
 في ديوان زهير بن ابي سلمى أنواعها وخصائصها وافيالق
 

 بحث تكميلي

 

 

 

 

 )S. Hum(   َّ                                            مقد م الستيفاء الشروط لنيل الدرجة الجامعية األولى 

 في اللغة العربية وأدبها

 

 :نور عزيزة إعداد 

 ٠١٢٠٩٠٧٥A:رقم القيد 

 

 دبهاشعبة اللغة العربية وأ

 كلية اآلداب

 إندونيسيا –جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكوميةسورابايا 

 م ٢٠١٤ه/  ١٤٣٥

 أ  
 



 تقرير المشرف

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 واملرسلني وآله وصحبه أمجعني. 

 اإلطالع على البحث التكميلي الذي حضرته الطالبة :بعد 

 : نور عزيزة  االسم 

 ٠١٢٠٩٠٧٥A:  رقم القيد 

 أنواعها و خصائصها يف ديوان زهري بن ايب سلمى وايف: الق البحث  نعنوا

 وافق املشرف على تقدميه إىل جملس املناقشة.

 المشرف :

 

 الحاج مسعى حميد الماجستير الدكتوراألستاذ 

 ١٩٥٥١٢١٢١٩٨٢٠٣١٠٠٥التوظيف: رقم 

 يعتمد، 

 رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا

 كلية اآلداب

 

 الدكتور أسيب عّباس عبداهللا الماجستير
 ١٩٦٣٠٧٢٩١٩٩٨٠٣١٠٠١رقم التوظيف: 

 ب 
 



 اعتماد لجنة المناقشة

 العنوان :

 أنواعها وخصائصها في ديوان زهير بن ابي سلمى وافيالق

) يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كّلية S. Humالدرجة اجلامعية (حبث تكميلي لنيل شهادة 
 اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية.

     إعداد الطالبة : نور عزيزة

 ٠١٢٠٩٠٧٥Aرقم القيد :  

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل شهادة 
ينايري  ٢٠،اثنني) يف شعبة اللغة العربية وأدهبا، وذلك يف يوم S. Humالدرجة اجلامعية (

 م. ٢٠١٤

 وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة:

 )      الدكتور احلاج مسعى محيد املاجستري رئيسا ومشرفا (األستاذ  .١
 )      مناقشا (                  الدكتور أمحد فائز الرشاد املاجستري .٢
 )      مناقشا (                 املاحستريالدكتور احلاج نصر الدين  .٣
 )      ( سكرتريا          ناصح املصطفى أفندي      .٤

 
 عميد كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمّية احلكومّية

 
 الحاج إمام غزالي الماجستيرالدكتور 

١٩٦٠٠٢١٢١٩٩٠٠٣١٠٠٢رقم التوظيف :   

 ج 
 



 البحث عتراف بأصالةاال

 أنا املوقعة أدناه:

 : نور عزيزة  االسم الكامل 

 ٠١٢٠٩٠٧٥A:   رقم القيد 

 أنواعها وخصائصها يف ديوان زهري بن ايب سلمى وايفالبحث التكميلي : الق عنوان

) الذي S. Humأحقق بأن البحث التكميلي لتوفري شرط لنيل شهادة الدرجة اجلامعية (
ذكر موضوعه فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحاليا. ومل ينتشر بأية إعالمية. وأنا 

انتحالية هذا البحث  –يوما ما  –على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت 
 التكميلي.

 

 

 

 ٢٠١٤من ينايري   ٢٠سورابايا،  

 

 

 عزيزةنور 
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