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 الخيال في نظم ألفية ابن مالك
 رسالة جامعية
 روط االمتحانمقدمة الستيفاء بعض ش

 (-1Sللحصول على الشهادة الجامعية األولى )
 بكلية اآلداب قسم اللغة العربية

 

 

 قدمتها:   
 سيتى عائشة
۰۸۰۲۰۲۱۸A 

 كلية اآلداب قسم اللغة العربية وأدبها
 مّية الحكوميةجامعة سونن أمبيل اإلسال

 سورابايا
۰۲1۰ 
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 الرسمي الخطاب
 الفضيلة صاحب حضرة
 سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة االداب كلية عميد

 
 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم المالس  

 قدمتها الىت  " بعنوان الرسالة ىذه يف تصحيحو يلزم ما ومالحظة طالعإلا بعد
 : الطالبة
 عائشة سييت:    االسم

 A ٨1٢١٨١51 :  التسجيل رقم
أدهبا و العربية اللغة:    القسم

 ىذه بأن   اجلميل اعًتافكم بإمداد تتكرموا أن يف الكبري األمل مع إليكم فنقد مها
 يف( -1s) األوىل اجلامعية الشهادة على للحصول جامعي كبحث الش روط مستوفية الرسالة

 .ادلناسب الوقت يف اقشتهامبن تقوموا وأن وأدهبا، العربية اللغة
 .التقدير عظم و الشكر بقبول تفضلوا و ىذا،

 بركاتو و اهلل رمحة و عليكم الس الم و
 ۰۲11 ديسمبري  62 سورابايا،

 ادلشرف
    

 ادلاجستري مفيد نور ندوسالدكتورا
  



 ج

 

 بالقبول القرار
     ١٣ يف شةادلناق رللس أمام اجلامعية الرسالة ىذه مناقشة داباآل كلية أجرت لقد 

 اللغة يف( -1s) األوىل اجلامعية الشهادة لنيل فيها ناجحة صاحبتها بأن وقرر ۰۲1٢ يناير من
 .وأدهبا العربية

 
 : ادلناقشة جلنة أعضاء

 ( ) ادلاجستري مفيد نور احلاج ندوساالدكتور :  الرئيسة
 ( ) صادقني العال مة:  الشكرتري
 ( ) ادلاجستري اهلل عبد عب اس أسيف الدكتور:  ادلناقش
 ( ) ادلاجستري زيدون أمحد ندوساالدكتور :  ادلساعد ادلناقش
 ( )                ادلاجستري مفيد نور احلاج ندوساالدكتور :            ادلشرفة

  
 

  
 6116 يناير 11, سورابايا

 اآلداب كلية عميد القرار ىذا على وافق
 اباياسور  احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جلامعة

 
 

  جستريادلا عاقب الدين حريص احلاج الدكتور
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 الحكمة
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 والتقدير الشكر كلمة
نيا أمور على نستعني بو و العادلني رب   هلل احلمد  على الس الم و الص الة و الدين و الد 

 .بعد ام ا. امجعني صحبو و الو على و ادلرسلني و ياءاألنب اشرف
 "مالك ابن ألفية نظم يف اخليال"  ادلوضوع حتت الباحثة اخذهتا اجلامعية الرسالة فهذه

( -1S) األوىل اجلامعية شهادة على للحصول اإلمتحان شروط من كشرط الباحثة قد متها
 . سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل نسون جبامعة وادهبا العربية اللغة قسم االداب بكلية

 عز   اهلل إىل العايل والتقدير اجلزيل الشكر أفوق الباحثة قدمت ادلباركة ادلناسبة ىذه ويف
 : إىل أيضا تشكر و الرسالة ىذه لتختم تستطيع حىت الباحثو إىل ىدايتو و عنايتو على وجل

" الفالح" معهد مؤسس جزويل اذلدى نور احلاج الشيخ الفضيلة و الكرامة صاحب  .1
 .كديري ماجا-فالصا

 لنجاحها األشياء كل يبذالن يزاالن ال ال ذين حسنة نور و حيىي زلمد احملبوبني والديها  .2
 .اجلزاء بدون

 مجيع أسرهتا خصوصا زلمد فتح العامل, زلمد خري الصاحل, سييت فاطمة صاحلة.  .3

 .لنجاحها اهلل يسأل أن يزال ال الذي الدين سراج احملبوب هازوج .4

 جبامعة داباآل كلية عميد ادلاجيستري اقبع الدين يصر ح ندوسالدكتورا الفضيلة صاحب .5
 .سورابايا احلكومية اإلسالمية امبيل سونن

 يف دهباوأ العربية اللغة قسم رئيس ادلاجيستري ونزيد أمحد ندوسالدكتورا الفضيلة صاحب .6
 .سورابايا احلكومية اإلسالمية امبيل سونن جبامعة االداب كلية

 بإشراف القيام على جهده بذل قد ال ذي ادلشرف ادلاجستري مفيد نور ندوساالدكتور  .7
 . وغريىا األساليب وهتذيب األفكار تنسيق من البحث ىذا امتام يف  الباحثة
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 ةالعربي اللغة قسم وخاصة داباآل كلية يف ادلوظفني خصوصا األساتيذ الفضالء سادات .8
 .الفنون و العلوم سلتلف الباحثة علموا قد الذي وادهبا

 سكان خصوصا  غريىا و احلديقة فائزة, النفيسة ليلة,فخريان إرما يوين,محيدة أصدقائها .9
 "dian house  "اجلليل العمل تنفيد يف سامهوا ال ذين.  

 . منيأ وللقارئني ذلا نافعة الرسالة ىذه تكون ان عسى الباحثة ترجو خرياأ و
 

 الباحثة
 
 

 (عائشة سييت)     
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