
 
 وحدة ضامن اجلودة 

                                                                                                                     لكية اللغات والرتمجة                                       

 أ كتوبر 6جامعة 

 

 والهيئة المعاونة ضعاا  ييئة الدرري أل  بالرسائل العلميةبيان 

 

 جامعة الداريخ ضعنوان الرسالة اسم ضعاو ييئة الدرري 

 
 
 
 

 مروة محمر إبراييم. ر

األصوات السررية فى 
" موت أرديمو كروث"

 لكارلو  فونيد 

 رسالة الركدوراه 5002
 جامعة القايرة

لبواقعية اإلجدماضعية فى 
لنجيب " اللص والكالب"

" المطارر"ومحفوظ 
 أللينجو كاررينيز

 رسالة الماجسدير  5005
 جامعة القايرة

 
 
 
 

 أميرة سعر. ر

The Authorial Voice 
in Kipling's 
Dramatic 

Monologue 

 رسالة الماجسدير  5002
 جامعة القايرة

Otherness Under 
Hegemonic Powers 

in the Poetry Of 
Rudyard Kippling, 

Eliot Katz and 
Mahmoud Darwish 

 رسالة الركدوراة  5002
 جامعة القايرة

 
 
 
 

 ضعبر الكريم قطب. ر

The Jewish Traits in 
the Fiction of Saul 

Bellow and Bernard 
Malamud 

 رسالة الماجسدير  5005
 المنياجامعة 

The Jewish 
Question in the 

fiction of H.G Wells 
and Ihsan Abdul 

Quodoos: A 
Comparative Study 

 رسالة الركدوراة  5002
 جامعة المنيا

 Thematic and منى ناجى. ر
Technical Study of 
O' Hara's Poetry 

 رسالة الماجسدير  
 جامعة المنيا

The Impact of 
Sufism on the 

Fiction of Doris 
Lessing 

 رسالة الركدوراة  
 جامعة المنيا
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 شيرين سمير ضعبر  العظيم. ر

 Joseريوان خوسيه يرو
Hierro  :رراسة اسلوبية 

 

5002 
 

 رسالة الماجسدير 
 جامعة القايرة

سمات اللغة االسبانية 
الرارجة فى روايات ميجل 

 Miguelريليبي 
Delibes 

5000 
 

 الركدوراهرسالة 
 جامعة القايرة

 
 
 
 

محمر  صالح  ضعبرهللا  . م.م
 حمار

الصورة الذادية للشاضعر 
ريريك والكوت باشارة الى 
 بعض روواينه  الشعرية

3102 
 

 رسالة الماجسدير 
 جامعة كفر الشيخ

شعر  ميروين من  منظور 
 شعري بيئي

3102 
 

 رسالة الركدوراه
 جامعة المنصورة

 
 
 
 
 
 

 محمر حسن ضعمررشا . م.م

Le Conflict Intérieur 

dans " La 

Modification" de 

Michel Butor et " 

l'Ouvrier de la Nuit 

de Berand Clavel 

 

7002 

 

 رسالة الماجسدير 
 جامعة ضعين شم 

Le Notions de 
"Mémoire" et  dr 
"Témoignage" à 

travers Les Années 
d'Annie Ernaux 

Une fresque des 
années 1940-2007 

7022 

 

 رسالة الركدوراة 
 جامعة ضعين شم 

قراءة من منظور نسوي  - مي سليمان  الحكيم. م.م
 النتوني ترلوب

3102 

 

 رسالة الماجسدير 
 جامعة القايرة

عمرو مصطفى محمد . أ
 محمد

فاعلية مواقف تعلم قائمه 
على تنوع النصوص 

المقروءة لتنمية التحدث 
االلمانية لدارسي اللغة 

كلغة اجنبيه في ضوء 
المستويات المعيارية 

 االوروبية

 رسالة الماجسدير  3103
 جامعة حلوان
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الشخصية اليهوديه  في  حسن  مجدي حسن. أ
ثالثة اعمال مسرحية 
لمارلو و شكسبير و 

 (دراسة مقارنه)فاسبيندر 

 رسالة الماجسدير  3102
 جامعة القايرة

 


