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 زً وزىا العوزح هحليزاإ و ئقليويزا اوزتٌاداإ ئلزً هعزا يش         تقذم الكليت خذهت تعليويت وبحثيت هتويزة تشقً ئلً هستىي التويزز واببزذاف  زج ه زاد اآلداب والعلزىم ابًسزاًيت       
ش للبشاهج التعليويت و القذساث العلويت و البحثيت ألواتزتها ال ىدة التعليويت و البحثيت ، و هىاكبت التطىساث العلويت و الفكش ت و التكٌىلىجيت ، و رلك بالتطى ش الوستو

و تلبيزت احتياجزاث الو توز      و طالبها ، و اوتخذام ووائح تعليويت حذ ثت ،و هتابعت الخش  يي، و ئتاحت الفشصت لها لوتابعت ال ذ ذ هي العلىم و الوعزاس  و الخبزشاث،  
 ت و تٌويزت قززين امًتوززاة و الوززىاطٌيي هزي خززالد ئجززشاةاث تتسززن باموزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزززاتج     ،والوسزاموت  ززج حززح ه زكالتب ، و بٌززاة ال خرززيت الورززش   

 والوستوش .

 

 
1 

 سؤ ت الكليت 

تتطل  الكليت ئلً أى تكىى هإوست تعليويت وبحثيت هعتوذة تحتح هكاًت هشهىقت بيي 

الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بشاهج دساويت بأواتزتها وخش  يها ئليوستىي  وترح ًظائشما

 .  هتويزة  ً هشحلتً الليساًس والذساواث العليا تسهن  ً الشقً و التٌويت الوستذاهت للو تو 

 و.8201/9201انعاو انجايعي  انطياضحلطى َتيجح تظهًاخ 

           

  أحًد عثد انعسيسانطيد األضتاذ اندكتىر/           

 انتعهيى وانطالبوٌ وكيم انكهيح نشؤ                                                     

 تحيح طيثح وتعد ،                                                                                                 

ًًا ت      و ،  وتياَها كاآلتي :2018/2019 انجايعي انعاو عٍ انطياضح لطى تظهًاخ ُتيجحَفيد ضيادتكى عه

 :  انثاَيحأوال : انفرلح 

 اضى انطانة و
رلى 

 انجهىش
 َتيجح انتظهى انتظهى يادج انحانح

أيٍ انًعهىياخ  اَتظاو 23508 دعاء أحًد يحًد اضًاعيم انشاعر 1

 وانطياضح
 نيص نها حك

 

 

2 

 نيص نه حك انهُدضح انطياضيح اَتظاو 23519 يحًد خًيص يحًد عثدانهطيف 

انفكر انطياضى فى انمرٌ 

 انعشريٍ
 نيص نه حك

انحرياخ انًدَيح 

 وانطياضيح
 نيص نه حك

 نيص نه حك انًشاركح انطياضيح

أيٍ انًعهىياخ 

 وانطياضح
 نيص نه حك

 نيص نه حك انطياضح وانًانيح

أيٍ انًعهىياخ  اَتظاو 23523 يُح اهلل رضا يتىنى يغرتى 3

 وانطياضح
 نيص نها حك
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 سؤ ت الكليت 

تتطل  الكليت ئلً أى تكىى هإوست تعليويت وبحثيت هعتوذة تحتح هكاًت هشهىقت بيي 
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اَتظاو  23532 أحًد خًيص انطعيد عثاش حطٍ 4

 تاق

يمديح فى انطياضح 

 انًمارَح

 نيص نه حك

أيٍ انًعهىياخ 

 وانطياضح

 نيص نه حك

اَتطاب  23549 رحًه ضًير إتراهيى انطيد 5

 يىجه

 نيص نها حك انطياضيح انهُدضح

انفكر انطياضى فى انمرٌ 

 انعشريٍ

 نيص نها حك

 نيص نها حك عهى االجتًاع انطياضى

اَتطاب  23609 عثدانهطيف انطيد فايدَاَطى رجة  6

 يىجه

انفكر انطياضى فى انمرٌ 

 انعشريٍ

 نيص نها حك

يمديح فى انطياضح 

 انًمارَح

 نيص نها حك

أيٍ انًعهىياخ 

 وانطياضح

 نيص نها حك

 نيص نها حك انطياضح وانًانيح

 نيص نها حك االَتطاب

 نيص نها حك انطياضح انعايح

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                    
 كليت اآلداب           
    جاهعت دهٌهىس         

======================================================= 

 زً وزىا العوزح هحليزاإ و ئقليويزا اوزتٌاداإ ئلزً هعزا يش         تقذم الكليت خذهت تعليويت وبحثيت هتويزة تشقً ئلً هستىي التويزز واببزذاف  زج ه زاد اآلداب والعلزىم ابًسزاًيت       
ش للبشاهج التعليويت و القذساث العلويت و البحثيت ألواتزتها ال ىدة التعليويت و البحثيت ، و هىاكبت التطىساث العلويت و الفكش ت و التكٌىلىجيت ، و رلك بالتطى ش الوستو

و تلبيزت احتياجزاث الو توز      و طالبها ، و اوتخذام ووائح تعليويت حذ ثت ،و هتابعت الخش  يي، و ئتاحت الفشصت لها لوتابعت ال ذ ذ هي العلىم و الوعزاس  و الخبزشاث،  
 ت و تٌويزت قززين امًتوززاة و الوززىاطٌيي هزي خززالد ئجززشاةاث تتسززن باموزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزززاتج     ،والوسزاموت  ززج حززح ه زكالتب ، و بٌززاة ال خرززيت الورززش   

 والوستوش .

 

 
3 

 سؤ ت الكليت 

تتطل  الكليت ئلً أى تكىى هإوست تعليويت وبحثيت هعتوذة تحتح هكاًت هشهىقت بيي 
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 :  انثانثحثاَيا : انفرلح 

 اضى انطانة و
رلى 

 انجهىش
 َتيجح انتظهى يادج انتظهى انحانح

ضًيه عثدانًُعى أتى زيد عثدانُثى  1

 يفتاح 

اَتطاب  34522

 يىجه

انُظرياخ االجتًاعيح 

 نهطياضح

 نيص نها حك

 نيص نها حك اإلعالو انرلًى وانطياضح

 نيص نها حك انطياضح اندونيح

 

 

2 

اَتطاب  34524 صفىخ عثدانطالو عثدانحًيد

 يىجه

انُظرياخ االجتًاعيح 

 نهطياضح

 نيص نه حك

 نيص نه حك دراضاخ انًطتمثم

يمديح فى انطياضح 

 انًمارَح

 نيص نه حك

 

 

 

 

 

 ونطيادتكى جسيم انشكر،                                                                                              

 يمديه نكى                                                                                                      

 زكريا آياخ عادلد/                                                                                                

 عضى نجُح انتظهًاخ                                                                                               


