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بـــبـــراف هـــــاري يـــڠ بـــــارو ايـــــن، فيهق   

ــــن ســـمـــفـــادن ســاتــن  ــاوانـ ــ ــوارتـ ــ ــة كـ ــدرســ مــ

  deep south watch ن 
أ
جـــڬـــا يـــڠـــدبـــاوه 

كاواسن ساتن(  ن 
أ
دا

أ
كــا )فوسة مڠاواسي 

مهاسيسوا،  كـــفــد  كــورســوس  مڠادكن  تله 

ڬـــام إســام 
أ
ا فــاجــر دري سكوله ســواســتــا 

دڠن  ساتن،  سمفادن  وياية  دكــاواســن 

ــتـــوق مــمــبــيــنــاكــن فــمــبــريــتــا 4  بــرتــجــوان اونـ

بهاس دماس دفن دان سدڠ ممفرسيافكن 

اونتوق ممباڠونكن سبواه بدان وارتــاوان 

بريتا مايو تمفاتن دكاواسن اين.

اوله كران ددالم سكوله 

اتو  إســـام  ڬـــام 
أ
ا سواستا 

ســكــولــه فـــنـــدوق ايـــت، 

ــــن بـــربـــاڬـــي  ــــردڠـ ــاجـ ــ ــڠـ ــ مـ

ــهـــاس  ــرت بـ ــ ــفـ ــ ــاس سـ ــ ــهـ ــ بـ

تهاي، مايو، إيڠڬريس 

يــڠ  عــــــرب،  جـــــوڬ  دان 

كــاواســن  بــاڬــي  كلبيهن  ــوات  ســ مــنــجــادي 

ى دڠن ماتيهكن مريك 
أ
اين، مك د مول

چارا منوليس بريتا دڠن بهاس تهاي ترلبيه 

دهولو. 

فروجيق اين دافت سوكوڠن مالوى   

مشاركة  ممبيناكـتڬوهن  فروجيق  اڠڬران 

يــڠــبــرمــوافــا كـــت دكــــاواســــن ســاتــن تــهــاي 

اوله محمد   ى 
أ
كـتوا )STEP Projek( يڠد 

دورامــــي، فروجيق ايــن تله د مــول كــن د 

يره 
أ
مانافيسيفيق، ساقوم، دا

أ
رومه بڠڬالو ا

تيبا،  وياية سڠڬورا، سباڽق 2 جنراسي 

ســاتــوجــنــراســي  ســـمـــواڽ  18اورڠ،  جــمــلــه 

10 هــاري، اڠڬوت كرج  دكورسوس سام 

ايـــت تـــرديـــري دري كــاكــي تــاڠــن بــوڠــاراي 
دري  دان  فينڠ  سيريه  كومفولن  ڬـــروف، 

يڠ   )Peple college( ــيـــت   رعـ ســكــولــه 

منجادي إيقتيويس تمفاتن. 
فـــســـرت ايــــت ادلـــــه يـــڠـــتـــرديـــري دري   

كاڠن فاجر سكوله فندوق سواستا دالم 

كـــاواســـن 3 ويــايــة 

ســمــفــادن ســاتــن، 

 10 دري  يڠترديري 

ســكــولــه ســواســتــا، 

كـــــران مـــريـــك ايــت 

ادلــــــــه ســـيـــســـوا يــڠ 

مـــڠـــڬـــونـــكـــن دڠـــن 

تــراوتــام بهاس مايو دان بهاس  4 بهاس، 

ــهـــاي، مـــريـــك ســـمـــوا كــبــاڽــقــكــنــڽ مــاســيــه  تـ

يت 
أ
يا ددالــم فڠاجين د تيڠكـتن ثنووية، 

ســكــولــه مــدرســة الــرحــمــنــيــة )فـــنـــدوق لوبؤ 

يــــره بــاچــق، ويــايــة نــاراتــيــوات، 
أ
ســــاوا( دا

يره 
أ
سكوله نهضة الصبان )فندوق فدو( دا

رسق، وياية ناراتيوات.

ســـكـــولـــه مــعــهــد الـــرشـــديـــن )فـــنـــدوق   

ــهــان طــو،  ت ــره  ــ ــ ي
أ
كــمــفــوڠ راي( دا

ــة جــــــــال، ســـكـــولـــه مــعــهــد  ــ ــايـ ــ ويـ

الــبــعــثــات الــديــنــيــة )ســكــولــه حــاج 

يــــــــره مــــڠــــاڠ، ويـــايـــة 
أ
هــــــــارون( دا

اإلسامية  معهد  جــال  دان دري 

يــره رامــن, وياية 
أ
)فندوق بال( دا

جال.

سكوله مؤسسة معهد الثقافة   

السام فومبيج )فندوق فومبيڠ( 

نــاريــق,ويــايــة فــطــانــى، 
أ
يـــــره فــا

أ
دا

الدينية  اإلصاحية  معهد  سكوله 
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  اونتوق ممبيناكن فمربيتا 

4 بهاس دماس دفن دان 

اونتوق ممباڠونكن سبواه 

بدان وارتاوان بريتا ماليو 

متفاتن دكاواسن اين..."

توڬس  ممبري  دڠــن  دلقسناكن،  اكــن  يــڠ 

 توفيق )موضوع( 
أ
كـفد فسرت ايت ممباوا

يــڠ مــريــك هــنــدق مــمــبــوات بــريــتــا، سفرت 

حــال ٢ إيسسو يــڠ بــرلكــو ددالـــم مشاركة 

كافڠن  تــورون  سبلوم  ماسيڠ٢،  تمفاتن 

اونتوق ممبوات بريتا دكاواسن ترسبوت، 

كمدين مڠهنتركن بريتا ايت كـفد ريدقسي 

ــو،  ــ ــول ــبـــيـــه دهــ اونـــــتـــــوق مــڠــتــصــحــيــح تـــرلـ

سهيڠڬ لولوس دافت دكلواركن مالوى 

يت ستروسڽ. 
أ
دهامن ويبسا

كورسوس  فروڬريم  دري  تامت  ستله   

دبــريــكــن ســـفـــاي فـــســـرت كـــورســـوس ايــت 
دري  ماسيڠ٢  مريك  بريتا٢  منترجمهكن 

بهاس تهاي كبهاس مايو، يڠ مان ستڠه 

ــــم رســالــة  ــد ڽ اكـــن دكـــمـــوك كـــن ددالـ درفــ

يت بهاس مايو توليسن 
أ
بريتا 2 بهاس، يا

جاوي دان بهاس تهاي.

ــفــــس ايــــــن،  ــلــ ــڽ ســ ــ ــروسـ ــ ــتـ ــ ــــڠــــكــــه سـ ل  

فــــوروم فــرتــمــوان  اكـــن مــڠــاداكــن مجليس 

بولن،  فدستيف  ساتوكالي  فــســرت  انــتــارا 

ــــت مــڠــمــوك كن  ســـفـــاي فـــســـرت ايــــت دافـ

بــريــتــا يــڠ مــريــك اكـــن مــنــولــيــس دكــالــي يڠ 

تــامــت دري كــورســوس  ــــڠ، ستله  اكـــن دات

اونتوق ماتيهكن ددالم منوليسكن بريتا 

ســچــارا يــڠــبــرتــروســن، يــڠ مــنــجــادي ســوات 

اكن  بهوا،  مڠهارفكن  يڠ  ن 
أ
فــرمــول تيتيق 

ــواه بـــــدان بــريــتــا  ــبـ دافـــــت مــمــبــاڠــونــكــن سـ

عالم  فنتيڠ ددالــم  يڠبرفرانن  بهاس مايو 

دنيامايواين، دسمفيڠ ايت جوڬ سباڬي 

توليسن  مــايــو  بــهــاس  طـــرف  مڠڠكـتكن 

ــادي بـــهـــاس فــڠــنــتــران  ــجـ ــنـ جــــــاوي اكـــــن مـ

هيڠڬ  ايـــن  دكـــاواســـن  فنتيڠ  يڠتر  بــريــتــا 

.ستروسڽ

لڠكه فرموألن ممبينا فمبريتا 4 بهاس، 
كورسوس التيهن فالجر فندوق سمفادن سالتن

محمد  درميي 
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فـــريـــقـــتـــيـــق: 

روسمي  سوداري 

دري  تــــــؤأوڠ  

معهد  ســكــولــه  

إسالمية )فندوق باال( دأيره رامن ويالية 

ددامل  ايكوت  فرست  ساتو  ساله  جاال، 

سدڠ  بريتا  منوليس  التيهن  كورسوس 

لؤمأ،  أًضحى  ســودارا  دڠن  واوانــچــارا 

سؤرڠ ڬورو سكوله تاديكا كمفوڠ فوفؤ 

دأيره روسوق، ناراتيوات.

كورسوس بريتا: مهاسيسوادري سكوله اڬام إسالم دويالية سمفادن سالتن، سدڠ ممفالجري منوليسكن بريتا 
ددامل كورسوس التيهن منوليس بريتا، فد تڠڬل 10-1 إيفريل 2012م. دفنتاي ساقوم، تيبا، ويالية سڠكال.

يــــــره نــوڠــچــيــك، 
أ
ڬـــــو( دا

أ
)فـــنـــدوق هـــوتـــن ا

وياية فطانى سكوله معهد مصباح العلوم 

ڠــــئ )لــڬــيــه(، 
أ
يـــــره را

أ
ــا( دا )فـــنـــدوق چـــاي يـ

ــيـــوات، جــامــعــة إســــام شيخ  ويـــايـــة نـــاراتـ

  ،)JISDA( جــال  ويــايــة  الفطانى،  ود 
أ
دا

pu� نــاراتــيــوات  تاديكا  فــرســاتــوان  )فــوســة 

.)saka

سام 10 هاري ددالم كورسوس ايت،   

دباڬيكن 3 بهاڬين، بهاڬين يڠفرتام ادله 

بريتا  چارامنوليس  بيسيك  دڠــن  ن 
أ
بــركــنــا

يت )5W1H( : سياف )Who(، بوات 
أ
يا

مڠاف   ،)Where( دمــان   ،  )What(اف

باڬيمان  دان   )When( بــيــا   ،)Why(

)How(

بهاڬين يڠكدوا ادله منجلسكن تنتڠ   

كـفنتيڠن بهاس مايو يڠبرتوليسن جاوي، 

عــيــدالــرحــمــن  اوســـتـــاذ  ــه  ــ اول يڠدسمفيكن 

ــاذ عــبــدالــرحــمــن لــوڠ  ــتــ ــا )اوســ سـ
أ
ــا ــاج حـ حــ

ديوا( بكس ريدقسي مجله “فجر” سورات 

توليسن  مــايــو  يڠبربهاس  تمفاتن  مجله 

جـــاوي دان بــرســرت دڠــن اوســتــاذ عثمان 

تؤتنجوڠ، سسوده دري كورسوس كدواڽ 

ايـــت تــلــه مــڽــاتــكــن بــهــوا ســمــوا فــســرت يڠ 

ايكوت كورسوس ايت بركبوليهن منوليس 

بريتابهاس مايو.

وقت  سباڬي  ادلــه  يڠكـتيڬ  بهاڬين   



3

مــارا   " نــوراإلحــســان   " تاديكا  سكوله   

بــهــاس چينا منريما  مــڠــاجــر  اكـــن  كــدفــن، 

بهوا  مڽاتكن  چينا،  إيكونوميك  رقــســاس 

ــه بــــوك مــڠــاجــر إيــڠــڬــريــس,  ســتــلــه ســكــول

ــانـــق٢ تــاديــكــا  مــتــامــيــتــيــك، كـــچـــرداســـن كـ

يـــك، يــقــيــن بــهــوا مــريــك دافـــت 
أ
ــا ســاڠــت بـ

بهاس، ممبرانيكن ديري سديا  مڠڬونكن 

كن  مڠهارف  فــاجــران،  مــات  مڽمبوڠكن 

مريك  ممبوات  اكــن  متاميتيك  علمو  بهوا 

فنداي مڠيرا. 

ڬوروبهاس  موسى  جاريني   ســـوداري   

سكوله  د  متاميتيك  علمو  دان  إيڠڬريس 

بــاڠ  مقيم    2 تمفت  نــوراإلحــســان  تــاديــكــا 

يـــــــره نــوڠــچــيــك، ويـــايـــة فــطــانــى 
أ
كـــــاو، دا

مڠاتكن بهوا، سكوله تاديكا نوراإلحسان 

ادله ساله ساتو سكوله يڠ ممبوك مڠاجر 

متاميتيك،  علمو  دان  إيــڠــڬــريــس  بــهــاس 

ــاس,  ــ ســ
أ
ي ا

أ
ــــت مـــمـــفـــوڽـــا ــفـــاي كــــانــــق٢ ايـ سـ

إيڠڬريس  بهاس  منوليس  ممباچ،  دافــت 

متاميتيك  عــلــمــو  كــيــرامــڠــيــرا  فـــنـــداي  دان 

)علموحساب( سلفس اين اكن د تمبه كن 

مــادة لڬــي،  فــول دڠــن بهاس چينا ساتو 

كران نڬري چينا سكارڠ  كماجوانڽ سدڠ 

إيــكــونــومــي دڠــن  يــك دســڬــي 
أ
نــا منيڠكت 

ن 
أ
بڬيتو چفت، تيدق كيرا د بيدڠ فرنياڬا

دان سباڬيڽ.

ســــوداري جــاريــنــي  مــوســى مــڽــات كن   

سباب يڠد اوبه كن كوريكولوم 
أ
لڬي بهوا، ا

ترسبوت اوله كران فد تاهون 2015 يڠ اكن 

سيان اين، اكن 
أ
داتڠ، نڬارا دالم كاواسن ا

سيان يڠ ساتو، يڠ 
أ
منجادي سبواه وارڬ ا

بهاس  سباڬي  إيڠڬريس  بهاس  مڠڬونكن 

كانق٢  ســيــان، 
أ
ا وارڬ  بڠساسسام  نــتــارا 

أ
ا

فــســتــي بــرچــاكـــف بــهــاس إيــڠــڬــريــس، دان 

باڬي يڠد بوك مڠاجر علمو متاميتك ايت، 

كانق٢   ممبري  ايڠين  فيهق سكوله  كــران 

ين ايت 
أ
اد عقل دان فنداي مميكير، سا

ي بيسيك 
أ
جـــك لـــو كـــانـــق٢ ايـــت مــمــفــوڽــا

ساس( بهاس إيڠڬريس دان متاميتيك، 
أ
)ا

ديــري  يقين  مــراس  مريك  ممبواتكن  اكــن 

مات  لڬــي  ملنجوتكن  ايڠين  ســنــديــري، 

فــاجــران مــريــك اتــو تــيــدق سڬن اونــتــوق 

ين.
أ
ن دڠن اورڠ ل

أ
برلومبا دالم ففريقسا

ســــــوداري جـــاريـــنـــي  مـــوســـى مــڽــاتــكــن   

ــكــا نـــوراإلحـــســـان  ــادي لڬــــي بــهــوا ســكــولــه ت

دان  إيڠڬريس  بهاس  مڠاجر  ممبوك  تله 

تــاهــون(  5�6( A بــاڬــي كــلــس مــتــامــيــتــيــك 

هيڠڬ ككلس B)12-11 تاهون( مڠيكوت 

جدوالڽ سفرت اين.

إيڠڬريس  بهاس  كوريكولوم  باڬي   "  

سوده  سكوله  فيهق  متاميتيك  علمو  دان 

يڠ  تــاهــون  لبيه دري  2-3   مــڠــاجــر  بـــوك 

للو، اد ستڠه سكوله سوده فون مميوك 

ــادة تــرســبــوت ددالــــم سكوله  مــڠــاجــر 2 مــ

تاديكا، تتافي ادجوڬ ستڠه سكوله ايت 

بلوم لڬي د بوك مڠاجر، اوله كران تيادا 

ڬورو " سوداري جاريني  موسى بركات.

منددهكن  موسى  جاريني   ســـوداري   

لڬـــي تــنــتــڠ فــنــيــڠــكـــتــن كـــانـــق٢ يـــڠ بــاجــر 

متاميتيك  عــلــمــو  دان  إيــڠــڬــريــس  بــهــاس 

بهوا, ستڠه دري مريك دافت ممباچ دان 

مــنــولــيــس، تــتــافــي ادجــــوڬ يــڠ بــلــوم لڬــي 

كانق ٢  دافــت ممباچ، دڠن ممبهاڬيكن 

يت چرديق، 
أ
تاديكا ايت كـفد3   تيڠكت يا

ــوق  ــتـ ــارااونـ چـ ــا، ضــعــيــف، دان  ــانـ ــدرهـ سـ

ممبواتكن سوفاي كانق ايت لبيه چرديق 

بــاجــري  ســـوده  يــڠ  علمو  مڠولڠي  ــالــه،  اي

سريڠ   ، كــلــمــة٢  مڠحفظ  هــــاري،  ستيف 

ــوق بـــرچـــاكــــف،  ــتــ ــ مــاتــيــه كـــن مـــريـــك اون

ن دڠـــن بهاس 
أ
مــمــبــوات كــڬــيــاتــن يــڠــبــركــنــا

مڠادكن  علمومتاميتيك،  دان  إيڠڬريس 

مجليس توكرفندافت تنتڠ مات فاجران، 

يــك دســكــولــه ســنــديــري دان سكوله يڠ 
أ
بــا

ين.
أ
ال

چؤ تيما  چوت چواڠ ادله ڬورو بهاس   

إيڠڬريس د سكوله داسر راچدافيصيق، 

يــــره نــوڠــچــيــك، ويــايــة 
أ
ــاو، دا مقيم بـــاڠ كـ

ــوا، مـــڠـــاجـــر بــهــاس  ــهــ ــ فـــطـــانـــى مـــڽـــاتـــكـــن ب

إيڠڬريس ددالم سكوله تاديكا ادله سوات 

ــانـــق٢ ايــت  يـــك، مــمــبــوات كـ
أ
فـــركـــارايـــڠ بـــا

يك كن لڬي دافت منمبهكن 
أ
باجرلبيه با

ايت  كــانــق٢  مسكيفون  فڠتهوان،  علمو 

ســكــولــه  ســــــــاس دري 
أ
ا مـــنـــدافـــت  ســـــــوده 

تــاديــكــا، تــتــافــي كــچــرداســن مــريــك سفرت 

مڠاجردسكوله  چارامڠاجي  بهكن  بياس، 

يك دري سكوله تاديكا. 
أ
داسر لبيه با

، عمور 11 تاهون سؤرڠ 
أ
حسني  ماما  

اديق سكوله تاديكا نوراإلحسان، كلس 4 

سكالي  بوسن  ساڠت  مــراس  بهوا,  بركات 

دڠن بهاس إيڠڬريس دان متاميتيك كران 

لبيه  )فــايــه( سالي، ســاي  ساڠت سوليت 

سوك  باجر د سكوله داسر درفد سكوله 

تـــاديـــكـــا، كــــران ســكــولــه داســــر اد حـــال٢ 

يــڠ بـــاور٢ دافــت د فــاجــري، تتافي باڬي 

سكوله تــاديــكــا ايــت هــاڽ بــاجــر بـــارڠ يڠ 

.تول، ممبواتكن ساي مراس بوسن

هودا  چئ ليه : دري سكوله معهد اإلصالحية الدينية )فندوق هوتن اڬو( نوڠچيك، فطاىن
فرست دامل كورسوس منوليس بريتا يهاس ماليو دري سكوله سواستا أڬام إسالم ويالية سمفادن سالتن.

سكوله تاديكا " نوراإلحسان " مارا كدفن 
اكن مڠاجر بهاس چينا منريما رقساس إيكونوميك چينا

جاريني  موىس

علمو متاميتيك بهاس كلس
ڠكا

أ
بياڠن ا A�Z A

مڠڬندا،  مــڠــورڠ،  مڠهيمفون،  چــارا  باجر 

ممبهاڬي، برجمله10�1 
A�Z بياڠ حرف 1

مڠڬندا،  مــڠــورڠ،  مڠهيمفون،  چــارا  باجر 

ممبهاڬي، برجمله100-1,000 
نام وارنا، نام بواهن 2

يدة ڬندا
أ
مڠحفظ قا

نام بيناتڠ، نام بواهن، نام 

الت فڠاجين
3

چارا مڠهيمفون، مڠورڠ، مڠڬندا، ممبهاڬي.
دري  علمو  ســمــوا  هيمفونن 

A�4 كلس
4
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كــولــيــج  مــهــاســيــســوا دري  رومـــبـــوڠـــن   
اسام انتارا بڠسا سلطان اسماعيل فيترا 
 40 ســبــاڽــق  مليسيا،  كلنتن   ،)KIAS(
سوڠكا  يونيبرسيتي  مڠونجوڠي  اورڠ، 
كارين )PSU(، سباڬي كالي يڠفرتام فد 

أ
نا

30 اوڬوس 2012 يڠتله للو، دسمبوتن 
ساينس  دان  ن 

أ
نسيا

أ
كما فاكولتيس  اولــه 

سوشيال، برسام واكيلن دري مهاسيسوا 
مــايــو سباڽق  بــهــاس  فڠاجين جــوروســن 

30 اورڠ.
مهدى سامؤ، سباڬي كـتوا مهاسيسوا   
ــوا  ــتــ ــ كـ دان   KIAS د  ــلــــم  ــســ ــهــــاي~مــ ــ ت
مڠات  كلنتن،  دنــڬــري  تهاي  مهاسيسوا 
كن بهوا، تجوان مڠونجوڠي فد كالي اين 
سيتواسي  له 

أ
مسا تنتڠ  مڠتهوي  اونــتــوق 

ن(، كهيدوفن مشاركة تمفاتن د 3 
أ
دا

أ
)كـــا

ين ايت، فيهق 
أ
وياية ساتن تهاي. سا

ن 
أ
دا

أ
KIAS جوڬ ايڠين مڠمبيل تاهو كا

ي دڠــن 
أ
ايــــن، دمــــــول  PSU فــڠــاجــيــن د 

صلة  فــرهــوبــوڠــن  دان  فربينچڠن  بـــوات 
الرحيم انتارا دوا كوليج ستورسڽ.  

ــوا، دوروڠـــــــن بــاڬــي  ــهـ كـــاتـــڽ لڬــــي بـ  
PSU، فطاني فد كالي اين  ن د 

أ
فرجومفا

 KIAS مهاسيسوا  ڬــــورو،  فــــارا٢  كــــران، 
ممبري  تله  كلنتن،  مــشــاركــة  جــوڬ  دان 
فــرهــاتــيــن تـــرهـــادف ايــســو تــنــتــڠ 3 ويــايــة 
ساتن تهاي.  سفرت ايسو يڠ سدڠ برلكو  
فد ساعة اين، دان باڬيمانكه فرانن نڬارا 

له.
أ
تهاي ددالم مڽلسايكن مسا

بـــــهـــــوا، ســـاي  ــكـــن لڬــــــي  ــاتـ ــڠـ مـ اي   

د  تهاي~مسلم  مهاسيسوا  ــتــوا  كـ سباڬي 
مودال  بنتوان  ممينتا  تله  كلنتن،  نڬري 
تهاي  كوڠسول  ن 

أ
كــدوتــا دري  ن 

أ
فربلنجا

بسر،  كوڠسول  دان  كلنتن  دكــوتــابــارو، 
تله بــرســتــوجــوان دڠــن فــرمــوهــونــن ايــن، 
ــتـــوق مــنــدوكــوڠــكــن فــرهــوبــوڠــن صلة  اونـ
ــــڬــــارا ســـرانـــتـــاو دان  الـــرحـــيـــم، ســـبـــاڬـــي ن
كاواسن 3 وياية جوڬ مروفاكن كاواسن 
ن، 

أ
يڠ ســام دڠــن كلنتن د سڬي كبودايا

بڠسا،  دان  بهاس  ن، 
أ
ڬاما

أ
كا كهيدوفن، 

ــمـــودهـــكـــن دالـــــــم مــلــقــســانــكــن  انــــتــــوق مـ
كڬياتن سفرت اين.

يـــب 
أ
ــا ــه، نـ ــيــ ــ ــات ــ ــور بــــاديــــن وي ــ ــتـ ــ دوقـ  

نــتــارابــڠــســا، 
أ
ا دكـــن بهاڬين حـــال إحــــوال 

ن فــد كالي 
أ
بــلــيــو بــركــات بــهــوا، فــرجــومــفــا

ــتــارا  ن
أ
ايـــن دافـــت مــنــوبــوهــكــن كــرجــاســام ا

وتـــام. 
أ
كـــدوا فيهق، ددالـــم دوا حــال يــڠ ا

فارا  اكن مڠونداڠي   KIAS فيهق   فرتام: 
مــهــاســيــســوا جــــوروســــن فــڠــاجــيــن بــهــاس 
د  تمفت  ببراف  مڠذيارهي  اونتوق  مايو 
كلنتن، اونتوق ممبوات فڽليديقكن تنتڠ 
سفرت  كرجا،  دفلباڬي  كمفوڠ  مشاركة٢ 
يـــــن٢ لڬــــي. دان 

أ
نــايــن دان ل فــتــانــي، 

 KIAS دسباليقڽ فد ماس يڠ سام فيهق
جــــوڬ اكــــن مـــمـــبـــوات فــڽــلــيــديــقــكــن د 3 
وياية ساتن تهاي. كمدين اكن ممبوات 

نتارا دوا٢ تمفت ترسبوت.
أ
ن ا

أ
فربيذا

اي مــڠــات كـــن لڬـــي بــهــوا حـــال يڠ   
اكــن مڠاداكن  كــدوا٢ فيهق،  اياله  كــدوا 
فــرتــنــديــڠــن فــيــداتــو دان فــردبــاتــن ددالـــم 
تيڬ بهاس: بهاس مايو، إيڠڬريس دان 
جوڬ عرب، دانتارا مهاسيسوا دري كدوا٢ 
ــم مــجــلــيــس إيــنــتــرڬــراســي  ــ كــولــيــج ايـــت دال
)فروڬريم كرجاسام( انتاراكوليج، فد 12�

14 نوويمبر 2012.
ــارا بــڠــســا سلطان  ــتـ نـ

أ
كــولــيــج إســــام ا  

ادالــــه ســبــواه   )KIAS( فــيــتــرا إســمــاعــيــل 
إنــســتــيــتــوســي فــڠــاجــيــن تــيــڠــڬــي ســواســتــا 
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كوليج ترتوا دكلنتن 
بركرج سام دڠن PSU ممهامي مسئله سالتن تهاي 

فائزة  أوي : جامعة سوڠكال نأكرين چاواڠن فطاين

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายู “Sinaran” โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามและการผลิตสื่อภาษามลายู-ไทย เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�าเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep South 

Journalism School : DSJ) ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch : DSW) สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project) 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
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โทรศัพท์–โทรสาร 073-312-302  เว็บไซด์ www.deepsouthwatch.org/dsj อีเมล์ dsj@dsjgroup.org

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็และการมส่ีวนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย

Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project
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