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 المصادر والمراجع

دار  ،ترمجة: حممد كردي ،علم النفس الرتبوي ،)م٢٠٠٩دونيل، أنجال وآخرون ( - ١
 .١ط ،سورية ،حلب ،شعاع للنرش والعلوم

 ،عامن ،دار وائل للنرش ،صعوبات التعلم ،)م٢٠١٠الظاهر، د. قحطان أمحد ( - ٢
 .٣ط ،األردن

صعوبات التعلم بني املهارات  ،)م٢٠١١العيل، حممد النويب حممد ( - ٣
 .١ط ،األردن ،عامن ،دار صفاء للنرش والتوزيع ،واالضطرابات

 ،دار صفاء للنرش والتوزيع ،سيكولوجية اإلبداع ،)م٢٠١٠مساد، عمر حسن ( -  ٤
 .١ط ،األردن ،عامن

 ،دار ابن حزم ،العادات العرش للتميز الدرايس ،)م٢٠١١الطويل، عيل غانم ( - ٥
 .١ط ،لبنان ،بريوت

دار صفاء  ،الساقي يف تعليم مهارات التفكري ،)م٢٠١٠عابد، فايز عبد اهلادي( - ٦
 .١ط ،األردن ،عامن ،للنرش والتوزيع

 ،مدرب الربجمة اللغوية العصبية ،)م٢٠٠٤ماكديرمونت، إيان وجاجو، ويندي ( -  ٧
 .م١،٢٠٠٤ط ،السعودية ،الرياض ،النارش: مكتبة جرير ،ترمجة: مكتبة جرير

 ،النارش: مكتبة جرير ،ترمجة: مكتبة جرير ،كتيب اجليب ،)م٢٠١١هايدن، بول (  - ٨
 .١ط ،السعودية ،الرياض

دار ابن  ،ت األبناءدليل اآلباء لتنمية مهارا ،)م٢٠٠٨الرباعي، زكي مهدي حممد ( -  ٩
 .١ط ،لبنان ،بريوت ،حزم

ترمجة: مكتبة  ،كيف تنمي ذكاءك وتقوي ذاكرتك ،)م٢٠١١شريناو، فريد ( - ١٠
 .٢ط ،السعودية ،الرياض ،النارش: مكتبة جرير ،جرير
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 ،من منشورات جامعة دمشق ،علم النفس الرتبوي ،)م٢٠٠١عيل ( منصور، د. -  ١١
 .٧ط ،١ج  ،كلية الرتبية

الربجمة اللغوية العصبية  ،)م٢٠١٠تشريتش، ريتشارد وتريي، روجر ( - ١٢
فادي رضوان، د. غسان  ترمجة: د. - )١سلسلة تطوير التعليم ( ،للمعلمني

 .١ط ،سوريا ،دمشق ،دار القدس للعلوم ،هيكل
ترمجة: د.  - )٢سلسلة تطوير التعليم ( ،أدوات املعلم ،)م٢٠١٠جينيس، بول ( -  ١٣

 .١ط ،سوريا ،دمشق ،دار القدس للعلوم ،فادي رضوان، وآخرون
ترمجة: عامد  -  )٣سلسلة تطوير التعليم ( ،أدوات املتعلم ،)م٢٠١٠بيري، جاكي ( - ١٤

 .١ط ،سوريا ،دمشق ،دار القدس للعلوم ،أبو طاقية، وآخرون
سلسلة املكتبة  ،تعلمالدماغ واالدراك والذكاء وال ،)م١٩٨٦محدان، حممد زياد ( -  ١٥

 دار الرتبية احلديثة. ،عامن ،الرتبوية
 دار املعارف. ،القاهرة ،أصول علم النفس ،)م١٩٨٥راجح، أمحد عزت ( -  ١٦
 دار ،عامن ،سيكولوجية األطفال غري العاديني ،)م٢٠٠٠الروسان، فاروق ( - ١٧

 الفكر.
 ،قضايا معارصة يف صعوبات التعلم ،)م٢٠٠٧( الزيات، فتحي مصطفى - ١٨

 دار النرش للجامعات. ،القاهرة
املكتبة اجلامعة  ،ليبيا ،طرق التدريس العامة ،)م١٩٩٩الظاهر، قحطان أمحد ( - ١٩

 والتوزيع. للنرش
سيكولوجية األطفال غري العاديني  ،)م١٩٩٢( فتحي عبد الرحيم، -  ٢٠

 دار القلم. ،يتالكو ،٣ط ،٢ج ،واسرتاتيجيات الرتبية اخلاصة
مكتبة  ،القاهرة ،التعلم دراسة تفسريية توجيهية ،)م١٩٧١الغريب، رمزية ( - ٢١

 األنجلو املرصية.
مكتبة  ،القاهرة ،أسس علم النفس العام ،)م١٩٧٨منصور، طلعت وآخرون ( - ٢٢

 األنجلو املرصية.
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 ،عامن ،صعوبات التعلم النظري والتطبيقي ،)م٢٠٠٣الواقفي، رايض ( - ٢٣
 منشورات كلية األمرية ثروت.

دار  ،امليرس يف علم النفس الرتبوي ،)م١٩٨٣أمحد، بلقيس وتوفيق، مرعي ( - ٢٤
 عامن. ،الفرقان

علم النفس الرتبوي أصوله  ،)م١٩٧٥السيد، حممد خريي والبدري، مالك ( - ٢٥
 مطبوعات جامعة الرياض.  ،وتطبيقاته

 ،جزءان ،اختبارات الذكاء والشخصية ،)م١٩٨١أنطون، محيص وعنرب، أمحد ( - ٢٦
 دمشق. ،مطبعة احلافظ

 عامن. ،املطبعة الوطنية ،ترمجة عمر الشيخ ،الذكاء ،)م١٩٨٣آيزنك، كامن ( -  ٢٧
 ،دار النهضة العربية ،علم النفس الرتبوي ،)م١٩٧٧جابر، عبد احلميد جابر ( - ٢٨

 القاهرة.
ترمجة فؤاد أبو  ،التعلمسيكولوجية  ،)م١٩٨٣ستورات وهولن وآخرون ( - ٢٩

 القاهرة. ،املكتبة األكاديمية ،حطب آمال صادق
دار الثقافة  ،الفروق الفردية يف الذكاء ،)م١٩٧٥سليامن، اخلرضي الشيخ ( -  ٣٠

 القاهرة. ،للتوزيع والنرش
دار  ،اختبارات الذكاء والقدرات العقلية ،)م١٩٨١عطوف، حممد ياسني ( - ٣١

 بريوت. ،األندلس
 بريوت. ،دار العلم للماليني ،علم النفس الرتبوي ،)م١٩٧٧عاقل، فاخر ( -  ٣٢
مكتبة األنجلو  ،علم النفس الرتبوي ،)م١٩٨٠أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال ( -  ٣٣

 القاهرة. ،املرصية
دار التقدم للنرش  ،) دراسات يف السامت اإلبداعيةم٢٠٠١عبري ( الديك، د. -  ٣٤

 دمشق. ،والتوزيع
بدون دار  ،نمو مفاهيم اإلبداع احلديثة ،)م١٩٩٨املقصود، د. حسن عيل (عبد  -  ٣٥

 القاهرة. ،نرش
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سيكولوجية اإلبداع (دراسة يف تنمية السامت  ،العيسوي، د. عبد الرمحن - ٣٦
 دار النهضة العربية. ،اإلبداعية)

 .بدون دار نرش ،تربية املوهوبني واملبدعني ،)م١٩٨٧أمحد، د. برشى إسامعيل ( -  ٣٧
 دار املناهج للنرش والتوزيع. ،الثقافة اإلسالمية ،السيد، د. عزمي طه وآخرون -  ٣٨
 ،سيكولوجية اإلبداع واملواهب اخلاصة ،)م٢٠٠٣الرشيدي، د. هارون توفيق ( - ٣٩

 القاهرة. ،بدون دار نرش
ترمجة عادل  ،سيكولوجية األطفال غري العاديني وتعليمهم ،هاالهان وكوفامن -  ٤٠

 عامن. ،دار الفكر ،عبد اهللا حممد
) املدخل م١٩٩٨القريويت، يوسف والرسطاوي، عبد العزيز والصادي، مجيل ( - ٤١

 ديب. ،دار القلم ،٦ط ،إىل الرتبية اخلاصة
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