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  الخطاب الرسمى
  حضرة صاحب الفضيلة 

  . اياعميد كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراب
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

" قصة"بعد االطالع ومالحظة مايلزم تصيححة يف هذه الرسالة بعنوان 
  : اليت قدمتها الطالبة ) دراسة حتليلية داخلية"(القصرية لطه حسني " قسوة

  ماريىن انداه سوجياتى :   االسم 
   01205020A:   رقم التسجيل

ا:   القسم     اللغة العربية وأد
فنقدمها إىل سيادتكم مع األمل الكبري يف أن تتكرموا بإمداد اعرتافكم 
اجلميل بأن هذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعى للحصول على 

ا، وأن تقوم مبنا قشتها يف ) S-1(الشهادة اجلامعية األوىل  يف اللغة العربية وأد
  . الوقت املناسب، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  2010 يناير15سورابايا، 

  املشرف
  

  
  الدكتوراندوس أحمد زيدون الماجستير



 
 

  القرار بالقبول
  

هــــــذه الرســــــالة اجلامعيـــــــة أمــــــام جملــــــس املناقشـــــــة لقــــــد أجــــــرت كليــــــة اآلداب مناقشـــــــة 
وقــــــــــرر بــــــــــأن صــــــــــاحبتها ناجحــــــــــة فيهــــــــــا لنيــــــــــل الشــــــــــهادة  2010فربايــــــــــري  17يف 

ا) S1(ألوىل اجلامعية ا   .اللغة العربية وأد
  : أعضاء جلنة املناقشة 

  )  (  أمحد زيدون املاجستريالدكتوراندوس :   الرئيس
  )  (              املاجسترياحلاج فاطن مشهود :   السكرتري

  )  (  احلاج منتهى املاجستري اندوسالدكتور :   املناقش األول
  )  ( املاجستريالرحيم  حممد فتح احلاج الدكتوراندوس:   املناقش الثاين

  )  (  أمحد زيدون املاجستريالدكتوراندوس :   املشرف
  

  2010فربايري  17, سورابايا
  وافق على هذا القرار
  عميد كلية اآلداب

  اجلامعة سونن أمبيل االسالمية احلكومية
  
  

  )قب الماجستيراالدين ع يصالدكتور الحاج حر (


