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التصديق
لقد أجرت كلية الرتبية مناقشة ىذه الرسالة اجلامعية أمام جملس املناقشة يف  3يوليو 0222
و قرر بأن صاحبها ناجح فيو لنيل الشهادة اجلامعية األوىل ( )S.Pd.Iيف قسم تعليم اللغة
العربية.
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سورابايا28 ،يوليو 0222
واقف على ىذا القرار
عميد كلية الرتبية والتعليم
جلامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية

(الربوفيسور الدكتور احلاج علي مظافر املاجستري)
NIP : 318133383161913991

توصية المشرف
صاحب الفضيلة

عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

بعد اإلطالع ومالحطة ما يلزم تصحيحو يف ىذه الرسالة بعنوان "فعالية استخدام

البرنامج عرب إندو ( )Arabindoلترقية مهارة االستماع لطالب الفصل الحادي عشر
بالمدرسة العالية بلينجوال كريان سيدوارجو" اليت قدمها الطالب :
 :حممد صاحلني
االسم
 :د20022220
رقم التسجيل
 :تعليم اللغة العربية بقسم اللغة بكلية الرتبية والتعليم
الشعبة
فنقدمها إىل سيادهتم مع األمل الكبري يف أن تتكرموا بإمداد اعرتافكم اجلميل بأن
ىذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل ()S1
يف شعبة تعليم اللغة العربية ،وأن تقوموا مبناقشتها يف الوقت املناسب.
ىذا ،وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير.
22

سورابايا،
0222
املشرف

يونيو

(احلاج حممد طاىر املاجستري)
NIP : 310190893116913993
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