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Innovation Comes from Saying “No” To 1000 Things 

(Steve Jobs, Founder Apple Inc.) 
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 اإلهداء

 وقد فضل الله لي بإتمام هذا البحث العلمي أهدية الى :يسعدني 

الييذين يمزمعييي بالييدتاء الت بييية  سييويع اأبييي المحبييوب  سييتي معتعيية أمييي المحبوبيية . 0

تسييييى أص يحكييييم مكانييييه رفيعيييية تعييييد اللييييه وسييييعيد  فييييي الييييدنيا   والتشييييويل والييييود  

 واالخ  .

ييد  و أختيياني الكي ي تاص أخيي الكيي ي . 2 المحفوظيية  ديعييا نييور  نييور تلييي   سينمحم 

 .يوم كل متحمس أكث  لي لوعل البهوة دائما الذي فضيلة

  " شيك ا جياليم تليى اشي فهعهاج  الماجسيتي صيمحمد اسعد رضيي  أستاذ الك يم ". 3

  ومسعادته  تى أست يل أص أتمم هذا البحث العلمي.  تدئه

تسيى   ومشاييخي الك ام الذين قد تلموانى بالعلوم كالاد فيي اليدنيا وارخي    أساتذ. 4

 أص ي فعهم الله درجاتهم في الدنيا وارخ  .

  زممئييي فييي الشييعبة الل يية الع بييية فييي الوامعيية االسييممية الحكومييية تولييون  أجييون . 5

 شك ا بمساتدتكم تسى الله أص يوعانا إخو  دائما.

 الوامعة االسممية الحكومية تولون  أجون .  جامعتعا المحبوبة. 6
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 ة الشكر والتقريركلم

قدر البا ثة تلى  تى   مدا وشك ا وأف ا تلى ر مته وهداية وتوفيقه وتعايته
تعليم اللغة العربية القائم على التعليم "إتمام كتابة هذا البحث العلمي تحت الموضوع 

في العصر الرقمي )دراسة حالة في  يميبتكار تعلاك (Distance Learning) عن بعد
في السنة   ((Surabaya) ,سورابايا (Bimbingan Belajar BISA) بيسا دورة

صم  وسمما دائمين وتمزمين تلى العبي المحبوب المك فى محم د صل ى  "7102
الله تليه وسل م وتلى اله وصحبه أجمعين الذي أرشد العاس من الظلمات الى الع ور 

 المبين.الحق 
فيعب يي للبا ثية تقيديم الشيك  الكثيي   اليى   في معاسبة كتابة هيذا البحيث العلميي
 هؤالء الذين يمدوص يد المعونة والمساتد :

فضييييلة اليييدكتور مفتيييو ين   رئيييس الوامعييية االسيييممية الحكوميييية توليييون  أجيييون . 0
 الذي أتاح البا ثة الف صة الكافة لمعاسبة البحث العلمي.  الماجستي 

كعيد  كليية الت بيية والعليوم التعليميية اليذي يهيتم دائميا   معونةبعتي   وفضيلة السيد. 2
 في تقديم قسمها.

كيي ئيس قسييم الل يية الع بيييةت الييذي يتحييول  الماجسييتي  ب  صييادكتور الييوفضيييلة . 3
الل ييية الع بييييةت فليييه مييين الليييه  وي المحيييدد  لقسيييمال يييمب يعوحيييوص تليييى المسيييت

 الوالاء خي  الوالاء.
كالمشي   اليذي أفييادت    "عهاج  الماجسيتي صيمحميد اسيعد رضيي السييد "  و. 4

البا ثية تلمييا وتملييا ووجيه خ واتهيا فييي كيل م ا يل إتيداد هيذا البحيث العلمييي 



 ي
 

معييذ بداييية الفكيي   البحييث  تييى اانتهيياء معهييات فلييه ميين اللييه الوييالاء خييي  الوييالاءت 
 ومن البا ثة تظيم الشك  والتق ي .

اليذي قييد  أجييون  جاييا روسييناواص العييالم الت بيويفي ع الييدور  بيسيا سيورابايا رئييس . 5
 بحث العلمي في هذه المدسة. الأص أتمل أذص لي 

كيييل مسيييياتد قسييييم اادار  والمكتبيييية فيييي الوامعيييية االسييييممية الحكومييييية تولييييون  .  6
 أجون .

 .الوالدين المحبوبين الذي يساتدين البا ثة ويسوعونها ظاه ا وباطعا. 7
 جميل أصدقاء الذي يساتدين البا ثة في إتمام كتابه هذا البحث العلمي.. 8
فييي تييأليا هييذا البحييث العلمييي  تييى إنتهييى كتابييه وال  كييل ميين يسيياتد البا ييث.  9  

 يمكن البا ثة ذك ه هعا وا دا فوا دا.
ت جو البا ثة تسى الله أص تقبل أتميالكم قبيوال  سيعا ويويالي لهيم جيالاء أ سين 

تسى أص يكوص هذا البحث العلمي نافعا لوميل العياس  اصية للمدرسيوص فيي الوالاء. و 
 تدريس الل ة الع بية و ت جو ااقت ا ات اصمح هذا البحث في الوقت اآلتي.

 
 2108 أب يل  6  تولون  أجون 
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