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الدكتور نصر الدين إدريس جوهر  

 197509091998031002: رقم التوظيف 

 اآلداب وأدبهاكلية العربّية الّلغة شعبة

 إندونيسيا -  سورابايا الحكومية اإلسالمية أمبيل سونان جامعة

 م  2013  /   هـ 1434



 تقرير المشرف

 
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد اهلل رّب العادلني والصالة والسالم على أشرف 

. األنبياء وادلرسلني وآلو وصحبو أمجعني
: بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضرتو الطالبة

سييت مرمحة : اإلسم  
   51209004A:  رقم القيد 

السكتة يف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف اآليات القرآنية  : عنوان البحث 
. وافق ادلشرف على تقدميو إىل رللس اجلامعة

 
  يعتمد، 

 ادلشرف رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا 
  كّلّية اآلداب 

 
 
 أحمد زيدون الماجستير الدكتور نصر الدين إدريس جوهر 

 195806091987031004:  رقم التوظيف197509091998031002: رقم التوظيف
 

  



اعتماد لجنة المناقشة 
: العنوان

السكتة يف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف اآليات القرآنية 
كّلّية  يف شعبة اللغة العربية وأدهبا( S. Hum)حبث تكميلي لنيل شهادة الدرجة اجلامعّية 

سالمّية احلكومّية إلمبيل اأاآلداب جامعة سونن 
سييت مرمحة :  إعداد الطالبة 

   51209004A:  رقم القيد 
قد دافعت الطالبة عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل شهادة 

 يناير 13، األحديف شعبة اللغة العربية وأدهبا، وذلك يف يوم ( S. Hum)الدرجة اجلامعّية 
: ادلناقشة من السادة األساتذة وتتكون جلنة.  م2013
 (  ) رئيسا ومشرفا ريس جوىر دالدكتور نصر الدين إ .1
 (  )برىان مجال الدين ادلاجستري مناقشا  األستاذ الدكتور .2
 (  )الدكتورحريص الدين عقيب ادلاجستري مناقشا   .3
 (  )الدكتور ناصح ادلصطفي سكرتريا   .4

 
سالمّية احلكومّية إلمبيل اأعميد كّلّية اآلداب جامعة سونن 

 
 
 
 

الدكتور حريص الدين عقيب الماجستير 
 1968071719930311007: رقم التوظيف

 



االعتراف بأصالة البحث 
 

: أنا ادلوقعة أدناه
سييت مرمحة : االسم الكامل 

 51209004A: رقم القيد 
السكتة يف ضوء علم األصوات  : عنوان البحث التكميلي 

   و تطبيقاهتا يف اآليات القرآنية 
الذي   (S. Hum)أحقق بأّن البحث التكميلي لتوفري شرط لنيل شهادة الدرجة اجلامعّية 

وأنا . ومل تنتشر بأية إعالمية. ذكرت موضوعو فوقو ىو من أصالة البحث وليس انتحاليا
انتحالية ىذا البحث – يوما ما – على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت 

. التكميلي
 
 

. م 2013 يناير 13سورابايا، 
 

 
 
 

سيتي مرحمة 
 A 51209004رقم القيد  

 
 

 
 


