
اللغة السرٌانٌة: ممرر الدراسة

مسلسل
رلم 

الجلوس
اسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

آٌه عالء نجٌب دمحم الشرٌف مستجد تمدٌر ١٢١٠٦٧١

احمد ابراهٌم عبد اللطٌف الدهراوى مستجد تمدٌر ٢٢١٠٦٧٢

احمد حاتم احمد مسعد كحله مستجد تمدٌر ٣٢١٠٦٧٣

احمد سرور احمد الطنطاوى على مستجد تمدٌر ٤٢١٠٦٧٤

احمد طارق احمد المرسى الطٌار مستجد تمدٌر ٥٢١٠٦٧٥

احمد ٌسرى السٌد عمر شعبان مستجد تمدٌر ٦٢١٠٦٧٦

اسراء طارق خٌرى العفٌفى شلبى مستجد تمدٌر ٧٢١٠٦٧٧

اسراء دمحم عبد الوهاب عبد السالم سلٌمان مستجد تمدٌر ٨٢١٠٦٧٨

اسالم حماده عوض الزناتى الباز البحٌرى مستجد تمدٌر ٩٢١٠٦٧٩

االء حسن دمحم ابراهٌم عطا مستجد تمدٌر ١٠٢١٠٦٨٠

امنٌه رأفت فتوحه دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ١١٢١٠٦٨١

اٌمان دمحم حامد احمد الصٌاد مستجد تمدٌر ١٢٢١٠٦٨٢

اٌه جمال مصطفى فلوس مستجد تمدٌر ١٣٢١٠٦٨٣

اٌه رضا زكى الشافعى مستجد تمدٌر ١٤٢١٠٦٨٤

اٌهاب دمحم مصطفى السعٌد ناصر مستجد تمدٌر ١٥٢١٠٦٨٥

حسٌن حسن على على السٌد عمٌره مستجد تمدٌر ١٦٢١٠٦٨٦

حنٌن احمد حسن دمحم طه حبٌب مستجد تمدٌر ١٧٢١٠٦٨٧

حنٌن دمحم عبد الحافظ متولى الباز مستجد تمدٌر ١٨٢١٠٦٨٨

حور اٌهاب عبد العاطى نور سلٌمان مستجد تمدٌر ١٩٢١٠٦٨٩

دٌنا ماهر توفٌك صالح اللحام مستجد تمدٌر ٢٠٢١٠٦٩٠

ٌرصذ الطالب فٍه كٍفٍة صٍاغة اسم المفعىل : اسم المفعىل

فً الىزن األول والمبنً  للمجهىل منه والىزن المضعف 

مع تطبٍق على األفعال . أي الىزن األول والثانً والثالث

:التالٍة

داس، ضغط ) كبَش، (رجع) ؤفَك، (كتب)كةَب، (حمل)شقَل

(.مشً، رهب) دَرك، (حبس)حبَش ، (على

ٌرصذ الطالب فٍه كٍفٍة صٍاغة اسم الفاعل فً : اسم الفاعل

الىزن األول والمبنً  للمجهىل منه والىزن المضعف أي 

مع تطبٍق .  قَِطل والثالث آِةقِطل والثانًقَطلالىزن األول 

: على األفعال التالٍة

داس، ضغط ) كبَش، (رجع) ؤفَك، (كتب)كةَب، (حمل)شقَل

(.مشً، رهب) دَرك، (حبس) حبَش، (على

 والثانً قَطلكٍفٍة صٍاغة الىزن الماضً للىزن األول 

. مع تصرٌفه مع الضمائر المختلفةقَِطل  والثالث آِةقِطل

: وتطبٍقه على األفعال التالٍة

داس، ضغط )كبَش ، (رجع) ؤفَك، (كتب)كةَب، (حمل)شقَل

(.مشً، رهب) دَرك، (حبس) حبَش، (على

سومة أحمد دمحم خالد. د: أستاذ المادة

جامعة المنصورة
كلٌة اآلداب

 شئون الطالب
 كشف توزٌع الممررات على الطالب

لغات األمم السامٌة و آدابها-اللغات الشرلٌة- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  



 2016 الئحة 
اللغة السرٌانٌة: ممرر الدراسة 

مسلسل
رلم 

الجلوس
اسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

رغده عز الدٌن عبد المنعم مصطفى مستجد تمدٌر ٢١٢١٠٦٩١

روان مدحت ماهر حامد اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٢٢١٠٦٩٢

رٌم اشرف شولى مسعد البٌار مستجد تمدٌر ٢٣٢١٠٦٩٣

رٌم عصام احمد عباس مستجد تمدٌر ٢٤٢١٠٦٩٤

ساره دمحم عبد المجٌد على ٌونس مستجد تمدٌر ٢٥٢١٠٦٩٥

سالمه محمود سالمه بٌومى الدمٌرى مستجد تمدٌر ٢٦٢١٠٦٩٦

سما رشاد دمحم رءوف شندى مستجد تمدٌر ٢٧٢١٠٦٩٧

سهٌله احمد دمحم ٌونس مستجد تمدٌر ٢٨٢١٠٦٩٨

سٌف الدٌن مصطفى كامل عطٌه لابٌل مستجد تمدٌر ٢٩٢١٠٦٩٩

شروق ثروت المتولى احمد مستجد تمدٌر ٣٠٢١٠٧٠٠

عبد الرحمن خالد هلول دمحم مٌزان مستجد تمدٌر ٣١٢١٠٧٠١

عبٌر هٌثم فكرى ابوالفتوح دمحم مستجد تمدٌر ٣٢٢١٠٧٠٢

على على على عبد العال الدٌب مستجد تمدٌر ٣٣٢١٠٧٠٣

على دمحم السٌد على عوض مستجد تمدٌر ٣٤٢١٠٧٠٤

غاده على ابراهٌم ابراهٌم الشحات مستجد تمدٌر ٣٥٢١٠٧٠٦

فاتن اٌهاب بدٌر ابراهٌم سٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٦٢١٠٧٠٧

فاطمة صبحى عبد المجٌد السٌد على مستجد تمدٌر ٣٧٢١٠٧٠٨

فاطمه الزهراء سمٌر محمود عبده حسن مستجد تمدٌر ٣٨٢١٠٧٠٩

فرٌد طارق فرٌد الدٌب السٌد علً مستجد تمدٌر ٣٩٢١٠٧١٠

لٌلى على دمحم ابوالعطا مستجد تمدٌر ٤٠٢١٠٧١١

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

سومة أحمد دمحم خالد: أستاذ المادة

 والثانً قَطلكٍفٍة صٍاغة الىزن الماضً للىزن األول 

. مع تصرٌفه مع الضمائر المختلفةقَِطل  والثالث آِةقِطل

:وتطبٍقه على األفعال التالٍة

داس، ضغط )كبَش ، (رجع)ؤفَك ، (كتب)كةَب، (حمل)شقَل

(.مشً، رهب)دَرك ، (حبس) حبَش، (على

رصد اسم الموصول فً حاالته المختلفة : اسم الموصول

مع التطبٌك بجمل مستعٌنًا بالكلمات من نصوص الكتاب 

:والكلمات اآلتٌة. خاصة النص األول ونص أي األبناء تحب

 َملكةُا، (الملن)َملُكا ، (صبٌة) طليةُا، (صبً)َطليُا 

، (األرنبة)ارنبُا ، (الرجل)َجبُرا، (البٌت) بيةُا،(الملكة)

.(التلمٌذة)ةَلميدةُا ، (التلمٌذ) ةَلميُدا، (الدجاجة) ةرنجولةُا

داس، ضغط ) كبَش، (رجع) ؤفَك، (كتب)كةَب، (حمل)شقَل

، (ترن) شبَق، (مشً، ذهب)دَرك ، (حبس)حبَش ، (على

.(لاد، تحرن) دبَر، (لطع، لسم)فَسق 

ذكر أسماء اإلشارة للمرٌب والبعٌد مع : سماء اإلشارةأ

التطبٌك بجمل مستعٌنًا بالكلمات من نصوص الكتاب خاصة 

:والكلمات اآلتٌة. النص األول ونص أي األبناء تحب

، (الملكة) َملكةُا، (الملن)َملُكا ، (صبٌة) طليةُا، (صبً) َطليُا

 ةرنجولةُا، (األرنبة)ارنبُا ، (الرجل)َجبُرا، (البٌت)بيةُا

.(التلمٌذة) ةَلميدةُا، (التلمٌذ) ةَلميُدا، (الدجاجة)

داس، ضغط )كبَش ، (رجع) ؤفَك، (كتب)كةَب، (حمل)شقَل

 ،(ترن)شبَق ، (مشً، ذهب)دَرك ، (حبس)حبَش ، (على

.(لاد، تحرن) دبَر، (لطع، لسم)فَسق 

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب
لغات األمم السامٌة و آدابها-اللغات الشرلٌة- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

جامعة المنصورة



 2016 الئحة 
اللغة السرٌانٌة: ممرر الدراسة

مسلسل
رلم 

الجلوس
اسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

دمحم احمد الدمحمى احمد حجازي مستجد تمدٌر ٤١٢١٠٧١٢

دمحم على دمحم دمحم شتٌوي مستجد تمدٌر ٤٢٢١٠٧١٣

دمحم عماد حمدى عباس جابر مستجد تمدٌر ٤٣٢١٠٧١٤

محمود دمحم الٌمانى احمد حماده مستجد تمدٌر ٤٤٢١٠٧١٥

مرٌم اٌمن على اسماعٌل ابوشامه مستجد تمدٌر ٤٥٢١٠٧١٦

مرٌم ماجد عبد الجواد دمحم مستجد تمدٌر ٤٦٢١٠٧١٧

ممدوح احمد دمحم منطاش مستجد تمدٌر ٤٧٢١٠٧١٨

منار سمٌر ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ٤٨٢١٠٧١٩

منى شحاته السعٌد شحاته السٌد مستجد تمدٌر ٤٩٢١٠٧٢٠

منى ولٌد شحاته ابوالمعاطى مستجد تمدٌر ٥٠٢١٠٧٢١

مى مصطفى محمود دمحم شرٌف مستجد تمدٌر ٥١٢١٠٧٢٢

مى مكاوى عبد هللا ابوعفش مستجد تمدٌر ٥٢٢١٠٧٢٣

نانسى دمحم عبد الهادى ابراهٌم السما مستجد تمدٌر ٥٣٢١٠٧٢٤

نبٌله عاطف السٌد احمد دوٌب مستجد تمدٌر ٥٤٢١٠٧٢٥

نهى دمحم امٌن دمحم لشطه مستجد تمدٌر ٥٥٢١٠٧٢٦

نور الدٌن دمحم السٌد المكاوى مستجد تمدٌر ٥٦٢١٠٧٢٧

نورهان طارق دمحم العطار مستجد تمدٌر ٥٧٢١٠٧٢٨

نورهان عطٌه عطٌه عبد اللطٌف على مستجد تمدٌر ٥٨٢١٠٧٢٩

هاجر حماده سعد على مستجد تمدٌر ٥٩٢١٠٧٣٠

هاجر دمحم احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٦٠٢١٠٧٣١

لغات األمم السامٌة و آدابها-اللغات الشرلٌة- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

سومة أحمد دمحم خالد: أستاذ المادة

ٌصٌغ الطالب حاالت االسم من نكرة ومعرفة : حاالت االسم

ومضاف لالسم المذكر واالسم المؤنث وعمل جدول لالسم 

المذكر والمؤنث فً الحاالت المختلفة مستخدًما األسماء 

:التالٌة

قَديش ، (تلمٌذ)ةَلميد ، (صغٌر)زٌعور ، (حكٌم)َحكيم 

.(لوي، حمٌمً) َشرير، (صدٌك)ُرحم ، (لدٌس)

والثانً  قَطل كٌفٌة صٌاغة زمن المستمبل للوزن األول

. مع تصرٌفه مع الضمائر المختلفةقَِطل والثالث آِةقِطل 

:وتطبٌمه على األفعال التالٌة

داس، ضغط )كبَش ، (رجع) ؤفَك، (كتب)كةَب، (حمل)شقَل

(.مشً، ذهب)دَرك ، (حبس)حبَش ، (على

جامعة المنصورة
كلٌة اآلداب

 شئون الطالب
 كشف توزٌع الممررات على الطالب



 2016 الئحة 
اللغة السرٌانٌة: ممرر الدراسة

مسلسل
رلم 

الجلوس
اسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

هاجر ولٌد عبد الفتاح زٌاده مستجد تمدٌر ٦١٢١٠٧٣٢

هاٌدى سلٌمان عبد الفتاح دمحم بسٌونى مستجد تمدٌر ٦٢٢١٠٧٣٣

ٌاسمٌن حمدى عبد الحمٌد السٌد دمحم مستجد تمدٌر ٦٣٢١٠٧٣٤

دمحم السٌد دمحم السٌد العدوى مستجد تمدٌر ٦٤٢١٠٧٣٥

دمحم احمد عبد المجٌد دمحم الفمى باق ٦٥٢١٠٧٥٥

مٌاده عصام حجازى حجازى خلٌل باق ٦٦٢١٠٧٥٦

٦٧٢١٠٧٧٧  دمحم فاٌز فوزى السٌد المدٌم ١من الخارج 

 كشف توزٌع الممررات على الطالب
لغات األمم السامٌة و آدابها-اللغات الشرلٌة- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

سومة أحمد دمحم خالد: أستاذ المادة

اذكر لواعد حروف بدول من حٌث التكٌل ووظائفها مع 

:التطبٌك مستعٌناً باألسماء واألفعال التالٌة

، (الملكة)َملكةُا ، (الملن) َملُكا، (صبٌة) طليةُا، (صبً) َطليُا

 ةرنجولةُا، (األرنبة)ارنبُا ، (الرجل)َجبُرا، (البٌت)بيةُا

.(التلمٌذة) ةَلميدةُا، (التلمٌذ) ةَلميُدا، (الدجاجة)

داس، ضغط ) كبَش، (رجع) ؤفَك، (كتب)كةَب، (حمل)شقَل

، (ترن) شبَق، (مشً، ذهب)دَرك ، (حبس) حبَش، (على

.(لاد، تحرن)دبَر ، (لطع، لسم)فَسق 

جامعة المنصورة
كلٌة اآلداب

 شئون الطالب



 2003 الئحة 
ممرر الدراسة اللغة السرٌانٌة

مسلسل
رلم 

الجلوس
اسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

١٢١٠٧٧٨  عادل سلٌمان سلٌمان سلٌمان داود ١من الخارج 

 شئون الطالب
 كشف توزٌع الممررات على الطالب

لغات األمم السامٌة و آدابها-اللغات الشرلٌة- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

سومة أحمد دمحم خالد: أستاذ المادة

ٌرصد الطالب فٌه كٌفٌة صٌاغة اسم : اسم المفعول

المفعول فً الوزن األول والمبنً  للمجهول منه والوزن 

مع تطبٌك على . المضعف أي الوزن األول والثانً والثالث

، (رجع) ؤفَك، (كتب)كةَب، (حمل)شقَل: األفعال التالٌة

مشً، )دَرك ، (حبس)حبَش ، (داس، ضغط على)كبَش 

.(ذهب

جامعة المنصورة
كلٌة اآلداب



 2003 الئحة 
اللغة السرٌانٌة: ممرر الدراسة

مسلسل
رلم 

الجلوس
اسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

احمد ممدوح دمحم البٌلى البٌلى مستجد تمدٌر ١٢١٠٨٨١

االء فتح هللا على ٌوسف على مستجد تخلف ٢٢١٠٨٨٢

حسام احمد كمال دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٣٢١٠٨٨٣

رفٌده دمحم ٌوسف رجب الساٌح مستجد تخلف ٤٢١٠٨٨٤

زٌاد السٌد دمحم الخمٌسى مستجد تخلف ٥٢١٠٨٨٥

ساره فرحات عصام طلبه مستجد تمدٌر ٦٢١٠٨٨٦

عمرو السٌد مصطفى السٌد عدٌسه مستجد تخلف ٧٢١٠٨٨٧

فتحى فتحى عٌسى الكفراوى مستجد تخلف ٨٢١٠٨٨٨

كرٌم احمد السعٌد فوده سالم مستجد تمدٌر ٩٢١٠٨٨٩

دمحم ابراهٌم حمزه دمحم جاد الحك مستجد تخلف ١٠٢١٠٨٩٠

دمحم عابد احمد على باز مستجد تمدٌر ١١٢١٠٨٩١

محمود ٌحى ابو المجد المتولً السبكى مستجد تخلف ١٢٢١٠٨٩٢

ندى دمحم السعٌد الحداد مستجد تمدٌر ١٣٢١٠٨٩٣

ٌوسف محمود ٌوسف السٌد موسى مستجد تخلف ١٤٢١٠٨٩٤

ابراهٌم مرزوق السعٌد مصطفى االحول باق ١٥٢١٠٩١٥

اٌه السٌد خلٌل السٌد خلٌل غنٌم باق ١٦٢١٠٩١٦

حسام دمحم على عبدالحمٌد سلٌمان باق ١٧٢١٠٩١٧

دمحم احمد دمحم احمد شرٌف باق ١٨٢١٠٩١٨

محمود سند نبٌل عبد السالم رجب باق ١٩٢١٠٩١٩

مى مصطفى لطفى السامولى باق ٢٠٢١٠٩٢٠
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:تحلٌل النص اآلتً

َملُكا َحد َربُا عبَر َعل ُسبُا اْنُش قٌوريُيُا دنُأب َزيًةا وقِرب 

ؤ ُمنا ُعبِد اْنة دُدا ُسبُا ؟ َواريم ُسبُا ريِشؤ وُحرا  ِِ َملُكا وَشاِل

بِؤ ِواَمر الؤا ُحِزا اْنة دَزيًةا نُأب اْنُا ِواَمر ِلؤ َملُكا اُرا مَسِكا 

. اْنة دٍةِحا وِةاٌكول ِمن فٍاِرا دُؤلين نأبُةُا 

:الترجمة

مّر ملن عظٌم على شٌخ لروى ٌغرس زٌتوناً، فالترب 

فرفع . ماذا تفعل أٌها العم الشٌخ؟: ، وسأله(منه)الملن

. كما ترى أغرس زٌتونًا: الشٌخ رأسه، ونظر إلٌه، ولال له

هل تنتظر أن تعٌش وتأكل من ثمار هذه : ولال له الملن

.الغرسات

:تحلٌل النص اآلتً

. وفَني ُسبُا ؤنون زَرعو وحنن اَِكلنَن . َكد اْنة بؤدا َسيبٌوةُا

وؤا حنن ُزإعين َداحإُنِا نِاكلون ِواأطبٍي بِؤ َملُكا وَشاِلؤ اية 

ا وفَني ُسبُا آين ةلةا بنيًن اية لي  ُِ اَِمر ِلؤ . لك َكي بنًَي

. والينا بُرا ُرِحم اْنة يَةير 

:الترجمة

هم زرعوا، : وأنت فى هذه الشٌخوخة؟ فأجاب الشٌخ

ونحن أكلنا، وها نحن زرعنا ، لٌأكل اآلرون، فسر به 

نعم، : هل ٌوجد لن أبناء؟ فأجاب الشٌخ: وسأله . الملن

.وأي األبناء تحب: فمال له. ٌوجد لً ثالثة أبناء

 كشف توزٌع الممررات على الطالب



 2003 الئحة 
اللغة السرٌانٌة: ممرر الدراسة

مسلسل
رلم 

الجلوس
اسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

٢١٢١٠٩٤١  ٌرصد الطالب فٌه كٌفٌة صٌاغة اسم الفاعل : اسم الفاعلطارق دمحم المتولى المتولى الماضى ١من الخارج 

فً الوزن األول والمبنً  للمجهول منه والوزن المضعف 

مع .  والثالث لَِطلآِةقِطلوالثانً قَطل أي الوزن األول 

:تطبٌك على األفعال التالٌة

داس، ضغط ) كبَش، (رجع) ؤفَك، (كتب)كةَب، (حمل)شقَل

(.مشً، ذهب) دَرك، (حبس) حبَش، (على

 شئون الطالب
 كشف توزٌع الممررات على الطالب
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