سادَة أَ ْع َ
امعَةٌ المنيا
سن َج ِ
يس ِبقَ ْ
سم اللُّغَة اإل ْنج ِل ِيزيَّة ِبك ُِليَّة ْاْل َ ْل ُ
ال َّ
ضاء َه ْيئَةُ التَّد ِْر ِ
او َنة َو ُ
أَ ْع َ
ط ََّّلب الدراسات ا ْلعُ ْليَا
ضاء ا ْل َه ْيئَة ا ْل ُمعَ َ
احثَة للباحثة
ع ْقد سيمنار َ
س َيتِم ِب ِإ ْذ ِن هللا َ
علَنِي لمناقشة ا ْل َب ِ
َ
ِي ُم َح َّمد
َّللاُ َر ِ
أَ َما ِني َجا َد َّ
شيد ٌّ
فِي َخ ِطة أ ُ ْطرو َحةٌ الماجستير فِي الدراسات اْل َدبِيَّة _ تخصص الشعر بِ ِع ْن َوان:
Trauma and Memory in Selected Poems by Sylvia Plath, Alice
Oswald, and Nazik Al-Malaika
صائِد ُمختارة لسيلفيا بَّلث وأليس أوزوالد ونازك ا ْل َم ََّلئِكَة
الفجيعة والذاكرة فِي قَ َ
ساعَة ُ 12
ظه ًْرا بمعمل اللُّغَة
وذلك يَ ْو َم الثُّ ََّلثَ ِ
اء ا ْل ُم َوافِق  2020/3/10ال َّ
اإل ْنج ِل ِيز َّية
توجد نسخ ورقية للخطة في مكتب رئيس القسم
خالص الشكر
ا م د هانى عبد الفتاح
رئيس قسم اللغة اإلنجليزية
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سادَة أَ ْع َ
امعَةٌ المنيا
سن َج ِ
يس بِقَ ْ
سم اللُّغَة اإل ْنج ِل ِيزيَّة بِك ُِليَّة ْاْل َ ْل ُ
ال َّ
ضاء َه ْيئَةُ التَّد ِْر ِ
اونَة َو ُ
أَ ْع َ
ط ََّّلب الدراسات ا ْلعُ ْليَا
ضاء ا ْل َه ْيئَة ا ْل ُمعَ َ
احثَة للباحثة
ع ْقد سيمنار َ
سيَتِم ِب ِإ ْذ ِن هللا َ
علَنِي لمناقشة ا ْلبَ ِ
َ
ِي ُم َح َّمد
َّللاُ َر ِ
أَ َمانِي َجا َد َّ
شيد ٌّ
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Trauma and Memory in Selected Poems by Sylvia Plath, Alice
Oswald, and Nazik Al-Malaika
صا ِئد ُمختارة لسيلفيا بَّلث وأليس أوزوالد ونازك ا ْل َم ََّل ِئكَة
الفجيعة والذاكرة ِفي َق َ
ساعَة ُ 12
ظه ًْرا بمعمل اللُّغَة
وذلك يَ ْو َم الثُّ ََّلثَ ِ
اء ا ْل ُم َوافِق  2020/3/10ال َّ
اإل ْنج ِل ِيزيَّة
توجد نسخ ورقية للخطة في مكتب رئيس القسم
خالص الشكر
ا م د هانى عبد الفتاح
رئيس قسم اللغة اإلنجليزية

سيتم بمشيئة هللا تعالى
مناقشة خطة الباحثة شرين حسن حسن المعيدة بالقسم للتسجيل لدرجة
الماجستير في الدراسات اْلدبية _الدراما
و العنوان
سةُ ،الد َ
س ِع كاتونسفيل لدانيل
ِين ،الجنوسة ِفي ُم َحا َك َمةَ ت ْ
ا ْل َح ِقيقَةُ تَ ْنتَ ِص ُرِ :
الس َيا َ
ش َبا ِِيكَ
ب َ
بيرجان ،أَنَا اِ ْ
ير ِل َز ْينَ ِ
ُوريَ ,حكاوي التَّحْ ِر َ
س ُمي ريتشيل ك َِو ِري لريتشيل ك ِ
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
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