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 شكر و تقدير
احلمد دائمًا يتم اإلشادة حبضور اهلل معطي الرزقي العلم والقوة حبيث ميكن  

حل ىذه الورقة. صلى اهلل عليو وسلم على النيب حممد صلى اهلل عليو وسلم ، أصدقاء 

 أتباعو ، ونأمل أن يصل إلينا كشعب لو.

كتاب "آداب   اجلناس ىف احلمد هلل ، ميكن للمؤلف استكمال األطروحة بعنوان

)دراسة بديعية( للحصول على الّشهادة  العامل وادلتعّلم" لكياىي احلاّج ىاشم أشعري

األوىل يف العلوم اإلنسانية بقسم الّلغة العربية وآداهبا من كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 . ونونج جايت باندونججمعة اإلسالمّية احلكومّية سونان باجلا

 ىذه إمتام يف الكبري الفضل لو كان دلن البليغ الّتقدير و الّشكر الباحث قّدم و

 :إىل خصوصا الّرسالة،

 قدم دلا األّوىل ادلشرف ادلاجستري ،دكتورندس مامان عبد جليل فضيلة .1

 . الّرسالة ىذه إلمتامبعناية فائقة وصربا  للكاتب التوجيو

 و  الّتوجيو للكاتب قّدما دلا الثّاين ادلشرف ادلاجستري ،احلاّج نور حسن فضيلة .2

 . الّرسالة ىذه إلمتامالشجيع وادلشورة 

 .أدهبا و العربّية الّلغة قسم رئيس ادلاجستريروىندى و, س,  فضيلة .3



 

ب  
 

 علوما عّلموه قد اّلذين أدهبا و ةـالعربيّ  الّلغة قسم يف الباحث أساتيذ مجيع .4

 .مفيدة كثرية

عائلة احلاّج جونيدي و احلّجة أع رمحو, االوالد الكاتب مع احلب ورفع  .5

 وتثقيف, ودائما تقدمي الدعم والصالة للمؤلف. 

 ال اّلذين أدهبا و العربّية الّلغة قسم يف صاحباتو و الباحث أصحاب مجيع .6

 الّرسالة ىذه إمتام يف دلساعدهتم أمساءىم يذكر أن ميكن

ىذه الكتابة. ولذلك ، فإن النقد واالقرتاح مؤلف قد حتدث أخطاء وعيوب يف 

 .جدا نتوقع للتحسني والكمال يف الكتابة القادمة

وليبارك اهلل كل نوايانا احلسنة وبارك ىذه الورقة بإضافة ادلعرفة إىل ادلؤلف وكل 

 .القراء

٨١٠٢باندونج, يوليو   
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