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 فى سورة البلد طباقال

 }بالغيةالدراسة ال {

 َبْحٌث َتْكِمْيِليٌّ

 
 )S. Hum(ٌم ِلاْسِتْيَفاِء الشُُّرْوِط ِلَنْيِل الدََّرَجِة اْلُأْوَلى ُمَقّد

 ِفي اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة ّوَأَدِبَها

 :ادَدْعِٳ

 برهان الدين صاحب

 :َقيِِّداْل ُمْقَر

01208085A 

 اْلَعَرِبيَِّة َوَأَدِبَها  ُشْعَبُة اللَُّغِة

 ِقْسُم اللَُّغِة َوْاألَدِب

 َداِب َواْلُعُلْوِم ْاِإلْنَساِنَيِةآلا ُآلِّيَُّة 

 ْسَلاِميَُّة اْلُحُكْوِميَُّة ُسْوَراَباَيا ِإلْمِبيْل ْاَأَجاِمَعُة ُسْوَنْن 

 م٢٠١4/ ه ١٤٣5

 تقرير المشرف
 

مين والصالة والسالم بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العال
و  آله وصحبهى سيدنا محمد و عل على أشرف األنبياء والمرسلين

 .أجمعين التبعين







 ب 

 

 :حضره الطالبأتكميلي الذي البحث العلى بعد االطالع 
 برهان الدبن صحب:   االسم
 01208085A: قيد       رقم ال

 البلد سورةفي  قباالط:  عنوان البحث
 .ةمناقشجلس المى وافق المشرف على تقديمه إل

 
 المشرف            

 
 

 ف عباس عبد اهللا المجسترأس الدآتور
 196307291998031001: التوظيفرقم 

 
 يعتمد،

 رئيس شعبة اللغة العربية وأدبها
 باآلد قسم اللغة و

 داب والعلوم اإلنسانيةاآلآلية 
 
 
 

 الماجستير رمضانمحمد اندوس عتيق الدآتور 
 196712211995031001: رقم التوظيف

 اعتماد لجنة المناقشة 
  "   البلدفي سورة  لطباقا":العنوان

في شعبة اللغة العربية ) S. Hum( ولىبحث تكميلي لنيل شهادة الدرجة األ
جامعة سونن والعلوم اإلنسانية آّلّية اآلداب قسم اللغة واألدب  وأدبها

 .سالمّية الحكومّيةإلمبيل اأ

   حبابرهان الدين ص: إعداد الطالب

 01208085A: رقم القيد



 ج 

 

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام لـجنة الـجامعة وتقرر قبوله شرطا 
في شعبة اللغة العربية وأدبها، وذلك ) S. Hum( ولىلنيل شهادة الدرجة األ

المناقشة من السادة  وتتكون لجنة. م 2014 وليوي  14،  سنينإلافي يوم 
 :األساتذة

  (    امشرفرئيسا ود اهللا المجستر ف عباس عبأس الدآتور .1
 ( 

  (  مناقشا الدآتور اندوس عتيق محمد رمضان الماجستير .2
 ( 

  (                        امناقش الماجستير أحمد شيخو  .3
 ( 

  (        اسكرتير الدآتور اندوس أحمد صادقن .4
 ( 

 
 

 سالمّية الحكومّيةإلمبيل اأعميد آّلّية اآلداب جامعة سونن 
 
 

 لي سعيد الماجستيرادآتور الحاج إمام غزال
196002121990031002 
 االعتراف بأصالة البحث

 : أنا الموقع أدناه
 صاحب الدين برهان:   االسم الكامل

 01208085A:   رقم القيد

 )" دراسة بالغية( ة البلدفي سوراق بالط : " عنوان البحث التكميلي

 .S( ولىل شهادة الدرجة األأحقق بأّن البحث التكميلي لتوفير شرط لني

Hum(  ولم . الذي ذآر موضوعه فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحاليا
 –وأنا على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت . ينتشر بأية إعالمية

 .انتحالية هذا البحث التكميلي –يوما 




