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تكلم عن علم النفس البٌئً وخصائصهاحمد اسماعٌل عبدهللا ابو المعاطى مستجد ١١٠٤٨٣١

(أهمٌته – نشأته  )علم النفس البٌئً احمد طارق محمد عبد الوهاب مستجد ٢١٠٤٨٣٢

مجاالت علم النفس البٌئًاحمد عبد المجٌد فرج محمد مستجد ٣١٠٤٨٣٣

(خصائصه – نشأته  )علم النفس البٌئً احمد عبده محمد عبده فٌاض مستجد ٤١٠٤٨٣٤

(أهمٌته – نشأته  )علم النفس البٌئً احمد محمد عبد المتعال عبد المجٌد سلٌم مستجد ٥١٠٤٨٣٥

طرق البحث فً علم النفس البٌئًاحمد محمد محمد ابو الفتوح مستجد ٦١٠٤٨٣٦

تكلم عن اإلدراك البٌئً وانواعهاسامه محمد ابو صالح سعد مستجد ٧١٠٤٨٣٧

تكلم عن التأثٌرات االجتماعٌة والثقافٌة عند اإلدراك البٌئًاسامه هشام محمد مصطفى الجوهرى مستجد ٨١٠٤٨٣٨

العوامل المهمة فً إدراك الخطراسراء ابراهٌم الحسٌنى محمد النمر مستجد ٩١٠٤٨٣٩

تكلم عن تكوٌن االتجاه البٌئًاسراء ابراهٌم عبد الجواد جاد زرزورة مستجد ١٠١٠٤٨٤٠

نظرٌات البٌئةاسراء احمد احمد السٌد ابو الوفا مستجد ١١١٠٤٨٤١

تكلم عن نظرٌة القٌاس السلوكً مع احدى النظرٌات األخرىاسراء السعٌد محمد السعٌد محمود مستجد ١٢١٠٤٨٤٢

تأثٌر االزدحام على األنساناسراء رفٌق شحاته مجاهد سعده مستجد ١٣١٠٤٨٤٣

التفاعل الدٌنامً بٌن األنسان والبٌئةاسراء سعد احمد محمد محمد نعمه هللا مستجد ١٤١٠٤٨٤٤

المنظور البٌئً للتفاعل االجتماعً مع مٌكانٌزمات فً التفاعلاسراء عبد العزٌز حموده عبد العزٌز حموده مستجد ١٥١٠٤٨٤٥

المجال الشخصًاسراء عبد اللطٌف عبد اللطٌف عبد اللطٌف مهادل مستجد ١٦١٠٤٨٤٦

تكلم عن البٌئةاسراء عماد مصطفى السٌد احمد مستجد ١٧١٠٤٨٤٧

تكلم علم النفس البٌئً وطرق البحث فً العلماسراء فهمى حسٌن فهمى سلٌمان مستجد ١٨١٠٤٨٤٨

تكلم عن نشأة علم النفس البٌئً واإلدراك البٌئًاسراء محمد اسماعٌل على عبد هللا مستجد ١٩١٠٤٨٤٩

تكلم عن اهمٌة علم النفس البٌئً وطرق البحث فً العلماسراء محمد محمد عزت سٌرج مستجد ٢٠١٠٤٨٥٠
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تكلم عن مجاالت علم النفس البٌئً وتكوٌن اتجاه البٌئًاسماء ابراهٌم الذكرى على القلموش مستجد ٢١١٠٤٨٥١

تكلم عن خصائص علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةاسماء السعٌد على حسن جاد مستجد ٢٢١٠٤٨٥٢

تكلم عن نشأة علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةاسماء السٌد محمد ابراهٌم الوصٌف مستجد ٢٣١٠٤٨٥٣

تكلم عن علم النفس البٌئً وتأثٌر االزدحاماسماء السٌد محمد الجوهرى العسال مستجد ٢٤١٠٤٨٥٤

خصائص علم النفس البٌئً وتأثٌر االزدحاماسماء رمضان ابراهٌم عزام مستجد ٢٥١٠٤٨٥٥

انواع اإلدراك البٌئً والمجال الشخصًاسماء عبد المجٌد احمد عبد المجٌد جبر مستجد ٢٦١٠٤٨٥٦

اإلدراك البٌئً وتكوٌن االتجاه البٌئًاسماء على ابراهٌم على الشرقاوى مستجد ٢٧١٠٤٨٥٧

التأثٌرات االجتماعٌة عن اإلدراك البٌئً مع نظرٌات البٌئةاسماء على محمد على الشٌخ مستجد ٢٨١٠٤٨٥٨

تكوٌن االتجاه البٌئً مع تأثٌر االزدحام على األنساناسماء عمرو ابراهٌم ابراهٌم النبراوى مستجد ٢٩١٠٤٨٥٩

العوامل المهمة فً إدراك الخطر مع نظرٌات البٌئةاسماء محمد احمد عبد الرحٌم عٌسى مستجد ٣٠١٠٤٨٦٠

المجال الشخصً وتأثٌر االزدحام على األنساناسماء محمد احمد عوض مستجد ٣١١٠٤٨٦١

علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةاسماء محمد عطٌه عبد الرحٌم المتولى مستجد ٣٢١٠٤٨٦٢

تكوٌن االتجاه البٌئً والمجال الشخصًاسماء محمد محمد حسن شبانة مستجد ٣٣١٠٤٨٦٣

العوامل المهمة فً إدراك الخطر والمجال الشخصًاسماء محمد محمود حسن محمود عبدالمجٌد مستجد ٣٤١٠٤٨٦٤

مجاالت علم النفس البٌئً والعالج النفسً البٌئًاسماء ٌسرى عبدالفتاح الشبكى مستجد ٣٥١٠٤٨٦٥

مجاالت علم النفس البٌئً وسٌكولوجٌة البٌئةاشواق ٌوسف عبدالمطلب ادرٌس مستجد ٣٦١٠٤٨٦٦

تكلم عن مجاالت علم النفس البٌئً واالزدحاماالء اشرف عبد العظٌم حامد ابراهٌم مستجد ٣٧١٠٤٨٦٧

مجاالت علم النفس البٌئً والضوضاءاالء جمٌل عبدالعزٌز ابراهٌم مخلوف مستجد ٣٨١٠٤٨٦٨

سٌكولوجٌة التلوث والمجال الشخصًاالء حسانٌن عبد العزٌز عبد العزٌز مستجد ٣٩١٠٤٨٦٩

سٌكولوجٌة التلوث ونظرٌات البٌئةاالء محمد سعد اسماعٌل مستجد ٤٠١٠٤٨٧٠
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تكلم عن الحرب والبٌئة ونظرٌات البٌئٌةاالء نجاح الحسٌنى عطوه البسٌونً مستجد ٤١١٠٤٨٧١

تكلم عن الحرب والبٌئة والمجال الشخصًالسٌد عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف الشلقانى مستجد ٤٢١٠٤٨٧٢

تكلم عن الحرب والبٌئة واإلدراك البٌئً الشٌماء ماهر محمد عرفات مستجد ٤٣١٠٤٨٧٣

المشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحة وعلم النفسامانى ٌوسف على ٌوسف عبد الحافظ مستجد ٤٤١٠٤٨٧٤

علم النفس البٌئً والعواقب السٌكولوجٌة للكثافة المرتفعةامل صبرى احمد على احمد خلٌفه مستجد ٤٥١٠٤٨٧٥

علم النفس البٌئً والعواقب السلوكٌة للكثافة المرتفعةامل وهبه عوض عبدالرحمن سرحان مستجد ٤٦١٠٤٨٧٦

مجاالت علم النفس البٌئً ومناهج علم النفس وموضوعتهامنٌه اشرف محمد صبرى ابراهٌم مستجد ٤٧١٠٤٨٧٧

تكلم عن االزدحام والضوضاءامنٌه شرٌف ابراهٌم ابراهٌم مستجد ٤٨١٠٤٨٧٨

العالج النفسً البٌئً والتفاعل الدٌنامً بٌن األنسان والبٌئةامنٌه شعبان ابراهٌم شعبان ٌوسف مستجد ٤٩١٠٤٨٧٩

العالج النفسً البٌئً والمجال الشخصًامنٌه وائل محمد محمد صالح خضر مستجد ٥٠١٠٤٨٨٠

(مناهجه – تعرٌفه  )علم النفس البٌئً امنٌه ولٌد اسماعٌل حسٌن الغزالً مستجد ٥١١٠٤٨٨١

تعرٌف علم النفس البٌئً وموضوعهامٌره ابراهٌم محمد ٌسرى العطار مستجد ٥٢١٠٤٨٨٢

موضوعات ومناهج علم النفس البٌئًامٌره احمد ابو النجا احمد ابو النجا مستجد ٥٣١٠٤٨٨٣

المنهج المستعمل فً علم النفس البٌئًامٌره السادات احمد احمد عوض مستجد ٥٤١٠٤٨٨٤

سٌكولوجٌة البٌئةامٌره سامى محمد الحسانٌن مستجد ٥٥١٠٤٨٨٥

سٌكولوجٌة البٌئة واثارهاامٌره عبده محمد محمد السٌد ابو العز مستجد ٥٦١٠٤٨٨٦

سٌكولوجٌة البٌئة واثارها الصحٌةاٌمان احمد محمد عبد الرازق مستجد ٥٧١٠٤٨٨٧

سٌكولوجٌة البٌئة واثارها النفسٌةاٌمان اسامه ابو الفتوح محمد حسٌن مستجد ٥٨١٠٤٨٨٨

سٌكولوجٌة التلوثاٌمان السٌد محمد القطان مستجد ٥٩١٠٤٨٨٩

العالقة بٌن الصناعة والتلوثاٌمان اٌمن احمد عبد الرحمن موسى مستجد ٦٠١٠٤٨٩٠
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األثار النفسٌة للتلوثاٌمان ثروت عابدٌن عابدٌن محمد على مستجد ٦١١٠٤٨٩١

العالج النفسً البٌئًاٌمان حامد محمد الحسٌنى مستجد ٦٢١٠٤٨٩٢

أهمٌة البٌئة ومفهومهااٌمان راضى ابراهٌم ابراهٌم حسٌن مستجد ٦٣١٠٤٨٩٣

مفهوم البٌئة وقدرة األنسان على تعدٌل بٌئتهاٌمان ربٌع محمد السعٌد السٌسً مستجد ٦٤١٠٤٨٩٤

االزدحاماٌمان عبد العظٌم على ابراهٌم محمد مستجد ٦٥١٠٤٨٩٥

العواقب الفٌسٌولوجٌة للكثافة المرتفعةاٌمان عماد حسن محروس مستجد ٦٦١٠٤٨٩٦

العواقب السلوكٌة للكثافة المرتفعةاٌمان عماد شعبان عبدالرحٌم محمد مستجد ٦٧١٠٤٨٩٧

اثار الكثافة المرتفعة على األنساناٌمان فتحى عبد الغفور منصور حسب هللا مستجد ٦٨١٠٤٨٩٨

الضوضاءاٌمان ماهر حسٌن ٌحٌى عباس مستجد ٦٩١٠٤٨٩٩

األثار الصحٌة الناجمة عن الضوضاءاٌمان محمد حامد رمضان رخا مستجد ٧٠١٠٤٩٠٠

األثار النفسٌة الناجمة عن الضوضاءاٌمان نصر الدٌن محمود عز الدٌن مستجد ٧١١٠٤٩٠١

الوعى البٌئً وسلوكٌات األنساناٌه ابراهٌم موسى احمد زناتى مستجد ٧٢١٠٤٩٠٢

المشكالت البٌئٌةاٌه ابو زٌد حسن ابو زٌد مستجد ٧٣١٠٤٩٠٣

الحرب والبٌئةاٌه حاتم عبد الفتاح الهوارى محمد سالمه مستجد ٧٤١٠٤٩٠٤

المشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةاٌه حمدى عبد الرحمن عباس مستجد ٧٥١٠٤٩٠٥

علم النفس البٌئً والمشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةاٌه عبد الغنى عبد هللا محمود موافى مستجد ٧٦١٠٤٩٠٦

تعرٌف علم النفس البٌئً والحرب والبٌئةاٌه لطفى محمد الباز المنجى مستجد ٧٧١٠٤٩٠٧

الموضوعات التً ٌتناولها على النفس البٌئً مع االزدحاماٌه محمد احمد العزب الشاعر مستجد ٧٨١٠٤٩٠٨

سٌكولوجٌة التلوث والضوضاءاٌه محمد احمد مصطفى المنشاوى مستجد ٧٩١٠٤٩٠٩

المناهج المستعملة فً علم النفس البٌئً والضوضاءاٌه محمد مصطفى مصطفى محمد مستجد ٨٠١٠٤٩١٠
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سٌكولوجٌة التلوث واالزدحاماٌه محمود عبد الحمٌد زاهر محمد مستجد ٨١١٠٤٩١١

سٌكولوجٌة التلوث والمشكالت البٌئٌةبثٌنه سامى عطا محمد عمر جندى مستجد ٨٢١٠٤٩١٢

سٌكولوجٌة التلوث والوعى البٌئً وسلوكٌات األنسانبثٌنه محمد السٌد ابراهٌم شعبان مستجد ٨٣١٠٤٩١٣

العالج النفسً البٌئً واالزدحامبثٌنه محمد عبد المنعم محمد المهدي مستجد ٨٤١٠٤٩١٤

أهمٌة البٌئة والمشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةبدر عادل محمد مهدي نقرٌش مستجد ٨٥١٠٤٩١٥

معنى البٌئة والسلوك والعالقة بٌنهما مع ضرب امثلة توضٌحٌةبسمه ٌاسر محمد محرز مستجد ٨٦١٠٤٩١٦

اكتب خمس نقاط فً المناهج المستعملة فً علم النفس البٌئًبسنت السٌد الششتاوى احمد السٌد مستجد ٨٧١٠٤٩١٧

اكتب مقاال فً سٌكولوجٌة البٌئة واثارها النفسٌة الصحٌةتسنٌم بالل حامد عبدهللا مستجد ٨٨١٠٤٩١٨

الجانب السٌكولوجً فً قضٌة التلوث مع ضرب امثلة والعالقة بٌن الصناعة والتلوثثرٌا ابراهٌم السٌد عبد العزٌز مستجد ٨٩١٠٤٩١٩

تعرٌف التلوث واشكاله مع ضرب امثلة من واقع الحٌاة فً المجال الصناعً والزراعًجزاع فالح جزاع طلب الهرٌشانى مستجد ٩٠١٠٤٩٢٠

مصادر تلوث المٌاه والضوضاء والتلوث بالنفاٌات والفضالتجهاد عبد هللا مصطفى عبدالسمٌع العجٌل مستجد ٩١١٠٤٩٢١

معنى التلوث ومصادره واسبابه مع ضرب امثلةجٌالن الحسٌنى احمد محمد عوض عٌسى مستجد ٩٢١٠٤٩٢٢

االثار النفسٌة للتلوث واضراره وخصائصه وانواعهحسن ابراهٌم عبدهللا على وافد مستجد ٩٣١٠٤٩٢٣

االثار الصحٌة للتلوث بالضوضاء واالشعاعحسن محمد حسن محمد مستجد ٩٤١٠٤٩٢٤

لإلنسان القدرة على تغٌٌر البٌئة وتعدٌلها اشرحها مع ضرب امثلة حنان محمد على عبد العال محمد مستجد ٩٥١٠٤٩٢٥

العواقب الفسٌولوجٌة والسلوكٌة للكثافة المرتفعةحنٌن احمد ابو زٌد ناجى مستجد ٩٦١٠٤٩٢٦

الكثافة واثارها النفسٌة واالجتماعٌة على االنسانحنٌن وجدى ابو النور احمد ابو النور مستجد ٩٧١٠٤٩٢٧

معنى االزدحام وبعض النماذج المفسرة لهخلود محسن احمد حسن الزٌنى مستجد ٩٨١٠٤٩٢٨

النظرٌات المفسرة لالزدحام واثار الكثافةدعاء رضا الدسوقى محمود نصر مستجد ٩٩١٠٤٩٢٩

اسباب االزدحام ومؤسسات المجتمع المدنًدعاء عبد الغفار مصطفى زاٌد مستجد ١٠٠١٠٤٩٣٠
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عوامل التأثٌر النفسً والعصبً للضوضاءدعاء فوزى رشاد اسماعٌل مستجد ١٠١١٠٤٩٣١

عوامل التأثٌر على الدورة الدموٌة والسمع وانتاج العاملٌندعاء محمد محمد عرفات مستجد ١٠٢١٠٤٩٣٢

مفهوم الوعً البٌئً والفرق االساسً بٌن التربٌة والوعىدعاء محمود مصطفى درغام مستجد ١٠٣١٠٤٩٣٣

مفهوم التوعٌة البٌئًدعاء ٌحى عبد المجٌد محمد مستجد ١٠٤١٠٤٩٣٤

كٌفٌة تغٌٌر سلوكٌات االنسان تجاه البٌئة دنٌا احمد محمد الشبراوى محمد النحاس مستجد ١٠٥١٠٤٩٣٥

وضح بعض صور من الوعى البٌئًدنٌا شوقى عزت الصعٌدى مستجد ١٠٦١٠٤٩٣٦

ما دور التعلٌم البٌئً كأحد الطرق األكثر شٌوعا فً محاولة تغٌٌر السلوكٌات البٌئٌةدنٌا عمرو شكرى عبد العزٌز صالح مستجد ١٠٧١٠٤٩٣٧

المشكالت البٌئٌة وكٌف تؤثر علً الصحةدنٌا عوض عبده البٌلى عبد العزٌز مستجد ١٠٨١٠٤٩٣٨

تعرٌف البٌئة والتلوث والضوضاء واثارهم علً صحة االنساندنٌا نبٌل محمد حموده المرسى مستجد ١٠٩١٠٤٩٣٩

كٌفٌة سلوك االنسان تجاه البٌئةدٌانا نافع محمد نافع البرى مستجد ١١٠١٠٤٩٤٠

سٌكولوجٌة البٌئة والوعى البٌئً والتعلٌم البٌئًدٌنا احمد محمد حامد المتولً مستجد ١١١١٠٤٩٤١

تكلم عن علم النفس البٌئً وخصائصهدٌنا خالد احمد بشار مستجد ١١٢١٠٤٩٤٢

(أهمٌته – نشأته  )علم النفس البٌئً دٌنا شندى نبٌه حمزه عبد الفتاح مستجد ١١٣١٠٤٩٤٣

مجاالت علم النفس البٌئًرانٌا محمد محمد عبد المجٌد مستجد ١١٤١٠٤٩٤٤

(خصائصه – نشأته  )علم النفس البٌئً رحاب عبده حسٌن عبد المعطى االمام مستجد ١١٥١٠٤٩٤٥

(أهمٌته – نشأته  )علم النفس البٌئً رحاب قدرى احمد الطنطاوى مستجد ١١٦١٠٤٩٤٦

طرق البحث فً علم النفس البٌئًرحمه خالد جادالحق احمد عزالدٌن مستجد ١١٧١٠٤٩٤٧

تكلم عن اإلدراك البٌئً وانواعهرحمه سمٌر احمد محمد الجمل مستجد ١١٨١٠٤٩٤٨

تكلم عن التأثٌرات االجتماعٌة والثقافٌة عند اإلدراك البٌئًرحمه عبده السعٌد حسن مستجد ١١٩١٠٤٩٤٩

العوامل المهمة فً إدراك الخطررحمه محمد حامد عبد الفتاح مستجد ١٢٠١٠٤٩٥٠
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تكلم عن تكوٌن االتجاه البٌئًرحمه محمد محمد البهلول السٌد مستجد ١٢١١٠٤٩٥١

نظرٌات البٌئةرحمه محمد مصطفى محمود صالح خفاجه مستجد ١٢٢١٠٤٩٥٢

تكلم عن نظرٌة القٌاس السلوكً مع احدى النظرٌات األخرىرضا محمد محمد حسن الشكعه مستجد ١٢٣١٠٤٩٥٣

تأثٌر االزدحام على األنسانرضوى ابراهٌم محمد محمد ابو على مستجد ١٢٤١٠٤٩٥٤

التفاعل الدٌنامً بٌن األنسان والبٌئةرضوى ابو بكر طه عبد العال رمضان مستجد ١٢٥١٠٤٩٥٥

المنظور البٌئً للتفاعل االجتماعً مع مٌكانٌزمات فً التفاعلرغد ابراهٌم جمٌل عبد هللا السٌد مستجد ١٢٦١٠٤٩٥٦

المجال الشخصًرقٌه حسٌن حسن السعٌد العجمى مستجد ١٢٧١٠٤٩٥٧

تكلم عن البٌئةرقٌه محمد عبد الهادى الدسوقى البقالوى مستجد ١٢٨١٠٤٩٥٨

تكلم علم النفس البٌئً وطرق البحث فً العلمرنا احمد محمد عبد المجٌد ٌوسف المنشاوى مستجد ١٢٩١٠٤٩٥٩

تكلم عن نشأة علم النفس البٌئً واإلدراك البٌئًرنا عماد نصر السٌد الشرقاوي مستجد ١٣٠١٠٤٩٦٠

تكلم عن اهمٌة علم النفس البٌئً وطرق البحث فً العلمرنا محمد فاروق الشهاوي مستجد ١٣١١٠٤٩٦١

تكلم عن مجاالت علم النفس البٌئً وتكوٌن اتجاه البٌئًروان ابراهٌم محمدمحمد السٌد الزالط مستجد ١٣٢١٠٤٩٦٢

تكلم عن خصائص علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةروان محمد سعد ندٌم محمد مستجد ١٣٣١٠٤٩٦٣

تكلم عن نشأة علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةروان محمد محمود البسٌونً مستجد ١٣٤١٠٤٩٦٤

تكلم عن علم النفس البٌئً وتأثٌر االزدحامروان نادر الحسٌنً محمد ابراهٌم سٌد احمد مستجد ١٣٥١٠٤٩٦٥

خصائص علم النفس البٌئً وتأثٌر االزدحامروضه عاطف عبد الغنى صالح عبد النبى مستجد ١٣٦١٠٤٩٦٦

انواع اإلدراك البٌئً والمجال الشخصًرٌفان نجاح عبد الهادى عبد الغنى االشقر مستجد ١٣٧١٠٤٩٦٧

اإلدراك البٌئً وتكوٌن االتجاه البٌئًرٌم احمد محمد احمد حسن عمر مستجد ١٣٨١٠٤٩٦٨

التأثٌرات االجتماعٌة عن اإلدراك البٌئً مع نظرٌات البٌئةرٌم خالد السٌد موسى حسن مستجد ١٣٩١٠٤٩٦٩

تكوٌن االتجاه البٌئً مع تأثٌر االزدحام على األنسانرٌهام حماده المتولى ابراهٌم مستجد ١٤٠١٠٤٩٧٠

علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرقة األولى 
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العوامل المهمة فً إدراك الخطر مع نظرٌات البٌئةرٌهام ٌاسر ابو المحاسن احمد عٌطه مستجد ١٤١١٠٤٩٧١

المجال الشخصً وتأثٌر االزدحام على األنسانزهره سعد الحسانٌن القصبى مستجد ١٤٢١٠٤٩٧٢

علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةزٌنب شاكر السٌد العفٌفً مستجد ١٤٣١٠٤٩٧٣

تكوٌن االتجاه البٌئً والمجال الشخصًساره اكرم رجائى حافظ مستجد ١٤٤١٠٤٩٧٤

العوامل المهمة فً إدراك الخطر والمجال الشخصًساره السٌد عبدالمجٌد السٌد المتولى مستجد ١٤٥١٠٤٩٧٥

مجاالت علم النفس البٌئً والعالج النفسً البٌئًساره عادل محمد محمود السٌد عمار مستجد ١٤٦١٠٤٩٧٦

مجاالت علم النفس البٌئً وسٌكولوجٌة البٌئةساره محمد رضا محمد التهامى العفٌفً مستجد ١٤٧١٠٤٩٧٧

تكلم عن مجاالت علم النفس البٌئً واالزدحامساره محمد عبد الوهاب ابراهٌم المنسً مستجد ١٤٨١٠٤٩٧٨

مجاالت علم النفس البٌئً والضوضاءساره محمد فتح هللا محمد سعٌد مستجد ١٤٩١٠٤٩٧٩

سٌكولوجٌة التلوث والمجال الشخصًساره ناروز جمٌل باسلٌوس جرجس مستجد ١٥٠١٠٤٩٨٠

سٌكولوجٌة التلوث ونظرٌات البٌئةسالى عماد شعبان صالح حسن عماشه مستجد ١٥١١٠٤٩٨١

تكلم عن الحرب والبٌئة ونظرٌات البٌئٌةسعاد السٌد سعد السٌد عبد النبى مستجد ١٥٢١٠٤٩٨٢

تكلم عن الحرب والبٌئة والمجال الشخصًسعاد محمد حمزه خلف ابو العنٌن مستجد ١٥٣١٠٤٩٨٣

تكلم عن الحرب والبٌئة واإلدراك البٌئً سلمى جمال محمود سٌد احمد االمٌر مستجد ١٥٤١٠٤٩٨٤

المشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحة وعلم النفسسلمى خالد السٌد السعٌد محمد حسن غانم مستجد ١٥٥١٠٤٩٨٥

علم النفس البٌئً والعواقب السٌكولوجٌة للكثافة المرتفعةسلمى رمضان محمد محمود عبد هللا مستجد ١٥٦١٠٤٩٨٦

علم النفس البٌئً والعواقب السلوكٌة للكثافة المرتفعةسلمى صالح محمد ودٌد محمد براغٌت مستجد ١٥٧١٠٤٩٨٧

مجاالت علم النفس البٌئً ومناهج علم النفس وموضوعتهسلمى مراد المتولى مجاهد مستجد ١٥٨١٠٤٩٨٨

تكلم عن االزدحام والضوضاءسلمى ممدوح صالح احمد بٌلى مستجد ١٥٩١٠٤٩٨٩

العالج النفسً البٌئً والتفاعل الدٌنامً بٌن األنسان والبٌئةسلوى سٌف ابوخلٌل ابراهٌم علً مستجد ١٦٠١٠٤٩٩٠
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العالج النفسً البٌئً والمجال الشخصًسماح قاسم عبدالخالق قاسم مستجد ١٦١١٠٤٩٩١

(مناهجه – تعرٌفه  )علم النفس البٌئً سمر عبد الجلٌل صالح عبد الجلٌل مستجد ١٦٢١٠٤٩٩٢

تعرٌف علم النفس البٌئً وموضوعهسهٌر محمد عبد الرحمن مصٌلحى العراقى مستجد ١٦٣١٠٤٩٩٣

موضوعات ومناهج علم النفس البٌئًسهٌلة السٌد محمود اسماعٌل مستجد ١٦٤١٠٤٩٩٤

المنهج المستعمل فً علم النفس البٌئًسهٌله اسامه محمد رضا الدٌسطى محمد مستجد ١٦٥١٠٤٩٩٥

سٌكولوجٌة البٌئةسهٌله طلعت مصطفى عبد المؤمن مستجد ١٦٦١٠٤٩٩٦

سٌكولوجٌة البٌئة واثارهاشروق اشرف عبد النبى الشعرانى رجب مستجد ١٦٧١٠٤٩٩٧

سٌكولوجٌة البٌئة واثارها الصحٌةشرٌف محمد صالح الغزالى مستجد ١٦٨١٠٤٩٩٨

سٌكولوجٌة البٌئة واثارها النفسٌةشمس ابراهٌم شوقى عوض عوض مستجد ١٦٩١٠٤٩٩٩

سٌكولوجٌة التلوثشهد محمد السٌد عبد الفتاح سالم مستجد ١٧٠١٠٥٠٠٠

العالقة بٌن الصناعة والتلوثشٌماء شعبان السٌد القمع مستجد ١٧١١٠٥٠٠١

األثار النفسٌة للتلوثشٌماء مجدى عبد ربه عز الرجال مستجد ١٧٢١٠٥٠٠٢

العالج النفسً البٌئًشٌماء ناصر ابوالنصر ابوالعنٌن النجار مستجد ١٧٣١٠٥٠٠٣

أهمٌة البٌئة ومفهومهاضحى عٌد ٌحى عبده مستجد ١٧٤١٠٥٠٠٤

مفهوم البٌئة وقدرة األنسان على تعدٌل بٌئتهضحى فرحات احمد ابراهٌم مستجد ١٧٥١٠٥٠٠٥

االزدحامضحى محمد حامد الرفاعى رجب مستجد ١٧٦١٠٥٠٠٦

العواقب الفٌسٌولوجٌة للكثافة المرتفعةضحى محمود عبد السالم سعد مستجد ١٧٧١٠٥٠٠٧

العواقب السلوكٌة للكثافة المرتفعةطارق ابراهٌم ابراهٌم محمد محمد الدٌب مستجد ١٧٨١٠٥٠٠٨

اثار الكثافة المرتفعة على األنسانعاٌده السٌد محمد المرغنى محمد مستجد ١٧٩١٠٥٠٠٩

الضوضاءعبدالرحمن بدر ابراهٌم بدر عالم مستجد ١٨٠١٠٥٠١٠
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األثار الصحٌة الناجمة عن الضوضاءعبدالرحمن عصام محمد محمود مستجد ١٨١١٠٥٠١١

األثار النفسٌة الناجمة عن الضوضاءعزه محمد الرفاعى ابو غنام مستجد ١٨٢١٠٥٠١٢

الوعى البٌئً وسلوكٌات األنسانعلى متولى على ابو على حسٌن مستجد ١٨٣١٠٥٠١٣

المشكالت البٌئٌةعواطف ممدوح احمد محمد الشربٌنى مستجد ١٨٤١٠٥٠١٤

الحرب والبٌئةغاده محمد عبد الوهاب عبد الحمٌد مصطفى مستجد ١٨٥١٠٥٠١٥

المشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةغصون محمد غنٌم حسٌن سلٌمان مستجد ١٨٦١٠٥٠١٦

علم النفس البٌئً والمشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةفاطمه ابراهٌم عبد الرازق محمد مستجد ١٨٧١٠٥٠١٧

تعرٌف علم النفس البٌئً والحرب والبٌئةفاطمه المهدى مصطفى السعٌد فرحات مستجد ١٨٨١٠٥٠١٨

الموضوعات التً ٌتناولها على النفس البٌئً مع االزدحامفاطمه اٌمن منصور على هٌكل مستجد ١٨٩١٠٥٠١٩

سٌكولوجٌة التلوث والضوضاءفاطمه حازم عثمان فرحات مستجد ١٩٠١٠٥٠٢٠

المناهج المستعملة فً علم النفس البٌئً والضوضاءفاطمه رجب محمد عبد السمٌع مستجد ١٩١١٠٥٠٢١

سٌكولوجٌة التلوث واالزدحامفاطمه رضا صابر محمود ابراهٌم مستجد ١٩٢١٠٥٠٢٢

سٌكولوجٌة التلوث والمشكالت البٌئٌةفاطمه رضا على على الهنداوى مستجد ١٩٣١٠٥٠٢٣

سٌكولوجٌة التلوث والوعى البٌئً وسلوكٌات األنسانفاطمه عبدالغفار محمد احمد مستجد ١٩٤١٠٥٠٢٤

العالج النفسً البٌئً واالزدحامفاطمه محمد احمد عبد الوهاب مستجد ١٩٥١٠٥٠٢٥

أهمٌة البٌئة والمشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةفاطمه وائل سعد الشافعى مستجد ١٩٦١٠٥٠٢٦

معنى البٌئة والسلوك والعالقة بٌنهما مع ضرب امثلة توضٌحٌةفاٌزه احمد حمزة احمدعمر مستجد ١٩٧١٠٥٠٢٧

اكتب خمس نقاط فً المناهج المستعملة فً علم النفس البٌئًفاٌزه محمد بدٌر على ابو العنٌن مستجد ١٩٨١٠٥٠٢٨

اكتب مقاال فً سٌكولوجٌة البٌئة واثارها النفسٌة الصحٌةفتحى عبد الرؤف نجٌب محمد على مستجد ١٩٩١٠٥٠٢٩

الجانب السٌكولوجً فً قضٌة التلوث مع ضرب امثلة والعالقة بٌن الصناعة والتلوثفرح فالح فواز سلٌمان المطٌرى مستجد ٢٠٠١٠٥٠٣٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 
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تعرٌف التلوث واشكاله مع ضرب امثلة من واقع الحٌاة فً المجال الصناعً والزراعًكرٌستٌنا ممدوح عزمى شاكر مستجد ٢٠١١٠٥٠٣١

مصادر تلوث المٌاه والضوضاء والتلوث بالنفاٌات والفضالتكرٌم عابد الحسنٌن العدوى على مستجد ٢٠٢١٠٥٠٣٢

معنى التلوث ومصادره واسبابه مع ضرب امثلةلٌلى عادل عبد العزٌز محمد عبد العزٌز مستجد ٢٠٣١٠٥٠٣٣

االثار النفسٌة للتلوث واضراره وخصائصه وانواعهلٌلى عصام محمد محمد ابراهٌم الدسوقى مستجد ٢٠٤١٠٥٠٣٤

االثار الصحٌة للتلوث بالضوضاء واالشعاعلٌلً شاكر عبد الرؤف احمد عبد العزٌز مستجد ٢٠٥١٠٥٠٣٥

لإلنسان القدرة على تغٌٌر البٌئة وتعدٌلها اشرحها مع ضرب امثلة مارتٌنا عماد ٌعقوب عبد المالك مستجد ٢٠٦١٠٥٠٣٦

العواقب الفسٌولوجٌة والسلوكٌة للكثافة المرتفعةمازن سمٌر عبدالحمٌد ابو المعاطى احمد مستجد ٢٠٧١٠٥٠٣٧

الكثافة واثارها النفسٌة واالجتماعٌة على االنسانماهر السٌد محمود محمد عبد المطلب مستجد ٢٠٨١٠٥٠٣٨

معنى االزدحام وبعض النماذج المفسرة لهماٌسه كمال رجب عبد المقصود البسٌونى مستجد ٢٠٩١٠٥٠٣٩

النظرٌات المفسرة لالزدحام واثار الكثافةمحاسن محمد ابراهٌم ابراهٌم المنسى مستجد ٢١٠١٠٥٠٤٠

اسباب االزدحام ومؤسسات المجتمع المدنًمحمد السٌد ٌونس محمد السٌد مستجد ٢١١١٠٥٠٤١

عوامل التأثٌر النفسً والعصبً للضوضاءمحمد حسن احمد فهمى متولى مستجد ٢١٢١٠٥٠٤٢

عوامل التأثٌر على الدورة الدموٌة والسمع وانتاج العاملٌنمحمد حسن مختار حسن بحٌرى مستجد ٢١٣١٠٥٠٤٣

مفهوم الوعً البٌئً والفرق االساسً بٌن التربٌة والوعىمحمد طارق عبده صالح مستجد ٢١٤١٠٥٠٤٤

مفهوم التوعٌة البٌئًمحمد عاطف السٌد محمود ٌوسف مستجد ٢١٥١٠٥٠٤٥

كٌفٌة تغٌٌر سلوكٌات االنسان تجاه البٌئة محمود بكر الششتاوى ابو شنب مستجد ٢١٦١٠٥٠٤٦

وضح بعض صور من الوعى البٌئًمحمود محمد السعٌد السعٌد بدوي مستجد ٢١٧١٠٥٠٤٧

ما دور التعلٌم البٌئً كأحد الطرق األكثر شٌوعا فً محاولة تغٌٌر السلوكٌات البٌئٌةمرفت ناصر مصطفى ٌوسف مستجد ٢١٨١٠٥٠٤٨

المشكالت البٌئٌة وكٌف تؤثر علً الصحةمروه سمٌر صالح محمد الشٌخ مستجد ٢١٩١٠٥٠٤٩

تعرٌف البٌئة والتلوث والضوضاء واثارهم علً صحة االنسانمروه عماد محمد ابراهٌم ابراهٌم قبٌه مستجد ٢٢٠١٠٥٠٥٠
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كٌفٌة سلوك االنسان تجاه البٌئةمرٌم احمد السعٌد محمد سعد مستجد ٢٢١١٠٥٠٥١

سٌكولوجٌة البٌئة والوعى البٌئً والتعلٌم البٌئًمرٌم اٌمن محمد السٌد الدهشان مستجد ٢٢٢١٠٥٠٥٢

تكلم عن علم النفس البٌئً وخصائصهمرٌم رضا محمود مأمون الزهٌرى مستجد ٢٢٣١٠٥٠٥٣

(أهمٌته – نشأته  )علم النفس البٌئً مرٌم رمضان احمد نور الدٌن مستجد ٢٢٤١٠٥٠٥٤

مجاالت علم النفس البٌئًمرٌم سامى حلمى نبٌه حسن مستجد ٢٢٥١٠٥٠٥٥

(خصائصه – نشأته  )علم النفس البٌئً مرٌم عاطف احمد عبد الحمٌد السعٌد مستجد ٢٢٦١٠٥٠٥٦

(أهمٌته – نشأته  )علم النفس البٌئً مرٌم فاضل السعٌد مصطفى الخولى مستجد ٢٢٧١٠٥٠٥٧

طرق البحث فً علم النفس البٌئًمرٌم محسن عبد هللا محمد احمد عماره مستجد ٢٢٨١٠٥٠٥٨

تكلم عن اإلدراك البٌئً وانواعهمرٌم محمد عبد الحى ابراهٌم معوض مستجد ٢٢٩١٠٥٠٥٩

تكلم عن التأثٌرات االجتماعٌة والثقافٌة عند اإلدراك البٌئًمرٌم محمد عوض ابراهٌم احمد الخلٌجى مستجد ٢٣٠١٠٥٠٦٠

العوامل المهمة فً إدراك الخطرمرٌم محمد منٌر حسن محمد مستجد ٢٣١١٠٥٠٦١

تكلم عن تكوٌن االتجاه البٌئًمرٌم محمد وحٌد الدٌن محمد سلٌم مستجد ٢٣٢١٠٥٠٦٢

نظرٌات البٌئةمرٌم مختار عبدهللا حمزه هٌكل مستجد ٢٣٣١٠٥٠٦٣

تكلم عن نظرٌة القٌاس السلوكً مع احدى النظرٌات األخرىمعاذ رمزى عبد الفتاح احمد عبد المجٌد مستجد ٢٣٤١٠٥٠٦٤

تأثٌر االزدحام على األنسانمنار اسماعٌل عزت اسماعٌل مستجد ٢٣٥١٠٥٠٦٥

التفاعل الدٌنامً بٌن األنسان والبٌئةمنار جمال محمد خاطر غبارى مستجد ٢٣٦١٠٥٠٦٦

المنظور البٌئً للتفاعل االجتماعً مع مٌكانٌزمات فً التفاعلمنار خالد محى الدٌن ابو النور البالسً مستجد ٢٣٧١٠٥٠٦٧

المجال الشخصًمنار عبد الحمٌد حموده عرفات مستجد ٢٣٨١٠٥٠٦٨

تكلم عن البٌئةمنه هللا عبد الحمٌد عبد العزٌز علً مستجد ٢٣٩١٠٥٠٦٩

تكلم علم النفس البٌئً وطرق البحث فً العلممنه هللا عصام عبدالمنعم شرٌف مستجد ٢٤٠١٠٥٠٧٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
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تكلم عن نشأة علم النفس البٌئً واإلدراك البٌئًمنه هللا على حسن على عسكرٌة مستجد ٢٤١١٠٥٠٧١

تكلم عن اهمٌة علم النفس البٌئً وطرق البحث فً العلممنى احمد عبد الحفٌظ عطٌه احمد مستجد ٢٤٢١٠٥٠٧٢

تكلم عن مجاالت علم النفس البٌئً وتكوٌن اتجاه البٌئًمنى السٌد الشناوى عبد المقصود مستجد ٢٤٣١٠٥٠٧٣

تكلم عن خصائص علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةمنى جمال الشناوى السٌد مستجد ٢٤٤١٠٥٠٧٤

تكلم عن نشأة علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةمنى عبد الحكٌم حسن اسماعٌل مستجد ٢٤٥١٠٥٠٧٥

تكلم عن علم النفس البٌئً وتأثٌر االزدحاممنى ماهر احمد محمد احمد مستجد ٢٤٦١٠٥٠٧٦

خصائص علم النفس البٌئً وتأثٌر االزدحاممنى محمد على زٌاده مستجد ٢٤٧١٠٥٠٧٧

انواع اإلدراك البٌئً والمجال الشخصًمى ابراهٌم ابراهٌم عبد الشكور مستجد ٢٤٨١٠٥٠٧٨

اإلدراك البٌئً وتكوٌن االتجاه البٌئًمى امٌن سعدالدٌن محمد خلٌل مستجد ٢٤٩١٠٥٠٧٩

التأثٌرات االجتماعٌة عن اإلدراك البٌئً مع نظرٌات البٌئةمٌاده احمد محمد على العزونى مستجد ٢٥٠١٠٥٠٨٠

تكوٌن االتجاه البٌئً مع تأثٌر االزدحام على األنسانمٌاده عادل فهٌم العزب شرٌف مستجد ٢٥١١٠٥٠٨١

العوامل المهمة فً إدراك الخطر مع نظرٌات البٌئةنادره محمد حسٌن سلٌم مستجد ٢٥٢١٠٥٠٨٢

المجال الشخصً وتأثٌر االزدحام على األنساننارٌمان احمد على عبد العظٌم مستجد ٢٥٣١٠٥٠٨٣

علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةندا احمد ٌونس عبد العال مستجد ٢٥٤١٠٥٠٨٤

تكوٌن االتجاه البٌئً والمجال الشخصًندا اسامه محمد وهبه الرٌس مستجد ٢٥٥١٠٥٠٨٥

العوامل المهمة فً إدراك الخطر والمجال الشخصًندا السٌد فاٌد عبد الهادى زٌن الدٌن مستجد ٢٥٦١٠٥٠٨٦

مجاالت علم النفس البٌئً والعالج النفسً البٌئًندا على انور عبد الخالق الموافى مستجد ٢٥٧١٠٥٠٨٧

مجاالت علم النفس البٌئً وسٌكولوجٌة البٌئةندا محسن مسعد الٌمانى صٌام مستجد ٢٥٨١٠٥٠٨٨

تكلم عن مجاالت علم النفس البٌئً واالزدحامنداء منصور عبدهللا بخٌت جوده مستجد ٢٥٩١٠٥٠٨٩

مجاالت علم النفس البٌئً والضوضاءندى السٌد على السٌد عٌد مستجد ٢٦٠١٠٥٠٩٠
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سٌكولوجٌة التلوث والمجال الشخصًندى عاطف ابراهٌم فرحات مستجد ٢٦١١٠٥٠٩١

سٌكولوجٌة التلوث ونظرٌات البٌئةندى عبد الرازق مصطفى محمد سٌد احمد مستجد ٢٦٢١٠٥٠٩٢

تكلم عن الحرب والبٌئة ونظرٌات البٌئٌةندى عزت احمد عبد العلٌم محمد سالم مستجد ٢٦٣١٠٥٠٩٣

تكلم عن الحرب والبٌئة والمجال الشخصًندى عصام احمد عبد المعطى النحاس مستجد ٢٦٤١٠٥٠٩٤

تكلم عن الحرب والبٌئة واإلدراك البٌئً ندى عماد على محمد مجاهد مستجد ٢٦٥١٠٥٠٩٥

المشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحة وعلم النفسندى عماد محمد السٌد القشٌشى مستجد ٢٦٦١٠٥٠٩٦

علم النفس البٌئً والعواقب السٌكولوجٌة للكثافة المرتفعةندى محمود عبدالحلٌم حسن سالمه مستجد ٢٦٧١٠٥٠٩٧

علم النفس البٌئً والعواقب السلوكٌة للكثافة المرتفعةندى نبٌل حلمى عبد الرؤف مستجد ٢٦٨١٠٥٠٩٨

مجاالت علم النفس البٌئً ومناهج علم النفس وموضوعتهنغم محمد عبدالخالق عثمان مستجد ٢٦٩١٠٥٠٩٩

تكلم عن االزدحام والضوضاءنغم محمد محمد العدل محمد دروٌش مستجد ٢٧٠١٠٥١٠٠

العالج النفسً البٌئً والتفاعل الدٌنامً بٌن األنسان والبٌئةنها نادر السٌد المرسى مستجد ٢٧١١٠٥١٠١

العالج النفسً البٌئً والمجال الشخصًنهاد الدسوقى ابراهٌم السٌد مستجد ٢٧٢١٠٥١٠٢

(مناهجه – تعرٌفه  )علم النفس البٌئً نهله حسٌن مصطفى حافظ سلٌمان مستجد ٢٧٣١٠٥١٠٣

تعرٌف علم النفس البٌئً وموضوعهنهى صالح المحمدى حماد كرٌم مستجد ٢٧٤١٠٥١٠٤

موضوعات ومناهج علم النفس البٌئًنور الهدى محمد ابراهٌم الدسوقى المتولى عجٌز مستجد ٢٧٥١٠٥١٠٥

المنهج المستعمل فً علم النفس البٌئًنورا جوده زكى كامل محمد مستجد ٢٧٦١٠٥١٠٦

سٌكولوجٌة البٌئةنورا على محمد محمد السٌد مستجد ٢٧٧١٠٥١٠٧

سٌكولوجٌة البٌئة واثارهانورا محمد محمد محمد سعد مستجد ٢٧٨١٠٥١٠٨

سٌكولوجٌة البٌئة واثارها الصحٌةنورا محمد محمد محمد ضٌف مستجد ٢٧٩١٠٥١٠٩

سٌكولوجٌة البٌئة واثارها النفسٌةنوران ٌاسر محمود الحسٌنى البدري مستجد ٢٨٠١٠٥١١٠
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سٌكولوجٌة التلوثنورهان ابراهٌم صابر سلٌمان مستجد ٢٨١١٠٥١١١

العالقة بٌن الصناعة والتلوثنورهان اسماعٌل حسٌن اٌوب مستجد ٢٨٢١٠٥١١٢

األثار النفسٌة للتلوثنورهان السعٌد محمد شعبان مستجد ٢٨٣١٠٥١١٣

العالج النفسً البٌئًنورهان السٌد صابر السٌد ابراهٌم مستجد ٢٨٤١٠٥١١٤

أهمٌة البٌئة ومفهومهانورهان الشحات حسن عبد المنعم مستجد ٢٨٥١٠٥١١٥

مفهوم البٌئة وقدرة األنسان على تعدٌل بٌئتهنورهان العربى احمد عبد الغفار عبد السالم مستجد ٢٨٦١٠٥١١٦

االزدحامنورهان سمٌر احمد صادق متولى مستجد ٢٨٧١٠٥١١٧

العواقب الفٌسٌولوجٌة للكثافة المرتفعةنورهان عباده سامى عبد العزٌز مستجد ٢٨٨١٠٥١١٨

العواقب السلوكٌة للكثافة المرتفعةنورهان لطفى بدٌر نورالدٌن مستجد ٢٨٩١٠٥١١٩

اثار الكثافة المرتفعة على األنساننورهان محمد الرفاعى عبدالقادر العشماوى مستجد ٢٩٠١٠٥١٢٠

الضوضاءنٌره زكرٌا السعٌد محمود بشار مستجد ٢٩١١٠٥١٢١

األثار الصحٌة الناجمة عن الضوضاءنٌره عادل محمد السعٌد عبد الحاكم فتح هللا مستجد ٢٩٢١٠٥١٢٢

األثار النفسٌة الناجمة عن الضوضاءنٌره محمد السعٌد محمد نوار مستجد ٢٩٣١٠٥١٢٣

الوعى البٌئً وسلوكٌات األنساننٌره محمد العربى السٌد والً مستجد ٢٩٤١٠٥١٢٤

المشكالت البٌئٌةنٌروز عادل عبد الحمٌد احمد الداودي مستجد ٢٩٥١٠٥١٢٥

الحرب والبٌئةهاجر حسٌن عبد السمٌع محمد دسوقى مستجد ٢٩٦١٠٥١٢٦

المشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةهاجر عطٌه عوض عوض عطٌه مستجد ٢٩٧١٠٥١٢٧

علم النفس البٌئً والمشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةهاجر على عبد الرحمن عبد اللطٌف مستجد ٢٩٨١٠٥١٢٨

تعرٌف علم النفس البٌئً والحرب والبٌئةهاجر وائل محمد احمد سلٌمان مستجد ٢٩٩١٠٥١٢٩

الموضوعات التً ٌتناولها على النفس البٌئً مع االزدحامهاله اشرف شعبان محمد ابراهٌم مستجد ٣٠٠١٠٥١٣٠
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سٌكولوجٌة التلوث والضوضاءهاله محمد محمد عبده ابو العنٌن مستجد ٣٠١١٠٥١٣١

المناهج المستعملة فً علم النفس البٌئً والضوضاءهبه السعٌد منصور احمد نصٌر مستجد ٣٠٢١٠٥١٣٢

سٌكولوجٌة التلوث واالزدحامهبه اٌمن عبد الحمٌد محمد الجٌار مستجد ٣٠٣١٠٥١٣٣

سٌكولوجٌة التلوث والمشكالت البٌئٌةهبه حماده محمد مصطفى ابراهٌم مستجد ٣٠٤١٠٥١٣٤

سٌكولوجٌة التلوث والوعى البٌئً وسلوكٌات األنسانهدٌر الششتاوى محب النقٌب مستجد ٣٠٥١٠٥١٣٥

العالج النفسً البٌئً واالزدحامهدٌر هانى فوزى على مستجد ٣٠٦١٠٥١٣٦

أهمٌة البٌئة والمشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةهنادى شاكر رمزى محمد شراب مستجد ٣٠٧١٠٥١٣٧

معنى البٌئة والسلوك والعالقة بٌنهما مع ضرب امثلة توضٌحٌةهٌام ٌاسر ابراهٌم احمد موافى مستجد ٣٠٨١٠٥١٣٨

اكتب خمس نقاط فً المناهج المستعملة فً علم النفس البٌئًوائل طارق السٌد على محمد عطوه مستجد ٣٠٩١٠٥١٣٩

اكتب مقاال فً سٌكولوجٌة البٌئة واثارها النفسٌة الصحٌةوداد مصطفى الجراٌحى محمد عٌد مستجد ٣١٠١٠٥١٤٠

الجانب السٌكولوجً فً قضٌة التلوث مع ضرب امثلة والعالقة بٌن الصناعة والتلوثوفاء ماجد عبدالفتاح امٌن نصار مستجد ٣١١١٠٥١٤١

تعرٌف التلوث واشكاله مع ضرب امثلة من واقع الحٌاة فً المجال الصناعً والزراعًوفاء محمد طلبه السٌد مستجد ٣١٢١٠٥١٤٢

مصادر تلوث المٌاه والضوضاء والتلوث بالنفاٌات والفضالتٌارا سبح عمر جعفر مستجد ٣١٣١٠٥١٤٣

معنى التلوث ومصادره واسبابه مع ضرب امثلةٌارا عبده محمد ابراهٌم فلفل مستجد ٣١٤١٠٥١٤٤

االثار النفسٌة للتلوث واضراره وخصائصه وانواعهٌاسمٌن الحسٌنى الحسٌنى ابراهٌم مستجد ٣١٥١٠٥١٤٥

االثار الصحٌة للتلوث بالضوضاء واالشعاعٌاسمٌن اٌمن محمد امٌن حسنٌن مستجد ٣١٦١٠٥١٤٦

لإلنسان القدرة على تغٌٌر البٌئة وتعدٌلها اشرحها مع ضرب امثلة ٌاسمٌن بهى الدٌن طه محمود مستجد ٣١٧١٠٥١٤٧

العواقب الفسٌولوجٌة والسلوكٌة للكثافة المرتفعةٌاسمٌن خالد السعٌد محمود السعٌد مستجد ٣١٨١٠٥١٤٨

الكثافة واثارها النفسٌة واالجتماعٌة على االنسانٌاسٌن عبد الناصر احمد عبد الرحمن القلٌوبى مستجد ٣١٩١٠٥١٤٩

معنى االزدحام وبعض النماذج المفسرة لهٌسرا محمد قابل شمس الدٌن قابل مستجد ٣٢٠١٠٥١٥٠
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النظرٌات المفسرة لالزدحام واثار الكثافةٌمنى محمد احمد عبد العزٌز مستجد ٣٢١١٠٥١٥١

اسباب االزدحام ومؤسسات المجتمع المدنًٌوسف محمد عثمان شرف مستجد ٣٢٢١٠٥١٥٢

عوامل التأثٌر النفسً والعصبً للضوضاءٌوسف محمود محمد محمد زاٌد مستجد ٣٢٣١٠٥١٥٣

عوامل التأثٌر على الدورة الدموٌة والسمع وانتاج العاملٌنٌوسف مختار مختار عبدالسالم زٌدان مستجد ٣٢٤١٠٥١٥٤

مفهوم الوعً البٌئً والفرق االساسً بٌن التربٌة والوعىحسام محمد فؤاد عبد الفتاح مستجد ٣٢٥١٠٥١٥٥

مفهوم التوعٌة البٌئًرٌم محمد فواز سلٌمان الفواز المطٌرى مستجد ٣٢٦١٠٥١٥٦

كٌفٌة تغٌٌر سلوكٌات االنسان تجاه البٌئة عبد الرحمن صابر عطٌه محمد عطٌه السحرتى مستجد ٣٢٧١٠٥١٥٧

وضح بعض صور من الوعى البٌئًٌمنى ماهر احمد محمد خضر مستجد ٣٢٨١٠٥١٥٨
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ما دور التعلٌم البٌئً كأحد الطرق األكثر شٌوعا فً محاولة تغٌٌر السلوكٌات البٌئٌةابراهٌم عادل برهام ابراهٌم مستجد ١١٠٥٣٢١

المشكالت البٌئٌة وكٌف تؤثر علً الصحةاحمد سمٌر عبد اللطٌف الزامل مستجد ٢١٠٥٣٢٢

تعرٌف البٌئة والتلوث والضوضاء واثارهم علً صحة االنساناسراء اسامه حامد سلٌمان عطٌه مستجد ٣١٠٥٣٢٣

كٌفٌة سلوك االنسان تجاه البٌئةاسراء حامد عبد السالم حامد العجمى الشاوٌش مستجد ٤١٠٥٣٢٤

سٌكولوجٌة البٌئة والوعى البٌئً والتعلٌم البٌئًاسراء طلبه مسعد طلبة احمد على مستجد ٥١٠٥٣٢٥

تكلم عن علم النفس البٌئً وخصائصهاسراء مصطفى السعٌد محمد عبد العال مستجد ٦١٠٥٣٢٦

(أهمٌته – نشأته  )علم النفس البٌئً اسالم اٌمن السٌد الرفاعى الحمادي مستجد ٧١٠٥٣٢٧

مجاالت علم النفس البٌئًاسماء جمال ابراهٌم عبده بالل مستجد ٨١٠٥٣٢٨

(خصائصه – نشأته  )علم النفس البٌئً اسماء محمد القصبى محمود احمد مستجد ٩١٠٥٣٢٩

(أهمٌته – نشأته  )علم النفس البٌئً اسماء محمد المهدى عبد الحمٌد المهدى النجار مستجد ١٠١٠٥٣٣٠

طرق البحث فً علم النفس البٌئًاالء منصور السٌد السٌد شلبى مستجد ١١١٠٥٣٣١

تكلم عن اإلدراك البٌئً وانواعهامٌره احمد السٌد محمد على البرعى مستجد ١٢١٠٥٣٣٢

تكلم عن التأثٌرات االجتماعٌة والثقافٌة عند اإلدراك البٌئًامٌره اٌمن ابراهٌم ابو جوده السٌد الفار مستجد ١٣١٠٥٣٣٣

العوامل المهمة فً إدراك الخطرانجى السٌد احمد محمد على مستجد ١٤١٠٥٣٣٤

تكلم عن تكوٌن االتجاه البٌئًاٌمان ابراهٌم السٌد ابراهٌم الحنفى مستجد ١٥١٠٥٣٣٥

نظرٌات البٌئةاٌمان خالد محمد عبدالخالق ابراهٌم عوٌضة مستجد ١٦١٠٥٣٣٦

تكلم عن نظرٌة القٌاس السلوكً مع احدى النظرٌات األخرىاٌمان فتحى عطٌه ابراهٌم سلٌم مستجد ١٧١٠٥٣٣٧

تأثٌر االزدحام على األنساناٌمان مجدى محمد اسماعٌل محمد مستجد ١٨١٠٥٣٣٨

التفاعل الدٌنامً بٌن األنسان والبٌئةاٌه ابراهٌم العوضى ابراهٌم العوضى مستجد ١٩١٠٥٣٣٩

المنظور البٌئً للتفاعل االجتماعً مع مٌكانٌزمات فً التفاعلاٌه صالح عبد الغنى محمد ٌوسف مستجد ٢٠١٠٥٣٤٠
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المجال الشخصًاٌه عبد هللا عبد السالم محمد ٌوسف مستجد ٢١١٠٥٣٤١

تكلم عن البٌئةبسمه عبد السالم عبد الوهاب ابراهٌم الصى مستجد ٢٢١٠٥٣٤٢

تكلم علم النفس البٌئً وطرق البحث فً العلمبسنت النومٌرى الحسانٌن على موسى مستجد ٢٣١٠٥٣٤٣

تكلم عن نشأة علم النفس البٌئً واإلدراك البٌئًحسن جمال حسن رٌحان نور مستجد ٢٤١٠٥٣٤٥

تكلم عن اهمٌة علم النفس البٌئً وطرق البحث فً العلمحفظى محمود ابراهٌم محمد البندارى مستجد ٢٥١٠٥٣٤٦

تكلم عن مجاالت علم النفس البٌئً وتكوٌن اتجاه البٌئًحنان ابو النجا عبد المنعم ابو النجا الكٌال مستجد ٢٦١٠٥٣٤٧

تكلم عن خصائص علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةحنان احمد عبد هللا الصدٌق فاٌد مستجد ٢٧١٠٥٣٤٨

تكلم عن نشأة علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةحنٌن محمود السٌد عبدالعال حمود مستجد ٢٨١٠٥٣٤٩

تكلم عن علم النفس البٌئً وتأثٌر االزدحامحورٌه ماهر سالم سالم سالم مستجد ٢٩١٠٥٣٥٠

خصائص علم النفس البٌئً وتأثٌر االزدحامخلود على على عبد المنعم الحسانى مستجد ٣٠١٠٥٣٥١

انواع اإلدراك البٌئً والمجال الشخصًدالٌا حامد الضوى محمد عابد مستجد ٣١١٠٥٣٥٢

اإلدراك البٌئً وتكوٌن االتجاه البٌئًدالٌا عبد الباسط عبد العال على عبد العال مستجد ٣٢١٠٥٣٥٣

التأثٌرات االجتماعٌة عن اإلدراك البٌئً مع نظرٌات البٌئةدعاء عماد عبد العزٌز الصاوى مشالى مستجد ٣٣١٠٥٣٥٤

تكوٌن االتجاه البٌئً مع تأثٌر االزدحام على األنساندنٌا عادل حسٌن على هوٌدي مستجد ٣٤١٠٥٣٥٥

العوامل المهمة فً إدراك الخطر مع نظرٌات البٌئةدنٌا محمد فهٌم الحفنى الحفنى مستجد ٣٥١٠٥٣٥٦

المجال الشخصً وتأثٌر االزدحام على األنساندٌنا البغدادى على محمد البغدادى مستجد ٣٦١٠٥٣٥٧

علم النفس البٌئً ونظرٌات البٌئةدٌنا عبد العزٌز سعد عبد العزٌز شهاب مستجد ٣٧١٠٥٣٥٨

تكوٌن االتجاه البٌئً والمجال الشخصًرحمه السٌد فخرى صالح الدٌن محمد ابراهٌم مستجد ٣٨١٠٥٣٥٩

العوامل المهمة فً إدراك الخطر والمجال الشخصًرشا ثروت ٌوسف السٌد مستجد ٣٩١٠٥٣٦٠

مجاالت علم النفس البٌئً والعالج النفسً البٌئًرنا السٌد السٌد ابو قرع مستجد ٤٠١٠٥٣٦١
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مجاالت علم النفس البٌئً وسٌكولوجٌة البٌئةرٌحاب وائل محمد السٌد محمد مستجد ٤١١٠٥٣٦٢

تكلم عن مجاالت علم النفس البٌئً واالزدحامرٌم عبدالعزٌز حسن قندٌل مستجد ٤٢١٠٥٣٦٣

مجاالت علم النفس البٌئً والضوضاءرٌم هانى حسنى محمد مستجد ٤٣١٠٥٣٦٤

سٌكولوجٌة التلوث والمجال الشخصًزٌاد حسام عبد العزٌز حافظ محمود مستجد ٤٤١٠٥٣٦٥

سٌكولوجٌة التلوث ونظرٌات البٌئةزٌنب عبد الباسط سعد عبد الحمٌد ابراهٌم مستجد ٤٥١٠٥٣٦٦

تكلم عن الحرب والبٌئة ونظرٌات البٌئٌةساره حسام محمد محمد السٌد سوٌلم مستجد ٤٦١٠٥٣٦٧

تكلم عن الحرب والبٌئة والمجال الشخصًساره محسن عبده الشبراوى حسون مستجد ٤٧١٠٥٣٦٨

تكلم عن الحرب والبٌئة واإلدراك البٌئً ساره وائل محمود محجوب مستجد ٤٨١٠٥٣٦٩

المشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحة وعلم النفسسلسبٌل خمٌس السٌد زٌدان مستجد ٤٩١٠٥٣٧٠

علم النفس البٌئً والعواقب السٌكولوجٌة للكثافة المرتفعةسلمى عبدالحى احمد زقزوق مستجد ٥٠١٠٥٣٧١

علم النفس البٌئً والعواقب السلوكٌة للكثافة المرتفعةسلمى عمر محمد عمر السٌد خضر مستجد ٥١١٠٥٣٧٢

مجاالت علم النفس البٌئً ومناهج علم النفس وموضوعتهسلمى محمد السعٌد العشرى على مستجد ٥٢١٠٥٣٧٣

تكلم عن االزدحام والضوضاءسمر على وجٌه فرج حمزه مستجد ٥٣١٠٥٣٧٤

العالج النفسً البٌئً والتفاعل الدٌنامً بٌن األنسان والبٌئةسهر صبرى عبد الحمٌد السٌد احمد مستجد ٥٤١٠٥٣٧٥

العالج النفسً البٌئً والمجال الشخصًشذى محمد السعٌد سعد مستجد ٥٥١٠٥٣٧٦

(مناهجه – تعرٌفه  )علم النفس البٌئً شروق احمد محمد عبد الحمٌد مستجد ٥٦١٠٥٣٧٧

تعرٌف علم النفس البٌئً وموضوعهشروق عبد الرؤف احمد عبد الرؤف العرس مستجد ٥٧١٠٥٣٧٨

موضوعات ومناهج علم النفس البٌئًشروق فاٌز خٌر هللا امٌن السٌد مستجد ٥٨١٠٥٣٧٩

المنهج المستعمل فً علم النفس البٌئًشرٌن السعٌد حسنٌن على محمد مستجد ٥٩١٠٥٣٨٠

سٌكولوجٌة البٌئةشفاء سالم احمد السعٌد ابراهٌم مستجد ٦٠١٠٥٣٨١
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سٌكولوجٌة البٌئة واثارهاشٌماء صالح ابراهٌم محمد المرسى مستجد ٦١١٠٥٣٨٢

سٌكولوجٌة البٌئة واثارها الصحٌةشٌماء عطاهللا لطفى حسن مستجد ٦٢١٠٥٣٨٣

سٌكولوجٌة البٌئة واثارها النفسٌةشٌماء مجدى عبد السالم البدراوي مستجد ٦٣١٠٥٣٨٤

سٌكولوجٌة التلوثصفاء السٌد احمد محمد احمد مستجد ٦٤١٠٥٣٨٥

العالقة بٌن الصناعة والتلوثعامر محمود محمد على دره مستجد ٦٥١٠٥٣٨٧

األثار النفسٌة للتلوثعبد الرحمن عبده محمد عبده البرعً مستجد ٦٦١٠٥٣٨٨

العالج النفسً البٌئًعبٌر رضا احمد قاسم الحمادى مستجد ٦٧١٠٥٣٨٩

أهمٌة البٌئة ومفهومهاعزت حماده عزت محمد حسنٌن مستجد ٦٨١٠٥٣٩٠

مفهوم البٌئة وقدرة األنسان على تعدٌل بٌئتهعمار اٌمن طه الشافعى غزاله مستجد ٦٩١٠٥٣٩١

االزدحامعمر الحسٌن محمد سالم العوضى مستجد ٧٠١٠٥٣٩٢

العواقب الفٌسٌولوجٌة للكثافة المرتفعةعمر عنتر الرٌان الرٌان مستجد ٧١١٠٥٣٩٣

العواقب السلوكٌة للكثافة المرتفعةلٌلى عدلى عبد الكرٌم عمر السرسى مستجد ٧٢١٠٥٣٩٤

اثار الكثافة المرتفعة على األنسانمارتٌنا سلٌمان منٌر جاد مستجد ٧٣١٠٥٣٩٥

الضوضاءمحمد احمد رشاد ابراهٌم حسن عمر مستجد ٧٤١٠٥٣٩٦

األثار الصحٌة الناجمة عن الضوضاءمحمد اسامه عبد الكرٌم عبد الكرٌم الخشن مستجد ٧٥١٠٥٣٩٧

األثار النفسٌة الناجمة عن الضوضاءمحمد السعٌد رزق ابوشعٌشع مستجد ٧٦١٠٥٣٩٨

الوعى البٌئً وسلوكٌات األنسانمحمد المتولى محمد الحاربى المتولى مستجد ٧٧١٠٥٣٩٩

المشكالت البٌئٌةمحمد جمال ٌوسف بدران مستجد ٧٨١٠٥٤٠٠

الحرب والبٌئةمحمد رزق ٌوسف محفوظ رزق مستجد ٧٩١٠٥٤٠١

المشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةمحمد على على عبد الحلٌم على عبد هللا مستجد ٨٠١٠٥٤٠٢
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علم النفس البٌئً والمشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةمحمود حسن محمد ٌوسف محمد مستجد ٨١١٠٥٤٠٣

تعرٌف علم النفس البٌئً والحرب والبٌئةمحمود رمضان محمد البٌومى ابو العال مستجد ٨٢١٠٥٤٠٤

الموضوعات التً ٌتناولها على النفس البٌئً مع االزدحاممحمود طاهر نبٌه محمد مكاوى مستجد ٨٣١٠٥٤٠٥

سٌكولوجٌة التلوث والضوضاءمحمود مجدى احمد فؤاد عبد الواحد مستجد ٨٤١٠٥٤٠٦

المناهج المستعملة فً علم النفس البٌئً والضوضاءمحمود مجدى جابر خلٌل السوٌركى مستجد ٨٥١٠٥٤٠٧

سٌكولوجٌة التلوث واالزدحاممرٌم اسامه محمد محمد عبده محمد مستجد ٨٦١٠٥٤٠٨

سٌكولوجٌة التلوث والمشكالت البٌئٌةمرٌم السٌد محمد زٌاده القط مستجد ٨٧١٠٥٤٠٩

سٌكولوجٌة التلوث والوعى البٌئً وسلوكٌات األنسانمرٌم محمد حسن الصعٌدى مستجد ٨٨١٠٥٤١٠

العالج النفسً البٌئً واالزدحاممرٌم محمد عصمت على العقاد مستجد ٨٩١٠٥٤١١

أهمٌة البٌئة والمشكالت البٌئٌة المرتبطة بالصحةمرٌم محمود محمود محمد الجمٌزى مستجد ٩٠١٠٥٤١٢

معنى البٌئة والسلوك والعالقة بٌنهما مع ضرب امثلة توضٌحٌةمصطفى محمد مصطفى القناوى مستجد ٩١١٠٥٤١٣

اكتب خمس نقاط فً المناهج المستعملة فً علم النفس البٌئًمنه هللا السٌد محمد الششتاوى محمود مستجد ٩٢١٠٥٤١٤

اكتب مقاال فً سٌكولوجٌة البٌئة واثارها النفسٌة الصحٌةمنى عوض ابو الغٌط ابراهٌم مستجد ٩٣١٠٥٤١٥

الجانب السٌكولوجً فً قضٌة التلوث مع ضرب امثلة والعالقة بٌن الصناعة والتلوثموده نبٌل عبد الرافع زكى حسٌن مستجد ٩٤١٠٥٤١٦

تعرٌف التلوث واشكاله مع ضرب امثلة من واقع الحٌاة فً المجال الصناعً والزراعًمى الحسٌنى السعٌد ابراهٌم البسرة مستجد ٩٥١٠٥٤١٧

مصادر تلوث المٌاه والضوضاء والتلوث بالنفاٌات والفضالتمى عمرو فتحى عبد الوهاب مستجد ٩٦١٠٥٤١٨

معنى التلوث ومصادره واسبابه مع ضرب امثلةمٌرنا السٌد رزق على مستجد ٩٧١٠٥٤١٩

االثار النفسٌة للتلوث واضراره وخصائصه وانواعهندى اٌمن محمد عبده عبد العال مستجد ٩٨١٠٥٤٢٠

االثار الصحٌة للتلوث بالضوضاء واالشعاعندى تامر عٌد محمود ٌوسف مستجد ٩٩١٠٥٤٢١

لإلنسان القدرة على تغٌٌر البٌئة وتعدٌلها اشرحها مع ضرب امثلة ندى عالء هالل السٌد جبر مستجد ١٠٠١٠٥٤٢٢
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العواقب الفسٌولوجٌة والسلوكٌة للكثافة المرتفعةندى عمار السٌد محمد المتولى مستجد ١٠١١٠٥٤٢٣

الكثافة واثارها النفسٌة واالجتماعٌة على االنساننسرٌن محمد عبد هللا عبد هللا الجٌار مستجد ١٠٢١٠٥٤٢٤

معنى االزدحام وبعض النماذج المفسرة لهنهال عبدالباسط عبدالحى عبدربه عٌسى مستجد ١٠٣١٠٥٤٢٥

النظرٌات المفسرة لالزدحام واثار الكثافةنورا نصر الدٌن محمود شمس الدٌن محمد مستجد ١٠٤١٠٥٤٢٦

اسباب االزدحام ومؤسسات المجتمع المدنًنورا وائل فاروق سلٌمان عبد الرازق مستجد ١٠٥١٠٥٤٢٧

عوامل التأثٌر النفسً والعصبً للضوضاءنورهان السٌد احمد السٌد ابراهٌم مستجد ١٠٦١٠٥٤٢٨

عوامل التأثٌر على الدورة الدموٌة والسمع وانتاج العاملٌننورهان طاهر فرحات السولٌه مستجد ١٠٧١٠٥٤٢٩

مفهوم الوعً البٌئً والفرق االساسً بٌن التربٌة والوعىنورهان مجدى عبد العلٌم محمد الباز مستجد ١٠٨١٠٥٤٣٠

مفهوم التوعٌة البٌئًنورهان محمد طاهر عبد الكرٌم حسٌن مستجد ١٠٩١٠٥٤٣١

كٌفٌة تغٌٌر سلوكٌات االنسان تجاه البٌئة هاجر اشرف ابراهٌم بالل مستجد ١١٠١٠٥٤٣٢

وضح بعض صور من الوعى البٌئًهاجر السٌد جمعه السٌد ابراهٌم مستجد ١١١١٠٥٤٣٣

ما دور التعلٌم البٌئً كأحد الطرق األكثر شٌوعا فً محاولة تغٌٌر السلوكٌات البٌئٌةهاجر حمدى رجب عبد الفتاح مستجد ١١٢١٠٥٤٣٤

المشكالت البٌئٌة وكٌف تؤثر علً الصحةهاجر رضا محمود عبد العاطى عبد الرحمن مستجد ١١٣١٠٥٤٣٥

تعرٌف البٌئة والتلوث والضوضاء واثارهم علً صحة االنسانهاجر عباس السٌد عباس الخولى مستجد ١١٤١٠٥٤٣٦

كٌفٌة سلوك االنسان تجاه البٌئةهاجر محمد عبد الوهاب عبد المنعم مستجد ١١٥١٠٥٤٣٧

سٌكولوجٌة البٌئة والوعى البٌئً والتعلٌم البٌئًهاجر ٌاسر عبد القادر محمد عبد المولى مستجد ١١٦١٠٥٤٣٨

تكلم عن علم النفس البٌئً وخصائصههاله شوقى ابوزٌد محمد مستجد ١١٧١٠٥٤٣٩

(أهمٌته – نشأته  )علم النفس البٌئً هدٌر احمد محمد ابو النجا شعالن مستجد ١١٨١٠٥٤٤٠

مجاالت علم النفس البٌئًهمت الحسٌنى شحاته محمد شحاته مستجد ١١٩١٠٥٤٤١

(خصائصه – نشأته  )علم النفس البٌئً وائل امجد صفى الدٌن محمد فكرى رٌحان مستجد ١٢٠١٠٥٤٤٢
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(أهمٌته – نشأته  )علم النفس البٌئً وفاء مٌمى عوض احمد محمد مستجد ١٢١١٠٥٤٤٣

طرق البحث فً علم النفس البٌئًٌارا عبدالخالق السٌد عبدالوهاب مستجد ١٢٢١٠٥٤٤٤

تكلم عن اإلدراك البٌئً وانواعهٌارا عوض مسعد محمد منصور مستجد ١٢٣١٠٥٤٤٥

تكلم عن التأثٌرات االجتماعٌة والثقافٌة عند اإلدراك البٌئًٌاسمٌن ابراهٌم محمد طلبه الكارف مستجد ١٢٤١٠٥٤٤٦

العوامل المهمة فً إدراك الخطرٌاسمٌن السٌد محمود السٌد احمد مستجد ١٢٥١٠٥٤٤٧

تكلم عن تكوٌن االتجاه البٌئًٌاسمٌن محسن البٌلى ابو غنام مستجد ١٢٦١٠٥٤٤٨

نظرٌات البٌئةٌوسف محمود توفٌق حسن خلف مستجد ١٢٧١٠٥٤٤٩

تكلم عن نظرٌة القٌاس السلوكً مع احدى النظرٌات األخرىدٌنا عبدهللا حسن محمد الهادى مستجد ١٢٨١٠٥٤٥٠

تأثٌر االزدحام على األنسانٌاسمٌن عبدالمنعم فتوح ابراهٌم كشك مستجد ١٢٩١٠٥٤٥١

التفاعل الدٌنامً بٌن األنسان والبٌئةاحمد محمد محمد محمد طه جاب هللا مستجد ١٣٠١٠٥٤٥٢
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