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عبداهلل بن خميس امبوسعيدي
التدريس مداخله، مناذجة، استراتيجياته

2017/7/3818

اساليب التدريس/ التعليم
عمان – دار المسيرة للنشر والتوزيع 

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

للـنـا�شر حقوق الطبع حمفوظة 
الأردن  – عّمان  والتوزيع  للنشر  المسيرة  لدار  حمفوظة  والفنية  الأدب��ي��ة  امللكية  حقوق  جميع 
ا�شرطة  اأو ت�شجيله على  اأو جمزاً  الكتاب كاماًل  اإعادة تن�شي�د  اأو  اأو ترجمة  اأو ت�شوير  ويحظر طبع 
خطياً النا�شر  مبوافقة  اإل  �شوئية  اإ�شطوانات  على  برجمته  اأو  الكمبيوتر  على  اإدخ��ال��ه  او  كا�شيت 
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