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. د&  أحمد عبد القادر الشاذ
	. د.أ

  تاج الدين املنا"ي
 املرأة M	 الر.يع العر<ي

20.  
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  .22  اليمUy العر<ي �دب M	 3ديثاk 4تجاه  أي أ اwxيد عبد. د

  دمحم ا34اج بن الغفور  عبد
 ا34ر الشعر ضوء M	 تحليلية دراسة: وا34داثة �صالة بYن العر<ي العروض علم

  ا34ديث

23.  
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  .26  67الرواية الفلسطي�ية =عد   دمحم نجم ا34ق. د

UVW الشعر ال�سوي العر<ي ا34ديث  ج. عبد الناصر 	M ر التمردZ27  مظا.  

  ك. <ي س*يل
 قصصية مجموعة: النا�	 لشيخة القص9Yة القصص M	 واwxتمع �سرة قضايا

  نمووذجا" الرحيل"

28.  

  .29  الندوي  عc	 ا34سن أ<ي الشيخ لعالمة أدبية راتنظ  يوسف دمحم الندوي . د

  خليفة محد اwxيد عبد أحمد. د
 واملقاصد النحو�ة الصناعة بYن الكر�م القرآن M	 ا34ذف معا"ي M	 w�eاز

  البالغية

30.  

   عمايرة أحمد حليمة. د أ
 من عينة M	 التميY| أسلوب العر.ية Xعليم تطو�ر M	 ا34ديثة اللسانيات توظيف
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31.  

  .32  ال�9جمة �لية للغة العر.ية  دمحم ز�ي خضر. د
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  الدين ضياء
  الكر�م القرآن M	 ودالل�Cا محراب �لمة M	 قراءة

49.  

  .50  القرآن أمثال ترجمة باإلم�ان Zل  نا§	 التباب

  .51  جديد من) القرآن معا"ي ترجمة( مسألة إ
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  .52  أخرى  لغات إ
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¨ ال�9جمة وتحديات الصرفية الصيغ M	 الداللة اXساع  رضا<ي دمحم رضا عc	. د

  .54  الكر�م القرآن معا"ي ترجمة M	 امل�9جم دور    دمحم شار<ي& مسكجوب حميدات 

  .55  مر�م لسورة الفلسفية املضامYن M	 دراسة  عالء عبد الرزاق

 أك:9 سيد. د&  معصومي حسن دمحم. د

  غضنفري 
  الكر�م القرآن ترجمة وعملية والصوتية البالغية الظواZر

56.  

  .57  أر�ون  خمد عند القرآ"ي النص لتحليل النظري  eطار  عبد العا
	 حميدات

  .58  الكر�م القرآن معا"ي ترجمة M	 eعراب أZمية  حنان واسنوان& ليc¨ الغزوا"ي

  .59  املصدر اللغة وخصوصيات النظر�ة بYن الفارسية إ
¨ القرآ"ي لنصا ترجمة  مصطفى الطو
	. د

  .60  تركيا M	 الكر�م القرآن معا"ي ترجمة حول  نظرات  إحسان قاسم الصال 	

  .61  للقرآن قارئا بر�مار دي لو�س الفر�د: الكر�م والقرآن kسشراقية الدراسات  مذكر ناصر القحطا"ي. د

  .62  أنموذجا النبات/ الكر�م القرآن M	 للفلسفة العامة �سس  فاطمة ز.ار عنY|ان. د

  .63  الكشاف عc¨ املع�|لة مدرسة تأث9Y  م. عبد الرزاق ب

  .64  تحليلية دراسة: آزاد الكالم أبو ملوالنا الفاتحة  سورة تفس9Y  امل�ارم أ<ي بن فيصل ثمامة. د

  .65  للمصط®3ات مباشرة غ9Y إنجلY|ية ترجمة أخطاء  دمحم أفضل الناشطندا"ي

	 التفس9Y  �زZري  الواM	 ال:9 عبد قرفي. د   .66  جديد ثوب M	 تفس9Y الكر�م للقرآن املوض̄و

  .67  لندوة مقدم بحث ا34ديثة التفاسM 9Y	 ا4@طأ أسباب  الش*را"ي سعد بن دمحم بن سعيد



5 

 

  .68  الكر�م القرآن M	 املرأة حقوق  إ
¨ تحليلية نظرة  عبد الكر�م البوغب�ش. د

  .69  واw4ماعة السنة أZل عند القرآ"ي النص وسالمة ثبوت معاي9Y  الواد¯	 عc	 حسن عوض. د

  .70  الكر�م القرآن تفسM 9Y	 ساZمت معاصرة فكر�ة مدارس  العمري  حسن خ9Y دمحم. د

  .71  وتقييم وجY| تار�خ: البنغالية اللغة إ
¨ الكر�م القرآن ترجم  ز.9Y دمحم إحسان ا34ق

UV²ندون�e 9غاريYحسان سe 9Yالسري  الن�اح  خ 	M ضرب(  نالقرآ 	
  .72  إندون�سيا بالد M	 مثا

 1 - م2016املؤتمر الدو4� السا3ع حول Pشأة وتطور أدب 5طفال �� اللغة العر�ية، يناير 

  تر.وي  خب9Y الزايدي معيوض بن زو�د
 والروضة الب�ت M	 لطفلك تحكC³ا قصة 50( كتاب M	 املتضمنة ال�9بو�ة قيمال

  )واملدرسة

73.  

  .74  العر<ي ال�9اث M	 �طفال أدب وتطور  تار�خ بحث  عبد الرزاق حسYن. د

  .75  شو�	 أحمد الشاعر عند لألطفال الكتابة اس�9اجية  أحمد عفيفي. د

  .76  اللغة تحصيل M	 وفاعلي�Cا املدرUVW تابالك M	 القصة  أحمد بقار. د

  .77  أدب �طفال M	 فلسطYن  ج*ينة ا4@طيب. د

  .78  للمضامYن تحليلية دراسة ردن�  M	 �طفال قصص  الرقب الرحمن عبد دمحم شفيق. د

  .79  أنموذجا عمرو  جمال دمحم الشاعر أعمال العر<ي الوطن M	 الطفل أدب  البطانية حسYن دمحم حسYن. د

  .80  أنمووذجا بطوطة ابن رحلة – جمالية براغماتية مقار.ة �طفال أدب M	 ا4@يال  نجار" Zشام دمحم" منال. د

  .81  العر<ي �دب 	M �طفال ادب  سليمان آدم دمحم الصادق

  .82  اx@تلفة الطفولة مراحل M	 وخصائصھ �طفال أدب أثر  )سفان حسام( �حمد رشاد حسام. د

  .83  مؤشرات كتابة الس9Yة لألطفال  سمية حسنعليان

  .84  للطفل؟ الشعبية ا�34اية نقدم Zل  جوخة ا34ار¶ي. د

  .85  الطفل وتثقيف توعية M	 ودورZا باتباملكت �طفال ادب كتب اختيار جودة أثر  ميلود ¸wار بن العر<ي. د

  .86   �طفال أدب وتطور  "شأة مسار M	 eسالمي لالتجاه امل¹Cº	 التكر�س  صباح مجاZدي

  .87  دالة نماذج M	 لسانية دراسة – �دبية العر<ي الطفل Zنية1ل جديدة م�wية نحو  دز دمحم داؤد دمحم

  .88  لھ kجماعية و�Zمية مصر M	 �طفال أدب  سمية ر�اض الفال¼	. د
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  .89  العر.ية اللغة M	 �طفال أدب وتطور  "شأة  نور الرشدان. ا

  .90  أنموذجا شو�	 أحمد ال�9جمة �صالة بYن العر<ي الوطن M	 �طفال أدب  الدين نور  عc	 ا34اج خالد

  .91  اw4زائر M	 الطفل أدب خدمة M	 السائ 	 القادر عبد �خضر دمحم �ديب ج*ود  سليمان قواري 

 2 – م2016تمر الدو4� السا3ع حول Pشأة وتطور أدب 5طفال �� اللغة العر�ية، يناير املؤ 

  .92  لألطفال القص½UV �دب تطو�ر M	 الكيال"ي �امل مساZمة  الفال¼	 اخ�9 سميع دمحم. د

  .93  واملأمول  الواقع، ال�شأة،: املصورة �طفال قصص  دمحم موفق ا34سن. د

  .94  العر<ي العالم M	 التعليمية املنا[\ خالل من ل�طفا أدب واقع  عبد ا34ق الز�ن

  .95  وعروضيا لغو�ا �طفال تثقيف M	 العر<ي الشعر عبقر�ة  النجار املنعم عبد فكري . د

  .96  الطفل ¾@صية بناء M	 القصة دور   أ فتيحة شف9Yي 

  .97  واملأمول  الواقع - العر<ي الوطن M	 �طفال أدب  عواطف حسن عc	. د

  .98  تنمي�Cا وأساليب أسس*ا �طفال لدى �دبية القراءات  اUVWباقر دمحم جعفر الكر�

  .99  الطفل لدى ا�w4سية ال*و�ة وXشكيل �طفال أدب  حمدي عبيد

 .100  الكرتونية kفالم M	 القرآنية القصص  نادية قايم

 .101  العر<ي �دب M	 �طفال أدب تأس�س M	 ودوره الندوي  ا34سن ابو  سليمان آدم دمحم صادق. د

 .102  للطفل القصصية الكتابة جماليات M	  حبد ا34افظ دمحم حسن

 .103  أدب الطفل  أحمد اUVÀ�34. د

 .104  العر<ي العالم M	 �طفال أدب  إبراZيم خليل الدين ضياء دمحم. د م أ

 فاطمة. د& ا34مدا"ي ز.ار خديجة. د

  ا34مدا"ي ز.ار
  الثقافة M	 وأثرZا املصورة القصص

105. 

 .106  �طفال أدب M	 السعودية العر.ية ململكةا أدباء ج*ود  الع{|ي  ماUVÁ بن شعد. د

UÂعثمان ا34ك �Ãشة يحÄجتماعية الوظيفة  عاk 	M السردي ا4@طاب 	c107  الطف. 

  اUAزء الثالث –ات ر كتاب املؤتم

  م2015م ، ف:9اير 1970املؤتمر الدو
	 ا4@امس حول اللغة العر.ية وآداCDا =عد 

  م2015ر�ل املؤتمر الدو
	 السادس حول القرآن الكر�م، أب

 م2016املؤتمر الدو
	 السا=ع حول "شأة وتطور أدب �طفال M	 اللغة العر.ية، يناير 
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 .108  العر.ية اللغة Xعليم M	 eعراب بيان اسلوب  عبد هللا نجيب ام

  ك. دمحم أسلم إ
 وفاروث النجم وفوائد القرضاوي  يوسف الرحمن لعبد العر<ي الر.يع أشعار

  جو�دة

109. 

  وي عز الدين الند. د
 ال3Æافة M	 ودوره الندوي  �عظUÂ الرحمن سعيد الدكتور  الشيخ إس*امات

  ال*ندية العر.ية

110. 

 .111  الثقافات سف9Y: غانم ش*اب. د  ك. منصور أمYن

UVW 9Yمية  .�ي. منZاملقاومة ادب تدر�س أ 	M \املن� UVWاملعلم ودور  الدرا 	M 112  التدر�س. 

 .113  العر.ية الصاحفة M	 تھوخدما الندوي  رشيد وا�Ç الشيخ  السيد نجم الدين

 .114  العر<ي �دب M	 سعيد أمنية إس*امات  "عيم ا34سن �تري . د

 .115  السفار�Uy جوZرة شعر M	 eجتماعية املوضوعات   ك.دمحم ر�اض

  صدر الدين
 M	 العر.ية اللغة لتطور  الدي�ية واملعاZد التعليمية واملؤسسات املدارس مساعدات

  ال*ند

116. 

 .117  العر.ية القص9Yة القصص M	 الشمولية الواقعية  سيد علوي . د

 .118  العر.ية اللغة عc¨ وتأثZ9Yا kعالم وسائل  عبد السالم الواM	 الندوي 

 .119  القص9Yة القصص M	 الفلسي�يات ال�اتبات مساZامات  سن9Yة ب�ت عبد الرحيم

 .120  ال*ندية البالد M	 بالعر.ية املؤلفYن أعالم" لكتاب نقدية دراسة  دمحم سعيد م ك

 .121  العر.ية اللغة تطور  M	 الفضائية القنوات دور   ن و تشاZيمو 

 .122  املصر�ة الس�يما M	 محفوظ نجيب كتابات تأث9Y  طاZر عبد الرحمن

 .123  العر<ي والعالم ك9Yال بYن اللغو�ة التفاعالت  أحمد شافع

 .124  قضايا �دب العر<ي  الدنراوي  خليفة اwxيد عبد أحمد. د

Haseena J  Social Media And Its Usage In Arab World Today 
125. 

Sabique Mk Scheme Of Arabic Education In Universities Across The World 
126. 

 الثقافية وامل�ونات �د<ي الوعاء الطفل عبد الغا"ي خشة. د
127. 

 .128  �طفال لدى واwxتمعية e"سانية القيم بناء M	 وأثره �طفال أدب  عامر الن¢U عبد أحمد رمضان. د

 .129  الندوي  ا34سن ا<ي عند الطفل أدب  هللا عبد املنان عطا حسن دمحم
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 .130  ا34ديث العر<ي �دب M	 الطفل أدب  املصاروة دمحم إبراZيم ثامر. د

 .131  اwxتمع داخل والسلو�ات الفردية القدرات تنمية M	 �طفال أدب أZمية  بن 3Çوى خ9Yة. د

 .132  الكتابة للطفل وضرورات التطو�ر  ندى م*ري 

 .133  الشعر�ة قصص إثراء M	 كيال"ي �امل بصمات  قادر سعد دمحمعبد ال

	M9  سيد عوي الواYطفال أدب تأثk 	M بناء 	الو¯ 	Éالتار� Uy134  لألطفال والدي. 

 .135  القرآن تفسM 9Y	 ودوره املليباري  الدين ش*اب إسماعيل السيد  عمر الفاروق ك

 .136  النورUVW سعيد �ستاذ فكر M	 kجتماعية ال�9بية  إبراZيم خليل الدين ضياء دمحم. د م أ

 فاطمة. د&  عنY|ان ز.ار خديجة. د

  عنY|ان ز.ار
  ا34ديث العصر M	 الدي�ية العلوم إحياء M	 وأثره النورUVW سعيد الزمان بدÊع

137. 

Bincy Dominic Cultural Translation In Holy Quran 138. 

Ubaid Vpc 
Translating The Untranslatable: A Critical Discourage Analysis 

Of English Renderings Of The Quran  

139. 

 أل/ي اbAسن ع_� الندوي  ماذا خسر العالم بانحطاط املسلم�نكتاب : املؤتمر الوطVWكتاب 

 .140  كتاب ماذا خسر العالم  جمال الدين الفارو�	. د

 .141  املسلمYن بانحطاط العالم خسر ماذا  دز نذير أحمد الندوي 

 .142  فكر�ة معاw4ة: املعاصر الواقع إ
¨ التار�خ منظور  من �ور.ية ا34ضارة  شعيب ا34سيUy الندوي 

 .e  143سالمي العالم قيادة M	 الندوي  ا34سن أ<ي موقف  الندوي  معراج أحمد معراج. د

 .144  ...والواقع بYن للعالم العر<ي العالم زعامة حول  الندوي  العالمة الشيخ نظر�ة  الرزاق عبد بن عالم افتاب

 .145   �ور<ي eستعمار ع*د M	 املعنو�ة e"سانية رزايا  ب م عبد الرزاق

 .146  الغر.ية ا34ضارة تطو�ر M	 eسالمية الثقافة تأث9Y  حارث

 .147  القيمة وeرشادات املسلمة �مة خصائص  املنا"ي اwxيد عبد بن نوشاد

UÂاشZ  سالمي واملنظور  الغر<ي املنظور  من التار�خ قراءةe  148. 

 .149  املسلمYن بانحطاط العالم خسر ماذا كتاب  دوي يوسف دمحم الن. د

 .150  املسلمYن بانحطاط العالم خسر ماذا كتاب ضوء M	 املسلمYن قيادة اس�9داد  دمحم عادل سالم
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 .151  وعالج*ا اسباCDا eسالمية �مة انحطاط  مزمل كر�م

	Mن الوطيدة العالقة  دمحم أفضل الواYسالمية الزعامة بk اد*w4اد واCج�k152  و. 

  رشد يوسف ال�انديأ
 املشكالت خالل سي�وw4ية نظرة:  eسالمية لألمة وال�9بية العلم ميدان M	 ال�9اجع

  وا34ول 

153. 

  دمحم رضوان أنور الندوي 
 العالم خسر ماذا كتابھ M	 kسالمي العالم قيادة من الندوي  العالمة موقف

  املسلمYن بانحطاط

154. 

 .155  املسلمYن انحطاطب العالم خسر ماذا كتاب رؤ�ة  .يوسف عc	 أن

 .156  الندوي  عc	 ا34سن أ<ي عند الCºضة عوامل  عمر الفاروق الندوي 

 .157  الغر.ية املادية مع صر�ح صراح: املسلمYن بانحطاط العالم خسر ماذا  الواM	 شر�ف بن هللا عبد ا34افظ

 .158  لم؟ �د"ى، املسلم إ
¨ تحول  �عc¨ املسلم  عبد اللطيف. د

Abdul Haq AP A critical reading on Ali Miyan’s viewpoints 159. 

Basheerahammed U 
Muhammed Asad’s ‘Islam at the crossroads’ and Nadwi’s 

‘What the World… 
160. 

Mubarak Muhammad 
European renaissance and genesis of persisting inimical 

educational… 
161. 

Muhammed EK Degraded Muslim legacy of reading and the intellectual 

dormancy… 
162. 

Md Noushad Ansari Future of Islamic scholarship 163. 

Md Shadman Alam Degeration of Muslim: causes and solution 
164. 

Umar N The singularity and exceptionalism of Muslims 
165. 

1 -  م2017 ف�Cاير ،وتحديات توقعات: 3غ��eا للناطق�ن العر�ية اللغة dعليم حول  التاسع الدو4� املؤتمر  

 .CD  166ا الناطقYن لغ9Y العر.ية اللغة Xعلم M	 النحو أثر  زZور �اظم زعيمان. د

 .167  اللغات متعدد مجتمع M	 العر.ية kصطالحية التعابX 9Yعليم  دمحم شافع الواM	. د

 .w4  168زائرا M	 CDا الناطقYن لغ9Y العر.ية اللغة Xعليم اس�9اجية  تر�ا التجا"ي

	cعليم  دمحم عX 9 وتقو�م*ا العر.ية �صواتYن لغYا الناطقCD  169. 

 .170  =غZ9Yا الناطقYن اللغة لدارUVW الشفو�ة kتصالية الكفاءة ملعاي9Y املرجÍ	 eطار  سليمان الدين جالل محود. د

 .CD  171ا الناطقYن لغ9Y ةالعر.ي اللغة م*ارات إلكساب املعرفية و�ليات اس�9اجيات  فاطمة الزZراء أغالل بوكرمة
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 .3Î  172فية تجارب والتحديث التقدÊس بYن CDا الناطقYن لغ9Y العر.ية  مصطفى ياسYن عبد الرحيم

  التميUÂ عc	 دمحم جاسم. د
 لطلبة ال�9بوي  kحصاء ملادة الدراUVW التحصيل M	 M SPSS	 برنامج استخدام اثر

  العليا الدراسات

173. 

  حسYن عمر دراوشة. د
 اللغوي  التحليل منا[\ ضوء M	 =غZ9Yا للناطقYن العر.ية لتعليم ي¹	kس�9ات العمق

  ا34دا¶ي

174. 

 .175  العر.ية اللغة =غ9Y للناطقYن التعب9Y م*ارة Xعليم  عبد القادر بقادر. د

 .176  دراسة التقييم ومعاي9Y اللغة كفاءة ملعاي9Y امل*ار�ة �سس  العر<ي ا34ضراوي 

 .177  وتحديات توقعات: =غZ9Yا للناطقYن العر.ية غةالل Xعليم  العيثاوي  دمحم عدنان مصطفى. د

  9Y@4 شنYن. د
 باللغة الناطقYن لغ9Y النحو�ة القواعد تدر�س M	 وتأث9Yه النحوي  املصط®� Xعر�ف

  العر.ية

178. 

 .CD  179ا الناطقYن لغ9Y مقاميا براغماتيا البالغة Xعليم  نجار سعيد Zشام دمحم منال. د

 .180  =غZ9Yا للناطقYن وXعليم*ا العر.ية ا34روف ترت�ب معاي9Y  موالي عc	 سليما"ي. د

 .181  والتطبيق الواقع CDا الناطقYن لغ9Y العر.ية اللغة Xعليم  ايمان "عمة �اظم. د

 .CD  182ا الناطقYن لغ9Y العر.ية اللغة متعلUÂ لدى القراءة معارة Xعليمية  مسعود غر�ب .د

 .183  العر.ية اللغة معلUÂ لدى يمللتعل امل*نية املعاي9Y تطبيق درجة  ا34راحشة عبود دمحم. د. أ

 .184  =غZ9Yا للناطقYن العر.ية اللغة Xعليم تحديات  دمحم شر�ف عيوط

 .185  وتحديات اساليب CDا، الناطقYن لغ9Y العر.ية اللغة Xعليم  يحياوي "سر�ن

 سليمان بن سيف بن سليمان. د

  الغتامي
  تحدياتو  توقعات: =غZ9Yا للناطقYن العر.ية اللغة Xعليم حول  الدو
	 املؤتم

186. 

 .187  العر.ية اللغة قسم طلبة لدى وتحليل*ا اللغو�ة املشكالت  الطو�ل القادر عبد هللا عبد. د

 .188  والقراءة الكتابة Xعليم M	 ودوره املقطع مف*وم: العر.ية اللغة  إزمان عبد اللطيف

 .189  التكنولوجية العوملة ظل M	 ك�9اث العر.ية اللغة Xعلم  السيدة نف�سة 34رش

 .190  العاملية املدارس M	 =غZ9Yا للناطقYن العر.ية اللغة Xعليم  �يخالد حسYن دل

 .191   التعليمية العملية لتطو�ر م®3ة ضرورات  ر�مة ا4@ا"ي. د

 .192  نموذجا بن�نغشيا العاملية اللغات مع*د. العر.ية اللغة Xعليم M	 الص�نية التجر.ة  عوا
	 نص9Yة & مختار يمينة. د
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 .k  193زدواج اللغوي M	 العالم العر<ي: عليم اللغة العر.يةمعوقات X  دمحم عبد الرحمن عر�ف. د

	cالكتب املدرسية املغر.ية املستوى الثا"ي  يوسف اسماع 	M 194  دراسة مفرداتية للنصوص القرآنية. 

 .195  واقع تدر�س اللغة العر.ية للناطقYن =غZ9Yا بYن اكراZات الواقع  اسماعيل العسري 

مصطفي . د &  دمحم ال®3يا"ي. د

  بوعنا"ي
  ...الكتاب "دمج امل*ارات اللغو�ة M	 تدر�س م�ون املفردات، الدرس الرا=ع من كتاب 

196. 

 .197  استخدام التكنوw4ية ودمج*ا M	 العملية التعليمية   عمر عبد هللا ا4@را=شة . د

اير ،العاشر مناgh تدرfس اللغة العر�ية  الدو4� املؤتمر �Cم2018 ف  

 .198  ية بYن الكفاءة والرداءة من منظور علم kجتماع اللغوي منا[\ تدر�س اللغة العر.  صليحة لطرش

 .199  توظيف الل�سانيات ا34سو.ية M	 إعادة توصيف قواعد النحو العر<ي  إبراZيم إسماعيل دمحم املصري 

 .200  فاعلية �داء اللغوي kس�9اتي¹	  عبد العظيم ص:9ي عبد العظيم. د

 .201  ر�س اللغة العر.ية العوامل املؤثرة عc¨ تد  جودي فارس البطانية. د.أ

 .202  دور السياق M	 Xعليم اللغة العر.ية لغ9Y الناطقYن CDا  روح هللا صيادي نجاد. د

 .203  وسائل وطرق تدر�س اللغة العر.ية والبحث عن من�wية حديثة   أحمد عفيفي. د.أ

سامي .د \عc	 حسن خواجھ . د

  حميدات شعث
  نموذجاأ  PASبرنامج " التوجC³ات البعدية الراجعة"من�wية 

204. 

=ش9Y دمحم . م \مجدي خضر الكردي. د

Ñ®م عدنان طبيل.د \شمZأد  
  تصور مق�9ح Êعمل عc¨ التغلب عc¨ معيقات Xعلم اللغة العر.ية لغ9Y الناطقYن CDا

205. 

 .206  محدداتھ ومشكالتھ لدى طلبة جامعة جازان الناطقYن بلغات أخرى : املع�y اللغوي   دمحم داؤد دمحم . د

U¢Zسلوى الد  
در�س اللغة العر.ية للناطقYن CDا وللناطقYن =غZ9Yا بمدارس البعثة منا[\ ت

  الفر"سية 

207. 

 .208  دمج الطالب الناطقYن =غ9Y العر.ية بالب�ئة التعليمية واwxتمعية   يوسف حطيUy. د

 .Z�(  209داف والتحديات والرؤي(تدر�س اللغة العر.ية لغ9Y الناطقYن CDا   أحمد سم9Y عc	 مرزوق 

 .210  "نوح"نماذج تطبيقية بمنصة  –Xعليم ومعاw4ة اللغة العر.ية آليا   ازي عز الدين غ. د.أ

 .211  تدر�س اللغة العر.ية M	 املدارس الC³ودية M	 إسرائيل  ج*ينة ا4@طيب. د

 .212  بYن Xعليم اللغة العر.ية وXعليم النحو  دمحم سعيد ر.يع الغامري . د.أ
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 .213  ل البالغة العر.ية لغ9Y الناطقYن رؤ�ة M	 تناو  - عرض الظاZرة البالغية  فتوح يو"س داود. د

 .214  املن�\ القرآ"ي M	 التعليم  أنور دمحم خليفة. د

  عمر دمحم حمودة عطا املنان. د
العوامل والصعو.ات الUm تواجھ Xعليم اللغة العر.ية لغ9Y الناطقYن CDا سلبا 

  وÓيجابا

215. 

 .216  ة الغزو الفكري وأثره عc¨ اللغة العر.ي  دمحم عبد اw4ابر ا34لوا"ي. د

 U¢تدر�س اللغة العر.ية   دمحم فارس غثمان ل 	M 217  طرائق مبتكرة. 

 .218  �سس امل¹Cº	 لتدر�س اللغة العر.ية والعوامل املؤم9Ô ة  مبار�ي دمحم . أ

 .219  �ردن أنموذجا –املؤثرات عc¨ تدر�س اللغة العر.ية   حسYن منصور العمري . د

  عماد عبد البا�	 عc	 . د
ة ودورZا التكنولو§	 M	 تطو�ر منا[\ تدر�س ال�لمات تقنيات eعالم املعاصر 

  العر.ية

220. 

 .221  أثر التعلم باالقتناع M	 ف*م نحو العر.ية   حسن خم�س امل®Ñ. د.أ

 .k  222س�9اتيجيات املستخدمة M	 تدر�س اللغة العر.ية M	 جامعات سر�لن�ا  دمحم جليل بن دمحم حنيفة

 .223  التقابلية M	 بناء من�\ تدر�س العر.ية  إم�انية تفعيل الدراسات  إيمان جابر خليل أحمد

 .Z�(  224مية واw4دوى (ا34اجة إ
¨ اختبار دو
	 M	 تدر�س اللغة العر.ية   جمعان بن عبد الكر�م. د

 .225  أثر استخدام خرائط املفاZيم �لك�9ونية M	 ف*م القواعد النحو�ة   Zيام نصر الدين . د

 .226  س اللغة العر.ية العوامل املؤثرة M	 تدر�  أروى دمحم ر.يع . د

فاطمة . د.أ \خديجة ز.ار عنY|ان. د.أ

  ز.ار عنY|ان 
  كتاب ل®w*شياري أنموذجا  \kتجاZات املن�wية لتدر�س اللغة العر.ية 

227. 

 .228  العوامل املؤثرة عc¨ تدر�س اللغة العر.ية   حرايرة عتيقة. د \يخلف رفيقة. د

 .229  تدر�س اللغة العر.ية eبداع وkبت�ار M	   ناZدة دمحم محمود. د. م. أ

اير ،مناgh تدرfس اللغة العر�ية  مختارات من 5وراق عن املؤتمر �Cم 2018  ف  كتاب 

 .230  أيام M	 ال*ند   يوسف حطيUy. د

 .231  الطرق ا34ديثة M	 تدر�س اللغة العر.ية واللغات عموما  عبد التواب عبد هللا حسYن.د. أ

 .Y  232ن ا34لية اw4مالية ونمط التفك9Yالبالغة M	 دروس العر.ية ب  محفوظ غزال . د

 .X  233عليم اللغة العر.ية M	 املدارس الدي�ية kبتدائية M	 كk9Y  يوسف عc	 أن
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 .234  تدر�س اللغة العر.ية M	 نيج9Yيا بYن kنتصار وkنحطاط  عبد هللا غر.ا إبراZيم

 .235  .....لغة العر.ية لغ9YأZم املدارس اللغو�ة اللسانية M	 Xعليم ال  سعيد نجار" دمحم Zشام"منال . د

 .236  الطر�قة الشاملة وأZمي�Cا M	 Xعليم اللغة العر.ية �لية أجنÕية  M	. دمحم الشافÍ	 \نوشاد وي 

 .237  وسائل التطبيقات اللغو�ة M	 Xعليم اللغة العر.ية بكk9Y  دمحم شافÍ	 الواM	. د

 .238  ن�9نتإيجابيات وسلبيات Xعليم اللغة العر.ية عن طر�ق e   .نجم الدين <ي. د

Bamah Issa Al Saleem The effectiveness of the professional fellowship in teaching 

Arabic  
239. 

 

    240. 

    241. 

    242. 

 


