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 المصادر والمراجع

 ،عمـر حسـن مسـاد ،سيكولوجية اإلبـداع) ١(

 .م٢٠١٠ ،ط ،األردن ،عامن ،ر والتوزيعـدار صفاء للنش

 ،عـامن، ر والتوزيـعـدار صـفاء للنشـ ،د. ماجدة السيد عبيد ، كولوجية املوهوبني واملتفوقنييس) ٢(
 .م٢٠١١، ١ط  ،األردن

ر ـدار صـفاء للنشـ ،د. ناديـة حسـني العفـون ،حلديثة يف التـدريس وتنميـة التفكـرياالجتاهات ا) ٣(
 .م٢٠١٢ ،١ط، األردن، عامن، والتوزيع

، مكتبة الدار العربيـة للكتـاب ،د. إسامعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،الذكاء وتنميته لدى أطفالنا) ٤(
 .٢٠٠٢ ،٢ط ،مرص ،القاهرة

دار ابـن حـزم للطباعـة والنرشـ  ،زكـي مهـدي الربـاعي ،األبنـاءدليل اآلباء لتنميـة مهـارات ) ٥(
 .م٢٠٠٨ ،١ط ،لبنان ،بريوت ،والتوزيع

 .م١٩٧٦ ،١ط ،مرص ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،د. فؤاد هبي السيد ،الذكاء) ٦(
 ،القـاهرة ،دار النهضة املرصـية ،ةـرترمجة د. منرية العص ،برنار فوازد ،نمو الذكاء عند األطفال) ٧(

 .م١٩٧٦ ،١ط ،مرص
دار النهضة  ،)٤-٣سلسلة علم نفس الطفل ( ،د. حممد أمحد النابليس ،ذكاء الطفل قبل املدرسة) ٨(

 .١٩٨٨ ،لبنان ،بريوت ،العربية
ريتشـارد تشـريتش، روجـر  -)١سلسـلة تطـوير التعلـيم ( ،الربجمة اللغوية العصبية للمعلمني) ٩(

 ،١ط  ،سـوريا ،دمشـق ،دار القدس للعلـوم ،يكلفادي رضوان، د. غسان ه ترمجة: د. ،تريي
 .م٢٠١٠

، ترمجة: د. فادي رضـوان، وآخـرون ،بول جينيس -)٢سلسلة تطوير التعليم ( ،أدوات املعلم) ١٠(
 .م٢٠١٠ ، ١ط ،سوريا ،دمشق ،دار القدس للعلوم

دار  ،ترمجة: عامد أبو طاقية، وآخـرون ،جاكي بيري -)٣سلسلة تطوير التعليم ( ،أدوات املتعلم) ١١(
 . م٢٠١٠ ،١ط  ،سوريا ،دمشق ،القدس للعلوم

ترمجـة محـد ديل الكربـويل وعبـد الـرمحن  ،بدر الدين عـامود ،رينـعلم النفس يف القرن العش) ١٢(
 م.٢٠٠١ ،بغداد ،جامعة بغداد ،يـالقيس
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ذوقـان  ،رف الرتبـويـعلـم واملشـاسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعرشين دليل امل) ١٣(
 .م٢٠٠٧ ،١ط ،عامن ،دار الفكر ،عبيدات وسهيلة أبو السميد

 ،دار املسرية للطباعـة والنرشـ ،توفيق أمحد مرعي وحممد حممود احليلة ،طرائق التدريس العامة) ١٤(
 .م٢٠٠٥ ،١ط،عامن

 .م١٩٩٩ ،لبنان ،دار ابن حزم ،حممد ديامس ،أرسار التفوق الدرايس) ١٥(
 .م١٩٨٧ ،هاورد جاردنر ،نظرية الذكاءات املتعددة ،أطر العقل) ١٦(
 دار املعرفة للتنمية البرشية. ،جيمس آر شريمان، التخطيط أول خطوات النجاح) ١٧(
 .م١٩٩٧ ،والتوزيع ،املؤمتن للنش ،سام ديب وليل سوسامن ،اخلطوات الذكية) ١٨(
 ـراء للنشــردار اخلضـ ،عوض بن حممد القرين حتى ال تكون كال طريقك إىل التفوق والنجاح) ١٩(

 .م١٩٩٧ ،٢ط،والتوزيع
 ،فرجينيـا ،املعهـد األمريكـي للفكـر اإلسـالمي ،هشـام الطالـب د. ،دليل التدريب القيادي) ٢٠(

 .م١٩٩٥ ،أمريكا
ربيـع األول  ،١٠٦العـدد  ،عبد الرمحن بـن عبـد اهللا، مهارات الرتبية اإلسالمية ،كتاب األمة) ٢١(

 هـ.١٤٢٦
 ،دمشــق ،والتوزيــع ـر،دار التقــدم للنشــ ،د. عبــري الــديك ،دراســات يف الســامت اإلبداعيــة) ٢٢(

 .م٢٠٠١
 .م١٩٩٨ ،القاهرة ،رـبدون دار نش ،حسن عيل عبد املقصود د. ،نمو مفاهيم اإلبداع احلديثة) ٢٣(
دار  ،د. عبـد الـرمحن العيسـوي ،سيكولوجية اإلبداع (دراسـة يف تنميـة السـامت اإلبداعيـة)) ٢٤(

 النهضة العربية.
 .م١٩٨٧ ،بدون دار نرش ،د. برشى إسامعيل أمحد ،تربية املوهوبني واملبدعني) ٢٥(
 دار املناهج للنرش والتوزيع. ،د. عزمي طه السيد وآخرون ،الثقافة اإلسالمية) ٢٦(
 ،القـاهرة ،بدون دار نرشـ ،ديد. هارون توفيق الرشي ،سيكولوجية اإلبداع واملواهب اخلاصة) ٢٧(

 .م٢٠٠٣
 .م٢٠٠٨ ،١ط،عامن ،دار صفاء ،عطية حمسن ،االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال) ٢٨(
 .م٢٠٠٣ ،٣ط ،عامن ،رـدار املسرية للنش ،صالح حممد أبو جادو ،علم النفس الرتبوي) ٢٩(
 ،دار املسـرية ،و شاكر عقله املحاميـد عامد عبد الرحيم الزغول ،سيكولوجية التدريس الصفي) ٣٠(

 .م٢٠٠٧ ،١ط ،عامن
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 .م٢٠٠٩ ،١ط ،عامن ،دار املسرية ،عفت مصطفى الطناوي ،التدريس الفعال) ٣١(
 ،١ط ،عـامن ،دار املناهج ،فؤاد حسني أبو اهليجاء ،أساسيات التدريس ومهاراته وطرقه العامة) ٣٢(

٢٠٠١. 
 بدون دار نرش.، حسني فرج عبد اللطيف ،حلديثةاملناهج وطرق التدريس التعليمية ا) ٣٣(
دار  ،ردينة عـثامن يوسـف وحـذام عـثامن يوسـف، وسيلة) ،أسلوب ،طرائق التدريس (منهج) ٣٤(

 .م٢٠٠٥ ،١ط ،عامن ،املناهج
 ،صالح الدين عرفـه حممـود ، تفكري بال حدود رؤى تربوية معارصة يف تعليم التفكري وتعلمه) ٣٥(

 .م٢٠٠٦ ،القاهرة ،والتوزيعر ـشـنعامل الكتب لل
مطابع جامعـة امللـك  ،مصطفى بن حممد فالتة ،مدخل إىل التقنيات احلديثة يف تدريس العلوم) ٣٦(

 .م١٩٩٨ ،بن سعود
عبـد اهللا بـن مخـيس وسـليامن بـن حممـد  ،طرائق تدريس العلـوم مفـاهيم وتطبيقـات عمليـة) ٣٧(

 .م٢٠٠٩ ،عامن ،دار املسرية ،البلويش
 ،القـاهرة ،مكتبة األنجلو املرصية ،جمدي عزيز إبراهيم ،اسرتاتيجات التعليم وأساليب التعلم) ٣٨(

 .م٢٠٠٤
 ،عامن ،دار املسرية ،جادو وحممد بكر نوفل صالح حممد أبو ،تعليم التفكري (النظرية والتطبيق)) ٣٩(

 م.٢٠٠٧ ،١ط

 ،١ط ،عـامن ،دار الفكـر ،حممـود حممـد غـانم ،التفكري عند الطفل (تطـوره وطـرق تعليمـه)) ٤٠(
 .م١٩٩٥

مواقع االنرتنت                                                                                          
١- www.forum.stop٥٥.com 
٢- www.bafree.net 
٣- www.forum.df٦٦.com 

٤- www.forum.nooor.com 
٥- www.bytocom.com 
٦- www.alnabkvb.net 
٧- www.borderschess.org 
٨-www.arabicpuzzles.com 
  


