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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       
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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 .
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 10204 عاطف ضعد إتراٍْى يسًٕد 2

 

 نٍص نّ زك تسث ٔيكرثح اَرظاو
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 فاذٍ أزًد يسًد يرضً

 زك انٍص نٓ يُاْح انرفطٍر اَرطاب يٕخّ 10665

ذارٌخ انُمد زرى َٓاٌح 

انمرٌ انثانث انٓدري 

(1) 

 زك انٍص نٓ

 انُسٕ ٔانصرف

 )انًرفٕعاخ ٔاألفعال(

 زك انٍص نٓ

فً  ًتاألدب انعر

 انعصر انداْهً

 زك انٍص نٓ
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يسًد عثد انالِ يسًد أزًد  4

 عثد انُعٍى

 اَرطاب يٕخّ 10689
 

يدخم إنى اندراضح 

 األدتٍح

 نّ زك نٍص

أضًاء َٕذ عثد انالِ عثد  5

 انطالو

 اَرطاب يٕخّ 10567
 

 انُسٕ ٔانصرف

 )انًرفٕعاخ ٔاألفعال(

نٓا زك ، ٔذصثر 

ٔنٍطد  35درخرٓا 

34 

 

 يُاْح ذفطٍر انمرآٌ
 زك انٍص نٓ

 

 عهى انهغحيدخم إنى 
 زك انٍص نٓ

أيٍرج يسًد عثد انعاطً  6

 يسًد يرعً

 اَرطاب يٕخّ 10768
 

 انعرٔض
 زك انٍص نٓ

 انُسٕ ٔانصرف

 )انًرفٕعاخ ٔاألفعال(

 زك انٍص نٓ

 

انُسٕ ٔانصرف 

)ألطاو انكالو 

 ٔانًٍساٌ انصرفً(

 زك انٍص نٓ

 

األدب انعرتً فً صدر 

اإلضالو ٔانعصر 

 األيٕي

 زك انٍص نٓ

 

 عهى انهغحيدخم إنى 
 زك انٍص نٓ
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 ثانيا : الفرقة الثانية : 

 َرٍدح انرظهى يادج انرظهى انسانح رلى اندهٕش اضى انطانة و

 زك نٍص نّ َسٕ ٔصرف اَرظاو 20217 عثد اهلل صالذ عثد اهلل زطٍٍ انثرنطً 1

 اَرظاو  يسًد أزًد عهً أتٕ ضٍف 2
 

 عهٕو انمرآٌ
 زك نٍص نّ

اَرطاب  20406 أزًد صفٕخ خًعح أيٍٍ أٔو 3

 يٕخّ

 

 انُسٕ ٔانصرف
 نٍص نّ زك

 

ذارٌخ انُمد زرى َٓاٌح 

 انمرٌ انثانث انٓدري

 نٍص نّ زك

اَرطاب  20498 راٍَا أزًد يطعٕد خٕدج 4

 يٕخّ

 زك انٍص نٓ عهى انمافٍح

 

 عهٕو انمرآٌ
 زك انٍص نٓ

 

 عهى األصٕاخ
 زك انٍص نٓ

اَرطاب  20512 ضهًى زطٍٍ أتٕ انفرٕذ زطٍٍ عطٍح 5

 يٕخّ

 

 َصٕص ٔذرخًح
 زك انٍص نٓ

اَرطاب  20631 إضالو انطٍد يسًد عثد انعاطً 6

 عادي

 

 (2عهٕو لرآٌ )
 نٍص نّ زك

 

 (2نغح أٔرتٍح زدٌثح )
 نٍص نّ زك



 
 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       
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 الوستوش

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 .

 

 
4 

 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 

  ظاواَر 20241 غادج رخة عثد انعسٌس تمٕظ 7
 

انُمد انعرتً فً انمرٌ 

 انراتع

 زك انٍص نٓ

 

 عهى انمافٍح
 زك انٍص نٓ

 

 عهى انسدٌث َٔصٕصّ
 زك انٍص نٓ

 ظاواَر 20198 ضًر عثاش يسًٕد ضعد يدرِ 8
 

 عهى انسدٌث َٔصٕصّ
 زك انٍص نٓ
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 ثالثا : الفرقة الثالثة :

 َرٍدح انرظهى يادج انرظهى انسانح رلى اندهٕش اضى انطانة و

اَرطاب  30375 أيم ضعد عهً يٕضى 1

 يٕخّ

 زك انٍص نٓ عهى اندالنح

َرطاب  30444 انسالجيسًٕد يسًد إتراٍْى يصطفى  2

 يٕخّ

 

 يادج االَرطاب
 زك نٍص نّ

 اَرظاو 30058 أياًَ خًال عثد انُعٍى يسًٕد 3
 

 (1انهغح انعثرٌح )
 زك انٍص نٓ
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 رابعا : الفرقة الرابعة :

 َرٍدح انرظهى يادج انرظهى انسانح رلى اندهٕش اضى انطانة و

 زك نٍص نٓا انُثر انعرتً انسدٌث  ظاواَر 40035 أضًاء عثد انطرار يسًد خهٍم انشايً 1

2 

 

َرطاب  40377 عثد اهلل إَٔر أزًد يسًد انسًرأي

 عادي

 

 َمد أدتً زدٌث
 زك نٍص نّ

 

 نغح عثرٌح 
 نٍص نّ زك

اَرطاب  40417 انطعدًَ تدٌر عثد انسهٍى عثد انرازق 3

 يٕخّ

 

 نغح شرلٍح
 نٍص نّ زك

 اَرظاو 40023 إضراء يسًد يسًٕد اندثانً 4
 

 يادج اخرٍارٌح
 زك انٍص نٓ

 

 انُثر انعرتً انسدٌث
 زك انٍص نٓ
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انُمد انعرتً فً انمرٍٍَ  اَرظاو 40219 صثسً يسًد عٍد انصأييسًد  5

 انٓدرٌٍٍ 6ٔ  5

 نٍص نّ زك

 

 

 

 

 

 

 

 ٌرثٍٍ اَذً : حٔل انطاتمأيٍ اندد

 24عدد انرظهًاخ = =

 22عدد انطالب انًرظهًٍٍ = =

 2زك فً انرظهى =نّ  =

 22نٍص نّ زك فً انرظهى = =

 

 

 

 

 ٔنطٍادذكى خسٌم انشكر،

 يمديّ نكى

 أ.و.د/يسًد يسًٕد أتٕ عهً

 عضٕ ندُح انرظهًاخ


