
 زخرففي سورة ال كنايةال

 (دراسة بالغية)

 بحث تكميلي
 

 

 

 

 

  (S. Hum)  مقدم الستيفاء الشروط لنيل الدرجة األولى
 في اللغة العربية وأدبها 

 

 إعداد:
 بيعة الناظرة
 رقم القيد:

٠١٢١٠٠٠٩A 

 شعبه اللغة العربية وأدبها
 كلية اآلداب

 إندونيسيا – جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا
 م ٢٠١٤/  هـ ١٤٣٥



 الزخرففي سورة  كنايةال

 (دراسة بالغية)

 بحث تكميلي
 

 

 (S. Hum)  مقدم الستيفاء الشروط لنيل الدرجة األولى
 في اللغة العربية وأدبها 

 

 إعداد:
 بيعة الناظرة
 رقم القيد:
٠١٢١٠٠٠٩ A 

 شعبه اللغة العربية وأدبها
 كلية اآلداب

 إندونيسيا –جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا 
 م ٢٠١٤/  هـ ١٤٣٥

 أ 
 



 تقرير المشرف 
 

الم على أشرف الة والسّ بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رّب العاملني والصّ 
 األنبياء واملرسلني وآله وصحبه أمجعني.

 ه الطالبة:تطالع على البحث التكميلي الذي حضر بعد اال
 بيعة الناظرة:   سماال

 ٠١٢١٠٠٠٩A:  رقم القيد
 زخرفيف سورة الكناية ال:  البحثعنوان 

 
 وافق املشرف على تقدميه إىل جملس اجلامعة.

 
 يعتمد،  
 شعبة اللغة العربية وأدهبارئيس  املشرف 
 كّلّية اآلداب  
 
 

 الدكتور أسيب عّباس عبد اهللا الماجستير الماجستير منتهى الحاج ندوساالدكتور 
١٩٦٣٠٧٢٩١٩٩٨٠٣١٠٠١التوظيف: رقم   ١٩٥٩٠٧١٢١٩٩٠٠٣١٠٠٢رقم التوظيف: 

  
 

  

 ب 
 



 اعتماد لجنة المناقشة
 العنوان:
 زخرفيف سورة ال الكناية

ة وأدهباكّلّية غة العربيّ يف شعبة اللّ )S. Hum(حبث تكميلي لنيل شهادة الدرجة اجلامعّية 
 سالمّية احلكومّيةإلمبيل اأجامعة سونن  اآلداب

 ٠١٢١٠٠٠٩Aرقم القيد:    إعداد الطالبة: بيعة الناظرة
الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل شهادة  تقد دافع

  ٢٢الربعاء،  لك يف يوما، وذة وأدهباغة العربيّ يف شعبة اللّ  )S. Hum(الدرجة اجلامعّية 
 املناقشة من السادة األساتذة: وتتكون جلنةم. ٢٠١٤يناير 
 )       (  مشرفارئيسا و  املاجستري منتهىالدكتوراندوس احلاج  .١
 )  (    مناقشا املاجستري مصباح املنريالدكتوراندوس  .٢
 )  (   مناقشا املاجستري أمحد شيخ احلاج .٣
 )  (  سكرتريا املاجسترينصيح املصطفى أفندي  .٤

 
 

 سالمّية احلكومّيةإلمبيل اأجامعة سونن  كّلّية اآلدابعميد  
 
 
 

 الماجستيرالدكتور إمام الغزالي سعيد 
 ١٩٦٠٠٢١٢١٩٩٠٠٣١٠٠٢ التوظيف:                         

 
 

 ج 
 



 عتراف بأصالة البحثاال
 

 أنا املوقعة أدناه:
 بيعة الناظرة:   سم الكاملاال

 ٠١٢١٠٠٠٩A:   رقم القيد
 زخرفيف سورة ال كناية: ال عنوان البحث التكميلي

 
 )S. Hum(رجة اجلامعّية أحقق بأّن البحث التكميلي لتوفري شرط لنيل شهادة الدّ 

نتشر بأية يا. ومل ذكرت موضوعه فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحاليّ  الذي
ة هذا انتحاليّ  –يوما ما  –إعالمية. وأنا على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت 

 البحث التكميلي.
 
 

 ٢٠١٤يناير   ٢٢سورابايا، 
 
 
 
 

 بيعة الناظرة
 
 
 
 

 د 
 


