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ون "أضحى التنائي" البن زيدتغييرات الوزن العروضي في شعر   
(عروضي بحث)  

 بحث تكميلي

 

 

 

 

 مقدم الستيفاء الشروط لنيل الشهادة الجامعية األولى 

  (S. Hum)في اللغة العربية وأدبها 

 

 إعداد:
أيو كارتيكا ساري   

 ٠٢١٢١٠٢٨Aرقم التسجيل: 

 

 شعبة اللغة العربية وأدبها
 قسم اللغة العربية 

والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب  
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية

إندونيسيا-سورابايا  
م ١٠٢٢ه/٢٣١٨  



 ب

 

 

 تقرير المشرف 

بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 عني.واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمج

 بعد اإلطالع على البحث التكميلي الذي أحضرته الطالبة :

 االسم الكامل            : أيو كارتيكا ساري

 A 21011210رقم القيد                 : 

 "أضحى التنائي" البن زيدون: تغيريات الوزن العروضي يف شعر    عنوان البحث 
 وافق املشرف على تقدميه إىل جملس املناقشة.

 املشرف           

 

 األستاذ الدكتور احلاج مسعى محيد املاجستري
  19111010900211221رقم التوظيف :

 يعتمد،

 رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

 الدكتوراندوس عتيق حمــــــــــــــــــــــمــــــــد رمضان املاجستري



 ج

 

 اعتماد لجنة المناقشة

 

 "أضحى التنائي" البن زيدون العنوان : تغيريات الوزن العروضي يف شعر 

يف كلية  حبث تكميلي لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف شعبة اللغة العربية و أدهبا
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية. (S.Hum)اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 عداد الطالبة            : أيو كارتيكا ساريإ

 A 21011210رقم القيد                 : 

 قد دفعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرير قبوله شرطا لنيل الشهادة
يوليو  11، اإلثنني ، وذلك يف يوم(S.Hum)اجلامعية األوىل يف شعبة اللغة العربية وأدهبا 

 كون جلنة املناقشة من األساتذة : م. وتت 0211
 (  ) األستاذ الدكتور احلاج مسعى محيد املاجستري رئيسا و مشرفا .1
 (  )  مناقشة ثريا كسويت املاجسترية ةاحلاج األستاذة .0
 (  )  املاجستري مناقشا اج مصبا  املنرياحلالدكتوراندوس  .1
 (  )    املاجستري مناقشا اج حموو احل .4

 
 لية اآلداب والعلوم اإلنسانية عميد ك

 جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية
 
 

 الدكتور احلاج إمام غزايل سعيد املاجستري
 190220101992211220رقم التوظيف :



 د

 

 االعتراف بأصالة البحث

 

 انا املوقع أدناه :

 ارتيكا سارياالسم الكامل            : أيو ك

 A 21011210رقم القيد                 : 

 "أضحى التنائي" البن زيدون: تغيريات الوزن العروضي يف شعر ميلي عنوان البحث التك
أحق بأّن البحث التكميلي الستواء شروط لنيل الشهادة األوىل يف شعبة اللغة العربية و 

الذي ذكرت موضوعه فوقه هو من  (S.Hum)يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  أدهبا
أصالة البحث وليس انتحاليا. ومل ينتشر بأية إعالمية. وأنا على استعداد لقبول عواقب 

 انتحالّية هذا البحث التكميلي.           -يوماما–قانونية، إذا ثبتت 

 

 

 م 0211يو ليو  04سورابايا، 

 

 أيو كارتيكا ساري
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