قواميس،معاجم،موسوعات في علم النفس
التصنيف
150.3.01
150.3.02
150.3.03
150.3.04
150.3.05
150.3.06
150.3.07
150.3.08
150.3.09
150.3.10
150.3.11
150.3.12
150.3.13
150.3.14
150.3.15
150.3.16
150.3.17
150.3.18.1
150.3.18.2
150.3.18.3
150.3.18.4
150.3.18.5
150.3.18.6
150.3.18.7
150.3.18.8
150.3.18.9
150.3.18.10
150.3.19
150.3.20
150.3.21

التصنيف
301.3.01
301.3.02
301.3.03
301.3.04
301.3.05
301.3.06
301.3.07
301.3.08
301.3.09
301.3.10
301.3.11
301.3.12
301.3.13
301.3.14
301.3.15
301.3.16
301.3.17

المؤلف
العنوان
محمد عثمان
سعيدالفلسفة
القاموس الميسر في العلوم اإلنسانية:عربي/إنجليزي،و بعض المقاييس و اإلختبارات النفسية و أعالم
نايف القيسي
المعجم التربوي و علم النفس
محمود عواد
معجم الطب النفسي و العقلي
أسامة صديق مأإمون
موسوعة الوقاية و اإلستشفاء الطبيعي ج1.
خليل أحمد خليل
معجم المصطلحات النفسية-اإلجتماعية:عربي/إنجليزي
محمد شلبي
المصطلح :مسرد:علم النفس و علم النفس المرضي اإللكلينيكي :عربي-فرنسي
يوسف ميخائيل أسعد
قاموس علم النفس
حامد عبد السالم زهران
قاموس علم النفس :إنجليزي /عربي
هلموت بينيش
أطلس dtv-علم النفس :مع  207لوحات بيانية ملونة
صادق الهاللي
معجم طب األعصاب:إنجليزي عربي
عمار الطيب كشرود
معجم مصطلحات علم النفس الصناعي و التنظيمي و اإلدارة:إنجليزي-عربي
محمد الحساوي
معجم إصطالحات االعاقة النطقية و السمعية
جان فرنسوا دورتيه
معجم العلوم اإلنسانية
فرج عبد القادر طه
معجم علم النفس والتحليل النفسي
عبد الرحمان الوافي
معجم مصطلحات علم النفس:عربي فرنسي
جالل شمس الدين
موسوعة علم اللغة النفسي:إنجليزي-عربي
EDIT CREPS INTERNATIONAL
علم النفس الشامل :القضائي اإلداري الجنائي الحربي(....موسوعة علم النفس للتربية و التعليم)
EDIT CREPS INTERNATIONAL
المدرسة و التثقيف:التربية و التعليم الحديث(موسوعة علم النفس للتربية و التعليم)
EDIT CREPS INTERNATIONAL
تفسير األحالم:غسل المخ(موسوعة علم النفس للتربية و التعليم)
EDIT CREPS INTERNATIONAL
اإلنفعال الغريزي:التحليل النفسي(موسوعة علم النفس للتربية و التعليم)
EDIT CREPS INTERNATIONAL
ماهية علم النفس:جرأة علم النفس الحديث(موسوعة علم النفس للتربية و التعليم)
EDIT CREPS INTERNATIONAL
األمراض العقلية:الطب العقلي و الطب النفسي(موسوعة علم النفس للتربية و التعليم)
التعلم و التذكر:الشخصية و الوراثة(موسوعة علم النفس للتربية و التعليم) EDIT CREPS INTERNATIONAL
EDIT CREPS INTERNATIONAL
أهداف علم النفس:التفكير القائم على السلطة(موسوعة علم النفس للتربية و التعليم)
علم النفس عند العلماء:الشكوى و الظن(موسوعة علم النفس للتربية و التعليم)EDIT CREPS INTERNATIONAL
EDIT CREPS INTERNATIONAL
السلوك:مناهج العالج النفسي(موسوعة علم النفس للتربية و التعليم)
معجم األمراض و عالجها
ماجدة السيد عبيد
قاموس لغة اإلشارة للصم
أحمد العالونة
معجم المعاقين :سمعيا و بصريا و حركيا
قائمة القواميس،المعاجم،الموسوعات في علم اإلجتماع
العنوان
موسوعة العالمة إبن خلدون(10أجزاء)
معجم اإلثنولوجيا و األنثربولوجيا
قاموس علم اإلجتماع
قاموس علم اإلجتماع
معجم المصطلحات البيئية  :إنجليزي-عربي
المعجم اإلعالمي
تاريخ الجزائر الثقافي10 :أجزاء
قاموس الألديان الكبرى الثالثة :اليهودية ،المسيحية ،اإلسالم .إنجليزي/عربي
موسوعة األديان في العالم(11جزء)

المؤلف
إبن خلدون
بياربونت،ميشال
محمد عاطف غيث
عبد الهادي جوهري
سامح حسين عزايبية
محمد منير حجاب
أبو قاسم سعد هللا
نور الدين خليل
جمال مديك

عدنان أبو مصلح
معجم علم اإلجتماع
سعيد حجازي
عربي
سمير
معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس و اإلجتماع و نظرية المعرفة :عربي/فرنسي:ملحق :فرنسي/
معن خليل العمر
معجم علم اإلجتماع المعاصر
بوردون بوريكو
المعجم النقدي لعلم اإلجتماع
علي محمود إسالم الفار
معجم علم اإلجتماع  :إنجليزي/عربي
إش مويس كروزيه
موسوعة تاريخ الحضارات العام( 7أجزاء)
مصطفى بدر
موسوعة أشهر اإلبراطوريات عبر التاريخ

إسماعيل الحسيني
موسوعة الطب العسكري
إنجليزيحسن درويش
معجم مصطلحات الخدمة اإلجتماعية:إنجليزي/عربي مع شروح بالعربية و مسرد (كشاف) عربي /يحي
سمير سعيد حجازي
معجم مصطلحات األنثروبولوجيا و الفلسفة و علوم اللسانو المذاهب النقدية و األدبية
فريدريك معتوق
معجم العلوم اإلجتماعية:إنجليزي-فرنس-عربي
دانية محمد محمود
موسوعة التغدية
آمنة أبو حجر
المعجم الجغرافي
طوني بينيت و أخ.؛تر.سعيد الغانمي
مفاتيح إصطالحية جديدة:معجم مصطلحات الثقافة و المجتمع

301.3.18
301.3.19
301.3.20
301.3.21
301.3.22
301.3.23
301.3.24
301.3.25
301.3.26
 301.3.27معجم المصطلحات األفالطونية :مفهومها و داللتها

الكيالني،محمد جمال*

حجاب،محمد منير**
 302.03.1المعجم اإلعالمي
Boudon,Raymond* Dictionnaire de la sociologie:les principaux concepts,les différents courants,les
F301.3.01
grands au
*Christin,Olivier
Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines
F301.3.02
Mucchielli,D'Alex* Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines
F301.3.03
قواميس،موسوعات ،معاجم في التربية و التعليم
العنوان
التصنيف
المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية:إنجليزي-عربي:معجمي ثنائية اللغة في مجال التربية و
 370.3.01علم النفس التربوي
 370.3.02معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المنهاج و طرق التدريس
370.3.03
370.3.04
 370.3.05معجم مصطلحات التربوية:إنجليزي-عربي
 370.3.06معجم مصطلحات االتربية و التعليم :عربي-فرنسي-إنجليزي
 370.3.07قاموس التربية:إنجليزي-عربي
 370.3.08معجم مصطلحات و مفاهيم التعليم و التعلم
 370.3.09الموسوعة العامة في مصادر التربية اإلسالمية
 370.3.10قاموس دار العلم-غرينوود للمصطلحات التربوية
 370.3.11موسوعة مصطلحات تربوية
 370.3.12موسوعة التدريس5:أجزاء ج 1أ-ث ج:2ت-ح ج: 3ح-عج: 4ع-م ج:5م-ي
370.3.13
370.3.14

المؤلف
فريد نجار
أحمد حسين اللقائي
،علي أحمد الجمل

ميشل كالجريس
محمد علي الخولي
مجدي عزيز إبراهيم
عدنان حسن باحارث
جون كولينز، IIIونانسي باتريسيا أوبراين
محمد السيد علي
مجدي عزيز إبراهيم

معاجم و قواميس في الفلسفة
التصنيف
100.3.01
100.3.02
100.3.03
100.3.04
100.3.05
100.3.06A-G
100.3.06H-Q
100.3.06R-Z
100.3.07
100.3.08
100.3.09
100.3.10
F100.3.01

عنوان الكتاب
موسوعة أعالم الفلسفة
معجم الفالسفة المختصر
موسوعة الفلسفة
المعجم الفلسفي
الموسوعة الفلسفية المختصرة
موسوعة الالند الفلسفية:معجم مصطلحات الفلسفية النقدية و التقنية
موسوعة الالند الفلسفية:معجم مصطلحات الفلسفية النقدية و التقنية
موسوعة الالند الفلسفية:معجم مصطلحات الفلسفية النقدية و التقنية
معجم الفالسفة القدامى و المحدثين
الموسوعة الفلسفية
معجم الفلسفة -أهم املصطلحات و أشهر ألاعالم

المؤلف
محمد أحمد منصور
خلف الجراد
عبد الرحمان بدوي
مصطفى حسيبه
تر.فؤاد كامل،جالل العشري،عبد الرشيد الصادق
أندريه الالند
أندريه الالند
أندريه الالند
دادوة  ،نبيل*
روزنتال،م*
د .محمود يعقوبي

الفلسفة الغربية املعاصرة :صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشفير املزدوج

مجموعة من ألاكادميين
العرب*

Baraquin,Noella* Dictionnaire des philosophes

معاجم و قواميس في علم المكتبات
التصنيف
020.3.01
020.3.02
020.3.03
020.3.04
020.3.05
020.3.06
020.3.07
020.3.08
020.3.09

عنوان الكتاب
معجم المصطلحات المكتبية:إنجليزي -عربي
الرفيق الجديد :معجم مصطلحات المكتبات و المعلومات و األرشيف:إنجليزي-عربي
قاموس مختصرات علوم المكتبات و المعلومات في بيئة األنترنت إ/ع
القاموس الشارح في علوم المكتبات و المعلومات:إنجليزي-عربي مع كشاف عربي-إنجليزي
المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و اإلنترنت
الكافي في مفاهيم علوم المكتبات والمعلومات
المعاجم التكنولوجية التخصصية :تكنولوجيا الطباعة

المؤلف
محمد أمين البنهاوي
إبراهيم أحمد المهدوي
ماجد خالد الزبيدي
ياسر يوسف عبد المعطي
عامر إبراهيم قنديلجي
الصرايرة ،خالد عبدة*
اسماعيا شوقي

موسوعات -قواميس في التاريخ

المؤلف
عنوان الكتاب
أحمد حسن القواسمة
موسوعة الفرق في األديان السماوية الثالثة 1/2
التاريخي للدولة اإلسالمية ج.
المؤلفين
منالتطور
مجموعة:2.
موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية والحضارية: :التاريخ اإلسالمي :ج:1.تاريخ و حضارة صدر اإلسالم ج
أحمد حسن القواسمة
موسوعة الفرق في األديان السماوية الثالثة 1/2
علي رضا حسين
موسوعة األعمال الكاملة لإلمام محمد الخضر حسين 15 1/3ج.
مركز الدراسات و النشر
موسوعة ويكيلكس:أكبر الفضائح عبر التاريخ1
مركز الدراسات و النشر
موسوعة ويكيلكس:أكبر الفضائح عبر التاريخ2
مركز الدراسات و النشر
موسوعة ويكيلكس:أكبر الفضائح عبر التاريخ3
مركز الدراسات و النشر
موسوعة ويكيلكس:أكبر الفضائح عبر التاريخ4
مركز الدراسات و النشر
موسوعة ويكيلكس:أكبر الفضائح عبر التاريخ5
حالق،عباس صباغ
المملوكية
المعجم الجامع في المصطلحات العثمانية :ذات األصول العربية و الفارسية و التركية و األيوبية و حسان
مصطفى فتحي
موسوعة أعالم الحضارة اإلسالمية
أحمد أمين
موسوعة الحضارة اإلسالمية
عبد السالم السيد
موسوعة علماء العرب
محمد سهيل طقوش
موسوعة الحضارات القديمة:ميسرة
موسوعة عالم التاريخ و الحضارة

التصنيف
909.3.01
909.3.02
909.3.03
909.3.04
909.3.05.1
909.3.05.2
909.3.05.3
909.3.05.4
909.3.05.5
909.3.06
909.3.07
909.3.08
909.3.09
909.3.10
909.3.11
909.3.12
909.3.13
 909.3.14الموسوعة الذهنية ألشهر المصطلحات
 909.3.15قاموس المصطلحات التاريخية :عربي-إنجليزي إنجليزي عربي
909.3.16
909.3.17
909.3.18

هشام  ،قاضي*
خالدي،أنور*

قواميس و موسوعات في تاريخ الجزائر

المؤلف
العنوان
التصنيف
*CHEURFI,ACHOUR
Dictionnaire encyclopedique de lAlgerie:culture-politique-societe-histoire
F965.3.01
-personnalites-li

قواميس في علم اآلثار
التصنيف
700..3.1

العنوان

المؤلف

موسوعة اآلثار والحضارات القديمة

الشرقاوي ،أحمد عبد الوهاب*

2

.؛تر.سعيد الغانمي

ونانسي باتريسيا أوبراين

ل العشري،عبد الرشيد الصادق

بد الوهاب*

