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 في القرآن الكريم عليه السالم العناصر الداخلية في قصة صالح

  )حبث حتليلي أديب(

  حبث تكميلي

  

  

  

   (S. Hum)األوىلاجلامعية الدرجة شهادة  مقدم الستيفاء الشروط لنيل

   ايف اللغة العربية وأد�

 :إعداد

  أوجي نور الهداية

  :رقم القيد

٨١٢١٠١١٨A  

 

  

 شعبة اللغة العربية وأدبها

  قسم اللغة واألدب

  والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب

  إندونيسيا - بيل اإلسالمية الحكومية سوراباياجامعة سونن أم

 ه ١٤٣٥/م ٢٠١٤
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  تقرير المشرف 

والصالة والسالم على أشرف . رّب العاملني هللا حلمدا. الرمحن الرحيم هللابسم ا  

  . األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

  : الطالبة أحضرتهالطالع على البحث التكميلي الذي بعد ا  

  أوجي نور اهلداية:     سم اال

   ٠١٢١٠١١٨A:   رقم القيد 

  ن الكرمييف القرآ عليه السالم صر الداخلية يف قصة صاحلالعنا:   عنوان البحث 

 . ناقسةشرف على تقدميه إىل جملس املوافق امل

  املشرف      

  

          الماجستير الدكتور اندوس عتيق محمد رمضان

  ١٩٦٧١٢٢١١٩٩٥٠٣١٠٠١  :رقم التوظيف

  ,يعتمد                 

   رئيس شعبة اللغة العربية وأد�ا                        

األدباللغة و قسم        

      كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  

  

   الدكتور اندوس عتيق محمد رمضان الماجستير               

  ١٩٦٧١٢٢١١٩٩٥٠٣١٠٠١ :رقم التوظيف            
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 اعتماد لجنة المناقشة 
  

  يف القرآن الكرمي  عليه السالم العناصر الداخلية يف قصة صاحل: العنوان

يف شعبة اللغة العربية وأد�ا   (S.Hum) األوىل اجلامعية ميلي لنيل شهادة الدرجةتكحبث 

  . جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية والعلوم اإلنسانيةكّلّية اآلداب 

 ٨١٢١٠١١٨A: رقم القيد       أوجي نور اهلداية: إعداد الطالبة 

لنيل شهادة  اا شرطقبوهل تقرر ن هذا البحث أمام جلنة املناقشة و الطالبة ع تفعاقد د

والعلوم  يف شعبة اللغة العربية وأد�ا كلية اآلداب  (S.Hum)وىلاأل اجلامعية الدرجة

  . م 2014يوليو  ١٧، اخلميس، وذلك يف يوم اإلنسانية

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

 )          (         اومشرف ارئيس الدكتور اندوس عتيق حممد رمضان املاجستري .1

 )    (                         مناقشا املاجستري أمحد زيدونالدكتور اندوس  .2

 )     (                        مناقشا املاجستري عبد الرمحن .3

 )            (                 اسكرتري  جسترياملاحارس صفّي الّدين  .4

  
  
  
  

 اآلداب والعلوم اإلنسانيةعميد كّلّية 

  سالمّية الحكومّيةإلمبيل اأجامعة سونن  

  
  
 

  غزالي سعيد الماجستير الحاج إمامالدكتور 

  196002121990031002: رقم التوظيف 
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  االعتراف بأصالة البحث

  

  : أنا املوقعة أدناه

  أوجي نور اهلداية:     سم الكامل اال

  ٨١٢١٠١١٨A:     رقم القيد 

  يف القرآن الكرمي  عليه السالم العناصر الداخلية يف قصة صاحل:   عنوان البحث التكميلي

 (S.Hum) وىلاأل اجلامعية شهادة الدرجةبأن البحث التكميلي لتوفري شرط لنيل أحقق 

ومل ينتشر بأية . موضوعه فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحاليا تالذي ذكر 

لية هذا اانتح –يوما ما  –إذا ثبتت  على استعداد لقبول عواقب قانونية،وأنا . إعالمية

 . البحث التكميلي

 

  

       م ٢٠١٤ يوليو 5سورابايا، 

 

  

  أوجي نور الهداية              

  

  

  

 

Materai  

6000 
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