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اسم المؤلفاسم الكتابالرقم 
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السعر  
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  مهارات االستذكار والبحث العلم  والتفكير  -مهارات التعلم   24
 
 70 2021 د. صالح الفرهود  مقدمة ف

  تلعيب التعلم وحل المشكالت للموهوبير  25
 202160زهور الجهت 

ياء النانو والتفكير االبتكاري 26  202160فردوس فالتة فير 

  ومهارات تدريس فهم المقروءالتعلم 27
 202160جواهر البديرالبنان 

 202160د. عطا أبو جبير  التفكير من منظور معاص 28

  وفسلجة الدماغ 29
 
 202170أ.د. أزهار السباب الدماغ المعرف

  عي  تكتيكات أدوات العقل30
 
 202170أ.د. أزهار السباب تطبيقات الدماغ المعرف

  للموهبة واالبتكار 31
 2020280د. عائشة الهول  سلسلة برنامج رنزول  االثران 

ة النبوية )32   تدريس السير
 
 2020280د. حمزة حمادأجزاء( 9دمج مهارات التفكير ف

 202050د. عل  عبد اللطيف تأهيل وتوظيف ذوي متالزمة داون 33

بوي لألطفال الموهوبير  والمتفوقير   34
 60 2020 د. شمسان المناع   المدخل ال االرشاد النفس  والي 

 2022100د. شمسان المناع  التفك ري الناقد 

 202260د. ايمان نوار فرط الحركة وتشتت االنتباه 

� للتعل�م المدمج �التوظ�ف العال��
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 50 2020 نجاح آل حرشان  بناء اختبار تحصيل  محك  المرجع  35

  نظرية التعلم المستند للدماغ  36
 
 50 2020 عزة آل محود تعليم مهارات التدريس وف

 50 2020 أ.د. ماهر زنقور  ت للطالب غير العاديير  بيئات تفاعلية لتعليم الرياضيا 37

بوية الجزء االول 38  80 2020 د. أحمد أبو أسعد  دليل المقاييس واالختبارات النفسية والي 

39   
بوية الجزء الثان   80 2020 د. أحمد أبو أسعد  دليل المقاييس واالختبارات النفسية والي 

بوية الجزء الثالث  40  80 2020 د. أحمد أبو أسعد  دليل المقاييس واالختبارات النفسية والي 

اتيجية القصة الرقمية وتنمية مهارات التفكير  41
 50 2019 فاطمة المرحت    اسي 

42   
 
ي  نظام التعلم النقال لدعم التفكير فوق المعرف  50 2019 مها المطير

 50 2019 مها الحرن    نظام فورمات لتنمية مهارات التفكير البرصي  43

 80 2019 د. صالح صالح معمار  ريادة األعمال للصغار  44

 60 2018 د. منال عبد الرحمن الشبل  وحدات التعلم الرقمية وتنمية التفكير االبتكاري  45

 70 2018 عبد هللا النافع أ. سهام  برنامج الروبوت للموهوبير   46

 170 2018 د. راندا عبد العليم المنير  اجزاء (  4سلسلة كيف تنم  طفلك الموهوب ) 47

 50 2018 د. داوود سلمان الغزاوي  كيف تجعل اوالدك اذكياء  48

49 
  االدارة المدرسية 

 
 اتجاهات حديثة ف

ي أ.   د. حيدر عبد الكريم الزهير
 70 2018 مروة صالح 

50 
  تدريس الرياضيات 

 
ا وعادات العقل ف  برنامج الجيو جي 

أ.د. عبد الواحد الكبيس  أ. 
ي   50 2018 نادية صي 

51 
 العولمة والمناهج التعليمية 

د. صالح أحمد فؤاد د. شادية  
 60 2018 عبد الحليم 

  تنمية عادات العقل  52
 
اتيجيات االبداع الجاد ف  70 2018 د. ازهار محمد السباب  اسي 

 70 2018 د. خولة محمود شعيب  اضطراب تشتت االنتباه والنشاط الزائد )فرط الحركه (  53

  ضوء نظرية تريز 54
 
ة احمد محمد خميس  تنمية التفكير والتحصيل االبداع  ف  70 2018 أ. منير

يف ابو العز سيكلوجية رسوم االطفال دليل اكلينيك  تشخص   55  60 2018 د. وائل رس 

  مهارات التفكير  56
 
 60 2018 أ. ثائر حسير     الدليل الشامل ف

 70 2018 أ.  شذى بو طه أنشطة عملية ودروس عملية -الذكاء المتعدد  57

  تدريس أحكام التالوة والتجويد 58
 
 70 2018 د.حمزة حّماد /د.شفاء الفقيه  دمج مهارات التفكير ف

 220 2017 د. شيماء احمد هالل لتنمية االبتكار والتفكير االبداع   Skillsبرنامج  59

 200 2017 أ.د. يوسف قطام   عادة عقل )انشطة وتطبيقات عملية(30سلسلة  60

61 
 لتعديل السلوك العلم    CONTROLسلسلة 

د. احمد ابو اسعد وأ. رياض  
 200 2017 االزايدة 

اتيجيات التعلم  االبداع   62  60 2017 د. شمسان عبد هللا المناع   اسي 

 70 2017 أ. رياض عبد اللطيف االزايدة برنامج تفكير القبعات الست  63

 50 2017 أ. وصال عبد العزيز معاش  تنمية مهارات القراءه الناقدة  64

ي د. حيدر عبد الكريم الزه الدماغ والتفكير أسس نظرية تدريسية 65  70 2017 ير

  تدريس مساق االحوال الشخصية  66
 
 60 2017 د. حمزة عبد الكريم حماد دمج مهارات التفكير ف

بوي  67 ي  مناهج البحث الي   70 2017 د. حيدر عبد الكريم الزهير

  المدارس والجامعات 68
 
 70 2017 د. يحتر بن صالح الحرن    النشاط الطالن   ف

 50 2017 د. نبال العمري برنامج حب االستطالع والصداقه  69

 60 2017 د. سعدي جاسم الغريري  ماوراء المعرفه  70

71   
 50 2017 د. سيد صالح سلمان  الموهوبون ذووالتحصيل العلم  المتدن 

العليا للمتفوقير   72  60 2017 د. محمود مصطف  السيد  تعليم مهارات التفكير

  اطار جديد)علم النفس  73
 
 70 2017 د. احمد عبد اللطيف ابو اسعد    -علم االجتماع-دراسة الحالة ف
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اتيجيات التعلم النشط بير  النظرية والتطبيق  74
 50 2017 د. سىه ابو الحاج  اسي 

 70 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  دليل مناهج ديبونو الصغير العالمية  75

 120 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  سلسة برنامج  سكامي  لتنمية التفكير االبداع  لالطفال  76

ي  مقياس التفكير الجانت    77  50 2017 د. حيدر عبد الكريم الزهير

 60 2017 أ. رياض عبد اللطيف االزايدة مقايس عادات العقل وحل المشكالت 78

 90 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقاييس منهاج ديبونو الصغير  79

ج  80 ني   50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقياس اساليب التفكير لستير

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اختبار القلق  81

  النطق واللغة نموذج الكشف عن االطفال  82
 
 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  المتأخرين ف

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقياس القدرات االدراكية الحس حركية الطفال الروضة  83

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اختبار مايكل بست لتشخيص صعوبات التعلم  84

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  الطفال قياس القدرة الخيالية لدى ا 85

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اختبارات اضطرابات الشخصية 86

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  المقياس الموضوع  لرتب هوية االنا  87

دواالكاديم  للمتفوقير  عقليا 88  50 2017 ديبونو لتعليم التفكير مركز  مقياس بير

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقياس اساليب التعلم لفلدر وسيلفرمان  89

 60 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقياس االكتئاب  90

 50 2017 ديبونو لتعليم التفكير مركز  اختبارأمبو الساليب التنشئة االرسية من قبل االبناء  91

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  متاهات بورتيوس 92

مات الدفاع  93  50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  قائمة ميكانير 

 60 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  نماذج تقارير نفسية 94

 60 2017 ديبونو لتعليم التفكير مركز  االختبارات االسقاطية 95

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  دراسة الحالة للطفل التوحدي  96

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اختبار توصيل الحلقات  97

 60 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقياس الذكاءات المتعددة  98

  المدرسة:المدرسير  من سن  99
 
 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  سنة  16- 6مقياس ترصفات الطالب ف

  مرحلة ما قبل المدرسة  100
 
 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقياس برايد للكشف عن االطفال الموهوبير  ف

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقياس رنزول  لسمات الموهوبير   101

 60 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقياس كاتل للشخصية  102

 60 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اختبار رسم الرجل 103

104 
مات    تشخيص كوستاد ماكري قائمة ميكانير 

 
ى ف قائمة العوامل الخمسة الكي 

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  الدفاع

 60 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اختبارات القدرة االبتكارية 105

 60 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقاييس تشخيص التوحد  106

 50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اختبار انماط الشخصية لمايرزوبريجر 107

 50 2017 ديبونو لتعليم التفكير مركز  تشخيص مشكالت النطق واللغة دراسة الحالة  108

كس لتقدير السلوك 109  50 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مقياس بير

 60 2017 مركز ديبونو لتعليم التفكير  تشخيص النشاط الزائد وتشتت االنتباه  110

 50 2017 ديبونو لتعليم التفكير مركز  مقياس تروير وريش لما وراء الذاكره 111

 220 2016 أ. ثائر حسير  أ. دالل حسير   سلسلة االلعاب التدريبية  112

بوي والنفس   113    االرشاد الي 
ي الحيان   60 2016 أ.د. صي 

 50 2016 أ. ايمان محمد سالمه  تحفير  التفكير االبداع  عند االطفال  114
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بية الخاصة  115   الي 
 
 60 2016 د. احمد محمد المول  دمج نظرية تريز ف

 50 2016 د. راندا عبد العليم كيف تساعد طفلك عل تعلم القراءة؟ 116

117 
 تحقيق الذات والقيادة المستقبيلية  

أ.د. يوسف قطام  د. مت  ابو 
 50 2016 نعيم

 50 2016 محمود التميم  أ.د.  االرشاد الجامع   118

 60 2016 أ.د. محمود التميم   ارشاد االزمات  119

  التدريس  120
 
 50 2016 د. زيد العدوان  د. احمد داوود  النظرية البنائية االجتماعية وتطبيقاتها ف

 50 2016 د. أسماء فوزي التميم   مهارات التفكير العليا )االبداع  والناقد ( 121

ين  122  50 2016 د. سىه ابو الحاج   برنامج مفاتيح التفكير العش 

اتيجيات التدريس الحديثة 123  60 2016 د. زيد العدوان  د. احمد داوود  اسي 

  مفاهيم وتطبيقات  124
 50 2016 د. حباب عثمان  الذكاء العاطف 

125 
  المنهاج وطرائق 

 
 التعليم والتعلم الحديثة الشامل ف

د. شادية عبد الحليم د. صالح  
 70 2016 احمد فواد

بوي واتجاهاته المعاصة  126 اف الي   60 2016 أ.د. طارق الدليم   االرس 

اتيجية 127    تقويم بناء وتنفيذ الخطط االسي 
  ال المرض 

 60 2016 د. لطف 

  القرن  128
 
اتيجيات التدريس ف  70 2016 د. ذوقان عبيدات  21اسي 

ة احمد الجالل  أدوات االبداع:أنشطة وتطبيقات عملية 129  50 2016 أ. سمير

يف مهارة ولعبة لتنمية تفكير صغارنا  100 130  50 2016 أ.فاطمة عوض الش 

 50 2016 أ. خير شواهير   طفولة العلماء  131

 60 2016 د. حمزة عبد الكريم حّماد دليل المعلم ال تنمية مهارات التفكير من خالل أحكام التالوة والتجويد  132

اث العرن   االسالم   133
  الي 

 
 60 2016 أ.د. الزبير بشير طه  علم النفس ف

 50 2016 أ.د. سوسن شاكر مجيد  التوحد )أسبابه،خصائصه، تشخيصه،عالجه(  134

)مجموعة  CoRTبرنامج  135  280 2016 أ.د. ناديا الشور كتب+بطاقات(8لتعليم التفكير

 60 2015 مركز ديبونو لتعليم التفكير  مدخل إل تعليم التفكير وتنمية اإلبداع 136

 170 2015 د. أحمد أبو أسعد  اجزاء ( 3الحقيبة العالجية للطلبة ذوي صعوبات التعلم )  137

 90 2015 د. مصطف  الهيالت  سكامي  لتنمية التفكير اإلبداع  برنامج   138

مان ألنماط التفكير  139  60 2015 د. مصطف  قسيم الهيالت  مقياس هير

 50 2015 أ.د. عبد الواحد الكبيس   التفكير ... الشي    ع أم المتأمل  140

  منهج رياض االطفال التعلم من اجل التنمية  141
 
 60 2015 د. راندا عبد العليم المنير  المستدامه ف

142 )  
فت محمد محمود   تطوير المناهج )دليل نظري وتطبيف   60 2015 د. مير

143 
 اكتساب المعرفة وتعليم التفكير االستدالل  

أ.د. محمد العبيدي واالء 
 50 2015 العبيدي 

فت محمد  محمود   مصادر تطوير تعليم الرياضيات  144  60 2015 د. مير

   عادات العقل ... دافعية اإلنجاز  145
 50 2015 د. خالد الرابع 

 230 2015 مركز ديبونو لتعليم التفكير  حقيبة مقياس تورانس للتفكير اإلبداع    146

ونية 147  50 2015 أ. زيد منير عبوي  إدارة  المدرسة اإللكي 

 200 2015 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اجزاء( 6سلسة برنامج القبعات الست لألطفال) 148

 250 2015 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اجزاء(8سلسلة برنامج الذكاءات المتعددة لألطفال) 149

150 (
ً
 150 2015 ناديا الشوروآخرون أ.د.  اجزاء(3برنامج حوارات مستقبلية لحل المشكالت إبداعيا

 150 2015 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اجزاء(4سلسلة برنامج التفكير الناقد لألطفال) 151

 200 2015 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اجزاء(4لالطفال) 20سلسلة برنامج مفاتيح التفكير ال  152

 250 2015 مركز ديبونو لتعليم التفكير  اء( اجز 6سلسلة برنامج الكورت لتعليم التفكير لألطفال) 153
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 60 2015 د. خليل الشاعر  األطفال الموهوبون    154

  مدارس األساسية  155
 
بية الصحية ف  50 2015 د. صفاء توفيق    الي 

 50 2015 أ.منارسناء منارة لتطبيقات برنامج الكورت  156

 60 2015 د. أحمد أبو أسعد  دليل المقبلير  عل الزواج لحياة ناجحة 157

 50 2015 أ. نىه أبو جمعه   مدخل إل برنامج سكامي   158

  تدريس العلوم  159
 
م المستند للدماغ ف

ّ
 60 2015 د. سحر عز الدين التعل

 50 2015 د. راندا عبد العليم كيف تنم  التفكير البرصي لطفلك  160

  الفن  161
 
 60 2015 د. شمسان المناع   اإلبداع ف

  والعالج النفس   162
 50 2015 د. حسير  فالح حسير   علم النفس المرض 

  الرياضيات أنشطه إثرائية 163
 
 50 2015 د. حنان آل عامر  تعليم التفكير ف

  ورفع كفاءة العمل 164
   التدريب التعاون 

 50 2015 د.  ابراهيم الحست 

 50 2015 أ.د. عل  راشد تنمية اإلبداع والخيال العلم    165

 60 2015 د. فاطمة الجاسم  الذكاء الناجح والقدرات التحليلية اإلبداعية 166

167 
بوي   اإلرشاد والتوجيه الي 

أ.د. عبد الواحد الكبيس   
 60 2015 وآخرون 

168   
 
/ توظيفه ف  50 2015 أ.د. عبد الواحد الكبيس   التعلم والتعليم التفكير المنظوم 

  والمفاهيم العلمية الخطأ 169
 
 50 2015 أ.وفاء الزاغة التفكير الخراف

  الرياضيات  170
 
   المتفوقون وتنمية مهارات التفكير ف

 60 2015 د. يحتر ماض 

  تدريس ذوي صعوبات التعلم  171
 
 60 2015 أ. محسن آل عزيز دمج برنامج تريز ف

 50 2015 أ. رند العظمة  تنمية التفكير الناقد من خالل برنامج الكورت 172

 70 2015 د. مهدي الطاهر  الجودة التعليمية وتنمية قدرات التفكير اإلبتكاري   173

 50 2015 أ.د.   محمد جاسم العبيدي اإلدارة الحديثة وسيكولوجية التنظيم واإلبداع  174

 60 2015 د. حمزه حّماد د. شفاء الفقية  دروس تطبيقية  - التعليم باالكتشاف الموجه 175

176 
اتيجيات التعليم الجامع     اسي 

أ.د.عبد الواحد الكبيس   
  
ي الحيان   60 2015 وأ.د.صي 

 50 2015 أ.  أمل طعمة   اتخاذ القرار والسلوك القيادي  177

   الروضة .المدرسة .الجامعه   178
 
 50 2015 د. كاظم عبد نور التفكير واالبداع ف

 50 2015 د. عل  بن ابراهيم عجير   رؤية إسالمية   –اإلبداع  179

بية الخاصة  180  60 2014 أ.د. عبد الواحد الكبيس   مدخل ال الي 

م  181
ّ
   برنامج الكورت للطلبة ذوي صعوبات التعل

 70 2014 د. عواطف البلوس 

 60 2014 د.  قيس محمد عل  وآخرون  الدافعية العقلية ..... رؤية جديدة  182

ات النفسية واالجتماعية لدى الطلبة الموهوبير   183    التفكير اإلبداع  والمتغير
 50 2014 د. خالد الرابع 

 50 2014 أ.سماح الحميدي  الموهوب بير  المنهاج الدراس  ومهنة المستقبل 184

ة شنك العملية -االبداعية –الذكاء :المهارات التحليلية  185  50 2014 أ.سمير

بوية  186  70 2014 أ.د. سوسن شاكر مجيد  أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والي 

 70 2014 د.  محمد بكر نوفل  اإلبداع الجاد  187

 60 2014 الواحد الكبيس  أ.د. عبد  تنمية التفكير بأساليب مشوقة  188

 70 2014 خير شواهير   محاوالت جريئة  -مهارات التفكير  189

 60 2013 صالح يوسف الفرهود  طفلك ....... كيف يفكر؟  190

 70 2013 د. ذوقان عبيدات  الدماغ والتعلم والتفكير  191

 50 2013 د. محمود مرّوح  تدريس التالوة والتجويد 192

ة المرعب األساليب المعرفية والضغوط الوالدية لدى األمهات العامالت  193  50 2013 د.منير
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194  
ً
 المعا

ً
 50 2013 د. مصطف  الهيالت  كيف تكون مفكرا ناقدا

 60 2013 أ.د. عبد الواحد الكبيس   التفكير الجانت    195

 50 2013 د. عبد هللا الجغيمان  ،االبداع والنجاح التدريس من اجل الحكمه،الذكاء  196

  مواجهتها  197
 
بية اإلسالمية ف  50 2013 د. صالح العمرو  تحديات العولمة الثقافية ودور الي 

بية  198  50 2013 د. صالح العمرو  الت أصيل اإلسالم  لفلسفة الي 

  تنمية  199
 
  لدى المتعلمير  المعلم القدوة ودوره ف

 50 2013 د. صالح العمرو  الجانب الخلف 

  والدعوه لممارسته 200
بوية النبوية لتشجيع العمل المهت   50 2013 د. صالح العمرو  األساليب الي 

  اإلسالم 201
 
 50 2013 د. صالح العمرو  المعرفة ف

  اكتساب المعرفة  202
 
 50 2013 د. صالح العمرو  من المنظور اإلسالم  دور الحواس ف

بوية والمدرسية  203   اإلدارة الي 
 
 50 2013 أ.د.طارق الدليم   االتجاهات الحديثة ف

204 
  تدريس العقيدة اإلسالمية 

 
 دمج مهارات التفكير ف

د.حمزه حّماد / د. شفاء 
 70 2013 الفقية 

 60 2013 أ.خولة محمد شعيب  لمتفوقير  الحاجات النفسية واالجتماعية للموهوبير  وا 205

 280 2012 د. صالح ابو جادو  كتب(  5برنامج تريز لتنمية التفكير االبداع  )مجموعه  206

 60 2012 أ.د. عبد الواحد الكبيس   أخالقيات واداب مهنة التدريس الجامع   207

  الصغير  208
 50 2012 أ. خير شواهير   الكيميان 

م وارسهم  209
ّ
 70 2012 د. أحمد أبو أسعد  إرشاد ذوي صعوبات التعل

   برنامج طفل  يفكر  210
 50 2012 د.خليل البطاس 

م 211
ّ
 70 2012 أ. راندا عبد العليم تعليم الرياضيات لذوي صعوبات التعل

  التعليم العال   212
 
 70 2012 د. عمر هارون الخليفة  مأزق علماء النفس ف

 80 2011 د. عمر هارون الخليفة  برنامج اليوسيماس وتفجير طاقات االمة  213

  التفكير واإلبداع  214
 
 60 2011 د.كاظم عبد نور مقدمة ف

  التفكير واإلبداع 215
 
 60 2011 د. كاظم عبد  نور  قراءات ف

  تعليم الرياضيات  216
 
 50 2011 أ.أريان عبد الوهاب  التفكير باستخدام الحاسوب ف

 50 2011 أ.عبد هللا ابو زعير ع  نظريات اإلرشاد والعالج النفس   217

ج    النموذج التام لتطوير الموهبة  218
 60 2011 د. عادل بي 

219 
 أجزاء 5سلسلة المهارات الحياتية والحلول االبداعية 

أ.د. ناديا الشور / أ. ثائر  
 180 2011 حسير  

فكر  220
ُ
   برنامج أقرا وأ

 60 2011 د. خليل البطاس 

  العلوم 221
 
 60 2011 د. سحر عز الدين تفكير القبعات الست ف

 80 2011 د. جودت سعادة  أساليب تدريس الموهوبير  والمتفوقير   222

 70 2010 د. عمر هارون الخليفة  األطفال الخوارق والموهوبير   223

 60 2010 د. عبد الرحمن الجميدي  القاموس العرن   األول لمصطحات علوم التفكير  224

 60 2010 د. عمر هارون الخليفة  علم النفس والمخابرات 225

 50 2010 د. مالك بدري  أزمة علماء النفس المسلمير   226

اء الكورت 227  50 2010 ديبونو لتعليم التفكير مركز  أوراق عمل اللقاء العرن   األول لخي 

  السنة النبوية 228
 
 50 2010 د. عل  بن ابراهيم عجير   تطبيقات تربوية معاصة ف

بية والتعليم  229   الي 
 
 60 2010 أ.د.   محمد جاسم العبيدي اإلبداع والتفكير اإلبتكاري وتنميته ف

 50 2010 محمد جاسم العبيدي أ.د.     طرق البحث العلم   230

 60 2010 أ.د.   محمد جاسم العبيدي أساليب التدريس وسيكولوجية تفريد التعليم والتدريب  231

 60 2010 أ.د.   محمد جاسم العبيدي اإلرشاد والتوجيه النفس   232

 70 2009 أ.د. يوسف قطام   عادات العقل لطفل الروضة  233
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  المنهج المدرس   234
 
 60 2009 أ.د. نايفة قطام   دمج الكورت ف

  الرياضيات  235
 
 60 2009 د. حنان آل عامر  دمج برنامج تريز ف

 50 2009 د. عل  بن ابراهيم عجير   بطاقات التدريب عل علم التخري    ج  236

/أوراق علمية محكمة 237  
 60 2009 ديبونو لتعليم التفكير مركز  اللقاء العرن   الثان 

 180 2009 د. ناص خطاب  اجزاء(  5كيف تنس   اإلبداع عند األطفال )مجموعة  238

 60 2009 أ.د. عبد الواحد الكبيس   دعوة للتفكير من خالل القرآن الكريم 239

بوية للمعلم   240  70 2007 يوسف قطام  أ.د.  البيئة االآمنة –برنامج تهيئة البيئة الي 

 80 2007 أ.د. يوسف قطام   الموهبة واإلبداع وفق نظرية الدماغ  241

  حياة مخلوق  242
 
 50 2007 أ. خير شواهير   يوم ف

 50 2007 أ. خير شواهير   أحالم عالم مجنون  243

 70 2007 أ.د. يوسف قطام   نموذج مارزانولتعليم التفكير للطلبة الجامعير   244

 70 2007 أ.د. يوسف قطام   التفكير الحدس  للمرحلة االساسية  245

 60 2006 د. محمود ابو جادو  نظريةالذكاء الناجح 246

 60 2006 د. عادل ابو العز  تخطيط المناهج وتنظيمها  247

  علم النفس  248
 
 50 2005 د.كاظم عبد نور مقاالت وقراءات ف

 250 2005 أ.د. ناديا الشور كتب (  8لتعليم التفكير الناقد )  Riskبرنامج  249

 




