
اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise آٌه دمحم خالد عبدهللا صٌام مستجد تمدٌر ١٢٠٤٦٣١

 An angry quarrel احمد أشرف ٌوسف البٌومى مستجد تمدٌر ٢٢٠٤٦٣٢

 Complication and relief احمد ابراهٌم ابراهٌم الباز الحدٌدى مستجد تمدٌر ٣٢٠٤٦٣٣

A story of anticipation احمد تمى الدٌن ابو المجد دمحم منسً مستجد تمدٌر ٤٢٠٤٦٣٤

Suspicion: positive and negative احمد طارق احمد لطفى ابراهٌم جاد مستجد تمدٌر ٥٢٠٤٦٣٥

Funny talk احمد غصوب رزق ابو زٌد سالم مستجد تخلف ٦٢٠٤٦٣٦

Mothers-in-law احمد دمحم السٌد ٌونس السٌد مستجد تخلف ٧٢٠٤٦٣٧

Smart Answers احمد دمحم دمحم حلمى عبدالهادى مستجد تمدٌر ٨٢٠٤٦٣٨

Translation principles ادهم ماجد دمحم عبد المادر العدوى مستجد تمدٌر ٩٢٠٤٦٣٩

A memorable hitch-hike ارٌج ٌاسر سعدالدٌن عمر مستجد تمدٌر ١٠٢٠٤٦٤٠

Family troubles and loss اسراء ابراهٌم ابراهٌم دمحم البسٌونى مستجد تمدٌر ١١٢٠٤٦٤١

Swindlers behavior اسراء ابراهٌم عبد العظٌم دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ١٢٢٠٤٦٤٢

Psychological diseases اسراء ابراهٌم عٌد ابو الوفا النجار مستجد تمدٌر ١٣٢٠٤٦٤٣

Double Death اسراء ابراهٌم مسعد السٌد شرٌف مستجد تمدٌر ١٤٢٠٤٦٤٤

English is necessary in the modern world اسراء اشرف عبد هللا عبد المجٌد مستجد تخلف ١٥٢٠٤٦٤٥

International co-operation اسراء حسن الشحات عبد الوهاب مستجد تخلف ١٦٢٠٤٦٤٦

How to update your information اسراء رمضان عبد العال احمد تمى الدٌن مستجد تمدٌر ١٧٢٠٤٦٤٧

How to fight diseases and viruses اسراء عبد الحكٌم السٌد احمد عٌد مستجد تمدٌر ١٨٢٠٤٦٤٨

The importance of persuasion اسراء عبد الحمٌد شحاته احمد على مستجد تخلف ١٩٢٠٤٦٤٩

How to live a happy life اسراء عبد هللا مسعد احمد احمد الشربٌنى مستجد تمدٌر ٢٠٢٠٤٦٥٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise اسراء عرفة احمد دٌغم مستجد تمدٌر ٢١٢٠٤٦٥١

 An angry quarrel اسراء عالء عبد هللا السٌد سلمان مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٤٦٥٢

 Complication and relief اسراء على مخٌمر على احمد مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٤٦٥٣

A story of anticipation اسراء دمحم الحسٌنى العرالى الحسٌنى الرٌس مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٤٦٥٤

Suspicion: positive and negative اسراء دمحم حسن الشربٌنى حبٌب مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٤٦٥٥

Funny talk اسراء دمحم مصبح مصطفى مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٤٦٥٦

Mothers-in-law اسراء محمود السٌد عبد الجلٌل احمد مستجد تمدٌر ٢٧٢٠٤٦٥٧

Smart Answers اسراء مصطفى على االحمدى مصطفى مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٤٦٥٨

Translation principles اسراء ناصر السٌد دمحم ٌوسف على مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٤٦٥٩

A memorable hitch-hike اسراء هادى صبرى محمود الشباسى مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٤٦٦٠

Family troubles and loss اسماء ابو االنوار عبد المطلب ابو االنوار مستجد تمدٌر ٣١٢٠٤٦٦١

Swindlers behavior اسماء الحسٌن حسن عبده مستجد تمدٌر ٣٢٢٠٤٦٦٢

Psychological diseases اسماء الدٌسطى المغربً دمحم دٌسطى مستجد تمدٌر ٣٣٢٠٤٦٦٣

Double Death اسماء الزٌنى السٌد عبد الحمٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٤٢٠٤٦٦٤

English is necessary in the modern world اسماء برهام عبدالعزٌز ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٥٢٠٤٦٦٥

International co-operation اسماء كمال عبد الرازق ابراهٌم فوده مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٤٦٦٦

How to update your information اسماء دمحم صبحى عبد المعطى مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٤٦٦٧

How to fight diseases and viruses اسماء دمحم دمحم دمحم العوضى البسٌونى مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٤٦٦٨

The importance of persuasion اسماء نجاح دمحم عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٤٦٦٩

How to live a happy life االء السٌد عبد الرحمن السعٌد مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٤٦٧٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise االء حسنٌن السٌد حسنٌن جاد مستجد تمدٌر ٤١٢٠٤٦٧١

 An angry quarrel االء حمدتو احسان سٌد احمد مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٤٦٧٢

 Complication and relief االء صبرى محمود عطوه ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٤٦٧٣

A story of anticipation االء عبد الرحمن عبد المعطى دمحم شمس الدٌن مستجد تمدٌر ٤٤٢٠٤٦٧٤

Suspicion: positive and negative االء عٌد عوض احمد مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٤٦٧٥

Funny talk االء دمحم مسعد الطمبشاوى مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٤٦٧٦

Mothers-in-law االء مصطفى كامل دمحم شردى مستجد تمدٌر ٤٧٢٠٤٦٧٧

Smart Answers االء ولٌد السعٌد عبد العلٌم عبد الحك مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٤٦٧٨

Translation principles الزهراء عبد المعطى عبد الغنى البلتاجى مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٤٦٧٩

A memorable hitch-hike الشٌماء ابراهٌم عبد العال حسنٌن مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٤٦٨٠

Family troubles and loss الشٌماء جوده صدٌك عبد المادر مستجد تمدٌر ٥١٢٠٤٦٨١

Swindlers behavior امانى دمحم دمحم فرحات مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٤٦٨٢

Psychological diseases امل احمد الدسولى ابوعاصى مستجد تمدٌر ٥٣٢٠٤٦٨٣

Double Death امل السٌد عبد المادر السٌد زاٌد مستجد تمدٌر ٥٤٢٠٤٦٨٤

English is necessary in the modern world امل سالمه دمحم طلبه دمحم مستجد تمدٌر ٥٥٢٠٤٦٨٥

International co-operation امل ناجى البسطوٌسى السٌد البسطوٌسى مستجد تمدٌر ٥٦٢٠٤٦٨٦

How to update your information امنٌه احمد احمد السٌد غانم مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٤٦٨٧

How to fight diseases and viruses امنٌه احمد احمد عثمان مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٤٦٨٨

The importance of persuasion امنٌه الحسنٌن عبد العزٌز الحسنٌن مستجد تمدٌر ٥٩٢٠٤٦٨٩

How to live a happy life امنٌه اٌمن سمٌر موسى ٌوسف مستجد تمدٌر ٦٠٢٠٤٦٩٠

 شئون الطالب
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise امنٌه اٌمن دمحم الحبٌبى مستجد تخلف ٦١٢٠٤٦٩١

 An angry quarrel امنٌه عباس العجمى عباس دمحم مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٤٦٩٢

 Complication and relief امنٌه عبده انور السٌد عٌد مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٤٦٩٣

A story of anticipation امنٌه دمحم جعفر السٌد عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٦٤٢٠٤٦٩٤

Suspicion: positive and negative امنٌه محمود السعٌد ابراهٌم احمد بدوى مستجد تمدٌر ٦٥٢٠٤٦٩٥

Funny talk امٌر خالد عبد الحمٌد ابراهٌم سالم مستجد تخلف ٦٦٢٠٤٦٩٦

Mothers-in-law امٌره ابراهٌم مصطفى عبد المجٌد المرسى مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٤٦٩٧

Smart Answers امٌره احمد عٌد عبد الكرٌم مستجد تمدٌر ٦٨٢٠٤٦٩٨

Translation principles امٌره اشرف السٌد دمحم بدٌر الصعٌدى مستجد تخلف ٦٩٢٠٤٦٩٩

A memorable hitch-hike امٌره السٌد عبد الحكم صدٌك على مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٤٧٠٠

Family troubles and loss امٌره السٌد عبد هللا السٌد بدوى مستجد تمدٌر ٧١٢٠٤٧٠١

Swindlers behavior امٌره عالء عبد العزٌز على الشربٌنً مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٤٧٠٢

Psychological diseases امٌره فتحى دمحم المعماع عثمان مستجد تمدٌر ٧٣٢٠٤٧٠٣

Double Death امٌره مسعد السٌد المهدى عوٌضه مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٤٧٠٤

English is necessary in the modern world انج فتحى دمحم ابو النجا مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٤٧٠٥

International co-operation انجى عبد النبى ابو سلٌمان عبده العدل ٌوسف مستجد تمدٌر ٧٦٢٠٤٧٠٦

How to update your information انجى دمحم السٌد عبد الهادى االلفى مستجد تمدٌر ٧٧٢٠٤٧٠٧

How to fight diseases and viruses اٌات فراج المرسى دمحم البرعى مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٤٧٠٨

The importance of persuasion اٌثار دمحم محمود عثمان محمود حسنٌن مستجد تخلف ٧٩٢٠٤٧٠٩

How to live a happy life اٌمان ابراهٌم عباس جاد مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٤٧١٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise اٌمان احمد دمحم احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٨١٢٠٤٧١١

 An angry quarrel اٌمان اسامه عبد البدٌع منصور عباده مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٤٧١٢

 Complication and relief اٌمان السٌد محمود السٌد على مستجد تمدٌر ٨٣٢٠٤٧١٣

A story of anticipation اٌمان رزق دمحم على عبد الخالك مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٤٧١٤

Suspicion: positive and negative اٌمان رضا العدل دمحم شحاته مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٤٧١٥

Funny talk اٌمان صالح مصطفى زكى المكاوى مستجد تمدٌر ٨٦٢٠٤٧١٦

Mothers-in-law اٌمان عزت محمود احمد جاب هللا مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٤٧١٧

Smart Answers اٌمان دمحم ابراهٌم على اسماعٌل مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٤٧١٨

Translation principles اٌمان دمحم الدسولى مصطفى الجالى مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٤٧١٩

A memorable hitch-hike اٌمان دمحم عبد العزٌز عوض الدسولى مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٤٧٢٠

Family troubles and loss اٌه ابراهٌم حلمى ابراهٌم جادو مستجد تمدٌر ٩١٢٠٤٧٢١

Swindlers behavior اٌه ابراهٌم مصطفى دمحم عبد الواحد مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٤٧٢٢

Psychological diseases اٌه احمد دمحم جاد دمحم مستجد تمدٌر ٩٣٢٠٤٧٢٣

Double Death اٌه احمد دمحم على ابو العنٌن مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٤٧٢٤

English is necessary in the modern world اٌه اشرف وجدى العزب عز الدٌن مستجد تمدٌر ٩٥٢٠٤٧٢٥

International co-operation اٌه السٌد البدوى احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٩٦٢٠٤٧٢٦

How to update your information اٌه هللا السٌد حامد الطنطاوى مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٤٧٢٧

How to fight diseases and viruses اٌه باسم حامد دمحم خلٌفه مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٤٧٢٨

The importance of persuasion اٌه جمال جمعه رزق سعٌد مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٤٧٢٩

How to live a happy life اٌه رمضان جاد المرسى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٤٧٣٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise اٌه سامى السٌد السٌد مجاهد مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٤٧٣١

 An angry quarrel اٌه سعد السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٤٧٣٢

 Complication and relief اٌه سمٌر عماره السٌد عودة مستجد تمدٌر ١٠٣٢٠٤٧٣٣

A story of anticipation اٌه طارق ابو العنٌن ابو المعاطى داود مستجد تمدٌر ١٠٤٢٠٤٧٣٤

Suspicion: positive and negative اٌه عادل عبد الهادى عبد العال خطاب مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٤٧٣٥

Funny talk اٌه عصام عبد المحسن عٌد المتولى مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٤٧٣٦

Mothers-in-law اٌه على دمحم السٌد على مستجد تمدٌر ١٠٧٢٠٤٧٣٧

Smart Answers اٌه فؤاد ابراهٌم دمحم الدسولى مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٤٧٣٨

Translation principles اٌه دمحم زٌن العابدٌن السعٌد دمحم ٌوسف مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٤٧٣٩

A memorable hitch-hike اٌه دمحم صدٌك المرسى البستانً مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٤٧٤٠

Family troubles and loss اٌه دمحم عبد الحفٌظ السٌد العوضى مستجد تمدٌر ١١١٢٠٤٧٤١

Swindlers behavior اٌه دمحم دمحم الزناتى خلٌفة مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٤٧٤٢

Psychological diseases اٌه دمحم دمحم عبد الصالحٌن مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٤٧٤٣

Double Death اٌه محمود دمحم حلمى شطا مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٤٧٤٤

English is necessary in the modern world اٌه محمود دمحم عبد الغنى مستجد تمدٌر ١١٥٢٠٤٧٤٥

International co-operation اٌه هارون السعٌد مختار االمام السحٌلً مستجد تمدٌر ١١٦٢٠٤٧٤٦

How to update your information اٌه هانى حموده السٌد عرفة مستجد تمدٌر ١١٧٢٠٤٧٤٧

How to fight diseases and viruses بسمه ماجد دمحم عبد الفتاح مستجد تمدٌر ١١٨٢٠٤٧٤٨

The importance of persuasion بسمه دمحم طلبه حسنٌن مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٤٧٤٩

How to live a happy life بسمه دمحم عبد العلٌم السعدنى مستجد تمدٌر ١٢٠٢٠٤٧٥٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise بسمه نشأت عبد المطلب احمد الباز مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٤٧٥١

 An angry quarrel بسمه ٌاسر نصر عوض مستجد تمدٌر ١٢٢٢٠٤٧٥٢

 Complication and relief بسنت فؤاد ابراهٌم لاسم احمد شوشه مستجد تخلف ١٢٣٢٠٤٧٥٣

A story of anticipation بشرى ماهر عثمان السٌد شلبى مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٤٧٥٤

Suspicion: positive and negative تغرٌد السٌد دمحم على مصطفى مستجد تمدٌر ١٢٥٢٠٤٧٥٥

Funny talk تمى مصطفى مصطفى مصطفى الشوه مستجد تمدٌر ١٢٦٢٠٤٧٥٦

Mothers-in-law ثرٌا محمود عبد الرءوف زٌان مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٤٧٥٧

Smart Answers جالل حماده جالل دمحم راشد مستجد تمدٌر ١٢٨٢٠٤٧٥٨

Translation principles جٌهان حسٌن صبرى حلمى عوض مستجد تمدٌر ١٢٩٢٠٤٧٥٩

A memorable hitch-hike جٌهان طارق سٌف الدٌن الشرنوبى مستجد تمدٌر ١٣٠٢٠٤٧٦٠

Family troubles and loss حبٌبه دمحم مختار دمحم دمحم مستجد تمدٌر ١٣١٢٠٤٧٦١

Swindlers behavior حسام حسن حسن فرٌد السٌد مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٤٧٦٢

Psychological diseases حسام دمحم احمد مصطفى عبد الرسول مستجد تمدٌر ١٣٣٢٠٤٧٦٣

Double Death حسن السٌد ابو الحسن المتولى ابو العنٌن مستجد تخلف ١٣٤٢٠٤٧٦٤

English is necessary in the modern world حسن عبد المادر حسن عبد المادر عمر مستجد تمدٌر ١٣٥٢٠٤٧٦٥

International co-operation حسن على حسن على دمحم مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٤٧٦٦

How to update your information حسناء احمد موسى السٌد مستجد تمدٌر ١٣٧٢٠٤٧٦٧

How to fight diseases and viruses حنان اسماعٌل صبحى شعبان مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٤٧٦٨

The importance of persuasion حنان سعد دمحم عبد الحفٌظ دمحم مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٤٧٦٩

How to live a happy life حنان عبد الداٌم دمحم عبد الداٌم نصر الدٌن مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٤٧٧٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise حنٌن اٌهاب صالح دمحم شولى عز الدٌن مستجد تمدٌر ١٤١٢٠٤٧٧١

 An angry quarrel حنٌن طارق فتحى على البدهلى مستجد تخلف ١٤٢٢٠٤٧٧٢

 Complication and relief حنٌن دمحم ابراهٌم عبده على مستجد تمدٌر ١٤٣٢٠٤٧٧٣

A story of anticipation حٌاه عمرو فتوح امام مستجد تمدٌر ١٤٤٢٠٤٧٧٤

Suspicion: positive and negative خدٌجه عصام حسن حسن الشٌخ مستجد تمدٌر ١٤٥٢٠٤٧٧٥

Funny talk خلود جمال احمد رجب كشن مستجد تمدٌر ١٤٦٢٠٤٧٧٦

Mothers-in-law خلود حاتم دمحم عٌداروس ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٤٧٧٧

Smart Answers خلود خالد دمحم حسن مستجد تمدٌر ١٤٨٢٠٤٧٧٨

Translation principles خلود فكرى توفٌك دمحم مستجد تمدٌر ١٤٩٢٠٤٧٧٩

A memorable hitch-hike خلود محمود رزق الدسولى البجالتى مستجد تخلف ١٥٠٢٠٤٧٨٠

Family troubles and loss دالٌا ابراهٌم الحسٌنى ابراهٌم الفمى مستجد تمدٌر ١٥١٢٠٤٧٨١

Swindlers behavior دالٌا محسن دمحم دمحم دمحم سالمه مستجد تمدٌر ١٥٢٢٠٤٧٨٢

Psychological diseases دعاء ابوالمحاسن احمد على خاطر مستجد تمدٌر ١٥٣٢٠٤٧٨٣

Double Death دعاء البغدادى رزق فرج احمد مستجد تمدٌر ١٥٤٢٠٤٧٨٤

English is necessary in the modern world دعاء السعٌد عبد المادر عبد الحمٌد عٌسى مستجد تمدٌر ١٥٥٢٠٤٧٨٥

International co-operation دعاء عصام حسٌن على وادى مستجد تمدٌر ١٥٦٢٠٤٧٨٦

How to update your information دعاء عالء الدٌن عبد الحلٌم دمحم مستجد تمدٌر ١٥٧٢٠٤٧٨٧

How to fight diseases and viruses دعاء كرم خلٌفه عمر خلٌفه مستجد تخلف ١٥٨٢٠٤٧٨٨

The importance of persuasion دعاء دمحم السٌد البدوى مستجد تمدٌر ١٥٩٢٠٤٧٨٩

How to live a happy life دنٌا ابراهٌم ٌوسف عباس ٌوسف مستجد تمدٌر ١٦٠٢٠٤٧٩٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise دنٌا عبد هللا رجب دمحم مستجد تمدٌر ١٦١٢٠٤٧٩١

 An angry quarrel دٌنا احمد سعٌد دمحم ملش مستجد تمدٌر ١٦٢٢٠٤٧٩٢

 Complication and relief دٌنا حاتم السٌد ٌوسف على مستجد تمدٌر ١٦٣٢٠٤٧٩٣

A story of anticipation دٌنا زٌدان عبد العلٌم عبد اللطٌف مستجد تخلف ١٦٤٢٠٤٧٩٤

Suspicion: positive and negative دٌنا طارق دمحم دمحم عبدهللا مستجد تمدٌر ١٦٥٢٠٤٧٩٥

Funny talk دٌنا عالء احمد امٌن اٌوب مستجد تمدٌر ١٦٦٢٠٤٧٩٦

Mothers-in-law دٌنا كامل كامل كامل رضوان مستجد تمدٌر ١٦٧٢٠٤٧٩٧

Smart Answers دٌنا دمحم الحسٌنى فهمى الحسٌنً مستجد تمدٌر ١٦٨٢٠٤٧٩٨

Translation principles دٌنا محمود طه محمود مستجد تمدٌر ١٦٩٢٠٤٧٩٩

A memorable hitch-hike دٌنا نبٌل الحسٌنى دمحم الحسٌنى مستجد تخلف ١٧٠٢٠٤٨٠٠

Family troubles and loss راجٌه دمحم رشاد سالمه الحوشى مستجد تمدٌر ١٧١٢٠٤٨٠١

Swindlers behavior رامى هانى ناروز حنا مستجد تمدٌر ١٧٢٢٠٤٨٠٢

Psychological diseases رانٌا دمحم الحبشى دمحم الحبشى مستجد تمدٌر ١٧٣٢٠٤٨٠٣

Double Death رانٌا ممدوح عبد الحمٌد السعٌد دمحم مستجد تمدٌر ١٧٤٢٠٤٨٠٤

English is necessary in the modern world راوٌه عبد السالم أحمد داوود مستجد تمدٌر ١٧٥٢٠٤٨٠٥

International co-operation رحاب ابراهٌم محمود دمحم البدراوى مستجد تمدٌر ١٧٦٢٠٤٨٠٦

How to update your information رحاب حماده احمد الموافى دمحم مستجد تمدٌر ١٧٧٢٠٤٨٠٧

How to fight diseases and viruses رحاب دمحم دمحم حامد مستجد تخلف ١٧٨٢٠٤٨٠٨

The importance of persuasion رحمه ابراهٌم السٌد على دمحم مستجد تمدٌر ١٧٩٢٠٤٨٠٩

How to live a happy life رحمه جالل دمحم احمد عبد هللا مستجد تمدٌر ١٨٠٢٠٤٨١٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise رحمه متولى مصطفى طرطور مستجد تمدٌر ١٨١٢٠٤٨١١

 An angry quarrel رزان حامد عبد الرازق عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ١٨٢٢٠٤٨١٢

 Complication and relief رشا السٌد عبد العزٌز سلٌمان الشربتلً مستجد تمدٌر ١٨٣٢٠٤٨١٣

A story of anticipation رلٌه هشام عبد البالى دمحم ساطور مستجد تمدٌر ١٨٤٢٠٤٨١٤

Suspicion: positive and negative رنا اسامه السٌد الشبراوى مستجد تمدٌر ١٨٥٢٠٤٨١٥

Funny talk رنا السعٌد دمحم المتبولى ٌوسف مستجد تمدٌر ١٨٦٢٠٤٨١٦

Mothers-in-law رنا حسن السٌد اسماعٌل العدلى مستجد تمدٌر ١٨٧٢٠٤٨١٧

Smart Answers رنا عبد الجواد دمحم عبد الجواد دراز مستجد تمدٌر ١٨٨٢٠٤٨١٨

Translation principles رنا غازى دمحم عبدالغفار مستجد تمدٌر ١٨٩٢٠٤٨١٩

A memorable hitch-hike رنا مجدى عبد المنعم احمد العدوى مستجد تمدٌر ١٩٠٢٠٤٨٢٠

Family troubles and loss رنا مجدى لطفى الشحات الشرٌف مستجد تمدٌر ١٩١٢٠٤٨٢١

Swindlers behavior رنا محسن عرفات شحاته جوٌله مستجد تمدٌر ١٩٢٢٠٤٨٢٢

Psychological diseases رنا دمحم فوزى محمود عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ١٩٣٢٠٤٨٢٣

Double Death روان احمد جمٌل عبد المادر مستجد تمدٌر ١٩٤٢٠٤٨٢٤

English is necessary in the modern world روان خالد على دمحم الزٌنى مستجد تمدٌر ١٩٥٢٠٤٨٢٥

International co-operation روضه احمد طلبه على مستجد تخلف ١٩٦٢٠٤٨٢٦

How to update your information روضه السٌد عوض شحتو علً مستجد تمدٌر ١٩٧٢٠٤٨٢٧

How to fight diseases and viruses روضه دمحم حسن رزق حسن مستجد تمدٌر ١٩٨٢٠٤٨٢٨

The importance of persuasion رومٌساء احمد محمود هانى مستجد تمدٌر ١٩٩٢٠٤٨٢٩

How to live a happy life روٌدا احمد عبد العزٌز دمحم الصعٌدى مستجد تمدٌر ٢٠٠٢٠٤٨٣٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise رٌم عبد ربه سٌد احمد السبع مستجد تمدٌر ٢٠١٢٠٤٨٣١

 An angry quarrel رٌم مجدى عبد المنعم دمحم االشمر مستجد تمدٌر ٢٠٢٢٠٤٨٣٢

 Complication and relief رٌهام رفعت دمحم دمحم الوصٌف عبد الال مستجد تمدٌر ٢٠٣٢٠٤٨٣٣

A story of anticipation رٌهام عمرو زكرٌا دمحم عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٢٠٤٢٠٤٨٣٤

Suspicion: positive and negative زٌاد احمد كامل النجار مستجد تخلف ٢٠٥٢٠٤٨٣٥

Funny talk زٌاد رضا مسعد دمحم ابو الغٌط مستجد تمدٌر ٢٠٦٢٠٤٨٣٦

Mothers-in-law زٌنب عبدالعزٌز السعٌد السعٌد عبدهللا مستجد تمدٌر ٢٠٧٢٠٤٨٣٧

Smart Answers زٌنب كمال دمحم دمحم سوٌف مستجد تخلف ٢٠٨٢٠٤٨٣٨

Translation principles سارة مجدى السعٌد بدوي الزغبى مستجد تمدٌر ٢٠٩٢٠٤٨٣٩

A memorable hitch-hike ساره احمد دمحم دمحم شوشه مستجد تمدٌر ٢١٠٢٠٤٨٤٠

Family troubles and loss ساره احمد هالل رمضان العفش مستجد تمدٌر ٢١١٢٠٤٨٤١

Swindlers behavior ساره السعٌد هاشم عماره حسٌن مستجد تمدٌر ٢١٢٢٠٤٨٤٢

Psychological diseases ساره حسنٌن السٌد حافظ مهنً مستجد تمدٌر ٢١٣٢٠٤٨٤٣

Double Death ساره حماده عبدالجلٌل معوض مستجد تمدٌر ٢١٤٢٠٤٨٤٤

English is necessary in the modern world ساره سعفان عبد المحسن احمد البلتاجى مستجد تمدٌر ٢١٥٢٠٤٨٤٥

International co-operation ساره سمٌح دمحم عبد المطلب الشربٌنى مستجد تمدٌر ٢١٦٢٠٤٨٤٦

How to update your information ساره دمحم حسن دمحم النمر مستجد تمدٌر ٢١٧٢٠٤٨٤٧

How to fight diseases and viruses ساره دمحم سلٌمان عبد الهادى مستجد تمدٌر ٢١٨٢٠٤٨٤٨

The importance of persuasion ساره دمحم على عبد ربه مستجد تمدٌر ٢١٩٢٠٤٨٤٩

How to live a happy life ساره نصر الدٌن االمام عٌد ابو المعاطى مستجد تخلف ٢٢٠٢٠٤٨٥٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise سامح دمحم رفعت الشربٌنى دمحم غنٌم مستجد تمدٌر ٢٢١٢٠٤٨٥١

 An angry quarrel سحر ماهر دمحم ماهر الرشٌدى مستجد تمدٌر ٢٢٢٢٠٤٨٥٢

 Complication and relief سلمى ابراهٌم دمحم ابراهٌم موافى مستجد تمدٌر ٢٢٣٢٠٤٨٥٣

A story of anticipation سلمى سعد سعد احمد احمد مستجد تمدٌر ٢٢٤٢٠٤٨٥٤

Suspicion: positive and negative سلمى طارق دمحم عباس عمل مستجد تمدٌر ٢٢٥٢٠٤٨٥٥

Funny talk سلمى عبد السالم دمحم راغب طوبار مستجد تمدٌر ٢٢٦٢٠٤٨٥٦

Mothers-in-law سلمى نصر عباس على كامل مستجد تمدٌر ٢٢٧٢٠٤٨٥٧

Smart Answers سماء ابراهٌم عثمان السٌد عثمان مستجد تمدٌر ٢٢٨٢٠٤٨٥٨

Translation principles سماء طارق عبدالمنعم عبدالرحمن البلمٌنى مستجد تمدٌر ٢٢٩٢٠٤٨٥٩

A memorable hitch-hike سماء طارق دمحم دمحم الخمٌسى مستجد تمدٌر ٢٣٠٢٠٤٨٦٠

Family troubles and loss سماح حماده مصطفى ابو العطا مستجد تمدٌر ٢٣١٢٠٤٨٦١

Swindlers behavior سمٌحه جالل احمد سٌد احمد دحروج مستجد تمدٌر ٢٣٢٢٠٤٨٦٢

Psychological diseases سمٌر عبد هللا عبده السٌد العسال مستجد تمدٌر ٢٣٣٢٠٤٨٦٣

Double Death سمٌره دمحم عبد المحفوظ دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٢٣٤٢٠٤٨٦٤

English is necessary in the modern world سمٌه محسن ٌحٌى السٌد صالح مستجد تمدٌر ٢٣٥٢٠٤٨٦٥

International co-operation سهٌله صابر محمود احمد مستجد تمدٌر ٢٣٦٢٠٤٨٦٦

How to update your information سوزان مسعد ابراهٌم عمٌله محمود مستجد تمدٌر ٢٣٧٢٠٤٨٦٧

How to fight diseases and viruses شروق اشرف دمحم السٌد دمحم موسى مستجد تخلف ٢٣٨٢٠٤٨٦٨

The importance of persuasion شروق السٌد عوض ابراهٌم مستجد تخلف ٢٣٩٢٠٤٨٦٩

How to live a happy life شروق سامى احمد دمحم احمد عمر مستجد تمدٌر ٢٤٠٢٠٤٨٧٠
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A situation full of surprise شروق دمحم عبد الرحمن المتولى احمد مستجد تمدٌر ٢٤١٢٠٤٨٧١

 An angry quarrel شروق محمود محفوظ العوضى جاد هللا مستجد تمدٌر ٢٤٢٢٠٤٨٧٢

 Complication and relief شروق ٌاسر عبد هللا دمحم عبد الرزاق مستجد تمدٌر ٢٤٣٢٠٤٨٧٣

A story of anticipation شرٌن ابراهٌم على محمود على مستجد تمدٌر ٢٤٤٢٠٤٨٧٤

Suspicion: positive and negative شٌرٌن سٌدٌن عٌاده سٌدٌن رفله مستجد تمدٌر ٢٤٥٢٠٤٨٧٥

Funny talk شٌماء اكرم ابو المعاطى على احمد مستجد تمدٌر ٢٤٦٢٠٤٨٧٦

Mothers-in-law شٌماء السٌد عبد الراضى السٌد البٌلى مستجد تمدٌر ٢٤٧٢٠٤٨٧٧

Smart Answers شٌماء طارق صبرى خلٌفة مستجد تمدٌر ٢٤٨٢٠٤٨٧٨

Translation principles شٌماء دمحم دمحم على حماد مستجد تخلف ٢٤٩٢٠٤٨٧٩

A memorable hitch-hike صفاء هشام دمحمٌن الدمتناوي مستجد تمدٌر ٢٥٠٢٠٤٨٨٠

Family troubles and loss ضحى احمد محمود ابو العنٌن االشرم مستجد تمدٌر ٢٥١٢٠٤٨٨١

Swindlers behavior طارق دمحم عبدالحمٌد احمد النفٌلى مستجد تخلف ٢٥٢٢٠٤٨٨٢

Psychological diseases عائشه ٌاسر طاهر محمود محمود العدلى مستجد تمدٌر ٢٥٣٢٠٤٨٨٣

Double Death عالٌه حسن عوض احمد مستجد تمدٌر ٢٥٤٢٠٤٨٨٤

English is necessary in the modern world عبد الرحمن ابراهٌم طه ابراهٌم مستجد تخلف ٢٥٥٢٠٤٨٨٥

International co-operation عبد الرحمن ماجد طلعت فتوح دمحم مستجد تمدٌر ٢٥٦٢٠٤٨٨٦

How to update your information عبد الرحمن دمحم احمد دمحم مصطفً مستجد تمدٌر ٢٥٧٢٠٤٨٨٧

How to fight diseases and viruses عبد الرحمن دمحم ٌسرى عبد السالم مستجد تمدٌر ٢٥٨٢٠٤٨٨٨

The importance of persuasion عبد الرحمن ممدوح جمعه عبد المجٌد سالم مستجد تمدٌر ٢٥٩٢٠٤٨٨٩

How to live a happy life عبده رشدى رشاد دمحم مستجد تمدٌر ٢٦٠٢٠٤٨٩٠
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A situation full of surprise عبٌر صبحى صابر ابوالعال مستجد تمدٌر ٢٦١٢٠٤٨٩١

 An angry quarrel عبٌر دمحم عبد الحمٌد دمحم مستجد تمدٌر ٢٦٢٢٠٤٨٩٢

 Complication and relief عزه خورشٌد سلطان دمحم مستجد تمدٌر ٢٦٣٢٠٤٨٩٣

A story of anticipation عزه سمٌر دمحم دمحم بلال مستجد تمدٌر ٢٦٤٢٠٤٨٩٤

Suspicion: positive and negative عزه عمر البسطوٌسى اى الدٌن مستجد تمدٌر ٢٦٥٢٠٤٨٩٥

Funny talk عال عثمان عبدالرحمن عبدالمجٌدمعطى مستجد تمدٌر ٢٦٦٢٠٤٨٩٦

Mothers-in-law على ٌاسر على عبد العزٌز هالل مستجد تمدٌر ٢٦٧٢٠٤٨٩٧

Smart Answers علٌاء عادل موسى احمد عبدالسالم مستجد تمدٌر ٢٦٨٢٠٤٨٩٨

Translation principles علٌاء على نجٌب دمحم على مستجد تمدٌر ٢٦٩٢٠٤٨٩٩

A memorable hitch-hike عمر عصام محمود دمحم هالل مستجد تمدٌر ٢٧٠٢٠٤٩٠٠

Family troubles and loss عمر دمحم عمر دمحم على مستجد تمدٌر ٢٧١٢٠٤٩٠١

Swindlers behavior عمرو محمود دمحم السٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٢٧٢٢٠٤٩٠٢

Psychological diseases عناٌات طارق عبد الرحمن عبد الرحمن سعفان مستجد تمدٌر ٢٧٣٢٠٤٩٠٣

Double Death عوض ٌونس محمود دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٢٧٤٢٠٤٩٠٤

English is necessary in the modern world غاده عادل وجٌه السٌد سعد مستجد تمدٌر ٢٧٥٢٠٤٩٠٥

International co-operation فؤاده محرم عبد البدٌع نصار مستجد تمدٌر ٢٧٦٢٠٤٩٠٦

How to update your information فاطمه ابراهٌم دمحم البٌومى مستجد تمدٌر ٢٧٧٢٠٤٩٠٧

How to fight diseases and viruses فاطمه باسم محمود فهمى احمد البٌومى مستجد تمدٌر ٢٧٨٢٠٤٩٠٨

The importance of persuasion فاطمه رضا فتح هللا خلٌفه السٌد مستجد تمدٌر ٢٧٩٢٠٤٩٠٩

How to live a happy life فاطمه عالء الدٌن لبٌب السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٨٠٢٠٤٩١٠
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A situation full of surprise فاطمه دمحم السٌد على دمحم عوض هللا مستجد تمدٌر ٢٨١٢٠٤٩١١

 An angry quarrel فاطمه دمحم خلٌل توفٌك الكسٌح مستجد تمدٌر ٢٨٢٢٠٤٩١٢

 Complication and relief فاطمه دمحم عزت دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٨٣٢٠٤٩١٣

A story of anticipation فاٌزه عبده عبد السالم وهبه البدوى مستجد تمدٌر ٢٨٤٢٠٤٩١٤

Suspicion: positive and negative فٌرٌن زكرٌا صبحى اٌوب مٌخائٌل مستجد تمدٌر ٢٨٥٢٠٤٩١٥

Funny talk لمٌس الشافعى على الشافعى مستجد تمدٌر ٢٨٦٢٠٤٩١٦

Mothers-in-law لولى دمحم عبد الفتاح مصطفى مستجد تمدٌر ٢٨٧٢٠٤٩١٧

Smart Answers لٌلى احمد دمحم شمٌر مستجد تمدٌر ٢٨٨٢٠٤٩١٨

Translation principles لٌلى تامر السٌد عبد الفتاح رجب مستجد تمدٌر ٢٨٩٢٠٤٩١٩

A memorable hitch-hike لٌلى عبد الرازق ابراهٌم عبد الوهاب موسى مستجد تمدٌر ٢٩٠٢٠٤٩٢٠

Family troubles and loss ماجده جمال محروس الشرلاوى الموافى مستجد تمدٌر ٢٩١٢٠٤٩٢١

Swindlers behavior محسن صالح محسن دمحم جمعه مستجد تمدٌر ٢٩٢٢٠٤٩٢٢

Psychological diseases دمحم احمد دمحم حسن ابراهٌم بشار مستجد تمدٌر ٢٩٣٢٠٤٩٢٣

Double Death دمحم اشرف عبد الحلٌم امٌن سلٌم مستجد تخلف ٢٩٤٢٠٤٩٢٤

English is necessary in the modern world دمحم اشرف محمود السٌد مستجد تخلف ٢٩٥٢٠٤٩٢٥

International co-operation دمحم السٌد محمود عٌد على مستجد تمدٌر ٢٩٦٢٠٤٩٢٦

How to update your information دمحم عصام عبدالمنعم عبدالفتاح مستجد تمدٌر ٢٩٧٢٠٤٩٢٧

How to fight diseases and viruses دمحم عماد دمحم ابراهٌم المرساوي مستجد تمدٌر ٢٩٨٢٠٤٩٢٨

The importance of persuasion دمحم مجدى المرسى المرسى الطوخى مستجد تخلف ٢٩٩٢٠٤٩٢٩

How to live a happy life دمحم مجدى على دمحم فوده مستجد تمدٌر ٣٠٠٢٠٤٩٣٠
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A situation full of surprise دمحم دمحم ابراهٌم دمحم الغرٌب مستجد تخلف ٣٠١٢٠٤٩٣١

 An angry quarrel دمحم هانى محمود سامى عبد الغنى دمحم مستجد تمدٌر ٣٠٢٢٠٤٩٣٢

 Complication and relief محمود ابو العنٌن ابو الحسن المتولً مستجد تمدٌر ٣٠٣٢٠٤٩٣٣

A story of anticipation محمود ابو المكارم محمود احمد الكاشورى مستجد تمدٌر ٣٠٤٢٠٤٩٣٤

Suspicion: positive and negative محمود جمال عاطف الحسٌنى ابوشامة مستجد تخلف ٣٠٥٢٠٤٩٣٥

Funny talk محمود رضا حلمى مصطفى سعٌد مستجد تخلف ٣٠٦٢٠٤٩٣٦

Mothers-in-law محمود ولٌد زٌدان ٌونس زٌدان مستجد تخلف ٣٠٧٢٠٤٩٣٧

Smart Answers مرفت ٌاسر محمود المتولى شراب مستجد تمدٌر ٣٠٨٢٠٤٩٣٨

Translation principles مروه اشرف عبد الخالك ٌونس جمعه مستجد تمدٌر ٣٠٩٢٠٤٩٣٩

A memorable hitch-hike مروه اشرف دمحم عبده احمد مستجد تمدٌر ٣١٠٢٠٤٩٤٠

Family troubles and loss مروه السٌد اسماعٌل الشبراوى موافى مستجد تمدٌر ٣١١٢٠٤٩٤١

Swindlers behavior مروه دمحم دمحم مختار العٌسوي مستجد تخلف ٣١٢٢٠٤٩٤٢

Psychological diseases مرٌم احمد عوض معوض ابو الخٌر مستجد تمدٌر ٣١٣٢٠٤٩٤٣

Double Death مرٌم اشرف بسنت ٌوسف مستجد تمدٌر ٣١٤٢٠٤٩٤٤

English is necessary in the modern world مرٌم السٌد الداودى الدسولً مستجد تمدٌر ٣١٥٢٠٤٩٤٥

International co-operation مرٌم السٌد حسن دمحم الحماٌل مستجد تمدٌر ٣١٦٢٠٤٩٤٦

How to update your information مرٌم السٌد خلٌل ابو العنٌن مستجد تخلف ٣١٧٢٠٤٩٤٧

How to fight diseases and viruses مرٌم السٌد دمحم السٌد الهنداوى مستجد تمدٌر ٣١٨٢٠٤٩٤٨

The importance of persuasion مرٌم حسن عبد الرازق عبد الرحٌم مستجد تمدٌر ٣١٩٢٠٤٩٤٩

How to live a happy life مرٌم شعبان عاشور عبد الواحد مستجد تمدٌر ٣٢٠٢٠٤٩٥٠
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A situation full of surprise مرٌم صبرى محمود عبد الفتاح عوف مستجد تخلف ٣٢١٢٠٤٩٥١

 An angry quarrel مرٌم عادل احمد عبد المجٌد طعٌمه مستجد تمدٌر ٣٢٢٢٠٤٩٥٢

 Complication and relief مرٌم عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز المحالوى مستجد تمدٌر ٣٢٣٢٠٤٩٥٣

A story of anticipation مرٌم عبد هللا مصطفى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢٤٢٠٤٩٥٤

Suspicion: positive and negative مرٌم فرغلى احمد نصار مستجد تمدٌر ٣٢٥٢٠٤٩٥٥

Funny talk مرٌم دمحم ابراهٌم احمد العسال مستجد تمدٌر ٣٢٦٢٠٤٩٥٦

Mothers-in-law مرٌم دمحم رمضان على الدالى مستجد تمدٌر ٣٢٧٢٠٤٩٥٧

Smart Answers مرٌم دمحم عادل فتحى ابو الفتوح مستجد تمدٌر ٣٢٨٢٠٤٩٥٨

Translation principles مرٌم دمحم عوض عوض المكاوى مستجد تمدٌر ٣٢٩٢٠٤٩٥٩

A memorable hitch-hike مرٌم مصطفى محمود دمحم عالم مستجد تمدٌر ٣٣٠٢٠٤٩٦٠

Family troubles and loss مرٌم ٌحًٌ ٌونس حسن مستجد تمدٌر ٣٣١٢٠٤٩٦١

Swindlers behavior مصطفى بدر عنتر دمحم موسى مستجد تخلف ٣٣٢٢٠٤٩٦٢

Psychological diseases مصطفى عبد الحمٌد راضى امٌن الموافى مستجد تخلف ٣٣٣٢٠٤٩٦٣

Double Death مصطفى محمود الدمحمى الغرابلى مستجد تمدٌر ٣٣٤٢٠٤٩٦٤

English is necessary in the modern world منار دمحم عباس نبٌه على مستجد تمدٌر ٣٣٥٢٠٤٩٦٥

International co-operation منار وجٌه عبد العزٌز دمحم عصر مستجد تمدٌر ٣٣٦٢٠٤٩٦٦

How to update your information منة هللا احمد محروس عٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٣٧٢٠٤٩٦٧

How to fight diseases and viruses منةهللا على دمحم احمد عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٣٣٨٢٠٤٩٦٨

The importance of persuasion منه هللا حمدان عبد الحى شهاب الدٌن مستجد تمدٌر ٣٣٩٢٠٤٩٦٩

How to live a happy life منه هللا دمحم عبد المنعم دمحم السروى مستجد تمدٌر ٣٤٠٢٠٤٩٧٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث  على الطالب
علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرقة الثانية 
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A situation full of surprise منه هللا ٌاسر مصطفى عبد الرحمن الزرلاوى مستجد تمدٌر ٣٤١٢٠٤٩٧١

 An angry quarrel منه ماهر ابراهٌم دمحم نصار مستجد تخلف ٣٤٢٢٠٤٩٧٢

 Complication and relief منى التمٌمى دمحم عباس سلٌم مستجد تمدٌر ٣٤٣٢٠٤٩٧٣

A story of anticipation مها محمود سلٌمان سلٌمان البسٌونى مستجد تمدٌر ٣٤٤٢٠٤٩٧٤

Suspicion: positive and negative مى ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبد الهادى مستجد تخلف ٣٤٥٢٠٤٩٧٥

Funny talk مى احمد مسعد دمحم عبد الرحمن جانو مستجد تمدٌر ٣٤٦٢٠٤٩٧٦

Mothers-in-law مى جمال احمد عبد المولً مستجد تمدٌر ٣٤٧٢٠٤٩٧٧

Smart Answers مى طلبه عوض السعٌد مستجد تمدٌر ٣٤٨٢٠٤٩٧٨

Translation principles مى طه ٌوسف دمحم برٌكه مستجد تمدٌر ٣٤٩٢٠٤٩٧٩

A memorable hitch-hike مى عبده احمد النمر مستجد تمدٌر ٣٥٠٢٠٤٩٨٠

Family troubles and loss مى دمحم حسن ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٥١٢٠٤٩٨١

Swindlers behavior مى مسعود عبد الستار ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٥٢٢٠٤٩٨٢

Psychological diseases مٌاده السٌد عبد المعبود احمد عثمان مستجد تمدٌر ٣٥٣٢٠٤٩٨٣

Double Death مٌاده دمحم رمضان عٌد مصطفى سبح هللا مستجد تمدٌر ٣٥٤٢٠٤٩٨٤

English is necessary in the modern world مٌرنا وحٌد نبٌه احمد مستجد تمدٌر ٣٥٥٢٠٤٩٨٥

International co-operation مٌرٌهان بسٌونى احمد نجٌب عمارة مستجد تمدٌر ٣٥٦٢٠٤٩٨٦

How to update your information نادٌن خالد كمال دمحم ابوٌوسف مستجد تمدٌر ٣٥٧٢٠٤٩٨٧

How to fight diseases and viruses ناهد اسامه مصطفى ابو العطا مستجد تمدٌر ٣٥٨٢٠٤٩٨٨

The importance of persuasion نبٌله سمٌر على على عوض مستجد تمدٌر ٣٥٩٢٠٤٩٨٩

How to live a happy life ندا سعٌد على صالح على مستجد تمدٌر ٣٦٠٢٠٤٩٩٠
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A situation full of surprise ندى ابراهٌم فتحى احمد جادو مستجد تمدٌر ٣٦١٢٠٤٩٩١

 An angry quarrel ندى احمد البدوى عبد الحى دمحم مستجد تمدٌر ٣٦٢٢٠٤٩٩٢

 Complication and relief ندى احمد السٌد عبد الهادى احمد مستجد تمدٌر ٣٦٣٢٠٤٩٩٣

A story of anticipation ندى احمد سلٌمان عبد اللطٌف رشٌد مستجد تمدٌر ٣٦٤٢٠٤٩٩٤

Suspicion: positive and negative ندى احمد عبد المنعم دروٌش عبد المنعم مستجد تمدٌر ٣٦٥٢٠٤٩٩٥

Funny talk ندى الحسٌنى الشحات الحسٌنى العجٌرى مستجد تمدٌر ٣٦٦٢٠٤٩٩٦

Mothers-in-law ندى السمان دمحم محمود السمان مستجد تمدٌر ٣٦٧٢٠٤٩٩٧

Smart Answers ندى السٌد مسعد السٌد على مستجد تخلف ٣٦٨٢٠٤٩٩٨

Translation principles ندى حلمى الشناوى محمود الجناٌنى مستجد تمدٌر ٣٦٩٢٠٤٩٩٩

A memorable hitch-hike ندى سالم حسٌن الشربٌنى العرالى مستجد تخلف ٣٧٠٢٠٥٠٠٠

Family troubles and loss ندى عبد العظٌم ابراهٌم عبد العظٌم صابر مستجد تمدٌر ٣٧١٢٠٥٠٠١

Swindlers behavior ندى مجدى دمحم ابراهٌم صابر مستجد تمدٌر ٣٧٢٢٠٥٠٠٢

Psychological diseases ندى دمحم سعد البحمٌرى مستجد تمدٌر ٣٧٣٢٠٥٠٠٣

Double Death ندى دمحم عبد التواب عبد التواب سلٌمان مستجد تمدٌر ٣٧٤٢٠٥٠٠٤

English is necessary in the modern world نرمٌن دمحم السٌد عبد العال مسلم مستجد تخلف ٣٧٥٢٠٥٠٠٥

International co-operation نسمه احمد دمحم نصر خطاب مستجد تمدٌر ٣٧٦٢٠٥٠٠٦

How to update your information نسمه حسن فاروق الباز الباز مستجد تمدٌر ٣٧٧٢٠٥٠٠٧

How to fight diseases and viruses نسمه مدحت محمود ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٧٨٢٠٥٠٠٨

The importance of persuasion نغم اٌمن فاروق توفٌك متولى مستجد تمدٌر ٣٧٩٢٠٥٠٠٩

How to live a happy life نها خالد السعٌد السعٌد بدوى مستجد تمدٌر ٣٨٠٢٠٥٠١٠

 كشف توزيع االبحاث  على الطالب
علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرقة الثانية 
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A situation full of surprise نهله ابراهٌم ابراهٌم صالح مستجد تمدٌر ٣٨١٢٠٥٠١١

 An angry quarrel نهله كمال عٌد عبده المحالوي مستجد تمدٌر ٣٨٢٢٠٥٠١٢

 Complication and relief نهى احمد محمود المصرى مستجد تمدٌر ٣٨٣٢٠٥٠١٣

A story of anticipation نوال وائل عطٌه السٌد على مستجد تمدٌر ٣٨٤٢٠٥٠١٤

Suspicion: positive and negative نور الدٌن حسن دمحم دمحم على مستجد تمدٌر ٣٨٥٢٠٥٠١٥

Funny talk نورا البٌومى البٌومى احمد زاٌد مستجد تمدٌر ٣٨٦٢٠٥٠١٦

Mothers-in-law نورا محسن دمحم ابو النور الشحات مستجد تمدٌر ٣٨٧٢٠٥٠١٧

Smart Answers نوران سعد حسن ابراهٌم المنزالوى مستجد تمدٌر ٣٨٨٢٠٥٠١٨

Translation principles نورهان ابراهٌم دمحم مصبح حسٌن ابونار مستجد تمدٌر ٣٨٩٢٠٥٠١٩

A memorable hitch-hike نورهان احمد دمحم عبد الفضٌل الشهابى مستجد تمدٌر ٣٩٠٢٠٥٠٢٠

Family troubles and loss نورهان عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح مستجد تمدٌر ٣٩١٢٠٥٠٢١

Swindlers behavior نورهان دمحم حسن حسن شندل مستجد تمدٌر ٣٩٢٢٠٥٠٢٢

Psychological diseases نورهان دمحم عبد العزٌز على عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٣٩٣٢٠٥٠٢٣

Double Death نورهان مرتضى دمحم االمام مستجد تمدٌر ٣٩٤٢٠٥٠٢٤

English is necessary in the modern world نورهان مصطفى عبد الغنى احمد مستجد تمدٌر ٣٩٥٢٠٥٠٢٥

International co-operation نورهان منٌر عبد العزٌز السٌد العالمى مستجد تمدٌر ٣٩٦٢٠٥٠٢٦

How to update your information نٌرمٌن سمٌر احمد ذكى عبد النبى مستجد تمدٌر ٣٩٧٢٠٥٠٢٧

How to fight diseases and viruses نٌره رٌاض حسٌن سعد فاٌد مستجد تمدٌر ٣٩٨٢٠٥٠٢٨

The importance of persuasion نٌره دمحم ابراهٌم ابراهٌم كشن مستجد تمدٌر ٣٩٩٢٠٥٠٢٩

How to live a happy life نٌره دمحم جبر تعلب مستجد تمدٌر ٤٠٠٢٠٥٠٣٠
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A situation full of surprise نٌره محمود محمود دمحم بلح مستجد تمدٌر ٤٠١٢٠٥٠٣١

 An angry quarrel هاجر احمد سعد الدٌن حمدى سعد الدٌن مستجد تمدٌر ٤٠٢٢٠٥٠٣٢

 Complication and relief هاجر احمد عطٌه احمد على مستجد تمدٌر ٤٠٣٢٠٥٠٣٣

A story of anticipation هاجر الدرمونى احمد مدكور مستجد تمدٌر ٤٠٤٢٠٥٠٣٤

Suspicion: positive and negative هاجر اٌمن عبد هللا دمحم ٌوسف مستجد تمدٌر ٤٠٥٢٠٥٠٣٥

Funny talk هاجر صالح دمحم رمضان مستجد تمدٌر ٤٠٦٢٠٥٠٣٦

Mothers-in-law هاجر عبدهللا عبد الحمٌد رجب عطٌه مستجد تمدٌر ٤٠٧٢٠٥٠٣٧

Smart Answers هاجر عماد امٌن دمحم بالى مستجد تمدٌر ٤٠٨٢٠٥٠٣٨

Translation principles هاجر مصطفً فخرى مصطفى الجزار مستجد تمدٌر ٤٠٩٢٠٥٠٣٩

A memorable hitch-hike هاجر منٌر دمحم دمحم سعد دبل مستجد تمدٌر ٤١٠٢٠٥٠٤٠

Family troubles and loss هاله احمد عبد اللطٌف عبد الوهاب حسن مستجد تمدٌر ٤١١٢٠٥٠٤١

Swindlers behavior هاله حمدى رمزى جمعه صالح مستجد تمدٌر ٤١٢٢٠٥٠٤٢

Psychological diseases هاله هٌسم سعد على الطنطاوى مستجد تمدٌر ٤١٣٢٠٥٠٤٣

Double Death هاٌدى حمدى احمد ابراهٌم الدماطى مستجد تمدٌر ٤١٤٢٠٥٠٤٤

English is necessary in the modern world هبه حسنى دمحم عبد الجلٌل االلفى مستجد تخلف ٤١٥٢٠٥٠٤٥

International co-operation هبه صالح الرفاعى الرفاعى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤١٦٢٠٥٠٤٦

How to update your information هداٌه دمحم حسٌن دمحم محٌسن مستجد تمدٌر ٤١٧٢٠٥٠٤٧

How to fight diseases and viruses هدى رضا عبد الغنى ابراهٌم رجب مستجد تمدٌر ٤١٨٢٠٥٠٤٨

The importance of persuasion هدى سمٌر حمزه دمحم دمحم عكاشة مستجد تمدٌر ٤١٩٢٠٥٠٤٩

How to live a happy life هدى عبد الحكٌم ابو سلطان العمٌلى مستجد تمدٌر ٤٢٠٢٠٥٠٥٠

علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرقة الثانية 
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A situation full of surprise هدٌر سفٌان سعد الدٌن دمحم فهمى مستجد تمدٌر ٤٢١٢٠٥٠٥١

 An angry quarrel هدٌر دمحم دمحم حامد دمحم مستجد تمدٌر ٤٢٢٢٠٥٠٥٢

 Complication and relief هال ماجد عادل ابراهٌم عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٤٢٣٢٠٥٠٥٣

A story of anticipation همسه اٌمن احمد احمد سعفان مستجد تمدٌر ٤٢٤٢٠٥٠٥٤

Suspicion: positive and negative همٌس معمر منصور الشربٌنى مستجد تمدٌر ٤٢٥٢٠٥٠٥٥

Funny talk هناء خالد ابو الحسن دمحم ابو الحسن سلطان مستجد تمدٌر ٤٢٦٢٠٥٠٥٦

Mothers-in-law هنادى دمحم حسٌن دمحم مستجد تمدٌر ٤٢٧٢٠٥٠٥٧

Smart Answers هند الحسٌنى الرفاعى ابو العنٌن مستجد تمدٌر ٤٢٨٢٠٥٠٥٨

Translation principles هند دمحم عبد الفتاح دمحم الشورى مستجد تمدٌر ٤٢٩٢٠٥٠٥٩

A memorable hitch-hike هند دمحم نور الدٌن الذكى دمحم مستجد تمدٌر ٤٣٠٢٠٥٠٦٠

Family troubles and loss هند مصطفى دمحم عزت مصطفى صابر مستجد تمدٌر ٤٣١٢٠٥٠٦١

Swindlers behavior هٌام احمد عبد العزٌز البدراوى مستجد تمدٌر ٤٣٢٢٠٥٠٦٢

Psychological diseases هٌام انور عبد الغفار دمحم الوهٌدى مستجد تمدٌر ٤٣٣٢٠٥٠٦٣

Double Death وسام جمال تمى عبد السالم مستجد تمدٌر ٤٣٤٢٠٥٠٦٤

English is necessary in the modern world وسام طه الشربٌنى عبد المادر مستجد تمدٌر ٤٣٥٢٠٥٠٦٥

International co-operation وسام دمحم الوزٌر حسن ابوالعنٌن الوزٌر مستجد تمدٌر ٤٣٦٢٠٥٠٦٦

How to update your information وفاء ابو احمد علً شحاتة مستجد تمدٌر ٤٣٧٢٠٥٠٦٧

How to fight diseases and viruses وفاء السٌد رجب على رجب مستجد تمدٌر ٤٣٨٢٠٥٠٦٨

The importance of persuasion وفاء سعد دمحم السٌد حسن مستجد تمدٌر ٤٣٩٢٠٥٠٦٩

How to live a happy life وفاء محسن دمحم عبد هللا مجاهد مستجد تمدٌر ٤٤٠٢٠٥٠٧٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise وفدٌه عطٌه ابراهٌم عرفه امام الصعٌدى مستجد تمدٌر ٤٤١٢٠٥٠٧١

 An angry quarrel والء المتولى ابراهٌم مصطفى مصطفى مستجد تمدٌر ٤٤٢٢٠٥٠٧٢

 Complication and relief والء دمحم السٌد عبد المجٌد حسنٌن ابو الرجال مستجد تمدٌر ٤٤٣٢٠٥٠٧٣

A story of anticipation ولٌد مدحت طه رمضان عبٌد مستجد تمدٌر ٤٤٤٢٠٥٠٧٤

Suspicion: positive and negative ٌارا رضا شحاته صالح العدالنى مستجد تمدٌر ٤٤٥٢٠٥٠٧٥

Funny talk ٌارا عصام احمد السٌد هٌبه مستجد تمدٌر ٤٤٦٢٠٥٠٧٦

Mothers-in-law ٌاسر شكرى عبد الحمٌد الشناوى مستجد تخلف ٤٤٧٢٠٥٠٧٧

Smart Answers ٌاسر عادل على دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ٤٤٨٢٠٥٠٧٨

Translation principles ٌاسر فتحى عٌد ٌوسف اباظه مستجد تخلف ٤٤٩٢٠٥٠٧٩

A memorable hitch-hike ٌاسمٌن ابراهٌم دمحم حامد عبد الرحٌم مستجد تخلف ٤٥٠٢٠٥٠٨٠

Family troubles and loss ٌاسمٌن احمد سالمه سالمه نافع مستجد تمدٌر ٤٥١٢٠٥٠٨١

Swindlers behavior ٌاسمٌن جمال عطٌه السٌد عطٌه مستجد تمدٌر ٤٥٢٢٠٥٠٨٢

Psychological diseases ٌاسمٌن شرٌف احمد دمحم احمد الجندى مستجد تمدٌر ٤٥٣٢٠٥٠٨٣

Double Death ٌاسمٌن دمحم رزق ابراهٌم العدوى مستجد تمدٌر ٤٥٤٢٠٥٠٨٤

English is necessary in the modern world ٌاسمٌن دمحم سعد الدرسى مستجد تمدٌر ٤٥٥٢٠٥٠٨٥

International co-operation ٌاسمٌن مصباح السٌد محمود زٌد مستجد تمدٌر ٤٥٦٢٠٥٠٨٦

How to update your information ٌحى السٌد عبدهللا ابراهٌم حماد مستجد تمدٌر ٤٥٧٢٠٥٠٨٧

How to fight diseases and viruses ٌمنى الشربٌنى عبد الممصود محمود احمد مستجد تمدٌر ٤٥٨٢٠٥٠٨٨

The importance of persuasion ٌمنى حسن السٌد محمود لاسم مستجد تمدٌر ٤٥٩٢٠٥٠٨٩

How to live a happy life افنان محى دمحم عبد الرحٌم البدالً مستجد ٤٦٠٢٠٥٠٩٠

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
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 كشف توزيع االبحاث  على الطالب
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise آٌه عصام دمحم الخضرى عماره مستجد تمدٌر ١٢٠٥٢٤١

 An angry quarrel احمد السٌد األنور عبدهللا مستجد تمدٌر ٢٢٠٥٢٤٢

 Complication and relief احمد جمال عبدالغنى الشبراوى مستجد تمدٌر ٣٢٠٥٢٤٣

A story of anticipation احمد شعبان دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٤٢٠٥٢٤٤

Suspicion: positive and negative احمد عبدالنعٌم عبدالغفار احمد مستجد تمدٌر ٥٢٠٥٢٤٥

Funny talk احمد عثمان رجب دمحم حسن بخٌت مستجد تخلف ٦٢٠٥٢٤٦

Mothers-in-law احمد محسن السٌد الشربٌنى شوكه مستجد تخلف ٧٢٠٥٢٤٧

Smart Answers احمد نصر دمحم عٌد شعبان مستجد تمدٌر ٨٢٠٥٢٤٨

Translation principles احمد ٌاسر دمحم ابراهٌم خضره مستجد تمدٌر ٩٢٠٥٢٤٩

A memorable hitch-hike اسراء دمحم عبدالنبى مصطفى النصٌري مستجد تخلف ١٠٢٠٥٢٥٠

Family troubles and loss اسراء دمحم كمال دمحم ابو العنٌن مستجد تمدٌر ١١٢٠٥٢٥١

Swindlers behavior اسالم دمحم دمحم حافظ فرج هللا مستجد تخلف ١٢٢٠٥٢٥٢

Psychological diseases اسماء دمحم عبدهللا فرج مستجد تمدٌر ١٣٢٠٥٢٥٣

Double Death االء الجندى نجاح السٌد احمد مستجد تمدٌر ١٤٢٠٥٢٥٤

English is necessary in the modern world امنٌه السٌد دمحم عبد الجواد مستجد تمدٌر ١٥٢٠٥٢٥٥

International co-operation امٌره جالل فرغلى دمحم مستجد تمدٌر ١٦٢٠٥٢٥٦

How to update your information اٌمان احمد عادل عبد الفتاح دمحم مستجد تخلف ١٧٢٠٥٢٥٧

How to fight diseases and viruses اٌمان جمال دمحم المتولى حسٌن مستجد تمدٌر ١٨٢٠٥٢٥٨

The importance of persuasion اٌمان شولى ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١٩٢٠٥٢٥٩

How to live a happy life اٌمان دمحم رٌاض دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٠٢٠٥٢٦٠
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A situation full of surprise اٌمان دمحم عبد الرازق دمحم ابو المعاطى مستجد تخلف ٢١٢٠٥٢٦١

 An angry quarrel اٌه احمد دمحم حسن كامل مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٥٢٦٢

 Complication and relief اٌه احمد مصطفى محمود العرابى مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٥٢٦٣

A story of anticipation اٌه عبد الحمٌد دمحم عبد المنعم حسن مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٥٢٦٤

Suspicion: positive and negative اٌه عرفان احمد عرفان مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٥٢٦٥

Funny talk اٌه وائل ناجى دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٥٢٦٦

Mothers-in-law اٌه ٌاسر عثمان البٌومى علً مستجد تمدٌر ٢٧٢٠٥٢٦٧

Smart Answers بسمه وجٌه ابوالفتوح وهبه سمرى مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٥٢٦٨

Translation principles بسنت عبد الوهاب عبد هللا عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٥٢٦٩

A memorable hitch-hike بٌان شرٌن صالح سلٌمان الرٌس مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٥٢٧٠

Family troubles and loss جوٌرٌه حمدى كمال الشرٌف مستجد تمدٌر ٣١٢٠٥٢٧١

Swindlers behavior حامد شعبان عبدالسالم المهدى الدرداح مستجد تخلف ٣٢٢٠٥٢٧٢

Psychological diseases حامد على عبدالجواد على مجاهد مستجد تمدٌر ٣٣٢٠٥٢٧٣

Double Death حسام ابراهٌم محمود ابراهٌم ابوشادى مستجد تخلف ٣٤٢٠٥٢٧٤

English is necessary in the modern world حنان عبدالمنعم شولى راشد مستجد تمدٌر ٣٥٢٠٥٢٧٥

International co-operation خلود احمد نبٌل عبد الممصود مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٥٢٧٦

How to update your information خلود التمً دمحم ابو المعاطً حسن مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٥٢٧٧

How to fight diseases and viruses خلود اٌهاب سعد عثمان االلفى مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٥٢٧٨

The importance of persuasion خلود خالد دمحم النالر مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٥٢٧٩

How to live a happy life خلود عبد الفتاح طاهر عبد الفتاح رضوان مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٥٢٨٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise خلود محمود عبد السمٌع شبانه مستجد تمدٌر ٤١٢٠٥٢٨١

 An angry quarrel دالٌا ابراهٌم دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٥٢٨٢

 Complication and relief دالٌا دمحم ابراهٌم الدسولى السٌد العرالى مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٥٢٨٣

A story of anticipation دعاء محمود دمحم الشربٌنى عرب مستجد تمدٌر ٤٤٢٠٥٢٨٤

Suspicion: positive and negative دعاء نور الدٌن على عبد الممصود االلفى مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٥٢٨٥

Funny talk دنٌا السٌد ثابت دمحم فراج مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٥٢٨٦

Mothers-in-law دنٌا طارق فاروق دمحم ابراهٌم مستجد تخلف ٤٧٢٠٥٢٨٧

Smart Answers دنٌا دمحم حسن الدسولى ٌسن مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٥٢٨٨

Translation principles دٌانا محمود احمد شتٌوى مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٥٢٨٩

A memorable hitch-hike دٌنا سمٌر حامد المتولى عزام مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٥٢٩٠

Family troubles and loss دٌنا وائل فرٌد مصطفى مستجد تخلف ٥١٢٠٥٢٩١

Swindlers behavior ذكرى احمد دمحم السٌد الذكٌر مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٥٢٩٢

Psychological diseases رانٌا احمد سعد دمحم حسٌن مستجد تمدٌر ٥٣٢٠٥٢٩٣

Double Death رانٌا اٌهاب دروٌش دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٥٤٢٠٥٢٩٤

English is necessary in the modern world رحاب احمد سٌد احمد على خلف مستجد تمدٌر ٥٥٢٠٥٢٩٥

International co-operation رحمه الصافى عبد المعطى على دمحم مستجد تمدٌر ٥٦٢٠٥٢٩٦

How to update your information رحمه حمدى لطب دمحم مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٥٢٩٧

How to fight diseases and viruses رحمه دمحم ابو العنٌن حامد مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٥٢٩٨

The importance of persuasion رضوى فكرى جمعه توفٌك سلطان مستجد تمدٌر ٥٩٢٠٥٢٩٩

How to live a happy life روان احمد عبد الكرٌم ابراهٌم حماده مستجد تمدٌر ٦٠٢٠٥٣٠٠

علم النفس- انتساب موجة - المتحان طالب الفرقة الثانية 
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise روان ٌحى رزق الباز المتولى مستجد تمدٌر ٦١٢٠٥٣٠١

 An angry quarrel رٌم عاطف مصطفى دمحم برسٌمه مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٥٣٠٢

 Complication and relief رٌم دمحم الموافى دمحم الموافى مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٥٣٠٣

A story of anticipation رٌناد ٌوسف حسن مصطفى طه مستجد تمدٌر ٦٤٢٠٥٣٠٤

Suspicion: positive and negative رٌهام على عبد الغنى السٌد النبوى مستجد تمدٌر ٦٥٢٠٥٣٠٥

Funny talk زٌاد ابراهٌم حمدى دمحم خطاب مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٥٣٠٦

Mothers-in-law زٌنب حسن السٌد سالم مستجد تخلف ٦٧٢٠٥٣٠٧

Smart Answers ساره اسماعٌل احمد مسعد الشترى مستجد تمدٌر ٦٨٢٠٥٣٠٨

Translation principles ساره السٌد احمد فتح هللا العٌسوى مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٥٣٠٩

A memorable hitch-hike ساره عادل الزٌن نبٌه احمد مستجد تخلف ٧٠٢٠٥٣١٠

Family troubles and loss ساندى سمٌر لطفى سلٌم جرجس مستجد تمدٌر ٧١٢٠٥٣١١

Swindlers behavior سلمى السٌد السعٌد اسماعٌل نصر مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٥٣١٢

Psychological diseases سلمى صابر حمدان احمد شراره مستجد تخلف ٧٣٢٠٥٣١٣

Double Death سلمى عبد الحمٌد السٌد عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٥٣١٤

English is necessary in the modern world سماح احمد دمحم عبد التواب السٌد مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٥٣١٥

International co-operation شهٌره ابراهٌم موسى شلبى عبدالال مستجد تمدٌر ٧٦٢٠٥٣١٦

How to update your information شٌرٌن عبد الناصر احمد على السٌد العٌسوى مستجد تخلف ٧٧٢٠٥٣١٧

How to fight diseases and viruses شٌماء دمحم عبد الكرٌم الفمى مستجد تخلف ٧٨٢٠٥٣١٨

The importance of persuasion صالح محسن زكى السٌد نبلٌه مستجد تمدٌر ٧٩٢٠٥٣١٩

How to live a happy life عبد الرحمن ممدوح موافى صادق خلٌفة مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٥٣٢٠

 كشف توزيع االبحاث  على الطالب
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A situation full of surprise عبده على عبدالجلٌل على امنه مستجد تمدٌر ٨١٢٠٥٣٢١

 An angry quarrel عمرو سمٌر عبد المنعم على ابراهٌم مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٥٣٢٢

 Complication and relief عمرو دمحم السٌد محمود مستجد تخلف ٨٣٢٠٥٣٢٣

A story of anticipation عمرو دمحم فتحى عبد الكرٌم الصده مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٥٣٢٤

Suspicion: positive and negative عمرو محمود ابراهٌم ابراهٌم هاشم مستجد تخلف ٨٥٢٠٥٣٢٥

Funny talk عمرو مصطفى شولى الفحٌل مستجد تمدٌر ٨٦٢٠٥٣٢٦

Mothers-in-law غدٌر ابراهٌم حسن الشافعى مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٥٣٢٧

Smart Answers غٌداء دمحم حامد زكى عمر مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٥٣٢٨

Translation principles فؤاد دمحم عبد هللا السٌد على جاد هللا مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٥٣٢٩

A memorable hitch-hike فاطمه الزهراء دمحم عطٌه ٌوسف مستجد تخلف ٩٠٢٠٥٣٣٠

Family troubles and loss فاطمه السٌد الوصٌف مسعد المزاز مستجد تمدٌر ٩١٢٠٥٣٣١

Swindlers behavior فاٌزه خالد المتولى سالم مصطفى مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٥٣٣٢

Psychological diseases كرٌم دمحم ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٩٣٢٠٥٣٣٣

Double Death كمال عبدالغنى ابوالعزم الحناوى مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٥٣٣٤

English is necessary in the modern world دمحم احمد السٌد دمحم خطاب مستجد تخلف ٩٥٢٠٥٣٣٥

International co-operation دمحم العوضى الغرٌب الرفاعى مستجد تمدٌر ٩٦٢٠٥٣٣٦

How to update your information دمحم اٌمن دمحم عبد العزٌز محمود مستجد تخلف ٩٧٢٠٥٣٣٧

How to fight diseases and viruses دمحم جمال دمحم المهدى عبد الرحمن عوف مستجد تخلف ٩٨٢٠٥٣٣٨

The importance of persuasion دمحم حسانٌن دمحم حسانٌن السٌد مستجد تخلف ٩٩٢٠٥٣٣٩

How to live a happy life دمحم ربٌع السٌد دمحم الشربٌنى مستجد تخلف ١٠٠٢٠٥٣٤٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise دمحم سامى دمحم السٌد ظهر مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٥٣٤١

 An angry quarrel دمحم سعٌد جوده حسن مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٥٣٤٢

 Complication and relief دمحم عاطف العدل السٌد العدل مستجد تمدٌر ١٠٣٢٠٥٣٤٣

A story of anticipation دمحم عصام عبدالعزٌز حافظ مستجد تخلف ١٠٤٢٠٥٣٤٤

Suspicion: positive and negative دمحم عطٌه دمحم عبد الفتاح مصطفى مستجد تخلف ١٠٥٢٠٥٣٤٥

Funny talk دمحم على على دمحم ابو الفتوح النجار مستجد تخلف ١٠٦٢٠٥٣٤٦

Mothers-in-law دمحم ٌسرى حامد السٌد احمد مستجد تمدٌر ١٠٧٢٠٥٣٤٧

Smart Answers محمود احمد السٌد دمحم حمادى مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٥٣٤٨

Translation principles محمود جمال دمحم احمد شاهٌن مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٥٣٤٩

A memorable hitch-hike مروه الحسٌنى دمحم صالح مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٥٣٥٠

Family troubles and loss مروه مصطفى مصطفى عبد المادر مستجد تمدٌر ١١١٢٠٥٣٥١

Swindlers behavior مروه نبٌل عبد العلٌم دمحم السٌد مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٥٣٥٢

Psychological diseases مرٌم دمحم محمود المطب مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٥٣٥٣

Double Death مرٌم خالد عبد هللا عبد العظٌم شماله مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٥٣٥٤

English is necessary in the modern world مرٌم دمحم عباس دمحم الباز مستجد تمدٌر ١١٥٢٠٥٣٥٥

International co-operation مرٌم دمحم عبد السالم اسماعٌل عطٌه مستجد تمدٌر ١١٦٢٠٥٣٥٦

How to update your information منار صبحى رجب االمام مستجد تمدٌر ١١٧٢٠٥٣٥٧

How to fight diseases and viruses منار عصام دمحم رضا عبد الرؤف مستجد تمدٌر ١١٨٢٠٥٣٥٨

The importance of persuasion منار محمود السٌد الطنطاوى النبوى مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٥٣٥٩

How to live a happy life منال حسونه فوزي حوام مستجد تمدٌر ١٢٠٢٠٥٣٦٠
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A situation full of surprise منه هللا مصطفى دمحم عبد الهادى مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٥٣٦١

 An angry quarrel مهند امٌن ابراهٌم ابراهٌم فوده مستجد تمدٌر ١٢٢٢٠٥٣٦٢

 Complication and relief مٌاده دمحم عبد الهادى دمحم احمد مستجد تخلف ١٢٣٢٠٥٣٦٣

A story of anticipation مٌرنا عوض عبد الفتاح الشنهاب حسن مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٥٣٦٤

Suspicion: positive and negative نادٌن مصطفى الششتاوى دمحم الحبٌبى مستجد تمدٌر ١٢٥٢٠٥٣٦٥

Funny talk ناهد عصام جاد دمحم حسٌن مستجد تمدٌر ١٢٦٢٠٥٣٦٦

Mothers-in-law ندى رضا السٌد عبد السالم المهدى مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٥٣٦٧

Smart Answers ندى منصور على عبد الممصود مستجد تمدٌر ١٢٨٢٠٥٣٦٨

Translation principles ندى ولٌد دمحم ابو بكر مصطفى المدنى مستجد تمدٌر ١٢٩٢٠٥٣٦٩

A memorable hitch-hike نرمٌن دمحم ابراهٌم المرسى مستجد تمدٌر ١٣٠٢٠٥٣٧٠

Family troubles and loss نورسٌن سمٌر على البدرى على الدٌب مستجد تخلف ١٣١٢٠٥٣٧١

Swindlers behavior نورهان رزق فاروق رزق السٌد مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٥٣٧٢

Psychological diseases نورهان دمحم دمحم الطٌب ٌوسف مستجد تمدٌر ١٣٣٢٠٥٣٧٣

Double Death نٌره احمد كامل الصباغ مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٥٣٧٤

English is necessary in the modern world نٌره صالح ابراهٌم عبد العزٌز مستجد تمدٌر ١٣٥٢٠٥٣٧٥

International co-operation نٌره محمود السٌد دمحم عبد الرحمن مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٥٣٧٦

How to update your information هاجر اٌمن شولى ابو الفتوح مستجد تخلف ١٣٧٢٠٥٣٧٧

How to fight diseases and viruses هاجر طارق وحٌد دمحم دمحم زٌد مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٥٣٧٨

The importance of persuasion هاجر محمود دمحم احمد عماره مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٥٣٧٩

How to live a happy life هاله جمعه على امام مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٥٣٨٠

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث  على الطالب

 ٢٠١٦ الئحة 

علم النفس- انتساب موجة - المتحان طالب الفرقة الثانية 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

A situation full of surprise هبه احمد شاكر ابراهٌم المصٌفى مستجد تمدٌر ١٤١٢٠٥٣٨١

 An angry quarrel هدٌر شحاته حسٌن ابراهٌم الصالحى مستجد تمدٌر ١٤٢٢٠٥٣٨٢

 Complication and relief هدٌل على السٌد عبد الممصود مستجد تمدٌر ١٤٣٢٠٥٣٨٣

A story of anticipation هناء هانى عبدالفتاح دمحم على مستجد تمدٌر ١٤٤٢٠٥٣٨٤

Suspicion: positive and negative وعد حمدٌنو دمحم ابراهٌم عٌسى مستجد تمدٌر ١٤٥٢٠٥٣٨٥

Funny talk وفاء جمال مصطفى ابو الخٌر مستجد تمدٌر ١٤٦٢٠٥٣٨٦

Mothers-in-law ٌارا عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٥٣٨٧

Smart Answers ٌحى محمود محرز عٌد مستجد تخلف ١٤٨٢٠٥٣٨٨

Translation principles ٌمنى السٌد احمد دمحم حسنٌن مستجد تخلف ١٤٩٢٠٥٣٨٩
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