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  سعيد محمد ىعل ىهان 2012  1
 
ب خالف مقتضى الظاهر في شعر ىسلوب علبناء ال

 
 تمام ىا

ميمة صبحي خليل عالء الدين 2013  2
 
 هـ(414بالغة الحجاج في تراث التوحيدي )ت  ا

حمد السيد محمد 2013  3
 
حمد ا

 
 عوارض التركيب في شعر يوسف النبهاني دراسة نحوية دللية ا

 القرن الرابع الهجري صور التعابير الصطالحية في معاجم  نادية سيد عبد الواحد 2013  4

كرم محمد عقاب محمد 2013  5
 
 القضايا النحوية والصرفية في كـتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لبن الملقن: جمعًا ودراسة ا

حمد 2011  1
 
 شيماء سيد عبد العاطى ا

The Religious Dimension in Rumi's Mathnawi, Al Ma'arri's Resalat Al Ghoufran, and Milton's Paradise Lost 
(A Comparative Study( 

 هند محمد محمد درويش 2011  2
A Pragmatic Approach to Dramatic Text with Special Reference to Elizabeth Henley's Plays                                      

  

براهيم كامل 2011  3 مل ا 
 
 ا

The Image of the Modern Tragic Hero and the Use of History In T.S Eliot's and Abdel-Rahman Al-Sharkawy's 
Selected Poetic Dramas: A comparative Study 

سماء محى الدين موسى كاشف 2012  4
 
 ا

The Burst of the Suffocated Voices of African American Women as Represented by Adrienne Kennedy, 
Ntozake Shange, Aishah Rahman and Alexis De Veaux 

حمد  2012  5
 
 Major Elements Of Feminism In Selected Plays By Susan Glaspell نانيس محمد صالح الدين ا

نجليزية اللغةلحروف الجر في  ودللية ونحوية برجماتيةدراسة  شيرين عاطف جرجس داود 2012  6  العربية المعيارية: دراسة مقارنة ةواللغ ،ال 

 الدكتوراه: الةلمية الدرجة اآلداب:  كليةال
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مل محيــي الدين موسي كاشف            2012  7
 
 لبيئي، دراسة الروايات البيئية لباربرا كينج سولفر وروث اوزيكياالنقد  ا

  The West of Ireland as Reflected in Some Selected Plays by Martin McDonough: A Thematic Study محمد صبحى سالمة 2013  8

حمد فاروق زيدان 2014  9
 
نجليزية: منظور معجمي توليدي ا  دراسة تركيبية  دللية للبنية الستعارية  داخل المركب السمي في اللغة ال 

حمد 2014  10
 
مل محمد زكى الدين ا

 
 ذات  ا

 
سالمي التنظير للحجاب في ال دبيات ما بعد الستعمار لكاتبات مسلمات النسويةديبات الوشاح ال 

 
 وا

 محمد  2014  11
 
مريكا علي خالف بوبكرا

 
سود في ا

 
نسان ال  رايت في بعض روايات ريتشارد المذهب الطبيعي في وصف تجربة ال 

12  2015 
نيفين جالل الدين محمد يوسف 

 خطيرى 
The Language of Cartoon Captions in Selected Contemporary Egyptian and American Newspapers 

نجليزية والعربية: دراسة لغوية مقارنة هاله راشد حسني عبدالحميد الليثي 2015  13  الميتاخطاب فى قسم المناقشة فى البحوث اللغوية ال 

 2011-2010التفاعل والتضليل فى الخطاب السياسى الفرنسى المعاصر: تحليل لبعض خطب ساركوزيه  رشا محمد محمود محمد 2015  1

وسط  من القرن التاسع وحتى نهاية القرن الثان محمد زايد عبد هللا عيد           2010  1
 
مبراطورية البيزنطية خالل العصر البيزنطي ال  ىعشر الميالد ىطبقة العامة في ال 

حمد عزب 2012  2
 
غالبة حتى نهاية حكم الموحدين سوزان محمود ا

 
وسط منذ عهد ال

 
دنى وال

 
حباس فى المغربين ال

 
 م(1269 – 800هـ / 668 -184) ال

حمد 2013  3
 
حمد محمد ا

 
لى سقوط الملكية محمود ا مريكية تجاه لوس من الستقالل ا 

 
 سياسة الوليات المتحدة ال

سماعيل 2014  4 حمد محروس ا 
 
وراق البردية  284 –ق.م  30كيركيسوخا: قرية مصرية فى العصر الرومانى  عثمان ا

 
 م : فى ضوء ال

سالمية لبالد ما وراء النهر منذ قيام الدولة السامانية حتي سقوط الدولة الخوارزمية ) الثغور  نجاح يوسف عبدالتواب مرجاوي 2015  5  م(1230-974هـ / 628-261ال 

بو العطا 2012  1
 
حمد حسنين ا

 
كلينيك محمد ا داء لمهام الذاكرة العاملةالدللت ال 

 
 : دراسة لبعض الضطرابات النفسية والعقليةية لال
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يمان حسن عبدهللا عبد 2012  2 ثير كال من الطالق والنفصال العاطفي عل هللا ا 
 
ة الضطرابات ىتا

 
 دراسة مقارنة"" النفسية لدى المرا

حمد السيد 2013  1
 
 دراسة تحليلية نقدية() النظرية الجتماعية الحديثة والمعاصرة في دراسة المجتمع المدني نهى محمد ا

صالح الجتماعي في مصر هدى كامل محمد الشيخ 2013  2  المردود الجتماعي وموقف المثقف المصري دراسة ميدانية :سياسات ال 

حمد حسن 2014  3
 
سرية "الالثورة  محمد كمال ا

 
 دراسة ميدانية"بيولوجية وتغير البنية ال

حمد على 2015  4
 
حمد رجب ا

 
 العمل الالئق فى ظالل ليبرالية الجديدة: دراسة تقويمية للعاملين بالمشروعات الصغيرة بمدينة الفيوم ا

خالق عند ديريك بارفت هدى محمد عبد الرحمن جاب هللا 2012  1
 
 فلسفة ال

نا" شريف مصطفى احمد حسن 2013  2
 
خر" دراسة ال

آ
شكالية فلسفية وال  الحضارات صراع ل 

 فلسفة اللغة عند مايكل دوميت هناء صبري محمد عبد الناصر 2013  3

حمد منصور حسن على 2014  4
 
خوان الصفا والسهروردى ا سالم ومتفلسفة الصوفية ) الفارابى وا  ثرها عند فالسفة ال 

 
 (المقتول وابن عربى مشكلة الفيض وا

حمد 2014  5
 
حمد البدوى ا

 
ثرها في الفكر محمد ا

 
 نموذجًا" الغربي "سبينوزا وحدة الوجود عند فالسفة اليونان وا

حمد عبد العزيز 2014  1
 
نشاء مستودع رقمي باستخدام النظم المفتوحة المصدر دراسة ببليوجرافية ببليومترية: الرسائل الجامعية في جامعة الفيوم هند فتحي ا  والتخطيط ل 

دارة مواقع المكـتبات العربية على الويب عمرو حسن فتوح حسن 2014  2 فادة منها فى بناء وا  دارة محتوى مواقع الويب ومدى ال   دراسة تحليلية: النظم المفتوحة المصدر ل 

تاحتها  قواعد هاني محمد علي حماد 2014  3  : دراسة تحليليةRDAوصف المصادر وا 

 

 


