
(1)

معخمعخمشخمشخالتقذيرالذرجحالوادج

77295496.5410.57411ض17تعثير وصياغح ف

ضض18.5م ادب الياتاى ف

151131412.5416.51341715520

//جـ

210718941312.5315.513316ًصوص ياياًيح ف

ل

13103.513.510.5313.512.5416.514317

//جـ

41431783111341712416

ض جـ

892.511.55.549.51341712416

ض

1113518105151351813518

ل

1215520134171541912517

ل

77187.5411.573109.5413.5

ض

1071.58.594131141513417

ل

107295491041414418

ل

108195510113148311

ل

يذًذ انشافٗ عبذ يذًٕد شيًاء8310

ل//جـلض

يذًذ فتذٗ ادًذ شًس8309

انذيٍ َٕر انْٕاب عبذ عاطف سار8308ِ

انًمصٕد عبذ ادًذ خانذ عيُاء8311

م//جـضض

//جـللض

جـ جـ//جـ//جـض

دياب عرالٗ انفتاح عبذ سايخ سار8307ِ

جـ جـمجـ جـم

مم//جـم

2019 /2018ًتيجح اهتحاى العام الجاهعى 

كليح اآلداب

انرفاعٗ ادًذ اسايّ يذًٕد رداب8306

عًراٌ ٔديذ عصاو ادًذ8300

ادًذ يذًذ انًُعى عبذ يذًذ االء

جـ جـجـ جـ//جـ//جـ

يذًٕد فتذٗ يذًذ جًال ايُي8304ّ
جـ جـلجـ جـ

ادًذ يصطفٗ عُتر اسراء8301

جـ جـ

للضض

جـ جـجـ جـضل

جـ جـ

أسواء الطلثح

ة
ال
ط

ال
ح 

ال
ح

ابراْيى ادًذ االييٍ يذًذ بس8305ًّ

يشٕٓر ابراْيى عصاو انشيًاء8303

8302

طالب هستجذيي اًتظام

//جـ//جـض

مجـ جـجـ جـ//جـ

ن 
رق

س
و
جل

ال

هواد التخلف
ترجوح هي الياتاًيح إلى العرتيح 

والعكس
الفكر الياتاًي الحذيث

هالحظاخ

ي
لو

لع
 ا
ير

فك
لت

ا

الفرقح الثالثح

اللغح الياتاًيح: قسن

تاريخ األدب الحذيثًحو اللغح الياتاًيح

انرباط عبير./ د.انكهيةا عًيذ  ابٕعرب يذًذ. د.أ انكهية ٔكيم             انبذرأٖ دسٍ/ د.أ. انكُترٔل رئيس انرصذ راجع                        انُتيجة رصذ    



(2)

معخمعخمشخمشخالتقذيرالذرجحالوادج

2019 /2018ًتيجح اهتحاى العام الجاهعى 

كليح اآلداب

أسواء الطلثح

ة
ال
ط

ال
ح 

ال
ح

طالب هستجذيي اًتظام

ن 
رق

س
و
جل

ال

هواد التخلف
ترجوح هي الياتاًيح إلى العرتيح 

والعكس
الفكر الياتاًي الحذيث

هالحظاخ

ي
لو

لع
 ا
ير

فك
لت

ا

الفرقح الثالثح

اللغح الياتاًيح: قسن

تاريخ األدب الحذيثًحو اللغح الياتاًيح

1181.59.52.53.56143178311

ل

2862.58.512.5416.51341712517ًصوص ياياًيح ف

ض

139211103.513.511.5415.513417

//جـ

15145191041414.5519.515520

//جـ

13102.512.5103131231513417

//جـ

1060.56.52.546.57.5310.5538

ل

128311144181431713316

ل

117297.53.5111221412214

ل

81241653.58.51341714519

ض
انْٕاب عبذ انباسط عبذ انْٕاب عبذ ياسًي8320ٍ

مجـ جـضجـ جـ

//جـلض

ابراْيى يذًذٖ يذًٕد يذًذ ْاجر8318

بيٕيٗ ادًذ انذًيذ عبذ عادل ياسًي8319ٍ

جـ جـجـ جـمل

ضلض جـض جـ

انخير ابٕ ادًذ انشذات ادًذ َذ8316ٖ

عطية ابراْيى يجذٖ ْاجر8317

جـ جـ//جـ//جـل

مم//جـم

انًهك عبذ فتذٗ فايك يريى

انفارٔق عًر عهٗ ي8315ٗ

ادًذ اهلل عبذ انُاصر عبذ يذًذ8313

جـ جـ//جـ//جـل

جـ جـجـ جـجـ جـض

8314

لجـ جـض جـض
عهٗ انذًيذ عبذ عهٗ انزْراء فاط8312ًّ

انرباط عبير./ د.انكهيةا عًيذ  ابٕعرب يذًذ. د.أ انكهية ٔكيم             انبذرأٖ دسٍ/ د.أ. انكُترٔل رئيس انرصذ راجع                        انُتيجة رصذ    


