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المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
صهيب مصطفى القضاة عماندار الحامد للنشر  صهيط658.312420211إدارة التدريب نظرة معاصرة كتاب

 1 

نجم عبد ا الموسوي عماندار صفاء للنشر  نجم370.152020المناهج الدراسية من التخطيط إلى التنفيذ كتاب
 1 

رعد خلف عطية الجنابي الشراف التربوي الختصاصي الداري  :بين الواقع 
والمأمول

عماندار الصفاء للنشر  فرمط371.220201 كتاب

فرمان  قحط رحيمة 
 1 

رائد رسم يونس عمانالدار المنهجية للنشر سعدط371.320201اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها كتاب
سعد علي زاير

 1 

نجم عبد ا الموسوي نظريات التعلم  :بين الجذور تاريخية والمنطلقات 
العلمية الحديثة

عمانالدار المنهجية للنشر نجمط371.320201 كتاب

 1 

ساجدة مصطفى عطاري عماندار الفكر للطباعة و  ساجط370.15720201تعليم التفكير البداعي والناقد في المدارس كتاب
 1 

عبد الباقي عبد المنعم ابو  عماندار الفكر ناشرون  محمط370.7820201مهارات البحث التربوي كتاب
محمد عبد الرازق ابراهيم

 1 

محي الدين  توق عماندار الفكر ناشرون  محيط370.1520201أسس علم النفس التربوي كتاب
 1 

محمد قاسم  عبدا  عماندار الفكر ناشرون  محمط158,320213نظريات الرشاد والعلج النفسي كتاب
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 1 

حيدر إبراهيم العطار الحصاء للباحث في التربية وعلم النفس وتطبيقاته 
SPSS باستخدام

عماندار كفاءة المعرفةحيدط387.10956320211 كتاب

 1 

جميلة نور الدائم  عماندار أمجد للنشر علط371.320201طرق التدريس العامة كتاب
علء خلف الساطوري

 1 

إبتسام صاحب موسى  عمانالدار المنهجية للنشر إبتط370.720201مناهج البحث التربوي كتاب
رائدة حسين حميد 

 1 

صالح حسن الداهري سيكولوجية الرشاد النفسي المدرسي  :أساليبه 
ونظرياته

عماندار صفاء للنشر و  صالط370.1520201 كتاب

 1 

حيدر حاتم فالح العجرش عماندار الصفاء للنشر و  حيدط371.33420201التعلم اللكتروني في المؤسسات التعليمية كتاب
 1 

عطاا فؤاد الخالدي علم النفس الرشادي  :الدليل في الرشاد الجمعي )
تطبيقات عملية(

دار صفاء للنشر و  عطاط158.320202 كتاب

 1 

اميرة ابراهيم عباس عمانالدار المنهجية للنشر اميط371.33420211مقدمة في التعليم اللكتروني كتاب
 1 

عبدالحافظ  سلمة  عماندار اليازوري  عبد371.32020تصميم التدريس كتاب
 1 

عبد الحافظ محمد  سلمة  عبد371.32020أساليب تدريس العلوم والرياضيات كتاب
 1 

سامي سلطي  عريفج  عماندار الصفاء للنشر  سامط371.320202طرق تدريس الرياضيات والعلوم كتاب
نايف  سليمان 

 1 

ايمان اسماعيل عايز عماندار الصفاء للنشر و  سعدط371.320201مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها كتاب
سعد علي زاير

 1 

محمد جاسم  الياسري  مبادىء الحصاء التربوي  :مدخل في الحصاء 
الوصفي والستدللي

عماندار الصفاء للنشر و  محمط519.520201 كتاب

 1 
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إيثار عبد المحسن المياحي المناهج وطرائق التدريس :رؤيا معاصرة في 
التدريس )العلوم(

عماندار صفاء للنشر و  إيثط371.320201 كتاب

 1 

حسين  عبد الرحمن  عماندار صفاء للنشر و  حسيط371.20320201الشراف التربوي قراءة معاصرة ومستقبلية كتاب
 1 

صالح حسن الداهري عماندار الصفاء للنشر  صالط362,828620202أساسيات الرشاد الزواجي والسري كتاب
 1 

عبد العزيز حيدر  عماندار الرضوان للنشر عبدط155.720201علم نفس النمو ونظرياته كتاب
 1 

حيدر حاتم فالح العجرش عماندار الرضوان للنشر ضياط371.220201الدارة والشراف التربوي كتاب
ضياء عويد العرنوسي

 1 

عباس نوح الموسوي عماندار الرضوان للنشر عباط370.1520201علم النفس التربوي مفاهيم ومبادىء كتاب
 1 

هيثم صالح إبراهيم عماندار الرضوان للنشر هيثط371.320201طرق وأساليب التدريس الحديثة كتاب
 1 

احمد حمزة الجبوري عماندار الرضوان للنشر مسلط371.220201التدريس والدارة الصفية كتاب
مسلم محمد النبهان

 1 

إبراهيم بن عبد العزيز  عمانالدار المنهجية للنشر إبرط371.220201الدارة التربوية والتعليمية والدارة المدرسية كتاب
 1 
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