
  الظرف و معانيه في سورة اإلسراء

  )دراسة  تحليلية نحويّة(

 بحث تكميلي
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  شعبة اللغة العربية وأدبها
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  اإلعتراف بأصالة البحث

  :أنا الموقعة أدناه

  نهاية العزيزة:     االسم الكامل

  01210037A::    رقم القيد

  الظرف و معانيه في سورة اإلسراء:   عنوان البحث التكميلي

  

الذي ) S.Hum(أحقق بأن البحث التكميلي لتوفير شرط لنيل شهادة الدراجة الجامعية 

و أنا . و لم ينتشر بأية إعالمية. ذكر موضوعة فوقه هو من أصالة البحث و ليس انتحاليا

  .انتحالية هذا البحث التكميلي –يوما  –على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت 

  

  

  

   2014ينايير  ٢سورابايا،                

        

  

    نهاية العزيزة                     
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  تقرير المشرف

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد اهللا رب العالمين والصالة والسالم على 

 .أشرف األنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين

  :بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالبة

  نهاية العزيزة:    االسم

  ۰١٢١۰۰٣٧A:  رقم القيد

  )دراسة تحليلية نحوية( سورة اإلسراء الظرف و معانيه في :   عنوان البحث

  .وافق المشرف على تقديمه إلى مجلس الجامعة

  المشرف

  الماجستير بو درداءأالحاج اندوسالدكتور 

  ١٩٥٥١٢١٨١٩٨٦۰٣١۰۰٢: رقم التوظيف

  يعتمد،

  رئيس

  شعبة اللغة العربية وأدبها

  كلية اآلداب

  الدوكتور آسيف عباس عبداهللا الماجستير

  ١٩٦٣۰٧٢٩١٩٩٨۰٣١۰۰١: رقم التوظيف
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  اعتماد لجنة المناقشة

  :العنوان

  )دراسة تحليلية نحوية(الظرف ومعانيه في سورة اإلسراء 

بها  في شعبة اللغة العربية وأد S.Hum)(بحث تكميلي لنيل شهادة الدرجة الجامعية 

  .كلية اآلداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية

  ۰١٢١۰۰٣٧A:رقم القيد    نهاية العزيزة: إعداد الطالبة

ت الطالبة عن هذا البحث أمام لجنة الجامعة و تقرر قبوله شرطا لنيل عقد داف

 في شعبة اللغة العربية وأدابها، و ذلك في يومS.Hum)(شهادة الدرجة الجامعية 

  :ذةلجنة المناقشة من السادة األسات وتتكون. م ۲۰١٤الخميس ينايير

  (  و مشرفائيسا بو درداء الماجستير ر الحاج أ اندوسالدكتور .١

  (  

  (        الماجستير المناقش األول  عبد الرحمان .۲

  (  

  (  المناقش الثاني الدكتوراندوس الحاج نور مفيد الماجستير .٣

  (  

  )    (        الماجستير السكرتير صادقين.٤

  

  عميد كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية
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  الدكتور إمام غزالي الماجستير

  ۱٩٦۰۰۲۱٢۱٩٩۰۰۳۱۰۰٢:التوظيفرقم       
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