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تكمیلي بحث  
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أدبھا و العربیة اللغة في  
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  أدبھا و بیةالعر اللغة شعبة

  األدب و اللغة قسم
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  المشرف تقریر

 أشرف على والسالم والصالة العالمین رب � الحمد الرحیم الرحمن هللا بسم
.أجمعین وصحبھ وآلھ والمرسلین األنبیاء  

:الطالبة ھرتْ َض حْ أ الذي التكمیلي البحث على االطالع بعد  
  سارى رتنا:     االسم

   01210039A:     القید رقم
 الكھف سورة في النعت أنواع:   البحث عنوان
  .المناقشة مجلس إلى تقدیمھ على المشرف وافق

 المشرف
  
  
  )االماجستیر المنیر مصباح الحاج الدكتوراندس(

  195412251988031001: التوظیف رقم
  عتمد،ی

  وأدبھا العربیة اللغة شعبة رئیس

األدب و اللغة قسم  

اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة  

  

 

)الـماجستیر رمضان محمد عتیق اندوس الدكتور(  
196712211995031001:  التوظیف رقم  
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المناقشة لجنة اعتماد  

 

   الكھف سورة في النعت أنواع: العنوان
 وأدبھا العربیة اللغة شعبة في) S.Hum( ولىاأل الدرجة شھادة لنیل تكمیلي بحث
  .الحكومیة اإلسالمیة أمبیل سونن جامعة اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

   01210039A: القید رقم           رتناسارى  : الطالبة إعداد

 لنیل اشرط قبولھا وقررت المناقشة لجنة أمام البحث ھذا عن الطالبة دافعت قد
 وذلك اآلداب، كلیة وأدبھا العربیة اللغة شعبة في )S.Hum( األولى الدرجة شھادة

  :األساتذة السادة من المناقشة لجنة تتكون و. م2014 یولیو17 یوم في

  )                 (   امشرف و ارئیس المنیر مصباح الحاج اندس الدكتور .1
  )               (     امناقش جوھر یسرإد الدین نصر الدكتور .2
  )             (    امناقش الماجستیر آفندي فىالمصط ناصح .3
 )       (       اسكرتیر صادق محمد محفوظ .4

  
     

      
  الحكومیّة سالمیّةإلا مبیلأ سونن جامعة اآلداب كلّیّة عمید

 
  
 

  )الماجستیر سعید غزالي إمام الحاج الدكتور(
196002121990031002 
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البحث بأصالة االعتراف  

 

:أدناه ةالموقع أنا  

 رتناسارى:     الكامل سماال
    01210039A :    القید رقم

  الكھف سورة في النعت أنواع:   التكمیلي البحث عنوان
 الذي) S.Hum( األولى الدرجة شھادة لنیل شرط التوفیر التكمیلي البحث بأن أحقق

 بأیة ینتشر ولم. انتحالیا ولیس البحث أصالة من ھو فوقھا موضوعھا ذكرت
 ھذا انتحالیة -ما یوما -ثبتت إذا قانونیة، عواقب لقبول ستعدادا على وأنا. إعالمیة
  .التكمیلي البحث

  

  

  2014 یونیو، ،29 سورابایا،

  

  

سارى رتنا  
   

Materai 

6000 
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