
i 

 

 امعةاألخطاء النّحوية في كتابة طّالب شعبة اللغة العربية وأدبها في جتحليل 
  الحكومية سورابايااإلسالمية " سونن أمبيل"

  بحث تكميلي
  
  
 
 
 
 

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

  
  :إعداد

  األمم لّز 
  :رقم القيد

٥١٢١٠٠٨٥ A  
  

  شعبة اللغة العربية وأدبها
  قسم اللغة واألدب

  والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب
  إندونيسيا - جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا

 ه1435/م٢٠١٤
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  تقرير المشرف
أشرف األنبياء  بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على

  أما بعد . واملرسلني وآله وصحبه أمجعني
  :حضرته الطالبةأبعد االطالع على البحث التكميلي الذي 

      لزّ األمم:     االسم
  A ٥١٢١٠٠٨٥:     رقم القيد  

ا يف حتليل : عنوان البحث  األخطاء النّحوية يف كتابة طالّب شعبة اللغة العربية وأد
  إلسالمية احلكومية سوراباياا" سونن أمبيل" جامعة

  .املناقشةوافق املشرف على تقديـمه إىل جملس 
 املشرف

  
  

   ناصح املصطفى أفندي املاجستري
    197610052007101004: رقم التوظيف

  يعتمد،
ا   رئيس شعبة اللغة العربية وأد

 قسم اللغة و األدب
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 
 

)مضان الـماجستريعتيق حممد ر  الدكتوراندوس(  
196712211995031001:  فرقم التوظي  
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 اعتماد لجنة المناقشة
ا يف جامعةحتليل  :العنوان  األخطاء النّحوية يف كتابة طالّب شعبة اللغة العربية وأد

   اإلسالمية احلكومية سورابايا" سونن أمبيل"
ة  ّ ا يف شعبة اللغة) S. Hum(حبث تكميلي لنيل شهادة الدرجة اجلامعي ة  العربية وأد ّ ي كّل

ةإلمبيل اأاآلداب جامعة سونن  ّ ة احلكومي ّ   سالمي
  51210085A: رقم القيد      لزّ األمم: إعداد الطالبة

 شهادةوتقرر قبوله شرطا لنيل  املناقشة لـجنةقد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام 
ا، وذلك يف يو  )S. Hum( األوىلالدرجة    .م2014 يوليو17 ميف شعبة اللغة العربية وأد

  :املناقشة من السادة األساتذة جلنةوتتكون 
  )    (   امشرفا و رئيس املاجستري ناصح املصطفى أفندى .1
 )    (     مناقشا    نصر الدين املاجستري الدكتور .2
 )    (    مناقشا  الدكتوراندوس مصباح املنري املاجستري .3
  )    (    سكرتريا    املاجستريحممد صادق حمفوظ  .4

  
ة اآلداب جامعة سونن   عميد ّ ي ةإلمبيل اأكّل ّ ة احلكومي ّ   سالمي

  
 
  
 

  غزايل سعيد املاجستري الدكتور احلاج إمام
  196002121990031002: رقم التوظيف
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  االعتراف بأصالة البحث
  

  :أنا املوقعة أدناه
    لزّ األمم:   املاالسم الك
  51210085A:     رقم القيد

ا يف األخطاء النّح: عنوان البحث التكميلي وية يف كتابة طالّب شعبة اللغة العربية وأد
   اإلسالمية احلكومية سورابايا" سونن أمبيل"جامعة 

ة  ّ   )S. Hum(أحقق بأّن البحث التكميلي لتوفري شرط لنيل شهادة الدرجة اجلامعي

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

  
  

  م2014 يوليو.... سورابايا،
 
  
  
 

   لزّ األمم
   


