
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 
 الحاصلين على الماجستير موضوعات الطالب

 قسم اللغة اإلنجليزية
 

 م
 

 الموضــــــــــــــــــوع                   االســـــــــــــــــــــــــم
 تاريخ موافقة

 جامعةمجلس ال
 المشـــــــــــــــرف  

1  
 عمذ  فٙطٕسح انضَجٙ فٙ يغشدٛبد أيٛش٘ ثشكّ  عهٗ عجذ انزٕاة عجذ انغالو يذًذ

 انغزُٛٛبد                                

 ا.د//ئثشاْٛى انًغشثٙ و31/5/1994

 اْٛى انًغشثٙا.د//ئثش و31/5/1994 انكٕيٛذٚب عُذ صٕسَزٌٕ داٚهذس  عجٛش نطفٙ عجذ انشؤٔف عالو  2

 ا.د//ئثشاْٛى انًغشثٙ و27/7/1994 فكشح اغزشاة انفُبٌ عُذ ُْشٚك أثظ  َذا خٛش٘ دغٍ أثٕ انغعٕد  3

 ا.د//ئثشاْٛى انًغشثٙ و28/6/1995 انغٛشح انزارٛخ ٔرأصٛشْب عهٗ أدة يبسنٕصٍٕٚ َجٛهخ عهٗ يشصٔق أدًذ  4

5  
 خبطخٙ يع ئشبسح  َذٕ يذخم ثشاجًبرٗ نهخطبة انذساي فبثكئٚٓبة طالح يذًذ 

 ئنٗ صالس يغشدٛبد دذٚضخ               

 ا.د//ئثشاْٛى انًغشثٙ و26/7/1995

 ا.د/ ئثشاْٛى انًغشثٙ و28/10/1995 عُظش انشش فٗ سٔاٚبد جٍ ئعزٍ  دًبدِ ثشكّ ؽّ عجذ انهطٛف  6

7  
 يفٕٓو انجطم فٗ سٔاٚبد أس َغذ ًُْجٕاٖ ٔثعغ  فبرٍ أدًذ سيؼبٌ ئعًبعٛم

 ح لظظخ انمظٛش

 ا.د/ ئثشاْٛى انًغشثٙ و27/2/1996

 ا.د/ ئثشاْٛى انًغشثٙ و26/3/1997 االرجبْبد انٕالعٛخ نًغشدٛبد ٔنًٛض رُظ انشئٛغٛخ  ئًٚبٌ يذًٕد عجذ انزٕاة يزٕنٙ  8

 ا.د/جًبل عجذ انُبطش و26/3/1997 فكشح سجم األعًبل فٙ كزبثبد دافٛذ يبيش انًغشدٛخ  يبجذ سشذ٘ عجذ انهطٛف  9

10  
 -1923نًمبرم " عُخ ظم انشجم ا دراسة حول ثالثية أوكاس لمسرح االبى :  ًٛم َظٛف ععذيُبل ج

 انًجشاد ٔانُجٕو : 1925ٔانكبٔٔط  جَٕض
 ا.د/ ئثشاْٛى انًغشثٙ و28/10/1997

11  

 او فٕس عزــــش  –انكٕيٛذٚخ االجزًبعٛخ فٙ نعًــــبل ئٖ  َبْذ عهٗ يذًٕد يذًذ

 انًكـــــــبٌ :ٗ سٔاٚبرّ ٛخ  ٔانزشكٛض رذذٚب عهانشٔاائٛ

 أؽٕل سدهــــــــــــخ  ,كخ انز٘ رخشٗ أٌ رطأِ انًالئ

 دجشح رطم عهٗ يُطش ْٕاسدصاَذ سدهخ ئنٗ انُٓـــــذ   

 ا.د/جًبل عجذ انُبطش و25/11/1998

12  
عشثخ :                          وليامز    دراسة أسلوبية لمسرحيتي الكاتب األمريكي تينسى أدًذ دغٍ عهٗ

  اعًٓب انشغجخ ٔيعشع انٕدٕػ انضجبجٙ
 ا.د/ئثشاْٛى يذًذ يغشثٙ و26/5/1999

13  
 رأصٛش انجٛئخ عهٗ يعبنجخ رٕيبط ْبسَٗ األٔسثٛخ نهًشأح صُٚت جالل عجذ انفزبح

 فٙ انمشٌ انزبعع عشش                

 ا.د/ جًبل عجذ انُبطش و29/9/1999

14  
 عهٛبء يذًذ انغٛذ سػٕاٌ 

 دغٍُٛ
قصة  :رذهٛم أعهٕثٙ نذٕاس فٙ يغشدزٛٗ                                               

 الحديقة والحلم األمريكي للكاتب /إدوارد  اولبى

 ئثشاْٛى انًغشثٙ  ا.د/ و26/11/2000

 /عجذ انذكىد

15  
 / ئثشاْٛى انًغشثٙ ا.د و26/11/2000 انعُظشٚخ   يفٕٓو أيٛش٘ ثشكخ انضٕس٘ فٙ انزفشلخ يظطفٗ طبثش عجذ انذًٛذ يعٕع

 خبنذ عجبط د/ 

 ا.د/ جًبل عجذ انُبطش و19/2/2001 جٕسط فبسكٕ نٕٓٚبد فٙانغضل ٔانعبؽفخ ٔانفبكخ  أدًذ ٕٚعف عجذ انمبدس خهٛم  16

 و24/4/2001 خبص نجعغ يغشدٛبرّ ئدٔاسد انجٗ ككبرت أخاللٛبد اعزعشاع يذًذ عجذ انجٕاد يذًٕد ئثشاْٛى  17
 ا.د//ئثشاْٛى انًغشثٙ ـ

 د/ ئًٚبٌ لُذٚم 

 ا.د/ جًبل عجذ انُبطش و2/8/2001 عُظش انمٕٖ انغٛش ؽجٛعٛخ فٙ لظض أد جبس االٌ ثٕ ئًٚبٌ طالح يذًٕد سيؼبٌ  18

 ا.د/ جًبل عجذ انُبطش و2/8/2001 شعش ٚزشْٕٛص فٙطٕس انذٕٛاٌ  يذًذ دهًٙ يذًٕد ئثشاْٛى  19

يس القسم                        مدير عام الدراسات المختص                                             رئ
 العليا



 
 موضوعات الطالب  الحاصلين على الماجستير

 قسم اللغة اإلنجليزية

 م
 

 الموضــــــــــــــــــوع                   االســـــــــــــــــــــــــم
 تاريخ موافقة

 مجلس الجامعة
 المشـــــــــــــــرف  

20 2

0 

 ا.د/ جًبل عجذ انُبطش و25/8/2001 دساعخ نًغشدٛبد انزعجٛشٚخ نٕٛجٍٛ أَٛم  ٙ يذًذ ععٛذ انجبسدٗرٓبَ

21 2

1 

 انًٕػٕعبد انذُٚٛخ فٙ  صالصٛخ جشٚٛبو جشٍٚ  يذًذ يظطفٗ يذًذ عجذ انشدًٍ

 نت انًغأنخ :انغهطخ ٔانًجذ  ,دُشح ثشارٌٕٛ

 ا.د/ أيٍٛ ٚأعٍٛ   و26/8/2001

 ا.د/ جًبل عجذ انُبطش 

22 2

2 

 فكشح  انذشة فٙ انشٔاٚخ األيشٚكٛخ انذذٚضخ يًضهخ ئًٚبٌ َجٛت أدًذ انغبعذٖ

 فٙ صالس سٔاٚبد              

 د / جًبل عجذ انُبطش0ا و22/10/2001

 

23 2

3 

  ((دراسة مقـارنة عن روايـــــة  : طٕسح  انًغزمجم فٗ انشٔاٚخ انٕٛؽٕثٛخ اإلَجهٛضٚخ  َشيٍٛ يذًٕد يذًذ ثالل

 ورواية هارتلى "عدالـــــة زائفــــــــة" جديد ععالم شجازمن" ورواية هكسلى  ويل" أله ال
 د جًبل عجذ انُبطش0ا و12/12/2001

24 2

4 

 دساعخ ثشاجًبرٛخ أعهٕثٛخ نًغشدٛخ دًشاء نٙ  جٛٓبٌ دغٍ يذًذ عهٗ

 نهكبرت شٍٛ أكٛضٖ                 

 عهٗ عضد /دأ. و2/3/2002

 لُذٚم ئًٚبٌد/ 

25 2

5 

 بح يذًذ عبدل عجذ انفز

 عجذ انفزبح

 انزهمٙ انًزغٛش نهعًم األدثٙ دساعخ نُمذ نٛفش

 فٙ  1930:1955نشٔاٚخ لٕط لضح  

 ػٕء انزهمٙ عُذ ٚبٔط            

 د جًبل عجذ انُبطش0ا و30/6/2002

 

26 2 
 ((مختارةدراسة موضوعية لبعض القصائد ال:انُفظ نًعزثخ فٙ شعش عهفٛبٚالس          سٚٓبو يذًذ عجذ انشدًٍ

 و11/5/2003

 أ.د/ جًبل عجذ انُبطش

27 2 
 فٙ سٔاٚخ انذجشح ثُزش: دساعخ رذهٛهٛخ ألعهٕة  غبدح يذًذ عهٗ انششثُٛٗ

 و21/9/2003 ٔانغبلٙ األثكى                

 ئثشاْٛى يذًذ انًغشثٙ أ.د /

 / ئًٚبٌ لُذٚمد

28  
 دبرى عجذ انشاصق عجذ انْٕبة

 سرية عنددراسة موضوعية لموضوع العالقـات األ
 ثبإلشبسح ئنٗ يغشدٛخ ئثغٍ :ئثغٍ , ئنجٕد , يٛههش 

 ثٛذ انذيٛخ, ٔيغشدٛخ ئنجٕد  عٕدح ائزالف انعبئهخ  

 , ٔيغشدٛخ يٛههش  ٔفبح ثبئع جٕال  

 و9/3/2004 

 أ.د/ ئثشاْٛى يغشثٙ

 د./ ئًٚبٌ لُذٚم

29  
 غبدح ؽٕعـٌٕ عجذ انهطٛف

 ٙ رشبسنض دكُٛضعاللخ انزبسٚخ ثبألدة كًب ٚشعًب انكبرت انشٔائ

 و15/6/2004 لظخ  يذُٚزٍٛ سٔاٚزخ فٙ 
 أ. د / جًبل عجذ انُبطش

30  
 انغخشٚخ عُذ ثشصًٙ َٔذ ْبو نٕٚظ فٙ فٍ انمظخ انمظٛشح  ٔفبء عهٗ َظش                    

 و28/7/2004
 د/ جًبل عجذ انُبطش0ا

31  
 ادًذ يذًذ ععذأٖ رًبو

 ئٚهٍٛ شٕنزش َبلذ َغبئٛخ يع انزشكٛض عهٗ

 و28/7/2004 يعبنجزٓب انُمذٚخ نشٔاٚخ ْبسد٘ عًذح كبعزشثشٚذط  
 د/ جًبل عجذ انُبطش0ا

32  

 أدًذ دغٍ عبيخ

 

 كبسٔل األيشٚكٛخ جٕط انكبرجخسٔاٚبد  فٙانمٕؽٛخ  انًاليخ

 /صيٕسثهذ فٙثهٛفهٛش دكبٚخ :صالس سٔاٚبد  فٙأيظ يًضهخ  

 َزشصشٚذ ئعشاس
 و21/5/2005

 عجذ انُبطش جًبل.د أ

33  
 انزٕاؽإ ٔانًمبٔيخ فٙ صالس سٔاٚبد نزُشٕا ارشٛجٙ ٕٚعف عهٗ فشط ٔطبل 

 و4/4/2006

 أ.د/ جًبل عجذ انُبطش 

34  
 االعزشاع فٙ انجًم اإلَجهٛضٚخ ٔانعشثٛخ ٔيشكالد رشجًزّ  سأفذ عجذ انٓبد٘ شفٛك 

 و9/1/2007

 أ.د/ جًبل عجذ انُبطش

 د/ جٛٓبٌ ئثشاْٛى شعجبٌ  

35  
 : دساعخ يمبسَخ ألسثع سٔاٚبد ئدسٚظ٘ ٕٔٚعف رٕيبط ْبسد بجٛٓبٌ يذًذ صكشٚ

 16/10/2007 ٚزظ عهٛهخ عبئهخ دثشفٛم / ٕٚٓرا انُكشح ٔانذشاو / انعٛت   
 أ.د / جًبل عجذ انُبطش

 
 رئيس القسم                        مدير عام الدراسات العليا                     المختص  

 
 
 
 



 
 
 

 لى الماجستيرموضوعات الطالب  الحاصلين ع
 قسم اللغة اإلنجليزية

 
 

 م  
 

 الموضــــــــــــــــــوع                   االســـــــــــــــــــــــــم
 تاريخ موافقة

 مجلس الجامعة
 المشـــــــــــــــرف  

 طش أ.د/ جًبل عجذ انُب و28/2/2008 رجشثخ انذشة فٙ فٍ انمض عُذ عٛفٍ كشٍٚ سثبة دبيذ عجذ انفزبح  .36

 أ.د/ جًبل عجذ انُبطش  و19/2/2008 انزٕق ئنٗ انًبػٙ فٙ سٔاٚبد جٌٕ رشٛفش عًبح عبدل عهٗ أدًذ   .37

38.  
 شًٛبء عٛذ عجذ انعبؽٙ

 

أعطٕسح ْٛهٍٛ فٙ ثعغ انمظبئذ انًخزبسح يٍ أشعبس ٔ.ة 

 ٚٛزظ ْٔٛهذا دٔنٛزم
 و19/2/2008

 أ.د/ جًبل عجذ انُبطش 

 أ.د/ جًبل عجذ انُبطش  و26/7/2009 انمظخ عُذ فالرش أٔكَٕش  انعُف فٙ فٍ ْذٖ يذًٕد انغبعذٖ  39

4

0 
 عًبح يذًٕد خهٛم دغٍٛ 

 

 بعض: كُٛذ٘ أدسٚبٌرمُٛخ انزشظٙ فٙ يغشح 
 المالمح الفنية المختارة  

 أ.د/ جًبل عجذ انُبطش و27/7/2010

4

1 

 أدًذ أدًذ عجذ انعضٚض فشط
 أ.د/ جًبل عجذ انُبطش  و27/7/2010 انخٛبل انعهًٙ دئعٓبو ْـ ـ ط ـ ٔ نض فٙ سٔاٚب

 د/ َبْذ عهٙ

 

 ئًٚبٌ دغٍ دغٍ دغبٍَٛ
 

 دساعخ نهشخظٛخ األيشٚكٛخ فٙ صالصٛخ فٛهٛت : ثعذ انذشة يعبَبح يب

 لظخ سعٕٚخ أيشٚكٛخ نمذ رضٔجذ شٕٛعٛب ً انٕطًخ اإلَغبَٛخ)سٔد  

 

 أ.د/ أدًذ يذًذ عجٕد  20/12/2012

 د/ ئًٚبٌ لُذٚم

 

 زٕحئُٚبط عبيٙ اثٕانف
 جًبنٛبد شعش انمبٔيًخ عُذ شًٛظ ُْٛٙ ٔرٕيبط كُغال 

 
 أ.د/ جًبل عجذ انُبطش 15/3/2012

 
رجشثخ االعزمبل ٔانجذش عٍ انٕٓٚخ فٙ انغٛشح انزارٛخ أثُخ انجٛم انضبَٙ نهكبرجخ يَٕٛكب  عًبح رٕدٛذ أدًذ عجذ انمبدس

 عَٕٙ , ٔفٙ سٔاٚخ انظجٙ انًزًشد نهشٔائٙ جٌٕ أٔكبدا
 أ.د/ جًبل عجذ انُبطش 1/12/2013

 
 عجذِ عٛذ يذًذ أنغجكٙ

 أ.د. جًبل عجذ انُبطش 12/1/2014 و1951انمٛى األعشٚخ فٙ يغشدٛبد ثٕالفٕجم 

 د . أدًذ عجذ انالِ انشًٛٙ

 

 عذش يذًذ أدًذ يذًذ

 )يعٛذح(

 

 دساعخ نزشجًخ انظٕس انجالغٛخ فٙ األدبدٚش انُجٕٚخ

 عٍ انًشآح 
21/10/2014 

ذًذ د/ َجٕٖ ؽّ ي0أ

 انضُٚٗ 

 د/ ئًٚبٌ جبد لُذٚم

 
 انذشة ٔاإلٚذٕٚنٕجٛب ئعبدح لشاءح شعش ٔانذ ٔرًٍ ٔنفشٚذ أٍٔٚ يذًٕد أدًذ يٓذ٘ طبنخ

 ٔعٛجفشٚذ عبعٌٕ                      
 د. أدًذ عجذ أنالِ أنشًٛٙ 22/11/2015

 د/شًٛبء عٛذ عجذ انعبؽٗ

 يذًذ ْشبو انشٚظ  رشكٛم                ئًٚبٌ 
اثؾ انزشاكٛت انُذٕٚخ انجُبئٛخ ٔانًعبَٙ انذالنٛخ ًٚضم عبئمبً رش

 فٙ رشجًخ انُظٕص انمشآَٛخ
7/8/2016 

 د/أيًٛخ ئثشاْٛى خهٛفخ

 أنشًٛٙ أنالِد/أدًذ عجذ 
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