
 

 
 

 موضوعات الطالب الحاصلين على الدكتوراه
 قسم اللغة اإلنجليزية

 م  
 

 الموضــــــــــــــــــوع                   االســـــــــــــــــــــــــم
 تاريخ موافقة

 مجلس الجامعة
 المشـــــــــــــــرف  

1.  
 اٌّشا٘ذ اٌظاِرح فٝ اٌّغشح اإلٔج١ٍضٞ فٟ عظش عثذ اٌذىُ عثذ اٌالٖ ِذّذ شذاذٗ

 (1639-1562إٌٙضح فٟ اٌفرشج ِٓ  )    
10/12/1995َ 

 ا.د/  ئتشا١ُ٘ اٌّغشتٟ 

 ا.د/ جّاي عثذ إٌاطش

2.  
 اٌزٚغغط١ح اٌىالع١ى١ح فٝ شعشآٌىغأذساٌّإثشاخ  أدّذ عثذ اٌالٖ اٌش١ّٝ

 تٛب اٌٙجائٝ                     
23/4/1996َ 

 ا.د/ ئتشا١ُ٘ اٌّغشتٟ ـ

 د/  ١ٌُٚ تات١ش 

3.  
 ِّذٚح جاد هللا عض٠ض

 

 دساعح فٟ ذط٠ٛش اٌظٛسج اٌشعش٠ح عٕذ تعض شعشاء

 اٌذشب اٌعا١ٌّح األٌٚٝ                 
23 /4 /1996َ 

 ا.د/ ئتشا١ُ٘ اٌّغشتٟ 

 د/ د٠فذ جٛد و١ٕض 

4.  
 عادي اٌغ١ذ دغٓ أدّذ 

 
 ا.د/ ئتشا١ُ٘ اٌّغشتٟ  1996َ/ 5/ 29 اإلتذاعاخ اٌف١ٕح فٝ سٚا٠اخ أٔطٛٔٝ ت١شجظ اٌشئ١غ١ح

 ا.د/ ئتشا١ُ٘ اٌّغشتٟ  1996َ/ 7/ 31 ئدٚاسد اٌثٝ ِٚغشح اٌع١ث  فٛصٞ عثذ اٌغالَ عثذ اٌٙادٞ  .5

6.  
 عث١ش ِظطفٝ عثذ اٌشاصق اٌجًّ

 1997َ/ 11/ 25 اٌّشا٘ك فٟ أدب واسعْٛ ِان وٍضس
 ا.د/ ئتشا١ُ٘ اٌّغشتٟ ـ

 د/ سٚعٟ سٜٚ 

 ا.د/جّاي عثذ إٌاطش 19/8/1997َ اٌرثم١ف األخاللٟ فٝ ِغشد١اخ ٚٔاٌذ١ٍِض عٍٝ عثذ اٌرٛاب  .7

 ا.د/ ئتشا١ُ٘ اٌّشتٝ ـ  29/4/1998َ ِفَٙٛ اٌعائٍح فٝ ِغشد١اخ عاَ شا٠شد عث١ش ٌطفٟ عثذ اٌشؤٚف  .8

 ا.د/ جّاي  عثذ إٌاطش 25/11/1998َ ِٛضٛع اٌعائٍح فٝ اٌشٚا٠اخ اٌشئ١غ١ح ١ٌٌُٛ فٛوض ِٕاي أٔٛس فرذٟ أدّذ  .9

 ا.د/ جّاي عثذ إٌاطش 27/1/1999 اٌثذث عٓ اٌزاخ فٟ سٚا٠اخ ذٛٔٝ ِٛس٠غْٛ  ٔث١ٍح عٍٝ ِشصٚق أدّذ  .10

11.  
 ٔذا خ١شٞ دغٓ

 أتٛ اٌغعٛد 
 ا.د/ ئتشا١ُ٘ اٌّغشتٟ  24/3/1999َ فىشج اٌرشاد١ذ٠ا فٝ ِغشد١اخ ِاوغ٠ًٛ أٔذ سعْٛ اٌشعش٠ح 

12.  ٟٕ  ا.د/ ئتشا١ُ٘ اٌّغشتٟ  26/5/1999َ اٌٍغح ٚاٌغٍطح فٟ ِغشد١اخ ٘اسٌٚذٔثرش اٌغ١اع١ح ٔٙٝ ئتشا١ُ٘ ِذّذ اٌذخاخ

 د/ ئ٠ّاْ لٕذ٠ً 28/7/1999َ د٠ٕا١ِى١ح أعٍٛب اٌٛطً فٟ اٌمظض اٌمظ١شج السٔغد أدّذ ِذّذ عثذ اٌعاي  .13

 ا.د/ جّاي عثذ إٌاطش 28/7/1999َ دساعح ٌشٚا٠اخ جْٛ اعر١رثه اٌشئ١غ١ح اٌّٛضٛعاخ ٚاٌرى١ٕه  فاذٓ أدّذ سِضاْ  .14

15.  
 تذث األٔثٝ عٓ االعما١ٌح فٟ ِغشد١اخ ِخراسج ٔٙاي ع١ّش اٌجٕضٚسٜ

 ٌّاسشأٛسِٓ ٚتث ٍٕ٘ٝ 
29/12/1999َ 

 ا.د/ ئتشا١ُ٘ اٌّغشتٟ ـ

 د/ أٚٔاٌذ ش١فش 

16.  
 اٌّٛضٛعاخ األخالل١ح فٟ سٚا٠اخ ٔاثا١ًٔ ٘ٛثٛسْ دّادٖ تشوٗ عثذ اٌٍط١ف

 اٌشئ١غ١ح ٚتعض اٌمظض اٌمظ١شج
19/2/2000َ 

 ا.د/ ئتشا١ُ٘ اٌّغشتٟ

 د / عثذ اٌذىُ 

 أ . د / جّاي عثذ إٌاطش 16/11/2002 اٌفشد فٟ ِغشح عرٛتاسد أششف عشٝ تٌٛظ تش١ش  .17

 أ.د / جّاي عثذ إٌاطش. 9/3/2004َ اٌجٛأة اٌّض١ّٔٛح ٚاٌف١ٕح فٟ ِغشد١اخ ئدٚاسد تٛٔذ   عادي ِذّذ ِذّٛد شع١ش  .18

 أ.د / جّاي عثذ إٌاطش. 16/12/2004َ اٌفأراص٠ا ٚاٌعاطفح ٚاٌغخش٠ح فٝ ٠ٍِٛٙاخ ج١ّظ ِاث١ٛتاسٜ  أدّذ ٠ٛعف عثذ اٌمادس  .19

 أ.د / جّاي عثذ إٌاطش 23/2/2005 " ذطٛس اٌشؤ٠ح اٌشعش٠ح عٕذ ع١ٍف١ا تالخ ِٓ اٌثشاءج ئٌٝ اٌعٕف " عثذ اٌّج١ذ ِذّذ خاٌذ د١ّذٖ  .20

 ص٠ٕة جالي عثذ اٌفراح  .21
 ذأثش عٛتٍٛ تاٌّذسعح اٌشِٚأغ١ح اإلٔج١ٍض٠ح ٚاثش رٌه

 عٍٝ ِز٘ثٗ األدتٟ 

27/7/2005َ 
 أ.د / جّاي عثذ إٌاطش.

 ِذّذ ِظطفٟ ِذّذ عثذ اٌشدّٓ  .22
 ثٛسج اٌفشد ضذ اٌرما١ٌذ االجرّاع١ح ٚاٌم١ُ فٟ سٚا٠اخ 

 ٚ . عِٛشعد َِٛ اٌشئ١غ١ح

 أ.د / جّاي عثذ إٌاطش 21/7/2005َ

 

 أ.د / جّاي عثذ إٌاطش 3/9/2006َ اٌعاللاخ األعش٠ح فٟ ِغشد١اخ ذِٛاط ١ِذ ٔرْٛ  ِشفد فرذٟ ِذّٛد فإاد   .23

 ِاجذ سشذٞ عثذ اٌٍط١ف  .24
 طٛسج اٌفٕاْ فٟ ِغشد١اخ ٠ٕرظ ١ٌٚاِض

 ))دراسة سيمبوطيفية((                  

 أ.د/ جّاي عثذ إٌاطش  َ 4/4/2007

 عثذ اٌفراح ِذّذ عادي   .25
 اٌمشاءج ورجشتح فٟ إٌمذ األدتٟ ٚذذس٠ظ األدب 

 دراسة بينية في كتابات لوزير روزنبالت (( ((

 أ.د / جّاي عثذ إٌاطش َ 23/9/2007

 

 رئيس القسم                        مدير عام الدراسات العليا          المختص      
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 أدّذ ِذّذ ععذاٚٞ ذّاَ   .26
 أ.د / جّاي عثذ إٌاطش  23/9/2007َ  اٌٛالع١ح اٌغذش٠ح اذجاٖ ٔمذٞ رٚ ثمافاخ ت١ٕ١ح

 ج١ٙاْ دغٓ ِذّذ عٍٝ  .27

اٌرٕاص فٝ سٚا٠اخ جْٛ فاٌٚضجاِع 

اٌفشاشاخ ٚاٌّجٛط ٚاِشأج اٌّالصَ 

 ِذخً ٌغٜٛ –اٌفشٔغٟ 

19/2/2008 
د/ عٍٝ جّاي اٌذ٠ٓ 0ا

 عضخ

 ريهام محمد عبد الرحمن  .28

شعش اٌّماِٚح إٌغائٟ دساعح ِرضا١ِٕح 

ِماسٔح ألستع شاعشاخ فٍغط١ٕ١اخ 

 0ٚا٠شد٠ٍٕاخ

28/2/2008 

 د/ جّاي عثذ إٌاطش0ا

29.  

 ِذّذ ِظطفٝ وّاي اٌذ٠ٓ فّٟٙ 

 
 ِفَٙٛ االضطٙاد فٟ اٌشٚا٠ح األِش٠ى١ح إٌغائ١ح اٌّعاطشج

 َ(1959-1891عثش اٌىاذثر١ٓ صٚسا ١ًٔ ١٘ٛسعرْٛ ) 

 (1944ٚأا١ٌظ ٚٚوش  

 

 د/جّاي عثذ إٌاطش0أ 20/12/2012

 د/٘اٌح وا ًِ أ٠ٛب

 ِذّٛد عشٚج عثذ اٌذ١ّذ  .30

فٟ ئشعاس ٔضاس لثأٟ ٚسٚتشخ ٚا٠د طٛسج اٌّشآج 

 وش٠ٍٝ دساعح ذذ١ٍ١ٍح ٔفغ١ح
 د/جّاي عثذ إٌاطش0ا 16/3/2014

 اٌش١ّٝد/ ادّذ عثذ االٖ 

31.  
ِجاالخ اٌرشاتٗ ٚاالخرالف فٟ سٚا٠اخ جٛسج ا١ٌٛخ  عاِخ دغٓ أدّذ عثذ اٌج١ًٍ

 ٚذِٛاط ٘ا سدٜ

 د/ جّاي عثذ إٌاطش 0أ 22/4/2014

 أدّذ عثذ هللا اٌش١ّٝ

 داذُ عثذ اٌشاصق عثذ اٌٛ٘اب  .32

طٛسج ا١ٌٙٛدٞ فٟ ِغشح ج١ٌٛا تغىاي )ّٔارج 

 ِخراسج(

 

25/12/2014 

 د/ جّاي عثذ إٌاطش 0أ
 

33.  
 ئ٠ّاْ طالح ِذّٛد سِضاْ 

 

اٌجذ٠ذج فٟ األدب األِش٠ىٟ غ١ش اٌشٚائٟ اٌظذافح 

اٌذذ٠ث ِع ئشاسجخاطٗ ئٌٝ أعّاي ِخراسج ٌرشِٚاْ 

 واتٛذٝ : ذَٛ ٌٚٚف ٚجٛاْ د٠شْٚ

 

28/6/2015 
 أ.د/ فٛص٠ح شف١ك اٌظذس 

 د/ ئ٠ّاْ لٕذ٠ً

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

المختص                                             رئيس القسم                        مدير عام 
 الدراسات العليا

 
 


