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 المراجع

 المراجع العربية

 .)القاهرة : دار ادلعارف(. ادلودة الفين دلدرسي اللغة العربية. 7002. عبد العليم, إبراهيم
)مكتبة  .كتابة حبث العلم صياغة جديدةه. 3311. عبد الوهاب إبراهيم, أبو سليمان

 الرشد(.
. إعداد مدرس اللغة العربية الكفء مهارات التدريس حنو. 7033. أوريل, حبر الدين

 (.نج)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباال
 .)دار طوق النجاح(صحيح البخاري  ه.3377. حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل, البخاري

عامل )بريوت: دار . اقتضاء الصراط ادلستقيم دلخالفة أصحاب اجلحيم .3111. ابن, تيمية
 .الكتاب(

 . )بريوت: دار الكتب العلمية(.آداب الشافعي ومناقبه. 7001حامت, أيب. 
 )الشركة السعودية(. .تبسيط كتابة حبث العلمي. 3113. أمني, ساعيت

)إربد: دار األمل للنشر . أساليب تدريس اللغة العربية. 3111. عماد توفيق, السعدي
 والتوزيع(.

. )اجمللة ادلعاير القياسية لبناء نظم التعليم اإللكرتوين. 7037عبد الرمحن. , شريف كرار
 (.1العربية لضمن جودة التعليم اجلامعي, العدد 

)عمان: دار . البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثني. 7003. حممد عبد الفتاح, الصرييف
 وائل(.
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 (.7030)شبكة األلوكة:  .حبث العلمي قواعد أساسية يف. 7030. سعيد إمساعيل, صيين
)القاهرة: دار الفكر  األسس العامة دلنهج تعليم اللغة العربية.. 7003رشدي. , طعيمه

 العريب(.
. )جملة تعليم دور التعليم عن بعد يف األزمات والكوارث. 7030حسن. , عثمان

 , مارس(.5اإللكرتوين, العدد 
 )بريوت: مكتبة لبنان(.. تعليم اللغات احلية وتعليمها. 3193. صالح عبد اجمليد, العريب

 .)القاهرة: عامل الكتاب(.  معجم اللغة العربية ادلعاصرة. 7009. أمحد خمتار, عمر

 القرآن الكرمي

)ادلكتبة .  البحث العلمي أساسه وطريقة كتابته. 3117. حممد الصاوي حممد, مبارك
 األكادميية(.

 )القاهرة: دار الدعوة(.. الوسيط ادلعجم. جممع اللغة العربية

 )رياض: جامعة ادللك السعود(.اختبارات اللغة حممد عبد اخلالق. , حممد
)بريوت: دار . خصائص العربية وطرائق تدريسهاه. 3339. نايف حممود, معروف

 .النفائس(

 (.)بريوت: دار ادلشرق. ادلنجد يف اللغة واألعالم. 3191. لويس, معلوف

  . )جامعة أسيوط(.كفاية الرتبية العملية  .7002حممد حسن.  حسنية, ادلليجي
)وزارة ادلعارف ادلملكة العربية  .البحث العلمي. 3111. عبد الرمحن بن عبد اهلل, الواصل

 السعودية(. 
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