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 والمعاجـالقواميس أوال 
 
 دت. -بيركت -دار صادر لمنشر -قامكس عربي/عربي -المعتمد -1
 -بيركت –مكتب لبناف لمنشر  – قاموس مطوؿ لمغة العربية –محيط المحيط   –بطرس البستاني  -2
(1944-1979.) 
 –نية الدار المصرية المبنا – معجـ المصطمحات التربوية والنفسية –حسف شحاتو كأخركف  -3

 .2003 -القاىرة
 –مكتبػػػة العبيكػػػاف لمنشػػػر  – معجػػػـ مصػػػطمحات البحػػػث العممػػػ  –عبػػػد ان بػػػف محمػػػد أبػػػك داىػػػش  -4

 .1998 –الرياض 
 –عماف  –دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  – معجـ عمـ اإلجتماع المعاصر –معف خميؿ العمر   -5

2000. 
 

 الكتػػػب   - ثانيا
 
 –مينة التعميـ وأدوار المعمـ ف  مدرسة المستقبؿ  –  يكنس الخالدمابراىيـ حامد األسطؿ كفلاير -6

 .2005 –اإلمارات  –دار الكتاب الجامعي 
–كمية التجارة  – منظور القرف الحادي والعشريف –إدارة الموارد البشرية  –احمد سيد مصطفى  -7

 .2000 –مصر  –جامعة بنيا 
الناشر   – اإلدارة العصرية لرأس الماؿ الفكري –ية إدارة الموارد البشر  –أحمد سيد مصطفى   -8

 .2004 –القاىرة  –المؤلؼ 
 -2ط – األسػس السػموكية وأدوات البحػث التطبيقيػػة –إدارة القػو  العاممػة  –أحمػد صػقر عاشػكر  -9

 .1979 –بيركت  –دار النيضة لمنشر 
 –الدار الجامعية  – ة واألفراداالختبارات واستخداماتيا ف  إدارة الموارد البشري –احمد ماىر  -10

  2003 –السكندرية 
 . 2005-اإلسكندرية  –الدار الجامعية  – أدارة الموارد البشرية – أحمد ماىر  -11
 –العمػػـ كاإليمػػاف لمنشػػر كالتكزيػػع  –فػػ  نمػػػػػػػو اإلنسػػػػػػػاف وتربيتػػو  –أحمػػد عمػػي بػػديكم محمػػد    -12

 . 2008 –اإلسكندرية 
 –الككيػػػػت  –منشػػػػكرات اات الس سػػػػؿ  – الشبػػػػػػػػػػاب والفػػػػػػػػػػػراغ – أحمػػػػد العمػػػػي أحمػػػػد عبػػػػد ان -13

1985. 
 . 2005 -القاىرة –السحاب لمنشر كالتكزيع  – العنؼ المدرس  –أميمة منير عبد الحميد جادك  -14
 0202-االسكندرية–مؤسسة شباب الجامعة -عمـ االجتماع العسكري–أشرؼ سميماف  -15
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المركز  – إدارة مؤسسات التدريب المين  والتقن  –مكد عبد الكريـ كسعد زياد المحياكم أياد مح -16
 .2001-طرابمس  –العربي لمتدريب الميني كأعداد المدربيف 

-األردف–دار مجدالكم لمنشر  – مفاىيـ وحاالت تطبيقية –اإلدارة اإلستراتيجية –احمد القطاميف -17
2002 
دار الفكػر  – مشػكمة البطػػػػػػػالة فػ  المجتمعػات العربيػػػػػػػػة واإلسػ مية – أسامة السػيد عبػد السػميع-18

 .2007-االسكندرية  –الجامعي 
دار الفجر –ترجمة عبد الحكيـ خزامي  – إستراتيجية الموارد البشرية –أشكؾ ساندا كشمبا ككبرا   -19
 2002-القاىرة –
 –كالنشر  دار اليدل لمطباعة   – مـو اإلجتماعيةمنيجية الع –بمقاسـ س طنية كحساف الجي لي  -20

    2004-الجزائر 
دار الفجػػر لمنشػػر  –العنػػؼ والفقػػػػػػػػػر فػػ  المجتمػػر الجزا ػػري  –بمقاسػػـ سػػ طنية كسػػاميو حميػػدل  -21

 . 2008 –القاىرة  –كالتكزيع 
دار الثقافة  مكتبة – المدخؿ إلى عمـ النفس االجتماع  -باسـ محمد كلي كمحمد جاسـ محمد -22

 .2004-األردف–لمنشر كالتكزيع 
 –مشكػػػػػػ ت األطفػػاؿ والمراىقيػػػػػف وأسػاليب المساعػػػػػدة فييػػا  –تشػارلز شيػػػػفر ك ىػػػػكارد ميممػاف  -23

 .   2008 –عماف  –دار الفكر لمنشر كالتكزيع  –ترجمة نزيو حمدم ك نسيمة داكد 
 .2004 -األردف –مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  – عمـ النفس اإلجتماع  -جكدة بني جابر -24
اإلسكندرية  –الدار الجامعية  – اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية –جماؿ الديف محمد مرسي  -25
– 2003.  
 ترجمة  – اإلدارة العامة ' التغيير االجتماع  واإلدارة المكيفة ' –جكزيؼ كاير لكيس ك ؼ كيسمر  -26

 .1996 –األردف  –دار النشر لإلنتاج كالتكزيع  –الخطيب محمكد 
الدار  -مفاىيمو وأدواتو وطرقو اإلحصا ية -أساليب البحث العمم  -جكدت عزت عطكم -27

 .2000 -عماف-العممية
لبناف  –دار النيضة لمنشر  – إدارة المواد البشرية مف منظور استراتيج  –حسف إبراىيـ بمكط  -28
- 2002 
 .2000 -القاىرة -عالـ الكتب -6ط – عمـ النفس االجتماع  -د عبد الس ـ زىرافحام -29
االسػكندرية   –دار المعرفة الجامعية  –ة ػػػػػػمقدمػػػػة ف  عمـ اجتمػػػػػػاع التربي –حمدم عمي أحمد  -30
– 2003 . 
المكتب  -2ط  – الع قات االجتماعية ف  القوات المسمحة –حسيف عبد الحميد احمد رشكاف    -31

 .2004 –االسكندرية  –الجامعي الحديث 
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-مركز االسكندرية لمكتاب-وة والسمطة والنفوذػػػػػػػػػػػف  الق -حسيف عبد الحميد احمد رشكاف -32
 .2007-األزاريطة

 .2000 -األردف -ندم لمنشر كالتكزيعدار الك -2ط – إدارة الصفػػػػػػػوؼ -حسف عمر منسي  -33
 .2010-عماف -دار أسامة لمنشر كالتكزيع -االع ـ الحرب  والعسكري -داني حاـز الحم -34
 .1420ق  –الرياض  -دف – انحراؼ الشبػػػػػػػاب –الجريسي خالد  -35
-اإلسكندرية -مركز اإلسكندرية لمكتاب – عمـ النفس اإلجتماع  -خميؿ ميخائيؿ معكض -36

2003. 
مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر  –راغ ومستقبؿ البحث العمم  الشبػػػػػػاب والف –خالد الزكاكم   -37 

 .2008 –اإلسكندرية  –كالتكزيع 
دار رضا لمنشر  –ف  القرف الحادي والعشريف  –صناعة التنمية اإلدارية  –رعد حسف الصرف  -38
 .2002 –سكريا  –
دار الفكر  -لكم البحث النوع  والبحث ا -البحث العمم  –اكقاف عبيدات كسييمة ابك السميد  -39

 .71ص-2002 -لمطباعة كالنشر
 –دار المكتبة الجامعية  – إدارة وتنمية المؤسسات االجتماعية –رشاد احمد عبد المطيؼ  -40

 .2000 –اإلسكندرية 
 -دار النشر لمجامعات -مناىج البحث ف  العمـو النفسية والتربوية -رجاء محمكد ابكع ـ -41

 2001-مصر
 –االسكندرية –الدار الجامعية  – دخؿ استراتيج  لتخطيط وتنمية الموارد البشريةم -راكية حسف -42

2003. 
دار الكفاء لدنيا الطباعة  – ماىيتو ومبرراتو وأسسو –التخطيط التربوي  –رمزم أحمد عبد الحي  -43

 .2006 –اإلسكندرية  –كالنشر 
 .2001-القاىرة  –الدار المصرية المبنانية  -الشبػػػاب وأزمػػػػػة التعبيػػػػػػػػػر –سيد صبحي   -44
 .2007 –اإلسكندرية  –المكتبة المصرية  –األطفػػػػاؿ وتعاطػػػػ  المخدرات  –سحر عبد الغني  -45
اإلسكندرية  –المكتبة الجامعية  – الخدمة االجتماعية ف  المجاؿ الدراس  –سحر فتحي مبركؾ   -46
– 2000 . 
 -مركز االسكندرية لمكتاب -موضوعات ف  عمـ النفس االجتماع  –سمكل محمد عبد الباقي  -47

 .2002 -االسكندرية
 .2006 –القاىرة  –مجمكعة النيؿ العربية  – إدارة مركز التدريب –سعد الديف خميؿ عبد ان  -48
 -دار المعرفة االجتماعية –االدارة ف  المػػػػؤسسات االجتماعية  –سامية محمد فيمي  -49

 .1996 -ريةاالسكند
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 –القاىرة  –مطبعة النيؿ  –نظرة ف  عمـ االجتماع المعاصر  –سمكل عبد الحميد الخطيب  -50
2002 . 
دار الكفاء لمطباعة  –قراءة اجتماعية ثقافية  –التربية والمدرسة والمعمـ  –س مة الخميسي  -51

 .2000االسكندرية  –كالنشر 
 .1997 -شكرات جامعة دمشؽمن– عمـ النفس العسكري –سميـ نعامة  -52
 . 2003 –دار المعرفة الجامعية  –اإلسكندرية  –المشك ت االجتماعية  –سامية محمد فيمي  -53
 . 2000 –القاىرة  –دار قباء لمنشر كالتكزيع  –التعميـ وتحديث المجتمر  -شبؿ بدراف -54
دار المريخ  – بيقاتياعناصرىا وأسس تط –المناىج الدراسية  –ص ح عبد الحميد مصطفى  -55

 2000 -الرياض –لمنشر 
دار الفكر لمطباعة كالنشر – أساسيات اإلدارة التعميمية ومفاىيميا –طارؽ عبد الحميد البدرم  -56

  .2005-عماف  –كالتكزيع 
 2008 –االسكندرية  –باب الجامعة مؤسسة ش – االنحػػػػػػػػراؼ االجتماعػػػػػ  –طارؽ السيد  -57
 2000 –االسكندرية  –الدار الجامعية لمطباعة كالنشر  – االدارة العػػػػػػػػػامة –المجاكب طارؽ  -58
 –المكتػػػػب الجػػػػامعي الحػػػػديث  – عمػػػػـ اجتمػػػػػػػػػاع التربيػػػػة –عبػػػػد ان بػػػػف عػػػػايض سػػػػالـ الثبيتػػػػي  -59

 .2002 –االسكندرية 
مدخػػػػػػػػػػؿ  –تماعيػػػػػػػػػػة إدارة المؤسسػػػػػات االج –عبػػػػػد اليػػػػػادم الجػػػػػكىرم ك ابػػػػػراىيـ أبػػػػػك الغػػػػػار  -60 

 .2001 –االسكندرية  –المكتب الجامعي الحديث  – سوسيولوج 
العربية لمطباعة كالنشر  دار النيضة – عمـ النفس بيف النظرية والتطبيؽ –عبد الرحمف العيسكم  -61
 1984-بيركت–
لمطباعة  دار النيضة العربية -دراسات ف  عمـ النفس اإلجتماع  -عبد الرحمف العيسكم -62

 .1974 -بيركت -كالنشر
–ايتراؾ لمنشركالتكزيع – عمـ النفس اإلجتماع  المعاصر–عبد الحميـ محمكد السيد ك آخركف  -63

 .2003-القاىرة 
دار النيضة العربية  -اتجاىات جديدة ف  عمـ النفس الحديث -عبد الرحمف محمد العيسكم -64

 .1982 -بيركت -لمطباعة كالنشر
 األردف. -دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع –عمـ النفس العسكري  –الرحيـ الزغكؿ  عماد عبد -65
الجامعػػة المفتكحػػة  -األسػػس النفسػػية والتربويػػة لرعايػػة الشػػباب –عمػػر محمػػد التػػكمي الشػػيباني  -66

 .1973 -طرابمس
 –دار المعرفة الجامعية  – دراسات ف  عمـ النفس االجتماع  –عبد الرحمف عيسكم  -67 

 . 2005كندرية اإلس
 .  2001 -القاىرة -دار القاىرة لمكتاب -عمـ النفس االجتماع  -عبد العزيز السيد الشخص -68
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 -دار المعرفة الجامعية -نظرياتو وتطبيقاتو -عمـ النفس االجتماع  -عباس محمكد عكض -69
 .2003 -اإلسكندرية

 –االسكندرية  -الجامعيةدار المعرفة  -ف  عمـ النفس االجتماع  -عباس محمكد عكض -70
2002 
 –مكتبػػة العبيكػػاف لمنشػػر  – معجػػـ مصػػطمحات البحػػث العممػػ  –عبػػد ان بػػف محمػػد أبػػك داىػػش  -71

 .1998 –الرياض 
دار  09العدد  –سمسمة المصادر التعميمية  – الوسا ؿ التعميمية والمنيج –عبد الحافظ س مة  -72

 .2000 –عماف  –الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
دار الفكر الجامعي  – الحياة العسكرية مف المنظور السيكولوج  –عبد الرحماف محمد العيسكم  -73
 .2007 –االسكندرية  –
 –باعة كالنشر دار الكفاء لدنيا الط – بحوث ودراسات –منيج البحث المقارف  –عبد الجكاد بكر  -74

 .2002 –اإلسكندرية 
 لغتو ومداخمو ومناىجو وطرا قو –البحث العمم  اإلجتماع   – عمي عبد الرزاؽ جمبي كأخركف  -75
 2003-اإلسكندرية  –دار المعرفة الجامعية  –
 -دار كائؿ لمنشر كالتكزيع -القياس والتقويـ النفس  والتربوي -عبد ان الصمادم كماىر الدرابيع -76

 .2004-عماف
 -دار النيضة العربية لمنشر – وعمـ النفس القياس والتجريب ف  التربية -عبد الرحماف العيسكم -77

 د.ت-بيركت
–منشأة المعارؼ  -عمـ النفس ف  يد رجؿ الشرطة الحديث -عبد الرحماف محمد العيسكم -78

 2005 -االسكندرية
دار  -استراتيجية القيادة العسكرية مف المنظور السيكولوج –عبد الرحماف محمد العيسكم  -79

 2007-ةاالسكندري–الفكر الجامعي 
 –مصر  –الدار الجامعية  -مشك ت الشباب العربػػػػػ  المعاصر  –عبد الرحمف محمد العيسكم  -80

1992 
 –دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر  – بحوث ودراسات –منيج البحث المقارف  –عبد الجكاد بكر  -81

 .2002 –اإلسكندرية 
دارة األفراد السموؾ ال – عبد الغفار حنفي ك حسيف القزاز -82  –الجامعية  الدار –تنظيم  وا 

 .1996 –االسكندرية 
دارة األعماؿ –عبد الغفار حنفي كعبد الس ـ أبك قحؼ  -83  –الدار الجامعية  – أساسيات التنظيـ وا 

 . 2004 –اإلسكندرية 
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-مػر نمػاذج مػف المقػاييس واالختبػارت اإلحصػاء والقيػاس النفسػ  التربػوي –عبد الحفيظ مقػدـ  -84
 2003-الجزائر -ديكاف المطبكعات الجامعية -2ط
المجمػس الػكطني لمثقافػة  -سمسمة عػالـ المعرفػة – اإلدمػػػػػػػػػػاف مظاىره وع جو –عادؿ الدمػػػػرداش  -85

 .1982-الككيت  –كالفنف 
 ػولةممارسػػػة الخدمة االجتماعية فػ  مجػػػػػػػاؿ األسػرة والطفػػػػػ –عبد المنصؼ حسف عمي رشػكاف  -86
 .2008 -االسكندرية -المكتب الجامعي الحديث –
المجمػػس الػػكطني لمثقافػػة  –سمسػػمة عػػالـ المعرفػػة  – الشػػباب العربػػػػػػػ  ومشػػك تو –عػػزت حجػػازم  -87
 1985 –الككيت  -نكفكالف
 .1985 –القاىرة –مكتبة غريب لمنشر  – إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية–عمي السممي  -88
 –عيف مميمة  –دار اليدل لمطباعة كالنشر  – تنمية الموارد البشرية –ي كآخركف عمي غرب -89

2002 . 
دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر  – قضايا عمـ االجتماع المعاصر –عمي عبد الرزاؽ جمبي  -90
 دت.  –بيركت  –
 -فػػػػػة الجامعيػػػػػة  دار المعر  – نظػػػػػػػػػػػػػرية عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع –عمػػػػػي عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ جمبػػػػػي كآخػػػػػركف  -91

 .2002  -االسكندرية 
المكتبة المصرية لمطباعة كالنشر  – الشباب العرب  ورادة التغيير مف داخؿ التراث –عمي ليمة  -92

 . 2005 –اإلسكندرية  –كالتكزيع 
 نشػػػػرالمكتبػػػػة المصػػػػرية لمطباعػػػػة كال – باثػػػػػػػػولوجية العصػػػػياف واالـتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  -عمػػػػي شػػػػتا  -93

 .2004 -اإلسكندرية -كالتكزيع
 -مصر –دار الميندس لمطباعة كالنشر  – التعميـ تخطيطو واقتصادياتو –عمي صالح جكىر  -94

2004 
دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر  – الشرطة الجزا رية ف  عمؽ المجتمر –عيسى قاسمي -95

 دت.-لبناف -كالتكزيع
 .2005-دار الغرب-كويف ومناىجواالسس النفسية لمت-بكفمجة غياث -96
دار الكفاء لمطباعة  –ترجمة يحي مرسي عيد بدر  – الشباب ف  مجتمر متغير –فرد ميمسكف   -97

 . 2007 –كالنشر 
 -الػػػدار الدكليػػػة ل سػػػتثمارات الثقافيػػػة -التنظػػػيـ الصػػػناع  واإلداري -فػػػاركؽ محمػػػد السػػػعيد راشػػػد -98

 2001 -مصر
 .2007 –األردف  –دار أسامة لمنشر كالتكزيع  -تماع العسكريعمـ االج -فؤاد اآلغا -100
 –دار الفكر العربي  – دراسات نظرية وتطبيقية –عمـ النفس االجتماع   –فؤاد حيدر  -101
 1994 -بيركت
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دار قباء –التنمية البشرية  -مداخيمو -التخطيط التعميم  عممياتو –فاركؽ شكقي البكىي  -102
 2001–القاىرة  –لمنشر 
دار  -2ط -اساليب البحث العمم  ف  العمـو االجتماعية واالنسانية -فكزم غرايبية كاخركف -103

 .2002-عماف -كائؿ لمنشر كالتكزيع
 1998 -اإلسكندرية–مركز اإلسكندرية لمكتاب  –مشكمة التخطيط  –فؤاد بسيكني متكلي  -104
-القاىرة  –دار الكندم لمنشر كالتكزيع – السموؾ االداري وخمفياتو االجتماعية –قيس النكرم  -105
1999 
-عماف  -الناشر مكتب الحماد لمترجمة -  –العمميات العسكرية -قيادة الجيش األمريكي  -106
1996 
عالـ الكتب لمنشر  -2ط – اتجاىات حديثة ف  المناىج وطرؽ التدريس –ككثر ككجؾ  -107

 .2001 –القاىرة  –كالتكزيع 
دار  –سمسمة عالـ المعرفة  -11ج – عمـ النفس االجتماع  –عكيضة  كامؿ محمد محمد -108

 .1996 -بيركت –الكتب العممية 
 –ترجمة عبد الرزاؽ عباس حسيف  -الجغرافية العسكرية -لكيس سي بمتير كجي ايزؿ بيرسي -109

 -1975-بغداد–دار الحرية لمطباعة 
-القاىرة  -مطبعة العالـ العربي – ةسيكولوجية الجماعات والقياد –لكيس كامؿ مميكة  - 110
1964. 
مراجعة محمد  -دراسة عممية بيف عمـ النفس االجتماع  والعمـو األخر  –محمد عكيضة   -111

  بيركت. –دار الكتب العممية -18ج -سمسمة عالـ المعرفة -رجب البيكمي

المكتب العربي -اليجرة ـير الشرعية والمشك ت االجتماعية-محمد اعبيد الزنتاني ابراىيـ -000
 0222-االسكندرية-الحديث
 –اإلسكندرية  –المكتب الجامعي الحديث  – أساسيات ف  عمـ االجتماع –مناؿ طمعت محمكد  -113
2002 . 
–القػػاىرة  –دار غريػػب لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع  – عمػػـ الػػنفس الحربػػ  –محمػػد شػػحاتو ربيػػع  -114
2006. 
دار النيضة  –دراسات ف  تاريخ واتجاىات النظرية ف  عمـ االجتماع  –محمد عاطؼ غيث   -115

 . 1975 –العربية لمطباعة كالنشر
المكتب الجامعي  – عمـ النفس اإلجتماع  -محمد سمير عبد الفتاح كزينب سيد عبد الحميد -116

 2004-اإلسكندرية–األزاريطة  -الحديث
المكتب  – ممارسة مينة الخدمة االجتماعية ف  رعاية الشػػػػػػباب -الميدلي محمد محمكد -117

 .2002 -االسكندرية -الجامعي الحديث
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منشأة  -مدخؿ استراتيج  -إدارة المػػػوارد البشرية -مؤيد سعيد السالـ كعادؿ حرحكش صالح -118
 .1981-األردف  -المعارؼ
 .1996 -جامعة عمر المختار – عػػػػػػػػاممةتدريػػػب اليد ال –محمد عمر الطنكبي  -119
 –القاىرة  –دار غريب لمطباعة كالنشر  – عمـ النفس الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب  –محمد شحاتو  ربيع  -120
2006. 
 .2000 -القاىرة -مكتبة زىراء الشرؽ -عمـ النفس اإلجتماع  -محمد ابراىيـ عيد -121
 -القاىرة -دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع -عمـ النفس اإلجتماع  -محمد مصطفى الشعبيني -122
2002. 
 –دار المعرفة الجامعية  – تقنيات ومناىج البحث العمم  –محمد سميماف المشكخي    -123

 .2002-اإلسكندرية 
 دار -2ط – القواعد والمراحؿ والتطبيقات –منيجية البحث العمم   –محمد عبيدات كأخركف   -124

 .1999 –عماف  –كائؿ لمنشر 
الدار العممي الدكلية  – القياس والتقويـ ف  التربية وعمـ النفس -مركاف أبك حكيج كآخركف -125

 .2002-عماف -كدار الثقافة لمنشر
دار  -2ط – القواعد والمراحؿ والتطبيقات –منيجية البحث العمم   –محمد عبيدات كأخركف  -126

 .1999 –عماف  –كائؿ لمنشر 
 –دار المعرفة الجامعية  – المدخؿ إلى مناىج البحث االجتماع  –محمد محمد قاسـ  -127

 2003-االسكندرية 
 .2003 –األردف  –دار صفاء لمنشر كالتكزيع  -دارة األفػػػػػرادإ –ميدم حسف زكيمؼ  -128
دار  –تنمية ممارسة السياسة االجتماعية ودورىا ف  التخطيط وال –محمد محمكد الميدلي  -129

 2001-القاىرة  –المكتب الجامعي الحديث 
مكتبة  -2المجمد  – التقويـ والقياس ف  التربية وعمـ النفس –مجدم عبد الكريـ حبيب  -130

  2000-القاىرة  –النيضة المصرية 
 –دار الفكر العربي  –االتجاىات الحديثة ف  تخطيط المناىج الدراسية  –محمكد احمد شكقي  -131
 1998 –قاىرة ال
القاىرة  –عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع  – المنيج التربوي وتحديات العصر –مجدم عزيز ابراىيـ  -132   
-2001. 

 .1999-عماف –المسيرة لمنشر  دار–مبادئ االدارة المدرسية  – محمد حسف العمايرة -133        
–دار المناىج –المفاىيـ والمبادئ  –إدارة الموارد البشرية  –محمد عبد الفتاح الصيرفي  -134
 2003 -األردف
 . 2006 –عماف  –دار الشركؽ  – الشباب والقيـ ف  عالـ متغير –ماجد الزيكد  -135
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 دت.  –القاىرة  –مكتبة زىراء الشرؽ  – أزمػػػػات الشباب النفسيػػػػػػػػػػة –محمد ابراىيـ عيد  -136
مركػز  -مر المػدن  فػ  خفػض الطمػب عمػى المخػدراتدور مؤسسات المجت –محمد فتحي عيد  -137

 .2009-الرياض  –الدراسات كالبحكث 
 2005-الرياض –مركز الدراسات كالبحكث  – اإلرىػػػػاب والمخػػػػػدرات –محمد فتحي عيد  -138
  .2008 –رية اإلسكند –الجامعية  دار المعرفة – المراىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة –مايسػػػػػة أحمد النيػػػػاؿ  -139
دار المعرفة الجامعية  – المشكػػػػػػػػ ت االجتماعية -محمد عاطؼ غيث ك اسماعيؿ عمي سعد   -140
 .2003 –األزاريطة  –

 –القػاىرة –الػدار الدكليػة ل سػتثمارات الثقافيػة  –عمـ النفس والجريمػػػػػػػػػػػة  –محمد حسف غانـ   -141
2008 . 
 .2003 –اإلسكندرية  –منشأة المعارؼ  – البطػػػػػػػػػػػػػػالة –لقادر محمد ع ء الديف عبد ا -142
دار  –اإلسػػػػكندرية  –عمػػػػـ االجتمػػػػػػػػػػاع والمشػػػػك ت االجتماعيػػػػة  –محمػػػػد الجػػػػكىرم كآخػػػػركف  -143

 2004 –المعرفة الجامعية 
 –االسػػكندرية  –لنشػػر الشػػركة المصػػرية لمطباعػػة كا – القػػػػػػػػا د الشبػػػػػػػػػػػػاب –محمػػد لبيػػب شػػقير  -144
 دت .
 .2007 –الجزائر  -دار قرطبة لمنشر كالتكزيع – مؤسسة التنش ة االجتماعية –مراد زعيمي   -145
متطمبات واستراتيجيات  –التعميـ والتدريب ف  التسعينات  –مركز التعميـ التابع ل مـ المتحدة  -146

 -بيركت–دار النيضة العربية  -ة المشرؼترجمة عبد الصمد قائد االعزل كفريد – الدوؿ النامية
1998 
 –الككيػت  –سمسمة عالـ المعرفة  – نظػػػرة تكاممية –المخػػػػدرات والمجتمر  –مصطفى سكيؼ   -147
1996. 
الدار الجامعية –مدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية  –الموارد البشرية  – مصطفى محمكد أبك بكر -148
 2004-االسكندرية –

 –عمػػاف  -دار الشػػركؽ لمنشػػر كالتكزيػػع – عمػػـ المشكػػػػػػػػػ ت االجتماعيػػة –خميػػؿ العمػػر معػػف  -149
2005 . 
 . 2004-األردف –دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  – التنش ة االجتماعية -معف خميؿ العمر -150
 –كالتكزيػػع دار الشػػركؽ لمنشػػر  – منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج البحػػث فػػ  عمػػـ االجتمػػاع –معػػف خميػػؿ العمػػر   -151
 .1997 –عماف 
جراءات العمؿ –مكسى المكزم -152  .2002 –عماف –دار كائؿ لمنشر –التنظيـ وا 
-االسكندرية–عرفة الجامعية دار الم -األساليب الكمية ف  عمـ االجتماع -ناجي بدر ابراىيـ -153
2003.  
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دار الكتػب كالكثػائؽ  – ػؿ تطبيقػ مدخػػػػػػ -إدارة األفراد -نعمة شميبة الكعبي  كمؤيد سعيد السػالـ -154
 1990 -بغداد –
المكتػػب  -القػيـ الدينيػػة لمشػباب مػػف متطػور الخدمػػة االجتماعيػة –نكرىػاف منيػر حسػف فيمػػي  -155 

 . 1999 –االسكندرية  –الجامعي الحديث 
 –دار كائػػػؿ لمنشػػػر  – اإلدارة التربويػػػة والسػػػموؾ المنظمػػػ  -ىػػػاني عبػػػد الرحمػػػاف صػػػالح الطكيػػػؿ-156
 دت. -ردفاأل

 2002-عماف–دار الفكر –التعمـ والتعميـ والبرامج الحركية  –كجيو محجكبي  -157
القػاىرة  –دار عريػب لمطباعػة كالنشػر  -الشبػػػػػػػػاب والتوتػػػػػر النفسػػػػػػػػػ  -يكسؼ ميخائيػػؿ أسعد -158
-2001 . 

دار الكتػاب  –األسػرة والمجتمػر الع ج السمػػػوك  لمشاكػػػػؿ  –يكسؼ عبد الكىاب أبك حميداف   -159
 .2001-االمارات العربية  –الجامعي 

النظرية  –مناىج واساليب البحث العمم   –يحي مصطفى عمياف كعثماف محمد غنيـ  -160 
 .2000 -االردف -دار الصفاء -والتطبيؽ
-شر كالتكزيعدار اليدل لمن – المرأة الجزا رية وحركة اإلص ح النسوية العربية -يحي بكعزيز -161

 .0220-الجزائر-عيف مميمة
 المجػػػػػ ت   - ثالثا
 
 التكويف المين  مجاؿ وفػرص –الجيش الوطن  مساىمة ف  المجيود الوطن   –جكيػدة  -ب -162 
 .2009 –الجزائر  –مؤسسة المنشكرات العسكرية   -2009جانفي  -546العدد  –مجمة الدركي     –
 -500العػػدد  -مجمػػة الجػػيش -لنسػػوية فػػ  صػػفوؼ الجػػيش و شالتشػػكيمة ا -ميمكنػػة -ب  -163 

 .2005مارس  –الجزائر  –مؤسسة المنشكرات العسكرية 
سنة منذ انشاء القبعات الزرؽ والمشػاركة الجزا ريػة    مػف أجػؿ إحػ ؿ  06 –اسماعيؿ  –ج  -164
 2008-ر الجزائ –مؤسسة المنشكرات العسكرية  -2008مام  -538مجمة الجيش العدد  – السمـ
نكفمبر  -01العدد –مجمة العمكـ االنسانية  – التكويف المين  والتنمية -س طنية بمقاسـ-165
 عيف مميمة. –داراليدل  -منشكرات جامعة محمد خيضر -2001

مؤسسة  -1996أكت  – 397العدد  –مجمة الجيش   -عمـ االجتماع العسكري–زينة  -ـ -166 
 . 1996 –الجزائر  –المنشكرات العسكرية 

  -2007أكتكبر– 14العدد  –مجمة الدركي   –االنضباط واإليحا ية العسكرية  –جكادم حمزة  -167
 . 2007–الجزائر  –مطبعة الدرؾ الكطني 

العدد  –مجمة الدركي  – التكيؼ النفس  واإلجتماع  ف  المجتمر العسكري –األقرب مراد  -168
 . 2007جكاف  –ئر الجزا –مطبعة الدرؾ الكطني بالرغاية  -13
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مجمة  –ممتقى تكوين  حوؿ منظمة حمؼ شمال  األطمس  والحوار المتوسط  –إسماعيؿ  -ج -169
 .2009 –الجزائر  –مؤسسة المنشكرات العسكرية  -2009فيفرم  -547العدد –الجيش 
 . 2008جكيمية – 540مجمة الجيش  – المدرسة التطبيقية لممشاة –مساعيد ضريفة  -170
مطبعة -2005فيفرم  -01العدد –مجمة المشعؿ  – الدرك  مياـ وتحديات–يرم مسعكد شع -171
 . 2005-سطيؼ  –الكفاء 
 -04العدد –مجمة الدركي  – مركز التكويف ف  الدراجات النارية –عباضمي محمد كآخركف  -172

 .2005جانفي  –الجزائر  –كحدة الركيبة لمطباعة 
العدد  –مجمة الدركي  – اب    وجو آخر لمجريمة ف  الجزا رانتحاؿ األلق –بككرمة فريدة  -173
 .2009 –الرغاية  –مطبعة الدرؾ الكطني  -2009فيفرم  -17
 . 2009فيفرم -17العدد  –مجمة الدركي  – الدرؾ الوطن  وامف الطرقات  -عيدات احمد  -174
 -05العدد –الدركي  مجمة – اليجرة ـير الشرعية –عباضمي محمد ك ادايكرة عبد المالؾ  -175
 الجزائر . –كحدة الركيبة لمطباعة  -2005جكاف 
العدد  –مجمة الجيش  – قراءة ف  أبعاد تطور الجيش الوطن  الشعب  –عبد الحميد غريس  -176
 الجزائر. –مؤسسة المنشكرات العسكرية  -2009فيفرم  -547
 مرجع سبؽ اكره . -14العدد  –مجمة الدركي  – الدرؾ الوطن  أصالة وتطور –ماكم احمد  -177
 .  2008جكيمية  - 500مجمة الجيش  – المدرسة العميا لمدرؾ الوطن  –حماـ غ س  -178
 – 2009مارس  – 548العدد  –مجمة الجيش  – قاعدة المرسى الكبير –بككبشة محمد  -179

 الجزائر  . –مؤسسة المنشكرات العسكرية 
 – دفر لمتعاوف بيف الجيش و ش والحماية المدنية –ية تكويف مطافئ البحر  –بكع ـ  -ب -180

 . 2009مارس – 548الجيش العدد 
-547مجمة الجيش العدد  –القوات البحرية الجزا رية تتدعـ بوحدات جديدة –عمي بكشربة  -181
 .2009فيفرم 
 .2008جكيمية -540العدد –مجمة الجيش  –المدرسة العميا البحرية  – بكجرادة –س  -182
 -مؤسسة المنشكرات العسكرية-2006فيفرم  01نصؼ شيرية  -325العدد  –مجمة الجندم -183
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