
 أ
 

 وظلنجيب حمفأوالد حارتنا يف رواية  جبل رمزية يف قصة ال

 (رفتريمايكل سميوطقية عند  دراسة أدبية(
 رسالة جامعية

 
 

 

 
 

 (S.Humفاء الشروط لنيل الدرجة الجامعية األولى )يالست تقدم
 اللغة العربية وأدبهافي 

 قدمتها
 رملة الوحيدة

 أ00803021 رقم التسجيل:
 

 شعبة اللغة العربية وأدبها
 قسم اللغة واألدب

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 إندونيسيا -سورابايا  جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 

 م 7182/ ه 8341

 



ب  
 

 تقرير المشرف
احلمد هلل الذي عّلم بالقلم عّلم اإلنسان مامل يعلم و بسم اهلل الرمحن الرحيم 

اللسان و خري األنام و على آلو و أصحابو و من تبعو بإحسان صلّى اهلل على أفصح 
 إىل يوم ادليزان. أما بعد.

 :ةو الطالبتبعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضر 
 رملة الوحيدة:      االسم

 أ;:234352رقم التسجيل   : 
الرمزية في قصة جبل في رواية أوالد حارتنا لنجيب محفوظ :  العنوان  

 (.مايكل رفتريعند  سميوطقية أدبية)دراسة 
 وأدهبا العربية اللغة:  القسم  

 وعظيم الشكر بقبول وتفضلوا مها إىل رللس ادلناقشةوافق ادلشرف على تقديـ
 .التقدير

 المشرف
 

 

                        (الدكتور نصر الدين)
010101010112030008 

 يعتمد،
 رئيس شعبة اللغة العربية وأدبها
 كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 
  (الماجستيرندوس عتيق محمد رمضان دكتوراال)

010008800111030000                                 



ت  
 

 اعتماد لجنة المناقشة
 العنوان:

ل في رواية أوالد حارتنا لنحيب محفوظ )دراسة أدبية الرمزية في قصة جب "
  سميوطيقية عند مايكل رفتري(".

كّلّية  يف شعبة اللغة العربية وأدهبا( S. Hum)حبث تكميلي لنيل شهادة الدرجة اجلامعّية 
 .سالمّية احلكومّيةإلمبيل اأامعة سونن والعلوم اإلنسانية جباآلداب 

 أ;:234352رقم التسجيل:    إعداد الطالبة: رملة الوحيدة

شهادة قد دافعت الطالبة عن ىذا البحث أمام لـجنة الـجامعة وتقرر قبوذلا شرطا لنيل 
فرباير  4، وذلك يف يوم اخلميس، يف شعبة اللغة العربية وأدهبا( S. Hum)الدرجة اجلامعّية 

 من السادة األساتذة: ةادلناقش وتتكون جلنة م.4239

 (    )     ومناقشا مشرفا :  الدكتور نصر الدين .1

 (    ) مناقشا:   ادلاجستري ادلنري مصباح الدكتوراندوس .2

 (          )         مناقشا:   ادلاجستري مفيد نور الدكتوارندوس .3

 (     ) مناقشا:    ادلاجستري شيخو أمحد .4

 

  



ث  
 

 االعتراف بأصالة البحث

 : أنا ادلوقعة أدناه
  ة الوحيدة: رمل    االسم

 أ;:234352:    رقم التسجيل

ة أوالد حارتنا لنجيب "الرمزية في قصة جبل في رواي: عنوان البحث التكميلي
  كل رفتري("اية أدبية سميوطقية عند ممحفوظ )دراس

 الذي  (S. Hum)أحقق بأّن البحث التكميلي لتوفري شرط لنيل شهادة الدرجة اجلامعّية 
صالة البحث وليس انتحاليا. ومل تنتشر بأية إعالمية. وأنا ذكر موضوعو فوقو ىو من أ

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

 
 

4239فرباير  4سورابايا،    
حثة:البا                     

 

 )رملة الوحيدة(
;:234352أ   



ر  
 

 

  


