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 قائمة املراجع

 

الرياض: دار ادلسلم للنشر ، ادلهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، 
 .6991والتوزيع، 

استخدام احلـاسوب واالنـتـرنـت يف ميـادين الـتـربـية جوديـت سعاده  و عادل فايز السرطاوي، 
 .1003ـروق للـنشر والـتوزيـع، عـمان: دار الش، والـتعليم

 .6991الكويت: دار القلم، ، وسائل اإلتصال والتكنولوجياحسٌن محدي الطوجبى، 

مكة ادلكرمة:  ،ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقٌن بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، 
 .6991جامعة أم القرى، 

الرياض: عمادة شؤون ، التقابل اللغوي وحتليل األخطأصيين و إسحق حممد األمٌن، 
 .6991ات، جامعة ادللك السعود، تبادلك

الرياض: ، تدريبات فهم ادلسموع لغًن الناطقٌن بالعربيةعبد العزيز و مصطفى أمحد سليمان، 
 .6999ادلملكة العربية السعودية، 

، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أمحد منصور، 
 .6996القاهرة : دار ادلعارف، 

 .6991الكويت: مكتبة الفالح، ، تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، 

، الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربيةعلي حسٌن الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، 
 .1003عمان: دار الشروق، 

 ،سائل"تعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنها الطرق "األساليب  الو عمر الصديق عبد هللا، 
 .1009العادلية للنشر والتوزيع،  اجلزيرة: الدار

جامعة اجملمعة: ادلملكة العربية ، Quizcreatorدليل استخدام برنامج اجمللة أمل مبارك مطًني، 
 .السعودية، دون السنة
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ين و ، ادلركز الوطىن للتعليم االلكرتو بناء االختبارات االلكرتونيةاجمللة حممد عبده عماشة، 
 .التعليم عن بعد، دون السنة

الرياض: عمادة الشؤون ادلكتبات، جامعة ادللك ، اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد، 
 .6991سعود، 

 .6991ادلملكة العربية السعودية،  ، الرياض:أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل، 

 .، الطبعة األوىل1000ار الفالح،  األردن: د االختبارات اللغوية،حممد علي اخلويل، 

الطبعة  الرياض: ادلملكة العربية السعودية،، ، كيف تتعلم لغة ثانية؟حممود بن عبد هللا احملمود
 .1061األوىل،

جامعة أم القرى: مكة ادلكرمة، ، تعليم اللغة العربية للناطقٌن بلغات أخرىحممود كامل الناقة، 
6991. 

العربية السعودية، ادلملكة ، تعليم و تكنولوجيا  التعليم و اإلتصال، الهادي بن حممد السابيعي
 .دون السنة
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