
 

 ملخص

 

، استيعاب قيم الشخصية النبوية ١٨٠٣١١٠١٠١٥٠رقم قيد الطالب سوهاري، 

)دراسة في معهد محمد بسيوني عمران اإلسالمي سامباس، ومعهد أصول الدين 

اإلسالمي سينجكاوانج، ومعهد دار السالم اإلسالمي سينجكوبانج في كلمانتان 

الدكتور قمران بشري الماجستير كالمشرف األول األستاذ تحت إشراف: الغربية(، 

والدكتورة سالمة الماجستير كالمشرفة الثانية، رسالة الدكتوراة في برنامج الدراسات 

 .٢٠٢٢العليا بجامعة أنتاساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين، عام 

 

 المعهد اإلسالمي.االستيعاب، القيم، الشخصية النبوية، الكلمات المفتاحية: 

 

حيث في كلمانتان الغربية،  ب المعاهد اإلسالميةتظهر قيم الشخصية النبوية في برامج 

الق اإلسالمية لتكون لدى أبنائهم أخالمعاهد يتم تحفيز اآلباء على تربية أطفالهم في 

(. تركز التبليغ، الفطانةاألمانة،  الصدق،حميدة تتماشى مع قيم األخالق النبوية )

كيفية استيعاب قيم الشخصية النبوية )دراسة في معهد محمد الدراسة على تحليل 

بسيوني عمران اإلسالمي سامباس، ومعهد أصول الدين اإلسالمي سينجكاوانج، 

 ومعهد دار السالم اإلسالمي سينجكوبانج في كلمانتان الغربية(.

)دراسة في معهد  ( عملية استيعاب القيم النبوية١: النتائج اآلتيةالبحث  اكتشفو

محمد بسيوني عمران اإلسالمي سامباس، ومعهد أصول الدين اإلسالمي 

سينجكاوانج، ومعهد دار السالم اإلسالمي سينجكوبانج في كلمانتان الغربية(، تتم من 

( استيعاب ٢خالل تنظيمات المعهد التي تطبق من خالل البرامج الواردة في المعهد. 

عهد محمد بسيوني عمران اإلسالمي سامباس، ومعهد )دراسة في مالقيم النبوية 

أصول الدين اإلسالمي سينجكاوانج، ومعهد دار السالم اإلسالمي سينجكوبانج في 

في هذه المرحلة يكون  التعلم للمعرفة،/األخالق معرفة كلمانتان الغربية(، تتم عبر
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األمانة،  الصدق،الهدف موجًها إلى إتقان المعرفة حول قيم الشخصية النبوية )

 )دراسة في معهد محمد( تقييم قيم الشخصية النبوية لدى الطلبة ٣ (.التبليغ، الفطانة

بسيوني عمران اإلسالمي سامباس، ومعهد أصول الدين اإلسالمي سينجكاوانج، 

ومعهد دار السالم اإلسالمي سينجكوبانج في كلمانتان الغربية(، تتم في ثالث كيفيات، 

بالموضوع؛ سيكون دافع الموظفين ومسؤوليتهم عن تنفيذ جهود وهي: )أ( فيما يتعلق 

تربية شخصية أكبر بكثير إذا كانت هناك خطة لتقييم النتائج؛ )ب( سينقل التقييم إلى 

أي مدى يبرز برنامج تربية شخصية التميز والمميزات؛ )ج( يمكن استخدام بيانات 

( مساهمة استيعاب ٤.  برنامجالتقييم لتوجيه القرارات حول كيفية تحسين فعالية ال

)دراسة في معهد محمد بسيوني عمران اإلسالمي سامباس،  قيم الشخصية النبوية

ومعهد أصول الدين اإلسالمي سينجكاوانج، ومعهد دار السالم اإلسالمي سينجكوبانج 

في كلمانتان الغربية(، تبرز في تكوين قيم شخصية الطلبة وفقًا للشخصية النبوية. 

وجود تنظيمات من قبل قادة المعاهد، ومن وجود برامج المعاهد التي تدعم وهذا من 

استيعاب قيم الشخصية النبوية لدى الطلبة. تشتمل برامج معهد محمد بسيوني عمران 

اإلسالمي سامباس على تكوين شخصية الطبلة المنتظمة، ويتم تنفيذ ذلك البرامج من 

وضة والسنة )التهجد والضحى( على خالل تنظيم وقت أداء الطالب للصالة المفر

أوقاتها. باإلضافة إلى ذلك، هناك عقوبات على الطلبة الذين يخالفون النظام، مثل 

عدم أداء صالة التهجد فتكون العقوبة بحفظ سور قصيرة وقراءة القرآن بعد كل صالة 

  .لمدة أسبوع
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