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 15  القراءة والمكتبات

 القراءة

 أبو العزايم، إسماعيل )1

تأليف إسماعيل أبو  / القراءة الصامتة السريعة

- .1983إيداع  ،عالم الكتب : القاهرة - .الغرايم

  سم 24؛ .  ص123 

 )المؤسسة (37.  06.  1 / 129  :رقم الكتاب

 أبو مغلي، سميح )2

 سميح أبو مغلي،  / أساليب تعليم القراءة والكتابة

  ،دار يافا العلمية : عمان - .عبد الحافظ سالمة

  سم 24؛ . غالف مص. :  ص176 - .2000

 )المؤسسة (37 . 07.  1 / 366  :رقم الكتاب

إتحاف األخوان واألحباب بأهمية القراءة  )3

إعداد يوسف بن محمد بن إبراهيم / ومجالسة الكتاب

 )المكتبة (. ص42 -. م1991/هـ1411العتيق، 

مادلو اديجر ؛ / ةإثارة دافعية الطلبة للقراء )4

، 2ـ ع . ـ رسالة المعلم. ترجمة حسين عبدالفتاح

ـ ). م1988نيسان /هـ1408رمضان  (29س 

 )المكتبة (.127-120. ص

أثر استخدام أسلوب القدح الذهني في  )5

تنمية مهارات القراءة لدى تالميذ المرحلة 

ـ مجلة .  مختار محمودقعبد الرزا/ االبتدائية

 16، س 3ـ ع . م النفسالبحث في التربية وعل

 )المكتبة (.175-151. ـ ص). م2003يناير (

أثر استخدام التدريس التبادلي في تنمية  )6

بعض مهارات القراءة الناقدة لدى طالب اللغة 

محمد /العربية بكلية التربية بتروي، سلطنة عمان

ـ مجلة البحث في التربية وعلم . عالء الدين الشعبي

28. ـ ص). م2001و يولي (15، س1ـ ع . النفس

 )المكتبة (.61-

أثر استخدام نشاطات كتابية وكالمية  )7

: مصاحبة على تنمية بعض مهارات القراءة الناقدة 

ـ المجلة . حمدان علي نصر / دراسة تجريبية

1417محرم  (16 ، س1ـ ع . العربية للتربية

 )المكتبة( .26-230. ـ ص). م1996يونيو /هـ

ستعداد القرائي أثر العوامل األسرية في اال )8

محمد حسن فريحات،  / ألطفال ما قبل المدرسة

ـ المجلة التربوية، جامعة . أحمد سليمان عودة

ـ ص ). م1988خريف  (5، س 18ـ ع . الكويت

 )المكتبة (.63-88

أثر العوامل االجتماعية والثقافية  )9

 واالقتصادية لألسرة على ضعف التالميذ في القراءة

 أحمد حسن /

 (8، س 2ـ ع .  ـ دراسات تربوية.أبو مخيمر

-117. ـ ص). م1986-1985/هـ1405-1406

 )المكتبة (.128

أثر القرآن الكريم على تنمية مهارات  )10

فايزة /القراءة والكتابة لدى تالميذ التعليم األساسي

. ـ دراسات تربوية واجتماعية. السيد محمد عوض

 (.72-53. ـ ص). م1995يونيو  (1، س2ـ ع 

 )المكتبة

ر القراءة الجهرية والقراءة الصامتة أث )11

واالستماع في االستيعاب لدى طالب الصف التاسع 

ـ . شادية أحمد التال، يوسف عبيدات/ األساسي

مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية 

. ـ ص). م1997 (13، س 1ـ ع . والتربوية

 )المكتبة (.177-218

 أثر برنامج متكامل بين القواعد الوظيفية )12

والقراءة على األداء اللغوي لتلميذات الصفوف 

الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية بدولة 

ـ حولية كلية . بدرية سعيد إبراهيم المال/قطر

/هـ1411 (8، س 8ـ ع . التربية، جامعة قطر

 )المكتبة (.471-465ـ ص ). م1991

أثر سلوك األطفال نحو الكتب في تنمية  )13

ـ . أحمد عبداهللا أحمد العلي/ الوعي القرائي لديهم

 يناير (7، س20ـ ع ). الكويت(مجلة التربية 

 )المكتبة (.149-146. ـ ص). م1997
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أثر صناعة التلفزيون على عادة القراءة  )14

راشد بن حمد بن عودة آل بويت  / طالبالعند 

 )المكتبة (.م1992المؤلف، : ـ الدمام . الفضلي

ة القرائية أثر طريقة التعلم التعاوني والقدر )15

. يسري علي محمود غباشنة/في االستيعاب القرائي

1998/هـ1419 (39 ، س1ـ ع . ـ رسالة المعلم

  .67-60. ـ ص). م

 )المكتبة(

أثر نموذج التعليم وأسلوب التعلم في  )16

تطوير مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ الصف 

خلدون عبد الرحيم أبو الهيجاء، /الرابع األساسي

ـ مجلة جامعة دمشق لآلداب . ق السعديعماد توفي

2003 (19، س1ـ ع . والعلوم اإلنسانية والتربوية

 )المكتبة( .182-129. ـ ص). م

 أحمد، أحمد عبد اهللا )17

أحمد عبد اهللا أحمد، فهيم  / الطفل ومشكالت القراءة

،الدار المصرية اللبنانية : القاهرة - .مصطفى محمد

 1988  

 )المؤسسة (21 . 035.  1 / 11  :رقم الكتاب

 ترجمة ؛ هيليس. جي /  القراءةأخالقيات )18

، األدبيةدار الكنوز :  بيروتـ . 1ـ ط . سهيل نجم

 )المكتبة (.ص 175.  م1997

بقلم /  ؟ أزمة القراءة من المسؤول عنها )19

 2ـ س . ـ أحوال المعرفة. علي عويض االزوري

-34ـ ). م1998مايو /هـ1419المحرم  (8، ع 

 )المكتبة( .36

: أساليب التخلف في القراءة عند األطفال  )20

. فهيم مصطفى محمد/ االنفعالية والتعليمية والبيئية

). م1992سبتمبر  (21، س 102ـ ع . ـ التربية

 )المكتبة (.136-132. ـ ص

 أساليب تعليم األطفال القراءة والكتابة )21

 . …نايف سليمان، محمد الحموز، محمد الشناوي 

 262 - .2001 ،ار صفاءد : عمان - ].وآخرون[

  سم 25؛ . غالف مص. : ص

 )المؤسسة (37 . 13 . 1 / 137  :رقم الكتاب

أساليب تقويم القراءة بين التقليد  )22

ـ . ـ آفاق تربوي. محمد محجوب عايش/ والتجديد

 )المكتبة (.43-24. ـ ص). م1997يناير  (10ع 

سس القراءة وفهم المقروء بين النظرية أ )23

دار :  عمانـ . 1ـ ط . بيب اهللامحمد ح/ والتطبيق

 )المكتبة (. ص243.  م1997 / هـ1417عمار، 

ـ . فهيم مصطفى محمد/أطفالنا والقراءة )24

فبراير /1406جمادي اآلخرة  (45ـ ع . التربية

 )المكتبة (.33-27. ـ ص). م1986

هدى /  الطفل للقراءة والكتابةإعداد )25

 /ـ ه1416دار الفكر العربي، :  القاهرةـ . الناشف

 )المكتبة (. ص219 -.  م1996

 التثقيف الذاتي واثر القراءة على إعالم )26

دار :  القاهرةـ . 1ـ ط . علي بركات/ المجتمع

 . ص270 - . م2000 / هـ1420الفكر العربي، 

 )المكتبة(

آليات القراءة والكتابة بين التأليف  )27

ـ التربية . رشدي أحمد طعيمة /والتدريس

. ـ ص). م1984ونيو ي (5، س 8ـ ع . المستمرة

 )المكتبة( .56-74

خطة عمل لترويح عادة : أمة اقرأ ال تقرأ  )28

1997/هـ1417، 1ـ ط . حسن آل حمادة/القراءة

 )المكتبة (.م

 أمزيان، محمد )29

محمد  / الخطاب المدرسي من خالل نصوص القراءة

 أمزيان

 Sciences de=  مجلة علوم التربية في
l'éducation : revue marocaine 
semestrielle - 1999( 16. ، ع2. مج( . -

  سم 24 ؛ 72ـ66. ص 

 )المؤسسة (C72 . N2 . 1552 : رقم الترتيب

 أمنصور، محمد )30

محمد  / القصة القصيرة بين القراءة واإلقراء

  سم 21 ؛ 72-65. ص - .أمنصور

وقائع : في األجناس األدبية بين القراءة واإلقراء 
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 يوم فاتح أبريل المنظم بمكناس[ اليوم الدراسي 

  2002 ،دار وليلي : مراكش] 2002

 )المؤسسة (82 . 04 . 1 / 1835  :رقم الكتاب

 ومهارات القراءة في المدرستين أنشطة )31

ـ  .1ـ ط . فهيم مصطفى/  والثانويةاإلعدادية

.  م2000/  هـ1420دار الفكر العربي، : القاهرة 

 )المكتبة (. ص227 -

 إليها في أهداف القراءة الحرة والميل )32

ـ ع . ـ التربية. دعبداهللا علي أبو زي/عملية التعليم

ـ ). م1980مارس /1400ربيع الثاني  (9، س 38

 )المكتبة (83-82 .ص

 / أهداف القراءة في المدرسة االبتدائية )33

 11، س 85ـ ع . ـ التربية. فهيم مصطفى محمد

). م1990أكتوبر /هـ1411ربيع األول ربيع الثاني (

 )المكتبة (41-35 .ـ ص

أهداف القراءة وسبل تنميتها لدى  )34

ـ أحوال . بقلم عبدالعزيز إسماعيل أحمد/ األطفال

 أكتوبر/هـ1421رجب  (5، س 18ـ ع . المعرفة

 )المكتبة (73-72 .ـ ص). م2000 

أهمية القراءة لألطفال والشباب ودور  )35

ـ أحوال . محمود سيد يوسف/المكتبة في تنميتها

1418ربيع اآلخر  (2، س 5ـ ع . المعرفة

 )المكتبة (35-34 .ـ ص). م1997أغسطس /هـ

إعداد عبداهللا بن  / أهمية القراءة وفوائدها )36

/هـ1422 -. 2ـ ط . جاراهللا بن إبراهيم الجاراهللا

 )المكتبة( . ص72م، 2002

أهمية تحديد المشكالت القرائية عند  )37

، 73ـ ع . ـ التربية. فهيم مصطفى محمد/األطفال

 .ـ ص). م1989مايو /هـ1409شوال  (10س 

 )المكتبة( 14-19

 أوتان، ميشيل )38

فيرناند هالين، فرانك  / بحوث في القراءة والتلقي

شويرفيجن، ميشيل أوتان ؛ ترجمها وقدم لها وعلق 

مركز اإلنماء  : حلب - .عليها محمد خير البقاعي

  سم 22؛ .  ص110 - .1998 ،الحضاري

 )ؤسسةالم (82 . 02 . 1 / 256  :رقم الكتاب

 ابن الشيخ، عبد القادر )39

معطيات : حول تعميم الترغيب في المطالعة 

 عبد القادر بن الشيخ ومحمود سعيد / واقتراحات

 Revue=  المجلة التونسية لعلوم التربية في

tunisienne des sciences de l'éducation. -

  سم 24 ؛ 148-127. ص - ).1985( 13. ع 

 )لمؤسسةا (N2 . 1541 : رقم الترتيب

 ابن الشيخ، عبد القادر )40

وضع المطالعة بمدارس ترشيح المعلمين بالجمهورية 

ميشال بلعجوزة، عبد القادر بن الشيخ،  / التونسية

توفيق األزهر ؛ تعريب محمد بشوش، محمد 

 139-93. ص - .المنصف الحاجي، عادل األحمر

  سم 21؛ 

الملتقى ] أشغال: [في قضايا الكتاب والمطالعة 

 1972غربي بالحمامات في نوفمبر الم

 ] ؟1976[ ،المعهد القومي لعلوم التربية : تونس

 )المؤسسة (37 . 06 . 1 / 85 : رقم الكتاب

 ابن زيدان، عبد الرحمان )41

 عبد الرحمن  / المسرح المغربي في مفترق القراءة

إصدارات أمنية  : الدار البيضاء - .بن زيدان

 157 - .2002 ،لإلبداع والتواصل الفني واألدبي

  سم 21؛ . غالف مص. : ص

 )المؤسسة (82 . 044 . 1 / 1654  :رقم الكتاب

 ابن زيدان، عبد الرحمان )42

عبد الرحمان  / المسرح المغربي وإشكالية القراءة

 بنزيدان

  - ).1989( 3. ع - .مجلة دورية:  آفاق في

  سم 24 ؛ 52-43. ص

 )المؤسسة (D46 . C3 . 320 : رقم الترتيب

 ن عباس، جاللاب )43

منزلة الكتاب المعرفية : الطالب التونسي والمطالعة 

 جالل بن عباس / والثقافية في مرحلة التمدرس

18. ص - ).2004( 151. ع - . الحياة الثقافيةفي
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  سم 27 ؛ 30-

  )المؤسسة (E44 . C3 . 336 : رقم الترتيب

اتجاهات الطالب نحو القراءة وعالقتها  )44

ـ رسالة . ان أحمد السرطاويزيد/ ببعض المتغيرات

1416شوال  (6ـ ع . التربية وعلم النفس

الجمعية : ـ الرياض ). م1996فبراير /هـ

 .ص - .ت. السعودية للعلوم التربوية والنفسية، د

 )المكتبة (79-107

اتجاهات قراءة القصص لدى األطفال  )45

. ـ ثقافة الطفل. حسن شحاتة /وعالقتها باالنقرائية

 )المكتبة (111-67 .ـ ص). م1989 (4ـ ع

اتجاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في  )46

ـ . دراسة ميدانية: المجتمع الكويتي المعاصر 

 ،4ـ ع .  جامعة الكويت–مجلة العلوم االجتماعية 

 )المكتبة (121-95 .ـ ص). م1981ديسمبر  (9س

اثر استراتيجية القراءة للدرس في  )47

 األولصف استيعاب المقروء وثباته لدى طالب ال

 محمد بن علي إعداد/ الرياض بمدينة. الثانوي 

ـ .  محمد بن موسى عقيالنبإشراف ؛القعطبي 

 قسم ،كلية التربية, جامعة الملك سعود:  الرياض

 -.  هـ1422-1421المناهج وطرق التدريس، 

 )المكتبة (. ورقة100

 لتعديل االتجاهات إرشادياثر برنامج  )48

 األولب الصف السالبة نحو القراءة لدى طال

 المملكة العربية -  اإلحساءالثانوي بمحافظة

ـ . تأليف عبدالعزيز بن صالح المطوع/ السعودية

 1999 / هـ1419جامعة الملك فيصل، :  اإلحساء

 )المكتبة (. ص135 - .م

 اجماهري، مصطفى )49

 المصطفى أجماهري / القراءة لدى الكتاب المغاربة

 28ـ21. ص - ).1992( 7. ع - . على األقلفي

  سم 27؛ 

 )المؤسسة( E3 . 586 : رقم الترتيب

ـ . عبداهللا أبوالعينين/ اختيار ما تقرأ )50

مايو /هـ1380ذوالحجة  (2، س 3ـ ع . المعرفة

 )المكتبة (51-49 .ـ ص). م1961

 ارضاوني، أحمد )51

أحمد الرضاوني،  / القراءة والقراء في المغرب

 محمد بنيس

  - .Al Karmel= فصلية ثقافية :  الكرمل في

  سم 24 ؛ 271-238. ص - ).1984( 11. ع

 )المؤسسة( E2 . 540 : رقم الترتيب

تأليف / استراتيجيات لالستيعاب القرائي )52

دار الكتاب التربوي : ـ الدمام . مارجريت ديرسون

 )المكتبة(للنشر والتوزيع، 

كيف ننمي حب القراءة لدى : اقرأ لطفلك  )53

دار الفكر :  قاهرةالـ . 1ـ ط . عزة خليل/ أطفالنا

 )المكتبة (. ص47 -.  م2001العربي، 

 على حب األطفال تنشئة:  لي اقرأ )54

ترجمة سعيد محمد ; تأليف برنيس كلينان / القراءة

 1417مكتبة كنوز المعرفة، :  جدهـ . بامشموس

 )المكتبة (. ص178 - . م1997 /هـ

تأليف ناصف مصطفى  / اقرأ وافهم )55

 )المكتبة (. مج4 م،1995/هـ1415عبدالعزيز، 

ـ . يعقوب الشاروني / اقرأي لطفلك )56

1424رجب  (23ـ ع 2ـ س . الصحة العربية

 )المكتبة (.46-44 .ـ ص). م2003سبتمبر /هـ

 إعداد/  الكتاب والقراءةأهمية في اإلضاءة )57

دار العاصمة :  الرياضـ . خالد عبدالعزيز النصار

 )المكتبة( . ص122 - . هـ1421للنشر والتوزيع، 

محمد السيد فراج،  / ألطفال وقراءاتهما )58

 )المكتبة( .ص 160م، 1979/هـ1399

إعداد  / بحوث ودراسات: األطفال يقرأون  )59

 )المكتبة (.م1974/هـ1394، ]وأخ... [هدى برادة 

أنه : األطفال يقرأون قبل المدرسة  )60

ـ ع . ـ المعرفة. علي بن صالح الخبتي/عنكبوت
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 . ـ ص).م2000مارس /هـ1420والحجة ذ (57

 )المكتبة( 30-34

ـ . فتحي علي إبراهيم يونس /اإلنقرائية )61

). م1976يناير  (5، س 10ـ ع . المجلة التربوية

 )المكتبة( 21-16 .ـ ص

االتجاهات الحديثة في تعليم القراءة  )62

. 1ـ ط .  فايزة السيد محمد عوض/وتنمية ميولها

 )المكتبة( .م2003/هـ1424 -

ميته عند االستعداد القرائي وكيفية تن )63

ـ ع . ـ التربية. محمد شعبان عبدالرحمن/األطفال

ـ ). م1991أبريل /هـ1411شوال  (12، س 91

 )المكتبة( 47-46 .ص

كيف يتهيأ : االستعداد للقراءة والكتابة  )64

/ الطفل للبدء بالقراءة والكتابة والنمو فيهما بنجاح

.م1983دار المثنى، : ـ بغداد . إبراهيم أمين بالدار

 )بةالمكت (

كومب  / االنطالق في القراءة السريعة )65

 . م2002مكتبة جري، : الرياض ـ . 1ـ ط . بيتر

 )المكتبة (. ص292-

 الببليوثيرابيقا أو العالج بالكتاب والقراءة )66

: ـ الرياض . 6ـ ع . ـ عالم الكتب. احمد بدر/ 

 640-634 .ص. ت. دار ثقيف للنشر والتأليف، د

 )المكتبة(

 البلغيثي، لطيفة )67

قويم كتاب المطالعة والنصوص للسنة الثامنة من ت

 لطيفة البلغيثي / التعليم األساسي

= مجلة فصلية ديداكتية تعليمية :  قضايا تربوية في
Problèmes pédagogiques : revue 

didactique - ؛ 48-37. ص - ).1995( 7. ع 

  سم 24

 )المؤسسة (N2 . 1570 : رقم الترتيب

 البنهاوي، محمد أمين )68

محمد أمين  / عالم الكتب والقراءة والمكتبات

  - .1980 ،دار الشروق : جدة - .البنهاوي

  سم 23؛ .  ص236

 )المؤسسة (30 . 14 . 1 / 119  :رقم الكتاب

ـ . محمد بسام ملص/ البيت وقراءة الطفل )69

 ـ). م1993سبتمبر  (22، س 106ـ ع . التربية

 )المكتبة (132-129 . ص

. خليف الطراونة / التأسيس في القراءة )70

 / هـ1418دار الفكر للطباعة والنشر، :  عمانـ 

 )المكتبة (. ص64 - . م1997

 التازي، محمد عز الدين )71

محمد عز الدين  / تجربتي مع القراءة والتلقي

  سم 24 ؛ 93-85. ص - .التازي

وقائع األيام الثانية للقصة : في تلقي القصة القصيرة 

 2001  مارس2-1القصيرة بالمغرب، 

مجموعة البحث في القصة القصيرة  : الدار البيضاء

  2002 ،بالمغرب

 )المؤسسة (82 . 043 . 1 / 1799  :رقم الكتاب

ـ . خاليد سليكي/  التراث وأنماط القراءة )72

1999فبراير /هـ1419ذوالقعدة  (1ـ ع . جذور

 )المكتبة (28-7 .ـ ص). م

عبدالحكيم عبدالسالم  / التربية القرائية )73

1409صفر  (6ـ ع . ـ رسالة التربية. دالعب

 )المكتبة (92-75 .ـ ص). م1988أكتوبر /هـ

التربية والتكوين وسوسيولجية  )74

 نور الدين بن فرحات: إدارة  / القراءة

  معالمفي

  1997: سنة  - .1: رقم 
Repères 
 )المؤسسة ( ملفQ3 . 1980 : رقم الترتيب

كيف تقرأ سريعا وتفهم : التعلم السريع  )75

: بيروت ـ . 1ـ ط . محمد الحاج خليل / داجي

  -.  م2004, المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 )المكتبة (. سم24؛  . ص384

التغير في االهتمامات القرائية لدى طلبة  )76

 / المرحلة الثانوية بالكويت بتأثير الغزو العراقي

ـ المجلة التربوية، . الرحمن الكندري اهللا عبد عبد
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 .ـ ص). م1993 (8، س 26ـ ع . جامعة الكويت

 )المكتبة (89-150

 الحداوي، الطائع )77

قراءات في تلقي النصوص : في معنى القراءة 

،دار الثقافة : الدار البيضاء - .الطائع الحداوي /

  سم 21؛ .  ص207 - .1999 

 )المؤسسة (82 . 04 . 1 / 1520  :رقم الكتاب

 حول 1987الحلقة الدراسية اإلقليمية لعام  )78

الهيئة :  ـ القاهرة .الندوة العلمية الطفل والقراءة

مكتب التربية . (م1989المصرية العامة للكتاب، 

 )المكتبة ()العربي

 الحمزاوي، حسناء )79

كتاب : مواقف الفتيان والفتيات من الكتاب المدرسي 

- .حسناء الحمزاوي / القراءة باعتباره شاهدا عليها

  سم 24 ؛ 177-153. ص 

كتاب المدرسي والنظام التربوي، تونس في ملتقى ال

 1985 مارس 25-30

  1986 ،الجامعة التونسية : تونس

 )المؤسسة (37 . 08 . 0 / 2 : رقم الكتاب

 الروسان، فاروق )80

إعداد  / دليل مقياس مهارات القراءة للمعوقين عقليا

  ،دار الفكر : عمان - .وتطوير فاروق الروسان

  سم 28؛ .  ص56 - .1998

 )المؤسسة (30 . 15 . 1 / 359 : لكتابرقم ا

 الزارعي، محسن )81

 محسن الزارعي / المطالعة في الفلسفة

 Revue=  المجلة التونسية للدراسات الفلسفية في

tunisienne des études philosophiques. -  

  سم 24 ، 116-113. ص - . )1991( 10. ع

 )المؤسسة (A43 . O1 . 1670 : رقم الترتيب

ي القراءة ضرورة عصرية السرعة ف )82

ـ ع . ـ التربية. يونس شتات / للطالب والمثقف

12. ـ ص). م1982نوفمبر /هـ1403محرم  (26

 )المكتبة( 19-

/  ومن الحب ما قرأ: الشباب والكتاب  )83

 25ـ ع . ـ المعرفة. وزارة المعارف السعودية

 .ـ ص). م1997أغسطس /هـ1418ربيع اآلخر (

 )المكتبة( 54-63

 عبد الجبارالشريف،  )84

  / دور التلفزيون في تنمية القراءة لدى األطفال

  سم 21 ؛ 38-33. ص - .عبد الجبار الشريف

10أعمال ندوة جبل الوسط، : في الطفل والمطالعة 

 1991 ديسمبر 11-12-

الجمعية التونسية للموثقين والمكتبيين  : تونس

  1992 ،واألرشفيين

 )ؤسسةالم (37 . 02 . 1 / 55  :رقم الكتاب

 الصغير، محمد )85

: تطوير طرائق محو األمية في القراءة بالمغرب 

 محمد الصغير / مرحلة األساس

= المجلة المغربية لعلوم التربية :  التدريس في
Attadriss : revue marocaine des sciences 

de l'éducation. - 97. ص - ).1991( 18. ع

  سم 24 ؛ 102-

 )مؤسسةال (N2 . 1549 : رقم الترتيب

 الصوري، عباس )86

 عباس محمد الصوري / تعليم الكبار القراءة والكتابة

مجلة فصلية تعنى بقضايا التعليم :  عالم التربية في

  ؛ 177-172. ص - ).2000( 8. ع - .التربوي

  سم 24

 )المؤسسة (N2 . 1577 : رقم الترتيب

 تشخيصه وعالجه: الضعف في القراءة  )87

- .ماعيل أبو العزايمتعريب محمد منير مرسي، إس

  1984 ،عالم الكتب : بيروت 

 )المؤسسة (37 . 13 . 1 / 75  :رقم الكتاب

. ستيجر. رالف سي/ الطريق إلى القراءة )88

 19ـ ع . ـ مختارات في التربية والعلوم والثقافة

 49-45 .ـ ص). م1992يوليو /هـ1913محرم (

 )المكتبة(
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الطريقة االنجرامية في القراءة والكتابة  )89

مكتبة :  القاهرةـ . تأليف مصطفى متولي/ العربية 

 . ص39 -.  م1980 المصرية، األنجلو

 )المكتبة(

دور البيت في تنمية : الطفل القارئ  )90

ـ س . ـ الفيصل. كمال فداوين/  شخصيته وميوله

 اكتوبر-سبتمبر/هـ1414ربيع اآلخر  (202، ع 17

 )المكتبة( 81-80 .ـ ص). م1993 

محمد  / د لعبقرية األمةالطفل القارئ رصي )91

ذوالقعدة  (22، س 12ـ ع . ـ الخفجي. علي وهبة

 )المكتبة( 43-42 .ـ ص). م1993/هـ1413

 إشكاليات: الطفل ومهارات القراءة  )92

 قارئ جديد إعدادالقراءة اآللية وتكنولوجيا التعليم 

: ـ القاهرة . أحمد عبد اهللا العلي/معاصر في مجتمع

 172 - .م2003/هـ1424دار الكتاب الحديث، 

 )المكتبة (.ص

مراجعة ربحي مصطفى /  الطفل والقراءة )93

ربيع اآلخر  (25، س3ـ ع . ـ الخفجي. عليان

المكتبة( 56-52 .ـ ص). م1995أيلول /هـ1416
( 

ـ ط . أحمد حسن حنورة/ الطفل والقراءة )94

 (.م1993دائرة الثقافة واالعالم، : ـ الشارقة . 1

 )المكتبة

محمد محمود /ةالطفل يستعد للقراء )95

دار المعارف ، :  ـ اإلسكندرية. 3ـ ط . رضوان

 )المكتبة( .ت. د

محمد  / الطالقة معيار لجودة القراءة )96

، 2ـ ع . ـ المجلة العربية للتربية. فخري مقدادي

 )المكتبة( 88-80 .ـ ص). م1989سبتمبر  (9س 

العزوف عن القراءة بين الشباب العربي  )97

حياة الفرد والمجتمع  في أثرهدواعيه و :الخليجي 

ودور المؤسسات االجتماعية في تنمية الوعي 

الموسم الثقافي التربوي : األبناء لدى  القرائي

 مكتب التربية  :الكويتـ .  الدورة الثانية- للمركز

العربي لدول الخليج، المركز العربي للبحوث 

 -.  م1995 / هـ1415 التربوية لدول الخليج،

 )المكتبة( . ص190

/ زوف عن القراءة عند شباب اليومالع )98

ـ . ـ الشقائق. إعداد عبد اهللا الرشود، شقراء العيد

2000 يوليو -يونيو/هـ1421ربيع األول  (33ع 

 )المكتبة (57-54 .ـ ص). م

 بقلم / العزوف عن القراءة )99

. ـ أحوال المعرفة. الحميد بن غزي بن حسن عبد

2000مايو /هـ1421ربيع اآلخر  (5، س 17ـ ع 

 )المكتبة (71-70 .ـ ص. )م

العالقة بين قدرة الطالب على القراءة  )100

 إعداد/ وقدرته على حل المسائل الرياضية اللفظية

 عبداهللا إشراف ؛سلطان العمري  ناعم محمد

جامعة الملك :  الرياضـ . عبدالرحمن المقوشي

 (. ص129 -.  هـ1417 كلية التربية، ،سعود

 )المكتبة

 العماري، مفتاح )101

- .مفتاح العماري / راءة والتأويلفعل الق

.  ص120 - .1996 ،الدار الجماهيرية : مصراته 

  سم 20؛ 

 )المؤسسة (82 . 041 . 1 / 2589  :رقم الكتاب

 / العوامل التي تؤثر في عملية القراءة )102

، س 1ـ ع . ـ دراسات تربوية. محمد جهاد الجمل

 )المكتبة (16-10 .ـ ص).  م1993-1994 (16

 مؤثرة على القراءة عند األطفالالعوامل ال )103

 21، س 100ـ ع . ـ التربية. أحمد عبداهللا العلي/ 

 )المكتبة (169-159 .ـ ص). م1992مارس (

منى خميس /  العوامل المؤثرة في القراءة )104

يناير  (10ـ ع . ـ آفاق تربوية. بالل خميس

 )المكتبة (157-150 .ـ ص). م1997

وتذليل طبيعة عملياته : الفهم عن القراءة  )105

 حسني / مصاعبه

مركز : ـ اإلسكندرية . الباري عصر عبد
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 499 - . م1999 / هـ1419كتاب، لل اإلسكندرية

 )المكتبة (.ص

الفهم في القراءة الصامتة لدى طلبة  )106

. أمين بدر علي الكحن/ الثالث اإلعدادي في األردن

ـ ). م1980حزيران  (7، س 1ـ ع . ـ دراسات

 )المكتبة (50-25. ص

خميس  /عرض وتحليل: ة القرائية القدر )107

، 1ـ ع . ـ المجلة العربية للبحوث التربوية. حميدة

 )المكتبة (.144-142ـ ص ). م1987يناير  (7س 

محمد / القدرة على القراءة وتنمية جوانبها )108

 1409رجب  (89ـ ع . ـ التربية. منير مرسي

 )المكتبة (103-98 .ـ ص). م1989فبراير /هـ

إسماعيل /  المعنىحدود حق: القراءة  )109

ـ مج . ـ عالمات في النقد األدبي. نوري الربيعي

 .ـ ص). م2000مايو /هـ1421صفر  (36، ج 9

 )المكتبة (139-148

 ، مناشط تعليمها،طبيعتها: القراءة  )110

 حسني / وتنمية مهاراتها

المكتب : ـ اإلسكندرية . 1ـ ط . الهادي عصر عبد

 1992 /ـ ه1412العربي الحديث للطباعة والنشر، 

 )المكتبة (. ص222 -. م

بقلم سمير صالح / لماذا وكيف ؟: القراءة  )111

ربيع  (29، ع 7ـ س . ـ أحوال المعرفة. الجارح

 33-32 .ـ ص). م2003يونيو /هـ1424اآلخر 

 )المكتبة(

. بشير ابرير/ ماهيتها وأنواعها: القراءة  )112

1421صفر  (66، س 566ـ ع . ـ المنهل

 )المكتبة (51-44 .ـ ص). م2000مايو /هـ

مهاراتها ومشاكلها في المدرسة : القراءة  )113

 القاهرةـ . 2ـ ط . تأليف فهيم مصطفى/ االبتدائية

  / هـ1418مكتبة الدار العربية للكتاب، : 

 )المكتبة (.ص 188 - . م1998

. 1ـ ط . محمد عدنان سالم/ والأالقراءة  )114

 / هـ1414دار الفكر المعاصر، :  بيروتـ 

 )المكتبة( .ص 176–.  م1993

محمد  / القراءة األدبية بين المتعة والفائدة )115

ـ . احمد حمدون، نبيه بن عبد القدوس األنصاري

 كلية التربية للبنات،: ـ جدة . 503ـ ع . المنهل

 )المكتبة (91-84 . ص- .ت. د

/ األول الجزء .القراءة الجديدة النموذجية  )116

جية الدار النموذ:  بيروتـ . ن جراديعز الديوليد 

 )المكتبة (. مج5.  م1992للطباعة والنشر، 

، بسيم بحليس/ القراءة الجميلة والتعبير )117

دار الشمال :  طرابلسـ .  يعقوب، أميلاحمد الطبال

  . ص119 – . م1988للطباعة والنشر والتوزيع، 

 )المكتبة(

 القراءة الجهرية وأثرها على تعليم األطفال )118

 139ـ ع . ـ المبتعث. ميسرة عبد اهللا حسنين/ 

 .ـ ص). م1992أكتوبر /هـ1412جمادي األولى (

 )المكتبة (56-58

/ الرؤية واآلفاق: القراءة الحرة الشمولية  )119

 24، س 280ـ ع . ـ الفيصل. صالح جديد

 ـ ). م2000 فبراير –يناير /هـ1420شوال (

 )المكتبة (72-68 .ص

القراءة الحرة الموجهة ودورها في تنمية  )120

التفكير الناقد لدى طالب المعلمين القراءة الناقدة و

ـ مجلة . مصطفى إسماعيل موسى/بكلية التربية

 8، س 1ـ ع . البحث في التربية وعلم النفس

جامعة المنيا، كلية : ـ المنيا ). م1994يوليو (

 )المكتبة (156-121 .ص -. م1994التربية، 

 القراءة الحرة كيف ننميها لدى األطفال ؟ )121

، ع 24ـ س .  ـ التربية.وضحى علي السويدي /

اللجنة الوطنية : ـ الدوحة ). 1995ديسمبر  (115

 )المكتبة( 182-178 . ص- .م1995القطرية، 

 ووسائل تنميتها في لألطفالالقراءة الحرة  )122

 محمد / اإلعالم والمدرسة والمكتبة ووسائل ،المنزل
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عالم الكتب، :  القاهرةـ . 1ـ ط . رجب فضل اهللا

 )المكتبة (.ص 113 -.  م1995 / هـ1415

القراءة الخارجية عند طالب المرحلة  )123

مقدم من محمود كامل  / )مصغرة فيلمية(الثانوية 

الدمرداش ,  محمد قدري لطفي؛ إشرافحسن الناقة 

 ،جامعة عين شمس:  القاهرةـ . المجيد سرحان عبد

 )المكتبة( ]م 19 -[  قسم المناهج، ،كلية التربية

الب المرحلة القراءة الخارجية عند ط )124

ـ مجلة التربية . محمود كامل الناقة/ الثانوية

 .ـ ص). م1971أكتوبر  (45، س1ـ ع . الحديثة

 )المكتبة( 42-47

القراءة السريعة بين النظرية  )125

ـ . ـ دراسات تربوية. محمد جهاد الجمل/والتطبيق

 (16-10 .ـ ص). م1995-1994 (17، س 1ع 

 )المكتبة

 إسماعيل تأليف/ القراءة الصامتة السريعة )126

 -.  م1983عالم الكتب، :  القاهرةـ . مأبو العزائ

 )المكتبة( . ص123

 كيف ننميها لدى األطفال ؟القراءة العربية  )127

وضحي علي السويدي ؛ اختصار فتحية أحمد / 

 ، س 106ـ ع . ـ مجلة التوثيق التربوي. الحسين

 92-90 .ـ ص). م1996 ديسمبر –يونيو  (29

  )المكتبة(

/ ءة العربية للصف الثاني الثانويالقرا )128

 راجعه محمد علي ؛ تأليف لجنة من وزارة المعارف

 عز ،العزيز بن مانع اشرف عليه عبد؛ الموافي 

وزارة :  ]الدوحة [ ـ . 3ـ ط . إبراهيمالدين 

المكتبة (. ص472.  م1969 / هـ1389المعارف، 
( 

اتمام العمليات اإلدراكية : القراءة الفاعلة  )129

ـ ع . ـ الفيصل.  علي بن صالح الجندي /بنجاح

ـ ). م1995يونيو /هـ1416محرم  (19، س 222

 )المكتبة (107-106 .ص

/ القراءة المبكرة عند األوالد الصم )130

، س 53ـ ع . ـ مستقبليات. راجنهيلد سودربيرج

 )المكتبة (91-81 .ص -. )م1985 (15

تأليف جيم تريليس ؛  /القراءة المسموعة )131

  ؛ تحرير ترجمة مها البحر

 مركز –ـ مجلة التربية . العزيز إسماعيل أحمد عبد

يناير  (10، س 33ـ ع . البحوث التربوية والمناهج

 )المكتبة (137-130 .ـ ص). م2000

 ؛ دونالد بيران ألفه/ القراءة الوظيفية )132

:  القاهرةـ . ترجمه وقدم له محمد قدري لطفي

 )المكتبة (.ص 127 –]. 196-?[مكتبة مصر، 

بقلم جمال الدين  / راءة ضرورة حيويةالق )133

1417صفر  (2، ع 45ـ مج . ـ القافلة. البوريدي

المكتبة (12-10 .ـ ص). م1996يوليه -يونيه/هـ
( 

القراءة ضرورة عصرية للطالب  )134

. ـ آفاق تربوية. عائشة محمد علي النعمة/والمثقف

المكتبة (34-29 .ـ ص). م1994سبتمبر  (5ـ ع 
( 

 وسائل –دوافعها : ل القراءة عند األطفا )135

العزيز  عبد/  دور الوالدين والمعلم–تنميتها 

 8، س 24ـ ع . ـ مجلة التربية. إسماعيل أحمد

 )المكتبة (93-88 .ـ ص). م1998يناير (

 وسائل –دوافعها : القراءة عند األطفال  )136

عبد العزيز إسماعيل / تنميتها ودور الوالدين والمعلم

جمادي األولى  (6، ع 33ـ س . ـ الخفجي. أحمد

 49-46 .ـ ص). م2003يوليو /هـ1424

 )المكتبة(

بقلم محمد /القراءة في حياة الطفل العربي )137

رجب  (23، س 7ـ ع . ـ الخفجي. يوسف التاجي

 27-24 .ـ ص). م1994كانون الثاني /هـ1414

 )المكتبة (

حسن / القراءة في عصر التقنيات )138

ر العربي للنش:  القاهرةـ . عبدالرحمن الشيمي
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 (. ص180 - . م2001 / هـ1422والتوزيع، 

 )المكتبة

القراءة لالستمتاع التذوق والتقدير في  )139

ـ المعلم . إبراهيم أمين بالدار / المرحلة االبتدائية

 آب/هـ1408ذوالحجة  (45، س 2ـ ع . الجديد

 )المكتبة (.36-28 . صـ). م1988 

محمود / القراءة مفهوماً وأهمية ومتطلبات )140

 13، س 39ـ ع .  ـ التربية الجديدة.أحمد السيد

 52-37 .ـ ص). م1986ديسمبر -سبتمبر(

 )المكتبة(

. مختار الطاهر حسين / القراءة والكتابة )141

.  م1993 / هـ1414مكتبة العبيكان، :  الرياضـ 

 )المكتبة( . مج5

/ بحث في الطبيعة : القراءة وتعلمها  )142

المكتب : ـ اإلسكندرية . الباري عسر حسني عبد

 )المكتبة( . ص233.  م1999ربي الحديث، الع

القراءة وآليات التفكير اللغوي في  )143

ـ مجلة . حسن جعفر الناصر/المرحلة االبتدائية

محرم  (2، س 1ـ ع . العلوم التربوية والنفسية

 (210-179 .ـ ص). م2001مارس /هـ1422

 )المكتبة

القراءة وأنواعها ومشكلة ضعف التالميذ  )144

ـ ع . ـ آفاق تربوية. زيديفاطمة ناصر الي/ فيها

 )المكتبة( 139-134 .ـ ص). م1997يناير  (10

بقلم رالف سي / القراءة والطريق إليها )145

ـ س . ـ الخفجي. سنيجر ؛ ترجمة خالد حسن أحمد

 .ـ ص). 1995يناير /هـ1415شعبان  (7، ع 34

 )المكتبة (55-56

ـ . غالية خوجة/ القراءة والطفل العربي )146

1422رمضان  (1، س 1 ـ ع. الصحة العربية

 )المكتبة (22-20 .ـ ص). م2001نوفمبر /هـ

إعداد  / القراءة والكتابة بحاجة إلى تطوير )147

شعبان  (31، ع 4ـ س . ـ البنات. عواطف بريم

  5 .ـ ص). م2000نوفمبر /هـ1421

 )المكتبة(

ـ . ماري جافرون / القراءة والمعرفة )148

1991-1990 (13، س 2ـ ع . دراسات تربوية

 )المكتبة (46-41 . صـ). م

صالح بن عبد العزيز  / القراءة والمكتبة )149

جمادي األولى  (3ـ ع . ـ المعلوماتية. النصار

 )المكتبة (5-3 .ـ ص). م2003يولية / هـ1424

خوض في : القراءة وقراءة القراءة  )150

ـ عالمات في . عبد الملك مرناص/إشكالية المفهوم

1415شوال  (4 ، مج 15ـ ج . النقد األدبي

 )المكتبة (218-195 .ـ ص). م1995مارس /هـ

 احمد إشراف ؛ شحاتةحسن / القراءة )151

مؤسسة الخليج العربي، :  القاهرةـ . حسين اللقاني

 )المكتبة( . ص95 - . م1984

 الرفاعي، محمد عبدالرحيم عفا/ القراءة )152

 1412وزارة التربية، :  دمشقـ . 1ـ ط . الزراق

 )المكتبة (. ص159 - . م1992 /هـ

القيم التي ينشدها المعلمون لتالميذ  )153

شيخة / المرحلة االبتدائية وما تتضمنه كتب القراءة

ـ دراسات تربوية . عبد اهللا المسند، جميل الصاوي

 ـ ). م1992 (7، س 46ـ ع ). القاهرة(

 )المكتبة( 311-271 .ص

 الكعبي، المنجي )154

المطالعة في عصر الوسائل السمعية 

  سم 21 ؛ 47-39. ص - .منجي الكعبي / البصرية

10أعمال ندوة جبل الوسط، : في الطفل والمطالعة 

 1991 ديسمبر 11-12-

الجمعية التونسية للموثقين والمكتبيين  : تونس

  1992 ،واألرشفيين

 )المؤسسة( 37 . 02 . 1 / 55  :رقم الكتاب

 المرجان، محمد )155

قراءة التالميذ نحو مقاربة سوسيولوجية للتنشئة 

 المرجان محمد / الثقافية
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 15-10. ص - ).1991( 1. ع - . على األقل في

  سم 27؛ 

 )المؤسسة( E3 . 586 : رقم الترتيب

 المرزوقي، علي )156

علي  / مكتبات األطفال والترغيب في المطالعة

  سم 21 ؛ 62-53. ص - .المرزوقي

10أعمال ندوة جبل الوسط، : في الطفل والمطالعة 

 1991 ديسمبر 11-12-

معية التونسية للموثقين والمكتبيين الج : تونس

  1992 ،واألرشفيين

 )المؤسسة (37 . 02 . 1 / 55  :رقم الكتاب

ـ . محمد علي الحولي/ المشكالت القرائية )157

1982أكتوبر /هـ1403محرم  (55ـ ع . التربية

 )المكتبة (51-50 .ـ ص). م

تأليف /  القراءة وطلب العلمإلىالمشوق  )158

:  مكة المكرمةـ .2 ـ ط. على بن محمد العمران

 - . هـ1422دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 

 )المكتبة (.ص 144

سليمان /المطالعة وأهميتها للفرد والمجتمع )159

 14ـ ع . ـ التربية. حسين مصطفى حشروم

17-16 .ـ ص). م1976فبراير /هـ1396صفر (

 )المكتبة (

 وزارة الدولة المكلفة باإلعالم. المغرب )160

وزارة الدولة المكلفة  / ة بالمغربالحياة الثقافي

،وزارة الدولة المكلفة باإلعالم : الرباط - .باإلعالم

 22؛ . ، غالف مص.مص. :  ص96 - .1979 

 سم 

 )المؤسسة (30 . 14 . 1 / 275  :رقم الكتاب

 / ماهيتها وطرق قياسها: المقروئية  )161

 26، س121ـ ع . ـ التربية. محمد فخري مقدادي

 )المكتبة (205-197 .ـ ص). م1997يونيو (

محمد / دعوة إلى القراءة: المكتبة  )162

 24، س 112ـ ع . ـ التربية. عصمت عبد السالم

 )المكتبة (228-220 .ـ ص). م1995مارس (

المالحظات الهامة وحسن القراءة  )163

دار :  بيروتـ .  خليل سيبانيإعداد/ والكتابة

 )المكتبة (. ص136 -]. .ت .د[الراتب الجامعية، 

يل للقراءة لدى طالبات المرحلة الم )164

 عبد /دراسة لبعض المتغيرات: المتوسطة بالكويت 

 جامعة –ـ المجلة التربوية . الفتاح إبراهيم القرشي

1406ربيع األول  (2، س 7ـ ع . الكويت

 )المكتبة (106-89 .ـ ص). م1985ديسمبر /هـ

الميل للقراءة ودور األسرة والمدرسة في  )165

ـ آفاق .  عبدالرحمن المطوعةفاطمة محمد / تنميته

-187 .ـ ص). م1997يناير  (10ـ ع . تربوية

 )المكتبة (189

الميول القرائية عند تالميذ الصفوف  )166

 وتقويم األساسي من التعليم األخيرةالثالثة 

مصغرة (تعليم القراءة في ضوئها  موضوعات كتب

 إشراف ؛ن عزا لدي حسن أمينخديجة / )فيلمية

ـ . إبراهيم فوزي طه ،الناقة محمود كامل

 قسم ، كلية التربيةاإلسكندرية،جامعة : اإلسكندرية 

 (. ص197 - . م1987المناهج وطرق التدريس، 

 )المكتبة

الميول القرائية لدى طالب وطالبات  )167

رفيق حسن  / المرحلة المتوسطة بدولة الكويت

 –أبريل  (1، س 5ـ ع . ـ مجلة التربية. الحليمي

 )المكتبة (208-203 .ـ ص). 1990يونيو 

 الناجي، سعيد )168

درس اللغة العربية األدبي في : مساءلة القراءة 

  سم 21 ؛ 97-93. ص - .سعيد الناجي / الثانوي

وقائع : في األجناس األدبية بين القراءة واإلقراء 

المنظم بمكناس يوم فاتح أبريل [ اليوم الدراسي 

  2002 ،دار وليلي : مراكش] 2002

 )المؤسسة (82 . 04 . 1 / 1835  :رقم الكتاب

النشر والقراءة، وتحديات  )169

 وزارة الشؤون الثقافية / التكنولوجيا

 نشرة شهرية:  شؤون ثقافية في
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  1996: سنة  - .16: رقم 

 )المؤسسة( ملف O3 . 1737 : رقم الترتيب

 الهاشمي، البشير )170

: تعلم القراءة في إطار بيداغوجيا فارقية 

 يالبشير الهاشم / تجربة

 Bulletin= مجلة دورية :  النشرة التربوية في

pédagogique. - 12. ص - ).2001( 2. ع- 

  سم 23؛  19

 )المؤسسة( S4 . 2300 : رقم الترتيب

 الوشاني، عبد السالم )171

عبد السالم  / اإلشكال وسبل العالج: المطالعة 

 الوشاني

 Bulletin= مجلة دورية :  النشرة التربوية في

pédagogique. - 27. ص - ).2001( 2. ع- 

  سم 23؛  50

 )المؤسسة( S4 . 2300 : رقم الترتيب

بحث في أثر مشاهدة التليفزيون على  )172

تنمية عادة القراءة عند طالب وطالبات المرحلة 

ـ الدمام . راشد بن حمد بن عودة الفضلي/االبتدائية

 )المكتبة( . ورقة27 - .هـ1412كلية المعلمين، : 

تأليف فيرناند /  والتلقيبحوث في القراءة )173

 ترجمها ؛ ميشيل اوتان ، فرانك شويرفيجن،هالين

:  حلبـ . لها وعلق عليها محمد فير البقاعي وقدم

 . ص110–.  م1998 الحضاري، اإلنماءمركز 

 )المكتبة(

 بركات، علي )174

أعالم التثقيف الذاتي وأثر القراءة على 

دار الفكر  : القاهرة - .علي بركات / المجتمع

 24؛ . غالف مص. :  ص270 - .2000 ،عربيال

 سم 

 )المؤسسة (30 . 14 . 1 / 455  :رقم الكتاب

بعض التصورات التربوية في  )175

. ـ رسالة المعلم. جودت أحمد محمود صالح/القراءة

). م1990آذار /هـ1410رمضان  (31، س 1ـ ع 

 )المكتبة (67-62 .ـ ص

بعض العوامل المؤثرة في ميل الطلبة نحو  )176

ءة وارتباط هذا الميل بتحصيلهم العام في اللغة القرا

، س 1ـ ع . ـ دراسات. شكري حامد نزال/العربية

 .ـ ص). م1998آذار /هـ1418 ةذو القعد (25

 )المكتبة ( 75-89

 بلعيد، صالح )177

دراسة مقارنة في كتابي القراءة الجزائري والمغربي 

صالح  / كتاب التلميذ للسنة الثانية أساسي نموذجا: 

 يدبلع

دورية تعنى بقضايا اللغة العربية :  اللغة العربية في

  ؛43-14. ص - ).2000( 3. ع - .وترقيتها

 سم  23

 )المؤسسة( S1 . 2206 : رقم الترتيب

 بوبكري، محمد )178

  : الدار البيضاء - .محمد بوبكري / في القراءة

  سم 21؛ .  ص184 - .2003 ،دار الثقافة

 )المؤسسة (30 . 14 . 1 / 603  :رقم الكتاب

 بوجة، محمد )179

األسس، األنشطة، أساليب : منهجية تدريس القراءة 

،ديداكتيكا : الدار البيضاء - .محمد بوجة / القراءة

  سم 24؛ .  ص159 - .1995 

 )المؤسسة (37 . 07 . 1 / 152  :رقم الكتاب

 بوعزة، محمد )180

قراءة في المنظورات : إبستيمولوجيا القراءة 

 ةمحمد بوعز / الستة

- ).1999( 20. ع - .ثقافية شهرية:  فكر ونقد في

  سم 24 ؛ 86-75. ص 

 )المؤسسة( A66 . O1 . 1666 : رقم الترتيب

 بيران، دونالد )181

دونالد بيران ؛ ترجمه وقدم له  / القراءة الوظيفية

  ،مكتبة مصر : القاهرة - .محمد قدري مصطفى

  سم 25؛ .  ص127 - . ]؟19ـ[

 )المؤسسة (37 . 07 . 1 / 28  :رقم الكتاب

تأثير األولياء على تحصيل التالميذ في  )182

ـ المجلة العربية . تيزيد. جاني هيوبسن، ج/القراءة
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). م1982يوليو  (2، س 2ـ ع . للبحوث التربوية

 )المكتبة ( 148-137 .ـ ص

. كارن زيلن/ة تأمالت في األوالد والقراء )183

 .ـ ص). م1985 (15، س 53ـ ع . ـ مستقبليات

 )المكتبة( 47-56

ـ . خيري منصور / تجارب في القراءة )184

1986/هـ1406دار الشؤون الثقافية العامة، : بغداد 

 )المكتبة( . ص165 - .م

تجربة دولة الكويت في مجال الحث على  )185

ـ . أحمد عبد اهللا أحمد العلي/القراءة والترغيب فيها

ـ .  مركز البحوث التربوية والمناهج–مجلة التربية 

 115-108 .ـ ص). م1999يوليو ( 9، س 30ع 

 )المكتبة (

/ تجربة في أساليب التشجيع على القراءة )186

ـ . الشاذلي الفيتوري ؛ ترجمة أحمد محمد عيسوي

1406شوال  (6، س 11ـ ع . صحيفة المكتبة

المكتبة ( 21-10 .ـ ص). م1986يونيو /هـ
( 

تحديد مهارات القراءة في المرحلتين  )187

الرحمن بن محمد  عبدأعدها / المتوسطة والثانوية

ـ . ؛ إشراف غسان خالد بادي العنزي بن عبطان

جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم : الرياض 

 -.  هـ1424-1423المناهج وطرق التدريس، 

 )المكتبة( . ورقة111

تحسين طريقة القراءة في االتحاد  )188

. ـ مستقبليات. نيلي انيسيموفنا لوشكاريفا/ السوفيتي

 ، 53ـ ع 

 )المكتبة( 127-121 .ـ ص). م1985 (15س

نظمي حلمي محمد / فن: تدريس القراءة  )189

). م1997يناير  (10ـ ع . ـ آفاق تربوية. الجمل

 )المكتبة( 59-44 .ـ ص

ندوات : تدريس القراءة لطالبات الترجمة  )190

الدورة التدريب المعيدات بقسم اللغات األوروبية 

الملك والترجمة، كلية اللغات والترجمة، جامعة 

جامعة : ـ الرياض . ريما سعد الجرف/ سعود

 )المكتبة( .م1995الملك سعود، 

جالل أحمد / تدريس مهارة القراءة )191

). م1997يناير  (10ـ ع . ـ آفاق تربوية. بركات

 )المكتبة( 113-108 .ـ ص

تأليف / األطفالتشجيع عادة القراءة لدى  )192

دار صفاء للنشر :  عمانـ . 1ـ ط . حسان عبابده

 . ص127 -.  م2002 / هـ1422لتوزيع، وا

 )المكتبة(

تطويع الفن إلكساب مهارة القراءة  )193

ـ مستقبل . عايدة نصير/المبكرة بمكتبات األطفال

 .ـ ص). م1996 (2، س 6ـ ع . التربية العربية

 )المكتبة ( 219-227

 تعرف أصولها ؟ ال –تعشق القراءة ؟ نعم  )194

. ك اليومـ صحت. محمد الرفاعي/ تعلم كيف تقرأ: 

1419ربيع األول /1418 ةذوا لحج (6، ع 2ـ س 

المكتبة( 76-74 .ـ ص). م1998مايو /هـ، ابريل
( 

غازي /تعلم القراءة بالطريقة الشاملة )195

 14، س 2ـ ع . ـ المجلة العربية للتربية. شقرون

-85 .ـ ص). م1994ديسمبر /هـ1415رجب (

 )المكتبة( 122

 ؛ تأليف ديريك رونتري/ تعلم كيف تقرأ )196

دار :  عمانـ . 1ـ ط . أيوبترجمة وتقديم سمير 

 )المكتبة (.ص 190 -.  م1986الكرمل، 

حصة خميس / تعلم مهارات القراءة )197

). م1997يناير  (10ـ ع . ـ آفاق تربوية. الخليفي

 )المكتبة( .119-114 .ـ ص

 األسرةدور :  القراءة األطفالتعليم  )198

. 1 ـ ط.  النصارصالح بن عبدالعزيز /والمدرسة

 (. ص67 - .هـ1424المؤلف، : ـ الرياض 

 )المكتبة

/  المهارات القرائية والكتابيةاألطفالتعليم  )199

 : عمانـ . 1ـ ط .جةبح حسن العبد الفتاتأليف 
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دار الفكر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 )المكتبة (.ص 352 - . م2002/ هـ1422

استعراض : تعليم القراءة بين الكبار  )200

ـ . موفق الحمداني/نب النفسية في القراءةللجوا

 تشرين الثاني  (40، س 2ـ ع . المعلم الجديد

 )المكتبة ( 45-39 . صـ). م1978

تأليف / تعليم القراءة بين المدرسة والبيت )201

دار :  عمانـ . 1ـ ط . م عدسعبدا لرحيمحمد 

المكتبة (. ص 233 -.  م1998/ هـ1418الفكر، 
( 

صبيحة عكاش / تعليم مبادئ القراءة )202

:  بيروتـ .  كورانيأمين بأشراف حبيب ؛فارس 

 -].  م1956[ للطباعة والنشر، األهليةالمؤسسة 

 )المكتبة (.  ص174 

بقلم أنور  / تقنية إثارة االبتكار في القراءة )203

 67، س573، ع 63ـ مج . ـ المنهل. طاهر رضا

ـ ). م2001إبريل -مارس/هـ1422صفر -محرم(

 )ةالمكتب (133-126 .ص

أمينة / تقويم القراءة والتنوع المطلوب )204

1997يناير  (10ـ ع . ـ آفاق تربوية. علي تقي

 )المكتبة ( 65-62 .ـ ص). م

جوليندا /تنمية القراءة لدى األطفال العرب )205

ـ . 81ـ ع . ـ الحرس الوطني. ابوالنصر

 ( 51-48 .ص -. الحرس الوطني: الرياض 

 )المكتبة

.  نزار نجار/تنمية المطالعة عند األطفال )206

 ،226ـ ع . ـ الفيصل

ـ ). م1996 يوليو -يونيو /هـ1417صفر  (20 س

 )المكتبة ( 57-56 .ص

نبيلة / تنمية الميول القرائية لدى األطفال )207

 مركز البحوث –ـ مجلة التربية . شرف عواد

 يونيو (9، س 30ـ ع . التربوية والمناهج 

 )المكتبة ( 65-60 .ـ ص). م1999

ت الفهم في القراءة تنمية بعض مهارا )208

الصامتة عند تلميذات الصف الثاني االعدادي بدولة 

ـ . فاطمة محمد عبد الرحمن المطاوعة ... / قطر

 (8، س 8ـ ع .  جامعة قطر–حولية كلية التربية 

 )المكتبة ( 464-457 .ـ ص). م1991/هـ1411

عرض / تنمية عادة القراءة عند األطفال )209

، ع 22ـ س . فجيـ الخ. وتقديم فاطمة أحمد طه

 ـ). م1993كانون الثاني /هـ1412رجب  (7

 )المكتبة ( 47-64 .ص

يعقوب / تنمية عادة القراءة عند األطفال )210

/هـ1403دار المعارف، : ـ القاهرة . الشاروني

 )المكتبة (. ص114 - .م1982

محمد جهاد /تنمية مهارات القراءة الناقدة )211

2001 (23، س 2ـ ع . ـ دراسات تربوية. الجمل

 )المكتبة ( 47-27 .ـ ص). م

:  وقدراتهم الفكرية األطفالتنمية مواهب  )212

 مبتكرة في تنمية المدارك أساليبطرق مستحدثة و

/  وتوسعة اطالعاتهم عن طريق القراءة األطفاللدى

1ـ ط .  قسم التأليف والترجمة في دار الرشيدإعداد

 -.  م1994/ هـ1414دار الرشيد، :  دمشقـ . 

 )كتبةالم( . ص111

االستعداد وكيف : تنمية وعي القراءة  )213

 ؛تأليف ماريون مونرو / تنشأ في البيت والمدرسة

. العزيز القوصي  مراجعة عبد؛سامي ناشد  ترجمة

 - . م1978دار المعرفة، :  القاهرةـ . 2ـ ط 

 )المكتبة (. ص 357

منير محمد / تهافت القراءة المعاصرة )214

الشواف :  ليماسولـ . 1ـ ط . طاهر الشواف

المكتبة (. ص 627 - . م1993للنشر والدراسات، 
( 

/ األطفالتهيئة الطفل للقراءة برياض  )215

مكتبة : القاهرة ـ . 1ـ ط . تأليف فهيم مصطفى

 -.  م2002/  هـ1423الجار العربية للكتاب، 

 )المكتبة( . ص171
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توجيهات التربية اإلسالمية حول أسس  )216

امعية بجامعة القراءة واتجاه طالبات الدراسات الج

إعداد عائشة عبد الرحمن سعيد  ... / أم القرى

1414؛ إشراف محمد خير العرقسوسي،  الجالل

 )المكتبة (. م1993/هـ

بول ويبتي ؛ ترجمة سامي /تيسير القراءة )217

.م1960مكتبة النهضة المصرية، : ـ القاهرة . ناشد

 )المكتبة (

جناية القنوات الفضائية على القراءة عند  )218

ـ ع . ـ المجلة العربية. هدى المشاوي/ األطفال

 –أغسطس /هـ1417ربيع اآلخر  (20، س 221

 )المكتبة( 59-58 .ـ ص). م1996سبتمبر 

حاجات القراءة عند عينة من المصريين  )219

: ـ الدوحة . سامي محمود عبداهللا رزق/الكبار

 (. م1989جامعة قطر، مركز البحوث التربوية، 

 )المكتبة

 األطفاليقة لجعل  طر99: حب القراءة  )220

 إلى نقله ؛تأليف ماري ليونهاردت / يحبون القراءة

مراجعة محمد جمال ;  الغمري  إبراهيمالعربية

 الدولية للنشر األفكاربيت :  الرياضـ . عمرو

 . ص67 –].  م199?[والتوزيع، 

 )المكتبة( 

 حبيبي، المحجوب )221

أنشطة ديداكتيك القراءة والكتابة وفق منهجيات 

 المحجوب الحبيبي / لكلية النسقيةالطريقة ا

. ع - .تربوية، إدارية، قانونية:  صدى التضامن في

  سم 27 ؛ 25-23. ص - ).2000( 5

 )المؤسسة( Q3 . 1996 : رقم الترتيب

 حبيبي، ميلود )222

إشكالية الخطاب بين الكتابة والقراءة في أدب 

  سم 23 ؛ 97-85. ص - .ميلود حبيبي / األطفال

. أعمال: بي بالمدرسة المغربية في الخطاب األد

 مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 ] ؟1979[ ،دار النشر المغربية : الدار البيضاء

 )المؤسسة (82 . 05 . 1 / 1258  :رقم الكتاب

 حبيبي، ميلود )223

طرائق تدريس اللغة العربية في المرحلتين األساسية 

درس القراءة : والثانوية بالمدارس المغربية 

 ميلود حبيبي / موذجان

مجلة تعنى بقضايا الثقافة :  فضاءات تربوية في

 Fadaât tarbaouiya : revue= التربوية واإلبداع 

semestrielle. - ـ13. ص - ).1995( 1. ع

  سم 24؛  25

 )المؤسسة( N2 . 1559 : رقم الترتيب

1ـ ط .  المسماريإدريس/ حدود القراءة )224

ة للنشر والتوزيع الدار الجماهيري:  بنغازيـ . 

 )المكتبة (.  ص142 -.  م1998، اإلعالنو

 حدية، المصطفى )225

قضايا : الطفولة والشباب في المجتمع المغربي 

- .المصطفى حدية / تربوية وتنشئوية

،شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع : الرباط 

باأللوان . غالف مص. :  ص116 - .1991إيداع  

  سم 24؛ 

 )المؤسسة (21 . 08 . 1 / 88  :رقم الكتاب

زكريا أحمد / حل أمريكي لمشكلة القراءة )226

). م1996نوفمبر  (13س  ،71ـ ع . ـ المعلم. عيد

 )المكتبة ( 29-28 .ـ ص

 حمود، محمد العربي )227

المرجعيات، : مكونات القراءة المنهجية للنصوص 

- .محمد حمود / المقاطع، اآلليات، تقنيات التنشيط

؛ .  ص164 - .1998 ، الثقافةدار : الدار البيضاء 

  سم 21

 )المؤسسة (82 . 01 . 1 / 91  :رقم الكتاب

 خاطر، محمود رشدي )228

تطوير مناهج تعليم القراءة في مراحل التعليم العام 

إعداد محمود رشدي خاطر،  / في الوطن العربي

تقديم محيي الدين [الطاهر أحمد مكي، حسن شحاتة ؛ 

بية للتربية والثقافة المنظمة العر : تونس - ].صابر

  سم 24؛ .  ص248 - .1986 ،والعلوم

 )المؤسسة (37 . 06 . 1 / 33  :رقم الكتاب
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 .ددلي، جفري أ )229

. تأليف ددلي جفري أ / دراسات في القراءة السريعة

؛ ترجمة عبد اللطيف الجميلي ؛ مراجعة محمود 

المنظمة العربية  : تونس - .السيد، أمين السلطي

 24؛ .  ص214 - .1993 ،فة والعلومللتربية والثقا

 سم 

 )المؤسسة (37 . 07 . 1 / 220 : رقم الكتاب

دراسة تجريبية في تأثير استخدام األسئلة  )230

التي تتطلب قدرات عقلية عليا في االستيعاب 

ـ . شادية أحمد التل، محمد فخري مقدادي/القرائي

 6، س 20ـ ع . المجلة التربوية، جامعة الكويت

 )المكتبة( 285-273 .ـ ص). م1989ربيع (

دراسة تجريبية لتنمية بعض مهارات  )231

أحمد سيد / القراءة الناقدة لدى طالب اللغة العربية

. ـ مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط. محمد إبراهيم

 (107-80 .ـ ص). م1990يناير  (6، س 1ـ ع 

 )المكتبة

دراسة تحليلية تقويمية لكتاب القراءة ذي  )232

نادية علي مسعود أبو  ... / الموضوع الواحد

 35ـ ع . ـ مجلة كلية التربية بالمنصورة . ةسكين

 )المكتبة ( 207-150 .ـ ص). م1997سبتمبر (

دراسة تقويمية لمهارات القراءة الوظيفية  )233

نظام الساعات : لدى طلبة مستوى الثالث الثانوي 

إيمان يوسف /المعتمدة في مدارس البحرين الحكومية

جامعة : ـ البحرين . خري مقدادي، محمد فربوشق

 )المكتبة (. م1994البحرين، كلية التربية، 

 دردور، محمد )234

استخالص : حملة القراءة والكتابة في ريف المغرب 

 محمد دردور / بعض الدروس

= مجلة التربية الفصلية :  مستقبليات في
Perspectives : revue trimestrielle de 

l'éducation. - 2000( 1. ، ع30. مج.( -  

  سم 24 ؛ 171ـ149. ص

 )المؤسسة( N2 . 1544 : رقم الترتيب

دور األسرة في تنمية االستعداد للقراءة  )235

، س 83ـ ع . ـ التربية. نصر العلي / عند األطفال

-16 .ـ ص). م1990مايو /هـ1410شوال  (11

 )المكتبة( 23

دور األسرة والمدرسة في تنمية ميول  )236

من أجل إيجاد جيل من : القراءة لدى األطفال 

وزارة : ـ الدوحة . نوال عبداهللا الشيخ/ القراء

 )المكتبة (. م2000التربية والتعليم العالي، 

دور التلفزيون في تنمية القراءة عند  )237

. ـ التربية. نصر العلي/الواقع والطموح: األطفال 

فبراير /هـ1410 شعبان –رجب  (11، س 80ـ ع 

 )ةالمكتب( 61-54. صـ ). م1990

/ دور القراءة في عملية النمو عند األطفال )238

، س 90ـ ع . ـ التربية. أحمد فهمي عبد القادر

 .ـ ص). م1991مارس /هـ1411رمضان  (12

 )المكتبة ( 30-41

دور المدرسة في تنمية الميول القرائية  )239

، ع 53ـ مج . ـ المنهل. كمال فداوني/عند الطفل

-نوفمبر/1412جمادى األولى واآلخرة  (492

 )المكتبة( 27-26 .ـ ص). م1991ديسمبر 

حسني  /دور المطالعة في تنمية الوعي )240

1400صفر  (9، س 37ـ ع . ـ التربية. شحادة

 )المكتبة ( 79-78 .ـ ص). م1980يناير /هـ

دور وسائل اإلعالم في تنمية القراءة عند  )241

، س 86ـ ع . ـ التربية. رأفت السويركي/األطفال

ـ ). م1990نوفمبر /هـ1411جمادى األولى  (11

 )المكتبة ( 23-14. ص

ديداكتيك تدريس القراءة بالسلك األول من  )242

 المرحلة األولى: التعليم األساسي 

لجنة اإلعداد خالد المير، محمد غالم، ميلود 

مطبعة  : الدار البيضاء - ].وآخرون[… التوري

  سم 21؛ .  ص127 - .2000 ،النجاح الجديدة

 )المؤسسة (37 . 07 . 1 / 332  :رقم الكتاب
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رؤية جديدة لتفسير الفهم في القراءة  )243

ـ حولية كلية التربية، . سامي عبد اهللا/ وقياسه

). م1983/هـ1403 (2، س 2ـ ع . جامعة قطر

 )المكتبة (136-123 .ـ ص

ـ . يوسف الشاروتي/ رحلتي مع القراءة )244

 . م1982الهيئة المصرية العامة للكتاب، :  القاهرة

 )تبةالمك( . ص208 -

 رضوان، محمد محمود )245

أساليبه وأسسه النفسية : تعليم القراءة للمبتدئين 

- .محمد محمود رضوان / والتربوية

 ] ؟19ـ[ ،مكتبة مصر : القاهرة 

 )المؤسسة (37 . 13 . 1 / 38  :رقم الكتاب

 سالم، محمد عدنان )246

  : بيروت - .محمد عدنان سالم / أوال.. القراءة

  سم 17؛ .  ص176 - .1993 ،دار الفكر المعاصر

 )المؤسسة (30 . 14 . 1 / 216  :رقم الكتاب

 مستحدث لتعليم أسلوب: سالسل القراءة  )247

، األدبيةالمطبعة : بيروت ـ . خليل سركيس/ القراءة

 )المكتبة( . ص240 – . م1900

من أنماط الفعل .. سوسيولوجيا القراءة  )248

ـ عالمات في . حبيب مونسي / نساقهأ  :القرائي

 فبراير /هـ1419ذوالقعدة  (31، ج 8ـ مج . قدالن

 )المكتبة ( 164-149 . صـ). م1999

/ مقاربة ظاهراتية: سيرورة القراءة  )249

ـ . ـ نوافذ. وولفانك ايرز ؛ ترجمة فاطمة الذهبي

ـ ). م2001مارس /هـ1421ذوالحجة  (15ع 

 )المكتبة (144-127 .ص

 تأليف / سيكولوجية القراءة )250

ـ .  فاروق السيد عثمان،دهالهادي السيد عب عبد

 (.  ص158 -.  م1995دار المعارف، :  القاهرة

 )المكتبة

 شراك، أحمد )251

 اتحاد : الرباط - .أحمد شراك / مسالك القراءة

  سم 21؛ .  ص123 - .2001 ،كتاب المغرب

 )المؤسسة (30 . 14 . 1 / 529  :رقم الكتاب

 شقرون، غازي )252

ولى من التعليم تقويم القراءة والكتابة في السنة األ

 : 220-191. ص - .غازي شقرون / األساسي

  سم 24؛ . مص

وقائع الندوة المنعقدة : في التقويم في ميادين التعليم 

 1991 مارس 10-9-8بسوسة في 

  1991 ،المعهد القومي لعلوم التربية : تونس

 )المؤسسة (37 . 06 . 0 / 8  :رقم الكتاب

راءة لدى طرق تنمية الثروة اللغوية في الق )253

. فتحي علي إبراهيم يونس/تالميذ المرحلة االعدادية 

أكتوبر  (45، س 1ـ ع . ـ مجلة التربية الحديثة

 )المكتبة( 66-58 .ـ ص). م1971

 إبراهيم /طرق قراءة الكتب )254

 ـ . ـ المعرفة. عبد العزيز الشربيني

ـ ). م1960مايو /هـ1379 ةذو الحج (1، س 3ع 

 )المكتبة ( 44-43 .ص

ة العزوف عن القراءة بين شباب ظاهر )255

ـ ع . ـ مجلة التربية. محمد محمود زنكل/الخليج

 ( 81-68 .ـ ص). م1995يوليو  (5، س 14

 )المكتبة

مهرجان القراءة للجميع : عاش الكتاب  )256

 الهيئة المصرية العامة للكتاب / في عيده العاشر

 مجلة األدب والفن:  إبداع في

  2000: سنة  - .8 / 7: رقم 

 )المؤسسة( ملف D54 . C2 . 298 : م الترتيبرق

محمد / عالم الكتب والقراءة والمكتبات )257

العربي :  القاهرةـ . ـ ط مراجعة.  البنهاويأمين

 )المكتبة( . ص236 - . م1984للنشر والتوزيع، 

عجز المناهج الدراسية عن إشباع حاجات  )258

ـ . ـ عالم الكتب. هاشم عبده هاشم/الطفل القرائية

 ديسمبر/هـ1407ربيع اآلخر  (4 ، ع7مج 

 432-422 .ص - ). م1986 

 )المكتبة(
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األسباب : عزوف الشباب عن القراءة  )259

ـ . ـ الجندي المسلم. بقلم سلطان السلطان/ والحلول

 – 1417شعبان /جمادي الثانية  (84، ع 25س 

 )المكتبة (76-74 .ـ ص). م1996نوفمبر /اكتوبر

 عصر، حسني عبد الهادي )260

 طبيعتها، مناشط تعليمها وتنمية :القراءة 

- .حسني عبد الهادي عصر / مهارتها

- ].؟19ـ[ ،المكتب العربي الحديث : اإلسكندرية 

  سم 24؛ .  ص222 

 )المؤسسة (37 . 07 . 1 / 213  :رقم الكتاب

 ترجمة ؛ غلين دومان/ علم طفلك القراءة )261

].  م197-[المترجم، :  ]بيروت [ـ. عدنان اليازحي

 )المكتبة( . ص204–

 علي، أسعد )262

الدكتور أسعد  / مصابيح القراءة للتأليف العلمي

؛ .  ص84 - .1980 ،دار السؤال : دمشق - .علي

  سم 16

 )المؤسسة (30 . 14 . 1 / 322  :رقم الكتاب

 عنيبة الحمري، محمد )263

كتاب المطالعة : حول إشكالية تأليف الكتب المدرسية 

نموذجا والنصوص للسنة الثانية اإلعدادية 

 محمد عنيبة الحمري / ثالثا

تعنى بالقضايا التربوية :  مجلة التربية والتعليم في

 Majallat attarbiya wa= والنفسية واالجتماعية 
attalim : traite des problèmes 

pédagogiques, psychologiques et 
sociologiques. - 24. ص - ).1990( 17. ع

  سم 26 ؛ 26-

 )المؤسسة( N2 . 1566 : رقم الترتيب

عوامل االنقرائية في كتب القراءة  )264

المدرسية للصفوف الثالثة الوسطى من مرحلة 

ـ مجلة . محمد حاتم المخالفي/التعليم األساسي

 (6، س 14ـ ع . البحوث والدراسات التربوية

 )المكتبة( 113-97 .ـ ص). م1999

عيوب القراءة الجهرية ومستوى استيعاب  )265

 لدى طلبة الصفين الثالث والرابع المادة المقروءة

عبد اهللا عويدات، يسري  .../ االبتدائيين في األردن

جمادي  (18، س 1ـ ع . ـ دراسات. مرشد

 .ـ ص). م1991كانون الثاني /هـ1411اآلخرة 

 )المكتبة (21-45

محمد بسام / فصول حول الطفل والقراءة )266

 1، ع 18ـ مج . ـ عالم الكتب. ملص

ـ ). 1997يناير / فبراير ، 1418شعبان /رجب(

 )المكتبة (67-53 .ص

لة الشفهية في تنمية مهارات سئفعالية األ )267

القراءة الناقدة لدى تالميذ الصف األول 

ـ مجلة العلوم . محمد لطفي محمد جاد/اإلعدادي

 66-35 .ـ ص). م2002أبريل  (2ـ ع . التربوية

 )المكتبة(

ـ . تأليف عزالدين فراج / فن القراءة )268

 دار الفكر العربي، : ة القاهر

 )المكتبة (.ت. د

 ، ودراسة،رؤية: فن القراءة والتلخيص  )269

.  الصيفيإسماعيل ،تأليف حامد الهوال/ ومختارات

 - . م1981 / هـ1401مكتبة الفالح، :  الكويتـ 

 )المكتبة (.ص 368

تأليف آرثر / سفن القراءة والدر )270

 1947دار العلم للماليين، :  بيروتـ . كورنهاوزر

 )المكتبة( . ص50 –. م

فن القراءة وكيف تستذكر دروسك وتستعد  )271

دار :  القاهرةـ . الدين فراج تأليف عز/ لالمتحان

 )المكتبة( . ص158 – ]. م196-[الفكر العربي، 

 فهيم، مصطفى )272

تأليف فهيم مصطفى ؛ مراجعة  / الطفل والقراءة

الدار المصرية  : القاهرة - .وتقديم حسن عبد الشافي

 24؛. غالف مص. :  ص183 - .1994 ،نانيةاللب

 سم 

 )المؤسسة (37 . 06 . 1 / 119  :رقم الكتاب
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خالد /في البيت يتكون الطفل القارئ )273

 35، س 4ـ ع. ـ رسالة المعلم. إبراهيم أبوطير

. صـ ). م1994كانون األول /هـ1415رجب (

 )المكتبة (68-72

الدار ـ . محمد بوبكري /في القراءة )274

 )المكتبة( .م2003 ر الثقافة،دا: البيضاء 

قائمة مالحظة لقياس ميل الطالب نحو  )275

ـ المجلة . عبد الفتاح إبراهيم القرشي/القراءة

 ربيع (6، س 23ـ ع . التربوية، جامعة الكويت

 )المكتبة( 143-117 .ـ ص). م1992 

. 1ـ ط . حسن شحاتة / قراءات األطفال )276

 (.هـ1409الدار المصرية اللبنانية، : ـ القاهرة 

 )المكتبة

  / قراءة لمهرجان القراءة )277

ـ مجلة المكتبات والمعلومات . عبد اهللا حسن متولي

1422ربيع الثاني  (3، ع 21ـ س . العربية

 )المكتبة (154-137 .ـ ص). م2001يوليو /هـ

 قزقز، خليل )278

خليل  / مداخلة حول المطالعة قبل سن الدراسة

  سم 21 ؛ 23-13. ص - .قزقز

10أعمال ندوة جبل الوسط، : طالعة في الطفل والم

 1991 ديسمبر 11-12-

الجمعية التونسية للموثقين والمكتبيين  : تونس

  1992 ،واألرشفيين

 )المؤسسة (37 . 02 . 1 / 55  :رقم الكتاب

الملتقى ] أشغال: [قضايا الكتاب والمطالعة  )279

- .1972المغربي بالحمامات في نوفمبر 

- ].؟1976[ ، التربيةالمعهد القومي لعلوم : تونس 

  سم 20؛ .  ص139 

 )المؤسسة (37 . 06 . 1 / 85  :رقم الكتاب

 كاظم، مدحت )280

جمعية  : القاهرة - .مدحت كاظم / أنت والمكتبة

  1978 ،المكتبات المدرسية

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 26  :رقم الكتاب

 كاظم، مدحت )281

مدحت كاظم، أحمد نجيب ؛ تقديم  / التربية المكتبية

دار الفكر العربي : القاهرة - .سعد محمد الهجرسي

  سم 22؛ .  ص167 - .1974 ،

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 11  :رقم الكتاب

/ المرحلة الثانية: كتاب القراءة التعليمي  )282

دار القلم :  حلبـ . ، جهاد عجنجيعبدالغني طحان

 )المكتبة (. ص47 – ].ت. د[العربي، 

تأليف / حديث الاألدبكتاب القراءة من  )283

وزارة :  دمشقـ .  زكي المحاسني،جميل سلطان

 . ص240 - . م1959-1958التربية والتعليم، 

 )المكتبة(

 ،تأليف محدم خير ابوحرب/ كتاب القراءة )284

 1385وزارة التربية والتعليم، :  دمشقـ . فهد عكام

 )المكتبة( . ص296 - . م1965 /هـ

 .كلير، جورج ر )285

كلير ؛ . تأليف جورج ر / مقياس صالحية القراءة

جامعة  : الرياض - .ترجمة إبراهيم محمد الشافعي

  سم 24؛ .  ص331 - .1988 ،الملك سعود

 )المؤسسة (37 . 06 . 1 / 70  :رقم الكتاب

زد من :  كيف تتقن فن القراءة السريعة )286

برنامج جديد .  دقيقة يوميا15سرعتك في القراءة 

 الرياضـ . 1ـ ط .  لوري روزاكس تأليف/مبتكر

 )المكتبة (. ص273 - . م1998مكتبة جرير، : 

هيا إلى : ؟  كيف تجعل طفلك يحب القراءة )287

 65ـ ع . ـ المعرفة. إبراهيم الغمري/المكتبة

-124 .ـ ص). م2000نوفمبر /هـ1421شعبان (

 )المكتبة (131

تهاني رفيق /؟ كيف تحبب طالبك القراءة )288

صفر ( 38، س 2ـ ع . ـ رسالة المعلم. الداهودي

 (41-36 .ـ ص). م1997حزيران /هـ1418

 )المكتبة
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؟ ـ صحة  كيف تحببين القراءة إلى طفلك )289

مايو /هـ1423ربيع األول  (16ـ ع . الشرقية

 )المكتبة (73 .ـ ص). م2002

جامعة / ؟ كيف تحسن من سرعة قراءتك )290

ـ . الملك عبد العزيز، مركز تطوير التعليم الجامعي

 )بةالمكت. (م2002/هـ1423، 1ط 

. خولة القزويني/كيف تصنع إنساناً قارئاً )291

.  مركز البحوث التربوية والمناهج–ـ مجلة التربية

-119 .ـ ص). 2000يناير  (10، س33ـ ع 

 )المكتبة (121

اهللا  عبد /كيف تعلم القراءة الصحيحة ؟ )292

 22ـ ع ). أبوظبي(ـ التربية . اهللاد خميس عب

-44 .ـ ص). م1982يوليو /هـ1402رمضان (

 )المكتبة( 48

 تربوية تهم أبحاثمجموعة  : ؟كيف تقرأ  )293

تأليف عبود عبد / الطالب في جميع مراحل التعليم

دار السقا، :  دمشقـ . 1ـ ط . العسكري اهللا

 )المكتبة (.ص 96 - . م1997

بيل كوسبي ؛ ترجمة /كيف تقرأ بسرعة )294

 35، س 3ـ ع . ـ رسالة المعلم. عامر الصمادي

 .ـ ص). م1994يلول أ/هـ1415ربيع الثاني (

 )المكتبة( 106-110

ـ . محمد صالح المنجد/ ؟كيف تقرأ كتابا  )295

.  هـ1416دار الوطن للنشر، :  الرياضـ . 1ط 

 )المكتبة (.ص 71 -

تأليف موريتيمر آدلر / كيف تقرأ كتابا )296

ـ . ترجمة طالل الحمصي؛ وتشارلز فان دورن 

 / هـ1416الدار العربية للعلوم، :  بيروت

 )المكتبة (.ص 372 - . م1995 

الحميد محمد  عبد/كيف تقرأ وكم ؟ )297

ربيع األول  (4ـ ع. ـ النشرة التربوية. الهاشمي

 )المكتبة )49-44 .ـ ص). هـ1391

/ كيف نرفع مستوى القراءة عند األطفال ؟ )298

 الني ماكنولتي ؛ ترجمة 

15ـ ع . ـ تعليم البنات. الوهاب الرحمن عبد عبد

 40-38 . صـ). هـ1420صفر  (2، س 

 )المكتبة(

 / كيف ننمي حب القراءة عند أطفالنا )299

ـ . 8ـ ع . ـ الخفجي. حسان محمد حسان

 (.ت. شركة الزيت العربية المحدودة، د: الخفجي 

 )المكتبة

وسيلة /  ؟ كيف يحب أطفالنا القراءة )300

رمضان  (90ـ ع . ـ األسرة. محمود الحلبي

 (71-70 .ـ ص). م2000ديسمبر / هـ1421

 )المكتبة

 كيف يدخل األوالد عالم القراءة والكتابة ؟ )301

، س 53ـ ع . ـ مستقبليات. جودمن. كينيث س/ 

 )المكتبة (67-57 .ـ ص). م1985 (15

كيف يستعد الطفل للقراءة ؟ وأسباب  )302

ـ . فائزة أحمد حسين أبوعباس/ التأخر في القراءة

 .ـ ص). م1997يناير  (10ـ ع . آفاق تربوية

 )المكتبة (144-149

تحقيق / ؟  يكون في بيتك طفل قارئكيف )303

، س 444ـ ع . ـ الرابطة اإلسالمية. شيماء القارئ

-26 .ـ ص). م2002يناير /هـ1422شوال  (39

 )المكتبة (27

 لحمداني، حميد )304

  - . حميد لحمداني / القراءة وتوليد الداللة

- .2003 ،المركز الثقافي العربي : الدار البيضاء

  سم 24؛ .  ص312 

 )المؤسسة (82 . 02 . 1 / 292  :تابرقم الك

القراءة : للذوق العائلي دور فيها  )305

ـ . إعداد سارة الناصر / الجماعية تصنع المثقفين

-يونيو/هـ1421الربيعان  (27، ع 3ـ س . البنات

 )المكتبة (91-90 .ـ ص). م2000يوليو 

ـ . عبد اللطيف األرناؤوط / لماذا نقرأ ؟ )306

ديسمبر /هـ1405ل ربيع األو (35ـ ع . التربية

 )المكتبة (86-78 .ـ ص). م1984
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ـ . منار محمد رمضان / لماذا نقرأ ؟ )307

آيار /هـ1414ذوالقعدة  (23، س 11ـ ع . الخفجي

 )المكتبة (6-4 .ـ ص). م1994

أحمد علي  / لماذا ومتى وكيف نقرأ ؟ )308

2002/هـ1423 (8ـ ع . ـ أفنان. بديوي محمد

 )المكتبة (124-115 .ـ ص). م

 روس، كلودست-ليفي )309

مكانة الفن واألدب في : النظر، السمع، القراءة 

كلود ليفي ستروس ؛ تعريب خليل  / المعرفة العقلية

  1994 ،دار الطليعة : بيروت - .أحمد خليل

 )المؤسسة (20 . 06 . 1 / 105  :رقم الكتاب

فانسون يوف ؛ ترجمة محمد  / ما القراءة )310

1421صفر  (12ـ ع . ـ نوافذ. آيت لعميم

 )المكتبة (72-59 .ـ ص). م2000مايو /هـ

ما رأيك في هذا الكتاب ؟ برنامج مقترح  )311

نجاة سليمان / للقراءة في المرحلة االبتدائية

جمادي األول  (50ـ ع . ـ المعرفة. الحمدان

 41-36 .ـ ص). م1999أغسطس /هـ1420

 )المكتبة(

: ما يتوجب على المدارس تعليمه للطلبة  )312

ـ مجلة التربية . علم اللغةالقراءة الحرة تحد لت

). م1989ديسمبر -أكتوبر (1، س 3ـ ع . الكويت

 )المكتبة )98-95 . صـ

ماذا نقرأ، بل بماذا نفكر قبل أن نقرأ  )313

ذو  (6-5، ج 30ـ س . ـ العرب. حمد الجاسر/؟

). م1995مايو /هـ، أبريل1415 ةذو الحج/ ةالقعد

 )المكتبة (290-289 .ـ ص

أبو جمع وترتيب / ماذا نقرأ و لمن نقرأ )314

 قرأه وقدم له احمد ؛ث خالد بن رمضان حسن الحار

 للطبع والنشر األيماندار : ـ اإلسكندرية . فريد

 )المكتبة( .ص 55 –. م1997 إيداعوالتوزيع، 

ندوة : ماذا يقرأ شبابنا في عصر العولمة  )315

ـ . ريما سعد الجرف / العولمة وأولويات التربية

 )لمكتبةا (م2004 ،.]ن.د : [الرياض

 مانغويل، آلبرتو )316

آلبرتو مانغويل ؛ ترجمة سامي  / تاريخ القراءة

 384 - .2001 ،دار الساقي : بيروت - .شمعون

  سم 24؛ . ص

 )المؤسسة (37 . 14 . 1 / 158  :رقم الكتاب

 محفوظ، سهير أحمد )317

دور األسرة في ربط الطفل بالقراءة في مرحلة ما 

سهير /  يدانيةدراسة م:  سنوات 6-2قبل المدرسة، 

دار الكتب والوثائق  : القاهرة - .أحمد محفوظ

 24؛ . غالف مص. :  ص75 - .2002 ،القومية

 سم 

 )المؤسسة (30 . 14 . 1 / 567  :رقم الكتاب

مدى وعي طالب المرحلة الثانوية في  )318

األردن بالعمليات الذهنية المصاحبة الستراتيجيات 

 نصر، حمدان علي /القراءة ألغراض االستيعاب

 ـ . ـ مستقبل التربية العربية. عمر سيد خليل

المكتبة (123-97 .ـ ص. ) م1996( 2، س 6ع 
( 

اسماء بوخمسين  /مشروع تطوير القراءة )319

دار الكتاب التربوي : ـ الدمام . 1ـ ط ]. واخ... [

 )المكتبة (.م2001/هـ1422للنشر والتوزيع، 

مشكالت في تحسين القراءة  )320

ـ المجلة التربوية، .  الناقةمحمود كامل/وتطويرها

ـ ). م1989ربيع  (6، س 20ـ ع . جامعة الكويت

 )المكتبة( 298-289 .ص

 معاوية، عبد اهللا )321

عبد  / كتب القراءة للتعليم اإلبتدائي واألنماط المهنية

  سم 24 ؛ 137-125. ص - .اهللا معاوية

في ملتقى الكتاب المدرسي والنظام التربوي، تونس 

 1985 مارس 25-30

  1986 ،الجامعة التونسية : تونس

 )المؤسسة (37 . 08 . 0 / 2  :رقم الكتاب

  أطفالنادمقترحات لتنمية حب القراءة عن )322

100ـ ع . ـ التربية. حسن محمد إبراهيم حسان/ 
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 (158-153 .ـ ص). م1992مارس  (21، س 

 )المكتبة

/ مقتطفات في الكتب والقراءة والمكتبات )323

. العسلياالجنبى منها كامل اختارها ورتبها وترجمة 

.ص 283 - . م1977، األردنيةالجامعة :  عمانـ 

 )المكتبة (

تأليف جورج ر / ةمقياس صالحية القراء )324

 الرياضـ .  محمد الشافعيإبراهيمترجمة ; كلير . 

 1408جامعة الملك سعود، , عمادة شؤون المكتبات: 

 )المكتبة (. ص331 - . م1988 /هـ

 مكسي، محمد )325

مقاربات وتقنيات : ك القراءة المنهجية ديداكتي

،دار الثقافة : الدار البيضاء - .محمد مكسي /

  سم 21؛ .  ص111- .1997 

 )المؤسسة (37 . 07 . 1 / 295  :رقم الكتاب

 مكونات القراءة المنهجية لمحمد حمود )326

 تقديم البشير فديفي

مجلة فصلية تعنى بقضايا التعليم :  عالم التربية في

 ـ333. ص - ).2000( 10ـ9. ع - .التربوي

  سم 24 ؛ 340

 )المؤسسة( N2 . 1577 : رقم الترتيب

ملخصات البحوث والدراسات المتوفرة  )327

لدى اإلدارة العامة للبحوث التربوية لتقويم اتجاهات 

تالميذ المرحلة الثانوية نحو القراءة وعالقتها 

رسالة  (بالتحصيل الدراسي في اللغة العربية

: ـ مكة المكرمة . اهللا فيق محمد نصتو)/ماجستير

 )المكتبة (جامعة أم القرى

: من وجهة نظر علم تدريس اللغات  )328

. ـ المنهل. بشير ابرير/ماهيتها وأنواعها: القراءة 

دار المنهل للصحافة والنشر، : ـ جدة . 566ـ ع 

 )المكتبة (.51-44 .ص

إبراهيم  / مناهج القراءة في دولة قطر )329

 10 ـ ع. ـ آفاق تربوية. يستيمحمد إبراهيم الدر

 )المكتبة (97-92 .ـ ص). م1997يناير (

: مناهج القراءة في دولة قطر  )330

ـ . خليل زهدي محمد أبو / االستراتيجية والواقع

8 .ـ ص). م1997يناير  (10 ـ ع. آفاق تربوية 

 )المكتبة (19-

شودري / مهارات السرعة في القراءة )331

صفر ( 2  عـ. ـ رسالة اإلشارة. زاهد أجاويد

 )المكتبة (29-28 .ـ ص). م1999مايو /هـ1420

تأليف جويس / مهارات القراءة السريعة )332

تيرلي ؛ ترجمة بشير العسوي ؛ أشرف على الترجمة 

1423، 1 ـ ط. وراجعها إبراهيم بن حمد القعيد

 )المكتبة (.ص 110 -. م2002/هـ

/ طقي مهارات القراءة والتفكير المن )333

، ارلين برغدورف، دون ستانلي وينك. تأليف ل

بارنز ؛ ترجمة سناء العاني ؛ مراجعة محمد جهاد 

 .ص 173 -. م2002/هـ1423، 1 ـ ط. جمل

 )المكتبة(

مهارات الوصول إلى الكتاب واستعماله  )334

واالستفادة منه ودورها في كشف الميول القرائية 

تمهيداً لتوفير المطالعة المناسبة ومبدأ التعليم 

ـ . سى حسن جراجرة الضمور عي/ والتعلم الذاتي

1401جمادي األولى (، 45ـ ع ). الدوحة(التربية 

 )المكتبة (111-110 .ـ ص). م1981مارس /هـ

موضوعات القراءة التي يميل إليها  )335

الطالب في المراحل التعليمية وأثر الجنس 

العزيز بن محمد  عبد/ والمستوى الصفي على ذلك

 ـ مجلة العلوم .الجبار، زيدان أحمد السرطاوي العبد

 .ـ ص). م2002يونيو  (1، س 2ـ ع . التربوية

 )المكتبة (51-79

موضوعات القراءة التي يميل إليها طلبة  )336

 الدين عبد بهاء/ المرحلة المتوسطة في أمانة بغداد

جامعة بغداد، مركز البحوث : ـ بغداد . اهللا خضير

 )المكتبة( . ورقة59 -. م1988التربوية والنفسية، 
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ت القراءة التي يميل طلبة موضوعا )337

سليم /المدارس اإلعدادية في مدينة بغداد إلى قراءتها

جامعة : ـ بغداد . الخميسي، نجم الدين علي مردان

 م1981بغداد، مركز البحوث التربوية والنفسية، 

 )المكتبة(

 مونسي، حبيب )338

مقاربة الكائن والممكن في القراءة : القراءة والحداثة 

إتحاد الكتاب  : دمشق - .نسيحبيب مو / العربية

  سم 24؛ .  ص304 - .2000 ،العرب

 )المؤسسة (82 . 04 . 1 / 1718  :رقم الكتاب

 مونسي، حبيب )339

مقاربة تطبيقية في : النشأة والتحول : فعل القراءة 

تأليف  / قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض

-2002 ،دار الغرب : وهران - .حبيب مونسي

  سم 21؛ .  ص291 - .2001

 )المؤسسة (82 . 04 . 1 / 1832  :رقم الكتاب

 مونسي، حبيب )340

من المعيارية : فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى 

حبيب /  النقدية إلى االنفتاح القرائي المتعدد

 359 - .2002 ،دار الغرب : وهران - .مونسي

  سم 21؛ . غالف مص. : ص

 )مؤسسةال (82 . 02 . 1 / 286  :رقم الكتاب

 ميلر، جي هيليس )341

كانت دي مان، إليوت ترولوب، : أخالقيات القراءة 

هيليس ميلر ؛ ترجمة سهيل . جي / جيمس وبنيامين

  - .1997 ،دار الكنوز األدبية : بيروت - .نجم

  سم 21؛ . غالف مص. :  ص175

 )المؤسسة (82 . 003 . 1 / 146  :رقم الكتاب

طفى فهيم مص / ميول األطفال القرائية )342

ـ ). م1986أكتوبر  (50ـ ع . ـ التربية. محمد

 )المكتبة( 21-16 .ص

 في األساسيميول تالميذ الصف التاسع  )343

القراءة  القراءة الحرة ومدى اتفاقها مع موضوعات

 احمد السباعيمطاوع ) / مصغرة فيلمية( المقررة

 ,شلبي إسماعيل سعد إسماعيل سعد إشراف ; الصيفي

كلية , جامعة طنطا:  اطنطـ . حنورة احمد حسن

 / هـ1406قسم المناهج وطرق التدريس، , التربية

 )بةالمكت (. ص274 -. 1985

 نجمي، حسن )344

حان الوقت لكي نوسع من المساحات الخاصة 

نجمي حسن ؛ حاوره محمد  / بالمجتمع المدني

 فرطميسي

22. ص - ).2002( 8-7. ع - . مجلة الشعلةفي

  سم 30 ؛ 27-

 )المؤسسة( D1 . 387 : رقم الترتيب

/ نحو تيسير القراءة والكتابة في اللغة )345

دار القلم :  الكويتـ .  محمدإسماعيلتأليف علي 

 )المكتبة (.ص 168 -.  م1985للنشر، 

كيف نحقق مطلب : نحو قراءة جادة  )346

ـ . عبدالرزاق حجاج محمد/ القراءة السريعة ؟

مايو /هـ1420صفر  (29، س 2ـ ع . الخفجي

 )المكتبة (26-22 .ـ ص). م1999

توصية الندوة : نحو مجتمع قارئ  )347

ـ التوثيق التربوي، وزارة . العالمية للكتاب

). م1983/هـ1403 (24ـ ع . المعارف السعودية

 )المكتبة (137-127 .ـ ص

 )تونس : 1982(ندوة  )348

الندوة التي نظمها قسم  / أعمال: القراءة والكتابة 

- .1982 أبريل 2 مارس إلى 30العربية أيام 

 23؛ .  ص456 - .1989 ،جامعة تونس : تونس 

 سم 

 )المؤسسة (82 . 05 . 0 / 36  :رقم الكتاب

 )الرياض : 1989(ندوة  )349

حقوق الطفل بين النظرية . أعمال: المرأة والقراءة 

الندوة التي نظمتها مكتبة الملك  / أعمال: والتطبيق 

.  م1989 ديسمبر 4عبد العزيز العامة بالرياض في 

وة التي نظمتها مكتبة الملك عبد العزيز العامة الند

مكتبة  : الرياض -. م1990 ديسمبر 3بالرياض في 

 23؛ .  ص53 - .1991 ،الملك عبد العزيز العامة
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 سم 

 )المؤسسة (30 . 15 . 1 / 182  :رقم الكتاب

 ) ؛ تونس1991(ندوة جبل الوسط  )350

11-10أعمال ندوة جبل الوسط، : الطفل والمطالعة 

الجمعية التونسية  : تونس - .1991ديسمبر  12-

.  ص80 - .1992 ،للموثقين والمكتبيين واألرشفيين

  سم 21باأللوان ؛ . غالف مص: 

 )المؤسسة (37 . 02 . 1 / 55  :رقم الكتاب

ندوة مشكالت القراءة الحرة في مصر  )351

ـ . محمد يوسف مراد / 1997 يونيو 1، )القاهرة(

 1، ع 18 ـ س .مجلة المكتبات والمعلومات

-144 .ـ ص). م1998يناير /هـ1418رمضان (

 )المكتبة (148

نماذج وخبرات عالمية في التشجيع على  )352

 104ـ ع . ـ المعرفة. نصار عمر/القراءة

-110 .ـ ص). م2004يناير /هـ1424ذوالقعدة (

 )المكتبة (114

نموذج االهتمام ودوافع القراءة لتقويم  )353

ـ . ميد أحمدمحمد عبدالح/الموضوعات الصحفية

اآلداب والعلوم : مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 

 ـ ).  م1990- هـ 1410 (3ـ مج . اإلنسانية

 )المكتبة (69-37 .ص

جمعية /نيوزالندا رائدة في تعليم القراءة )354

 10، س 53ـ ع . ـ المعلم. المعلمين بالشارقة

 )المكتبة (23-22 .ـ ص). م1994ديسمبر (

،  هيلينا داهلباك/هذا كتابي كتاب القراءة )355

دار :  السويدـ . منى زريقات هنينغ، شارلوت رامل

 )المكتبة (.ص 26 - .م1999المنى، 

ـ . إبراهيم السمان / هل القراءة هواية )356

ارامكو، إدارة : ـ الظهران . 4ـ ع . القافلة

 )المكتبة( .ت. العالقات العامة، د

واقع القراءة الحرة لدى الشباب في دول  )357

 /دراسة نظرية وميدانية:  الخليجي مجلس التعاون

مكتب التربية : الرياض ـ .  الحاجيعلي بن عبداهللا

 537 -. م2002/هـ1423 ,العربي لدول الخليج

 )المكتبة( .ص

وضع المطالعة في السنة السادسة من  )358

 التعليم اإلبتدائي

 تحقيق ميشال بلعجوزة، سعاد قرطاس، عبد القادر 

ب عادل األحمر، ؛ تعري] وآخرون... [بن الشيخ

  سم 21 ؛ 80-57. ص - .بلقاسم بن سالم

الملتقى ] أشغال: [في قضايا الكتاب والمطالعة 

 1972المغربي بالحمامات في نوفمبر 

 ] ؟1976[ ،المعهد القومي لعلوم التربية : تونس

 )المؤسسة (37 . 06 . 1 / 85  :رقم الكتاب

 الكتاب والنشر

 أقصبي، آسية )359

عرض :  لألطفال المنشورات الموجهة

 آسية أقصبي / وتحليل

فصلية تعنى بالقضايا التربوية :  آفاق تربوية في

  ؛26-9. ص - ).1992( 6-5. ع - .واإلبداعية

  سم 24

 )المؤسسة( N2 . 1563 : رقم الترتيب

 ابن زويتين، الشاذلي )360

تاريخ الكتاب بتونس قديما وحديثا، خطا ونساخة، 

 قوانين وإجراءات، طباعة ونشرا، إشهارا وتوزيعا،

الشاذلي بن  / وثائق وصور تنشر ألول مرة

- .1997 ،مطبعة كولوراما : تونس - .زويتين

  سم 21؛.  ص154 

 )المؤسسة (93 . 044 . 1 / 767  :رقم الكتاب

روجيه / [الصناعات الثقافية في لبنان  )361

.]وآخرون... ملكي، وسيم حرب، فارس أبي صعب

 -. 2002للدراسات، المركز اللبناني :  لبنان –

  سم24؛ . غالف مص. :  ص133

 )المؤسسة (30 14. 1 / 655  :رقم الكتاب

الواقع : الكتاب والنشر في لبنان  )362

فارس أبي صعب، فرات األشقر، مود  /والسياسات 

 



 39  القراءة والمكتبات

المركز اللبناني :  لبنان –]. وآخرون... [اسطفان

؛ . غالف مص. :  ص218 -. 2003للدراسات، 

  سم24

 )المؤسسة( 00 08. 1 / 176  :برقم الكتا

 خليفة، شعبان عبد العزيز )363

شعبان عبد العزيز  / تزويد المكتبات بالمطبوعات

  1984 ،دار الثقافة : القاهرة - .خليفة

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 104  :رقم الكتاب

 هاشم إعدادجمع و/ ... قالوا في الكتاب )364

:  الرياضـ . محمود سيد محمد يوسف, فرحات

 2002 / هـ1423بة الملك عبدالعزيز العامة، مكت

 )المكتبة (. ص514 - .م

مشكالت الكتاب العربي من الصناعة إلى  )365

ـ عالم . عبدالوهاب عبدالسالم ابوالنور / القراءة

دار ثقيف للنشر : ـ الرياض . 6ـ ع . الكتب

 )المكتبة( .627-609 . ص- .ت. والتأليف، د

 1988 (ملتقى الكتاب وقضاياه في المغرب )366

 )؛ العيون

توصيات ملتقى الكتاب وقضاياه في المغرب، العيون 

وزارة  : الرباط – .1988 يناير 31 و 30، 29أيام 

  سم 24؛ .  ص46 - ].؟-198[ ،الشؤون الثقافية

 )المؤسسة (30 . 14 . 1 / 319  :رقم الكتاب

 تاريخ المكتبات

 ابن الخياط، نزهة )367

 نزهة ابن الخياط / مكتبة جامع القرويين عبر التاريخ

 Revue=  المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات في
maghrébine de documentation et 

d'information. - 9. ص - ).1985( 3. ع-

  سم 24 ؛ 25

 )المؤسسة( E4 . 637 : رقم الترتيب

 ابن الخياط، نزهة )368

نظرة على األوضاع الراهنة للمكتبات في المملكة 

  ابن الخياطنزهة / المغربية

مجلة علمية تهتم :  المجلة العربية للمعلومات في

بمجاالت المعلومات، المكتبات، الوثائق، التوثيق، 

 The Arab magazine for= اإلحصائيات 

information science. - 1. ، ع5. مج  

  سم 24 ؛ 41-26. ص - ).1984(

 )المؤسسة( F1 . 670 : رقم الترتيب

 ابن شريفة، محمد )369

مثال خزانة :  المكتبة في المدينة اإلسالمية دور

 محمد بنشريفة / القرويين بفاس

مجلة دورية تعنى بالدراسات :  القرويين في

 Al= اإلسالمية والفقهية واالجتماعية والمقارنة 
Quaraouiyine : consacrée au fikh, aux 

études islamiques, sociales et comparées 
  سم 24 ؛ 24-9 .ص - ).1991( 3. ع -

 )المؤسسة( J2 . 1170 : رقم الترتيب

 الجبري، خالد بن عبد الرحمن )370

: خدمات المكتبات في المملكة العربية السعودية 

واقعها ورضاء المستفيدين عنها واتجاهات تطويرها 

سريع بن محمد السريع، خالد بن  / بحث ميداني: 

- .عبد الرحمن الجبري، فهد بن محمد الفريح

 364 - .2002 ،معهد اإلدارة العامة : اضالري 

  سم 23؛ . ص

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 285  :رقم الكتاب

 الرجراجي، عبد اهللا )371

عبد اهللا  / ]1. [نشأة الخزانة العامة بالرباط وتطورها

 الرجراجي

  7. ع - .مجلة شهرية إسالمية ثقافية:  اإليمان في

  سم 24 ؛ 73-67. ص - ).1965(

 )المؤسسة( R1 . 2028 : يبرقم الترت

 الزياني، عبد الرحمن )372

  / ]1. [اهتمام العرش العلوي بالكتب والمكاتب

 عبد الرحمن الزياني

1949( 35. ع - .مجلة ثقافية فنية:  األنيس في

  سم 30 ؛ 9ـ8. ص - ).

 )المؤسسة( R1 . 2053 : رقم الترتيب
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 الشريف، عبد اهللا محمد )373

عبد اهللا محمد  / ليبياالتطور التاريخي للمكتبات في 

 الشريف

مجلة شهرية جامعة تصدر عن :  الثقافة العربية في

 (10. ع - .اللجنة الشعبية العامة لإلعالم والثقافة

  سم 27 ؛ 66-56. ص - ).1981

 )المؤسسة( C2 . 295 : رقم الترتيب

 الشريف، عبد اهللا محمد )374

دراسات في تاريخ المكتبات والوثائق والمخطوطات 

عبد اهللا محمد الشريف، محمد امحمد  / يةالليب

- .1987 ،الدار الجماهيرية : مصراته - .الطوير

  سم 24؛ . مص. :  ص263 

 )المؤسسة (00 . 06 . 1 / 85  :رقم الكتاب

 الصوفي، خالد )375

 خالد الصوفي / أكبر مكتبة في الغرب اإلسالمي

 : Al-Ma'rifa= مجلة ثقافية شهرية :  المعرفة في

a cultural monthly review. - 1962 (6. ع

  سم 23 ؛ 76-69. ص - ).

 )المؤسسة( A10 . B3 . 161 : رقم الترتيب

 الصوفي، عبد اللطيف )376

  / مكتبة قرطبة: أشهر المكتبات العربية اإلسالمية 

  سم 22 ؛ 321-319. ص - .عبد اللطيف صوفي

 في دراسات في المكتبات والمعلومات

  2001 ،دار الفكر : دمشق

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 275  :رقم الكتاب

 الصوفي، عبد اللطيف )377

عبد اللطيف  / مبانيها وتجهيزاتها: المكتبات الحديثة 

  1992 ،دار المريخ : الرياض - .صوفي

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 100  :رقم الكتاب

 الصوفي، عبد اللطيف )378

عبد اللطيف  / لمحات من تاريخ الكتاب والمكتبات

 444 - .1987 ،دار طالس : دمشق - .يالصوف

  سم 17؛ . ص

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 55  :رقم الكتاب

 الطباع، عبد اهللا أنيس )379

عبد اهللا  / تاريخ الكتابة والمكتبة: الخدمات المكتبية 

  ،دار الكتاب اللبناني : بيروت - .أنيس الطباع

  سم 24؛ . غالف مص. :  ص216 - .1976

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 22  :رقم الكتاب

 الطوير، محمد أحمد )380

 محمد محمد الطوير / من تاريخ المكتبات في ليبيا

 Arab= مجلة فصلية :  الناشر العربي في

publisher - 160-147. ص - ).1985( 5. ع 

  سم 29؛ 

 )المؤسسة( E3 . 588 : رقم الترتيب

 العرائشي، محمد )381

 محمد العرائشي / خزانة الجامع الكبير بمدينة مكناس

مجلة شهرية تعنى بالبحوث الدينية :  دعوة الحق في

  - ).1984( 234. ع - .وشؤون الثقافة والفكر

  سم 25 ؛ 111ـ107. ص

 )المؤسسة( J1 . 1148 : رقم الترتيب

 الفاسي، محمد العابد )382

- .محمد العابد الفاسي / الخزانة العلمية بالمغرب

 ؛.  ص79 - .1960 ،مطبعة الرسالة : الرباط 

  سم 25 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 36  :رقم الكتاب

 الفريجات، عادل )383

عادل  / دراسات في المكتبة العربية التراثية

 - .1997 ،دار النمير : دمشق - .الفريجات

  سم 24؛ .  ص247 

 )المؤسسة (93 . 041 . 1 / 478  :رقم الكتاب

 الكعاك، عثمان )384

 اكعثمان الكع / المكتبات في ليبيا

 ، 5. مج - .Library world=  عالم المكتبات في

  سم 24 ؛ 8-7. ص - ).1963( 2. ع

 )المؤسسة (E4 . 645 : رقم الترتيب

 ) ؛ البصرة1975 ؛ 2(المؤتمر المكتبي  )385

المؤتمر /  وقائع وبحوث: المكتبة وعروبة الخليج 

المكتبي الثاني لجمعية اتحاد المكتبين العراقيين 
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ز دراسات الخليج العربي المنعقد باإلشتراك مع مرك

- .1975 تشرين األول 11بجامعة البصرة يوم 

؛ .  ص278 - ].؟19ـ[ ،دار الكتب : الموصل 

  سم 24

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 39  :رقم الكتاب

 المكتبة العربية والثقافة المكتبية )386

إبراهيم صبيح، أحمد حماد، سعود عبد الجابر، 

1997 ،دار الحامد : نعما - .مأمون فريز جرار

  سم 24؛ . غالف مص. :  ص219 - .

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 255  :رقم الكتاب

 المكتبة الكتانية )387

- ).1946( ممتاز. ع - .مجلة جامعة:  الثريا في

  سم 29؛ . مص : 21-17. ص 

 )المؤسسة( E4 . 617 : رقم الترتيب

 المكناسي، أحمد )388

 لمكناسيأحمد ا / الخزانة الكتانية بفاس

1949( 34. ع - .مجلة ثقافية فنية:  األنيس في

  سم 30 ؛ 15ـ14. ص - ).

 )المؤسسة( R1 . 2053 : رقم الترتيب

 المنوني، محمد )389

محمد  / الخزائن العلمية بمدينة تارودانت وما إليها

 المنوني

مجلة تصدرها كلية اآلداب والعلوم :  دراسات في

 -21. ص - ).1995( 7. ع - .اإلنسانية بأكادير

  سم 24 ؛ 26

 )المؤسسة( E2 . 541 : رقم الترتيب

 المنوني، محمد )390

الخزانة المغربية في عصر السلطان الحسن 

 محمد المنوني / األول

  38. ع - .Al-Manahil=  المناهل في

  سم 24 ؛ 103-7. ص - ).1989(

 )المؤسسة( B2 . 124 : رقم الترتيب

 المنوني، محمد )391

 محمد المنوني / بالمغرب عن الخزانات الملكية

 -121. ص - ).1982( 2. ع - . اإلعالميفي

  سم 28 ؛ 143

 )المؤسسة( E4 . 644 : رقم الترتيب

 المنوني، محمد )392

محمد  / صفحة من تاريخها: مكتبة الزاوية الحمزية 

 المنوني

  - .مجلة لألبحاث المغربية األندلسية:  تطوان في

   سم24 ؛ 177-97. ص - ).1963( 8. ع

 )المؤسسة( B3 . 150 : رقم الترتيب

 النشار، السيد السيد )393

السيد  / تاريخ الكتب والمكتبات في مصر القديمة

،دار الثقافة العلمية : اإلسكندرية - .السيد النشار

  سم 24؛ . مص. :  ص190 - .2000 

 )المؤسسة (93 . 044 . 1 / 846  :رقم الكتاب

 النهاري، عبد العزيز محمد )394

  / تاريخها، وظائفها، واقعها: الوطنية المكتبات 

مكتبة الملك  : الرياض - .عبد العزيز محمد النهاري

  سم 24؛ .  ص156 - .1994 ،فهد الوطنية

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 155  :رقم الكتاب

 النيال، محمد البهلي )395

محمد  / عرض، دليل: المكتبة األثرية بالقيروان 

 41 - .1963 ، الثقافةدار : تونس - .البهلى النيال

  سم 27؛ . ص

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 151  :رقم الكتاب

 بنبين، أحمد شوقي )396

الكتب والمكتبات في مراكش على عهدي المرابطين 

 144-137. ص - .أحمد شوقي بنبين / والموحدين

  سم 24؛ 

: في مراكش من التأسيس إلى آخر العصر الموحدي 

 ]المنظم بمراكش [1988أشغال الملتقى األول 

  1989 ،مركز الدراسات واألبحاث : مراكش

 )المؤسسة (93 . 041 . 1 / 238  :رقم الكتاب

 بنبين، أحمد شوقي )397

تاريخ المكتبات اإلسالمية ومن ألف في 

تأليف عبد الحي الكتاني ؛ ضبط وتعليق  / الكتب

- .أحمد شوقي بنبين وعبد القادر سعود
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- .2004 ،طنيةالمطبعة والوراقة الو : مراكش 

  سم 24؛ . مص. :  ص285 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 302  :رقم الكتاب

 بنبين، أحمد شوقي )398

أحمد شوقي بنبين ؛  / تاريخ خزائن الكتب بالمغرب

الخزانة الحسنية : الرباط - .ترجمة مصطفى طوبي

  سم 24؛ . غالف مص. :  ص311 - .2003 ،

 )مؤسسةال (93 . 044 . 1 / 952  :رقم الكتاب

 بنبين، أحمد شوقي )399

 أحمد شوقي بينبين / خزانة مراكشية باإلسكوريال

=  مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط في
Revue de la Faculté des lettres et des 

sciences humaines, Rabat. - 9. ع 

  سم 24 ؛ 142-127. ص - ).1982(

 )المؤسسة (O3 . 1784 : رقم الترتيب

 ين، أحمد شوقيبنب )400

أحمد  / وظيفة القيم في تاريخ الخزانة المغربية

  سم 22 ؛ 375ـ361. ص - .شوقي بنبين

دراسات في تاريخ : في في النهضة والتراكم 

 المغرب والنهضة العربية

  1986 ،توبقال : الدار البيضاء

 )المؤسسة (93 . 041 . 1 / 125  :رقم الكتاب

ر العص: تاريخ المكتبات في مصر  )401

 المملوكي

السيد النشار ؛ تقديم محمد فتحي عبد الهادي، 

الدار المصرية  : القاهرة - .جوزيف نسيم يوسف

. غالف مص. :  ص335 - .1993 ،اللبنانية

  سم 24باأللوان ؛ 

 )المؤسسة (93 . 044 . 1 / 648  :رقم الكتاب

 حجي، محمد )402

- .محمد حجي / الخزانة العلمية الصبيحية بسال

  سم 24 ؛ 116-113. ص 

: في المخطوطات العربية في الغرب اإلسالمي 

أعمال الندوة : [وضعية المجموعات وآفاق البحث 

، الدار 1988 أبريل 9، 8، 7التي عقدت أيام 

 ]البيضاء

مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود  : الدار البيضاء

  1990إيداع  ،للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية

 )المؤسسة (00 . 09 . 0 / 85  :رقم الكتاب

 حسب اهللا، سيد )403

تاريخ الكتب والمكتبات عبر الحضارات 

- .سيد حسب اهللا، محمد جالل غندور / اإلنسانية

 ؛.  ص191 - . 1996 ،دار المريخ : الرياض 

  سم 24

 )المؤسسة (93 . 044 . 1 / 683  :رقم الكتاب

 حسن، سعيد أحمد )404

بي أنواع المكتبات في العالمين العر

دار  : عمان - .تأليف سعيد أحمد حسن / واإلسالمي

  سم 24؛ .  ص93 - .1984 ،الفرقان

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 2  :رقم الكتاب

 حمادة، محمد ماهر )405

 محمد ماهر حمادة / الكتب والمكتبات في األندلس

 College of=  مجلة كلية العلوم االجتماعية في

social sciences magazine. - 6 .ع  

  سم 24 ؛ 367-345. ص - ).1982(

 )المؤسسة( I2 . 1046 : رقم الترتيب

 حمادة، محمد ماهر )406

نشأتها وتطورها : المكتبات في اإلسالم 

- .محمد ماهر حمادة / ومصائرها

؛ .  ص232 - .1981 ،مؤسسة الرسالة : بيروت 

  سم 24

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 8 : رقم الكتاب

 حمادة، محمد ماهر )407

تاريخها وتطورها حتى مطلع : لمكتبات في العالم ا

  : الرياض - .محمد ماهر حمادة / القرن العشرين

  1981 ،دار العلوم

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 71  :رقم الكتاب

 خليفة، شعبان عبد العزيز )408

الكتاب في : الكتب والمكتبات في العصور الحديثة 

- .شعبان عبد العزيز خليفة / الغرب المتألق

 754 - .2001 ،الدار المصرية اللبنانية : القاهرة 
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  سم 23؛ . ص

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 282  :رقم الكتاب

 خليفة، شعبان عبد العزيز )409

تأليف  / الكتب والمكتبات في العصور القديمة

الدار  : القاهرة - .الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة

  سم 24؛ .  ص343 - .1997 ،المصرية اللبنانية

 )المؤسسة (93 . 044 . 1 / 700  :رقم الكتاب

 خليفة، شعبان عبد العزيز )410

الشرق : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى 

شعبان عبد العزيز  / المسلم، الشرق األقصى

1997 ،الدار المصرية اللبنانية : القاهرة- .خليفة

  سم 24؛ .  ص576- .

 )ؤسسةالم (93 . 044 . 1 / 706  :رقم الكتاب

 خليفة، شعبان عبد العزيز )411

الغرب : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى 

 تأليف شعبان  / المسيحي، الدولة البيزنطية، اليهود

الدار المصرية  : القاهرة - .عبد العزيز خليفة

  سم 24؛ .)  ص1052. ( مج2 - .1998 ،اللبنانية

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 268  :رقم الكتاب

 شعبان عبد العزيزخليفة،  )412

- .شعبان خليفة / تطور الكتب والمكتبات في قطر

 - .1993 ،العربي للنشر والتوزيع : القاهرة 

  سم 24؛ . غالف مص. :  ص249 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 132  :رقم الكتاب

 دياب، حامد الشافعي )413

دكتور حامد الشافعي  / الكتب والمكتبات في األندلس

؛ .  ص160 - .1998 ،دار قباء : القاهرة - .دياب

  سم 24

 )المؤسسة (93 . 044 . 1 / 775  :رقم الكتاب

 دياب، حامد الشافعي )414

دكتور حامد الشافعي  / الكتب والمكتبات في األندلس

؛ .  ص160 - .1998 ،دار قباء : القاهرة - .دياب

  سم 24

 )المؤسسة (93 . 044 . 1 / 775  :رقم الكتاب

 ربيرا، خوليان )415

خوليان  / تبات وهواة الكتب في إسبانيا اإلسالميةالمك

 ربيرا ؛ ترجمة جمال محمد محرز

 Journal of=  مجلة معهد المخطوطات العربية في

Institute of Arab manuscripts. - 4. مج 

  سم 24 ؛ 96-77. ص - ).1958 (

 )المؤسسة( B2 . 130 : رقم الترتيب

 ساعاتي، يحيى محمود جنيد )416

إستبطان للموروث :  المكتبة العربية الوقف وبنية

مركز  : الرياض - .يحيى محمود ساعاتي / الثقافي

1988 ،الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

  سم 25؛ .  ص238 - .

 )المؤسسة (10 . 052 . 1 / 782  :رقم الكتاب

 سرحان، منصور محمد )417

منصور محمد  / المكتبات في العصور اإلسالمية

  - .1997 ،مكتبة فخراوي : منامةال - .سرحان

  سم 24؛ .  ص200

 )المؤسسة (93 . 044 . 1 / 705  :رقم الكتاب

 سليم، حمدة )418

وثيقة تاريخية حول فترة مجهولة من تاريخ 

 حمدة سليم / المكتبات

 Revue=  المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات في
maghrébine de documentation et 

d'information. - 171. ص - ).1985( 3. ع

  سم 24 ؛ 174-

 )المؤسسة( E4 . 637 : رقم الترتيب

 شرف الدين، عبد التواب )419

عبد  / االتجاهات الحديثة في المكتبات والتربية

العربي للنشر  : القاهرة - .التواب شرف الدين

  1985،والتوزيع

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 135  :رقم الكتاب

 عليان، ربحي مصطفى )420

/   والمكتبات في الحضارة العربية اإلسالميةالكتب

 ،بيت القرآن : المنامة - .ربحي مصطفى عليان

  سم 21؛ .  ص127 - .1996

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 297  :رقم الكتاب
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 عليان، ربحي مصطفى )421

ربحي  / المكتبات في الحضارة العربية اإلسالمية

- .1999 ،دار صفاء : عمان - .مصطفى عليان

  سم 24؛ . ، غالف مص.مص. : ص 231 

 )المؤسسة (93 . 044 . 1 / 769  :رقم الكتاب

 عناني، محمد )422

محمد زكريا  / قراءات نقدية في المكتبة العربية

  ،دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية - .عناني

  سم 24؛ .  ص248 - .1984

 )المؤسسة (82 . 04 . 1 / 1382  :رقم الكتاب

 قزانجي، فؤاد يوسف )423

المكتبات في العراق منذ أقدم العصور حتى الوقت 

دار  : بغداد - .فؤاد يوسف قزانجي / الحاضر

 24؛ .  ص146 - .2001 ،الشؤون الثقافية العامة

 سم 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 293  :رقم الكتاب

 هيسيل، ألفرد )424

تأليف ألفرد هيسيل ؛ نقله إلى  / تاريخ المكتبات

- .د العزيز خليفةالعربية دكتور شعبان عب

.  ص198 - .1993 ،المكتبة األكاديمية : القاهرة 

  سم 24؛ 

 )المؤسسة (93 . 044 . 1 / 684  :رقم الكتاب

 المكتبات المدرسية

 أديف، عبد العزيز )425

  / المكتبات المدرسية، أي واقع ؟ وأية آفاق ؟

 عبد العزيز أديف ؛ حاوره مصطفى سنكي

  - .وية ثقافية جامعةمجلة ترب:  النداء التربوي في

  سم 24 ؛ 92-88. ص - ).2000( 8. ع

 )المؤسسة( N2 . 1572 : رقم الترتيب

 السباعي أبرجو، لطيفة )426

السباعي  / المكتبات المدرسية بالثانويات المغربية

 فاطمة

= تهتم بقضايا التربية والعلوم والثقافة :  الدعم في

L'Appui : s'intéresse aux dossiers 
d'éducation, de sciences et de culture. -  

  سم 24 ؛ 44-37. ص - ).1996( 2. ع

 )المؤسسة( N2 . 1567 : رقم الترتيب

 السويدان، ناصر محمد )427

واقعها : المكتبات المدرسية في دول الخليج العربية 

أعدها ناصر بن محمد  / وسبل تطويرها

مكتب التربية العربي لدول  : الرياض - .السويدان

 28؛ . غالف مص. :  ص249 - .1996 ،جالخلي

 سم 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 216  :رقم الكتاب

 الصوفي، عبد اللطيف )428

تنظيمها، مصادرها ودورها في : المكتبات المدرسية 

- .عبد اللطيف صوفي / مستقبل التربية

  1990 ،دار طالس : دمشق 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 99  :رقم الكتاب

 تارالعلوي، المخ )429

التطور والتحديث، اإلجراءات : المكتبة المدرسية 

- .الهادي بجيبجو، العلوي سيدي المختار / التقنية

. :  ص177 - .2000 ،مكتبة دار السالم : الرباط 

  سم 21؛ . غالف مص

 )المؤسسة (37 . 08 . 1 / 57  :رقم الكتاب

 القاسمي، علي )430

لي محمد ماهر حمادة، ع / تنظيم المكتبة المدرسية

  1981 ،مؤسسة الرسالة : بيروت - .القاسمي

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 14 : رقم الكتاب

 الكحاك، عبد القادر )431

 بقلم األستاذ  / مكتبات المغرب والعملية التربوية

 عبد القادر الكحاك

-21. ص - ).1981( 1. ع - . المكتبة العربيةفي

  سم 24 ؛ 28

 )المؤسسة( F1 . 658 : رقم الترتيب

 المتقي، عبد اهللا )432

عبد اهللا  / الواقع والممكن: المكتبات المدرسية 

 المتقي
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= مجلة فصلية ديداكتية تعليمية :  قضايا تربوية في
Problèmes pédagogiques : revue 

didactique- ؛ 26-22. ص - ).2002( 11. ع 

  سم 23

 )المؤسسة( N2 . 1570 : رقم الترتيب

لقراءة في المكتبات المدرسية ومستقبل ا )433

ـ مجلة . حسني عبدالرحمن الشيمي/ الوطن العربي

 ـ . 2ـ ع . المكتبات والمعلومات العربية

101-84. ص. ت. دار المريخ للنشر، د: الرياض 

 )المكتبة (.

أمينة  / المكتبة المدرسية والقراءة الحرة )434

-1992 (2ـ ع . ـ آفاق تربوية. يوسف عرب

 )المكتبة (.76-72. ـ ص). 1993

 كتبة والمدرسة والتلميذالم )435

نقله عن اإلنجليزية أحمد لطفي النمر ؛ مراجعة 

  1979 ،دار الفكر العربي : القاهرة - .حسن رشاد

 )المؤسسة (00 . 06 . 1 / 129  :رقم الكتاب

 بلبشير الحسني، محمد )436

السلك : المكتبات المدرسية بين الماضي والمستقبل 

بلبشير  / الثانويالثاني من التعليم األساسي والتعليم 

 محمد سالم

مجلة تعنى بقضايا الثقافة :  فضاءات تربوية في

 Fadaât tarbaouiya : revue= التربوية واإلبداع 

semestrielle. - ـ128. ص - ).1995( 1. ع

  سم 24 ؛ 144

 )المؤسسة( N2 . 1559 : رقم الترتيب

 بوسالم، محمد بن البشير )437

 1956المغرب من المكتبات المدرسية والجامعية في 

 24 ؛ 43-29. ص - .محمد بوسالم / 1996إلى 

 سم 

في تدبير شؤون المكتبات ومراكز التوثيق وأساليب 

 تنظيمها وتسييرها

،شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع : الرباط

 1998  

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 228  :رقم الكتاب

 حسن، عبد الجليل السيد )438

اسة في اإلستخدام التربوي در: المكتبة والتربية 

عبد ربه محمود، عبد الجليل  / للكتب والمكتبات

19ـ[ ،دار الفكر العربي : القاهرة - .السيد حسن

  سم 24؛ .  ص244 - ].؟

 )المؤسسة( 37 . 06 . 1 / 81  :رقم الكتاب

 خير اهللا، سيد محمد )439

مدحت كاظم، سيد  / المكتبة في المدرسة االبتدائية

- . محمد مصطفى زيدانمحمد خير اهللا،

  1967 ،مكتبة األنجلو المصرية : القاهرة 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 120  :رقم الكتاب

دور المعلم وأمين المكتبة في عملية  )440

. أحمد عبداهللا أحمد/اإلرشاد القرائي بمكتبة المدرسة

1404رمضان  (4، س7ـ ع. ـ صحيفة المكتبة

 )بةالمكت( .12-10ـ ص ). م1984يونيو /هـ

دور المكتبة المدرسية في تنمية القراءة  )441

ـ ع . ـ التربية. فهيم مصطفى محمد/عند األطفال

. صـ ). م1986ديسمبر /هـ1407ربيع ثاني  (52

 )المكتبة( 34-37

دور المكتبة المدرسية في عالج التخلف  )442

 90ـ ع . ـ التربية. عبداهللا احمد احمد/في القراءة

: ـ الدوحة . )م1989يوليو /هـ1409ذوالقعدة (

. اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، د

 )المكتبة ( 86-84 . ص- .ت

 ديفز، رث آن )443

قوة نحو تعليم : المكتبة المدرسية الشاملة 

رث آن ديفز ؛ ترجمة أحمد محمد عيسوي،  / أفضل

دار البحوث  : الكويت - .عوني شحاده أبو شنب

  سم 25؛ .  ص685 - .1986 ،العلمية

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 34  :رقم الكتاب

 رشاد، حسن )444

  : القاهرة - .حسن رشاد / المكتبات ورسالتها

 ] ؟19ـ[ ،دار الفكر العربي

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 119  :رقم الكتاب
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 شحاتة، حسن سيد )445

المكتبة المدرسية ودورها في نظم التعليم 

 محمد محمد فتحي عبد الهادي، حسن  / المعاصرة

الدار  : القاهرة - .عبد الشافي، حسن سيد شحاتة

  سم 24؛ .  ص312 - .1999 ،المصرية اللبنانية

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 249  :رقم الكتاب

 عبد الشافي، حسن محمد )446

مقوماتها وتنطيمها : الخدمة المكتبية المدرسية 

- .مدحت كاظم، حسن عبد الشافي / وأنشطتها

  1986 ،المصرية اللبنانيةالدار  : القاهرة

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 31  :رقم الكتاب

 عبد الشافي، حسن محمد )447

 حسن محمد  / المكتبة المدرسية ودورها التربوي

،مؤسسة الخليج العربي : القاهرة - .عبد الشافي

 1987  

 )المؤسسة( 00 . 05 . 1 / 47 : رقم الكتاب

 عبد الشافي، حسن محمد )448

بناؤها :  بالمكتبات المدرسية مجموعات المواد

- .حسن محمد عبد الشافي / وتنميتها وتقييمها

  1986 ،دار المريخ : الرياض 

 ) المؤسسة (00 . 05 . 1 / 73  :رقم الكتاب

 غافس، عبد الرحمان )449

  / الخزانة المدرسية بين العجز والدور التثقيفي

 عبد الرحمان غافس

= ية تعليمية مجلة فصلية ديداكت:  قضايا تربوية في
Problèmes pédagogiques : revue 

didactique - 52-49. ص - ).2002( 11. ع 

  سم 23؛ 

 )المؤسسة( N2 . 1570 : رقم الترتيب

 كاظم، مدحت )450

المكتبة المدرسية ودور المشرفين عليها في تحقيق 

دار الفكر  : الكويت - .مدحت كاظم / أهدافها

  1979 ،العربي

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 122  :رقم الكتاب

 لهبيل، عالل )451

 عالل لهبيل / المنهاج الدراسي والمكتبة المدرسية

مجلة تربوية ثقافية تعنى :  الحوار التربوي في

- ).1995( 5-4. ع - .بقضايا التربية واإلبداع

  سم 24 ؛ 48-40. ص 

 ) المؤسسة( N2 . 1565 : رقم الترتيب

 محيريق، مبروكة عمر )452

المكتبات المدرسية في المستفيدون من 

 مبروكة عمر محيريق / الجماهيرية

 Arab= مجلة فصلية :  الناشر العربي في

publisher - ؛ 71-66. ص - ).1986( 6. ع 

  سم 29

 )المؤسسة( E3 . 588 : رقم الترتيب

 محيريق، مبروكة عمر )453

دراسة تحليلية : المكتبات المدرسية في الجماهيرية 

طرابلس،  - .ريقمبروكة عمر محي / نقدية

  ،المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن : ليبيا

  سم 24؛ .  ص257 - .1985

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 162  :رقم الكتاب

 محيريق، مبروكة عمر )454

دراسة تحليلية : المكتبات المدرسية في ليبيا 

 مبروكة عمر محيريق / نقدية

 Revue=  المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات في
maghrébine de documentation et 

d'information. - 159. ص - ).1985( 3. ع

  سم 24 ؛ 162-

 )المؤسسة( E4 . 637 : رقم الترتيب

 محيريق، مبروكة عمر )455

مبروكة عمر  / تطور الحركة المكتبية المدرسية

 محيريق

مجلة شهرية جامعة تصدر عن :  الثقافة العربية في

  10. ع - .عامة لإلعالم والثقافةاللجنة الشعبية ال

  سم 27 ؛ 55-52. ص - ).1981(

 )المؤسسة( C2 . 295 : رقم الترتيب
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 المكتبات الجامعية

 )زغوان : 1993(الندوة العربية  )456

المكتبات الجامعية دعامة للبحث العلمي والعمل 

الندوة العربية  / وقائع: التربوي في الوطن العربي 

إلتحاد العربي للمكتبات للمعلومات التي نظمها ا

والمعلومات بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 

 6-4الموريسكية والتوثيق والمعلومات بزغوان من 

مركز الدراسات  : زغوان - .1993من ديسمبر 

والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق 

  سم 24؛ .  ص51، 395 - .1994،والمعلومات

 )المؤسسة (00 . 05 . 0 / 27  :رقم الكتاب

 بدر، أحمد )457

دراسة في المكتبات األكاديمية : المكتبات الجامعية 

- .أحمد بدر، محمد فتحي عبد الهادي / والبحثية

  1978 ،دار غريب : القاهرة 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 7  :رقم الكتاب

 بونفيخة، فتيحة )458

بين : مكتبة المعهد الوطني العالي ألصول الدين 

من إعداد فتيحة  / دراسة: ليمية والبحثية الوظيفة التع

 بونفيخة

 Revue de=  مجلة علم المكتبات في

bibliothéconomie. - 2001( 1. ع.( -  

  سم 23 ؛ 25-17. ص

 )المؤسسة( S1 . 2214 : رقم الترتيب

. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )459

 الرياض. قسم المكتبات والمعلومات

يصدرها قسم المكتبات  / علوماتحولية المكتبات والم

جامعة اإلمام محمد بن  : الرياض - .والمعلومات

  سم 24؛ .  ص188 - .1990 ،سعود اإلسالمية

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 222  :رقم الكتاب

المنظمة العربية . جامعة الدول العربية )460

 القاهرة. للتربية والثقافة والعلوم

جامعة الدول  / دليل المكتبات في الوطن العربي

المنظمة العربية للتربية والثقافة  : القاهرة - .العربية

  سم 24؛ .  ص195 - .1973 ،والعلوم

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 43  :رقم الكتاب

 حروش، موسى )461

اإلطارات العلمية والتقنية بالمكتبات الجامعية 

 موسى حروش  / الجزائرية

= لمعلومات  المجلة العربية لألرشيف والتوثيق وافي
Revue arabe d'archives, de 

documentation et d'information. - 3. ع-

  سم 24 ؛ 35-23. ص - ).1998( 4

 )المؤسسة( B3 . 134 : رقم الترتيب

 عاشور، محمد صالح بن جميل )462

: المكتبات الجامعية بالمملكة العربية السعودية 

تأليف محمد صالح بن جميل  / حاضرها ومستقبلها

  - .1992 ،دار المريخ : الرياض - .شورعا

  سم 24؛ . غالف مص. :  ص226

 )المؤسسة (00 . 06 . 1 / 121  :رقم الكتاب

 عبد الرحمن، مصطفى عبد الجليل )463

إعداد  / المشكالت الفنية في المكتبات الجامعية

- .مصطفى عبد الجليل عبد الرحمن

غير مرقم ؛  - ].؟-19[ ،جامعة الرياض : الرياض 

  سم 28

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 203  :رقم الكتاب

 قاسم، حشمت )464

عرض وتحليل  / تطور المكتبات الجامعية بالجزائر

 حشمت قاسم

 Arab= مجلة فصلية :  الناشر العربي في

publisher - ؛ 63-59. ص - ).1987( 9. ع 

  سم 29

 )المؤسسة (E3 . 588 : رقم الترتيب

 قدورة، وحيد )465

المعوقات وسبل : جامعية بتونس خدمات المكتبات ال

 وحيد قدورة / تجاوزها

 Revue=  المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات في
maghrébine de documentation et 

d'information. - 109. ص - ).1986( 4. ع
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  سم 24 ؛ 134-

 )المؤسسة( E4 . 637 : رقم الترتيب

 مفتاح، علي جاب اهللا )466

كتب األجنبية في مكتبات مشاكل اختيار واقتناء ال

علي جاب  / دراسة ميدانية مقارنة: الجامعات الليبية 

 اهللا مفتاح

 Arab=  مجلة المكتبات والمعلومات العربية في
journal for librarianship and information 

science. - ؛ 152-143. ص - ).1999( 2. ع 

  سم 24

 )المؤسسة( E3 . 575 : رقم الترتيب

 د المنعم محمدموسى، عب )467

- .عبد المنعم محمد موسى / المكتبة الجامعية

،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة 

 1984  

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 118  :رقم الكتاب

 نعمات، مصطفى )468

اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات الجامعية 

- .نعمات مصطفى / دراسة تحليلية: والمعهدية 

؛ .  ص107 - .1990إيداع  ،دار الثقافة : قاهرةال 

  سم 24

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 127 : رقم الكتاب

 المكتبات العمومية

 إبراهيم محمد، مها أحمد )469

المؤتمر السنوي األول إلخصائيي المكتبات 

 ] أعمال: [والمعلومات في مصر 

  يونيو 30 - 28المؤتمر السنوي األول، القاهرة 

 1997 ،دار الكتب المصرية: قاهرة  ال-. 1997

المستفيدون من المكتبات العامة في مدينة بني :  4

إعداد مها أحمد إبراهيم / دراسة تحليلية : سويف 

 -. 1997 ،دار الكتب المصرية:  القاهرة -. محمد

 .  ص21

 )المؤسسة( 00 . 05 . 1 / 237 : رقم الكتاب

 الدباغ، محمد بن عبد العزيز )470

يين ودورها اإليجابي في حفظ التراث خزانة القرو

. ص - .محمد بن عبد العزيز الدباغ / المخطوط

  سم 24 ؛ 49-76

: في المخطوطات العربية في الغرب اإلسالمي 

أعمال الندوة : [وضعية المجموعات وآفاق البحث 

، الدار 1988 أبريل 9، 8، 7التي عقدت أيام 

 ]البيضاء

د العزيز آل سعود مؤسسة الملك عب : الدار البيضاء

  1990إيداع  ،للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية

 )المؤسسة( 00 . 09 . 0 / 85 : رقم الكتاب

 الرجراجي، عبد اهللا )471

عبد اهللا  / الخزانة المغربية العامة في الرباط

 الرجراجي

، 3. مج - .Library world=  عالم المكتبات في

  سم 24 ؛ 36-32. ص - ).1961( 2. ع

 )المؤسسة( E4 . 645 : رقم الترتيب

 الضبيعان، سعد بن عبد اهللا )472

إطاللة تاريخية على المكتبات العامة في المملكة 

سعد بن عبد  / العربية السعودية مع دليل شامل لها

مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياض - .اهللا الضبيعان

  سم 24؛ .  ص203 - .1994 ،

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 157  :رقم الكتاب

 العياري، مختار )473

النظام الوطني للمكتبات العامة في تونس ودوره في 

علي  / إرساء نظام وطني وعربي للمعلومات

 ؛339-335. ص - .المرزوقي، مختار العياري

  سم 24

في المكتبات الوطنية والعامة ودورها في إرساء 

 وقائع: النظم العربية للمعلومات 

للبحث العلمي والمعلوماتمؤسسة التميمي  : زغوان

، 1996  

 )المؤسسة (00 . 05 . 0 / 50  :رقم الكتاب

 الفاسي، محمد )474

بقلم محمد  / الخزانة السلطانية وبعض نفائسها

1965 ،جامعة محمد الخامس : الرباط - .الفاسي
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  سم 24؛ .  ص13 - .

 )المؤسسة (00 . 01 . 1 / 179  :رقم الكتاب

 المشاي، عامر عبيد )475

العامة ودورها في النظام الوطني المكتبات 

- .عامر عبيد المشاي / للمعلومات بالجماهيرية

  سم 24 ؛ 203-191. ص 

في المكتبات الوطنية والعامة ودورها في إرساء 

 وقائع: النظم العربية للمعلومات 

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات : زغوان

، 1996  

 )لمؤسسةا (00 . 05 . 0 / 50  :رقم الكتاب

 المعلمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن )476

بعض المشاكل التي تواجه المكتبات العامة في 

- .إعداد عبد اهللا بن عبد الرحمن المعلمي / بالدنا

؛ .  ص10 - ].؟-19[ ،جامعة الرياض : الرياض 

  سم 28

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 200  :رقم الكتاب

المكتبات العامة في المملكة العربية  )477

-19[ ،جامعة الرياض : الرياض - .لسعوديةا

  سم 28؛ .  ص11- ].؟

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 199  :رقم الكتاب

المكتبة العامة ودورها في تشجيع المرأة  )478

ـ أحوال . فادية سعود الصالح / على القراءة

مكتبة الملك : ـ الرياض . 9ـ ع . المعرفة

 )كتبةالم( 37-36 . ص- .ت. عبدالعزيز العامة، د

 المنوني، محمد )479

نماذج من أنظمة الخزانات العمومية بالمغرب 

 محمد المنوني / الوسيط

 Revue=  المجلة التاريخية المغاربية في
d'histoire maghrébine : époque moderne 

et contemporaine. - 1991( 62ـ61. ع.( -  

  سم 24 ؛ 148-137. ص

 )المؤسسة( E7 . B3 . 133 : رقم الترتيب

 : السادسة (الندوة العربية للمعلومات  )480

 )زغوان : 1996

المكتبات الوطنية والعامة ودورها في إرساء النظم 

الندوة العربية السادسة  / وقائع: العربية للمعلومات 

للمعلومات التي نظمها اإلتحاد العربي للمكتبات 

ومركز التوثيق " أفترسي"والمعلومات ومؤسسة 

- .1996شت  غ22القومي بزغوان، 

مؤسسة التميمي للبحث العلمي  : زغوان 

  سم 24؛ .  ص10، 367 - .1996 ،والمعلومات

 )المؤسسة (00 . 05 . 0 / 50  :رقم الكتاب

 جمعة، نبيلة خليفة )481

محمد فتحي عبد الهادي، نبيلة  / المكتبات العامة

،الدار المصرية اللبنانية : القاهرة - .خليفة جمعة

  سم 23؛ .  ص223 - .2001 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 271 : رقم الكتاب

 حسن، سعيد أحمد )482

- .سعيد أحمد حسن / المكتبة العامة والوعي الثقافي

  1985 ،مؤسسة الرسالة : بيروت 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 96  :رقم الكتاب

 سلفان، بوال )483

أندريه ماسون وبوال سلفان ؛  / المكتبات العامة

،عويدات : بيروت - .حجارترجمة نجيب نعيم ال

 1983  

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 3 : رقم الكتاب

 شيخة، جمعة )484

المكتبة الوطنية بتونس، نقطة إشعاع حضاري 

-79. ص - .جمعة شيخة / ومركز للبحث العلمي

  سم 24 ؛ 104

في المكتبات الوطنية والعامة ودورها في إرساء 

 وقائع: النظم العربية للمعلومات 

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات : زغوان

، 1996  

 )المؤسسة (00 . 05 . 0 / 50  :رقم الكتاب

 عبد الصبور، جمعة )485

 جمعة  / إنجاز ثقافي ثوري... دار الكتب الوطنية

 عبد الصبور

مجلة شهرية جامعة تصدر عن :  الثقافة العربية في

  1. ع - .اللجنة الشعبية العامة لإلعالم والثقافة
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  سم 27 ؛ 92-83. ص - ).1980(

 )المؤسسة( C2 . 295 : رقم الترتيب

 عزو، ماجدة حامد )486

دور المراكز الثقافية والمكتبات العامة ببلدية طرابلس 

ماجدة حامد  / دراسة ميدانية: في تقديم الثقافة للطفل 

 عزو

مجلة علمية تهتم :  المجلة العربية للمعلومات في

، الوثائق، التوثيق، بمجاالت المعلومات، المكتبات

 The Arab magazine for= اإلحصائيات 

information science. - 2. ، ع15. مج  

  سم 24 ؛ 132-110. ص - ).1994(

 )المؤسسة( F1 . 670 : رقم الترتيب

 عمر، أحمد أنور )487

دراسة ألسس الخدمة : المعنى االجتماعي للمكتبة 

- .أحمد أنور عمر / المكتبية العامة والمدرسية

  1983 ،دار المريخ : الرياض 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 75  :رقم الكتاب
 

 عمر، أحمد أنور )488

أحمد أنور  / المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ

  1983 ،دار النهضة العربية : القاهرة - .عمر

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 76  :رقم الكتاب

 فنيش دواس، رجاء )489

العامة التونسية تجاه التحدي العاملون في المكتبات 

-293. ص - .رجاء فنيش دواس / التكنولوجي

  سم 24 ؛ 299

في المكتبات الوطنية والعامة ودورها في إرساء 

 وقائع: النظم العربية للمعلومات 

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات : زغوان

، 1996  

 )المؤسسة (00 . 05 . 0 / 50  :رقم الكتاب

 أميلالمروس،  )490

المطالعة العمومية بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة 

 أميل المروس / دراسة لدائرة خدمات المستفيدين: 

  - .فصلية متخصصة محكمة : 3000 العربية في

  سم 24 ؛ 83-72. ص - ).2003( 1. ع

 )المؤسسة( R1 . 2030 : رقم الترتيب

 لعوج، حياة )491

حياة  / ريةالتكوين في المكتبة الوطنية الجزائ

  سم 20 ؛ 346-328. ص - .لعوج

في التكوين الجامعي في مجال علم المكتبات 

 أعمال: والمعلومات 

  2001 ،كلية العلوم اإلنسانية : الجزائر

 )المؤسسة (00 . 05 . 0 / 51 : رقم الكتاب

 موروا، أندري )492

- .أندري موروا / رسالة المكتبة العامة

 21 - ].؟19ـ[ ،مطبوعات اليونسكو : باريس 

  سم 24؛ . مص. : ص

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 150 : رقم الكتاب

 موسى، محمد عيسى )493

المكتبة الوطنية الجزائرية الجديدة في عيد ميالدها 

األول أو تصور آخر جديد لمفهوم المكتبة الوطنية 

-257. ص - .محمد عيسى وموسى / في الجزائر

  سم 24 ؛ 261

عامة ودورها في إرساء في المكتبات الوطنية وال

 وقائع: النظم العربية للمعلومات 

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات : زغوان

، 1996  

 )المؤسسة (00 . 05 . 0 / 50  :رقم الكتاب

 نصير، عايدة إبراهيم )494

المؤتمر السنوي األول إلخصائيي المكتبات 

 ] أعمال: [والمعلومات في مصر 

  يونيو30 - 28القاهرة المؤتمر السنوي األول، 

 1997 ،دار الكتب المصرية:  القاهرة -. 1997 

المكتبة العامة المصرية واستخدامها الفنون :  9

إعداد الدكتورة عايدة إبراهيم / للقراءة المبكرة 

 -. 1997 ،دار الكتب المصرية:  القاهرة -. نصير

 .  ص14

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 237  :رقم الكتاب
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 الجيالني بن الحاجيحيى،  )495

لمحة : المكتبات العامة بالبالد التونسية 

 دراسة الجيالني بن الحاج يحيى / تاريخية

 -59. ص - ).1979( 4. ع - . الحياة الثقافيةفي

  سم 28؛ . مص : 62

 )المؤسسة( E44 . C3 . 336 : رقم الترتيب

 المكتبات الخاصة

 الدفالي، محمد معروف )496

ية نموذج خزانة خاصة للنفع الخزانة العلمية الصبيح

 معروف الدفالي، الفالح العلوي / العام

  5. ع - .التاريخ، الثقافة، المجتمع:  أمل في

  سم 21 ؛ 148-142. ص - ).1994(

 )المؤسسة( E10 . B3 . 152 : رقم الترتيب

 العراقي، أحمد )497

المكتبات المراكشية الخاصة في الحفاظ على التراث 

 مد العراقيأح / األدبي بالمغرب

مجلة سنوية تعنى :  حوليات كلية اللغة العربية في

  - .بالدراسات اللغوية واألدبية واإلسالمية والمقارنة

  سم 24 ؛ 59-55. ص - ).1994( 3. ع

 )المؤسسة( O1 . 1661 : رقم الترتيب

 المعيار اإلدريسي، محمد عز الدين )498

أضواء على المكتبات الخاصة وحركة التأليف 

محمد عز الدين  / عاصمة الغرب اإلسالميبمراكش 

 المعيار اإلدريسي

- .مجلة نصف سنوية:  مجلة جامعة ابن يوسف في

  سم 24 ؛ 67-49. ص - ).2003( 2. ع 

 )المؤسسة( . A13 : رقم الترتيب

 بنبين، أحمد شوقي )499

إسهامات المكتبات الخاصة في تطور الثقافة والفكر 

أحمد  / ذجابعض خزانات مراكش نمو: في المغرب 

 شوقي بنبين

مجلة سنوية تعنى :  حوليات كلية اللغة العربية في

- .بالدراسات اللغوية واألدبية واإلسالمية والمقارنة

  سم 24 ؛ 27-21. ص - ).1994( 3. ع 

 )المؤسسة( O1 . 1661 : رقم الترتيب

 جنجار، محمد الصغير )500

عرض لتجربة مؤسسة : مكتبات العلوم اإلنسانية 

بد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية الملك ع

 محمد الصغير جنجار / والعلوم اإلنسانية

 ؛ 29-18. ص - ).1989( 8. ع - . اإلعالميفي

  سم 27

 )المؤسسة( E4 . 644 : رقم الترتيب

 علوم المكتبات

 أبو النور، عبد الوهاب عبد السالم )501

دراسات في علوم المكتبات والتوثيق 

- . الوهاب أبو النورعبد / والببليوجرافيا

. :  ص291 - .1996 ،عالم الكتب : القاهرة 

  سم 24؛ . غالف مص

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 247  :رقم الكتاب

 أبو شريخ، شاهر ذيب )502

شاهر ذيب أبو  / دراسات في علوم المكتبات

.  ص586 - .2000 ،دار صفاء : عمان - .شريخ

  سم 23؛ 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 278  :رقم الكتاب

 البارودي، عبد اهللا عمر )503

دراسات مختارة في المكتبات والتوثيق 

عالم  : القاهرة - .عبد اهللا عمر البارودي / واإلعالم

 .  مج2 - .1983 ،الكتب

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 23  :رقم الكتاب

 الخطيب، محمد عجاج )504

محمد عجاج  / لمحات في المكتبة والبحث والمصادر

- .1991 ،مؤسسة الرسالة : يروتب - .الخطيب

  سم 24؛ . ص 408

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 107  :رقم الكتاب

 الداية، محمد رضوان )505

محمد رضوان  / المكتبة العربية ومنهج البحث

- .1999 ،دار الفكر المعاصر : بيروت - .الداية
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  سم 24؛ . غالف مص. :  ص328 

 )ةالمؤسس (00 . 05 . 1 / 252  :رقم الكتاب

 الشريف، عبد اهللا محمد )506

المكتبات ومراكز البحوث والتوثيق في الجماهيرية 

 عبد اهللا الشريف  / العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية

مجلة علمية تهتم :  المجلة العربية للمعلومات في

بمجاالت المعلومات، المكتبات، الوثائق، التوثيق، 

 The Arab magazine for= اإلحصائيات 

information science. - 2. ، ع6. مج  

  سم 24 ؛ 134-118. ص - ).1985(

 )المؤسسة( F1 . 670 : رقم الترتيب

 الصوفي، عبد اللطيف )507

عبد اللطيف  / دراسات في المكتبات والمعلومات

 - .2001 ،دار الفكر : دمشق - .صوفي

  سم 21؛ .  ص376

 )المؤسسة( 00 . 05 . 1 / 275  :رقم الكتاب

  يوسف مصطفىالقاضي، )508

- .يوسف مصطفى القاضي / علم المكتبات

  1972 ،مؤسسة الجزيرة : الرياض

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 121  :رقم الكتاب

 المراغي، محمود أحمد حسن )509

محمود  / دراسات في المكتبة العربية وتدوين التراث

دار العلوم العربية : بيروت - .أحمد حسن المراغي

  سم 24؛ .  ص239 - .1991 ،

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 93  :رقم الكتاب

: المعلومات والمعطيات اإلسالمية  )510

،اإليسيسكو : الرباط - .المكتبات ومراكز التوثيق

  سم 24؛ . ص] 223 [- .1988 

 )المؤسسة (00 . 05 . 0 / 26  :رقم الكتاب

 النملة، علي بن إبراهيم )511

وقفات : المكتبات والمعلومات السعودية 

- .أعدها علي بن إبراهيم النملة / صحفية

 - .1995 ،العبيكان للطباعة والنشر : الرياض 

  سم 24؛ .  ص281

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 163  :رقم الكتاب

 الهجرسي، سعد محمد )512

مدخل منهجي : تخصص المكتبات والمعلومات 

تأليف سيد حسب اهللا، سعد محمد  / وعائي

  1995 ،دار المريخ : الرياض - .الهجرسي

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 224  :رقم الكتاب

 الهوش، أبو بكر محمود )513

دكتور  / واقع جديد: المكتبات الطبية في الجماهيرية 

 أبو بكر محمود الهوش 

 Arab= مجلة فصلية :  الناشر العربي في

publisher - ؛ 73-69. ص - ).1987( 10. ع 

  سم 29

 )المؤسسة( E3 . 588 : رقم الترتيب

 الهوش، أبو بكر محمود )514

أبو بكر محمود الهوش،  /دراسات في المكتبات 

المنشأة  : طرابلس، ليبيا - .مبروكة عمر محيريق

  سم 24؛ .  ص172 - .1981 ،الشعبية

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 38  :رقم الكتاب

 بدر، أحمد )515

إدارتها وتنظيمها : المكتبات المتخصصة 

- .حمد علي قاسمأحمد بدر، حشمت م / وخدماتها

  1978 ،وكالة المطبوعات : الكويت 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 4  :رقم الكتاب

 بطوش، كمال )516

التكوين بأقسام المكتبات بالجزائر بين ثورة 

. ص - .كمال بطوش / المعلومات وحتمية التجديد

  سم 20 ؛ 131-167

في التكوين الجامعي في مجال علم المكتبات 

 الأعم: والمعلومات 

  2001 ،كلية العلوم اإلنسانية : الجزائر

 )المؤسسة (00 . 05 . 0 / 51  :رقم الكتاب

 بوسالم، محمد بن البشير )517

تدبير شؤون المكتبات ومراكز التوثيق وأساليب 

- .محمد بوسالم / تنظيمها وتسييرها

،شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع : الرباط 
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 1998  

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 228  :رقم الكتاب

 .بيكر، شارون ل )518

قياسها : خدمات المكتبات والمعلومات 

ويلفرد النكستر ؛ . بيكر، ف. شارون ل / وتقييمها

ترجمة حسني عبد الرحمن الشيمي، جمال الدين 

مكتبة الملك عبد  : الرياض - .محمد الفرماوي

  سم 24؛ .  ص699 - .2000 ،العزيز العامة

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 262  :رقم الكتاب

 حسب اهللا، سيد )519

مجاالت التعاون بين المكتبات في المملكة العربية 

- .إعداد الدكتور سيد حسب اهللا / السعودية

؛ .  ص13 - ].؟-19[ ،جامعة الرياض : الرياض 

  سم 28

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 201  :رقم الكتاب

 حمدي، محمد )520

تبات المؤتمر السنوي األول إلخصائيي المك

 ] أعمال: [والمعلومات في مصر 

  يونيو30 - 28المؤتمر السنوي األول، القاهرة 

 1997 ،دار الكتب المصرية:  القاهرة -. 1997

 -. إعداد محمد حمدي/ المكتبة قيمة مصرية :  1

 .  ص21 -. 1997 ،دار الكتب المصرية: القاهرة 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 237  :رقم الكتاب

 شعبان عبد العزيزخليفة،  )521

دائرة المعارف العربية في علوم الكتب والمكتبات 

 والمعلومات 

الدار :  القاهرة -. شعبان عبد العزيز خليفة

 24؛ .  مج5 -. 2001ـ1998 ،المصرية اللبنانية

 سم

إتحاد المكتبات األمريكية، اإلتحادات الدولية :  3

ة الدار المصري:  القاهرة -. للمكتبات والمعلومات

 .  ص616 -. 1999 ،اللبنانية

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 240  :رقم الكتاب

 خليفة، شعبان عبد العزيز )522

دائرة المعارف العربية في علوم الكتب والمكتبات 

 والمعلومات 

الدار :  القاهرة -. شعبان عبد العزيز خليفة

 24؛ .  مج5 -. 2001ـ1998 ،المصرية اللبنانية

 سم

. تبات في األسبوع الوطني للمكتباتاألردن، المك:  5

 -. 2001 ،الدار المصرية اللبنانية:  القاهرة -

 .  ص597

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 240  :رقم الكتاب

 خليفة، شعبان عبد العزيز )523

دائرة المعارف العربية في علوم الكتب والمكتبات 

- .شعبان عبد العزيز خليفة / والمعلومات

2001ـ1998 ،رية اللبنانيةالدار المص : القاهرة 

  سم 24؛ .  مج5 - .

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 240  :رقم الكتاب

 ديوارا، عمر )524

المكتبات ومراكز التوثيق في الجمهورية اإلسالمية 

 عمر ديوارا / الموريتانية

مجلة علمية تهتم :  المجلة العربية للمعلومات في

ثيق، بمجاالت المعلومات، المكتبات، الوثائق، التو

 The Arab magazine for= اإلحصائيات 

information science. - 2. ، ع6. مج  

  سم 24 ؛ 117-112. ص - ).1985(

 )المؤسسة (F1 . 670 : رقم الترتيب

 .ر. رانجاناثان، ش )525

رانجاناثان ؛ تعريب سماء . ر. ش / تنظيم المكتبات

زكي المحاسني ؛ مراجعة شعبان عبد العزيز خليفة ؛ 

،دار المريخ : الرياض - . يوسف أسعد داغرتقديم

 1978  

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 40  :رقم الكتاب

 شرف الدين، عبد التواب )526

تأليف عبد  / دراسات في المكتبات والمعلومات

،ذات السالسل : الكويت - .التواب شرف الدين

  سم 25؛ . غالف مص. :  ص380 - .1983 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 10  :رقم الكتاب
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 صادق، أمنية مصطفى )527

المؤتمر السنوي األول إلخصائيي المكتبات 

 ] أعمال: [والمعلومات في مصر 

  يونيو30 - 28المؤتمر السنوي األول، القاهرة 

 1997 ،دار الكتب المصرية:  القاهرة -. 1997

 إعداد أمنية/ المشكلة اإلحصائية في المكتبات :  10

 ،دار الكتب المصرية:  القاهرة -. مصطفى صادق

 .  ص2 -. 1997

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 237  :رقم الكتاب

 طاشور، عبد الحفيظ )528

بعض مظاهرها : مكتبات دور الثقافة في الجزائر 

 طاشور عبد الحفيظ / القانونية والتنظيمية

=  المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات في
Revue arabe d'archives, de 

documentation et d'information. - 1. ع-

  سم 24 ؛ 111-93. ص - ).1997( 2

 )المؤسسة (B3 . 134 : رقم الترتيب

 عبد القادر، عبد اإلله )529

الواقع اإلنتقالي ألنظمة المكتبات والمعلومات في 

عناصر إشكالية اإلنتقال على ضوء : الجزائر 

  - .عبد اإلله عبد القادر / التكنولوجية التحوالت

  سم 24 ؛ 101ـ96. ص

في تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز 

 وقائع: المعلومات العربية بين الواقع والمستقبل 

  1999 ،الدار المصرية اللبنانية : القاهرة

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 250  :رقم الكتاب

 عبد الهادي، محمد فتحي )530

محمد /  إتجاهات حديثة في المكتبات والمعلومات

2002 ،دار غريب : القاهرة - .فتحي عبد الهادي

  سم 24؛ .  ص181 - .

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 279  :رقم الكتاب

 عبد الهادي، محمد فتحي )531

اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات 

 محمد فتحي  / 1990 - 1986:  والمعلومات

،مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياض - .عبد الهادي

  سم 24؛ .  ص655 - .1995 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 179  :رقم الكتاب

 عبد الهادي، محمد فتحي )532

اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات 

1985-1976: والمعلومات في عشر سنوات 

دار  : الرياض - .إعداد محمد فتحي عبد الهادي / 

  سم 24؛ .  ص577- .1989 ،المريخ

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 105  :رقم الكتاب

 عبد الهادي، محمد فتحي )533

المكتبات والمعلومات العربية بين الواقع 

تأليف دكتور محمد فتحي عبد  / والمستقبل

- .1998 ،الدار العربية للكتاب : القاهرة - .الهادي

  سم 24؛ .  ص211

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 236  :رقم الكتاب

 عبد الهادي، محمد فتحي )534

 محمد فتحي  / لمكتبات والمعلوماتدراسات في ا

  1988 ،دار المريخ : الرياض - .عبد الهادي

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 74  :رقم الكتاب

 قاسم، حشمت )535

 دار  : القاهرة - .حشمت قاسم / المكتبة والبحث

  1983 ،غريب

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 5  :رقم الكتاب

 ماونت، ألس )536

  / المعلوماتالمكتبات المتخصصة ومراكز 

الس ماونت ؛ ترجمة علي سليمان الصوينع ؛ 

معهد  : الرياض - .مراجعة عباس صالح طا شكندي

  1961 ،اإلدارة العامة

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 62  :رقم الكتاب

 محجوب، حسناء محمود )537

المؤتمر السنوي األول إلخصائيي المكتبات 

 ] أعمال: [والمعلومات في مصر 

  يونيو30 - 28وي األول، القاهرة المؤتمر السن

 1997 ،دار الكتب المصرية:  القاهرة -. 1997 

المكتبة المتخصصة ومركز المعلومات :  11

إعداد حسناء / المتخصص وفارق الدرجة ال النوع 
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 ،دار الكتب المصرية:  القاهرة -. محمود محجوب

 .  ص12 -. 1997

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 237  :رقم الكتاب

 محمود، أسامة السيد )538

: المكتبات والمعلومات في الدول المتقدمة والنامية 

اإلتجاهات، العالقات، المؤسسات، اإلنتاج 

- .تأليف أسامة السيد محمود / الفكري

  1987 ،العربي للنشر والتوزيع : القاهرة 

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 133  :رقم الكتاب

 )عمان : 1998(ندوة  )539

الواقع : كز المعلومات في األردن المكتبات ومرا

 الندوة التي عقدت في منتدى  / أبحاث: والتحديات 

 1998 غشت 19عبد الحميد شومان الثقافي بتاريخ 

مؤسسة عبد الحميد  : عمان - .؛ تقديم محمود إتيم

  سم 24؛ .  ص151 - .2000 ،شومان

 )المؤسسة (00 . 05 . 1 / 286  :رقم الكتاب
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 وينفهرس العنا

 قراءة في المنظورات الستة: إبستيمولوجيا القراءة 

 180: أنظر المرجع رقم : 

أنظر  : إتجاهات حديثة في المكتبات والمعلومات

 530: المرجع رقم 

إتحاف األخوان واألحباب بأهمية القراءة ومجالسة 

 3: أنظر المرجع رقم  :الكتاب 

: قم أنظر المرجع ر : إثارة دافعية الطلبة للقراءة
4 

أثر استخدام أسلوب القدح الذهني في تنمية مهارات 

 القراءة لدى تالميذ المرحلة 

 5: أنظر المرجع رقم  : االبتدائية

أثر استخدام التدريس التبادلي في تنمية بعض 

مهارات القراءة الناقدة لدى طالب اللغة العربية 

أنظر  : بكلية التربية بتروي، سلطنة عمان

 6: المرجع رقم 

أثر استخدام نشاطات كتابية وكالمية مصاحبة على 

دراسة : تنمية بعض مهارات القراءة الناقدة 

 7: أنظر المرجع رقم  : تجريبية

أثر العوامل األسرية في االستعداد القرائي ألطفال ما 

 أنظر المرجع  : قبل المدرسة

 8: رقم 

أثر العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

أنظر  : لى ضعف التالميذ في القراءةلألسرة ع

 9: المرجع رقم 

أثر القرآن الكريم على تنمية مهارات القراءة 

أنظر  : والكتابة لدى تالميذ التعليم األساسي

 10: المرجع رقم 

أثر القراءة الجهرية والقراءة الصامتة واالستماع 

 :في االستيعاب لدى طالب الصف التاسع األساسي

 11 : أنظر المرجع رقم

أثر برنامج متكامل بين القواعد الوظيفية والقراءة 

على األداء اللغوي لتلميذات الصفوف الثالثة 

 األخيرة من المرحلة االبتدائية بدولة

 12: أنظر المرجع رقم  : قطر 

أثر سلوك األطفال نحو الكتب في تنمية الوعي 

 13: أنظر المرجع رقم  : القرائي لديهم

ون على عادة القراءة عند أثر صناعة التلفزي

 14: أنظر المرجع رقم  : طالبال

أثر طريقة التعلم التعاوني والقدرة القرائية في 

 15: أنظر المرجع رقم  : االستيعاب القرائي

أثر نموذج التعليم وأسلوب التعلم في تطوير مهارات 

 القراءة الناقدة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي

 16: أنظر المرجع رقم  :

 18: أنظر المرجع رقم  :  القراءةأخالقيات

كانت دي مان، إليوت ترولوب ، : أخالقيات القراءة 

 أنظر المرجع  : جيمس وبنيامين

 341: رقم 

أنظر  : أزمة القراءة من المسؤول عنها ؟

 19: المرجع رقم 

االنفعالية : أساليب التخلف في القراءة عند األطفال 

 20: نظر المرجع رقم أ : والتعليمية والبيئية

أنظر   :أساليب تعليم األطفال القراءة والكتابة

 21: المرجع رقم 

: أنظر المرجع رقم   :أساليب تعليم القراءة والكتابة
2 

 : أساليب تقويم القراءة بين التقليد والتجديد

 22: أنظر المرجع رقم 

 سس القراءة وفهم المقروء بين النظرية والتطبيقأ

 23: ع رقم أنظر المرج :
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إسهامات المكتبات الخاصة في تطور الثقافة والفكر 

 : بعض خزانات مراكش نموذجا: في المغرب 
 499: أنظر المرجع رقم 

إشكالية الخطاب بين الكتابة والقراءة في أدب 

 222: أنظر المرجع رقم   :األطفال

  :مكتبة قرطبة: أشهر المكتبات العربية اإلسالمية 
 376 : أنظر المرجع رقم

أضواء على المكتبات الخاصة وحركة التأليف 

أنظر المرجع   :بمراكش عاصمة الغرب اإلسالمي

 498: رقم 

 24: أنظر المرجع رقم  : أطفالنا والقراءة

إطاللة تاريخية على المكتبات العامة في المملكة 

أنظر المرجع   :العربية السعودية مع دليل شامل لها

 472: رقم 

أنظر المرجع رقم  : لقراءة والكتابة الطفل لإعداد

 :25 

 أعالم التثقيف الذاتي وأثر القراءة على

 174: أنظر المرجع رقم  : المجتمع

  التثقيف الذاتي واثر القراءة على إعالم

 26: أنظر المرجع رقم  : المجتمع

أنظر المرجع رقم  : أكبر مكتبة في الغرب اإلسالمي

 :375 

 ين التأليف آليات القراءة والكتابة ب

 27: أنظر المرجع رقم  : والتدريس

 خطة عمل لترويح عادة القراءة: أمة اقرأ ال تقرأ 

 28: أنظر المرجع رقم  :

 280: أنظر المرجع رقم  : أنت والمكتبة

أنشطة ديداكتيك القراءة والكتابة وفق منهجيات 

 221: أنظر المرجع رقم  : الطريقة الكلية النسقية

 اإلعداديةالقراءة في المدرستين  ومهارات أنشطة

 31: أنظر المرجع رقم  : والثانوية

 أنواع المكتبات في العالمين العربي 

 404: أنظر المرجع رقم  : واإلسالمي

 أهداف القراءة الحرة والميل إليها في عملية التعليم

 32: أنظر المرجع رقم  :

أنظر  : أهداف القراءة في المدرسة االبتدائية

 33: رقم المرجع 

 : أهداف القراءة وسبل تنميتها لدى األطفال

 34: أنظر المرجع رقم 

أهمية القراءة لألطفال والشباب ودور المكتبة في 

 35: أنظر المرجع رقم  : تنميتها

 أنظر المرجع  : أهمية القراءة وفوائدها

 36: رقم 

 : أهمية تحديد المشكالت القرائية عند األطفال

 37 :أنظر المرجع رقم 

اتجاهات الطالب نحو القراءة وعالقتها ببعض 

 44: أنظر المرجع رقم  : المتغيرات

اتجاهات قراءة القصص لدى األطفال وعالقتها 

 45: أنظر المرجع رقم  : باالنقرائية

اتجاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع 

أنظر  : دراسة ميدانية: الكويتي المعاصر 

 46: المرجع رقم 

ثر استراتيجية القراءة للدرس في استيعاب ا

.  الثانوياألولالمقروء وثباته لدى طالب الصف 

 أنظر المرجع  : الرياض بمدينة

 47: رقم 

 لتعديل االتجاهات السالبة نحو إرشادياثر برنامج 

  الثانوي بمحافظةاألولالقراءة لدى طالب الصف 

  المملكة العربية - اإلحساء

 48: لمرجع رقم أنظر ا : السعودية

 50: أنظر المرجع رقم  : اختيار ما تقرأ

أنظر المرجع  : استراتيجيات لالستيعاب القرائي

 52: رقم 
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 أطفالناكيف ننمي حب القراءة لدى : اقرأ لطفلك 

 53: أنظر المرجع رقم  :

 :  على حب القراءةاألطفال تنشئة:  لي اقرأ

 54: أنظر المرجع رقم 

 55: مرجع رقم أنظر ال : اقرأ وافهم

 56: أنظر المرجع رقم  : اقرأي لطفلك

أنظر  :  الكتاب والقراءةأهمية في اإلضاءة

 57: المرجع رقم 

اإلطارات العلمية والتقنية بالمكتبات الجامعية 

 461: أنظر المرجع رقم  : الجزائرية

 58: أنظر المرجع رقم  : األطفال وقراءاتهم

 مرجع أنظر ال : بحوث: األطفال يقرأون 

 59: رقم 

 : أنه عنكبوت: األطفال يقرأون قبل المدرسة 

 60: أنظر المرجع رقم 

اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات الجامعية 

: أنظر المرجع رقم   :دراسة تحليلية: والمعهدية 
468 

اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات 

أنظر المرجع  : 1990 - 1986: والمعلومات 

 531: م رق

اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات 

 : 1985-1976: والمعلومات في عشر سنوات 
 532: أنظر المرجع رقم 

 61: أنظر المرجع رقم  : اإلنقرائية

أنظر  : االتجاهات الحديثة في المكتبات والتربية

 419: المرجع رقم 

 االتجاهات الحديثة في تعليم القراءة وتنمية ميولها

 62: نظر المرجع رقم أ :

 االستعداد القرائي وكيفية تنميته عند 

 63: أنظر المرجع رقم  : األطفال

كيف يتهيأ الطفل للبدء : االستعداد للقراءة والكتابة 

أنظر  : بالقراءة والكتابة والنمو فيهما بنجاح

 64: المرجع رقم 

أنظر المرجع  : االنطالق في القراءة السريعة

 65: رقم 

أنظر  : وثيرابيقا أو العالج بالكتاب والقراءةالببلي

 66: المرجع رقم 

 69: أنظر المرجع رقم  : البيت وقراءة الطفل

 70: أنظر المرجع رقم  : التأسيس في القراءة

 72: أنظر المرجع رقم  : التراث وأنماط القراءة

 73: أنظر المرجع رقم  : التربية القرائية

 281: رجع رقم أنظر الم  :التربية المكتبية

أنظر  : التربية والتكوين وسوسيولجية القراءة

 74: المرجع رقم 

أنظر المرجع  : التطور التاريخي للمكتبات في ليبيا

 373: رقم 

 كيف تقرأ سريعا وتفهم : التعلم السريع 

 75: أنظر المرجع رقم  : جيدا

التغير في االهتمامات القرائية لدى طلبة المرحلة 

 كويت بتأثير الغزو الثانوية بال

 76: أنظر المرجع رقم  : العراقي

التكوين بأقسام المكتبات بالجزائر بين ثورة 

 أنظر المرجع   :المعلومات وحتمية التجديد

 516: رقم 

أنظر   :التكوين في المكتبة الوطنية الجزائرية

 491: المرجع رقم 

 حول الندوة 1987الحلقة الدراسية اإلقليمية لعام 

: أنظر المرجع رقم  : ة الطفل والقراءةالعلمي
78 

 160: أنظر المرجع رقم  : الحياة الثقافية بالمغرب
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أنظر   :تاريخ الكتابة والمكتبة: الخدمات المكتبية 

 379: المرجع رقم 

مقوماتها وتنطيمها : الخدمة المكتبية المدرسية 

 446: أنظر المرجع رقم   :وأنشطتها

أنظر   :ارودانت وما إليهاالخزائن العلمية بمدينة ت

 389: المرجع رقم 

أنظر المرجع  : الخزانة السلطانية وبعض نفائسها

 474: رقم 

أنظر المرجع رقم   :الخزانة العلمية الصبيحية بسال

 :402 

الخزانة العلمية الصبيحية نموذج خزانة خاصة 

 496: أنظر المرجع رقم  : للنفع العام

: نظر المرجع رقم أ : الخزانة العلمية بالمغرب
382 

 388: أنظر المرجع رقم   :الخزانة الكتانية بفاس

  :الخزانة المدرسية بين العجز والدور التثقيفي
 449: أنظر المرجع رقم 

أنظر المرجع  : الخزانة المغربية العامة في الرباط

 471: رقم 

 : الخزانة المغربية في عصر السلطان الحسن األول
 390: أنظر المرجع رقم 

أنظر  : الخطاب المدرسي من خالل نصوص القراءة

 29: المرجع رقم 

السرعة في القراءة ضرورة عصرية للطالب 

 82: أنظر المرجع رقم  : والمثقف

أنظر  : ومن الحب ما قرأ: الشباب والكتاب 

 83: المرجع رقم 

 أنظر المرجع   :الصناعات الثقافية في لبنان

 361: رقم 

أنظر   :تشخيصه وعالجه: الضعف في القراءة 

 87: المرجع رقم 

منزلة الكتاب المعرفية : الطالب التونسي والمطالعة 

: أنظر المرجع رقم   :والثقافية في مرحلة التمدرس
43 

 88: أنظر المرجع رقم  : الطريق إلى القراءة

 الطريقة االنجرامية في القراءة والكتابة 

 89: أنظر المرجع رقم  : العربية

دور البيت في تنمية شخصيته :  القارئ الطفل

 90: أنظر المرجع رقم  : وميوله

أنظر  : الطفل القارئ رصيد لعبقرية األمة

 91: المرجع رقم 

 272: أنظر المرجع رقم  : الطفل والقراءة

أنظر  : أعمال ندوة جبل الوسط: الطفل والمطالعة 

 350: المرجع رقم 

 17: جع رقم أنظر المر : الطفل ومشكالت القراءة

 القراءة اآللية إشكاليات: الطفل ومهارات القراءة 

  قارئ جديد في مجتمعإعدادوتكنولوجيا التعليم 

 92: أنظر المرجع رقم  : معاصر

 93: أنظر المرجع رقم  : الطفل والقراءة

 94: أنظر المرجع رقم  : الطفل والقراءة

 95: أنظر المرجع رقم  : الطفل يستعد للقراءة

قضايا : ولة والشباب في المجتمع المغربي الطف

 225: أنظر المرجع رقم  : تربوية وتنشئوية

أنظر المرجع رقم  : الطالقة معيار لجودة القراءة

 :96 

العاملون في المكتبات العامة التونسية تجاه التحدي 

 489: أنظر المرجع رقم  : التكنولوجي

 99: أنظر المرجع رقم  : العزوف عن القراءة

 :لعزوف عن القراءة بين الشباب العربي الخليجي ا

 في حياة الفرد والمجتمع ودور أثرهدواعيه و

 المؤسسات االجتماعية في تنمية الوعي القرائي
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 -الموسم الثقافي التربوي للمركز : األبناء لدى 

 97: أنظر المرجع رقم  : الدورة الثانية

أنظر  : العزوف عن القراءة عند شباب اليوم

 98: رجع رقم الم

العالقة بين قدرة الطالب على القراءة وقدرته على 

أنظر المرجع  : حل المسائل الرياضية اللفظية

 100: رقم 

أنظر  : العوامل التي تؤثر في عملية القراءة

 102: المرجع رقم 

 : العوامل المؤثرة على القراءة عند األطفال

 103: أنظر المرجع رقم 

أنظر المرجع رقم  : قراءةالعوامل المؤثرة في ال

 :104 

 طبيعة عملياته وتذليل مصاعبه: الفهم عن القراءة 

 105: أنظر المرجع رقم  :

الفهم في القراءة الصامتة لدى طلبة الثالث 

 106: أنظر المرجع رقم  : اإلعدادي في األردن

أنظر المرجع  :عرض وتحليل : القدرة القرائية 

 107: رقم 

أنظر  :  وتنمية جوانبهاالقدرة على القراءة

 108: المرجع رقم 

 151: أنظر المرجع رقم  : القراءة

 152: أنظر المرجع رقم  : القراءة

أنظر المرجع رقم  : حدود حق المعنى: القراءة 

 :109 

 وتنمية مهاراتها, مناشط تعليمها, طبيعتها: القراءة 

 110: أنظر المرجع رقم  :

 مها وتنمية مهارتهاطبيعتها، مناشط تعلي: القراءة 
 260: أنظر المرجع رقم  :

 أنظر المرجع  : ؟لماذا وكيف : القراءة 

 111: رقم 

أنظر المرجع رقم  : ماهيتها وأنواعها: القراءة 

 :112 

 مهاراتها ومشاكلها في المدرسة االبتدائية: القراءة 

 113: أنظر المرجع رقم  :

 114: أنظر المرجع رقم  : والأالقراءة 

أنظر  : راءة األدبية بين المتعة والفائدةالق

 115: المرجع رقم 

أنظر  : األول الجزء .القراءة الجديدة النموذجية 

 116: المرجع رقم 

 أنظر المرجع  : القراءة الجميلة والتعبير

 117: رقم 

أنظر  :القراءة الجهرية وأثرها على تعليم األطفال 

 118: المرجع رقم 

أنظر  : الرؤية واآلفاق: ية القراءة الحرة الشمول

 119: المرجع رقم 

القراءة الحرة الموجهة ودورها في تنمية القراءة 

الناقدة والتفكير الناقد لدى طالب المعلمين بكلية 

 120: أنظر المرجع رقم  : التربية

أنظر  : القراءة الحرة كيف ننميها لدى األطفال ؟

 121: المرجع رقم 

 ،وسائل تنميتها في المنزل ولألطفالالقراءة الحرة 

 والمدرسة والمكتبة ووسائل 

 122: أنظر المرجع رقم :  اإلعالم

 القراءة الخارجية عند طالب المرحلة 

 124: أنظر المرجع رقم  : الثانوية

القراءة الخارجية عند طالب المرحلة الثانوية 

 123: أنظر المرجع رقم  : )مصغرة فيلمية(

أنظر  : ظرية والتطبيقالقراءة السريعة بين الن

 125: المرجع رقم 

 1: أنظر المرجع رقم  : الصامتة القراءة

: أنظر المرجع رقم  : القراءة الصامتة السريعة
126 
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 : كيف ننميها لدى األطفال ؟القراءة العربية 

 127: أنظر المرجع رقم 

أنظر  : القراءة العربية للصف الثاني الثانوي

 128: المرجع رقم 

 اتمام العمليات اإلدراكية بنجاح:  الفاعلة القراءة

 129: أنظر المرجع رقم  :

أنظر المرجع  : القراءة المبكرة عند األوالد الصم

 130: رقم 

 131: أنظر المرجع رقم  : القراءة المسموعة

 132: أنظر المرجع رقم  : القراءة الوظيفية

 181: أنظر المرجع رقم  :القراءة الوظيفية 

 أنظر المرجع  : ورة حيويةالقراءة ضر

 133: رقم 

أنظر  : القراءة ضرورة عصرية للطالب والمثقف

 134: المرجع رقم 

 – وسائل تنميتها –دوافعها : القراءة عند األطفال 

 أنظر المرجع  : دور الوالدين والمعلم

 135: رقم 

 وسائل تنميتها –دوافعها : القراءة عند األطفال 

: أنظر المرجع رقم  : ودور الوالدين والمعلم
136 

أنظر المرجع  : القراءة في حياة الطفل العربي

 137: رقم 

: أنظر المرجع رقم  : القراءة في عصر التقنيات
138 

: أنظر المرجع رقم  : القراءة لدى الكتاب المغاربة
49 

القراءة لالستمتاع التذوق والتقدير في المرحلة 

 139: أنظر المرجع رقم  : االبتدائية

أنظر  : القراءة مفهوماً وأهمية ومتطلبات

 140: المرجع رقم 

مقاربة الكائن والممكن في : القراءة والحداثة 

 338: أنظر المرجع رقم   :القراءة العربية

 أنظر المرجع  : القراءة والقراء في المغرب

 51: رقم 

 141: أنظر المرجع رقم  : القراءة والكتابة

: أنظر المرجع رقم  : أعمال: القراءة والكتابة 
348 

أنظر  : )بحث في الطبيعة(القراءة وتعلمها 

 142: المرجع رقم 

 304: أنظر المرجع رقم  : القراءة وتوليد الداللة

 القراءة وآليات التفكير اللغوي في المرحلة االبتدائية

 143: أنظر المرجع رقم  :

 القراءة وأنواعها ومشكلة ضعف التالميذ 

 144: رجع رقم أنظر الم: فيها

: أنظر المرجع رقم  : القراءة والطريق إليها
145 

 أنظر المرجع  : القراءة والطفل العربي

 146: رقم 

أنظر  : القراءة والكتابة بحاجة إلى تطوير

 147: المرجع رقم 

 148: أنظر المرجع رقم  : القراءة والمعرفة

 149: أنظر المرجع رقم : القراءة والمكتبة 

خوض في إشكالية : راءة القراءة القراءة وق

 150: أنظر المرجع رقم  : المفهوم

 246: أنظر المرجع رقم  : أوال.. القراءة

أنظر  : القصة القصيرة بين القراءة واإلقراء

 30: المرجع رقم 

القيم التي ينشدها المعلمون لتالميذ المرحلة 

أنظر  : االبتدائية وما تتضمنه كتب القراءة

 153: المرجع رقم 
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أنظر  : الواقع والسياسات: الكتاب والنشر في لبنان 

 362: المرجع رقم 

: أنظر المرجع رقم  : الكتب والمكتبات في األندلس
405 

 الكتب والمكتبات في الحضارة العربية 

 420: أنظر المرجع رقم  : اإلسالمية

الكتاب في : الكتب والمكتبات في العصور الحديثة 

 408: ر المرجع رقم أنظ : الغرب المتألق

أنظر  : الكتب والمكتبات في العصور القديمة

 409: المرجع رقم 

الشرق : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى 

 410: أنظر المرجع رقم  : المسلم، الشرق األقصى

الغرب : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى 

أنظر المرجع   :المسيحي، الدولة البيزنطية، اليهود

 411: رقم 

: أنظر المرجع رقم  : الكتب والمكتبات في األندلس
413 

: أنظر المرجع رقم   :الكتب والمكتبات في األندلس
414 

الكتب والمكتبات في مراكش على عهدي المرابطين 

 396: أنظر المرجع رقم   :والموحدين

المؤتمر السنوي األول إلخصائيي المكتبات 

نظر المرجع أ  :]أعمال: [والمعلومات في مصر 

 494: رقم 

المؤتمر السنوي األول إلخصائيي المكتبات 

أنظر المرجع  : ]أعمال: [والمعلومات في مصر 

 520: رقم 

المؤتمر السنوي األول إلخصائيي المكتبات 

أنظر المرجع  : ]أعمال: [والمعلومات في مصر 

 527: رقم 

المؤتمر السنوي األول إلخصائيي المكتبات 

أنظر المرجع  : ]أعمال: [مصر والمعلومات في 

 537: رقم 

المؤتمر السنوي األول إلخصائيي المكتبات 

أنظر المرجع رقم  : أعمال: والمعلومات في مصر 

 :469 

حقوق الطفل بين النظرية . أعمال : المرأة والقراءة 

 أنظر المرجع  : أعمال: والتطبيق 

 349: رقم 

 ماهيريةالمستفيدون من المكتبات المدرسية في الج
 452: أنظر المرجع رقم  :

أنظر المرجع   :المسرح المغربي في مفترق القراءة

 41: رقم 

أنظر المرجع   :المسرح المغربي وإشكالية القراءة

 42: رقم 

أنظر  : المشكالت الفنية في المكتبات الجامعية

 463: المرجع رقم 

 157: أنظر المرجع رقم  : المشكالت القرائية

أنظر المرجع  : القراءة وطلب العلم إلىالمشوق 

 158: رقم 

أنظر المرجع  : اإلشكال وسبل العالج: المطالعة 

 171: رقم 

المطالعة العمومية بالمكتبة الوطنية الجزائرية 

أنظر  : دراسة لدائرة خدمات المستفيدين: بالحامة 

 490: المرجع رقم 

 81: أنظر المرجع رقم  : المطالعة في الفلسفة

 : عة في عصر الوسائل السمعية البصريةالمطال
 154: أنظر المرجع رقم 

أنظر  : المطالعة وأهميتها للفرد والمجتمع

 159: المرجع رقم 

المكتبات ومراكز : المعلومات والمعطيات اإلسالمية 

 510: أنظر المرجع رقم  : التوثيق

دراسة ألسس الخدمة : المعنى االجتماعي للمكتبة 

: أنظر المرجع رقم  : والمدرسيةالمكتبية العامة 
487 
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أنظر  : ماهيتها وطرق قياسها: المقروئية 

 161: المرجع رقم 

دراسة في المكتبات األكاديمية : المكتبات الجامعية 

 457: أنظر المرجع رقم  : والبحثية

: المكتبات الجامعية بالمملكة العربية السعودية 

 462: أنظر المرجع رقم  : حاضرها ومستقبلها

المكتبات الجامعية دعامة للبحث العلمي والعمل 

أنظر المرجع  : وقائع: التربوي في الوطن العربي 

 456: رقم 

أنظر  : مبانيها وتجهيزاتها: المكتبات الحديثة 

 377: المرجع رقم 

أنظر  : واقع جديد: المكتبات الطبية في الجماهيرية 

 513: المرجع رقم 

 481: مرجع رقم أنظر ال : المكتبات العامة

 483: أنظر المرجع رقم  : المكتبات العامة

 : لمحة تاريخية: المكتبات العامة بالبالد التونسية 
 495: أنظر المرجع رقم 

أنظر  : المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ

 488: المرجع رقم 

 : المكتبات العامة في المملكة العربية السعودية
 477: أنظر المرجع رقم 

المكتبات العامة ودورها في النظام الوطني 

 475: أنظر المرجع رقم  : للمعلومات بالجماهيرية

 إدارتها وتنظيمها وخدماتها: المكتبات المتخصصة 
 515: أنظر المرجع رقم  :

أنظر  : المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات

 536: المرجع رقم 

 أنظر : الواقع والممكن: المكتبات المدرسية 

 432: المرجع رقم 

تنظيمها، مصادرها ودورها : المكتبات المدرسية 

 أنظر المرجع  : في مستقبل التربية

 428: رقم 

أنظر  : المكتبات المدرسية بالثانويات المغربية

 426: المرجع رقم 

السلك : المكتبات المدرسية بين الماضي والمستقبل 

أنظر  : الثاني من التعليم األساسي والتعليم الثانوي

 436: المرجع رقم 

دراسة تحليلية : المكتبات المدرسية في الجماهيرية 

 453: أنظر المرجع رقم  : نقدية

واقعها : المكتبات المدرسية في دول الخليج العربية 

 427: أنظر المرجع رقم  : وسبل تطويرها

 دراسة تحليلية نقدية: المكتبات المدرسية في ليبيا 
 454: أنظر المرجع رقم  :

المكتبات المدرسية والجامعية في المغرب من 

 437: أنظر المرجع رقم  : 1996 إلى 1956

المكتبات المدرسية ومستقبل القراءة في الوطن 

 433: أنظر المرجع رقم  : العربي

أنظر  : المكتبات المدرسية، أي واقع ؟ وأية آفاق ؟

 425: المرجع رقم 

فاظ على التراث المكتبات المراكشية الخاصة في الح

 497: أنظر المرجع رقم  : األدبي بالمغرب

 : تاريخها، وظائفها، واقعها: المكتبات الوطنية 
 394: أنظر المرجع رقم 

المكتبات الوطنية والعامة ودورها في إرساء النظم 

: أنظر المرجع رقم  : وقائع: العربية للمعلومات 
480 

 ومصائرهانشأتها وتطورها : المكتبات في اإلسالم 
 406: أنظر المرجع رقم  :

أنظر  : المكتبات في الحضارة العربية اإلسالمية

 421: المرجع رقم 
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تاريخها وتطورها حتى مطلع : المكتبات في العالم 

 407: أنظر المرجع رقم  : القرن العشرين

المكتبات في العراق منذ أقدم العصور حتى الوقت 

 423: أنظر المرجع رقم  : الحاضر

أنظر المرجع رقم  : لمكتبات في العصور اإلسالميةا

 :417 

 384: أنظر المرجع رقم  : المكتبات في ليبيا

 : وقفات صحفية: المكتبات والمعلومات السعودية 
 511: أنظر المرجع رقم 

 المكتبات والمعلومات العربية بين الواقع والمستقبل
 533: أنظر المرجع رقم  :

:  الدول المتقدمة والنامية المكتبات والمعلومات في

 : اإلتجاهات، العالقات، المؤسسات، اإلنتاج الفكري
 538: أنظر المرجع رقم 

 444: أنظر المرجع رقم  : المكتبات ورسالتها

المكتبات ومراكز البحوث والتوثيق في الجماهيرية 

أنظر المرجع  : العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية

 506: رقم 

اكز التوثيق في الجمهورية اإلسالمية المكتبات ومر

 524: أنظر المرجع رقم  : الموريتانية

الواقع : المكتبات ومراكز المعلومات في األردن 

 539: أنظر المرجع رقم  : أبحاث: والتحديات 

أنظر  : المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا اإلسالمية

 415: المرجع رقم 

ر المرجع رقم أنظ : دعوة إلى القراءة: المكتبة 

 :162 

أنظر  : عرض، دليل: المكتبة األثرية بالقيروان 

 395: المرجع رقم 

 467: أنظر المرجع رقم  : المكتبة الجامعية

أنظر المرجع رقم  : المكتبة العامة والوعي الثقافي

 :482 

المكتبة العامة ودورها في تشجيع المرأة على 

 478: أنظر المرجع رقم  : القراءة

أنظر المرجع  : ة العربية والثقافة المكتبيةالمكتب

 386: رقم 

: أنظر المرجع رقم  : المكتبة العربية ومنهج البحث
505 

 387: أنظر المرجع رقم  : المكتبة الكتانية

التطور والتحديث، اإلجراءات : المكتبة المدرسية 

 429: أنظر المرجع رقم  : التقنية

 : و تعليم أفضلقوة نح: المكتبة المدرسية الشاملة 
 443: أنظر المرجع رقم 

المكتبة المدرسية ودور المشرفين عليها في تحقيق 

 450: أنظر المرجع رقم  : أهدافها

أنظر المرجع  : المكتبة المدرسية ودورها التربوي

 447: رقم 

 المكتبة المدرسية ودورها في نظم التعليم المعاصرة
 445: أنظر المرجع رقم  :

أنظر المرجع  : سية والقراءة الحرةالمكتبة المدر

 434: رقم 

المكتبة الوطنية الجزائرية الجديدة في عيد ميالدها 

األول أو تصور آخر جديد لمفهوم المكتبة الوطنية 

 أنظر المرجع  : في الجزائر

 493: رقم 

المكتبة الوطنية بتونس، نقطة إشعاع حضاري 

 484: أنظر المرجع رقم  : ومركز للبحث العلمي

: أنظر المرجع رقم  : المكتبة في المدرسة االبتدائية
439 

 535: أنظر المرجع رقم  : المكتبة والبحث

دراسة في اإلستخدام التربوي : المكتبة والتربية 

 438: أنظر المرجع رقم  : للكتب والمكتبات

 أنظر المرجع  : المكتبة والمدرسة والتلميذ

 435: رقم 

 



 65  القراءة والمكتبات

أنظر  : قائع وبحوثو: المكتبة وعروبة الخليج 

 385: المرجع رقم 

 : المالحظات الهامة وحسن القراءة والكتابة

 163: أنظر المرجع رقم 

 : عرض وتحليل: المنشورات الموجهة لألطفال 
 359: أنظر المرجع رقم 

أنظر المرجع  : المنهاج الدراسي والمكتبة المدرسية

 451: رقم 

وسطة الميل للقراءة لدى طالبات المرحلة المت

أنظر  : دراسة لبعض المتغيرات: بالكويت 

 164: المرجع رقم 

 الميل للقراءة ودور األسرة والمدرسة في تنميته

 165: أنظر المرجع رقم  :

 األخيرةالميول القرائية عند تالميذ الصفوف الثالثة 

تعليم   وتقويم موضوعات كتباألساسيمن التعليم 

 مصغرة (القراءة في ضوئها 

 166: أنظر المرجع رقم : )فيلمية

الميول القرائية لدى طالب وطالبات المرحلة 

 أنظر المرجع  : المتوسطة بدولة الكويت

 167: رقم 

أنظر  : النشر والقراءة، وتحديات التكنولوجيا

 169: المرجع رقم 

النظام الوطني للمكتبات العامة في تونس ودوره في 

 أنظر : إرساء نظام وطني وعربي للمعلومات

 473: المرجع رقم 

مكانة الفن واألدب في : النظر، السمع، القراءة 

 309: أنظر المرجع رقم  : المعرفة العقلية

الواقع اإلنتقالي ألنظمة المكتبات والمعلومات في 

عناصر إشكالية اإلنتقال على ضوء : الجزائر 

 529: أنظر المرجع رقم  : التحوالت التكنولوجية

إستبطان للموروث : العربية الوقف وبنية المكتبة 

 416: أنظر المرجع رقم  : الثقافي

أنظر  : اهتمام العرش العلوي بالكتب والمكاتب

 372: المرجع رقم 

بحث في أثر مشاهدة التليفزيون على تنمية عادة 

 : القراءة عند طالب وطالبات المرحلة االبتدائية

 172: أنظر المرجع رقم 

 أنظر المرجع  : بحوث في القراءة والتلقي

 38: رقم 

: أنظر المرجع رقم  : بحوث في القراءة والتلقي
173 

أنظر  : بعض التصورات التربوية في القراءة

 175: المرجع رقم 

بعض العوامل المؤثرة في ميل الطلبة نحو القراءة 

 وارتباط هذا الميل بتحصيلهم العام في اللغة العربية

 176: أنظر المرجع رقم  :

كل التي تواجه المكتبات العامة في بعض المشا

 476: أنظر المرجع رقم  : بالدنا

 تأثير األولياء على تحصيل التالميذ في 

 182: أنظر المرجع رقم  : القراءة

أنظر المرجع رقم  : تأمالت في األوالد والقراءة

 :183 

 316: أنظر المرجع رقم  : تاريخ القراءة

خطا ونساخة، تاريخ الكتاب بتونس قديما وحديثا، 

طباعة ونشرا، إشهارا وتوزيعا، قوانين وإجراءات، 

: أنظر المرجع رقم  : وثائق وصور تنشر ألول مرة
360 

 : تاريخ الكتب والمكتبات عبر الحضارات اإلنسانية
 403: أنظر المرجع رقم 

أنظر  : تاريخ الكتب والمكتبات في مصر القديمة

 393: المرجع رقم 

 424: ظر المرجع رقم أن : تاريخ المكتبات

 : تاريخ المكتبات اإلسالمية ومن ألف في الكتب
 397: أنظر المرجع رقم 
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أنظر  : العصر المملوكي: تاريخ المكتبات في مصر 

 401: المرجع رقم 

: أنظر المرجع رقم  : تاريخ خزائن الكتب بالمغرب
398 

 184: أنظر المرجع رقم  :تجارب في القراءة 

ت في مجال الحث على القراءة تجربة دولة الكوي

 أنظر المرجع  : والترغيب فيها

 185: رقم 

أنظر  : تجربة في أساليب التشجيع على القراءة

 186: المرجع رقم 

 أنظر المرجع  : تجربتي مع القراءة والتلقي

 71: رقم 

تحديد مهارات القراءة في المرحلتين المتوسطة 

 187: أنظر المرجع رقم  : والثانوية

 : ين طريقة القراءة في االتحاد السوفيتيتحس

 188: أنظر المرجع رقم 

مدخل منهجي : تخصص المكتبات والمعلومات 

 512: أنظر المرجع رقم  : وعائي

تدبير شؤون المكتبات ومراكز التوثيق وأساليب 

 517: أنظر المرجع رقم  : تنظيمها وتسييرها

 189: أنظر المرجع رقم  : فن: تدريس القراءة 

ندوات الدورة : تدريس القراءة لطالبات الترجمة 

التدريب المعيدات بقسم اللغات األوروبية والترجمة، 

 : كلية اللغات والترجمة، جامعة الملك سعود

 190: أنظر المرجع رقم 

: أنظر المرجع رقم  : تدريس مهارة القراءة
191 

: أنظر المرجع رقم  : تزويد المكتبات بالمطبوعات
363 

أنظر المرجع  : األطفال عادة القراءة لدى تشجيع

 192: رقم 

أنظر المرجع  : تطور الحركة المكتبية المدرسية

 455: رقم 

أنظر المرجع رقم  : تطور الكتب والمكتبات في قطر

 :412 

أنظر المرجع  : تطور المكتبات الجامعية بالجزائر

 464: رقم 

 تطوير طرائق محو األمية في القراءة 

 أنظر المرجع  :  مرحلة األساس:بالمغرب 

 85: رقم 

تطوير مناهج تعليم القراءة في مراحل التعليم العام 

 228: أنظر المرجع رقم  : في الوطن العربي

تطويع الفن إلكساب مهارة القراءة المبكرة بمكتبات 

 193: أنظر المرجع رقم  : األطفال

تعلم :  تعرف أصولها ؟ ال –تعشق القراءة ؟ نعم 

 194: أنظر المرجع رقم  : تقرأكيف 

أنظر المرجع  : تعلم القراءة بالطريقة الشاملة

 195: رقم 

 : تجربة: تعلم القراءة في إطار بيداغوجيا فارقية 
 170: أنظر المرجع رقم 

 196: أنظر المرجع رقم  : تعلم كيف تقرأ

 197: أنظر المرجع رقم  : تعلم مهارات القراءة

  األسرةدور  :  القراءةاألطفالتعليم 

 198: أنظر المرجع رقم  : والمدرسة

أنظر  :  المهارات القرائية والكتابيةاألطفالتعليم 

 199: المرجع رقم 

استعراض للجوانب : تعليم القراءة بين الكبار 

 200: أنظر المرجع رقم  : النفسية في القراءة

أنظر  : تعليم القراءة بين المدرسة والبيت

 201: المرجع رقم 

أساليبه وأسسه النفسية : تعليم القراءة للمبتدئين 

 245: أنظر المرجع رقم  : والتربوية
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: أنظر المرجع رقم  :تعليم الكبار القراءة والكتابة 
86 

 202: أنظر المرجع رقم  : تعليم مبادئ القراءة

أنظر المرجع  : تقنية إثارة االبتكار في القراءة

 203: رقم 

بة في السنة األولى من التعليم تقويم القراءة والكتا

 252: أنظر المرجع رقم  : األساسي

أنظر المرجع  : تقويم القراءة والتنوع المطلوب

 204: رقم 

تقويم كتاب المطالعة والنصوص للسنة الثامنة من 

 67: أنظر المرجع رقم  :التعليم األساسي 

 525: أنظر المرجع رقم  : تنظيم المكتبات

 430: أنظر المرجع رقم  : درسيةتنظيم المكتبة الم

أنظر المرجع  : تنمية القراءة لدى األطفال العرب

 205: رقم 

أنظر المرجع رقم  : تنمية المطالعة عند األطفال

 :206 

أنظر  : تنمية الميول القرائية لدى األطفال

 207: المرجع رقم 

تنمية بعض مهارات الفهم في القراءة الصامتة عند 

 ثاني االعدادي بدولة تلميذات الصف ال

 208: أنظر المرجع رقم  : قطر

أنظر المرجع  : تنمية عادة القراءة عند األطفال

 209: رقم 

أنظر المرجع  : تنمية عادة القراءة عند األطفال

 210: رقم 

أنظر المرجع  : تنمية مهارات القراءة الناقدة

 211: رقم 

طرق :  وقدراتهم الفكرية األطفالتنمية مواهب 

  مبتكرة في تنمية المدارك لدىأساليبستحدثة وم

 :  وتوسعة اطالعاتهم عن طريق القراءةاألطفال

 212: أنظر المرجع رقم 

االستعداد وكيف تنشأ في : تنمية وعي القراءة 

 213: أنظر المرجع رقم  : البيت والمدرسة

 أنظر المرجع  : تهافت القراءة المعاصرة

 214: رقم 

أنظر  : األطفالة برياض تهيئة الطفل للقراء

 215: المرجع رقم 

توجيهات التربية اإلسالمية حول أسس القراءة 

 واتجاه طالبات الدراسات الجامعية بجامعة أم القرى

 216: أنظر المرجع رقم  :

 217: أنظر المرجع رقم  : تيسير القراءة

 جناية القنوات الفضائية على القراءة عند األطفال

 218 : أنظر المرجع رقم :

 حاجات القراءة عند عينة من المصريين 

 219: أنظر المرجع رقم  : الكبار

حان الوقت لكي نوسع من المساحات الخاصة 

 344: أنظر المرجع رقم  : بالمجتمع المدني

 يحبون األطفال طريقة لجعل 99: حب القراءة 

 220: أنظر المرجع رقم  : القراءة

 224: أنظر المرجع رقم  : حدود القراءة

أنظر المرجع رقم  : حل أمريكي لمشكلة القراءة

 :226 

: حملة القراءة والكتابة في ريف المغرب 

 أنظر المرجع  : استخالص بعض الدروس

 234: رقم 

كتاب : حول إشكالية تأليف الكتب المدرسية 

المطالعة والنصوص للسنة الثانية اإلعدادية نموذجا 

 263: أنظر المرجع رقم  :ثالثا 

معطيات : ول تعميم الترغيب في المطالعة ح

 39: أنظر المرجع رقم  : واقتراحات

: أنظر المرجع رقم  : حولية المكتبات والمعلومات
459 
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المعوقات وسبل : خدمات المكتبات الجامعية بتونس 

 465: أنظر المرجع رقم  : تجاوزها

: خدمات المكتبات في المملكة العربية السعودية 

 المستفيدين عنها واتجاهات تطويرها واقعها ورضاء

 370: أنظر المرجع رقم  : بحث ميداني: 

 قياسها : خدمات المكتبات والمعلومات 

 518: أنظر المرجع رقم  : وتقييمها

أنظر المرجع  : خزانة الجامع الكبير بمدينة مكناس

 381: رقم 

خزانة القرويين ودورها اإليجابي في حفظ التراث 

 470:  المرجع رقم أنظر : المخطوط

: أنظر المرجع رقم  : خزانة مراكشية باإلسكوريال
399 

دائرة المعارف العربية في علوم الكتب والمكتبات 

 521: أنظر المرجع رقم  : والمعلومات

دائرة المعارف العربية في علوم الكتب والمكتبات 

 522: أنظر المرجع رقم  : والمعلومات

لوم الكتب والمكتبات دائرة المعارف العربية في ع

 523: أنظر المرجع رقم  : والمعلومات

أنظر  : إنجاز ثقافي ثوري... دار الكتب الوطنية

 485: المرجع رقم 

: أنظر المرجع رقم  :دراسات في القراءة السريعة 
229 

 514: أنظر المرجع رقم  : دراسات في المكتبات

أنظر المرجع  : دراسات في المكتبات والمعلومات

 507: م رق

أنظر المرجع  : دراسات في المكتبات والمعلومات

 526: رقم 

أنظر المرجع  : دراسات في المكتبات والمعلومات

 534: رقم 

أنظر المرجع  : دراسات في المكتبة العربية التراثية

 383: رقم 

أنظر  : دراسات في المكتبة العربية وتدوين التراث

 509: المرجع رقم 

لمكتبات والوثائق والمخطوطات دراسات في تاريخ ا

 374: أنظر المرجع رقم  : الليبية

 أنظر المرجع  : دراسات في علوم المكتبات

 502: رقم 

 دراسات في علوم المكتبات والتوثيق والببليوجرافيا
 501: أنظر المرجع رقم  :

 دراسات مختارة في المكتبات والتوثيق 

 503: أنظر المرجع رقم  : واإلعالم

تجريبية في تأثير استخدام األسئلة التي دراسة 

 تتطلب قدرات عقلية عليا في االستيعاب 

 230: أنظر المرجع رقم  :القرائي 

دراسة تجريبية لتنمية بعض مهارات القراءة الناقدة 

: أنظر المرجع رقم  : لدى طالب اللغة العربية
231 

دراسة تحليلية تقويمية لكتاب القراءة ذي الموضوع 

 232: أنظر المرجع رقم  : ...الواحد 

دراسة تقويمية لمهارات القراءة الوظيفية لدى طلبة 

نظام الساعات المعتمدة في : مستوى الثالث الثانوي 

: أنظر المرجع رقم  : مدارس البحرين الحكومية
233 

دراسة مقارنة في كتابي القراءة الجزائري 

كتاب التلميذ للسنة الثانية أساسي : والمغربي 

 177: أنظر المرجع رقم  : وذجانم

: أنظر المرجع رقم  : دليل المكتبات في الوطن
460 

أنظر  : دليل مقياس مهارات القراءة للمعوقين عقليا

 80: المرجع رقم 

 دور األسرة في تنمية االستعداد للقراءة عند األطفال

 235: أنظر المرجع رقم  :
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ما دور األسرة في ربط الطفل بالقراءة في مرحلة 

 : دراسة ميدانية:  سنوات 6-2قبل المدرسة، 
 317: أنظر المرجع رقم 

دور األسرة والمدرسة في تنمية ميول القراءة لدى 

 من أجل إيجاد جيل من : األطفال 

 236: أنظر المرجع رقم  : القراء

: دور التلفزيون في تنمية القراءة عند األطفال 

 237: أنظر المرجع رقم  : الواقع والطموح

 : دور التلفزيون في تنمية القراءة لدى األطفال
 84: أنظر المرجع رقم 

أنظر  : دور القراءة في عملية النمو عند األطفال

 238: المرجع رقم 

 دور المدرسة في تنمية الميول القرائية عند الطفل

 239: أنظر المرجع رقم  :

دور المراكز الثقافية والمكتبات العامة ببلدية 

 : دراسة ميدانية:  تقديم الثقافة للطفل طرابلس في
 486: أنظر المرجع رقم 

أنظر المرجع  : دور المطالعة في تنمية الوعي

 240: رقم 

دور المعلم وأمين المكتبة في عملية اإلرشاد 

: أنظر المرجع رقم  : القرائي بمكتبة المدرسة
440 

دور المكتبة المدرسية في تنمية القراءة عند 

 441: ظر المرجع رقم أن : األطفال

 دور المكتبة المدرسية في عالج التخلف في القراءة

 442: أنظر المرجع رقم  :

مثال خزانة : دور المكتبة في المدينة اإلسالمية 

 369: أنظر المرجع رقم  : القرويين بفاس

 دور وسائل اإلعالم في تنمية القراءة عند األطفال

 241: أنظر المرجع رقم  :

 : مقاربات وتقنيات: لقراءة المنهجية ديداكتيك ا
 325: أنظر المرجع رقم 

ديداكتيك تدريس القراءة بالسلك األول من التعليم 

: أنظر المرجع رقم  : المرحلة األولى: األساسي 
242 

 رؤية جديدة لتفسير الفهم في القراءة 

 243: أنظر المرجع رقم  : وقياسه

 244: أنظر المرجع رقم  : رحلتي مع القراءة

 492: أنظر المرجع رقم  : رسالة المكتبة العامة

  مستحدث لتعليم القراءةأسلوب: سالسل القراءة 

 247: أنظر المرجع رقم  :

  :من أنماط الفعل القرائي.. سوسيولوجيا القراءة 

 248: أنظر المرجع رقم  : نساقهأ

أنظر  : مقاربة ظاهراتية: سيرورة القراءة 

 249: المرجع رقم 

 250: أنظر المرجع رقم  : كولوجية القراءةسي

طرائق تدريس اللغة العربية في المرحلتين 

درس : األساسية والثانوية بالمدارس المغربية 

 223: أنظر المرجع رقم  : القراءة نموذجا

طرق تنمية الثروة اللغوية في القراءة لدى تالميذ 

 أنظر المرجع  : المرحلة االعدادية

 253: رقم 

 254: أنظر المرجع رقم  : راءة الكتبطرق ق

 ظاهرة العزوف عن القراءة بين شباب 

 255: أنظر المرجع رقم  : الخليج

مهرجان القراءة للجميع في عيده : عاش الكتاب 

 256: أنظر المرجع رقم  : العاشر

أنظر المرجع رقم  : عالم الكتب والقراءة والمكتبات

 :68 

أنظر المرجع  : عالم الكتب والقراءة والمكتبات

 257: رقم 

عجز المناهج الدراسية عن إشباع حاجات الطفل 

 258: أنظر المرجع رقم  : القرائية
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 األسباب : عزوف الشباب عن القراءة 

 259: أنظر المرجع رقم  : والحلول

 508: أنظر المرجع رقم  : علم المكتبات

 261: أنظر المرجع رقم  : علم طفلك القراءة

: أنظر المرجع رقم  : الملكية بالمغربعن الخزانات 
391 

عوامل االنقرائية في كتب القراءة المدرسية 

للصفوف الثالثة الوسطى من مرحلة التعليم 

 264: أنظر المرجع رقم  : األساسي

عيوب القراءة الجهرية ومستوى استيعاب المادة 

المقروءة لدى طلبة الصفين الثالث والرابع 

: أنظر المرجع رقم  : االبتدائيين في األردن
265 

أنظر المرجع رقم  : فصول حول الطفل والقراءة

 :266 

لة الشفهية في تنمية مهارات القراءة سئفعالية األ

أنظر  : الناقدة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

 267: المرجع رقم 

مقاربة تطبيقية في : النشأة والتحول : فعل القراءة 

 : عبد الملك مرتاضقراءة القراءة عبر أعمال 
 339: أنظر المرجع رقم 

 101: أنظر المرجع رقم  : فعل القراءة والتأويل

من المعيارية : فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى 

أنظر المرجع  : النقدية إلى االنفتاح القرائي المتعدد

 340: رقم 

 268: أنظر المرجع رقم  : فن القراءة

 ومختارات, دراسةو, رؤية: فن القراءة والتلخيص 

 269: أنظر المرجع رقم  :

 270: أنظر المرجع رقم  : فن القراءة والدرس

 فن القراءة وكيف تستذكر دروسك وتستعد لالمتحان

 271: أنظر المرجع رقم  :

أنظر المرجع  : في البيت يتكون الطفل القارئ

 273: رقم 

 178: أنظر المرجع رقم  : في القراءة

 274: المرجع رقم أنظر  : في القراءة

 قراءات في تلقي : في معنى القراءة 

 77: أنظر المرجع رقم   :النصوص

 قائمة مالحظة لقياس ميل الطالب نحو 

 275: أنظر المرجع رقم  : القراءة

 364: أنظر المرجع رقم  : قالوا في الكتاب

 276: أنظر المرجع رقم  : قراءات األطفال

أنظر المرجع  : يةقراءات نقدية في المكتبة العرب

 422: رقم 

قراءة التالميذ نحو مقاربة سوسيولوجية للتنشئة 

 155: أنظر المرجع رقم  : الثقافية

 أنظر المرجع  : قراءة لمهرجان القراءة

 277: رقم 

الملتقى المغربي ] أشغال: [قضايا الكتاب والمطالعة 

أنظر المرجع رقم  : 1972بالحمامات في نوفمبر 

 :279 

 284: أنظر المرجع رقم  : لقراءةكتاب ا

أنظر  : المرحلة الثانية: كتاب القراءة التعليمي 

 282: المرجع رقم 

أنظر المرجع  :  الحديثاألدبكتاب القراءة من 

 283: رقم 

 كتب القراءة للتعليم اإلبتدائي واألنماط 

 321: أنظر المرجع رقم  : المهنية

سرعتك في زد من : كيف تتقن فن القراءة السريعة 

 : برنامج جديد مبتكر.  دقيقة يوميا15القراءة 

 286: أنظر المرجع رقم 

 هيا إلى المكتبة: كيف تجعل طفلك يحب القراءة ؟ 

 287: أنظر المرجع رقم  :
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أنظر المرجع رقم  : ؟كيف تحبب طالبك القراءة 

 :288 

أنظر المرجع  : كيف تحببين القراءة إلى طفلك ؟

 289: رقم 

أنظر المرجع  :  ؟ من سرعة قراءتككيف تحسن

 290: رقم 

: أنظر المرجع رقم  : كيف تصنع إنساناً قارئاً
291 

أنظر المرجع  : ؟ كيف تعلم القراءة الصحيحة

 292: رقم 

 تربوية تهم الطالب أبحاثمجموعة : ? كيف تقرأ 

: أنظر المرجع رقم  : في جميع مراحل التعليم
293 

 294: رجع رقم أنظر الم : كيف تقرأ بسرعة

 296: أنظر المرجع رقم  : كيف تقرأ كتابا

 295: أنظر المرجع رقم  : كيف تقرأ كتابا ؟

 297: أنظر المرجع رقم  :  ؟كيف تقرأ وكم

أنظر  : ؟كيف نرفع مستوى القراءة عند األطفال 

 298: المرجع رقم 

أنظر  : كيف ننمي حب القراءة عند أطفالنا

 299: المرجع رقم 

أنظر المرجع رقم  : ب أطفالنا القراءة ؟كيف يح

 :300 

أنظر :  كيف يدخل األوالد عالم القراءة والكتابة ؟

 301: المرجع رقم 

كيف يستعد الطفل للقراءة ؟ وأسباب التأخر في 

 302: أنظر المرجع رقم  : القراءة

أنظر المرجع  : ؟كيف يكون في بيتك طفل قارئ 

 303: رقم 

القراءة الجماعية تصنع : ها للذوق العائلي دور في

 305: أنظر المرجع رقم  : المثقفين

 306: أنظر المرجع رقم  : لماذا نقرأ ؟

 307: أنظر المرجع رقم  : لماذا نقرأ ؟

: أنظر المرجع رقم  : لماذا ومتى وكيف نقرأ ؟
308 

أنظر  : لمحات في المكتبة والبحث والمصادر

 504: المرجع رقم 

أنظر المرجع  : تاب والمكتباتلمحات من تاريخ الك

 378: رقم 

 310: أنظر المرجع رقم  : ما القراءة

ما رأيك في هذا الكتاب ؟ برنامج مقترح للقراءة في 

 311: أنظر المرجع رقم  : المرحلة االبتدائية

القراءة : ما يتوجب على المدارس تعليمه للطلبة 

: أنظر المرجع رقم  : الحرة تحد لتعلم اللغة
312 

أنظر  : ؟اذا نقرأ ، بل بماذا نفكر قبل أن نقرأ م

 313: المرجع رقم 

 314: أنظر المرجع رقم  : ماذا نقرأ ولمن نقرأ

ندوة العولمة : ماذا يقرأ شبابنا في عصر العولمة 

 315: أنظر المرجع رقم  : وأولويات التربية

مجاالت التعاون بين المكتبات في المملكة العربية 

 519: ر المرجع رقم أنظ : السعودية

بناؤها : مجموعات المواد بالمكتبات المدرسية 

 448: أنظر المرجع رقم  : وتنميتها وتقييمها

أنظر  : مداخلة حول المطالعة قبل سن الدراسة

 278: المرجع رقم 

مدى وعي طالب المرحلة الثانوية في األردن 

بالعمليات الذهنية المصاحبة الستراتيجيات القراءة 

 318: أنظر المرجع رقم  : ض االستيعابألغرا

درس اللغة العربية األدبي في : مساءلة القراءة 

 168: أنظر المرجع رقم  : الثانوي

 251: أنظر المرجع رقم  : مسالك القراءة

 



 القراءة والمكتبات 72

مشاكل اختيار واقتناء الكتب األجنبية في مكتبات 

أنظر  : دراسة ميدانية مقارنة: الجامعات الليبية 

 466 :المرجع رقم 

 أنظر المرجع  : مشروع تطوير القراءة

 319: رقم 

 مشكالت الكتاب العربي من الصناعة إلى القراءة

 365: أنظر المرجع رقم  :

أنظر  : مشكالت في تحسين القراءة وتطويرها

 320: المرجع رقم 

أنظر المرجع رقم  : مصابيح القراءة للتأليف العلمي

 :262 

أنظر  :  أطفالنادنمقترحات لتنمية حب القراءة ع

 322: المرجع رقم 

أنظر  : مقتطفات في الكتب والقراءة والمكتبات

 323: المرجع رقم 

 285: أنظر المرجع رقم  : مقياس صالحية القراءة

 أنظر المرجع  : مقياس صالحية القراءة

 324: رقم 

أنظر  : مكتبات األطفال والترغيب في المطالعة

 156: المرجع رقم 

عرض لتجربة مؤسسة : لوم اإلنسانية مكتبات الع

الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية 

 أنظر المرجع  : والعلوم اإلنسانية

 500: رقم 

أنظر المرجع  : مكتبات المغرب والعملية التربوية

 431: رقم 

بعض مظاهرها : مكتبات دور الثقافة في الجزائر 

 528: قم أنظر المرجع ر : القانونية والتنظيمية

أنظر  : صفحة من تاريخها: مكتبة الزاوية الحمزية 

 392: المرجع رقم 

بين : مكتبة المعهد الوطني العالي ألصول الدين 

أنظر المرجع  : دراسة: الوظيفة التعليمية والبحثية 

 458: رقم 

أنظر المرجع  : مكتبة جامع القرويين عبر التاريخ

 367: رقم 

المرجعيات، :  للنصوص مكونات القراءة المنهجية

أنظر المرجع  : المقاطع، اآلليات، تقنيات التنشيط

 227: رقم 

أنظر  : مكونات القراءة المنهجية لمحمد حمود

 326: المرجع رقم 

أنظر المرجع  : ملتقى الكتاب وقضاياه في المغرب

 366: رقم 

ملخصات البحوث والدراسات المتوفرة لدى اإلدارة 

وية لتقويم اتجاهات تالميذ العامة للبحوث الترب

المرحلة الثانوية نحو القراءة وعالقتها بالتحصيل 

 : )رسالة ماجستير(الدراسي في اللغة العربية 

 327: أنظر المرجع رقم 

 أنظر المرجع  : من تاريخ المكتبات في ليبيا

 380: رقم 

: القراءة : من وجهة نظر علم تدريس اللغات 

 328: لمرجع رقم أنظر ا : ماهيتها وأنواعها

أنظر المرجع رقم  : مناهج القراءة في دولة قطر

 :329 

 االستراتيجية والواقع: مناهج القراءة في دولة قطر 

 330: أنظر المرجع رقم  :

األسس، األنشطة، أساليب : منهجية تدريس القراءة 

 179: أنظر المرجع رقم  : القراءة

رقم أنظر المرجع  : مهارات السرعة في القراءة

 :331 

: أنظر المرجع رقم  : مهارات القراءة السريعة
332 
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أنظر  : مهارات القراءة والتفكير المنطقي

 333: المرجع رقم 

مهارات الوصول إلى الكتاب واستعماله واالستفادة 

منه ودورها في كشف الميول القرائية تمهيداً لتوفير 

 : المطالعة المناسبة ومبدأ التعليم والتعلم الذاتي

 334: أنظر المرجع رقم 

كتاب : مواقف الفتيان والفتيات من الكتاب المدرسي 

: أنظر المرجع رقم  : القراءة باعتباره شاهدا عليها
79 

موضوعات القراءة التي يميل إليها الطالب في 

المراحل التعليمية وأثر الجنس والمستوى الصفي 

 335: أنظر المرجع رقم  : على ذلك

 التي يميل إليها طلبة المرحلة موضوعات القراءة

: أنظر المرجع رقم  : المتوسطة في أمانة بغداد
336 

موضوعات القراءة التي يميل طلبة المدارس 

أنظر  : اإلعدادية في مدينة بغداد إلى قراءتها

 337: المرجع رقم 

: أنظر المرجع رقم  : ميول األطفال القرائية
342 

في القراءة  األساسيميول تالميذ الصف التاسع 

القراءة المقررة  الحرة ومدى اتفاقها مع موضوعات

 343: أنظر المرجع رقم  : )مصغرة فيلمية(

أنظر  : نحو تيسير القراءة والكتابة في اللغة

 345: المرجع رقم 

كيف نحقق مطلب القراءة : نحو قراءة جادة 

 346: أنظر المرجع رقم  : ؟السريعة 

 وة العالمية للكتابتوصية الند: نحو مجتمع قارئ 

 347: أنظر المرجع رقم  :

أنظر  : ندوة مشكالت القراءة الحرة في مصر

 351: المرجع رقم 

أنظر  : نشأة الخزانة العامة بالرباط وتطورها

 371: المرجع رقم 

نظرة على األوضاع الراهنة للمكتبات في المملكة 

 368: أنظر المرجع رقم  : المغربية

زانات العمومية بالمغرب نماذج من أنظمة الخ

 479: أنظر المرجع رقم  : الوسيط

 نماذج وخبرات عالمية في التشجيع على القراءة

 352: أنظر المرجع رقم  :

نموذج االهتمام ودوافع القراءة لتقويم الموضوعات 

 353: أنظر المرجع رقم  : الصحفية

أنظر المرجع  : نيوزالندا رائدة في تعليم القراءة

 354: رقم 

 أنظر المرجع  : هذا كتابي كتاب القراءة

 355: رقم 

 356: أنظر المرجع رقم  : هل القراءة هواية

واقع القراءة الحرة لدى الشباب في دول مجلس 

 : دراسة نظرية وميدانية: التعاون الخليجي 

 357: أنظر المرجع رقم 

وثيقة تاريخية حول فترة مجهولة من تاريخ 

 418:  رقم أنظر المرجع : المكتبات

وضع المطالعة بمدارس ترشيح المعلمين 

 40: أنظر المرجع رقم  : بالجمهورية التونسية

وضع المطالعة في السنة السادسة من التعليم 

 358: أنظر المرجع رقم  : اإلبتدائي

أنظر  : وظيفة القيم في تاريخ الخزانة المغربية

 400: المرجع رقم 

 

 




