قائمة المصادر و المراجع
أ .المصادر
القرأن الكرمي

ب .المراجع العربية

أوريل حبر الدين .0202 .تطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيقة علي مهارة
الكتابة( ،ماالنج :جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية).
الشيخ املصطفى الغاليين .0991 .جامع الدروس العربية( ،بريوت :املكتبة
العصرية للطباعة والنشر).
خالد حممود حممد عرفان .0222 .أحداث الالجتاهات يف تعلم اللغة العربية،
(الرياض :دار النشر الدويل).

عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي .0201 .طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني
بلغات أخرى( ،الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية).

حممد منري" ،مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية وحوهلا يف املدرسة مفتاح العلوم
الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب" .أطروحة (كلية علوم الرتبية و التعليم،
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج)0202 ،
ماريين " ،كفاءة معلم اللغة العربية يف تقييم التعليم مبدرسة اإلحسان املتوسطة
اإلسالمية بيجي كيدونج بانتينج بانيوماس السنة" .أطروحة (كلية الرتبية و
علوم التدريسية  ،جبامعة اإلسالمية احلكومية بربووكرتو)0202 ،

حصة بنت حممد الصيخانِ ،
الكفايَات املهنيّة ملعلّمة املرحلّة الثانويّة للقيام بأدوارها
َ
جمتمع املع ِرفة كما تراها املشرفات الرتبويّات يف مدينة الرياض ،جملة
يف َ
ُ
البحث العلمي يف الرتبية .ع ،02 .ج.0202 ،0 .
كرسنا فرادنا أكرب " أراء معلمي اللغة العربية مبدرسة بيمباجنونان االبتدائية
اإلسالمية يف كفاءة معلم اللغة العربية" ،أطروحةجامعة شريف هداية اهلل
اإلسالمية احلكومية جاكرتا.0200 ،
موليانيت"،الكفاءة التعليمية و املهنية ملعلمي اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية
احلكومية غوندانج الكي ماالنج" .أطروحة جامعة موالنا مالك إبراهيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج.0202 ،
يوبيار و أتقة "العالقة بني الكفاءة املهنية ملعلم و رغبة التالميذ يف تعلم اللغة
العربية مبهارة قراءة النص العربية ،ملدرسة العالية املهاجرين موس رواس
سومطرى اجلنوبية" ،جامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فاملبانج ،جملة
البيان  ،vol.10رقم  ،0يونيو  ،0202ص.019.
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