
 الواردة حديثا الكتب العربية

 يمكنكم اإلطالع على هذه الكتب داخل مكتبة الطالب بالدور األول

 السنة اسم الكتاب اسم المؤلف م

 2016 علم النفس المرضي د/ هناء شويخ 1

 2016 صعوبات التعلم للمبتكرين والموهوبين د/ فكري لطيف متولي 2

 2015 مهارات الطفل الذاتوي تشخيص وتنمية  د/ محمد محمد عودة 3

 2016 الدليل التشخيصي لالضطرابات النمائية العصبية د/ محمد محمد عودة 4

 2015 تشخيص األمراض النفسية للراشدين) نظرة نقدية( ا د/ محمد أحمد شلبي 5

 2016 تشخيص األمراض النفسية للراشدين ا د/ محمد أحمد شلبي 6

 2016 3ج  األمراض النفسية للراشدينتشخيص  ا د/ محمد أحمد شلبي 7

 2010 مبادئ أساسية في الفروق والقياس النفسي ا د/ عماد أحمد حسن 8

 2015 المنهج اإلكلينيكي عند الكان د/ محمد أحمد خطاب 9

 2015 الذكاء المنظومي في نظرية العبء المعرفي  د/ حلمي الفيل  10

 2016 اإلعاقة السمعية د/ أمل محمود السيد 11

 2016 اإلعاقة السمعية د/ هال السعيد 12

 2015 صعوبات التعلم التوجهات الحديثة في التشخيص والعالج ا د/ فتحي الزيات 13

 2015 مرجع إكلينيكي في االضطرابات النفسية د/ صفوت فرج 14



 2014 علم النفس اإلكلينيكي المعاصر د/ محمد نجيب الصوة 15

 2007 اإلكتئاب والعالج بالواقع د/ صمويل تامر بشرى  16

 2015 نظرة متعمقة في علم األصوات د/ هال السعيد 17

 2015 علم النفس الفسيولوجي د/ أحمد عكاشة 18

 2011 معالجة اللغة واضطرابات التخاطب الفرمايد/ حمدي علي  19

 2010 الحاجات الخاصةمقدمة في التعلم العالجي من المنظور المعرفي لذوي  د/ منير حسن جمال 20

 2011 جغرافية الوطن العربي د/ حسام الدين جاد الرب 21

 1997 تدريس الجغرافيا في مراحل التعليم العام ا د/  أحمد إبراهيم شلبي 22

 2011 جغرافية الوطن العربي د/ حسام الدين جاد الرب 23

ستراتيجياته د/ رعد مهدي رزوقي 24  2016 تدريس العلوم وا 

 2014 اإلبداع والتربية الطريق إلى المستقبل د/ ضياء الدين زاهر 25

 2015 الجامعة واألستاذ الجامعي علي راشدد/  26

 2015 اإلدارة المدرسية والصفية عادل عبدالفتاح سالمةد/  27

 2015 نظم التعليم في المجتمعات المعاصرة سعاد بسيوني عبدالنبيد/  28

 2015 مقدمة في التربية الدولية شاكر محمد فتحيد/  29

سمير عبدالحميد د/  30
 القطب

 2009 فلسفة التميز في التعليم الجامعي

 2015 التربية في عالم متغير طلعت عبدالحميدد/  31



 2012 مؤتمر الدولي السابع ) التخطيط اإلستراتيجي للجودة واالعتماد( د/ ضياء الدين زاهر 32

 2010 تطوير التعليم العام في ضوء االتجاهات العالمية محمد علي األميرد/  33

 2016 إستراتيجيات تطوير وتحسين األداء سيد محمد جاد الربد/  34

 2015 تسويق األفكار محمد الصيرفي د/  35

 2016 اقتصاد المعرفة مود الهوشأبوبكر محد/  36

 2016 اإلعالمالمدونات اإلكترونية ورهانات  مبروكة عمر مجريقد/  37

 2015 اإلدارة المدرسية والصفية ) النظرية والتطبيق( شاكر محمد فتحيد/  38

 2016 إستراتيجياته(–مهاراته  –التفكير البصري ) مفهومه  طارق عبدالرؤوف عامرد/  39

 2015 برنامج الكورت والقبعات الست للتفكير طارق عبدالرؤوف عامرد/  40

 2016 اضطرابات ضعف االنتباه واإلدراك التشخيص والعالج عبد العظيم صبري د/  41

 2015 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم طارق عبدالرؤوف عامرد/  42

 2014 دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم العام محمد صادق إسماعيلد/  43

 2015 قوة التركيز وتحسين الذاكرة مدحت محمد أبوالنصرد/  44

 2011 المساعد في تدريبات التخاطب وصعوبات التعلم عبدالغني العجرميمحمد  45

 2010 النطق والصوت لدى األطفال المشكلة والحل جنى هانت 46

 2008 النوم عند األطفال المشكلة والحل باتريك فريمان 47

 2005 األوتيزم المشكلة والحل مورين آرونز 48



 2004 التغلب على التلعثم؟كيف يمكن  لينا روستين وآخرون  49

 2008 متالزمة أسبيرجر بريندا سميث ميلز 50

 2004 كيف يمكن القضاء على ظاهرة العنف المدرسي جورج فرنافا 51

 2009 كيف تساعد طفلك المصاب بالتوحد جاكي بريلي 52

 2011 جغرافية الوطن العربي إبراهيم الفاعوري  53

 2016 المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوثدور  ناديا ليتيم سعيد 54

 2009 التخطيط اإلقليمي ثائر مطلق محمد  55

 2015 مدخل إلى التخطيط الحضري  ثائر مطلق محمد  56

 2013 النظام المائي بيان محمد الكاد 57

 2015 الرحالت والكشوف الجغرافية حمدي أحمد محمود  58

 2015 السكانجغرافية  عبدالرحمن سيف 59

 2015 التعميم الخرائطي اآللي في المرئيات الفضائية د/ محمد أحمد الكبيس 60

 2015 التنمية المستدامة عبدالرحمن سيف 61

 2011 ) تلوث  هواء الغالف الجوي االحبتاس( النظام البيئي بيان محمد الكايد 62

 2014 مفاهيم علم المناخ الشمولي ونظرياته ساالر على خضر 63

 2010 التخطيط والتنمية الزراعية جواد سعد عارف 64

 2015 أساسيات في علم المناخ البيئي سالم هاتف أحمد 65



 2014 البيئية) عالقات تأثير وتأثر(علم الجغرافية و  حمدي أحمد محمود 66

 2015 علم النفس اإلكلينيكي في التدخل العالجي أديب محمد الخالدي  67

 2015 مناهج وأساليب تدريس الموهوبين والمتفوقين قطامينايفة  68

 2015 اضطرابات التواصل ) بين النظرية والتطبيق( أسامة فاروق مصطفى  69

 2015 تربية الموهوبين وتنميتهم محمد حسين قطناني 70

 2015 الموهبة والتفوق  يوسف قطامي  71

 2015 صعوبات التعلم النمائية أحمد حسن عاشور  72

 2015 التشخيص( –اضطرابات التوحد ) األسباب  مصطفى نوري القمش 73

 2015 إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم أحمد عبداللطيف  74

 2013 دراسة الحالة لذوي االحتياجلت الخاصة أحمد محمد أبوزيد 75

 2015 التدخل المبكر النماذج واإلجراءات إبراهيم عبدهللا  76

 2015 إعاقات النمو الشاملة بطرس حافظ بطرس  77

 2015 المرجع في علم النفس الفسيولوجي أديب محمد الخالدي  78

 2015 توظيف التقنية الحديثة واالعالم الجديد في العملية التعليمية زويد بن معيوض 79

 2015 نظريات المناهج التربوية علي أحمد مدكور 80

 2014 بيئات التعلم التفاعلية  نبيل جاد عزمي 81

 2014 تكنولوجيا التعلم اإللكتروني نبيل جاد عزمي 82



 2014 أبناؤنا يتعلمون التفكير اإلبداعي فهيم مصطفى 83

 2012 تربويات الحاسب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين إبراهيم عبدالوكيل الفار 84

 2011 تطبيقات مستحدثةالتعليم اإللكتروني  وليد سالم محمد  85

 2010 التدريس المصغر والتربية العملية الميدانية محمد رضا البغدادي  86

 2008 التدريس نماذج وتطبيقات في العلوم محمد السيد علي الكباني 87

 2006 التربية وثقافة التكنولوجيا علي أحمد مدكور 88

 2006 تطبيقات و نماذجتطوير المناهج الدراسية  رضا مسعد السعيد 89

 2005 التدريس والتعلم األسس النظرية جابر عبدالحميد جابر 90

 2006 مدرسة المستقبل ومجالت التعليم فهيم مصطفى 91

 2002 تكنولوجيا التعليم والتعلم محمد رضا البغدادي 92

 1999 إستراتيجيات التدريس والتعلم جابر عبدالحميد جابر 93

 1987 االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية إبراهيمحمادة  94

 2006 تدريسها صعوبات –المهارات اللغوية مستوياتها  رشدي أحمد طعيمة 95

 2012 أساليب التدريس سعيد عبدهللا  96

 2016 أساليب التعليم والتعلم النشط أسامة محمد سيد 97

 2013 أسس ومفاهيم التعلم الذاتي  طارق عبدالرؤوف  98

 2014 االتصال التربوي والتعليمي أحمد البستان 99



 2015 البحث العلمي ودوره في التنمية في العالم الرقمي السعيد مبروك إبراهيم  100

 2015 التعليم اإللكتروني والتعليم االفتراضي طارق عبدالرؤوف 101

 2015 اإللكتروني والخدمات المعلوماتيةالتعليم  شريف اإلتربي 102

 2015 التعليم اإللكتروني والتعلم التقليدي حسين عباس محمد 103

 2014 (  تكنولوجيا التعليم والتدريب اإللكتروني مؤتمر ) محمد عبدالحميد 104

 2015 الجامعات االفتراضية والبحثية أحمد حسين عبدالمعطي 105

 2015 اإللكترونية المرنة معرفياالمقررات  حلمي الفيل 106

 2014 الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم علي فوزي عبدالمقصود 107

 2013 ( تفريد تعليم الرياضيات ) إستراتيجيات ودراسات محمد سويلم 108

 2012 تكنولوجيا التعليم أمل كرم خليفة 109

 2015 والمعلوماتتكنولوجيا التعليم  محمد الباتع محمد 110

 2014 الحاسب اآللي في العملية التعليميةدور  هاني أبوالنصر 111

 2013 طرق تدريس العلوم بين النظرية والتطبيق محمد نجيب مصطفى 112

 2011 القراءة( –النصوص  –البالغة  –) النحو  طرق تدريس اللغة العربية مجدي إبراهيم محمد 113

 2014 تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاته التربويةعلم  حسام محمد مازن  114

 2015 كفايات تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة التعليمية عبدالجواد بكر  115

 2014 معايير إعداد وتقديم البحث التربوي  نجفة قطب الجزار 116



 2015 أسس ومناهج البحث العلمي مختار أبوبكر 117

 2015 الوثائق اإللكترونيةإدارة  أشرف محمد عبده 118

 2015 التدريب التشاركي عن بعد بمراكز مصادر التعليم أحمد شمندي 119

 2014 الوظائف النماذج –المكتبات الرقمية الخصائص  منال جابر عكاشة 120

 2013 تحليل وتصميم نظم المعلومات أمل كرم خليفة 121

 2015 بالمكتباتتطوير تقنية التعليم  عزة محمد علي 122

 2014 خدمات المعلومات في البيئة الرقمية أمجدي الجوهري  123

 2015 التربية الفنية لطفل الروضة منال عبدالفتاح الهنيدي 124

 2007 أساسيات بناء منهج إعداد معلمات رياض األطفال عواطف إبراهيم محمد 125

 2010 المواد التعليمية لألطفال عاطف عدلي فهمي 126

 2013 إرشاد أسر ذوي االحتياجات الخاصة خولة أحمد يحيي 127

 2015 األلعاب التربوية من الميالد  محمد متولي قنديل 128

 2014 البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ذوقان عبيدات 129

 2016 أخطاء تقع فيها األمهات  بحق األطفال عبدهللا يوسف  130

 2016 واألسرة والمجتمع الطفل رضا المواضية 131

 2016 االتجاهات التربوية الحديثة لرياض األطفال محمود داود الربيعي 132

 2016 أدب األطفال وثقافة الطفل عبدالفتاح شحدة 133



 2016 االتجاهات الحديثة في تربية الطفل يوسف قطامي  134

 2010 مشكالت األطفال وطرق عالجها نزية حمدي 135

 2016 مبادئ وأسس التخطيط الحضري  عبدالحليم مهور 136

 2016 الجغرافية وآفاق التنمية المستدامة مجيد ملوك السامراني 137

 2013 21الجغرافيا السياسية بمنظور القرن  محمد أزهر سعيد السماك 138

 2009 الغذاء -الماء  –التلوث البيئي الهواء  عايد راضي خنفر 139

 2009 التخطيط الحضري  الهينيصبري فارس  140

 2015 مراكز المدن فؤاد بن الغضبان 141

 2012 21تربويات تكنولوجيا القرن  إبراهيم عبدالوكيل 142

 2016 التنمية المهنية للقيادات التربوية راتب سالمة السعود 143

 2015 الحوكمة الرشيدة مدحت محمد أبوالنصر 144

 2016 الموهبة في منظمات األعمالإدارة  مصطفى يوسف كافي 145

 2016 اإلدارة التربوية المعاصرة سليمان حامد  146

 2016 التخطيط اإلستراتيجي ودوره في اإلصالح المتمركز حول المدرسة عيد عبدالواحد علي  147

 2016 مواقع التواصل االجتماعي جيل ز. مارتين 148

 2016 الواقع والمأمولالبحث العلمي بين  محمد صادق إسماعيل  149

 2016 تدريب المدربين طريقة احتراف التدريب عبدهللا محمد أسعد  150



 2015 الطرق اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرار منال أحمد البارودي  151

 2016 دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات زينب صالح األشوع 152

 2015 المستقبل وكفاياته خصائص معلم عفاف الصفار 153

 2007 صناعة القرار المدرسي خلف سليمان الرواشدة 154

 2016 إدمان اإلنترنت ) خطر جديد يداهمنا( عبدالكريم عطا كريم 155

 2016 إعادة هندسة العمليت ) الهندرة( مفلح راتب الحميدي  156

 2016 إدارة األداء  مصطفى يوسف 157

 2013 مقدمة للبحث في التربية سعد الحسيني  158

 2014 إدارة المشروعات الصغيرة  ماجدة العطية 159

 2012 اقتصاديات المدرسة أحمد علي الحاج محمد 160

 2012 البحث اإلجرائي  محمود أبوعواد فريال 161

 2011 نظم التعليم واالتجاهات العالمية المعاصرة بيومي محمد ضحاوي  162

 2015 اإلدارة التربوية  ضحاوي بيومي محمد  163

 2014 التربية الدولية بيومي محمد ضحاوي  164

 2014 نظام التعليم المصري في مقدمة األلفية الثالثة بيومي محمد ضحاوي  165

 2009 االستثمار في التعليم علي أحمد مدكور  166

 2014 صناعة مستقبل التعليم الجامعي مجدي عبدالوهاب قاسم 167



 2014 إستراتيجيات تربوية في التعلم تيسيير رمضان ابراهيم 168

 2016 الخطوات العملية للتدريس والتعليم عبدهللا بن عبدالمحسن 169

 2015 طرق تدريس الحاسوب عزو إسماعيل عفانة 170

 2015 اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس العلوم العامة مصطفى نمر دعمس 171

 2015 تدريس التربية اإلسالمية محمد جابر قاسم 172

 2013 جغرافية مصر في العصر القبطي العالمة أميلينو 173

 2014 جغرافية السياحة إبراهيم على غانم 174

 2010 رحلة في زمان التوبة محمد رياض  175

 1994 جغرافية مصر فريق من األساتذة 176

 2016 التكيفي عند متالزمة داون  اللغة واالنتباه والسلوك هالة إبراهيم الجرواني 177

ستراتيجيات التدخل المبكر التشخيص والعالج مجدي أحمد عبدهللا 178  2016 طيف التوحد وا 

 2016 علم نفس الفئات الخاصة عبدالفتاح على غزال  179

 2016 اإلحصائي تحليل البيانات في البحوث النفسية والتربوية  SPSSبرنامج  صموئيل تامر بشرى  180

 2015 اضطرابات الشخصية عادل شكري محمد كريم 181

 2016 صعوبات التعلم بين التعليم والتفكير أحمد صبري غنيم 182

 2016 اإلعاقات التطورية والفكرية بين التعليم والتفكير أحمد صبري غنيم 183

 2016 اإلعاقة الحركية بين التعليم والتفكير أحمد صبري غنيم 184



 2016 اإلعاقة السمعية بين التعليم والتفكير صبري غنيم أحمد 185

 2016 اإلعاقة البصرية بين التعليم والتفكير أحمد صبري غنيم 186

 2016 التعلم أنماط ونماذج حديثة محمد علي عطية 187

 2016 الطفل واألسرة والمجتمع رضا المواضية 188

 2016 االتجاهات التربوية الحديثة لرياض األطفال  محمود داود الربيعي 189

 2016 تكنولوجيا التعليم نعيم أحمد العربي 190

 2016 سيكولوجيا أدب وتربية األطفال حنين فريد 191

 2015 التعليم اإللكتروني والتعليم االفتراضي طارق عبدالرؤوف 192

 2016 أساليب أداء الممثل المسرحي محمد فضيل شنادة 193

 2016 دالالت الجسد المسرحي محمد عباس حنتوش 194

 2016 علم الجمال مفاهيم وتطبيقات آالء علي الحاتمي 195

 2016 حقوق اإلنسان في النفي المسرحي المعاصر زينب نوري  196

 2012 العمل االجتماعي مع األسرة والطفولة فيصل محمود الغرايبة 197

 2011 االقتصاديتطور الفكر  مدحت القريش 198

 2010 مقدمة في علم نفس الصحة مفتاح محمد عبدالعزيز 199

 2014 االضطرابات االنفعالية والسلوكية عند داون سندروم هنادي أحمد محمد 200

 2013 مدخل إلى رياض األطفال رضا المواضية 201



 2010 مبادئ الصحة النفسية صالح حسن أحمد 202

 2012 صعوبات التعلم قحطان أحمد الظاهر 203

 2012 تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية جمال الخطيب 204

 2015 الموهبة والتفوق ومهارات التفكير قحطان أحمد الظاهر 205

 2014 مناهج البحث في العلوم التربوية  عادل محمد العدل 206

 2016 الفعالة لتعليم ثانوي متقدمالخطط اإلستراتيجية  فاتن محمد عزازي  207

 2016 التقنيات المعاصرة في تدريس التاريخ رياض كاظم عزوز 208

 2016 اإلرشاد والتوجيه التربوي في اإلسالم رحيم كامل الصجري  209

 2016 تكنولوجيا التعليم نعيم أحمد العربي 210
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