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ABSTRACT 

The Arabic language is the language of the Holy Quran, which has become an 

immortal language because of the immortality of the Holy Quran as it says: 

"Surely We have revealed the Reminder and We will most surely be its guardian." 

It is one of the most widely spoken languages in the world, especially since the 

language is the means of communication among the peoples of the world. 

Communication and technological techniques in learning and teaching the Arabic 

language taking into account the elements of the educational process (student, 

teacher and curriculum), according to the requirements of the age, and the 

development of the mechanisms of teaching the Arabic language with modern 

technologies that keep up with the times and developments. The aim of the 

research is to explain the impact of modern means of communication on the 

teaching of the Arabic language according to several axes: definition of the 

language, definition of the language in Arabic and the strategy of its publication, 

the definition of the modern means of communication and their types in the 

teaching of the Arabic language. The analytical approach will be used in this 

study. The researcher concluded at the end of this study to prove that the Arabic 

language faces many challenges in light of the great progress of the modern means 

of communication and technical progress; and that there are many obstacles in the 

use of educational technology in the teaching of the Arabic language, which 

prevents the achievement of the objectives of education. Solutions to this problem 

are, thus, suggested so as to improve the Arabic language and maintain its position 

among the languages of the world. 
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 مقدمة:
مػػأ ثر ػػي اللغػػشت ا  يفػػشرا    البػػشامل ا ػػع   لشدل ػػش البػػي  لغػػا الػػ  أ  إف اللغػػا البية ػػا لغػػا اللػػي ف ال ػػيم

اال الا الغا ال بل م ث ضشمل ا ع حشم ا ذلو ا األمامل احشض ا احلضشرةمل احشفظا الرتاث اال لشفامل   وجب لل  ش تبّلمهش 
ال ل  ػشت ال   ولوج ػا   اتبل مهش لآلخي افق م طلتشت البصي اتطوراتهمل اثف  س غل رل اسشئل االتصػشؿ احل   ػا ا 

. لػاا ممػل  ف تصػتل اللغػا البية ػا لغػا البلػـو اال ل  ػشت احل   ػامل ية ا فهع ل ػواف خصصػ   ش اريام  ػشتبل م اتبّلم الب
الغا التحث اال  ر س   اجلشمبػشت   سل لػف فػياع ادلبيفػا. فػشلرتاث البلمػع البػي  اديػ ت   الو ػث احلشضػي ة ػياة 

 أ ثف ت وف مشدة خصتا مأ ثجل اس  بشب ادلصطلحشت البلم ا اال ل  ا احل   ا   إطشر خصشئص لغو ا رتريةمل دي
اللغا البية ا اليت دت  لغ  ش ابحل شةمل اجتبل م هش لغا م طورة اتم امل مطوالا الس  بشب رل مش جي    حضشرة اإل سشف 

 .1اثلشف ه اللومه
تبلػػ م اللغػػا البية ػػامل  يرػػي للػػ  ثو ػػا  ػػا  الوسػػشئل فهػػاا  ػػث لػػأ توا ػػف اسػػشئل االتصػػشؿ احل   ػػا   

 ال بل م ا احل   امل افق ل ة زلشار م هش:
 . حت    مفهـو اللغا1
 . ال بي ف ابللغا البية ا اإسرتات ج ا  يفي ش2
 . ال بي ف ةوسشئل االتصشؿ احل   ا اث والهش اثو  هش3
 . ال ح ايت اال وص شت4

 مفهوم اللغة :
ثسشسػػع امهػػم   ح ػػشة اإل سػػشفمل فهػػع اسػػ لا الرتتػػشط الفػػيد لج مبػػه ااسػػ لا  ال واصػػل تلػػـو اللغػػا ةػػ ار 

مل لاا ال 2ااال ف شح لل  اآلخي أمل اابللغا ا ديشرس اإل سشف لمل ا الفهم ااإلفهشـ احتل ق ادللشص  اادلطشلب احل شت اا
ا لل طور السػي     اسػشئل االتصػشالتمل ةّ  مأ تبلمهش اتبل مهش ا يفي ش خشصا   ضوء ثورة ادلبلومشت اذلشئلا    ج

شلش  س  لع ة شء ةيامج تبل م ا   م ت ر سهش ابس ص اـ ال   ولوج ش احل   امل ااسشئل االتصشالت احل   ا ااألسشل ب 
الرتةو ػػا اال لشف ػػا ااإلل م ػػا حػػ   تلػػ    مل مػػا األمػػم امػػش ذلّػػث لغػػا خػػبب إال ذّؿ... امػػأ  ػػاا  فػػيض األج ػػ  

 .3غ ه فيضش لل  األما ادلس بميةاادلس بمي ل
دلبػ  االلغػاأب   ػه: اثصػوات  بػك  ػش رػل  للمفهووم اللغوو  يفري اةأ م ظور   مبجمه السػشف البػيبا  

مل االلغػػا ث ضػػشت: امػػأ لغػػا  لغػػع لغػػش الغػػامل إذا  طػػق ةصػػوتمل   لػػشؿ:  بػػث لغػػش م ثة اخػػ  ؼ  4 ػػـو لػػأ ثهياضػػهشا
ا احليرػا اإل سػش  ا رلهػشمل   ا ػشؿ البلمػع االس شسػع اال لػش  ااإلل مػع  ع: ااسػ لواللغة اصطالحا . 5ر مهما

ااالج مشلع االرتةوةمل فهع الشء ذلك رله ااسػ لا ذلػك رلػهمل اإذا تياجبػث اللغػا تو فػث احليرػا اإل سػش  ا اا لطػ  
 . فشللغا  اا 6ج شؿااالتصشؿ اال واصل اال فش ممل ذلك ثهنش مأ ث م اثدؽ ادلواص ت اثال ا ادلبلومشت اتواصل األ
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 ادلب  اس لا ل حل ق ال واصل ةني ثفياد ا  م ؛ فهع اش ية ت مو ات طور ة مو ا  م  اتلّ مه.
أ ثو ا اللغػا    روهنػش اسػ لا الفػيد لل بتػري لػأ ميفػشلي  الواطفػه اثف ػشر مل ا ػش  طشلػب ا لضػع إذف دت 

. 7 اآلخيمل فهع:ا اس لا ال بشمل ا لل الف ي ةني ادلثثي اادل للعاحشجشته   ا  م  الاة حي ش ف ه ا   لل جتية ه إىل
ا اا ثصتل دار ش ثرك   لصي ال   ولوج ش االتصشل ا مأ خ ؿ ا  يفشرا الرترتا اال بي ب اتطو ي ةيرل شت الرترتا 

سػػ ق  والػػ  ش اآلل ػامل مػػ  مػش  ػػوازة ذلػك مػػأ اضػ  ادلصػػطلحشت اال ػف ادلبػػشجم ادل صصصػا   اللغػػا ل  سػري ش اتت
 .8اللغو ا ااالج هشد   إخضشلهش لل حل ل احلشسو ا

 اللغة العربية وإسرتاتيجية نشرها
مل امػػ  9االلغػا البية ػػا  ػػع: ارػل مػػش حفػػل مػأ رػػ ـ البػػيب ا لػػل لػ هم مػػأ األلفػػشظ ال الػا للػػ  ادلبػػش ا

ثصػتحث  مل10 ػش   ػي ت لية ػش لبل ػم تبللػوفاللولػه تبػشىل اإّت ث يل رلعء اإلس ـمل ا ياؿ اللي ف ال ػيم ابللغػا البية ػامل
فشللغػا البية ػا لغػا البػشا البػي  مل 11للوله تبشىل: اإّت ضلػأ  يّل ػش الػاري اإّت لػه حلػشفظوفالغا   شصي ش احيفظهش ال  أمل 

ااإلسػػ مع   لصػػور طو لػػامل ا ػػ  ا  يفػػيت اصػػشرت ذلػػش السػػ شدة للػػ  اللغػػشت الوط  ػػامل اثصػػتحث اللغػػا الي  ػػا   
ثضلشء ال الا اإلسػ م امل فػشللي ف ال ػيم لمػل للػ  إثيائهػش اسػ شد ش للػ  اللهجػشت اللتل ػا   جي ػية البػيب    رت  

للػػ  اللغػػػشت اإل ل م ػػػا   ال الػػػا اإلسػػػ م ا ال ػػػكبمل ارػػػالك حلػػث البية ػػػا م ػػػشت مهمػػػش   ةػػػ د فػػػشرس اإ ػػػيافأبمل 
التحػػي األةػػ ت ادل وسػػق إىل ملشطبػػا التشسػػك  ػػشال احلػػث زلػػل اللغػػا االسػػتش  ا للػػ  مػػ ب ذتش  ػػا  ػػياف مػػأ سػػشحل 

. فهع مأ ث وب اليااةق ة  هممل اإصيار ثة شء ادلسلمني لل  تبلمهش 12االكتغشؿ هياب الكت جتشؿ الكا  س إىل في سش
مأ ث م الوسشئل ل لو ا  ا  اليااةقمل ااالب صي اليئ س   الت ػشء ال لػش  ااحلضػشرة الػاة رفبػث األمػا صػياحه لػك 

 . 13اليمشف... فلوة اللغا  وة لؤلما ال شطلا  ش اثف اللغا ت  سب  و ش مأ إة اع ث لهش  شا
االلغػػػػػا البية ػػػػػا مسػػػػػ ص ما ارلغػػػػػا ثاىل   اث  ػػػػػني اليفػػػػػي أ دالػػػػػا لية ػػػػػامل اتسػػػػػ ص ـ رلغػػػػػا    ػػػػػا   ثر ػػػػػي الػػػػػ اؿ 

رات   االتصػػػػشؿ اللغػػػػوة   داير مل ااثرػػػػك اللغػػػػشت ابل تػػػػشر ادل حػػػػ ثني األصػػػػل ني  ػػػػشمل اثر ي ػػػػش ا  يفػػػػش14اإلسػػػػ م اا
ااثصػتحث لغػا لشدل ػا ضػمأ . 15ادلسلمنيمل ةغت ال ظي لأ مس وايت إجشد ش االواشئف اللغو ا اليت تيفغلهش ف هشا

اللغشت السث ادلب مػ ة ر  ػش لػ ب   اػا األمػم ادل حػ ة ا ػع: اإلصلل ي ػامل االبية ػامل االفي سػ امل االصػ   امل ااالسػتش  امل 
لػاا .  16ـا1773ف ال مشد اللغا البية ا ر  شت ل ب   اا األمم   ال شمأ ليفػي مػأ د سػمك لػشـ االياس امل ... ارش

افشللغػػا البية ػػا  ػػع ث ػػ ر خػػعء للػػ  ثف حتفػػل لليفصصػػ ا البية ػػا م مػػل البياةػػا... ا ػػع االم ػػ اد احلػػع ةػػني مػػشض 
 .17رل  مل احشضي م شفلمل امس لتل مأموؿا

لػالك رػشف ال طػور   ػش ادلبلومػشت ثضػحث اللغػا  ػع االوجػود ذاتػهمل  لصيت احلشيل لصي البلػم ات  ولوج
ثصػػ  ثصػػ  ت   ح ػػشة اللغػػا اثسػػشس ال طػػور  ػػو الوجػػود التسػػ ق ثاالتمل  ّ ال مػػشء    ػػشتمل اخػػ ؿ  ػػاا اال  لػػشؿ    ػػوف 

جلمشلػػشتمل ا ػػع . فػػػ االلغػػا جسػػي ال واصػػل اتوح ػػ  ادلفػػش  م ةػػني األفػػياد اا18ال ػشئأ مرت  ػػشتمل ا  غػػري تغػػريات م  رجػػاا
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جسي ل لل ال   ولوج ش اتوط  هش   الت اا احمللّ امل الل ه فإف مػأ  سػ ط   ثف  سػّوؽ لغ ػه ةلػوة ا،ػ ارةمل  سػ ط   ثف 
 . 19 سّوؽ م  جشته اةضشئبها

اح   لـو ة ارت لل  ثرمل اجه   تبّلم اتبل م البية ا ال ةّ  ل ش مأ توا ف اسشئل االتصشالت احل   ا 
ل   ولوج ا    ا  البمل ا. لاا ال ةّ  ل ش مأ تبي ف اسشئل االتصشالت اث والهش اثو  هش   تبل م اللغػا اال ل  شت ا
 البية ا.  

 وسائل االتصاالت : تعريفها، أنواعها، أمهيتها 
إف اإل سػػشف ةوصػػفه رػػشئأ اج مػػشلع ال  بػػ ا داف االتصػػشؿ ابآلخػػي أمل فمػػأ خػػ ؿ  ػػاا االتصػػشؿ حيلػػق 

ح شتهمل فبمل ا االتصشؿ اهيت مػ  االدة اإل سػشف ااجػود     ػاا البػشامل ااالتصػشؿ ةػني اليفػبوب  الفيد مس ليمشت
مأ األمور ادلهما االضيار ا ل تشدؿ اخلكات اادل شف  اال  صشد ا االس شس ا ااالج مشل ا اال بل م ػا اهري ػش؛ لػاا ال ةػّ  

ق  ا  ادل شف . ام  ال ل ـ ال   ولوجع ال تريمل رشف مأ اجود اسشئل ذلاا االتصشؿ ااجود لغا تفش م ميفرترا ل حل 
للطشع ادلبلومشت ااالتصشالت اجلش ب األرك ةني  ا  اللطشلشتمل ح ػث ثصػتحث ادلبلومػشت مصػ را مهمػش جلم ػ  
ال يفشطشت اليت  لـو  ش اإل سشفمل اابل شيل ت و ف   رته لل  م ب ام  ره ألرك   ر مأ ادلبلومشتمل ام ب   رته 

 ػػف  ػػا  ادلبلومػػشت لصػػشحله امػػأ  ّ إرسػػشذلش لآلخػػي أ ل ف ػػ اا م هػػشمل لػػالك ّص اسػػ ص اـ اسػػشئل االتصػػشؿ للػػ  توا
 احل   ا لل ر ش ال ترية لل  إ  شج اتوز   اختي أ ااس لتشؿ اليض ادلبلومشتمل السيل هش    لل ااسرتجشع ادلبلوما.

   ولوج ػػشمل إذ ثصػػتل ادلػػ بلم  سػػب  إىل ت  ػػوع اسػػشئل االتصػػشؿ ةيفػػ ل ملحػػوظ  ظػػيا لل طػػور اذلشئػػل   ال
ام  ؾ ثرك   ر مأ  ا  الوسشئل ح   س بني  ش   حتسني اتفب ل البمل ا ال بل م ا للغا البية ا. اال دي أ خت ّػل 
 ثة لمل ا تبّلم ت م داف االس بش ا ةوس لا مأ اسشئل االتصشؿ رػ اال بل م ادلفيدمل ت  ولوج ش الوسشئق ادل ب دةمل الوا  

ال و   اادل ش ج ادلس لتل اأبمل ا ثدة إىل أبمل فػ اال بلم احل  ث  شئم لل ااالفرتاضعمل الف   و ال فشللعمل خت ا اال رت ث
 .20االس ل ؿ الاايت اال  شمل للفيد اا  م ا

 ػػشمل اسػػشئل االتصػػشؿ احل   ػػا اخشصػػا  احلشسػػب اآليل االل ػػوات الفضػػشئ ا اخػػت ا اال رت ػػث اال لفػػشز االياد ػػو اهري ن إ
تسش م ةيف ل رتري    يفي اللغا البية امل اذلك لضمشف اجود ش   الّ واصل الّ ايل فػػ المل ا  يفي اللغا البية ا ت ري 
 ضػػػشايمل اتفػػػ ل  فش ػػػش ر ػػػريةمل ات يفػػػف لػػػأ ميفػػػ  ت ثا حلػػػوؿ ج  ػػػ ةمل اتبمػػػل للػػػ  ال صػػػ ة ذلػػػا  ادليفػػػ  ت 

. لاا لم  للمشء اللغا البية ا االتشح وف 21لغا اال لشفااامبشجل هش ةيف ل  ب ك   ح  ذاته لم  مأ ثلمشؿ ت م ا ال
 لل  توا ف  ا  الوسشئل ل بل مهش ا يفي شمل ا اا مش س يري لل ه اضلشاؿ توض حه مأ خ ؿ  ا  ال راسا.

 وسائل االتصال )مفهوم االتصال( تعريف
 ىل اليفعء اصوال اتوصل إل ه اميف لا مأ ااصلأب االاة  بين الصلا اةلوغ الغش امل فوصل اليفعء إ االتصال لغًة:

 .22ثة ا  ه  إل ه اةلغها



 2102دمسرب، -توظيف وسائل االتصال احلديثة يف تعليم اللغة العربية               يوليو             2، العدد 6جمللد برجس: ا

~ 47 ~ 

 

ااالتصشؿ لمل ا  لـو  ش اليفصص   ايؼ مشمل ة لػل رسػشلا مػشمل حتمػل ادلبلومػشتمل ثا اآلراءمل ثا  ويف االصطالح:
مل ا بّيؼ للػ  23االجتش شتمل ثا ادليفشليمل إىل اآلخي أمل لأ طي ق اليموزمل ل حل ق ث  اؼ مب  اا

 ـ خ ذلػش اللػشئم ابالتصػشؿ م تهػشت الػشدة رمػوز لغو ػاأبمل ل ػع  بػ ؿ سػلوؾ ث ه: االبمل ا اليت  ل
 . 24األفياد اآلخي أ امس لتلع اليسشلاأبا

 إذف دي   ش اللوؿ ثف االتصشؿ لمل ا تيف مل لل  ال أثي اال أثري الاة  ظهي مأ خ ؿ ادليسل لليسشلا اادلس لتل ذلش.
للمبش  ف هش طيفني ميسػل امسػ لتلمل اال تػشدؿ ال  ػ م إال إذا ا ػ   لمل ا تتشدؿ شؾ مأ  بّيؼ االتصشؿ لل  ث ّه اا 

ةني خصصني ثا ثر يمل فإف ا   ةني خصصني فأهنم  سمو ه ابالتصػشؿ الفػيدة اليفصصػع ا ػو اتصػشؿ ةػ ائعمل اإف 
ا ػػ  ةػػني ميسػػل الػػ د مػػأ األخػػصشص فػػإهنم  سػػمو ه ابالتصػػشؿ اجلمػػشلع ثا اجلمبػػع ثا اجلمػػش رية ا ػػو االتصػػشؿ 

 . 25راادل طو 
رلمػػل ادلبػػشرؼ ااخلػػكات ادلرتارمػػا االػػاة  بينا تكنولوجيووا االتصووال وجب لل  ػػش ال في ػػق ةػػني مصػػطلحني وػػش سػػا 

اادل شحا ااألداات االوسشئل ادلشد ا ااإلدار ا اال  ظ م امل ادلس ص ما   رت ػ  ادلبلومػشت امبشجل هػش اإ  شجهػش اختي  هػش 
مل تكنولوجيوووا ادلعلومووواتاةػػػني مصػػػطلل  - 26إىل األفػػػياد اا  مبػػػشتا ااسػػػرتجشلهش ا يفػػػي ش اتتشدذلػػػشمل ثة توصػػػ لهش

لمل ا رت  اختي أ امبشجلا ا يفي ادلبلومشت ااس ص امهشمل م  االلرتاؼ  و ػا اإل سػشف ااأل ػ اؼ الػيت االاة  بينا
م مػػػأ . امػػػ ه27 ضػػػبهش االلػػػ م الػػػيت  سػػػ ص مهش   حت  ػػػ  مػػػ ب حت مػػػه   ال   ولوج ػػػش امسػػػشو ه   إثػػػياء ح شتػػػها

اجهػػشف لبملػػا ااحػػ ةمل ال دي ػػأ الفصػػل ة  همػػشمل فلػػ  رتػػ  ة  همػػش ال ظػػشـ الي مػػع الػػاة  -ثة ادلصػػطلحشف– ب كوػػش 
تطػػػورت إل ػػػه االتصػػػشؿمل اارتتطػػػث خػػػت شت االتصػػػشؿ مػػػ  خػػػت شت ادلبلومػػػشتمل اةػػػالك ا  هػػػ  لهػػػ  اسػػػ ل ؿ  ظػػػم 

 . 28ادلبلومشت لأ  ظم االتصشؿ اتطور رل م همش
 أنواع وسائل االتصال

لوسشئل ل لل اليسشلا اختا االتصشؿ    اا البصي ث والش ل   ة اارتث ال طور البلمع االّ لين مل ف ب دت ا
 رت ػثمل موا ػ  ال واصػل مل مش جبل لشا االتصشؿ ،م   ث والػه ادل م لػا ةػػػ ا الصػحشفامل اإلذالػامل ال لفػشزمل االإىل ادل للع
 : 29ح شة اإل سشفمل اتلسم اسشئل االتصشؿ إىلمل احلشسبمل....أبمل أيخا ح يات مهمشت   االج مشلع

ال لفػػشزمل اال رت ػػثمل احلشسػػوبمل اذلواتػػف  [ا ػػع الػػيت تب مػػ  للػػ  حشسػػا التصػػي م ػػل:  وسووائل اتصووال بصوورية: -0
الار ػػا. تب ػػك اسػػشئل االتصػػشؿ التصػػي ا مػػأ ث ػػم اسػػشئل االتصػػشؿ   البمل ػػا ال بل م ػػا ا ػػع ل صػػي ميفػػرتؾ   

 لسهولا اتب د اس ص امش شمل ادي أ اس ص اـ  ا  الوسشئل التصي ا   تبل م اللغا ثمشرأ ال بلممل ا يج  ذلك 
 البية ا لل شطلني ةغري ش شلش  ثدة إىل ت ت ث ال رس   ذ أ الطشلب.

حلشسػػا السػػم  دار مهػػم ارئ سػػع   إةػػ غ اتللػػع اليسػػشلا افهمهػػشمل ا  يفػػيت مػػ  ة ا ػػا وسووائل اتصووال مسعيووة:  -2
م  ث احلشضي أ مأ ت ت  األختشر لأ طي ق السمشعمل ذلش دار مهم   البمل ا ال بل م ا إذ احل شة االج مشل امل ا 
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توصل ادلشدة ال بل م ا لب د رتري مأ ادلس مبني   ثمشرأ سل لفا مأ البػشامل ااسػ طشلا ادل شةبػا اآل  ػا ل  ػري مػأ 
امل اال ػق الصػوت ادلػش  يفوف. مػأ األح اث االفبشل شت ادلص لفا   ا  هش. م ل: الياد ػومل ال سػج  ت الصػوت 

  ش   حل ثف  ا  الوسشئل تبمل لل  ات م ا تبل م اللغا البية ا اة شء ال ف ري ادل طلع ل ب ادل بلم مأ خ ؿ 
 ػػػػشع احملشضػػػػية ادلسػػػػجلا خشصػػػػا اثف اللغػػػػا ااػػػػش ية صػػػػوت ا تػػػػ بلم لػػػػأ طػػػػيؽ السػػػػمشع اال طػػػػق الػػػػاة حيػػػػشرع 

 . 30ادلسموعا
ا ع تيفمل لل  حشسيت السػم  االتصػيمل  بيفهػش رتػشؿ لتػ  الػيح م ةلولػه ا تلػك  ريةوسائل اتصال مسعية بص -3

الوسشئل اليت ختشطب حشسيت السم  االتصي؛ ثة حتمل ال ولني مػأ اليمػوز الصػوت ا االتصػي ا؛ امػأ ثم لػا  ػا  
صػػػػػحوةا الوسػػػػػشئل: ةػػػػػيامج احلشسػػػػػب اآليلمل اال سػػػػػج  ت الف   و ػػػػػا اةػػػػػيامج ال لفي ػػػػػوف االيفػػػػػيائل اليفػػػػػفشفا ادل

مل  إف حيرػػا ال بلػػ م السػػمبع االتصػػية االػػيت اتضػػشلف دار ػػش ةسػػتب ال طػػورات ال ل  ػػا ادل  حلػػا 31ابلصػػوتا
الػيت جبلػػث الت اػا احمل طػػا ابدل رسػا تيفػػ ل حتػ اي ألسػػشل ب ال بلػ م االػػ بّلم دلػش تػػاخي ةػه  ػػا  الت اػا مػػأ اسػػشئل 

مل ارل ش   رؾ ثو ا  شتني احلشس ني   البمل ا 32اتصشؿ م  ولا تبيض اليسشئل  سشل ب م رية اميفو ا اجااةاا
 ال بل م ا اثثيوش   ت ت ث ادلبلومشتمل م ل:

: اذلػػػش دار رتػػػري    لػػػل ادلبلومػػػشت ابلصػػػوت االصػػػورة ااحليرػػػا شلػػػش خيلػػػق جػػػو األفوووالم ادلتةرووووة والنا قوووة -أ
اسػ ص امه ل ل  ػا  م شسب لل رس اال لشش ااحلوار داخػل الغيفػا الصػف امل ابإلضػشفا للػ رة ادلػ رس  

األف ـ ادل حيرا   ميالشة الفياؽ الفيد ا ةني ط ةه مأ خ ؿ السمشح لطشلب األدىن اس  بشب إىل 
 ت يار حضور الف لم إلتلشف ادلشدة ال راس ا .

اوش مأ اسػشئل االتصػشؿ احل   ػا اادلهمػا اذلػك لبملهمػش للػ  اتصػشؿ ال ػشس ةبضػهم التلفاز والفيديو:  -ب
ل ظػػػػي لػػػػأ مػػػػو بهم اجلغػػػػيا  ثا ال بل مػػػػع ثا اال  صػػػػشدةمل ا ػػػػ  اا ػػػػرتف ثخػػػػريا ة لػػػػك ةػػػػتبت ةغػػػػت ا

 ا  الوسشئل    لل ادلثدتيات  . اال خيف  ثو ا33الوسشئق   وات فضشئ ا سلصصا للكامج ال بل م اا
ادلسمولا اصورة اصوتأبمل ا  حتل ق ث  اؼ ال بل م لأ ةب  اتسهل لمل شت االتصشؿ ةػني  ادليئ ا

ةغري ػػػش  دي ػػػأ ثف   ػػػوف الفػػػ لم اللصػػػري لػػػه دار مهػػػم   تبلػػػ م البية ػػػا لل ػػػشطلنيال بلػػػ م. ا  مثسسػػػشت
ال بل م ا ابلرتف ه اال سل ا مش  ثدة ل جشح لمل ا ال واصل ةني طػي  البمل ػا خشصا إذا ا رت ث ادلشدة 

 ال بل م ا اابل شيل ت حسأ لمل ا ال طق االلياءةمل ااالس مشع اهري ش. 
 بود اس ص اـ احلشسوب إىل م  صف الليف البيفي أمل  فهو ثصتل جيء مهم اح وة    آليل:احلاسوب ا -ج

ح شت ش خشصا   رلػشؿ ال بلػ م اح ػث سػشل  الطػ ب   لمل ػا ال بلػ ممل اتسػه ل الب  ػ  مػأ ادلهػشـ 
. ادي ػػػػشز احلشسػػػػوب ابلسػػػػيلا اال  ػػػػا 34ادل بللػػػػا ابل ػػػػ ر سمل رمػػػػش لػػػػه دار   إدارة البمل ػػػػا ال بل م ػػػػاا

اإم ش  ػػا ال صػػي أمل اتوفري ػػش اخػػ مشت االتصػػشؿ اليفػػت ع السػػي   شلػػش  ػػوفي الو ػػث اا هػػود اال  لفػػا 



 2102دمسرب، -توظيف وسائل االتصال احلديثة يف تعليم اللغة العربية               يوليو             2، العدد 6جمللد برجس: ا

~ 49 ~ 

 

اال رت ػث الػيت جبلػث البػشا لتػشرة لػأ  ي ػا صػغرية رػل مػش  ػش   -م ل خ ما اليفت ا البشدل ا الو ػب
ؿ تلػػػ م . دي ػػػأ االسػػػ فشدة مػػػأ احلشسػػػوب   رلػػػشؿ تبلػػػ م اللغػػػا البية ػػػا مػػػأ خػػػ 35م  ػػػشاؿ اجلم ػػػ ا

ادراس تبل م ػا مفػػيدة إىل الطلتػػا متشخػػيةمل ا  ػػش حيػػ ث ال فشلػػل ةػػني  ػػثالء الطلتػػا م فػػيد أ االػػكامج 
. فهػو ا لػ ـ خػكات ة  لػامل تبػك لػأ الب  ػشت ا ػيدة  سػلوب 36ال بل م ا اليت  ل مهش احلشسوبا

. خشصػا ل ػ مش  لػـو ادلبلػم 37ميئعمل ا   اج  خكاء ال بل م   جهشز احلشسوب مش  ل  طموحػش ما
ة حضػػري درسػػه اليضػػه ابحلشسػػوب لػػأ طي ػػق ةػػيتمج التورةو  ػػثمل امػػش  سػػشل  للػػ  جػػاب ا  مػػشـ 

مل اةيامج ثخيب ر رية   احلشسوب دي أ اس ص امهش   إل اد ادلشدة ال بل م ا 38الط ب اتيفو لهما
 ا  خ ما ال طت لشت اإلدار ا اال  ظ م ا   ادلثسسشت ال بل م ا.

تبل م اللغا البية ا لغري ال شطلني  ش مأ خ ؿ خت شت اال رت ث  ب  مأ ث م الشبكات )االنرتنت(: إن  -د
الوسشئل فهع  شدرة لل  توا ف ال بل م اليفت عمل احتسني جودة ال بل م اال بلممل اتلل ل رلفا تللني 

مل ال ل م اخلكات احملل ا للجم   مأ خ ؿ ال سخ الضوئ ا ثا اإلل  رتا  ا اليت دي أ ثف  يفبهش البلـو
ادلبلػػم للػػ  اليفػػشة ا شلػػش   ػػ ل للطػػّ ب الوصػػوؿ إىل ادللفػػشت ااالسػػ فشدة م هػػش؛ فهػػا  الطي لػػامل تػػوفي 

 الو ث ااجله مل ات  ل ال بّلم   ثة ا ث اثة م شف.
ل الطيؽ ل حسني إف توا ف اسشئل االتصشالت احل   ا   لمل ا تبّلم اتبل م اللغا البية ا  ثدة إىل اس ص اـ ثفض

اتبػػ  ل ة اػػا الػػ بّلممل ا ػػثدة إىل سػػيلا   الػػ بلممل م شحػػا   ثة ا ػػثمل احتلػػق الفهػػم اتسػػشل  الطشلػػب للػػ  الػػ بلم 
 الاايت اتيالع الفياؽ الفيد ا.

ا  ش  ثر  لل  ثف ااخ  شر الوسػ لا ادلوصػلا  ػثثي   اليسػشئل ادل لولػا ح ػث تي ػ  ثا تللػل مػأ فبشل  هػش...  
اـ اسػ ل ني ثفضػل ة  ػري مػأ اسػ ص اـ اسػ لا ااحػ ة اثف ادل للػع ال  سػ ط   ثف حيػ فل ابدلبلومػشت رمش ثف اسػ ص 

اليففش  ا دل ة طو لا م لمش  س ط   ابدلشدة ادليئ امل ذلاا   وف  لل ادلضموف ادليرب ثر ي فشلل ا حني   وف ميئ ش لّمش 
 . 39لو رشف خفش عا

 م اللغة العربيةعليأمهية وسائل االتصال احلديثة يف عملية ت
لوسشئل االتصشؿ ثو ا رترية    لمل ا تبل م اللغا البية ػامل ادل و ػا مػأ اادلبلػممل االطشلػبمل اادل هػشجأبمل ايت 

 ثو  هش مأ: 
ثهنش اا تب  الوسشئل ال بل م ا لش ت ضم ه مأ مواد اثجهية تبل م ا رليد مب  شت ت ر س  س بني  ش ادلبلم...ةل  .1

 ملحش ال دي أ االس غ شء ل ه.مي رة اثابتث دت ل ضيا 
تب ػػك اسػػشئل االتصػػشؿ احل   ػػامل م ػػوت رئ سػػ ش مػػأ م ظومػػا ت  ولوج ػػش ال بلػػ م الػػيت حػػ د ش راةطػػا االتصػػشالت  .2

مل تسػػش م    يفػػي اللغػػا البية ػػا   البػػشا مػػأ خػػ ؿ تلػػ م الّ مػػشذج 40الرتةو ػػا اال   ولوج ػػا ابلػػوالايت ادل حػػ ةا
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لػاا دي ػأ ال تػشر: اثف  لػا ابل هػوض ابدلسػ وب اللغػوة ادلطلػوب للطشلػب االػ ارسملاللغو ا الصػح حامل فهػع رف 
الوس لا  ع اليسشلاا ثة ثف الوس لا ث م مأ اليسشلامل ام  ذلك دي أ اجلم  ةني ادل لولني ثذا ال كت ثف طت با 

لا اخلصشئصهش الاات ا الوس لا  ع جيء  شـ مأ اليسشلامل ال  هش ل سث  ع رل اليسشلا لب  ث ه إذا رشف لليسش
ثو ػا رػػكب   ال ػػأثري للػػ  ادلسػػ لتلمل فإ ػػه  ػػ    ػوف لوسػػ لا اليسػػشلا دار حشسػػم   ذلػػك ا ػػ   صػػل األمػػي إىل 

 . 41ح  جبل ل ل اس لا رسشل هشا
لوسشئل االتصشؿ اليت  س ص مهش ادلبلم   البمل ا ال بل م ا دار مهػم   حتسػ  هش اتطو ي ػش اإ صػشؿ ادلبيفػا إىل  .3

دار ػػش ادلهػػم   ال لي ػػب ةػػني خػػبوب البػػشا ةغػػت ذةػػا ل ػػ م حتل ػػق اذلػػ ؼ ادلطلػػوبمل اا بلم ةطػػيؽ خػػ لا اجشادلػػ 
 ال ظي لأ موا بهممل ا اا رّله  سهم    يفي اللغا البية ا ابلبشا.

فشدل بلم الاة  يهب    ياءة  صشئ  مأ اليفبي البي   مهارة  االستماعإف لوسشئل االتصشؿ دار مهم   تبّلم  .4
مل ف واػػف ذلػػش ادلبلػػم ال ل  ػػشت اخلشصػػا رمهػػشرة االسػػ مشع الػػيت ةيترلػػشت خشصػػشت  يالػػع  ػػا  احلشجػػا  طلػػب تبل مػػه 

اللغػا مػأ  تسػش م   احلصػوؿ للػ     جػا فّبشلػا   ال بلػ ممل اذلػا  ادلهػشرة ثو ػا خشصػا إذ تلػـو لل هػش رػل ف ػوف
 مشع امهػػشرة ال ػػ ـ إال ثف االسػػ مشع سػػشةق للػػ  اابلػػيهم مػػأ االرتتػػشط ةػػني مهػػشرة االسػػحتػػّ ث ا ػػياءة ار شةػػا ا

ال  ـ... اث م ادلب  شت ادلس ص ما   مهشرة االس مشع ال سج  ت الصوت ا املشط  الف   و ادل وفية لل  ر ري 
 . 42مأ ادلوا   ال بل م امل ارالك سل ك اللغاا

ثف ت ػشح للمػ بلم فػيص دلمشرسػا ال بتػري  ؛ فػ  ةػ مهوارة ااادةوةإف لوسشئل االتصشؿ ث ضش ثو ػا خشصػا   تبلّػم  .5
ةلغا ت صف ةسمشت ال بتري اليففوة مأ خ ؿ ااس بمشؿ ال   ولوج ش االوسػشئل ال بل م ػا احل   ػا  سػ ط   ثف 
ضلتػػتهم   اللغػػا ا يفػػػجبهم للػػ  ار سػػش ش اذلػػػك ابإلر ػػشر مػػػأ ال مي  ػػشت اال ػػ ر تشت الػػػيت ت سػػتهم مهػػػشرات 

 .43ال بتري اليففوةا
ال ةػػّ  مػػأ توا ػػف تل  ػػشت تسػػشل  ادل بلمػػني للػػ   ػػياءة ال صػػوص احفظهػػش  هووارا القوورااة والكتابووةمالػػ بّلم   .6

اادلسػشل ة   فهػػم ادللػياء احفظػػهمل اجيػب مسػػشل ة ادل بلمػني للػػ  ال هجػع الصػػح لمل ارةػق ال لمػػشت ةبضػػهش 
لطشلػب ابألف ػشر اادلبلومػشت ةتبت لك الكامج احلشسوة ا ادلص لفامل ااالصػور ال شة ػا اادل حيرػا ااألفػ ـ تغػاة ا

ا يةق الطشلب لشدة ةني  ا  ادلضشمني اجل   ة اةني جتشرةه السشةلا اخلشصا ال   ش   وف ثر ي اس ب ادا ل هش  
مل اةالك   ػوف ثتلػأ  ػا  ادلهػشرة   ػل ا ػث اجهػ  اةطي لػا شل بػامل ا  ػشؾ األ ػياص ادلمغ طػا 44ر شةا ار مشتا

 البػياض اال حػو سػواء  امل اتسػشل  ادلػ بّلم للػياءة احفػل ادلػشدة ال بل م ػا أب  ذلش دار ح وة   تبّلم اللغػCDا
لأ طيؽ ةيرل شت صممث ذلا  الغش امل فهاا ال بلػ م ملػياء مسػموع    ف  االصيؼ االت ها ال مشت الرت  م 

 ُّ مػػأ ااحػػ  مل مػػش  بمػػل للػػ  حتسػػني لمل ّػػا الػػ بّلم. ابإلضػػشفا السػػ ص اـ األلػػواف للػػ  خشخػػا البػػيضمل فهػػع تبػػ
ال ل  ػػشت احل   ػػا الػػيت ت سػػم ابلسػػهولا اال يفػػو قمل فػػشلبيض موجػػود للػػ  ااجهػػا ال ظػػشـ احلشسػػو  ادلسػػ بمل رػػػ 
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أبمل  سػػهم   حتسػػػني مسػػ وب الطػػػ ب    والػػ  اللغػػػا البية ػػامل ر بلػػػ م احلػػشالت اإللياة ػػػا ثا احليرػػػشت wordا
 اإللياة ا ثا األص شؼ ال حو ا.
 مهػش لل ػػشطلني ةغري ػش  ل ضػع ادلضػع  ػػ مش   لمل ػا تطػو ي اخلطػقمل اادل ػػش جمل إف تبلػ م اللغػا البية ػا اتبل

ات ر ب ادلبلمني ةصورة مس ميةمل ام شةبا ادلس ج ات احل   ا  ع اسشئل االتصشؿ اتوا فهش   لمل ا ال بّلم. ف بل م 
مل مهػشرة االسػ مشعأبمل  امل مهػشرة احملشدثػامل مهػشرة ال  شةػاللغا البية ا  هػ م ة طػو ي مهػشرات اللغػا ادل م لػا ةػػ امهػشرة اللػياءة

مش رش ث اسشئل االتصشؿ الاايت   ارل ش  بيؼ ا  رؾ ااثري ت  ولوج ش االتصشؿ احل   ا لل  اسشئل االتصشؿمل  فتب 
رشدل حظػػشت اادلػػاريات اليفصصػػ ا اهري ػػش ثصػػتل   ػػشؾ األخػػيطا ادلسػػمولامل احلشسػػتشت االل رتا  ػػا اهري ػػشمل اللػػ  

مػػػػش ريةمل رػػػػشف   ػػػػشؾ: اجلي ػػػػ ةمل الياد ػػػػومل ال لفي ػػػػوفمل صلػػػػ  اآلف ال لفي ػػػػوف ابالخػػػػرتاؾمل ث ظمػػػػا مسػػػػ وب االتصػػػػشؿ اجل
 .45ادلبلومشت الي م امل ال  شب اإلل رتا  اهري ا

إف اس ص اـ اسشئل االتصشالت احل   ا ة شفا ث والهش   تبل م البية ا ل سث   فش ةب  ه اإمنش  ع ثداات 
للغػػا البية ػػا مػػػأ اثصػػوات امفػػيدات اتيار ػػبأبمل امهػػشرات لغو ػػا مػػأ ااسػػػ مشع ضػػيار ا   تػػ ر س اتبلػػ م ل شصػػي ا

ازلشدثػػا ار شةػػا ا ػػياءةأبمل اللػػ  مبلػػم ادلسػػ لتلمل ثف خي ػػشر مػػأ  ػػا  ال ل  ػػشت مػػش  ب  ػػه للػػ  إ ضػػشح الػػ رس اللغػػوةمل 
  ػػ ا ا  تغػػع للػػ  ادلبلػػم ثف  تػػين ذلػػك اخ  ػػشر للػػ  ثسػػس للم ػػا ااضػػحامل م ػػل حت  ػػ  ث ػػ اؼ الػػ رس اللغػػوة حت

 .46سلور ش امبيفا م ب إسهشـ الوس لا   اصلشز تلك األ  اؼ
مػػأ   ػػشمل جيػػب للػػ  س شسػػشت ش ال بل م ػػا دفػػ  اللػػشئمني للػػ  البمل ػػا ال بل م ػػا إىل تبلػػم ااسػػ ص اـ اسػػشئل 

 االتصشؿ احل   امل ح     لل مأ ال ظشـ ال بل مع ال لل  ة إىل ال ظشـ ال بل مع ادلكمج. 
 التةدايت

   ري مأ ال ح ايت اليت تب ق اس ص اـ اسشئل االتصشؿ احل   ا امأ ة  هش مش  لع:  شؾ ال
   شؾ ال  ري مأ ادلبلمني ال   ل وف اس ص اـ ال ل  شت ال بل م ا احل   ا. .1
 ذلا  الوسشئل ليفبور م ةض شع ات خع دار م   البمل ا ال بل م ا. ل ـ تلتل ةبت ادلبلمني .2
 اـ اسشئل االتصشؿ احل   ا اال ل  شت ال   ولوج ا.ضبف ةيامج ال  ر ب لل  اس ص  .3
 حشجا م ش ج ال بل م إىل ال طو ي ل  وافق م  دار اسشئل االتصشؿ احل   ا   ت ر سهش. .4
 ضبف الت  شت ال   ولوج ا اال جه يات اارتفشع رلف هش. .5

 التوصيات
 ئل االتصشالتمل اال دي أ رلش ا إف تبل م اللغا البية ا جيشةه حت ايت رترية   ال اال  يفشر ال تري لوسش

 ػػا  ال حػػ ايت إاّل ة طػػو ي طيائػػق تبلػػ م اللغػػا البية ػػا لػػش حيفػػل للبية ػػا طت ب هػػش اخصوصػػ  هشمل ل تلػػ  زلشفظػػا للػػ  
 م ش  هش البشدل ا اذلك لأ طي ق:
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 البمل لل  ت سري البية ا اللومهش. -1
ب ا  مشـ ال ارسمل اثف   وف   شؾ إديشف حل ل ش اس ص اـ اسشئل االتصشؿ احل   ا   تبل م اتبّلم البية ا اجا -2

  ا  الوسشئل ا  ر ش لل  توص ل ادلشدة ال راس ا ةسهولا ا سي. 
البمػػػل للػػػ  فػػػ ل موا ػػػ  للػػػ  اال رت ػػػث ابسػػػم تبلػػػ م اللغػػػا البية ػػػا ال ػػػشطلني ةغري ػػػشمل اإ يفػػػشء الػػػكامج اإلذال ػػػا  -3

  م البية ا ال شطلني ةغري ش.  اال لفي و  ا ل بل م البية ا ااالس بش ا ،م   ر ب تبل
 .طا لك اسشئل االتصشالت ادلص لفااال  مشـ ة بل م اللغا البية ا لل شطلني ةغري ش ةطيؽ سهلا متس -4
 البمل لل  حل ادليف  ت اليت تب ق اس ص اـ اسشئل االتصشالت احل   ا   تبل م اللغا البية ا. -5
 اـ اسشئل االتصشالت احل   ا   م ش ج تبل م اللغا البية ا اال  مشـ ة  ر ب مبلمع اللغا البية ا لل  اس ص - -6

اسػشئل االتصػشؿ لل شطلني ةغري ش احوست هشمل اتوا ف اللغا الفصح  ادلتسػطا االتب ػ ة لػأ البشم ػا مػأ خػ ؿ 
 .ادليئ ا اادلسمولا

امل الل هش ثف جيب اجود س شسشت ح وم ا ت لم اس ص اـ الوسشئل ال   ولوج ا احل   ا   ادلثسسشت ال بل م  -7
ت يفػػيّ ع تبل مػػشت االلػػرتاؼ  ػػاا ال ػػوع مػػأ ال بلػػ م لػػش   ذلػػك االلػػرتاؼ ةس شسػػشت ال بلػػ م لػػأ ةبػػ  ثا الػػ بلُّم 

 االفرتاضعمل فإذا مش توافيت  ا  الس شسشت اتيفي بش شمل فإ َّه دي أ اال  لشؿ إىل ال طت ق البملع ثا الفبلع.
 
 امةاخل

ئل االتصشالت احل   ا    لملث تغريات  شئلا   رلشؿ ال بل م اذلػش دار  اة شء لل  مش تلّ ـمل صل  ثف اسش
رتػػػري   لمل ػػػا تبلػػػ م اللغػػػا البية ػػػا لل ػػػشطلني ةغري ػػػش اتطور ػػػش ا يفػػػي ش مػػػش  ػػػثدة إىل صلػػػشح البمل ػػػا ال بل م ػػػا ة شفػػػا 

ل  ر س ال لل   ػا   ػث لف ػث جوا تهش: ادلبيف ا اادلهشر امل دلش ذلش مأ شل يات ا شت لملث لل  تغ ري ال ظية لبمل ا ا
 ظػي م إىل تبلػػ م  يرػػي للػػ  ادلبيفػػا االبلػػم اذلػػك دلسػػش ية لصػػي االتصػػشالت اادلبلومػػشت االبودلػػامل مػػأ   ػػش جيػػب للػػ  

  مبلم البية ا اس ص اـ  ا  الوسشئل ليفيح ال ص االرتار ب اادلفيدات اجل   ة ل ثدة ذلك إىل تبل م ميفوؽ. 
 

 احلواشي
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 .939ـمل ص 2221مل دار اليحشبمل اللش يةمل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ومستقبل صناعة الصةافةزلمود للم ال  أمل  27
مل رسػشلا مشجسػ ريمل اجليائػيمل اسوتددام تكنولوجيوا االتصوال احلديثوة يف ادل سسوة االقتصوادية اة ائريوةا ظػي: حور ػا ةولبو ػ اتمل   28

 .91-93ـمل ص ص2229-2229 س ط  امل  -جشمبا م  ورة
التقنيووات الرتبويووة يف توودريس مل اث ظػػي للػػع اللػػش ع ادمحم للػػع السػػ  مل 64مل ص وسووائل وتكنولوجيووا التعلوويما ظػػي: ثزتػػ  سػػشامل  29

 .9ـمل ص9119إ سس ومل  -مل م يفورات ادل ظما اإلس م ا للرتة ا االبلـو اال لشفااللغة العربية لغري النا قني هبا
إلسػ م ا مل اجلمبػا االلسوانيات والتعلويم :جملة أثاث  كموةإ تشؿمل دمحم  ب م ثخيؼمل ال ل  شت احل   ا   تبل م اللغا البية امل دمحم  30

 .422ص  مل9ج ـمل2299البشدل ا لشل يايمل
 .9ـمل ص 2226مل دار ايفش البلم ا لل يفي اال وز  مل األردفمل لمشفمل تصميم وإنتاج الوسائل التعليميةرتشؿ لت  اليح ممل  31
 .9مل ص تصميم وإنتاج الوسائل التعليميةرتشؿ لت  اليح ممل  32
 .999ـمل ص9196مل ادلثسسا البية ا لل شخي أ ادل ح  أمل تو سمل مبجم ادلصطلحشت األدة اإةيا  م ف حعمل  33

 ـ.223ـمل ص9112مل دار ص بشءمل لمشفمل اسشئل االتصشؿ ات  ولوج ش ال بل مر ع مصطفع لل شتمل   34
 .91ـمل ص2223مل دار ادلسريةمل لمشفمل تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيقود احل لامل دمحم زلم  35
 .419مل ص تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيقدمحم زلمود احل لامل    36
 .91مل ص وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليمر ع مصطفع لل شتمل    37
مل م  تػػػا ادللػػػك فهػػػ  الوط  ػػػامل الػػػيايضمل ت دلعلموووي اللغوووة العربيوووة لغوووري النوووا قني هبووواإوووواااا ظػػػي: لتػػػ  الػػػيح م إةػػػيا  م الفػػػورزافمل  38

 .991ـمل ص 2299
 .19-12ص  االتصال ونظرايته ادلعاصرة،حسأ لمشد م شاةمل ل لع الس  مل   39
 .41ـمل ص2223م  تا اليخ مل اليايضمل  وسائل وتكنولوجيا التعليم،ثزت  سشامل  40
 .23ص  تصال،قريخ وسائل االفض ل دل ومل  41
 .64ـمل ص9193مل 9مل جشمبا ادللك سبودمل اليايضمل طادلعينات البصرية يف تعليم اللغةزلمود ص ين المي الص  قمل  42
مل رسػشلا مشجسػ ري مل مػا إىل رللػس رل ػا تكنولوجيا تعليم اللغة العربية يف احللقة األوىل من التعليم األساسويم سشء ثةو خػ بمل  43

 .999ـمل ص 2229 ا البية ا ادلف وحامل ال امنشرؾمل اآلداب االرتة ا ااألرشددي
 .932-939مل ص ادلعينات البصرية يف تعليم اللغةزلمود ص ينمل المي الص  قمل  44
 .996-993مل ص تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ومستقبل صناعة الصةافةدمحم للم ال  أمل  45
مل م يفورات ادل ظما اإلس م ا للرتة ػا اللغة العربية للغري النا قني هباالتقنيات الرتبوية يف تدريس للع اللش ع ادمحم للع الس  مل  46

 .9ـمل ص9119إة س ومل -االبلـو اال لشفا


