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SESI SELARI 1  
TEMPAT : DEWAN PERDANA 
TARIKH : 11 SEPTEMBER 2019 (RABU) 
MASA  : 11.30 pagi – 1.00 tengah hari 
 

قدمامل   عنوان البحث 
منجد مصطفى 3جت، حممد  .1

وان أنور بن أمحد، وان رسلي بن 
 أمحد

مقدمة يف األدب اإلسالمي املعاصر الكتاب املنهجي 
 -اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا -لكلية الرتبية

 منوذًجا
تقومي كتب تعليم الّلغة العربّية للّناطقني بغريها جبامعة  صاحل سبوعي .2

الّسلطان الّشريف علّي اإلسالمّية: سلسلة مهارات 
 هور منوذًجالغة القرآن الكرمي للجم

تأثر مناهج تعليم اللغة العربية يف املدارس اإلسالمية  حممد دولت آواي .3
جبنوب تايالند، مبناهج تعليم اللغة العربية يف البالد 

 العربية
املعجم أساسي (عريب _ ماليوي) للطالب يف  عادل الشيخ عبد اهللا .4

 بروناي دار السالم دراسة وصفية حتليلية
منهٌج ُمقرتٌَح لتدريِس األدِب العريبِّ للنَّاطقِني بغري  حممد السواحليمصطفى  .5

 العربيَّة
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FUHA (BLOK ABU BAKAR) 
TARIKH : 11 SEPTEMBER 2019 (RABU) 
MASA  : 11.30 pagi – 1.00 tengah hari 
 

قدمامل   عنوان البحث 
1. Sharafat Karimi  إشکالية ازدواجية اللغة وأثرها السليب يف تدريس

بغريها ولزوم إعادة النظر يف الکتب  العربية للناطقني
 التعليمية علی أساسها

2. Windi Chaldun, Abdul Rahman 
bin Chik  تنمية توظيف "سلسلة القراءة املتدرجة" العربية يف

مهارة القراءة املوسعة لدى متعلمي اللغة العربية 
 بوصفها لغة ثانية جبنوب شرق آسيا

3. Mohammad Al-Amini, Kamarul 
Shukri Mat Teh  واقع تعليم اللغة العربية يف جنوب تايالند يف ضوء

 اجلودة الشاملة
4. Talqis Nurdianto قني بغريها أهداف تعليمية مهارة الكتابة العربية للناط

) يف ضوء اإلطار املرجعي A2و A1 على مستوي (
 األورويب املشرتك لتعليم اللغات

5. Hager Mohamed Abouelfadl, 
Salah Mohamed Zaki Al-Qadri التكييف الثقايف للمعلمني العرب 

األول  اللغة العربية للطالب غري الناطقني 3ا، املستوى حممد رجائي أمحد اجلبايل .6
 واملستوى الثاين

 تيسري النص يف دراسة العربية طه طالل عبد العليم حنفي .7
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FBK (BLOK UMAR) 
TARIKH : 11 SEPTEMBER 2019 (RABU) 
MASA  : 11.30 pagi – 1.00 tengah hari 
 

قدمامل   عنوان البحث 
 لغة العربية يف املدارس الدينيةمناهج تعليم ال غسان عبد ا�يد .1

 باكستان منوذجاً)(
لتعليم اللغة العربية إصدار  كتاب العربية للحياة تولوس مصطفى .2

جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 
 بيوجياكرتا اندونيسيا

عبد الغين بن حممد دين، إبراهيم  .3
حممد الدسوقي، إبراهيم با بكر 

 احلاج

 رؤية يف تقدمي اجلملة الفعلية يف الدرس النحوي

احلميد يوسف  علي سيد عبد .4
 الشيمي

السبع املثاين وداللة ألفاظها يف تيسري التحدث باللغة 
 العربية للناطقني بغريها

االجتاهات النظرية يف منهج الفطرة لتعليم اللغة العربية  إدهام خالد رملي .5
االبتدائية اإلسالمية يف للناطقني بغريها باملدارس 

 جنوب آسيا
منهج الفطرة لتعليم مهارة الكالم للدارسني املبتدئني  بدر الفىت حممد رضوان .6

 مبدرسة إرشاد زهري اإلسالمية يف سنغافورة
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SESI SELARI 2 
TEMPAT : DEWAN PERDANA 
TARIKH : 11 SEPTEMBER 2019 (RABU) 
MASA  : 2.30 – 5.00 petang 
 

 PEMBENTANG TAJUK PEMBENTANGAN 
1. Mat Taib Pa Isu-Isu Utama Buku Teks Bahasa Arab di 

Malaysia: Satu Pengalaman Penilaian 
2. Azman Che Mat Teks Pengajaran Bahasa Arab di Malaysia: 

Wajarkah Pewasitan Dilakukan ke Atas Leksikal 
Melayu yang Di ‘Arab’kan? 

3. Azhar Zailani & Windi Chaldun Pendekatan Bersepadu “At-Taisir fi Al-Arabiyah” 
dalam Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa 
Kedua. 

4. Mohd Shahrizal Nasir & 
Kamarul Shukri Mat Teh 

Elemen Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kitab 
Al-Qira’ah Al-Rashidah oleh Abu Al-Hasan ‘Ali Al-
Nadwi 

5. Muhamadul Bakir Hj. Yaakub, 
Khatijah Othman & Affeeq 
Busyra 

Achieving Comprehensive and Effective School 
Textbook: A Lesson from Malaysian English 
Language 4 Curriculum 

خدجية حممد الباقر حاج يعقوب،  .6
 عثمانبنت 

فلسفة تأليف كتاب تعليمي: دراسة تنظريية يف واقع 
تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية يف ا�تمعات 

 اإلسالمية جبنوب شرق آسيا
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FUHA (BLOK ABU BAKAR) 
TARIKH : 11 SEPTEMBER 2019 (RABU) 
MASA  : 2.30 – 5.00 PETANG  
 

 عنوان البحث املقدم 
مقارنة بني کتايب العربية بني يديک (ا�لد األول)  مجيل جعفري .1

واللغة العربية للصف األول االبتدائي املاليزي من 
  منظور منهج تدريس اللغة االتصايل

حممد ذكي بني مصطفى ماسوه،  .2
 حممد عزيز الرمحن بن زابيدين

املاليزية املاليوية والقيم اإلسالمية يف الكتاب  أثر الثقافة
الّدراسي ملادة اللغة العربية املعاصرة للسنة األوىل طبقاً 

 للمنهج الديين املتكامل
تقومي كتاب اللغة العربية لدى الدارسني على املدخل  إسوة احلسنة، فطري كورنيا رحيم .3

ية ىف املدرسة الثانوية احلكوم 2013العلمي للمنهج 
 األوىل مدينة ماالنج اندونيسيا

تقومي املفردات العربية للسنة اخلامسة يف املدارس العربية  ڠنوراميه بنت سبوا .4
 بربوناي دارالسالم

حامت أمحد حممد احلمد، السيد  .5
 حممد سامل

مشكالت مقررات تعليم العربية للناطقني بغريها 
 (دراسة وصفية حتليلية)

كتاب "البالغة امليسَّرة لغري الناطقني بالعربية": دراسة  احلاج عبد الكرمينور حيايت بنت  .6
 حتليلية

فغريان نور الـمجيدة بنت فغريان  .7
 حاج محدان

) وتأثريه على 1كتاب لغة القرآن للرتبية اإلسالمية (
للرتبية الدينية بربوين دار  بضاونطالب جامعة سري 

 السالم
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FBK (BLOK UMAR) 
TARIKH : 11 SEPTEMBER 2019 (RABU) 
MASA  : 2.30 – 5.00 petang  
 

 PEMBENTANG TAJUK PEMBENTANGAN 
1. Saipolbarin Ramli, Mohammad 

Taufiq Abdul Ghani, Mohd 
Zawawi Awang Hamat & Wan 
Ab. Aziz Wan Daud 

Analisis Tahap Penggunaan Buku Teks Bahasa 
Arab dalam Kalangan Guru di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama (SMKA) Malaysia 

2. Nor Hazrul Mohd Salleh & 
Wan Rohani Wan Mokhtar 

Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran 
Bahasa Arab di Kalangan Orang Awam di 
Malaysia 

3. Rusliza Othman, Wan Mariana 
Wan Mohamad & Amirah 
Wahidah Nordin 

Aplikasi Teknik Bahasa Memori dalam 
Pembelajaran Abad Ke- 21 Bagi Peningkatan 
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab 

4. Ahmad Asri Lubis Padanan Waw Al-‘Ataf dalam Terjemahan Surah 
Al-Baqarah dalam Terjemahan Mushaf di 
Nusantara: Analisis Terjemahan Kamus dan 
Maknawi 
 

5. Yuslina Mohamed, Norhasnira 
Ibrahim, Mesbahul Hoque & 
Nurul Nazariah Mohd Zaidi 

The Current Method for Quranic Reading: A 
Systematic Review 

6. Yuslina Mohamed, Sulaiman 
Bin Ismail, Mesbahul Hoque تصميم التعليم للغة العربية ألغراض السياحة أمنوذجا 
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SESI SELARI 3 
TEMPAT : DEWAN PERDANA 
TARIKH : 12 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS) 
MASA  : 8.30 – 10.30 pagi 
 

قدمامل   عنوان البحث 
1. Anwa Datoo, Ruslan 

Abd.Rahman  أداء معلمي الرتبية اإلسالمية يف ضوء اجلودة الشاملة تقومي
 يف املدارس اإلبتدائية احلكومية بوالية جاال، مملكة تايالند

2. Ibrahim Babikir al-Haj Abdul 
Qadir, & Ibrahim Mohamed El- 
Dosuky 

 رؤية يف تقدمي اجلملة الفعلية يف الدرس النحوي

3. Ibrahim Youssef Abdelhamid,  
Hazrati Binti Yahaya يف تعليم  نظرة تربوية حتليلية يف كتاب "هيَّا نـََتَكلَُّم الَعَربِيَّة "

 احملادثة العربية للناطقني بغريها
4. Muhammad Ashadi Rasyad, & 

Risza Putri Lestari  تقومي الكتاب املدرسي اللغة العربية وآدا3ا للطالب يف
على طريقة رشدي أمحد  الصف األول باملدرسة الثانوية

 طعيمة
 نور العاشقني، حممود ثابت أمحد .5

 بنت عثمان، السيد حممد سامل
 أثر الشعر العريب يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

 من واقع جتربيت الذاتية) –(ديوان ابن اخلياط منوذً جا 
إكساب طالب اللغة العربية دور املراحل الدراسية يف  إسحاق يهوذا حمّمد اجلمعاري .6

الرجال والنساء والعمال والتجار والفالحني والعسكريني 
 املعرفة اللغة والثقافة اإلسالمية يف مشال نيجرييا

 
د. علي مهاما، د.رشدي طاهر، د.  .7

 أيوب كاجنا
للدراسات  جتربة مركز اختبار كفاءة اللغة العربية وتطويرها

سونكال فرع فطاين/ تايالند يف اإلسالمية جبامعة األمري 
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 3ا
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FUHA (BLOK ABU BAKAR) 
TARIKH : 12 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS) 
MASA  : 8.30 – 10.30 pagi 
 
 PEMBENTANG TAJUK PEMBENTANGAN 
1. Amilrudin Ishak, Mohd Mahtar 

Ahmad Wahid & Romlah 
Jaafar 

Analisis Kandungan Buku Teks Bahasa Arab Al-
Qafilah Al-Arabiah Sekolah Menengah Agama 
Negeri (SMAN) Pahang 

2. Normila Noruddin, Noor Eliza 
Abdul Rahman, Nooraihan Ali, 
Zulazhan Ab. Halim, Abdul 
Hakim Abdullah 

Fungsi Sari Kata Drama Arab Sebagai Agen 
Pemerolehan Bahasa Bagi Pelajar-pelajar Fakulti 
Pengajian Kontemporari Islam UniSZA 

3. Noor Anida Awang, Noor Eliza 
Abd Rahman, Nooraihan Ali & 
Raja Hazirah Raja Sulaiman 

Analisis Isi Kandungan Buku Teks Tatabahasa 
Bahasa Arab “Al-Madkhal Ila Al-Dirasaat Al-
Arabiyyah” di UniSZA 

4. Amani Nawi & Tg, Ainul 
Farhah Tg, Abdul Rahman 

Analisis Latihan Kolokasi dalam Buku Teks 
Bahasa Arab Peringkat Pra-Universiti 

5. Khairunnisa Bohari Analisis Kandungan Buku Bacaan Bahasa Arab 
Bersiri “Omar Mariam” 

6. Mohd Fauzi Abdul Hamid, 
Zulazhan Ab. Halim, 
Norasyikin Osman, Mohd 
Firdaus Yahaya, Mohd 
Shahrizal Nasir, Shaferul 
Hafes Sha'ari & Noor Eliza 
Abdul Rahman 

Analisis Keperluan Aplikasi Infografik dalam 
Pembelajaran Tatabahasa Arab 

7. Mohd Firdaus Yahaya, 
Zulazhan Ab. Halim & 
Muhammad Sabri Sahrir 

M-Pembelajaran Bahasa Arab Peringkat Asas: 
Satu Tinjauan 
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FBK (BLOK UMAR) 
TARIKH : 12 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS) 
MASA  : 8.30 – 10.30 pagi 
 

قدمامل   عنوان البحث 
احلاجه نورعاصمه بنت احلاج لطيف،  .1

 سييت نورحفيظه بنت احلاج صاحل
تقومي کتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية" کتاب النحو املستوى 

الثاين للصف التاسع والعاشر يف املدارس العربية الثانوية بربوناي 
 وصفية حتليليةدار السالم: دراسة 

مقررات اللغة العربية يف جامعة السلطان الشريف علي  سييت سارا احلاج أمحد .2
اإلسالمية بسلطنة بروناي دار السالم: اقرتاح معايري تقييم 

 املقررات
أمحد يين بن إمام صباري، سييت سارا  .3

بنت احلاج أمحد، نور العني بنت حاج 
إمساعيل، حممد أميل زيان بن حاج 
 عبد الصمد، نور عاقلة بنت جوراميي

املقررات الدراسية لتعليم اللغة العربية يف املداس الثانوية العربية 
 يف سلطنة بروناي دار السالم: الصف احلادي عشر منوذجا

تقومي كتاب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 3ا؛ كتاب "العربية  نور فرحانا بنت عبد العزيز .4
 اجلزء الثاين منوذًجابني يديك" 

حممد أمحد حممد مخايسة، السيد حممد  .5
 سامل، نور العاشقني بنت عثمان

تعليم املشتقات الوصفية للناطقني بغري العربية من واقع كتاب 
 نقد)-عرض -(دراسة التطبيق الصريف لعبده الراجحي

6. Muflihah فاعلية مواد تعليم اللغة العربية على أساس متعدد الوسائط الت
 .جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا أندونيسيا

مستقبل كتب تعليم اللغة العربية يف جنوب شرق آسيا يف ظل  إمساعيل حسانني  .7
 الثورة الصناعية الرابعة: رؤية استشرافية
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SESI SELARI 4 
 
TEMPAT : DEWAN PERDANA 
TARIKH : 12 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS) 
MASA  : 11.00 pagi – 12.30 tengah hari 
 

قدمامل   عنوان البحث 
سلبيات يف كتب الناطقني بغري العربية ( منطية تعليم اإلعراب حممد السيد حممد .1

 وحلول)
نشأت بيومي، عبدالعزيز بن سليمان،  .2

مصطفى بن تشه عمر، وان إمساعيل 
بنت مصطفى،  بن وان عبداهللا، زيتون
 نورميال بنت نورالدين

تصور مقرتح حملتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
من املسنِّني بدول جنوب شرق آسيا يف ضوء خصائصهم 

 واحتياجاÃم

نشأت بيومي، تسنيم بنت حممد أنور،  .3
حممد زيد إمساعيل، قمرالدين بن أوانج 
 مت، نورميال بنت نورالدين، روسالن
بن عبدالرمحن، حممد زيدين بن مت، 

 مصطفى حسن اخلياط

معجم ألفاظ القرآن املستعملة يف اللغة املاليوية مدخل لبناء 
مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها (مشروع كلية 

الدراسات اإلسالمية املعاصرة، جامعة السلطان زين العابدين، 
 ترجنانو، ماليزيا)

د عوض والسيد حممد رجب إبراهيم أمح .4
 سامل

 املصطلح الرتاثي العريب: النشأة واألزمة

منهج تعليم اللغة العربية يف املدارس اإلبتدائية الدينية سلطنة  حنبلي بن جايلي .5
 بروناي دار السالم

خالد  مصطفى الورداين أبو املعاطي، .6
 الدكتور السيد ساملدمهة، 

بغريها معهد اللغة العربية  من مؤسسات تعليم العربية للناطقني 
 ( جتربة ذاتية ) اجامعة العلوم والتكنولوجي

7. Siddig Ahmed Elsiddig, Mohd 
Feham Mohd Galib, & Radhwa 
Abu Bakar 

التخطيط ملستقبل تعليم اللغة العربية يف دول جنوب شرف 
 آسيا يف ضوء نظرية ما وراء املعرفة
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FUHA (BLOK ABU BAKAR) 
TARIKH : 12 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS) 
MASA  : 11.00 pagi – 12.30 tengah hari 
 

 PEMBENTANG TAJUK PEMBENTANGAN 
1. Shuhaida Hanim Mohamad 

Suhane, Kaseh binti Abu 
Bakar, Mohd Noor Abdullah 

Literature Review on Balaghah Testing 
Implementation At Higher Learning Institution In 
Malaysia 

2. Ahmad Fared Mohd Din & 
Mohammad Seman 

Penyelesaian Masalah Penguasaan Kemahiran 
Bertutur Bahasa Arab Melalui Modul Maqha Al-
Lughah Al-'Arabiyyah (Cafe Bahasa Arab) 

3. Fairuz Mohamas, Mohd Sollah 
Mohamed & Mohammad 
Seman 

Modul Cerita Nahu (MCN) Bahasa Arab: 
Keberkesanan Kaedah I'rab Mudah 5 Soalan 
Scan 

4. Wan Rohani Wan Mokhtar, 
Mohd. Zaki Abd. Rahman, 
Mohamad Azrien Mohamed 
Adnan & Nor Hazrul Mohd. 
Salleh 

Implikasi Penguasaan Tatabahasa Arab 
Terhadap Kemahiran Menulis dalam Kalangan 
Pelajar Asasi Universiti Awam 

5. Hajah Radziah Haji Abdullah Al-Da`Wah Al-Islamiyyah fi Brunei Darussalam 
`Ibr Al-`Usur: Pengenalan dan Analisis 

6. Hajah Amalena Haji Jarudin Modul Pengajaran dan Pembelajaran Program 
Mari Belajar Bahasa Al-Quran Untuk Orang 
Ramai di Brunei 
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FBK (BLOK UMAR) 
TARIKH : 12 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS) 
MASA  : 11.00 pagi – 12.30 tengah hari 
 

قدمامل   عنوان البحث 
أ.م.د السيد حممد  ،أمحد خلف ميين .1

 سامل
اسرتاتيجية مقرتحة لتنمية مهارة االستماع لدي طالب" "

مرحلة البكالوريوس" جبامعة يونيزا يف ضوء اإلطار املعياري 
 ”األورويب

نوفتا كوسوماديوي، عزيز فجار نور  .2
 رزق، أندري بكيت براتاما، زخرياء

 

على أساس التعليم بني  Virtual Realityتطبيق 
 الثقافات كوسائل تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم

 Brainstormingاستخدام أسلوب العصف الذهين  درا مبصرة .3
يف تعليم اإلنشاء (حبث جترييب يف قسم تعليم اللغة العربية 

 جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه)
 مماد السيد طاهر عقيل، زهراء .4

 
علوم من وحي القرآن الكرمي كيف أحتدث العربية بألفاظ 

 القرآن
رزقا سفطري، ذكرنا، سلمى حيايت،  .5

 خباري مسلم، ليلة السعادة 
 

حتليل األخطاء يف كتابة اإلنشاء احلر عند الطلبة قسم 
تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا 

 أتشيه
6. Kabir Adam Muhammad الصواتة الفيزيائية دراسة صوتية لغوية 

 

 

 


