
 العناصر الخارجية في قصة عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم
 (تحليل أدبي) 

 بحث تكميلي

 

 

 

 

 (S.Hum) الدرجة األولىشهادة مقدم الستيفاء الشروط  لنيل 

 في اللغة العربية و أدبها 
 
 :إعداد

 لولوء فطرياني
 رقم القيد:

۰١۲١11٣1A 
 

 شعبة اللغة العربية وأدبها
 قسم اللغة واألدب

 والعلوم اإلنسانيةكّلّية اآلداب  
 سورابايا  سالمّية الحكومّيةإلمبيل اأجامعة سونن 

   م٠1١٢ ه /١٢١٣
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 تقرير المشرف

والصالة والسالم على أشرف ، احلمد اهلل رّب العادلني، بسم اهلل الرمحن الرحيم
 األنبياء وادلرسلني وآلو وصحبو أمجعني.

 :ةو الطالبتحضر أبعد االطالع على البحث التكميلي الذي 
 : لولوء فطرياين  االسم

 00000030A:  رقم القيد
 العناصر الخارجية في قصة عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم:  عنوان البحث

 .ادلناقسة وافق ادلشرف على تقدميو إىل رللس
  ،ادلشرف   
 

                  
       ادلاجستري ،عبد الرمحن
         076004000003000003رقم التوظيف:

 يعتمد،     
 شعبة اللغة العربية وأدهبا رئيس      

 قسم اللغة واألدب     
 والعلوم اإلنسانية كّلّية اآلداب     

 
 

 الدكتورانداس عتيق رمضان، ادلاجستري    
 07450000773010000رقم التوظيف:        
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 المناقشةاعتماد لجنة 

  العنوان:

 العناصر الخارجية في قصة عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم

قسم  يف شعبة اللغة العربية وأدهبا (S. Hum) األوىلحبث تكميلي لنيل شهادة الدرجة 
 سالمّية احلكومّيةإلمبيل اأجامعة سونن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  اآلدابو  اللغة

 00000030Aرقم القيد:   فطرياينلولوء  : ةإعداد الطالب

شهادة قبولو شرطا لنيل  ادلناقسة وقررتعن ىذا البحث أمام جلنة  ةالطالب تقد دافع
 ، وذلك يف يوم يف شعبة اللغة العربية وأدهبا (S. Hum) األوىلالدرجة 

 من السادة األساتذة: ادلناقشة وتتكون جلنة 

 (            )     : رئيسا            عبد الرمحن، ادلاجستري   .0
 (              ) : مناقشا    أمحد شيخو، ادلاجستري   .0
 (             )  حارس صفي الدين ، ادلاجستري : مناقشا   .1
 (             ) : سكوتريا    دقني، ادلاجستري اص   .2



 والعلوم اإلنسانية  كّلّية اآلدابعميد  

 احلكومّيةسالمّية إلمبيل اأجامعة سونن 

 

 

 احلاج إمام غزايل، ادلاجستري
 07400000077001000رقم التوظيف: 
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 االعتراف بأصالة البحث

 
 :ذه الورقةىة أدىن أنا ادلوقع

 : لولوء فطرياين  االسم الكامل

 00000030A:   رقم القيد

: العناصر الخارجية في قصة عصفور من الشرق لتوفيق  عنوان البحث التكميلي
 الحكيم

 الذي  (S. Hum) وىلألاأحقق بأّن البحث التكميلي لتوفري شرط لنيل شهادة الدرجة 
ذكرت موضوعو فوقو ىو من أصالة البحث وليس انتحاليا. ومل ينتشر بأية إعالمية. وأنا 

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

 

 

    0002يوليو  04 سورابايا، 

 

                                                                               

 فطرياين لولوء                                                                  
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