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 ب 

 تقرير المشرف
احلممممممممممممممدامربالاممممممممممممم دل وال ممممممممممممم ةوالسممممممممممممم  .بسممممممممممممممامالممممممممممممم   الممممممممممممم  يم

علىأش فاألنبي ءوادل سل وآلووصحبوأمجا .

:ةالط لب باداالط ععلىالبحثالتكميليالذي ض ى

 ى نيمزل وري :سماال
 A 01211047:رقمالقيد

 مممممممممممموي عمممممممممممم ادل ةكممممممممممممة القمممممممممممم آنالكمممممممممممم   دراسممممممممممممةأسمممممممممممملوبالت:عنوانالبحث
ب غية(

.ن قشةوافقادلش فعلىتقدميوإىلرللسادل





 













ياتمد،
لغةالا بيةوأدهب رةيسشابةال

دبقسماللغةواأل  
والالو اإلنس نيةكليةاآلداب  

 
 
 

 الدكتور عتيق محمد رمضان الماجيستر
 196712211995031001التوظيفرقم

 
 
 

 ادلش ف
 
 
 

 الدكتور أسيف عباس عبداهلل الماجيستر
 196307291998031001:التوظيفرقم



 ج 

 اعتماد لجنة المناقشة
الانوان:

 أسلوب التصوير عن المالئكة في القرآن الكريم )دراسة بالغية(
 

شمممممممممممممابةاللغمممممممممممممة( S.Humة يمممممممممممممحبمممممممممممممثتكميلممممممممممممميلنيممممممممممممم شممممممممممممم  دةالدر مممممممممممممةا   ا
كليممممممممممممةاآلدابوالالمممممممممممو اإلنسمممممممممممم نية   اممممممممممممةقسمممممممممممماللغممممممممممممةواألدبالا بيمممممممممممةوأداهبمممممممممممم 

.سون أ بي اإلس  يةاحلكو ية
قمممممممددافممممممم A01211047 القيمممممممد:رقممممممممىممممممم نيمزلممممممم وري :ةإعمممممممدادالط لبممممممم

البحمممممممممممثأ ممممممممممم   نمممممممممممةا   امممممممممممةوتقممممممممممم رقبولممممممممممموشممممممممممم ط لنيممممممممممم عممممممممممم ىمممممممممممذاةالط لبممممممممممم
  ،وذلممممممممممم مبممممممممممم( شمممممممممممابةاللغمممممممممممةالا بيمممممممممممةوأدS.Hum ا   ايمممممممممممةشممممممممممم  دةالدر مممممممممممة

 .2015ين ي 26،اإلثن يو 
:نةادلن قشة  الس دةاألس تيذوتتكون 

 ( رةيس و ش ف الدكتورأسيفعب سعبدامادل  يسرت .1

 (  ن قش ادل  يسرتشيخوأ د .2

 (  ن قش الدكتورعتيقزلمدر ض نادل  يسرت .3

 (  سك تريابيدادل  يسرتعامعبد .4


عميدكليةاآلداب   اةسون أ بي اإلس  يةاحلكو ية




 الدكتور إمام غزالي سعيد الماجيستر
196002121990031002:التوظيفرقم  



 د 

 االعتراف بأصلة البحث
 أن ادلوق أدن ه:

ى نيمزل وري :االسمالك   

 : A01211047  رقمالقيد

أسلوبالت وي ع ادل ةكة الق آنالك  :عنوانالبحثالتكميلي

 دراسةب غية(

الدر ةا   اية  (الذيS.Humأ ققبأنالبحثالتكميليلتوفريش طلني ش  دة
  أص لةالبحثوليسانتح لي .وملينتش بأيةإع  ية.وأن يى فوق  ذك  وضوع 
استا على ثبتت إذا ق نونية، عواقب لقبول –داد    البحث–يو   ىذا انتح لية
التكميلي.



2015فرباي 5،سوراب ي 

 



ى نيمزل وري 
 

 

 

 

 


