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المصادر والمراجع
�أ .الكُ تُب

 -1االجتاه ��ات احلديث ��ة يف التدري� ��س وتنمي ��ة التفك�ي�ر :د .نادي ��ة العف ��ون ،الطبع ��ة الأوىل،
دار �صفاء للن�شر والتوزيع ،الأردن  -عمان.2012 ،
 -2التفك�ي�ر �أمناط ��ه ونظرياته و�أ�س ��اليب تعليمه وتعلمه :ناديه العفون ومنتهى عبد ال�ص ��احب ،الطبعة الأوىل ،دار
�صفاء للن�شر والتوزيع ،الأردن  -عمان.2012 ،
 -3الربجمة اللغوية الع�ص ��بية للمعلمني� -سل�س ��لة تطوير التعليم ( :)1ريت�ش ��ارد ت�شريت�ش ��ز ،روجر تريي ،ترجمة:
د.فادي ر�ضوان ،د .غ�سان هيكل ،الطبعة الأوىل ،دار القد�س للعلوم� ،سوريا  -دم�شق.2010،
 -4تربي ��ة الدم ��اغ الب�ش ��ري وتعليم التفك�ي�ر :د .عامر �إبراهي ��م علوان ،الطبع ��ة الأوىل ،دار �صفاء للن�ش ��ر والتوزيع،
الأردن  -عمان.2012 ،
 -5التفكري احلاذق :د .رفاه ال�صفار ،الطبعة الأوىل ،دار �صفاء للن�شر والتوزيع ،الأردن  -عمان.2011 ،
 -6تعلم التفكري مفاهيم وتطبيقات :فتحي جروان ،الطبعة الأوىل ،دار الفكر ،الأردن  -عمان.1999 ،
 -7ط ��رق تعلي ��م التفك�ي�ر للأطفال :عبد الك ��رمي اخلاليلة ،عفاف اللبابي ��دي ،الطبعة الثاني ��ة ،دار الفكر ،الأردن -
عمان.1997 ،
 -8تعلي ��م التفك�ي�ر :ادوارد ديبون ��و ،ترجمة عادل عبد الكرمي ،و�آخرون ،الطبع ��ة الأوىل ،دار الر�ضا للن�شر� ،سورية -
دم�شق.2001 ،
 -9تعليم التفكري :ح�سن ح�سني زيتون ،الطبعة الأوىل ،عامل الكتب للن�شر ،ج م ع  -القاهرة.2003 ،
 -10تعليم التفكري يف املنهج املدر�سي :ناديا هايل ال�سرور ،دار وائل للن�شر ،الأردن  -عمان.2005 ،
 -11مه ��ارات يف اللغ ��ة والتفك�ي�ر :عبد الهادي نبيل ،و�آخرون ،الطبعة الأوىل ،دار امل�س�ي�رة للن�شر والتوزيع والطباعة،
الأردن  -عمان.2003 ،
 -12املدر�س ��ة وتعلي ��م التفك�ي�ر :حمم ��د عب ��د الرحي ��م عد� ��س ،الطبع ��ة الأوىل ،دار الفك ��ر،
الأردن  -عمان.2000 ،
 -13تفكري الأطفال تطوره وطرق تعليمه :يو�سف قطامي ،الطبعة الأوىل ،دار الأ�صيلة للن�شر.1990 ،
� -14أدوات املعل ��م� -سل�سل ��ة تطوي ��ر التعليم ( :)2بول جيني�س ،ترجم ��ة :د .فادي ر�ضوان ،و�آخرون ،الطبعة الأوىل ،دار
القد�س للعلوم� ،سورية  -دم�شق.2010 ،
� -15أدوات املتعل ��م� -سل�سل ��ة تطوي ��ر التعليم ( :)3جاكي بيري ،ترجمة :عماد �أبو طاقية  -و�آخرون ،الطبعة الأوىل ،دار
القد�س للعلوم� ،سورية  -دم�شق.2010 ،
 -16تعليم التفكري ،النظرية والتطبيق� :صالح �أبو جادو وحممد نوفل ،دار امل�سرية للن�شر والتوزيع والطباعة ،الأردن
 عمان.2007 ، -17الإبداع والتفكري الإبداعي� :صابر �أبو طالب و�آخرون ،من�شورات جامعة القد�س املفتوحة ،الأردن  -عمان.1995 ،
 -18اختب ��ارات توران� ��س للتفك�ي�ر االبت ��كاري :توران� ��س ب ��ول ،ترجم ��ة :عب ��د اهلل �سليم ��ان وف� ��ؤاد
�أبو حطب ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،ج م ع  -القاهرة.
 -19التفك�ي�ر ،درا�س ��ات نف�سي ��ة :ف� ��ؤاد �أب ��و حط ��ب و�سي ��د �أحم ��د عثم ��ان ،مكتب ��ة الأجنل ��و امل�صري ��ة،
ج م ع  -القاهرة.1983 ،
 -20التفكري يف الإ�سالم� :أحمد البالي�ساين و�أحمد ال�شيخ ،دار احلرية ،العراق  -بغداد.1989 ،
� -21سيكولوجي ��ة التعل ��م ونظري ��ات التعل ��م :جاب ��ر عب ��د احلمي ��د جاب ��ر ،دار النه�ض ��ة العربي ��ة،
ج م ع  -القاهرة.1985 ،
 -22ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ت� �ف� �ك�ي�ر م� �ف ��اه� �ي ��م وت � �ط � �ب � �ي � �ق� ��ات :ف� �ت� �ح ��ي ج� � � � � � ��روان ،ال� �ط� �ب� �ع ��ة الأوىل ،دار ال� �ف� �ك ��ر،
الأردن  -عمان.2002 ،
 -23التفك�ي�ر العلم ��ي ودور امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوي ��ة يف تنميت ��ه :حمم ��د حمم ��ود اجلم ��ال ،دار امل�س�ي�رة للن�ش ��ر والتوزي ��ع
والطباعة ،الأردن  -عمان.1997 ،
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 -24التفك�ي�ر الناق ��د وعالقت ��ه بعدد من املتغ�ي�رات الدرا�سية :لينة اجلن ��ادي ،جملة جامعة دم�ش ��ق للعلوم الرتبوية،
جامعة دم�شق ،جملد ( -)18عدد (� ،)2سوريا  -دم�شق.2002 ،
 -25تدري�س مهارات التفكري مع مئات الأمثلة التطبيقية :جودت �سعادة ،جامعة النجاح الوطنية ،فل�سطني  -نابل�س،
.2003
 -26التدري� ��س م ��ن �أج ��ل تنمية التفكري :كييف جيم�س ،ترجمة :عبد العزي ��ز البابطني ،مكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج ،ال�سعودية  -الريا�ض.1995 ،
 -27تفكري بال حدود :حمود �صالح الدين عرفة ،عامل الكتب ،ج م ع  -القاهرة.2006 ،
 -28ط ��رق تعلي ��م التفك�ي�ر للأطف ��ال :عبد الكرمي اخلاليلة وعف ��اف اللبابيدي ،الطبعة الثاني ��ة ،دار الفكر ،الأردن -
عمان.1997 ،
 -29تدري�س العلوم يف مراحل التعليم العام :خليل يو�سف و�آخرون ،دار القلم ،الإمارات  -دبي.1996 ،
 -30تعليم الأطفال املوهوبني :زيدان ومفيد جنيب خوا�شني ،الطبعة الأوىل ،دار الفكر ،الأردن -عمان.1989 ،
 -31التفكري العلمي� :سرمان الدمردا�ش ومنري كامل ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،ج م ع  -القاهرة.1963 ،
 -32الإبداع العام واخلا�ص :رو�شكا الك�سندر ،ترجمة :غ�سان عبد احلي �أبو فخر ،مطابع ال�سيا�سة ،الكويت.1989 ،
 -33علم النف�س املعريف :رافع وعماد الزغلول ،دار ال�شروق ،الأردن  -عمان.2004 ،
 -34تعليم التفكري :ح�سن ح�سني زيتون ،عامل الكتب ،ج م ع  -القاهرة.2003 ،
 -35طرائ ��ق التدري� ��س العام ��ة وتنمي ��ة التفك�ي�ر :ها�ش ��م ال�سامرائ ��ي و�آخ ��رون ،الطبع ��ة الثاني ��ة،
دار الأوائل ،الأردن  -عمان.2000 ،
 -36تعليم التفكري يف املنهج املدر�سي :ناديا هايل ال�سرور وثائر غازي ح�سني ،دار الأوائل ،الأردن  -عمان.2005 ،
 -37التفكريالناقد :عزيزة ال�سيد ،دار املعرفة ،ج م ع  -اال�سكندرية.1995 ،
 -38تنمي ��ة ق ��درات التفكري االبتكاري :حممد حمد الطيطي ،دار امل�سرية للن�شر والتوزيع والطباعة ،الأردن  -عمان،
.2001
 -39املدر�سة وتعليم التفكري :حممد عبد الرحيم عد�س ،دار الفكر ،الأردن  -عمان.2000 ،
 -40التفك�ي�ر مهارات ��ه وا�سرتاتيجي ��ات تدري�سه:ح�سن ��ي عب ��د الب ��اري ع�ص ��ر ،مرك ��ز اال�سكندري ��ة للكت ��اب ،ج م ع -
اال�سكندرية.2001 ،
 -41التفكري الإ�سالمي  -مبادئه مناهجه قيمه �أخالقياته :حممد �صادق عفيفي ،مكتبة اخلاجني ،ج م ع  -القاهرة،
.1977

المصادر والمراجع

ب .مواقع االنرتنت
9- www.creativityonline.net
10- www.waqfeya.com
11- www.memar.net
12- www.way2yoursuccess.blogspot.com
13- www.s3t3.com
14- www.exmuslim.com
15- www.almasryalyoum.com

1- www.drmosad.com
2- www.ibtesama.com
3- www.altfker.com
4- www.debono.edu.jo
5- www.intel.com
6- www.madinahx.com
7- www.khayma.com
8- www.tafkeeer.com
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