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 شكرا وتقدير
 من برك الرمحة و اهلداية ،وذلك وتعاىل سبحانههللا  نصلي حيمد الشكرى

 مواكب األحرار الرواية يفاإلستعمارية " بعنوانالرسالة  إكمال على قادرا له الكتاب
 .الكلية هناية املهام من واحدة لتلبية ". هذه الرسالةالسميوتيك( دراسة)الكيالين  نجيبل

 أرحبنظم الكتابة.  ىوكذلك احملتو حيث من سواء مثالية، عمل ليست البحث
 الورقة وآمل األخرية الكلماتلبحث. ا من الكمال أجل من البناء والنقد اقرتاحات أبي
 امني. .والقراء للكتاب فوائد توفر أن ميكن

 النحو على ،البحث هذه يف واملساعدة املعرفة كل على أخشكركم أن الكاتب يود
 :التايل
الدكتور حممود املاجستري, مدير جامعة سوانن جونوج جايت اإلسالمية احلكومية  .1

 ابندوونج
  جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب الكلية عميد الر, املاجيستري,غومي سيتا الدكتور.7
 .ابندونج اإلسالمية احلكومية جايت جونونج سنن
 والعلوم اآلداب وآداهبابكلية العربية اللغة لقسمرئيسا  ,. راهوندا و.س اجملستري1

 اإلسالمية احلكومية ابندونج. جايت جونونج سنن  جامعة ،اإلنسانية
 ,انمشرف ,املاجستريتوفيق  لولدانو  جسترياعني الشمس املفضل ايين  جاحل الدكتور .1

 اإلسالمية احلكومية ابندونج جايت جونونج سنن  جامعة
 والعلوم اآلداب كليةابندوج, سونن جونج جايت احلكومية اجلامعة اإلسالمية مكتبة .4

 اإلنسانية.
 

 7116 ديسيمبري،ابندونج
 



 

 

 

 ةباحثحياة ال سرية
 

 

 ابلتعليم،سافرت مايتعلق ويف ابندونج يف 1994 يوليو 22 يف بديعة مىنت ولد
 ،معهد سوك مسك ابندونج مدراسة متوسطة فيباندونج،سوككراي  اإلبتدئية املدرسة

 اجلامعة يف وحماضراتعلوم اإلجتماعية  برامجج ابندونمدراسة عالية سوك مسك 
 قسم اإلنسانية والعلوم اآلداب ليةك ابندونج، جايت جونونج سننسالمية احلكومية اإل
   .(1S) وآداهبا العربية اللغة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعار

 

 َمْن َجدّ َو َجد  
 

 

 اهلدي
 

كومية جامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلمؤسسة البحث هلدي مجيع 
لرحلةيف ا مدرس و الكلية االدهبا والعلوم اإلنسنية و برالولدين و أصحاب  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


