
اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryابتسام محمد رشدى معوض الجبالى مستجد تقدير ١٣٠٠٩٥١

.The characteristics of Romantic poetryابراهيم محمد ابراهيم ابوكرات مستجد تقدير ٢٣٠٠٩٥٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonاحالم محمد محمد الشافعى عبد هللا مستجد تقدير ٣٣٠٠٩٥٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelاحمد عبد التواب محمد صبرى عبد التواب مستجد تقدير ٤٣٠٠٩٥٤

.On the nature and history of satireاحمد عبد الوهاب محمد محمد السعدنى مستجد تقدير ٥٣٠٠٩٥٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireاحمد محمد ابراهيم احمد مستجد تقدير ٦٣٠٠٩٥٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryاحمد محمد ابو العطا مسعد محمد ابراهيم مستجد تقدير ٧٣٠٠٩٥٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelاحمد محمد الشبراوى شمس محمد مستجد تقدير ٨٣٠٠٩٥٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemاحمد محمد الغمري الشيخ مستجد تقدير ٩٣٠٠٩٥٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyاحمد محمد النفادى مصطفى النجار مستجد تقدير ١٠٣٠٠٩٦٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyاحمد محمد عبد المنعم مصطفى سالم مستجد تخلف ١١٣٠٠٩٦١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyاحمد محمد عطيه شعير مستجد تقدير ١٢٣٠٠٩٦٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyاحمد محمد محمد حجازى مستجد تخلف ١٣٣٠٠٩٦٣

.Wordsworth and his ageاحمد محمود صالح محمود المليجي مستجد تقدير ١٤٣٠٠٩٦٤

.Augustan literary tenetsاحمد ياسر ابو المجد عبد المعطى البنا مستجد تخلف ١٥٣٠٠٩٦٥

.The characteristics of Augustan poetryاسامه ابراهيم فاضل المكباتى مستجد تقدير ١٦٣٠٠٩٦٦

.The characteristics of Romantic poetryاسراء ابراهيم السعيد الشربينى فتاته مستجد تقدير ١٧٣٠٠٩٦٧

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonاسراء احمد فوزى احمد فوده مستجد تقدير ١٨٣٠٠٩٦٨

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelاسراء احمد محمود محمد البسيونى مستجد تقدير ١٩٣٠٠٩٦٩

.On the nature and history of satireاسراء اشرف حسن ابو الفتوح مستجد تقدير ٢٠٣٠٠٩٧٠

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryاسراء الجميل عبدالقوى رمضان حالوه مستجد تخلف ٢١٣٠٠٩٧١

.The characteristics of Romantic poetryاسراء السيد محمد عبد الرحمن عبد الظاهر مستجد تقدير ٢٢٣٠٠٩٧٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonاسراء حامد عبد اللطيف حسن قاسم مستجد تقدير ٢٣٣٠٠٩٧٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelاسراء حسين محمد محمد الدحروجى مستجد تقدير ٢٤٣٠٠٩٧٤

.On the nature and history of satireاسراء سعد السيد احمد الهاللي مستجد تقدير ٢٥٣٠٠٩٧٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireاسراء صالح ابراهيم محمد السيد مستجد تقدير ٢٦٣٠٠٩٧٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryاسراء عبد النبى سيد احمد عز الرجال مستجد تقدير ٢٧٣٠٠٩٧٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelاسراء على عبد الحميد مصطفى عطيه خطاب مستجد تقدير ٢٨٣٠٠٩٧٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemاسراء محمد ذكريا عبد الغنى حواس مستجد تقدير ٢٩٣٠٠٩٧٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyاسراء محمد شعبان احمد شال طه مستجد تقدير ٣٠٣٠٠٩٨٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyاسراء محمد محمود عبد المنعم الطنطاوى مستجد تخلف ٣١٣٠٠٩٨١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyاسراء محمود عبد المنعم صادق محمد مستجد تقدير ٣٢٣٠٠٩٨٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyاسراء محمود محمد محمود البيلى مستجد تقدير ٣٣٣٠٠٩٨٣

.Wordsworth and his ageاسراء ود احمد القطب سالم مستجد تقدير ٣٤٣٠٠٩٨٤

.Augustan literary tenetsاسراء ياسر احمد عيد محمد مستجد تقدير ٣٥٣٠٠٩٨٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireاسراء ياسر مصطفى مصطفى االرنؤطى مستجد تقدير ٣٦٣٠٠٩٨٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryاسالم رمضان السيد احمد الالوندى مستجد تقدير ٣٧٣٠٠٩٨٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelاسماء اشرف عبد الحميد عباس ابراهيم مستجد تقدير ٣٨٣٠٠٩٨٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemاسماء السعيد جالل عبد المحسن مستجد تقدير ٣٩٣٠٠٩٨٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyاسماء المتولى سالمه المتولى احمد مستجد تقدير ٤٠٣٠٠٩٩٠

كلية اآلداب
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryاسماء حسن ابراهيم حسن القصاص مستجد تقدير ٤١٣٠٠٩٩١

.The characteristics of Romantic poetryاسماء حسن السيد الغريب الحوت مستجد تقدير ٤٢٣٠٠٩٩٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonاسماء رضا الخضرجى السيد جبر مستجد تقدير ٤٣٣٠٠٩٩٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelاسماء عصام احمد عواد القاضى مستجد تقدير ٤٤٣٠٠٩٩٤

.On the nature and history of satireاسماء فهمى بهمن صالح الشيخ مستجد تقدير ٤٥٣٠٠٩٩٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireاسماء مجدى الديسطى السيد محمد مستجد تقدير ٤٦٣٠٠٩٩٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryاسماء مجدى كامل ابراهيم على مستجد تقدير ٤٧٣٠٠٩٩٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelاسماء محمد عرفات عرفات عبدربه مستجد تقدير ٤٨٣٠٠٩٩٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemاصاله محمود فكرى محمود عصر مستجد تقدير ٤٩٣٠٠٩٩٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyافنان فؤاد جمعه على نورالدين مستجد تقدير ٥٠٣٠١٠٠٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyاالء خيرى ابو االسعاد ابو المعاطى مستجد تقدير ٥١٣٠١٠٠١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyاالء عطيه عبد الشافى عبد الرازق جالله مستجد تقدير ٥٢٣٠١٠٠٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyاالء محمد مصطفى محمد مستجد تقدير ٥٣٣٠١٠٠٣

.Wordsworth and his ageاالء محمد مصطفى مصطفى فايد مستجد تقدير ٥٤٣٠١٠٠٤

.Augustan literary tenetsاالء ممدوح رشدى حسن رمضان مستجد تقدير ٥٥٣٠١٠٠٥

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyالزهراء احمد ابو السعد المنشاوى مستجد تقدير ٥٦٣٠١٠٠٦

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyالسيد على رزق رزق محمد مستجد تقدير ٥٧٣٠١٠٠٧

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyالسيد منصور السيد محمود سعد مستجد تقدير ٥٨٣٠١٠٠٨

.Wordsworth and his ageالشيماء محمد عبد المولى عبد الهادى مستجد تقدير ٥٩٣٠١٠٠٩

.Augustan literary tenetsالشيماء مصطفى السيد عرفه شادى مستجد تقدير ٦٠٣٠١٠١٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryالمتولى عبد الحميد محمود محمد سالم مستجد تقدير ٦١٣٠١٠١١

.The characteristics of Romantic poetryالهام عبد الحميد عبد الحميد السيد خليفه مستجد تقدير ٦٢٣٠١٠١٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonامال السعيد توفيق عبد الوهاب شالل مستجد تقدير ٦٣٣٠١٠١٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelامانى رمزى رجب محمد صالح مستجد تقدير ٦٤٣٠١٠١٤

.On the nature and history of satireامانى ممدوح مصطفى ابراهيم رمضان مستجد تقدير ٦٥٣٠١٠١٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireامل جمال عبد العزيز شلبى نصار مستجد تقدير ٦٦٣٠١٠١٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryامل عبد المنعم ابراهيم يوسف احمد مستجد تقدير ٦٧٣٠١٠١٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelامل عبد الهادى محمد محمد احمد مستجد تقدير ٦٨٣٠١٠١٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemامنيه السيد صالح حسن المتولى عبده مستجد تقدير ٦٩٣٠١٠١٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyامنيه عبد الواحد حامد حامد ناصر مستجد تقدير ٧٠٣٠١٠٢٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyامنيه عماد محمد الفرحاتى اسماعيل مستجد تقدير ٧١٣٠١٠٢١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyامنيه مجدى فتحى السيد مصطفى مستجد تقدير ٧٢٣٠١٠٢٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyاميره اشرف محمد العباسي مستجد تقدير ٧٣٣٠١٠٢٣

.Wordsworth and his ageاميره الحسينى عبد المنعم الحسينى مستجد تقدير ٧٤٣٠١٠٢٤

.Augustan literary tenetsاميره جمعه مصطفى امين مستجد تقدير ٧٥٣٠١٠٢٥

.The characteristics of Augustan poetryاميره عادل طه عبد اللطيف محمد حجازي مستجد تقدير ٧٦٣٠١٠٢٦

.The characteristics of Romantic poetryاميره عمرو متولى الخولى مستجد تقدير ٧٧٣٠١٠٢٧

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonاميره مجدى ابراهيم محمد ابراهيم مستجد تقدير ٧٨٣٠١٠٢٨

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelاميره مجدى عبد العزيز عبد العزيز الشناوى مستجد تقدير ٧٩٣٠١٠٢٩

.On the nature and history of satireاميره محمد حسين احمد مستجد تقدير ٨٠٣٠١٠٣٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryاميمه عبد المطلب عبد المنعم عبده عبد العزيز مستجد تخلف ٨١٣٠١٠٣١

.The characteristics of Romantic poetryامينه عيسى سليمان محمد محمد مستجد تقدير ٨٢٣٠١٠٣٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonامينه كمال محمد الجوهرى مستجد تقدير ٨٣٣٠١٠٣٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelايات عبده فراج الهادى فايد مستجد تقدير ٨٤٣٠١٠٣٤

.On the nature and history of satireايات مصباح محمود سليمان علي مستجد تقدير ٨٥٣٠١٠٣٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireايمان احمد عبد الرازق احمد حجازى مستجد تقدير ٨٦٣٠١٠٣٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryايمان احمد عبدالفتاح الجمل مستجد تقدير ٨٧٣٠١٠٣٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelايمان احمد محمد امين الرفاعى مستجد تقدير ٨٨٣٠١٠٣٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemايمان اشرف محمد محمد كشك مستجد تقدير ٨٩٣٠١٠٣٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyايمان السعيد محمد ابراهيم الجمل مستجد تقدير ٩٠٣٠١٠٤٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyايمان السعيد محمد منصورعلى مستجد تقدير ٩١٣٠١٠٤١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyايمان ايمن عبد المعز عبدالمقصود الزينى مستجد تقدير ٩٢٣٠١٠٤٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyايمان ايهاب السيد عبد العزيز مستجد تقدير ٩٣٣٠١٠٤٣

.Wordsworth and his ageايمان رأفت انور على الباز مستجد تقدير ٩٤٣٠١٠٤٤

.Augustan literary tenetsايمان عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار مستجد تقدير ٩٥٣٠١٠٤٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireايمان عبد الحميد عبد السالم سلومه مستجد تقدير ٩٦٣٠١٠٤٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryايمان عالء الدين محمد المتولى ابراهيم مستجد تقدير ٩٧٣٠١٠٤٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelايمان ماهر محمود مصطفى السيد الخولى مستجد تقدير ٩٨٣٠١٠٤٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemايمان مجدى السيد رضوان مستجد تقدير ٩٩٣٠١٠٤٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyايمان محسن عثمان عبد البر عبدالحى مستجد تقدير ١٠٠٣٠١٠٥٠
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.The characteristics of Augustan poetryايمان محمد فهيم راغب الطنطاوى مستجد تقدير ١٠١٣٠١٠٥١

.The characteristics of Romantic poetryايمان مصطفى محمد عبده محمد محمود مستجد تقدير ١٠٢٣٠١٠٥٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonايمان ناصر السعيد عبد الواحد شحاته مستجد تقدير ١٠٣٣٠١٠٥٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelايه احمد احمد عبد النبى مستجد تخلف ١٠٤٣٠١٠٥٤

.On the nature and history of satireايه احمد سمير محمد الجيار مستجد تخلف ١٠٥٣٠١٠٥٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireايه اشرف احمد حامد رمضان مستجد تخلف ١٠٦٣٠١٠٥٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryايه اشرف وجدى عبد الحفيظ عبد الحميد مستجد تقدير ١٠٧٣٠١٠٥٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelايه السيد عبد العزيز ابراهيم مستجد تخلف ١٠٨٣٠١٠٥٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemايه هللا احمد احمد فراج مستجد تقدير ١٠٩٣٠١٠٥٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyايه الليثى عيد عبد الغفار العجمى مستجد تقدير ١١٠٣٠١٠٦٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyايه حمدى محمد عبده عطوه مستجد تقدير ١١١٣٠١٠٦١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyايه رضا العدل ابراهيم الصعيدي مستجد تقدير ١١٢٣٠١٠٦٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyايه رمضان يوسف عبد الحميد رشوان مستجد تقدير ١١٣٣٠١٠٦٣

.Wordsworth and his ageايه سعيد ابراهيم عبد الرسول رضوان مستجد تقدير ١١٤٣٠١٠٦٤

.Augustan literary tenetsايه سمير رشاد محمد محمود مستجد تقدير ١١٥٣٠١٠٦٥

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyايه شعبان احمد ابراهيم العيوطى مستجد تقدير ١١٦٣٠١٠٦٦

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyايه صابر محمد عبد الفتاح تامر مستجد تقدير ١١٧٣٠١٠٦٧

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyايه طارق اسماعيل خالد بدوي مستجد تقدير ١١٨٣٠١٠٦٨

.Wordsworth and his ageايه عبد الحميد محمد عبدالحميد مستجد تقدير ١١٩٣٠١٠٦٩

.Augustan literary tenetsايه عبد المقصود جمعه عبد المقصود مستجد تقدير ١٢٠٣٠١٠٧٠

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryايه على عبد السميع على عطيه مستجد تقدير ١٢١٣٠١٠٧١

.The characteristics of Romantic poetryايه فؤاد محمد يوسف العتربى مستجد تقدير ١٢٢٣٠١٠٧٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonايه لطفى عثمان عبدالرحمن الشاذلي مستجد تقدير ١٢٣٣٠١٠٧٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelايه محمد السعيد عبد الواحد شحاته مستجد تقدير ١٢٤٣٠١٠٧٤

.On the nature and history of satireايه محمد حافظ السعيد مستجد تقدير ١٢٥٣٠١٠٧٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireايه محمد عبد الرحمن ابو العنين مستجد تقدير ١٢٦٣٠١٠٧٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryايه محمد على السعيد البيومى مستجد تقدير ١٢٧٣٠١٠٧٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelايه مصطفى محمد محمود الجندى مستجد تقدير ١٢٨٣٠١٠٧٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemايه ياسر محمد على رزق مستجد تقدير ١٢٩٣٠١٠٧٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyبسمه فتحى فوزى مسعد مستجد تقدير ١٣٠٣٠١٠٨٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyبسمه محسن احمد احمد عوض مستجد تقدير ١٣١٣٠١٠٨١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyبشرى محمود على احمد رضوان مستجد تقدير ١٣٢٣٠١٠٨٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyتحيه السيد البدوى صالح محمد كسبه مستجد تخلف ١٣٣٣٠١٠٨٣

.Wordsworth and his ageجمال ابراهيم صالح صالح ابو المعاطى مستجد تقدير ١٣٤٣٠١٠٨٤

.Augustan literary tenetsجمال محمود محمد شحاته حسن مستجد تقدير ١٣٥٣٠١٠٨٥

.The characteristics of Augustan poetryجهاد عادل احمد محمد ابراهيم مستجد تقدير ١٣٦٣٠١٠٨٦

.The characteristics of Romantic poetryجهاد ناصر اسماعيل نور الدين مستجد تقدير ١٣٧٣٠١٠٨٧

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonجيهان محمد السعيد فوده مستجد تقدير ١٣٨٣٠١٠٨٨

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelحسن الشربينى احمد الشربينى مستجد تقدير ١٣٩٣٠١٠٨٩

.On the nature and history of satireحسناء خالد فؤاد ابراهيم محمد عطا هللا مستجد تقدير ١٤٠٣٠١٠٩٠

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryحال احمد مسعود السيد محمد مستجد تقدير ١٤١٣٠١٠٩١

.The characteristics of Romantic poetryحنان السيد محمد احمد شبانه مستجد تقدير ١٤٢٣٠١٠٩٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonحنين محمد محمد السيد محمد يوسف مستجد تقدير ١٤٣٣٠١٠٩٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelخالد احمد الشربينى العشرى المتولى المنير مستجد تخلف ١٤٤٣٠١٠٩٤

.On the nature and history of satireخالد محسن مستجير على الغرباوى مستجد تقدير ١٤٥٣٠١٠٩٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireخالد مصطفى محمد محمد مصطفى مستجد تقدير ١٤٦٣٠١٠٩٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryخديجة احمد عبد المنعم عبد الحميد محمود مستجد تقدير ١٤٧٣٠١٠٩٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelخلود ابراهيم ابراهيم علي حسن مستجد تقدير ١٤٨٣٠١٠٩٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemخلود ابراهيم عبد العليم االخضر مستجد تقدير ١٤٩٣٠١٠٩٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyخلود خالد السيد الغريب مستجد تقدير ١٥٠٣٠١١٠٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyخلود محمد على عبدالغفار مستجد تقدير ١٥١٣٠١١٠١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyخلود محمد مامون حامد ابراهيم مستجد تقدير ١٥٢٣٠١١٠٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyخلود محمود السيد على مستجد تقدير ١٥٣٣٠١١٠٣

.Wordsworth and his ageداليا السعيد اسماعيل الشافعى مستجد تقدير ١٥٤٣٠١١٠٤

.Augustan literary tenetsدعاء احمد الصديق ديوان مستجد تقدير ١٥٥٣٠١١٠٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireدعاء السعيد محمد السعيد مستجد تقدير ١٥٦٣٠١١٠٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryدعاء السعيد يحى السعيد ابوشوشه مستجد تقدير ١٥٧٣٠١١٠٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelدعاء طلعت محمد جمعه درويش مستجد تقدير ١٥٨٣٠١١٠٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemدعاء محمد عبد الرازق مصطفى الشربينى مستجد تقدير ١٥٩٣٠١١٠٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyدعاء محمود عبد العزيز الدرينى اسماعيل مستجد تقدير ١٦٠٣٠١١١٠

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryدنيا حسام محمد على مستجد تخلف ١٦١٣٠١١١١

.The characteristics of Romantic poetryدنيا شعبان هالل ابراهيم مستجد تقدير ١٦٢٣٠١١١٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonدنيا ماهر عبد المنعم بدر العزب مستجد تقدير ١٦٣٣٠١١١٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelدينا احمد مصطفى محمد مستجد تقدير ١٦٤٣٠١١١٤

.On the nature and history of satireدينا صالح عبدالعزيز السيد محمد مستجد تخلف ١٦٥٣٠١١١٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireدينا عبد الحكيم عامر احمد عامر مستجد تقدير ١٦٦٣٠١١١٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryراغب بليغ محمد حسين عاصى مستجد تقدير ١٦٧٣٠١١١٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelرانيا سليمان فتحى سليمان مستجد تقدير ١٦٨٣٠١١١٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemرانيا سيف الدين محمد على مصطفى مستجد تقدير ١٦٩٣٠١١١٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyرانيا عالء الدين عبد النبى احمد الصعيدى مستجد تقدير ١٧٠٣٠١١٢٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyرانيا هشام عبد الحفيظ الغندور مستجد تقدير ١٧١٣٠١١٢١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyرحاب رمضان محمد العطار مستجد تقدير ١٧٢٣٠١١٢٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyرحمه حسن عوض عبدالهادى مستجد تقدير ١٧٣٣٠١١٢٣

.Wordsworth and his ageرحمه صالح الدين محمد فتحى محمد رفاعى مستجد تخلف ١٧٤٣٠١١٢٤

.Augustan literary tenetsرحمه عبد المنعم السيد محمد احمد مستجد تقدير ١٧٥٣٠١١٢٥

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyرحمه محمد السعيد على المحالوى مستجد تقدير ١٧٦٣٠١١٢٦

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyرحمه محمود الشحات يونس مستجد تقدير ١٧٧٣٠١١٢٧

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyرحمه محمود حسن محمد مستجد تقدير ١٧٨٣٠١١٢٨

.Wordsworth and his ageرحيق محمد احمد العوضى عشري مستجد تقدير ١٧٩٣٠١١٢٩

.Augustan literary tenetsرغدة مجدى عباس عبد المطلب مستجد تخلف ١٨٠٣٠١١٣٠

 ٢٠١٦ الئحة 

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryرغده احمد عبد الحميد احمد البيلى مستجد تخلف ١٨١٣٠١١٣١

.The characteristics of Romantic poetryرفيده محمد عبد العظيم ابو الحسن منيع مستجد تقدير ١٨٢٣٠١١٣٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonرقيه السيد محمد حسن ابو عيطه مستجد تقدير ١٨٣٣٠١١٣٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelرقيه المغازى الشحات الشحات المغازي مستجد تقدير ١٨٤٣٠١١٣٤

.On the nature and history of satireرنا خالد رمضان محمد نصار مستجد تقدير ١٨٥٣٠١١٣٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireرنا فكرى احمد ابوريه مستجد تقدير ١٨٦٣٠١١٣٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryرنا محمد عبد الجواد فرج عبدالمعطى مستجد تقدير ١٨٧٣٠١١٣٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelرنا يحيى حسن الطاهر مستجد تقدير ١٨٨٣٠١١٣٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemرهف رضا حامد ابراهيم مستجد تقدير ١٨٩٣٠١١٣٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyرواء السيد خليل المتولى شحاته مستجد تقدير ١٩٠٣٠١١٤٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyرواء محمد صالح حسن شعبان مستجد تقدير ١٩١٣٠١١٤١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyروان السيد السعيد السيد مستجد تقدير ١٩٢٣٠١١٤٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyروان عمرو محمد فتحى امين مستجد تقدير ١٩٣٣٠١١٤٣

.Wordsworth and his ageروان كمال محمود محمد فرج مستجد تقدير ١٩٤٣٠١١٤٤

.Augustan literary tenetsروان محمد احمد خليل الجندى مستجد تقدير ١٩٥٣٠١١٤٥

.The characteristics of Augustan poetryروان محمد بدير منصور مستجد تقدير ١٩٦٣٠١١٤٦

.The characteristics of Romantic poetryروان محمد عبده حجازى شهبه مستجد تقدير ١٩٧٣٠١١٤٧

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonروان محمد محمود الليثى مستجد تقدير ١٩٨٣٠١١٤٨

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelروزا عبد هللا حسن حسن عطيه مستجد تقدير ١٩٩٣٠١١٤٩

.On the nature and history of satireريم اسامه صالح محمد موافي مستجد تخلف ٢٠٠٣٠١١٥٠

جامعة المنصورة
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 ٢٠١٦ الئحة 

كلية اآلداب

 شئون الطالب
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryريم حسن الشحات عبدالمقصود مستجد تقدير ٢٠١٣٠١١٥١

.The characteristics of Romantic poetryريم رضا المتولى السيد جبر مستجد تقدير ٢٠٢٣٠١١٥٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonريم سعد فرج عبد الحميد المصرى مستجد تقدير ٢٠٣٣٠١١٥٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelريم محمد رضا محمد ابوالعنين مستجد تقدير ٢٠٤٣٠١١٥٤

.On the nature and history of satireريهام ابراهيم محمود الشرقاوى مستجد تقدير ٢٠٥٣٠١١٥٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireريهام عبد الحميد عبد الحميد الششتاوى النجار مستجد تقدير ٢٠٦٣٠١١٥٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryريهام على على ابو زينه مستجد تقدير ٢٠٧٣٠١١٥٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelريهام فرج السيد عبد الفتاح مستجد تقدير ٢٠٨٣٠١١٥٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemريهام محمود محمد الزهيرى مستجد تخلف ٢٠٩٣٠١١٥٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyزهره طارق محمد العوضى حجازى مستجد تقدير ٢١٠٣٠١١٦٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyزينب الحسين الصديق العدل مستجد تقدير ٢١١٣٠١١٦١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyزينب شريف محمد راغب السيد االدهم مستجد تخلف ٢١٢٣٠١١٦٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyزينب محمد محمود عبد الغنى مستجد تقدير ٢١٣٣٠١١٦٣

.Wordsworth and his ageزينب مصباح ابراهيم محمد محمد مستجد تقدير ٢١٤٣٠١١٦٤

.Augustan literary tenetsزينب ياسين عوض ياسين عثمان مستجد تقدير ٢١٥٣٠١١٦٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireساره احمد انور السيد المالح مستجد تقدير ٢١٦٣٠١١٦٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryساره اكمل محمد محمود بدرالعزب مستجد تقدير ٢١٧٣٠١١٦٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelساره السيد عبدالقادر السعيد االلفى مستجد تقدير ٢١٨٣٠١١٦٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemساره المهدى محمد عبدالوهاب علوان مستجد تقدير ٢١٩٣٠١١٦٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyساره انيس منصور عبدالفتاح مستجد تقدير ٢٢٠٣٠١١٧٠
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.The characteristics of Augustan poetryساره تامر فاروق محمد حجازى مستجد تقدير ٢٢١٣٠١١٧١

.The characteristics of Romantic poetryساره عادل حسن احمد مستجد تقدير ٢٢٢٣٠١١٧٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonساره عاطف عبد الغفار حسن محمد مستجد تقدير ٢٢٣٣٠١١٧٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelساره محمد حامد على السقا مستجد تقدير ٢٢٤٣٠١١٧٤

.On the nature and history of satireساره محمود حلمى السيد سالمه مستجد تخلف ٢٢٥٣٠١١٧٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireساميه طارق محمد على امين المتولى مستجد تقدير ٢٢٦٣٠١١٧٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryساميه محمود سيد محمد السيد مستجد تقدير ٢٢٧٣٠١١٧٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelساندى حمدى عبد الرحمن محمد بدر مستجد تقدير ٢٢٨٣٠١١٧٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemسعاد محمود محمد محمد عوض العفش مستجد تخلف ٢٢٩٣٠١١٧٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyسلمى ابراهيم ابراهيم ابراهيم جمعه مستجد تقدير ٢٣٠٣٠١١٨٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyسلمى اسامة احمد سليمان مستجد تقدير ٢٣١٣٠١١٨١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyسلمى جمعه ابراهيم محمد مرسى مهران مستجد تقدير ٢٣٢٣٠١١٨٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyسلمى حمدى محمود العزب محمود مستجد تقدير ٢٣٣٣٠١١٨٣

.Wordsworth and his ageسلمى زينهم محمد البدرى عبد الجواد العجمى مستجد تقدير ٢٣٤٣٠١١٨٤

.Augustan literary tenetsسلمى صالح الدين محمد عبدالودود مستجد تقدير ٢٣٥٣٠١١٨٥

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyسلمى عابد حسن عبده حسن مستجد تخلف ٢٣٦٣٠١١٨٦

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyسلمى عبد اللطيف محمد عزت ابراهيم على حنفى مستجد تقدير ٢٣٧٣٠١١٨٧

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyسلمى عمرو مصطفى محمد قشطه مستجد تقدير ٢٣٨٣٠١١٨٨

.Wordsworth and his ageسماح سعد حسن حسن الشربيني مستجد تقدير ٢٣٩٣٠١١٨٩

.Augustan literary tenetsسمر اشرف محمد الدسوقى ملش مستجد تقدير ٢٤٠٣٠١١٩٠
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كلية اآلداب

 شئون الطالب
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دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryسمر جمعه القطب المتولى حمزه مستجد تقدير ٢٤١٣٠١١٩١

.The characteristics of Romantic poetryسميحه رضا محمد على سالمه مستجد تقدير ٢٤٢٣٠١١٩٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonسميه محمد احمد عيطه مستجد تخلف ٢٤٣٣٠١١٩٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelسندس عصام محمد عبد هللا مستجد تخلف ٢٤٤٣٠١١٩٤

.On the nature and history of satireسهام عبدالعظيم محمد السيد البيومي مستجد تقدير ٢٤٥٣٠١١٩٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireسهير ابراهيم ابراهيم عبد الحميد مستجد تقدير ٢٤٦٣٠١١٩٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryسهير عابد محمد صقر مستجد تقدير ٢٤٧٣٠١١٩٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelسهير ممدوح على على حسين مستجد تقدير ٢٤٨٣٠١١٩٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemسوزان ياسر ابوالصفا عبداللطيف مستجد تقدير ٢٤٩٣٠١١٩٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyسوسان عادل محمود عبد العليم طه مستجد تقدير ٢٥٠٣٠١٢٠٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyسومه مجدى زيدان ابو زيد مستجد تقدير ٢٥١٣٠١٢٠١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyشادى السعيد السعيد منسى مستجد تقدير ٢٥٢٣٠١٢٠٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyشادى عبدالحكيم عبداللطيف عبدالعظيم احمد مستجد تقدير ٢٥٣٣٠١٢٠٣

.Wordsworth and his ageشروق فكرى الحسينى رزق الحسينى مستجد تخلف ٢٥٤٣٠١٢٠٤

.Augustan literary tenetsشروق مجدى حسن الغريب مستجد تقدير ٢٥٥٣٠١٢٠٥

.The characteristics of Augustan poetryشروق محمد عبيد حسن المزين مستجد تقدير ٢٥٦٣٠١٢٠٦

.The characteristics of Romantic poetryشرين امين محمد البسيونى بهنسى نصر مستجد تقدير ٢٥٧٣٠١٢٠٧

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonشهاب ابراهيم احمد احمد محمد حسين مستجد تخلف ٢٥٨٣٠١٢٠٨

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelشيرين جمال احمد عبد اللطيف مستجد تقدير ٢٥٩٣٠١٢٠٩

.On the nature and history of satireشيرين فؤاد فرحات محى الدين مستجد تقدير ٢٦٠٣٠١٢١٠

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

جامعة المنصورة

 ٢٠١٦ الئحة 

كلية اآلداب

 شئون الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryشيماء عبد الفتاح لطفى المتولى مستجد تخلف ٢٦١٣٠١٢١١

.The characteristics of Romantic poetryشيماء محمود فريد على حسن مستجد تقدير ٢٦٢٣٠١٢١٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonشيماء مصباح محمد الحسينى ابو المعاطى مستجد تخلف ٢٦٣٣٠١٢١٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelشيماء ممدوح عبد المقصود البطل مستجد تقدير ٢٦٤٣٠١٢١٤

.On the nature and history of satireشيماء هشام محمد المندوه احمد مستجد تقدير ٢٦٥٣٠١٢١٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireصبح مجدى محمد يوسف مستجد تقدير ٢٦٦٣٠١٢١٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryضحى اسالم عبد الفتاح عبدالرحمن مستجد تقدير ٢٦٧٣٠١٢١٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelضحى عمرو عطيه محمد ابراهيم مستجد تقدير ٢٦٨٣٠١٢١٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemطارق ايمن عبد الفتاح حامد شلبي مستجد تخلف ٢٦٩٣٠١٢١٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyطارق خالد عبد الهادى عبد العاطى الشربيني مستجد تقدير ٢٧٠٣٠١٢٢٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyعادل ابراهيم فكرى امن مستجد تقدير ٢٧١٣٠١٢٢١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyعايده ابراهيم عبدالحافظ السيد سويلم مستجد تقدير ٢٧٢٣٠١٢٢٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyعبد الرحمن عبد الحميد محمود عبدالحميد مستجد تقدير ٢٧٣٣٠١٢٢٣

.Wordsworth and his ageعبير احمد محمد احمد سبع مستجد تقدير ٢٧٤٣٠١٢٢٤

.Augustan literary tenetsعزه وائل فاروق محمد مستجد تقدير ٢٧٥٣٠١٢٢٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireعال ابراهيم المتولى على الحداد مستجد تخلف ٢٧٦٣٠١٢٢٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryعال كامل عبد البديع محمد ابو الكمال مستجد تخلف ٢٧٧٣٠١٢٢٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelعلى محمد على محمد عشعش مستجد تقدير ٢٧٨٣٠١٢٢٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemعلياء عبد هللا محمد شعبان مطاوع مستجد تقدير ٢٧٩٣٠١٢٢٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyعلياء عوض زين العابدين عوض مستجد تقدير ٢٨٠٣٠١٢٣٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryعلياء محمود حسن محمد عبد الرحيم مستجد تقدير ٢٨١٣٠١٢٣١

.The characteristics of Romantic poetryعمر جهاد احمد احمد العدل مستجد تخلف ٢٨٢٣٠١٢٣٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonعمرو عطيه محمود عطيه مستجد تقدير ٢٨٣٣٠١٢٣٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelعمرو محمد جمعه على سالم مستجد تخلف ٢٨٤٣٠١٢٣٤

.On the nature and history of satireعهود محمد حسنى خالد محمد مستجد تخلف ٢٨٥٣٠١٢٣٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireغادة عبد الوهاب محمد عبده خليل عامر مستجد تخلف ٢٨٦٣٠١٢٣٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryغاده محمد شكرى محمد سماحه مستجد تقدير ٢٨٧٣٠١٢٣٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelغاده محمد محمد محمد حمتو مستجد تقدير ٢٨٨٣٠١٢٣٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemغاده ممدوح على على حسين مستجد تقدير ٢٨٩٣٠١٢٣٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyفاطمه ابراهيم عبد المجيد ابراهيم محمد مستجد تقدير ٢٩٠٣٠١٢٤٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyفاطمه احمد على السيد رسالن مستجد تقدير ٢٩١٣٠١٢٤١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyفاطمه الزهراء محمد المتولى محمد ورده مستجد تقدير ٢٩٢٣٠١٢٤٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyفاطمه الزهراء ياسر سعد الشحات احمد مستجد تقدير ٢٩٣٣٠١٢٤٣

.Wordsworth and his ageفاطمه اهاب عبدالعزيز عبدالقادر القصبى مستجد تقدير ٢٩٤٣٠١٢٤٤

.Augustan literary tenetsفاطمه حاتم محمد احمدعلى مستجد تخلف ٢٩٥٣٠١٢٤٥

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyفاطمه حمدى نعمان حافظ جادو مستجد تقدير ٢٩٦٣٠١٢٤٦

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyفاطمه صابرعبده الشبراوى الطناحى مستجد تقدير ٢٩٧٣٠١٢٤٧

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyفاطمه صالح عبد هللا احمد مستجد تقدير ٢٩٨٣٠١٢٤٨

.Wordsworth and his ageفاطمه عبد الكريم محمد فايد محمد مستجد تخلف ٢٩٩٣٠١٢٤٩

.Augustan literary tenetsفاطمه فؤاد عبد السميع عبده درويش مستجد تقدير ٣٠٠٣٠١٢٥٠

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 
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 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryفاطمه محمد بكر السيد شحاته مستجد تقدير ٣٠١٣٠١٢٥١

.The characteristics of Romantic poetryفاطمه ميمى صالح محمد المرسى شتا مستجد تقدير ٣٠٢٣٠١٢٥٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonفاطمه ناجى السعيد على ابوشوشه مستجد تقدير ٣٠٣٣٠١٢٥٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelفرح خالد سليمان احمد مستجد تقدير ٣٠٤٣٠١٢٥٤

.On the nature and history of satireفرح سالمه سالمه عبد الغنى سالمه مستجد تقدير ٣٠٥٣٠١٢٥٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireفرح عاطف فتحى امين ابو العال مستجد تقدير ٣٠٦٣٠١٢٥٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryفرحه محمد محمود احمد حبيب مستجد تقدير ٣٠٧٣٠١٢٥٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelفريده رضا عبد الوهاب على سالمه بحبح مستجد تقدير ٣٠٨٣٠١٢٥٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemفيروز احمد السيد عبد الجواد السيد مستجد تقدير ٣٠٩٣٠١٢٥٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyفيروز عبدالحسيب ابراهيم المتولى ابوالنصر مستجد تقدير ٣١٠٣٠١٢٦٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyقمر اسامه شاكر رفاعى مستجد تقدير ٣١١٣٠١٢٦١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyكريم عادل رجب خفاجى مستجد تخلف ٣١٢٣٠١٢٦٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyليلى حسن مصطفى ابو الفضل مستجد تقدير ٣١٣٣٠١٢٦٣

.Wordsworth and his ageمادونا اميل وهبه زخارى جرجس مستجد تقدير ٣١٤٣٠١٢٦٤

.Augustan literary tenetsمارى عادل شلبى عطيه عوض مستجد تقدير ٣١٥٣٠١٢٦٥

.The characteristics of Augustan poetryمارينا صابر رزيق بشاى مستجد تقدير ٣١٦٣٠١٢٦٦

.The characteristics of Romantic poetryماهينور احمد محمد محمد بدران مستجد تقدير ٣١٧٣٠١٢٦٧

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonمحمد ابراهيم عبد الغنى على المغازي مستجد تقدير ٣١٨٣٠١٢٦٨

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelمحمد ابراهيم محمد ابواليزيد النادي مستجد تخلف ٣١٩٣٠١٢٦٩

.On the nature and history of satireمحمد المتولى محمد مختار المتولى سمك مستجد تقدير ٣٢٠٣٠١٢٧٠

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 
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جامعة المنصورة

كلية اآلداب
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryمحمد سعد حلمى عبد الوهاب محمد مستجد تقدير ٣٢١٣٠١٢٧١

.The characteristics of Romantic poetryمحمد عبد المنعم محمد عبدالرازق موسى مستجد تقدير ٣٢٢٣٠١٢٧٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonمحمد عبده المغاورى محمد احمد مستجد تقدير ٣٢٣٣٠١٢٧٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelمحمد محمد على حسانين مستجد تخلف ٣٢٤٣٠١٢٧٤

.On the nature and history of satireمحمد محمود عبدالحميد على السيد طه مستجد تقدير ٣٢٥٣٠١٢٧٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireمحمد ناصر مصطفى محمد مصطفي مستجد تقدير ٣٢٦٣٠١٢٧٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryمحمود السيد محمود محمد سليمان مستجد تقدير ٣٢٧٣٠١٢٧٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelمحمود بهرام الدسوقى عبد الرحمن مستجد تقدير ٣٢٨٣٠١٢٧٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemمحمود رضا ابراهيم محمد نصار مستجد تقدير ٣٢٩٣٠١٢٧٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyمحمود رمضان السيد على مستجد تخلف ٣٣٠٣٠١٢٨٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyمحمود عالء تاج الدين عبد الحميد عبد الرحمن مستجد تخلف ٣٣١٣٠١٢٨١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyمحمود مصطفى عبد القادر الغندور مستجد تخلف ٣٣٢٣٠١٢٨٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyمروه ابراهيم مصطفى على حجازى مستجد تخلف ٣٣٣٣٠١٢٨٣

.Wordsworth and his ageمروه حماده السيد عبد الفتاح مستجد تقدير ٣٣٤٣٠١٢٨٤

.Augustan literary tenetsمروه حمدى احمد احمد اسماعيل مستجد تقدير ٣٣٥٣٠١٢٨٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireمروه عبد الناصر حسن الشربينى مستجد تخلف ٣٣٦٣٠١٢٨٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryمروه محمد عبد المجيد اسماعيل مستجد تخلف ٣٣٧٣٠١٢٨٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelمروه محمد عبدالمقصود السعيد السيد مستجد تخلف ٣٣٨٣٠١٢٨٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemمروه منصور عبد الرحمن محمد كراويه مستجد تخلف ٣٣٩٣٠١٢٨٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyمريم ابراهيم محمد الدسوقى محمد النادى مستجد تقدير ٣٤٠٣٠١٢٩٠
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دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryمريم اسماعيل اسماعيل محمد مطاوع مستجد تقدير ٣٤١٣٠١٢٩١

.The characteristics of Romantic poetryمريم السيد محمد ابوصيام مستجد تقدير ٣٤٢٣٠١٢٩٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonمريم حسين حسين محمد صادق مستجد تقدير ٣٤٣٣٠١٢٩٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelمريم خالد فتحى محمد علي مستجد تقدير ٣٤٤٣٠١٢٩٤

.On the nature and history of satireمريم شكرى ابو العنين عبد العاطى مستجد تقدير ٣٤٥٣٠١٢٩٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireمريم محمد الشحات محمد الفضالى مستجد تقدير ٣٤٦٣٠١٢٩٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryمريم محمد منصور حسن حافظ مستجد تقدير ٣٤٧٣٠١٢٩٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelمريم نبيل سليمان جوده مستجد تقدير ٣٤٨٣٠١٢٩٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemمريم هشام الشربينى محمد الشبه مستجد تقدير ٣٤٩٣٠١٢٩٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyمريم وحيد مصطفى السيد الكيالنى مستجد تقدير ٣٥٠٣٠١٣٠٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyمصباح وليد حمزه محمد مستجد تقدير ٣٥١٣٠١٣٠١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyمصطفى حسن سليمان فوده سليمان مستجد تقدير ٣٥٢٣٠١٣٠٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyمصطفى محمد احمد توفيق سالم مستجد تقدير ٣٥٣٣٠١٣٠٣

.Wordsworth and his ageمعتز محمد عبد الفتاح عبد الخالق دراز مستجد تقدير ٣٥٤٣٠١٣٠٤

.Augustan literary tenetsمنار الشحات محمد عطيه مستجد تقدير ٣٥٥٣٠١٣٠٥

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyمنار خالد عوض عبدالعاطى عيد مستجد تقدير ٣٥٦٣٠١٣٠٦

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyمنار مصطفى عبد الجليل شاكر مستجد تقدير ٣٥٧٣٠١٣٠٧

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyمنال جالل عبد الغنى عبد الغفارعقل مستجد تقدير ٣٥٨٣٠١٣٠٨

.Wordsworth and his ageمنة هللا عماد محمد نصار مستجد تقدير ٣٥٩٣٠١٣٠٩

.Augustan literary tenetsمنة هللا مجدى رجب السيد الخياط مستجد تقدير ٣٦٠٣٠١٣١٠
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دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryمنه هللا السيد محمد المرسى احمد مستجد تقدير ٣٦١٣٠١٣١١

.The characteristics of Romantic poetryمنه هللا توفيق محمود عيد غنيم مستجد تخلف ٣٦٢٣٠١٣١٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonمنه هللا ثروت حمدى عبد الفتاح ابراهيم مستجد تقدير ٣٦٣٣٠١٣١٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelمنه هللا جالل ابراهيم ابراهيم البهوتى مستجد تقدير ٣٦٤٣٠١٣١٤

.On the nature and history of satireمنه هللا صالح معوض محمد الرفاعي مستجد تقدير ٣٦٥٣٠١٣١٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireمنه هللا محمد ابراهيم محمد صيام مستجد تقدير ٣٦٦٣٠١٣١٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryمنه هللا محمد صالح السيد عيد مستجد تقدير ٣٦٧٣٠١٣١٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelمنى احمد الدسوقى احمد الدسوقى مستجد تقدير ٣٦٨٣٠١٣١٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemمنى احمد محمد احمد مستجد تقدير ٣٦٩٣٠١٣١٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyمنى السيد محمد السيد سيداحمد داود مستجد تقدير ٣٧٠٣٠١٣٢٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyمنى العربى عبد الرحيم جبريل مستجد تقدير ٣٧١٣٠١٣٢١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyمنى حماده محمد احمد بالل مستجد تخلف ٣٧٢٣٠١٣٢٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyمنى ربيع فاروق احمد اسماعيل مستجد تخلف ٣٧٣٣٠١٣٢٣

.Wordsworth and his ageمنى سعد عبد الحميد السيد مجاهد مستجد تقدير ٣٧٤٣٠١٣٢٤

.Augustan literary tenetsمنى عبدالسالم مصطفى جاد مستجد تقدير ٣٧٥٣٠١٣٢٥

.The characteristics of Augustan poetryمها بهجت ابو سليمان مجاهد عبد العزيز مستجد تقدير ٣٧٦٣٠١٣٢٦

.The characteristics of Romantic poetryمها على السعيد على ابراهيم مستجد تقدير ٣٧٧٣٠١٣٢٧

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonمها مهدى مطاوع ابو زيد مستجد تقدير ٣٧٨٣٠١٣٢٨

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelمهجه السيد المتولى الدمرداش مستجد تقدير ٣٧٩٣٠١٣٢٩

.On the nature and history of satireمهند محمد عبد اللطيف ابراهيم مستجد تقدير ٣٨٠٣٠١٣٣٠
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.The characteristics of Augustan poetryمى انور محمد محمد ابواألنوار مستجد تقدير ٣٨١٣٠١٣٣١

.The characteristics of Romantic poetryمى شريف احمد احمد سالمه مستجد تقدير ٣٨٢٣٠١٣٣٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonمى محمد حسن الغريب مستجد تقدير ٣٨٣٣٠١٣٣٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelمى محمد زين العابدين محمد رجب مستجد تقدير ٣٨٤٣٠١٣٣٤

.On the nature and history of satireمى محمد طلبه احمد طلبه الشاذلى مستجد تقدير ٣٨٥٣٠١٣٣٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireمى محمد عبد الحميد احمد زايد مستجد تخلف ٣٨٦٣٠١٣٣٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryمياده عبد المؤمن طاهر ابراهيم الحورانى مستجد تقدير ٣٨٧٣٠١٣٣٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelميار محمد ابو الفتيان زكى مستجد تقدير ٣٨٨٣٠١٣٣٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemميار مدحت البكرى عبدالمهدى البكرى مستجد تقدير ٣٨٩٣٠١٣٣٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyميرنا ابراهيم ابراهيم ابراهيم جمعه مستجد تقدير ٣٩٠٣٠١٣٤٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyميرنا محسن على احمد الوصيف مستجد تقدير ٣٩١٣٠١٣٤١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyميرنا محمد سيد محمد عامر مستجد تقدير ٣٩٢٣٠١٣٤٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyميرنا محمد على محمود ابوزيد مستجد تقدير ٣٩٣٣٠١٣٤٣

.Wordsworth and his ageميرنا محمد محمد ابراهيم خليل مستجد تخلف ٣٩٤٣٠١٣٤٤

.Augustan literary tenetsنادين احمد محمد شوقى عبده شندى مستجد تقدير ٣٩٥٣٠١٣٤٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireنادين ناصر محمد عبد العزيز محمود مستجد تقدير ٣٩٦٣٠١٣٤٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryناديه عادل فوزى احمد نوفل مستجد تقدير ٣٩٧٣٠١٣٤٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelناريمان محمود محمد احمداحمد مستجد تقدير ٣٩٨٣٠١٣٤٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemنبيله عماد طه محمد فهمى مستجد تقدير ٣٩٩٣٠١٣٤٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyنجالء حمدى عبد الجليل ابو زيد مستجد تقدير ٤٠٠٣٠١٣٥٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryندا محمد سالم شكيب مستجد تقدير ٤٠١٣٠١٣٥١

.The characteristics of Romantic poetryندى حمدى محمد ابراهيم علي مستجد تقدير ٤٠٢٣٠١٣٥٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonندى خالد مراد مصباح مستجد تقدير ٤٠٣٣٠١٣٥٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelندى عادل فطيم عبد الفتاح مستجد تقدير ٤٠٤٣٠١٣٥٤

.On the nature and history of satireندى عاطف مصباح العزب عز الدين مستجد تقدير ٤٠٥٣٠١٣٥٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireندى عبد العزيز على محمد البيلى مستجد تقدير ٤٠٦٣٠١٣٥٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryندى فوزى محمود البشبيشى مستجد تقدير ٤٠٧٣٠١٣٥٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelندى محمد عوض على مستجد تقدير ٤٠٨٣٠١٣٥٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemندى وائل فوزى معاطى مستجد تقدير ٤٠٩٣٠١٣٥٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyندى وجيه عبده السعيد العدروسى مستجد تقدير ٤١٠٣٠١٣٦٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyنرمين عبد هللا محمود عبده عبد القادر مستجد تقدير ٤١١٣٠١٣٦١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyنسرين محمود محمد عبد السالم عبد القادر مستجد تقدير ٤١٢٣٠١٣٦٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyنسمه ابراهيم محمد عبد العاطى مصطفى مستجد تقدير ٤١٣٣٠١٣٦٣

.Wordsworth and his ageنغم خالد مصطفى حرفوش مستجد تقدير ٤١٤٣٠١٣٦٤

.Augustan literary tenetsنها محمود رشاد حامد مستجد تقدير ٤١٥٣٠١٣٦٥

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyنهله هشام عبد الراضى احمد مستجد تقدير ٤١٦٣٠١٣٦٦

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyنهى السيد السيد عبد الحافظ الباز مستجد تقدير ٤١٧٣٠١٣٦٧

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyنوال رجاء محمود عبد الرؤف على مستجد تخلف ٤١٨٣٠١٣٦٨

.Wordsworth and his ageنورا السيد احمد رمضان مستجد تقدير ٤١٩٣٠١٣٦٩

.Augustan literary tenetsنورا العطافى السيد العطافى مستجد تقدير ٤٢٠٣٠١٣٧٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryنورا خالد عبد الحليم على خلف مستجد تقدير ٤٢١٣٠١٣٧١

.The characteristics of Romantic poetryنوران طارق عبد المجيد محمد عمار مستجد تقدير ٤٢٢٣٠١٣٧٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonنوران كمال السيد عبدالرحمن فايد مستجد تقدير ٤٢٣٣٠١٣٧٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelنوران محمد عبد الرحمن محمد العاصى مستجد تقدير ٤٢٤٣٠١٣٧٤

.On the nature and history of satireنورهان السيد احمد عبد الغفار حسن عصر مستجد تقدير ٤٢٥٣٠١٣٧٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireنورهان السيد سعد السيد عبد النبى مستجد تقدير ٤٢٦٣٠١٣٧٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryنورهان حمدى سعد الدين نورالدين مستجد تقدير ٤٢٧٣٠١٣٧٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelنورهان عبد الرحمن عبد هللا عبد هللا الجيار مستجد تخلف ٤٢٨٣٠١٣٧٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemنورهان على مصطفى رياض مستجد تقدير ٤٢٩٣٠١٣٧٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyنورهان فوزى عبدالعظيم ابو ستيته مستجد تقدير ٤٣٠٣٠١٣٨٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyنورهان محمد عبدالسميع محمد المطحنه مستجد تقدير ٤٣١٣٠١٣٨١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyنورهان ناجى محمد صقر الصباغ مستجد تقدير ٤٣٢٣٠١٣٨٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyنورهان نبيه السعيد عبد الهادى على مستجد تخلف ٤٣٣٣٠١٣٨٣

.Wordsworth and his ageنورهان هشام رزق بدير محمد مستجد تقدير ٤٣٤٣٠١٣٨٤

.Augustan literary tenetsنيرمين محمود محمد السيد الهباب مستجد تقدير ٤٣٥٣٠١٣٨٥

.The characteristics of Augustan poetryنيره محمود عبدالعاطى عباس ابراهيم مستجد تخلف ٤٣٦٣٠١٣٨٦

.The characteristics of Romantic poetryهاجر السيد محمود السيد مستجد تقدير ٤٣٧٣٠١٣٨٧

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonهاجر عادل جمال عطيه محمد احمد مستجد تخلف ٤٣٨٣٠١٣٨٨

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelهاجر عبد الرحمن محمد محمد الصروى مستجد تقدير ٤٣٩٣٠١٣٨٩

.On the nature and history of satireهاجر عبد هللا ابو العنين مجاهد مستجد تقدير ٤٤٠٣٠١٣٩٠

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
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 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryهاجر محمد السيد عبد الرحمن فايد مستجد تخلف ٤٤١٣٠١٣٩١

.The characteristics of Romantic poetryهاجر محمد عبدالمنعم عبدالهادى مستجد تقدير ٤٤٢٣٠١٣٩٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonهاجر مختار محمد ابراهيم مستجد تقدير ٤٤٣٣٠١٣٩٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelهايدى محمود ابراهيم محمود سالمه مستجد تقدير ٤٤٤٣٠١٣٩٤

.On the nature and history of satireهايدى محمود مسعد المرسى الباز مستجد تقدير ٤٤٥٣٠١٣٩٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireهبه الشربينى الشربينى المتولى مستجد تقدير ٤٤٦٣٠١٣٩٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryهبه هللا عبد الرازق عبد العال السيد حسن مستجد تقدير ٤٤٧٣٠١٣٩٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelهبه شوقى احمد ابراهيم شميس مستجد تقدير ٤٤٨٣٠١٣٩٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemهبه عادل فتحى عوض مستجد تقدير ٤٤٩٣٠١٣٩٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyهبه عطيه حامد عبدالفتاح مستجد تقدير ٤٥٠٣٠١٤٠٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyهبه محمد الرفاعى احمد الخريبى مستجد تخلف ٤٥١٣٠١٤٠١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyهدى احمد السطوحى عمر محمد مستجد تقدير ٤٥٢٣٠١٤٠٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyهدى ايمن سمير محمد ابراهيم مستجد تقدير ٤٥٣٣٠١٤٠٣

.Wordsworth and his ageهدى محمد رضوان السعيد مستجد تقدير ٤٥٤٣٠١٤٠٤

.Augustan literary tenetsهدير اشرف حجازى سليمان مستجد تقدير ٤٥٥٣٠١٤٠٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireهدير حسين عبد العاطى عرفات الهاللي مستجد تقدير ٤٥٦٣٠١٤٠٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryهدير شوقى صبحى السيد الدسوقى مستجد تقدير ٤٥٧٣٠١٤٠٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelهدير طارق محمد مايز احمد مستجد تقدير ٤٥٨٣٠١٤٠٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemهشام محمد جمعه عبد الواحد مستجد تقدير ٤٥٩٣٠١٤٠٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyهناء ثروت االحمدى عبد العزيز الهوارى مستجد تقدير ٤٦٠٣٠١٤١٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryهند ابراهيم السعيد ابراهيم السيد زمزم مستجد تقدير ٤٦١٣٠١٤١١

.The characteristics of Romantic poetryهند جمال جاد جاد على مستجد تقدير ٤٦٢٣٠١٤١٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonهند محمد ابراهيم ابراهيم حسن مستجد تقدير ٤٦٣٣٠١٤١٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelوفاء عبد الهادى ابراهيم عبد الهادى مستجد تقدير ٤٦٤٣٠١٤١٤

.On the nature and history of satireوالء سمير عطيه السيد يوسف مستجد تقدير ٤٦٥٣٠١٤١٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireوالء عماد محمد رمضان عبد الباقى مستجد تقدير ٤٦٦٣٠١٤١٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryياسمين ايمن ابراهيم عبد الهادى سرور مستجد تخلف ٤٦٧٣٠١٤١٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelياسمين ايهاب سيد محمد يوسف ابو بيه مستجد تقدير ٤٦٨٣٠١٤١٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemياسمين حسن ابراهيم محمود غنيم مستجد تقدير ٤٦٩٣٠١٤١٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyياسمين رأفت عطيه عبد التواب عثمان مستجد تقدير ٤٧٠٣٠١٤٢٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyياسمين عالء رزق محمد البرى مستجد تقدير ٤٧١٣٠١٤٢١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyياسمين محمد ابراهيم عرفه الشافعى مستجد تقدير ٤٧٢٣٠١٤٢٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyياسمين وحيد عبد الهادى الشوادفى هنداوى مستجد تقدير ٤٧٣٣٠١٤٢٣

.Wordsworth and his ageياسمينا احمد سعد عواد عبد المطلب مستجد تقدير ٤٧٤٣٠١٤٢٤

.Augustan literary tenetsيمنى وائل الحسينى مسلم فرحات مستجد تقدير ٤٧٥٣٠١٤٢٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireيوسف محمد محمود ابراهيم عماره مستجد تخلف ٤٧٦٣٠١٤٢٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryروان محمود محمود عجوه مستجد تخلف ٤٧٧٣٠١٤٢٧

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryاسراء جمال على صوار مستجد تخلف ١٣٠١٤٨٢

.The characteristics of Romantic poetryاسالم صديق محمد بدران عجوه مستجد تقدير ٢٣٠١٤٨٣

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonاميره فيصل محمد محمود مستجد تخلف ٣٣٠١٤٨٤

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelايمان محمود طاهر امين االمام مستجد تخلف ٤٣٠١٤٨٥

.On the nature and history of satireباهى اسامه على هارون السيد مستجد تقدير ٥٣٠١٤٨٦

  .Absalom and Achitophel as a political satireحنان جمعه سعيد عبدالمجيد شعبان مستجد تقدير ٦٣٠١٤٨٧

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryسلمى وائل عبدالعزيز السيد عبدالباقى مستجد تقدير ٧٣٠١٤٨٨

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelضياء محمد رياض على مستجد تخلف ٨٣٠١٤٨٩

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemعصماء يسرى ابراهيم ابراهيم اسحاق مستجد تخلف ٩٣٠١٤٩٠

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyفايزه مجدى حسن احمد العياض مستجد تخلف ١٠٣٠١٤٩١

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyلؤى محمود السعيد احمد عوض مستجد تخلف ١١٣٠١٤٩٢

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyمحمد شريف عبدالمنعم الفرماوى مستجد تخلف ١٢٣٠١٤٩٣

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyنفين حسن كامل الشربينى مستجد تقدير ١٣٣٠١٤٩٤

.Wordsworth and his ageهاجر سعد عبد الحميد محمد قنديل مستجد تخلف ١٤٣٠١٤٩٥

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
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كلية اآلداب
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryاحمد زياده زياده محمد زيادة مستجد تخلف ١٣٠١٧٢١

.The characteristics of Romantic poetryاحمد محمود محمد ابراهيم القويسنى مستجد تقدير ٢٣٠١٧٢٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonاحمد ناجى عبد العزيز محمود مستجد تخلف ٣٣٠١٧٢٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelاسراء عبد القادر حسن عبد الوهاب االلفى مستجد تقدير ٤٣٠١٧٢٤

.On the nature and history of satireاسالم جمال ابراهيم رزق مستجد تقدير ٥٣٠١٧٢٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireاسماء خالد مسعد عبد الحافظ احمد مستجد تقدير ٦٣٠١٧٢٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryاسماء صالح عبد المقصود غازى المكاوي مستجد تخلف ٧٣٠١٧٢٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelاالء حجازى سعد رمضان الدقادوسى مستجد تخلف ٨٣٠١٧٢٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemالسيد محمد عبدالمقصود سليمان مستجد تقدير ٩٣٠١٧٢٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyالهام صالح محمد المرسى محمود مستجد تقدير ١٠٣٠١٧٣٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyامانى رجب عزيز اسماعيل مستجد تخلف ١١٣٠١٧٣١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyامنيه اشرف احمد شحاته رمضان مستجد تقدير ١٢٣٠١٧٣٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyايه محمد زكريا السعيد الصديق مستجد تقدير ١٣٣٠١٧٣٣

.Wordsworth and his ageحسام يوسف عبد الشكور يوسف مستجد تقدير ١٤٣٠١٧٣٤

.Augustan literary tenetsحنين عالءالدين هالل السيد نصرالدين مستجد تخلف ١٥٣٠١٧٣٥

.The characteristics of Augustan poetryخالد ثروت احمد احمد غازى مستجد تخلف ١٦٣٠١٧٣٦

.The characteristics of Romantic poetryخلود خالد محمد عبد السالم مستجد تخلف ١٧٣٠١٧٣٧

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonخلود فكرى السيد سيد االهل مستجد تخلف ١٨٣٠١٧٣٨

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelخلود وليد محمد على مستجد تخلف ١٩٣٠١٧٣٩

.On the nature and history of satireدينا على سعد حامد مستجد تخلف ٢٠٣٠١٧٤٠

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 
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.The characteristics of Augustan poetryرانيا محمود بدير محمد مجاهد النجار مستجد تقدير ٢١٣٠١٧٤١

.The characteristics of Romantic poetryرانيم رضا صالح عبدالحى القصبى مستجد تقدير ٢٢٣٠١٧٤٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonرنا محمد عبد الحميد العزب مستجد تخلف ٢٣٣٠١٧٤٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelروجينا حمدى السيد محمد غازى مستجد تقدير ٢٤٣٠١٧٤٤

.On the nature and history of satireروضه احمد صالح منصور محمد مستجد تخلف ٢٥٣٠١٧٤٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireريناد محمود عبد القادر احمد مستجد تخلف ٢٦٣٠١٧٤٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryريهام حسن محمد على عامر مستجد تقدير ٢٧٣٠١٧٤٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelسارة خليل حسن ابراهيم مستجد تقدير ٢٨٣٠١٧٤٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemساره احمد احمد احمد الحالج مستجد تقدير ٢٩٣٠١٧٤٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyسلمى السيد السيد معوض مستجد تخلف ٣٠٣٠١٧٥٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyسماح مسعد احمد الطمبارى مستجد تقدير ٣١٣٠١٧٥١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyشيماء المكاوى سالم المكاوى على مستجد تقدير ٣٢٣٠١٧٥٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyشيماء حسن عبد الحسيب محمد سالم مستجد تقدير ٣٣٣٠١٧٥٣

.Wordsworth and his ageعبدالرحمن ابراهيم ابراهيم محمد القصبى مستجد تخلف ٣٤٣٠١٧٥٤

.Augustan literary tenetsفيروز على احمد على البدوى مستجد تخلف ٣٥٣٠١٧٥٥

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyكريم عماد على ذكى حسن االمام مستجد تخلف ٣٦٣٠١٧٥٦

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyلينه محمود على العراقى مستجد تخلف ٣٧٣٠١٧٥٧

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyمحمد اشرف البرعى محمود عبدالرحيم مستجد تخلف ٣٨٣٠١٧٥٨

.Wordsworth and his ageمحمد جمال محمد احمد حجازى عمر مستجد تخلف ٣٩٣٠١٧٥٩

.Augustan literary tenetsمحمد مصطفى احمد محمد بدر مستجد تقدير ٤٠٣٠١٧٦٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 2016 الئحة 
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.The characteristics of Augustan poetryمحمود ابراهيم المغاورى الوهيدي مستجد تقدير ٤١٣٠١٧٦١

.The characteristics of Romantic poetryمرام جمال عبد الناصر الحامدى عبد اللطيف مستجد تقدير ٤٢٣٠١٧٦٢

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonمروه احمد الشربينى عبدربه مستجد تقدير ٤٣٣٠١٧٦٣

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelمريم زكريا الديسطى عبد الوهاب الحديدى مستجد تقدير ٤٤٣٠١٧٦٤

.On the nature and history of satireمريم محمد احمد محمد البسيونى مستجد تخلف ٤٥٣٠١٧٦٥

  .Absalom and Achitophel as a political satireمريهان محمد عزت جاد الحنفى مستجد تقدير ٤٦٣٠١٧٦٦

.Absalom and Achitophel as a Biblical allegoryمنة هللا محمد عبد المولى محمد السيد مستجد تقدير ٤٧٣٠١٧٦٧

The satirical character-portraits in Dryden’s Absalom and Achitophelمنى سامح على محمد على مستجد تخلف ٤٨٣٠١٧٦٨

Wordsworth’s Tintern Abbey as a Romantic poemمنى محمد رمضان عبد العزيز عبد هللا مستجد تقدير ٤٩٣٠١٧٦٩

.Wordsworth’s concept of nature as manifest in Tintern Abbeyندى باسم محمود جمال الدين محمد الحسينى مستجد تخلف ٥٠٣٠١٧٧٠

.The theme of Wordsworth’s Tintern Abbeyنرمين محمد سليمان السيد سليمان مستجد تقدير ٥١٣٠١٧٧١

.A critical analysis of Wordsworth’s Tintern Abbeyنورهان محمد محمد يونس عوض مستجد تقدير ٥٢٣٠١٧٧٢

.The development of Wordsworth’s relationship with nature in his poem Tintern Abbeyنيره محمد محمد الشافعى الشافعي مستجد تقدير ٥٣٣٠١٧٧٣

.Wordsworth and his ageياسمين رضا اسماعيل ابو المواهب ابراهيم مستجد تخلف ٥٤٣٠١٧٧٤
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.The characteristics of Augustan poetryاسراء يسرى عبدهللا حامد مستجد تخلف ١٣٠١٨١٩

.The characteristics of Romantic poetryاسماء حلمى السعيد االلفى مستجد تخلف ٢٣٠١٨٢٠

.Augustan and Romantic poetry; a comparisonاسماء صالح سامى المرسى مستجد تخلف ٣٣٠١٨٢١

.Dryden’s political thought and its relation to his poem Absalom and Achitophelصفاء السيد رأفت ابراهيم مستجد تقدير ٤٣٠١٨٢٢

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

دكتور علي مصطفى- شعر : المادة- اللغة االنجليزية وآدابها -انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 
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