
 

 

  أفعال السمع : مسع واستمع وأنصت وصغى يف القرآن الكريم داللة

 (الرتبوي مسع واستمع وأنصت وصغى وتضمينها لفظ عن داللية حتليلية دراسة)

 رسالة

 العربية اللغة تعليم شعبة يف اجلامعية الشهادة على للحصول مقدمة

 

 

 :قدمها

 أنا دوي اثنا فيربيانا

 1150232220: التسجيل رقم

 

 

 

 العربية اللغة تعليم شعبة

 والتعليم الرتبية كلية

 باندونج احلكومية اإلسالمية جاتي غونونج سونان جامعة

 م0210/  هـ 1112

 



 

 

 أفعال السمع : مسع واستمع وأنصت وصغى يف القرآن الكريم داللة

 (الرتبوي مسع واستمع وأنصت وصغى وتضمينها لفظ عن داللية حتليلية دراسة) 

 

 أنا دوي اثنا فيربيانا:  ةالطالب اسم

 1150232220:  التسجيل رقم

 وافقها،

 األول، املشرف
 

 

 املاجستري الرمحن، سيف أئيف الدكتورندوس،

 100320211001201221:  وظيفتال رقم

 الثاني، املشرف
 

 

 املاجستري دكتور كارمان،ال

 101212151009231220: التوظيف رقم

 :الرسالة هذه تصحيح قرر

 م 0210 سبتمرب ،ثالثاءال يوم

 األول، املمتحن
 

 

 املاجستري ،غوس كريمأ الدكتورندوس،

 100029191001201220: التوظيف رقم

 الثاني، املمتحن
 

 

 املاجستري دكتور، احلج، أدي ناندنج س،ال

 101021151000231220: التوظيف رقم
 

 اللغة، تعليم قسم رئيس
 

 

 املاجستري الرمحن، عبد مومو الدكتورندوس،

 100223201001231220: وظيفتال رقم

 

 العربية، اللغة تعليم شعبة رئيس
 

 

 املاجستري الرمحن، سيف أئيف الدكتورندوس،

 100911100222231221: التوظيف رقم



 

 

ةالطالب إقرار  

 :أدناه ةاملوقع أنا

 أنا دوي اثنا فيربيانا :  االسم 

 1150232220:  التسجيل رقم 

 بوغور -جاسنجا :   العنوان 

 الشهادة على للحصول النجاح شروط من شرط لتوفري أحضرهتا اليت الرسالة هذه بأن أقر

 جاتي ونجغون سونان جامعة يف والتعليم الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم شعبة يف اجلامعية

 :وموضوعها باندونج، احلكومية اإلسالمية

 أفعال السمع : مسع واستمع وأنصت وصغى يف القرآن الكريم داللة

 (الرتبوي مسع واستمع وأنصت وصغى وتضمينها لفظ عن داللية حتليلية دراسة) 

 .اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زاولتها وما بنفسي وكتبتها أحضرهتا

 أحتمل فأنا حبثي من ليست فعال أهنا وتبني تأليفه من أهنا مستقبال أحد ادعى وإذا

 تعليموال الرتبية كلية مسؤويل على أو املشرف على املسؤولية تكون ولن ذلك على املسؤولية

 .باندونج احلكومية اإلسالمية جاتي غونونج سونان جامعة العربية اللغة تعليم شعبة يف

 .ذلك على أحد جيربني وال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار هذا حررت
 

 م 0210 سبتمرب 11 باندونج،       

        
 

 

 

 أنا دوي اثنا فيربيانا            


