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1 “A symbolic Picture about Depression”, under “Depressione: impara questi 14 segnali per la tua 
sicurezza e la sicurezza degli altri”, dr Vincenzo Capuano, Psicologo Salerno, 
https://vincenzocapuano.net/depressione-segnali-sicurezza/ 

https://vincenzocapuano.net/depressione-segnali-sicurezza/
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  حقائق رئيسية عن االكتئاب نشرتها منظمة الصحة العالمية:

  مليون شخص من  300يعتبر االكتئاب من االضطرابات النفسية الشائعة. فعلى الصعيد العالمي، يعاني أكثر من
 .األعمار من االكتئابجميع 

 االكتئاب هو السبب الرئيسي للعجز في جميع أنحاء العالم، وهو المساهم األساسي في العبء العالمي الكلي للمرض. 

 يتأثر عدد أكبر من النساء باالكتئاب مقارنة بالرجال. 

 في أسوأ حاالته، يمكن أن يفضي االكتئاب إلى االنتحار. 

  االكتئابهنالك وسائل عالج فعالة ضد. 

يختلف عن التقلبات المزاجية العادية واالنفعاالت العاطفية التي ال تدوم طوياًل، كاستجابة لتحديات الحياة اليومية. وقد االكتئاب 
يصبح االكتئاب حالة صحية خطيرة، السيما عندما يكون طويل األمد وبكثافة معتدلة أو شديدة. ويمكن لالكتئاب أن يسبب 

شخص المصاب به، وتردي أدائه في العمل أو في المدرسة أو في األسرة. ويمكنه أن يفضي في أسوأ حاالته إلى معاناة كبيرة لل
شخص من جراء االنتحار الذي يمثل ثاني سبب رئيسي للوفيات بين الفئة  800000االنتحار. وفي كل عام يموت ما يقارب 

 .عاماً  29-15العمرية 

وفة وفعالة لعالج االكتئاب، نجد أن أقل من نصف عدد المتضررين في العالم )أقل من وعلى الرغم من وجود طرق عالج معر 
% في كثير من البلدان( يتلقون مثل هذا العالج. وتشمل العوائق التي تقف حائاًل امام الحصول على الرعاية الفعالة نقص 10

عية المرتبطة باالضطرابات النفسية. وهناك عائق آخر الموارد، وعدم كفاية مقدمي الرعاية الصحية المدربين، والوصمة االجتما
يقف أمام تقديم الرعاية الفعالة يتمثل في عدم دقة التقدير. ففي البلدان من جميع مستويات الدخل، ال يتم في كثير من األحيان 

االضطراب في تشخيص حالة من يعانون من االكتئاب بشكل صحيح، ويتم تشخيص حالة اآلخرين ممن ال يعانون من هذا 
 .كثير من األحيان بشكل خاطئ مع وصف مضادات االكتئاب لهم

ناك طرق عالج فعالة لالكتئاب المعتدل والحاد. وقد يوفر مقدمو الرعاية الصحية طرق العالج النفسي )مثل التحفيز ه
لالكتئاب. وتشمل مختلف أشكال السلوكي، والعالج السلوكي المعرفي، والعالج النفسي بين األشخاص، أو األدوية المضادة 

العالج النفسي محل الدراسة العالج النفسي الفردي أو الجماعي وجها لوجه أو كليهما، والتي يقدمها المهنيون ويشرف عليها 
 .المعالجون

ااًل وتكون العالجات النفسية فعالة كذلك في عالج حاالت االكتئاب الطفيفة. ويمكن أن تكون مضادات االكتئاب شكاًل فع
الحاد، ولكنها ال تمثل الخط األول من العالج لحاالت االكتئاب الطفيف. وينبغي أال تستخدم لعالج -لعالج االكتئاب المعتدل

 .2االكتئاب لدى األطفال، كما أنها ال تعتبر خط العالج األول لدى المراهقين، حيث ينبغي توخي الحذر في استخدامها معهم

                                                           

  sheets/detail/depression-room/fact-www.who.int/ar/news ،منظمة الصحة العالمية، «االكتئاب» 2

http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/depression
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Key facts by the World Health Organization (WHO): 

 Depression is a common mental disorder. Globally, more than 300 million people 
of all ages suffer from depression. 

 Depression is the leading cause of disability worldwide, and is a major 
contributor to the overall global burden of disease. 

 More women are affected by depression than men. 
 At its worst, depression can lead to suicide. 
 There are effective psychological and pharmacological treatments for depression. 

Depression is a common illness worldwide, with more than 300 million people affected. 
It is different from usual mood fluctuations and short-lived emotional responses to 
challenges in everyday life. Especially when long-lasting and with moderate or severe 
intensity, depression may become a serious health condition. It can cause the affected 
person to suffer greatly and function poorly at work, at school and in the family. At its 
worst, depression can lead to suicide. Close to 800 000 people die due to suicide every 
year. Suicide is the second leading cause of death in 15-29-year-olds. 

Although there are known, effective treatments for depression, fewer than half of those 
affected in the world (in many countries, fewer than 10%) receive such treatments. 
Barriers to effective care include a lack of resources, lack of trained health-care 
providers, and social stigma associated with mental disorders. Another barrier to 
effective care is inaccurate assessment. In countries of all income levels, people who are 
depressed are often not correctly diagnosed, and others who do not have the disorder 
are too often misdiagnosed and prescribed antidepressants. 

There are effective treatments for moderate and severe depression. Health-care 
providers may offer psychological treatments (such as behavioural activation, cognitive 
behavioural therapy [CBT], and interpersonal psychotherapy [IPT]) or antidepressant 
medication (such as selective serotonin reuptake inhibitors [SSRIs] and tricyclic 
antidepressants [TCAs]). Health-care providers should keep in mind the possible 
adverse effects associated with antidepressant medication, the ability to deliver either 
intervention (in terms of expertise, and/or treatment availability), and individual 
preferences. Different psychological treatment formats for consideration include 
individual and/or group face-to-face psychological treatments delivered by 
professionals and supervised lay therapists.  

Psychosocial treatments are also effective for mild depression. Antidepressants can be 
an effective form of treatment for moderate-severe depression but are not the first line 
of treatment for cases of mild depression. They should not be used for treating 
depression in children and are not the first line of treatment in adolescents, among 
whom they should be used with extra caution3. 

                                                           
3
 “Depressio”, World Health Organization, https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/depression  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
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 سكندريةتاحة في مكتبة اإلمُ المصادر المن مصادر ببليوجرافية ُمختارة 

 :الكتب

المجلس  الكويت:. 239 المعرفة عالم .وأساليب عالجهفهمه  الحديث:اضطراب العصر  االكتئاب:إبراهيم، عبد الستار. 
 .1998، والفنون واآلدابللثقافة  الوطني

 (B4)المستوى الرابع السفلي    I14   152.4   رقم االستدعاء:

  Job:7282-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   إلكترونيا:متاح أيضًا 

 

 .2009عالم الكتب،  القاهرة: .وطرق عالجه والوقاية منه أسبابه ،أعراضه ،أنواعه االكتئاب:إبراهيم، عال عبد الباقي. 
 (B4)المستوى الرابع السفلي   I145   152.4    رقم االستدعاء:

  Job:180013-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :متاح أيضًا إلكترونيا

 

دار العصماء،  دمشق: .العصرية النفسية المنتشرة نتيجة لضغوطات الحياة االضطراباتأهم . عد، م  رهام تماماألشقر، 
2013 . 

 (B4)المستوى الرابع السفلي   A827   152.46   رقم االستدعاء: 
 

 [.200-] دار الذهبية،ال: [القاهرة] .؟ كيفاالكتئابكيف تتخلص من  .أحمدبدران، عمرو حسن 
 (مكتبة النشء -- F1المستوى األول العلوي )   B138   152.4االستدعاء:   رقم 

 Job:78347-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيا:
 

 .2007مكتبة االنجلو المصرية،  القاهرة: والعالج بالواقع. االكتئاببشرى، صمويل تامر. 
 (B4)المستوى الرابع السفلي    B9791   152.4   رقم االستدعاء:

 Job:133533-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيا:

 

 .2005، دار الروضة القاهرة: .وعالجه والوقاية منهاسبابه  االكتئاب:. ، م عدلعربالتومي، عبد الباسط أبو ا
 (B1المستوى األول السفلي )   T925   616.891   رقم االستدعاء:

 Job:263803-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :متاح أيضًا إلكترونياً 

 

 .1983، : مطبعة خالد بن الوليد[القاهرة] .9ة األمراض النفسي .واالكتئابالهوس  :الدوريالجنون   .الحاج، فائز محمد على
 (B1المستوى األول السفلي )   H154   616.895   رقم االستدعاء:

 Job:88414-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيًا:

 

 
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:7282
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:180013
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:133533
http://balis.bibalex.org/en/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8.%20
http://balis.bibalex.org/en/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89.%20
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:88414
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 .2014دار كنوز المعرفة العلمية،  عمان: .حياتك بال اكتئاب أو توتر .توفيق أحمدحجازي، 
 (B1المستوى األول السفلي )   H639   616.89رقم االستدعاء:   

 Job:129789-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيا:
 

 .2005دار طويق،  الرياض: الريان؛مؤسسة  بيروت:. 11سلسلة الثقافة الصحية  .حياة بال اكتئاب
 (مكتبة النشء -- F1المستوى األول العلوي )   H4134   616.895   رقم االستدعاء:
 Job:81104-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح إلكترونيًا:

 
 .2003، شعاع حلب: .كيف نعالجه، كيف نتقيه االكتئاب:يمن سيد، مترجم. أدرويش، 

 (مكتبة النشء -- F1المستوى األول العلوي )   I269   616.8527   رقم االستدعاء:
 Job:311283-bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF.http://dar   متاح أيضًا إلكترونيًا:

 
 إشراف .عينة من طالب جامعة الكويت واالكتئاب لدىمن القلق  وعالقتها بكلزملة التعب المزمن  .عد، م  أحمدالذيب، سماح 

جامعة الكويت. مركز دراسات  الكويت: .5 والدكتوراه الماجستير .الجامعية الرسائل ملخصات سلسلة .الخالق عبد محمد أحمد
 .2007، والجزيرة العربيةالخليج 

  (B1)المستوى األول السفلي    D534   616.0478   رقم االستدعاء:

 Job:153748-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   إلكترونيًا:متاح أيضًا 
 

 .2008، مجدالويدار  األردن:عمان، . 3سلوكيات  االكتئاب. د، وجمال الخطيب، ومحمد حباشنة.سرحان، ولي
 (B1المستوى األول السفلي )   S2455   2008   616.8527   رقم االستدعاء:

 

 .2001منشاة المعارف،  االسكندرية: .والعالجالمرض  االكتئاب:الشربيني، لطفي. 

 (B4)المستوى الرابع السفلي    S5581   152.4  رقم االستدعاء: 
 

مكتبة األنجلو : القاهرة .: ماريا كوفاكساالختبارتعليمات  C.D.I :لألطفال االكتئاباختبار ر. الطيب، محمد عبد الظاه
  ..2015المصرية، 

 مكتبة االحتياجات الخاصة( -- Eالمستوى األرضي )   T2479   155.45  رقم االستدعاء: 
 

 .[1990]: الدار المصرية اللبنانية، [القاهرة] .دراسة اجتماعية تحليلية واالنتحار:االكتئاب . ، عبد الحكيميالعفيف
 (B1المستوى األول السفلي )   A2576   616.8527   رقم االستدعاء:

 Job:59887-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيا:

 
 .2008 مكتبة النافذة، الجيزة: .االكتئاب، األرق ،القلقعادل، أيمن محمد. 

 B4)المستوى الرابع السفلي (   A235q   152.46  رقم االستدعاء: 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:129789
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:311283
http://balis.bibalex.org/en/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF.%20
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:153748
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:59887
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 .2010، الدار الذهبية القاهرة:سلسة المعرفة للجميع.  .للتخلص من القلق واالكتئاب نصيحة25 عبد اهلل، عادل فتحي. 

 ( B4)المستوى الرابع السفلي    A1354kh   152.46   رقم االستدعاء: االستدعاء:

 Job:231814-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيا:

 

ترتيب ضي عبد الحسين  .ودراساتأيهما أشد خطورة مرض السرطان ام مرض االكتئاب مع نظريات  .عبكه، حسنين صادق
 .2013، دار صفاء :األردن، عمان .مكي

 (B1)المستوى األول السفلي    A116   616   رقم االستدعاء:
 

 .2008مركز االهرام،  القاهرة:. 30اعرف صحتك . وأنواعه وعالجهأسبابه  العصر:مرض  االكتئاب .أحمدعكاشة، 
  (B1)المستوى األول السفلي    U34   616.8527   رقم االستدعاء:

 Job:156513-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :متاح أيضًا إلكترونيا
 

دار  عمان: .والعالج وكيفية التعاملاالتجاهات الحديثة في التشخيص المسنين: االكتئاب لدى  .محمد النوبي محمدعلي، 
 .2012، صفاء

 (B1)المستوى األول السفلي    A3981   616.8527   رقم االستدعاء:
 .Job:298468-bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar   متاح أيضًا إلكترونيًا:

 
 .2004المكتبة المصرية،  االسكندرية:. 12 كيف نربي أبنائناسلسلة  .األطفاللدى  االكتئابغانم، محمد حسن. 

 (B4)المستوى الرابع السفلي    G4116 155.45   االستدعاء:رقم 
  Job:96953-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيا:

 

 .2006مؤسسة طيبة،  القاهرة: سلسة علم النفس. .نظرة تكاملية الحديث:العصر  فيواالكتئاب  العدوانفايد، حسين. 
 (B4)المستوى الرابع السفلي    F284   152.4   رقم االستدعاء: االستدعاء:

 Job:97995-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيا:
 

 . 2009، القاهرة: دار العلوم. 2ط.  .للمسنين النفسياالكتئاب الفحل، نبيل محمد، م عد. 
 (B4)المستوى الرابع السفلي F157   2009   155.67      رقم االستدعاء:

 

 .1998، اإليماندار  :اإلسكندرية .والسنةضوء الكتاب  على :واالكتئابلعالج الحزن  :تذليل الصعاب ا.فليفل، حسن زكري
 (B3)المستوى السفلي الثالث    F962   297.56   رقم االستدعاء:

 Job:115646-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيًا:

 
 
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:231814
http://balis.bibalex.org/en/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%D8%B9%D8%A8%D9%83%D9%87%D8%8C%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82.%20
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156513
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:298468
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:96953
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:97995
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، العبيكان . الرياض:كركي نزيهسهى ترجمة . لألبويندليل  المراهقين:التغلب على اكتئاب . يجون شار و  ،فيتزباتريك، كارول
2007. 

 اآلباء والمعلمين( مركز  --مكتبة النشء -- F1المستوى األول العلوي )   F559   616.852700835   رقم االستدعاء:
 

، إيتراك القاهرة: .عن طريق التحكم الذاتي لمرضي االكتئاب والعالج السلوكيالعالج المعرفي السلوكي كحلة، ألفت، م عد. 
2009. 

 (B4)المستوى الرابع السفلي    K123  152.4    رقم االستدعاء:
 

دراسة لمعدالت  والعدوان العراقي:االكتئاب والدراسات. البحوث  إدارة .االجتماعي اإلنماء. مكتب األميريالديوان الكويت. 
 .1997، والدراساتالبحوث  إدارة الكويت: الكويتي.المجتمع  فياالنتشار 

 (F1العلوي )المستوى األول    I269   956.70442   رقم االستدعاء:

 

 .1985دار المريخ،  الرياض: .عبد العظيم الطويل عزت وتعليق ترجمة .سيكولوجية االكتئاب .لوبين برنارد، و نليفيت، يوجي
  (B1)المستوى األول السفلي    L6665   616.895   رقم االستدعاء:

 Job:59771-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   إلكترونيًا:متاح أيضًا 
 
 ،انترناشيونال أكاديميابيروت:  الدليل الطبي لألسرة. .جولي صليبا. الجمعية الطبية البريطانيةترجمة  االكتئاب.. كوام، يماكنز  

2000. 
 (مكتبة النشء -- F1المستوى األول العلوي )   M1561   616.8527  رقم االستدعاء: 

 Job:81440-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيًا:
 

 .االنتحار -العدوانيالسلوك  -قلق الموت -اليأس -االكتئاب -الوجدانيالذكاء  :فيدراسات نفسية  معمريه، بشير، م عد.
 .2009، المكتبة العصرية المنصورة:. 3 النفس علم في متخصصة ودراسات بحوث

 (B4)المستوى الرابع السفلي    M263   150  رقم االستدعاء: 

 Job:135388-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيضًا إلكترونيا:

 
الصحة النفسية. . الفاروق بدار الترجمة قسمإعداد وترجمة  .والمراهقين األطفال واالكتئاب عند العصبيالضغط  .فيكيمود، 

 .2004دار الفاروق،  القاهرة:
 (مكتبة النشء -- F1المستوى األول العلوي )   M447   618.928527   رقم االستدعاء:

 

مؤسسة شباب الجامعة،  :اإلسكندرية .(االكتئابالكذب، السرقة، ): االجتماعيةمشاكل الطفل النفسية و عبد المنعم.  ،الميالدي
2014. 

 (B4)المستوى الرابع السفلي    M637m   155.4   رقم االستدعاء:
 
 

http://balis.bibalex.org/en/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%8C%20%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%8C%201948-%20
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:135388
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Andrews, Linda Wasmer. Encyclopedia of Depression. Santa Barbara, CA: 
Greenwood Press, 2010. 
BA  Call Number:   616.8527003   A565   2010   (B4 – References) 
 
Ayer, Eleanor H. Everything you Need to Know about Depression. Rev. ed. The Need 
to Know Library. New York, NY: Rosen, 2001. 
BA  Call Number:   616.8527   A976    (F1 -- Young People’s Library) 
 
Bertrand Servais, Muriel. Comprendre la dépression pour en guérir: En reconnaitre les 
symptômes, la soigner, médicaments, thérapies, acupuncture, retrouver un état de 
bien-être physique, mental et social. Guid'utile 37. Paris: Vuibert, 2004. 
BA  Call Number:   616.8527   B551   (B1 -- BnF Collection). 
 

Borrel, Marie. 81 Façons de sortir de la déprime. Petite sagesse de tous les jours. Série 
sérénité. Paris: G. Trédaniel, 2002. 
BA  Call Number:   616.8527   B7373   (B1 -- BnF Collection-- Exhibit) 
 

Breton, Sue. La dépression. Adapted by Atelier Brigitte Arnaud. Translated by Lise-
Éliane Pomier. Les guides essentiels. Paris: J'ai Lu, 2000. 
BA  Call Number:   BnF   267414   (B4 -- Closed Stacks -- BnF Collection). 
 
Brémond, Monique, and Alain Gérard. Vrais déprimés : fausses dépressions. Champs 
Flammarion 580. [Paris]: Flammarion, 1998.  
BA  Call Number:   616.8527   B8367   (B1-- BnF Collection) 
 
Chabrol, Henri. La dépression de l'adolescent. 5th ed. Que sais-je? 2603. Paris: Presses 
universitaires de France, 2004. 
BA  Call Number:   034.1   C429   2001   (B4 – References) 
 
Cohen, David B. Out of the Blue: Depression and Human Nature. New York, NY: W. 
W. Norton, 1994. 
BA  Call Number:   616.8527   (B1) 
 
Craig, Kenneth D., and Keith S. Dobson, eds. Anxiety and Depression in Adults and 

Children. Banff International Behavioral Science Series. London: SAGE, 1995. 
BA  Call Number:   616.85223   (B1) 
 
Cungi, Charly, and Ivan-Druon Note. Faire face à la dépression: Une démarche 

efficace pour guérir. Faire face. Paris: Retz, 1999. 
BA  Call Number:   616.8527   C9724   (B3 -- Closed Stacks) 

 

Cush, Cathie. Depression. Teen Hot Line. Austin, TX: Raintree Steck-Vaughn, 1994. 
BA  Call Number:   616.852700835   C984   (F1 -- Young People’s Library) 
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Cytryn, Leon, and Donald H. Mcknew. Growing Up Sad: Childhood Depression and 

Its Treatment. New York: W.W. Norton, 1996. 
BA  Call Number:   618.928527   (B1) 

 
Debray, Quentin. Vivre avec une dépression. [Nouv. éd.]. Monaco: Rocher, 2004. 
BA  Call Number:   616.8527   D2881   2004   (B4 -- Closed Stacks) 
 
Gilbert, Paul. Psychotherapy and Counselling for Depression. 3rd ed. Counselling in 
Practice. Los Angeles, CA: SAGE, 2007. 
BA  Call Number:   362.25   G4641   2007   (B2) 
 
Gilbert, Paul. Overcoming Depression: A Self-Help Guide Using Cognitive 

Behavioural Techniques. Overcoming. London: Robinson, 1997.  
BA  Call Number:   616.8527   (B1). 
 
Gillett, Richard. Overcoming Depression. London: Dorling Kindersley, 1987. 
BA  Call Number:   616.8527   (B1). 
 
Goodyer, Ian M., ed. The Depressed Child and Adolescent: Developmental and 

Clinical Perspectives. Cambridge Monographs in Child and Adolescent Psychiatry. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 
BA  Call Number:   618.928527   (B1). 
 
Gut, Emmy. Productive and Unproductive Depression: Success or Failure of a Vital 

Process. London: Routledge, 1989. 
BA  Call Number:   616.8527   (B1). 

 
Hammen, Constance. Depression. Clinical Psychology. A Modular Course 1368-454X. 
Hove, East Sussex, [England]: Psychology Press, 1997 
BA  Call Number:   616.8527   (B1) 
 
Heston, Leonard L. Mending Minds: Guide to the New Psychiatry of Depression, 

Anxiety, and Other Serious Mental Disorders. A Series of Books in Psychology. New 
York, NY: W. H. Freeman, 1992.  
BA  Call Number:   616.8527   (B1) 

 
Ingram, Rick E., ed. The International Encyclopedia of Depression. New York, NY: 
Springer, 2009.  
BA  Call Number:   616.8527003   I61217   2009   (B4). 
 
Ingram, Rick E., Ruth Ann Atchley, and Zindel V. Segal. Vulnerability to Depression: 

from Cognitive Neuroscience to Prevention and Treatment. New York, NY: Guilford 
Press, 2011. 
BA  Call Number:   616.8527   I542   (B1). 
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Kennedy, Gary J. Geriatric Depression: A Clinical Guide. New York, NY: The Guilford 
Press, 2015. 
BA  Call Number:   618.9768527   K351   (B1). 
 
Kramer, Peter D. Against Depression. New York, NY: Viking, 2005. 
BA  Call Number:   616.8527   K894   (B1) 
 
Lavretsky, Helen, Martha Sajatovic, and Charles F. Reynolds, eds. Late-Life Mood 

Disorders. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
BA  Call Number:   616.8527   L3517   (B1) 
 
Lutz, Catherine. La dépression est-elle universelle? Translated by Didier Gille. Preface 
by Vinciane Despret. Paris: Les empêcheurs de penser en rond, 2004. 
BA  Call Number:   155.82   L9751   (B4) 
 
Machoian, Lisa. The Disappearing Girl: Learning the Language of Teenage 

Depression. New York, NY: Dutton, 2005. 
BA  Call Number:   616.852700835   M1511   (B1) 
 
Malhi, Gin, and Paul Bridges. Management of Depression. Foreword by Ted Dinan. 
London: Martin Dunitz, 1998. 
BA  Call Number:   616.85’27   (B1) 
 
McKenzie, Kwame. Family Doctor Guide to Depression. Edited by Tony Smith 
London: Dorling Kindersley, 2000. 
BA  Call Number:    616.8527    (B1) 
 
Mondimore, Francis Mark. Depression: The Mood Disease. Baltimore, MD: Johns 
Hopkins University Press, 1990.  
BA  Call Number:   616.8527   M7416   (B1). 
 
Monfort, Jean-Claude, and Pierre Koskas. Premier entretien: Symptômes et 

vocabulaire des patients ayant des difficultés psychologiques et psychiatriques. 
Preface by Daniel Widlocher. Thoiry, France: Heures de France, 1996.  

BA  Call Number:   616.89    M7429   (B1-- BnF Collection) 

 

Moore, Richard G., and Anne Garland. Cognitive Therapy for Chronic and Persistent 

Depression. The Wiley Series in Clinical Psychology. Chichester, West Sussex: 
Wiley, 2003. 
BA  Call Number:   616.852706   M8211   (B1) 
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Nicolaïdis, Nicolas. Angoisse, dépression, dépression essentielle. Psychanalyse en 
mouvement. Lausanne: Delachaux et Niestlé, 2003. 

BA  Call Number:   BnF   256880   (B4 -- Closed Stacks -- BnF Collection) 

 

Passerieux, C., and M. C. Hardy-Baylé. La guérison des états dépressifs. E ́clairages Sur. 
Rueil-Malmaison, France: Doin, 2004. 

BA  Call Number:   BnF   733682   (B4 -- Closed Stacks -- BnF Collection) 

 

Papageorgiou, Costas, and Adiran Wells, eds. Depressive Rumination: Nature, 

Theory, and Treatment. Chichester, England: John Wiley, 2004. 
BA  Call Number:   616.8527   D424   (B1) 
 
Papolos, Demitri F., and Janice Papolos. Overcoming Depression. New York, NY: 
Perennial Library, 1988. 
BA  Call Number:   616.8527   P2181   (B1) 
 
Praag, Herman M. van, and E. R. De Kloet, and Jim Van Os. Stress: the Brain and 

Depression. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
BA  Call Number:   616.8527071   P8951   (B1). 
 
Roesch, Roberta. The Encyclopedia of Depression. Introduction by Ewald Horwath. 
New York, NY: Facts on File, 1991. 
BA  Call Number:   616.8527003   R718   1991   (B4 -- References) 

 
Rosen, David H. Transforming Depression: Egocide, Symbolic Death, and New Life: 

A Jungian Approach Using the Creative Arts. New York, NY: G. P. Putnam's, 1993. 
BA  Call Number:   616.8527   (B1) 
 
Rowe, Dorothy. Depression: The Way Out of Your Prison. 2nd ed. London: Routledge, 
1997. 
BA  Call Number:   616.8527   (B1) 
 
Sanders, Pete, and Steve Myers. Dépression et santé mentale. [Translated by Jacques 
Canezza]. Mieux comprendre. Bonneuil-les-Eaux, [France]: Gamma; Montreal: E ́cole 
active, 2000. 
BA  Call Number: BnF   814304   (B4 -- Closed Stacks -- BnF Collection) 
 
Seligman, Martin E. P. Helplessness: On Depression, Development, and Death. A 
Series of Books in Psychology. New York, NY: W. H. Freeman, 1992. 
BA  Call Number:   616.8528   (B1) 
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Shorter, Edward. How Everyone Became Depressed: The Rise and Fall of the Nervous 

Breakdown. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
BA  Call Number:   616.8527   S55974   (B1) 
 
Tawil, Sami-Paul. Le miroir de Janus: Comprendre et soigner la dépression et la 

maniaco-dépression. Preface by Maurice Ferreri. Réponses. Paris: R. Laffont, 2002. 

BA  Call Number:   BnF   745722     (B4 -- Closed Stacks -- BnF Collection) 

 
Wield, Cathy. Life after Darkness: A Doctor's Journey Through Severe Depression. 
Forewords by Keith Matthews and Chris Thompson. Boca Raton, FL: CRC Press, 2006. 
BA  Call Number:   616.85270092   W646   (B1) 
 
Williams, Chris. Overcoming Depression and Low Mood: A Five Areas Approach. 4th 
ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. 
BA  Call Number:   616.8527   W7211   2015   (B1)  
 
Wurtzel, Elizabeth. Prozac nation: Avoir vingt ans dans la dépression. Translated by 
Jean-Paul Mourlon. X-trême. Paris: Denoël, 2004. 
BA  Call Number:   362.25   W971   (B2) 
 
Wright, Jesse H., and Laura W. McCray. Breaking Free from Depression: Pathways to 

Wellness. The Guilford Self-help Workbook Series. New York, NY: Guilford Press, 
2012. 
BA  Call Number:   616.8527   W9471   (B1) 
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 الرسائل العلمية:

 .دكتوراه . رسالةعلى عينة من المرضى المصابين باالكتئاب يالسلوك-يتقييم نتائج للعالج المعرف .السيدزيزي إبراهيم، 
 .2003 . كلية اآلداب. قسم علم النفس،جامعة المنيا 

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع  Thesis     9206:   رقم االستدعاء

 

. عالقتها باالكتئاب لدى عينة من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة المنيا فيصورة الجسم  .محمد ابراهيم علىبراهيم، إ
 .2006، . كلية التربيةلة ماجيستير. جامعة المنيارسا

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   11796   رقم االستدعاء:
 

ة . رسالخفض االكتئاب لدى المراهقين في الذاتيفعالية برنامج للتدريب على االفصاح  .محمد أحمدرشا ، أبو ستيت
 .2008ماجيستير. جامعة القاهرة. معهد الدراسات التربوية، 

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   23670رقم االستدعاء:   

 
. جامعة حلوان رسالة ماجيستير. .لكبار السن االكتئابالسيرتونين على تأثير معدالت هرمون  .هيام سيد سعد، بو الفضلأ

 .2012، كلية التربية الرياضية للبنات. قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   60311   رقم االستدعاء: 
 

تحسين الذات واالكتئاب والعالقات األسرية المضطربة لدى  في الجماعيمدى فعالية العالج  .وائل محمود مصطفى ،أحمد
، . كلية اآلداب. قسم علم نفسجامعة عين شمس .الة دكتوراه. رسالنفسيتعاطى المواد ذات التأثير  فيعينة ممن يفرطون 

2006. 
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع  Thesis     26812رقم االستدعاء:   

 
. ماجيستير. جامعة عين شمس. رسالة فني االشعة دراسة مقارنة واالكتئاب والقلق لديالضغوط البيئية  .وسام سيد، أحمد

 .2009، معهد الدراسات والبحوث البيئية
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع       Thesis   29692رقم االستدعاء:

 
لتنمية المهارات المعرفية لدى عينة من الطالبات ذوات السمات  إرشاديمدى فاعلية برنامج . هناء محمد جبرل الثاني، آ

. معهد البحوث والدراسات التربوية. قسم االرشاد رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة .المرحلة الثانوية بمدارس قطر فياالكتئابية 
 .2004، يالنفس

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis     9776رقم االستدعاء: 
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خفض مستوى االكتئاب لدى األطفال المحرومين من  فيآللة البيانو وأثره  والجماعي الفرديتفاعل التعليم  .أمل سليم، ثابت
 .2006. كلية التربية النوعية، . رسالة دكتوراه. جامعة عين شمسالرعاية األسرية
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   17270   رقم االستدعاء:

 
. طفال المتخلفين عقلياألمهات اأعلى خفض حدة القلق واالكتئاب لدى  نفعالياال  العقالنيالعالج  أثر .داليا نبيل، حافظ

 .2006، كلية اآلداب. قسم علم النفس .رسالة دكتوراه. جامعة حلوان
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع     Thesis  10976رقم االستدعاء:   

 
فاعلية برنامج المساندة االجتماعية في التقليل من مشكالت االكتئاب البسيط لدي فئة من  .ضياء الدين محمد، الحداد
 .2009، . كلية الخدمة االجتماعيةالة ماجيستير. جامعة حلوان. رسالشباب

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis  30237    رقم االستدعاء:

 

بنها. كلية التربية. . رسالة ماجيستير. جامعة النزاعات الزوجية وعالقتها باالكتئاب لدى األبناء .فوزية محمد سالمة، حسنين
 .2006، قسم الصحة النفسية

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع  Thesis     25714   رقم االستدعاء:
 

من خالل الفن لعينة من المسنين  النفسيدراسة لصدق الرسوم التشخيصية كأداة للتقويم  .مروة فاروق محمود، حسنين
 .2007، . كلية التربية الفنية. قسم علم نفس التربية الفنية. رسالة دكتوراه. جامعة حلوانواأللزهيمر االكتئابالمصريين مرضى 

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   19374   رقم االستدعاء:
 

 متعاطيأساليب مواجهة ضغوط الحياة وعالقتها بالقلق واالكتئاب لدى عينة من  .محمد حسين محمد سعد الدينالحسيني، 
 .2009ة المنصورة. كلية اآلداب. قسم علم النفس، . رسالة ماجيستير. جامعالمخدرات

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   30065   رقم االستدعاء: 

 

 9االكتئاب النفسي لدي تالميذ المرحلة االبتدائية من  علىبرنامج رياضي مقترح  تأثير .أحمدعلي عبد السالم علي ، حالوة
 .2008 ،صول التربية الرياضيةأ. كلية التربية الرياضية للبنين. قسم رسالة ماجيستير. جامعة اإلسكندرية. سنة 12الي 

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   28913   رقم االستدعاء:

 
جامعة  رسالة دكتوراه. .للمراهقين الذين يعانون من االكتئاب أسري نفسيبرنامج عالج . منال منصور علىالحمالوي، 

 .2005، معهد البحوث والدراسات التربوية. قسم االرشاد النفسي .القاهرة
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   10600   االستدعاء:رقم 
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دكتوراه.  . رسالةطالب الجامعة واالكتئاب لديالعجز المتعلم وعالقته بتقدير الذات  .هبة اهلل السيد خاطر محمد، خاطر
 .2012جامعة المنصورة. كلية اآلداب. قسم علم النفس، 

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع  Thesis     52686   رقم االستدعاء:

 
را .عباس إسماعيل، ناجي الخشاب دة الحياة واالكتئاب لدى مرضى دينامية العالقة بين المساندة النفسية االجتماعية وا 

 .2002دكتوراه. جامعة عين شمس. كلية اآلداب. قسم علم النفس، . رسالة يدز: دراسة إكلينيكيةاال
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   34270   رقم االستدعاء:

 
لتخفيف حدة أعراض االكتئاب لدى عينة من المراهقات ذوات  سلوكي معرفيفعالية برنامج  .سناء يسرى عبد الحميد، خليل

 .2006 ،كلية التربية. قسم الصحة النفسية .. رسالة ماجيستير. جامعة طنطاالشره للطعام
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   15910   االستدعاء:رقم 

 

لدى طالبات  والشعور بالوحدةتخفيف االكتئاب  فيفاعلية برنامج موسيقى مقترح . يوسف أحمدعزة محمد فؤاد  ،الدجوى
 .2000، التربوي. كلية التربية. قسم علم النفس رسالة ماجيستير. جامعة حلواندي. الصف الثالث االعدا

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis    7318رقم االستدعاء:  

 

لدى عينة من  االكتئابلخفض حدة أعراض  سلوكي معرفي إرشاديمدى فاعلية برنامج . مدحت محمد مي ،رمزي
 .2011، . كلية اآلداب. قسم علم النفسجامعة اإلسكندرية. رسالة ماجيستير. المدمنين

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع  Thesis     49701  رقم االستدعاء:  
 

القطب عند مرضى  وثنائي االكتئابدراسة مقارنة بين مكونات الذاكرة العاملة لدى مرضى  .صالح إبراهيم الزعويلى، نانيس
 .2008 كلية اآلداب. قسم علم النفس، .رسالة ماجيستير. جامعة طنطا. االكتئاب

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis    26680رقم االستدعاء:  

 

دراسة مقارنة بين بيئة  :االكتئابية وعالجها لدى المسنينالمتغيرات البيئية المرتبطة بظهور األعراض  .محمد سالمة، سالم
 .2003. معهد الدراسات والبحوث البيئية، . رسالة دكتوراه. جامعة عين شمساإلقامة المتخصصة والبيئة األسرية

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع  Thesis        34889رقم االستدعاء:
 

الموهوبين  األطفاللدى عينة من  االكتئابية األعراضتخفيف  في سلوكي معرفيفاعلية برنامج . حامد حمديسوزان  سعد،
 .2004، كلية التربية. قسم الصحة النفسية .. رسالة دكتوراه. جامعة طنطاينياالكتئاب

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   9782  رقم االستدعاء: 
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لخفض األعراض االكتئابية لدى عينة من الشباب المدمن فى مرحلة  إرشاديفاعلية برنامج ي. سالمة عل سلومة، حنان
 .2010 ،كلية التربية. قسم الصحة النفسية .. رسالة ماجيستير. جامعة عين شمسالتعافي

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   35962   رقم االستدعاء:
 

المواد المؤثرة  متعاطيبالفنيات الوجودية لتخفيف القلق واالكتئاب لدى  الجمعيالعالج  .فاطمة محمود الصغير، سليمان
 .2008، . كلية اآلداب. قسم علم النفسشمس. رسالة ماجيستير. جامعة عين نفسيا  

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis      21813رقم االستدعاء:
 

اإلساءة الوالدية والمعاناة االقتصادية وعالقتهما بالقلق والمشاعر االكتئابية لدى األبناء ي. عبد الخالق عل الدسوقيالسيد، 
 دكتوراه. جامعة طنطا. كلية اآلداب. قسم علم النفس،رسالة  (.كلينيكيه متريةسيكو )دراسة  :اإلعاقة البصرية ذويمن 

2004. 
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis  33335   رقم االستدعاء:

 
عينة من المسنين  واالكتئاب والقلق لديمدي فاعلية برنامج ارشادي في تخفيف الشعور بالوحدة  .عوض السيد، رحاب

 .2008، كلية اآلداب. قسم علم النفس .. رسالة ماجيستير. جامعة عين شمسالمقيمين بدور الرعاية
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   26603   رقم االستدعاء:

 
ماجيستير. رسالة  .مرضي االكتئاب وأثره لديفاعلية برنامج معرفي لتنشيط الذاكرة العاملة . أحمدراندا محمد الشرقاوي، 
 .2009 كلية اآلداب. قسم علم النفس، ا.جامعة بنه

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   38290رقم االستدعاء:   

 

. المنصورة. رسالة ماجيستير. جامعة صورة الجسم وعالقتها بالقلق واالكتئاب لدى المراهقين .رغدة ابراهيم السيد، شمس الدين
 .2012كلية اآلداب. قسم علم النفس، 

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   57853رقم االستدعاء   
 

االكتئابية لدي طلبة الجامعة باستخدام نظرية االستجابة  األعراضمعرفي لخفض  برنامجتقويم . سليمان سعد ،صالح
 .2013، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية. قسم علم النفس .. رسالة دكتوراه. جامعة عين شمسللمفردة

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع     Thesis  59845   رقم االستدعاء:
 

للعالقة بين ضغوط أحداث الحياة والمساندة االجتماعية وأساليب مواجهة  السببيالنموذج  .إيمان محمد السيد، صقر
 . 2001، . كلية التربية. قسم الصحة النفسية. رسالة دكتوراه. جامعة الزقازيقالضغوط واالكتئاب لدى طالب الجامعة

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   36669   رقم االستدعاء:
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في عالج االكتئاب العصابي  واالنشطة السارةفاعلية المهارات االجتماعية التوكيدية  .صالح الدين محمد عليجيهان ، صقر
 . 2008 ،كلية التربية. قسم الصحة النفسية .رسالة ماجيستير. جامعة بنها .لدي طالب الجامعة

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   37916   رقم االستدعاء:
 

. . رسالة ماجيستير. جامعة عين شمسلدي الشباب ومعني الحياةالذات  وعالقته بتقديراالكتئاب  .محمد سعد حامد، الطالب
 .2007، كلية التربية. قسم الصحة النفسية

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis 16565     رقم االستدعاء:

 

رسالة . االكتئابية لدى عينة من ضعاف السمع واألمل مدخل لخفض األعراض تنمية التفاؤل .هبه حسين إسماعيل، طه
 .2008، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية. قسم علم النفس .دكتوراه. جامعة عين شمس

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   27539  رقم االستدعاء: 
 

خفض مستوى االكتئاب لدى الطلبة  فيقائم على نظرية أليس  إرشاديفاعلية برنامج  .سعيدان مهدى أحمدالعازمي، 
معهد الدراسات التربوية. قسم االرشاد  .. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرةدولة الكويت فيالميول االكتئابية  ذويالمراهقين 

 .2010، النفسي
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   35912   رقم االستدعاء:

 
فاعلية برنامج معرفي سلوكي لعالج االكتئاب لدي عينة من الشباب المرضي  .سالمة الشارف سالم خليفة، العباني

 .2013 . كلية التربية. قسم الصحة النفسية واالرشاد النفسي،جامعة عين شمسرسالة دكتوراه. . بالسرطان
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   58558   رقم االستدعاء:

 

. رسالة ماجيستير. على رسومهم يوالذهان يالخصائص النفسية لمرضى االكتئاب العصاب أثر .هويدا حسنين، عبد الخالق
 .2002، . كلية التربية الفنية. قسم علم النفسجامعة حلوان

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   12147  رقم االستدعاء: 
 

الحضر  ياالكتئابية لدى بيئت واألعراضعالقة ضغوط الحياة ببعض سمات الشخصية  مدني.صالح عبد الكريم ، عبد الرحمن
 .2005، كلية اآلداب. قسم علم النفس .رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس. والواحات

 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   12400  رقم االستدعاء: 
 

المسنين  إدراكالشخصية كمتغيرات نفسية وسيطة بين  والشعور بالكفايةتقدير الذات  .مروي محمد شحته محمد، عبد الرحمن
 .2007، كلية اآلداب. قسم علم النفس .رسالة دكتوراه. جامعة حلوان عراض االكتئاب.أو  لإلساءة

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   16321  رقم االستدعاء: 
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رسالة ماجيستير.  .تخفيف حدة االكتئاب لدى عينة من المسنين فيتأثير المشاركة االجتماعية  .منال ثابت، عبد الفتاح
 .2010، . كلية التربية. قسم الصحة النفسيةجامعة عين شمس

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   35958  رقم االستدعاء: 
 

الموت  واالكتئاب والخوف منتخفيض القلق  يف انفعالي عقالني إرشاديمدى فاعلية برنامج . نيرة عز السعيدعبد الفتاح، 
قسم . معهد الدراسات العليا للطفولة. رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس .دراسة تجريبية القلب:لدى عينة من االطفال مرضى 

 .2004، الدراسات النفسية واالجتماعية
 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   9762   رقم االستدعاء:

 
كلية اآلداب.  .. رسالة دكتوراه. جامعة بنهااالضطرابات الجنسية لدى مرضى االكتئاب والفصام .سيد أبو زيد، عبد الموجود

 .2007، قسم علم النفس
 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   20362  رقم االستدعاء: 

 
. رسالة لخفض االكتئاب لدى عينة من المسنين يفاعلية بعض فنيات العالج الوجود .أشرف محمد عبد الحليم، عبد الوهاب

 .2003، . كلية التربية. قسم الصحة النفسيةماجيستير. جامعة عين شمس
 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   33819  رقم االستدعاء: 

 
. رسالة ماجيستير. جامعة دراسة االكتئاب عند االطفال كما يعبرون عنه في رسومهم .ندي نصر الدين عبد الحميد، عثمان

 .2007، عين شمس. كلية التربية. قسم الصحة النفسية
 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   16323  رقم االستدعاء: 

 
. رسالة بضغوط الحياة واالكتئاب لدى العامالت وعالفتهاالمساندة االجتماعية  .والء عبد المنعم عبد المنعمالعشري، 

 .2007، المنصورة. كلية اآلداب. قسم علم النفسماجيستير. جامعة 
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis    18762  رقم االستدعاء:

 
التحصيل من  منخفضيتخفيف األعراض االكتئابية لدى  يف تكاملي إرشاديبرنامج  فعالية .محمد إبراهيم محمد، عطا اهلل

 .2011، . كلية التربية. قسم علم النفس التربوي. رسالة دكتوراه. جامعة المنصورةتالميذ المرحلة اإلعدادية
 )المخزن – B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   46998  رقم االستدعاء: 

 
 .يالنفس االكتئابعلى األعراض النفسية والجسمية لمرضى  يتأثير برنامج ترويح رياض .محمد عبد العظيم محمود، يعل

 .2012، والترويح. كلية التربية الرياضية. قسم اصول التربية الرياضية جامعة أسيوط رسالة ماجيستير.
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   35824  رقم االستدعاء: 
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االكتئاب والقلق لدى  بأعراضمواجهة المشقة كمنبئات  وأساليبت الشخصية الخمس الكبرى اسم .محمود محمد ةهب، يعل
 .2012كلية اآلداب. قسم علم النفس،  .. رسالة دكتوراه. جامعة حلوانطالب الجامعة

 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   61110   رقم االستدعاء: 
 

. رسالة فاعلية برنامج للعالج النفسي االيجابي في خفض حدة االكتئاب لدي عينة من الشباب .طاهر سعد حسن، عمار
 .2013ي، الصحة النفسية واالرشاد النفس. كلية التربية. قسم شمسجامعة عين دكتوراه. 

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   59741   رقم االستدعاء:
 

 .لمرضى االكتئاب المحرومين من الرعاية االسرية والعالج الجماعيالنزعات الغرزية الجزئية . نجيب أحمدوليد محمد عمارة، 
 .2001، كلية اآلداب. قسم علم النفس .رسالة دكتوراه. جامعة المنصورة

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع Thesis        347 رقم االستدعاء:
 

باستخدام بطارية  واالكتئاب الذهانيتحديد مواقع االصابات المخية لدي مرضي الفصام . عبد الموجود عبد السميع، فرحان
 .2006كلية اآلداب. قسم علم النفس،  .رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس .من االختبارات النيوروسيكولوجية

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   10877   رقم االستدعاء:
 

. التاجيخفض مستوى أعراض القلق واالكتئاب لدى مرضى الشريان  في المعرفيفعالية العالج  .عقالن أحمدمحمد  ،فضل
 .2007، كلية اآلداب. قسم علم النفس .جامعة عين شمسرسالة دكتوراه. 
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   19455   رقم االستدعاء:

 
 " عالج مرضى االكتئاب البسيط والمساهمة فيالممارسة العامة المتقدمة  نموذجاستخدام  .محمد رفعت ، أمانيقاسم

 .2004، . كلية الخدمة االجتماعيةحلوانرسالة دكتوراه. جامعة . "العصابي
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   56988  رقم االستدعاء: 

 
. رسالة الجامعيلدى الشباب  عراض االكتئابأو عالقتها بتقدير الذات  فيالكمالية . المريد عبد الجابر محمدقاسم، عبد 

 .2003، علم النفس كلية اآلداب. قسم .دكتوراه. جامعة حلوان
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع      Thesis 12222   رقم االستدعاء:

 
لتخفيف بعض االضطرابات السيكوسوماتية لدى مرضى االكتئاب  سلوكي معرفيفاعلية برنامج  .بو الفتوحأعصام ، كسر

 .2006، قسم الصحة النفسيةكلية التربية.  ا.جامعة طنط رسالة دكتوراه.. من المراهقين األساسي
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   10554   رقم االستدعاء:
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تخفيف حدة  فيحل المشكالت االجتماعية  أسلوبقائم على  إرشاديفاعلية برنامج  .أحمدأشرف عبد العظيم ، الكفوري
 .2003، . كلية التربية. قسم الصحة النفسيةطنطارسالة ماجيستير. جامعة . اإلكتئابية لدى األطفال االستجابة

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   33091   رقم االستدعاء:

 

. رسالة عراض كل من االكتئاب والقلق لدى المسنينألخفض  التشكيليالفن  أنشطة فيبرنامج  .محمد عباس متولي، نوال
 .2006، التربية الفنية. قسم علوم التربية. كلية ماجيستير. جامعة حلوان

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   10938   رقم االستدعاء:
 

الضغوط النفسية وعالقتها باالكتئاب وقلق المستقبل واالستهداف لإلدمان )لدى عينة من طالب  .يأسامة عنتر البه، محمد
 .2012، كلية اآلداب. قسم علم النفس .رسالة ماجيستير. جامعة المنصورة .الثانوية العامة

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   55865  رقم االستدعاء: 
 

في  االكتئابية واألعراضالعالقة بين كل من التعلق غير االمن والنزعة غير التوافقية نحو المثالية  .خلود صابر محمد، محمد
 .2013كلية اآلداب. قسم علم النفس،  ماجيستير. جامعة القاهرة.رسالة  .ضوء متغير الجندر

 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   62887   رقم االستدعاء:
 

رسالة ماجيستير. . ضعاف السمع األطفالاالكتئابية لدي  األعراضفاعلية العالج باللعب في خفض  .فوزي أحمدعالء ، محمد
 .2009، . كلية التربية. قسم الصحة النفسيةجامعة عين شمس

 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   28973   رقم االستدعاء:
 

رسالة  باإليدز.االكتئاب لدي المصابين  بأعراضالمساندة االجتماعية وتقدير الذات كمنبئات  إدراك .ندا حسن حسين، محمد
 .2012، . كلية اآلداب. فسم علم النفسماجيستير. جامعة حلوان

 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis    59726  رقم االستدعاء:
 

وقلق من مربع الصحة النفسية وجهة الظبط  وعالقته بكلالعمر  متقدميالكتئاب لدى ا .رباب عبد المنعم سيف، محمود
 . 2004، . كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية. قسم علم النفس. رسالة ماجيستير. جامعة عين شمسدراسة اكلينيكية الموت:

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   57360   رقم االستدعاء:
 

. رسالة المراهقين والقلق لدي االكتئابواعراض الفاعلية الذاتية متغير وسيط بين ضغوط الحياة  .عبد الوهاب محمود، نهاد
 .2009، . كلية اآلداب. فسم علم النفسماجيستير. جامعة حلوان

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   29805   رقم االستدعاء:
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واالكتئاب لدي طالب الصالبة النفسية واساليب مواجهة الضغوط الحياتية وعالقتها بالقلق  .الصديق محمد محمد، يالمريم
 .2012دكتوراه. جامعة المنصورة. كلية اآلداب. قسم علم النفس، رسالة  .الجامعة الليبيين

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   58829   رقم االستدعاء:

 

. باالكتئاب من كبار السنكفاءة القدرة على حل المشكالت لدى مرضى العته والعته المصحوب  .بسنت محمد، مصطفى
 .2005، كلية اآلداب. قسم علم النفس .رسالة ماجيستير. جامعة القاهرة

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   32285رقم االستدعاء: 
 

 أعراضتخفيف  في الطبي الدوائيمقابل العالج  في السلوكي المعرفيالعالج  أساليبكفاءة بعض  .محمود عيد، مصطفى
 .2004، كلية اآلداب. قسم علم النفس .. رسالة دكتوراه. جامعة المنيااالكتئاب

 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   10524  رقم االستدعاء: 
 

. المعلمينفاعلية برنامج للعالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض االكتئاب لدي عينة من . حامد سليمان علي، المغازي
 .2012، كلية التربية. قسم الصحة النفسية .رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   52724   رقم االستدعاء:

 
جامعة  رسالة ماجيستير.. دراسة كلينيكيةاألطفال: بعض المتغيرات المرتبطة باالكتئاب لدى . وسام عبد المعبود على ،موسى

 .2005، كلية اآلداب. قسم علم النفس .عين شمس
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   12905   رقم االستدعاء:

 

المعاقين  األطفالاالكتئابية لدى  األعراضتخفيف حدة  يالسيكو دراما ف أسلوبفعالية  .فاطمة الزهراء محمد السيد، النجار
 .2004، كلية التربية. قسم الصحة النفسية ا.رسالة دكتوراه. جامعة طنط .سمعيا

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   10864  رقم االستدعاء: 

 

الذات لدي  وتحسين تقديرفعالية برنامج ارشادي معرفي سلوكي في خفض مستوي االكتئاب  .فتحي مهدي محمد ،نصر
 .2009، . كلية التربية. قسم الصحة النفسيةرسالة دكتوراه. جامعة عين شمس. الشباب الجامعي

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   28275   رقم االستدعاء:
 

. . رسالة دكتوراه. جامعة المنوفيةمدي فعالية برنامج عالج نفسي تكاملي في عالج االكتئاب النفسي .بكر فرج امام، نمر
 .2008، اآلداب. قسم علم النفسكلية 

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   29524  رقم االستدعاء: 
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رسالة األطفال. تخفيف حدة االكتئاب لدى  يف يسلوك-يمعرف عالجيمدى فاعلية برنامج . ةمحمد سعيد سالمهندية، 
 .2003، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية . معهد الدراسات العليا للطفولة.دكتوراه. جامعة عين شمس

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   10442   رقم االستدعاء:
 
 

. وأعراض االكتئاب لدى المعتمدين على العقاقير وغير المعتمدين يوالخز  يإدراك الرفض الوالد .يحازم كرم سيد بسيون، يوال
 .2008، كلية اآلداب. قسم علم النفس .رسالة ماجيستير. جامعة حلوان

 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   21130   رقم االستدعاء:

 
اعلية استخدام اختبار ف  (C.A.T)والعاديينفي تشخيص االكتئاب لدي االطفال الصم  .خالد صالح الدين البسيوني، الوكيل

 .2006، كلية التربية. قسم الصحة النفسية .رسالة ماجيستير. جامعة المنصورة لألطفال.تفهم الموضوع 
 المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   11606   رقم االستدعاء:

 

رسالة ماجيستير. جامعة . لدى مرضى الفصام واالكتئاب يبعض مظاهر اضطراب السلوك اللغو . يمحمد السيد الشام ،ياسر
 .2005، كلية اآلداب. قسم علم النفس .طنطا

 المخزن(  -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   2102   رقم االستدعاء:

 

. رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس. االيجابية كمدخل لخفض االكتئاب لدي طلبة الجامعة تنمية .رقية محمد حامداليعقوبي، 
 .2013، علم النفس كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية. قسم

  المخزن( -- B4)المستوى السفلي الرابع    Thesis   61790   رقم االستدعاء:
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 :اإللكترونية المقاالت
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 قاعدة بيانات(.) EBSCO. مقالة إلكترونية. 749–712(: 2018) 5، العدد 26للدراسات التربوية والنفسية  اإلسالمية

 
ومستوى الرضا عن نوعية الحياة لدى  العالقة بين مستوى األعراض االكتئابية»جورج طنوس.  العدوان، دعاء عبد اهلل، وعادل

للدراسات التربوية  الجامعة اإلسالمية مجلة. «السيدات المصابات بمرض السرطان والمصابات بمرض التصلب اللويحي
 )قاعدة بيانات(. EBSCO. مقالة إلكترونية. 457-438(: 2018) 1العدد  ،26والنفسية 

 

 االكتئابفعالية برنامج إرشادي نفسي ديني في عالج بعض مشكالت «. أحمدعلي، سحر عبد المحسن، وأسماء عبد المتعال 
-465(: 2018) 53، العدد يةالمجلة التربو . «التوافق النفسي والدراسي لدى عينة من طالبات جامعة نجران وءالناتجة عن س

 قاعدة بيانات(.) EBSCO. مقالة إلكترونية. 488
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