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 الكريم القرآن في المنافق عن البيان أسلوب

 ( بالغية دراسة) 

 تكميلي بحث

 

 

 

 
 

 

 

 

 (S. Hum) األولى الدرجة شهادة لنيل الشروط الستيفاء مقّدم

  وأدبها العربية اللغة في
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إعداد

  الفرابي محمد
 (A92121288) :القيد رقم

 

 

 

 وأدبها العربية اللغة شعبة

 واألدب اللغة قسم

 اإلنسانية علومالو اآلداب كلية

 إندونيسيا – سورابايا الحكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة

 م6102/ه2419
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 تقرير المشرف
بنييا  أشرف األالسالم على  ة و الصالالرحيم احلمد هلل رب العاملني و  بسم اهلل الرمحن

 املرسلني واۤله وصحيه أمجعني.و 
 : أحضره الطالب يليحث التكميلي الذبعد االطالع على ا

 حممد الفرايب:   اإلسم          
 A92121288:   رقم القيد

 عن المنافق في القرآن الكريم البيانأسلوب :   عنوان اليحث   
 وافق املشرف على تقدمي اليحث إىل جملس املناقشة. 

 ،املشرف
 

 املاجستري الدكتور احلاج أغوس أديطاين
 280122212881212222 :رقم التوظيف

 
 يعتمد،

 رئيس شعية اللغة العربية وأدهبا
 قسم اللغة واألدب

 كلية اآلداب والعلوم اإلبنسابنية
 

 الدكتور ابندوس عتيق حممد رمضان املاجستري
 280121122882212222 التوظيف: رقم
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 االعتراف بأصالة البحثاعتماد لجنة المناقشة
 أبنا املوقع أدىن هذه الورقة:

 حممد الفرايب:   ملااإلسم الك
 A92121288:   رقم القيد

 عن المنافق في القرآن الكريم بيانأسلوب العنوان اليحث التكميلى : 
 ي( الذS.Hum) اجلامعّيةأحقق بأن اليحث التكميلي لتوفري شرط لنيل شهاد ة الدرجة 

ذكر موضوعه فوقه هو من أصالة اليحث وليس ابنتحاليا. ومل ينتشر بأية إعالمية. وأبنا على 
 .ابنتحالية هذا اليحث التكميلي-ما يوما-إذا ثيتت ،بنوبنيةاستعداد لقيول عواقب قا

   
 م1220 بنيويو  1،سورابايا       

 
 

          حممد الفرايب
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