
 طبيعات األشخاص في حكاية "األسد و الثور" في حكاية كليلة و دمنة إلبن المقفع
 )سيكولوجيةسة ا(در 

 البحث التكميلي

 
 (S.Hum)مقدم الستيفاء بعض الشروط لنيل الدرجة األولى 

 في اللغة العربية وأدبها
 
 د :اإعد

 حلمي نور أفريدا ثاني
 م التسجيل:قر 

 أ ٠١٢١٠٠٤١
 إشراف:

 الدكتوراندوس الحاج مصباح المنير الماجستير
 195412251988031001رقم التوظيف: 

 
 شعبة اللغة العربية وأدبها

 كلية اآلداب
 إندونيسيا –جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا 

 م ٢٠١٣ه /  ١٤٣٤
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 المشرفتقرير 
 

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
 األنبياء واملرسلني وآله وأصحابه أمجعني. 

 قدمته الذي م تصحيحه يف هذه البحث التكميليومالحظة ما يلز  طالعبعد اال
 الطالبة:
 حلمي نور أفريدا ثاين :    اإلسم

 ٠١٢١٠٠٤١A:  رقم القيد
طبيعات األشخاص يف حكاية "األسد و الثور" يف حكاية      :   البحثعنوان 

 كليلة و دمنة إلبن املقفع
 : اللغة العربية وأدهبا   القسم

               ّ افكم اجلميل بأن  فنتقدم هبا إىل سيادتكم مع الرجاء الكبري يف أن تتكرموا بإمداد اعرت 
هذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل 

)S.Hum( يف وقت  إىل جملس اجلامعة قسم اللغة العربية وأدهبا وأن تقوموا مبناقشتها
 .املناسب

 
 يعتمد،

 
 
 
 

 
 

 رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا
 كلية اآلداب

 
 

 عبد اهللا املاجستري سيف عباسالدكتور أ
١٩٦٣٠٧٢٩١٩٩٨٠٣١٠٠١ 

 املشرف
 
 

 املاجستري األستاذ الدكتوراندس مصباح املنري
١٩٥٤١٢٢٥١٩٨٨٠٣١٠٠١ 

 ب 
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 اعتماد لجنة المناقشة
 

 العنوان:
طبيعات األشخاص في حكاية "األسد و الثور" في حكاية كليلة و دمنة إلبن 

 المقفع
 

يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية  )S. Hum(حبث تكميلي لنيل شهادة الدرجة اجلامعية 
 اإلسالمية احلكوميةاآلداب جامعة سونن أمبيل 

 حلمي نور أفريدا ثاين:  إعداد الطالبة
 ٠١٢١٠٠٠٤١A:  رقم القيد

وتقرر قبوله لنيل شهادة الدرجة  ة عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة قد دافعت الطالب
يناير  ١٢دهبا، وذلك يف يوم الثالثاء، يف شعبة اللغة العربية وأ )S.Hum(اجلامعية 
 م. ٢٠١٤

 وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة:
 )         ( رئسا ومشرفا املاجستري مصباح املنرياألستاذ الدكتوراندس  .١
 )         ( مناقشا  أمحد زيد املاجستري الدكتوراندس  .٢
 )         ( مناقشا  منتهى املاجستري  اندس احلاجالدكتور  .٣
 )         ( سكرتريا    املاجستري صادقني .٤
 

 عميد كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية
 

 
 دكتور إمام غزايل سعيد املاجستريال

 ج 
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١٩٦٠٠٢١٢١٩٩٠٠٣١٠٠٢ 
 االعتراف بأصالة البحث

 
 أدناه: ةأنا املوقع

 
 أفريد ثاينحلمي نور :   سم الكاملاال

 ٠١٢١٠٠٠٤١A  :  رقم القيد
طبيعات األشخاص يف حكاية "األسد و الثور" يف حكاية  : عنوان البحث التكميلي 
 كليلة و دمنة إلبن املقفع

الذي  )S.Hum(أحقق بأن البحث التكميلي لتوفري شرط لنيل شهادة الدرجة اجلامعية 
صالة البحث وليس انتحاليا. ومل ينتشر بأية إعالمية. وأنا ذكر موضوعه فوقه هو من إ

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

 
 
 

 ٢٠١٣ينايري  ٠٢سورابايا، 
 
 

 حلمي نور أفريدا ثاين
 
 

 

 د 
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