
اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء تطور المرحلة الذى مر لهااحمد اسماعٌل عبدهللا ابو المعاطى مستجد ١١٠٤٨٣١

رأٌك عن دور األم فً بناء اسرة صحٌحةاحمد طارق محمد عبد الوهاب مستجد ٢١٠٤٨٣٢

رأٌك عن دور األب فً بناء أسرة سلٌمةاحمد عبد المجٌد فرج محمد مستجد ٣١٠٤٨٣٣

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلاحمد عبده محمد عبده فٌاض مستجد ٤١٠٤٨٣٤

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةاحمد محمد عبد المتعال عبد المجٌد سلٌم مستجد ٥١٠٤٨٣٥

األسرة فً حٌاة اعضائهااحمد محمد محمد ابو الفتوح مستجد ٦١٠٤٨٣٦

مفهوم النظام األسرى فً ضوء النظرٌات المفسرة لهاسامه محمد ابو صالح سعد مستجد ٧١٠٤٨٣٧

مفهوم األسرة وخصائصا واهمٌتهااسامه هشام محمد مصطفى الجوهرى مستجد ٨١٠٤٨٣٨

طرق البحث فً علم النفس األسرىاسراء ابراهٌم الحسٌنى محمد النمر مستجد ٩١٠٤٨٣٩

تطور مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء المراحلاسراء ابراهٌم عبد الجواد جاد زرزورة مستجد ١٠١٠٤٨٤٠

اهتمامات علم النفس األسرى فً ضوء المفهوم والخصائص األسرٌةاسراء احمد احمد السٌد ابو الوفا مستجد ١١١٠٤٨٤١

(السوسٌجرام  )اهمٌة قٌاس العالقات االجتماعٌة اسراء السعٌد محمد السعٌد محمود مستجد ١٢١٠٤٨٤٢

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء النظرٌة البنائٌةاسراء رفٌق شحاته مجاهد سعده مستجد ١٣١٠٤٨٤٣

أهمٌة النظرٌة البنائٌة فً مجال علم النفس األسرىاسراء سعد احمد محمد محمد نعمه هللا مستجد ١٤١٠٤٨٤٤

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التفاعل الرمزياسراء عبد العزٌز حموده عبد العزٌز حموده مستجد ١٥١٠٤٨٤٥

نظرٌة التفاعل الرمزي فً ضوء تكوٌن األسرة ومحدداتهااسراء عبد اللطٌف عبد اللطٌف عبد اللطٌف مهادل مستجد ١٦١٠٤٨٤٦

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء التطور األسرىاسراء عماد مصطفى السٌد احمد مستجد ١٧١٠٤٨٤٧

رأى جورج هاربٌت مٌد واربت بلومر فً نظرٌة التفاعلاسراء فهمى حسٌن فهمى سلٌمان مستجد ١٨١٠٤٨٤٨

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التعلم االجتماعًاسراء محمد اسماعٌل على عبد هللا مستجد ١٩١٠٤٨٤٩

التفاعل الرمزي فً ضوء دراسة األسرةاسراء محمد محمد عزت سٌرج مستجد ٢٠١٠٤٨٥٠

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرقة األولى 

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التحلٌل النفسًاسماء ابراهٌم الذكرى على القلموش مستجد ٢١١٠٤٨٥١

دراسة األسرة تقوم على فروض حقوقٌة وضح المفهوماسماء السعٌد على حسن جاد مستجد ٢٢١٠٤٨٥٢

النظرٌة البنائٌة وعالقتها بنظرٌة التفاعل الرمزي فً تكوٌن األسرةاسماء السٌد محمد ابراهٌم الوصٌف مستجد ٢٣١٠٤٨٥٣

نظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةاسماء السٌد محمد الجوهرى العسال مستجد ٢٤١٠٤٨٥٤

التطور األسرى وعالقته بالنظرٌة البناء فً تكوٌن األسرةاسماء رمضان ابراهٌم عزام مستجد ٢٥١٠٤٨٥٥

نظرٌة التعلم االجتماعً فً تكوٌن األسرة وخصائصهااسماء عبد المجٌد احمد عبد المجٌد جبر مستجد ٢٦١٠٤٨٥٦

التعلم االجتماعً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةاسماء على ابراهٌم على الشرقاوى مستجد ٢٧١٠٤٨٥٧

نظرٌة التحلٌل النفسً عن األسرة وتكوٌنهااسماء على محمد على الشٌخ مستجد ٢٨١٠٤٨٥٨

نظرٌة التحلٌل النفسً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرىاسماء عمرو ابراهٌم ابراهٌم النبراوى مستجد ٢٩١٠٤٨٥٩

التنشئة االجتماعٌة للطفل فً األسرةاسماء محمد احمد عبد الرحٌم عٌسى مستجد ٣٠١٠٤٨٦٠

األنماط المتغٌرة فً حٌاة األسرة وعالقتها بأهمٌة األسرة ومفهومهااسماء محمد احمد عوض مستجد ٣١١٠٤٨٦١

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلاسماء محمد عطٌه عبد الرحٌم المتولى مستجد ٣٢١٠٤٨٦٢

مفهوم األسرة فً ضوء العملٌات االجتماعٌة والوظٌفٌة لؤلسرةاسماء محمد محمد حسن شبانة مستجد ٣٣١٠٤٨٦٣

الهدف من مفهوم التطور األسرى فً تنشئة الطفلاسماء محمد محمود حسن محمود عبدالمجٌد مستجد ٣٤١٠٤٨٦٤

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًاسماء ٌسرى عبدالفتاح الشبكى مستجد ٣٥١٠٤٨٦٥

العوامل األساسٌة المساهمة فً التنشئة األسرٌةاشواق ٌوسف عبدالمطلب ادرٌس مستجد ٣٦١٠٤٨٦٦

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًاالء اشرف عبد العظٌم حامد ابراهٌم مستجد ٣٧١٠٤٨٦٧

العالقات اإلنسانٌة بٌن األبناء واألمهات فً تنشئة الطفلاالء جمٌل عبدالعزٌز ابراهٌم مخلوف مستجد ٣٨١٠٤٨٦٨

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التفاعل األسرىاالء حسانٌن عبد العزٌز عبد العزٌز مستجد ٣٩١٠٤٨٦٩

عدد األبناء وانوعهم فً تأثٌره على التنشئة داخل األسرةاالء محمد سعد اسماعٌل مستجد ٤٠١٠٤٨٧٠
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خصائص األسرة والمشكالت األسرٌةاالء نجاح الحسٌنى عطوه البسٌونً مستجد ٤١١٠٤٨٧١

الناحٌة التعلٌمٌة لؤلسرة واثرها فً عملٌة التنشئة لؤلبناءالسٌد عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف الشلقانى مستجد ٤٢١٠٤٨٧٢

مفهوم علم النفس األسرى والمشكالت األسرٌةالشٌماء ماهر محمد عرفات مستجد ٤٣١٠٤٨٧٣

تأثٌر الطبقة االجتماعٌة لآلباء واألمهات على تنشئة الطفلامانى ٌوسف على ٌوسف عبد الحافظ مستجد ٤٤١٠٤٨٧٤

أهمٌة علم النفس األسرى ومشكلة زواج األقاربامل صبرى احمد على احمد خلٌفه مستجد ٤٥١٠٤٨٧٥

األسالٌب الخاصة فً تنشئة الطفلامل وهبه عوض عبدالرحمن سرحان مستجد ٤٦١٠٤٨٧٦

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء نظرٌات التنشئةامنٌه اشرف محمد صبرى ابراهٌم مستجد ٤٧١٠٤٨٧٧

اهم وسائل التنشئة االجتماعٌة الصحٌحة فً األسرةامنٌه شرٌف ابراهٌم ابراهٌم مستجد ٤٨١٠٤٨٧٨

أهمٌة علم النفس األسرى فً ضوء مراحل التنشئة االجتماعٌةامنٌه شعبان ابراهٌم شعبان ٌوسف مستجد ٤٩١٠٤٨٧٩

وظائف الجماعات المرجعٌة للتأثٌر فً تنشئة الطفلامنٌه وائل محمد محمد صالح خضر مستجد ٥٠١٠٤٨٨٠

العوامل المؤثرة فً النمو االجتماعً للطفل فً ضوء النظرٌات المفسرةامنٌه ولٌد اسماعٌل حسٌن الغزالً مستجد ٥١١٠٤٨٨١

تأثٌر أسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً جماعة األقارب على الطفلامٌره ابراهٌم محمد ٌسرى العطار مستجد ٥٢١٠٤٨٨٢

عملٌة التنشئة واألنماط المتغٌرة فً ضوء حٌاة األسرةامٌره احمد ابو النجا احمد ابو النجا مستجد ٥٣١٠٤٨٨٣

اسالٌب التنشئة االجتماعٌة ودورها فً التأثٌر على شخصٌة الطفلامٌره السادات احمد احمد عوض مستجد ٥٤١٠٤٨٨٤

مؤسسات التنشئة االجتماعٌة ودور وسائل األعالم فً التنشئةامٌره سامى محمد الحسانٌن مستجد ٥٥١٠٤٨٨٥

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةامٌره عبده محمد محمد السٌد ابو العز مستجد ٥٦١٠٤٨٨٦

وسائل األعالم وعالقتها بالتنشئة االجتماعٌة لؤلسرةاٌمان احمد محمد عبد الرازق مستجد ٥٧١٠٤٨٨٧

التوافق النفسً لؤلبناء داخل األسرةاٌمان اسامه ابو الفتوح محمد حسٌن مستجد ٥٨١٠٤٨٨٨

وسائل األعالم ونظرٌة التفاعل الرمزياٌمان السٌد محمد القطان مستجد ٥٩١٠٤٨٨٩

العوامل التً تؤدى الى التوافق األسرىاٌمان اٌمن احمد عبد الرحمن موسى مستجد ٦٠١٠٤٨٩٠
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وسائل األعالم ونظرٌة التعلم االجتماعًاٌمان ثروت عابدٌن عابدٌن محمد على مستجد ٦١١٠٤٨٩١

مجاالت التوافق األسرىاٌمان حامد محمد الحسٌنى مستجد ٦٢١٠٤٨٩٢

وسائل األعالم ونظرٌة التحلٌل النفسًاٌمان راضى ابراهٌم ابراهٌم حسٌن مستجد ٦٣١٠٤٨٩٣

اسالٌب التوافق مع بعض المتغٌرات األسرٌةاٌمان ربٌع محمد السعٌد السٌسً مستجد ٦٤١٠٤٨٩٤

وسائل األعالم ونظرٌة التطور األسرىاٌمان عبد العظٌم على ابراهٌم محمد مستجد ٦٥١٠٤٨٩٥

اسباب انتشار ظاهرة الخدم داخل األسرةاٌمان عماد حسن محروس مستجد ٦٦١٠٤٨٩٦

مشكالت األسرة وعالقتها فً سلوك الطفلاٌمان عماد شعبان عبدالرحٌم محمد مستجد ٦٧١٠٤٨٩٧

اهتزاز العالقة بٌن افراد األسرة واثرة على األبناءاٌمان فتحى عبد الغفور منصور حسب هللا مستجد ٦٨١٠٤٨٩٨

مشكالت األسرة وعالقته بأداء ودور األباٌمان ماهر حسٌن ٌحٌى عباس مستجد ٦٩١٠٤٨٩٩

األزمات داخل األسرة واثرها على األبناءاٌمان محمد حامد رمضان رخا مستجد ٧٠١٠٤٩٠٠

مفهوم علم النفس األسرى وعملٌات التنشئة االجتماعٌةاٌمان نصر الدٌن محمود عز الدٌن مستجد ٧١١٠٤٩٠١

الصراعات داخل األسر واثارها على األبناءاٌه ابراهٌم موسى احمد زناتى مستجد ٧٢١٠٤٩٠٢

اسباب المشكالت داخل األسرة واثرها على األبناءاٌه ابو زٌد حسن ابو زٌد مستجد ٧٣١٠٤٩٠٣

بعض انواع األزمات والمشكالت األسرٌةاٌه حاتم عبد الفتاح الهوارى محمد سالمه مستجد ٧٤١٠٤٩٠٤

انماط التفكك األسرى واثرها على األبناءاٌه حمدى عبد الرحمن عباس مستجد ٧٥١٠٤٩٠٥

الطالق بٌن الزوجٌن واثرة على األبناءاٌه عبد الغنى عبد هللا محمود موافى مستجد ٧٦١٠٤٩٠٦

اثار الطالق على األسراٌه لطفى محمد الباز المنجى مستجد ٧٧١٠٤٩٠٧

تأثٌر برامج التوعٌة األسرٌةاٌه محمد احمد العزب الشاعر مستجد ٧٨١٠٤٩٠٨

العالج الجمعً كوسٌلة للتوعٌة األسرٌةاٌه محمد احمد مصطفى المنشاوى مستجد ٧٩١٠٤٩٠٩

بعض اآلراء التً ذكرت فً االجتماعات العالجٌةاٌه محمد مصطفى مصطفى محمد مستجد ٨٠١٠٤٩١٠
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دور المرأة فً المجتمع واألسرةاٌه محمود عبد الحمٌد زاهر محمد مستجد ٨١١٠٤٩١١

مساهمة المرأة فً التنمٌة االجتماعٌة والثقافٌةبثٌنه سامى عطا محمد عمر جندى مستجد ٨٢١٠٤٩١٢

دور المرأة فً األسرةبثٌنه محمد السٌد ابراهٌم شعبان مستجد ٨٣١٠٤٩١٣

المهارات التً ٌجب على تحلل بها المرأة فً األسرةبثٌنه محمد عبد المنعم محمد المهدي مستجد ٨٤١٠٤٩١٤

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء تطور المرحلة الذى مر لهابدر عادل محمد مهدي نقرٌش مستجد ٨٥١٠٤٩١٥

رأٌك عن دور األم فً بناء اسرة صحٌحةبسمه ٌاسر محمد محرز مستجد ٨٦١٠٤٩١٦

رأٌك عن دور األب فً بناء أسرة سلٌمةبسنت السٌد الششتاوى احمد السٌد مستجد ٨٧١٠٤٩١٧

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلتسنٌم بالل حامد عبدهللا مستجد ٨٨١٠٤٩١٨

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةثرٌا ابراهٌم السٌد عبد العزٌز مستجد ٨٩١٠٤٩١٩

األسرة فً حٌاة اعضائهاجزاع فالح جزاع طلب الهرٌشانى مستجد ٩٠١٠٤٩٢٠

مفهوم النظام األسرى فً ضوء النظرٌات المفسرة لهجهاد عبد هللا مصطفى عبدالسمٌع العجٌل مستجد ٩١١٠٤٩٢١

مفهوم األسرة وخصائصا واهمٌتهاجٌالن الحسٌنى احمد محمد عوض عٌسى مستجد ٩٢١٠٤٩٢٢

طرق البحث فً علم النفس األسرىحسن ابراهٌم عبدهللا على وافد مستجد ٩٣١٠٤٩٢٣

تطور مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء المراحلحسن محمد حسن محمد مستجد ٩٤١٠٤٩٢٤

اهتمامات علم النفس األسرى فً ضوء المفهوم والخصائص األسرٌةحنان محمد على عبد العال محمد مستجد ٩٥١٠٤٩٢٥

(السوسٌجرام  )اهمٌة قٌاس العالقات االجتماعٌة حنٌن احمد ابو زٌد ناجى مستجد ٩٦١٠٤٩٢٦

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء النظرٌة البنائٌةحنٌن وجدى ابو النور احمد ابو النور مستجد ٩٧١٠٤٩٢٧

أهمٌة النظرٌة البنائٌة فً مجال علم النفس األسرىخلود محسن احمد حسن الزٌنى مستجد ٩٨١٠٤٩٢٨

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التفاعل الرمزيدعاء رضا الدسوقى محمود نصر مستجد ٩٩١٠٤٩٢٩

نظرٌة التفاعل الرمزي فً ضوء تكوٌن األسرة ومحدداتهادعاء عبد الغفار مصطفى زاٌد مستجد ١٠٠١٠٤٩٣٠
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اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء التطور األسرىدعاء فوزى رشاد اسماعٌل مستجد ١٠١١٠٤٩٣١

رأى جورج هاربٌت مٌد واربت بلومر فً نظرٌة التفاعلدعاء محمد محمد عرفات مستجد ١٠٢١٠٤٩٣٢

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التعلم االجتماعًدعاء محمود مصطفى درغام مستجد ١٠٣١٠٤٩٣٣

التفاعل الرمزي فً ضوء دراسة األسرةدعاء ٌحى عبد المجٌد محمد مستجد ١٠٤١٠٤٩٣٤

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التحلٌل النفسًدنٌا احمد محمد الشبراوى محمد النحاس مستجد ١٠٥١٠٤٩٣٥

دراسة األسرة تقوم على فروض حقوقٌة وضح المفهومدنٌا شوقى عزت الصعٌدى مستجد ١٠٦١٠٤٩٣٦

النظرٌة البنائٌة وعالقتها بنظرٌة التفاعل الرمزي فً تكوٌن األسرةدنٌا عمرو شكرى عبد العزٌز صالح مستجد ١٠٧١٠٤٩٣٧

نظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةدنٌا عوض عبده البٌلى عبد العزٌز مستجد ١٠٨١٠٤٩٣٨

التطور األسرى وعالقته بالنظرٌة البناء فً تكوٌن األسرةدنٌا نبٌل محمد حموده المرسى مستجد ١٠٩١٠٤٩٣٩

نظرٌة التعلم االجتماعً فً تكوٌن األسرة وخصائصهادٌانا نافع محمد نافع البرى مستجد ١١٠١٠٤٩٤٠

التعلم االجتماعً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةدٌنا احمد محمد حامد المتولً مستجد ١١١١٠٤٩٤١

نظرٌة التحلٌل النفسً عن األسرة وتكوٌنهادٌنا خالد احمد بشار مستجد ١١٢١٠٤٩٤٢

نظرٌة التحلٌل النفسً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرىدٌنا شندى نبٌه حمزه عبد الفتاح مستجد ١١٣١٠٤٩٤٣

التنشئة االجتماعٌة للطفل فً األسرةرانٌا محمد محمد عبد المجٌد مستجد ١١٤١٠٤٩٤٤

األنماط المتغٌرة فً حٌاة األسرة وعالقتها بأهمٌة األسرة ومفهومهارحاب عبده حسٌن عبد المعطى االمام مستجد ١١٥١٠٤٩٤٥

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلرحاب قدرى احمد الطنطاوى مستجد ١١٦١٠٤٩٤٦

مفهوم األسرة فً ضوء العملٌات االجتماعٌة والوظٌفٌة لؤلسرةرحمه خالد جادالحق احمد عزالدٌن مستجد ١١٧١٠٤٩٤٧

الهدف من مفهوم التطور األسرى فً تنشئة الطفلرحمه سمٌر احمد محمد الجمل مستجد ١١٨١٠٤٩٤٨

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًرحمه عبده السعٌد حسن مستجد ١١٩١٠٤٩٤٩

العوامل األساسٌة المساهمة فً التنشئة األسرٌةرحمه محمد حامد عبد الفتاح مستجد ١٢٠١٠٤٩٥٠
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المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًرحمه محمد محمد البهلول السٌد مستجد ١٢١١٠٤٩٥١

العالقات اإلنسانٌة بٌن األبناء واألمهات فً تنشئة الطفلرحمه محمد مصطفى محمود صالح خفاجه مستجد ١٢٢١٠٤٩٥٢

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التفاعل األسرىرضا محمد محمد حسن الشكعه مستجد ١٢٣١٠٤٩٥٣

عدد األبناء وانوعهم فً تأثٌره على التنشئة داخل األسرةرضوى ابراهٌم محمد محمد ابو على مستجد ١٢٤١٠٤٩٥٤

خصائص األسرة والمشكالت األسرٌةرضوى ابو بكر طه عبد العال رمضان مستجد ١٢٥١٠٤٩٥٥

الناحٌة التعلٌمٌة لؤلسرة واثرها فً عملٌة التنشئة لؤلبناءرغد ابراهٌم جمٌل عبد هللا السٌد مستجد ١٢٦١٠٤٩٥٦

مفهوم علم النفس األسرى والمشكالت األسرٌةرقٌه حسٌن حسن السعٌد العجمى مستجد ١٢٧١٠٤٩٥٧

تأثٌر الطبقة االجتماعٌة لآلباء واألمهات على تنشئة الطفلرقٌه محمد عبد الهادى الدسوقى البقالوى مستجد ١٢٨١٠٤٩٥٨

أهمٌة علم النفس األسرى ومشكلة زواج األقاربرنا احمد محمد عبد المجٌد ٌوسف المنشاوى مستجد ١٢٩١٠٤٩٥٩

األسالٌب الخاصة فً تنشئة الطفلرنا عماد نصر السٌد الشرقاوي مستجد ١٣٠١٠٤٩٦٠

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء نظرٌات التنشئةرنا محمد فاروق الشهاوي مستجد ١٣١١٠٤٩٦١

اهم وسائل التنشئة االجتماعٌة الصحٌحة فً األسرةروان ابراهٌم محمدمحمد السٌد الزالط مستجد ١٣٢١٠٤٩٦٢

أهمٌة علم النفس األسرى فً ضوء مراحل التنشئة االجتماعٌةروان محمد سعد ندٌم محمد مستجد ١٣٣١٠٤٩٦٣

وظائف الجماعات المرجعٌة للتأثٌر فً تنشئة الطفلروان محمد محمود البسٌونً مستجد ١٣٤١٠٤٩٦٤

العوامل المؤثرة فً النمو االجتماعً للطفل فً ضوء النظرٌات المفسرةروان نادر الحسٌنً محمد ابراهٌم سٌد احمد مستجد ١٣٥١٠٤٩٦٥

تأثٌر أسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً جماعة األقارب على الطفلروضه عاطف عبد الغنى صالح عبد النبى مستجد ١٣٦١٠٤٩٦٦

عملٌة التنشئة واألنماط المتغٌرة فً ضوء حٌاة األسرةرٌفان نجاح عبد الهادى عبد الغنى االشقر مستجد ١٣٧١٠٤٩٦٧

اسالٌب التنشئة االجتماعٌة ودورها فً التأثٌر على شخصٌة الطفلرٌم احمد محمد احمد حسن عمر مستجد ١٣٨١٠٤٩٦٨

مؤسسات التنشئة االجتماعٌة ودور وسائل األعالم فً التنشئةرٌم خالد السٌد موسى حسن مستجد ١٣٩١٠٤٩٦٩

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةرٌهام حماده المتولى ابراهٌم مستجد ١٤٠١٠٤٩٧٠
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وسائل األعالم وعالقتها بالتنشئة االجتماعٌة لؤلسرةرٌهام ٌاسر ابو المحاسن احمد عٌطه مستجد ١٤١١٠٤٩٧١

التوافق النفسً لؤلبناء داخل األسرةزهره سعد الحسانٌن القصبى مستجد ١٤٢١٠٤٩٧٢

وسائل األعالم ونظرٌة التفاعل الرمزيزٌنب شاكر السٌد العفٌفً مستجد ١٤٣١٠٤٩٧٣

العوامل التً تؤدى الى التوافق األسرىساره اكرم رجائى حافظ مستجد ١٤٤١٠٤٩٧٤

وسائل األعالم ونظرٌة التعلم االجتماعًساره السٌد عبدالمجٌد السٌد المتولى مستجد ١٤٥١٠٤٩٧٥

مجاالت التوافق األسرىساره عادل محمد محمود السٌد عمار مستجد ١٤٦١٠٤٩٧٦

وسائل األعالم ونظرٌة التحلٌل النفسًساره محمد رضا محمد التهامى العفٌفً مستجد ١٤٧١٠٤٩٧٧

اسالٌب التوافق مع بعض المتغٌرات األسرٌةساره محمد عبد الوهاب ابراهٌم المنسً مستجد ١٤٨١٠٤٩٧٨

وسائل األعالم ونظرٌة التطور األسرىساره محمد فتح هللا محمد سعٌد مستجد ١٤٩١٠٤٩٧٩

اسباب انتشار ظاهرة الخدم داخل األسرةساره ناروز جمٌل باسلٌوس جرجس مستجد ١٥٠١٠٤٩٨٠

مشكالت األسرة وعالقتها فً سلوك الطفلسالى عماد شعبان صالح حسن عماشه مستجد ١٥١١٠٤٩٨١

اهتزاز العالقة بٌن افراد األسرة واثرة على األبناءسعاد السٌد سعد السٌد عبد النبى مستجد ١٥٢١٠٤٩٨٢

مشكالت األسرة وعالقته بأداء ودور األبسعاد محمد حمزه خلف ابو العنٌن مستجد ١٥٣١٠٤٩٨٣

األزمات داخل األسرة واثرها على األبناءسلمى جمال محمود سٌد احمد االمٌر مستجد ١٥٤١٠٤٩٨٤

مفهوم علم النفس األسرى وعملٌات التنشئة االجتماعٌةسلمى خالد السٌد السعٌد محمد حسن غانم مستجد ١٥٥١٠٤٩٨٥

الصراعات داخل األسر واثارها على األبناءسلمى رمضان محمد محمود عبد هللا مستجد ١٥٦١٠٤٩٨٦

اسباب المشكالت داخل األسرة واثرها على األبناءسلمى صالح محمد ودٌد محمد براغٌت مستجد ١٥٧١٠٤٩٨٧

بعض انواع األزمات والمشكالت األسرٌةسلمى مراد المتولى مجاهد مستجد ١٥٨١٠٤٩٨٨

انماط التفكك األسرى واثرها على األبناءسلمى ممدوح صالح احمد بٌلى مستجد ١٥٩١٠٤٩٨٩

الطالق بٌن الزوجٌن واثرة على األبناءسلوى سٌف ابوخلٌل ابراهٌم علً مستجد ١٦٠١٠٤٩٩٠
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اثار الطالق على األسرسماح قاسم عبدالخالق قاسم مستجد ١٦١١٠٤٩٩١

تأثٌر برامج التوعٌة األسرٌةسمر عبد الجلٌل صالح عبد الجلٌل مستجد ١٦٢١٠٤٩٩٢

العالج الجمعً كوسٌلة للتوعٌة األسرٌةسهٌر محمد عبد الرحمن مصٌلحى العراقى مستجد ١٦٣١٠٤٩٩٣

بعض اآلراء التً ذكرت فً االجتماعات العالجٌةسهٌلة السٌد محمود اسماعٌل مستجد ١٦٤١٠٤٩٩٤

دور المرأة فً المجتمع واألسرةسهٌله اسامه محمد رضا الدٌسطى محمد مستجد ١٦٥١٠٤٩٩٥

مساهمة المرأة فً التنمٌة االجتماعٌة والثقافٌةسهٌله طلعت مصطفى عبد المؤمن مستجد ١٦٦١٠٤٩٩٦

دور المرأة فً األسرةشروق اشرف عبد النبى الشعرانى رجب مستجد ١٦٧١٠٤٩٩٧

المهارات التً ٌجب على تحلل بها المرأة فً األسرةشرٌف محمد صالح الغزالى مستجد ١٦٨١٠٤٩٩٨

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء تطور المرحلة الذى مر لهاشمس ابراهٌم شوقى عوض عوض مستجد ١٦٩١٠٤٩٩٩

رأٌك عن دور األم فً بناء اسرة صحٌحةشهد محمد السٌد عبد الفتاح سالم مستجد ١٧٠١٠٥٠٠٠

رأٌك عن دور األب فً بناء أسرة سلٌمةشٌماء شعبان السٌد القمع مستجد ١٧١١٠٥٠٠١

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلشٌماء مجدى عبد ربه عز الرجال مستجد ١٧٢١٠٥٠٠٢

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةشٌماء ناصر ابوالنصر ابوالعنٌن النجار مستجد ١٧٣١٠٥٠٠٣

األسرة فً حٌاة اعضائهاضحى عٌد ٌحى عبده مستجد ١٧٤١٠٥٠٠٤

مفهوم النظام األسرى فً ضوء النظرٌات المفسرة لهضحى فرحات احمد ابراهٌم مستجد ١٧٥١٠٥٠٠٥

مفهوم األسرة وخصائصا واهمٌتهاضحى محمد حامد الرفاعى رجب مستجد ١٧٦١٠٥٠٠٦

طرق البحث فً علم النفس األسرىضحى محمود عبد السالم سعد مستجد ١٧٧١٠٥٠٠٧

تطور مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء المراحلطارق ابراهٌم ابراهٌم محمد محمد الدٌب مستجد ١٧٨١٠٥٠٠٨

اهتمامات علم النفس األسرى فً ضوء المفهوم والخصائص األسرٌةعاٌده السٌد محمد المرغنى محمد مستجد ١٧٩١٠٥٠٠٩

(السوسٌجرام  )اهمٌة قٌاس العالقات االجتماعٌة عبدالرحمن بدر ابراهٌم بدر عالم مستجد ١٨٠١٠٥٠١٠
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أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء النظرٌة البنائٌةعبدالرحمن عصام محمد محمود مستجد ١٨١١٠٥٠١١

أهمٌة النظرٌة البنائٌة فً مجال علم النفس األسرىعزه محمد الرفاعى ابو غنام مستجد ١٨٢١٠٥٠١٢

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التفاعل الرمزيعلى متولى على ابو على حسٌن مستجد ١٨٣١٠٥٠١٣

نظرٌة التفاعل الرمزي فً ضوء تكوٌن األسرة ومحدداتهاعواطف ممدوح احمد محمد الشربٌنى مستجد ١٨٤١٠٥٠١٤

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء التطور األسرىغاده محمد عبد الوهاب عبد الحمٌد مصطفى مستجد ١٨٥١٠٥٠١٥

رأى جورج هاربٌت مٌد واربت بلومر فً نظرٌة التفاعلغصون محمد غنٌم حسٌن سلٌمان مستجد ١٨٦١٠٥٠١٦

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التعلم االجتماعًفاطمه ابراهٌم عبد الرازق محمد مستجد ١٨٧١٠٥٠١٧

التفاعل الرمزي فً ضوء دراسة األسرةفاطمه المهدى مصطفى السعٌد فرحات مستجد ١٨٨١٠٥٠١٨

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التحلٌل النفسًفاطمه اٌمن منصور على هٌكل مستجد ١٨٩١٠٥٠١٩

دراسة األسرة تقوم على فروض حقوقٌة وضح المفهومفاطمه حازم عثمان فرحات مستجد ١٩٠١٠٥٠٢٠

النظرٌة البنائٌة وعالقتها بنظرٌة التفاعل الرمزي فً تكوٌن األسرةفاطمه رجب محمد عبد السمٌع مستجد ١٩١١٠٥٠٢١

نظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةفاطمه رضا صابر محمود ابراهٌم مستجد ١٩٢١٠٥٠٢٢

التطور األسرى وعالقته بالنظرٌة البناء فً تكوٌن األسرةفاطمه رضا على على الهنداوى مستجد ١٩٣١٠٥٠٢٣

نظرٌة التعلم االجتماعً فً تكوٌن األسرة وخصائصهافاطمه عبدالغفار محمد احمد مستجد ١٩٤١٠٥٠٢٤

التعلم االجتماعً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةفاطمه محمد احمد عبد الوهاب مستجد ١٩٥١٠٥٠٢٥

نظرٌة التحلٌل النفسً عن األسرة وتكوٌنهافاطمه وائل سعد الشافعى مستجد ١٩٦١٠٥٠٢٦

نظرٌة التحلٌل النفسً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرىفاٌزه احمد حمزة احمدعمر مستجد ١٩٧١٠٥٠٢٧

التنشئة االجتماعٌة للطفل فً األسرةفاٌزه محمد بدٌر على ابو العنٌن مستجد ١٩٨١٠٥٠٢٨

األنماط المتغٌرة فً حٌاة األسرة وعالقتها بأهمٌة األسرة ومفهومهافتحى عبد الرؤف نجٌب محمد على مستجد ١٩٩١٠٥٠٢٩

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلفرح فالح فواز سلٌمان المطٌرى مستجد ٢٠٠١٠٥٠٣٠
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مفهوم األسرة فً ضوء العملٌات االجتماعٌة والوظٌفٌة لؤلسرةكرٌستٌنا ممدوح عزمى شاكر مستجد ٢٠١١٠٥٠٣١

الهدف من مفهوم التطور األسرى فً تنشئة الطفلكرٌم عابد الحسنٌن العدوى على مستجد ٢٠٢١٠٥٠٣٢

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًلٌلى عادل عبد العزٌز محمد عبد العزٌز مستجد ٢٠٣١٠٥٠٣٣

العوامل األساسٌة المساهمة فً التنشئة األسرٌةلٌلى عصام محمد محمد ابراهٌم الدسوقى مستجد ٢٠٤١٠٥٠٣٤

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًلٌلً شاكر عبد الرؤف احمد عبد العزٌز مستجد ٢٠٥١٠٥٠٣٥

العالقات اإلنسانٌة بٌن األبناء واألمهات فً تنشئة الطفلمارتٌنا عماد ٌعقوب عبد المالك مستجد ٢٠٦١٠٥٠٣٦

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التفاعل األسرىمازن سمٌر عبدالحمٌد ابو المعاطى احمد مستجد ٢٠٧١٠٥٠٣٧

عدد األبناء وانوعهم فً تأثٌره على التنشئة داخل األسرةماهر السٌد محمود محمد عبد المطلب مستجد ٢٠٨١٠٥٠٣٨

خصائص األسرة والمشكالت األسرٌةماٌسه كمال رجب عبد المقصود البسٌونى مستجد ٢٠٩١٠٥٠٣٩

الناحٌة التعلٌمٌة لؤلسرة واثرها فً عملٌة التنشئة لؤلبناءمحاسن محمد ابراهٌم ابراهٌم المنسى مستجد ٢١٠١٠٥٠٤٠

مفهوم علم النفس األسرى والمشكالت األسرٌةمحمد السٌد ٌونس محمد السٌد مستجد ٢١١١٠٥٠٤١

تأثٌر الطبقة االجتماعٌة لآلباء واألمهات على تنشئة الطفلمحمد حسن احمد فهمى متولى مستجد ٢١٢١٠٥٠٤٢

أهمٌة علم النفس األسرى ومشكلة زواج األقاربمحمد حسن مختار حسن بحٌرى مستجد ٢١٣١٠٥٠٤٣

األسالٌب الخاصة فً تنشئة الطفلمحمد طارق عبده صالح مستجد ٢١٤١٠٥٠٤٤

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء نظرٌات التنشئةمحمد عاطف السٌد محمود ٌوسف مستجد ٢١٥١٠٥٠٤٥

اهم وسائل التنشئة االجتماعٌة الصحٌحة فً األسرةمحمود بكر الششتاوى ابو شنب مستجد ٢١٦١٠٥٠٤٦

أهمٌة علم النفس األسرى فً ضوء مراحل التنشئة االجتماعٌةمحمود محمد السعٌد السعٌد بدوي مستجد ٢١٧١٠٥٠٤٧

وظائف الجماعات المرجعٌة للتأثٌر فً تنشئة الطفلمرفت ناصر مصطفى ٌوسف مستجد ٢١٨١٠٥٠٤٨

العوامل المؤثرة فً النمو االجتماعً للطفل فً ضوء النظرٌات المفسرةمروه سمٌر صالح محمد الشٌخ مستجد ٢١٩١٠٥٠٤٩

تأثٌر أسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً جماعة األقارب على الطفلمروه عماد محمد ابراهٌم ابراهٌم قبٌه مستجد ٢٢٠١٠٥٠٥٠
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عملٌة التنشئة واألنماط المتغٌرة فً ضوء حٌاة األسرةمرٌم احمد السعٌد محمد سعد مستجد ٢٢١١٠٥٠٥١

اسالٌب التنشئة االجتماعٌة ودورها فً التأثٌر على شخصٌة الطفلمرٌم اٌمن محمد السٌد الدهشان مستجد ٢٢٢١٠٥٠٥٢

مؤسسات التنشئة االجتماعٌة ودور وسائل األعالم فً التنشئةمرٌم رضا محمود مأمون الزهٌرى مستجد ٢٢٣١٠٥٠٥٣

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةمرٌم رمضان احمد نور الدٌن مستجد ٢٢٤١٠٥٠٥٤

وسائل األعالم وعالقتها بالتنشئة االجتماعٌة لؤلسرةمرٌم سامى حلمى نبٌه حسن مستجد ٢٢٥١٠٥٠٥٥

التوافق النفسً لؤلبناء داخل األسرةمرٌم عاطف احمد عبد الحمٌد السعٌد مستجد ٢٢٦١٠٥٠٥٦

وسائل األعالم ونظرٌة التفاعل الرمزيمرٌم فاضل السعٌد مصطفى الخولى مستجد ٢٢٧١٠٥٠٥٧

العوامل التً تؤدى الى التوافق األسرىمرٌم محسن عبد هللا محمد احمد عماره مستجد ٢٢٨١٠٥٠٥٨

وسائل األعالم ونظرٌة التعلم االجتماعًمرٌم محمد عبد الحى ابراهٌم معوض مستجد ٢٢٩١٠٥٠٥٩

مجاالت التوافق األسرىمرٌم محمد عوض ابراهٌم احمد الخلٌجى مستجد ٢٣٠١٠٥٠٦٠

وسائل األعالم ونظرٌة التحلٌل النفسًمرٌم محمد منٌر حسن محمد مستجد ٢٣١١٠٥٠٦١

اسالٌب التوافق مع بعض المتغٌرات األسرٌةمرٌم محمد وحٌد الدٌن محمد سلٌم مستجد ٢٣٢١٠٥٠٦٢

وسائل األعالم ونظرٌة التطور األسرىمرٌم مختار عبدهللا حمزه هٌكل مستجد ٢٣٣١٠٥٠٦٣

اسباب انتشار ظاهرة الخدم داخل األسرةمعاذ رمزى عبد الفتاح احمد عبد المجٌد مستجد ٢٣٤١٠٥٠٦٤

مشكالت األسرة وعالقتها فً سلوك الطفلمنار اسماعٌل عزت اسماعٌل مستجد ٢٣٥١٠٥٠٦٥

اهتزاز العالقة بٌن افراد األسرة واثرة على األبناءمنار جمال محمد خاطر غبارى مستجد ٢٣٦١٠٥٠٦٦

مشكالت األسرة وعالقته بأداء ودور األبمنار خالد محى الدٌن ابو النور البالسً مستجد ٢٣٧١٠٥٠٦٧

األزمات داخل األسرة واثرها على األبناءمنار عبد الحمٌد حموده عرفات مستجد ٢٣٨١٠٥٠٦٨

مفهوم علم النفس األسرى وعملٌات التنشئة االجتماعٌةمنه هللا عبد الحمٌد عبد العزٌز علً مستجد ٢٣٩١٠٥٠٦٩

الصراعات داخل األسر واثارها على األبناءمنه هللا عصام عبدالمنعم شرٌف مستجد ٢٤٠١٠٥٠٧٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 
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اسباب المشكالت داخل األسرة واثرها على األبناءمنه هللا على حسن على عسكرٌة مستجد ٢٤١١٠٥٠٧١

بعض انواع األزمات والمشكالت األسرٌةمنى احمد عبد الحفٌظ عطٌه احمد مستجد ٢٤٢١٠٥٠٧٢

انماط التفكك األسرى واثرها على األبناءمنى السٌد الشناوى عبد المقصود مستجد ٢٤٣١٠٥٠٧٣

الطالق بٌن الزوجٌن واثرة على األبناءمنى جمال الشناوى السٌد مستجد ٢٤٤١٠٥٠٧٤

اثار الطالق على األسرمنى عبد الحكٌم حسن اسماعٌل مستجد ٢٤٥١٠٥٠٧٥

تأثٌر برامج التوعٌة األسرٌةمنى ماهر احمد محمد احمد مستجد ٢٤٦١٠٥٠٧٦

العالج الجمعً كوسٌلة للتوعٌة األسرٌةمنى محمد على زٌاده مستجد ٢٤٧١٠٥٠٧٧

بعض اآلراء التً ذكرت فً االجتماعات العالجٌةمى ابراهٌم ابراهٌم عبد الشكور مستجد ٢٤٨١٠٥٠٧٨

دور المرأة فً المجتمع واألسرةمى امٌن سعدالدٌن محمد خلٌل مستجد ٢٤٩١٠٥٠٧٩

مساهمة المرأة فً التنمٌة االجتماعٌة والثقافٌةمٌاده احمد محمد على العزونى مستجد ٢٥٠١٠٥٠٨٠

دور المرأة فً األسرةمٌاده عادل فهٌم العزب شرٌف مستجد ٢٥١١٠٥٠٨١

المهارات التً ٌجب على تحلل بها المرأة فً األسرةنادره محمد حسٌن سلٌم مستجد ٢٥٢١٠٥٠٨٢

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء تطور المرحلة الذى مر لهانارٌمان احمد على عبد العظٌم مستجد ٢٥٣١٠٥٠٨٣

رأٌك عن دور األم فً بناء اسرة صحٌحةندا احمد ٌونس عبد العال مستجد ٢٥٤١٠٥٠٨٤

رأٌك عن دور األب فً بناء أسرة سلٌمةندا اسامه محمد وهبه الرٌس مستجد ٢٥٥١٠٥٠٨٥

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلندا السٌد فاٌد عبد الهادى زٌن الدٌن مستجد ٢٥٦١٠٥٠٨٦

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةندا على انور عبد الخالق الموافى مستجد ٢٥٧١٠٥٠٨٧

األسرة فً حٌاة اعضائهاندا محسن مسعد الٌمانى صٌام مستجد ٢٥٨١٠٥٠٨٨

مفهوم النظام األسرى فً ضوء النظرٌات المفسرة لهنداء منصور عبدهللا بخٌت جوده مستجد ٢٥٩١٠٥٠٨٩

مفهوم األسرة وخصائصا واهمٌتهاندى السٌد على السٌد عٌد مستجد ٢٦٠١٠٥٠٩٠
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طرق البحث فً علم النفس األسرىندى عاطف ابراهٌم فرحات مستجد ٢٦١١٠٥٠٩١

تطور مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء المراحلندى عبد الرازق مصطفى محمد سٌد احمد مستجد ٢٦٢١٠٥٠٩٢

اهتمامات علم النفس األسرى فً ضوء المفهوم والخصائص األسرٌةندى عزت احمد عبد العلٌم محمد سالم مستجد ٢٦٣١٠٥٠٩٣

(السوسٌجرام  )اهمٌة قٌاس العالقات االجتماعٌة ندى عصام احمد عبد المعطى النحاس مستجد ٢٦٤١٠٥٠٩٤

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء النظرٌة البنائٌةندى عماد على محمد مجاهد مستجد ٢٦٥١٠٥٠٩٥

أهمٌة النظرٌة البنائٌة فً مجال علم النفس األسرىندى عماد محمد السٌد القشٌشى مستجد ٢٦٦١٠٥٠٩٦

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التفاعل الرمزيندى محمود عبدالحلٌم حسن سالمه مستجد ٢٦٧١٠٥٠٩٧

نظرٌة التفاعل الرمزي فً ضوء تكوٌن األسرة ومحدداتهاندى نبٌل حلمى عبد الرؤف مستجد ٢٦٨١٠٥٠٩٨

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء التطور األسرىنغم محمد عبدالخالق عثمان مستجد ٢٦٩١٠٥٠٩٩

رأى جورج هاربٌت مٌد واربت بلومر فً نظرٌة التفاعلنغم محمد محمد العدل محمد دروٌش مستجد ٢٧٠١٠٥١٠٠

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التعلم االجتماعًنها نادر السٌد المرسى مستجد ٢٧١١٠٥١٠١

التفاعل الرمزي فً ضوء دراسة األسرةنهاد الدسوقى ابراهٌم السٌد مستجد ٢٧٢١٠٥١٠٢

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التحلٌل النفسًنهله حسٌن مصطفى حافظ سلٌمان مستجد ٢٧٣١٠٥١٠٣

دراسة األسرة تقوم على فروض حقوقٌة وضح المفهومنهى صالح المحمدى حماد كرٌم مستجد ٢٧٤١٠٥١٠٤

النظرٌة البنائٌة وعالقتها بنظرٌة التفاعل الرمزي فً تكوٌن األسرةنور الهدى محمد ابراهٌم الدسوقى المتولى عجٌز مستجد ٢٧٥١٠٥١٠٥

نظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةنورا جوده زكى كامل محمد مستجد ٢٧٦١٠٥١٠٦

التطور األسرى وعالقته بالنظرٌة البناء فً تكوٌن األسرةنورا على محمد محمد السٌد مستجد ٢٧٧١٠٥١٠٧

نظرٌة التعلم االجتماعً فً تكوٌن األسرة وخصائصهانورا محمد محمد محمد سعد مستجد ٢٧٨١٠٥١٠٨

التعلم االجتماعً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةنورا محمد محمد محمد ضٌف مستجد ٢٧٩١٠٥١٠٩

نظرٌة التحلٌل النفسً عن األسرة وتكوٌنهانوران ٌاسر محمود الحسٌنى البدري مستجد ٢٨٠١٠٥١١٠
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نظرٌة التحلٌل النفسً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرىنورهان ابراهٌم صابر سلٌمان مستجد ٢٨١١٠٥١١١

التنشئة االجتماعٌة للطفل فً األسرةنورهان اسماعٌل حسٌن اٌوب مستجد ٢٨٢١٠٥١١٢

األنماط المتغٌرة فً حٌاة األسرة وعالقتها بأهمٌة األسرة ومفهومهانورهان السعٌد محمد شعبان مستجد ٢٨٣١٠٥١١٣

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلنورهان السٌد صابر السٌد ابراهٌم مستجد ٢٨٤١٠٥١١٤

مفهوم األسرة فً ضوء العملٌات االجتماعٌة والوظٌفٌة لؤلسرةنورهان الشحات حسن عبد المنعم مستجد ٢٨٥١٠٥١١٥

الهدف من مفهوم التطور األسرى فً تنشئة الطفلنورهان العربى احمد عبد الغفار عبد السالم مستجد ٢٨٦١٠٥١١٦

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًنورهان سمٌر احمد صادق متولى مستجد ٢٨٧١٠٥١١٧

العوامل األساسٌة المساهمة فً التنشئة األسرٌةنورهان عباده سامى عبد العزٌز مستجد ٢٨٨١٠٥١١٨

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًنورهان لطفى بدٌر نورالدٌن مستجد ٢٨٩١٠٥١١٩

العالقات اإلنسانٌة بٌن األبناء واألمهات فً تنشئة الطفلنورهان محمد الرفاعى عبدالقادر العشماوى مستجد ٢٩٠١٠٥١٢٠

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التفاعل األسرىنٌره زكرٌا السعٌد محمود بشار مستجد ٢٩١١٠٥١٢١

عدد األبناء وانوعهم فً تأثٌره على التنشئة داخل األسرةنٌره عادل محمد السعٌد عبد الحاكم فتح هللا مستجد ٢٩٢١٠٥١٢٢

خصائص األسرة والمشكالت األسرٌةنٌره محمد السعٌد محمد نوار مستجد ٢٩٣١٠٥١٢٣

الناحٌة التعلٌمٌة لؤلسرة واثرها فً عملٌة التنشئة لؤلبناءنٌره محمد العربى السٌد والً مستجد ٢٩٤١٠٥١٢٤

مفهوم علم النفس األسرى والمشكالت األسرٌةنٌروز عادل عبد الحمٌد احمد الداودي مستجد ٢٩٥١٠٥١٢٥

تأثٌر الطبقة االجتماعٌة لآلباء واألمهات على تنشئة الطفلهاجر حسٌن عبد السمٌع محمد دسوقى مستجد ٢٩٦١٠٥١٢٦

أهمٌة علم النفس األسرى ومشكلة زواج األقاربهاجر عطٌه عوض عوض عطٌه مستجد ٢٩٧١٠٥١٢٧

األسالٌب الخاصة فً تنشئة الطفلهاجر على عبد الرحمن عبد اللطٌف مستجد ٢٩٨١٠٥١٢٨

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء نظرٌات التنشئةهاجر وائل محمد احمد سلٌمان مستجد ٢٩٩١٠٥١٢٩

اهم وسائل التنشئة االجتماعٌة الصحٌحة فً األسرةهاله اشرف شعبان محمد ابراهٌم مستجد ٣٠٠١٠٥١٣٠
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أهمٌة علم النفس األسرى فً ضوء مراحل التنشئة االجتماعٌةهاله محمد محمد عبده ابو العنٌن مستجد ٣٠١١٠٥١٣١

وظائف الجماعات المرجعٌة للتأثٌر فً تنشئة الطفلهبه السعٌد منصور احمد نصٌر مستجد ٣٠٢١٠٥١٣٢

العوامل المؤثرة فً النمو االجتماعً للطفل فً ضوء النظرٌات المفسرةهبه اٌمن عبد الحمٌد محمد الجٌار مستجد ٣٠٣١٠٥١٣٣

تأثٌر أسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً جماعة األقارب على الطفلهبه حماده محمد مصطفى ابراهٌم مستجد ٣٠٤١٠٥١٣٤

عملٌة التنشئة واألنماط المتغٌرة فً ضوء حٌاة األسرةهدٌر الششتاوى محب النقٌب مستجد ٣٠٥١٠٥١٣٥

اسالٌب التنشئة االجتماعٌة ودورها فً التأثٌر على شخصٌة الطفلهدٌر هانى فوزى على مستجد ٣٠٦١٠٥١٣٦

مؤسسات التنشئة االجتماعٌة ودور وسائل األعالم فً التنشئةهنادى شاكر رمزى محمد شراب مستجد ٣٠٧١٠٥١٣٧

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةهٌام ٌاسر ابراهٌم احمد موافى مستجد ٣٠٨١٠٥١٣٨

وسائل األعالم وعالقتها بالتنشئة االجتماعٌة لؤلسرةوائل طارق السٌد على محمد عطوه مستجد ٣٠٩١٠٥١٣٩

التوافق النفسً لؤلبناء داخل األسرةوداد مصطفى الجراٌحى محمد عٌد مستجد ٣١٠١٠٥١٤٠

وسائل األعالم ونظرٌة التفاعل الرمزيوفاء ماجد عبدالفتاح امٌن نصار مستجد ٣١١١٠٥١٤١

العوامل التً تؤدى الى التوافق األسرىوفاء محمد طلبه السٌد مستجد ٣١٢١٠٥١٤٢

وسائل األعالم ونظرٌة التعلم االجتماعًٌارا سبح عمر جعفر مستجد ٣١٣١٠٥١٤٣

مجاالت التوافق األسرىٌارا عبده محمد ابراهٌم فلفل مستجد ٣١٤١٠٥١٤٤

وسائل األعالم ونظرٌة التحلٌل النفسًٌاسمٌن الحسٌنى الحسٌنى ابراهٌم مستجد ٣١٥١٠٥١٤٥

اسالٌب التوافق مع بعض المتغٌرات األسرٌةٌاسمٌن اٌمن محمد امٌن حسنٌن مستجد ٣١٦١٠٥١٤٦

وسائل األعالم ونظرٌة التطور األسرىٌاسمٌن بهى الدٌن طه محمود مستجد ٣١٧١٠٥١٤٧

اسباب انتشار ظاهرة الخدم داخل األسرةٌاسمٌن خالد السعٌد محمود السعٌد مستجد ٣١٨١٠٥١٤٨

مشكالت األسرة وعالقتها فً سلوك الطفلٌاسٌن عبد الناصر احمد عبد الرحمن القلٌوبى مستجد ٣١٩١٠٥١٤٩

اهتزاز العالقة بٌن افراد األسرة واثرة على األبناءٌسرا محمد قابل شمس الدٌن قابل مستجد ٣٢٠١٠٥١٥٠
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مشكالت األسرة وعالقته بأداء ودور األبٌمنى محمد احمد عبد العزٌز مستجد ٣٢١١٠٥١٥١

األزمات داخل األسرة واثرها على األبناءٌوسف محمد عثمان شرف مستجد ٣٢٢١٠٥١٥٢

مفهوم علم النفس األسرى وعملٌات التنشئة االجتماعٌةٌوسف محمود محمد محمد زاٌد مستجد ٣٢٣١٠٥١٥٣

الصراعات داخل األسر واثارها على األبناءٌوسف مختار مختار عبدالسالم زٌدان مستجد ٣٢٤١٠٥١٥٤

اسباب المشكالت داخل األسرة واثرها على األبناءحسام محمد فؤاد عبد الفتاح مستجد ٣٢٥١٠٥١٥٥

بعض انواع األزمات والمشكالت األسرٌةرٌم محمد فواز سلٌمان الفواز المطٌرى مستجد ٣٢٦١٠٥١٥٦

انماط التفكك األسرى واثرها على األبناءعبد الرحمن صابر عطٌه محمد عطٌه السحرتى مستجد ٣٢٧١٠٥١٥٧

الطالق بٌن الزوجٌن واثرة على األبناءٌمنى ماهر احمد محمد خضر مستجد ٣٢٨١٠٥١٥٨
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اثار الطالق على األسرابراهٌم عادل برهام ابراهٌم مستجد ١١٠٥٣٢١

تأثٌر برامج التوعٌة األسرٌةاحمد سمٌر عبد اللطٌف الزامل مستجد ٢١٠٥٣٢٢

العالج الجمعً كوسٌلة للتوعٌة األسرٌةاسراء اسامه حامد سلٌمان عطٌه مستجد ٣١٠٥٣٢٣

بعض اآلراء التً ذكرت فً االجتماعات العالجٌةاسراء حامد عبد السالم حامد العجمى الشاوٌش مستجد ٤١٠٥٣٢٤

دور المرأة فً المجتمع واألسرةاسراء طلبه مسعد طلبة احمد على مستجد ٥١٠٥٣٢٥

مساهمة المرأة فً التنمٌة االجتماعٌة والثقافٌةاسراء مصطفى السعٌد محمد عبد العال مستجد ٦١٠٥٣٢٦

دور المرأة فً األسرةاسالم اٌمن السٌد الرفاعى الحمادي مستجد ٧١٠٥٣٢٧

المهارات التً ٌجب على تحلل بها المرأة فً األسرةاسماء جمال ابراهٌم عبده بالل مستجد ٨١٠٥٣٢٨

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء تطور المرحلة الذى مر لهااسماء محمد القصبى محمود احمد مستجد ٩١٠٥٣٢٩

رأٌك عن دور األم فً بناء اسرة صحٌحةاسماء محمد المهدى عبد الحمٌد المهدى النجار مستجد ١٠١٠٥٣٣٠

رأٌك عن دور األب فً بناء أسرة سلٌمةاالء منصور السٌد السٌد شلبى مستجد ١١١٠٥٣٣١

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلامٌره احمد السٌد محمد على البرعى مستجد ١٢١٠٥٣٣٢

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةامٌره اٌمن ابراهٌم ابو جوده السٌد الفار مستجد ١٣١٠٥٣٣٣

األسرة فً حٌاة اعضائهاانجى السٌد احمد محمد على مستجد ١٤١٠٥٣٣٤

مفهوم النظام األسرى فً ضوء النظرٌات المفسرة لهاٌمان ابراهٌم السٌد ابراهٌم الحنفى مستجد ١٥١٠٥٣٣٥

مفهوم األسرة وخصائصا واهمٌتهااٌمان خالد محمد عبدالخالق ابراهٌم عوٌضة مستجد ١٦١٠٥٣٣٦

طرق البحث فً علم النفس األسرىاٌمان فتحى عطٌه ابراهٌم سلٌم مستجد ١٧١٠٥٣٣٧

تطور مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء المراحلاٌمان مجدى محمد اسماعٌل محمد مستجد ١٨١٠٥٣٣٨

اهتمامات علم النفس األسرى فً ضوء المفهوم والخصائص األسرٌةاٌه ابراهٌم العوضى ابراهٌم العوضى مستجد ١٩١٠٥٣٣٩

(السوسٌجرام  )اهمٌة قٌاس العالقات االجتماعٌة اٌه صالح عبد الغنى محمد ٌوسف مستجد ٢٠١٠٥٣٤٠
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أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء النظرٌة البنائٌةاٌه عبد هللا عبد السالم محمد ٌوسف مستجد ٢١١٠٥٣٤١

أهمٌة النظرٌة البنائٌة فً مجال علم النفس األسرىبسمه عبد السالم عبد الوهاب ابراهٌم الصى مستجد ٢٢١٠٥٣٤٢

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التفاعل الرمزيبسنت النومٌرى الحسانٌن على موسى مستجد ٢٣١٠٥٣٤٣

نظرٌة التفاعل الرمزي فً ضوء تكوٌن األسرة ومحدداتهاحسن جمال حسن رٌحان نور مستجد ٢٤١٠٥٣٤٥

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء التطور األسرىحفظى محمود ابراهٌم محمد البندارى مستجد ٢٥١٠٥٣٤٦

رأى جورج هاربٌت مٌد واربت بلومر فً نظرٌة التفاعلحنان ابو النجا عبد المنعم ابو النجا الكٌال مستجد ٢٦١٠٥٣٤٧

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التعلم االجتماعًحنان احمد عبد هللا الصدٌق فاٌد مستجد ٢٧١٠٥٣٤٨

التفاعل الرمزي فً ضوء دراسة األسرةحنٌن محمود السٌد عبدالعال حمود مستجد ٢٨١٠٥٣٤٩

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التحلٌل النفسًحورٌه ماهر سالم سالم سالم مستجد ٢٩١٠٥٣٥٠

دراسة األسرة تقوم على فروض حقوقٌة وضح المفهومخلود على على عبد المنعم الحسانى مستجد ٣٠١٠٥٣٥١

النظرٌة البنائٌة وعالقتها بنظرٌة التفاعل الرمزي فً تكوٌن األسرةدالٌا حامد الضوى محمد عابد مستجد ٣١١٠٥٣٥٢

نظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةدالٌا عبد الباسط عبد العال على عبد العال مستجد ٣٢١٠٥٣٥٣

التطور األسرى وعالقته بالنظرٌة البناء فً تكوٌن األسرةدعاء عماد عبد العزٌز الصاوى مشالى مستجد ٣٣١٠٥٣٥٤

نظرٌة التعلم االجتماعً فً تكوٌن األسرة وخصائصهادنٌا عادل حسٌن على هوٌدي مستجد ٣٤١٠٥٣٥٥

التعلم االجتماعً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةدنٌا محمد فهٌم الحفنى الحفنى مستجد ٣٥١٠٥٣٥٦

نظرٌة التحلٌل النفسً عن األسرة وتكوٌنهادٌنا البغدادى على محمد البغدادى مستجد ٣٦١٠٥٣٥٧

نظرٌة التحلٌل النفسً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرىدٌنا عبد العزٌز سعد عبد العزٌز شهاب مستجد ٣٧١٠٥٣٥٨

التنشئة االجتماعٌة للطفل فً األسرةرحمه السٌد فخرى صالح الدٌن محمد ابراهٌم مستجد ٣٨١٠٥٣٥٩

األنماط المتغٌرة فً حٌاة األسرة وعالقتها بأهمٌة األسرة ومفهومهارشا ثروت ٌوسف السٌد مستجد ٣٩١٠٥٣٦٠

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلرنا السٌد السٌد ابو قرع مستجد ٤٠١٠٥٣٦١

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 

علم النفس- انتساب موجة - المتحان طالب الفرقة األولى 



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

مفهوم األسرة فً ضوء العملٌات االجتماعٌة والوظٌفٌة لؤلسرةرٌحاب وائل محمد السٌد محمد مستجد ٤١١٠٥٣٦٢

الهدف من مفهوم التطور األسرى فً تنشئة الطفلرٌم عبدالعزٌز حسن قندٌل مستجد ٤٢١٠٥٣٦٣

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًرٌم هانى حسنى محمد مستجد ٤٣١٠٥٣٦٤

العوامل األساسٌة المساهمة فً التنشئة األسرٌةزٌاد حسام عبد العزٌز حافظ محمود مستجد ٤٤١٠٥٣٦٥

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًزٌنب عبد الباسط سعد عبد الحمٌد ابراهٌم مستجد ٤٥١٠٥٣٦٦

العالقات اإلنسانٌة بٌن األبناء واألمهات فً تنشئة الطفلساره حسام محمد محمد السٌد سوٌلم مستجد ٤٦١٠٥٣٦٧

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التفاعل األسرىساره محسن عبده الشبراوى حسون مستجد ٤٧١٠٥٣٦٨

عدد األبناء وانوعهم فً تأثٌره على التنشئة داخل األسرةساره وائل محمود محجوب مستجد ٤٨١٠٥٣٦٩

خصائص األسرة والمشكالت األسرٌةسلسبٌل خمٌس السٌد زٌدان مستجد ٤٩١٠٥٣٧٠

الناحٌة التعلٌمٌة لؤلسرة واثرها فً عملٌة التنشئة لؤلبناءسلمى عبدالحى احمد زقزوق مستجد ٥٠١٠٥٣٧١

مفهوم علم النفس األسرى والمشكالت األسرٌةسلمى عمر محمد عمر السٌد خضر مستجد ٥١١٠٥٣٧٢

تأثٌر الطبقة االجتماعٌة لآلباء واألمهات على تنشئة الطفلسلمى محمد السعٌد العشرى على مستجد ٥٢١٠٥٣٧٣

أهمٌة علم النفس األسرى ومشكلة زواج األقاربسمر على وجٌه فرج حمزه مستجد ٥٣١٠٥٣٧٤

األسالٌب الخاصة فً تنشئة الطفلسهر صبرى عبد الحمٌد السٌد احمد مستجد ٥٤١٠٥٣٧٥

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء نظرٌات التنشئةشذى محمد السعٌد سعد مستجد ٥٥١٠٥٣٧٦

اهم وسائل التنشئة االجتماعٌة الصحٌحة فً األسرةشروق احمد محمد عبد الحمٌد مستجد ٥٦١٠٥٣٧٧

أهمٌة علم النفس األسرى فً ضوء مراحل التنشئة االجتماعٌةشروق عبد الرؤف احمد عبد الرؤف العرس مستجد ٥٧١٠٥٣٧٨

وظائف الجماعات المرجعٌة للتأثٌر فً تنشئة الطفلشروق فاٌز خٌر هللا امٌن السٌد مستجد ٥٨١٠٥٣٧٩

العوامل المؤثرة فً النمو االجتماعً للطفل فً ضوء النظرٌات المفسرةشرٌن السعٌد حسنٌن على محمد مستجد ٥٩١٠٥٣٨٠

تأثٌر أسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً جماعة األقارب على الطفلشفاء سالم احمد السعٌد ابراهٌم مستجد ٦٠١٠٥٣٨١
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عملٌة التنشئة واألنماط المتغٌرة فً ضوء حٌاة األسرةشٌماء صالح ابراهٌم محمد المرسى مستجد ٦١١٠٥٣٨٢

اسالٌب التنشئة االجتماعٌة ودورها فً التأثٌر على شخصٌة الطفلشٌماء عطاهللا لطفى حسن مستجد ٦٢١٠٥٣٨٣

مؤسسات التنشئة االجتماعٌة ودور وسائل األعالم فً التنشئةشٌماء مجدى عبد السالم البدراوي مستجد ٦٣١٠٥٣٨٤

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةصفاء السٌد احمد محمد احمد مستجد ٦٤١٠٥٣٨٥

وسائل األعالم وعالقتها بالتنشئة االجتماعٌة لؤلسرةعامر محمود محمد على دره مستجد ٦٥١٠٥٣٨٧

التوافق النفسً لؤلبناء داخل األسرةعبد الرحمن عبده محمد عبده البرعً مستجد ٦٦١٠٥٣٨٨

وسائل األعالم ونظرٌة التفاعل الرمزيعبٌر رضا احمد قاسم الحمادى مستجد ٦٧١٠٥٣٨٩

العوامل التً تؤدى الى التوافق األسرىعزت حماده عزت محمد حسنٌن مستجد ٦٨١٠٥٣٩٠

وسائل األعالم ونظرٌة التعلم االجتماعًعمار اٌمن طه الشافعى غزاله مستجد ٦٩١٠٥٣٩١

مجاالت التوافق األسرىعمر الحسٌن محمد سالم العوضى مستجد ٧٠١٠٥٣٩٢

وسائل األعالم ونظرٌة التحلٌل النفسًعمر عنتر الرٌان الرٌان مستجد ٧١١٠٥٣٩٣

اسالٌب التوافق مع بعض المتغٌرات األسرٌةلٌلى عدلى عبد الكرٌم عمر السرسى مستجد ٧٢١٠٥٣٩٤

وسائل األعالم ونظرٌة التطور األسرىمارتٌنا سلٌمان منٌر جاد مستجد ٧٣١٠٥٣٩٥

اسباب انتشار ظاهرة الخدم داخل األسرةمحمد احمد رشاد ابراهٌم حسن عمر مستجد ٧٤١٠٥٣٩٦

مشكالت األسرة وعالقتها فً سلوك الطفلمحمد اسامه عبد الكرٌم عبد الكرٌم الخشن مستجد ٧٥١٠٥٣٩٧

اهتزاز العالقة بٌن افراد األسرة واثرة على األبناءمحمد السعٌد رزق ابوشعٌشع مستجد ٧٦١٠٥٣٩٨

مشكالت األسرة وعالقته بأداء ودور األبمحمد المتولى محمد الحاربى المتولى مستجد ٧٧١٠٥٣٩٩

األزمات داخل األسرة واثرها على األبناءمحمد جمال ٌوسف بدران مستجد ٧٨١٠٥٤٠٠

مفهوم علم النفس األسرى وعملٌات التنشئة االجتماعٌةمحمد رزق ٌوسف محفوظ رزق مستجد ٧٩١٠٥٤٠١

الصراعات داخل األسر واثارها على األبناءمحمد على على عبد الحلٌم على عبد هللا مستجد ٨٠١٠٥٤٠٢
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اسباب المشكالت داخل األسرة واثرها على األبناءمحمود حسن محمد ٌوسف محمد مستجد ٨١١٠٥٤٠٣

بعض انواع األزمات والمشكالت األسرٌةمحمود رمضان محمد البٌومى ابو العال مستجد ٨٢١٠٥٤٠٤

انماط التفكك األسرى واثرها على األبناءمحمود طاهر نبٌه محمد مكاوى مستجد ٨٣١٠٥٤٠٥

الطالق بٌن الزوجٌن واثرة على األبناءمحمود مجدى احمد فؤاد عبد الواحد مستجد ٨٤١٠٥٤٠٦

اثار الطالق على األسرمحمود مجدى جابر خلٌل السوٌركى مستجد ٨٥١٠٥٤٠٧

تأثٌر برامج التوعٌة األسرٌةمرٌم اسامه محمد محمد عبده محمد مستجد ٨٦١٠٥٤٠٨

العالج الجمعً كوسٌلة للتوعٌة األسرٌةمرٌم السٌد محمد زٌاده القط مستجد ٨٧١٠٥٤٠٩

بعض اآلراء التً ذكرت فً االجتماعات العالجٌةمرٌم محمد حسن الصعٌدى مستجد ٨٨١٠٥٤١٠

دور المرأة فً المجتمع واألسرةمرٌم محمد عصمت على العقاد مستجد ٨٩١٠٥٤١١

مساهمة المرأة فً التنمٌة االجتماعٌة والثقافٌةمرٌم محمود محمود محمد الجمٌزى مستجد ٩٠١٠٥٤١٢

دور المرأة فً األسرةمصطفى محمد مصطفى القناوى مستجد ٩١١٠٥٤١٣

المهارات التً ٌجب على تحلل بها المرأة فً األسرةمنه هللا السٌد محمد الششتاوى محمود مستجد ٩٢١٠٥٤١٤

مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء تطور المرحلة الذى مر لهامنى عوض ابو الغٌط ابراهٌم مستجد ٩٣١٠٥٤١٥

رأٌك عن دور األم فً بناء اسرة صحٌحةموده نبٌل عبد الرافع زكى حسٌن مستجد ٩٤١٠٥٤١٦

رأٌك عن دور األب فً بناء أسرة سلٌمةمى الحسٌنى السعٌد ابراهٌم البسرة مستجد ٩٥١٠٥٤١٧

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلمى عمرو فتحى عبد الوهاب مستجد ٩٦١٠٥٤١٨

التوافق النفسً األسرى داخل األسرةمٌرنا السٌد رزق على مستجد ٩٧١٠٥٤١٩

األسرة فً حٌاة اعضائهاندى اٌمن محمد عبده عبد العال مستجد ٩٨١٠٥٤٢٠

مفهوم النظام األسرى فً ضوء النظرٌات المفسرة لهندى تامر عٌد محمود ٌوسف مستجد ٩٩١٠٥٤٢١

مفهوم األسرة وخصائصا واهمٌتهاندى عالء هالل السٌد جبر مستجد ١٠٠١٠٥٤٢٢

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتساب موجة - المتحان طالب الفرقة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

طرق البحث فً علم النفس األسرىندى عمار السٌد محمد المتولى مستجد ١٠١١٠٥٤٢٣

تطور مفهوم علم النفس األسرى فً ضوء المراحلنسرٌن محمد عبد هللا عبد هللا الجٌار مستجد ١٠٢١٠٥٤٢٤

اهتمامات علم النفس األسرى فً ضوء المفهوم والخصائص األسرٌةنهال عبدالباسط عبدالحى عبدربه عٌسى مستجد ١٠٣١٠٥٤٢٥

(السوسٌجرام  )اهمٌة قٌاس العالقات االجتماعٌة نورا نصر الدٌن محمود شمس الدٌن محمد مستجد ١٠٤١٠٥٤٢٦

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء النظرٌة البنائٌةنورا وائل فاروق سلٌمان عبد الرازق مستجد ١٠٥١٠٥٤٢٧

أهمٌة النظرٌة البنائٌة فً مجال علم النفس األسرىنورهان السٌد احمد السٌد ابراهٌم مستجد ١٠٦١٠٥٤٢٨

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التفاعل الرمزينورهان طاهر فرحات السولٌه مستجد ١٠٧١٠٥٤٢٩

نظرٌة التفاعل الرمزي فً ضوء تكوٌن األسرة ومحدداتهانورهان مجدى عبد العلٌم محمد الباز مستجد ١٠٨١٠٥٤٣٠

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء التطور األسرىنورهان محمد طاهر عبد الكرٌم حسٌن مستجد ١٠٩١٠٥٤٣١

رأى جورج هاربٌت مٌد واربت بلومر فً نظرٌة التفاعلهاجر اشرف ابراهٌم بالل مستجد ١١٠١٠٥٤٣٢

أهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التعلم االجتماعًهاجر السٌد جمعه السٌد ابراهٌم مستجد ١١١١٠٥٤٣٣

التفاعل الرمزي فً ضوء دراسة األسرةهاجر حمدى رجب عبد الفتاح مستجد ١١٢١٠٥٤٣٤

اهمٌة األسرة وتعرٌفها فً ضوء نظرٌة التحلٌل النفسًهاجر رضا محمود عبد العاطى عبد الرحمن مستجد ١١٣١٠٥٤٣٥

دراسة األسرة تقوم على فروض حقوقٌة وضح المفهومهاجر عباس السٌد عباس الخولى مستجد ١١٤١٠٥٤٣٦

النظرٌة البنائٌة وعالقتها بنظرٌة التفاعل الرمزي فً تكوٌن األسرةهاجر محمد عبد الوهاب عبد المنعم مستجد ١١٥١٠٥٤٣٧

نظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةهاجر ٌاسر عبد القادر محمد عبد المولى مستجد ١١٦١٠٥٤٣٨

التطور األسرى وعالقته بالنظرٌة البناء فً تكوٌن األسرةهاله شوقى ابوزٌد محمد مستجد ١١٧١٠٥٤٣٩

نظرٌة التعلم االجتماعً فً تكوٌن األسرة وخصائصهاهدٌر احمد محمد ابو النجا شعالن مستجد ١١٨١٠٥٤٤٠

التعلم االجتماعً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرى فً تكوٌن األسرةهمت الحسٌنى شحاته محمد شحاته مستجد ١١٩١٠٥٤٤١

نظرٌة التحلٌل النفسً عن األسرة وتكوٌنهاوائل امجد صفى الدٌن محمد فكرى رٌحان مستجد ١٢٠١٠٥٤٤٢
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نظرٌة التحلٌل النفسً وعالقتها بنظرٌة التطور األسرىوفاء مٌمى عوض احمد محمد مستجد ١٢١١٠٥٤٤٣

التنشئة االجتماعٌة للطفل فً األسرةٌارا عبدالخالق السٌد عبدالوهاب مستجد ١٢٢١٠٥٤٤٤

األنماط المتغٌرة فً حٌاة األسرة وعالقتها بأهمٌة األسرة ومفهومهاٌارا عوض مسعد محمد منصور مستجد ١٢٣١٠٥٤٤٥

مفهوم التنشئة االجتماعٌة للطفلٌاسمٌن ابراهٌم محمد طلبه الكارف مستجد ١٢٤١٠٥٤٤٦

مفهوم األسرة فً ضوء العملٌات االجتماعٌة والوظٌفٌة لؤلسرةٌاسمٌن السٌد محمود السٌد احمد مستجد ١٢٥١٠٥٤٤٧

الهدف من مفهوم التطور األسرى فً تنشئة الطفلٌاسمٌن محسن البٌلى ابو غنام مستجد ١٢٦١٠٥٤٤٨

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًٌوسف محمود توفٌق حسن خلف مستجد ١٢٧١٠٥٤٤٩

العوامل األساسٌة المساهمة فً التنشئة األسرٌةدٌنا عبدهللا حسن محمد الهادى مستجد ١٢٨١٠٥٤٥٠

المشكالت األسرٌة ونظرٌة التعلم االجتماعًٌاسمٌن عبدالمنعم فتوح ابراهٌم كشك مستجد ١٢٩١٠٥٤٥١

العالقات اإلنسانٌة بٌن األبناء واألمهات فً تنشئة الطفلاحمد محمد محمد محمد طه جاب هللا مستجد ١٣٠١٠٥٤٥٢
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