة و
علم النفس البٌئً :
السلوك
عسكر ,علً
النفس البٌئً  :دراسة فً سٌكولوجٌة العبلقة بٌن
علم
البٌئة واإلنسان
عبد هللا ،مجدي
علم النفس التطوري  :الطفولة و المراهقة
أبو جادو ،صالح
علم النفس التطوري  :العلم الجدٌد للعقل
باس ،دافٌد
علم النفس الطفولة واإلبداع
جابر ،إبراهٌم
علم النفس الفارق  :دراسات عربٌة و عالمٌة
أبو النٌل ،محمود
علم النفس المرأة  :الطفولة والمراهقة
دوتش ،هٌلٌن
علم النفس النمو
العمرٌة ,صبلح الدٌن
علم النفس فً التربٌة الفنٌة
بدٌر ،رٌان
علم طفلك كٌف ٌفكر
محمد ،ربٌع
علم طفلك كٌف ٌفكر
حبٌب ،مجدي
علم نفس الشخصٌة
أبو سعد ،أحمد
علم نفس الشخصٌة
العبٌدي ,محمد
علم نفس الشخصٌة
الملٌجً ,حلمً
علم نفس الطفل
كركوش ،فتٌحة
علم نفس الطفل غٌر العادي
البطاٌنة ،أسامة
علم نفس الطفولة و تربٌة األمن لطفل الروضة
الجندي ,إكرام
علم نفس اللعب
موثقً ،هاٌدة
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3
3
3
3
2
6
8
2
7
4
3
8
5
3

155/00270/1
155/00379/1
155/00218/1
155/00216/1
155/00448/1
155/00251/1
155/00225/1
155/00005/1
155/00001/1
155/00381/1
155/00213/1
155/00003/1
155/00212/1
155/00220/1

صوالحة ،محمد
خلٌل ,عزة
دوتش ،هٌلٌن
دوتش ،هٌلٌن
الزبٌدي ،حسٌن
قلٌوبً ،خالد
سلٌم ,مرٌم
العٌسوي ،عبد الرحمن
نور سرٌة ,عصام
الرٌماوي ،محمد
الرٌماوي ،محمد
عبد الحمٌد ,منذر
فاٌد ،جمال
مجٌد ,سوسن

2
4
5
3
4
1
9

155/00004/1
155/00449/1
155/00393/1
155/00096/1
155/00394/1
155/00245/1
155/00008/1

الطفٌلً ,امتثال
الموسوي ،عبد العزٌز
عبد هللا ,سهٌر
غانم ,محمد
بحري ،منً
النٌال ،ماٌسة
الرٌماوي ،محمد

5
8
10
4
2
4
3
5

155/00137/1
155/00073/1
155/00177/1
155/00176/1
155/00069/1
155/00429/1
155/00106/1
155/00168/1

الزارع ,ناٌف بن عابد
مٌخائٌل ,خلٌل
ربٌع ،محمد شحاته
عبد الخالق ،أحمد
مرسً ,كمال
الدروبً ،طه
غانم ,محمد
الداهري ,صالح

6
7
3
20
6
3
4
3
4
2
2
5
11
12
3
8
9
4

155/00258/1
155/00033/1
155/00094/1
155/00181/1
155/00017/1
155/00404/1
155/00011/1
155/00113/1
155/00034/1
155/00071/1
155/00412/1
155/00023/1
155/00236/1
155/00024/1
155/00105/1
155/00456/1
155/00146/1
155/00170/1

النمر ،عصام
بنجامٌن ،وولمان
غانم ,محمد
هوبر ،وٌنفرٌد
زٌان ,سعٌد
عبد ربهٌ ،افا
خلٌفة ،اٌناس
غانم ,محمد
المٌبلدي ،عبد المنعم
الطٌب ،محمد
جمٌل ،سمٌة طه
مجٌد ,سوسن
شٌفر ,شارلز
بدٌر ،كرٌمان
غانم ,محمد
زلوف ،منٌرة
العبادي ،خلٌل
علوان ،فادٌة

33

علم نفس اللعب
علم نفس اللعب فً الطفولة المبكرة
علم نفس المرأة  :األمومة
علم نفس المرأة  :الطفولة و المراهقة
علم نفس النمو
علم نفس النمو
علم نفس النمو
علم نفس النمو
علم نفس النمو
علم نفس النمو  :الطفولة و المراهقة
علم نفس النمو  :الطفولة و المراهقة
علم نفس النمو  :الطفولة و المراهقة
علم نفس النمو  :فً الطفولة المبكرة
علم نفس النمو للطفل
علم نفس النمو من الطفولة إلى الشٌخوخة  :دراسة
تحلٌلٌة للسلوك والمعاش االنسانً
علم نفس النمو ونظرٌاته
فن التفاوض مع األبناء المتفوقٌن عقلٌا
فن المذاكرة و التوافق بٌن األطفال
فً الطفولة المبكرة  ( :دراسات تربوٌة )
فً سٌكولوجٌة المرأة
فً علم نفس الطفل
قائمة تقدٌر السلوك التوحدي  :مقٌاس خاص بفئة
التوحد مطور على بٌئة عربٌة
قدرات و سمات الموهوبٌن  :دراسة مٌدانٌة
قٌاس الشخصٌة
قٌاس الشخصٌة
إقرأ وما علم
اإلسبلم
رعاٌتهم فً
كٌف السن
كبار
النفس ذهن
ٌدور فً
جلٌسك :
تحلل وشخصٌة
جلٌسك من إٌماءاته
كٌف ننمً ذكاء أطفالنا
مبادئ علم النفس اإلرتقائً و نظرٌاته
محاضرات فً تعدٌل السلوك  :دلٌل عملً و علمً
لآلباء و المربٌن و المعاملٌن مع األشخاص المعاقٌن
مخاوف األطفال
مخاوف الؤلطفال و كٌف نتعامل معها
مدخل إلى سٌكولوجٌة الشخصٌة
مدخل إلى علم نفس النمو
مراحل النمو
مراحل النمو  :تطوره و رعاٌته
مستوٌات الطموح لدى المراهقٌن
مشاكل نفسٌة تواجه الطفل
وذويالمراهق
الجنٌن إلى
األطفالمن
مشكبلت األبناء
اإلحتٌاجات الخاصة
العادٌٌن
وعبلجها األطفال النفسٌة  :و األسالٌب اإلرشادٌة
مشكبلت
لمعالجتها
مشكبلت األطفال والمراهقٌن و أسالٌب المساعدة فٌها
مشكبلت طفل الروضة  :و أسالٌب معالجتها
مشكلة التبول البلإداري وكٌف نتعامل معها
مفاهٌم أساسٌة فً الشخصٌة و دورها فً حٌاة المراهق
مقاٌٌس فً اإلضطرابات السلوكٌة
مقدمة فً علم النفس اإلرتقائً

Sample output to test PDF Combine only

o test PDF Combine only
34

8
3
2

155/00413/1
155/00224/1
155/00260/1

3

155/00239/1

3
3

155/00377/3
155/00241/1

3
3

155/00210/1
155/00238/1

3
2
4
5
5
6
4
2
6
3
3
2
8
6
5

155/00015/1
155/00084/1
155/00243/1
155/00373/1
155/00219/1
155/00223/1
155/00190/1
155/00444/1
155/00172/1
155/00237/1
155/00145/1
155/00183/1
155/00010/1
155/00064/1
155/00081/1

3
11
4
2

155/00144/1
155/00189/1
155/00426/1
155/00446/1

6

155/00398/1

مقدمة فً علم نفس المرأة  :هل تحتاج شخصٌة المرأة
إلى علم نفس أم لزوج عصري أم إلى اإلثنٌن معا ؟
المغازى ،إبراهٌم
مقدمة لدراسة الشخصٌة
النٌال ,ماٌسة
مقدمة لدراسة الشخصٌة
األنصاري ،بدر
مقٌاس اضطراب اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد
لدى األطفال التوحدٌٌن
علً ،محمد
مقٌاس اإلكتئاب لؤلطفال ضعاف السمع  :إعداد
المقٌاس و التعلٌمات و دراسة الصدق و الثبات
القطاوي ,سحر
مقٌاس اإلنتماء للمراهقٌن و المعوقٌن بدنٌا و العادٌٌن
علً ،محمد
مقٌاس التوافق النفسً لذوي اإلعاقة السمعٌة و
العادٌٌن  :الشخصً  -الدراسً  -اإلجتماعً مترجم
علً ،محمد
مقٌاس صورة الجسم للمعوقٌن بدنٌا وجسدٌا
علً ،محمد
مناهج البحث فً علم نفس النمو  :سٌكولوجٌةالطفولة
العوامل المؤثرة فً مراحل النمو
عبد الكرٌم ،هند
موسوعة التربٌة النفسٌة لؤلطفال
محمود ،مً
موسوعة فن التعامل مع المراهقٌن و المراهقات
علٌان ،فؤاد
مٌبلد الذكاء عند الطفل
السٌد ,إبراهٌم
نحو علم نفس جدٌد للمرأة
مٌللر ،جٌن بٌكر
نظرة فً أعماق الشخصٌة
خوري ،توما
نظرٌات الذات  :ودورها فً الدافعٌة والشخصٌة والنمو
دوٌك ،كارول
نظرٌات الشخصٌة
مخدوم ،أٌوب
نظرٌات الشخصٌة
فاالدون ,سٌمون
 Bem, B.Allanنظرٌات الشخصٌة  :اإلرتقاء -النمو -التنوع
نظرٌات النمو
مٌللر ،باترٌشٌاه
نقد الشخصٌة العربٌة
ذٌنات ،خلف
نمو الطفل
موري ،لٌلٌان
نمو الطفل المعرفً و اللغوي
قطامًٌ ,وسف
نمو الطفل ورعاٌته
الرٌماوي ،محمد
هموم جنسٌة معاصرة  :مدخل إلى رؤٌة حضارٌة
ألسرار العبلقة بٌن الجنسٌن
عبد العزٌز ،جابر
هندسة الذات
سعٌد ,سعاد
هندسة النفس البشرٌة
مقابله ،عمر
هوٌة األنا والتمرد النفسً لدى المراهقٌن
العبادي ،علً سلمان
وسائل قٌاس الشخصٌة  :إستخدام اإلختبارات النفسٌة
والمقاٌٌس السٌكومترٌة والسٌكودٌنامٌة
حسٌن ،صالح
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Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

Affirmez-vous
Analyse transactionnelle et soin infirmier

. برادلً ت،إرفورد
ً عل،الحمادي
ً عل،الحمادي
ً عل،الحمادي
Bishop, Sue
Nizard, Georges

158/00106/1
158/00049/1
158/00047/1
158/00048/1
158/00109/1
158/00051/1

4
3
5
3
10
1

Choisir d'apprendre : la pasychologie du choix en classe

Glasser, William

158/00091/1

4

Comment faire sa propre analyse psychologique au féminin

Amato, Albino

158/00059/1

2

Comment faire sa propre analyse psychologique au masculin
Comprendre et pratiquer l'ennèagramme : 9 chemins vers le
meilleur de soi et des autres

Amato, Albino

158/00058/1

2

Halin, Philippe

158/00063/1

4

Confiance en soi : avoir confiance pour donner confiance
Croire en soi ou La confiance perdue et retrouvée

Bellenger, Lionel
Liaudet, Jean-Claude
Thalmann, YvesAlexandre
Petitcollin, Christel
Quinn , Barbara
Truchot, Didier
Manktelow, James
Manktelow, James
DeVito, Joseph A.
Angel, Pierre

158/00062/1
158/00072/1

2
2

158/00111/1
158/00083/1
158/00070/1
158/00068/1
158/00112/1
158/00092/1
158/00086/1
158/00066/1

6
1
7
1
4
4
2
2

Delbrouck, Michel
Rogers, Carl Ransom
Singly, François
Glasser, William
Marandola, Marthe

158/00067/1
158/00076/1
158/00071/1
158/00089/1
158/00065/1

1
2
2
4
2

Degryse, Paul

158/00074/1

2

Dilts, Robert

158/00069/1

6

Magerotte, Ghislain

158/00107/1

4

Perrot, édouard de

158/00061/1

2

Lemoine, Claude

158/00075/1

1

Ruffiot, André
Aubé, Caroline
Glasser, William
 سٌفموند,فروٌد
 علوي،طاهر
 جالل,ضمرة

158/00073/1
158/00064/1
158/00090/1
158/00033/1
158/00038/1
158/00024/1

1
2
4
12
3
2

 عبد الباسط,خضر

158/00031/1

8

Titre
35 أسلوبا على كل مرشد معرفتها
7 طرق لهندسة الحٌاة وصناعة التأثٌر
8 طرق لهندسة الحٌاة وصناعة التأثٌر
9 طرق لهندسة الحٌاة وصناعة التأثٌر

Devenir âme soeur : pour faire grandir l'amour
Du divorce à la famille recomposée : les pièges à éviter
Envies de changer : prenez votre destin en main
Epuisement professionnel et burnout
Gérez votre stress : Reprenez le contrôle de votre vie
Gérez votre stress : reprenez le contrôle de votre vie
La Communication interpersonnelle
Le bonheur en famille : psychologie de la vie familiale
Le burn-out du soignant : le syndrome d'épuisement
professionnel
Le développement de la personne
Le soi, le couple et la famille
Les drogues positives
L'intimité ou Comment être vrai avec soi et les autres
Mettre du pouvoir dans ses actes : 6 outils pour réussir sa vie
personnelle et professionnelle
Modéliser avec la PNL : voyage au coeur des comportements
et des pratiques efficaces
Pratique de l'intervention individualisée : Tout au long de la
vie
Psychiatrie et psychothérapie : une approche psychanalytique
Psychologie dans le travail et les organisations : relations
humaines et entreprise
Psychologie du sida : approches psychanalytiques,
psychosomatiques et socio-éthiques
Psychologie et management
Vivre ensemble
المقدس؟..  عقدة التماثل مع األب: ًاألعمال العظٌمة و الشذوذ النفس
ًاألنمودج القٌادي التربوي اإلسالم
اإلتجاهات النظرٌة فً اإلرشاد
 والدراسات المٌدانٌة-  الخلفٌة النظرٌة: اإلرشاد األسري فً عصر القلق والتفكك
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4
6
8
3
9

158/00018/1
158/00028/1
158/00015/1
158/00039/1
158/00016/1

ربٌع ,هادي
أبودلبوخ ,أسماء
طه جمٌل ,سمٌة
حسٌن ،طه
العزة ،سعٌد

اإلرشاد التربوي والنفسً من المنظور الحدٌث
اإلرشاد الجمعً  :فاعلٌته فً خفض مستوى الغضب
اإلرشاد النفسً
اإلرشاد النفسً  :النظرٌة  ،التطبٌق  ،التكنولوجٌا
اإلرشاد النفسً  :أسالٌبه وفنٌاته

1
5

158/00030/1
158/00032/1

عبد المنعم ,أمال
سعفان ,محمد

6

158/00052/1

زغبوش ،بنعٌسى

9
5
20
3
2
3
4
3
4
8
4
8
2
10
5
3
5
5

158/00017/1
158/00029/1
158/00019/1
158/00035/1
158/00077/1
158/00008/1
158/00040/1
158/00036/1
158/00104/1
158/00026/1
158/00060/1
158/00098/1
158/00079/1
158/00050/1
158/00056/1
158/00009/1
158/00045/1
158/00085/1

الخواجا ،عبد الفتاح
المٌالدي ،عبد المنعم
أبو حامد ،ناصر الدٌن
محمد ،عاٌدة
أسعدٌ ،وسف
إسماعٌل ،نبٌلة
بلحاج ،عبد الكرٌم
حمٌد ،حشالفً
حرز هللا ،أحمد
أبوأسعد ,أحمد
كافا ،روبرتا
الشخانبة ،أحمد
زهران ،حامد
كرومبولتز ،جون
دى فرٌس ،مانفرٌد كٌتس
الفرماوي ،حمدي
فٌشر ،بروس
أبو أسعد ,أحمد

9
2

158/00025/1
158/00082/1

سعفان ,محمد
أبو النٌل ،محمود السٌد

2
6
1
4
11
5
4
4
2
6
3

158/00087/1
158/00046/1
158/00043/1
158/00105/1
158/00053/1
158/00011/1
158/00012/1
158/00005/1
158/00081/1
158/00044/1
158/00041/1

نٌوبٌرغ ،أندرو
العٌسوي ،عبد الرحمن
زاٌد ،فهد
أبوعٌطة ،سهام
الداهري ،صالح
عشوي ،مصطفى
دوٌدار ،عبد الفتاح
دوٌدار ،عبد الفتاح
شحاته ،عبد المنعم
الصٌرفً ،محمد
قطنانً ،محمد

اإلرشاد النفسً األسري  :مواجهة الضغوط النفسٌة لدى أسر المتخلفٌن عقلٌا
اإلرشاد النفسً الجماعً
اإلرشاد النفسً المعرفً و الوساطة التربوٌة  :تقنٌات المقابلة و اإلنصات و تدبٌر
الحوار
اإلرشاد النفسً والتربوي بٌن النظرٌة والتطبٌق  :مسؤولٌات وواجبات دلٌل األباء
والمرشدٌن
اإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي لألسرة
اإلرشاد النفسً والتوجٌه المهنً
اإلنتماء و القٌادة و الشخصٌة لدى األطفال العادٌٌن و الموهوبٌن
اإلنتماء و تكامل الشخصٌة
البعد النفسً للتفاوض
البٌئة المجتمعٌة للعمل  :مقاربات نفسٌة  -إجتماعٌة
التحرش النفسً  :فً الوسط المهنً
التربٌة النفسٌة المهنٌة علم النفس المهنً
التشخٌص والتقٌٌم فً اإلرشاد
التعامل مع النماذج الصعبة من الناس
التكٌف مع الضغوط النفسٌة  :دراسة مٌدانٌة
التوجٌه و اإلرشاد النفسً
الحظ ال ٌأتً صدفة
السمات النفسٌة للقادة
الضغوط النفسٌة فً مجال العمل و الحٌاة
العقل و العاطفة
العملٌة اإلرشادٌة
العملٌة اإلرشادٌة  :التشخٌص ,الطرق العالجٌة اإلرشادٌة ,البرامج اإلرشادٌة,
إدارة الجلسات والتواصل.
القٌم واإلنتاج  :دراسات عربٌة وعالمٌة
الكلمات و تأثٌرها على العقل  12 :إستراتٌجٌة تحادثٌة لبناء الثقة ،وحل
الخالفات ،و زٌادة المودة
المنهج الكمً فً دراسة اإلنسان
المهارات الشخصٌة فً حل النزاعات والخالفات
أساسٌات اإلرشاد و النمو المهنً
أساسٌات القٌاس النفسً  :فً اإلرشاد و الصحة النفسٌة
أسس علم النفس الصناعً التنظٌمً
أصول علم النفس المهنً و تطبٌقاته
أصول علم النفس المهنً والصناعً والتنظٌمً وتطبٌقاته
أنا و اآلخر  :سٌكولوجٌة العالقات المتبادلة
أنت و اآلخر
تطوٌر المهارات الحٌاتٌة  :دورات تدربٌة

3
4

158/00100/1
158/00096/1

حجازي ،احمد
آالن

10
1
3
11

158/00006/1
158/00080/1
158/00078/1
158/00042/1

عثمان ,سعٌد
عوض ،عباس
لٌفً ،فالدٌمٌر
سعٌد ,سعاد

ثورة فً علم العقل و اإلنجاز المتفوق  :اإلنسان الخالق فً العصر الحدٌث
خواطر حول السعادة
دراسات فً علم النفس الصناعً  :سٌكولوجٌة التوافق المهنً للعامل-دراسة
مٌدانٌة-
دراسات فً علم النفس الصناعً و المهنً
رحلة صٌد وراء الفكرة
سٌكولوجٌا التغٌٌرفً حٌاة األفراد والمجتمعات
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6
12
4
4

158/00084/1
158/00034/1
158/00055/1
158/00097/1

حمدي ,علً
رأفت ،عبد الفتاح
الداهري ،صالح
حجازي ,أحمد

سٌكولوجٌة اإلتصال و ضغوط العمل
سٌكولوجٌة التدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة
سٌكولوجٌة التوجٌه المهنً و نظرٌاته
صدمة الحٌاة العصرٌة و مواجهتها  :التكٌف سر عٌش الكائنات

3
11
3
3
15
10
7
3
8
8
3
2
3
4
4
4
2
2
5
5
4
4
13
4
6
3
5
4

158/00093/1
158/00054/1
158/00014/1
158/00037/1
158/00103/1
158/00102/1
158/00001/1
158/00002/1
158/00004/1
158/00010/1
158/00003/1
158/00013/1
158/00007/1
158/00114/1
158/00094/1
158/00023/1
158/00101/1
158/00099/1
158/00095/1
158/00027/1
158/00108/1
158/00057/1
158/00020/1
158/00110/1
158/00113/1
158/00022/1
158/00021/1
158/00088/1

عسكر ،علً
أبوأسعد ،أحمد
الداهري ,صالح
الكاٌد ,هانً
السٌد ,إبراهٌم
أحمد ،قٌس
عبد الرحمان ،حسن
شرٌت ،أشرف
أبو النٌل ،محمود
أبو النٌل ،محمود
ربٌع ،محمد شحاته
القاسم ،بدٌع
كمال ،طارق
العتوم ،عدنان
قوراٌة ،أحمد
الخالدي ,عطا هللا
أبوالحجاجٌ ،وسف
مانتو ،روبنز
الخراشً ،ناهد
ابراهٌم ,عال
الشٌخلً ،عبد القادر
إٌه.رٌتش ،دٌفٌد
المشاقبة ,محمد
الداهري ،صالح
الشاوي ،رعد
عبد الهادي ,جودت
ملحم ,سامً
زبدي ،ناصر الدٌن

ضغوط الحٌاة وأسالٌب مواجهتها  :الصحة النفسٌة والبدنٌة فً عصر التوتر والقلق
علم النفس اإلرشادي
علم النفس اإلرشادي  :نظرٌاته و أسالٌبه الحدٌثة
علم النفس السلوك القٌادي
علم النفس الصناعً
علم النفس الصناعً
علم النفس الصناعً
علم النفس الصناعً  :أسسه و تطبٌقاته
علم النفس الصناعً  :بحوث عربٌة وعالمٌة
علم النفس الصناعً و التنظٌمً  :عربٌا و عالمٌا
علم النفس الصناعً و المهنً
علم النفس المهنً  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
علم النفس المهنً و الصناعً
علم نفس الجماعة  :نماذج نظرٌة و تطبٌقات عملٌة
فن القٌادة المرتكزة على المنظور النفسً اإلجتماعً والثقافً
قضاٌا إرشادٌة معاصرة  :فً اإلرشاد والعالج النفسً
قوة التركٌز
قوة الثقة بالنفس
كٌف تحقق أحالمك..بطرٌقتك الخاصة؟
كٌف تغٌر حٌاتك من خالل االرشاد النفسً
كٌف تغٌر من حٌاتك وتحقق ما ترٌد  :عشرة قواعد ذهبٌة للحٌاة
كٌف تنسجم مع اآلخرٌن فً كل وقت
مبادئ اإلرشاد النفسً  :للمرشدٌن واإلخصائٌٌن النفسٌٌن
مبادئ اإلرشاد النفسً و التربوي
مبادئ اإلشراف فً اإلرشاد النفسً  :الممارسة و التطبٌق
مبادئ التوجٌه واإلرشاد النفسً
مبادئ التوجٌه واإلرشاد النفسً
مبادئ الصحة النفسٌة و اإلرشاد
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Titre

Auteur
10 أسئلة فً علم النفس و التربٌة

 اولٌفٌه،هودي

Cote

Nbr.
Exp.

150/00087/1

2

100 fiches pour reussir sa licence de psychologie
A general introduction to psychoanalysis
Boostez votre capital confiance
Boostez votre mental : trouvez votre bien-être mental et
exploitez votre potentiel
Clinique psychanalytique : conférences faites à l'Institut de
psychanalyse de Paris, 1934, 1935, 1936
Comprendre Freud
Comprendre Jacques Lacan
Constructivisme et psychanalyse : débat entre Mikkel BorchJacobsen et Georges Fischman

Pele bonnard, Catherine
Freud, Sigmund
Caunt, John

150/00185/1
150/00180/1
150/00183/1

2
5
5

Rees, Jim

150/00182/1

4

Laforgue, René
Sédat, Jacques
Fages, Jean-Baptiste

150/00140/1
150/00128/1
150/00186/1

1
5
3

Borch-Jacobsen, Mikkel

150/00138/1

1

Cours de psychologie : bases, méthodes et épistémologie
Cours de psychologie : champs et théories
Cours de psychologie : mesures et analyses
Découvrir le sens de la vie : écoute, partage, accomplissement
de soi
Examen des fondements de la psychanalyse
Exercices de psychologie : bases et méthodes

Ghiglione, Rodolphe
Ghiglione, Rodolphe
Ghiglione, Rodolphe

150/00129/1
150/00134/1
150/00135/1

4
1
1

Barrère, Hélène
Bercherie, Paul
Dubois, Nicole

150/00100/1
150/00125/1
150/00130/1

3
2
1

Exercices de psychologie : débats fondateurs et épistémologie
Faire son deuil, vivre un chagrin : un guide pour les proches et
les professionnels
Freud et la question des origines
Freud sur la psychanalyse
Histoire de la psychologie

Dubois, Nicole

150/00147/1

1

Keirse, Manu
Balestriere, Lina
Adad, Chloé
Nicolas, Serge

150/00109/1
150/00148/1
150/00163/1
150/00132/1

2
2
4
4

Initiation à la psychologie : comment devenir psychologue
Introduction à la psychologie
Introduction à la psychologie : les grandes perspectives
Introduction à la psychologie individuelle d'Alfred Adler :
infériorité et volonté de puissance
Introduction à la psychométrie
La formation en psychologie : filiation bâtarde, transmission
troublée
La psychanalyse de Freud
La psychanalyse de Freud à aujourd'hui : histoire, concepts,
pratiques
La psychopathologie de la vie quotidienne : application de la
psychanalyse à l'interprétation des actes de la vie
La réalité psychique : Psychanalyse, réel et trauma
La statistique descriptive en psychologie
La violence fondamentale
L'approche expérimentale en psychologie
L'avenir de la psychanalyse : débat entre Daniel Widl?cher et
Jacques-Alain Miller
L'entretien de soutien psycologique

Martin-Mattéra, Patrick
Lieury, Alain
Tavris, Carol

150/00118/1
150/00141/1
150/00136/1

6
2
1

Rager, Catherine
Bernaud, Jean-Luc

150/00124/1
150/00131/1

2
3

Mercader, Patricia
Nicolas, Serge

150/00123/1
150/00127/1

2
2

Bourdin, Dominique

150/00126/1

4

Freud, Sigmund
Chouvier, Bernard
Guéguen, Nicolas
Bergeret, Jean
Rossi, Jean-Pierre

150/00160/1
150/00113/1
150/00170/1
150/00154/1
150/00120/1

3
2
2
6
2

Granger, Bernard
L'iégois, Maurice

150/00133/1
150/00071/1

1
7
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Les bases de la méthodologie en psychologie : Modèles de
recherches en psychologie clinique deuxièmes journées
d'études du LAPP, 8 et 9 Novembre 2009
Les métiers de la psychologie
Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne
Les Triomphes de la psychanalyse
L'essentiel de la statistique en psychologie
L'indispensable de la psychologie
L'influence à distance : cours pratique de télépsychie, de
transmission de pensée de suggestion mentale
Mémoire et réussite scolaire
Méthodologie en psychologie en 30 fiches
Nouveau manuel du TAT : approche psychanalytique
Origines et bases
Panorama des statistiques pour psychologues
Pratiquer la psychologie clinique aujourd'hui
Problematiques de l'adolescence : Entre universalité et
spécificité, les difficultés de prise en charge de l'adolescent
Psychanalyse et méthodes projectives
Psycho de la comprehension du langage
Psychologie
Psychologie : pensée, cerveau et culture
Psychologie : science humaine et science cognitive
Psychologie générale : Exercices & QCM
Réussir son 1er cycle de psychologie

Cong.150/00002
Si Moussi, Abderrahmane
/1
Bourgeois, C
150/00107/1
Daco, Pierre
150/00151/1
Daco, Pierre
150/00150/1
Navarro, Jordan
150/00164/1
Mareau, Charlotte
150/00114/1

4
4
9
9
4
2

Jagot, Paul-Clément
Lieury, Alain
Guéguen, Nicolas
Chabert, Catherine
Ghiglione, Rodolphe
Cousineau, Denis
Schauder, Silke

150/00171/1
150/00110/1
150/00096/1
150/00142/1
150/00116/1
150/00101/1
150/00119/1

4
8
6
2
4
3
4

Cong.150/00001
/1
150/00153/1
150/00117/1
150/00187/1
150/00137/1
150/00108/1
150/00106/1
150/00115/1

4
2
1
1
1
2
3
6

Couzon, Elisabeth
Guéguen, Nicolas
Guéguen, Nicolas
Gauvrit, Nicolas

150/00188/1
150/00112/1
150/00121/1
150/00099/1

2
2
2
2

Gauvrit, Nicolas
McGonigle-Chalmers,
Maggie
Perron, Roger

150/00111/1

7

150/00196/1
150/00122/1

4
2

150/00193/1
150/00038/1
150/00098/1
150/00046/1
150/00175/1
150/00074/1
150/00005/1
150/00036/1
150/00065/1

6
3
6
6
4
3
4
7
4

150/00194/1
150/00161/1
150/00073/1
150/00016/1
150/00017/1

6
8
9
2
4

Si Moussi, Abderrahmane
Chabert, Catherine
Rossi, Jean-Pierre
Gerrig, Richard. J
Westen, Drew
Godefroid, Jo
Lieury, Alain
Mareau, Charlotte

S'estimer pour réussir : guide pratique de l'estime de soi
Statistique en psychologie
Statistique pour psychologues : cours et exercices
Stats pour psycho
Stats pour psycho : 500 exercices corrigés, questionsréponses récapitulatives, résumés des cours

Understanding cognitive development
Une psychanalyse pourquoi ?
Une psychologie du champ algérien : elements de clinique
sociale
Merdaci, mourad
أبو البركات البغدادي ورسالته فً علم النفس
 عباس،محمد
إتجاهات علم النفس النظرٌة و تطبٌقاته
ً سام،الختانة
ًأزمة التحلٌل النفس
 إرٌك،فروم
أساسٌات علم النفس
 فاطمة،النواٌسة
أساسٌات علم النفس
ً سام,ملحم
أساسٌات فً علم النفس
 جنان،سعٌد الرحو
أساسٌات فً علم النفس العام
 طارق،كمال
والحل... مشكلة نفسٌة100 : ًإسؤلوا الدكتور النفسان
ً لطف,ًالشربٌن
إستراتٌجٌات مواجهة ضغوط أحداث الحٌاة و عالقتها بالصحة النفسٌة و الجسدٌة
أسس و مناهج البحث فً علم النفس
أصول علم النفس
أصول علم النفس
أصول علم النفس الحدٌث

40

 حكٌمة،آٌت حمودة
 عبد الكرٌم،بوحفص
 محمد شحاته،ربٌع
 أحمد،راجح
 عبد الرحمن،العٌسوي
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8
3
2
2
5
5
4
3

150/00015/1
150/00094/1
150/00026/1
150/00162/1
150/00066/1
150/00060/1
150/00169/1
150/00173/1

1
8
3

150/00144/1
150/00059/1
150/00075/1

1
3
15
8
8

150/00156/1
150/00068/1
150/00040/1
150/00043/1
150/00042/1

4
3
10
8
7

150/00064/1
150/00092/1
150/00048/1
150/00044/1
150/00177/1

6
2
5
6
3
7
4
6

150/00089/1
150/00181/1
150/00055/1
150/00051/1
150/00091/1
150/00062/1
150/00189/1
150/00097/1

1
6
19
6
26
6
3
4
2
6
3
2
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أصول علم النفس الفروٌدي
هال ،كلفن
اعرف شخصٌتك و ثق بنفسك
براند ،فٌلٌبً
آفاق علم النفس بٌن التحلٌل والقٌاس
زٌعور ,محمد
أقدم لك التحلٌل النفسً
زارٌت ،إٌفان
اإلحصاء السٌكولوجً التطبٌقً
العٌسوي ،عبد الرحمن
اإلحصاء النفسً
خٌري ،السٌد
األسالٌب اإلحصائٌة وتطبٌقاتها فً البحوث النفسٌة
دوٌدار ،عبد الفتاح
األسالٌب المعرفٌة وضوابطها فً علم النفس
الخولً ،هشام
األمراض العقلٌة  :الطب العقلً والطب النفسً  :الخوف والقلق  -الكآبة  -الهذٌان -
 Creps Internationalالهستٌرٌا  -الشلل العام  -التسمم بالتدخٌن
اإلنتصارات المدهشة لعلم النفس
داكو ،بٌٌر
اإلنسان المعاصر فً التحلٌل النفسً الفروٌدي
عباس ،فٌصل
اإلنفعاال الغرٌزي  :التحلٌل النفسً :مبادئ الطب النفسً  -الوراثة والعوامل
 Creps Internationalالوراثٌة  -أثر الذكاء فً التعلم
اإلنهمام بالذات
فوكو ,مٌشٌل
البحث النوعً فً علم النفس  :منظور موسع فً المنهجٌة والتصمٌم
بامبرج ,ماٌكل
التحلٌل النفسً
أسوان ،بول لوران
التحلٌل النفسً
كلٌمان ،كاترٌن
التحلٌل النفسً الفوري  :كٌف تفهم و تغٌر  100من أكثر السلوكات و العادات
إنتشارا و تحٌٌرا و إزعاجا و تثبٌطا للذات.
لٌبرمان ،دٌفٌد
التحلٌل النفسً للخرافة و المتخٌل و الرمز
زٌعور ,علً
التحلٌل النفسً للولد
سمٌرنوف ،فٌكتور
التحلٌل النفسً و التحلٌل الفلسفً العالجً
عوض ،عادل
التحلٌل النفسً و المنهج اإلنسانً فً العالج النفسً
ملٌكه ،لوٌس كامل
التحلٌل النفسً و علوم النفس و الفلسفات النفسانٌة  :توكٌدٌة و أنسنة فً
الشخصٌة و النحناوٌة كما فً التواصلٌة و العقل
زٌعور ,علً
التحلٌل النفسً و ألدب
نوٌل ،جان
التراث النفسً عند علماء المسلمٌن
ربٌع ،محمد شحاته
التنقٌب فً أغوار النفس  :بحث المع ودقٌق فً حٌرة الفرد فً مجتمع الٌوم
ٌونغ ،كارل غوستاف
التنوٌم المغناطٌسً
شرتوك
الدٌنامٌات النفسٌة  :علم القوى النفسٌة الالشعورٌة
بلوم ،جٌرالد
السعادة من منظور تكاملً
عٌسى ،محمد رفقً
السكٌوباتٌة المشكلة و الحل
جابر ،إبراهٌم

 Creps Internationalالسلوك  :مناهج العالج النفسً :الهوس الجنسً  -البرود والعنة  -الطب الشرعً
150/00157/1
السٌادة على النفس و الجسد  :مالمسة علمٌة ألسرار القوى و الطاقات النفسٌة و
البٌولوجٌة الخلقة فً جسم اإلنسان و محٌطه الكونً و الفٌزٌائً
 150/00086/1طالب ،هشام
الشامل فً المدخل إلى علم النفس
 150/00008/1سلٌم ,مرٌم
الشخصٌة الجزائرٌة  :دراسة نفسٌة مٌدانٌة
 150/00195/1عشوي ،مصطفى
الضحك بٌن الداللة السٌكولوجٌة و الداللة اإلستٌطٌقٌة  :دراسة تحلٌلٌة فً ماهٌة
الضحك الهزلً فنٌا
 150/00084/1خطاب ،عبد الحمٌد
الضغوط النفسٌة و العالج بالتحلٌل النفسً  :دراسة فً الصحة النفسٌة و علم
النفس اإلٌجابً
 150/00172/1عبد الظاهر ،محمد
الطاقة الخفٌة و الحاسة السادسة  :دراسة فً الطاقة الخفٌة الكامنة التً ٌملكها
البشر للوصول إلى ما هو غٌر معلوم
 150/00063/1رضوان ،شفٌق
العقل المرٌض
 150/00069/1مارتن ،بول
العالج النفسً و الطرٌقة الفروٌدٌة  :النظرٌة -التقنٌة -الممارسة
 150/00104/1عباس ،فٌصل
العالج بالتحلٌل النفسً  :الحالة دومٌنٌك
 150/00105/1دولتو ،فرانسواز
 Cong.150/00003المركز العربً لألبحاث النفسٌة العلم و الدٌن و التحلٌل النفسً  :أعمال المإتمر الدولً الثالث للمحللٌن النفسٌٌن
العرب
و التحلٌلٌة
/1
الفروٌدٌة ونقد الحضارة المعاصرة  :برومٌثٌوس مشٌد الحضارة
 150/00103/1عباس ،فٌصل
المختصر فً مبادئ علم النفس
 150/00076/1الوافً ,عبد الرحمن
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20
6
1
1
4
7
12
6
1
1
1
2
5
5
5
5
5
3

150/00033/1
150/00045/1
150/00178/1
150/00009/1
150/00006/1
150/00032/1
150/00034/1
150/00067/1
150/00158/1
150/00192/1
150/00139/1
150/00018/1
150/00082/1
150/00081/1
150/00080/1
150/00079/1
150/00155/1
150/00088/1

الوافً ,عبد الرحمن
زٌعور ,علً
موسى ،عبد هللا
بنً جابر ,جودت
عدس ,عبد الرحمن
أبو حوٌج ،مروان
العبٌدي ،محمد
دوٌدار ،عبد الفتاح
العٌسوي ،عبد الرحمان
النواٌسة ،أدٌب
Creps International
حمةٌ ،وسف
معمرٌة ،بشٌر
معمرٌة ،بشٌر
معمرٌة ،بشٌر
معمرٌة ،بشٌر
روكلن ,مورٌس
ربٌع ،محمد

1
8
8
19
3
4
2
6
2
6
3
4
2

150/00159/1
150/00039/1
150/00090/1
150/00077/1
150/00174/1
150/00085/1
150/00166/1
150/00049/1
150/00050/1
150/00025/1
150/00191/1
150/00190/1
150/00149/1

Creps International
خلٌفة ،عمر
سلٌم ,مرٌم
مرداسً ،موراد
الزهرانً ،عبد الناصر
العٌسوي ،عبد الرحمن
تادرس ،خلٌل
ٌونغ ،كارل غوستاف
الفرماوي ،حمدي
كمال ،طارق
عبد الهادي ،نبٌل
غزال ،عبد الفتاح
غزال ،عبد الفتاح

8
15
7
5
6
6
8
1
1
2
10
4
6
10
15
1
5

150/00041/1
150/00002/1
150/00003/1
150/00001/1
150/00152/1
150/00197/1
150/00022/1
150/00054/1
150/00165/1
150/00030/1
150/00029/1
150/00031/1
150/00020/1
150/00014/1
150/00027/1
150/00143/1
150/00179/1

الشربٌنً ,زكرٌا
العمرٌة ,صالح الدٌن
الزق ,أحمد
الداهري ,صالح
الموسى ،أنور عبد الحمٌد
العٌسوي ,عبد الرحمن
موكٌالً ،ألٌكس
سارجنت
Creps International
قطامًٌ ,وسف
الرٌماوي ،محمد
فاٌد ,حسٌن
الملٌجً ،حلمً
العٌسوي ،عبد الرحمن
كاظم سلمى الحوشان ،بشرى
Creps International
ابراهٌم ،رٌكان

المختصر فً مبادئ علم النفس ومصطلحاته  :انجلٌزي -فرنسً -اسبانً -عربً
المدخل إلى التحلٌل النفسً و الصحة العقلٌة
المدخل إلى علم النفس
المدخل إلى علم النفس
المدخل إلى علم النفس
المدخل إلً علم النفس العام
المدخل إلً علم النفس العام
المرجع فً مناهج البحث فً علم النفس وفنٌات كتابة البحث العلمً
المنهج اإلحصائً فً الدراسات النفسٌة واإلجتماعٌة والتربوٌة
النمو اإلنفعالً و اإلجتماعً للطفل
أهداف علم النفس  :التفكٌر القائم على السلطة
بحوث معاصرة فً علم لنفس
بحوث و دراسات متخصصة فً علم النفس
بحوث و دراسات متخصصة فً علم النفس
بحوث و دراسات متخصصة فً علم النفس
بحوث و دراسات متخصصة فً علم النفس
تارٌخ علم النفس
تطبٌقات فً علم النفس
تفسٌر األحالم  :غسل المخ  :الشائعة  -التصدي الحرب النفسٌة  -التقمص  -العالج
عن طرٌق الكهرباء
توطٌن علم النفس فً العالم العربً
حقول علم النفس
حقول علم النفس الوسٌط
خط الزمن
دراسات فً تطور الفكر اإلنسانً وتارٌخ علم النفس الحدٌث
دلٌل التفاإل و السعادة
دور الالشعور و معنى علم النفس لإلنسان الحدٌث
ركائز البناء النفسً  :دراسة تحلٌلٌة تفسٌرٌة توجٌهٌة فً سلوك اإلنسان
رإٌة دٌنامٌكٌة فً علم النفس والقٌم
سٌكولوجٌة الجماعات  :تشكٌلها-حراكها اإلرشاد الجمعً
سٌكولوجٌة رسوم األطفال غٌر العادٌٌن
سٌكولوجٌة مالحظة األطفال  :النظرٌة /التطبٌق /التدرٌب
عبقرٌة من الطفولة وشخصٌة متمٌزة نانوسٌكولوجً  :إزاحة الجلٌد عن علم نفس
جدٌد
علم النفس
علم النفس
علم النفس
علم النفس األدبً  :منهج "سٌكولوجً" فً قراءة "األعماق"
علم النفس االقتصادي والسٌاسً
علم النفس الجدٌد
علم النفس الحدٌث
علم النفس الشامل
علم النفس العام
علم النفس العام
علم النفس العام  :رإٌة معاصرة
علم النفس المعاصر
علم النفس بٌن النظرٌة والتطبٌق
علم النفس بٌن ٌدٌك
علم النفس عند العلماء  :الشكوى و الظن
علم النفس والتارٌخ
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150/00102/1
150/00176/1
150/00083/1
150/00053/1
150/00061/1
150/00024/1
150/00095/1

1
9
6
6
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4
3
1
83
64
9
11
10
26
1
3
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4
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6

150/00145/1
150/00012/1
150/00013/1
150/00052/1
150/00184/1
150/00070/1
150/00093/1
150/00167/1
150/00007/1
150/00021/1
150/00072/1
150/00019/1
150/00028/1
150/00011/1
150/00004/1
150/00010/1
150/00035/1
150/00023/1
150/00057/1
150/00056/1
150/00058/1

علم النفس وقضاٌا العصر
طه ،فرج عبد القادر
علم النفس ٌحل مشاكلنا
سعٌد ،آٌات
فصول فً علم النفس
شكور ،جلٌل
فً التحلٌل النفسً
زٌور ،نٌفٌن
فً التفسٌر  :محاولة فً فروٌد
رٌكور ,بول
قراءات فً علم النفس
سند إبراهٌم لٌلة ,رزق
ما وراء العقل  :ثرثرة نفسٌة
عٌسوي ،أحمد
ماهٌة علم النفس  :جرأة علم النفس الحدٌث  :أهم علماء النفس  -المدرسة
 Creps Internationalالوجودٌة  -المدرسة السلوكٌة  -الموضوعٌة الروسٌة
مبادئ علم النفس
بنً ٌونس ،محمد
مبادئ علم النفس
خلٌفة ،صابر
متاهات النفس و ضوابط عالجها  :محاولة فً العالج النفسً النسقً
مكً ،عباس
محطات فً علم النفس العام
سلٌمانً ،جمٌلة
مدارس علم النفس المتعاصرة
ودورث ،روبرت
مدخل الى علم النفس
قطامًٌ ,وسف
مدخل إلى علم النفس
عوٌضة ،كامل
مدخل إلى علم النفس
الوافً ,عبد الرحمن
مدخل الى علم النفس المعاصر
عشوي ،مصطفى
مشكالت من العٌادة النفسٌة  40 :حالة نفسٌة وعالجها
الشربٌنً ,لطفً
معالم علم النفس
العٌسوي ،عبد الرحمن
معالم علم النفس المعاصر
الطوٌل ,عزت
مقدمة فً علم النفس
الوقفً ،راضً
مقدمة فً علم النفس
كفافً ،عالء الدٌن
مقدمة فً علم النفس الحدٌث
العٌسوي ،عبد الرحمن
مقدمة فً علم النفس العام
عبد الغفار ،عبد السالم
من تطبٌقات علم النفس
شحاتة ،عبد المنعم
مناهج البحث فً علم النفس
غانم ,محمد
مناهج البحث فً علم النفس
الملٌجً ،حلمً
مناهج البحث فً علم النفس
دوٌدار ،عبد الفتاح

2
47
1
8

150/00146/1
150/00078/1
150/00168/1
150/00037/1

2

150/00047/1

مناهج البحث فً علم النفس  :أسالٌب تصمٌم البحوث و طرق جمع المعلومات
عٌسوى ،عبد الرحمن
مواضٌع علم النفس وعلم النفس اإلجتماعً  :تآلٌف نظرٌة و منهجٌة
مرداسً ،موراد
 Creps Internationalموسوعة علم النفس و التربٌة
نظرٌات ومسائل فً مقدمة فً علم النفس
وٌتٌج ,أرنوف
نقد نظرٌة التحلٌل النفسً  :ترجمة و تعلٌق على كتاب سٌجموند القلق مؤساة فً
ثالثة مشاهد
بٌلً ،برسٌفال
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365 خطوة لتحقٌق الثقة بالنفس
A deeper shade of blue : a women's
guide to recognizing and treating
depression in her childbearing years
Adolescence
Aider son ado à bien grandir : : Mieux le
comprendre
l'aider àavec
devenir
Apprendre a pour
comprendre
la un
kinésiologie
Au coeur de nos rêveries érotiques :
cartes affectives, fantasmes sexuels et
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patients, familles et soignants face à la
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La psychologie du développement :
modèles et méthodes
La psychomotricité au service de l'enfant
: notions et applications pédagogiques
La résilience : surmonter les traumatismes
La santé mentale de l'enfant : quelles
théories pour penser nos pratiques ?
La thérapie de la realité
L'adolescence delinquante entre
responsabilite et fatalite : Le cas de
L'adolescent malade, ce qu'il faut savoir :
violence des secrets, secret des violences
L'autisme
Le développement de la parole chez
l'enfant âgé de 6 à 11 ans
développement psychologique
du langage
Le developpement
de
l'enfant
l
Le développement psychologique du
bébé 0-2 ans
Le développement social de l'enfant : du
bébé
à l'enfant d'âge
scolaire
le développement
social
de l'enfant et de
l'adolescent
Le paradoxe de la vieillesse : l'autonomie
dans la dépendance
Le sexe, le genre et la psychologie
Le spectr
l'autisme
stress :de
émotions
et stratégies
d'adaptation
Le stress professionnel
L'enfant anxieux
Les adolescents difficiles : Psychanalyse
et éducation spécialisée
les enfants differents : les comprendre
pourmécanismes
mieux les aider
Les
de défense : théorie et
clinique
Les
méthodes d'évaluation de la
personnalité
Les tests psychologiques : pour une
meilleure connaissance de soi et des
L'évaluation de la personnaliteé : Le
modèle en cinq facteur
L'évolution psychologique de l'enfant
L'examen psychologique de l'enfant : à la
période de latence (6-12 ans)
L'infamille ou La perversion du lien
Mécanismes de défense et coping
Moi, les autres et les choses : un monde
de différences !
Mon enfant a-t-il besoin d'un
psychologue ? : est-ce toujours utile ?
Qui voir ? Quand ? toutes les réponses à
Naissance et développement des
concepts
l'enfant
: catégoriser
No stress chez
: respirez,
vous
n'êtes pluspour
stressé !
Pour comprendre Jean Piaget
Pour en finir avec le stress
Pour que votre enfant n'ait plus peur
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Pourquoi la nature nous fait du bien
Pourquoi la violence ?
Programme EIS, évaluation, intervention
et suivi auprès des jeunes enfants de 0 à
6 ans. I guide d'utilisation tests
Programme EIS, évaluation, intervention
et suivi auprès des jeunes enfants de 0 à
6 ans. II, Curriculum (0 à 3 ans)
Programme EIS, évaluation, intervention
et suivi auprès des jeunes enfants de 0 à
6 ans. III, Curriculum (3 à 6 ans)
Psychanalyse de la naissance
Psychanalyse de l'adolescent
Psychanalyse de l'adolescent
Psychologie de la personnalité
Psychologie de la surdité
Psychologie de l'adolescent
Psychologie de l'agression
de l'identité : :soi
et leetgroupe
Psychologie différentielle
cours
exercices
Psychologie du développement
Psychologie du développement : enfance
et
adolescence
Psychologie
du développement : les âges
de la vie
Psychologie du vieillissement : Une
perspective cognitive
Psychopathologie de l'enfant
Psychopathologie de l'enfant
Psychopathologie du bébé
Psychothérapie transculturelle de
l'enfant et de l'adolescent
Psycologie de la surdité
Retrouver l'enfant en soi
Savoir et oser dire non !
Stress : comment reconnaître et soigner
vos 150
stress quotidienset de
Tests
psychotechniques
personnalité
The cult of personality testing : How
personatty tests are leading us to
miseducate our children,mismanage our
companies,and misunderstand ourselves
Théories du développement de l'enfant :
études comparatives
Utiliser le stress pour réussir sa vie
Violences infantiles et adolescentes :
propositions cliniques sur l'enfant violent
et l'adolescent délinquant
الروضة
الرفاق و
الذات و
اتجاهات
طفلك
إمكانٌات
وتعزز
نحوتكشف
األطفالكٌف
طفلك أو
اختبر
الحقٌقٌة
المحتملة
 دراسات: اضطراب الهوٌة الجنسٌة والقلق والضغوط
حالة تطبٌقٌة
اعاقات النمو الشاملة
االضطرابات السلوكٌة واالنفعالٌة
األباء وسلوك األبناء

Guéguen, Nicolas
Messy, Jack

155/00408/1
155/00334/1

4
2

Bricker, Diane

155/00280/1

2

Bricker, Diane

155/00278/1

2

Bricker, Diane
Delassus, Jean-Marie
Delaroche, Patrick
Delaroche, Patrick
Hansenne, Michel
Virole, Benoît
Coslin, Pierre G.
Fontaine, Roger
Marc, Edmond
Huteau, Michel
Deleau, Michel

155/00279/1
155/00308/1
155/00427/1
155/00336/1
155/00302/1
155/00283/1
155/00286/1
155/00291/1
155/00303/1
155/00347/1
155/00287/1

2
2
1
3
1
2
2
3
2
1
2

Lehalle, Henri
Bee, Helen

155/00299/1
155/00333/1

3
1

Lemaire, Patrick
Boubli, Myriam
Gueniche, Karinne
Bénony, Christelle

155/00298/1
155/00326/1
155/00274/1
155/00275/1

6
2
4
2

Moro, Marie Rose
Virol, Benoit
Bradshaw, John
Famery, Sarah

155/00296/1
155/00200/1
155/00338/1
155/00332/1

2
1
2
2

Pull, Henri
Benoist, Ghyslaine

155/00316/1
155/00301/1

2
2

Paul, Annie murphy

155/00249/1

4

Thomas, R. Murray
Filliozat, Isabelle

155/00295/1
155/00321/1

2
2

Moyano, Olivier

155/00442/1
155/00354/1
155/00406/1
155/00447/1
155/00350/1
155/00199/1
155/00136/1

2
4
2
2
6
10
4

 شحاته،سلٌمان
 مرٌام،ستوبارد
 خالد،ًعبد الغن
 بطرس،بطرس
 مصطفى،القمش
 محمد،عدس
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عبد هللا ,مجدي
المٌبلدي ،عبد المنعم
المٌبلدي ،عبد المنعم
محمد ،تغرٌد
الذر ،إبراهٌم
سٌف الدٌن ,زلزلة
السٌد ،عبد الحلٌم
جلول ،دلٌلة
السٌد ،فؤاد
ملحم ,سامً
بدٌر ،كرٌمان
علٌوات ،محمد
بٌرون ,روجٌه
غانم ,محمد
عبد الهادي ,محمد فتحً
النجاص ،فوزٌة
الخطٌب ,محمد
علً ,وسام
برونر ،جٌرالد
سعفان ،محمد
سعفان ,محمد
سعفان ,محمد
كمال ،طارق
ملحم ,سامً
غانم ,محمد
خطاب ،محمد
الزغول ،عماد
القبالًٌ ،حً

3
5
6
4
12
7
4
5
8
13
11
4
3
3
6
8
5
7
2
2
4
28
7
7
3
3
7
5

155/00175/1
155/00050/1
155/00045/1
155/00451/1
155/00130/1
155/00391/1
155/00055/1
155/00452/1
155/00411/1
155/00037/1
155/00009/1
155/00155/1
155/00099/1
155/00103/1
155/00117/1
155/00209/1
155/00380/1
155/00074/1
155/00441/1
155/00402/1
155/00375/1
155/00153/1
155/00152/1
155/00151/1
155/00104/1
155/00229/1
155/00240/1
155/00165/1

7
8

 155/00204/1فرج ,عبد اللطٌف
 155/00208/1سلٌم ,مرٌم

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

155/00357/1
155/00253/1
155/00088/1
155/00067/1
155/00248/1
155/00349/1
155/00098/1
155/00395/1
155/00195/1
155/00116/1
155/00161/1
155/00077/1

عبد المعطً ،حسن
سلٌم ،عبد العزٌز
عسكر ،عبد هللا
مٌمونً ,بدرة
القمش ،مصطفى
عبد السمٌع ،بهجات
غانم ,محمد
معربس ،البا سلٌم
محمد ،عاٌدة
العٌسوي ،عبد الرحمن
أبو سحلً ،عصمت
الخطٌب ,أحمد

13
4
4
4
3
9

155/00374/1
155/00042/1
155/00063/1
155/00348/1
155/00075/1
155/00162/1

عبد الرحٌم ,خلٌفة
سلطان ،محمود
روسان ,لٌونٌل
عبد الهادي ،نبٌل
غانم ,محمود
سلٌم ،صبلح
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األبعاد األساسٌة للشخصٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق :
دراسات واستخبارات
األبعاد النفسٌة للطفل
األبعاد النفسٌة للمسن
األرجنومٌة البنائٌة فً تصمٌم مجبلت األطفال
اإلنسان
المشكبلت النفسٌة و
لسلوكلحل
البٌولوجٌةالعملٌة
األسس العلمٌة و
اإلجتماعٌة
النفسٌة لتنمٌة الشخصٌة اإلٌجابٌة للمسلم
األسس
المعاصر
األسس النفسٌة للتحقٌق الجنائً
األسس النفسٌة للنمو  :من الطفولة إلى الشٌخوخة
األسس النفسٌة للنمو فً الطفولة المبكرة
األسس النفسٌة لنمو الطفل
األطفال التوحدٌون
األطفال و عدم التكٌف
األلعاب و إتباع اإلحتٌاجات النفسٌة للطفل
صحٌة
معالجة نفسٌة
البٌئة :
الطفل ,
األم ,
فسٌولوجٌة :كٌف
التفكٌر و اإلبداع
فً تنمٌة
الحدٌثة
اإلتجاهات
ٌفكر طفلك
اإلختبارات و المقاٌٌس النفسٌة
اإلدراك اللغوي لدى األطفال و أقرانهم من بطٌئ التعلم
اإلرتٌاب والشك
اإلرشاد النفسً لؤلطفال
اإلرشاد النفسً لؤلطفال
اإلرشاد النفسً لؤلطفال
اإلرشاد النفسً لؤلطفال
اإلرشاد النفسً لؤلطفال
اإلرشاد النفسً للطفل
واإلضطرابات اإلنفعالٌة  :لؤلطفال و
المراهقٌن
اإلضطرابات اإلنفعالٌة و السلوكٌة لدى األطفال
اإلضطرابات السلوكٌة واإلنفعالٌة
اإلضطرابات النفسٌة  :الخوف  ,القلق  ,التوتر ,
االمراض النفسٌة لؤلطفال
اإلضطرابات النفسٌة عند األطفال و المراهقٌن
اإلضطرابات النفسٌة فً الطفولة و المراهقة :
األسباب ،التشخٌص ،العبلج
اإلضطرابات النفسٌة لدى األطفال
اإلضطرابات النفسٌة لؤلطفال
اإلضطرابات النفسٌة و العقلٌة عند الطفل والمراهق
اإلعاقة العقلٌة النظرٌة و الممارسة
اإلغتراب لدى المكفوفٌن  :ظاهرة و عبلج
اإلكتئاب لدى األطفال و كٌف نتعامل معه
اإلكتئاب لدى الشباب  :دراسة مٌدانٌة
اإلنتماء و تقدٌر الذات فً مرحلة الطفولة
اإلجتماعً
النفسً و
اإلنطواء
الذاتويدراسة
للطفلالكامن :
الجنوح
لؤلطفال ذوي
النفسً
البناء
سٌكومترٌة إكلٌنٌكٌة
التبول البلإرادي  :أسبابه وطرق عبلجه
التحلٌل النفسً و القٌاسات البٌولوجٌة  :دراسة فً علم
نفس الطفل و مخاوف األطفال
التطور الخلقً للمراهقٌن
التفتح النفسً  -الحركً عند الطفل
التفكٌر عند األطفال
التفكٌر عند األطفال
التقوٌم النفسً
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3
10
4
3
5
3
4
5
3

155/00227/1
155/00026/1
155/00086/1
155/00366/1
155/00054/1
155/00046/1
155/00057/1
155/00386/1
155/00111/1

ملٌكة ،لوٌس
بطرس ،بطرس
عطٌة ,عزالدٌن
دروٌش ,زكً
شاذلً ،عبد الحمٌد
أبو عوض ،سلٌم
شوبل ،مورٌس
الشربٌنً ,لطفً
غانم ,محمد

8
5
3
4
3
2
5

155/00066/1
155/00029/1
155/00392/1
155/00108/1
155/00271/1
155/00122/1
155/00163/1

5
3

155/00124/1
155/00230/1

1
4
8
6
7
11
5
8
10
2
5
5
5
5
4
5
3
11
9
3
3
9
3
5
6
4
3
3
4
3

155/00178/1
155/00193/1
155/00196/1
155/00171/1
155/00185/1
155/00254/1
155/00173/1
155/00139/1
155/00142/1
155/00085/1
155/00083/1
155/00027/1
155/00119/1
155/00141/1
155/00118/1
155/00387/1
155/00101/1
155/00156/1
155/00203/1
155/00376/1
155/00226/1
155/00202/1
155/00214/1
155/00364/1
155/00082/1
155/00025/1
155/00100/1
155/00235/1
155/00420/1
155/00095/1

قسم الترجمة و التحقٌق فً دار اإلخوة الخوف واألرق والقلق عند األطفال
الخوف والرهاب لدى األطفال
أبوزٌد ،مدحت
الدلٌل التشخٌصً للتوحدٌٌن(العٌادي)
سلٌمان ,السٌد
الذكاء و تنمٌته لدى أطفالنا
عبد الكافً ,إسماعٌل
السرقة لدى الطفل و عبلجها
غانم ،محمد
السلوك اإلنسانً
ٌونس ،انتصار
السلوك اإلنسانً  :مقدمة فً العلوم السلوكٌة
التهامً ،حسٌن
السلوك اإلنسانً بٌن الجبرٌة و اإلرادٌة  :و منظور
علم النفس المعاصر ،المشٌئة و اإلختٌار
منصور ،عبد المجٌد
السلوك العدوانً عند األطفال
عز الدٌن ،خالد
السٌطرة الشخصٌة  :كٌف تصنع حٌاة مهنٌة ملٌئة
بالتفاؤل والطاقة والتأثٌر
جابل ,جاري
الشخصٌة  :أنواعها .أمراضها وفن التعامل معها
رٌاض ،سعد
الشخصٌة  :إستخبارات التوافق و الصحة النفسٌة
ٌعقوب ,زٌن الدٌن
الشخصٌة  :مفهومها ,سلوكها ,وعبلقتها بالتعلم
خوري ,توما جورج
الشخصٌة اإلنسانٌة بٌن الحقٌقة وعلم النفس
عطٌة ،طارق
الشخصٌة الجذابة
حجازي ،أحمد
والفشل
لدى النجاح
الشخصٌة بٌن
مهدي ،عٌاش
دراسة فً علم النفس
األطفال :
األكلٌنٌكً
حجازي ,سناء
الصحة الجسمٌة والنفسٌة للمسنٌن
ٌوسف ،جمعة
الصحة النفسٌة لؤلطفال
أحمد ،سهٌر
الصحة النفسٌة للطفل
غٌث ،سعاد
الصحة النفسٌة للطفل
المهدي ،محمد
الصحة النفسٌة للمراهقٌن
آدم ،حاتم
الصحة النفسٌة للمرأة
كمال ،طارق
الصحة النفسٌة للمرأة العربٌة
الصواف ,منى
الصدمة النفسٌة  :علم نفس الحروب و الكوارث
النابلسً ,محمد
الضغوط اإلجتماعٌة و النفسٌة لدى الطفل
غانم ,محمد
الطفل التوحدي
عامر ،طارق
الطفل التوحدي فً األسرة
أبوالسعود ،نادٌة
الطفل الذاتوي  :برنامج تنموي لبعض المهارات
عبد الحمٌد ,محمد
الطفل المتنمر
قطامً ,ناٌفة
الطفل المعاق عقلٌا  :سلوكه  -مخاوفه
شرٌت ،أشرف
الطفل من الحمل إلى الرشد
اسماعٌل ،محمد
الطفل من الوالدة حتى الخمس سنوات
سلٌم ,مرٌم
الطفل وعالمه النفسً
مجموعة من الباحثٌن
الطفولة بٌن السواء و المرض
محمد عبد هللا ،مجدي
الطموح لدى األطفال و كٌف نوجهه
غانم ,محمد
الظواهر السلوكٌة غٌر المرغوبة  :لدى األطفال
الحمدانً ،منال
العدوانٌة عند األطفال  :مفهوم -عبلج
الضمد ،عبد الستار
العدوانٌة لدى األطفال و كٌف نتعامل معها
غانم ,محمد
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التقٌٌم النٌوروسٌكولوجً
التكٌف و الصحة النفسٌة للطفل
التلفزٌون و الصحة النفسٌة للطفل
التنشئة البدنٌة للطفل
التوافق النفسً للمسنٌن
التٌاراتالنفسً
التوافق
للمسنٌن علم نمو الطفل و المراهق :
المعاصرة فً
(دراسة مقارنة)
الجنس و حٌاتنا النفسٌة
الحب لدى المراهقٌن
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3
5

 155/00396/1دٌاموند ,مارٌان
 155/00140/1عبد هللا ,هشام

5

 155/00134/1عسل ،خالد

8
3
3

 155/00133/1خٌر الزراد ،فٌصل
 155/00087/1غانم ,محمد
 155/00090/1غانم ,محمد

6
18
3
3
3

155/00453/1
155/00041/1
155/00102/1
155/00044/1
155/00112/1

سً موسى ،عبد الرحمان
مجٌد ,سوسن
غانم ,محمد
الجبالً ،حسٌن
غانم ,محمد

3
2
3
4
5
13

155/00197/1
155/00356/1
155/00097/1
155/00263/1
155/00040/1
155/00268/1

غانم ,محمد
عوض ،عباس
غانم ,محمد
ربٌع ،هادي
كرم الدٌن ،لٌلى
قاسم ،أنسً

5

 155/00056/1محمد ،عصام

5

 155/00174/1سفٌان ،نبٌل

12
3
4
4
6
2
5
8
5
4
2
11
6
6
5
2
11
4
4
4
3
3
3
3

155/00167/1
155/00110/1
155/00148/1
155/00418/1
155/00417/1
155/00160/1
155/00353/1
155/00180/1
155/00388/1
155/00131/1
155/00405/1
155/00022/1
155/00065/1
155/00256/1
155/00035/1
155/00247/1
155/00028/1
155/00269/1
155/00058/1
155/00159/1
155/00078/1
155/00221/1
155/00079/1
155/00205/1

مخٌمر ،عماد
غانم ,محمد
محمود ،محمد إقبال
عبد هللا ،محمد
عبد هللا ،محمد
العباسً ،صبلح الدٌن
محمد ،أمٌرة
األنصاري ،بدر
التونسً ,محمد
غزال ،عبد الفتاح
الشربٌنً ،زكرٌا
ملحم ,سامً
الشورٌحً ,نبٌلة
سلٌم ،عبد العزٌز
الخوالدة ،محمد
فلٌب ،رونً
كمال ،طارق
هانت ،جنً
برازلتون ،بري
راتب ،أسامة
غانم ,محمد
الخوالدة ،محمود
غانم ,محمد
النواٌسة ,أدٌب
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العقل و أشجاره السحرٌة  :كٌف تنمً الذكاء ,و
اإلبداع ,و الوجدان السلٌم لدى طفلك من المٌبلد و حتى
العبلج العقبلنً اإلنفعالً السلوكً  :أسس وتطبٌقات
العبلج المعرفً السلوكً للنمط السلوكً (أ)  :المفاهٌم-
النظرٌات-التطبٌقات العبلجٌة والكلٌنٌكٌة
العبلج النفسً السلوكً  :لحاالت القلق والتوتر النفسً
والوسواس القهري بطرٌقة الكف بالنقٌض
العبلج النفسً للطفل
العناد و الغضب لدى األطفال و كٌفٌة عبلجه
العنف اإلرهابً ضد الطفولة و المراهقة  :عبلمات
الصدمة و الحداد فً اإلختبارات اإلسقاطٌة
العنف و الطفولة  :دراسات نفسٌة
الغٌرة لدى الطفل و عبلجها
الفروق الفردٌة فً القدرات العقلٌة
القدوة الحسنة و المثل األعلى لدى الشباب و المراهقٌن
القدوة و المثل األعلى  ,سٌكولوجٌة المسنٌن  ,مشكبلت
النوم  ,أطفال الشوارع
القٌادة و الشخصٌة
الكذب لدى الطفل و عبلجه
اللعب و
الطفولة ما قبل المدرسة  :نموها السلٌم و
عند الطفل
اللغة
تنمٌتها
اللغة والتواصل لدى الطفل
المتغٌرات النفسٌة المرتبطة بسلوك العدوانٌٌن
المراهقٌن وأثر اإلرشاد النفسً فً تعدٌله
المختصر فً الشخصٌة واإلرشاد النفسً (المفهوم،
النظرٌة ،النمو ،التوافق ،اإلضطرابات ،اإلرشاد
والعبلج)  :دلٌلك الكتشاف شخصٌتك وشخصٌات
المدخل إلى علم النفس اإلرتقائً  :بحوث معمقة فً
مراحل تنمٌة الجوانب اإلٌجابٌة فً الشخصٌة
المراهق و إحتٌاجاته النفسٌة
المراهقة
المراهقة و العناٌة بالمراهقٌن
المراهقة و كٌف نتعامل مع المراهقٌن
المراهقة وكٌفٌة التعامل معها
المرجع فً الطفولة المبكرة
الشخصٌة
إضطرابات
المشاكل فً
المرجع
لؤلطفال من المشً إلى
السلوكٌة
الصحٌة و
البلوغ
المشكبلت السلوكٌة
المشكبلت النفسٌة عند األطفال
المشكبلت النفسٌة عند األطفال
المشكبلت النفسٌة لؤلطفال  :أسبابها عبلجها
المشكبلت النفسٌة و السلوكٌة لدى األطفال
المناهج اإلبداعً الشامل فً تربٌة الطفولة المبكرة
المهارات الشخصٌة  :كٌف تتعامل مع الناس
النشأة النفسٌة للطفل
طفلكالحل
المشكلة و
الصوتفًلدى
النطق و
العاطفً
األطفال  ::تطور
نمو الطفل
األساسٌة
النقاط
والسلوكً
النمو الحركً  :مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهق
النمو الحركً لدى الطفل
النمو الخلقً و األجتماعً
النمو العقلً لدى األطفال
النمو اللغوي و المعرفً للطفل
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2
5
5
2
5
4

155/00362/1
155/00006/1
155/00007/1
155/00068/1
155/00020/1
155/00089/1

العارضة ،محمد
الملٌجً ،حلمً
عوٌس ،عفاف
أبو الخٌر ،عبد الكرٌم
راتب ،أسامة
محمد ,جاسم

2
6
2
4

155/00272/1
155/00259/1
155/00415/1
155/00014/1

سعفان ،أحمد إبراهٌم
برازلتون ،ت .بري
مانتو ،روبنز
غزال ،عبد الفتاح

3

 155/00385/1النحراوي ,زمردة

3

 155/00198/1غانم ,محمد

4
9

 155/00164/1الداهروب ،صالح
 155/00070/1الشربٌنً ,لطفً
فٌنشتاٌن ،شٌربل
المالكً ,موزة
أبو شهبة ,هناء
النجار ,عبد الرحمن
عبد الصاحب ،منتهى
الخالدي ،أحمد
غانم ,محمد
سرى ,جبلل
بطرس ،بطرس
حواشٌن ،مفٌد

6
5
3
3
5
5
3
2
13
3

155/00043/1
155/00382/1
155/00367/1
155/00368/1
155/00252/1
155/00262/1
155/00080/1
155/00114/1
155/00154/1
155/00222/1

4

 155/00423/1نابلسً ,محمد
الزراد ،فٌصل
مجٌد ,سوسن
العٌسوي ،عبد الرحمن
إبراهٌم ,فٌولٌت

4
3
1
1

155/00410/1
155/00179/1
155/00109/1
155/00397/1

2
4
9

 155/00445/1بظاظو ،أنسام مصطفى
 155/00187/1لندلفٌبل ،جٌل
 155/00039/1عامر ،طارق

8
6
11

 155/00038/1عبد الرحمن ,محمد
ٌ 155/00062/1عقوب ,غسان
 155/00264/1قطامً ،ناٌفة

1
6
4
6
8
6
6

155/00194/1
155/00425/1
155/00378/1
155/00127/1
155/00126/1
155/00123/1
155/00250/1

الدلفً ،محسن
خٌري ،أسامة
برناردي ,جوزبنٌا
العمرٌة ,صبلح الدٌن
الظاهر ,قحطان
ضمرة ,جبلل
الخطٌب ،جمال
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النمو المعرفً لطفل ما قبل المدرسة ( :نظرٌاته و
تطبٌقاته)
النمو النفسً
للطفل
النفسً
إلى المراهقة  :منظور نفسً إجتماعً
الحمل
النمو من
النمو وتمرٌضً
طبً
الدافعٌة  :فً توجٌه النشاط الحركً للطفل و
األنشطة الرٌاضٌة
النمو و الطفولة فً رٌاض األطفال
الوسٌط فً المشكبلت الحٌاتٌة 100 :مشكلة نفسٌة
وإجتماعٌة  :أسالٌب التشخٌص ،طرق العبلج
انضباط األطفال على طرٌقة برازلتون
اهتم بذاتك
أبحاث حدٌثة فً علم نفس الطفل
أبعاد الشخصٌة و إستبٌانات الخوف  :أسلوب إحصائً
تطبٌقً فً العبلج النفسً
أحبلم الٌقضة,المنتقبات,إضطرابات النوم,برنامج
إرشادي,مدمنً الهٌروٌن المصابٌن
باإلٌدز,إضطرابات الشخصٌة الشائعة لدى فئات
أساسٌات التوافق النفسً واإلضطرابات السلوكٌة
واإلنفعالٌة  :األسس والنظرٌات
أسرار الشٌخوخة  :مشكبلت المسنٌن و كٌفٌة العبلج
أسرار تفكٌر المراهق  :إستراتٌجٌات بحثٌة للتواصل
مع مراهقً الٌوم و تعلٌمهم
أطفال ببل مشاكل زهور ببل أشواك
أطفالنا معرضون لئلضطرابات النفسٌة
مشكبلتهم
أطفالنا و
النفسٌة نظرٌة األنٌكرام و القٌم و
على وفق
الشخصٌة
أنماط
اإلجتماعًحٌاة األطفال الطبٌعٌٌن وذوي
الذكاء اللعب فً
أهمٌة
االحتٌاجات الخاصة
إحتٌاجات النمو فً مرحلة الطفولة
إختبار ذكاء األطفال
إرشاد األطفال العادٌٌن
إرشاد الطفل و توجٌهه
إسقاط الشخصٌة فً اختبار تفهم الموضوع  :منهج
لدراسة الشخصٌة رائز شبٌه ال T.A.T
إضطراب فرط الحركة و نقص اإلنتباه و اإلندفاع
بالسلوك لدى األطفال  :التشخٌص و العبلج دلٌل األسرة
إضطرابات الشخصٌة  :أنماطها-قٌاسها
إضطرابات الطفولة و المراهقة و عبلجها
بحوث و دراسات فً سٌكولوجٌة اإلعاقة
برنامج عبلجً لتخفٌف إكتئاب ما بعد صدمتً الوفاة
العبلجٌة
والتطبٌقات
النظرٌات
األطفال :
والطبلق
اإلعتماد على
لتحقٌق
الخطوات
لدى :أبسط
الذات
تحفٌز
النفس والمثابرة
تدرٌب األطفال ذوي اإلضطرابات السلوكٌة
تدرٌب األطفال ذوي اإلضطرابات السلوكٌة على
دلٌل :األباء و المعالجٌن
المهارات
Le developpemment
النمائٌة :بٌاجٌه
الطفل عند
تطور
de l'enfant
تطور اللغة والتفكٌر لدى الطفل
تطور شخصٌة اإلنسان  :التعامل مع الناس فً ضوء
التربٌة وعلم النفس واإلجتماع
تطوٌر الذات ( :ادارٌا -أكادٌمٌا -اجتماعٌا )
تعالوا نلعب سوٌا  239لعبة لؤلطفال من  6-3سنوات
تعدٌل السلوك
تعدٌل السلوك
تعدٌل السلوك
تعدٌل السلوك اإلنسانً
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8

 155/00424/1أبو أسعد ،أحمد

4
16

 155/00121/1العزة ،سعٌد حسنً
 155/00125/1أبو حامد ،ناصر الدٌن

3
4
9
3
3

155/00355/1
155/00365/1
155/00128/1
155/00232/1
155/00233/1

مرشد ،ناجً
واطسون,ل,س
الزرٌقات ،ابراهٌم
بطرس ،بطرس
الروسان ،فاروق

4
2
3
5
4
13
3

155/00184/1
155/00132/1
155/00211/1
155/00120/1
155/00186/1
155/00021/1
155/00207/1

مالهً ,سٌنج رانجٌت
عطٌة ,عزالدٌن
روبرت ،سٌجلر
قطامًٌ ,وسف
لندلفٌبل ،جٌل
بدٌر ،كرٌمان
بدندي ،شهرزاد

5
6
4
5
2
5
10

155/00129/1
155/00092/1
155/00407/1
155/00215/1
155/00019/1
155/00072/1
155/00013/1

متولً خضر ،عبد الباسط
برازلتون ،بري
غنٌم ،عادل
النٌال ,ماٌسة
حرٌز ،انجاد
النٌال ,ماٌسة
النٌال ,ماٌسة

14

 155/00138/1حسن ،منى

4

155/00093/1
155/00369/1
155/00370/1
155/00372/1
155/00371/1
155/00358/1

الند ,كرستٌن
النابلسً ,محمد
النابلسً ,محمد
النابلسً ,محمد
النابلسً ,محمد
أسعدٌ ،وسف مٌخائٌل

4
2
3
4
11
4
4

155/00135/1
155/00188/1
155/00242/1
155/00363/1
155/00454/1
155/00018/1
155/00052/1

كٌم ،إس.دبلٌو
فٌنلً ،جاي
عٌاش ،لٌث
نٌل ،دونالد وولش
إسماعٌلًٌ ،امنة
الحافظ ،منٌر
مختار ،وفٌق

4
9

ٌ 155/00352/1عقوب ،غسان
 155/00255/1غباري ،ثائر

5
5
5
2

9
10
5
6
4

155/00147/1
155/00030/1
155/00048/1
155/00257/1
155/00143/1

مختار ،وفٌق
نور سرٌة ,عصام
عوٌس ،عفاف
العٌسوي ،عبد الرحمن
محمود ،محمد
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تعدٌل السلوك اإلنسانً  :النظرٌة و التطبٌق
تعدٌل السلوك اإلنسانً  :دلٌل لؤلباء والمرشدٌن
واالجتماعٌة
التعلٌمٌة
السلوك القضاٌا
التربوٌٌن فً
والنفسٌة المشكبلت
أسالٌب حل
اإلنسانً  :و
تعدٌل
السلوكٌة
تعدٌل السلوك العدوانً لؤلطفال العادٌٌن وذوي
اإلحتٌاجات الخاصة  :دلٌل لؤلباء و األمهات
تعدٌل سلوك األطفال و المراهقٌن  :المفاهٌم و
التطبٌقات
تعدٌل و بناء سلوك األطفال
تعدٌل وبناء السلوك اإلنسانً
تعزٌز الجودة الشخصٌة  :تقوٌة ذاتك من أجل بلوغ
الناس فً
تفسٌر األداء
ذروة
العملوالمواقف  :من منظور علم النفس
للسلوك
المعاصر
تفكٌر األطفال
تفكٌر األطفال  :تطوره و طرق تعلٌمه
تقدٌر الذات
تقوٌم نمو الطفل
تنمٌة مهارات التفكٌر لؤلطفال  :تطبٌقات عملٌة
تنمٌة و تعدٌل سلوك األطفال و الشباب  :الخلفٌة
النظرٌة-التشخٌص-العبلج
تهدئة الطفل اإلنفعالً  :على طرٌقة برازلتون
خمس خطوات لتعدٌل سلوك طفلك
الطفل :نفس
عالمفً علم
حدٌثة
الطفل تعلٌمه و ذكاؤه و
تغدٌته و
دراسات فً
عقوبته
دراسة حدٌثة فً المراهقة
دراسة حدٌثة فً علم نفس المرأة
دلٌل األباء المتخصصٌن فً العبلج السلوكً المكثف
والمبكر للطفل التوحدي
دلٌلك الكامل للعناٌة بطفلك  :العناٌة الٌومٌة  ,التغذٌة ,
النوم  ,العناٌة الصحٌة  ,تدابٌر السبلمة
ذكاء الجنٌن
ذكاء الرضٌع
ذكاء الطفل المدرسً
ذكاء الطفل قبل المدرسً
رعاٌة المراهقٌن
ساعدونً فأنا ال أستطٌع التحكم فً نفسً  :السٌطرة
على السلوك اإلندفاعً
سر تحرٌر الذات
سلوك العنف و عبلقته بالشعور بالندم
سماؤك الداخلٌة  :حوار مع الذات الكلٌة
الجانحٌن
الشخصٌة
سمات
القٌومٌة وأنماط ثقافة
لدى :األنا
الرهبة
سوسٌولوجٌا
الخوف:دراسات فكرٌة
سٌكولوجٌا األطفال ضعاف العقول
سٌكولوجٌا الحروب و الكوارث و دور العبلج النفسً
 :إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
سٌكولوجٌا الشخصٌة
سٌكولوجٌة األطفال الموهوبٌن  :خصائصهم،
مشكبلتهم  ،أسالٌب رعاٌتهم
سٌكولوجٌة األمومة و الطفولة
سٌكولوجٌة اإلبداع عند األطفال
سٌكولوجٌة اإلرهابً
سٌكولوجٌة اإلنتقام
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عبلونة ,شفٌق
مصطفىٌ ،وسف
سمٌث ،باربرا
بطرس ،بطرس
أحمد ،سهٌر

8
5
7
10
3

155/00049/1
155/00416/1
155/00157/1
155/00036/1
155/00182/1

10

 155/00047/1خطاب ،محمد

سٌكولوجٌة التطور اإلنسانً  :من الطفولة الى الرشد
سٌكولوجٌة التماٌز لدى المراهقٌن
سٌكولوجٌة الجنس والنوع
سٌكولوجٌة الدمج فً الطفولة المبكرة
سٌكولوجٌة الشخصٌة
سٌكولوجٌة الطفل التوحدي  :تعرٌفها-تصنٌفها-
أعراضها-تشخٌصها-أسبابها-التدخل العبلجً
سٌكولوجٌة الطفولة المبكرة  :نحو اإلستثمار األمثل فً
تربٌة الطفولة المبكرة
سٌكولوجٌة الطفولة و المراهقة  :مشكبلتها و أسبابها و
طرق حلها
سٌكولوجٌة الطفولة و المراهقة و حقائقها األساسٌة
سٌكولوجٌة الفروق الفردٌة  :علم النفس الفارٌقً
سٌكولوجٌة الكذب و الكشف عن المكر و الخداع
سٌكولوجٌة اللعب
سٌكولوجٌة اللعب  :رؤٌة نظرٌة وأمثلة تطبٌقٌة
سٌكولوجٌة اللغة و الطفل
سٌكولوجٌة المراهقة
سٌكولوجٌة المراهقة
سٌكولوجٌة المرأة
سٌكولوجٌة المرأة العاملة
سٌكولوجٌة الموهبة األدبٌة و الطفولة
سٌكولوجٌة النمو  :دراسة فً نمو الطفل و المراهق
سٌكولوجٌة النمو عند الطفل و المراهق
سٌكولوجٌة النمو فً الطفولة
الخاصة
اإلحتٌاجات
نظرٌة وتطبٌقات
دراسات
ذويالطفل :
سٌكولوجٌة نمو
عملٌة
سٌكولوجٌة و سلوك الطفل  :تنمٌة اإلبداع نماذج و
تطبٌقات

6
4
6
4
5
3
2
5
3
12
8
3
7
5
4
9
3
4
1
12

155/00053/1
155/00061/1
155/00419/1
155/00051/1
155/00422/1
155/00450/1
155/00261/1
155/00265/1
155/00267/1
155/00206/1
155/00032/1
155/00231/1
155/00115/1
155/00107/1
155/00059/1
155/00060/1
155/00076/1
155/00351/1
155/00158/1
155/00031/1

بن ٌونس ،محمد
العٌسوي ،عبد الرحمن
وملمان ،شٌفر
الجسمانً ،عبد العلً
االمارة ،أسعد
الصالحً ،عادل
اللبابٌدي ،عفاف
محمد ،شحاتة
سلٌمان ،السٌد
شرٌم ،رغدة
المٌبلدي ،عبد المنعم
عبد الخالق ،أحمد
عبد الفتاح ,كامٌلٌا
عصر ,محمد
عسٌوي ,عبد الرحمن
خوري ,توما جورج
العزة ،سعٌد
إسماعٌل ،نبٌه
أحمد ،سهٌر
قندٌل ,محمد

5
2
6
8
4
5
20
3
4
2
5
10
4
4
8
4
7
5
40
10
9
4

155/00150/1
155/00409/1
155/00166/1
155/00149/1
155/00389/1
155/00244/1
155/00169/1
155/00228/1
155/00421/1
155/00266/1
155/00012/1
155/00002/1
155/00192/1
155/00359/1
155/00091/1
155/00430/1
155/00384/1
155/00383/1
155/00217/1
155/00016/1
155/00390/1
155/00246/1

قسم الترجمة و التحقٌق فً دار اإلخوة طرق إشباع الحاجات النفسٌة للطفل
عبلج العنف المدرسً و المشاكل السلوكٌة
العٌسوي ،عبد الرحمن
علم النفس اإلرتقائً  :سٌكولوجٌة الطفولة و المراهقة
كفافً ،عبلء الدٌن
البعدلؤلطفال
اإلكلٌنٌكً
حجازي ،سناء
النفسً للعبلقة بٌن البٌئة و
علم النفس البٌئً :
السلوك
عسكر ,علً
النفس البٌئً  :دراسة فً سٌكولوجٌة العبلقة بٌن
علم
البٌئة واإلنسان
عبد هللا ،مجدي
علم النفس التطوري  :الطفولة و المراهقة
أبو جادو ،صالح
علم النفس التطوري  :العلم الجدٌد للعقل
باس ،دافٌد
علم النفس الطفولة واإلبداع
جابر ،إبراهٌم
علم النفس الفارق  :دراسات عربٌة و عالمٌة
أبو النٌل ،محمود
علم النفس المرأة  :الطفولة والمراهقة
دوتش ،هٌلٌن
علم النفس النمو
العمرٌة ,صبلح الدٌن
علم النفس فً التربٌة الفنٌة
بدٌر ،رٌان
علم طفلك كٌف ٌفكر
محمد ،ربٌع
علم طفلك كٌف ٌفكر
حبٌب ،مجدي
علم نفس الشخصٌة
أبو سعد ،أحمد
علم نفس الشخصٌة
العبٌدي ,محمد
علم نفس الشخصٌة
الملٌجً ,حلمً
علم نفس الطفل
كركوش ،فتٌحة
علم نفس الطفل غٌر العادي
البطاٌنة ،أسامة
علم نفس الطفولة و تربٌة األمن لطفل الروضة
الجندي ,إكرام
علم نفس اللعب
موثقً ،هاٌدة
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3
3
3
3
2
6
8
2
7
4
3
8
5
3

155/00270/1
155/00379/1
155/00218/1
155/00216/1
155/00448/1
155/00251/1
155/00225/1
155/00005/1
155/00001/1
155/00381/1
155/00213/1
155/00003/1
155/00212/1
155/00220/1

صوالحة ،محمد
خلٌل ,عزة
دوتش ،هٌلٌن
دوتش ،هٌلٌن
الزبٌدي ،حسٌن
قلٌوبً ،خالد
سلٌم ,مرٌم
العٌسوي ،عبد الرحمن
نور سرٌة ,عصام
الرٌماوي ،محمد
الرٌماوي ،محمد
عبد الحمٌد ,منذر
فاٌد ،جمال
مجٌد ,سوسن

2
4
5
3
4
1
9

155/00004/1
155/00449/1
155/00393/1
155/00096/1
155/00394/1
155/00245/1
155/00008/1

الطفٌلً ,امتثال
الموسوي ،عبد العزٌز
عبد هللا ,سهٌر
غانم ,محمد
بحري ،منً
النٌال ،ماٌسة
الرٌماوي ،محمد

5
8
10
4
2
4
3
5

155/00137/1
155/00073/1
155/00177/1
155/00176/1
155/00069/1
155/00429/1
155/00106/1
155/00168/1

الزارع ,ناٌف بن عابد
مٌخائٌل ,خلٌل
ربٌع ،محمد شحاته
عبد الخالق ،أحمد
مرسً ,كمال
الدروبً ،طه
غانم ,محمد
الداهري ,صالح

6
7
3
20
6
3
4
3
4
2
2
5
11
12
3
8
9
4

155/00258/1
155/00033/1
155/00094/1
155/00181/1
155/00017/1
155/00404/1
155/00011/1
155/00113/1
155/00034/1
155/00071/1
155/00412/1
155/00023/1
155/00236/1
155/00024/1
155/00105/1
155/00456/1
155/00146/1
155/00170/1

النمر ،عصام
بنجامٌن ،وولمان
غانم ,محمد
هوبر ،وٌنفرٌد
زٌان ,سعٌد
عبد ربهٌ ،افا
خلٌفة ،اٌناس
غانم ,محمد
المٌبلدي ،عبد المنعم
الطٌب ،محمد
جمٌل ،سمٌة طه
مجٌد ,سوسن
شٌفر ,شارلز
بدٌر ،كرٌمان
غانم ,محمد
زلوف ،منٌرة
العبادي ،خلٌل
علوان ،فادٌة
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علم نفس اللعب
علم نفس اللعب فً الطفولة المبكرة
علم نفس المرأة  :األمومة
علم نفس المرأة  :الطفولة و المراهقة
علم نفس النمو
علم نفس النمو
علم نفس النمو
علم نفس النمو
علم نفس النمو
علم نفس النمو  :الطفولة و المراهقة
علم نفس النمو  :الطفولة و المراهقة
علم نفس النمو  :الطفولة و المراهقة
علم نفس النمو  :فً الطفولة المبكرة
علم نفس النمو للطفل
علم نفس النمو من الطفولة إلى الشٌخوخة  :دراسة
تحلٌلٌة للسلوك والمعاش االنسانً
علم نفس النمو ونظرٌاته
فن التفاوض مع األبناء المتفوقٌن عقلٌا
فن المذاكرة و التوافق بٌن األطفال
فً الطفولة المبكرة  ( :دراسات تربوٌة )
فً سٌكولوجٌة المرأة
فً علم نفس الطفل
قائمة تقدٌر السلوك التوحدي  :مقٌاس خاص بفئة
التوحد مطور على بٌئة عربٌة
قدرات و سمات الموهوبٌن  :دراسة مٌدانٌة
قٌاس الشخصٌة
قٌاس الشخصٌة
إقرأ وما علم
اإلسبلم
رعاٌتهم فً
كٌف السن
كبار
النفس ذهن
ٌدور فً
جلٌسك :
تحلل وشخصٌة
جلٌسك من إٌماءاته
كٌف ننمً ذكاء أطفالنا
مبادئ علم النفس اإلرتقائً و نظرٌاته
محاضرات فً تعدٌل السلوك  :دلٌل عملً و علمً
لآلباء و المربٌن و المعاملٌن مع األشخاص المعاقٌن
مخاوف األطفال
مخاوف الؤلطفال و كٌف نتعامل معها
مدخل إلى سٌكولوجٌة الشخصٌة
مدخل إلى علم نفس النمو
مراحل النمو
مراحل النمو  :تطوره و رعاٌته
مستوٌات الطموح لدى المراهقٌن
مشاكل نفسٌة تواجه الطفل
وذويالمراهق
الجنٌن إلى
األطفالمن
مشكبلت األبناء
اإلحتٌاجات الخاصة
العادٌٌن
وعبلجها األطفال النفسٌة  :و األسالٌب اإلرشادٌة
مشكبلت
لمعالجتها
مشكبلت األطفال والمراهقٌن و أسالٌب المساعدة فٌها
مشكبلت طفل الروضة  :و أسالٌب معالجتها
مشكلة التبول البلإداري وكٌف نتعامل معها
مفاهٌم أساسٌة فً الشخصٌة و دورها فً حٌاة المراهق
مقاٌٌس فً اإلضطرابات السلوكٌة
مقدمة فً علم النفس اإلرتقائً
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8
3
2

155/00413/1
155/00224/1
155/00260/1

3

155/00239/1

3
3

155/00377/3
155/00241/1

3
3

155/00210/1
155/00238/1

3
2
4
5
5
6
4
2
6
3
3
2
8
6
5

155/00015/1
155/00084/1
155/00243/1
155/00373/1
155/00219/1
155/00223/1
155/00190/1
155/00444/1
155/00172/1
155/00237/1
155/00145/1
155/00183/1
155/00010/1
155/00064/1
155/00081/1

3
11
4
2

155/00144/1
155/00189/1
155/00426/1
155/00446/1

6

155/00398/1

مقدمة فً علم نفس المرأة  :هل تحتاج شخصٌة المرأة
إلى علم نفس أم لزوج عصري أم إلى اإلثنٌن معا ؟
المغازى ،إبراهٌم
مقدمة لدراسة الشخصٌة
النٌال ,ماٌسة
مقدمة لدراسة الشخصٌة
األنصاري ،بدر
مقٌاس اضطراب اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد
لدى األطفال التوحدٌٌن
علً ،محمد
مقٌاس اإلكتئاب لؤلطفال ضعاف السمع  :إعداد
المقٌاس و التعلٌمات و دراسة الصدق و الثبات
القطاوي ,سحر
مقٌاس اإلنتماء للمراهقٌن و المعوقٌن بدنٌا و العادٌٌن
علً ،محمد
مقٌاس التوافق النفسً لذوي اإلعاقة السمعٌة و
العادٌٌن  :الشخصً  -الدراسً  -اإلجتماعً مترجم
علً ،محمد
مقٌاس صورة الجسم للمعوقٌن بدنٌا وجسدٌا
علً ،محمد
مناهج البحث فً علم نفس النمو  :سٌكولوجٌةالطفولة
العوامل المؤثرة فً مراحل النمو
عبد الكرٌم ،هند
موسوعة التربٌة النفسٌة لؤلطفال
محمود ،مً
موسوعة فن التعامل مع المراهقٌن و المراهقات
علٌان ،فؤاد
مٌبلد الذكاء عند الطفل
السٌد ,إبراهٌم
نحو علم نفس جدٌد للمرأة
مٌللر ،جٌن بٌكر
نظرة فً أعماق الشخصٌة
خوري ،توما
نظرٌات الذات  :ودورها فً الدافعٌة والشخصٌة والنمو
دوٌك ،كارول
نظرٌات الشخصٌة
مخدوم ،أٌوب
نظرٌات الشخصٌة
فاالدون ,سٌمون
 Bem, B.Allanنظرٌات الشخصٌة  :اإلرتقاء -النمو -التنوع
نظرٌات النمو
مٌللر ،باترٌشٌاه
نقد الشخصٌة العربٌة
ذٌنات ،خلف
نمو الطفل
موري ،لٌلٌان
نمو الطفل المعرفً و اللغوي
قطامًٌ ,وسف
نمو الطفل ورعاٌته
الرٌماوي ،محمد
هموم جنسٌة معاصرة  :مدخل إلى رؤٌة حضارٌة
ألسرار العبلقة بٌن الجنسٌن
عبد العزٌز ،جابر
هندسة الذات
سعٌد ,سعاد
هندسة النفس البشرٌة
مقابله ،عمر
هوٌة األنا والتمرد النفسً لدى المراهقٌن
العبادي ،علً سلمان
وسائل قٌاس الشخصٌة  :إستخدام اإلختبارات النفسٌة
والمقاٌٌس السٌكومترٌة والسٌكودٌنامٌة
حسٌن ،صالح
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