
 حمتويات
 

 ٔ٘٘ ..................................................................... األدب والترجمة
 عارف كرخي أبوخضريي

 (بروناي دارالسالم - جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية)

 ٔٚ٘ .................................................... العربية لمصغار ) منهج مقترح (
  أمحد عوض سامل لرضي

 (معهد فتية اإلسالم ميقا مندنق)

 ٚٚ٘ ..................... مناهج البحث في المغة عند العرب في ضوء النظريات المسانية
 عبد اهلل عبيد العصيمي بسمة -د
 (جامعة الطائف - ادلملكة العربية السعودية أستاذ فقه اللغة ادلساعد بقسم اللغة العربية) 

 ٚٔٙ ........................... اختبار المقدرة العربية لطالب الجامعات العامة بإندونيسيا
 دودونج رمحة اهداية، أغوسٍ سالم رمحة وواغينو حامد محداين

(FPBS UPI) 

العربية في جامعات األندونيسية )دراسة تحميمية عن تطوير طرق تعميم المغة 
 ٖٕٙ ........................................... طرق تعميم المغة العربية لممعمم والمتعمم(

Dr. Faisal Hendra, M. Ed 
(Dosen Sastra Arab, Fakultas Sastra, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta) 

وصفية مقارنة قراءة » في الكميات غير المتخصصةتعميم المغة العربية 
 ٖٚٙ ......................... «بين المنهج القديم والجديد في كمية الممك خالد العسكرية 

 سعد بن عبدالعزيز الدُّريهم
 (باحلرس الوطين األستاذ ادلشارك بكلية ادللك خالد العسكرية)
 
 



عمم المغة التطبيقي في التراث العربي: نظرة في جهود  العالم )جاسم عمي 
 ٔ٘ٙ ................................................................. جاسم( في إحيائها

 مهديشهلة  
 (اجلزائر –جامعة  العريب  بن  مهيدي،  أم البواقي )

 ٔٚٙ ..................... األوزان الصرفية المشتركة فى العربية وتكافؤها فى اإلندونيسية
Wagino Hamid Hamdani  

(FPBS UPI) 

 ٜٛٙ ................................ األدب اإلسالمّي بين القيم الُخمقية والجوانب الجمالية
 د. الوليد عبد الرؤوف ادلنشاوي

 (جامعة أم القرى، ادلملكة العربية السعودية -الكليةاجلامعية )

تطبيق تعميم عمم الداللة و تقويمه في جامعة تولونج أغونج اإلسالمية 
 ٖٓٚ ........................................................................... الحكومية

 أمحد نور خالص
 (جامعة تولونج أغونج اإلسالمية احلكومية)

لغة )يتعاقبون فيكم مالئكة(  - لغات العرب وأثرها في تفسير القرآن الكريم
 ٕٔٚ ......................................................................... -أنموذجًا 

 أمحد بن سليمان بن صاحل اخلضري
ادلملكة العربية  -جبامعة القصيم األستاذ ادلشارك بقسم القرآن وعلومه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية)

 (السعودية

طغيان الثقافات المحمية واألجنبية عمى الثقافة العربية في ضوء الدردشة 
 ٘٘ٚ ............................................................................ اإلنترنت

 فاطمة الزهراء
 (هداية اهلل احلكومية جاكرتاجامعة شريف )

المغة العربية بوصفها لغة ثانية لدى متعمميها  التوافق الثقافي وعالقته بتحصيل
غير  )متعممي المغة العربية غير الناطقين بها في المممكة العربية السعودية

 ٚٚٚ .......................................... الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية نموذجًا (



 دكتور/ عارفني بن ماماتال - إبراهيم بن صاحل العبوداألستاذ/ 
 (ماليزيا -اجلامعة اإلسالمية العادلية)

 ٜٚٚ ................. كم ِمَن البحوِث ُيْمِكَن أْن َيِمَد المعجُم وُيَولِّد ؟؟؟ دراسة صرفية داللية
 الدكتورة عزّة عدنان أمحد عّزت

 (العراق - قسم اللغة العربية جامعة زاخو / هيأة العلوم االنسانية)

PROBLEM DAN  KUNCI MEMAHAMI BAHASA ALQUR’AN ........................ ٖٛٚ 
Moh. Matsna HS 

(PBA FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

 ٜٗٛ ............................. نظرية عمم المغة الرياضي/ الحاسوبي في التراث العربي
 األستاذ الدكتور/ جاسم علي جاسم

 (السعوديةمعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا/ اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة، )

PERKEMBANGAN TES BAHASA ARAB STANDAR DI INDONESIA ................. ٜٛٙ 
Muhbib Abdul Wahab  

(Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

 ٜٛٛ ............................................ قرآءة القرآن الكريم بالمقامات الموسيقية
   حممد علي رضا ادلالحد. 

 (ادلوسيقا، االردن، اربدجامعة الريموك، كلية الفنون اجلميلة،  قسم )

Arabic language and its development in terms of semantic 

HISTORY AND DEVELOPMENT ASPECTS OF ARABIC (Balaghah) ................ ٜٓٚ 
Prof. Dr. H. M.Asy'ari, M.Ag  

(State Islamic University PALU) 

التربية مساهمة الفكر والنضال شيخ امام زركشي في نهوض مؤّسسة 
 ٖٜٔ .......................................................................... اإلسالمية

 د خلفين حممد إحسان
 (وجامعة حممدية اإلسالمية ميرتو المبونج مدرس مبعهد جوري سيوو اإلسالمية احلكومية)



نمية المعهد اإلسالمى لإلندونيسيا )دراسة اشتهاب قيمة المعرفة الموضوعية  لت
 ٕٜ٘ ............. جاكرتا(في المعهد اإلسالمى التقميدى في والية بانتين و جاوة غربية و 

 )معهد سوكاهيدينج اإلسالمية تاسكماليا جباوى الغربية( صفيان الثورى
 (جامعة شريف هداية اللة اإلسالمية احلكومية جاكرتا) نونونج نورمشسية

 

مشروع الذخيرة العربية ودورها في النهوض بالمستوى الثقافي والحضاري 
 ٜ٘ٗ .......................................... والعممي لشعوب البمدان العربية واإلسالمية

 عمر بلخير، وفريد بوطابة
 (جامعة مولود معمري تيزي وزو -األستاذ ادلشارك بقسم العلوم االجتمعاعية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية)

 ٖٜٙ .................................................. (المفهوم والمكّونات) المُّغة والُهوّية
 ياسر أحمد مرزوقالدكتور 

 (ادلملكة العربية السعودية أستاذ األدب احلديث ادلساعد يف قسم اللغة العربية جبامعة تبوك)

 ٜ٘ٚ .......... دور الشعر التقميدي المحافظ في ترسيخ الثقافة العربية اإلسالمية بالجزائر
 زهرية بولفوس

 (اجلزائر – قسنطينة اإلخوة منتوري جامعة)

 ٘ٗٓٔ ................................. أدب األطفال في واإلنسانية غرس القيم اإلسالمية
 الدكتور/ قرين عبد احلليم عبداهلل صفا

 (بروناي دار السالم جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية)
 
 
 
 
 
 
 
 
 


