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آٌه عالء نجٌب دمحم الشرٌف مستجد تمدٌر ١٢١٠٦٧١
مع إبراز مفهوم  االغتراب فً األدب العبري الحدٌث عامة وفً لصة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה ֲהבָׁ ً ִסּפּור אַׁ .نموذجا

احمد ابراهٌم عبد اللطٌف الدهراوى مستجد تمدٌر ٢٢١٠٦٧٢
مع إبراز مفهوم  االغتراب فً األدب العبري الحدٌث عامة وفً لصة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה ֲהבָׁ ً ִסּפּור אַׁ .نموذجا

احمد حاتم احمد مسعد كحله مستجد تمدٌر ٣٢١٠٦٧٣
مع إبراز مفهوم  االغتراب فً األدب العبري الحدٌث عامة وفً لصة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה ֲהבָׁ ً ִסּפּור אַׁ .نموذجا

احمد سرور احمد الطنطاوى على مستجد تمدٌر ٤٢١٠٦٧٤
مع إبراز مفهوم  االغتراب فً األدب العبري الحدٌث عامة وفً لصة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה ֲהבָׁ ً ִסּפּור אַׁ .نموذجا

احمد طارق احمد المرسى الطٌار مستجد تمدٌر ٥٢١٠٦٧٥
مع إبراز مفهوم  االغتراب فً األدب العبري الحدٌث عامة وفً لصة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה ֲהבָׁ ً ִסּפּור אַׁ .نموذجا

احمد ٌسرى السٌد عمر شعبان مستجد تمدٌر ٦٢١٠٦٧٦
واكتب المضمون والشخصٌات والزمان والمكان ومفهوم العالم عند األب من" ٌهودا بورال  יהודה בורלא"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ּפּוִחים "خالل ما درست فً لصة  ל תַׁ שֶׁ ".بسبب التفاحבְּ

اسراء طارق خٌرى العفٌفى شلبى مستجد تمدٌر ٧٢١٠٦٧٧
واكتب المضمون والشخصٌات والزمان والمكان ومفهوم العالم عند األب من" ٌهودا بورال  יהודה בורלא"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ּפּוִחים "خالل ما درست فً لصة  ל תַׁ שֶׁ ".بسبب التفاحבְּ

اسراء دمحم عبد الوهاب عبد السالم سلٌمان مستجد تمدٌر ٨٢١٠٦٧٨
واكتب المضمون والشخصٌات والزمان والمكان ومفهوم العالم عند األب من" ٌهودا بورال  יהודה בורלא"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ּפּוִחים "خالل ما درست فً لصة  ל תַׁ שֶׁ ".بسبب التفاحבְּ

اسالم حماده عوض الزناتى الباز البحٌرى مستجد تمدٌر ٩٢١٠٦٧٩
واكتب المضمون والشخصٌات والزمان والمكان ومفهوم العالم عند األب من" ٌهودا بورال  יהודה בורלא"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ּפּוִחים "خالل ما درست فً لصة  ל תַׁ שֶׁ ".بسبب التفاحבְּ

االء حسن دمحم ابراهٌم عطا مستجد تمدٌر ١٠٢١٠٦٨٠
واكتب المضمون والشخصٌات والزمان والمكان ومفهوم العالم عند األب من" ٌهودا بورال  יהודה בורלא"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ּפּוִחים "خالل ما درست فً لصة  ל תַׁ שֶׁ ".بسبب التفاحבְּ

امنٌه رأفت فتوحه دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ١١٢١٠٦٨١
ם"فً لصة " أهرون مجٌد  אהרון מגד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  واكتب موجز عن المصة، وإبراز مفهوم "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

ם"الرمزٌة بصفة عامة فً األدب العبري الحدٌث والرمزٌة فً لصة  ً" ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ .نموذجا

اٌمان دمحم حامد احمد الصٌاد مستجد تمدٌر ١٢٢١٠٦٨٢
ם"فً لصة " أهرون مجٌد  אהרון מגד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  واكتب موجز عن المصة، وإبراز مفهوم "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

ם"الرمزٌة بصفة عامة فً األدب العبري الحدٌث والرمزٌة فً لصة  ً" ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ .نموذجا

اٌه جمال مصطفى فلوس مستجد تمدٌر ١٣٢١٠٦٨٣
ם"فً لصة " أهرون مجٌد  אהרון מגד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  واكتب موجز عن المصة، وإبراز مفهوم "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

ם"الرمزٌة بصفة عامة فً األدب العبري الحدٌث والرمزٌة فً لصة  ً" ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ .نموذجا

اٌه رضا زكى الشافعى مستجد تمدٌر ١٤٢١٠٦٨٤
ם"فً لصة " أهرون مجٌد  אהרון מגד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  واكتب موجز عن المصة، وإبراز مفهوم "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

ם"الرمزٌة بصفة عامة فً األدب العبري الحدٌث والرمزٌة فً لصة  ً" ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ .نموذجا

اٌهاب دمحم مصطفى السعٌد ناصر مستجد تمدٌر ١٥٢١٠٦٨٥
ם"فً لصة " أهرون مجٌد  אהרון מגד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  واكتب موجز عن المصة، وإبراز مفهوم "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

ם"الرمزٌة بصفة عامة فً األدب العبري الحدٌث والرمزٌة فً لصة  ً" ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ .نموذجا

حسٌن حسن على على السٌد عمٌره مستجد تمدٌر ١٦٢١٠٦٨٦
مع كتابة المضمون  وإبراز معانً األسماء والعنوان من خالل لصة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה" ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

حنٌن احمد حسن دمحم طه حبٌب مستجد تمدٌر ١٧٢١٠٦٨٧
مع كتابة المضمون  وإبراز معانً األسماء والعنوان من خالل لصة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה" ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

حنٌن دمحم عبد الحافظ متولى الباز مستجد تمدٌر ١٨٢١٠٦٨٨
مع كتابة المضمون  وإبراز معانً األسماء والعنوان من خالل لصة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה" ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

حور اٌهاب عبد العاطى نور سلٌمان مستجد تمدٌر ١٩٢١٠٦٨٩
مع كتابة المضمون  وإبراز معانً األسماء والعنوان من خالل لصة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה" ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

دٌنا ماهر توفٌك صالح اللحام مستجد تمدٌر ٢٠٢١٠٦٩٠
مع كتابة المضمون  وإبراز معانً األسماء والعنوان من خالل لصة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה" ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا
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ם"فً لصة " أهرون مجٌد  אהרון מגד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب رغده عز الدٌن عبد المنعم مصطفى مستجد تمدٌر ٢١٢١٠٦٩١ مع كتابة ملخص عن المصة، وإبراز أهم "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

.(صهٌونً- ٌهودي  - عبري - إسرائٌلً ): المصطلحات األدبٌة الواردة فٌها مثل

روان مدحت ماهر حامد اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٢٢١٠٦٩٢
ם"فً لصة " أهرون مجٌد  אהרון מגד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  مع كتابة ملخص عن المصة، وإبراز أهم "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

.(صهٌونً- ٌهودي  - عبري - إسرائٌلً ): المصطلحات األدبٌة الواردة فٌها مثل

رٌم اشرف شولى مسعد البٌار مستجد تمدٌر ٢٣٢١٠٦٩٣
ם"فً لصة " أهرون مجٌد  אהרון מגד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  مع كتابة ملخص عن المصة، وإبراز أهم "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

.(صهٌونً- ٌهودي  - عبري - إسرائٌلً ): المصطلحات األدبٌة الواردة فٌها مثل

رٌم عصام احمد عباس مستجد تمدٌر ٢٤٢١٠٦٩٤
ם"فً لصة " أهرون مجٌد  אהרון מגד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  مع كتابة ملخص عن المصة، وإبراز أهم "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

.(صهٌونً- ٌهودي  - عبري - إسرائٌلً ): المصطلحات األدبٌة الواردة فٌها مثل

ساره دمحم عبد المجٌد على ٌونس مستجد تمدٌر ٢٥٢١٠٦٩٥
ם"فً لصة " أهرون مجٌد  אהרון מגד" اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  مع كتابة ملخص عن المصة، وإبراز أهم "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

.(صهٌونً- ٌهودي  - عبري - إسرائٌلً ): المصطلحات األدبٌة الواردة فٌها مثل

ה"مع تحلٌل أدبً شامل لمصة " أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب سالمه محمود سالمه بٌومى الدمٌرى مستجد تمدٌر ٢٦٢١٠٦٩٦ ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

ה"مع تحلٌل أدبً شامل لمصة " أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب سما رشاد دمحم رءوف شندى مستجد تمدٌر ٢٧٢١٠٦٩٧ ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

ה"مع تحلٌل أدبً شامل لمصة " أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب سهٌله احمد دمحم ٌونس مستجد تمدٌر ٢٨٢١٠٦٩٨ ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

ה"مع تحلٌل أدبً شامل لمصة " أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب سٌف الدٌن مصطفى كامل عطٌه لابٌل مستجد تمدٌر ٢٩٢١٠٦٩٩ ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

ה"مع تحلٌل أدبً شامل لمصة " أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب شروق ثروت المتولى احمد مستجد تمدٌر ٣٠٢١٠٧٠٠ ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

ִלי )تحدث عن المفاهٌم األدبٌة اآلتٌة عبد الرحمن خالد هلول دمحم مٌزان مستجد تمدٌر ٣١٢١٠٧٠١ אֵׁ רָׁ ִרי - ִישְּ הּוִדי- ִצּיּוִני - ִעבְּ ה -  יְּ ּׁשֹואָׁ ת- הַׁ בָׁ .من خالل ما درست من لصص (יֹום שַׁ

ִלי )تحدث عن المفاهٌم األدبٌة اآلتٌة عبٌر هٌثم فكرى ابوالفتوح دمحم مستجد تمدٌر ٣٢٢١٠٧٠٢ אֵׁ רָׁ ִרי - ִישְּ הּוִדי- ִצּיּוִני - ִעבְּ ה -  יְּ ּׁשֹואָׁ ת- הַׁ בָׁ .من خالل ما درست من لصص (יֹום שַׁ

ִלי )تحدث عن المفاهٌم األدبٌة اآلتٌة على على على عبد العال الدٌب مستجد تمدٌر ٣٣٢١٠٧٠٣ אֵׁ רָׁ ִרי - ִישְּ הּוִדי- ִצּיּוִני - ִעבְּ ה -  יְּ ּׁשֹואָׁ ת- הַׁ בָׁ .من خالل ما درست من لصص (יֹום שַׁ

ִלי )تحدث عن المفاهٌم األدبٌة اآلتٌة على دمحم السٌد على عوض مستجد تمدٌر ٣٤٢١٠٧٠٤ אֵׁ רָׁ ִרי - ִישְּ הּוִדי- ִצּיּוִני - ִעבְּ ה -  יְּ ּׁשֹואָׁ ת- הַׁ בָׁ .من خالل ما درست من لصص (יֹום שַׁ

ִלי )تحدث عن المفاهٌم األدبٌة اآلتٌة غاده على ابراهٌم ابراهٌم الشحات مستجد تمدٌر ٣٥٢١٠٧٠٦ אֵׁ רָׁ ִרי - ִישְּ הּוִדי- ִצּיּוִני - ִעבְּ ה -  יְּ ּׁשֹואָׁ ת- הַׁ בָׁ .من خالل ما درست من لصص (יֹום שַׁ

فاتن اٌهاب بدٌر ابراهٌم سٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٦٢١٠٧٠٧
ּפּוִחים "واكتب المضمون والخلفٌة االجتماعٌة فً لصة "ٌهودا بورال  יהודה בורלא"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  ל תַׁ שֶׁ بسببבְּ

".التفاح

فاطمة صبحى عبد المجٌد السٌد على مستجد تمدٌر ٣٧٢١٠٧٠٨
ּפּוִחים "واكتب المضمون والخلفٌة االجتماعٌة فً لصة "ٌهودا بورال  יהודה בורלא"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  ל תַׁ שֶׁ بسببבְּ

".التفاح

فاطمه الزهراء سمٌر محمود عبده حسن مستجد تمدٌر ٣٨٢١٠٧٠٩
ּפּוִחים "واكتب المضمون والخلفٌة االجتماعٌة فً لصة "ٌهودا بورال  יהודה בורלא"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  ל תַׁ שֶׁ بسببבְּ

".التفاح

فرٌد طارق فرٌد الدٌب السٌد علً مستجد تمدٌر ٣٩٢١٠٧١٠
ּפּוִחים "واكتب المضمون والخلفٌة االجتماعٌة فً لصة "ٌهودا بورال  יהודה בורלא"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  ל תַׁ שֶׁ بسببבְּ

".التفاح

لٌلى على دمحم ابوالعطا مستجد تمدٌر ٤٠٢١٠٧١١
ּפּוִחים "واكتب المضمون والخلفٌة االجتماعٌة فً لصة "ٌهودا بورال  יהודה בורלא"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  ל תַׁ שֶׁ بسببבְּ

".التفاح
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دمحم احمد الدمحمى احمد حجازي مستجد تمدٌر ٤١٢١٠٧١٢
ּפּוִחים"اكتب شرح مفصل لمصة  ל תַׁ שֶׁ الخلفٌة/ مضمون المصة : من خالل العناصر اآلتٌة" ٌهودا بورال  יהודה בורלא"للكاتب " بسبب التفاح בְּ

العبرة فً المصة/ فكرة التفاح الرئٌسٌة / عاللة األب بابنه / المكان– الزمان - الشخصٌات / االجتماعٌة 

دمحم على دمحم دمحم شتٌوي مستجد تمدٌر ٤٢٢١٠٧١٣
ּפּוִחים"اكتب شرح مفصل لمصة  ל תַׁ שֶׁ الخلفٌة/ مضمون المصة : من خالل العناصر اآلتٌة" ٌهودا بورال  יהודה בורלא"للكاتب " بسبب التفاح בְּ

العبرة فً المصة/ فكرة التفاح الرئٌسٌة / عاللة األب بابنه / المكان– الزمان - الشخصٌات / االجتماعٌة 

دمحم عماد حمدى عباس جابر مستجد تمدٌر ٤٣٢١٠٧١٤
ּפּוִחים"اكتب شرح مفصل لمصة  ל תַׁ שֶׁ الخلفٌة/ مضمون المصة : من خالل العناصر اآلتٌة" ٌهودا بورال  יהודה בורלא"للكاتب " بسبب التفاح בְּ

العبرة فً المصة/ فكرة التفاح الرئٌسٌة / عاللة األب بابنه / المكان– الزمان - الشخصٌات / االجتماعٌة 

محمود دمحم الٌمانى احمد حماده مستجد تمدٌر ٤٤٢١٠٧١٥
ּפּוִחים"اكتب شرح مفصل لمصة  ל תַׁ שֶׁ الخلفٌة/ مضمون المصة : من خالل العناصر اآلتٌة" ٌهودا بورال  יהודה בורלא"للكاتب " بسبب التفاح בְּ

العبرة فً المصة/ فكرة التفاح الرئٌسٌة / عاللة األب بابنه / المكان– الزمان - الشخصٌات / االجتماعٌة 

مريم ايمن على اسماعيل ابوشامه مستجد تمدٌر ٤٥٢١٠٧١٦
ּפּוִחים"اكتب شرح مفصل لمصة  ל תַׁ שֶׁ الخلفٌة/ مضمون المصة : من خالل العناصر اآلتٌة" ٌهودا بورال  יהודה בורלא"للكاتب " بسبب التفاح בְּ

العبرة فً المصة/ فكرة التفاح الرئٌسٌة / عاللة األب بابنه / المكان– الزمان - الشخصٌات / االجتماعٌة 

مرٌم ماجد عبد الجواد دمحم مستجد تمدٌر ٤٦٢١٠٧١٧
ה"اكتب شرح مفصل لمصة  ֲהבָׁ /ملخص المصة : من خالل العناصر اآلتٌة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד "للكاتب " لصة حب ִסּפּור אַׁ

األفكار الرئٌسٌة فً المصة/ الشخصٌات (سمات)توصٌف / الشخصٌات، الزمان، المكان 

ممدوح احمد دمحم منطاش مستجد تمدٌر ٤٧٢١٠٧١٨
ה"اكتب شرح مفصل لمصة  ֲהבָׁ /ملخص المصة : من خالل العناصر اآلتٌة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד "للكاتب " لصة حب ִסּפּור אַׁ

األفكار الرئٌسٌة فً المصة/ الشخصٌات (سمات)توصٌف / الشخصٌات، الزمان، المكان 

منار سمٌر ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ٤٨٢١٠٧١٩
ה"اكتب شرح مفصل لمصة  ֲהבָׁ /ملخص المصة : من خالل العناصر اآلتٌة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד "للكاتب " لصة حب ִסּפּור אַׁ

األفكار الرئٌسٌة فً المصة/ الشخصٌات (سمات)توصٌف / الشخصٌات، الزمان، المكان 

منى شحاته السعٌد شحاته السٌد مستجد تمدٌر ٤٩٢١٠٧٢٠
ה"اكتب شرح مفصل لمصة  ֲהבָׁ /ملخص المصة : من خالل العناصر اآلتٌة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד "للكاتب " لصة حب ִסּפּור אַׁ

األفكار الرئٌسٌة فً المصة/ الشخصٌات (سمات)توصٌف / الشخصٌات، الزمان، المكان 

منى ولٌد شحاته ابوالمعاطى مستجد تمدٌر ٥٠٢١٠٧٢١
ה"اكتب شرح مفصل لمصة  ֲהבָׁ /ملخص المصة : من خالل العناصر اآلتٌة" أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד "للكاتب " لصة حب ִסּפּור אַׁ

األفكار الرئٌسٌة فً المصة/ الشخصٌات (سمات)توصٌف / الشخصٌات، الزمان، المكان 

فً األدب العبري الحدٌث من خالل ما درست، واذكر أعمال أدبٌة ألدباء تحدثت عن هذا المفهوم" االرتباط باألرض"تحدث عن مفهوم مى مصطفى محمود دمحم شرٌف مستجد تمدٌر ٥١٢١٠٧٢٢

فً األدب العبري الحدٌث من خالل ما درست، واذكر أعمال أدبٌة ألدباء تحدثت عن هذا المفهوم" االرتباط باألرض"تحدث عن مفهوم مى مكاوى عبد هللا ابوعفش مستجد تمدٌر ٥٢٢١٠٧٢٣

فً األدب العبري الحدٌث من خالل ما درست، واذكر أعمال أدبٌة ألدباء تحدثت عن هذا المفهوم" االرتباط باألرض"تحدث عن مفهوم نانسى دمحم عبد الهادى ابراهٌم السما مستجد تمدٌر ٥٣٢١٠٧٢٤

فً األدب العبري الحدٌث من خالل ما درست، واذكر أعمال أدبٌة ألدباء تحدثت عن هذا المفهوم" االرتباط باألرض"تحدث عن مفهوم نبٌله عاطف السٌد احمد دوٌب مستجد تمدٌر ٥٤٢١٠٧٢٥

فً األدب العبري الحدٌث من خالل ما درست، واذكر أعمال أدبٌة ألدباء تحدثت عن هذا المفهوم" االرتباط باألرض"تحدث عن مفهوم نهى دمحم امٌن دمحم لشطه مستجد تمدٌر ٥٥٢١٠٧٢٦

.تحدث عن اتجاهات الصهٌونٌة ومؤسسها فً األدب العبري المعاصرنور الدٌن دمحم السٌد المكاوى مستجد تمدٌر ٥٦٢١٠٧٢٧

.تحدث عن اتجاهات الصهٌونٌة ومؤسسها فً األدب العبري المعاصرنورهان طارق دمحم العطار مستجد تمدٌر ٥٧٢١٠٧٢٨

.تحدث عن اتجاهات الصهٌونٌة ومؤسسها فً األدب العبري المعاصرنورهان عطٌه عطٌه عبد اللطٌف على مستجد تمدٌر ٥٨٢١٠٧٢٩

.تحدث عن اتجاهات الصهٌونٌة ومؤسسها فً األدب العبري المعاصرهاجر حماده سعد على مستجد تمدٌر ٥٩٢١٠٧٣٠

.تحدث عن اتجاهات الصهٌونٌة ومؤسسها فً األدب العبري المعاصرهاجر دمحم احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٦٠٢١٠٧٣١
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تحدث عن ألسام األدب العبري وفلسفته والحركة الصهٌونٌة واتجاهاتها األدبٌةهاجر ولٌد عبد الفتاح زٌاده مستجد تمدٌر ٦١٢١٠٧٣٢

تحدث عن ألسام األدب العبري وفلسفته والحركة الصهٌونٌة واتجاهاتها األدبٌةهاٌدى سلٌمان عبد الفتاح دمحم بسٌونى مستجد تمدٌر ٦٢٢١٠٧٣٣

تحدث عن ألسام األدب العبري وفلسفته والحركة الصهٌونٌة واتجاهاتها األدبٌةٌاسمٌن حمدى عبد الحمٌد السٌد دمحم مستجد تمدٌر ٦٣٢١٠٧٣٤

تحدث عن ألسام األدب العبري وفلسفته والحركة الصهٌونٌة واتجاهاتها األدبٌةدمحم السٌد دمحم السٌد العدوى مستجد تمدٌر ٦٤٢١٠٧٣٥

 ٢٠١٦ الئحة 
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احمد ممدوح دمحم البٌلى البٌلى مستجد تمدٌر ١٢١٠٨٨١
مع إبراز فكرة االنعزالٌة عن العالم عند الٌهود، واذكر أربعة مراحل"  أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה"من خالل لصة " لكوبا"تسببت فً تدهور الحالة النفسٌة  ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

االء فتح هللا على ٌوسف على مستجد تخلف ٢٢١٠٨٨٢
مع إبراز فكرة االنعزالٌة عن العالم عند الٌهود، واذكر أربعة مراحل"  أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה"من خالل لصة " لكوبا"تسببت فً تدهور الحالة النفسٌة  ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

حسام احمد كمال دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٣٢١٠٨٨٣
مع إبراز فكرة االنعزالٌة عن العالم عند الٌهود، واذكر أربعة مراحل"  أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה"من خالل لصة " لكوبا"تسببت فً تدهور الحالة النفسٌة  ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

رفٌده دمحم ٌوسف رجب الساٌح مستجد تخلف ٤٢١٠٨٨٤
مع إبراز فكرة االنعزالٌة عن العالم عند الٌهود، واذكر أربعة مراحل"  أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה"من خالل لصة " لكوبا"تسببت فً تدهور الحالة النفسٌة  ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

زٌاد السٌد دمحم الخمٌسى مستجد تخلف ٥٢١٠٨٨٥
مع إبراز فكرة االنعزالٌة عن العالم عند الٌهود، واذكر أربعة مراحل"  أهرون أبٌلٌفٌلد  אהרון אפלפלד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب 

ה"من خالل لصة " لكوبا"تسببت فً تدهور الحالة النفسٌة  ֲהבָׁ ً "لصة حب ִסּפּור אַׁ .نموذجا

ساره فرحات عصام طلبه مستجد تمدٌر ٦٢١٠٨٨٦
.بصفة عامة ومن وجهة نظر األدباء الٌهود فً األدب العبري المعاصر (الهولوكوست)تحدث عن مفهوم المحرلة الٌهودٌة 

عمرو السٌد مصطفى السٌد عدٌسه مستجد تخلف ٧٢١٠٨٨٧
.بصفة عامة ومن وجهة نظر األدباء الٌهود فً األدب العبري المعاصر (الهولوكوست)تحدث عن مفهوم المحرلة الٌهودٌة 

فتحى فتحى عٌسى الكفراوى مستجد تخلف ٨٢١٠٨٨٨
.بصفة عامة ومن وجهة نظر األدباء الٌهود فً األدب العبري المعاصر (الهولوكوست)تحدث عن مفهوم المحرلة الٌهودٌة 

كرٌم احمد السعٌد فوده سالم مستجد تمدٌر ٩٢١٠٨٨٩
.بصفة عامة ومن وجهة نظر األدباء الٌهود فً األدب العبري المعاصر (الهولوكوست)تحدث عن مفهوم المحرلة الٌهودٌة 

دمحم ابراهٌم حمزه دمحم جاد الحك مستجد تخلف ١٠٢١٠٨٩٠
.بصفة عامة ومن وجهة نظر األدباء الٌهود فً األدب العبري المعاصر (الهولوكوست)تحدث عن مفهوم المحرلة الٌهودٌة 

دمحم عابد احمد على باز مستجد تمدٌر ١١٢١٠٨٩١
ם"فً لصة " أهرون مجٌد אהרון מגד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  مع كتابة ملخص عن المصة، واذكر الشاهد "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

.المأخوذ منه عنوان المصة" التوراتً"الممرائً 

محمود ٌحى ابو المجد المتولً السبكى مستجد تخلف ١٢٢١٠٨٩٢
ם"فً لصة " أهرون مجٌد אהרון מגד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  مع كتابة ملخص عن المصة، واذكر الشاهد "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

.المأخوذ منه عنوان المصة" التوراتً"الممرائً 

ندى دمحم السعٌد الحداد مستجد تمدٌر ١٣٢١٠٨٩٣
ם"فً لصة " أهرون مجٌد אהרון מגד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب  مع كتابة ملخص عن المصة، واذكر الشاهد "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

.المأخوذ منه عنوان المصة" التوراتً"الممرائً 

ם"فً لصة " أهرون مجٌد אהרון מגד"اكتب السٌرة الذاتٌة واألعمال األدبٌة للكاتب ٌوسف محمود ٌوسف السٌد موسى مستجد تخلف ١٤٢١٠٨٩٤ مع كتابة ملخص عن المصة، واذكر الشاهد "ٌاد فاشٌم יָׁד וָׁשֵׁ

.المأخوذ منه عنوان المصة" التوراتً"الممرائً 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
لغات األمم السامية و آدابها-اللغات الشرقية- انتساب موجة - المتحان طالب الفرقة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠٠٣ الئحة 

 شئون الطالب


