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برنامج الدبلوم المهني في التدريس

No.CourseCourse NameBook Name & Alternative
book

AuthorPublication Pub.
Date

Classroom Managementالصفية اإلدارة10401524
for Middle and High

School Teachers

Emmer, Edmund T.;
Carolyn M. Evertson &

Murray E.
Worshamزينب :ترجمة

سليمان محمد و كبة

2013العين -الجامعي الكتاب دار

20401524EClassroom
Management.

Classroom Management
for Middle and High

School Teachers

Emmer, Edmund T.;
Carolyn M. Evertson

& Murray E.
Worsham

Pearson Education
Publisher, USA

2003

 

برنامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزية

No.CourseCourse NameBook Name & Alternative
book

AuthorPublication Pub.
Date

10401400Children’s LiteratureCharlotte Huck's Children's
Literature. 9th edition

Barbara Kiefer ,Janet
Hickman , andSusan

Hepler

McGraw-Hill
Higher Education

2007

20401230Basic GrammarGrammar in Context 1. 4th 
Edition

Elbaum, Sandra, N.Heinle2005

30401224Writing IIIntroduction to academic
writing (3rd ed.)

Oshima, A. and
Hogue, A.

Pearson: Longman2007

40401121English IIPassages 2. 2nd EditionJack C. Richards &
Chuck Sandy

CUP2008

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Barbara%20Kiefer&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Janet%20Hickman&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Janet%20Hickman&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Susan%20Hepler&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Susan%20Hepler&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank


No.CourseCourse NameBook Name & Alternative
book

AuthorPublication Pub.
Date

50401221Listening and Speaking
Skills 1

*Real listening and speaking
3*Tapestry Listening &

Speaking, Level 3 (Middle
East Edition)

Craven, MRebecca
L. Oxford

CUPHeinle &
Heinle Publishers

2008
2004

60401220Reading
Comprehension

*Steps to Academic
Reading in Context

4*Tapestry Reading L4
(Middle East Edition)

Jean Zukowski/Faust
and Susan S.
JohnstonM.E.

Sokolik

Thomson
HeinleHeinle ELT

2002
2004

70404101French Language 1*Latitudes 1 A1/A2.
Méthode de Français*Le

Nouveau Taxi !

Mérieux, R &
Loiseau, YGuy

Capelle

Didier.
ParisHachette

2008
2008

80402400Teaching Methods of
English Language

- Content based second
language teaching and
learning: an interactive

approach.- Teaching
English as a second or

foreign language. (3rd Ed.).
USA:  -   How to Teach

English.

Haley, M. and Austin
T.Celce-Murcia,

Marianne... Harmer,
Jeremy

Pearson. ( not in
circulation- on

shelf onlyHeinle &
Heinle. USA(2

copies)Longman:
Essex, England

2004
2001
1998

90402101Teaching Diverse
Students

Affirming Diversity: The
sociopolitical context of

multicultural education.3rd
ed.

Nieto, SoniaNew York:
Longman.

2000

100402201Curriculum and
Instruction

Curriculum: Foundations,
principles and Issues

(5th.ed).

Ornstein, A. C &
Hunkins, F.P.

.  Boston: Pearson
education, Inc.

2009

110401430Applied Linguistics*An Introduction to Applied
Linguistics.*Second

language learning and
language teaching.

Schmitt, N  Cook, V.Routledge  Routled
ge.

2010
2013

120402203Educational TechnologyTeachers Discovering
Computers: Integrating
Technology and Digital

Media in the Classroom.
(6th Ed.)

Shelly, G., B.;
Gunter, G. A.; and

Gunter, R. E

Boston, MA: 
Course

Technology,
Cengage Learning.

2010

130401120Effective
Communication Skills in

Passages 1Jack C. Richards &
Chuck Sandy

Cambridge
University Press

2008



No.CourseCourse NameBook Name & Alternative
book

AuthorPublication Pub.
Date

English 1
140401121Affective

Communication Skills in
English 2

Passages 2 (Second
Edition)

Jack C. Richards &
Chuck Sandy

Cambridge
University Press

2008

150401120Affective
Communication Skills in

English 1

Passages 1(Second Edition)Jack C. Richards &
Chuck Sandy

Cambridge
University Press

2008

160401009Intensive Remedial
English

New Head Way PlusJohn and Liz SoarsOxford University
Press
2014

170401231Phonetics and
Phonology I

Introducing phonetics and
phonology..

Davenport, M.,
Davenport, M. and

Hannahs, S.J

Routledge2005

180403100Educational psychologyEducational psychology: 8th
 Ed

Woolfolk, AAllyn & Bacon:
Boston

2000

 

برنامج اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها

No.CourseCourse NameBook Name & Alternative
book

AuthorPublication Pub.
Date

10401601TESOL Methods*Second language learning
and language

teaching.*Approaches and
Methods in Language

Teaching

Cook, V.Richards, CHodder
EducationCUP

2008
2001

20401606Second Language
Acquisition Theory

and Practice

* Second language
Acquisition.3rd ed. (ISBN

9780805854985)* Second
language learning theories.

2nd ed.

Gass, S. & Larry
SelinkerMitchell, R. &

Myles, F.

New York:
RoutledgeLondon:

Hodder Arnold

2008
2004

30401603Theories of
Learning and
Development

A guide to teaching practice
(5th edition).. Approaches to

learning: a guide for
teachers.. - International

handbook of English
language teaching.). The

practice of English language

Cohen Cohen, L. et
al, L. et alCarlile, O.,
Jordan, A., & Stack,

ACummins, J. et al . 
.Harmer, J.

London:
RoutledgeOpen

University
Press.Springer

PublishersHarlow,
Essex: Pearson.

2010
2008
2007
2007

http://cw.abacon.com/bookbind/pubbooks/woolfolk_ab/
http://cw.abacon.com/bookbind/pubbooks/woolfolk_ab/
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teaching.
 

برنامج إعداد معلم اللغة العربية والتربية اإلسالمية

المساق اسمالمساق رقمالمساق سّمدرالكتاب اسمالمؤلف اسمالناشرالنشر سنةالنشر مكان
العربية الحضارة روائع في تأمالتنافع عبداهللا حمدي.دوالتوزيع للنشر إثراء2012م عمان-األردن

العلوم في واإلسالمية
1والمسلمين العرب إسهامات0407298السعدي اهللا عبد .د

اإلسكندر---------بيروت
ية

2006------
----1983

المكتبة
------------العصرية
بستانالمعرفة مكتبة

مصطفى.د
عب--------------الغالييني

رمضان،الله د

الدروس جامع
الصيغ--------------------العربية
علم ضوء في العربية في الصرفية

اللغة

2(1)والصرف النحو0405201 

3أدب األطفال0405302السعدي اهللا عبد .داالطفال أدباحمد الوهاب عبد سمير .د- المسيرة دار – م ط2017 عمان-األردن
4والتجويد التالوة0406201الساليمة رنا .د ،القرآن تجويد في الرحمن تيسيرالحميد عبد سعادالمؤلفة طباعة(2008)ظبي أبو

ط ( 2000م)بيروت - لبنان
20

5القرآن علوم0406303الساليمة رنا .د.القرآن علوم في مباحثالصالح صبحيللماليين العلم دار

6اإلسالمية الثقافة0406110العمرى خلف معاذ .أوأساسيات مدخل اإلسالمية الثقافة    
7 العروض علم0405212فقيه حسين محمد .د العروض علمخليل عايش ياسين .دالمسيرة دار2011 عمان-األردن

- علم أحمد محمد حسامللكمبيوتر الكوثر دار2006مصر - الشرقية
حسين محمود عارف محمد

إلى التشكيل من والرحلة األدبي النقد
التأصيل

8 االدبي النقد 0405312فقيه حسين محمد .د

،وموضوعاته ،مفهومه اللغة فقهالحمد إبراهيم بن محمدخزيمة ابن دار2005السعودية - الرياض
قضاياه

9لغويات0405402األقطش سالم .د

10اإلسالمية العقيدة0406202الساليمة رنا .داإلسالمية العقيدة مبادئ -الخن مصطفى .ددمشق جامعة1997دمشق
2012201انّبيروتعم

5
فقي محمد جمال .دالمسيرة المعرفةدار دار

فندي السالم عبد .رسولد
تربية - اإلسالمي الفكر في المرأة -

اإلسالم في الطفل
11اإلسالم في والطفل المرأة0406210الساليمة رنا .د

السنة في تحليلية دراسات0406301الساليمة رنا .دالتحليلي الحديث في محاضرات -حسين الطاهر لبابة أبواإلسالمي الغرب دار2004بيروت
النبوية

12

13الفقه أصول0406302 الفقه أصول -زهره أبو محمد الشيخالعربي الفكر دار2006القاهرة
11717اإلمارات

المتحدة العربية
منال يوسفأ حسن دمنالناشرون المشرقة اآلفاق2012

جبريل
.فقيهد حسين محمد .دوتطبيقاتها العربية اللغة مهارات

األقطش سالم
14العربية اللغة0405100

للنشر المسيرة دار2014األردن- عمان
والتوزيع

15الحديث العربي األدب0405310السعدي عبداهللا.د(الشعر)الحديث العربي األدبزيد أبو يوسف سامي.د

16النبوية السيرة فقه0406401الساليمة رنا .دالمختوم الرحيقالمباركفوري الرحمن صفياألرقم أبي بن األرقم دار(نشر سنة.د)بيروت
      0402407A17اإلسالمية التربية تدريس طرق

-األردن القاهرة- مصر   
.انّعم

199 1919م
 م 0

دار المعارف مطبعة
   والتوزيع للنشر الفكر

مصطفى أحمد ،السكندري
ربيع أبو عنانيمحمد

وتاريخه العربي األدب في الوسيط-  -
،ع ،القديم العربي األدب تاريخ في

 18القديم العربي األدب0405211السعدي عبداهللا.د



 

برنامج العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

برنامج علم االجتماع التطبيقي

مكان النشرالناشرسنة النشرإسم مؤلف المقررعنوان المساق
عماندار كنوز المعرفة للنشر2011الديري،زاهد؛ والخطيب، سعادةإدارة المؤسسات االجتماعية1
القاهرةدار الزهراء للنشر والتوزيع2005أبو المعاطي، علي إدارة المؤسسات االجتماعية2
دار المسيرة للطباعة2010الجوهري محمد وآخرونعلم اجتماع البيئة3

والنشر والتوزيع
عمان ،األردن

المسؤولية االجتماعية و أخالقيات4
األعمال: األعمال و المجتمع

عمان- األردندار وائل للنشر2005الغالبي، طاهر و العامري، صالح

االحصاء التربوي تطبيقات باستخدام5
الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية

عمان ، االردندار المسيرة2010المنيزل، عبداهللا و عايش الغرايبة

التغير االجتماعي بين النظرية6
والتطبيق

دار مجدالوي للنشر2015الدقس محمد
والتوزيع

عمان

السياسة االجتماعية في اطار7
المتغيرات العالمية الجديدة

سروجي، طلعت - سروجي طلعت
مصطفى

القاهرةدار الفكر العربي2004

عماندار الشروق للنشر والتوزيع2008ابراهيم عثمانالنظرية المعاصرة في علم االجتماع8
دار المعرفة الجامعية2014علي غبد الرازف حلبيعلم اجتماع السكان9

للطبع والنشر والتوزيع
االسكندرية، مصر

دار المسيرة للنشر2011شكري وآخرونعلم اإلجتماع العائلي10
والتوزيع

عمان، األردن

عماندار المسيرة2013احمد زايد واخرونعلم االجتماع االقتصادي11
االسكندريةدار المعرفة الجامعية2010علي أسعد وطفةعلم االجتماع التربوي (نظرة معاصرة)12
عماندار المسيرة2011السمري، عدلي محمودعلم االجتماع الجنائي13
عمّاندار المسيرة2011الجوهري، هناء محمدعلم االجتماع االريفي والحضري14
دار الحكمة للطباعة و2012العرابي، الهام عمران عريبيعلم االجتماع السياحي15

النشر والتوزيع
القاهرة

علم النفس االجتماعي16
المعاصر،الطبعة األولي

العين،اإلماراتمكتبة الفالح2012الكندري،احمد محمد مبارك.
العربية المتحدة

القاهرةدار الفكر العربي2008صالح وهبيزقضايا عالمية معاصرة17
تلمسانالنشر الجامعي الجدید2017كریمة صافرمقدمة في علم االجتماع18
اساليب البحث العلمي والتحليل19

االحصائي
العيندار الكتاب الجامعي2017ايمن عبداهللا محمد وآخرون

عمّاندار المسيرة2011مصطفى خلف خلف عبدالجوادنظرية علم االجتماع المعاصر20
القاهرةمنظمة المرأة العربية2011عائشة التائبالنوع وعلم اجتماع العمل والمؤسسة21



عمّاندار الميسرة2010محمد الجوهري وآخرونعلم اجتماع البيئة22
العيندار الكتاب الجامعي2015معن خليل العمرمدخل إلى علم االجتماع التطبيقي23
القاهرةدار الفكر العربي2015طلعت السروجيالتغير االجتماعي24
المسؤولية االجتماعية وأخالقيات25

علم العمل
 دار وائل للنشر والتوزيع2016طاهر الغالبي وصالح العامري

مكتبة بستان المعرفة2001كمال الزياتالعمل وعلم االجتماع المهني26
للطباعة والنشر

 

السياسة االجتماعية (رؤى نظرية27
وتجارب عالمية)

العيندار الكتاب الجامعي2014مروة البتيني

المخدرات والمجتمع ( التحديات-28
األسباب- اآلثار- العالج)

العيندار الكتاب الجامعي2010هند محمد أحمد السيد

عماندار كنوز المعرفة للنشر الديري، زاهد؛ والخطيب، سعادةإدارة المؤسسات االجتماعية29

 

علم النفس التطبيقيبرنامج 

الرقمالكتاب اسمالمؤلفالنشر تاريخالنشر دارالدولة
أبو يوسف د.أ2019للنشر العامريةاألردن

حميدان
علم في مقدمة

الشخصية نفس
1

النفس علمالعتوم عدنان د.أ2016المسيرة داراألردن
المعرفي

2

في البحث مناهجملحم سامي د.أ2010المسيرة داراألردن
النفس وعلم التربية

3

النفس علمفالون هنري2013مصر مكتبةمصر
التطبيقي

4

للنشر المسيرة داراألردن
والتوزيع

5التعلم نفس علمملحم سامي .د.أ2006

للنشر الفالح داراألردن
والتوزيع

معصومة .د2014
المطيري

6النفسية الصحة

للنشر المسيرة داراألردن
والتوزيع

7الجنائي النفس علمالوريكات عايد .د .2014

للنشر المسيرة داراألردن
والتوزيع

حلمي .د .أ ترجمة2012
ساري

النفس علم
االجتماعي

8



 

 التربية الخاصةبرنامج 

الرقماسم الكتاب المؤلفتاريخ النشردار النشرالدولة 
عبدالرحيم عماد .د2016الجامعي الكتاباالمارات

الزغول
النفس علم مبادئ

التربوي
1

البطاينة أسامة .د2015المسيرة داراألردن
الرشدان مالك ،

التعلم صعوبات
والممارسة النظرية

2

سالم كمال .د2016الجامعي الكتاباالمارات
سيسالم

التربية إلى مدخل
الخاصة

3

النمو إعاقاتبطرس حافظ بطرس2011المسيرةاألردن
الشاملة

4

نوري مصطفى2011المسيرةاألردن
القمش

5 العقلية اإلعاقة

كامل صائب2014المتنبي مكتبة 
كامل الالالزياد

الالال

إلى المدخل 
والتفوق الموهبة

واإلبداع

 6

المناهج تكييفبطرس حافظ بطرس2010المسيرةاألردن
ذوي للطلبة

الخاصة االحتياجات

7

فاروق أسامة2013المسيرةاألردن
مصطفى

اضطرابات
بين التواصل

والتطبيق النظرية

8

مدارس في الدمجسيسالم كمال2013المسيرةاألردن
العام التعليم

وفصوله

9

مصطفى محمد2013المسيرةاألردن
العبسي

تدريس طرق‘
لذوي الرياضيات

الخاصة االحتياجات

10

عبداهللا2014المسيرةاألردن
الكيالنيفاروق

الروسان

وتقويم تشخيص
ذوي الطلبة

الخاصة االحتياجات

11

الخطيبمنى جمال2015دارحنيناالردن
الحديديعبدالعزيز

السرطاوي

الحاجات ذوي إرشاد
وأسرهم الخاصة

12

للنشر المسيرةاالردن
والطباعة والتوزيع

عبداللطيف احمد2014
اسعد ابو

السلوك تعديل
النظرية االنساني

والتطبيق

13

14المبكر التدخلالخطيبمنى جمال2015الفكر داراالردن



في الخاصة التربيةالحديدي
المبكرة الطفولة

للنشر المسيرةاالردن
والطباعة والتوزيع

محمد اسامة2015
احمد البطاينةمالك

الرشدانعبيد
عبدالكريم

السبايلةعبدالمجيد
الخطاطبة محمد

التعلم صعوبات
والممارسة النظرية

15

االمارات :العين
المتحدة العربية

خالد ،الشيخلي2009الجامعي الكتاب دار
خليل

سيكولوجية
والمراهقة الطفولة

16

عرض الصفحة

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://education.aau.ac.ae/ar/textbooks_
http://www.tcpdf.org

