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  توصية املشرف
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :نّ البحث اجلامعي للطالبة بعد اإلطالع  والبحث والتصحيح نرى أ  
  حسيبة النعمة :  اإلسم

  د32208005 :  رقم القيد
 )كوتاء كاتا ميستري"(صندوق الكلمة السرية"تأثريتطبيق لعبة  :  املوضوع

رغبة الطالب يف مهارة الكالم املدرسة الثانوية التصاعدية يف 
  بومي صلواة سيدوارجو

ك املناقشة للحصول على وكان مستعّدا الشترا, واف الشروط املطلوبة  
 ىف تعليم اللغة العربية بكلية التربية التابعة جلامعة سونن أمبيل  S.Pd.Iدرجة

  .االسالمية احلكومية سورابايا
  .نرجو ان يقدم هذا البحث اجلامعي جمللس املناقشة وشكرا  

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  2012 يونيو 12, سورابايا

  املشرف

  

  وس حمد طاهر املاجستريالدكتوراند
  197407251998031001. رقم التوظيف
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  التصديق
  :جرت املناقشة هلذا البحث اجلامعي الذي كتبه الطالب 

  حسيبة النعمة  :  اإلسم
  د32208005  : رقم القيد
 يف )كوتاء كاتا ميستري"(صندوق الكلمة السرية"تأثريتطبيق لعبة   :  املوضوع

ملدرسة الثانوية التصاعدية بومي رغبة الطالب يف مهارة الكالم ا
  صلواة سيدوارجو

   ىف S. Pd.Iوإنه مستحّق على نيل درجة , قد قّرر جملس املناقشة بنجاحه
  .تعليم اللغة العربية كلّية التربّية جبامعة اإلسالمية احلكومّية سونن أمبيل سورابايا

  )    (  الدكتوراندوس حمد طاهر املاجستري :   الرئيس-1
  )    (  هيلما الفانا وايت                          :   السكرتري-2
  )    (  الدكتور حممد نعمان عمر املاجستري :  املمتحن األول-3
  )    (  الدكتورحممدعفيف الدين دمياطى املاجستري :   املمتحن الثاين-4

  2012 يوليو 31, سورابايا
  وافق على هذا القرر
  عميد كلية التربية

  
  

  ملـاجستريالدكتور نـور محيـم ا
  196203121991031002: رقم التوظيف


