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 :مقدمة 
أما .  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله

 :بعد 
ام حتتل يف علم النفس ويف علوم أخرى ، ويف احلياة بوجه عفإن عملية التفكري 

مكانة رئيسية تتجلى يف إجياد حلول مناسبة للمشكالت النظرية والعملية امللحة اليت 
يواجهها اإلنسان يف الطبيعة واتمع ، وتتجدد هذه املهمة باستمرار مندفعة للبحث 
دوماً عن طرائق وأساليب جديدة متكنه من جتاوز الصعوبات والعقبات اليت حيتمل 

 .)١( ح له ذلك فرصاً للتقدم واالرتقاءبروزها يف املستقبل، ويتي
هذا باإلضافة إىل استراتيجيات التفكري املتمثلة يف اختاذ القرار وإنشـاء املعـاين   

 .وتكوين املفاهيم واالجتاهات 
ويعد التفكري درجة راقية يف سلم البناء العقلي املعريف ، وذلك أن أول مراتـب  

   اك ، مث احلفـظ ، مث التـذكر ، مث   الشـعور ، مث اإلدر : وصول العلم إىل النفس 
وهو العلم بغرض املخاطب من خطابه ، مث : الذكر ، مث الفهم والتصور ، مث الفقه 

وهو قوة استعداد النفس لكسب العلوم  احلاصلة ، : الدراية ، مث اليقني ، مث الذهن 
للتفكري  وهي الوحدات األساسية( وهو االنتقال من املطالب إىل املبادئ : مث الفكر 

اليت تتكون من املخططات أو هياكل الصور األوليـة والصـور املتفاوتـة الدقـة     
والرجـوع عـن   ) والشمول ، والرموز واملفاهيم والقواعد والقوانني والنظريات 

املبادئ إىل املطالب ،  أو هو إحضار معرفتني يف القلب والعقل ليسـتثمر منـهما   
وهو قـوة  : تميز به عمل الفكر ، مث الذكاء وهو الذي ي: معرفة ثالثة ، مث احلدس 

وهـو  : وهي التنبه للشيء الذي يقصد معرفته ، مث الكَـيس  : احلدس ، مث الفطنة 
وهو استحضار املقدمات وإجالة اخلـاطر فيهـا ، مث    : استنباط األنفع ، مث الرأي 

تأمل ، مث وهو العلم بعد  ال: وهو علم حيصل بعد االلتباس ، مث االستبصار : التبني 

                                                 

 . ١١ ثائر حسني ، صبرنامج فكِّر ، لعاطف كنعان و) ١(



 ٦

وهو أخذ طريف الشك : وهي العلم بالشيء من مجيع وجوهه ، مث الظن : اإلحاطة 
  وهـو جـوهر تـدرك بـه الغائبـات بالوسـائط       : الرجحان ، مث العقل بصفة 

 .)١(واحملسوسات 
وكل عملية من هذه العمليات تؤثر يف بقيتها وتتأثر ا سواء كان ذلك بصورة 

ما يتأثر التفكري بعدد من الدوافع واملثريات الداخليـة  ك. منتظمة أو غري  منتظمة 
األخرى ؛ مثل حب االستطالع ، واخلارجية عندما تبدأ عملية التفكري حتت تـأثري  

 .عوامل خارجية ، وليس حتت تأثري اهتمامات معرفية 
ويشتمل التفكري على عدد من العمليات اليت تتصدى ملعاجلة املعلومات بطرائق 

املالحظة ، واالستدالل ، واالستخالص ، والتصنيف ، والتنبـؤ ،  :  متنوعة ؛ مثل
والتحليل ، والتركيب ، والتتبع ، والسرب ، والتقييم ، واستخدام عالقات الزمـان  

وعندما تتعزز عملية . واملكان والعدد ، والتعليل ، واملقارنة ، والتجريد ، والتعميم 
التفكري واكتسـاا أيضـاً بـالتعلم     التفكري تصبح مهارة ، وميكن تطوير مهارات

 .والتدريب الفعال 
وللتفكري تصنيفات كثرية باعتبارات خمتلفة أو من حيثيات خمتلفة ؛ كالفاعليـة  
 واملوضوع واملستوى أو درجة التعقيد ، وقـد وفرهـا األدب النفسـي بصـورة     

) تميزة جمموعة من األداءات امل: أي ( متداخلة ، إذ ليس هناك نوع أو منط تفكري 
مستقل خبصائصه ، ومن األوصاف والتصنيفات اليت أصبحت حتمل دالالت ذات 

 :معىن يف الدوائر األكادميية والتربوية مايلي 
 التفكري غري الفعال  -التفكري الفعال   
 التفكري املتباعد  -التفكري املتقارب   
 التفكري املبدع أو اإلبداعي  -التفكري الناقد   
 التفكري املنطقي  -نتج  التفكري امل 

                                                 

 . ٦٧الكليات ، أليب البقاء الكفوي ، ص ) ١(



 ٧

 التفكري االستنباطي  -التفكري االستقرائي   
 املُركَّز/ التفكري الرأسي  -التفكري اجلانيب   
 التفكري التحليلي  -التفكري الشامل اجلشطاليت   
 التفكري املتسرع  -التفكري التأملي   
 التفكري احملسوس أو احلسي  -التفكري ارد   
 التفكري العلمي  -الوظيفي  / ملي التفكري الع 
 التفكري اللفظي أو اللغوي   -التفكري الرياضي   
 )١(  التفكري فوق املعريف  -التفكري املعريف   

وشحذه من متطلبات ) الذهن ( إن مكننة التفكري والتدرب على تشغيل أدواته 
ن واملمارسـني  العصر اجلديد ، وقد دار جدل كبري لدى أوساط التربويني ، املنظري

حول إمكانية تعليم التفكري ومهاراته ، وساد افتراض أن التفكري مثله مثل أي مهارة 
  .   )٢(قابلة للتعلم والنقل والتوظيف يف مواقف حياتية أو أكادميية جديدة 

 .وعلى هذا االفتراض مت إجناز كثري من البحوث والدراسات يف هذا املضمار 
ية التفكري وإمكانية تعليمه وأمهية ذلك جـرى إعـداد   وانطالقاً مما سبق من أمه

القائمة اآلتية ، وهي قائمة ببليوجرافية خمتارة بكتب الـتفكري والـتعلم وتنميـة    
 .القدرات العقلية والذكاء والكشف عن املوهوبني واملتفوقني ورعايتهم 

وهي تغطي الكتب اليت صدرت باللغة العربية منذ ظهور أول كتاب يف هـذه  
، ولعلها مقاربة للحصر بالنسبة لكتـب  )٣(م ٢٠٠٣وضوعات حىت منتصف عام امل

التفكري ، ألن موضوع التفكري كان املوضوع األساسي للبحث ، وقـد اعتـربت   

                                                 

 . ٣٤ مفاهيم وتطبيقات ، لفتحي جروان ، ص: تعليم التفكري ) ١(

 . تعليم التفكري لألطفال ، لنايفة قطامي ، املقدمة) ٢(

مث أضيف إليها أكثر من ستني كتابا مما صدر يف موضوع التفكري بعد ذلك حىت منتصف ) ٣(
 .م ٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩



 ٨

الكتب اليت تسبق كتب التفكري واليت تليها حسب الترتيب املوضوعي الذي صنفت 
 .بة ألصل الكتاب فيه الكتب الواردة يف القائمة ؛ كالتمهيد وامللحق بالنس

وقد تناولت القائمة وصف كل كتاب حسـب التقـنني الـدويل للوصـف     
الببليوغرايف ، مع إمهال حقل الطبعة ، وتأخري بيان مكان النشر بعد بيان الناشـر ؛  

والتقنني الدويل موضوع باللغة اإلجنليزيـة  . ألن سؤال من يسبق سؤال أين منطقياً 
اإلسناد يف اللسان العريب ، كما أن الكتابة باللغـة   اليت يكون اإلسناد فيها بعكس

 .اإلجنليزية تبدأ من اليسار إىل اليمني بعكس الكتابة العربية 
 :التايل ) املفصل ( وبذلك تأخذ التسجيلة يف هذه القائمة الشكل 

 .رأس املوضوع وحده يف سطر : أوالً 
مث بيـان  / مائـل  مث عنوان الكتاب مث خـط   -وحتته رقم التسجيلة مث شرطة 

األول مث فاصلة منقوطة ؛ مث بيان املسؤولية الالحقة إن وجـد مث نقطـة    ةاملسؤولي
مث مكان النشر مث فاصلة ، مث تاريخ : مث اسم الناشر مث نقطتان رأسيتان  _.وشرطة 

مث عدد الصفحات أو عدد الدات إذا كان الكتاب يف  _.النشر مث نقطة وشرطة 
اصلة منقوطة ؛ مث أبعاد الكتاب إذا كانت أقل من األبعاد العادية أكثر من جملد مث ف

مث إذا كان الكتاب ضمن سلسلة فنضيف . أو أكثر منها مث نقطة  ٢٤×  ١٧وهي 
مث نسـجل عنـوان   ( مث نرسم قوساً طرفيه إىل جهة اليسـار  _ إىل النقطة شرطة 

مث نرسم قوساً طرفيه السلسلة مث فاصلة منقوطة ؛ مث ندون رقم الكتاب يف السلسلة 
 .مث ننهي التسجيلة بنقطة النهاية ) إىل جهة اليمني 

وبالرغم من أن هذه الببليوجرافيا ناقصة يف بعض موادها وغـري مشـروحة ،   
وبالتايل غري مهيأة بالوضع الراهن للتحليل الببليومتري الدقيق ؛ إال أا ميكـن أن  

تفتح آفاقاً جديدة ومبتكرة يف  تكون خطة حبث مشويل حول موضوع التفكري ، أو
دراسة هذا املوضوع ، كما ميكن التعرف من خالهلا على اجتاهات التأليف فيـه ،  

 .وما مل يعاجل أو مل يشبع حبثاً من تفصيالته ومتعلقاته 



 ٩

التجاريـة ،  طة قوائم دور النشر واملكتبات وقد مجعت مواد هذه القائمة بواس
، ) اإللكترونيـة  ( اكز العلمية على شبكة املعلومات ومواقع املكتبات اجلامعية واملر

ورتبت املواد فيهـا ترتيبـاً   .  وفهارس املراجع يف الكتب اليت متت معاينتها مباشرة
موضوعياً باالعتماد على التقسيمات الواردة يف تصنيف ديوي املوضوعي العشري 

لواحـد   وضـوع ا لفهرسة وتنظيم الكتب يف املكتبة ، مث رتبت املواد التابعـة للم 
 .وبذلك أجنزت هذه القائمة . هجائياً 



 ١٠
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 عنواناً ٣٥ الفلسفة والنظرية العامة   : العمليات العقلية الواعية : أوالً 

 
دار _ .هشـام حممـد اخلـويل    / األساليب املعرفية وضوابطها يف علم النفس  -١

 .ص  ٣٥٥_ .م ٢٠٠٢القاهرة ، : الكتاب احلديث 
/ املعرفة والذاكرة واالبتكار :األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي املعريف -٢

_ .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٩، ] م.د: [املؤلف  _.فتحي مصطفى الزيات 
 .ص  ٦٣٣

_ .فتحي مصطفى الزيات / األسس املعرفية للتكوين العقلي وجتهيز املعلومات  -٣
 .ص  ٦١٥_ .م ١٩٩٥ة ، املنصور: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

حسن / دراسة يف علم االجتماع النفسي: األسس النفسية واالجتماعية لالبتكار -٤
م ٢٠٠٢اإلسكندرية ، : املكتب اجلامعي احلديث _ .احلميد أمحد رشوان  عبد

 .ص  ٢٤١_ .
أحدث الطرق املبتكرة حلماية وحتديد الطرق الكامنة : بناء القدرات الدماغية  -٥

ثر وينتر ، روث وينتر ؛ ترمجة كمال قطماوي ؛مراجعة حمي آر/ يف الدماغ 
   _.م ١٩٩٦، ) سوريا(الالذقية : دار احلوار _ .الدين خطيب سلقيين  

 .ص  ١٧٥
دار الفكر للطباعة والنشر _ .اهلادي حسني  حممد عبد/ تربويات املخ البشري  -٦

 .ص  ٥٣٧_ .م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤عمان ، : والتوزيع 
/ مسامهة يف التحليل النفساين للمعرفة املوضوعية : لعلمي تكوين العقل ا -٧

بريوت ، : املؤسسة اجلامعية _ .جاستون باشالر ؛ ترمجة خليل أمحد خليل 
 .ص  ٢٠١_ .م ١٩٨١



 ١٢

الفتاح إبراهيم  الن ليوري كول ؛ ترمجة عبد/ سيكولوجيا التربية والتكوين  -٨
دمشق ، : ب والترمجة املركز العريب للتعري_ .تركي ؛ مراجعة وجيه أسعد 

 .ص  ٤٦١_ .م ٢٠٠٠
السيد حممد هاشم ؛ مراجعة وتقدمي فاطمة حلمي / سيكولوجيا املهارات  -٩

 .ص  ٢٠٥_ .م ٢٠٠٤القاهرة ، : مكتبة زهراء الشرق _ .حسن 
: دار ضة مصر _ .يوسف ميخائيل أسعد / سيكولوجية االعتقاد والفكر  -١٠

 .ص  ٢٩١_ .م ١٩٩٠القاهرة ، 
مكتبة وهبة للطباعة _ .الرمحن مكروم  هاين عبد/ ظيمه وإدارته تن: العقل  -١١

 .ص  ٤٨٧_ .م ١٩٩٧القاهرة ، : والنشر والتوزيع 
بريوت ، :مؤسسة ناصر للثقافة _ .الرزاق مناع  حممد عبد/ العقل واالختراع -١٢

 .ص  ١٧٩_ .م ١٩٧٥
كريستني باريسكي ، دينيس غرنيرب ؛ ترمجة مأمون / العقل فوق العاطفـة  -١٣

 .ص  ٢٢٣_ .م ٢٠٠١بريوت ، : املكتب اإلسالمي _ .املبيض 
 معهد اإلمناء _ .مرمي سليم / إبستمولوجيا بياجيه : علم تكوين املعرفـة  -١٤

 .ص  ٢٧٠_.م ١٩٨٥بريوت ، : العريب 
الدار _ .العلي اجلسماين  عبد/ علم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية  -١٥

 .ص  ٥١٨_ .م ١٩٩٤ =ـ ه١٤١٥بريوت ، : العربية للعلوم 
_ .اهللا  جمدي أمحد حممد عبد/ علم النفس التجرييب بني النظريـة والتطبيق  -١٦

 .ص  ٤١٧_ .م ١٩٩٨اإلسكندرية  ، : دار املعرفة اجلامعية
 _.هنـري فالـون ؛ ترمجـة أمحد عزت راجح / علم النفس التطبيقي  -١٧

 .ص  ١٧٤ _.] م١٩٨٩[ القاهـرة ، : مكتبـة مصر 
احلليم منسي ، أمحد صاحل  إبراهيم وجيه حممود ، عبد/ س التعليمي علم النف -١٨

 .ص  ٤٧٨_ .م ٢٠٠٢اإلسكندرية ، : مركز اإلسكندرية للكتاب _ .



 ١٣

روبرت سولسو ؛ ترمجة حممد جنيب الصبوة ، مصطفى / علم النفس املعريف  -١٩
الكويت ، : شركة دار الفكر احلديث _ .حممد كامل ، حممد احلاسنني الدق 

 .ص  ٨٦١_ .م ١٩٩٦
  : دار النشر للجامعات _ .فتحي مصطفى الزيات / علم النفس املعريف  -٢٠

 .م ٢٠٠١القاهرة ، 
برالين ؛ . د .أ/ الصراع ، اإلثارة ، حب االستطالع : علم النفس املعريف  -٢١

 .ص  ٤٦٤_ .م ١٩٩٣القاهرة ، : عامل الكتب _ .ترمجة كرميان بدير 
  مكتبـة األجنلو _ .ر حممد الشرقاوي أنو/ علم النفس املعريف املعاصر  -٢٢

 .ص  ٤٦٠ _.م ١٩٩٢القاهرة ، : املصرية 
 مكتبة األجنلو _ .حسين اجلبايل / الفروق الفردية يف القدرات العقليـة  -٢٣

 .ص  ٢٢٠_ .م ١٩٩٧القاهرة ، : املصرية 
   دار _ .إبراهيم وجيه حممود / خصائصها وقياسها : القدرات العقلية  -٢٤

 .ص  ٢٧٥_.م ١٩٨٥اهرة ، الق: املعارف 
م ١٩٨٠القاهرة ، : دار املعارف _ .خليل ميخائيل معوض / القدرات العقلية  -٢٥

 .ص ٣١٧_ .
: مكتبة األجنلو املصرية _ .حطب  اللطيف أبو فؤاد عبد/ القدرات العقلية  -٢٦

 .ص  ٦٥٦_ ) .٤ط(م ١٩٨٣القاهرة ، 
_ .صبحي اجلايب جوزيف ويزنبوم ؛ ترمجة / قدرة الكمبيوتر والعقل البشري  -٢٧

 .ص  ٣٢٧_ .م ١٩٨٨ =هـ ١٤٠٨دمشق ، : دار طالس 
دمشق ، : دار عالء الدين _.جيين سكوت ؛ ترمجة معني خويص / قوة العقل  -٢٨

 .ص  ١٢٧ _.م ١٩٩٨
: مكتبـة املتنيب _ .اجلليل  باسل عبد/ كيمياء الدماغ من التعلم إىل اإلبداع  -٢٩

 .ص  ٣١٧_ .م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤الدمام ، 



 ١٤

كرستني متبل ؛ / مدخل إىل دراسة السيكولوجيا والسلوك : البشري املخ  -٣٠
 الكويت ،: الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب _ .ترمجة عاطف أمحد 

 ) . ٢٨٧سلسلة عامل املعرفة ؛ ( سم ٢١ص ؛  ٢٣٧_ .م ٢٠٠٢
       _.م ٢٠٠٢الرياض ، : مكتبة جرير _ .جني كاربر / املخ املعجزة  -٣١

 .سم ٢٢ص ؛  ٣٣٥
: مكتبة األجنلو املصرية_ .إبراهيم قشقوش / مدخل دراسة علم النفس املعريف -٣٢

 .ص  ٦٦_ .م ١٩٨٥القاهرة ، 
القاهرة ، : دار غريب _ .حممد أمحد شليب / مقدمة يف علم النفس املعريف  -٣٣

 .ص  ٣٢٠_ .م ٢٠٠١
 وارد زورث ؛ ترمجة سعد قاسم. جي .يب / نظرية بياجيه يف االرتقاء املعريف  -٣٤

 .ص  ١٣٥_ .م ١٩٩٠بغداد ، : دار الشؤون الثقافية العامة _ .األسدي 
دمشق ، : مكتبة الفارايب _ .عدنان السبيعي / منو اللغة واملعرفة والذاكرة  -٣٥

 .سم  ١٢×١٧ص ؛  ٦١_ .م٢٠٠٠
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥

 عنواناً ٣٢  تقوية الذكرة -أنواع الذاكرة  -الذاكرة : ثانياً 

 

    _.م ٢٠٠٢الريـاض ،  : مكتبـة جريـر   _ .زان توين بو/ استخدم ذاكرتك  -١
 . سم١٤.٥×  ٢١.٥ص  ؛  ١٩٥

/ مقدمة يف علم السيربنيات أو علم التحكم الـذايت  : اإلنسان والذاكرة واآلالت -٢
: مكتبـة األجنلـو املصـرية    _ .الواحد  كورين جاكر ؛ ترمجة أنور حممود عبد

 .م ١٩٦٩القاهرة ، 
 .القدس : اد الناشرين الفلسطينيني احت _.عديل سكيك / إنعاش الذاكرة  -٣
املركز العريب للنشر ؛ مكتبـة  _ .أمينة األعصر / متارين وألعاب لتقوية الذاكرة  -٤

 .ص  ١٢٠_ .اإلسكندرية : معروف 
أحباث وإجابات علمية حـول معاجلـة فقـدان الـذاكرة     : حول داء الزهامير  -٥

حرير رونالد بيتر سـن ؛  حترير عدة حمررين ، رئيس الت/ والشيخوخة والعناية ا 
_ .م ٢٠٠٣بـريوت ،  : الدار العربية للعلوم _ .ترمجة مركز التعريب والربجمة 

 ) .سلسلة مايو كلينيك ( _ .ص  ٢٢٢
  _ .بـريوت  :مؤسسة نوفل _ .جان كلود فيو ؛ ترمجة جورج يونس / الذاكرة  -٦

 ) .سلسلة ماذا أعرف ؟ ( 
بـريوت ،  : مكتبـة اهلـالل    _.عرض وتقدمي مصطفى سليم غالب / الذاكرة  -٧

 .سم ٢٠ص ؛  ١٨٩ _.م ١٩٨٥

بـريوت ،  : دار الروضـة   _.أمحد آل موسى / أمراضها وعالجها : الذاكرة  -٨
 .ص  ١٩٠ _.م ١٩٩٣

دار املـريخ  _ .فيصل حممد الـزراد  / قياسها ، اضطراباا ، عالجها : الذاكرة  -٩
 .ص  ١٧٦_ .م ٢٠٠٠الرياض ، : للنشر واإلنتاج الفين 



 ١٦

كانـدل ؛  . سكواير ، إيـرك آر . آر . الري / رة من العقل إىل اجلزئيات الذاك -١٠
 .ص  ٤٤٨_ .م ٢٠٠٢الرياض ، : مكتبة العبيكان _ .ترمجة سامر عرار 

القـاهرة ،  : دار أخبار اليـوم   _.سيد الريس / الذاكرة واالستذكار والتذكر  -١١
 .ص  ١٩١ _.م ٢٠٠٢

:  دار طـالس  _ .كربـوج   عمـر ماري كوشايري ؛ ترمجة / الذاكرة والنجاح  -١٢
 .ص  ١٨٢_ .م ١٩٩٣، دمشق 

/ من الناحية النظرية والتطبيقية ويف احلياة العاديـة واملرضـية  : الذاكرة والنسيان  -١٣
: ص  ٤٠٧_ .م١٩٨٠القـاهرة ،  : مكتبة النهضة املصرية _ .أمحد عطية اهللا 

 .سم ٢٠أشكال ؛ 
وزارة  _.خضـور   روبرتا كالتسكي ؛ ترمجة مجال الدين/ …ذاكرة اإلنسان  -١٤

 .ص  ٥٠٩ _.م ١٩٩٥دمشق ، : الثقافة 
، الكويـت : مكتبة املنار اإلسالمية _ .اهللا الرفاعي  جنيب عبد/ الذاكرة السريعة  -١٥

 .ص  ١٢٢_ ) . ٣ط( م ٢٠٠١
بـريوت ،  : مؤسسة االنتشـار العـريب    _.حسام الراوي / الذاكرة اجلوهرة  -١٦

 .ص  ١٢٢ _.م ٢٠٠٠
:  شعاع للنشـر والعلـوم    _.ميسر حممد احلسن  /ذاكريت طريقي إىل النجاح  -١٧

 .ص  ٢٦٣_ .م ٢٠٠٢، حلب 
_ .م ٢٠٠١الريـاض ،  : مكتبة جرير _ .دانييل سي الب / زيادة قوة الذاكرة  -١٨

 .   سم ١٣×  ٢١ص ؛ ١٨٢
املركز العـريب للنشـر ؛ مكتبـة    _ .عمرو يوسف / شخصيتك وقوة الذاكرة  -١٩

 .ص  ١٥٦_ .اإلسكندرية : معروف 
: مؤسسة املعارف للمطبوعات_ .حدرج رضا حممد /  تقوية الذاكرة طريقك إىل -٢٠

 .سم  ١٤×  ٢١ص ؛  ١٣٠_ .م ٢٠٠٢بريوت ، 



 ١٧

املكتبـة    _ .كاشـة الطـييب   ع/ عالج النسيان وطرق مضمونة لتقوية الذاكرة  -٢١
 .ص  ١٦٨_ .م ١٩٩٩بريوت ، : الثقافية 

: املدرسة ويف اللعب الدليل األمثل لتقوية ذاكرتك يف العمل ويف: كتاب الذاكرة  -٢٢
مكتبـة  _ .هاري لوراين ، جريي لوكـاس  / نظام ال يفشل أبداً على مر الزمن 

 . سم٢٠ص ؛  ٤٠٢_ .م ٢٠٠١الرياض ، : جرير 
/ فكار ذكية للتمتع بذاكرة قويـة  واأنشطة مسلية :  كيف تتمتع بذاكرة حديدية -٢٣

 . القاهرة: مكتبة القرآن  _. محد عبد اجلبارأعبد اجلبار 
ن، عمـا : املؤلـف   _.عزت عزيز السـجدي  / يف تضاعف قوة ذاكرتك ك -٢٤

 . ص ٢٥٤ _.م ١٩٨٨

_ .خليل فاضل / كيف تقوي ذاكرتك وتضمن النجاح والتفوق يف االختبارات  -٢٥
 .ص  ٧٩_ .هـ ١٤١٥القاهرة ، : الدار املصرية للنشر والتوزيع 

: ن سينا مكتبة اب_ .الوهاب عثمان  فدية عبد/ كيف تقوي ذاكرتك وتنشطها  -٢٦
 .ص  ١٢٨_ ] .م١٩٩٧[القاهرة ، 

_ .م ١٩٩٧الشـارقة،  : مجعية املعلمني_ .حسان داود / كيف تنشط ذاكرتك -٢٧
 .سم  ١٨ص ؛  ٥٩

دار _ .مروة عماد الدين / الذاكرة القوية كرت العبقرية : كيف تنمي ذاكرتك ؟  -٢٨
 .ص  ١١١_ .م ١٩٩٤القاهرة ، : الطالئع 

دار الرشيد للطباعة _ .والترمجة بدار الرشيد  قسم التأليف/ كيف تنمي ذاكرتك  -٢٩
 .ص  ٢٠٢_ .م ١٩٩٠دمشق ، : والنشر 

: دار الكتاب العريب _.فيليب بومكارتر / مائة نصيحة ونصيحة لتطوير الذاكرة  -٣٠
 .ص  ١٦٠_ .م ١٩٩٣دمشق ؛ القاهرة ، 

: دار الفكـر العـريب    _.سيف الدين يوسف عبدون /مقياس عمليات الذاكرة  -٣١
 ) .ترقيم متعدد(مج  ا _.] م١٩٩٣[، القاهرة 



 ١٨

مادلني آلني ؛ ترمجة بشري العيسوي ؛ أشـرف علـى   / مهارات تنشيط الذاكرة  -٣٢
م ٢٠٠٢الرياض ، : دار املعرفة للتنمية البشرية _ .الترمجة إبراهيم بن محد القعيد 

سلسلة التطـوير  ( _ .سم ٢٤مص ، احملتوى حيتوي جداول ؛ : ص  ١١٥_ .
 ) . اإلداري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩

 عنواناً ١٢٣ عوامل التعلم -طرق التعلم  -التعلم : ثالثاً 

 
احلميـد   ج مارزانو وآخرون ؛ تعريب جابر عبد.ر/ دليل املعلم : أبعاد التعلم  -١

: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيـع   _.جابر ، صفاء األعسر ، نادية شريف 
 .ص  ٤٥٤ _.م١٩٩٢القاهرة ، 

عفـت مصـطفى   / لتعلم و تطبيقاا يف البحوث التربويـة  وا أساليب التعليم -٢
 مصور  : ص  ٣٩٣_. ٢٠٠٢القاهرة ،  : مكتبة األجنلو املصرية _. الطناوي

. 
و تقدمي الوحدات التعليمية  ختيارواتصميم : لتعلم واأساليب جديدة يف التعليم  -٣

: بيـة  دار النهضة العر_ . جيمس راسل ؛ ترمجة أمحد خريي كاظم/ الصغرية 
 . سم ٢٣مصور ؛ : ص  ٢٦٨ _. ]م١٩٨٢[،  القاهرة

الـدار  _ .الكـايف   عبد إمساعيل/ األساليب احلديثة يف املذاكرة واالستيعاب  -٤
 .ص  ١٥٨_ .م ٢٠٠١القاهرة ، : الثقافية 

إعداد قسـم التـأليف   / أساليب علمية تساعدك على النجاح يف االمتحانات  -٥
_ .م ١٩٩٢دمشـق ،  : د للطباعة والنشر دار الرشي_ .والترمجة بدار الرشيد 

 .ص  ١٤٠
ـ ؛ جاك ديشني  ،ندريه أ /استيعاب النصوص وتأليفها  -٦  _. هيـثم ملـع  ة ترمج

_ . م١٩٩١ =هــ  ١٤١١،  بريوت:   للدراسات والنشر اجلامعية املؤسسة
   . ص ١٦٦

الريـاض ،  : مكتبة العبيكان _ .حممد سعيد دباس / أسرار النجاح الدراسي  -٧
 .ص  ٣٠٤_ .م ٢٠٠٢ =هـ ١٤٢٣

م ١٩٩٧الرياض ، : مكتبة التوبة _ .أمحد احليدري / أسرار النجاح املدرسي  -٨
 .ص  ١٨١_ .



 ٢٠

:  العربية  النهضةدار  _. ةناهي بوأصالح الدين حممد  /سس التعلم ونظرياته  أ -٩
 .ص  ٣١٦  _. م١٩٩١،  القاهرة

 راتـب  دار ال_ . راتـب أمحـد  /  الستيعابوافن اإلصغاء أصول الدراسة و -١٠
 . ص ٢١٣_ .م ١٩٩٩،  بريوت: اجلامعية 

القـاهرة ،  : مكتبة األجنلو املصرية_ .رمزية الغريب / بياجيه والتعلم اإلنساين  -١١
 .ص  ٣٥ _.م ١٩٩٠

دار _.ندى كفوري اخلوري ؛ إشراف هنري عـويس  / تدوين رؤوس األقالم  -١٢
_ .شريط تسجيل + سم ٢٠ص ؛ ٥٩_ ) .٢ط(م ١٩٩٥بريوت ، : املشرق 

 ) . ١لسلة منهجية التعبري ؛ س( 
سام هورن ؛ ترمجة مفيد نـاجي  / مهارتك الثمينة للتميز واإلبداع : التركيز  -١٣

دار _ .يوسف عودة ؛ أشرف على الترمجة وراجعها إبراهيم بن محد القعيـد  
 .مص : ص  ١٣٧_ .م ٢٠٠٠الرياض  ، : املعرفة للتنمية البشرية 

رنامج عملي للقراءة السـريعة وللنجـاح   ب: تسريع القراءة وتنمية االستيعاب  -١٤
: دار الفكـر  _ .أنس الرفاعي ، حممد عدنان سـامل  / بتفوق يف االمتحانات 

 .ص  ٢٧٠_ .م ١٩٩٧دمشق ، 
: دار املسـرية  _ .حممد حممود احليلة/ تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية -١٥

 .مصور : ص ٥٣١_ .م ٢٠٠٠عمان ، 
نوفاك ، بوب جووين ؛ ترمجة أمحد عصـام  . د  .جوزف / تعلم كيف تتعلم  -١٦

جامعـة امللـك   /عمادة شؤون املكتبات_ .الصفدي ، إبراهيم حممد الشافعي 
 .ص  ٢٦١_ .م ١٩٩٥ =هـ ١٤١٦الرياض ، : سعود 

 ؛ديريك رونتـري   / املذاكرة أساليب ألفضلتعلم كيف تذاكر برنامج خمطط  -١٧
ـ  علي عبد؛ مراجعة محد غنيم أ ترمجة :   دار الفكـر العـريب   _.ده ايد عب

 . سم ٢٠ص ؛  ٢١٥_ . م١٩٨٠،  القاهرة



 ٢١

 _.م ١٩٩٧القاهرة ، : مكتبة األجنلو املصرية_ .أنور حممد الشرقاوي / التعلم  -١٨
 .ص  ٤٦١

 دار _ .مونيك ؛ ترمجة حممـد عمـاد الـدين إمساعيـل     .سارنوف أ /التعلم  -١٩
 .القاهرة : الشروق 

مكتبـة األجنلـو   _ .إبراهيم وجيه حممود / ه أسسه ونظرياته وتطبيقات: التعلم  -٢٠
 .ص  ٤٤٣_ .م ١٩٩٢القاهرة ، : املصرية 

مكتبـة األجنلـو    _.رمزية الغريـب  / دراسة نفسية تفسريية توجيهية: التعلم  -٢١
 .م ١٩٩٠القاهرة ، : املصرية 

تقرير قدمته إىل اليونسكو اللجنة الدوليـة املعنيـة   : التعلم ذلك الكرت املكنون  -٢٢
مركـز الكتـاب    _.جاك ديلو وآخرون / للقرن احلادي والعشرين  بالتربية

 .سم ٢٧ص ؛  ٢٤١_ ].م١٩٩٧[عمان ، : األردين 

فريد العاوري / البسيط يف املفاهيم احلسابية والعلوم: التعلم طريقي إىل اإلبداع  -٢٣
 .رسوم : ص  ٣٢_ .م ١٩٩٧عمان ، : مركز اإلمناء التربوي  _.

:  مكتبة األجنلـو املصـرية   _. أنور حممد الشرقاوي/ م أساليب التعليالتعلم و -٢٤
 .  ج ٢_.م١٩٩٦،  القاهرة

_ .الكويـت  : مكتبة املنار اإلسالمية _ .خضر عباس بارون / التعلم والتذكر  -٢٥
 .ص  ٢٧٢

 .  ، إيهيـوز  . جي .  إي  /وعلم النفس  التربيةمدخل يف : التعلم والتعليم  -٢٦
ـ  /شؤون املكتبـات   ةعماد _.حسن الدجيلي   ؛ ترمجةهيوز  .  اج  ةجامع

  .ص  ٤٤٥ _.م١٩٨٢ _١٤٠٢الرياض ، : امللك سعود 

_ .  ةسنين بوأاجلواد  عبد ةعود، محد حسني اللقاين أ/ التعلم والتعليم الصفي   -٢٧
  .ص  ١٣٢ _.  م١٩٩٠ =هـ ١٤١٠، )  األردن( عمان :   الثقافةدار 



 ٢٢

 م١٩٩٣عمـان ،   :دار الفكر _.نادر فهمي الزيود  /التعلم والتعليم الصفي  -٢٨
 . ص ٢١٥ _) . ٣ط(

:  العربيـة  النهضةدار _ .احلميد جابر  جابر عبد /التعلم وتكنولوجيا التعليم  -٢٩
 .ص   ٤٤٢_ ) . ٢ط (م ١٩٨٣،  القاهرة

دافيـدوف ؛  . لنـدا ل / التفكري ، اللغة ، التوافق : التعلم وعملياته األساسية  -٣٠
الدار العربيـة  _ .مراجعة فؤاد أبو حطب ترمجة سيد الطواب ، حممود عمر ؛ 

موسـوعة علـم   (_ .ص  ٢١٦_ .م ٢٠٠٠القاهرة : لالستثمارات الثقافية 
 . )النفس

_ .م ١٩٨١بـريوت ،  : دار العلم للماليني _ .فاخر عاقل / التعلم ونظرياته  -٣١
 . ص  ٣٧٥

مكتبـة الفـالح للنشـر     _.العزيز سالمة  ترمجة أمحد عبد/ التعلم ونظرياته  -٣٢
 . م١٩٩٨، ) الكويت(الصفاة : توزيع وال

رفعت حممود جت / مدخل مقترح حلفز التفكري العلمي : التعلم االستراتيجي  -٣٣
 .ص  ١٧٤_ .م ٢٠٠٣القاهرة ، : عامل الكتب _ .

ديفيد هونسون ؛ ترمجة / التعاون والتنافس والفردية : التعلم اجلماعي والفردي  -٣٤
 .ص  ٢٣٠_ .م١٩٩٨هرة ، القا: عامل الكتب _ .رفعت حممود جت

ذات _ .محـد العلـي    أاهللا  محد عبدأ  /والتطبيق   النظريةالتعلم الذايت بني  -٣٥
  .ص  ١١٠ _.  م١٩٨٧ =هـ ١٤٠٨الكويت ، :  السالسل 

:   املصـرية جنلو األ ةمكتب _.طلعت منصور  /  الشخصيةالتعلم الذايت وارتقاء  -٣٦
  .ص  ٣٨٩، ط  - أ  _.  م١٩٧٧،  القاهرة

مصباح احلاج  ؛ مراجعةحسن حسيين جامع   / التربويةلم الذايت وتطبيقاته التع -٣٧
    _.  م١٩٨٦الكويـت ،  :  الكويت للتقـدم العلمـي    ةمؤسس_ .عيسى 

  .ص  ٣٦١



 ٢٣

: مكتبة األجنلـو املصـرية    _.أنور حممد الشرقاوي / التعليم وأساليب التعلم  -٣٨
 .جزآن  _. م١٩٩٨القاهرة ، 

روث بريد ، جـيمس هـارتلي ؛   / امعات واملعاهد العليا التعليم والتعلم يف اجل -٣٩
 :جامعة امللك عبد العزيز/ العلمي مركز النشر _ .ترمجة أمحد إبراهيم شكري 

 .ص  ٣٧٤ _.م ١٩٩٢جدة ، 

القادر  حممد عبد  ؛ حتقيقبرهان الدين الزرنوجي   /تعليم املتعلم طريق التعلم   -٤٠
 _ .  م١٩٨٦ =هــ  ١٤٠٦،  رةالقـاه :   املصرية النهضة ةمكتب _.محد أ

 .ص  ١٩٩

مادان موهان ؛ ترمجـة إبـراهيم   / تفريد التعليم والتعلم يف النظرية والتطبيق  -٤١
 .م ١٩٩٧، ) الكويت(الصفاة : مكتبة الفالح للنشر والتوزيع _ .الشافعي 

دار  _.الـرحيم الكلـوب    بشري عبد/ التكنولوجيا يف عملية التعلم والتعليم  -٤٢
 .ص  ٢٤٠ _.م١٩٩٣عمان ، : لتوزيع الشروق للنشر وا

 : دار الفكـر العـريب   _ .حممد رضا البغـدادي  / تكنولوجيا التعليم والتعلم  -٤٣
 .القاهرة 

مركز التميز لعلوم اإلدارة _ .خنبة من املتخصصني / تكنولوجيا التعليم والتعلم  -٤٤
 .القاهرة :  واحلاسب

/ ق والتميز واإلبـداع  مهارات تعلم وتفكري تفتح آفاق التفو:تفوق بال حدود -٤٥
القاهرة ؛ مكتبـة  : مؤسسة أم القرى للترمجة والنشر والتوزيع _ .فاطمة حممد 

 .ص  ١٩٢_ .م ٢٠٠٢، ) اإلمارات العربية املتحدة ( الشارقة : دار العلوم 
مقـداد  / توجيه املتعلم إىل منهاج التعلم يف ضوء التفكري التربوي واإلسالمي  -٤٦

 .ص  ٢٢٤_ ) .٢ط(هـ ١٤١٦الرياض ، :  دار عامل الكتب_ .ياجلن 
العزيـز حامـد    عبد إشراف ؛سامي ناشد  ؛ ترمجةبول وييت  / القراءةتيسري  -٤٧

  .ص  ١١٤ _. القاهرة:  املصرية  ة النهضةمكتب_ .القوصي 



 ٢٤

: مؤسسة الريان  _.حممد بن علي املسعري / مثرة األفكار يف طرق االستذكار  -٤٨
 .ص  ٢٨٨ _. م٢٠٠١بريوت ، 

_ .فاطمـة محـدان   / التعلم عن طريق اللعب : د يف الرياضيات العلمية اجلدي -٤٩
 .سم ٢٥رسوم ؛ : ص  ٢٩ _.م ١٩٩٧عمان ، : مناء التربوي مركز اإل

/ يف ترشيد التربيـة املدرسـية    ستخدامهاواختطيطها : خرائط أساليب التعلم  -٥٠
 . ص ٢٠٥ _.م١٩٨٥عمان ،  : دار التربية احلديثة_ . حممد زياد محدان

_ .مركز البحوث التربوية جبامعـة قطـر   / دراسات يف تنمية دافعية اإلجناز  -٥١
 .ص  ٣٤٠_.م ١٩٨٤

/ الطريقة السريعة لزيادة قدرتك علـى الـتعلم   : دراسات يف القراءة السريعة  -٥٢
، أمـني   دديل ؛ ترمجة عبد اللطيف اجلميلي ؛ مراجعة حممود السيد. جفري أ
،  تـونس : لعلوم، إدارة التربيـة  والثقافة وابية املنظمة العربية للتر _. السلطي
:  ببليوجرافيا،  مالحظة يتضمن قائمة باملصطلحات : ص ٢١٤ _.م ١٩٩٣

 .٢٠٩ -٢٠٤ص 
التعرف على : ٢التحضري لدراسة جامعية ؛ ج: ١ج:الدراسة باملرحلة اجلامعية  -٥٣

مـن  التركيز : ٤التحكم يف الوقت ؛ ج: ٣احتياجاتك املعنوية واجلسمانية ؛ ج
_ .اإلصغاء لتـدوين املـذكرات   : ٦النسيان والتذكر ؛ ج: ٥أجل التعلم ؛ ج

سـم  ٢١_ . م١٩٩٤جدة ،  :جامعة امللك عبد العزيز / مركز النشر العلمي 
 ) .مطبوعات مركز تطوير التعليم اجلامعي(_ .

فيل رايس ؛ ترمجـة  / إرشادات لطالب اجلامعات : الدليل إىل طرق الدراسة  -٥٤
 .ص  ١٠٠_ .م ١٩٩٨بريوت ، : ار اهلادي د_ .باقر بري 

       القـاهرة ،  : املركـز العـريب   _ .سامي حممود / دليل اآلباء يف تفوق األبناء  -٥٥
 .ص  ٧٦_ ] .م ١٩٩٥[ 



 ٢٥

  القـاهرة ،  : مكتبة ابن سينا _ .أمل رواش / دليل الطالب إىل طريق النجاح  -٥٦
 .ص  ٨٠_ ] .م ١٩٩٨[ 

أميـن  / على الدرجات يف االمتحانـات ؟  كيف حتصل على أ: دليل املتفوقني  -٥٧
 _.م ٢٠٠١مصـر ،  : مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع _ .اإلسكندراين 

 .ص  ٩٥

بـريوت ،  : شـركة دار الفراشـة   _ .كلري بنسون / دليل النجاح املدرسي  -٥٨
 .ص  ١٢٨_ .م ٢٠٠٠

أمين أبو الروس / … أنت قادر على النجاح والتفوق : رسالة إىل كل طالب  -٥٩
 .ص  ٨٠_.م ١٩٩٠القاهرة ، : مكتبة ابن سينا _ .

دار _ .أمين أبو الـروس  / كيف تتفوق وتستمتع بدراستك : سنة أوىل جامعة  -٦٠
 .ص  ٦٣_ ] .م ١٩٩٤[ القاهرة ، : الطالئع 

: دار املعـارف   _.رالف جاري ؛ ترمجة نظمي لوقـا  / سيكولوجية التعلم  -٦١
 .سم  ٢٢مصور ؛ : ص  ١٩٤_ ] .م١٩٧٢[ القاهرة ، 

هولس ، هوارد اجث ، جيمس ديـز ؛  . هـ. سيتوارت / سيكولوجية التعلم  -٦٢
_ .العزيز حامد القوصـي   ترمجة فؤاد أبو حطب، آمال صادق ؛ مراجعة عبد

 .ص  ٥٥٩_ .م ١٩٨٣نيويورك ، : دار ماكجروهيل للنشر 
عمـان ،  : دار اليازوري العلمية _ .القادر كراجة  عبد/ سيكولوجية التعلم  -٦٣

 .ص  ٤٤٠_ .م١٩٩٧
، )مصر(الزقازيق : مكتبة عرفات_ .املنعم الشناوي  عبد/ سيكولوجية التعلم  -٦٤

 .م ٢٠٠٠

فتحـي مصـطفى   / سيكولوجية التعلم بني املنظور االرتباطي واملنظور املعريف  -٦٥
 .ص  ٥٨٥_ .م ١٩٩٦القاهرة ، : دار النشر للجامعات _ .الزيات 



 ٢٦

 سيد حممد خري اهللا ، ممـدوح عبـد  / سيكولوجية التعلم بني النظرية والتطبيق  -٦٦
 .ص  ٤٢٩_ .م ١٩٨٣بريوت ، : دار النهضة العربية _ .املنعم الكناين 

سامي حممد ملحـم  / األسس النظرية والتطبيقية : سيكولوجية التعلم والتعليم  -٦٧
 .ص  ٤٥٦_ .م٢٠٠١عمان ، : دار املسرية _ .

دار الشروق للنشـر  _ .يوسف قطامي / سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي  -٦٨
 .ص  ٣١٦ _.م١٩٨٩عمان ، : والتوزيع 

  أمحـد  / سيكولوجية التعلم وأمناط التعليم وتطبيقاـا النفسـية والتربويـة     -٦٩
الصـفاة  : مكتبة الفـالح للنشـر والتوزيـع    _ .الكندري ، ممدوح الكناين 

 . ص ٦٤٨_ .م١٩٩٢، )الكويت(
مكتبـة  _ .اب حممد كامـل  الوه عبد/ سيكولوجية التعلم والفروق الفردية  -٧٠

 .ص ٥٢٢_ .م ١٩٩٩القاهرة ، : النهضة 
دار النهضـة  _ .احلميد جابر  جابر عبد/ سيكولوجيا التعلم ونظريات التعليم  -٧١

 .ص  ٥٩٢_ .م١٩٩٤القاهرة ، : العربية 

_ .ريتشارد دولينكي ؛ ترمجة رالـف رزق اهللا  / سيكولوجية التعلم البشري  -٧٢
_ .م ١٩٨٧ =هــ  ١٤٠٧بريوت ، : والنشر املؤسسة اجلامعية للدراسات 

 .ص  ١١٢
دار الشـروق  _ .يوسف قطامي ، نايفة قطامي / سيكولوجية التعلم الصفي  -٧٣

 .مصور : ص ٤٧٨_ .م ٢٠٠٠عمان ، : للنشر والتوزيع 

 دار الكنـدي للنشـر   _ .حسن عمر منسـي  / سيكولوجية التعليم والتعلم  -٧٤
 .أشكال : ص  ١١٤_ .م١٩٩٦، ) األردن(إربد: والتوزيع 

القـاهرة ،  : دار السـالم  _ .الصمد  حممد كامل عبد/ سيكولوجية املذاكرة  -٧٥
 .ص  ١٤٤_ .م ١٩٩٨



 ٢٧

: دار أسـامة  _ .سليمان حممد الستاوي / الطريق للنجاح والتفوق الدراسي  -٧٦
 .ص  ٨٠_ .م ١٩٩٦عمان ، 

اهللا  اراجل إبراهيماهللا بن  اهللا بن جار عبد  /سباب فهم الدروس  أطريق التعلم و -٧٧
 .ص  ٧١  _.  م١٩٨٩ =هـ  ١٤١٠الرياض ، :   ةدار طيب_ .

دار _ .إعداد قسم التأليف والترمجة يف دار الرشـيد  / الطريقة املثلى للدراسة  -٧٨
 .ص  ١١٢_ .م ١٩٩٦دمشق ، : الرشيد للطباعة والنشر 

: مركز اإلسكندرية للكتـاب  _ .أنسي حممد أمحد قاسم / علم نفس التعلم  -٧٩
 .ص  ٢٨٧_ .م١٩٩٩ة ، اإلسكندري

 .اإلسكندرية : مؤسسة شباب اجلامعة _ .عصام نور / علم نفس التعلم  -٨٠

: مكتبة النهضـة املصـرية   _ .الغفار  حممد عبد القادر عبد/ علم نفس التعلم  -٨١
 . م١٩٩٦القاهرة ، 

دار اآلداب _ .الـرمحن الباشـا    عبـد / فن االمتحانات بني الطالب واملعلم  -٨٢
 .ص  ١٠٢_ .م ١٩٩٦اإلسالمية ، 

مورغان ، جيمس ديز ؛ ترمجة فـؤاد مجيـل ؛   . ت . كليفورد / فن الدراسة  -٨٣
     _ .م ١٩٦١بـريوت ،  : دار مكتبـة احليـاة   _ .مراجعة يوسف حـوراين  

 .ص  ٢٨٦
 الدراسـية للتغلب علـى املصـاعب    ةمنهجي ةطريق:  واإليصال الدراسةفن  -٨٤

 =هــ   ١٤١٨،   ةجـد :   الـزاد   _.يج مال حويش    /  واالجتماعية
   . ص ١٩٠_. م١٩٩٧

دار إحيـاء  _ .آرثركور اوزر ، هارولدفلب / فن القراءة والدرس ؛ الذاكرة  -٨٥
 .سم ٢١ص ؛  ١٢٣ _.م ١٩٨٦بريوت ، : العلوم 

: دار الطالئـع  _.جنالء فرج / دليل الطالب الذكي حنو التفوق : فن املذاكرة  -٨٦
 .ص  ٧٩_ .م ١٩٩٧القاهرة ، 



 ٢٨

     عبـد البـاري   حسـين   /مهارا  ةمناشط تعليمها وتنمي ،ها طبيعت:  القراءة -٨٧
  .ص  ٢٢٢_ .اإلسكندرية :  املكتب العريب احلديث _. اهلادي عصر عبد

املكتب العريب _ . رصحسين عبد الباري ع/ حبث يف الطبيعة: تعلمها القراءة و -٨٨
 . ص ٢٣٣_ .م١٩٩٩،  اإلسكندرية:  احلديث

/ افك العملية والشخصية واملالية بثقـة مطلقـة   كيف حتقق أهد: قوة التركيز  -٨٩
الرياض ، : مكتبة جرير _ .جاك كانفيلد ، مارك فيكتور هانسن ، لس هيوت 

 .ص  ٣٣٦_ . م٢٠٠٢
 _.هادي املدرسي / نصائح للنجاح وتنظيم الوقت : كيف تتغلب على الفشل  -٩٠

 .م ٢٠٠٢املغرب ؛ لبنان ، : املركز الثقايف العريب 
: دار العلم للماليـني _ .موريس شربل / ك ناجحاً يف املدرسةكيف جتعلني ابن -٩١

 .ص  ١٨٠_ .م ١٩٩٤بريوت ، 
دار الفرقـان  _ .طلعت مهـام  / دراسة لكل الطلبة : كيف تدرس وتتفوق ؟  -٩٢

 .ص  ١٢٢_ ) . ٣ط( م ١٩٩٣عمان ، : للنشر والتوزيع 
كـر  دار الف_ .كلودا دارتوا ؛ ترمجة صباح يونس / كيف تدون املالحظات  -٩٣

 .ص  ٨٥_ .م ١٩٩٣بريوت ، : اللبناين 
الريـاض ،  : مكتبة جريـر  _ .الطبعة اخلامسة _ .رون فراي / كيف تذاكر  -٩٤

 .سم ١٣.٥×  ١٩.٥ص ؛  ٢٤٦_ .م ٢٠٠٢
:  دار اإلميـان  _ .هللا ا عـادل فتحـي عبـد   / كيف تذاكر بطريقة علميـة   -٩٥

 .ص  ٥٦_ .م ١٩٩٠، اإلسكندرية 
فهـيم  / الطالب املسلم إىل التفوق الدراسي دليل : كيف تذاكر وحتقق التفوق  -٩٦

 .ص  ١٣١_ .م ٢٠٠٢القاهرة ، : دار التوزيع والنشر اإلسالمية_ .مصطفى 
 .م ١٩٩٧دمشق ، :  دار السقا _.عبود عبد اهللا العسكري ! / ؟ كيف تقرأ -٩٧



 ٢٩

طالل احلمصـي   ؛ ترمجةمورتيمر آدلر ، تشارلز فان دورن  / كيف تقرأ كتاباً -٩٨
 .ص ٣٧٣_ .  م١٩٩٥ =هـ ١٤١٦بريوت ، :   للعلوم ةالعربيالدار  _.

 دار  _.عايـدة الرواجبـة   / كيف تنجح يف االمتحان وتتفوق يف دراسـتك   -٩٩
 .م ١٩٩٦عمان ، : اإلسراء 

دار _ .ترمجة رأفت زيتـوين  / كيف نساعد أوالدنا على التفوق يف الدراسة  -١٠٠
 .ص  ٦٨_ .م ٢٠٠٠الرياض ، : اهلدى للنشر والتوزيع 

 .مصر : دار الكتب القانونية  _. املتويل الشاعر/ كرة والتحصيل والتقدير املذا -١٠١
: مركز الكتاب للنشر _ .أمحد عبادة / املذاكرة الصحيحة طريقك إىل التفوق  -١٠٢

 .ص  ٧٩_ .م ٢٠٠١القاهرة ، 
ريفـوس دي سـيلفا ،   / مفهومها ، أهدافها ، أمهيتها : مراكز مصادر التعلم  -١٠٣

: منشورات ذات السالسـل  _ .محد حممد عيسوي ترمجة أ أليسون توريف ؛
 .ص  ٢١٥_ .م ٢٠٠٠الكويت ، 

/ اجتاه جديد تكنولوجيا التربية : مراكز مصادر التعلم وإدارة التقنيات التربوية  -١٠٤
    مصباح احلاج عيسى ؛ ترمجة وحترير توفيق أمحد العمـري ، إيـاد ملحـم ،    

، ) الكويـت (الصفاة : يع مكتبة الفالح للنشر والتوز _.الرؤوف حطيين  عبد
 .ص  ٣٥٥_ .م ١٩٨٢

الـدار البيضـاء ؛   : املركز الثقايف العريب _ .هادي املدرسي / مفاتيح النجاح  -١٠٥
 .م ٢٠٠٢بريوت ، 

الوهاب حممد كامل  عبد/ مقدمة يف أسس سيكولوجيا التعلم والفروق الفردية  -١٠٦
 . ص ٥٢٧_ . م١٩٩٦القاهرة ، : مكتبة النهضة املصرية  _.

 _.السبيعي . ع .الرحيم ، هـ أنور رياض عبد/ التعلم واالستذكار  مهارات -١٠٧
 . ص ٣٠٢_ .م ٢٠٠٠، )قطر(الدوحة : دار الثقافة للطباعة والنشر 



 ٣٠

       جامعـة امللـك  / مركز النشـر العلمـي    _.مهارات التعلم وتقوية الذاكرة  -١٠٨
 ) .مطبوعات مركز تطوير التعليم اجلامعي( _.جدة  :العزيز  عبد

، دمشق: دار الرضا _ .كرمي احلسني ال إبراهيم عبد/ ت التفوق الدراسي مهارا -١٠٩
سلسلة تربية عصر . ١٣١سلسلة الرضا للمعلومات ؛ ( ص  ١١١_ .م ٢٠٠١

 ) . ١املعلومات ؛ 
  مهـارات لالستشـارات   _ .اهللا الرفـاعي   جنيـب عبـد  / مهارات دراسية  -١١٠

 .ص  ٨٨_ .م ٢٠٠١الكويت ، : والتدريب 
م ١٩٩٧عمـان ،  : دار الفـالح  _ .حممد علي اخلويل / اسية املهارات الدر -١١١

 .ص  ٢٩٨_ ) .٤ط(
عمان ، : دار حنني _ .حممود الوهر / املهارات الدراسية بني النظرية والتطبيق -١١٢

 .ص  ٢٥٧_ .م ٢٠٠٢
مؤسسـة  _ .عامر العفاس / كيف تتغلب على العقبات : النجاح يف الدراسة  -١١٣

 .ص  ١١٠_.م ١٩٩٩بريوت ، : الرسالة 
_ ] .م ١٩٩٥[ القـاهرة ،  : املركز العريب _ .حممد قرين / نصائح للمذاكرة  -١١٤

 .ص  ١٠٩
ويتيج ؛ ترمجة عادل . ف . أرنو / نظريات ومشكالت يف سيكولوجية التعلم  -١١٥

 .ص  ٣٧٦_ .م ١٩٨٤القاهرة ، : دار ماكجروهيل للنشر _ .األشول 
،  القـاهرة :    املصرية النهضة ةمكتب_ .محد زكي صاحل  أ  /نظريات التعلم   -١١٦

   . ص ٤٤٧، ص  -ا   _.  م١٩٧١
: شركة إجلا للطباعة والنشـر العلمـي   _ .العجيلي سركز / نظريات التعلم  -١١٧

 .ص  ١٦٥_ .م ١٩٩٣مالطا، 



 ٣١

_ .حمرر _غازدا  إماملؤلف املشارك جورج /   ةمقارن دراسة: نظريات التعلم  -١١٨
م  ١٩٨٣ =هــ  ١٤٠٤ويت ، الك:  والفنون واآلداب  للثقافةالس الوطين 

  .ص  ٤١٥  _.
مكتبـة دار  _ .جودت علي عبد اهلـادي   /نظريات التعلم وتطبيقاته التربوية  -١١٩

 .ص  ٣٠٠ _م ٢٠٠عمان ، : الثقافة 

: مكتبـة النهضـة املصـرية     _.لطفي حممد فطيم / نظريات التعلم املعاصرة  -١٢٠
 . )٢ط( م١٩٩٦القاهرة ، 

       روت سـترانج ؛ ترمجـة جـابر    / ملوجـه  الواجبات املدرسية واالستذكار ا -١٢١
 _ . م١٩٩٧القـاهرة ،  : اهليئة املصرية العامة للكتـاب  _ .احلميد جابر  عبد
 .ص  ٨٢

حممـد   /مبادئها وتطبيقاا يف التعلم والتدريس  : وسائل وتكنولوجيا التعليم  -١٢٢
ـ ١٤٠٦، )  األردن( عمـان  :    احلديثـة  التربيةدار _ .زياد محدان   = هـ

  .ص  ٢٩٩  _. م١٩٨٦
_ .الرحيم الكلوب ؛ تقدمي علي عثمان  بشري عبد/ الوسائل التعليمية التعلمية  -١٢٣

 .مصور : ص  ٣١٨_ .م ١٩٨٩عمان ، : مكتبة احملتسب 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٢

 عناوين ٦            اإلدراك: رابعاً 

 
بـريوت ،  : مكتبـة اهلـالل    _.عرض وتقدمي مصطفى سليم غالب / اإلدراك  -١

 .سم ٢٠ص ؛  ١٤٧ _.م ١٩٨٥
_ . السيد على سيد أمحد، فائقة حممد بدر/ اإلدراك احلسي والبصري والسمعي  -٢

 .مصور: ص  ٣٠٠ _.م ٢٠٠١القاهرة ،: مكتبة النهضة املصرية 
    _ .م ١٩٩٤جامعة دمشق ، _ .م خلدون احلكي/ سيكولوجية اإلدراك  -٣

 .ص  ١٧٥
 .عة دمشق جام_ .علي منصور األمحد / سيكولوجيا اإلدراك  -٤
معهد اإلمناء _ .فؤاد شاهني : موريس مارلو بونيت ؛ ترمجة  /ظواهرية اإلدراك  -٥

 .ص  ٣٦٧_ .م ١٩٩٨بريوت ، : العريب 
: دار الفارايب ؛ دار التقدم ؛ دار رادوغا _ .دميتري غوريف / لغز اإلدراك  -٦

 .ص  ١١٢_ .م ١٩٩٢بريوت ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٣

 عناوين ٦   الفهم والتصور: خامساً 

 

املدخل يف تطوير مهارات : أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق  -١
_ .م ١٩٩٧عمان ، : دار عمار _ .حممد حبيب اهللا / الفهم والتفكري والتعلم 

 .ص  ٢٤٣
دار _ .حممد حبيب اهللا ، منر اخلطيب / الدليل إىل فهم املقروء : أنا أقرأ أنا أفكر  -٢

 ) .سلسلة ( ج  ٥_ .عمان : عمار 
؛  لوشا. أنطوانيت د ،مادلني بريىل ألني /  فهم ما وراء الكلمات.. اإلنصات  -٣

،  القاهرة :) مبيك ( مركز اخلربات املهنية لإلدارة _ .ترمجة هالة صدقي 
 .ص  ٢٥٦ _.٢٠٠١

دار البشائر _ .عناية اهللا إبالغ /  خصائصهما و جماالما: التصور والتصديق  -٤
   .  ص ١٥٩_ .م ١٩٩٥، بريوت: اإلسالمية 

_ .الباري عصر  حسين عبد/ طبيعة عملياته وتذليل مصاعبه : الفهم عن القراءة  -٥
 .ص  ٤٩٩_ .م ١٩٩٩اإلسكندرية ، : مركز اإلسكندرية للكتاب 

 دار قتيبة ؛ دار_ .عمران مسيح نزال / النظرية املعرفية العربية : فهم اإلنسان  -٦
 .ص  ٣١٩_ .م ٢٠٠١دمشق ، : القراء 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٤

 التفكيـر ، التأمل ، التعليـل ، البديهة واحلدس ، القيمة ، احلكم ،: سادساً 
 عنواناً ١٦٢علم نفس االتصال                                                        

 
 ؛تيم كامريون  ،دافيد ويتون / أنت كما تفكر... الذات ... اإلدارة والقيادة  -١

 : )مبيك ( مركز اخلربات املهنية لإلدارة  _. ود عبد العليمترمجة  حممد حمم
 ) .  ٣٠ ؛سلسلة إصدارات مبيك  (   _.ص  ٤٢٢ _.م ٢٠٠١ ،القاهرة 

تدريب العقل على التركيز وترتيب األفكار لرفع مستوى قدراتك : إدارة العقل  -٢
_ .م ٢٠٠٢الرياض ، : مكتبة جرير _ .جيالن بتلر ، توين هوب / العقلية 

 .ص  ٥٤٤
خليل سيباين :  حتقيقو ترمجة/  إدارة العقل وتفعيل السحر الذكائي يف الدماغ -٣

رجل  سلسلة(  _. ص ١٥٩_ .م ٢٠٠٠،  بريوت: دار الراتب اجلامعية _ .
 ) . األعمال الناجح

 القاهرة، : اجلديدة الثقافةدار _ . ستانيسلف كوندراشوف /التفكري السليم ةرادإ -٤
 . م ١٩٩٠

روبرت سترنربج ؛ ترمجة عادل يوسف سعد خضر ؛ مراجعة / كري أساليب التف -٥
      _ .م ٢٠٠٤القاهرة ، : مكتبة النهضة املصرية _ .حممد أمحد دسوقي 

  . ص ٣١٨
 _.عصام علي الطيب / نظريات ودراسات وحبوث معاصرة : أساليب التفكري  -٦

 .ص  ٣٠٤ _.م ٢٠٠٦=هـ١٤٢٧القاهرة ، : عامل الكتب 

مكتبة _ .خريي املغازي بدير عجاج / دراسة مقارنة :  والتعليم أساليب التفكري -٧
 .ص  ١٧٩_ .م ٢٠٠٠القاهرة ، : األجنلو املصرية 

حسني / دليل تيسريي للمدراء واملدربني وامليسرين : أساليب العصف الذهين  -٨
 .ص  ١٩٧_ .م ٢٠٠٢عمان ، : دار جمدالوي _ .حسنني 



 ٣٥

      _.م ٢٠٠٢الرياض ، : جرير  مكتبة_ .توين بوزان / استخدم عقلك  -٩
 .سم ١٤.٥×  ٢١.٥ص  ؛  ١٨٢

رسالة دكتوراه يف جامعة عمان ( استرتيجيات تنمية مهارات التفكري العليا  -١٠
غسان يوسف قطيط ؛ إشراف عادل أبو العز سالمة ) / العربية للدراسات العليا 

 .ص  ٢٠٨_ .م ٢٠٠٨=هـ١٤٢٩عمان ، : دار الثقافة للنشر والتوزيع _ .

فواز  / حاضنة التعليم اإلبداعي وحل املشكالت : استرتيجية العصف الذهين  -١١
العني ، : دار الكتاب اجلامعي  _.فتح اهللا الراميين ، جهاد فالح كراسنة 

 .ص  ٣٣٦ _.م ٢٠٠٧
    ، بريوت: دار النهضة العربية  _. حممود زيدان /ملنهج العلميوا االستقراء -١٢

 . ص ٢١٠ _.] م١٩٩٥[
دونالد / التفكري وأدواته تدريبات يف تعلم التفكري بنوعية اإلبداعي والناقد أسس  -١٣

بغداد ؛ :دار الشرق _ .ترفنجر ، كارول ناساب ؛ ترمجة منري احلوراين . ج
_ .م ٢٠٠٢، ) اإلمارات العربية املتحدة ( العني : توزيع دار الكتاب اجلامعي 

 .ص  ١٠٤
: م .د[ _.كوكب عامر / اب والسنة أسس التفكري السليم ومناهجه يف الكت -١٤

 .ص   ١٢٩_ .م ١٩٩٣، إيداع ] ن .د
مكتبة األجنلو _ .الستار إبراهيم  عبد/ حبوث ودراسات نفسية : أصالة التفكري  -١٥

 .ص  ٣٨٩_ .م ١٩٧٩القاهرة ، : املصرية 
جابر عبد احلميد جابر / دليل للتدريس والتعلم والبحث : أطر التفكري ونظرياته  -١٦

 .ص  ٣٠٨ _.م  ٢٠٠٨=هـ١٤٢٨عمان ، : ملسرية دار ا _.

عامل الكتب احلديث ، جدارا  _.خري شواهني / ألعاب تربوية مثرية للتفكري  -١٧
 .ص  ٢٢٠ _.م ٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩عمان ، : للكتاب العاملي 



 ٣٦

عيسى بن علي حممد / دراسة تربوية نفسية إدارية : اإلنسان والتفكري اإلجيايب  -١٨
 .ص  ١٨١_ .م ١٩٩٤اخلرب ، السعودية، ): ٨١٨٢ب.ص(املؤلف _ .املال 

مهارات لتحسني طريقة التفكري وتنظيم السلوك والتفاعل مع : اإلنسان الفعال  -١٩
 .ص  ٤٤٣_ .م ٢٠٠٤دمشق ، : دار الفكر _ .مجال مجال الدين / اآلخر 

الرياض ، : مكتبة الشقري _ .إبراهيم بن أمحد مسلم احلارثي / أنواع التفكري  -٢٠
 .ص  ٣١٢_ .م ٢٠٠٦

كاظم / حبوث ودراسات تربوية ونفسية يف القدرات العقلية والتفكري واإلبداع  -٢١
 .عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع _ .عبد نور 

عاطف كنعان ، ثائر / برنامج فكِّر : املتفوقني رنامج إثرائي للطلبة املوهوبني وب -٢٢
_ .م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٤عمان ، : دار جهينة للنشر والتوزيع _ .حسني 

 .ص  ٣٣٣
دليلك مدى احلياة إىل تفكري أعمق ، وذاكرة أقوى ، وعقل ال ينال : بناء العقل  -٢٣

      _.م ٢٠٠١. الرياض : مكتبة جرير _ .ريتشارد ليفيتون / منه الزمن 
 .ص  ٥١٤

الرياض ، : مؤسسة اليمامة الصحفية _ .إبراهيم البليهي / بنية التخلف  -٢٤
 .ص  ٢١٨_ .هـ ١٤١٥

اللطيف اخلياط  إدوارد بونو ؛ ترمجة عبد/ لتفكري بطريقة القبعات الست حتسني ا -٢٥
 .ص  ٩١_ .م ٢٠٠٢عمان ، : دار األعالم  _.

    / تنمية املوارد البشرية باستخدام الكمبيوتر واإلنترنت : التدريب عن بعد  -٢٦
م ٢٠٠١،القاهرة  :) مبيك ( مركز اخلربات املهنية لإلدارة  _.الرمحن توفيق  عبد

 ) . ٥ ؛موسوعة التدريب والتنمية البشرية ( _ .ص  ٤٧٣ _.
خليفة احلميد ،  شاكر عبد/ مقدمة عربية يف مهارات التفكري : تربية التفكري  -٢٧

 .  ص  ٢٥٠_ .م ٢٠٠٥ديب ، : دار القلم _ .السويدي ، أمحد أنور 



 ٣٧

دار النشر _ .هاري الدير / كيف تنمي قدراتك العقلية : العقلتدريب  -٢٨
 .م ٢٠٠١،  القاهرة: عات للجام

: دار األعالم _ .الكرمي حممد حسن بكار  عبد/ تشكيل عقلية إسالمية معاصرة  -٢٩
 .ص  ١٩٢_ .م ٢٠٠٣عمان ، 

 فاروق سيد عبد السالم/ التصلب الفكري وعالقته ببعض خصائص الشخصية  -٣٠
 .م ١٩٧٥دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ،  _.

_ .حممد بكر نوفل / التفكري باستخدام عادات العقل تطبيقات عملية يف تنمية  -٣١
 .ص  ٤٠٧_ .م  ٢٠٠٨= هـ ١٤٢٨عمان ، : دار املسرية 

جريالد / دليل للتفكري النقدي عرب املنهج الدراسي : تطبيق التفكري الشامل  -٣٢
بريوت ، : الدار العربية للعلوم  _.ناسيتش ؛ ترمجة راتب جليل صويص 

 .ص  ٣٠٧ _.م ٢٠٠٦ = هـ١٤٢٧
مارتني سليجمان  /كيف تستطيع أن تغري طريقة تفكريك وحياتك : تعلم التفاؤل  -٣٣

        _ . سم ١٤×٢٠ ص ؛ ٤٦٥ _. م٢٠٠٢، الرياض  :مكتبة جرير  _.
   ) . من أكثر الكتب مبيعاً يف العاملسلسلة ( 

  دار غريب للنشر _ .يوسف ميخائيل أسعد / تعلم فن التفكري والكالم  -٣٤
 .ص  ١٤٧_ .م ١٩٩٧قاهرة ، ال: والتوزيع 

جيمس  ،دانا جاينس روبنسون / أدوات حتويل األفكار إىل نتائج  :التغيري  -٣٥
 _.م ٢٠٠٠،القاهرة  :) مبيك ( مركز اخلربات املهنية لإلدارة _ .روبنسون 

  ) .١٥ ؛إصدارات مبيك  (_ .ص  ٢٣٩

 _.هللا العتيق عبد اهللا بن عمر الصقهان ؛ اعتىن به وأخرجه علي عبد ا/ التفكري  -٣٦
 .ص  ٤٤ _.هـ ١٤٢٣

مكتبة _ .الكرمي حبيب  جمدي عبد/ األسس النظرية واالستراتيجيات : التفكري  -٣٧
 .ص  ٢٧٩_ .م ١٩٩٦القاهرة ، : النهضة املصرية 



 ٣٨

_ .حطب ، سيد أمحد عثمان  اللطيف أبو فؤاد عبد/ دراسات نفسية : التفكري  -٣٨
 .ص  ٤٣ _.م ١٩٧٨مكتبة األجنلو املصرية 

مكتبة األجنلو _ .العزيز  هنري هارليت ؛ ترمجة حامد عبد/ علم وفن : فكري الت -٣٩
 .ص  ٢٧١_ .م ١٩٧٥القاهرة ، : املصرية 

مجال / القياس  _االستراتيجيات  _املهارات  _النظريات  _املفاهيم : التفكري  -٤٠
  .ص  ٢٥٢ _.هـ ١٤٢٧الرياض ، : مكتبة الرشد  _.حممد علي  

مركز _ .الباري عصر  حسين عبد/ تراتيجيات تدريسه مهاراته واس: التفكري  -٤١
 .ص ٤١٢_ .م ٢٠٠١اإلسكندرية ، : اإلسكندرية للكتاب 

م ٢٠٠٨=هـ١٤٢٨عمان ، : دار البداية  _.زيد منري عبوي / التفكري الفعال  -٤٢
 .ص  ٢٠٧ _.

القاهرة ، : الدار املصرية للتأليف والترمجة _ .أمحد فائق / التفكري عند اإلنسان  -٤٣
 .ص  ١٢٦_ .م ١٩٦٥ –هـ ١٣٨٥

جمدي / أمناطه  _تنميته  _طبيعته مهاراته  _تعريفه : التفكري من منظور تربوي  -٤٤
م ٢٠٠٥سبتمرب = هـ١٤٢٦القاهرة ، رجب : عامل الكتب _ .عزيز إبراهيم 

 ) . ١سلسلة التفكري والتعليم والتعلم ؛ ( _ .ص  ٤٥٦_ .
إبراهيم أمحد مسلم احلارثي / اغ التفكري والتعلم والذاكرة يف ضوء أحباث الدم -٤٥

 .ص  ٢٤٤_ .م ٢٠٠١الرياض ، : مكتبة الشقري _ .
إصدارات مركز اخلربات املهنية / املهارات والقدرات .. التفكري والعمل معاً  -٤٦

          إلدارة مركز اخلربات املهنية ل_ .الرمحن توفيق  عبد: لإلدارة ، إشراف 
 .ص  ١٨٤_ .م ٢٠٠٣القاهرة ، :  )مبيك ( 

طالل الزعيب ، منرية بطارسة ، حممود خضر / التفكري ومهارات البحث العلمي  -٤٧
 .ص  ١٣٥_ .م ٢٠٠١عمان ، : دار املنهل _ .



 ٣٩

:   مكتبة الفالح _ .وليم عبيد ، عزو عفانة / التفكري واملنهاج الدراسي  -٤٨
 .ص  ٣٠٧_ .م ٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤الكويت ، 

عامل _ .العزيز العيدان  الرمحن عبد ة عبدجوديت جرين ؛ ترمج/ التفكري واللغة  -٤٩
 .ص  ٢٣٤_ .م ١٩٩٠الرياض ، : الكتب 

  اهليئة العامة _ .الرحيم جرب  جوديت جرين ؛ ترمجة عبد/ التفكري واللغة _ -٥٠
 .ص  ٢٣١_ .م ١٩٩٢القاهرة ، : للكتاب 

     مركز اخلربات املهنية لإلدارة /  املهارات واملمارسات:  التفكري االستراتيجي -٥١
 .ص  ٢٣٨ _ .م ٢٠٠٣،  القاهرة _ .) مبيك ( 

 عناصر ببليوغرافيا : التفكري االستراتيجي وحدود اإلبداع يف الثقافة العربية  -٥٢
 .ص  ١٧٣_ .م ٢٠٠٠عمان ، : مؤسسة عمون _ .املعطي سويد  عبد/ نقدية 

آن  /أسرار التفكري اإلجيايب يف حياة رجل أعمال ناجح   :التفكري اإلجيايب  -٥٣
عبد  إشراف ؛ترمجة عال أمحد إصالح ؛ باربرالو   ،دوين ترامبل  ،اكجي م

_ . م٢٠٠٠،القاهرة  : )مبيك ( مركز اخلربات املهنية لإلدارة _ .الرمحن توفيق 
 .ص  ١٩١

املكتبة _ .كريج ليوهل ؛ عرض حممد رؤوف حامد / التفكري بطريقة استراتيجية  -٥٤
: سلسلة ( _ . سم ٢٠× ٢٨؛ ص  ٥٨_ .م ٢٠٠٢القاهرة ، : األكادميية 

 ) .كراسات عروض 
:   مكتبة جرير_ .مايك فانس ، ديان ديكون / التفكري خارج الصندوق  -٥٥

 .سم ٢٣مصور ؛ : ص  ١٩٩_ .م ٢٠٠٢، الرياض 
 _.رشدي فام منصور ، جنيب إسكندر إبراهيم / حبث جترييب : التفكري اخلرايف  -٥٦

  .ص  ٢٥٤ _.م ١٩٦٢ القاهرة ،: مكتبة األجنلو املصرية 
   .م ١٩٧٣_ .حيىي حامد هندام  /  اجلربيةاملسائل  يفتفكري التلميذ  -٥٧



 ٤٠

:  ياخلاجن ةمكتب_ . لوقا ينظمترمجة  ؛ جوزيف جاسترو /التفكري السديد  -٥٨
  . م١٩٥٨ ، بريوت: القاهرة ؛ املكتب التجاري 

املعرفة دار _ .أمحد الرباء األمريي / التفكري السديد طريقك إىل النجاح والتفوق  -٥٩
 _ .م ١٩٩٩ =هـ١٤١٩الرياض ، : لالستشارات التربوية؛ دار الناشر الدويل 

 .سم ٢١ص ؛  ٦٦
  : امع الثقايف _ .خليل اجليوسي :إدوارد دي بونو؛ ترمجة / التفكري العملي -٦٠

 .سم ٢٠ص ؛ ٢٦٣_ .م ١٩٩٧ظيب ،  أبو
و ؛ ترمجة إيهاب إدوارد دو بون/ استخدامات التفكري اجلانيب : التفكري املتجدد  -٦١

 .ص  ١١٦_ .م ١٩٩٥ ، القاهرة: اهليئة العامة للكتاب _ .حممد 
تاولس ؛ ترمجة حسن سعيد . هـ . روبرت / التفكري املستقيم والتفكري األعوج  -٦٢

: الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب _ .اهللا حطاب  الكرمي، صدقي عبد
 ) .٢٠عامل املعرفة ؛ سلسلة( _ .سم ٢٢ص ؛  ٢٥٢_ .م ١٩٧٩الكويت ، 

 .م ١٩٩٦_ .أنيتا هرنادك ؛ ترمجة رائد مصطفى / التفكري الناقد  -٦٣
دار املعرفة _ .عزيزة حممد السيد / دراسة يف علم النفس املعريف : التفكري الناقد  -٦٤

 ) .املكتبة التربوية ( _ .ص  ١٧٧_ .م ١٩٩٥اإلسكندرية ، : اجلامعية 
حزمة كبرية من التدريبات : والتفكري مهارات القراءة : التفكري النقدي  -٦٥

ستانلي وينك ، أرلني برغدورف ، دون / الكتساب مهارات التفكري املنطقي 
: دار الكتاب اجلامعي _ .بارنس ؛ ترمجة سناء العاين ؛ مراجعة حممد جهاد مجل 

 .ص  ١٧٣_ .م ٢٠٠٢العني ، 
من التدريبات  حزمة: مهارة القراءة والتفكري املنطقي : التفكري النقدي  _ -٦٦

دون  / الكتساب مهارات التفكري املنطقي والتفكري النقدي وحل املشكالت 
بارنس ، أركني بورفدورف ، ستانلي وينك ؛ ترمجة سناء العاين ؛ أضاف إليه 



 ٤١

م ٢٠٠٦العني ، : دار الكتاب اجلامعي  _.وراجعه وعدل فيه حممد جهاد مجل 
 .ص  ٢١٧ _.

: دار ضة مصر _ .س ؛ ترمجة لطيف دوس هاي روتشلي/ التفكري الواضح  -٦٧
 .ص  ٢٥٣_ .م ١٩٦٨القاهرة ، 

وسائل وآليات فعالة لتوظيف العواطف واألحاسيس يف : التفكري الوجداين  -٦٨
ميشيل كراف ؛ ترمجة صاحل التميمي ؛ إشراف إبراهيم / عالقات العمل واحلياة 

       _.م ٢٠٠٢، الرياض : عرفة للتنمية البشرية دار امل_ .بن محد القعيد ا
 .ص  ١٥٢

الدار الدولية للنشر _ .جاردنر ؛ ترمجة حممد رضوان / التميز املوهبة والقيادة  -٦٩
 .ص  ٢٤١_ .م ١٩٨٩مصر ، : والتوزيع 

القادر  عبد/ كيف تصبح متحدثاً لبقاً وسريع البديهة : تنشيط سرعة البديهة  -٧٠
 .ص  ٧٦_ .م ١٩٩٣عمان ، : دار الشروق _ .الشيخلي 

أنور محودة البنا ، نائلة جنيب اخلزندار ، عائد عبد اللطيف الربعي / مية التفكري تن -٧١
 .ص  ٢٧٨ _.م ٢٠٠٥غزة ، : منشورات آفاق للطباعة  _.

_ .اللطيف هوانه  بروكفيلد ؛ ترمجة مسري عبد. ستيفني د/ تنمية التفكري النقدي  -٧٢
    _.م ١٩٩٣يت ، الصفاة ، الكو: اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

 .ص  ٣٣٠

مركز ديبونو _ .عبد الواحد محيد الكبيسي / تنمية التفكري بأساليب مشوقة  -٧٣
 .ص  ٢٦٤_ .م ٢٠٠٨،  ٢عمان ، ط: لتعليم التفكري 

إحسان آدم الطيب أمحد ، عبد الرحيم دفع السيد     / تنمية مهارات التفكري  -٧٤
      _.م ٢٠٠٧= ـ ه١٤٢٨الرياض ، : مكتبة الرشد  _.عبد اهللا أمحد 

 .ص  ٣٢٨



 ٤٢

نان يوسف العتوم ، عد/ مناذج نظرية وتطبيقات عملية : تنمية مهارات التفكري  -٧٥
عمان ، : دار املسرية _ .الناصر ذياب اجلراح ، موفق بشارة عبد 

 .ص  ٣٦٠_ .م  ٢٠٠٧=هـ١٤٢٧

_ .حنان سامل آل عامر / أنشطة إثرائية : تنمية مهارات التفكري يف الرياضيات  -٧٦
 .ص  ٣١٨_ .م ٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦ديبونو ، 

 .ص  ٣٨٨_ .م ٢٠٠٥ديبونو ، _ .يوسف قطامي / عادة عقل  ٣٠ -٧٧

الكرمي  عبد/ ثالثون ملمحاً يف أخطاء التفكري وعيوبه : خطوة حنو التفكري القومي  -٧٨
 .ص  ١٦٤_ .م ٢٠٠٢عمان ، : دار األعالم _ .بكار 

_ .كاظم عبد نور / اإلبداع دراسات وحبوث يف علم النفس وتربية التفكري و -٧٩
عمان ، : عمان ؛ توزيع جهينة للنشر والتوزيع : مركز ديبونو لتعليم التفكري 

 .ص  ٣٤٩_ .م ٢٠٠٥
 مكتبة النهضة _ .الكرمي حبيب  جمدي عبد/ دراسات يف أساليب التفكري  -٨٠

 .ص  ٢٩٩_ .م ١٩٩٥القاهرة ، : املصرية 
مركز  _.د الواحد محيد الكبيسي عب/ دعوة للتفكري من خالل القرآن الكرمي  -٨١

 .ص  ٢٦٠ _.م ٢٠٠٦=هـ١٤٢٧عمان ، : ديبونو لتعليم التفكري 

الناصر  ثائر حسني ، عبد/ مهارة يف التفكري )  ١٠٠: ( دليل مهارات التفكري  -٨٢
 . A٤ص ؛ قياس الصفحات  ٢٩٨_ .م ٢٠٠٢عمان ، : دار الدرر _ .فخرو 

الناصر  ثائر حسني ، عبد/ رة يف التفكري مها)  ١٠٠: ( دليل مهارات التفكري  - -٨٣
سم    ١٧×  ٢٤ص ؛  ٣٩٨_ .م ٢٠٠٢عمان ، : دار جهينة للتوزيع _ .فخرو 

 ) .عادي ( 
دراسة فيسيولوجية ملاهيتها ووظائفها : الدماغ واإلدراك والذكاء والتعلم  -٨٤

 =هـ ١٤٠٦عمان ، : دار التربية احلديثة _ .حممد زياد محدان / وعالقاا 
 .ص  ٤٣_ .م ١٩٨٦



 ٤٣

مركز ديبونو _ .ذوقان عبيدات ، سهيلة أبو السميد/ الدماغ والتعلم والتفكري  -٨٥
_ .م ٢٠٠٥عمان ، : عمان ؛ توزيع جهينة للنشر والتوزيع : لتعليم التفكري 

 . ص  ٣٧٦
: دار املعرفة _ .تشارلز فريست؛ ترمجة حممود سيد رصاص / الدماغ والفكر -٨٦

 .ص  ٢٣٣_ .م ١٩٨٧ =هـ ١٤٠٨دمشق ، 

عمان ، : دار الفكر _ .حممد عبد الرحيم عدس / دور املطالعة يف تنمية التفكري  -٨٧
 .ص  ٢١٠_ .م ٢٠٠٥=  هـ١٤٢٦

سيد حممد / دور وسائل اإلعالم يف بناء ملكة التفكري السديد لدى الطالب  -٨٨
: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ؛ دار املسري _ .سادايت الشنقيطي 

 .ص  ١٤١_ .م ١٩٩٧ –هـ ١٤١٧، الرياض 
فاروق السيد / سيكولوجيا إدارة الوقت وبناء مهارات التفكري االستراتيجي  -٨٩

 .ص  ١٠٤_ .م ١٩٩٥القاهرة ، : دار املعارف _ .عثمان 
   منشأة _ .فاروق السيد عثمان / سيكولوجيا التفاوض وإدارة األزمات  -٩٠

 .ص  ١٣١_ .م ١٩٩٨اإلسكندرية ، : املعارف 
غسان يعقوب ، ليلى / الذكاء والتفكري  – ٢ج: لوجيا النمو عند املراهق سيكو -٩١

 .ص  ١٥٢_ .م ١٩٩٢بريوت ، : دار النهار للنشر _ .دمعة يعقوب 
، عامل الكتب احلديث_ . سعاد جرب سعيد/ سكيولوجية التفكري والوعي بالذات  -٩٢

 .ص  ٣٣٣_ .م ٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩عمان ، : جدارا للكتاب العاملي 

 : املؤسسة العربية احلديثة _ .يوسف ميخائيل أسعد / وجية الفكر سيكول -٩٣
 ) .أدبيات ( _ .ص  ١٢٧_ ] .م١٩٩٠[القاهرة ، 

    ترمجة مركز اخلربات املهنية لإلدارة /  فن احلوار االستراتيجي:  السيناريو -٩٤
مركز اخلربات _ .عبد الرمحن توفيق : إشراف علمي  ؛أمرية نبيل  _ ) مبيك(



 ٤٤

   إصدارات ( _ .ص  ٢٠٨_ . م٢٠٠٢، القاهرة  : )مبيك ( لإلدارة املهنية 
 ) . ٤٣؛ مبيك  

:  مركز ديبونو لتعليم التفكري _ .ثائر حسني / الشامل يف مهارات التفكري  -٩٥
 .سم  ٣٠ص ؛  ٢٣٣_ .م ٢٠٠٧عمان ، 

يوسف قطامي ، أميمة حممد عمور / النظرية والتطبيق : عادات العقل والتفكري  -٩٦
     _ .م ٢٠٠٥= هـ١٤٢٦عمان ، : لفكر ناشرون وموزعون دار ا_ .

 . ص ٣٣٦
الواحد حممد ؛ مراجعة  بنيلويب مري ؛ ترمجة حممد عبد/ تاريخ الفكرة : العبقرية  -٩٧

الكويت، : الغفار مكاوي ، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب  عبد
 .)٢٠٨مل املعرفة ؛ سلسلة عا(_.سم ٢٢ص ؛  ٣٦٦_ .م ١٩٩٦=هـ ١٤١٦

دار _ .ان ؛ ترمجة إهلام اخلوري زتوين بو/ العقل واستخدام طاقته القصوى  -٩٨
 .ص  ٢٠٥_ .م ١٩٩٦دمشق ، : احلصاد 

؛ ترمجة حممد وائل األتاسي ،  روجر بنروز/ العقل واحلاسوب وقوانني الفيزياء -٩٩
 .ص  ٥٤٤_ .م ١٩٩٨دمشق ، : دار طالس _ .بسام معصراين 

مكتبة األجنلو _ .عباس حممد املسريي / كيز وتأمل تدريب وتر: العقل املتحرر  -١٠٠
 .ص  ٢٩٥_ .م ١٩٧٣القاهرة ، : املصرية 

ترمجة حممد حممود  ؛تيم كامريون  ،دافيد ويتون / التفاعل اإلجيايب ... العالقات  -١٠١
 مركز اخلربات املهنية لإلدارة  _.إشراف علمي عبد الرمحن توفيق ؛ عبد العليم 

 ؛سلسلة إصدارات مبيك ( _.ص  ٤٨٤ _.م ٢٠٠١، القاهرة  :) مبيك ( 
٣١(. 

    أمحد / دراسة للعالقة اللزومية بني الفكر واللغة : العالقة بني اللغة والفكر  -١٠٢
 .ص  ٩٧_ .م ١٩٨٥اإلسكندرية ، : دار املعرفة اجلامعية _ .الرمحن محاد  عبد



 ٤٥

عمان ، : مركز ديبونو لتعليم التفكري _ .صالح صاحل معمار / علم التفكري  -١٠٣
 .ص  ٢٤٨_ .م ٢٠٠٦=هـ١٤٢٧

: دار حنني ، مكتبة الفالح  _.يوسف قطامي / علم النفس التربوي والتفكري  -١٠٤
 .ص  ٤٦٤ _.م ٢٠٠٥عمان ، 

: مكتبة النهضة العربية _ .العزيز العبد  حامد عبد/  علم نفس التفكري والقدرة -١٠٥
 .م ١٩٦٧، ] مصر؟[

 ٤مع الكتاب _ .ونغ فيوشر شركة ي_ .أمين بكريايت / علم نفسك التفكري  -١٠٦
 ) .سلسلة الكتاب املسموع (_ .أشرطة تسجيل صوتية 

حممد / العمليات الذهنية ومهارات التفكري من خالل عملييت التعلم والتعليم  -١٠٧
 .ص  ٣٣٤_ .م ٢٠٠١العني ، : دار الكتاب اجلامعي _ .جهاد مجل 

عريب محزة بن قبالن ستيفن بنكر ؛ ت/ كيف يبدع العقل اللغة : الغريزة اللغوية  -١٠٨
_ .م ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢٠الرياض، : دار املريخ للنشر واإلنتاج الفين _ .املزيين 
 .ص  ٦٣٦

مجال /  أفكارهمكيف تتفرس يف وجوه الناس وتقرأ : واليوم  األمسبني  الفراسة -١٠٩
  .ص  ١٧٥_ . م١٩٩٤،  القاهرة:  دار الطالئع  _.الكاشف 

، لبنان ،  طرابلس: جروس برس _ . مة اهللاهيكل نع/  الفراسة و قراءة األفكار -١١٠
 . مصور: ص  ١٤٤ _.م ١٩٩٣

الكرمي حممد حسن بكار  عبد/ منطلقات ومواقف : فصول يف التفكري املوضوعي  -١١١
 .ص  ٢٩٦_ .م ١٩٩٣دمشق ، : دار القلم _ .

: ج  ،] م١٩٧٠[ن ، .بريوت ، د_ .نوري جعفر / طبيعته وتطوره : الفكر  -١١٢
 .سم ٢٣مصور ؛ 

آرنست دمنيه ؛ ترمجة رشدي السيسي ؛ راجعه مصطفى حبيب / فكري فن الت -١١٣
 .ص  ٢٥٨_ .م ١٩٦٧القاهرة ، : مؤسسة سجل العرب _ .



 ٤٦

بريوت، لبنان ، : حزم  ابندار _ . حممد راشد دمياس/ إلقناعوا احلوار فنون -١١٤
 . ) ٢ ؛ االتفاقلتفاوض وواسلسلة احلوار (_ .ص  ٢٣٧_ .م ١٩٩٩

املركز الثقايف _ . ٢ط_ . طه عبد الرمحن / علم الكالمجتديد أصول احلوار و يف -١١٥
 . ص ١٧٥_ .م ٢٠٠٠،  لبنان ، بريوت:  العريب

: مكتبة األجنلو املصرية _ .العال حامد عجوة  عبد/ قائمة أساليب التفكري  -١١٦
 .القاهرة 

 امع _ .إدوارد دي بونو ؛ ترمجة خليل اجليوسي / قبعات التفكري الست  -١١٧
 .ص  ٢٧٤_ .م  ٢٠٠١يب ، أبو ظ: الثقايف 

 _.مىن سعيد أبو ناشي / قدرة التقومي ، قدرة التفكري الناقد : القدرات العقلية  -١١٨
 .ص  ٢٣٦ _.م ٢٠٠٧األردن ، : اجلنادرية للنشر والتوزيع 

جني مارس / مفاتيح للكشف عن عبقريتك الكامنة) ٦(القدرة الذهنية اخلارقة  -١١٩
 .ص  ٢٦٩_ .م ٢٠٠٢الرياض ، : مكتبة جرير _ .ستاين 

_ .توين مهغريز ؛ ترمجة فاطمة عصام صربي / التفكري السليب ) أو قوة ( قدرة  -١٢٠
 .ص  ٣١٦_ .م ٢٠٠٣الرياض ، : مكتبة العبيكان 

 _.الرياض :   املؤلف _.فهد حممد اجلالجل  /واخليال  احلقيقةبني  األفكار ةقراء -١٢١
 .ص  ٣٢

القاهرة ، : عامل الكتب  _.سعيد عبد اهللا اليف / القراءة وتنمية التفكري  -١٢٢
 .ص  ٢٢٣ _.م ٢٠٠٦= هـ ١٤٢٦

  .ص  ٣٩٢ _.م ٢٠٠٧املؤلف ،  _.إبراهيم الفقي / قوة التفكري  -١٢٣
سكوت / خصال تعطيك خري النتائج  ١٠: قوة التفكري اإلجيايب يف األعمال  -١٢٤

_ .م ٢٠٠٣الرياض ، : مكتبة العبيكان _ .فنترال ؛ ترمجة ناوروز أسعد . دبليو
 .ص  ٦٠٠



 ٤٧

واإلعالم،  وزارة الثقافة_ .وليم فالكري أتكينسون / قوة الفكر يف احلياة العملية -١٢٥
 . ص ١٢٠ _.م ١٩٨٨، إيداع ] العراق[بغداد،: دائرة اإلعالم الداخلي 

  ؛ ترمجة  دوروثي ليدز / فن التخاطب مع فرد واحد أو مليون :قوة الكلمة  -١٢٦
،  القاهرة :) مبيك ( رة اخلربات املهنية لإلدامركز  _.الرمحن توفيق  عبد

 .ص  ٢٥٥ _.م ٢٠٠١

 هـ١٤٢٤بريوت ، : الدار العربية للعلوم  _.أمحد عمران / كما تفكر تكون  -١٢٧
 .سم ٢٠ص ؛  ٧٢ _.

هنري كالريو ، جريار نرينبريغ  /جليسك من خالل حركاته  ةكيف حتلل شخصي -١٢٨
  .ص ١٢٨_ . م١٩٨٨ =هـ ١٤٠٩بريوت ، : اإلميان  ةمؤسس _.

روبرت اليس / لسؤال الصحيح ؟ يف كل وقت ويف أي موضع كيف تسأل ا -١٢٩
عمان ؛ : بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع _ .وايت ؛ ترمجة موسى يونس 

 .ص  ٣٠٣_ .م ٢٠٠١الرياض ، 
ترمجة جلنة الترمجة / اختبارات تساعد على تطوير قدراتك : كيف تصبح عبقرياً  -١٣٠

_ .م ١٩٩١بريوت ، : دار اجليل _ .٣ط_ .والتعريب يف دار اآلفاق اجلديدة 
 .ص  ١٣٣

الرياض ، : مكتبة جرير _ .جني ماري ستاين /  كيف تضاعف قدراتك الذهنية -١٣١
 .ص  ٢٦٥_ .م ١٩٩٩

بريوت، :دار العلم للماليني _ .جبسون ؛ تعريب منري بعلبكي /  كيف تفكر -١٣٢
 .ص  ١٥٦_ .م ١٩٧٩

الدين زاهر ؛ تنسيق سعد ضياء / تعليم املستقبل : كيف تفكر النخبة العربية  -١٣٣
 .ص  ٣٨٢_.م ١٩٩٠عمان ، : منتدى الفكر العريب _ .الدين إبراهيم 

الدار املصرية للنشر _ . سامي علي/ علم جديد : كيف تقرأ أفكار اآلخرين  -١٣٤
 . سم ٢١مصور ؛ :  ص ٢٠٧_ .م ١٩٩٤القاهرة ، : واإلعالم 



 ٤٨

 زيادة إيناس/ سم حركات اجل: اآلخرين من خالل حركام  أفكاركيف تقرأ  -١٣٥
  .ص  ١٦٠_. م١٩٩٤ =هـ ١٤١٥بريوت ، :   عامل الكتب _. )مترجم(

/ كيف تقوي قدراتك الدماغية وتصل إىل ذروتك يف الذكاء والذاكرة واإلبداع  -١٣٦
دمشق ، : منشورات وزارة الثقافة _ .روجر ب يابسن ؛ ترمجة مجيل الضحاك 

 .ص  ٢٩٣_ .م ١٩٩٩
_ ] .م ١٩٩٥[ القاهرة ،: املركز العريب _ .ين حممد قر/ كيف تنمي قدراتك  -١٣٧

 .ص ١١٧
؛ روس . ويليام ب  /ثالثة عشر ومهاً يف استراتيجية التفكري  :ال تتسرع باحللول  -١٣٨

 ص ؛ ٣٣٦ _. م٢٠٠١ ،الرياض  :مكتبة العبيكان  _. ترمجة مروان احلموي 
 . سم ١٤ × ٢٠

_ .م ١٩٧١، املغرب ، الرباط : مكتبة التومي _ .نوري جعفر / اللغة والفكر  -١٣٩
 .ص  ١٧٢

اهللا  حممد بن عبد/ اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف : ما حتت األقنعة  -١٤٠
 .ص  ٣٧٦_ . م٢٠٠٢، ] الرياض ؟: [ عقان اإلعالمية_ .الصغري 

دار _ . محد سليم سعيدانأ / ةلعاب حسابيألغاز ، أ،  ةسئلأ: التفكري  ةمتع -١٤١
  . م١٩٩١، ) ردناأل(ن عما: التنوير العلمي للنشر والتوزيع 

/ متريناً ذهنياً إلنعاش الذاكرة وحتفيز الدماغ  ٨٣: احملافظة على التفكري املتوقد  -١٤٢
الدار العربية _ .مركز التعريب والربجمة : لورنس كاتز ، مانينغ روبني ؛ ترمجة 

 .ص  ١٥٨_ .م ٢٠٠٠بريوت ، : للعلوم 
: دار الفكر _ .مرضي حسن حسن / اللغة والتفكري ] أساليب [ مدخل إىل فهم  -١٤٣

 .ص  ١٤٠م ، ١٩٩٤بريوت ، 
 إمساعيلترمجة  ؛فنسنت بيل /جيايب نسان والتفكري اإلمركب النقص عند اإل -١٤٤

  .غري معروف : تاريخ النشر  ، بريوت_ .اليوسف 



 ٤٩

بريوت ، : الشركة العاملية للكتاب_ .توم ودجك / مرن ذهنك ومن عقلك  -١٤٥
 .سم ٢٣مصور ؛ : ص  ٢٨٠ _.م ٢٠٠٢

شركة اإلبداع اخلليجي _ .طارق حممد السويدان / مرن عضالت خمك  -١٤٦
 .سم ٢٠ص ؛  ١٤٥_ .م ٢٠٠١الكويت ، : لالستثمارات والتدريب 

/ أحاجي وألغاز هندسية ومنطقية ؛ عقلية وباحلاسب اآليل : مساحة للتفكري  -١٤٧
 .سم ٢٠ص ؛  ١٢٠_ .م ١٩٩٣عمان ، : دار الفرقان _ .حممود كتكت 

دار _ .حيىي حامد هندام / طريقة هندام : الكبار يف الرياضيات مسارات تفكري  -١٤٨
 .ص  ٢٩٧_ .م ١٩٨٤القاهرة ، : النهضة العربية 

: دار املكتيب _ . عبد اللطيف الفرفور / اإلنساينضبط للتفكري :  الفكر معايري -١٤٩
 . ص ١٦٠_ .م ١٩٩٦،  ، سوريا دمشق

دار قباء للطباعة _ .يمي الرمحن الش حسين عبد/ املعلومات والتفكري النقدي  -١٥٠
 .ص ٢٣١_ .م ١٩٩٨القاهرة ، : والنشر والتوزيع 

خليل بن عبد اهللا / منهجية التفكري العلمي يف القرآن الكرمي وتطبيقاا التربوية  -١٥١
مكة املكرمة ،   : دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع _ .ابن عبد الرمحن احلدري 

 .  ص  ٦٤٦_ .م ٢٠٠٥= هـ ١٤٢٥،  ١ط 
مركز _ .حممد عبد الغين حسن هالل / هارات تشغيل وصيانة العقول البشرية م -١٥٢

سلسلة مهارات (_ .ص  ١٦٦_ .م ٢٠٠٣مصر ، : تطوير األداء والتنمية 
 ) . ٢٦تطوير األداء ؛ 

عمان ، : دار غيداء للنشر والتوزيع _ .مصطفى منر دعمس / مهارات التفكري  -١٥٣
 .ص  ١٩٩_ .م ٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩

دار _ .فهيم مصطفى / … الدليل املثايل للتفوق يف الدراسة : تفكري مهارات ال -١٥٤
سلسلة الشباب ( _ .ص ١٩١_ .م ٢٠٠٢القاهرة ، : التوزيع والنشر اإلسالمية 
 ) . ١املسلم إىل فهم الذات ؛ 



 ٥٠

مركز ديبونو لتعليم  _ . خري شواهني/ حماوالت جريئة : مهارات التفكري  -١٥٥
 .ص  ٢٧٩_ .م ٢٠٠٦عمان ، : التفكري 

: دار الكتاب اجلامعي _ .املعطي سويد  عبد/ مهارات التفكري ومواجهة احلياة  -١٥٦
 .ص  ١٩٢_ .م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤العني ، 

عبد اهللا برجس مطلب اخلوالدة / مهارات التفكري لدى طلبة املرحلة األساسية  -١٥٧
 .ص  ١٧٤ _.م ٢٠٠٧عمان ، : دار احلامد  _.

    _.م ٢٠٠١بريوت ، : ابن حزم  دار_ .وفاء مصطفى / مهارات التميز  -١٥٨
 ) . ٤سلسلة النجاح ؛ ( _ .ص  ٢٦٨

دار الرشيد للطباعة _ . كريت هانكز/ املهارة يف نقل األفكار إىل اآلخرين  -١٥٩
 .ص  ١٣٣_ .م ١٩٩٤دمشق ، : والنشر 

حشيش ، خالد  العزيز أبو اهلادي ، عبد نبيل عبد/ مهارات يف اللغة والتفكري  -١٦٠
عمان ، : املسرية للنشر والتوزيع والطباعة  دار_ .الكرمي بسندي  عبد

 .ص  ٣١٩_ .م ٢٠٠٣ = هـ١٤٢٤
، القاهرة: عامل الكتب _ .اللقاين أمحد حسني / املواد االجتماعية وتنمية التفكري  -١٦١

 .ص  ١٥٩_ .م ١٩٧٩
اجلزء (توسيع جمال اإلدراك  _هندسة التفكري لتنمية مهارات التفكري والذكاء  -١٦٢

 _ .الناصر فخرو  عبد:  ترمجة، حتقيق؛ عمة ، رند العظمة أمل ط/  )األول
    . ص ١٢٠_ . م٢٠٠٣ ، خاص

 
 

 
 
 



 ٥١

 اعنوان ١٤  التفكري املنطقي -١: من أنواع التفكري : سابعاً 

 
دار _ .بتروف ؛ ترمجة وتقدمي أمحد جابر أبو زايد .يو آ/ أجبدية التفكري املنطقي  -١

 .سم ٢١ص ؛  ١٦٢_ .م ١٩٩٩دمشق ، : الشموس للدراسات والنشر 
القاهرة ، : الدار املصرية السعودية  _.حممد مهران رشوان / أسس التفكري املنطقي  -٢

 .ص  ٢٥١ _.م ٢٠٠٦

 .ص  ٧٢_ .م ١٩٨٤القاهرة ، _ .عبد الكرمي بن مراد األثري / تسهيل املنطق  -٣

ة ، القاهر: دار النهضة العربية _ .اللطيف حممد العبد  عبد/ التفكري املنطقي  -٤
 .ص  ٣١٩_ .م ١٩٧٨

_ .اللطيف حممد العبد  عبد/ التفكري املنطقي بني املنهج القدمي واملنهج احلديث  -٥
 .ص  ١٢٨_ .م ١٩٧٧القاهرة ، : مكتبة األجنلو املصرية 

حممد مهران ، مصطفى النشار ، / التفكري املنطقي للصف الثالث الثانوي األديب -٦
 .ص  ١٥٧_ .م ١٩٩٦ديب ، : م وزارة التربية والتعلي_ .حمفوظ فرغلي 

مكتبة الكليات _ .العزيز البهنسي  حممد عبد/ ذيب املنطق والتفكري العلمي  -٧
 .ص  ٦٢_ .م ١٩٨٦القاهرة ، : األزهرية 

صياغة للمنطق وأصول البحث : ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة  -٨
: دار القلم _ .اين الرمحن حسن حبنكة امليد عبد/ متمشية مع الفكر اإلسالمي 

 .ص  ٤٧١_ ) .٣ط(م ١٩٩٨ =هـ ١٤٠٨دمشق ، 
الوهاب  يعقوب بن عبد/ طرق االستدالل ومقدماا عند املناطقة واألصوليني  -٩

 .ص  ٣٣٤_ .م ٢٠٠١الرياض ، : مكتبة الرشد _ .الباحسني 
     وليم شانر ؛ ترمجة عطية حممود هنا ؛ إشراف / الطريق إىل التفكري املنطقي  -١٠

) ٢ط(م ١٩٩٢القاهرة ، : مكتبة النهضة املصرية _ .العزيز حامد القوصي  دعب
 .ص  ١١٤_ .



 ٥٢

 ةمكتب_ .حممد على العريان  ؛ ليونيل رويب / املنطقيقناع املرشد للتفكري فن اإل -١١
_ . م١٩٦١_.نيويورك ؛  القاهرة: فرانكلني  ةسسؤم؛  القاهرة:  املصريةجنلو األ

  .ص  ٤١٤
حممد هاين قنوايت ، كمال / لصف الثالث الثانوي القسم األديب مبادئ علم املنطق ل -١٢

 . ص ١٦٣_ .م ١٩٩٠الكويت، : وزارة التربية والتعليم _ .حممود اخلطيب 

: بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم _ .عمر عبد اهللا كامل / مذكرة يف تيسري املنطق  -١٣
 .سم  ٢٠×  ١٤ص ؛  ١١٧_ .م ٢٠٠٤بريوت ، نوفمرب 

الدار املصرية السعودية للطباعة والنشر _ .حسني علي / التفكري  املنطق وفن -١٤
 .ص  ١٩٦_ .م ٢٠٠٥القاهرة ، : والتوزيع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٣

 عنوانان  التفكري الفلسفي -٢: من أنواع التفكري : ثامناً 

 
حممد مهران النشار ، حمفوظ / التفكري الفلسفي للصف الثالث الثانوي األديب  -١

     _.م ١٩٩٦أبو ظيب ، : وزارة التربية والتعليم _ .العزم  فرغلي ، علي أبو
 .ص  ١٤٦

حنو فلسفة توازن بني التفكري امليتافيزيقي والتفكري : املرجع يف الفكر الفلسفي  -٢
  _.م ١٩٨٣القاهرة ، : دار الفكر العريب _ .نوال الصراف الصايغ / العلمي 

 .ص  ٣٠٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٤

 عنواناً ١٣  التفكري العلمي -٣: فكري من أنواع الت: تاسعاً 
 

بيتر مدور ؛ ترمجة خليل الفرحيات ، بالل / االستقراء واحلدس يف التفكري العلمي  -١
 .ص  ٨٠_ .م ١٩٨٢دمشق ، : وزارة الثقافة واإلرشاد القومي _ .اجليوسي 

م ١٩٧٧القاهرة ، : دار املعارف _ .زكي جنيب حممود / أسس التفكري العلمي  -٢
 ) .سلسلة كتابك(_ . ص ٧٦_ .

/ مناذج تطبيقية للتصميم والتنفيذ التجرييب: تاريخ التفكري العلمي وطرقه البحثية -٣
    _ .م ١٩٩٥اإلسكندرية ، : دار املعرفة اجلامعية _ .مجال حممد أبو شنب 

 .ص  ٢٢٦
 مكتبة األجنلو _ .ايد سرحان ، منري كامل  الدمرداش عبد/ التفكري العلمي  -٤

 .ص  ٢١١_ .م ١٩٦٣القاهرة ، : املصرية 
مكتبة _ .السالم احملتسب  ايد عبد العزيز اهلواين ، عبد عبد/ التفكري العلمي  -٥

 .م ١٩٨٠، ) األردن(عمان : النهضة اإلسالمية 
، الكويت: لثقافة والفنون واآلداب الس الوطين ل_ .فؤاد زكريا / التفكري العلمي  -٦

 .ص  ٣٤٤_ .م ١٩٨٨
الواقع : لعلمي لدى طالب التعليم العام يف اململكة العربية السعودية التفكري ا -٧

_ .القادر املهندس وآخرون  حممد بن شحات اخلطيب ، أمحد عبد/ والطموحات 
 .ص  ١١٦_ .م ١٩٩٧ =هـ ١٤١٨الرياض ، : مكتبة العبيكان 

ر دار الفرقان للنش_ .يعقوب حسني نشوان / التفكري العلمي والتربية العلمية  -٨
 .ص  ٢٦٨_ .م ٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦عمان ، : والتوزيع 

مكتبة ومطبعة _ .حممد ماهر اجلمال / التفكري العلمي ودور املؤسسات التربوية  -٩
 . القاهرة: اإلشعاع الفنية 



 ٥٥

دار اإلميان للطبع والنشر _ .اهللا  عادل فتحي عبد/ كيف تفكر بطريقة علمية ؟  -١٠
 . ص ٧٦_ .م ٢٠٠٠اإلسكندرية ، : والتوزيع 

 منشورات عويدات_ .فايزكم نقش ترمجة جان فوراستيه ؛ / معايري الفكر العلمي -١١
 ) . ١٥٧سلسلة زدين علماً ؛ ( _ .ص  ١٨٨_ . م١٩٨٤بريوت ، : 

صالح عثمان / حبث يف منطق التفكري العلمي : النموذج العلمي بني اخليال والواقع  -١٢
 .ص  ١٨٦_ .م ٢٠٠٠اإلسكندرية ، : منشأة املعارف _ .

الشركة الدولية _ .حممد حممود العزي / فلماذا .. هذا التفكري العلمي قد أخطأ  -١٣
 .ص  ٧١_ .م ١٩٩٠عمان ، : للطباعة والنشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٦

 عنوانا١٧ً االبتكار ، التفكري االبتكاري -٤: من أنواع التفكري : عاشراً 

 
: دار ضة مصر _ . راجي عنايت/ فكر جديد تمع جديد : االبتكار واملستقبل  -١

 .ص  ٢٢٢_ .م ١٩٩٩القاهرة ، 

القاهرة ، : مكتبة األجنلو املصرية _ .أنور حممد الشرقاوي / االبتكار وتطبيقاته  -٢
 .م ١٩٩٩

دار _ .اهلادي حسني  حممد عبد/ استخدام احلاسوب يف تنمية التفكري االبتكاري  -٣
 .سم ٢٤مصور ؛ : ص  ٣٢٠_ .م ٢٠٠٢عمان ، األردن ، :  الفكر 

: مركز الكتاب للنشر _ .أمحد عبادة / املعوقات وامليسرات : التفكري االبتكاري  -٤
 .ص  ١٧٦_ .م٢٠٠١القاهرة ، 

القاهرة ، : دار النهضة العربية _ .الغفار  السالم عبد عبد/ التفوق العقلي واالبتكار -٥
 .ص  ٣٨١_ .م ١٩٧٧

_ .أمحد حامد منصور / ري تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكري االبتكا -٦
 .ص  ٢٤٤_ .م ١٩٨٦الكويت ، : منشورات ذات السالسل 

عمان ، : دار املنهل  _.صائب األلوسي ، طالل الزعيب / تنمية التفكري االبتكاري  -٧
 .ص  ١٩٢ _.هـ ١٤٢٣

القاهرة، : مركز الكتاب للنشر _ .أمحد عبادة / احللول االبتكارية للمشكالت -٨
 .ص  ١١٨_ .م ٢٠٠١

م ١٩٦٨اإلسكندرية ، : دار املعارف _ .حلمي املليجي / كولوجية االبتكار سي -٩
 .ص  ٤١٨_ .

  _ .كاظم كرمي رضا  /املدرسيبالتحصيل  يبتكارقدرات التفكري اال ةقعال -١٠
  . م١٩٨٢_ . بغداد: ) ن.د(



 ٥٧

/ دارسة سيكولوجية :عالقة القدرة على التفكري االبتكاري بالتحصيل الدراسي -١١
ص ؛  ٣٤٧_ .م ١٩٩١اجلزائر ، : ديوان املطبوعات اجلامعية _ . الطاهر سعد اهللا

 .سم ٢٣
حممود / معناها ، طبيعتها ، مراحلها ، تقوميها ، آثارها التربوية : العملية االبتكارية  -١٢

_ .م ١٩٨٥ –هـ١٤٠٥القاهرة ، : عامل الكتب _ .، مزيدة ٢ط_ .بسيوين 
 .ص  ٢٠٥

مركز الكتاب _ .أمحد عبادة / تعليم العامقدرات التفكري االبتكاري يف مراحل ال -١٣
 .ص  ٢٠٨_ .م ٢٠٠١القاهرة ، : للنشر 

: دار النهضة العربية _ .احلميد جابر  تعريب جابر عبد/ قراءات يف تنمية االبتكار  -١٤
  _] .)اإليداع(م١٩٩٧[القاهرة ،: شرية الب اإلمكاناتالقاهرة ؛ مركز تنمية 

 .ص  ٢١٣
_ .اجلواد  حممد أمحد عبد/ … واإلبداع الفكري كيف تنمي مهارات االبتكار  -١٥

سلة التدريب والتطوير الذايت ؛ سل(_ .ص  ١٢٨_ .م ٢٠٠٠طنطا ، : شري دار الب
١(. 

الغين حسن هالل  حممد عبد/ كيف تكون مبدعاً ؟ : مهارات التفكري االبتكاري  -١٦
 .ص  ١٥٥_ .م ١٩٩٧القاهرة ، : مركز تطوير األداء والتنمية _ .

معهد _ .حممد محزة أمري خان / ياس التفكري االبتكاري ومشكالا وسائل ق -١٧
مكة املكرمة ، : جامعة أم القرى  –البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي 

 .ص  ٥٦_ .هـ ١٤١٣
 
 
 
 



 ٥٨

اإلبداع ، التخيل ، التفكري اإلبداعي -٥: من أنواع التفكري : حادي عشر 
 عنواناً  ٦٤                                                           

 

: وكالة املطبوعات _ .الستار إبراهيم  عبد/ آفاق جديدة يف دراسة اإلبداع  -١
 .ص  ٢١٦_ .م ١٩٧٨الكويت ، 

 .م ١٩٩٧سوريا ، :مطبعة إياس _ .رنيه بول ؛ ترمجة عدنان حممود / اإلبداع -٢
: عة التأصيل األديب مجا_ .الستار إبراهيم  عبد/ قضاياه وتطبيقاته : اإلبداع  -٣

 .م ١٩٩٩القاهرة ، 
 –) مبيك ( مركز اخلربات املهنية لإلدارة  / القواعد غري املكتوبة : اإلبداع -٤

 .ص  ١٩٢ _.م ٢٠٠١،  القاهرة
 مفهومه ، معايريه ، نظرياته ، قياسه ، تدريبه ، مراحل العملية : اإلبداع  -٥

عمان ، : للطباعة والنشر دار الفكر _ .الرمحن جروان  فتحي عبد/ اإلبداعية 
 .ص  ٢٩٥_ .م ٢٠٠٢

_ .م ٢٠٠٠القاهرة ، : دار قباء _ .صفاء األعسر / اإلبداع يف حل املشكالت  -٦
 ) .يف التربية السيكولوجية ( _.ص  ٣٣١

آرثر كروبلي ؛ ترمجة / مرشد املعلمني والتربويني : اإلبداع يف التربية والتعليم  -٧
: مكتبة الشقري _ .رثي ، حممد سعيد مقبل وتعريب إبراهيم أمحد مسلم احلا

 .ص  ٢٦٤_ .م ٢٠٠١= هـ١٤٢٢الرياض ، 
_ .م ٢٠٠١الرياض ، : مكتبة جرير _ .دونالد نوون / اإلبداع يف حل املشاكل  -٨

 .ص  ١٦٧
: كارول جومان ؛ ترمجة / دليل عملي للتفكري اإلبداعي : اإلبداع يف العمل  -٩

     _.م ٢٠٠٢الرياض ، : مية البشرية دار املعرفة للتن_ .اهلادي  ماهر عبد
 .ص  ١٦٠



 ٥٩

أن كرافت ؛ ترمجة جلنة التأليف والترمجة ؛ مراجعة / اإلبداع يف مرحلة الطفولة  -١٠
 .ص  ٢٠٩_ .م ٢٠٠٦غزة ، : دار الكتاب اجلامعي _ .حممد جهاد مجل 

احلي أبو  لسكندر روشكا ؛ ترمجة غسان عبدأ/ اإلبداع العام واإلبداع اخلاص  -١١
  _.م ١٩٨٩الكويت ، : الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب _ .فخرو 
 ) . ١٤٤سلسلة عامل املعرفة ؛ ( _ .سم ٢١ص ،  ٢٧٢

 مكتبة األجنلو _ .احلميد حنورة  مصري عبد/ اإلبداع من منظور تكاملي  -١٢
 .ص  ٤٥٦_ .م ١٩٩٧القاهرة ، : املصرية 

م ١٩٨٣بريوت ، : دار العلم للماليني _ . ٣ط _.عاقل فاخر / اإلبداع وتربيته  -١٣
 .ص  ١٨٢_ .

 .م ١٩٧٧القاهرة ، : مكتبة األجنلو املصرية _ .عاقل فاخر / اإلبداع وتنميته  -١٤
دار _ .احلليم حممود السيد  عبد/ دراسة سيكولوجية : اإلبداع والشخصية  -١٥

 .ص  ٤٤٢_ .م ١٩٧١القاهرة ، : املعارف 
دار ابن _ .علي احلمادي ) / ت ومتارين إبداعية  تدريبا( استمتع مع اإلبداع  -١٦

     _ .سم ٢٢ص ؛  ١٣٦_ .م ١٩٩٩بريوت ، : حزم للطباعة والنشر والتوزيع 
 ) . ٦سلسلة اإلبداع والتفكري االبتكاري ؛ ( 

هل ختتلف : كيف تنشر  ، كيف تقرأ، كيف تكتب : إلبداع واأصول التأليف  -١٧
_ . حممد علي عارف جعلوك/  أللفية الثالثةوالنشر يف ظروف ا والقراءة الكتابة

 . ص ٢٢٤_ .م ٢٠٠٠ ، بريوت: دار الراتب اجلامعية 
   _.م ١٩٩١دمشق ، ] : ن.د[_ .فاخر عاقل / حبوث يف اإلبداع وسواه  -١٨

 .ص  ١٧٦
صاحل حممد علي أبو / النظرة الشاملة : لتنمية التفكري اإلبداعي   TRIZبرنامج   -١٩

 .ص  ١٥٠ _.م ٢٠٠٥ = هـ١٤٢٦ديبونو ،  _.جادو 



 ٦٠

عبد ) / دليل املدرب ( ألعاب وأنشطة خيالية لتنمية اإلبداع : برنامج سكامري   -٢٠
_ .م ٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩عمان ، : دار الفكر _ .الناصر األشعل احلسيين 

 .سم  ٣٠ص ؛  ١٩٢

كلية  التربية ( حممد حبيب احلوراين / جتارب عاملية يف تربية اإلبداع وتشجيعه  -٢١
  _ .م ١٩٩٩ =هـ ١٤١٩الكويت ، : مكتبة الفالح _ ) .ق جامعة دمش

 .ص  ٣٥٥
اإلبداعي باستخدام نظرية احلل االبتكاري  التفكري تنمية يف عملية تطبيقات -٢٢

، عمان:  لتوزيعوا للنشر الشروق دار_ . جادو بوأ علي حممد صاحل/  للمشكالت
 .ص  ٣٠٤  _.م ٢٠٠٤

مؤيد أسعد / قات على برنامج كورت تطبي: تطوير مهارات التفكري اإلبداعي  -٢٣
عمان ، : عامل الكتب احلديث ، جدارا للكتاب العاملي  _.حسني دناوي 

 .ص  ٣١٢ _.م ٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩

: امع الثقايف _ .ترمجة خليل اجليوسي  ؛إدوارد دي بونو / التفكري اإلبداعي  -٢٤
 .ص  ٣٧٨_ .م ١٩٩٧أبو ظيب ، 

 : الدار السعودية للنشر والتوزيع _ .بابكر  اهللا فيصل عبد/ التفكري اإلبداعي  -٢٥
 .سم  ١٣ص ؛ ٢٢٦_ .م ٢٠٠١جدة ، 

_ .إعداد املادة العلمية نايفة قطامي ، نزيه محدي وآخرون / التفكري اإلبداعي  -٢٦
 .ص  ٤١٠_.م ١٩٩٥عمان ، : جامعة القدس املفتوحة 

نادي جازان _ . اهللا بن طه الصايف عبد/ التفكري اإلبداعي بني النظرية والتطبيق  -٢٧
 .ص  ٢١٢_ .م ١٩٩٧ =هـ ١٤١٨جازان ، : األديب 

: دار املعارف _ .زين العابدين درويش / منهجه وتطبيقه : تنمية اإلبداع  -٢٨
 .ص  ٢١١_ .م ١٩٨٣القاهرة ، 



 ٦١

دار _ .عايش زيتون / تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف تدريس العلوم  -٢٩
 .ص  ١٤٣_ .م ١٩٨٧عمان ، : الشروق للنشر والتوزيع 

دار املسرية للنشر _ .حممد محد الطيطي / تنمية قدرات التفكري اإلبداعي  -٣٠
 .ص  ٢٤٨_ .م ٢٠٠١عمان ، : والتوزيع 

:  دار الضياء _ .بسام عبد اهللا صاحل إبراهيم / تنمية القدرة على التفكري اإلبداعي  -٣١
 .ص  ٢٤٨_ .م ٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩عمان ، 

: دار الفكر العريب _ .التواب يوسف  عبد/  واإلبداعيةتنمية املهارات الفكرية  -٣٢
  سلسلة تنمية املهارات الفكرية ( _ . اتإصدار ٨_ .م ٢٠٠٠القاهرة ، 

 ) . ٨ – ١واإلبداعية ؛ 
وليد عبد الكرمي / الطلبة حنو العلوم  تتنمية مهارات التفكري اإلبداعي واجتاها -٣٣

 .م ٢٠٠٨ن ، عما: دار الثقافة للنشر والتوزيع  _.صوافطة 

دار ابن حزم للطباعة والنشر _ .علي احلمادي / ثالثون طريقة لتوليد األفكار  -٣٤
سلسلة اإلبداع (_ .سم ٢٢ص ؛  ١٤٩_ .م ١٩٩٩بريوت ، : والتوزيع 

 ) . ٤والتفكري االبتكاري ؛ 
_ .م ٢٠٠٠القاهرة ، : دار غريب _ .اللطيف خليفة  عبد/ احلدس واإلبداع  -٣٥

 .ص  ١٩٠
: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع _ .علي احلمادي / ع حقنة اإلبدا -٣٦

 اإلبداع والتفكري  سلسلة(_ .سم ٢٢ص ؛  ١٣١_ .م ١٩٩٩وت، بري
 ) .٣االبتكاري ؛ 

الستار إبراهيم  عبد) / اإلبداع واالضطراب النفسي واتمع ( احلكمة الضائعة  -٣٧
 .ص  ٢٢٧_ .م ٢٠٠٢ الكويت ،: الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب _ .

مهارات _ .اهللا الرفاعي  جنيب عبد/ اخلطوات السهلة للتفكري اإلبداعي املتميز  -٣٨
 .ص  ١٦٤_ .م ٢٠٠١الكويت ، : لالستشارات والتدريب 



 ٦٢

_ .احلميد سليمان  شاكر عبد/ دراسات يف حب االستطالع واإلبداع واخليال  -٣٩
 .ص  ٢٠٧_ .م ٢٠٠٠القاهرة ، : دار غريب 

: املصرية اللبنانية  الدر_ .مصطفى سويف / ية يف اإلبداع والتلقي دراسات نفس -٤٠
 ) . ٤علم النفس يف حياتنا االجتماعية ؛ ( _ .ص  ٢١٧_ .م ٢٠٠٠القاهرة ، 

الناصر فخرو  نعيمة اخلاجة ، عبد/ خربات لتنمية قدرات اإلبداع : سلم اإلبداع  -٤١
 .سم ٢٨ج ؛ ٢_ .م ٢٠٠٠الرياض ، ] : ن.د[_ .

 مكتبة _ .حسن أمحد عيسى / اإلبداع بني النظرية والتطبيق  سيكولوجية -٤٢
 .م ١٩٩٣طنطا ، مصر ، : اإلسراء 

الرمحن العيسوي  عبد/ دراسة يف تنمية السمات اإلبداعية : سيكولوجية اإلبداع  -٤٣
 .ص  ١٨١_ ] .م١٩٩٤[بريوت ،: دار النهضة العربية _ .

: الدار العربية للعلوم _.ين العلي اجلسما عبد/ سيكولوجية اإلبداع يف احلياة  -٤٤
 .ص  ١١٢_ .م ١٩٩٥بريوت ، 

شركة ضة مصر _ .يوسف ميخائيل أسعد / سيكولوجية النمطية واإلبداعية  -٤٥
 .ص  ٢٦٠_.م ١٩٩١القاهرة ، : للطباعة والنشر 

املادة العلمية مؤسسة رياض جند / التفكري واإلبداع : الشامل يف تدريب املعلمني  -٤٦
بريوت ؛ دار الوراق : دار املؤلف للطباعة والنشر والتوزيع _ .للتربية والتعليم 

: ص  ٥٤_ .م ٢٠٠٣ = هـ١٤٢٤الرياض ، : للطباعة والنشر والتوزيع 
 ) . ٨سلسلة الشامل يف تدريب املعلمني ؛ ( _  .رسوم 

: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع _ .علي احلمادي / شرارة اإلبداع  -٤٧
اإلبداع والتفكري    سلسلة(_ .سم ٢٢ص ؛  ١١٧_ .م ١٩٩٩وت ، بري

 ) .١االبتكاري ؛ 



 ٦٣

: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع _ .علي احلمادي / صناعة اإلبداع  -٤٨
 سلسلة اإلبداع والتفكري ( _ .سم ٢٢ص ؛  ١٢٥_ .م ١٩٩٩بريوت ، 

 ) . ٥االبتكاري ؛ 
القاهرة ، : دار غريب _ .احلميد سليمان  شاكر عبد/ علم نفس اإلبداع  -٤٩

 .ص  ٣٠٤_ .م ١٩٩٥
      م ،١٩٩٦القاهرة ، : دار العامل الثالث _ .مراد وهبة / فلسفة اإلبداع  -٥٠

 .ص  ١٠١
جيوقري بييت ؛ أشرف على نقله إىل / كيف تنمي قدرتك على التفكري اإلبداعي  -٥١

_ .سامي تيسري سلمان ؛ نقله إىل العربية فريق بيت األفكار الدولية : العربية 
 .ص  ٢٨١م ، ٢٠٠٢عمان ، : األفكار الدولية  بيت

املنتدي _ .اإلله بن إبراهيم احليزان  عبد/ حملات عامة يف التفكري اإلبداعي  -٥٢
 .ص  ٩٦_  .م ٢٠٠٢لندن ، ) : جملة البيان(اإلسالمي 

مركز _ .هيجرت . جيمس م  /طريقة إبداعية حلل املشكالت اإلدارية  ١٠٠ -٥٣
 .ص  ٢٨٣ _.م ٢٠٠١،  القاهرة :) مبيك  (اخلربات املهنية لإلدارة 

شركة اإلبداع _ .طارق حممد السويدان ، حممد أكرم العدلوين / مبادئ اإلبداع  -٥٤
 .ص  ١٤٠_ .م ٢٠٠١الكويت ، : اخلليجي لالستثمارات والتدريب 

أكادميية نايف _ .الرمحن أمحد هيجان  عبد/ املدخل اإلبداعي حلل املشكالت  -٥٥
 .ص  ٤٧٩_ .م ١٩٩٩ =هـ ١٤٢٠الرياض ، : ية العربية للعلوم األمن

م ٢٠٠٢عمان ، : دار وائل للنشر _ .ناديا هايل السرور / مقدمة يف اإلبداع  -٥٦
 .ص  ٤٥٧_ .

: دار الوفاء _ .زهري منصور املزيدي / رؤية إسالمية : مقدمة يف منهج اإلبداع  -٥٧
 .ص  ٣٢٩_ .م ١٩٩٣ =هـ ١٤١٣القاهرة ، 



 ٦٤

املؤسسة العربية _ .تيسري صبحي ، يوسف قطامي / اع مقدمة يف املوهبة واإلبد -٥٨
 .ص  ١٦٤_ .م ١٩٩٢ =هـ ١٤١٢بريوت ، : للدراسات والنشر 

عمان ، : دار الفكر _ .خليل املعايطة ، حممد البواليز / املوهبة والتفوق  -٥٩
 .ص  ٣٧٥_ .م ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢١

اليازوري العلمية دار _ .احلافظ سالمة ، مسري أبو مغلي  عبد/ املوهبة والتفوق  -٦٠
 .ص  ١٤٣_ .م ٢٠٠٢عمان ، : للنشر والتوزيع 

: دار الكتاب اجلامعي _ .الرمحن جروان  فتحي عبد/ املوهبة والتفوق واإلبداع  -٦١
 .ص  ٤٩٦_ .م ١٩٩٨، ) اإلمارات العربية املمتحدة ( العني 

: رينندوة التفكري اإلبداعي واستراتيجيات تعليم اللغة يف القرن احلادي والعش -٦٢
جامعة اإلمارات : العني _ .؟ ] ٩٢١[وحدة املتطلبات اجلامعية / الواقع واآلفاق 

 .سم ٢٤ص ؛  ٤٠٧_ .م ٢٠٠١ - ٢٠٠٠العربية املتحدة ، 
 –)مبيك ( مركز اخلربات املهنية لإلدارة  / هكذا يفكر القادة األكثر إبداعا -٦٣

   املهنية لإلدارةمركز اخلربات _ .الرمحن توفيق  ؛ إشراف علمي عبد القاهرة
 .ص  ٤٥٤_ .م ٢٠٠٢،  القاهرة:  )مبيك(

: وزارة املعارف _ .الرمحن البليهي  إبراهيم بن عبد/ وأد مقومات اإلبداع  -٦٤
 .ص  ١٧٢، ]ت.د[الرياض ،

 
 
 
 
 
 
 



 ٦٥

 منوذج واحد  أنواع وتطبيقات التفكري األخرى : ثاين عشر 

 
املكتب العلمي _ .ة أمحد صرب/ التفكري االستعاري يف الدراسات الغربية  -١

يتناول تعريف االستعارة يف ( _ .اإلسكندرية : للكمبيوتر والنشر والتوزيع 
 ) .اللسانيات واالستعارة التداولية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٦

 عنواناً  ٥٨   تعليم التفكري: ثالث عشر 

 
سنة  ؛ حترير مراد وهبة ، مىن أبو] وآخرون[… منفستو / اإلبداع يف التعليم  -١

 .ص  ١٢٨،  ٢٢٤_ .م ٢٠٠٠القاهرة ، : دار قباء  _.
روبرت مارزانو وآخرون؛ / إطار عمل للمنهج وطرق التدريس: أبعاد التفكري  -٢

    _.م ٢٠٠٤األردن ، : دار الفرقان _ .يعقوب بن حسني نشوان ترمجة 
 .ص  ٢٦٥

جمدي  /استراتيجيات مستقبلية لأللفية اجلديدة : اجتاهات حديثة يف تعليم التفكري  -٣
 .ص  ٢٩٩_ .م ٢٠٠٣القاهرة ، : دار الفكر العريب _ .الكرمي حبيب  عبد

الرحيم سالمة ، رجب  حممد فرج ، عبد/ اجتاهات حديثة يف تعليم وتعلم العلوم  -٤
 .ص  ١٩٤_ .م ١٩٩٩ =هـ ١٤١٩الكويت، : مكتبة الفالح _ .امليهي 

إبراهيم / ربية والتعليم أسس ومهارات اإلبداع واالبتكار وتطبيقاا يف منظومة الت -٥
 .ص  ٢٥٤ _.م ٢٠٠٥املنصورة ، : أم القرى للترمجة والتوزيع  _.الديب 

برنامج أدوات التفكري اإلبداعي ، برنامج : أنشطة عملية يف تعليم التفكري  -٦
:  اليازوري _ .ناصر مجال خطاب ؛ إشراف مىن احلديدي / الكورت املعدل 

 .سم  ٣٠ص ؛  ٩٢_ .م ٢٠٠٨عمان ، 

:  ٢توسعة جمال اإلدراك ؛ كورت :  ١كورت : برنامج الكورت لتعليم التفكري  -٧
املعلومات :  ٥اإلبداع ؛ كورت :  ٤التفاعل ؛ كورت :  ٣التنظيم ؛ كورت 

ناديا السرور ، ثائر : إدوارد دي بونو ؛ ترمجة / العمل :  ٦والعواطف ؛ كورت 
بطاقات + ج ٦_ .م ١٩٩٨عمان ، : دار الفكر _ .غازي حسني ، دينا فيضي 

 .سم  ٢٨تقييم ؛ 

الرياض ، : املؤلف نفسه _ .إبراهيم عبد اهللا احلميدان / التدريس والتفكري  -٨
 .ص  ٢٢٣_ .م ٢٠٠٥=  هـ١٤٢٥



 ٦٧

املنصورة ، مصر  ، : دار الوفاء _ .أمحد إبراهيم قنديل / التدريس االبتكاري  -٩
 .ص  ١٧٠_ .م ١٩٩٢ =هـ ١٤١٣

إبراهيم أمحد / املشكالت بني النظرية والتطبيق تدريس العلوم بأسلوب حل  -١٠
   _.م ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢١الرياض ، : مكتبة الشقري _ .مسلم احلارثي 

 . ص ٤٨٤
القاهرة ، : دار الشروق _ .جودت أمحد سعادة / تدريس مهارات التفكري  -١١

 .ص  ٦٠٠_ .م ٢٠٠٣
_ .سعادة جودت أمحد / تدريس مهارات التفكري مع مئات األمثلة التطبيقية  _ -١٢

 .ص  ٦٠٠_ .م ٢٠٠٣عمان ، : دار الشروق 
عمان ، : دار جهينة _ .عمر غباين / تطبيقات مبتكرة يف تعليم التفكري  -١٣

 .ص  ٢٨٠_ .هـ ١٤٢٤
دار األمل للنشر _ .خري شواهني / تطوير مهارات التفكري يف تعلم العلوم  -١٤

 .ص  ٣١٠_ .م ٢٠٠٢عمان ، : والتوزيع 
: مكتبة الشقري _ . ٣ط_ .براهيم بن أمحد مسلم احلارثي إ/ تعليم التفكري  -١٥

 .ص  ٢٤٨_ .م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤الرياض ، 
الكرمي ياسني ، إياد أمحد  إدوارد دي بونو ؛ ترمجة عادل عبد/ تعليم التفكري  -١٦

    _.م ٢٠٠٢دمشق ، : دار الرضا للنشر_ .ملحم ، توفيق أمحد العمري 
 . ص ٢٨٢

عامل _ .حسن حسني زيتون / تنمية العقول املفكرة رؤية يف : تعليم التفكري  -١٧
 . ص  ٣٠٥_ .م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٤القاهرة ، : الكتب 

دار الكتاب _ .الرمحن جروان  فتحي عبد/ مفاهيم وتطبيقات : تعليم التفكري  -١٨
 .ص  ٤٣٢_ .م ١٩٩٩العني، : اجلامعي 



 ٦٨

دار الفكر _ .الرمحن جروان  فتحي عبد/ مفاهيم وتطبيقات : تعليم التفكري  _ -١٩
 .ص  ٣٦٦_ .م ٢٠٠٣عمان ، : للطباعة والنشر والتوزيع 

: دار جهينة _ .حممود طافش / مهاراته . أساليبه . مفهومه : تعليم التفكري  -٢٠
 .ص  ٢٥٢_ .هـ ١٤٢٤عمان ، 

/ دراسات  -برامج  -مفاهيم : التفكري االبتكاري : تعليم التفكري وتنمية قدراته  -٢١
 .ص  ٢٨١ _.هـ ١٤٢٨الرياض ، : مكتبة الرشد  _.عواطف أمحد زمزمي 

/ دراسات  -برامج  -مفاهيم : التفكري الناقد : تعليم التفكري وتنمية قدراته  -٢٢
 .ص  ٢٥٣ _.هـ ١٤٢٨الرياض ، : مكتبة الرشد  _.عواطف أمحد زمزمي 

مركز _ .فاديا عادل اخلضراء / دراسة جتريبية : تعليم التفكري االبتكاري والناقد  -٢٣
ص ؛ مع الكتاب ملحق  ٣٥٥_ .م ٢٠٠٥عمان ، : نو لتعليم التفكري ديبو

  .حتضري الدروس 
عمان ،  : دار املسرية _ .عمر حممود غباين / تعليم التفكري باالستقصاء  -٢٤

 .م ٢٠٠٢
ناصر مجال / برنامج علمي مصور : تعليم التفكري للطلبة ذوي صعوبات التعلم  -٢٥

ص ؛  ٢٢٤_ .م ٢٠٠٨عمان ، : ري اليازو_ .خطاب؛ إشراف مىن احلديدي 
 .سم  ٣٠

مركز _ .شيت مايرز ؛ ترمجة عزمي جرار / تعليم الطالب التفكري الناقد  -٢٦
 .م ١٩٩٣عمان ، : الكتاب األردين 

منشورات _ .دو موريس مومنوالن ؛ ترمجة ميشال أيب فاضل / التعليم املربمج  -٢٧
 ) .لماً سلسلة زدين ع( _ .ص  ١٧٣_ .م ١٩٨٦ بريوت ،: عويدات 

جري بوكزتار ؛ ترمجة فخر الدين القال ، / التعليم املربمج بني النظرية والتطبيق  -٢٨
الكويت ، : دار القلم _ .مصباح احلاج عيسى ؛ مراجعة فتحي الديب 

 .ص  ٢٤٨_ ) .٣ط(م ١٩٨٣ =هـ ١٤٠٣



 ٦٩

دار قباء للطباعة _ .تعريب صفاء يوسف األعسر / تعليم من أجل التفكري  -٢٩
 .ص  ١٩٧_ .م ١٩٩٨القاهرة ، : زيع والنشر والتو

/ تدريبات عملية ألولياء األمور واملعلمني واملتعلمني : تعليم مهارات التفكري  -٣٠
دار _ .جون النغريهر ؛ ترمجة منري احلوراين ؛ مراجعة لغوية حممد جهاد مجل 

 .ص  ١٦٥_ .م ٢٠٠٢العني ، : الكتاب اجلامعي 
روبرت شوارتز ، دي إن بريكرت ؛ / ساليب القضايا واأل: تعليم مهارات التفكري  -٣١

النافع للبحوث _ .اهللا النافع آل شارع ، فادي وليد دهان  ترمجة وتعريب عبد
سلسلة دليل ( _ .ص  ٢٤٧_ .م ٢٠٠٣الرياض ، : واالستشارات العلمية 
 ) .املمارس لتعليم التفكري 

صالح الدين /  رؤى تربوية معاصرة يف تعليم التفكري وتعلمه: تفكري بال حدود  -٣٢
 .ص  ٥٤٢ _.م ٢٠٠٦=هـ١٤٢٦القاهرة ، : عامل الكتب  _.عرفة حممود 

كتاب تطبيقي يتضمن مهارات برنامج الكورت لتعليم    ( التفكري واحلياة  -٣٣
   : دار الصولتية للتربية  _.صاحل بن حممد بن فهد اخلرشت ) / التفكري 

 .سم  ٣٠ج ؛  ٤ _. هـ١٤٢٤السعودية ، 

حممد حممود / لتعليم من أجل تنمية التفكري بني القول واملمارسة تكنولوجيا ا -٣٤
         _.م ٢٠٠٢عمان ، : دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة _ .احليلة 
 .ص  ٢٨٨

     جمدي / تنمية اإلبداع داخل الفصل الدراسي يف القرن احلادي والعشرين  -٣٥
 =هـ ١٤٢٥القاهرة ،  :دار الفكر العريب _ . ١ط_ .الكرمي حبيب  عبد

 .ص  ٢٧٩_ .م ٢٠٠٥
مكتبة _ .رشيد بن النوري البكر / تنمية التفكري من خالل املنهج املدرسي  -٣٦

 .ص  ٣١٦_ .م ٢٠٠٢الرياض ، : الرشد 



 ٧٠

دار املسرية للنشر _ .خري شواهني / تنمية مهارات التفكري يف تعلم العلوم  -٣٧
 . ص  ٢٨٦ _.م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤عمان ، : والتوزيع والطباعة 

مكتبة _ .حممود حممد علي / تنمية مهارات التفكري من خالل املناهج التعليمية  -٣٨
 .ص  ٢١٤_ .م ٢٠٠٢جدة ، : اتمع للنشر والتوزيع 

الرمحن  عبد/ ة املتوسطة تنمية مهارات التفكري املنهجي لدى طالب املرحل -٣٩
الرياض ، :  مكتب التربية العريب لدول اخلليج_ .الناصر فخرو  ، عبدكلننت

 .م ٢٠٠٠ =هـ١٤٢٠
إبراهيم مسلم / تنمية اإلبداع  –حل املشكالت : اجلديد يف أساليب التدريس  -٤٠

 .ص  ٣٤٦_ .م ١٩٩٤عمان ، : دار البشري للنشر والتوزيع _ .احلارثي 
 التربيةدار _ . حممد زياد محدان / بالتربيةالتفكري  إثارة:  الصفية واألسئلةاحلوار  -٤١

  . م١٩٩٨، ) ردناأل(ان عم:  ةاحلديث
،  إربد:  دار األمل_ .هاشم السامرائي / طرائق التدريس عامة وتنمية التفكري  -٤٢

 .ص  ٢٢٧م ، ١٩٩٤األردن ، 
_ .عادل أبو العز أمحد سالمة / طرائق تدريس العلوم ودورها يف تنمية التفكري  -٤٣

 .مصور : ص   ٤٨٧_ .م ٢٠٠٢عمان ، األردن ، : دار الفكر 
دار الفكر _ .الفتاح  رأفت عبد/ وجية التدريب وتنمية املوارد البشرية سيكول -٤٤

 .ص  ١٩٩_ .م  ٢٠٠١القاهرة ، : العريب 
مكتبة _ .إبراهيم أمحد مسلم احلارثي / العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ  -٤٥

 .ص  ١٢٠_ .م ٢٠٠٢ = هـ١٤٢٣الرياض ، : الشقري 
احلميد  كوستا ؛ تعريب جابر عبد. آرثر ل /قراءات يف تعليم التفكري واملنهج  -٤٦

إصدارات (  _.ص  ١١١_ .م ١٩٩٧القاهرة ، : دار النهضة العربية _ .جابر 
 ) .مركز تنمية اإلمكانات البشرية 



 ٧١

حترير آرثر / قراءات يف مهارات التفكري وتعليم التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي  -٤٧
  _ .م ١٩٩٧القاهرة ، : ة العربية دار النهض_ .كوستا ؛ تعريب فيصل يونس . ل

 .ص  ١٣٨
_ .الباري عصر  حسين عبد/ مداخل تعليم التفكري وإثراؤه يف املنهج املدرسي  -٤٨

 .ص  ٤٤١_ .م ١٩٩٩اإلسكندرية ، : املكتب العريب احلديث 
: الشروقدار _ .ر ؛ ترمجة حممد األنصاري بري Tجوهن / مدارس تعليم التفكري  -٤٩

 .ص  ٣٩٠_ .م ٢٠٠٠= هـ١٤٢٠الكويت ، 

فوزية بنت حممد حسن / املدخل إىل تعليم ذوي الصعوبات التعليمية واملوهوبني  -٥٠
 .ص  ٢٠٥_ .م ١٩٩٣ =هـ ١٤١٤الرياض ، : مكتبة التوبة _ .أخضر 

: وزارة الثقافة _ .ماثيو ليمبان ؛ ترمجة إبراهيم الشهايب / املدرسة وتربية الفكر  -٥١
 ) . ٣٤اجتماعية ؛  دراسات( _ .ص  ٤٠٦_ .م ١٩٩٨دمشق ، 

واين هولتزمان ؛ ترمجة املركز الدويل للبحوث التربوية والتنمية / مدرسة املستقبل  -٥٢
 .م ١٩٩٥مصر ، : املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية _ .

بيري ؛ ترمجة مؤيد . باري ك / دليل املعلم : املرجع يف تدريس مهارات التفكري  -٥٣
العني ، : دار الكتاب اجلامعي _ .مجل  حسن فوزي ؛ مراجعة حممد جهاد

 .ص  ٣٥٠_ .م ٢٠٠٣

مصطفى عبد القادر زيادة ، إمساعيل حممد   / املعلم وتنمية مهارات التفكري  -٥٤
       _.هـ ١٤٢٩الرياض ، : مكتبة الرشد  _.الفقي ، أمحد حممد سامل 

 .ص  ٢٩٢

: دار الصميعي  _. أمحد سامل بامهام/ املعلم ودوره يف تنمية التفكري اإلبداعي   -٥٥
 .ص  ١١٩ _.هـ ١٤٢٨الرياض ، 



 ٧٢

بقلم خنبة من األساتذة / مقاالت يف تعليم التفكري : منهاج مدرسي للتفكري  -٥٦
القاهرة ، :  دار النهضة العربية_ .املتخصصني ؛ ترمجة عالء الدين كفايف 

 ) .إصدارات مركز تنمية اإلمكانات البشرية (  _.ص  ٧٣،  م١٩٩٧
 -االبتدائي  -رياض األطفال (  يف مراحل التعليم العام مهارات التفكري -٥٧

/ رؤية مستقبلية للتعليم يف الوطن العريب ) : الثانوي  -" املتوسط"اإلعدادي 
 .ص  ٢٧٦_ .م ٢٠٠٢القاهرة ، : دار الفكر العريب _ .فهيم مصطفى 

، هرةالقا: دار قباء  _ ] .وآخرون[… شبل بدران  / نظم التعليم يف دول العامل  -٥٨
 .ص  ٣٥٢_ .م ٢٠٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧٣

 عنواناً  ٥٦   تعليم الطفل التفكري  -تفكري الطفل : رابع عشر 

 
فوزية / كيف يفكر طفلك ؟ : االجتاهات احلديثة يف تنمية التفكري واإلبداع  -١

 _.م  ٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦عمان ، : دار الكتاب احلديث  _.حممود النجاحي 
 .ص  ٢٦٤

/ دراسة جتريبية على التالميذ املتفوقني بالتعليم االبتدائي :الناقد اإلثراء والتفكري  -٢
_ .م ٢٠٠٢القاهرة ، : عامل الكتب للنشر والتوزيع _ .رفعت حممود جات 

 .ص  ١٦٠
فائز / أثر تقنيات التعليم على الذكاء املروز لدى األطفال للمرحلة االبتدائية  -٣

 .ص  ٤٥٦_ .م ١٩٩٥اض ، الري: دار اهلدى للنشر والتوزيع _ .احلاج 
_ .كمال دسوقي / دراسة منو مدارك الصغار العقلية : إدراك الكلي عند الطفل  -٤

 .ص  ٣٦٤_ .م ١٩٧٨ =هـ ١٣٩٨القاهرة ، : مكتبة األجنلو املصرية 
] : ن.د[_ .ناديا حممد العريفي / األسرة وبرجمة التفكري اإلجيايب لدى الطفل  -٥

 .ص  ١٨٠_ . ١٩٧٨الرياض ، 
هنري فالون ؛ ترمجة حممد القصاص ؛ مراجعة حممود / التفكري عند الطفل أصول  -٦

 .مج ٢_ .م ١٩٦؟  =هـ ١٣٨مكتبة مصر ،  ؟ _ .حممد قاسم 
زكريا الشربيين ، يسرية / املوهبة والتفوق العقلي واإلبداع : أطفال عند القمة  -٧

 .ص  ٣٥١_ .م ٢٠٠٢القاهرة ، : دار الفكر العريب _ .صادق 
بنغازي ، : جامعة قاريونس _ .هاشم حممد علي حممود / ملوهوبون األطفال ا -٨

 .ص  ١٢٧_ .م ١٩٩٤ليبيا ، 
    ؛ ترمجة جريوم كاغان  / ودوافع وتفكرياً ؟ سلوكاً كيف نفهمهم أطفالنا -٩

  .ص  ٣٦٧_ .م١٩٧٩، دمشق : دار اجلليل _ .الكرمي ناصيف  عبد
الرياض ، ]: ن.د[_ .الناصر فخرو  نعيمة اخلاجة ، عبد/ البناء يف تفكري األبناء  -١٠



 ٧٤

 .سم ٢٨ج ؛ ٣_ .م ٢٠٠٠
دار _ .الرحيم عدس  حممد عبد/ بناء الثقة وتنمية القدرات يف تربية األطفال  -١١

 .ص  ٣٥٢_ .م ١٩٩٨عمان ، : الفكر 
املعايري والفضائل السبع اليت تعلم األطفال أن يكونوا : بناء الذكاء األخالقي  -١٢

العني ، : دار الكتاب اجلامعي _ .؛ ترمجة سعد احلسين  ميشيل بروربا/ أخالقيني 
 .ص  ٣٢٠_ .م ٢٠٠٣

هريبرت ويلربج وآخرون ، حرره جيمس / التدريس من أجل تنمية التفكري  -١٣
مكتب التربية العريب لدول _ .الوهاب البابطني  العزيز عبد كييف ؛ ترمجة عبد

 .ص  ٢١٨_ .م ١٩٩٥ =هـ ١٤١٦الرياض ، : اخلليج 
سوزان واينربنر ؛ ترمجة / ألطفال املتفوقني واملوهوبني يف املدارس العاديةتربية ا -١٤

: دار الكتاب اجلامعي_ .العزيز السيد الشخص، زيدان أمحد السرطاوي  عبد
 .ص  ٢٥٤_ .م ١٩٩٩، ) اإلمارات العربية املتحدة(العني 

هـ ١٤١٠عمان ، : دار الفكر _ .هشام احلسن  /تطور التفكري عند األطفال  -١٥
 .ص  ٨٨_ .م ١٩٩٠ =

مركز غنيم _ .اهلادي ، يوسف شاهني  نبيل عبد/ تطوير التفكري عند الطفل  -١٦
 .ص  ١٣٣_ .م ١٩٩١عمان،: للتصميم والطباعة 

دار صفاء _ .اجلابر تيم  كاملة الفرخ شعبان ، عبد/ تطوير التفكري عند الطفل  -١٧
 .ص  ١٤٧_ .م ١٩٩٩عمان،: للنشر والتوزيع 

دار _ .زيدان جنيب حواشني ، مفيد جنيب حواشني / فال املوهوبني تعليم األط -١٨
 .ص  ١٢٥_ .م ١٩٨٩عمان، : الفكر 

روبرت فيشر ؛ ترمجة / فعاليات االستقصاء داخل حجرة الدراسة : تعليم التفكري  -١٩
_ .م ٢٠٠١القاهرة ، : توزيع مكتبة األجنلو املصرية _ .هشام حممد سالمة 

 .ص  ٣٣١



 ٧٥

انشراح إبراهيم حممد املشريف ؛ تقدمي / اإلبداعي لطفل الروضة تعليم التفكري  -٢٠
 .ص  ٢٢٩ _.هـ ١٤٢٥الدار املصرية اللبنانية ،  _.حامد عمار 

املداخل ، املفاهيم ، املفاتيح ، النظريات ، : تعليم التفكري يف عصر املعلومات -٢١
_ .م ٢٠٠٣القاهرة ، : دار الفكر العريب _ .الكرمي حبيب  جمدي عبد/ الربامج 

 ].ص٦٧٩أو [ص  ٣٧٩

دار  _.إياد ملحم ، إبراهيم الكي / النظرية والتطبيق : تعليم التفكري لألطفال  -٢٢
 .ص  ١١٢ _.م ٢٠٠٦الفكر اللبناين ، 

:  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع_ .نايفة قطامي /  تعليم التفكري لألطفال -٢٣
 .ص  ٣٠٤_ .م ٢٠٠٢ =هـ ١٤٢٣عمان ، 

م ٢٠٠١عمان ، : دار الفكر _ .نايفة قطامي / للمرحلة األساسية  تعليم التفكري -٢٤
 .ص  ٥٤٥_ .

كينيث آر شوسكا ؛ ترمجة / تعليم مهارات التفكري لطالب املرحلة االبتدائية  -٢٥
  _ .م ٢٠٠٢الرياض ، : دار املعرفة للتنمية البشرية _ .مركز القعيد للترمجة 

 ) .للتربية والتعليم السلسلة العاملية ( _ .سم ١٤×  ٢١ص ؛  ٥٦
األهلية للنشر ] الدار[_ .يوسف قطامي / تطوره وطرق تعليمه : تفكري األطفال  -٢٦

 .ص  ٨٤٠_ .م ١٩٩٠ =هـ ١٤١٠عمان ، : والتوزيع 
عمان ، : دار الثقافة للنشر والتوزيع _ .حممود حممد غامن / التفكري عند األطفال -٢٧

 .ص  ٢٧٠_ . م٢٠٠٤
: دار الفكر _ .حممود حممد غامن / تطوره وطرق تعليمه : التفكري عند األطفال  -٢٨

 .ص  ٢٦١_ .م ١٩٩٥ =هـ ١٤١٦عمان ، 
دار صفاء للنشر _ .اهلادي ، نادية بين مصطفى  نبيل عبد/ التفكري عند األطفال -٢٩

 .ص  ٢٤٨_ .م ٢٠٠١عمان ، : والتوزيع 
_ .اهلادي  دنبيل عب/ تطوره وطرق تعليمه ] : أو األطفال[التفكري عند الطفل  -٣٠



 ٧٦

 .ص  ١٣٣_ .م ١٩٩٩عمان ، : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 
مكتبة _ .الكرمي حبيب  جمدي عبد/ تنمية اإلبداع يف مراحل الطفولة املختلفة  -٣١

 .ص  ٣٢٠_ .م ٢٠٠٠القاهرة ، : األجنلو املصرية 
القاهرة ، : شركة سفري _ .الرزاق  حممد السيد عبد/ تنمية اإلبداع لدى األبناء  -٣٢

 .ص  ١٠٧_ .م ١٩٩٤
داريل فيلبس ، ديل فيلبس ؛ ترمجة إبراهيم / تنمية التفكري املنطقي عند األطفال  -٣٣

   املومين ، سرور حازم شلش باالشتراك مع املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
_ .م ٢٠٠٠دمشق ، : املركز العريب للتعريب والترمجة والتأليف _ ) .اليكسو ( 

 .ص  ٥٤٠
، القاهرة: دار الفكر العريب _ .د علي راش/ تنمية قدرات االبتكار لدى األطفال  -٣٤

 .ص  ٤٤_ .م ١٩٩٦ =هـ ١٤١٦
إعداد قسم / … طرق مستحدثة : تنمية مواهب األطفال وقدرم الفكرية  -٣٥

م ١٩٩٤دمشق ، : دار الرشيد للطباعة والنشر _ .التأليف والترمجة بدار الرشيد 
 .ص  ١١١_ .

 املنظمة_ . عطيةنعيم / طفاليل لدى األستدالللتفكري اال ةهليدليل ميزان األ -٣٦
  .ص  ٩٩_ .م١٩٨٥، تونس : والعلوم  والثقافة ةللتربي العربية

دار الفكر للطباعة _ .الرحيم عدس  حممد عبد/ دور األسرة يف تعليم التفكري  -٣٧
 .ص  ٢٥٦_ .م ٢٠٠١عمان ، : والنشر والتوزيع 

لدار العربية  مكتبة ا_ .الكايف  إمساعيل عبد/ نميته لدى أطفالنا الذكاء وت -٣٨
 .ص  ٣١٢_ .م ١٩٩٥القاهرة ، : للكتاب 

دار _ .الكرمي اخلاليلة ، عفاف اللبابيدي  عبد/ طرق تعليم التفكري عند األطفال  -٣٩
 .ص  ٢٠٦_ .م ١٩٩٧عمان ، : الفكر 

:  دار صفاء_ .شطناوي  عبد الكرمي حممد داود/ طرق تعليم التفكري لألطفال -٤٠



 ٧٧

 .ص  ١٠٨_ .م ١٩٩٠عمان ، 
القاهرة ، : دار الفكر العريب _ .فهيم مصطفى حممد / الطفل ومهارات التفكري  -٤١

 .ص  ٢٦٣_ .م ٢٠٠١
دار الوفاء _ .أمحد زلط / قراءة نقدية يف إبداع الطفل األديب : الطفل مبدعاً  -٤٢

 .ص  ٢٠١_ .م ١٩٩٩اإلسكندرية ، : لدنيا الطباعة والنشر 
_ .م ١٩٩٧القاهرة ، : دار الطالئع _ .حممد عادل سليمان / الطفل املوهوب  -٤٣

 .ص  ١١١
/ كيف يفكر األطفال ؟وكيف ينبغي للمدارس أن تعلم ؟:العقل غري املدرسي -٤٤

مكتب التربية العريب لدول  _ .هوارد غاردنر ؛ ترمجة حممد بالل اجليوسي 
 .ص  ٤٠١_ .م ٢٠٠١ =هـ ١٤٢٢الرياض ، : اخلليج 

الرياض ، : مكتبة جرير  _.جون الجنرر / علم تالميذك مهارات التفكري  -٤٥
 .سم  ٢٠ص ؛  ١٧٠ _.م ٢٠٠٦

: اليازوري  _.طارق عبد الرؤوف عامر ، ربيع حممد / علم طفلك كيف يفكر   -٤٦
 .ص  ٢٠٧ _.م ٢٠٠٨عمان، 

 دار الفكر _ . ١ط_ .الكرمي حبيب  جمدي عبد/ علم طفلك كيف يفكر  -٤٧
 .ص  ٣٤٦_ .م ٢٠٠٥ =هـ  ١٤٢٥القاهرة ، : العريب 

: دار الفكر اللبناين _ .الغين الديدي  عبد/ قياس وحتسني الذكاء عند األطفال -٤٨
 .ص  ٣٩٢_ .م ١٩٩٧بريوت ، 

. لورانس إ/ دليل اآلباء للذكاء العاطفي : كيف تنشئ طفالً يتمتع بذكاء عاطفي  -٤٩
 .سم ٢١ص ؛  ٣٠٣_ .م ٢٠٠١الرياض ، : مكتبة جرير _ .د . ف شابريو 

القاهرة ، : شركة سفري _ .علي مدكور / كيف تنمي مهارة طفلك اللغوية  -٥٠
 ) .٥أبناؤنا ؛ : سلسلة سفري التربوية ( _ .ص  ٧٢_ .م ١٩٩٣

الدار الذهبية للطبع _ .اهللا  عادل فتحي عبد/ كيف يصبح طفلك عبقرياً ؟ -٥١



 ٧٨

 .ص  ٨٨_ .م ٢٠٠٠القاهرة ، : والنشر والتوزيع 
بروبري ؛ ترمجة . جون ت / علم تعلم يف الصف : ن أجل التفكري مدارس م -٥٢

       _ .ص  ٤٥٥_ .م ٢٠٠٢دمشق ، : منشورات وزارة الثقافة _ .كهيال بوز 
 ) . ٧٧سلسلة الدراسات الفكرية ؛ ( 

مسألة ألطفال  ٥٣: مراحل اكتشاف الرياضيات عن طريق التفكري املنطقي  -٥٣
الفتاح حسن  احلميد عيسى ، عبد زي حممد عبدتورتيه ؛ ترمجة فو. ل/ احلضانة 

_ .م ١٩٩١هـ ، ١٤١١القاهرة ، : دار الفكر العريب _ .الفتاح ، كاميليا  عبد
 .ص  ١٥٨

:  مكتب التربية العريب لدول اخلليج_ . العزيز حممد احلر عبد/ مدرسة املستقبل -٥٤
 .ص  ١٥٣_ .م ٢٠٠١الرياض ، 

عمان ، : دار الفكر _ .رحيم عدس ال حممد عبد/ املدرسة وتعليم التفكري  -٥٥
 .ص  ٢٥٤_ .م ١٩٩٦

نايفة قطامي ؛ تقدمي خالد / برنامج تدريب مهين : منو التفكري املهين للطفل  -٥٦
 .ص  ٥٥٤ _.م ٢٠٠٧عمان ، : دار املسرية  _.طوقان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧٩

 عنواناً  ٥٢تنمية الذكاء         -اختبار الذكاء وقياسه  -الذكاء : خامس عشر 

 

معهد _ .السالم ، ممدوح حممد سليمان  فاروق سيد عبد/ تبار التفكري الناقد اخ -١
املكرمة ، ة البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي التابع جلامعة أم القرى مبك

 .ص  ٦٦_ .م ١٩٨٢ =هـ ١٤٠٢
مركز _ .الكايف  الفتاح عبد إمساعيل عبد/ اختبارات الذكاء والشخصية  -٢

 .ص  ٢٧٤_ .م ٢٠٠١ اإلسكندرية ، :اإلسكندرية للكتاب 
عطوف حممود /  الذكاء والقدرات العقلية بني التطرف واالعتدال اختبارات -٣

 =هـ١٤٠١بريوت ، :  دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع_ .ياسني 
   . ص ٢٤٨_ .م ١٩٨١

دار الكتاب _ .الرمحن بن سليمان الطريري  عبد/ اختبار القدرات العقلية  -٤
 .ص  ٩٤_ .م ١٩٩٩العني ، : اجلامعي 

_ .الباري عصر ، مدحت أمحد النمر  حسين عبد/ اختبار املهام العقلية لبياجيه  -٥
 . اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب 

_ .م ١٩٩٥بريوت ، : دار اجليل _ .مسري شيخاين / اخترب حاصل ذكائك  -٦
 .ص  ٢٧١

دار الكتاب  _.ب ناصيف مجيل يعقو/ االنتباه وسرعة البديهة : اخترب ذكاءك  -٧
 .بريوت : العريب 

     _.م ١٩٩٤بريوت ، : عامل الكتب _ .ريتا شربل / اخترب ذكاءك ومنه  -٨
 ) .سلسلة املعرفة ( _ .ص  ١٥٢

بريوت، : شركة دار الفراشة _ .جيل آزوباردي / اخترب ذكاءك العقلي والعاطفي -٩
 .ص  ١٨٤_ .م ٢٠٠١

أمين سيد ترمجة ألفرد مونزرت ؛ / هنية اخترب معدل الذكاء وضاعف قدراتك الذ -١٠
 .ص  ١٥٢_ .م ٢٠٠٠حلب ، : شعاع للنشر والعلوم ]دار[_ .درويش 



 ٨٠

   _.م ١٩٩٩دمشق ، : دار القلم _ .أنور محدي / اعرف درجة ذكائك  -١١
 .ص  ١٦٤

أنور الشرقاوي / عامل السرعة اإلدراكية : بطارية االختبارات املعرفية العاملية  -١٢
 .القاهرة : املصرية  مكتبة األجنلو_ .

إعداد حممود / دراسة عربية وعاملية : التحليل العاملي لذكاء وقدرات اإلنسان  -١٣
 .ص  ٤٧٠_ .م ١٩٨٦بريوت ، : دار النهضة العربية _ .السيد أبو النيل 

عمان ،  :[ املؤلفة _ .ر غادة حجاوي جرا/ التفوق ورفع مستوى الذكاء  -١٤
 .ص  ١٥٧_ .م ١٩٨٥، ] األردن 

فريد النجار / الذكاء السلوكي : نولوجيا السلوكيات االقتصادية والتنظيمية تك -١٥
 .ص  ٤٨٥_ .م ١٩٩٩اإلسكندرية ، : مؤسسة شباب اجلامعة _ .

،  بريوت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر _ .مسري شيخاين  /تنمية الذكاء -١٦
    .ص  ٣٢٠_ .م ١٩٩٥

اهليئة العامة لقصور  _ . عيسويالرمحن حممد ال عبد/ تنمية الذكاء اإلنساين  -١٧
 .ص  ٣٢٥_ ].ت.د[القاهرة ، : الثقافة 

دمشق ، : دار املعرفة _ .آالن سارتون ؛ ترمجة حممود سيد رصاص /  الذكاء -١٨
 .ص  ٢٧٥_ .م ١٩٨٧ =هـ ١٤٠٨

 .م ١٩٩٤القاهرة ، : دار الفكر العريب  _.أمحد زكي صاحل / الذكاء  -١٩
_ .م ١٩٨٦القاهرة ، : دار املعارف _ . ٧ط_ .فؤاد البهي السيد / الذكاء  -٢٠

 .ص  ٤٤٣

عمان ، : اليازوري  _.حممد عدنان عليوات / الذكاء وتنميته لدى أطفالنا  -٢١
 .ص  ٢٠٨ _.م ٢٠٠٧

الكرمي  لويس الربتو ماتشادو ؛ ترمجة عادل عبد/ الذكاء حق طبيعي لكل فرد  -٢٢
 .ص  ١٠٣_ .م ٢٠٠١دمشق ، : دار الرضا _ .ياسني 



 ٨١

الفتاح علي  فيليب فارتون ؛ ترمجة فاروق عبد/ الوراثة والبيئة  الذكاء يف ضوء -٢٣
 .ص  ٥٧٨_ .م ١٩٨٨القاهرة ، : مكتبة النهضة املصرية _ .موسى 

عمان ، : دار الفكر _ .الرحيم عدس  عبدحممد / الذكاء من منظور جديد  -٢٤
 .ص  ٣٠١_ .م ١٩٩٧

: دار املناهل _ .عباس مهدي / الذكاء والتفوق والعقد النفسية واالنسجام  -٢٥
 .ص  ٢٧٢_ .م ١٩٩٨بريوت ، 

دار _ .فاروق الروسان ) / الذكاء االجتماعي ( الذكاء والسلوك التكيفي  -٢٦
 .ص  ٤١٦_ .م ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢١الرياض ، : الزهراء 

: دار املنهل اللبناين _ .فيصل عباس / الذكاء والقياس النفسي يف الطريقة العيادية  -٢٧
 .ص  ١٧٨_ .م ٢٠٠٢بريوت ، 

القاهرة ، : دار النهضة العربية _ .احلميد جابر  جابر عبد/ الذكاء ومقاييسه  -٢٨
 .ص  ٢٨٨_ ] .ت.د[

_ .آلن يونيه ؛ ترمجة علي صربي فرغلي / واقعه ومستقبله : الذكاء االصطناعي  -٢٩
ص ؛  ٣٦٥_ .م ١٩٩٣الكويت ، : الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب 

 ) . ١٧٢ة ؛ سلسلة عامل املعرف( _ .سم ٢١
صباح حممد أمني / مفاهيمه ، تقنياته ، أساليب برجمته : الذكاء االصطناعي  -٣٠

العني : عمان ؛ مكتبة الفالح : دار حنني _ .الوهاب فيضي  اخلياط ، جنان عبد
 .ص  ٢٨٧_ .م ١٩٩٨، ) اإلمارات(

 .دمشق : دار املعرفة _ .أوبريت ومشربج / الذكاء االصطناعي وتطبيقاته  -٣١
:    دار الراتب اجلامعية _ . أسامة احلسيين/ كاء االصطناعي للكمبيوترالذ -٣٢

 .ص  ٢٨٠_ ] .ت.د[،بريوت 



 ٨٢

الس الوطين للثقافة _ .دانيال جوملان ؛ ترمجة ليلى اجلبايل /  الذكاء العاطفي -٣٣
       _  .سم ٢١ص ؛  ٣٧٥_ .م ٢٠٠٠الكويت ، أكتوبر : والفنون واآلداب 

 ) . ٢٦٢ ؛سلسلة عامل املعرفة ( 
؛ ياسر العييت / الذكاء العاطفي نظرة جديدة يف العالقة بني الذكاء والعاطفة  -٣٤

من القطع ص ؛  ٩٦ _. م٢٠٠٣ ، دمشق :دار الفكر _ . جودت سعيد تقدمي
 .املتوسط

حممد زياد / دراسة منطقية ملاهيته ومؤثراته : ذكاء العلميني واألدبيني يف امليزان  -٣٥
_  .م ١٩٨٦ =هـ ١٤٠٦عمان ، األردن ، : حلديثة دار التربية ا_ .محدان 

 .سم ٢١ص ؛  ٢٨
: هال للنشر والتوزيع _ .دانيال جوملان ؛ ترمجة هشام احلناوي / ذكاء املشاعر  -٣٦

 .سم ٢١ص ؛  ٦٦٨_ .م ٢٠٠٠القاهرة ، 

:  اليازوري  _.طارق عبد الرؤوف عامر ، ربيع حممد / الذكاءات املتعددة  -٣٧
 .ص  ٢٠٤ _.م ٢٠٠٨عمان ، 

بام روبرت ، جان سكوت ؛ ترمجة / الذكاء الوجداين : يف التربية السيكولوجية  -٣٨
:  طباعة والنشر والتوزيع دار قباء لل_ .صفاء األعسر ، عالء الدين كفايف 

 .ص  ٤٣٥_ .م ٢٠٠٠، القاهرة 
إعداد مركز / حمتوياته وخصائصه : للقبول اجلامعي ) رام ( رائز األهلية املدرسي  -٣٩

_ .والتقييم يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ؛ إشراف نعيم عطية القياس 
الظهران ، السعودية ؛ دار العلوم للطباعة : جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

 .ص  ٧٥_ .م ١٩٩٧ =هـ ١٤١٧الرياض ، : والنشر 
: دار املعرفة _ .جان بياجيه ؛ ترمجة سيد حممد غنيم / سيكولوجية الذكاء  -٤٠

 .ص  ٢٧٢_ .م ١٩٧٨اهرة ، الق



 ٨٣

  : دار الكتاب العريب _ .مسري عبده / العالقة املتبادلة بني العبقرية والذكاء  -٤١
 .ص  ١٦٨_ .م ١٩٨٩دمشق ؛ القاهرة ، 

دار الثقافة للطباعة _ .سليمان اخلضري الشيخ / الفروق الفردية يف الذكاء  -٤٢
 .مصور : ص  ٣٦٦_ .م ١٩٧٨القاهرة ، : والنشر 

م ١٩٩٠القاهرة ، : دار الثقافة _ .سليمان الشيخ / الفردية يف الذكاء الفروق  _ -٤٣
 .ص  ٣٩٩_ .

دار الفكر _ .اهلادي حسني  حممد عبد/ قياس وتقييم قدرات الذكاءات املتعددة  -٤٤
 .ص  ٢٦٠_ .م ٢٠٠٣عمان ، : للطباعة والنشر والتوزيع 

ابر ، حيىي حامد احلميد ج جابر عبد/ كراسة تعليمات اختبار التفكري الناقد  -٤٥
 .القاهرة : مكتبة النهضة املصرية _ .هندام 

تقوية قدراتك الذهنية وإظهار الطاقات الكامنة يف : كيف تضاعف ذكاءك  -٤٦
ص ؛    ٣٩٠_ .م ٢٠٠١الرياض ، : مكتبة جرير _ .سكوت وات / عقلك 

 .سم  ١٥×  ٢٣
تدريبات ذهنية من أجل ذهن صاف : كيف تنمي ذكاءك وتقوي ذاكرتك  -٤٧

  _.م ٢٠٠١الرياض ، : مكتبة جرير _ .شريناو . فريد ب / ذاكرة قوية و
 .سم ٢٠ص ؛  ٤٠٢

_ .حممد عبد اهلادي حسني / مبادرة الذكاءات املتعددة وجمتمع التعلم الذكي  -٤٨
 .ص  ٦٠٩_ .م ٢٠٠٨القاهرة ، : دار العلوم 

العربية الدار _ .اهللا القروص  إم جريوال ؛ ترمجة عبد/ مدخل إىل حاصل الذكاء  -٤٩
 .ص  ١٠٣_ .م ١٩٩٩بريوت ، : للعلوم 

م ١٩٩٤بريوت ، : دار الفكر _ .حسن مرضي حسن / مدخل إىل فهم الذكاء  -٥٠
 .ص  ١٣٤_ .



 ٨٤

التفكري اللغوي والتفكري : املرشد يف اختبار القدرات للقبول يف اجلامعات  -٥١
     _.م ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢٠،]ن ؟[_.سامل بن أمحد سحاب / الرياضي 

 .ص  ١٤٢
:  دار الراتب اجلامعية_ .راتب الزيات /  وعة عامل الذكاء وسرعة البديهةموس -٥٢

 .أجزاء  ٦ _.م ١٩٩٦بريوت ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٥

أساليب الكشف عن املوهوبني واملتفوقني عقلياً ورعايتهم               : سادس عشر 
 عنواناً ٣١

، ٣٨٠٦ب . ص :  الطائف ، املؤلف_ .سامل سعيد الشهري / إرشاد املوهوبني  -١
 .سم ٢١ ص ؛ ٣٤_ .هـ ١٤٢١

الرمحن جروان  فتحي عبد/ أساليب الكشف عن املوهوبني واملتفوقني ورعايتهم  -٢
 .ص  ٣٩٢_ .م ٢٠٠٢عمان ، : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع _ .

/ استراتيجيات الكشف عن املوهوبني واملبدعني ورعايتهم بني األصالة  واملعاصرة  -٣
مكة : والتوزيع دار طيبة اخلضراء للنشر _ . سعيد بن حممد الزهراين مسفر بن
 .ص  ٥٣٢_ .م ٢٠٠٣املكرمة ، 

مكتب التربية _ .اهللا النافع آل شارع  عبد/ اكتشاف املوهبة ورعاية املوهوبني  -٤
سلسلة إضاءات ( _ .ص  ٦٤_ .هـ ١٤٢٢الرياض ، : العريب لدول اخلليج 
 ) .تربوية ؛ العدد الرابع 

اهللا  اهللا النافع آل شارع ، عبد عبد/ نامج الكشف عن املوهوبني ورعايتهم بر -٥
       مدينة امللك _ .الرمحن كليننت  علي القاطعي ، صاحل بن موسى الضبيان ، عبد

 .ص  ٧٢٠_.هـ ١٤٢١الرياض ، : العزيز للعلوم والتقنية  عبد
دمشق ،  منشورات جامعة _ .زحلوق مها / التربية اخلاصة للمتفوقني  -٦

 .ص  ٢٥٣_ .م ١٩٩٤ =هـ ١٤١٥
املنظمة العربية _ .حممد خالد الطحان / تربية املتفوقني عقلياً يف البالد العربية  -٧

 .م ١٩٨٢تونس ، : للتربية والثقافة والعلوم 
دار _ .حممد حامد الناصر ، خولة درويش / تربية املوهوب يف رحاب اإلسالم  -٨

 .ص  ٢٠٧_ .هـ ١٤٢١عمان ، : املعايل 
طرابلس، : منشورات اجلامعة الليبية _ .كمال السيد درويش / تربية املوهوبني -٩

 .ص  ١٥٥_ .م ١٩٧٠



 ٨٦

نبيل أبو مساحة ، نبيل حمفوظ ، وجيه الفرح / تربية املوهوبني والتطوير التربوي  -١٠
 .ص  ١٧٥_ .م ١٩٩٢عمان ، : دار الفرقان _ .

عمان ، : دار صفاء _ .د ماجدة السيد عبي/ تربية املوهوبني واملتفوقني  -١١
 .ص  ٢٣٨_ .م ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢٠

املنظمة العربية للتربية والثقافة : تأليف / دليل أساليب الكشف عن املوهوبني  -١٢
     _ .م ١٩٩٦تونس ، : املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم _ .والعلوم 

 .ص  ٩٧
_ .ور الدين حسن كلننت الرمحن بن ن عبد/ الدليل الشامل : رحلة مع املوهبة  -١٣

 .ص  ١٢٦_ .م ٢٠٠٢الرياض ، : دار طويق للنشر والتوزيع 
مكتبة النهضة _ .زينب حممود شقري / رعاية املتفوقني واملوهوبني واملبدعني  -١٤

 . ص  ٣٤٣_ .م ١٩٩٩القاهرة ، : املصرية
: دار الرشاد _ .سيلفيا رمي /  ملعلمنيواإرشادات لآلباء : رعاية املوهوبني  -١٥

 . )٤ ؛االحتياجات اخلاصة  يسلسلة ذو( _.م ٢٠٠٣ قاهرة ،ال
: املكتب اجلامعي احلديث _ .رمضان حممد القذايف / رعاية املوهوبني واملبدعني  -١٦

 .ص  ٢٢٤_ .م ١٩٩٦اإلسكندرية ، 
أساليب اكتشافهم وسبل : الطلبة املوهوبون يف التعليم العام بدول اخلليج العريب  -١٧

: مكتب التربية العريب لدول اخلليج _ .سيد الشخص العزيز ال عبد/ رعايتهم 
 .ص  ٢٦٩_ .م ١٩٩٩٠الرياض ، 

علي السيد / استراتيجيات لتعليم املوهوبني وتنمية اإلبداع : عقول املستقبل  -١٨
 .ص  ٢١٧_ .م ١٩٩٩الرياض ، : مكتبة الصفحات الذهبية _ .سليمان 

قسم علم النفس ، ( رة احلميد حنو مصري عبد /علم نفس الفن وتربية املوهبة -١٩
     _.م ٢٠٠٠القاهرة ، : دار غريب _ ) .كلية التربية ، جامعة الكويت 

 .ص  ٣٦٥



 ٨٧

:  امة للنشر ] شركة[_.ركات لطفي ب/ الفكر التربوي يف رعاية املوهوبني  -٢٠
 .ص  ١٥٥_ .م ١٩٨١، جدة 

: دار الفكر اجلامعي _ .خليل ميخائيل معوض / قدرات ومسات املوهوبني  -٢١
 .ص  ٥٥٦_ .م ١٩٨٣قاهرة ، ال

الرمحن  عبد/ خصائصهم ، اكتشافهم ، تربيتهم ، مشكالم : املتفوقون عقلياً  -٢٢
م ٢٠٠١القاهرة ، : مكتبة زهراء الشرق _ .سيد سليمان ، صفاء غازي أمحد 

 .ص  ٢٩٤_ .
/ قضايا التعريف والتشخيص والعالج : املتفوقون عقلياً ذوو صعوبات التعلم  -٢٣

 .م ٢٠٠٢القاهرة ، : دار النشر للجامعات _ .الزيات فتحي مصطفى 
القادر  املنعم عبد عبد/ آفاق الرعاية والتأهيل : املتفوقون ، املوهوبون ، املبدعون  -٢٤

 .ص  ١٧١_ .م ٢٠٠٣اإلسكندرية ، : مؤسسة شباب اجلامعة _ .امليالدي 
، عمان: الفكر دار _ .يل السرور ناديا ها/ مدخل إىل تربية املتميزين واملوهوبني  -٢٥

 .ص  ٤٠٧_ .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٨
دار _ .ناديا هايل السرور / مفاهيم وبرامج عاملية يف تربية املتميزين واملوهوبني  -٢٦

 .ص  ٥٠٤_ .م ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢١عمان ، : الفكر 
دار _ .تيسري صبحي / طرائق التشخيص وأدواته احملوسبة : املوهبة واإلبداع  -٢٧

 .ص  ١٦٤_ .م ١٩٩٢عمان ، األردن  ، : راق التنوير العلمي ؛ دار إش
دار البشائر للطباعة والنشر _ .رميي شوفان ؛ ترمجة وجيه أسعد / املوهوبون  -٢٨

 .ص  ١٧٦_ .م ١٩٩١دمشق ، : والتوزيع 
_ .ايد منصور ، حممد التوجيري  عبد/ آفاق الرعاية والتأهيل : املوهوبون  -٢٩

 .ص  ٤١٦_ .م ٢٠٠٠الرياض ، : مكتبة العبيكان 
الدار اجلماهريية للنشر _ .السالم علي سعيد  عبد/ املوهوبون يف اجلماهريية  -٣٠

 .ص  ٢٤٨_ .م ١٩٨٥ليبيا ، : والتوزيع واإلعالن 



 ٨٨

دار الشروق _ .أنيس احلروب / نظريات وبرامج يف تربية املتميزين واملوهوبني  -٣١
 . ص  ٢٦٤_ .م ١٩٩٩عمان ، : للنشر والتوزيع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٩

 منوذجان   ) الالوعي ( العقل الباطن : سابع عشر 

 
  دار احلوار للنشر _ .جون كيهو ؛ ترمجة مصطفى دليلة / العقل الباطن  -١

 .ص  ١٦٨ _.م ٢٠٠١دمشق ، : والتوزيع 
_ .م ٢٠٠١الرياض ، : مكتبة جرير _ .جوزيف مرييف / قوة عقلك الباطن  -٢

 .سم ٢٢ص ؛  ٢٦٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٩١

 كشاف املوضوعات
 

      ١١             عنواناً ٣٥الفلسفة والنظرية العامة : العمليات العقلية الواعية : أوالً 

 ١٥                         عنواناً ٣٢تقوية الذكرة  -أنواع الذاكرة  -الذاكرة : ثانياً 

 ١٩                            عنواناً ١٢٣عوامل التعلم  -طرق التعلم  -التعلم : ثالثاً 

 ٣٢                                                                             عناوين ٦اإلدراك : رابعاً 

 ٣٣                                                                عناوين ٦الفهم والتصور : خامساً 

 ،كيـر، التأمل، التعليـل، البديهة واحلدس، القيمة، احلكمالتف: سادساً 
    ٣٤                                         عنواناً ١٦٢علم نفس االتصال            

 ٥١                             عنوانا ١٤التفكري املنطقي  -١: من أنواع التفكري : سابعاً 

 ٥٣                               عنوانانالتفكري الفلسفي  -٢ :من أنواع التفكري : ثامناً 

  ٥٤                      عنواناً ١٣التفكري العلمي  -٣: من أنواع التفكري : تاسعاً 
 ٥٦         عنوانا١٧ًاالبتكار ، التفكري االبتكاري  -٤: من أنواع التفكري : عاشراً 

                                   ، التفكري اإلبداعياإلبداع، التخيل -٥: ع التفكري من أنوا: حادي عشر 

 ٥٨                                                                              عنواناً  ٦٤

    ٦٥                               منوذج واحدأنواع وتطبيقات التفكري األخرى : ثاين عشر 

 ٦٦                                                           عنواناً  ٥٨تعليم التفكري : ر ثالث عش

 ٧٣                          عنواناً  ٥٦تعليم الطفل التفكري  -تفكري الطفل : رابع عشر 

 ٧٩      عنواناً  ٥٢تنمية الذكاء  -اختبار الذكاء وقياسه  -الذكاء : خامس عشر 

                          أساليب الكشف عن املوهوبني واملتفوقني عقلياً ورعايتهم               : عشر  سادس

 ٨٥                                                                                عنوانا٣١ً

 ٨٩                                           منوذجان  )الالوعي ( العقل الباطن : سابع عشر 

 



 ٩٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ٩٣

 كشاف املؤلفني واملسامهني
 

 رقم التسجيلة اليت حتته: رقم املوضوع 
 

 ٧:١١آرثر كروبلي 

 ٤٧:١٣) حترير ( كوستا . آرثر ل

 ٤٦:١٣كوستا . آرثر ل

 ٥:١آرثر وينتر 

 ٨٥:٣آرثركور اوزر 

 ١١٣:٦آرنست دمنيه 

 ١٨:١٥ن سارتون آال

 ٢٩:١٥آلن يونيه 

 ٥٣:٦آن ماكجي 

  ٢١:١برالين . د .أ

ترمجة    ( إبراهيم أمحد مسلم احلارثي 
 ٧:١١) وتعريب 

 ١٠:١٣إبراهيم أمحد مسلم احلارثي 
 ٤٠:١٣إبراهيم أمحد مسلم احلارثي 
 ٤٥:١٣إبراهيم أمحد مسلم احلارثي 
 ٤٥:٦إبراهيم أمحد مسلم احلارثي 

د مسلم احلارثي إبراهيم بن أمح
١٥:١٣ 

إبراهيم بن أمحد مسلم احلارثي 
٢٠:٦ 

 ٥:١٣إبراهيم الديب 

 ٥١:١٣) ترمجة ( إبراهيم الشهايب 
 ١٢٣:٦إبراهيم الفقي 
 ٢٢:١٤إبراهيم الكي 

 ٣٣:١٤) ترمجة ( إبراهيم املومين 

) إشراف ( إبراهيم بن محد القعيد 
٦٨:٦ 

شراف على   إ( إبراهيم بن محد القعيد 
  ٣٢:٢)  ترمجة

إشراف على ( إبراهيم بن محد القعيد 
  ١٣:٣) ترمجة ومراجعة 

إبراهيم بن عبد الرمحن البليهي 
٦٣:١١ 

 ٢٤:٦إبراهيم البليهي 
 ١٠٩:٣إبراهيم عبد الكرمي احلسني 
 ٨:١٣إبراهيم عبد اهللا احلميدان 

 ٣٢:١إبراهيم قشقوش 
 ٤١:٣) ترمجة ( إبراهيم الشافعي 

) ترمجة ( إبراهيم حممد الشافعي 
١٦:٣ 



 ٩٤

 ١٨:١إبراهيم وجيه حممود 
 ٢٠:٣إبراهيم وجيه حممود 
 ٢٤:١إبراهيم وجيه حممود 
 ٧٤:٦أمحد إحسان آدم الطيب 

) ترمجة ( أمحد إبراهيم شكري 
٣٩:٣  

 ٩:١٣أمحد إبراهيم قنديل 
 ٨:٢أمحد آل موسى 

 ٥٩:٦أمحد الرباء األمريي 
 ٨:٣أمحد احليدري 
  ٦٩:٣أمحد الكندري 

 ٢٧:٦أنور أمحد 
) ترمجة وتقدمي ( أمحد جابر أبو زايد 

١:٧ 
 ٦:١٠أمحد حامد منصور 

 ١٦١:٦أمحد حسني اللقاين 
 ٢٧:٣محد حسني اللقاين أ

 ٣:٣)  ترمجة(  أمحد خريي كاظم 
   ١١٦:٣محد زكي صاحل أ

 ١٩:١٥أمحد زكي صاحل 
 ٤٢:١٤أمحد زلط 

 ٥٥:١٣أمحد سامل بامهام 

 ١٤١:٦ محد سليم سعيدانأ
 ١٨:١صاحل أمحد 

 ١:١٢أمحد صربة 
 ١٠٢:٣أمحد عبادة 
 ١٣:١٠أمحد عبادة 
 ٤:١٠أمحد عبادة 
 ٨:١٠أمحد عبادة 

 ١٠٢:٦أمحد عبد الرمحن محاد 
) ترمجة ( أمحد عبد العزيز سالمة 

٣٢:٣ 
أمحد عبد القادر املهندس وآخرون 

٧:٩ 

   ٣٥:٣ محد العليأاهللا  محد عبدأ

) ترمجـة ( أمحد عزت راجح 
١٧:١ 

) ترمجة ( عصام الصفدي  أمحد
١٦:٣ 

 ١٣:٢أمحد عطية اهللا 
 ١٢٧:٦أمحد عمران 

 ١٧:٣) ترمجة ( محد غنيم أ

 ٤٣:٦أمحد فائق 

 ٥٤:١٣أمحد حممد سامل 



 

 ٩٥

) ترمجة ( أمحد حممد عيسوي 
١٠٣:٣ 

 ٢٥:٦إدوارد بونو 

 ٦١:٦إدوارد دو بونو 

 ١١٧:٦إدوارد دي بونو 

 ١٦:١٣إدوارد دي بونو 

  ٢٤:١١إدوارد دي بونو 

 ٧:١٣إدوارد دي بونو 

 ٦٠:٦إدوارد دي بونو 

 ٦٦:٦أركني بورفدورف 

 ٦٥:٦أرلني برغدورف 

 ١١٥:٣ويتيج . ف . أرنو 

 ٣٢:١٥أسامة احلسيين 
 ١٤٤:٦ )ترمجة (  اليوسف إمساعيل

إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف 
٢:١٥ 

 ٣٨:١٤إمساعيل عبد الكايف 
 ٤:٣إمساعيل عبد الكايف 

 ٥٤:١٣فقي الإمساعيل حممد  

 ١١:١١ألسكندر روشكا 

 ١٠:١٥ألفرد مونزرت 

 ٨:١ألن ليوري كول 

 ٩٨:٦) ترمجة ( إهلام اخلوري 

 ١٠٣:٣أليسون توريف 

 ٤٩:١٥إم جريوال 

  ٦٢:٣) ترمجة ( آمال صادق  

 ٥٦:٣أمل رواش 
 ١٦٢:٦أمل طعمة 

مركز اخلربات املهنية  -أمرية نبيل 
 ٩٤:٦ ) ترمجة(  ) مبيك(لإلدارة 

 ٩٦:٦ة حممد عمور أميم 
 ٥٢:٣) مراجعة (  أمني السلطي 

 ٤:٢أمينة األعصر 
 ١٠:١١أن كرافت 

 ٦:٣ندريه أ

 ١٤:٣أنس الرفاعي 

 ٧٩:٣أنسي حممد أمحد قاسم 

انشراح إبراهيم حممد املشريف 
٢٠:١٤ 

 ٣:٥ لوشا. أنطوانيت د

 ١٢:١٥أنور الشرقاوي 
 ١١:١٥أنور محدي 

 ٧١:٦أنور محودة البنا 

 ١٠٧:٣د الرحيم أنور رياض عب

 ١٨:٣أنور حممد الشرقاوي 

 ٢:١٠أنور حممد الشرقاوي 



 

 ٩٦

  ٢٢:١أنور حممد الشرقاوي 
 ٢٤:٣ أنور حممد الشرقاوي

 ٣٨:٣أنور حممد الشرقاوي 

) ترمجة ( أنور حممود عبد الواحد 
٢:٢ 

 ٦٣:٦أنيتا هرنادك 

 ٣١:١٦أنيس احلروب 
 ٣١:١٥أوبريت ومشربج 

 ٢٦:٣هيوز  .  اج .  إي

 ٢٦:٣هيوز . ي ج.  إي

 ١٦:١٣) ترمجة ( إياد أمحد ملحم 

 ١٠٤:٣) ترمجة وحترير ( إياد ملحم 

 ٢٢:١٤إياد ملحم 

 ١٠:٢كاندل . إيرك آر

 ٥٩:٣أمين أبو الروس 
 ٦٠:٣أمين أبو الروس 

 ٥٧:٣أمين اإلسكندراين 

 ١٠٦:٦أمين بكريايت 
 ١٠:١٥) ترمجة ( أمين سيد درويش 

 ١٣٥:٦) مترجم( زيادة إيناس
 ٦١:٦ب حممد ترمجة إيها

 ٥٣:٦ باربرالو

 ٥٣:١٣بيري . باري ك 

 ٢٩:١باسل عبد اجلليل 
  ٥٤:٣) ترمجة ( باقر بري 
 ٣٨:١٥بام روبرت 

  ٤٠:٣برهان الدين الزرنوجي 

 ٣١:١١بسام عبد اهللا صاحل إبراهيم 

 ٩٩:٦) ترمجة ( بسام معصراين 
 ٣٢:٢) ترمجة ( بشري العيسوي 

 ١٢٣:٣بشري عبد الرحيم الكلوب 

 ٤٢:٣بشري عبد الرحيم الكلوب 

 ٩٧:٦بنيلويب مري 

   ٨٤:٣يج مال حويش 
 ١٦:٣بوب جووين 

 ٤٧:٣بول وييت 

 ٣٤:١وارد زورث . جي .يب 

 ١:٩بيتر مدور 
 ٩٨:٣تشارلز فان دورن 

 ٨٦:٦تشارلز فريست 

)  ترمجة ( توفيق أمحد العمري 
١٦:١٣ 

) ترمجة وحترير ( توفيق أمحد العمري 
١٠٤:٣ 

  ١٤٥:٦دجك توم و
 ١:٢توين بوزان 



 

 ٩٧

 ٩:٦توين بوزان 

 ٩٨:٦توين بوزان 

 ١٢٠:٦توين مهغريز 

   ٢:٦توين هوب 
 ٢٧:١٦تيسري صبحي 
 ٥٧:١١تيسري صبحي 

 ١٠١:٦تيم كامريون 

  ١:٦تيم كامريون

 ١:٦ثائر حسني 

 ١:٦ثائر حسني 

 ٢٢:٦ثائر حسني 
 ٩٥:٦ثائر حسني 

 ٧:١٣) ترمجة ( ثائر غازي حسني 

) ترمجة ( حلميد جابر جابر عبد ا
١٢١:٣ 

)  تعريب ( جابر عبد احلميد جابر 
١:٣ 

) تعريب ( جابر عبد احلميد جابر 
١٤:١٠ 

) تعريب ( جابر عبد احلميد جابر 
٤٦:١٣ 

 ١٦:٦جابر عبد احلميد جابر 

 ٢٨:١٥جابر عبد احلميد جابر 

 ٢٩:٣احلميد جابر  جابر عبد
 ٤٥:١٥جابر عبد احلميد جابر 

 ٧١:٣يد جابر جابر عبد احلم

 ٦٩:٦جاردنر 

 ٧:١جاستون باشالر 

 ٦:٣جاك ديشني 

 ٢٢:٣جاك ديلو وآخرون 

 ٨٩:٣جاك كانفيلد 

 ٤٠:١٥جان بياجيه 

 ٣٨:١٥جان سكوت 

 ١١:٩جان فوراستيه 

 ٦:٢جان كلود فيو 

 ١:٦جبسون 

 ٢٨:١٣جري بوكزتار 

 ٥٢:٣دديل . جفري أ

 ١٤:٢) ترمجة ( مجال الدين خضور 
 ١٠٩:٦مجال الكاشف 

 ١٩:٦مجال مجال الدين 
 ٣:٩مجال حممد أبو شنب 

  ٤٠:٦مجال حممد علي 
 ١٣٦:٦) ترمجة ( مجيل الضحاك  

 ٧:١٥مجيل يعقوب ناصيف 
 ٣٠:١٥جنان عبد الوهاب فيضي 



 

 ٩٨

 ١١:٦جهاد فالح كراسنة 
 ١١:١٣جودت أمحد سعادة 
 ١٢:١٣جودت أمحد سعادة 

 ٣٤:١٥)  تقدمي(  جودت سعيد
 ١١٩:٣جودت علي عبد اهلادي 

 ٤٩:٦جوديت جرين 

 ٥٠:٦جوديت جرين 

 -ؤلف املشارك م( غازدا  إمجورج 
 ١١٨:٣ ) حمرر

 ٦:٢) ترمجة ( جورج يونس 
 ١٦:٣نوفاك . د . جوزف 

 ٥٨:٦ جوزيف جاسترو

 ٢:١٧جوزيف مرييف 

  ٢٧:١جوزيف ويزنبوم 

 ٥٢:١٤بروبري . جون ت 

 ١:١٧جون كيهو 

 ٤٥:١٤جون الجنرر 

 ٣٠:١٣جون النغريهر 

 ٤٩:١٣ر بري T جوهن

 ١٢٨:٦جريار نرينبريغ 

 ٣٢:٦جريالد ناسيتش 

 ٩:١٤جريوم كاغان 

 ٢٢:٢جريي لوكاس 

 ٩:١٥جيل آزوباردي 
 ٢:٦جيالن بتلر 

  ٦٢:٣جيمس ديز 

 ٨٣:٣جيمس ديز 

 ٣:٣جيمس راسل 

 ٣٥:٦جيمس روبنسون 

 ١٣:١٤) حترير ( جيمس كييف 

 ٥٢:١١هيجرت . جيمس م 
 ٣٩:٣جيمس هارتلي 

 ٣١:١جني كاربر 
 ١١٩:٦جني مارس ستاين 
 ١٣١:٦جني ماري ستاين 

  ٢٨:١جيين سكوت 

 ٥٠:١١جيوقري بييت 

 ٣٩:٦) ترمجة ( حامد عبد العزيز 

 ١٠٥:٦حامد عبد العزيز العبد 

 ٢٠:١٤) تقدمي ( حامد عمار 
 ١٦:٢حسام الراوي 
 ٢٧:٢حسان داود 

 ٤٢:١١حسن أمحد عيسى 
 ٢٦:٣ )ترمجة (  حسن الدجيلي

 ١٧:١٣ون حسن حسني زيت
  ٣٧:٣حسن حسيين جامع 



 

 ٩٩

 ) ٦٢:٦ترمجة ( حسن سعيد الكرمي 

  ٤:١حسن عبد احلميد أمحد رشوان 
 ٧٤:٣حسن عمر منسي 

 ١٤٣:٦حسن مرضي حسن 
 ٥٠:١٥حسن مرضي حسن 

 ٢٣:١حسين اجلبايل 
حسين عبد الباري عبد اهلادي عصر 

٤١:٦ 

حسين عبد الباري عبد اهلادي عصر 
٤٨:١٣ 

بد اهلادي عصر حسين عبد الباري ع
٥:٥ 

 اهلادي عصر عبدعبد الباري حسين 
٨٧:٣ 

 رصععبد اهلادي حسين عبد الباري 
٨٨:٣ 

حسين عبد الباري عبد اهلادي عصر 
٥:١٥ 

 ١٥٠:٦حسين عبد الرمحن الشيمي 

 ٨:٦حسني حسنني 
 ١٤:٧حسني علي 

 ٩:١٠حلمي املليجي 

) تعريب ( محزة بن قبالن املزيين 
١٠٨:٦ 

 ٧٦:٦ر حنان سامل آل عام

 ٥٦:١٤) تقدمي ( خالد طوقان 
 ١٦٠:٦خالد عبد الكرمي بسندي 

 ٢٥:٣خضر عباس بارون 

 ٣:٤خلدون احلكيم 
 ٢٧:٦خليفة السويدي 

 ٧:١) ترمجة ( خليل أمحد خليل 
 ١١٧:٦) ترمجة ( خليل اجليوسي 

 ٢٤:١١) ترمجة ( خليل اجليوسي 
 ٦٠:٦) ترمجة ( خليل اجليوسي 
 ١:٩ )ترمجة ( خليل الفرحيات 

 ٥٨:١١خليل املعايطة 

خليل بن عبد اهللا بن عبد الرمحن 
 ١٥١:٦احلدري 

 ٣:٦)  حتقيقو ترمجة( خليل سيباين 
 ٢٥:٢خليل فاضل 

 ٢١:١٦خليل ميخائيل معوض 
 ٢٥:١خليل ميخائيل معوض 

 ٨:١٦خولة درويش 
 ١٤:١٣خري شواهني 
 ١٥٥:٦ خري شواهني



 

 ١٠٠

 ١٧:٦خري شواهني 

 ٣٧:١٣خري شواهني 
 ٧:٦ازي بدير عجاج خريي املغ

 ٣٣:١٤داريل فيلبس 

 ١:٦دافيد ويتون 

 ١٠١:٦دافيد ويتون 

 ٣٥:٦دانا جاينس روبنسون 

 ٣٣:١٥دانيال جوملان 

 ٣٦:١٥دانيال جوملان 

 ١٨:٢دانييل سي الب  
  ٤:٩الدمرداش عبد ايد سرحان 

 ٢٧:١٣دو موريس مومنوالن 

 ١٢٦:٦ دوروثي ليدز

 ٦٥:٦دون بارنس 

 ٦٦:٦بارنس دون 

  ١٣:٦ترفنجر . دونالد ج

 ٨:١١دونالد نوون 
 ٥٣:٦دوين ترامبل 

 ٣١:١٣دي إن بريكرت 

 ٥٥:٦ديان ديكون 
 ١٧:٣ديريك رونتري 

 ٣٤:٣ديفيد هونسون 

 ٣٣:١٤ديل فيلبس 

 ٦:٤دميتري غوريف 
 ٧:١٣) ترمجة ( دينا فيضي 

 ١٣:١دينيس غرنيرب 

 ٨٥:٦ذوقان عبيدات 

 ١:٣ج مارزانو وآخرون .ر

 ٦٣:٦) ترمجة (  رائد مصطفى
  ١٠:٣ راتب أمحد

 ٥٢:١٥راتب الزيات 

)  ترمجة( راتب جليل صويص 
٣٢:٦  

 ١:١٠راجي عنايت 

 ٦١:٣رالف جاري 

 ٧٢:٣) ترمجة ( رالف رزق اهللا 
 ١٠٠:٣) ترمجة ( رأفت زيتوين 

 ٤٤:١٣رأفت عبد الفتاح 
 ٣٧:١٥ربيع حممد 
 ٤٦:١٤ربيع حممد 

 ٤:١٣رجب امليهي 
 ١١٣:٦) ة ترمج( رشدي السيسي 

 ٥٦:٦رشدي فام منصور 
 ٣٦:١٣رشيد بن النوري البكر 

 ٢٠:٢رضا حممد حدرج 
 ٢:١٤رفعت حممود جات 



 

 ١٠١

) ترمجة ( رفعت حممود جت 
٣٤:٣ 

  ٣٣:٣رفعت حممود جت 
 ١١:٣رمزية الغريب 
 ٢١:٣رمزية الغريب 

 ١٦:١٦رمضان حممد القذايف 
 ١٦٢:٦رند العظمة 

 ٢:١١رنيه بول 

 ٦٢:٦تاولس  .هـ . روبرت 

 ١٢٩:٦روبرت اليس وايت 

 ٥:٦روبرت سترنربج 

 ١٩:١روبرت سولسو 

 ٣١:١٣روبرت شوارتز 

 ١٩:١٤روبرت فيشر 

 ٢:١٣روبرت مارزانو وآخرون 

  ١٤:٢روبرتا كالتسكي 

 ١٢١:٣روت سترانج 

 ٣٩:٣روث بريد 

 ٥:١روث وينتر 
 ١٣٦:٦روجر ب يابسن 

 ٩٩:٦روجر بنروز 

 ٩٤:٣رون فراي 

) رئيس التحرير ( ر سن رونالد بيت
٥:٢  

 ٨:١٥ريتا شربل 
 ٧٢:٣ريتشارد دولينكي 

 ٢٣:٦ريتشارد ليفيتون 
 ١٠٣:٣ريفوس دي سيلفا 

 ٢٨:١٦رميي شوفان 

 ٧:١٤زكريا الشربيين 

 ٢:٩زكي جنيب حممود 
 ٥٦:١١زهري منصور املزيدي 

 ٤٢:٦زيد منري عبوي 
) ترمجة ( زيدان أمحد السرطاوي  

١٤:١٤  
 ١٨:١٤اشني زيدان جنيب حو

 ٢٨:١١زين العابدين درويش 
 ١٤:١٦زينب حممود شقري 

  ١٩:٣مونيك .سارنوف أ

 ٥١:١٥سامل بن أمحد سحاب 
 ١:١٦سامل سعيد الشهري 

 ١٣:٣سام هورن 

 ١٠:٢) ترمجة ( سامر عرار 
إشراف على ( سامي تيسري سلمان 

 ٥٠:١١) نقل إىل العربية 



 

 ١٠٢

 ١٣٤:٦ سامي علي
 ٦٧:٣سامي حممد ملحم 

  ٥٥:٣حممود  سامي
 ٤٧:٣) ترمجة ( سامي ناشد 

 ٦٥:٦ستانلي وينك 

 ٦٦:٦وينك ستانلي 

 ٤:٦ ستانيسلف كوندراشوف
 ١٠٨:٦ستيفن بنكر 

 ٧٢:٦بروكفيلد . ستيفني د

) ترمجة ( سرور حازم شلش 
٣٣:١٤  

 ٩٢:٦ سعاد جرب سعيد

 ١٢:١٤) ترمجة ( سعد احلسين  
)  تنسيق( سعد الدين إبراهيم 

١٣٣:٦ 
) ترمجة ( األسدي  سعد قاسم

٣٤:١ 
 ١٢٢:٦سعيد عبد اهللا اليف 

 ١٢٤:٦فنترال . سكوت دبليو

 ٤٦:١٥سكوت وات 
 ٤٢:١٥سليمان اخلضري الشيخ 

 ٤٣:١٥سليمان الشيخ 
 ٧٦:٣سليمان حممد الستاوي 

 ٥٩:١١مسري أبو مغلي 
   ١٦:١٥مسري شيخاين 
 ٦:١٥مسري شيخاين 

) ترمجة ( مسري عبد اللطيف هوانه 
٧٢:٦ 

 ٤١:١٥عبده  مسري
 ٦٥:٦) ترمجة ( سناء العاين 

 ٦٦:٦)  ترمجة( سناء العاين 

 ٨٥:٦سهيلة أبو السميد 
 ١٤:١٤سوزان واينربنر 

 ٦٢:٣هولس . هـ. سيتوارت 

 ٣٨:٦سيد أمحد عثمان 
 ١١:٢سيد الريس 

 ٣٠:٣) ترمجة ( سيد الطواب 

 ٢:٤ السيد على سيد أمحد

 ٦٦:٣سيد حممد خري اهللا 

 ٨٨:٦الشنقيطي سيد حممد سادايت 
 ٤٠:١٥) ترمجة ( سيد حممد غنيم 

 ٩:١السيد حممد هاشم 

 ٣١:٢سيف الدين يوسف عبدون 

 ١٥:١٦سيلفيا رمي 
 ٢٧:٦شاكر عبد احلميد 

 ٣٩:١١شاكر عبد احلميد سليمان 



 

 ١٠٣

 ٤٩:١١شاكر عبد احلميد سليمان 
] وآخرون[… شبل بدران  

٥٨:١٣ 
 ٢٦:١٣شيت مايرز 

 ٧:١٠صائب األلوسي 
 ٦٨:٦) ترمجة ( ميمي صاحل الت

صاحل بن حممد بن فهد اخلرشت 
٣٣:١٣ 

 ٥:١٦صاحل بن موسى الضبيان 

 ١٩:١١صاحل حممد علي أبو جادو 

 ٢٢:١١ جادو بوأ علي حممد صاحل
 ٣٠:١٥صباح حممد أمني اخلياط 

 ٩٣:٣) ترمجة ( صباح يونس 
 ٢٧:١) ترمجة ( صبحي اجلايب 

) ترمجة ( صدقي عبد اهللا حطاب 
٦٢:٦ 
 ٣٨:١٥) ترمجة ( األعسر صفاء 

 ١:٣) تعريب (  صفاء األعسر

 ٦:١١صفاء األعسر 

) تعريب ( صفاء يوسف األعسر 
٢٩:١٣ 

 ٢٢:١٦صفاء غازي أمحد 
 ٣٢:١٣صالح الدين عرفة حممود 

 ٩:٣ ة ناهي بوأصالح الدين حممد 
 ١٠٣:٦صالح صاحل معمار 

 ١٢:٩صالح عثمان 
 ١٣٣:٦ضياء الدين زاهر 

 ٣٧:١٥امر طارق عبد الرؤوف ع

 ٤٦:١٤طارق عبد الرؤوف عامر 

 ١٤٦:٦طارق حممد السويدان 

 ٥٣:١١طارق حممد السويدان 

 ١١:١٠الطاهر سعد اهللا 
 ٩٨:٣) ترمجة ( طالل احلمصي 

 ٤٧:٦طالل الزعيب 

 ٣٦:٣طلعت منصور 
 ٩٢:٣طلعت مهام 

 ١١٥:٦ طه عبد الرمحن
 ٧١:٦عائد عبد اللطيف الربعي 
 ٤٣:١٣ عادل أبو العز أمحد سالمة

)  إشراف( عادل أبو العز سالمة 
١٠:٦ 

 ١١٥:٣) ترمجة ( عادل األشول 
) ترمجة ( عادل عبد الكرمي ياسني 

١٦:١٣ 

) ترمجة ( عادل عبد الكرمي ياسني 
٢٢:١٥ 



 

 ١٠٤

 ١٠:٩عادل فتحي عبد اهللا 
 ٥١:١٤عادل فتحي عبد اهللا 
 ٩٥:٣عادل فتحي عبد اهللا 

) ترمجة ( عادل يوسف سعد خضر 
٥:٦ 

 ٣٠:١) ترمجة ( أمحد عاطف 
 ٢٢:٦عاطف كنعان 

 ١٣:١١عاقل فاخر 

 ١٤:١١عاقل فاخر 
 ١١٣:٣عامر العفاس 

 ٩٩:٣عايدة الرواجبة 
 ٢٩:١١عايش زيتون 

 ١٠٠:٦عباس حممد املسريي 
 ٢٥:١٥عباس مهدي 

 ٥١:١١عبد اإلله بن إبراهيم احليزان 
 ٣٢:١١عبد التواب يوسف 

 ١٧:١٤عبد اجلابر تيم 
 ٢٣:٢ عبد اجلبار محدأعبد اجلبار 

 ٥٩:١١عبد احلافظ سالمة 

 ١٥:١١عبد احلليم حممود السيد 
  ١٨:١عبد احلليم منسي

  ترمجة (  عبد الرؤوف حطيين
 ١٠٤:٣) وحترير 

 ٥٤:١١عبد الرمحن أمحد هيجان 
 ٨٢:٣عبد الرمحن الباشا 

 ٤٣:١١عبد الرمحن العيسوي 
عبد الرمحن بن سليمان الطريري 

٤:١٥ 
نور الدين حسن عبد الرمحن بن 

 ١٣:١٦كلننت 
عبد الرمحن بن نور الدين حسن 

 ٥:١٦كلننت 
 ٣٩:١٣عبد الرمحن كلننت 

)  إشراف( عبد الرمحن توفيق 
٥٣:٦ 

 ) إشراف علمي( عبد الرمحن توفيق 
١٠١:٦ 

) إشراف علمي ( عبد الرمحن توفيق 
٦٢:١١ 

) ترمجة ( عبد الرمحن توفيق 
١٢٦:٦ 

 ٢٦:٦الرمحن توفيق  عبد
) إشراف ( لرمحن توفيق عبد ا

٤٦:٦ 
  إشراف ( عبد الرمحن توفيق  

 ٩٤:٦ ) علمي



 

 ١٠٥

عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين 
٨:٧ 

 ٢٢:١٦عبد الرمحن سيد سليمان 

      عبد الرمحن عبد العزيز العيدان 
 ٤٩:٦) ترمجة ( 

 ١٧:١٥عبد الرمحن حممد العيسوي 
  ٥٠:٦) ترمجة ( عبد الرحيم جرب 
 أمحد عبد اهللالسيد عبد الرحيم دفع 

٧٤:٦ 
 ٤:١٣عبد الرحيم سالمة 

 ١:١١عبد الستار إبراهيم 
 ١٥:٦عبد الستار إبراهيم 
 ٣:١١عبد الستار إبراهيم 
 ٣٧:١١عبد الستار إبراهيم 

 ٥:١٠عبد السالم عبد الغفار 
 ٣٠:١٦عبد السالم علي سعيد 
 ١١٦:٦عبد العال حامد عجوة 
 ١٦٠:٦عبد العزيز أبو حشيش 

) ترمجة ( زيز السيد الشخص عبد الع
١٤:١٤ 

 ١٧:١٦عبد العزيز السيد الشخص 
 ٥:٩عبد العزيز اهلواين 

           عبد العزيز حامد القوصي 
 ١٠:٧) إشراف ( 

            العزيز حامد القوصي عبد
  ٤٧:٣) إشراف ( 

           عبد العزيز حامد القوصي 
 ٦٢:٣) مراجعة ( 

    لبابطني عبد العزيز عبد الوهاب ا
 ١٣:١٤) ترمجة ( 

 ٥٤:١٤عبد العزيز حممد احلر 
 ١٥:١عبد العلي اجلسماين 
 ٤٤:١١عبد العلي اجلسماين 
) مراجعة ( عبد الغفار مكاوي 

٩٧:٦ 
 ٤٨:١٤عبد الغين الديدي 

) ترمجة ( عبد الفتاح إبراهيم تركي 
٨:١ 

       عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 
 ٥٣:١٤) ترمجة ( 

 ٧٠:٦ر الشيخلي عبد القاد

 ٦٣:٣عبد القادر كراجة 
 ٣٩:١٤عبد الكرمي اخلاليلة 

 ٣:٧عبد الكرمي بن مراد األثري 



 

 ١٠٦

عبد الكرمي حممد حسن بكار 
١١١:٦ 

 ٢٩:٦عبد الكرمي حممد حسن بكار 
 ٧٨:٦عبد الكرمي حممد حسن بكار 

عبد الكرمي حممد داود شطناوي 
٤٠:١٤ 

 ٩:١٤) ترمجة ( الكرمي ناصيف  عبد
)  ترمجة( لطيف اجلميلي عبد ال
٥٢:٣ 

 ٢٥:٦) ترمجة ( عبد اللطيف اخلياط 
 ١٤٩:٦ عبد اللطيف الفرفور
 ٣٥:١١عبد اللطيف خليفة 

 ٤:٧عبد اللطيف حممد العبد 
 ٥:٧عبد اللطيف حممد العبد 

 ٤٩:١٥) ترمجة ( عبد اهللا القروص  
ترمجة ( عبد اهللا النافع آل شارع 

 ٣١:١٣) وتعريب 

 ٤:١٦آل شارع  عبد اهللا النافع
 ٥:١٦عبد اهللا النافع آل شارع 

عبد اهللا برجس مطلب اخلوالدة 
١٥٧:٦ 

   إبراهيماهللا بن  اهللا بن جار عبد
 ٧٧:٣اهللا  اجلار

 ٢٧:١١عبد اهللا بن طه الصايف 
  ٣٦:٦ عبد اهللا بن عمر الصقهان

 ٥:١٦عبد اهللا علي القاطعي 

 ٥:٩عبد ايد عبد السالم احملتسب 
 ٢٩:١٦منصور عبد ايد 

 ١٥٦:٦عبد املعطي سويد 

 ٥٢:٦عبد املعطي سويد 
 ٦٤:٣عبد املنعم الشناوي 

عبد املنعم عبد القادر امليالدي 
٢٤:١٦ 

 ٢٠:١١عبد الناصر األشعل احلسيين 

 ٧٥:٦عبد الناصر ذياب اجلراح 

)  حتقيقوترمجة ( الناصر فخرو  عبد
١٦٢:٦ 

 ١٠:١٤عبد الناصر فخرو 
 ٣٩:١٣عبد الناصر فخرو 
 ٤١:١١عبد الناصر فخرو 
 ٨٢:٦عبد الناصر فخرو 
 ٨٣:٦عبد الناصر فخرو 

 ٧٣:٦عبد الواحد محيد الكبيسي 

 ٨١:٦عبد الواحد محيد الكبيسي 

 ١٠٦:٣عبد الوهاب حممد كامل 
 ٧٠:٣عبد الوهاب حممد كامل 



 

 ١٠٧

 ٩٧:٣عبود عبد اهللا العسكري 
 ١١٧:٣العجيلي سركز 

 ٥:٢) حترير ( عدة حمررين 

 ٣:٢يك عديل سك
 ٣٥:١عدنان السبيعي 
 ٢:١١) ترمجة ( عدنان حممود 

 ٧٥:٦عدنان يوسف العتوم 

 ٢٤:٢عزت عزيز السجدي 

 ٢٦:١٣) ترمجة ( عزمي جرار 
 ٤٨:٦عزو عفانة 

 ٦٤:٦عزيزة حممد السيد 
 ٦:٦عصام علي الطيب 

 ٨٠:٣عصام نور 

 ٣:١٥عطوف حممود ياسني 
 ١٠:٧) ترمجة ( عطية حممود هنا 

 ٣٩:١٤يدي عفاف اللباب
  ٢:٣ عفت مصطفى الطناوي

 ٢١:٢عكاشة الطييب 
 ٥٣:٦)  ترمجة( عال أمحد إصالح 

) ترمجة ( عالء الدين كفايف 
٣٨:١٥ 

) ترمجة ( عالء الدين كفايف 
٥٦:١٣ 

 ١:٨علي أبو العزم 
 ١٦:١١علي احلمادي 
 ٣٤:١١علي احلمادي 
 ٣٦:١١علي احلمادي 
 ٤٧:١١علي احلمادي 
 ٤٨:١١علي احلمادي 

 ١٨:١٦لي السيد سليمان ع
 ٣٤:١٤علي راشد 

) ترمجة ( علي صربي فرغلي 
٢٩:١٥ 

   عناية( علي عبد اهللا العتيق 
 ٣٦:٦ )اج خرإو

) مراجعة ( ايد عبده  علي عبد
١٧:٣ 

 ١٢٣:٣) تقدمي ( علي عثمان 
 ٥٠:١٤علي مدكور 

 ٤:٤علي منصور األمحد 
 ١٣:٧عمر عبد اهللا كامل 

 ١٢:٢) ترمجة ( عمر كربوج 
 ١٣:١٣عمر حممود غباين 
 ٢٤:١٣عمر حممود غباين 
 ٦:٥عمران مسيح نزال 

 ١٩:٢عمرو يوسف 



 

 ١٠٨

  ٤:٥  عناية اهللا إبالغ
 ٢١:١٣عواطف أمحد زمزمي 

 ٢٢:١٣عواطف أمحد زمزمي 

 ٢٧:٣ ةسنين بوأاجلواد  عبد ةعود

 ١٨:٦عيسى بن علي حممد املال 
 ١٤:١٥غادة حجاوي جرار 

) ترمجة  (غسان عبد احلي أبو فخرو 
١١:١١ 

 ٩١:٦غسان يعقوب 

 ١٠:٦غسان يوسف قطيط 
 ٢٠:١٥فؤاد البهي السيد 

 ٨٣:٣) ترمجة ( فؤاد مجيل 

 ٦:٩فؤاد زكريا 
 ٥:٤) ترمجة ( فؤاد شاهني 

 ٦٢:٣) ترمجة ( فؤاد أبو حطب 

 ٣٠:٣) مراجعة ( فؤاد أبو حطب 
 ٢٦:١فؤاد عبد اللطيف أبو حطب 
 ٣٨:٦فؤاد عبد اللطيف أبو حطب 

 ٣:١٤ئز احلاج فا
 ٢:٤ فائقة حممد بدر

 ١٨:١١فاخر عاقل 
     ٣١:٣فاخر عاقل 

) ترمجة وتعريب ( فادي وليد دهان 
٣١:١٣ 

 ٢٣:١٣فاديا عادل اخلضراء 
 ٢٦:١٥فاروق الروسان 

 ٨٩:٦فاروق السيد عثمان 
 ٩٠:٦فاروق السيد عثمان 

 ١:١٥فاروق سيد عبد السالم 

 ٣٠:٦فاروق سيد عبد السالم 

      بد الفتاح علي موسى فاروق ع
 ٢٣:١٥) ترمجة ( 

  مراجعة ( فاطمة حلمي حسن 
 ٩:١) وتقدمي 

 ٤٩:٣فاطمة محدان 

) ترمجة ( فاطمة عصام صربي 
١٢٠:٦ 

 ٤٥:٣فاطمة حممد 
 ١١:٩) ترمجة ( فايزكم نقش 
 ٢٨:١٣) مراجعة ( فتحي الديب 

 ١٨:١٣فتحي عبد الرمحن جروان 
 ١٩:١٣فتحي عبد الرمحن جروان 

 ٢:١٦تحي عبد الرمحن جروان ف
 ٥:١١فتحي عبد الرمحن جروان 
 ٦٠:١١فتحي عبد الرمحن جروان 



 

 ١٠٩

   ٢:١فتحي مصطفى الزيات 
 ٢٠:١فتحي مصطفى الزيات 
 ٢٣:١٦فتحي مصطفى الزيات 
  ٣:١فتحي مصطفى الزيات 
 ٦٥:٣فتحي مصطفى الزيات 

 ٢٨:١٣) ترمجة ( فخر الدين القال 

 ٢٦:٢فدية عبد الوهاب عثمان 
 ٢٣:٣فريد العاروري 

 ١٥:١٥فريد النجار 
 ٤٧:١٥شريناو . فريد ب 

نقل إىل ( فريق بيت األفكار الدولية 
 ٥٠:١١) العربية 

 ١٤٤:٦ فنسنت بيل

 ١٢١:٦فهد حممد اجلالجل 

 ١٥٤:٦فهيم مصطفى 
 ٥٧:١٣فهيم مصطفى 
 ٩٦:٣فهيم مصطفى 

 ٤١:١٤فهيم مصطفى حممد 
 ١١:٦فواز  فتح اهللا الراميين 

     حممد عبد احلميد عيسى فوزي 
 ٥٣:١٤) ترمجة ( 

فوزية بنت حممد حسن أخضر 
٥٠:١٣ 

 ١:١٤فوزية حممود النجاحي 

 ٢٧:١٥فيصل عباس 
 ٢٥:١١فيصل عبد اهللا بابكر 

 ٩:٢فيصل حممد الزراد 
 ٤٧:١٣) تعريب ( فيصل يونس 

 ١:٣فيل رايس 

 ٣٠:٢فيليب بومكارتر 
 ٢٣:١٥فيليب فارتون 

  ة بدار الرشيد قسم التأليف والترمج
 ٣٥:١٤) إعداد ( 

  قسم التأليف والترمجة بدار الرشيد 
 ٥:٣) إعداد ( 

قسم التأليف والترمجة بدار الرشيد 
٢٩:٢ 

قسم التأليف والترمجة يف دار الرشيد 
 ٧٨:٣) إعداد ( 

 ٩:١١كارول جومان 

 ١٣:٦كارول ناساب 

 ٢١:٦كاظم عبد نور 
 ٧٩:٦كاظم عبد نور 

 ١٠:١٠كاظم كرمي رضا 
 ١٧:١٤كاملة الفرخ شعبان 

 ٥٣:١٤) ترمجة ( كاميليا 



 

 ١١٠

 ٣٠:١كرستني متبل 

 ٥٤:٦كريج ليوهل 

 ١٣:١كريستني باريسكي 

 ٢١:١) ترمجة ( كرميان 
 ٩٣:٣كلودا دارتوا 

 ٥٨:٣كلري بنسون 
 ٨٣:٣مورغان . ت . كليفورد 

 ٩:١٦كمال السيد درويش 
 ٤:١٤كمال دسوقي 

 ٥:١) ترمجة ( كمال قطماوي 

 ١٢:٧حممود اخلطيب  كمال

  ٥٢:١٤) ترمجة ( كهيال بوز 
 ٢:٢كورين جاكر 

 ١٤:٦كوكب عامر 
 ١٥٩:٦كريت هانكز 

 ٢٥:١٤كينيث آر شوسكا 

 ٥٣:١٤تورتيه . ل

 ١٠:٢سكواير . آر . الري 

دار الكتاب ( جلنة التأليف والترمجة 
 ١٠:١١)  ترمجة) ( غزة : اجلامعي 

 جلنة الترمجة والتعريب يف دار اآلفاق
 ١٣٠:٦) ترمجة ( اجلديدة  

 ٨٩:٣لس هيوت 

 ٢٠:١٦لطفي بركات 
 ١٢٠:٣لطفي حممد فطيم 

 ٦٧:٦) ترمجة ( لطيف دوس 
 ٣٠:٣دافيدوف . لندا ل

 ٤٩:١٤د . شابريو ف . لورانس إ
 ١٤٢:٦لورنس كاتز 

 ٢٢:١٥لويس الربتو ماتشادو 

 ٣٣:١٥) ترمجة ( ليلى اجلبايل 
 ٩١:٦ليلى دمعة يعقوب 

 ١١:٧ ليونيل رويب

مؤسسة رياض جند للتربية والتعليم 
٤٦:١١ 

 ٢٣:١١مؤيد أسعد حسني دناوي 

) ترمجة ( مؤيد حسن فوزي 
٥٣:١٣ 

 ٥١:١٣ماثيو ليمبان 

  ١١:١٦ماجدة السيد عبيد 
  ٤١:٣مادان موهان 

 ٣٢:٢مادلني آلني 

 ٣:٥مادلني بريىل ألني 

  ٣٣:٦مارتني سليجمان 
 ٨٩:٣مارك فيكتور هانسن 

 ١٢:٢ ماري كوشايري



 

 ١١١

  ١٣:١) ترمجة ( مأمون املبيض 
 ١٤٢:٦مانينغ روبني 

 ٩:١١) ترمجة ( ماهر عبد اهلادي 
 ٥٥:٦مايك فانس 

 ١٠١:٣املتويل الشاعر 
 ١٦:١جمدي أمحد حممد عبد اهللا 
 ٢١:١٤جمدي عبد الكرمي حبيب 

 ٣:١٣جمدي عبد الكرمي حبيب 
 ٣١:١٤جمدي عبد الكرمي حبيب 
 ٣٥:١٣جمدي عبد الكرمي حبيب 
 ٣٧:٦جمدي عبد الكرمي حبيب 
 ٤٧:١٤جمدي عبد الكرمي حبيب 
 ٨٠:٦جمدي عبد الكرمي حبيب 

 ٤٤:٦جمدي عزيز إبراهيم 
 ١:٨حمفوظ فرغلي 

 ٦:٧حمفوظ فرغلي 
 ٥:٦) مراجعة ( حممد أمحد دسوقي 

 ٣٣:١حممد أمحد شليب 
 ١٥:١٠حممد أمحد عبد اجلواد 

 ٥٣:١١حممد أكرم العدلوين 
 ٤٩:١٣) مجة تر( حممد األنصاري 

 ٥٨:١١حممد البواليز 
 ٢٩:١٦حممد التوجيري 

) ترمجة ( حممد احلاسنني الدق 
١٩:١ 

 ٣٢:١٤حممد السيد عبد الرزاق 
 ٦:١٤) ترمجة ( حممد القصاص 

 ٣١:٦حممد بكر نوفل 

) ترمجة ( بالل اجليوسي ] حممد [ 
١:٩ 

) ترمجة ( حممد بالل اجليوسي 
٤٤:١٤ 

 ٧:٩حممد بن شحات اخلطيب 

 ١٤٠:٦اهللا الصغري  مد بن عبدحم
  ٤٨:٣حممد بن علي املسعري 

 ةراجعمو ةضافإ( حممد جهاد مجل 
 ٦٦:٦ ) ليعدتو

) مراجعة ( حممد جهاد مجل 
٥٣:١٣ 

 ٦٥:٦) مراجعة ( حممد جهاد مجل 
 ١٠:١١) مراجعة( حممد جهاد مجل 

) مراجعة لغوية ( حممد جهاد مجل 
٣٠:١٣ 

 ١٠٧:٦حممد جهاد مجل 
 ٨:١٦الناصر حممد حامد 



 

 ١١٢

كلية  التربية ( حممد حبيب احلوراين 
 ٢١:١١) جامعة دمشق 

 ١:٥حممد حبيب اهللا 
 ٢:٥حممد حبيب اهللا 

 ٣٠:١١حممد محد الطيطي 
 ١٧:١٠حممد محزة أمري خان 
  ٧:١٦حممد خالد الطحان 
) عرض ( حممد رؤوف حامد 

٥٤:٦ 
 ١١٤:٦ حممد راشد دمياس

 ٤٣:٣حممد رضا البغدادي 

 ٦٩:٦) ترمجة ( ن حممد رضوا
 ١٢٢:٣حممد زياد محدان 
 ٣٥:١٥حممد زياد محدان 
 ٤١:١٣ حممد زياد محدان
 ٥٠:٣ حممد زياد محدان
 ٨٤:٦حممد زياد محدان 

 ٧:٣حممد سعيد دباس 
 ٩ترمجة وتعريب ( حممد سعيد مقبل 

٧:١١ 
 ٤٣:١٤حممد عادل سليمان 

  ١١:١٤حممد عبد الرحيم عدس 
 ٢٤:١٥حممد عبد الرحيم عدس 

 ٣٧:١٤حممد عبد الرحيم عدس 
 ٥٥:١٤حممد عبد الرحيم عدس 

 ٨٧:٦حممد عبد الرحيم عدس 
 ١٢:١حممد عبد الرزاق مناع 

 ٧:٧حممد عبد العزيز البهنسي 
 ١٥٢:٦حممد عبد الغين حسن هالل 

 ١٦:١٠حممد عبد الغين حسن هالل 
) حتقيق ( محد أالقادر  حممد عبد

٤٠:٣ 

 ٨١:٣حممد عبد القادر عبد الغفار 

 ٣:١٠حممد عبد اهلادي حسني 
 ٤٤:١٥حممد عبد اهلادي حسني 
 ٤٨:١٥حممد عبد اهلادي حسني 
 ٦:١حممد عبد اهلادي حسني 
) ترمجة ( حممد عبد الواحد حممد 

٩٧:٦ 

 ١٤:٣حممد عدنان سامل 
 ٢١:١٥حممد عدنان عليوات 

 ١١١:٣حممد علي اخلويل 
 ١١:٧حممد على العريان 

 ١٧:١١ حممد علي عارف جعلوك
) ترمجة ( حممد عماد الدين إمساعيل 

١٩:٣ 



 

 ١١٣

 ٤:١٣حممد فرج 

 ١١٤:٣حممد قرين 
 ١٣٧:٦حممد قرين 

 ٧٥:٣حممد كامل عبد الصمد 
 ٩:٩حممد ماهر اجلمال 
 ١٥:٣حممد حممود احليلة 
 ٣٤:١٣حممد حممود احليلة 
 ١٣:٩حممد حممود العزي 

)  ترمجة(  حممد حممود عبد العليم
١:٦ 

)  ترمجة( لعليم حممد حممود عبد ا
١٠١:٦ 

 ١:٨حممد مهران 

 ٦:٧حممد مهران 

 ٢:٧حممد مهران رشوان 

 ١٩:١) ترمجة ( حممد جنيب الصبوة 

 ١٢:٧حممد هاين قنوايت 

 ٩٩:٦) ترمجة ( حممد وائل األتاسي 

 ٥٢:٣ ) مراجعة(  حممود السيد

 ١١٢:٣حممود الوهر 
 ١٢:١٠حممود بسيوين 
 ٤٧:٦حممود خضر 

 ١٢:٦ حممود زيدان

) إعداد ( حممود السيد أبو النيل 
١٣:١٥ 

) ترمجة ( حممود سيد رصاص 
١٨:١٥ 

) ترمجة ( حممود سيد رصاص 
٨٦:٦ 

 ٢٠:١٣حممود طافش 

  ٣٠:٣) ترمجة ( حممود عمر 

 ١٤٧:٦حممود كتكت 
 ٣٨:١٣حممود حممد علي 
 ٢٧:١٤حممود حممد غامن 
 ٢٨:١٤حممود حممد غامن 

) مراجعة ( حممود حممد قاسم 
٦:١٤ 

           حمي الدين خطيب سلقيين 
  ٥:١) مراجعة ( 

 ٥:١٥مدحت أمحد النمر 
 ١:١٣) حترير ( مراد وهبة 

مركز البحوث التربوية جبامعة قطر 
٥١:٣ 

الدار العربية ( مركز التعريب والربجمة 
) ترمجة ) ( بريوت : للعلوم 

١٤٢:٦ 



 

 ١١٤

مركز التعريب والربجمة بالدار العربية 
 ٥:٢) ترمجة ( بريوت : للعلوم 

        مركز اخلربات املهنية لإلدارة 
 ٤:١١) مبيك ( 

        مركز اخلربات املهنية لإلدارة 
 ٤٦:٦) مبيك ( 

        مركز اخلربات املهنية لإلدارة 
 ٥١:٦) مبيك ( 

        مركز اخلربات املهنية لإلدارة 
 ٦٢:١١ القاهرة -)مبيك ( 

ة املركز الدويل للبحوث التربوي
 ٥٢:١٣) ترمجة ) ( مصر ( والتنمية 

) ترمجة ( مركز القعيد للترمجة 
٢٥:١٤ 

مركز القياس والتقييم يف جامعة 
) إعداد ( امللك فهد للبترول واملعادن 

٣٩:١٥ 

جامعة ( مركز تطوير التعليم اجلامعي 
 ٥٣:٣ )امللك عبد العزيز جبدة 

مركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعة 
 ١٠٨:٣يز جبدة امللك عبد العز

 ١٣٨:٦)  ترمجة(  مروان احلموي
 ٢٨:٢مروة عماد الدين 

 ١٤:١مرمي سليم 
مسفر بن سعيد بن حممد الزهراين 

٣:١٦ 
) ترمجة ( مصباح احلاج عيسى 

٢٨:١٣ 

) مراجعة ( مصباح احلاج عيسى 
٣٧:٣ 

 ١٠٤:٣مصباح احلاج عيسى 

قسم ( مصري عبد احلميد حنورة 
بية ، جامعة علم   النفس ، كلية التر

  ١٩:١٦ ) الكويت 
 ١٢:١١مصري عبد احلميد حنورة 

 ١:٨مصطفى النشار 

 ٦:٧مصطفى النشار 

 ١١٣:٦) مراجعة ( مصطفى حبيب 
 ١:١٧) ترمجة ( مصطفى دليلة 

عرض ( مصطفى سليم غالب 
 ١:٤) وتقدمي 

عرض ( مصطفى سليم غالب 
  ٧:٢) وتقدمي 

 ٤٠:١١مصطفى سويف 
 ٥٤:١٣ د القادر زيادةمصطفى عب



 

 ١١٥

) ترمجة ( مصطفى حممد كامل 
١٩:١ 

 ١٥٣:٦مصطفى منر دعمس 

 ٢٨:١) ترمجة ( معني خويص 
) ترمجة ( مفيد ناجي يوسف عودة 

١٣:٣  

 ١٨:١٤مفيد جنيب حواشني 
 ٤٦:٣مقداد ياجلن 

 ٦٩:٣ممدوح الكناين 
 ٦٦:٣ممدوح عبد املنعم الكناين 

 ١:١٥ممدوح حممد سليمان 
        والثقافة والعلوم املنظمة العربية للتربية 

) اشتراك يف ترمجة ) ( أليكسو ( 
٣٣:١٤ 

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم         
 ١٢:١٦) تونس ( 

 ١:١٣] وآخرون[… منفستو 

  ١:١٣) حترير ( مىن أبو سنة 
 ٢٥:١٣)  إشراف( مىن احلديدي 

 ٦:١٣)  إشراف( مىن احلديدي 

 ١١٨:٦مىن سعيد أبو ناشي 
 ١٣:٦) ترمجة ( منري احلوراين 
 ٣٠:١٣) ترمجة ( منري احلوراين 

 ١٣٢:٦)  تعريب( منري بعلبكي 
 ٤:٩منري كامل 

 ٤٧:٦منرية بطارسة 

 ٦:١٦مها زحلوق 
 ٩٨:٣مورتيمر آدلر 

 ٩١:٣موريس شربل 
 ٥:٤موريس مارلو بونيت 

 ١٢٩:٦) ترمجة ( موسى يونس 
 ٧٥:٦موفق بشارة 

 ١٧:٢ميسر حممد احلسن 
 ٢٧:١٣) ترمجة ( ال أيب فاضل ميش

 ١٢:١٤ميشيل بروربا 

 ٦٨:٦ميشيل كراف 

 ٧١:٦نائلة جنيب اخلزندار 

  ٢٨:٣ نادر فهمي الزيود
 ٥:١٤ناديا حممد العريفي 

 ٧:١٣) ترمجة ( ناديا السرور 

 ٢٥:١٦ناديا هايل السرور 
 ٢٦:١٦ناديا هايل السرور 
 ٥٥:١١ناديا هايل السرور 
 ٢٩:١٤نادية بين مصطفى 

 ١:٣) تعريب (  نادية شريف

 ٢٥:١٣ ناصر مجال خطاب



 

 ١١٦

 ٦:١٣ناصر مجال خطاب 

 ١٢٤:٦) ترمجة ( ناوروز أسعد 
) إعداد مادة علمية ( نايفة قطامي 

٢٦:١١ 

 ٢٣:١٤نايفة قطامي 
 ٢٤:١٤نايفة قطامي 
 ٥٦:١٤نايفة قطامي 

 ٧٣:٣نايفة قطامي 

 ١٠:١٦نبيل أبو مساحة 

 ١٦:١٤نبيل عبد اهلادي 

 ١٦٠:٦اهلادي  نبيل عبد

 ٢٩:١٤نبيل عبد اهلادي 

 ٣٠:١٤نبيل عبد اهلادي 
  ١٠:١٦نبيل حمفوظ 

 ٨٦:٣جنالء فرج 
 ٥٦:٦جنيب إسكندر إبراهيم 

 ١١٠:٣جنيب عبد اهللا الرفاعي 
   ١٥:٢جنيب عبد اهللا الرفاعي 
 ٣٨:١١جنيب عبد اهللا الرفاعي 

خنبة من األساتذة املتخصصني 
٥٦:١٣ 

 ٤٤:٣خنبة من املتخصصني 

  ١٢:٣ندى كفوري اخلوري 

 ٢٦:١١نزيه محدي وآخرون 
 ٥٨:٦)  ترمجة(  لوقا ينظم

 ٦١:٣) ترمجة ( نظمي لوقا 

 ٣٩:١٥) إشراف ( نعيم عطية 
 ٣٦:١٤ عطيةنعيم 

 ١٠:١٤نعيمة اخلاجة 

 ٤١:١١نعيمة اخلاجة 

 ٢:٥منر اخلطيب 
 ٢:٨نوال الصراف الصايغ 

 ١١٢:٦نوري جعفر 
 ١٣٩:٦نوري جعفر 

 ١٠٧:٣سبيعي ال. ع .هـ

 ١٠٥:٣هادي املدرسي 

 ٩٠:٣هادي املدرسي 
 ٨٥:٣هارولدفلب 
 ٢٨:٦هاري الدير 
  ٢٢:٢هاري لوراين

 ٤٢:١٣هاشم السامرائي 
  ٨:١٤هاشم حممد علي حممود 

 ٣:٥)  ترمجة( هالة صدقي 
 ١١:١هاين عبد الرمحن مكروم 

 ٦٧:٦هاي روتشليس 

 ١٥:١٤هشام احلسن 



 

 ١١٧

 ٣٦:١٥) ترمجة ( هشام احلناوي 

  ١:١هشام حممد اخلويل 
) ترمجة ( هشام حممد سالمة 

١٩:١٤ 

 ١٢:٣) إشراف ( هنري عويس 
 ١٧:١هنـري فالـون 

 ٦:١٤هنري فالون 

 ١٢٨:٦هنري كالريو 
  ٣٩:٦هنري هارليت 

 ٦٢:٣هوارد اجث 

 ٤٤:١٤هوارد غاردنر 

 ٦:٣) ة ترمج( هيثم ملع 
 ١٣:١٤هريبرت ويلربج وآخرون 

 ١١٠:٦ هيكل نعمة اهللا
 ٥٢:١٣واين هولتزمان 

 ٢٨:١٦) ترمجة ( وجيه أسعد 
 ٨:١) مراجعة ( وجيه أسعد 
  ١٠:١٦وجيه الفرح 

جامعة (وحدة املتطلبات اجلامعية 
 ٦١:١١ )اإلمارات العربية املتحدة 

 ١٥٨:٦وفاء مصطفى 
 ٣٣:١١وليد عبد الكرمي صوافطة 

 ١٠:٧وليم شانر 

 ٤٨:٦وليم عبيد 

 ١٢٥:٦ وليم فالكري أتكينسون
 ١٣٨:٦روس . ويليام ب 

 ٣٤:١٥ياسر العييت 

 ١٤٨:٦حيىي حامد هندام 
 ٤٥:١٥حيىي حامد هندام 
 ٥٧:٦حيىي حامد هندام 

 ٧:١٤يسرية صادق 
) ترمجة ( يعقوب بن حسني نشوان 

٢:١٣ 
 ٨:٩يعقوب حسني نشوان 

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني 
٩:٧  
 ١:٧بتروف .يو آ

 ٨٣:٣) مراجعة ( يوسف حوراين 
 ١٦:١٤ف شاهني يوس

 ١٠٤:٦يوسف قطامي 

 ٢٦:١٤يوسف قطامي 
 ٥٧:١١يوسف قطامي 
 ٦٨:٣يوسف قطامي 

 ٧٣:٣يوسف قطامي 

 ٧٧:٦يوسف قطامي 

 ٩٦:٦يوسف قطامي 



 

 ١١٨

 ١٠:١يوسف ميخائيل أسعد 
 ٤٥:١١يوسف ميخائيل أسعد 
 ٩٣:٦يوسف ميخائيل أسعد 
 ٣٤:٦يوسف ميخائيل أسعد 

 


