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  ةـغة العربیلالبع قائمةالمـراج:  أوال

، دافعیـــــــــــة االنجـــــــــــاز وقیاســـــــــــها، مكتبـــــــــــة االنجلـــــــــــو    1979إبــــــــــراهیم قشـــــــــــقوش ومنصـــــــــــور طلعـــــــــــت،  -1
  .1مصریة، الطبعة

ـــــــــة 1997إبـــــــــراهیم وجیـــــــــه محمـــــــــود،  -2 ـــــتعلم أسســـــــــه، نظریاتـــــــــه، تطبیقاتـــــــــه، دار المعرفـــــــــة الجامعی ، الــــ
  .للنشر، اإلسكندریة

ـــــــع الدافعیـــــــة المدرســـــــیة إســـــــتراتیجیة التعلم،دیـــــــوان المطبوعـــــــات :  2010احمـــــــد دوقـــــــة وآخـــــــرون  3- داف
  .الجزائریة 

الدافعیــــة للـــــتعلم فــــي مرحلــــة التعلـــــیم التوســــط ، بحــــث غیـــــر منشــــور مقــــدر فـــــي :  2005احمــــد دوقــــة 4-
  .، جامعة الجزائر03،09،1601إطار البحوث الجامعیة ، رقم االعتماد ، 

بــــــــوي، مكینـــــــة النهضـــــــة المصـــــــریة، القـــــــاهرة، بــــــــدون علـــــــم الـــــــنفس التر :1979احمـــــــد زكـــــــي صـــــــالح  5-
  .طبعة

  .، مفاهیم أساسیة في علم النفس االجتماعي، دار الهدى، الجزائر2006جابر نصر الدین، 6-

  .1مبادئ علم النفس، دار الصفاء للنشر والتوزیع عمان،طبعة:2001جمال القاسم 7-

ولــــــــة و المراهقـــــــة، منشــــــــورات دار ، علـــــــم الــــــــنفس النمـــــــو، الطف1972حامـــــــد عبــــــــد الســـــــالم زهــــــــران،  8-
  .الطالب، بیروت

، علـــــــم الــــــــنفس النمـــــــو، الطفولــــــــة و المراهقـــــــة، منشــــــــورات دار 1982حامـــــــد عبــــــــد الســـــــالم زهــــــــران،  9-
  .الطالب، بیروت

  .، التأخر الدراسي، مفهومه ، أسبابه، عالجه، الطبعة األولى2005حمزة الجبالي،  10-

مـــــــو و الطفولــــــة والمراهقـــــــة، كلیــــــة اآلداب، جامعـــــــة ســــــیكولوجیة الن 2003خلیــــــل مخائیــــــل معـــــــوض 11-
  .اإلسكندریة، بدون طبعة
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ـــــــون 1990رابـــــــح تركـــــــي،  12- ـــــــن عكن ـــــــیم، دیـــــــوان المطبوعـــــــات، الجامعـــــــة، ب ـــــــة و التعل ، أصـــــــول التربی
  .1الجزائر، طبعة 

ـــــــــــأخر الدراســـــــــــي، دار المعرفـــــــــــة 1995رشـــــــــــاد منهـــــــــــوري صـــــــــــالح،  13- ، التنشـــــــــــئة االجتماعیـــــــــــة والت
  .ریةالجامعیة، اإلسكند

  .، التعلم و الصحة النفسیة ، دار الهدى، الجزائر 2003رشید حمید العبود،  14-

ــــــوي، دار الفكــــــر للطباعــــــة للنشــــــر، عمــــــان 2000ســــــامي عــــــریفج، 15- ــــــنفس الترب ــــــم ال ــــــي عل ، مقدمــــــة ف
  1الطبعة 

ـــــنفس النموــــــ دورة حیـــــاة اإلنســـــان ـ دار المســـــیرة للنشـــــر       2004ســـــامي محمـــــد ملحـــــم،  16- ، علـــــم ال
  .1التوزیع، الطبعة و 

ـــــاهج البحــــــث فـــــــي التربیــــــة وعلــــــم الـــــــنفس، دار المســــــیرة للنشـــــــر 2006ســــــامي محمــــــد ملحـــــــم،  17- ، منـ
  .1والتوزیع والطباعة،عمان، األردن، الطبعة 

صــــــعوبات الـــــــتعلم ،دار البدایــــــة ناشــــــرون وموزعــــــون عمـــــــان ـ :  2007ســــــعاد محمــــــد خالــــــد  18-
  .1األردن،الطبعة

  .علم النفس العام ،دار الكندي للنشر ،بدون طبعة:1999الداهريصالح حسن  19-

  .1، اإلحصاء في التربیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة2001صبري عزام، 20-

  .، تناول جدید للمراهقة، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة1969صالح مخیمر ،  21-

دار النهضــــــة العربیــــــة _م الــــــنفس االجتمــــــاعي ،دراســــــات فــــــي علــــــ 1974عبــــــد الرحمــــــان العیســــــوي، 22-
  .بیروت

ــــــــــــــد الرحمــــــــــــــان العیــــــــــــــوب،  23- ــــــــــــــم الــــــــــــــنفس، دار المطبوعــــــــــــــات، الجامعــــــــــــــة       1972عب ، معــــــــــــــالم عل
  .اإلسكندریة، الطبعة األولى

، النمـــــــو مـــــــن الحمـــــــل إلـــــــى المراهقـــــــة، دار وائـــــــل للنشـــــــر          2004عبـــــــد الكـــــــریم قاســـــــم أبـــــــو الخیـــــــر،  24-
  .1ألردن ، الطبعة و التوزیع، عمان، ا



100 
 

  .، علم النفس الطفل و المراهق، دار الوفاء لدمیا الطباعة و النشر2006عبد اهللا قلي،  25-

ــــــروت 1973عبــــــد المــــــنعم الملیجــــــي و الملیجــــــي حلمــــــي، 26- ــــــة ،بی ،النمــــــو النفســــــي،دار النهضــــــة العربی
  .4الطبعة 

ــــــــوم الترب2003عــــــــدنان حســــــــین الجــــــــاد ري،  27- ویــــــــة، دار المســــــــیرة ، اإلحصــــــــاء الوصــــــــفي فــــــــي العل
  .1للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، الطبعة 

، علــــــــم الــــــــنفس التربــــــــوي النظریــــــــة و التطبیقیــــــــة، دار 2005عــــــــدنان یوســــــــف العتــــــــوم و آخــــــــرون،  28-
  .المسیرة للنشر و التوزیع، الطبعة األولى

القـــــاهرة، الطبعــــــة ، رعایـــــة نمـــــو الطفـــــل، دار قبـــــاء للنشـــــر و التوزیـــــع، 1995عـــــالء الـــــدین كفـــــافي، -29
1  

  .1، علم النفس التربوي، دار الطباعة للنشر، عمان، طبعة 2002غانم محمد محمود،  -30

ـــــــات،  -31 ـــــــي و تجهیـــــــز المعلومـــــــات، 1995فتحـــــــي مصـــــــطفى الزی ـــــــة للتكـــــــوین العقل ، األســـــــس المعرفی
   .جامعة المنصورة، دار الوفاء

ــــــــؤاد البهــــــــي الســــــــید،  -32 ــــــــة، دار الفكــــــــر  ، األســــــــس النفســــــــیة للنمــــــــو مــــــــن1968ف الطفولــــــــة و المراهق
  . العربي، القاهرة

  .، مشكالت المراهقة والشباب،دار النقاش للطباعة والنشر1987فیصل محمد الزراد،  -33

  .1، سیكولوجیة المراهقة، مكتبة االنجلو مصریة، الطبعة 1992قناوي محمد هدى،  -34

ــــــس الطفولــــــة و المرا1985مالــــــك مخــــــول ســــــلیمان،  -35 ــــــروت ، علــــــم نف هقــــــة، دار األفــــــاق الجدیــــــدة، بی
  .2طبعة 

  .، علم النفس التربوي وتطبیقاته، دار الثقافة، عمان، األردن2009محمد جاسم العبیدي،  -36

، المشـــــــــكالت الصـــــــــفیة، دار المســــــــــیرة للنشـــــــــر،عمان، الطبعــــــــــة 2002محمـــــــــد حســـــــــن العمــــــــــایرة،  -37
  .ط1
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  .1تبة المصریة،القاهرة،طبعةالدافعیة والتعلم،دار وتوزیع المك: 2003محمد زاید -38

  .1، مهارات التدریس الصفي، دار المسیرة، الطبعة ط2002محمد محمود الحیلة،  -39

ـــــــــــــدان و نبیـــــــــــــل الســـــــــــــمالوطي،  -40 ـــــــــــــتعلم و تطبیقاتـــــــــــــه        1985محمـــــــــــــد مصـــــــــــــطفى زی ، نظریـــــــــــــات ال
  .التربویة، دیوان المطبوعات، الجامعة، الجزائر

ــــــــاهج البحــــــــــث العلمــــــــــي فــــــــــي المجــــــــــاالت التربویــــــــــة        ،2000محمــــــــــود عبــــــــــد الحلــــــــــیم منســــــــــي،  -41 منــ
  .والنفسیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة

ـــــــة و المراهقــــــــــــــــة، دار الطباعــــــــــــــــة للنشــــــــــــــــر                1974مصــــــــــــــــطفى فهمــــــــــــــــي، -42 ـــــــــ ، ســــــــــــــــیكولوجیة الطفول
  .و التوزیع، القاهرة

نســـــــــــــــــانیة          ، أساســـــــــــــــــیات اإلحصـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي التربیـــــــــــــــــة والعلـــــــــــــــــوم اإل2005موســـــــــــــــــى النبهـــــــــــــــــان، -43
  .1واالجتماعیة، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع،عمان، األردن، الطبعة 

  .1، تعلیم التفكیر للمرحلة األساسیة، دار الفكر، طبعة 2001نابغة قطامي ، -44

ـــــــــع  2004نادیـــــــــة الســـــــــلطي ســـــــــمیح -45 ـــــــــدماغ،دار المســـــــــیرة للنشـــــــــر والتوزی ـــــــــتعلم المســـــــــتمد إلـــــــــى ال ال
  .طبعةوالطباعة األردن، بدون 

 . علم النفس المدرسي،دار الشروق،بدون طبعة: 1999نایفة قطامي -46

ــــــــة، دار المنــــــــاهج  -47 ــــــــة عالجی ــــــــأخر الدراســــــــي، نظــــــــرة تحلیلی ــــــــاب عــــــــواد، ســــــــیكولوجیة الت یوســــــــف ذی
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  :المــعــــاجــــــم ثانیا
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