
  أنواع القافية في ديوان أبي الشمقمق

  ) عروضيةدراسة ( 

 تكميليحبث 

  

 

 

 

  )S.Hum( الدرجة األوىل شهادة لنيل شرطالمقدم الستيفاء 

  يف اللغة العربية وأد�ا 

 :إعداد

  أسرى إيكا ويدييانتارى

 :رقم القيد

A٨١٢١٠١٣٥ 

  

  شعبة اللغة العربية وأد�ا

  قسم اللغة واألدب

  والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب

  احلكومية سوراباياجامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

 م٢٠١٤/ه١٤٣٥



 
 

 أ 
 

  أنواع القافية في ديوان أبي الشمقمق

 ) عروضيةدراسة ( 

  

 تكميليحبث 

  

 

  )S.Hum( الدرجة األوىل شهادة لنيل شرطالمقدم الستيفاء 

  يف اللغة العربية وأد�ا 

  

 :إعداد

  أسرى إيكا ويدييانتارى

 :رقم القيد

٨١٢١٠١٣٥A 

  

  شعبة اللغة العربية وأد�ا

  قسم اللغة واألدب

  والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب

  احلكومية سوراباياجامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

 م٢٠١٤/ه١٤٣٥



 
 

 ب 
 

 تقرير المشرف

رب العاملني والصالة والسالم على أشرف احلمد هللا  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .األنبياء واملرسلني وآله وصحبه أمجعني

  :الذي أحضرته الطالبةبعد االطالع على البحث التكميلي 

  أسرى إيكا ويدييانتارى:   االسم

 ٨١٢١٠١٣٥A:  رقم القيد

  أنواع القافية في ديوان أبي الشمقمق:  عنوان الببحث  

  .املناقشةإىل جملس  مهوافق املشرف على تقديـ    

  

  املشرف  

  

  

  الدكتور أمحد فائز الرشاد املاجستري

  ١٩٧٦٠٨٠٢٢٠٠٣١٢١٠٠١: رقم التوظيف 

  

          يعتمد

  رئيس شعبة اللغة العربية وأد�ا              

  قسم اللغة واألدب         

  والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب              

  

  

  رمضان املاجستريحممد عتيق الدكتوراندوس         

                  ١٩٦٧١٢٢١١٩٩٥٠٣١٠٠١:رقم التوظيف                   



 
 

 ج 
 

 اعتماد لجنة المناقشة

   "   أنواع القافية في ديوان أبي الشمقمق" :العنوان

قسم اللغة  يف شعبة اللغة العربية وأد�ا )S. Hum( ميلي لنيل شهادة الدرجة األوىلحبث تك

  .سالمّية احلكومّيةإلمبيل اأجامعة سونن  والعلوم اإلنسانية ة اآلدابكلي واألدب

 ٨١٢١٠١٣٥A: رقم القيد      أسرى إيكا ويدييانتارى: إعداد الطالبة

شهادة قبوله شرطا لنيل  البحث أمام لـجنة الـمناقشة وقررت الطالبة عن هذا تقد دافع

يوليو  ١٥ك يف يوم الثالثة، ، وذليف شعبة اللغة العربية وأد�ا )S. Hum( الدرجة األوىل

  .م٢٠١٤

  :من السادة األساتذة املناقشة وتتكون جلنة

    )    (      الدكتور أمحد فائز الرشاد املاجستري .١

  )    (  األستاذ الدكتور احلاج برهان مجال الدين املاجستري .٢

   )    (     الدكتوراندوس احلاج منتهى املاجستري .٣

  )    (      ناصح املصطفى أفندى املاجستري .٤

  

  عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية

  

 

  

  غزايل املاجستري إمام الدكتور

 ١٩٦٠٠٢١٢١٩٩٠٠٣١٠٠٢:التوظيف رقم 



 
 

 د 
 

 االعتراف بأصالة البحث 

 

  :  أنا املوقع أدناه

  أسرى إيكا ويدييانتارى:    االسم الكامل

 A  ٨١٢١٠١٣٥:   رقم القيد

دراسة (ة يف ديوان أيب الشمقمق أنواع القافي ":   عنوان البحث التكميلي

   )"عروضية

ذكر  الذي  )S. Hum( شرط لنيل شهادة الدرجة األوىل أحقق بأّن البحث التكميلي لتوفري

وأنا على . ومل تنتشر بأية إعالمية. موضوعه فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحاليا

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

  

 

 م٢٠١٤ يوليو ١٥ سورابايا،

:الباحثة  

 

 

)ويديياتارىأسرى إيكا (   

 

 

  

  


