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104

344

312
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:
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قـائـمة االصدارات ٢٠١٤ - ٢٠١٦

التراث االسالمي

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب ISBNدوالر
5.00 2015 محمود علي السرطاوي  التربية االسرية في ظالل الكتاب والسنة 9957-92-067-8

15.00 2015 محمد خلف بني سالمة وزميله   نظام االسرة والمجتمع في االسالم 9957-07-987-1

15.00 2014 احمد صبحي العيادي  نحو ثقافة اسالمية معاصرة 9957-92-055-5

10.00 2014 صفي الرحمن المباركفوري  الرحيق المختوم - شاموا فني 9789957704601

التاريخ

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب ISBNدوالر
17.50 2015 احمد اسماعيل الجبوري وزميله   التاريخ الدبلوماسي 9957-92-066-1

311

348

300

560

312

296

262

288

222

288

360

:

344

:

ي ي خ

17.50 2015 احمد صالح عبوش وزميله   تاريخ القضايا واالقليات االسالمية المعاصرة 9957-92-073-9

17.50 2015 فتحي سالم حميدي  الجزيرة العربية في العصور االسالمية 9957-92-086-9

17.50 2015 سعد رمضان الجبوري  المسكوكات االسالمية 9957-92-066-8

20.00 2014 محمد العالمي تاريخ الشرق القديم- نشوء المجتمعات الطبقية القديمة والمواطن  االولى للحضديكانوف 9957-07-961-1

17.50 2014 ابتھال عادل ابراھيم  تاريخ االغريق منذ فجر بزوغه وحتى نھاية عصر االسكندر  المقدوني 9957-92-046-3

17.50 2014 خولة محمود محمد علي وزميله   تاريخ العلوم عند المسلمين -9957-92-047-0

17.50 2014 بشار اكرم جميل المالح  تاريخ االسالم في افريقيا 9957-92-049-4

17.50 2014 موفق سالم نوري  علم التاريخ ماھيته منھجيته تدوينه مدارسه مصادره 9957-92-058-6

12.50 2014 اكرم عبد علي  تاريخ اوروبا الحديث. 9957-07-708-2

17.50 2014 صباح مھدي وميض  تاريخ الجزيرة العربية من القرن الثالث عشر حتى العھد العثماني 9957-92-057-9

17.50 2014 عبد هللا طه السلماني  الدويالت االسالمية  في المغرب 9957-92-048-7

الجغرافيا

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف دوالرإســم الـكـتاب
17.50 2015 يونس عبدهللا علي-ليث حسن عمر  جغرافيا العالم االسالمي

عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب

التربية وعلم النفس

ISBN
9957-92-074-6

ISBNالر د سنة النشـر م رج م إ ؤ ب م إ ISBNدوالر ر



635

744

346

636

224

248

268

160

208

268

154

344

316

334

368

300

375

30.00 2016 صالح الدين محمود عالم Dennis Howitt مقدمة لطرائق البحث في علم النفس وزميله 9957-92-113-2

40.00 2016 د. ذياب البداينة - د. خولة الحسن Curt R. Bartol مقدمة في علم النفس الجنائي وزميله 9957-92-123-1

17.50 2016 اسامة عبد الرؤوف الجامع Verginia Satir صناعة الناس 9957-92-122-4

40.00 2016 مجدي سليمان مشاعلة - محمد سليط Herbert Petri الدافعية النظرية والبحوث والتطبيقات وزميله 9957-92-121-7

15.00 2016 محمد احمد خصاونة  صعوبات التعلم النمائية 9957-92-042-5

15.00 2016 محمد سليم خصاونة وزمالئه   صعوبات التعلم االكاديمية 9957-92-124-8

15.00 2016 ھدى محمود الناشف  تنمية المھارات اللغوية ألطفال ما قبل المدرسة 9957-07-485-7

10.00 2016 حنان عبد الحميد العناني  الدراما والمسرح في تربية الطفل 9957-07-513-6

12.50 2016 عصام النمر  المختصر في علم النفس التربوي 9957-07-400-8

15.00 2016 خليل عبد الرحمن المعايطة  علم النفس االجتماعي 9957-07-109-2

7.50 2016 عبد الكريم الخاليلة . عفاف  اللبابيدي  تطور لغة الطفل 9957-07-763-1

17.50 2016 طاھرة احمد الطحان  مھارات االستعداد للقراءة في الطفولة المبكرة 9957-07-365-6

15.00 2015 طه عبد العظيم حسين  االرشاد النفسي النظرية التطبيق التكنولوجيا 9957-07-412-1

17.50 2015 سھام درويش ابو عيطة  نظريات االرشاد والنمو المھني 9957-92-101-9

20.00 2015 فتحي عبد الرحمن جروان  الموھبة والتفوق 9957-07-966-6

17.50 2015 فاروق فارع الروسان  مناھج واساليب تدريس مھارات الحياة لذوي الحاجات الخاصة 9957-92-120-0

17.50 2015 فاروق فارع الروسان  اساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة 9-064-07-9957

448

440

304

244

918

1352

336

314

496

620

588

416

700

330

416

796

650

20.00 2015 عالء الدين احمد كفافي  علم النفس االسري 9957-07-616-7

20.00 2015 عالء الدين احمد كفافي  علم النفس االرتقائي سيكولوجية الطفولة والمراھقة 9957-07-628-3

17.50 2015 رافدة الحريري  مدخل الى تربية الطفل 9957-07-978-9

12.50 2015 حنان عبد الحميد العناني  تنمية المفاھيم االجتماعية والدينية واالخالقية في الطفولة المبكرة 9957-07-429-6

50.00 2015 معاوية محمود ابو غزال-الفرحاتي السيد  
د

Anita Woolfolk نمو الطفل والمراھق وزميله 9957-92-094-4

50.00 2015 صالح الدين محمود عالم Anita Woolfolk علم النفس التربوي 9957-07-732-7

17.50 2015 جمال محمد الخطيب  التدخل المبكر التربية الخاصة في الطفولة المبكرة 9957-07-007-X

17.50 2015 منى صبحي الحديدي  مقدمة في االعاقة البصرية 9957-07-001-0

25.00 2015 داليا عبد الواحد محمد وزميله   االلعاب التربوية من الميالد وحتى الثامنة من العمر 9957-92-079-1

9957-92-053-1

25.00 2015 داليا عبد الواحد محمد وزميله   امن وامان لعب االطفال في ضوء المعايير القياسية 9957-92-076-0

وليد احمد جابر طرق التدريس العامة تخطيطھا وتطبيقاتھا التربوية

40.00 2015 مراد علي عيسى - احمد الشريفين Michael S . Nystul المدخل الى االرشاد النفسي من منظور فني وعلمي

9957-07-297-8

50.00 2015 صالح الدين محمود عالم Anne Anastasi القياس النفسي وزميله 9957-92-071-5

20.00 2015  

20.00 2015 عماد محمد علي -مراد احمد البستنجي Joseph R Boyle استراتيجيات تدريس الطلبة ذوي االعاقات في صفوف الدمج وزميله 9957-92-075-3

25.00 2015 ابو عيطة - خوندنه - عيسى Phyllis Heath عالقات الوالدين - الطفل السياق البحوث التطبيق 9957-92-091-3

40.00 2015 سھى عبد الرحيم طبال Stephanie Feeney من انا في حياة االطفال وزمالئه 9957-92-109-5

40.00 2015 احمد اسماعيل ھاشم Robert A. Baron علم النفس االجتماعي وزميله م9957-92-081-4 وز ي م



600

634

296

760

192

520

400

442

294

318

648

61

584

670

516

198

215

25.00 2015 احمد الشريفين-نبيلة دودين Jeanne M Slattery االرشاد التعاطفي المعنى - السياق - االخالقيات - المھارات 9957-92-118-7

30.00 2015 ايمان محمد عبد الحق Julie Bullard ابتكار بيئات التعلم من الميالد وحتى الثامنة من العمر 9957-92-053-3

17.50 2015 محمد احمد خصاونة وزمالئه   المدخل الى صعوبات التعلم 9957-92-078-4

40.00 2015 احالم - لينا - رشيد Joanne Sorte التغذية والصحة والسالمة لالطفال الصغار وزمالئه 9957-92-093-7

17.50 2015 عبير محمد الرفاعي James A. Banks المدخل الى التعليم متعدد الثقافة 9957-92-092-0

35.00 2015 ايمان خلف الزبون - نواف صالح الزيود Ruth E. Cook تكييف مناھج الطفولة المبكرة لالطفال ذوي الحاجات الخاصة وزمالئه 9957-92-089-0

Alan G. Kamhi اللغة وصعوبات القراءة وزميله 9957-92-100-2

25.00 2015 علي سعد - مجدي امين - محمد الخوالدة Vicki Spandel اعداد الكتاب الصغار- استخدام السمات الستة الثراء عملية الكتابة  في الصف 9957-92-090-6

20.00 2015 أماني  "محمد وليد" محمود

25.00 2015 موسى محمد عمايرة

20.00 2015 عبير محمد الرفاعي Carol pelletier Radford استراتيجيات لنجاح الطلبة المعلمين 9957-92-104-0

30.00 2015 د. لينا محمد وفا ابراھيم Joseph M. Peters تعليم العلوم في المرحلة االساسية اساليب ومفاھيم واستقصاءات وزميله 9957-92-114-9

5.00 2015 اسراء عاطي الھذلي  اشكال مألت عالمنا  

40.00 2015 سھام ابو عيطة - مراد علي عيسى Robert L. Masson االرشاد الجمعي التدخل والفنيات وزمالئه 9957-92-080-7

40.00 2015 مجدي مشاعلة - مراد عيسى Clare R. Kilbane نماذج التعليم تصميم التدريس لمتعلمي القرن ٢١ وزميله 9957-92-087-6

30.00 2015 مجدي مشاعلة Jon w.w ILes تطوير المنھج دليل للممارسة وزميله 9957-92-065-4

12.50 2014 محمد متولي - داليا محمد Judy H. Wright بناء الثقة بالنفس باستخدام الكلمات المشجعة 9957-92-062-3

15.00 2014 محمد فؤاد الحوامدة  ادب االطفال فن وطفولة 9957-92-061-6

ne pedrotty Bryant-Brian  R. Br التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات الخاصة

816

478

640

372

360

280

236
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660

679

408

303

384

216

264

462

312

50.00 2014 االستاذ الدكتور السيد ابراھيم السمادوني GARY.A .DAVIS تربية الموھوبين والمتفوقين وزمالئه 9957-92-045-6

25.00 2014 ساجدة مصطفى عطاري Marilyn D . Mc Shane كل شي عن رعاية الطفل والتعليم المبكر 9957-92-051-7

40.00 2014 مراد علي عيسى سعد - فيصل الزراد Raymond G Miltenberger تعديل السلوك المبادئ واالجراءات 9957-92-050-0

20.00 2014 محمد العبسي - احمد اسماعيل Susan Sperry Smith الرياضيات للطفولة المبكرة 9957-92-040-1

17.50 2014 عبد العزيز السرطاوي وزميله   االعاقات الجسمية والصحية 9957-07-659-7

9957-07-917-8

17.50 2014 موسى محمد عمايرة وزميله   مقدمة في اضطرابات التواصل 9957-07-982-6

Janet W.Learner صعوبات التعلم واالعاقات البسيطة ذات العالقة وزميله

15.00 2014 نادية حسن ابو سكينة وزميله   مشكالت الطفولة بين النظرية والتطبيق

9957-92-037-1

40.00 2014 عالء كفافي وزمالئه Michelle N. Shiota االنفعاالت وزميله 9957-92-056-2

35.00 2014 سھى محمد الحسن

50.00 2014 ياسر فارس خليل Kathryn Heller االعاقات الجسمية والصحية واالعاقات المتعددة وزمالئه 9957-92-054-8

20.00 2014 محمد عبد الرازق وزمالئه  ثقافة الطفل 9957-07-403-2

17.50 2014 اسماعيل محمد الفقي  البحث االجرائي النظرية والتطبيق  

17.50 2014 نايف عابد الزارع  المدخل الى اضطراب التوحد-المفاھيم االساسة وطرق التدخل 9957-07-746-4

12.50 2014 وليد سالم الحلفاوي  مكتبات ومتاحف االطفال من التقليدية الى الرقمية 9957-07-745-7

15.00 2014 الدكتور صالح الدين محمود عالم  االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية 9957-07-437-7

ذوقان عبيدات وزمالئه  البحث العلمي مفھومه وادواته واساليبه - مجلد 9957-07-957-4

25.00 2014 ذوقان عبيدات وزميله   استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين 9957-07-824-9

15.00 2014 وز  و و و و و ي



383

368

292
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184

216
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354
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17.50 2014  

25.00 2014 ابراھيم عبد هللا الزريقات  اضطرابات الكالم واللغة - التشخيص والعالج - ملون 9957-07-432-6

15.00 2014 حنان عبد الحميد العناني  اللعب عند االطفال االسس النظرية والتطبيقية 9957-07185-1

17.50 2014 جمال محمد الخطيب وزميله   المدخل الى التربية الخاصة 9957-07-615-9

17.50 2014 جمال محمد الخطيب  تعديل السلوك االنساني 9957-07-567-5

17.50 2014 جمال محمد الخطيب وزميله   مناھج واساليب التدريس في التربية الخاصة 9957-07-568-2

25.00 2014 جودت احمد سعادة وزميله   المنھج المدرسي المعاصر 9957-07-402-4

40.00 2014 مفيد حواشين-فاضل خشاوي -محمد  سليط John R. Anderson علم النفس المعرفي وتطبيقاته 9957-07-459-8

12.50 2014 حنان عبد الحميد العناني  الصحة النفسية 9957-07-112-2

10.00 2014 حنان عبد الحميد العناني  الفن التشكيلي وسيكولوجية رسوم االطفال 9957-07-511-8

17.50 2014 خليل عبد الرحمن المعايطة وزميله   الموھبة والتفوق 9957-07-083-5

12.50 2014 خولة احمد يحيى  ارشاد اسر ذوي االحتياجات الخاصة 9957-07-353-2

12.50 2014 خولة احمد يحيى  االضطرابات السلوكية واالنفعالية 9957-07-470-9

17.50 2014 مھارات االتصال والتفاعل في عمليتي التعلم والتعليم-قراءات  اساسية في ترعالء الدين احمد كفافي وزمالئه   9957-07-389-3

17.50 2014 فاتن صالح عبد الصادق  التجريب في علم النفس 9957-07-904-8

17.50 2014 فاتن صالح عبد الصادق  القدرات العقلية المعرفية لذوي االحتياجات الخاصة 9957-07-350-3

12.50 2014 فاروق فارع الروسان  تعديل وبناء السلوك االنساني 9957-07-671-9

- داليا محمد عبد  الواحد وزمامن وامان لعب االطفال في ضوء المعايير القياسية د متولي قنديل

336

352

568

448

158

328

560

349

428

:

220

288

:

560

9957-07-958-1

15.00 2014 فاروق فارع الروسان  تصميم البحث في التربية الخاصة 9957-92-032-6

Chales E. Schaefer مشكالت االطفال والمراھقين واساليب المساعدة فيھا وزميله

20.00 2014 فتحي عبد الرحمن جروان  تعليم التفكير مفاھيم وتطبيقات

9957-07-538-5

20.00 2014 رمضان مسعد بدوي  تنمية المفاھيم والمھارات الرياضية الطفال ما قبل المدرسة 9957-07-388-5

25.00 2014 نزيه حمدي - نسيمة داود

12.50 2014 زينات يوسف دعنا  المفاھيم الرياضية ومھاراتھا لطفل الروضة 9957-07-599-3

15.00 2014 سامي محمد ملحم  االسس النفسية للنمو في الطفولة المبكرة 9957-07-474-1

25.00 2014 سامي محمد ملحم  علم نفس النمو - دورة حياة االنسان 9957-07-915-4

17.50 2014 سھام درويش ابو عيطة  مبادئ االرشاد النفسي 9957-92-072-2

20.00 2014 عبد اللطيف دبور - عبد الحكيم الصافي  االرشاد المدرسي بين النظرية والتطبيق 9957-07-779-2

علم االجتماع

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب ISBNدوالر
12.50 2015 قمر - مبروك - فيصل  المشكالت االجتماعية المعاصرة - مداخل نظرية 9957-07-546-0

17.50 2015 طلعت مصطفى السروجي وزميله   السياسة االجتماعية 9957-92-002-9

العلوم االدارية

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب ISBNدوالر
20 00 2015 المغربي محمد كامل ٢١ القرن وتحديات المنشأة ووظائف المبادئ اصالة االدارة 9957-92-088-356020.00 2015 كامل محمد المغربي ٢١ االدارة اصالة المبادئ ووظائف المنشأة وتحديات القرن 9957-92-088-3
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20.00 2015 عبير فوزان العبادي Akkizidis - Khanelwal ادارة المخاطر المالية في اعمال الصيرفة والتمويل االسالمي 9957-92-068-5

40.00 2015 نضال محمود الرمحي-مرام يوسف  
ن فا ال

Effy Oz نظم المعلومات االدارية 9957-92-097-5

40.00 2015 نضال محمود الرمحي Dull ,Gelinas,Wheeler نظم المعلومات المحاسبية اسس ادارة مخاطر المؤسسة 9957-92-069-2

15.00 2015 شاكر احمد الصالح وزميله   الجودة الشاملة نشاتھا تطورھا اساليبھا 9957-92-115-6

25.00 2015 محمد عثمان-اسماء الصالح-عمار  جريسات Dean A. Bredeson تطبيقات اخالقيات االعمال 9957-92-117-0

17.50 2015 زكريا عزام - مصطفى الشيخ Thorson عصر االعالن مبادئ االعالن واالتصاالت التسويقية في العمل وزميله 9957-92-060-9

20.00 2015 موسى طه العجلوني  ادارة السجالت الطبية في المستشفيات الحديثة 9957-07896-6

17.50 2015 محمود السرطاوي  الضوابط المعيارية لصيغ االستثمار في المؤسسات المالية  االسالمية 9957-92-077-7

9957-92-064-7

25.00 2015 اسماء رشاد الصالح BIDGOLI نظم المعلومات االدارية 9957-92-070-5

احمد صبحي العيادي ادوات االستثمار االسالمية -البيوع -القروض -الخدمات  المصرفية

35.00 2014 محمد داود عثمان Ackert & Deaves المالية السلوكية - علم النفس، صناعة القرار، واالسواق

9957-07-666-5

20.00 2014 حسين عبد هللا التميمي  ادارة االنتاج والعمليات-مدخل كمي 9957-07-856-0

17.50 2014  

17.50 2014 السيد متولي عبد القادر  اقتصاديات النقود والبنوك 9957-07-713-6

العلوم

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب ISBNدوالر
35.00 2015 رمضان مسعد بدوي  العاب والغاز علمية كيف نجعل من تعلم العلوم متعه ١-٢ 9957-92-099-9
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الطب

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب ISBNدوالر
17.50 2014 صباح ناصر العلوجي  علم وظائف االعضاء 9957-07-342-7

االدب واللغة والشعر

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب ISBNدوالر
15.00 2015 فاضل صالح السامرائي  من اسرار البيان القراني 9957-07-575-6

15.00 2015 محمود حسين احمد الزھيري  االدب الراشدي واالموي رؤية ومنھج 9957-92-110-1

10.00 2014 فاضل صالح السامرائي  تحقيقات نحوية 9957-07-143-1

30.00 2014 خلود دخيل الخوار  مغني االلباب عن كتب الصرف واالعراب ١-٢ 9957-07-676-4

االعالم

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب ISBNدوالر
17.50 2015 سليمان سالم صالح  وسائل االعالم والدبلوماسية العامة 9957-92-119-4

رياض االطفال

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب ISBNدوالر
5.00 2015 عائشة ابو حمدة لؤلؤة العربية للبستان 9957-07-378-8805.00 2015 بو  ن  ب ربي  ؤ  ؤ 9957 07 378 8
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اسماعيل عبد هللا الشوابكة لؤلؤة االيمان للبستان 9957-07-993-2

5.00 2014 وفاء محمد علي  Start English with abc B2 978-9957-07-382-6

4.00 2014  

0.00 2014 مجموعة مؤلفين  الحروف الضاحكة - بستان  

3.00 2014 مجموعة مؤلفين  الرياضيات الضاحكة - بستان 9957-92-084-5

3.00 2014 مجموعة مؤلفين  Letters Smileys 1 9957-92-083-8

5.00 2014 غالية الناظر  FIRST STEP- BOOK 1 9957-07-380-x

5.00 2014 عائشة ابو حمدة  لؤلؤة الرياضيات للبستان 9957-07-376-1

6.00 2014 عائشة ابو حمدة  لؤلؤة االيمان للتمھيدي 9957-92-052-4

القران الكريم

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب ISBNدوالر
12.50 2015 مصحف برواية حفص وبالھامش قالون ١٤*٢٠  شاموا    

12.50 2014 مصحف برواية ورش من طريق االصبھاني    

12.50 2014 مصحف برواية ورش عن طريق االزرق    

5.00 2014 مصحف ١٤*٢٠ ابيض    

5.00 2014 مصحف ١٤*٢٠ كريمي    

7.00 2014 مصحف ١٧*٢٤ ابيض    

7 00 2014 ك ١٧*٢٤ 624ف
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7.00 2014 ١٧*٢٤ كريمي  مصحف  

الفيزياء

سنة النشـر عدد الصفحات إســم المـترجـم الـمـؤلـف إســم الـكـتاب

17.50 2014 محمد عطية سويلم وزمالئه  الفيزياء العامة - ملون 9957-07-390-7
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