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 شعار
 

 الرمحن الرحيمبسم اهلل 
 
 

مضت الليلة من عمري ومل أكتسب فيها 

 لنفسي شيئا، فإّنا هلل وإّنا إليه راجعون

 

 

 مفضل بن يونس-

 
 



 د
 

 إهداء
 

 أهدي هذا البحث العلمي
إىل والدي املكرمني اللذين كاان ربياين تربية حسنة وراعياين رعاية صحيحة، 

كما ربياين صغريا ارمحهما  هلما و   اللهم اغفر  
 
 ، وإىل أساتذيت عليهم الرمحة والرضوان وإىل أخي وأخيت احملبوبة 

 
، ابرك للا يل وهلم واألصدقاء األحب اء يف للا   

 
لذين أعطوين الد وافع إلهناء هذا البحث العلمي، وليس يل كلمة أهديها  لا

 أحسن وأمجل من الشكر اجلزيل 
 
 
 
 
 

 



 ه
 

 تقدیرالشكر و ال
   

  

احلمد هللا جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وخص من شاء من عباده ابملآثر احلكمية،  
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له مشهادةُ  نصب ألداء واجب العبودية،  
وأشهد أن سيدان حممدا عبده ورسوله الذي فتح اهللا به آذاان صما وقلواب غلفا وعيوان  

 عميا جعله لكل الربية.  

وعشية. أما  ل وسلم على سيدان حممد خري الربية وعلى آله وأصحابه بكرة اللهم ص
 ستطيع  يبعد محدا وشكرا هللا عز وجل الذي أعطى الباحث نعما كثرية حىت 

 تم البحث العلمي شرطا لنيل درجة السرجاان يف الرتبية اإلسالمية جبامعة أنتسا ري  يأن 

   "عم   ءاألسماء المقصورة في جزاإلسالمية احلكومية حتت العنوان" 

 قدم الباحث شكرا جزيال إىل:   يويف هذه املناسبة النفيسة 

املاجستري، عميد كلية الرتبية والتعليم   احلاجة جويرية ةالدكتور األستاذة فضيلة  -1
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. 

املاجستري  الدكتور توفيق الّرمحناملاجستري رئيسا و  حسب هللا فضيلة املكرم -2
سكرتريا لقسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية  

 احلكومية بنجرماسني. 

املاجستري واملشرف عارف رمحن   احلاج حممد مشس الدين النور ضيلة املشرف ف -3
 حاكم املاجستري على إرشادمها للباحث فىي  كتابة البحث العلمي. 

 ه



 و
 

فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربيةكلية الرتبية والتعليم  -4
من الباحث أحسن الشكر جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني فلهم  

 لتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع .وجزاهم اهللا أحسن اجلزاء. او 

والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا ابملساعدة والتوجيه   -5
 والتسهيل للباحث لكتابة هذا البحث العلمي. 

فوت للباحث من النقصان واخلطاء يف كتابة هذا البحث العلمي، فما  يوال  
 أحسن للقارئني أن يقرتحوا لباحث ابقرتاحات إصالحية.   

 عسى اّلّل أن ينفع هذا البحث العلمي للباحث خاصة وللقارئني عامة .آمني  

  

  

  

 م 9٢٠١ يونيو 24بنجرماسني، 
 الباحث
   

  

 بيهقي

  1601231730 
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 ط
 

 قرار الطالب إ
 أان املوقع أدانه، وبياانيت كاآليت:

 بيهقي  :   االسم الكامل 
 1601231730 :   رقم القيد

 تعليم اللغة العربية  :    القسم
 الرتبية والتعليم  :    الكلية 

أقر أبن هذا البحث  العلمي الذي حضرته لتوفري شرط لنيل درجة السرجاان يف تعليم 
اللغةة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حتت 

 العنوان:
 عم   ءاألمساء املقصورة يف جز 

أو أتليف الآلخر. وغذا اّدعى أحد يف   حضرته وكتبته بنفسي ومازورته من إبداع غريي
املستقبل أنه من أتليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن 

تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الربية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية 
 احلكومية بنجرماسني.

 رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك.هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على 
 م2020يناير  27، بنجرماسني
 توقيع صاحب اإلقرار  

 
 بيهقي                 

 1601231730رقم القيد:   
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