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OMAR PSYCHOLOGICAL PICTURE ALBUM150.00146د. ماهر عمر

25.0026احصائية وصف البيئة املدرسية للحلقة الثانية من مرحلة التعليم االساىس د. عزيزة عزت

25.00106اختبار  الكشف عن الخصائص املعرفية والشخصية للطفل املبدع ( املبتكر )د. امال عبد السميع باظة

25.0013اختبار اتجاهات االكل د. مجدى الدسوقى 

25.00142اختبار ادارة الذات د. ناجى محمد  

50.00142اختبار اساليب التفكري د. مجدى عبد الكريم 

25.00102اختبار اضطراب الوسواس القهرى د. امال عبد السميع باظة

85.00138اختبار اضطراب نقص االنتباه مفرط الحركة د. عبد الرقيب البحريى 

25.00101اختبار اضطرابات االكل E . D . T د. زينب محمود شقري 

25.0095اختبار اضطرابات االكل فقدان الشهية العصبى د. محمد النوىب 

40.00143اختبار االتجاهات نحو العملية التعليمية د. مجدى عبد الكريم 

55.00130اختبار االستعداد االكادميى مستوى الصف الثاىن االبتداىئ د. فاروق عبد الفتاح 

55.00133اختبار االستعداد االكادميى مستوى الصف الثاىن االعدادىد. فاروق عبد الفتاح 

55.00133اختبار االستعداد االكادميى مستوى الصف الثاىن الثانوى د. فاروق عبد الفتاح 

55.00134اختبار االستعداد االكادميى مستوى الصف الرابع االبتداىئ د. فاروق عبد الفتاح 

55.00133اختبار االستعداد االكادميى مستوى الصف السادس االبتداىئ د. فاروق عبد الفتاح 

25.00118اختبار االشكال املتضمنة - ماذا يقيس اسلوب معرىف ام قدرة عقلية ؟ د. اسامعيل الفقى 

90.00137اختبار التحليل االكلينيىك للشخصية د. عبد الرقيب البحريى 

25.00100اختبار التدفق النفىس د. امال باظة

50.00142اختبار التوتر النفىس د. مجدى عبد الكريم 

45.0092اختبار التوجه الشخىص د. طلعت منصور 

30.003اختبار الدافع املعرىف ىف الرتبية الرياضية د. مصطفى باهى 

70.00134اختبار الذكاء غري اللفظى للصم د. فايزة مكرومى 

55.00134اختبار الذكاء للراشدين د. فاروق عبد الفتاح 

45.0089اختبار الذكاء للصغار والكبار د. سامية االنصارى 

70.00135اختبار الذكاء للمكفوفني د. فاروق عبد الفتاح 

40.0095اختبار الرسم - جودانف - هاريسد. محمد فرغىل فراج

25.00102اختبار السلبية ىف الشخصية د. امال عبد السميع باظة

50.00143اختبار السلوك املشكل لدى طفل الروضة د. سهري كامل 

50.00142اختبار الشخصية املبتكرة د. مجدى عبد الكريم 

28.00146اختبار الشخصية املتعدد االوجهد. لويس كامل مليكة



25.0020اختبار الرشه العصبى املعدل د. مجدى الدسوقى 

25.00102اختبار الشعور بالذنب د. امال عبد السميع باظة

25.0074اختبار الشعور بالوحدة النفسية لالطفال د. اماىن عبد املقصود

80.00132اختبار الصور املخبأة لقياس الذكاءد. فاروق عبد الفتاح 

75.0055اختبار الفرز العصبى الرسيع د. مصطفى كامل 

35.0049اختبار القدرات املوسيقية لالطفال د. امال احمد صادق

55.00132اختبار القدرة العقلية (12 - 14) سنوات د. فاروق عبد الفتاح 

55.00132اختبار القدرة العقلية (15 - 17) سنوات د. فاروق عبد الفتاح 

80.00131اختبار القدرة العقلية (4 - 5) سنوات د. فاروق عبد الفتاح 

75.0056اختبار القدرة العقلية (5 - 7 ) سنواتد. مصطفى كامل 

75.0054اختبار القدرة العقلية (6 - 10 ) سنواتد. مصطفى كامل 

55.00131اختبار القدرة العقلية (9 - 11) سنواتد. فاروق عبد الفتاح 

55.00131اختبار القدرة العقلية لالطفال (6 - 8) سنوات د. فاروق عبد الفتاح 

25.00106اختبار الكشف عن الخصائص املعرفية والشخصية للطفل املوهوب د. امال عبد السميع باظة

25.0032اختبار املثل االعىل للشبابد. محمد حسن غانم

35.00114اختبار املسح النيورولوجى الرسيع د. عبد الوهاب محمد كامل 

35.00114اختبار املفردات اللفظية االساسية لالطفال د. عبد الرحمن سيد سليامن 

40.00122اختبار النضج االخالقى د. ابراهيم قشقوش

25.00102اختبار النظرة املستقبلية لالطفال ذوى االحتياجات الخاصة والعادينيد. امال عبد السميع باظة

30.00107اختبار النمو العقىل لالطفال د. عادل عبد الله محمد

25.00102اختبار النموذج السلوىك للنمط (أ) د. امال عبد السميع باظة

45.00119اختبار تزاوج االشكال املألوفة ت أ م (20 )د. حمدى عىل الفرماوى 

30.00119اختبار تزاوج االشكال الطفال املدرسة االبتدائية د. حمدى عىل الفرماوى 

45.0075اختبار تشخيص العرس القراىئ د. نرصة محمد عبد املجيد

100.00120اختبار تفهم املوضوع لالطفال (الكات)د. محمد احمد محمود خطاب

100.00120اختبار تفهم املوضوع للراشدين (التات)د. محمد احمد محمود خطاب

35.00120اختبار تفهم املوضوع للمسنني S . A . Tد. محمد عبد الظاهر الطيب 

40.00142اختبار تقدير العملية التعليمية ملرحلة ماقبل املدرسة د. مجدى عبد الكريم 

25.00120اختبار تكملة الجمل للحاجات النفسية د. محمد عبد الظاهر الطيب 

90.00138اختبار حالة وسمة القلق لالطفال  د. عبد الرقيب البحريى 

90.00138اختبار حالة وسمة القلق للكبار د. عبد الرقيب البحريى 

25.00105اختبار زملة اسربجر لالطفال د. امال عبد السميع باظة

55.00143اختبار صورة الجسم لدى طفل ما قبل املدرسةد. سهري كامل احمد



25.0095اختبار صورة الجسم للمعوقني بدنيا والعادينيد. محمد النوىب 

25.00121اختبار قلق االمتحان د. محمد عبد الظاهر الطيب 

40.00143اختبار مركز التحكم عند االطفال واملراهقني د. مجدى عبد الكريم 

55.00134اختبار مركز التحكم لالطفال د. فاروق عبد الفتاح 

50.00111اختبار مركز الضبط لطفل الروضة K . G . L . C . Tد. سهري كامل احمد

25.0095اختبار مستوى الطموحد. محمد النوىب 

35.0096اختبار مهارات االدارك البرصىد. السيد ابراهيم السامدوىن 

50.00146اختبارات االغالق املوسيقى املستوى االول والثاىن د. امال احمد صادق

30.0048اختبارات سيشور للقدرات املوسيقية د. امال احمد صادق

35.00136اختبارات كاتل للعامل العام مقياس الذكاء املتحرر من اثر الثقافة املظروف االول د. امال احمد صادق

45.0090اختبارات مهارات االبداع العلمى د. سامية االنصارى 

50.00146اختبارات ونجد. امال صادق 

30.001استبانة اسباب التدخنيد. فوقية حسن رضوان

30.001استبانة التعلق بجامعة الرفاق د. فوقية حسن رضوان

25.00114استبانة بناء وتقييم قاعدة معلومات الدارة االزمات والكوارث املدرسية د. عبد الوهاب محمد كامل 

25.00135استبيان االتجاهات نحو االرسة واالبناء د. محمود السيد ابو النيل

35.00141استبيان االتجاهات نحو الزواج العرىف د. عامد محمد مخيمر 

25.00122استبيان االحكام التلقائية عن الذات د. ممدوحة محمد سالمة 

35.00142استبيان االساءة اىل املراة د. عامد محمد مخيمر 

35.00141استبيان االمن النفىس لالطفال د. عامد محمد مخيمر 

30.00112استبيان التوافق الزواجىد. عادل عز الدين االشول 

55.00135استبيان التوجه الوظيفى للمرحلة الثانوية د. فاروق عبد الفتاح 

30.0039استبيان الحاجات النفسية للشباب د. انور الرشقاوى 

90.00137استبيان الشخصية الرنجسية (NPI) د. عبد الرقيب البحريى 

50.00141استبيان الصالبة النفسية د. عامد محمد مخيمر 

25.00120استبيان العدائية واتجاهات H . P . E . Qد. محمد عبد الظاهر الطيب 

35.00123استبيان القبول - الرفض الوالدى لالطفالد. ممدوحة محمد سالمة 

35.00123استبيان القبول - الرفض الوالدى للكبارد. ممدوحة محمد سالمة 

35.00109استبيان املسح البيئى ( نسخة املهتمني باالطفال ) د. فوقية احمد السيد 

25.00104استبيان امليول الكاملية العصابية د. امال عبد السميع باظة

35.0076استبيان امليول املهنية املصور للمتخلفني عقليا ( نسخة االناث ) د. عادل عز الدين االشول 

35.0077استبيان امليول املهنية املصور للمتخلفني عقليا ( نسخة الذكور ) د. عادل عز الدين االشول 

30.00112استبيان تشخيص الشخصيةد. عبد الله عسكر



35.00123استبيان تقدير الشخصية لالطفال د. ممدوحة محمد سالمة 

35.0089استبيان تقدير الشخصية للكبارد. ممدوحة محمد سالمة 

70.00141استبيان خربات االساءة ىف مرحلة الطفولة د. عامد محمد مخيمر 

55.00129استبيان قيم العمل د. فاروق عبد الفتاح 

30.00116استبيان هيز لتقدير معلم الجامعة د. ممدوحة محمد سالمة 

25.00140استخبار االتجاهات نحو التفكري والتعلم د. نبيل محمد زايد

25.0019استخبار االكل املعدل د. مجدى الدسوقى 

25.00142استخبار الحاجة للمعرفة د. نبيل محمد زايد

40.00110استخبار الحاالت الثامنية د. احمد محمد عبد الخالق 

25.00141استخبار الكفاءة والتقلب االجتامعى لالطفال د. نبيل محمد زايد

25.00140استخبار املعتقد املعرىف لتالميذ املرحلة االعدادية د. نبيل محمد زايد

40.00110استخبار ايزنك للشخصية د. احمد محمد عبد الخالق 

25.0018استخبار شكل الجسم املعدل د. مجدى الدسوقى 

60.0080استخبار وصف الشخصيةد. مرصى حنورة

25.00113استخدامات الدعابة مفهومها - قياسها د. احمد حسني الشافعى 

25.0096استامرة تحليل عمل ضابط الرشطة د. ايهاب محمد مليحة

25.00103استامرة دراسة الحالة لطالب كلية الرتبية د. امال عبد السميع باظة

25.00103استامرة دراسة الحالة لالطفال د. امال عبد السميع باظة

25.00103استامرة دراسة الحالة لالطفال ذوى االحتياجات الخاصة (غري العاديني) د. امال عبد السميع باظة

25.00103استامرة دراسة الحالة للمراهقني د. امال عبد السميع باظة

25.00103استامرة دراسة الحالة للمراهقني ذوى االحتياجات الخاصة (غري العاديني) د. امال عبد السميع باظة

75.0057االختبار النامىئ لالدراك البرصى لالطفال د. مصطفى كامل 

30.00113االغرتاب د. محمد عبد التواب معوض

130.00120الدراسة التحليلية النفسية ملحتوى الروشاخد. محمد احمد محمود خطاب

25.00131الدليل املخترص الستخدام الصورة الرابعة من قامئة قصور االنتباه فرط النشاطد. جمعة سيد يوسف

25.00133الدليل املعدل لالستخبار النفىس والعصبى لالطفالد. جمعة سيد يوسف

35.00118القياس السوسيومرتى لعالقات االطفال باقرانهم ىف الفصل د. عادل عبد الفتاح 

30.0075املرشد ملهارات تعلم الطفلد. نرصة محمد عبد املجيد

25.0086املقياس العرىب لالستشارة الحسية د. عالء الدين كفاىف 

30.00110املقياس العرىب للوسواس القهرى د. احمد محمد عبد الخالق 

35.00137املقياس املوضوعى السلوىك لذوى االعاقة العقلية (م م س)د. اميان فؤاد كاشف 

40.0075بروفيل االدراك - الذاىت للتالميذ ذوى صعوبات التعلمد. نرصة محمد عبد املجيد

40.0096بروفيل تقدير السلوك د. السيد ابراهيم السامدوىن 



25.0024بطارية اختبارات اسلوب الحياة واحداث الحياةد. هبة محمود ابو النيل

50.00142بطارية اختبارات الخجلد. مجدى عبد الكريم 

90.00127بطارية اختبارات القدرة عىل التفكري الناقد د. محمد انور ابراهيم 

25.00135بطارية اختبارات عملية االختبار املهنى للمتقدمني لربامج تدريب مرشوع تطوير صناعة التشييد د. محمود السيد ابو النيل

25.0085بطارية اختبارات فهم اللغة وانتاجهاد. جمعة سيد يوسف

40.0084بطارية اختبارات كالمية ونفسية لتشخيص اللجلجة ومشكالتها النفسية د. يوسف محمد عيد 

40.0095بطارية اختبارات لبعض املهارات قبل االكادميية لالطفال الروضة د. عادل عبد الله محمد

25.00100بطارية اضطرابات النوم د. زينب محمود شقري 

50.0036بطارية االختبارات املعرفية العامة عوامل الطالقة - طالقة االشكال د. انور الرشقاوى 

45.0028بطارية االختبارات املعرفية العاملية الطالقة التعبريية د. انور الرشقاوى 

35.0031بطارية االختبارات املعرفية العاملية العامل العددىد. انور الرشقاوى 

45.0030بطارية االختبارات املعرفية العاملية الغلق اللفظى د. انور الرشقاوى 

45.0029بطارية االختبارات املعرفية العاملية طالقة االفكار  د. انور الرشقاوى 

45.0027بطارية االختبارات املعرفية العاملية طالقة الكلامت د. انور الرشقاوى 

40.0033بطارية االختبارات املعرفية العاملية عامل االستدالل العام د. انور الرشقاوى 

40.0034بطارية االختبارات املعرفية العاملية عامل االستدالل املنطقى  د. انور الرشقاوى 

45.0035بطارية االختبارات املعرفية العاملية عامل الذاكرة االرتباطية د. انور الرشقاوى 

35.0032بطارية االختبارات املعرفية العاملية عامل الرسعة االدراكية د. انور الرشقاوى 

50.0050بطارية االختبارات املعرفية العاملية عوامل الذاكرة - الذكراة البرصيةد. انور الرشقاوى 

50.0039بطارية االختبارات املعرفية العاملية عوامل الذاكرة - مدى الذاكرةد. انور الرشقاوى 

32.0037بطارية االختبارات املعرفية العاملية مرونة االشكال د. انور الرشقاوى 

25.0099بطارية الكذب مقياس الخربات الشخصية املرتبطة بوصف الكذب LIE املراهقني والراشدين د. زينب محمود شقري 

25.0099بطارية الكذب مقياس الخربات الشخصية املرتبطة بوصف الكذب LIE عند االطفال د. زينب محمود شقري 

120.0075بطارية املسح املبكر للعرس القراىئد. نرصة محمد عبد املجيد

150.00بطارية املفاهيم الهندسية للطفل الكفيفد.نبيل السيد حسن الجباص

25.00101بطارية تشخيص االدراك الحىس لدى الكفيف ىف البيئة العربية د. زينب شقري 

30.00100بطارية تشخيص العنف االرسى ىف البيئة العربية مرصية - سعودية د. زينب شقري

30.00100بطارية تشخيص الغضب واسرتاتيجيات مواجهته ىف البيئة العربية مرصية - سعودية د. زينب شقري

25.00101بطارية تشخيص فوبيا املدرسة د. زينب شقري 

25.0097بطارية تشخيص مشكالت املتفوق واملوهوب واملبدع ( جميع مراحل التعليم )د. زينب محمود شقري 

65.00111بطارية تقدير الخصائص لطفل الروضة (4-6) سنواتد. سهري كامل احمد

35.0027بطارية مؤرشات الصحة النفسية لدى املعاقني برصيا د. حليمة سعد فرج

35.0027بطارية مقاييس مؤرشات الصحة لدى املعاقني برصياد. شعبان جاب الله رضوان



30.00124بطاقة باحث لجمع بيانات عرب بيئة املدرسة للمدارس الرسمية د. عزيزة عزت

40.00142بعض االختبارات املعرفية والوجدانية د. ناجى محمد حسن 

35.00138تدريب املتخلفني ىف املنزل واملدرسة د. عبد الرقيب البحريى 

470.00134حافظة اختبارات الذكاء املخفضةد . فاروق عبد الفتاح

40.00125دليل اختبار التفكري االبتكارى عند االطفال د. محمد ثابت عىل 

55.00129دليل اختبار القدرة الرياضية للمرحلة الثانوية ( حساب - جرب - هندسة )د. فاروق عبد الفتاح 

55.00129دليل استبيان املعتقدات املعرفيةد. فاروق عبد الفتاح 

40.00123دليل االختبار التشخيىص مرجعى املحك للمهارات االساسية ىف بناء االختبارات التوصيلية د. صالح الدين عالم 

25.0097دليل املعلم والوالدين لتشخيص املتفوق واملوهوب  (اعدادى - ثانوى - جامعة ) د. زينب محمود شقري 

25.0097دليل املعلم والوالدين لتشخيص املتفوق واملوهوب واملبدع (حضانة - ابتداىئ )د. زينب محمود شقري 

30.00109دليل تطبيق مقياس اساليب مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة د. عىل عبد السالم عىل 

30.00109دليل تطبيق مقياس التوافق مع الحياة الجامعية د. عىل عبد السالم عىل 

30.00109دليل تطبيق مقياس الخربات الشخصية املرتبطة بوصف انفعال الغضب د. عىل عبد السالم عىل 

30.00108دليل تطبيق مقياس القلق االجتامعى لالطفال د. عىل عبد السالم عىل 

70.0054دليل تعليامت بطارية اختبارات الذاكرة الداللية  وذاكرة االحداث الشخصية د. امثال هادى الحويلة 

30.00110دليل تعليامت قامئة القلق د. احمد محمد عبد الخالق 

25.0017دليل تقدير الذات د. مجدى الدسوقى 

55.00129دليل قامئة التفضيل املهنى د. فاروق عبد الفتاح 

55.00134دليل مقياس الدافع واالنجاز للمراحل (اعدادى - ثانوى - جامعة) د. فاروق عبد الفتاح 

55.00129دليل مقياس الذكاء الوجداىن د. فاتن فاروق عبد الفتاح

55.00130دليل مقياس الكفاءة االجتامعية الطفال ما قبل املدرسة د. فاروق عبد الفتاح 

55.00130دليل مقياس املثابرة االكادميية لطالب االعدادى والثانوى والجامعة د. فاروق عبد الفتاح 

55.00131دليل مقياس تقدير الذات لالطفال وللمراهقني (13-18) د. فاروق عبد الفتاح 

55.00132دليل مقياس سامت الشخصية د. فاروق عبد الفتاح 

55.00133دليل مقياس عادات االستذكار واالتجاهات نحو الدراسة للمراهقني (اعدادى - ثانوى)د. فاروق عبد الفتاح 

25.00118دليل مقياس قلق االطفال د. محمد سعد واخرون 

55.00129دليل مقياس ماوراء املعرفةد. فاروق عبد الفتاح 

55.00132دليل مقياس مفهوم الذات لالطفال د. فاروق عبد الفتاح 

25.0079سجل املستويات لطالب الثانوى تشخيص وعالج جوانب الضعفد. عزيزة غزالن

25.0078قامئة اسرتاتيجيات التعلم والدراسة د. محمد الدسوقى 

40.00147قامئة اسلوب الحياةد. برشى اسامعيل 

65.00138قامئة اضطراب االكل - 2د. عبد الرقيب البحريى 

25.0016قامئة االتجاه نحو الذات د. مجدى الدسوقى 



65.00139قامئة االعراض املعدلة د. عبد الرقيب البحريى 

50.00142قامئة االنشطة االبتكارية د. مجدى عبد الكريم 

25.00121قامئة التفضيل الشخىص د. محمد عبد الظاهر الطيب 

35.0088قامئة التقدير الداء املعلمني د. طلعت منصور 

25.00111قامئة التنشيط ( ت . ل ) د. السيد ابراهيم السامدوىن 

30.00107قامئة الذكاءات املتعددة لتقييم املوهبة د. عادل عبد الله محمد

70.00139قامئة السلوك املدرىس د. عبد الرقيب البحريى 

25.005قامئة الضغوط النفسية للمدربني د. مصطفى باهى 

40.0091قامئة الضغوط النفسية للمعلمني  2010د. طلعت منصور 

40.00147قامئة العوامل الخمسة الكربى للشخصيةد. برشى اسامعيل 

30.00107قامئة املشكالت السلوكية لالطفال من وجهة نظر املعلم د. عادل عبد الله محمد

25.00106قامئة الوجدانات املوجبة والسالبة د. امال عبد السميع باظة

50.00143قامئة تشخيص اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة لطفل الروضةد. سهري كامل 

50.00143قامئة تشخيص اطفال ماقبل املدرسة املوهوبني د. سهري كامل

25.0011قامئة تشخيص االكتئاب د. مجدى الدسوقى 

35.00114قامئة تقدير التوافق لالطفال د. عبد الوهاب محمد كامل 

25.00118قامئة تقدير الذات لالطفال د. عبد اللطيف محمد 

40.00107قامئة تقييم اعراض اضطراب التوحد د. عادل عبد الله محمد

25.0012قامئة توجه الثقة لدى طالب الجامعة د. مجدى الدسوقى 

30.00107قامئة صعوبات التعلم النامئية د. عادل عبد الله محمد

25.0084قامئة قلق االختبار د. نبيل عيد الزهار 

35.00135قامئة كورنل الجديدة د. محمود السيد ابو النيل

75.0053قامئة مالحظة سلوك الطفل د. مصطفى كامل 

50.0012قامئة ميكانيزمات او اليات الدفاعد. مجدى الدسوقى 

35.00107قوائم جاردنر لتقييم مواهب االطفال ىف سن املدرسة د. عادل عبد الله محمد

700.00مقاييس الذكاء الوجداىن متعددة العوامل للمراهقني والشباب النسخ الورقية وااللكرتونية د. فؤاد الدواش

40.0068مقاييس املناخ االرسى والعمليات االرسية د. عالء الدين كفاىف 

25.00129مقاييس الوجدان د. نبيل محمد زايد

85.00138مقاييس كونرز للتقدير د. عبد الرقيب البحريى 

30.0038مقياس ابعاد التوجه الدينى للطفلد. سهام احمد العزب

55.00130مقياس اتجاه الطالب نحو املدرسة الثانوية د. فاروق عبد الفتاح 

25.0060مقياس اتجاهات املعلمني لالطفال واملراهقني د. اماىن عبد املقصود

35.0090مقياس اتجاهات طالب املدرسة الثانوية الفنية نحو املدرسة الفنية د. سامية االنصارى 



85.00137مقياس احتاملية االنتحارد. عبد الرقيب البحريى 

40.0063مقياس ادارة الذات د. هويدة حنفى 

30.001مقياس ادراك الطفل ملفهوم املوتد. فوقية حسن رضوان

35.0023مقياس ادراك املسنني لالساءة د. مروى محمد شحته

40.00147مقياس ادمان االنرتنتد. برشى اسامعيل 

60.0095مقياس ادمان االنرتنت لدى طالب الجامعة املوهوبني  2010د. محمد النوىب 

30.0051مقياس ازمة القيمد. محمد عبد التواب

35.0023مقياس اساليب االتصال ( داخل االرسة ) د. اماىن عبد الفتاح

30.0074مقياس اساليب التعلم 2013د. نرصة محمد عبد املجيد

35.0063مقياس اساليب املعاملة الوالدية د. اماىن عبد املقصود

40.00147مقياس اساليب املواجهة للمسننيد. برشى اسامعيل 

30.001مقياس اسرتاتيجيات تقديم الذات د. سامية خليل

25.00103مقياس اسلوب التفكري الكامىل د. امال عبد السميع باظة

60.0095مقياس اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد لدى االطفال التوحدين  2010د. محمد النوىب 

50.0010مقياس اضطراب العناد والتحدىد. مجدى الدسوقى 

25.0014مقياس اضطراب صورة الجسم د. مجدى الدسوقى 

60.0095مقياس اضطرابات االكل فوضوية االكل للمراهقني املعوقني بدنيا والعاديني  2010د. محمد النوىب 

60.0095مقياس اضطرابات اللغة اللفظية لدى االطفال ذوى صعوبات التعلم  2010د. محمد النوىب 

60.0095مقياس اضطرابات النطق لدى االطفال العاديني وضعاف السمع  2010د. محمد النوىب 

40.00147مقياس اضطرابات النومد. برشى اسامعيل 

30.0051مقياس االتجاه نحو الزواج العرىفد. محمد عبد التواب

30.001مقياس االتجاه نحو القيادة النسائية د. فوقية حسن رضوان

25.0099مقياس االتجاه نحو دمج املتفوقني واملوهوبني ىف مدارس العاديني د. زينب محمود شقري 

25.0099مقياس االتجاه نحو دمج املعوقني ىف مدارس العاديني د. زينب محمود شقري 

25.00101مقياس االتجاه نحواملرض النفىس د. زينب محمود شقري 

25.005مقياس االتجاهات البيئيةد. صربى الدمرداش

35.0024مقياس االتجاهات الرتبوية د. فوقية احمد السيد 

25.00141مقياس االتجاهات الرتبوية للمعلمني وطلبة كليات الرتبية د. نبيل محمد زايد

60.0095مقياس االتجاهات الدينية لدى املراهقني املعوقني بدنيا والعاديني  2010د. محمد النوىب 

25.00105مقياس االتجاهات املختلة وظيفياد. امال عبد السميع باظة

30.0081مقياس االتجاهات نحو املعوقني د. عبد املطلب القريطى 

25.0098مقياس االحرتاق النفىسد. زينب شقري

50.00111مقياس االحرتاق النفىس املهنى د. فرج عبد القادر طه 



25.00116مقياس االحرتاق النفىس للمعلمني د. عادل عبد الله محمد

25.00116مقياس االدوار الجنسية الطفال الروضة د. عادل عبد الله محمد

25.0012مقياس االرق د. مجدى الدسوقى 

25.00105مقياس االساءة واالهامل لالطفال العاديني وغري العاديني د. امال عبد السميع باظة

30.001مقياس االستقالل النفىس عند الوالدين د. فوقية حسن رضوان

25.00106مقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية لالطفال ذوى االحتياجات الخاصة والعاديني د. امال عبد السميع باظة

135.00138مقياس االضطرابات النفسية للمراهقني د. عبد الرقيب البحريى 

25.00100مقياس االغرتاب النفىس د. زينب محمود شقري 

25.00104مقياس االغرتاب لدى املراهقني والشباب د. امال عبد السميع باظة

25.00143مقياس االفعال املدركة ىف الحجرة املدرسية د. نبيل محمد زايد

25.009مقياس االفكار الالعقالنية لالطفال واملراهقني د. معتز سيد عبد الله 

25.00104مقياس االقدام عىل املخاطرة املحسوبة لدى الشبابد. امال اباظة

25.00144مقياس االكتئاب (التعليامت ودراسات والصدق وقوائم املعايري)د. غريب عبد الفتاح 

40.00145مقياس االكتئاب (د - 2) B D I - 11د. غريب عبد الفتاح 

40.00144مقياس االكتئاب (د) للصغار C D I الصورة االماراتية د. غريب عبد الفتاح 

35.00146مقياس االكتئاب (د) للصغار C D I الصورة العامية  د. غريب عبد الفتاح 

35.00144مقياس االكتئاب (د) للصغار C D I الصورة الفصحى د. غريب عبد الفتاح 

25.00105مقياس االكتئاب للمسنني د. امال عبد السميع باظة

30.0051مقياس االليكسيثميا للمراهقنيد. محمد عبد التواب

25.0098مقياس االمن النفىس د. زينب محمود شقري 

40.00147مقياس االنتامء للعاطلني عن العملد. برشى اسامعيل 

60.0095مقياس االنتامء للمراهقني بدنيا والعاديني  2010د. محمد النوىب 

25.002مقياس االنجاز العدواىن د. مصطفى باهى 

40.00108مقياس االنفصال عن االم املرحلةالعمرية من 6-12د. احمد محمد جاد الرب

25.00143مقياس االنفعاالت املدركة ىف الحجرة املدرسية د. نبيل محمد زايد

25.004مقياس االنهاك للرياضيني د. مصطفى باهى 

30.00107مقياس االهبة او االستعداد املدرىس د. عادل عبد الله محمد

25.00100مقياس التدفق النفىس د. امال باظة

25.0011مقياس التفاؤل والتشاؤم د. مجدى الدسوقى 

25.0061مقياس التفاعل االجتامعى لالطفال د. اماىن عبد املقصود

25.00107مقياس التفاعالت االجتامعية لالطفال خارج املنزل د. عادل عبد الله محمد

40.0063مقياس التفكري الجامعى الخصائص السيكومرتية د. ابراهيم املغازى 

25.0085مقياس التفهم الوجداىن د. عالء الدين كفاىف 



30.001مقياس التمييز البرصى لدى طفل الروضةد. فوقية حسن رضوان

25.0051مقياس التنظيم الذاىت للتعلم ( كسلوك )د. محمد الدسوقى 

50.0029مقياس التواصل االلكرتوىن بني الزوجني ىف ضوء سامت الشخصية د. منى حامد موىس

400.0046مقياس التواصل اللفظى وغري اللفظى للفئات الخاصة واالسوياء باستخدام الحاسب االىل د. عفاف عبد الفادى 

25.0041مقياس التوافق املهنى لعامل الصناعة د. برشى اسامعيل 

25.00101مقياس التوافق النفىس د. زينب محمود شقري 

60.0095مقياس التوافق النفىس الشخىص - الدراىس - االجتامعى لذوى االعاقة السمعية والعاديني  2010د. محمد النوىب 

25.00101مقياس التوافق النفىس ملتحدى االعاقة د. زينب محمود شقري 

60.0037مقياس التوجه االسالمى د. خلدون مروة 

35.007مقياس الثقافة الصحية للرياضيني د. مصطفى باهى 

25.0065مقياس الحاجات النفسية د. اماىن عبد املقصود

25.0070مقياس الحاجات النفسية الطفال ما قبل املدرسة د. اماىن عبد املقصود

30.0045مقياس الحاجات النفسية لذوى االضطرابات النفسية والجسمية ( السيكوسوماتية ) د. اميان حسني السيد 

25.00117مقياس الحاجات النفسية للعامل د. سعد رياض

25.00100مقياس الحواجز النفسية د. زينب محمود شقري 

25.00112مقياس الخوف من الفشل د. محمد عبد التواب معوض

25.0059مقياس الدافع لالنجاز لالطفال واملراهقني د. اماىن عبد املقصود

25.00100مقياس الدالالت االكلينيكية التشخيصية للهلع ( الفزع ) د. زينب محمود شقري 

30.00107مقياس الدور الجنىس د. عادل عبد الله محمد

25.00115مقياس الذكاء االجتامعى د. ابراهيم محمد املغازى 

35.0083مقياس الذكاء الروحى التكاملد. برشى اسامعيل 

55.00130مقياس الذكاء الروحى ىف العملد. فاتن فاروق عبد الفتاح

35.00136مقياس الذكاء املتحرر من اثر الثقافة املظروف الثالثد. امال احمد صادق

35.00136مقياس الذكاء املتحرر من اثر الثقافة املظروف الثاىند. امال احمد صادق

35.00136مقياس الذكاء املتحرر من اثر الثقافة املظروف الخامسد. امال احمد صادق

35.00136مقياس الذكاء املتحرر من اثر الثقافة املظروف الرابعد. امال احمد صادق

45.001مقياس الذكاء الوجداىن د. سامية خليل

35.0096مقياس الذكاء الوجداىن د. السيد ابراهيم السامدوىن 

25.00140مقياس الذكاء الوجداىن املعدل لطلبة الثانوى ( 37 مفردة )د. نبيل محمد زايد

45.0077مقياس الذكاء الوجداىن لطالب الجامعة (وفقا لنموذج القدرة - مقياس مواقف )د. سامية االنصارى 

25.00140مقياس الذكاء الوجداىن لطلبة الثانوى ( 30 مفردة ) د. نبيل محمد زايد

50.002مقياس الذكاء الوجداىن لالطفال (4 - 10) سنوات د. عفاف احمد عويس 

30.009مقياس الرضا عن الحياة د. مجدى الدسوقى 



30.0064مقياس الرضا عن الحياة د. اماىن عبد املقصود

55.00135مقياس الرضا عن املهنة للمعلمني د. فاروق عبد الفتاح 

25.0015مقياس الرهاب االجتامعى د. مجدى الدسوقى 

30.0059مقياس السلوك االجتامعى االيجاىب د. اماىن عبد املقصود

25.00107مقياس السلوك االنسحاىب د. عادل عبد الله محمد

35.00144مقياس السلوك التكيفى د. فيوليت فؤاد

50.0094مقياس السلوك التكيفى لالطفال املعايري املرصية والسعودية د. عبد العزيز الشخص

85.0094مقياس السلوك التوافقى A . B . S د. صفوت فرج

25.00104مقياس السلوك التوكيدى د. امال عبد السميع باظة

25.00104مقياس السلوك العدواىن لالطفال د. امال عبد السميع باظة

25.00104مقياس السلوك العدواىن والعداىئ للمراهقني والشباب د. امال عبد السميع باظة

25.00101مقياس الرشه العصبى البوليميا د. زينب محمود شقري 

25.00105مقياس الشعور باالغرتاب لدى املسنني د. امال عبد السميع باظة

25.0062مقياس الشعور باالمن النفىس لالطفال د. اماىن عبد املقصود

25.00101مقياس الشعور باالنتامء الوطنى والقومى العرىب لدى املراهقني والشبابد. امال باظة

30.001مقياس الشعور بالذنبد. محمد احمد ابراهيم

50.0010مقياس الشعور بالسعادةد. مجدى الدسوقى 

25.0066مقياس الشعور بالسعادة النفسية د. اماىن عبد املقصود

35.00116مقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى االطفال الصم د. احالم العقباوى

35.00116مقياس الشعور بالوحدة لالطفال الصم د. عادل عبد الفتاح 

25.00113مقياس الشعور باليأسد. محمد عبد التواب معوض

35.0083مقياس الصحة النفسية للشبابد. عبد املطلب القريطى 

25.009مقياس الرصاع النفىس د. مجدى الدسوقى 

25.0022مقياس الرصاعات الزواجية ( صورة الزوج )د. صفاء السيد بسيوىن

40.00147مقياس الصمت ىف الخالفات الزوجيةد. برشى اسامعيل 

25.0071مقياس الضغوط االرسية للمراهقني والشباب د. اماىن عبد املقصود

25.008مقياس الضغوط الحياتية واملجاراة د. مصطفى باهى 

50.00111مقياس الضغوط املهنية (ضغوط العمل )د. فرج عبد القادر طه 

25.00107مقياس الطفل التوحدىد. عادل عبد الله محمد

25.00112مقياس الطموحد. محمد عبد التواب معوض

25.0087مقياس العرىب للغضب د. عالء الدين كفاىف 

25.00107مقياس العزلة االجتامعية د. عادل عبد الله محمد

25.0021مقياس العوامل الخمسة للشخصية د. هشام حبيب



25.0087مقياس الغضب الكلينىك للمراهقني والراشدين د. فؤاد الدواش

25.00115مقياس الفهم القراىئ امليتامعرىف لتالميذ املدرسة االبتدائية د. احمد مهدى مصطفى 

25.00117مقياس القدرة التعبريية د. صالح فؤاد

30.00144مقياس القلق ( A ) د. غريب عبد الفتاح 

40.00144مقياس القلق ( A ) الصورة االماراتية د. غريب عبد الفتاح 

25.0072مقياس القلق االجتامعى د. اماىن عبد املقصود

40.0063مقياس القلق االجتامعى للمراهقني والشبابد. هويدة حنفى 

40.00118مقياس القلق لالطفال د. فيوال الببالوى 

55.00129مقياس القيادة د. فاروق عبد الفتاح 

35.0059مقياس القيم االجتامعية د. اماىن عبد املقصود

30.0038مقياس القيم الدينية والسلوك االجتامعىد. سهام احمد العزب

25.0069مقياس الكفاءة االجتامعية الطفال ما قبل املدرسة االبتدائية د. اماىن عبد املقصود

25.00141مقياس الكفاية املدركة د. نبيل محمد زايد

35.00144مقياس املؤرشات السلوكية لصعوبات التعلم لتالميذ املرحلة االبتدائيةد. سمرية ابو الحسن

25.0097مقياس املخاوف د. زينب محمود شقري 

25.00106مقياس املخاوف الشامل د. امال عبد السميع باظة

25.00127مقياس املزاج العام السعادة والتفاؤل لطلبة الثانوى د. نبيل محمد زايد

40.00115مقياس املسئولية االجتامعية د. سيد عثامن 

30.0050مقياس املسئولية الشخصية د. محمد عبد التواب 

30.0047مقياس املساندة االجتامعية د. عفاف عبد الفادى 

35.0068مقياس املساندة االجتامعية د. اماىن عبد املقصود

25.0042مقياس املساندة االجتامعية لعامل الصناعة د. برشى اسامعيل 

35.0067مقياس املساندة الوالدية د. اماىن عبد املقصود

30.0046مقياس املساندة الوالدية لالطفال ذوى االحتياجات الخاصةد. اماىن عبد املقصود

35.0065مقياس املستوى االقتصادى االجتامعى الثقاىف لالرسة د. عبد العزيز الشخص

30.0083مقياس املستوى االقتصادى االجتامعى الثقاىف لالرسة د. معمر نواف الهوارنة 

35.006مقياس املظاهر النفسية املرتبطة باالصابة الرياضية د. مصطفى باهى 

25.0097مقياس املعتقدات حول املرض النفىس د. زينب محمود شقري 

30.001مقياس املكونات االدراكية للقلق املوضوعى د. فوقية حسن رضوان

30.0051مقياس املنافسة الزائدةد. محمد عبد التواب

30.00117مقياس املهارات االجتامعيةد. السيد ابراهيم السامدوىن 

60.0095مقياس املهارات االجتامعية لدى االطفال ذوى صعوبات التعلم  2010د. محمد النوىب 

30.0051مقياس امليكيافيليةد. محمد عبد التواب



40.0075مقياس امليول املهنية املصور امللون لذوى االعاقة العقلية د. يوسف محمد عيد 

30.001مقياس النسق القيمى لطالب الجامعة د. اميان فؤاد كاشف 

30.0051مقياس الهدف من الحياةد. محمد عبد التواب

25.00106مقياس الوجدانات د. امال عبد السميع باظة

50.00139مقياس الوعى الدينى د. عبد الرقيب البحريى 

60.0095مقياس الوعى الفونولوجى لدى االطفال وى االعاقة العقلية  2010د. محمد النوىب 

60.0095مقياس الوعى الفونولوجى لدى املراهقني التوحديني  2010د. محمد النوىب 

50.00139مقياس انتباه االطفال وتوافقهمد. عبد الرقيب البحريى 

1100.00مقياس بيىل لنمو الطفلد. عبد الرقيب البحريى 

30.0050مقياس تحمل الغموضد. محمد عبد التواب 

30.0045مقياس تشخيص اضطراب التوحد لالطفالد. عبد العزيز الشخص

35.00144مقياس تشخيص اضطراب الذاتوية د. فيوليت فؤاد

35.00144مقياس تشخيص اضطرابات اللغة والكالم د. فيوليت فؤاد

25.0097مقياس تشخيص التسامح د. زينب محمود شقري 

25.0098مقياس تشخيص الخجل ىف البيئة العربية د. زينب شقري

25.0056مقياس تشخيص الخوف من النجاحد. نارميان محمد 

25.0097مقياس تشخيص السمنة املفرطة د. زينب محمود شقري 

25.0098مقياس تشخيص الصداع التوترى ( النفس ) د. زينب محمود شقري 

25.00100مقياس تشخيص العنف د. زينب محمود شقري 

25.0098مقياس تشخيص سلوك ايذاء الذات لالطفال العاديني وغري العاديني د. زينب محمود شقري 

25.0098مقياس تشخيص سلوك ايذاء الذات للمراهقني والراشدين العاديني وغري العادينيد. زينب محمود شقري 

25.0097مقياس تشخيص معايري جودة الحياة د. زينب محمود شقري 

50.0010مقياس تقدير اعراض اضطراب املسلك د. مجدى الدسوقى 

30.0010مقياس تقدير اعراض اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد د. مجدى الدسوقى 

40.00108مقياس تقدير السلوك العدواىن لالطفال املتخلفني عقليا (املعايري املرصية والسعودية)د. احمد محمد جاد الرب

25.0073مقياس تقدير املهارات االجتامعية لالطفال د. اماىن عبد املقصود

60.0095مقياس تقدير املوهبة لدى طالب الجامعة املوهوبني  2010د. محمد النوىب 

75.0058مقياس تقدير سلوك التالميذ د. مصطفى كامل 

25.00141مقياس تقديرات الطالب للتدريس الجامعى ل فراى د. نبيل محمد زايد

25.00141مقياس تقديرات الطلبة الفعالة تدريس االساتذة ل مارشد. نبيل محمد زايد

85.0094مقياس تنىس ملفهوم الذات د. صفوت فرج

25.0086مقياس تورنتو لالليكسيثيميا د. فؤاد الدواش

30.00146مقياس توكيد الذات د.غريب عبد الفتاح



40.00145مقياس توكيد الذات الصورة االماراتية د. غريب عبد الفتاح 

45.001مقياس توهم املرضد. محمد احمد ابراهيم

40.00147مقياس جودة الحياةد. برشى اسامعيل 

30.0066مقياس جودة الحياة االرسية د. اماىن عبد املقصود

35.0023مقياس جودة الحياة لالطفال ذوى صعوبات التعلم د. فوقية احمد السيد 

40.00147مقياس جودة الحياة للمسننيد. برشى اسامعيل 

50.00107مقياس جيليام التقديرى لتشخيص اضطراب التوحد د. عادل عبد الله محمد

25.0087مقياس حالة ماوراء املزاجد. عالء الدين كفاىف 

30.00146مقياس خصائص املوهوبني ذوى صعوبات التعلمد. نبيل فضل رشف الدين 

25.00112مقياس خواء املعنى لذوى االحتياجات الخاصة د. محمد عبد التواب معوض

45.0044مقياس ديناميات الشخصية الرنجسية د. اميان حسني السيد 

2000.00مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة د. صفوت فرج

1100.00مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة  د. لويس كامل مليكة

30.0051مقياس سلوك املشاغبة للمراهقنيد. محمد عبد التواب

25.0085مقياس سمة ما وراء املزاج د. عالء الدين كفاىف 

25.00101مقياس صالبة الشخصية د. امال باظة

25.0098مقياس صورة الجسمد. زينب محمود شقري 

30.001مقياس صورة الجسم لدى املعاقني برصيا د. اميان فؤاد كاشف 

60.0095مقياس صورة الجسم للمعوقني بدنيا وجسديا د. محمد النوىب 

25.0040مقياس ضغوط الحياة لعامل الصناعة د. برشى اسامعيل 

25.00119مقياس ضغوط الدراسة د. لطفى عبد الباسط ابراهيم 

35.0093مقياس ضغوط الوالدية د. فيوال الببالوى 

40.00108مقياس طيب الحياة النفسيةد. احمد محمد جاد الرب

30.00117مقياس عادات االستذكار لطالب الجامعة والثانوى د. حمدى عىل الفرماوى 

30.00107مقياس عرس القراءة د. عادل عبد الله محمد

30.0080مقياس عمليات تحمل الضغوطد. لطفى عبد الباسط ابراهيم 

40.0063مقياس فاعلية الذاتد. هويدة حنفى 

30.0065مقياس فاعلية الذاتد.3 اماىن عبد املقصود

25.0052مقياس فعالية الذات العامة د. محمد الدسوقى 

25.00101مقياس فقدان الشهية العصبى د. زينب محمود شقري 

30.001مقياس قامئة اسباب التعرض للحوداثد. فوقية حسن رضوان

25.00101مقياس قلق املستقبل د. زينب محمود شقري 

25.00112مقياس قلق املستقبل د. محمد عبد التواب معوض



25.0097مقياس قلق املوت د. زينب محمود شقري 

35.00111مقياس قيم العمل د. اعتامد عالم 

25.00105مقياس كفاءة ادارة الوقت د. امال عبد السميع باظة

30.0075مقياس ماوراء املعرفة د. نرصة محمد عبد املجيد

25.00140مقياس متعدد االبعاد للكفاية املدركة د. نبيل محمد زايد

25.0082مقياس مدى وعى املعلمني مبستحدثات تكنولوجيا التعليم د. ممدوح محمد عبد املجيد 

25.00106مقياس مستوى الطموح لدى املراهقني والشبابد. امال عبد السميع باظة

30.0075مقياس مشكالت تعلم اللغة االجنبية د. نرصة محمد عبد املجيد

40.0022مقياس معايري جودة املعلم د. الصاىف يوسف شحاته 

30.00108مقياس معرفة قدرة االخصائيني النفسيني املدرسيني د. عىل عبد السالم عىل 

35.0094مقياس مفهوم الذات املصور لالطفال العاديني وذوى االحتياجات الخاصة د. مديحة محمود الجنادى

250.00128مقياس منظومة التقييم املعرىف م . ت . م ( الكاس ) CAS للذكاءد. امين الديب محمد 

70.0043مقياس مهارات االستعداد للقراءة لدى طفل الروضة د. اماىن عبد الفتاح

25.0079مقياس مهارة التعلم املنظم ذاتيا للصداقةد. عزيزة عزت غزالن

25.0079مقياس مهارة مواجهة املخاطر واالتصالد. عزيزة عزت غزالن

25.0099مقياس مواقف الحياة الضاغطة د. زينب محمود شقري 

40.00147مقياس منط القيادةد. برشى اسامعيل 

50.0025مقياس منو مهارات االدراك البرصى لدى طفل ما قبل املدرسة د. ليىل سعيد الجهنى 

40.0087مقياس وجهة الظبط د. عالء الدين كفاىف 

350.00144مقياس وكسلر - الراشدين  ( علبة ) د. لويس كامل مليكة

350.00142مقياس وكسلر لذكاء االطفال  ( علبة ) د. لويس كامل مليكة

35.00144منوذج تقييم تالميذ الدمج ىف غرفة املصادر د. عبد الستار شعبان 

25.00145منوذج دراسة الحالة د. غريب عبد الفتاح 

600.00وكسلر لذكاء االطفال ماقبل املدرسة د. مصطفى كامل 


