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الكويت 8 دار . وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليم .7765 .حسني محدي ،الطوحبي

  .القلم

مصر8 . تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليبه. 7767 .رشدي أمحد طعيمة،

 .ايسيسكو –منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم والثقافة 

كتب الفوزان مثانية دور الوسائل منها الوسائل تستطيع أن تكثر اخلربات و مقتصد و ترقية 

اهتمام و جتعل الطالب مستعدون يف التعلم و تشرتك احملركات و تصغر فرق 

ادلالحظة وتزيد مساعدة اإلجابية يف نيل خربات التعلم وتستطيع أن تساعد 

 امتامفرق الطالب.

ستا  الكر م يف علم التعليم اإللجليزية كاللغة األجنبية كلية األدب اخلطابة ادلؤيدة من األ

 .0272ديسمرب  74اجلامعة احلكومية ماالنج يف التاريخ 

سامهه مسامهة، وِسهاًما 8 قامسه أي أخذ سهما 8 أي نصيبا معه. مأخو  من ادلعجم الوسيط 

 .بتأليف إبراهيم مصطفى وأصحابه

  .مطابع الفرزدق الّتحارية دم8. أساليب تدريس اللغة العربيّة  .دس  .حمّمد علي اخلوايل،
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جامعة  .مكة ادلكرمة. تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى. 7763. حممود كاملالناقة، 

  .أم القرى

ماالنق . مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء .0277 .أوريل ،حبرالدين

  .موالان مالك ابراهيم احلكومية مباالنق 8 مطبعة جامعة

القاهرة 8 دار  .مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي .7776 .رشدي أمحد طعيمة،

  .الفكر العريب

ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى 8 اجلزء  .دس .رشدي أمحدطعيمة، 

  .جامعة أم القرى معهد اللغة العربيةاألول ادلناهج وطرق التدريس قسم الثاين. 

 ادلناهج الدراسية 8 ختطيطها وتطويرها. .7771 .أمساء حممودغامن، و   ،.حممود أبوزيد، 

  .االسكندرية 8 دار ادلعرفة اجلامعة

malang.ac.id/-http://sac.uin  اجلامعة اإلسالمية  0270نوفمبري  7مأخو  يف التاريخ"

احلكومية ماالنج من أحد اجلامعات يف ماالنج جاوى الشرقية يستفاد مركز التعلم 

 الذايت يف تنمية و ترقية العلوم اللغوية، بل أكثر مراجعها تركيزا يف اللغة اإللجليزية."

بية العريب لدول وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا اجلزء الثاين. مكتب الرت 

 ه 7227اخلليج، 

http://sac.uin-malang.ac.id/
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. تكنولوجيا التعليم 8 ادلاهية واألسس والتطبيقات العملية . 0222 .عبد الّرمحن ٬كدوك

  .الرايض8 ادلفردات

سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة  .7767. عبد اجمليد سيد أمحد منصور،

 .القاهرة 8 دار ادلعارف .العربية

الكويت 8   .وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليم. 7765 .حسني محدي الطوحبي،

  .دار القلم

وسائل وتكنولوجيا التعليم مبادئها وتطبيقاهتا يف التعليم  .7765. دمحم زايد محدان،

 .)عمان 8 دار الرتبية احلديثة 0والتدريس، ط

)جاكرات 8 معهد العلوم اإلسالمية  الوسائل التعليمية . دس .حسن مصطفى عبد ادلعطي،

  .والعربية يف إندونيسيا التابع جلامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية ابلرايض

بريوت ــ لبنان8 دار . خصائص العربية وطرائق تدريسها. 7776انيف حممود. معروف، 

 .النفائس

 –شوال  02ادلوافق بـم  0227 أكتوبر 02-71يف الفرتة  .عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،

مذكرة . إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا  .ه 7212القعدة   ي 7

الدورة التدريبية دلعلمي اللغة العربية عقدهتا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 احلكومية مباالنق ابلتعاون مع مشروع العربية للجميع ابلرايض ـ
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سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة . 7767 .أمحد عبد اجمليد سيد ،منصور

 .القاهرة .العربية

 .ادلعينات البصرية يف تعليم اللغة. 7762 .عمر الصديقعبدهللا، و  .،حمبوب إمساعيلصيىن، 

 .جامعة ادللك سعود الرايض8.  7ط. 

مؤسسة . 7، ط والتعليمالتكنولوجيا احلديثة والرتبية  .0220. عبداللة إمساعيلالصويف، 

 .الوراق

ادلكتب . 7ط  .احلاسب اآليل التعليمي وتربية األطفال. 0222 .ماجدة حممود دمحمصاحل، 

 .العلمي

  .الرايض 8 داراخلرجيي. تصميم الوسائط ادلتعددة وإنتاجها. 7212 .عبد احلافظ دمحمسالمة، 

 .دار ادلسرية. 7ط . التعليميةتصميم وإنتاج الوسائل . 0222 . حممود احليلةاحليلة، 

ماالنق8 مطبعة . ادلوجه لتعليم ادلهارات اللغوية لغري الناطقني هبا. 0277. نور هادي،

  .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 (.القاهرة8 دار الثقافة. أساسيات التعليم اللغة العربية  .7755 .فتحى علي يونس،

القاهرة8 دار . أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية . 7767. فتحي وآخرونيونس، 

 .الثقافة للطباعة والنشر
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الرايض8 . أسس إعداد الكتب لتعليمية لغري الناطقني ابلعربية. 7763 .انصر عبدهللا الغلي،

  .دار الغايل

 .دس ٬د ط ٬تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية  .فاضل فتحي ٬دمحم وايل

 .تركيا8 مكتبة اإلسالمية. 0ج.  ،0ط.  ،ادلعجم الوسيط  .7750. جممع اللغة العربية

القاهرة8  .تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية. 7757. على جماور ،.صالح الدين، دمحم

 .دار ادلعارف

لغري  طرائق تدريس اللغة العربية.  0221 .رشدي أمحد ،طعيمةو  ، .حممود كامل ،الناقة

-منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة .7ط. ، الناطقني هبا

 .إيسيسكو

 ،ادلعينات البصرية يف تعليم اللغة. 7762 .، صيىن وعمر، حمبوب إمساعيل.الصديق عبدهللا،

  .جامعة ادللك سعود الرايض8 ،7ط. 

 -مداخله -بلغات أخرى، أسسهتعليم اللغة العربية للناطقني . 7763. دمحم كامل ،الناقة

 .الرايض8 اجلامعة أم القرى. 7ط.  ،طرق تدريسه

 .، القاهرة8 دار الفكر العريبتدريس فنون اللغة العربية. 7775. مدكور، علي أمحد

 .دار الفالح .عمان. االختبارات اللغوية . 0222. دمحم علىاخلويل، 
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 منشورات8 دمشق .2. ط  العربية اللغة التدريس طريقة يف. 7775 .أمحد حممود السيد،

 .دمسق جامعة
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