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خصائص الشخصٌةآٌه دمحم عبدالعاطى على الكٌال مستجد تخلف ١٣٠٥٠٥١

الخجل واإلزاحةابراهٌم حسن السٌد حسٌن مستجد تمدٌر ٢٣٠٥٠٥٢

الفكاهة وتكامل الشخصٌةابو زٌد دمحم ابو زٌد احمد ابوزٌد مستجد تمدٌر ٣٣٠٥٠٥٣

التعصب ومحددات الشخصٌةاحسان سالمه ابراهٌم سالمه مستجد تمدٌر ٤٣٠٥٠٥٤

أنماط الشخصٌة والتعصباحمد احمد دمحم المطب دمحم سعٌد مستجد تخلف ٥٣٠٥٠٥٥

خصائص الشخصٌةاحمد بشٌر السعٌد رضوان طه سعٌد مستجد تمدٌر ٦٣٠٥٠٥٦

الخجل واإلزاحةاحمد جمال منصور السٌد زاهر مستجد تمدٌر ٧٣٠٥٠٥٧

الفكاهة وتكامل الشخصٌةاحمد ربٌع منصور على غانم مستجد تمدٌر ٨٣٠٥٠٥٨

التعصب ومحددات الشخصٌةاحمد رضا دمحم فؤاد احمد دمحم مستجد تخلف ٩٣٠٥٠٥٩

أنماط الشخصٌة والتعصباحمد رمزى فاروق حسن المطحنه مستجد تخلف ١٠٣٠٥٠٦٠

خصائص الشخصٌةاحمد سامى السٌد عبدهللا االشرم مستجد تخلف ١١٣٠٥٠٦١

الخجل واإلزاحةاحمد سعٌد احمد عبد الهادى العربى مستجد تمدٌر ١٢٣٠٥٠٦٢

الفكاهة وتكامل الشخصٌةاحمد سمٌر صابر ابراهٌم خالد مستجد تخلف ١٣٣٠٥٠٦٣

التعصب ومحددات الشخصٌةاحمد صالح مختار ابراهٌم سعٌد مستجد تمدٌر ١٤٣٠٥٠٦٤

أنماط الشخصٌة والتعصباحمد عالء السٌد دمحم عبد العال مستجد تمدٌر ١٥٣٠٥٠٦٥

خصائص الشخصٌةاحمد مجدى حسن المرسى الزهٌرى مستجد تمدٌر ١٦٣٠٥٠٦٦

الخجل واإلزاحةاحمد مصطفى حامد حسن زغلول مستجد تمدٌر ١٧٣٠٥٠٦٧

الفكاهة وتكامل الشخصٌةاحمد ٌاسر ابراهٌم عكاشه مستجد تخلف ١٨٣٠٥٠٦٨

التعصب ومحددات الشخصٌةادم وحٌد السٌد عوض ابوالعنٌن مستجد تخلف ١٩٣٠٥٠٦٩

أنماط الشخصٌة والتعصباسراء ابراهٌم دمحم اسماعٌل على مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٥٠٧٠
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ب والتعصب-نمط الشخصٌة أاسراء اسامه المرسى عبد السالم مستجد تمدٌر ٢١٣٠٥٠٧١

مكونات الشخصٌة والبخلاسراء حجاب على العنانى مستجد تمدٌر ٢٢٣٠٥٠٧٢

السمات والسعادةاسراء حسن نعٌم رٌاض الغضبان مستجد تمدٌر ٢٣٣٠٥٠٧٣

تكامل الشخصٌة واالكتئاباسراء رضا ابراهٌم الشناوى الشاوٌش مستجد تمدٌر ٢٤٣٠٥٠٧٤

سمات الشخصٌة والخجلاسراء سعد حسن صدٌك احمد السوٌدى مستجد تمدٌر ٢٥٣٠٥٠٧٥

ب والتعصب-نمط الشخصٌة أاسراء عرفات احمد عرفات شلتوت مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٥٠٧٦

مكونات الشخصٌة والبخلاسراء عصام دمحم عبد المادر ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٧٣٠٥٠٧٧

السمات والسعادةاسراء فتحى دمحم دمحم رشاد مستجد تمدٌر ٢٨٣٠٥٠٧٨

تكامل الشخصٌة واالكتئاباسراء دمحم محمود ابوبكر حموده مستجد تمدٌر ٢٩٣٠٥٠٧٩

سمات الشخصٌة والخجلاسراء دمحم محمود عبد الوهاب مستجد تخلف ٣٠٣٠٥٠٨٠

ب والتعصب-نمط الشخصٌة أاسراء ٌاسر دمحم منصور مستجد تمدٌر ٣١٣٠٥٠٨١

مكونات الشخصٌة والبخلاسالم اٌمن رجب جالل جاد مستجد تخلف ٣٢٣٠٥٠٨٢

السمات والسعادةاسالم صابر عبد الحمٌد دمحم شحات مستجد تمدٌر ٣٣٣٠٥٠٨٣

تكامل الشخصٌة واالكتئاباسالم دمحم احمد دمحم نصر مستجد تمدٌر ٣٤٣٠٥٠٨٤

سمات الشخصٌة والخجلاسماء اسامه عباس طلبه مستجد تمدٌر ٣٥٣٠٥٠٨٥

ب والتعصب-نمط الشخصٌة أاسماء انٌس حافظ دمحم حسن مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٥٠٨٦

مكونات الشخصٌة والبخلاسماء حمدى منصور نصرنصار مستجد تمدٌر ٣٧٣٠٥٠٨٧

السمات والسعادةاسماء رزق دمحم دمحم عبد الداٌم مستجد تمدٌر ٣٨٣٠٥٠٨٨

تكامل الشخصٌة واالكتئاباسماء رضا على ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٣٩٣٠٥٠٨٩

سمات الشخصٌة والخجلاسماء عبد المنطلب عطٌه خلٌفه مستجد تمدٌر ٤٠٣٠٥٠٩٠
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السعادة والسلوكٌةاسماء عماد انٌس رزق المتولى مستجد تمدٌر ٤١٣٠٥٠٩١

الكف السلوكىاشرف امٌر دمحم هالل مستجد تمدٌر ٤٢٣٠٥٠٩٢

التعصب والكف السلوكىاالء ابو سلٌمان العدل العدل جمعه مستجد تمدٌر ٤٣٣٠٥٠٩٣

مركز الضبط والسماتاالء السٌد على عبد النبى عباده مستجد تمدٌر ٤٤٣٠٥٠٩٤

محددات الشخصٌة واالكتئاباالء دمحم صبرى دمحم عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٤٥٣٠٥٠٩٥

السعادة والسلوكٌةاالء محمود حسٌن عطٌه شلبً مستجد تمدٌر ٤٦٣٠٥٠٩٦

الكف السلوكىالزهراء حمزة حمزة االمام مستجد تمدٌر ٤٧٣٠٥٠٩٧

التعصب والكف السلوكىالشٌماء حسن شلٌل على وافد مستجد تخلف ٤٨٣٠٥٠٩٨

مركز الضبط والسماتالشٌماء حسٌن دمحم صدٌك مستجد تمدٌر ٤٩٣٠٥٠٩٩

محددات الشخصٌة واالكتئابالمعتز باهلل رمضان سعد ابو العال مستجد تخلف ٥٠٣٠٥١٠٠

السعادة والسلوكٌةامانى احمد الشربٌنى دندش مستجد تمدٌر ٥١٣٠٥١٠١

الكف السلوكىامانى ربٌع الشربٌنى دمحم رزق مستجد تمدٌر ٥٢٣٠٥١٠٢

التعصب والكف السلوكىامانى عبد هللا المتولى خلٌفه مستجد تمدٌر ٥٣٣٠٥١٠٣

مركز الضبط والسماتامانى ٌاسر احمد عبد الحافظ مستجد تمدٌر ٥٤٣٠٥١٠٤

محددات الشخصٌة واالكتئابامل احمد شلبى شلبى حمود مستجد تمدٌر ٥٥٣٠٥١٠٥

السعادة والسلوكٌةامل اسامه احمد السٌد راجح شحتو مستجد تمدٌر ٥٦٣٠٥١٠٦

الكف السلوكىامل حسن على احمد داود مستجد تمدٌر ٥٧٣٠٥١٠٧

التعصب والكف السلوكىامل فاروق حسٌن عبد الفتاح الزفتاوى مستجد تخلف ٥٨٣٠٥١٠٨

مركز الضبط والسماتامنٌة طارق صالح ابراهٌم سلٌمان مستجد تمدٌر ٥٩٣٠٥١٠٩

محددات الشخصٌة واالكتئابامنٌه كامل راضى امٌن الموافى مستجد تمدٌر ٦٠٣٠٥١١٠
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العدوانامنٌه محسن فاروق بدوى احمد مستجد تمدٌر ٦١٣٠٥١١١

االكتئاب والسلوكٌةامٌره البدر بدٌر دروٌش مستجد تمدٌر ٦٢٣٠٥١١٢

الكف السلوكى واالكتئابامٌره سعد السعٌد دمحم مندور مستجد تمدٌر ٦٣٣٠٥١١٣

الخجل ومحددات الشخصٌةامٌره سمٌر حسن على حسن مستجد تمدٌر ٦٤٣٠٥١١٤

النرجسٌة والسعادةامٌره عبد الفتاح محمود عمر ابراهٌم مستجد تخلف ٦٥٣٠٥١١٥

العدوانامٌره دمحم على دمحم على مستجد تمدٌر ٦٦٣٠٥١١٦

االكتئاب والسلوكٌةامٌره محى ابراهٌم احمد عبده مستجد تمدٌر ٦٧٣٠٥١١٧

الكف السلوكى واالكتئابامٌره ٌاسر دمحم محمود حرمى مستجد تمدٌر ٦٨٣٠٥١١٨

الخجل ومحددات الشخصٌةاٌة ممدوح مصطفى خلٌل عكاشة مستجد تمدٌر ٦٩٣٠٥١١٩

النرجسٌة والسعادةاٌمان احمد دمحم هالل عبدالحلٌم مستجد تمدٌر ٧٠٣٠٥١٢٠

العدواناٌمان اٌمن دمحم نعمان دمحم حامد مستجد تمدٌر ٧١٣٠٥١٢١

االكتئاب والسلوكٌةاٌمان اٌوب حسن البسٌونى اٌوب مستجد تمدٌر ٧٢٣٠٥١٢٢

الكف السلوكى واالكتئاباٌمان رضا محمود دمحم صباح مستجد تمدٌر ٧٣٣٠٥١٢٣

الخجل ومحددات الشخصٌةاٌمان سالم دمحم دمحم السعٌد شرف مستجد تخلف ٧٤٣٠٥١٢٤

النرجسٌة والسعادةاٌمان سمٌر حسن ابوعٌطه مستجد تخلف ٧٥٣٠٥١٢٥

العدواناٌمان عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن مرسى مستجد تمدٌر ٧٦٣٠٥١٢٦

االكتئاب والسلوكٌةاٌمان عبد العزٌز النبوى ابراهٌم المصرى مستجد تمدٌر ٧٧٣٠٥١٢٧

الكف السلوكى واالكتئاباٌمان عزت حلمى دمحم مستجد تمدٌر ٧٨٣٠٥١٢٨

الخجل ومحددات الشخصٌةاٌمان فتحى فتحى محمود الجمٌعً مستجد تمدٌر ٧٩٣٠٥١٢٩

النرجسٌة والسعادةاٌمان دمحم المتولى دمحم مصطفى الخلٌجى مستجد تمدٌر ٨٠٣٠٥١٣٠
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العصابٌة والخجلاٌمان ناصر دمحم التابعى راشد مستجد تمدٌر ٨١٣٠٥١٣١

النرجسٌة واالكتئاباٌه ابراهٌم حسن اسماعٌل خلٌل مستجد تمدٌر ٨٢٣٠٥١٣٢

أنماط الشخصٌة واالنبساطاٌه ابو المعاطى ٌوسف حسن مستجد تمدٌر ٨٣٣٠٥١٣٣

االتكالٌة والتعصباٌه السٌد السٌد هارون عالم مستجد تمدٌر ٨٤٣٠٥١٣٤

تأثٌر الدٌن والشخصٌةاٌه المتولى محمود دمحم رجب مستجد تمدٌر ٨٥٣٠٥١٣٥

العصابٌة والخجلاٌه حسن احمد حسن عسكر مستجد تمدٌر ٨٦٣٠٥١٣٦

النرجسٌة واالكتئاباٌه حسن حسن احمد الخولً مستجد تمدٌر ٨٧٣٠٥١٣٧

أنماط الشخصٌة واالنبساطاٌه سامى دمحم عبده مستجد تخلف ٨٨٣٠٥١٣٨

االتكالٌة والتعصباٌه شرٌف السعٌد عبد المجٌد الجندى مستجد تخلف ٨٩٣٠٥١٣٩

تأثٌر الدٌن والشخصٌةاٌه عادل السٌد ٌوسف سلٌمان مستجد تمدٌر ٩٠٣٠٥١٤٠

تأثٌر الدٌن والشخصٌةاٌه عبدالعظٌم الشرباصى عٌد الشرباصى مستجد تمدٌر ٩١٣٠٥١٤١

النرجسٌة واالكتئاباٌه دمحم احمد حامد ابراهٌم باز مستجد تمدٌر ٩٢٣٠٥١٤٢

أنماط الشخصٌة واالنبساطاٌه دمحم صبح دمحم مستجد تمدٌر ٩٣٣٠٥١٤٣

االتكالٌة والتعصباٌه دمحم عبده النشٌلى مستجد تمدٌر ٩٤٣٠٥١٤٤

تأثٌر الدٌن والشخصٌةاٌه دمحم دمحم عبد هللا سعٌد مستجد تمدٌر ٩٥٣٠٥١٤٥

العصابٌة والخجلاٌه هشام دمحم خٌرى الموافً مستجد تمدٌر ٩٦٣٠٥١٤٦

النرجسٌة واالكتئابأٌه ٌاسر ابو العماٌم شوشه مستجد تخلف ٩٧٣٠٥١٤٧

أنماط الشخصٌة واالنبساطبسمله طارق دمحم عبدالحى عبدالمتعال مستجد تخلف ٩٨٣٠٥١٤٨

االتكالٌة والتعصببسمه احمد ابراهٌم ابراهٌم عماره مستجد تمدٌر ٩٩٣٠٥١٤٩

تأثٌر الدٌن والشخصٌةبسمه مسعد احمد السٌد ندا مستجد تمدٌر ١٠٠٣٠٥١٥٠
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الدٌن ومكونات الشخصٌةبسنت شرٌف عبدهللا حامد مستجد تخلف ١٠١٣٠٥١٥١

االتكالٌة والتعصببسنت ٌاسر عبد اللطٌف مصطفً مستجد تمدٌر ١٠٢٣٠٥١٥٢

الوسواس والمزاجبشرى صالح سلٌمان سلٌمان عاشور مستجد تمدٌر ١٠٣٣٠٥١٥٣

العصابٌة واألمزجة الثالثتغرٌد دمحم دمحم جبر مستجد تمدٌر ١٠٤٣٠٥١٥٤

الضمٌر والسعادةتمى ادرى حامد عبدالمعطى مستجد تمدٌر ١٠٥٣٠٥١٥٥

الدٌن ومكونات الشخصٌةجهاد عبدهللا دمحم دمحم دراز مستجد تمدٌر ١٠٦٣٠٥١٥٦

االتكالٌة والتعصبحاتم سعد الدٌن سعد دمحم بكر مستجد تخلف ١٠٧٣٠٥١٥٧

الوسواس والمزاجحسام جمال احمد عبد البالى مستجد تمدٌر ١٠٨٣٠٥١٥٨

العصابٌة واألمزجة الثالثحسام صالح دمحم غزاله مستجد تخلف ١٠٩٣٠٥١٥٩

الضمٌر والسعادةحنٌن رضا احمد احمد ٌوسف مستجد تمدٌر ١١٠٣٠٥١٦٠

الدٌن ومكونات الشخصٌةخدٌجه عبد البالى محمود السالمونى مستجد تمدٌر ١١١٣٠٥١٦١

االتكالٌة والتعصبخلود احمد السٌد المهدى احمد الحجله مستجد تمدٌر ١١٢٣٠٥١٦٢

الوسواس والمزاجخلود طارق دمحم رمضان ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١٣٣٠٥١٦٣

العصابٌة واألمزجة الثالثخلود عادل السٌد عبد الرحمن فاٌد مستجد تمدٌر ١١٤٣٠٥١٦٤

الضمٌر والسعادةخلود عصام عبدالعظٌم ابراهٌم الحداد مستجد تمدٌر ١١٥٣٠٥١٦٥

الدٌن ومكونات الشخصٌةخلود على الشحات السٌد رجب مستجد تمدٌر ١١٦٣٠٥١٦٦

االتكالٌة والتعصبخلود كرم عبد الغنى احمد على مستجد تمدٌر ١١٧٣٠٥١٦٧

الوسواس والمزاجخلود دمحم سعد الدٌن ابو المعاطى مستجد تمدٌر ١١٨٣٠٥١٦٨

العصابٌة واألمزجة الثالثخلود ممدوح دمحم دمحم على مستجد تمدٌر ١١٩٣٠٥١٦٩

الضمٌر والسعادةدالٌا ماهر الدسولى رداد مستجد تخلف ١٢٠٣٠٥١٧٠
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المزاج واالبداعدعاء احمد عبدالرازق دمحم بسٌونى مستجد تمدٌر ١٢١٣٠٥١٧١

نظرٌة كٌغاندعاء الشحات عبد الحى العنانى مستجد تخلف ١٢٢٣٠٥١٧٢

المزاج والذاتدعاء خالد دمحم دمحم البٌومى مستجد تمدٌر ١٢٣٣٠٥١٧٣

الفكاهة والفصامدعاء شكرى حافظ على العزب مستجد تمدٌر ١٢٤٣٠٥١٧٤

تكامل الشخصٌة والمزاجدعاء فاٌك مراد عبد الهادى السٌد مستجد تخلف ١٢٥٣٠٥١٧٥

المزاج والذاتدعاء دمحم مصطفى السعٌد خضر مستجد تمدٌر ١٢٦٣٠٥١٧٦

نظرٌة كٌغاندمٌانه كامل الفونس عبد السٌد مستجد تمدٌر ١٢٧٣٠٥١٧٧

المزاج واالبداعدنٌا ابراهٌم نبٌه فرج السٌد مستجد تمدٌر ١٢٨٣٠٥١٧٨

الفكاهة والفصامدنٌا اشرف ابراهٌم ٌونس مستجد تمدٌر ١٢٩٣٠٥١٧٩

تكامل الشخصٌة والمزاجدنٌا سامى فرٌد الجمل مستجد تمدٌر ١٣٠٣٠٥١٨٠

نظرٌة كٌغاندنٌا عوض فرحات احمد على مستجد تمدٌر ١٣١٣٠٥١٨١

المزاج والذاتدنٌا دمحم احمد جوده مستجد تمدٌر ١٣٢٣٠٥١٨٢

الفكاهة والفصامدنٌا ٌاسرنبٌل احمد على الرفاعى مستجد تمدٌر ١٣٣٣٠٥١٨٣

المزاج واالبداعدٌنا دمحم بهٌج حسن مرضٌه مستجد تمدٌر ١٣٤٣٠٥١٨٤

نظرٌة كٌغاندٌنا منصور دمحم اسماعٌل عجٌزه مستجد تمدٌر ١٣٥٣٠٥١٨٥

الفكاهة والفصامرانٌا جمال حسٌن عبد الغنى ابو شاهٌن مستجد تمدٌر ١٣٦٣٠٥١٨٦

تكامل الشخصٌة والمزاجرانٌا عبد الفتاح السٌد دمحم عبد الفتاح مستجد تمدٌر ١٣٧٣٠٥١٨٧

نظرٌة كٌغانرانٌا معوض حسٌن عبد الحلٌم معوض مستجد تمدٌر ١٣٨٣٠٥١٨٨

المزاج والذاترباب محمود احمد مصطفى مستجد تخلف ١٣٩٣٠٥١٨٩

الفكاهة والفصامرحاب عبد الفتاح السٌد دمحم عبد الفتاح مستجد تمدٌر ١٤٠٣٠٥١٩٠
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ٌمظة الضمٌر والعدوانرحاب ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ابوالحسن مستجد تمدٌر ١٤١٣٠٥١٩١

األمزجة الثالث والعصابٌةرحمه حمدى العدوى دمحم حسان مستجد تمدٌر ١٤٢٣٠٥١٩٢

السلوكٌة والخجلرضا دمحم جوده عبد الممصود احمد مستجد تمدٌر ١٤٣٣٠٥١٩٣

أنماط الشخصٌة والذاترغده المتولى عباس على الوسط مستجد تمدٌر ١٤٤٣٠٥١٩٤

العوامل الخمس الكبرى والفكاهةرلٌه زٌنهم دمحم المرسى فاضل مستجد تمدٌر ١٤٥٣٠٥١٩٥

ٌمظة الضمٌر والعدوانرنا ماجد محرم دمحم مرزوق مستجد تمدٌر ١٤٦٣٠٥١٩٦

األمزجة الثالث والعصابٌةرنا دمحم عزت حنفى حسانٌن مستجد تمدٌر ١٤٧٣٠٥١٩٧

السلوكٌة والخجلروان دمحم محمود مختار الزٌنى مستجد تمدٌر ١٤٨٣٠٥١٩٨

أنماط الشخصٌة والذاترٌم حمدى رشاد عطٌه مستجد تمدٌر ١٤٩٣٠٥١٩٩

العوامل الخمس الكبرى والفكاهةرٌم رأفت احمد جمال الدٌن شرباصى مستجد تمدٌر ١٥٠٣٠٥٢٠٠

ٌمظة الضمٌر والعدوانرٌم عادل دمحم دمحم الغمرى مستجد تمدٌر ١٥١٣٠٥٢٠١

العوامل الخمس الكبرى والفكاهةرٌهام احمد شعبان السعٌد الدنف مستجد تمدٌر ١٥٢٣٠٥٢٠٢

السلوكٌة والخجلرٌهام السٌد هالل دمحم الصعٌدى مستجد تخلف ١٥٣٣٠٥٢٠٣

أنماط الشخصٌة والذاترٌهام عادل دمحم دمحم الغمرى مستجد تمدٌر ١٥٤٣٠٥٢٠٤

العوامل الخمس الكبرى والفكاهةزهور هشام عوض الدسولى مستجد تمدٌر ١٥٥٣٠٥٢٠٥

ٌمظة الضمٌر والعدوانزٌنب ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم رمضان الطحان مستجد تمدٌر ١٥٦٣٠٥٢٠٦

األمزجة الثالث والعصابٌةزٌنب احمد بكر دمحم عبدالرازق مستجد تمدٌر ١٥٧٣٠٥٢٠٧

السلوكٌة والخجلزٌنب اسماعٌل عبد الرحمن ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٥٨٣٠٥٢٠٨

أنماط الشخصٌة والذاتزٌنب عادل احمد لاسم مستجد تمدٌر ١٥٩٣٠٥٢٠٩

العوامل الخمس الكبرى والفكاهةزٌنب عبد الحمٌد حسن السنباطى مستجد تمدٌر ١٦٠٣٠٥٢١٠
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الخجل الخبرات الشخصٌةزٌنب عبد السالم رشدى حافظ مستجد تمدٌر ١٦١٣٠٥٢١١

فروٌد وأنماط الشخصٌةزٌنب عبد هللا ابو الفتوح حسٌن العباسى مستجد تمدٌر ١٦٢٣٠٥٢١٢

ٌمظة الضمٌر وثبات الخجلزٌنب كارم عبد البارى البٌومى حسن مستجد تمدٌر ١٦٣٣٠٥٢١٣

أنماط الشخصٌة والعدوانٌة وٌمظة الضمٌرزٌنب دمحم صبرى السٌد عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ١٦٤٣٠٥٢١٤

ب-االنبساط والعدوانٌة ونمط الشخصٌة أزٌنب دمحم على الشٌوى مستجد تمدٌر ١٦٥٣٠٥٢١٥

الخجل الخبرات الشخصٌةزٌنب هشام حسٌن احمد النادى مستجد تمدٌر ١٦٦٣٠٥٢١٦

فروٌد وأنماط الشخصٌةسارة لدرى احمد عٌاد مستجد تمدٌر ١٦٧٣٠٥٢١٧

ٌمظة الضمٌر وثبات الخجلساره ابراهٌم ابراهٌم على ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٦٨٣٠٥٢١٨

أنماط الشخصٌة والعدوانٌة وٌمظة الضمٌرساره السٌد سلٌمان متولى خلٌل مستجد تمدٌر ١٦٩٣٠٥٢١٩

ب-االنبساط والعدوانٌة ونمط الشخصٌة أساره صابر صابر احمد حسونه مستجد تمدٌر ١٧٠٣٠٥٢٢٠

الخجل الخبرات الشخصٌةساره عبد المادر احمد ابراهٌم علٌوه مستجد تمدٌر ١٧١٣٠٥٢٢١

فروٌد وأنماط الشخصٌةساره عبد المنعم حسٌن فرج مستجد تمدٌر ١٧٢٣٠٥٢٢٢

ٌمظة الضمٌر وثبات الخجلساره على احمد دمحم سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٧٣٣٠٥٢٢٣

أنماط الشخصٌة والعدوانٌة وٌمظة الضمٌرساره محسن انور ابراهٌم حمود مستجد تمدٌر ١٧٤٣٠٥٢٢٤

ب-االنبساط والعدوانٌة ونمط الشخصٌة أساره مصطفى ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ١٧٥٣٠٥٢٢٥

الخجل الخبرات الشخصٌةسالى شرٌف عوض المتولى مستجد تمدٌر ١٧٦٣٠٥٢٢٦

فروٌد وأنماط الشخصٌةساندى حسن السٌد حامد منصور مستجد تخلف ١٧٧٣٠٥٢٢٧

ٌمظة الضمٌر وثبات الخجلسحر دمحم حسن السٌد دمحم مستجد تمدٌر ١٧٨٣٠٥٢٢٨

أنماط الشخصٌة والعدوانٌة وٌمظة الضمٌرسلمى اسامه فتحى عبد هللا زاٌد مستجد تخلف ١٧٩٣٠٥٢٢٩

ب-االنبساط والعدوانٌة ونمط الشخصٌة أسلمى صبرى على على لندٌل مستجد تمدٌر ١٨٠٣٠٥٢٣٠
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الخبرة ومالمح التعصبسلمى صالح شعبان عبدالحمٌد شعبان مستجد تمدٌر ١٨١٣٠٥٢٣١

السعادة والتعصبسلمى دمحم ابراهٌم شلبى العظمه مستجد تخلف ١٨٢٣٠٥٢٣٢

المزاج واالنبساطسلمى دمحم عبد العزٌز احمد المنسى مستجد تمدٌر ١٨٣٣٠٥٢٣٣

فروٌد والسعادةسلوان السٌد جمال السٌد السودانى الجعٌدى مستجد تمدٌر ١٨٤٣٠٥٢٣٤

أنماط الشخصٌة والخجلسماح خالد عبد البالى حسانٌن مصطفى مستجد تمدٌر ١٨٥٣٠٥٢٣٥

الخبرة ومالمح التعصبسماح رضا حبٌب دمحم حبٌب مستجد تمدٌر ١٨٦٣٠٥٢٣٦

السعادة والتعصبسماح شعبان دمحم تمام مستجد تمدٌر ١٨٧٣٠٥٢٣٧

المزاج واالنبساطسماح دمحم عمر منصور ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٨٨٣٠٥٢٣٨

فروٌد والسعادةسماهر عثمان عبد العزٌز عثمان مستجد تمدٌر ١٨٩٣٠٥٢٣٩

أنماط الشخصٌة والخجلسمر احمد عبد هللا عبدالفتاح البٌلى مستجد تمدٌر ١٩٠٣٠٥٢٤٠

الخبرة ومالمح التعصبسمٌه السٌد عبد الرءوف دمحم دمحم مستجد تمدٌر ١٩١٣٠٥٢٤١

السعادة والتعصبسمٌه عبد المنعم مجاهد عبد الوهاب مستجد تمدٌر ١٩٢٣٠٥٢٤٢

المزاج واالنبساطسها فاروق عبد العاطى الساٌح مستجد تمدٌر ١٩٣٣٠٥٢٤٣

فروٌد والسعادةسهام جمال دمحم ابوالحسن البغدادى مستجد تمدٌر ١٩٤٣٠٥٢٤٤

أنماط الشخصٌة والخجلسهٌر عماد احمد احمد دروٌش مستجد تمدٌر ١٩٥٣٠٥٢٤٥

الخبرة ومالمح التعصبسهٌر دمحم احمد ابو دالل مستجد تمدٌر ١٩٦٣٠٥٢٤٦

السعادة والتعصبسهٌله اٌمن دمحم السٌد ابراهٌم حسانٌن مستجد تمدٌر ١٩٧٣٠٥٢٤٧

المزاج واالنبساطشادٌه حسام الدٌن مصطفى دمحم حسنٌن مستجد تمدٌر ١٩٨٣٠٥٢٤٨

فروٌد والسعادةشروق ابراهٌم دمحم على ٌوسف ٌونس مستجد تمدٌر ١٩٩٣٠٥٢٤٩

أنماط الشخصٌة والخجلشروق زكرٌا جمعه رضوان مستجد تمدٌر ٢٠٠٣٠٥٢٥٠
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مركز الضبط والسماتشروق شعبان السعٌد دمحم عوض مستجد تمدٌر ٢٠١٣٠٥٢٥١

االكتئابشروق عماد شكرى دمحم الدرٌنى عبد المطلب مستجد تمدٌر ٢٠٢٣٠٥٢٥٢

االإزاحة والتعصبشروق مجدى أحمد ابراهٌم المنسى مستجد تمدٌر ٢٠٣٣٠٥٢٥٣

خصائص الشخصٌة ومركز الضبطشروق دمحم حامد عبد المولى مستجد تمدٌر ٢٠٤٣٠٥٢٥٤

مكونات الشخصٌة الفكاهةشروق دمحم صالح عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٢٠٥٣٠٥٢٥٥

مركز الضبط والسماتشرٌن الشافعى رفٌك احمد اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٠٦٣٠٥٢٥٦

االكتئابشٌرٌن سٌف الدٌن غٌات دمحم مستجد تمدٌر ٢٠٧٣٠٥٢٥٧

االزاحة والتعصبشٌماء احمد السٌد المرسى دمحم عدوى مستجد تمدٌر ٢٠٨٣٠٥٢٥٨

خصائص الشخصٌة ومركز الضبطشٌماء جمال دمحم دمحم زكى مستجد تخلف ٢٠٩٣٠٥٢٥٩

مركز الضبط والسماتشٌماء عادل البدوى السٌد دمحم حسانٌن مستجد تمدٌر ٢١٠٣٠٥٢٦٠

االكتئابشٌماء عادل دمحم على حسن مستجد تمدٌر ٢١١٣٠٥٢٦١

االزاحة والتعصبشٌماء دمحم السٌد عبد الجلٌل السعداوى مستجد تمدٌر ٢١٢٣٠٥٢٦٢

خصائص الشخصٌة ومركز الضبطصابرٌن صبرى طه دمحم الشربٌنً مستجد تمدٌر ٢١٣٣٠٥٢٦٣

مكونات الشخصٌة الفكاهةصفاء توفٌك السٌد دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ٢١٤٣٠٥٢٦٤

مركز الضبط والسماتصفاء حسام جمعه على مستجد تخلف ٢١٥٣٠٥٢٦٥

االكتئابصفاء دمحم احمد محمود مستجد تمدٌر ٢١٦٣٠٥٢٦٦

االزاحة والتعصبصفٌه مصطفى عبد الحلٌم عبد الهادى التلٌس مستجد تمدٌر ٢١٧٣٠٥٢٦٧

خصائص الشخصٌة ومركز الضبطضحى دمحم محسن فوزى حسن بدر مستجد تخلف ٢١٨٣٠٥٢٦٨

مكونات الشخصٌة الفكاهةضحى دمحم محمود محمود الصعٌدى مستجد تخلف ٢١٩٣٠٥٢٦٩

مركز الضبط والسماتعادل احمد دمحم العرالى لاسم مستجد تمدٌر ٢٢٠٣٠٥٢٧٠
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فروٌد والسعادةعبد الرحمن العربى الخضٌرى ابراهٌم الخضٌرى مستجد تخلف ٢٢١٣٠٥٢٧١

تأثٌر الدٌن وكونات الشخصٌةعبد هللا حازم المطب احمد سعده مستجد تمدٌر ٢٢٢٣٠٥٢٧٢

السعادة واالنبساطعبد الوهاب شعبان عبد الوهاب عبد الحمٌد هٌكل مستجد تمدٌر ٢٢٣٣٠٥٢٧٣

النرجسٌة والخجلعبدهللا حسن على حسن مرزوق مستجد تمدٌر ٢٢٤٣٠٥٢٧٤

التعصب ومحددات الشخصٌةعبدالوهاب دمحم دمحم صابر المرسى مستجد تمدٌر ٢٢٥٣٠٥٢٧٥

فروٌد والسعادةعبٌر السٌد طلبه دمحم ابو النجا مستجد تمدٌر ٢٢٦٣٠٥٢٧٦

تأثٌر الدٌن وكونات الشخصٌةعبٌر السٌد دمحم دمحم المغربى مستجد تخلف ٢٢٧٣٠٥٢٧٧

السعادة واالنبساطعال صالح هاشم الحسٌنى الشرٌف مستجد تمدٌر ٢٢٨٣٠٥٢٧٨

النرجسٌة والخجلعال عماد دمحم دمحم رزق مستجد تمدٌر ٢٢٩٣٠٥٢٧٩

التعصب ومحددات الشخصٌةعلى طارق احمد امام دمحم مستجد تمدٌر ٢٣٠٣٠٥٢٨٠

فروٌد والسعادةعلٌاء خالد عبد الغفار السندبسطى مستجد تخلف ٢٣١٣٠٥٢٨١

تأثٌر الدٌن وكونات الشخصٌةغرام السٌد جمعه رزق مستجد تخلف ٢٣٢٣٠٥٢٨٢

السعادة واالنبساطفاتن حمدى فتحى شولى حافظ مستجد تمدٌر ٢٣٣٣٠٥٢٨٣

النرجسٌة والخجلفاطمة احمد رمضان احمد مستجد تمدٌر ٢٣٤٣٠٥٢٨٤

التعصب ومحددات الشخصٌةفاطمه الزهراء دمحم ابراهٌم عٌد طه مستجد تمدٌر ٢٣٥٣٠٥٢٨٥

فروٌد والسعادةفاطمةالزهراء دمحم الحسٌنى دمحم البٌومى مستجد تمدٌر ٢٣٦٣٠٥٢٨٦

تأثٌر الدٌن وكونات الشخصٌةفاطمه السعٌد ابراهٌم ابراهٌم الدسولى مستجد تمدٌر ٢٣٧٣٠٥٢٨٧

السعادة واالنبساطفاطمه الشربٌنى دمحم الشربٌنى مطر مستجد تمدٌر ٢٣٨٣٠٥٢٨٨

النرجسٌة والخجلفاطمه جمعه عطٌه اسماعٌل زٌدان مستجد تمدٌر ٢٣٩٣٠٥٢٨٩

التعصب ومحددات الشخصٌةفاطمه خالد عبد الجواد عبد العاطً مستجد تمدٌر ٢٤٠٣٠٥٢٩٠

فرويد والسعادة
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الوسواس واإلبداعفاطمه عٌد توفٌك عبد العزٌز درٌع مستجد تمدٌر ٢٤١٣٠٥٢٩١

المزاج والفصامفاطمه مصطفى على احمد مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٢٣٠٥٢٩٢

السمات ونظرٌة كٌغانفلاير صابر محمود احمد عطٌه مستجد تمدٌر ٢٤٣٣٠٥٢٩٣

الذات والفكاهةفوزٌه السعٌد مصطفى وهبه فودة مستجد تخلف ٢٤٤٣٠٥٢٩٤

االكتئاب واالبداعفوزٌه على مصطفى مشاق مستجد تمدٌر ٢٤٥٣٠٥٢٩٥

الوسواس واإلبداعكرٌم احمد دمحم فتحى احمد متولى مستجد تمدٌر ٢٤٦٣٠٥٢٩٦

المزاج والفصاملٌلى حماده ابراهٌم دمحم ابو عجٌله مستجد تخلف ٢٤٧٣٠٥٢٩٧

السمات ونظرٌة كٌغانماٌسه ربٌع عبد الخالك دروٌش مستجد تخلف ٢٤٨٣٠٥٢٩٨

الذات والفكاهةدمحم احمد احمد عباس مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٩٣٠٥٢٩٩

االكتئاب واالبداعدمحم خالد عبد المنعم عبد الحمٌد حجازي مستجد تخلف ٢٥٠٣٠٥٣٠٠

الوسواس واإلبداعدمحم خمٌس السٌد زٌدان مستجد تخلف ٢٥١٣٠٥٣٠١

السمات ونظرٌة كٌغاندمحم عبد الراضى عبد البارى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٥٢٣٠٥٣٠٢

الذات والفكاهةدمحم عرفه الباز عرفه رخٌه مستجد تمدٌر ٢٥٣٣٠٥٣٠٣

االكتئاب واالبداعدمحم على معروف على الصبروت مستجد تخلف ٢٥٤٣٠٥٣٠٤

الوسواس واإلبداعدمحم محمود احمد محمود مسعود مستجد تخلف ٢٥٥٣٠٥٣٠٥

السمات ونظرٌة كٌغاندمحم مراد ابوالعنٌن عطا ابوالعنٌن مستجد تمدٌر ٢٥٦٣٠٥٣٠٦

الذات والفكاهةدمحم منصور دمحم عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٢٥٧٣٠٥٣٠٧

االكتئاب واالبداعمحمود دمحم محمود على عمر مستجد تمدٌر ٢٥٨٣٠٥٣٠٨

الوسواس واإلبداعمحمود دمحم معوض السٌد دمحم فتوح مستجد تمدٌر ٢٥٩٣٠٥٣٠٩

االكتئاب واالبداعمحمود هانى محمود عبٌد مستجد تمدٌر ٢٦٠٣٠٥٣١٠
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الكف السلوكى والفصاممرح دمحم ابراهٌم دمحم احمد البراوى مستجد تمدٌر ٢٦١٣٠٥٣١١

الضمٌر وثبات الخجلمروه سمٌر عبد هللا الحسنى مستجد تمدٌر ٢٦٢٣٠٥٣١٢

حس الفكاهة ومكونات الشخصٌةمروه عبد المادر رمضان حامد عبد المولى مستجد تمدٌر ٢٦٣٣٠٥٣١٣

ٌمظة الضمٌر والسعادةمروه على مختار دمحم مستجد تمدٌر ٢٦٤٣٠٥٣١٤

الخبرات والمزاجمروه دمحم ابو الفتوح احمد عتمان مستجد تمدٌر ٢٦٥٣٠٥٣١٥

الكف السلوكى والفصاممروه دمحم احمد دمحم سالم مستجد تخلف ٢٦٦٣٠٥٣١٦

الضمٌر وثبات الخجلمرٌم ابراهٌم محمود دمحم المتولى رجب مستجد تمدٌر ٢٦٧٣٠٥٣١٧

حس الفكاهة ومكونات الشخصٌةمرٌم جمال عٌد مصطفى السحلى مستجد تمدٌر ٢٦٨٣٠٥٣١٨

ٌمظة الضمٌر والسعادةمرٌم سامى جورجى روفائٌل داود مستجد تمدٌر ٢٦٩٣٠٥٣١٩

الخبرات والمزاجمرٌم شرٌف دمحم سلٌمان خضٌر مستجد تمدٌر ٢٧٠٣٠٥٣٢٠

الكف السلوكى والفصاممرٌم عزت شولى المكاوى سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٧١٣٠٥٣٢١

الضمٌر وثبات الخجلمرٌم دمحم جمعه المتبولى شحتو مستجد تمدٌر ٢٧٢٣٠٥٣٢٢

حس الفكاهة ومكونات الشخصٌةمرٌم مصطفى دمحم على دمحم محمود مستجد تمدٌر ٢٧٣٣٠٥٣٢٣

ٌمظة الضمٌر والسعادةمرٌم هشام دمحم متولى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٧٤٣٠٥٣٢٤

الخبرات والمزاجمرٌم وفا دمحم حامد حموده مستجد تمدٌر ٢٧٥٣٠٥٣٢٥

الكف السلوكى والفصاممسعد عبد الكرٌم دمحم احمد ابو المعاطى مستجد تمدٌر ٢٧٦٣٠٥٣٢٦

الضمٌر وثبات الخجلمصطفى عبد السالم حسن دمحم الشاذلى مستجد تمدٌر ٢٧٧٣٠٥٣٢٧

حس الفكاهة ومكونات الشخصٌةمنار ابراهٌم منصور المهدى البسطوٌسى مستجد تمدٌر ٢٧٨٣٠٥٣٢٨

ٌمظة الضمٌر والسعادةمنار احمد احمد السٌد المرم مستجد تمدٌر ٢٧٩٣٠٥٣٢٩

الخبرات والمزاجمنار حمدى الشبراوى دمحم الماضى مستجد تخلف ٢٨٠٣٠٥٣٣٠
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لٌاس الشخصٌة والتعصبمنار دمحم السٌد سٌد احمد ٌسن مستجد تمدٌر ٢٨١٣٠٥٣٣١

مالمح التعصب والعدوانٌةمنار منٌر محمود دمحم سالمه مستجد تخلف ٢٨٢٣٠٥٣٣٢

الكف والمزاجمنار ناجح حسن غنٌمى على مستجد تمدٌر ٢٨٣٣٠٥٣٣٣

االبداع والنمو األخاللىمنار ناصر ذكى نصر ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٨٤٣٠٥٣٣٤

الخجل والذاتمنال لطفى صالح عبد العظٌم مستجد تمدٌر ٢٨٥٣٠٥٣٣٥

لٌاس الشخصٌة والتعصبمنال ٌاسر عزت عبد الخالك الشرلاوى مستجد تمدٌر ٢٨٦٣٠٥٣٣٦

مالمح التعصب والعدوانٌةمنه هللا السعٌد السعٌد السعٌد دمحم موسى مستجد تمدٌر ٢٨٧٣٠٥٣٣٧

الكف والمزاجمنه هللا دمحم محمود دمحم احمد الجنٌدى مستجد تمدٌر ٢٨٨٣٠٥٣٣٨

االبداع والنمو األخاللىمنه هللا مصطفى السٌد احمد عبد الغفار مستجد تمدٌر ٢٨٩٣٠٥٣٣٩

الخجل والذاتمنه خالد عبدالعزٌز ابوعاصى مستجد تمدٌر ٢٩٠٣٠٥٣٤٠

لٌاس الشخصٌة والتعصبمنى الششتاوى مصطفى الششتاوى ابوالخٌر مستجد تمدٌر ٢٩١٣٠٥٣٤١

مالمح التعصب والعدوانٌةمنى اٌمن احمد عطٌه سٌد احمد مستجد تمدٌر ٢٩٢٣٠٥٣٤٢

الكف والمزاجمنى خضر على خضر مستجد تمدٌر ٢٩٣٣٠٥٣٤٣

االبداع والنمو األخاللىمنى فوزى دمحم عثمان المتولى مستجد تمدٌر ٢٩٤٣٠٥٣٤٤

الخجل والذاتمها على محمود سلٌمان غنٌم مستجد تمدٌر ٢٩٥٣٠٥٣٤٥

لٌاس الشخصٌة والتعصبمها محسن دمحم طه مستجد تمدٌر ٢٩٦٣٠٥٣٤٦

مالمح التعصب والعدوانٌةموده مجدى ابراهٌم محمود الطنطاوى مستجد تخلف ٢٩٧٣٠٥٣٤٧

الكف والمزاجمى جمعه االمام دمحم االمام مستجد تمدٌر ٢٩٨٣٠٥٣٤٨

االبداع والنمو األخاللىمى عرفه احمد عرفه الصاوى مستجد تخلف ٢٩٩٣٠٥٣٤٩

الخجل والذاتمى مدحت عمر دمحم دمحم زٌد مستجد تخلف ٣٠٠٣٠٥٣٥٠
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 االبداع والخبراتمى مصطفى المغاورى حسٌن عرفات مستجد تخلف ٣٠١٣٠٥٣٥١

أنماط الشخصٌة  والخبرةمٌاده اشرف دمحم السٌد الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٠٢٣٠٥٣٥٢

األمزجة الثالثة وانماط الشخصٌةمٌاده حسن دمحم السٌد شاهٌن مستجد تمدٌر ٣٠٣٣٠٥٣٥٣

فروٌد واالنبساطمٌار خالد دمحم عبد المتعال مستجد تمدٌر ٣٠٤٣٠٥٣٥٤

الخجل واالكتئابمٌار دمحم السٌد ابراهٌم الحوت مستجد تمدٌر ٣٠٥٣٠٥٣٥٥

االبداع والخبراتمٌرنا جمعه دمحم جمعه سلٌمان مستجد تمدٌر ٣٠٦٣٠٥٣٥٦

أنماط الشخصٌة  والخبرةمٌرنا عماد حمزه دمحم على مستجد تخلف ٣٠٧٣٠٥٣٥٧

األمزجة الثالثة وانماط الشخصٌةمٌنا اٌهاب البٌر سعد مستجد تخلف ٣٠٨٣٠٥٣٥٨

فروٌد واالنبساطنادٌن جمال دمحم اسماعٌل محمود مستجد تمدٌر ٣٠٩٣٠٥٣٥٩

الخجل واالكتئابنادٌه سامح حسٌن ابو المجد مستجد تمدٌر ٣١٠٣٠٥٣٦٠

األبداع والخبراتناهد دمحم عبده ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ٣١١٣٠٥٣٦١

أنماط الشخصٌة  والخبرةنبٌلة عمر عبد الفتاح دمحم مستجد تمدٌر ٣١٢٣٠٥٣٦٢

األمزجة الثالثة وانماط الشخصٌةنبٌله دمحم حامد الموافى مستجد تمدٌر ٣١٣٣٠٥٣٦٣

فروٌد واالنبساطنجوى ٌحٌى ابراهٌم النجٌري مستجد تخلف ٣١٤٣٠٥٣٦٤

الخجل واالكتئابندا احمد عبد العظٌم السٌد الشربٌنى مستجد تخلف ٣١٥٣٠٥٣٦٥

االبداع والخبراتنداء نسٌم توفٌك عبدالفتاح سعٌد مستجد تمدٌر ٣١٦٣٠٥٣٦٦

أنماط الشخصٌة  والخبرةندى أشرف دمحم عبد الغنً مستجد تمدٌر ٣١٧٣٠٥٣٦٧

األمزجة الثالثة وانماط الشخصٌةندى السعٌد على احمد زٌد مستجد تمدٌر ٣١٨٣٠٥٣٦٨

فروٌد واالنبساطندى السٌد لطفى على حسن مستجد تمدٌر ٣١٩٣٠٥٣٦٩

الخجل واالكتئابندى حسام حمدي المتولً االجرب مستجد تمدٌر ٣٢٠٣٠٥٣٧٠

 ٢٠١٦ الئحة 

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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الخجل ومحددات الشخصٌةندى رضا حلمى عوض نجم مستجد تمدٌر ٣٢١٣٠٥٣٧١

االزاحة والسعادةندى عادل ذكى دمحم ناصر مستجد تمدٌر ٣٢٢٣٠٥٣٧٢

االكتئاب وأنماط الشخصٌةندى عبدالمحسن السعٌد عبدالمحسن مستجد تمدٌر ٣٢٣٣٠٥٣٧٣

العدوانٌة والموالفندى عمر دمحم ابوالنصر مستجد تمدٌر ٣٢٤٣٠٥٣٧٤

ٌمظة الضمٌر والخجلندى عٌسى ربٌع حسن على مستجد تخلف ٣٢٥٣٠٥٣٧٥

الخجل ومحددات الشخصٌةندى دمحم ابراهٌم عبده الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٢٦٣٠٥٣٧٦

التعصبندى ٌحٌى احمد دمحم على مستجد تمدٌر ٣٢٧٣٠٥٣٧٧

االزاحة والسعادةنعمه السٌد احمد السٌد عجوه مستجد تمدٌر ٣٢٨٣٠٥٣٧٨

االكتئاب وأنماط الشخصٌةنغم سامى دمحم الدمنهورى مستجد تمدٌر ٣٢٩٣٠٥٣٧٩

العدوانٌة والموالفنهاد السٌد عطٌه اللباد مستجد تخلف ٣٣٠٣٠٥٣٨٠

ٌمظة الضمٌر والخجلنهاد خالد سعد على خلٌل مستجد تمدٌر ٣٣١٣٠٥٣٨١

الخجل ومحددات الشخصٌةنهال عبد الحمٌد دمحم دمحم عبد ربه مستجد تمدٌر ٣٣٢٣٠٥٣٨٢

التعصبنهال دمحم السٌد فهٌم مستجد تمدٌر ٣٣٣٣٠٥٣٨٣

االزاحة والسعادةنهال دمحم نبٌل محمود حسن ابو العز مستجد تمدٌر ٣٣٤٣٠٥٣٨٤

االكتئاب وأنماط الشخصٌةنهى دمحم انور المتولى سالم مستجد تمدٌر ٣٣٥٣٠٥٣٨٥

العدوانٌة والموالفنورا عبد العزٌز السٌد شعبان مستجد تمدٌر ٣٣٦٣٠٥٣٨٦

ٌمظة الضمٌر والخجلنورا عبد هللا على زٌن العابدٌن مستجد تمدٌر ٣٣٧٣٠٥٣٨٧

الخجل ومحددات الشخصٌةنورا مجدى احمد زاهر الخضٌري مستجد تمدٌر ٣٣٨٣٠٥٣٨٨

التعصبنوران عصام اسماعٌل على بدوى مستجد تمدٌر ٣٣٩٣٠٥٣٨٩

االزاحة والسعادةنوره اشرف عبد الرازق عثمان مستجد تخلف ٣٤٠٣٠٥٣٩٠

جامعة المنصورة
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نظرٌات الشخصٌة واالبداعنورهان احمد محمود الهنٌدى مستجد تمدٌر ٣٤١٣٠٥٣٩١

أنماط الشخصٌة والحس الفكاهىنورهان اٌمن عٌسى بٌومى مستجد تمدٌر ٣٤٢٣٠٥٣٩٢

السعادة ونمو الشخصٌةنورهان اٌهاب عبد السمٌع محمود اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٤٣٣٠٥٣٩٣

ٌمظة الذات ومالمح التعصبنورهان صالح السباعى ناصف مستجد تمدٌر ٣٤٤٣٠٥٣٩٤

الموالف واالنبساط نورهان على على على الشناوى مستجد تمدٌر ٣٤٥٣٠٥٣٩٥

نظرٌات الشخصٌة واالبداعنورهان دمحم السٌد حسن صالح مستجد تمدٌر ٣٤٦٣٠٥٣٩٦

أنماط الشخصٌة والحس الفكاهىنٌره احمد دمحم السعٌد عبدالمادر مستجد تمدٌر ٣٤٧٣٠٥٣٩٧

السعادة ونمو الشخصٌةنٌره مجدى دمحم ندا مستجد تمدٌر ٣٤٨٣٠٥٣٩٨

ٌمظة الذات ومالمح التعصبنٌفٌن ٌسرى عبد العاطى البٌومى مستجد تمدٌر ٣٤٩٣٠٥٣٩٩

الموالف واالنبساط هاجر احمد دمحم السٌد عبد السالم مستجد تخلف ٣٥٠٣٠٥٤٠٠

نظرٌات الشخصٌة واالبداعهاجر فهٌم صبرى خلٌل البحراوي مستجد تمدٌر ٣٥١٣٠٥٤٠١

أنماط الشخصٌة والحس الفكاهىهاجر محمود احمد جعفر احمد مستجد تمدٌر ٣٥٢٣٠٥٤٠٢

السعادة ونمو الشخصٌةهانم حاتم دمحم احمد مستجد تمدٌر ٣٥٣٣٠٥٤٠٣

ٌمظة الذات ومالمح التعصبهاٌدى عماد عوض هللا جرجس مستجد تمدٌر ٣٥٤٣٠٥٤٠٤

الموالف واالنبساط هاٌدى هشام دمحم ابراهٌم المناوى مستجد تمدٌر ٣٥٥٣٠٥٤٠٥

نظرٌات الشخصٌة واالبداعهبة احمد الغرٌب دمحم الجربان مستجد تخلف ٣٥٦٣٠٥٤٠٦

أنماط الشخصٌة والحس الفكاهىهبه احمد احمد عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٣٥٧٣٠٥٤٠٧

السعادة ونمو الشخصٌةهبه مسعد مسعد احمد ابو المعاطى مستجد تمدٌر ٣٥٨٣٠٥٤٠٨

ٌمظة الذات ومالمح التعصبهدى المرسى عبد هللا المرسً مستجد تمدٌر ٣٥٩٣٠٥٤٠٩

الموالف واالنبساط هدى طارق عبد هللا عبد الحلٌم الصباغ مستجد تمدٌر ٣٦٠٣٠٥٤١٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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الشخصٌة الخجولةهدى فوزى صدٌك محمود الشربٌنً مستجد تمدٌر ٣٦١٣٠٥٤١١

االنبساط ومحددات الشخصٌةهدٌر عبدالحمٌد دمحم احمد عمران مستجد تمدٌر ٣٦٢٣٠٥٤١٢

محددات الشخصٌة والتعصبهناء جمال دمحم دمحم حجازى مستجد تخلف ٣٦٣٣٠٥٤١٣

العدوانٌة والفكاهةهناء على ٌاسٌن ٌاسٌن داود مستجد تمدٌر ٣٦٤٣٠٥٤١٤

فروٌد والفكاهةهند السٌد عطٌه احمد عطٌه مستجد تمدٌر ٣٦٥٣٠٥٤١٥

الشخصٌة الخجولةهند جمال الممدوح دمحم دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ٣٦٦٣٠٥٤١٦

االنبساط ومحددات الشخصٌةهند مسعود منصور اسماعٌل ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٦٧٣٠٥٤١٧

محددات الشخصٌة والتعصبهٌام جمال دمحم احمد عبدهللا مستجد تمدٌر ٣٦٨٣٠٥٤١٨

العدوانٌة والفكاهةوئام نبٌل دمحم ٌوسف ابو العز مستجد تمدٌر ٣٦٩٣٠٥٤١٩

فروٌد والفكاهةوجٌده انٌس حافظ دمحم حسن مستجد تمدٌر ٣٧٠٣٠٥٤٢٠

الشخصٌة الخجولةوالء اٌهاب احمد على الجندى مستجد تخلف ٣٧١٣٠٥٤٢١

االنبساط ومحددات الشخصٌةوالء عبد العزٌز ابراهٌم الدسولً مستجد تمدٌر ٣٧٢٣٠٥٤٢٢

محددات الشخصٌة والتعصبٌارا رزق سعد طه ابوشامه مستجد تمدٌر ٣٧٣٣٠٥٤٢٣

العدوانٌة والفكاهةٌارا وائل عبد الرزاق عطوه ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٧٤٣٠٥٤٢٤

فروٌد والفكاهةٌارا ٌاسر دمحم الزٌنى دمحم مستجد تمدٌر ٣٧٥٣٠٥٤٢٥

الشخصٌة الخجولةٌاسمٌن احمد عبد الرؤف احمد شعبان مستجد تمدٌر ٣٧٦٣٠٥٤٢٦

االنبساط ومحددات الشخصٌةٌاسمٌن اشرف جمٌل محمود نمرٌش مستجد تمدٌر ٣٧٧٣٠٥٤٢٧

محددات الشخصٌة والتعصبٌاسمٌن اشرف محسن عبدالوهاب مستجد تمدٌر ٣٧٨٣٠٥٤٢٨

العدوانٌة والفكاهةٌاسمٌن حافظ ابراهٌم السٌد فوده مستجد تمدٌر ٣٧٩٣٠٥٤٢٩

فروٌد والفكاهةٌاسمٌن عاطف دمحم ابراهٌم امٌن مستجد تمدٌر ٣٨٠٣٠٥٤٣٠

كلٌة اآلداب
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االتجاهات التعصبٌة ونمو الشخصٌةٌاسمٌن عبد العزٌز الشحات السٌد الخلٌجى مستجد تمدٌر ٣٨١٣٠٥٤٣١

نموذج بلومٌن وأنماط الشخصٌةٌاسمٌن على دمحم خلٌل حرز مستجد تمدٌر ٣٨٢٣٠٥٤٣٢

السلوكٌة والخجلٌاسمٌن دمحم السٌد على عبد الرحٌم مستجد تمدٌر ٣٨٣٣٠٥٤٣٣

اٌزنن وأنماط الشخصٌةٌاسمٌن دمحم توفٌك دمحم لبٌب مستجد تمدٌر ٣٨٤٣٠٥٤٣٤

اضطرابات الشصٌة والفكاهةٌاسمٌن دمحم ٌوسف دمحم زكى شحاته مستجد تمدٌر ٣٨٥٣٠٥٤٣٥

االتجاهات التعصبٌة ونمو الشخصٌةٌمنى المنشاوى دمحم أبو عجور مستجد تمدٌر ٣٨٦٣٠٥٤٣٦

نموذج بلومٌن وأنماط الشخصٌةٌمنى حامد سلٌمان احمد درغام مستجد تمدٌر ٣٨٧٣٠٥٤٣٧

السلوكٌة والخجلٌوسف احمد شولً دمحم محمود مستجد تمدٌر ٣٨٨٣٠٥٤٣٨

اٌزنن وأنماط الشخصٌةٌوسف مصطفً بكر السٌد هندام مستجد تمدٌر ٣٨٩٣٠٥٤٣٩

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
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اضطرابات الشخصٌة والكاهةابتسام السٌد دمحم ابراهٌم الهوارى مستجد تمدٌر ١٣٠٥٦٩١

االتجاهات التعصبٌة ونمو الشخصٌةاسراء السٌد دمحم جبر ستٌته مستجد تخلف ٢٣٠٥٦٩٢

نموذج بلومٌن وأنماط الشخصٌةاسراء اٌمن سعد جاد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٣٠٥٦٩٣

أٌزنن ومحددات الشخصٌةاسراء على دمحم دمحم على مستجد تخلف ٤٣٠٥٦٩٤

االكتئاب واالنفعالٌة والسلوكٌةاسراء فكرى رزق رزق ٌوسف مستجد تمدٌر ٥٣٠٥٦٩٥

اضطرابات الشخصٌة والكاهةاسراء دمحم عبد الحمٌد حجازى مصطفى مستجد تمدٌر ٦٣٠٥٦٩٦

االتجاهات التعصبٌة ونمو الشخصٌةاسراء دمحم مصباح احمد المتولى شطا مستجد تمدٌر ٧٣٠٥٦٩٧

نموذج بلومٌن وأنماط الشخصٌةاسراء ٌوسف عبد اللطٌف احمد عمر مستجد تمدٌر ٨٣٠٥٦٩٨

أٌزنن ومحددات الشخصٌةاسالم احمد الموافى صالح مستجد تخلف ٩٣٠٥٦٩٩

االكتئاب واالنفعالٌة والسلوكٌةاسماء السٌد منصور دمحم الشابورى مستجد تخلف ١٠٣٠٥٧٠٠

اضطرابات الشخصٌة والكاهةاسماء عبد المنعم السٌد عبد المنعم مستجد تمدٌر ١١٣٠٥٧٠١

االتجاهات التعصبٌة ونمو الشخصٌةاسماء ناجى دمحم لطفى عبدالعزٌز البسٌونى مستجد تخلف ١٢٣٠٥٧٠٢

نموذج بلومٌن وأنماط الشخصٌةاالء امجد مدحت ٌكن متولى حاٌس مستجد تمدٌر ١٣٣٠٥٧٠٣

أٌزنن ومحددات الشخصٌةاالء زٌد محمود زٌد ابراهٌم مستجد تخلف ١٤٣٠٥٧٠٤

االكتئاب واالنفعالٌة والسلوكٌةاالء عماره رمضان اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٥٣٠٥٧٠٥

اضطرابات الشخصٌة والكاهةالسٌد سعد السٌد عالم زهران مستجد تخلف ١٦٣٠٥٧٠٦

االتجاهات التعصبٌة ونمو الشخصٌةالسٌد دمحم السٌد حافظ حواس مستجد تخلف ١٧٣٠٥٧٠٧

نموذج بلومٌن وأنماط الشخصٌةالشٌماء الوكٌل دمحم عبدالمنعم مستجد تمدٌر ١٨٣٠٥٧٠٨

أٌزنن ومحددات الشخصٌةالشٌماء طلعت عبد السالم عبدالممصود مستجد تمدٌر ١٩٣٠٥٧٠٩

االكتئاب واالنفعالٌة والسلوكٌةامل دمحم الحسٌنى دمحم شلباٌه مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٥٧١٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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الخجل والضبط الداخلىاٌمان عالء الدٌن عبد المنعم دمحم غٌث مستجد تمدٌر ٢١٣٠٥٧١١

النمو الخلمى ومراحله والمدرسة السلوكٌةاٌمان دمحم السعٌد فرح ٌسن مستجد تخلف ٢٢٣٠٥٧١٢

أنماط الشخصٌة ومكوناتهااٌمان ناجى سعد دمحم احمد مستجد تمدٌر ٢٣٣٠٥٧١٣

العوامل الخمسة للشخصٌة والفكاهةاٌمن مصطفى دمحم السنوسً مستجد تمدٌر ٢٤٣٠٥٧١٤

السعادة وعواملها ونظرٌات الشخصٌةاٌه ابو بكر الدسولى عبد الغنى سالم مستجد تمدٌر ٢٥٣٠٥٧١٥

الخجل والضبط الداخلىاٌه السٌد طلعت دمحم حسنٌن الشاعر مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٥٧١٦

النمو الخلمى ومراحله والمدرسة السلوكٌةاٌه هللا حبٌب على دمحم حسن مستجد تخلف ٢٧٣٠٥٧١٧

أنماط الشخصٌة ومكوناتهااٌه رمضان ناجى رمضان طلبه مستجد تخلف ٢٨٣٠٥٧١٨

العوامل الخمسة للشخصٌة والفكاهةاٌه سعٌد عبدالحمٌد الفمى مستجد تمدٌر ٢٩٣٠٥٧١٩

السعادة وعواملها ونظرٌات الشخصٌةاٌه صبرى الدسولى البدوى بدر مستجد تمدٌر ٣٠٣٠٥٧٢٠

الخجل والضبط الداخلىاٌه على هالل عٌد هالل دمحم مستجد تخلف ٣١٣٠٥٧٢١

النمو الخلمى ومراحله والمدرسة السلوكٌةاٌه دمحم شحاته عطٌه مستجد تخلف ٣٢٣٠٥٧٢٢

أنماط الشخصٌة ومكوناتهااٌه دمحم دمحم المعماع حسن مستجد تمدٌر ٣٣٣٠٥٧٢٣

العوامل الخمسة للشخصٌة والفكاهةجهاد محمود صبحى نصحى عرفان مستجد تخلف ٣٤٣٠٥٧٢٤

السعادة وعواملها ونظرٌات الشخصٌةخلود ابراهٌم على احمد على الشرم مستجد تخلف ٣٥٣٠٥٧٢٥

الخجل والضبط الداخلىخلود اسماعٌل عبد الرازق دمحم عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٥٧٢٦

النمو الخلمى ومراحله والمدرسة السلوكٌةدالٌا دمحم دمحم السعٌد الماكن مستجد تخلف ٣٧٣٠٥٧٢٧

أنماط الشخصٌة ومكوناتهادٌنا العوضى عبد الهادى احمد مستجد تمدٌر ٣٨٣٠٥٧٢٨

العوامل الخمسة للشخصٌة والفكاهةرانٌا السٌد رمضان محمود ابراهٌم مستجد تخلف ٣٩٣٠٥٧٢٩

السعادة وعواملها ونظرٌات الشخصٌةرجاء البدراوى محى عبدالغفار مستجد تخلف ٤٠٣٠٥٧٣٠
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خجل الصغار ومدارس الشخصٌةرحاب السعٌد حسن السعٌد ضبح مستجد تمدٌر ٤١٣٠٥٧٣١

مكونات الشخصٌة ومالمح الشخصٌة المتعصبةرفمه سمٌر مسعد شنوده مستجد تمدٌر ٤٢٣٠٥٧٣٢

تطور الشخصٌة والسعادةرفٌده دمحم محمود احمد دمحم شحاته مستجد تمدٌر ٤٣٣٠٥٧٣٣

اضطرابات الشخصٌة والخجلروان دمحم نوح دمحم حسن مستجد تمدٌر ٤٤٣٠٥٧٣٤

التعصب ومحددات الشخصٌةرٌحانه حمدى دمحم احمد هٌكل مستجد تخلف ٤٥٣٠٥٧٣٥

خجل الصغار ومدارس الشخصٌةرٌهام سامى السٌد دمحم حسن مستجد تمدٌر ٤٦٣٠٥٧٣٦

مكونات الشخصٌة ومالمح الشخصٌة المتعصبةرٌهام دمحم متولى على العٌسوى مستجد تمدٌر ٤٧٣٠٥٧٣٧

تطور الشخصٌة والسعادةساره احمد دمحم طه الشملول مستجد تمدٌر ٤٨٣٠٥٧٣٨

اضطرابات الشخصٌة والخجلساره الدسولى دمحم عرفات عبد الجواد مستجد تخلف ٤٩٣٠٥٧٣٩

التعصب ومحددات الشخصٌةساره وهدان عبدالهادى مصطفى مستجد تخلف ٥٠٣٠٥٧٤٠

خجل الصغار ومدارس الشخصٌةسالى خالد احمد راشد الجمل مستجد تمدٌر ٥١٣٠٥٧٤١

مكونات الشخصٌة ومالمح الشخصٌة المتعصبةسامح فرٌد شولى على حجازى مستجد تخلف ٥٢٣٠٥٧٤٢

تطور الشخصٌة والسعادةسلمى طاهر دمحم عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ٥٣٣٠٥٧٤٣

اضطرابات الشخصٌة والخجلسلمى عادل عباس عبده عٌسى مستجد تخلف ٥٤٣٠٥٧٤٤

التعصب ومحددات الشخصٌةسماح نجٌب دمحم معبد عبد الولى مستجد تمدٌر ٥٥٣٠٥٧٤٥

خجل الصغار ومدارس الشخصٌةسمٌر السعٌد دمحم حامد العٌسوى مستجد تمدٌر ٥٦٣٠٥٧٤٦

مكونات الشخصٌة ومالمح الشخصٌة المتعصبةشاهنده عبد هللا احمد دمحم مستجد تخلف ٥٧٣٠٥٧٤٧

تطور الشخصٌة والسعادةشروق دمحم احمد دمحم عبد العزٌز مستجد تخلف ٥٨٣٠٥٧٤٨

اضطرابات الشخصٌة والخجلشروق دمحم عبد البالى دمحم البراوى مستجد تخلف ٥٩٣٠٥٧٤٩

التعصب ومحددات الشخصٌةشٌماء دمحم فاروق حسٌن غازي مستجد تخلف ٦٠٣٠٥٧٥٠
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التعصب واضطرابات الشخصٌةشٌماء محمود ابراهٌم العزازى صابر مستجد تخلف ٦١٣٠٥٧٥١

النمو األخاللى ومالمح التعصبصفا محمود عبدالفتاح الفرارجى مستجد تمدٌر ٦٢٣٠٥٧٥٢

نظرٌة ماكرى وكوستا وثبات المزاج فى الخجلعادل بدٌر حسن السٌد معوض مستجد تخلف ٦٣٣٠٥٧٥٣

السعادة والمزاج واالزاحةعبٌر احمد دمحم السعٌد مستجد تخلف ٦٤٣٠٥٧٥٤

النمو األخاللى ومالمح التعصبعبٌر دمحم سٌد عبد العال مستجد تمدٌر ٦٥٣٠٥٧٥٥

التعصب واضطرابات الشخصٌةعلٌاء مظهر مصطفى السٌد العوٌلى مستجد تمدٌر ٦٦٣٠٥٧٥٦

نظرٌة ماكرى وكوستا وثبات المزاج فى الخجلعمر حمدى عبد العاطى عبد المتجلى مستجد تمدٌر ٦٧٣٠٥٧٥٧

السعادة والمزاج واالزاحةعمرو ٌاسر احمد احمد النجار مستجد تمدٌر ٦٨٣٠٥٧٥٨

النمو األخاللى ومالمح التعصبعوض ٌسٌن عوض البستاوى مستجد تمدٌر ٦٩٣٠٥٧٥٩

التعصب واضطرابات الشخصٌةغاده دمحم عبد الحمٌد السٌد النجار مستجد تمدٌر ٧٠٣٠٥٧٦٠

نظرٌة ماكرى وكوستا وثبات المزاج فى الخجلفاتن مجدى دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٧١٣٠٥٧٦١

اضطرابات الشخصٌة والسعادةفادٌه احمد عبد البارى دمحم مستجد تمدٌر ٧٢٣٠٥٧٦٢

النمو األخاللى ومالمح التعصبفاطمه سعد حلمى السعٌد ابراهٌم كرم مستجد تخلف ٧٣٣٠٥٧٦٣

التعصب واضطرابات الشخصٌةفاطمه نبٌل شولى الوردانى الحداد مستجد تمدٌر ٧٤٣٠٥٧٦٤

نظرٌة ماكرى وكوستا وثبات المزاج فى الخجللبنى على عبد العزٌز ابو المعاطً مستجد تمدٌر ٧٥٣٠٥٧٦٥

السعادة والمزاج واالزاحةماجده على فوزى عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٧٦٣٠٥٧٦٦

النمو األخاللى ومالمح التعصبدمحم السعٌد رٌاض ابوزٌد مستجد تمدٌر ٧٧٣٠٥٧٦٧

التعصب واضطرابات الشخصٌةمحمود احمد احمد عبد الحى مجاهد مستجد تمدٌر ٧٨٣٠٥٧٦٨

نظرٌة ماكرى وكوستا وثبات المزاج فى الخجلمحمود رمضان جوده دمحم مستجد تمدٌر ٧٩٣٠٥٧٦٩

التعصب واضطرابات الشخصٌةمحمود عبد الرحمن حامد حامد سٌد احمد مستجد تخلف ٨٠٣٠٥٧٧٠
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الذكاء والنمو الخلمى والسعادةمحمود دمحم دمحم الدبوسى راسى مستجد تمدٌر ٨١٣٠٥٧٧١

البورت وفروٌد والفكاهةمروه عبدالرؤف عباس البشبٌشى مستجد تخلف ٨٢٣٠٥٧٧٢

نظرٌة السمات والخجلمرٌم المهدى المهدى ناصف دمحم مستجد تمدٌر ٨٣٣٠٥٧٧٣

التعصب واضطرابات الشخصٌةمرٌم جمال عثمان فرحات دمحم مستجد تمدٌر ٨٤٣٠٥٧٧٤

السعادة ومكونات الشخصٌةمرٌم عبد العزٌز دمحم الشربٌنً مستجد تمدٌر ٨٥٣٠٥٧٧٥

الذكاء والنمو الخلمى والسعادةمرٌم عثمان الشافعى دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٨٦٣٠٥٧٧٦

البورت وفروٌد والفكاهةمرٌم عصام على على احمد هاللٌه مستجد تخلف ٨٧٣٠٥٧٧٧

نظرٌة السمات والخجلمصطفى سمٌر سعد السعٌد المصرى مستجد تخلف ٨٨٣٠٥٧٧٨

التعصب واضطرابات الشخصٌةمنار فوده رشاد السٌد احمد مستجد تمدٌر ٨٩٣٠٥٧٧٩

السعادة ومكونات الشخصٌةمنة هللا صالح الدٌن عبدالحمٌد غانم مستجد تمدٌر ٩٠٣٠٥٧٨٠

الذكاء والنمو الخلمى والسعادةمنةهللا عزت مصطفى الخولً مستجد تمدٌر ٩١٣٠٥٧٨١

البورت وفروٌد والفكاهةمنه هللا احمد الشربٌنى فاٌز النجار مستجد تخلف ٩٢٣٠٥٧٨٢

نظرٌة السمات والخجلمنه هللا اشرف على دمحم مستجد تمدٌر ٩٣٣٠٥٧٨٣

التعصب واضطرابات الشخصٌةمنه هللا ٌحٌى زكرٌا على شعبان مستجد تمدٌر ٩٤٣٠٥٧٨٤

السعادة ومكونات الشخصٌةمى محمود عبد الوهاب احمد الرٌس مستجد تمدٌر ٩٥٣٠٥٧٨٥

الذكاء والنمو الخلمى والسعادةمٌرنا خالد مصطفى العرابى مستجد تمدٌر ٩٦٣٠٥٧٨٦

البورت وفروٌد والفكاهةنجوى ابراهٌم عكاشه ابراهٌم مستجد تمدٌر ٩٧٣٠٥٧٨٧

نظرٌة السمات والخجلنجوى مراد السٌد اسماعٌل مستجد تمدٌر ٩٨٣٠٥٧٨٨

التعصب واضطرابات الشخصٌةندا احمد عٌد دمحم المصاص مستجد تخلف ٩٩٣٠٥٧٨٩

السعادة ومكونات الشخصٌةندا سعد سعد شلبى السوده مستجد تمدٌر ١٠٠٣٠٥٧٩٠
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الخجل والخبرات والضمٌرندى تامر عادل دمحم المالح مستجد تخلف ١٠١٣٠٥٧٩١

الخبرة نمو الشخصٌة والسعادةندى حمزه احمد ابوالعطا موسى مستجد تمدٌر ١٠٢٣٠٥٧٩٢

اضطرابات الشخصٌة ومالمح التعصبندى وحٌد دمحم حسٌن سعٌد مستجد تمدٌر ١٠٣٣٠٥٧٩٣

الذكاء والتفتح الثمافى وعوامل الخطر فى اإلكتئابنسمه اٌمن طاهر توفٌك زٌاده مستجد تخلف ١٠٤٣٠٥٧٩٤

فروٌد واٌزنن والفكاهةنهاد خالد عبد اللطٌف جمعه الملٌجى مستجد تخلف ١٠٥٣٠٥٧٩٥

الخجل والخبرات والضمٌرنورا عبدالفتاح الباز دمحم عوضٌن مستجد تمدٌر ١٠٦٣٠٥٧٩٦

الخبرة نمو الشخصٌة والسعادةنورهان اسامه عبد الهادى حامد مستجد تمدٌر ١٠٧٣٠٥٧٩٧

اضطرابات الشخصٌة ومالمح التعصبنورهان دمحم عزٌز دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٠٨٣٠٥٧٩٨

الذكاء والتفتح الثمافى وعوامل الخطر فى اإلكتئابنٌره ماهر ابراهٌم محمود مستجد تمدٌر ١٠٩٣٠٥٧٩٩

فروٌد واٌزنن والفكاهةهاجر اشرف ابراهٌم ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١١٠٣٠٥٨٠٠

الخجل والخبرات والضمٌرهاجر السٌد معروف حسن لاعود مستجد تخلف ١١١٣٠٥٨٠١

الخبرة نمو الشخصٌة والسعادةهاجر عبد الفتاح عبد الفتاح عبد السمٌع السٌد مستجد تمدٌر ١١٢٣٠٥٨٠٢

اضطرابات الشخصٌة ومالمح التعصبهاجر عبدالنعٌم اسماعٌل حسن اسماعٌل مستجد تمدٌر ١١٣٣٠٥٨٠٣

الذكاء والتفتح الثمافى وعوامل الخطر فى اإلكتئابهانٌا دمحم اسامه دمحم االباصٌري عبدالوهاب مستجد تمدٌر ١١٤٣٠٥٨٠٤

فروٌد واٌزنن والفكاهةهاٌدى احمد دمحم دمحم شحاته مستجد تمدٌر ١١٥٣٠٥٨٠٥

الخجل والخبرات والضمٌرهدٌل شرٌف عبد العزٌز عبد العزٌز ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١٦٣٠٥٨٠٦

الخبرة نمو الشخصٌة والسعادةهند احمد حامد مصطفى الجمٌعً مستجد تمدٌر ١١٧٣٠٥٨٠٧

اضطرابات الشخصٌة ومالمح التعصبهند دمحم محمود دمحم عبد النبى مستجد تخلف ١١٨٣٠٥٨٠٨

الذكاء والتفتح الثمافى وعوامل الخطر فى اإلكتئابوالء ٌاسر احمد عبد السالم مملد مستجد تخلف ١١٩٣٠٥٨٠٩

فروٌد واٌزنن والفكاهةٌاسمٌن احمد سعد عوٌضه دمحم مستجد تمدٌر ١٢٠٣٠٥٨١٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة الثالثة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

فروٌد والبورت والخجلٌاسمٌن محمود ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١٢١٣٠٥٨١١

السلوكٌة والتعصبٌمنى ناصر دمحم ٌوسف حسن االبٌارى مستجد تمدٌر ١٢٢٣٠٥٨١٢

نظرٌة السمات والسعادة

النمو الخلمى والسعادة

الخجل والبورت

فروٌد والبورت والخجل

السلوكٌة والتعصب

نظرٌة السمات والسعادة

الخجل والبورت

فروٌد والبورت والخجل

السلوكٌة والتعصب

نظرٌة السمات والسعادة

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

علم النفس- انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة الثالثة 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

نظرٌة السمات والسعادةاحمد ابراهٌم عبدالغفار ابراهٌم وهبهمستجد تخلف١٣٠٥٤٨٢

الخجل والبورتزٌنب عبد الوهاب احمد االخضرمستجد تمدٌر٢٣٠٥٤٨٣

فروٌد والبورت والسعادةصفاء عبد المجٌد المغازى ابراهٌممستجد تخلف٣٣٠٥٤٨٤

نظرٌة السمات والسعادةمؤمن دمحم عباس دمحم النوسانىمستجد تمدٌر٤٣٠٥٤٨٥

الذات والسعادةماجد دمحم عوض دمحممستجد تخلف٥٣٠٥٤٨٦

نظرٌة السمات والسعادةمروه دمحم سعد دمحم عبد الفتاحمستجد تمدٌر٦٣٠٥٤٨٧

الخجل والبورتوجدى العربى دمحم ابراهٌممستجد تخلف٧٣٠٥٤٨٨

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتظام- المتحان طالب الفرلة الثالثة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠٠٣ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

الذكاء والخجلاسماء ناصر على ابوزٌدمستجد تخلف١٣٠٥٨٥٤

التعصب ومكونات الشخصٌةحسام الدٌن حسن احمد دمحم السعدنًمستجد تخلف٢٣٠٥٨٥٥

السعادة والنمو الخلمىرحمه عماد مصطفى عبدالجلٌل الزمرونىمستجد تخلف٣٣٠٥٨٥٦

الذكاء والخجلرٌم ربٌع رٌاض السٌدمستجد تمدٌر٤٣٠٥٨٥٧

التعصب ومكونات الشخصٌةفادى اشرف فاروق لبنمستجد تخلف٥٣٠٥٨٥٨

السعادة والنمو الخلمىكرٌم عبدالحكٌم احمد دمحم المنباوىمستجد تمدٌر٦٣٠٥٨٥٩

الذكاء والخجلمحمود مصطفى احمد رمضانمستجد تخلف٧٣٠٥٨٦٠

التعصب ومكونات الشخصٌةمرام دمحم نبٌل شهابمستجد تخلف٨٣٠٥٨٦١

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠٠٣ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

علم النفس- انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة الثالثة 


