
 أ

ة فى سورة القصص ّ ة والمعنوي ّ   المحّسنات اللفظي

  ) بحث تحليلى بديعىّ ( 

 بحث تكميلي

 
  )S. Hum( الستيفاء الشروط لنيل الدرجة األوىل مقّدم

ا    يف اللغة العربية وأد
  
  :إعداد

  سيت خفصة 
  :رقم القيد

51210092 A     
ا   شعبة اللغة العربية وأد

  قسم اللغة واألدب

  و العلوم اإلنسانية كلية اآلداب

  إندونيسيا –حلكومية سورابايا جامعة سونن أمبيل اإلسالمية ا

  م 2014/  ه 1435



ii 
 

  تقرير المشرف
 

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

  :ه الطالبةتحضر أبعد االطالع على البحث التكميلي الذي 
  سييت خفصة:     االسم

  51210092A:   رقم القيد
  احملسنات اللفظية واملعنوية ىف سورة القصص: عنوان البحث

  .وافق املشرف على تقدميه إىل جملس اجلامعة

 املشرف

  

  املاجيستري الدكتور حريص الدين عقيب
  196307291998031007: رقم التوظيف 

  

  يعتمد،
ا   رئيس شعبة اللغة العربية وأد

 قسم اللغة و األدب
م اإلنسانيةكلية اآلداب والعلو   

 

 الدكتوراندوس عتيق حممد رمضان الـماجستري
196712211995031001:  رقم التوظيف  
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 اعتماد لجنة المناقشة
  

  سنات اللفظية واملعنوية ىف سورة القصصاحمل: العنوان
يف شعبة اللغة العربية  (S. Hum) األوىل درجةشهادة الالحبث تكميلي لنيل 

ا  ّ قسم اللغة واألدب  وأد ي جامعة سونن أمبيل اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ة اآلداب كّل
  احلكومية

  51210092A: رقم القيد            سييت خفصة:   إعداد الطالبة
شرطا لنيل شهادة قبوله  وقررت ناقشةملاقد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة 

ا، وذلك يف يوم  (S. Hum) األوىل الدرجة  15 من تاريخ ،لثاءثيف شعبة اللغة وأد
   :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة .م 2014 يوليوا
 )  ( املاجستري رئيسا ومشرفا الدكتور حريص الدين عقيب .1
   )  (  املاجستري مناقشا محيد مسعان الدكتور ستاذاأل .2
 )  (  مناقشا املاجستري حسني عزيز الدكتوراألستاذ  .3
 )  (  ريسكرتصادقني املاجيستري  .4

 
 

 
ة اآلداب ّ ي   والعلوم اإلنسانية عميد كّل

  جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
  

  
  الدكتور إمام غزالي سعيد الماجستير

  196002121990031002: رقم التوظيف
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 راف بأصالة البحثتاالع
  

  :أنا املوقعة أدناه
  سييت خفصة  :  االسم الكامل

  A 51210092  :  رقم القيد
حبث حتليل ( حملّسنات اللفظية واملعنوية ىف سورة القصص ا  :  لتكميلين البحث ااعنو 

  .)بديعيّ 
  

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

ا ّ . ومل ينتشر بأية إعالمية. الذي ذكر موضوعه فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحالي
ة هذا البحث  –يوما ما  –نية، إذا ثبتت وأنا على استعداد لقبول عواقب قانو  ّ انتحالي

  .التكميلي
  
  

  م 2014مايو  5 سورابايا،  
  
  

  سيتي خفصة
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