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 تقرير المشرف

 

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

 بعداإلطالع على البحث التكميلى الذى حضرته الطالبة :

 مرأة الصاحلة :  اإلسم

 A81210126:  رقم القيد

 "ما" و استعمالها فى سورة يوسف أنواع : عنوان البحث

 وافق املشرف على تقدميه إىل جملس املناقشة: 

 

 يعتمد,    

 رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا        املشرفة

 كلية اآلداب         

 

 

 الدكتور أسيف عباس عبد اهللا املاجسيت                  ةمهة اخلرية املاجيستري 
١٩٧٦١٢٢٢٢٠٠٧٠١٢٠٢١     196307291998031001    

                



 اعتماد لجنة المناقشة

 العنوان: 

 "ما" واستعمالها فى سورة يوسف أنواع

) ىف شعبة اللغة العربية و أدهبا كلية اآلداب جامعة S.Humحبث تكميلي لنيل شهادة الدرجة األوىل (
 سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 

 ٨١٢١٠١٢٦Aرقم القيد:     : مرأة الصاحلة إعداد الطالبة

 الدرجة األوىل قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل شهادة

)S.Hum(   ،م. وتتكون جلنة ٢٠١٤يناير  ٢٤ىف شعبة اللغة العربية و أدهبا, وذلك ىف يوم اجلمعة
 املناقشة من السادة األساتدة:

 (           ) مهة اخلرية املاجيسترية : ة املشرفو  ةالرئيس .۱
 ) (           املاجيستريني دقاص:  السكرتري .۲
 ) ( املاجيستري ق حممد رمضانيعت الدكتورندوس : األول املناقش .۳
 )       ( املاجيستري صفي الدين سر اح : الثاىن املناقش .٤

 

 عميد كلية اآلداب اجلامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية

 

 

 إمام غزايل احلاج املاجستري الدكتور
 ١٩٦٠٠٢١٢١٩٩٠٠٣١٠٠٢رقم التوظيف: 



 اإلعتراف بأصالة البحث

 أدناه: أنا املوقعة

 : مرأة الصاحلة   اإلسم الكامل

 A81210126 :   رقم القيد

 "ما" و استعمالها فى سورة يوسف أنواع التكميلي: عنوان البحث

) الذى ذكر موضوعه S.Humاألوىل ( شهادة الدرجة  أحقق بأن البحث التميلي لتوفري شرطا لنيل
إستعداد لقبول عواقب قوقه هو من أصالة البحث وليس انتحاليا. ومل ينتشر بآية إعالمية. و أنا على 

 انتحالية هذا البحث التكميلي -يوما ما -قانونية, إذا ثبتت

 

 

 

 ٢٠١٣ديسامبري  ۳۱سورابايا, 

 الباحثة        

 

 مرأة الصاحلة

 

 

 


