بيان بالطالب املسجلني لدرجة املاجستري قسم اللغات الشرقية وآدابها
( فرع اللغة الفارسية وآدابها )
م

اسم الطالب

1

إيمان محمد نبيل

4

ايمان مختار سعيد

5

شيماء جمال الدين

6

عمرو السيد على السيد

7

صربي مجيل محيد

9

نورا مصطفى مصطفى

10

أمحد حممد فاروق علي

11

ليلى مجال حممد أمحد

اسم المشرف

عنوان البحث

الصورة الشعرية لدى سهراب سيهرى
مع ترجمة منتخبات

الجزء الخاص بالخط والخطاطين من
مخطوط "تاريخ كالم الملوك " ل "محمد

أ.د/رمله محمود غانم

تاريخ التسجيل
2008/7/14

د/إيمان محمد الغزالى
أ.د /عادل عبدالمنعم سويلم

2011/5/9

د /ايمن فؤاد سيد

يوسف االهيجى الموجود بدار الكتب
المصرية تحت رقم  40تاريخ فارسى ـ
دراسة وتحقيق وترجمة
مجموعة " ديدار " القصصية لألديب

د /منى أحمد حامد

2012/6/11

أحمد محمود – دراسة أسلوبية لغوية مع د /شرين خيري

ترجمة المجموعة إلى اللغة العربية
دور علماء جبل عامل في تأسيس الدولة د/ليلى فؤاد حسن

الصفوية مع ترجمة مرحلة التأسيس من

2012/11/12

د/فتحي أبو بكر المراعى

كتاب (نقش خاندان كركى در تأسيس
وتداوم دولت صفوي) رسول جعفريان
تحليل الخطاب الروائي في رواية "
همنوايى شبانه اركستر جوب ها "لرضا
قاسمي مع الترجمة
العالقات اإليرانية – األفغانية
( 1857-1834م ) من خالل المصادر
الفارسية مع ترجمة كتاب " إيران

أ.د /منى أحمد حامد

2013/5/20

أ .بكلية األلسن

د/شيرين خيري

أ.د /رملة محمود غانم

20415/3/16

أ.د /محمــــــــد محمــــــــود عبــــــــد
المحسن

وأفغانستان ازيكانكي تا تعيين مرزهاي
سياسي )
منهجية " رؤية العالم " عند " مهشيد
أميرشاهي" من خالل روايتي (در حضر)

أ.د /رملة محمود غانم

2015/6/15

د /أحمد يحيى الشين

و ( در سفر ) مع ترجمة رواية
( در حضر )

رسائل سنائي الغزنوي من خالل كتاب
( مكاتيب سنائي ) دراسة تحليلية مع
ترجمته إلى العربية

1

أ.د /شيرين عبد النعيم حسنين
د /منال اليمني عبد العزيز علي

2015/6/15

نشوى النادي حممد

سفر نامه حج سياح به فرنكــ  -دراسة
مقارنة في جولة أوروبا لحمد ثابت
الفندي وترجمة مختارات إلى العربية

2

أ.د /شيرين عبد النعيم حسنين

أ.د /عبد الناصر حسن محمد

أ.بقسم اللغة العربية وآدابها

أ.د /فردوس موسى

2015/10/12

بيان بالطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه قسم اللغات الشرقية وآدابها
( فرع اللغة الفارسية وآدابها )
م

اسم الطالب

عنوان البحث

محمود عبد المنصف عبد

مدينة دهلي اإلسالمية – دراسة

الحافظ خليفة

حضارية من خالل المصادر

اسم المشرف
أ.د /شيرين عبد النعيم حسنين

د /يوسف السيد عامر

تاريخ التسجيل
2010/7/12

األردية

غادة فؤاد عبد المحسن

شخصية االنثى فى أدب الطفل
بين العربية والفارسية ـ دراسة

أ.د/رملة محمود غانم
د /منال اليمني

مقارنة بين "يعقوب الشارونى "
"و" مه دخت مشكولى "

هبة فتحي بخيت

ابناء األسطوري في ملحمتي

حمدي أمين محمد

لغة الخبر السياسي في الصحافة

داراب نامه ومسيب نامه

اإليرانية المعاصرة – دراسة

أ.د /شيرين عبد النعيم حسنين

أ.د /أحمد يحيى الشين
أ.د /منى حامد

2013/7/15

2013/10/21

د /شيرين خيري

تداولية لتغطية أحداث ثورة يناير
المصرية من  2011إلى  2013م

محمد عبيد خليفة جابر
( وافد )

والية الفقية بين الخميني

والخمانئي – دراسة تحليلية في
الفكر والممارسة

3

أ.د/أحمد حمدي السعيد الخولي

د /إيمان السعيد جمال الدين

2015/12/14

