
 إشتضافة -كلية اللغات/ قصه اللغة االنكليسية

 الثالثةاملرحلة 

 

   5 5 5 3 4 4 5 3 5 ذوازا يةكان

 

 Syntax بابةت

Essay 

Writing Linguistics Translation French 

Methods of 

Research Novel Poetry Drama تَيبينى 

   ثمة   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ناظَى ضَى قوىل ذ

 ناجح ثةضةند ثةضةند باش ناظنجى ناظنجى ثةضةند ناظنجى باش ثةضةند ناظان ئاشاد امحد 1

 ناجح/ قساز ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند باش ناظنجى ثةضةند ناظنجى ثةضةند امحد حمىود حطن 2

 عبوز الواش ثةضةند ناظنجى باش ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى ثةضةند أختني ابساهيي عىس  3

 ناجح ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى ثةضةند ثةضةند ناظنجى باش ثةضةند أحلان إبساهيي خديدا 4

 عبوز/ قساز  الواش ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند بامسة ايصدو وريشا 5

 وكىن الواش ثةضةند ناظنجى ناظنجى ثةضةند ثةضةند الواش ناظنجى الواش طهبراز وناف  6

 وكىن الواش ثةضةند ناظنجى باش ناظنجى ثةضةند ناظنجى ناظنجى الواش بودين بوجت صاحل 7

 عبوز/ قساز  الواش ثةضةند باش ناظنجى باش ناظنجى ناظنجى باش ثةضةند جوان كريه طه 8

 عبوز  ثةضةند ناظنجى باش باش ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى الواش حامت كسيي خمف  9

 ناجح/ قساز ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ناظنجى باش باش ثةضةند حطن حجي خمف 10

 ناجح ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةضةند ناظنجى ناظنجى ثةضةند اضعد حمىود دعاء 11

 ناجح ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى باش ثةضةند مسري عبدالوحيد زجب 12

 عبوز ثةضةند ثةضةند باش باش ناظنجى ثةضةند ناظنجى ثةضةند الواش عاده تتو كسوص 13

 وكىن الواش ثةضةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةضةند الواش ناظنجى الواش عازف هاشي حطن 14



 عبوز/ قساز  ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند باش شوز باش ناظنجى ناظنجى الواش عمي ياضس عمي 15

 عبوز  الواش ثةضةند ناظنجى ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند كاوريان طيالن قادز 16

 وكىن الواش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند الواش الواش ثةضةند الواش كيىان زشدي أمحد 17

 ناجح/ قساز ثةضةند ثةضةند ناظنجى باش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند حمىد ابساهيي عيدو  18

 عبوز/ قساز  الواش ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند حمىد ضميىان شوكت 19

 ناجح/ قساز مستويف ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند مستويف ضعيد طاهروسيي  20

 ناجح ثةضةند باش هةزةباش ثةضةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى وسيي عصيص حكيي 21

 وكىن الواش ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند الواش ثةضةند ثةضةند الواش وطعود إدزيظ زشيد 22

 قسازناجح/  ثةضةند ثةضةند ناظنجى باش ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى ثةضةند ناشك إمساعين وساد 23

 عبوز/ قساز  الواش ثةضةند ثةضةند باش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند مجين رياضهاني  24

 عبوز/ قساز  ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ضعدي عمي هيثه 25

 ناجح ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى ثةضةند شوز باش ثةضةند ثةضةند ثةضةند وشياز عبداهلل حمىد 26

 ناجح/ قساز ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند يطسى عبداهلل زشيد 27

 

 مالحظة:

 (إمتياز: هةزةباش: جيد، شوزباش: جيد، باش: متوشط، ناظنجى: مقبول، ثةضةند: ضعيف، )الواش
 



 املرحلة الثالثة/ عبور

 

 

   5 5 5 3 4 4 5 3 5 ذوازا يةكان

 

 Syntax بابةت

Essay 

Writing Linguistics Translation French Methods of Research Novel Poetry Drama تَيبينى 

   ثمة   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ناظَى ضَى قوىل ذ

 ناجح             ثةضةند     طوهداز امحد عبداهلل 1

 

 املرحلة الرابعة

 

   3 5 5 5 5 4 3 5 5 يةكانذوازا 

 

 Grammar Linguistics Translation French بابةت

Literary 

Criticism Novel Poetry Drama Graduation Paper تَيبينى 

   ثمة   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ناظَى ضَى قوىل ذ

 ناجح ناظنجى ثةضةند ناظنجى ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند امحد عبداهلل طوهداز 1

 ناجح باش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند حمند حمنود مسو 2

 

 مالحظة:

 (إمتياز: هةزةباش: جيد، شوزباش: جيد، باش: متوشط، ناظنجى: مقبول، ثةضةند: ضعيف، )الواش


