
اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

.، مع ترجمة القصة إلى المغة العربية"الفتاة وجرة المبن-  הָחָלב וַכד הַנֲעָרה"اكتب بالمغة العبرية عن حمم الفتاة في قصة آٌه عالء نجٌب دمحم الشرٌف مستجد تمدٌر ١٢١٠٦٧١

احمد ابراهٌم عبد اللطٌف الدهراوى مستجد تمدٌر ٢٢١٠٦٧٢
اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن أحد األعٌاد الٌهودٌة، الذي ترتبط ذكراه بٌهودا المكابً، وألحك الممال 

.بترجمة للغة العربٌة

احمد حاتم احمد مسعد كحله مستجد تمدٌر ٣٢١٠٦٧٣
 اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول كٌفٌة تدلٌل الوالدان ألبنائهم، وما هً نصٌحة األخصائً 

ִסיכֹולֹוג)النفسً .لهما، مع الترجمة للغة العربٌة (ַהפְּ

احمد سرور احمد الطنطاوى على مستجد تمدٌر ٤٢١٠٦٧٤
ֶרַהָנא-אָבא" اكتب باللغة العبرٌة لصة من لصص تراث ٌهود أثٌوبٌا عن رجل ٌُدعى  ، وأرفك معها "ֶגבְּ

.الترجمة باللغة العربٌة

احمد طارق احمد المرسى الطٌار مستجد تمدٌر ٥٢١٠٦٧٥

ַהֲחִסיָדה "اكتب باللغة العبرٌة لصة  ، وترجمها للغة العربٌة، "الثعلب واللملك- ַהּׁשּוַעל וְּ

מדוע אתה חושב ، "ושוב לא היו חברים: "בספור כתוב: وأجب على السؤال التالً

?שהשועל והחסידה הפסיקו להיות חברים 

احمد ٌسرى السٌد عمر شعبان مستجد تمدٌر ٦٢١٠٦٧٦
اكتب باللغة العبرٌة محادثة تدور بٌن سٌدة تسأل سائك الحافلة عن عنوان ترٌد الذهاب إلٌه، وأرفمها 

.بالترجمة باللغة العربٌة

اسراء طارق خٌرى العفٌفى شلبى مستجد تمدٌر ٧٢١٠٦٧٧
اكتب لصة باللغة العبرٌة تُدلل بها على أنه ال ٌنبغً علٌنا اطالق األحكام طالما أننا ال نُدرن الحمائك كافة، 

E302.وألحمها بالترجمة العربٌة

اسراء دمحم عبد الوهاب عبد السالم سلٌمان مستجد تمدٌر ٨٢١٠٦٧٨
ֵנה גּוף: ، ووضح فٌه ما ٌلً"الحمامة- ַהּיֹוָנה " اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن  ، ָמזֹון، ֶצַבע، ִמבְּ

ָיה יוָחדֹות، קֹול ַהּיֹוָנה، ֵאזֹור ִמחְּ כּונֹות מְּ .، ولُم بترجمتها إلى اللغة العربٌةותְּ

اسالم حماده عوض الزناتى الباز البحٌرى مستجد تمدٌر ٩٢١٠٦٧٩
، ٌتضمن تارٌخٌة العٌد، وبعض طموسه، وألحمه بالترجمة "عٌد األنوار- ַחג ַהֲחנוָכה "اكتب مماالً عن 

.العربٌة

االء حسن دمحم ابراهٌم عطا مستجد تمدٌر ١٠٢١٠٦٨٠
اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن طائر الحمام، متضمنًا معلومات حول هٌئته، وصوته، وكٌفٌة تربٌته، وألحك 

.الممال بترجمة باللغة العربٌة

امنٌه رأفت فتوحه دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ١١٢١٠٦٨١
اكتب بالمغة العبرية عن حمم الصبية القروية البسيطة بما ستفعمه بجرة المبن، وكيف ستجني منها أرباًحا كثيرة، مع ترجمة 

.القصة إلى المغة العربية

اٌمان دمحم حامد احمد الصٌاد مستجد تمدٌر ١٢٢١٠٦٨٢
 اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن أحد األعٌاد الٌهودٌة، الذي ترتبط ذكراه بٌهودا المكابً، وألحك الممال 

.بترجمة للغة العربٌة

اٌه جمال مصطفى فلوس مستجد تمدٌر ١٣٢١٠٦٨٣
اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول كٌفٌة تدلٌل الوالدان ألبنائهم، وما هً نصٌحة األخصائً 

ִסיכֹולֹוג)النفسً .لهما، مع الترجمة للغة العربٌة (ַהפְּ

اٌه رضا زكى الشافعى مستجد تمدٌر ١٤٢١٠٦٨٤
اكتب لصة باللغة العبرٌة حول حدث ٌدل على أن واطالق األحكام على اآلخرٌن بدون معرفة ظروفهم 

.الحمٌمٌة كاملة ٌعُد من سوء الظن، وترجمه للغة العربٌة

اٌهاب دمحم مصطفى السعٌد ناصر مستجد تمدٌر ١٥٢١٠٦٨٥

ַהֲחִסיָדה "اكتب باللغة العبرٌة لصة  ، وترجمها للغة العربٌة، وأجب على "الثعلب واللملك- ַהּׁשּוַעל וְּ

מדוע אתה חושב שהשועל והחסידה ، "ושוב לא היו חברים: "בספור כתוב: السؤال التالً

?הפסיקו להיות חברים 

حسٌن حسن على على السٌد عمٌره مستجد تمدٌر ١٦٢١٠٦٨٦
اكتب لصة باللغة العبرٌة تُدلل بها على أنه ال ٌنبغً علٌنا اطالق األحكام طالما أننا ال نُدرن الحمائك كاملة، 

وألحمها بالترجمة العربٌة

حنٌن احمد حسن دمحم طه حبٌب مستجد تمدٌر ١٧٢١٠٦٨٧
سٌدة ٌنبغً علٌها الذهاب لممابلة عمل فً تل أبٌب، لكنها ال تعرف كٌف تصل للعنوان، اكتب باللغة العبرٌة 

.حوار ٌدور بٌنها وبٌن سائك الحافلة شارًحا لها العنوان، وترجم المحادثة باللغة العربٌة

حنٌن دمحم عبد الحافظ متولى الباز مستجد تمدٌر ١٨٢١٠٦٨٨
اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول كٌفٌة تدلٌل الوالدان ألبنائهم، وما هً نصٌحة األخصائً 

ִסיכֹולֹוג)النفسً .لهما، مع الترجمة للغة العربٌة (ַהפְּ

حور اٌهاب عبد العاطى نور سلٌمان مستجد تمدٌر ١٩٢١٠٦٨٩
، ٌتضمن تارٌخٌة العٌد، وبعض طموسه، وألحمه بالترجمة "عٌد األنوار- ַחג ַהֲחנוָכה "اكتب مماالً عن 

.العربٌة

دٌنا ماهر توفٌك صالح اللحام مستجد تمدٌر ٢٠٢١٠٦٩٠
ַהָנא-אָבא"اكتب بالمغة العبرية قصة من قصص تراث يهود أثيوبيا عن رجل ُيدعى  רֶּ בְּ ، وأرفق معها الترجمة بالمغة "גֶּ

.العربية
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اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

رغده عز الدٌن عبد المنعم مصطفى مستجد تمدٌر ٢١٢١٠٦٩١
، مع ترجمة "الفتاة وجرة اللبن- הַנֲעָרה וַכד הָחָלב "اكتب باللغة العبرٌة عن حلم الفتاة فً لصة 

.المصة إلى اللغة العربٌة

روان مدحت ماهر حامد اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٢٢١٠٦٩٢
  اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن أحد األعٌاد الٌهودٌة، الذي ترتبط ذكراه بٌهودا المكابً، وألحك الممال 

.بترجمة للغة العربٌة

رٌم اشرف شولى مسعد البٌار مستجد تمدٌر ٢٣٢١٠٦٩٣
 اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول كٌفٌة تدلٌل الوالدان ألبنائهم، وما هً نصٌحة األخصائً 

ִסיכֹולֹוג)النفسً .لهما، مع الترجمة للغة العربٌة (ַהפְּ

رٌم عصام احمد عباس مستجد تمدٌر ٢٤٢١٠٦٩٤
ֵנה גּוף: ، ووضح فٌه ما ٌلً"الحمامة- ַהּיֹוָנה "اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن  ֵאזֹור ، ָמזֹון، ֶצַבע، ִמבְּ

ָיה יוָחדֹות، קֹול ַהּיֹוָנה، ִמחְּ כּונֹות מְּ .، ولُم بترجمتها إلى اللغة العربٌةותְּ

ساره دمحم عبد المجٌد على ٌونس مستجد تمدٌر ٢٥٢١٠٦٩٥

ַהֲחִסיָדה "اكتب باللغة العبرٌة لصة  ، وترجمها للغة العربٌة، وأجب على "الثعلب واللملك- ַהּׁשּוַעל וְּ

מדוע אתה חושב שהשועל והחסידה ، "ושוב לא היו חברים: "בספור כתוב: السؤال التالً

E321+?הפסיקו להיות חברים 

سالمه محمود سالمه بٌومى الدمٌرى مستجد تمدٌر ٢٦٢١٠٦٩٦
، ٌتضمن تارٌخٌة العٌد، وبعض طموسه، وألحمه بالترجمة "عٌد األنوار- ַחג ַהֲחנוָכה "اكتب مماالً عن 

.العربٌة

سما رشاد دمحم رءوف شندى مستجد تمدٌر ٢٧٢١٠٦٩٧
اكتب باللغة العبرٌة محادثة تدور بٌن سٌدة تسأل سائك الحافلة عن عنوان ترٌد الذهاب إلٌه، وأرفمها 

.بالترجمة باللغة العربٌة

سهٌله احمد دمحم ٌونس مستجد تمدٌر ٢٨٢١٠٦٩٨
 اكتب لصة باللغة العبرٌة تُدلل بها على أنه ال ٌنبغً علٌنا اطالق األحكام طالما أننا ال نُدرن الحمائك كافة، 

.وألحمها بالترجمة العربٌة

سٌف الدٌن مصطفى كامل عطٌه لابٌل مستجد تمدٌر ٢٩٢١٠٦٩٩
ִסיכֹולֹוג)اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول رأي األخصائً النفسً فً ما هو الحب الحمٌمً الذي ٌجب  (ַהפְּ

E345.على األهل منحه لطفلهم، مع ترجمة الممال إلى اللغة العربٌة

شروق ثروت المتولى احمد مستجد تمدٌر ٣٠٢١٠٧٠٠
ֶרַהָנא-אָבא"اكتب باللغة العبرٌة لصة من لصص تراث ٌهود أثٌوبٌا عن رجل ٌُدعى  ، وأرفك معها "ֶגבְּ

.الترجمة باللغة العربٌة

عبد الرحمن خالد هلول دمحم مٌزان مستجد تمدٌر ٣١٢١٠٧٠١
، مع ترجمة "الفتاة وجرة اللبن- הַנֲעָרה וַכד הָחָלב "اكتب باللغة العبرٌة عن حلم الفتاة فً لصة 

.المصة إلى اللغة العربٌة

عبٌر هٌثم فكرى ابوالفتوح دمحم مستجد تمدٌر ٣٢٢١٠٧٠٢
اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن أحد األعٌاد الٌهودٌة، الذي ترتبط ذكراه بٌهودا المكابً، وألحك الممال 

A335.بترجمة للغة العربٌة

على على على عبد العال الدٌب مستجد تمدٌر ٣٣٢١٠٧٠٣
اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول كٌفٌة تدلٌل الوالدان ألبنائهم، وما هً نصٌحة األخصائً 

ִסיכֹולֹוג)النفسً .لهما، مع الترجمة للغة العربٌة (ַהפְּ

على دمحم السٌد على عوض مستجد تمدٌر ٣٤٢١٠٧٠٤
ֵנה גּוף: ، ووضح فٌه ما ٌلً"الحمامة- ַהּיֹוָנה "اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن  ֵאזֹור ، ָמזֹון، ֶצַבע، ִמבְּ

ָיה יוָחדֹות، קֹול ַהּיֹוָנה، ִמחְּ כּונֹות מְּ .، ولُم بترجمتها إلى اللغة العربٌةותְּ

غاده على ابراهٌم ابراهٌم الشحات مستجد تمدٌر ٣٥٢١٠٧٠٦

ַהֲחִסיָדה "اكتب باللغة العبرٌة لصة  ، وترجمها للغة العربٌة، وأجب على "الثعلب واللملك- ַהּׁשּוַעל וְּ

מדוע אתה חושב שהשועל והחסידה ، "ושוב לא היו חברים: "בספור כתוב: السؤال التالً

E321+?הפסיקו להיות חברים 

فاتن اٌهاب بدٌر ابراهٌم سٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٦٢١٠٧٠٧
، ٌتضمن تارٌخٌة العٌد، وبعض طموسه، وألحمه بالترجمة "عٌد األنوار- ַחג ַהֲחנוָכה "اكتب مماالً عن 

.العربٌة

فاطمة صبحى عبد المجٌد السٌد على مستجد تمدٌر ٣٧٢١٠٧٠٨
اكتب باللغة العبرٌة محادثة تدور بٌن سٌدة تسأل سائك الحافلة عن عنوان ترٌد الذهاب إلٌه، وأرفمها 

.بالترجمة باللغة العربٌة

فاطمه الزهراء سمٌر محمود عبده حسن مستجد تمدٌر ٣٨٢١٠٧٠٩
اكتب لصة باللغة العبرٌة تُدلل بها على أنه ال ٌنبغً علٌنا اطالق األحكام طالما أننا ال نُدرن الحمائك كافة، 

.وألحمها بالترجمة العربٌة

فرٌد طارق فرٌد الدٌب السٌد علً مستجد تمدٌر ٣٩٢١٠٧١٠
ִסיכֹולֹוג)اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول رأي األخصائً النفسً فً ما هو الحب الحمٌمً الذي ٌجب  (ַהפְּ

E311.على األهل منحه لطفلهم، مع ترجمة الممال إلى اللغة العربٌة

لٌلى على دمحم ابوالعطا مستجد تمدٌر ٤٠٢١٠٧١١
ֶרַהָנא-אָבא"ن لصص تراث ٌهود أثٌوبٌا عن رجل ٌُدعى A366+اكتب باللغة العبرٌة لصة م ، "ֶגבְּ

.وأرفك معها الترجمة باللغة العربٌة
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كلٌة اآلداب
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 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

لغات األمم السامٌة و آدابها-اللغات الشرلٌة- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

دمحم احمد الدمحمى احمد حجازي مستجد تمدٌر ٤١٢١٠٧١٢
، مع ترجمة "الفتاة وجرة اللبن- הַנֲעָרה וַכד הָחָלב "اكتب باللغة العبرٌة عن حلم الفتاة فً لصة 

.المصة إلى اللغة العربٌة

دمحم على دمحم دمحم شتٌوي مستجد تمدٌر ٤٢٢١٠٧١٣
اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن أحد األعٌاد الٌهودٌة، الذي ترتبط ذكراه بٌهودا المكابً، وألحك الممال 

.بترجمة للغة العربٌة

دمحم عماد حمدى عباس جابر مستجد تمدٌر ٤٣٢١٠٧١٤
اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول كٌفٌة تدلٌل الوالدان ألبنائهم، وما هً نصٌحة األخصائً 

ִסיכֹולֹוג)النفسً .لهما، مع الترجمة للغة العربٌة (ַהפְּ

محمود دمحم الٌمانى احمد حماده مستجد تمدٌر ٤٤٢١٠٧١٥
ֵנה גּוף: ، ووضح فٌه ما ٌلً"الحمامة- ַהּיֹוָנה "اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن  ֵאזֹור ، ָמזֹון، ֶצַבע، ִמבְּ

ָיה יוָחדֹות، קֹול ַהּיֹוָנה، ִמחְּ כּונֹות מְּ .، ولُم بترجمتها إلى اللغة العربٌةותְּ

مرٌم اٌمن على اسماعٌل ابوشامه مستجد تمدٌر ٤٥٢١٠٧١٦

ַהֲחִסיָדה "اكتب باللغة العبرٌة لصة  ، وترجمها للغة العربٌة، وأجب على "الثعلب واللملك- ַהּׁשּוַעל וְּ

מדוע אתה חושב שהשועל והחסידה ، "ושוב לא היו חברים: "בספור כתוב: السؤال التالً

?הפסיקו להיות חברים 

مرٌم ماجد عبد الجواد دمحم مستجد تمدٌر ٤٦٢١٠٧١٧
، ٌتضمن تارٌخٌة العٌد، وبعض طموسه، وألحمه بالترجمة "عٌد األنوار- ַחג ַהֲחנוָכה "اكتب مماالً عن 

.العربٌة

ممدوح احمد دمحم منطاش مستجد تمدٌر ٤٧٢١٠٧١٨
اكتب باللغة العبرٌة محادثة تدور بٌن سٌدة تسأل سائك الحافلة عن عنوان ترٌد الذهاب إلٌه، وأرفمها 

.بالترجمة باللغة العربٌة

منار سمٌر ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ٤٨٢١٠٧١٩
اكتب لصة باللغة العبرٌة تُدلل بها على أنه ال ٌنبغً علٌنا اطالق األحكام طالما أننا ال نُدرن الحمائك كافة، 

.وألحمها بالترجمة العربٌة

منى شحاته السعٌد شحاته السٌد مستجد تمدٌر ٤٩٢١٠٧٢٠
ִסיכֹולֹוג)اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول رأي األخصائً النفسً فً ما هو الحب الحمٌمً الذي ٌجب  (ַהפְּ

.على األهل منحه لطفلهم، مع ترجمة الممال إلى اللغة العربٌة

منى ولٌد شحاته ابوالمعاطى مستجد تمدٌر ٥٠٢١٠٧٢١
ֶרַהָנא-אָבא"اكتب باللغة العبرٌة لصة من لصص تراث ٌهود أثٌوبٌا عن رجل ٌُدعى  ، وأرفك معها "ֶגבְּ

.الترجمة باللغة العربٌة

مى مصطفى محمود دمحم شرٌف مستجد تمدٌر ٥١٢١٠٧٢٢
، مع ترجمة "الفتاة وجرة اللبن- הַנֲעָרה וַכד הָחָלב "اكتب باللغة العبرٌة عن حلم الفتاة فً لصة 

.المصة إلى اللغة العربٌة

مى مكاوى عبد هللا ابوعفش مستجد تمدٌر ٥٢٢١٠٧٢٣
اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن أحد األعٌاد الٌهودٌة، الذي ترتبط ذكراه بٌهودا المكابً، وألحك الممال 

.بترجمة للغة العربٌة

نانسى دمحم عبد الهادى ابراهٌم السما مستجد تمدٌر ٥٣٢١٠٧٢٤
اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول كٌفٌة تدلٌل الوالدان ألبنائهم، وما هً نصٌحة األخصائً 

ִסיכֹולֹוג)النفسً .لهما، مع الترجمة للغة العربٌة (ַהפְּ

نبٌله عاطف السٌد احمد دوٌب مستجد تمدٌر ٥٤٢١٠٧٢٥
ֵנה גּוף: ، ووضح فٌه ما ٌلً"الحمامة- ַהּיֹוָנה "اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن  ֵאזֹור ، ָמזֹון، ֶצַבע، ִמבְּ

ָיה יוָחדֹות، קֹול ַהּיֹוָנה، ִמחְּ כּונֹות מְּ .، ولُم بترجمتها إلى اللغة العربٌةותְּ

نهى دمحم امٌن دمحم لشطه مستجد تمدٌر ٥٥٢١٠٧٢٦

ַהֲחִסיָדה "اكتب باللغة العبرٌة لصة  ، وترجمها للغة العربٌة، وأجب على "الثعلب واللملك- ַהּׁשּוַעל וְּ

מדוע אתה חושב שהשועל והחסידה ، "ושוב לא היו חברים: "בספור כתוב: السؤال التالً

?הפסיקו להיות חברים 

نور الدٌن دمحم السٌد المكاوى مستجد تمدٌر ٥٦٢١٠٧٢٧
، ٌتضمن تارٌخٌة العٌد، وبعض طموسه، وألحمه بالترجمة "عٌد األنوار- ַחג ַהֲחנוָכה "اكتب مماالً عن 

.العربٌة

نورهان طارق دمحم العطار مستجد تمدٌر ٥٧٢١٠٧٢٨
اكتب باللغة العبرٌة محادثة تدور بٌن سٌدة تسأل سائك الحافلة عن عنوان ترٌد الذهاب إلٌه، وأرفمها 

.بالترجمة باللغة العربٌة

نورهان عطٌه عطٌه عبد اللطٌف على مستجد تمدٌر ٥٨٢١٠٧٢٩
اكتب لصة باللغة العبرٌة تُدلل بها على أنه ال ٌنبغً علٌنا اطالق األحكام طالما أننا ال نُدرن الحمائك كافة، 

E302.وألحمها بالترجمة العربٌة

هاجر حماده سعد على مستجد تمدٌر ٥٩٢١٠٧٣٠
ִסיכֹולֹוג)اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول رأي األخصائً النفسً فً ما هو الحب الحمٌمً الذي ٌجب  (ַהפְּ

.على األهل منحه لطفلهم، مع ترجمة الممال إلى اللغة العربٌة

هاجر دمحم احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٦٠٢١٠٧٣١
ֶרַהָנא-אָבא"ن لصص تراث ٌهود أثٌوبٌا عن رجل ٌُدعى A366+اكتب باللغة العبرٌة لصة م ، "ֶגבְּ

.وأرفك معها الترجمة باللغة العربٌة

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

لغات األمم السامٌة و آدابها-اللغات الشرلٌة- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

هاجر ولٌد عبد الفتاح زٌاده مستجد تمدٌر ٦١٢١٠٧٣٢
، مع ترجمة "الفتاة وجرة اللبن- הַנֲעָרה וַכד הָחָלב "اكتب باللغة العبرٌة عن حلم الفتاة فً لصة 

.المصة إلى اللغة العربٌة

هاٌدى سلٌمان عبد الفتاح دمحم بسٌونى مستجد تمدٌر ٦٢٢١٠٧٣٣
اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن أحد األعٌاد الٌهودٌة، الذي ترتبط ذكراه بٌهودا المكابً، وألحك الممال 

.بترجمة للغة العربٌة

ٌاسمٌن حمدى عبد الحمٌد السٌد دمحم مستجد تمدٌر ٦٣٢١٠٧٣٤
اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول كٌفٌة تدلٌل الوالدان ألبنائهم، وما هً نصٌحة األخصائً 

ִסיכֹולֹוג)النفسً .لهما، مع الترجمة للغة العربٌة (ַהפְּ

دمحم السٌد دمحم السٌد العدوى مستجد تمدٌر ٦٤٢١٠٧٣٥
ֵנה גּוף: ، ووضح فٌه ما ٌلً"الحمامة- ַהּיֹוָנה "اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن  ֵאזֹור ، ָמזֹון، ֶצַבע، ִמבְּ

ָיה יוָחדֹות، קֹול ַהּיֹוָנה، ִמחְּ כּונֹות מְּ .، ولُم بترجمتها إلى اللغة العربٌةותְּ

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

لغات األمم السامٌة و آدابها-اللغات الشرلٌة- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

احمد ممدوح دمحم البٌلى البٌلى مستجد تمدٌر ١٢١٠٨٨١
اكتب قصة بالمغة العبرية حول حدث يدل عمى أن واطالق األحكام عمى اآلخرين بدون معرفة ظروفهم الحقيقية كاممة يُعد  

.من سوء الظن، وترجمه لمغة العربية

االء فتح هللا على ٌوسف على مستجد تخلف ٢٢١٠٨٨٢
 اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول كٌفٌة تدلٌل الوالدان ألبنائهم، وما هً نصٌحة األخصائً 

ִסיכֹולֹוג)النفسً .لهما، مع الترجمة للغة العربٌة (ַהפְּ

حسام احمد كمال دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٣٢١٠٨٨٣
سٌدة ٌنبغً علٌها الذهاب لممابلة عمل فً تل أبٌب، لكنها ال تعرف كٌف تصل للعنوان، اكتب باللغة العبرٌة 

.حوار ٌدور بٌنها وبٌن سائك الحافلة شارًحا لها العنوان، وترجم المحادثة باللغة العربٌة

رفٌده دمحم ٌوسف رجب الساٌح مستجد تخلف ٤٢١٠٨٨٤
اكتب لصة باللغة العبرٌة تُدلل بها على أنه ال ٌنبغً علٌنا اطالق األحكام طالما أننا ال نُدرن الحمائك كاملة، 

.وألحمها بالترجمة العربٌة

زٌاد السٌد دمحم الخمٌسى مستجد تخلف ٥٢١٠٨٨٥
ֶרַהָנא-הבגדים החדשים של אָבא- مالبس أبا جبرهنا الجدٌدة " اكتب عن لصة  باللغة العبرٌة، " ֶגבְּ

.متحدثًا عما حدث معه فً لصر الملن، والحكمة التً توصل إلٌها مما حدث، مرفمًا هذا بالترجمة العربٌة

ساره فرحات عصام طلبه مستجد تمدٌر ٦٢١٠٨٨٦
، ٌتضمن تارٌخٌة العٌد، وبعض طموسه، وألحمه بالترجمة "عٌد األنوار- ַחג ַהֲחנוָכה " اكتب مماالً عن 

.العربٌة

عمرو السٌد مصطفى السٌد عدٌسه مستجد تخلف ٧٢١٠٨٨٧
، مع ترجمة "الفتاة وجرة اللبن- הַנֲעָרה וַכד הָחָלב " اكتب باللغة العبرٌة عن حلم الفتاة فً لصة 

.المصة إلى اللغة العربٌة

فتحى فتحى عٌسى الكفراوى مستجد تخلف ٨٢١٠٨٨٨

ַהֲחִסיָדה "اكتب باللغة العبرٌة لصة  ، وترجمها للغة العربٌة، وأجب على "الثعلب واللملك- ַהּׁשּוַעל וְּ

מדוע אתה חושב שהשועל ، "ושוב לא היו חברים: "בספור כתוב: السؤال التالً

?חסידה הפסיקו להיות חברים E413+וה

كرٌم احمد السعٌد فوده سالم مستجد تمدٌر ٩٢١٠٨٨٩
اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن أحد األعٌاد الٌهودٌة، الذي ترتبط ذكراه بٌهودا المكابً، وألحك الممال 

.بترجمة للغة العربٌة

دمحم ابراهٌم حمزه دمحم جاد الحك مستجد تخلف ١٠٢١٠٨٩٠
اكتب مماالً باللغة العبرٌة عن طائر الحمام، متضمنًا معلومات حول هٌئته، وصوته، وكٌفٌة تربٌته، وألحك 

.الممال بترجمة باللغة العربٌة

دمحم عابد احمد على باز مستجد تمدٌر ١١٢١٠٨٩١
اكتب مماالً باللغة العبرٌة حول كٌفٌة تدلٌل الوالدان ألبنائهم، وما هً نصٌحة األخصائً 

ִסיכֹולֹוג)النفسً .لهما، مع الترجمة للغة العربٌة (ַהפְּ

محمود ٌحى ابو المجد المتولً السبكى مستجد تخلف ١٢٢١٠٨٩٢
، ٌتضمن تارٌخٌة العٌد، وبعض طموسه، وألحمه بالترجمة "عٌد األنوار- ַחג ַהֲחנוָכה " اكتب مماالً عن 

.العربٌة

ندى دمحم السعٌد الحداد مستجد تمدٌر ١٣٢١٠٨٩٣
 سٌدة ٌنبغً علٌها الذهاب لممابلة عمل فً تل أبٌب، لكنها ال تعرف كٌف تصل للعنوان، اكتب باللغة 

.العبرٌة حوار ٌدور بٌنها وبٌن سائك الحافلة شارًحا لها العنوان، وترجم المحادثة باللغة العربٌة

ٌوسف محمود ٌوسف السٌد موسى مستجد تخلف ١٤٢١٠٨٩٤
 اكتب لصة باللغة العبرٌة تُدلل بها على أنه ال ٌنبغً علٌنا اطالق األحكام طالما أننا ال نُدرن الحمائك كاملة، 

.وألحمها بالترجمة العربٌة

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

لغات األمم السامٌة و آدابها-اللغات الشرلٌة- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠٠٣ الئحة 

 شئون الطالب


