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 ماجستير علم نفس النمو

 التاليف الكتاب ت

 عالء الدين كفافي علم النفس االرتقائي 1

 شفيق فالح حسان اساسيات علم النفس التطوري 0

 محمود ابو غزالمعاوية  نظريات التطور االنساني وتطبيقاتها التربوية 3

 نادية علوان مقدمة في علم النفس االرتقائي 4

 شفيق فالح عالونة سيكولوجية التطور االنساني من الطفولة والرشد 5

 اميمة علي خان علم نفس الطفولة والمراهقة 6
 

 

 ماجستير االدارة التربوية

 التاليف الكتاب ت

 د سامي عبد الفتاح.ا القيادة االدارية 1
 محمد عبد كاظم. د

 د رياض بدري ستراك.ا التخطيط التربوي 0

 د بلسم احمد علي.م.ا اقتصاديات التعليم 3

 د يوسف يعقوب شحاذة.م.ا االدارة واالشراف التربوي 4

 محمود القريوتي. د مفاهيم في االدارة 5

 

 

 ماجستير القياس والتقويم

 التاليف الكتاب ت

 العجيلي واخرونصباح  القياس والتقويم 1

 سعد عبد الرحمن القياس النفسي 0

 احمد سليمان عودة القياس والتقويم في العملية التدريسية 3

 صالح الدين محمود عالم االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية 4

 صفوت فرج القياس النفسي 5

 



 دكتوراه القياس والتقويم

 التاليف الكتاب ت

التربوي مبادئ وتطبيقات القياس والتقويم  1
 وقضايا معاصرة

 راشد حماد الدوسري

القياس والتقويم التربوي والنفسي ، اساسياته  0
 وتوجيهاته المعاصرةوتطبيقاته 

 صالح الدين محمود عالم

نتائج االستجابة للمفردة االختيارية احادية البعد  3
 ومتعددة االبعاد وتطبيقاتها في القياس

 عالم صالح الدين محمود

ليندا كروكر وجيمز الجينا ، ترجمة زينات يوسف  مدخل الى نظرية القياس التقليدية والمعاصرة 4
 دعنا

االختبارات التشخيصية مرجعية المحك في  5
 المجاالت التربوية والنفسية

 صالح الدين محمود عالم

 

 

 ماجستير علم النفس التربوي

 التاليف الكتاب ت

 عدنان العتوم علم النفس المعرفي 1

 عبد المجيد شوقي علم النفس التربوي 0

 صالح ابو جادو علم النفس التربوي 3

 فتحي جروان تعليم التفكير 4

 احمد زكي صالح علم النفس التربوي 5
 

 

 ماجستير االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 التاليف الكتاب ت

 د حسن علي سيد.ا االرشاد النفسي والصحة النفسية 1
 د صاحب عبد مرزوك.ا

 –النظرية والتطبيق  –تعديل السلوك االنساني  0
 منهج المرحلة الرابعة

 د حسن علي سيد .ا

 نادر الزيود. د االرشاد والعالج النفسي 3

 رمضان محمد القذافي التوجيه واالرشاد النفسي 4

 ترجمة محمد ولي كربولي نظريات الشخصية 5

 حامد زهران. د النفسيةاالرشاد النفسي والصحة  6
 

 دكتوراه االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 التاليف الكتاب ت

 ترجمة سامي وديع النظرية والتطبيق في االرشاد والعالج النفسي 1

 د محمد المشاقبة مبادئ االرشاد للمرشدين واالخصائيين النفسيين 0

 ترجمة فوزي شاكر علم النفس االكلينيكي 3

 ترجمة محمد ولي كربولي الشخصيةنظريات  4

 د احمد عبد اللطيف ابو اسعد النظرية والتطبيق -تعديل السلوك 5

 د حسن علي سيد.ا االرشاد النفسي وتعديل السلوك االنساني 6
 


