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وعخوعخوظخوظخانرقذيرانذرجحانًادج

161131410.5313.51341713316

جـ جـ

101241611213123159.5413.5

ل

101351812.3315.312.25315.2511314

ل

131331613.83.517.314.5317.512315

//جـ

131141512.8315.814.5418.513417

//جـ
21313.5316.513.30.513.810.5313.5527َذٕ انهغح ف

//جـ

1012.5416.513.53.5171231511.5314.5

ل
2139312111.512.510.5313.57.5310.5َذٕ انهغح ف

//جـ

1311.5516.512.34.516.81341714519

//جـ

1312.5416.512.34.516.811.5415.513417

//جـ

101331613.52.516103134.537.5

ل

12831191.510.5103137310

ل

1011.5415.5134171251714519

ل

121331612.83.516.3123158.5412.5

ل

ذعثير ٔصياغح جًمأشكال انجًهح انياتاَيح
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انفرقح انثاَيح

انهغح انياتاَيح: قطى

يذخم اني أدب انياتاٌ 1َذٕ انهغح انياتاَيح

//جـ

7502

ى 
رق

ش
ٕ
جه

ان

يٕاد انرخهف
يالدظاخ أضًاء انطهثح

ة
ان
ط

ان
ح 

ان
د

ذقٗ ايًاٌ عثذ انعسيس دطٍ انعريط7505

ايّ يذًذ عثذ انْٕاب يذًٕد يذًذ7503

ايّ َاصر ريعاٌ انفٕال7504
جـ جـو//جـ//جـ

ض//جـ//جـجـ جـ

//جـجـ جـجـ جـجـ جـ

ايُاش اشرف عثذ انفراح يطعٕد
//جـ//جـ//جـو

انشيًاء عهٗ عثذ انعال دط7501ٍ
//جـ//جـ//جـجـ جـ

2019 /2018َريجح ايرذاٌ انعاو انجايعٗ 

كهيح اآلداب

دانيا ضيذ ادًذ يذًذ انث7506ٗٓ

اضراء عهٗ اضًاعيم عهٗ شعال7500ٌ
جـ جـجـ جـ//جـ

//جـ//جـجـ جـجـ جـ

ردًّ يذٗ َثيم انشاعر7508

طالب يطرجذيٍ اَرظاو

دَيا ايٓاب اتراْيى انذكرٔر7507ٖ
ل//جـلل

وجـ جـجـ جـجـ جـ

جـ جـ//جـجـ جـجـ جـ
ريى اكرو يذًذ يذًذ دياب7509

زيُة يذًٕد فرذٗ عيط7510ٗ
ض//جـجـ جـجـ جـ

ضارِ ادًذ دطٍ يذًذ7511
ل//جـلل

و
7512

ضًاء يذة عثذ انردًٍ عثذ اهلل 

شريف

صفاء ادًذ يذًذ دافظ اضًاعيم7513

جـ جـجـ جـ//جـ

ل//جـجـ جـجـ جـ
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طالب يطرجذيٍ اَرظاو
81231510.5414.510.25313.2514.5317.5

ض

1614.5519.514.5519.514.5519.514.5519.5

جـ جـ

1013.5316.514.54.51914.5519.514.5519.5

ل
1311.5213.57.829.8831110.5313.5ل112.9انذرٔف ٔانًفرداخ ف

//جـ

131341713.53.517123159312

//جـ

1314.5519.514.3519.314.25519.2514519

//جـ

16103139.33.512.81041414.5418.5

جـ جـ

108412112131041410.5414.5

ل

131241613.34.517.811.5516.512517

//جـ

131451914.5519.51351812.5517.5

//جـ

1613518144181451915520

جـ جـ
210841210.81.512.39.5312.511314َذٕ انهغح ف

ل

108.5311.5121138.5311.59.5312.5

ل

141041412.8214.810.5414.511.5415.5

//جـ

128.5311.512.51.514123159312

ل

جـ جـ//جـ//جـ//جـ
عًر فرخ اهلل عثذ انذهيى تيٕي7514ٗ

نطيفح خانذ عيذ ادًذ7515
وووو

وووجـ جـ
7516

يذًذ ادًذ يذًذ انذطيُٗ عثذ 

انْٕاب

يذًذ رفعد ضعذ انطيذ عثذ انكريى7517
//جـلض//جـ

ل//جـجـ جـجـ جـ
يريى اتراْيى يذًذٖ انطيذ دتٕر7518

يريى دُفٗ َٕر انذيٍ اتراْيى االشٓة7519
وووو

و//جـل//جـ
يريى يذًٕد ادًذ ادًذ انذطي7520ُٗ

يُح اهلل ْشاو عثذ انًقصٕد انذطي7521ُٗ
//جـ//جـ//جـل

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ
يٗ ادًذ خهيفّ يذًذ عثذ اهلل7522

يٗ يذًذ عثذ انعسيس ط7523ّ
جـ جـووو

وووو
ييرَا يجذٖ يٕضٗ ايي7524ٍ

َاريًاٌ يذًذ طّ يذًذ ادًذ7525
//جـللل

لل//جـل
َذٖ عثذ انطرار يُذٔر تذ7526ٖٔ

َرييٍ َثيم فًٓٗ عثذ انرد7527ًٍ
//جـ//جـ//جـ//جـ

ل//جـ//جـل
َٕرْاٌ ادًذ اتراْيى عثذ انًُعى7528
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طالب يطرجذيٍ اَرظاو
2137.5310.592.511.5103138311َذٕ انهغح ف

//جـ

156.528.510313741111415

//جـ

غغغغغغغغغغغغغغائةغ1صٕذياخ ف
غائةغائةغدقٕق اَطاٌ

2103.525.55.31.56.8538729َذٕ انهغح ف
ل2ذعثير ٔصياغح ف

2101131412.81.514.373106.528.5َذٕ انهغح ف

ل
21011.5314.512.5113.511314527َذٕ انهغح ف

ل
غغغغغغغغغغغغغ1انذرٔف ٔانًفرداخ ف

غائة2كاَجي ف

ْذٖ ضعيذ عثذ انرؤٔف ادًذ ضعذ7530

ادًذ تيٕيٗ اتراْيى اتراْيى

َٕرْاٌ رجة عطا رجة7529
ل//جـلل

//جـل//جـض

دٕل عيٍ شًص
غائةغائةغائةغائة

رظٕٖ خانذ ضيذ عثذِ انغُذٔر7532

7531

ضضض جـض جـ

ضل//جـ//جـ
زيُة عٕاد ادًذ عثذ انعسيس انجٕخ7533ٗ

ضٓر جًال يذًذ انطيذ ادًذ7534
ض//جـ//جـ//جـ

غائةغائةغائةغائة
يذًٕد عادل اتراْيى انطيذ7535

طالب تاقٌٕ نالعادج اَرظاو

طالب يطرجذيٍ اَرطاب

انرباط عبير./ د.انكهيةا عميد  انحسيني بدراندين محمد. د.أ انكهية وكيم             انبحراوي عبدانقادر/ و.د.أ. انكنترول رئيس انرصد راجع                        اننتيجة رصد    


