
 شخصية "أنا" وأنواعها في رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي

(بحث تكميلي)   

ةرسالة جامعي  

 
 ( S.Humمقدم الستيفاء شرط من شروط لنيل الدراجة األولى ) 

 في اللغة العربية وأدبها

 

:إعداد  

 تانتري إندراساري

A10101110 

 شعبة اللغة العربية و أدبها

 قسم اللغة و األدب

 اإلنسانية اآلداب و العلومكلية 

 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا

ه  0324 / م 1103   



II 
 

 تقرير المشرف

م بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمدهللا رب العالمين، والصالة والسال
 على أشرف األنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين.

 بعد االطالع على البحث التكميلي الذى أخضرته الطالبه.

 : تانتري إندراساري  االسم
 A٠١٢١٠٠٠١:  رقم القيد

في رواية "مذكرات  وأنواعها : شخصية "أنا" عنوان البحث
 طبيبة" لنوال السعداوي
 س المناقشة.وافقت المشرفة على تقديمها إلى مجل

 المشرفة
 

 هّمة الخيرة الماجستيرة
 ١٩٧٦١٢٢٢٢٠٠٧٠١٢٠٢١رقم التوظيف:

 
 يعتمد

 رئيس شعبة اللغة العربية وأدبها
 قسم اللغة واألدب

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 
 
 

 الدكتوراندوس عتيق محمد رمضان الماجستير
 ١٩٦٧١٢٢١١٩٩٥٠٣١٠٠١رقم التوظيف: 

 

 

 



III 
 

 اعتماد لجنة المناقشة 

 

 العنوان:

 في رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي وأنواعها شخصية "أنا"
) في شعبة اللغة S.Humبحث تكميلي لنيل شهادة الدرجة األولى (

العربية وأدبها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل 
 اإلسالمية الحكومية.

رقم القيد:     إعداد الطالب: تانتري إندراساري
A٠١٢١٠٠٠١ 

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام لجنة المناقشة وقررت قبولها 
) في شعبة اللغة العربية S.Humشرطا لنيل شهادة الدرجة األولى (

 م.٢٠١٤يوليو  ١٨وأدبها، وذلك في يوم جمعة، 

 وتتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة:

 ( ومشرفة رئيسة:  هّمة الخيرة الماجستيرة .١
 ( 

 (   :مناقشا  أحمد شيخو الماجستير .٢
 ( 

 (   :مناقشا حارص صفي الدين الماجستير .٣
 ( 

 )  (  :سكرتيرا  صادقين الماجستير .٤
 

 عميد كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 سالمّية الحكومّيةإلمبيل اأجامعة سونن 

 
 

 غزالي سعيد الماجستير الدكتور الحاج إمام
 ١٩٦٠٠٢١٢١٩٩٠٠٣١٠٠٢ رقم التوظيف:



IV 
 

 االعتراف بأصالة البحث

 أنا الموقعة أدناه:

 : تانتري إندراساري  االسم الكامل
  A٠١٢١٠٠٠١   :  رقم القيد

في رواية "مذكرات  وأنواعها شخصية "أنا": ث التكميليعنوان البح
 .طبيبة" لنوال السعداوي

ألولى أحقق بأن البحث التكميلي لتوفير شرط لنيل شهادة الدرجة ا
)S.Hum الذي ذكرت موضوعها فوقها هو من أصالة البحث وليس (

انتحاليا. ولم ينتشر بأية إعالمية. وأنا على استعداد لقبول عواقب 
 انتحالية هذا البحث التكميلي. -يوما ما -قانونية، إذا ثبتت

 

 

 

يوليو  ١٨سورابايا، 
٢٠١٤ 

 
 
 

 تانتري إندراساري
 

 

 

 

 


