
98 
 

 المراجع
 

 من كتب العربية

 م.١٩٨١. بريوت: دار العلم مالبني. من تاريخ االدب العريب حسني، طه.

 م.٢٠٠٨. ردمك: عامل الكتب احلديث. سيكولوجيا األدب دبر السعيد، سعاد.

حبث تكميلي للدرجة شخصية فرعون يف القرآن الكرمي والكتاب املقدس. رمحوايت، نور انداه. 
) غري منشورة. شعبة اللغة العربية وأدMا كلية اآلداب والعلوم S.Humاجلامعة (

 م.٢٠١٠اإلنسانية. جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا. 

دار الفكر (الطبعة االوىل). جمهول  بريوت:بية. تاريخ آداب اللغة العر زيدان، جرجي . 
 السنة.

شخصية الشيخ صنعان حبكاية الشيخ صنعان يف منطق الطري سودراجات، برهان الدين. 
) غري منشورة. شعبة S.Humحبث تكميلي للدرجة اجلامعة (لفريد الدين عطار. 

ن أمبيل اإلسالمية اللغة العربية وأدMا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. جامعة سون
 م.٢٠١١احلكومية سورابايا. 

 م.١٩٨٧قاهرة : داراملعارف. مذكرات طبيبة. السعداوي، نوال. 

 م.١٩٦٣مصر: مكتبة النهضة املصرية.أصول النقد األديب.  الشايب، أمحد.

 . جمهول السنة.البحث األديب: طبيعته، مناهجه، أصوله، ومصادرهضيف، شوقي. 

 جمهول السنة.القرآن الكرمي. 

حبث تكميلي  للدرجة فردوس يف قصة امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوي. فريدا، نانيك. 
) غري منشورة. شعبة اللغة العربية وأدMا كلية اآلداب والعلوم S. Humاجلامعة (

 .م٢٠٠٦اإلنسانية. جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا. 
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 م.٢٠٠٠. مهرجان القرائة للجميع. يف التحليل النفسي املوجزفرويد، سيموند. 

حبث شخصيات األشخاص يف رواية بنات الرياض لرجاء عبداهللا الصانع. . كماال، نينا نور. 
) غري منشورة. شعبة اللغة العربية وأدMا كلية S.Humتكميلي للدرجة اجلامعة (

 م.٢٠١٣احلكومية سورابايا.  اآلداب والعلوم اإلنسانية. جامعة سونن أمبيل اإلسالمية

بريوت: دار الكتب العلمية، الطبيعة األوىل. التحليل النفس. حممد عويضة، كامل حممد. 
 م.١٩٩٦

حبث تكميلي شخصية زليخا يف قصة يوسف عليه السالم بالقرآن الكرمي. املنطلب، عبد. 
اآلداب والعلوم  ) غري منشورة. شعبة اللغة العربية وأدMا كليةS.Humللدرجة اجلامعة (

 م.٢٠١٣اإلنسانية. جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا. 
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