
 معنى كلمة "السلطان" في القرآن الكريم

(داللية)دراسة    

ةرسالة جامعي  

 
 ( S.Humمقدم الستيفاء شرط من شروط لنيل الدراجة األولى ) 

 في اللغة العربية وأدبها

 

:إعداد  

 نور ريما

A02120056 

 شعبة اللغة العربية و أدبها

 قسم اللغة و األدب

 اإلنسانية كلية اآلداب و العلوم

 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا

/ ه 2546 م 1025   



 ج
 

 تقرير المشرف
 

  

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلٌن والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلٌن وآلو 
 وصحبو أمجعٌن.

التكميلي الذي حضرتو الطالبة: بعد االطالع على البحث  
 نور رميا:   االسم

20002210A:  رقم القيد

 معىن كلمة "السلطان" يف القرآن الكرمي:  عنوان البحث

 وافق ادلشرف على تقدميو إىل رللس اجلامعة.

  ادلشرف

 

 ادلاجستًن خوأمحد شي
 101091900991101991 رقم التوظيف:

 
 

 يعتمد،  

 العربية وأدهبارئيس شعبة اللغة 

 قسم اللغة و األدب
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 
 

(عتيق زلمد رمضان الـماجستًنالدكتوراندوس)  

010500000110290:  فرقم التوظي  
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 اعتماد لجنة المناقشة

القرآن الكرمي "معىن كلمة "السلطانالعنوان:   

والعلوم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدابيف شعبة ) S.Hum( حبث تكميلي لنيل شهادة الدرجة األوىل
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية. اإلنسانية

 20002210A: رقم القيد    نور رمياإعداد الطالب: 

قد دافعت الطالبة عن ىذا البحث أمام جلنة ادلناقشة وقررت قبوذلا شرط لنيل شهادة الدرجة 
م. و تتكون 0912وأدهبا كلية اآلداب، وذلك يف يوم ...،... يف شعبة اللغة العربية )S.Hum(األوىل

 جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:

 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:

 (              )       رئيسا ومشرفا  جستًنادلا وأمحد شيخ .1
 (            )      ناقشام حارس صفي الدين ادلاجستًن .2
 (          )       ةمناقش جستًن            امهّة اخلًنة ادل  .3
 (        )     سكرتًنا  صادقٌن ادلاجستًن .4

 

 عميد كّلّية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمّية الحكومّية

 

 الدكتور إمام غزالي الحاج الماجستير

  101990101009901990رقم التوظيف : 
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 االعتراف بأصالة البحث

:أدناه ةأنا ادلوقع  

 نور ميا:   االسم الكامل

 20002210A:  رقم القيد

معىن كلمة "السلطان القرآن الكرمي:  عنوان البحث التكميلي

الذي ذكرت ) S.Hum( أحقق بأن البحث التكميلي التوفًن شرط لنيل شهادة الدرجة األوىل
على استعداد  موضوعها فوقها ىو من أصالة البحث وليس انتحاليا. ومل ينتشر بأية إعالمية. وأنا

 انتحالية ىذا البحث التكميلي. -يوما ما -لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت

 

 

 

 

 

 0201 ليو يو  18سورابايا، 

 

 

 

ميار  رنو   

Materai 

6000 
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