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 في سورة يس وفوائدهالنعت 
 )دراسة نحوية(

 بحث تكميلي

 
 

 )S. Hum(مقدَّم الستيفاء الشروط لنيل الدرجة الجامعية األولى 

 في اللغة العربية وأدبها

 عبد العزيز: إعداد 
 A 01209071:رقم القيد 

 شعبة اللغة العربية وأدبها

 آلية اآلداب

 إندونيسيا –جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا 

 م 2014/ ه 1435

 

 تقرير المشرف

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على 
 . أشرف األنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين

 :بعد اإلطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب



 ب 
 

 عبد العزيز:   سم اال

 01209071A:  رقم القيد 

 النعت و فوائده  في سورة يس:  عنواع البحث 

 .المناقشةوافق المشرف على تقديمه إلى مجلس 

 

 يعتمد،  

 شعبة اللغة العربية وأدبهارئيس  المشرف 

 آّلّية اآلداب  

 

 الدآتور أسيب عباس عبد اهللا الماجستير طريق السعود الماجستير 

: رقم التوظيف198011182009121002:رقم التوظيف
196307291998031001 

 

 

 

 اعتماد لجنة المناقشة

 :العنوان 

 في سورة يس وفوائدهالنعت 
في شعبة اللغة ) S. Hum(بحث تكميلي لنيل شهادة الدرجة الجامعية 

 .ية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكوميةالعربية وأدبها آّل

: رقم القيد                   العزيزعبد  :إعداد الطالب
01209071A 



 ج 
 

فع الطالب عن هذا البحث أمام لجنة الجامعة وتقرر قبوله شرطا قد دا
في شعبة اللغة العربية وأدبها، ) S. Hum(لنيل شهادة الدرجة الجامعية 

 .م 2014ينايير 20اثنين،وذلك في يوم 

 :وتتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة

              (         رئيسا ومشرفا السعود الماجستيرطريق  .1
( 

             (    مناقشا   جستيرل الدين المامان جابره  األستاذ الدآتور .2
( 

              (       س أحمد زيدون الماجستير مناقشا الدآتوراندو .3
( 

              (        سكرتيرادق اللسانس اد صمحفوظ محم .4
( 

  
 

 ةة الحكومّيآلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمّيعميد 
 

 الماجستير إمام غزاليالدآتور 

 196002121990031002:رقم التوظيف

 عتراف بأصالة البحثاال

 :أنا الموقع أدناه

 عبد العزيز:   سم الكامل اال
 01209071A:   رقم القيد 

 النعت و فوائده  في سورة يس: عنواع البحث التكميلي 

 .S(أحقق بأن البحث التكميلي لتوفير شرط لنيل شهادة الدرجة الجامعية 

Hum (ولم . الياوليس انتح يبحثي ذآر موضوعه فوقه هو من أصالة الذ



 د 
 

 –أنا على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت و. ينتشر بأية إعالمية
 .انتحالية هذا البحث التكميلي –يوما ما 

 

 

 2014من ينايير  03،سورابايا

 

 الباحث

 

 

 عبد العزيز

 

 آلمة الشكر و التقدير

الحمد هللا رّب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحّق 
ليظهره على الدين آّله وآفى باهللا شهيدا أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى 

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أّن محّمدا رسول . اهللا بإذنه وسراجا منيرا
 . اهللا

الفضائل والّصالة والسالم على نبّيه ورسوله سّيدنا محّمد مصدر 
والمعرفة، صفوة الّصفوة، خيرة الخلق، المرسل للناس آافة بشيرا 

 .ونذيرا بين يدي الساعة، والمبعوث رحمة للعالمين، وإماما للمتقين

وقد تمت آتابة هذا البحث الجامعي بعون اهللا تعالى، العليم القدير 
أعلى همة إلآمال هذا البحث  وهو الذي وهب الباحث. و المستعانوه
ومن الممكن هذا البحث . تمامه، حّتى أن يكون يدي القراء النبالءوإ

 .الجامعي آثير من النقصان واألخطاء فأرجوا من القراء أن يصححوه




