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دسدياكن اوليه
حاج نيء جعفر نيء اسماعيل

دسيمق اوليه 
سيتي فراحيدا بنت فوزي 

ڤڬاواي ڤنربيتن
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دكلواركن:
مجلس اڬام إسالم دان عادة استعادة ماليو كلنتن
كومڤليك س باالي إسالم، لوندڠ، كوتبهارو.

چيتقن ڤرتام 2007 – )سيري بيالڠن )42( 
چيتقن كدوا 2017 – )سيري بيالڠن )62(   

حق چيڤتا ترڤليهارا.
تيدق دبنركن مڠلوار اولڠ مان۲ بهاڬين ارتيكل، ايلوستراسي دان ايسي كندوڠن بوكو 
اين دالم اڤ جوا بنتوق دان دڠن اڤ چارا سكالي ڤون سام اد سچارا ايليقترونيك، 
فوتوكوڤي، ميكانيك، راكمن اتاو الءين۲، سبلوم منداڤت ايذين برتوليس درڤد ڤنربيتن 
مجلس اڬام إسالم دان عادة استعادة ماليو كلنتن. ڤرونديڠن ترتعلوق كڤد ڤركيراءن 

رويلتي اتاو هونوراريوم. 
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دچيتق اوليه:
ڤرچيتقن اوني فريس
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.......
 سڬاال ڤوجين دان كشكورن دڤنجتكن كحضرة هللا سبحانه وتعالى كران دڠن 
ليمڤه ايذين دان عنايهڽ بوكو مڠناءي عبادة اذان دان اقامة اين داڤت دأولڠ 

چيتق بوات كالي كدوا سباڬاي ڤندوان اومت إسالم سهارين.

الءوڠن اذان دان اقامة يڠ سنتياس دكومنداڠكن دأودارا ستياف كليمة منونتوت 
ڤڠحياتن يڠ مندالم باڬي مروڠكاي حكمة ڤنشريعتن عبادة اين.

اڬر  كلنتن  ماليو  استعادة  عادة  دان  إسالم  اڬام  مجلس  هارڤن  منجادي  اداله 
اومت إسالم دسلوروه كلنتن سنتياس منداڤت ڤندوان دان منفعة دالم ملقساناكن 
سسواتو عبادة. سموڬ ڤنربيتن بوكو اين داڤت دسيبر دڠن لبيه ملواس الڬي. 
ڤڠتاهوان  دالم  تيدق سهاروسڽ هاڽ  اقامة  دان  اذان  ڤڠتاهوان مڠناءي عبادة 
دكالڠن توكڠ اذان دان اقامة سهاج، بهكن اي ڤرلو دكتهوءي اوليه اومت إسالم 

سلوروهڽ. 

دان  منداڤت ڬنجرن  مڽيباركن اجرن إسالم  دالم  اوسها مورني  سموڬ سڬاال 
ڤهاال يڠ بسر درڤد هللا سبحانه وتعالى.

سيتي فراحيدا بنت فوزي 
ڤڬاواي  ڤنربيتن  

مجلس اڬام إسالم دان عادة استعادة ماليو كلنتن
اڤريل 2017

كات الو-الوان
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