
 
  
 السَّاَدة أَْعَضاء َهْيئَةُ التَّْدِريِس بِقَْسم اللُّغَة اإلْنجِليِزيَّة بُِكل ِيَّة اْْلَْلُسن َجاِمعَةٌ المنيا

ب الدراسات اْلعُْليَا  أَْعَضاء اْلَهْيئَة اْلُمعَاَونَة َوُطَّلَّ

 َسيَتِم  بِِإْذِن هللا َعْقد سيمنار َعلَنِي لمناقشة اْلبَاِحثَة للباحثة

د  ُ َرِشيِديٌّ ُمَحمَّ أََمانِي  َجاَد َّللاَّ  

ة أُْطروَحةٌ الماجستير فِي الدراسات اْلَدبِيَّة _ تخصص الشعر بِِعْنَوان:  فِي َخط ِ

Trauma and Memory in Selected Poems by Sylvia Plath, Alice 
Oswald, and Nazik Al-Malaika 

 فيا بَّلث وأليس أوزوالد ونازك اْلَمََّلئَِكةالفجيعة والذاكرة فِي قََصائِد ُمختارة لسيل

  

ُظْهًرا بمعمل اللُّغَة  12السَّاَعة  10/3/2020وذلك يَْوَم الثََُّّلثَاِء اْلُمَوافِق 
 اإلْنجِليِزيَّة

 توجد نسخ ورقية للخطة في مكتب رئيس القسم

 خالص الشكر

 ا م د هانى عبد الفتاح

 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية

  

 

 

 

 

 

 



 
  

ية بكلية األلسنالسادة  ز  أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة اإلنجلي 
 أعضاء الهيئة المعاونة وطالب مرحلة الدراسات العليا

 الدعوة عامة
  

  نحيط
 
ي )قبل مناقشة رسالة  سمينار تقرر عقد قد بأنه سيادتكم علما

 
إنجاز نهائ

) ي شعبان /للباحثة الماجستي 
ز
ي األدب أمائ

ز
، المسجلة لدرجة الماجستي  ف

ي تخصص رواية ز و ذلك بمشيئة هللا  اإلنجلي 
ز  يوم ي  الدور األلسن بمعمل اللغات بكلية 24/6/2019 الموافق االثني 

ز
الثائ

ي 
ز
  10:00 تمام الساعة ف

 
 صباحا

 وعنوان االطروحة
 (Dis)placement, Cosmopolitanism, Ethni(city) and 

Identity:  (Post)colonial Representations of Kabul and 
Alexandria in Selected Novels by Khaled Hosseini and Ibrahim 

Abdel-Meguid 
التهجي  ،العالمية، العرقية و الهوية : تمثيل ما بعد االستعمار لكابول 

ي روايات مختارة لخالد
ز
 و ابراهيم عبد المجيد الحسينز  واإلسكندرية ف

فون: الم  شر
  ا م د

ز
 د. غادة زغلول   محمودعبدالفتاح عىل هائ
ي و إبراهيم عبد المجيد مختارة

 لخالد حسينز
 

ية رئيس ز  قسم اللغة االنجلي 
 الفتاح عبد هانى /أ.م.د

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 السَّاَدة أَْعَضاء َهْيئَةُ التَّْدِريِس بِقَْسم اللُّغَة اإلْنجِليِزيَّة بُِكل ِيَّة اْْلَْلُسن َجاِمعَةٌ المنيا

ب الدراسات اْلعُْليَا  أَْعَضاء اْلَهْيئَة اْلُمعَاَونَة َوُطَّلَّ

 َسيَتِم  بِِإْذِن هللا َعْقد سيمنار َعلَنِي لمناقشة اْلبَاِحثَة للباحثة

دأََمانِ   ُ َرِشيِديٌّ ُمَحمَّ ي  َجاَد َّللاَّ  

ة أُْطروَحةٌ الماجستير فِي الدراسات اْلَدبِيَّة _ تخصص الشعر بِِعْنَوان:  فِي َخط ِ

Trauma and Memory in Selected Poems by Sylvia Plath, Alice 
Oswald, and Nazik Al-Malaika 

 الفجيعة والذاكرة فِي قََصائِد ُمختارة لسيلفيا بَّلث وأليس أوزوالد ونازك اْلَمََّلئَِكة

  

ُظْهًرا بمعمل اللُّغَة  12السَّاَعة  10/3/2020وذلك يَْوَم الثََُّّلثَاِء اْلُمَوافِق 
 اإلْنجِليِزيَّة

 توجد نسخ ورقية للخطة في مكتب رئيس القسم

 خالص الشكر

 تاحا م د هانى عبد الف

 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 سيتم بمشيئة هللا تعالى                                      
المعيدة بالقسم للتسجيل لدرجة    خطة الباحثة شرين حسن حسن مناقشة

 الماجستير في الدراسات اْلدبية _الدراما
 و العنوان

يَن، الجنوسة فِي يَاَسةُ، الد ِ  تْسعِ كاتونسفيل  اْلَحِقيقَةُ تَْنتَِصُر: الس ِ
لدانيل   ُمَحاَكَمةَ

, َحكاوي التَّْحِريرَ  ِِري لريتشيل ُكوِري   ِلَزْينَِب َشبَِاي ِكَ   بيرجان، أَنَا اِْسُمي ريتشيل َكو 
  

Truth will out: Politics, Religion, and Gender in Daniel 
Berrigan’s The Trial of the Catonsville Nine, Rachel Corrie’s My 

Name is Rachel Corrie, and Zeinab Shabayek’s Tahrir 
Monologues 

الساعة الثانية عشر  31/6/2021و سيعقد السمنارباذن هللا االثنين الموافق 
 بمعمل الكلية

 

  

 

  

 


