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 اهمتهيدية املكمة

 امرحمي امرمحن بسم هللا

 عىل وامسالم وامطالة هللا، هداان أ ن موال ههنتدي كيا وما مهذا هداان اذلد هللا اذلى

. أ مجعني وحصبه أ هل وعىل وامسالم عويه هللا ضىل محمد هللا حبيب

 بعظ الستيفاء امبس يطة امرساةل كتابة اىهتت وثوفيله، وجلّز و يايته  عّز  هللا فهبداية 

 انوغة شعبة امتدريس و عمل امرتبية بلكية االإسالمية رسجاان امرتبية درجة مييل املطووبة امرشوط

ال امبحث هذا كتابة ثمت وال .كيداري احلكومية االإسالمية جلامعة امعربية  بعظ مبعاوهة اإ

ىل الاحرتام و وفائق امشكر جعيةل أ كدم امرساةل، هذه كتابة متام مبياس بة .ال شخاص  وادلي اإ

ن، أ يب احملبوبني، ا دفعا ودفعاين ربياين كد اذلان  رسايىن، وأ يم احملبوبة احملبوب مسرودّز  مس مترّز

ىل مهنام اخلامص وادلعاء امتوجيه لك وعىل ما ومود ومطفهام بطربهام  امبحث هذا كتابة أ متت أ نّز  اإ

 .معني وكت يف

م ىل الاحرتام و وفائق امشكر وايضا أ كدّز  :امتايل املكرمني اإ

 احلكومية االإسالمية اجلامعة رئيسة ,ادلكتورة فزئة بًت أ ود املاجسرتامربوفيطورة  .1

 .اجلامعة هذه متطوير جتهوده بذمت كد اذلي كيداري



 ز
 

 احلكومية االإسالمية جلامعة امتدريس وعمل امرتبية لكية معيد, ادلكتور مسدين املاجسرت .2

 .امتدريس وعمل امرتبية لكية متطوير هجودها بذل كد امىت كيدري

 امتدريس و عمل امرتبية لكيةشعبة انوغة امعربية رئيس ال ادلكتور ابدل  عيع املاجسرت، .3

 .امعربية انوغة شعبة متطوير هجودها بذل كد امىت كيدارى احلكومية االإسالمية جلامعة

ميدل وهيوىن املاجسرت، ادلكتورة الاس تاذة .4  .اههناية حىت امبحث هذا كتابة يف اكملرشفة اإ

ميدل وهيوىن املاجسرت ادلكتورة الاس تاذة .5  الاس تاذة, ال س تاذ ادلكتور ابمتيغ املاجس تري, اإ

جىن محرية املاجسرت و يعطىيوا اميطيحة  يد امكتابة حىت , اكملمتتحني هذا امبحث, اإ

 .اههناية

امرئيس و املوظفني املكتبة , ال ساثذ و ال ساثذات و املوظفني لكية و عمل امتدريس .6

 .حلكومية كيدارى بوطيف و املهري  يد هتمت اماكثبةاابدليعة االإسالمية 

هدرى ستيوا و احصايب .7 وون اذلين أ خىت احملبوبة يسنت وديرىت و أ ىخ احملبوب أ بدل اإ  يفضّز

يلّز  دوافعهم و معاوىهتم متام يف اإ  .امبحث هذا اإ

 يفضوون  اذلين2015 خاضة كمئة س ية  امعربية انوغة شعبة يف و االإخوان ال خوات .8

متام هذا امبحث املادية معاوىهتم ىل اإ  .و املعيوية اإ



 ح
 

و أ خريا، أ سأ ل هللا س بحاهه وثعاىل أ ن يلبل أ  اميل و أ  امهلم، وجعا خري اجلعاء و اهد 

ىل امرصاط املس تلمي و اذلد ربّز امعاملني  ىس هللا  عّز و جلّز يوفّزر هلم خري اجلعاء وامسعادة . اإ

و اامهداية و امتوفيق يف ادلهيا و ال خرة ، وسأ ل هللا ثعاىل أ ن جيعويا خامطني موهجه امكرمي 

. و ضىل هللا عىل س يد محمد و عىل أ هل و أ حصابه وسملّز . وجيعل هذا امبحث ييفع نوياس أ مجعني
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