
 لنجيب الكيالني ""ليالي  تركستانالقيم الوطنية في رواية 
 )تحليلية أدبية(

 بحث تكميلي
 
 
 
 
 
 

 )S. Humم الستيفاء الشروط لنيل الدرجة األولى(مقدّ 
 في اللغة العربّية وأدبها

 إعداد:
 ألفة رشيدة
 رقم القّيد:

٠١٢١٠٠١٠A 
 

 شعبة اللغة العربية وأدبها
 كّلّية اآلداب

 ندونيسياٳ–سالمّية الحكومّيةسورابايا إلمبيل اأجامعة سونن 

م٢٠١٤هـ/  ١٤٣٥  



 لنجيب الكيالني "ليالي  تركستان"القيم الوطنية في رواية 
 )لية أدبية يتحل (

 
 بحث تكميلي

 
 

 )S. Hum( لنيل الدرجة األولىشروط الستيفاء الم مقدّ 
 وأدبها في اللغة العربّية

 إعداد:
 ألفة رشيدة

 
 :قّيدرقم ال

٠١٢١٠٠١٠A 
 

 المشرف
 الدكتور اندوس أحمد زيدون الماجستير

 
 اللغة العربية وأدبهاشعبة 

 كّلّية اآلداب

 ندونيسياٳ–سالمّية الحكومّيةسورابايا إلمبيل اأجامعة سونن 

 م ٢٠١٣/ هـ ١٤٣٥

 

 أ 
 



 قرير المشرفت

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد اهللا رّب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
 األنبياء واملرسلني وآله وصحبه أمجعني.

 ه الطالبة:تر التكميلي الذي حضّ بعد االطالع على البحث 
 ألفة رشيدة:   االسم

 A  ٠١٢١٠٠١٠:  رقم القيد
   القيم الوطنية يف رواية ليايل تركستان لنجيب الكيالين:  ن البحثاعنو 

 .ناقشةوافق املشرف على تقدميه إىل جملس امل
 

 املشرف
 
 
 

 الدكتور اندوس أمحد زيدون املاجستري
 ١٩٥٨٠٦٠٩١٩٨٧٠٣١٠٠٤رقم التوظيف: 

 
 يعتمد،

 رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب
 
 

 الدكتور أسيب عّباس عبد اهللا املاجستري
 ١٩٦٣٠٧٢٩١٩٩٨٠٣١٠٠١رقم التوظيف: 

 ب 
 



 اعتماد لجنة المناقشة

 يم الوطنية يف رواية ليايل تركستان لنجيب الكيالينالقالعنوان: 

يف شعبة اللغة العربية  (S. Hum) األوىل شهادة اجلامعّيةالحبث تكميلي لنيل 
 وأدهبا كّلّية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية

 ألفة رشيدة:  إعداد الطالبة
 A  ٠١٢١٠٠١٠:  رقم القيد

شرطا لنيل اجلامعة وتقرر قبوله قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة 
من  ثنني،إلايف شعبة اللغة وأدهبا، وذلك يف يوم  (S. Hum) األوىل شهادة اجلامعّية

 م. ٢٠١٤يناير  ٢٧ تاريخ
 وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة:

 
 ) ( مشرفا رئيسا و الدكتور اندوس أمحد زيدون املاجستري .۱
  ) ( مناقشاعبد الرمحن املاجستري  .۲
 ) ( مناقشا املاجستري طريق السعودحممد  .۳
 ) ( سكرترياحممد صادق اللسانس  حمفوظ .٤

 عميد كّلّية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية
 

 
 الدكتور إمام غزايل سعيد املاجستري 

 ١٩٦٠٠٢١٢١٩٩٠٠٣١٠٠٢التوظيف: رقم 
 

 ج 
 



 بأصالة البحث رافتاالع

 أنا املوقعة أدناه:

 ألفة رشيدة:   االسم الكامل
 A ٠١٢١٠٠١٠:   رقم القيد

 القيم الوطنية يف ليايل تركستان لنجيب الكيالينن البحث التكميلي : اعنو 
 

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

الذي ذكر موضوعه فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحالّيا. ومل ينتشر بأية إعالمية. 
انتحالّية هذا البحث  –يوما ما  –إذا ثبتت وأنا على استعداد لقبول عواقب قانونية، 

 التكميلي.
 

 
 م٢٠١٤ يناير ٢٧سورابايا،

 
 

 ألفة رشيدة
 

 

 

 

 د 
 




