
 إلاقرار 

 أها املىقعت أدهاه

 عش ى مىدة:   الاسم

 ٠٢٠٠٢٨٠٢٢٠٢:  زقم القيد

س ي في مهارة الكحابة العربية بين طالب الححصيل الدرا : عنىان البحث

في املدرسة الثاهوية بمعهد دار الهدى العصري  الفصل الثاوي

املدرسة الابحدائية ن املدرسة الابحدائية الحكومية و م املحخرجين

 : دراسة مقارهةم١٠١٠ /١٠٢۹ إلاسالمية للسىة الدراسية

  

ط من شسوط النجاح و أقسز بأن هرا البحث العلمي الري كخبخه إلكمال شس 

ت حعليم اللغاث في قسم حعليم اللغت العسبيت كلي  S1)دزجت سسجاهت  )الحصىل على 

 ياكسجا. غبجامعت محمدًت ٌ

ششت إلى غيري أو جأليف غبعىن هللا قد قمت بهرا البحث و كخبخه بنفس ي و ما 

شخكى أحد بأن هرا البحث العلمى ليس من كخابت اأخس مما حسبب زدود البحث. فئذا 

حعليم اللغاث  ًدي, فئن أجحمل املسؤوليت على املشسف و قسم حعليم اللغت العسبيت و كليت

 هرا الخطاب بكل وعي دون أي إجباز.  كسجا, أقس  غيايببجامعت محمدًت  

 م1٢1٢يىايير  12ثا، ياكر وكي

 الباحثة  

 

 عش ى مودة

                                                                            ٢٢٠٢ ٠٢٠٠٢٨٠    
             



 موافقة املشرف

 السالم عليكم وزحمت هللا وبسكاجه

 البحث العلمي الري قدمخه الطالبت:إن هرا 

 عش ى مىدة:   الاسم

 ٠٢٠٠٢٨٠٢٢٠٢:  زقم القيد

 س ي في مهارة الكحابة العربية بين طالب الفصل الثاويالححصيل الدرا:  عنىان البحث

ن املدرسة م في املدرسة الثاهوية بمعهد دار الهدى العصري املحخرجين

 إلاسالمية للسىة الدراسية املدرسة الابحدائيةالابحدائية الحكومية و 

 : دراسة مقارهةم١٠١٠ /١٠٢۹

بعد أن هظس املشسف إلى البحث و أدخل فيه بعض الخعدًالث و إلاصالحاث حتى   

قسم حعليم اللغت العسبيت  كليت حعليم اللغاث للمناقشت و ليس لدي شك لخقدًمه إلى 

 .  S1))  العلميتالدزاست للحصىل على الدزجت إجمام 

 و السالم عليكم و زحمت هللا و بسكاجه. 

 م1٢1٢يىايير  12ثا، ر ياكوكي

          مشرف             

                 

 

 املاجسحير هاهاهج جوكو بورواهحو                                                                       
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 الحقرير

ت املناقشت لهرا البحث العلمي الري قدمتها الطالبت:   قد جم 

 عش ى مىدة:   الاسم

 ٠٢٠٠٢٨٠٢٢٠٢:  زقم القيد

 س ي في مهارة الكحابة العربية بين طالب الفصل الثاويالححصيل الدرا:  املىضىع

ن املدرسة م في املدرسة الثاهوية بمعهد دار الهدى العصري املحخرجين

 املدرسة الابحدائية إلاسالمية للسىة الدراسيةو  الابحدائية الحكومية

 : دراسة مقارهةم١٠١٠ /١٠٢۹
 . قد قسزث ألاساجير من لجنت املناقشت على هجاح هرا البحث و أصالخه الحقيقيت

 لجىة املىاقشة   

 الحوقيع    الوظيفة         الاسم

 ..........................     رئيس املىاقشة      هاهاهج جوكو بورواهحو املاجسحير -1

 ..........................            املىاقش ألاول        محمد مهاجر املاجسحير -2

 ..........................     املىاقش الثاوي      الدكحور محمد وعيم مجيد -3

 1٢1٢يىايير  12ثا، يوكياكر 

 عميد كلية جعليم اللغات

 

    سورياهحو. الدكحور    
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