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  البحث ملخص

  

   فوفوه البحر شاطئ منطقة ىف املفزع فندق:   األخرى لوظيفة البحث املوضوع

   موالنا هزبول:         اإلسم

    ٠٥٥٦٠٠١٧:          الرقم

   املاجستري ستيووايت آيرنانيع. ١:       اإلشراف حتت

    جسترياملا موتيارا ايلوك. ٢          

  اإلسالم العمارة فن املفزع، فندق اقتراح فوفوه، البحر شاطئ منطقة:  الكلمات مفتاح

 بالعامل وينتفعوا حيفظوا ان وينبغي العامل، ىف يسكنوا اليت املخلوق احد من فاإلنسان

 على واجبام ومن. األخرى اإلله خملوق مع وجتاور معيشة يكونوا حىت اإلحتياج انواع وعلى

 وكذلك العامل السياحة التأثري قوة متلك اليت منطقة احد ويكون. العامل مجال يهيئوا بأن هو ملالعا

 السياحة ساحل منطقة ىف ومصادفا اجلنويب، تلوعاجونع منطقة فهي فيها اجلمال التهيئ مهمهة

 البحر شاطئ ان. تلوعاجوع بسوكي ومركز بسويل قرية ىف تكون اليت فوفوه اجلميلة البحر

 مل السائح ان فيها لكن البحر للسياحة املناسبة البحر ومنظر والعليل اهلادئ احوال متلك وفوهف

 مأوى جياهز وكذلك. والتدبري اإلحفاظ نقص فيها تكون ألن البحر شطئ احوال على يقنعوا

  . اهلادئ

 اللوازم جياهز قد فوفوه البحر شاطئ ىف السياحة تطور ان السابقة، اإلشراح على بنأ

 اهللا قال كما. املفزع فندق فهي األجنبية البالد سائح او الوطىن للسائح اهلادئ مأوى فهي املأوى

 على انتفاع هو تافاك الوجودة احوال على الدينية قيمة توقيع ان ،٥٦: األعراف سورة ىف تعاىل

 اما. حسنا العامل وتدبري واليفسدها،) األخضر وهضبة البحر شاطئ( العامل جبمال األكمال

 البينة مراجع على بناء. العامل قوة وينتفع اإلسالم العمارة فن هو املفزع فندق اقتراح ىف املوضوع

  .األوىل الدرجة فندوق هو املقتراح وفندق تلوعاجونع، سياحة من توجد قد

 حبل منها اإلقتراح حمصول من فهو اإلسالم العمارة فن ملنهاج توقيعات ثالثة وتكون

 على املفزع الفندق اإلقتراح من املنهاج تنفيذ اما ،العامل من وحبل الناس، نم وحبل اهللا، من

 تكون حىت. فوفوه اهلادئ البحر الشاطئ املنطقة وجود بأحوال البحث وحمصول البينة اساس
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 وشهولة شكل او تافاك حول البينة بأحوال البناء اإلقتراح تأثري اما املفزع الفندق البناء وجود

 .             فوفوه اهلادئ البحر شاطئ حول السياحة ىف والعليل األكثر اجلودة على يسهام قد نفسها البناء
 

 

 

 

 


