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 البحث محتويات

 أ   ......................................  املوضوع صفحة
  ب  ........................................  املشرف تقرير

 ج   .................................... تقرير جلنة مناقشة 
 د    ......................................... الطالب إقرار

 ه  ..............................................  الشعار
 و  .............................................  اإلهداء
 ز   ................................  والتقدير الشكر كلمة

 ط  ........................... العربية باللغة البحث ملخص
 ك   .....................  اإلندونيسية باللغة البحث ملخص
 المقدمة :األول الباب
 ١   ................................ .البحث خلفية  .أ 
 ١٠   .................................. البحث تركيز  .ب 
   ١٠  ................................ البحث أسئلة .  .ج 
 ١١  ................................ البحث أهداف  .د 
 ١١   ................................ البحث أمهية .  .ه 
   ١٢  ............................ املصطلحات حتديد  .و 
 ٢٠   ........................... طرق وانواع البحوث   .ز 
    ٢٣  .............................. الدراسة السابقة    .ح 
 ٢٥   ................................ هيكل البحث   .ط 

 النظري اإلطار :الثاني الباب
 ٢٧  ................. املعلم اإلحرتافنظرة عامة على   . أ

    ٢٧   ....................... املعلم اإلحرتاففهم  ١
   ٢٩   ................... هنية امل املعلمني خصائص ٢



 
 

 م 

 

 ٤١ .فونلكها املعلمون احملرت متب أن يجيالقدرات اليت  ٣
    ٤٢   ............... العوامل املؤثرة على مهنة املعلم ٤
 ٤٤   ..................  تطوير موقف املعلم املهنية ٥
 ٥٠  ........... املعلم االحرتاف يف املنظور اإلسالم ٦

 ٥٤  .............. .............ممراجعة شهادة املعل  . ب
     ٥٤  ...................  تعريف شهادة املعلم ١
األساس القانوين للحصول على شهادة  ٢

    ٥٥   .................................  املعلم
   ٥٧  ....................  تنظيم شهادة املعلم ٣
   ٥٩  .............  أهداف وفوائد شهادة املعلم ٤
  ٦١   ....................  املعلم مبادئ شهادة ٥
الذين ينالون ( خصائص املعلمني املعتمدين  ٦

  ٦٨  .............................. )للشهادة
 ٧١  ..جهود املعلمني املعتمدين لتحسني مهنيتهم ٧

  البحث هجمن :الثالث الباب

    ٧٤    .....................  ه وصفتهمدخلو  نوع البحث  .أ 
      ٧٦    ................................   ميدان البحث  .ب 
  ٧٦     .....................  حث وعينة البحثبجمتمع ال  .ج 
  ٧٩     .................................   أداوة البحث  .د 
    ٨٤    ............................  طريقة مجع البيانات  .ه 
  ٨٥     ........  )صدق البيانات(اختبار الصالحية واملوثقية  .و 
 ٨٧    ..........................   يقة حتليل البياناتطر   .ز 
  

  



 
 

 ن 

 

  وتحليلها البيانات عرض :الرابع الباب

يف  الثانوية اإلسالميةدرسة عن املعامة ال الصورة  .أ 
   ٩١    ..........................  كاليووجنو قدس  منطقة

الثانوية اإلسالمية �ضة العلماء املعارف درسة امل )١

    ٩١    ....................................   قدس

"  الثناويـــة االســـالميةاملدرســـة الصـــورة العامـــة يف  )٢

 ٩٢    .................................    "املعاهد 

ـــــة االســـــالميةاملدرســـــة الصـــــورة العامـــــة يف  )٣  الثناوي

    ٩٤    ............................. "منزل العلوم"

   ٩٨     ...............................   نتائج البحث    .ب 
  ٩٨    ........    االختبار الصدق  و االختبار الثبات )١

   ١٠٢   ...........................  خصائص ا�يب )٢

   ١٠٧   ...............  ............ حتليل املتغريات  )٣

  ١١١   ..........................  املعيارياالختبار   )٤

  ١١١  .....................   حتليل ثاىن املتغريات   )٥

      ١١٣..  ..................................... مباحثة.  .ج 
  االختتام  :الخامس الباب

  ١٢٦   .............................  البحث نتائج .  . أ

 ١٢٧  .................................  االقرتاحات  . ب



 
 

 س 

 

 ١٢٨   ....................................  االختتام  . ت

 المراجع

 المالحق
 




