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 الموضــــــــــــــــــوع االســـــــــــــــــــــــــم م
 تاريخ موافقة 

 مجلس الجامعة

 المشـــــــــــــــرف

 

 يغ ذذمُك"  -انشؼش انظىفٍ ػُذ انُاتهغً  يظطفً يذًذ شىلٍ انجضاس 1

 دَىاٌ َفذح انطثىل فٍ يذدح انشعىل " 

 ا.د/ عُذ دُفٍ و17/1/1995

 ا.د/ يذًىد ػهً يكٍ و26/3/1997 اتٍ انغُذ انثطهُىعً َالذا  ياجذ كًال يذًُ انذٍَ دغٍ 2

 انظفح انًشثهح فٍ انؼشتُح ػثذ انؼظُى  يذًذ يذًذ ػجًٍ 3

 )دساعح وطفُح ذاسَخُح فٍ ضىء ػهى انهغح انذذَس(
 ا.د/ سيضاٌ ػثذ انرىاب  و28/7/1999

 ا.د/ طالح دغٍُُ

االغرشاب فٍ انشؼش انًظشٌ انًؼاطش  َىال عهطاٌ يىافٍ فشغهً 4

 و1956/1995

 ا.د/ طه وأدي  و8/2/2000

 ا.د/ عُذ دُفٍ

 األَظاف فٍ يغائم انخالف تٍُ انثظشٍَُ جىدج يثشون يذًذ يثشون 5

 وانكىفٍُُ ألتً انثشكاخ االَثاسي ذذمُك  

 انكراتاخ وػشع نهذسط انُذىٌ ػُذ انًؤنف

 ا.د/ سيضاٌ ػثذ انرىاب  و16/2/2000

 ا.د/ عُذ دُفٍ

 انثُُح انظشفُح وأششها فً ذغُُش انذالنح  يذشوط يذًذ إتشاهُى ػهً 6

 لشاءج األياو ػاطى دساعح ذطثُمُح ػهً

 ا.د/ سيضاٌ ػثذ انرىاب و27/9/2000

 د/ أدًذ ػثذ انؼضَض دساض 

 ا.د / عُذ انثذشاوي ـ 20/11/2000 يىعُمً انشؼش انًظشٌ فٍ يظش  كايم يذًىد جًؼه دجاصٌ 7

 د/ يذًذ أدًذ انثشتشٌ 

 سضىاٌ انًُُغً ػثذ هللا  8

 جاب هللا

 انفكش انهغىٌ ػُذ أتً ػثُذج يؼًش تٍ 

 انًصًُ فً ضىء ػهى انهغح انذذَس 

 ا.د/ عُذ دُفٍ  و22/1/2001

 ا.د/ طالح دغٍُُ 

هاذً إتشاهُى إتشاهُى يذًذ  9

 انغُغً

سواَاخ نهغُشج انهالنُح فً أفشَمُا يظش نُثُا  

 ذشاد

 )) دساعح يماسَح ((

 ا.د/ َثُهح إتشاهُى  و20/3/2001

 ا.د/ ػهُه دغٍُ

آنُاخ انغشد فٍ انُغش األدتٍ ػُذ أتً دُاٌ  طالح  كايم عانى يذًذ 10

 انرىدُذٌ

 ا.د عُذ دُفٍ  و28/5/2002

 د  يذًذ تشتشٌ 

 انجضء األول يٍ كراب ششح انًفضهُاخ نهًشصولٍ  سيضاٌ ادًذ ػثذ انُثٍ  

 ))ذذمُك ودساعح((

 أ.د/ عُذ دُفٍ و21/9/2003

 اًٍَ إعًاػُم عُذ تكش                               12

 

 ذؼذد انشواَح فٍ انشؼش انجاههٍ

 "دَىاٌ انهزنٍُُ ًَىرجاً"  

 د/ عُذ دُف0ٍا و3/10/2004

 د/ يذًذ تشَشي

 أ.د/ طه وادٌ و27/1/2005 انرُاص فٍ انمظح انمظُشج انًؼاطشج أدًذ ػىع جُُذٌ 14

 د./ يذًذ أدًذ تشَشٌ 

ذأشُشاخ انرشاز انشؼثٍ فٍ انثُُح انغشدَح نهمظح  يذًذ يظطفً عهُى 14

 و( 2000 –و  1997انمظُشج انًظشَح )

 أ.د/ طه وادٌ. و23/2/2005

 َجىي يؼرظى أدًذ  15

 

 انثُاء انفٍُ نهمظُذج انًظشَح فٍ انؼظشٍَ

 انًًهىكٍ وانؼصًاٍَ  

 أ.د/ دغٍُ َظاس و3/9/2006
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 يذًذ ػالء ػثذ انهادٌ  16
 و 17/9/2008 اإلَماع ػُذ شؼشاء انغرُُُاخ فٍ يظش 

 أ.د/ انغذ يذًذ انثذشاوٌ 

 أ.د / انغُذ إتشاهُى 

اإلػالل فٍ انمشاءاخ انشارج ـ دساعح طىذُح  طالح يذًذ يذًذ دغٍُ  17

 فىَىنىجُح 
 و 24/12/2008

 أ.د/ طالح انذٍَ طانخ دغٍُُ 

 يذًذ خهُم َظش هللا أ.د/ 

 و  3/5/2009 انذزف فٍ انذذَس انُثىٌ ـ دساعح َذىَح  أدًذ ػثذ انغٍُ عانى  18
 أ.د/ طالح انذٍَ طانخ دغٍُُ 

 د/ يذًذ خهُم َظش هللا 

انظىاهش انهغىَح فٍ كراب كشف انًشكالخ وإَضاح  ػثذ هللا أدًذ ػثذ هللا انثغُىٍَ  19

 نهثالىنٍانًؼضالخ 
 و 14/12/2009

 أ.د/ طالح دغٍُُ 

 د / جىدج يثشون يذًذ                 

 لشاءج أتٍ ػثذ انشدًٍ انغهًٍ دغٍُ خًُظ يذًىد شذاذح  20

))دساعح طىذُح طشفُح َذىَح فٍ ضىء انذسط 

 انهغىٌ انذذَس((

 و23/8/2009
 أ.د/ طالح دغٍُُ 

 أ.د/ يذًذ خهُم َظش هللا

21  

 هُذ سأفد انغُذ ػثذ انفراح 

 

 د/ يذًذ خهُم َظشا هلل و10/5/2010 ذُىع انمشاءاخ انمشآَُح ػهً يؼُاس انىلف

انثُُح انغشدَح نهشواَح انًؼاطشج وسواَح أتُاء  أدالو ػثذ انذًُذ ػثذ انجىاد  22

 انُىتح ًَىرجا
 أ.د انغُذ إتشاهُى 4/1/2011

 أ.د انغُذ اتشاهُى 22/12/2010 انماسئ فٍ انُمذ انؼشتٍ انًؼاطش يذًذ ػهٍ أيٍُ  23

 هانح يذًذ دغٍ انجُاٍَُ 24
 و8/3/2012 انفضاء انغشدٌ فٍ سواَاخ خُشٌ شهثٍ

 

 أ.د انغُذ إتشاهُى

 أ.د انغُذ إتشاهُى و24/10/2010 َمذ انُمذ فٍ انمشٌ انخايظ انهجشٌ أششف ػطُح هاشى ػىع 25

 ػمائذ انذٍَ فٍ ذفغُشاخ انظذاتح وانراتؼٍُ  يذًذ ػهٍ دغٍ دغٍ  26

 "دساعح وطُفُح ذذهُهُح"
20/12/2012 

 أ.د/ يذًذ انغُذ انجهُُذٌ

 د/ ػهٍ دغٍ ػثذ انغٍُ

انؼذول فٍ انرشاكُة دساعح َذىَح دالنُحػهً  محمو د عوض محمود 27

 انمشاءاخ انؼشش
25/6/2013 

 أ.د/ أدًذ ػثذ انؼضَض دساض

 د/ يذشوط يذًذ إتشاهُى

 25/6/2013 انشاوي فً سواَاخ إتشاهُى ػثذ انًجُذ يذًذ فرذً أدًذ خهُفح  28
 

 أ.د انغُذ إتشاهُى

29 
 ابراهيم عبد الباسط عبد الرءوف

 االذفاق واالخرالف فٍ انثُُح وانرشكُة 

دساعح َظشَح ذطُمُح نغىسج انثمشج وآل ػًشاٌ  

 ًَىرجاً 

م11/5/2014  
 أ.د/ طالح دغٍُُ 

 أ.د/ ادًذ دساض

30 
 محمد رأفت محمود فرج 

الخصائص الصرفية والنحوية لألفعال في العربية وطرق 

إدراكها بالحاسب اآللي ـ دراسة تطبيقية على لغة الحديث 

هـ  255الدراما الشريف من خالل سنن   

م13/7/2014  أ.د/ محمد خليل نصر هللا  
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انىشائك انغُاعُح نهؼهذ انُثىي ) دساعح َذىَح  يذًذ ادًذ ػثذ انفراح  31

 عُالُح (
 أ.د/ يذًذ خهُم َظش هللا  و2/4/2015

 أ.د/ انغُذ اتشاهُى  و23/8/2015 انشيض فً شؼش دًذ خهُفح تى شهاب ادًذ اتشاهُى يىعً  32

 –الحيوان في الحكاية الشعبية في محافظة أسيوط  أسماء عبد الرحمن عبد الرحيم 33
 جمع ودراسة ميدانية

 
 أ.د/ أحمد شمس الدين الحجاجي

 د/ محمد حسين هالل

ذهمٍ انُض انشؼشٌ فٍ انثالغح انؼشتُح يٍ انمشٌ  إَهاب ػثذ انفراح أدًذ عذ ادًذ 34

 انشاتغ انهجشٌ درً َهاَح انمشٌ انغاتغ
 أ.د/ انغُذ إتشاهُى يذًذ 17/1/2016

 –القرآن الكريم ) النشأة االشباه والنظائر فى  أحمد محمد تمام سليمان 35
 التوظيف البالغى ( –التطور 

 و27/3/2016
 أ.د/صالح الدين صالح حسنين
 أ.د/ ػثذ انذكُى ػثذ انشاضً

االحتماالت النحوية ومقتضياتها الداللية في الجمل  محمد حسام عبد التواب 36
 وأشباهها )دراسة في كتب اعراب القران ومعانيه(

 أ.د/صالح الدين صالح حسنين و3/5/2016

37 
 السيد سالمة أحمد حسن

 شعر الصعاليك في العصر الجاهلي          

)دراسة في تخليل الخطاب الثقافي(            
 و3/5/2016

 أ.د/ السيد إبراهيم محمد

 د/ محمد علي أمين

 و3/5/2016 انششط فٍ انًفضهُاخ )دساعح َذىَح دالنُح( هاشى يذًىد هاشى دسوَش 38
 .د/صالح الدين صالح حسنين

 د / جىدج يثشون يذًذ                 
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