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األدب واللغة والشعر
اسم الكتاب: األدب األموي.

املؤلف: محمد جواد البدراين.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 224

السعر: 15.00
الباركود: 9789957921705

اسم الكتاب: نظرية األفضلية اللغوية.
املؤلف: أحمد عبد املجيد القييس.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 144

السعر: 12.50 $
الباركود: 9789957921729

اسم الكتاب: التذوق األديب-طبيعته-نظرياته-             
                 مقوماته-معايريه-قياسه.

املؤلف: ماهر شعبان عبد الباري.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 320

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957076238

اسم الكتاب: نصوص من الشعر يف صدر 
                  اإلسالم والعرص األموي.

املؤلف: حمدي محمود منصور.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 352

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957921385

اسم الكتاب: باقات من النرث العريب القديم.
املؤلف: داود غطاشة - مصطفى الفار.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 148

السعر: 10.00 $
الباركود: 9789957074272

اسم الكتاب: مدخل إىل تحليل النص األديب.
املؤلف: عبد القادر أبو رشيفه وزمالئه.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 215

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957078065

اسم الكتاب: نصوص من النرث يف صدر اإلسالم 
                  والعرص األموي.

املؤلف: حمدي محمود منصور.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 280

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957921361

اسم الكتاب: األدب الراشدي واألموي.
املؤلف: محمود حسني الزهريي.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 284

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957921101

اململكة األردنية الهاشمية - عّمن 

ساحة الجامع الحسيني - سوق البرتاء - عمرة الحجريي

هاتف: 4621938 6 962+  فاكس: 4654761 6 962+

ص.ب: 183520 عمن 11118 األردن

sales@daralfiker.com :بريـد املبيعات -  info@daralfiker.com :بريد إلكرتوين
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التربية وعلم النفس

اسم الكتاب: تاريخ علم النفس الحديث.
.C.James Goodwin :املؤلف

املرتجم: ثائر غباري - فاضل خشاوي.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 690

السعر: 35.00 $
الباركود: 9789957921569

اسم الكتاب: إدارة املوارد البرشية.
.Ronald W .Rebore :املؤلف

املرتجم: مريم أبو كريك.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 504

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957921590

اسم الكتاب: مدخل إىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.
.EVA L. ESSA :املؤلف

املرتجم: تغريد أبو طالب وزمالئها.
سنة الطبع: 2017©

عدد الصفحات : 846
السعر: 30.00 $

الباركود: 9789957921644

اسم الكتاب: العمل مع األطفال الصغار-ملون.
.Judy Herr :املؤلف

املرتجم: سهى طبال-ساجدة عطاري-وسام أبو السعيد.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 900

السعر: 60.00 $
الباركود: 9789957921668

اسم الكتاب: خربات العلوم يف سنوات 
 الطفولة املبكرة مدخل انفعايل تكاميل.

.Jean D. Harland  :املؤلف
املرتجم: محمد أحمد أبو السعود.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 384

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921484

اسم الكتاب: ممرسة فن القيادة - تنفيذ املعايري 
الوطنية ملنح رخصة القيادة وفق األسلوب املبني 

عىل حل املشكالت.
.Reginald Green :املؤلف

املرتجم: عبري العموري.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 380

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921392

اسم الكتاب: مهارات اإلرشاد األساسية
                  - دليل املساعد.

.Richard Nelson-Jones  :املؤلف
املرتجم: سعاد غيث.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 258

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957921545

اسم الكتاب: الهدي النبوي يف إثارة دافعية تعلم 
                 القرآن الكريم.

املؤلف: .مجدي سليمن املشاعلة.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 472

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921606

اسم الكتاب: املدخل إىل اضطراب التوحد- 
           املفاهيم األساسية وطرق التدخل.

املؤلف: نايف عبد الزارع.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 384

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957077464

اسم الكتاب: تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة- 
مقدمة يف التأهيل الشامل لألفراد ذوي اإلعاقة.

املؤلف: .نايف عبد الزارع وزميله.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 324

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957921491

اسم الكتاب: مدخل إىل نظرية القياس التقليدية 
                 واملعارصة.

.Linda Crocker :املؤلف
املرتجم: هند الحموري- زينات دعنا.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 704

السعر: 35.00 $
الباركود: 9789957921552

اسم الكتاب: مقدمة يف اإلعاقة العقلية.
املؤلف: فاروق فارع الروسان.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 408

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957070472
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التربية وعلم النفس

اسم الكتاب: سيكولوجية األطفال غري العاديني -
                  مقدمة يف الرتبية الخاصة.

املؤلف: فاروق فارع الروسان.
سنة الطبع: 2017©

عدد الصفحات : 312
السعر: 15.00 $

الباركود: 9789957070137

اسم الكتاب: املدخل إىل الرتبية الخاصة.
املؤلف: جمل محمد الخطيب.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 324

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957076153

اسم الكتاب: األسس النفسية للنمو يف الطفولة
                 املبكرة.

املؤلف: سامي محمد ملحم.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 328

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957074746

اسم الكتاب: مناهج وأساليب التدريس
                 يف الرتبية الخاصة.

املؤلف: جمل محمد الخطيب.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 320

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957075682

اسم الكتاب: علم النفس العصبي البرشي.
G. Neil Martin :املؤلف

املرتجم: فيصل محمدخري الزراد .
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 708

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957921682

اسم الكتاب: تفريد التعليم.
املؤلف: .توفيق مرعي - محمد الحيلة.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 450

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957077808

اسم الكتاب: قضايا معارصة وتوجهات حديثة
                 يف الرتبية الخاصة.

املؤلف: ابراهيم عبد الله الزريقات.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 567

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957921675

اسم الكتاب: اسرتاتيجيات التدريس يف القرن 
                 الحادي والعرشين.

املؤلف: .ذوقان عبيدات.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 462

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957078249

اسم الكتاب: مقدمة يف العالج السلويك املعريف/
املهارات والتطبيقات.

. David, Helen, Joan :املرتجم
املؤلف: ابـراهيم باجــس/ بسمة  الرشيف/مراد 

عيىس.
سنة الطبع: 2017©

عدد الصفحات : 500
السعر: 25.00 $

الباركود: 000

اسم الكتاب: النظرية والتطبيق يف االرشاد 
                  الجمعي.

. GEROLD COREY :املؤلف
املرتجم: سهام ابو عيطة- مراد عيىس.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 712

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957921610

اسم الكتاب: علم نفس الشخصية.
.danil/lawrence :املؤلف
املرتجم: جالل كايد ضمرة.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 768

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957921064

اسم الكتاب: اإلرشاد الوقايئ.
.robert k. conyne :املؤلف

املرتجم: سهام ابو عيطة- محمد الخوالدة.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 223

السعر: 00.00 $
الباركود: 0000
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التربية وعلم النفس

اسم الكتاب: النمو املعريف لطفل ما قبل املدرسة.
املؤلف: محمد العارضة.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات : 304

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957072988

اسم الكتاب: مهارات البحث الرتبوي.
املؤلف: عبد الباقي أبو زيد/محمد عبد الرازق ابراهيم.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 383

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957074586

اسم الكتاب: معلمة الروضة.
املؤلف: هدى الناشف.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 312

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957073916

اسم الكتاب: التفاعالت/مهارات التعاون لدى 
األخصائيني املدرسيني.

املؤلف: أمني عيل الحزنوين.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 474

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957921637

اسم الكتاب: ثقافة الطفل.
املؤلف: محمد عبد الرازق/ وحيد حافظ/ هاين 

بركات
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 408

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957074036

اسم الكتاب: علم النفس العام.
املؤلف: .عبد الرحمن عدس/يوسف قطامي.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 440

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957072414

اسم الكتاب: اللعب عند األطفال/االسس النظرية 
والتطبيقية.

املؤلف: حنان عبد الحميد العناين.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 292

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957071851

اسم الكتاب: التدخل املبكر - الرتبية الخاصة يف 
                 الطفولة املبكرة.

املؤلف: جمل محمد الخطيب.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 336

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957070076

اسم الكتاب: تصميم البحث يف الرتبية الخاصة.
املؤلف: فاروق الروسان.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 336

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957920326

اسم الكتاب: صعوبات التعلم النمئية.
املؤلف: محمد أحمد خصاونه.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 224

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957920425

اسم الكتاب: مقدمة يف اإلعاقة السمعية.
املؤلف: جمل محمد الخطيب.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات : 256

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957070120

اسم الكتاب: تصوير العامل- الكتب املعلوماتية 
                  املصورة لألطفال.
Kathleen T. Isaacs:املؤلف

املرتجم: داليا عبد الواحد محمد.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 380

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921712
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التربية وعلم النفس

اسم الكتاب: النظرية والتطبيق للتقييم يف اإلرشاد النفيس.
.Gerlad Corey  :املؤلف

املرتجم: سهام أبو عطية - مراد عيىس.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 492

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957921293

اسم الكتاب: الطالب ذوو اضطرابات طيف 
التوحد-ممرسات التدريس التوحد الفعالة.

.L. Juane Heflin :املؤلف
املرتجم: نايف الزارع - يحيى عبيدات.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 467

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957078164

اسم الكتاب: مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي 
                  الحاجات الخاصة/ ملون.

املؤلف: د. جميل محمود الصمدي وزمالئه.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 392

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957074432

اسم الكتاب: تنمية املفاهيم واملهارات الرياضية 
                  ألطفال ما قبل املدرسة.

املؤلف: رمضان مسعد بدوي.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 448

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957073886

اسم الكتاب: إدارة دور الحضانة ورياض األطفال.
املؤلف: طارق عبد الحميد البدري.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 180

السعر: 12.50 $
الباركود: 9789957073701

اسم الكتاب: مهارات اإلستعداد للقراءة يف الطفولة 
                 املبكرة.

املؤلف: .طاهر أحمد الطحان.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 344

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957073657

اسم الكتاب: تعديل السلوك اإلنساين.
املؤلف: جمل محمد الخطيب.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 320

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957075675

اسم الكتاب: املنهج املدريس املعارص.
املؤلف: .جودت أحمد سعادة وزميله.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 568

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957074029

اسم الكتاب: علم النفس املعريف وتطبيقاته.
.Joun R. Anderson :املؤلف

املرتجم: مفيد حواشني -فاضل خشاوي-
           محمد سليط.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 732

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957921422

اسم الكتاب: علم النفس اإلجتمعي.
املؤلف: .خليل عبد الرحمن املعايطة.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 268

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957071097

اسم الكتاب: إرشاد ذوي الحاجات الخاصة.
املؤلف: خولة أحمد يحيى.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 184

السعر: 12.50 $
الباركود: 9789957073534

اسم الكتاب: االضطرابات السلوكية واالنفعالية.
املؤلف: خوله أحمد يحيى.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 216

السعر: 12.50 $
الباركود: 9789957074708
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 التربية وعلم النفس

اسم الكتاب: تطور لغة الطفل.
املؤلف: عبد الكريم الخاليلة- عفاف اللبابيدي.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات : 154

السعر: 7.50 $
الباركود: 9789957077631

اسم الكتاب: سيكولوجية اللعب.
املؤلف: عبد الكريم الخاليلة- عفاف اللبابيدي.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 144

السعر: 10.00 $
الباركود: 9789957920265

اسم الكتاب: اإلرشاد املدريس بني النظرية 
                 والتطبيق.

املؤلف: عبد اللطيف دبور - عبد الحكيم الصايف.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 428

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957077792

اسم الكتاب: املخترص يف علم النفس الرتبوي.
املؤلف: عصام النمر.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 208

السعر: 12.50 $
الباركود: 9789957074005

اسم الكتاب: أساليب القياس والتشخيص يف الرتبية 
                  الخاصة.

املؤلف: فاروق فارع الروسان.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 375

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920159

اسم الكتاب: املوهبة والتفوق.
املؤلف: فتحي عبد الرحمن جروان.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 368

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957079666

اسم الكتاب: تعليم التفكري - مفاهيم وتطبيقات.
املؤلف: فتحي عبد الرحمن جروان.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 352

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957079581

اسم الكتاب: علم النفس اإلكلينييك.
املؤلف: لويس كامل مليكه .

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 830

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957076757

اسم الكتاب: مدخل إىل الصحة النفسية.
املؤلف: محمد قاسم عبدالله.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 606

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957079161

اسم الكتاب: إرشاد الطفل وتوجيهه.
املؤلف: زيدان نجيب حواشني وزميله.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 420

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957073107

اسم الكتاب: تفريد التعليم واتعلم الذايت.
املؤلف: سامح سعيد اسمعيل وزميله .

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 219

السعر: 12.50 $
الباركود: 9789957076685

اسم الكتاب: تعليم األطفال واملراهقني ذوي 
اإلضطرابات السلوكية.

املؤلف: MICHEEL S. ROSENBERG وزمالئه.
املرتجم: عادل عبدالله محمد.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 715

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957075712
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اسم الكتاب: التعلم اإلنساين.
.Jeanne Ellis Ormrod :املؤلف

املرتجم: مفيد حواشني -فاضل خشاوي- نبيلة 
           دودين

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 770

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957921057

اسم الكتاب: صعوبات التعلم األكادميية.
املؤلف: محمد سليم خصاونه وزمالئه.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 256

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957921248

اسم الكتاب: دراسة الحالة يف مجال 
                 صعوبات التعلم.

املؤلف: محمد سليم خصاونه وزمالئه.
سنة الطبع: 2016©

عدد الصفحات : 256
السعر: 17.50 $

الباركود: 9789957921330

اسم الكتاب: اإلدارة الرتبوية رؤية معارصة.
املؤلف: أحمد محمد بطاح وزميله.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 304

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957921323

اسم الكتاب: علم النفس الصناعي والتنظيمي .
املؤلف: عويد سلطان املشعان الهذال.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 368

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957921453

اسم الكتاب: املدخل إىل صعوبات التعلم.
املؤلف: محمد أحمد خصاونه وزميله.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 208

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920784

اسم الكتاب: اإلعاقات الجسمية والصحية.
املؤلف: عبد العزيز الرسطاوي وزميله.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 360

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957076597

اسم الكتاب: الدافعية النظرية والبحوث 
                 والتطبيقات.

املؤلف: HERBERT BETRI وزميله.
املرتجم: كامل الفراج- مجدي مشاعلة -

            محمد سليط
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 636

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957921217

اسم الكتاب: صناعة الناس.
.VERGINIA SATIR :املؤلف

املرتجم: أسامة عبد الرؤوف الجامع.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 346

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957921224

اسم الكتاب: البحث العلمي-مفهومه وأدواته 
                 وأساليبه.

املؤلف: .ذوقان عبيدات وزمالئه.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 312

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957079574

اسم الكتاب: ديناميات الجمعة.

.donelson r. forsyth :املؤلف
املرتجم: فيصل الزراد - مفيد حواشني.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 912

السعر: 40.00 $
الباركود: 97899957921316

اسم الكتاب: علم النفس التجريبي منحنى دراسة 
                  الحالة.

.MACLIN - L. SOLSO :املؤلف
املرتجم: ثائر غباري - طالل العيل.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 496

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921286
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اسم الكتاب: دافعية الغرفة الصفية.
 ERIC M. ANDERMAN - LYNLEY :املؤلف

.HICKS ANDERMAN            
املرتجم: احالم الباز حسن.

الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 350

السعر: 17.50 $
الباركود: 978995792115

اسم الكتاب: العالج األرسي املشرتك.
.Virgina Satir :املؤلف

املرتجم: سهام درويش أبو عيطة.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 232

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957921354

اسم الكتاب: تدريس 21 مهارة تفكري للقرن 21 
.micosa وفق منوذج

Carol Robinson - Zanartu :املؤلف
.Patricia Doerr- Jacqueline Portman

املرتجم: دياال عبد الهادي حميدي.
سنة الطبع: 2016©

عدد الصفحات : 340
السعر: 20.00 $

الباركود: 9789957921378

اسم الكتاب: املنهاج املالئم منائياً يف التطبيق
                 ملون.

املؤلف: Marjorie J. Kostelnk وزمالئه.
املرتجم: ساجدة مصطفى عطاري.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 562

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957921309

اسم الكتاب: مدخل اىل تعليم األطفال الصغار.
.MICHAEL L.HENNIGER :املؤلف
املرتجم: لينا ابراهيم- مجدي محمد عابد

           - عيل سعد جاب الله
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 688

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957921415

اسم الكتاب: األساليب الحديثة يف انتقاء املوظفني.
.Mark Cook :املؤلف

املرتجم: مروان طاهر الزعبي.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 396

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921347

اسم الكتاب: الطفل الصغري من مرحلة ما قبل 
                  امليالد حتى عمر اللثامنة.

.Donna S. Wittmer :املؤلف
املرتجم: منال عبد الخالق جاب الله.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 640

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957921408

اسم الكتاب: مقدمة لطرائق البحث يف علم 
                 النفس.

.DENNIS HOWITT :املؤلف
املرتجم: صالح الدين عالم.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 635

السعر: 35.00 $
الباركود: 9789957921132

اسم الكتاب: مقدمة لحزمة الربامج االحصائية 
                  SPSS يف علم النفس .

DENNIS HOWITT :املؤلف
.DUNCAN CRAMER           

املرتجم: صالح الدين عالم.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 700

السعر: 50.00 $
الباركود: 9789957921279

اسم الكتاب: مقدمة االحصاء يف علم النفس 
.SPSS باستخدام                 

    DENNIS HOWITT - DUNCAN  :املؤلف
. CRAMER            

املرتجم: صالح الدين عالم.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 980

السعر: 50.00 $
الباركود: 9789957921439
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اسم الكتاب: مقدمة يف علم النفس الجنايئ.
.Curt R. Bartol -Anne M. Bartol :املؤلف

املرتجم: ذياب البداينة -خولة الحسن.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 744

السعر: 35.00 $
الباركود: 9789957921231

اسم الكتاب: معلم املرحلة التاسيسية يف ميدان 
          العمل تعليم االطفال من 3-5 سنوات .

.MARGRET EDGINGTON :املؤلف
املرتجم: محمد متويل قنديل - داليا عبدالواحد

           -  نادية الجديدي.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 360

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921446

اسم الكتاب: علم النفس املريض البحث التقييم 
                  والعالج يف علم النفس االكلينيك .

.Graham Davey :املؤلف
املرتجم: فيصل محمد الزراد- محمد صربي سليط.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 1127

السعر: 50.00 $
الباركود: 9789957921477

اسم الكتاب: برامج وأنشطة رياض األطفال.
املؤلف: محمد متويل قنديل وزميلته.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات : 552

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957077365

اسم الكتاب: تحليل املنهج.
.George J.Posner. :املؤلف

املرتجم: مجدي مشاعلة.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 380

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957921460

اسم الكتاب: مدخل إىل تربية الطفل.
اسم الكتاب: إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأرسهم

املؤلف: سليمن طعمه الريحاين وزمالئه.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 356

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957076351

اسم الكتاب: من أنا يف حياة األطفال مقدمة يف 
                  تعليم الطفولة املبكرة .

 stephanie feeney,Eva :املؤلف
.moravcik,Sherry Nolte          

املرتجم: سهى عبدالرحيم طبال.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 796

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957921095

اسم الكتاب: ابتكار بيئات التعلم من امليالد وحتى 
                 الثامنة من العمر .
JULIE BULLARD :املؤلف

املرتجم: إميان محمد عبد الحق وزمالئها.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 632

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957920593

اسم الكتاب: االلعاب الرتبوية من امليالد وحتى 
                  الثامنة من العمر.

املؤلف: محمد قنديل- داليا محمد.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 495

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957920791

اسم الكتاب: أمن وأمان لعب األطفال يف ضوء    
                 املعايري القياسية.

املؤلف: داليا عبد الواحد محمد وزميلها.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 620

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957926760

اسم الكتاب: التغذية والصحة والسالمة لألطفال الصغار.
املؤلف: joanne sorte وزمالئه.

املرتجم: أحالم عادل وزمالئها.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 698

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957920937

اسم الكتاب: إعداد الكتاب الصغار- استخدام 
السمت الستة إلثراء عملية الكتابة يف الصفوف 

اإلبتدائية.
vicki spandel  :املؤلف

املرتجم: عيل سعد جاب الله وزمالئها.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 400

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957920906
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اسم الكتاب: أشكال مألت عاملنا .
املؤلف: ارساء عاطي الهذيل .

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 61

السعر: 5.00 $
الباركود: 9789957921026

اسم الكتاب: اسرتاتيجيات تدريس الطلبة ذوي 
                   االعاقات يف صفوف الدمج .

.Mary C. Provost- Joseph R.Boyle :املؤلف
املرتجم: عمد محمد عيل -مراد أحمد البستنجي.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 330

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957920753

اسم الكتاب: تكييف مناهج الطفولة املبكرة 
             لألطفال ذوي الحاجات الخاصة  .

BRIAN R.BRYANT :املؤلف
.DIANE P.BRYANT           

املرتجم: اميان خليف الزبون -نواف الزيود.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 520

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957920893

اسم الكتاب: اللغة وصعوبات القراءة  .
.Alan G. Kamhi-Hugh W. Catts :املؤلف

املرتجم: موىس محمد عميرة.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 442

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957921002

اسم الكتاب: التكنولوجيا املساندة لالشخاص ذوي 
الحاجات الخاصة  .

BRIAN R.BRYANT :املؤلف
.DIANE P.BRYANT           

املرتجم: أماين »محمد وليد« محمود.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 294

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921033

اسم الكتاب: مناهج وأساليب تدريس مهارات 
الحياة لذوي الحاجات الخاصة  .
املؤلف: فاروق الروسان وزمالئه.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 308

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957921200

اسم الكتاب: منو الطفل واملراهق  .
Anita Woolfwolk :املؤلف

.Nancy E.Perry
املرتجم: معاوية ابو غزال-الفرحايت السيد محمود.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 918

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957920944

اسم الكتاب:  علم النفس االجتمعي   .
Robert A. Baron :املؤلف

. Nyla R. Branscombe
املرتجم: محمد بن عبد املحسن وزمالئه.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 680

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957920814

اسم الكتاب: املدخل اىل التعليم متعددة الثقافة.
.JAMES A.BANKS :املؤلف

املرتجم: عبري محمد الرفاعي.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 192

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920920

اسم الكتاب: املدخل اىل االرشاد النفيس من منظور 
فني وعلمي.

.MICHAEL S.NYSTUL :املؤلف
املرتجم: أحمد عبدالله الرشيفني-مراد عيل سعد.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 624

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957920531
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اسم الكتاب: اإلرشاد التعاطفي املعنى والسياق 
واألخالقيات واملهارات.

jeanne M.Slattery :املؤلف
.Crystal Park

املرتجم: احمد عبدالله الرشيفني وزمالئه.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 456

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957921187

اسم الكتاب: نظريات االرشاد والنمو املهني.
املؤلف: سهام درويش أبو عيطة.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 328  

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957921019

اسم الكتاب: عالقات الوالدين -الطفل السياق 
-البحوث-التطبيق.

.PHYLLIS HEATH :املؤلف
املرتجم: سهام درويش أبو عيطة وزمالئها.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 462

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957920913

اسم الكتاب: تطوير املنهج دليل للممرسة.
.jon w.wiles- JOSEPH.C BONDI :املؤلف

املرتجم: مجدي مشاعلة.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 516

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957920654

اسم الكتاب: اسرتاتيجيات لنجاح الطلبة املتعلمني 
دليل ل تدريب املعلم.

.Carol Pelletier Radford :املؤلف
املرتجم: عبري محمد الرفاعي.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 318

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921040

اسم الكتاب: تعليم العلوم يف املرحلة االساسية - 
األساليب ومفاهيم واإلستقصاءات.

Joseph M. Peters :املؤلف
.David L. Stout

املرتجم: لينا محمد وفا ابراهيم.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 660

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957921149

اسم الكتاب: مناذج التعليم تصميم التدريس 
ملتعلمي القرن ال21 .

 Clare R. Kilbane-Natalie B. :املؤلف
.Milman

املرتجم: مجدي مشاعلة وزميله.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 688

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957920876

اسم الكتاب: القياس النفيس.
.Anne Anstasi-Susana Urbina :املؤلف

املرتجم: صالح الدين عالم.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 724

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957920715

اسم الكتاب: مدخل إىل تربية الطفل.
املؤلف: رافدة الحريري.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 302

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957079789
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العلوم اإلدارية

اسم الكتاب: القيادة واإلدارة يف املنظمت الصحية.
.Neil Gopee Jo Galloway :املؤلف

املرتجم: شاكر بن احمد الصالح.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 312

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921583

اسم الكتاب: مقدمة إىل التجارة اإللكرتونية - 
ملون.

املؤلف: محمود محمد مقابلة وزمالئه.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 227

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957921255

اسم الكتاب: إدارة املستشفيات منظور شامل .
املؤلف: صالح محمود ذياب - عبد االله الساعايت.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 376

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957079307

اسم الكتاب: إدارة اإلنتاج والعمليات-
                  مدخل كمي .

املؤلف: حسني عبدالله التميمي.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 516

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957078560

اسم الكتاب: عرص اإلعالن  مبادىء اإلعالن 
واالتصاالت التسويقية يف العمل.

.thorson :املؤلف
املرتجم: زكريا عزام.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 244

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920609

اسم الكتاب: MIS نظم املعلومات االدارية ملون.
.Bidgoli Hossein :املؤلف
املرتجم: أسمء رشاد الصالح.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 360

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957920708

اسم الكتاب: نظم املعلومات املحاسبية أسس أدارة 
مخاطر املؤسسة - ملون .

.PATRICKR.WEELER :املؤلف
املرتجم: نضال محمود الرمحي.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 860

السعر: 40.00 $
الباركود: 9789957920692

اسم الكتاب: ادارة املخاطر املالية يف اعمل الصريفة 
والتمويل االسالمي .

.Ioannis Akkizidis :املؤلف
املرتجم: عبري العبادي.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 306

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920685

اسم الكتاب: الضوابط املعيارية لصيغ االستثمر يف 
املؤسسات املالية االسالمية .
املؤلف: محمود الرسطاوي.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 389

السعر: 17.50 $
الباركود: 9799957920777

اسم الكتاب: تطبيقات اخالقيات االعمل .
.Dean A. Bredeson :املؤلف

املرتجم: محمد داود عثمن وزمالئه.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 496

السعر: 25.00 $
الباركود: 9789957921170

اسم الكتاب: الجودة الشاملة نشأتها تطورها 
أساليبها .

املؤلف: شاكر بن أحمد الصالح وزميله.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 248

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957921156
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علم اإلجتماع
اسم الكتاب: التحقيق الجنايئ - املنظورات 

                  األساسية.
Charles A. Lushbaugh :املؤلف

.Paul B. Weston
املرتجم: ذياب البداينة - خولة الحسن

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 640

السعر: 35.00 $
الباركود: 9789957921507

اسم الكتاب:  مقدمة يف علم االجتمع .
.GEORGE :املؤلف

املرتجم: روال عواد السوالقة.
سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 550

السعر: 30.00 $
الباركود: 9789957921620

اسم الكتاب:  السياسة االجتمعية .
املؤلف: طلعت مصطفى الرسوجي وزمالئه.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 288

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920667

التاريخ
اسم الكتاب: البعد الديني يف اإلسترشاق الغريب.

املؤلف: إياد عيل ياسني الهاشمي.
سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 465

السعر: 20.00 $
الباركود: 9789957921262

اسم الكتاب:  تاريخ القضايا واالقليات االسالمية 
املعارصة .

املؤلف: احمد صالح عبوش وزميله.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 312

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920739

اسم الكتاب: الجزيرة العربية يف العصور االسالمية.
املؤلف: فتحي سامل حميدي .

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 348

السعر: 17.50 $
الباركود: 978995792869

اسم الكتاب: التاريخ الدبلومايس .
املؤلف: إياد عيل ياسني الهاشمي وزمالئه.

سنة الطبع: 2015
عدد الصفحات: 304

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920661

اسم الكتاب: املسكوكات االسالمية .
املؤلف: سعد رمضان الجبوري.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 300

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920968
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اسم الكتاب: علوم الحديث ومصطلحه.
املؤلف: عبد السالم عطوة الفندي.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 240

السعر: 12.50 $
الباركود: 9789957921071

اسم الكتاب: الرتبية األرسية يف ظالل الكتاب 
والسنة.

املؤلف: محمود عيل الرسطاوي.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 104

السعر: 5.00 $
الباركود: 9789957920678

اسم الكتاب: نظام االرسة واملجتمع يف االسالم .
املؤلف: خلوق ضيف الله اغا وزميله.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 344

السعر: 15.00 $
الباركود: 9789957079871

اإلعالم
اسم الكتاب: االتصال الدويل ومستقبل النظام 

اإلعالمي العاملي.
املؤلف: سليمن سامل صالح.

سنة الطبع: 2017©
عدد الصفحات: 270

السعر: 15.00 $
الباركود: 

اسم الكتاب: وسائل اإلعالم والدبلوماسية العامة.
املؤلف: سليمن سامل صالح.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 316

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920746

الجغرافيا
اسم الكتاب: جعرافيا العامل اإلسالمي.

املؤلف: يونس عبدالله عيل وزميله.
سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 344

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957920746

العلوم العامة 
اسم الكتاب: العاب والغاز علمية كيف نجعل من 

تعلم العلوم متعة 2-1 .
املؤلف: رمضان مسعد بدوي.

سنة الطبع: 2015©
عدد الصفحات: 800

السعر: 35.00 $
الباركود: 9789957920999

اسم الكتاب: الفيزياء العامة / ملون.
املؤلف: محمد عطية سويلم وزمالئه.

سنة الطبع: 2016©
عدد الصفحات: 367

السعر: 17.50 $
الباركود: 9789957073909

التراث اإلسالمي
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