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 المعهد السلمي تيبوإيرينق جومبانقكلمات البحث: إستبدال الوقف و

 الوقف هو حبس العين على مGلك الواقف إلى مGلك الله تعالى. الوقف ليس إل لعبادة
 الله تعالى فقط ولكن لعبادة بين الناس، الذي منفعته للناس. من ذلك كان منفعة ام

ل لحصول مقصودها وثوابا للواقف. اذا يفاد الموقوف.

 من الناحية المثالية، والوقاف هي صالحة لكل زمان وع��ادة م��ا تك��ون ف��ي ش��كل
 من الرض، لن الرض هي صالحة لكل زمان والفني��ة. ولك��ن م��اذا ل��و يت��م تب��ادل
 الراضي الوقفية؟ يعني في الساس أرض التي وقفت لم تس��تطع أن تفع��ل ذل��ك
 التغيير من تعهد الوقف. ومع ذلك، يمكن العث��ور عل��ى بع��ض الممارس��ات الوق��ف
 تبادل الراضي، كما هو الحال ف��ي المعه��د الس��لمي تيبوإيرين��ق جومب��انق. تب��ادل
 الوقف مدرسة إس��لمية للراض��ي م��ع الرض ال��تي يملكه��ا الس��كان. موق��ع أرض
 الوقف عمل المبادلة ظاهرة مثيرة للهتمام ليتم التحقيق فيها. استنادا إلى خلفي��ة

 ) لم��اذا الوق��اف1أعله، وح��ددت الدراس��ة مش��كلة م��ن ه��ذه الدراس��ة، وه��ي: 
 ) كي��ف مبادل��ة الوق��ف2المبادل��ة ف��ي المعه��د الس��لمي تيبوإيرين��ق جومب��انق ؟ 

العملي في المعهد السلمي تيبوإيرينق جومبانق ؟

 ويشمل هذا البحث التجريبي بح�ث بح�ث أو المج�ال الق�انوني (البح�ث المي�داني)
 والتي تهدف إلى تحديد مدى طريقة عمل القانون في المجتم�ع. ف��ي ه�ذه الحال��ة
 لتحدي��د الص��عود الوق��اف ممارس��ة مدرس��ة مبادل��ة وفق��ا ف��ي المعه��د الس��لمي
 تيبوإيرينق جومبانق للجراءات التي يحددها القانون. في هذه الدراس��ة باس��تخدام
 البيانات الولية المصادر مقابلت مع المخبرين الذين يفهمون مبادلة الوقف عملي
 هناك. وعلوة على ذلك، تمت معالجة البيانات وتحليلها باستخدام أسلوب التحلي��ل

الوصفي.

 من نتائج هذه الدراسة، وأظهرت البيانات أن السبب في المبادلة في الوقاف في
 المعهد السلمي تيبوإيرينق جومبانق على الراضي المملوكة للموجودات مؤسسة
 الوق�ف ليس�ت ك�بيرة بم�ا في�ه الكفاي�ة لبن�اء مس�اكن جدي��دة للم�دارس الفتي�ات
 الصعود ومدرسة داخلية تقع قبالة (الستراتيجية ل) لنها كانت في وس��ط القري��ة.
 أخيرا، ومؤسسة مملوكة للتبادل الراضي م��ع أس��باب الخريجي��ن ف��ي اس��تراتيجية
 أوسع نطاق��ا وموقعه��ا المج��اور للفتي��ات مدرس��ة داخلي��ة، لبن��اء مس��اكن للفتي��ات
 المدارس الداخلية. هكذا كان أيضا أرض عندما فريق التقييم لتقييم الوق��ف تب��ادل
 تبادل الراضي، وفق��ا للج��راءات المنص��وص عليه��ا ف��ي التش��ريع. ول��ذلك، يمك��ن
 تمرير هذا التب�ادل عل�ى الوق�اف، وب�دأ الن بن�اء مس�اكن جدي��دة بج�وار مدرس�ة

داخلية للبنات تيبوإيرينق لفة في التربة التي تم تبادلها.
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