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 اخملاراتذاؾؼدراتذواؾمحصقلذواؾمػؽريذواالـملاهذواؾمذؽرذالعقلي املعريف : اجملاليف 

ذؿؼـنذعؾىذاؾلقكةذعامذاعدادذوترمجةذعامذؿؤؾػهذادمذاالخملارذم

ذ1
اخملارذادلفنذاؾؽمابقةذ)ذاؾؼدرذ

ذاؾعددقةذ,ذاؾدرعةذ,ذاؾدؼةذ...
  

 د.حمؿد عؿاد اؾدقن امساعقل

 د. دقد علداحلؿقد ؿردي
3791  

ذ2

(ذؾؼقاسذاؾؼدرةذعؾىذذ1اخملارذ)ذ

االـملاهذذذذيفذاالداءذواؾدؼةذيفذ

ذاؾعؿل

  3793 د . ؿصطػى ػفؿي  

ذ3
اخملارذتورـسذؾؾمػؽريذ

ذاالبمؽاريذباؾصورذواؾؽؾؿات

بول 

 تورـس
 

 د. علداهلل حمؿود دؾقؿان

 د. ػؤاد ابو حطب
3793  

ذ4

ذ

ذ

اخملارذاالدمعدادذاؾعؼؾيذ

ذؾؾؿرحؾةذاؾناـوقةذواجلاؿعات
   د . رؿزقة اؾغرقب  

ذ5
(ذاؾؼدرةذعؾىذذ6اخملارذ)ذ

ذاؾمحؾقلذاؾمأؿؾي
   د. ؿصطػى ػفؿي  

ذ6
بطارقةذاالخملاراتذادلعرػقةذ

ذاؾعاؿؾقة
  

 د . دؾقؿان اخلضر اؾشقخ

 د. ـادقة حمؿد علد اؾسالم
3791  

  ذاخملارذؿمافاتذبورتقوسذ7
ادلرؽز اؾؼوؿي ؾؾلحوث االجمؿاعقة 

 واجلـائقة
  

ذ8
ؿؼقاسذوؽدؾرذبؾقػوذؾذؽاءذ

ذاؾراذدقنذوادلرافؼني
  وؽسؾر

 د .ؾوقس ؽاؿل ؿؾقؽة

 د. حمؿد عؿاد اؾدقن امساعقل
  

     ذؼائؿةذاؾؽؾؿاتذاالدلاـقةذ9

ذ
اخملارذتوـيذؾؾذؽاءذ)ذاخملارذ

ذصورةذ)ذب(ذذؽاءذغريذؾػضيذ(
     

ذ10

(ذؾؼقاسذاؾؼدرةذذ5اخملارذ)ذ

واؾدرعةذعؾىذاؾعدذوررقؼةذ

ذاؾمػؽريذاؾدؾقم

  3791 د . ؿصطػى ػفؿي  

ذ11
ذاخملارذاؾذؽاءذؾؾراذدقنذصورة

ذ)ذبذ(
   د . داؿقة ؾطػي االـصاري  
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ذؿؼـنذعؾىذاؾلقكةذعامذاعدادذوترمجةذعامذؿؤؾػهذادمذاالخملارذم

   د .ؾوقس ؽاؿل ؿؾقؽة  ذؿؼقاسذدماـػوردذبقـقهذ12

ذ13
اخملارذادلصػوػاتذادلممابعةذ

ذجمؿوعاتذأذ.ذبذ.ذجذ.ذدذ.ذفـ

جون 

 راػن
 

 د. ؿصطػى ػفؿي

 د. حاؿد زفران

 د ز ػؤاد ابو حط

 د عؾي خضر . قودف حمؿود

 اؾلقكة اؾسعودقة 3791

ذ14
اخملارذادلصػوػاتذادلممابعةذ

ذجمؿوعاتذأذ.ذأبذ.ذج

جون 

 راػن
 

 د. ؿصطػى ػفؿي

 د. حاؿد زفران

 د ز ػؤاد ابو حط

 د عؾي خضر . قودف حمؿود

 

 اؾلقكة اؾسعودقة 3797

  ذاخملارذاؾمػؽريذاؾـاؼدذ15
 د . ػاروق دقد علد اؾسالم

 د. ممدوح حمؿد دؾقؿان
 اؾلقكة اؾسعودقة 3793

   د. ػؤاد ابو حطب  جودأـفذاخملارذردمذاؾرجلذ16

ذ
ذؿؼقاسذاالدمداللذعؾىذاالذؽال

ذاخملارذذؽاءذغريذؾػظي
 اؾلقكة اؾؽوقمقة 3791 أ . ػمحي اؾسقد علد اؾرحقم  داـقؾز

ذ17
اخملارذعنيذمشسذؾؾذؽاءذ

ذاالبمدائي
  

 د . علد اؾعزقز اؾؼوحي

 د. فدى علداحلؿقد برادة

 د . حاؿد علد اؾسالم زفران

 

3791 
 

ذ18
ذاخملارذذؽاءذاؾشلابذاؾؾػظي

ذ

د . 

حاؿد 

 زفران

99    

ذ19
ذاخملارذذؽاءذاؾشلابذادلصور

ذ

د . 

حاؿد 

 زفران

3791    

ذ20
ذاخملارذاؾؼدرةذاؾعؼؾقة

ذ(ذدـةذ11ـذذ9)ذؿدموىذ
  3791 د . ػاروق علد اؾػماح ؿودى  

ذ21
ذؿؼقاسذاؾمذؽرذادللاذر

ذؼصريذادلدى
   د . وػقة اؾؽؿوـي  

ذ22
 اخملارذتذؽرذاؾردوؿات

M . F .D 
   د . وػقة اؾؽؿوـي  

ذ
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 اخملاراتذادلقولذواالجتافاتذواؾؼقمذوادلخاوفذادلرضقةذواؾؼؾقذ.ذاالنفعالي : اجملاليف  

ذؿؼـنذعؾىذاؾلقكةذعامذاعدادذوترمجةذعامذؿؤؾػهذادمذاالخملارذم

   د . حمؿد عنؿان جناتي  فقو.م .بلذاخملارذاؾمواػقذ1

ذاخملارذحاؾةذومسةذاؾؼؾقذ2

ذارؾز 

 دبسؾقريجر

 رقمشردل

  3791 د . علداؾرؼقب امحد اؾلحريي 

ذ3
ؿؼقاسذاؾصحةذاؾـػدقةذ

ذدـةذ25ـذذ15ؾؾشلابذمذ
  

 د . دقد علد احلؿقد ؿردي

 د. ػاروق دقد علد اؾسالم
3793  

  3797 د. ػاروق دقد علد اؾسالم  ذؿؼقاسذاؾطؿأـقـةذاؾـػدقةذ4

ذ5

ذؿؼقاسذؼؾقذاالؿمحان

ؿؼقاسذاالجتاهذحنوذ

ذاالؿمحان

دلقؾربجر 

 وآخرون
  3791 د. ؾقؾى علد احلؿقد احلاػظ 

ذ6
ذاخملارذاؾؼؾقذادلدردي

ذؾؾؿرحؾةذاؾناـوقة
  3791 د . حسني ؽاؿل  

 اؾلقكة ادلصرقة 3791 د . علداؾرؼقب امحد اؾلحريي  ذؿؼقاسذاؾشعورذباؾوحدةذ7

ذ8
ؿؼقاسذؽوبرذمسقثذاؾصورةذ

ذاخلاصةذباؾؽلارذوادلدردة
   د. ؾقؾى علد احلؿقد احلاػظ  

ذاخملارذاؾؼقمذ9

 جوردن اؾلوت

 ػقؾقب ػرـون

 جاردـر ؾـدزي

   د . عطقة حمؿود فـا 

ذ10

ؿؼقاسذؿرؽزذاحباثذ

ؿؽاػحةذاجلرميةذدلػفومذ

ذاؾذاتذؾؾشلاب

 اؾلقكة اؾسعودقة 3119 د . علداهلل علداؾغين اؾصرييف  

ذ11
ؿؼقاسذاجتافاتذاؾطالبذ

ذحنوذاؾرتوقح
  

 د. ػاروق دقد علد اؾسالم

 د . حمؿد حمؿد احلؿامحي
3791  

ذ12
ذ(ذاالجتافاتذ7اخملارذ)ذ

ذاؾعائؾقة
  3791 د . ؿصطػى ػفؿي 3791 ؾقدقا جاؽسون
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االجمؿاعيذ,ذاؾدؾوكذاؾمؽقػيذ,ذاخملارذاؾدؾوكذاالجمؿاعيذ,ذاؾـضجذذ: االجتماعي اجملاليف  

ذادلؽاـةذاؾدودقوؿرتقةذ.

ذؿؼـنذعؾىذاؾلقكةذعامذاعدادذوترمجةذعامذؿؤؾػهذادمذاالخملارذم

ذاخملارذؿػفومذاؾذاتذؾؾؽلارذ1

د حمؿد 

عؿاد اؾدقن 

 امساعقل

د. حمؿد 

 امحد غاؾي

    

ذ2
ؿؼقاسذتؼدقرذاؾذاتذؾؾصغارذ

ذواؾؽلار
   د. ؾقؾى علد احلؿقد احلاػظ  

ذ3
ؿؼقاسذاالبعادذاؾـػدقةذيفذ

ذاؾلقكاتذادلؤددقة
  

 د. ػمحي اؾسقد علداؾرحقم

 
3791  

ذ4
ذؿؼقاسذاالدمعدادذاالجمؿاعي

ذ)ذسذ/ذجذ(
   د . دقد علداحلؿقد ؿردي  

ذ5
ذاخملارذحتدقدذاؾؼضاقا

ذاجلزءذاالول

د حمؿد 

 رػؼي

د حمؿد 

 ػمحي

    

 3711 ؽني ؾػنذاخملارذادلفاراتذاالجمؿاعقةذ6

 د .عؾي خضر

 د. حمؿد حمروس اؾشـاوي

 د. عزت اؾطوقل

3791  

ذ7

ؿؼقاسذادلرؽزذاالجمؿاعيذ

االؼمصاديذيفذاخملارذ

ذاؾشخصقةذادلمعددةذاالوجه

  3799 د . حمؿد ذحاته ربقع  

 

 

ذ
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اقزـكذ(ذاخملاراتذاؾشخصقةذادلمعددةذاالوجهذ,ذذاخملارذاؾدؿاتذ)ذؽاتلذ,ذيف الشخصية :

ذاالخملاراتذاالدؼارقةذ.

ذؿؼـنذعؾىذاؾلقكةذعامذاعدادذوترمجةذعامذؿؤؾػهذادمذاالخملارذم

ذ1
ذاخملارذاؾشخصقة

ذادلمعددذاالوجه

 فاـاوي

 ؿاؽمؾي
 

 د . عطقة حمؿود فـا

 د . حمؿد عؿاد اؾدقن

 د . ؾوقس ؽاؿل ؿؾقؽة

 
3793 

 

ذ2
اؾمعصبذاخملارذؿؼقاسذ

ذاؾشخصقةذادلمعددذاالوجه
 اؾلقكة ادلصرقة 3799 د . حمؿد ذحاته ربقع  

ذ3
ؿؼقاسذضلطذاؾمواػقذيفذاخملارذ

ذاؾشخصقةذادلمعددذاالوجه
  3799 د . حمؿد ذحاته ربقع  

ذ4
ؿؼقاسذؼوةذاالـاذيفذاخملارذ

ذاؾشخصقةذادلمعددذاالوجه
  3799 د . حمؿد ذحاته ربقع  

ذاخملاراتذاؾشخصقةذاؾدوقةذ5

HARRI
SON 

G.GOU
GH 

 
 د. عطقة حمؿود فـا

 د. حمؿد داؿي فـا
3791  

ذ6
اؾصقغةذادلخمصرةذالخملارذ

ذاؾشخصقةذادلمعددذاالوجه
   د. عنؿان علد اهلل اؾطوقل  

ذ7
ذاخملار

ذاؾشخصقةذؾؾشلاب

By 
CardF.
Jesnes

s 

 
 د. عطقة حمؿود فـا

 د. حمؿد داؿي فـا
3791  

ذاؾربوػقلذاؾشخصيذ8
ل.ف. 

 جوردون
 

 د جابر علداحلؿقد جابر

 ـ ػؤاد ابو حطب
  

ذ9
ؿؼقاسذاؾمػضقلذاؾشخصيذ

ذبطاؼةذتؼقمذاؾشخصقة
  أ . ادواردز

 د جابر علداحلؿقد جابر

 د . حمؿد عؿاد اؾدقن امساعقل

 د .دقد علد احلؿقد ؿردي

3791  
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ذاخملاراتذاؾدؿعذواؾلصرذواؾؾؿسذواإلحداسذباؾضغطذ.ذاحلسي : اجملالـ يف 

ذؿؼـنذعؾىذاؾلقكةذعامذاعدادذوترمجةذعامذؿؤؾػهذادمذاالخملارذم

اخملارذاجلشمؾتذاؾلصريذذ1

ذاحلرؽي

 د. ؿصطػى ػفؿي  

 د. دقد حمؿد غـقم

  

ذ

ذ


