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لسالم على اي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتد 
 على آلو وصحبو أمجعني، وبعد.حبيب اهلل حممد ص.م. و 

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  ت الباحثةقد مت 
امعة السلاان الشرف  جلالتعليم بكلية الرتبية و املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 قاسم اإلسالمية احلكومية برفاو.

 امه احملبوبني نفالوالد العرفان إىلة جزفل الشكر و الباحث تتقدميف ىذه املناسبة و  
 : صاحب الفضيلةو  تأدفبا وربياىن تربية حسنة ااحسن إيف سوسانيت الذان ربياينو  أناوين

اسم اإلسالمية قشرف  السلاان المدفر جامعة  تامياحلاج منذر ى الدكتوراألستاذ  .1
 .رفاوباحلكومية 

اسم قشرف  السلاان الجامعة  املدفر األوىل الدكتورة احلاجة حلميايت املاجسترية نائبة .2
 .رفاوباإلسالمية احلكومية 

اسم قشرف  السلاان الجامعة الدكتور احلاج أخيار املاجستري نائب املدفر الثاين  .3
 .رفاوباإلسالمية احلكومية 

اسم اإلسالمية قشرف  السلاان الجامعة طاىرفن املاجستري نائب املدفر الثالث  الدكتور .4
 .رفاوباحلكومية 

شرف  السلاان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة   املاجستري احلاج مسعود زفنالدكتور  .5
 .رفاوباسم اإلسالمية احلكومية ق



 ه

 

كلية الرتبية   األول للشؤون االكدميية عميدكوسنادي املاجستري نائب الاحلاج  الدكتور  .6
 .رفاوباسم اإلسالمية احلكومية قشرف  السلاان الوالتعليم جامعة  

كلية الرتبية   الثانية للشؤون اإلدارة والتخايط واملال عميدة نائبة الة زفتون املاجستري الدكتور  .7
 .رفاوباسم اإلسالمية احلكومية قشرف  السلاان ال والتعليم جامعة

كلية الرتبية الثالث للشؤون الاالب  عميد خري الناس املاجستري نائب ال الدكتوراألستاذ  .8
 .رفاوباسم اإلسالمية احلكومية قشرف  السلاان الوالتعليم جامعة  

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت أفرجيون أفنديالدكتور  .9
 .رفاوبسم اإلسالمية احلكومية قاشرف  السلاان ال

اللغة العربية كلية الرتبية  عليمقسم ت كاتبناندنج شرف  ىدافة املاجستري   األستاذ .11
 .رفاوبسم اإلسالمية احلكومية قاشرف  السلاان الوالتعليم جامعة  

 كاملشرف يف كتابو ىذا البحث  الدكتور جون فامل األستاذ .11

املشرف األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات فنجادفالن راميب  األستاذ .12
 األكادمكية.

سلاان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  يف   واملوظفات أعضاء املوظفنيمجيع احملاضرفن و  .13
 .رفاوباسم اإلسالمية احلكومية قشرف  ال

التالميذ يف مدرسة دار احلكمة مجيع املعلمني واملعلمات واملوظفني واملوّظفات و  .14
 املتوساة اإلسالمية ببكنبارو

 ولدفن احملبوبني الذاين رفباين تربية حسنة .15
  احملبوبون. مجيع أسريت  .16
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، نويف إسواندي، فوفوت ميالين، إففي موالنا، أمحد بداوي، و احملبوبوناألصدقاء  .17
  األخر.

ذات فوم . اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم عليمقسم ت" والفصل " أصحايب األعزاء يف .18
 سيتشوق الباحثة لكم مجيعا.

سلاان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمقسم ت يف أصدقائي األعزاء .19
 .رفاوباسم اإلسالمية احلكومية قشرف  ال
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