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مصادر االختبار الشامل لطلبة الدكتوراه علم نفس النمو
المواد

المصادر المعتمدة

تصميم

فيركسون ،جورج .الحليل االحصائي في التربية وعلم النفس .ترجمة صفاء الكعبي.

تجريبي

الكيالني ،عبد هللا زيد ،ونضال كمال الشريفي .مدخل الى البحث في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية ،اسسه تصاميمه.

حبيب ،صفاء طارق .علم النفس التجريبي.
فان دالين ،ديوبولد .مناهج البحث التربوي.

دراسات

هاورد س فريدمان .الشخصية النظريات الكالسيكية والبحث العلمي.

متقدمة في

هريدي ،عادل محمد .نظريات الشخصية.

الشخصية

شلتز ،دوران .نظريات الشخصية.

علم النفس

نوفل ،محمد بكر  ،تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل.

التربوي

الن ،ب ،بيم .نظريات الشخصية االرتقاء النمو التنوع .ترجمة عالء الدين كفافي واخرون.

نوفل ،محمد بكر .علم النفس التربوي.

جروان ،فتحي .تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات.
البيلي ،عبد هللا ،وآخرون ،علم النفس التربوي.

العتوم ،عدنان  ،علم النفس المعرفي.
العتوم ،عدنان .علم النفس التربوي.
مشكالت نمو
تطور لغوي

يوسف قطامي ،نمو الطفل المعرفي واللغوي.
موفق الحمداني اللغة وعلم النفس.
المفاهيم اللغوية عند األطفال.
عبد الكريم الخوايلة ،تطور لغة الطفل.

تطور التفكير

نوفل ،محمد بكر ،تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستعمال عادات العقل.
أبو جادو ،ومحمد بكر نوفل تعليم التفكير -النظرية والتطبيق.-
القواسمة ،احمد حسن  ،تنمية مهارات التعلم والتفكير والبحث.

مصادر االختبار الشامل لطلبة الدكتوراه علم النفس التربوي
المواد
تصميم
تجريبي

المصادر المعتمدة
فيركسون ،جورج .الحليل االحصائي في التربية وعلم النفس .ترجمة صفاء الكعبي.
الكيالني ،عبد هللا زيد ،ونضال كمال الشريفي .مدخل الى البحث في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية ،اسسه تصاميمه.
حبيب ،صفاء طارق .علم النفس التجريبي.

فان دالين ،ديوبولد .مناهج البحث التربوي.

دراسات
متقدمة في
الشخصية
نظريات
القياس

هاورد س فريدمان .الشخصية النظريات الكالسيكية والبحث العلمي.
هريدي ،عادل محمد .نظريات الشخصية.
شلتز ،دوران .نظريات الشخصية.
الن ،ب ،بيم .نظريات الشخصية االرتقاء النمو التنوع .ترجمة عالء الدين كفافي واخرون.
ابو عالم ،صالح .تطورات معاصرة في القياس.
ابو عالم ،صالح .القياس والتقويم التربوي.
الشرقاوي ،انور .بناء اختبار محكي المرجع.
ابو عالم ،صالح .االختبارات التشخيصية.

علم النفس
المدرسي

قطامي ،نايفة .اساسيات علم النفس المدرسي.
البكري ،امل .دراسات حديثة في علم النفس المدرسي.
عدنان ،رانيا .علم النفس المدرسي.
العيسوي ،عبد الرحمن .علم النفس المدرسي.
كاغالر ،هوغيت .علم النفس المدرسي.

دافعية

ديني ،محمد محمد .سيكولوجية الدافعية واالنفعاالت.
غباري ،ثائر احمد .الدافعية النظرية والتطبيق.
الزيات ،فتحي .سيكولوجية التعليم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي.
البيلي ،عبد هللا واخرون .علم النفس التربوي.

علم النفس
تربوي

نوفل ،محمد بكر  ،تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل.
نوفل ،محمد بكر .علم النفس التربوي.
جروان ،فتحي .تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات.
البيلي ،عبد هللا ،وآخرون ،علم النفس التربوي.
العتوم ،عدنان  ،علم النفس المعرفي.
العتوم ،عدنان .علم النفس التربوي.

مصادر االختبار الشامل لطلبة الدكتوراه االرشاد والتوجيه
المواد
تصميم
تجريبي

المصادر المعتمدة
فيركسون ،جورج .الحليل االحصائي في التربية وعلم النفس .ترجمة صفاء الكعبي.

الكيالني ،عبد هللا زيد ،ونضال كمال الشريفي .مدخل الى البحث في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية ،اسسه تصاميمه.
حبيب ،صفاء طارق .علم النفس التجريبي.
فان دالين ،ديوبولد .مناهج البحث التربوي.

دراسات
متقدمة في
الشخصية
علم النفس
التربوي

هاورد س فريدمان .الشخصية النظريات الكالسيكية والبحث العلمي.

هريدي ،عادل محمد .نظريات الشخصية.
شلتز ،دوران .نظريات الشخصية.

الن ،ب ،بيم .نظريات الشخصية االرتقاء النمو التنوع .ترجمة عالء الدين كفافي واخرون.
نوفل ،محمد بكر  ،تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل.

نوفل ،محمد بكر .علم النفس التربوي.

جروان ،فتحي .تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات.

البيلي ،عبد هللا ،وآخرون ،علم النفس التربوي.

العتوم ،عدنان  ،علم النفس المعرفي.
العتوم ،عدنان .علم النفس التربوي.

احتياجات
خاصة
فنيات مقابلة

عبد هللا  ،محمد قاسم .العملية االرشادية -االسس النظرية والبرامج والتطبيقات.
كنافي ،عالء الدين .االرشاد والعالج النفسي االسري.
محمد ،عادل عبد هللا .العالج المعرفي السلوكي.

عمر ،ماهر محمود .المقابلة في االرشاد والعالج النفسي.
ابو اسعد ،احمد عبد اللطيف .دليل عمل المرشد.

ابو اسعد ،احمد عبد اللطيف ،واحمد عريبات .االرشاد النفسي دليل عمل المرشدين التربويين.

بطرس ،بطرس حافظ .اساسيات االرشاد النفسي.

نظريات
معاصرة في
اإلرشاد

النظرية والتطبيق في االرشاد والعالج النفسي Oeraldcorg .ترجمة سامع وديع الخفش.

الزيود ،نادر فهمي .نظريات االرشاد والعالج النفسي.

ثرول ،تيموثي .علم النفس االكلينيكي .ترجمة فوزية شاكر وحنان لطفي.

مصادر االختبار الشامل لطلبة الدكتوراه القياس والتقويم
المواد
تصميم
تجريبي

المصادر المعتمدة
فيركسون ،جورج .الحليل االحصائي في التربية وعلم النفس .ترجمة صفاء الكعبي.

الكيالني ،عبد هللا زيد ،ونضال كمال الشريفي .مدخل الى البحث في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية ،اسسه تصاميمه.
حبيب ،صفاء طارق .علم النفس التجريبي.
فان دالين ،ديوبولد .مناهج البحث التربوي.

دراسات
متقدمة في
الشخصية
علم النفس
التربوي

هاورد س فريدمان .الشخصية النظريات الكالسيكية والبحث العلمي.

هريدي ،عادل محمد .نظريات الشخصية.
شلتز ،دوران .نظريات الشخصية.

الن ،ب ،بيم .نظريات الشخصية االرتقاء النمو التنوع .ترجمة عالء الدين كفافي واخرون.
نوفل ،محمد بكر  ،تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل.

نوفل ،محمد بكر .علم النفس التربوي.

جروان ،فتحي .تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات.

البيلي ،عبد هللا ،وآخرون ،علم النفس التربوي.

العتوم ،عدنان  ،علم النفس المعرفي.
العتوم ،عدنان .علم النفس التربوي.

قياس
الشخصية
إحصاء
تطبيقي
ووظيفي

بدر االنصاري ،قياس الشخصية.

محمد شحاته ربيع .قياس الشخصية.
احمد عبد الخالق .قياس الشخصية.

الصوفي ،عبد المجيد رشيد .اختبار كا 2واستخداماته في التحليل االحصائي.

عودة ،احمد سليمان ،وخليل يوسف الخليلي .االحصاء للباحث في التربية وعلم النفس.
البياتي ،عبد الجبار توفيق .االحصاء وتطبيقاته في العلوم التربوية والنفسية.

عالم ،صالح الدين محمود .تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية.

البياتي ،عبد الجبار توفيق .التحليل االحصائي في البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية (الطرق الالمعلمية).

قياس محكي
المرجع

مصادر االختبار الشامل لطلبة الدكتوراه المناهج وطرائق التدريس العامة
المواد
تصميم
تجريبي

المصادر المعتمدة
ابو عالم ،رجاء محمود .مدخل الى مناهج البحث التربوي.

الكيالني ،عبد هللا زيد ،ونضال كمال الشريفي .مدخل الى البحث في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية ،اسسه تصاميمه.
حبيب ،صفاء طارق .علم النفس التجريبي.
فان دالين ،ديوبولد .مناهج البحث التربوي.

تصميم
التدريس

زاير  ،سعد علي واخرون .الموسوعة التعليمية المعاصرة.

عبد الكريم ،واثق ،وزينب حمزة راجي .المدخل البنائي نماذج واستراتيجيات تدريس المفاهيم.
العدوان ،زيد سليمان ،ومحمد فؤاد الحوامدة .تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق.

الحموز ،محمد عواد .تصميم التدريس.

تعليم مهارات
التفكير

نوفل ،محمد بكر  ،تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل.
جروان ،فتحي .تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات.

زاير ،سعد علي .نصائح تعليمية عملية للمدرسين والمدرسات.

شواهين ،خير سليمان ،وشهرزاد صالح .التفكير وما وراء التفكير.

العبيدي ،رقية عبد االئمة  ،وعالء عبد الحسين شبيب .التفكير ما وراء المعرفي رؤية نظرية وجوانب تطبيقية.

طرائق
التدريس

زاير ،سعد علي  ،وآخرون ،الموسوعة التعليمية المعاصرة .

عبد الحميد  ،استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعليم.

زاير ،سعد علي  ،وداود عبد السالم صبري ،طرائق التدريس العامة .

فرمان ،شذى عادل  ،وآخرون  ،معايير الجودة في المنهج والكتاب المدرسي.

تطوير المنهج

ابو حويج ،مروان  ،المناهج التربوية المعاصرة.

الجابري ،كاظم كريم ،وداود عبد السالم صبري ،وزينب حمزة راجي .المنهج والكتاب المدرسي.
التميمي ،عواد جاسم محمد ،المناهج الدراسية -مفهومها ،تطويرها.

زاير  ،سعد علي ،ومحمد عبد الوهاب عبد الجبار .المناهج بين النظرية والتطبيق ،رؤية عراقية معاصرة.

فلسفة المناهج

داود عبد السالم صبري ،الحاجة الى دراسة المناهج ،محموعة محاضرات ،ألقيت على طلبة الدكتوراه.2016 ،

سمعان ،وهيب ،ولبيب رشدي ،دراسات في المناهج.

شحاته ،حسن ،المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق.

مدكور ،علي احمد ،نظريات المناهج العامة.

مصادر االختبار الشامل لطلبة الدكتوراه طرائق تدريس اللغة العربية
المواد
تصميم تجريبي

المصادر المعتمدة
ابو عالم ،رجاء محمود .مدخل الى مناهج البحث التربوي.
الكيالني ،عبد هللا زيد ،ونضال كمال الشريفي  .مدخل الى البحث في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية ،اسسه تصاميمه.

حبيب ،صفاء طارق .علم النفس التجريبي.

فان دالين ،ديوبولد .مناهج البحث التربوي.

دراسات متقدمة
في طرائق
التدريس

الجامعي
تعليم مهارات
التفكير

زاير ،سعد علي .رؤية تربوية مستقبلية في التعليم العراقي.

زاير ،سعد علي  ،وداود عبد السالم صبري ،طرائق التدريس العامة.

زاير  ،سعد علي واخرون .الموسوعة التعليمية المعاصرة.

زاير  ،سعد علي واخرون .تطبيقات تربوية مقترحة على وفق التنمية المستدامة.

زاير  ،سعد علي  ،وخضير عباس جري .تصميم التعليم وتطبيقاته في العلوم االنسانية.
نوفل ،محمد بكر  ،تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل.
جروان ،فتحي .تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات.

زاير ،سعد علي .نصائح تعليمية عملية للمدرسين والمدرسات.

شواهين ،خير سليمان ،وشهرزاد صالح .التفكير وما وراء التفكير.

العبيدي ،رقية عبد االئمة  ،وعالء عبد الحسين شبيب .التفكير ما وراء المعرفي رؤية نظرية وجوانب تطبيقية.

تطوير منهج

الشربيني ،فوزي وعفت الطناوي  ،تطوير المناهج التعليمية
الوكيل ،حلمي  ،تطوير المناهج

الحريري ،رافد  ،الجودة الشاملة في المناهج وطرق التدريس

الكسباني محمد السيد علي  ،المنهج المدرسي المعاصر بين النظرية والتطبيق
الكسباني ،محمد السيد علي  ،مصطلحات في المناهج وطرق التدريس

تصميم
التدريس

الحيلة ،محمد محمود .التصميم التعليمي.

قطامي ،يوسف ،ونايفة قطامي .تصميم التدريس.

سرايا ،عادل .التصميم التعليمي والتعلم ذو المعنى.

السيد ،ماجدة ،واخرون .اساسيات تصميم التدريس.

اتجاهات حديثة
في تدريس
العربية

زاير  ،سعد علي  ،وايمان اسمايل عايز .مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها .
زاير  ،سعد علي  ،وسماء تركي داخل .اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية .
زاير  ،سعد علي  ،ونعمة دهش الطائي .دراسات وبحوث في علم اللغة التطبيقي.

زاير  ،سعد علي واخرون .الموسوعة التعليمية المعاصرة.

زاير  ،سعد علي  ،وسماء تركي داخل .المهارات اللغوية بين النظرية والتطبيق.

مصادر االختبار الشامل لطلبة الدكتوراه طرائق تدريس الجغرافية
المواد
تصميم تجريبي

المصادر المعتمدة
ابو عالم ،رجاء محمود .مدخل الى مناهج البحث التربوي.

الكيالني ،عبد هللا زيد ،ونضال كمال الشريفي .مدخل الى البحث في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية ،اسسه تصاميمه.
حبيب ،صفاء طارق .علم النفس التجريبي.
فان دالين ،ديوبولد .مناهج البحث التربوي.

دراسات متقدمة
في طرائق
التدريس الجامعي
تعليم مهارات
التفكير

يوسف ،خليل واخرون .تدريس العلوم في مراحل التعليم العام.
عطية ،محسن علي .الجودة الشاملة في التدريس.

الحيلة  ،محمد محمود ،وتوفيق احمد مرعي .طرائق التدريس العامة.

محمد ،جاود ماهر ،ومجيد مهدي محمد .اساسيات في طرائق التدريس
نوفل ،محمد بكر  ،تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل.
جروان ،فتحي .تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات.

زاير ،سعد علي .نصائح تعليمية عملية للمدرسين والمدرسات.

شواهين ،خير سليمان ،وشهرزاد صالح .التفكير وما وراء التفكير.

العبيدي ،رقية عبد االئمة  ،وعالء عبد الحسين شبيب .التفكير ما وراء المعرفي رؤية نظرية وجوانب تطبيقية.

تطوير منهج

مرعي توفيق أحمد  ،ومحمد محمود الحيلة ،المناهج التربوية الحديثة.
حمدان ،محمد  .تطوير المنهج.

ابو حويج ،مروان .المناهج التربوية المعاصرة.

يونس ،فتحيعلي  ،وآخرون .المناهج.

تصميم التدريس

الحيلة ،محمد محمود .التصميم التعليمي.

قطامي ،يوسف ،ونايفة قطامي .تصميم التدريس.

سرايا ،عادل .التصميم التعليمي والتعلم ذو المعنى.

السيد ،ماجدة ،واخرون .اساسيات تصميم التدريس.

اتجاهات حديثة
في تدريس
الجغرافية

السيد ،محمد علي .اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس.

زيتون ،حسن حسين .استراتيجيات التدريس – رؤية منظومية لطرق التعلم والتعليم.

عطية ،محسن علي .المناهج الحديثة وطرق التدريس.

