
 يس سورة يف التأخري حقه ما تقدمي

 (بالغية و نحوية دراسة)

 تكميلي بحث

 
 األولى الدرجة لنيل الشروط الستيفاء امقدم

 (S. Hum) وأدبها العربّية اللغة في

 :عدادٳ

 الدين محي

 :القيد رقم

50010115A 

 وأدبها العربية اللغة شعبة

 اآلداب كّلّية

 ندونيسياٳ - سورابايا الحكومّية سالمّيةإلا مبيلأ سونن جامعة

م 3١4٤/  ه 4١٤١  



i 
 

 تقرير المشرف

 ني واللةاة والسةا  لى  أرر  بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رّب العادل
 األنبياء وادلرسى ني وآلو وصحبو أمجع ني.

 :البحث التكميىي الذي حضره الطالببعد االطةاع لى  
 زلي الدين:   االسم

 20016112A:  رقم القيد
 تقدمي ما حقو التأخري يف سورة يس:  لنوان البحث

 وافق ادلشر  لى  تقدميو إىل رلىس اجلامعة.
 ادلشر 
 زيدون ادلاجستريأمحد 

 062513160654100111رقم التوظيف: 
 يعتمد،

 رئيس

 رعبة الىغة العربية وأدهبا

 كّىّية اآلداب

 أمحد زيدون ادلاجستري

 062513160654100111رقم التوظيف: 

 

 اعتماد لجنة المناقشة
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 العنوان:

 يس التأخري يف سورة حقوتقدمي ما 

 يف رعبة الىغة العربية وأدهبا( S. Hum)حبث تكميىي لنيل رهادة الدرجة اجلامعّية 
 سةامّية احلكومّيةإلمبيل اأكّىّية اآلداب جامعة سونن 

 20016112Aرقم القيد:    زلي الدين: إلداد الطالب

رهادة الدرجة لن ىذا البحث أما  جلنة اجلامعة وتقرر قبولو ررطا لنيل  قد دافع الطالب
 مارثوأدهبا، وذلك يف يو  ...، ...  يف رعبة الىغة العربية( S. Hum)اجلامعّية 
 :ةادلناقشة من السادة األساتذ جلنة . وتتكون  0100

 (  )  أمحد زيدون ادلاجستري رئيسا ومشرفا .1
 (  )  ......................... مناقشا  .2
 (  )  ......................... مناقشا  .3
 (  )  ......................... سكرتريا  .4

 
 

 سةامّية احلكومّيةإلمبيل األميد كّىّية اآلداب جامعة سونن 

 
 حريص الدين لقيب ادلاجستريالدكتور 

 رقم التوظيف: .....................
 

 االعتراف بأصالة البحث
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 أدناه: أنا ادلوقع
 زلي الدين:   االسم الكامل

 20016112A:   رقم القيد

 يس التأخري يف سورة حقوتقدمي ما :  لنوان البحث التكميىي

 

 

  (S. Hum)أحقق بأّن البحث التكميىي لتوفري ررط لنيل رهادة الدرجة اجلامعّية 

نتشر بأية إلةامية. أصالة البحث وليس انتحاليا. ومل يموضولو فوقو ىو من  ذكر الذي
انتحالية ىذا البحث  –يوما ما  –وأنا لى  استعداد لقبول لواقب قانونية، إذا ثبتت 

 يىي.التكم

 

 

 سورابايا، .................

 

 

 زلي الدين

 الشكر والتقدير

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping

