
 
 

 
 

 المراجعالمصادر و 

 المصادر . أ
 القرآن الكرمي

 احلديث الشريف

 العربيةالمراجع  . ب

 .للنشر الوطن دار: الرياض ،العربية اللغة أهمية .4141 الباتلي، أمحد

 الرياضية الرتبية كلية القادسية جامعة ،التعليم تكنلوجيا حسن، وسام أرشد
 .دكتوراه العليا الدراسات

 ومستجدات التعليمية الوسائل .1004 الشرهان، العزيز عبد بن مجال
 .الوطنية فهد ادللك مكتبة: الرياض ،التعليم تكنولوجيا

 ،التدريس تنفيذ في رؤية التدريس مهارات .1003 زيتون، حسني حسن
 .الكتب عامل: القاهرة

 ،التعليم في التكنولوجيا و االتصال وسائل .4654 الطوجبى، محدي حسني
  .القلم دار:  الكويت

 ،أساليبه أدواته، مفهومه، العلمي البحث .4664 وآخرون، عبيدات ذوقان
  .أسامة دار: الرياض



 
 

 
 

 وممارسته النظرية أساسيته العلمي البحث .1005 دويدري، وحيد رجاء
 .ادلعاصر الفكر دار: بريوت العلمية،

 للناطقين العربية اللغة علم في المرجع .4653 طعيمة، أمحد رشدي
 .القرى أم جامعة: مكة ،األخرى باللغات

 ،وأساليبه مناهجه بها الناطقين لغير العربية تعليم .4656 ________
  .والثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية ادلنظمة

 ،وأساليبه مناهجه بها الناطقين لغير اللغة تعليم .4656 _________
 .العربية احلالل: مصر

 دار: َعّمان ،كلها اللغات أصل العربية اللغة .4665 البوريين، الرمحن عبد
 .والتوزيع للنشر احلسن

 لغير العربية لمعلمي إضاءات .1044 الفوزان، إبراهيم بن الرمحن عبد
 .الوطنية  فهد ادللك مكتبة الرياض، ،بها الناطقين

 ادلستقبل بوابة شركة إندونيسا، ،يديك بين العربية وغريه، __________ 
 .السنة بدون اإلعالمية،

 .ادلفردات دار: الرياض التعليم، تكنولوجيا .1000 كدوك، الرمحن عبد 

 ،(تدريبية حقيقية) التعليمية الوسائل .4110 تيلي، ابو زيد بن العزيز عبد
 .الرتبوي التديب بإدارة التطوير وحدة والفنية العلمية ادلراجعة: الرياض



 
 

 
 

 الرسالة دار: دمشق ،التربوي النفس علم .1002 نشوايت، اجمليد عبد 
 .العادلية

 .غريب مكتبة ،العربية اللغة التدريس طرق العال، عبد سيد ادلنعم عبد

 ،وتطبيقاتها مستحدثاتها: التعليم تكنولوجيا .1006 التودري، عوض
 .الكتب دار: القاهرة

 والتربية العربية باللغة الخاصة التدريس طرق .1000 عامر، الدين فخر
 .الكتب عامل: القاهرة اإلسالمية،

 .والتوزيع للنشر ادلناهج: ،عماناإللكتروني التعليم .1041 رباح، حسن ماهر

 ادلملكة ،العالمية العربية الموسوعة .4666 والباحثني، العلماء من جمموعة
 .والتوزيع للنشر ادلوسوعة أعمال مؤسسة: السعودية العربية

 .غريب دار: القاهرة ،الحديث اللغة وعلم العربية .1004 داود، حممد

 دار: األردن وتعليقات، حاالت اللغة تعليم .4665 اخلويل، علي حممد
  .الفالح

 دار: األردن ،العربية اللغة تدريس أساليب .1000 _________
 .الفالح

 جامعة: دمشق العربية، اللغة تدريس طرائق يف .4664 السيد، أمحد حممود
  .دمشق



 
 

 
 

 .لبنان مكتبة: بريوت العربية، اللغة الدروس جامع .4641 الغاليني، مصطفى

 العلم دار: بريوت ،عربي-إنكليزي قاموس المورد .4652 البعلبكي، منري
  .للماليني

 النشر دار: الرياض ،المعلم وإعداد التعليم .4661 قنديل، الرمحن عبد يس
  .الدوىل

 المراجع األجنبية
Arikunto, Suharsimi, (0202).  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

Jakarta: Rineka Cipta. 

I Nyoman Sudana Degeng, (0992). Ilmu Pembelajaran: Taksonomi Variabel, 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

Lexy J. Moleong, (0200).  Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja 

Rosda Karya. 

Pujo Pranowo Jati, (0202). Skripsi: “Analisa Pengaruh Aplikasi Whatsapp 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. First Position Group”, Jakarta 

Pusat: Stmik Nusa Mandiri. 

Supriadi, “pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran”. 

Lantanida journal, vol. 3, no. 0, 0202. 

Widya Larasati, (0203). Makalah: “Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi 

Whatsapp Sebagai Sarana Diskusi Pembelajaran Pada Mahasiswa”, 

Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga. 

Zulhannan, (0202).  Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada. 

 

 

 



 
 

 
 

 المراجع من الشبكة الدولية 
https://m.detik.com 

https://mawdoo3.com 

https://tekno.kompas.com 

https://www.albayan.ae. 

https://www.aljazeera.net 

https://www.rowadalaamal.com 

ww.webwise.ie.  

www.alfankor.hotmail.com. 

www.dictionary.cambridge.org. 

www.lifewire.com. 

www.Whatsapp.com. 

 

 

 

https://www.albayan.ae/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.lifewire.com/
http://www.whatsapp.com/

